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חברות וחברי מליאה יקרים,
תקציב שנת  2021נבנה מתוך רצון לאזן בין החזון שלי כראשת המועצה ,ושל הנהגת המועצה
כולה ,לבין התחשבות במציאות החדשה שיצרה הקורונה ,על המגבלות והצרכים השונים שהיא
הביאה עמה.
העולם השתנה בשנת  2020והוא ממשיך להשתנות מול עינינו ללא הרף.
כיום ,כשאנו מעט יותר מנוסים בהתמודדות עם אתגרי הקורונה ,חשוב לנו לתת מענים ושירותים
מותאמים ונכונים לציבור בעמק חפר .אין ספק שההתמודדות עם המגיפה החדשה מחייבת
במובנים רבים גמישות ושינוי כיוון .בשל כך ,חשוב לנו גם לפתח תוכניות ופרויקטים חדשניים,
שיאפשרו לנו להתקדם ,לצמוח ולשפר ללא הרף את השירותים לתושבינו.
בראש סדר העדיפויות שלנו עומד ,כתמיד ,תחום החינוך ,המתמודד עם שינויים רבים ומורכבים
שנגרמו בשל מגיפת הקורונה .בהתאם לכך ,העלינו את תקציב החינוך בכ– 3.4מיליוני  ₪לעומת
שנת .2020
נוסף לכך ,תחומים נוספים שעליהם שמנו דגש בתקציב הם תשתיות תחבורה ,ביטחון ,חקלאות,
תכנון ובנייה ,תחבורה שיתופית ,פרויקטים קהילתיים ,שיפור השירותים הדיגיטליים לתושב
ועוד.
גם בשנת  2021המועצה תמשיך להתמודד עם כיסוי גירעונות מהעבר ,אולם אני שמחה לבשר כי
תוכנית התייעלות ,וצעדים נוספים שביצענו ,מסמנים כי אנו מתחילים במגמת ההתייצבות.
את התקציב גיבשנו במשך שבועות ארוכים ,תוך בחינה מדוקדקת של כל פרט ,על מנת ליצור
מציאות כלכלית מאוזנת ואחראית ,אך בלי לוותר על צעדים חיוניים.
נתמיד בדרך הזו ,למען המשך השגשוג והצמיחה בעמק הנפלא שלנו!
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אל :מליאת המועצה

שלום רב,

תקציב המועצה לשנת ( 2021רגיל ופיתוח)
תקציב  2021נבנה בהתאם לתפיסות הנהגת המועצה ובהתאם לחזון ראשת המועצה תוך
התחשבות במקורות התקציב העומדים בפניה.
התקציב בא לקדם ולחזק את פעילות המועצה למען תושביה תוך שמירה על תקציב מאוזן.
בבניית התקציב נלקחו בחשבון כלל התחייבויות המועצה אל מול המקורות התקציביים
וההכנסות העומדים לרשותה.
התקציב הוכן מתוך הנחת עבודה שמשבר נגיף הקורונה יחלוף במהלך השנה כך שמרבית
המגבלות יוסרו כולל במערכת החינוך .ככל שתחזית זו לא תתממש יבוצעו התאמות בפעילויות
המועצה ובהתאם יבוצעו עדכונים לתקציב.
כמו כן ,במידה וידרש ,יבוצעו במהלך השנה עדכונים נוספים לתקציב ,בהתאם לצרכי המועצה
וסדרי העדיפויות של הנהלת המועצה וראשת המועצה לצורך קידום ומימוש חזון המועצה.
המועצה פועלת להעברת  22הישובים המתנהלים בתוך תקציב המועצה (ישובים "פרטניים")
לניהול עצמי וזאת במטרה להעצים את הניהול העצמי של הוועדים המקומיים בתחום הכספי-
תקציבי-תזרימי על מנת להביא להרחבת יכולת השליטה של הועד ,בין היתר ,בתקציב,
בהתקשרויות ,בתשלומים לספקים וכן לייצר גמישות ניהולית.
בהתאם לכך תקציבי ישובים אלה הוצאו מתקציב המועצה על פי לוח הזמנים למעבר של כל ישוב.
הארנונה הנגבית בגין ישובים אלה (כמו בגין שאר הישובים בניהול עצמי) משתקפת בהכנסות
מארנונה והעברת הארנונה השייכת לישוב (על פי צו האצלת הסמכויות) משתקפת (באופן יחסי
לתקופת המעבר של כל ישוב) בפרק שירותים עירוניים כ"השתתפות בסל תקציב מקומי בישובים
עצמאיים ובניהול עצמי" .המועצה מלווה את תהליך המעבר ותמשיך ללוות תקציבית ישובים
אלה.
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התקציב הרגיל של המועצה לשנת  2021יסתכם בסך של כ 426.9 -מיליון . ₪
התקציב הרגיל לשנת  2021נקבע על בסיס אופן העבודה הבא:
 .1תחזית הכנסות צפויות מארנונה.
 .2תחזית הכנסות ממשרדי ממשלה בהתאם לכללים הנדרשים ולהנחיות המתקבלות.
 .3תחזית הכנסות עצמיות.
 .4התאמת תקציב השכר בהתאם לזחילת השכר והסכמי השכר במגזר הציבורי.
 .5תחזית ביצוע ההוצאות בגין פעולות  -הן בהתאם לתחזית ביצוע ( 2020כולל ההתאמות
הנדרשות עקב השפעת נגיף הקורונה) והן בהתאם להתחייבויות המועצה ולתכניות
העבודה של המנהלים ,אשר נערכו בהתאמה לחזון המועצה ולדגשים שניתנו על ידי
הנהגת המועצה לשנת . 2021
 .6קבלת החלטות להתייעלות ולצמצום בסעיפי הוצאות שונים בהתאם לצורך.
 .7הצגת תכניות העבודה והתקציב להנהלת המועצה ועדכונו בהתאם לצורך.

להלן פירוט נושאים מהותיים בתקציב:


תקציב ההכנסות מארנונה עומד על סך של כ –  156.3מליון  .₪תקציב זה מייצג עליה של
כ  8.7מליון  ₪לעומת תחזית ביצוע  .2020הארנונה מהווה כ  37.8%מתקציב המועצה
(בניכוי הנחות ארנונה) .במסגרת הכנת התקציב ,נלקחו בחשבון ,עדכון שוטף של 1.1%
בארנונה ,תוספת בגין סקר מדידות נכסים המבוצעות באופן שוטף וכן אכלוסים צפויים,
כולל אכלוס עסקים חדשים באזור התעשייה ובמתחמים נוספים בשטח המועצה.
הנחות מארנונה עומדות על סך של כ  14מליון ( ₪בדומה לתחזית ביצוע  .)2020ההנחות
מארנונה מהוות כ  3.4%מתקציב המועצה .קיים גידול בהנחות מול ביצוע  2019בשל
הצפי כי כמות ההנחות תעלה לאור השפעות נגיף הקורונה.



הוצאות חינוך  -סך הוצאות החינוך בתקציב הרגיל צפוי לעמוד על כ  196.5מליון ₪
לעומת כ  184.5מליון  ₪בתחזית ביצוע  ,2020עליה של כ  12מיליון  .₪עליה זו כוללת
מיון הצהרונים מפרק תרבות לפרק החינוך (הוצאה של כ  8.6מליון .)₪
הוצאות חינוך מהוות כ – 46%מסך תקציב המועצה.
המימון המועצתי בחינוך (המימון מעבר להשתתפות משרדי הממשלה) צפוי לעמוד על סך
של כ  51 -מליון  ₪בשנת ( 2021לעומת כ –  45מליון  ₪בתחזית ביצוע  2020וכ 52.7
מליון  ₪בתחזית ביצוע .)2019
יש לציין כי לאור מצב מתקני החינוך במועצה ,משקיעה המועצה נתח משמעותי מתקציב
הפיתוח לשיפוצים במבני חינוך ,בניית מבני חינוך חדשים ושיפור סביבות למידה.
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תקציב החינוך מורכב מסעיפים עיקריים כגון גני ילדים ,בתי ספר יסודיים ,בתי ספר על
יסודיים ,חינוך מיוחד וכן שירותים נוספים כגון הסעות ,שמירה ,שירות פסיכולוגי
חינוכי ,ביקור סדיר ,תומכות הוראה ויוזמות פדגוגיות.


