
 ג׳ילס מקומית: מועצה

2018 לתקציב נספחים



ג׳ולכז מ.מ: של 2018 לשנת הרגיל התקציב הצעת סבלהו:
 מסגרת

2018 תקציב
 פירוט/הסבר מס׳

 בולל לשינויים
התייעלות

שינויים
כולל

התייעלות

ביצוע
2017 

 מקודם
למחירי
2018

מקדמים
בשימוש
הרשות

ביצוע
2017

)מחירים
שוטפים(

 מסגרת
 תקציב

2017 לשנת

 שנת ביצוע
2016 

 )מחירים
שוטפים(

התקציבי הסעיף

הכנסות
7,250 1 -182 7,432 102.18% 7,273 6,950 6,518 כללית ארנונה

0 -16 16 100.00% 16 25 42 המים מפעל
59 1 -6 65 100.00% 65 37 58 חינוך עצמיות
0 0 0 100.00% 0 0 0 רווחה עצמיות

1,524 1 -245 1,769 100.00% 1,769 1,788 804 אחר עצמיות
8,833 -449 9,282 9,123 8,800 7,422 עצמיות סה״ב
12,435 2 344 12,090 101.02% 11,968 13,312 12,539 החינוך ממשרד תקבולים
3,680 3 517 3,162 101.02% 3,130 3,609 2,951 הרווחה ממשרד תקבולים
1,367 4 ־151 1,518 101.02% 1,503 1,141 463 אחרים ממשלתיים תקבולים
9,094 5 -1,542 10,636 100.00% 10,636 10,636 9,407 לאיזון כללי מענק

0 6 0 0 100.00% 0 0 1,978 הפנים ממשרד אחרים מענקים
26,576 -831 27,407 27,238 28,698 27,338 ממשלה תקבולי סה״ב

0 0 0 100.00% 0 0 0 אחרים תקבולים

0 0 0 100.00% 0 0 0 קודמות שנים ובגיו ח״פ הכנסות

35,409 -1,280 689 36 36,361 37,498 34,760
 הנחות לפגי הכנסות סה״כ

נצבר גירעון וכיסוי בארנונה
2,000 1 0 2,000 100.00% 2,000 2,000 1,814 בארנונה הנחות
8,500 3,000 5,500 100.00% 5,500 5,500 7,881 נצבר גירעון לכיסוי הכנסה
45,909 1 1.720 44,189 43,861 998 44 44,455 מותנה ללא הכנסות סה״כ
7,042 5 5,345 1,697 100.00% 1,697 1,697 1,669 מותנה הכנסה
52,951 7,065 45,886 45,558 46,695 46,124 מותנה כולל הכנסות סה״כ

הוצאות
7,002 7 -39 7,041 102.17% 6,891 6,690 7,065 כללי שכר
6,290 8 18 6,272 100.00% 6,272 7,008 7,232 כלליות פעולות

0 0 0 100.00% 0 0 0 המים מפעל
13,292 ־21 13,313 13,163 13,697 14,297 כלליות הוצאות סה״כ
9,053 211 8,842 102.17% 8,654 9,140 7,726 חינוך עובדי שכר
5,972 -708 6,680 100.00% 6,680 6,386 6,831 חינוד פעולות
15,025 ־496 15,522 15,334 15,526 14,557 חינול סה״כ
1,186 189 997 102.17% 976 1,058 700 רווחה עובדי שכר
3,550 -320 3,870 100.00% 3,870 3,999 3,339 רווחה פעולות
4,736 ־132 4,867 4,846 5,057 4,039 רווהה סה״כ

0 6 0 0 100.00% 0 0 0 וביוב מים מלוות פרעון
2,056 9 0 2,056 100.00% 2,056 2,032 1,852 אחרות מלוות פרעוו
2,056 0 2,056 2,056 2,032 1,852 מלוות פרעון סה״ב
240 -464 704 100.00% 704 860 915 מימוך הוצאות

0 10 -258 258 100.00% 258 325 9,636 קודמות שנים ובגין ח׳יפ הוצאות
60 60 0 100.00% 0 0 0 בחירות בגיו הוצאות

