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 חשבון רואי ושות', יהודיוף א.

J . H . l ו ברשת חבר 1 n t er n at lona 

 עסקים הל נלמי מוםמך לככלה בוגר ,חשבון ואהר • ףיודוהי יאב

GLOBAL PRESENCE A. YEHUDAYOFF • C.P A (ISR.) B.A Ec M B A 
LOCAL EXCLLENCE 

 לכבוד

 ברכה עפרה גב'

 ת ו החשבונ על והממונה קורת י לב בכיר ף אג מנהלת

 הפנים משרד

 ירושלים

 ,.ג.נ

 2018 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה כספיים דוחות השרון- רמת עיריית הנדון:

-2017 ו 2018 בדצמבר 31 ם ימ יל "הרשות")- (להלן השרון רמת ריית יע של המצורפים המאזנים את קרנו יב

 התקציב של ותשלומים ם יתקבול כוז יר ב, יתקצ פרקי לפי הרגיל התקציב של ם י ותשלומ ם יתקבול כוז יר ואת

 אחת לכל פיתוח לעבודות ן וקר ילגר הבלתי ,ל גיהר ביהתקצ של םיותשלומ םיתקבול וריכוז לירג הבלתי

 ש רא באחריות הינם לח א ם ייכספ דוחות .)"ם ייכספ דוחות ": (להלן תאריכים באותם שהסתיימו ם ימהשנ

 לע בהתבסס אלה ם יי כספ חות וד על עה יז תו לחו א הי ותנו יחר א .תו המקומ הרשות וגזבר המקומית הראשות

 .קורתנו י ב

 םאבהת המתוקנת המזומנים טת יש סיבס על הוכנו ים יהכספ הדוחות ם, יהכספי לדוחות 1 בביאור ר ו כאמ

 תוותקנ ות י מקומ ברשויות ם ייכספ דוחות עריכת בדבר הפנים במשרד החשבונות על הממונה להנחיות

 מהוות האמורות ההנחיות .)"ההנחיות '' ביחד (להלן 88-19 ח"תשמ ,)חשבונות הנהלת ( ות י ומק המ ות יושהר

 .מקובלים חשבונאות י ל למכ השונה ות י מקומ ת יו לרשו י כספ דיווח מסגרת

 חשבון אי רו בתקנות שנקבעו םיתקנ לרבות ,שראל יב םיובל קמ קורת יב ילתקנ בהתאם רתנו וקיב את ערכנו

 ולבצעה הביקורת ת א לתכנן תנו ימא נדרש אלה תקנים י פ על .1973 ג "התשל חשבון), רואה של פעולתו (זרן

 .ות ילהנח בהתאם ת ימהות מוטעית ה גהצ ם יי הכספ בדוחות ו אי ש ביטחון של רה יסב מידה ג ילהש במטרה

 גם לה ל כ קורתנו י ב . ים יהכספ שבדוחות דע י ובמ בסכומים התומכות ראיות של ת י מדגמ בדיקה כוללת ביקורת

 ותאשהר שאר ידי לע שנעשו ם ייהמשמעות האומדנים ושל ות י בהנח שנקבעו ם יהכלל ום ייש של בחינה

 ות. י להנח בהתאם בכללותה ם יי הכספ בדוחות ההצגה נאותות הערכת וכן ת יקוממ ה ת ו הרש זברג ו ת יהמקומ

 .דעתנו לחוות ות א נ ס יבס מספקת שביקורתנו ם יסבור נו א

 מצבה את המהותיות, נות י הבח ל מכ ,ות י הנח ל םאבהת תו גא ן ופ אב םימשקפ ל"הנ ם יי הכספ הדוחות לדעתנו

 ה ימפעולות והעודף התשלומים , ים ל בו קהת ת א ו-2017 ו 2018 בדצמבר 31 לימים ת י המקומ הרשות של יהכספ

 . כים יתאר באותם מו יישהסת מהשנים אחת לכל

 : לב ומתשת מפנים אנו

 של י כספ קף יבה ת י המקומ הרשות דג כנ שהוגשו עות י התב מפורטות בו , ם ייהכספ בדוחות .ד . 12 נאורל

 101,987 בסך כון י ס הערכת אין הן י לגב לתביעות ובפרט )2018 לשנת ב צי התק מסן %91· (כ li!I י אלפ 386,845

 •li!J אלפי

 בסך ודמות ק ם ינ ש יןבג הכנסות ם גיליר יתלהב ם יהתקבול במסגרת ו ל נכל בו הכספיים בדוחות 17 ולנאור

 .li!J י אלפ 2,197

 הפנים משרד

 המקומיות ברשויוזן תריקובל בכיר גאף

019Z..OB·7 ן 
 ~.,.,וr.נ
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 רמתהשרון עיריית

 1'מס טופס

 ח"ש באלפי 2018 בדצמבר 31 ליום מאזנים

31.12.2017 31.12.2018 

7Z,099 1Z3,140 

3,666 5,66Z 

970 790 

76, 735 129, 592 

2067,69Z 53,517 

5,7Z7 6,015 

85,499 90,074 

10,467 10,Z93 

(174) (507) 

10,Z93 9,786 

Z45,946 288,984 

45,615 37,470 -
155,620 165,047 

2,890 3,051 

158,510 168,098 

ביאור  נכסים

 שוטף רכוש

(א) 3  ובנקים קופה- נזילים נכסים

(ב) 3  גנבו שטרם כותוקצבות הכנסות

(ג) 3  מתוקצבים לא תשלרכוים- חייבים

 זמניים ם יולעדופ פיתוח לעבדוות קרנות לכיסוי ועדות ימ השקעות
 לים ירג בלתי בתקציבים

 (ד) 3 מתוקצבות בלתי קרנות במימון השקעות

 (ה) 3 מתוקצבות קרנות במימון השקעות

 הרגיל בתקציב גרעונות

 השנה ילתח לת גרעון

 z טופס הדוח בשנת עודף

 השנה לסוף הרגיל בתקציב מצטבר גרעון

 נוספים נתונים

 1 לטופס 3 נספח המלוות עומס

 1 לטופס Z נספח אחרים ומיסים ארנונה בגיר חייבים

 פתוחים חוברת

 מחדש ·מיון
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 השרון רמת עיריית

 1' מס טופס
ח11 ש באלפי 2018  בדצמבר 31 ליום מאזנים

31.12.2017 31.12.2018 

75,127 71,990 

1,134 1,924 

76, 261 73,914 

24,085 63,978 5 

54,374 55,003 

78,459 118,981 

5,727 6,015 

85,499 90,074 

 3 טופס נטו בתביירים זכוכיים עודפים

 )ט( 3 אחרות מתוקצבות יבלת קרנות

 )י( 3 צבות קמתו קרנות

 ררנוג רםי אב : הרשות ראש

 טביב גידי ח"רו

288,984245,946 

 סןבaה ףרwמ
 ומיות קחמ רשויותב ינו, זיילב יבכי גאף

Ob" 2019 -21 י 
 ,; נתק.ג

מננויס /f.G.19 

אור י ב  ות יהתחייבו

 שוטפות ות יהתחייבו

 )ז( 3

 )ח( 3

 שולמו שטרם מתוקצבות הרצאות

 והכנסות פקדרכות- מתוקצבים לא תקבולים
 מראש

 שוטפות התחייבויות סה"כ

 נטר , רים" בתב ם יזמני ר~דרפים פיתוח קרנות

 פיתוח לעבודות ןקר

 : הרשות גזבר

 הדוחות: אישור ך י תאר

 מהם כפרד בלתי חלק חינם הכספיים לדוחות והפירוטים הביאורים

5 
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 השרון רמת עיריית

 ' מס טופס
 ב י התקצ פרקי י לפ הרגיל התקציב של ותשלומים תקבולים ריכוז

220 בדצמבר 31 ביום מהי שנסתי לשנה J8 ח} "שיאלפ 

 ם יתשלומ םילו תקב
 צוע יב ראבי פרק ה םשו מספר ביצוע תקציב ביאור הפרק ושם מספר

2017 2018 2017 

 ות ילל וכ הלהנה 6 נקיםעומ מיסים 1

 27,318 24,95624,678 כללי כ/נהל 268,016264,80661 263,070)18( מיסים 11
 7,980 7,5247,926 כספי מנהל 62 3,4573,746 4,377 אגרות 12
 ~ 2,2002,3432,317 מימון הוצאות 63 8,3538,3639,175 היטלים 13

 7,3978,1089,508 כ,לוות פרעון 64

47,123 42,077 . -~3_,0??. 

 כלליים קים נמע 19 ך
203 550 650

 חדים וומי

! 77,930 280,386 276,450 

 ר,
. ..... ~~•--- •

 מקומיים שרותים 7 ם יימומק שרותים

 37,59739,07136,230 תברואה 68071 594 1,115 תברואה 21
 6,504 4,480 5,186 ןו וביטח שנ,ירה 39572 300 323 וביטחון שמירה 22
 16 16,366 14,602 996, העיר ובנין תכנון 16,35373 19,884 23,113 העיר ובניו תכנון 23
 26,1123823,8 24,521 בוריים יצ נכסים 23774 230 196 ציבוריים ם ינכס 24

 430 391 395 ואירועים מבצעים חגיגות, 75
 11,4348,371 11,415 שונים עירוניים שרותים 76 485 660 698 שונים ע•רוניים שרותים 26
 50 כלכלי פיתוח 27
 5,8515,8805,711 עירוני פיקוח 80078 561 566 עירוני פיקוח 28

 600 600 600 חקלאיים שירותים 79
18,730 22,315 26,20596,_2_51 10.i,334 102,596---•-

 ממלכתיים תיםו רש 8

 i(154,582 164,639 148,861( ןחינו 81(7) 83,743 87,181 79,947
 37,14839,28738,860 תרבות 4,92082 4,805 5,133

 930 869 864 כריאות 83
 37,23037,77837,155)6( רווחה 6) 22,042 23,873 23,757 84(

 2,943Z,9432,734 דת 85

 2,0911,7061,760 הסביבה איכות 80 80 2587

230,234 __2_4_7,222 234,924 108,862 115,939 110,785 

J. ליםעמפ םילעמפ 9 
 8) 654 717 743( מים 145 891) 110 224( מים 41

 3,0003,9493,141 ים נכס 43
 760 756 880 תחבורה j94 8,2308,0759,120 תחבורה 44

 פרעון לול (כ וב י הב כ,פעל 97
 335(8) 302 331 ב/לוות)

12,406 12,248 11,3401,958 1,804 ... . .:1:!1~_ ·--- - ----
 ............... 43,052 44,1246,024:_ םלי יגריבלת םיומל תש 499 660 12,058 864 4 םילגיר תילב יםלבוקת .