הוצאות השכר  -מסתכמות לסך של כ –  135מיליון ( ₪כולל עלויות פרישה בסך של כ
 12.4מיליון  )₪לעומת כ  137 -מיליון  ₪בתחזית ביצוע  .2020הקיטון של כ  2 -מיליון ₪
מול תחזית  2020נובע מירידה בחינוך בעיקר כתוצאה מהתייעלות בבית ספר בן גוריון
תוך צמצום מגמות לא תקניות וכן מקיטון בעלויות הפנסיה .הוצאות השכר כולל קניית
שירותים מחברות קשורות מסתכמות לסך של כ –  161מליון  ₪בדומה לתחזית ביצוע
.2020
הוצאות השכר (כולל עלויות פרישה) מהוות כ 32.6% -מתקציב המועצה לשנת .2021
הוצאות השכר כולל קניית שירותים מחברות קשורות (כולל עלויות פרישה) מהוות כ -
 39%מתקציב המועצה לשנת .2021
סך המשרות הצפויות במועצה בשנת  2021הינו –  792משרות .בתקציב  2021תוקצבו כ –
 50משרות נוספות מול תחזית ביצוע  41( 2020מהן בחינוך).
תקציב השכר משקף את הסכמי השכר שנחתמו בין השלטון המקומי והסתדרות המעוף
וכן הסכמי השכר עם ארגוני המורים.



התחייבויות המועצה לוועדים המקומיים :המועצה משתתפת בתקציבי הוועדים
המקומיים בהתאם לפירוט הבא 30% :מארנונת המועצה 14.6% ,מארנונת העסקים,
 10%מארנונה לתעשייה.
בישובים שמתנהלים בגבייה פרטנית (ישובים פרטניים וישובים בניהול עצמי) ,המועצה
גובה את הארנונה של הוועדים המקומיים ,ולכן בתקציב המועצה נכלל  100%מגביית
ארנונת הוועד המקומי.



בתקציב  2021נכללו הוצאות בגין ועדה לתכנון ובניה ובינוי ציבורי בסך של כ – 10.1
מיליון  ,₪לעומת כ –  7.2מיליון  ₪בתחזית ביצוע  .2020הגידול בעיקרו נובע משינוי
רישומי .בעבר הוצאות כגון -יעוץ לועדה בנושאים שונים (תחבורה ,ניקוז ,קונסרוקציה,
חשמל ,הפקעות ,שמאות) ,בטיחות מבנים מסוכנים ,מיחשוב וכדומה נרשמו בתברים
שונים/בקרנות הפיתוח והחל משנת  2021הועברו לתקציב השוטף .ההוצאות (בניכוי
אגרות בניה) בגין הועדה וכן ההוצאות בגין הבינוי הציבורי ממומנות מכספי קרן הפיתוח
של המועצה.



בתקציב המועצה נכללו הערכות לגידול בהוצאות איסוף האשפה ,שירותים חקלאיים,
הפעלת חופי ים ,שמירה ובטחון וכד' מנגד נכללו הערכות המועצה לחסכון בחלק
מהוצאות אלה והוצאות אחרות בעקבות צפי להתייעלות בנושאים שונים.
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הוצאות בגין חינוך בלתי פורמלי ,ספורט ותרבות – הכולל  -מרכזים קהילתיים ,נוער,
ספרייה ,וותיקים ,אירועי תרבות ,פעילות ספורט ועוד ,מסתכמות לסך של כ 11.5 -מיליון
 .₪מימון המועצה מסתכם לסך של כ  8.7 -מליון .₪



הוצאות הרווחה מסתכמות לסך של כ  28.3 -מיליון  .₪מימון המועצה מהווה כ 28%
מסך הוצאות הרווחה .הכנסות משרד הרווחה מתוקצבות על פי מפתח של 75%
השתתפות המשרד בהתאם להנחיותיו .המועצה משתתפת בפעולות הרווחה של 25%
מסך ההוצאה בהתאם להסכם שבין משרד הרווחה לבין הרשויות המקומיות.



הוצאות בגין ניהול משק המים והביוב  -המועצה מנהלת את משק הביוב ובנוסף הינה
ספקית מים של מספר ישובים .החברה הכלכלית ספקית המים של אזור התעשיה.
בשנת  2021הועברו חלק מהכנסות מצריכת מים וחלק מהכנסות מאגרות ביוב לקרן
שיקום מים וקרן שיקום ביוב וזאת על פי כללי המים והביוב .התקציב הרגיל לשנת 2021
משקף ירידה בהכנסות אלה כתוצאה מיצירת קרן השיקום וכן ירידה בהוצאות תפעול
משק המים והביוב (אשר יועברו להוצאות מקרן השיקום).
במקביל יפתח תבר קרן שיקום מים ותבר קרן שיקום ביוב.
סך הוצאות מים בתקציב הרגיל לשנת  2021מסתכמות לסך של  5.4מיליון  ₪לעומת 4.6
מיליון  ₪לשנת  .2020גידול הנובע ממיון הוצאות תפעול מים מפרק הביוב לפרק מים
ומכך שהחל מספטמבר  2020המועצה הינה ספק המים גם של הישוב בחן .מימון הרשות
במים מסתכם לסך של כ  75אלפי .₪
סך הוצאות לביוב בתקציב הרגיל לשנת  2021מסתכמות לסך של כ  28 -מיליון  ₪לעומת
כ –  30.3מיליון  ₪לשנת  .2020הקיטון נובע בעיקר מיצירת קרן שיקום כאמור לעיל.
מימון הרשות לביוב מסתכם לסך של כ  161אלפי .₪



פירעון מלוות (פיתוח וביוב) –


פירעון מלוות פיתוח  -מסתכם לסך של כ  9.3מיליון  ₪לעומת כ –  6.5מיליון ₪
בתקציב מעודכן  .2020הגידול נובע בעיקר מלקיחת הלוואת פיתוח חדשה בסך ש כ
 20מליון  ₪במהלך חודש אוקטובר  2020ובנוסף דחיית פרעונות שבוצעה על ידי
הבנקים לתקופה של  3חודשים במהלך  2020עקב נגיף הקורונה .פירעון מלוות
הפיתוח ממומן מכספי קרן הפיתוח.



פירעון מלוות ביוב – מסתכם לסך של כ –  9.5מיליון  ₪לעומת כ  9 -מיליון ₪
בתקציב מעודכן  .2020הגידול נובע בעיקר מלקיחת הלוואת ביוב חדשה בסך ש כ 10
מליון  ₪במהלך חודש אוקטובר  2020ובנוסף דחיית פרעונות שבוצעה על ידי הבנקים
לתקופה של  3חודשים במהלך  2020עקב נגיף הקורונה .פירעון מלוות הביוב ממומן
מכספי קרן דמי הקמה ביוב.
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עמוד 7



הכנסות והוצאות מותנות  -בהכנסות המועצה נכללו הכנסות מותנות בסך של  1מיליון
ש"ח אשר כנגדם נרשמו הוצאות מותנות בפרקי תקציב שונים .הוצאות אלה תבוצענה
ככל שההכנסות המותנות תתממשנה.

