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 מבוא

 כללי

של רואה החשבון מטעם משרד הפנים כולל פרוט ממצאים  2013 הדו"ח המפורט לשנת

מעקב אחר תיקון  -הממצאים העיקריים ופרק ג'  -בתחומים שונים, אשר רוכזו בפרק ב' 

 ליקויים.

ליקויים אשר יש לדאוג  -ה יריייים בנוהלי עבודה בערשימת הממצאים כוללת ליקו

 לתיקונם ע"י המחלקות הרלוונטיות.

בנוסף כולל הדו"ח ממצאים אשר נדונו במפורט. מדיונים אלה עולה, כי ליקויים מסוימים 

עונות לדרישות  שצוינו נובעים משיטות עבודה מקובלות ברשויות מקומיות אשר

כמו כן, ישנם  שונות.ת לשונן של הוראות מקצועיות אינן תואמות אהמהותיות גם אם 

שלדעתנו עדיפים ויעילים יותר מנהלים שצוינו  מקרים בהם יושמו נהלי בקרה חלופיים

 .בדו"ח

הכלולים בדו"ח ויפורטו הצעדים שננקטו לתיקון  השוניםקויים יבדו"ח זה ידונו הל

עם אנשי הגזברות ומנהלי  וזאת בהתבסס על שיחות וברורים ,הליקויים הדורשים תיקון

המחלקות הרלוונטיות, וכן על דברים שנאמרו בישיבת ועדת הביקורת אשר דנה בדו"ח 

 רואה החשבון.

. 

 מגמת ירידה -ליקויי הביקורת 

הערות משנים קודמות. יש  8-הערות לשנה השוטפת ו 10היו  2013בדו"ח המפורט לשנת 

 ינן.הערות תוקנו או הופסק מעקב בג 9לציין, כי 

הערות משנים קודמות. יש  12-הערות לשנה השוטפת, ו 5היו  2012בדו"ח המפורט לשנת 

 הערות. 9לציין כי 

הערות משנים קודמות. יש  17-הערות לשנה השוטפת, ו 6היו  2011בדו"ח המפורט לשנת 

 הערות תוקנו או הופסק מעקב בגינן. 7לציין כי 

 

 2010 2011 2012 2013 

 10 5 6 1 תהערות שנה שוטפ

 8 12 17 20 הערות משנים קודמות

     תוספת כתוצאה מהערות שפוצלו

 18 17 23 21 סה"כ הערות רו"ח

 9 9 7 16 הערות שתוקנו והפסקת מעקב
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 . מעקב אחר תיקון ליקויים1

בשרותי הגבייה והאכיפה של "מי ברק בע"מ" תאגיד  העירייה משתמשתהליקוי:  (1ב.) א..1

 (15 'עמ 2)פרק ד.לא ערכה מכרז לקבלת שרותי גבייה. . העירייה ים והביובהמ

בגין  לא נחתם הסכם בין העירייה ל"מי ברק בע"מ" תאגיד המים והביוב :( הליקוי2ב..ב. )1

אלפי ש"ח  4,122הינו  2013השאלת עובדים מהעירייה לתאגיד. היקף השאלת עובדים בשנת 

 .(22בדוח הכספי עמ'  11)ביאור 

 "לא  נחתם  הסכם  לאספקת  שרותי  גבייה  בין  העיריה ו''מי  ברק  בע''מ: ( הליקוי3ב..ג. )1

 (.15 'עמ 2)פרק ד. אלפי ש''ח  748 - 2013סך ההתקשרות בשנת  .תאגיד  המים  והביוב

סגן מנהל אגף התקציבים בעירייה המטפל התיקון הליקויים בתאום עם : הרשות התייחסות 

כי בנושא הסכם להשאלת עובדים הועברה טיוטת הסכם לתאגיד וצפוי כי הסכם הגזבר מסר 

 ייחתם עד לסוף חודש ספטמבר.

הכנה לעריכת מכרז וצפוי כי המהלך  פגישתבעניין מכרז לשירותי גבייה נמסר כי התקיימה 

 יסתיים עד לתחילת חודש דצמבר.

