
בדיקות הצלבה

הערה (*)תיאורלא תקיןתקיןסכוםשנהסעיףגליוןסכוםשנהסעיףגליון

תקין202224,338סה"כ התחייבויותתמצית מאזן202224,338סה"כ נכסיםתמצית מאזן1

תקין202123,659סה"כ התחייבויותתמצית מאזן202123,659סה"כ נכסיםתמצית מאזן2

תקין20211,888סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגילתמצית מאזן20221,888גרעון לתחילת השנהתמצית מאזן3

לא רלוונטיתקין2021סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגילתמצית מאזן2022עודף לתחילת השנהתמצית מאזן4

תקין2022סה"כ מקורות לכיסוי גרעוןתמצית מאזן2022סכומים שנתקבלו להקטנת גרעונותתמצית מאזן5

תקין2021סה"כ מקורות לכיסוי גרעוןתמצית מאזן2021סכומים שנתקבלו להקטנת גרעונותתמצית מאזן6

תקין2022284ביצוע מצטבר - גרעוןתקציב רגיל2022284גרעון שוטף בתקציב הרגילתמצית מאזן7

לא רלוונטילא רלוונטי2022ביצוע מצטבר - עודףתקציב רגיל2022עודף שוטף בתקציב הרגילתמצית מאזן8

תקין20221,257סה"כ קרנותתמצית מאזן20221,257קרן לעבודות פיתוחתמצית מאזן9

תקין20211,921סה"כ קרנותתמצית מאזן20211,921קרן לעבודות פיתוחתמצית מאזן10

עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים תמצית מאזן15
לא הוזן נתון לעומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות 2022הקרובות

בתקופת הדוח

עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים תמצית מאזן16
תקין202112,317הקרובות

גביה בשנת הדוח - גביה מראש גביה וחיבים2022פקדונות, הכנסות מראש ואחריםתמצית מאזן17
תקין2022לשנה

תקין20222,245סה"כ קרנות מתוקצבותתמצית מאזן20222,245השקעות במימון קרנות מתוקצבותתמצית מאזן18

נתון בנתון א

בדיקות הצלבה
תוצאת הבדיקהנתונים להשוואה
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תקין20218,642סה"כ קרנות מתוקצבותתמצית מאזן20218,642השקעות במימון קרנות מתוקצבותתמצית מאזן19

תקין2022סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגילתמצית מאזן20222,172סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגילתמצית מאזן20

תקין2021סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגילתמצית מאזן20211,888סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגילתמצית מאזן21

תקין202213,338ספקים וזכאיםתמצית מאזן2022הפרשה בגין תביעות תלויותתמצית מאזן22

תקין2022מענק לכיסוי גרעון מצטברתקציב רגיל2022מענקים לכיסוי הגירעוןתמצית מאזן23
מענק 

רזרבה+ 
מענק מיוחד

תקין20221,073גרעונות סופיים בתב"ריםתמצית מאזן20211,073סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופייםתמצית מאזן24

תקין202283,291סה"כ הוצאות (תקציב)תקציב רגיל202283,291סה"כ הכנסות (תקציב)תקציב רגיל25
תקין202283,291סה"כ הוצאותתקציב רגיל26
תקין202283,291סה"כ הכנסותתקציב רגיל27
20225,704גבייה שוטפתגבייה וחייבים20227,413הכנסות מארנונה כלליתתקציב רגיל28

20221,533גבייה בגין פיגוריםגבייה וחייבים

ההכנסות מארנונה כללית בטופס 2 שונות מהרישום בטופס (176.000)20227,237סה"כ
5

2022גבייה שוטפתגבייה וחייבים2022הכנסות ממפעל המיםתקציב רגיל29
2022גבייה בגין פיגוריםגבייה וחייבים

תקיןסה"כ

מפעל המים 
הועבר 

לתאגיד 
הגבייה הינה 

רק פיגורים 
רשומה 

בהכנסות 
עצמיות

20225,704גבייה שוטפתגבייה וחייבים2022גבייה מפיגורים לכיסוי גרעון תקציב רגילתמצית מאזן30

20221,533גבייה בגין פיגוריםגבייה וחייבים2022גבייה מפיגורים לכיסוי גרעון סופי בתב"רתמצית מאזן

2022גבייה שוטפתגבייה וחייבים20227,413הכנסות מארנונה כלליתתקציב רגיל
2022גבייה בגין פיגוריםגבייה וחייבים2022הכנסות ממפעל המיםתקציב רגיל

הפרשה   7,237176.000סה"כ7,413סה"כ
ארנוונה בר לב

תקין20222,917הנחות מארנונה (הוצאות)תקציב רגיל20222,917הנחות מארנונה (הכנסות)תקציב רגיל31

2022הנחות, פטורים וזיכויים (פיגורים)גבייה וחייבים20222,917הנחות מארנונה (הכנסות)תקציב רגיל32

(2,917)2022הנחות, פטורים וזיכויים (שוטף)גבייה וחייבים
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תקין 2,917-סה"כ
202210,224הוצאות שכר כלליתקציב רגיל202234,557סה"כ עלויות שכר כללישכר ומשרות33

