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חברי מועצה יקרים,
שנת התקציב 2016 היא שנה מאתגרת שתלווה בעשייה רבה בכל תחומי החיים. לאחר שסיימנו שנה 
קשה לעיר, בכל התחומים, אני מביטה קדימה ורואה לפני את האתגרים והמשימות ונכונה לעמוד מולם 

ולטפל בכל אחד מהם יחד אתכם.

אני שמחה כי במשימה לבניית עתיד חדש וטוב יותר לעיר אור יהודה, לצד שימור מסורת והיסטוריה 
ויחד אתנו ישנו צוות עובדים מסור ומקצועי. עובדי העירייה, הם הכלי  עשירה, אתם נמצאים לצידי 
שבאמצעותו נוציא אל הפועל את כל התכניות שלנו, ובכוונתי לחזק ולתגבר אותם מקצועית על מנת 

שהשירות אשר יינתן לתושבים יהיה הטוב ביותר.

שנת 2016 הינה שנת מפנה לעיר, היא תמותג כ’שנת השירות לתושב’. תושבי אור יהודה יהיו במרכז 
העשייה העירונית בכל התחומים במטרה להמשיך ולשפר את איכות חייהם. התושבים שלנו הם המשאב 
האמיתי של העיר, והעירייה תעשה ככל שניתן להרחיב את סל השירותים שהם מקבלים ולהפוך אותו 

ללא פחות ממצוין.

כמו שהבטחתי, תקציב פעולות החינוך גדל כבר בשנה הראשונה לכהונתי וכך יהיה גם בשנים הבאות. 
החינוך, עומד בראש סדר העדיפות העירוני ואני מובילה אותו בעצמי. בית הספר התיכון תוקצב לרפורמה 

מקיפה, שתיתן מענה תדמיתי ופדגוגי לכל הצרכים של ילדי העיר ומשפחותיהם.

לאחר שנבצע רפורמות מקיפות בחינוך העירוני, אני מאמינה, כי האמון במערכת החינוך העירונית יוחזר 
לתושבי אור יהודה, ואת התוצאות נראה בהגירה חיובית של תלמידי התיכון חזרה אלינו, בעליה במספר 

המשרתים שירות משמעותי בצה”ל וכן עלייה במספר הזכאים לתעודת הבגרות.

בשנה זו, אנו נשלב בתהליכי העבודה העירוניים מדיניות של שיתוף ציבור, שקיפות וכן תהליכי מדידה 
רציפים, על מנת לוודא שאנו נמצאים במסלול של שיפור מתמיד. התושבים, הם אלו ששלחו אותנו 

לבצע את עבודתנו, ואנו ניתן להם דין וחשבון ונהיה קשובים להם בכל השירותים, כל השנה.

בנוסף, השנה תכנס העיר לתהליך של מיתוג מחדש ושיפור נראות כמעט בכל היבט. אנו נשלב פרויקטים 
במטרה להפוך את העיר שלנו למקום שנעים יותר לחיות ולבקר בו. האירועים והתרבות לכל המגזרים 
הם חלק בלתי נפרד מחיינו והם יקבלו דגש מחשבתי ותקציבי נוסף. המרחבים הציבוריים בעיר יעברו 

שדרוג משמעותי וכך גם המערכות העירוניות התומכות. 

בתחומי הפיתוח והצמיחה, תכנית המתאר שלנו מתקרבת לידי אישורים סופיים ואנו נמצאים בפתחה 
של הידברות לקראת הסכם גג אל מול מדינת ישראל. הסכם זה, ייתן מענה הולם לפיתוח העיר הוותיקה 
אל מול בניית שכונות חדשות. אנו נקים מנהלת התחדשות עירונית, אשר תתכלל את העשייה בתחומי 
הפיתוח והבניה בעיר הוותיקה, במטרה לשמור על האינטרס העירוני, לקיומם של מבני ציבור ומוסדות 

חינוך, ריאות ירוקות ותחבורה ראויה לתושבי אור יהודה. 

הישגי העיר והתושבים נמדדים ביכולת לחיות בהרמוניה ולכבד איש את רעהו, ועל כך אור יהודה יכולה 
להתגאות. החוסן שלנו הוא נחלתנו, בשנה האחרונה הקמנו בשיתוף משטרת ישראל את יחידת השיטור 

העירוני להעמקת תחושת הביטחון ושמירה על הסדר והרכוש הציבורי. 

לסיכום, תודתי נתונה לעובדי גזברות העירייה שעמלו על גיבוש התקציב בניצוחו של מנכ”ל העירייה, 
עופר תודר. להנהלת העיר, לעובדי העירייה ולכם, חברי מועצת העיר, על עבודתכם ומסירותכם לעיריית 
אור יהודה ולתושביה. תודה לכל הגופים, הארגונים, התורמים והשותפים הרבים שלנו לפריחה העירונית. 

אני סמוכה ובטוחה, כי בעזרת שיתוף פעולה הדוק ופורה, נמשיך להצעיד את אור יהודה לשינוי המיוחל, 
אשר לו מצפים ומקווים התושבים.

אור יהודה צועדת לדרך חדשה,

ליאת שוחט,
ראש העיר

דבר ראש העיר תקציב 2016
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דבר מנכ”ל תקציב 2016

התקציב הינו כלי מרכזי במימושה של מדיניות העירייה והוצאתה מן הכוח אל הפועל. תקציב עיריית אור יהודה 
לשנת 2016 מתאפיין בדגש ששמה העירייה  על שיפור השירות הניתן לתושבים. את התקציב העירוני בנינו בשיתוף 

פעולה עם מנהלי האגפים והמחלקות ותוך שקיפות מלאה.

במסגרת התקציב בחרנו לשים דגש על כמה נושאים עיקריים, אשר להם ניתן תעדוף על ידי ראש העיר והנהלת 
העירייה: 

שקיפות לתושב-שדרוג והנגשת אתר האינטרנט של העירייה, שימוש באפליקציה עירונית לתקשורת מידית   ••
 .GIS - עם התושב, שיפור מערכת מידע גאוגרפי

הגברת תחושת המוגנות של התושבים-תגבור מערך השיטור העירוני, שדרוג מערך מצלמות האבטחה בעיר,   ••
לשיפור איכות החיים ותחושת הביטחון. 

שיפור השירות לתושב-הכשרת עובדי העירייה בסדנאות שירות והנגשתו לתושב. הסדנאות יבטיחו מתן מענה   ••
מקצועי, איכותי ומהיר לתושב, במחלקות העירייה ובמוקד העירוני.

הקצאת משאבים לנושא רווחת העובדים.   ••

חיזוק הקשר עם הקהילה והקמת מנהלות קהילתיות.   ••

חיזוק מערך החינוך-תכנית אב לחינוך, תגבור במקצועות אנגלית ומתמטיקה, הכנסת תכניות לימוד חדשניות.   ••
בתחום החינוך יינתן מענה גם בתקציב הבלתי רגיל כמו, פרויקט מחשב לכל מורה, פיתוח סביבות עבודה 

חינוכיות, הקמת מבני חינוך, הרחבת בתי”ס אהוד מנור ושיזף, הקמת גני-ילדים, שדרוג סביבות למידה.  

שיפור נושאי סביבה-גינון, חסכון אנרגטי, נגישות וקיימות.   ••

הקמת וועדה מקומית-פירוק הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה והקמת ועדה עירונית לתכנון ובניה, שתפעל   ••
לשיפור השירות לתושב ומתן מענה מהיר לפניות. 

בתכנית העבודה לשנת 2016 תקודם חתימה על הסכם גג לפיתוח שכונות חדשות ותוקם מנהלת התחדשות 
עירונית, לייעול וזירוז האישור והביצוע של תכניות לרווחת התושבים. 

תקציב העירייה נבנה במגבלות תקציב כמו, הקטנת מענק האיזון, צמצום בתקציבי משרד החינוך , אישור תוספות 
שכר, שנגזרו בעקבות ההסכם הקיבוצי. 

כמענה לאי הוודאות, הוגדרו בהצעת התקציב תקציבים מותנים, אלו יופעלו בהתניה של מימוש ההכנסות.

אני מודה לראש העירייה, למנהלי המחלקות ולעובדי הגזברות על המאמץ שנעשה, ומאמין, כי המערכת העירונית 
וכי מעטפת הצעת התקציב המובאת נותנת מענה ראוי לאתגרים  רתומה למתן שירות מיטבי לתושבי העיר 

הניצבים בפנינו.

עופר תודר
מנכ״ל העירייה

מ״מ גזבר
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יעדים ומטרות עיריית אור יהודה תקציב 2016

חזון
אור יהודה כבירתה של בקעת אונו, עיר המספקת שירותים מרחביים לכל האזור והינה ציר מרכזי בגוש דן. עם 
שדרוגן של דרכי הגישה אל העיר וממנה, תתחבר העיר לגוש דן באופן מיטבי ותאפשר לעיר ולעסקים לצמוח. 

העיר אור יהודה תהווה מרכז תרבותי והיסטורי לאזור כולו, על ידי מתן מענה תרבותי מקיף.

עירייה המעניקה לתושביה שירות חדשני, איכותי ומיטבי, בכל התחומים, תוך שמירה על שקיפות המידע אל מול 
תושבי העיר ועבודה על פי חוקי המנהל התקין, בסיועם של עובדי עירייה מסורים ומקצועיים. עיריית אור יהודה, 
תעודד את התחדשותה של העיר לצד גדילתה והתפתחותה, וכל זאת, על ידי שמירה על מרחב ציבורי ירוק 

שיעמוד לרשות תושבי העיר.

מטרות
מתן שירות יעיל, איכותי, זמין ונגיש לתושבי אור יהודה, תוך פיתוח מתמיד של השירותים העירוניים, כאשר הם 

מותאמים לצרכיהם של תושבי העיר.

יעדים
מערכת חינוך הישגית השואפת למצוינות לצד ערכים.

שיפור חזותה החיצונית של העיר.
פיתוח השכונות הוותיקות לצד בניה חדשה.

קידום תכנון העיר עד לשנת 2030. 

פרויקטים לשנת 2016
הגדלת תקציב הפעולות בחינוך, על מנת להעניק חינוך מיטבי המשלב הישגיות לצד דרך ארץ, מורשת וערכים.  ••

גיבוש תכנית אב מפורטת לרפורמה מהותית ומשמעותית בתיכון העירוני.  ••

עיצוב מבנה ארגוני חדש וכתיבת אמנת שירות שתחייב את כלל האגפים והמחלקות העירוניות, לצורך הענקת   ••
שירות מיטבי, יעיל וזמין לתושבי העיר.

תוקם מנהלת התחדשות עירונית אשר בשיתוף התושבים תיזום ותוציא לדרך פרויקטים, כדוגמת תמ”א 38   ••
ופינוי בינוי, על פי קריטריונים שתקבע העירייה, לרווחת התושבים.

הקמת מרכז צעירים אשר ילווה את בני הנוער מהכנתם לגיוס ועד השתלבותם בלימודי השכלה גבוהה ובשוק   ••
העבודה.

שדרוג שטחי הציבור והפארקים העירוניים.   ••
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מחלקת החינוך תקציב 2016

חזון
מערכת החינוך העירונית פועלת למימוש יכולותיו וכישרונותיו של כל תלמיד ותלמידה, תוך פיתוח סביבה חינוכית 

מאתגרת המאפשרת צמצום פערים, הישגיות ומצוינות.

הצוותים המקצועיים מחנכים את התלמידים לדרך ארץ, ערכים, אהבת העם והארץ, פיתוח תחושת שייכות לעיר 
ולמדינה, תוך הקניית ידע, כישורים ומיומנויות לקראת היותם אזרחים בעלי חשיבה עצמאית, מעורבים ומועילים 

לחברה.

מטרות
הענקת השכלה איכותית במקצועות הליבה לתלמידי אור יהודה, לצד העשרתם בתחומים מגוונים. שימת הילד 

במרכז העשייה החינוכית, בתפיסה ובראיה לאורך הרצף מגן הילדים ועד האוניברסיטה.

יעדים
העלאת שיעור הזכאות לבגרות.

קיום השתלמויות מקצועיות ומפגשי למידה של הצוותים החינוכיים.
כתיבת תכנית אב להפעלתה של מערכת החינוך העירונית.

חינוך לערכים: הזהות היהודית, הזהות הלאומית, יחיד וחברה, עם ועולם.
התאמתה של מערכת החינוך העירונית למאה ה-21.

פרויקטים לשנת 2016
הפעלתם של פרויקטים עירוניים בגני הילדים ובבתי הספר במטרה לחזק את המצוינות וההישגיות בקרב   ••

התלמידים.

פתיחת שני מרכזים טיפוליים למתן מענה כולל לטובת טיפוח אקלים חינוכי מיטבי וחיזוק החוסן בקרב תלמידי   ••
העיר והצוות החינוכי.

העברת בתי הספר היסודיים לניהול עצמי, במטרה לחזק אותם כמוסדות חינוך עצמאיים.  ••

הפעלת תכניות מגוונות מגן ועד תיכון, על מנת להביא לצמצום פערים בקרב התלמידים.  ••

שינוי מבני בבית הספר התיכון וגיבוש תכנית אב מפורטת לשדרוג בית הספר התיכון, הן ברמה הפיסית והן   ••
ברמה הפדגוגית.
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מחלקת הרווחה תקציב 2016

חזון
קיומה של מערכת רווחה ושירותים חברתיים מתקדמת, חזקה ומתפתחת המאפשרת חיים בריאים ובעלי משמעות 

לפרט ולמשפחה. כל זאת, מתוך ראיה חברתית של שיתוף תושבים למעורבות למען הקהילה.

מטרות
מתן שירות יעיל, זמין ונגיש תוך פיתוח מתמיד של השירותים הנדרשים לטיפול באוכלוסייה ובקהילה, מותאמים 

לצרכים המשתנים.

יעדים
פיתוח ושדרוג מערכת מחשוב לצרכי רישום, מעקב ומאגר נתונים.

העצמת העבודה עם הקהילה ולמענה.
פיתוח מענה לטיפולים הפונקציונאליים.

פרויקטים לשנת 2016
הפעלת מערך שיתוף תושבים ועידוד מעורבות קהילתית בשכונות העיר, תוך התמקדות בנושאים כלל עירוניים   ••

שיבחרו בהתאם למדיניות העירייה.

עיבוי מערך הטיפול וההסברה בתחנה לשלום המשפחה, בתחומי האלימות במשפחה והפגיעות המיניות,   ••
בשיתוף עם גורמי חוץ ומוסדות החינוך העירוניים.

פיתוח מענה לנוער ומתבגרים על ידי תכנית ‘אפיקים’, הנותנת מענה לתעסוקה והכנה לחיים עצמאיים לצעירים   ••
וכן תכנית ‘מעטפת’, במסגרתה מטופלות נערות על קצה הרצף.

הגדלת סל השירותים לאוכלוסיות מיוחדות, בסיוע התכנית ‘שיקום האסיר’ המעניקה שירות נגיש לאסירים   ••
משוחררים, וכן סיוע לאוכלוסייה הבוגרת בעלת הצרכים המיוחדים במסגרת הפרויקט ‘שכונה תומכת’. 

התמקצעות ופיתוח ‘מרכז עוצמה’, לפיתוח מענה לאוכלוסייה הנמצאת במצבי עוני והדרה וכן יצירת שיתופי   ••
פעולה והנגשת מידע בנושא מיצוי זכויות. 
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אגף שפ״ע וביטחון תקציב 2016

חזון
עובדי אגף השפ”ע והביטחון יפעלו לשיפור חוויית השירות של תושבי אור יהודה, בתחומי המוכנות לשעת חירום, 
הביטחון האישי, איכות הסביבה, המוקד העירוני והפיקוח הסביבתי. וזאת בהלימה לחזונה של העירייה, להעניק 

לתושבים שירות אדיב, איכותי ומיטבי לצד המשך פיתוח עירוני. 

מטרות
מתן מגוון שירותים בתחומי הטיפוח העירוני, התברואה, שיפור החזות החיצונית והביטחון האישי והעירוני לתושבי 

אור יהודה, תוך התייעלות מתמדת והמשך למידה והשתלמות לטובת צמיחת האגף ועובדיו.

יעדים
הענקת מענה אנושי תומך ואדיב לתושבי העיר. 

הכנת הרשות לתרחישים שונים ולתפקוד בשעת חירום.
לקיחת אחריות על הסדר העירוני ואכיפת חוקי העזר העירוניים, לרבות מפגעים סביבתיים.

שמירה על ניקיון העיר ועל איכות הסביבה.
אחזקת מתקני החירום, לרבות מקלטים ומחסני חירום.

פרויקטים לשנת 2016
הפעלת מערך הדרכות, השתלמויות ותרגולים לסגל מוסדות החינוך והעירייה.   ••

שדרוג חזותה החיצונית של העיר באמצעות הוצאת מכרזים בתחומי הפיתוח הסביבתי, ניקיון העיר, מיחזור,   ••
הדברה וגינון.

הפעלתה של יחידת אבטחת מוסדות חינוך, לצורך אבטחת התלמידים בפעילויות חוץ.  ••

שיפור רמת הניקיון העירונית והטמעת נושא המיחזור בקרב תושבי העיר.  ••

הפעלת תחנת השיטור העירוני בשיתוף משטרת ישראל.  ••

בניית תכניות עבודה הכוללות תהליכי עבודה מסודרים, נהלי עבודה ושיפור ממשקי העבודה בקרב עובדי   ••
האגף והעירייה.
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מחלקת הנדסה / הוועדה המקומית 
/ תשתיות

תקציב 2016

חזון
מחלקת ההנדסה והתשתיות תפעל למיצובה של אור יהודה כעיר אטרקטיבית למגורים לצעירים ומשפחות, וכן 
לעיר המושכת תיירים מבית ומחוץ, כעיר נופש, היסטוריה ותיירות ובעלת מקומות תעסוקה מודרניים לרווחת 

התושבים והעיר, וזאת לצד שיקום השכונות הוותיקות ושיפור התשתיות העירונית.

מטרות
מתן שירות אדיב ואיכותי לתושבי אור יהודה בין היתר במסגרת הוועדה לתכנון ובניה, בנוסף ליצירת כלים תכנוניים 

ועבודה בסביבה מתוקשבת ומודרנית, תוך התייעלות מתמדת והמשך טיפוח ופיתוח העיר והתשתיות.

יעדים
יצירת כלים תכנוניים להשגת תכנית המתאר ומטרותיה של העיר.

תכנון ופיתוח איכותי למתחמי מגורים, תעסוקה ובניה ציבורית.
טיפול בבעיות התשתיות בתחום החשמל והניקוז וכן תכנון וביצוע של כבישים.

קידום פרויקטים לצורך פיתוח אזורי תעשייה ותעסוקה, למשיכת עסקים ותיירים.
פיתוח פתרונות תנועה במרחב.

פרויקטים לשנת 2016
הגדלת הוועדה המקומית, תוך תוספת כוח אדם, הוספת מחלקת רישוי בניה וכן פיקוח על בינוי, ייעול ושיפור   ••

של הליכים ומתן שירות.

ייעול פעילותה של מחלקת ההנדסה והתשתיות, על ידי הקמתו של ארכיב מידע ממוחשב, שישמש לשימור   ••
עתידי של קבצים וגיבוי.

הקמת מערך מידע לניהול זכויות בניה ומערכת גאוגרפית הכוללת ייעודי קרקע, על מנת לשפר את תהליכי   ••
העבודה.

סלילתו של כביש המחבר את אור יהודה לכביש 412, על מנת להפחית את העומסים בשעות הבוקר ואחר   ••
הצהריים, וכן הפחתת הסכנה הבטיחותית בכבישי האזור.

פיתוח הפארקים העירוניים כולל מתקני כושר, ספסלים, השקיה ודשא סינטטי.  ••
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my המתנ״ס העירוני, חברת תקציב 2016

חזון
קיומה של פעילות מקצועית בתחומי התרבות, החינוך הבלתי פורמאלי, הפנאי והספורט תוך שימת דגש על ערכים 

של קהילתיות, יזמות וחדשנות, טיפוח מצוינות ושוויון הזדמנויות.

מטרות
מתן מגוון שירותים באופן אדיב, מקצועי ויעיל בתחומי התרבות, החינוך הבלתי פורמאלי וההעשרה לתושבי אור 

יהודה. תוך קידום מצוינות ויצירת גאוות יחידה לצד פיתוח והעצמה אישית.

יעדים 
שיפור השירות והעצמת החוויה ללקוח, יחד עם הגדלת היצע הפעילות והמשתתפים בה.

יצירת מסגרת פעילות לביטוי עצמי, למידה ובילוי בשעות הפנאי.
קיומה של פעילות קהילתית, חינוכית, חברתית ותרבותית לטיפוח הפרט והקהילה.
שילוב הטיפול באוכלוסיות מיוחדות ובעלי צרכים מיוחדים בפעילות העיר הכוללת.

פרויקטים לשנת 2016
הקמת מערך תומך לחיילים וצעירים תוך עידוד הגיוס לשירות משמעותי ולהשכלה גבוהה.  ••

בנייה והפעלה של מערך פנאי המותאם לצרכי האוכלוסייה הדתית והמסורתית בעיר.  ••

הפעלה של מערך פנאי איכותי ומיטבי לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים.  ••

חיזוק פעילותם של מחלקות הסמך של המתנ”ס העירוני בהן המשכן למוסיקה ומחול ותפוח פיס.  ••

יישומה של תכנית האב לנוער, לצד כתיבתה של תכנית אב לספורט.  ••

התייעלות מערכתית ושימוש בטכנולוגיות חדישות.  ••

העצמת מערך המתנדבים והארגונים הפעילים בעיר.  ••
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מחלקת מערכות מידע תקציב 2016

חזון
זמינות השירותים המקוונים לתושבי העיר, תוך שמירה על שקיפות המידע לציבור והרחבת התוכן המקוון. פיתוח 
ממשקי פניות הציבור הממוחשבים לצד שילוב של מערכות מידע בעבודת אגפי ומחלקות העירייה. הרחבת 

זמינותם ושיפורם של השירותים הממוחשבים בקרב עובדי העירייה.

מטרות
הקניית הידע בקרב עובדי העירייה, לשימוש במיטב הפתרונות הטכנולוגיים לצורך ייעול העבודה והענקת שירות 

איכותי ומיטבי לתושבי אור יהודה.

יעדים
קידום השימוש באמצעים ממוחשבים.

התאמת והטמעת פתרונות טכנולוגיים בהתאם לצרכי העבודה של העירייה.
זיהוי צרכי המחשוב הנדרשים בכל מוסדות העירייה, על מנת לעמוד ביעדי הנהלת העירייה.

פרויקטים עיקריים
הקמת אתר המסייע לאפשר המשכיות במקרה של אסון )הצפה, שריפה, פגיעת טיל וכו’( בחדר השרתים   ••

והתקשורת הראשי של העירייה, במטרה לאפשר לעירייה לתפקד בזמני חירום.

סריקת תיקי הבניין של הוועדה לבניין עיר והוספתם לבסיס הנתונים של מערכות המידע למטרת שיפור   ••
תהליכים וגיבוי.

יצירת דפי זכויות מקוונים לתושבים, כחלק מהרפורמה בוועדות לבניין עיר.   ••

הגדלת האמצעים הטכנולוגיים ללמידה במוסדות החינוך העירוניים.  ••

יצירת ממשקי עבודה טכנולוגיים בין מערכות הגביה וההנדסה, על מנת לשפר את השירות הניתן במחלקות   ••
אלה לתושבים.
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עיר ללא אלימות תקציב 2016

חזון
יצירת אקלים עירוני המקדם ערכים של כבוד הדדי, סובלנות, הידברות, משא ומתן, שמירה על זכויות האדם ורצון 

לתרום לקהילה, לצד הוקעת עבירה על החוק, הפרת זכויות אדם ושימוש בכוח לא לגיטימי מכל סוג שהוא.

מטרות
שיפור רמת הביטחון האישי של תושבי העיר תוך שדרוג התשתית העירונית למניעה וטיפול בארועי אלימות על 

כל סוגיה, בשיתופה של מערכת החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי, וכן בשיתוף גורמי הרווחה והאכיפה. 

יעדים
הקטנת היקף האלימות וההתנהגות האנטי חברתית בדגש על בני נוער, על ידי הגברת הנוכחות המשטרתית בעיר.
הורדת היקף הפשיעה והבריונות המקוונת בקרב תושבי העיר, על ידי העלאת המודעות הציבורית לתופעה תוך 

מעורבות של הורים ואנשי מקצוע. 
העלאת היקף החשיפה לתכנית ‘עיר ללא אלימות’ ולפעילותה בעיר.

פרויקטים לשנת 2016
מדריכי מוגנות בבתי הספר המסייעים לתלמידים להתמודד עם אלימות והתנהגות אנטי חברתית המתרחשת   ••

בבית הספר, תוך הגברת תחושת הביטחון אצל התלמידים. 

הפעלתה של תכנית ‘אילנות בגנים’ למניעת אלימות וקידום אקלים חברתי מיטבי בגני הילדים. על ידי השתלמות   ••
של הסייעות והגננות בהתמודדות עם מצבי אלימות שונים בגן הילדים.

המשך הצבתן של מצלמות ברחבי העיר, במטרה לסייע לתחושת הביטחון האישי בקרב תושבי העיר וחיבורן   ••
למוקד העירוני.

קיומה של פעילות פנאי ברחבי העיר ובמגרשי הספורט, על מנת לקיים שיח חיובי עם בני הנוער ומניעת   ••
פשיעה ברחובות.

מתן הכשרות והדרכות לבעלי מקצוע, הורים ומדריכים.   ••
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המחלקה המשפטית תקציב 2016

חזון
עובדי מחלקת הייעוץ המשפטי יפעלו לייצוג האינטרסים הציבוריים ומדיניותה של הנהלת העיר בהתאם לחוק 
ומנהל תקין. בנוסף, הם יעניקו שירות מקצועי, ענייני וזמין לעובדי העירייה תוך שמירה על יושרה פנימית ומקצועית 

ושיקוף המצב המשפטי לאשורו אל מול מקבלי ההחלטות.

