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תכנית עבודה ותקציב המועצה לשנת 2020
חברי מליאת המועצה, יו"ר הוועדים, הנהגות היישובים, תושבים יקרים,  

אנו שמחים וגאים מאוד להציג בפניכם את תכנית העבודה מחוברת התקציב לשנת 2020, ואת עדכון התקציב הסופי לשנת 2019. 
אמנם, תכנית עבודה כזו מוגשת למליאה מדי שנה. אבל למרות זאת, מדובר בכל זאת במשהו מעט שונה. ראשית, זהו התקציב 
זהו התקציב הראשון בקדנציה הנוכחית, ובהתאם לכך  ואולי חשוב מכך,  הפותח של העשור החדש הבא עלינו לטובה. שנית, 
מגולמים בתקציב זה גם התכניות החדשות, המגמות החדשות והפרויקטים החדשים בהם נעסוק בשנה הבאה ובשנים הקרובות. 
בראש ובראשונה, מגלמת תכנית העבודה החדשה את הרצון להתכנס פנימה, אל יישובינו ותושבינו, ולשפר את רמת השירות 
והמענה הניתנת להם במגוון רחב של תחומים. לצורך כך, הוקם כבר בשנה שעברה אגף חדש – אגף יישובים – שתכליתו לקשר 
כי פעולתו של האגף במהלך השנה הבאה,  וגם אמונה,  ואגפי המועצה. אנו תקווה  לבין מחלקות  ותושבינו  יישובינו  בין  ולחבר 
בהתאם לתכנית העבודה שלפניכם, תשפר משמעותית את החיבור של התושבים למועצה ואת יכולתם ליזום, לקדם ולבצע מגוון 

רחב של פרויקטים ביישובים. 
בנוסף, מגלמת תכנית העבודה לשנת 2020 שינוי מגמה בתחום התרבות והחינוך. עד כה, נהגה התפיסה שהמועצה זקוקה למרכז 
תרבות וחינוך אחד, והוא נקבע בשובל / מבואות הנגב. בשנה הבאה, נתחיל לפעול להקמתו וחיזוקו של מרכז תרבותי וחינוכי נוסף, 
הפעם במזרחה של המועצה, במרכז ג'ו אלון. התכנית כוללת פיתוח בתחומי התרבות והפנאי, כמו גם תחילתו של מהלך חינוכי 

משמעותי בו נעסוק רבות בשנים הבאות. 
לבסוף, במרכז העשייה השנה יעמוד האתגר של פיתוח מקורות הכנסה חדשים למועצה בדמות אזורי תעסוקה שבנייתם תחל בשנה 
הקרובה – אזור התעסוקה החקלאי "קמה" בצומת בית קמה, ואזור התעסוקה המרחבי צומת שוקת. במקביל, וכפי שחלקכם ראו 
בוודאי בעיתונות, השנה צפויה לקום גם חממה טכנולוגית באזור התעסוקה "עידן הנגב" – חממה שתספק בית לחברות סטארט-

אפ בתחומים שונים ותביא את ההיי-טק, סופסוף, גם לאזור שלנו. 
תכנית העבודה, והתקציב המחובר אליה, הינם תוצר של תהליך מתמשך שהחל בבניית תכניות העבודה המחלקתיות והאגפיות, 
דרך ישיבות ודיוקים אינסופיים, וכלה בבניית תקציב שנתי מועצתי מלא. זהו תהליך ארוך ומורכב, ורבים וטובים לוקחים בו חלק. 
ברצוננו להודות לכל מנהלי ומנהלות האגפים והמחלקות השונות, לתקציבאיות ולכל עובדי אגף הכספים – המחויבות, הרצינות 

והמקצועיות שלכם מעוררת השראה.
תודה גדולה ומיוחדת ללירון דולב, סגנית הגזברית, שזהו עבורה ספר התקציב הראשון – על עבודה מקצועית, מדויקת ומסורה, ימים 

כלילות תוך ענייניות ונועם הליכות. 
ברצוננו לאחל לכולכם שנה אזרחית חדשה טובה ופורייה, שנה של עשייה, של צמיחה ושל שיפור מתמיד. אנו מאמינים שתכנית 

עבודה זו, שאנו מגישים לפניכם היום, יוצרת תשתית מיטבית להשגת מטרות אלה.
בכבוד רב,          

נטע לי אביטל ניר זמיר            
ראש המועצה                  גזברית המועצה      
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תקציב סופי 2019 - עיקרי הדברים
סך המחזור הכספי לשנת 2019 עומד על 195,027 אש"ח ₪.. 1

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

סה"כ הערכת תקציב ארנונה לשנת 2019 עומדת על סך 42,291 אש"ח. ללא . 3
שינוי ניכר מהערכות התקציב הקודמות.

