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חברות וחברי מליאה יקרים,
תקציב  ,2020המוגש לכם בחוברת הנ"ל ,נבנה בהתאם לחזון שלי ,כראשת המועצה ,ושל הנהגת
המועצה כולה .בהתאם לזאת ,ובראש ובראשונה ,זכה תחום החינוך בתקציב זה לעלייה של כ8-
מיליוני ( ₪המהווים עלייה של כ )4%-לעומת שנת  .2019זאת ,לאחר שהתקציב עלה בכ11-
מיליוני ( ₪עלייה של כ )7%-בתקציב  2019לעומת  .2018חינוך ילדינו עומד בראש סדר העדיפויות
המועצתי; בחינוך טמון העתיד שלנו ,ונמשיך לעשות כל שביכולתנו כדי לקדם ללא הרף את
מערכת החינוך בעמק חפר ,ולתת לילדי העמק את המענים החדשניים והטובים ביותר.
כחלק מכך ,הושם דגש גם על תקציב הפעלת הצהרונים – שירות חשוב ומשמעותי ביותר להורי
העמק  ,שעובר החל מהשנה הקרובה לניהולו של אגף החינוך (במקום המרכז הקהילתי האזורי,
כפי שהיה עד כה) .נוסף לכך ,התקציב כולל גם השקעה יתרה בתחומים נוספים שברצוננו לקדם
ולפתח :ביטחון ,חקלאות ,תכנון ובנייה ,קידום פרויקטים רחבי היקף ,הרחבת השירותים
לתושבים ,מאבקים בתוכניות ארציות העלולות לפגוע בעמק חפר ,אירועי תרבות מועצתיים,
תחבורה שיתופית ,וכן צרכים שונים של יישובי העמק ,למען כלל התושבות והתושבים.
לסיום אדגיש כי התקציב גובש לאחר דיונים רבים ,תוך איזון בין היעדים הרצויים למשאבים
הקיימים ,על מנת לפעול באחריות תקציבית – ולקיים מועצה איתנה ומאוזנת כלכלית.

ד"ר גלית שאול
ראשת המועצה
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אל :מליאת המועצה

שלום רב,

תקציב המועצה +תקציב פיתוח -רגיל וביוב לשנת – 2020
יעדים ,מטרות וסקירה כללית
תקציב  2020נבנה בהתאם לתפיסות הנהגת המועצה ובהתאם לחזון ראשת המועצה תוך
התחשבות במקורות התקציב העומדים בפניה.
בכוונת ראשת המועצה ,בהמשך השנה לבצע עידכונים בתקציב בהתאם לצרכי המועצה וסדרי
העדיפויות של הנהלת המועצה וראשת המועצה לצורך קידום ומימוש חזון המועצה.
בהתאם לחוק ,עלינו להגיש ולאשר את התקציב עוד לפני תום שנת התקציב הנוכחית.
בבניית התקציב נלקחו בחשבון כלל התחייבויות המועצה אל מול המקורות התקציביים
וההכנסות העומדים לרשותנו.
תקציב המועצה לשנת  2020נקבע על בסיס אופן העבודה הבא:
 .1הסכמי שכר במגזר הציבורי.
 .2התחייבויות המועצה.
 .3ההשפעות של החלטות הממשלה במסגרת תקציב המדינה וחוק ההסדרים לשנת .2019
 .4תחזית ההכנסות הצפויות למועצה בשנת .2020
 .5אומדן הכנסות בתקציבי הפיתוח.
הכנסות המועצה
במסגרת הכנת התקציב ,נקבעה רמת ההכנסות של המועצה בסעיפים העיקריים המהווים את
עיקר ההכנסות.
ארנונה  :הארנונה מהווה כשליש מהכנסות המועצה .במסגרת הכנת התקציב ,נלקחו בחשבון,
עדכון שוטף של  2.58%בארנונה וכן תוספת של ארנונה בשל מדידות שמבוצעות בכלל שטחי
המועצה וכן בשל כניסת עסקים חדשים באזור התעשייה ובמתחמים נוספים בשטח המועצה.
משרד החינוך :נלקחו מרכיבי ההכנסות בהתאם לתקנים ולכללים של משרד החינוך.
במקביל המועצה פועלת ל מקסם את ההכנסות ממשרד החינוך בין ע"י הגזברות ובין ע"י סיוע
נוסף באמצעות חשב חינוך חדש ומשרד המתמחה בבדיקה ובבחינת ההכנסות המתקבלות ממשרד
החינוך והמשטרה בתחום אבטחת מוסדות חינוך.
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משרד הרווחה  :התקצוב הינו בהתאם להנחיות משרד הרווחה לגבי השתתפות המשרד בפעילות
ובהתאם למפתח שהמשרד משתתף  75%מפעילות הרווחה המתוקצבת.
יתר הכנסות המועצה נלקחו על בסיס ניסיון העבר ותחזית לקבלת הכנסות בשנה זאת.
הוצאות המועצה
הסכמי שכר:
הממשלה בשיתוף עם מרכז השלטון המקומי ומרכז המועצות חתמו על הסכמי שכר של כלל עובדי
הרשויות המקומיות ,הכוללים תוספות שכר שקליות ותוספות שכר אחוזיות.
וכן במספר סקטורים המקבלים תוספות ייחודיות.
אנו לקחנו בחשבון שסך תוספות אלו יעדכנו את השכר בכ 2% -לעומת השנה הקודמת (כולל שכר
בכירים) וכולל זחילת שכר.
בנוסף בשל יציאה לפנסיה של מספר עובדים המבוטחים בפנסיה תקציבית ,נלקחה תוספת לכיסוי
הפנסיה התקציבית.
חינוך:
תקציב החינוך הנו התקציב הגדול ביותר במועצה .הוא מורכב מסעיפים עיקריים של גנ"י ,בתי
ספר יסודיים ,בתי ספר תיכוניים ,חינוך מיוחד ושירותים נוספים כגון הסעות ,שמירה ,שפ"י וכו'.
השתתפות המועצה בפרק החינוך היא בסכום של כ 51 -מיליון  ₪מעבר להשתתפות של משרדי
הממשלה.
בפרק החינוך נלקח בחשבון גם הנושאים הבאים :הסעות תלמידים ,סייעות חינוכיות ופדגוגיות,
תומכות הוראה ושמירה.
רווחה:
בתקציב המועצה ישנה השתתפות בפעולות הרווחה של  25%מסך ההוצאה בהתאם להסכם שבין
הממשלה לבין הרשויות המקומיות.
ב 2 -סעיפים השתתפות המועצה עולה על  ,25%סעיף שכר בשל העסקה של עובדים מעבר לתקן
בתשלומי נסיעות ,דבר האופייני למועצות אזוריות ובתקציב בית דוד.
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 ,המועצה גובה את הארנונה של הוועדים המקומיים ,ולכן
בתקציב המועצה נכלל  100%מגביית ארנונת הוועד המקומי.
כמו כן ,מוצג לפניכם תקציב הפיתוח ממקורות המועצה לשנת .2020
בתקציב זה לא נלקחו בחשבון ,הכנסות ממשרדי הממשלה וממקורות אחרים.
תקציב זה יעודכן במהלך השנה בהתאם לגיוס מקורות ממשלתיים ואחרים לצורך כך.
בהתאם לפירוט המופיע בנספח הפיתוח ובנוסף לתקציב הפיתוח הרגיל ,מוצגת גם תוכנית
השקעות בנושא הביוב .התוכנית הינה רב שנתית ובתוכה יכלל גם התקציב המיועד לשנת .2020
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בתקציב הפיתוח נלקחו בחשבון :החזר הלוואת ביוב ,החזר הלוואת פיתוח והשלמה של הוצאות
הוועדה המקומית.
לסיכום ,תקציב המועצה לשנת  2020יסתכם בסך של כ 408 -מיליון . ₪
זהו תקציב שבא לקדם ולחזק את פעילות המועצה למען תושביה באופן מקסימלי ומיטבי של
ניצול המקורות והמשאבים העומדים לרשותנו ,תוך שמירה על תקציב מאוזן.