תקציב הפיתוח:
סך תקציב הפיתוח הצפוי (צפי ביצוע הכנסות ממקורות המועצה כולל דמי הקמה ביוב) לשנת
 2021הינו כ  47מיליוני .₪
בתקציב זה נלקחו בחשבון מקורות המועצה הצפויים .לא נלקחו בחשבון הכנסות ממשרדי
הממשלה וממקורות אחרים .תקציב זה יעודכן במהלך השנה בהתאם לעדכון צפי מקורות
המועצה וכן גיוס מקורות ממשלתיים ואחרים.
בנוסף ,הקצאות הכספים לתברים המאושרים על ידי המליאה יבוצעו לאחר שכספי הפיתוח יכנסו
בפועל לחשבון המועצה ו/או יתקבלו הרשאות ממשרדי ממשלה ,וזאת על פי סדרי עדיפויות
לביצוע הפרוייקטים שאושרו ,כפי שיקבעו על ידי הנהגת המועצה.
בתקציב הפיתו ח נלקחו בחשבון :החזר הלוואת פיתוח ,החזר הלוואת ביוב וכן מימון הוצאות
הוועדה המקומית לתכנון ובניה והבינוי הציבורי בהתאם לכללי משרד הפנים.
בנוסף ,מצורפת טבלה המרכזת את כלל התברים הפתוחים נכון למועד זה ,כאשר בגין כל תבר
מפורט הסכום שאושר במליאה ,הסכום שאושר על ידי משרד הפנים והביצוע המצטבר בתבר.

בכבוד רב,
גורן לין אלרגנד,
גזברית המועצה
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הצעת תקציב המועצה לשנת  – 2021תקבולים (אלפי )₪
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הצעת תקציב המועצה לשנת  – 2021תשלומים (אלפי )₪
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שינויים בהשתתפות המועצה למחלקות  -הצעת תקציב ( 2021אלפי )₪
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ארנונה ומענק כללי
א .ארנונה – תחזית לגביית הארנונה לשנת  2021לקחה בחשבון:
 עדכון בתעריפי הארנונה בשיעור של  1.1%בהתאם לעדכון משרד הפנים ("טייס
אוטומטי") בהתאם לנוסחה שנקבעה ואישור ועדת הכספים.
 גידול בארנונה כתוצאה מגידול טבעי של האוכלוסיה וכן עדכון נכסים בעקבות סקר
הנכסים שמתבצע בעמק.
 הערכה לצפי אחוז גביית הארנונה בהתחשב בהשלכות נגיף הקורונה (אחוז הגביה
לשנת  2019בפועל היה כ  ,94% -אחוז הגביה הצפוי לשנת  2020הינו כ –  ,92%אחוז
הגביה הצפוי לשנת  2021הינו כ – .)92%
ב.
ג.
ד.
ה.

הנחות מארנונה – ללא שינוי מול צפי ההנחות לשנת  .2020קיים גידול בהנחות מול
ביצוע  2019בשל הצפי כי כמות ההנחות תעלה לאור השפעות נגיף הקורונה.
אגרות – סעיף זה כולל אגרות עיקולים מנהליים ,אגרות אישורים וכן הכנסות מאגרות
שילוט.
מכסות  -החזר פרע"מ של היישובים ושל החברה הכלכלית מהלוואות שנלקחו מול
המועצה.
מענקים כללים – המועצה נטולת מענק איזון מזה מס' שנים .המועצה מקבלת מענק
ישובים גדולים בגין בת חפר .החל משנת  2020מוין מענק זה לפרק "שירותים עירוניים
שונים".

ריכוז הצעת תקציב  – 2021אלפי ₪
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מנהל כללי
א.
ב.
ג.
ד.

ה.
ו.

הנהלת המועצה – מתוקצב בהתאם להוצאות השכר המשולמות בפועל על כל מרכיביו
בתוספת עדכון צפוי בגין אחוז שכר בכירים  .כמו כן מתוקצבות הוצאות השתלמויות
נבחרים ופרויקטים נוספים של פלטפורמה לשיתוף ציבור וקשרי ממשל.
מזכירות כללי – גידול בגין עדכון זחילת שכר ,קבלני שירות והדרכה ויעוץ ארגוני .בנוסף
סך של  12אש"ח הוגדר כהוצאה מותנית כנגד הכנסות מותנות (ראה להלן פרק הכנסות
מותנות).
הסברה ויחסי ציבור – תוספת בגין רדיו עמק חפר.
אגף משאבי אנוש – עדכון שכר בהתאם לביצוע בפועל ועדכון בגין זחילת שכר שנתית
הכוללת ותק וקידום בדרגות .תוספת תקציבית לטקס העובד המצטיין ,דמי חבר
בארגונים ובקרת שכר .סך של  120אש"ח לטקס העובד המצטיין הוגדר כהוצאה מותנית
כנגד הכנסות מותנות (ראה להלן פרק הכנסות מותנות).
או"ש והדרכה – העמדת תקציב השתלמויות לעובדים לפי צפי לשנת ( 2021בשנת 2020
הסעיף צומצם משמעותית עקב הקורונה).
שרות משפטי – איחוד סעיפי השירות המשפטי לשני סעיפי תקציב בלבד ( בפרק מינהל
כללי ובפרק תכנון ובנין עיר) ועדכון עלויות בהתאם לצפי תוצאות מכרז חדש ליעוץ
משפטי למועצה.

ריכוז הצעת תקציב  – 2021אלפי ₪
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מנהל כספי  /הוצאות מימון  /פירעון מילוות
הכנסות
החזר מלוות מקרן פיתוח – החזר מקרנות הפיתוח של המועצה בגין פירעון מלוות
הפיתוח הכלול בהוצאות .הגידול נובע מדחיית פירעון הלוואות למשך  3חודשים בשנת
 2020עקב הקורונה וכן בגין הלוואה נוספת שנלקחה במהלך אוקטובר  2020בסך של כ -
 20מליון ( ₪בשנת  2019החזר מלוות הפיתוח נרשם ביחד עם החזר מלוות הביוב בפרק
הביוב).

הוצאות
א .מנהל כספי – עדכון שכר בהתאם לביצוע בפועל ועדכון בגין זחילת שכר שנתית הכוללת
ותק וקידום בדרגות .הגידול בתקציב נובע בעיקרו ממיון שירות ניהול ההתקשרויות
והמכרזים המבוצע על ידי ספק חיצוני מפרק אגף התפעול לפרק המנהל הכספי .סך של
 87אש"ח מתקציב שירות זה הוגדר כהוצאה מותנית כנגד הכנסות מותנות (ראה להלן
פרק הכנסות מותנות).
ב .מחלקת הגבייה – הקיטון בתקציב נובע בעיקרו מאיחוד סעיפי השירות המשפטי לשני
סעיפי תקציב בלבד ( בפרק מינהל כללי ובפרק תכנון ובנין עיר).
ג .פירעון מלוות – פירעון שנתי של הלוואות הפיתוח של המועצה .הגידול נובע מדחיית
פרעון הלוואות למשך  3חודשים בשנת  2020עקב הקורונה וכן בגין הלוואה נוספת
שנלקחה במהלך אוקטובר  2020בסךשל כ  20 -מליון  .₪עומס המלוות המשוערך ,ביחד
עם הלוואות הביוב (להלן בפרק הביוב) ,נכון ל  31.12.2020מסתכם לסך של כ  140מליון
 ₪ומהווה כ  35.6% -מסך תקציב מעודכן ( 2020בניכוי הנחות ארנונה).

ריכוז הצעת תקציב  – 2021אלפי ש"ח
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תברואה ווטרינריה
הכנסות
א .שירותי תברואה וקיימות – גידול בתקציב ההכנסה בהתאם לתמיכת קול קורא של איגוד
ערים שרון כרמל לקידום פרויקטים בתחום הקיימות והסביבה .כנגד תיקצוב הוצאה.
כמו כן ,העמדת סעיף ההכנסות מפינוי אשפה לפי גובה ההכנסות הצפוי בשנת .2021
ב .שרות וטרינרי – עדכון ההכנסות בהתאפ לתחזית ביצוע .2020
ג .תברואה מונעת – השתתפות ועדים בבדיקות מים .מויין לפרק מים.

