
1 
 

 
 4152לינואר  51

 
 

 
 הודעות אגודת מעוז אביב

 511חוזר מס' 
 
 
 
 
 

 שלום רב,   
 
 

 0.34 4102אסיפה כללית תקציב שנתי 
 
 

 
אם  באולם בי"ס מגן.  41:11,יום חמישי, בשעה 51/4/52 -תתקיים ב 4152האסיפה כללית בנושא תקציב שנת 

. האסיפה תהיה 45:11פתיחת האסיפה לשעה בשעה היעודה לא תהיה נוכחות של מספר החברים הנדרש תידחה 
 רשאית לדון ולקבל החלטות בכל מניין חברים שהוא לפי התקנון.

 
 
 

 להלן סדר יום של האסיפה:
 
 .   הצגת חברי הועד ותפקידיהם.5
 .   הצגת אני מאמין של הועד והערכים לפיהם יפעל.4
 .   תקציר העשייה של הועד מאז נכנס לתפקידו.1
 ייה מול מנהל ההנדסה..   הצגת העש2
 בקשתה של ועדת ביקורת עלינו לאשרר י"פ)ע .   הצבעה חוזרת עבור סעיף שיקום גינון1

  עבור כל אגף המרחיב דרומה יישלם .(סופית את עניין גביית הכספים מהמרחיבים      
   .₪ 41,111עבור הרחבה דרומית + מעלית יישלם כל אגף  .₪ 51,111האגף       

 .4152ואישור תקציב  .   דיון6
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 4102שנת  –תקציב שנתי אגודת מעוז אביב 
 
 

 כללי
 

 .4151משקף כיסוי גירעונות שנוצרו במהלך שנת התקציב  4152התקציב שמוצג בפניכם לשנת 
 

 אנו לא מציגים להלן את מגוון הפעולות שנעשו, ואת השימוש בכספים.
 בחודש מאי. ועשי והצגת המאזן שבודק פעולות אל

 
, אל מול הפעולות 4151בחינת סעיפי התקציב כפי שהוצגו בתחילת שנת  ההנ הצעת התקציב השנתימטרת הצגת 

 .4151בפועל כפי שהתבצעו הלכה למעשה בשנת התקציב 
 
 

כל   .המאפשרת קבלת תמונת מצב כללית לסיבות לגרעון שנוצר 15/54/4151להלן תמונת מצב כספית לתאריך 
 .4151נתונים הם בגין ה
 

 כפי שנמצאו בספרי האגודה: .02042410.להלן יתרות הזכות לתאריך 
 ₪ 121,243 –יתרה בבנק 
 ₪ 54,564 -פק"מ         

 ₪ 41,121 - 4152נגבו במהלך ינואר ש 4151בגין  המגיעים לאגודה כספיםיתרת 
 ₪  51,116 –עמלות גבייה בגין פרויקט איטום גגות שנגבו בחשבון השוטף 

 ₪  .242,42 – .410בגין שנת  4102לשנת זכות סה"כ יתרות 
 

 כפי שנמצאו בספרי האגודה: .02042410.להלן יתרות החובה לתאריך 
 ₪  434,561 – 15/4152לפירעון בחודש  4151התחייבויות שוטפות שנוצרו בשנת 

 ₪  516,331 – 3התחייבויות בגין שיפוץ המרכז המסחרי ומדרגות בית 
 ₪  535,111 –חייבויות בגין גביית כספים לשיקום גינון הת

 ₪  .014,02– 4102סה"כ התחייבויות פתיחה לשנת 
 

 בחובה₪  044,011 – .02042410.בספרים לתאריך  הסה"כ יתר
 
 

 3מכלל ההכנסות כרזרבה תקציבית 01% - 4%יתרה זו אינה כוללת חובת שמירת 
 
 

 מול הביצוע בפועל. 4151 להלן מוצגת בפניכם הצעת התקציב לשנת
 

 הצגה זו , ומטרת4152הצגה זו אינה מחליפה את הנתונים המלאים כפי שיוצגו בישיבת הצגת המאזן בחודש מאי 
 קבלת התרשמות כללית בלבד. 
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 הכנסות:

 .410ביצוע  .410הצעת   

   מיסים מחברים:

