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 9201תקציב לשנת דבר ראש המועצה להצעת ה
 


 לשנת 2019התקציב באוקטובר שנבחרה החדשה למועצה הראשון שיא2018הוא תקציב זהו .
 הדגשים עיקר את מבטא והוא הזמנים בכל למושבות בשנהבהיקפו בהם תעסוק שהמועצה

הקרובה.


 תכנית התייעלות
ולעמווהמועצהצפוהסתיימהתכניתההתייעלות2018בשנת דביעדיהלסייםאתהשנהבאיזון

ההתי יתכנית לשנת 2018עלות ברציפות, הרביעית השנה במאמצי!זו שהושג זה חשוב הישג
 מוקפד יציבשהתייעלותותכנון פסי אתהמועצהעל ותממנההיאצפויהלהמריאבשניםהניחו

 17-יותרמשמהווים21%-בחמשהשניםהאחרונותגדלהיקףהתקציבבשיעורשלכהקרובות.
 מליון ₪. לשנת התקציב צוות2019הצעת בשיתוף המועצה גזבר ע"י הוכנה לפניכם המוצגת

 והמועצה והוצגה המנהלים גם דצמבר. חודש במהלך המליאה עלחברי זה ביעדיתקציב ומד
המועצה.


-)כ₪מיליון3-גידולבסךשלכ₪.מיליון99.3-מסתכמתלכ2019מסגרתהצעתהתקציבלשנת

3% לשנת התקציב למסגרת ביחס .2018( סוציואקונומי מדורגת המועצה 70%-8לידיעתכם,
 בהכנסותעצמיות. 30%מתקציבהמועצהמקורו הממשלההשונים. סותמהכנ36%-כממשרדי

המועצהמקורןבגבייתארנונה.


 חינוך
ורפואיות, כוללותהשנהתוספותבתקניםלסיעותשילוב עבודה( )פעולותושכר הוצאותהחינוך
תוספתתקןלרכזתפרטלטובתטיפולבמצבתהסייעותבחינוךהמיוחדוכןגידולבהוצאותהשרות

קוןעיוותתקנימשרדהחינוך"המתבטאתהפסיכולוגיהחינוכי.בנוסף,המועצהתיקצבה"קרןלתי
בתיכוןבקיוםתכניתמב"רפדגוגיבמקוםמב"רמשרדהחינוךשעלפיהתקןהמושבותלאזכאיות
לווביסודישפרהאתסביבתהלימודשלהתלמידיםבשעותנוספות.תוקצבהתוספתהכנסהמקרן

פרויקטההסעותקיסריהשתמשיךלממןאתפרויקטהמוסיקהבבתיהספרופרויקט יםנוספים.
 שינוי. ללא הגידולתוקצב והממשלתיות. העצמיות בהכנסות גידול גם תקצבנו השינויים כנגד

לפיכך, הסעות. מערך ועלות וההורים המדינה השתתפות בין הפער את מכסה אינו בהכנסות
30%-ותרמשמהוויםכמובשניםקודמותי₪מליון9השתתפותהמועצהבהוצאותהחינוךהינה

מהתקציב.
בינוימחדששליוצאתבינוימתקניחינוךבתחום 20המועצהלבינוימחדששלביתספרהנדיב,

המועצה נכסי השבחת תכנית במסגרת אשכולות מתחם וריווח בנימינה אורט במתחם כיתות
הכוללתהפקעתשטחיציבורומכירתנכסיםציבורייםשאינםבשימושציבורי.


 ילהתרבות וקה

המתנ"ס בפעילות המועצה של התמיכה לשנת דומה בהיקף על2018תמשיך שמירה על בדגש
יתשלהמועצהנשמרגםהואבהיקפו,לרבותתקצובפעילותקהילתו.נזילותתקציבהפעילותשל

פעילותגינותקהילתיותנאמניגן,מוביליקהילהוכו'.
 

 ארנונה
תחזיתגבייתושיטתחישובאחודה.בנימינהוגבעתעדהללצומאוחדעברההמועצה2018משנת

!97%שיעורגביהשלעם₪מיליון36-כהינה2019הארנונהלשנת


  משק המים והביוב
 להמשיך שמתוכנן כפי בתקציבהרגילטיפולבשניםקודמות.התנהללהתנהל גםהשנהתקצבנו

קודמות בשנים שהושגה לאיכות בהתאם בתשתית בתחוםבמסושוטף השירות שדרוג גרת



 

 

 

 

 
 עלמחלקתהמיםוימוקםבתוךאגףמהנדסתשתיותהתשתיותהזורמותתוקצב שיהיהאחראי

השיגתוצאותמשמעותיותוהגיע.פרויקטהקטנתהפחתשמסתייםבחודשיםהנדסהשלהמועצה
לוגיותבשנהזותושלםהעבודהעלידיהתקנתמערכותניטורטכנו.8%-6%לערכיםהסטורייםשל

 למניעתפחתיםברחביהרשת.
 