 

חייב לעיריה כספים בגין ארנונה  2013חבר מועצה אשר נבחר בבחירות בשנת : ( הליקוי4.ד )ב.1

 (.19' עמ 1.4)פרק ד. ש''ח אלפי 73הבחירות. סך החוב  עבור התקופה שלפני

  יה חייבים בגין ארנונה. סך חובות העובדים ליום יעובדי עיר 5נמצאו ( הליקוי: 5.ה )ב.1

 (.19 'עמ 1.4)פרק ד.  אלפי  ש''ח 356 - 31.12.2013

ף הגבייה מסר כי לגבי עובדי העירייה העירייה מבצעת אמצעי מנהל אג :הרשותהתייחסות 

לגבי חוב חבר  .כולל רישום הערת אזהרה בטאבו במקרים מסוימים ,אכיפה בהתאם לאפשרויות

המועצה האגף פועל התאם להנחיות בחוות דעת היועץ המשפטי של האגף ובתאום עם גזבר 

 .יב לתאום מטווה לטיפול ביתרת החובנערכה פגישה עם החי 07.08.2012בתאריך  העירייה.

   

בספרי העיריה  31.12.2013לא התקבל אישור ליתרת החברה הכלכלית ליום  ( הליקוי:6.ו )ב.1

 (.20 'כספי עמ בדו"ח 11 )ביאור בזכות אלפי ש''ח 402בסך 

חשב  .הפרשים בין היתרות נובעים מהפרשי עתוי וסגירת ספרי החכ"ל באחור: התייחסות הרשות

ק שתהיה כים במקביל לעירייה פרחכ"ל מסר כי יפעל בתאום עם רו"ח המבקר לסגירת הסה

 התאמה מלאה בין היתרות.

 

 31.12.2013לא התקבל אישור ליתרת ''מי ברק בע''מ'' תאגיד המים והביוב ליום  ( הליקוי:7)ב. ז.1

 .(20 'בדוח הכספי עמ 11)ביאור  אלפי ש''ח בזכות 1,671בסך  בספרי העיריה

בעקבות ישיבה של גזבר העירייה וחשב חברת מי ברק נמסר כי לאחר מו"מ  התייחסות הרשות:

 יסגרו ההפרשים הנובעים משנים קודמות.  2014בשנת  ,בין הצדדים

 

 .(23 'עמ 2.5ד.)פרק  לא אושר ע''י הממונה על המחוז 2013תקציב הג''א לשנת  ( הליקוי:8)ב. ח.1

   .חתום ע"י הממונה על המחוז ומפקד המחוז 2013תקציב  1ח מס' רצ"ב בנספ: התייחסות הרשות
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המועצה מאשרת את התקציב ברמת הסעיף כנדרש. הבקרה על ביצוע התקציב  :( הליקוי9)ב. ט.1

 (.9 'עמ 1.1ד. )פרק ונמצא כי כמעט בכל סעיפי התקציב יש סטיה בביצוע איננה ברמת הסעיף

 3,000-, כוללים בתוכם למעלה מ2014לשנת  25ח וברק וד תקציב עיריית בני: התייחסות הרשות

 התקציב מתקרב להיקף של כמיליארד שקלים. סעיפים שונים.

ניהול נושא התקציב בכללותו על מגוון היבטיו כולל הבקרה התקציבית היה ונשאר יעד ראשון 

תייחסות מפורטת הבמעלה והעירייה עושה ככל יכולתה לבצע זאת על הצד הטוב ביותר )ראה 

 (.2בנספח מס' 

 

נמצא ליקוי בבקרה על רישום נכסים חדשים במערך הגבייה. אין נוהל דיווח  ( הליקוי:10)ב. י.1

 (. 29' עמ 1.6ד.)פרק  לקת ההנדסה לעדכון נכסים חדשיםבין מחלקת השומה ומח וקישור ממוחשב

המחשוב באגף ההנדסה ידאג  טרפרנכי  מסרבעירייה  מידעמנהל אגף מערכות  התייחסות הרשות:

( שיופק ע"י אגף ההנדסה יועבר אוטומטית למייל של מנהלת מח' 4כל אישור איכלוס )טופס ש

 השומה.
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 . מעקב אחר תיקון ליקויים משנים קודמות2

ועץ בפוליסות הביטוח לא צורפה המדינה כמוטבת בביטוח, לפי המלצת הי :הליקוי .(1)ג.. 1

 הביטוחי של העירייה. 

