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תושבים יקרים,

אני שמח להגיש לכם את חוברת התקציב של עיריית כרמיאל 
לשנת 2020.

במסגרת תהליך שקיפות והצגת הנתונים לתושבים הכנו עבורכם 
חוברת המאגדת בתוכה את תקציב העירייה לשנת 2020.

עיריית כרמיאל תמשיך להנגיש לתושבים את כל המידע האפשרי 
ולהוות מודל לשקיפות ציבורית.

שלכם,
משה קונינסקי

ראש העיר
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הנדון: הצעת התקציב הרגיל לשנת 2020

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2020 עומדת על סך 328,500 אלש”ח . 1

שעור הצמיחה בהצעת התקציב לעומת ביצוע 2019 )321,400 אלש”ח( הנו 2.2% בלבד, שינוי המגלם גידול 
מתון ביותר אשר הנו פועל יוצא מתוכנית התיעלות פנימית וקיצוץ בתקציבי ממשלה ומענקים.

כידוע בהתקיים ממשלת מעבר לאורך השנה האחרונה, לא הוסדרו תקציבים ועוכבו תשלומים חיונים לתפקוד 
הרשות.

מובא לעיונכם ביצוע תקציב 2019 והצעת תקציב 2020 תוך בחינת עמידה ביעדים אשר תפורט להלן בהתאם . 2
לתוכנית רב שנתית מקושרת תקציב אשר הוטמעה במחלקות ופועלת במסגרת תוכנית מצוינות ארגונית זו השנה 

הראשונה.

התקציב מסמל עמידה ביעדים שהצגתי בתחילת הקדנציה כדוגמת פתיחת מועדון הזאפה והשקעה בצעירי העיר, 
פתיחת מחלקה חדשה לשיפור השירות לתושב ומרכוז תקציבים לנושא החיזוק הדמוגרפי והבאת עולים וותיקים 
להתישבות בעיר, השקעה גדולה בתעסוקה, הגדלת התמיכה בספורט וביצוע הרפורמה שהבטחתי בנושא עמותת 

הפסטיבל.

בימים אלו חל שיפוץ מקיף במחלקות הגביה והאכיפה למקסום השירות והגדלת הנגישות לתושב.

הצעת התקציב מוגשת תוך שקיפות מלאה ופרוט ניכר של כל סעיפי ההכנסות וההוצאות וזאת בהמשך . 3
להתחייבות שלי לתושבים.

להלן טבלת השוואה ב – 5 שנים האחרונות )2015-2019(. הנתונים על פי דוחות מבוקרים ע”י משרד . 4
הפנים )הכנסות(:

תקציב שנתי השנה
)מלש”ח( )הכנסות(

שיעור השינוי/תוספת 
שנתית

שיעור הגידול 
המצטבר

2016287.871_________________
2017298.61+ 3.7%+ 3.7%

 2018317.12+ 6.1%+ 10.1%
11.6% +1.35% +2019321.40 )מעודכן(
14.1% +2.2% +2020328.50 )הצעה(
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הדגשים בהכנת התקציב לשנת 2020 – פרק ההכנסות:

הכנסות ארנונה:א. 
משרד הפנים עדכן אוטומטית )כלל ארצי( בגין נוסחה את שעור הארנונה ב - 2.58%. כמו כן מתוכנן המשך 
סקר המדידות במגורים בשנת 2020. מתוכננות תוספת הכנסות מארנונה בגין השתתפות באיזור תעשיה בר 

– לב וכן בגין שיווק כ – 2,000 יח”ד נוספות בשכונת הר – כרמי מכוש ורבין.

הכנסות מאגרות בניה והיטלי פיתוח:ב. 
סעיף זה לשנת 2020 תוקצב בגובה 3,757 אלש”ח. מלבד הכנסות מאגרות בגין שווק 2,000 יח”ד נוספות 

בשכונת רמת נבון מכוש ורבין שמנו לנו למטרה מקסום הכנסות מאגרות והיטלים כולל היטלי תיעול וסלילת 
כבישים ומדרכות באמצעות חוק עזר אשר עודכן ואושר ע”י משרד הפנים.

