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  מבוא
  

הן ת ות המקומייוהרשו, אחרי הממשלה, ביסוד עבודת הרשות המקומית מונח המשק הכספי שלה

הצלחת פעולותיה של הרשות . קידים הציבורייםפהנושאות בעול העיקרי של השירותים הציבוריים והת

בניגוד למשק המסחרי המבוסס על כדאיות . תלויה בתכנונו וביעילותו של המשק הכספי שלההמקומית 

בלי , ים לאזרחנהרי מטרת המשק הכספי של הרשות המקומית היא מימון השירותים הנית, ורווח

עלת המערכת ביעילות והפ, צרכי תושביה וטובתםרק . דאיות ורווחים במאזן המסחריחישובים של כ

  .כים לעמוד נגד עיני הרשותירשצמירבית הם 

ותוכנית לביצוע תפקידי הרשות לתקופה מוגדרת של שנת כספים , התקציב הנו תוכנית פעולה כללית

  .תה שנהבדצמבר של או 31 -נית ומסתיימת בבינואר של שנה פול 1 -אחת המתחילה ב

  תפקידי מערכת התקצוב

 .שנת כספים אחתלקבוע את היקף הפעולה לכל ענפי המינהל של הרשות ב .1
 .ל"להבטיח את המשאבים הדרושים למילוי המשימות הנ .2
 .כמסגרת מקסימלית שאין לחרוג ממנה, התקציב מהווה בסיס חוקי לכל הוצאות הרשות .3
 .יצירה ואגירה של נתונים לצורך קבלת החלטות .4
 .עם ביזור האחריות לדרגים הנמוכים, הדרגים הגבוהים מכשיר לפיזור הסמכויות מן .5
 .מסגרת לתכנון הפעילויות השונות ברשות וכן להשוואת הביצוע של הפעולות אל התכנוןמתן  .6
 .היעדים השגת ובחינת ביעדים תיקונים, יעדים לקביעת שגרתית מסגרת .7
 .ברשות השונות וליחידות השונות לפעולות אחרים ואמצעים כספיים אמצעים להקצאת מסגרת .8
 .ברשות השונות היחידות של הפעולות ויעלות האפקטיביות להערכת אמצעי .9

 שונות וביחידות שונות בתקופות, העלויות של והן, ההישגים של הן להשוואה אפשרות מתן .10

 .ברשות
 .ולייעול לשיפורים מניע ליצירת עזרה .11
 היחידות בתקציב התשומות ובין התפוקות בין הקשרים בדבר המנהלים של הידע הגברת .12

 .שלהם
 וכן יותר ריאלי לתכנון המביא דבר( התכנון בתהליך נמוכים דרגים שיתוף של אפשרות מתן .13

 ).השתתפו הם בו התכנון לביצוע באשר הנמוכים הדרגים של האחריות תחושת הגברת
  .לה שמחוצה גורמים עם בהתחשבנות לרשות המסייעים עלות נתוני יצירת .14

  מרכיבי התקציב

המחולק , השוטפת לצריכה המיועד כתקציב, כלכליים במונחים להגדיר אפשר הרגיל התקציב את

  :להכנסות והוצאות

 :הרשות של הרגילות ההכנסות על בנוי התקציב ,ההכנסה בצד  .א

 בתחומי בהם המחזיקים או הנכסים בעלי של כחוק מתשלומים הכנסות: עצמיות הכנסות •

  ,תרומות לכך ובנוסף. ספציפיים שירותים למימון והכנסות אגרות וכן הארנונה כגון, הרשות

 .ממשלתיים שאינם מגורמים לרשות המועברים ותקציבים השתתפויות
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 משרדי השתתפויות כגון, מהממשלה המועברים מסים: הממשלה ממשרדי העברה תשלומי •

 ידי על המבוצעים ממלכתיים שירותים למימון הסביבה ואיכות, הקליטה, הרווחה, החינוך

 .הרשות

 .מיוחדים ומענקים התקציב לאיזון הפנים משרד של מענקים •

 .בנקאי אשראי •

 

 :הרשות של השוטפות ההוצאות על בנוי התקציב ,ההוצאה בצד  .ב

 תחומי בכל הרשות ידי על המועסקים שלכל והשכר המשכורת – הרשות עובדי שכר •

 .מוניציפאליים ושירותים רווחה, חינוך לרבות פעילותה

 של רכישה, אחזקה הוצאות, משרדיות, ארגוניות הוצאות - הרשות שירותי לתפעול הוצאות •

 חד תכנון והוצאות בתאגידים ותמיכות השתתפויות, ויועצים קבלנים העסקת, והפעלתו ציוד

 .פעמיות

  התקציבדרך בניית 

 .ארגון של תקציבו לבניית מרכזיות גישות שתי קיימות, כעקרון

 לגביו, הקודמת השנה תקציב מונח, זאת תקצוב שיטת בבסיס :קיים מצב בסיס על תקציב  .א

 הם המתקבלים הנתונים. במשק המחירים מערכת משינויי בעיקר המתחייבים עדכונים מופעלים

 לשנת התקציב של העיקרי לחלקו הבסיס את, בשוליים מזעריים שינויים למעט, שמהווים

 .התכנון

 לצורך העומד הסכום של ראשונית קביעה על מבוססת זו תקצוב שיטת :אפס בסיס על תקציב  .ב

 תיכנסנה אשר והמועדפות הרצויות הפעילויות נקבעות מכן ולאחר, הרשות פעולות כל סך מימון

 זכות נבחנת פעילות בכל ,כלומר. בעבר דומות פעולות התבצעו האם קשר ללא, לתקציב

  .התקציב לספר תיכנס בטרם, מחדש שנה כל, היחסית חשיבותה

לבניית התקציב לגבי הפעולות  ההראשונאת השיטה  כך שהיא מיישמת, שיטה מעורבת מיישמתהרשות 

  .החדשות בשנת התקציב השוטפתאת השיטה השנייה לגבי הפעולות  ומיישמת, הקיימת מזה שנים

  

יחד עם זאת קיימים מספר סיכונים , הצעת התקציב בנויה על איזון תקציבי בין הכנסות להוצאות

  :העלולים להפר את האיזון התקציבי כגון

 .הגביה שנקבעואי עמידה ביעדי  .1

 .צמצום השתתפות הממשלה במענקים  כתוצאה מצמצום בתקציב  המדינה .2

  .קרות אירועים בלתי צפויים שהשפעתם מהותית ולא נלקחו בתקציב .3
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  2015טבלת הצעת התקציב לשנת 

  :₪הכנסות ב   .א

 סעיף תקציבי
 2014תקציב מעודכן  

 לאחר שינויים 
ביצוע צפוי  

  2015תקציב    2014

 19,500,000  14,133,000  16,000,000  ארנונה  כללית

 10,000,000 7,742,246 8,000,000 מפעל המים

 242,000 156,234 522,000 עצמיות חינוך 

 22,500 - 243,380 עצמיות רווחה 

 4,723,000 3,534,414 3,777,500 עצמיות אחר 

 34,488,152  25,565,893 28,542,880 כ הכנסות עצמיות"סה

 16,423,549 15,351,647 16,802,835 משרד החינוך

 8,845,045 7,136,273 7,711,152 משרד הרווחה

 609,288 802,456  825,288 תקבולים ממשלתיים אחרים 

 11,858,000 11,033,000 11,170,642 מענק כללי לאיזון

 - - - מענקים אחרים ממשרד הפנים

 37,735,882 34,323,376 36,509,917 כ תקבולי ממשלה"סה

 150,000  271,000 120,000 תקבולים אחרים 

 הכנסות משנים קודמות
כ הכנסות לפני הנחות "סה   

  72,374,034 60,160,269 65,172,797 בארנונה וכיסוי גרעון נצבר

 6,000,000 5,453,000 5,880,000 הנחות ארנונה

 - 7,855,652 6,000,000 הכנסה  לכיסוי גרעון נצבר

 78,374,034  73,468,921 77,052,797 כ הכנסות ללא מותנה"סה

 3,093,000 1,947,000 1,971,000 מענק מותנה

 81,467,034 75,415,921 79,023,797 כ הכנסות כולל מותנה"סה
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  :₪הוצאות ב . ב

 סעיף תקציבי
 2014תקציב מעודכן  

 לאחר שינויים 
ביצוע צפוי  

 משרות    2015תקציב    2014

 78.22 12,821,999 12,122,311 11,351,086 שכר כללי

 16,439,212 15,336,935 15,135,302 פעולות כלליות
 12,500,000 12,500,000 13,300,000 מפעל המים 
 78.22 41,761,211 39,959,246 40,786,388 כ הוצאות כלליות"סה 

 84.38 10,784,096 11,020,392 10,507,920 שכר חינוך 

 9,834,724 9,878,357 10,486,963 פעולות חינוך 
 84.38 20,618,821 20,898,748 20,994,883 כ חינוך"סה 

 16.76 2,226,414 2,294,219 2,006,563 שכר רווחה

 9,494,692 7,678,745 8,191,451 פעולות רווחה
 16.76 11,721,106 9,972,964 10,198,014 כ רווחה"סה 

 3,113,972 3,113,972 3,157,000 פרעון מילוות מים וביוב
 3,200,000 2,605,310 2,327,000 פרעון מילוות אחר 
 - 6,313,972 5,719,281 5,484,000 כ פרעון מלוות"סה 

 1,880,300 4,322,047 4,680,000 הוצאות מימון
 - 204,672 18,000 הוצאה  שנים קודמות 
לפני הנחות כ הוצאות "סה 

 179.36 82,295,410 81,076,958 80,861,285 בארנונה וכיסוי גרעון נצבר

 6,000,000 5,453,000 5,880,000 הנחות ארנונה
 - 7,855,652 6,000,000 הוצאה לכיסוי גרעון נצבר 
 179.36 88,295,410 94,385,611 93,041,285 כ הוצאות ללא מותנה"סה 

 3,093,000 - 1,971,000 הוצאה מותנה במענק
 179.36 91,388,410 94,385,611 95,012,285 כ הוצאות כולל מותנה"סה 

 (9,921,376) (18,969.689) (15,988,488)  )גרעון(עודף 
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  הסברים להצעת התקציב 
  

  הכנסות  .א

  הכנסות עצמיות .1

 את. כספים שנת לכל בתחומה להטיל הרשות רשאית אשר מס הנה ארנונה - ארנונה כללית 1.1

 סוג לפי נקבע, כלל בדרך, הארנונה סכום, םנכסי של שונים סוגים על לשלם יש הארנונה

 .ושטחו נמצא הוא בו המקום, בו השימוש, הנכס

ח לעומת "שמיליון  5.4 -של כ עלייה, ןמיליו 19.5עומד על סך  2015קציב הארנונה לשנת ת

המועצה , שהגדיל את החיוב השנתיוזאת בעקבות סקר הנכסים  2014תחזית הביצוע 

  .להעמקת הגביה ועמידה ביעדי התקציב הבמטר תמפעילה חברת גביה חיצוני

תקציב , על כן ,טרם עבר לאחריות תאגיד מפעל המים והביוב – הכנסות ממכירת מים 1.2

לעומת הביצוע  ₪מיליון  2,3עלייה של כ , ₪מיליון  10סך  הכנסות מאגרות המים יעמוד על

