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 תוספות תקציביות בהשתתפות המועצה  – 2018צרכי המועצה לשנת 



 2018 -תוספת מקורות עצמיים 

 ₪מיליון  2 -תוספת נטו למועצה של כ - 2.18%עדכון המיסים בשיעור של            
 

 :תוספת ארנונה 
 

 ח"אלש 500     –תוספת בתים  
  ח  "אלש 800  -תוספת חיוב שוטף בגין פרויקטים 
   
 ₪ מיליון  3.2    כ תוספת של"סה 

 
 

 ח"אלש( - 700)  קיצוץ בשיפוי מענק שכר/קיטון מענק איזון 
 

 ח"אלש 1,800 (אגרת ביוב, תשואה מניהול תיקים)מקורות נוספים  
  
   

  ח"אלש 4,300    כ תוספת "סה



 מסגרת התקציב

 ₪ מיליון364 –2017  לשנת המעודכנת התקציב מסגרת •
 
  ₪מיליון  377 – 2018מסגרת הצעת תקציב לשנת  •

  

 



 2018 – 2011הוצאות בשנים /התפלגות נתוני הכנסות
 נתוני תקציב 2017-18, נתוני ביצוע 2011-2016
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הנחות עבודה לבניית תקציב המועצה  
 2018לשנת 

 הכנסות המועצה
וכן תוספת של שטחי המועצה 2.18%עדכון שוטף של : ארנונה 
החינוך. נלקחו מרכיבי ההכנסות בהתאם לתקנים וכללים של מ: חינוך  ,

 הכנסות ממשרד החינוך מיקסום
הרווחה לגבי השתתפות המשרד. בהתאם להנחיות מ: רווחה 
 
 

 הוצאות המועצה
נלקחה בחשבון תוספת בגין עדכון הסכמי שכר של כלל עובדי  : הסכמי שכר

לא כולל שכר )לעומת שנה קודמת  5%הרשויות המקומיות בשיעור של 
 וכן תוספות בוועדה המקומית כתוצאה מהרפורמה( בכירים

חינוך 
רווחה 
התחייבויות המועצה לוועדים המקומיים 
התחייבויות המועצה כתוצאה מהחלטות הממשלה 



 תקבולים –( ₪אלפי ) 2018הצעת תקציב המועצה לשנת 



 ארנונה

 
 

 :בגביית ארנונה ₪ מיליון  3 -צפי לתוספת של כ     

  2.18%עדכון בתעריפי הארנונה בשיעור של 

 גידול בארנונה כתוצאה מגידול טבעי של האוכלוסייה וכן עדכון נכסים 

 בעקבות סקר הנכסים שהתבצע בכל העמק    

  
  



 מכסות

 
 

 מ של הלוואות "ח בפרע"אלש 400 -צפי לקיטון של כ צפי לקיטון  2018בשנת      

 לא נלקחו הלוואות חדשות, י היישובים"שנלקחו ע      



 מענקים כלליים

 
 : קיטון הנובע 

 מקיטון בסכום מענק האיזון 

 לא נלקח בחשבון קבלת מענק חד פעמי בגין תוספות שכר 



 שמירה וביטחון

 אגרת שירותי שמירה בישובים גידול בקבלת כספים המתקבלים מ

 מנגד קיטון בהשתתפות ממשלה בשמירה בקו התפר באחזקת מרכיבי 

  –ב "בעקבות החלטת מג 2017הופסק במחצית שנת  –ביטחון 

 בהתאמה גם בהוצאות 

  

  



 תכנון ובנין עיר

 
 

 ח"אלש 350-צפי לגידול של כ –אגרות בניה -

 מבוצע החזר מקרנות הפיתוח של המועצה לפי  –החזר מקרנות  -

 מהוצאות הועדה בקיזוז הכנסות הועדה מאגרות  115%  -התחשיב הבא 

 ₪מליון  3תוקצבו סך של  –בניה 

 



 שירותים עירוניים

 
 

 עדכון זיכוי יישובים פרטניים בגין תאורת רחובות -    

 ח בגין שיפוי משרד הפנים בהעסקת "אלש 150תוקצב סך של  -    

 ביום הבחירות( מזכירים)עובדים      

 



 תקבולים –( ₪אלפי ) 2018הצעת תקציב המועצה לשנת 



 שירותים חקלאיים

 
 

