
 

 

  

 

תקציב המועצה לשנת 
2019 

 מוגש לדיון בהנהלת המועצה
 



  

 
 2019קציב המועצה לשנתת 

 הנחות יסוד-
 
 

 
 

 יםכללינתונים 
 

  כ  יעמוד על  2019לשנת  עמק הירדןהמועצה השוטף של תקציב ההיקף
173,000,000 .₪ 

 

  של המועצה השנתית ת תכנית העבודה א מסכםהתקציב השוטף של המועצה
 היא פועלת םבה התחומיםבכל 

 

  באופן הבא: 3,647עומד על  חבשנת תשע"מספר תלמידי מערכת החינוך 
 

 תשע"ט תשע"ח תשע"ז  תשע"ו  תשע"ה תשע"ד  

 גני
 ילדים

584 601 629 649 720 734 
 

חינוך 
 יסודי

 ח(-)א

1,799 1,872 1,924 1,961 2,009 2016 

 תיכון
 יב(-)ט

824 824 828 836 871 897 

 3647 3,600 3,446 3,381 3,297 3,207 סה"כ

 
 
 
 

 בחינוךהשתתפות המועצה 
 

נמשכת מגמת הגידול בהשתתפות המועצה בחינוך )הפער בין  2019בשנת 
 ₪  452,000וההשתתפות גדלה ב  ההכנסות לבין ההוצאות(

 
 

 תקציב
2018 

 תקציב
2019 

 תוספת
 בש"ח

 תוספת
 ב%

7,403,000 7,855,000 452,000 6.11% 

 
 
 
 

 



  

 המועצה הכנסות
 

שרד הפנים עדכן את המועצה כי בהתאם לתחשיבים מ-מענק האיזון .א
האחרונים שמערכו, אין המועצה זכאית למענק איזון, דבר אשר יוביל 

  ₪.מיליון  5לאובדן הכנסות בהיקף של 

 
 

 2019 2018 2017 2016 שנה
 1הודעה  

2019 
 2הודעה  

 2,800,000 1,644,000 3,653,000 4,682,768 4,916,000 מענק
  -2,009,000 -1,029,768 -233,232  שינוי

שינוי 
 מצטבר

 233,232- 1,263,000- 3,038,768-  

 
 
 

 
 
 
 
 

גביית ארנונה שך המגמה של המנתונים ראשונים מצביעים על  -גביית ארנונה .ב
, וכך גם תוקצבה גביית 2018מסך החיוב השנתי לשנת  97%בהיקף של 

 2019הארנונה בשנת 

ככל גביית יתרות פיגורים הולכת ומתמעטת  -גביית יתרות פיגורים מארנונה  .ג
פוחת תקצוב פרק זה בהכנסות  .השוטפת הולך וגדל ש % גביית הארנונה

 השנה משמעותית

החלטת ל בהתאם הארנונה מתייקרים תעריפי 2019בשנת -תעריפי הארנונה .ד
מדובר בשיעור . 1/2017לעומת מחירי  בלבד%  0.32משרד הפנים בשיעור של 

לקיים את אותה רמת שירותים מועצה לא מאפשר ל, אשר זעריהעלאה מ
 וליישובלתושב 

ותעמוד  ,2017תוקצבה בזהה לשנת כמות ההנחות -מארנונההנחות ופטורים  .ה
 ₪.מיליון  4.3על 

המועצה תצמצם את -גין קבלת תשלום מראש ופריסה לתשלומיםבהנחות  .ו
 בלבד 1%ל  2%ההנחה הניתנת מ 

המועצה מעבירה אל בית הספר את ההשתתפות המתקבלת -תיכון בית ירח .ז
 ממשרד החינוך עבור השכר, דבר המקבל ביטוי ורישום בתקציב המועצה 

יוטת התקציב הניחה עדכון תעריפי ארנונה ט-תעריפי הארנונה עדכון .ח
, 2%, לצד עדכון תעריף המלונאות ב 4%למגורים ולתעשייה בשיעור של 

