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 לכבוד
 ראש המועצה - איתי וייסברג

 המקומית  מליאת המועצהחברי 
 בנימינה גבעת עדה

 כ א ן


שלוםרב,
9201לשנת המועצה תקציב להצעת דברי הסבר 

 כללי

 .1 בזאת לכם למוגש ההסבר דברי הצעת הכספים לשנת 2019התקציב התקציב, הצעת
 אתהמסמכיםהבאים:מועצהכוללתהמוגשתל2019לשנת


 .דבריהסברלהצעתהתקציב .א

בהתאםלפורמטהנדרשע"י-פיפרקיהתקציבשכרלוהוצאותטבלתתקןכחאדם .ב
 .)כלולהבדבריההסבר(משרדהפנים

 הנדרשע"ימשרדהפנים)ריכוזים(בהתאםלפורמט2019מסגרתתקציבלשנת .ג

ביצועהכוללים:מספריהשוואהבנוסףוסעיפיהתקציבכלאתכוללשתקציבמפורט .ד
 .2018תקציבמעודכןו20183רבעון,17



 .2 לשנת התקציב ל2019הצעת בהתאם המועצהיעדינבנתה , לצרכים הנדרשיםבהתאם
 .הידועיםכעת,ותכגוןתעריפיםוכמוינתוניםבהסתמךעלולמימושיעדיםאלה



ובעליואגפיםבמהלךהעבודהעלבנייתהצעתהתקציב,קוימוישיבותעםמנהלימחלקות .3
הציגואתהצרכיםהנדרשיםלפעילותם.בנוסף,שותפוובמועצה,אשרנוספיםתפקידים

עםראשהמועצהוהציגולפניואתתכניתהעבודהוהדרישותהתקציביותםמנהליהנפגשו
היעד פי על שנקבעו ים להם לחברי.2019לשנת התקציב הוצג זה תהליך של בסיומו

 המליאה.


יעדיבהמשךלעמידתהבשניםהאחרונותבכמובכלשנהתחתורהמועצהלאיזוןתקציבי .4

ובשנים(0%)ללאגירעון2018שנתסיום)תכניתההתייעלותהגרעוןבתקציבהרגילע"פ
.0.55%–2017-,ו2016-1%,1.5%-2015שקדמולה:


 מסגרת התקציב



הצעתהתק .5 מסגרת לשנת 2019ציב ל כמסתכמת ₪.מיליון99.3: גידול של 3-כבסך
 .2018לשנתהמעודכנתמסגרתהתקציב(ביחסל3%)גידולשלכ₪מיליון


 מקדמים כלכליים עפ"י הנחיות משרד הפנים

 סיוןהמועצהיו/אונניםלהלןמקדמימעברונתוניםכלכלייםעפ"יהנחיותמשרדהפ .6

 .0.32%עלנקבעשיעורהעדכון–ארנונה .א

 1.5%–2019אינפלציהצפויהלשנת .ב

 97%–(שעלבסיסותוקצב)נטושיעורהגבייהמארנונה, .ג

 ומעלה1.5%מקדםעלייתשכר .ד


 



 

 דברי הסבר להכנסות


 אופן התקצוב –הכנסות מארנונה 


בגביית36%-כ .1 תחזיתגבייתהארנונה)ללאהנחות(ארנונהמהכנסותהמועצהמקורן .
 2019לשנת 35.745הינה זו₪מיליון תחזית המהוו. כ של 745גידול אלפי ביחס₪

 .2018לתקציבלשנת

 

 )לאחרניכויהנחות(97%:שיעורגביהמהשוטףההכנסותמארנונהתוקצבולפי .2


ועלפיהמטרז'2019לשנתהתקצובבוצעעלסמךחישובשלתוספותוהפחתותהצפויות .3
 .2018שבוצעובסוףשנתבפועללאחרקביעתשיטתהחישובהאחודהועדכוןהשומות

 

 .ברוטומהחיובהשנתי12%שיעורשללפיההנחותמחושבסך–הנחותמארנונה .4

 

