
הצעת  
התקציב הרגילהגזברות-אגף מינהל הכספים 

2019לשנת 



צד ההכנסות

2018ביצוע שנת 2018מסגרת התקציב 2017ביצוע שנת תקציביסעיף
מסגרת התקציב 

2019לשנת 

15,03314,50012,42814,600ארנונה כללית

69756250מפעל המים

4291,6401,8121,824עצמיות חינוך

16241330עצמיות רווחה

1,6261,0034701,617עצמיות אחר

17,17317,24213,44418,121כ הכנסות עצמיות"סה

תקבולים ממשרד 
46,13649,36852,25652,448החינוך

תקבולים ממשרד 
7,4287,7218,2548,420הרווחה



מסגרת התקציב לשנת  2018ביצוע שנת  2018מסגרת התקציב  2017ביצוע שנת תקציביסעיף
2019

1,4211,8551,1991,908תקבולים ממשלתיים אחרים

20,31320,31319,98216,875מענק כללי לאיזון

אחרים ממשרד  מענקים
-520520689הפנים

75,81879,77783,72179,651כ תקבולי ממשלה"סה

1,5879451,104400תקבולים אחרים

94,57897,96498,26998,172כ הכנסות לפני הנחות"סה

8,68610,0007,82910,000הנחות בארנונה

103,264107,964106,098108,172כ הכנסות ללא מותנה"סה

02,978הכנסות מותנה

103,264107,964105,098111,150כ הכנסות כולל מותנה"סה



צד ההוצאות  

2019מסגרת התקציב לשנת  2018ביצוע שנת 2018מסגרת  התקציב 2017ביצוע שנת  תקציביסעיף

12,71213,03512,97814,114שכר כללי

19,20318,97918,27215,562פעולות כלליות

0מפעל המים

31,91532,01431,25029,676כ הוצאות כלליות"סה

28,35329,09330,88031,282שכר עובדי חינוך

22,75623,57624,16225,021פעולות חינוך

51,10952,66955,04256,303כ חינוך"סה

2,9153,4003,1953,353שכר עובדי רווחה

6,9707,0937,5617,768פעולות רווחה

9,88510,49310,75611,121כ רווחה"סה



2019מסגרת התקציב לשנת 2018ביצוע שנת  2018מסגרת התקציב 2017ביצוע שנת תקציביסעיף

735720720702מלוות מים וביוב–פירעון 

116פירעון מלוות אחר

851720720702כ פירעון מלוות"סה

418550359370הוצאות מימון

81518ובגין שנים קודמותפ"חהוצאות 

כ הוצאות לפני הנחות  "סה

וכיסוי גרעון מצטברבארנונה
94,18697,96498,12798,172

8,68610,0007,82910,000הנחות בארנונה

102,872107,964105,956108,172כ הוצאות ללא מותנה"סה

02,978הוצאות מותנה

102,872107,964105,956111,150כ הוצאות כולל מותנה"סה

3920-1420-גרעון/עודף



הרכב הכנסות עצמיותהגזברות          -אגף מינהל הכספים 
בתקציב הרגיל 

והוצאות מקבילים  
לרשות המקומית יפיע



צד ההוצאות

2019תקציב שנת 2018ביצוע שנת 2018תקציב שנת 2017ביצוע  לשנת 

735720720702פירעון מלוות ביוב

116לפיתוח אחרמלוות פירעון 

--מלוות שלא לפיתוחפירעון

851720720702כ פירעון מלוות"סה

6,1156,8005,4685,520מחלקת הנדסה