וזאת באמצעות טיפול יסודי בפחת המים ונקיטת אמצעי אכיפה קשים יותר במטרה  2014ב 

  .להגדיל את גבית אגרות המים השוטפות בעיקר

שעיקרה הפעלת חוק עזר  2014לעומת ביצוע  ₪מיליון  1.2עליה של כ  – עצמיות אחר  1.3

  .שילוט

  השתתפות משרדי הממשלה .2

, תלמידים הסעת לרבות, ברשות החינוך בפעולות המשרד השתתפות - משרד החינוך 2.1

 הרשות ידי על ישירות המועסקים מורים שכר, וספורט תרבות פעולות, מזכירות שירותי

 ולא, החינוך משרד שקבע השירותים וסל תקן פי על ניתנים התשלומים. ב“וכיו המקומית

 .הרשות של בפועל ההוצאה פי על

 בהתאם בוצע התקצוב, ₪ ןמיליו 16.4 -עומד על כ 2015כ תקציב משרד החינוך לשנת "סה

 בשנת ביצועתחזית הל ובהתאם, החינוך משרד י"ע המאושרים והקריטריונים להנחיות

 .אשתקד התקציב

 פי על ולא המשרד שקבע עלויות ותחשיב התקן פי על ההשתתפות - משרד הרווחה 2.2

 בפעול ביצוע פי על תוקצב, ₪מיליון  8.8 -עומד על כ 2015כ התקציב לשנת "סה .ההוצאה

 .המשרד י"ע שנקבעו התקצוב להנחיות ובהתאם אשתקד
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בתקציב נובע בעיקר  ההעליי, ח"אלש 609 -כהתקציב עומד על סך  – משרדים אחרים 2.3

מתקצוב השתתפות משרדי הממשלה השונים בפעולות שהמועצה עומדת לבצע בשנת 

 .פרויקט עיר ללא אלימותכמו , התקציב

 הרשות של המוכרות ההוצאות שבין הפער את להשלים הבא מענק – מענק כללי לאיזון 2.4

ח המחולק למענק "אלש 13,951על סך  2015עומד בשנת , שלה המוכרות ההכנסות לבין

אשר תוקצב לפי האומדן , בהתאמה 15% -ו 85%שוטף ומענק מותנה לפי חלוקה של 

 .שנתקבל ממשרד הפנים

  הנחות בארנונה  .3

 ומתן רישום כי יצוין, 2015התחזית לשנת  פי על נקבע התקציב, בארנונה הנחות במתן מדובר

 .זה בעניין הפנים משרד ל"מנכ לחוזר בהתאם חובות מחיקת נוהל יישום לאחר יתבצע ההנחות

  הכנסות מותנות .4

תקציב אשר ישמש את המועצה באם יתקבלו הרשאות תקציביות ממשרד ממשלתי מדובר ב

ישנה גם הוצאה מותנה אשר , כנגד, או מוסד אחר על מנת להקצות ממנו לתקציב המבוקש

  .תוקצה בהתאם

  

  הוצאות  .ב

  הוצאות כלליות .1

 בהתאם וזאת, 1-2% של קידום ובתוספת אשתקד בפעול הביצוע י"עפ תוקצב - שכר כללי 1.1

 והמשך בוותק קידום נכלל הקידום במסגרת, משרד הפנים י"ע שנקבעו הקידום להנחיות

מוניצפאליות נוספות כגון משרות תקצוב  כללה בשכר העלייה כן כמו, שכר הסכמי יישום

 .ומשרות במחלקת הנדסה, סגן ראש מועצה

ובעיקר  המתחייבים ובשינויים לועפב לביצוע בהתאם נקבע התקציב אומדן - פעולות כלליות 1.2

 .תוספת בתקצוב פינוי אשפה

 .2014מפעל המים תוקצב בהתאם לביצוע בשנת  – מפעל המים 1.3

  הוצאות חינוך .2

עם  1-2% של קידום ובתוספת אשתקד בפעול הביצוע י"עפ תוקצב - שכר עובדי חינוך 2.1

 .משרד הפנים י"ע שנקבעו הקידום להנחיות בהתאם וזאת ,ניטרול תשלומים חד פעמיים
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 לשינויים ובהתאם אשתקד בפועל לביצוע בהתאם נקבע התקציב אומדן -  ינוךחפעולות  2.2

כמו אבטחת מוסדות החינוך לפי  חדשות תוכניות הפעלת לאור המתחייבים והעדכונים

 .הרשאות מאושרות ממשרד החינוך ומשרדים אחרים

  הוצאות רווחה .3

 וזאת ,1-2% של קידום ובתוספת אשתקד בפעול הביצוע י"עפ תוקצב - עובדי רווחהשכר  3.1

 .משרד הפנים י"ע שנקבעו הקידום להנחיות בהתאם

 משרד של תקצוב ח"לדו ובהתאם בפועל לביצוע בהתאם בוצע התקצוב - פעולות רווחה 3.2

  .יעודיי תקציב, הרווחה

  פירעון מלוות .4

 בשנה רעוןיהפ ותחזית בפועל לביצוע בהתאם בוצע התקצוב – פירעון מלוות מים וביוב 4.1

 .הבאה

 שנתקבלו הלוואות של והצמדה ביתיר, קרן רעוןילפ מיועד התקציב -רעון מלוות אחרות יפ 4.2

 ותחזית בפועל לביצוע בהתאם בוצע התקצוב, גרעון כיסוי, פיתוח כגון אחרות למטרות

 .הבאה בשנה רעוןיהפ

ן .5   הוצאות מימו

כולל ריבית והצמדה בגין תיקי  ומסודות לבנקים מימון והוצאות עמלות תשלום עבור התקצוב

עם ההתאמות המחייבות עקב סגירת תיקי  אשתקד בפועל הביצוע לפי נקבע התקציב, פ"הוצל

 .פ רבים"הוצל

  הנחות ארנונה .6

התחזית  פי על נקבע התקציב .סעיף מקביל לתקציב בצד ההכנסות ,בארנונה הנחות במתן מדובר

 לחוזר בהתאם חובות מחיקת נוהל יישום לאחר יתבצע ההנחות ומתן רישום כי יצוין, 2015לשנת 

 .זה בעניין הפנים משרד ל"מנכ

  הוצאות מותנות .7

ככל , הוצאות בגין הקצבות שיתקבלו במהלך השנהמדובר ב, סעיף מקביל לתקציב בצד ההכנסות

  .שיהיו כאלו
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  לפי פרקים 2015הצעת תקציב לשנת 

  הכנסות   .א

 2015תקציב  2014ביצוע שנת  2014תקציב  פרק

 מיסים ומענק כללי

  25,500,000             19,586,000            23,380,000         ארנונה  - 11כ "סה

  1,000                        920                           1,000                   אגרות  - 12כ "סה

  14,101,000             13,251,000            13,641,642        מענקים כלליים  - 19כ "סה

  39,602,000             32,837,920            37,022,642        מיסים ומענק כללי  - 1כ "סה

 שירותים מקומיים

  51,000                     51,174                     50,000                 שמירה ובטחון  - 22כ "סה

  2,600,000               1,977,265               2,460,000           תכנון ובנין עיר  - 23כ "סה

    -                                 -                              25,000                 נכסים ציבוריים  - 24כ "סה

  102,000                   52,718                     80,000                 שירותים עירוניים שונים  - 26כ "סה

  3,289,000               2,114,703               2,861,500           שירותים מקומיים  - 2כ "סה

 שירותים ממלכתיים

  16,666,201             15,507,880            17,324,835        חינוך  - 31כ "סה

  821,288                     1,017,704                  1,050,288           תרבות  - 32כ "סה

  10,000                       -                                -                          בריאות - 33כ "סה

  8,867,545               7,136,273              7,954,532           רווחה  - 34כ "סה

  26,365,034             22,661,858            26,329,655        שירותים ממלכתיים  - 3כ "סה

 מפעלים

  10,320,000             8,053,907               8,340,000           מים  - 41כ "סה

  676,000                   676,524                  550,000              מפעל הביוב  - 47כ "סה

  10,996,000             8,730,431               8,890,000           מפעלים  - 4כ "סה

 תקבולים בלתי רגילים

ריבית והחזר הוצאות שנים   - 51כ "סה
 קודמות

                         -                    215,358                   215,000  

  1,000,000               7,855,652               6,000,000           מיוחדותהחזר מקרנות והכנסות   - 59כ "סה

  1,215,000               8,071,010               6,000,000           תקבולים בלתי רגילים  - 5כ "סה

  81,467,034             75,415,921            79,023,797        כ   ת ק ב ו ל י ם" ס ה 
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  הכנסות לפי פרקים  .ב

  

  

 

      

מיסים ומענק   
כללי
49%

שירותים   
מקומיים

4%

שירותים   
ממלכתיים

32%

מפעלים 
14%

תקבולים בלתי   
רגילים

1%

חלוקת הכנסות לפרקים

מיסים ומענק   
כללי

שירותים  
מקומיים

שירותים  
ממלכתיים
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  וצאותה  .ג

 2015תקציב  2014ביצוע שנת  2014תקציב  פרק

 הנהלה וכלליות

 מינהל כללי  - 61כ "סה
         4,259,750             4,393,286            4,715,578  

  2,923,485            2,629,858             2,657,000          מינהל כספי  - 62כ "סה

 הוצאות מימון  - 63כ "סה
         4,680,000             4,322,047            1,880,300  

  3,200,000            2,605,310             2,327,000          פרעון מלוות  - 64כ "סה

  12,719,362          13,950,500          13,923,750        הנהלה וכלליות  - 6כ "סה

    שירותים מקומיים
  7,377,030            5,766,682             5,385,913           תברואה  - 71כ "סה

  744,428                813,072                784,624              שמירה ובטחון  - 72כ "סה

  1,969,461            2,586,339             2,994,400          תכנון ובנין עיר  - 73כ "סה

  2,435,969            2,189,906             2,019,475          נכסים ציבוריים  - 74כ "סה

    -                             -                              -                         חגיגות וטכסים - 75כ "סה

  689,002                922,320                715,000              שירותים עירוניים שונים  - 76כ "סה

    -                           24,438                     -                         פקחי רישוי  - 78כ "סה

 שירותים מקומיים  - 7כ "סה
       11,899,412          12,302,757          13,215,891  

    שירותים ממלכתיים
  20,618,821          20,898,748          20,994,883        חינוך  - 81כ "סה

  2,121,858            2,044,489             1,981,360          תרבות  - 82כ "סה

  273,630                276,768                272,866              בריאות  - 83כ "סה

  11,721,106          9,972,964             10,198,014        רווחה  - 84כ "סה

  41,424                  41,424                   47,000                 דת  - 85כ "סה

  45,000                  42,229                   85,000                איכות סביבה  - 87כ "סה

  34,821,839          33,276,622          33,579,123        שירותים ממלכתיים  - 8כ "סה

    מפעלים ותשלומים בלתי רגילים

  13,279,990          13,263,279          14,160,000        מים  - 91כ "סה

שכירות שירותים   - 94כ "סה
  15,000                  15,000                   9,000                  ציבוריים

  4,314,698            4,314,842             4,432,000          ביוב  - 97כ "סה

  13,021,630          17,262,612          17,009,000        תשלומים בלתי רגילים  - 99כ "סה