---- 442,946 425,440 כללי נ"סה  442,439418,618 425,440 לליכנ"סח 8.79241

418, 792 442,946 425,440 

418,618 442, 439 425, 440 

174 S07 

 ממלכתיים ם •שרות

 חינון 31

 תרבות 32

 רווחה 34

 תקבולים כ"סה

 תשלומים כ" סה

 הדוח בשנת עודף
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 השרון רמת עיריית

 3' מס טופס

 2018 לשנת הכספי הדוח
 ח"ש י באלפ וגיל הבלתי התקציב של והתשלומים ם יהתקבול ריכוז

2017 2018 
.1 

.z 

1,784 6,333 

2,607 10,360 

57,958 48,327 

62,349 65,020 
--·--------

93,881 60,665 

2,817 3,517 

2,473 209 

744 

99,915 64,391·-------------

(37,566) 629 

485,694 507,045 

393,754 452,671 

91,940 54,374 

507,045 572,061 

452,671 517,058 

.3 

54,374 55,003 

61,072 67,689 

6,698 12,686 

54,374 55,003 

40,998 4 

• 

 הדוח בשנת ותשלומים תקבולים

 תקבולים

 הממשלה השתתפות

 מוסדות השתתפות

 ואחרים עצנויים מקורות

 .א

 תקבולים סה"כ

 ם יתשלוכו

 השנה בנושן שבוצעו עבודות

 תכנון

 אחרים תשלומים

 לקרנות שהסתיינוו מתב"רים עודפים העברת

 . ב

 יםtתשלוכ סה"כ

 הדוח בשנת (גרעון) עדוף

 תשנה לתחילת שנצברו ותשלומים ם יתקבול

 תקבולים

 תשלומים

 השנה לתחילת נטו זמניות יתרות

 • תשנה ף לסו שנצברו ם יותשלומ תקבולים
 תקבולים

 תשלומים

 השנה לסוף נטו יותנזמ יתרות

 . מורכבת הנ"ל היתרה

 זמניים מימון עודפי

 זמניים ון1מינ גרעונות

 ם בפרוייקטי השקעות י ו ניכ לאחר

 : ח והד בשנת שנסגרו
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2017 2018 

 השרון רמת עיריית

 4'מס טופס
 פיתוח לעבודות ובקרן רגיל הבלתי , הרגיל בי בתקצ והתשלומים התקבולים ריכוז

 ח"ש יבאלפ 2018 בדצמבר 31 ביום שנסתיימה לשנה

397,184 

4,391 

82,946 

411,360 

16,693 

126,369 

1 

2 

3 

484,521 554,422 

418,618 

96,646 

8,091 

442,439 

64,280 

6,674 

4 

5 

6 

523,355 513 393 

(38,834) 41,029 

174 

(37,566) 

507 

629 

(37,392) 1,136 

(1,442) 

(38,834) 

-·----- ... 
39,893 

41,029 

 התאמה

 הכנסות

 רגיל מתקציב

 רגיל כלתי מתקציב

 פיתוח לענודות מקרן

 ההכנסות כל סך

 הוצאות

 רגיל תקציב

 רגיל כלתי תקציב

 פיתוח לענודות מקרן

 ההוצאות כל סך

 עודף (אשתקד התקציב כשנת הוצאות על הכנסות עודף

 התקציב) כשנת הכנסות על הוצאות

 הכללי וןעהגר הרכב

 הרגיל כתקציב הדוח כשנת עודף

 רגיל הכלתי בתקציב הדוח בשנת (גרעון) עודף

 פיתוח לעבודות בקרן (קיטון) גידול

 כללי (גרעון) עודף

8 



 השרון רמת עיריית

 4 לטופס התאמות
 ל " הנ ליתרות הכספיים הדוחות ביו התאמה

 1:' מס התאמה

 ש"ח באלפי •2017 ש"ח באלפי •2018

418,792 442,946 

(21,608) (31,586 ) 

397,184 411,360 

2 

62,349 65,020 

(57,958) (48,327) 

4,391 16,693 -
86,215 

(744) 

(2,525) 

126,480 

(111) 

3 

82,946 126,369 

4 

418,618 442,439 

418,618 442,439 

5 

99,915 64,391 

(744) 

(2,525) (111) 

96,646 64,280 

6 

87,657 86,587 

(21,608) (31,586) 

(57,958) (48,327) 

8,091 6,674 

(1,442) 

 הרגיל בתקציב הכנסות סה"כ

 פיתוח מקרנות העברות

 נטר סהייכ

 :•מס התאמה

 הרגיל הבלתי בתקציב הככסרת סהייכ

 פיתוח מקרנות העברות

 נטו סה"כ

 מס': התאמה

 פיתוח לעבודות נוקרן תקבולים

 מתבייריס העברות

 אחרות מקרנות העברות

 נטו סהייכ

 :' מס התאמה

 : הרגיל בתקציב הוצאות סה"כ

 נטו סהייכ

 :' מס התאמה

 רגיל הבלתי בתקציב הוצאות סה"כ

 פיתוח לקרנות העברות

 אחרות מקרנות העברות

 נטו סה"כ

 :'מס התאמה

 פיתוח לעבודות מקרן יסtתשלונ

 הרגיל לתקציב העברות

 לתבייריס העברות

 נטו סהייכ

 קודמת שכה פיתוח לעבודות בקרן קיטון
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 השרון רמת עיריית

 l,Z ביאור
 2018 בדצמבר 31 ליום הכספיים לדוחות ביאורים

 כללי-1 ביאור

 ' חשבונות) (הנהלת המקומיות הרשויות תקנות לפי חשבונות הנהלת מערכת כניהול חייבות המקומיות הרשויות א.
 .1988- ח11התשמ

 .להלן 2 בב<אור כמפורט המתוקנת" המזומנים ב"שיטת נערן החשבונות הנהלת נתוני רישום .ב

 בהנחיות שנקבעו כפי הפנים, במשרד החשבונות ביקורת על הממונה הנחיות פי על נערכו הכספיים הדוחות .ג

 חשבונותיה לניהול הנוגע בכל ומפקח אחראי גוף היותו בתוקף מקומיות, ברשויות כספי ודיווח חשבונות להנהלת
 . מקומית רשות של

 מהותיים. בנושאים מקובלים חשבונאות מכללי השונות הנ"ל להנחיות בהתאם נערכו הכספיים הדוחות

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

 יציבה. כרשות הפנים משרד ידי על סווגה הרשות . ה

 .2018 ביולי 1 בתאריך הפנים כושרד י11 ע אושר 2018 לשנת התקציב

 .2018 לכ(אי 23 בתאריך המועצה ידי על אושר הרשות תקציב

 החשבונאית המדיניות עיקרי .z ביאור

 הישראלי המוסד של חשבונאות בתקני כנדרש מדווחים בסכומים ולא היסטורי נומינלי בסיס על ערוכים הדוחות
 קודמת לשנה עקבי באופן הכספיים הדוחות בעריכת יושמו אשר החשבונאית הכידיניות ירעיק . בחשבונאות לתקינה

 : להלן מפורטים

 קבוע רכוש א.

 ואינן המיכוון, למקור בהתאם רגיל, הבלתי או הרגיל לתקציב ההוצאות זקיפת עם מופחתות קבוע ברכוש ההשקעות

 . הדיווח תקופות פני על ביטוי מקבל אינו בגינן ופחת במאזן כנכס מוצגות

 שנתקבלו הלוואות ב.

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

 ההלוואות שכן שנצברו), הצמדה והפרשי ,ריבית (קרן העירייה שחבה ארוך לזמן ההלוואות יתרת את כולל אינו המאזן )2(
 .)1 לטופס 3 (נספח למאזן כנספח צג ו מ הכספי הדוח לתאריו הכולוות ,עומס קבלתן בזמן כהכנסות נרשמו

 הרגיל, כתקציב כהוצאה ,נזקף סילוקיו לוחות 'לפי הגיע פרעונס שזמן הצמדה) והפרשי ריבית קרן' (כולל כזלוות פרעון )3(
 . בפועל שולמו לא אם גס

 אינן הכספי, הדוח תאריך לאחר הוא סילוקיך, לוחות לפי ,פרעונן ושזב(( שהצטברו הצמדה והפרשי ריבית הוצאות )4(
 . כהוצאה נרשמות

 .מאזני כסעיף כווצגות כובנקיס יתר ומשיכות קצר) (לזכון שעה לצורן מלוות )5(

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

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

 . המים מפעל הוצאות בסעיף נכלל מים בגין מלוות ופרעון
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 השרון רמת עיריית

 מוניטריות זכויות ג.

 השרותים לקידום פעילויות המבצעים גכופים לרכות העירייה, של שונות השקעות מייצגות מוניטריות זכויות )1(

 וכדו• לעונדים הלוואות מים, זכויות עירוניים), כתאגידים השקעות (כולל העירייה של האינטרסים או

 התהוותן עם רגיל הכלתי או הרגיל כתקציב כהוצאה נזקפים מוניטריות זכויות רכישת בגין תשלוכוים )2(

 כדלהלן העלות כמחיר כמאזן כווצגות מוניטריות זכויות )3(

 . מתוקצבות קרנות במימון השקעות- כנכסים

 מתוקצבות קרנות- כהתחייבויות

 כתאגידים ההשקעה (לחרבת) לזכות נזקפים אינם עירוניים תאגידים (הפסדי) כרווחי העירייה של חלקה )4(

 העירוניים

 והביוב תמים לתאגיד חלוואות ד.

 הכספיים כדוחות כהשקעה מוצגות אינן שככעלותה והביוב המים לתאגיד העירייה ידי על שניתנו הלוואות

 .10 ככאור מוצג ההלוואות על המידע

 מתוקצבות קרנות כמימון כהשקעות מוצגים הצדדים שכין כהסכם שנקבעו כמועדים נפרעו שלא סכומים

 כהתאמה הנותוקצנת והקרן ההשקעה מופחתת כפועל פירעונם וכעת , המתוקצנת וכקרן

 בבנקים פקדונות . ה

 הכספי הדוח לתאריך עד שהצטברו ושער הצמדה והפרשי ריבית כוללים כבנקים פקדוכות

 ם י סחיר ערד ניירות ו.

 .הכספי הדוח לתאריך ככורסה המימוש שווי לפי כווצגים סחירים ערן ניירות

 הכנסות רישום ז.

 מזומן בסיס על נרשכוות והשתתפויות חטלים אגרות, ממיסים, הכנסות )1(

 )1 לטופס 2 (נספח למאזן כנספח וצגtנ שנצטברו) החייבים (יתרת החייבים חשבון מצב על מידע

 כטיס על נזקפים הרגיל לתקציב המיועדים אחרים ציבוריים ומגרפים ממשלה ממשרדי והשתתפויות מענקים )2(

 מצטבר

 הכנסות- כהתחייבויות מוצגות המאזן תאריך שלאחר לתקופה המתייחסות מראש והכנסות מיסים גביות )3(

 מראש יטים1נ

 כתקציב המתאים הכנסה סעיף זיכוי כנגד המתאים כסעיף כהוצאה כרשמו חונה מתשלומי ופטורים הנחות )4(

 הרגיל

 מזומן נסיט על נרשכוות מדיבידנד הכנסות )5(

 תוצאות רישום ח.

 מצטבר בסיס על נרשמות ההוצאות )1(

(Z) 

לעיל כי סעיף ראה- מלוות פרעון (3) 

 העזרות עבור לתשלום ככויועדים המועצה ידי על מדווחים הם בו בחודש נרשמים מחלה יכוי ועבור שנתית חופשה עכור תשלומים

 )9 ניאור (ראה שולמו וטרם שנצברו מחלה ימי עכור או חופשה ימי עכור הפרשה נערכה לא מחלה ובגין חופשה גבין
(4) 

 לפני ,לעיל כאמור העונד, פורש כחם כמקרים תקציבית לפנסיה זכאים אשר העירייה עונדי בגין לפיצויים הפרשה נושנות לא . א

 לתשלום כמיועדת העירייה ידי על כודווחת היא נו כחודש נרשמת לפיצויים ההוצאה לפנסיה, הגיעו

(5) 

 . פנסיה בקרן הרשות שמפקידה השוטפים התשלומים בגובה לפיצויים הרצאה נרשמת צוברת, לפנסיה הזכאים הרשות עובדי בגין כ
 )9 ביאור ראה- מכוסה שאינה צוברת פנסיה בגין ההתחייבויות יתרת

 מדווחות להיות צריכות אלו תוספות כהם כחודשים נרשמות קיבוציים, שכר מחסכנו< הנובעות קודמות, תקופות בגין שכר תוספות

 הסכמים כאותם הקבוע פי על לתשלום

(6) 

 התשלום כמועד ותשלומים תקבולים לדוח נזקפות יותר, כואוחרות לתקופות נותייחטות ואשר החשבון כשנת ששולמו הוצאות
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 השרון רמת עיריית

 השבחה ליוהיט פיתוח בעבדוות בעלים מהשתתפות הכנסות רישום ט.

 פיתוח לעבודות לקרן נזקפים השכחה ומהיטלי פיתוח דות וכעב כעלים ת ונוהשתתפ תקבולים

 בגין הרגיל לתקציב סכונוים מועברים הפיתוח מקרנות

 פיתוח ענודות למימון שנתקבלו מלוות גבין הדוח כשנת מלוות לפרעון הוצאות )1(

 הנדסה מחלקת הוצאות )2(

 הכספיים כדוחות ביטוי מקבלות איכן הנעלים השתתפויות גכבו בגינן פיתוח עבודות לביצוע הרשות התחייבות

 השקעות על התשואה זקיפת

 פיתוח לקרן נזקפה פיתוח לעבודות מקרן שמקורן נוהשקעות התשואה

 פיתוח לקרן כזקפה תניירים מעודפי שמקורך מהשקעות התשואה

 זו לקרן כזקפה תקציבית פנסיה ניהול דמי בקרך נוהשקעות התשואה

(1) 
(2) 
(3) 

רים "בתב סופיים גרערנות  יא.

