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הסברים והðחות עבודה - תקציב 2023

תקציב 2023 ערוך בהתאם להðחיות והראות משרד הפðים וחוק התכðון ובðיה התשכ"ה 1965 כולל 1.
תיקון 101 התשע"ד 2014 .

אגרות הבðיה הðגבות על ידי הועדה איðן ðכללות במðיין ההכðסות העצמיות של הועדה .2.

אגרות הבðיה יועדו לקיזוז מסכום התחייבות הרשויות במכסות שעליהם לשלם לוועדה במסגרת  
השוטפת בועדה.

גבייה בגין היטלי השבחה יועדו לזכות הרשויות לצרכי תכðון כמצוין בתוספת השלישית, בהיותם 3.
כאלה לא הוזכרו בתקציב השðתי של הועדה.

חישוב המכסות לתשלום יוחס בהתאם להðחיות משרד הפðים בחוזר - מðהל השלטון המקומי מתאריך4.
25.12.2005

הצעת התקציב לשðת 2023 מסתכמת ב- 7,308 אלש"ח .5.

יתרת תקציב המðהל לתכðון לðושא הרפורמה לשðת 2023 מתייחסת למימון תקðים וציוד בסך 173 אלפי ₪ .6.

מושון גבאירו"ח עלי דבאח 
יו"ר  הועדהגזבר הועדה

הועדה המקומית לתכðון ובðיה
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מספר 
הסעיף

מספר 
הפרק

שם הסעיף
הצעת תקציב 

2023
 תקציב 

מאושר 2022
הðהלה

 1,066                1,186                משכורות לעובדים בתקן11
 10                     20                      השתלמות עובדים18

 400                   420                    שכירות , חשמל ושמירה41

 20                     20                      תיקוðים ,ðיקיון ואחזקה42

 50                     55                      ביטוח ואחריות44

 30                     30                      ריהוט ומחשוב45

 95                     90                      צרכי משרד46

 5                       5                        ספרים ועיתוðים48

 30                     30                      בולים טלפון ותקשורת54

 20                     20                      הוצאות כיבוד לישיבות61

 550                   550                    משפטיות62

 100                   80                      אגרות משפטיות62

 15                     15                      פרסומים והסברה63

 24                     24                      עמלות בðק65
 80                     95                      מיסים עירוðיים66
 5                       5                        הוצאות עודפות78
 110                   110                    שירותי תוכðה ואיðטרðט79
 20                     25                      ביקורת חשבוðות99

 390                     -                      מðהל התכðון -מותðה
 400                   120                    הרחבת משרדי הועדה/שיפוצים

 3,420               2,900                סה"כ הðהלה

הðדסה
 1,869                1,857                משכורות לעובדים בתקן11
 20                     30                      השתלמות עובדים18
 25                     25                      מכשירים וציוד טכðי/מיחשוב74
 100                   100                    אוטומציה וייעוץ מחשבים75
 75                     250                    קומפלציות/סקר עבירות בðיה80
81GIS / יותðת תוכð75                     150                    הכ 

 60                     100                    יועצים תכðוðים83

 2,224               2,512                סה"כ הðדסה

פיקוח
 1,225                1,371                משכורות לעובדים בתקן11
 10                     20                      השתלמות עובדים18
 350                   420                    אחזקת רכב52
 25                     25                      מכשירים וציוד טכðי74

                    50                      60ביצוע הריסות99

 1,660               1,896                סה"כ פיקוח

 7,304               7,308                סה"כ תשלומים

733

731

732

תשלומים:

הועדה המקומית לתכðון ובðיה
"בקעת בית הכרם" 
הצעת תקציב 2023

באלפי ₪ 
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        הועדה המקומית לתכðון ובðיה

שם הסעיףהפרקמס' הסעיף
הצעת תקציב 

2023
 תקציב מאושר 

2022

מכסות
 361                     482                   ראמה111
 304                     353                   סאג'ור112
 ð                   852                     910חף113
 713                     810                   דיר אל אסד114
 730                     738                   מג'ד אל כרום115
 496                     500                   בעðה116

 3,514                  3,735               סה"כ מכסות

 490                     173                   מðהל התכðון99232

 490                     173                   סה"כ פרק 232

 2,550                  2,600               קðסות/כפל אגרה221233

הכðסות אחרות

61236
אישורים/עמלת היטל 

השבחה/אחרות
                   800                     750 

 7,304                  7,308               סה"כ תקבולים

-                    

אישור התקציב

התקציב אושר בישיבת מליאת הועדה בתאריך ______________

מושון גבאירו"ח עלי דבאח  
יו"ר הועדהגזבר הועדה

הממוðה על המחוזתאריך

אישור הממוðה על המחוז

תקבולים:

"בקעת בית הכרם" 
הצעת תקציב 2023

באלפי ₪ 

231
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הועדה המקומית לתכðון ובðיה
"בקעת בית הכרם" 

תקן כח אדם לתקציב שðת 2023
לוח 1באלפי ₪

דרגהתפקידשם העובדסידורי
וותק 

בעבודה
היקף 
משרה

הצעת תקציב 
2023

הצעת תקציב 
2022

ביצוע משוער 
2022

הðהלה
                  287                405                75%414בכירים 6יו"ר מושון גבאי1
                  200                190                50%200בכירים 3גזברעלי דבאח2
                  246                239                1124100%240מðהלת תפעולאבתיסאם טאהא3
                    75                  77                  62360%75+עובדת ðיקיוןסריס מייסר4
                  129                110                72100%110ארכיבאיתמטר סלאם5

                   -                  45                  733%37מזכירת גביהרביד פז גל6

                   -                -                100%110פקידת קבלהמשרה פðויה 7

                  937             1,066             5.181,186סה"כ הðהלה

הðדסה
                  710                651                23100%685בכירים 7מהðדסחדאד אבראהים8
                  197                183                416100%185בודקת תוכðיותאבו רזק יסמין9

                  190                176                406100%181בודקת היתריםיאיסן ðאהד10
                  241                255                4220100%241+מדעðיתאבדאח עובור11
                  227                220                4119100%220+בודק היתריםðגים מהיוב12
                   -                  44                  733%37מזכירת הðדסהרביד פז גל13
                    73                170                37100%138בודק היתריםשאדי חמוד14
                   -                170                37100%170בודק היתריםמשרה פðויה15

               1,638             1,869             7.331,857סה"כ הðדסה

פיקוח
                  308                288                4224100%300מפקח אחראי איזורביסאן עðאן16
                  302                298                4224100%298מפקחגðאים ðיהאד17
                  269                277                4114100%277+מפקחשובאש ðאג'י18
                  164                140                394100%148מפקחאבראהים אבראהים19

                    40                  44                  733%37מזכירת פיקוחרביד פז גל20

                    50                -                37100%153מפקחרז ארובס21
                    62                178                38100%158מפקחתאמר מולא22

               1,195             1,225             6.331,371סה"כ פיקוח

               3,770             4,160             4,414        18.85סה"כ כללי
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לוח 2

לוח התחייבות הרשויות לתשלום יתרת המכסות :

בהתאם לחוזר משרד הפðים במðהל לשלטון מקומי מתאריך 25/12/05
ðתקבלו הðחיות לחישוב הטלת המכסות של הרשויות המקומיות כמפורט :

סכום המכסות הðדרש מסתכם ב- 3,735 אלפי ₪ .

חישוב הטלת המכסות :
           3,735              1,494מהמכסות לפי ðתוðי הלמ"ס40%
              1,494בהתאם למספר היתרים ומס' תוכðיות40%
                 747סכום שווה לכל הרשויות20%

              3,735סה"כ

שם היישובא)
מספר 

התושבים
שיעור 

האוכלוסיה

מכסות 2023 
לפי 40% 
אוכלוסיה

מכסות 2023 
לפי 40% 

תכðיות
מכסות 2023 
השוואה 20%

מכסות 
לחיוב בשðת 

2023
               482                 125               173                  12.3%184            7,820ראמה

               353                 125               123                  7.1%105            4,476סאג'ור
               ð13,674          21.6%322                  405               125                 852חף

               810                 125               378                  20.6%308          13,053דיר אל אסד
               738                 125               241                  24.9%372          15,790מג'ד אל כרום

               500                 125               173                  13.6%203            8,601בעðה

63,414          100%1,494               1,494            747                 3,735           

בהתאם לðתוðי משרד הפðים אוקטובר 2019 -הקצאת מעðקי איזון רשויות 2020.(*)

בסיס לחיוב מכסות לפי היתרי בðיה ותוכðיות שאושרו :ב)

תוכðיותסה"כ יחידות

שם היישוב
אחוזים לפי 

היתרי בðיהתוכðיותסה"כ כלליתכðיות
תשריטי 

מפורטתחלוקה
סה"כ 
תכðיות

            10                   5                     5                 28                    10                 11.6%38ראמה
              4                   3                     1                 23                      4                 8.2%27סאג'ור

            ð27.1%89                 25                    64                 10                   15                 25חף
            38                 22                   16                 45                    38                 25.3%83דיר אל אסד

            16                   5                   11                 37                    16                 16.2%53מג'ד אל כרום
            19                 12                     7                 19                    19                 11.6%38בעðה

100%328               112                  216               50                   62                 112          

הועדה המקומית לתכðון ובðיה
"בקעת בית הכרם" 

הסברים להצעת תקציב 2023
אלפי ₪ 
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