
הצעת  
התקציב הרגילהגזברות-אגף מינהל הכספים 

2017לשנת 



צד ההכנסות

2016מסגרת התקציב 2015ביצוע שנת תקציביסעיף
תקציב מעודכן שנת  

2016
מסגרת התקציב 

2017לשנת 

11,15912,20014,00014,200ארנונה כללית

1401508280מפעל המים

8351,3801,7641,740עצמיות חינוך

221406062עצמיות רווחה

1,0081,435437753עצמיות אחר

2,06415,2052,3432,635כ הכנסות עצמיות"סה

תקבולים ממשרד 
34,54338,24537,12442,785החינוך

תקבולים ממשרד 
7,2567,2357,7067,868הרווחה



מסגרת התקציב לשנת  2016תקציב מעודכן שנת  2016מסגרת התקציב  2015ביצוע שנת תקציביסעיף
2017

6561,3671,5502,040תקבולים ממשלתיים אחרים

15,93715,58518,96415,231מענק כללי לאיזון

אחרים ממשרד  מענקים
200הפנים

58,39262,63265,34468,124כ תקבולי ממשלה"סה

799850575600תקבולים אחרים

72,55478,68782,26285,559כ הכנסות לפני הנחות"סה

12,69110,00010,00010,000הנחות בארנונה

85,24588,68792,26297,400כ הכנסות ללא מותנה"סה

2,7501841הכנסות מותנה

85,24591,43792,26297,400כ הכנסות כולל מותנה"סה



צד ההוצאות 

2017מסגרת התקציב לשנת  2016תקציב מעודכן 2016מסגרת  התקציב 2015ביצוע שנת  תקציביסעיף

10,91811,76511,68612,173שכר כללי

12,77513,92816,59415,871פעולות כלליות

--מפעל המים

23,69325,69328,28028,044כ הוצאות כלליות"סה

23,65824,91626,21926,990שכר עובדי חינוך

14,78117,71216,79519,154פעולות חינוך

38,43942,62843,01446,144כ חינוך"סה

2,8542,9003,2203,320שכר עובדי רווחה

7,4137,0437,3537,597פעולות רווחה

10,2679,94310,57310,917כ רווחה"סה



2017מסגרת התקציב לשנת 2016תקציב מעודכן שנת  2016מסגרת התקציב 2015ביצוע שנת תקציביסעיף