 1,617,682 1,610,000 מיסי חברים

-55,111 יה ה.קבע )שקד(פחות הוצאות גב  -23,261 

פחות הנחות למשלמים מראש והוראות 
 קבע

-25,000 -22,655 

  1,404,411 1,564,540 

   הכנסות מהמרכז המסחרי:

 106,986 134,000 מיסי חנויות 

 30,000 26,000 מיסים עבור שימוש ברחבה במרכז

 25,200 25,200 השכרת חנות

  185,200 162,186 

   ות אחרות:הכנס

 106,725 80,000 דמי הצטרפות למעוז אביב

 41,925 70,000 הכנסות משימוש בתוכניות הרחבה צפו/דרו

 - - 2-3הכנסות משימוש בתוכניות רפידים 

 55,451 5,000 /ירושה/מארועיםשימוש בתוכנית מעלית

 0 1,000 הכנסות טיפול בהיוון

 2,000 10,000 דמי אדריכל מבקר

  166,000 161,025 

    

 93,002 100,000 שיקום גינון בגין נזק מהרחבות

 1,981,053 2,100,411 סך כל ההכנסות

 
 

     הוצאות: 

 .410ביצוע  .410הצעת    

    משרד האגודה: 0

 128,604 150,000 משכורות 5.5

 42,211 13,000 פיצויים 5.4

 45,095 35,000 שוטף -הוצאות משרד  5.1

 17,093 18,000 ארנונה משרד 5.2

 3,054 8,000 הוצאות מיחשוב 5.1

   224,000 400,440 

   יועצים חיצוניים: 4

   66,000 7.,040 
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   גינון: .

 451,714 398,000 קבלן גינון  1.5

 298,525 207,000 מי גינון 1.4

 24,948 24,000 אביזרי השקיה 1.1

 0 15,000 נון(תכנון גינון )אדריכלית גי 1.2

 21,355 27,500 שיפור תשתיות השקיה 1.1

 40,665 30,000 גיזום, נטיעה וכריתה -עצים  1.6

 5,988 100,000 שיקום גינון בגין נזק מהרחבות 1.5

   801,500 843,195 

   אחזקה: 2

 383,554 362,000 קבלן אחזקה ונקיון 2.5

 34,983 45,000 חומרי אחזקה 2.4

 97,439 80,000 וני גגותתיק 2.4

 30,053 10,000 תיקוני צנרת 2.1

 524,551 60,000 אחזקת מרכז מסחרי 2.2

 229,544 235,000 ביטוח מבנה 2.1

   792,000 940,906 

   הוצאות שונות: 4

 0 6,000 מיפוי השכונה 1.5

 72,050 50,000 אירועים ותרבות 1.4

תאורה כללי )החזר  1.1
 שדרה( לדיירים+חשמל

20,000 21,762 

 0 - מחסומים 1.2

 8,400 32,200 תוכניות עבודה ופיקוח -הרחבות  1.1

 0 - שיפוץ שבילים 1.6

 -שינוי תקנון בתים משותפים  1.5
 האצלת סמכות על הכניסות

- 0 

 0 1,500 אתר אינטרנט 1.3

 0 15,000 מרכז קהילתי 1.4

 0 - טיפוח  -מעברים 1.51

 1,956 4,000 נקים עמלות ב 1.55

 0  שיפוץ שבילים 1.54

 0 - רזרבה 1.51

 

 

                  
126,700  

 
104,168 

 2,169,379 2,100,411 סך כל ההוצאות 

 104,440  חריגה מתקציב 
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  4102לשנת  תשלומי חברים

 
 כללי

 
 מציג בפניכם שינוי בביצוע גביית מסי חברים. 4152תקציב 

 
חלק ד',  –" )תקנון האגודה יחסיים לגודל הדירהייב בשל תקנון האגודה אשר מגדיר מסי חברים כ"שינוי זה מתח

 (.2כספים ותקציבים, סעיף 
 

ומתקן שינוי הגבייה אינו משנה מהותית את הסכומים המשולמים, מאפשר התנהלות תקינה על פי תקנון האגודה, 
 .באבי-עיוותי גבייה כלפי בעלי הדירות הקטנות במעוז

 
 

 לתקנון האגודהבהתאם התאמות גבייה 
 

 , אומר:2כספים ותקציבים, סעיף  –חלק ד' בתקנון האגודה כאמור, 
 ".... כל חבר ישלם במועדם לאגודה את המסים והתשלומים החודשיים... סכומים אלה יהיו יחסיים לגודל הדירה...".

