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  לכבוד,

  הועדה המרחבית לתכנון ובניה אבו בסמהחברי 

 
  נכבדי,

  
 
 

  .2020שנת לתקציב הצעת ההריני מתכבד להגיש לכם את 

  

  

  

  בכבוד רב ,

  מוטי דותן 

  יו"ר הועדה

  



הצעת תקציב 2020  ועדה מרחבית לתכון ובנייה אבו בסמה

שם סעיףסעיףקוד מיון
הצעת תקציב 

2019
תחזית ביצוע 
לשנת 2019

תקנים 
2020

הצעת תקציב 
2020

330,865.00300,000.00428,000.00קנסות בנייה בלתי חוקית1231000291הכנסות

200,000.00קנסות בנייה בלתי חוקית-מותנה1231100291הכנסות

570,000.00327,000.00570,000.00אגרות בניה1231000290הכנסות

160,000.00160,000.00הטלי השבחה1231000292הכנסות

383,735.00354,000.00124,000.00ממנהל התכנון עבור הרפורמה1231000991הכנסות

272,000.00140,000.00הכנסה מותנית ממנהל התכנון עבור רפורמה1231000992הכנסות

1,605,000.00476,000.001,605,000.00החלטת ממשלה 2397 מפקחים-מותנה1231000993הכנסות

1,500,000.001,500,000.001,500,000.00מועצה אזורית אל קסום1233400790הכנסות

1,000,000.001,000,000.001,000,000.00מועצה אזורית נווה מדבר1233400791הכנסות

6,021,600.003,957,000.005,527,000.00הכנסות סה"כ

 2.00-516,000.00 496,000.00- 655,000.00-שכר הנהלה1733410110הוצאות הנהלה

 15,000.00- 5,000.00- 15,000.00-השתלמיות1733410521הוצאות הנהלה

 284,000.00- 275,000.00- 275,000.00-שכ"ד1733400410הוצאות הנהלה

 32,000.00- 12,000.00-תחזוקת מבנים1733400420הוצאות הנהלה

 13,000.00- 13,000.00- 13,000.00-חשמל1733400431הוצאות הנהלה

 10,000.00- 10,000.00-מים1733400432הוצאות הנהלה

 40,000.00- 30,000.00- 54,000.00-ניקיון1733400434הוצאות הנהלה

 94,000.00- 94,000.00- 94,000.00-ארנונה1733400435הוצאות הנהלה

 33,000.00- 33,000.00- 33,000.00-ביטוחים1733400440הוצאות הנהלה

 15,000.00- 10,000.00- 15,000.00-ארוח וכיבוד1733400511הוצאות הנהלה

 15,000.00- 15,000.00- 14,000.00-מתנות1733400514הוצאות הנהלה

1/4 הוכן ע"י : צמד הגליל בע"מ



הצעת תקציב 2020  ועדה מרחבית לתכון ובנייה אבו בסמה

שם סעיףסעיףקוד מיון
הצעת תקציב 

2019
תחזית ביצוע 
לשנת 2019

תקנים 
2020

הצעת תקציב 
2020

 4,000.00- 4,000.00- 3,600.00-דמי חבר1733400523הוצאות הנהלה

 32,000.00- 32,000.00- 30,000.00-טלפון , תקשורת1733400540הוצאות הנהלה

 10,000.00- 8,000.00- 10,000.00-פרסומים1733400550הוצאות הנהלה

 40,000.00- 40,000.00- 40,000.00-משרדיות1733400560הוצאות הנהלה

 15,000.00- 15,000.00-תמלול ישיבות1733400565הוצאות הנהלה

 20,000.00- 20,000.00- 40,000.00-מיכון משרדי1733400570הוצאות הנהלה

 39,000.00- 39,000.00- 38,000.00-מיחשוב ותקשורת-תחזוקה1733400572הוצאות הנהלה

 293,000.00- 243,000.00- 164,000.00-וועדה מקומית - שירותים מקצועים1733400751הוצאות הנהלה

 20,000.00- 20,000.00- 20,000.00-וועדה מקומית - ביקורת1733400752הוצאות הנהלה

 11,000.00- 11,000.00- 10,000.00-ציוד יסודי1733400930הוצאות הנהלה

 2.00-1,551,000.00 1,388,000.00- 1,560,600.00-הוצאות הנהלה  סה"כ

2/4 הוכן ע"י : צמד הגליל בע"מ



הצעת תקציב 2020  ועדה מרחבית לתכון ובנייה אבו בסמה

שם סעיףסעיףקוד מיון
הצעת תקציב 

2019
תחזית ביצוע 
לשנת 2019

תקנים 
2020

הצעת תקציב 
2020

 4.00-895,000.00 938,000.00- 963,000.00-שכר1733420110תכנון והנדסה

 132,000.00-שכר- הוצאה מותנית1733420111תכנון והנדסה

 15,000.00- 10,000.00- 15,000.00-השתלמויות1733400521תכנון והנדסה

 70,000.00- 70,000.00- 84,000.00-מערכת ממוחשבת לניהול עבודת הוועדה1733400571תכנון והנדסה