 צפי לקיטון בהכנסות בהתאם להוצאות –מלחמה במזיקים בחקלאות 

  לא צפויים לקבל כספים ממשרד החקלאות 2018בשנת  –-ועדה חקלאית 



 חינוך

 ילדים וכמות ' עדכון תקבולי משרד החינוך בהתאם למס – י"גנ•
 ₪  מליון 2.5 -גידול של כ – מ"בחתקבולים בגין גני ילדים  תיקצובוכן  י"גנ    
 עדכון התקצוב בהתאם למספרי התלמידים ולנתוני  –חינוך יסודי •
 ח"אלש 200 -גידול של כ, ביצוע בפועל    
 הסעות , עדכון בתקצוב משרד החינוך בגין סייעות -חינוך מיוחד •
  – רטרובהתאם לנתוני ביצוע בפועל וקבלת תקבולים ומלווים     
 ₪ מיליון  1בסך של תוספת     
 צפי להשתתפות משרד החינוך , תכנית חדשה –צהרונים תכנית •
 בהתאם לתכנית    
 כתוצאה ₪ מליון 2 -ככ תוספת בתקבולים של "סה -חינוך על יסודי •

 ח"תשעל "מהתאמת נתונים לשנה    
 תוספת בתקבול ממשרד החינוך, עדכון תקצוב בהתאם לתקנים –י "שפ•

 ח"אלש 50 -בסך של כ    
 הסעות ממשרד החינוך בגין  ח"אלש 300 -כתוספת של  - הסעות•

 



 בית גינס

 
 

לבית אב מצד המועצה וצד   ₪ 10נלקחה בחשבון תוספת של  2018בשנת 

מתקציב הישוב  ₪ 60 –מתקציב המועצה ו  ₪ 60התקצוב הינו  -היישובים 

  120 -בצד ההכנסה נלקח בחשבון התוספת של היישובים כ. לכל בית אב

 ח"אלש



 רווחה

 
 

התקצוב הנו בהתאם לדוחות משרד העבודה והרווחה המתקבלים כל 

 סידורים חוץ ביתיים/חודש וצפי למושמים



 דת

 
 

הקיצוץ בא לידי ביטוי   –ירידה בתקצוב בהתאם לשינויי שכר של הרבנים 

 בהכנסות וגם בהוצאות



 מים

 
 

 עדכון בהתאם להכנסות בפועל



 נכסים

 

 ד מסופר בבת חפר"צפי לקיטון בעקבות הפסקת גביית שכ 

 



 מפעל הביוב

 צפי לגידול בהתאם לגידול בכמויות –הכנסות מאגרת ביוב  -

 בו נלקחה  2017צפי לקיטון ביחס לשנת  –הכנסות מניטור שפכים  -

 בחשבון הכנסה חד פעמית בגין קנס שפכים חריגים ואסורים  



 מימון' ריבית והחזר הוצ

 

 צפי לגידול בתשואה בהתאם לשיעור התשואה מניהול תיקי השקעות 



 2018התפלגות הכנסות תקציב 



 תשלומים –( ₪אלפי ) 2018הצעת תקציב המועצה לשנת 



 מנהל כללי
 

  –מזכירות •

 התפעולתחת אגף ( שכר ופעולות)רישום מחלקת רכש העברת      

 והתקשרויותרכזת מכרזים העסקת      

   –משפטיות' הוצ•
 משפטיות מעבר רישום תחת הועדה ' הוצקיטון 

 .ובנין עירלתכנון 
  –בחירות •

 א "המיועדות להוצאות של כ ח"אלש 200תוקצבו הוצאות בסך של 
 ( מזכירים 60 -מדובר על כ)ועדת קלפי בכל יישובי המועצה מזכירי 

 שוטפות' והוצ



 מנהל כספי
 

  –הגבייה מחלקת •

 בפועלגבייה בהתאם לנתוני הגבייה ' עדכון עמלת חב –גבייה ' עמלת חב



 מ"פרע

 ח כתוצאה מפרעון הלוואות "אלש 480 -קיטון בסך של כ
 ישנות ואי לקיחת הלוואות חדשות  בהתאם לדוח תחזית פירעון 