צד ההכנסות

2019תקציב שנת 2018ביצוע שנת 2018תקציב  שנת 2017ביצוע  שנת 

371400582600אגרת בניה

העברה מקרן היטלי  
--ביוב

העברה מקרן היטלי
--כבישים

80756250אגרת 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

21,33621,32121,360נבחרים

71,22371,16691,807מנהל כללי

92,13092,23192,301מנהל כספי

כ הנהלה  "סה
וכלליות

184,689184,718205,468

2019מסגרת תקציב לשנת 2018ביצוע בפועל 2018תקציב שם הפרק



שירותים מקומיים

2019מסגרת תקציב לשנת 2018ביצוע בפועל 2018תקציב שם הפרק

מספר  
משרות

עלויות שכר
מספר  
משרות

עלויות שכר
מספר  
משרות

עלויות שכר

361136143628תברואה

180171192שמירה וביטחון

4102841,02341141בניין עירתכנון

71,37371,37371,414נכסים ציבוריים

שירותים עירוניים  
114811551159שונים

כ שירותים  "סה
163,240163,236163,434מקומיים



שירותים ממלכתיים

2018ביצוע בפועל 2018תקציב שם הפרק
מסגרת תקציב לשנת 

2019

מספר  
משרות

עלויות  
שכר

מספר  
משרות

עלויות  
שכר

מספר  
משרות

עלויות שכר

17829,09317930,88018331,282חינוך

91,747101,855111,909תרבות

152152153בריאות

213,400213,195223353רווחה

שירותים  " סה
ממלכתיים

20934,29221135,98221736,597



מפעלים

2018ביצוע בפועל 2018תקציב שם הפרק
מסגרת תקציב  

2019לשנת 

מספר  
משרות

עלויות  
שכר

מספר  
משרות

עלויות  
שכר

מספר  
משרות

עלויות  
שכר

203,307203,117213,250גמלאים

26345,52826547,05327448,749כ"סה



הגזברות–אגף מינהל הכספים 

תקציב בלתי רגיל
תכנית פיתוח רב שנתית  

לפחות2019-2021לשנים 



עבודות פיתוח

₪  עלות מוערכת באלפי עבודהתאור

–לעדאםמחבר שכונת אם )טבעת דרומית -1
50,000₪.י משרד תחבורה "מימון ע, אסמאעיל ראס 

עבודות פיתוח, משרד השיכוןבסיבסודשכונה דרומית -2
₪ 17,000.ופריצת כבישים בשטחים פרטיים

5,000₪מחבר שכונות כבישים-3

שמאלי באמצעות' מהכניסה הצפונית ועד שכ9כביש -4
₪  15,000.באמצעות משרד התחבורה



עבודות פיתוח

₪  עלות מוערכת באלפי עבודהתאור

₪  1,500ליד קופת חולים כללית420' כביש מס-5

ביצוע מדרגות ציבוריות וקירות כחיבור בין כבישים-6
₪  331-520.600ליד אלבלדשכונת 

שיקום וריבוד כביש לב הכפר מכיכר הכביש  -7
₪   800כולל כבישאלשמאליועד צומת כביש 75הראשי 

.אלדראוושה' שכ



עבודות פיתוח

₪  עלות מוערכת באלפי עבודהתאור

₪  400בטיחות בשרכים-8

₪  1,000.רבי'אלעפריצת כביש מגרש הכדורגל -9

מצומת  אלמראח609' שיקום וריבוד כביש מס-10
₪  1,000.כולל ניקוז', ס יסודי ב"לכיוון ביזאלין'ע