הוצאות
א .מנהל תברואה -כולל את הוצאות השכר המשולמות בפועל על כל מרכיביו ועדכון בגין
זחילת שכר שנתית ,הכוללת ותק וקידום בדרגות .בנוסף תיקצוב רכז קיימות בחלקו כנגד
הכנסה מאגוד ערים שרון כרמל כאמור לעיל.
ב .שרותי תברואה וקיימות – העמדת סעיפי היטל הטמנה וקליטת פסולת בהתאם לתחזית
ביצוע .2021
ג .שרות וטרינרי– כולל את הוצאות השכר המשולמות בפועל על כל מרכיביו ועדכון בגין
זחילת שכר שנתית .תוספת תקציבית הנובעת מעדכון תשלומים לתוכנה הוטרינרית וכן
השתתפות המועצה בסירוס חתולי רחוב על פי קול קורא של משרד החקלאות.

ריכוז הצעת תקציב  – 2021אלפי ש"ח
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שמירה וביטחון
הכנסות
אגרת שירותי שמירה בישובים ובאזור התעשיה – עדכון לפי תחזית ביצוע שנת .2020
נרשם גידול מקביל בהוצאה.

הוצאות
א.

ב.
ג.
ד.

מנהל בטחון – עדכון שכר בהתאם להוצאות השכר המשולמות בפועל על כל מרכיביו בגין
זחילת שכר שנתית הכוללת ותק וקידום בדרגות .הגידול נובע בעיקר מתיקצוב ממונה
בטיחות מבנים ומתקנים ואחזקת מערכות קשר לשוטף ולחירום .בנוסף סך של 100
אש"ח הוגדר כהוצאה מותנית כנגד הכנסות מותנות (ראה להלן פרק הכנסות מותנות).
שמירה ביישובים ובאזור התעשיה – העמדת הסעיף על סכום תקציב ההכנסה.
הג"א – חלקה היחסי של המועצה בהוצאות פיקוד העורף .מתוקצב לפי תכנית הג"א
המוגשת למשרד הפנים.
מל"ח ופס"ח – עדכון בגין זחילת שכר ,הוצאות תקשורת וביטוח .וכן איוש משרה של
עובד שפרש במהלך שנת .2020

ריכוז הצעת תקציב  – 2021אלפי ש"ח
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תכנון ובניין עיר
הכנסות
תכנון ובנין עיר (החזר מקרנות) – החזר מקרנות הפיתוח של המועצה בגין הוצאות
הועדה לתכנון ובניה והוצאות הבינוי הציבורי בתוספת  15%לפי כללי משרד הפנים.
הגידול נובע מגידול מקביל בתקציב ההוצאות כפי שמוסבר להלן.

הוצאות
א.
ב.
ג.

ד.
ה.

תוספת כ"א –בודקת תכניות.
עדכוני שכר  -בהתאם להוצאות השכר המשולמות בפועל על כל מרכיביו בגין זחילת שכר
שנתית הכוללת ותק וקידום בדרגות וכן בהתאם לרפורמה בועדות התכנון והבנייה.
גידול בהוצאות שונות הנדרשות לפעילות השוטפת של הועדה :יעוץ בנושאים שוטפים,
תחבורה ,ניקוז ,קונסטרוקציה ,חשמל ,הפקעות ,שמאות ,בטיחות מבנים מסוכנים,
מיחשוב וכדומה .הגידול בעיקרו נובע מכך שבעבר הוצאות אלה נרשמו בתברים
שונים/בקרנות הפיתוח והועברו בשנת  2021לתקציב השוטף (אשר מתממן מקרנות
הפיתוח כאמור לעיל).
7שירות משפטי  -איחוד סעיפי השירות המשפטי לשני סעיפי תקציב בלבד ( בפרק מינהל
כללי ובפרק תכנון ובניין עיר) ועדכון עלויות בהתאם לצפי תוצאות מכרז חדש ליעוץ
משפטי למועצה.
בינוי ציבורי  -הגידול בעיקרו נובע מכך שבעבר הוצאות אלה נרשמו בתברים
שונים/בקרנות הפיתוח והועברו בשנת  2021לתקציב השוטף (אשר מתממן מקרנות
הפיתוח כאמור לעיל).

ריכוז הצעת תקציב  – 2021אלפי ש"ח
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נכסים ציבוריים
הכנסות
קיטון בהכנסה הצפויה מחופי ים לעומת שנת  2020בעיקר עקב השתתפות משרד הפנים
בחופי הים בשנת  2020בגין נגיף הקורונה.

הוצאות
א.
ב.
ג.
ד.

דרכים ומדרכות -תקצוב שוטף לאחזקת מתקני שעשועים בשצ"פים.
תאורת רחובות– מעודכן בהתאם למודל שנקבע – עדכון התעריף בשיעור של 1.1%
בהתאם לעדכון הארנונה.
גנים ונטיעות – תקציב לעבודות גינון (כגון סקר עצים ויועץ גינון) .כולל סך של  50אש"ח
אשר הוגדר כהוצאה מותנית כנגד הכנסות מותנות (ראה להלן פרק הכנסות מותנות).
חופי ים – תוספת להפעלת מגדלי ההצלה בחופי ים  .תקצוב בהכנסה במקביל.

ריכוז הצעת תקציב  – 2021אלפי ₪
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קשרי חוץ
הוצאות
קשרי חוץ – שינוי מינורי ,נובע מעדכון הוצאות למשלחות ועדכון הוצאות שכר .סך של 71
אש"ח מתוך תקציב הפעולות הוגדר כהוצאה מותנית כנגד הכנסות מותנות (ראה להלן
פרק הכנסות מותנות) ,וזאת גם היות ו ביצוע ההוצאות בפרק זה תלוי בהתפתחות נגיף
הקורונה.

ריכוז הצעת תקציב  – 2021אלפי ש"ח
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שירותים עירוניים שונים
הכנסות
א .הכנסות שונות וטפסים – הכנסות ממכירת מכרזים ,קנסות של מסיעים על אי עמידה
בחוזים ועוד.
ב .תקציבי יישובים -הכנסות תקציבי ישובים פרטניים (כולל תאורת רחובות) ,הקיטון נובע
ממעבר ישובים לניהול עצמי ראה להלן בסעיף ה.

הוצאות
א.
ב.

ג.

ד.
ה.

מוקד עירוני –עדכון הוצאות שכר ועדכון עלות חודשית לנתב תקשורת חדש.
השתתפות בסל שירותים מקומיים (בגין מגורים ,עסקים ותעשייה) של ישובים עצמאיים
וישובים בניהול עצמי – :
 - 30% השתתפות בסל שירותים מארנונת מועצה (מגורים).
 - 14.65% השתתפות בסל שירותים מארנונת עסקים.
 - 10% השתתפות באזורי תעשייה קיבוציים.
הגידול נובע מהאמור להלן בסעיף ה.
אגף תפעול כולל רכש– עדכון בגין זחילת שכר והוצאות תקשורת .קיטון בתקציב אגף
התפעול נובע ממיון סעיף רכישת שירותי ניהול התקשרויות ומכרזים למנהל הכספי
וקיטון הקצאת תקציב לישובי העמק אשר ניתן כסיוע להתמודדות עם משבר הקורונה
בשנת .2020
מחלקת יישובים – הקיטון מול  2019נובע מכך שבשנת  2020נעשה שינוי ארגוני,
והמחלקה הפכה להיות חלק מפעילות המרכז הקהילתי .בהתאם לכך ,הוצאות המחלקה
הועברו לפרק " :82השתתפות המועצה במחלקת ישובים".
תקציבי ישובים פרטניים – כאמור לעיל ,המועצה פועלת להעברת  22הישובים
המתנהלים בתוך תקציב המועצה (ישובים "פרטניים") לניהול עצמי ,בהתאם לכך
תקציבי ישובים אלה הוצאו מתקציב המועצה על פי לוח הזמנים למעבר של כל ישוב .אי
לכך בתקציב  2021נרשם קיטון בתקציבי הישובים הפרטניים בתקציב המועצה .כנגד
קיטון זה קיים גידול ב"השתתפות בסל תקציב מקומי בישובים עצמאיים ובניהול עצמי".

ריכוז הצעת תקציב  – 2021אלפי ₪
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רישוי ופיקוח על עסקים
הכנסות
א .רישיונות לעסקים – צפי לקיטון בהכנסות בסעיף קנסות פיקוח בית משפט.
ב .חניה – העמדת התקציב לפי צפי ביצוע בפועל בשנה הנוכחית.

