
2019תקציב המועצה לשנת 
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האיזוןמענק 

.2019אין עדיין הנחיה סופית ממשרד הפנים לגבי גובה המענק לשנת 
בעוד שכעת נמסר כי נהיה זכאים למענק מצומצם  , בשנה שעברה נתבשרנו על אובדן המענק

.2017יותר בהסתמך על הנתונים הכספיים של שנת 

בהשוואה 853,000₪הפחתה של , ₪מיליון 2.8תוקצב המענק לעמוד על , בשלב זה

2018לשנת 

2016201720182019שנה

4,916,0004,682,7683,653,0002,800,000מענק

853,000--233,232-1,029,768שינוי

2,116,000--233,232-1,263,000שינוי מצטבר



פעריםזכאית המועצה לקבלת הכנסה מהקרן לצמצום , 2018החל משנת 

20181,192,000₪הכנסות המועצה בשנת 

2019953,000₪אומדן ראשון לשנת 

239,000₪(לא סופי)פער 

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



המגיעות מארנונה וממענק  , ההכנסות לנפש במועצה האזורית עמק הירדן-הכנסות לנפש
.  בצפוןבמועצות האזוריות * ביותרהינן מהנמוכות ( אפס מבחינת המודל)איזון 

(עמק הירדן ללא מענק איזון , 2016, השנתיהדוח , המרכזית לסטטיסטיקההלשכה *)

הרשות
איזון.מ+ארנונה

מיקוםלנפש

4,4631מבואות החרמון

4,0862גולן

4,0053הגליל התחתון

3,9644עמק המעיינות

3,7575מטה אשר

3,7546מעלה יוסף

3,6137עמק הירדן

3,4558עמק יזרעאל

2,8269מגידו

2,60310זבולון



חקיקה להשגת יעדי  תיקוני , המדינהלחוק ההסדרים במשק 3י סעיף "עפ

נוסחה  )0.32%על יעמוד 2019שיעור העדכון לשנת , 1992-ג"התשנ, התקציב

(המחשבת את ממוצע התייקרות השכר הציבורי ומדד המחירים לצרכן במשק

ח כך "מש53ועל כ , ח לפני הנחות"מש57חיובי הארנונה לשנה עומדים על כ 

, בשנה בלבד170,000₪שלמעשה מדובר על תוספת הכנסה שנתית של כ 
תוספת אשר לא תוכל להתמודד עם השינויים בהוצאות המועצה אשר יפורטו  

בהמשך



(ח"בש)כ חיוב  "סהר  "גודל במ(ר"למ₪)תעריף משוקלל  סוג נכס

34.55699,47924,166,600מגורים  

75.04161,70412,134,100ושירותים  משרדים 

714.226143,339בנקים

40.90164,2396,717,234תעשיה  

64.2699,1046,368,258בתי מלון

58.8650,9723,000,167מלאכה  

36.6249,9371,828,859(בדונם)אדמה חקלאית 

1.991,659,2563,307,729קרקע תפוסה

0.978,1947,914חניונים

0.35320,190112,018מבנה חקלאי

67.901,699115,362נכסים אחרים

3,214,83557,801,579אומדן חיוב ברוטו
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:מספר התלמידים במערכת החינוך



18-דצמ17-דצמ16-דצמהישוב
השיני

המצטבר

39243949326%אלומות  

36138940813%אלמגור

1,3681,37014204%אפיקים

9249819958%אשדות איחוד 

54861067423%אשדות מאוחד

7597497853%בית זרע

7037187365%גינוסר

6836956931%'דגניה א

7737918024%'דגניה ב

199192188-6%האון  

6516787109%חוקוק

8458558490%קיבוץ-כנרת

61664567710%כנרת מושבה

3733783812%כפר עבודה

3493873799%מסדה 

38842142710%מעגן

1,3531,39714447%נווה עובד

60963766810%עין גב

9801,104121324%פוריה עלית

108971178%רביד

659628644-2%שער הגולן

36239544122%תל קציר  

14,00314,55615,1448%כ"סה



,  וקטנההממשלה הולכת משרדי השתתפויות , עולהככל שהמדד הסוציואקונומי 
!  תוך שהשתתפות הרשות המקומית הולכת וגדלה

