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ישראל מרמת
 צפון מחוז מינהל - הפנים משרד

המחוז על הממונה לשכת
 התשע״ח בשבט ז׳

 2018 בינואר 23
2018-1912 צש

אסד אל דיי המקומית המועצה אל:

2018 לשגת אסר אל ריר מקומית מועצה תסציב הנדון:

 לי שהואצלה 1 1953 תשי״ג־ המקומיות)ב( המועצות לצו ג׳ 186 סעיף לפי סמכותי מתוקף
2018 הכספים לשנת אל-אסד דיי המקומית המועצה של התקציב לאשר הריני

ש״ה 63,295,000 : המאושר התקציב כל סך

המפורט. התקציב תמצית את המהווה ,א* שבנספח הפירוט פי על וזאת

2 3 ־01־ 2018

תאריך

קציב הממשלה להשתתפות המתייחסים התקציב סעיפי כל :א׳ לנספח הערה * ת  אמדניים הינם הרשות ב
ם המקובלים, המפתחות פי על יקבעו הסופיים הסכומים בלבד. תא ה לחוק. וב
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אי( מית)נספח1מד, רשות של הרגיל התקציב הצעת
2 לשנת תקציב ד6א אל דיר 0 1 8

הטופס פרטי

מקומית רשות של הרגיל התקציב הצעת

01/01/2007 גירטה: תאריך 1.0 גירטה: 2813061449 אסמכתא: 100 טופס: מספר 28/1/2018 תאריך:

הטופס הגויות התקציב שגת המקומית הרשות שס
יונה4רא) 2018 ד0א אל דיר

ש.?שריפרט;א

תפקיד פרטיי שם משפתיה 0ש
גזבר יוסף די6א

גתובת
מיקוד בית מספר רהוב ישוב
20188 905 גבל אל אסד אל דיר

אלקטרוני דואר פקס מספר נייד טלפון מספר טלפון מספר
yusufasadi@h6fmail.com 6686591 - 04 5245241 - 050 9886655 - 04

r לטופס הערות

 ישראל מדינת
 0ני3ה משח־

מקומי לשלטק המנהל

28/:
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Page רשות של הרגיל התקציב הצעת
WM'Ml ישראל מדינת

SShx' ;אי( מית)נספח1מק 1נ1רש של הרגיל החנקציג הצעת מקומי שלט!!1המנהל
2 לשנת תקציב ד0א אל דיר 0 1 8

של התקציג והמקומית ר<רשוול חרג;ל̂.

₪( ההכנסות)באלפי צד 31/12/2017 במליאה התקציב אישור תאריך

מסגרת
התקציב
לשנת
2018.

 כולל שינויים
התייעלות

ביצוע
2017 

למחירי מקודם
2018

מקדמים
בשימוש
הרשות

 שנת ביצוע
2017 

 )מחירים
שוגופים(

 מסגרת
 לשנת התקציב

2017

 שנת ביצוע
2016 

 )מחירים
שוטפים(

התקציבי הסעיף

6,900 579 6,321 100 6,321 6,241 6,075 כללית ארטנח .1
100 0 המים מפעל .2

467 67 400 100 , 400 227 187 ווינוף עצמיות .3
50 50 100 50 50 45 רווהה עצמעת 4

1,793 675 1,118 100 1,118 2,535 2,000 אוור עצמיות .5
9,210 1,321 7,889 7,889 9,053 8,307 : עצמיות הננסות 3ה"0
27,715 863 26,852 100 26,852 26,582 24,790 ריהינון ממשרד תקבולים .6
5,500 156 5,344 100 5,344 5,000 4,875 הרווחה ממשרד תקבולים .7
3,086 873 2,213 100 2,213 2,640 1,326 אחרים ממשלתיים תקבולים .8
12,567 (3,396) ......15,963 100 15,963 15,964 16,367 לאיזון כללי מענק ;9

0 (1,052) 1,052 100 1,052 0 792 6^רים!מ^|%חפנ> 1-1P
48,868 . (2,556) 51,424 51,424 50,186 48,150 ממשלה תקבולי ״כ

100 0 0 632 אחרים תקבולים .11

100  שנים ובגין ח"פ הכנסות
קודמות .... .. .12

 הנחות לפני הכנסות סהייב
58,078נצבר גרעון וכיסו■ בארנונה (1,235) 59,313 59,313 59,239 57,089

3,000 283 2,717 100 2,717 3,000 2,676 - בארנונה הנחות .13
0 100 0 נצבר גרעון לניסוי הכנסה .14

61,078מותנה, ללא הכנסות ר."נ0 (952) 62)030 62,030 ' 62,239 59,765
2,217 2,217 100 0 מותנה הננסח .15

63,295ימותנה כולל הכנסות ה"כ0 1,265 62,030 62,030 62,239 59,765
₪{ ההוצאות)באלפי צד

10,695 661 10,034 100 10,034 10,066 9,777 כללי שכר ,16
6,588 (741) 7,329 100 7,329 9,071 6,817 כלליות פעולות .17

100 המים מפעל .18
17,283 (80) 17,363 17,363 19,137 16,594 כלליות הוצאות כ”ה0
21,592 545 21,047 100 21,047 21,311 18,783 ג״' חינוך עובדי שכר ■ .19
10,303 207 10,096 100 10,096 10,161 11,162 חינוך פעולות .20
31,895 - 752 31,143 : ־■ר . 31,143 31,472 29,945 חינוך ה"נ0
2,400 (87) 2,487 100 2,487 2,345 2,270 רווחה עובדי שנר ,21
4,950 (190) 5,140 100 5,140 4,595 4,748 תרוןחה1פעול .22
׳ . 7,350 (277) %! 7,627 .*•־ 7,627 6.94P 7,018 רווחה סה״ב

100 00 0 וביוב מים פירעון-מלוות .23
1,200 (63) 1,263 100 1,263 1,200 1,214 אחר פירעון-מלוות .24
1,200 (63). 1,263 ־ 1,263 1,200 1,214 פירעון-מלוות סה"כ
350 (38) 388 100 388 490 488 מימון הוצאות .25
100 100 100 בחירות בגין הוצאות 26

100 901  שנים ובגין ח"פ הוצאות
קודמות .27

 ת1הנח לפג• הוצאות ה"כ0
58,078 ,נצבר גרעון וכיסוי בארנונה 294 57,784 300 : 57,784 59,239 ■ 56,160

3,000 283 2,717 100 2,717 3,000 2,676 בארנונה הנחות .28
0 100 0 792 נצבר גרעון לניסוי הוצאה .29

61,078מותנה ללא הוצאות ה"כ0 577 ' 60,501 500 60,501 62,239 59,628
2,217 2,217 100 0 מותנה הוצאה . /



ישראל מדינת

ת)נ1מק רשוונ של הרגיל התקציב הצעת י1ג1(מד לשלנוע המנהל אי( פח0מי
2 לשנת תקציב אסד אל דיר 0 1 8