מטרות
מתן ייעוץ משפטי מקצועי להנהלת העירייה ושילובה של העבודה המשפטית עם פעילותה של העירייה ועובדיה 

באופן הרמוני, שירותי וזמין.

יעדים 
הקמתה של תכנית שירות ייעוץ משפטי )ראשוני( לתושבי אור יהודה, מעוטי יכולת, במגוון נושאים: הוצאה לפועל, 
בקשות רשות להתגונן מפני שיקים ועוד, וכן הקמתו של מערך מתנדבים, עורכי דין תושבי אור יהודה שיצטרפו 

לשירות הייעוץ המשפטי.
הקמת מערך סיוע משפטי לנשים בתחומים המשפטיים בנושאי אלימות, משמורת על ילדים, בקשות להסדרי 

ראיה ועוד.
הפעלתו של מערך סיוע לקשישים במילוי טפסים משפטיים ופורמאליים שונים.

פרויקטים לשנת 2016
הפרדתה של העיר מהוועדה המרחבית והקמתה של וועדה מקומית, תוך התמקצעות בנושאי רישוי,   ••

תכנון ובניה. 

הגדלת הכנסות העירייה מתשלומי החובה על ידי איתור נכסים ברי גביה בהם ישנן חריגות בניה או   ••
שימושים חורגים. 

כספיות  אזרחיות  תביעות  הגשת   ••
לצורך גביית תשלומי חובה.

טיפול וליווי העירייה בכתיבה וחתימה   ••
מקרקעי  רשות  עם  גג  הסכם  על 

ישראל או משרד השיכון.

משפטית  מבחינה  העירייה  ליווי   ••
בהקמתה של מנהלת התחדשות 

עירונית.
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מחלקת משאבי אנוש תקציב 2016

חזון
מנהלים ועובדים מקצועיים, איכותיים, הרואים בעבודתם סוג של שליחות, ובעלי ערכים הזהים לערכי הנהלת העירייה.

מטרות 
הובלת תהליכים ארגוניים בהתאם למדיניותה של הנהלת העיר, תוך קליטת עובדים מקצועיים, הדרכה ופיתוח 

ההון האנושי, לצד שמירה על תנאי העסקה על פי חוק. 

יעדים
קליטת בעלי תפקידים מקצועיים המתאימים ביותר לצורכי הרשות, תוך ליווי וחניכה של המחלקות.

פיתוח ושדרוג המערכות הממוחשבות לצורך התייעלות העבודה אל מול אגפי ומחלקות העירייה.

פרויקטים לשנת 2016
טיוב השירות בשיתוף חברה לייעוץ ארגוני ופסיכולוגיה עסקית, במטרה להביא לגיבוש תפיסה ושפת שירות   ••

אחידה ומתן כלים לעובדים לניהול השירות הניתן לתושבי העיר.

הדרכה ופיתוח ההון האנושי על ידי העברתן של פעולות הדרכה, השתלמויות מקצועיות, הכשרות וכנסים   ••
מקצועיים למנהלים ולעובדים. 

שדרוג המערכות הממוחשבות תוך התאמתן של תוכנות הנוכחות להסכמים קיבוציים, התקנת אוגדן תנאי   ••
שירות ממוחשב, התקנת תוכנת מל”ח ופס”ח במחשבי מחלקת משאבי אנוש.



תקציב
2016
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תקבולים תקציב 2016

להלן פרוט ההכנסות )באלפי ש”ח(: 
 ----------------------------------------------------------- עצמיות  הכנסות  א. 
ב. הכנסות עצמיות מ. --------------------------------------------------------------
ג.  מענק משרד הפנים לאיזון כללי -----------------------------------------------------
יעודי מ. הפנים --------------------------------------------------------- ד. מענק 
------------------------------------------------------------- ה. משרד הרווחה 
ו. משרד הרווחה מ. --------------------------------------------------------------------
ז. משרד החינוך ------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------- ח. משרדי ממשלה אחרים 
ט. הכנסות חד פעמיות ---------------------------------------------------------------
י. מענק איזון מ ------------------------------------------------------------------
סה”כ --------------------------------------------------------------------------

168,520
2,000
1,811
1,540

31,067
188

43,627
3,474

150
1,000

253,377

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

א.
הכנסות 
עצמיות

168,520

ב.
הכנסות 
עצמיות מ.

2,000

ג.
מענק משרד 

הפנים לאיזון כללי

1,811

ד.
מענק יעודי מ. 

הפנים

1,540

ו.
משרד 

הרווחה מ.

188

ט.
הכנסות חד 

פעמיות

150

ח.
משרדי ממשלה 

אחרים

3,474

י.
מענק 
איזון מ

1,000

ה.
משרד 
הרווחה

31,067

ז.
משרד 
החינוך

43,627

.2015 בשנת  אלפי ₪   249,358 לעומת   ,₪ אלפי  ב-253,377  2016 מסתכמות  לשנת  ההכנסות  סה״כ 

ש״ח(: )באלפי  הכנסה  מקורות  בחתך   2016 לשנת  התקציב  הצעת  את  המראה  גרף  להלן 
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תקבולים תקציב 2016

מתוך הנתונים עולה, כי הנטל העיקרי של מימון התקציב מוטל על כתפי הרשות.

ההכנסות העצמיות מהוות כ-67% מסה״כ ההכנסות בתקציב.

ההכנסות ממשרד החינוך מהוות כ-17% מסה״כ ההכנסות בתקציב.

סכום זה מהווה כ-53% מסה״כ ההוצאות של החינוך.

ההכנסות ממשרד הרווחה מהוות כ-12% מסה״כ ההכנסות התקציב.

סכום זה מהווה כ-69% מסה״כ ההוצאות של הרווחה.

להלן גרף המראה את התפלגות מקורות ההכנסה )באחוזים(:

מענק משרד הפנים 1%משרדי ממשלה אחרים 2%

משרד החינוך 
17%

 מענק איזון 
 משרד הפנים 1%

משרד הרווחה 
12%

הכנסות עצמיות 
67%
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אחוזים 20162015שם הפרק
2016

אחוזים 
2015

1 מיסים ומענק כללי
47.0%44.6% 111,100,000  119,000,000 ארנונה11
6.9%6.4% 15,900,000  17,400,000 הנחות ארנונה11
1.0%1.0% 2,615,000  2,420,000 אגרות12
1.4%1.7% 4,258,000  3,647,000 מענקים כללים19

56.2%53.7% 133,873,000  142,467,000 סה"כ מיסים ומענק כללי
2 תקבולים משרותים מקומיים

0.2%0.2% 396,000  590,000 תברואה21
1.0%0.9% 2,280,000  2,548,000 בטחון22
3.5%2.3% 5,854,000  8,293,000 תכנון ובניין עיר23
0.4%0.6% 1,595,000  1,584,000 נכסים ציבוריים24
0.4%0.4% 875,000  1,115,000 שרותים שונים והשתתפויות26
5.9%5.6% 13,960,000  15,060,000 פיקוח עירוני28

11.5%10.0% 24,960,000  29,190,000 סה"כ שרותים מקומיים
3 תקבולים משרותים ממלכתיים

18.5%17.5% 43,549,000  46,851,000 חינוך31
0.1%0.1% 190,000  150,000 תרבות32
0.0%0.0% 22,000  23,000 בריאות 33
12.7%12.2% 30,300,000  32,094,000 רווחה34
0.3%0.2% 586,000  699,000 קליטה36

31.5%29.9% 74,647,000  79,817,000 סה"כ שרותים ממלכתיים
4 מפעלים

0.4%0.7% 1,663,000  1,042,000 מים41
0.3%0.5% 1,145,000  711,000 ביוב47

0.7%1.1% 2,808,000  1,753,000 סה"כ תקבולים ממפעלים
5 תקבולים בלתי רגילים

0.1%0.1% 250,000  150,000 החזר הוצ' חד"פ, ריבית ודיודנדים51
0.0%5.1% 12,820,000     החזר מקרנות והכנסות מיוחדות 59

0.1%5.2% 13,070,000  150,000 סה"כ תקבולים בלתי רגילים

100.0%100.0% 249,358,000 253,377,000 סה"כ כללי

תקבולים לפי פרק תקציב 2016 תקציב 2016
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התפלגות הכנסות לשנת 2016 )באחוזים( 

מיסים 
55%

שרותים מקומיים 
12%

שרותים ממלכתיים 
32%

מפעלים 1%
מענק כללי 1%

תקבולים בלתי רגילים 
0.1%

תקבולים לפי פרק תקציב 2016 תקציב 2016
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ניתוח תשלומים תקציב 2016

להלן גרף המראה את הצעת התקציב לשנת 2016 בחתך שימושים )באלפי ש״ח(.

0

10,000

20,000

30,000

40,000

500,000

130,000

110,000

100,000

60,000

140,000

150,000

120,000

70,000

160,000

80,000

170,000

90,000

א.
פעולות

153,806

ב.
שכר

89,451

ג.
פרע״מ

8,505

ד.
הוצאות מימון

1,615

פרוט ההוצאות )באלפי ש”ח(: 

 ----------------------------- פעולות  א. 

-------------------------------- שכר  ב. 

------------------------------ פרע”מ  ג. 

 ------------------------- מימון  הוצאות  ד. 

 ------------------------------------- סה”כ 

סה”כ ההוצאות לשנת 2016 מסתכמות ב-253,377 אלפי ₪, לעומת 249,358 אלפי ₪ בשנת 2015 

153,806

89,451

8,505

1,615

253,377
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ניתוח תשלומים תקציב 2016

התפלגות ההוצאות   

פעולות 
כוללות: פעולות חינוך, פעולות רווחה ופעולות כלליות מים והנחות 

ארנונה. מהוות כ-61% מסה״כ הוצאות התקציב.

שכר
הוצאות השכר מהוות כ-35% מסה״כ הוצאות התקציב. 

פרע״מ
נלקחו עפ״י נתוני פרעון המלוות הקיימים במערכת הנהח״ש, 
ההוצאות לפרעון המלוות מהוות כ-3% מסה״כ הוצאות התקציב.

הוצאות מימון
הוצאות המימון מהוות כ-1% מסה״כ הוצאות התקציב. 

להלן גרף הוצאות בחתך שימושי הוצאות עיקריים )באחוזים(:

שכר 35%

פרע״מ 3%

פעולות 
61%

הוצאות מימון 1%
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תשלומים לפי פרק תקציב 2016 תקציב 2016

אחוזים 20162015שם הפרק
2016

אחוזים 
2015

6 הנהלה כללית
5.8%5.0% 12,612,000  14,574,000 מנהל כללי61
2.6%2.5% 6,290,000  6,533,000 מנהל כספי62
0.6%0.7% 1,670,000  1,615,000 הוצאות מימון63
3.2%3.8% 9,549,000  8,144,000 פרע״מ64

12.2%12.1% 30,121,000  30,866,000 סה״כ הנהלה כללית
7 שירותים מקומיים

9.7%9.9% 24,741,000  24,547,000 תברואה71
1.8%1.7% 4,218,000  4,668,000 שמירה וביטחון72
2.4%1.8% 4,595,000  6,026,000 תכנון ובניין עיר73
4.0%4.7% 11,661,000  10,169,000 נכסים ציבוריים74
0.4%0.3% 687,000  1,070,000 חגיגות75
1.9%1.9% 4,726,000  4,706,000 שירותים שונים76
1.2%0.9% 2,335,000  2,923,000 פיקוח עירוני78

21.4%21.2% 52,963,000  54,109,000 סה״כ שירותים מקומיים
8 שירותים ממלכתיים

32.2%29.4% 73,234,000  81,591,000 חינוך81
2.0%2.3% 5,632,000  5,289,000 תרבות82
0.1%0.1% 215,000  207,000 בריאות83
17.8%16.6% 41,404,000  44,988,000 רווחה84
0.6%0.6% 1,536,000  1,536,000 דת85
0.3%0.3% 810,000  841,000 קליטה86
 265,000 הגנת הסביבה87

122,831,00053.1%49.3% 134,717,000 סה״כ שירותים ממלכתיים
9 מפעלים

0.1%0.2% 513,000  212,000 מים91
0.1%0.2% 395,000  361,000 ביוב97
6.6%11.0% 27,535,000  16,612,000 תשלומים בלתי רגילים99
6.5%6.0% 15,000,000  16,500,000 הנחות ארנונה99

13.4%17.4% 43,443,000  33,685,000 סה״כ מפעלים
249,358,000100.0%100.0% 253,377,000 סה״כ כללי
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תשלומים לפי פרק תקציב 2016 תקציב 2016

התפלגות הוצאות לשנת 2016 )באחוזים( 

מפעלים 
 14%

מנהל כללי וכספי 8% הוצאות מימון 1%

שרותים 
מקומיים 

21%

פירעון מלוות 
3%

שרותים 
ממלכתיים 

53%
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הצעת התקציב לשנת 2016 באלפי ש”ח תקציב 2016

 42,897  40,860 חינוך  ממשלה
חינוך  ממשלה 

מותנה
-   730 

 31,067  29,339 רווחה  ממשלה
 188   -רווחה  ממשלה מ

 3,474  2,675 אחרים ממשלה
מענק כללי לאיזון 

משרד הפנים
 3,878  1,811 

מענק משרד 
הפנים

 390  1,540 

סה"כ תקבולים 
ממשרדי ממשלה

 77,142  81,707 

20152016סעיף תקציבי
צד ההוצאות

 40,037  37,981 שכר כללי 
 58,692 56,175 פעולות כלליות

פעולות כלליות  
מותנה

 1,700  1,449 

 100,178  95,856 סה״כ כלליות

 38,415  34,318 שכר חינוך
 286  299 שכר חינוך מותנה

 41,232  38,617 פעולות חינוך
 1,658  -חינוך מותנות

 81,591  73,234 סה"כ חינוך

 10,899  9,933 שכר רווחה
 100  -שכר רווחה מותנה

 33,564  31,471 פעולות רווחה
פעולות רווחה 

מותנות 
-  425 

 44,988  41,404 סה"כ רווחה

 8,144  9,549 פרע"מ
 361  395 פרע"מ ביוב 

 17,400  15,900 הנחות ארנונה
 1,000  -מענק מ.

 150  13,070 הכנסות חד פעמיות 

הוצאות מימון )כולל 
הנחות מימון ארנונה(

 1,670  1,615 

 16,500  15,000 הנחות ארנונה
-12,250הוצאות חד פעמיות

 - -עודף )גרעון(

 253,377  249,358 סה"כ הוצאות כללי

סה"כ הוצאות לפני 
הנחות בארנונה 

וכיסוי גרעון
222,108 236,877 

 234,827  220,388 סה"כ הכנסות

 253,377  249,358 סה"כ הכנסות כללי

20152016סעיף תקציבי
צד ההכנסות

 117,000  111,100 ארנונה 
 2,000  -ארנונה מ.

 700  1,150 מפעל המים
 31,138  26,379 עצמיות אחר

 - 2,324 עצמיות אחר מ.
 1,443  1,332 עצמיות חינוך
 839  961 עצמיות רווחה
 153,120  143,246 סה"כ עצמיות
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ארנונה תקציב 2016

2015תקציב הסבר/ שם הסעיף סעיף
הצעת תקציב 

2016

מ י ס י ם1110

  103,000,000    99,100,000ארנונה כללית1111-100
  2016 גביית ארנונה צפויה בשנת הכספים 

נתונים על התפלגות הנכסים
כ נישומים"סהתאור הנכס כ חיוב"  סה 

ח"באש
   56,875        10,526מגורים

        156               12גני ילדים
            9                 1רמת פנקס- מסחר מסוג מכולת 

          23               17דוכנים וחנויות
     2,733                 5בנקים

     1,562               46מסעדות
        275                 3תחנות דלק

     1,591                 8אולמי שמחה
או מועדון ריקודים/ מועדון לילהו   2                 53          

     3,383             211 חניונים
   20,583             443מוסכים, מלאכה, תעשיה

     1,079                 6תעשייה עתירת ידע
   16,291             522מסחר ומחסנים
        994               27מחסנים למסחר
        257                 7מרכזיות טלפון

     4,906               46ספורט ובריאות, חינוך, תרבות
        446                 4בניין שאינו נכלל

        581                 1מתקני ייצור
        627                 1ש"תחמ- מתקני ייצור 

        112               19חקלאות ופרדסים
     2,478             337קרקע תפוסה

   13,861             275 משרדים ומרפאות
        260                 2בתי אבות

          30                 1קולנוע
     1,130             166בניינים וסככות

130,295        12,688כ"סה  

103,000אומדן הכנסות  

    14,000,000    12,000,000ארנונת פיגורים1112-100
גביית ארנונה פיגורים

      2,000,000                 -ארנונה פיגורים 1112-101
גביית ארנונה פיגורים מ

הנחות ארנונה

         900,000         900,000מימון- הנחות ארנונה 1113-100
הנחות בגין תשלום מראש והוראות קבע

    16,500,000    15,000,000הנחות ארנונה 1116-100
פ חוק ולפי מצב סוציאלי"הנחות ע

  136,400,000  127,000,000כ ארנונה "סה

 9
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אגרות, מענקים כלליים ושרותים 
מקומיים

תקציב 2016

2015תקציב הסבר/ שם הסעיף סעיף
הצעת תקציב 

2016

א ג ר ו ת1200

    2,400,000    2,600,000אגרת רישיון לשלטים1200-220
אומדן ההכנסות מגביית אגרה על רישיונות לשלטים

         20,000         15,000תעודות ואישורים1210-220
אומדן הכנסות מגבייה עבור הוצאת תעודות ואישורים

מ ע נ ק י ם1900

    1,811,000    3,878,000מענק כללי1900-910
משרד הפנים-מענק כללי

       100,000       200,000מענק 1900-911
שיפוי בגין פנסיה צוברת ומענק בגין אזרחים ותיקים 

    1,000,000               -מענק 1900-912
.מענק מ

       500,000               -מענק1900-913
מענק בגין שיפוי הסכם שכר 

         61,000         50,000מענק פיתוח ארגוני 1900-916

               -       130,000מענק בחירות 1960-910

       175,000               -מענק בגין אבטחת מאוימים 1960-911

ת ב ר ו א ה2100

       530,000       350,000הכנסות ממחזור2124-610
מתאגיד תמיר

         60,000         46,000מלאכה ותעשייה2130-220
גבייה בגין רישיונות זמניים וחידושם מידי שנה

ב י ט ח ו ן2200

       844,000       732,000עיר ללא אלימות 2210-970
השתתפות המשרד לביטחון פנים 

    1,700,000    1,538,000אגרת שמירה2220-210

           4,000         10,000אזרחי.הפנים למ.השתתפות מ2221-910

 10
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אגרות, מענקים כלליים ושרותים 
מקומיים

תקציב 2016

2015תקציב הסבר/ שם הסעיף סעיף
הצעת תקציב 

2016

ת כ נ ו ן   ו ב נ י י ן   ע י ר2300

         78,000         50,000צווי הריסה2321-690
קנסות בגין חוק עזר תכנון ובנייה 

       700,000               -מענק להקמת ועדה מקומית לתיכנון ובנייה 2331-910
הפנים . מענק מ

    1,000,000    1,390,000אגרות בנייה2334-220
 תקבולים

       800,000       300,000אגרות והיטלי השבחה 2334-690
אגרות והיטלי השבחה המועברים ממנהל מקרקעי ישראל

    5,715,000    2,590,000היטלי השבחה 2334-800
י העירייה "היטלי השבחה הנגבים ע

               -    1,524,000היטלי השבחה 2334-810
י העירייה "היטלי השבחה הנגבים ע

       300,000       300,000השתתפות בעלים בסלילה 2420-800
השתתפות בעלים בסלילת כבישים

         27,000         25,000השתתפות רשות ניקוז 2450-790

       200,000       200,000השתתפות בעלים בתיעול  2450-800

       400,000       450,000נכסים אחרים2490-640
הכנסות משכירות אנטנה מחברות סלולר 

       657,000       620,000נכסים אחרים 2490-651
שלטי חוצות, בית אקשטיין
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אגרות, מענקים כלליים ושרותים 
מקומיים

תקציב 2016

2015תקציב הסבר/ שם הסעיף סעיף
הצעת תקציב 

2016

           5,000           5,000דמי הדבקת מודעות2640-220
הכנסות מגביית אגרה על פרסום בלוח המודעות

       100,000       100,000הכנסות שונות2690-220
הכנסות שונות כתוצאה מהחזרים מגופים שונים

         30,000         30,000הכנסות ממכרזים2690-223
הכנסה ממכירת חוברות מכרז

       230,000       240,000פ"עמלת הוצל2690-290
פ"הכנסות מעמלות הוצל

       500,000       400,000השתתפות מוסדות2690-790
השתתפות לתשלומי פנסיה לעובדים

         50,000         50,000תגמולים מביטוח לאומי2690-791
'פגיעה בעבודה וכד,תגמולי מילואים

         50,000         50,000הכנסות אחרות 2690-690
הכנסות שונות 

       150,000               -השתתפות משרד השיכון 2700-990
התחדשות עירונית 

         60,000         50,000קנסות בגין חוקי עזר2810-490
הכנסות מכוח החוק , בנושאי חוקי עזר עירוניים

קנסות וברירת קנס 

    7,100,000    6,700,000קנסות חנייה2810-491

    7,900,000    7,200,000דמי חנייה2810-493
גביית דמי חנייה 

               -         10,000קנסות חניה 2810-492
בגין גרירת רכבים 

  35,257,000  31,833,000  1-2פרקים כ"סה
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חינוך תקציב 2016

2015תקציב הסבר/ שם הסעיף סעיף
הצעת תקציב 

2016

חינוך3100

         50,000         50,000הכנסות שונות3110-420

               -           6,000מרכז מחשבים3110-920
השתתפות משרד החינוך

חינוך קדם יסודי312
    2,309,000    2,349,000השתתפות משרד החינוך בגני ילדים3122-920

 משרות 18.55הכנסות בגין שכר עוזרות גננות בגני חובה  

    3,115,000    3,113,000השתתפות משרד החינוך בגני חובה3122-921
הכנסות בגין גננות חובה

       134,000               -החינוך בגני ילדים . השתתפות מ31221-921
.מ(חרדי )הכנסות בגין שכר עוזרות גננות בגני  חובה 

       379,000               -משרד החינוך- שכר לימוד גני ילדים 31221-922
.מ (חרדי ) 90%החינוך . השתתפות מ

       217,000               -השתתפות משרד החינוך בגני חובה31221-923
הכנסות בגין גננות חובה מ

    6,584,000    6,595,000משרד החינוך- שכר לימוד גני ילדים 3123-920
 90%השתתפות משרד החינוך 

    1,373,000       696,000השתתפות משרד החינוך לסייעת שנייה3123-921

חינוך יסודי313

       652,000       652,000פרויקט קרן קרב השתתפות הורים3132-410
 השתתפות הורים35.55%- תוקצב לפי  

       143,000       151,000(ת"מיל)השתתפות הורים תכנית תוספתית 3132-412
 מסגרות4.5,  מעלות הפרויקט27.5%השתתפות הורים ב 

         92,000       107,000פרויקט יהלום3132-424
השתתפות הורים כולל מלווה להסעות 

       250,000    2,010,000השתתפות משרד החינוך3132-920
ס" בתי7- מ ל"החינוך בשכר שרתים בכיתות חנ.השתתפות מ

         82,000       647,000השתתפות משרד החינוך3132-921
ס" בתי7-מ ל"החינוך בשכר מזכירים בכיתות חנ.השתתפות מ

    1,874,000               -השתתפות משרד החינוך31321-921
שרתים ומזכירים -ניהול עצמי 

       110,000       110,000פרויקטים חד פעמיים3132-922
 מההוצאה60%-50%- החינוך  ב.השתתפות מ

         75,000         60,000אגרת שכפול3132-923
השתתפות משרד החינוך

         21,000         30,000החינוך.השתתפות מ3132-924
סל תלמידים עולים

         13,000         13,000חוות מזכירים3132-925

         40,000         40,000חוות שרתים3132-926

       700,000               -החינוך . השתתפות מ3132-927
פר תלמיד לניהול עצמי
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חינוך תקציב 2016

2015תקציב הסבר/ שם הסעיף סעיף
הצעת תקציב 

2016

חינוך3100

         50,000         50,000הכנסות שונות3110-420

               -           6,000מרכז מחשבים3110-920
השתתפות משרד החינוך

חינוך קדם יסודי312
    2,309,000    2,349,000השתתפות משרד החינוך בגני ילדים3122-920

 משרות 18.55הכנסות בגין שכר עוזרות גננות בגני חובה  

    3,115,000    3,113,000השתתפות משרד החינוך בגני חובה3122-921
הכנסות בגין גננות חובה

       134,000               -החינוך בגני ילדים . השתתפות מ31221-921
.מ(חרדי )הכנסות בגין שכר עוזרות גננות בגני  חובה 

       379,000               -משרד החינוך- שכר לימוד גני ילדים 31221-922
.מ (חרדי ) 90%החינוך . השתתפות מ

       217,000               -השתתפות משרד החינוך בגני חובה31221-923
הכנסות בגין גננות חובה מ

    6,584,000    6,595,000משרד החינוך- שכר לימוד גני ילדים 3123-920
 90%השתתפות משרד החינוך 

    1,373,000       696,000השתתפות משרד החינוך לסייעת שנייה3123-921

חינוך יסודי313

       652,000       652,000פרויקט קרן קרב השתתפות הורים3132-410
 השתתפות הורים35.55%- תוקצב לפי  

       143,000       151,000(ת"מיל)השתתפות הורים תכנית תוספתית 3132-412
 מסגרות4.5,  מעלות הפרויקט27.5%השתתפות הורים ב 

         92,000       107,000פרויקט יהלום3132-424
השתתפות הורים כולל מלווה להסעות 

       250,000    2,010,000השתתפות משרד החינוך3132-920
ס" בתי7- מ ל"החינוך בשכר שרתים בכיתות חנ.השתתפות מ