הוצאות
א .חנייה – הוצאות לספק ניהול דוחות החניה עודכנו בהתאם לצפי ההכנסות מקנסות
ובהתאם לתעריפים ,אשר צפוי שישולמו בהתאם למכרז חדש .בנוסף ההוצאות
המשפטיות מויינו לפרק מנהל תפעול.

ריכוז הצעת תקציב  – 2021אלפי ₪
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שירותים חקלאיים
הכנסות
הגן הבוטני – עד סוף שנת  2020התנהל בחברת מטעי עמק חפר .תוקצב על פי התמיכה
הצפויה להתקבל ממשרד החקלאות ,צפי להכנסות ממבקרים והכנסות שונות נוספות.

הוצאות
א.
ב.
ג.
ד.

הדברת מזיקים – התאמה לצפי ביצוע.
ועדה חקלאית – עדכון עלויות לפי חוזים וביצוע בשנה קודמת.
נחל אלכסנדר – התאמה לצפי ביצוע.
הגן הבוטני – מתוקצב במקביל בהכנסה ,מימון מועצה הינו בסך של כ 60-אלפי  . ₪הסבר
בסעיף ההכנסה לעיל.

ריכוז הצעת תקציב  – 2021אלפי ש"ח
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אגף חינוך
פרק מנהל חינוך
הכנסות
עיקר הגידול בגין תקצוב משרד החינוך להנגשה טכנולוגית פרטנית .מתוקצב גם בהוצאה.

הוצאות
א .שכר – מתוקצב על פי ביצוע בפועל וזחילת שכר שנתית בגין וותק וקידום דרגות.
ב .פעולות – נובע בעיקר מגידול בגין העסקת מדריכי מוגנות בחטיבות העליונות ומנגד
קיטון בעקבות מיון של התחדשות בחינוך ליוזמות חינוכיות בפרק שירותים נוספים ומיון
פרויקט הילה לפרק קידום נוער.

חינוך קדם יסודי
הצעת התקציב לשנת  2021בוצעה לפי נתוני שנת הלימודים תשפ"א וכוללת  81גני ילדים ו-
 1,821ילדים (תש"פ –  81גנים ו –  1,983ילדים).
תקצוב גן –
המועצה מתקצבת כל גן בהתאם לפירוט הבא :
 חומרים –  ₪ 20לילד לחודש.
 מזון ושתיה–  ₪ 75לגן לחודש.
 חומרי ניקוי –  ₪ 150לגן לחודש.
 פתיחת שנה  -הצטיידות ראשונית לגן – .₪ 1,250
 טיולים והסעות– .₪ 1,500
גנים קיבוציים – השתתפות המועצה פר גן כ 25-אלפי  ₪לשנה וכן  ₪ 8,000להעסקת סייעת
לחודש (לפי תקן משרד החינוך).
כספי הורים – בגין סל תרבות ,מסיבות ,חוגים ,טיולים ,העשרה ,ביטוח תאונות אישיות וכד'
– על פי הנקבע בחוזר מנכ"ל משרד החינוך לאותה שנת לימודים.

הכנסות
הכנסות חינוך קדם יסודי מורכבות מ –
 הכנסות ממשרד החינוך –
 השתתפות בשכר סייעות וגננות וכן בתפעול הגנים– בהתאם למספר הגנים
המוכרים במועצה.
 השתתפות בשכר סייעת שנייה – בגנ"י בהם כמות הילדים בגילאי  3-4הינה החל
מ 30 -ילד ומעלה.
 קולות קוראים.
 הכנסות עצמיות – תשלומי הורים בגין ילדי גן חובה וטרום חובה אשר נועדו לפעילויות
העשרה ,טיול  ,ביטוח וכו' על פי חוזר מנכ"ל משרד החינוך.
 השתתפות משטרת ישראל בשמירה לפי תקן.

עיקר הגידול בהכנסות נובע מ –
א.
ב.
ג.

עדכון תקבולים המתקבלים ממשרד החינוך בהתאם לכמות גנ"י.
התאמת תשלומי ההורים עבור תל"ן על פי צפי ביצוע .מתוקצב במקביל בהוצאה.
גידול בגין קול קורא של משרד החינוך עבור רכישת הוצאות מיגון ותגבור שירותי הניקיון
עקב קורונה .מתוקצב במקביל בהוצאה.
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אגף חינוך
הוצאות
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.

שכר – תוקצב בהתאם לצפי תשלום השכר לסייעות לגננות במועצה ולעובדות המנהל.
תחזוקת גנ"י – ביצוע תיקונים והצטיידות לכלל גני הילדים במועצה.
סל תקציב לגן (כמפורט לעיל)
סייעות שניות לגנים בגילאי ( 3-4חלקן במימון משרד החינוך).
 8סייעות שניות נוספות במימון המועצה.
סייעות מחליפות בגנ"י.
הוצאות בגין שמירה בגני ילדים (בחלקו כנגד הכנסה ממשטרת ישראל לפי תקן כאמור
לעיל).

חינוך יסודי
ישנם  11בתי ספר יסודיים בניהול עצמי בשנה"ל תשפ"א .התקציב מנוהל באופן עצמאי ע"י בתי
הספר ולא בתקציב המועצה .מספר התלמידים בתשפ"א –  , 4,583תש"פ – .4,586
הצעת התקציב לשנת  2021חושבה בהתאם למספרי תלמידים בבתי הספר ,תקבולים ממשרד
החינוך והשתתפות המועצה בסל תלמיד .השתתפות המועצה  700 -ש"ח לתלמיד לשנה.
בשנת הלימודים תשפ"א תוקצב בכ 2-מליון  ₪קול קורא בגין "עוזרי חינוך" שמהותו תגבור כ"א
בכיתות ג'-ד' עקב קורונה.

חינוך מיוחד
הכנסות
הכנסות חינוך מיוחד מורכבות מ –
 הכנסות ממשרד החינוך -
א .הסעות – הממשלה משתתפת ב–  85%מהעלות ההסעה המאושרת בפועל .בפועל ישנן
הסעות שהמועצה לא מקבלת בגינן שיפוי מלא (מחיר היסטורי לפי עלות לקו).
ב .מלווים – השתתפות בסך של  ₪ 10,655לשנה בגין כל תלמיד אשר מגיע לו מלווה על
פי תקן.
ג .סייעות – השתתפות המשרד בין  70%ל 100%-בהתאם לסוג הסייעת וסוג לקות
הלמידה.
ד .טוקייאר  -העברה לביה"ס של תקבולי משרד החינוך באמצעות המועצה.
 הכנסות עצמיות – אגרות תלמידי חוץ והשתתפות בליווי תלמידים ברשויות וגבייה
מהורים.

עיקר הגידול בהכנסות נובע מ –
א .עדכון תקבולים ממשרד החינוך בהתאם למספר התלמידים נכון לשנה"ל תשפ"א .
ב .פתיחת ביה"ס המשותף  -מיון  4כיתות תקשורת מבי"ס בן גוריון לבי"ס המשותף בפרק
החינוך המיוחד ,מתוקצב במקביל בהוצאה.
ג .עדכון הכנסות ממשרד החינוך עבור השתתפות בסייעות ובהסעות על פי תלמידים זכאים.
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אגף חינוך
הוצאות
עיקר הגידול בהוצאות נובע מ –
א.
ב.
ג.
ד.

עדכון הוצאות בהתאם למס' הסייעות לשנת הלימודים תשפ"א ולעדכוני שכר.
עדכון הוצאות למול הכנסות לבי"ס המשותף.
עדכון ההוצאות עבור הסעות וליווי בהסעות לתלמידים זכאים – בחלקו כנגד הכנסות.
עדכון תשלומים לרשויות בגין אגרות חוץ לתלמידי עמק חפר בישובים אחרים.