ש"חבהתאםא580-הגבייהמפיגוריםהמתוקצבתמסתכמתל–ארנונהפיגוריםגביית .5
 .1שצויןבסעיף לולהבתקציבוכלניסיוןהעבר


.עלפיצוארנונהמאוחדלשתיהמושבות2018המועצהפועלתהחלמשנת .6


  2019אומדן מענק האיזון לשנת 


ממענק .7 בהתאםל2019לשנתמשרדהפניםהאיזון לשנתניתן בניכוי2018מענקהסופי

 ייתכנושינויים..עלפיהוראתמשרדהפנים5%


 יםהכנסות ממכירת מ


תמשיך2019בשנתהנחההיאשהמהתקציב.14.4%שיעורההכנסותממכירתמיםהינו .8
ל ולתפעלהמועצה נהל המים משק את עצמאיבוהביוב אופן על. חושבו פיההכנסות

 .2018-כמויותהמיםשנמכרוב


הנח .9 משק כי הינה זה בתקציב העבודה ימשית החקלאים ע"יךהמים מנוהל להיות
כמוכןגםההנחההיאשגםהחברהלהשבתמיביובתמשיךלעבוד.2019בשנתהמועצה

 .2019במתכונתההנוכחיתבשנת

 
 חינוך הכנסות עצמיות

מהתקציב(3%)₪,מיליוני3.11מסתכםלסךשלכ2019בתקציבאומדןההכנסות .10
 .2018תוספתבסךכחצימיליוןביחסלשנתשמהווה

בעקבותאש"חבלבד380תוקצבהבסךשלתחינוךתכניוצורךלכנסהמקרןקיסריהה .11
 עדכוןהתקציבלרשויות.

666בש.ק)אש"ח684תוקצבהבסךשלקרןקיסריהלטובתפרויקטהמוסיקההכנסהמ .12
 .אש"ח(

בהתאםלסכוםאש"ח1,230בסךשלתוקצבההכנסהמהשתתפותהוריםבהסעותאורט .13
 .ש.ק(צבבתוק₪אלפי1,160)2018ששולםבפועלבשנת

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

רווחההכנסות עצמיות 
₪אלפי200-מסתכםלסךשלכ2019אומדןההכנסותבתקציב-הכנסותעצמיותרווחה .14

 אש"ח(.200)בש.ק
 

אחרותהכנסות עצמיות 
הלמעטארנונהומיםההכנסותאשראותןגובההמועצהינןההכנסותהעצמיותהאחרות .15

11,418שלמהתקציבומסתכמותלסך11.5%תאלומהוותהכנסו.ועצמיותחינוךורווחה
 ₪.אלפי

 .מרחביתלתכנוןעדהותקציבגידולבכנגדגידולבהעברותמקרנותהרשותתוקצב .16

 ש"ח(.יליונימ2.3:2018בשנת)₪מיליון2שלההכנסותמחניהופיקוחתוקצבועלסך .17

 .18 משנת 2015החל המועצה מבצעת בשילוט העזר חוק סקע"פ ביוליעסקיטולישר
-שלכבסך.ההכנסותמאגרותשילוטתוקצבובמהלךשנתהסקרהעסקיםומחייבתאת

 .אש"ח280





 
 הכנסות ממשלתיות

החינוך .19 ממשרד –תקבולים בתקציב ההכנסות 2019אומדן כ של לסך 17.9מסתכם
ולבתקבוליםמגידנובע2018לעומתבתקציבגדולה-אחוזמהתקציב18שהם₪מיליוני

ובריאות סייעותשילוב ,בגין ובגידול וקיץ מסגרותחגים בתקבוליםבגין השרותגידול
 הפסיכולוגיהחינוכי.