         82,000       647,000השתתפות משרד החינוך3132-921
ס" בתי7-מ ל"החינוך בשכר מזכירים בכיתות חנ.השתתפות מ

    1,874,000               -השתתפות משרד החינוך31321-921
שרתים ומזכירים -ניהול עצמי 

       110,000       110,000פרויקטים חד פעמיים3132-922
 מההוצאה60%-50%- החינוך  ב.השתתפות מ

         75,000         60,000אגרת שכפול3132-923
השתתפות משרד החינוך

         21,000         30,000החינוך.השתתפות מ3132-924
סל תלמידים עולים

         13,000         13,000חוות מזכירים3132-925

         40,000         40,000חוות שרתים3132-926

       700,000               -החינוך . השתתפות מ3132-927
פר תלמיד לניהול עצמי
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2015תקציב הסבר/ שם הסעיף סעיף
הצעת תקציב 

2016

חינוך3100

         50,000         50,000הכנסות שונות3110-420

               -           6,000מרכז מחשבים3110-920
השתתפות משרד החינוך

חינוך קדם יסודי312
    2,309,000    2,349,000השתתפות משרד החינוך בגני ילדים3122-920

 משרות 18.55הכנסות בגין שכר עוזרות גננות בגני חובה  

    3,115,000    3,113,000השתתפות משרד החינוך בגני חובה3122-921
הכנסות בגין גננות חובה

       134,000               -החינוך בגני ילדים . השתתפות מ31221-921
.מ(חרדי )הכנסות בגין שכר עוזרות גננות בגני  חובה 

       379,000               -משרד החינוך- שכר לימוד גני ילדים 31221-922
.מ (חרדי ) 90%החינוך . השתתפות מ

       217,000               -השתתפות משרד החינוך בגני חובה31221-923
הכנסות בגין גננות חובה מ

    6,584,000    6,595,000משרד החינוך- שכר לימוד גני ילדים 3123-920
 90%השתתפות משרד החינוך 

    1,373,000       696,000השתתפות משרד החינוך לסייעת שנייה3123-921

חינוך יסודי313

       652,000       652,000פרויקט קרן קרב השתתפות הורים3132-410
 השתתפות הורים35.55%- תוקצב לפי  

       143,000       151,000(ת"מיל)השתתפות הורים תכנית תוספתית 3132-412
 מסגרות4.5,  מעלות הפרויקט27.5%השתתפות הורים ב 

         92,000       107,000פרויקט יהלום3132-424
השתתפות הורים כולל מלווה להסעות 

       250,000    2,010,000השתתפות משרד החינוך3132-920
ס" בתי7- מ ל"החינוך בשכר שרתים בכיתות חנ.השתתפות מ

         82,000       647,000השתתפות משרד החינוך3132-921
ס" בתי7-מ ל"החינוך בשכר מזכירים בכיתות חנ.השתתפות מ

    1,874,000               -השתתפות משרד החינוך31321-921
שרתים ומזכירים -ניהול עצמי 

       110,000       110,000פרויקטים חד פעמיים3132-922
 מההוצאה60%-50%- החינוך  ב.השתתפות מ

         75,000         60,000אגרת שכפול3132-923
השתתפות משרד החינוך

         21,000         30,000החינוך.השתתפות מ3132-924
סל תלמידים עולים

         13,000         13,000חוות מזכירים3132-925

         40,000         40,000חוות שרתים3132-926

       700,000               -החינוך . השתתפות מ3132-927
פר תלמיד לניהול עצמי
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2015תקציב הסבר/ שם הסעיף סעיף
הצעת תקציב 

2016

         78,000         78,000(ב"זה)הכנסות ממשרד החינוך 3132-928
70%השתתפות הרשות הלאומית בבטיחות בדרכים 

       200,000       143,000שיפוצי קיץ31321-920
הכנסות משרד החינוך שיפוצי קיץ 

       200,000       49200,000פרויקטים תקנה 31321-922
50%החינוך בגובה .השתתפות מ

         50,000               -החינוך . השתתפות מ31321-923
השאלת ספרים 

       180,000               -החינוך . השתתפות מ31321-924
פרוייקט ענן חינוכי 

       325,000               -השתתפות המשרד להגנת הסביבה 3132-990
פרוייקטים בהשתתפות המשרד להגנת הסביבה

חינוך מיוחד3133

           5,000               -אגרת תלמידי חוץ3133-430

         67,000               -השתתפות בית אקשטיין בשרותים 3133-440

    1,122,000    1,015,000החינוך  .השתתפות מ3133-920
 70%ש בסייעות כיתתיות לפי " ש679 

       727,000       739,000החינוך  .השתתפות מ3133-921
70%ש בסייעות צמודות לפי " ש440 

    2,280,000    2,550,000החינוך  .השתתפות מ3133-922
הסעות תלמידים חינוך מיוחד למוסדות מחוץ לישוב 

60%השתתפות 

         30,000               -ע"עבור מנ3133-923

         94,000       100,000החינוך.השתתפות מ3133-925
'ו-'חומרים לכיתות א

    1,332,000    1,200,000החינוך  .השתתפות מ3133-927
 ילדים 153 מלוות בחינוך המיוחד לפי 

לחודש-לילד ₪ 722- כ

         45,000         25,000הזנה - החינוך .השתתפות מ3133-928
ס שיזף"כיתת אוטיסטים בבי

       557,000       557,000החינוך . השתתפות מ3138-920
בתי ספר של החופש הגדול

         20,000         20,000החינוך  .השתתפות מ3141-920
פרוייקט תלם

         58,000         54,000השתתפות הורים  3141-420
( תוכניות 3)מצויינות 

         27,000         27,000החינוך .השתתפות מ3141-922
מצויינות 

    2,200,000    2,200,000החינוך.השתתפות מ3142-920
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חינוך תקציב 2016

2015תקציב הסבר/ שם הסעיף סעיף
הצעת תקציב 

2016

חינוך3100

         50,000         50,000הכנסות שונות3110-420

               -           6,000מרכז מחשבים3110-920
השתתפות משרד החינוך

חינוך קדם יסודי312
    2,309,000    2,349,000השתתפות משרד החינוך בגני ילדים3122-920

 משרות 18.55הכנסות בגין שכר עוזרות גננות בגני חובה  

    3,115,000    3,113,000השתתפות משרד החינוך בגני חובה3122-921
הכנסות בגין גננות חובה

       134,000               -החינוך בגני ילדים . השתתפות מ31221-921
.מ(חרדי )הכנסות בגין שכר עוזרות גננות בגני  חובה 

       379,000               -משרד החינוך- שכר לימוד גני ילדים 31221-922
.מ (חרדי ) 90%החינוך . השתתפות מ

       217,000               -השתתפות משרד החינוך בגני חובה31221-923
הכנסות בגין גננות חובה מ

    6,584,000    6,595,000משרד החינוך- שכר לימוד גני ילדים 3123-920
 90%השתתפות משרד החינוך 

    1,373,000       696,000השתתפות משרד החינוך לסייעת שנייה3123-921

חינוך יסודי313

       652,000       652,000פרויקט קרן קרב השתתפות הורים3132-410
 השתתפות הורים35.55%- תוקצב לפי  

       143,000       151,000(ת"מיל)השתתפות הורים תכנית תוספתית 3132-412
 מסגרות4.5,  מעלות הפרויקט27.5%השתתפות הורים ב 

         92,000       107,000פרויקט יהלום3132-424
השתתפות הורים כולל מלווה להסעות 

       250,000    2,010,000השתתפות משרד החינוך3132-920
ס" בתי7- מ ל"החינוך בשכר שרתים בכיתות חנ.השתתפות מ

         82,000       647,000השתתפות משרד החינוך3132-921
ס" בתי7-מ ל"החינוך בשכר מזכירים בכיתות חנ.השתתפות מ

    1,874,000               -השתתפות משרד החינוך31321-921
שרתים ומזכירים -ניהול עצמי 

       110,000       110,000פרויקטים חד פעמיים3132-922
 מההוצאה60%-50%- החינוך  ב.השתתפות מ

         75,000         60,000אגרת שכפול3132-923
השתתפות משרד החינוך

         21,000         30,000החינוך.השתתפות מ3132-924
סל תלמידים עולים

         13,000         13,000חוות מזכירים3132-925

         40,000         40,000חוות שרתים3132-926

       700,000               -החינוך . השתתפות מ3132-927
פר תלמיד לניהול עצמי
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2015תקציב הסבר/ שם הסעיף סעיף
הצעת תקציב 

2016

         78,000         78,000(ב"זה)הכנסות ממשרד החינוך 3132-928
70%השתתפות הרשות הלאומית בבטיחות בדרכים 

       200,000       143,000שיפוצי קיץ31321-920
הכנסות משרד החינוך שיפוצי קיץ 

       200,000       49200,000פרויקטים תקנה 31321-922
50%החינוך בגובה .השתתפות מ

         50,000               -החינוך . השתתפות מ31321-923
השאלת ספרים 

       180,000               -החינוך . השתתפות מ31321-924
פרוייקט ענן חינוכי 

       325,000               -השתתפות המשרד להגנת הסביבה 3132-990
פרוייקטים בהשתתפות המשרד להגנת הסביבה

חינוך מיוחד3133

           5,000               -אגרת תלמידי חוץ3133-430

         67,000               -השתתפות בית אקשטיין בשרותים 3133-440

    1,122,000    1,015,000החינוך  .השתתפות מ3133-920
 70%ש בסייעות כיתתיות לפי " ש679 

       727,000       739,000החינוך  .השתתפות מ3133-921
70%ש בסייעות צמודות לפי " ש440 

    2,280,000    2,550,000החינוך  .השתתפות מ3133-922
הסעות תלמידים חינוך מיוחד למוסדות מחוץ לישוב 

60%השתתפות 

         30,000               -ע"עבור מנ3133-923

         94,000       100,000החינוך.השתתפות מ3133-925
'ו-'חומרים לכיתות א

    1,332,000    1,200,000החינוך  .השתתפות מ3133-927
 ילדים 153 מלוות בחינוך המיוחד לפי 

לחודש-לילד ₪ 722- כ

         45,000         25,000הזנה - החינוך .השתתפות מ3133-928
ס שיזף"כיתת אוטיסטים בבי

       557,000       557,000החינוך . השתתפות מ3138-920
בתי ספר של החופש הגדול

         20,000         20,000החינוך  .השתתפות מ3141-920
פרוייקט תלם

         58,000         54,000השתתפות הורים  3141-420
( תוכניות 3)מצויינות 

         27,000         27,000החינוך .השתתפות מ3141-922
מצויינות 

    2,200,000    2,200,000החינוך.השתתפות מ3142-920
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2015תקציב הסבר/ שם הסעיף סעיף
הצעת תקציב 

2016

ח-'חטיבה ז

       430,000       413,000החינוך.השתתפות מ3142-921
אשכול פייס

       288,000       321,000ס"קב3149-920
75% משרות בשיעור 2.75החינוך בשכר .השתתפות מ
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2015תקציב הסבר/ שם הסעיף סעיף
הצעת תקציב 

2016

  11,545,000  11,312,000החינוך.השתתפות מ3157-920
תיכון חטיבה עליונה

         98,000         98,000ט"קב3171-920
75% משרה בשיעור 1ט "השתתפות משרד החינוך בשכר קב

    1,373,000    1,307,000ס"בבי- שמירה 3171-990
 מעלות השמירה64%השתתפות משטרת ישראל בשיעור 

 שומרים24- כ

         15,000         14,000שפי3173-790
השתתפות בפעולות ילדים והורים

    1,947,000    1,932,000י"שפ3173-920
 68%-  משרות פסיכולוגים ב12.2החינוך בשכר .השתתפות מ

מהשכר

               -         64,000הדרכה- י "שפ3173-922
 חודשים 10 שעות חודשיות למשך 11השתתפות לפי 

         87,000         10,000החינוך.השתתפות מ3173-921
70%פרויקטים הורים וילדים 

       396,000       190,000החינוך.השתתפות מ3174-920
ש " ש240סייעות רפואיות 

               -         50,000משרד הבריאות 3174-940
השתתפות בפרויקט בריאות השן

       331,000       286,000אגרת בטוח תלמידים3175-410
גבייה מהורים בגין בטוח תלמידים

רווחה חינוכית3176

       580,000       458,000החינוך . השתתפות מ3176-920
רווחה חינוכית

         30,000         18,000מועדוניות השתתפות הורים31761-420
 מועדוניות3תשלומי הורים בגין 

       591,000       582,000החינוך .השתתפות מ31761-920
44%  מועדוניות בשיעור 5הפעלת 

       291,000       190,000החינוך .השתתפות מ3178-921
כרטיסיות ופר קפיטה

       152,000       243,000החינוך . השתתפות מ3179-920
קידום נוער

         50,000               -קהילות חינוכיות 31795-991
השיכון עידוד גרעינים . השתתפות מ

התכנית הלאומית 

       804,000       524,000השתתפות משרד החינוך31796-920
בתכניות התוכנית הלאומית

         33,000               -השתתפות משרד הבריאות 31796-990
בתכניות התוכנית הלאומית

  46,851,000  43,549,000חינוך - 31פרק כ"סה
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33

חינוך תקציב 2016

2015תקציב הסבר/ שם הסעיף סעיף
הצעת תקציב 

2016

חינוך3100

         50,000         50,000הכנסות שונות3110-420

               -           6,000מרכז מחשבים3110-920
השתתפות משרד החינוך

חינוך קדם יסודי312
    2,309,000    2,349,000השתתפות משרד החינוך בגני ילדים3122-920

 משרות 18.55הכנסות בגין שכר עוזרות גננות בגני חובה  

    3,115,000    3,113,000השתתפות משרד החינוך בגני חובה3122-921
הכנסות בגין גננות חובה

       134,000               -החינוך בגני ילדים . השתתפות מ31221-921
.מ(חרדי )הכנסות בגין שכר עוזרות גננות בגני  חובה 

       379,000               -משרד החינוך- שכר לימוד גני ילדים 31221-922
.מ (חרדי ) 90%החינוך . השתתפות מ

       217,000               -השתתפות משרד החינוך בגני חובה31221-923
הכנסות בגין גננות חובה מ

    6,584,000    6,595,000משרד החינוך- שכר לימוד גני ילדים 3123-920
 90%השתתפות משרד החינוך 

    1,373,000       696,000השתתפות משרד החינוך לסייעת שנייה3123-921

חינוך יסודי313

       652,000       652,000פרויקט קרן קרב השתתפות הורים3132-410
 השתתפות הורים35.55%- תוקצב לפי  

       143,000       151,000(ת"מיל)השתתפות הורים תכנית תוספתית 3132-412
 מסגרות4.5,  מעלות הפרויקט27.5%השתתפות הורים ב 

         92,000       107,000פרויקט יהלום3132-424
השתתפות הורים כולל מלווה להסעות 

       250,000    2,010,000השתתפות משרד החינוך3132-920
ס" בתי7- מ ל"החינוך בשכר שרתים בכיתות חנ.השתתפות מ

         82,000       647,000השתתפות משרד החינוך3132-921
ס" בתי7-מ ל"החינוך בשכר מזכירים בכיתות חנ.השתתפות מ

    1,874,000               -השתתפות משרד החינוך31321-921
שרתים ומזכירים -ניהול עצמי 

       110,000       110,000פרויקטים חד פעמיים3132-922
 מההוצאה60%-50%- החינוך  ב.השתתפות מ

         75,000         60,000אגרת שכפול3132-923
השתתפות משרד החינוך

         21,000         30,000החינוך.השתתפות מ3132-924
סל תלמידים עולים

         13,000         13,000חוות מזכירים3132-925

         40,000         40,000חוות שרתים3132-926

       700,000               -החינוך . השתתפות מ3132-927
פר תלמיד לניהול עצמי
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2015תקציב הסבר/ שם הסעיף סעיף
הצעת תקציב 

2016
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כרטיסיות ופר קפיטה
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קידום נוער

         50,000               -קהילות חינוכיות 31795-991
השיכון עידוד גרעינים . השתתפות מ

התכנית הלאומית 

       804,000       524,000השתתפות משרד החינוך31796-920
בתכניות התוכנית הלאומית

         33,000               -השתתפות משרד הבריאות 31796-990
בתכניות התוכנית הלאומית

  46,851,000  43,549,000חינוך - 31פרק כ"סה
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34

תרבות, בריאות וקליטת עלייה תקציב 2016

הסבר/ שם הסעיף סעיף
תקציב 
2015

הצעת תקציב 
2016

תרבות3200

190,000השתתפות בסל תרבות 3200-790  150,000       

         23,000   22,000א "השתתפות מד3361-790
א בנקודות הזנקה "השתתפות מד

586,000השתתפות משרד הקליטה3620-950  699,000       

32,33,36798,000פרק כ"סה  872,000       
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35

רווחה תקציב 2016

2015תקציב הסבר/ שם הסעיף סעיף
הצעת תקציב 

2016

שירותים חברתיים34

הנהלה ושכר רווחה3410

    3,731,000    3,806,000שכר עובדים3410-930

           9,000           9,000הוצאות ארגוניות בלשכות3410-931
רכישת ריהוט ואחזקתו

       562,000       435,000הרווחה.השתתפות מ3410-932
רזרבה

       188,000               -הרווחה.השתתפות מ3410-933
רזרבה

טיפול במשפחה3422

         10,000         10,000השתתפות בעוזרות ביתיות3422-420
השתתפות בעוזרות ביתיות

       131,000       131,000צרכים מיוחדים3422-930
טיפולי  , עזרה ביתית, השתתפות בהוצאות צרכים רפואיים

שיניים וציוד ביתי 

         88,000         87,000טיפול בפרט ובמשפחה3422-931
הפעלת מרכז קשר

         34,000         34,000טיפול באלכוהוליסטים3422-932

         38,000               -דרי רחוב במוסד3422-933

         83,000         83,000סיוע מיוחד למשפחות עם ילדים3422-935

         34,000         34,000טיפול בהטרדה מינית 3422-936

         10,000         10,000מרכז לטיפול במשפחה3424-420
השתתפות עצמית 

       180,000       211,000מרכז טיפול באלימות3424-930
שכר+ הפעלה 
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2015תקציב הסבר/ שם הסעיף סעיף
הצעת תקציב 

2016
טיפול בילד ובנוער343

         37,000         37,000השתתפות הורים למועדוניות ביתיות 3435-420

         86,000         86,000השתתפות הורים למועדוניות משותפות3435-421

       766,000       762,000טיפול בילד בקהילה3435-930
מועדוניות ביתיות. א
הגיל הרך לילדים בסיכון. ב
טיפול בילד בקהילה. ג

       172,000       172,000מועדוניות משותפות3435-931

       296,000       420,000קייטנה- ילדים בסיכון 3435-932
התוכנית הלאומית 

       187,000       294,000השתתפות הורים בפנימיות3438-420

    3,910,000    3,722,000החזקת ילדים בפנימיות3438-930
עבור סידור לילדים בפנימיות כולל חוק נוער

         85,000         85,000טיפול במשפחה אומנה3438-933

    1,824,000    1,880,000מעונות יום3439-931
סידור ילדים במעונות יום 

טיפול בזקן344

       157,000       161,000החזקת זקנים במעונות3443-420
השתתפות המשפחות 

       662,000       768,000החזקת זקנים במעונות3443-930
 זקנים בבית אבות9עבור החזקת 

           2,000           2,000נופשון לזקן3443-932

       100,000       100,000מועדון והבראה לזקנים3444-930
אירועים, חומרי עבודה, עבור מדריכות לחוגים

         63,000         62,000טיפול בזקן בקהילה3444-931
עבור צרכים רפואיים לזקנים ועזרה לקשישים בניהול

משק בית 

       146,000       237,000שכונה תומכת3444-932

         18,000         20,000מרכז יום לקשיש3445-420
השתתפות במרכז יום לקשיש

       100,000         97,000מסגרות יומיות לזקן3445-930
הפעלת מרכז יום
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36

רווחה תקציב 2016

2015תקציב הסבר/ שם הסעיף סעיף
הצעת תקציב 

2016
טיפול בילד ובנוער343

         37,000         37,000השתתפות הורים למועדוניות ביתיות 3435-420

         86,000         86,000השתתפות הורים למועדוניות משותפות3435-421

       766,000       762,000טיפול בילד בקהילה3435-930
מועדוניות ביתיות. א
הגיל הרך לילדים בסיכון. ב
טיפול בילד בקהילה. ג

       172,000       172,000מועדוניות משותפות3435-931

       296,000       420,000קייטנה- ילדים בסיכון 3435-932
התוכנית הלאומית 

       187,000       294,000השתתפות הורים בפנימיות3438-420

    3,910,000    3,722,000החזקת ילדים בפנימיות3438-930
עבור סידור לילדים בפנימיות כולל חוק נוער

         85,000         85,000טיפול במשפחה אומנה3438-933

    1,824,000    1,880,000מעונות יום3439-931
סידור ילדים במעונות יום 

טיפול בזקן344

       157,000       161,000החזקת זקנים במעונות3443-420
השתתפות המשפחות 

       662,000       768,000החזקת זקנים במעונות3443-930
 זקנים בבית אבות9עבור החזקת 

           2,000           2,000נופשון לזקן3443-932

       100,000       100,000מועדון והבראה לזקנים3444-930
אירועים, חומרי עבודה, עבור מדריכות לחוגים

         63,000         62,000טיפול בזקן בקהילה3444-931
עבור צרכים רפואיים לזקנים ועזרה לקשישים בניהול

משק בית 

       146,000       237,000שכונה תומכת3444-932

         18,000         20,000מרכז יום לקשיש3445-420
השתתפות במרכז יום לקשיש

       100,000         97,000מסגרות יומיות לזקן3445-930
הפעלת מרכז יום
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2015תקציב הסבר/ שם הסעיף סעיף
הצעת תקציב 

2016
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       157,000       161,000החזקת זקנים במעונות3443-420
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 17

2015תקציב הסבר/ שם הסעיף סעיף
הצעת תקציב 

2016

טיפול במפגר345

           9,000         10,000סידור מפגרים במוסדות3451-420
השתתפות הורים

               -         23,000מרכז יום שיקומי3451-421
השתתפות הורים-מעונות יום שיקומים 

    6,221,000    5,560,000סידור מפגרים במוסדות3451-930
 מפגרים בפנימיות 54סידור 

    1,197,000    1,197,000מפגרים במוסד ממשלתי3451-931
עבור מפגרים בפנימיות

    1,402,000       867,000אחזקת אוטיסטים3451-932
פנימיות לאוטיסטים

         20,000         13,000משפחה אומנת3451-933
שיקום 

         68,000         48,000טיפול בהורים וילדים3451-934
עזרה לילדים אוטיסטים

       107,000       158,000מרכז יום שיקומי3451-935
לאוטיסטים

               -         21,000מרכז יום שיקומי 3451-936
הסעות אוטיסטים

       128,000               -סביבה תומכת במפגר 3451-937

         56,000         46,000ש"מע3452-420
השתתפות המשפחות

         71,000         71,000מעונות יום3452-423
השתתפות הורים במעונות יום למפגר

         80,000         80,000ש"מע3452-690
השתתפות בעבודת חניכים 

       568,000       391,000ש"מע3452-930
מפגרים במעונות יום טיפולי 

    2,079,000    1,722,000מעונות יום טיפוליים3452-932
מפגרים במעונות יום טיפוליים 81 עבור

         42,000         38,000שירותים למפגר3453-420
מטפלת+ השתתפות משפחות עבור הסעות 

         75,000         75,000שירותים תומכים למפגר3453-930
עבור מטפלת בית למפגרים שאינם מסודרים 

       133,000       114,000שירותים תומכים למפגר3453-931
ש"הסעות למע

           5,000           4,000נופשונים למפגר3453-932

         41,000         41,000מועדון חברתי3453-933

         23,000         20,000מועדון למפגרים3454-930
מעון אמוני 

         40,000         14,000מועדונית לילדים3454-931

         35,000         12,000מרכז יום ותעסוקה לבוגרים3454-932

 18



37

2015תקציב הסבר/ שם הסעיף סעיף
הצעת תקציב 

2016

טיפול במפגר345

           9,000         10,000סידור מפגרים במוסדות3451-420
השתתפות הורים

               -         23,000מרכז יום שיקומי3451-421
השתתפות הורים-מעונות יום שיקומים 

    6,221,000    5,560,000סידור מפגרים במוסדות3451-930
 מפגרים בפנימיות 54סידור 

    1,197,000    1,197,000מפגרים במוסד ממשלתי3451-931
עבור מפגרים בפנימיות

    1,402,000       867,000אחזקת אוטיסטים3451-932
פנימיות לאוטיסטים

         20,000         13,000משפחה אומנת3451-933
שיקום 

         68,000         48,000טיפול בהורים וילדים3451-934
עזרה לילדים אוטיסטים

       107,000       158,000מרכז יום שיקומי3451-935
לאוטיסטים

               -         21,000מרכז יום שיקומי 3451-936
הסעות אוטיסטים

       128,000               -סביבה תומכת במפגר 3451-937

         56,000         46,000ש"מע3452-420
השתתפות המשפחות

         71,000         71,000מעונות יום3452-423
השתתפות הורים במעונות יום למפגר

         80,000         80,000ש"מע3452-690
השתתפות בעבודת חניכים 

       568,000       391,000ש"מע3452-930
מפגרים במעונות יום טיפולי 

    2,079,000    1,722,000מעונות יום טיפוליים3452-932
מפגרים במעונות יום טיפוליים 81 עבור

         42,000         38,000שירותים למפגר3453-420
מטפלת+ השתתפות משפחות עבור הסעות 

         75,000         75,000שירותים תומכים למפגר3453-930
עבור מטפלת בית למפגרים שאינם מסודרים 

       133,000       114,000שירותים תומכים למפגר3453-931
ש"הסעות למע

           5,000           4,000נופשונים למפגר3453-932

         41,000         41,000מועדון חברתי3453-933

         23,000         20,000מועדון למפגרים3454-930
מעון אמוני 

         40,000         14,000מועדונית לילדים3454-931

         35,000         12,000מרכז יום ותעסוקה לבוגרים3454-932
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רווחה תקציב 2016