פוגע  2018לשנת הוצאות הממשלה במטרה לעמוד ביעד הגירעון הציבורי צמצום 

בתקציבי הרשויות  , ועוד, בטחון הפנים, החינוך, הרווחהמשרד בהשתתפות 

.המקומיות
2019הנחת היסוד היא כי המגמה תמשך גם בשנת 



המועצה פועלת על בסיס שוטף להשאת ההכנסות מארנונה:
 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:
מענה לקולות קוראים של משרדי הממשלה השונים

הצטרפות לאשכול רשויות מתוך הבנה שחלק מהתקבולים יועברו באמצעות האשכול

הקפדה על דיווח ביצוע למשרדים השונים



65

14.8 8.6

71

20.4
13.1

117

26.5 23

179

45 42

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

בקשות' מס סכום שבוקש צפי סיום

2015

2016

2017

2018



ח"באלפי שפרטים

2,800משרד הפנים מענק איזון

50,914משרד החינוך  

16,430משרד העבודה והרווחה

1,188מענקים אחרים-משרד הפנים 

4,859(ועודביטחון פנים)אחרים משרדי ממשלה 

76,191כ השתתפות הממשלה"סה

משרד הפנים 
,  מענק איזון

2,800

,  משרד החינוך 
50,914

משרד העבודה 
,  והרווחה
16,430

-משרד הפנים 
,  מענקים אחרים

1,188

משרדי ממשלה 
4,859, אחרים

כ השתתפות  "סה
, הממשלה
76,191



פרטים
באלפי

מהפרוטח"ש

59,20061.05%ארנונה

1,1481.18%אגרות מים פיגורים

1,3501.39%אגרת בניה

6,4006.60%אגרות ביוב

3,4933.60%הטלי ביוב

1,5001.55%קרנות אחרות

8,9589.24%הכנסות עצמיות בנושא תרבות

4420.46%הכנסות עצמיות בנושא רווחה

3,1853.28%הכנסות עצמיות בנושא חינוך

11,29711.65%ספורט ועודהכנסות עצמיות 

96,973100.00%כ הכנסות עצמיות"סה

59,200, ארנונה

אגרות מים 
1,148, פיגורים

1,350, אגרת בניה

, אגרות ביוב
6,400

, הטלי ביוב
3,493

קרנות 
, אחרות
1,500

הכנסות עצמיות בנושא  
8,958, תרבות

הכנסות עצמיות בנושא  
442, רווחה

הכנסות עצמיות בנושא  
3,185, חינוך

הכנסות עצמיות  
11,297, שונות
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תקציב
2018

תקציב
2019

65,25766,661חינוך

,  נוער, תרבות, ספורט
18,91518,218מוזיקה ומחול

3,2833,195בריאות

16,44917,456רווחה

740888דת

437557קליטה

105,081106,975ממלכתייםשירותים כ "סה

…תקציב

…תקציב

כ שרותים "סהקליטהדתרווחהבריאותתרבותחינוך
ממלכתיים

65,257 

18,915 

3,283 

16,449 

740 437 

105,081 

66,661 

18,218 

3,195 

17,456 

888 557 

106,975 

תקציב
2018

תקציב
2019



המועצה ביצעה בדיקה פנימית מעמיקה וכתוצאה ממנה יצאה למכרזים חדשים שהביאו  
:תחומיםלחיסכון של מיליוני שקלים בשלל 

 הביובמערכות תחזוקת
 ומחשוברכש ציוד משרדי
 (חסכון בעלויות)הוספת אוטובוס צהוב והפחתת שימוש בקבלנים

:ולתיעלבימים אלה עובדת המועצה על מספר מכרזים גדולים במטרה להמשיך 

מדידות ארנונה
  שמירה על מבני המועצה
ניהול והפעלת מערך הגבייה
מכרזי מסגרת בתחומים שונים במערך התפעול של המועצה
ניהול והפקת צליחת הכנרת וסובב כנרת