 הפנים משרד ר ו איש תכקבל מותנית הרגיל, בתקציב המצטבר וןלגרע סתיים,ה ועם צ שבי נתניירים סופיים גרעונות סגירת

 בסעיף ם מוצגי הרגיל, כתקציב המצטבר לגרעון לסגירתם הפנים נומשרד אישור התקבל ולא הסתיים שביצועם כתכיירים גרעונות

 שהסתיימו כתניירים םסופיי גרעונות

 .)5 ביאור נראה הפיתוח לקרנות הדוח בשנת נזקפו שהסתיימו כתביירים םפיי וס גרעונות

תקציבית בפנסיה המועסקים לעובדים הול י נ דמי  יב.

 כשכים 2%• ו 2004 ת כ נש משכרם 1% של בשיעור תקציבית, בפנסיה המועסקים מעובדים ,2004 נושנת החל שכוכו, ניהול ונוי

 . מתוקצבת לא מיועדת לקרן נזקפו מכן, שלאחר

 "היעודה")- (להלן תקציבית בפנסיה להשתתפות מרכזית גמל בקופת נפרד בחשבון הופקדו ו ז למטרה עדת והמי ההשקעה כספי

 הכספי הדוח לתאריך דע ורשהצטב הפסדים כוללת היעודה

למחיקת המיועדים או מסופקים חוברת  . ג י

 ב וח סכומי עבור העירייה הנהלת שערכה לאומדן בהתאם 1 לטופס 2 בנספח נכללו למחיקה והחובות הנוסופקים החובות סכומי
 . כספק מוטלת שגבייתם ספציפיים

באומדן ודואות לחוסר מפתח גורמי  . יד

 חשבואני דעת ל ושיק להפעיל מסוימים, במקרים הרשות, הנהלת דרשת נ לעיל, הנותוארת רשות ה של החשבונאית יות נהמדי ביישום
 האומדנים אחרים ממקורות בנמצא בהכרח שאינם התחייבויות ו נכסים של נספרים לערכם בקשר והנחות לאומדנים בנוגע נרחב

 ת ושונ להיות עשויות בפועל התוצאות כרלוונטיים הנחשבים אחר•ם וגורמים העבר ניסיון על נובוססים הקשורות, וההחנות
 . אלה מדנים ומא
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 3 אור יב
 ן המאז פי ילסע רוטים יפ •3 ביאור

 ח" ש באלפו בדצמבר 31 ליום

 ובנקום קופה- ם ינזיל נכסים א.

 מסחריים בנקים

 דקסוה בכק

 )1( ובנקים קופה הנזילים הנכסים כל סך

 )2( פיתוח לעבודות קרנות לכיסוי מיועדות השקעות בניכוי·

 קצר לזמן פקדוכות כולל

 ן ובחשב ח לפיתו ת וההקצב את תנהל מקומית רשות כי נקבע ,2010 ע 11התש ,)38 מסי (תיקון התקציב דות ויס לחוק תיקון ע"פ
 ההקצבות כספי יופקדו הפיתוח בחשבון . הפיתוח) חשבון (להלן 1 זו למטרה ורק אן המיועד בנקאי, בתאגיד שייפתח נפרד בנק

 מקומית לרשות תעביר לא המדינה ההקצבות יועדו שלשמן למטרות רק המקומית הרשות את ישמש והוא בלבד, לפיתוח
 האמור הפיתוח חשבוןב הכספים לפיהן והמנוהל זה ן ותיק ת והורא לפי שנפתח הפיתוח לחשבון כמישריו אלא לפיתוח, הקצבות

 . האמור בתיקון שכקבעו תאנים במצטבר כותקיימים אא"כ לעיקול ניתנים ו יהי לא

 נגבו שטרם מתוקצבות הכנסות

 החינון משרד

 הפנים כושרך

 הקליטה נושרד

 התחבורה משרד

 פנים וןחלכט ד הנושר

 ישראל מקרקעי נויכהל

 נדרכים לבטיחות הלאומית הרשות

 ישראל משטרת

 אשראי כרטיסי חברות

 ב.

 מתוקצבים לא .תשלומים חייבים

 ותנ וד פק

 ר ו ז חמ דמי

 ים ראח חייבים

 ג.

מתוקצבות יכלת קרנות במימון השק~ות  ד.

 תקציבית ה יפנס ניהול דמי לכיסוי מיועדת כקופה התנועה

 השנה לתחילת יתרה

 השנה ן כמהל הפקדות

 השנה ביעודה (הפסד) רווח

 מתוקצבות בלתי קרנות במימון השקעות כ יי סה

2017 2018 

95,011 

319 

128,331 

5,385 

95,330 

23,231 

133,716 

10,576 

72,099 123,140 

(1)5,469 36,624 

(2) 

2017 2018 

733 1,124 

537 

13 

43 

73 

126 

50 

688 

2,890 3,051 

3,666 5,662 

2017 2018 

188 238 

17 17 

765 535 

970 790 

2017 

5,091 

488 

148 

2018 

5,727 

344 

(56) 

5,727 6,015 

-
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 ח "ש באלפי בדצמבר 31 ליום מתוקצבות קרנות במימון השקעות ה.

2017 2018 

63,126 63,126 

(63,126) (58,385) 

81,964 81,964 

81,964 86, 70S 
-------------------

853 728 

2,505 2,505 

63 63 

114 73 

3,535 3,369 -···-·· .... -

85,499 90,074 

השקעתה את העיריה הציגה 31.12 

2017 2018 

38,920 36,601 

14,726 16,181 

7,723 5,426 

9,337 10,029 

672 1,321 

2,021 157 

1,728 2,275 

7S,127 71,990 

2017 2018 

1,134 1,924 

.n 

1,134 1,924 

2017 2018 

5,091 5,727 

488 344 

148 (56) 

5,727 6,015 

2017 2018 

1,030 864 

2,505 2,505 

63,126 63,126 

81,964 81,964 

(63,126) (58,385) 

85,499 90,074 

 עירוניים תאגידים

 מניות) חשבון על ותשלומים (מניות ע"נ,ב רון הש רמת לפיתוח חברה ים· נרימו

 השרון רמת לפיתוח חברה ברימונים· השקעה ערן להפחתת הפרשה

 בע"מ וביוב מים מפעלי שרונים·

 אחרות השקעות

 בדים ולע הלוואות

 בית לרעדי הלוואות

 מוניטריות זכויות

 )·( דקסיה בנק

 מתוקצבות קרנות במימון השקעות כ"סה

 2018 ליום נכון סחירות למניות 2017 בשנת הפכו בע"מ ישראל דקסיה בנק מניות )·(
 ש"ח אלפי 73 של בסך דהיינו עלות פי על בגינן המתוקצבת הקרן ואת הנ"ל במניות

 שולמו שטרם מתוקצבות הוצאות ז.

 שרותים ונותני קבלנים ספקים,

 לשלם וניכויים עובדים

 שונים וזכאים ממשלה משרדי נווסדות,

 )12 ביאור (ראה תלויות להתחייבויות הפרשה

 בע"מ וביוב םמי כופעלי שרונים·

 השרון רמת לפיתוח הכלכלית החברה

 הספורט אגודת

 מראש והכנסות פקדונות • מתוקצבים לא תקבולים

 ארנונה בגין זכאים

 אחרות מתוקצבות בלתי קרנות

 תקציבית פנסיה ניהול דמי בקרן התנועה

 השנה לתחילת יתרה

 השנה בכוהלן מהעובדים ניכוי

 השנה ביעודה (הפסד) רווח

 אחרות מתוקצבות בלתי קרנות כ "סה

 ט.

 מתוקצבות קרנות

 מוניטריות וזכויות לעובדים אות ו הלו קרן

 בתים לבעלי הלוואות קרן

 בע"מ השרון רכות לפיתוח חברה רימונים השקעה קרן

 בע"מ וביוב מים מפעלים כשרונים· השקעה קרן

 לפיתוח חברה ברימונים השקעה ערן לירידת הפרשה

 . י

14 



- --

 השרון רמת עיריית

 4 ביאור

20 בדצמבר 31 ליום ם י הכספי לדוחות ביאורים 18 

 רגילים לא ם י ותשלומ תקבולים פירוט

 צוע יב ועציב בי תקצ

 רגילים לא ם יתקבלו

 )17 ביאור (ראה קודמות משנים החזר

 )19 ו- 5 באורים (ראה פיתוח מקרנות העברה

 מפקדונרת ריבית

 )12 בארו (ראה תלויות להתחייבויות בהפרשה וןקיט

 רים ח א תקבולים

 ליםגיר לא תשלומים

2017 2018 2018 

184 1,047 200 

7,563 

120 579 100 

2,346 

560 523 360 

864 12,058 660 

 2017 עוציב 2018 עוציב 2018 ציבק ת

 במיסים הנחות

 פנסיה תשלומי

 מעביד עובד יחסי סיום בגין תשלומים

 קודמות שנים בגין הוצאות

 אחרים תשלומים

18,999 19,713 20,050 

22,011 23,037 22,157 

1,939 Z,447 500 

103 233 100 

594 1,320 

43,052 46,024 44, 127 
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 השרון רמת עיריית

 5 ביאור
 פיתוח לעבודות 'iנ1.

 פיתוח ות דולעב קרן-5 ביאור

כל .ח ות יפ תעבודו מון ילמ ם יועדמיה , אחרים קורות ,ומנ צינורות החנת מאגרת ,פיתוח בעבודות עליםב מהשתתפות והשבחה, ביוב הטלימ יה יהעיר תקבולי מיםשנר , פיתוח לעבודות בקרן
 . אלה ס יתקטל לזקוף תן ינ ה יל א ת יפ יספצ ציבית ק ת מסגרת נקבעה לא עוד
 . /ל ילע א)3J ביאור לפיתוח(ראה ם י מיועד בנק תu חשבו 2 ל פרט, יס יפ יספצ יםקבנ בונותשבח אול ה ייהעיר של וטפיםש ה הבנקים בונות שח םע חד י ב ם ינוהלמ בהס שימו לש עד הקרן יכספ

 חתוהפי לקרנות הקרנות של ההשקעות בגין המתקבלת התשואה את לזקוף הגת ו נ העירייה

 א
 .ב
 . ג

ם יהפנ רדשומ השרות מועצת של ם י ורשלאי בהתאם , רגילים בלתי ם יב יתקצ מון ילמ מיועדים הקרנות כספי  . ד

. ח) ייש (באלפי הדוח בשנת הקרנות תנועת להלן  . ה

 יתרה
 העברה תקבלוים

 העברות
לסוף תרה י ו כ"סה תשלומים העברה תו העבר ו כ "ה ס הכנסות  אחרים לתקציב מקרנות לתחילת

 שנה
 רים"מתב הדוח בשנת

 ואחרות
 רים"לתב ו תקבולים עותק מהש

 והוצאות הרגיל
 נה ש ה ו ם ימ ותשל

 הקרן שם

,4,76486 7442,525 78,182 527, 25 ת מקוד שנה ייכ הס 215 57,958 21,608 I8,091 87, 657 24,085 
 34,9ZZ 30,074 5,366 20,6131 4,095 64,061} 1,066(93565,016111 חהבהש הטל קרן
 230)48(44)92(182 ו ימקרקע ממכירת קרן
,16' 1921,264 15,174 23,629 ו 11,43323,629 יקוז נ קרן 630 18,432 
 8,611.. 8,611• 5,920 ו 2,6915,920 ב יוב ו מים מתיאגוד םכספי קרן
 10,394 320 ,31 1 2,170 29,150 8,84432,87032,870 כבישים היטל קרן

,31 327 ,48 126,480) 1,066(111 127,435 24,085 סהייכ 586 I6,674 •86, 587 63,978 

 .mנ פיאל 44 בסך םיאחר ים ומלשות ,mנ יאלפ 4,018 בסך ותע לתבי רשהפ בה דול יג ,נm פילא 2,612 בסך ןיד קיפס לפי מתשלומים תבכר מו םמי והתשל ת תר•י . ח) יי ש
 . 19 ו- 4 םיבאור ראה . מהיטלים הכנסות סעיףב מוצג 1,048 של וסך , םיליגר לא וליםב תק פרקב מוצג li!J אלפי 7,563 של סך גיל,רהביצלתק ברעהו ר אש הזם סכו וך תמ ••
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 השרון רמת עיריית

 נוספים ביאורים

 הרגיל בתקציב הרווחה משרד נתוני .6 ביאור

 החשבונות בספרי נרשמו הרווחה משרד באמצעות שנעשו הרווחה תקציב של התשלומים ו התקבולים של הנתונים

 העירייה לחובת שנזקפו מהנתונים חלק הרווחה משרד של המחשב ע••י שהופקו מדוחות שנתקבלו נתונים פי על
 הרגיל בתקציב שהעלויות כן 25%-0% בשיעור העירייה של המקובלים ההשתתפות לשיעורי בהתאם גולמו

 והעירייה הרווחה משרד עייי שהוצאו ) 100%( ההוצאות סכום נולוא את משקפות

 הרגיל בתקציב החינון משרד נתוני .7 ביאור

 שכר עבור העירייה את חייב החינון משרד בהס סכומים היתר, ביו כוללים, החינון תקציבי של התשלומים נתוני
 מוצגים אלו תשלומים . העירייה שבבעלות הילדים בגני החינוך משרד ידי על המועסקות כודינה עובדות גננות של

 חינון פעולות בסעיף

 ח
 ממשלה ממשרדי הכנסות בסעיף כלולה הגננות שכר במימון המשרד השתתפות

 והביוב המים מפעל .8 ביאור

 . ג)ג1 ביאור (ראה . הרשות בכעלות חיצוני לתאגיד המים מפעל הועבר 2009 משנת החל

 . קודנוות משנים חובות גביית בגין היכן המים ממפעל הרשות הכנסות

 מחלה ימי ופדיון לחופשה הפרשה צוברת, פנסיה ג יבג התחייבויות .9 ביאור

 (ליום ח,11ש אלפי 5,919 לסך המאזן לתאריך מסתכמת עובדיה של נצברים חופשה ינוי בגין הרשות התחייבות א
 ח)11 ש אלפי 2017-6,942 בדצנובר 31

 ידי על מכוסה אינה אשר צוברת פנסיה בתאני המועסקים לעובדים פיטוריו פיצויי בגין הרשות התחייבות ב.