מקומית רשות של הרגיל התקציב הצעת

63,295 2,794 60,501 600 ״ 60,501 62,239 59,628

עודף)גרעון(
(1,529) (600) 1,529 137

 המקומית הרשות של הרגיל בתקציב מקבילות והוצאות עצמיות הכנפות -הרכב2 טבלה

₪( ההוצאות)באלפי צד

שגת תקציב שנת ביצוע שנת תקציב שנת ביצוע
2018 ..............2017 2017 2016

מים ת1מלו פירעון
ביוב מלוות פירעון

כבישים מלוות פירעון
תיעול מלוות פירעון

1,200 1,151 780 762 אחר לפיתוח מלוות פירעון
1,200 780 762 לפיתות מלתת פירעון ה"כ0

לפיתות שלא מלוות פירעון

1,200 1,151 780 . מלוות פירעון ׳ה"כ ץ

1,455 1,422 1,630 1,839 הנדסה מחלקת
מים הוצאות ה"כ0
ביוב הוצאות ה"כ0

אחרות הוצאות

₪( ת)באלפי10ההננ צד

440 231 440 146 בניה אגרות
500 383 540 673 השבהה היטלי מקרן העברה

מים היטלי מקרן העברה
ביוב היטלי מקרן העברה

כבישים היטלי מקרן העברה
תיעול היטלי מקרן העברה

נכסים מכירת
ביוב אגרות
מים אגרות

אחרות ת10הכנ



ישראל מדיינת

אי( מקומית)נספח רשות של תרגיל התקציב הצעת מקומי לשלטון המנהל
2 לשבת תקציב ד0א אל דיר 0 1 8

 לרשות הבראה תמית_ &׳ על2018 תקציב לעומת גפזעל 2018־חנ£^ג3 טבלה
₪( ההכנסות)באלפי צד

מקומית רשות של הרגיל התקציב הצעת

 התקציב מסגרת
 לשנת
2018

 2018 מתקציב ״מ1שינ
הבראה תוכנית פ• על

 תקציב
2018 

הבראה תוכנית פ׳ על
 כולל שינו״ם

התייעלות
 תקציב
2017 

הבראה תוכנית פי על
התקציבי הסעיף

6,900 6,900 659 6,241 כללית ארגונה .1
המים מפעל .2

467 . - 467 240 227 הינוך עצמיות .3
50 50 50 ר»הה עצמיות .4

1,793 1,793 (742) 2,535 אחר עצמיות .5
9,210 9,210 157 עצמיות הכנסות ה"כ0 .
27,715 27,715 1,133 26,582 החינוך ממשרד תקבולים .6
5,500 5,500 500 5,000 הרווחה ממשרד תקבולים .7
3,086 3,086 446 2,640 אהרים ממשלתיים תקבולים .8
12,567 12,567 (3,397) 15,964 לאיזו! כללי מענק .9

0 0 0  אחרים מענקים
הפנים ממשרד .10

48,868 i v f׳v ׳•״•... 48,868 (1,318) 50,186 ממשלה תקבולי. סה"נ —
אהרים תקבוליםיו

 ם"פ הכנסות
קודמות שנים ובגין ■ .12

 הגהות לפני הכנסות סה"כ
58,078. נצבר גרעון וכיסו• בארגונה . 58,078 (1,161) 59,239 .

3,000 3,000 3,000 בארנונה הנהות .13
0 0 נצבר גרעון לכיסו• הכנסה .14

61,078מותנה ללא הכנסות ה"כ0 61,078 (1,161) 62,239
2,217 2,217 2,217 מותנה״ הכנסה .15

63,295מותנה כולל הכנסות ה"כ0 63,295 1,056
(1ט ההוצאות)באלפי צז־

10,695 10,695 629 10,066 כללי שכר .16
6,588 6,588 (2,483) 9,071 כלליות פעולות .17

המים מפעל .18
17,283 17,283 ; (1,854) ד 19,137 0 Iכלליות הוצאות ה"כ.
21,592 21,592 281 21,311 חינוך עובדי שכר .19
10,303 10,303 142 10,161 הינוך פעולות .20
31,895 31,895 _.,;;;V :$ 2 3 ; r ...1 31,472 ׳1 . חינוך ה"נ0 !
2,400 ! 2,400 55 2,345 רווחה עובד■ שכר .21.
4,950 I 4,950 355 4,595 רווחה פעולות .22

| 7,350 7,350 410 1 רונתה ה"כ0 1
0 ! וביוב מים פירעון-מלוות ן .23

1,200 1,200 1,200 1 אחר פירעון-מלוות .24
1,200 .י;/ 1,200 ■%' י־ 1,200 1 פירעון-מלוות כ”ה0 (
350 350 (140) 490 מימון הוצאות .25
100 100 100 r ..................... ־ 1 בהירות בגין הוצאות ,26

 1 ח"פ הוצאות
| שנים:קודמות ובגין ן .27

 הנחות לפני הוצאות סה״ג
58,078נצבר גרעון וכיסו• בארנונה 58,078 (1,161) 59,239

3,000 3,000 3,000 , בארנונה הנחות L28
0 0 נצבר גרעון לכיסוי הוצאה | I .29

61,078מותנה ללא הוצאות סרי״ב 61,078 (1,161) 6^239 j— _

2,217 f . 2,217 / ׳ 2,217 ׳ ? ’ ־‘‘־ * O s . מותנה הוצאה ■30
yd''י ׳

63,295 ■י' 63.295 : .: מותנה כולל הוצאווג ה״כ0 28

ד VI מ

סגר

□ ני פ ה

>1*00.



 ישראל מדינת
 הפנים משרד
מ?ןומ׳ לשלנוון המנהל

עודף)גרעו!(

 אי( מקומית)נמפדו רשות של הרגיל התקציב הצעת
2 לשנת תקציב ד6א אל דיר 0 1 8

מקומית רשות של הרגיל ולתקציב הצעת

28/



 ישראל מדינת
 הפנים משרד

 אי( מקומית)נספח רעיות של הרגיל התקציב הצעתמקומי לשלטון המנהל
2 לשנת תקציב ד0א אל דיר 0 1 8

מקומית רשות של הרגיל התקציב הצעת

 1תקצי פרקי לפי ומשרות -שכר4ט.בלה

וכלליות הבהלה

2018 לשנת תקציב מסגרת 2017 ביצוע.בפועל 2017 תקציב שכך עלויותהפרק שם משדות מספר שכר עלויות משרות מספר . שכר עלויות ת1משר מספר
1,364 2 1,293 2 1,382 2 נבחרים
1,419 7 1,125 6 1,341 6 כללי מנהל
1,255 7 1,230 7 . 1,321 7 כספי מנהל
4,038 16 3,648 15 4,044 סה״כהנהלה־וכלליות;

מקוימ״ם שירותים

ממלכתיים שירותים

מפעלים

כלל■ מידע

260 2 254 2 257 2 תברואה
784 3 707 3 600 3 זביטחון שמירה
720 4 456 2 477 3 עיר בנין תכנון'
757 6 727 6 672 6 ציבוריים נכסים

נים1ש עירוניים שירותים
עירוני פיקוח
חקלאיים ־ותים

V,..::׳;ai521;'ן י .; 2,006 14 מקומיים שירותים כ !10

21,592 145 21,047 144 21,311 144 חינוך
1,042 8 1,055 8 800 8 תרבות
190 2 180 2 187 1 בריאות

2,400 17 2,487 17 2,345 17 רווחה
דת
עלייה קליטת

הסביבה איכות
אחר

25,224 יי ״:172 24,769 ■J' 24,643 170  A/, סה"כ
: ממלכתיים שירותים

מים
מטבחיים בתי

נכסים
מחבורה

ביוב על■
184 1 176 1 185 1 אתר

176 ■ק ■ע- ::ק■';:?׳ מפעלים. ה"כ0
2,900 17 2,831 17 2,844 17 גמלאים

34,867סה־־ככלל■ ק,: 221 33,568 ̂'■;■י .v217:;..& 33,722 v::v;

2018 לשנת תקציב מסגרת 2017 בפועל ביצוע 2017 תקציב
הפרק שם

שכר עלויות משרות מספד שכר עלויות משרות מספר שכר עלויות משרות, מספר
400 2.75 414' 2.75 400 2.75 מתוך"חינוך" חינוך מינהל ה"כ0

אחרים משרדים עיי■ הממומנות משרות ה"כ0

"ח!נוך" - עמ״ם3 חד פרישה ועלויות פיצו״ עלויות

־"רווחה" פעמיים חד פרישה פיצוי■!עלויות עלויות

"מוניציפלי" - פעמ״ם חד פרישה ועלויות פיצו״ עלויות
/  °  ■ y ׳?  o * r .