בכבוד רב,
מנשה דוד,
גזבר המועצה
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תקציב  –2020בניית התקציב ואופן הצגתו
אופן הכנת התקציב

בסיס תקציב  -תקציב מעודכן 2019

התאמת תקציב השכר בהתאם לזחילת שכר והסכמי השכר ברשויות ציבוריות

הפחתת הכנסות ממשלתיות בהתאם להנחיות המתקבלות ממשרדי
הממשלה/הפחתת הכנסות עצמיות בהתאם לתחזית

התאמות לסעיפי הוצאה/הכנסה קשיחים על פי ביצוע בפועל שנה קודמת והערכות
הגזברות לשינויים לשנת התקציב

קבלת החלטות לקיצוצים בסעיפי הוצאות שונים

הצעת תקציב לשנת 2020

אופן הצגת התקציב
חלק א'
הנחות העבודה לבניית התקציב.
חלק ב'
פרוט של הכנסות מול הוצאות לכל מחלקה ופרוט עלות למועצה שמשמעותה ,מימון פעילות
המחלקה/מועצה מתקבולי הארנונה ומהמענק הכללי.
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הצעת תקציב המועצה לשנת  – 2020תקבולים (אלפי )₪

הצעת תקציב המועצה לשנת  – 2020תשלומים (אלפי )₪
ה.תקציב 2020
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שינויים בהשתתפות המועצה למחלקות  -הצעת תקציב ( 2020אלפי )₪
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ארנונה ומענק כללי
א.

ב.
ג.
ד.
ה.

ארנונה – תחזית לגביית הארנונה לשנת  2020לקחה בחשבון:
 עדכון בתעריפי הארנונה בשיעור של  2.58%בהתאם לעדכון משרד הפנים בהתאם
לנוסחה שנקבעה ואישור ועדת הכספים.
 גידול בארנונה כתוצאה מגידול טבעי של האוכלוסיה וכן עדכון נכסים בעקבות סקר
הנכסים שהתבצע בכל העמק.
 גידול בארנונה מתעשיה בעקבות גידול בשטחי תעשייה באזור התעשייה של עמק
חפר.
כמו כן ,נלקחה בחשבון תוספת של כ 5-מליוני  ₪כתוצאה מגבייה של לקוחות גדולים
שנמצאים בהליכי השגה וערער:
 נתניה -הסכם העברת שטחים
 אפיקי עמק חפר -ארנונה על מאגרים
 אלקטרה – ארנונה על מט"ש נתניה
הנחות מארנונה – ירידה בהנחות בארנונה בשל ביטול הנחת תשלום מראש כ 750-אלפי
( ₪נרשם גם כהוצאה בסעיף הנחות ובסעיף הוצ' ממון).
אגרות – סעיף זה כולל אגרות עיקולים מנהליים ,אגרות אישורים וכן הכנסות מאגרות
שילוט .התקצוב כולל גידול בשל צפי הכנסות מאגרות שילוט.
מכסות – רכישת שירותים של הקיבוצים המבוצעת דרך המועצה .ובנוסף החזר פרע"מ
של היישובים מהלוואות שנלקחו מול המועצה.
מענק כללי – המועצה נטולת מענק איזון מזה מס' שנים .בתקציב  2020נלקח בחשבון
קבלת מענק ליישוב גדול (בת חפר) בסך של כ 450-אלש"ח.

ריכוז הצעת תקציב  – 2020אלפי ₪
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מנהל כללי
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.

