
                                         ניהול וייעוץ כלכלי וארגוני  - ג'וש גולדשמיד 
 

1 
--------------------------------------------------------------------------------- 

 joshigold@gmail.com, דוא"ל 4481000שערי תקווה מיקוד  5,  רחוב כנרת 034390609ע.מ. 
 

 2019ינואר 

 מועצה מקומית אלפי מנשה
 תמונת המצב התקציבית והכספית -תקציר מנהלים 

(, 1983)נוסדה כישוב בשנת  1987המועצה קיבלה מעמד מוניציפאלי בשנת  - רקע על המועצהא. 

 7-תושבים.  המועצה נמצאת באיו"ש כ 8,500-בתי אב וכ 2,400-לפי נתוני משרד הפנים, במועצה כ

 חברי מועצה. 9קמ"ר ובמועצה מכהנים  4.6ק"מ מזרחית לכפר סבא, תחום השיפוט שלה הינו 

-בתי ספר יסודיים וחטיבת ביניים אחת, אין מוסד על 2גני ילדים,  15מעונות לפעוטות,  2במועצה 

 93%, שיעור גיוס הצעירים לצה"ל 77%תיכוני.  שיעור הזכאות לבגרות מבין תלמידי כיתות י"ב 

 תיקים מסוגים שונים.  130-בקרב הבנות. במחלקת הרווחה מטופלים בשנה כ 89%-בקרב הבנים ו

מהאוכלוסייה הינם תינוקות  38%-הלמ"ס(, כ -י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן לפי נתונ

. לפי נתוני משרד הפנים אין גידול אוכלוסייה שנתי משמעותי בשנים 0-19בגילאים  וילדים

האחרונות, אך לדברי המועצה צפוי שיווק ואכלוס של יח"ד רבות בשנים הקרובות, כך שמטבע 

 המועצה צפויה לגדול משמעותית ועל המועצה להיערך לכך. הדברים גם אוכלוסיית 

בהיבט הפיננסי, המועצה לא הוגדרה עד כה ע"י משרד הפנים לא כ'רשות יציבה' ולא כ'רשות 

בהבראה', אם כי לאור נתוניה הכספיים של המועצה בשנים האחרונות, לא מן הנמנע שהמועצה 

ותית בסיוע משרד הפנים, זאת בשל רצונה תיכנס מיוזמתה בזמן הקרוב לתכנית הבראה משמע

 לעלות על דרך המלך, להגיע לייצוב כספי וליזום תהליכי תנופה וצמיחה משמעותיים.

 תקציב רגיל )שוטף( ובלתי רגיל )תב"ר( :ב. 

תקציבה הרגיל )השוטף( של המועצה הוא התשקיף והמראה של כלל פעולותיה  -תקציב רגיל 

רשויות רובו קשיח לחלוטין. על כל רשות לגבש את תקציבה השוטפות. כמו תקציבי שאר ה

ולאשרו במליאת המועצה ובמשרד הפנים, וכן להגיש דוח ביצוע מצטבר בתום כל רבעון ולעמוד 

 בביקורת שנתית של רו"ח מבקר משרד הפנים בתום כל שנה.

גביית הארנונה עולה כי  2017מניתוח דו"ח כספי מבוקר אחרון של המועצה לשנת  -צד ההכנסות 

מהתקציב הוא מימון ממשרדי  48%, 7%-מהכנסות המועצה, משק המים מהווה כ 35%-מהווה כ

הן הכנסות עצמיות שונות )חינוך,  10%-ממשלה השונים )בדרך של תקצוב או השתתפות(, וכ

 רווחה ואחרות(.

שכר כללי,  12.5%להוצאות שכר ) 28.5%מהתקציב שימש לפעולות כלליות,  30% -צד ההוצאות 

, שיעור הוצאות 41%שכר רווחה(, שיעור כל הוצאות החינוך היה  1.6%-שכר חינוך ו 14.4%

 הופנה לפירעון מלוות. 2.4%-וכ 6%הרווחה 
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נראה כי המועצה לא הצליחה לסיים באיזון תקציבי  -2016-2018ביצוע התקציב השוטף בשנים 

ואות לאיזון התקציב השוטף אינם מאושרות כבר שנים והגירעונות הלכו ותפחו.  יצוין כי הלו

במשרד הפנים כבר שנים רבות, והמועצה נאלצה לצמצם מעט את הגרעון מידי שנה ע"י תקבולים 

 מקרנות פיתוח, ועדיין סיימה בגירעונות שוטפים שגברו והחמירו.

