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2 0 2 1  -  : ה פ ו ק ת רית  2021, שת 1רבעון ל ו ז א עצה  עמק הירדן מו  
 

  10מתוך  2עמוד 
  מספר ביקורת: 

  תמצית מאזן - 1טופס 
    31.3.21   31.12.20 

         כסים
    14,262   22,170זילים: קופה ובקיםכסים 

 9,727   12,487   הכסות מתוקצבות שטרם התקבלו
 2,950   3,512   תשלומים לא מתוקצבים -חייבים 

 34,847   30,261   סה"כ רכוש שוטף
 45,917   54,185   השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח

 5,074   5,074   השקעות במימון קרות מתוקצבות
 50,991   59,259   סה"כ השקעות

         גרעוות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
 12,590   12,590   גרעון לראשית השה

       )1סכום שהתקבל להקטת הגרעון (במיוס) (
     (150)   גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח

 12,590   12,440   סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
         גרעוות סופיים בתב"רים

       )2סכום שהתקבל להקטת הגרעון הסופי בתבר"ים (במיוס) (
         סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

          
          
          
          
          
          

 98,428   101,960   סה"כ כסים
          

         התחייבויות ועודפים
         בקים: משיכות יתר והלוואות

         משרדי ממשלה
 3,850   4,001 הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו -מוסדות שכר 

 21,813   14,439 הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו -ספקים וזכאים (*) 
         תקבולים לא מתוקצבים:
     3,500   ואחריםפקדוות, הכסות מראש 

 25,663   21,940   סה"כ התחיבויות שוטפות
       קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל

 45,917   54,185   )3קרות בלתי מתוקצבות (
 5,074   5,074   קרות מתוקצבות

         עודפים בתקציב הרגיל
         עודף לראשית השה

         הדוחעודף (גרעון) בתקופת 
         סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל

          
       העברת עודפי שים קודמות לתקציב הרגיל  (במיוס)

          
         עודפים בתקציב הבלתי רגיל

 35,142   33,024   עודפי מימון זמיים
 )13,368(   )12,263(   גרעוות מימון זמיים

          
 98,428   101,960   סה"כ התחייבויות ועודפים

   
  



2 0 2 1  -  : ה פ ו ק ת רית  2021, שת 1רבעון ל ו ז א עצה  עמק הירדן מו  
 

  10מתוך  3עמוד 
  מספר ביקורת: 

  
         חשבוות מקבילים

 17,357   20,708   חייבים בגין אגרות והיטלים
 56,927   57,981 עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשים הבאות

         ערבויות שתו
       )1פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (

         הלוואות לכסוי הגרעון
         מעקים לכסוי הגרעון

         קרות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
         גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון

         סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
       )2פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (

         הלוואות לכסוי הגרעון
         מעקים לכסוי הגרעון

         קרות /אחר לכיסוי הגרעון
         גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון

         סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
         )3הרכב קרות בלתי מתוקצבות (

         קרן עודפים בתקציב הרגיל
 6,824   10,530   קרן היטל השבחה

 714   719   קרן ממכירת כסים
         קרן היטל מים
 8,542   10,622   קרן היטל ביוב
 29,837   32,314   קרות אחרות
 45,917   54,185   סה"כ קרות

          
         (*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות  

  
  



2 0 2 1  -  : ה פ ו ק ת רית  2021, שת 1רבעון ל ו ז א עצה  עמק הירדן מו  
 

  10מתוך  4עמוד 
  מספר ביקורת: 

  תקציב רגיל - 2טופס 
תקציב שתי  *  

תקציב יחסי    מאושר
סטיה    ביצוע מצטבר   לתקופה

סטיה    מהתקציב
 מהתקציב ב%

                    
                   הכסות

                    
 0%   19   13,619   13,600   54,400 ארוה כללית

 %(22)   (69)   247   316   1,262 הכסות ממכירת מים
 %(72)   (708)   278   986   3,944 עצמיות חיוך