קייטנות חגים וחופש גדול
הצעת תקציב  2021לפי קול קורא "ביה"ס של החופש הגדול" אשר מיועד לכיתות א'-ג' (בשנת
 2020נכללו בתוכנית "ביה"ס של החופש הגדול" כיתות ד' וגני הילדים וכן התכנית נמשכה זמן רב
יותר ,עקב נגיף הקורונה).

צהרונים
החל משנת הלימודים תשפ"א עבר ניהול הצהרונים לאגף החינוך .בהתאם לכך בתקציב 2021
הועברו הצהרונים מפרק התרבות (השתתפות בתקציב בית גינס) לפרק החינוך .השתתפות
המועצה במימון הצהרונים הינו כ  1.8מליון .₪

חט"ב וחט"ע
בתקציב המועצה נלקח בחשבון תקציב מפורט של בתי הספר – בן גוריון ומעיין שחר .לגבי רמות
ים נרשמת השתתפות המועצה בלבד בתקציב המועצה ,תקציב בי"ס נירשם בחברה הימית.
מספר התלמידים בתשפ"א –  ,4,455תש"פ.4,400 -

הכנסות
הכנסות חט"ב וחט"ע מורכבות מ –
א .הכנסות ממשרד החינוך-
חט"ב

חט"ע

משרד החינוך משלם את שכר המורים .בנוסף
המשרד מעביר למועצה סכום כספי הנקרא סל
תלמיד ואמור לממן את עלות המנהלה.
כמו כן משולם סכום קבוע לחומרים ושכפול
בהתאם למספר התלמידים.

לכל תלמיד מוקצות שעות לימוד בהתאם למגמה
ולכיתה .המשרד מעביר בגין כל התלמידים סכום
כסף (שכל"מ) אשר כולל את התשלום למורים
המועסקים על ידי המועצה ,מרכיב קבוע (שרתים
מזכירים וכו') וחומרים.

ב .הכנסות עצמיות  -כספי ההורים  -המנוהלים בחשבונות בנק נפרדים על ידי בתי
הספר ואגרות חוץ בגין בגין תלמידי חוץ שלומדים בעמק חפר.
עיקר הקיטון בהכנסות נובע מבי"ס בן גוריון – מיון  4כיתות תקשורת לביה"ס המשותף .כמו
כן בוצעה תוכנית התייעלות הכוללת צמצום מגמות לא תקניות.
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אגף חינוך
הוצאות
א.
ב.
ג.

לישכר – מתוקצב על פי ביצוע בפועל וזחילת שכר שנתית בגין וותק וקידום דרגות.
עדכון ההוצאות לפי מס' התלמידים לשנה"ל תשפ"א.
בי"ס בן גוריון – מיון  4כיתות תקשורת לביה"ס המשותף .כמו כן בוצעה תוכנית
התייעלות הכוללת צמצום מגמות לא תקניות.

מימון המועצה כולל השתתפות המועצה בסל תלמיד של  ₪ 700לשנה והשתתפות
המועצה בתל"ן לתלמיד בסך  ₪ 150לשנה.

ריכוז הצעת תקציב  – 2021אלפי ₪
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אגף חינוך
שירותים נוספים למערכת החינוך
קב"ט שמירה ובטחון
הכנסות

הכנסות משמירה ובטחון מוס"ח מורכבות מ -
א .הכנסות ממשטרת ישראל – מימון של  100%או  64%משעת מאבטח על פי תקן.
ב .הכנסות ממשרד החינוך – השתתפות בשכר קב"ט מוסדות חינוך בשיעור של 2
משרות.

הוצאות

מתוקצבות עלויות השמירה בפועל של המועצה במוסדות החינוך (בחלקן כנגד השתתפות
משרד החינוך ומשטרת ישראל כאמור לעיל).

שרות פסיכולוגי חינוכי
הכנסות

הכנסות שירות פסיכולוגי חינוכי מורכבות מ -
א .השתתפות משרד החינוך בתקציב שפ"י הינו .68% -
ב .הכנסות עצמיות בגין פרויקטים מיוחדים בעיקר הדרכות אשר בגינם מתקבלות
הכנסות מגורמי חוץ.

הוצאות
ג .שכר – מתוקצב בהתאם לעלויות בפועל ולתקן ממשרד החינוך ,עדכון זחילת שכר.
ד .הוצאות אחרות – בהתאם לצפי ביצוע.
ה .תוספת פסיכולוגים לבתי הספר העל יסודיים או בתי ספר אשר אינם של המועצה
(טוקייר) משולמים באמצעות תקציבם.

מועדונית משותפת
הכנסות

הכנסות מועדונית ומשותפת של החינוך והרווחה מורכבות מ -
א .הכנסות ממשרד החינוך – השתתפות בשיעור של .44%
ב .הכנסות משרד הרווחה – השתתפות בשיעור של  ,25%מועבר מפרק רווחה.

הוצאות

השתתפות המועצה ב 31%-למועדונית.

קצין ביקור סדיר
הכנסות

הכנסות קצין ביקור סדיר מורכבות מהשתתפות משרד החינוך ב  2משרות קב"סים.

הוצאות

בעיקר עדכון הוצאות שכר.

ה.תקציב 2021

עמוד 27

אגף חינוך
הסעות תלמידים
משרד החינוך מתקצב את הרשות המקומית בשיטת פר קפיטה .בגין כל ילד אשר נוסע
באוטובוס במסגרת אזור הרישום בלבד מזוכה המועצה בגינו ב –  ₪ 12.53ליום.
אחוז ההשתתפות של המשרד הנה כדלקמן :
טרום חובה 0%-
85%
חובה -
85%
יסודי -
על יסודי  ( 85%-ז – י)
על יסודי ( 50%-יא – יב)
תקציב ההסעות לשנת  2021חושב על פי פעילות שגרתית מלאה (שלא כמו בשנת  ,2020שהתקציב
בה עודכן עקב קורונה) .סך של  262אש"ח מתוך תקציב ההסעות הוגדר כהוצאה מותנית כנגד
ה כנסות מותנות (ראה להלן פרק הכנסות מותנות) ,וזאת גם היות וביצוע ההוצאות בפרק זה תלוי
בהתפתחות נגיף הקורונה.

ריכוז הצעת תקציב  – 2021אלפי  - ₪שירותים נוספים בחינוך
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תרבות  /בית גינס  /ספורט
בפרק זה אנו מציגים בפניכם את תקציב תרבות והשתתפות המועצה בתקציב בית גינס
(המרכז הקהילתי) ועמותת הספורט.

הכנסות
א.

ב.
ג.
ד.
ה.

שלוחות המרכז הקהילתי בבית גינס – כיום ישנן  4שלוחות המנוהלות על ידי המרכז
הקהילתי בבית גינס :שפלת חפר ,צפון חפר ,מרכז חפר וחוף חפר .שלוחת בת חפר הינה
שלוחה שעברה לניהול עצמאי של הועד המקומי.
התקצוב הנו לפי מספר בתי האב הקיימים בכל אשכול .התקצוב הינו  ₪ 60מתקציב
המועצה ו –  ₪ 60מתקציב הישוב לכל בית אב.
השתתפות משרד החינוך בתרבות -נרשמת הוצאה במקביל.
השתתפות הועדים בנוער – העסקת מדב"ים ביישובים באמצעות בית גינס ,נירשם גם
בהוצאה.
השתתפות מפעל הפיס במלגות – שימוש באמות מידה של מפעל הפיס למימון חלקה של
המועצה בהשתתפות במלגות .נרשם בהוצאה במקביל.
עמותת הספורט – השתתפות משרד החינוך בספורט בסך של  730אלש"ח מועבר לעמותת
הספורט ,נרשם גם בהוצאה.