800₪.כולל ניקוז ואספלטאלסירה' שיקום כביש שכ-11



עבודות פיתוח

₪  עלות מוערכת באלפי עבודהתאור

₪  600.ברחבי הכפרבסימטאותתאורת רחובות -12

₪  400.הכנת תשתית לקויי אוטובוס-13

₪ 94,100כ עבודות פיתוח"סה



בניהעבודות 

₪  עלות מוערכת באלפי עבודהתאור

20,000₪תכנון ובנית מבנה עירייה-1

₪  15,000אצטדיון ומגרש כדורגל שכונה מערבית-2

₪  10,000לקלוםאולם ספורט שכונת -3

10,000₪עדאםאולם ספורט שכונת אם -4

5,000₪(ח"מל)דרומית ' מבנה רב תכליתי שכ-5



עבודות בניה

₪  מוערכת באלפי עלות עבודהתאור

₪  500ס מרכז מוזיקה"תוספת למתנ-6

₪  600קול קורה פיתוח הנגב והגליל-7

₪  300.הצללות בגנים ובתי ספר-8

1,500₪.בניית שני גני ילדים שכונת שמאלי-9

₪ 62,900כ עבודות בניה"סה



משחקיות והרפתקאות והכשרת קרקע

₪  מוערכת באלפי עלות עבודהתאור

₪  4,000ביצוע מסלול אופניים מגדל העמק-1

₪  500בל'אלגפארק שידרוג-2

₪  200.אלמראח+ בל'אלגמתקני משחקים -3

₪  800אלמראחבק"סחעבודות פיתוח ותיחום מגרש -4

₪  100.בחר לחניה ציבוריתלת'ח' הפרק שכשידרוג-5

₪  5,600כ משחקיות  "סה



162,600₪סכום כולל כל העבודות



ארנונה כללית

בנכסיםהמחזיקיםכלעלחוקי"עפהמוטלמסהינהארנונה

מראשמיועדותאינןהארנונהמןההכנסות.הרשותבשטח

פעולותלמימוןבהןמשתמשתוהרשות,מסוימתלפעילות

השירותיםבמימוןחלקהולתשלוםעיניהראותלפיושירותים

טווחידי-עלהארנונהבקביעתמוגבלתהרשות.הממלכתיים

.במשקההסדריםבחוקנקבעאשר(ומרבימזערי)תעריפים



.0.32%הוא2018שנתלעומת2019לשנתהארנונההעלאתאחוז

.₪אלף15,033שלבסךהסתכמהמארנונהההכנסה2017בשנת

בסךוהסתכמה2017שנתלעומתיחסיתירידהחלה2018בשנת

.₪אלף12,428של

.₪אלף14,600תגיעמארנונהשההכנסהמצפים2019בשנת



מפעל המים

הרילתאגידעברהוהביובהמיםמערכת2009ובשנתהיות

העברחובותלגבייתורקאךאחראיתנותרהוהמועצה,נצרת

עלעמדההגבייה2017בשנתלכן2009שנתלפניהקיימים

אלף62-כשלס"עעמד2018לשנתהתקציב.₪אלף69-כ

שלסללגבותתצליחשהמועצהמצפיםאנו2019ובשנת.₪

.₪אלף50-כ



:עצמיות חינוך

מיתרתבעיקר₪אלף429-כהמועצהגבתה2017בשנת

עמד2018לשנתהתקציב.חובההטרוםהילדיםמגניהפיגורים

טרוםמגניהפיגוריםמיתרת,היתרבין,₪אלף1,812שלס"ע

מהתלמידיםלגבותהחלהשהמועצהחוץתלמידיאגרות,חובה

מיוחדלחינוךהספרביתלימודםעבוריפיעתושבישאינם

."אבדאע"