ות כאמור, ביצוע התקציב בשנים האחרונות הינו גרעוני, גם לאחר העברת חלק מתקבולי קרנ

לדוגמא . הדבר מותר בהגבלות ובהנחיות הקיימות אך לא אידיאלי. הפיתוח אל התקציב השוטף

אלש"ח(  1,104אלש"ח(, אגרת מבני ציבור ) 383מלש"ח בגין קרן ביוב ) 2.55נגבו  2017בשנת 

מלש"ח  1.06עוד ו מלש"ח לתקציב השוטף 1.39אלש"ח(, מתוכם הועברו  1,030והיטל כבישים )

בכך למעשה המועצה לא הצליחה לכסות על גרעונות בתב"רים משנים קודמות  .תב"ריםהועברו ל

בשל מלש"ח  4.2מלש"ח )ולמעשה בגרעון שוטף של  2.2ובנוסף סיימה את השנה בגרעון שוטף של 

 (.2018בשוטף והרישום תוקן בחציון  ולאבפיתוח  הנרשמשמלש"ח  2 הלוואה בסך

 

מועצה מקומית אלפי מנשה - תמצית נתוני התקציב הרגיל )באלפי ₪(

ביצוע 2016 

סופי

שיעור 

מביצוע 

2016

תקציב 

2017

ביצוע 2017 

סופי

שיעור 

מביצוע 2017

תקציב 

2018

שיעור 

מתקציב 

2018

תקציב יחסי   

1-6/2018

ביצוע יחסי   

1-6/2018

אומדן 

ביצוע 2018

שנתי  אומדן 

לסטיה 

מתקציב ב%

הערות 

לאומדן 

ביצוע 2018

96.1%      18,480          9,562           36.2%9,610   34.7%19,220      18,268  33.5%18,684     17,219ארנונה כללית

100.2%        3,503          1,617           6.6%1,748     7.2%3,495        3,772    7.6%3,787       3,892מכירת מים

104.1%           900             371              1.6%433        1.6%865           835       1.8%886          901הכנסות עצמיות חינוך

123.9%           125               63                0.2%51        0.2%101             90         0.2%94            90הכנסות עצמיות רווחה

78.3%        5,387          3,610           13.0%3,440     8.7%6,880        4,598    9.3%5,305       4,773הכנסות עצמיות אחרות

86.6%1      12,781          5,975           27.8%7,379   29.9%14,758      15,718  28.1%13,758     14,439תקבולים ממשרד החינוך

106.6%        2,235          1,209           3.9%1,048     4.0%2,096        2,128    3.8%2,096       1,966תקבולים ממשרד הרווחה

119.1%2        1,435              -              2.3%602     2.7%1,204        1,424    2.8%1,585       1,463תקבולים ממשלתיים אחרים

100.5%        4,365          2,211           8.2%2,172     8.3%4,344        4,366    9.0%4,344       4,609מענק איזון משרד הפנים

              -               -0.0%         -0.6%           312         0.9%55          442מענקים מיוחדים

1194.5%           657             268                0.1%28          0.0%55            -        -1.4%          735מענקים מיועדים

40.3%             21               11                0.1%27          2.0%53        1,063    1.8%1,197          940תקבולים אחרים/שונות

94.0%      49,889        24,897         100.0%26,536   100.0%53,071      52,574  100%51,791     51,469סה"כ הכנסות לא כולל הנחות ארנונה

122.1%        2,100          1,019              860     1,720        2,146    1,720       1,908הנחות ארנונה

189.8%      51,989        25,916         27,396   54,791      54,720  53,511     53,377סה"כ כולל הנחות ארנונה

106.5%        7,470          3,417           13.2%3,508     12.5%7,015        6,899    12.2%6,389       6,427שכר כללי

103.0%3      15,809          8,354           28.9%7,676   30.1%15,352      16,557  29.9%16,385     15,768פעולות כלליות

92.0%        2,573          1,397           5.3%1,398     5.1%2,795        2,784    6.6%2,811       3,471רכישת מים

98.9%        7,996          3,762           15.2%4,045     14.4%8,089        7,941    14.4%7,650       7,607שכר חינוך

110.0%4      15,621          8,859           26.7%7,099   26.7%14,197      14,695  27.0%13,507     14,233פעולות חינוך

106.0%      23,617        14,610         41.9%11,143   41.2%22,286      22,636  41.4%21,157     21,840סה"כ חינוך

114.9%           864             393              1.4%376        1.6%752           865       1.6%838          838שכר רווחה

114.1%        2,681          1,432           4.4%1,175     4.5%2,349        2,481    4.7%2,396       2,454פעולות רווחה

114.3%        3,545          1,825           5.8%1,551     6.1%3,101        3,346    6.2%3,234       3,292סה"כ רווחה

106.3%        2,210          1,137           3.9%1,040     2.4%2,079        1,324    2.2%1,353       1,169פירעון מילוות

135.8%           694             358              1.0%256        2.2%511        1,189       1.1%450          560הוצאות מימון

3923.3%5        2,158          2,155                0.1%28          0.5%55           252       0.3%135          171הוצאות חד פעמיות

109.2%      58,075        31,264         100.0%26,597   100.0%53,194      54,987  100.0%51,914     52,698סה"כ הוצאות לא כולל הנחות ארנונה

100.5%        1,605          1,116              799     1,597        1,963    1,597       1,729הנחות ארנונה )הנחות מימון נמצאות במימון(

108.9%      59,680        32,380         27,396   54,791      56,950  53,511     54,427סה"כ הוצאות כולל הנחות ארנונה