•r a U ,V r M
פעמיים חד ופרישה פיצויים עלויות ה"כ0 25 /



 ישראל מדינת
 הפנים משרד

 אי( מקומית)נספח רשות של הרגיל הו־נקציב הצעתמקומי לשלטק המנהל
2 לשבת תקציב ד0א אל דיר 0 1 8

מקומית רשות של הרגיל התקציב הצעת

אדם כוח שירותי *רכישת5 טבלה

2018 לשנת מסגרתתקציב 2017 בפועל ביצוע 2017 תקציב
 שעות מספר

העסקה ... כוללת עלות מספר
מועסקים

 שעות מספר
לץה0הע כוללת עלות מספר

מועסקים
 שעות מספד

העסקה כוללת עלות מספר
מועסקיח

חיצוניים ■ועצים

450 5 426 5 450 5
 כוח שירות■ רכישת
כוח מקבלן אדם

450סה״ב 450

עח( באלפי \ פיתות קרנות תקצוב-6 טבלה

סהייב  הנוות קרן
צנרת

קרנות
אתרות פיתות קרנות

 עודפי קרן
 תב״רים
סופ״ם

ניקוז קרן ביוב קרן  ממכירת קר!
מקרקעין

 ממכירת קרן
נכסים

 היטל קרן
השבחה

 הקרן שם
סעיף

0
יתרת

פתיחה
לשנה

................... 2018 לשנת הכנסות ת

500 500
תקבולים
במהלך
השנה

העברה
מתב״רים

העברה
מקרנות
ואחרות

0
העברה

מתקציב
רגיל

הכנסות
מהשקעוח

500 ■ . rיי ■ ')(:';ף׳;.; 500 no כ 
תקבולים

2018 לשנת הוצאות תחזית
0 העברה

לתב״רים

500 500
העברה
לתקציב

רגיל

•
העברה
לגרעון
י מצטץ
העב!

לקרנות
אחרות

0
תשלומים

אתרים
והוצאות:

500 0 .ד■-■0 ל■ 500 ה"כ0
תשלומים

תחזית
יתרת
סגירה
לסוף
שנת

2018

0 0 ■-. ’י'■ 0^ 0 .י 0 י



אסך אל >ר13מיד117מ מועצה
2018 שנת1> רגיל תקציב

אשראי גיוס תוכנית
'5 צספרו

שנתי ההזר ריבית הלוואת ו משך ההלוואה מטרת ההלוואה תבום

10 שנים פיתוח פרויקטי 2000000



אשד אל דיר מקומית מועצה
ל הקציב 2018 לשנת תי

שנת תקפות ת 2018 ל ערבוי!

ד׳ נספת
 סיום תאריך

הערבות
 תחילת תאריך

(הערבות * ( זערבות סבום
 בגינו המוטב

הערבות ניתנה

<*)
שות ה לא הר הו לצד ערב ש בל



עירוניים תאגידים - מ נספח

 בתאגיד השכירים העובדים מספר
האחזקה שיעור השותף שם

 השתתפות אחוז
 המקומית הרשות
[6ההכנסות] במחזור

 ההכנסות מחזור
 התאגיד של

[₪5(] )באלפי

 מבוקר כספי דוח שנת
אחרון

 בשותפות תאגיד עבור
נוסף גורס עם

 של האחזקה שיעור
 המקומית הרשות

[4בתאגיד]

הקמה שנת צורת
[3ההתאגדות]

מס׳
[2התאגיד]

שם
התאגיד]![

עירוניים תאגידים לרשות אין



 הנהלה הוצאות אחוז
 מסך וכלליות

ההוצאות

 עודף)גירעון( אחוז
 ממחזור מצטבר

ההכנסות

 עודף)גירעון( אחוז
 ממחזור שוטף

ההכנסות

 עצמי הון אחוז
מהמאזן

 על ההוצאה אחוז
 מסך ושכר אדם כוח

ההכנסות מחזור



ארנונה ות מרע
not ו׳ נ

אהרון גכסים סקר ביצוע מאריך ל
 ארנונה תעריף

ם מגורי משוקע ל
ם תעריף  ־ מגורי

ם סימו מק
ם תעריף  ־ מגורי

מינימום

2012 2010 30.9 30.9

שוטף עדכון



ברשומ״ק המים \ק למ> המינהל - מים היאגוד
(1 )ז׳ נספח

הערות תאריך
העירייה י 0בי 2009 הנכסים מפקד הזמנת

2009
 ע״י הנכסים מפקד אישור

התאגידים על הממונה

2010 !שצמ1 הגליל מי מים לתאגיד הצטרפה הרשות



הביוב מפעל
(2)ז׳ פו ס נ

תחזית
קציב ביצוע  ת
2007 2008

קציב ת
2007

ביצוע
2006

 ואחזקת לתפעול שוטפות הוצאות סה״כ
הביוב מערכת

ביוב הלוואות פירעוןהוצאות
0 0 0 C הוצאות סה״כ

ביוב אגרת
הרגיל לתקציב הביוב מקרנות העברההכנסות

0 0 0 ( הכנסות סה״כ

0 0 0 < שוטף גירעון / עורף

201 משנת החל המים תאגיד עי׳י מופעל הביוב מפעל
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DEIR El ASSAD LOCAL COUNCEL

 אסך אל דיר מקומית מועצה
סד אל דיר א

EMAIL1.DEIRELASSAD@GMAIL.COM

15/1/2018

אסך אל המסומיתדיר הרשות של 2018 לשנת הרגיל התסציב -להצעת2א. נספח

 מקינוח להפנטה בנוגע בזאת מצהירים מטה החותמים אנו
₪ אחרים וקרנות השבחה

בהתאם כי 2018 לשנת הרשות של הרגיל בתקציב הרשומה

₪ 500 של בסך ■ורשות מהיטלי אלף

 רין. כל פי על להוראות

ברמה 2018 שנת במהלך להתקבל  אמור זה כסף שסכום או זו בקרן כסף ישנו הכנסה כנגד
גבוהה. סבירה

