
 
 

 

 

  
 26/02/2019תאריך: 

 

 2019/07מן המניין מס' לא פרוטוקול ישיבת מועצה 
 

 .17:15בשעה  26/02/2019 -ה חמישי הישיבה נערכה במשרדי המועצה המקומית עין קניה ביום 
 

 בישיבה השתתפו:
 

 המועצה. ראש, ואיל מוגרבי .1

 , חבר מועצה.תאמר ספדי .2
 , חבר מועצה.נאדר ח'טיב .3

 עצה., חבר מוחסן מוגרבי  .4

 .(חור)הגיע בא , חבר מועצה.רג'ואן דעבוס .5
 

 : ובישיבה נוכח
 רולן עזאם, מנכ"לית/גזברית. .1

 עו"ד ראפת מונדר, יועמ"ש המועצה. .2

 
 נושאים לדיון סדר יום:

 
 2019 הצעת תקציבאישור 

 דיון:
על ידי גזברית המועצה לאחר התייעצות עם  נההוכ 2019תקציב לשנת הצעת ה  ואיל :

הצעת התקציב הועברה  לעיונכם, אבקש מגזברית של המועצה, החשב מלווה 
 .2019המועצה לתת הסבר על הצעת התקציב לשנת 

 
מנהל מחלקת הרווחה, בהתאם לצרכים ועל התקציב הוכן על ידי בשיתוף   רולאן:

 .2019סמך ההנחיות לאישור התקציב הרגיל לשנת 
 

יו אקונומי של לפי המצב הסוצ 2ניה מדורג בדירוג מס' ק-הכפר עין
 דבר המשפיע על הכנסות העצמיות של הרשות.  ההאוכלוסיי

 
 :2018לעומת הצעת תקציב מאושרת לשנת  2019להלן עיקרי השינויים בתקציב 

 
 :הכנסותא. 

המועצה ממשיכה במדיניותה להעלאת אחוזי הגביה בכך שיתאפשר  : כללית ארנונה
 'ית עין קניה  החליטה בישיבתה מסיצוין כי המועצה המקומ שחרור המענק המותנה.

 .2018לעומת  2019בשנת  0.34%-להעלות את הארנונה ב 09/2018
בל , הדבר קי01.01.2015מפעל המים הועבר לתאגיד התנור החל מתאריך    :  מפעל מים

התקציב הן בהכנסות והן בהוצאות, המעוצה תמשיך לגבות אגרות מים ביטוי בהצעת 
 .בשנה זו בגין פיגורים

 ההכנסות העצמיות חינוך ירדו ויתוקצבו בהתאם לביצוע שנה קודמת. :  חינוך עצמיות



 
 

 

 

 בהתאם לביצוע שנה קודמת. :  עצמיות רווחה
 בהתאם לתקציב שנה קודמת.                             :  עצמיות אחר

 בהתאם לתקציב שנה קודמת. : תקבולים ממשרד חינוך
, לא  2018ציב נעשה בהתאם לתקציב דו"ח אוקטובר התק : תקבולים ממשרד הרווחה

 140.השינוי היה בסך 2018נלקחו בחשבון החריגות מהתקציב ששולמו בחודש דצמבר 
 אש"ח .

 עפ"י תקצבים מאושרים ממשרדי ממשלה: : תקבולים ממשלתיים אחרים
 ₪.אלף  19הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים  .1

 ₪.אלף  120משרד המידע והטכנולוגיה  .2

 ₪.אלף  50משרדי ממשלה שונים  .3
 בהתאם להנחיות משרד הפנים .    : מענק כללי לאיזון

 אש"ח. 820ממענק האיזון, בסך  15%הסכום לא כולל מענק מותנה בשיעור 
 מאושרים ממשרד הפנים: םתקציביעפ"י   : מענקים אחרים משרד הפנים

 אש"ח. 157קרן צמצום פערים בסך  .1
 "ח.אש 114תוכנית צוערים בסך  .2

 בהתאם לתקציב שנה קודמת,   : תקבולים אחרים
 לא נלקחו בחשבון בתקציב השנה עודפים משנים קודמות.     