פרטים
באלפי

ח  "ש
באחוזים
מהפירוט

20,81230.19%שכר כללי

38,78656.26%שכר חינוך  

2,9214.24%שכר רווחה

6770.98%שכר נבחרים

5,7428.33%פנסיה

68,938100.00%כ שכר ומשכורות"סה

20,812, שכר כללי

38,786, שכר חינוך 

2,921, שכר רווחה

נבחרים
677

5,742, פנסיה



לצד הפרשות  , הסכמי שכר קיימים וחדשים-זחילת שכר והסכמי שכר במשק
תוך זינוק חד בתשלומי הרשות  , הולכות וגדלות של המעסיקים לקרנות הפנסיה

. מביאות להתייקרות הולכת וגדלה של פרק השכר, לפנסיה תקציבית

 הנה מעסיק ישיר של תחומי פעילות רבים ואין מופעלים כאן תאגידי  המועצה
.  ס ועמותות שונות אשר נושאות בנטל השכר"מתנ, מים

שכר המינימום אשר עלה במספר  : מספר נושאים מביאים לזחילת השכר
הסכם  , הסכם העובדים הסוציאליים)עדכון הסכמי השכר במגזר הציבורי , פעימות
וכמובן  ( עובדי הדירוג האחיד ועוד, מנהלי מחלקות חינוך, הווטרינרים, הנהגים

.הפנסיה התקציבית אשר מזנקת



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

5,050,0004,947,000

5,400,000

5,800,000

201320142015201620172018*2019

2019*201320142015201620172018השנה
שיעור  

העלייה

המצטבר

פנסיה  

תקציבית
4,055,0004,242,0004,389,0005,050,0004,947,0005,400,0005,800,00043%



:בנושא שכר העבודהכולל את עיקרי השינויים הבאים 2019תקציב המועצה לשנת 

הערותהשינוי במשרותהמחלקה

GISהתפקיד יכלול גם עבוד על מערכת ה 100%ל 40%הגדלת משרה מהיקף של רכז ועדה חקלאית

מחלקת צעירים
כניסת מנהלת למשרה מלאה  

משרות  נוספות למרכז הצעירים3קליטת 
10/2018החל מ 

י החטיבה להתיישבות  "ע50%מותנה במימון 

גידול בפנסיה התקציביתמשרות2.1תוספת של גמלאים

במימון משמעותי של משרד הרווחהמשרות בגין הפעלת תכניות חדשות2.1תוספת של רווחה

במימון מלא של משרד החינוךמשרות6תוספת של כ ירחתיכון בית 

במימון משרד החינוךמשרות1.5תוספת של עוזרות גננות

במימון משרד החינוךמשרות4תוספת של סייעות בשחף ובחינוך המיוחד

במימון משרד הקליטה והסוכנות היהודיתתוספת פרוייקטוריםקליטה

מעבר מהעסקה באמצעות חשבוניותתוספת משרותמוזיקה ומחול, ספורט



"(  צריכת אשפה"גידול במספר תושבים וגידול ב)העלייה בכמות הפסולת לצד , הסביבהמיסוי הטמנת פסולת על ידי המשרד להגנת 
:את הרשות לתקצב סכומים אשר הולכים וגדלים לטובת הנושאהביא 

:הערה
2019לצמצום התקצוב ב אשר הוביל דבר , המפעלים יחויבו בפינוי אשפה תעשייתית לבד ולא בחינם באמצעות המועצה, 2019המועצה הודיעה כי החל מינואר 

2013201420152016201720182019השנה
עלייה

מצטברת
עלות

2,180,0002,360,0002,453,0002,632,0003,000,0003,150,0003,200,00047%הטמנה

2,180,000
2,360,0002,453,000

2,632,000
3,000,0003,150,0003,200,000

2013201420152016201720182019



וההסעות למערכות  , עלות החינוך המיוחד הולכת וגדלה לאור חוק השילוב והגידול בצרכים

:גדלות אף הןמ"החנ

*2013201420152016201720182019השנה
העלייה

המצטבר

הסעות

2,962,0003,255,0003,067,0003,035,0003,873,0004,200,0004,300,00045%וליווימ"חנ

2,962,000
3,255,0003,067,0003,035,000

3,873,000
4,200,0004,300,000

2013201420152016201720182019



פירעון מלוות

המועצה נאלצת להישען על נטילת הלוואות לצורך התמודדות עם צרכי הפיתוח  , כמו בכל ארגון