35,409 ־1,311 36,719 36,361 37,498 45,296
 הנחות לפני הוצאות סה״כ

נצבר גירעון וכיסוי בארנונה
2,000 1 0 2,000 100.00% 2,000 2,000 1,805 בארנונה הנחות
8,500 3,000 5,500 100.00% 5,500 5,500 7,881 נצבר גירעון לכיסוי הוצאה
45,909 1,689 44,219 43,861 44,998 54,982 מותנה ללא הוצאות סה״כ
7,042 5 5,345 1,697 100.00% 1,697 1,697 0 מותנה הוצאה
52,951 7,034 45,916 45,558 46,695 54,982 מותנה כולל הוצאות סה״כ

0 30 ־30 0 0 0 ־8,858 עודף)גרעון(
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 והוצאות עצמיות הכנסות :הרבב2 טבלה
________געלס המקומית: הרשות של

תקציב ביצוע תקציב ביצוע
שנת שנת שנת שנת

הערות 2018 2017 2017 2016

ההוצאות צד
:מים מלוות פרעון

0 0 0 0 :ביוב מלוות פרעון
:כבישים מלוות פרעון

תיעול: מלוות פרעון
:אחר לפיתוח מלוות פרעון

0 0 0 0 לפיתוח: מלוות פרעון סה״ב
2,056 2,056 1,897 1,978 :לפיתוח שלא מלוות פרעון
2,056 2,056 1,897 1,978 :מלוות פרעון סה״כ
1,260 1,266 997 2,165 : (73 )פרק הנדסה מחלקת

0 0 0 0 : (91 מים)פרק הוצאות סה״כ
0 0 0 0 : (97 ביוב)פרק הוצאות סה״כ

ההכנסות צד
759 600 804 666 בניה: אגרות
500 670 700 0 השבחה: היטלי מקרן העברה
0 0 0 0 :מים היטלי מקרן העברה
0 0 20 16 :ביוב היטלי מקרן העברה

:כבישים היטלי מקרן העברה
תיעול: היטלי מקרן העברה

:נכסים מכירת
0 0 10 10 ביוב: אגרות
15 16 50 50 :מים אגרות



 תכנית ע״כ 2018 הקציב לעומת בבועל 2018 :תקציב3 טבלה
ג׳ולם מקומית: למועצה הבראה

מסגרת
תקציב
לשנת
2018

 שינויים
 מתקציב

 ע״פ 2018
 תכנית

הבראה

תקציב
2017

 כולל שינויים
התייעלות

2017 תקציב

ף עי ס בי ה צי ק ת ה

ת סו כנ ה
6,950 0 6,950 0 6,950 כללית ארנונה

50 0 50 0 50 המים מפעל
0 0 0 0 0 מים תאגיד עובדי
58 0 58 0 58 חינוך עצמיות
0 0 0 0 0 רווחה עצמיות

1,532 0 1,532 0 1,532 אחר עצמיות
8,590 0 8,590 0 8,590 עצמיות סה״כ
12,824 0 12,824 0 12,824 החינוך ממשרד תקבולים
3,108 0 3,108 0 3,108 הרווחה ממשרד תקבולים
1,303 0 1,303 0 1,303 אחרים ממשלתיים תקבולים
8,370 0 8,370 0 8,370 לאיזון כללי מענק

0 0 0 0 0 הפנים ממשרד אחרים מענסים
25,605 0 25,605 0 25,605 ממשלה תקבולי סה״כ

0 0 0 0 0 אחרים תקבולים
0 0 0 0 0 סודמות שנים ובגיו ח״פ הכנסות

34,195 0 34,195 0 34,195
 הנחות לפני הצנלתת צ״סת

נצבר גירעון וכיסוי בארנונה
2,000 0 2,000 0 2,000 בארנונה הנחות
5,500 0 5,500 0 5,500 נצבר גירעון לכיסוי הכנסה