 2018המלוות לשנת 



 תברואה

 מיחזורמשרה של רכז תוקצבה  2018בשנת –מנהל תברואה   

   בפועלבהתאם לביצוע  ומיחזורעדכון סעיפי פינוי אשפה  -ניקיון שרותי 

  וטרניריה' יועסק פקח במשרה מלאה במח 2018בשנת –שרות וטרינרי  

    פקח תברואתיבחשבון בתקציב  ילקחלא  2018בשנת –תברואתי פיקוח 

   הדברה במוסדות ' הקיטון בתקצוב נובע ממעבר של הוצ –מונעת תברואה 

 פרטיי ספק "תחת תקציב החינוך עהחינוך      



 שמירה וביטחון

   ח ועדכון שכר "ט מוס"תוספת של קב –מנהל כללי 

   לחברת אבטחה בגין שמירה ביישובים ' גידול בהוצ –שמירה ביישובים 

 2017הסתיים במחצית שנת  –מנגד הפחתה בתקצוב שמירה בקו תפר     

   הוחלט כי הרשויות  2018החל משנת  –השתתפות באיגוד ערים לכבאות 

 המקומיות לא ישתתפו בתקצוב איגוד ערים לכבאות בהתאם לחוק  



 תכנון ובנין עיר

 תוספת משרת בודקת תכניות –א "תוספת כ
 בהתאם לרפורמה -עדכוני שכר 

 העברה ממזכירות, ח"אלש 200גידול בתקצוב בסך של   -משפטיות ' הוצ



 נכסים ציבוריים

 ר ועדכון "עדכון מ –מעודכן בהתאם למודל שנקבע  –תאורת רחובות 
 2.18%התעריף בשיעור של 

 ח  בהוצאות בהתאם לביצוע "אלש 100 -תוספת של כ –חופי ים  –חופי ים 

 בפועל נובע בעיקר מגידול בהוצאות שיטור והכוונה בחודשי הקיץ בחופי הים



 קשרי חוץ

  60% -ל 30% -עדכון אחוזי  משרה של מנהל קשרי חוץ  מ      



 שירותים עירוניים

 השתתפות בסל   –השתתפות בסל תקציב מקומי יישובים מרוכזים 
 2.18%עדכון בשיעור של . עסקים ותעשייה, שירותים מקומיים בגין מגורים

 בתעריפי הארנונה 

 מדובר על סעיף בו מבוצעות התאמות מול חשבונות  –שירותים מוניציפאליים 

 2018בעקבות הסדרים עם וועדים שבחובה הוקטן הסכום בשנת , היישובים

 עברו לרישום תחת אגף התפעול  2018בתקצוב  –אגף תפעול כולל רכש

 מחלקת רכש והסעיפים הרלוונטים

 , גידול בתקצוב נלקח בחשבון הפקת אוגדן לחברי ועד חדשים –מחלקת יישובים 

 ערב הוקרה לחברי וועד וכן הקמת פורטל הכשרות דיגיטלי

 עקב ריבוי בתביעות נלקח בחשבון גידול בהשתתפות  –ביטוח אלמנטרי 

 עצמית של המועצה
 2.18%עדכון בשיעור של  -תקציב יישובים פרטניים 



 פיקוח עירוני

 תוספת משרת פקח ועלויות רכב



 שירותים חקלאיים

קבלניות בהתאם  ' ח בגין עב"אלש 35תוספת של   –ועדה חקלאית 

 לגביית ארנונה ממבנים חקלאיים

 גינון בהתאם לנתוני ביצוע בפועל' צפי לגידול בהוצ –נחל אלכסנדר 



 תשלומים –( ₪אלפי )2018הצעת תקציב המועצה לשנת 



 חינוך
 

 נלקחה בחשבון תוספת משרה להובלת תחום החדשנות  –מנהל החינוך 
 (חוות הנוי)בחינוך  וכן תוספת של מנהל בחווה החקלאית 

 ₪  מיליון  3 -תוספת תקציבית של כ, י"עדכון בהתאם לכמות גנ   –י "גנ
 י"תחזוקת גנ, (.כולל מחליפות ושניות)י "בעלות הסייעות בגנ

 גידול , ח  בהתאם לביצוע בפועל"אלש 600תוספת של  –  -חינוך יסודי 
 שכר' שירותי ניקיון והוצ' בהוצ

 מלווים בהסעות והסעות בסך , גידול בתקצוב של סייעות –חינוך מיוחד 
 ₪ מיליון  1.8של 

 תקצוב בהתאם לקבלת כספים ממשרד החינוך בגין  -תכנית צהרונים
 התכנית

 



 חינוך
 
 כתוצאה ח "מיליון ש 1.8צפי לתוספת בסך של  –יסודי על •

 ח"תשעל "מהתאמת נתונים לשנה    
 בפועללביצוע התאם  ח"אלש 150של ' צפי לקיטון בהוצ   –שמירה •
 בהתאם לביצוע בפועל  ח"אלש 600תוספת של  – הסעות•
 בחינוךתוספת בתקצוב בגין פעולות בהתחדשות  -יוזמות חינוכיות •

 