 7,691- 00-6,464 0-2,230 1,050-עודף/)גרעון( שוטף

הסעות חינוך - לא הוכר קיצוץ מדורג שנרשם במועצה לאחר הודעת קיצוץ חד ממשרד החינוך1

הכנסות ממשלתיות שנתיות שהתקבלו ברבעון 4/18 ולא הוכרו למועצה בדוח חציון 22018

חריגה בהוצאות עיר ללא אלימות וכן בהוצאות לתיקוני שבר3

פיזור ילדים בין בתי הספר ועליית מחיר בהסכם החדש מ 4.9/2018

הלוואה 2 מלש"ח שנלקחה בשנת 2017, נרשמה בשוטף במקום בפיתוח וב2018 בוצע רישום מתקן5

הכנסות

הוצאות
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בדו"ח זה קיימים פערים בין דו"ח המועצה לבין דו"ח סקור  - 2018דו"ח ביצוע חציון  .1

 6.5ע"י רו"ח משרד הפנים, דו"ח שהתקבל במועצה לאחרונה ומשקף גרעון שוטף בסך 

 ביצוע לתקופה זו : הבלבד.  להלן דו"ח  2018מלש"ח למחצית שנת 

 

סך ושיעור הגרעון השוטף בשנים האחרונות

שנה

תקציב מאושר 

)הכנסות באלש"ח, 

לא כולל מענקים 

לכיסוי גרעון 

והנחות ארנונה(

סך גרעון 

שוטף 

)באלש"ח(

שיעור הגרעון 

השוטף 

מהתקציב

1.6%-              804-                49,167ביצוע 2015

2.1%-           1,050-                50,342תקציב 2016

2.0%-           1,050-                51,468ביצוע 2016

4.3%-           2,230-                51,791תקציב 2017

4.2%-           2,230-                52,574ביצוע 2017

14.5%-           7,700-                53,071תקציב 2018

14.2%-           7,700-                54,313צפי ביצוע 2018

פרקי תקציב

תקציב 

שנתי 

מאושר 2018

תקציב יחסי 

לחציון 2018

ביצוע 

מצטבר 

חציון 2018

דיווח מועצה 

לחציון 2018
הסברהפרש

הכנסות

19,2209,6109,5629,5620ארנונה כללית

3,4951,7481,6171,6170הכנסות ממכירת מים

8654333713710עצמיות חינוך

1015163630עצמיות רווחה

עצמיות אחר
6,8803,4403,6104,244634

מיון רו"ח לקרנות פיתוח בגין חלף 

היטל השבחה

30,56115,28115,22315,857634סה"כ עצמיות

תקבולים ממשרד החינוך

14,7587,3795,9758,3722,397

תקבולים שהתקבלו ברבעון שלישי 

2018 - 1,727 אלש"ח בגין הסעות, 

669 אלש"ח חינוך אחר

2,0961,0481,2091,2090תקבולים ממשרד הרווחה

תקבולים ממשלתיים אחרים
1,2046020632632

חלף היטל השבחה שהתקבל 

ברבעון 3 2018

4,3442,1722,2112,2110מענק כללי לאיזון

55282682680מענקים מיועדים

532711110תקבולים אחרים

סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון 

53,07126,53624,89728,5603,663מצטבר והנחות בארנונה

1,7208601,0191,0190הנחות בארנונה )הכנסות(

54,79127,39625,91629,5793,663סה"כ הכנסות

הוצאות

7,0153,5083,4173,4170הוצאות שכר כללי

רו"ח - הפרשה לתביעות תלויות(160)15,3527,6768,3548,194פעולות כלליות

2,7951,3981,3971,3970הוצאות רכישת מים

(160)25,16212,58113,16813,008סה"כ כלליות

8,0894,0453,7623,7620שכר עובדי חינוך

14,1977,0998,8598,8590פעולות חינוך

22,28611,14312,62112,6210סה"כ חינוך

7523763933930שכר עובדי רווחה

2,3491,1751,4321,4320פעולות רווחה

3,1011,5511,8251,8250סה"כ רווחה

0

סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, 

מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות 

(160)50,54925,27527,61427,454בארנונה

7733873823820פרעון מלוות מים וביוב

1,3066537557550פרעון מלוות אחרות

2,0791,0401,1371,1370סה"כ פרעון מלוות

5112563583580הוצאות מימון

העברות והוצאות חד פעמיות
55282,155155(2,000)

הלוואה שנרשמה בשנת 2017 

בשוטף במקום בפיתוח וכעת תוקן
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון 

(2,160)53,19426,59731,26429,104מצטבר והנחות בארנונה

00העברה לכיסוי גרעון מצטבר

1,5977991,1161,1160הנחות בארנונה )הוצאות(

(2,160)54,79127,39632,38030,220סה"כ הוצאות

5,823(641)(6,464)00עודף )גרעון(
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מאוד )גם ביחס לרשויות מקומיות  גבוה המועצה של הגרעון המצטבר -גרעון מצטבר  .2