מפעלים ותשלומים בלתי   - 9כ "סה
 רגילים

       35,610,000          34,855,732          30,631,318  

  91,388,410          94,385,611          95,012,285         כ   ת ש ל ו מ י ם" ס ה 
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  יםהוצאות לפי פרק  .ד

  

  

  

  

    

הנהלה   
וכלליות

14%

שירותים   
מקומיים

14%

שירותים   
ממלכתיים

38%

מפעלים   
ותשלומים  
בלתי רגילים

34%

חלוקת הוצאות לפרקים

הנהלה וכלליות 

שירותים   
מקומיים
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  הצעת תקציב מפורטת



טיוטת הצעת תקציב 2015

מועצה מקומית 

דלית אל כרמל



מועצה מקומית דלית אל כרמל
טיוטת הצעת תקציב 2015

סעיף תקציבי
 תקציב מעודכן 2014 

לאחר שינויים
 ביצוע צפוי 

 משרות תקציב 20142015

          19,500,000      14,133,000              16,000,000ארנונה  כללית

          10,000,000        7,742,246                8,000,000מפעל המים

               242,652           156,234                   522,000 עצמיות חינוך

                 22,500                  -                   243,380 עצמיות רווחה

            4,723,000        3,534,414                3,777,500 עצמיות אחר

              -         34,488,152     25,565,893              28,542,880סה"כ הכנסות עצמיות

          16,423,549      15,351,647              16,802,835משרד החינוך

            8,845,045        7,136,273                7,711,152משרד הרווחה

               609,288           802,456                   825,288 תקבולים ממשלתיים אחרים

          11,858,000      11,033,000              11,170,642מענק כללי לאיזון

                      -                  -                           -מענקים אחרים ממשרד הפנים

              -         37,735,882     34,323,376              36,509,917סה"כ תקבולי ממשלה

               150,000           271,000                   120,000תקבולים אחרים 

הכנסות משנים קודמות

סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גרעון נצבר

65,172,797              60,160,269     72,374,034         -              

            6,000,000        5,453,000                5,880,000הנחות ארנונה

                      -        7,855,652                6,000,000הכנסה  לכיסוי גרעון נצבר

              -         78,374,034     73,468,921              77,052,797סה"כ הכנסות ללא מותנה

            3,093,000        1,947,000                1,971,000מענק מותנה

              -          81,467,034      75,415,921              79,023,797סה"כ הכנסות כולל מותנה

הוצאות

           78.22          12,821,999      12,122,311              11,351,086שכר כללי

          16,439,212      15,336,935              15,135,302פעולות כלליות

          12,500,000      12,500,000              13,300,000מפעל המים

           78.22         41,761,211     39,959,246              39,786,388סה"כ הוצאות כלליות

           84.38          10,784,096      11,020,392              10,507,920שכר חינוך 

            9,834,724        9,878,357              10,486,963פעולות חינוך 

           84.38         20,618,821     20,898,748              20,994,883סה"כ חינוך

           16.76            2,226,414        2,294,219                2,006,563שכר רווחה

            9,494,692        7,678,745                8,191,451פעולות רווחה

           16.76         11,721,106       9,972,964              10,198,014סה"כ רווחה

            3,113,972        3,113,972                3,157,000פרעון מילוות מים וביוב

            3,200,000        2,605,310                2,327,000פרעון מילוות אחר

              -           6,313,972       5,719,281                5,484,000סה"כ פרעון מלוות

            1,880,300        4,322,047                4,680,000הוצאות מימון

                      -           204,672                     18,000הוצאה  שנים קודמות

סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גרעון נצבר

81,161,285              81,076,958     82,295,410         179.36         

            6,000,000        5,453,000                5,880,000הנחות ארנונה

                      -        7,855,652                6,000,000הוצאה לכיסוי גרעון נצבר

         179.36         88,295,410     94,385,611              93,041,285סה"כ הוצאות ללא מותנה

            3,093,000                  -                1,971,000הוצאה מותנה במענק

         179.36          91,388,410      94,385,611              95,012,285סה"כ הוצאות כולל מותנה

          9,921,376-    18,969,689-              15,988,488-עודף (גרעון)

ריכוז תקציב 2015



RTU

תקציב 2014פרק
ביצוע שנת 

תקציב 20142015

מיסים ומענק כללי

סה"כ 11 -  ארנונה
21,880,000     19,586,000     25,500,000     

סה"כ 12 -  אגרות
1,000              920                 1,000              

סה"כ 19 -  מענקים כלליים
13,261,642     13,251,000     14,101,000     

סה"כ 1 -  מיסים ומענק כללי
35,142,642     32,837,920     39,602,000     

שירותים מקומיים

סה"כ 22 -  שמירה ובטחון
50,000            51,174            51,000            

סה"כ 23 -  תכנון ובנין עיר
2,460,000       1,977,265       2,600,000       

סה"כ 24 -  נכסים ציבוריים
25,000            -                  -                  

סה"כ 26 -  שירותים עירוניים שונים
80,000            52,718            102,000          

סה"כ 2 -  שירותים מקומיים
2,661,500       2,114,703       3,289,000       

שירותים ממלכתיים

סה"כ 31 -  חינוך
17,324,835     15,507,880     16,666,201     

התפלגות ההכנסות לפי פרקים

סה"כ 31 -  חינוך

סה"כ 32 -  תרבות
1,050,288       1,017,704       821,288          

סה"כ 33 - בריאות
-                  -                  10,000            

סה"כ 34 -  רווחה
7,907,492       7,136,273       8,867,545       

סה"כ 3 -  שירותים ממלכתיים
26,282,615     23,661,858     26,365,034     

מפעלים

סה"כ 41 -  מים
8,340,000       8,053,907       10,320,000     

סה"כ 47 -  מפעל הביוב
550,000          676,524          676,000          

סה"כ 4 -  מפעלים
8,890,000       8,730,431       10,996,000     

תקבולים בלתי רגילים

סה"כ 51 -  ריבית והחזר הוצאות שנים קודמות
-                  215,358          215,000          

סה"כ 59 -  החזר מקרנות והכנסות מיוחדות
6,000,000       7,855,652       1,000,000       

סה"כ 5 -  תקבולים בלתי רגילים
6,000,000       8,071,010       1,215,000       

ס ה " כ   ת ק ב ו ל י ם
78,976,757     75,415,921     81,467,034     



מיסים ומענק כללי 
49%

מפעלים 
14%

תקבולים בלתי רגילים 
1%

חלוקת הכנסות לפרקים

מיסים ומענק כללי 

שירותים מקומיים 

שירותים ממלכתיים 
49%

שירותים מקומיים 
4%

שירותים ממלכתיים 
32%

מפעלים 

תקבולים בלתי רגילים 



תקציב 2014פרק
ביצוע שנת 

תקציב 20142015

הנהלה וכלליות

סה"כ 61 -  מינהל כללי
4,259,750       4,393,286       4,715,578       

סה"כ 62 -  מינהל כספי
2,657,000       2,629,858       2,923,485       

סה"כ 63 -  הוצאות מימון
4,680,000       4,322,047       1,880,300       

סה"כ 64 -  פרעון מלוות
2,327,000       2,605,310       3,200,000       

סה"כ 6 -  הנהלה וכלליות
13,923,750     13,950,500     12,719,362     

שירותים מקומיים

סה"כ 71 -  תברואה
5,385,913       5,766,682       7,377,030       

סה"כ 72 -  שמירה ובטחון
784,624          813,072          744,428          

סה"כ 73 -  תכנון ובנין עיר
2,994,400       2,586,339       1,969,461       

סה"כ 74 -  נכסים ציבוריים
2,019,475       2,189,906       2,435,969       

סה"כ 75 - חגיגות וטכסים
-                  -                  -                  

סה"כ 76 -  שירותים עירוניים שונים
715,000          922,320          689,002          

סה"כ 78 -  פקחי רישוי
-                  24,438            -                  

סה"כ 7 -  שירותים מקומיים
11,899,412     12,302,757     13,215,891     

התפלגות הוצאות לפי פרקים

סה"כ 7 -  שירותים מקומיים

שירותים ממלכתיים

סה"כ 81 -  חינוך
20,994,883     20,898,748     20,618,821     

סה"כ 82 -  תרבות
1,981,360       2,044,489       2,121,858       

סה"כ 83 -  בריאות
272,866          276,768          273,630          

סה"כ 84 -  רווחה
10,198,014     9,972,964       11,721,106     

סה"כ 85 -  דת
47,000            41,424            41,424            

סה"כ 87 -  איכות סביבה
85,000            42,229            45,000            

סה"כ 8 -  שירותים ממלכתיים
33,579,123     33,276,622     34,821,839     

מפעלים ותשלומים בלתי רגילים

סה"כ 91 -  מים
14,160,000     13,263,279     13,279,990     

סה"כ 94 -  שכירות שירותים ציבוריים
9,000              15,000            15,000            

סה"כ 97 -  ביוב
4,432,000       4,314,842       4,314,698       

סה"כ 99 -  תשלומים בלתי רגילים
17,009,000     17,262,612     13,021,630     

סה"כ 9 -  מפעלים ותשלומים בלתי רגילים
35,610,000     34,855,732     30,631,318     

ס ה " כ   ת ש ל ו מ י ם
95,012,285     94,385,611     91,388,410     

     9,921,376-   18,969,689-   16,035,528-ס ה " כ   עודף / גרעון



הנהלה וכלליות 
14%

שירותים מקומיים 
14%

מפעלים ותשלומים בלתי   
רגילים

34%

חלוקת הוצאות לפרקים

הנהלה וכלליות 

שירותים מקומיים 

שירותים ממלכתיים 

שירותים ממלכתיים 
38%

מפעלים ותשלומים בלתי רגילים 



שם חשבוןראש פרקפרקסעיף
 תקציב 2014 
משרות תקציב 2015 ביצוע 2014לאחר שינויים

         1.00             661,777             757,091              636,000שכר ראש העיר110611100611

         1.00             475,000                    -                      -שכר סגן יו"ר110611110611

       2.00      1,136,777         757,091           636,000נבחריםסה"כ 611
         5.00             449,906             258,608              344,055שכר עובדי לשכה11061120061

         1.00             427,701             414,000              414,395שכר מבקר11061200061

         7.25          1,164,097          1,417,710           1,321,000שכר מזכירות11061300061

           -                    -                    -                      -בחירות11061900061

     13.25      2,041,705      2,090,318       2,079,450מינהל כלליסה"כ 61
         4.00             974,869          1,277,526           1,164,000שכר גזברות11062100062

         4.50             669,616             563,343              629,000שכר גבייה11062300062

       8.50      1,644,485      1,840,869       1,793,000מינהל כספיסה"כ 62
         1.30             354,230             403,122              210,000שכר תברואה11071110071

       1.30         354,230         403,122           210,000תברואהסה"כ 71
         2.00             259,404             232,179              220,000שכר שמירה וביטחון11072100072

       2.00         259,404         232,179           220,000שמירה וביטחוןסה"כ 72
         5.00             782,461             861,088           1,052,000שכר הנדסה11073100073

       5.00         782,461         861,088       1,052,000הנדסהסה"כ 73
         7.00             858,138             516,796              480,500שכר מח' אחזקת נכסים11074220074

       7.00         858,138         516,796           480,500אחזקת נכסיםסה"כ 74
         0.50               39,002                 3,160                45,000רכז הכוונת חיילים משוחררים11076900076