2015תקציב הסבר/ שם הסעיף סעיף
הצעת תקציב 

2016
טיפול בילד ובנוער343

         37,000         37,000השתתפות הורים למועדוניות ביתיות 3435-420

         86,000         86,000השתתפות הורים למועדוניות משותפות3435-421

       766,000       762,000טיפול בילד בקהילה3435-930
מועדוניות ביתיות. א
הגיל הרך לילדים בסיכון. ב
טיפול בילד בקהילה. ג

       172,000       172,000מועדוניות משותפות3435-931

       296,000       420,000קייטנה- ילדים בסיכון 3435-932
התוכנית הלאומית 

       187,000       294,000השתתפות הורים בפנימיות3438-420

    3,910,000    3,722,000החזקת ילדים בפנימיות3438-930
עבור סידור לילדים בפנימיות כולל חוק נוער

         85,000         85,000טיפול במשפחה אומנה3438-933

    1,824,000    1,880,000מעונות יום3439-931
סידור ילדים במעונות יום 

טיפול בזקן344

       157,000       161,000החזקת זקנים במעונות3443-420
השתתפות המשפחות 

       662,000       768,000החזקת זקנים במעונות3443-930
 זקנים בבית אבות9עבור החזקת 

           2,000           2,000נופשון לזקן3443-932

       100,000       100,000מועדון והבראה לזקנים3444-930
אירועים, חומרי עבודה, עבור מדריכות לחוגים

         63,000         62,000טיפול בזקן בקהילה3444-931
עבור צרכים רפואיים לזקנים ועזרה לקשישים בניהול

משק בית 

       146,000       237,000שכונה תומכת3444-932

         18,000         20,000מרכז יום לקשיש3445-420
השתתפות במרכז יום לקשיש

       100,000         97,000מסגרות יומיות לזקן3445-930
הפעלת מרכז יום

 17



38

רווחה תקציב 2016

2015תקציב הסבר/ שם הסעיף סעיף
הצעת תקציב 

2016
טיפול בילד ובנוער343

         37,000         37,000השתתפות הורים למועדוניות ביתיות 3435-420

         86,000         86,000השתתפות הורים למועדוניות משותפות3435-421

       766,000       762,000טיפול בילד בקהילה3435-930
מועדוניות ביתיות. א
הגיל הרך לילדים בסיכון. ב
טיפול בילד בקהילה. ג

       172,000       172,000מועדוניות משותפות3435-931

       296,000       420,000קייטנה- ילדים בסיכון 3435-932
התוכנית הלאומית 

       187,000       294,000השתתפות הורים בפנימיות3438-420

    3,910,000    3,722,000החזקת ילדים בפנימיות3438-930
עבור סידור לילדים בפנימיות כולל חוק נוער

         85,000         85,000טיפול במשפחה אומנה3438-933

    1,824,000    1,880,000מעונות יום3439-931
סידור ילדים במעונות יום 

טיפול בזקן344

       157,000       161,000החזקת זקנים במעונות3443-420
השתתפות המשפחות 

       662,000       768,000החזקת זקנים במעונות3443-930
 זקנים בבית אבות9עבור החזקת 

           2,000           2,000נופשון לזקן3443-932

       100,000       100,000מועדון והבראה לזקנים3444-930
אירועים, חומרי עבודה, עבור מדריכות לחוגים

         63,000         62,000טיפול בזקן בקהילה3444-931
עבור צרכים רפואיים לזקנים ועזרה לקשישים בניהול

משק בית 

       146,000       237,000שכונה תומכת3444-932

         18,000         20,000מרכז יום לקשיש3445-420
השתתפות במרכז יום לקשיש

       100,000         97,000מסגרות יומיות לזקן3445-930
הפעלת מרכז יום

 17

2015תקציב הסבר/ שם הסעיף סעיף
הצעת תקציב 

2016

שיקום346

         30,000         26,000תכנית מעבר לחרשים3463-930
 חרשים 6עבור חוגים ל 

         11,000         11,000הדרכת עיוור ובני ביתו3463-931
י צרכים"הדרכת עיוור עפ

           4,000           4,000שיקום עיוור בקהילה3463-932
שיקום עיוור בקהילה

         27,000         27,000מפעלי תעסוקה ומועדון לעיוור3464-930

               -           2,000השתתפות הורים נכים בפנימיות3465-420

         41,000         19,000אחזקת נכים במשפחה אומנת3465-930

    1,229,000    1,048,000החזקת נכים בפנימיות3465-933
 נכים 13עבור 

         10,000         29,000השתתפות הורים3466-420
מעונות יום מוגבל 

         39,000       118,000מסגרת יום ילדים מוגבלים3466-930
 חניכים15עבור החזקת 

       171,000       159,000תעסוקה מוגנת למוגבל3466-931

         68,000         73,000תעסוקה נתמכת 3466-932

         51,000         51,000הסעות נכים בקהילה3467-930

         46,000         34,000מעונות יום3467-420
'השתתפות צד ג

       185,000       162,000ליווי למרכז יום שיקום3467-931

         45,000         45,000תכניות לילד החריג3467-932
עבור הסעה בקהילה למרכז אילן וסייעת

       301,000       245,000הסעות למרכז יום שיקום3467-933

           4,000         21,000מעונות יום שיקומיים לאוטיסטים3467-934

         30,000         30,000נכים קשים בקהילה3467-935
טיפול אישי בנכים בקהילה

       438,000       289,000מעון יום שיקום לנכים3467-936
 ילדים נכים9עבור 

         62,000         58,000שיקום נכים בקהילה3468-930

         29,000         29,000מרכז אבחון ושיקום3468-931

           4,000           4,000מועדונים לעיוור3468-933

           5,000           5,000טיפול בחבורות רחוב3471-930

       170,000       212,000טיפול בנערה במצוקה3471-931
שכר פרויקט מענה

         38,000       102,000מקלטים לנשים מוכות3471-932

         44,000         57,000מרכז לנפגעי תקיפה מינית3471-933
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39

רווחה תקציב 2016

2015תקציב הסבר/ שם הסעיף סעיף
הצעת תקציב 

2016
טיפול בילד ובנוער343

         37,000         37,000השתתפות הורים למועדוניות ביתיות 3435-420

         86,000         86,000השתתפות הורים למועדוניות משותפות3435-421

       766,000       762,000טיפול בילד בקהילה3435-930
מועדוניות ביתיות. א
הגיל הרך לילדים בסיכון. ב
טיפול בילד בקהילה. ג

       172,000       172,000מועדוניות משותפות3435-931

       296,000       420,000קייטנה- ילדים בסיכון 3435-932
התוכנית הלאומית 

       187,000       294,000השתתפות הורים בפנימיות3438-420

    3,910,000    3,722,000החזקת ילדים בפנימיות3438-930
עבור סידור לילדים בפנימיות כולל חוק נוער

         85,000         85,000טיפול במשפחה אומנה3438-933

    1,824,000    1,880,000מעונות יום3439-931
סידור ילדים במעונות יום 

טיפול בזקן344

       157,000       161,000החזקת זקנים במעונות3443-420
השתתפות המשפחות 

       662,000       768,000החזקת זקנים במעונות3443-930
 זקנים בבית אבות9עבור החזקת 

           2,000           2,000נופשון לזקן3443-932

       100,000       100,000מועדון והבראה לזקנים3444-930
אירועים, חומרי עבודה, עבור מדריכות לחוגים

         63,000         62,000טיפול בזקן בקהילה3444-931
עבור צרכים רפואיים לזקנים ועזרה לקשישים בניהול

משק בית 

       146,000       237,000שכונה תומכת3444-932

         18,000         20,000מרכז יום לקשיש3445-420
השתתפות במרכז יום לקשיש

       100,000         97,000מסגרות יומיות לזקן3445-930
הפעלת מרכז יום
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2015תקציב הסבר/ שם הסעיף סעיף
הצעת תקציב 

2016

שיקום346

         30,000         26,000תכנית מעבר לחרשים3463-930
 חרשים 6עבור חוגים ל 

         11,000         11,000הדרכת עיוור ובני ביתו3463-931
י צרכים"הדרכת עיוור עפ

           4,000           4,000שיקום עיוור בקהילה3463-932
שיקום עיוור בקהילה

         27,000         27,000מפעלי תעסוקה ומועדון לעיוור3464-930

               -           2,000השתתפות הורים נכים בפנימיות3465-420

         41,000         19,000אחזקת נכים במשפחה אומנת3465-930

    1,229,000    1,048,000החזקת נכים בפנימיות3465-933
 נכים 13עבור 

         10,000         29,000השתתפות הורים3466-420
מעונות יום מוגבל 

         39,000       118,000מסגרת יום ילדים מוגבלים3466-930
 חניכים15עבור החזקת 

       171,000       159,000תעסוקה מוגנת למוגבל3466-931

         68,000         73,000תעסוקה נתמכת 3466-932

         51,000         51,000הסעות נכים בקהילה3467-930

         46,000         34,000מעונות יום3467-420
'השתתפות צד ג

       185,000       162,000ליווי למרכז יום שיקום3467-931

         45,000         45,000תכניות לילד החריג3467-932
עבור הסעה בקהילה למרכז אילן וסייעת

       301,000       245,000הסעות למרכז יום שיקום3467-933

           4,000         21,000מעונות יום שיקומיים לאוטיסטים3467-934

         30,000         30,000נכים קשים בקהילה3467-935
טיפול אישי בנכים בקהילה

       438,000       289,000מעון יום שיקום לנכים3467-936
 ילדים נכים9עבור 

         62,000         58,000שיקום נכים בקהילה3468-930

         29,000         29,000מרכז אבחון ושיקום3468-931

           4,000           4,000מועדונים לעיוור3468-933

           5,000           5,000טיפול בחבורות רחוב3471-930

       170,000       212,000טיפול בנערה במצוקה3471-931
שכר פרויקט מענה

         38,000       102,000מקלטים לנשים מוכות3471-932

         44,000         57,000מרכז לנפגעי תקיפה מינית3471-933
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2015תקציב הסבר/ שם הסעיף סעיף
הצעת תקציב 

2016

         35,000         35,000קהילה עדי..ת3471-934

         75,000         45,000דירות מעבר-נוער וצעירים 3471-935

       382,000               -פרוייקט מעטפת 3471-936
 פרוייקטים 2

       146,000               -פרוייקט אפיקים 3471-937

         10,000         10,000טיפול בקהילה- סמים 3473-420
השתתפות עצמית

       347,000       347,000טיפול בקהילה- סמים 3473-930
עבור הפעלת מרכז יום

           8,000           8,000בדיקה למשתמשים בסמים3473-933

         45,000         45,000מפתן ממשלתי3474-930
ס ממשלתי"סידור חניכים בבי

         68,000         68,000מפתן מקומי3474-931
ס ממשלתי"סידור חניכים בבי

               -           8,000עבודות קהילתיות3482-930

               -           3,000פעולות התנדבות3482-931

         10,000               -השתתפות בטיפול זוגי ופרטני3482-420

       430,000       355,000נושמים לרווחה3488-930

עולים349

         32,000         32,000עולים3490-930
שכר מגשר ועובדות שכונתיות

       255,000       306,000מעונות יום עולים3490-932
סידור ילדים במעון יום 

       750,000    1,608,000ילדים בפנימיות3490-936
 ילדים13עבור 

       234,000       214,000מפגרים בפנימייה עולים3490-939
 חוסים2עבור 

         38,000         38,000הפעלת מועדוניות עולים3491-931

         38,000         38,000משפחות עולים במצוקה3491-932
עבור עזרה ביתית וצרכים רפואיים למשפחות עולים 

  32,094,000  30,300,000רווחה - 34פרק כ"סה

 20



40

רווחה תקציב 2016

2015תקציב הסבר/ שם הסעיף סעיף
הצעת תקציב 

2016
טיפול בילד ובנוער343

         37,000         37,000השתתפות הורים למועדוניות ביתיות 3435-420

         86,000         86,000השתתפות הורים למועדוניות משותפות3435-421

       766,000       762,000טיפול בילד בקהילה3435-930
מועדוניות ביתיות. א
הגיל הרך לילדים בסיכון. ב
טיפול בילד בקהילה. ג

       172,000       172,000מועדוניות משותפות3435-931

       296,000       420,000קייטנה- ילדים בסיכון 3435-932
התוכנית הלאומית 

       187,000       294,000השתתפות הורים בפנימיות3438-420

    3,910,000    3,722,000החזקת ילדים בפנימיות3438-930
עבור סידור לילדים בפנימיות כולל חוק נוער

         85,000         85,000טיפול במשפחה אומנה3438-933

    1,824,000    1,880,000מעונות יום3439-931
סידור ילדים במעונות יום 

טיפול בזקן344

       157,000       161,000החזקת זקנים במעונות3443-420
השתתפות המשפחות 

       662,000       768,000החזקת זקנים במעונות3443-930
 זקנים בבית אבות9עבור החזקת 

           2,000           2,000נופשון לזקן3443-932

       100,000       100,000מועדון והבראה לזקנים3444-930
אירועים, חומרי עבודה, עבור מדריכות לחוגים

         63,000         62,000טיפול בזקן בקהילה3444-931
עבור צרכים רפואיים לזקנים ועזרה לקשישים בניהול

משק בית 

       146,000       237,000שכונה תומכת3444-932

         18,000         20,000מרכז יום לקשיש3445-420
השתתפות במרכז יום לקשיש

       100,000         97,000מסגרות יומיות לזקן3445-930
הפעלת מרכז יום

 17

2015תקציב הסבר/ שם הסעיף סעיף
הצעת תקציב 

2016

         35,000         35,000קהילה עדי..ת3471-934

         75,000         45,000דירות מעבר-נוער וצעירים 3471-935

       382,000               -פרוייקט מעטפת 3471-936
 פרוייקטים 2

       146,000               -פרוייקט אפיקים 3471-937

         10,000         10,000טיפול בקהילה- סמים 3473-420
השתתפות עצמית

       347,000       347,000טיפול בקהילה- סמים 3473-930
עבור הפעלת מרכז יום

           8,000           8,000בדיקה למשתמשים בסמים3473-933

         45,000         45,000מפתן ממשלתי3474-930
ס ממשלתי"סידור חניכים בבי

         68,000         68,000מפתן מקומי3474-931
ס ממשלתי"סידור חניכים בבי

               -           8,000עבודות קהילתיות3482-930

               -           3,000פעולות התנדבות3482-931

         10,000               -השתתפות בטיפול זוגי ופרטני3482-420

       430,000       355,000נושמים לרווחה3488-930

עולים349

         32,000         32,000עולים3490-930
שכר מגשר ועובדות שכונתיות

       255,000       306,000מעונות יום עולים3490-932
סידור ילדים במעון יום 

       750,000    1,608,000ילדים בפנימיות3490-936
 ילדים13עבור 

       234,000       214,000מפגרים בפנימייה עולים3490-939
 חוסים2עבור 

         38,000         38,000הפעלת מועדוניות עולים3491-931

         38,000         38,000משפחות עולים במצוקה3491-932
עבור עזרה ביתית וצרכים רפואיים למשפחות עולים 

  32,094,000  30,300,000רווחה - 34פרק כ"סה
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מים, ביוב ותקבולים בלתי רגילים תקציב 2016

2015תקציב הסבר/ שם הסעיף סעיף
הצעת תקציב 

2016

מים וביוב 
 הועבר הטיפול במים וביוב לתאגיד מי שיקמה2/2013החל מ 

       700,000    1,150,000אגרת מים4131-210
בגין פיגורים 

       342,000       513,000שירותים לתאגיד4131-690
א"עבור כ

       350,000       750,000אגרת ביוב4720-210
בגין פיגורים 

       361,000       395,000היטל ביוב4720-800
היטל הנגבה מחיבור מבנים חדשים לרשת הביוב

הכנסות  חד פעמיות

       100,000       200,000משנים קודמות' החזר הוצ5110-510

         50,000         50,000ריבית ודיבידנדים5110-660
הכנסות מריבית ודיבידנדים

               -       570,000מניות מקורות 5940-690

               -  12,250,000מיחזור הלוואה 5990-780

    1,903,000  15,878,000כ"סה
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הנהלה וכלליות  תקציב 2016

הסבר/ שם הסעיף סעיף
הצעת תקציב 

משרות2015
הצעת תקציב 

2016

הנהלת העירייה6111

    1,859,000    3.00    1,901,000שכר הנהלת העירייה6111-110
ראש העירייה וסגנים 

       150,000       140,000אירוח וכיבוד  6111-511
אירוח וכיבוד משלחות  

         30,000         30,000הוצאות שונות6111-514
רכישת מתנות ופרחים לאירועים שונים

           7,000           7,000ספרות מקצועית ועיתונות6111-522
ספרים וכתבי עת, עיתונים

  
         85,000         80,000הוצאות רכב 6111-530

אחזקת רכב ראש העיר
    

436,000       215,000הוצאות שונות6111-580
שי ופעולות רווחה לעובדים

300,000       150,000אבטחה צמודה 6111-753

    2,867,000    3.00    61112,523,000כ למחלקה "סה

מבקר העירייה6120

       598,000    1.70       579,000מבקר העירייה6120-110
 1.7-משרות 

           2,000           3,000ספרות מקצועית6120-520
איגוד המבקרים וספרות מקצועית

         55,000         55,000הוצאות רכב6120-530
הוצאות ליסינג ודלק

         40,000         20,000עבודות קבלניות6120-750
חקירות מקצועיות , ח המבקר"הדפסת דו

         12,000         10,000עבודות קבלניות 6121-750
חות "הדפסת דו- ממונה על תלונות הציבור 

מזכירות הנהלה6130

    1,026,000    6.10       853,000משכורת ושכר עבודה6130-110
6.1- משרות

תקשורת ויחסי ציבור6140

       191,000    1.00שכר דובר 6140-110
1משרה 

       300,000פירסום 6140-550
הפקת פירסומים 

       140,000מיכון 6140-570
ניהול תכנים ואמצעי מיכון אחרים 

       150,000עבודות קבלניות 6140-750
עריכת סקרים  

       140,000       125,000עבודות קבלניות6140-751
כתיבה והפקת דוחות 

         25,000         50,000עבודות קבלניות6140-752
אירועים

              -         25,000עבודות קבלניות6140-753
יחסי ציבור

       100,000              -עבודות קבלניות 6140-754
יעוץ אסטרטגי  ומיתוג העיר 

         20,000         20,000הוצאות אחרות6140-780
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הנהלה וכלליות  תקציב 2016

הסבר/ שם הסעיף סעיף
הצעת תקציב 

משרות2015
הצעת תקציב 

2016

הנהלת העירייה6111

    1,839,000     3.00    1,901,000שכר הנהלת העירייה6111-110
ראש העירייה וסגנים 

       150,000       140,000אירוח וכיבוד  6111-511
אירוח וכיבוד משלחות  

         30,000         30,000הוצאות שונות6111-514
רכישת מתנות ופרחים לאירועים שונים

           7,000           7,000ספרות מקצועית ועיתונות6111-522
ספרים וכתבי עת, עיתונים

  
         85,000         80,000הוצאות רכב 6111-530

אחזקת רכב ראש העיר

         80,000               -הוצאות רכב 6111-530
אחזקת רכב סגן ראש העיר 

    
436,000       215,000הוצאות שונות6111-580

שי ופעולות רווחה לעובדים

300,000       150,000אבטחה צמודה 6111-753

    2,927,000     3.00    61112,523,000כ למחלקה "סה

מבקר העירייה6120

       598,000     1.70       579,000מבקר העירייה6120-110
 1.7-משרות 

           2,000           3,000ספרות מקצועית6120-520
איגוד המבקרים וספרות מקצועית

         55,000         55,000הוצאות רכב6120-530
הוצאות ליסינג ודלק

         40,000         20,000עבודות קבלניות6120-750
חקירות מקצועיות , ח המבקר"הדפסת דו

         12,000         10,000עבודות קבלניות 6121-750
חות "הדפסת דו- ממונה על תלונות הציבור 

מזכירות הנהלה6130

    1,026,000     6.10       853,000משכורת ושכר עבודה6130-110
6.1- משרות

תקשורת ויחסי ציבור6140

       191,000     1.00               -שכר דובר 6140-110
1משרה 

       300,000               -פירסום 6140-550
הפקת פירסומים 

       140,000               -מיכון 6140-570
ניהול תכנים ואמצעי מיכון אחרים 

       150,000               -עבודות קבלניות 6140-750
עריכת סקרים  

       140,000       125,000עבודות קבלניות6140-751
כתיבה והפקת דוחות 

         25,000         50,000עבודות קבלניות6140-752
אירועים

               -         25,000עבודות קבלניות6140-753
יחסי ציבור

       100,000               -עבודות קבלניות 6140-754
יעוץ אסטרטגי  ומיתוג העיר 

         20,000         20,000הוצאות אחרות6140-780
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הסבר/ שם הסעיף סעיף
הצעת תקציב 

משרות2015
הצעת תקציב 

2016

הנהלת העירייה6111

    1,839,000     3.00    1,901,000שכר הנהלת העירייה6111-110
ראש העירייה וסגנים 

       150,000       140,000אירוח וכיבוד  6111-511
אירוח וכיבוד משלחות  

         30,000         30,000הוצאות שונות6111-514
רכישת מתנות ופרחים לאירועים שונים

           7,000           7,000ספרות מקצועית ועיתונות6111-522
ספרים וכתבי עת, עיתונים

  
         85,000         80,000הוצאות רכב 6111-530

אחזקת רכב ראש העיר

         80,000               -הוצאות רכב 6111-530
אחזקת רכב סגן ראש העיר 

    
436,000       215,000הוצאות שונות6111-580

שי ופעולות רווחה לעובדים

300,000       150,000אבטחה צמודה 6111-753

    2,927,000     3.00    61112,523,000כ למחלקה "סה

מבקר העירייה6120

       598,000     1.70       579,000מבקר העירייה6120-110
 1.7-משרות 

           2,000           3,000ספרות מקצועית6120-520
איגוד המבקרים וספרות מקצועית

         55,000         55,000הוצאות רכב6120-530
הוצאות ליסינג ודלק

         40,000         20,000עבודות קבלניות6120-750
חקירות מקצועיות , ח המבקר"הדפסת דו

         12,000         10,000עבודות קבלניות 6121-750
חות "הדפסת דו- ממונה על תלונות הציבור 

מזכירות הנהלה6130

    1,026,000     6.10       853,000משכורת ושכר עבודה6130-110
6.1- משרות

תקשורת ויחסי ציבור6140

       191,000     1.00               -שכר דובר 6140-110
1משרה 

       300,000               -פירסום 6140-550
הפקת פירסומים 

       140,000               -מיכון 6140-570
ניהול תכנים ואמצעי מיכון אחרים 

       150,000               -עבודות קבלניות 6140-750
עריכת סקרים  

       140,000       125,000עבודות קבלניות6140-751
כתיבה והפקת דוחות 

         25,000         50,000עבודות קבלניות6140-752
אירועים

               -         25,000עבודות קבלניות6140-753
יחסי ציבור

       100,000               -עבודות קבלניות 6140-754
יעוץ אסטרטגי  ומיתוג העיר 

         20,000         20,000הוצאות אחרות6140-780
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הנהלה וכלליות  תקציב 2016

הסבר/ שם הסעיף סעיף
הצעת תקציב 

משרות2015
הצעת תקציב 

2016

מנגנון6150

    1,158,000     6.44       911,000משכורת ושכר עבודה6150-110
6.44-משרות

    1,200,000       900,000ביטוח6150-440
ביטוחי העירייה

       125,000       120,000ביטוח6150-441
ביטוחי החברה למשק 

       200,000       200,000השתתפות עצמית ופיצוי לתביעות6150-442

         50,000         40,000יעוץ ביטוח6150-445
יעוץ כללי 

       450,000       400,000השתלמויות 6150-520
השתתפות באגודה מקצועית

       130,000       124,000השתלמויות6150-521
השתלמויות עובדים לפיתוח וקידום רמתם המקצועית

         10,000         10,000השתלמויות6150-522
השתלמויות לנבחרי ציבור

       100,000       100,000השתלמויות6150-523
ימי גיבוש לעובדים 

         20,000         20,000דמי חבר לאגודות מקצועיות6150-524

         78,000         45,000מיכון 6150-570
מערכת פיקו ושעון 

         30,000               -עבודות קבלניות 6150-750
א"אכיפת העסקת עובדי כ

         30,000         42,000עבודות קבלניות6150-751
קלדנות ישיבות הנהלה

         30,000         12,000הוצאות שונות 6150-780
תיקים ושונות 

    3,611,000     6.44    2,924,000 6150כ למחלקה  "סה

ל העירייה"לשכת מנכ6160

       767,000     2.00       968,000משכורת ושכר עבודה6160-110
2- משרות 

         85,000         83,000הוצאות רכב6160-530
ל העיריה כולל  דלק"ליסינג רכב מנכ

       150,000       150,000הוצאות אחרות6160-780

               -       100,000הוצאות אחרות מ6160-781

         70,000       136,000פיתוח ארגוני 6160-980

    1,072,000     2.00    61601,437,000כ למחלקה "סה
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הנהלה וכלליות  תקציב 2016

הסבר/ שם הסעיף סעיף
הצעת תקציב 

משרות2015
הצעת תקציב 

2016
רכש ולוגיסטיקה6161

       441,000     2.00       486,000משכורת ושכר עבודה6161-110
משרות. 2רכש ולוגיסטיקה 

       120,000         95,000פרסום6161-550
א"פרסום מכרזים קבלנים וכ

         60,000         50,000הוצאות משרדיות6161-560
מכונות חישוב  , שכפול, אחזקת מכונות צילום