41,695 0 41,695 0 41,695 מותנה ללא הכנסות סה״ב
5,000 5,000 5,000 מותנה הכנסה

46,695 0 46,695 0 46,695 מותנה בולל הכנסות סה״כ

ת או צ הו
7,319 0 7,319 0 7,319 כללי שכר
6,653 0 6,653 0 6,653 כלליות פעולות

0 0 0 0 0 המים מפעל
13,972 0 13,972 0 13,972 כלליות סה׳׳צ
8,774 0 8,774 0 8,774 חינוך עובדי שכר
4,882 0 4,882 0 4,882 חינוד פעולות
13,656 0 13,656 0 13,656 חינוך טת״כ

740 0 740 0 740 רווחה עובדי שכר
3,365 0 3,365 0 3,365 רווחה פעולות
4,105 0 4,105 0 4,105 רוותה סה״כ

0 0 0 0 0 וביוב מים מלוות פרעון
1,897 0 1,897 0 1,897 אחרות מלוות פרעוו
1,897 0 1,897 0 1,897 מלוות פרעון סת״כ
565 0 565 0 565 מימון הוצאות
0 0 0 0 0 פעמיות חד והוצאות העברות
0 0 0 0 0 בחירות בגיו הוצאות

34,195 0 34,195 0 34,195
iTtmn לפני הוצאות

נצבר גירעון וכיסוי בארנונה
2,000 0 2,000 0 2,000 בארנונה הנחות
5,500 0 5,500 0 5,500 נצבר גירעון לכיסוי הוצאה

41,695 0 41,695 0 41,695 מותנה ללא תוצאות סה״כ
5,000 5,000 5,000 מותנה הוצאה
46,695 0 46,695 0 46,695 מותנה כולל הוצאות סה״צ

0 0 0 0 0 עודף)גרעון(



תקציב פרקי לפי' ומשרות שבר :4 ]טבלה
 לשנת תקציב מסגרת

2018 2017 בפועל ביצוע 2017 תקציב
הפרק שם מס׳

עלויות
שבר

מספר
משרות

עלויות
שכר

מספר
משרות עלויות

שכר

מספר
משרות

וכלליות הנהלה 6
נבחרים 61

250 1.00 0 1.00 0 0.00 מועצה ראש נבהרים סה״כ

כללי מנהל 61
211 1.38 283 2.00 286 2.00 לשכת מזכירות משכורת
80 0.50 0 0.00 0 0.00 פנים מבקר
410 2.60 472 2.60 473 2.60 ומנגנון מזכיר שכר
674 5.45 0 0.00 0 0.00 שפע מנהל משכורת

1,375 9.93 755 4.60 759 4.60 כללי מנהל סה״כ

כספי מנהל 62
294 1.00 450 2.00 272 1.00 משכורת גזברות
195 2.00 192 2.00 195 2.00 משכורת הנה״ח
403 3.18 318 2.50 325 2.50 משכורת גביה
0 0.00 0.00 0 0.00 עירוני תובע

892 6.18 960 6.50 792 5.50 כספי מנהל סה״כ
2,517 17.11 1,715 12.10 1,551 10.10 וכלליות הנהלה סה״כ

מקומיים שירותים 7
תברואה 71

228 0.85 688 4.30 653 4.30 תברואה
228 0.85 688 4.30 653 4.30 תברואה סה״כ

ובטחון שמירה 72
65 1.00 85 1.00 198 1.00 משכורת בטחונית שמירה
0 0.00 0 0.00 אלימות ללא עיר שכר

65 1.00 85 1.00 198 1.00 ובטחון שמירה סה״כ

עיר ובנין תכנון 73
378 1.20 485 2.20 490 2.20 מהנדס שכר
119 1.00 פרויקטים מנהלת
497 2.20 485 2.20 490 2.20 עיר ובנין תכנון סה״כ

ציבוריים נכסים 74
198 1.70 430 3.70 485 3.70 כללית אחזקה
198 1.70 430 3.70 485 3.70 ציבוריים נכסים סה״כ

עירוניים שרותים 76

חקלאיים שירותים 79

988 5.75 1,688 11.20 1,826 11.20
 שרותים סה״כ

והנהלה מקומיים
ממלכתיים שרותים 8

חינוך 81
908 2.52 790 1.70 790 1.70 משכורת חינוך מחלקת
408 3.20 640 5.20 696 5.20 חובה עוזרות שכר
0 0.00 0 0.00 0 0.00 יל גני מדור רכז