       0.50           39,002             3,160             45,000שירותים עירוניים שוניםסה"כ 76
           -                    -               24,438                      -פקחי רישוי-שכר11078100078

        -                 -           24,438                  -פקוח עירוניסה"כ 78
         3.00             742,993          1,015,607              873,000שכר חינוך11081110081

       25.66          2,692,552          2,635,554           2,457,000שכר גני ילדים עוזרות11081220081

           -                    -               13,497              107,500שכר עוזרות ט.חובה11081230081

         2.61             621,885             406,980              310,000שכר גני יוח"א-צהרונים11081250081

           -                    -                    -                10,000שכר פנימיות יום11081250181

           -                    -                 3,875                      -מבוטל- שכר צהרונים -חונכות11081250281

           -                    -               59,125                      -שכר חונכות11081250481

         2.90             461,412             321,983              262,000משכורת11081280081

         0.50               37,011               57,503                72,000ספורט-שכר11081280181

       11.38          1,384,239          1,599,896           1,683,000שכר שרתים ביסודי11081320081

         5.07             560,202             585,258              524,800שכר מזכירים יסודי11081321081

           -                    -               30,949                24,000שכר מחוננים11081321181

           -                    -                 4,840                      -שכר נקיון מוסדות חנוך11081322081

         6.22             631,949             584,642              611,000שכר סייעות כיתתיות11081331081

         7.98             664,761             593,348              522,000שכר סייעות לווי הסעות11081332081

         9.13             907,530             915,456              695,600שכר סייעות צמודות11081333081

         0.50               46,948               45,408                24,580שכר קב"ט מוסדות חנוך11081710081

         5.43             786,564             652,546              740,000שכר שפ"י11081730081

           -                 1,713                 7,384                      -מבוטל-שכר רווחה חינוכית11081760081

         0.50             201,174             304,898              378,000רווחה חנוכית11081760181

           -                    -               12,073                      -חינוך אגף שח"ר11081760281

           -               34,257               18,695                      -שכר רווחה חינוכית11081761081

           -                    -             250,169              125,620תוכנית ראשית- שכר11081762081

           -             110,655             133,180                60,000מעדונית ביתית גיל רך -שכר11081762181

           -               38,000             197,028                45,000מדריך בינתחומי- מרכז גיל רך11081762281

           -             356,579               70,715              250,000מרכז נוער- שכר11081762381

           -                    -               19,615              122,020תוכנית אור- 11081762481

           -                    -                    -                50,000קול קורא לאגדים11081762581

           -                    -                    -              173,000נתיבים להורות שכר11081762681

         2.50             300,097             251,715              199,500שכר קב"ס11081770081

           -                    -                  130-                      -שכר קידום נוער11081800081

           -                    -               12,915                38,300תג"ת-שכר11081810081

         1.00             203,575             215,667              150,000שכר מחלקת נוער11081820081



     84.38    10,784,096    11,020,392     10,507,920חינוךסה"כ 81
         5.09             720,256             565,812              512,300שכר תרבות11082100082

         1.80             183,832             132,310              127,000שכר ספרית מקצועית11082300082

           -                    -               29,951                30,000שכר מדריכים מ.הגיל הרך11082500082

           -                    -                    16-                16,000מוקדי הפעלת נוער-שכר11082820082

           -                    -                    -              131,200מבוטל-שכר מחלקת נוער11082821082

           -                    -                    -                      -שכר קייטנות11082840082

           -             323,020             386,058              323,020עיר ללא אלימות-שכר א.אוכלוסיה11082850482

           -               67,660               62,366                49,750שכר חוגי בלט11082926082

       6.89      1,294,768      1,176,480       1,189,270תרבות וספורטסה"כ 82
         2.00             199,630             193,360              189,866שכר תחנת אם-בריאות11083240083

       2.00         199,630         193,360           189,866בריאותסה"כ 83
       11.73          1,557,416          1,648,610           1,389,333שכר לשכת רווחה11084100084

           -             152,435               35,846                      -נתיבים להורות-שמיד11084241084

           -                    -               47,263                24,000שכר נתיבים להורות11084350084

           -                    -                    -                      -שכר מעדונית גיל רך11084351084

         5.03             516,563             562,501              593,230שכר למפתן(מית"ר)11084740084

     16.76      2,226,414      2,294,219       2,006,563רווחהסה"כ 84
         2.00             282,770             274,123              316,000שכר משק המים וביוב11091300091

       2.00         282,770         274,123           316,000מיםסה"כ 91
       27.78          3,528,609          3,759,142           3,140,000משכורת פנסיונרים31099600099

           -                    -                    -                      -שכר פנסיונרים נוספים11099600199

           -                 1,021             13,103-                      -שכר פינסיונירם - התייעלות31099800099

           -                    -                    -                      -התייעלות11099800199

           -                    -                 3,248                      -שכר פנסיונירים-משפטיות31099800199

     27.78      3,529,630      3,749,287       3,140,000פנסיהסה"כ 99

   179.36    25,433,510    25,436,922     23,865,569סכום כולל
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מועצה מקומית דאלית אל כרמל
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2015

שם חשבוןפרקסעיף
 תקציב 2014 
משרות תקציב 2015 ביצוע 2014לאחר שינויים

תקבולים
    14,500,000     11,335,000      11,000,000ארנונה כללית למגורים100111100

                  -                   -יתרות ארנונה110111110

                  -                   -יתרות מסים110111120

      5,000,000       2,798,000        5,000,000ארנונה פיגורים100111200

                  -                   -יתרות ארנונה1001112102005

                  -                   -יתרות ארנונה1001113102006

                  -                   -יתרות ארנונה 1001114102007

                  -                   -יתרות ארנונה 1001114202008

                  -                   -הנחות ארנונה מראש100113000

      6,000,000       5,453,000        5,880,000הנחות ארנונה לזכאים100115000

    25,500,000     19,586,000      21,880,000סה"כ ארנונה

              1,000                 920                1,000תעודות ואישורים290121000

             1,000                 920               1,000סה"כ אגרות

    11,858,000     11,033,000      11,170,642מענקים כללים השתתפות מש910191000

      2,093,000       1,947,000        1,971,000מענק מותנה920191000

          150,000          271,000            120,000פיצוי מיוחד910191100

                  -                   -תקציב בחירות910196000

    14,101,000     13,251,000      13,261,642סה"כ מענקים כלליים

    39,602,000     32,837,920      35,142,642סה"כ מיסים ומענקים כלליים

            10,000              8,386              20,000רישוי עסקים210211000

              1,000                 600                9,000הכנסה מכירות690212300

          500,000                  -                   -שילוט290213300

                 -                  -                   -פיקוח וטרינרי/אגרות210214200

            25,000            24,560              17,500מלחמה בכלבת/אגרת בגין220214300

            25,000            25,000              45,000הכנסות משרד הבטחון970220000

            26,000            26,174                5,000הכנסות ממינהל מקרקעי ישראל990220000

                 -                  -משמר אזרחי תקבול ממשרד הפנים910222100

                 -                   10              10,000עמ.גביה-החזר לחב' גביה710233100

          200,000          197,809            150,000עמ.גביה-החזר לעיריה290233110

      1,400,000       1,400,000        1,400,000היטל השבחה310233400

      1,000,000          379,446            900,000אגרות בנייה310233500

                 -                  -              25,000הכנסות שונות990247000

                 -                  -                   -הכנסות מהחזר הוצ' סלקום650269000

            12,000            12,018                   -הכנסות שונות690269000

            40,000            40,700              30,000מכירת מכרזים790269000

            50,000                  -              50,000הכנסות אחרות690269100

      3,289,000       2,114,703        2,661,500סה"כ שירותים מקומיים

      3,289,000       2,114,703        2,661,500סה"כ שירותים מקומיים

פירוט תקציב 2015 דאלית אל-כרמל
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מועצה מקומית דאלית אל כרמל
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2015

שם חשבוןפרקסעיף
 תקציב 2014 
משרות תקציב 2015 ביצוע 2014לאחר שינויים

            93,836            91,908              93,000חינוך שיפוצים/בטיחות920311200

          150,000          142,786            200,858גנים-יוח"א920312100

    1,264,544      1,464,544       1,428,585        1,307,800עוזרות לגננות920312200

              5,000              4,991                5,000ה.נלוות -ח"מ גני דרוזי920312210

            40,000            39,794            320,000שכ"ל גנ"י ט.חובה בהשתתפות410312300

              1,000                 872                   -גנ"י ט"ח490312300

      4,347,466       4,077,912        4,151,500שכ"ל גני ט"ח920312300

          134,765            35,669                   -עוזרות-יוח"א ומיל"ת920312310

            34,000            34,025              31,000ציוד ראשוני-יוח"א920312400

                 -                  -                   -פנימיות יום מיל"ת410312500

      6,270,611       5,856,543        6,109,158סה"כ גנ"י

      1,185,899       1,297,597        1,207,000סיוע ניהול עצמי920313001

          199,171          218,873            211,000עובד סיוע משופר920313003

          233,550          280,172            227,000תוספת דפנציאלי ניהול עצמי920313004

          146,249          167,081            160,000שרתים920313200

            27,147           51,958-              25,000שירותים חש.ליום השישי921313200

          112,607          122,957            123,000שרתים יוח"א920313201

            18,281            20,101              20,000מתי"א-שרתים920313202

                 -                  -                   -מוביל ב"ס מניעת סמים920313205

            61,652           14,241-                   -הזנת תלמידים410313206

            46,626            16,049              52,312מזכירים920313210

                 -                  -                   -מנב"ס-מזכירים921313210

            39,164            42,744              45,270מזכירים יוח"א920313211

            17,369           33,589-              16,500מזכיר תש.ליום השישי921313211

              5,828            43,599                6,000מתי"א-מזכירים920313212

          400,000          285,970            306,203הכנסות שמירה  ממשטרת ישראל970313213

            90,000            90,751                   -ביטוח תלמידים920313214

            15,000                  -              15,400אגרות שכפול920313220

              2,000              1,811                1,600אגרת שכפול יסודי920313221

            13,000            13,503              13,000אגרת שכפול פר תלמיד920313290

          409,574          409,763            390,000סייעות כיתיות920313310

            89,893            88,271              82,492סייעות כ. ב"ס חריגות920313312

       308,634          358,634          333,736            353,000חוק שילוב סייעות920313313

            49,927            15,502סייעות רפואיות920313314

            51,000            50,757תוספת סייעות יוח"א920313315

            13,000            12,699            100,000פרוייקטים חינוכיים920313800

      3,585,571       3,412,148        3,354,777סה"כ בתי ספר יסודיים
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מועצה מקומית דאלית אל כרמל
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2015

שם חשבוןפרקסעיף
 תקציב 2014 
משרות תקציב 2015 ביצוע 2014לאחר שינויים

            40,426            43,980              40,500קבטי"ם + קבס"ים920317100

       658,069          708,069          694,104            700,000פסיכולוגים חינוכיים920317300