כאשר משמעות הפירעון השנתי הנה  , ₪מיליון 5הרשות נוטלת הלוואה של , 2019בשנת . שלה

400,000₪כ 

מועצה דתית

כך , יש כוונה לשנות את יחס השתתפות הרשויות בהשוואה למשרד לשירותי דת2019בשנת 

.20%הנחיית משרד הפנים היא לתקצב השתתפות מוגדלת בהיקף של . שחלק הרשויות יגדל
.160,000₪כ מבחינת התקציב מדובר בתוספת של 



מחלקת צעירים

.  נקלטה מנהלת במחלקת צעירים במועצה10/2018החודש 
.  המועצה מייחסת חשיבות רבה לתפקידה2019בשנת 

של החטיבה להתיישבות( 50%)מתוכננות משרות נוספות במימון משמעותי 2019בתקציב 

מחלקת בריאות

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

מחלקת תפעול

oהגדלת כמות האשפה המוטמנת

oהגברת תדירות שטיפת פחי אשפה

oתוספת תקציב לטובת ריסוק גזם

oקליטת אוטובוס צהוב נוסף וצמצום הוצאות קבלניות



מחלקת החינוך

מסגרות לימוד חדשות בהשתתפות  2ט פתחה המועצה "בשנת הלימודים תשע

:200,000₪עצמית של כ 
(100,000₪)חוה חקלאית -צמח בראשית
 (100,000₪)המעיין בית הספר בית

מחלקת הספורט

ח מופעלת בתחומי המועצה תכנית אשר גובשה  "החל משנת הלימודים תשע

במסגרת התכנית השתתפות המועצה  . בוועדת הספורט ואושרה במליאת המועצה

בשנת הלימודים  . ₪מיליון 3.0ל ₪מיליון 2.7המתוקצבת בספורט עלתה מ 

,  אופניים, ודו'כדוגמת ג)נפתחו ענפים נוספים לרווחתם של התושבים , ט"תשע
(וקשתות



המחלקה לשירותים חברתיים
והנן , אשר יגדילו את הנגשת השירות לתושבים, נפתחות תכניות חדשות במחלקה2019בשנת 

:75%מתוקצבות על ידי משרד הרווחה בהיקף מימון ממוצע של 

450,000₪בנייה והכשרת צוותי חירום וחוסן בכל יישובי המועצה בהיקף כולל של כ -י"צח

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

משרות ליחידה בעלות  1.5תוספת תקן של -יחידה לטיפול בהזנחה והתעללות בקשישים
150,000₪שנתית של כ 

 בעלות  , מועדון שישרת את זקני האזור( גינוסר)השנה ייפתח בצפון הכנרת -ת"מופמועדון
150,000₪שנתית של כ 