הנהלה – מתוקצב בהתאם להוצאות השכר המשולמות בפועל על כל מרכיביו ועדכון בגין
זחילת שכר שנתית  ,2%הכוללת ותק וקידום בדרגות .כמו כן מתוקצבות הוצאות
השתלמויות נבחרים ופרויקטים נוספים של פלטפורמה לשיתוף ציבור וקשרי ממשל.
מבקר המועצה -עדכון מינורי בהוצאות התקשורת.
מזכירות – גידול בהוצאות קבלני שירות והדרכה.
הסברה ויחסי ציבור – עדכון שכר בהתאם לתוצאות מכרז.
מחלקת כ"א – עדכון שכר בהתאם לביצוע בפועל ועדכון בגין זחילת שכר שנתית הכוללת
ותק וקידום בדרגות.
תוספת תקציבית לטקס העובד המצטיין.
או"ש והדרכה – ללא שינוי.
שרות משפטי – ללא שינוי.
הוצאות קשיחות – בהתאם להסכמים הקיימים ולביצוע שנים קודמות.

ריכוז הצעת תקציב  – 2020אלפי ש"ח
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מנהל כספי  /הוצאות מימון  /פירעון מילוות
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

מנהל כספי – עדכון זחילת שכר –  2%וכן תשלומים חד פעמיים עקב פרישת הגזבר
הצפויה בתחילת שנת .2020
מחלקת הגבייה – עדכון עמלת חב' גבייה בהתאם למכרז.
הוצ' מימון – ביטול הנחות מימון והסדר ותשלום מראש.
פירעון מלוות –בהתאם לדוח תחזית פירעון המלוות לשנת  .2020עומס המלוות משוערך
נכון ל  109 – 31.10.2019מליון .₪
הוצאות קשיחות – בהתאם להסכמים הקיימים ולביצוע שנים קודמות.

ריכוז הצעת תקציב  – 2020אלפי ש"ח
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תברואה
הכנסות
א .שירותי ניקיון – ללא שינוי.
ב .שרות וטרינרי – ירידה בצפי לקנסות שוטטות ואחזקת כלב ללא חיסון ורישיון ,על פי
ביצוע שנת .2019
ג .תברואה מונעת – ללא שינוי.
הוצאות
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

שכר – מתוקצב בהתאם להוצאות השכר המשולמות בפועל על כל מרכיביו בגין זחילת
שכר שנתית  ,2%הכוללת ותק וקידום בדרגות.
מנהל תברואה – עדכון מינורי.
שרותי ניקיון – צפי לגידול בהוצאות היטל הטמנה וקליטת פסולת ,תקצוב בהתאם
לביצוע בפועל שנת .2019
שרות וטרינרי– עדכון בהורדת תקציב שכר עקב פרישתו של הוטרינר ואיוש משרה
חלופית .תוספת  50אלפי  ₪לטיפול בחתולי רחוב.
תברואה מונעת – עדכון מינורי.
הוצאות קשיחות – בהתאם לחוזים הקיימים ולביצוע שנה קודמת.

ריכוז הצעת תקציב  – 2020אלפי ש"ח
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שמירה וביטחון
הכנסות
א .אגרת שירותי שמירה בישובים – קיטון בהכנסות לפי ביצוע בפועל.
ב .השתתפות משרד הפנים במחסן פס"ח – ללא שינוי.
הוצאות
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.

מנהל כללי – עדכון שכר בהתאם להוצאות השכר המשולמות בפועל על כל מרכיביו בגין
זחילת שכר שנתית  2%הכוללת ותק וקידום בדרגות .כולל תוספת להדרכת מאבטחים
במוסדות חינוך וערב הוקרה למתנדבים.
שמירה ביישובים – ללא שינוי.
משא"ז –עדכון מינורי.
הג"א – עדכון בגין זחילת שכר ,הוצאות תקשורת וביטוח.
מל"ח ופס"ח – – עדכון בגין זחילת שכר ,הוצאות תקשורת וביטוח.
מרכיבי ביטחון – ללא שינוי.
הוצאות קשיחות – בהתאם להסכמים הקיימים ולביצוע שנים קודמות.

ריכוז הצעת תקציב  – 2020אלפי ש"ח
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תכנון ובניין עיר
הכנסות
א .אגרות בניה– קיטון בתקצוב ,בהתאם לביצוע שנה קודמת וצפי לשנת התקציב.
ב .קנסות בימ"ש– הביצוע בשנת  2019היה נמוך מהצפי בכ 400-אלפי  .₪בתקצוב לשנת
התקציב נלקחה בחשבון תוספת בשל תיקון .116
ג .החזר מקרנות – מבוצע החזר מקרנות הפיתוח של המועצה לפי התחשיב הבא 115% -
מהוצאות הועדה בקיזוז הכנסות הועדה מאגרות בניה וקנסות – בהתאם תוקצבו סך של
 4.5מיליון  ₪החזרה מקרנות.

הוצאות
א .תוספת כ"א – איוש משרה נוספת לסגן מהנדס.
ב .עדכוני שכר בהתאם לרפורמה בועדות התכנון והבנייה עדכון  2%בגין זחילת שכר,
והוצאות תקשורת.
ג .הוצאות קשיחות – בהתאם להסכמים הקיימים ולביצוע שנים קודמות.

ריכוז הצעת תקציב  – 2020אלפי ש"ח
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נכסים ציבוריים
הכנסות
א .צפי לגידול בהכנסות בגין השתתפות משרד הפנים בחופי הים ,לפי ביצוע שנה קודמת.
הוצאות
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

דרכים ומדרכות -ללא שינוי.
תאורת רחובות– מעודכן בהתאם למודל שנקבע – עדכון התעריף בשיעור של 2.58%
בהתאם לעדכון הארנונה.
גנים ונטיעות – עדכון בהתאם לביצוע בפועל.
חופי ים – תוספת של כ 8 -אלש"ח בהוצאות רכבים בחופי ים.
הוצאות קשיחות – בהתאם להסכמים הקיימים ולביצוע בפועל.
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חגיגות מבצעים וארועים (קשרי חוץ)
הכנסות
א .הכנסות ממשלחות – צפי לקיטון מההכנסה הצפויה לשנת התקציב.
הוצאות
א.

קשרי חוץ – שינוי מינורי ,נובע מעדכון הוצאות למשלחות.