----מלוות מים וביוב–פירעון 

172165163162פירעון מלוות אחר

172165163162כ פירעון מלוות"סה

209258232292הוצאות מימון

כ הוצאות לפני הנחות בארנונה"סה
72,78078,68782,26285,559וכיסוי גרעון מצטבר

12,69110,00010,00010,000הנחות בארנונה

85,47188,68792,26295,559כ הוצאות ללא מותנה"סה

2,750-1,841הוצאות מותנה

85,47191,43792,26297,400כ הוצאות כולל מותנה"סה

-226-(גרעון)עודף 

...המשך



הרכב הכנסות עצמיותהגזברות          -אגף מינהל הכספים 
בתקציב הרגיל 

והוצאות מקבילים  
לרשות המקומית יפיע



צד ההוצאות

2016תקציב שנת 2015ביצוע  לשנת 
שנת  מעודכןתקציב

2016
2017תקציב שנת 

----פירעון מלוות ביוב

172163163169כ פירעון מלוות לפיתוח"סה

----מלוות שלא לפיתוחפירעון

----כ פירעון מלוות"סה

4,2985,328-5,252מחלקת הנדסה



צד ההכנסות

2017תקציב שנת 2016ביצוע שנת 2016תקציב  שנת 2015ביצוע  שנת 

292300300350אגרת בניה

העברה מקרן היטלי  
----ביוב

העברה מקרן היטלי
----כבישים

140827080אגרת מים



הגזברות-אגף מינהל הכספים 

שכר ומשרות                    
לפי פרקי תקציב                                  

יפיע.מ.מ



הנהלה וכלליות

מספר  
משרות

עלויות שכר
מספר  
משרות

עלויות שכר
מספר  
משרות

עלויות שכר

21,09521,09521,128נבחרים

71,46171,46171,505מנהל כללי

8.21,89281,8788.21,935מנהל כספי

כ הנהלה  "סה
וכלליות

17.24,448174,43417.24,568

2017מסגרת תקציב לשנת 2016ביצוע בפועל 2016תקציב שם הפרק



שירותים מקומיים

2017מסגרת תקציב לשנת 2016ביצוע בפועל 2016תקציב שם הפרק

מספר  
משרות

עלויות שכר
מספר  
משרות

עלויות שכר
מספר  
משרות

עלויות שכר

356435643580תברואה

0.612311230.6127שמירה וביטחון

3.598049803.51,010בניין עירתכנון

11.61,310121,31211.61,351נכסים ציבוריים

שירותים  
113811391140עירוניים שונים

כ שירותים  "סה
19.73,115213,11819.73,208מקומיים



שירותים ממלכתיים

2016ביצוע בפועל 2016תקציב שם הפרק
מסגרת תקציב לשנת 

2017

מספר  
משרות

עלויות  
שכר

מספר  
משרות

עלויות  
שכר

מספר  
משרות

עלויות שכר

173.4526,21917226,22518526,990חינוך

8.71,33791,3388.71,378תרבות

0.5500.5480.549בריאות

21.33,22021.33,22021.33,320רווחה

------אחר

שירותים  " סה
203.9530,826202.830,831215.531,737ממלכתיים



מפעלים

2016ביצוע בפועל 2016תקציב שם הפרק
מסגרת תקציב  

2017לשנת 

מספר  
משרות

עלויות  
שכר

מספר  
משרות

עלויות  
שכר

מספר  
משרות

עלויות  
שכר

16.42,736162,73917.432,970גמלאים

------אחר

257.2541,125256.841,12227042,483כ"סה



הגזברות–אגף מינהל הכספים 

תקציב בלתי רגיל
תכנית פיתוח רב שנתית 

לפחות2017-2019לשנים 



תכנון-משרד השיכון
נתוני התוכניות ביישוב בקרקע מדינה ובקרקע מעורבת:-

מספר 
ע"תב

שטח בבעלות סטטוסשם המתחם
מדינה בדונם

שטח בבעלות
מעורבת בדונם

יחידות דיור 
מדינה

יחידת דיור 
פרטי

ה "ס
יחידות  

דיור

N2–  גוש
אלמהלל16883

245292543835הכנה

225350150500הכנהמערבית'שכ

4643658641,229מאושרתדרומית' שכ14494/ג

S1–ואדי
ארגי'אלח

200200388588הכנה

2259091,3571,7953,152כ"סה

120ע "יחידות ש}מלונאות ודיור מוגן , תעשייה, תעסוקה, טבלה זו מכילה הערכות בלבד ואינה כוללת שטחי מסחר: הערה
יחידות דיור מוגן שווים יחידת  2, ר תעשייה שווה יחידת דיור אחת"מ300, ר מסחר ותעסוקה שווה יחידת דיור אחת"מ

הרלוונטיות שאינן מאושרות למועד  עות"התבלאחר אישור . {יחידות דיור מלונאות שווים יחידת דיור אחת3, דיור אחת
.  ייערך תיקון פרטני ותבוצענה ההתאמות הנדרשות, חתימת ההסכם







922' מענק פיתוח לפי החלטת ממשלה מס

יפיעשם הרשות

90499מס' רשות

 מסגרת תקציב מענק 

פיתוח רב-שנתי 

)אלש"ח(

10,130₪                                                                          

 מס' הפרויקטים 

המבוקשים

                                                                                       3 

 10,130.0                                                                       ₪  סה"כ תקציב  נדרש

   -                                                                                  ₪  יתרה לניצול