אש"ח,   741 של  בסך  מרהט  הנגב  מעידן  ארנונה  תקבול  מתוקצב  בנוסף, 
תקבולי  מסך   50% של  לחלוקה  הנגב  עידן  דירקטוריון  להחלטת  בהתאם 

הארנונה לרשויות השותפות.

במועצה מתוקצבים דמי אירוח, החזר חוב על שכירות, ודמי שכירות שנתיים . 4
בין  שנחתם  והפעלה  שכירות  הסכם  עפ"י   ₪ מיליון   25.6 של   כולל  בסכום 

החכ"ל למועצה. 

תקציב הרשות כולל תמורה ממכירת אחזקות המועצה בחכ"ל דודאים בסך של . 5
47 מיליון ₪, מנגד מתוקצב הסדר פשרה מול מס הכנסה בסך של 16 אש"ח, 
כמו כן, מתוקצבת העברה לקרן מיוחדת בסך 28 מיליון ₪ בגין תשלום לרמ"י 

עבור שומת האתר פסולת רטובה.

תקציב ההוצאות נערך ברובו בהתאם לביצוע חוד' 1-9  ובהתאם לתחזית עד . 6
סוף השנה.

מתוקצבת הקצבה לחכ"ל ייזום ופיתוח בסך של 150 אש"ח.. 7

תקציב 2020 - עיקרי הדברים
סך המחזור הכספי  לשנת 2020 עומד על  151,509 אש"ח. . 1
שיתקבלו . 2 ההקצבות  להערכת  בהתאם  נרשמו  הממשלה  משרדי  תקציבי 

במהלך שנת 2020.
משרד . 3 מהנחיות   2.58% של  בסך  בתעריפים  עלייה  כולל  הארנונה  תקציב 

איכלוסים.  ותחזית  הקיים  החיובים  בסיס  לפי  התקציב  נערך  כן  כמו  הפנים, 
תקציב הארנונה לשנת 2020 עומד על 43,151  אש"ח.

ועקב . 4 זהירות  מטעמי  ש"ח.  מיליון   1.3 של  בסכום  בגזברות  רזרבה  תוקצבה 
בתקציבי  פגיעה  תחול  השנה  ובהמשך  יתכן  מכהנת  ממשלה  של  קיומה  אי 

המדינה, בשל כך וכעתודה לבלתי צפוי מתוקצבת כאמור רזרבה.
במועצה מתוקצבים דמי אירוח, החזר חוב על שכירות, ודמי שכירות שנתיים . 5

בסכום כולל של  23.9 מיליון ₪ עפ"י הסכם שכירות והפעלה חדש שנחתם בין 
החכ"ל למועצה. כמו כן בהתאם לסיכומים בין השותפות בחברה.

ע"י . 6 ופיתוח את הלוואה שהועמדה לה  ייזום  2020 תחזיר חכ"ל  החל משנת 
המועצה בשנת 2019 בסך של 500 אש"ח. ההחזר השנתי יעמוד על כ- 118 

אש"ח.
מתוקצבת משיכה מקרן כללית לאיזון התקציב בסך של 4.9 מיליון ₪.. 7
סך חלוקת המנות הבסיסית ליישובי  המועצה לשנת 2020 עומד על 6.3 מיליון . 8

ש"ח. סכום זה זהה לסכום אשר חולק בשנת 2019.
ההוצאות לשנת 2020 תוקצבו בהתאם לתוכנית העבודה. . 9

תקציב 2020 כולל את אגף היישובים החדש אשר הקמתו החלה בשנת 2019 . 10
במתכונת פעילות מלאה בהתאם לאישור תוכנית העבודה.

בברכה       
נטע-לי אביטל       

גזברית המועצה       
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