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מסגרת התקציב

₪מיליון396–2019לשנתהמעודכנתהתקציבמסגרת•

₪מיליון 408.5–2020לשנת תקציב מסגרת •



2020–2012הוצאות בשנים /התפלגות נתוני הכנסות
נתוני תקציב2018-20, נתוני ביצוע2012-2017



הכנסות המועצה
נלקחה בחשבון  . וכן תוספת של שטחי המועצה2.58%עדכון שוטף של : ארנונה✓

צפי לגבייה מלקוחות גדולים בהליכי השגה וערער-₪ מיליוני 5תוספת של 

מיקסום, החינוך. נלקחו מרכיבי ההכנסות בהתאם לתקנים וכללים של מ: חינוך✓

הכנסות ממשרד החינוך

הרווחה לגבי השתתפות המשרד. בהתאם להנחיות מ: רווחה✓

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

(.כולל שכר בכירים)לעומת שנה קודמת 2%המקומיות בשיעור של 

חינוך✓

רווחה✓

התחייבויות המועצה לוועדים המקומיים✓

התחייבויות המועצה כתוצאה מהחלטות הממשלה✓

הנחות עבודה לבניית תקציב המועצה  
2020לשנת 



תקבולים-( ₪אלפי )2020המועצה לשנת תקציב 



תקבולים-( ₪אלפי )2020המועצה לשנת תקציב 



ארנונה

:הארנונהבגביית₪מיליוני10-כשללתוספתצפי

2.58%שלבשיעורהארנונהבתעריפיעדכון

עדכוןוכןהאוכלוסייהשלטבעימגידולכתוצאהבארנונהגידול

העמקבכלשהתבצעהנכסיםסקרבעקבותנכסים

תעשייהבשטחיגידולבעקבותמתעשייהבארנונהגידול

גדוליםלקוחותשלמגבייהכתוצאה₪מיליוני5שלצפיכולל
,(שטחיםהעברתהסכם)נתניה:וערערהשגהבהליכישנמצאים

עלארנונה)ואלקטרה(מאגריםעלארנונה)חפרעמקאפיקי
.(נתניהש"מט



הנחות בארנונה

750-בשל ביטול הנחת תשלום מראש כ–ירידה בהנחות בארנונה 
(.נרשם גם כהוצאה בסעיף הנחות ובסעיף הוצאות מימון)₪  אלפי 



אגרות

הכנסות  אגרות אישורים וכן , הסעיף כולל אגרות עיקולים מנהליים
.מאגרות שילוט

.  מאגרות שילוט₪ אלפי 360-צפי לגידול של כ



מכסות

של הלוואות מ"בפרעח"אלש170-צפי לקיטון של כ2020בשנת 

לא נלקחו הלוואות חדשות, י היישובים"שנלקחו ע



תברואה

ירידה בצפי  –במחלקת וטרינריה ח"אלש350-צפי לקיטון של כ
לפי ביצוע שנת  , לקנסות שוטטות ואחזקת כלב ללא חיסון ורישיון

2019  .



שמירה וביטחון

לפי ביצוע בפועל-₪אלפי 85-קיטון בהכנסות שמירה כ



תכנון ובנין עיר

מבוצע החזר מקרנות הפיתוח של המועצה לפי -החזר מקרנות 

-התחשיב הבא 

–מהוצאות הועדה בקיזוז הכנסות הועדה מאגרות בניה 115%

.החזרה מקרנות₪מיליון 4.5תוקצבו סך של 



נכסים ציבוריים

בגין השתתפות משרד הפנים -₪אלפי 500-צפי לגידול של כ

2019לפי ביצוע שנת , בחופי הים



שירותים עירוניים

 הכנסות שונות וטפסים–

קנסות של מסיעים על אי עמידה, הכנסות ממכירת מכרזים

.  2019תוקצב לפי ביצוע בפועל שנת . בחוזים

 תקציבי יישובים–

קידום   . עדכון זיכוי יישובים פרטניים בגין תאורת רחובות

.  בהתאם לעדכון בתעריפי הארנונה2.58%



חינוך

.י"גנילדים וכמות ' עדכון תקבולי משרד החינוך בהתאם למס–י"גנ•
.שנה קודמתי"גנ83ילדים לעומת י"גנ81פ "בשנת תש