         85,000         72,000עבודות קבלניות 6161-750
קצין רכב

ייעוץ משפטי6170

    1,578,000     6.30    1,450,000שכר ייעוץ משפטי6170-110
6.3משרות 

         68,000         57,000אחזקת רכב6170-530
יועץ משפטי

         15,000         15,000שרותי מיכון6170-571
תוכנת מאגר מידע משפטי ושונות

       391,000       391,000עבודות קבלניות6170-750
שכר טרחת יועץ משפטי לעירייה

       700,000       850,000עבודות קבלניות6170-751
עררים ותביעות שונות , השגות

         90,000         90,000עבודות קבלניות6170-752
עריכת מכרזים 

           5,000           5,000עבודות קבלניות 6170-753
שליחויות

         60,000         60,000עבודות קבלניות 6170-754
ד מומחים ושונות"חו

               -         50,000עבודות קבלניות6170-755
טיפול בגביית קנסות בית משפט וצווי הריסה

       600,000               -אכיפה משפטית 6170-756
.אכיפה משפטית מ

           7,000           7,000הוצאות שונות6170-780
כולל ספרות מקצועית , הוצאות שונות

           5,000               -רכישת ציוד6170-930
מחשוב וריהוט

    3,519,000     6.30    61702,975,000כ פרק "סה

               -       310,000הוצאות בגין בחירות 6190-780

  14,634,000   28.54  6112,612,000פרק כ"סה
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הסבר/ שם הסעיף סעיף
הצעת תקציב 

משרות2015
הצעת תקציב 

2016
רכש ולוגיסטיקה6161

       441,000     2.00       486,000משכורת ושכר עבודה6161-110
משרות. 2רכש ולוגיסטיקה 

       120,000         95,000פרסום6161-550
א"פרסום מכרזים קבלנים וכ

         60,000         50,000הוצאות משרדיות6161-560
מכונות חישוב  , שכפול, אחזקת מכונות צילום

         85,000         72,000עבודות קבלניות 6161-750
קצין רכב

ייעוץ משפטי6170

    1,578,000     6.30    1,450,000שכר ייעוץ משפטי6170-110
6.3משרות 

         68,000         57,000אחזקת רכב6170-530
יועץ משפטי

         15,000         15,000שרותי מיכון6170-571
תוכנת מאגר מידע משפטי ושונות

       391,000       391,000עבודות קבלניות6170-750
שכר טרחת יועץ משפטי לעירייה

       700,000       850,000עבודות קבלניות6170-751
עררים ותביעות שונות , השגות

         90,000         90,000עבודות קבלניות6170-752
עריכת מכרזים 

           5,000           5,000עבודות קבלניות 6170-753
שליחויות

         60,000         60,000עבודות קבלניות 6170-754
ד מומחים ושונות"חו

               -         50,000עבודות קבלניות6170-755
טיפול בגביית קנסות בית משפט וצווי הריסה

       600,000               -אכיפה משפטית 6170-756
.אכיפה משפטית מ

           7,000           7,000הוצאות שונות6170-780
כולל ספרות מקצועית , הוצאות שונות

           5,000               -רכישת ציוד6170-930
מחשוב וריהוט

    3,519,000     6.30    61702,975,000כ פרק "סה

               -       310,000הוצאות בגין בחירות 6190-780

  14,634,000   28.54  6112,612,000פרק כ"סה
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הסבר/ שם הסעיף סעיף
הצעת תקציב 

משרות2015
הצעת תקציב 

2016

מנגנון6150

    1,158,000     6.44       911,000משכורת ושכר עבודה6150-110
6.44-משרות

    1,200,000       900,000ביטוח6150-440
ביטוחי העירייה

       125,000       120,000ביטוח6150-441
ביטוחי החברה למשק 

       200,000       200,000השתתפות עצמית ופיצוי לתביעות6150-442

         50,000         40,000יעוץ ביטוח6150-445
יעוץ כללי 

       450,000       400,000השתלמויות 6150-520
השתתפות באגודה מקצועית

       130,000       124,000השתלמויות6150-521
השתלמויות עובדים לפיתוח וקידום רמתם המקצועית

         10,000         10,000השתלמויות6150-522
השתלמויות לנבחרי ציבור

       100,000       100,000השתלמויות6150-523
ימי גיבוש לעובדים 

         20,000         20,000דמי חבר לאגודות מקצועיות6150-524

         78,000         45,000מיכון 6150-570
מערכת פיקו ושעון 

         30,000               -עבודות קבלניות 6150-750
א"אכיפת העסקת עובדי כ

         30,000         42,000עבודות קבלניות6150-751
קלדנות ישיבות הנהלה

         30,000         12,000הוצאות שונות 6150-780
תיקים ושונות 

    3,611,000     6.44    2,924,000 6150כ למחלקה  "סה

ל העירייה"לשכת מנכ6160

       767,000     2.00       968,000משכורת ושכר עבודה6160-110
2- משרות 

         85,000         83,000הוצאות רכב6160-530
ל העיריה כולל  דלק"ליסינג רכב מנכ

       150,000       150,000הוצאות אחרות6160-780

               -       100,000הוצאות אחרות מ6160-781

         70,000       136,000פיתוח ארגוני 6160-980

    1,072,000     2.00    61601,437,000כ למחלקה "סה
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הנהלה וכלליות  תקציב 2016

הסבר/ שם הסעיף סעיף
הצעת תקציב 

משרות2015
הצעת תקציב 

2016
ייעוץ משפטי6170

    1,578,000      6.30   1,450,000שכר ייעוץ משפטי6170-110
6.3משרות 

         68,000        57,000אחזקת רכב6170-530
יועץ משפטי

         15,000        15,000שרותי מיכון6170-571
תוכנת מאגר מידע משפטי ושונות

       391,000      391,000עבודות קבלניות6170-750
שכר טרחת יועץ משפטי לעירייה

       700,000      850,000עבודות קבלניות6170-751
עררים ותביעות שונות , השגות

         90,000        90,000עבודות קבלניות6170-752
עריכת מכרזים 

           5,000          5,000עבודות קבלניות 6170-753
שליחויות

         60,000        60,000עבודות קבלניות 6170-754
ד מומחים ושונות"חו

              -        50,000עבודות קבלניות6170-755
טיפול בגביית קנסות בית משפט וצווי הריסה

       600,000             -אכיפה משפטית 6170-756
.אכיפה משפטית מ

           7,000          7,000הוצאות שונות6170-780
כולל ספרות מקצועית , הוצאות שונות

           5,000             -רכישת ציוד6170-930
מחשוב וריהוט

    3,519,000      6.30   61702,975,000כ פרק "סה

              -      310,000הוצאות בגין בחירות 6190-780

  14,574,000    28.54 6112,612,000פרק כ"סה
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מנהל כספי תקציב 2016

הסבר/ שם הסעיף סעיף
הצעת תקציב 

משרות2015
הצעת תקציב 

2016

גזברות6210

    2,408,000   10.50    2,402,000משכורת ושכר עבודה6210-110
10.5- משרות 

       260,000       206,000שרותי מיכון6210-570
תשלום בגין שימוש בתוכנות

         10,000         15,000הוצאות שונות6210-580
הוצאות כלליות שונות

       250,000       255,000עבודות קבלניות6210-750
כוח אדם זמני

       140,000         70,000עבודות קבלניות6210-751
יעוץ כספי ובקרות בנושאים שונים 

               -           5,000עבודות שונות ורכישות6210-930
עבודות שיפוץ שונות ורכישת ציוד

    3,068,000   10.50    2,953,000 6210כ למחלקה  "סה
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מנהל כספי תקציב 2016

הסבר/ שם הסעיף סעיף
הצעת תקציב 

משרות2015
הצעת תקציב 

2016

גבייה6230

    1,626,000   10.00    1,388,000משכורת ושכר עבודה6230-110
 10- משרות 

       290,000       268,000שרותי מיכון6230-570
שרות מוקד תשלומים ושרות איתור , תשלומים בגין אחזקת תוכנה

חייבים

           7,000         10,000אחזקת ציוד משרדי6230-742
מכונות חישוב וציוד

         21,000         50,000עבודות קבלניות6230-750
עלונים, התראות, הדפסת תלושים

         30,000       100,000עבודות קבלניות6230-752
שרותי גבייה וועדת ערר

       113,000       120,000יעוץ  גבייה6230-755
יעוץ בנושא גבייה

       151,000       155,000עבודות קבלניות6230-756
שרותי מידע, סקר שילוט, מדידות, חקירות

               -         15,000הוצאות אחרות6230-781
פ"פעולות בגין הוצל

           7,000         10,000רכישת ציוד יסודי6230-930
רכישת ציוד מחשוב וריהוט
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מנהל כספי תקציב 2016

הסבר/ שם הסעיף סעיף
הצעת תקציב 

משרות2015
הצעת תקציב 

2016

אכיפת גביה 

       715,000     6.00       615,000משכורת ושכר עבודה6231-110
 6- משרות 

         90,000         86,000שכר דירה6231-410
שכרות מבנה 

         15,000         15,000אחזקת מבנה 6231-420
אחזקת שטח משותף

         30,000         30,000הוצאות משרדיות 6231-470

         30,000         80,000אחזקת תוכנה 6231-570

       100,000       205,000עבודות קבלניות 6231-750
פ וחקירות "פעולות הוצל

       100,000       150,000עבודות קבלניות 6231-751
בקרה והוצאות אחרות , יעוץ

       120,000         20,000עבודות קבלניות 6231-752
מעקלים 

         20,000         20,000עבודות קבלניות 6231-753
הדפסות 

    3,465,000   16.00    6233,337,000כ למחלקה  "סה
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הוצאות מימון ופירעון מלוות תקציב 2016

הסבר/ שם הסעיף סעיף
הצעת תקציב 

משרות2015
הצעת תקציב 

2016

הוצאות מימון6300

       680,000       720,000עמלות6310-610
עמלות בנקים בסניפים שונים

       900,000       900,000הנחות מימון בארנונה6310-860

         35,000         50,000ריבית פיגורים6320-620
ריבית על משיכות יתר וחריגות בחשבונות הבנקים

    1,615,000    1,670,000 63כ פרק  "סה

פירעון מלוות6400

    5,866,000    5,652,000ח קרן"תשלום ע6400-691
מ על חשבון קרן"תשלום פרע

    1,334,000    1,820,000ח ריבית"תשלום ע6400-692
מ על חשבון ריבית"תשלום פרע

       944,000    2,077,000ח הצמדה"תשלום ע6400-693
מ על חשבון הצמדה"תשלום פרע

    8,144,000    649,549,000פרק כ"סה
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תברואה תקציב 2016

הסבר/ שם הסעיף סעיף
הצעת תקציב 

משרות2015
הצעת תקציב 

2016

תברואה7110

       531,000     3.00       171,000משכורת ושכר עבודה7110-110
3- משרות 

           5,000               -כיבוד7110-511
הוצאות אחרות 

         90,000         90,000אחזקת רכב תפעולי7110-730
22-708-32הוצאות ליסינג ודלק לרכב 

       100,000       100,000אחזקת רכב תפעולי7110-731
23-613-32הוצאות ליסינג ודלק לרכב 

         80,000         80,000אחזקת רכב תפעולי7110-732
88-985-72הוצאות ליסינג ודלק למשאית ניסן 

         50,000         50,000כלים מכשירים וציוד7110-740
כלים מכשירים  

         25,000               -הוצאות שונות 7110-782
ע"ביגוד לעובדי שפ

               -       300,000ע"רזרבה לשפ7110-960

       881,000     3.00       791,000 7110כ למחלקה  "סה

שרותי ניקיון7122

       105,000     1.00       250,000שכר עובדים7122-110
1- משרות 

         77,000         77,000אחזקת רכב תפעולי7122-730
61-477-35רכב מס 

    5,500,000    5,500,000עבודות קבלניות7122-751
חניונים ושטחים פתוחים, טיאוט רחובות

    5,682,000     1.00    5,827,000 7122כ למחלקה  "סה
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תברואה תקציב 2016

הסבר/ שם הסעיף סעיף
הצעת תקציב 

משרות2015
הצעת תקציב 

2016

איסוף וביעור אשפה7123

       162,000     1.00       254,000שכר עובדים7123-110
1- משרות 

         80,000               -כלים וציוד 7123-740
'משטחים לגזם וכד, רכישה ושדרוג מתקני אשפה

    3,020,000    2,880,000עבודות קבלניות7123-750
י חוזה"קבלן איסוף אשפה ביתית בפחים עפ

 בתי אב5,250- לפי כ

    2,600,000    2,522,000עבודות קבלניות7123-751
י חוזה"איסוף אשפה באמצעות מכולות עפ

כולל טמוני קרקע

    8,160,000    8,791,000השתתפות באיגוד ערים7123-830
תשלום בגין פינוי אשפה כולל היטל הטמנה

 טון בשנה 28,000-כ

       147,000       220,000השתתפות לאגוד ערים איילון7123-831
הוצאות לסגירת אתר האשפה

         30,000         20,000רכישת  ציוד7123-930
מתקני מיחזור לבקבוקים

  14,199,000     1.00  14,687,000 7123כ למחלקה  "סה

    1,700,000    1,577,000עבודות קבלניות7124-750
איסוף ופינוי גזם וגרוטאות 

       100,000       150,000עבודות קבלניות7124-752
פינוי והטמנת פסולת ממגרשים

       560,000       440,000עבודות קבלניות7124-755
מחזור הפרדה במקור ויעוץ

    2,360,000      -    2,167,000 7124כ למחלקה  "סה

פיקוח תברואי7130

         10,000           3,000חומרים7130-720
רכישת שקיות ניילון לאיסוף פסולת וניירת

         20,000         20,000הוצאות שונות7130-751
רכישה ושיפוץ תחנות 
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תברואה תקציב 2016

הסבר/ שם הסעיף סעיף
הצעת תקציב 

משרות2015
הצעת תקציב 

2016

רישוי עסקים7133

       687,000     5.00       599,000משכורת ושכר עבודה7133-110
5משרות 

               -         12,000הוצאות שונות 7133-780
הוצאות שונות

         45,000         75,000הוצאות שונות7142-780
עיקור חתולים 

       503,000       413,000איגוד ערים7142-830
השתתפות באיגוד ערים וטרינרי

שרות להדברת מזיקים7153

         30,000         17,000חומרים7153-720
קבלניות להדברת יתושים ועשביה' חומרי ריסוס ועב

       130,000       130,000עבודות קבלניות7153-750
העסקת מדבירים  

       160,000      -       147,000 7153כ למחלקה  "סה

  24,547,000   10.00  7124,741,000פרק כ"סה
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שמירה וביטחון  תקציב 2016

הסבר/ שם הסעיף סעיף
הצעת תקציב 

משרות2015
הצעת תקציב 

2016

שמירה ביטחונית 7200

       156,000     1.00       182,000שכר 7210-110
1משרה 

           3,000           5,000ציוד וריהוט7210-450
רכישת ציוד למחלקה

           5,000         10,000השתלמויות 7210-520
ימי עיון והדרכה

         20,000         15,000תקשורת 7210-540

               -         10,000עבודות קבלניות7210-750
יעוץ 

         30,000         30,000עבודות קבלניות 7210-751
ביטחון 

         15,000         15,000הוצאות אחרות 7210-780
שמירה לאירועים מיוחדים

משמר אזרחי7221

         10,000         15,000חשמל  ומים7221-430
הוצאות מים וחשמל 

           2,000           2,000הוצאות תקשורת7221-540
אחזקת טלפון

           2,000           2,000הוצאות פרסום7221-550
פרסומים והסברה למתנדבים

30,00030,000הוצאות אחרות7221-781
'פעילות חברה וכו- טיפוח מתנדבים . א
הוצאות שונות חד פעמיות. ב

44,000      -722149,000כ למחלקה  "סה
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שמירה וביטחון  תקציב 2016

הסבר/ שם הסעיף סעיף
הצעת תקציב 

משרות2015
הצעת תקציב 

2016

עיר ללא אלימות7211

       172,000     1.00       164,000שכר7211-110
מנהלת פרויקט 

אכיפה-עיר ללא אלימות

               -      -         30,000עובדים זמניים- אכיפה 7212-210
סיירת הורים ושיטור משולב

       230,000         70,000רכישת ציוד- אכיפה 7212-930
ציוד טכנולוגי

חינוך-עיר ללא אלימות 

       138,000      -       139,000שכר עובדים זמניים- חינוך 7213-210
מדריכי מוגנות

         57,000         62,000עבודות קבלניות- חינוך 7213-750
מנחה מנחים,אילנות בגנים

פנאי -עיר ללא אלימות 

       288,000       269,000עבודות קבלניות- פנאי 7214-760
'מועדונים פעילויות קיץ וכד, מדריכים לשעות הפנאי

הקשר הרחב-עיר ללא אלימות 

         60,000         50,000עבודות קבלניות- הקשר הרחב 7215-750
שיווק והדרכה

רווחה-עיר ללא אלימות 

       168,000     1.20         70,000שכר עובדים זמניים7216-210
 משרה1.2ס משטרה "עו
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שמירה וביטחון  תקציב 2016

הסבר/ שם הסעיף סעיף
הצעת תקציב 

משרות2015
הצעת תקציב 

2016

א"הג7230

583,000     534,0003.00משכורת ושכר עבודה7230-110
3- משרות 

       120,000       120,000תחזוקת מקלטים7230-420

30,00035,000חשמל  ומים7230-430
הוצאות חשמל ומים 

         70,000         66,000אחזקת רכב7230-530
ליסינג ודלק רכב מנהל אגף

           9,000           9,000פרסומים7230-550
הוצאות פרסום

         15,000         15,000מרכז הפעלה7230-754

       220,000       220,000השתתפויות7230-810
א כלל ארצי"השתתפות לתקציב הג

         10,000         42,000השתתפות7230-812
(רמת גן, אונו.ק, ב"ב)השתתפות להוצאות משותפות 

    1,062,000     3.00    1,036,000 7230כ למחלקה  "סה
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שמירה וביטחון  תקציב 2016

הסבר/ שם הסעיף סעיף
הצעת תקציב 

משרות2015
הצעת תקציב 

2016
כיבוי אש7240

         50,000               -הוצאות אחרות 7240-780
פעולות כיבוי אש 

350,000350,000השתתפות באיגוד ערים7240-830
השתתפות  כבאות ארצית

ח"מל7260

           9,000           9,000מיכון7260-570
ח "תחזוקת תוכנת מל

         20,000         10,000נגררים7260-730

שיטור עירוני7280

    1,252,000     7.00    1,240,000שכר7280-110
 משרות 7פקחים  מסייעים  

80,00090,000אחזקת רכב7280-730
רכב סיור 

90,000               -אחזקת רכב7280-731
2רכב סיור 

15,000               -אחזקת קטנוע7280-731
קטנוע סיור

168,000200,000עבודות קבלניות 7280-750
מוקד לילה 

50,00070,000עבודות קבלניות 7280-751
קניית שרות מהמשטרה

20,00025,000ביגוד לפקחים 7280-780
והוצאות אחרות 

49,000                    -רכישת ציוד 7280-930
ורכישת מיגון, דו גלגלי 

    1,791,000     7.00    72801,558,000כ למחלקה "סה

    4,668,000   13.20    724,218,000פרק כ"סה
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הסבר/ שם הסעיף סעיף
הצעת תקציב 

משרות2015
הצעת תקציב 

2016
כיבוי אש7240

         50,000               -הוצאות אחרות 7240-780
פעולות כיבוי אש 

350,000350,000השתתפות באיגוד ערים7240-830
השתתפות  כבאות ארצית

ח"מל7260

           9,000           9,000מיכון7260-570
ח "תחזוקת תוכנת מל

         20,000         10,000נגררים7260-730

שיטור עירוני7280

    1,252,000     7.00    1,240,000שכר7280-110
 משרות 7פקחים  מסייעים  

80,00090,000אחזקת רכב7280-730
רכב סיור 

90,000               -אחזקת רכב7280-731
2רכב סיור 

15,000               -אחזקת קטנוע7280-731
קטנוע סיור

168,000200,000עבודות קבלניות 7280-750
מוקד לילה 

50,00070,000עבודות קבלניות 7280-751
קניית שרות מהמשטרה

20,00025,000ביגוד לפקחים 7280-780
והוצאות אחרות 

49,000                    -רכישת ציוד 7280-930
ורכישת מיגון, דו גלגלי 

    1,791,000     7.00    72801,558,000כ למחלקה "סה

    4,668,000   13.20    724,218,000פרק כ"סה
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תכנון ובנין עיר תקציב 2016

הסבר/ שם הסעיף סעיף
 הצעת תקציב 

משרות2015
 הצעת תקציב 

2016

(הנדסה)- תשתיות ופיתוח 7310

       652,000     3.50       466,000משכורת ושכר עבודה7310-110
3.5משרות  

         40,000         50,000עבודות קבלניות7310-750
עבודות שונות  תכנון יעוץ ועוד כולל יעוץ תנועה 

         30,000         40,000עבודות קבלניות7310-751
יעוץ הנדסי לרבות בטיחות וגהות

         20,000         20,000עבודות קבלניות7310-752
עבודות דחופות לפי דרישת מחלקת ההנדסה 

'טיפול במבנים מסוכנים וכד: כגון

              -         77,000עבודות קבלניות7310-753
עובד חיצוני

       160,000       183,000עבודות קבלניות7310-754
 רמזורים 5תחזוקת 

       281,000       113,000עבודות קבלניות7310-755
ייעוץ פרוייקטים

         25,000         30,000עבודות קבלניות7310-756
העתקות שמש

           5,000           5,000הוצאות שונות7310-780

   1,213,000     3.50       984,000 7310כ למחלקה  "סה
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תכנון ובנין עיר תקציב 2016

הסבר/ שם הסעיף סעיף
 הצעת תקציב 

משרות2015
 הצעת תקציב 

2016
תכנון ובניין עיר7320

   1,830,000     9.60   1,496,000משכורת ושכר עבודה7320-110
9.6- משרות 

           3,000           4,000ספרות מקצועית ועיתונות7320-521

       152,000       101,000הוצאות מיכון7320-570

         55,000         55,000אחזקת רכב תיפעולי7320-730
פיקוח על הבנייה

       105,000         40,000עבודות קבלניות7320-750
יעוץ ועדכון מערכות הנדסיות

              -       120,000עבודות קבלניות 7320-751
(מתחם בזק - 2013)פרוייקטור לטיפול במתחם השוק הסיטוני 

       210,000       207,000עבודות קבלניות7320-752
עבודות תכנון יעוץ ושמאות

         50,000         50,000עבודות קבלניות7320-753
שמאי מכריע

       130,000       100,000עבודות קבלניות7320-754
יעוץ כולל קונסטרוקציה בהתאם לצורך, עבודות שונות תכנון

         90,000              -עבודות קבלניות7320-755
יועץ נגישות 

       170,000       160,000עבודות קבלניות7320-756
יועץ הנדסה ותכנון

       100,000              -אדריכל נוף7320-757

           7,000           7,000הוצאות שונות7320-780
ספרות מקצועית ושונות, פרסום, הוצאות צילום

       120,000       100,000הוצאות תכנון7320-950
מדידות והעתקות שמש נסחי טאבו ושונות

   3,022,000     9.60   2,440,000 7320כ למחלקה  "סה



60

תכנון ובנין עיר תקציב 2016

הסבר/ שם הסעיף סעיף
 הצעת תקציב 

משרות2015
 הצעת תקציב 

2016

ועדה לבניין עיר7321

       526,000     3.50       215,000שכר ועדה לבנין עיר7321-110
3.5משרה 

         25,000         25,000פרסום7321-550
פרסום מודעות הקשורות לתכנון עיר

         80,000         80,000עבודות קבלניות7321-750
ביצוע צווי הריסה

         75,000         85,000עבודות קבלניות7321-751
ייעוץ לוועדה

( השמת היטלי השבחה2015ב  )

       150,000       150,000עבודות קבלניות7321-752
תובע עירוני

         60,000         57,000עבודות קבלניות7321-753
('וכד, תנועה, כגון תכנון עיר)תכנון ויעוץ בנושאים שונים 

עבודות קבלניות 7321-754
       225,000              -פירוק תקנונים 

         30,000         30,000עבודות קבלניות7321-755
היטלים - הוצאות גביה 

       265,000       262,000עבודות קבלניות7321-756
יעוץ משפטי 

         50,000              -עבודות קבלניות 7321-757
ט בגין גביית קנסות "שכ

       180,000       142,000עבודות קבלניות 7321-758
עתירות משפטיות 

       120,000       120,000עבודות קבלניות7321-759
עובד קבלן

           5,000           5,000הוצאות שונות7321-780
הוצאות שונות

   1,791,000   1,171,000 7321כ למחלקה  "סה

   6,026,000   14.85   734,595,000פרק כ"סה



61

נכסים ציבוריים  תקציב 2016

הסבר/ שם הסעיף סעיף
הצעת תקציב 

משרות2015
הצעת תקציב 

2016

נכסים ציבוריים7410

       270,000     375,0001.00משכורת ושכר עבודה7410-110
1- משרות 

               -         15,000הוצאות אחרות7410-780
אישורי לטאבו ושונות 

       270,000     1.00       375,000 7410כ למחלקה  "סה

דרכים ומדרכות7420

    1,427,000   811,00010.00משכורת ושכר עבודה7420-110
10- משרות 

       350,000       300,000חומרים7420-720
שלטי רחוב, אספלט, אבני שפה, חול,  בלוקים, כורכר

               -5,000אחזקת רכב תפעולי7420-733
תיקונים ביטוח וטסט, דלק:  כולל 434-003אחזקת מכבש נייד 

       250,000300,000תיקונים- עבודות קבלניות 7420-750
כבישים ותשתיות , תיקוני מדרכות

               -       500,000עבודות קבלניות 7420-751
.תיקוני מדרכות כבישים ותשתיות מ

    2,077,000   10.00    1,866,000 7420כ למחלקה  "סה

 41

הסבר/ שם הסעיף סעיף
הצעת תקציב 

משרות2015
הצעת תקציב 

2016

הארת רחובות7430

       305,000     495,0002.00משכורת ושכר עבודה7430-110
2- משרות 

               -    2,300,000חשמל 7430-430
חשמל להארת רחובות 

       100,000       100,000חומרים7430-720
חומרים ונורות 

         90,000         90,000אחזקת רכב תפעולי7430-730
5112664אחזקת משאית ניסן 

הוצאות דלק תיקונים וביטוח

       200,000       250,000עבודות קבלניות7430-750
'החלפת מנורות בעיר וכדו, חידוש פנסי תאורה