202220,734שכר עובדי חינוך

20223,091שכר עובדי רווחה

תקין34,049סה"כ

חסרים נתוני פרעון מלוות ביוב2022פרעון מלוות מים וביובתקציב רגיל34

תקין20221,598פרעון מלוות אחרותתקציב רגיל35

תקין2022הוצאה לכיסוי גרעון מצטברתקציב רגיל2022מענק לכיסוי גרעון מצטברתקציב רגיל36

סיכום סעיפי שכר כללי - ביצוע שכר ומשרות202210,224שכר כללי - ביצוע מצטברתקציב רגיל37
ביגוד והבראהתקין202210,568בפועל - עלויות שכר

ביגוד והבראהתקין202220,881עלויות שכר - חינוך - ביצוע בפועלשכר ומשרות202220,734שכר עובדי חינוךתקציב רגיל38

ביגוד והבראהתקין20223,108עלויות שכר - רווחה - ביצוע בפועלשכר ומשרות20223,091שכר עובדי רווחהתקציב רגיל39

תקין(3,979)2022עודף (גרעון) תקופת הדוחתב"רים40

תקין20211,904עודף (גרעון) תקופת הדוחתב"רים41

תקין(4,299)2021יתרות זמניות נטו לסוף השנהתב"רים(4,299)2022יתרות זמניות נטו לתחילת השנהתב"רים42

תקין(8,278)2022עודף (גרעון) נטותב"רים(8,278)2022עודף (גרעון) נטותב"רים43

תקין(4,299)2021עודף (גרעון) נטותב"רים(4,299)2021עודף (גרעון) נטותב"רים44

תקין(8,278)2022עודף (גרעון) נטו מצטברתב"רים(8,278)2022עודף (גרעון) נטותב"רים45

תקין202134,262תקבולים לסוף השנהתב"רים202234,262תקבולים לתחילת השנהתב"רים46

תקין202138,561תשלומים לסוף השנהתב"רים202238,561תשלומים לתחילת השנהתב"רים47

202215,397סה"כ תקבוליםתב"רים202249,659תקבולים לסוף השנהתב"רים48
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202234,262תקבולים לתחילת השנהתב"רים

ניכוי השקעות בפרוייקטים שנסגרו תב"רים
2022(תקבולים)

תקין49,659סה"כ

202219,376סה"כ תשלומיםתב"רים202257,937תשלומים לסוף השנהתב"רים49

202238,561תשלומים לתחילת השנהתב"רים

ניכוי השקעות בפרוייקטים שנסגרו תב"רים
2022(תשלומים)

תקין57,937סה"כ

202124,614סה"כ תקבוליםתב"רים202134,262תקבולים לסוף השנהתב"רים50

202139,546תקבולים לתחילת השנהתב"רים

ניכוי השקעות בפרוייקטים שנסגרו תב"רים
202129,898(תקבולים)

תקין34,262סה"כ

202122,710סה"כ תשלומיםתב"רים202138,561תשלומים לסוף השנהתב"רים51

202145,748תשלומים לתחילת השנהתב"רים

ניכוי השקעות בפרוייקטים שנסגרו תב"רים
202129,898(תשלומים)

סך התשלומים לשנה הקודמת שונים מהנתונים המצטברים 38,5601.000סה"כ

תקין202134,262תקבולים לסוף השנהתב"רים202134,262סה"כ ביצוע שנה קודמת הכנסותריכוז תב"רים52

תקין202138,561תשלומים לסוף השנהתב"רים202138,561סה"כ ביצוע שנה קודמת הוצאותריכוז תב"רים53
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022ביצוע שנה נוכחית הכנסותריכוז תב"רים54