 60,000.00- 40,000.00- 80,000.00-שרותי תכנון,יעוץ ומשפטיות שמאות1733400750תכנון והנדסה

 150,000.00-שרותי תכנון,יעוץ ומשפטיות שמאות-מותנה1733400756תכנון והנדסה

 90,000.00- 90,000.00- 90,000.00-שרותי משפטיות1733400753תכנון והנדסה

 40,000.00- 20,000.00-טיוב מידע תכנוני1733400754תכנון והנדסה

 4.00-1,170,000.00 1,148,000.00- 1,534,000.00-תכנון והנדסה  סה"כ

 2.00-487,000.00 450,000.00- 505,000.00-שכר1733430110פיקוח על בנייה

 1.00-140,000.00 140,000.00-שכר- הוצאה מותנית1733430111פיקוח על בנייה

 10,000.00- 2,000.00- 10,000.00-השתלמויות1733410200פיקוח על בנייה

 115,000.00- 115,000.00- 150,000.00-דלק ושמנים1733410731פיקוח על בנייה

 5,000.00- 4,000.00- 5,000.00-תיקונים וחלפי1733410732פיקוח על בנייה

 98,000.00- 96,000.00- 96,000.00-ליסינג תפעולי1733410736פיקוח על בנייה

 310,000.00- 250,000.00- 310,000.00-משפטיות-תביעות1733410750פיקוח על בנייה

 50,000.00-משפטיות-תביעות-מותנה1733410751פיקוח על בנייה

 3.00-1,165,000.00 917,000.00- 1,266,000.00-פיקוח על בנייה  סה"כ

3/4 הוכן ע"י : צמד הגליל בע"מ



הצעת תקציב 2020  ועדה מרחבית לתכון ובנייה אבו בסמה

שם סעיףסעיףקוד מיון
הצעת תקציב 

2019
תחזית ביצוע 
לשנת 2019

תקנים 
2020

הצעת תקציב 
2020

 3.00-525,000.00 364,000.00- 525,000.00-שכר - החלטה ממשלה 2397-מותנה1733450110החלטה ממשלה 2397

 56,000.00- 56,000.00-שכ"ד-החלטה ממשלה 2397-מותנה1733450410החלטה ממשלה 2397

 45,000.00- 45,000.00-ארנונה-החלטה ממשלה 2397-מותנה1733450435החלטה ממשלה 2397

 20,000.00- 20,000.00-פרסום והסברה-החלטה ממשלה 2397-מותנה1733450550החלטה ממשלה 2397

 360,000.00- 112,000.00- 360,000.00-ליסינג תפעולי-החלטה ממשלה 2397-מותנה1733450736החלטה ממשלה 2397

 300,000.00- 300,000.00-משפטיות-תביעות 2397-מותנה1733450750החלטה ממשלה 2397

 125,000.00- 125,000.00-קבלניות-החלטה ממשלה 2397-מותנה1733450751החלטה ממשלה 2397

 117,000.00- 117,000.00-תקורה שנתית-החלטה ממשלה 2397-מותנה1733450752החלטה ממשלה 2397

 57,000.00- 57,000.00-ציוד יסודי-החלטת ממשלה 2397-מותנה1733450930החלטה ממשלה 2397

 3.00-1,605,000.00 476,000.00- 1,605,000.00-החלטה ממשלה 2397 סה"כ

 25,000.00- 17,000.00- 45,000.00-סריקה 1733440750G.I.Sהוצאות רופורמה

 25,000.00- 17,000.00- 45,000.00-הוצאות רופורמה סה"כ

 10,000.00- 10,000.00- 10,000.00-עמלות בנקים1733400610הוצאות מימון ועמלות

 1,000.00- 1,000.00- 1,000.00-ריבית1733400620הוצאות מימון ועמלות

 10,000.00- 10,000.00- 10,000.00-הוצאות מימון ועמלות סה"כ

 5,527,000.00- 3,957,000.00- 6,021,600.00-סה"כ הוצאות

12.00סכום כולל

4/4 הוכן ע"י : צמד הגליל בע"מ


