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תכנית עבודה מחוברת תקציב 2019

תכנית עבודה ותקציב המועצה לשנת 2019
חברי מליאת המועצה, יו"ר הוועדים, 

כמידי שנה בעשור האחרון ובפעם האחרונה במליאה הנוכחית, אנו מביאים בפניכם את 
תכנית העבודה מחוברת תקציב לשנת 2019 ועדכון סופי לתקציב 2018.

השנה הקדמנו את תהליך הכנת ואישור התוכניות והתקציב במטרה לסיים את הכנתם 
ולמליאה  הבא  המועצה  לראש  "המקל"  את  להעביר  במטרה  למועצה,  הבחירות  טרם 

החדשה, באופן חלק ככל הניתן. 
מזה שנים רבות עובדת המועצה עם תכנית עבודה מחוברת תקציב, השנה התייחסנו 
בנוסף  תפקידים,  בעלי  עבור  חפיפה  לתכנית  ובסיס  ידע  לשימור  כמקור  גם  לתהליך 
לחשיבותה של עבודה מסודרת המאפשרת תכנון, חלוקה מותאמת של התקציב ביחס 

לסדרי העדיפויות, מעקב ובקרה.
והתקציב הינם תוצר של תהליך מתמשך, שתחילתו בהכנת תכניות עבודה,  התוכנית 
על ידי כל אחת ממחלקות המועצה וסיומו בבניית תקציב שנתי מועצתי, המאפשר מחד 
בין הצרכים הנוכחיים לצד  ומדויק, המשלב  ומאידך תכנון כלכלי אחראי  שיפור מתמיד 

דאגה לאתגרים העתידיים.
לכל אגף מוצג הפירוט הבא:

תקציר תכנית העבודה.. 1
תוכנית עבודה מחוברת מדדים ומטרות המועצה.. 2
תקציב המועצה בחיבור למטרות תכנית העבודה.. 3

על הכנת  והתחומים השונים, לתקציבאיות  ומנהלות האגפים  למנהלי  להודות  ברצוננו 
תכניות העבודה ותקציב האגפים. 

המועצה  גזברית  ריצקר,  לוין  לנועה  לב,  מקרב  להודות  מבקשות  אנו  זו  בהזדמנות 
ומנהלת אגף הכספים, על כמעט עשור של עבודה מקצועית, עניינית ובנועם הליכות, 

ולאחל לה הרבה הצלחה בהמשך.
וצמיחה  התחדשות  של  שנה  ומאתגרת,  פורייה  עשייה  של  שנה  טובה,  שנה  שתהה 

והרבה הצלחה ביישום האתגרים הרבים העומדים בפני המועצה בשנה הקרובה.

בכבוד רב,      
נטע לי אביטל סיגל מורן      

ראש המועצה                   מ"מ גזברית המועצה



2

 | כבוד לאחר | מצוינות | מעורבות | חוסן קהילתי  |

| בית קמה | ברוש | גבעות בר | דביר | חצרים | כרמים | להב | משמר הנגב | נבטים | שובל | שומריה | תאשור | תדהר |

2

תכנית עבודה מחוברת תקציב 2019

תקציב סופי 2018 - עיקרי הדברים

סך המחזור הכספי לשנת 2018 עומד על 147,650 אש"ח.. 1

הרווחה, . 2 החינוך,  משרד  כגון  השונים  הממשלה  משרדי  תקציבי 
הביטחון וכו' נרשמו בהתאם להקצבות אשר נתקבלו בפועל בשנת 

התקציב.

סך . 3 על  עומדת   2018 לשנת  ארנונה  תקציב  הערכת  סה"כ 
בהתאם  אש"ח   1,150 של  בסך  קיטון  אש"ח.   42,050
העלאת  מנגד  לרהט,  הנגב  בעידן  הארנונה  גביית  להעברת 
המועצה. ביישובי  אכלוס  תוספת  כן,  וכמו  העסקים   שומת 

 491 בנוסף, מתוקצב תקבול ארנונה מעידן הנגב מרהט בסך של 
אש"ח, ותוקצב קיטון בהעברת ארנונה לרשויות השותפות.

במועצה מתוקצבים דמי אירוח, החזר חוב על שכירות, ודמי שכירות . 4
שכירות  הסכם  עפ"י   ₪ מיליון   26.5 של   כולל  בסכום  שנתיים 

והפעלה שנחתם בין החכ"ל למועצה. 

תקציב ההוצאות נערך ברובו בהתאם לביצוע חודשים 1-6  ובהתאם . 5
לתחזית למחצית השנייה של השנה.

התקציב כולל רזרבה בסך של 500,000 ₪.. 6

מתוקצבת העברה לקרן  לתשלום הסדר מע"מ בסך 2.1 מיליון ₪.. 7

סכום של 5.4 מיליון ₪  מתוקצב כתשלום לרמ"י בגין רכישת קרקע . 8
בדודאים, וממול מתוקצבת הכנסה מקרן כללית בסך 5.4 מיליון ₪.

תקציב 2019 - עיקרי הדברים
סך המחזור הכספי  לשנת 2019 עומד על  141,208 אש"ח. . 1
תקציבי משרדי הממשלה נרשמו בהתאם להערכת ההקצבות . 2

שיתקבלו במהלך שנת 2019. 
תקציב הארנונה כולל עלייה בתעריפים בסך של 0.32% מהנחיות . 3

משרד הפנים, כמו כן נערך התקציב  לפי בסיס החיובים הקיים. 
תקציב הארנונה לשנת 2019 עומד על 42,100  אש"ח .

למען הזהירות  תוקצבה רזרבה בגזברות בסכום של 1.2 מיליון ₪. . 4
במועצה מתוקצבים דמי אירוח, החזר חוב על שכירות, ודמי . 5

שכירות שנתיים בסכום כולל של  25.3 מיליון ₪ עפ"י הסכם 
שכירות והפעלה חדש שנחתם בין החכ"ל למועצה.

סך הכנסה ממכירת ביו גז קטנה ועומדת על 673 אש"ח בהתאם . 6
להסכם חדש שנחתם בין המועצה לחכ"ל ומסדיר את חלוקת 

התמורה מהגז.
סך חלוקת המנות הבסיסית ליישובי  המועצה לשנת 2019 עומד . 7

על 6.3 מילון ש"ח. סכום זה זהה לסכום אשר חולק בשנת 2018.
ההוצאות לשנת 2019 תוקצבו בהתאם לתוכנית העבודה.  . 8
החל משנת תשע"ט )9/2018( הופחת סכום פר קפיטה לתלמיד . 9

בסך 400 ₪. הפחתה זו משמשת בחלקה מקור לתקצוב מודל 
החינוך החדש כפי שאושר במליאת המועצה.

החל מחודש 05/2018 משמשת המועצה כספק מים, בהתאם, . 10
בשנת 2019 מתוקצבת הכנסה ממים ומנגד אחזקת מערכות 
המים בגין 5 נישומים )בתקציב 2018 בגין נישומים חיצוניים 

לתקציב המועצה(
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