 שייח) אלפי 2017-6,002 בדצמבר 31 (ליום ח 11 ש אלפי 6,946 בסך המאזן לתאריך מסתכמת כויועדות הפקדות

 אלפי 5,451 לסך המאזן לתאריך מסתכמת 50 גיל שמעל עובדיה של מחלה ימי צבירת בגין הרשות התחייבות ג
 . ח)11ש אלפי 2017-5,408 בדצנובר 31 (ליום ח11 ש

 ~יווניים תאגידים •10. ביאור

 הרשות שבידי מניות מניות מספר שיעור

 ח "ש באלפי הרשות שביד• % ב· אחזקה משפטי מבנה התאגיד שם
 838 חברה בע"מ השרון רמת לפיתוח חברה רימונים

1 

837,981 10011/o 
 עמותה השרון רמת וספורט לחינון נורכז

 ,0001 100% חברה בעיינו וביוב מים מפעלי- שרונים

 תשלום

חשבון על  t חלואות

מניות הון הון שטרי  פרמיה

ח "ש באלפי ח "ש באלפי ש"ח באלפי  התאגיד שם

62,251 875 חברה  בע"נו השרון רכות לפיתוח החבר רימונים

עמותה  השרון רמת וספורט נון לחי מרכז

70,255 12,970 חברה  בע"מ וביוב בוים מפעלי- שרונים

נטו נכסים יתרת/עצמי הון  בספרי תרה י

במאזן הרשות  כ "סה

)•( התאגיד (זכות) חובה  השקעה

ח "ש באלפי ח" ש יבאלפ ח " ש באלפי  הגוף שם

4,741 -157 63,126 חברה  בע"מ השרון רמת לפיתוח חברת םרימוני

)•( 8  2,275- עמותה השרון מתר וספורט לחינוך מרכז
 )·(180,244-,83,225321 חברה בע"מ ב ובוו בוים מפעלי- שרונים

 2017 לשנת המבוקרים הכספיים הדוחות פי על מדווחים בסכומים (·)ותרה
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 השרון רמת עיריית

 בע"מ השרון רמת לפיתוח חברה- רימונים א.

 .1995 ינואר בחודש פעילותה והחלה 1994 באוקטובר 9 ביום נוסדה "החברה") (להלן מ11בע השרון רמת לפיתוח חברה- רימונים
 .השרון רמת עיירית של מלאה בבעלות חינה החברה

 העירייה ע"י במלואן מוחזקות אחת, כל ע.נ זiבנ1- בנות רגילות מניות 837,981 בסך החברה, של המונפק חנוניות הון

 השרון רנות של לקידומה פררייקטיס ופיתוח ייזום למטרת הוקמה החברה
 ח

 חתמה החברה 2002 בדצמבר שפכים, לטיהור מכרן של ותפעול בהקמה בעיקר עסקה החברה 2002 שנת רעד הקנותה מיום

 ,J.בJi אלפי 22,018 ל- בתמררה שנים 25 כ- למשך למפעיל המכון של תפעולו העברת שעניינו ז•המפעיליי)- (להלן עצמאי קבלן עם הסכם על
 עלות כל ללא המפעיל ידי על שברצעו ותוספות שיפורים לל וכ לחברה כון1הכ יוחזר התקופה בסיום

 ולאחרים לעיריית טריבונות והשכרת ורכישת סרלאריות מערכות פרוייקט בהקמת בעיקר לעסוק החברה החלה 2011 בשנת

 העצמי, בהון הגרעון את וכיסתה מניות על כפרמיה נרשמה אשר ,וm אלפי 17,029 כ- בסך הון הנפקת בוצעה 2015 בשנת

 הפנים משרד ידי על אושרה זו הנפקה החברה, של המבוקרים בדוחות לביאור בהתאם

 מסתכמת המועד, לאותו החברה של העצמי הון יתרת 2018 בדצמבר 31 ליום נערן החברה של האחרון הכספי הדוח

 .JבJi אלפי 4,741 ב-

 למימון דקסיה מבנק מהלוואה נובעת זו יתרה , ברוטו mו אלפי 4,107 של כולל בסך חינך לחברה ההלוואות יתרות 31 12.2018. לתאריו
 בשנת בוצעה אשר mו אלפי 8,050 בסך לאומי לבנק חובות מחילת לאחר חינה זו יתרה כי , וייןיצ כן כמו . הסולארית האנרגיה פרוייקט

2015 

 . הבנק עם להסכם בהתאם

 ערן לירידת הפרשה העירייה יצרה זו השקעה בגין זiבנ, אלפי 63,126 בסך חינה 2018 בדצמבר 31 ליום בחברה העירייה השקעות יתרת

 בחברה העודפים יתרת גונח עד

 ועבור זiבנ אלפי 84 של בהיקף הרגיל התקציב עבור שירותים מהחברה העירייה רכשה 2018 בשנת העירייה, של הכספיים לדיווחיה בהתאם
 זiבנ אלפי 7,356 כ- של בהיקף רגיל הבלתי התקציב

 בזכות זiבנ אלפי 157 חינה 2018 בדצמבר 31 ליום העירייה בספרי החברה של הכספית יתרתח

 ע.ר השרון רמת וספורט לחינוך מרכז ב

 הפכה והיא העמותה תקנון שונה 2009 בשנת ,1992 בשנת הרקמה ייהעכוותהיי) (להלן- השרון רכות וספורט לחינון מרכז עכוותת

 עירייה עובדי ושלושה ועצה1כ חברי שני מהס ים,חבר 9 העמותה של המנהל ועד וב עירונית לעמותה

 . בעיר הנוער לבני משלים לחינון פעולות ולארגן הספורט פעילויות את ולהפעיל ליזום חינה העמותה פעילות

 .J.בJi אלפי 8 כ- בסך עודף חינה זה ליום הכספיים בזרחות ההון יתרת 2017 בדצכ<בר 31 ליום חיכו העמותה של אחרון כספי זרח
 זו להלוואה ערבה העירייה הפועלים. מבנק JבJi אלפי 1,097 בסך הלוואה יתרת לעמותה

 זiבנ, אלפי 20,529 של כספי בהיקף מהעמותה שירותים רכשה העירייה 2018 בשנת העירייה, של הכספיים לדיווחיה בהתאם

 זiבנ אלפי 5,868 ו- העירייה בעבור ביצעה שהעמותה והתרבות החינון בתחום שירותים עבור זiבנ אלפי 14,661 מתוכם

 . רגיל הבלתי בתקציב עבודות ביצוע עבור

 . בזכות זiבנ אלפי 2,275 הינח 2018 בדצמבר 31 ליום העירייה בספרי העמותה של הכספית יתרתה

 בע"מ וביוב מים תשתיות- שרונים . ג

-2001 התשסייא וביוב מים תאגידי חוק מכח רישיון בעל התאגיד ,2008 בשנת הוקם ייהתאגידיי) (להלן בעיימ וביוב מים תשתיות- שרונים
 . העירייה של מלאה בבעלות ותינו

 : הסכמים שלושה על העירייה עם חתם התאגיד

 לחברה, מהעירייה בתחום, והפעילות והביוב המים תשתיות נכסי העברת הסכם נחתם 2009 בשנת 1

 : לעירייה החברה התחייבה בתמורה

 התמורה.lנ 60o/o הנוהוויס JבJi אלפי 70,255 של שווי לפי מניות לעירייה להקצות

 התמורה מסן 10% המהווה זiבנ אלפי 70911. של שורי לפי נדחה הון שטר להנפיק

 התמורה נוסן 30% המהווים זiבנ אלפי 35,128 בסך יםבעל הלוואת לפרוע

 . הבא באופן לחברה שירותים תעניק העירייה- שירותים הסכמי .2

 .)30 4.2010 עד ניתנו (השירותים בפועל הגביה מסכום 3.5% ל- בתמורה גביה שירותי

 מצומצמת) בצורה ניתנו המוקד שירותי 1.5.2010 מ (החל עירוני מוקד שירותי

 שנים שלוש עד של לתקופה והביוב המים עובדי השאלת

 . לעירייה החברה התחייבה לכן בתמורה ייתותיסיי, השאיבה מתקן את להקים סייכוה ירייההע 2011 בשנת .3
 מהתמורה. 70% המהווים זiבנ אלפי 3,239 של שררי לפי מניות לעירייה להקצות

 קבוע רכוש בגיר הבעלים להלוואת הזהים (תנאים התמורה מסן 300וb המהווים זiבנ אלפי 1,388 בסך יםבעל הלוואת לפרוע
 התאגיד) הקמת עם שניתנה החברה
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 השרון רמת עיריית

 למפעיל העירייה י 11ע 2002 בשנת נמכרו אשר ש 11המת הפעלת זכריות בגין לעירייה, התאגיד בין נוסף הסכם נחתם 2013 שנת במהלך
 .מראש זיכיון דמי לקבלת בתמררה 2028 לשנת עד חיצוני
 רעד התאגיד הפעלת התחלת לכוועד הזיכיון דמי יתרת שררי שחינם ill/ אלפי 16,735 של בסך בעלים הלוואת הופחתה להסכם, בהתאם
 הזיכיון תקופת לתום

 3,239 בסך נוסף סכום תקבל העירייה התאגי,ד הקמת לאחר נשאה בר "תותים" פרוייקט בגין לעירייה שנקבעה התמורה חלוקת תרקנה
 הלוואה. כהחזר ill/ אלפי

- 15%0 פריים+ ובריבית שנים 7.5 של לתקופה תיפרע 2012 בדצמבר 31 ליום ההלוואה יתרת בהתאם, עררכן המקורי ההלוואה סכום
 ill/ אלפי 80,244 חינה העצמי ההון יתרת 2017 בדצמבר 31 ליום הינו התאגיד של אחרון כספי דוח

 ill/ אלפי 1,261 חינה התאגיד) ספרי (לפי 31 12.18. וליום lill אלפי 6,578 בסך חינה 31.2117 ליום הכספי הדוח לפי הבעלים הלוואת יתרת

 2019 בשנת להיפרע רצפרייה

 : לתאגיד ההלוואה יתרת פירוט להלן

 3,747 31.12.17 ליום ארוך לזמן הלוואה
 31.12.172,831 ליום הלוואה שוטפות חלריות

 ~.??,!!31 12.17 הלוואה כ11סה
 (2,831)2018 בשנת שוטפות חלריות פרעון
 (2,486)2018 בשנת מוקדם הלוואה פרעון
 1,261 שוטפות) (חלוירת 18 31.12 ליום הלוואה יתרת

