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 דבר ראש הרשות

 מטרת התקציב הרגיל של המועצה הינה לבטא מדיניות וסדרי עדיפויות שנקבעו על ידי הנהלת המועצה.

 היו כמפורט להלן:  2022הכספים העוגנים והשיקולים המרכזיים שהיוו בסיס להכנת תקציב לשנת  

בלתי   .1 ופעילות  פיתוח  בינוי,  שיפוצים,  כולל  היישובית,  החינוך  במערכת  התמיכה  הגדלת 

פורמאלית בהתחשב במשבר הקורונה ורצון ההנהלה לקדם את מערכת החינוך המהווה יעד מרכזי  

 בסדרי עדיפויות של הרשות.

ותש .2 בפיתוח  העוסקת  ההנדסה  במחלקת  ההשקעה  המתאר  הגדלת  תוכניות  קידום  תיות, 

הכוללנית ותוכניות מפורטות של מתחמים ביישוב, פיתוח וטיפול במערכת הכבישים ומתן מענה  

, וקליטת של פרויקטים לרווחת תושבי המקום  בשלבים לפתרון חלקי של מערכת הניקוז וליווי

 עובדים מקצועיים במחלקה.

מערכות   .3 קידום  העירוני,  המוקד  ופיתוח פיתוח  הרשות  במחלקות  הטכנולוגיה  ושדרוג  מחשוב 

לרשות  התושב  בין  הקשר  בחיזוק  מרכזי  הינו  זה  סעיף  כי  בדעה  הרשות  הנהלת  הדיגיטציה. 

 המקומית ויש בו כדי לשדרג את יכולת הרשות לתת מענה ושירות ברמה נאותה.

ומשרד הפנים כאשר המטרה  -הקידום ר .4 בליווי המפעם  להוסיף ארגון במחלקות הרשות  הינה 

מחלקות ייעודיות לחיזוק יכולת הרשות לנהל באופן מקצועי את הפעילויות המגוונות, הכנת נהלי  

 עבודה לאגפים ומחלקות הרשות תוך דגש על המשאב האנושי וקהל העובדים.

בכוונת הרשות לחדש ולתת דגש לפעילות    .  הרחבת הפעילות של ספורט ונוער וחינוך בלתי פורמלי .5

, כולל פיתוח בהתחשב במגבלות הקורונה  ינוך בלתי פורמלי בכל עת שהדבר יתאפשרספורט וח

 ושדרוג מתקני ספורט כדוגמת האצטדיון העירוני והמגרש הסנטטי בשכונת אלחווארנה.

, לרבות 2021בכוונת הרשות להתחיל באופן הדרגתי הטמעת חוקי העזר ששקדה על הכנתן בשנת  .6

 .2022מוש במנגנון אכיפה שהקמתו מתוכננת לשנת  בתחום הפיתוח והניקיון תוך שי

 ותגביר את האכיפה בתחום זה.הסביבה   עלשמירה    2022הרשות תקדם בשנת  .7

הציר  ותפעל  תשאף  הרשות   .8 ופיתוח  סולאריים  גגות  התקנת  כדוגמת  מניבים  פרויקטים  לקדם 

 .המסחרי בכניסה ליישוב ותחילת תכנון אזור התעסוקה בכניסה המערבית של היישוב

אתגר גדול עמד בפני הנהלת הרשות ומחלקת הגזברות בכל הנוגע בעמידה בייעדי הגבייה נוכח  .9

המצב הכלכלי הקשה שפקד את תושבי היישוב בתקופת הקורונה, חרף האמור הרשות שקדה  

והשקיעה מאמצים כבירים כדי להשיג ייעד הגבייה לרבות הטלת עיקולים, מימושים, הסברה 

ו ואגרסיבית  והיעדים לשנת  ממושכת  זה   2021פעולות אלה הניבו פירות  ומנגנון אכיפה  הושגו, 

 .2022ימשיך להוות דוגמא לשנת  
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 מבוא