. מלוות ופירעון ההנדסה מחלקת למימון הכנסה כמקור יועדה לא זו הכנסה

w a ף מז *
ח מונ ז מ חו אפיו מ

המועצה ראש

na-QQRQ^cn הי-זיז - nd.-QaaAAR'i-Qaa^Adi-Qaasddi; 7- ר\לn1aa .*nr-on ו ד ת

mailto:EMAIL1.DEIRELASSAD@GMAIL.COM
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DEIR El ASSAD LOCAL COUNCEL

 אסד אל דיי מקומית מועצה
אסד אל דיר

EMAILl:DEERELASSAD@GMAIL.COM

15/1/2018

אסד אל דיר מקומית מועצת של 2018 לשנת הרגיל התקצי!: להצעת -1א. נספח

 להוראות בהתאם המועצה מליאת לאישור והוגש נערך 2018 לשנת הרשות של הרגיל התקציב -1
.הדין ע״פ

 ידי על אושר 2018 לשנת הרשות של הרגיל התקציב -2

ש סך על 31.12.2017 מיום 4/2016 מס המניין מן לא

 בישיבתה לראשונה במועצה מליאת

ח ש״ אלף 63295 ל

 שהוגש 2018 לשנת הרשות של הרגיל התקציב מסגרת ־3
 ע שאושר 2018 לשנת הרשות של הרגיל התקציב את

.לעיל

בנדון. המועצה ישיבת פרוטוקול מצ׳יב

המועצה גזבר

A

ז י ע י ף ג י מ י
מחי!י»ב\ו נה1ממ

 תואמת במתכונת הפנים משרד לאישור
{3}ו {2} בסעיף כאמור המועצה מליאת »י

משפטי יועץ

* /-V•אי >׳־̂•1׳ ־%־* י
AVo*

ממינה סגן

nd-0080«;01 1ר<ר!>־ - nd-QRRAA8e_qrrqddd-Qaasdd88 חל- זי ר\ל ו  . *•nn־>n ד ז* ח׳

mailto:DEERELASSAD@GMAIL.COM


מנחם שרית סרו ע״י נעיד723 נה
 תלתל יפואד ■י ״ י ■

מספר
 10/01/2018 :תאריך תושבים:

12,275
אסר אל דיר הרשית: שם

י '■'׳V'■ .';V* ־•'.7:; mmnn״ אדם בית
מערות  ב״א תקציב

בש״ח
 לעובד עלות

בש״ח
 ב״א תקן

מחושב כ״א תקו במות מתקן סוג תקצה

123,76*

0.25 מוס״ח( מקלטים)כולל 2S ער שבה ברשות - מקלטים

723.1
1 טוש״ח( מקלטיס)כולל 49-25 בין שבה -ברשות מקלטים
2 מוס״ח( מקלטים)כולל 99-50 בין שבה ברשות - מקלטים
3 מוס״ח( מקלטים)בולל 150-100 בין שבה -ברשות מקלטים
* מקלטים)כוללמוס״ח( 150 מעל שבה ברשות • מקלטים

פרטיים מקלטים 1500ל- פקח 0.00066666 משותף/פרטי מקלוט ובקרה פיקוח 723.12

העובדים שמות לרשום יש ב״א תקציב סה״ב
הג״א; לטובת המועסקים הועבדיס שמות

0דשייזמי ,חומרימ0^שי&וצי ונמזוגי ביטוח מים, חשמל, ארגונה. ־ ושיקום אחזקה
הערות  אחזקה תקציג

בש״ח
 למתקן פתח

בש״ח
1 כמות מתקן סוג תקנה

16,000

כמות להזין גדיש

1,600 10 רגילים מקלטים עבור לרשות מקלטים ואחזקת חלפים חומרים, 723.42
מוס״ח כולל 850 850 תכליתיים דו מקלטים עבור לרשות מקלטים ואחזקת חלפים חומרים,

1 מקלט שיפוץ לפחות 50,000 מקלטים 15 עד בהן ברשויות - מקלטים שיפוץ
1 מקלט שיפוץ לפחות מקלטים 50-15 כין שבה ברשות - מקלטים שיפוץ

מקלטים 200-50 בין שבה ברשות - מקלטים שיפוץ
מקלטים 200 מעל שבה ברשות ־ מקלטים שיפזץ

3,600 3,600 למפקדה/יקל״ר ציוד ורכש תיקוגים בדק בינוי, אחזקה, עבודות '723.421
אחרות הוצאות * נפה 723.430

רשויות בין העלות לחלק יש יקל״ר / נפה למפקדת מבנים הרחבה/המאמת 723.751

מפתחות ע״פ למרה״פ/חמ״ליס מבנים הרחבה/התאמת 723.750

- 5,600 5,600 1 ביוב חשמל, מערכות מבנה, תיקוני / אחזקה - רשותי חירום מחסן 723.420

5,000 אש כיבוי ציוד מדפים, ותיקון רכש - רשותי חירום מחסן 723.450

קודמות שנים הוצאות ע״פ סיס - רשותי מחסן נוספות חובה והוצאות מי 723.435
1,908 בדק - מ״ר 100 עד מגן ערכות מחסן

723.7543,812 בדק - מ״ר100-200 מגן ערכות מחסן
 לכל ₪ 11 ועוד 0213,812
מטר 200 מעל מטר 3,812 מ״ר-בדק 200 מעל מגן ערכות מחסן

10,000 10,000 תושבים 25,00 עד לרשויות הפעלה מרכז אחזקת
723.42015,000 תושבים 50,000-25,000 בין לרשויות הפעלה מרכז אחזקת

20,000 תושבים 50;000 מעל לרשויות הפעלה מרכז אחזקת
 5ל־ אחת תקופתית בדיקה

שנים 1,800 ש בהם במקלטים וסינון אורור למערכת תקופתית בדיקה מערכת י

1500 500 3 וביטוח( לחירום)רישוי ייעודיים נגררים אחזקת
92,550 4•

התגוננות ציוד דפש

הערות
 ציה׳ תקציג

שי ממון  אי
בש״ח

 לערכה פתח
בש״ח

»  1 ערכות כמות
גדרשת מועצה סיג תקצה מסי

בהנחיות ג׳ נספח ע״פ 24000

» י ד l במות לחעיב נ im i t

1,600 15 ואפוד אישי־קסדה מיגון ציוד ערכות
הצורך במידת723.44 17,700 מ״ר 25-50 ואורור סינון מערכת רכש

הצורך כמידת 29,500 מ״ד 50-100 ואודור סינון מערכת רכש

תו״ע פי על רענון רכש,  אמצעי משלימה. התראה אמצעי ע״ר, אמצעי התקן, עי׳פ אש פיכוי אמצעי :למתקן התגוננות ציוד
■ סל חילוץ 723.93

במקלט להימצא מחויב 30,000  פנסי זבל, שקיות כימיה, שירותי מיכלשתייה, ע״ר, אש, מבוי למקלט)מטף ייעודי ציוד רכש
הג׳׳אן חוק * לתקנות אשפה)בהתאם פחי חירום,פנסים, תאורת מסשירת. אצעי מאוורים. זי־קור, 723.93

ובאישור להנחיות בהתאם 300,000 ציבורי כמחסה קרקעי תת חניון להתאמה אמצעים רכש 723.93
 הנדרש למיני בהתאם