 שמהווים מלש"ח 19על מעל  2018בסוף שנת  וצפוי לעמוד בעלות מאפיינים דומים(

 14.5בתקציב הרגיל בסך  והמורכבים מגרעון מצטבר השנתי מסך התקציב 36%

נכון לחציון מלש"ח  3.6, גירעונות סופיים בתב"רים בסך 2018נכון לחציון מלש"ח 

 .2018נוסף בתקציב הרגיל לסוף שנת מלש"ח גרעון  1-1.5סף צפי ובנו 2018

 . מגובשת בגזברות המועצה בתקופה זוטיוטת התקציב  - 2019הכנת וגיבוש תקציב  .3

את התקציב ואת תכנית העבודה בכל שנה בשיתוף ושיח עם כל מנהלי מומלץ לבחון 

ויחידות המועצה, תוך האצלת סמכות ואחריות לכל יחידה ומחלקה על צד ההוצאות 

וצד ההכנסות שלה ובבחינה מערכתית ומשמעותית של הגדלת המקורות והתקבולים 

ם ורלוונטיים בצד תקציבית נדרשיתייעלות הצעדי בצד ההכנסות מחד, ומאידך נקיטת 

ההוצאות. השנה יהיה על המועצה להתאים את הצעת התקציב לצעדי תכנית ההבראה 

 שתגובש במועצה ותוגש למשרד הפנים לאישור וסיוע.

והוצאות ובהקשר זה יש לציין כי ניתן ולעיתים סעיפי הכנסות  250-כ בתקציב ישנם

 להגיע ליתר דיוק ובקרה תקציבית.רצוי להקים ולפצל סעיפי תקציב נוספים בכדי 

סקירה שיטתית בהקדם ומלץ לבצע מ - תחומים ראשוניים לבחינת התייעלות תקציבית

להפיק סעיפי תקציב רלוונטיים, בהם ייבחנו צעדי ושל כל סעיפי התקציב השוטף 

 : לדוגמא פגיעה בשירות לתושב, והבראה נדרשים תוך ניסיון למזעור ההתייעלות 

תחום מורכב ויקר.  עלות ההסעות עצמן מוערכת נכון לשנת  -הסעות תלמידים  •

מלש"ח )שנה קלנדרית כוללת תמיד תקופות משתי שנות  6.7-בכ 2018

לימודים(, כמחצית מעלות זו הינה בגין  חינוך רגיל )חנ"ר( וכמחצית חנ"מ. 

 מההסעות המאושרות ולאחרונה חל כאמור 60%משרד החינוך אמור לממן 

 מלש"ח בשנה בתקצוב המשרד את התחום במועצה.  2.4-קיצוץ חד של כ

 600-מעבר לכך קיים תחום ליווי ההסעות שעלותו למועצה בשנה החולפת כ

 צעדי התייעלות וחסכון.ולבצע בהקדם מומלץ למועצה להיערך אלש"ח. 

 

אלש"ח בחודש. מומלץ לבחון את  50-עלות ממוצעת של כ - מוס"חניקיון  •

, את הבקרה עליו העלויות והביצוע בפועלאת הרשותיים, וההסכמים המכרזים 

)גם( בתחום זה  וכן אלטרנטיבות לביצוע הניקיון. מומלץ לבצע השוואה

. אגב, לאחרונה ננקטה יצירתיות במס' רשויות רשויות סמוכותלעלויות ב

 ניקיון אחת לשבוע ע"י תלמידים בפעילות מאתגרת ומגבשת. בנושא, בפיילוט

צפי ביצוע 2018תקציב 2018ביצוע 2017ביצוע 2016ביצוע 2015הסעות תלמידים כולל ליווי

              3,328,246            4,514,000              5,602,330               4,584,269                3,660,895הכנסות

             7,356,976-           6,131,000-            6,352,860-             5,717,836-              5,345,951-הוצאות

             4,028,730-           1,617,000-                750,529-             1,133,567-              1,685,056-פער לא ממומן
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ומורכב. עלות חודשית זהו משק יקר  -פינוי אשפה וגזם, ניקיון רחובות  •

חיצוני  קבלן ע"יבוצע מאלש"ח.  3,600-כעלות שנתית אלש"ח,  300-ממוצעת כ

 פעמים בשבוע. 2פעמים בשבוע וגזם  3 המפנה אשפה

 