תחנות ביוב

תמשך המגמה של שיפוץ תחנות השאיבה אשר נתקבלו  2019במהלך שנת 

גנרטורים  2בהחלפת 120,000₪הושקעו , לאחרונה. הטעון שיפורבמועצה במצב 

בשתי תחנות

החזר ועדים

0.032%ב , החזר לוועדים יוצמד בהתאם לארנונת המגורים2018במסגרת תקציב 



20182019

גירעון/עודףהוצאותהכנסותגירעון/עודףהוצאותהכנסות

'בהשתשינוי 

מועצה

10,910,58810,910,58811,368,00011,368,000457,412מינהל כללי

3,366,0003,366,0003,399,0003,399,00033,000מינהל כספי

941,0001,968,0001,027,000-941,0002,054,0001,113,00086,000-ביטחון
תחנה

3,000,0003,167,000167,000-3,000,0003,000,0000-167,000-לייעוץ

3,296,5009,909,0906,612,590-3,086,00010,275,0007,189,000576,410-ע"שפ

136,000286,000150,000-136,000291,000155,0005,000-ספריה

11,334,00014,950,0003,616,000-12,371,75016,050,0003,678,25062,250-רווחה

035,00035,0000120,000120,00085,000בריאות

280,000373,00093,000-250,000381,000131,00038,000-ה"מציל

100,0001,022,000922,00001,046,0001,046,000124,000-ביתנו

1,864,0003,207,0001,343,000-1,727,0003,200,0001,473,000130,000-תרבות

830,0001,841,0001,011,000-1,512,0002,903,0001,391,000380,000-אגף יישובים

1,435,0002,220,000785,000-1,725,0001,986,000261,000-524,000-הנדסי וועדה. מ

770,000961,000191,000-1,008,0001,327,000319,000128,000-ועדה חקלאית

10,755,00010,917,000162,000-11,121,00011,121,0000-162,000-מים וביוב

152,000352,000200,000-67,000208,000141,000-59,000-תיירות

500,000350,000-150,000-500,000370,000-130,00020,000-פיקוח עירוני

57,719,50065,122,5007,403,000-58,806,00066,661,0007,855,000452,000-חינוך

960,0002,106,0001,146,000-488,0001,611,0001,123,000-23,000-נוער
,  לבניםיד 

מוזיקה

1,604,0002,724,0001,120,000-1,673,0002,730,0001,057,000-63,000-ומחול

6,973,00010,337,0003,364,000-7,057,00010,386,0003,329,000-35,000-ספורט

260,0002,314,0002,054,000-250,0002,367,0002,117,00063,000-מחשוב ואחזקה

3,497,0003,482,000-15,000-2,700,0003,783,0001,083,0001,098,000-תחבורה

1,665,0004,914,0003,249,000-1,514,0005,026,0003,512,000263,000-מימון

7,524,0007,524,0007,577,0007,577,00053,000השתתפויות

השתתפויותריכוז 

המועצה 

2019בשנת 



בעיקר בפנסיה  , לצד גידול זוחל בהוצאות שכר העבודה, הקיטון במענק האיזון

ואי קבלת מענה באמצעות הצמדת הארנונה לטייס האוטומטי מחייבים  , התקציבית

:את המועצה במספר נושאים

 (מדידות והתעמקות בסיווגים)הגדלת בסיס חיוב הארנונה
המשך הליך ההתייעלות ומיצוי הכנסות מגורמי חוץ

צמצום הנחות/עדכון תעריפי הארנונה



מועלת בקשה לביצוע מספר שינויים בצו  , ובמקביל להמשך ההתייעלות והרחבת בסיס הארנונה, של מענק האיזוןצמצומו עם 
:המיסים

.1%ל 2%מ ק"בהוצמצום ההנחות הניתנות על תשלום מראש ועל ביצוע תשלומים 1.

בא נמצא  2016הפחתה שלישית ואחרונה בהמשך להחלטת המליאה משנת )10%הפחתת תעריף הארנונה על אדמה חקלאית ב 2.
(  כי תעריף זה הנו מהגבוהים בארץ

ועד לקבלת ההודעה הרשמית ממשרד הפנים בנוגע למענק  , בשלב זה-תעשייה ובתי מלון, למגוריםתעריפי הארנונה עדכון 3.
מוקפאת הבקשה לעדכון התעריפים והיא תועלה שוב במהלך חודש ינואר בהתאם להתפתחויות, האיזון

הסיווגהנושא

ח לפני העלאה"תעריף בש

0.32%הכולל עדכון של 
השינויההסדריםבהתאם לחוק 

תעריף

ח"חדש בש

להחלטהלאישור המליאה

מוקפא10134.794%36.18מבנה מגורים

מוקפא12034.794%36.18מבנה מגורים בתי אבות

מוקפא40040.034%41.63תעשייה

מוקפא50067.792%69.14בתי מלון

61036.66-10%32.99אדמה חקלאית

הפחתה שלישית ואחרונה

בהמשך להחלטת המליאה
2016משנת 

הפחתת הנחה2%1%על תשלום מראשהנחה *

הפחתת הנחה2%1%ק"על תשלומים בהוהנחה *



.  הנה שנה מורכבת ומאתגרת מאוד לתקצוב2019שנת 

תוך  , לרבות וברווחה, מצליחה להרחיב את השירותים בתחומים רביםהמועצה 
.והתייעלות מתמדתהארנונה מעדכון תעריפי ( זמנית ולא סופית)הימנעות 

תמשיך להתייעל ולהשיא את ההכנסות מתוך כוונה לשמור על רמת המועצה 
.שירותים גבוהה

נושא קיום או אי קיום מענק איזון קריטי מאוד לקבלת החלטות

זימלזאב 

גזבר המועצה