מאושרת ותוכנית 5,000 לחירום אמצעים רכש 723.931

תיאום ע״פ שו״ב(, ובקרה שלישה ,מע ם) מקלטים ניהול שליטה, מע׳ לחירו 723.931

תיאום ע״פ פעילות נהלים, - תפקודית רציפות

59,000 ה״כ ד ס מ ת צ התגוננו
׳‘י'•' י 1 ו:פיטו טרקוקים״קעגדות

הערות
 פרסים תקציב
 וביטוח העברות

בש״ח
כמות להזין בדרש

׳תושבבש״ח ס מספר שגי תו פירוט תקנה מס׳

תושבים 1000ל- ₪250 3,069 0.25 12,275 פירסומיס/הדרבה 723.63
בהנחיות ב׳ נספח ע״פ 2,000 אפסנאות)בשקלים( דו״ח 0ע״ בטוח לצדכי ביטוח-שווי 723.44

במינוס משותפים פרטיים מקלטים בקרת מאכיפת הדשות של צפויות הכנסות 724.451

 0נ׳0מח א/אתזקה/ב*טוח“נ
ומפקדות

 גזאילו/לאילז ז
ל/משנלם

 ולפר לרושב נדרש
מתקג רשויות

רשות עבור משותפות הוצאות במימון כהשתתפות תשלוס 723.812
במינוס תקבול ( מרשות משותפות הוצאות במימון כהשתתפות )תקבול 723.91

5,069 ב ה״ ם, ס מי סו ר ת פ ח העבדו טו בי גש״״ת ו

136,619 מקומי הג״א תקציג סה״ג

 ,ר חתימת
רשות



אסר אל in -2018 לשנו* ארצי לל3 א/;הג 3צי17ת21 השתתפות

ת סרו ע״י ■ד נעו אד מנחם שרי פי חלחל ו

 כלל בהג״א השתתפות נקציב 1 סה״ב
אוצי

המחוז על הממונה ימת1 ח

בש״ח תקציב

72,424

חתימת
מפקד
המחוז



Page 1 of 10מקומית רשות של הרגיל התקציב הצעת

 ישראל מדינת
 הפגים משרד

מי1מק לשלט!! המנהל

י*.

הלאומי o'oeun היריון

אי( )נסמח מקומית רשות של הרגיל התקציב הצעת
1 ־800-200-560 טכנית: לתמיכה הממשלתי והמידע השירותים פורטל והדרגה מידנו «ם13ה משרד אתר

טי © ^פד ס טו ד ׳ .י ,’ ׳ ~ *׳׳> ־' 1 ־* ג מ ״ ״ ” ׳ ;

01/01/2007 גיוסה: תאריך 1.0 גירסה: 2212173877אסמכתא: 100 :0910 ר90» 22/1/2018 מאריך:

 המקומית הרשות שט

i "*tinד0א אל דיר

התקציב שנת

ראשונה . ־ 2018

ooion הגשת

"f *קודמת להצעה שינו

קשר איש פרט•

משפחה שט
די0א

פרט׳ שט
ף0•ו

תפקיד

ישוב
ד0א אל דיו

כתובת
רהוב

גבל אל

מיקוד בית פר0מ
905 20188

טלפון מספר
9886655 04

נייד טלפון מטפר
5245241 050 -

פקט מספר
6686591 04

אלקטרוני *דואר
yusufasadi@hotmail.com

לטופם הערות

 31/12/2017 במליאה התקציב אישור תאריך
המקומית הרשות של הרגיל התקציב ־־הצעת1ט.בלה 55

₪{ )באלפי ההכנסות צד !

התקציבי עיף0ה
 שנת ביצוע

2016 
וייחידוח

ביציע שנת ביצוע מסגרת
2017 נוקדמ 2017 התקציב , .בשימוש 1 , לדוח')־־* ממודח חח1\ממ לשגת

גולל 0שימ*י
T>1S>1»nr1

מסגרת
התקציב
לשגוז

22/ 1/2018about:blank

mailto:yusufasadi@hotmail.com
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התקציבי הסעיף

תמים

עצמיות
חינוך

עצמיות
רווחה

עצמיות
אחר

סה״כ
הכנסות
עצמיות

תקבוליט
ממשרד
החינוך

תקבולים
ממשרד
הרווחה

תקבול׳ם
ממשלתיים

אחרים
 בלל* מענק

לאיזון
מענקים
אחרים
ממשרד
הפנים

טה״ב
תקבול'
ממשלה

תקבולים
אחרים
 הכנסות

 ובג*ן פ ח״
 שנים

קודמות

 שנת ביצוע
2016 

 )מחירים
שוטפים(

0

187

45

2,000

10

8,307

24,790

4,875

1,326

16,367

792

48,150

11

12

632

no הכנסות ג 
 הנחות לפני

 וכיסוי בארנונה
נצבר גרעון

57,089

הנחות13
2,676בארנונה

 הכנסה
 לכיסוי 14

נצבר גדעון
 הכנסות סה"כ
59,765מותנה ללא

הכנסה15
מותנה

מסגרת
התקציב
לשנת
2017

227

50

2,535

9,053

26,582

5,000

2,640

15,964

50,186

59,239

3,000

62,239

שנת ביצוע
2017

)מתירים
שוטפים{

400

50

1,118

7,889

26,852

5,344

2,213

15,963

1.052

51,424

59,313

2,717

62,030

מקדמים
בשימוש
הרשות

100%

100%

% 100

% 100

% 100

100%

100%

% 100

100%

% 100

% 100

% 100 

% 100

ביצוע
2017

למחירי מקודם
2018

400

50

1,118

7,889

26,852

5,344

2,213

15,963

1,052

51,424

59,313

2,717

62,030

 כולל שינויים
התייעלות

67

714

1,360

863

156

873

(1,218)

(1,052)

!378)

982

283

1,265

מסגרת
התקציב
לשנת
2018

467

50

1,832

9,249

27,715

5,500

3,086

14,745

0

51,046

60.295

3,000

0

63.295

0

22/ 1/2018about :blank
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שנת ביצוע
201B

 )מחירים התקציבי הסעיף
שוטפים(

59,765  הכנסות סר,"כ
מותנה כולל

₪( ).באלפי ההוצאות צד

 שנת ביצוע
2016 הסעיף

)מחירים התקציבי
שוטפים(

9.777 שכרנלל■ 16 \

 6,817 מפעילי 17 ;
כלליות >

18

15,594

18,783

מסגרת
התקציב
לשנת
2017

52,239

מסגרת
התקציב
לשנת
2017

10,066

9,071

 מפעל
המיס

 סר,"כ
 הוצאות
כלליות

 שכר
 בדי1ע 19

חינוך

ע ״>׳ תע ל, 11,162 י
zu חינוך 

29.945 חינוך סהי׳כ

שבר
2,270 עובד׳ 21 ;