979 9.00 732 7.00 748 7.00 ק.חובה גננות עוזרות
32 0.20 32 0.20 32 0.20 גננת עוזרת מ.מ.
0 0 518 שכר צילה
0 0.00 0 0.00 0 0.00 משכורת ספר בתי

405 3.70 72 3 3.00 397 3.00 ספר בית מנהל שכר
393 3.00 254 2.80 268 2.80 תלמידים מלווה שכר
529 5.70 455 4.90 455 4.90 צמודות סייעות שכר
192 1.70 192 1.70 196 1.70 כיתתית סייעת שכר
120 1.00 חט״ב בי״ס מזכירת שכר

4,190 23.50 4,170 23.50 4,020 23.50 משכורת תיכון מורי
395 4.30 515 5.30 516 5.30 ושרתים מנהל עובי שכר
375 2.10 375 2.10 374 2.10 פסיכולוגי משכורת



127 1.00 127 1.00 129 1.00 משכורת ביקור קצין
9,053 60.92 8,654 58.40 9,139 58.40 חינוך מחלקת סה״כ

תרבות 82
77 1.18 49 1.00 55 1.00 ומדריכים נוער יחידת מנהל
0 0 0 משכורת ספריה

210 2.00 95 30 אלימות ללא עיר
50 0.50 משוחררים חיילים רכז
0 0.00 184 2.20 192 2.20 משכורת הספורט מינהל
0 0.00 0 ־ 0 0.00 ר כדור מגרש שכר

337 4 328 3 277 3 תרבות סה״כ

בריאות 83
95 0.70 95 0.70 97 0.70 חלב טיפת נקיון פועלת
95 0.70 95 0.70 97 0.70 בריאות טה״ב

רווחה 84
818 4.40 810 4.00 874 4.40 משכורת רווחה מחלקת
114 1.00 112 1.00 117 1.00 רווחה מזכירות שכר
206 1.50 7 ־ 20 0.00 עוצמה מרכז שכר
48 0.50 47 0.50 47 0.50 רוותה משכורת
0 0 0 משכורת ב.קשיש

1,186 7.40 976 5.50 1,058 5.90 רווחה סה״כ

דת 85
עליה קליטת 86
סביבה איכות 87

10,671 72.70 10,053 67.80 10,571 68.20 ממלכתיים שדותים סה״ב
מפעלים 9

0 0 0 מים 91
מטבחיים בתי 92

נכסים 93
ביוב מפעלי 97

0 0.00 0 - 0 0.00 מפעלים סה״ב
3,065 19.50 3,065 19.50 2,940 19.50 גימלאים

17,241 115.06 16,521 110.60 16,888 109.00 כללי סה״כ



א' נספח
אדם בח שירותי שת רבי :5 סבלה

2018 לשנת תקציב מסגרת 2017 בפועל ביצוע 2017 תקציב
העסקה שעות מספר כוללת עלות מועסקים מספר העסקה שעות מספר כוללת עלות מועסקים מספר העסקה שעות מספר כוללת עלות מועסקים מספר

הצורך לפי 235 1 הצורך לפי 235 1 הצורך לפי 235 1 חיצוניים יועצים

רלוונטי לא רלוונטי לא רלוונטי לא 0

 שירותי רכישת
 אדם פח

כ״א מקפלן
235 1 235 1 235 1 סה״פ



פיתוח קרנות תקצוב :6 טבלה -,א נספח

סה״כ
הנחת מרו מרנות מרמת עורפי מרו נימת מרו ביוב מרו לניב

ממכירת
ג2 י

ממכירת
היטל מרו המרו שם

צנרת אחרות פיתוח תב״רים השבחה
סופיים ממרמעיו נכסים

0 0 0
 פתיחה יתרת

31.12.2017
 לשנת הכנסות תחזית

2018
1000 1,000 במהלך תקבולים

מתב׳׳רים העברה
 מקרנות העברות
ואחרות
רגיל מתקציב העברה

מהשקעות הכנסות
1,000 0 0 1,000 תקבולים סה״כ

 לשנת הוצאות תחזית
2018

500 500 לתב׳׳רים העברות
500 500 הרגיל לתקציב העברה

מצטבר לגרעון העברה
לקרנות העברות

 אחרים תשלומים
והוצאות

1,000 0 0 1,000 תשלומים סה״כ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  סגירה יתרת תחזית