022ביצוע שנה נוכחית הוצאותריכוז תב"רים55

022ביצוע מצטבר הכנסותריכוז תב"רים56

022ביצוע מצטבר הוצאותריכוז תב"רים57

022סה"כ ביצוע מצטבר עודף (גרעון) נטוריכוז תב"רים58

022סה"כ תב"רים  (61)ריכוז תב"רים59
022סה"כ תב"רים   (62)ריכוז תב"רים60
022סה"כ תב"רים   (63)ריכוז תב"רים61
022סה"כ תב"רים   (64)ריכוז תב"רים62
022סה"כ תב"רים   (71)ריכוז תב"רים63
022סה"כ תב"רים   (72)ריכוז תב"רים64
022סה"כ תב"רים   (73)ריכוז תב"רים65
022סה"כ תב"רים   (74)ריכוז תב"רים66
022סה"כ תב"רים   (75)ריכוז תב"רים67
022סה"כ תב"רים  (76)ריכוז תב"רים68
022סה"כ תב"רים   (77)ריכוז תב"רים69
022סה"כ תב"רים   (78)ריכוז תב"רים70
022סה"כ תב"רים   (79)ריכוז תב"רים71
022סה"כ תב"רים   (81)ריכוז תב"רים72
022סה"כ תב"רים   (82)ריכוז תב"רים73
022סה"כ תב"רים   (83)ריכוז תב"רים74
022סה"כ תב"רים  (84)ריכוז תב"רים75
022סה"כ תב"רים   (85)ריכוז תב"רים76
022סה"כ תב"רים   (86)ריכוז תב"רים77
022סה"כ תב"רים   (87)ריכוז תב"רים78
022סה"כ תב"רים   (91)ריכוז תב"רים79
022סה"כ תב"רים   (92)ריכוז תב"רים80
022סה"כ תב"רים   (93)ריכוז תב"רים81
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תקין2022סה"כ תב"רים   (94)ריכוז תב"רים82
תקין2022סה"כ תב"רים   (95)ריכוז תב"רים83
תקין20221סה"כ תב"רים   (96)ריכוז תב"רים84
תקין2022סה"כ תב"רים   (97)ריכוז תב"רים85
תקין2022סה"כ תב"רים   (98)ריכוז תב"רים86
תקין2022סה"כ תב"רים   (99)ריכוז תב"רים87
תקין202230,585התקציב המאושר  (61)ריכוז תב"רים88
תקין2022התקציב המאושר   (62)ריכוז תב"רים89
תקין2022התקציב המאושר   (63)ריכוז תב"רים90
תקין2022התקציב המאושר   (64)ריכוז תב"רים91
תקין20221,308התקציב המאושר   (71)ריכוז תב"רים92
תקין20221,257התקציב המאושר   (72)ריכוז תב"רים93
תקין202232,395התקציב המאושר   (73)ריכוז תב"רים94
תקין20226,603התקציב המאושר   (74)ריכוז תב"רים95
תקין2022התקציב המאושר   (75)ריכוז תב"רים96
תקין2022התקציב המאושר  (76)ריכוז תב"רים97
תקין202210,445התקציב המאושר   (77)ריכוז תב"רים98
תקין2022התקציב המאושר   (78)ריכוז תב"רים99

תקין2022התקציב המאושר   (79)ריכוז תב"רים100
תקין20229,862התקציב המאושר   (81)ריכוז תב"רים101
תקין202226,850התקציב המאושר   (82)ריכוז תב"רים102
תקין2022256התקציב המאושר   (83)ריכוז תב"רים103
תקין2022792התקציב המאושר  (84)ריכוז תב"רים104
תקין2022920התקציב המאושר   (85)ריכוז תב"רים105
תקין2022התקציב המאושר   (86)ריכוז תב"רים106
תקין2022התקציב המאושר   (87)ריכוז תב"רים107
תקין2022התקציב המאושר   (91)ריכוז תב"רים108
תקין2022התקציב המאושר   (92)ריכוז תב"רים109
תקין2022התקציב המאושר   (93)ריכוז תב"רים110
תקין2022התקציב המאושר   (94)ריכוז תב"רים111
תקין2022התקציב המאושר  (95)ריכוז תב"רים112
תקין2022300התקציב המאושר  (96)ריכוז תב"רים113
תקין2022התקציב המאושר   (97)ריכוז תב"רים114
תקין2022התקציב המאושר   (98)ריכוז תב"רים115
תקין2022התקציב המאושר   (99)ריכוז תב"רים116

סה"כ יתרת פיגורים - ארנונה (שנה גביה וחייבים117
יתרת פיגורים ריאלית לתחילת שנה גביה וחייבים202122,794קודמת)

יתרה ריאלית לתחילת שנה אינה תואמת את יתרת (923.000)202223,717ארנונה
הפיגורים הכוללת לסוף השנה הקודמת

חיוב תקופתי שוטף ריאלי מצטבר - גביה וחייבים118
סה"כ חיוב באלפי ש"ח (מצטבר ארנונה202210,414ארנונה

תקין20223,506לרבעון הנוכחי)

יתרת פיגורים ריאלית לתחילת שנה - גביה וחייבים119
תקין202123,717ארנונה

חיוב  תקופתי שוטף ריאלי מצטבר - גביה וחייבים120
תקין202110,414ארנונה

תקין20215,704גביה שוטפת - ארנונהגביה וחייבים121
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תקין20211,533גבייה בגין פיגוריםגביה וחייבים122

חסרים נתוני שנה נוכחית לחיוב / זיכוי נוסף ארנונה2021חיוב / זיכוי נוסף - ארנונהגביה וחייבים123

חיובים במהלך התקופה כולל ריבית גביה וחייבים124
תקין20212,296והצמדה - ארנונה (פיגורים)

חיוב / זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה - גביה וחייבים125
תקין2021636ארנונה (שוטף)

הנחות, פטורים, זיכויים ומחיקת חובות - גביה וחייבים126
תקין(2,917)2021ארנונה (שוטף)

תקין202122,400יתרה ריאלית לתחילת שנה - ארנונהגביה וחייבים127

חיוב  תקופתי שוטף ריאלי מצטבר - גביה וחייבים128
תקין202110,073ארנונה

תקין20215,136גביה שוטפת - ארנונהגביה וחייבים129

תקין20211,224גבייה בגין פיגוריםגביה וחייבים130

חסרים נתוני רבעון מקביל לחיוב / זיכוי נוסף ארנונה2021חיוב / זיכוי נוסף - ארנונהגביה וחייבים131