רווחה

f ת מ ל, ע, 4,748 פ
רווחה

7,018 רווחה סה"כ

פירעו/־
0 מלוות 23

וביוב מיש
פירעון-

1■2ן4 מל״ת 24
אחר
סה״ב

פירעון־מלוות
1,214

ת25 או צ  488 חו
מון מי

הוצאות
 בגי! 26

בחירות
הוצאות

ח"פ
 ובגין 27

שנים
קודמות

הוצאות סהי׳ב

22/1/2018

901

00

1,200

מקדמים שנת ביצוע
בשימוש 2017

הרשות )מחירים
שוטפים(

62,030

ע״ייי ״ מקדמים ג־
בשימ!ש ׳

 )מחירים
שוטפים(

10,034

7,329

490

הרשות

100% 

% 100

% 100

19,137 17,363

21,311 21-047 % 100

100% •10,096 ־10,161

31,472 31,143

2,345 2,487 % 100

4,595 5,140 % 100

6,940 7.627

100%

263!, 100%

1,200 1,263

388 % 100

ביצוע
2017 

למחירי מקודם
2018

62,030

ביצוע
2017 

למחירי מקודם
2018

10,034

100%

100%

7,329

17,363

21,047

10,096

31,143

2,487

5,140

7,627

1.263

1.263

388

 כולל שינויים
התייעלות

1,265

 בולל שינויים
התייעלות

661

1,376

2,037

545

(87)

(63)

(63)

(38)

100

מסגרת
התקציב
לשנת
2018

63,295

מסגרת
התקציב
לשנת
2018

10,695

8,705

19,400

21,592

207 10,303

75231,895

2,400

(190) 4,950

(7,35° Q77

1,200

1,200

350

100

abouf.b lank
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הסעיף
התקציבי

 הנחות לפני
 בארנונה

 גרעו! וכיסוי
נצבר

 שנת ביצוע
2016 

 }מחירים
שוטפים(

56,160

28

29

הנחות
בארנונה
הוצאה
לכיסוי
גדעון
נצבר

2.676

792

 ת1ר.וצא סר,"כ
מותנה ללא

הוצאה30
מותנה

 הוצאות כ”סר,
מותנה כולל
)גרעון( עודף

59.628

59.628 

137

מסגרת
התקציב
לשנת
2017

59,239

3,000

62,239

62,239

 שנת ביצוע
2017 

 )מחירים
שוטפים(

57,784

2,717

60.501

60.501 

1,529

מקדמים
בשימוש
הרשות

% 100

% 100

100%

ביצוע
2017

למחיר• מקודם
2018

57,784

2,717

60.501

60.501 

1,529

 כולל שיחיים
התייעלות

2,511

283

2.794

2.794 

(1,529)

מסגרת
התקציב
לשנת
2018

60,295

3,000

63,295

63,295

״ בנ-הר2 מבלה ׳, ת n,o״ ״ ״ ״, ״, מי, ״ ל בתקצי! מקבילות , ל ™ המקומית הר״,ת ״

₪( )באלפי ההוצאות צד

עון ר ת פי לוו  מ
0מי

עון ר ת פי לוו  מ
ב ביו

ת פירעון. לוו  מ
ם שי כבי

עון ר ת פי  מלוו
ל עו תי

עון ר ת פי לוו ׳,80 762 מ
ח תו חר לפי א

780 762 פירעון סה״ב
לפיתוח מלוות

עון ר ת פי  מלוו
א ח של תו פי ל

788 762 סהי׳ב
מלוות פירעון

ת ק חל 1.630 י 183g מ
ה ס הנד

ה"כ ת ס או  הוצ
ם מי

תקצ־גש™ .«עשנתג
2018 2017 תקציבש״ז

2016 2017 2017

1,151

1,151

1,151

1,422

1,200

1,200

1,200

1.455

הוצאות ה"כ0 י

22/ 1/2018

about:blank
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התקציבי הסעיף

תקבולים | ,
 ־ד1ממש .7 ־*

הרווחה ! {
תקבולים | |
מומשלתיים .8 ן

onfhft 1 ן
Q I בללי מענק

'תקציב
2017

 תוכנית פי על
הבר^ה

5,000

אחרים מענקים ן10
נים3ה ממשרד I ־ !

2,640

15,864

 כולל שינויים
הת״על!ת

500

446

(1,219)

 תקציב
2018 

 תוכנית פי על
הבראה

5,500'

 התקציב מסגרת > שינויים
לשנת j 2018 מתקציב

I 2018 | הבראה תנכבית פ׳ על

!
4•
I

3,086

14,745

5,500

3,086

14,745

 סה״ב
50,18686051,04651,046ממשלה תקבולי

תקבולים11.
אחרים
 פ הכנסזתזז

 שנים ובגין ן .12
קודמות

 לפני הכנסות סה״ב
 באלמנה הנחות

נצבר גרעון וכיסוי
הנח!ת , :
בארנונה \ י יי

 לכיסוי הכנסה \14.
f נצבר גרעון

 הכנסות כ סה
מותנה ללא

מותנה הכנסה ,15

 מ1הכנס סהי׳כ
מותנה כולל

fc9,2391,06660,295

-i-

60,295

3,000! ׳!3,0003,000

62,239

62,239

1,056

1,056

I
i

63,295 J

- -ד,ין- I
63,295

0
t־   ' ~ ־' 

j 63,295
>u!u1u>!»■ «fc» ».;W1■ +

T  - 

63,295 |

(to ההוצאות)באלפי צד

* ת^ציב I
כולל שיגו״ם j 2017

התייעלות ' תוכנית פי על התקציבי הסעיף
ן הבראה I

629 10,066 כללי שכר .16^

(366) 9,071 | כלליות ת1ל1פע .17

4

4; r  s gיי ־
ו 2018 מתקציב !

j הבראה תוכנית פי על | ת.״■" עלפ־
j ׳ הבראה י

ן . 10,695

 התקציב מסגרת
 לשנת
2018

about :blank
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תקציב ן
2 0 1 7

ת על כני תו פי התקציבי עיף0ה

הבלאה

2,345 בדי שכר ! 2*• עו
רווחה

4,595’ ת .22 רווחה פעולו

 כולל 0י שינוי
,התייעלות

55

355

 תקצוב
2018 

ת1ת פי על  »י
הבראה

'2,400

 שינויים
 2018 מתקציב

הבראה תוכנית פי על

 התקציב מסגרת
 לשנת
2018

2,400

no 6,940דווחה כ

״ פירווון^מלש? , ״
ב1ובי מים | י
ע ן 24 ת1ן-מל1פיר  ו
תר I י א

־“ ־ ־ ? ג ־ ־
פירעון-מלוות

410
1-%•*- י* י*. 1ג

4,950 

7,350k

f   ---
i 4,950

| 7,350

1,200! ,
-  ....  J ji

׳*־ ־*“׳־י־  T  
1,200 [

490 25. f מימון הוצאות
f״

 בגין הוצאות 2״
ת חירו ב

פ1הוצא 1 ת"  ת
ם ובגין . .27  שני

ת 1 קודמו

59,239
כ0 ת ה" פני הוצאו  ל

ת ה הנוזו ארנונ  ב
ם! עון ,וכי ר בר ג צ נ

3,000 Jiinin 28
בארנונה

(140)

100

350

100|

1,200

' 1:200

350

100

r ־
1,0^560,29560,295

3,000

 לכיסוי ה!צאה29.
צבר גרעון נ

no כ ת ' צאו  הו
ה ללא תנ מו

מותנה הוצאה ] .30

 נ1הוצאו ר."כ0
ל ל ה מ תנ מו

62,239

62,239

1,056

1,056

דף ע עו ר ג ן(1)

T
ו"

,""I
..I .

j 63,295

ר ״ר
J  . . ג . ״ ; . ״ ;  _ 

I 63,235

ן 3.000
I— ;--—

0

י 63,295

f 0

| .63,295

הסבר דבר*
A
!V

̂^0ו/תקצ»¥1ל^יופ משת?ת1-שצ^4 :@«ט,ב.דח SkliCrtHfcA affix t* 1 .ii.SUwi »>— ip**....'׳:,..fe. # ^ :1.^׳■,.׳:.:

ת הנהלה כלליו ו

ו

2018 לשנת ב“תקצי מסגרת2017 תקציב 2017 במעל ביצוע !
שכר עלויות משרות מספל ^ שכר ■עלויות ן מעירות מספר f שכר עלויות משרות מספר

2 ' 1.382 2

6 כללי מנהל |

7! י כסופי מנהל !

