
הצעת  
התקציב הרגילהגזברות-אגף מינהל הכספים 

2016לשנת 



צד ההכנסות

2015מסגרת התקציב 2014ביצוע שנת תקציביסעיף
תקציב מעודכן שנת  

2015
מסגרת התקציב 

2016לשנת 

11,95212,20012,00012,200ארנונה כללית

200250100150מפעל המים

7961,4661,4821,380עצמיות חינוך

39514040עצמיות רווחה

1,0541,8351,3351,435עצמיות אחר

14,04115,80214,95715,205כ הכנסות עצמיות"סה

תקבולים ממשרד 
32,78033,95634,50438,245החינוך

תקבולים ממשרד 
6,6046,3256,9237,235הרווחה



מסגרת התקציב לשנת  2015תקציב מעודכן שנת  2015מסגרת התקציב  2014ביצוע שנת תקציביסעיף
2016

6341,3471,1971,367תקבולים ממשלתיים אחרים

13,34112,84915,91615,585מענק כללי לאיזון

אחרים ממשרד  מענקים
280300200200הפנים

53,63954,77758,74062,632כ תקבולי ממשלה"סה

1,081850675850תקבולים אחרים

68,76171,42974,37278,687כ הכנסות לפני הנחות"סה

6,9369,0009,00010,000הנחות בארנונה

75,69780,42983,37288,687כ הכנסות ללא מותנה"סה

2,2672,2672,750-הכנסות מותנה

75,69782,69685,63991,437כ הכנסות כולל מותנה"סה



צד ההוצאות 

2016מסגרת התקציב לשנת  2015תקציב מעודכן 2015מסגרת  התקציב 2014ביצוע שנת  תקציביסעיף

10,25710,89011,19011,765שכר כללי

13,18512,61513,29413,928פעולות כלליות

---מפעל המים

23,44223,50524,48425,693כ הוצאות כלליות"סה

22,03823,48223,80024,916שכר עובדי חינוך

14,16815,52615,76217,712פעולות חינוך

36,20639,00839,56242,628כ חינוך"סה

2,5312,6502,8502,900שכר עובדי רווחה

7,8325,7637,0437,043פעולות רווחה

10,3638,4139,8939,943כ רווחה"סה



2016מסגרת התקציב לשנת 2015תקציב מעודכן שנת  2015מסגרת התקציב 2014ביצוע שנת תקציביסעיף