    1,800,000               -חשמל 7430-770
חשמל להארת רחובות 

    2,495,000     2.00    3,235,000 7430כ למחלקה  "סה

בטיחות בדרכים7440

       197,000     1.00       197,000שכר 7440-110
 1- משרות 

         47,000         47,000חומרים7441-721
התקני בטיחות  חומרים ותמרורים 

       100,000       100,000עבודות קבלניות7441-751
בטיחות בדרכים 

         70,000               -רכישת ציוד 7441-930
.עגלת חץ מ

       414,000     1.00       344,000 7440כ למחלקה  "סה

תיעול וניקוז7450

         20,000         10,000רכישת חומרים7450-720
רכישת חומרים שונים

         70,000         70,000עבודות קבלניות7450-750
הסדרה וניקוי תעלות

       106,000         72,000השתתפות באיגוד ערים7450-830
השתתפות באיגוד ערים ניקוז ירקון

 42



62

נכסים ציבוריים  תקציב 2016

הסבר/ שם הסעיף סעיף
הצעת תקציב 

משרות2015
הצעת תקציב 

2016

נכסים ציבוריים7410

       270,000     375,0001.00משכורת ושכר עבודה7410-110
1- משרות 

               -         15,000הוצאות אחרות7410-780
אישורי לטאבו ושונות 

       270,000     1.00       375,000 7410כ למחלקה  "סה

דרכים ומדרכות7420

    1,427,000   811,00010.00משכורת ושכר עבודה7420-110
10- משרות 

       350,000       300,000חומרים7420-720
שלטי רחוב, אספלט, אבני שפה, חול,  בלוקים, כורכר

               -5,000אחזקת רכב תפעולי7420-733
תיקונים ביטוח וטסט, דלק:  כולל 434-003אחזקת מכבש נייד 

       250,000300,000תיקונים- עבודות קבלניות 7420-750
כבישים ותשתיות , תיקוני מדרכות

               -       500,000עבודות קבלניות 7420-751
.תיקוני מדרכות כבישים ותשתיות מ

    2,077,000   10.00    1,866,000 7420כ למחלקה  "סה

 41

הסבר/ שם הסעיף סעיף
הצעת תקציב 

משרות2015
הצעת תקציב 

2016

הארת רחובות7430

       305,000     495,0002.00משכורת ושכר עבודה7430-110
2- משרות 

               -    2,300,000חשמל 7430-430
חשמל להארת רחובות 

       100,000       100,000חומרים7430-720
חומרים ונורות 

         90,000         90,000אחזקת רכב תפעולי7430-730
5112664אחזקת משאית ניסן 

הוצאות דלק תיקונים וביטוח

       200,000       250,000עבודות קבלניות7430-750
'החלפת מנורות בעיר וכדו, חידוש פנסי תאורה

    1,800,000               -חשמל 7430-770
חשמל להארת רחובות 

    2,495,000     2.00    3,235,000 7430כ למחלקה  "סה

בטיחות בדרכים7440

       197,000     1.00       197,000שכר 7440-110
 1- משרות 

         47,000         47,000חומרים7441-721
התקני בטיחות  חומרים ותמרורים 

       100,000       100,000עבודות קבלניות7441-751
בטיחות בדרכים 

         70,000               -רכישת ציוד 7441-930
.עגלת חץ מ

       414,000     1.00       344,000 7440כ למחלקה  "סה

תיעול וניקוז7450

         20,000         10,000רכישת חומרים7450-720
רכישת חומרים שונים

         70,000         70,000עבודות קבלניות7450-750
הסדרה וניקוי תעלות

       106,000         72,000השתתפות באיגוד ערים7450-830
השתתפות באיגוד ערים ניקוז ירקון
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נכסים ציבוריים  תקציב 2016

הסבר/ שם הסעיף סעיף
הצעת תקציב 

משרות2015
הצעת תקציב 

2016

גנים ונטיעות7460

       357,000     3.31    1,149,000משכורת ושכר עבודה7460-110
משרות לארבעה חודשים  

               -    1,500,000מים לגינון ציבורי7460-430
צריכת מים להשקיית הגנים והגינות

       150,000       100,000חומרים7460-720
מתקנים ואחזקת ציוד גינות

       100,000       100,000חומרים 7460-722
לשיקום מערכות השקיה

         50,000         30,000אחזקת כלים7460-730
דלק למכשירים ניידים

       100,000         70,000טרקטורון 7460-731
אחזקת טרקטורונים 

         90,000         90,000אחזקת רכב7460-732
גינון 

         90,000         90,000אחזקת רכב 7460-733
 לגינון4927172אחזקת רכב 

         40,000         20,000אחזקת מחפרון 7460-734

         70,000       117,000מכשירים וציוד, אחזקת כלים7460-740
אחזקת ותיקון כלים

       190,000       140,000עבודות קבלניות7460-750
כולל תחזוקה וטיפול במתקני משחקים בשטחים ציבוריים 

    1,600,000       600,000עבודות קבלניות7460-751
גינון ואחזקת גינות ציבוריות 

       400,000       420,000עבודות קבלניות7460-752
הצבת אדניות ושיקום גנים ציבוריים, טיפול בערוגות

         30,000               -פיקוח גינון 7460-753

         80,000       113,000עבודות קבלניות7460-754
קבלן גזם עצים בהתאם לצורך

       120,000         35,000תחזוקת  מזרקות ומפלי מים7460-755
קבלן" תחזוקת מזרקות ע

       150,000    1,000,000עבודות קבלניות7460-756
.עבודות גינון מ

    1,000,000               -מים לגינון ציבורי7460-770
צריכת מים להשקיית הגנים והגינות

       100,000       100,000מערכות השקייה מ7460-920

    4,717,000     3.31    5,674,000 7460כ למחלקה  "סה

  10,169,000   17.31  7411,661,000פרק כ"סה
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64

חגיגות ואירועים ושירותים עירוניים תקציב 2016

הסבר/ שם הסעיף סעיף
הצעת תקציב 

משרות2015
הצעת תקציב 

2016

חגיגות יום העצמאות7510

       620,000       462,000הוצאות אחרות7510-780
אירועים מרכזיים, הוצאות שונות יום העצמאות

       100,000       150,000הוצאות אחרות7510-781
תחזוקה' י מח"קישוטים ע, חומרים, יום העצמאות

חגיגות וטקסים7520

       300,000               -אירועים עירוניים 7520-750

               -         30,000הוצאות אחרות7520-780
הוצאות לאירועים וטקסים שונים

         50,000         45,000הוצאות אחרות7520-782
כנס מתגייסים

    1,070,000      -       687,000כ חגיגות וטקסים "סה75

מוקד עירוני 761

       133,000    1.00       279,000שכר מוקד עירוני7610-110
1- משרה  

               -         16,000מיכון ותוכנה7610-570
הקשר עם התושב

       350,000       332,000עבודות קבלניות7610-750
הפעלת מוקד עירוני

       100,000               -עבודות קבלניות7610-751
שידרוג מצלמות 

         38,000    0.50               -תרבות הדיור-שכר7640-110
0.5משרה 

מוסדות כלליים7650

         97,000       100,000השתתפויות ותרומות למוסדות7650-810
השתתפות במרכז השלטון המקומי
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65

שירותים עירוניים תקציב 2016

הסבר/ שם הסעיף סעיף
הצעת תקציב 

משרות2015
הצעת תקציב 

2016

בניין העירייה- שירותים שונים 7690

         31,000         69,000שכר דירה ודמי חכירה7690-410
הוצאות שכירות משרדים עבור העירייה

         20,000         20,000אחזקה7690-421
אחזקת מזגנים 

       330,000       380,000חשמל  ומים7690-430
צריכת חשמל ומים 

       100,000       155,000ריהוט ואחזקתו לכלל מוסדות העירייה7690-450

       110,000       115,000ציוד משרדי מתכלה מוסדות העירייה7690-470

         65,000         79,000אירוח וכיבוד בניין העירייה7690-511
סוכר וכיבוד למשרדי העירייה, קפה, רכישת תה

         35,000         55,000אשל ונסיעות7690-512
שליח העירייה למוסדות שונים, שליחויות

       650,000       607,000טלפון ופלאפון7690-540
טלפון וניידים , הוצאות תקשורת

       260,000       260,000בולים7690-541
הוצאות ביול ודואר

       240,000       208,000עבודות קבלניות7690-750
שרותי שמירה למוסדות העירייה בהתאם לצרכים

       100,000       100,000עבודות קבלניות7690-751
ביצוע עבודות שונות בבניין העירייה 

       360,000       323,000עבודות קבלניות7690-752
 עובדי ניקיון בניין העירייה ומשרדים נלווים

         15,000         15,000הוצאות אחרות7690-780
קופה קטנה

         70,000         70,000הוצאות שונות7690-781
הוצאות שונות 

       135,000       135,000הוצאות שונות7690-782
הוצאות שרותי ארכיון

         60,000         60,000השתתפות לפנסיה7690-810

         85,000       321,000שיפוץ וציוד משרדי העירייה7690-930

       120,000       100,000עודפות מס הכנסה7690-970
הוצאות עבור עודפות למס הכנסה
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פיתוח כלכלי תקציב 2016

הסבר/ שם הסעיף סעיף
הצעת תקציב 

משרות2015
הצעת תקציב 

2016

מחשוב

         59,000    0.50         62,000שכר 7691-110
 משרה0.5

       150,000       150,000הוצאות משרדיות 7691-560
טיונרים ומדפסות

       155,000       174,000שרותי מיכון7691-570
הוצאות מיכון ותמיכה במערכת המחשוב

         26,000         24,000ציוד מתכלה7691-740
רכישת חלקי מחשב לתחזוקה שוטפת

         57,000         57,000עבודות קבלניות 7691-750
שרות מחשבים 

       225,000       225,000עבודות קבלניות 7691-751
שרותי מחשוב

               -         75,000עבודות קבלניות 7691-752
אחזקת אתר אינטרנט

               -         30,000עבודות קבלניות 7691-753
G.I.S

       100,000               -פיתוח 7691-920
פרוייקטים 

       130,000       130,000רכישת ציוד יסודי7691-930
שרתי מחשב  וציוד מחשוב

    4,406,000    2.00    4,726,000כ"סה76

       300,000               -התחדשות עירונית 7710-750
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הסבר/ שם הסעיף סעיף
הצעת תקציב 

משרות2015
הצעת תקציב 

2016

פיקוח עירוני7810

               -      -       251,000משכורת ושכר עבודה7810-110
מנהל פיקוח 

         85,000         70,000תחזוקת קטנועים7810-730
 קטנועים 5תחזוקת 

         70,000         90,000תחזוקת רכב תפעולי7810-731
 6866164הוצאות ליסינג ודלק  לרכב 

           5,000           5,000כלים וציוד7810-740
ביגוד לפקחים

               -           2,000עבודות קבלניות7810-751
מזכירות 

    1,450,000       681,000עבודות קבלניות7810-752
עמלה לחברת גביה בגין קנסות חניה

         20,000         20,000הוצאות שונות7810-780
שלטים, הוצאות שונות הדפסת התראות

           7,000         10,000הוצאות שונות7810-782
גרירת רכבים

       656,000    4.00       498,000שכר פיקוח אזורי7820-110
 פקחים 4

       390,000    3.00       342,000חניה- שכר פיקוח 7830-110
 פקחים 3

         40,000         42,000אחזקת קטנועים7830-730
 קטנועים 3תחזוקת 

       200,000       324,000עבודות קבלניות7830-750
'עמלה לחברת גביה בגין גבית דמי חניה וכד

    2,923,000    7.00    2,335,000 78כ למחלקה  "סה

    8,699,000    9.00    75-787,748,000פרקים כ"סה
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68

חינוך תקציב 2016

הסבר/ שם הסעיף סעיף
הצעת תקציב 

משרות2015
הצעת תקציב 

2016

מנהל החינוך8110

    2,961,000    17.60    2,823,000משכורת ושכר עבודה8110-110
17.6- משרות 

       100,000       -         80,000משכורת ושכר עבודה זמניים8110-210
שכר זמניים כנגד סעיף פעולות לתחזוקת מוסדות חינוך 

         35,000         20,000משכורת ושכר זמניים8110-221
י המשרד"צרכים מיוחדים לבעיות פרטניות שלא מתוקצבות ע

         11,000           5,000ריהוט ואחזקתו8110-450
(כולל קידום נוער)רכישת ריהוט משרדי ווילונות 

           1,000           1,000ציוד משרדי מתכלה8110-470
מכשירי כתיבה והדפסות

         15,000         15,000אירוח וכיבוד 8110-510
למפגשי צוות עיר וצוותי חינוך

         30,000               -הוצאות משרדיות 8110-560
'י וכתה א"הפקת חוברות רישום לגנ

           1,000           1,000ספרות מקצועית ועיתונות8110-522
מינויים וחוברות שונות

         55,000         55,000הוצאות רכב 8110-530
ליסינג רכב מנהל מחלקה כולל דלק

         35,000         35,000הוצאות ארגוניות8110-580
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2020בניית תוכנית כוללת למערכת החינוך 
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כיסוי מפגעי בטיחות, קבלניות במוסדות חינוך' עב

ואחזקה שוטפת כולל יועצי בטיחות ומהנדסים
         30,000         30,000עבודות קבלניות8110-751

הגינון ' י מח"תפעול ע, גינון: עבודות שונות

       450,000       400,000בטיחות- עבודות קבלניות  8110-752
קבלניות בטיחות ושבר ' עב

       105,000               -תחזוקה -עבודות קבלניות 8110-753
ח"תחזוקת מוס

           7,000           7,000שיפוץ מחלקת חינוך8110-754
שיפוץ מחלקת חינוך

         50,000       150,000עבודות קבלניות8110-755
תחזוקה מונעת מזגנים וגגות 

         57,000       104,000תכנית אסטרטגית בחינוך8110-758
מכינה קדם צבאית, פורום הורים, ד"ממ: השלמת תוכניות 
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חינוך תקציב 2016

הסבר/ שם הסעיף סעיף
הצעת תקציב 

משרות2015
הצעת תקציב 

2016

       140,000       130,000הוצאות שונות8110-781
פעולות חינוך בהנחיית מנהלת המחלקה

       490,000       490,000הוצאות שונות8110-782
מלגות לסטודנטים

         27,000         27,000פרויקט פרח8110-783
שכר רכז

               -           6,000מרכז מחשבים אזורי8110-784
מרכז מחשבים אזורי

       136,000         46,000מנהל ייעוץ ארגוני8110-785
ל העירייה"פעולות חינוך בהנחיית מנכ

       295,000       515,000הוצאות שונות8110-786
פעולות חינוך בהנחיית ההנהלה

               -       250,000הוצאות שונות8110-787
2015-פעולות חינוך בהנחיית הנהלה ומנכל . -הוצאות מ

           5,000           5,000הוצאות שונות8110-788
קופה קטנה הוצאות שונות

         18,000         15,000מרכז להבה לכלל התושבים8110-789
לימוד מחשבים לכלל התושבים- מרכז להבה 

         50,000         40,000פעולות ייחודיות8110-791
'לומדים מורשת לכל תלמידי שכבה ה- חידון עירוני 

       100,000       100,000רזרבה לפעולות חינוך8110-960

       736,000               -.רזרבה לפעולות חינוך מ8110-961
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הסבר/ שם הסעיף סעיף
הצעת תקציב 

משרות2015
הצעת תקציב 

2016

גני ילדים 8122

    5,598,000    51.60    5,212,000משכורת ושכר עבודה8122-110
 משרות 51.60

         80,000     0.74       210,000משכורת זמניים8122-210
 משרה0.74ממלאות מקום לעוזרות גננות  

       121,000       -         73,000משכורות זמניים 8122-211
י"עובדים זמניים לגנ

       350,000       416,000מים, חשמל8122-430
הוצאות חשמל ומים

         38,000         37,000חומרי ניקיון8122-431
י הקצבות לכל גן "רכישת חומרי ניקיון עפ

         46,000         46,000ריהוט ואחזקתו8122-450
י צרכים"רהוט לגני ילדים עפ

           8,000           8,000ציוד משרדי מתכלה8122-470
מודעות, הדפסות ופרסום תעודות

         55,000         55,000הוצאות תקשורת8122-540
תשלום הוצאות טלפון

         70,000         70,000עבודות קבלניות8122-750
רכישת ומילוי חול בארגזי חול

         90,000               -עבודות קבלניות 8122-751
אחזקת מתקני משחקים וטיפול לקבלת אישורי בטיחות

         35,000         46,000הוצאות שונות8122-780
י"הוצאות מיוחדות גנ

       110,000       108,000הוצאות שונות8122-781
'משחקים וכו, חומרי מלאכה

         20,000         30,000הוצאות אחרות8122-782
ציוד חצר ומתקנים , פעמיות-רכישות חד

י צרכים לגנים"מכשירי חשמל עפ
         21,000         15,000הוצאות אחרות8122-783

י כולל  קורס עזרה ראשונה"פעילות לסייעות בגנ

    1,200,000    1,200,000הוצאות אחרות8122-784
חיזוק אוריינות שפתית - טיפול בילדים בגיל הרך שפה

בכל השכבות

         88,000               -חצרות משמעותיים 8122-785
.התמקצעות כל חצר מ- בגני ילדים 

         60,000               -הוצאות אחרות8122-786
.י ליום העצמאות מ"אירוע שנתי מרכזי בגנ

         17,000         17,000אילנות בגנים8122-787
(עיר ללא אלימות  )תוכנית  לטיפול בבעיות התנהגות בגנים 

    3,115,000    3,113,000השתתפויות 8122-810
השתתפות בגננות חובה

       286,000     4.00               -שכר סייעות גננות 81221-110
משרות בגני חרדי  מ

         46,000               -הוצאות אחרות 81221-780
מ (חרדי)לגני ילדים 

 50

הסבר/ שם הסעיף סעיף
הצעת תקציב 
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הצעת תקציב 
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חינוך תקציב 2016

הסבר/ שם הסעיף סעיף
הצעת תקציב 

משרות2015
הצעת תקציב 

2016

       395,000               -קיזוז שכר גננות81221-810
.קיזוז שכר גננות טרום חובה באמצעות משרד החינוך מ

       217,000               -השתתפויות 81221-811
.השתתפות בגננות חובה מ

    1,358,000    18.00       724,000י"סייעת שנייה בגנ8123-110
משרות 18

    3,796,000    3,791,000קיזוז שכר גננות8123-810
קיזוז שכר גננות טרום חובה באמצעות משרד החינוך

         20,000         40,000רכישת ציוד8123-930
י"תוכנות ולומדות בגנ

    1,738,000    1,738,000רכישת שירותים8125-760
 לגיל הרךmyמחברת 

בתי ספר יסודיים8132

    1,739,000    14.41    1,911,000משכורת ושכר עבודה8132-110
 בתי ספר7-  שרתים ומזכירים ל14.41משרות 

         89,000     0.16       135,000משכורות ושכר עבודה8132-210
עובדים זמניים לבתי ספר

       950,000       992,000מים, חשמל8132-430
ח לשנה" ש632,000- חשמל,  לשנה318,000 מים 

       100,000       100,000ריהוט ואחזקתו8132-450
'ארונות וכו, שולחנות, כסאות: השלמת ציוד חסר כגון

         20,000         19,000דמי שתייה לעובדי מנהלה8132-510
דמי שתיה עובדי מנהלה בתי הספר 

         90,000         90,000הוצאות מיכון8132-570
חותם, מטרופולינט- ס "מנב

    1,120,000    1,160,000קבלני ניקיון8132-750
ניקיון בבתי ספר יסודיים 

       200,000       143,000שיפוצי קיץ8132-752
החינוך.שיפוץ מוסדות חינוך בהשתת מ

         54,000         62,000עבודות קבלניות8132-753
ס "תמיכה בניהול חשבונות בתי

       325,000         75,000עבודות קבלניות8132-754
  2016תוכנית אב לחינוך סביבתי 

       138,000       138,000עבודות קבלניות8132-756
מתן כלים לטיפול בתלמידים מקשים- ניתוח התנהגות 

               -         70,000עבודות קבלניות 8132-758
ס הדרים "ביה-חלוץ חינוכי 

       892,000       892,000רכישת שירותים8132-760
פעילות ספורט בבתי הספר -myמחברת 

       150,000       100,000השאלת ספרים מ8132-761

       204,000       204,000הקצבה לבתי ספר השתתפות עירייה8132-780
ס פר תלמיד"הקצבה לבתי
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חינוך תקציב 2016

הסבר/ שם הסעיף סעיף
הצעת תקציב 

משרות2015
הצעת תקציב 

2016
       105,000       194,000הוצאות שונות8132-781

ס "הוצאות שרות ואחזקת מחשבים של בבי

         40,000              -ספורט8132-783
שחיה  וציוד ספורט

         20,000         20,000הצטיידות מרכז טיפולי8132-784

       285,000       303,000ת  "מיל8132-785
במסגרת'  תל35,  מסגרות4.5,  ימים4הארכת יום הלימודים ב 

              -       150,000מצוינות לילדים 8132-786

       162,000       143,000פרויקט יהלום8132-787
אונו .למידה יום בשבוע בק,  תלמידים מחוננים ומוכשרים91

       572,000       206,000תגבור שעות8132-788
תגבורים באנגלית

       325,000       267,000עתודות מדעיות, מצוינות רובוטיקה8132-789

         12,000         12,000פרויקט אולימפידע במתמטיקה8132-790
'תלמידי שכבה י

       216,000       345,000(חוק נהרי)תמיכות 8132-810
מוכר שאינו רשמי -תמיכות בבית ספר 

       700,000              -ניהול עצמי לבתי ספר8132-870
החינוך . העברת סל תלמיד מ

       190,000       190,000החזרים לבתי ספר8132-921
בגין החזרים ממשרד החינוך 

       220,000       220,000פרויקטים חד פעמיים8132-922
החינוך.באמצעות מ

       112,000       112,000ב"פעילי זה8132-923
מותנה באישור הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

       220,000       190,000רכישת ציוד8132-930
מקרנים, מדפסות, מחשבים

       225,000              -רכישת ציוד 8132-931
פרוייקט ענן חינוכי 

    1,200,000    1,200,000העשרה- פרויקט קרן קרב לבתי ספר יסודיים 81321-780
 תלמידים2,417- ס יסודיים כ"הפעלת הפרויקט בבי

       102,000       159,000המרכז הישראלי להתחדשות בחינוך-פרויקט 81321-782
ס סעדיה גאון "טיפוח השפה בבי

       154,000       100,000אוריינות מדעית81321-784
ביקור במזאוני מדע וסדנאות

       133,000         70,000תכנית רבדים81321-785
ס אלונים"י לבי"תוכנית הוליסטית בשיתוף קרן רש

       332,000       49332,000פרויקטים תקנה 81321-924
60%באמצעות משרד החינוך 
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חינוך תקציב 2016

הסבר/ שם הסעיף סעיף
הצעת תקציב 

משרות2015
הצעת תקציב 

2016

חינוך מיוחד8133

    1,935,000    18.05    1,725,000משכורת ושכר עבודה8133-110
משרות18.05סייעות כיתתיות  

    4,005,000    43.99    3,521,000משכורת ושכר עבודה81331-110
 משרות   43.99מלוות בחינוך המיוחד 

    1,254,000    12.28    1,072,000משכורת ושכר עבודה81332-110
 משרות12.28סייעות צמודות  

         30,000         23,000משכורת זמניים8133-210
החינוך.  מימון מ100%ע "תוכנית מנ

    5,700,000    5,100,000הסעות8133-710
הסעות לתלמידי חינוך מיוחד 

    2,300,000    2,200,000הוצאות שונות8133-780
 תלמידים מכל שכבות הגיל260תשלום עבור סידור 

קשיי חינוך וסידורם במסגרות מתאימות מתוכם
 תלמידי פנימייה20

    1,217,000       906,000אגרה לבית אקשטיין8133-781
 תלמידים150

         45,000         25,000הזנה8133-783
כיתת אוטיסטים בבית הספר שיזף;

       557,000       557,000רכישת שירותים8138-760
בתי ספר של החופש הגדול

חטיבת ביניים- בתי ספר8141

         80,000         80,000שכר עובדים זמניים8141-210
פרויקט תלם

       266,000       110,000חטיבת ביניים8171-750
מתמטיקה ושפה, תגבור אנגלית

         10,000         10,000חטיבת ביניים8141-781
ס יובלים"כיתת תלם ביה

         61,000         61,000מרכז מצוינות8141-782
מרכז מצוינות  באומנות 

       415,000       230,000תיכון ברנקו וייס8141-783
כולל מיזם תקשורת'  תל114השתתפות פר תלמיד ל 
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חינוך תקציב 2016

הסבר/ שם הסעיף סעיף
הצעת תקציב 

משרות2015
הצעת תקציב 

2016

חטיבת ביניים ותיכון יובלים

שכר
       268,000     1.46       1.46372,000שכר מורים חטיבת ביניים 8140-110

    1,419,000    11.85    1,200,000שכר8142-110
 משרות11.85ב  "עובדי מנהל חט

       220,000       236,000עבודות קבלניות8142-750
ניקיון חטיבת ביניים

       280,000       206,000'ח-'ארגוניות ז8142-751

         87,000         87,000פרויקט נחשון8142-754
טיפח מנהיגות

       430,000       430,000רכישת שירותים8142-760
 משרות4.5אשכול פייס 

         14,000         14,000תוכנת שכר8150-570

       220,000       205,000טיולים8150-750

       134,000       154,000'י-'ארגוניות ט8150-751

    1,473,000    11.70    1,260,000שכר8157-110
 משרות 11.7ע "עובדי מנהל חט

    9,784,000    53.60    9,117,000שכר 8157-111
 משרות 53.6ע "עובד הוראה חט

       124,000       124,000מים8157-430
יובלים

       220,000       319,000עבודות קבלניות 8157-750
ניקיון חטיבה עליונה

       130,000       121,000ב"י-א"ארגוניות י8157-751

       150,000       150,000קניית שרות8157-760
ל"תגבור בגרויות במסגרת תוכנית תה

         16,000               -הוצאות שונות 8157-780
מ" שבע "תוכנית 

               -       300,000שיפוץ אולם ספורט8157-920
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חינוך תקציב 2016