                 -                  -                2,000שפ"י-הכנסות אחרות690317310

            29,315                  -              33,200שפ"י -שעות הדרכה920317310

            40,000            34,436              55,330חוק שילוב-סייעות920317430

              2,100              2,100                   -שגרירי מפתח הל"ב920317440

            50,000            39,057            200,000ביטוח תלמידים410317500

                 -                  -              90,000טיפול בפרט רווחה חינוכית ק.קור920317500

          110,627          122,411            125,000מועדוניות920317600

                  -            125,020תוכנית ראשית- שכר920317620

                  -              60,000מועדונית ביתית גיל רך- שכר920317621

            38,000                  -              45,000מדריך בינתחומי- מרכז גיל רך920317622

          336,560          300,000            334,060מרכז נוער- שכר פעילות הצטיידות920317623

          136,900          100,000            125,020תוכנית אור- שכר והצטיידות920317624

                 -                  -            150,000קול קורא לאגדים- שכר ופעילות920317625

                 -                  -            173,520נתיבים להורות שכר920317626

       175,381          225,381          202,921            195,000קבסי"ם920317700

      2,200,000       2,046,900        2,200,000הסעות920317800

      1,250,000       1,077,882        1,250,000הסעות ח.מיוחד920317810

          276,641          215,750            326,950ל. הסעות ח"מ - חיפה920317811

                 -                  -            120,000הש. בעלויול טיולים920317812

                 -                  -              95,000שכר דירה920317820

                 -                473-הסעות חיפה920317840

            46,000            46,040              50,300תשלומי הורים חומרים920317900

              5,000              4,533                5,000אחזקת ילדי צד"ל920317901

          290,000          291,593              80,000הכנסות אורט920317943

                 -                  -            165,000קידום נוער920317950

            25,000            22,544              15,000מניעת נשירה920318000

      1,000,000          995,410        1,100,000פרויקט מ.החינוך בי"ס החופש הגד920319000

      6,810,019       6,239,189        7,860,900שירותים שונים חינוך

    16,666,201     15,507,880      17,324,835סה"כ חינוך
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מועצה מקומית דאלית אל כרמל
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2015

שם חשבוןפרקסעיף
 תקציב 2014 
משרות תקציב 2015 ביצוע 2014לאחר שינויים

            90,000            88,260            435,000פעולות תרבות940322000

          126,000          126,452            100,000השתתפות הורים מרכז הגיל רך420325000

          290,000          283,395            200,000תקבולים פעילות מ.תרבות420326400

                 -          282,807                   -שכר מחלקת נוער920328210

                 -                  -חוגי נוער-תרבות420328300

                 -                  -קייטנות-השתתפות תושבים420328400

          315,288          236,790            315,288עיר ללא אלימות990328504

         821,288       1,017,704        1,050,288סה"כ תרבות וספורט

         821,288       1,017,704        1,050,288סה"כ תרבות וספורט

            10,000השתתפות תוכנית לאומית940331000

           10,000                 -                   -סה"כ בריאות

                 -                  -                6,000רווחה השתתפות420341000

      1,041,999          914,326        1,042,000מינהל הרווחה930341000

              5,000              4,957              25,000כ"א לחינוך מיוחד930341001

                 -                  -                   -פעולות ארגוניות930341003

              2,000              1,504                8,440בטחון לעובדים930341200

          100,000רווחה הכנסות שונות930341900

      1,148,999          920,787        1,081,440סה"כ מינהל רווחה

              5,015                  -              10,000מקלטים לנשים מוכות930342201

                 -                  -                1,804משפחות במצוקה השתתפות420342210

            67,363            40,615              30,600משפחות במצוקה930342210

              4,000              5,455                3,000סיוע חד פעמי לחימום930342212

            65,250            54,020              31,500סיוע למשפחות עם ילד930342230

                 -                638-                   -תחנות לטיפול במשפחה930342401

            22,500                  -              30,928מרכזי טיפול באלימות/מועדוניות השת'420342410

            90,000            79,981              79,000מרכזי טיפול באלימות930342410

                 -נתיבים להורות - ת.לאומית930342420

          304,000נושמים לרווחה930342410

         558,128          179,432           186,832סה"כ רווחת הפרט והמשפחה

                 -          204,967            303,664ת. לאומית ילד ונוער930343500

                 -                  -              16,914טיפול בילד בקהילה השתתפות420343520

          263,492          260,995            210,900טיפול בילד בקהילה930343520

            88,024            93,226              79,000מועדוניות מש930343530

                 -                  -טיפול במשפחות אומנה930343540

            34,535            41,893                   -יצירת קשר הורים930343550

                 -                  -              14,256אחזקת ילדים בפנימיות השתתפות420343800

          180,000          126,313            367,248אחזקת ילדים בפנימיות930343800

          196,946            35,039              86,468תכנית עם הפנים לקהילה930343810

          592,760          549,116            524,496ילדים במעונות יום930343900

              7,750טיפול בפגיעות מיניות930343900

          359,140                  -                   -תכנית לאומית-ילדים בסיכון930343902

      1,722,647       1,311,548        1,602,946סה"כ שירותים לילד ונוער

          165,000                  -                   -אחזקת זקנים930344300

              9,999                  -              10,000מועדונים לזקנים930344400

            67,968            32,712              22,700שכונה תומכת930344401

            71,997            20,708              20,700טיפול בזקן בקהילה930344410

            37,000            36,956              37,000מרכזי ועדות חוק סעוד930344440

                 -              47,040מסגרות יומיות לזקן השתתפות420344500

          340,261          272,708            156,800מסגרות יומיות לזקן930344500

            41,423השתתפות בפעילות לקשישים930344500

         733,648          363,083           294,240סה"כ שירותים לזקן
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מועצה מקומית דאלית אל כרמל
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2015

שם חשבוןפרקסעיף
 תקציב 2014 
משרות תקציב 2015 ביצוע 2014לאחר שינויים

                 -                  -                   -מפגרים במעון אמוני930345000

                 -                  -              25,980סידור מפגרים במוסדות השתתפות420345100

      2,248,916       2,878,610        2,622,960סידור מפגרים במוסדות930345100

                 -                  -            117,000מועדונים לילדים930345110

          119,700          108,818                   -מפגרים במוסד ממשלתי930345120

              6,750                  -                6,750טיפול בהורים ובילדיה930345130

                 -                  -              16,128החזקת אוטיסטים במסגרת השתת'420345140

          648,544                  -            288,024החזקת אוטיסטים במסגרת930345140

                 -                  -              16,250מ.יום טיפולי השתתפות420345200

          162,606          175,609            204,960מפגרים במעון טיפולי930345200

              2,250הסעות לאוטיזם930345200

              7,500נפשונים וקייטנות אוטיזם930345200

                 -                  -              46,920מעש"ים השתתפות420345240

          239,177          231,914            197,856מעש"ים930345240

                 -                  -                1,880שירותים תומכים למפגר השתתפות420345300

            18,000              7,586                7,500שירותים תומכים למפגר930345300

            91,635            20,801הסעות למעון מפגרים930345301

            26,851              2,906              15,000מועדונים חברת למפגר930345305

                 -                  -                2,128נופשונים למפגר השתתפות420345310

            13,464            12,125              13,464נופשונים למפגר930345310

                 -            98,395              57,900הסעות למ.יום למפגר930345311

      3,585,393       3,536,765        3,640,700סה"כ שירותים למפגר

            31,923            26,747              24,427הדרכת עיוור ובני ביתו930346320

            37,693            30,849              41,500מפעלי שיקון לעוור930346400

            11,499              6,843                   -מועדונים לעוור930346510

              5,001                  -                5,000תעסוקה מוגנת למוגבל930346600

                 -                  -                4,500תוכניות מעבר930346610

                 -                  -              16,092מ.יום שיקומי לנכים השתתפות420346700

            33,576              8,332              33,576מ.יום שיקומי לנכים930346700

            22,500              7,619              30,000ליווי למ.יום שיקומי930346709

            65,853              5,696              75,000הסעות למ.יום שיקומי לנכים930346710

            29,333            26,495              27,000מועדון חברתי לבוגרים930346720

              8,154              7,883                5,000תעסוקה נתמכת לנכים930346750

              4,594              4,502                   -תוכנית מעבר930346760

            21,000            30,161              21,000מרכזי איבחון ושיקום930346800

                 -                  -                1,060שיקום נכים בקהילה השתתפות420346820

            12,500              6,751              12,500שיקום נכים בקהילה930346820

                 -                  -              32,000בוגרים עיוורים בקהילה930346825

            25,303            18,112              31,000ילדים עוורים בקהילה930346830

                  -                   -נכים קשים בקהילה930346840

              4,500בוגרים עיוורים בקהילה930346840

            80,000מועדונים לילדים מוגבלים930346840

         393,429          179,990           359,655סה"כ שירותי שיקום

              9,999                875-                8,000טיפול בנוער וצעירים930347120

                 -                  -                   -שהות במקלטים לנערות930347130

            19,646                   -מועדון חברתי לבוגרים930347140

              9,999              2,395                9,215טיפול בנערות במצוקה930347200

            17,000                  -                9,000טיפול בנוער מתמכר990347300

            23,803            47,510              20,000התמכרויות - מבוגרים930347305

                 -              1,833                   -טפול באלכוהוליסטים930347310

                 -              3,269                   -מ.יום לנוער -סמים930347330

          657,000          558,448            741,504מית"ר930347400

                 -              3,273                   -מניעת אלימות במפתנים930347410

              7,500              9,168                1,000פעולות התנדבות930348300

         725,301          644,668           788,719סה"כ שירותי תיקון

      8,867,545       7,136,273        7,954,532סה"כ רווחה
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מועצה מקומית דאלית אל כרמל
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2015

שם חשבוןפרקסעיף
 תקציב 2014 
משרות תקציב 2015 ביצוע 2014לאחר שינויים

      6,847,000       4,968,000        5,000,000מים שוטף210413100

                 -                  -היטל צריכה עודפת210413109

      3,000,000       2,621,000        3,000,000מים פיגורים210413110

                 -                  -                   -יתרות מים 2104131112005

                 -                  -                   -יתרות מים 2104131122006

                 -                  -                   -יתרות מים 2104131132007

          153,000          153,246                   -הכנסות מים (הסדר 23) עצמיות410413200

          320,000          311,661            340,000א.צנרת דליה810413300

    10,320,000       8,053,907        8,340,000סה"כ שירותי מים

                 -                  -                   -י.אב ביוב210472000

            17,000            16,562                   -היטל ביוב310472000

          422,000          422,512            300,000אגרת ביוב810472000

                 -                  -                   -ביוב  3104721002005

                 -                  -                   -ביוב 3104722002007

          237,000          237,450            250,000ביוב פיגורים310472300

         676,000          676,524           550,000סה"כ ביוב

    10,996,000       8,730,431        8,890,000סה"כ פרק 4

            41,000            40,955                   -ריבית660511000

            31,000            30,977                   -החזר הוצאות משנים קודמות510513000

          143,000          143,425                   -הכנסות שנים קודמות900513100

                 -       1,637,652        4,000,000הכנסות מהסכמי פשרה590599100

                 -       6,218,000        2,000,000מענק כסוי גרעון910599100

      1,000,000                  -                   -הכנסות מותנות980599100

      1,215,000       8,071,010        6,000,000סה"כ אחרים

      1,215,000       8,071,010        6,000,000סה"כ אחרים

    81,467,034     75,415,921      79,023,797סה"כ תקבולים
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מועצה מקומית דאלית אל כרמל
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2015

שם חשבוןפרקסעיף
 תקציב 2014 
משרות תקציב 2015 ביצוע 2014לאחר שינויים

תשלומים
            13,000            12,934                8,000ריהוט וציוד הנהלה450611000