חיובים במהלך התקופה כולל ריבית גביה וחייבים132
תקין2021889והצמדה - ארנונה (פיגורים)

חיוב / זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה - גביה וחייבים133
תקין20211,007ארנונה (שוטף)

הנחות, פטורים, זיכויים ומחיקת חובות - גביה וחייבים134
תקין(2,811)2021ארנונה (שוטף)

תקין202122,400יתרה ריאלית לתחילת שנה - ארנונהגביה וחייבים135

חיוב תקופתי שוטף ריאלי מצטבר - גביה וחייבים136
תקין202113,431ארנונה

תקין20218,837גבייה שוטפת - ארנונהגביה וחייבים137



בדיקות הצלבה

תקין20211,716גבייה בגין פיגורים - ארנונהגביה וחייבים138

תקין(435)2021חיוב / זיכוי נוסף - ארנונהגביה וחייבים139

חיובים במהלך התקופה כולל ריבית גביה וחייבים140
תקין20211,883והצמדה - ארנונה (פיגורים)

חיוב / זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה - גביה וחייבים141
תקין2021693ארנונה (שוטף)

הנחות, פטורים, זיכויים ומחיקת חובות - גביה וחייבים142
תקין(3,158)2021ארנונה (שוטף)

יתרת פיגורים ריאלית לתחילת שנה גביה וחייבים2021סה"כ יתרת פיגורים - מים (שנה קודמת)גביה וחייבים143
תקין2022- מים

תקין2022יתרת פיגורים ריאלית לתחילת שנה - מיםגביה וחייבים144

תקין2022חיוב / זיכוי נוסף - מיםגביה וחייבים145
תקין2022העברה לחובות מסופקים - מיםגביה וחייבים146

חיובים במהלך התקופה כולל ריבית גביה וחייבים147
תקין2022והצמדה - מים

הנחות, פטורים, זיכויים ומחיקת חובות גביה וחייבים148
תקין2022פיגורים- מים

תקין2022גבייה בגין פיגורים - מיםגביה וחייבים149
תקין2022חיוב תקופתי שוטף מצטבר- מיםגביה וחייבים150

חיוב / זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה - גביה וחייבים151
תקין2022מים

הנחות, פטורים, זיכויים ומחיקת חובות גביה וחייבים152
תקין2022שוטף - מים

תקין2022גבייה מראש לשנה - מיםגביה וחייבים153
תקין2022גבייה שוטפת - מיםגביה וחייבים154

תקין2021יתרת פיגורים ריאלית לתחילת שנה - מיםגביה וחייבים155

תקין2021חיוב / זיכוי נוסף - מיםגביה וחייבים156
תקין2021העברה לחובות מסופקים - מיםגביה וחייבים157

חיובים במהלך התקופה כולל ריבית גביה וחייבים158
תקין2021והצמדה - מים

הנחות, פטורים, זיכויים ומחיקת חובות גביה וחייבים159
תקין2021פיגורים- מים

תקין2021גבייה בגין פיגורים - מיםגביה וחייבים160
תקין2021חיוב תקופתי שוטף מצטבר- מיםגביה וחייבים161



בדיקות הצלבה

חיוב / זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה - גביה וחייבים162
תקין2021מים

הנחות, פטורים, זיכויים ומחיקת חובות גביה וחייבים163
תקין2021שוטף - מים

תקין2021גבייה מראש לשנה - מיםגביה וחייבים164
תקין2021גבייה שוטפת - מיםגביה וחייבים165

תקין2021יתרת פיגורים ריאלית לתחילת שנה - מיםגביה וחייבים166

תקין2021חיוב / זיכוי נוסף - מיםגביה וחייבים167
תקין2021העברה לחובות מסופקים - מיםגביה וחייבים168

חיובים במהלך התקופה כולל ריבית גביה וחייבים169
תקין2021והצמדה - מים

הנחות, פטורים, זיכויים ומחיקת חובות גביה וחייבים170
תקין2021פיגורים- מים

תקין2021גבייה בגין פיגורים - מיםגביה וחייבים171
תקין2021חיוב תקופתי שוטף מצטבר- מיםגביה וחייבים172

חיוב / זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה - גביה וחייבים173
תקין2021מים