מומלץ לבחון בהקדם ובאופן מדוקדק את מתווה ההסכמים והתמורה 

ביצוע, את הפעילות הלשירותים וכן את תכנית האופטימיזציה הנכונה לאופן 

בפועל )כולל קיזוזים/קנסות לפי צורך ובהתאם להסכמים(, את אופן שקילת 

החשבוניות השוטפות של הקבלנים לבין המשאיות והקשר שבין החשבונות ו

ע"י צמצום פינוי וחסכון . מומלץ לבחון התייעלות בפועל הצורך והמציאות

בחינה  תוךהגזם לפעם בשבוע ואולי אף צמצום פינוי האשפה לפעמיים בשבוע, 

 קיימת ומשמעותית.ככל שת לתושב מקדימה של מידת הפגיעה בשירו

. מומלץ לבחון התייעלות תקציבית חיצונייםעובדים  4מופעל ע"י  -גינון  •

אלש"ח בחודש. סעיף  50ותפעולית בתחום זה שעלותו החודשית הינה מעל 

 430, 2016אלש"ח בשנת  380-, כ2015אלש"ח בשנת  315תקציבי זה עמד על 

.  ייתכן והגידול התקציב נבע 2018אלש"ח בשנת  680-וכ 2017אלש"ח בשנת 

 צורך בשיקום הגינון הציבורי לאחר שנים ויש לבחון אופטימיזציה.מה

על אף הקושי האמיתי שבדבר, מומלץ לצמצם לפחות באופן  -הנחות ארנונה  •

 זמני את היקף ההנחות הניתנות ושניתן להפחיתם, בכדי להתייעל תקציבית.

 

 250 2018תקציב תמיכות שנתי בשנת  - תמיכות באגודות ספורט ותנועות נוער •

 הביצוע היה דומה.  מומלץ לבחון הפחתה וצמצום. 2017אלש"ח. בשנת 

 1987החברה נוסדה בשנת  חכ"ל )החברה הכלכלית אלפי מנשה בע"מ( •

מטרת החברה היא לפעול לקידום האינטרסים ע"י המועצה.  100%-ומוחזקת ב

חלקית רק פעילה אין הנהלה עצמאית והיא חברה לוהשירותים של המועצה. 

כדוגמת פרויקט תאורת מפעם לפעם, פרויקטים ום השמירה וביצוע בתח

, מהלך שחסך למועצה כמחצית מעלויות רחובות במועצה )החלפה ללדים(

המועצה  רכשה ים האחרונות. בשנאלש"ח בשנה( 250החשמל )חסכון של מעל 

יצוין כי נכון להיום עדיין לא  שנה.כל מלש"ח ב 1.8מהחברה שירותים בסך 

 .2017אושר דוח כספי של החכ"ל לשנת 

 להשאיר את הפעילות הנוכחית, אודרכה של החברה,  אתמומלץ לבחון 

נוספים עם יתרון יחסי ופרויקטים שירותים  להכניסאו , הפעילות להקפיא את

 וח(, בתוספת כ"א לניהול.שפ"ע, אחזקה, פית כגון) וקייםככל  שלה

ביצוע 2018ביצוע 2017ביצוע 2016ביצוע 2015אשפה, גזם וניקיון רחובות

            3,635,940-             3,589,524-               3,499,138-             3,632,528-סה"כ  )ש"ח(

צפי ביצוע 2018ביצוע 2017ביצוע 2016ביצוע 2015הנחות ארנונה

                         2.1                           2.0                            1.7                             1.6סה"כ )מלש"ח(
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 4ת צמחה ותפחה לכמעט עלותו הממוצעשתחום חיוני ויקר  -ה ובטחון שמיר •

, וכן שמירה אלש"ח 3,145-כ כולל שמירה ובטחון כלליהתחום מלש"ח לשנה )

(. במוס"ח קיימת השתתפות מהמשטרה )מימון אלש"ח 850-כ במוסדות חינוך

חודשים בשנה(.  מומלץ לבחון את ההכנסות  10-מההוצאות ב 60%חלקי של 

תחום הביטחון מול הגורמים המממנים כגון המשטרה )שמירה במוס"ח(, ב

אחזקת מרכיבי הביטחון(, וההכנסות העצמיות של  -פקע"ר )פיקוד העורף 

אגרת השמירה. ביתר שאת מומלץ לבחון בצד ההוצאות את המכרזים והחוזים, 

ה השירותים והבקרה השוטפת עליהם )כולל קיזוזים/קנסות בכל רכיב לפי חוז

רחב זה הכולל כאמור שמירה ובטחון  ייעול וחסכון תקציבי בתחוםכן קיים( ו

 כללי, שמירה מוס"ח ואחזקת מרכיבי בטחון/הגמ"ר.

 

מלש"ח בכל אחת  1.1-1.3 -כתקצוב המועצה את המתנ"ס עמד על  - מתנ"ס •

מהשנים האחרונות. המתנ"ס מנוהל כעמותה נפרדת, מפעיל את המעון, 

מצב הכלכלי ההצהרונים, החוגים ופעילויות תרבות ונוער למועצה. לאור 

 הפעילויות בתחומי התרבות, הנוער והפנאי. מהות והיקפי מומלץ לבחון את 

 כשהםשנים  5-הופרטו לפני כ בנוסף, לדברי המועצה יחידות המעון והצהרונים

במקומות רבים אלו  אלש"ח לשנה וכעת הינם גרעוניים.  400-כרווחיים ב

מוקדי רווח לא מבוטלים ולכן מומלץ לבחון את תוקף ההסכמים ואפשרות 

החזרת ההפעלה למועצה, תוך בחינת נתוני התלמידים, העלויות והאילוצים, 

ובי האזור, איתור בעלי תפקידים הפקת לקחים מהעבר, למידה מרשויות וייש

יגדלו רלוונטיים וביצוע הכשרות מתאימות. רק באם יבשילו התנאים, 

 מבלי להשית עוד עלויות על התושבים ההורים.ההכנסות ו

תחום הרווחה ברשויות רבות הוא תחום פחות צפוי וגרעוני בהגדרתו.  -רווחה  •

להיות ממומנים ע"י משרד הרווחה רוב סעיפי התקציב והפעילויות בו אמורים 

בלבד. מומלץ לבחון בהקדם כיצד ניתן לייעל ולחסוך בתחום זה, היות  75%-ב

 .25%-והשתתפות המועצה בשנים האחרונות בתחום הרווחה הייתה גבוהה מ

 