 אין תקציב. : הכנסות חד פעמיות ובגין שנים קודמות
 .2018על סמך ההנחות שנתנו בשנת  : הנחות ארנונה

 אין תקציב. : הכנסה לכיסוי גרעון נצבר       
 אש"ח. 820ממענק האיזון, בסך  15% : הכנסה מותנה       

 
 :הוצאותב.   

 ההפרש נובע::  שכר כללי
 600היתה התחשבנות לסיום העסקת הגזבר הקודם וראש הרשות בסך  2018בשנת 
 אש"ח.

 באמצע שנה קודמת אוישו שתי משרות חדשות: מנהל יחידת נוער וצוער. 
 אש"ח. 228היוון פנסיה לבקשת הגזבר הקודם בסך 

 בו שתי משרות חדשות: עובד אחזקה ומזכירת ראש רשות.תוקצ
 בהתאם לביצוע שנה קודמת. :פעולות כלליות    

 אין תקציב. :מפעל המים
 לפי ביצוע שנה קודמת, יש לעיין בהסברים שכר ומשרות. : שכר חינוך

 מביטול נובעתהירידה  .2018התקציב הוכן בהתאם להוצאות בשנת   : פעולות חינוך
 אש"ח. 576השינוי בסך  ני ילדים חובה וטרום חובה.הסעות ג

 , יש לעיין בהסברים ופירוטים שכר ומשרות.2018לפי ביצוע  : שכר רווחה   
עד לחודש בהתאם לתקציב המאושר ע"י משרד הרווחה וההוצאה בפועל  : פעולות רווחה

, לא נלקחו בחשבון התקבולים ממשרד הרווחה בגין 2018לשנת אוקטובר 
 ות מהתקציב.חריג

 
  בהתאם לתחזית פירעון מלוות בפועל . : פירעון מלוות ביוב
 אין תקציב. : פירעון מלוות אחר

 בהתאם לתקציב שנה קודמת.: הוצאות מימון
 אין תקציב.    : הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות

 . 2018על סמך ההנחות שניתנו בשנת :  הנחות ארנונה



 
 

 

 

 ין תקציב.א: הוצאות לכיסוי גרעון נצבר
 ממענק האיזון.  15%  : הוצאות מותנות

 
 2019להלן בקצרה תכנית פיתוח לשנת 

           

 :200בניית גן ילדים ת.ב.ר.  .א
 
לצורך בניית גן ילדים. ₪ 751,919משרד החינוך אשר למועצה תקציב בסך  -

 

 :201המשך ביצוע מגרש דשא סינטטי שחבק ת.ב.ר.  .ב
 

אש"ח מקרנות  176אש"ח. המועצה תפריש סך  600דשא סינטטי בסך  טוטו וינר תקצב בניית מגרש -
הרשות בגין השלמת הפרויקט. הפרויקט בביצוע.

 :204המשך תוכנית תמרור ת.ב.ר.  .ג
 

אש"ח לתוכנית תמרור. הפרויקט בביצוע. 120המועצה קיבלה הרשאה בסך  -

 :205שיפוץ בית עלמין ת.ב.ר.  .ד
 

אש"ח לשיפוץ בית עלמין. הפרוייקט בשלב התכנון. 383בסך המועצה קיבלה תקציב ממשרד הפנים  -

 :209ציוד וריהוט לגני ילדים ת.ב.ר.  .ה
 

אש"ח לצורך הצטיידות במוסדות  200המועצה ביקשה תקציב מהיתרות שלה במפעל הפייס סך  -
חינוך. הפרוייקט בשלב ביצוע.