              6,000              5,546                5,000ציוד משרדי הנהלה470611000

            10,000              9,405                4,000עתון480611000

              8,000              7,860                9,600מתנות הנהלה514611000

            28,000            28,141              24,000רכב מנהלי - דלק530611000

            51,096            34,349              52,000שכירות רכב הנהלה535611000

            10,000            10,000              10,000פרסום550611000

                 -                   53                   -שכירות רכב-הנהלה735611000

              7,000              7,000                7,000שונות780611000

                  1          661,777          757,091            636,000שכר ראש העיר110611100

              6,000              4,350                5,100אשל וכיבוד510611100

                 -                  -                3,000דמי חבר523611100

                 -                 288                   -יו"ר עיריה-סלקום541611100

                  1          475,000                  -                   -שכר סגן יו"ר110611110

                  5          449,906          258,608            344,055שכר עובדי לשכה110611200

                 -              1,302מועצת הרשות-סלקום541611200

                  7      1,725,779       1,136,927        1,107,755סה"כ הנהלת הרשות

                  1          427,701          414,000            414,395שכר מבקר110612000

              2,000              1,741                2,400ציוד משרדי-מבקר470612000

              4,000              3,789                3,000הוצאות שונות-מבקר780612000

                  1         433,701          419,530           419,795סה"כ מבקר פנים

                  7      1,164,097       1,417,710        1,321,000שכר מזכירות110613000

            10,000              4,480              15,000תחזוקת מבנים420613000

            65,000            60,599            100,000מים430613000

            30,000            17,624              32,000חשמל בניין ראשי431613000

            12,000            10,644              10,000ריהוט ואחזקתו450613000

            30,000            27,641              30,000ציוד משרדי470613000

            46,000            46,221              40,000השכרת מכונות צילום475613000

              3,000              3,050                3,500אשל וכיבודים510613000

            20,000            18,661              20,000השתלמויות ותוכניות ארגוניות521613000

            10,000              3,332              10,000דמי חבר וכנסים523613000

            98,000            82,328              92,000עמותת לקידום מקצועי וחברתי525613000

          101,000          101,000              90,000הוצאות תקשורת540613000

                 -                  -                6,000סלקום541613000

            31,000            30,958              77,500שירותי מחשבים542613000

          120,000          118,000            110,000הוצאות דואר וביול543613000

            30,000            29,009              27,000אינטרנט ושעוני נוכחות544613000

            23,000            22,284              20,000פרסום מכרזים550613000

              5,000              1,086                1,400משרדיות560613000

          300,000          300,000            300,000מיכון אוטומציה570613000

              9,000              8,425                8,000חומרים720613000

            60,000                  -                   -השתתפות בתקציב ועד עובדים760613000

            20,000            19,904              20,000טקסים ואירועים770613000

            12,000            12,014                   -דמי חבר -קידום מקצועי וחברתי523613001

            27,000            26,887                   -סלקום - עובדים541613001

            10,000              9,628                   -דמי חבר-קרן רווחת עובדי הרשות523613002

                  7      2,236,097       2,371,484        2,333,400סה"כ מזכירות
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מועצה מקומית דאלית אל כרמל
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2015

שם חשבוןפרקסעיף
 תקציב 2014 
משרות תקציב 2015 ביצוע 2014לאחר שינויים

                  -              18,000שכירות שירותים ציבוריים410614000

              7,450                7,800צריכת מים שירותים ציבוריים435614000

                 500                3,000חומרי לשירותים ציבוריים720614000

              -                 -              7,950             28,800סה"כ שירותים ציבוריים

            20,000              6,584              20,000הוצאות משפטיות-אגרות581617000

          300,000          406,788            350,000משפטיות750617000

                 -            38,923                   -הוצאות משפטיות751617000

                 -              5,100משפטיות כ"א750617100

              -         320,000          452,295           370,000סה"כ משפטיות 

                 -                  -                   -בחירות110619000

                 -                  -                   -בחירות-שכר ופרסומים780619000

              -                 -                 -                   -סה"כ בחירות

                  4          974,869       1,277,526        1,164,000שכר גזברות110621000

              3,000                 280                3,000גזברות ריהוט ואחזקתו450621000

              3,000              2,826                3,000גזברות-ציוד משרדי470621000

              3,000              3,020                3,000כיבודים510621000

            15,000            15,464              10,000השתלמויות521621000

              3,000              3,000                5,000דמי חבר523621000

          250,000          177,893            260,000קבלניות750621000

          400,000                  -הוצאות בלתי צפויות750621100

                  4      1,651,869       1,480,008        1,448,000סה"כ גזברות

                  5          669,616          563,343            629,000שכר גבייה110623000

            66,000            66,000              66,000גביה שכר דירה410623000

            12,000                  -                   -גביה חשמל430623000

              3,000אשל וכיבודים510623000

            10,000            10,205                5,000גביה-ציוד משרדי470623000

              7,000              6,685                5,000גביה תקשורת540623000

              4,000              3,421                4,000חומרים - גבייה720623000

          500,000          500,000            500,000גביה קבלניות750623000

                 -                 195גביה הוצ' שונות780623000

                  5      1,271,616       1,149,654        1,209,000סה"כ מחלקת גביה

          380,000          377,062            350,000עמלות610631000

                 -                 271                   -מע"מ עמלות בנק דואר611631000

      1,244,000       3,694,367        4,140,000רבית הו"צ מימון-ספקים650631000

            20,000            19,911              40,000עמלות עיקולים610631100

              6,300              6,250                   -עמלות כרטיסי אשראי610631100

          100,000            95,913              30,000ריבית חובה עו"ש610632000

          130,000          128,273            120,000רבית משיכת יתר-בנקים620632000

              -      1,880,300       4,322,047        4,680,000סה"כ מימון

      2,000,000       1,688,742        1,502,000מלוות קרן691649100

          900,000          735,212            630,000מלוות ריבית692649100

          300,000          181,356            195,000מלוות הצמדה693649100

              -      3,200,000       2,605,310        2,327,000סה"כ פרעון מלוות אחר

                24    12,719,362     13,945,205      13,923,750סה"כ הנהלה וכלליות
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מועצה מקומית דאלית אל כרמל
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2015

שם חשבוןפרקסעיף
 תקציב 2014 
משרות תקציב 2015 ביצוע 2014לאחר שינויים

            67,000            58,332              65,000תברואה-שכירות רכב735711000

                  1          354,230          403,122            210,000שכר תברואה110711100

            30,000            24,504              36,000אחזקה ודלק730712200

            45,000            44,809              49,413ניקוי רחובות750712200

                 -                  -                   -חומרים720712300

      6,000,000       4,997,607        4,760,000קבלניות אשפה750712300

          636,000איסוף גזם ואשפה מוצקה750712300

            32,000            32,190              50,000כלי אצירה930712300

            70,800            64,900              60,500דמי חכירה- קרקע תחנת מעבר410713000

                 -                  -                   -רישוי עסקים750713300

              7,000              6,728                5,000מלחמה בכלבת720714300

            90,000            90,255            100,000קבלניות וטרינר721714300

            45,000            44,234              50,000קבלניות הדברה750715300

                  1      7,377,030       5,766,682        5,385,913סה"כ תברואה

            36,000            44,500              36,000שכירות מרכז צעירים410720000

              5,000                 238                5,000חשמל ומים מרכז צעירים431720000

                  2          259,404          232,179            220,000שכר שמירה וביטחון110721000

                 -                  -                1,000ציוד משרדי470721000

              3,000אשל וכיבודים510721000

            10,000              9,274                4,000משמר אזרחי-תקשורת540721000

                 -                  -              11,000מח' שמירה ובטחון-סלקום541721000

                 -                  -                8,000תחזוקת קטנוע730721000

            14,000            14,219              14,400דלק רכב - קב"ט731721000

            31,524            30,000              30,000שכירות רכב קב"ט735721000

                 -              1,088                   -שמירה עמדה דרומית750721000

              1,000                 250                1,000חומרים780721000

                 500                 495דמי חבר קב"ט523723000

            11,000            10,384                   -מירס -הג"א541723000

                 -                  -                   -שכירות רכב קב"ט735723000

            54,065            54,065              56,969הג"א שעת חירום830723000

            95,936            95,936              95,936הג"א כלל ארצי830723100

          223,000          320,444            297,319כיבוי אש השתתפויות830724000

                 -                  -                4,000הוצאות בטחון שונות810726200

                  2         744,428          813,072           784,624סה"כ ביטחון

                  5          782,461          861,088        1,052,000שכר הנדסה110731000

            40,000            16,800              26,400שכ"ד מחלקת הנדסה410731000

              3,000אשל וכיבודים510731000

            14,000            13,856              11,000הנדסה - השתלמיות ומשרדיות541731000

            30,000            10,261              26,000קבלניות-תכנון פרוייקטים750731000

      1,100,000       1,684,334        1,879,000רכס הכרמל -פעולות כלליות830733100

                  5      1,969,461       2,586,339        2,994,400סה"כ הנדסה

                 -            95,993            230,000הוצאות בלתי צפויות780742000

                  7          858,138          516,796            480,500שכר מח' אחזקת נכסים110742200

            10,000            10,000              10,000כבישים חמרים720742200

          260,000          258,153            262,575כבישים קבלניות750742200

                 800                 800                   800כבישים שונות780742200

            90,000            87,598            115,000מים לגנים432743000

          950,000          994,811            650,000תאורת רחובות770743000

          120,000            78,388            120,000קבלניות ואחזקת חשמל750743100

                 -                  -                   -בטיחות בדרכים720744000

          124,000          124,000            124,000רשות ניקוז-השתתפות810745000

            13,587            13,587              16,000קבלניות - שדרה ראשית ושצ"פ750746000

                 -                 335                   -בתי קברות חשמל ומים430748000

              9,444              9,444                8,600בתי קברות מים432748000

                 -                  -                2,000בית קברות חומרים720748000

                  7      2,435,969       2,189,906        2,019,475סה"כ דרכים ומדרכות

          650,000          919,160            670,000ביטוחים440767000

                  1            39,002              3,160              45,000רכז הכוונת חיילים משוחררים110769000

                 -            24,438                   -פקחי רישוי-שכר110781000

                  1         689,002          946,758           715,000סה"כ ביטוחים ואחר

                16    13,215,891     12,302,757      11,899,412סה"כ שירותים מקומיים

18



מועצה מקומית דאלית אל כרמל
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2015