בצד ההכנסות הקיימות, חשוב לבחון כיצד להגדיל את בסיס  -מיסים ואגרות  •

 על כך יורחב בהמשך.ורי הגבייה בפועל, שיעהחיובים והמיסים וכן את 

צפי ביצוע 2018ביצוע 2017ביצוע 2016ביצוע 2015שמירה ובטחון

            3,051,938              3,199,234               3,289,511                3,079,817הכנסות

           3,947,470-            3,907,466-             3,652,822-              3,341,718-הוצאות

              895,532-                708,231-                 363,311-                  261,901-פער לא ממומן

צפי ביצוע 2018ביצוע 2017ביצוע 2016ביצוע 2015רווחה

            2,360,540              2,222,068               2,056,747                1,711,978הכנסות

           3,544,612-            3,346,520-             3,291,989-              2,803,706-הוצאות

           1,184,072-            1,124,451-             1,235,242-              1,091,728-פער לא ממומן

39%38%34%33%פער באחוזים בפועל

              397,226-                383,762-                 549,659-                  521,068-פער מעבר ל-25%
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תקציבים אלו אינם קלנדריים והם מועברים משנה  –תקציב בלתי רגיל )תב"רים(  .4

לשנה. בד"כ מדובר בפרויקטים חד פעמיים שכאמור עשויים להתמשך יותר משנה 

 אחת, כגון בניית מבנה חינוך או ציבור, סלילת כביש, פיתוח שצ"פ וכדו'.  

חלקי תוך דרישה למצ'ינג  אותב"רים לרוב ממומנים ע"י משרדי ממשלה באופן מלא 

 התאמת ההשתתפות( של המועצה וכן מקרנות הפיתוח השונות ומקורות חוץ שונים.)

תב"רים/פרויקטים פתוחים )כולם נפתחו  47נכון להיום קיימים  - רים פתוחים"תב

יימו בגרעון או בעודף(. יש לדעת כי וחלקם כבר לא פעילים והסת 2008-2018בשנים  

אי מימוש תקציבים קיימים עלול לפגוע בפיתוח התשתיות הציבוריות לרווחת 

התושבים, ובנוסף לא נראה טוב בעיני משרדי הממשלה, עלול לגרום לאיבוד 

 התקציבים ואף עלול להקשות על קבלת תקציבים נוספים למועצה, ובצדק מסוים. 

נהלה תקופתיות וקבועות בבקרה וסנכרון תחום חשוב זה.  לגבי מומלץ לבצע ישיבות ה

כדאי לדעת כי ניתן לבקש מהמשרד הסבה של  -תקציבי משרד התחבורה שלא נוצלו 

תקציבים אלו שלא נוצלו ולאחדם למטרה/לפרויקט חדשים שכן יבוצעו בקרוב. 

ה לא אפשרות זו כבר קיימת במספר משרדי ממשלה ויש לבחון זאת בכדי שהמועצ

'תחזיר' תקציב שלא מומש למשרד המממן, ושהמשרד הממשלתי לא 'יחזיר' למשרד 

 האוצר תקציב כזה שלא נוצל.

בעבר נרשמו ליקויים שונים  – הפעלת תב"רים, גירעונות בתב"רים, הגדלת תב"רים .5

למועצה בתחום זה וחשוב להקפיד לצאת לביצוע פרויקטים רק לאחר אישור הממונה, 

לסך התקציב המאושר בתב"ר לפני הגדלתו כנדרש וכמובן לא ליצור  לא לשלם מעבר

מלש"ח גירעונות סופיים  3.6קיימים  2018גרעונות נוספים בתב"רים )נכון לחציון 

 בתבר"ים. כאמור ישנם תב"רים נוספים שאינם פעילים, חלקם בעודף וחלקם בגרעון(.

בהקשר זה חשוב לציין כי מעבר לבקרה והחובה הנדרשת לסיים פרויקטים של תב"רים 

לתכנן מראש באיזון תקציבי, מומלץ להנחות מבעוד מועד את גורמי ההנדסה והתכנון, 

בהתאם למקורות התקציביים הידועים והצפויים, ולא לקדם  תכנון מקושר תקציב

המועצה לבצע את הפרויקט בפועל, מה  תכנון מופרז שבסופו יתברר כי אין באפשרות

שעלול לגרום לאי ביצוע פרויקטים ואף לבזבוז כספי ציבור של הוצאות תכנון שלא 

 יצא לפועל וירד לטמיון בשל הצורך לתכנון מחדש או לתכנון מתקן.