 %(8)   (12)   137   149   594 יות רווחהעצמ
 %(23)   (1,898)   6,529   8,427   33,709 עצמיות אחר

 %(11)   (2,667)   20,810   23,477   93,909 סה"כ עצמיות
                    

 %(0)   (37)   14,204   14,241   56,965 תקבולים ממשרד החיוך
 %(13)   (625)   4,091   4,716   18,865 תקבולים ממשרד הרווחה

 %(23)   (336)   1,110   1,446   5,782 תקבולים ממשלתיים אחרים
 %(0)   (0)   637   637   2,549 מעק כללי לאיזון
 150%   856   1,426   570   2,279 מעקים מיועדים

 7%   18   271   253   1,011 בולים אחריםתק
סה"כ הכסות לפי כיסוי גרעון 

 %(6)   (2,791)   42,549   45,340   181,360 מצטבר והחות בארוה
                    

                   מעק לכיסוי גרעון מצטבר
 25%   330   1,630   1,300   5,200 החות בארוה (הכסות)

 %(5)   (2,461)   44,179   46,640   186,560 סה"כ הכסות
                    

                   הוצאות
                    

 %(4)   (289)   6,539   6,828   27,310 הוצאות שכר כללי
 %(7)   (764)   10,276   11,040   44,159 פעולות כלליות

 %(35)   (117)   219   336   1,342 הוצאות רכישת מים
 6%-   (1,169)   17,034   18,203   72,811 סה"כ כלליות

                    
 %(4)   (500)   10,748   11,248   44,993 שכר עובדי חיוך

 %(3)   (237)   7,195   7,432   29,726 פעולות חיוך
 %(4)   (737)   17,943   18,680   74,719 סה"כ חיוך

 12%   88   815   728   2,910 שכר עובדי רווחה
 %(14)   (731)   4,670   5,401   21,602 פעולות רווחה

 %(10)   (643)   5,485   6,128   24,512 סה"כ רווחה
                    

סה"כ הוצאות לפי פרעון מלוות, 
מימון, כיסוי גרעון מצטבר והחות 

 172,042 בארוה
  

43,011 
  

40,462 
  

(2,549) 
  

(6)% 
 %(0)   (6)   1,246   1,252   5,008 פרעון מלוות מים וביוב

 %(9)   (59)   588   647   2,587 פרעון מלוות אחרות
 %(3)   (65)   1,834   1,899   7,595 סה"כ פרעון מלוות

                    
 %(9)   (10)   94   104   414 הוצאות מימון

 %(97)   (318)   9   327   1,309 העברות והוצאות חד פעמיות
סה"כ הוצאות לפי כיסוי גרעון 

 %(6)   (2,941)   42,399   45,340   181,360 מצטבר והחות בארוה
                    

                   העברה לכיסוי גרעון מצטבר
 25%   330   1,630   1,300   5,200 החות בארוה (הוצאות)

 6%-   (2,611)   44,029   46,640   186,560 סה"כ הוצאות
                    

     150   150         עודף (גרעון)
  
  



2 0 2 1  -  : ה פ ו ק ת רית  2021, שת 1רבעון ל ו ז א עצה  עמק הירדן מו  
 

  10מתוך  5עמוד 
  מספר ביקורת: 

  תקציב בלתי רגיל - 3טופס 
 שה קודמת   תקופת הדוח    

          
         תקבולים בתקופת הדוח

         מלוות מהאוצר
 16,335   (304)   מלוות מאחרים

         השתתפות משרדי ממשלה
 5,737   119   משרד הפים

         משרד הבטחון
 5,899   320   משרד החיוך
         משרד הדתות

         משרד העבודה והרווחה
 48       משרד איכות הסביבה
 10,568   228   משרד הביוי והשיכון

         משרד התשתיות
 676       משרד התיירות

         משרד התחבורה
 7,432   614   משרדים אחרים

 30,360   1,281   סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
         אחרים