שם חשבוןפרקסעיף
 תקציב 2014 
משרות תקציב 2015 ביצוע 2014לאחר שינויים

                 -                  -                   -חינוך שכ"ד410811000

                 -                  -                   -חינוך-שכירות החזר חשמל-מים430811000

              3,000              2,615                3,000חינוך-ציוד משרדי470811000

              6,000              2,500                6,000כיבוד מחלקת חינוך510811000

            11,000            11,000                2,000דמי חבר523811000

            15,075            15,075                7,200חינוך-תקשורת540811000

            11,800            11,800הטמעת ניהול עצמי750811000

                  3          742,993       1,015,607            873,000שכר חינוך110811100

                  3         789,868       1,058,597           891,200סה"כ מינהל חינוך

                26      2,692,552       2,635,554        2,457,000שכר גני ילדים עוזרות110812200

                 -                  -                   -מבוטל - חשמל  גנ"י430812200

            55,000            52,191              70,000חשמל גני ילדים431812200

            65,000            64,063              60,000מים גני ילדים432812200

            15,000            14,633              20,000גנ"י חומרים720812200

            16,000            15,990              20,000גני ילדים-קבלניות750812200

                 -            13,497            107,500שכר עוזרות ט.חובה110812300

          300,000          308,800            312,000גנ"י טרום חובה שכ"ד410812300

                 -            10,167                   -מבוטל - גני ילדים חשמל ומים430812300

                 -                  -                3,000ציוד משרדי470812300

            25,000            24,126              15,000גני ילדים ט.חובה-תקשורת540812300

              5,000              5,317                6,000גנ"י טרום חומרים720812300

              4,000              3,412                5,000גנ"י טרום-עב' קבלניות750812300

                 -                  -                   -קיזוז הזנת גני ילדים760812300

          216,000          162,000            210,000השתתפות בתקציב הגנים820812300

            50,000            49,287              51,000ציוד יסודי930812300

      2,260,000       2,372,178        2,342,000ג.ע.מדינה414812310

                  3          621,885          406,980            310,000שכר גני יוח"א-צהרונים110812500

                 -                  -            260,000פנימיות יום מיל"ת760812500

                 -                  -              10,000שכר פנימיות יום110812501

                 -              3,875מבוטל- שכר צהרונים -חונכות110812502

                 -            59,125                   -שכר חונכות110812504

                  3          461,412          321,983            262,000משכורת110812800

                  1            37,011            57,503              72,000ספורט-שכר110812801

                32      6,823,860       6,580,681        6,592,500סה"כ גני ילדים
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מועצה מקומית דאלית אל כרמל
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2015

שם חשבוןפרקסעיף
 תקציב 2014 
משרות תקציב 2015 ביצוע 2014לאחר שינויים

                11      1,384,239       1,599,896        1,683,000שכר שרתים ביסודי110813200

            10,000              10,000בי"ס יסודי אלאישראק410813200

              8,000              7,319                8,000חותם414813200

                 -              9,742מבוטל-חשמל ומים-בתי"ס יסודיים430813200

              4,000              3,991                4,000שירותי מנב"ס760813200

                 -                  -                   -חותם משרד החינוך761813200

                  -                   -בתי"ס יסודיים עבודות קבלניות750813201

                 -                  -                   -הזנת תלמידים760813206

                  5          560,202          585,258            524,800שכר מזכירים יסודי110813210

          208,000          209,907            185,310השתתפות בתקציב ב"ס א'820813210

                 -            30,949              24,000שכר מחוננים110813211

            53,000            15,025              57,000חשמל ב"ס א'430813211

            12,000            11,936              10,500מים ב"ס א'432813211

                 -              4,840                   -שכר נקיון מוסדות חנוך110813220

          144,000          113,013            150,378השתתפות בתקציב ב"ס ב'820813220

            36,000                  -              48,000חשמל ב"ס ב'430813222

              8,000              6,346                8,500מים ב"ס ב'432813222

                 -מבוטל-אגרות תלמידי חוץ414813230

          200,000          225,851            287,000אגרת תלמידי חוץ760813230

          146,000          151,943            151,230השתתפות בתקציב ב"ס ג'820813230

            37,000          101,351              98,000חשמל ב"ס ג'430813233

              8,000            12,538                9,000מים ב"ס ג'432813233

          148,000          144,863            154,212השתתפות בתקציב ב"ס חדשני820813240

            38,000                  -              40,000חשמל ב"ס חדשני430813244

              8,000            25,871                9,000מים ב"ס חדשני432813244

                16      3,002,441       3,270,639        3,461,930סה"כ יסודיים

                 -                  -                   -חיוב בגין תלמדי חוץ414813300

              5,000              6,274                4,500חינוך מיוחד-תקשורת540813300

          150,000          167,996            116,333קבלניות שיפוצים750813300

                  6          631,949          584,642            611,000שכר סייעות כיתתיות110813310

                  8          664,761          593,348            522,000שכר סייעות לווי הסעות110813320

                  9          907,530          915,456            695,600שכר סייעות צמודות110813330

                23      2,359,240       2,267,716        1,949,433סה"כ חינוך מיוחד

            25,000            20,219              25,000פרוייקטים חינוכיים750813800

            40,000            19,470              26,000ציוד יסודי לבת"ס930813800

              -           65,000            39,689             51,000אחר יסודיים

            42,192                   -חשמל ומים430814000

                 -                  -                   -מניפה840814750

              -                 -            42,192                   -סה"כ חט"ב
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מועצה מקומית דאלית אל כרמל
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2015

שם חשבוןפרקסעיף
 תקציב 2014 
משרות תקציב 2015 ביצוע 2014לאחר שינויים

              4,000              4,212                1,500מרכז הדרכה-תקשורת540816600

                  1            46,948            45,408              24,580שכר קב"ט מוסדות חנוך110817100

          420,000          358,549            420,000אבטחת מוסדות750817100

            75,928            75,928              90,000מבדקי בטיחות מוסדות חינוך750817110

                  5          786,564          652,546            740,000שכר שפ"י110817300

            30,000            30,000              24,000שכ"ד שפ"י410817300

            15,000                 532                5,000ריהוט ומחשב -שפ"ח450817300

              1,500אשל וכיבודים510817300

            10,000השתלמויות521817300

            10,000              3,748                3,000שפ"י חמרים/ספרים720817300

            20,575            15,061              33,000שפ"י שעות הדרכה750817300

          211,000          211,327            200,000ביטוח תלמידים440817500

              1,713              7,384                   -מבוטל-שכר רווחה חינוכית110817600

                  1          201,174          304,898            378,000רווחה חנוכית110817601

            12,073                   -חינוך אגף שח"ר110817602

            34,257            18,695שכר רווחה חינוכית110817610

          250,169            125,620תוכנית ראשית- שכר110817620

              4,000מעדונית גיל רך -פעילות750817620

              2,500מעדונית גיל רך -מזון780817620

          110,655          133,180              60,000מעדונית ביתית גיל רך -שכר110817621

              6,575מרכז נוער - הצטידות470817621

            39,635מרכזי נוער - פעילות750817621

            38,000          197,028              45,000מדריך בינתחומי- מרכז גיל רך110817622

          356,579            70,715            250,000מרכז נוער- שכר110817623

            22,000            21,733              22,800מרכז נוער - הצטידות470817623

          160,000          160,000            160,000מרכזי נוער - פעילות750817623

                 -            19,615            122,020תוכנית אור- 110817624

              3,000              2,892                3,000תוכנית אור- הצטיידות470817624

                 -                  -              50,000קול קורא לאגדים110817625

            99,700            100,000קול קורא לאגדים- פעילות750817625

                 -                  -            173,000נתיבים להורות שכר110817626

                 -          160,000              10,000מוקד רואה-עיר ללא אלימות750817623

                 -                  -                   -פעולות שמידט750817626

                  3          300,097          251,715            199,500שכר קב"ס110817700

                 -                  -              22,000פעולות מנ"ע750817700

      1,184,000          900,000        1,250,000הסעות ח.מיוחד710817800

      2,300,000       2,316,907        2,200,000הסעות חינוך רגיל710817810

                 -                 300                   -מזון ופעילות750817900

                 -                  -                   -מתי"א שונות780817900

                 -                130-שכר קידום נוער110818000

              6,280              6,280                6,500קידום נוער- ריהוט וציוד470818000

              9,016              9,016              21,000מזון ופעילות קידום נוער750818000

                 -            12,915              38,300תג"ת-שכר110818100

                  1          203,575          215,667            150,000שכר מחלקת נוער110818200

            16,550            16,550              21,000פר"ח השתתפות810818810

      1,000,000       1,001,912        1,100,000פרויקט מ.החינוך בי"ס החופש הגד750819000

                10      7,578,411       7,639,235        8,048,820סה"כ שירותים נוספים לחינוך

                84    20,618,821     20,898,748      20,994,883סה"כ שירותי חינוך
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מועצה מקומית דאלית אל כרמל
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2015

שם חשבוןפרקסעיף
 תקציב 2014 
משרות תקציב 2015 ביצוע 2014לאחר שינויים

                  5          720,256          565,812            512,300שכר תרבות110821000

                 -                  -                   -אחזקה קבלניות750821000

          300,000          384,052            385,000פעולות תרבות-שונות780822000

                  5      1,020,256          949,863           897,300סה"כ תרבות 

                  2          183,832          132,310            127,000שכר ספרית מקצועית110823000

              5,000              4,228                8,000ספריה עירונית-תקשורת540823000

                  2         188,832          136,538           135,000סה"כ ספרייה

            70,000            76,629              70,000חשמל-מתנ"ס430824000

                 -                  -                   -אחזקה מ.תרבות קבלניות510824000

            10,000              9,748              10,000אחזקה מ.תרבות קבלניות780824000

            10,000              8,133              20,000מים מרכז תרבות430824100

              3,000                  -                2,000כיבודים051824140

              -           93,000            94,510           102,000סה"כ מתנס

                 -            29,951              30,000שכר מדריכים מ.הגיל הרך110825000

          126,000            72,308              70,000פעולות שונות מ.הגיל הרך750825000

              -         126,000          102,258           100,000סה"כ מ.גיל רך

                 -                  16-              16,000מוקדי הפעלת נוער-שכר110828200

                 -                  -              30,000מעדונית משותפת -מזון720828200

                 -                  -              18,000מצילה פעילות750828200

                 -                  -            131,200מבוטל-שכר מחלקת נוער110828210

                 -                  -                   -שכר קייטנות110828400

                 -                  -                   -פעילות קייטנה750828400

                 -                  -                   -פעילות קייטנת העמותה לתפנית בח750828410

            51,090            56,444              50,000עיר ללא אלימות-רכש750828500

            20,000            13,705              21,090עיר ללא אלימות-פעילות750828501

          323,020          386,058            323,020עיר ללא אלימות-שכר א.אוכלוסיה110828504

                 -                  -                   -שכר דירה מלחמה בסמים410828506

                 -                  -                   -חשמל מלחמה בסמים431828506

              -         394,110          456,191           589,310סה"כ ביטחון

          100,000          111,886                   -מים וחשמל -איצטדיון כדורגל432829200

          130,000          129,812            100,000ספורט קבלניות750829200

              2,000              1,065                8,000הוצאות שונות -מגרש780829200

                 -                  -                   -חוגים750829210

                 -                  -                   -צעדת הכרמל750829230

                 -                  -                   -פסטיבל דליה750829240

                 -                  -                   -במות ראשיות750829250

            67,660            62,366              49,750שכר חוגי בלט110829260

              -         299,660          305,129           157,750סה"כ ספורט

                  7      2,121,858       2,044,489        1,981,360סה"כ תרבות וספורט

            10,000מוקדי בריאות-ת. לאומית750831000

            30,000            35,000              44,000מרפאה-שכירות410832000

                 -                  -                   -מבוטל-מרפאות-חשמל ומים430832000

            25,000            24,381              30,000מרפאות-חשמל431832000

              3,000              1,527                3,000מרפאות -מים432832000

              3,000                  -                3,000מרפאות-תקשורת540832000

              3,000                  -                3,000חומרים720832000

                  2          199,630          193,360            189,866שכר תחנת אם-בריאות110832400