 
למספר ידי חברי האגודה הנם בהתאם -על שר משולמיםאבדיקה בה החל הועד הקודם, מצאה כי התשלומים 

 .יחסיים לגודלהדירהשיש בכל דירה, אך הם אינם  החדרים
 

 סיכום התשלומים בהתאם לגודל הדירות במ"ר מגלה את התוצאות הבאות:
 

 תשלום גודל הדירה מס' החדרים
 חודשי
 נוכחי

 מחיר למ"ר

 ₪ 4.36 ₪ 411 מ"ר 51 חדרים )ק. קרקע( 4

 ₪ 4.14 ₪ 411 מ"ר 31.1 ע מורחבת דרומה(חדרים )ק. קרק 1

 ₪ 4.61 ₪ 411 מ"ר 33.1 חדרים )ק. קרקע מורחבת צפונה( 1

 ₪ 4.12 ₪ 411 מ"ר 514 חדרים )ק. קרקע מורחבת צפונה ודרומה( 2

 ₪ 4.13 ₪ 411 מ"ר 34 חדרים )ק. ראשונה ומעלה( 1

 ₪ 4.42 ₪ 411 מ"ר 514.1 חדרים )ק. ראשונה ומעלה מורחבת דרומה( 2

 ₪ 4.15 ₪ 451 מ"ר 515.1 חדרים )ק. ראשונה ומעלה מורחבת צפונה( 2

 ₪ 4.41 ₪ 451 מ"ר 545 חדרים )ק. ראשונה ומעלה מורחבת דרומה וצפונה( 1

 ₪ 4.63 ₪ 111 מ"ר 554 חדרדירות מעבר עם תוספת 

 ₪ 4.11 ₪ 111 מ"ר 511.1 דירות מעבר עם תוספת חדר והרחבה צפונית

 
 שלום נובע משתי סיבות:העיוות בת

בסיס כבהמשך  שימשוחדרים ולדירת שלושה חדרים )שתיהן מקוריות(, ואשר  4התשלום הבסיסי לדירת  (א
 תשלום זה לא היה מבוסס על גודל הדירה בפועל. – לגביית התשלומים כאשר החלו ההרחבות

 הרחבה דרומית.לאחר שהחלו ההרחבות, בוצעה גבייה נוספת רק בגין הרחבה צפונית ולא עבור  (ב
 

פי הגבייה -ניתן להמשיך ולבצע גביית מיסים עלאנו לא מעוניינים לזעזע את מבנה התשלומים הנוכחי, אולם לא 
 הנוכחית, הן בשל תקנון האגודה, והן בשל חוסר הצדק שבדבר.
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 גבייה חדשה
 

בשכונה.הגבייה  נבנובות ביותר ש, הנן הדירות המקוריות הרמ"ר 34הדירות בנות שלושה חדרים, אשר גודלן הנו 
 הנכונה הייתה אמורה להתבסס על גודלן, והגבייה מדירות אחרות היה צריך להתבסס על התשלום שהן משלמות.

 
 בבדיקת התשלומים של דירות אלו נכון לרגע זה, מסתבר שהן משלמות סכום של

 למ"ר₪3  4340
 

כפי שניתן לראות בטבלה נכונה ואמיתית פשרת גבייה , מאלכלל הדירות כבסיס חישובי למ"ר₪  4340גביה של 
 הבאה:

 