ניהול מערך הביטוחים נעשה בהסתמך על יועץ ביטוח חיצוני, שיטת  התייחסות הרשות:

 העבודה דומה למקובל ברשויות מקומיות אחרות.

מציין יועץ הביטוח כי "הסיבה לדרישה להכללת המדינה  18.7.06במכתב לעייריה מיום 

עבר, אינה ברורה ואינה מוצדקת". בפגישה עם כמבוטח נוסף בפוליסות לא נומקה אף פעם ב

עלה הנושא לדיון  2009המעיין רו"ח ניסים דוידוב בהשתתפות רו"ח אלי אביטל בתחילת שנת 

וסוכם כי רו"ח דוידוב יפנה לאחראי על הנושא במשרד הפנים על מנת לקבל סיכום לגבי דרישה 

 ח בבקשה לסייע בהבהרת סוגיה זוהעירייה שבה ופנתה לרו" זו. עד היום לא נתקבלה תשובה.

 (.3ת בנספח מס' ב)ראה תכתו

נמצאו חריגות בביצוע ההוצאות, מעבר למסגרת התקציבית  2013בשנת  ( הליקוי:2ג.. )2

 ₪.אלפי  15,851המאושרת, בתקציבים הבלתי רגילים, בסך כולל של 

חריגה  בסכום םשלושה תברי" א.לחלק את החריגות לשני קבוצות: ניתן  התייחסות הרשות:

אושרה  2014ובשנת  ן עירוניותברי"ם במימבמדובר בגרעון זמני  -מליון ש"ח  13ל של לכו

 הגדלת התב"ר.

ומשרד החינוך. חשבונות סופיים  מפעל הפיס ן גופים חיצונים כגוןובמימ -ב. עשרים תברי"ם

 עירוני. וןמימב 2014יתרות יסגרו לפני סוף הו 2014 -הוגשו ב

 6,736 תב"רים בהיקף תקציבי כולל של  שמונה, 2013העירייה הפעילה בשנת  :ליקוי( ה3.ג. )3

 31לפני קבלת אשור משרד הפנים. ההוצאות בפועל של התקציבים הנ"ל, עד ליום ₪, אלפי 

 ₪.אלפי  2,103, הסתכמו לכדי 2013בדצמבר 

 בגללרו באחור כאשר התברי"ם אוש ,ובר בתברי"ם במימין עירוני מלאדמ :רשותהתייחסות ה

 .  2013חילופי ראש עיר בסוף שנת 

 חייבי רווחה מנוהלים באקסל ולא במערכת הממוחשבת. ( הליקוי:4ג.. )4

כת האוטומציה, שלא אפשרה רעקב קשיים בניהול החובות ע"י מע: הרווחההתייחסות אגף 

ה בקובץ עד כה ניהול החובות נעש -ות ישירות למערכת, ואיפוס כספים ששולמובתשלום חו

אגף יוצא ה -האגף לשירותים חברתיים ל"אגף ללא נייר" המערכת והפיכת  . לאור ייעוללאקס

 במכרז מחודש על תוכנת ניהול הרווחה וניהול הכספים שלה. להבימים א

גף לשירותים אמנהל אגף מערכות מידע, מנהלת ה ישיבה בנוכחות התקיימהחודש יוני ב

  " בפגישה הועלו הדרישות מהמערכת כפי שנרשמו במכרז:הראש פסג"חברתיים והיועץ מחברת 

כיווני למערכות ההכנסות. מערכת הרווחה תעביר נתוני -מערכת הרווחה תהיה בעלת ממשק דו

חיוב למערכת ההכנסות )מסלקה הרשות( ותקלוט חזרה אישור על תשלום ועדכון סטאטוס של 

 פרסומו. תלקרא העירייהמשפטי של המכרז נמצא בשלבי אישור אחרונים של היועץ ה. חיוב

 לא נקבע תקן של כלי רכב. הליקוי: (9)ג. .5

)ראה  בנושא כלי הרכב העירייה פועלת בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפניםהתייחסות הרשות: 