סה"כ 

)באלש"ח(

תקציב 

נדרש

אחוז 

מעלות 

הפרויקט

אחוז מסך 

התקציב
סכוםשם

 הכנת והפעלה של מערכת GIS כולל הקמת שכבות הבסיס נושאי חובה בהתאם לנוהל

וכולל פרויקטים כגוון סקר עמודי חשמל, עדכון מספרי רחובות 

ובתים, ניהול המשך סקר ארנונה ועיגון הנכסים כולל סקר שילוט 

GIS עסקים והתמעתם במערכת

      630.0       630.0 100.0%6.2%      630.0             -   

   -             500.0      100.0%4.9% 500.0       500.0       חיסכון באנרגיהנושאי חובה בהתאם לנוהל

   -             20,000.0  11,000.0  הלוואות45.0%88.8% 9,000.0    20,000.0  הקמת בניין מועצה חדש כולל מבנה מסחר ומשרדיםמבני ציבור

מקור 2 10,130                        

 תכנית רב-שנתית לפיתוח כלכלי ומוניציפאלי

נושא

)לבחור מהרשימה(
שם הפרויקט

אמדן 

עלויות

פירוט כל מקורות המימון

מקורות נוספים מקור 1  - משרד הפנים

סה"כ 

מקורות 

מימון

פערים 

למימון 

הפרויקט
)עלות - סך 

המקורות(



פ לביצוע לפני סדר עדיפות"פרויקטים או פעולות ח
עלות מוערכת של  

₪הפרויקט באלפי 

ספורט

-מתוך סכום הזה)2017תקציב הטוטו שנת –לקלוםאולם ספורט שכונת 
(.  ח טוטו"ע4,500

6,000

4,500–מתוך סכום זה )2019תקציב לשנת עדאםספורט שכונת אם אולם
(.ח טוטו"ע

6,000

2017600תקציב הטוטו שנת –מגרש משולב סינטטי 

מגרש כדורגל סינטטי  
5,500



המשך ספורט

אלמדארס-מבני משחקיה בשכונת פנוראמה ו
200

מגדל העמקביצוע מסלול אופניים
2,000

הקמת אצטדיון כדורגל בשיתוף מגדל העמק
9,485

-מתוך סכום הזה)2017הטוטו שנת תקציב, מיזוג אוויר לאולם הכדורסל
(.  ח טוטו"ע400

680



פ לביצוע לפני סדר עדיפות"פרויקטים או פעולות ח

עלות מוערכת של  
₪הפרויקט באלפי 

חינוך

14,000ס יסודי חדש אלשמאלי"בניית בי

2,500ילדיםבניית ארבע גני

1,000מעקות וגידור–גינון –קירות –שיפוצים בתחומי בתי ספר 

515ווליום-שיפוץ מרכז מוסיקה

1,122בבתי ספרשיפוצים



פ לביצוע לפי סדר עדיפות "פרויקטים או פעולות ח
עלות מוערכת של  

₪הפרויקט באלפי 

2017-2019עבודות בניה ופיתוח בשנת 

חלת בחר לכיוון כביש השרות בכביש הראשי  ' משכ110' מסכביש
ליד אולמי שריף75

1,500

2000ס"לכיוון המתנ124' אלמדארס מס' כביש בשכ

1,500לת בחר'שכונת ח' ניקוזים שלב א

650לת בחר'שכונת ח' ניקוזים שלב ב

2,500.המשך כביש שמאלי הקטע ליד בית הספר היסודי החדש

שמאלי באמצעות משרד ' מהכניסה הצפונית ועד שכ9כביש 
התחבורה

15,000



פ לביצוע לפי סדר עדיפות"פרויקטים או פעולות ח
עלות מוערכת של  
₪הפרויקט באלפי 

והקמת מדרכות  , תאורת רחובות)המשך עבודות פיתוח 
בשכונות פנוראמה והשכונה החדשה אלמראח