 גודל הדירה מס' החדרים
תשלום 
 חודשי
 נוכחי

תשלום 
 חודשי
 חדש

 שינוי
 בש"ח

 שינוי באחוזים

 (-) 01% (-₪ ) 41 ₪ 531 ₪ 411 מ"ר 51 חדרים )ק. קרקע( 4

 + 434% ₪ + 04 ₪ 451 ₪ 411 מ"ר 31.1 חדרים )ק. קרקע מורחבת דרומה( 1

 1% ללא שינוי ₪ 411 ₪ 411 מ"ר 33.1 חדרים )ק. קרקע מורחבת צפונה( 1

 + 0434% ₪ + 4. ₪ 461 ₪ 411 מ"ר 514 חדרים )ק. קרקע מורחבת צפונה ודרומה( 2

 1% ללא שינוי ₪ 411 ₪ 411 מ"ר 34 חדרים )ק. ראשונה ומעלה( 1

 + 0434% ₪ + 4. ₪ 461 ₪ 411 מ"ר 514.1 חדרים )ק. ראשונה ומעלה מורחבת דרומה( 2

 + 34%. ₪ + 01 ₪ 431 ₪ 451 מ"ר 515.1 חדרים )ק. ראשונה ומעלה מורחבת צפונה( 2

חדרים )ק. ראשונה ומעלה מורחבת דרומה  1
 וצפונה(

 מ"ר 545
451 ₪ 151 ₪ 21 + ₪ 0230% + 

 (-) %.3. (-₪ ) 01 ₪ 441 ₪ 111 מ"ר 554 דירות מעבר עם תוספת חדר

 + %.0.3 ₪ + 21 ₪ 121 ₪ 111 מ"ר 514.1 תוספת חדר והרחבה צפונית דירות מעבר עם

 
או כל שנוי אחר שאינו פועל יוצא של גודל במחיר הצמדה למדד, תוספת אקראית כל לא תתבצע השנה 
 הדירה3

 
תום בניית המעטפת שלושה חודשים לאחר תבצע יהשינוי בגביה עבור דירה שתורחב במהלך שנת כספים, 

 החיצונית.
 

בשל השינויים הפרסונאליים שחלו בצוות משרדי האגודה, החלפת הועד והקושי האדמיניסטרטיבי שכרוך 
באופן מיידי, אולם אנו נפעל לביצוע השינוי בהקדם לתוקף  יכנסולא בשינויים הנ"ל, המחירים החדשים 

 האפשרי3
 
 
 
 

 סי חבריםיהכנסות שאינן ממ
 

 יסי חברים.תקציב האגודה מומן עד היום בעיקרו ממ
 

לנוכח העובדה כי הדרישות התקציביות רק גדלות, אולם אין נכונות בקרב החברים להעלאת מיסי החברים, יש לנסות 
 ולמצוא מקורות הכנסה נוספים לאגודה.

 
 המרכז המסחרי 03
 

ום הוא , ולמעשה כיומנוצל די פוטנציאל ההכנסה שלו אינו, אולם עבור האגודההמרכז המסחרי מהווה מקור הכנסה 
 מהווה נטל תקציבי במקום להיות מקור להכנסה.
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 מיסי חנויות 0303
 

עבור שטחים אשר הוצע כי ייגבו תשלומים נוספים במרכז המסחרי  היוצא,ועד בושהתבצעה בחשיבה ראשונית 
 ידי החנויות, אך לא משולם בגינן כל תשלום לאגודה.-מנוצלים על

 
ת בניה, ניצול שטחים ללא היתר והתאמת תשלומי מיסים לשינויים גזבר הועד הנכס ביצע רישום מדויק של חריגו

 שחלו בשנים האחרונות, ולא באו לידי ביטוי בתשלומי החנויות.
 

בעיצומו של השינוי מבחינת עלויות בוצעה פניה לבעלי החנויות לביצוע תשלומים נוספים, ואנו נמצאים כעת 
 גביה.

 
 ת הגרעון המוצגת בו.יקציב המוצע, ויתכן והם יפתרו חלק מבעישינויי גבייה אלו לא באו לידי ביטוי בת

 
 פעילויות מניבות 0343

 
בשל אחרות ידי החנויות עצמן, ולא ניתן להשכירן לחנויות -במרכז המסחרי ישנן רחבות אשר אינן מנוצלות על

 .)המעבר הראשי( מיקומן
 

ותכשיטים, הפנינג יעודי לפני חגים או איכרים, בזאר בגדים שוק  –כגון  ,ביצוע פעילות יזומה ברחבות אלו
 אירועים בעלי משמעות )תחפושות לפורים, תחילת שנת לימודים, חוגים וכו'( ועוד, ישרתו מטרות רבות:

 הזרמת כספים לקופת האגודה מחסויות ואגרות 

 הגדלת מגוון המוצרים והשירותים המוצעים לתושבים 

 לחנויות במרכז ההגדלת ההכנס 

 חרי כדינמי ואטרקטיבי אל מול מרכזים בסביבהמיצוב המרכז המס 
 
 