עדכון התקצוב בהתאם למספרי התלמידים ולנתוני –חינוך יסודי •
. ₪אלפי 154-גידול של כ, ביצוע בפועל

קיטון בהכנסות לפי ביצוע בפועל אשתקד בבתי ספר –חינוך מיוחד •
.  ושפריריםטוקאייר

תקציב בהתאם לקיום קייטנות –קייטנות חגים וחופש גדול •
. ט"ל תשע"פסח ובחופש הגדול שהתקיימו בשנה, בחג חנוכה

בתקציב מועצה נרשם תקצוב מפורט של בתי –חינוך על יסודי •
ברמות ים נרשמה השתתפות מועצה . בן גוריון ומעיין שחר–הספר 
. ₪אלפי 194-קיטון של כ. ס נרשם בחברה הימית"תקציב בי, בלבד

.ח"אלש121קיטון של , עדכון תקצוב בהתאם לתקנים–י "שפ•
. בגין הסעות ממשרד החינוךח"אלש600-תוספת של כ-הסעות•



בריאות

השתתפות במיזם  –תקצוב הכנסות ממשרד הבריאות 
". אפשרי בריא"



רווחה

התקצוב הנו בהתאם לדוחות משרד העבודה והרווחה  
.סידורים חוץ ביתיים/המתקבלים כל חודש וצפי למושמים



דת

התקציב  -השתתפות ממשלה בעלויות שכר של משרתים בקודש 
₪אלפי 20קיטון של , בהתאם לשינויי שכר של הרבנים



מים

עדכון בהתאם להכנסות שנה קודמת -₪אלפי 100תוספת של 
.ולצפי שנתי



נכסים

תקצוב השתתפות ישובים באחזקת אנדרטאות -₪ אלפי 36תוספת 



תחבורה

.בהתאם לביצוע בפועל-₪  אלפי 400-ירידה בהכנסות של כ

:ההכנסות נובעות

.קפיטהבגין הסעות ילדי מוסדות חינוך של המועצה בשיטת הפר 1.

. בגין שימוש מחלקות המועצה באוטובוסים צהובים2.

לתלמידיאוטובוסיםמשירות₪מיליון7.7בסךהצפויותההכנסות

בהסעותהחינוךאגףבהוצאותבהתאמהמחויבות,הספרבית

תלמידים



מפעל ביוב

בהתאם לצפי ביצוע–₪ מיליון 1-גידול בהכנסות מאגרת ביוב כ

וגידול בגבייה מאליכין 



מימון' ריבית והחזר הוצ

לפי ביצוע בפועל–מימון ' קיטון בהכנסות מריבית והחזר הוצ

אשתקד

לא צפוי החזר -קיטון בסעיף החזר הוצאות שנים קודמות 

תוקצב לפי ביצוע שנה . בגין שנים קודמות בשנת התקציב

. קודמת



(ביוב ופיתוח)החזרות מקרנות 

.בהתאם לצפי₪מיליון 3-תוספת של כ



2020התפלגות הכנסות תקציב 



תשלומים-( ₪אלפי )2020המועצה לשנת תקציב 



תשלומים-( ₪אלפי )2020המועצה לשנת תקציב 



מנהל כללי

-הנהלה •
הוצאות השתלמויות , 2%זחילת שכר שנתית  גידול בהוצאות הכולל

. נבחרים ופרויקטים של פלטפורמה לשיתוף ציבור וקשרי ממשל
–מזכירות •

.גידול בהוצאות קבלני שירות והדרכה
–הסברה ויחסי ציבור •

.עדכון בהתאם לתוצאות מכרז
–מחלקת משאבי אנוש •

הכוללת2%שכר ועדכון בגין זחילת שכר שנתית ' בהתאם להוצ
.ותק וקידום דרגות ותקצוב טקס העובד המצטיין