 Z.OJ8 בשננר םפרעון פירוט 2ם2
 2,831 שוטפות חלוירת
 86~',2 הלוואה מוקדם פרערן
 5,317 הלוואה פרערן סה"כ

603 
5,920 

 כרת רכ משום דוי בשע- גג רו יא ב

 .0415 2019. נויום המשכונות מרשם לאישור בהתאם הרשות חתמה עליהם והמשכונות השעבודים פירוט להלן

 לארמי לבנק 2002 משנת החל שנים-99ל משועבדות כלשהו, סרג מכל העירייה הכנסות כל

 2005 השנים בין שועבדו אשר שנים, 99 ל- 10 ביו של תקופות פני על העירייה, של מסריינזות הכנסות על נוספים שעבודים ישנם כן כנור

 . צ) 11(חל הפיס ונופעל בנק נווניציפל הפועלים, בנק I לאומי לבנק ,2017 לשנת רעד

 תלויותתיובו יי התח • גz ור יא ב

 ההתחייבויות הכספיים הדוחות לתאריך 2019 במאי 16 מיום הרשות של המשפטיים מיועציה שהתקבלה דעת לחוות בהתאם

 להלן כמפורט הסתכמך העירייה של התלויות

 ill/ אלפי 113,599 בסך והבניה התכנון לחוק 197 סעיף הוראות פי על מקרקעיו הפקעת על פיצויים לתשלום תביעות 11 ישנן א

 מעריכים הרשות של המשפטיים יועציה אשר שיפוי כתב קיים להן ill/ אלפי 10,092 בסך תביעות 3 ישנן זה סכום כותרך

 נמוכים התנומשותה סיכויי אשר mנ אלפי 7,610 בסך נוספת ותביעה הרשות, כלפי כספית חשיפה להן קיימת לא כי

 דעתם את לחרות יכולים אינם הרשות של הנושפטיים יועציה ill/ אלפי 101,987 בסך התביעות שאר ,לגבי אלו תביעות למעט
 התממשותן לסיכויי ביחס

 פעולות הפקעה, , בניה היתרי מתן אי בגין פיצויים לתשלום השרון רמת לבניה המקומית והוועדה השרון רמת עיריית כנגד תביעות ב

 mנ אלפי 265,453 בסך המשפט, בית ידי על שבוטל הפסקה מצו כתוצאה ונזקים וסלילה בניה

 ill/ אלפי 9,224 כ- של בסך הכספית החשיפה את מעריכים הרשות של המשפטיים יועציה אלו תביעות עבור

 . לחיוב דרישות ביטול בגין lill אלפי 22,911 בסך תביעות 6 נכללו לא התביעות בסכום

 ,ill/ אלפי 7,793 בסך וכיו"ב רשלנות חרזה, הפרות בשל העירייה חובות בגין ותושבים שירותים נותני תביעות . ג

 lill אלפי 805 כ- של בסך גבינן הכספית החשיפה את נועריכים הרשות של המשפטיים יועציה

 ill/ אלפי 10,029 בסך הפרשה יצרה העירייה אלו תביעות בגין

 נפרעה) ולא 2015-2017 נושנים שנצברה ריבית (כולל ריבית פרערן

 וביוב) מים מתיאגור כ-ספים s בבארך (מוצג וריבית הלוואה פרעון סה"כ

 ill/ אלפי 4,406 בסך וביוב נוים שירותי העירייה רכשה 2018 בשנת העירייה של הכספיים לדיווחיה בהתאם

 ill/ אלפי 83,225 בסך הינה ברוטו 2018 בדצמבר 31 ליום בתאגוד העירייה השקעת יתרת

 .ill/ אלפי 1,261 בסך והלוואה ,ill/ אלפי 11,709 בסך הרן שטר ,ill/ אלפי 70,255 נסך בהון מהשקעה המורכנת
 ח

 נזכרת ill/ אלפי 1,321 חינה 2018 בדצמבר 31 ליום העירייה בספרי התאגיד של הכספית יתרתו
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 השרון רמת עיריית

 ;)li!J (אלפי מרכזת טבלה . ד

שנרשמה הפרשה  התביעה סכום

li!J באלפי בספרים li!J באלפי  סעיף

 התכנון לחוק 197 סעיף הוראות פי על נ<קרקעין הפקעת על פיצויים לתשלום תביעות 11. א

(•) 113,599  והבניה

9,224 265,453 פיצויים לתשלום השרון רנות לבניה מקומית ה והוועדה השרון רמת עיריית כנגד תביעות  . ב

805 

10,029 

 7,793 ורשלנות חוזה הפרות בשל העירייה חובות בגין ותושבים שירותים נותני תביעות . ג
 386,845, סה"כ

- li!J אלפי 101,987 נסן תביעות לגבי דעתם את לחוות יכולים אינם הרשות של הנ<שפטיים יועציה )·(
 תלויות: לתביעות ההפרשה עדכון ה.

 ,li!J אלפי 805 נסן הרגיל התקציב שכגנד נוהפרשה המורכבת mנ אלפי 10,029 של סך על ההפרשה הוענודה /1211831 לתאריך נכון

 li!J אלפי 9,224 נסן הפיתוח קרנות כגנד והפרשה

 li!J אלפי 9,337 של סך על עמדה 31/12117 לתאריו ההפרשה יתרת

 הפיתוח. קרנות כגנד נושנות mנ אלפי 5,206 נסן והיתרה ,li!J אלפי ,1314 על ענוד הרגיל התקציב שכגנד הסכום מתוכה,-

 תביעה, בגין mנ אלפי 2018,980 בשנת שולמו מתוכו mנ אלפי 3,326 הסתכם הרגיל התקציב כגנד ההפרשה בהעמדת השנים ביו הקיטון

 רגילים לא תקבולים 4 בנאור מוצגת ח, 11אלש 2,346 נסן בהפרשה השינוי רתית

 רגילים, בלתי ם תשלומי 5 בנאור כלול זה שינוי ח,11ש אלפי 4,018 ב- הסתכם הפיתוח קרנות דכגנ ההפרשה בהעמדת השנים בין הגידול

 הרגיל התקציב כגנד כטעות כעבר שבוצעה הפרשה ממיון הנובע li!J אלפי 430 של תשלום כלול זה סכום כתרן

 : הרגיל התקציב כגנד לתביעות כהפרשה עה נו הת פירוט להלן
 1,196 שוטף עדכון

• 720 

• 430 

2,346 

 .li!J אלפי 1,150 ל- ומסתכמים קודמות נושנים מביטול נובעים אלו (')סכומים-

 ניכויים שומות ·13 ביאור

/3 בחודש הוצאה האחרונה השומה 2014 המס שנת וכולל עד ניכויים שומרת הוצאו לעירייה  והתייחסה 2016

 .li!J אלפי 1,300 של סך לאומי ולביטוח ח11ש אלפי 1,711 סך הכנסה למס שילנוה הרשות ,לפיה 2014 עד 2012 לשנים

 הרגיל התקציב במסגרת קבוע רכוש רכישת ·14 ביאור

 )li!J אלפי 950-2017 (בשנת שייח אלפי 447 של כעלות וב מיחש וציוד ריהוט הרגיל התקציב במסגרת רכשה העירייה 2018 בשנת

 ליסינג עסקאות ·15 ביאור

 תפעולית כחכירה רכב כלי 51 שוכרת העירייה

 .)li!J אלפי-20171,950 (בשנת ח11 ש אלפי 2,217 נסן חינם בעירייה בליסינג הרכבים לסך השנתיים השכירות דמי

 ערבויות •16 ביאור

 ; להלן למפורט בהתאם בנקאיות, ערבויות נתנה העירית

 .)ri!.1 אלפי 4,442- 201731.12 לוום הערבויות (גובה 6/2026 חודש עד בתוקף li!J אלפי 4,107 בסך רימונים חברת עבור ערבות . א

 .)li!J אלפי 31-1,113 12.2017. ליום הערבות (גובה 12/2022 חודש עד בתוקף li!J אלפי 893 בסך הספורט לאגודת ערבות ב

/11 עד בתוקף li!J אלפי 1,786 בסך 11 השרון רמת ניר "הפועל הספורט לקבוצת ערבויות . ג - 147 12.2017 ליום הערבויות (גובה 2023 31 2, 
 .)li!J אלפי

 2017 31.12- 720 ליום הערבויות (גובה ספציפי לפרויקט ומיועדות זמן הגבלת ללא li!J אלפי 720 נסן לישראל קיינות לקרן ערבויות ד
 . שייח) אלפי

 כללית הפרשה ביטול

 הפיתוח קרנות כגנד ההפרשה ומיון קודמות משנים הפרשה תיקון

 הרגיל התקציב כנגד השנה השינוי
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 השרון רמת עיריית

 קודמות משנים החזר •17 אור יב

 ההרכב,

 ייצוגית מתביעה פיצוי

 קודנוות משנים יתרות ן וותיק ביטול

 17 ביאור קודמות משנים החזר כ11סה

 li!J י באלפ li!J באלפי

176 

184 871 

184 _}.!~~?-

 1,150 ה) 12 אורכ (ראה משפטיות לתביעות הפרשה בגין קודמות משנים ל וביט נוסףב
 2,197 קדומות ם ימשנ החזר כ" סה

 " ערלים עיר"כ השרון רמת העיר הגדרת ביטול 18- ביאור

 נון כדלק חלקית בארנונה יחויבו ממשלתיים נכסים כי נקבע 3819 (פיטורין), הנומשלה ומסי ההעירי מסי דת ו כפק

 30% צה"ל ו א הביטחון משרד ידי על המוחזקים נכסים

 /4Soס- תו פארמ ו א חולים בתי סהכושמשי כסיםנ

 55% הממשלה די רנוש כמו אחרים יםסכנ
 מלא ארנונה תעריף ינהדמהמ יקבלו ככאלה ו עולים" כ"ערי רנה ד ג ות גבוה, העולים שיעור בחן נוקרמיות רשויות כי קבע נ-50 ה בשנות
,100% 

 . לעיל כאנוור הנוופחתיס האחוזים את תשלם המדינה שם עוליסיי, ייערי שאינן מקומיות מרשויות להבדיל

 בהן םלי והע של ופוחת ההולך שיעורם אף על המלא בשיעור מהמדינה ארנונה קיבלו השרון רמת ובהן רבות ערים ך כ

 2017 משנת החל עולים כעיר העירייה של הגדרתה טלה וב נים, ו קריטרי י נו שי עקבותב

 הממשלתית) הארנונה (קרו ת ו ומיp נו רשויות ובי פערים ם ולצמצ הקרן

 )" "הקרן (להלן ההסדרים בחוק 11ת מקומיו רשויות ביו ים רפע לצמצום "קרן סעיף את 15 12.2016 כיוס אישרה הכנסת של הכספים תדוע

 פיםס לכ רמעב 2017 עד עולים כערי ושהוגדר המקומיות לרשויות ששולמו הארנונה מכספי מורכב פערים לצמצום הקרן תקציב

 ה נ יהמד נוקופת תקציבית ומתוספת ם יעול כערי מוגדרות חיו אילולא להן משולמים שהיו
 בהדרגה לשינוי ך להיער להן ולאפשר עולים כערי בעבר שהוגדרו המקומיות הרשויות של ביכולתן משמעותי באופן לפגוע שלא מנת על

 קבענ

 םישנ 4-8 של לתקופה והולך חת ופ במתווה הקרן ך מתו תוחוש תקבל ותושא י והשיפ גובה קובח

 : נוהי שיפוי} רח(לא ונט תה חההפ סכום

,8: 2018 ,בשנת li!J אלפי 2,386 2017 בשנת 14,31: 2019 בשנת ,li!J אלפי 349  ,li!J אלפי 2020:20,276 בשנת li!J אלפי 3

 שנה בכל lill אלפי ,85423 של בסך ךאיל ו 2021 בשנים

 הרגיל ב י לתקצ וביוב מים לתיאגדו מקרן כספים העברה 19- ביאור

 li!J אלפי 118,6 בסך 2018 לשנת מתוקצבות שאינן עצמיות הכנסות להעברת משרד ה ל11 מנכ אישור תקבל ה 2019 וסט גבאו 12 אריךתב
 ליהרג ב לתקצי הפיתוח מקרנות

 li!J אלפי 5,920 בסך ןר בק השנה םיותקבול li!J אלפי 2,691 בסך בקרן פתיחה מיתרת נובעות אלו הכנסות
 ג) . 10-ו 4,5 יםר באו (ראה