 (.4נספח 

רוב עורכי הדין החיצוניים נותנים שירותים לעירייה מזה מספר שנים רבות,  הליקוי:( 10)ג. .6

 2013ועריכת מכרזים לאחר מספר שנים, כאשר התשלומים ששולמו להם בשנת  ללא תחלופה

 ₪.אלפי  8,575 -הינם בסך של כ
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כפי שנמסר לנו, נוהל מינוי יועצים משפטיים הוקפא ויצאה הנחיה שלא להתייחס  :התייחסות

 .שר נקבל הוראה מעודכנת נפעל לפיהליישום הוראות הנוהל. כא

הרבעונים של העירייה לא מוצגים ולא נדונים במועצת העירייה  הדוחות( הליקוי: 11ג.) .7

 במועדם.

. בישיבת 1/13אושר דו"ח רבעוני  14.7.13 בישיבת מועצת העיר מתאריך :התייחסות הרשות

 3/13רבעוני  חדו" אושר 26.03.14בתאריך  ,2/13אושר דו"ח רבעוני  19.12.13המועצה מיום 

  .4/13וני אושר דו"ח רבע 28.05.14בתאריך ו

 מועצת העיר וחלק מועדות החובה אינן מתכנסות בתדירות הנדרשת בחוק.( הליקוי: 12)ג. .8

פעמים )בחוק נדרש כי תתכנס  10 מועצת העיר התכנסה 2013במהלך שנת  התייחסות הרשות:

פעמים )בחוק   4 הועדה לענייני ביקורת התכנסה ,פעמים 6 פעמים(. ועדת כספים התכנסה 10

  פעמים(. 4כי ועדות חובה יכונסו נדרש 

 



 1נספח 

6 
 



 1נספח 

7 
 

 



 

 
 50-8226128: פקס   50-82267788775: טל    81155בני ברק  ,  85ירושלים ' רח

 

 מינהל הכספים
 אגף תקציבים

 

  עיריית בני ברקעיריית בני ברק

 ד"בס

3102מרץ32ראשוןיום

ד"תשעבאדרא"כ



 

 לכבוד

 פניני את פניני

חשבון רואי



החשבונאית במערכת התקציבית לבקרה בקשר תשובתנולבקשתבירור:הנדון

3102במרץ02מכתבכםמיום



:להלןנוסחהבקשהבמכתבכםשבנדון

 לעיוננו שהועברה )סופית לא ( 25דוח טיוטת פי על הרגיל התקציב כרטיסי יתרות מסקירת"
 .להלן פורטותהמ התוצאות עולות
 הוצאות וכי תקציבית בקרה כלל קיימת לא יהיבעיר כי המסקנה מסתמנת התוצאות ךומת

 ידי ועל המליאה ידי על שאושר מהתקציב הפעילויות בכל כמעט חורגות בפועל והכנסות
 .הפנים משרד
 ברמת לביצוע התקציב בין הקשר את תבהיר להלן המובא המידע סמך על אם 'לכב אודה
".בעירייה התקציבית הבקרה מתקיימת צורה באיזו ותבהיר הסעיף



:להלןתשובתנו

:כללי

.סעיפיםשונים,2,111-כולליםבתוכםלמעלהמ,3102לשנת32ודוחברק-תקציבעירייתבני

.התקציבמתקרבלהיקףשלכמיליארדשקלים

היהונשאריעדראשוןבמעלהוהעירייהעושהככלניהולנושאהתקציבבכללותועלמגווןהיבטיוכוללהבקרההתקציבית