22/1/2018

1,364

1,419’

1,255

about:blank
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הפרק שם

ה;־כ0
הגהלר,
!כלליות

2018 לשנת תקציב מסגרת2017 בפועל ע1ביצ2017תק$*ב
^ שכר עלויות משרות מספר ! שכר עלויות | משרות מספר 1 עלוומ~שכר j משרות מספר

044,,154־
I

f
153,548164,038

מקומיים שירותים

2017 תקציבהפרק שט .m• .11111 im HI i״■ו!..,,.!!, 0לשנת תקציב מסגרת ו 2017 על1בפ ביצוע 2018--- , .    .*1.1
שכר ת1עלוי משרות מס״פר ן שכר עלויות משרות מספר j עלויותשכר ̂ משרות מספר

2 תבתאה

3 וביטחון שמירה

ר בני] תכנון 3 עי

 257 ן

! 800

1 477

! 2

! 3 וI ־
, 2

ם נכסים '6726ציבוריי

254

707

456

727

-I  .
260

784

720

757

 ’ 0שירות>
, שתים עירוניים

עירוני פיקזח

ם 1 תי  1 שירו
חקלאיים

7" l> "no
 שירותים
; מקומיים

ממלכתיים תים1שיר

הפרק שם

j— — ־—

1■ i .  -

I 1 I
ו 

I !

142,006132,144

»״■ 1

,4 .
1

i.
1s2,521

2017,תקציב

 ימך ח

ת תרבו

ת או ברי

 משרות מספר
144 

8 

'1”

 שכר עלויות
! 21,311 י

j 800'

ן 187

2017 בפועל ביצוע ,
שכר עלויות ־ משרות מספר

144 

8 

’ 2

21,047 I 

1,055 J
18cH~

 2018 לשנת יבתקצ תמסגר
ו שכר עלויות משחת מספר

ו י

-+----

145

8

2

2,48717 172,345171רווחה

21,592

1,042

190

2,400

דת

ל" קליטת ה ע

 1 הסביבה איכות

חר א
-I  --~

 שירותים סה״כ
I170!24;643171, ממלכתיים

!
24,769 I

-.1, ^

17225,224

 2017 תקציב
שכר יות1על ! משחת מספר

22/1/2018

2018 לשנת תקציב מסגרת J 2017 בפועל /נ1ביצ
שכר עלויות משחת מספר 1 שכר ת1עלוי j משרות מספר

about:blank
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2017 בפועל ביצוע 2017 תקציב ---------------------------------------------.---- הפרק ש□ |
שכר עלויות j משחת מספר שכר עלויות ̂ משרות מספר ן

2018 לשגת תקציב מסגרת
שכר ת1עלו׳ משרות מספר

בלל• נ׳וידע

ר
הפרק שם

ך" חינוך מינהל ה"כ0 ח׳נז ך" תו 2.75 ! מ

2018 לשנת תקציב מסגרת 2017 בפועל ביצוע 2017 תז{ציב

1Iז שנר עלויות
משרות j משרות י3°מ 5 שבר עלויוול . י00מ שכר עלויות |

\ -
4002.75414 י!

ת כ ה0 שרו ת מ מנו ם י ע הממו שרדי  מ
אחרים

2.75 י

־׳־:־ - ־ז,
400

ת1ו/ פיצויי עלויות ה לויז ש  חד פרי
״חינוך״ - פעמיים

שה׳ ועלויות פיצוי• עלויות  חד פרי
ה" • פעמיים ח "רוו

ת1על צ יו ת יי1פי ה ועלויו ש  חד פרי
פלי" פעמיים צי מוני ־"

ת ה"כ0 ה עלויו ש פרי ם.ו צויי  חד פי
פעמיים

2017 תקציב

 מס&׳ר
I מועסקים

 יועצים 1
חיצוניים׳

ד.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- —,
ת ו ש  רכי

תי ח  שי
 מה
 אדם

 מקבלן
ם כה !אד

1 וי"נ0 י

450

2017 בפועל ביצוע

^ —ר־״ ij]^n~'rri- j ,̂ i  f ^ r p i r ^ T! ןוו  !  J ip f in i j1w« u > |n n n ifj& * ־!r ווו  i ^ n '1 1

2018 לשנת תקציב מסגרת
מספר

שעות כוללת עלות !
העסקה

I ____ מספר
עלי״״לל* ! מועסקים י תכוללת1על : מ״/נסקלם העסקה

450

426

426

450

450

 מספר
 שעות

1 העסקה

ברי הסבר ד

22/1/2018

A
* if

about.־blank
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ק נכסים ^קרן'ממכירת' j ^יבחה ז^טל קר!סעיף הקרן שם ביוב קרן > מקרקעין ממכירת ־ן1|
2018 לשכה פוביחה יתרת

2018 לשנת הכנסות תחזית
הלך תקבולים מ השנה ב

 רים מונב העברה

ואהרות לקרנות העברה

רגיל מתקציב העברה

מהשקעות הכנסות

תקבולים סה"כ

500

1־500
2018 לשנת הוצאות תהזית
ב לתב״רים העברה
500רגיל לתקציב העברה

 מצמבר לגדעון העברה

 ת רו אה לקרמת העברה

והוצאות אהרים תשלומים

_______ תשלומים סר״״כ
לסוף סגירה יתרת תחזית

1. .♦♦־־ -

500
— I.
J .}

?־4•׳—יי
i.

ז
־ ד

&

,, at; *r4? ־■ i f  Jl׳ ■  ■aV-il: ■a: Z

 המקומית: הרשות מועצת במליאת התקציב אישור ל1*פרוטוק

 המקומית: הרשות מועצת במליאת התקציב אישור בדבר *הצהרה

יגי־יי *נספחים

docx.2 

docx.3 

docx.4

jjj docx.5 כאלה(: ישנן הרגיל)באם לתקציב פית׳ווו היטלי מקרמת העברות 1בדב הצהרה

H docx.5 הרגיל: לתקציב הסברים

jjjj חתימה זנות בעל■ • ומשרות: לשכר הסברים

C



DEIR E l ASSAD LOCAL COUNCEL

 אסד אל דיר מית1מק מועצה
אסד אל דיר

EMML1DEIRELASSAD@GMAIL.COM

 אסד אל דייר המקימית המועצה

 6/2017 מט המניין מן לא ישיבה

 31.12.2017 מיום

המועצה מליאת פרוטוקול

נובחים

 הרשות ראש מקום ממלא סנעאללה- נסר עוי׳ד

 המועצה חבר אחמד- דבאח מר

 הרשות לראש מוסא-משנה מוחמד מר

 הרשות ראש וסגן חבר וזוסין- גמר מר

 המועצה רבאח־־חבר אסדי מר

 המועצה אחמד-חבר חרמה מר

 המועצה חבר עומר נעים מוחמר

 המועצה חאלד-חבר עותמאן עו״ד

 משפטי נעמה-יועץ חליל

 המועצה גזבר יוסף־מזכיר אסדי

.פנים מגקד - דבאח עזאת

2018 תקציב !..אישור

.2018 לשנת התקציב הצעת את להציג מהגזבר ומבקש החברים את מברך סנעאללה עו״ד הרשות ראש מקום ממלא