 הכנסות נוספות 43
 

 אנו פועלים בימים אלו לחפש ולמצוא מקורות הכנסה נוספים.
, דור הצעירהצעות שנבחנות כוללות כיווני חשיבה שונים החל מבנייה במעברים )חצי מעבר בלבד( למטרות השכרה ל

 מושכרות ברחבי השכונה.נמכרות והדירות עבור במתן שירותי תיווך וכלה 
 

, וכל הצעה שתגיע לידי הבשלה תוצג לחברי האגודה, כולל כמובן, בחינת ההצעות אינה כרוכה בעלות כלשהי
 .החברים הצעות שדורשות הסכמת רוב

 
, לא ישקלו שיקולים זרים, וכל ההליך יהיה שקוף ופתוח לבחינת חברי סיון מחטףינ כל בשום מקרה לא יתבצע

 האגודה3
 
 כל הצעה תבחן בכובד ראש ותזכה לרצינות הראויה לה. –נו מבקשים את עזרת החברים בנושא א
 

 ל כולנו מבחינה כלכלית3עם, מקילה כל הכנסה לתקציב האגודה שאין מקורה מהחברי –זכרו 
 סעיפי התקציב

 
 נה.    הסעיפים השונים בתקציב משקפים את הצורך של אגודת מעוז אביב לקיים את הצביון של השכו

אנו חייבים לבצע גינון ואחזקה, ניקיון ותחזוקה.  אנו משלמים משכורות לבעלי תפקידים, ומחזיקים גורמים מקצועיים 
 שנותנים לנו שירותים.עלינו לבטח את המבנים ולתחזק את המרכז המסחרי.

 
פי תקנון האגודה, אין באפשרותנו להציג תקציב גירעוני.  בשל כך בצענו קיצוצים כואבים כמעט בכל אחד מסעיפי  -על

 התקציב.
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השנה אנו נשתול פחות שתילים, לא נשקיע בטיפוח המבנים, לא נבצע תיקונים יזומים ועוד פעילויות שניתן היה 
 לקיימן אלמלא נוצר הגרעון.

 
, למרות שבפועל החברים ששלמו עבור שיקום גינון ויסיימו את הבניה 4151קום גינון לשנת בנוסף אנו נדחה שי

 , אמורים להיות זכאים לביצוע השיקום בחצרותיהם.4152במהלך שנת 
 

בנוסף לקיצוץ משמעותי בכל אחד ואחד מסעיפי התקציב, בצענו סדרה של תהליכי התייעלות וחסכון שיסייעו בידנו 
 אות. להפחית את ההוצ

 
בכוונתנו להמשיך ולהתייעל ובמקביל לנסות ולמצוא מקורות הכנסה חליפיים או משלימים למיסים שמשלמים חברי 

 האגודה.
 

מכל ₪  385ית סכום חד פעמי בסוף השנה של ילמרות כל ניסיונותינו לאזן את התקציב, סביר כי ייווצר הצורך לגב
 כיסוי הגרעון שנוצר.שם לדירה 

 
כי לא יהיה צורך לבצע גבייה עודפת זו, אולם היא מופיעה בתקציב על מנת שנוכל להציג תקציב מאוזן ולא אנו מקווים 

 גירעוני.
 
 

 שינויים בסעיפי התקציב 03
 

במסגרת החלטת הועד הנכנס לשקיפות מלאה בכל פעולותיו, החליט גזבר האגודה להציג את סעיפי התקציב באופן 
 מפורט ולא כראשי פרקים.

 
 שיג שני יעדים:מהפרוט 

 וביקורת. פתוח דיוןהמאפשרת , של כל ההוצאות המלא סקירה .5
 חלוקה נכונה בתוך סעיפים ראשיים המאפשרת קבלת תמונה עדכנית של ההוצאות וההכנסות בכל רגע נתון. .4
 פי החלק היחסי שגודלו תופס מכלל שטחי האגודה-ביצוע העמסת הוצאות נכונה של המרכז המסחרי על .1

 .השונותוהתשומות 
 
 

גזבר האגודה יפקח על ביצוע שינוי בתוכנת ניהול הכספים של האגודה כך שתותאם לפרוט החדש, ויכתוב נהלי 
 עבודה מסודרים עבור משרדי האגודה על מנת שיאפשרו את השינוי.