2,000

עבודות פיתוח ופריצת  , שכונה דרומית בסבסוד משרד השיכון
.כבישים בשטחים פרטיים

17,000

עם כביש אלמראח  מההתחברות)חולים .אלמראח ליד ק' כביש שכ
מנזל אלנור' ועד כביש שכ, ועד מחלקת הרווחה של המועצה

2,500

200בטיחות בדרכים



פ לביצוע לפני סדר עדיפות"פרויקטים או פעולות ח

עלות מוערכת של  
₪הפרויקט באלפי 

אלבלד  ' ביצוע מדרגות ציבוריות וקירות כחיבור בין כבישים שכ
331-520ליד 

300

519250' בני שריף מס–בל ליד חוסינייה'אלג' שיקום וריבוד כביש שכ

10,000ראס אסמאעיל-אם לעדאם' מחבר שכ)טבעת דרומית 

החדשה אלמראח לכיוון בית הספר התיכון  ' המשך קו ניקוז מהשכ
והגנים

1,500

'  במערכת כבישים חדשה בשכ( פיתוח וניקוז)שיקום וריבוד 
606' נעראני בכביש מס-אלמראח ליד כילאני

800



המשך עבודות בניה ופיתוח

1,000קיר תומך  + אלאמל ' עבודות ניקוזים בכביש שכ

מהכניסה למנזר הלאטיני כולל  )-שיקום וריבוד כביש לב הכפר
אלדראוושה ועד צומת כביש אלשמאלי' כביש שכ

800

'  כביש בית הקברות המוסלמי בשכ–אלמראח ' שיקום כביש בשכ
קו ניקוזכולל

800

כולל  ,שיקום ומדרכות-609' כביש האוטוסטרדה אלמראח מס
ניקוז

600

י קירות תומכים וקיר תומך כביש  "בל ע'אלג' הרחבת צומת בשכ
אלאמל' שכ

500



המשך עבודות בניה ופיתוח
עלות מוערכת של  

₪הפרויקט באלפי 

7,000הכנת תשתית לקווי אוטובוס

3,000תיקונים מדרכות ועבודות תשתיות ברחבי הכפר

1,500תאורת רחובות



כ כללי"סה



ארנונה כללית
המחזיקיםכלעלחוקי"עפהמוטלמסהינהארנונה
אינןהארנונהמןההכנסות.הרשותבשטחבנכסים

משתמשתוהרשות,מסוימתלפעילותמראשמיועדות
עיניהראותלפיושירותיםפעולותלמימוןבהן

.הממלכתייםהשירותיםבמימוןחלקהולתשלום
טווחידי-עלהארנונהבקביעתמוגבלתהרשות

ההסדריםבחוקנקבעאשר(ומרבימזערי)תעריפים
.במשק





שנתלעומת2017לשנתהארנונההעלאתאחוז
.1.76%הוא2016
שלבסךהסתכמהמארנונהההכנסה2015בשנת

.₪אלף11,159
שנתלעומתגבוההיחסיתעליהחלה2016בשנת
נוסחתפיעלהגביהעלתה2016ובשנת2015

.(מהפיגורים40%כולל)74%-להפניםמשרד



עלייתבמגמתלהמשיךמצביםאנו2017בשנת
כללקבלשנוכל81%מעללהגיעומצפיםהגביה
.המותנהמענק

.₪אלף14,200תגיעמארנונהשההכנסהמצפיםאנו



מפעל המים
עברהוהביובהמיםמערכת2009ובשנתהיות

אךאחראיתנותרהוהמועצה,נצרתהרילתאגיד
שנתלפניהקיימיםהעברחובותלגבייתורק

140-כעלעמדההגבייה2015בשנתלכן2009
82-כשלס"עעמד2016לשנתהתקציב.₪אלף
שהמועצהמצפיםאנו2017ובשנת.₪אלף