ל מענק האיזון. כשהובן כי יש סיכוי לאי וזאת במטרה להתמודד עם ביטו
ביטול המענק, הוחלט בשלב זה, לא לעדכן את התעריפים. עם קבלת ההודעה 

הפורמלית נפעל בהתאם. ניתן לקבל החלטה במליאת המועצה עד לסוף 
 .2019חודש פברואר 

הוקמה קרן לצמצום פערים ות במסגרת חוק ההתייעל -הקרן לצמצום פערים .ט
  זו: קרן, זכאית המועצה לקבלת הכנסה מ2018החל משנת . שרד הפניםבמ

 ₪  1,192,000   2018הכנסות המועצה בשנת 
 ₪  953,000   2019ראשון לשנת  אומדן

 ₪ 239,000     פער )לא סופי(
 

, בעקבות מהלכים שבוצעו, הודיע משרד הפנים למועצה לפני יומיים
זכאית למענק איזון! בתחילת חודש תהיה שיש סיכוי כי המועצה כן 

 הודעה סופית......תתקבל  2019ינואר 
 



  

,  ההכנסה מהקרן אפשרה ביתר קלות להתמודד עם הפחתת 2018בשנת 
 מענק האיזון

 להשאת ההכנסות מארנונה: פעילות שוטפת -מיצוי הגדלת ההכנסות .י
 98%-97%הגעה לשיעור גביה גבוה העומד על כ 

 הגדלת בסיס חיוב הארנונה באמצעות מדידות ובחינת הסיווגים
בחינת הסכמי השכרת הנכסים המניבים הן של המועצה והן של החברה 

 הכלכלית
 מיצוי השתתפויות משרדי ממשלה: .יא

 םמענה לקולות קוראים של משרדי הממשלה השוני 
  נוספיםבמטרה להנגשת מקורות הצטרפות לאשכול רשויות 
 הקפדה על דיווח ביצוע למשרדים השונים 

 
 המועצה הוצאות

 
 מאפיינים מרכזייםשכר עבודה  .א

 המשיך ולזחול כלפי מעלה.ל צפוי היקף השכר 2019בשנת 
הסכמי שכר קיימים וחדשים, לצד הפרשות הולכות וגדלות של 

המעסיקים לקרנות הפנסיה, תוך זינוק חד בתשלומי הרשות לפנסיה 
 תקציבית, מביאות להתייקרות הולכת וגדלה של פרק השכר. 

 
המועצה הנה מעסיק ישיר של תחומי פעילות רבים ואין מופעלים כאן 

 אשר נושאות בנטל השכר. תאגידי מים, מתנ"ס ועמותות שונות 
 

מספר נושאים מביאים לזחילת השכר: שכר המינימום אשר עלה במספר 
פעימות, עדכון הסכמי השכר במגזר הציבורי )הסכם העובדים 

הסוציאליים, הסכם הנהגים, הווטרינרים, מנהלי מחלקות חינוך, עובדי 
 הדירוג האחיד ועוד( וכמובן הפנסיה התקציבית אשר מזנקת.

 
משרות  117משרות, כאשר  360.3ף המשרות מתוקצב לעמוד על היק

 מופעלות בית הספר בית ירח.
 

 משרות חדשות
שינויים מצומצמים בתקני תוקצבו  2019תקציב המועצה לשנת ב

 המשרות:
 משרה 100%ל  40%עלאת ההיקף מ ה-רכז ועדה חקלאית 
 להתיישבות משרות במימון חלקי של החטיבה  3וספת ת-מחלקת צעירים

( בתחומי השכלה וחיילים משוחררים, תעסוקה ויזמות ומעורבות 50%)
  חברתית

 משרות 2.1-פנסיונרים 
 משרות 2.1-רווחה 
 משרות 6-בית ירח 
 משרות 4-סייעות 
 משרות 1.5-עוזרות גננות  
 בוניותמשרות בגין מעבר להעסקה מחש 2.5ל מורי מוזיקה ומחול תוספת ש 
 מעבר מתלושים -ספורט 
 מדרגות שכר  ( ועדכונינהג 50%משרות )  0.5 תוספת של-מנהל כללי 
  