אין להם  בנוסף לפרוט בתוך ראשי פרקים קיימים, מוצגים סעיפים נוספים אשר מאפשרים תכנון תקציב עתידי, גם אם
 הקצאת כספים בתקציב הנוכחי.
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  4102שנת לתקציב הצעת   43
 
 

 הכנסות:

  
 

 תשלומי מיסים ויתרות:  

  1,668,154.00         ₪  מיסי חברים  
  164,980.00            ₪  יתרת תחילת שנה 
 (1)  174,618.00            ₪  כיסוי גרעון תקציבי 

  2,007,752.00         ₪  כנסות ממיסיםסה"כ ה
 

 
 הכנסות מהמרכז המסחרי:  

  147,120.00            ₪  מיסי חנויות   
  30,000.00              ₪  בתי קפה -מיסים עבור שימוש ברחבה  
  25,200.00              ₪  השכרת חנות 
  202,320.00            ₪  סה"כ הכנסות מרכז מסחרי 
 

 
 הכנסות אחרות:  

  80,000.00              ₪  דמי הצטרפות למעוז אביב  
  45,000.00              ₪  שימוש בתוכניות הרחבה צפו/דרו 
  5,000.00                ₪  שימוש בתוכנית מעלית 
  1,000.00                ₪  טיפול בהיוון 
  2,000.00                ₪  דמי אדריכל בודק 
    -                          ₪  2-3שימוש בתוכניות רפידים בתים  
  133,000.00            ₪  סה"כ הכנסות אחרות 
 

 
  75,000.00              ₪  שיקום גינון בגין נזק מהרחבות -תשלומי חברים   

 
 

  2,418,072.00  ₪  סך כל ההכנסות  
 

 
   

 

 וצאות:ה

  
 

 עלות העסקת עובדים:  

  112,700.00            ₪  עלות מעסיק )משרה מלאה( -שכר מנהלת משרד   
  51,820.00              ₪  עלות מעסיק )חצי משרה( -שכר אחראית גביה  
  13,800.00              ₪  כל המועסקים -פיצויים  
  3,740.00                ₪  כל המועסקים -דמי הבראה  
 (2)  9,103.00-              ₪  המרכז המסחרי -העמסות  
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  172,957.00            ₪  עובדים העסקתסה"כ עלות 
 

 
 משרד האגודה:  

  13,000.00              ₪  שוטף -הוצאות משרד   
  4,110.00                ₪  קיוןינ -הוצאות משרד  
 (3)  9,000.00                ₪  תקשורת -ד הוצאות משר 

  18,000.00              ₪  ארנונה -מיסים 
  3,000.00                ₪  הוצאות מחשוב 
 (4)  9,680.00                ₪  הנהלת חשבונות 

  2,839.50-              ₪  המרכז המסחרי -העמסות 
  53,950.50              ₪  סה"כ הוצאות משרד אגודה 
 

 
 מרכז מסחרי:  

 (5)  119,180.00            ₪  4151יתרת תשלומים בגין שיפוץ  -שיפוצים   

  8,220.00                ₪  קיון ינ
  18,408.00              ₪  נותני שירותים –אחזקה  
  5,700.00                ₪  חומרים -אחזקה  
  36,869.00              ₪  גינון 
  7,000.00                ₪  חשמל 
  11,942.50              ₪  הוצאות משרד ושכר עובדים 
  21,200.00              ₪  ביטוח מבנה 
  2,010.00                ₪  יועצים חיצוניים 
    -                          ₪  שיפור גינון 
    -                          ₪  ניםטיפוח מב 
  10,000.00              ₪  שיווק 
  240,529.50            ₪  סה"כ הוצאות מרכז מסחרי 
  

 
 

 יועצים חיצוניים:

  8,200.00                ₪  רואה חשבון )דוח שנתי(  
  2,500.00                ₪  הפקת תלושי שכר 
  32,000.00              ₪  דין -עורך 
  10,000.00              ₪  הוצאות משפטיות/יועצים חיצוניים  
  2,010.00-              ₪  המרכז מסחרי  -העמסות  
  50,690.00              ₪  סה"כ יועצים חיצוניים 
 

 
 גינון:  