הרווחה .20 ממשרד –תקבולים בתקציב ההכנסות 2019אומדן כ של לסך 7.1-מסתכם
 ₪מיליוני , של קודמת.20%עליה לשנה בכמותביחס מעליה בעיקר נובעת העליה
 ותוספותבסעיפיםרבים.תההשמו



תקציבזהמורכבמהחזרממשרדהאוצרבקשרעם–תקבוליםממשרדיממשלהאחרים .21
והחזרממשטרתישראלבגיןאבטחתטחוןפניםיגמלאים,תכנית"מצילה"מהמשרדלב

גידולשל₪,אלפי829-נסותלסעיפיםאלהמסתכםלסךשלכאומדןההכמוסדותחינוך.
.2016מתאומדןההכנסותשהיהבתקציבלעואש"ח50כ


דברי הסבר להוצאות
 הוצאות שכר

 :,טבלהנוספתמצורפת₪באלפילהלןפירוטהוצאותהשכר .22


תאור 
 ההוצאה

תקציב 
2018 

תחזית 
2018 

הצעת 
תקציב 
לשנת 
2019 

שיעור 
הגידול 
 בשכר

 2.4% 16,938 16,305 16,541 שכר כללי

 6.5% 14,010 13,411 13,151 שכר חינוך

 3.9% 1,453 1,392 1,399 שכר רווחה

 4.2% 32,400 31,108 31,090 סה"כ שכר






 





 לשנת השכר בהוצאות הצפוי כ2018הביצוע של לסך להסתכם 31.1-צפוי ₪.מיליוני
2019סךהתקניםשתוקצבולשנת₪.מיליוני32.4והינ2019לשנתבהצעהתקציבהשכר

33%שיעורהשכרהינו.להלןשיפורטו2018שנתשינוייםביחסל,קיימיםמספר194הינו
 ביחסלשנהקודמת.1%,עליהשלמסךהתקציב

בהוצאותהשכר2.4%ליהבשיעורמורכביםמע2019בתקציבשכרעלויותההשינוייםב .23
בשכררווחה.3.9ועליהבשיעורחינוךהבהוצאותשכר6.5%בשיעורהכלליעליה


:סעיפיהשכרהעיקרייםוהמשנייםבחלוקהלנוייםבשכרלהלןניתוחהשי



שם הפרקמס'
 תקציב 

2018

 תקציב 

2019

 2019 

Vs 2018 

 הסברים- השוואה לתקציב שנה 

קודמת

מיון רכש 25% מהנדסה למנהל     0.27     6.6      6.3מנהל כללי611

     0.30     9.2      8.9מנהל כספי62
 חיזוק למשרה מלאה בגלל יצאת עובדת 

לחופשת מחלה

אין שינוי    0.02-     1.5      1.5שמירה ובטחון72

     0.20     5.3      5.1תכנון בנין עיר73
 תוספת עובדת במשרה חלקית עבור מהנדס 

תשתיות והמחלקה

     1.00   14.2     13.2נכסים ציבוריים74
 תוספת 50% נקיון ב.עלמין, תוספת 50% 

נכסים - עובדים כלליים

     7.95  105.8     97.8חינוך81
 גידול במצבת סייעות , תוספת מינהל חינוך, 

תקן עבור ניהול סייעות

ונוער82  תוספת 25% משרה בצעירים     0.25     8.6      8.3תרבות 

הקטנת תקצוב רכז מתנדבים    0.43-     5.7      6.2רווחה84

אי תקצוב מנהל מים    1.00-     2.0      3.0מים91

תוספת פקח נכסים וחניה חצי משרה     0.50     4.5      4.0תחבורה94

    1.03-   30.2     31.3פנסיה ופיצויים98

185.49  193.48 8.00      


:)כוללהוצאותתפעול(פעולות כלליות
הש .24 הוצאות כל את כוללות הכלליות הנהלהיהפעולות והוצאות המקומיים רותים

קיוןהישוב)מכניוידני(,פינויאשפה,גינון,הנדסה,מים,ביוב,תאורתיוכלליותלרבות:נ
 תרבות וכלליות,יוארחובות, הנהלה עלמין, בית חרום, בטחון, מתנ"ס, תקציב רועים,

 הוצאותשכר.שאינןכלההוצאות–מערךהחניה.לרבותגזברותוגביה

 