ריכוז הצעת תקציב  – 2020אלפי ש"ח
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שירותים עירוניים שונים
הכנסות
א .הכנסות שונות וטפסים – הכנסות ממכירת מכרזים ,קנסות של מסיעים על אי עמידה
בחוזים .תוקצב בהתאם להכנסות בפועל שנת .2019
ב .תקציבי יישובים -זיכוי יישובים פרטניים בגין תאורת רחובות -קידום  2.58%בהתאם
לעדכון בתעריפי הארנונה.
הוצאות
א.
ב.
ג.

ד.
ה.
ו.
ז.

מוקד עירוני –עדכון הוצאות זחילת שכר .2%
השתתפות בארגון המועצות האזוריות – ללא שינוי.
השתתפות בסל תקציב מקומי יישובים מרוכזים – השתתפות בסל שירותים מקומיים
בגין מגורים ,עסקים ותעשייה .עדכון בשיעור של  2.58%בתעריפי הארנונה ובהתאם
לביצוע בפועל:
 - 30% השתתפות בסל שירותים מארנונת מועצה (מגורים).
 - 14.65% השתתפות בסל שירותים מארנונת עסקים.
 - 10% השתתפות באזורי תעשייה קיבוציים.
אגף תפעול כולל רכש– עדכון בגין זחילת שכר והוצאות תקשורת וכן בטיחות עובדים.
מחלקת יישובים – המחלקה צפויה לעבור שינוי ארגוני ,לפיו היא תהיה חלק מפעילות
המרכז הקהילתי .בהתאם לכך ,הוצאות המחלקה הועברו לפרק " :82השתתפות המועצה
במחלקת ישובים".
ביטוח אלמנטרי – ללא שינוי
תקציב יישובים פרטניים – היישוב חיבת ציון עבר לשיטת גבייה פרטנית לכן תקציב
הוועד התווסף לתקציב המועצה כ 1,038-אלש"ח ,בנוסף עודכנו תקציבי היישובים
הפרטניים בהתאם לנתוני ביצוע ועדכון בשיעור של  2.58%בתעריפי הארנונה.

ריכוז הצעת תקציב  – 2020אלפי ₪
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רישוי ופיקוח על עסקים
הכנסות
א .רישיונות לעסקים – ללא שינוי.
ב .קנסות בית משפט– צפי לעלייה בהכנסות בסעיף קנסות פיקוח בית משפט לשנת
התקציב.
ג .חניה – עדכון תקציב לפי ביצוע פועל ,ירידה בהכנסות בשנה קודמת.
הוצאות
א .רישוי עסקים – עדכון הוצאות שכר ,תקשורת ,כנס רישוי עסקים והוצאות משפטיות.
ב .חנייה – עדכון הוצאות שכר ,תקשורת והוצאות משפטיות ,על פי ביצוע שנה קודמת.
ריכוז הצעת תקציב  – 2020אלפי ש"ח
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שירותים חקלאיים
הכנסות
א .מלחמה במזיקים בחקלאות– קיטון בהכנסה הצפויה ,לפי ביצוע שנה קודמת.
הוצאות
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

הדברת מזיקים – עדכון הוצאות שכר כולל קידום זחילת שכר .2%
ועדה חקלאית – עדכון עלויות לפי חוזים וביצוע בשנה קודמת.
נחל אלכסנדר – ללא שינוי.
רשות ניקוז – עודכן בהתאם לתקצוב.
שמירת שדות – עדכון הוצאות השכר ועלויות פרישה.
הוצאות קשיחות – בהתאם להסכמים הקיימים ולביצוע שנים קודמות.

ריכוז הצעת תקציב  – 2020אלפי ש"ח
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אגף חינוך
פרק מנהל חינוך
הוצאות
א .שכר – מתוקצב על פי ביצוע בפועל וזחילת שכר שנתית  2%בגין וותק וקידום.
ב .עדכון הוצאות שכר והוצאות תקשורת וכן תקצוב סגנית מנהלת אגף חינוך חדשה.
התקציב כולל הצטיידות לבתי"ס בגין רכישת מחשבים והדרכה (פרויקט התחדשות
בחינוך תש"פ).
ג .תוספת תקציבית לפרויקטים שונים :ימי הרפתקאות בחוות הנוי ,תוכנית הילה ,חינוך
מודע מגדר ,ותוכנית מחוץ למסך.
חינוך קדם יסודי
עדכון תקצוב הגנים בהתאם למס' גנים ומס' ילדים .בשנה"ל תש"פ  81גנ"י ,וביצוע התאמה
לחינוך מיוחד בגני ילדים .כמו כן ,תוקצב פיתוח גנים יחודיים -גני ים ,יער ,רובוטיקה ,גנים
ירוקים.
הכנסות
א .עדכון תקבולים המתקבלים ממשרד החינוך בהתאם לכמות גנ"י.
אופן קבלת תקבולים
 משרדי ממשלה – משרדי הממשלה משתתפים בתקציב במספר אופנים:
השתתפות בשכר סייעות וגננות וכן בתפעול הגנים– בהתאם למספר
o
הגנים המוכרים במועצה.
השתתפות בשכר סייעת שנייה – בגנ"י בהם כמות הילדים בגילאי 3-4
o
הינה החל מ 30 -ילד ומעלה.
 הורים – תשלום אגרת חינוך בוטלה בהתאם להחלטת ועדת טרכטנברג ,נותרה
השתתפות בסך של  ₪ 1,010לשנה בגין ילדי גן חובה וטרום חובה אשר נועדו
לפעילויות העשרה ,טיול  ,ביטוח וכו'.
 גנים קיבוציים – השתתפות פר גן כ 25-אלפי  ₪לשנה.
 השתתפות משטרת ישראל בשמירה.
הוצאות
א.

ב.

ג.
ד.
ה.
ו.

