
 

 

 

 2018דברי הסבר להצעת התקציב לשנת 

 

עם  2017 הביצוע לשנתתחזית יס בס הוכן על  2018 המועצה לשנתהרגיל של תקציב ה

 .2018לשנת הידועים התאמות ושינויים 

תחתור  2018בשנת וגם  2017ומתחזית ביצוע  2016תמשיך את המגמה משנת המועצה  

  .עמידה בתקציב תדרוש מאמץ והתייעלות מצד כל הגורמים במועצה איזון תקציבי.ל

  ש"ח.יליוני מ 125.8 כ של סך למסתכמת  2018 תקציב לשנתצעת ה

לעומת תחזית ביצוע  ₪יליון מ  8.1כ  בסך של 2018היקף התקציב יעלה בשנת 

הגידול בהיקף התקציב משקף את הפיתוח המואץ  (. 7% - כ  )גידול של 2017לשנת 

 של הישוב, אשר מגדיל באופן משמעותי את מספר תושביו. 

 ים מהותיים בתקציב:אלהלן פירוט נוש
  מליון  1.74 -כסך של עומד על  8201תקציב ההכנסות מארנונה לשנת₪. 

ביצוע  לעומת תחזיתבהכנסות מארנונה   ₪מליון  3.1 -תקציב זה מייצג עליה של כ

2017. 

וכן  2018 יחידות דיור בשנת 160  -כ  הגידול מושפע בעיקרו מצפי איכלוס של

 (.'אוטומטיהטייס ה') הוראות החוק שיעור העדכון על פי מ

המועצה פועלת מול משרד הפנים לתיקון העיוות הקיים בשיטת החישוב על פי צו 

ה מתאימה לצורת הבניה הארנונה של המועצה אשר הינה "ברוטו ברוטו"  ואשר הית

אשר היתה מקובלת בישוב בעבר )בנייני מגורים הכוללים שטחים משותפים 

מצומצמים(. במהלך השנים שינה הישוב את אופיו ובצד בתים צמודי הקרקע ובנייני 

מגורים בעלי שטחים משותפים זניחים הוקמו בנייני מגורים הכוללים שטחים 

 ת נטל הארנונה באופן משמעותי. משותפים בהיקפים נרחבים המעלים א

, בה מבקשת 2018המועצה פנתה למשרד הפנים בבקשה חריגה בארנונה לשנת 

המועצה, לקבוע תתי סיווגים חדשים לחלק מהשטחים המחויבים ביחד עם יחידת 

המגורים תוך קביעת תעריף מינימום למגורים לגבי תתי סיווגים אלה. תתי הסיווגים 

פי היתר הבניה הוגדר  האמורים הינם: חניה מוצמדת ליחידת מגורים, מבנה שעל

כמחסן, משמש בפועל כמחסן והכניסה אליו אינה מתוך יחידת המגורים ושטחים 

 למתקנים טכניים ולמתקני ספורט בבניין מגורים. 



 

 

התקבלה תשובת שר האוצר ושר הפנים לבקשה לפיה בקשת  15.12.17בתאריך 

 בימים אלה המועצה שוקלת את המשך צעדיה אל מול המועצה נדחתה. 

 ת הבקשה לתיקון העיוות. ידחי

מהכנסות הארנונה הינן הכנסות מארנונה שאינה למגורים  7% -כ יש לציין כי רק

 פיםצעדי התייעלות שוטלהמשך ביצוע המועצה תדרש , ועל כן )שטחים מסחריים(

 ם.שרותים  לתושבירמת העל מנת לספק את 

 