 בתצקיבים מניים ז ולעודפים פיתוח לעבדוות קרנות לכיסוי דותעמיו השקעות •20 אור יב
 רגילים בלתי

2017 2018 

• 
 li!J יפלאב

44,461 

23,231 

67,692 

 li!J יפלאב

42,941 

___10.!.576 

53,517 

 וקונצרניות מכושלתיות חוב אגרות

 א)3 ביאור (ראה בבנקים פקדונות

 מחדש ·מיון
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 רמתהשרון עיריית

 _ 1 טבפסi2 נספח

 2018 לשנת הכספי הדוח
 ח" ש באלפי הגבייה אגף נתוני י לפ והשתתפויות הטלים , ארנונות בגין החייבים חשבון מצב

% • ב גביה  יסח
השנה סלוף יהרת תנשב גבוית הס"כ ו נ חיבוים הס"כ טפוםיר, הס"כ תנשב חויב חתליתל  יהרת

חהויםיב לכלל חודה ט ותוחנה םירורחש ןובשחה  הנשה

}ג טוריפ( }ב פ(יטור )א  טוריפ(

1 

85.8% ZZ,368 134,670 157,038 19,796 146,091 30,7431 
72.3% 43,435 113,223 156,658 1,117 1Z8,689 29,086 

48,375 48,375 48,375 

------- 68 50,,;,----- -- ----------
l_l_~,_l i.~ 247,893 

-------------------- ..... --- - 362!071 ------- 20~~ 13 __ ••• ___ _}?.4,78~ __ -- • __!08! 204 

2.2o/o 6,7i 0 149 6,919 182 6,737 
2,938 2,938 2,938 

1.5% 
•• •

1.5% 
9,708 149 9,857 182

• • -•••••• 4,854 •••.••. -·· •.·- ..• 75 - . 92·····-···· 4;929" •·••••••••····•• •.••......• 9,675 
4,83i Z.3 

-
65.8% 122,716 -· ... --- ... -.. -----... ----··· __ -···· 128,740 ••••________ 248,117 ••.••...•376,857 ···•· ··• 2~~~!~ _•• ______ f _7 s ,_o~~ 

----• -----------

 ו
 5,478 2,768 8,246 2,327ן 5,919 28.2%

100 O'Vo 1 1 1 1 
73.8% 23,087 65,016 1 88,103 67,760 20,343 
94 5% 3,319 56,499 59,818 56,417 3,401 
99.4 (1/c 25 3,944 1 3,969 3,874 95 
440% 4,615 3,632 1 8,247 4,486 3,761 
14 4 t1/c 2,393 403 2,796 , 80 2,716 

-------
77.0 (1/o
- - - - -.--- ~~.-~~8 1 ------- ! 31_, 82_2_l .. __. ---- f ,!~0? ! .ו ----ו ·•·- _}35,3861 

' -.. - - 35,794 

4 
5 
8 
9 

10 
14 
15 

--. . 
- 69.3% 168,098 379, 939 1 548,037 20,913 410, 440 158,510 

67 7'Vo 158,510 332,753 I 491,263 . 20,136 350,933 160,466 
61 Qס/c 160,466 j 312,8971 513,363 18,661 377,081 1 154,943 

 ןובשחה םש 1.סמ

 יתנש בו י ח סיסב לע תונובשח . א

 מים סהייכ

 ביוב אגרת

 חוזר שנתי וב יח בסיס על חשבונות סה"כ

 יפעמ חד חיוב בסיס ג~_ל חשבונות ב.

 חיכוך יותמעצ

 תרבות עצמיות

 השבחה יהטל

 פיתוח יהטל

 כניה אגרות

 ר• כו שורים יא , שלטיס

 טרחה כרשו פטשמ תיב אגרות

 יפעמ-חד חיוב בסיס על חשבונות סהייכ

 הדוח בשנת סהייכ

 קודמת נה ש

 קודמות שנתיים

 zו



 השרון רמת עיריית

 אטו פיר •1 טופסל 2 נספח

 2018 לשנת הכספי הדוח
 ח"ש באלפי הגבייה אגף נתוני לפי והשתתפויות ם יהטל , ארנונות בגין החייבים חשבון מצב

 י שונ אר ביו ח החשבון שם ו מס.
החשבון בשנת חיוג1 סף נו טול) ינ( וג יח בגין והצמדה יבית ר וני י ח על הצמדת ו ת יב י ר ני וחי ו  ם י קדומ ת וחונ טף ו הש

 שנתי חיוג בסיס על חשבונות .א

 ארנונת 1

 146,091)9,865( 2452,087 153,624 למגורים ארנונה 1.1
 1128,689 92,3772405,95330,119 אחרת ארנונה 21

 ארנונה סה"כ
246,001 -------·_--.---·485.-···--··...__·-·----~8,049------·----.---.---20,254·--·--·--·-·-----

274,780________________ 
 ב ו ובי ם ימ אגרת 2

 182)527(7091 מים אגרת 12
 182)527(709 נוים סהייכ

2.3 -----------------·-------··----·---------------355---···--····-----)263(--····-92---•.  ביוב אגרת

--··-···-·------ 19,464J___________________9,104_,_____________________485 ·-······-···-·--- 275,054 שנתי ב יוח בסיס על שבונותח ייכ הס 246,00l----···-···-·-· 

 פעמי חד וג יח בסיס על חשבונות . ב

 2,768 1302,638 חינוך עצמיות 4
 11 תרבות עצמיות 5
 66,01967,760 1,741 השבחה הטלי 8
 56,417 29356,124 פיתוח יהטל 9

 3 בניה אגרות 10
 י

3,871 3,874 
 4,486 49,2804,157• וכן םאישורי שלטים, 14
 80)97(177 טרחה ושכר משפט בית אגרות 15

.. ________________~~9J________.______.._2נ ~3l_9___..____..___._.______ חד-פעמי חיוב בסיס על ונותבחש סה"כ __ -~~~.-~~.. _••• __ ___ __ . _1~_3_5_,_3_8_~--_____________ 

 410,440 152,177 9,384 2,878 246,001 סה"כ

j l~ 



 השרון רמת עיריית

 ב פירוט-1 לטופס Z נספח

 2018 לשנת הכספי הדוח
 ח" ש באלפי הגבייה אגף נתוני לפי והשתתפויות הטלים ארנונות, בגין החייבים חשבון מצב

 שנים פטורים שנה פטורים ו
 מחיקת

פטורים כ"סה  החשבון שם מס.
 קדומות שוטפת

 מימון הנחות ועדת פי על הנחות דין פי על הנחות ובות n 1חובות
והנחות שחרורים ו  אבדוים

 שנתי חיוב בסיס על חשבונות א.

 ארנונה 1

 119,796 635 50417,3201,337 למגורים ארנונה 1.1
 255275651,117 אחרת ונה נאר 21

 וביוב מים אגרת z ·-------------------------------·---------------------...--...--- 20,913···········-· 1,200······-··--··1,337-·-·····-··· 52917,847 ארנונה סהייכ

-------------------------------------...-..--- ··-····-···· l !t~~!~••_________1,200 _.••.•..••..•20,913_ ___________ _ 7~4!529 כתיש חיוב ס י בס על ת וחשבונ סהייכ
 פעמי חד חיוב בסיס על חשבונות ב.

,52917 כ " סה 847 1, 337 1,200 Z0,913 

a.ן 



 השרון רמת עיריית

 ג פירוט •1 פסו לט 2 ~ספח

 2018 לשנת הכספי ח ו הד
 n וו ש באלפי בייהג ה אגף ני ונת לפי ות ויוהשתתפ הטלים , ארנונות בגיר החייבים חשבון מצב

חהדו בשנת תיוב ג כ" סה וריםג פי ת יגב השנה גבית החשבון שם ו  . מס

י שנת ביו ח ס יבס על חשבונות  . א

ארנונה 1 

134,670 
113.223 , 

5,671 
5,136 1 

128,999 
108,087 

 למגורים ארנונה

 אחרת ונה רנ א

1.1 
1.2 

. _____ ••.•. -----_ _____24i,893 ___ -· ___ . ___ ·-· _____ ...• ____ -- ______ ~ 0_.807 ·········-···-··-··-········--··· _ 237,086
 ארנונה סהייכ

ב יווב ם ימ אגרת 2 

149 149 
מים אגרת 2.1 

75 75 ביוב אגרת 2.3 

··-·----·-·-------
248,117____ •-- ___ --- .• -- ---_ ___ • -- ____ -- ... ___11,031 -·-----------·----------·-----· 2_.~~_08~  חוזר שנתי חיוב בסיס על חשבונות סהייכ

יפעמ חד חיוב בסיס על חשבונות  ב.

2,327 2,327 חינון עצמיות 4 

1 1 תרבות עצמיות 5 

65,016 65,016 השבחה הטלי 8 

56,499 56,499 פיתוח הטלי 9 

3,944 
3,632 

403 

384 
3,944 
3,248 

403 

 בניה אגרות

 וכר• אישורים שלטים,

 טרחה ושכר משפט בית אגרות

10 
14 
15 

····-······-···--···· -131,822 ________________________________________ 384 ··-··············-······-·-······· 131,438 
 חד-פעמי חיוב בסיס על חשבונות סהייכ

 סהייכ 368,5241 11,415 379,939
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 השרון רמת עיריית
 ד פירוט-1 לטופס 2 נספח

 ם מי

201 8  לשנת הכספי הדוח

 ח"ש באלפי 2018 בדצמבר 31 ליום חייבים ויתרות גביה דוח

 כללית ארנונת

2018 2017 20182017 

7,108 
(908) 

633 

6,833 
·-·----·-······· 96 

6,737 

6,737 

1.40% 

1 40% 

6,737 
(527) 

709 

6,919 
• .149 

6,770 

6,770 

2 . 15 °Aו 

2 15% 

62,014 
(5,999) 

6,414 

62,429 
12,903 

-----'49~526 

236,337 
26,090 

508 
____.::;(20,136) 

.•..••....•.!-42,799 

(232,496) 
(232,496) 

. __ _•••..•_...10,_30 3 

59, 829 

20 67o/o 
95.76% 
80.40% 

59,829 
(377) 
8,040 
(529) 

..•..•••. 66t9~~. 
10,807 
56,156 

========== 

246,001 
20,631 

485 
(20,384) 

............~46l73~. 

(237,086) 

·---····. (237,086) 

9,6~7 

65,803 

16 14% 
96 090/o 
79 02% 

 וארנונה מים גביה נתוני

 פיגורים גבית

 שנה לתחילת ריאלית ם פיגורי יתרת

 נוסף /זיכוי ב ו חי

 והצמדה ריבית בגין התקופה במהלן חורבים

 כרת וח יקתחומ זיכויים פטורים, הנחרת,

 )הגביה (פוטנציאל פיגורים יתרת סה"כ
 פיגורים בגין גביה

 קודמות שנים בגין פיגורים יתרת

 מצטבר שוטף י תקופת חיוב

 וסף נ זיכוי / חיוב

 רחצכודה ריבית בגין התקופה לן הבמ חיוכים

 חוכרת מחיקת ו זיכויים פטורים, הנחרת,

 הגביה) (פוטנציאל תקופתי חיוב סה"כ

 שוטפת גביה

 שנגנח סה"כ

 לתקופה יםר פיגו יתרת

 התקופה ף ולס גנבר שטרם חוברת יתרת

 מהפיגורים גביה %

 מהשוטף גביה %

 מהסהייכ ה גבי %

26 



 1 לטופס 3 כספח

-3-1 -12. - - _.20 6__1 

63, 155 

 כ" סה
31 12 2017 

54,059 

 השרון רמת עיריית

 לפרעון המלוות חשבון מצב

 ח" ש באלפי 2018 בדצמבר 31 ליום

 אחרות וביוב מים

31.12.2018 -3-1 -.12- 20~. 1~ ___8~ 1_3 __1 _22 0-1-8~ 

3 233
45,131 41,898 ' 

63,155 
9,096 

--54,059 
8,928 

45,131 
7,954 

41,898 
7,119 

3,233 
_8__ _35 

 לפרעון וכשארו למעשה שנתקבלו (קרן) המלוות יתרות
 השנה כתחילת

 )•·( הדוח נשכת דנלכ קרן ח 11ע מיםו תשל- תופח
- 120 0'92 '293-------- 484.???,~!..2,398 37,177 45,131-- 54,059 השנה לסוף נלכד) (קרן מלרות יתרת 1'f 3 * 

