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::::בתקציב הרגיל בתקציב הרגיל בתקציב הרגיל בתקציב הרגיל 

השלכות אכלוס מגורים מואץ על התקציב השוטף  השלכות אכלוס מגורים מואץ על התקציב השוטף  השלכות אכלוס מגורים מואץ על התקציב השוטף  השלכות אכלוס מגורים מואץ על התקציב השוטף  •

השלכות יישום חוק עובדי קבלן  השלכות יישום חוק עובדי קבלן  השלכות יישום חוק עובדי קבלן  השלכות יישום חוק עובדי קבלן  •

הסכם שכר עוז לתמורה בתיכוניםהסכם שכר עוז לתמורה בתיכוניםהסכם שכר עוז לתמורה בתיכוניםהסכם שכר עוז לתמורה בתיכונים השלכותהשלכותהשלכותהשלכות•

מגורים  מגורים  מגורים  מגורים  ////תמהיל ארנונה עסקיםתמהיל ארנונה עסקיםתמהיל ארנונה עסקיםתמהיל ארנונה עסקים    ----שיפור בתמהיל הכנסות שיפור בתמהיל הכנסות שיפור בתמהיל הכנסות שיפור בתמהיל הכנסות •

מהדקים את החגורהמהדקים את החגורהמהדקים את החגורהמהדקים את החגורה•



::::בתקציב הפיתוחבתקציב הפיתוחבתקציב הפיתוחבתקציב הפיתוח

פחות כסף  פחות כסף  פחות כסף  פחות כסף      ----פחות היתרי בנייה פחות היתרי בנייה פחות היתרי בנייה פחות היתרי בנייה •

האצה בקצב הבינוי של מוסדות החינוךהאצה בקצב הבינוי של מוסדות החינוךהאצה בקצב הבינוי של מוסדות החינוךהאצה בקצב הבינוי של מוסדות החינוך    ----השלכות האכלוס השלכות האכלוס השלכות האכלוס השלכות האכלוס •

התלות של הביצוע בקצב ההכנסות גדלההתלות של הביצוע בקצב ההכנסות גדלההתלות של הביצוע בקצב ההכנסות גדלההתלות של הביצוע בקצב ההכנסות גדלה•

הרשימה מתארכתהרשימה מתארכתהרשימה מתארכתהרשימה מתארכת•

פערי המימון ביניים מחייבים אשראיפערי המימון ביניים מחייבים אשראיפערי המימון ביניים מחייבים אשראיפערי המימון ביניים מחייבים אשראי•
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הוצאות /  הכנסות

 תקן כ" א 
2014

 תקן כ" א 
2013

 תקציב 
מותנה 
2014

 הצעת 
תקציב 
2014

 תקציב 
2013

 ביצוע 
2012

  622,226-  585,750-  635,851-      7,668-הכנסות

   371,363   317,689   342,741       6,956פעולות

   248,168   268,061   293,110          712      1,743    1,881שכר

   619,531   585,750   635,851       7,668הוצאות סה" כ

1סכום כולל ,881  1 ,743    -          -          -          -2 ,713    
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גני ילדים   בתי ספר יסודיים   חטיבות הביניים   בתי ספר תיכוניים 

תשע"דתשע"גתשע"בתשע"אתש "עשכבת גיל
3,1273,1783,4423,9854,333גני ילדים

6,4236,2716,5457,3667,654בתי ספר יסודיים
2,8992,9722,9723,0033,010חטיבות הביניים

3,6523,5473,6553,7333,825בתי ספר תיכוניים
16,10115,96816,61218,08718,822סה"כ
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ד"תשעג"תשעב"תשעא"תשעע"תששכבת גיל

108114121131146גני ילדים  

3238506381א"מתוכם גני יול

1515151717בתי ספר יסודיים  

77777חטיבות ביניים  

77888בתי ספר תיכוניים  
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גנים ונוף
19%

הנהלת האגף
1%

נקיון רחובות
21%

פינוי אשפה
46%

נקיון מוסדות חינוך
7%

קיימות
1%

שילוט
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1%

תברואה
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אגף
   תקן כ"א 

2014
  תקן כ"א 

2013
   הצעת 

תקציב 2014
  ביצוע 2012  תקציב 2013

            8,810            8,631            9,352            58            60איכות הסביבה
              617              612              732             4             5דת

            2,226            2,387            2,322            14            14הכנסות העירייה
          12,992          13,983          14,258            74            75הנדסה
        134,281        148,397        168,481          964       1,072חינוך

              834            1,127              504             6             4מחשוב 
            3,138            3,069            3,664            17            19מנהל  כספי
            9,874            9,484          10,577            42            45מנהל כללי

          17,536          18,096          18,482          107          109רווחה
          25,567          28,049          29,133          219          236שונים
            6,889            8,677            9,378            61            66תפעול
          25,404          25,549          26,226          177          176תרבות

        248,168        268,061        293,110       1,743       1,881סכום כולל



.  פיתוח חדש בעיר תשתיות ומבנים•

תשתיות ומבנים ישנים-שדרוג ושיקום הקיים •

פיתוח אזורי תעסוקה ומסחר  •

הפיתוח מותנה בהכנסות   תוכניתמימושה של •

ח"מש 568.3: 2014-18הפיתוח  תוכניתמסגרת •

ח"מש198.8 -2014) ר"תב( פיתוח  תוכנית•

2014תקציב  
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מקורות לתוכנית

מסגרת רב 

20142015201620172018שנתית

131,50024,00024,50025,00027,00031,000הכנסות מאגרות והיטלי�

187,30055,50055,50032,50027,80016,000הכנסות 60/80

62,90014,90019,00016,0006,0007,000הכנסות כס 50 ואזורי תעשיה

125,80027,8005,50045,00029,50018,000מכירת מקרקעי�

507,500122,200104,500118,50090,30072,000סה"כ אגרות והיטלי� 

5,0001,0001,0001,0001,0001,000השתתפות התקציב הרגיל

4,200&4,200&1,200&1,200&44,20055,000הלוואת לפיתוח אזורי תעסוקה נטו

7,900&8,000&8,500&8,500&8,500&41,400&פרעו� הלוואות פיתוח 60/80 ואחרות

7,000&7,000&7,000&7,000&7,000&35,000&בניכוי העברה לתקציב רגיל

480,300162,70088,800102,80072,10053,900סה"כ אגרות והיטלי� נטו

85,53734,60720,39018,2606,0706,210משרד ממשלה ומקורות חיצוניי�

85,53734,60720,39018,2606,0706,210סה"כ חיצוניות נטו

30&90&2,4261,49696090העברה לקרנות\מקרנות הפיתוח 

568,263198,803110,150121,15078,08060,080סה" כ מקורות
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סכום כולל20142015201620172018אגף

   15,994   3,250   2,550     2,550    2,550    5,094א.הסביבה

     1,500        300       500       700הכנסות

29,380   38,930  47,580  55,625הנדסה  22,680  194,195  

11,850   39,400  47,100  74,750חינוך  13,850  186,950  

30,000   35,000    7,300  16,580חכ"ל  15,000  103,880  

     7,710   1,500   1,500     1,570    1,570    1,570מחשוב

     4,000      500       -        200       300    3,000רווחה

     6,050   1,000   1,000     1,400    1,350    1,300תפעול

   47,984   2,300   1,800     1,800    1,900  40,184תרבות

121,150 198,803110,150סכום כולל  78,080  60,080  568,263  
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תודה על  
ההקשבה