לצייןיש,₪אלף1,824שלסךלגבותמצפההמועצה2019בשנת

ספרבביתשלומדיםחוץתלמידיאגרתכוללותשההכנסות

ספרלבתינוספיםשירותים,חובהטרוםפיגוריםיתרות,אבדאע

.וכדומהקייטנהדמי,תלמידיםביטוח,קרבקרןכגוון



עצמיות רווחה

16הייתהההכנסה2017בשנת,מרווחההכנסותואיןכמעט

13שלס"עעמדהמרווחהההכנסה2018ובשנת.₪אלף

ס"עתעמודשההכנסה2019שבשנתמקווההמועצה.₪אלף

כגוןמוסדותמהשתתפותההכנסותעיקר.₪אלף30-כשל

.ואחריםלידידותקרן



עצמיות אחר

הנפקתכגוןבודדיםממקורותלמעטרבותהכנסותאיןבמועצה

לשכתכגוןהשוניםהממשלתייםלמשרדיםואישוריםתעודות

שוניםספורטחוגי,קנסות,השוניםהדיןבתי,המקרקעיןרישום

לתכנוןהמקומיתמהוועדהבניהמאגרות,היתרבין,והעברות

.ביובמלוותמפירעוןהכנסות."עמקיםמבוא"ובניה



התקציב.₪אלף1,626הסתכם2017בשנתההכנסותביצוע

.₪אלף470שלס"עעמדאחרותעצמיותמהכנסות2018לשנת

לקופתהעצמיותההכנסות2019הכספיםשבשנתמצפההמועצה

,היתרבין,המורכב₪אלף1,617שלס"עתעמודנההמועצה

."תמיר"המחזורומתאגיד,הבניהבאגרותהוועדהמהשתתפות



ממשרד חינוךתקבולים 

התשלום בעבור מסגרות החינוך הפורמאליות מתבסס על  , ככלל

משרד , בנוסף. חישוב עלויות תקניות ולא על ההוצאות בפועל

פעילויות רבות  , פי קריטריונים ברורים-על, החינוך מתקצב

פעילויות נוער , כגון ספורט)במסגרת החינוך הבלתי פורמאלי 

.(וכדומה

לפי₪ אלף 46,136-ס של כ"עמדו עהתקבולים 2017בשנת 



כולל"תקציב שנתקבלה ממשרד החינוך מסגרת 

חינוך יסודי וגני חובה וטרום , ב"חט, בחינוך על יסודיהשתתפות 

52,256-ס של כ"עמד ע2018התקציב לשנת . ח וקרב"פר, חובה

עקב תיקונים במסגרת משרד החינוך  , בין היתר, וזאת₪ אלף 

וכן , לבתי ספר על יסודיים" עוז לתמורה"תוכנית לאחר הפעלת 

וכן כתוצאה מהפעלת  , אתגרים, ניצניםתוכנית עקב הפעלת 

. תוכנית ניהול עצמי



בשכונתחדשתיכוןס"בביהכיתותמספרגידולועקב

.וזלאן'אלגמראח

ממשרדמתקבוליםוהמתוכנןהמוצעהתקציב2019בשנת

.₪אלף52,448-כשלס"עיעמודהחינוך



ממשרד רווחהתקבולים 

שלמעלותםאחוז75-כמממןהרווחהמשרד,הנוהגפי-על

ברוב,להשליםנדרשתהמקומיתוהרשות,הרווחהשירותי

ישנם,כמוכן.השירותיםמעלותאחוז25,הפרויקטים

כגון90%באחריםופרויקטים100%בשממומניםפרויקטים

."360תוכנית"בסיכוןילדיםתוכנית

אשרהרווחהמשרדידי-עלבפועלנקבעתהשירותיםעלות



ומחיריהמכסותמספר,הזכאותכלליאתמגדיר

בפועלהמועצההשתתפותלכךאי.רווחהבמוסדותהעלות

מחולקהמימוןשמקורפרויקטיםישנםשכן25%-מגבוהה

.והתושבהמועצה,המשרד,גורמיםשלושהבין

מביאכנדרשחלקםאתמשלמיםלאהתושביםורובהיות

התשלוםבנטלשנושאתזוהיאשהמועצהלכך



המועצההשתתפותאתהמגדילדברההוריםעלהחל

.25%למעברלעילכאמור

-כשלס"עיעמודהרווחהממשרד2019לשנתהתקציב

.₪אלף8,420



תקבולים ממשלתיים אחרים