מנהל כספי

–מנהל כספי •

וכן תשלומים חד 2%גידול בהוצאות בשל זחילת שכר שנתית 
. 2020פעמיים עקב פרישת הגזבר הצפויה בתחילת שנת 

-מחלקת גביה •
.גבייה בהתאם למכרז' עדכון עמלת חב



הוצאות מימון והנחות הסדר

ביטול הנחות מימון והסדר ותשלום מראש •



פירעון מלוות

בהתאם לדוח תחזית פירעון ח"אלש564-גידול בסך של כ
.2020המלוות לשנת 



תברואה

:הכוללח"אלש963-גידול בסך של כ
2%זחילת שכר שנתית •
תקצוב–צפי גידול בהוצאות היטל הטמנה וקליטת פסולת •

2019לפי ביצוע שנת 

-שירות וטרינרי
לטיפול בחתולי רחוב₪ אלפי 50עדכון תקציב שכר ותוספת 



שמירה וביטחון

–מנהל כללי •

הכוללת 2%שכר ועדכון בגין זחילת שכר שנתית ' בהתאם להוצ

כולל תוספת להדרכת מאבטחים במוסדות . ותק וקידום דרגות

חינוך וערב הוקרה למתנדבים

ח פסח"א ומל"הוצאות הג•

הוצאות תקשורת וביטוח, עדכון בגין זחילת שכר



תכנון ובנין עיר

–א "תוספת כ•

איוש משרה נוספת לסגן מהנדס
–עדכוני שכר •

בגין זחילת שכר2%בהתאם לרפורמה בוועדת התכנון והבניה ו



נכסים ציבוריים

–תאורת רחובות •

2.58%עדכון בשיעור של –מעודכן בהתאם למודל שנקבע 
.בהתאם לעדכון ארנונה



שירותים עירוניים
–השתתפות בסל תקציב מקומי יישובים מרוכזים •

2.58%עדכון בשיעור . עסקים ותעשייה, השתתפות בגין מגורים

.בתעריפי הארנונה ובהתאם לביצוע

–מחלקת יישובים •

לפיו היא תהיה חלק מפעילות , המחלקה צפויה לעבור שינוי ארגוני

. הוצאות המחלקה מוינו לפרק תרבות, בהתאם לכך. המרכז הקהילתי

–תקציב יישובים פרטניים •

היישוב חיבת ציון עבר לשיטת גבייה פרטנית ולכן תקציב הוועד התווסף 

2.58%ועדכון בשיעור ח"אלש1,038-כ, לתקציב המועצה

.בתעריפי ארנונה



חינוך  
–מנהל החינוך •

ס בגין "כמו כן תקצוב הצטיידות לבתי. גידול בגין עדכון הוצאות שכר ותקצוב סגנית מנהלת אגף חינוך חדשה
תכנית  , ימי הרפתקאות בחוות הנוי: ותוספת לפרויקטים שונים( התחדשות בחינוך)רכישת מחשבים והדרכה 

.  חינוך מודע מגדר ותוכנית מחוץ למסך, הילה
–י"גנ•

.   רובוטיקה וגנים ירוקים, יער, גני ים: תוספת לתקציב לפיתוח גנים ייחודיים. י"גנילדים וכמות ' למסעדכון בהתאם 
–חינוך יסודי •

שנפתח בשנת  " שורשים"ס החדש "תקצוב בי, עדכון התקצוב בהתאם למספרי התלמידים ולנתוני ביצוע בפועל
.פ"הלימודים תש

–חינוך מיוחד •

וכן עדכון מחירי ההסעות הקבלניות בפרק החינוך  , 2%הנובע מעדכון זחילת שכר ₪ אלפי 700-גידול בסך של כ

.  לפי עליית המחירים שנקבעה במכרז5%בתוספת , המיוחד

–קייטנות חגים וחופש גדול •

.  ט"פסח וחופש גדול שהיו בשנת תשע, תקצוב בהתאם לקיום קייטנות בחג חנוכה

 חינוך על יסודי–

.י ההורים ואגרות תלמידי חוץ"אגרות חינוך המשולמות ע, תקצוב בהתאם לשכר המשולם בפועל