הנחות, פטורים, זיכויים ומחיקת חובות גביה וחייבים174
תקין2021שוטף - מים

תקין2021גבייה מראש לשנה - מיםגביה וחייבים175

תקין2021גבייה שוטפת - מיםגביה וחייבים176

תקין2021כמות מים שנתית מאושרתגביה וחייבים177

תקין2021כמות מים שנרכשה / הופקהגביה וחייבים178

תקין2021כמות מים שנמכרה / חויבהגביה וחייבים179

תקין2021סה"כ כמות מים שנתית מאושרתגביה וחייבים180

תקין2021סה"כ כמות מים שנרכשה / הופקהגביה וחייבים181

תקין2021סה"כ כמות מים שנמכרה / חויבהגביה וחייבים182

תקין2022כמות מים שנתית מאושרת עד רבעון זהגביה וחייבים183

תקין2022כמות מים שנרכשה / הופקה עד רבעון זהגביה וחייבים184

תקין2022כמות מים שנמכרה / חויבה עד רבעון זהגביה וחייבים185

תקין202236תעריף שחויב מקסימום - מבנה מגוריםארנונה186

טופס 6



בדיקות הצלבה

תעריף שחויב מקסימום - משרדים, ארנונה187
תקין202271שירותים ומסחר

תקין2022תעריף שחויב מקסימום - בנקיםארנונה188

תקין202248תעריף שחויב מקסימום - תעשיהארנונה189

תקין2022תעריף שחויב מקסימום - בתי מלוןארנונה190

תקין202248תעריף שחויב מקסימום - מלאכהארנונה191

תקין2022תעריף שחויב מקסימום - אדמה חקלאיתארנונה192

תקין20228תעריף שחויב מקסימום - קרקע תפוסהארנונה193

תעריף שחויב מקסימום - קרקע במפעל ארנונה194
תקין2022עתיר שטח

תקין20221תעריף שחויב מקסימום - חניוניםארנונה195

תקין20221תעריף שחויב מקסימום - מבנה חקלאיארנונה196

תקין2022תעריף שחויב מקסימום - נכסי מדינהארנונה197

תקין2022137תעריף שחויב מקסימום - נכסים אחריםארנונה198

תעריף שחויב מקסימום - בניכוי/תוספת ארנונה199
תקין2022חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

תקין202236תעריף שחויב מינימום - מבנה מגוריםארנונה200

תעריף שחויב מינימום - משרדים, ארנונה201
תקין202271שירותים ומסחר

תקין2022תעריף שחויב מינימום - בנקיםארנונה202

תקין202248תעריף שחויב מינימום - תעשיהארנונה203

תקין2022תעריף שחויב מינימום - בתי מלוןארנונה204

תקין202248תעריף שחויב מינימום - מלאכהארנונה205

תקין2022תעריף שחויב מינימום - אדמה חקלאיתארנונה206



בדיקות הצלבה

תקין20228תעריף שחויב מינימום - קרקע תפוסהארנונה207

תעריף שחויב מינימום - קרקע במפעל ארנונה208
תקין2022עתיר שטח

תקין20221תעריף שחויב מינימום - חניוניםארנונה209

תקין202210תעריף שחויב מינימום - מבנה חקלאיארנונה210

תקין2022תעריף שחויב מינימום - נכסי מדינהארנונה211

תקין202218תעריף שחויב מינימום - נכסים אחריםארנונה212

תעריף שחויב מינימום - בניכוי/תוספת ארנונה213
תקין2022חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

תעריף משוקלל שנה קודמת - מבנה ארנונה214
תקין202136מגורים

תעריף משוקלל שנה קודמת - משרדים, ארנונה215
תקין202170שירותים ומסחר

תקין2021תעריף משוקלל שנה קודמת - בנקיםארנונה216

תקין202147תעריף משוקלל שנה קודמת - תעשיהארנונה217

תקין2021תעריף משוקלל שנה קודמת - בתי מלוןארנונה218

תקין202147תעריף משוקלל שנה קודמת - מלאכהארנונה219

תעריף משוקלל שנה קודמת - אדמה ארנונה220
תקין2021חקלאית

תעריף משוקלל שנה קודמת - קרקע ארנונה221
תקין20218תפוסה

תעריף משוקלל שנה קודמת - קרקע ארנונה222
תקין2021במפעל עתיר שטח

תקין20211תעריף משוקלל שנה קודמת - חניוניםארנונה223

תעריף משוקלל שנה קודמת - מבנה ארנונה224
תקין20211חקלאי

תקין2021תעריף משוקלל שנה קודמת - נכסי מדינהארנונה225

תעריף משוקלל שנה קודמת - נכסים ארנונה226
תקין202127אחרים



בדיקות הצלבה

ארנונה227
תעריף משוקלל שנה קודמת - 

בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי 
תעשייה משותפים

תקין2021

תקין202211,893סה"כ חיוב - מבנה מגוריםארנונה228
תקין2022944סה"כ חיוב - משרדים, שירותים ומסחרארנונה229
תקין2022סה"כ חיוב - בנקיםארנונה230
תקין2022144סה"כ חיוב - תעשיהארנונה231
תקין2022סה"כ חיוב - בתי מלוןארנונה232
תקין2022189סה"כ חיוב - מלאכהארנונה233
תקין2022סה"כ חיוב - אדמה חקלאיתארנונה234
תקין202269סה"כ חיוב - קרקע תפוסהארנונה235
תקין2022סה"כ חיוב - קרקע במפעל עתיר שטחארנונה236
תקין20229סה"כ חיוב - חניוניםארנונה237
תקין202272סה"כ חיוב - מבנה חקלאיארנונה238
תקין2022סה"כ חיוב - נכסי מדינהארנונה239
תקין2022567סה"כ חיוב - נכסים אחריםארנונה240