אלו חשבונות וחשבוניות שהתקבלו ולא נרשמו במערכת הכספית  – מגירה חשבונות .6

אכן לא קיימים חובות לדברי המועצה של המועצה. אסור שיווצר שום מצב שכזה, 

 .2017מעין אלו וכך גם עלה בדו"ח ביקורת משרד הפנים לשנת 

ציבור, היטלי סלילה, תיעול, )אגרת מבני  קרנות פיתוח הממומנות מאגרות והיטלים .7

 5-נדרשת לבדוק ולעדכן את חוקי העזר אחת למקומית רשות כל  - שצ"פים(ביוב, 

את ולבחון את מועדי העדכון האחרונים של חוקי העזר מומלץ לבדוק  שנים. 

 רשויות.ועל התעריפים בבדגש על צרכי המועצה תחשיב סדור  בעזרת התעריפים
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בהקשר זה מומלץ לבחון  - יבור ליחידות דיור עתידיותעדכון תעריף אגרת מבני צ .8

והעלאת התעריף באגרת מבני ציבור טרם הנפקת היתרי הבניה החוק בהקדם עדכון 

 של השכונות העתידיות במועצה.  להלן טבלת השוואה:

 

 הארנונה הכנסות. המועצה בשטח בנכס המחזיק כל על חוק פי על המוטל מס  - ארנונה .9

שיקול דעת  לפי ושירותים פעולות והן מממנות, מסוימת לפעילות מראש מיועדות אינן

 בקביעת מוגבלת המועצה. הממלכתיים השירותים במימון חלקה ולתשלום המועצה

 נחלקת הארנונה. ההסדרים בחוק נקבעש מירבי(ו )מזערי תעריפים טווחב הארנונה

, בד"כ אחרת(ארנונה גורים )ממשמשים ל שאינם מנכסים ולארנונה לארנונה ממגורים

 .למגורים ארנונה מתעריף יותר גבוה אחרת ארנונה תעריף

בהתאם להנחיות משרד הפנים, מידי שנה מבוצע  - שיעור העדכון השנתי האוטומטי

עדכון בתעריפי הארנונה בכל הרשויות המקומיות. חישוב העדכון השנתי הוא מחצית 

מעליית מדד המחירים לצרכן ומחצית מעליית מדד השכר הציבורי )העדכון האוטומטי 

ובשנת  1.77%על  2017, בשנת 2.18%הוא עמד על  2018, בשנת 0.32%הינו  2019לשנת 

 (. 1.27%על  2016

רשות הנמצאת בתכנית הבראה או התייעלות, ואשר תעריפי הארנונה שלה אינם 

גבוהים, נדרשת להעלאה חריגה מעבר לשיעור האוטומטי. לאור זאת מומלץ למועצה 

להגיש בהקדם בקשה מפורטת ומנומקת לצו חריג בשיעור המקסימלי המותר השנה 

 צר לבחינתם ואישורם.( למשרדי הפנים והאו7.5%)

נכסים,  2,220במערכות המועצה רשומים  - חובות ויתרות פיגוריםשיעור גבייה, 

ושיעור גביית הארנונה  974מספר המשלמים החייבים מיסים למועצה עומד על 

 . 45%ומיתרות הפיגורים  94%השוטפת למגורים הינו 

ובנוסף הצמדה למדד מ:סוגש"ח/מ"רסוגש"ח/מ"רמועצה/ישוב

2018מ"ר קרקע41מ"ר בנוי91אורנית

2014מ"ר קרקע42מ"ר בנוי161אלקנה

2018מ"ר קרקע0מ"ר בנוי161אלפי מנשה

2016מ"ר קרקע87מ"ר בנוי147בית אריה

2015איןאיןמ"ר בנוי155שומרון - שערי תקוה

2015איןאיןמ"ר בנוי150שומרון - עץ אפרים

2015איןאיןמ"ר בנוי204שומרון - צופים

2015איןאיןמ"ר בנוי200שומרון - עלי זהב

2015איןאיןמ"ר בנוי200שומרון - ברקן

2015איןאיןמ"ר בנוי220שומרון - נופים

2015איןאיןמ"ר בנוי215שומרון - יקיר

2015איןאיןמ"ר בנוי200שומרון - סלעית

2015איןאיןמ"ר בנוי225שומרון - כפר תפוח

2015איןאיןמ"ר בנוי275שומרון - פדואל

2018איןאיןמ"ר בנוי170ישובי מטה בנימין

2015איןאיןמ"ר בנוי156ישובי הר חברון
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מהם מארנונה למגורים  62%כמלש"ח חובות פיגורים,  4.16נותרו  2017נכון לסוף שנת 

 מהם מארנונה תעשיה ומלאכה )שאר החובות מארנונות אחרות(. 30%-וכ

קיימת חקיקה, פסיקה, כמו גם חוזרים והנחיות של משרד הפנים, בנוגע לאופן הטיפול 

והטמעת נוהל המסדיר את מיצוי ההליכים בגיבוש יש צורך בחובות למועצה. נראה כי 

חוב המיועד למחיקה ולרבות קביעת מדיניות וקריטריונים לגביה, לרבות הסדרת ה

מומלץ לוודא כי כל חוב   חובות מסופקים וחובות אבודים מהמערכת.ת להפרש

במערכת, אכן מטופל באופן הדוק וצמוד עד לגבייה או מחיקה כדין, לרבות הפעלת 

 הליכי אכיפה מנהליים באמצעות עיקולי בנקים שכיום לא מופעלים כלל.

