
י  מ ו ק מ ה ד  ע ו                  ה
 

 תאריך: _____________         

 לכבוד

 המועצה האזורית

 

 א.ג.נ.,

 ________הצעת תקציב וצו המיסים לשנת הנדון: 

 

שאושרה על ידי הועד  _________רצ"ב הצעת תקציב וצו המיסים לשנת  .1

 המקומי בישיבה מיום _________.

 

המיסים של המועצה וכן היטל מיסים של ההצעה כוללת היטל ארנונה על פי צו  .2

 הועד המקומי, תקציב הועד , בהתאם להוראות חוקי ההסדרים.

 

 מיסי הועד המקומי שייגבו מהתושבים יהיו צמודים בהתאם לחוק. .3

 

 לאחר שמליאת המועצה האזורית תאשר את הצעת התקציב ואת צו המיסים .4

במועד סמוך למועד האישור ולפעול בהתאם אנו נפעל לפרסמם על לוח המודעות           

 להם.

 

 ב נתונים נוספים על הישוב.”מצ .5

 

    ________________  _________________ 

 הועד חבר           יו"ר הועד           

 המקומי              המקומי            
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י  מ ו ק מ ה ד  ע ו                  ה
 

 הצעת תקציב

 

הצעת תקציב    
1022 

תקציב 
1020 

ביצוע 
1020 

 באלפי ש"ח באלפי ש"ח באלפי ש"ח   

 ריכוז הכנסות

    מיסים .1

    מהאגודה השיתופיתהכנסות  .2

    תחזוקה .3

    תברואה .4

    תרבות, נוער וספורט .5

    שירותים נוספים .6

    הכנסות אחרות .7

    סה"כ הכנסות 

  ======= ======= ======== 

 
  מספר משרות ריכוז הוצאות

     מיסים למועצה אזורית .8

     תשלומים לרשות המקומית .9

     מינהלה .11

     תחזוקה .11

     תברואה ואיכוה"ס 12

     תרבות, נוער וספורט 13

     שירותים נוספים .14

     בלתי רגילות ובלתי צפויות  .15

     סה"כ הוצאות 

  ======= ======= ======= 
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 הצעת תקציב

הצעת תקציב    
1022 

 1020ביצוע  1020תקציב 

 באלפי ש"ח באלפי ש"ח באלפי ש"ח   

 פירוט הכנסות

    מיסים .1

    ארנונה למגורים  מיסים מתושבים עבור 1.1 1111111121

    רותיםעבור שיועד המקומי ומיסים ל 1.2 1111111121

    עפ"י חוק –הנחות ממיסים        1.3 1151111131

    ועד מקומי  –הנחות ממיסים        1.4 1151111131

    סה"כ מיסים 

    לחינוך רשות המקומיתמההכנסות  .2

    חינוך )מעונות יום( 2.1 1312411411

    (3-6חינוך גני ילדים ) 2.2 1312211411

    חינוך יסודי ומעלה 2.3 1313211411

    צהרונים 2.4 1312511411

    לחינוךרשות מהסה"כ הכנסות  

    הכנסות מהרשות לשירותים מקומיים .3

    לתחזוקת חשמל ותאורת רחוב 3.1 

    לגינון ותברואה 3.2 1246111411

    לתחזוקה כללית  3.3 1212111411

    סה"כ הכנסות מהרשות לשירותים מקומיים 

    לבטחון שוטףהכנסות  .4

    מהרשות המקומית 4.1 1227111411

    מהתושבים 4.2 

    סה"כ הכנסות לבטחון 

    הכנסות בגין תרבות, נוער וספורט .5

    תרבות וחגים 5.1 1322111511

    ספריה  5.2 1323111511

    נוער 5.3 1328111511

    מתקני ספורט 5.5 1329211511

    בריכת שחיה 5.6 1329211511
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 הצעת תקציב

 

 

    הכנסות אחרות .7

    ריבית והצמדה 7.1 1532111521

 7.2 ..................................    

 7.3 ..................................    

    סה"כ הכנסות אחרות 

    סה"כ הכנסות 

  ====== ====== ======= 

 המשך - פירוט הכנסות

הצעת תקציב    
1022 

תקציב 
1020 

 1020ביצוע 

 באלפי ש"ח באלפי ש"ח באלפי ש"ח   

    הכנסות בגין שירותים נוספים .6

    שירותי דת 6.1 1351111511

    בטחון 6.2 1222111511

    רווחת קהילה 6.3 1352111511

    בריאות 6.5 1332111511

    סה"כ הכנסות בגין שירותים מקומיים 
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 הצעת תקציב