31.12.2018



ולס;ג המקומית: הרשות של 2018 לשנת הרגיל התקציב להצעת 1א. נספה

כי: בזאת מצהירים מטה החתומים אנו
 בהתאם הרשות מועצת מליאת לאישור והוגש נערך 2018 לשנת הרשות של הרגיל התקציב ..1

דין. פי על להוראות

 p בישיבתה הרשות מועצת מליאת ידי על אושר 2018 לשנת הרשות של הרגיל התקציב ..2
\ מיום \ \ מס׳ הישיבה פרוטוקול מצ״ב דין. כל פי על להוראות בהתאם \1̂ $

 במתכונת הפנים משרד לאישור המוגשת 2018 לשנת הרשות של הרגיל התקציב מסגרת ..3
 מליאת על־ידי שאושר 2018 לשנת הרשות של הרגיל התקציב את תואמת המשרד, הנחיות
לעיל. 2 בסעיף כאמור הרשות, מועצת

ז ייזר> ח י >׳ '^ מ
ט ״     לי /״׳

r^ O < f c ~
 הרשות של המשפטי היועץהרשות ראש

בלבד 2 ו- 1 לסעיפים ביחס
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2018 לשנת המועצה תקציב אישור פיוטוקול

:נופחים

 המועצה ראש מ״מ טריף, סלים מר
 מועצה חבר הנו, פהים מר
 מועצה חבר חשאן, מחמד מר
 מועצה חבר לטיף, בשיר מר
 מועצה חבר עזאם, נדיר מר
מועצה חבר חמד, רמי מר

 יועמ״ש נבואני, ויסאם עו״ד
גזברית לטיף, אבו בדיעה רו״ח

 מזה לחברים נמסר ושהתקציב נמצאת שהגזברית ומעדכן הישיבה את פותח המועצה ראש מ״מ
ויש. ככל השאלות על ותענה התקציב מרכיבי את תסקור שהגזברית מעדכן ימים, עשרה

 ושתשמח שמרני מאוד תקציב הוא שהתקציב ועדכנה התקציב סעיפי את סקרה שהגזברית לאחר
החברים. שאלות על לענות

 בתקציב שהועלה למה ביחס בעיקר השאלות על ענתה והגזברית שלהם בשאלות התחילו החברים
התיכון. מנהל ושכר החינוך מחלקת

 בעד? מי ושאל להצבעה התקציב את הביא המועצה ראש מ״מ והתשובות השאלות סיום עם

התקציב. בעד הצביעו הנוכחים המועצה חברי כל

שקלים. 52,951,000 של סך על יעמוד והוא אושר 2018 לשנת המועצה תקציב

ננעלת הישיבה

העתק:
 הישות ממונה חמוד, סיאח מי

 חיפה המדינה, מבקי משיד
ייושלים הפנים, משיד



1א. נספח דרישת לפי מהמועצה פרוטוקול לצרף



ולס;ג המקומית; הרשות של 2018 לשנת הרגיל התקציב להצעת 2א. גספח

 השבחה היטל מקרן של אלף 500 בסך להכנסה בנוגע בזאת מצהירים מטה החתומים אנו
כי: 2018 לשנת הרשות של הרגיל בתקציב הרשומה

 2018 שנת במהלך להתקבל אמור זה כסף שסכום או זו בקרן כסף סכום ישנו זו הכנסה כנגד ..1
גבוהה. סבירות ברמת

 מיועדת אינה והיא הרשות על־ידי שאושרו תב״רים למימון הכנסה כמקור יועדה לא זו הכנסה ..2
לאשר. מתעתדת שהרשות תב״רים עבור הכנסה כמקור לשמש

וביוב מים מהיטלי הכנסות לרשות איו



חייגה אין

אי גיוס תוכנית שי א
ג' נספח

שנתי החזר ריבית ההלוואה משך ההלוואה מטרת ההלוואה סכום

/

L _ |j  U X \ Z
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A מ.מ. גזביית
הרשות 'ראש
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הביוב מפעל
ז׳ נספח