                 -            22,500                   -שכ"ד תחנת אם וילד410832400

                  2         273,630          276,768           272,866סה"כ בריאות

                  2         273,630          276,768           272,866סה"כ בריאות
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מועצה מקומית דאלית אל כרמל
הצעת התקציב הרגיל לשנת 2015

שם חשבוןפרקסעיף
 תקציב 2014 
משרות תקציב 2015 ביצוע 2014לאחר שינויים

                12      1,557,416       1,648,610        1,389,333שכר לשכת רווחה110841000

          108,750            77,750              75,000שכ"ד רווחה410841000

                 -                  -                   -חשמל ומים430841000

              6,000              2,897                5,000חשמל רווחה431841000

              6,000                 102                5,000מים רווחה432841000

            33,000                352-                2,000ציוד משרדי רווחה470841000

              5,000              1,800                3,000אשל וכיבודים510841000

              8,000                  -                3,000מינהל רווחה השתלמויות520841000

            14,000            13,635                8,000רווחה-תקשורת540841000

            12,000            13,045                5,000רווחה פעולות ארגוניות560841000

            12,000              8,445                8,440בטחון עובדים ושמירה840841000

              5,000                  -                   -הוצאות מנהליות440841100

          100,000הוצאות שונות רווחה - מול הכנסה780841900

                12      1,867,166       1,765,931        1,503,773סה"כ מינהל רווחה

            87,000          126,116              42,000סיוע למשפחה עם ילד840842200

                 -              3,484                   -מבוטל-מקלט לנשים מוכות810842201

              6,687                  -                   -מקלטים לנשים מוכות840842201

            89,817            45,643              40,800משפחות במצוקה840842210

              4,000                  -                3,000סיוע חד פעמי לחימום840842212

            27,600            32,662              27,600שכ"ד מועדון-מלביש410842400

            30,000                  -                   -סדנאות לטפול במשפ/קיטנות810842400

          120,000                  -            105,333מרכזי טיפול באלימות840842400

          152,435            35,846נתיבים להורות-שמיד110842410

                 -              1,414                   -סדנאות לטיפול במשפחה840842410

          304,000                851-                   -תוכנית נושמים לרווחה810842500

              -         821,539          244,313           218,733סה"כ רווחת הפרט והמשפחה

                 -            47,263              24,000שכר נתיבים להורות110843500

                 -              4,068            303,664טיפול במשפחות840843500

                 -                  -                   -שכר מעדונית גיל רך110843510

          351,323          372,130            281,200טיפול בילד בקהילה840843520

          117,365            57,569            105,333מועדוניות משותפות840843530

            46,047              6,457              39,712יצירת קשר הורים810843600

          240,000          864,241            489,664אחזקת ילדים בפנימיות840843800

          262,595            74,882            115,291תוכנית עם הפנים לקהילה840843810

          790,347          732,155            699,328ילדים במעונות יום840843900

              9,000                  -                   -טיפול בפגיעות מיניות810843901

          359,140                  -                   -תכנית לאומית- ילדים בסיכון810843902

              -      2,175,817       2,158,765        2,058,192סה"כ שירותים לילד ונוער

          220,000                  -                   -אחזקת זקנים840844300

            42,000                  -              42,000מועדון זקנים410844400

            13,333            10,589              13,333פעולות מועדון זקנים750844400

            93,291            63,140              30,267שכונה תומכת840844400

            40,766            45,818              27,600טיפול בזקן בקהילה410844410

            55,231            58,272                   -טיפול בזקן בקהילה840844410

            37,000                  -              37,000מרכזי ועדות חוק סעוד840844430

          453,681          511,997            209,067מסגרות יומיות לזקן840844510

              -         955,302          689,816           359,267סה"כ שירותים לזקן
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      2,998,555       2,995,869        3,497,280סידור מפגרים במוסדות840845100

          159,600          159,620            156,000מפגרים במוסד ממשלתי840845120

              9,000                  -                   -טיפול בהורים ובילדיה810845130

                 -                  -                   -מועדונים לילדים840845130

          648,544                  -            288,024החזקת אוטיסטים במסגרת840845140

                 -                  -                   -מפגרים במעון טיפולי810845200

          216,807          235,451            273,280מפגרים במעון טיפולי840845200

                 -                  -                   -מפגרים במעון אמוני840845210

                 -                  -                   -מעשי"ם810845240

          318,903          367,238            263,808מעשי"ם840845240

            24,000            17,264              10,000שירותים תומכים למפגר840845300

            17,952            18,197              17,952נופשונים למפגר840845310

          122,180          168,163              77,200הסעות למ.יום למפגר840845311

            34,820            14,549              20,000מועדון חברתי840845320

              -      4,550,361       3,976,351        4,603,544סה"כ שירותים למפגר

            15,333            44,908              55,333שיקום העיוור בקהילה840846290

                 -                  -                   -דמי ליווי לעוור840846300

            42,565            41,122              32,569הדרכת עוור ובני ביתו840846310

              6,667                  -                   -תעסוקה מוגנת למוגבל840846600

                 -                  -                   -תוכנית לילד החריג810846610

            44,768            36,187              44,768מ.יום שיקומי לנכים840846700

            87,853                  -            100,000הסעות למ.יום שיקומי לנכים840846710

            30,000            26,148              40,000ליווי למ.יום שיקומי840846720

            39,111            65,455              36,000מועדון חברתי לבוגרים840846740

            10,872            10,497                6,667תעסוקה נתמכת לנכים840846750

              6,125              6,124                6,000תוכנית מעבר840846760

                 -                  -                   -דמי תקשורת לחירשים810846800

            28,000            30,470              28,000מרכזי איבחון ושיקום840846800

                 -                  -מרכזי אבחון ושיקום840846805

            16,667              8,402              16,667שיקום נכים840846810

                 -              1,276                   -נכים קשים בקהילה840846820

            50,257                  -              42,667בוגרים עוורים בקהילה840846825

            33,737            41,844              41,333ילדים עוורים בקהילה840846830

              -         411,955          312,433           450,004סה"כ שירותי שיקום

            13,333            11,426              10,667טיפול בנוער ובצעירים840847100

            13,333              8,291              12,287טיפול בנערות במצוקה840847110

                 -                  -                   -טיפול בחבורות רחוב840847130

                 -                  -                   -פרויקט וינגיט840847140

            16,000                  -              16,000פעילות תוכנית סמים ואלכהוול750847300

            12,000                 145              12,000טיפול בנוער מתמכר840847300

                 -                  -                   -מקלט לנערות840847310

            31,737            33,791              26,667התמכרויות - מבוגרים840847320

                 -              3,050                   -מ.יום לנוער -סמים840847330

                  5          516,563          562,501            593,230שכר למפתן(מית"ר)110847400

            20,000              3,254              25,000מית"ר - חשמל430847400

              6,000                  -                6,000מית"ר - ציוד משרדי470847400

                 -              4,383                5,400מית"ר טלפונים541847400

            48,000            29,877              54,000מית"ר חומרים וציוד720847400

          120,000            86,660            128,000מית"ר - קבלניות750847400

            54,000            50,992              48,000מזון מית"ר780847400

            14,000                  -                   -מית"ר840847400

              6,000              3,764                3,250מפתן מקומי-מית"ר930847400

            36,000            27,222              48,000מית"ר הסעות750847410

            16,000                  -              16,000מניעת אלימות במפתנים840847410

              6,000                  -                   -טלפון מית"ר540847500

            10,000                  -                   -פעולות הצנדבות בקהילה840848300

                  5         938,966          825,355        1,004,501סה"כ שירותי תיקון

                17    11,721,106       9,972,964      10,198,014סה"כ שירותי רווחה
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                 -                  -                   -מועצה דתית-חשמל ומים430851000

              7,070              7,070                6,000מועצה דתית - חשמל431851000

            20,354            20,354              25,000מועצה דתית - מים432851000

            14,000            14,000              16,000השתתפות בתקציב הדתות810851000

              -           41,424            41,424             47,000סה"כ דת

              -           41,424            41,424             47,000סה"כ דת

            45,000            42,229              85,000איכות הסביבה שונות780879000

                  2          282,770          274,123            316,000שכר משק המים וביוב110913000

                 -                  -                   -מים-תיקונים420913000

            25,000            22,029              48,000חומרים מחלקת מים719913000

                 -                  -                   -תחזוקת רכב730913000

            23,000            22,610              24,000דלק וכביש 6 רכב מח' מים731913000

            95,000            96,345              98,000מים תיקונים732913000

            44,220            42,345              54,000שכירות רכב מח' מים735913000

          250,000          247,593            250,000קבלניות מח' מים750913000

            50,000            49,358              50,000מדי מים780913000

    12,500,000     12,500,000      13,300,000קנית מים729913100

                 -                  -                   -בדיקות מים750913200

            10,000              8,876              20,000חשמל-תחנת שאיבה770913200

                  2    13,324,990     13,305,507      14,245,000סה"כ מים

                  2    13,324,990     13,305,507      14,245,000סה"כ מים

            15,000            15,000                9,000שכירות -שירותים ציבוריים וחניה410943100

              -           15,000            15,000               9,000סה"כ שירותים ציבוריים

              -           15,000            15,000               9,000סה"כ שירותים ציבוריים

      1,601,090       1,601,090        1,630,000ביוב קרן694972000

      1,309,946       1,309,946        1,315,000ביוב ריבית695972000

          202,936          202,936            212,000ביוב הצמדה696972000

              -      3,113,972       3,113,972        3,157,000סה"כ מלוות ביוב

              1,876              1,876                2,000ביוב עירוני720972000

          298,850          298,850            353,000אחזקת ביוב750972000

                 -                  -                   -ביוב-שונות780972000

          600,000          600,000            610,000חשמל-מכון שפכים770973000

          300,000          300,000            310,000אגרת ביוב/חוף כרמל750973100

                 -                 144                   -חשמל מכון שפכים דאליה770973100

              -      1,200,726       1,200,870        1,275,000סה"כ קבלניות ביוב

              -      4,314,698       4,314,842        4,432,000סה"כ ביוב

                 -          177,377                   -הוצ' בגין שנים קודמות780993000

                 -            27,295הוצאות שכר שנים קודמות781993000

                 -                  -              18,000עודפות מס הכנסה970994000

      6,000,000       5,453,000        5,880,000הנחות ארנונה860995000

                28      3,528,609       3,759,142        3,140,000משכורת פנסיונרים310996000

                 -                  -                   -שכר פנסיונרים נוספים110996001

          399,000עבודה נוספת110998000

              1,021           13,103-                   -שכר פינסיונירם - התייעלות310998000

                 -                  -                   -התייעלות110998001

                 -              3,248                   -שכר פנסיונירים-משפטיות310998001

      1,000,000הוצאה מותנה980998100

                 -       3,737,000        2,000,000מענק כסוי גרעון980999000

                 -       4,118,652        4,000,000הוצאות מהסכמי פשרה590999100

      2,093,000                  -        1,971,000הוצאות מותנות בגביה980999100

                28    13,021,630     17,262,612      17,009,000סה"כ תשלומים בלתי רגילים

                28    13,021,630     17,262,612      17,009,000סה"כ תשלומים בלתי רגילים

91,388,410  94,380,315   95,012,285סה"כ תשלומים   179            
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