----מלוות מים וביוב–פירעון 

182175175165פירעון מלוות אחר

182175175165כ פירעון מלוות"סה

290328258258הוצאות מימון

כ הוצאות לפני הנחות בארנונה"סה
70,48371,42974,37278,687וכיסוי גרעון מצטבר

6,9369,0009,00010,000הנחות בארנונה

77,41980,42983,37288,687כ הוצאות ללא מותנה"סה

2,2672,2672,750-הוצאות מותנה

77,41982,69685,63991,437כ הוצאות כולל מותנה"סה

---1,722-(גרעון)עודף 

...המשך



עצמיותהכנסות הרכב הגזברות          -אגף מינהל הכספים 
הרגיל בתקציב 

והוצאות מקבילים  
המקומית יפיעלרשות 



ההוצאותצד 

2015תקציב שנת 2014ביצוע  לשנת 
שנת  מעודכןתקציב

2015
2016תקציב שנת 

----פירעון מלוות ביוב

--כ פירעון מלוות לפיתוח"סה

250175175165מלוות שלא לפיתוחפירעון

250175175165כ פירעון מלוות"סה

4,6205,2494,6884,641מחלקת הנדסה



צד ההכנסות

2015תקציב  שנת 2014ביצוע  שנת 
תקציב מעודכן  

2015
2016תקציב שנת 

292500500500אגרת בניה

העברה מקרן היטלי  
----ביוב

העברה מקרן היטלי
2501,000500500כבישים

200250100150אגרת 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

1.251,11021,28021,285נבחרים

51,01051,04051,388מנהל כללי

81,57071,61971,766מנהל כספי

כ הנהלה  "סה
וכלליות

14.253,690143,939144,439

2016מסגרת תקציב לשנת 2015תקציב 2014ביצוע בפועל שם הפרק



שירותים מקומיים

2016מסגרת תקציב לשנת 2015תקציב 2014ביצוע בפועל שם הפרק

מספר  
משרות

עלויות שכר
מספר  
משרות

עלויות שכר
מספר  
משרות

עלויות שכר

450035893553תברואה

0.56211401214שמירה וביטחון

148949254969בניין עירתכנון

181,95991,90091,550נכסים ציבוריים

שירותים  
113111351137עירוניים שונים

כ שירותים  "סה
24.503,141183,689183,423מקומיים



שירותים ממלכתיים

2015תקציב 2014בפועל ביצועשם הפרק
מסגרת תקציב לשנת 

2016

מספר  
משרות

עלויות  
שכר

מספר  
משרות

עלויות  
שכר

מספר  
משרות

עלויות שכר

15522,10516123,80516124,916חינוך

48538.58858.51,109תרבות

1450.5470.547בריאות

162,533182,850182,900רווחה

כ שירותים  "סה
16725,53618827,58718828,972ממלכתיים



מפעלים

2015תקציב 2014ביצוע בפועל שם הפרק
מסגרת תקציב  

2016לשנת 

מספר  
משרות

עלויות  
שכר

מספר  
משרות

עלויות  
שכר

מספר  
משרות

עלויות  
שכר

152,453162,630162,747גמלאים

220.7534,82023937,84523939,581כ כללי"סה



2016סיכומים תקציב 
2016תקציבפירוט

₪אלף 2,000תקציב ספורט

כולל תוכניות ממשרד  לא₪אלף 1,300תקציב נוער
התרבות

₪אלף 7,500תברואה. תקציב מ

₪אלף 42,635חינוך. תקציב מ

₪אלף 9,943רווחה. תקציב מ

₪אלף 4,900הנדסה. תקציב מ

'א שמירה וכד"כולל הג₪אלף 937שמירה ובטחון



2016תקציבפירוט

₪אלף 7,142מנהל כללי

₪אלף 5,272טרום חובה+ י חובה "גנ

₪אלף 7,000חינוך מיוחד

₪אלף 3,800חינוך יסודי

₪אלף 1,584קייטנות וקרב

₪אלף 1,815ב"חינוך חט

₪אלף 19,796חינוך על יסודי

,  כולל פסיכולוגים₪אלף 4,783י"ס וגנ"שירותים נוספים לבתי
סים"קב



הגזברות–אגף מינהל הכספים 

תקציב בלתי רגיל
פיתוח רב שנתית תכנית 
לפחות2016-2020לשנים 



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

₪הפרויקט באלפי 

2016עבודות בניה ופיתוח בשנת 

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

1,500

200בטיחות בדרכים

1,000קיר תומך+ אלאמל ' כביש שכשיקום

מצומת אלחבאיל ועד היער אחרי בית קברות }המעיין ' כביש שכ
.תאורה+ כולל קו ניקוז{, שמאלי

1,500

מגבול חלקת המועצה  }אלמדארס כולל ניקוז שיקום כביש בשכונת
המקומית ועד ההתחברות עם כביש אלמדארס

800

200טיב'ח-שיקום מדרגות ציבוריות בשכונת אלוואסט ליד שחאדה



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

פריצה וסלילת כביש שכונת שמאלי מהכיכר הצפונית של 
היישוב ועד השכונה

14,000

1,500{השכונה החדשה}קו ניקוז חדש בשכונת אלמראח 

י מחלקת הגביה כולל המעגל מסביב "שיקום וריבוד כביש ע
עד כביש אלמראח

450

'שיקום וריבוד קטע כביש שכונת אלמראח ליד כילאני מס
606

200

בני שריף  –בל ליד חוסינייה 'שיקום וריבוד כביש שכונת אלג
519' מס

150



פ לביצוע לפני סדר עדיפות"פרויקטים או פעולות ח

עלות מוערכת של  
₪הפרויקט באלפי 

מאגר  -514', יסודי אס"ליד בי133' שיקום וריבוד כבישים מס
טיפת חלב+ המים 

300

200מבני משחקיה בשכונת פנוראמה

300בל'אלגהשלמת גן ציבורי והוספת משחקים בשכונת

תוספת קומת התעמלות בבניין מפעל הפיס שכונת אלמראח
1,300

8,000'שלב ב–וזלאן 'ס תיכון חדש בשכונת מראח אלג"בניית בי

201631,600כ פרויקטים לשנת"סה



המשך עבודות בניה ופיתוח

2017-2020-פרויקטים לביצוע ב

208200' מס,בדיר–כביש בשכונת אלמראח ליד אבו אדריס 

מהכניסה למנזר הלאטיני כולל  }–שיקום וריבוד כביש לב הכפר 
כביש שכונת אלדראושה ועד צומת כביש אלשמאלי

