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 לכבוד
 מר צבי גוב ארי  

 ראש העירייה 
 יבנה

 
 
 
 
 

 1202תקציב עיריית יבנה לשנת הכספים הנדון: 
 

 
 
 

ג' לפקודת העיריות )נוסח חדש(, אני מאשר בזאת את תקציב 206לפי סעיף  בתוקף הסמכות שהואצלה לי

 .2021עיריית יבנה לשנת 

 שקלים חדשים. 000383,855,סך כל התקציב המאושר: 

 , המהווה את תמצית התקציב המפורט.¹כל זאת על פי הפרוט שבנספח א'

 
 
 
 

 בכבוד רב,                        
 

 יונתן בר סימן טוב                                                           
 הממונה על מחוז המרכז                           

  
 
 
 
 

 (2021פ"א )___ ב__________ ____ ב_________ תש
 
 
 הערה לנספח א': כל סעיפי התקציב המתייחסים להשתתפות הממשלה בתקציב הרשות הינם    ¹
 אומדנים בלבד.  
 הסכומים הסופיים ייקבעו על פי המפתחות המקובלים, ובהתאם לחוק.  
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 2021מצית תקציב עיריית יבנה לשנת ת
 
 

  2)ג( לפקודה, שנאצלה לי 206הפקודה( כי בתוקף הסמכות לפי סעיף   -)להלן  1לפקודת העיריות 209הנני מודיע לפי סעיף 

 שתמציתו להלן: 2021אני מאשר את התקציב הרגיל של עיריית יבנה לשנת התקציב 

 
 
 

 שקלים חדשים        צד ההכנסות
 188,300,000       ארנונה כללית

 50,000        מפעל מים
 2,566,000       עצמיות חינוך

 1,419,000       עצמיות רווחה
  00022,139,        עצמיות אחר

 000214,474,       סה"כ עצמיות
 
 114,237,000      קבולים ממשרד החינוךת

 25,792,000      תקבולים ממשרד הרווחה
 8,352,000     תקבולים ממשלתיים אחרים

 -       מענק כללי לאיזון
                   0     מענקים אחרים ממשרד הפנים

 148,381,000      סה"כ תקבולי ממשלה
 

 1,000,000       תקבולים אחרים
                    -     הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות

 363,855,000 סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
 

 20,000,000       הנחות בארנונה
 -      נצבר הכנסה לכיסוי גרעון

                    -    כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות
 383,855,000     סה"כ הכנסות ללא מותנה

                    -       הכנסה מותנה
 383,855,000     "כ הכנסות כולל מותנהסה
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 שקלים חדשים        צד ההוצאות
 62,261,000        שכר כללי

 99,584,000       פעולות כלליות
                    -        מפעל המים

 000161,845,       סה"כ כלליות
 

 105,261,000       שכר עובדי חינוך
  00053,576,        פעולות חינוך
 000158,837,        סה"כ חינוך

 
 9,035,000       שכר עובדי רווחה

 00,030,023       פעולות רווחה
 39,058,000        סה"כ רווחה

 
 685,000      מלוות מים וביוב-פרעון
 0002,482,       מלוות אחר-פרעון

 3,167,000       מלוות-סה"כ פרעון
  

 948,000       הוצאות מימון
 -       הוצאות בחירות 

                   -     הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
 363,855,000    סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר    

 
 20,000,000       הנחות בארנונה

                     -      הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
 000383,855,      סה"כ הוצאות ללא מותנה

 
                     -       הוצאה מותנה

 383,855,000     "כ הוצאות כולל מותנהסה
 
 
 
 
 

 (2021____ ב_________ תשפ"א )___ ב__________ 
 
 
 

 בכבוד רב,                   
 

 יונתן בר סימן טוב      
 הממונה על מחוז המרכז      

 
 
 

 197, עמ' 8דיני מדינת ישראל, נוסח חדש  
 812י"פ התשס"ט, עמ'  
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