 הכנסות עצמיות אחרות
גידולבהעברותמקרנותתוקצבלאהשתנומשנהקודמת.וכמעטשלהמועצההעצמיותהכנסותה

 הרשות לממן בכדי והתקציבגידול לתכנוןהעדה ברפורמה(מרחבית הקשורות )הרחבות ובניה
 וגידולבהכנסותממערךהחניהוהפיקוח.


רווחה

דולבכמותייהנובעתמגי.העל20%-עורשלכי,הןהכנסותוהןבהוצאותבשמקבילהקיימתעליה
פעילותהצעירים.ומתקצובפעילותטיפולבצעיריםשלתושבימועצהבמוסדותחיצוניםההשמות

מודלתוקצבהגםבתקציבהשכרהכללי. פי לפעולמטהצעיריםמאמצעהשנהעל במועצהיחל
דתצעיריםויאושרבמליאה.שידוןבוע


הוצאות שכר

שמוכתבעלידימשרדבשכרהחינוך6.5%קיימתעליהבהוצאותהשכרשנובעתבעיקרמעליהשל
.שכרזהכוללתקציבבהתאמהלדרישותמשרדהפנים2.4%-כמוכן,השכרהכלליעלהבהחינוך.

שכרהרווחהעלה,וחשמל.כבישים,הנדסהלטיפולבתשתיותזורמותלאגףעבורגיוסמהנדסנוסף
התקנים3.9%-ב סך . הכולל לשנת 2019שתוקצבו שנובעת194הינו תוספת מהתוספת, בעיקר

בחינוך.


 ותפעול פעולות כלליות
במקביללמספרארועיםמהותייםשנדרש2019משקףשמירהעלהיקףהפעולותבשנתהתקציב

 אותם. לתקצב בביטהתקציב כולל היה ובטיחותוספת חון בתקנה העליה בשל 723ת גידול,
(בשלתוספתבתקציבועדהמקומית.73בהוצאותהנדסה)


 ואיכות הסביבה נראותניקיון 

הביצועשלהבקרהוהניהולשלקבלנימערךתוקצבהתכניתמיכוןלשיפורבשנתהתקציבהחדשה
האשפה.המועצה ופינוי הנקיון הגינון, לפיקוחהמגמההיאמעברבתחומי מפיקוחאנושי חלקי

טליהכוללגםמצלמותבקרה.יממוכןרציף,הכוללפריסתציודניטורדיג
חוקהעזרהחדשלאיכותהסביבההמבטלמספרחוקיעזרקודמיםיאושרבמהלךשנתהתקציב.


 התייעלות אנרגטית

הפחתההשנה שיעדה שנתית רב אנרגטית התייעלות תכנית למימוש המועצה נכנסת 60%של
עמודים לרבות התאורה, ציוד ושידרוג רחובות תאורת בתחום המועצה של החשמל מהוצאות

הומרכזיות. עם פעולה שיתוף המועצה מתכננת כן, פוטויכמו חווה להקמת לטאיתוו-מנותא
וכחלקמתפיסתהקיימותבמועצה.ההציבוריתקופהבתחומהלהעשרת


 התחדשות עירונית

גבעת חןבמתחםלהתחדשות עירוניתתכננתהמועצהלהגיעלאישורהתכניתבשנתהתקציבהזומ
הצלחתמודלזהפיתוחבבנימינהבעסקהמשולבתעם הווהבסיסתשלאיזורהתעסוקהכרמל.

בגבעתעדה.בשכונת יוספטללהתחדשותעירוניתגם
 

 הלוואותפירעון 
ונ הזמן לאורך קבוע מלוות עומס על לשמירה חותרת מחויבותהמועצה שאינן מהגדלות מנעת

נתלשיהיהדומהלסךהפרעון2019רעוןהמלוותהצפוילשנתיעלות.פימלבדבמסגרתתכניתההתי
ספרתיים.2018 לערכיםחד אותו ויוריד גםהשנה המועצהישמר של הצבור סגירתהחוב קצב

והשגתיעדרבשנתישל"מועצהיציבה".


 , תכנון ויעדיםמנהל
תנוסחתכניתחומשרבשנתיתלמועצהממנהיגזרויעדישנתהתקציבבעוןהראשוןשלבמהלךהר

יעדי שנתיים. רב תכניתאלוםביצוע במושבות, הרחובות כל של כוללת סלילה תכנית יכללו
ושיקוםקוויביובגבעתעדהבביובהפריסתהשלמתתחזוקתגינותציבוריותופיתוחגינותחדשות,



 

 

 

 

 
 כושלים לישוביםותכנית הכפרית המתאר תכנית דרכיםחקלאיות. ותחזוקת לשיקום מפורטת

תוקםחברהכלכליתליזוםומינוףהפוטנציאלהכלכלישלהישובים,תוצגלאישורמוסדותהתכנון
ותובאלמימושתכניתפינויבינוישלמתחםגבעתחןבבנימינהמשולבתבפיתוחאיזורהתעסוקה

.כרמל
המועצ תממש תכנבנוסף, הפקעותה ביצוע לטובת מימושם לצורך נכסיה של השבחה ית

קהילה מנהל, בתחומי והרחבתו לציבור השירות שדרוג שיאפשרו וחדשות היסטוריות
ולוגיסטיקה.




