.יכולתהלבצעזאתעלהצדהטובביותר



:רמתהפירוט

.סעיפים2,111ספרהתקציבכולללמעלהמ,הוזכרכפיש

כמותהסעיפיםנובעתמהרצוןלתתביטוימפורטלכלפעילותופעילותבמטרהלאפשרמעקבשלשלאחראיעלתחום

.פעילותו

.אמרמתהפירוטהואמעברסכומיםביןסעיפיםפועליוצ

:לכמהכללימסגרתכלהלןיםמתייחסועידכוניהתקציבאופןהמעקבהתקציבי

.בתוךמסגרתשכראופעולותשינויים .0

.מעברביןמחלקותאופרקים .3

.תקציבימשקסגורושינוייםבתקציביממשלה .2

ריםלדיוןבמסגרתהליךהבקרההתקציביתככלשמידתמהותיותםנידוניםומועב,שלאנכלליםבהגדרותלעילשינויים

.מחייבתזאת
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  עיריית בני ברקעיריית בני ברק

 ד"בס
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:בקרהתקציבית

עהגזברואנשיהאגפים"בעירייהמתקיימתמזהמספרשניםבקרהתקציביתשוטפתוכןבקרהרבעוניתבהשתתפותרה

.השונים

.פתרונותנדרשיםועוד,יםבעיותהמקשותעלעמידהביעד,במסגרתזומתקייםדיוןעלסטיותמהתקציב

.יאנשיהכספים"הדיוןמתקייםעלבסיסנתוניהביצועובתוספתניתוחיםשוניםהמועליםע

.תהליךזהמהווההליךמרכזיבשגרותהניהוליותשלהעירייה

מצליחההעירייהלמקסםהכנסותכוללממשרדי,הודותלתהליכיםאלוולמעורבותשלאנשיהכספיםבתהליכיםהשוטפים

.לטפלבבעיותשונותולשפרבאופןניכראתמצבמשקהכספיםשלהעירייה,ממשלה



:עדכוניתקציב

.הגזברותמעלהלמועצהעדכוניתקציבמספרפעמיםבשנה

י"כךשבעצםעיקרהעדכוניםהמאושריםע,עדכוניםרטרואקטיבייםלאשרימשרדהפניםאינומעונייןעםזאתנאמרלנוכ

.המחוזנוגעיםלנושאמענקיאיזוןוהלוואותלאיזוןתקציב

:במקריםשלהלןמתקיימתבקרהאךלאהליךעדכוןתקציב,כפישהוסברלעיל

.שינוייםפנימייםבתוךפרקיהתקציב

.כאשרבמסגרתזוקייםגידולבהוצאהובהכנסה,ובעיםמתוספותבהקצאתתקציביממשלהשינוייםהנ

.במהלךהשניםנדרשנולתתהסבריםלסטיותביןתקציבלביצועבפרקיהתקציבואכןכךנהגנו

אנונוהגיםולפיכךסברנושלהוציאנושאיםבעלישונותברורה,מעברתקציבביןסעיפיםלנדרשנולתתהסברעםזאתלא

.בהתאםלנדרש

מחייבלדעתנוגמישותזומכיווןשקייםמעקבמלאאחרהפעילויותהשונותואףמתקיים,יצויןכיהיקףהסעיפיםבתקציב

.דיוןבוועדתכספיםומועצהלגביכלדוחכספירבעוני



.נשמחלהציגאתהחומריםשמשמשיםלדיוניהבקרההתקציביתהמתקיימיםכסדרם

.תטבלתהשוואהוהסברלגביהסטיותהתקציביותביןפרקיהתקציבהשוניםמצורפ





בכבודרב



אהרוןאדלר

גזברהעירייה

:העתק

סגןגזבר-בשטיינרקמריע

חראשי"מנה–מראיתןכהן

אגףתקציביםמנהלת–גברתרחלשרמר

תקציביםאגף–חשושנהלרנר"רו
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פירוט חריגיםתשובותעצמיותממשלההנחותפרק