בימים אלו אנו פועלים לעדכון חוק העזר לשצ”פ.

החזר בגין הלוואת בעלים:ג. 
לצערי לאור קיום ממשלת מעבר בשנה האחרונה קיימת הקפאת תהליכים אף ברשות המים לה כפוף תאגיד 

המים עין כרמים.

במסגרת הקפאה זו טרם אושר דירקטוריון עין כרמים.

לאור הנ”ל סעיף החזר הלוואת בעלים – הקדמת המלווה לחילופין קבלת דיבדנד מהתאגיד לא מומש על פי 
הצעת תקציב 2019 ובסעיף זה סך 1,418 אלש”ח בלבד בשנת 2019 )לעומת סך 4,100 אלש”ח שתוקצבו 

בתחילה במסגרת הצעת 2019(.

מענק האיזון לשנת 2020ד. 
בהתאם למכתבו של מנהל אגף בכיר מ.הפנים מיום 30.10.19 מענק האיזון צפוי לקטון ב – 52%!

לאור המצאות בשנה המתאפיינת באי וודאות פוליטית החשש כי הקיטון אכן יבוצע הנו איום ממשי 
והמשמעות הפסד בסך 3 מליון ₪ בצד ההכנסות ממשלה )מענקים(.
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דגשים בהכנת התקציב לשנת 2020 – פרק ההוצאות:

הוצאות בגין שכר:א. 
מרכיב השכר הנו )ללא פנסיונרים ופרישה( סך 42.6% מסך התקציב בשנת 2020. בשנת 2019 פעלתי 

לצמצום ניכר בתחום השכר אם בקיצוץ וולנטרי מצד בכירי העירייה קבוע משכרם במשך שנת תקציב מלאה 
ואם בצמצום מכסות שנ”ס, בחינת נחיצות משרות ואיגום משאבים .

התוצאות מצביעות על קיטון ב – 1% בהוצאות השכר לעומת קיטון בשיעור 1.5% שאותו הצבנו כיעד. 

שנת 2019 התאפיינה בהידוק ובריסון הוצאות השכר.

שיעור הגידול בנושא שכר )בניכוי הוצאות שכר לפנסיונרים( בהצעת תקציב 2020 עומד על 1.91% לעומת 
שנת 2020.

פרעון מלוות:ב. 
בשנת 2019 מוחזרו סך 28 מליון ₪ בריביות אטרקטיביות במו”מ בנוהל הצעות מחיר אסרטיבי שנערך מול 

הבנקים.

אני גאה כי התוצאה שהושגה הנה הפחתת פרעון המלוות השנתיות כתוצאה מהפחתת עליות המימון ב – 1 מליון 
₪ כל שנה.

השקעה בגין חינוך ותרבות:ג. 
סך שיעור השתתפות העירייה בחינוך ובתרבות מסך התקציב הנו בשיעור כ -  45% )סך כ – 141 אלש”ח(. 
הנ”ל כולל את רשתות העל – יסודי: אורט ואמ”ית אשר מנוהלות במשק כספי נפרד והעירייה שותפה מלאה 

במשורים השונים של הפעלתם.

בשנת הלמודים תש”פ נפתח ביס לחינוך מיוחד כרם גפנים בהשקעת העירייה בבניה ובשוטף.

אירועי תרבות ויום העצמאות תוקצבו בסך 1,100 אלש”ח 

תנועות הנוער וארגוני הנוער בסך 425 אלש”ח, להקות המחול בסך 150 אלש”ח ומחלקת תרבות יהודית 
תוקצבה בסך 800 אלש”ח עמותות הספורט תוקצבו בסך 1,000 אלש”ח לטובת תמיכה ישירה ובסך 200 

אלש”ח נוספים לטובת איחוד אגודות הספורט. כמו כן בסך 2,300 אלש”ח תמיכה עקיפיה )שימוש במתקני 
העירייה(.

בימים אלו מתקיימת רפורמה בנושא. 
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השקעה בנושא רווחה:ד. 
סך ההוצאות לפעולות רווחה במסגרת הצעת התקציב לשנת 2020 הנה בסך 

כ -  37,000 אלש”ח הנ”ל מהווה 11% מסך התקציב.