הערות
תקציב
2018

תהזית
ביצוע
2017

תקציב
2017

ביצוע
2016

 ואחזקת לתפעול שוטפות הוצאות סה״ב
הביוב מערכת 0הוצאות 0 0 0 ביוב הלוואות פירעון

0 0 0 0 הוצאות סה״ב

0 0 10 10 ביוב אגרת
0הכנסות 0 20 16 הרגיל לתקציב הביוב מקרנות העברה

0 0 30 26 הכנסות סה״כ

0 0 30 26 שוטף עודף/גירעון



 עזי חוקי
,ח נספח

הערה

 והחוק במידה
 5 לפני פורטם
 לציין נא שנים-

 לאי הטיבה את
חידושו

תאריך
פרטום

ברשומות העזר חוק

26/10/2016 חניה

20/09/2016 ושלטים מודעות

לתאגיד עבר 25/12/2008 ביוב

לתאגיד עבר 11/02/2003 מים אטפקת

11/02/2003
 מבנים הריסת

מסוכנים

22/01/2003 רחובות סימון
il/&i7200־T רחובות סלילת



2018 לשנת פיתוח תכנית

הערות בש״ח הכנסות בש״ח הוצאות הבקשה תאור or' סעי

1,578,000 60 מסי כביש

789,000 40 מסי כביש 1

865,000 פנימיים כבישים שיקום 2

380,000 58 מסי כביש 3

1,500,000 35 מסי כביש 4

2,000,000 ליישוב בכניסה כיכר 5

500,000 בטיחות והתקני כבישים סימון 6

500,000 חינוך במוסדות שיפוצים 7

500,000 נוער מועדון שפיוץ 8

1,840,000 פרטית קרקע תכנון 9

2,000,000 תעשיה איזור תכנון 10

800,000 ציבורית קרקע תכנון 11

12

13

14

/די■-
י *

15

16
A
׳' A • י̂■ ■״"' י

;■ 17
י י מ /

V ן 18

19

20

21

22

11,674,000 ה"כ0



התקציב לבניית זמפתחות תקציביים סעיפים ט פיו
תקציבי מפתח ■עוד תקציב■ סעיף ד0מ

שם I מסי
הדרכה

תושבים. 1,000 לכל ₪ 100

 בנושא■ לציבור פרסומים הכנת
 משרדי ציוד רכש אזרחית, התגוננות
 והיקל״ר. הג״א ■חידות עמר והדפסות

ברשויות. הג״א נאמני הדרכת

פרסומים/הדרכה 723.63 1

מפקדות

 בשנת למפקדה/ליקל״ר ₪ 3,600
הקמה.

 תיקוני בדק, בינוי, עבודות ביצוע
וניקיון. מבנים אחזקה 723.421 2

 קבוע וציוד חות1ל מאווררים, ריהוט,
אחר.

ציוד רכש 723.451 3
 להפעלת חשמל וכוי)כולל מים חשמל,

צופרים(. אחרות הוצאות 723.481 4

ציוד מחסני

למשרה. ₪ 123,764  גדודי- מחסן מחסנים: לניהול מחסנאים
משרה. חצי נפתי- מחסן אחת, משרה כ״א 723.1 5