שכר – בהתאם למשולם לסייעות לגננות במועצה ולעובדות המנהל.
תקצוב הגן – המועצה מתקצבת כל גן בהתאם לפירוט הבא :
 חומרים –  ₪ 20לילד לחודש.
 מזון–  ₪ 75לגן לחודש.
 חומרי ניקוי –  ₪ 150לגן לחודש.
 פתיחת שנה  -הצטיידות ראשונית לגן – .₪ 1,250
 טיולים והסעות– .₪ 1,500
מכספי הורים:
 סל תרבות –  ₪ 78לילד לשנה.
 מסיבות –  ₪ 78לילד לשנה.
 חוגים ,טיולים והעשרה ₪ 745 -לשנה לילד.
 ביטוח תאונות אישיות – ₪ 49לילד לשנה.
 ספריית פיג'מה – .₪ 60
תחזוקת גנ"י – במסגרת התקציב מבוצעים תיקונים והצטיידות לכל גני הילדים
במועצה.
סייעות שניות לגנים בגילאי ( 3-4חלקן במימון משרד החינוך).
 8סייעות שניות נוספות במימון המועצה (אשר לא ממומנות היות ובגן יש פחות מ30-
ילדים ,או שמדובר בגן מורכב שיש לתגבר).
סייעות מחליפות בגנ"י.
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חינוך יסודי
ישנם  11בתי ספר יסודיים בניהול עצמי בשנה"ל תש"פ .התקציב מנוהל באופן עצמאי ע"י בתי
הספר ולא בתקציב המועצה .המועצה מהווה צינור לתקבולים שמתקבלים ממשרד החינוך ,מלבד
תשלומי שכר והמועצה מעבירה לכל בי"ס "סל תלמיד".
התקצוב בהתאם לקבלת הכספים ממשרד החינוך והעברתם לבתי הספר.
עדכון התקציב בהתאם למספרי תלמידים בבתי הספר ,עדכון התקציב ממשרד החינוך ו"סל
תלמיד" .השתתפות המועצה  ₪ 630 -לתלמיד ,השתתפות המועצה בגין מזגנים ומחשבים ₪ 110
לתלמיד.
בשנת  2019תוקצב לראשונה בי"ס החדש "שורשים" שנפתח בשנת הלימודים תש"פ וכולל כ90-
תלמידים.
חינוך מיוחד
הכנסות
קיטון בהכנסות בפרק חינוך מיוחד ,הנובע בעיקר מעדכון ההכנסות לפי ביצוע בפועל אשתקד
בבתי ספר טוקאייר ושפרירים.
אופן התקצוב:
א .ממשלה –
 הסעות – הממשלה משתתפת ב–  85%מהעלות המאושרת בפועל מעלות ההסעה.
בפועל ישנן הסעות שהמועצה לא מקבלת בגינן שיפוי.
 מלווים – השתתפות בסך של  ₪ 10,655לשנה בגין כל ילד אשר מגיע לו מלווה על
פי חוק.
 סייעות –  70%מעלות סייעת.
 טוקייאר  -העברה לביה"ס של תקבולי משרד החינוך באמצעות המועצה.
הוצאות
גידול בתקצוב של כ 700 -אלפי  , ₪הנובע מעדכון זחילת שכר  2%וכן מעדכון מחירי הסעות
קבלניות בפרק החינוך המיוחד ,בתוספת של  5%לפי עליית המחירים שנקבעה במכרז.
קייטנות חגים וחופש גדול
מתוקצב בהתאם לקיום קייטנות בחג פסח וחנוכה וכן בחופש הגדול בשנת תשע"ט .לגבי שנת
תש"פ – תוקצב באופן דומה ,בהנחה כי קייטנת חנוכה תתקיים.
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.
הכנסות
א .ממשלה
חט"ב