700

כביש בית הקברות המוסלמי –שיקום כביש בשכונת אלמראח 
בשכונה כולל קו ניקוז

400

330300' כביש שכונת אלסירה מס

בית קברות , }502, 209, 218' עבודות ניקוז שונות בכבישים מס
{ברהםאלאמל , אלמראח

1,000



המשך עבודות בניה ופיתוח
עלות מוערכת של  

₪הפרויקט באלפי 

300שיקום ומדרכות-609' אלמראח מסכביש האוטוסטרדה

200בל ליד הגנים'שיקום וריבוד קטע כביש שכונת אלג

600השכונה הדרומית–בשכונה החדשה אלמראח מערכת ניקוזים

-עייאשי משפחת אבו "קו הניקוז בשכונת אם לעדאם עהמשך
כנאנה

800

כחיבור בין כבישים שכונת  ביצוע מדרגות ציבוריות וקירות
330-520אלבלד ליד 

300

1,000החדשה פנוראמה  מערכת ניקוזים בשכונה



פ לביצוע לפני סדר עדיפות"פרויקטים או פעולות ח

עלות מוערכת של  
₪הפרויקט באלפי 

10,000{ראש אסמאעיל–מחבר שכונת אם לעדאם }דרומית טבעת

2,000ביצוע מסלול אופניים

10,000הקמת אצטדיון כדורגל בשיתוף מגדל העמק

12,000ס יסודי חדש אלשמאלי"בניית בי

1,000קירות-שיפוצים בתחומי בתי ספר כללים 

7,000בניית ששה גני ילדים חדשים



פ לביצוע לפני סדר עדיפות"פרויקטים או פעולות ח

עלות מוערכת של  
₪הפרויקט באלפי 

15,000בניית בניין חדש למועצה

17,000בניית בניין הופעות

10,000אלמראחבניית מרכז ספורט בשכונה חדשה

7,000בניית מרכזי ספורט בשכונה חדשה פנוראמה

201-202096,800כ פרויקטים ל "סה



128,400כ כללי"סה



ארנונה כללית
המחזיקיםכלעלחוקי"עפהמוטלמסהינהארנונה
אינןהארנונהמןההכנסות.הרשותבשטחבנכסים

משתמשתוהרשות,מסוימתלפעילותמראשמיועדות
עיניהראותלפיושירותיםפעולותלמימוןבהן

.הממלכתייםהשירותיםבמימוןחלקהולתשלום
טווחידי-עלהארנונהבקביעתמוגבלתהרשות

ההסדריםבחוקנקבעאשר(ומרבימזערי)תעריפים
.במשק



שלבסךהסתכמהמארנונהההכנסה2014בשנת
.₪אלף11,952

הארנונהדמיבגבייתירידהחלה2015בשנת
11,500₪-כשלס"עעמדהוהיא2014שנתלעומת

לשקולמחייבוהדבר,התקציבימהתכנוןבשינוי
לנקוטצריכהשהמועצההגביהאמצעיאתמחדש

..הגביהאחוזהעלאתלשםהאכיפהוהגברתבהם



להגביראמורהלעילוכאמורהמועצה2016בשנת
אכיפהבפעולותולנקוטהגביההליכיאתולהעצים

כגון2015בשנתשננקטולאלומעבריותררחבות
אנוובכך'גוצדדי,שכר,בנקיםעיקוליהטלת

.₪אלף12,200-מיפחתלאהגביהשסכוםמצפים
לשנתהפניםמשרדחוזרלפיהנדרשתההעלאה

.1.27%הינה2016



מפעל המים
עברהוהביובהמיםמערכת2009ובשנתהיות

אךאחראיתנותרהוהמועצה,נצרתהרילתאגיד
שנתלפניהקיימיםהעברחובותלגבייתורק

200-כעלעמדההגבייה2014בשנתלכן2009
-כ200שלס"עעמד2015לשנתהתקציב.₪אלף
שהמועצהמצפיםאנו2016ובשנת.₪אלף100

.₪אלף150-כשלסללגבותתצליח



:עצמיות חינוך
מיתרתבעיקר₪אלף796המועצהגבתה2014בשנת

לשנתהתקציב.חובההטרוםהילדיםמגניהפיגורים
,היתרבין,₪אלף1482-כשלס"עעמד2015

תלמידיאגרות,חובהטרוםמגניהפיגוריםמיתרת
שאינםמהתלמידיםלגבותהחלהשהמועצהחוץ

מיוחדלחינוךהספרביתלימודםעבוריפיעתושבי
."אבדאע"