הוצאות

















עלון המועצה  -סך של  68אש"ח הוגדר כהוצאה מותנית כנגד הכנסות מותנות (ראה
להלן פרק הכנסות מותנות).
תמיכות – סעיף חדש המרכז את כל סעיפי התמיכות בפעילויות התרבות במועצה.
המועצה בתהליך גיבוש תבחינים למתן תמיכות בהתאם לנוהל משרד הפנים בנושא,
על פיו ייקבעו סכומי התמיכות לפעילויות השונות בשנת .2021
גשרים בנחל – לאור התמשכות נגיף הקורונה ,מעריכה המועצה כי בדומה לשנת
 2020גם בשנת  2021לא ניתן יהיה לקיים את הארוע במתכונתו הקודמת .אי לכך
הועמד התקציב על אירוע חליפי מתוכנן .בנוסף הוצאה זו הוגדרה כהוצאה מותנית
כנגד הכנסות מותנות (ראה להלן פרק הכנסות מותנות).
השתתפות בפעילויות תרבות – תרבות אזורית ,כולל מלכת העמק ,שבת תרבות
ו"חברותא" .הגידול נובע מריכוז הפעילויות לסעיף אחד.
שלוחות – הקיטון נובע ממיון "חברותא" להשתתפות בפעילויות תרבות.
נוער – תוספת לפעילויות שוטפות בנוער כ 100-אלפי .₪
השתתפות במחלקת ישובים – הגידול מול  2019נובע מכך שבשנת  2020נעשה שינוי
ארגוני ,והמחלקה הפכה להיות חלק מפעילות המרכז הקהילתי .בהתאם לכך,
הוצאות המחלקה הועברו לפרק זה.
מרכז צעירים – תכנון להרחבת הפעילות.
מרכז הכוון – סיום חוזה עם אשל ג'וינט והמשרד לשיוויון חברתי.
צהרונים – מיון השתתפות המועצה בצהרונים לפרק שירותים נוספים בחינוך על פי
צפי ההוצאות בצהרונים ובמועדוניות לשנת תשפ"א/תשפ"ב.
מקהלת העפרוני  /מורן ובית טרזין – העברת תמיכות בשנת  2021תתבצע על פי נוהל
תמיכות ובהתאם לתבחינים שייקבעו בו כאמור לעיל.
צעדת עמק חפר  -לאור התמשכות נגיף הקורונה ,מעריכה המועצה כי בדומה לשנת
 2020גם בשנת  2021לא ניתן יהיה לקיים את הארוע במתכונתו הקודמת .אי לכך
הועמד התקציב על אירוע חליפי מתוכנן .בנוסף הוצאה זו הוגדרה כהוצאה מותנית
כנגד הכנסות מותנות (ראה להלן פרק הכנסות מותנות).
ארוע יום העצמאות – צעירי העמק – ארוע חדש שלא התקיים בעבר .הוצאה זו
הוגדרה כהוצאה מותנית כנגד הכנסות מותנות (ראה להלן פרק הכנסות מותנות).
השתתפות המועצה בספורט  -השתתפות המועצה בפעילויות הספורט של עמותת
הספורט.
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תרבות  /בית גינס  /ספורט
ריכוז הצעת תקציב  – 2021אלפי ₪
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עמוד 30

בריאות
הכנסות
הכנסות ממשרד הבריאות  -השתתפות במיזם "אפשרי זה בריא" .מיזם זה לא התקיים
בשנת  2020בעקבות נגיף הקורונה.

הוצאות
מנהל הבריאות – עדכון הוצאות שכר ותוספת תקציבית לרכישת מזרקים ושלטים לילדים עם
אלרגיות ,עזרה ראשונה והטרדה מינית.
התקציב כולל את מיזם "אפשרי זה בריא" ודפיברילטורים בהשתתפות הישובים.

ריכוז הצעת תקציב  – 2021אלפי ₪
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עמוד 31

רווחה
הכנסות
משרד העבודה והרווחה משתתף בהוצאות רווחה בשיעור של  75%בניכוי השתתפות
עצמית .התקצוב הנו בהתאם לדוחות משרד העבודה והרווחה המתקבלים כל חודש.

הוצאות
א .שכר – בהתאם לתשלום בפועל כולל עדכון בגין זחילת שכר שנתית הכוללת ותק וקידום
בדרגות והסכמי שכר.
ב .יתר הוצאות – ברובו בהתאם לתקצוב משרד העבודה והרווחה.
מימון המועצה מהווה כ  28%מהצעת תקציב הוצאות הרווחה.
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עמוד 32

דת
הכנסות
ממשלה – משתתפת בעלויות השכר של המשרתים בקודש.

הוצאות
א .שכר – שכר המשרתים בקודש – כנגד תקציב הכנסה.
ב .השתתפויות למועצה הדתית מתבצעות בנוסף להשתתפות המועצה גם ע"י הישובים.
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עמוד 33

איכות סביבה
התקציב הועמד על פי צפי ביצוע ללא שינוי משמעותי.
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עמוד 34

מים
הכנסות
א .אגרות מים צריכה שוטפת  -הכנסות בגין צריכה שוטפת בישובים שבהם המועצה
הינה ספק המים ובאזור התעשיה .בחודש ספטמבר  2020המועצה החלה לשמש
כספק מים בישוב בחן .ההכנסות הצפויות מכך הוספו לצפי הביצוע.
השינוי ביחס לתקציב מעודכן  2020נובע מגידול על פי תחזית הביצוע הכולל ומנגד
מקיטון הנובע מיצירת קרן שיקום מים,על פי כללי המים והביוב .הוצאות שיקום
מערכות המים הוקטנו בהתאם.
ב .הכנסות שונות – מים  -הגידול נובע ממיון השתתפות ועדים בבדיקות מים מפרק
תברואה.

הוצאות
א .רכישה מים  -קניית מים ממקורות .הגידול נובע מתחזית הביצוע (כולל הישוב בחן ראה
הסבר לעיל).
ב .תפעול ואחזקת משק המים – על פי צפי ביצוע בניכוי עלויות שיקום (ראה הסבר לעיל).
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עמוד 35

נכסים
הכנסות
א .הכנסות מהשכרת משרדים ונכסים  -ירידה בצפי ההכנסות משכירות לשנת .2021
ב .אחזקת אנדרטאות  -השתתפות ישובים.

הוצאות
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

הוצ' תחזוקת משרדי הרשות – צמצום בהוצ' תחזוקה של משרדי המועצה.
מחשוב -התאמה לצפי ביצוע ההוצאות השוטפות.
הוצ' שכר דירה נכסים  -הגידול נובע משכר דירה אולם עין החורש שהוצא בעבר מתב"ר.
אזור תעשיה – השתתפות המועצה בתפעול אזור התעשיה ,התאמה לצפי.
אחזקת אנדרטאות – בחלקו כנגד הכנסה.
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עמוד 36

תחבורה
הכנסות
הכנסות הצפויות בסך של  6.5מליון  ₪הינן משרות אוטובוסים לתלמידי בתי הספר אשר
מחוייבות בהתאמה בהוצאות באגף החינוך בהסעות תלמידים ובנוסף הכנסות מהסעות מיוחדות
אשר מוזמנות על ידי מוסדות חינוך וגורמים נוספים .הירידה נובעת ברובה עקב צפי להימשכות
הירידה בפעילות עקב נגיף הקורונה.

הוצאות
א.

שירות אוטובוסים  -עדכון הוצאות האחזקה השוטפות של האוטובוסים הצהובים על פי
ביצוע ,והוצאות השכר לנהגים מחליפים .הגידול מול תקציב מעודכן  2020נובע בעיקר
מירידה ב  2020כתוצאה בפעילות נמוכה יותר בעקבות נגיף הקורונה.
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עמוד 37

ביוב
הכנסות
א .אגרת ביוב – צריכה שוטפת  -הקיטון ביחס לתקציב מעודכן  2020נובע בעיקר מיצירת
קרן שיקום ביוב,על פי כללי המים והביוב .הוצאות שיקום מערכות הביוב הוקטנו
בהתאם.
ב .ניטור שפכים – לפי צפי ביצוע.
ג .החזר מקרן ביוב – החזר מקרן דמי הקמה ביוב בגין פרעון מלוות הביוב הכלול בהוצאות.
הגידול נובע מדחיית פרעון הלוואות למשך  3חודשים בשנת  2020עקב הקורונה וכן בגין
הלוואה נוספת שנלקחה במהלך אוקטובר  2020בסךשל כ  10 -מליון ( ₪בשנת  2019החזר
מלוות הפיתוח נרשם ביחד עם החזר מלוות הביוב בפרק זה ,החל משנת  2020החזר
מלוות הפיתוח מוין לפרק מינהל כספי).