נבחרי  – איסור קיום חובות נבחרי ציבור, עובדי המועצה ועובדי המועצה הדתית

הציבור ומרבית עובדי המועצה הם תושבי המועצה, וככאלה אין להם זכויות יתר בשל 

תפקידם לענין תשלומי מיסים, אגרות והיטלים, ולכן חל איסור על קיום חובות 

על המועצה אלש"ח ו 13ב כזה בסך היה חו 2017נכון לסוף שנת נבחרים ועובדים. 

 וכן בכל סוף שנה. כעת ם, באמצעות בדיקהועובדי םנבחרי לוודא כי כיום אין חובות

בקבצי הארנונה לא נמצאו מגרשים המחויבים בארנונה זו  - ארנונה אדמת בנין

המיועדת למגרש בתב"ע בתוקף שטרם בנו עליו. ממצא זה לא סביר, כדאי לבדוק זאת 

 אכן הוא נכון יש לחייב מחזיקים אלו כנדרש ככל וישנם. בהקדם ואם

רוב ההנחות מחויבות עפ"י חוק )כגון הנחת נכה, עיוור, עולה חדש  -הנחות ארנונה 

וכדו'( וישנן גם הנחות מיוחדות של וועדת ההנחות למקרים קשים. יצוין כי בביקורת 

הקושי שבדבר, מומלץ לצמצם משרד הפנים לא נמצאו הנחות שניתנו שלא כדין. על אף 

לפחות זמנית את ההנחות הניתנות ולהתייעל תקציבית בתקופת הביניים. )עלות 

 - 2017מלש"ח, בשנת  1.73  - 2016מלש"ח, בשנת  1.55על  2015ההנחות עמדה בשנת 

 מלש"ח )לא סופי(. 2-כ 2018מלש"ח ובשנת  1.96

 2014לפחות. הסקר האחרון החל בסוף שנים  5-מחויב לביצוע אחת ל -סקר נכסים 

. מומלץ למועצה להיערך 2018ובשל סיבות שונות הקשורות לכ"א, הסתיים רק בשנת 

כראוי לפני ביצוע סקר נכסים כך שיבוצע בזמן סביר שלא עולה על שנה, ובכל מקרה 

לבצע סקר בנכסים/רחובות בהם היא אינה בטוחה שהנישומים מחויבים כנדרש, 

 דיקת מגרשים שכאמור לא חויבו כלל בארנונה אדמת בנין.ובכלל זה ב

 חיובה סךתוך מ אחרת )שאינה למגורים( ארנונה הכנסות שיעור -איתנות המועצה 

 מאפיינים עם לרשויות בהשוואה גם מאוד נמוך זה שיעור. 11% על עמד 2016 לשנת

 בהמשך.על נושא זה יורחב  .28.8% הממוצע היה שיעור, בהן הדומים

למ"ר ₪  44.45התעריף ברוב הנכסים היה  2018נכון לשנת  -תעריף ארנונה למגורים 

 .8לשנה. התעריף למ"ר הינו נמוך יחסית גם ביחס למועצות דומות מאשכול 

לאור מצבה הכלכלי הקשה של המועצה ובכדי לסייע לה לקדם ייצוב ואיזון  התקציב 

למ"ר. ₪  50-,  כך שיתקרב ל10%-למ"ר בהשוטף, מומלץ להעלות בהקדם את התעריף 

על המועצה לאשר בהקדם ולהגיש את הבקשה לצו חריג למשרדי הפנים והאוצר, עם 

 ניתוח נתונים ומשמעויות, וכן לעדכן את כל הנישומים בבקשה זו.
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מועצה מקומיתמס"ד
מס' תושבים 

2016 )אלפים(
איזור

דירוג סוציו-

אקונומי למ"ס 2016

תעריף ארנונה 

למגורים משוקלל 2017

840.54הצפון1.6מטולה4

840.8אזור יהודה והשומרון8.7אורנית6

843.96הצפון1.7יסוד המעלה11

844.64חיפה22.7זכרון יעקב12

844.74אזור יהודה והשומרון7.8אלפי מנשה13

845.18המרכז13.5אבן יהודה14

845.51חיפה17.6קריית טבעון15

845.57הצפון7.6רמת ישי16

845.73המרכז5.8פרדסייה17

845.91חיפה15.2בנימינה-גבעת עדה18

846.85המרכז12.2תל מונד19

846.93המרכז17.3גני תקווה20

847.46המרכז21.4קדימה-צורן21

850.1הצפון4.0כפר תבור22

851.48המרכז13.4מזכרת בתיה24

861.24ירושלים24.4מבשרת ציון25
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