ספורט/מרכז קהילתי
נלקחה בחשבון תוספת תקציבית בסך של-השתתפות בספריה אזורית

.הספריהעקב פרישתה הצפויה של מנהלת ח"אלש120
".חברותא"תוספת לתקציב שלוחת צפון חפר לפעילות –שלוחות

.  ח"אלש50תוספת בתקצוב בסך של –פרויקט זית 
שינוי ארגוני של מעבר מחלקת ישובים  -השתתפות במחלקת ישובים

.למרכז תרבות
וזאת בהתאם לחוזה  ח"אלש542תוספת בתקצוב בסך של –מרכז הכוון 

.  חברתילשיוויוןל והמשרד "מול אש
.  ח"מלש1.3הגדלת השתתפות המועצה –צהרונים " ניצנים"תכנית 

.₪אלפי 150תוספת –השתתפות בבית העם 
.  לתקציב₪ אלפי 20תוספת של –צעדת עמק חפר 

.  ₪אלפי 100-תקצוב כ–אירועי יום העצמאות 
.  ₪אלפי 60תקצוב בסך של –שבת תרבות

התאמה תקציבית ותוספת להסדרת תקציב שוטף של מגרש–ספורט 
.  הכדורגל בבת חפר ואולם קדם



בריאות

-מנהל בריאות

2%עדכון הוצאות שכר כולל זחילת שכר •

"אפשרי בריא"תקצוב מיזם •

בהשתתפות הישובים  –תקצוב דפיברילטורים •

-ן"נט

.  ק"קיטון בהוצאות היות ותקציב שנה קודמת כלל חיובים בגין ש•



רווחה

התקצוב הנו בהתאם לדוחות משרד העבודה והרווחה המתקבלים 

סידורים חוץ ביתיים/כל חודש וצפי למושמים



דת

עדכון תקציב בהתאם לשינויי שכר של הרבנים



נכסים

-קיטון בהוצאות

צמצום בהוצאות תחזוקת משרדי הרשות  •

ולכן לא צפויה הוצאה בשנת , נסגר–בית הראשונים •
. התקציב



מפעל הביוב

בהוצאה בגין עבודות תחזוקה₪ מיליון 1-צפי לגידול של כ
וטיפול בשפכים במי נתניה



תשלומי פנסיה

תשלום פנסיה לעובדים שעתידים לפרוש בפנסיה תקציבית 
.בהתאם לנתוני ביצוע

עקב צפי לפרישתם של ₪ מיליון 1.1-גידול בסעיפי הפנסיה כ
. 2020עובדים בשנת 8-כ



תכנית התייעלות

הדרוש לאיזון  -קיצוץ של המועצה במחלקות ובאגפים השונים
. התקציב

המשך תכנית ההתייעלות  -בהוצאות ₪מיליון 1הפחתה של 
.2019שהחלה בשנת 



2020התפלגות תשלומים תקציב 

שכר
35%

מימון' מ והוצ"פרע
בית גינס4%

3%

פעולות
58%



2020התפלגות הוצאות שכר תקציב 

4%

17%

57%

22%

י 
ונ

לי
מי

 ₪



שינויים בהשתתפות המועצה למחלקות                    
(  ₪אלפי )2020תקציב / 2019השוואת תקציב 



שינויים בהשתתפות המועצה למחלקות                    
(  ₪אלפי )2020תקציב / 2019השוואת תקציב 



2020–ח משרות "דו



מקורות2020תקציב פיתוח לשנת 
₪  תקבולים במיליוני 

לפי הערכה עד סוף שנה*



שימושים-2020תקציב פיתוח לשנת 
₪  הוצאות במיליוני 

לפי הערכה עד סוף שנה*



2020תכנית השקעות ביוב לשנת  
₪ תקבולים במיליוני 



2020תכנית השקעות ביוב לשנת  
₪  הוצאות במיליוני 

:הערה
לכן הביצוע  , ר ללא העברה מהקרן"עבודות הפיתוח של הביוב בוצעו מיתרות בתב2019בשנת 

. 0הוא 



תקציבי ישובים  



תקציבי ישובים  



תקציבי ישובים  