הצעה 2019ביצוע 30.9.18תקציב 2018ביצוע 2017שם הסעיף

           843,000         528,000          723,527       595,172שפ"מ

        5,479,000      4,228,000       5,510,000    5,541,482פינוי אשפה ומחזור

        3,336,300      2,963,000       3,412,385    3,331,745גינון ונקיון

           318,372         148,000          247,450       321,386בטחון ובטיחות

             97,500           61,000            87,500       102,459בית עלמין

           316,103         198,000          288,604       250,904ועדה חקלאית

        2,559,300      1,897,000       2,259,000    3,200,684פיתוח

        1,019,597         817,000       1,097,750    1,270,533תמיכות ע"פ חוק

           242,000         202,000          237,500       221,000תמיכות ועדה

        4,314,267      2,577,000       4,213,500    4,458,802הנהלה

        3,195,000      2,162,000       3,180,000    4,243,076מים וביוב

        2,171,208      1,590,000       2,138,453    2,134,671קהילה ופנאי

           525,000         382,000          790,000       659,768פקוח חניה

        1,105,473         972,000       1,098,148    1,092,653חשמל

27,424,333  25,283,817     18,725,000    25,522,120      

פעולות כלליות

 
 
 



 

 
 
 
 

 .22 של 238גידול ₪אלפי בשנת כלליות לפעולות אלה2019בתקציבים לתקציבים ביחס
במקביללמספרארועים2019,הגידולמשקףשמירהעלהיקףהפעולותבשנת2018בשנת

 מהותייםשנדרשהיהלתקצבאותם.להלןההפרשיםהעיקריים:
 

 :בתקציבונקודות חשובות התייחסות לשינויים להלן 

 723תוספתבביטחוןובטיחותבשלהעליהבתקנה. 

 (בשלתוספתבתקציבועדהמקומית.73גידולבהוצאותהנדסה) 

 .ללאשינוי–מיםוביוב

 ללאשינוי.–ביתיתפינויאשפה
 ללאשינוי.–גינון 

 .2018ביחסלתקציבהפחתהבטיאוטידניוהגדלהבמכני–קיוןוטיאוטינ

 השנהההוצאהחוזרתלגודלההרגיל.מוהפרשיםמש.קשול2018בשנת-מועצהדתית, 

 לאמהותיבהוצאותקהילה,ביתעלמין,חשמל,תמיכותועדה,ועדהחקלאיתגידול. 

 60,000בסך*והוצאותהקמתחברהכלכליתתוקצב.₪ 
 

 ממקורות הוצאות רכישת מים


 בהלימהלתקצובההכנסות.2018הוצאותהמיםתוקצבובהתאםלכמויותותעריפי .26


 פעולות חינוך
 

 שלעליה₪,אלפי16,002מסתכםלסךשלכ2019תקציבפעולותהחינוךלשנת
144-כ ₪אלפי לפעולות לתקציב בשנתבהשוואה כתוצאה,2018אלה בעיקר

זהאגףרובהשינוייםביובהרש.מגידולבתשלומיםלניהולעצמיתקשובבתיספר
 .ולאבסעיףהפעולותבהוצאותהשכרלרובומתבטאיםקשוריםבכחאדם

 עלויותהסעות גננותהחובה, התקציבכוללבעיקרתשלוםלמשרדהחינוךבגין
 פרבניהולעצמי,נקיוןבתיהספרועוד.בבתיסכוללאורטוחינוךמיוחד,תקצו

 חלקהבמימוןקרןקיסריה.2019לשנתתוקצבהפעילות-תכניתחינוךישובית, 

 והרגילבמימוןחלקישלמשרדהחינוךבבחינוךהמיוחדתוקצבפרויקטתקשו. 
 

 פעולות רווחה


8.1%)עליהשל₪,אלפימש"ח8.1מסתכםלסךשלכ2019תקציבפעולותהרווחהלשנת .27
 ביחס ו.(2018לתקציב הרווחה משרד נתוני פי על תוקצבו הפעולות יםנובעהשינויים
 .בהשמותעלפיחוקמגידול

 
 פירעון מלוות

 

 .28 לשנת מלוות פירעון ביצוע 2019תחזית תוקצבה כוללעפ"י המלוות הלוואותתחזית
במסגרת ההתייעלות. סוףתכנית עד הצפוי המלוות פירעון כ2018שנת של בסך הינו