 ספורט/מרכז קהילתי
 שלבחשבון תוספת תקציבית בסך נלקחה  -השתתפות בתקצוב פר אב 

 ויישוביםמועצה  ח"אלש 240 

 מעבר תקצוב  – ח"אלש 60תוספת בהשתתפות המועצה בסך של  – נוער
 החינוךקיץ של הנוער מתקציב פעילות 

 משרות 2בגין העסקת  ח"אלש 200תוספת בתקצוב בסך של  –פרויקט זית 
 שותפותשנות  11קרן אביחי סיימה את תמיכתה בזית לאחר  –

 וזאת בהתאם לתכנית  ח"אלש 150תוספת בתקצוב בסך של  –מרכז הכוון 
 .וינט'ל והג"אשמול 

  צורך בהשתתפות המועצה בעלויות שכר יש –צהרונים " ניצנים"תכנית 
 בשנה ח"אלש 350 -עלות מוערכת של כ, משרות 2.5של 

 עקב תחלופה של  ח"אלש 80 -קיטון בתקצוב בסך של כ –מרכז תיעוד 
 .מרכז תיעוד וקיטון בהתאם באחוזי משרהמנהל 
 ח"אלש 30תוספת בתקצוב בסך של  – טרזיןבית 

  3תחזוקת  - ח"אלש 120בתקצוב המועצה בסך של תוספת  –ספורט 
  חדשים אולמות 

 



 רווחה

 התקצוב הנו בהתאם לדוחות משרד העבודה והרווחה המתקבלים 

 סידורים חוץ ביתיים/כל חודש וצפי למושמים



 דת

 עדכון תקציב בהתאם לשינויי שכר של הרבנים



 מים

 עדכון בהתאם להוצאות בפועל



 נכסים

 
  ח"אלש 100הצפי לגידול בתקצוב בסך של  2018בשנת  - מחשוב

 מייקרוסופטאבטחת מידע ורישוי לשם 
 ' בהוצ ח"אלש 30צפי לגידול של  –תחזוקת משרדי הרשות ' הוצ

 משרדי המועצה כתוצאה מהרחבת המשרדים ומעבר אגף תחזוקה של 
 ל"חכלמבני התפעול 

 

 

 



 תחבורה

 
 לביצועצפי לקיטון בהוצאה בהתאם  –אחזקת אוטובוסים צהובים ' הוצ

 האוטובוסים ווותקבפועל  

 

 

 



 מפעל הביוב

 
 נתניהבעקבות מעבר למי ₪  מליון 2 -צפי לגידול של כ

  
 

 



 תשלומי פנסיה

 
 תשלום פנסיה לעובדים שפרשו בפנסיה תקציבית בהתאם לנתוני 

 עובדים שפרשו 5של  ביצוע וצפי לתוספת 

 



 2018התפלגות תשלומים תקציב 



 2018התפלגות הוצאות שכר תקציב 

56% 

21% 
19% 

4% 



 שינויים בהשתתפות המועצה למחלקות                    

 (  ₪אלפי ) 2018הצעת תקציב /  2017השוואת תקציב 



 שינויים בהשתתפות המועצה למחלקות                    

 (  ₪אלפי ) 2018הצעת תקציב /  2017השוואת תקציב 



 2018 -ח משרות "דו

מספר משרות  שם הפרק
2017 

 –מספר משרות 

 2018תקציב 

 2 2 נבחרים

 16 15.8 מנהל כללי

 15 15 מנהל כספי

 9 9 תברואה

 4 3 שמירה ובטחון

 20 17.8 תכנון ובנין עיר

 7 6 שרותים עירוניים שונים

 6 5 פיקוח עירוני

 2 2 שירותים חקלאיים

 498 491 *חינוך 

 0.7 0.7 בריאות

 27 27 רווחה

 9 10 דת

 3.5 3.5 תחבורה

 2 2 נכסים

 0.45 0.45 מים

 80 78 גמלאים

 701.65 687.75 כ"סה



 מקורות -2018תקציב פיתוח לשנת 
 
 

 :פרוט מקורות
 

 ₪מיליון  20    - י  "ממ
 ₪מיליון   6 -היטלי השבחה  –קרן פיתוח 

 ₪ מיליון  22    -2017יתרת סגירה לשנת 
 ₪ מיליון  48   כ מקורות "סה

 
 



 שימושים - 2018תקציב פיתוח לשנת 



 :פרוט מקורות
 

 ₪מיליון  12 – 2017יתרת סגירה לשנת 

 ₪מיליון  20 –צפי לגבייה במהלך השנה 

 ח"מיליון ש 32                           –כ "סה
 
 

 2018-2021תכנית השקעות ביוב לשנת  



 2018-2021תכנית השקעות ביוב לשנת  
 