שכרמלוות מימון והנחותפעולות

נובמבר- 2013תקציב מעודכן 11

.תקין2013105%99%ביצוע לשנת 

נובמבר- 2013תקציב מעודכן 12

.למעלה מהאומדן- גביית אגרות בהתאם לביצוע בפועל ח" אש75גידול נטו של 2013111%ביצוע לשנת 

נובמבר- 2013תקציב מעודכן 16

ירידה בהכנסות מימוןח" אש155קיטון נטו של 201374%ביצוע לשנת 

נובמבר- 2013תקציב מעודכן 19

תקין201399%ביצוע לשנת 

נובמבר- 2013תקציב מעודכן 21

גידול בהכנסות מקנסות רישוי עסקים בשל פעילות יזומהח" אש369גביה ביתר של 2013126%ביצוע לשנת 

נובמבר- 2013תקציב מעודכן 22

.א"הג- קיטון בגביה מרשויות ח" אש118קיטון בסך נטו של 201363%45%ביצוע לשנת 

נובמבר- 2013תקציב מעודכן 23

.קיטון בהכנסה בפועל מאגרות בניה לעומת תחזית התחלות בניהח" אש1,095קיטון בסך 201384%ביצוע לשנת 

נובמבר- 2013תקציב מעודכן 24

.כנגד גידול בהוצאה- משרד התחבורהח" אש249גידול בהכנסה בסך 2013220%ביצוע לשנת 

נובמבר- 2013תקציב מעודכן 26

ק"ל בפועל לעומת ש"קיטון בהכנסה מבח" אש243קיטון בסך 201367%ביצוע לשנת 

נובמבר- 2013תקציב מעודכן 28

תקין2013104%ביצוע לשנת 

נובמבר- 2013תקציב מעודכן 31

.גידול בהכנסה כנגד גידול בהוצאה.משק חינוך2013101%118%ביצוע לשנת 

נובמבר- 2013תקציב מעודכן 32

.קיזוזים פנימיים והכנסה כנגד הוצאה בספורטח" אש164גידול בנטו בסך 201387%165%ביצוע לשנת 

נובמבר- 2013תקציב מעודכן 33

בטיפות חלב- כנגד הוצאה שלא בוצעה ש" א583ירידה הכנסה 201369%ביצוע לשנת 

נובמבר- 2013תקציב מעודכן 34

.גידול בהכנסה כנגד גידול בהוצאהמשק רווחה201399%102%ביצוע לשנת 

נובמבר- 2013תקציב מעודכן 35

שיפור תהליכי גביה כנגד גידול בהוצאהח" אש621גידול בהכנסה בסך 2013108%ביצוע לשנת 

נובמבר- 2013תקציב מעודכן 37

.בעיקר אי זכיה בקול קוראח" אש591קיטון בהכנסה בסך 201367%7%ביצוע לשנת 

נובמבר- 2013תקציב מעודכן 41

שיעור ביצוע
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.הולך ומצטמצם ועקב כך לא תוקצב, גביית פיגורי מיםח" אש686גידול בהכנסה בסך 2013120%ביצוע לשנת 

נובמבר- 2013תקציב מעודכן 43

סעיפים בלתי קבועים שתוקצבו ביתרח" אש548ירידה בהכנסה בסך 201372%ביצוע לשנת 

נובמבר- 2013תקציב מעודכן 44

תקין201396%ביצוע לשנת 

נובמבר- 2013תקציב מעודכן 47

מ ביוב"קיטון בהעברה להכנסה כנגד ירידה בפרעח" אש367ירידה בהכנסה בסך 201386%ביצוע לשנת 

נובמבר- 2013תקציב מעודכן 51

סעיפים בלתי קבועיםח" אש955עליה של 2013172%ביצוע לשנת 

נובמבר- 2013תקציב מעודכן 59

תקין201399%ביצוע לשנת 

שכרמלוות מימון והנחותפעולות

נובמבר- 2013תקציב מעודכן 61

ח" אש1,706גידול בסך 2013115%100%ביצוע לשנת 

נובמבר- 2013תקציב מעודכן 62

בעיקר ירידה בקבלני גביה ובעלויות מיכוןח" אש570קיטון בהוצאה בסך 201393%104%ביצוע לשנת 