חט"ע

משרד החינוך משלם את שכר המורים .בנוסף
המשרד מעביר למעוצה 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.
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ב .הורים – מתוקצב בהתאם לאגרת החינוך לכל בית ספר.
כספי ההורים כולל האגרה מנוהלים ע"י בי"ס בחשבונות נפרדים.
ג .השתתפות מועצה –
 השתתפות לילד .₪ 630
 השתתפות המועצה בתל"ן לילד– ₪ 150
 השתתפות במחשבים לילד– ₪ 50
הוצאות
א .שכר – תקצוב בהתאם לשכר המשולם בפועל .
ב .הוצאות – בהתאם לאגרת החינוך המשולמת על ידי ההורים ובמסגרת
התקציב .גובה ההוצאה לכל סעיף נקבע על ידי בית הספר.
ג .אגרות תלמידי חוץ –תקצוב בגין אגרות תלמידי חוץ של ילדי עמק חפר
שלומדים במסגרות מחוץ לעמק ,כולל השתתפות המועצה במסגרת הדתית.
מילגות
חלוקת מילגות לסטודנטים עפ"י קריטריונים ,המנוהלים בבית גינס ומתקבלים מתרומות
והשתתפות המועצה .ירידה במלגות היות ותוקצבו חלוקת מלגות בשנה קודמת בסך  183אלפי .₪
ריכוז הצעת תקציב  – 2020אלפי ש"ח
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שירותים נוספים למערכת החינוך
קב"ט שמירה ובטחון
הכנסות
ישנם  3גופים אשר משתתפים במימון השמירה במוסדות החינוך :
א .משטרת ישראל – בגין מאבטח ,מימון של  100%משעת תקן ,ולשומר
מקבלים רק  64%מהעלות לשעת תקן.
ב .מ .החינוך – השתתפות בשכר קב"ט מוסדות חינוך בשיעור של  2משרות.
ג .הורים – במידה ויש דרישה לשמירה במוסד חינוכי אשר לא הוקצבו לו שעות
מהגופים הרשומים בסעיפים א – ב.
 שעות השמירה הניתנות על ידי משטרת ישראל נקבע על ידם.
הוצאות
מתוקצבות עלויות השמירה בפועל של המועצה במוסדות החינוך.
שרות פסיכולוגי חינוכי
הכנסות
א .משרד החינוך  -מתקצב את השפ"י בהתאם להחלטותיו .68% -
ב .בתי ספר – תוספת פסיכולוגים לבתי הספר העל יסודיים או בתי ספר אשר אינם של
המועצה (טוקייר) משולמים באמצעות תקציבם.
ג .אחר – השירות הפסיכולוגי במועצה מבצע פרויקטים מיוחדים בעיקר הדרכות אשר
בגינם מקבל הכנסות מגורמי חוץ.
הוצאות
א .שכר – מתוקצב בהתאם לעלויות בפועל ולתקן ממשרד החינוך ,עדכון זחילת שכר
.2%
ב .הוצאות אחרות – בהתאם לביצוע ותקציב שנה קודמת.
ג .מכסות קיבוצים המשתמשים בשירותי פסיכולוג.
מניעת סמים ואלכוהול
הכנסות
א .הכנסות תוקצבו לפי תוכנית מאושרת של המשרד לבטחון פנים.
ב .השתתפות מוסדות – השתתפות מועצה  35%מהכנסות לבטחון פנים
הוצאות
א .פעולות בהתאם לתקציב שנה קודמת.
ב .ביצוע נמוך בסעיפי ההוצאות וההכנסות היות ובמהלך השנה התחלפה הרכזת
האחראית בנושא .צפי לביצוע בשנת התקציב ,על פי התוכנית המאושרת של המשרד
לבטחון פנים.
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הסעות תלמידים
הכנסות
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)
בתקציב  2020נלקח בחשבון גידול בהכנסות בהסעות בסך של כ 600 -אלש"ח.
הוצאות
א .קבלנים – מתוקצב בהתאם לחוזים הקיימים והביצוע בפועל ,תוספת של כ 500-אלפי
ש"ח.
ב .מועצה – בגין הסעות שמבצעת מחלקת התחבורה ישנו חיוב של מספר הילדים
המוסעים במכפלת הפר קפיטה.
מועדוניות וקצין ביקור סדיר
הכנסות
א .הורים – תשלום בגין השמת ילדים במועדוניות.
ב .מ .החינוך – השתתפות בשכר קבסי"ת בשיעור של  2משרות.
ג .ממשלתי אחר (מ .החינוך) – השתתפות הממשלה במועדונית אחת.
ד .רווחה – השתתפות משרד הרווחה במועדוניות ומועבר באמצעות מחלקת הרווחה של
המועצה.
הוצאות
א .הוצאות למועדונית– בהתאם לתקציב וביצוע שנה קודמת וכן עדכון זחילת שכר .2%
ב .תוספת לתקצוב תוכנית מנע בפרק קצין ביקור סדיר ,הן בהכנסות והן בהוצאות.
מצטיינים ומחוננים
הכנסות
א .הורים – תשלום בגין חוגי העשרה.
ב .ממשלה – מתקצבת בשעות .חלק מהשעות משולמות ישירות למורים ובחלקם דרך
המועצה (ניהול).
הוצאות
א .הוצאות – בהתאם לתקציב וביצוע שנה קודמת.
יוזמות חינוכיות
הוצאות
א .יוזמות חינוכיות –עדכון התקציב בגין פעולות התחדשות בחינוך ,כולל מרחבי
משמעות ופרויקטים של יוזמות חינוכיות בבתי ספר.

שירותי מחשוב לבתי ספר –
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הוצאות
א .תקצוב בגין שירותי מחשוב לבתי הספר – תוספת בגין עלית מחירים .10%
מרכז ימי
הכנסות
א .ממשלה – הממשלה משתתפת בשלושה אופנים :
 שעות מורים – לא כלול בתקציב המועצה ומשולם ישירות למורים.
 שרתים ומזכירים – משולם למועצה בהתאם לתקני משרד החינוך.
 פעולות – השתתפות בפעולות המרכז הימי.
ב .השתתפות ע .חדרה –  ₪ 200בגין כל ילד.
הוצאות
א .שכר – בהתאם לתשלום בפועל.
ב .הוצאות – במקביל לתקציב ההכנסות ובהתאם לביצוע שנה קודמת .כולל השתתפות
מועצה בסך של  10אלפי  ₪בגין שילוב ילדים מאתגרים כעוזרי מדריכים (כלול
בפרויקט התחדשות בחינוך).
חווה לימודית
בשנה"ל תשע"ט הוכרה החווה הלימודית כמוסד חינוכי ותוקצבה בהתאם .צפי לגידול הכנסות
כתוצאה מהרחבת הפעילות הצפויה ממבקרים וסיורים.
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תרבות  /בית גינס  /ספורט
בפרק זה הננו מציגים בפניכם את תקציב תרבות והשתתפות המועצה בתקציב בית גינס (המרכז
הקהילתי) ועמותת הספורט.
בנוסף ,מפורטת השתתפות המועצה במקהלות ,ופעילויות נוספות בבית גינס כגון – ספריה ,מרכז
תיעוד וכו'.
הכנסות
א.
ב.

ג.
ד.

תרבות – הכנסות מפרסום בעלון המועצה.
שלוחות המרכז הקהילתי – כיום ישנן  5שלוחות במרכז הקהילתי :חוף חפר ,שפלת חפר,
צפון חפר ,ים חפר ,מרכז חפר.
בת חפר הינה שלוחה שעברה לניהול מלא של הועד המקומי.
שלוחת חוף חפר נמצאת כרגע בדיונים לגבי אופן הפעלתה בשנה הקרובה.
התקצוב הנו לפי מספר בתי האב הקיימים בכל אשכול .התקצוב הינו  ₪ 60מתקציב
המועצה ו –  ₪ 60מתקציב הישוב לכל בית אב.
השתתפות הועדים בנוער – העסקת מדב"ים ביישובים באמצעות בית גינס ,נירשם גם
בהוצאה.
עמותת הספורט – השתתפות משרד החינוך בספורט בסך של  730אלש"ח מועבר לעמותת
הספורט ,נרשם גם בהוצאה.

הוצאות


השתתפות המועצה בפעילויות המנוהלות בבית גינס.