.₪אלף80-כשלסללגבותתצליח



:עצמיות חינוך
מיתרתבעיקר₪אלף835המועצהגבתה2015בשנת

לשנתהתקציב.חובההטרוםהילדיםמגניהפיגורים
,היתרבין,₪אלף1,764-כשלס"עעמד2016

תלמידיאגרות,חובהטרוםמגניהפיגוריםמיתירת
שאינםמהתלמידיםלגבותהחלהשהמועצהחוץ

מיוחדלחינוךהספרביתלימודםעבוריפיעתושבי
."אבדאע"



אלף1,740שלסךלגבותמצפההמועצה2017בשנת
חוץתלמידיאגרתכוללותשההכנסותלצייןיש,₪

טרוםפיגוריםיתרות,אבדאעספרבביתשלומדים
,קרבקרןכגווןספרלבתינוספיםשירותים,חובה

.וכדומהקייטנהדמי,תלמידיםביטוח



עצמיות רווחה
ההכנסה2015בשנת,מרווחההכנסותואיןכמעט
חדהעברהישהסכוםבתוך,₪אלף221הייתה
התכנון2016ובשנת.₪אלף207בסךפעמית

המועצה.₪אלף60-כשלס"עעמדהתקציבי
-כשלס"עתעמודשההכנסה2017שבשנתמקווה

מוסדותמהשתתפותההכנסותעיקר.₪אלף62
.ואחריםלידידותקרןכגון



עצמיות אחר
בודדיםממקורותלמעטרבותהכנסותאיןבמועצה

הממשלתייםלמשרדיםואישוריםתעודותהנפקתכגון
הדיןבתי,המקרקעיןרישוםלשכתכגוןהשונים
.מקרנותוהעברותשוניםספורטחוגי,קנסות,השונים

.₪אלף1,008הסתכם2015בשנתההכנסותביצוע
עמדאחרותעצמיותמהכנסות2016לשנתהתקציב

העברתכוללהזההסכום,₪אלף437שלס"ע
לסכוםובנוסףמלוותפירעוןלכיסוימקרנותהמועצה



ובניהלתכנוןהמקומיתמהודעהנתקבלל"הנ
היההסכוםושארבניהאגרותעבור"העמקיםמבוא"

.העצמיותיתרמגביית
ההכנסות2017הכספיםשלשנתמצפההמועצה

₪אלף753שלס"עתעמודנההמועצהלקופתהעצמיות

,הבניהבאגרותהוועדההשתתפות,היתרבין,המורכב
."תמיר"המחזורומתאגיד



תקבולים ממשרד חינוך
התשלום בעבור מסגרות החינוך הפורמאליות  , ככלל

מתבסס על חישוב עלויות תקניות ולא על ההוצאות  
פי  -על, משרד החינוך מתקצב, בנוסף. בפועל

פעילויות רבות במסגרת החינוך  , קריטריונים ברורים
.(פעילויות נוער וכדומה, כגון ספורט)הבלתי פורמאלי 



אלף  34,543-ס של כ"התקבולים עמדו ע2015בשנת 
לפי מסגרת תקציב שנתקבלה ממשרד החינוך  ₪
חינוך יסודי  ,ב"חט, כולל השתתפות בחינוך על יסודי"

התקציב לשנת . ח וקרב"פר, וגני חובה וטרום חובה
, בין היתר, וזאת₪אלף 37,124-ס של כ"עמד ע2016

עקב תיקונים במסגרת משרד החינוך לאחר הפעלת  
וכן עקב , לבתי ספר על יסודיים" עוז לתמורה"תוכנית 