נובמבר- 2013תקציב מעודכן 63

בעיקר ירידה בריבית פיגורים ספקיםח" אש1,096קיטון בהוצאה בסך 201377%ביצוע לשנת 

נובמבר- 2013תקציב מעודכן 64

.מ ובריביות"ירידה בפרעח" אש1,530קיטון בהוצאה בסך 201396%ביצוע לשנת 

נובמבר- 2013תקציב מעודכן 71

גידול .  בשכר ובתוספות פחים ומשמרות1,000- גידול של כח" אש2,081גידול בהוצאה בסך 2013102%108%ביצוע לשנת 

. בהוצאות טיאוט עקב צורך בהגדלת פעילות1,000- של כ
נובמבר- 2013תקציב מעודכן 72

תקיןח" אש39גידול בהוצאה בסך 201399%106%ביצוע לשנת 

נובמבר- 2013תקציב מעודכן 73

תקיןח" אש274גידול בהוצאה בסך 2013103%98%ביצוע לשנת 

נובמבר- 2013תקציב מעודכן 74

תקיןח" אש302גידול בהוצאה בסך 2013102%101%ביצוע לשנת 

נובמבר- 2013תקציב מעודכן 75

תקיןח" אש83גידול בהוצאה בסך 2013107%ביצוע לשנת 

נובמבר- 2013תקציב מעודכן 76

חסכון באבטחה שבתח" אש326קיטון בהוצאה בסך 201374%ביצוע לשנת 

נובמבר- 2013תקציב מעודכן 78

.ירידה בעלויות הדבקה פרסום ובהוצאות אחרות. שיטורח" אש547קיטון בהוצאה בסך 201381%103%ביצוע לשנת 

נובמבר- 2013תקציב מעודכן 81

משק חינוךתקין201397%103%ביצוע לשנת 
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נובמבר- 2013תקציב מעודכן 82

.פעולות כנגד הכנסה וכן כנגד הכנסות אחרות בתקציבח" אש726גידול בהוצאה בסך 2013120%100%ביצוע לשנת 

נובמבר- 2013תקציב מעודכן 83

משק בריאות כנגד קיטון בהכנסהח" אש583קיטון בהוצאה בסך 201377%105%ביצוע לשנת 

נובמבר- 2013תקציב מעודכן 84

משק רווחה כנגד גיגול בהכנסה ח" אש1,061גידול בהוצאה בסך 2013100%105%ביצוע לשנת 

נובמבר- 2013תקציב מעודכן 85

גידול הוצאה כנגד הכנסהח" אש378גידול בהוצאה בסך 2013100%102%ביצוע לשנת 

נובמבר- 2013תקציב מעודכן 87

.פעולות כנגד  הכנסות אחרות בתקציבח" אש499גידול בהוצאה בסך 2013147%90%ביצוע לשנת 

נובמבר- 2013תקציב מעודכן 91

ח" אש331קיטון בהוצאה בסך 201390%ביצוע לשנת 

נובמבר- 2013תקציב מעודכן 93

ח" אש774גידול בהוצאה בסך 2013109%97%ביצוע לשנת 

נובמבר- 2013תקציב מעודכן 94

ח" אש1,198קיטון בהוצאה בסך 201395%73%77%ביצוע לשנת 

נובמבר- 2013תקציב מעודכן 96

ח" אש106גידול בהוצאה בסך 2013197%93%ביצוע לשנת 

נובמבר- 2013תקציב מעודכן 97

ח" אש523קיטון בהוצאה בסך 201383%73%ביצוע לשנת 

נובמבר- 2013תקציב מעודכן 98

תקין2013106%99%ביצוע לשנת 

נובמבר- 2013תקציב מעודכן 99

ח" אש2,052גידול בהוצאה בסך 201379%104%98%ביצוע לשנת 

graf
Text Box
12

graf
Text Box
נספח 2.1



 3נספח 

13 
 

 



 4נספח 

14 
 

 