אלף1,380שלסךלגבותמצפההמועצה2016בשנת
חוץתלמידיאגרתכוללותשההכנסותלצייןיש,₪

טרוםפיגוריםיתרות,אבדאעספרבביתשלומדים
,קרבקרןכגווןספרלבתינוספיםשירותים,חובה

קייטנהדמי,הפיסמפעלהשתתפות,תלמידיםביטוח
.וכדומה



עצמיות רווחה
2014בשנת,מרווחההכנסותואיןכמעט

2015ובשנת₪אלף39הייתהההכנסה
.₪אלף40-כשלס"עעמדהתקציביהתכנון

שההכנסה2016שבשנתמקווההמועצה
ההכנסותעיקר.₪אלף40-כשלס"עתעמוד

לידידותקרןכגוןמוסדותמהשתתפות
.ואחרים



עצמיות אחר
בודדיםממקורותלמעטרבותהכנסותאיןבמועצה

הממשלתייםלמשרדיםואישוריםתעודותהנפקתכגון
הדיןבתי,המקרקעיןרישוםלשכתכגוןהשונים
.מקרנותוהעברותשוניםספורטחוגי,קנסות,השונים

.₪אלף1,054הסתכם2014בשנתההכנסותביצוע
עמדאחרותעצמיותמהכנסות2015לשנתהתקציב

העברתכוללהזההסכום₪אלף1,335שלס"ע
לסכוםובנוסףמלוותפירעוןלכיסוימקרנותהמועצה



ובניהלתכנוןהמקומיתמהודעהנתקבלל"הנ
היההסכוםושארבניהאגרותעבור"העמקיםמבוא"

.העצמיותיתרמגביית
ההכנסות2016הכספיםשלשנתמצפההמועצה

אלף1,435שלס"עתעמודנההמועצהלקופתהעצמיות
מקרנותכספיםמהעברת,היתרבין,המורכב₪

מתאגידו,הבניהבאגרותהוועדההשתתפות,הפיתוח
."תמיר"המחזור



תקבולים ממשרד חינוך
הפורמאליותהחינוךמסגרותבעבורהתשלום,ככלל

ההוצאותעלולאתקניותעלויותחישובעלמתבסס
פי-על,מתקצבהחינוךמשרד,בנוסף.בפועל

החינוךבמסגרתרבותפעילויות,ברוריםקריטריונים
.(וכדומהנוערפעילויות,ספורטכגון)פורמאליהבלתי



₪אלף32,780-כשלס"עעמדוהתקבולים2014בשנת

כולל"החינוךממשרדשנתקבלהתקציבמסגרתלפי
וגנייסודיחינוך.,ב"חט,יסודיעלבחינוךהשתתפות

2015לשנתהתקציב.וקרבח"פר,חובהוטרוםחובה
עקב,היתרבין,וזאת₪אלף34,500-כשלס"עעמד

תוכניתהפעלתלאחרהחינוךמשרדבמסגרתתיקונים
הפעלתעקבוכן,יסודייםעלספרלבתי"לתמורהעוז"



תוכניתמהפעלתכתוצאהוכן,ה"צילתוכנית
."עצמיניהול"

והמתוכנןהמוצעהתקציב2016בשנת
שלס"עיעמודהחינוךממשרדמתקבולים

ניהול"תוכניתהפעלתעקב₪אלף33,956
תוכניתוהפעלתהיסודייםספרלבתי"עצמי

תיכוןספרבביתהכיתותמספרוגידולה"ציל
וזלאן'אלגמראחבשכונתחדש



תקבולים ממשרד רווחה

מעלותםאחוז75-כמממןהרווחהמשרד,הנוהגפי-על
נדרשתהמקומיתוהרשות,הרווחהשירותישל

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

."360תוכנית"



הרווחהמשרדידי-עלבפועלנקבעתהשירותיםעלות
ומחיריהמכסותמספר,הזכאותכלליאתמגדיראשר

המועצההשתתפותלכךאי.רווחהבמוסדותהעלות
שמקורפרויקטיםישנםשכן25%-מגבוההבפועל

המועצה,המשרד,גורמיםשלושהביןמחולקהמימון
.והתושב



כנדרשחלקםאתמשלמיםלאהתושביםורובהיות
התשלוםבנטלשנושאתזוהיאשהמועצהלכךמביא
המועצההשתתפותאתהמגדילדברההוריםעלהחל

