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התקציב העירוני מהווה את תוכנית הפעולה  

 .הכלכלית לפיה עובדת הרשות המקומית

 

באמצעותו מבטאת העירייה את מדיניותה בתחומי  

אחריותה המרכזיים ואת האופן בו היא מתכוונת  

 .להוציאה מהכוח אל הפועל

 התקציב העירוני



 ?בשביל מה –קריאה בתקציב העירוני 

הערכה כללית להתנהלות הכספית של הרשות  -

עמידה , הסתמכות על מענקי איזון, איזון תקציבי: המקומית

 .ביעד גביית ארנונה ועוד

 

מאפשר לנתח סדרי  )השוואה בין סעיפי תקציב שונים -

 (עדיפויות ולהצביע על מדיניות העירייה בפועל

 

 בחינת שינויים בתקצוב סעיפים ספציפיים לאורך זמן-

 

:  בדיקת מקור המימון של פעולות תקציביות שונות-
 .'וכוהשתתפות תושבים /משרדי ממשלה/השקעה עצמית



 רב הנסתר על הגלוי –התקציב העירוני 

הפירוט במסמכי התקציב הוא מוגבל ולרוב כולל סעיפים  -

 ".עמומים"

 

/  שכונות / אין פירוט לחלוקת התקציב בין קבוצות אוכלוסייה -

 .'וכורובעים 

 

במרבית המקרים מסמכי התקציב אינם כוללים תיאור מספק -

 ?מה עושים בפועל עם הכסף, כלומר: לתפוקות

 

ולא  , התקציב מפרט רק את הוצאות והכנסות הרשות המקומית-

 .מפרט את תקציבי החברות והעמותות העירוניות
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 גורמים המעורבים בתהליך התקצוב

 :בתהליך התקצוב מעורבים גורמים רבים

במתן הנחיות כלליות להכנת התקציב וכן בקביעת מסגרת תקציב מחייבת לרשות  : משרד הפנים. א

 .או בקביעת גובה המענק לאיזון המאושר לרשות, המקומית

 

בקביעת היקף  , משרד הבריאות ועוד, משרד הרווחה, משרד החינוך: המשרדים הייעודיים. ב

 .השתתפותם במימון הפעולות שבאחריות משרדיהם בתחום הרשות

 

משקף את מדיניות ראש העיר  )בקביעת מדיניות פעולה בתחומי פעולות הרשות : הנהלת הרשות. ג

 (.ואת ההסכמות הקואליציוניות עם חברי מועצה וסיעות נוספות

 

(  שנתיות ורב שנתיות)בהכנת תכניות פעולה : יחידות ברשות/ מחלקות / מנהלי האגפים . ד

 .י הנהלת הרשות“ליישום המדיניות שנקבעה ע

 

של הרשות אחראי על תהליכי התקצוב כולו ומלווה אותו מתחילתו  ראש אגף תקציבים /גזבר. ה

מדריך ומתאם לביצוע כל הפעולות הקשורות לתהליך  , כמנחה, הגזבר משמש כיועץ. ועד סיומו

כמו כן מסייע הגזבר בעזרת מחלקת התקציבים ברשות למנהלי האגפים והיחידות לתרגם . התקצוב

הגזבר מסייע בידי ראש הרשות והנהלת הרשות בקבלת  . את תוכניות הפעולה למונחים כספים

 .י יחידות הרשות“החלטות על הצעות התקציב שהוגשו ע



 הכנת התקציב העירוני
אגף התקציבים בעירייה אחראי על הכנת הצעת התקציב ובקרה על  1.

 .משרדי ממשלה ובהתאם למדיניות ראש העיר/בהתאם להנחיות משרד הפנים –ביצועו 

 

.  הצעת התקציב עוברת לדיון בוועדת הכספים של מועצת העירייה2.
 .בשלב זה מבוצעים שינויים בהצעת התקציב בהתאם לדרישות הפוליטיות השונות

 

הצעת התקציב בליווי הערות ועדת הכספים מועברת לחברי מועצת  3.

חברי המועצה אינם מקבלים שכר ולכן הם מתקשים להקדיש זמן ללימוד מעמיק . העיר

 .הנטייה היא להתמקד בסעיפים ספציפיים. של התקציב

 

שלב זה הוא לרוב . דיון ואישור התקציב העירוני במליאת מועצת הרשות  4.