 2018 לתקתיב הכנה ישיבות כולל 2017 שנת של והכנסות הוצאות על המבוסס הבא המסגרת דף את מציג הגזבר
.•והרווחה החינוך מחלקת עם בעיקר

צעדרים
המועצה אבראהימ-חבר אסדי מר

אסדי חמייד עלי מר

סאלחה מונגי עו׳׳ד

היום סדר על

04-9989591.פקס ־ 04-9886655-9885444-9885445 טל. ־20188 מיקוד: ,1ת.ד.

mailto:EMML1DEIRELASSAD@GMAIL.COM
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DEIR E l ASSAD LOCAL COUNCEL

 אסך אל דיי מקומית מועצה
ך ס א ל א י י ד

EM AILrDEIREL ASS AD@GMA1L.COM

נספחים
טיוטא
תקציב
2018

שינויים צפוי ביצוע
תקציב
2017
מעודכן

הכנסות

1 נספח 6900 659 6,241 6241 כללית ארנונה

2 נספח 467 240 227 227 חינוך עצמיות

3 נספח 50 0 50 50 חוחר. עצמיות

4 נספח 1832 532 1,300 2535 אחר עצמיות

0 9,249 1,431 7,818 9,053 עצמיות ה"כ0

0

5 נספח 27715 515 27,200 26582 החינוך ממשרד ,.בולים

6 נספח 5500 300 5,200 5000 הרווחה ממשרד תקבולים

7 נספח 3,086 226 2,640 2640 אחרים ממשלתיים תקבולים

8 נספח 14745 (1.219) 15,964 15964 לאיזון כללי מענק

60,295 1,473 58,822 59,239
 מצטבר גרעון וי0כי לפני הכנסות ה'׳כ0

בארנונה והנחות

9 נספח 3000 0 3,000 3000 בארנונה)הכנסות( הנחות

63,295 1,473 61,822 62,239 הכנסות סה״ב

0 הוצאות

10 נספח 10695 497 10,198 10066 כלל• שנר הוצאות

11 נספח 8805 (138) 8,943 9071 כלליות פעולות

12 נספח 21592 424 21,168 21311 חינוך עובד* ׳

13 נספח 10303 803 9,500 10161 חינוך פעולות

14 נספח 2400 55 2,345 2345 רווחה עובדי שכר

15 נספח 4950 150 4,800 4595 רווחה פעולות

58,745 1,791 56,954 57,549

 מלוות, פרעו! לפני הוצאות ה״כ0
 והנחות מצטבר גרעון כיסוי מימון,

בארנונה

16 נספח 1200 0 1,200 1200 וביוב מים מלוות פרעון

1200 0 1,200 1200 מלוות פרעון סה״נ

17 נספח 350 10 340 490 מימון הוצאות

9 נספח 3000 0 3,000 3000 )הוצאות( בארנונה הנחות

63,295 1,801 61,494 62,239 הוצאות סה*'כ

0 0 (328) 328 0 עודף)גרעון(

04-9989591פקס. ־ 04-9886655-9885444-9885445 טל. -20188 מיקוד: ,1ת.ד.
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אסד אל דיי מקומית מועצת
אסד אל דיי

DEIR E l ASSAD LOCAL COIJNCELEM  A IL jD EIREL ASS AD @ GMAIL.COM

ה ציפייה ישנה ₪, אלף 1219 ב 2017 שנת לעומת קוצץ שהמענק לציין מונ א  ₪ אלף 659 של גבייה תוספת ל
זה. קיצוץ שיכסו ובעצמיות ממשלה בהכנסות עלייה ועוד

₪. אלף 63080 על עומד התקציב היקף

תקצב בקשו המועצה חברי ,רוב ג ו ב בנספחים המופיעים וההכנסות ההצאות פירוט בעניין ת ל הוצאו  ב
. לסטודנטים רגילות מלגות ₪ אלף 50 ועוד הפיס מפעל עם משותף סטודנטים מלגות ₪ אלף 125 החינוך

ם פדגוגית תוכנית עבור ₪ אלף 200 של סכום לתקצב נוסף שינוי נתבקש כן מצו  הספר בבתי פערים לצ
ת בוגרי בה שיועסקו הביניים,תוכנית ובחטיבת היסודיים בהוראה. סטג להם להקנות בכדי להוראה מוסדו

שור הכל העצמי הניהול תוכנית חשבון על חלקם המועצה דרך אלו עובדים של ההעסקה  החינוך משרד באי
והתרבות.

04-9989591.פקס ־ 04-9886655-9885444-9885445 טל. ־20188 מיקוד: ,1ת.ד.
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הפנים משרד



P a g e  1 ojf-i 0

 ישראל מדינת
 הפנים משרד

מקומי לשלטון המנהל

מקומית רשות של הרגיל התקציב הצעת

gpv
רולאומי הטפסים רוח

אי( nDOfc) רשות של הרגיל התקציב הצעת
שלתיהממ והמידע השירותים טל כיור והדרכה מידע הנתים שרד :או;ר_ה

0ר.טופ פרט■

1-800-200-560 טכנית: לתמיכה

01/01/2007 גירסה: תאריך 1.0 גירסה: 1114484010אסמכתא: 100 ;0910 מספר 11/1/2018 תאריך:

 המקומית הרשות שם

ד0א אל דיר

התקציב שנת

ראשונה- 20181

הטופט ״הגשת

קודמת להצעה שינוי <”

שר איש פרט■ ק

משפחה שם

ד0א אל דיר

טלפון מטפר

:? 04 ו 9886655;

פרטי שם
ף0יו

נייד טלפון מטפר

5245241 050 :I

כתובת
רחוב

גבל אל

פקס מספר

16686591! 04 I

תפקיד

מיקוד בית מספר
!905 :20188

אלקטרוני *דואר
yusufasadi@hotmail.com

לטופס הערות

 31/12/2017 במליאה התקציב אישור תאריך
ה 7 ל ב ת1 ט ע צ ה ב - צי ק ת רגיל ה ת של ה שו ר ת ה מי קו מ ה

₪( )באלפי ההכנסות צד

י׳ניא ! 1  6,075 ־נ
! כללית

שנת ביצוע j מסגרת j שנת ביצוע !
I 2016 ! I 2017 התקציב I התקציבי הסעיף ־ . ...... )מתירים לשנת )מתירים ! י 1

j ! )שוטפים( 2017 שוטפים

1 M ! א^ 6,321 :! 6,241 6,075 נה?

מקדמים
בשימוש
הרשות

100%!

ביצוע
2017

למחירי מקודם
2018

6,321

 כולל שינויים
התייעלות

579

מסגרת
התקציב
לשנת
2018

6,900

מפעל

14/1/20184 !about:b lank

mailto:yusufasadi@hotmail.com