----'-.:,._
45,615 54,979 37,470 34,899 Z, 571 

====== 

2016 2017 2018 
9,096 - 8,928 7,954 
1,437 1,163 933 

569 495 269 
11,1oz --10,586 9,156 

•(.., 
9,508 8,108 

335 331 
743 717 

10,586 9,156 

7,599 
7,287 
7, 153 
4,861 
4,891 
5,679 

37,470 

 השנה לסוף שכצברו הקרן על הצמדה הפרשי- נוסף
 הצמדה הפרשי כולל השכח לסוף המלוות עומס סהייכ

 דוע) י דדן(נ 2018 כר מ(וב לחודש לצרכן המחירים למדד בהתאם כעשה המלוות על ההצכודה •חישוב

 הכולררת כלל ערור פ סכרם

 : הדוח נשכת הרגיל בתקציב המלוות פרעון סכום
 קרן

 ריבית

 הצמדה

 כ '•סה' ·

 2 לטופס התאמה •••
 מלרות פרעון בסעיף

 הביוב מפעלי בסעיף

 הנוים מפעל בסעיף

 כ11 סח

 : והצמדה) (קרן המלוות פרעון תחזית להלן

 ראשונה שכה

 שכיח שכה

 שלישית שכח

 רביעית כה ש

 חכוישית שכה

 ואילן שישית שכה
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 השרון רמת עיריית

 2 ~טופסl נספ_זר_
 ותשלומים תקבולים- הרגיל התקציב של הביצוע ניתוח

 הוצאה וסוגי הכנסה מקורות לפי

 ח11שיבאלפ 2018 הכספים לשכת

 ע וצ יהב נטו ות י הסט ועהביצ ב י התקצ ם יישינו יור ק מ תקציב כללי ותשלומים תקבולים •' א חלק

 2017 מעל מתחת

 425,440425,440442,94617,506418,792 הכנסות
 418,618)16,999(425,440425,440442,439 הוצאות

 507507174 הדוח בשנת עודף

 כ " מסת lo,0. הביצוע נטו הסטיות כ" מסה 0ן:4/ ביצועה התקציב תומקור לפי תוהכנס •' ב חלק

 2017 מעל מתחת

 עצמית הכנסת 1

 323,358300,31567.80%23,043296,63170.83% ישירה גביה 1.1
 o/o3,8358640...0.21 01 6604,4951 רגילות ובלתי שונות מריבית, הכנסות 1.2
 16o/o 58621,6085, 31,58613%731 פיתוח מקרנות העברה 1.3

.324,018...•..~9~,336.•.•..•95%75 .23,043..........35,421 •......-~~.1.•~l?········o76 ש.ZO ------..--.--..---------------·· 2 מהממשלה הכנסות 

 o5,22899,48623 76o/o/1>100,772106,00023.93 ממשלה משרדי השתתפות 2.1
 0.05°ס/ 12o/o100203 6505500 מיוחדים מענקים 2.5

.101,422..••••550(~0~..••..24.05% 1005,228 •.••....99,68923.80% -..-.--.---.------------------~~-·-----------·••~--..-
,40 23,143 100.00% 442,946 425,440 מקורות לפי הכנסות סהייכ 649 418,792 100.00% 
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 השרון רמת עיריית

 המשב •2 לטופס 1 נספח
 מים וותשל ם יתקבול- ל יהרג התקציב של היבצוע תוח י נ

 הוצאה י וסוג הכנסה מקורות לפי

 ח"ש באלפי Q_l8_2 הכספים לשנת

 כ" מסה 0,יס • ע וצ יהב נטו הסטיות כ "מסה 0/4 ע וצ י הב ב יתקצ ה ההוצא סוג

 2017 מעל מתחת

 0"43.9010,676177,05342.29° :ס183,553194,229o ושכר משכורות 1
 10.71~0 47844,843 39,63239,1548.85% מימון) הוצאות (למעט ומנהל אחזקה 2
 2,3430.53o/o1432,3170. 55-Vo 2,200 מימון הוצאות 3
 24 240,•כ; Yo2,406101,458\25.50 110,414112,820 תפעול הוצאות 4
 172,49877,39218.49% 98% 77,05979,557 יכותמות ות יהשתתפו 5
 to9514,9691.19%:5,1801.171 4,229 יותמפע חד הוצאות 6
 o80310,5862.53%/0711. 9,1562 8,353 מלוות פרעון 7

 100.000 ,יס 17,477418,618 4478/100.00° 442,439 425,440 הרצאות כסה"
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 השרון רמת עיריית

 2 לטופס 2 נספח
 הכנסות לעומת ויעדוים ם ישירות לפי הוצאות- הרגיל התקציב של צוע יהב ניתוח

 ח" ש באלפי 2018 ם י הכספ לשנת מיועדות ובלתי ועדות ימ

 ונט יה י הסט ילפ פיל סטיות ו צוע יב ו תקציב סטיות צוע יב ו תקציב צאותוהrהכנסו ו ציב ק הת י קפר
 ון)רע(ג עדוף ביצוע ב יצ ק ת מתחת )מעל ()מתחת ( מעל

 תודיועמ ותאוהוצ תוהכנס .א

 )978()43,055()42,077()978(1 43,055 642,077 וכלליות הנהלה .1
,22 2726,205 מקומיים רותים י ש .2 315 )3,890(102,596 104,3341 1)1,738()76,391()82,019()5,628( 
 ) 7,144()131,283()124,139()12,298( 1 247,222 5,154234,924 38110,785115,939 ממלכתיים שירותים .3
 820 110,444 9,624)88(1 1,804 9081,716 12,248 4911,340 מפעלים .4
 9,501)33,966()43,467() 1,897(1 1 44,12746,024 11,398 59966012,058 רגילים יבלת .5

 ________)~!429[______)279,879(_____)??.~.~_5_~<.ז. _____~~?נ???[_______J~~-~'~-~J______.1?י:,~~~-________!~~~70,.______1_~~._5_~~______1~~!??..0 ועדותמי ת ווהוצא הכנסות כ יי סה

 ת וועד ימ יבלת הכנסות . ב

 275,800279,8364,036 4,036 279,836 1275,800 הר ישי ה יב ג .1
 )100(650550)100(650550 1.19 כלליים מענקים .2

 .......•• 3,936------· 280,386••.•276,450.•.••..••3,936.......280,386•..••.. 276,450 ת ודוע ימ ו בלת הכנסות כ יי סה

 I1)16,999 (507507 442,439 425,440 506 ,17 1 442,946 425,440 י לל כ כ יי סה
 תקציבי איזון יא

 507) (גרעון עדוף נטו הסטיה
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 השרון רמת עיריית

 2 לטופס 3 נספח
 הפנים משרד רת ג מס לפי ןוןממ- הרגיל התקציב ביצוע זרח

 ח" ש באלפי 201bבדצמב 31 ביום שנסתיימה לשנה

 כ" הסמ 2017o/o עוציב )ןוערג( ףדוע כ"הסמ o/o ביצוע תקצ<ב הסעיף
 כנסות ה

 5g 0',נ, 241,810 47,103~ 56% 5,283 244,670 ארנונה

 )·( בארנונה הנחות
 םימ רת יכמ

5% Z0,136 (337) 5"י'o 20,913 21,250 
 o"-0 114 145 20%ב 1104

 r~ 53,288 (4,0;9Jל\1313 נ:° 60,178 56,099 עצמיות רתי
 החינוך דמשר

 הרווחה דמשר

 אחרים םירדמש

 מיוחדים מענקים

 אחרים תקבול<ם

18~~ 74,769 4,128 18'1'0 80,773 76,645 

5% 22,745 2 ,0lי"5 ב'o 22,924 20,912 

0"10 1,9,2 (912) 1O,o Z,303 3,215 

0% 203 (100) O'l'o 550 650 

 0 כ\~ 660 12,057 3% 11,397 864

 מצטבר גרעון כיסוי ללא כ"סה

 הכנסות כ"סה

 הוצאות

 ליל כ ושכר משכורות

 ות יכלל פעולות

 חינוך כר ש

100% 442,946 425,440100% 418,792 17,~~~ . --~-·------------- --------------- -- -------·- - ----------- . -·-· · ------- ----
418,792 17,506 -·- .. --- - -~~~,-~~~ . ·· ·· ··· 425,440---·--------------

19% 80,384 (6,277) 20% 86,285 80,008 

29'1/o 120,213 (101) 28% 121,698 121,597 
 21 נ," (4,710) 89,066 ב3~~ 95.675 100.385

 חינוך פעולות

 חה רוו רשכ

14% 59,795 (5.34i) 15% 64,254 58,907 

7,603 311 ZQ·~ i,559 7,870 °-ט ! 
 רווחה פעולות

 מלוות פרעון

 מימון

 פעמיות חד

 ,.., בארנונה הנחות

 מצטבר גרעון כיסוי ללא כ"סה

 הוצאות כ"סה

 ן)רעו (ג עדוף

7% 29,552 (859) iסfo 30,219 29,360 

30ro 10,586 (803) 2'1/o 9,156 8,353 

l Ofo 2,317 (143) 1% 2,343 z,zoo 
0°10 103 593 O~o 8Z7 1,420 

S0,'o 18,999 337 4% 19,713 20,050 

100;;, (16,999) 100(!,'o 442,439 ••••• _. _ . • 418,618 _ ~~~ ~~~ -

418,618 (16,999) •• __ •• _•• _.442,439 __ • __ • __ •• _425,440 _ ------·------- -- -- ·-- ----------------
174 507 507 

 םופטורי מימון הנחות , ןדי פי לע הנחות ועדה, הנחות לכול )•(

 מימון הוצאות עיףבס נכללו מימון הנחות . דיו פי על פטורים אר הנחות ו ועדה הנחות כולל )··נ
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השרון רמת  עיריית

 א p חל 2 לטופס 4 נספח

 2018 בדצמבר 31 ביום שנסתיימה לשנה שכר והוצאות אדם כח י נתונ
קדומת שנה  נוכחית שנה

 ממוצע שכר

 לע בפו
 שרהמל לשנה

 "ח ש יאלפ

 כרש הוצאות

 יאלפ לעבפו
 )66 ח ו (ד "ח ש

 שרותמ צבת מ

 ארס ח וכ

 לע בפו

 וצעממ כרש

 בפועל

 רה שלמ לשנה

 ח ש" ילפא

 כרש הוצאות

 יאלפ לעבפו
 )66 ח וד( חש"

 צבת מ

 אדם כח שרותמ

 וצעתממ

 תקן

תי שור ס רא כח  יודייע

 תקן

 משרה גסו דם א כח

163.62 88,849 543 165.37 101,537 614.01 687.43 334.48 
163.62 243 1 165.37 119 0.72 

163.62 89,092 544 165.37 101, 656 614.73 687.43 334.48 

 תקן םע ן חינו

 ן קת ללא חינון

 נוך יחכ"סה

 תקן םע חהורו

 רווחה כ"סה

 תקן עם םיריכב ות ר המש יתר

 בכירים תוהמשר יתר כ"סה

 תקן עם אחרים רות ש המ תר י

 אחרים המשרות יתר כ "סה

 המשרות יתר כ " סה

 כ"סה

 ריםבחנ

 נרים ויספנ

 אחרים ידבעמ דב עו יחסי יום ס ןיגב ת הוצאו

 רגיל בתקציב עובדים כ"סה

 ילכל כייסה

 הערות:

35o6:ו zi· "i ,6.06 ·------ ·- - - 211.28 -- - 18.10 7,570 35.83 37.00 

216.70 7,606 35 211.28 7, 570 35.83 37.00 18.10 
------- 31 ·--------------- - -------- -- -- ----

361. 95 ii,-235 - - 336. 39 11,831 35.17 

35.17 
,11 361.95--2וiה2· 235 31 336.39 11,831 

·------44:3-ii168:4i 347.83263 174.25 48,498 

168.41 263·-·-····· 44,371 _ ----------------
188.81 295--------- 55,606 _ 

174.24 152, 304 874 
--·-- - 2

699.06 1,489 
145.28 21,999 151 

1,381 

172.40 __________ 1,028 ···-··--177,173 _ 

172.40 177,173 1,028 

174.25 
---------------- --------- 48,498 

192.44 
---------------- -· - -··--- 60, 329 

175.88 
842.62 
145.53 

169,555 
1,542 

22,276 
1,359 

174.03 
---------------- --------194,732 

174.03 194,732 

278.32 347.83 ----------------· 

313.49 347.83 
--------------- - -------------·--- ----------------

964.05 _______ 1,072.26 _ 352.58 
1.83 

153.07 

_______1,118.95 ______ _1,072.26 _ 

1,118.95 1, 072.26 
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 השרון רמת עיריית

 ב חלק 2 טופסל 4 נספח
 2018 בדצמבר 31 ביום ימה ישנסת לשנה תקציב פרקי לפי השכר דוח

 תפרש 2018 צוע י ב 2018 ביתקצ

שכר עלויות שכר עלויות 66 משרות 'מס שכר עלויות רותשמ מספר משרות מספר  ח"ש אלפי ח"שיאלפ ח"שיאלפ

 וכלליות חנהלח

21 1 1,542 2 1,563 3 
(362) 5 7,881 33 7,519 39 

308 3 5,722 28 6,030 31 
133) 9 15,145 63 15,112 73 

62 

------ ---- --------- ··-·------ ---·----- ---· -· --·---··- ·· ·- -·-----··-·- . ·------·--· ·--·--·--·-· ·- ·--· 

(249) 2 3,349 15 3,100 17 71 
(219 ) 3 2,321 12 2,102 16 72 

(1,910 ) (2) 11,050 51 9,140 49 73 
(1,025 ) 3 9,746 59 8,721 61 74 

(263) 5 6,172 32 5,909 37 76 
____(9_2_) 4 4,677 27 4,585 31 78_ 

(3,758 ) 15 37,315 196 33,557 211 
•-•--- · •• ········-·---- -········ -- ·······--·········-··--····· .... ·-··- · ·· ·· -·--·····- ....... 