  417,720.00            ₪  חברת גינון / גננים  
  211,860.00            ₪  קיהמי הש 
  8,000.00                ₪  חלפים למערכת השקיה  
  20,000.00              ₪  שתילת צמחיה 
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 (6)  16,800.00              ₪  ניהול מערכת המים

  29,500.00              ₪  גיזום עצים
  1,000.00                ₪  אדריכלית נוף 
  12,500.00              ₪  יפוץ מתוכנן של מערכת ההשקיהש 
  20,000.00              ₪  תיקון נזקי צנרת 
  36,869.00-            ₪  המרכז המסחרי -העמסות  
  51,682.00              ₪  תשלום למשרד עו"ד להפחתת תשלום מי גינון 
 (7)  41,000.00              ₪  4155חברים  תשלומי -שיקום גינון בגין נזקי הרחבה  

 (7)  140,000.00            ₪  4154/51תשלומי חברים  -שיקום גינון בגין נזקי הרחבה 

 
 933,193.00            ₪ סה"כ הוצאות גינון  

 
 

 אחזקה:  

  368,160.00            ₪  קיוןיקבלן אחזקה ונ  
  13,000.00              ₪  תיקונים תחזוקה ו -מערכת ביוב  
  22,000.00              ₪  שאיבה והדברה -מערכת ביוב  
  20,000.00              ₪  טיפול מתוכנן במערכת ביוב 
  10,000.00              ₪  חומרים  -אחזקה כללית  
  15,000.00              ₪  בעלי מקצוע -אחזקה כללית  
  3,000.00                ₪  קבוע ומתכלים -קיון  ינ ציוד 
  80,000.00              ₪  תיקוני גגות 
  15,000.00              ₪  השתתפות עצמית -תיקוני צנרת  
  18,408.00-            ₪  המרכז המסחרי -העמסות  
 

 
  527,752.00            ₪  סה"כ הוצאות אחזקה  

  
 

 טוח מבנהבי

  212,000.00            ₪  ביטוח כלל המבנים  
  21,200.00-            ₪  חלק עלות ביטוח מרכז מסחרי 
  190,800.00            ₪  סה"כ ביטוח מבנה 
 

 
 טיפול במבנים )בתים, מעברים, שבילים(:  

 (8)  17,700.00              ₪  3שיפוץ מדרגות בית   

    -                          ₪  מעברים
    -                          ₪  שבילים 
    -                           ₪  כבישים  
    -                           ₪  חניות 
  2,500.00                ₪  מחסומים 
 

 
  20,200.00              ₪  סה"כ הוצאות טיפול מבנה  
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 הוצאות שונות:

 (9)  2,500.00                ₪  אירועים ותרבות  

  18,500.00              ₪  תאורה כללית )החזר לדיירים(
  5,000.00                ₪  תוכניות עבודה ופיקוח -הרחבות  
  500.00                   ₪  אתר אינטרנט 
 (10)  500.00                   ₪  עמלות בנקים  

 (10)  5,000.00                ₪  עמלות מס"ב

  15,000.00              ₪  שקד -עמלת גביית הוראות קבע 
 (11)  6,000.00                ₪  הנחת משלמים בהוראת קבע 

ע"ח מרחיבים נגרר  -שיקום גינון בגין נזק הרחבות 
4151  ₪              75,000.00  

  100,000.00            ₪  רזרבה 
 

 
  228,000.00            ₪  סה"כ הוצאות שונות  

 
 

  2,418,072.00  ₪  סך כל ההוצאות  
  

 
 הערות לסעיפי התקציב

 
. אנו נשתדל לפעול 4152סעיף זה משקף כיסוי יתרת הגרעון שנותרה למרות הקיצוצים שנעשו בתקציב  (5)

תידרש כל יחידת דיור  4152ול שניתן, אולם יש להערך לכך כי בסוף שנת התקציב לצמצום סעיף זה ככ
 לטובת סעיף זה.₪  385במעוז אביב לשלם סכום חד פעמי של

 
סה"כ העלות הכוללת תוך חישוב החלק האמיתי של עלות הסעיף בפועל, מ –העמסות המרכז המסחרי  (4)

משטחי האגודה ולפיכך חושבו  1%-כ של הסעיף בהוצאה הכללית. שטח המרכז המסחרי  מהווה
 בהתאם לכך.העמסות הנוגעות להוצאה 