הן  המקומיות  הרשויות  הממשלה,  אחרי  שלה,  הכספי  המשק  מונח  המקומית  הרשות  עבודת  ביסוד 

פעולותיה של הרשות הנושאות בעול העיקרי של השירותים הציבוריים והתפקידים הציבוריים. הצלחת  

המקומית תלויה בתכנונו וביעילותו של המשק הכספי שלה. בניגוד למשק המסחרי המבוסס על כדאיות  

בלי   לאזרח,  הניתנים  השירותים  מימון  היא  המקומית  הרשות  של  הכספי  המשק  מטרת  הרי  ורווח, 

והפעלת וטובתם,  תושביה  צרכי  רק  המסחרי.  במאזן  ורווחים  כדאיות  של  ביעילות    חישובים  המערכת 

 מירבית הם שצריכים לעמוד נגד עיני הרשות.

התקציב הנו תוכנית פעולה כללית, ותוכנית לביצוע תפקידי הרשות לתקופה מוגדרת של שנת כספים אחת  

 בדצמבר של אותה שנה.  31 -בינואר של שנה פולנית ומסתיימת ב 1  -המתחילה ב

 תפקידי מערכת התקצוב

 לכל ענפי המינהל של הרשות בשנת כספים אחת.לקבוע את היקף הפעולה   .1

 להבטיח את המשאבים הדרושים למילוי המשימות הנ"ל. .2

 התקציב מהווה בסיס חוקי לכל הוצאות הרשות, כמסגרת מקסימלית שאין לחרוג ממנה. .3

 יצירה ואגירה של נתונים לצורך קבלת החלטות. .4

 כים עם ביזור האחריות.מכשיר לפיזור הסמכויות מן הדרגים הגבוהים, לדרגים הנמו .5

 מתן מסגרת לתכנון הפעילויות השונות ברשות וכן להשוואת הביצוע של הפעולות אל התכנון. .6

 מסגרת שגרתית לקביעת יעדים, תיקונים ביעדים ובחינת השגת היעדים. .7

 מסגרת להקצאת אמצעים כספיים ואמצעים אחרים לפעולות השונות וליחידות השונות ברשות. .8

 האפקטיביות ויעלות הפעולות של היחידות השונות ברשות.  אמצעי להערכת .9

שונות  .10 וביחידות  שונות  בתקופות  העלויות,  של  והן  ההישגים,  של  הן  להשוואה  אפשרות  מתן 

 ברשות.

 עזרה ליצירת מניע לשיפורים ולייעול. .11

 שלהם.הגברת הידע של המנהלים בדבר הקשרים בין התפוקות ובין התשומות בתקציב היחידות  .12

מתן אפשרות של שיתוף דרגים נמוכים בתהליך התכנון )דבר המביא לתכנון ריאלי יותר וכן הגברת  .13

 תחושת האחריות של הדרגים הנמוכים באשר לביצוע התכנון בו הם השתתפו(.

 יצירת נתוני עלות המסייעים לרשות בהתחשבנות עם גורמים שמחוצה לה. .14
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 מרכיבי התקציב

הרגי התקציב  המחולק  את  השוטפת,  לצריכה  המיועד  כתקציב  כלכליים,  במונחים  להגדיר  אפשר  ל 

 להכנסות והוצאות:

 בצד ההכנסה, התקציב בנוי על ההכנסות הרגילות של הרשות: .א

הכנסות עצמיות: הכנסות מתשלומים כחוק של בעלי הנכסים או המחזיקים בהם בתחומי   •

והכנסות   אגרות  וכן  הארנונה  כגון  לכך הרשות,  ובנוסף  ספציפיים.  שירותים  למימון 

 תרומות,  השתתפויות ותקציבים המועברים לרשות מגורמים שאינם ממשלתיים.