.25%למעברלעילכאמור
שלס"עיעמודהרווחהממשרד2016לשנתהתקציב

.₪אלף7,235-כ



תקבולים ממשלתיים אחרים
,הסביבהאיכותממשרדיתקבוליםבעיקרמדובר
ביטחוןמשרד,הבריאותמשרד,התחבורהמשרד

.התעשיהומשרדהספורטסלמשרד,פנים
אלף1,197-כשלס"עעמד2015שנתשלהתקציב

בין,הינההמשרדיםהשתתפותעיקרכאשר₪
פסולתפינויהסביבהאיכותמשרד:כדלקמן,היתר

.וכדומהפלסטיקמתקני,אצירהכלי,גושית



,מדרכותצביעת,כגוןבכבישיםבטיחות,התחבורהמשרד
עיקרהבריאותמשרד.בטיחותמעקות,כבישיםסימון

לביטחוןמשרד.לתלמידיםשינייםבמרפאותהשתתפותו
חינוכיותתוכניות,הכפרברחבימצלמותהתקנת–פנים
.ולנוערספרלבתי

כגוןהספורטענףופיתוחלהשקעהתקציבהספורטסל
2016בשנת.אחרותותוכניותספורטופרחיזוזותוכניות

השוניםהממשלהממשרדילתקבוליםהמועצהשלהצפי
:כדלקמןהפירוטלפי,היתרבין,₪אלף1,367שלבסךהינה



הצעתעריכתליוםנכון,ישתתףהסביבהאיכותמשרד•
.₪אלף100שלבסך,זותקציב

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

.אלימותללאעירלפרויקט
אותםמבצעאשרלפרויקטיםבנוסףהתחבורהמשרד*

המועצהבתקציבנכללותלאואשרישירות



לבטיחות₪אלף150-כשלבסךישתתף(הרגילהתקציב)
.וכדומההאטהופסיתמרורים,כבישיםסימון,בדרכים

.₪אלף367-כשלבסךישתתףוהספורטהתרבותמשרד*

₪אלף100-כשלבסכוםישתתףהבריאותמשרד*

.לתלמידיםהשןלבריאות
30-כשלבסכוםישתתףוהתעשייההתעסוקהמשרד*

.משפחתוניםבפרויקט₪אלף



:מענק כללי לאיזון
להשליםשמטרתוהפניםממשרדהמועברסכום

,הוצאותיהלביןהמקומיתהרשותהכנסותביןפערים
משרדשקבעההקצאהנוסחתפי-עלשמחושבכפי

היאהאיזוןמטרת."(נורמטיביותהוצאות)"הפנים
שירותיםלתושביהןלהעניקהרשויותלכללאפשר

.חוקפי-עללספקמחויבותהןחלקןשאת,בסיסיים



כדילמענקזקוקותאינןבארץהרשויותכמחציתכיום
2001בספטמבר.בסיסיתשירותיםרמתלתושביהןלספק
קביעתאופןלגביגדישועדתשלהמלצותיהאומצו

.לרשותהמינימליתההוצאה
הפניםבמשרד"ניהולרזרבת"קיוםעלהמליצההוועדה

אינהההקצאהשנוסחתנקודתיותבעיותפתרוןלשם
ההמלצותשלהדרגתימימושעלוכן,מענהלהןנותנת

בגובהאחוזים2-5ביןשנעכלליקיצוץגםהכוללות)
.שניםששלאורך(המענקים



הכולל₪אלף15,916שלבסכוםמענקקבלההמועצה2015בשנת
אתבתוכוכוללואינופעמיחדכמענק₪אלף2,660-כשלסכום

.המותנההמענק
הרשויותלכלהמענקיםרשימתפרסםהפניםמשרד2016בשנת

בהצעת.₪אלף15,585הואיפיעהמקומיתהמועצהשלוהמענק
קיזוזלאחרכמענקלמענקהתייחסנואנו2016שנתשלהתקציב

המענק,כלומר,2015בשנתבפועלשקבלנוכפיהמותנההמענק
משרדיאשרולאבמידה.₪אלף18,335בסךהינומותנההכולל
.התקציבאתלעדכןנאלץאזל"הנההנחיהאתהפנים



