
 גביה ותקציבים 
 ועדים מקומיים  

 ישובים בגזברות רפרנטית -דניאלה חן: מציגה
                



 הכנת תקציב

הכנת תכניות עבודה על 
ידי הועדות בישוב ואישורן  

 על ידי ועד הישוב

 איסוף נתונים

לקראת חודש 
 אוגוסט

דיון וקבלת 
החלטות וסדרי  

 עדיפויות

הגשת תקציב  
30.10 

  -שלבי הכנה
 בדרך לתקציב מאושר



מיסי ועד  
 מקומי

 

החזר 
מגביית  
 ארנונה

 

השתתפות  
בסל 

 שירותים 

השתתפות  
בשכר  

 ק"ענ
 

מקורות 
 נוספים

 

 תקציב ועד מקומי

החזר ועד מקומי   15%

 מגביה בפועל

 מגביה מרוכזת 5%



 הכנות לקראת הגשת תקציב שנתי 
 איסוף נתונים

 ברמת המועצה
 למגורים' מרסך 
אחוזי גבייה 
מס ועד מקומי בצירוף שיעור העדכון 
סל שירותים 
תקציבים נוספים ממחלקות שונות 

 ברמת הישוב
 גינון וכו, מים, חשמל: קבועותהוצאות  ' 
צפי לעלות העסקת עובדים 
שכירויות עבור מבנים: הכנסות נוספות 
ביטחון וכו, ועדת תרבות: ריכוז מידע מהועדות השונות  ' 



 אחרי הכנת התקציב

 חודש אוגוסט -התקציבמאשרים  בוועד הישוב את צו המיסים ואת 
 1.10עד  -(ישובים רפרנטית)הגשת התקציב לגזברות 
 30.10עד  -המועצהאישור התקציב במליאת 
מתן סל שירותים בשתי פעימות: 

 באישור התקציב במליאה' אמחצית  
 הכספי במליאה' באישור הדוח' במחצית   

 



עלות   פעילות תחום

 משוערת

תאריך 

 יעד

 הערות

 מינהלה 

  

        

 חזות 

  

        

 תרבות 

  

        

  

  

        

  

  

        

 תכניות עבודה לדוגמא



 עדיפויותסדרי דיון וקבלת החלטות 
 :  המועצה מעודדת עצמאות יישובית בקבלת ההחלטות מלבד הדגשים הבאים

 

30%חזות הישוב , 40%תרבות , 30% מינהל -חלוקה לתחומים 
בניית תכנית שנתית בשאיפה לשיפור מתמיד   -המשכיות 
האצלת סמכויות אשר בטיפול הועד המקומי בתחומים רחבים 
  סל שירותים אותו מעניקה הרשות 

 

   תרבות

 מינהל סביבה

   לציין שהביצוע בפועל חייב להתקיים לפי התקציב  חשוב * 
 הוצאות בלתי צפויותאלא אם כן היו ,המתוכנן  

 :דוגמא



 תחומי האצלת סמכויות לוועדים מקומיים   -מטה יהודה

 פירוט תחום

 בתי כנסת, מקווה, נוער  מועדון, בית העם אחזקת מוסדות ציבור•

 י המועצה"אזוריים ע אחזקת בתי עלמין יישוביים•

 ארנונה ומס וועד גבייה•

 מלבד פינוי גזם גינון•

 הדברת זבובים ויתושים, טיפול מונע הדברה  •

 שמירה יישובית מלבד יישובי קו התפר שבאחריות מועצה שמירה וביטחון•

 ,                       יישוב -תחזוקה ובטיחות באחריות מתקני משחקים•
 י המועצה"ע –ביצוע 

 חוגים, טקסים, הצגות, מופעים, חגים תרבות•

 העסקת מדריך נוער, הנוער תמיכה בתנועת, פעילות שוטפת לבני הנוער נוער•

 פעילויות ראש חודש, שיעורי תורה דת ותרבות תורנית•

 קיום פעילויות ספורט, רכישת ציוד ספורט ספורט•



 
ישובים ומנהלת מחלקת הנהלת חשבונות  רפרנטית -דניאלה חן 
 02-9958758 -'טל   

  yehuda.org.il-Danielah@m :ל"דוא   
  
 
 
 

 ...שמרו על קשר
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