השתתפויות  • כגון  מהממשלה,  המועברים  מסים  הממשלה:  ממשרדי  העברה  תשלומי 

ממלכתיים   שירותים  למימון  הסביבה  ואיכות  הקליטה,  הרווחה,  החינוך,  משרדי 

 ות.המבוצעים על ידי הרש

 מענקים של משרד הפנים לאיזון התקציב ומענקים מיוחדים. •

 אשראי בנקאי. •

 בצד ההוצאה, התקציב בנוי על ההוצאות השוטפות של הרשות: .ב

הרשות   • עובדי  תחומי    –שכר  בכל  הרשות  ידי  על  המועסקים  שלכל  והשכר  המשכורת 

 פעילותה לרבות חינוך, רווחה ושירותים מוניציפאליים.

הוצאות ארגוניות, משרדיות, הוצאות אחזקה, רכישה    -לתפעול שירותי הרשות  הוצאות   •

של ציוד והפעלתו, העסקת קבלנים ויועצים, השתתפויות ותמיכות בתאגידים והוצאות 

 תכנון חד פעמיות.

 דרך בניית התקציב

 כעיקרון, קיימות שתי גישות מרכזיות לבניית תקציבו של ארגון.

קיים .א מצב  בסיס  על  לגביו תקציב  הקודמת,  השנה  תקציב  מונח  זאת,  תקצוב  שיטת  בבסיס   :

מופעלים עדכונים המתחייבים בעיקר משינויי מערכת המחירים במשק. הנתונים המתקבלים הם 

לשנת   התקציב  של  העיקרי  לחלקו  הבסיס  את  בשוליים,  מזעריים  שינויים  למעט  שמהווים, 

 התכנון.

ת על קביעה ראשונית של הסכום העומד לצורך תקציב על בסיס אפס: שיטת תקצוב זו מבוסס .ב

מימון סך כל פעולות הרשות, ולאחר מכן נקבעות הפעילויות הרצויות והמועדפות אשר תיכנסנה  

לתקציב, ללא קשר האם התבצעו פעולות דומות בעבר. כלומר, בכל פעילות נבחנת זכות חשיבותה  

 היחסית, כל שנה מחדש, בטרם תיכנס לספר התקציב.

מיישמת שיטה מעורבת, כך שהיא מיישמת את השיטה הראשונה לבניית התקציב לגבי הפעולות   הרשות

 הקיימת מזה שנים, ומיישמת את השיטה השנייה לגבי הפעולות החדשות בשנת התקציב השוטפת.

הצעת התקציב בנויה על איזון תקציבי בין הכנסות להוצאות, יחד עם זאת קיימים מספר סיכונים העלולים  

 פר את האיזון התקציבי כגון:לה
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 אי עמידה ביעדי הגביה שנקבעו. .1

 צמצום השתתפות הממשלה במענקים  כתוצאה מצמצום בתקציב  המדינה. .2

 קרות אירועים בלתי צפויים שהשפעתם מהותית ולא נלקחו בתקציב. .3
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 הסבר להצעת התקציב 

 הכנסות  .א

 הכנסות עצמיות  .1

כללית   .1.1 את    -ארנונה  כספים.  שנת  לכל  בתחומה  להטיל  הרשות  רשאית  אשר  מס  הנה  ארנונה 

 הארנונה יש לשלם על סוגים שונים של נכסים, סכום הארנונה, בדרך כלל, נקבע לפי סוג הנכס, 

 השימוש בו, המקום בו הוא נמצא ושטחו. 

 . ₪ מיליון 28עומד על סך   2022תקציב הארנונה לשנת 

מפעל המים והביוב עבר להפעלת תאגיד המים והביוב האזורי, תקציב    –הכנסות ממכירת מים   .1.2

 אלש"ח נובע בעיקר מיתרות מלפני העברת המפעל לתאגיד.   20הכנסות מאגרות המים על סך 

אלש"ח, שעיקרו אגרות תלמידי חוץ, גביית ביטוח תלמידים    1,816תקציב על סך    -  עצמיות חינוך .1.3

 קיוסקים. ודמי שכירות 

אלש"ח, שמורכב מהשתתפות תושבים במסגרות הרווחה השונות,    353תקציב ע"ס    –עצמיות רוחה   .1.4

 בנוסף לדמי שכירות. 