הסבר/ שם הסעיף סעיף
הצעת תקציב 

משרות2015
הצעת תקציב 

2016

ביקור סדיר- שירותים אחרים 8149

       447,000     2.90       447,000משכורת ושכר עבודה8149-110
2.9-קצינות ביקור סדיר משרות 

אחר-חינוך על יסודי815

         40,000         40,000השתתפות משלחת לפולין8154-751

ט"קב- אבטחה 8171

       174,000     1.00       166,000ט"שכר קב8171-110
1-ט משרות"קב

    2,145,000    2,042,000שמירה מוסדות8171-750
 שומרים יסודי 24י "אבטחת מוסדות חינוך ע

 משטרה64%ועל יסודי השתתפות 

       100,000         30,000שמירה במוסדות8171-751
פ צרכים מיוחדים"שמירה ע

חינוכי- י "שפ8173
    2,294,000    13.46    2,212,000משכורות ושכר עבודה8173-110

 משרות1.26 משרות  ומנהלי 12.2- פסיכולוגים 

         41,000         37,000זמני- משכורת ושכר עבודה 8173-210
החינוך.  מ70%פרויקט במימון 

           6,000           5,000ציוד משרדי מתכלה8173-470
ציוד משרדי והדפסות

           3,000           3,000י"ספרות מקצועית שפ8173-522

         18,000         18,000הוצאות תקשורת 8173-540

         64,000         64,000שכר פסיכולוגים8173-780
החינוך.  שעות מ11הדרכת פסיכולוגים לפי 

 חודשים 10למשך 

           8,000           6,000הוצאות שונות- י "שפ8173-781
דמי שתייה ושונות

         30,000         30,000אבחונים פסיכולוגיים8173-782
ח העירייה"אבחונים ע

         15,000           5,000ציוד טיפולי וחומרי עבודה8173-783

           3,000           2,000קופה קטנה8173-784
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חינוך תקציב 2016

הסבר/ שם הסעיף סעיף
הצעת תקציב 

2015
הצעת תקציב 

2016

       685,000       318,000שכר סייעות רפואיות 8174-110
7.85-  משרות 70%החינוך . השתתפות מ

               -         50,000בריאות השן 8174-780

       331,000       286,000ביטוח תלמידים 8175-440
ביטוח לכל תלמיד במערכת החינוך 

רווחה חינוכית8176

       162,000       145,000משכורת ושכר עבודה8176-110
 משרה1מנהלת 

       600,000       478,000רווחה חינוכית8176-780
ל ותגבור בתי הספר היסודיים "תגבור בגרויות בתוכנית תה

במסגרת רווחה חינוכית

מועדוניות81761

    1,100,000    1,038,000משכורת ושכר עבודה81761-110
8.85: משרות.   מדריכות ואימהות בית

         50,000         50,000הסתדרות-הוצאות אחרות 81761-780
קופה קטנה והצטיידות, הוצאות הזנה

         50,000         50,000(משותפות)שקד -הוצאות אחרות81761-782
קופה קטנה והצטיידות, הוצאות הזנה

         50,000         50,000ח"הפלמ-הוצאות אחרות 81761-784
קופה קטנה והצטיידות, הוצאות הזנה

         50,000         50,000הדרים-הוצאות אחרות81761-786
קופה קטנה והצטיידות, הוצאות הזנה

         50,000         50,000(משותפות)אביב -הוצאות אחרות81761-788
קופה קטנה והצטיידות, הוצאות הזנה

הוצאות אחרות
         10,000         10,000 מועדוניות5רכישות  ציוד ותחזוקת  81761-789

         28,000         15,000הוצאות אחרות 81761-790
 מועדוניות 5 חודשים ל 6חוגים למועדוניות  למשך 

       240,000       240,000מועדונית קדימה81762-750

הסעות 8178

       210,000       210,000הסעות תלמידים8178-711
 אוטובוסים 2גאון . הסעות ס

         90,000         90,000הסעות תלמידים 8178-716
כרטיסיות  לתלמידים  

       251,000               -הסעות תלמידים 8178-717
ס אלונים" מהעירייה לבי50%הסעות במימון 
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הסבר/ שם הסעיף סעיף
הצעת תקציב 

2015
הצעת תקציב 

2016

פרויקט קידום נוער8179

       530,000       524,000משכורת ושכר עבודה8179-110
4.58-משרות

         58,000         40,000משכורת ושכר עבודה8179-210
עובד נוער זמני

           6,000           3,000ציוד וריהוט8179-450
רכישת ריהוט משרדי 

           5,000           4,000ציוד משרדי מתכלה8179-470
מכשירי כתיבה הדפסות ומכונת צילום 

           9,000           9,000הוצאות תקשורת8179-540
טלפון 

         26,000         26,000עבודות קבלניות8179-750
קבלן ניקיון קידום נוער

           1,000           1,000עבודות קבלניות8179-751
אחזקה שוטפת

         42,000         20,000הוצאות אחרות8179-781
ייחודיות' נסיעות לביקור במוזיאונים והוצ

           3,000           3,000הוצאות שונות8179-782
קופה קטנה

           4,000           4,000הוצאות שונות8179-784
דמי שתיה ושונות

         40,000         20,000ב ותיכון "תלמידי חט-מניעת נשירה 8179-785

         10,000         10,000השתתפות העירייה בהזנה לתלמידים8179-786

       270,000       270,000רכישת שירותים8180-760
 השכלת מבוגרים myמחברת 
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חינוך תקציב 2016

הסבר/ שם הסעיף סעיף
הצעת תקציב 

משרות2015
הצעת תקציב 

2016

זהות יהודית

         24,000         24,000מדע ויהדות בגני ילדים 817928-752

         43,000         20,000שירי מורשת 817928-756
קונצרטים וכנס מקהלות

       308,000       308,000י "חושבים שפה בגנ817928-757

       223,000       210,000במימון העירייה-ספרניות 81794-751

         50,000קהילות חינוכיות 81795-780
הגרעין התורני במימון של משרד השיכון

התוכנית הלאומית

       309,000     2.50       132,000שכר 81796-210
הפעלת התוכנית הלאומית 

         51,000         20,000עבודות קבלניות 81796-750
מרכזים טיפוליים בסעדיה גאון ואלונים 

       584,000       481,000עבודות קבלניות81796-760
התוכנית הלאומית- הפעלת תוכניות 

         37,000               -רכישת שרותים 81796-761
בריאות  -התוכנית הלאומית 

           5,000               -הוצאות אחרות 81796-780
שונות 

  81,591,000  302.39  8173,234,000פרק כ"סה
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הסבר/ שם הסעיף סעיף
הצעת תקציב 

משרות2015
הצעת תקציב 

2016

זהות יהודית

         24,000         24,000מדע ויהדות בגני ילדים 817928-752

         43,000         20,000שירי מורשת 817928-756
קונצרטים וכנס מקהלות

       308,000       308,000י "חושבים שפה בגנ817928-757

       223,000       210,000במימון העירייה-ספרניות 81794-751

         50,000קהילות חינוכיות 81795-780
הגרעין התורני במימון של משרד השיכון

התוכנית הלאומית

       309,000     2.50       132,000שכר 81796-210
הפעלת התוכנית הלאומית 

         51,000         20,000עבודות קבלניות 81796-750
מרכזים טיפוליים בסעדיה גאון ואלונים 

       584,000       481,000עבודות קבלניות81796-760
התוכנית הלאומית- הפעלת תוכניות 

         37,000               -רכישת שרותים 81796-761
בריאות  -התוכנית הלאומית 

           5,000               -הוצאות אחרות 81796-780
שונות 

  81,591,000  302.39  8173,234,000פרק כ"סה
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תרבות תקציב 2016

הסבר/ שם הסעיף סעיף
הצעת תקציב 

משרות2015
הצעת תקציב 

2016

תרבות8200

              -      -         45,000רכזת מתנדבים וגמלאים 8220-110
 משרה 0.50

       250,000       250,000קייטנת פסח8220-760

         80,000         70,000הוצאות שונות 8220-780
פעילות תרבות לגמלאים  

         60,000         57,000השתתפויות 8220-810
השתתפות לאיגודי אומנים 

       150,000       190,000סל תרבות 8220-760
רכישת שירותים ממשרד החינוך

       200,000              -רכישת שירותים 8220-761
מרכז לצעירים וחיילים 

    2,244,000    2,235,000עבודות קבלניות8240-760
myרכישת שירותים מחברת 

         50,000              -פעילות נשים8240-780
מועצת נשים 

       400,000       400,000השתתפויות ותרומות8240-811
הוצאות שונות לפעולות תרבות

תשלומי חשמל ומים למוסדות תרבות וקהילה

         50,000         50,000פעילות נשים8240-980
פעילות לקידום מעמד האישה

         10,000              -מלחינים צעירים 8250-781

       100,000       100,000.מ-תמיכה במוזאונים8262-810

       119,000    1.00              -שכר 8270-110
תרבות תורנית 

       381,000       220,000פעולות תרבות תורנית ומורשת8270-780

       625,000    1,565,000רכישת שרותים מהמתנס8280-760
פעילות נוער 
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תרבות, בריאות וקליטת עלייה תקציב 2016

הסבר/ שם הסעיף סעיף
הצעת תקציב 

משרות2015
הצעת תקציב 

2016
פעולות ספורט8293

       100,000               -חשמל ומים 8293-770
מגרש כדורגל 

         30,000       200,000עבודות קבלניות8293-750
אחזקת מגרש כדורגל עירוני 

         40,000               -תוכנית אב לספורט8293-751

       150,000               -מרוץ אור יהודה ומסע אופנים 8293-760

       250,000       250,000תמיכה בעמותות ספורט8293-820

       470,000      -       450,000 8293כ למחלקה  "סה

    5,289,000    1.00    825,632,000פרק כ"סה

השתתפויות ותרומות83,85,86

               -           6,000שרותי ניקיון8361-430
א"ז מד"נה-שרותי ניקיון 

           6,000           7,000חשמל ומים8361-431
א"ז מד"נה-חשמל ומים 

       160,000       159,000עבודות קבלניות8361-750
א"שירותי אמבולנס ממד

         41,000         43,000השתתפויות ותרומות8361-810
א"השתתפויות העירייה בתקציב מד

       207,000       83215,000פרק כ"סה

    1,536,000    1,536,000השתתפויות ותרומות8510-810
השתתפות העירייה בתקציב המועצה הדתית

קליטת עליה86פרק 

       460,000    4.10       466,000(פרויקט משרד הקליטה)- שכר עבודה 8620-110
 3.5-מוקד קליטה+קייטנה+ ס שעות מורים "מועדוניות בביה

       331,000       294,000קליטת עלייה8620-840
פעולות תרבות לעולים, צהרון סייפן, פרויקט נערות

קייטנות קיץ ואשת חייל

         50,000         50,000קליטת עליה8620-841

       841,000    4.10       86810,000פרק כ "סה

הגנת הסביבה 87פרק 

       265,000    1.00מנהלת קיימות נגישות ופרוייקטים 8710-110

    2,849,000    5.10    86,872,561,000 ,85 , 83פרק כ"סה
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רווחה תקציב 2016

הסבר/ שם הסעיף סעיף
הצעת תקציב 

משרות2015
הצעת תקציב 

2016

שירותים חברתיים
:המחלקה לרווחה עוסקת בתחומים הבאים

שירות , טיפול בנערות במצוקה, טיפול במשפחה ובילד
'מרכז יום לסמים וכד, לזקן

הנהלה8410

    6,007,000   32.59    5,474,000משכורת ושכר עבודה8410-110
32.59-משרות

       180,000       150,000הוצאות תחזוקה8410-420
תחזוקה שוטפת 

         20,000         20,000הוצאות ארגוניות בלשכות8410-450
רכישת ריהוט ואחזקתו

         10,000         10,000כיבוד 8410-511

         29,000         29,000הוצאות מיכון8410-570

       199,000       178,000עבודות קבלניות8410-750
ניקיון וגינון במבנים 

       130,000       130,000עבודות קבלניות8410-751
שמירה משרה מלאה עבור מחלקה ומרכז לאלימות 

         25,000               -עבודות קבלניות 8410-752
יעוץ לצוות  מ

         45,000         45,000הוצאות אחרות8410-780
והוצאות אחרות , חשמל, טלפון

         45,000               -רכישת ציוד 8410-930
ציוד יסודי 

       750,000       580,000רזרבה רווחה8410-960
במימון משרד הרווחה

       250,000               -רזרבה רווחה8410-961
.רזרבה רווחה מ

טיפול במשפחה8422

         15,000         15,000טיפול במשפחה8420-840
הוצאות למנחה קבוצת אדלר

         73,000     0.50         81,000שכר8422-110
 משרה0.5ס מרכז קשר "עו

       185,000       185,000צרכים מיוחדים8422-840
עזרה  וציוד ביתי, בהוצאות צרכים רפואיים' השתת
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2015תקציב הסבר/ שם הסעיף סעיף
הצעת תקציב 

2016

א ג ר ו ת1200

    2,400,000    2,600,000אגרת רישיון לשלטים1200-220
אומדן ההכנסות מגביית אגרה על רישיונות לשלטים

         20,000         15,000תעודות ואישורים1210-220
אומדן הכנסות מגבייה עבור הוצאת תעודות ואישורים

מ ע נ ק י ם1900

    1,811,000    3,878,000מענק כללי1900-910
משרד הפנים-מענק כללי

       100,000       200,000מענק 1900-911
שיפוי בגין פנסיה צוברת ומענק בגין אזרחים ותיקים 

    1,000,000               -מענק 1900-912
.מענק מ

       500,000               -מענק1900-913
מענק בגין שיפוי הסכם שכר 

         61,000         50,000מענק פיתוח ארגוני 1900-916

               -       130,000מענק בחירות 1960-910

       175,000               -מענק בגין אבטחת מאוימים 1960-911

ת ב ר ו א ה2100

       530,000       350,000הכנסות ממחזור2124-610
מתאגיד תמיר

         60,000         46,000מלאכה ותעשייה2130-220
גבייה בגין רישיונות זמניים וחידושם מידי שנה

ב י ט ח ו ן2200

       844,000       732,000עיר ללא אלימות 2210-970
השתתפות המשרד לביטחון פנים 

    1,700,000    1,538,000אגרת שמירה2220-210

           4,000         10,000אזרחי.הפנים למ.השתתפות מ2221-910

ת כ נ ו ן   ו ב נ י י ן   ע י ר2300

         78,000         50,000צווי הריסה2321-690
קנסות בגין חוק עזר תכנון ובנייה 

       700,000               -מענק להקמת ועדה מקומית לתיכנון ובנייה 2331-910
הפנים . מענק מ

    1,000,000    1,390,000אגרות בנייה2334-220
 תקבולים

       800,000       300,000אגרות והיטלי השבחה 2334-690
אגרות והיטלי השבחה המועברים ממנהל מקרקעי ישראל

    5,715,000    2,590,000היטלי השבחה 2334-800
י העירייה "היטלי השבחה הנגבים ע

               -    1,524,000היטלי השבחה 2334-810
י העירייה "היטלי השבחה הנגבים ע

 10
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רווחה תקציב 2016

הסבר/ שם הסעיף סעיף
הצעת תקציב 

משרות2015
הצעת תקציב 

2016
           5,000         36,000טיפול בפרט ובמשפחה8422-841

הוצאות הפעלה מרכז קשר

         45,000         45,000טיפול באלכוהוליסטים8422-842
 מטופלים 5עבור 

         50,000               -דרי רחוב במוסד8422-843

       110,000       110,000סיוע מיוחד למשפחות עם ילדים8422-845

         45,000         45,000סיוע לטיפול בהטרדה מינית8422-846

       100,000       100,000צרכים מיוחדים8422-849
עזרה  וציוד ביתי, צרכים רפואיים' בהוצ' השתת

       424,000     2.80       212,000משכורת ושכר עבודה8424-110
2.8-משרות 

       113,000         79,000מרכז טיפול באלימות8424-840

         15,000               -סיוע לטיפול פיגעה מינית בוגרים 8424-841

טיפול בילד ובנוער8430

       591,000     3.52       480,000משכורת ושכר עבודה8435-110
3.52-משרות

       124,000     0.80       121,000משכורת ושכר עבודה 8435-111
שעות מתורגמן+  משרה 0.8מועדונית משותפת 

       155,000     0.50       366,000משכורת ושכר עבודה 8435-112
 משרה0.5התוכנית הלאומית 

       506,000       379,000פעולות קהילתיות לילד8435-840
 ילדים 5- מועדונית ביתית ל. א
מועדונית לגיל הרך לילדים בסיכון. ב
אומנת יומית+ טיפול בילד בקהילה . ג

         86,000         86,000מועדוניות משותפות8435-841
כנגד הכנסות הורים 

       172,000       101,000קייטנה-ילדים בסיכון 8435-842
התוכנית הלאומית 

    5,400,000    5,256,000החזקת ילדים בפנימיות8438-840
 ילדים 75-עבור סידור 

       113,000       113,000טיפול במשפחה אומנית8438-843

    2,432,000    2,505,000ילדים במעון יום 8439-841
 ילדים100-סידור ילדים במסגרת מעונותיהם 

טיפול בזקן8440
       340,000     2.60       335,000מועדוני קשישים8444-110
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רווחה תקציב 2016

הסבר/ שם הסעיף סעיף
הצעת תקציב 

משרות2015
הצעת תקציב 

2016
           5,000         36,000טיפול בפרט ובמשפחה8422-841

הוצאות הפעלה מרכז קשר

         45,000         45,000טיפול באלכוהוליסטים8422-842
 מטופלים 5עבור 

         50,000               -דרי רחוב במוסד8422-843

       110,000       110,000סיוע מיוחד למשפחות עם ילדים8422-845

         45,000         45,000סיוע לטיפול בהטרדה מינית8422-846

       100,000       100,000צרכים מיוחדים8422-849
עזרה  וציוד ביתי, צרכים רפואיים' בהוצ' השתת

       424,000     2.80       212,000משכורת ושכר עבודה8424-110
2.8-משרות 

       113,000         79,000מרכז טיפול באלימות8424-840

         15,000               -סיוע לטיפול פיגעה מינית בוגרים 8424-841

טיפול בילד ובנוער8430

       591,000     3.52       480,000משכורת ושכר עבודה8435-110
3.52-משרות

       124,000     0.80       121,000משכורת ושכר עבודה 8435-111
שעות מתורגמן+  משרה 0.8מועדונית משותפת 

       155,000     0.50       366,000משכורת ושכר עבודה 8435-112
 משרה0.5התוכנית הלאומית 

       506,000       379,000פעולות קהילתיות לילד8435-840
 ילדים 5- מועדונית ביתית ל. א
מועדונית לגיל הרך לילדים בסיכון. ב
אומנת יומית+ טיפול בילד בקהילה . ג

         86,000         86,000מועדוניות משותפות8435-841
כנגד הכנסות הורים 

       172,000       101,000קייטנה-ילדים בסיכון 8435-842
התוכנית הלאומית 

    5,400,000    5,256,000החזקת ילדים בפנימיות8438-840
 ילדים 75-עבור סידור 

       113,000       113,000טיפול במשפחה אומנית8438-843

    2,432,000    2,505,000ילדים במעון יום 8439-841
 ילדים100-סידור ילדים במסגרת מעונותיהם 

טיפול בזקן8440
       340,000     2.60       335,000מועדוני קשישים8444-110
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הסבר/ שם הסעיף סעיף
הצעת תקציב 

משרות2015
הצעת תקציב 

2016
חוגים לפי שעות + מדריכות למועדונים 2.6-משרות
ח הרשות" ע100%במימון 

       972,000    1,112,000החזקת זקנים במעונות8443-840
 זקנים בבית אבות9עבור 

           2,000           2,000נופשון לזקן8443-842

               -           4,000מועדוני קשישים8444-430
חשמל וטלפון

       447,000       447,000מועדוני קשישים 8444-760
my-רכישת שירות 

         33,000         33,000מועדון לזקן8444-840
חומרי עבודה  ושיפוצים, מדריכים לחוגים: עבור

         84,000         83,000טיפול בזקן בקהילה8444-841
עבור צרכים רפואיים לזקנים ועזרה לקשישים 

בניהול משק בית 

       194,000       316,000שכונה תומכת 8444-842
מנוי לבדק בית לקשישים 

       151,000       150,000מרכז יום8445-840
חוגים+ארוחות+הסעות

         45,000         45,000קהילה תומכת8445-841
מסגרת יומית לזקן

טיפול במפגר8450

    8,304,000    7,424,000סידור מפגרים במוסדות8451-840
 מפגרים בפנימיות 54עבור 

    1,596,000    1,596,000מפגרים במוסד ממשלתי8451-841
 מפגרים10עבור 

    1,402,000       867,000החזקת אוטיסטים8451-842
 מימון רווחה100% אוטיסטים 8סידור ל 

         26,000         17,000משפחות אומנות למפגר8451-843
 משפחות3עבור 

         64,000         64,000טיפול בהורים וילדים8451-844
עזרה לאוטיסטים

       159,000       234,000יום שיקומי לאוטיסטים.מ8451-845
 חניכים 3עבור 

               -         21,000הסעות לאוטיסטים8451-846

       170,000               -פיגור-סביבה תומכת 8451-847
משתתפים 10
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הסבר/ שם הסעיף סעיף
הצעת תקציב 

משרות2015
הצעת תקציב 

2016
חוגים לפי שעות + מדריכות למועדונים 2.6-משרות
ח הרשות" ע100%במימון 

       972,000    1,112,000החזקת זקנים במעונות8443-840
 זקנים בבית אבות9עבור 

           2,000           2,000נופשון לזקן8443-842

               -           4,000מועדוני קשישים8444-430
חשמל וטלפון

       447,000       447,000מועדוני קשישים 8444-760
my-רכישת שירות 

         33,000         33,000מועדון לזקן8444-840
חומרי עבודה  ושיפוצים, מדריכים לחוגים: עבור

         84,000         83,000טיפול בזקן בקהילה8444-841
עבור צרכים רפואיים לזקנים ועזרה לקשישים 

בניהול משק בית 

       194,000       316,000שכונה תומכת 8444-842
מנוי לבדק בית לקשישים 

       151,000       150,000מרכז יום8445-840
חוגים+ארוחות+הסעות

         45,000         45,000קהילה תומכת8445-841
מסגרת יומית לזקן

טיפול במפגר8450

    8,304,000    7,424,000סידור מפגרים במוסדות8451-840
 מפגרים בפנימיות 54עבור 

    1,596,000    1,596,000מפגרים במוסד ממשלתי8451-841
 מפגרים10עבור 

    1,402,000       867,000החזקת אוטיסטים8451-842
 מימון רווחה100% אוטיסטים 8סידור ל 

         26,000         17,000משפחות אומנות למפגר8451-843
 משפחות3עבור 

         64,000         64,000טיפול בהורים וילדים8451-844
עזרה לאוטיסטים

       159,000       234,000יום שיקומי לאוטיסטים.מ8451-845
 חניכים 3עבור 

               -         21,000הסעות לאוטיסטים8451-846

       170,000               -פיגור-סביבה תומכת 8451-847
משתתפים 10
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רווחה תקציב 2016

הסבר/ שם הסעיף סעיף
הצעת תקציב 

משרות2015
הצעת תקציב 

2016
ש"מע8450

    1,379,000   10.95    1,341,000משכורת ושכר עבודה8452-110
10.95- משרות

       813,000       567,000תשלום ממשלה- ש"מע8452-840
 מפגרים במעונות יום טיפולי 35

       950,000       640,000מעונות יום טיפוליים8452-842
ש " מפגרים במע81עבור 

         80,000         80,000ש "מע8452-844
עבודת חניכים 

         66,000     0.55         51,000משכורת ושכר עבודה8453-110
0.55-משרות 

       100,000       100,000שירותים תומכים למפגר8453-840
מטפלת למשפחה מוגבלת 

       190,000       190,000שירותים תומכים למפגר8453-841
ש ומסגרות יומיות "הסעות למע

           5,000           5,000נופשונים למפגר8453-842
הסדר לפני סידור מוסדי

           4,000           4,000מועדון ברוש 8453-843
 מפגרים 17פעילות אחר הצהריים עבור 

         30,000         27,000מועדונית  למפגר8454-840
מעון אמוני למפגרים 

         54,000         18,000מועדונית לילדים 8454-841
 ילדים 7עבור 

         46,000         16,000יום ותעסוקה לבוגרים . מ8454-842
 למסגרות 7עבור סידור 

שיקום8460

         40,000         35,000תכנית מעבר לחרשים8463-840
 ילדים חרשים 6עבור חוגים ל 

         15,000         15,000הדרכת עיוור ובני ביתו8463-841
י הצרכים"הדרכת עיוור עפ

           5,000           5,000שיקום העיוור בקהילה8463-842

         36,000         36,000מפעלי תעסוקה ומועדון לעיוור8464-840
 עיוורים2עבור 

         54,000         25,000אחזקת נכים במשפחות אומנה8465-840
 נכים2עבור 

    1,638,000    1,400,000אחזקת נכים בפנימיות8465-843
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הסבר/ שם הסעיף סעיף
הצעת תקציב 

משרות2015
הצעת תקציב 

2016
 נכים במעון 13עבור החזקת  

         62,000       186,000מעון יום ילדים מוגבלים8466-840
.  מ2, אורן. עזר מציון ומ-  חניכים15עבור החזקת 