הצעת    
 1022תקציב 

 1020ביצוע  1020תקציב 

 באלפי ש"ח באלפי ש"ח באלפי ש"ח   

 פירוט הוצאות

    ארנונה .8

    ארנונה למועצה האזורית 8.1 2110000210

    ה למועצה אזוריתהנחות מארנונ 8.2 2119000990

    סה"כ ארנונה 

    תשלומים לרשות המקומית .9

    (1-3מעונות יום )  –חינוך  9.1 2921900190

    (3-5חינוך גני ילדים )  9.2 2921100190

    חינוך יסודי ומעלה 9.3 2920100190

    צהרונים 9.5 2921900190

    השתתפות מרכז קהילתי 9.5 2199000190

    סה"כ תשלומים לרשות המקומית 

    מנהל .11

    שכר ושונות -מינהלה  11.1 2922000210

    הוצאות שכר 11.2 2922000220

    הוצאות משפטיות 11.3 2921000992

    הוצאות ביקורת 11.5 2921000190

    הוצאות עמלה וריבית 11.5 2902000920

    רותהוצאות מינהלה אח 11.5 2922000990

    אחר 11.7 2922000190

    סה"כ הוצאות מינהל 

    תחזוקה .11

    מבנים ומתקני ציבור 11.1 

    תחזוקה 11.1.1  2199000910

    חשמל 11.1.2  2199000902

    תיקונים  11.1.3  2199000190

    ציוד 11.1.5  219900190

    גינון ציבורי 11.2 

    מים לגינון 11.2.1  2199000901

    עבודות קבלניות 11.2.2  2199000190

    עבודות גינון 11.2.3  2199000192
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הצעת     
 1022תקציב 

 1020ביצוע  1020תקציב 

 באלפי ש"ח באלפי ש"ח באלפי ש"ח    

 המשך - פירוט הוצאות

    חומרים/כלים לגינון 11.2.5  2199000110

    חובותתאורת ר 11.3 

    תחזוקה 11.3.1  2190000910

    תשלום לחברת חשמל 11.3.2  2190000902

    כבישים וניקוז 11.5 

    תיקונים 11.5.1  2199000910

    חומרים 11.5.2  2199000110

    תמרור -שילוט   11.5.3  2191000190

    גידור 11.5 

    עבודה 11.5.1  2199000190

    חומרים 11.5.2  2199000110

    סה"כ הוצאות תחזוקה 

    תברואה 12

    טאוט רחובות 12.1 2121100190

    ניקיון רחובות 12.2 2121100192

    עבודות כפיים 12.3 2121100191

    עבודות מיכון ) שופל, טרקטור וכדומה( 12.5 2121000190

    פינוי פסולת וגזם 12.5 2121000199

    מכולות פסולת מוצקה 12.5 2121200199

    עבודה –הדברת מזיקים ומכרסמים  12.7 2121000190

    חומרים –הדברת מזיקים ומכרסמים  12.8 2121000110

    תחזוקת תחנות מעבר 12.9 2121000199

    עבודות קבלניות אחרות 12.11 2121000190

    סה"כ הוצאות תברואה 

    תרבות, נוער וספורט .13

    פעילות תרבות חגים וחגיגות 13.1 

    פעולות 13.1.1  2912000190

    שכר/קבלנים 13.1.2  2912000190

    חומרים 13.1.3  2912000110

    נוער 13.2 

    פעולות 13.2.1  2919000190

    שכר הדרכה 13.2.2  2919000120

    חומרים 13.2.3  2919000110

    ספריה 13.3 

    שכר 13.3.1  2910000220
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הצעת     
 1022תקציב 

 1020ביצוע  1020תקציב 

 באלפי ש"ח באלפי ש"ח באלפי ש"ח    

    רכישת ספרים 13.3.2  2910000910

    חומרים 13.3.3  2910000110

    אחר 13.5 

    חוגים 13.5.1  2911000190

    עולותפ 13.5.2  2911000192

    מתקני ספורט 13.5.3  2911000910

    בריכת שחיה 13.5.5  2911000912

    סה"כ הוצאות תרבות, נוער וספורט 

    שירותים נוספים 15

    שירותי דת 15.1 

    בית כנסת 15.1.1  2990000910

    בית עלמין 15.1.2  2990000912

    פעולות דת 15.1.3  2990000190

    בטחון 15.2 2111000110

    רווחת הקהילה 15.3 2990000110

    בריאות ) אחזקת מרפאה (  15.5 2900000910

    סה"כ הוצאה שירותים נוספים 

    הוצאות בילתי רגילות ובלתי צפויות 15

    העברה לקרן פיתוח 15.1 

    הנחות ממיסים ארנונה ועד מקומי 15.2 2119000992

    2113השתתפות בתוכנית התייעלות  15.3 

 15.5     

 15.5     

    סה"כ הוצאות בלתי רגילות ובלתי צפויות 

    סה"כ הוצאות 
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 נתונים סטטיסטיים ואחרים

 

 -נכון ל   
22.2.102 

 -נכון ל
202.2.10 

     