מכמה סעיפים כגון גבייה בגין פינוי פסולת  אלש"ח, שמורכב    2,683תקציב על סך    –עצמיות אחר   .1.5

 והיטל השבחה. גושית, בנוסף לתקבולים מוועדת התכנון כגון אגרות בנייה 

 השתתפות משרדי הממשלה   .2
החינוך   .2.1 תלמידים,  -משרד  הסעת  לרבות  ברשות,  החינוך  בפעולות  המשרד  שירותי    השתתפות 

מזכירות, פעולות תרבות וספורט, שכר מורים המועסקים ישירות על ידי הרשות המקומית וכיו“ב.  

החינוך, ולא על פי ההוצאה בפועל של  התשלומים ניתנים על פי תקן וסל השירותים שקבע משרד  

 הרשות. 

מיליון ₪, התקצוב בוצע בהתאם להנחיות    48.4  -עומד על כ  2022סה"כ תקציב משרד החינוך לשנת  

 והקריטריונים המאושרים ע"י משרד החינוך, ובהתאם לתחזית הביצוע בשנת התקציב אשתקד.
ע המשרד ולא על פי ההוצאה. סה"כ  ההשתתפות על פי התקן ותחשיב עלויות שקב  - משרד הרווחה   .2.2

לשנת   כ  2022התקציב  על  ובהתאם    12.7  -עומד  אשתקד  בפעול  ביצוע  פי  על  תוקצב   ,₪ מיליון 

 להנחיות התקצוב שנקבעו ע"י המשרד. 
מיליון ₪ , השתתפות משרדי ממשלה שונים בפעולות    2.1התקציב עומד על סך    – משרדים אחרים   .2.3

ותוכניות    קידום נוער   שהמועצה עומדת לבצע בשנת התקציב, כמו הפעלת פרויקט עיר ללא אלימות,

 תרבות וספורט , ופרויקטים בבטיחות בדרכים . 
לאיזון   .2.4 כללי  לבין    – מענק  הרשות  של  המוכרות  ההוצאות  שבין  הפער  את  להשלים  הבא  מענק 

בשנת  ההכנס  עומד  סך    2022ות המוכרות שלה,  לפי האומדן  מיליון ש"ח  19.7על  תוקצב  , אשר 

 שנתקבל ממשרד הפנים. 

   הנחות בארנונה .3
, יצוין כי רישום ומתן ההנחות  2022מדובר במתן הנחות בארנונה, התקציב נקבע על פי התחזית לשנת  

 הפנים בעניין זה. יתבצע לאחר יישום נוהל מחיקת חובות בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד  
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 הוצאות .ב

 הוצאות כלליות  .1

תוקצב עפ"י הביצוע בפעול אשתקד   מיליון ₪ אשר 18 ס ע" דתקציב שכר כללי עומ  –שכר כללי  .1.1

, וזאת בהתאם להנחיות הקידום שנקבעו ע"י משרד הפנים, במסגרת  0.8%ובתוספת קידום של 

 הקידום נכלל קידום בוותק והמשך יישום הסכמי שכר. 

 לקידום הרשות תקצבה משרות חדשות בהתאם לצרכי הרשות. בנוסף 

אומדן התקציב נקבע בהתאם    מיליון ₪,  20.1תקציב פעולות כללית עומד ע"ס    –פעולות כלליות   .1.2

 על סמך המכרזים והחוזים שנחתמו מול נותני השירות.  לביצוע בפעול ובשינויים המתחייבים

 מפעל המים עבר לתפעול התאגיד.  –מפעל המים   .1.3

 הוצאות חינוך .2
הביצוע בפעול    ל  מתבסס  תוקצבמיליון ₪, ה  37.5תקציב שכר חינוך עומד ע"ס    –שכר עובדי חינוך   .2.1