וכן כתוצאה מהפעלת תוכנית, ה"הפעלת תוכנית ציל



."עצמיניהול"
מתקבוליםוהמתוכנןהמוצעהתקציב2017בשנת

₪אלף42,785-כשלס"עיעמודהחינוךממשרד

ספרלבתי"עצמיניהול"תוכניתהפעלתעקב
מספרוגידולה"צילתוכניתוהפעלתהיסודיים

מראחבשכונתחדשתיכוןספרבביתהכיתות
וזלאן'אלג



תקבולים ממשרד רווחה

מעלותםאחוז75-כמממןהרווחהמשרד,הנוהגפי-על
נדרשתהמקומיתוהרשות,הרווחהשירותישל

מעלותאחוז25,הפרויקטיםברוב,להשלים
100%בשממומניםפרויקטיםישנם,כמוכן.השירותים
בסיכוןילדיםתוכניתכגון90%באחריםופרויקטים

."360תוכנית"



הרווחהמשרדידי-עלבפועלנקבעתהשירותיםעלות
ומחיריהמכסותמספר,הזכאותכלליאתמגדיראשר

המועצההשתתפותלכךאי.רווחהבמוסדותהעלות
שמקורפרויקטיםישנםשכן25%-מגבוההבפועל

המועצה,המשרד,גורמיםשלושהביןמחולקהמימון
.והתושב



כנדרשחלקםאתמשלמיםלאהתושביםורובהיות
בנטלשנושאתזוהיאשהמועצהלכךמביא

אתהמגדילדברההוריםעלהחלהתשלום
.25%למעברלעילכאמורהמועצההשתתפות
ס"עיעמודהרווחהממשרד2017לשנתהתקציב

.₪אלף7,868-כשל



תקבולים ממשלתיים אחרים
,הסביבהאיכותממשרדיתקבוליםבעיקרמדובר
ביטחוןמשרד,הבריאותמשרד,התחבורהמשרד

הביצוע.התעשייהומשרדהספורטסלמשרד,פנים
.₪אלף656סךעלהסתכם2015בשנת

הצעת.₪אלף1,550היה2016בשנתהתקציב
התקציבעיקר.₪אלף2,040-כ2017לשנתהתקציב
עיר,ספרבבתיהשמירהעבורפניםביטחוןממשרד

.הסביבהאיכותמשרד,התחבורהמשרד,אלימותללא



בטיחות . מתקני פלסטיק וכדומה, כלי אצירה, משרד התחבורה
. מעקות בטיחות, סימון כבישים,  צביעת מדרכות, בכבישים כגון

.  משרד הבריאות עיקר השתתפותו במרפאות שיניים לתלמידים
תוכניות  , התקנת מצלמות ברחבי הכפר–משרד לביטחון פנים 

.  חינוכיות לבתי ספר ולנוער
סל הספורט תקציב להשקעה ופיתוח ענף הספורט כגון תוכניות 

הצפי של המועצה  2017בשנת . זוזו ופרחי ספורט ותוכניות אחרות
אלף  2,040לתקבולים ממשרדי הממשלה השונים  הינה בסך של 

:לפי הפירוט כדלקמן, בין היתר, ₪



הצעתעריכתליוםנכון,ישתתףהסביבהאיכותמשרד•
.₪אלף100שלבסך,זותקציב

280-כשלבסךישתתף(שמירה)פניםלביטחוןהמשרד•
₪אלף320-כשלסךפניםלבטחוןמשרד.₪אלף

.אלימותללאעירלפרויקט
אותםמבצעאשרלפרויקטיםבנוסףהתחבורהמשרד•

התקציב)המועצהבתקציבנכללותלאואשרישירות

,בדרכיםלבטיחות₪אלף150-כשלבסךישתתף(הרגיל



. תמרורים ופסי האטה וכדומה, סימון כבישים
.₪אלף 367-משרד התרבות והספורט ישתתף בסך של כ•

₪אלף 100-משרד הבריאות ישתתף בסכום של כ•

.  לבריאות השן לתלמידים
30-משרד התעסוקה והתעשייה ישתתף בסכום של כ•

.       בפרויקט משפחתונים₪אלף 



:מענק כללי לאיזון
סכום המועבר ממשרד הפנים שמטרתו להשלים פערים בין  

פי  -כפי שמחושב על, הכנסות הרשות המקומית לבין הוצאותיה
"(.  הוצאות נורמטיביות)"נוסחת ההקצאה שקבע משרד הפנים 