,הסביבהאיכותממשרדיתקבוליםבעיקרמדובר

ביטחוןמשרד,הבריאותמשרד,התחבורהמשרד

בשנתהביצוע.התעשייהומשרדהספורטסלמשרד,פנים

.₪אלף1,421סךעלהסתכם2017

.₪אלף1,855שלס"עהיה2018בשנתהתקציב



עיקר התקציב . ₪אלף 1,908-כ2019הצעת התקציב לשנת 

עיר ללא , ממשרד ביטחון פנים עבור השמירה בבתי ספר

משרד איכו הסביבה משרד  , משרד התחבורה, אלימות

.התרבות והספורט ומשרדים אחרים



התקציב כולל בתוכו תקצוב עבור  , משרד איכות הסביבה

.  מתקני פלסטיק וכדומה, כלי אצירה, פסולת גושית

,  צביעת מדרכות, בטיחות בכבישים  כגון, משרד התחבורה

.מעקות בטיחות, סימון כבישים



,  התקנת מצלמות ברחבי הכפר, המשרד לביטחון פנים

מימון חלק משכרם של , תוכניות חינוכיות לבתי ספר ולנוער

.מאבטחי מוסדות החינוך/ שומרי

תקציב להשקעה ופיתוח ענף הספורט כגון , סל הספורט

. תוכניות זוזו ופרחי ספורט ותוכניות אחרות



:מענק כללי לאיזון

סכום המועבר ממשרד הפנים שמטרתו להשלים פערים בין 

-כפי שמחושב על, הכנסות הרשות המקומית לבין הוצאותיה

הוצאות  )"פי נוסחת ההקצאה שקבע משרד הפנים 

מטרת האיזון היא לאפשר לכל הרשויות "(. נורמטיביות

שאת חלקן הן , להעניק לתושביהן שירותים בסיסיים

.  פי חוק-מחויבות לספק על



הרשויות בארץ אינן זקוקות למענק כדי  יותר ממחצית כיום 

.  לספק לתושביהן רמת שירותים בסיסית

אומצו המלצותיה של ועדת גדיש לגבי אופן  2001בספטמבר 

.  קביעת ההוצאה המינימלית לרשות

במשרד הפנים   " רזרבת ניהול"הוועדה המליצה על קיום 

לשם פתרון בעיות נקודתיות שנוסחת ההקצאה אינה נותנת 

הכוללות  )וכן על מימוש הדרגתי של ההמלצות , להן מענה



לאורך  ( אחוזים בגובה המענקים2-5כללי שנע בין גם קיצוץ 

.  שש שנים

₪ אלף 20,313המועצה קבלה מענק בסכום של 2017בשנת 

.מענק מותנה₪ אלף 2,970-כהכולל 



המענקיםרשימתפרסםהפניםמשרד2018בשנת

ס"עהיהיפיעהמקומיתהמועצהשלוהמענקהרשויותלכל

ועודבמלואושהועברמותנהמענקכולל₪אלף20,200של

מקרן"₪אלף470מתוכםאחריםמענקיםבגין₪אלף520

."מענקים



י משרד  "לפי רשימת המענקים שפורסמה ע2019בשנת 

ס של "המענק של מועצה מקומית יפיע עומד ע, הפנים

סכום המענק  ₪ 1,498ולאחר קיצוץ בסך של ₪ אלף 16,875

.  ₪אלף 18,815ס של "יעמוד ע



:מענקים אחרים ממשרד הפנים

.ועודותקיםאזרחים,צוברתלפנסיהפיצויים



:תקבולים אחרים והכנסות חד פעמיות

והכנסותמכרזיםומכירתנכסיםממכירתהכנסות

.קודמותמשניםוהחזריםהצמדהוהפרשימריבית



(:הכנסות)הנחות בארנונה 

הנחותתינתן2019הכספיםשבשנתמצפההמועצה

.₪אלף10,000שללסכוםעדמארנונה



הכנסות לכיסוי גרעון
אין

:הכנסות מותנות

שביקשהקיצוץשהינו₪אלף2,978שלסכום

.לקצץהפניםמשרד



כללישכר

. ₪אלף 12,712הסתכם ביצוע השכר בסך של 2017בשנת 