 ., וזאת בהתאם להנחיות הקידום שנקבעו ע"י משרד הפנים0.8%אשתקד ובתוספת קידום של 
ע"ס    –פעולות חינוך   .2.2 ,  17.5תקציב פעולות חינוך עומד  נקבע  מיליון ₪  בהתאם  אומדן התקציב 

 . לביצוע בפועל אשתקד ובהתאם לשינויים והעדכונים המתחייבים
 הוצאות רווחה  .3

תוקצב עפ"י הביצוע בפעול אשתקד  מיליון ₪,    5תקציב שכר רווחה עומד ע"ס    –שכר עובדי רווחה   .3.1

 , וזאת בהתאם להנחיות הקידום שנקבעו ע"י משרד הפנים.0.8%ובתוספת קידום של 
צע בהתאם לביצוע בפועל ובהתאם לדוח תקצוב של משרד הרווחה,  התקצוב בו   -פעולות רווחה   .3.2

 תקציב ייעודי. 
 פירעון מלוות .4

 מלוות המים והביוב הוסבו לתאגיד המים והביוב.  - פירעון מלוות מים וביוב .4.1
מיועד לפירעון קרן, ריבית והצמדה של הלוואות    מיליון ₪  5.5ע"ס    התקציב  –פירעון מלוות אחרות   .4.2

שנתקבלו למטרות אחרות כגון פיתוח, כיסוי גרעון, התקצוב בוצע בהתאם לביצוע בפועל ותחזית  

 הפירעון בשנה הבאה. 
 מימון  הוצאות .5

התקצוב עבור תשלום עמלות והוצאות מימון לבנקים ,התקציב נקבע לפי הביצוע בפועל אשתקד ,  

 באה. ותחזית לשנה ה

 הנחות ארנונה  .6

מדובר במתן הנחות בארנונה, סעיף מקביל לתקציב בצד ההכנסות. יצוין כי רישום ומתן ההנחות  

 יתבצע לאחר יישום נוהל מחיקת חובות בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים בעניין זה. 
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סעיף תקציבי
תקציב 

2021

תקציב 
 2021

מעודכן

צפי ביצוע 
2021

תקציב 
2022

       28,000       25,700       25,000       25,000ארנונה  כללית
              20              20              20              20מפעל המים

         1,816         1,651         2,075         2,075 עצמיות חינוך
            353              80            187              82 עצמיות רווחה

         2,683         1,652         2,341         2,341 עצמיות אחר
       32,872       29,103       29,623       29,518סה"כ הכנסות עצמיות

       48,369       46,073       45,713       45,824משרד החינוך
       12,661       11,818       11,245       11,350משרד הרווחה

         2,186         1,643         2,886         2,277 תקבולים ממשלתיים אחרים
       19,710       18,015       18,015       18,015מענק כללי לאיזון

            892         1,128         4,020            892מענקים אחרים ממשרד הפנים
       83,817       78,676       81,879       78,357סה"כ תקבולי ממשלה

             -             -             -             -תקבולים אחרים
             -             -             -             -תקבולים מיוחדים ואחרים

סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גרעון נצבר

     107,875      111,501      107,779      116,689 

         6,000         6,000         6,000         6,000הנחות ארנונה

             -             -             -             -הכנסה  לכיסוי גרעון נצבר
 122,689      113,779      117,501      113,875     סה"כ הכנסות ללא מותנה

         2,055             -            622         1,921מענק מותנה
     124,744     113,779     118,123     115,796סה"כ הכנסות כולל מותנה

הכנסות

ריכוז הצעת התקציב הרגיל - באלפי ₪
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מועצה מקומית כפר קרע

סעיף תקציבי
תקציב 

2021

תקציב 
 2021

מעודכן

צפי ביצוע 
2021

תקציב 
2022

       18,025       16,669       17,420       17,434שכר כללי

       20,131       17,152       22,246       18,292פעולות כלליות

             -             -             -             -מפעל המים
 38,156        33,820        39,666        35,726       סה"כ הוצאות כלליות

       37,449       36,648       35,267       35,267שכר חינוך

       17,549       15,117       16,326       16,639פעולות חינוך
 54,997        51,765        51,592        51,905       סה"כ חינוך