כמפורט₪מיליוני4.26הינוסךשל2019רעוןהמלוותהמתוקצבלשנתיפש"ח.מ4.256
 להלן:


.בקדנציההקודמתומליאתהמועצהאשרהאתהקמתו/כלכליתעירוניתחברההמועצהבוחנתכברמספרשניםהקמת*

.האישורצפוילהגיע"בנימינהגבעתעדהשתקרא"כלכליתבעקבותההחלטה,הוגשהבקשהלמשרדהפניםלהקמתחברה
תכנון,פיתוח,בנייהובתחומיםכגוןפרויקטיםומשימותהווהכליבידיהמועצהלביצועתומאיןזחברה.2019במהלךשנת

ותרבותו חינוך כלכליםכןרווחה, הציבורמיזמים עבור פרוי.להעשרתקופתהמועצה מספר קטיםהמועצהבוחנתכעת
 להותקיםאותהחברההקמתאתשביצועםיצריך וההצדקההכלכלית.התעוררותבמקביל והצורך היאתאושרבמידה

זהלהוצאותההקמההראשוניות.2019בשנתהתקציבותוקם ישרתתקציב , חסכון שמטעמי לציין תפעלהחברהחשוב
הנהלתהמועצההקיימתלכשתוקם ע"י כלומר במבנהשלדי ותבצע,ותתוקצב הפרויקטיםאותםתוביל כחלקמתקציב

.ובעיקרמקרנותהרשות



 






 תקציב 2019 תחזית 2019 תקציב 2018 ביצוע 2017

      1,569,296      1,544,996      1,443,000     1,197,195הלוואות לכיסוי גרעון

      2,149,022      1,998,166      2,225,000     2,009,479הלוואות לפיתוח

         540,127         486,250         588,000        891,979מלוות ביוב ומים

      4,258,446      4,029,412      4,256,000     4,098,653


 הוצאות מימון
 

 .29 לחברות עמלות בנקאיות, עמלות בגין הוצאות מייצג המימון הוצאות סולקותשסעיף
בסך2019סעיףזהתוקצבלשנתכרטיסיאשראיודמיניהולשלחשבונותהבנקהשונים.

אש"חבשנהקודמת.415לעומת₪,אלפי390שלכ
 

 ביקורת ובקרה תקציבית
 

 במהלךהשנהמתבצעתבקרהתקציביתבאופןשוטףעלכלסעיפיהתקציב. .30

 

מליאההמועצהתידוןבמהלךהשנהבדוחותהרבעונייםאשרכולליםאתביצועהתקציב .31
ותודוח(סקור)וגשיםבכלשנהדוחכספיחצישנתי.בנוסףלדוחותהרבעוניים,מהשוטף

שנה לסוף מבוקרים התקציבכספיים בהיבטי נוספות בדיקות כוללים הדוחותאשר .
 יוגשולמליאה.

 
 סיכום

 
 .32 לשנת השוטף התקציב 2019הצעת פעילות לשנתהתואמתמשקפת המועצה יעדי את

 הבריאאתהרשותולהביאהלאיתנותפיננסית.המשיךל,לצדמאמציםרביםל2019


המו .33 תחתור שנה בכל כמו הקשיים. למרות תקציבי לאיזון לעצה היעדים חיזוקהשגת
והבא תההמועצה של פעולה בשיתוף רבה במידה תלויה פיננסי, הגורמיםכלאיזון ל

 עובדיהמועצה,נציגותהעובדים,הנהלתהמועצהומליאתהמועצה.–במועצה


 לאישורכם. .34





 ,בברכה    
 

 צור אוריון  
 גזבר המועצה

 ניצן מחנאי גרמןהמועצה,  יתמנכ"ל העתק: 
 מנהלת אגף ח.ק.ר, מוניק וקנין 
 הילה אטיאס אלמגור, דוברת המועצה 
 בן סביון, מנהל אגף שפ"מ 
 , עו"דיועמ"ש למועצה, אריאל פישר 
 יועמ"ש למועצה, אסף בן לוי, עו"ד 

  
 