השקעה בגין התיעלות בנושא תקציבי הפעולות:ה. 
בימים אלו אנו לקראת הסכם להחלפת יתרת 80% הנותרים מגופי התאורה רחבי העיר לגופי תאורה 

חסכניים. המשמעות -  הנה חסכון שוטף בהוצאות תאורת הרחובות בסך 800 אלש”ח לשנה.

כמו כן קיימת התייעלות וחסכון בהוצאות המים על פי בדיקת מונים פעילים ותעריפים על פי קודי 
סיווג.

בימים אלו מתקיים תהליך מובנה במעבר לכלי רכב חשמליים. כל רכב שמוחלף חוסך הוצאות 
תחזוקה שוטפים בסך 60 אלש”ח לשנה. כיום קיימים כבר 4 כלי רכב חשמלים.

כמו כן בשותפות עם אשכול בית הכרם )תקציב המשרד להגנת הסביבה( העירייה בתהליך רכישת 
מכונת טיאוט קטנה, בינונית ומשאית דחס דבר אשר ישפר את השירות לתושב ויקטין בעלויות 

התחזוקה באופן משמעותי.

קיימת עמידה בשיעורים גבוהים ביעדי פעולות כיבוד, משלחות, ציוד משרדי והוצאות תפעוליות 
נוספות.

זאת ההזדמנות להודות על האמון והשותפות בדרך מאתגרת להובלת העיר.

חזק חזק ונתחזק.
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הצעת תקציב 2020 - הכנסות

מס. 
שם חשבוןחשבון

ביצוע 
2018 עפ”י 

דוחות 
משרד 
הפנים

הצעת 
תקציב 

2019
ביצוע 
2019

שינוי ב-% 
הצעה 

מול ביצוע 
2019

הצעה 
2020

שינוי ב% 
לעומת 

שנה 
קודמת

% מסך 
תקציב 

2020

4.98%52.78% 173,187 2-% 164,970 162,419168,717ארנונה כללית 1111000100

1.19%7.92% 26,000 12% 25,695 23,48923,000הנחות ארנונה 1113000100

548160-26%600.00%0.02%תעודות ואישורים 1121000220

3804004000%4205.00%0.13%אישור תושב 1121100220

1,1201,4061,243-12%1,50120.76%0.46%אגרת שלטים 1122000210

87120100-17%1000.00%0.03%רשוי עסקים 1129000290

5,7094,8005,47114%4400-19.58%1.34%מענק כללי 1191000910

מענק משרד 1192000910
הפנים-חד פעמיים

3,1661,7002,86769%1400-51.17%0.43%

החזר מזכירים 1196000910
קלפיות 

192000%00.00%

שימוש במזבלה 1212300650
עירונית 

1,292900704-22%7111.00%0.22%

2225250%264.00%0.01%פנוי פסולת מגורים 1212300690

אגרת רשיונות 1214200220
לכלבים 

49730045050%4500.00%0.14%

דמי בדיקת בשר 1214210220
קפוא 

23915517010%20017.65%0.06%

השתתפות 1222100910
ממשלה במשא"ז 

2625264%260.00%0.01%

כיסוי הוצ' מח' 1230000690
הנדסה 

2,64103,3350%3,99619.82%1.22%

2,6342,9483,0002%3,75725.23%1.14%אגרת רשיונות בניה 1233100290

החזר מחברות 1269000540
ביטוח 

4644083108%10020.48%0.03%

הכנסות ממכירת 1269000620
ציוד 

16140122-13%70-42.62%0.02%

2,9319644,600377%900-80.43%0.27%הכנסות שונות 1269000690

4343623620%360-0.55%0.11%הכנסות הון אנושי 1269000990

הכנסות בעד 1269011690
שרותים הנדסיים

67120110%-81209.09%0.04%

93921.88%0.01%-373532%אגרת מידע 1269012690

פרוייקט מחשב 1269034690
לכל ילד 

10101550%150.00%0.00%

הכנסות מדוכנים-1269042690
עצמאות קליטה

793-67%7133.33%0.00%

הכנסות מאולם 1269050690
העדה

162017-15%2123.53%0.01%

הכנסות מתחזוקת 1269053690
אזור תעשיה

030002000.06%
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מס. 
שם חשבוןחשבון