סה"כ חיוב - בניכוי/תוספת חיוב ארנונה ארנונה241
תקין2022בגין אזורי תעשייה משותפים

תקין2022323,398סה"כ שטח במ"ר - מבנה מגוריםארנונה242

סה"כ שטח במ"ר - משרדים, שירותים ארנונה243
תקין202213,078ומסחר

תקין2022סה"כ שטח במ"ר - בנקיםארנונה244

תקין20222,959סה"כ שטח במ"ר - תעשיהארנונה245

תקין2022סה"כ שטח במ"ר - בתי מלוןארנונה246

תקין20223,883סה"כ שטח במ"ר - מלאכהארנונה247

תקין2022סה"כ שטח במ"ר - אדמה חקלאיתארנונה248

תקין20228,756סה"כ שטח במ"ר - קרקע תפוסהארנונה249

סה"כ שטח במ"ר - קרקע במפעל עתיר ארנונה250
תקין2022שטח

תקין20225,897סה"כ שטח במ"ר - חניוניםארנונה251

תקין202252,161סה"כ שטח במ"ר - מבנה חקלאיארנונה252

תקין2022סה"כ שטח במ"ר - נכסי מדינהארנונה253



בדיקות הצלבה

תקין202219,723סה"כ שטח במ"ר - נכסים אחריםארנונה254

סה"כ שטח במ"ר - בניכוי/תוספת חיוב ארנונה255
תקין2022ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

תקין202236תעריף שחויב מקסימום - מבנה מגוריםארנונה256

תעריף שחויב מקסימום - משרדים, ארנונה257
תקין202271שירותים ומסחר

תקין2022תעריף שחויב מקסימום - בנקיםארנונה258

תקין202248תעריף שחויב מקסימום - תעשיהארנונה259

תקין2022תעריף שחויב מקסימום - בתי מלוןארנונה260

תקין202248תעריף שחויב מקסימום - מלאכהארנונה261

תקין2022תעריף שחויב מקסימום - אדמה חקלאיתארנונה262

תקין20228תעריף שחויב מקסימום - קרקע תפוסהארנונה263

תעריף שחויב מקסימום - קרקע במפעל ארנונה264
תקין2022עתיר שטח

תקין20221תעריף שחויב מקסימום - חניוניםארנונה265

תקין20221תעריף שחויב מקסימום - מבנה חקלאיארנונה266

תקין2022תעריף שחויב מקסימום - נכסי מדינהארנונה267

תקין2022137תעריף שחויב מקסימום - נכסים אחריםארנונה268

תעריף שחויב מקסימום - בניכוי/תוספת ארנונה269
תקין2022חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

תקין202236תעריף שחויב מינימום - מבנה מגוריםארנונה270

תעריף שחויב מינימום - משרדים, ארנונה271
תקין202271שירותים ומסחר

תקין2022תעריף שחויב מינימום - בנקיםארנונה272

תקין202248תעריף שחויב מינימום - תעשיהארנונה273



בדיקות הצלבה

תקין2022תעריף שחויב מינימום - בתי מלוןארנונה274

תקין202248תעריף שחויב מינימום - מלאכהארנונה275

תקין2022תעריף שחויב מינימום - אדמה חקלאיתארנונה276

תקין20228תעריף שחויב מינימום - קרקע תפוסהארנונה277

תעריף שחויב מינימום - קרקע במפעל ארנונה278
תקין2022עתיר שטח

תקין20221תעריף שחויב מינימום - חניוניםארנונה279

תקין202210תעריף שחויב מינימום - מבנה חקלאיארנונה280

תקין2022תעריף שחויב מינימום - נכסי מדינהארנונה281

תקין202218תעריף שחויב מינימום - נכסים אחריםארנונה282

תעריף שחויב מינימום - בניכוי/תוספת ארנונה283
תקין2022חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

תעריף משוקלל שנה קודמת - מבנה ארנונה284
תקין202136מגורים

תעריף משוקלל שנה קודמת - משרדים, ארנונה285
תקין202170שירותים ומסחר

תקין2021תעריף משוקלל שנה קודמת - בנקיםארנונה286

תקין202147תעריף משוקלל שנה קודמת - תעשיהארנונה287

תקין2021תעריף משוקלל שנה קודמת - בתי מלוןארנונה288

תקין202147תעריף משוקלל שנה קודמת - מלאכהארנונה289

תעריף משוקלל שנה קודמת - אדמה ארנונה290
תקין2021חקלאית

תעריף משוקלל שנה קודמת - קרקע ארנונה291
תקין20218תפוסה

תעריף משוקלל שנה קודמת - קרקע ארנונה292
תקין2021במפעל עתיר שטח

תקין20211תעריף משוקלל שנה קודמת - חניוניםארנונה293



בדיקות הצלבה

תעריף משוקלל שנה קודמת - מבנה ארנונה294
תקין20211חקלאי

תקין2021תעריף משוקלל שנה קודמת - נכסי מדינהארנונה295

תעריף משוקלל שנה קודמת - נכסים ארנונה296
תקין202127אחרים

ארנונה297
תעריף משוקלל שנה קודמת - 

בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי 
תעשייה משותפים

תקין2021

תעריף משוקלל שנה נוכחית - מבנה ארנונה298
תקין202237מגורים

תעריף משוקלל שנה נוכחית - משרדים, ארנונה299
תקין202272שירותים ומסחר

תקין2022תעריף משוקלל שנה נוכחית - בנקיםארנונה300
תקין202249תעריף משוקלל שנה נוכחית - תעשיהארנונה301