שכן כלל חברי הקואליציה מצביעים בעד התקציב ורק חברי האופוזיציה משמיעים ', טקסי'

בחלק מרשויות , עם זאת. בדצמבר 31אישור התקציב אמור להסתיים עד . התנגדויות

לעיתים מתעכב בשל העדר תקציב  (. עד סוף מרץ)מקומיות נהוג לאשר מאוחר יותר 

 .מדינה או סיבות פוליטיות ברשות המקומית



 ?איך מגיעים לתקציב עיריית כרמיאל



 מושגים מרכזיים בתקציב העירוני

 תקציב רגיל ותקציב בלתי רגיל

 :תקציב רגיל

תקציב למימון הפעולות השוטפות של הרשות  

 המקומית

 :או תקציב פיתוח( ר"תב)תקציב בלתי רגיל 

פעמיות שאינן במסגרת  -מיועד לפעולות חד

בדרך כלל לצורכי פיתוח  , התקציב הרגיל

 והקמת מבני ציבור וציודם

 

 

 



 :התקציב הבלתי רגיל

כגון בניית מבני , רגיל מממן פעולות פיתוח-התקציב הבלתי•

קרקע  , מכונות, סלילת כבישים ומימון רכישות של ציוד, ציבור

 .ב"וכיו

מקורו של התקציב הבלתי רגיל הוא בהקצבות מהתקציב •

;  בהשתתפויות מהממשלה; בהשתתפויות בעלים; הרגיל

במלוות מהבנקים  ; בהשתתפויות של מוסדות ותרומות

במלוות מאוצר ; באשראי מקבלנים וספקים; וממוסדות אחרים

מהכנסות מקרנות הרשות ומיתרת  ; ממכירת רכוש; המדינה

   .תקציבים בלתי רגילים משנים קודמות

 



, הכנסה מוניציפאלית לנפש בתקציב הבלתי רגיל

2013, יישובים נבחרים, ח"בש  
2013במחירי , ח"בש  

 

4,334

2,526 

2,057 

1,634 1,581 1,515 1,448
1,165 1,049 969 958 

616

כפר ורדים תל אביב חיפה ישראל נהרייה נין סח עכו טבעון כרמיאל טמרה מעלות 
תרשיחא

נצרת 
עילית



 מושגים מרכזיים בתקציב העירוני

 הצעת תקציב ותקציב ביצוע

התקציב אותו מאשרת מועצת העיר היא הצעת 

 .תקציב

לאורך השנה אפשר לשנות את התקציב  

 .באישור מועצת העיר

תקציב הביצוע שונה מהצעת  , מסיבות שונות

 .יכול להיות גבוה יותר או נמוך יותר –התקציב 

 

 

 

 



 מושגים מרכזיים בתקציב העירוני

 עצמיות וממשלתיות: הכנסות

 :הכנסות עצמיות

כספים שהעירייה גובה בעצמה מהתושבים  

השתתפות  , קנסות, היטלים, אגרות, ארנונה)

 ('רכישת כרטיסים וכו, בשכר לימוד

 :הכנסות ממשלתיות

 כספים שמגיעים ממשרדי הממשלה

 :הכנסות אחרות

 השתתפויות של מוסדות ועוד, תרומות
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, ח"הכנסה מוניציפאלית עצמית לנפש בש  

2013, יישובים נבחרים, בתקציב הרגיל  
2013במחירי , ח"בש  

 
 

 

1,432 1,448 

2,778 

3,915 3,917 3,945 4,077 4,126 
4,491 4,578 

5,704

8,517 

נין סח טמרה מעלות  
תרשיחא

טבעון נצרת 
עילית

ישראל כרמיאל כפר ורדים נהרייה עכו חיפה תל אביב



, ח מן הממשלה"הכנסה מוניציפאלית לנפש בש  

2013, יישובים נבחרים, מענק איזון: בתקציב הרגיל  
2013במחירי , ח"בש  

 

 

- - -
76

132 
214 

352 

515 

677 
746 

894 

1,248 

טבעון תל אביב חיפה כרמיאל כפר ורדים נצרת 
עילית

ישראל נהרייה טמרה נין סח עכו מעלות  
תרשיחא
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 מושגים מרכזיים בתקציב העירוני

 שכר ופעולות: הוצאות

 :תקציב שכר

לעיתים מפורט . הוצאות להעסקת עובדי עירייה

 יחד עם פירוט הקצאת תקנים ליחידות ולאגפים

 

 :תקציב פעולות וקניית שירות

 התקציב המיועד לביצוע פעולות וקניית שירות
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 הוצאה מוניציפאלית לנפש בתקציב הרגיל, בש"ח, 

2013, יישובים נבחרים  
2013במחירי  , ח"בש  

 

 
12,921 

12,530 

11,382 

8,795 8,599 8,507 
8,198 

7,293 7,109 6,886 
6,525 

6,227 



 סעיפי התקציב העירוני

 2008. משרד הפנים-מ"מפע. ועדת הכספים, מדריך לנבחרים ברשויות המקומיות: מתוך
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