ביצוע 
2018 עפ”י 

דוחות 
משרד 
הפנים

הצעת 
תקציב 

2019
ביצוע 
2019

שינוי ב-% 
הצעה 

מול ביצוע 
2019

הצעה 
2020

שינוי ב% 
לעומת 

שנה 
קודמת

% מסך 
תקציב 

2020

הכנסות מאכיפה 1269056690
חניה וגזרי דין

28712020067%2010.50%0.06%

הכנסות תרבות 1269063690
ערכית

312060-50%600.00%0.02%

מבטחים-1269069690
השתתפות פנסיה 

1841701848%1840.00%0.06%

הכנ' מהשבת 1269074690
כספים ביקורת 
משרד האוצר

81246283%20-56.52%0.01%

הכנסות מתערוכת 1269090690
אומנים 

5050%50.00%0.00%

הכנסות שונות 1269100990
משרדי ממשלה 

617100510410%61019.61%0.19%

החזר הלוואת 1273200690
בעלים 

3734,1003,418-17%3,4180.00%1.04%

3971001329%200100.00%0.06%דוחות שיטור עירוני 1281200690

323280200-29%2000.00%0.06%קנסות בתי משפט 1282000690

71140300114%40033.33%0.12%גזרי דין 1282100690

חינוך- השתתפות 31
ממשלה

41,17942,21142,109%-039,479-6.25%12.03%

0791517.68%2.41%-6,9226,7546,726%חינוך עצמיות31

339000.44%1.19%-3,9794,0003,883%רישום מקביל גננות31

תרבות- השתתפות 32
ממשלה

3,7461,3751,4505%178022.76%0.54%

5281412.03%0.86%-2,9552,6482,512%תרבות-עצמיות32

הכנסות מפעילות 32
זאפה

0300180-40%30066.67%

הכנסות מפסטיבל 32
עצמיות

0000%1,2950.00%0.39%

הכנסות פסטיבל- 32
השתתפות 

ממשלה

0000%1,7850.00%0.54%

רווחה- השתתפות 34
ממשלה

34,98535,74235,732%-035,7320.00%10.89%

1,1791,6661,135-32%1,1461.00%0.35%רווחה- עצמיות34

0.00%-10-33.33%-2215-15-200%-אגרות מים 1413100210

הכנסות שכ"ד 1433000640
משרדים ועסקים

2,9311,7162,59751%1877-27.72%0.57%

שכר דירה 1433100640
אודיטוריום 

9107-30%70.00%0.00%

10310070-30%711.00%0.02%הכנסות מספייס 1433200640

הצעת תקציב 2020 - הכנסות )באלש״ח(



מעודכן 2019 הצעה 2020
321,421328,150הכנסות

321,421328,150הוצאות

00עודף/גרעון

מס. 
שם חשבוןחשבון

ביצוע 
2018 עפ”י 

דוחות 
משרד 
הפנים

הצעת 
תקציב 

2019
ביצוע 
2019

שינוי ב-% 
הצעה 

מול ביצוע 
2019

הצעה 
2020

שינוי ב% 
לעומת 

שנה 
קודמת

% מסך 
תקציב 

2020

שכ"ד אנטנות כולל 1439000640
פוטו וולטאים

5205515541%76037.18%0.23%

הכנסות מרשות 1443000220
החניה 

7,5733,9793,9820%4,0050.58%1.22%

210200%200.00%0.01%אגרת ביוב 1472000210

10150%10-33.33%0.00%-היטל ביוב 1472000800

הכנסות מריבית 1511000660
ודוידנד 

7971,8001,000-44%800-20.00%0.24%

הכנסות שנים 1594100690
קודמות 

8405810%100-82.79%0.03%

305000%10000.00%0.30%עודף מצטבר 1599200691

317,122314,466321,421328,150100%סה"כ

6,7292%

הצעת תקציב 2020 - הכנסות
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הצעת תקציב 2020 - הוצאות )באלש״ח(