 :213ציוד מועדון רב נכותי ת.ב.ר.  .ו
 

אש"ח. השתתפות הרשות  299ת ציוד למועדון בסך יילם לקנהמועצה קיבלה תקציב מקרן ש -
בשלב ביצוע. הפרויקט.  10%אש"ח  33מהקרנות בסך 

 :214תכנון מקלט ציבורי ת.ב.ר.  .ז
 

אש"ח לתכנון מקלט ציבורי. 165המועצה קיבלה תקציב בסך  -
הפרוייקט בשלב ביצוע. -

 
 

 



 
 

 

 

הסעיף 

התקציבי

 ביצוע 

2016

תקציב 

מאושר 

2017

ביצוע 2017

תקציב 

מאושר 

2018

ביצוע  

2018

הצעת 

תקציב 

2019

ראה 

רשימה
אחוז שינויסכום שינוי

צד הכנסות 

1,6481,6501,6681,9001,8891,9501613%ארנונה כללית

6750283327262-1-4%מפעל המים

2322356210482813-1-1%עצמיות חינוך 

1621194846454-1-2%עצמיות רווחה

4,0394,1613,7743,5443,4153,52151063%עצמיות אחר

6,0026,1175,5525,6295,4595,6231643%סה"כ   עצמיות

2,8132,9502,6953,4033,2903,40761174%תקבולים משרד החינוך

1,1271,2221,5412,0542,0541,9137-141-7%תקבולים משרד הרווחה 

5731003314452541898-65-26%תקבולים ממשלתיים אחרים

4,7785,5165,5565,4685,4684,6459-823-15%מענק כללי לאיזון

935029684588327110-612-69%מענקים אחרים ממשרד הפנים

10,2269,78810,41912,21511,94910,425-1,524-13%סה"כ   תקבולי ממשלה

1,654043195672952611-203-28%תקבולים אחרים

1,1001,100120הכנסות ח"פ ושנים קודמות

1,2361,1501,0051,1891,3581,21413-144-11%הנחות ארנונה

00000140הכנסה לכיסוי גרעון נצבר

19,11818,15518,50719,98919,49517,788-1,707-9%סה"כ הכנסות ללא מותנה

00082015820הכנסה מותנה

19,11818,15518,50719,98919,49518,608-887-5%סה"כ הכנסות כולל מותנה

צד הוצאות

3,1023,2003,2244,2554,2393,91816-321-8%שכר כללי

6,5296,5006,4025,7915,6404,75417-886-16%פעולות כלליות

00000180מפעל המים

9,6319,7009,62610,0469,8798,672-1,207-12%סה"כ כלליות

1,4541,4501,4101,5551,5451,57919342%שכר עובדי חינוך

3,6363,6403,7713,8793,8813,30320-578-15%פעולות חינוך

5,0905,0905,1815,4345,4264,882-544-10%סה"כ חינוך

37045051276464966121122%שכר  רווחה

1,2521,3201,5582,0772,0361,94322-93-5%פעולות  רווחה

1,6221,7702,0702,8412,6852,604-81-3%סה"כ רווחה

41940440338838837023-18-5%פרעון מלוות 

3741334943462537%הוצאות מימון

23300196228029-228-100%הוצאות ח" פ ובגין שנים קודמות

1,2371,1501,0071,0351,3581,21427-144-11%הנחות ארנונות

00820820הוצאה מותנית

0000000סה"כ הוצאות כולל מותנה

18,27018,15518,32019,98920,00718,608-1,399-7%עודף  ) גרעון (

84801870-5120

-3%

מועצה מקומית עין קניה

טבלה  1 : הצעת התקציב הרגיל לשנת 2019   ) באלפי ש"ח(

 



 
 

 

 

 

   :  2019/16החלטה 
 

ה על ידי גזברית המועצה כפי שהוצעתקציב פה אחלד הצעת ה המליאה מאשרת 
 ₪ אלף   18,608בסך של 

 

  17:25ננעלה הישיבה הישיבה 
 

 רשמה: רולן עזאם
 

 
_________________ 

 ואיל מוגרבי

 ראש המועצה              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