         5,009         4,820         4,146         4,146שכר רווחה

       12,305       11,183       10,488       10,488פעולות רווחה
 17,314        16,003        14,634        14,634       סה"כ רווחה

             -             -             -             -פרעון מילוות מים וביוב

         5,521         4,793         5,000         5,000פרעון מילוות אחר
 5,521          4,793          5,000          5,000         סה"כ פרעון מלוות

            700            712            610            610הוצאות מימון

             -             -             -             -הוצאה  שנים קודמות

סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גרעון נצבר

     107,875      111,501      107,094      116,689 

         6,000         6,000         6,000         6,000הנחות ארנונה

             -             -             -             -הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
 122,689      113,094      117,501      113,875     סה"כ הוצאות ללא מותנה

         2,055             -            622         1,921הוצאה מותנה במענק
     124,744     113,094     118,123     115,796סה"כ הוצאות כולל מותנה

            -            685            -            -עודף (גרעון)

הוצאות
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סעיף תקציבי
הצעת תקציב 2022 

אחוז(אלפי ₪)

22%                         28,000ארנונה  כללית
0%                                 20מפעל המים

1%                           1,816 עצמיות חינוך
0%                               353 עצמיות רווחה

2%                           2,683 עצמיות אחר
39%                         48,369משרד החינוך

10%                         12,661משרד הרווחה
2%                           2,186 תקבולים ממשלתיים אחרים

16%                         19,710מענק כללי לאיזון
1%                               892מענקים אחרים ממשרד הפנים

0%                               -תקבולים אחרים 
0%                               -הכנסות משנים קודמות

5%                           6,000הנחות ארנונה
0%                               -הכנסה  לכיסוי גרעון נצבר

2%                           2,055מענק מותנה
100%                       124,744סה"כ הכנסות כולל מותנה

תקבולים

22% 0%

1%

0%

2%

39%

10%

2%

16%
1%

5% 2%

תקבולים

ארנונה  כללית

מפעל המים

עצמיות חינוך 

עצמיות רווחה 

עצמיות אחר 

משרד החינוך

משרד הרווחה

תקבולים ממשלתיים אחרים 

מענק כללי לאיזון

מענקים אחרים ממשרד הפנים

הנחות ארנונה

מענק מותנה
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מועצה מקומית כפר קרע

סעיף תקציבי
הצעת תקציב 2022 

אחוז(אלפי ₪)

14%                         18,025שכר כללי
16%                         20,131פעולות כלליות

0%                               -מפעל המים
30%                         37,449שכר חינוך 

14%                         17,549פעולות חינוך 
4%                           5,009שכר רווחה

10%                         12,305פעולות רווחה
0%                               -פרעון מילוות מים וביוב

4%                           5,521פרעון מילוות אחר
1%                               700הוצאות מימון

0%                               -הוצאה  שנים קודמות
5%                           6,000הנחות ארנונה

0%                               -הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
2%                           2,055הוצאה מותנה במענק

100%                       124,744סה"כ הוצאות כולל מותנה

תשלומים

14%

16%

30%

14%

4%

10%

4%
1% 5%

תשלומים

שכר כללי

פעולות כלליות

מפעל המים

שכר חינוך  

פעולות חינוך  

שכר רווחה

פעולות רווחה

פרעון מילוות אחר

הוצאות מימון

הנחות ארנונה
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מועצה מקומית כפר קרע