 13,098   1,233   השתתפות בעלים
 7,627   1,943   מקורות אחרים

 2,946   713   העברה מקרות הרשות
 195       השתתפות תקציב רגיל

         אחרים השתתפות תבר"ים
         סגירת גרעוות סופיים בתב"רים

 70,561   4,866   סה"כ תקבולים
          

         תשלומים בתקופת הדוח
 25,626   4,981   עבודות שבוצעו במשך השה

 20,059   898   הוצאות אחרות (תכון, ציוד וכד')
       העברת מלוות שתקבלו לתקציב הרגיל
       העברת מלוות שתקבלו להקטת הגרעון

         העברה לקרות פיתוח
         העברת עודפים לתבר"ים אחרים

 45,685   5,879   סה"כ תשלומים
          

 24,876   (1,013)   עודף (גרעון) בתקופת הדוח
          

       תקבולים ותשלומים שצברו לתחילת השה
 191,508   240,105   שצברו (תחילת שה)תקבולים 

 194,610   218,331   תשלומים שצברו (תחילת שה)
 (3,102)   21,774   יתרות זמיות טו לתחילת השה

          
       תקבולים ותשלומים שצברו לסוף התקופה

 240,105   244,971   תקבולים שצברו (סוף תקופה)
 218,331   224,210   (סוף תקופה)תשלומים שצברו 
 21,774   20,761   עודף (גרעון) טו

         הרכב היתרה
 35,142   33,024   עודפי מימון זמיים

 13,368   12,263   גרעוות מימון זמיים
 21,774   20,761   עודף (גרעון) טו

       (*)לאחר כוי השקעות בפרויקטים שסגרו בתקופת הדוח
 21,964       תקבולים (בכוי פרויקטים שסגרו)
 21,964       תשלומים (בכוי פרויקטים שסגרו)

  



2 0 2 1  -  : ה פ ו ק ת רית  2021, שת 1רבעון ל ו ז א עצה  עמק הירדן מו  
 

  10מתוך  6עמוד 
  מספר ביקורת: 

  ריכוז תב"רים - 4טופס 

סה"כ  הפרק התקציבי  
התקציב    תב"רים

   המאושר
ביצוע  שה 

קודמת 
 הכסות

  
ביצוע שה 

קודמת 
 הוצאות

  
ביצוע 

תקופה זאת 
 הכסות

  
ביצוע 

תקופה זאת 
 הוצאות

  
ביצוע 

מצטבר 
 הכסות

  
ביצוע 

מצטבר 
 הוצאות

  

ביצוע 
מצטבר 

עודף 
 הכסות

  

ביצוע 
מצטבר 

עודף 
 הוצאות

מצטבר טו   
 עודף/גרעון

                                              
 (68)   68       183   115           183   115   593   3 מהל כללי 61
             50   50           50   50   150   2 מהל כספי 62
 3,975   (3,975)       1,025   5,000   1,025           5,000   7,500   2 הוצאות מימון 63
                                           פרעון מלוות 64
 348   (348)       3,842   4,190   560   2   3,282   4,188   6,066   12 תברואה 71
 (146)   146       1,076   930       178   1,076   752   1,726   8 רה ובטחוןשמי 72
73 יןתכ925   (925)       5,289   6,214   345       4,944   6,214   12,754   9 ון וב 
 19,778   (19,778)       101,946   121,724   2,410   1,266   99,536   120,458   182,034   88 ים צבורייםכס 74
                                           גות וארועיםחגי 75
76 (5)   5       148   143   3       145   143   558   2 ות והשתתפויותשו 
             80   80           80   80   1,030   1 לה ותיירות כלכ 77
                                           וח עירויפיק 78
                                           תים חקלאייםשרו 79
81 (2,796)   2,796       19,656   16,860   897   1,130   18,759   15,730   36,028   64 וך חי 
 (1,084)   1,084       22,683   21,599   (30)   446   22,713   21,153   23,796   14 ותתרב 82
                                           אותברי 83
 115   (115)       465   580           465   580   781   5 חהרוו 84
 (43)   43       43       24       19       1,834   3 דת 85
 (5)   5       5               5       649   1 טת עליהקלי 86
                                           ות הסביבהאיכ 87
             195   195           195   195   195   1 מים 91
                                           מטבחיים בתי 92
 670   (670)       14,439   15,109   645   140   13,794   14,969   16,057   12 יםכס 93
 (92)   92       1,120   1,028           1,120   1,028   208   1 ורהתחב 94
                                           תעסוקה 95
                                           לחשמ 96
 (811)   811       51,965   51,154       1,704   51,965   49,450   56,096   5 בביו 97
                                           לים אחריםמפע 98
                                          ומים לא רגילים תשל 99

