
מועצה אזורית פועלת בשלטון דו רובדי, בו המועצה מאצילה מסמכויותיה לוועדים המקומיים.
הוועדים המקומיים נדרשים לתת שירות מוניציפאלי לתושב בתחומים הבאים: נוער, בטחון, ותיקים, 
תרבות, ספורט, דת, כבישים, תאורה, גינון, גזם, טאוט, פסולת מוצקה, תחזוקת מבני ציבור ותחזוקת 

השטחים הציבורים. 
הארנונה המצרפית הממוצעת )מועצה + ועד מקומי( בעמק יזרעאל הינה כ 54 ₪ למ"ר, לפי החלוקה: מועצה כ 28 ₪ למ"ר, 

ועד המקומי כ 26 ₪ למ"ר.
המועצה מעבירה מחלקה לוועד המקומי כ 6.5 ₪ למ"ר כתקציב סל השירותים, כלומר 32.5 ₪ למ"ר בממוצע נשארים 

בוועד המקומי ומהווים את עיקר תקציבו של הוועד המקומי. למועצה נשאר בממוצע כ 21.5 ₪ למ"ר לטובת השירותים 
המוניציפאליים הניתנים על ידה.

בנוסף, לאורך השנה המועצה מעבירה כספים לוועדים המקומיים באמצעות קולות קוראים בתחומי קהילה, רווחה, איכות 
סביבה, חינוך, נוער, תרבות, ספורט, צעירים, דוברות ועוד המפורטים בדו"ח שלהלן.

בנושאי פיתוח מעבירה המועצה כספים לוועדים המקומיים במסגרת תכניות רב שנתיות, להלן פירוט התכניות הרלוונטיות 
לשנת 2017:

תקציב ירוק )שלוש שנים(;  כ 2.5 מלש"ח לכל היישובים.	 
חומש שלישי )2017-2021(;  כ 11 מלש"ח לכל היישובים.	 
נגישות )2017-2018(; כ 4.5 מלש"ח )120 אלש"ח לכל יישוב(.	 

סיכום מירב פעילויות המועצה בשנת 2017 פורסמו בדו"ח לתושב.
באתר המועצה ניתן לראות את פירוט תקציבי התכניות הרב שנתיות לפי יישובים ואת פירוט תקציבי הוועדים המקומיים.

 השתתפות המועצה בתקציבים ליישוב בתחומי קהילה, חברה תרבות ופנאי 
בשנת 2017 )בנוסף לסל השירותים(

 סיכום 2017 מושב נהלל

סכום התכניתתחום
ההשתתפות

קהילה ורווחה
1,500 ₪ערב הוקרה למתנדבים

4,500 ₪מועדון ותיקים

תרבות

1,500 ₪תרבות צעירים

2,000 ₪תרבות ילדים

1,000 ₪ערב נשים

15,100 ₪תרבות יהודיתמועצה דתית

איכות הסביבה
800 ₪תמיכה בפעילות סביבה

1,400 ₪תמיכה בנושא הפרדת פסולת

נוער
כתות ד׳-ה׳חוג לכל ילד

20,000 ₪חוג מדעים- משרד המדע

47,800 ₪ סך הכל



הדרכות והשתלמויות במועצה לבעלי תפקידים ביישובים

מנהלי/מזכירי ישוב	 
רכזי קהילה	 
מנהלות לשכה	 
רכזי חינוך	 
רכזי נוער	 
מדריכי נוער	 
יושבי ראש ועדים מקומיים ואגודות חקלאיות	 
מנהלות גנים	 
סייעות גנים	 
רכזי ותיקים	 
מדריכי א׳-ו׳	 

השקעות/ תכניות החומש, תקציבי מועצה ויישוב
)החל משנת 2007(

בוצע 

370,000 ₪כביש טבעת

שיפוץ הרחבה בחזית 
המועדון 

₪ 93,000

40,000 ₪גינון כניסה לישוב

21,000 ₪שיפוץ בית כנסת

שדרוג מערכת מאור 
118,000 ₪רחובות + מרכזיה

400,000 ₪גני ילדים 

400,000 ₪שיקום בית העם

286,000 ₪גן הדס 

42,000 ₪הסדרת חניה ליד הדואר

200,000 ₪שיקום בית העם

350,000 ₪שיפוץ מועדון נוער

בריכת שחיה 2017

)מחלף היטל השבחה(
₪ 713,000

תשתיות ותיקות

)מכספי תשתיות ותיקות( 
₪ 277,000

53,000 ₪תאורת לד 

3,363,000 ₪סה"כ 