 אגיד המים והביוב )מי תקווה(תקציב  ההכנסות מת  

ין פרעון מוקדם מתאגיד המים  והביוב )מי תקווה( בג הכנסות כולל תקציב המועצה  

מתוכם  ₪מליון  1.9)סה"כ צפוי  דיבידנדכן הכנסה מותנת בגין ו  של הלוואת בעלים

  הכנסה מותנית(. מהווים אש"ח  540

הפרשים בין ההחזרים השוטפים של הלוואת הבעלים בנוסף נרשמו הכנסות בגין ה

  ים של ההלוואות התקציביות לביוב.לבין הפרעונות השוטפ

  בתקציב השוטף אושרו על ידי משרד הפנים. רישום ההכנסות מתאגיד המים והביוב 

 הוצאות מותנות באותו הסכום. ההכנסה המותנית תוקצבובגין 

 

  ( הועמד על הסכום על פי ההנחיות אשר ₪אלפי  3,907) מענק האיזוןתקציב

. אולם מכיוון 2018פורסמו על ידי משרד הפנים לקביעת אומדן מענק האיזון לשנת 

שעל פי הנחיות משרד הפנים האומדן הינו נתון זמני עד לקביעת הסכומים הסופיים 

אלפי  205של  ומכיוון שהמועצה צופה כי מענק האיזון יהיה גבוה יותר, תוקצב סכום

ב"מענק איזון מותנה". כנגד סכום המענק המותנה תוקצבו הוצאות מותנות  ₪

 באותו הסכום. 

 

 ללא  ₪מליון  4.50 -כ ההשקעה בחינוך צפוי לעמוד על סך  - חינוךהשקעה ב(

 ₪מליון   6.3  -כעליה של ) 2017בתחזית ביצוע  ₪מליון  44.1 -כלעומת  פנסיה(, 

 )ללא פנסיה( חינוךההשקעות ב. בהשקעה בחינוך 14.3% -המהווה גידול של כ

 . 2017בתחזית ביצוע  39% -כקציב המועצה, לעומת מסך ת  42% – כמהוות 

מליון  17.3  -לכ  2015בשנת  ₪מליון  12.4  -עלתה מכ השקעת המועצה בחינוך 

 . ₪מליון  5 -כעליה של ,  2018בשנת  ₪

  



 

 

   בגין שנת הלימודים הנוכחית בתקציב המועצה נכלל גידול בהוצאות הנדרשות

 וזאת בעיקר בגין:  )תשע"ח(

 תיכון צומח( ן מיתר )תיכותוספת שכבה נוספת ב -

 מעבר בית הספר היסודי יובלים למשכנו החדש. -

 גני ילדים חדשים.  2פתיחת  -

 פתיחת גן תקשורתי. -

 וח המואץ.התלמידים בישוב עקב הפיתגידול במספר  -

 קליטת בית הספר למחוננים )מרום(.  -

 טיפוח מרחבי למידה תומכי שונות בבתי הספר וגני הילדים. -

 טיפוח תהליכי ייחודיות בבתי הספר, הכשרת צוותי ניהול וליווי אישי למנהלים.  -

 

החלק היחסי של שנת בתקציב המועצה נכללו הערכות להוצאות שידרשו בגין 

 ( בגין:2018דצמבר  –)ספטמבר הלימודים תשע"ט 

 )תיכון צומח( נוספת בבית ספר התיכון "מיתר"גידול של שכבת תלמידים   -

 מעבר חטיבת הביניים למשכנה החדש.  -

 גני ילדים חדשים  3פתיחת  -

 גידול במספר התלמידים בישוב עקב האכלוס המואץהמשך  -

  .ממשרד החינוךהצפויות להתקבל כנגד הוצאות אלה נכללו הערכות להכנסות 

  אשר  ועדה לתכנון ובניה מקומיתהוצאות בגין נכללו לראשונה  2018בתקציב

כמו כן  (, ₪מליון  1.9 -כ)בסך של  2017את עבודתה עד תום שנת אמורה להתחיל 

תוקצבו הכנסות בגין השתתפות מינהל התכנון בהקמת הועדה והכנסות נוספות 

  (.₪מליון  0.4 -כ)בסך של  הקשורות לועדה

 ₪מליון  1.5 -כב 2018שנת נטו בגין הועדה לתכנון ובניה מסתכמות בוצאות הה

גין הועדה וכן ההוצאות נטו ב . 2017בתחזית ביצוע  ₪מליון  1.9 -כלעומת 

 ממומנות מכספי היטלי ההשבחה.אגף ההנדסה ההוצאות נטו בגין 

 