מטרת האיזון היא לאפשר לכל הרשויות להעניק לתושביהן  
.  פי חוק-שאת חלקן הן מחויבות לספק על, שירותים בסיסיים

כיום כמחצית הרשויות בארץ אינן זקוקות למענק כדי לספק  
.  לתושביהן רמת שירותים בסיסית

אומצו המלצותיה של ועדת גדיש לגבי אופן  2001בספטמבר 
.  קביעת ההוצאה המינימלית לרשות



במשרד הפנים  לשם  " רזרבת ניהול"הוועדה המליצה על קיום 
פתרון בעיות נקודתיות שנוסחת ההקצאה אינה נותנת להן 

הכוללות גם קיצוץ  )וכן על מימוש הדרגתי של ההמלצות , מענה
.  לאורך שש שנים( אחוזים בגובה המענקים2-5כללי שנע בין 

₪אלף 15,937המועצה קבלה מענק בסכום של 2015בשנת 

כמענק חד פעמי ואינו כולל  ₪אלף 2,660-הכולל סכום של כ
משרד הפנים פרסם  2016בשנת . בתוכו את המענק המותנה

רשימת המענקים לכל הרשויות והמענק של המועצה המקומית 
.  ₪אלף 15,585יפיע הוא 



כמענקלמענקהתייחסנואנו2016שנתשלהתקציבבהצעת
,2015בשנתבפועלשקבלנוכפיהמותנההמענקקיזוזלאחר
במידה.₪אלף18,335בסךהינומותנההכוללהמענק,כלומר

אתלעדכןנאלץאזל"הנההנחיהאתהפניםמשרדיאשרולא
הערבילמגזרמיוחדיםמענקיםקיבלנו2016בשנת.התקציב

הגענושנהובאותההיות2015שנתעבורהמותנהממענקוחלק
.המותנהמהמענקבחלקהמועצההמזכהגביהלאחוז
אלף15,231ס"עיעמודהכוללשהמענקמערכיםאנו2017בשנת
.2016לשנתהמותנההמענקכולל₪



:מענקים אחרים ממשרד הפנים

ותקיםאזרחים,צוברתלפנסיהפיצויים
הוא2017לשנתהצפויהמענקסכום.ועוד

.₪אלף200-כ



:תקבולים אחרים והכנסות חד פעמיות

והכנסותמכרזיםומכירתנכסיםממכירתהכנסות
.קודמותמשניםוהחזריםהצמדהוהפרשימריבית

האחרותהעצמיותשההכנסותהצפי2017בשנת
.₪אלף600ס"עתעמודנה



(:הכנסות)הנחות בארנונה 

תינתן2017הכספיםשבשנתמצפההמועצה
.₪אלף10,000שללסכוםעדמארנונההנחות



הכנסות לכיסוי גרעון
אין

:הכנסות מותנות

מסך15%שמהווה₪אלף1,841שלסכום
גבייתבשיעורתלויהשגבייתוהכלליהמענק

המותנהמהמענקהחלקבניכוי.הארנונה
.2016בשנתשנתקבל



:שכר כללי

10,918שלבסךהשכרביצועהסתכם2015בשנת
-כשלס"עעמד2016לשנתהתקציב.₪אלף

הכלליהשכרתקציב2017בשנת.₪אלף11,686
לפיוזאת₪אלף11,969-כשלס"עיעמוד

.הפניםמשרדהוראות



:פעולות כלליות

תשלוםכגוןהמועצהשלהשוטפותבהוצאותמדובר
,תיעול,כבישיםאחזקת,גינון,רחובותמאורעבור
פינוי,המועצהמבנהאחזקת,תקשורת,מים,ניקוז

ומתקנימגרשיתחזוקת,ספורטפעולות,אשפה
,משא,כבדציוד,רכבכליאחזקת,השוניםהספורט
.סים"מתנאחזקת,שוניםאירועים



-כשלבסכוםהסתכםהביצוע2015בשנת
עמד2016שנתשלהתקציב.₪אלף12,775

קבלתעקבהסכוםעודכן.₪אלף16,594שלס"ע
2017שנת.הפניםממשרדפעמייםחדמענקים

אלף15,871שלס"עיעמודשהתקציבהואהצפי
₪.