   אוכלוסיה .1

   5ילדים עד גיל  

   בגן טרום חובהילדים  

   ילדים בגן חובה 

   ילדים בבית ספר עממי 

   ילדים בחטיבת ביניים 

   ילדים בתיכון 

   בשרות צבאי חובה 

    

   51נשים עד גיל  

   55גברים עד גיל  

   55מעל הגיל  

   סה"כ אוכלוסיה 

    

   מספר יחידות דיור .2

    

   במ"רסה"כ שטח יחידות דיור  .3

    

   יחידות עסקיות .5

   סוג ושטח במ"ר: 
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  1022 1020 

    

 סה"כ תעריף מ"ר סה"כ תעריף מ"ר  

       )לפי חוק ההסדרים( פירוט חיוב ארנונה .2

       למועצה האזורית -ארנונה כללית  

       מבני מגורים 

       אחר 

       אחר 

        

       )לפרט את הנכסים( ארנונה לועד המקומי 

       מגורים.......................................... 

       מגורים.......................................... 

       מגורים.......................................... 

 .………………………………       

 ....................................................       

 ....................................................       

 ....................................................       

        

       פרטים נוספים .3
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                שהתקיימה ביום                          פרוטוקול ישיבת הועד המקומי

 

 :חברי הועד הנוכחים

 

   .5  -. יו"ר 1

2.   7.  

3.     

5.     

5.     

 

 : ..................................................................................... חברי הועד הנעדרים

 

הטלת ארנונה כללית ומיסים של הועד המקומי )מיסי ועד( לשנת : על סדר היום

 .2111הכספים 

 

הועד המקומי החליט על הטלת ארנונה כללית של הועד המקומי )מיסי ועד( לשנת 

 (11.1.1 - 11.31.12) 1211הכספים 

לן: "צו )לה 0958 -בתוקף סמכותי לפי צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, תשי"ח 

המועצות האזוריות"(, פקודת המועצות המקומיות )נוסח חדש( )להלן: "הפקודה"( ולפי חוק 

)להלן: "חוק  0992 -הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעד התקציב( התשנ"ג 

ההסדרים"( והתקנות שהותקנו לפיו )להלן: "התקנות"( ולפי כל דין, מחליט בזה הועד 

  2118טה בדבר הטלת ארנונה כללית של הועד המקומי לשנת הכספים המקומי  את ההחל

 כדלקמן

   

 בנין המשמש או המיועד לשמש למגורים 0

 מ"ר ראשונים ___________ ש"ח 111לכל 

  מ"ר ראשונים________________ ש"ח 111לכל מ"ר  מעל 

 

 

 
 ישמשו גם את הועד יואב א. השומות והמדידות המשמשות למועצה האזורית  .2

 המקומי לצורך קביעת גודל הנכסים שבתחום הישוב.            



 

 00 

 

 בקשות להנחה בארנונה ועד מקומי ידונו כדלקמן: .ב
 ע"י גזבר המועצה-הנחות שאינן טעונות אישור ועדת הנחות  .0

 ע"י ועדת ההנחות של המועצה.-הנחות הטעונות אישור ועדת הנחות .2
 
 ד ע"י   המחזיקים בנכס.הארנונה המוטלת עפ"י החלטה זו, תשולם לוע .3
 
5.  

  1.1.2111מועד תשלום הארנונה המוטלת עפ"י החלטה זו, הוא יום  א. 
על אף האמור בסעיף א' דלעיל, רשאי החייב בתשלום הארנונה לשלמה        ב.

 חודשיים.-תשלומים שווי קרן, דו 5  -ב

   

ויות התשלומים ישולמו בתוספת הפרשי הצמדה שיחושבו על פי חוק הרש 

 .1981 -המקומיות )ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה( התש"ם 

 

5.  

 31.3.2111ניתן להגיש בקשה להנחה לא יאוחר מתאריך  א. 

 למשלם בהוראת קבע את התשלומים התקופתיים תינתן הנחה בשיעור של  ב. 

 . )שני אחוזים(2% 

5.  

יום מהיום בו קיבל את הודעת  91מי שחויב בארנונה עפ"י החלטה זו רשאי  תוך  א. 

התשלום, להשיג עליה בכתב על יסוד טענה מהטענות המשמשות עילה להשגה 

בגין ארנונה המוטלת על ידי המועצה כמפורט בחוק הרשויות המקומיות )ערר על 

 . 1975 -קביעת ארנונה כללית( התשל"ו 

סרה לו יום מיום שנמ 31הרואה עצמו מקופח מהתשובה להשגה, רשאי תוך  ב.

התשובה, לערור עליה בפני ועדת הערר שליד,  המועצה הכל כאמור בחוק 

 .1975הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, התשל"ו 

 

 תוצאות ההצבעה

  . בעד ההחלטה

  . נגד ההחלטה

  . נמנע/ים

 

 (מחק את המיותרההחלטה התקבלה / לא התקבלה )

    

 חתימת יו"ר הועד    