מרכז קהילתי  -תחת המטריה של המרכז הקהילתי – שלוחות ,תרבות לחבר הותיק ,פרויקט זית,
מרכז הכוון ,נוער ,מרכז צעירים ,תכנית "ניצנים".
תוספות לתקציב  2020כוללות:
 .1גידול בתקציב בשלוחת צפון חפר – לפעילות "חברותא" .הסעיף ימומש
רק במידה וב"חברותא" יהיה גרעון כתוצאה מהפעילות.
 .2גידול השתתפות המועצה בהוצאות לצהרונים ומועדוניות הצפויות
בשנת תש"פ.
 .3גידול בתקציב מרכז הכוון – בהתאם לחוזה עם אשל והמשרד לשיוויון
חברתי.
 .4תוספת של כ 20 -אלפי  ₪לצעדת עמק חפר
 .5תוספת של כ 50 -אלפי  ₪לפרויקט זית.
פעילויות נוספות -
 מרכז תיעוד
 ספריה – הגדלת התקציב עקב פרישה צפויה בשנת התקציב של מנהלת הספריה.
 פסטיבל גשרים בנחל
 השתתפות למקהלות
 השתתפות במחלקת ישובים – שינוי ארגוני של מעבר מחלקת ישובים למרכז תרבות.
לפיכך ,הועברו סעיפי התקציב מפרק  76לסעיפי מרכז תרבות.
 השתתפות בבית העם – תקציב מיוחד להפעלת בית העם בכפר ויתקין.
 אירועי יום העצמאות – תוקצבו כ 100-אלפי .₪
 שבת תרבות – תוקצבו  60אלפי .₪
 רובוטיקה לגיל הרך
 בית טרזין/שם עולם
 תרבות תורנית
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השתתפות המועצה בספורט

התאמה תקציבית ותוספת להסדרת תקציב שוטף של מגרש הכדורגל בבת חפר ואולם קדם.
ריכוז הצעת תקציב  – 2020אלפי ₪
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בריאות
הכנסות
הכנסות ממשרד הבריאות -השתתפות במיזם "אפשרי זה בריא".
הוצאות
א .מנהל הבריאות – עדכון הוצאות שכר ,לפי זחילה .2%
ב .תקצוב מיזם "אפשרי זה בריא".
ג .תקצוב דפיברילטורים בהשתתפות הישובים.
ד .הוצאות נט"ן– קיטון בהוצאות .תקציב שנה קודמת כלל חיובים בגין שנים קודמות.

ריכוז הצעת תקציב  – 2020אלפי ש"ח
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רווחה
הכנסות
א .משרד העבודה והרווחה משתתף בהוצאת רווחה בשיעור של  75%בניכוי השתתפות
עצמית והשתתפות מועצה בשיעור של  25%ממומנת מתקציב המועצה.
התקצוב הנו בהתאם לדוחות משרד העבודה והרווחה המתקבלים כל חודש.
הוצאות
א .שכר – בהתאם לתשלום בפועל כולל עדכון בגין זחילת שכר שנתית  ,2%הכוללת ותק
וקידום בדרגות .הוצאות – בהתאם לתקצוב משרד העבודה והרווחה ברוב המקרים.
ב .העמותה לחבר הוותיק  -המועצה מתקצבת את העמותה לחבר הוותיק בסך של 500
אלש"ח לשנה בהעברה ישירה .בנוסף המועצה תומכת בסך של כ 265 -אלש"ח שמקורם
בהשתתפות המועצה כתוצאה מוויתור על הכנסות צד ג' (גבייה) וזאת ללא השתתפות
ישירה של משרד העבודה והרווחה וכן ב 70-אלש"ח עבור שתי קהילות תומכות.
ריכוז הצעת תקציב  – 2020אלפי ₪

ה.תקציב 2020
עמוד 31

דת
הכנסות
א .ממשלה – משתתפת בעלויות השכר של המשרתים בקודש – עדכון תקציב בהתאם
לשינויי שכר של הרבנים.
הוצאות
א .שכר – שכר המשרתים בקודש – עדכון תקציב בהתאם לשינויי שכר של הרבנים.
ב .הוצאות – השתתפות המועצה הדתית בהתאם לתקציב שנה קודמת.
ג .השתתפויות למועצה הדתית מתבצעות בנוסף להשתתפות המועצה גם ע"י הישובים.
ריכוז הצעת תקציב  – 2020אלפי ₪
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איכות סביבה
הוצאות
א .שכר – עדכון זחילת שכר .2%
ב .השתת .באיגוד ערים לאיכות סביבה – ללא שינוי.

ריכוז הצעת תקציב  – 2020אלפי ₪

מים
ה.תקציב 2020
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הכנסות
א .הכנסות בגין חיוב תושבים ומפעלים במים מתוקצב בהתאם לגביה שנה קודמת ולצפי
שנתי במידה וישנם שינויים ידועים במחירי המים.
הוצאות
א .קניית מים ממקורות – מתוקצב בהתאם לצריכה שבוצעה שנה קודמת וצפי לשנה הבאה.
ב .אחזקה – עלויות אחזקת מערכת המים במועצה.
ריכוז הצעת תקציב  – 2020אלפי ₪
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נכסים
הכנסות
א .הכנסות מהשכרת משרדים ונכסים באמצעות המועצה והחברה הכלכלית.
ב .השתתפות ישובים באחזקת אנדרטאות.
הוצאות
א .הוצ' תחזוקת משרדי הרשות – צמצום בהוצ' תחזוקה של משרדי המועצה.
ב .אזור תעשיה – השתתפות המועצה.
ג .השתת .בבית הראשונים – בית הראשונים נסגר ולכן לא צפויה הוצאה לשנת התקציב.
ד .אחזקת אנדרטאות – מתוקצב בהכנסה במקביל.

ריכוז הצעת תקציב  – 2020אלפי ₪
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תחבורה
הכנסות
א .ירידה בהכנסות המתוקצבות בהתאם לביצוע בפועל .ההכנסות נובעות :
 .1בגין הסעות ילדי מוסדות החינוך של המועצה בשיטת הפר קפיטה.
 .2בגין שימוש מחלקות המועצה באוטובוסים צהובים.
הכנסות הצפויות בסך של  7.7מליון  ₪משרות אוטובוסים לתלמידי בתי הספר מחוייבות
בהתאמה בהוצאות באגף החינוך בהסעות תלמידים.
הוצאות
א.
ב.