קדימה

       228,000       212,000תעסוקה מוגנת למוגבל8466-841
 מטופלים15תעסוקה מוגנת עבור 

         90,000         97,000תעסוקה נתמכת 8466-842

       436,000     4.90       405,000שכר סייעת לליווי 8467-110
4.9משרה 

         68,000         68,000הסעות נכים8467-840
 נכים  בקהילה2עבור הסעת  

         60,000         60,000תכנית לילד החריג8467-842
עבור סייעות במסגרות בקהילה

       401,000       326,000הסעות למוענות יום שיקומיים8467-843
 ילדים 10עבור 

           5,000         28,000חלופה למעונות יום שיקומי8467-844

         40,000         40,000נכים קשיים בקהילה8467-845
טיפול אישי בנכים בקהילה

       630,000       420,000מעונות יום שיקום לנכים8467-846
 ילדים נכים9עבור סידור 

         70,000               -שיקום האסיר 8467-847
 תקן מ50%השתתפות ל

         82,000         77,000שיקום נכים בקהילה8468-840
אימון והכשרת נכים

         38,000         38,000מרכז אבחון ושיקום8468-841

           5,000           5,000מועדונים לעיוור8468-843
 עיוורים במועדון2סידור 
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רווחה תקציב 2016

הסבר/ שם הסעיף סעיף
הצעת תקציב 

משרות2015
הצעת תקציב 

2016
 נכים במעון 13עבור החזקת  

         62,000       186,000מעון יום ילדים מוגבלים8466-840
.  מ2, אורן. עזר מציון ומ-  חניכים15עבור החזקת 

קדימה

       228,000       212,000תעסוקה מוגנת למוגבל8466-841
 מטופלים15תעסוקה מוגנת עבור 

         90,000         97,000תעסוקה נתמכת 8466-842

       436,000     4.90       405,000שכר סייעת לליווי 8467-110
4.9משרה 

         68,000         68,000הסעות נכים8467-840
 נכים  בקהילה2עבור הסעת  

         60,000         60,000תכנית לילד החריג8467-842
עבור סייעות במסגרות בקהילה

       401,000       326,000הסעות למוענות יום שיקומיים8467-843
 ילדים 10עבור 

           5,000         28,000חלופה למעונות יום שיקומי8467-844

         40,000         40,000נכים קשיים בקהילה8467-845
טיפול אישי בנכים בקהילה

       630,000       420,000מעונות יום שיקום לנכים8467-846
 ילדים נכים9עבור סידור 

         70,000               -שיקום האסיר 8467-847
 תקן מ50%השתתפות ל

         82,000         77,000שיקום נכים בקהילה8468-840
אימון והכשרת נכים

         38,000         38,000מרכז אבחון ושיקום8468-841

           5,000           5,000מועדונים לעיוור8468-843
 עיוורים במועדון2סידור 
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הסבר/ שם הסעיף סעיף
הצעת תקציב 

משרות2015
הצעת תקציב 

2016

       306,000     1.75       223,000שכר פרויקט מענה8471-110
1.75משרות 

         80,000     1.00               -שכר פרוייקט מעטפת8471-210
1משרה 

           6,000           6,000טיפול בחבורות רחוב8471-840
קורסים, דמי כיס, נסיעות

         28,000         28,000טיפול בנערה במצוקה8471-841

         50,000       135,000מקלטים לנשים8471-842

         59,000         76,000לנפגעי תקיפה מינית . מ8471-843
מקלט חרום 

       100,000         60,000י"קהילה עד. ת8471-844

         46,000         46,000דירות מעבר-נוער וצעירים 8471-845

       357,000               -פרוייקט מעטפת 8471-846

       195,000               -פרוייקט אפיקים 8471-847

סמים8473

       343,000     2.45       392,000משכורת ושכר עבודה 8473-110
2.45ס נוער משרות "עו

מדריכי סמך ומדריכי חוגים

         42,000               -יחידה לטיפול בהתמכרויות 8473-410
ד"תשלום בגין שכ

       100,000       100,000טיפול בקהילה- סמים 8473-840
 מטופלים 23עבור 

         10,000         10,000בדיקה למשתמשים בסמים8473-843

         60,000         60,000ן ממשלתי"מפת8474-840
ס ממשלתי" חניכים בבי7עבור 

         90,000         90,000מקומי-ן"מפת8474-841
ן" חניכים במפת8עבור 

               -         10,000עבודה קהילתית8482-840
פעילות , ניהול תקציב המשפחה, ר"מועדון מעגל אח
לקהילה בוכרית

               -           4,000פעולות התנדבות בקהילה8482-841

       130,000     1.00               -שכר 8486-110
שיתוף תושבים במינהלות שכונתיות 

       130,000               -שיתוף תושבים במינהלות שכונתיות 8486-840
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86

רווחה תקציב 2016

הסבר/ שם הסעיף סעיף
הצעת תקציב 

משרות2015
הצעת תקציב 

2016

       306,000     1.75       223,000שכר פרויקט מענה8471-110
1.75משרות 

         80,000     1.00               -שכר פרוייקט מעטפת8471-210
1משרה 

           6,000           6,000טיפול בחבורות רחוב8471-840
קורסים, דמי כיס, נסיעות

         28,000         28,000טיפול בנערה במצוקה8471-841

         50,000       135,000מקלטים לנשים8471-842

         59,000         76,000לנפגעי תקיפה מינית . מ8471-843
מקלט חרום 

       100,000         60,000י"קהילה עד. ת8471-844

         46,000         46,000דירות מעבר-נוער וצעירים 8471-845

       357,000               -פרוייקט מעטפת 8471-846

       195,000               -פרוייקט אפיקים 8471-847

סמים8473

       343,000     2.45       392,000משכורת ושכר עבודה 8473-110
2.45ס נוער משרות "עו

מדריכי סמך ומדריכי חוגים

         42,000               -יחידה לטיפול בהתמכרויות 8473-410
ד"תשלום בגין שכ

       100,000       100,000טיפול בקהילה- סמים 8473-840
 מטופלים 23עבור 

         10,000         10,000בדיקה למשתמשים בסמים8473-843

         60,000         60,000ן ממשלתי"מפת8474-840
ס ממשלתי" חניכים בבי7עבור 

         90,000         90,000מקומי-ן"מפת8474-841
ן" חניכים במפת8עבור 

               -         10,000עבודה קהילתית8482-840
פעילות , ניהול תקציב המשפחה, ר"מועדון מעגל אח
לקהילה בוכרית

               -           4,000פעולות התנדבות בקהילה8482-841

       130,000     1.00               -שכר 8486-110
שיתוף תושבים במינהלות שכונתיות 

       130,000               -שיתוף תושבים במינהלות שכונתיות 8486-840
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הסבר/ שם הסעיף סעיף
הצעת תקציב 

משרות2015
הצעת תקציב 

2016

       306,000     1.75       223,000שכר פרויקט מענה8471-110
1.75משרות 

         80,000     1.00               -שכר פרוייקט מעטפת8471-210
1משרה 

           6,000           6,000טיפול בחבורות רחוב8471-840
קורסים, דמי כיס, נסיעות

         28,000         28,000טיפול בנערה במצוקה8471-841

         50,000       135,000מקלטים לנשים8471-842

         59,000         76,000לנפגעי תקיפה מינית . מ8471-843
מקלט חרום 

       100,000         60,000י"קהילה עד. ת8471-844

         46,000         46,000דירות מעבר-נוער וצעירים 8471-845

       357,000               -פרוייקט מעטפת 8471-846

       195,000               -פרוייקט אפיקים 8471-847

סמים8473

       343,000     2.45       392,000משכורת ושכר עבודה 8473-110
2.45ס נוער משרות "עו

מדריכי סמך ומדריכי חוגים

         42,000               -יחידה לטיפול בהתמכרויות 8473-410
ד"תשלום בגין שכ

       100,000       100,000טיפול בקהילה- סמים 8473-840
 מטופלים 23עבור 

         10,000         10,000בדיקה למשתמשים בסמים8473-843

         60,000         60,000ן ממשלתי"מפת8474-840
ס ממשלתי" חניכים בבי7עבור 

         90,000         90,000מקומי-ן"מפת8474-841
ן" חניכים במפת8עבור 

               -         10,000עבודה קהילתית8482-840
פעילות , ניהול תקציב המשפחה, ר"מועדון מעגל אח
לקהילה בוכרית

               -           4,000פעולות התנדבות בקהילה8482-841

       130,000     1.00               -שכר 8486-110
שיתוף תושבים במינהלות שכונתיות 

       130,000               -שיתוף תושבים במינהלות שכונתיות 8486-840
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הסבר/ שם הסעיף סעיף
הצעת תקציב 

משרות2015
הצעת תקציב 

2016

         80,000               -.טיפול זוגי ופרטני מ8486-841

       324,000     2.48       313,000משכורת ושכר עבודה במימון העירייה8488-110
 משרות 2.48-ח הרשות "עובדים ע

       155,000     1.02         75,000זמניים . ע-נושמים לרווחה 8488-210
1.02משרות 

         65,000         65,000אח בוגר8488-750

         76,000       280,000נושמים לרווחה8488-751
1.02משרות 

       180,000       174,000הפעלת מועדוניות8488-840
מעון , השתתפות הרשות להסעות למועדונית ביתית

אקים מזון למועדוני עולים, רב תכליתי 

עולים8490

         66,000     0.50         64,000משכורת ושכר עבודה8490-110
0.5-משרות

       340,000       408,000מעונות יום8490-842
 ילדים במעונות יום18סידור 

    1,000,000    2,202,000ילדים בפנימיות8490-846
 ילדים בפנימיות עולים13עבור 

       312,000       285,000עולים- מפגרים בפנימייה 8490-849
 חוסים2עבור 

         50,000         50,000משפחות עולים8491-841
ילדים במצוקה

         50,000         50,000משפחות עולים במצוקה8491-842
עבור עזרה ביתית וצרכים רפואיים למשפחות עולים

וסומכת להדרכת משפחות אתיופים

  44,988,000   69.89  8441,404,000פרק כ"סה
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הסבר/ שם הסעיף סעיף
הצעת תקציב 

משרות2015
הצעת תקציב 

2016

       306,000     1.75       223,000שכר פרויקט מענה8471-110
1.75משרות 

         80,000     1.00               -שכר פרוייקט מעטפת8471-210
1משרה 

           6,000           6,000טיפול בחבורות רחוב8471-840
קורסים, דמי כיס, נסיעות

         28,000         28,000טיפול בנערה במצוקה8471-841

         50,000       135,000מקלטים לנשים8471-842

         59,000         76,000לנפגעי תקיפה מינית . מ8471-843
מקלט חרום 

       100,000         60,000י"קהילה עד. ת8471-844

         46,000         46,000דירות מעבר-נוער וצעירים 8471-845

       357,000               -פרוייקט מעטפת 8471-846

       195,000               -פרוייקט אפיקים 8471-847

סמים8473

       343,000     2.45       392,000משכורת ושכר עבודה 8473-110
2.45ס נוער משרות "עו

מדריכי סמך ומדריכי חוגים

         42,000               -יחידה לטיפול בהתמכרויות 8473-410
ד"תשלום בגין שכ

       100,000       100,000טיפול בקהילה- סמים 8473-840
 מטופלים 23עבור 

         10,000         10,000בדיקה למשתמשים בסמים8473-843

         60,000         60,000ן ממשלתי"מפת8474-840
ס ממשלתי" חניכים בבי7עבור 

         90,000         90,000מקומי-ן"מפת8474-841
ן" חניכים במפת8עבור 

               -         10,000עבודה קהילתית8482-840
פעילות , ניהול תקציב המשפחה, ר"מועדון מעגל אח
לקהילה בוכרית

               -           4,000פעולות התנדבות בקהילה8482-841

       130,000     1.00               -שכר 8486-110
שיתוף תושבים במינהלות שכונתיות 

       130,000               -שיתוף תושבים במינהלות שכונתיות 8486-840
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87

רווחה תקציב 2016

הסבר/ שם הסעיף סעיף
הצעת תקציב 

משרות2015
הצעת תקציב 

2016

       306,000     1.75       223,000שכר פרויקט מענה8471-110
1.75משרות 

         80,000     1.00               -שכר פרוייקט מעטפת8471-210
1משרה 

           6,000           6,000טיפול בחבורות רחוב8471-840
קורסים, דמי כיס, נסיעות

         28,000         28,000טיפול בנערה במצוקה8471-841

         50,000       135,000מקלטים לנשים8471-842

         59,000         76,000לנפגעי תקיפה מינית . מ8471-843
מקלט חרום 

       100,000         60,000י"קהילה עד. ת8471-844

         46,000         46,000דירות מעבר-נוער וצעירים 8471-845

       357,000               -פרוייקט מעטפת 8471-846

       195,000               -פרוייקט אפיקים 8471-847

סמים8473

       343,000     2.45       392,000משכורת ושכר עבודה 8473-110
2.45ס נוער משרות "עו

מדריכי סמך ומדריכי חוגים

         42,000               -יחידה לטיפול בהתמכרויות 8473-410
ד"תשלום בגין שכ

       100,000       100,000טיפול בקהילה- סמים 8473-840
 מטופלים 23עבור 

         10,000         10,000בדיקה למשתמשים בסמים8473-843

         60,000         60,000ן ממשלתי"מפת8474-840
ס ממשלתי" חניכים בבי7עבור 

         90,000         90,000מקומי-ן"מפת8474-841
ן" חניכים במפת8עבור 

               -         10,000עבודה קהילתית8482-840
פעילות , ניהול תקציב המשפחה, ר"מועדון מעגל אח
לקהילה בוכרית

               -           4,000פעולות התנדבות בקהילה8482-841

       130,000     1.00               -שכר 8486-110
שיתוף תושבים במינהלות שכונתיות 

       130,000               -שיתוף תושבים במינהלות שכונתיות 8486-840
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הסבר/ שם הסעיף סעיף
הצעת תקציב 

משרות2015
הצעת תקציב 

2016

         80,000               -.טיפול זוגי ופרטני מ8486-841

       324,000     2.48       313,000משכורת ושכר עבודה במימון העירייה8488-110
 משרות 2.48-ח הרשות "עובדים ע

       155,000     1.02         75,000זמניים . ע-נושמים לרווחה 8488-210
1.02משרות 

         65,000         65,000אח בוגר8488-750

         76,000       280,000נושמים לרווחה8488-751
1.02משרות 

       180,000       174,000הפעלת מועדוניות8488-840
מעון , השתתפות הרשות להסעות למועדונית ביתית

אקים מזון למועדוני עולים, רב תכליתי 

עולים8490

         66,000     0.50         64,000משכורת ושכר עבודה8490-110
0.5-משרות

       340,000       408,000מעונות יום8490-842
 ילדים במעונות יום18סידור 

    1,000,000    2,202,000ילדים בפנימיות8490-846
 ילדים בפנימיות עולים13עבור 

       312,000       285,000עולים- מפגרים בפנימייה 8490-849
 חוסים2עבור 

         50,000         50,000משפחות עולים8491-841
ילדים במצוקה

         50,000         50,000משפחות עולים במצוקה8491-842
עבור עזרה ביתית וצרכים רפואיים למשפחות עולים

וסומכת להדרכת משפחות אתיופים

  44,988,000   69.89  8441,404,000פרק כ"סה
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מים וביוב תקציב 2016

הסבר/ שם הסעיף סעיף
הצעת תקציב 

משרות2015
הצעת תקציב 

2016

מים9110

       212,000     1.00       513,000משכורת ושכר עבודה9110-110
 משרות לתאגיד מי שיקמה1השאלת 

       212,000     1.00       91513,000פרק כ"סה

מפעל הביוב9720

       262,000       272,000פירעון קרן-הלוואות ביוב 9720-691

         76,000         91,000פירעון ריבית-הלוואות ביוב 9720-692

         23,000         32,000הצמדה-הלוואות ביוב 9720-693

       361,000       97395,000פרק כ"סה
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תקבולים בלתי רגילים  תקציב 2016

הסבר/ שם הסעיף סעיף
הצעת תקציב 

משרות2015
הצעת תקציב 

2016

פ"פנסיה והוצאות ח

15,115,000107.17ריכוז תשלומי פנסיה9910-310  15,418,000
107.17- משרות

רזרבה

                    -8,070,000מיחזור מלוות 9900-691
קרן

                    -4,180,000מיחזור מלוות 9900-693
הצמדה

402,000        20,000רזרבה לשכר 9920-110

150,000553,000רזרבה לפעולות9920-960

429,000                  -.רזרבה לפעולות מ9920-961

15,000,00016,500,000הנחות ארנונה9950-860
הוצאות בגין הנחות ארנונה

9942,535,000פרק כ"סה  107.17  33,302,000  
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הסבר/ שם הסעיף סעיף
הצעת תקציב 

משרות2015
הצעת תקציב 

2016

פ"פנסיה והוצאות ח

15,115,000107.1715,418,000ריכוז תשלומי פנסיה9910-310
107.17- משרות

רזרבה

              -8,070,000מיחזור מלוות 9900-691
קרן

              -4,180,000מיחזור מלוות 9900-693
הצמדה

402,000        20,000רזרבה לשכר 9920-110

150,000363,000רזרבה לפעולות9920-960

429,000              -.רזרבה לפעולות מ9920-961

15,000,00016,500,000הנחות ארנונה9950-860
הוצאות בגין הנחות ארנונה

  107.1733,112,000 9942,535,000פרק כ"סה

הסבר/ שם הסעיף סעיף
הצעת תקציב 

משרות2015
הצעת תקציב 

2016

פ"פנסיה והוצאות ח

15,115,000107.1715,418,000ריכוז תשלומי פנסיה9910-310
107.17- משרות

רזרבה

              -8,070,000מיחזור מלוות 9900-691
קרן

              -4,180,000מיחזור מלוות 9900-693
הצמדה

402,000        20,000רזרבה לשכר 9920-110

150,000363,000רזרבה לפעולות9920-960

429,000              -.רזרבה לפעולות מ9920-961

15,000,00016,500,000הנחות ארנונה9950-860
הוצאות בגין הנחות ארנונה

  107.1733,112,000 9942,535,000פרק כ"סה
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 ניתוח שכר ומשרות כללי 
תקציב 2016 ותקציב 2015 באלפי ש”ח

תקציב 2016

שם הסעיף / הסברסעיף
תקציב 2016תקציב 2015

 משרות   עלות   משרות   עלות  

 3.00  1,859  3.00  1,901  שכר הנהלת העירייה  6111110 

 1.70  598  1.70  579  מבקר הרשות  6120110 

 6.10  1,026  4.00  853  שכר מזכירות הנהלה  6130110 

 1.00  191 -- שכר דובר   6140110 

 6.44  1,158  4.89  911  שכר מנגנון  6150110 

 2.00  767  2.00  968  שכר לשכת מנכ״ל   6160110 

 2.00  441  2.18  486  שכר מחלקת רכש ולוגיסטיקה  6161110 

 6.30  1,578  6.06  1,450  שכר ייעוץ משפטי  6170110 

 10.50  2,408  10.50  2,402  שכר גזברות  6210110 

 10.00  1,626  9.00  1,388  שכר גבייה  6230110 

 6.00  715  6.00  615  שכר אכיפת גביה   6231110 

 3.00  531  2.00  171  שכר מנהל שפ״ע  7110110 

 1.00  105  3.00  250  שכר שרותי ניקיון  7122110 

 1.00  162  2.00  254  שכר איסוף וביעור אשפה  7123110 

 5.00  687  4.00  599  שכר רישוי עסקים  7133110 

 1.00  156  1.00  182  שכר ביטחון  7210110 

 1.00  172  1.00  164  שכר מנהלת פרויקט עיר ללא אלימות  7211110 

--- 30  עובדים זמניים עיר ללא אלימות אכיפה  7212210 

-138- 139  עובדים זמניים עיר ללא אלימות חינוך  7213210 

 1.20  168  0.50  70  עובדים זמניים עיר ללא אלימות רווחה  7216210 

 3.00  583  3.00  534  שכר הג״א  7230110 

 7.00  1,252  8.00  1,240  שיטור קהילתי  7280110 

 3.50  652  2.00  466  שכר הנדסת תשתיות   7310110 

 9.60 1830 7.93  1,496  שכר הנדסה ובנין עיר  7320110 

 3.50  526  2.00  215  שכר וועדה לבנין עיר  7321110 

 1.00  270  2.00  375  שכר נכסים ציבוריים  7410110 

 10.00  1,427  4.00  811  שכר דרכים ומדרכות  7420110 

 2.00  305  4.00  495  שכר תאורת רחובות  7430110 

 1.00  197  1.00  197  שכר בטיחות בדרכים   7440110 

 3.31  357  11.25  1,149  שכר גנים ונטיעות  7460110 

 1.00  133  2.00  279  שכר מוקד עירוני  7610110 

 0.50  38 -- שכר תרבות הדיור  7640110 
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שם הסעיף / הסברסעיף
תקציב 2016תקציב 2015

 משרות   עלות   משרות   עלות  

-- 1.00  251  שכר פיקוח עירוני מינהל  7810110 

 4.00  656  3.00  498  שכר פיקוח עירוני אזורי   7820110 

 3.00  390  3.00  342  שכר פיקוח עירוני חניה  7830110 

-- 0.50  45  שכר רכזת גמלאים ומתנדבים   8220110 

 1.00  119 -- שכר תרבות תורנית   8270110 

 4.10  460  4.35  466  קליטת עליה  8620110 

 1.00  265 -- הגנת הסביבה   8710110 

 1.00  212  2.00  513  שכר מים  9110110 

 107.17  15,418  108.38  15,115  שכר פנסיה  9910310 

- 402 - 20  רזרבה לשכר   9920110 

 235.42 40,037 232.75  37,981 סה״כ

 ניתוח שכר ומשרות כללי 
תקציב 2016 ותקציב 2015 באלפי ש”ח

תקציב 2016
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שם הסעיף / הסברסעיף
תקציב 2016תקציב 2015

 משרות   עלות   משרות   עלות  

 17.60  2,961  13.70  2,823  שכר מינהל אגף החינוך  8110110 

- 100 - 80  משכורת ושכר עבודה זמניים  8110210 

- 35 - 20  משכורת ושכר זמניים לצרכים מיוחדים  8110221 

 51.60  5,598  51.60  5,212  שכר סייעות בגנ"י  8122110 

 0.74  80  2.08  210  שכר מ. מקום לעוזרות גננות  8122210 

- 121 - 73  שכר עובדים זמניים בגנ"י   8122211 

 4.00  286 -- שכר סייעות בגנ"י )חרדי ( מ.  81221110 

 18.00  1,358  21.50  724  סייעת שנייה לגנ"י  8123110 

 14.41  1,739  17.66  1,911  שכר בתי ספר יסודיים  8132110 

 0.16  89  0.22  135  משכורות זמניים לבתי ספר   8132210 

 18.05  1,935  17.42  1,725  שכר סייעות כיתתיות   8133110 

 43.99  4,005  41.04  3,521  שכר מלוות צמודות בחינוך המיוחד  81331110 

 12.28  1,254  11.52  1,072  שכר סייעות צמודות   81332110 

 - 30  0.13  23  שכר עובדים זמניים חונכים  8133210 

- 80 - 80  פרויקט תלמ זמניים  8141210 

 1.46  268  1.67  372  שכר מורים חטיבת בניים   8140110 

 11.85  1,419  10.50  1,200  עובדי מנהל חטיבת בניים   8142110 

 2.90  447  3.10  447  שכר בקור סדיר  8149110 

 11.70  1,473  9.95  1,260  עובדי מנהל חט"ע  8157110 

 53.60  9,784  49.00  9,117  עובדי הוראה יובלים   8157111 

 1.00  174  1.00  166  שכר קב"ט  8171110 

 13.46  2,294  13.46  2,212  שכר שפ"י  8173110 

- 41 - 37  פסיכולוגים זמניים  8173210 

 7.85  685  4.27  318  סייעות רפואיות   8174110 

 1.00  162  1.00  145  מועדוניות רווחה חינוכית  8176110 

 8.98  1,100  8.85  1,038  שכר מועדוניות  81761110 

 4.58  530  4.74  524  שכר קידום נוער  8179110 

 0.70  58  1.00  40  שכר קידום נוער זמני  8179210 

 2.50  309 - 132  התוכנית הלאומית  81796210 

 302.39  38,415  285.39  34,617 סה"כ

 ניתוח שכר ומשרות חינוך 
תקציב 2016 ותקציב 2015 באלפי ש”ח

תקציב 2016
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שם הסעיף / הסברסעיף
תקציב 2016תקציב 2015

 משרות   עלות   משרות   עלות  

 32.59  6,007  30.07  5,474  שכר מינהל רווחה  8410110 

 0.50  73  0.50  81  שכר טיפול במשפחה עו"ס   8422110 

 2.80  424  1.95  212  שכר מרכזת + עו"ס  8424110 

 3.52  591  3.98  480  שכר טיפול בילד ובנוער  8435110 

 0.80  124  0.80  121  שכר עו"ס מועדוניות משותפות  8435111 

 0.50  155  1.49  366  שכר עו"ס התוכנית הלאומית   8435112 

 2.60  340  2.60  335  שכר מדריכים לקשישים  8444110 

 10.95  1,379  10.87  1,341  שכר מע"ש  8452110 

 0.55  66  0.55  51  שכר מדרכים למפגרים  8453110 

 4.90  436  4.73  405  שכר סייעת לווי  8467110 

 1.75  306  1.59  223  שכר פרוייקט מענה  8471110 

 1.00  80 -- שכר פרוייקט מעטפת   8471210 

 2.45  343  2.50  392  שכר עו"ס נוער  8473110 

 1.00  130 -- שכר עובדי מנהלות שכונתיות   8486110 

 2.48  324  2.48  313  שכר עובדים שכונתיים   8488110 

 1.02  155 - 75  נושמים לרווחה ע. זמניים  8488210 

 0.50  66  0.50  64  שכר עולים  8490110 

 69.89  10,999  64.60  9,933 סה"כ

 ניתוח שכר ומשרות רווחה 
תקציב 2016 ותקציב 2015 באלפי ש”ח

תקציב 2016
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תקציב 2016תקציב 2015
 משרות   עלות   משרות   עלות  

 235.42  40,037  232.75  37,981 שכר כללי
 302.39  38,415  285.39  34,617 שכר חינוך
 69.89  10,999  64.60  9,933 שכר רווחה
 607.70  89,431  582.74  82,531 סה״כ כללי

 ריכוז הוצאות ומשרות 
תקציב 2016 ותקציב 2015 באלפי ש”ח

תקציב 2016