:מענקים אחרים ממשרד הפנים

ותקיםאזרחים,צוברתלפנסיהפיצויים
הוא2016לשנתהצפויהמענקסכום.ועוד

.₪אלף200-כ



:תקבולים אחרים והכנסות חד פעמיות

והכנסותמכרזיםומכירתנכסיםממכירתהכנסות
.קודמותמשניםוהחזריםהצמדהוהפרשימריבית

האחרותהעצמיותשההכנסותהצפי2016בשנת
.₪אלף850ס"עתעמודנה



(:הכנסות)הנחות בארנונה 

תינתן2016הכספיםשבשנתמצפההמועצה
.₪אלף10,000שללסכוםעדמארנונההנחות



:הכנסות מותנות

מסך15%שמהווה₪אלף2,750שלסכום
גבייתבשיעורתלויהשגבייתוהכלליהמענק

.הארנונה



:שכר כללי

10,257שלבסךהשכרביצועהסתכם2014בשנת
-כשלס"עעמד2015לשנתהתקציב.₪אלף

הכלליהשכרתקציב2016בשנת.₪אלף11,190
הוראותלפי₪אלף11,765-כשלס"עיעמוד
.הפניםמשרד



:כלליותפעולות 

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

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



-כשלבסכוםהסתכםהביצוע2014בשנת
עמד2015שנתשלהתקציב.₪אלף13,185

הואהצפי2016שנת.₪אלף13,294שלס"ע
.₪אלף13,928שלס"עיעמודשהתקציב



:מפעל המים

המים מחולקים לפי הסעיפים  הוצאות 

בפעולות הכלליות  הרלוונטיים 

.  החינוךובפעילות 



:שכר עובדי חינוך
תקציב . ₪אלף 22,038הסתכם בסך של 2014בשנת הביצוע 

.  ₪אלף 23,800-ס של כ"עמד ע2015עובדי החינוך לשנת שכר 
יגיע לסכום של 2016מצפה ששכר עובדי החינוך לשנת המןעצה

וזאת בין היתר עקב הגדלת הפעילות והוספת . ₪אלף 24,916-כ
חדשים לבית  צוותים מקצועיים מורים , כיתות וקליטת עובדים

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

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



:פעולות חינוך

ס"עעמדהחינוךמפעולותההוצאהרמת2014בשנת
עבור2015שנתשלתקציב₪אלף14,260של

,₪אלף15,762שלס"עעמדחינוךמפעולותההכנסה
עבורשההוצאות2016שבשנתמצפההמועצה
וזאת₪אלף17,712שלס"עתעמודהחינוךפעולות

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



:שכר עובדי רווחה

₪אלף2,531שלס"עעמדהביצוע2014בשנת

וזאת₪אלף2,850שלס"עעמד2015לשנתהתקציב
בשנת.השכרבטבלתהמפורטרווחהמחלקתתקןלפי

ס"עיעמודהרווחהמחלקתעובדיששכרהצפי2016
נוספיםאישוריםויתקבלובמידה,₪אלף2,900של

התקציבמסוימיםבפרויקטיםעובדיםלהעסקת
.בהתאםיעודכן



:פעולות רווחה

שאושרהרווחהמחלקתשלההוצאותאומדןלפי
לשנתהצפויותההוצאות,הרווחהמשרדי"ע

.₪אלף7,043ס"עיעמדו2016



:מלוות ביובפירעון 

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



:פירעון מלוות אחר

שלבסכוםאחרמלוותפירעוןמשלמתהמועצה
לוחלפיוזאת2016הכספיםלשנת₪אלף165

.ההלוואותשלסילוקין



:הוצאות מימון
מימוןהוצאותמשלמתיפיעמקומיתמועצה

מתקצבתהמועצה,למיניהםעמלותכגוןמזעריות
שלבסכום2016הכספיםלשנתמימוןהוצאות

.₪אלף258



:  (הוצאות)הנחות מארנונה 

ההנחות  2016מצפה שבשנת הכספים המועצה 
-מארנונה שתינתן לתושבים תגיע לסכום של כ

.₪אלף 10,000



:  הוצאות מותנות

מסך15%שמהווה₪אלף2,750שלסכום
גבייתבשיעורתלויהשגבייתוהכלליהמענק

,הגביהביעדתעמודוהמועצהבמידה.הארנונה
דעתשיקולי"עפפעילותבולבצעיכולההמועצה
.המועצה