תקין2022תעריף משוקלל שנה נוכחית - בתי מלוןארנונה302

תקין202249תעריף משוקלל שנה נוכחית - מלאכהארנונה303

תעריף משוקלל שנה נוכחית - אדמה ארנונה304
תקין2022חקלאית

תעריף משוקלל שנה נוכחית - קרקע ארנונה305
תקין20228תפוסה

תעריף משוקלל שנה נוכחית - קרקע ארנונה306
תקין2022במפעל עתיר שטח

תקין20221תעריף משוקלל שנה נוכחית - חניוניםארנונה307

תעריף משוקלל שנה נוכחית - מבנה ארנונה308
התעריף המשוקלל בסיווג מבנה חקלאי אינו מותאם 20221חקלאי

לגבולותהמקסימום/מינימום של סיווג זה

תקין2022תעריף משוקלל שנה נוכחית - נכסי מדינהארנונה309

תעריף משוקלל שנה נוכחית - נכסים ארנונה310
תקין202229אחרים

ארנונה311
תעריף משוקלל שנה נוכחית - 

בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי 
תעשייה משותפים

תקין2022

תקין20221,600עלות שכר נבחרים תקציבשכר ומשרות20222מס. משרות נבחרים תקציבשכר ומשרות312

תקין20222,410עלות שכר מנהל כללי תקציבשכר ומשרות20228מס. משרות מנהל כללי תקציבשכר ומשרות313
תקין20221,663עלות שכר מנהל כספי תקציבשכר ומשרות20227מס. משרות מנהל כספי תקציבשכר ומשרות314
תקין2022380עלות שכר תברואה תקציבשכר ומשרות20223מס. משרות תברואה תקציבשכר ומשרות315

תקין2022740עלות שכר שמירה וביטחון תקציבשכר ומשרות20225מס. משרות שמירה וביטחון תקציבשכר ומשרות316
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תקין2022780עלות שכר תכנון ובנין עיר תקציבשכר ומשרות20223מס. משרות תכנון ובנין עיר תקציבשכר ומשרות317

תקין2022500עלות שכר נכסים ציבוריים תקציבשכר ומשרות20225מס. משרות נכסים ציבוריים תקציבשכר ומשרות318

תקין2022265עלות שכר פיקוח עירוני תקציבשכר ומשרות20222מס. משרות פיקוח עירוני תקציבשכר ומשרות319

תקין2022עלות שכר שירותים חקלאיים תקציבשכר ומשרות2022מס. משרות שירותים חקלאיים תקציבשכר ומשרות320

תקין202227,499עלות שכר חינוך תקציבשכר ומשרות2022158מס. משרות חינוך תקציבשכר ומשרות321

תקין20221,525עלות שכר תרבות תקציבשכר ומשרות202212מס. משרות תרבות תקציבשכר ומשרות322

תקין2022235עלות שכר בריאות תקציבשכר ומשרות20222מס. משרות בריאות תקציבשכר ומשרות323

תקין20223,900עלות שכר רווחה תקציבשכר ומשרות202221מס. משרות רווחה תקציבשכר ומשרות324

תקין2022עלות שכר דת תקציבשכר ומשרות2022מס. משרות דת תקציבשכר ומשרות325

תקין2022עלות שכר קליטת עליה תקציבשכר ומשרות2022מס. משרות קליטת עליה תקציבשכר ומשרות326

תקין2022עלות שכר איכות הסביבה תקציבשכר ומשרות2022מס. משרות איכות הסביבה תקציבשכר ומשרות327

תקין2022170עלות שכר מים תקציבשכר ומשרות20221מס. משרות מים תקציבשכר ומשרות328

תקין2022עלות שכר בתי מטבחיים תקציבשכר ומשרות2022מס. משרות בתי מטבחיים תקציבשכר ומשרות329

תקין2022עלות שכר תחבורה תקציבשכר ומשרות2022מס. משרות תחבורה תקציבשכר ומשרות330

תקין2022עלות שכר מפעלי ביוב תקציבשכר ומשרות2022מס. משרות מפעלי ביוב תקציבשכר ומשרות331

תקין20223,500עלות שכר גמלאים תקציבשכר ומשרות202217מס. משרות גמלאים תקציבשכר ומשרות332

תקין20221,185עלות שכר נבחרים ביצועשכר ומשרות20222מס. משרות נבחרים ביצועשכר ומשרות339