שכר – עדכון זחילת שכר  2%וכן תקצוב פיצויי פרישה לעובד שצפוי לפרוש.
הוצ' אחזקת אוטובוסים צהובים – עדכון הוצאות תקשורת לנהגים ושכר לנהגים
מחליפים.

ריכוז הצעת תקציב  – 2020אלפי ₪
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ביוב
הכנסות
א .הכנסות מאגרת ביוב – בהתאם לצפי ביצוע וגידול בגבייה מאליכין.
ב .הכנסות מניטור שפכים – הגדלת תקציב לפי ביצוע שנה קודמת.
ג .החזרות מקרנות – בהתאם לתחזית פרע"מ פיתוח.
הוצאות
א.
ב.
ג.

פרע"מ ביוב – ללא שינוי.
טיהור מי ביוב – תשלום למי נתניה עבור שירות במתקן טיהור שפכים בנתניה.
צפי לגידול של כ 1 -מליון  ₪בעקבות מעבר למי נתניה.
ניטור שפכים – ללא שינוי.

ריכוז הצעת תקציב  – 2020אלפי ₪

 לא כולל זיכוי קיבוצים בסך של כ 800-אלפי  ,₪בגין טיפול במערכת הביוב הפנימית.
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תקבולים/תשלומים בלתי רגילים
תקבולים
א .ריבית והחזר הוצ' מימון – קיטון בהכנסות לפי ביצוע שנה קודמת.
ב .החזר הוצ' שנים קודמות – לא צפוי החזר בגין שנים קודמות בשנת התקציב .תוקצב לפי
ביצוע שנה קודמת.
תשלומים
א .פנסיה – עודכן בהתאם לתשלום פנסיה לעובדים שעתידים לפרוש בפנסיה תקציבית.
גידול בסעיפי הפנסיה בעיקר עקב צפי לפרישתם של כ 8-עובדים בשנת התקציב.
ב .רזרבה תקציבית – .0

ריכוז הצעת תקציב  – 2020אלפי ₪
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נספח – 1דו""ח משרות תחזית לשנת 2020
שם הפרק

מספר
משרות
תקציב
2019
3

מספר
משרות
תקציב
2020
3

מנהל כללי

16

17

מנהל כספי

15

13

תברואה

9

9

שמירה ובטחון

6

7

תכנון ובנין עיר

21

22

שרותים עירוניים שונים

8

7

פיקוח עירוני

5

6

שירותים חקלאיים

2

1

חינוך *

528

534

בריאות

0.7

0.7

רווחה

28

30

דת

9

7

תחבורה

4

4

נכסים

2

2

0.45

0.45

77

79

734.15

742.15

נבחרים

מים
גמלאים
סה"כ

*כולל נהגים ומלווים להסעות תלמידים.
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נספח  - 2תקציב פיתוח לשנת 2020

הצעה לתכנית הפיתוח לשנת 2020
מוצגת בזאת תכנית הפיתוח מכספי המועצה לשנת  .2020התכנית נערכה לאור אמדן צרכים
ומקורות רב שנתי.
בכוונתינו לגייס הלוואת פיתוח בהתאם להחלטת המליאה ,בהתאם לצרכים ובכפוף לזרם קבלת
תקבולי הפיתוח.
לפי האומדן עומדים לרשות המועצה מקורות לשנת  2020בהיקף של עד  31.5מיליון .₪

הסבר לתחזית פיתוח :2020
 .1השבחה -בהתאם לביצוע בפועל שנת 2019
 .2פיתוח:


בבחן שווקו  9מגרשים ,כאשר עבור כל מגרש יתקבל פיתוח מהתושבים ע"ס  240אלפי .₪
סה"כ  2.160מליון.



אזור התעשיה  -צפויים היתרי בניה בגין מגרשים שנמכרו ע"ס כ 5-מליון .₪

 .3רמ"י:


בחן -מגרשים אלו נמכרים בממוצע ב 1.2-מליון  ₪בגינם נקבל חלף  12%כ 1.2-מליון .₪



בית חירות וגאולי תימן – צפויים להימכר כ 22-מגרשים בעלות כוללת של  24מליון .צפי
חלף  - 12%כ 2.8-מליון.



לא נלקחו בחשבון הכנסות משיווקים של הרחבת בת חפר.
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אנו מציעים להשאיר מהרזרבה ומההלוואה שתתקבל סכומים לצורך:
 .1תביעת פיצויים עפ"י החוק לפי ס 197.ככל שיהיו.
 .2צרכים דחופים ככל שיידרשו במהלך השנה.
 .3סגירת תשלומי מימון בתברים משנים קודמות.
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תכנית השקעות ביוב לשנת 2020
בשנת  2020המועצה תשקיע כ 13.3 -מליון  ₪בתחום הביוב בהתאם לתכנית הרב שנתית שלעיל,
כמו-כן המועצה לא תגייס הלוואות נוספות ותפעל רק מתוך קרן הביוב וכספים שיגבו במהלך
השנה.
בנוסף המועצה משלמת את פירעון המלוות של הביוב מקרן הביוב בהיקף של כ 8.7 -מיליון .₪
להלן התקציב:

הסבר לתחזית ביוב :2020


שיווק מגרשים בישובים בחן ,בית חירות וגאולי תימן – יתקבלו היטלי ביוב .סכומים
מוערכים -כ 1-מליון .₪



אזור התעשיה – צפויים היטלי ביוב בגין מגרשים ששווקו בסך של כ 2.5-מליון .₪



ממדידות בישובים ונעורים – צפויים להתקבל היטלי ביוב ,צפי של כ 7-מליון .₪

הערה :בשנת  2019עבודות הפיתוח של הביוב בוצעו מיתרות בתב"ר ,ללא העברה מהקרן ,לכן
הביצוע בשנת .0 – 2019

את היתרה ,אנו מציעים להשאיר כרזרבה קבועה והעברה לשנת הכספים הבאה.
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