שם החשבוןסעיף

ביצוע 
2018 עפ”י 

דוחות 
משרד 
הפנים

הצעה 
2019

ביצוע 
2019

שינוי ב% 
הצעה 

מול ביצוע 
2019

הצעה 
2020

שינוי 
ב% 

לעומת 
שנה 

קודמת

% מסך 
תקציב 

2020

הפניה 
לעמוד 

מס’

 1.91%42.67%3-4 140,024 2% 137,402  134,700  130,027 משכורות שוטף110

 4.66%7.98%3-4- 26,200 16% 27,481  23,669  22,190 פנסיונרים ופיצויים110

10210874-31%10440.54%0.03%9שכר דירה410

חשמל, מים מוסדות 430-771
עירייה ותאורת רחובות

5,6115,0675,2133%4,882-6.34%1.49%11

2939253126003%2500-3.85%0.76%9ביטוחים כלליים440

אחזקת מכונות - 470
מדפסות וציוד משרדי

8078058050%797-1.00%0.24%10

356219145-34%21044.83%0.06%10הוצאות כיבוד511

17580800%800.00%0.02%9ארוח משלחות513

27050%50.00%0.00%9ספרים ועיתונים522

100.00%-0195193%רכישת רכב ראש העיר530

0000%1570.00%0.05%12דמי שימוש לאשכול530

1,0701,1531,1550%1,040-10.00%0.32%12דלק ושמנים531

7795866013%536-10.83%0.16%13תיקונים532

3753403472%3501.00%0.11%13רשוי וביטוח533

1,5891,5381,5511%1,5671.00%0.48%14ליסינג רכבי עירייה534

הוצאות תקשורת 540
וניידים, נייחים ודואר

9736001,11185%1,1221.00%0.34%15

1591001000%18080.00%0.05%15פרסומים550

הוצאות 570
מחשוב,מערכות ליבה: 

הנה"ח,גביה ושכר

1,3781,2971,218%-61,2301.00%0.37%15

55660090050%9000.00%0.27%16ריבית ועמלות610

210,371-0.82%3.2%16-11,96610,67310,457%פרעון מלוות691-693

6,8245,3275,7278%5,9273.49%1.8%19הסעות תלמידים710

3,0863,4382,892-16%2,200-23.93%0.67%15הוצאות מים וגינון720

16,01216,26516,8444%21,94430.28%6.69%17עבודות קבלניות750

הוצאות פעילות 780
שוטפת לפי פרוט 

מחלקות

18,26715,44012,587-18%12,6600.58%3.86%18

17 0 3650583-10%65011.49%פיתוח כלכלי781

הוצאות פעילות 782
שוטפת לפי פרוט 

מחלקות

11,71611,69813,20713%13,148-0.45%4.01%19

החזר השתתפות 800
משלחות פולין וייצוג 

העירייה והחזר מתנות 
לנבחרים

2240400%400.00%0.01%17
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שם החשבוןסעיף

ביצוע 
2018 עפ”י 

דוחות 
משרד 
הפנים

הצעה 
2019

ביצוע 
2019

שינוי ב% 
הצעה 

מול ביצוע 
2019

הצעה 
2020

שינוי 
ב% 

לעומת 
שנה 

קודמת

% מסך 
תקציב 

2020

הפניה 
לעמוד 

מס’

השתתפויות ותמיכות 810
בפעילויות

19,28712,96012,954%-013,4003.44%4.08%20

31528231512%3150.00%0.10%17הג"א ארצי811

36,42436,13337,6354%38,0111.00%11.6%21-22רווחה840

23,48923,00025,69512%26,0001.19%7.92%ארנונה רישום מקביל860

59610015041404%100-93.35%0.0%הוצאות שנים קודמות 980

02000012000.00%0.0%רזרבה לפעולות994

הוצאות לשעת חירום 
מותנות

030003000.00%0.0%

02571000.00%0.0%כיסוי גרעון משנת 2018

100% 328,150  321,421  314,466  317,115 סה"כ

הצעת תקציב 2020 - הוצאות )באלש״ח(