תקין20221,474עלות שכר מנהל כללי ביצועשכר ומשרות20227מס. משרות מנהל כללי ביצועשכר ומשרות340
תקין20221,097עלות שכר מנהל כספי ביצועשכר ומשרות20226מס. משרות מנהל כספי ביצועשכר ומשרות341
תקין2022365עלות שכר תברואה ביצועשכר ומשרות20223מס. משרות תברואה ביצועשכר ומשרות342

תקין2022619עלות שכר שמירה וביטחון ביצועשכר ומשרות20224מס. משרות שמירה וביטחון ביצועשכר ומשרות343

תקין2022676עלות שכר תכנון ובנין עיר ביצועשכר ומשרות20223מס. משרות תכנון ובנין עיר ביצועשכר ומשרות344

תקין2022323עלות שכר נכסים ציבוריים ביצועשכר ומשרות20222מס. משרות נכסים ציבוריים ביצועשכר ומשרות345

תקין2022עלות שכר פיקוח עירוני ביצועשכר ומשרות2022מס. משרות פיקוח עירוני ביצועשכר ומשרות346

תקין2022עלות שכר שירותים חקלאיים ביצועשכר ומשרות2022מס. משרות שירותים חקלאיים ביצועשכר ומשרות347

תקין202220,881עלות שכר חינוך ביצועשכר ומשרות2022157מס. משרות חינוך ביצועשכר ומשרות348

תקין20221,137עלות שכר תרבות ביצועשכר ומשרות20229מס. משרות תרבות ביצועשכר ומשרות349
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תקין2022181עלות שכר בריאות ביצועשכר ומשרות20223מס. משרות בריאות ביצועשכר ומשרות350

תקין20223,108עלות שכר רווחה ביצועשכר ומשרות202224מס. משרות רווחה ביצועשכר ומשרות351

תקין2022עלות שכר דת ביצועשכר ומשרות2022מס. משרות דת ביצועשכר ומשרות352

תקין2022עלות שכר קליטת עליה ביצועשכר ומשרות2022מס. משרות קליטת עליה ביצועשכר ומשרות353

תקין2022עלות שכר איכות הסביבה ביצועשכר ומשרות2022מס. משרות איכות הסביבה ביצועשכר ומשרות354

תקין2022156עלות שכר מים ביצועשכר ומשרות20221מס. משרות מים ביצועשכר ומשרות355

תקין2022עלות שכר בתי מטבחיים ביצועשכר ומשרות2022מס. משרות בתי מטבחיים ביצועשכר ומשרות356

תקין2022עלות שכר תחבורה ביצועשכר ומשרות2022מס. משרות תחבורה ביצועשכר ומשרות357

תקין2022עלות שכר מפעלי ביוב ביצועשכר ומשרות2022מס. משרות מפעלי ביוב ביצועשכר ומשרות358

תקין20223,355עלות שכר גמלאים ביצועשכר ומשרות202221מס. משרות גמלאים ביצועשכר ומשרות359

תקין2022246סה"כ כללי מס. משרות תקציבשכר ומשרות360

תקין202245,167סה"כ כללי עלות שכר תקציבשכר ומשרות361

תקין2022240סה"כ כללי מס. משרות ביצועשכר ומשרות362

תקין202234,557סה"כ כללי עלות שכר ביצועשכר ומשרות363

קיים שוני בשכר עובדי רווחה בין נתוני השכר לנתוני  20223,09117.000שכר עובדי רווחה - ביצוע מצטברתקציב רגיל20223,108עלויות שכר רווחה (84) - ביצועשכר ומשרות364
התקציב.

הבראה 
מראש ובגוד 

קיים שוני בשכר עובדי חינוך בין נתוני השכר לנתוני  202220,734147.000שכר עובדי חינוך - ביצוע מצטברתקציב רגיל202220,881עלויות שכר חינוך (81) - ביצועשכר ומשרות365
התקציב.

הבראה 
מראש ובגוד 

20223,756סה"כ הנהלה וכלליות - ביצועשכר ומשרות366

20221,983סה"כ שרותים מקומיים - ביצועשכר ומשרות

202225,307סה"כ שרותים ממלכתיים - ביצועשכר ומשרות

2022156סה"כ מפעלים - ביצועשכר ומשרות

20223,108עלויות שכר רווחה (84) - ביצועשכר ומשרות

202220,881עלויות שכר חינוך (81) - ביצועשכר ומשרות

20223,355גימלאים (ביצוע)שכר ומשרות

הבראה קיים שוני בשכר הכללי בין נתוני השכר לנתוני התקציב. 202210,224344.000הוצאות שכר כללי - ביצוע מצטברתקציב רגיל10,568סה"כ
מראש ובגוד 
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קיום ערך בשדה תיאור התפקיד בכל בעלי שכר גבוה367
תקין2022סעיף בו הוקלדו סכומים

קיום נתונים לגבי לפחות 3 בעלי שכר בעלי שכר גבוה368
תקין2022גבוה
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