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מטרות ויעדים עיקריים של המועצה לשנת 
 2016התקציב 
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 .תכנית עבודה רשותית תוך שמירה על פעילות תקציבית מאוזנתביצוע 1.

להתייעלות ארגונית מתמדת תוך שיפור תהליכי העבודה וטיוב חתירה 2.

 .תהליכי הרכש וההתקשרויות

 .עדכני ואיכותי, GISבסיס נתונים רשותי מבוסס יצירת 3.

התוויה והוצאה לפועל של תכנית שינויים מבניים בחינוך העל יסודי  –חינוך 4.

 .תוך שימת דגש על חינוך טכנולוגי איכותי

יצירת  . 106שיפור וייעול הטיפול בפניות התושבים למוקד  –לאזרח שירות 5.

  .בסיס לאמנת שירות של המועצה כלפי תושביה

פיתוח וטיפוח מרכז המושבה תוך יצירת התחדשות עירונית   –העיר חזות 6.

 הבילוי והפנאי , והפיכת מרכז המושבה למוקד הפעילות העסקית

הפחתת פחת . בניית תהליכים ושדרוג מערכות משק המים והביוב –תשתיות 7.

 .המים ושיפור השירות לאזרח

הוצאה לפועל של תכנית איסוף וטיפול בפסולת ביתית   –הסביבה איכות 8.

 בדגש על מחזור והפרדת פסולת במקור
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נושאיםסיכום לפי  – 2016תוכנית פיתוח   

היטל מים וביוב היטל סלילההיטל השבחה

42.54%   3,585   4,843      1,000      3,445           398         8,428כבישים תחבורה ובטיחות

52.77%   3,910   3,500           -      3,500            -         7,410פיתוח שכונות

22,284   7,819           -      1,000        6,819      30,643הקמה שדרוג ושיפור בטיחות במבני ציבור  72.72%

74.00%   3,515   1,235           -          -        1,235         4,750פיתוח שצפ"ים,מתקני ספורט,איכות הסביבה

71.05%   1,129      460           -          -           460         1,589ועדה מקומית ותכנון עיר

65.79%   5,000   2,600      2,100          -           500         7,600פיתוח תשתיות מים ,ביוב וניקוז

20,457      3,100      7,945        9,412      60,420סה"כ  39,423  4             

מימון חיצוני %

קרנות הפיתוח של הרשות

אומדן ל -2016 מימון חיצוניסה"כ קרנותנושא
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 מימון  סיכום לפי גורם  – 2016תוכנית פיתוח 
20162015

             19,022             20,851קרנות רשות

               7,500             14,103משרד החינוך

               4,350               2,983משרד התחבורה

               5,000רשות המים

               1,454משרד הפנים

               2,790הגנת הסביבה

               2,800               5,614מפעל הפיס

                  350               2,367משרד הרווחה

               2,150משרד השיכון

               1,000השתתפות בעלים

                  910רמ"י

                  525טוטו

                  300משרד האנרגיה

                  196משרד התמ"ת

                  177קרן שיפורים

               5,550אחרים

             39,572             60,420סה"כ



 2008-2016מענק איזון לשנים   

16ינואר  07  5 

סה"כ מענק

20168,229        

20159,380        

201411,387      

201312,876      

201212,868      

201112,858      

201012,044      

200919,684      

200821,049      



 התפלגות תקבולים – 2016תקציב שוטף 
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פרק תקציבי
תקציב 

2015

הצעת תקציב 

2016
ההפרש

שיעור 

ההפרש

82,00085,0003,0003.53%ארנונה

14,58523,7209,13538.51%הכנסות ממים וביוב

15,09219,9534,86124.36%יתר עצמיות

3,0193,65063117.29%עצמיות חינוך

645706618.64%עצמיות רווחה

38,09340,6862,5936.37%משרד החינוך

22,50222,056-446-2.02%משרד הרווחה

3,9373,692-245-6.64%משרדי ממשלה אחרים

9,3808,229-1,151-13.99%מענק כללי

2,9201,270-1,650-129.92%תקבולים אחרים

11,65011,65000.00%הנחות מארנונה

203,823220,61216,789סה"כ



 התפלגות תשלומים – 2016תקציב שוטף 
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פרק תקציבי
תקציב 

2015

הצעת תקציב 

2016
ההפרש

שיעור 

ההפרש

28,20929,3061,0973.74%שכר כללי

51,49253,6282,1363.98%פעולות כלליות

16,91827,85210,93439.26%הוצאות מים

22,90025,7802,88011.17%שכר חינוך

33,21833,4732550.76%פעולות חינוך

6,6956,8701752.55%שכר רווחה

26,32625,313-1,013-4.00%פעולות רווחה

4,7824,822400.83%פרעון מלוות

1,1301,33520515.36%פרע"מ ביוב

40350310019.88%הוצאות מימון

10080-20-25.00%העברות והוצ' חד פעמיות

11,65011,65000.00%הנחות מארנונה

203,823220,61216,789סה"כ



 התפלגות התקבולים - 2016תקציב שוטף 
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הצעת תקציב 2016פרק תקציבי
אחוז 

מהתקציב

85,00038.53%ארנונה

23,72010.75%הכנסות מים

19,9539.04%יתר עצמיות

3,6501.65%עצמיות חינוך

7060.32%עצמיות רווחה

40,68618.44%משרד החינוך

22,05610.00%משרד הרווחה

3,6921.67%משרדי ממשלה אחרים

8,2293.73%מענק כללי

1,2700.58%תקבולים אחרים

11,6505.28%הנחות ארנונה

220,612סה"כ



 התפלגות התשלומים - 2016תקציב שוטף 
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פרק תקציבי
הצעת תקציב 

2016

אחוז 

מהתקציב

29,30613.28%שכר כללי

53,62824.31%פעולות כלליות

27,85212.62%הוצאות מים

25,78011.69%שכר חינוך

33,47315.17%פעולות חינוך

6,8703.11%שכר רווחה

25,31311.47%פעולות רווחה

4,8222.19%פרעון מלוות

1,3350.61%פרע"מ ביוב

5030.23%הוצאות מימון

800.04%העברות והוצ' חד פעמיות

11,6505.28%הנחות מארנונה

220,612סה"כ



 לפי פרקים עיקריים 2016תקציב 
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2015פרק תקציבי
הצעת תקציב 

2016
ההפרש

7,9178,485568מינהל כללי

5,7276,202475מינהל כספי

1,0531,153100מימון

4,7824,82240פרעון מלוות

1,6261,71791ביטחון

6,1635,790-373תכנון ובניין עיר

32,46434,3921,928שרותים מוניציפלים

1,085950-135חגיגות ואירועים

320310-10שרותים חקלאיים

56,11859,2533,135חינוך

35037525בריאות

33,02132,183-838רווחה

1,5861,540-46דת

765579-186קליטת עליה

6,9607,121161תרבות

1,1481,398250פיקוח עירוני

1,9702,144174איכות הסביבה

15,42824,3488,920מים

3,9406,2502,310ביוב

10,40010,600200פנסיה

11,00011,0000הנחות

203,823220,612סה"כ