 מחסן ₪, 5,600 גדודי- מחס[
₪. 1,900 נפתי-

 מערכות, דלתות, קירות, גגות, תיקון
וכוי. צביעה ביוב. חשמל, מחסנים בדק 723.42 6

 משטחים, אצטבאות של ן1ותיק רכש
וכוי. אש כיבו■ ציוד אחסנה אמצע■ 723.45 7

וכוי. מים חשמל, שוטפות הוצאות 723.481 8

א' בדרג י1כיב רכב אחזקת
 ברשויות רק למשרה ₪ 123,764

כבאיות. יש בהן כבאיות 30 לכל אחד מכונאי כ״א 723.1 9

,יעוד רכב
לכ״ר. ₪ 1,374 מוסכים באמצעות קלים תיקונים חוץ תיקוני 723.531 10

בסככה. תא לכל ₪ 952 ורשת שערים קירות, גגות, תיקוני
, __________tasm*

רכב סככת 723.422 11



התקציב לבניית ומפתחות תקציביים סעיפים פירוט
תקציבי מפתח יעוד  תקציבי סעיף

שם מסי
ד0מ

והתאמתם מתקנים שיפוץ
₪. 4,583 נפש־ אלף 10 עד א.
₪. 11,439 נפש־ אלף 50 עד ב.
₪. 22,879 נפש־ אלף 150 עד ג.
יתוקצבו נפש־ אלף 150 מעל ד.

בהתאם יותר גבוהים סכומים
ובאישור המחוז מפקד להמלצת
 המחוז. ו\ל הממונה
החולקות לרשויות

האיגום יבוצע מפקדות/מחסנים,
שלה היחסי החלק ע"פ התקציבי

השותפה האוכ' בכלל
יייזרזיב/תחתו11

 מבנים של הרחבה/התאמה
 מפק' חילוץ, בגדודי למפקדות/מחסנים

ויקל״ר. מפקי/כפרי נפה,
מפקדות/מחסנים 723.75 12

חינוך במוסדות ומקלטים ציבוריים מקלטים

למשרה. ₪ 123,764

 חשמלאי, הכולל: עובדים ת1צו
 לאחזקת כללי, ועובד שרברב/מסגר

 לכל במוס״ח(. )כולל הציבוריים המקלטים
 מסי בהן ברשויות עובדים. 3 מקלטים־ 80

 אחד עובד להעסיק יש מקלטים־ של מועט
 להרכיב ניתן לא אם מקלטים. 20 לכל

 בתקציב להעסיק, אחזקה,ניתן צוותי
 למפרט בהתאם שיפעלו קבלנים המתוכנן,

ע״י שפורסם מקלטים לאחזקת

כ״א 723.1 13

 ציבוריים־ מקלטים 10 עד א.
ומחצית רגיל למקלט ₪ 1,171
תכליתי. דו למקלט זה מסכום

ציבוריים־ מקלטים 10 מעל ב.
 ומחצית רגיל למקלט ₪ 836

תכליתי. דו למקלט זה מסכום

 ובדק, לאחזקה וחלפים חומרים רכישת
 במקלטים וניקיון מים חשמל, הוצ' כיסוי

תכליתיים(. הדו )כולל ובמוס״ח הציבוריים

חומרים
ושירותים 723.42 14



התקציב לבניית ומפתחות תקציג״ם ב וגו
תקציבי מפתח יעוד תקציבי סעיף שם 1 מסימסד

מגן ערכות מחסני
למחסן. ₪ 1,908 מ״ר- 100 עד א.
למחסן. ₪ 3,812 מ״ר- 200 עד ב.
 ₪ 11 ועוד ₪ 3,812 מ״ר־ 200 מעל ג.

ראשונים. מ״ר 200 מעל מ״ר לכל

 נברנים, השמדת מחסנים, ואחזקת תיקון
 ואיוורור ניקוי אחרים. ומזיקים ציפורים

טף.1ש באורח המחסן

 ובדק אחזקה
מחסנים 723.75 15

ומים חשמל אחרות הוצ' 723.68 16
ביטוח

גי. בנספח פירוט
 בפוליסה. כמוטב פקע״ר את לציין יש

 שריפה גניבה, פריצה, אובדן, של במקרה
 כספי תקציבים מחי לפקע״ר־ יועברו וכוי

צה״ל. שבבעלות הציוד בגין הביטוח

 במחסנים המאוחסן א הגי־ ציוד ביטוח
 כיבוי רכב הפעלתם, וציוד צופרים !במפקדות,

 מגן(, לערכות )כולל מחסנים חילוץ, ורכב
 את לבטח שאין מודגש רכב. וסככות מפקדות
 חשמל, מערכות ביטוח עצמן. המגן ערכות
ציבוריים. במקלטים וריו״ב ביוב מים

ביטוח 723.44 17

מיגון ציוד
עבור ₪ 1000-1 קסדה עבור ₪ 1000  וד7דמכ ם־ הרשו עובדי מיגון עבור ציוד

 חשמל, ביוב, )מים, והתשתיות ההנדסה
 )צוות באוכ' טיפול מכלול וכוי(, מהנדס שפ״ע,

 וטיפול רווחה צוותי רב־מקצועי, התערבות
 משימתי/אזורי, מטה ביטחון, אגף בחללים(

 וטרינר( הסביבה איכות כללי)תברואה, מנהל
ר־,יש;ר. ררמוז -!ר1v1e חיר:ח נצ::ףי

אישי מיגון ציוד 723.46 18

ערכות. 24 למו״מ- א.