.  ₪אלף 12,978-ס של כ"עמד ע2018התקציב לשנת 

14,114-ס של כ"תקציב השכר הכללי יעמוד ע2019בשנת 

.₪אלף 



כלליותפעולות

מדובר בהוצאות השוטפות של המועצה כגון תשלום עבור  

,  מים, ניקוז, תיעול, אחזקת כבישים, גינון, מאור רחובות

פעולות , פינוי אשפה, אחזקת מבנה המועצה, תקשורת

אחזקת  , תחזוקת מגרשי ומתקני הספורט השונים, ספורט

אחזקת  , אירועים שונים, משא, ציוד כבד, כלי רכב

.   סים"מתנ



.₪אלף19,203-כשלבסכוםהסתכםהביצוע2017בשנת

.₪אלף18,272שלס"עעמד2018שנתשלהתקציב

.הפניםממשרדפעמייםחדמענקיםקבלתעקבהסכוםעודכן

אלף15,562שלס"עיעמודשהתקציבהואהצפי2019שנת

המבוקרדוחקבלתלאחר)המותנהמענקונקבלומידה.₪

.₪אלף2500-כיגדלזהסכום(הפניםמשרדשל



:מפעל המים

הוצאות המים מחולקים לפי הסעיפים        

.  החינוךובפעילות בפעולות הכלליות הרלוונטיים 



:שכר עובדי חינוך

תקציב  . ₪אלף 28,353הסתכם בסך של 2017הביצוע בשנת 

אלף  30,880-ס של כ"עמד ע2018שכר עובדי החינוך לשנת 

יגיע 2019המועצה מצפה ששכר עובדי החינוך לשנת . ₪

וזאת בין היתר עקב הגדלת  . ₪אלף 31,282-לסכום של כ

.הפעילות



עוזרות , מזכירות, כי השכר כולל מורי בית הספריודגש 

פעילויות  , חינוך מיוחד, עובדי ניקיון, עובדי אחזקה, גננות

לא פורמאליות וכמובן קליטת סייעת שניה בכל כיתות גני  

.הטרום חובה ברחבי היישוב



:פעולות חינוך

22,756שלס"עעמדהחינוךמפעולותההוצאהרמת2017בשנת

חינוךמפעולותההכנסהעבור2018שנתשלתקציב.₪אלף

2019שבשנתמצפההמועצה,₪אלף24,162שלס"עעמד

₪אלף25,021שלס"עתעמודהחינוךפעולותעבורשההוצאות

ועוז,עצמיניהול,ניצניםתוכניתמהפעלתכתוצאהוזאת

.מלאבאופןואתגריםלתמורה



:שכר עובדי רווחה

2018לשנתהתקציב₪אלף2,915שלס"עעמדביצוע2017בשנת

המפורטרווחהמחלקתתקןלפיוזאת₪אלף3,195שלס"עעמד

הרווחהמחלקתעובדיששכרהצפי2019בשנת.השכרבטבלת

נוספיםאישוריםויתקבלובמידה,₪אלף3,353שלס"עיעמוד

.בהתאםיעודכןהתקציבמסוימיםבפרויקטיםעובדיםלהעסקת



:פעולות רווחה

י"עשאושרהרווחהמחלקתשלההוצאותאומדןלפי

ס"עיעמדו2019לשנתהצפויותההוצאות,הרווחהמשרד

.₪אלף7,768



:פירעון מלוות ביוב

מ  "העברת המלוות לתאגיד המים הרי נצרת בעעקב 

.  המועצה פטורה מתשלום ופירעון המלוות



:פירעון מלוות אחר

המלוותעבורתשלומיםיותריהיהלא2019בשנת

.שהתקבלו



:הוצאות מימון

כגוןמזעריותמימוןהוצאותמשלמתיפיעמקומיתמועצה

לשנתמימוןהוצאותמתקצבתהמועצה,למיניהםעמלות

.₪אלף370שלבסכום2019הכספים



: (הוצאות)הנחות מארנונה 

ההנחות 2019מצפה שבשנת הכספים המועצה 

10,000-מארנונה שתינתן לתושבים תגיע לסכום של כ

.₪אלף 



: הוצאות מותנות

שמבוקשהקיצוץסכוםשהינו₪אלף2,978שלסכום

.הפניםמשרדידיעל