(382) (0) 4,952 24 4,570 24 
(5,599) 73 96,704 591 91,105 663 

(916 ) 7 8,332 50 7,416 58 
300 1 7,570 36 7,870 37 
187 1 1,079 6 1,266 7 

811 
812 

82 
84 
87 

---- -,--,--.:...::.,.,-(6,410 ) 82 118,637 707 112,227 789 
···-·--···· - ··········· ----···- · -·· -· · ··· ·············------ .......... -י••·······-····· · 

(978) 2 23,635 153 22,657 -----,-155 

(11,179 ) 108 • 194, 732 1,119 183,553 1, 227 

 ם נבחרי
 כללי מנהל
 כספי מנהל
 וכלליות הנהלה סהייכ

 מקומיים שירותים

 תברואה
 ובטחון שמירה

 ר עי ובנין תכנון
 ציבוריים נכסים

 שונים ונייםרעי שרותים
 עירוני ח ו פיק

 ים ימקומ שרותים סה•·כ
 ים יממלכת שרותים

 החינוך מנהל
 חינוך
 תרבות
 רווחה
 ה בסבי איכות

 ממלכתיים ותים רש כ11 סה
 מפעלים

 גימלאים

 כללי כ" סה

 שייח אלפי 1,359 בסך צויים יפ כולל הנייל הסך : ·הערה
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 השרון רמת עיריית
 2 לטופס 5 נספח

 2018 בדצמבר 31 ביום שנסתיימה לשנה השכר ימרכיב התפלגות

 תשלום גסו
 כ"מסה 01o עוציב כ" מסה % ביצוע

2017 2018 

52 670/o 93,323 52 760/o 102,736 

3.7 3o/o 6,608 416% 8,109 

o.780,,o 1,381 0 70% 1,359 

5. 84°/o 10,342 5 46C/o 10,638 

11 .49% 20,358 10 980/o 21,390 

0 62% 1,095 0 58% 1,139 

4 .380/o 7,765  8,796 4,,520,נ

79.5lo/o 140,872 79.17%
•'"'--•------·· 

-- -
154,167 

3.550/o 

11 01% 

5 93% 

6,292 

19,508 

10,501 

3.5211/o 

11 40% 

5 910,,o 

6,862 

22,204 

11,499 

20.490/o 36,301 20 8301., 40,565 

100.00o/o 177,173 100.00% 
-- -

194,732 

2017 2018 

177,173 194,732 -
(120) (189) 

(314) 

177,053 194,229 

 שכר הפרשי כולל לב וב/ש שכר

 רשונוות- נוספות שעות

 פיטוריו פיצויי

 רכב אחזקת

 פנסיה תשלומי

 אשי'ל

 ועוד נסיעה קצובת טלפון, ניגוד, הבראה,- שונים תשלומים

 מים וותשל שכר "כ ה ס

 מעביד ו1לאונ ביטוח תשלומי

 השתלנוות קרן , ד מעבי גבול קופת

 מעסיקים ומס שכר מס

 נלוות סהייכ

 כללי סה"כ

 2 לטופס 1 בנספח השכר הוצאות לבין ל11 הנ השכר הוצאות בין התאמה

 החודשיים 66 דוחות לפי ומשכורות שכר סהייכ

 גפיעה דמי ו נוילואים תגמולי

 רווחה לפעולות חינון משכר מוין בהסעות- ות וכ/ל שכר

 2 לטופס 1 נספח לפי שכר וצאותה

 ח
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 השרון רמת עיריית

 2 לטופס 6 נספח
 2018 לשנת הכספי הדוח

 כללית ארנונה

 חדשים בשקלים ר "למ תעריפים ניתוח

 השרון רמת עיריית

 חדשים בשקלים "ר למ תעריפים תוח י נ • כללית ארנונה

 2018 2017 2016 הסקטור
 תעריף תעריף תעריף תעריף

 משוקלל משוקלל משוקלל )• מינימום(

 מגורים מבנה

 ומסחר שירותים משרדים

 ביטוח וחברות בנקים

 תעשיה

 מלון בתי

 מלאכה

 "רlלנ חקלאית אדמה

 למ"ר תפוסה קרקע

 למ"ר שטח עתיר בנופעל תפוסה קרקע

 ר למ•י אירועים לעריכת המשמשת תפוסה קרקע

 למייר חקלאי מבנה

 אחרים נכסים

61 .44 62 62 63 87 34 78 

212.47 217.59 213 50 68 28 

1,294.36 1,309.79 1,342 51 464 30 

121.73 117 55 119 43 24.89 

137.93 127.63 128 69 38.43 

142.03 123.42 125.62 46 09 

112 .09 114.29 116 34 0.01 

15 94 15 03 15 .32 0.01 

0.12 0.12 0.12 0.01 

28,21 7.41 

43.79 45,10 45.77 0 35 

43.51 39 10 85 23 

 )2018 בשנת המקומיות ברשויות כללית (ארנונה המדינה במשק הסדרים בתקנות שנקבע כפי ינימוס1הנ תעריף )'(

 לדוכס חדש שקל משוקלל '')תעריף (
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 השרון רמת עיריית

 3 לטופס 1 נספח
 ח"ש באלפי 2018 הכספים לשנת התקציב פרקי לפי וגיל הבלתי התקציב של והתשלומים התקבולים ריכוז

תונרערג • טסית םיפדוע • תיטס ו דע עוציבה ו סמי בקע ו בקע בקע בקע ףדוע ףדוע ףדוע רבטצמה עוציבה Z018 תנשב בהיעוצ 31.lZ.2017 ביצקתה יביצקתה קרפה הס"כ בת" רlכ:\  רפסמ

תואצרה תוסנכה הותואצ תוסנכה ןוערג() תואצוה תוסנכה ו רשואמה קרפ בת"רים םירוגס לעמ םיחותפ' תחתמ תחתמ לעמ וטנ וטורב וטורב תוסנכה תואצוה תוסנכה תואצוה תוסנכה  תואצוה

1,119 158 (961) 961 1,850 Z,812 1,517 1,850 1,295 1,850 61 יללכ לחנונ 3 3 

405 189 (216) 2181 l l!,815 13,031 686 12,815 1!,345 12,626 72 ןוחטבו הרימש 3 3 

623 7,870 21,305 536 13,348 1,034 14,382 61,552 48,204 14,709 8,379 46,843 39,825 68,886 73 ריע ןינבו ןונכת 19 19 

493 23,046 5i,9Z9 Zli 34,607 1.244 35,851' 280,918 246,311 30,033 14,024 250,885 Z32,28i 303,746 74 םיירוביצ נכםיס 29 1 28 

1,ZOi 1,620 413 413 25,670 25,25i (69) 25,739 25,257 24,050 76 שוםינ יערוניים ישרםיתו 1 1 

834 9,074 10,43Z 391 915 6,647 i,561 121,415 120,500 · 12,955 20,154 108,460 100,346 130,098 81 חונין 30 30 

1,567 5,525 6,739 8i0 517 790 1,307 21,187 20,670 1,902 6,412 19,285 14,258 !5,842 82 רתבתו 11 11 

176 683 507 507 8,791 8,283 774 3,1451 8,017 5,138 8,967 84 רהחוו z z 
5,080 5,620 540 540 7,389 6,849 936 1,274 6,453 5,5;5 12,470 85 דת 2 2 

397 2,424 2,027 397 2,424 7,600 5,573 1,800 2,468 5,800 3,105 7,600 91 ימם 3 3 -
4,504 4,453 3,242 3,191 1,388 4,579 19,34Z 16,152 1,900 5,850 17,442 10,302 16,100 93 םיסכנ ן 7 

7 110 232 115 ; 122 3,536 3,420 80 482 3,456 2,938 3,646 94 הרובחת 8 8 

11,156 S0, 881 109,97S ... . !1~? 55,003 12,686 67,689 . S72, 06S 517,062 65,020 -~!~~! .. __507,045 452,671 615, סכ"ה 881 118 1 117 
......i.996 ... ·i:996 .......... ····י··········· . 4 ·········41···-·· -~•- ·---- ----- ------------------- ------

Z,000 מייתסנשו תביר"ם 1 1 

11,156 48,885 107,979 7,065 SS,003 12,686 ן 67, 689 S72,061 י 517,058 65,020 64, וטנ 881 ,613 452,671 507,045 391 סכ"ה 117 117 
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 השרון רמת עיריית

 והשתתפויות כות יתמ דוח

 2018 לשנת בספי דוח

 הרשות י" ע שנתנו ותמיכות השתתפויות

 בשנת

 והשתתפויות תמיכות דוח

2018 

2018 בפועל ביצוע  ב יהתקצ

ש"ח באלפי ח " ש באלפי  המתוקצב אר הנתמך הגוף שם

 ותקנות ם יחוק לפי השתתפות

 ארצי הג"א בפעולות השתתפות

 הדתית המועצה בתקציב השתתפות

 ירקון נחל i ניקו ברשות ת והשתתפ

 הירקון נחל ברשות השתתפות

 נורניציפליים באירגונים חבר דמי

 הסכם לפי השתתפות

 ייצוגיות בקבוצות תמיכה

 הספורט באגודת תמיכה

 הסביבה ת ר איכ

 ירונייםע ידים גותא ספר בתי , סים " במתנ השתתפות

 מתנ"ס

 חוץ ספר בתי

 עובדים ברועדי השתתפות

 ספורט בפעילות השתתפות

 מצטיינים ספורטאים מלגות

 תמיכות וועדת במסגרת תמיכה

 רווחה עמותות בפעילות תמיכה

 לקשיש בענוותות כה יתמ

 תרבות במוסדות תנויכה

 דת במוסדות תמיכה

 ארנונה והנחרת פטורים

294 

Z,753 

234 

157 

148 

3,586 

280 

Z,753 

234 

180 

175 

3,622 

4,370 

10,881 

33 

15,284 

4,200 

10,640 

14,840 

5,480 

1,290 

6,770 

5,480 

l ,OZZ 

6,502 

2,640 Z,210 

25 40 

ZB,016 

2,643 

690 

190 

31,539 

25,915 

2,950 

740 

190 

29,79S 

19,713 20,0S0 

 2018 לעופב עוציב ביצקתה
 ח"ש יפלאב ח"ש יפלאב ריכוז

 ותקנות קים ו ח לפי השתתפות

 הסכם לפי השתתפות

 עירוניים ותאגידים ספר בתי במתנ"סים, ת והשתתפ

 עובדים בוועדי השתתפות

 ספורט בפעילות השתתפות

 ת ו תמיכ וועדת במסגרת תנויכה

 ארנונה והנחרת רים ופט

 סה"כ

3,586 3,622 

15,284 14,840 

6,770 6,502 

2,640 2,210 

25 40 

31,539 29,795 

19,713 20,050 

79, 557 77,059 
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