 20,761   (20,761)       224,210   244,971   5,879   4,866   218,331   240,105   348,055   233 סה"כ  
  
  



2 0 2 1  -  : ה פ ו ק ת רית  2021, שת 1רבעון ל ו ז א עצה  עמק הירדן מו  
 

  10מתוך  7עמוד 
  מספר ביקורת: 

  גביה וחייבים - 5טופס 

ארוה השה   
   עד רבעון זה

ארוה שה 
קודמת רבעון 

 מקביל
ארוה סה"כ   

מים השה עד    שה קודמת
מים שה קודמת    רבעון זה

מים סה"כ    רבעון מקביל
 שה קודמת

                       גביית פיגורים
 777   769   897   2,703   7,608   4,840 יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השה

 27           535   205   19 חיוב / זיכוי וסף
                       העברה לחובות מסופקים (במיוס)

                       חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
             (11)         החות ופטורים (במיוס)

                       מחיקת חובות בתקופת הדוח (במיוס)
 804   769   897   3,227   7,813   4,859 סה"כ יתרת פיגורים לגבייה

 113   68   31   482   121   62 גבייה בגין פיגורים
 691   701   866   2,745   7,692   4,797 יתרת פיגורים בגין שים קודמות

                       גבייה שוטפת
 1,394   334   354   60,993   15,386   15,862 חיוב תקופתי שוטף מצטבר

 7           (764)   3,700   3,080 ריבית והצמדהחיוב/זיכוי וסף כולל 
             (11,442)   (1,503)   (1,630) החות ופטורים (במיוס)
                       מחיקת חובות (במיוס)

 1,401   334   354   48,787   17,583   17,312 סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
                 3,033   3,300 גבייה מראש

 1,195   221   216   46,692   14,126   13,557 גבייה שוטפת
 1,195   221   216   46,692   17,159   16,857 סה"כ גבייה שוטפת

                        
 206   113   138   2,095   424   455 יתרת פיגורים לתקופה

                        
 897   814   1,004   4,840   8,116   5,252 יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
 14%   9%   3%   15%   2%   1% % גבייה מהפיגורים (ביכוי החות)

 85%   66%   61%   96%   98%   97% % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (ביכוי החות)
 85%   66%   61%   78%   74%   72% כולל החות -% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי 

 85%   66%   61%   78%   90%   89% כולל החות -% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי 
 59%   26%   20%   91%   68%   76% % גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגביה

                       כמות מים שתית מאושרת באלפי מ"ק
                       כמות מים שרכשה / הופקה באלפי מ"ק
                       כמות מים שמכרה / חוייבה באלפי מ"ק

                       פחת באלפי מ"ק
                       אחוז (%) הפחת

  
  



2 0 2 1  -  : ה פ ו ק ת רית  2021, שת 1רבעון ל ו ז א עצה  עמק הירדן מו  
 

  10מתוך  8עמוד 
  מספר ביקורת: 

  ארוה - 6טופס 

 סוג הכס
סה"כ שטח 
השה במ"ר / 

 דום
תעריף שחוייב   

תעריף שחוייב    מקסימום בש"ח
   מיימום בש"ח

תעריף משוקלל 
בש"ח שה 
 וכחית

  
תעריף משוקלל 
שה קודמת 

 בש"ח
סה"כ חיוב שתי    השוי ב %  

 ₪באלפי 

 26,944   1%   35   36   36   36   751,608 מגוריםמבי 
 13,554   9%   77   84   88   92   162,057 משרדים שרותים ומסחר