הוצאות
א.
ב.
ג.
ד.

פרע"מ ביוב – פירעון שנתי של הלוואות הביוב של המועצה .הגידול נובע מדחיית
פרעון הלוואות למשך  3חודשים בשנת  2020עקב הקורונה וכן בגין הלוואה נוספת
שנלקחה במהלך אוקטובר  2020בסך של כ –  10מליון .₪
הוצאות תחזוקת ביוב – הוצאות תחזוקת מערכות הביוב כולל דמי הניהול
המשולמים לחברה הכלכלית בגין ניהול תחזוקת הביוב .מתוקצב על פי צפי ביצוע
בניכוי עלויות שיקום (ראה הסבר לעיל).
הזרמת שפכים – תשלום למי נתניה עבור שירות במתקן טיהור שפכים בנתניה.
הוצאות אחרות ביוב  -החזר אגרות ביוב לקיבוצים בגין הביוב הציבורי.
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תקבולים/תשלומים בלתי רגילים/הכנסות מותנות
תקבולים
א.
ב.

הכנסות מתנות  -הכנסות שאין צפי וודאי שתתממשנה ואשר כנגדם נרשמו הוצאות
מותנות בפרקי התקציב לעיל .ביצוע הוצאות אלה מותנה במימוש ההכנסות המותנות.
החזר הוצ' שנים קודמות – דמי ניהול ממטעי עמק חפר והחזר עמלות משכל.

תשלומים
פנסיה – עודכן בהתאם לצפי תשלומים ב גין פרישה ופנסיה תקציבית לעובדים הצפויים לפרוש
במהלך השנה .
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נספח – 1דו""ח משרות תחזית לשנת 2021
שם הפרק

נבחרים
מנהל כללי
מנהל כספי
תברואה
שמירה ובטחון
תכנון ובנין עיר
נכסים ציבוריים
שרותים עירוניים שונים
פיקוח עירוני
שירותים חקלאיים
חינוך *
בריאות
רווחה
דת
תחבורה
נכסים
מים
גמלאים
סה"כ

מספר
משרות
תקציב
2020
3
17
13
9
7
22
7
6
1
534
0.7
30
7
4
2
0.45
79
742.15

מספר
משרות
תקציב
2021
3
17
13
10
7
23
0.2
10
6
2
575
0.7
30
7
3.8
2
0.45
82
792.15

*כולל נהגים ומלווים להסעות תלמידים.
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נספח  - 2תקציב פיתוח לשנת 2021

הצעה לתכנית הפיתוח לשנת 2021
מוצגת בזאת תכנית הפיתוח מכספי המועצה לשנת  .2021התכנית נערכה בהתאם לאומדן
המקורות הצפוי .לפי האומדן עומדים לרשות המועצה מקורות לשנת  2021בהיקף של עד כ 28 -
מיליון  .₪ביצועה של תכנית הפיתוח מותנה בכניסת הכספים בפועל לחשבונות המועצה.
להלן תכנית הפיתוח (במליוני :)₪

היטלי פיתוח
(השבחה וסלילה)
יתרת פתיחה*

ביצוע בפועל
 2020הערכה
(בהתאם
תחזית
לנתונים עד
2021
)15.12.20
8.0
10.1

ביצוע הכנסות
מהיטלי פיתוח

28.1

העברות לתברים
(כולל צפי להעברה
בגין הקצאות שטרם
אושרו על ידי מ.
הפנים)

-13.8

-9.5

השתתפות בתקציב
הרגיל
הוצאות אחרות

-12.8
-1.5

-19
-0.5

גרעונות סופיים
בתברים

-2.2

0

יתרת סגירה קרן
פיתוח**

8.0

7.0
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28.0

הערות לתחזית 2021
עיקר הסכום הינו בגין  :בת חפר  -שיווק  31מגרשים
נוספים  -שווי ממוצע למגרש כ  1.5מליון  .₪המועצה
צפויה לקבל חלף השבחה של  - 12%כ  5.5מליון .₪
בחן  99 -מגרשים צפויים להיות משווקים .שווי צפוי
בממוצע למגרש כ  1.3מליון  .₪המועצה צפויה לקבל
חלף השבחה של  12%כ 15.5 -מיליון .יתרת הסכום
הערכה בעיקר להיטלי פיתוח באזורי התעשיה.
העברות לתברים יבוצעו בהתאם לקבלת כספי הפיתוח
(ולאחר אישורי תברים ע"י המליאה וע"י משרד הפנים)
ע"פ סדרי העדיפויות אשר יקבעו על ידי הנהגת המועצה
וזאת תוך התחשבות בהוצאות הנדרשות להשתתפות
בתקציב הרגיל ,בהוצאות נוספות וכן בצורך בהשארת
רזרבה כמוסבר להלן ב"יתרת סגירה".
על פי הצעת התקציב הרגיל  -פירעון מלוות ומימון
הועדה המקומית לתכנון ובניה והבינוי הציבורי

יש להשאיר לצורך תביעות ירידת ערך והפרשות שונות,
וכן השתתפות בתקציב הרגיל לפחות רבעון קדימה.

עמוד 41

נספח  - 2תקציב פיתוח לשנת 2021
תכנית השקעות ביוב לשנת 2021
בשנת  2021המועצה מתכננת להשקיע כ 8.5 -מליון  ₪בהקמת תשתיות ביוב חדשות בהתאם
לתכנית רב שנתית.
בנוסף המועצה מממנת את פירעון מלוות הביוב מקרן דמי הקמה ביוב בהיקף אשר צפוי להסתכם
בשנת  2021בכ  9.5 -מליון .₪
בשנת  2021הופחתו מהכנסות מאגרות ביוב (צריכה שוטפת) ,בהצעת התקציב הרגיל ,כ  2.8מליון
 ₪בגין קרן שיקום ביוב – על פי כללי המים והביוב.
קרן שיקום הביוב תשמש לשיפוץ מערכות הביוב (כגון – החלפת משאבות ,שדרוג תחנות שאיבה
וקווי ביוב)  .לצורך כך יפתח תב"ר (ע"ס  2.8מיליון  )₪כאמור אשר ימומן מקרן השיקום ואשר
יהיה נפרד מתב"ר הממומן מדמי ההקמה כאמור .הנתונים בפירוט תכנית הביוב להלן הינם ללא
קרן השיקום.

להלן תכנית ההשקעות בביוב (במיליוני :)₪

דמי הקמה ביוב
יתרת פתיחה

ביצוע בפועל
 2020הערכה
(בהתאם לנתונים
תחזית 2021
עד )15.12.20
7.7
6.7

ביצוע הכנסות מדמי
הקמה ביוב

10.2

13.4

העברות לתברים

0.0

-8.5

השתתפות בתקציב הרגיל
הוצאות אחרות

-9.0
-0.1

-9.5
-0.1

יתרת סגירה דמי הקמה ביוב*

7.7

3.0

ה.תקציב 2021

הערות לתחזית 2021
צפי בגין מדידות בישובים ,הדסה
נעורים ובגין מגרשים שישווקו באזור
התעשיה.

על פי הצעת התקציב הרגיל  -פירעון
מלוות ביוב

יש להשאיר לצורך השתתפות
בתקציב הרגיל לפחות רבעון קדימה.
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נספח  – 3תקציב מול ביצוע תברים פתוחים

מצ"ב טבלה המרכזת את כלל התברים הפתוחים נכון ל  .15.12.20הטבלה מפרטת את סכום כל
תבר כפי שאושר במליאה ,ס כום התבר שאושר על ידי משרד הפנים (לפי מקורות המימון)
והביצוע המצטבר בתבר למועד זה.
קישור לטבלת התברים

ה.תקציב 2021
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