:מפעל המים

הוצאות המים מחולקים לפי הסעיפים          

הרלוונטיים בפעולות הכלליות  

.  ובפעילות החינוך



:שכר עובדי חינוך
תקציב . ₪אלף 23,658הסתכם בסך של 2015הביצוע בשנת 

.  ₪אלף 26,219-ס של כ"עמד ע2016שכר עובדי החינוך לשנת 
יגיע לסכום של 2017המועצה מצפה ששכר עובדי החינוך לשנת 

וזאת בין היתר עקב הגדלת הפעילות והוספת . ₪אלף 26,990-כ
מורים צוותים מקצועיים חדשים לבית  , כיתות וקליטת עובדים

, מזכירות, יודגש כי השכר כולל מורי בית הספר. ספר תיכון חדש
,  חינוך מיוחד, עובדי ניקיון, עובדי אחזקה, עוזרות גננות

פעילויות לא פורמאליות וכמובן קליטת סייעת שניה בכל כיתות 
.גני הטרום חובה ברחבי היישוב



:פעולות חינוך

ס"עעמדהחינוךמפעולותההוצאהרמת2015בשנת
עבור2016שנתשלתקציב.₪אלף14,781של

,₪אלף16,795שלס"עעמדחינוךמפעולותההכנסה
עבורשההוצאות2017שבשנתמצפההמועצה
וזאת₪אלף19,458שלס"עתעמודהחינוךפעולות

ועוז,עצמיניהול,ה"צילתוכניתמהפעלתכתוצאה
חדשתיכוןספרביתופתיחתמלאבאופןלתמורה
.וזלאן'אלגבמראח



:שכר עובדי רווחה

₪אלף2,854שלס"עעמדהביצוע2015בשנת

וזאת₪אלף3,220שלס"עעמד2016לשנתהתקציב
בשנת.השכרבטבלתהמפורטרווחהמחלקתתקןלפי

ס"עיעמודהרווחהמחלקתעובדיששכרהצפי2017
נוספיםאישוריםויתקבלובמידה,₪אלף3,320של

התקציבמסוימיםבפרויקטיםעובדיםלהעסקת
.בהתאםיעודכן



:פעולות רווחה

שאושרהרווחהמחלקתשלההוצאותאומדןלפי
לשנתהצפויותההוצאות,הרווחהמשרדי"ע

.₪אלף7,497ס"עיעמדו2017



:פירעון מלוות ביוב

עקב העברת המלוות לתאגיד המים הרי נצרת  
.  מ המועצה פטורה מתשלום ופירעון המלוות"בע



:פירעון מלוות אחר

שלבסכוםאחרמלוותפירעוןמשלמתהמועצה
לוחלפיוזאת2017הכספיםלשנת₪אלף162

.ההלוואותשלסילוקין



:הוצאות מימון
מימוןהוצאותמשלמתיפיעמקומיתמועצה

מתקצבתהמועצה,למיניהםעמלותכגוןמזעריות
שלבסכום2017הכספיםלשנתמימוןהוצאות

.₪אלף292



:  (הוצאות)הנחות מארנונה 

ההנחות  2017המועצה מצפה שבשנת הכספים 
-מארנונה שתינתן לתושבים תגיע לסכום של כ

.₪אלף 10,000



:  הוצאות מותנות

מסך15%שמהווה₪אלף1,841שלסכום
המותנהמהמענקהחלקבניכויהכלליהמענק

.2016בשנתשנתקבל