 44       721   721   714   714   61 בקים
 7,332   1%   42   43   32   114   172,192 תעשיה

 6,801   %(1)   66   65   68   68   103,883 בתי מלון
 2,889   1%   60   61   59   59   47,361 מלאכה

 1,707   1%   34   34   37   37   49,954 אדמה חקלאית (לדום)
 3,282   %(7)   2   2   1   15   1,706,300 קרקע תפוסה (לדום)

                           קרקע במפעל עתיר שטח (לדום)
 25   %(21)   1   1   1   1   32,417 חיוים

 114   1%   0   0           315,050 מבה חקלאי
  5,649           0           2כסי מדיה

  1,781   68   1   70   70   1%   125כסים אחרים
 62,819                       3,348,313 סה"כ

                            

סה"כ שטח  אזורי תעשיה משותפים
תעריף שחוייב    השה במ"ר

תעריף שחוייב    מקסימום
תעריף משוקלל    מיימום

תעריף משוקלל    שה וכחית
השיוי ב    שה קודמת

סה"כ חיוב באלפי    %
₪ 

ביכוי/תוספת חיוב ארוה בגין אזורי 
                           תעשייה משותפים
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  10מתוך  9עמוד 
  מספר ביקורת: 

  שכר ומשרות - 7טופס 
 הפרש   2021ביצוע בפועל        2021תקציב     

עלות יחסית    עלויות שכר   מספר משרות שם הפרק מס'
 

מס' משרות לפי   
 

 -עלויות שכר   
 

 עלויות שכר   מספר משרות  
                              
                           ההלה וכלליות 6

                           שירותים מקומיים 7 2   1   1,142   15   1,144   4,577   16 סה"כ ההלה וכלליות   31   1   225   4   256   1,022   5 מהל כספי 62 (28)   (0)   727   10   700   2,798   10 מהל כללי  1   757   189   1   190       (1) 61בחרים 61
                           שרותים ממלכתיים 8 36   3   2,295   36   2,331   9,325   40 סה"כ שרותים מקומיים                             שירותים חקלאיים 79 2       38   1   40   160   1 פיקוח עירוי 78 33   1   18   0   51   202   2 שרותים עירויים שוים                            76כסים ציבוריים 74 94   3   878   17   972   3,888   20 תכון ובין עיר 73 2       22   1   24   96   1 שמירה ובטחון 72 (94)   (1)   1,339   17   1,245   4,979   17 תברואה 71
                           מפעלים 9 907   35   12,710   268   13,617   54,466   303 סה"כ שרותים ממלכתיים                             איכות סביבה 87                           קליטת עליה 86                           דת 85 (88)   (2)   815   16   728   2,910   15 רווחה 84 (11)   0   169   3   158   631   3 בריאות 83 258   33   1,225   17   1,483   5,932   49 תרבות 82 747   4   10,501   232   11,248   44,993   236 חיוך 81
                               (4)       170   3   167   666   3 סה"כ מפעלים                             מפעלים אחרים 98 (8)       120   2   113   450   2 מפעלי ביוב 97                           תחבורה  1   216   54   1   50       4 94כסים 93                           בתי מטבחיים 92                           מים 91

                               (2)   0   1,547   42   1,545   6,179   42 גימלאים  
 939   40   17,864   364   18,803   75,213   404 סה"כ כללי  
 ותהפרש עלוי       2021ביצוע            2021תקציב      רכישת שרותי כוח אדם                                
מספר שעות    עלות כוללת   מספר מועסקים    

 
מספר שעות    עלות כוללת   מספר מועסקים  

 
                                                         שירותי כוח אדם מקבלן כ"א                             יועצים חיצויים      

                           סה"כ  
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  10מתוך  10עמוד 
  מספר ביקורת: 

                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  
 


