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 מטרת הנוהל .1

 

לתאר את שלבי אישור התקציב לחברה העירונית, ואת המנגנונים לבקרה ומעקב על התנהלות 

 החברה, בהתאם לתקציב שנקבע.

 

 הגדרות .2

 

 חמישהראש המועצה בתפקידו כיו"ר הדירקטוריון,  – דירקטוריון החברה העירונית .2.1

 חברי מועצה. חמישהעובדי מועצה ו חמישהנציגי ציבור, 

 

 נוהלתוכן ה .3

 גיבוש והכנת תקציב החברה:

תקציב החברה העירונית משקף את מדיניות החברה העירונית ואת סדרי עדיפויותיה  .3.1

 בהקצאת משאבים.

החברה העירונית תיפגש עם יו"ר דירקטוריון  מנהלת אוגוסט מדי שנה,-בחודשים יולי .3.2

השנתית של החברה העירונית לצורך תיאום נושאי מדיניות מרכזיים בתוכנית העבודה 

 החברה העירונית.

 החברה העירונית תגיע לפגישה עם המלצת תקציב לשנה הקרובה. מנהלת .3.2.1

לאחר ליבון נושאי המדיניות השונים וביצוע התיקונים הנדרשים בהתאם, מנהלי  .3.3

 התחומים המרכזיים בחברה יתחילו להכין את התקציב בפועל.

 נהוכה( ש1תית )מסמך ישים תקציב התחומים השונים ישקף את תוכנית העבודה השנ .3.3

על ידי כל מנהל תחום. בהצעת התקציב יתייחסו מנהלי התחומים להיבטים הבאים: 

 הוצאות שוטפות, הוצאות חד פעמיות, צפי הכנסות.

בתקציב החברה העירונית ישתקפו הן הפעילויות המוכתבות על ידי המועצה  .3.3.1

 מת מנהלי התחום.יוז – חדשיםפעילויות שוטפות והן פרויקטים  –המקומית 

במקביל להכנת הצעת התקציב יכין כל מנהל תחום תוכנית עבודה מפורטת לשנה  .3.3

, מטרת הפעילות, יעדים להשגה המוצעות פעילויותה תיאורפירוט  שתכלולהבאה 

 ותקציב נדרש.

 במהלך חודש נובמבר תעביר הנהלת המועצה תיקונים אחרונים להצעת התקציב. .3.3
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מהנהלת המועצה לתקציב המועצה, תחל החברה  רק עם קבלת האישור הסופי .3.3

 העירונית בהליכי אישור תקציב החברה.

דירקטוריון החברה העירונית יכונס לשם אישור תחומי הפעילות המרכזים בתוכניות  .3.3

 העבודה והתקציב שהוקצה להם.

בתום פגישת הדירקטוריון וקבלת השגותיהם ו/או המלצותיהם לביצוע שינויים  .3.3

 דה ובתקציב החברה העירונית יגובש מבנה התקציב הסופי.בתוכניות העבו

בהתאם לתקציב שייסגר, כל מנהל תחום יבצע את השינויים בתוכניות העבודה  .3.13

החברה העירונית את תוכנית  תלמנהבתחומו, שינויים תקציביים נדרשים ויגיש לידי 

 העבודה הסופית.

פנימי בחברה העירונית לשם יום היערכות  תקייםעם השלמת עדכון תוכניות העבודה י .3.11

 הצגת תוכניות העבודה בכל תחום פעילות ולהצגת התקציב הכללי של החברה.

דירקטוריון החברה העירונית יאשר פורמלית את תקציב השנה הבאה, בפגישתו  .3.12

 בחודש דצמבר. הקרובה שתתכנס

 ניהול ובקרה על תקציב החברה העירונית:

על להתנהלות התקציב, -יבצעו בקרתת העירוניהחברה  הלתומנ מנהלת חשבונות .3.13

 באמצעות:

 החברה העירונית. מנהלתאישור כל הזמנת עבודה על ידי  .3.13.1

 :הפקת דו"חות ביצוע מצטברים, בחינתם והסקת המסקנות בהתאם .3.13.2

ע"י מנהלת  רבעוןיופק אחת ל – דו"ח השוואת שכר תקציב ביצוע .3.13.2.1

 חשבונות.

ע"י מנהלת  יופק אחת לרבעון - דו"ח בקרת תקציב מועצה/חברה .3.13.2.2

 חשבונות.

 .לחודשיופק אחת  – הדרכה )גביה ותשלומים(דו"ח  .3.13.2.3

 יופק אחת לחודש ע"י מנהלת חשבונות. – דו"ח תזרים מזומנים .3.13.2.3

בשיתוף רו"ח של החברה לצורך  ה של ועדת כספיםישיב תתקיים רבעוןאחת ל .3.13.3

 ניתוח התקציב.

ניהול התקציב ועל כל מנהל תחום להיות אחראי לביצוע מעקב ובקרה על על במקביל,  .3.13

 עמידתו ביעדי התקציב. 

יקבעו על מנת לאפשר למנהלי התחומים לבצע בקרה עצמית על ניהול תקציבם,  .3.13

 .פגישות סדירות, בתדירות של כאחת לחודש, עם מנהלת חשבונות
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 אחריות ביצוע .3

  הלת החברה העירוניתמנ .3.1

  חשבונותמנהלת  .3.2

 מנהלי תחומים .3.3

 

 מסמכים ישימים .3

 וכנית עבודה שנתיתת – 1מסמך ישים  .3.1

 ות ביצוע מצטבריםדו"ח – 2מסמך ישים  .3.2

 

 נספחים .3

 א.מ.ל     .3.1

 

 תפוצה .3

 החברה העירונית הלתמנ .3.1

  חשבונותמנהלת  .3.2

 מנהלי תחומים .3.3

 

 גב' מיכל כהן סדיקלר    כותב הנוהל: מנהלת החברה העירונית תפקיד:

 גב' מיכל כהן סדיקלר  :נוהלמאשר ה החברה העירונית הלתמנ תפקיד:

 