 
 בשנה בשל מעבר לספקים זולים יותר.₪  4111ההוצאה בסעיף זה תפחת לסכום משוער של  (1)

 
מאפשר חסכון שנתי ניכר לעומת דבר המנהלת הגבייה החדשה,  ביצועלועבר תהנהלת החשבונות  (2)

 .4151ההוצאה שהייתה בסעיף זה בשנת 
 

זה בוצע ללא תכנון שיפוץ ₪ .  534,111ועלותו עמדה על  4151שיפוץ המרכז המסחרי בוצע בשנת  (1)
. תחקיר בנושא השיפוץ ומסקנותיו הועברו 4151מוקדם ולא הוקדש לו סעיף תקציבי מאושר לשנת 

לידי שכן סכומים אלו לא הועברו  4152שנת שנוצרבלגרעון ₪  554,531לועדת ביקורת. סעיף זה תורם 
 ., והם ישולמו לאחר התיקוןהקבלן המבצע בשל איכות העבודה הירודה

 
ניהול מערכת המים מתבצעת באמצעות רכישת שירותים חודשיים ממומחה בנושא בעלות חודשית של  (6)

כלל המרכיבים הקשורים למערכת כולל מע"מ לחודש. תפקיד המנהל לתכנן ולפקח על ₪  5,211
וכלה בתיקון וחיסכון. נוכחות המומחה אמורה להקטין את צריכת המים. ההשקיה, החל בתכנון וחלקים 

קוב בהיקף שנתי  5,311כדאיות המשך רכישת השירותים תבחן בסוף השנה.  חסכון בצריכת המים של 
 מצדיק את המשך שכירת השירות.
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, וייעודם תשלומי שיקום גינון שנגבו מהחברים אמורים היו להישאר מחוץ לתקציב השוטף של האגודה (5)
כספים אלו מהתקציב השוטף והם נבלעו  תהפרד העדרשיקום הגינון לאחר ההרחבה.   –היה אחד ויחיד 
 .4152דרשו לשם שיקום הגינון בשנת בו. כספים אלו י

 
ידי אותו קבלן. גם סעיף זה -המרכז המסחרי, על בוצע ביחד עם שיפוץ תכניסה אח 3שיפוץ מדרגות בית  (3)

שכן סכום זה לא הועבר לידי  4152ולפיכך תורם את חלקו לגרעון של שנת  4151לא תוקצב בשנת 
 .וישולם לאחר התיקון הקבלן המבצע בשל איכות העבודה הירודה

 
בלבד לאירועי תקציב אירועים ותרבות קוצץ למינימום והוא כולל השתתפות האגודה בהוצאות כיבוד  (4)

אפשר רק אם ימצא תקציב ו/או בהשתתפות קיום אירועים אחרים ית"פינה חמה" לקשישי השכונה.
 כספית של הנוגעים בדבר )למשל, באירוע "בתים פתוחים"(.

 
עם כניסת הגזבר החדש לתפקידו, נבדקו מגוון הוצאות ובהן הוצאות הקשורות לניהול חשבון הבנק של  (51)

ות הניהול האגודה.  ניהול משא ומתן עם בנק לאומי מאפשר קבלת תנאים טובים לאין שיעור, הן בעל
השוטף של החשבון והן בעמלות גבייה הקשורות לקבלת הכספים מהוראות הקבע.  המעבר לבנק לאומי 

 ₪. 41,111-ביא לחסכון שנתי משוער של כי
 

 42,111-של כעל סכום  4151בגין קבלת תשלומי הוראות הקבע עמד בשנת מצטברת ה גובה ההנחה (55)
 .צאות הגבייה בשל הוראות הקבע גבוהות.  ההנחות יבוטלובשנה. להנחה זו אין הגיון כלכלי שכן הו₪ 

 הסכום המופיע בסעיף זה משקף הנחות שנתנו עד כה השנה. 
 

 
 

 
 הנכם מתבקשים לעבור על סעיפי התקציב השונים, ולהעביר את הערותיכם למשרדי האגודה בהקדם האפשרי3

 
אש, ושמותיהם יופיעו בסדר היום של זכות הדיון הראשונית תינתן לחברים אשר יעבירו את הערותיהם מר

 פגישת התקציב3
 
 
 

 לכולנו, בהצלחה
 

 ועד האגודה
 
 