 
 



  

 התפתחות עלויות הפנסיה התקציבית לאורך השנים
 
 

 
 
 
 

מניח נטילת הלוואות פיתוח פירעון המלוות  9201בשנת  -פירעון מלוות .ב
 לטובת מערכת הביוב₪ מיליון 5 בהיקף שלנוספות 

וקצב הסכום אשר הועבר בשנת ת-העברת השתתפות לוועדים המקומיים .ג
 0.32%-התייקרות הטייס האוטומי בתוספת 2017

 שימוש בקבלני הסעות וצמצום-קליטת אוטובוס צהוב נוסף .ד

 יישום תקציבי של המלצת הוועדה-ספורט .ה

יש כוונה לשנות את יחס השתתפות הרשויות  2019בשנת -מועצה דתית .ו
יגדל. הנחיית משרד בהשוואה למשרד לשירותי דת, כך שחלק הרשויות 

 .20%הפנים היא לתקצב השתתפות מוגדלת בהיקף של 

. 40%נקלטה רכזת בריאות בהיקף משרה של  2018בשנת -מחלקת בריאות .ז
 ₪ 45,000תוקצבה המחלקה גם בתקציב פעולות בהיקף של  2019בשנת 

 -מחלקת תפעול .ח
 הגדלת כמות האשפה המוטמנת

 הגברת תדירות שטיפת פחי אשפה
 תקציב לטובת ריסוק גזםתוספת 

 קליטת אוטובוס צהוב נוסף וצמצום הוצאות קבלניות
 

מסגרות לימוד  2בשנת הלימודים תשע"ט פתחה המועצה -מחלקת החינוך .ט
 ₪ : 200,000חדשות בהשתתפות עצמית של כ 

 חוה חקלאית-צמח בראשית
 בית הספר בית המעיין

נפתחות תכניות חדשות במחלקה,  2019בשנת -המחלקה לשירותים חברתיים .י
אשר יגדילו את הנגשת השירות לתושבים, והנן מתוקצבות על ידי משרד 

 :75%הרווחה בהיקף מימון ממוצע של 
i. צוותי חירום וחוסן בכל יישובי המועצה בהיקף  בנייה והכשרת-צח"י

 ₪  450,000כולל של כ 

4,055,000
4,242,0004,389,000

5,050,0004,947,000

5,400,000
5,800,000

201320142015201620172018*2019



  

ii. הסובלים יפול וליווי בוגרים ט-מרכז טיפול בהתמכרויות
לראשונה נוכל לתת מענה ₪.  150,000מהתמכרויות, בהיקף כולל של 

 באזורנו לנושא
iii. 1.5 תוספת תקן של-יחידה לטיפול בהזנחה והתעללות בקשישים 

 ₪  150,000משרות ליחידה בעלות שנתית של כ 
iv. צפון הכנרת )גינוסר( מועדון שישרת את השנה ייפתח ב-מועדון מופ"ת

 ₪  150,000נתית של כ זקני האזור, בעלות ש
 

 
 סיכום

 
 . לתקצובמאוד  הנה שנה מורכבת ומאתגרת 2019שנת 

תוך , ברווחהומצליחה להרחיב את השירותים בתחומים רבים, לרבות המועצה 
 והתייעלות מתמדת. ( מעדכון תעריפי הארנוזמנית ולא סופיתהימנעות )

 
לשמור על רמת המועצה תמשיך להתייעל ולהשיא את ההכנסות מתוך כוונה 

 שירותים גבוהה.
 

 
 
 
 

 בברכה,
 
 

 
 זאב זימל

 
 גזבר המועצה

 
 
 
 

 העתק:
 , ראש המועצהעידן גרינבאום