ערכות. 24 נפש־ אלף 50 עד לעירייה א.

ערכות. 36 נפש־ אלף 100 עד לעירייה ב.
ערכות. 48 נפש־ אלף 100 מעל לעירייה ג.
 מספר ערכות+ 24 אי־דורית־ למועצה ד.

.6* הישובים
קיימת מתקינה  1500 לכל הפרטי/משותף. למקלוט בקר

_ .. מקלטיהבקראהד.- כ״א 723.12 19
ארצי כלל הג״א

4 ארצי. כלל הג״א בתקציב השתתפות ארצי כלל הג״א 723.81 20
שונות

תשלומים במימון. כהשתתפות לרשו״ם העברה העברה 723.81 21

תקבולים ת.1משותפ הוצאות הוצאות 723.91 22



עירוניים תאגידים -,יא נספח
ג׳ולס מקומית מועצה

 עודף אחוז
 )גירעון(
 מצטבר
 ממחזור

ההכנסות

אחוז
עודף

)גירעון(
שוטף

ממחזור
ההכנסות

 הון אחוז
 עצמי

מהמאזן

 אחוז
 על ההוצאה

 אדם כוח
 מסך ושכר

 מחזור
ההכנסות

מספר
העובדים
השכירים

אחוז
השתפפות

הרשות
המקומית
במחזור

ההכנסות

 מחזור
 הכנסות

 של
 התאגיד

₪( )כאלפי

שנת
דוח

כספי
מבוקר
אחרון

 תאגיד עבור
 גורם עם כשותפות

נוסף
שיעור

האחזקה
של

הרשות
המקומית
כתאגיד

שנת
הקמה

צורת
התאגדות

)״(
מספר

התאגיד
שם

התאגיד

שיער
האחזקה שם

השותף
61%- 15%- 30% 44,310 2015  אספקת

 שירותי
וביוב מים

2010 חברה
בע״מ

514387208  תאגיד
לעין א



ת ארנונה מדיניו
ה' נספח

 בקשה
 להיתרים

ם  ב חריגי
2018 ־

אחרון
תעריף
ארנונה

ם למגורי
משוקלל

 תעריף
ם  - מגורי

ם מו מקסי

 תעריף
ם  - מגורי

ם מו מיני

ם: לא מגורי  ל
 לא/כן

:תאריך

ם: מגורי  ל
 לא/בן

: תאריך
איו בתהליך 34.99 34.99 34.99



הציבורי המרחב נגישות יב׳־ נספח
החולז הגדרות ע״פ המקומית הרשות ע״י בנגישות הנדרשים האתרים מיפוי

הערות

 בוצע האם
 נגישות סקר
 המבנה עבור

)כן/לא(

בביצוע
הנגשה

)גבוהה/בינונ
ית/נמוכה( כתובת המבנה ייעוד

מספר
סידורי
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 וברכיבים במבנים הנגשה פעילויות בביצוע חוק ע״פ מחויבת המקומית שהרשות מאשר הריני

 לאנשים זכויות שוויון נציבות מטעם המקצועיות ולהנחיות לדין בכפוף לעיל בטבלה שהוגדרו
מוגבלות. עם

הרשות מהנדס
הד

 ת״ז מס׳ ומשפחה פרטי שם

:משפטי יועץ

Oja//!' J f ( J d J  d uC'
ת״ז מס׳ ומשפחה פרטי שם

D
: גזבר

ת״ז מס׳ ומשפחה פרטי שם

חתימהתפקיד

תפקיד

/

חתימהתפקיד