 כולל הוצאות פנסיה בסך   ₪מליון   4.52 -כ  מסתכמות לסך של  הוצאות השכר(

מליון 7-.  עליה של כ 2017תחזית ביצוע ב ₪מליון  45.3לעומת ( ₪מליון  5.2 -כשל 

)הגידול  2017משרות נוספות מול תחזית ביצוע   27.2 -כתוקצבו  2018בתקציב  . ₪

תיחת מוסדות החינוך וגידול וזאת לאור פהחינוך  משרותנובע ברובו מגידול ב

 . (הצפוי ביישובבמספר התלמידים 

 



 

 

. 2018תקציב המועצה לשנת מ 41.7% -כמהוות )כולל פנסיה( הוצאות השכר 

תקציב המועצה משקף את הסכמי השכר שנחתמו  בין השלטון המקומי  והסתדרות 

 הסכמי השכר עם ארגוני המורים.ן המעוף וכ

 

  קיון הרחובות, איסוף האשפה, יהערכות לגידול בהוצאות נבתקציב המועצה נכללו

תאורת רחובות, גינון ונטיעות, מים לגינון וכד' הנובע תשלום לאגוד ערים אשפה, 

לוס צפוי. מנגד נכללו הערכות המועצה לחסכון בהוצאות יכבעיקר מגידול הישוב וא

 אלה בעקבות צפי להתייעלות בנושאים אלה. 

 

 היחידה עירונית תרבות, ספריהפעולות )כולל   תרבותהמועצה בגין  תמיכת ,

 4.3  -כלעומת  מליון ש"ח 4.8 -לסך של כ מתלנוער, קידום נוער וספורט( מסתכ

מפתיחת מפעולות תרבות ו. עיקר הגידול נובע 2017תחזית ביצוע ב  מליון ש"ח

את תלמידי בתי הספר בקרית החינוך אשר תשרת ספריה חדשה בקרית החינוך, 

  .ישוביתושבי ה לאת כלו

 

 מימון הרשות )ללא פנסיה( ₪מליון   11.1  -כ מסתכמות לסך של הוצאות הרווחה .

 הוצאות הרווחה.מסך   32% -כמהווה 

 

   י שתואר לעיל, תוקצבו הוצאות נסות המותנות, כפכנגד ההכ -הוצאות  מותנות

בגין אירועי  מותנות הכוללות בעיקר הוצאות בגין הקצבה למרכז הבמה והוצאות

השנה במרכז הבמה  יכה כי עקב השיפוץ המשמעותי שביצעהתרבות. המועצה מער

ביצוע אשר בעקבותיו נוספו  מקומות ישיבה רבים באולם המרכזי  וכן עקב המשך 

התייעלות בפעילות המרכז, יש באפשרות המועצה להתנות את ההקצבה למרכז 

 כאמור.  

 תקציב בלתי רגיל

תוח תקציב בלתי רגיל )תב"ר( לכל  פרוייקט אשר מתוכנן לביצוע. המועצה נוהגת לפ

 ובנוסף תב"רי "סל" לפעילויות בלתי רגילות.

 )שטחים ציבוריים פתוחים(   כספי היטלי ההשבחה, היטלי הפיתוח והיטלי השצ"פ

 הם מקורות המימון לביצוע פרוייקטים אלו.

לתב"רים בהתאם לצורך והשצ"פ  הפיתוח המועצה מקצה כספים מקרן ההשבחה, 

 על פי קצב התקדמות הפרוייקטים. 

 להלן מצורפת טבלת התב"רים הפתוחים.
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