 תקציב 
2021

 תקציב 
 2021

מעודכן

ביצוע צפוי 
2021

תקציב 
2022

31,00031,00031,70034,000

550580611670

44440100

95652940

19,70822,03519,14320,602

51,39753,72451,48255,412

7578312791,039

3968805721,004

1,0201,020665950

03210890

250250255300

2,4233,0121,8783,384

47,97447,86347,72450,185

1,4161,436761917

00050

11,43211,43211,89913,014

60,82160,73060,38364,166

20202828

0000

20202828

1515815

1,12062201,740

1,13563781,755

115,796118,123113,779124,744

סה"כ 11 - ארנונה

סה"כ 12 - אגרות

סה"כ 13 - היטלים

סה"כ 19 - מענקים כלליים

תיאור

סה"כ 23 - תכנון ובניין עיר

סה"כ 24 - נכסים ציבוריים

סה"כ 26 - שירותים עירוניים שונים

תקבולים בלתי רגילים
סה"כ 51 - ריבית והחזר הוצאות 

משנים קודמות

סה"כ 59 - תקבולים בלתי רגילים

סה"כ 5 - תקבולים בלתי רגילים

סה"כ תקבולים

הצעת תקציב לשנת 2022 לפי פרקים אלפי ₪

סה"כ 15 - השתתפות כללית של 
מוסדות

סה"כ 3 - שירותים ממלכתיים

מפעלים

סה"כ 41 - מים

סה"כ 47 - מפעל הביוב

סה"כ 4 - מפעלים

סה"כ 2 - שירותים מקומיים

שירותים ממלכתיים

סה"כ 31 - חינוך

סה"כ 32 - תרבות

סה"כ 33 - בריאות

סה"כ 34 - רווחה

סה"כ 1 - מיסים ומענק כללי

סה"כ 21 - תברואה

סה"כ 22 - שמירה ובטחון

מיסים ומענק כללי

שירותים מקומיים
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 תקציב 
2021

 תקציב 
 2021

מעודכן

ביצוע צפוי 
2021

תקציב 
2022

6,6736,6165,6387,267

2,7472,7662,9523,042

610610712700

5,0005,0004,7935,521

15,03014,99214,09616,530

8,3758,2798,3939,519

1,4822,2261,3281,901

4,2836,4533,4674,714

2,5133,3252,0621,959

0000

550550550550

0000

17,20320,83415,79918,643

50,98450,67151,66654,531

5,1615,5084,0835,123

636636649710

14,63414,63416,00317,314

1601608180

71,57471,60872,48277,758

11,98810,68910,71711,813

11,98810,68910,71711,813

115,796118,123113,094124,744

006850

סה"כ 6 - הנהלה וכלליות

שירותים מקומיים

סה"כ 71 - תברואה

סה"כ 72 - שמירה ובטחון

סה"כ 73 - תכנון ובנין עיר

תיאור

הנהלה וכלליות

סה"כ 61 - מינהל כללי

סה"כ 62 - מינהל כספי

סה"כ 63 - הוצאות מימון
סה"כ 64 - פרעון מלוות

סה"כ 9 - מפעלים ותשלומים רגילים

סה"כ תקבולים

סה"כ 83 - בריאות

סה"כ 84 - רווחה

סה"כ 8 - שירותים ממלכתיים

מפעלים ותשלומים בלתי רגילים

סה"כ 99 - תשלומים בלתי רגילים

סה"כ 85 - דת

סה"כ 74 - נכסים ציבוריים

סה"כ 77 - פיתוח כלכלי

סה"כ 7 - שירותים מקומיים

שירותים ממלכתיים

סה"כ 81 - חינוך

סה"כ 82 - תרבות

סה"כ 75 - חגיגות וטקסים

סה"כ 76 - שירותים עירוניים שונים

עודף/גרעון

15
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מועצה מקומית כפר קרע

התפלגות תקציב הכנסות לפי פרקים

התפלגות תקציב הוצאות לפי פרקים

התלפגות התקציב לפי פרקים

44% 

3% 

52% 

1% 

מיסים ומענק כללי - 1כ "סה שירותים מקומיים - 2כ "סה שירותים ממלכתיים - 3כ "סה

מפעלים - 4כ "סה תקבולים בלתי רגילים - 5כ "סה

13%

15%

62%

10%

הנהלה וכלליות - 6כ "סה שירותים מקומיים - 7כ "סה שירותים ממלכתיים - 8כ "סה מפעלים ותשלומים רגילים - 9כ "סה
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