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תכנית עבודה ותקציב המועצה לשנת 2018

חברי מליאת המועצה, יו"ר הוועדים, 

ספר זה מביא בפניכם את תכנית העבודה מחוברת לתקציב לשנת 2018  ועדכון סופי 
לתקציב 2017.

ושקוף, לטובת  יעיל  לניהול מתוכנן,  נוסף באחריות המועצה  נדבך  פרסום הספר הוא 
שיפור מתמיד בשירות הניתן לתושב.

מזה שנים רבות עובדת המועצה עם תכנית עבודה מחוברת תקציב ששודרגה בשנתיים 
האחרונות ע"י הגדרת מדדי ביצוע מפורטים בכל המחלקות. עבודה מסודרת בפורמט 
זה מאפשרת מעקב ובקרה אחר העמידה ביעדי המועצה וחלוקה מותאמת של התקציב 

ביחס לסדרי העדיפויות.
תכנית העבודה לשנת 2018 משקפת את חזון המועצה וערכיה והשנה נוספו וחודדו בה 

גם תוצרי התהליך האסטרטגי שהתקיים בשנה הקודמת. 
 2017 ביצועי  בבקרת  שתחילתו  מתמשך,  תהליך  של  תוצר  הינם  והתקציב  התוכנית 
והכנת תכניות עבודה, על ידי כל אחת ממחלקות המועצה וסיומו בבניית תקציב שנתי 
מועצתי, המאפשר מחד "הגשמת חלומות" ומאידך תכנון כלכלי אחראי ומדויק, המשלב 

בין הצרכים הנוכחיים לצד דאגה לאתגרים העתידיים.
לכל אגף מוצג הפירוט הבא:

תקציר תכנית העבודה וטבלה מרכזת של עיקרי התקציב.  .1
תוכנית עבודה מחוברת מדדים ומטרות המועצה.  .2

תקציב המועצה בהתאם למטרות תכנית העבודה.  .3

תכניות  הכנת  על  ולתקציבאיות  השונים  והתחומים  האגפים  למנהלי  להודות  ברצוננו 
העבודה ותקציב האגפים. 

תודה למנהלי הישובים בתחומים השונים, על התרומה והשותפות בהכנת התוכנית
ותודה מיוחדת לתקציבאית המועצה  נטע לי אביטל על ההשקעה והמקצועיות בהכנת 

התקציב .
בכבוד רב,      

נועה לוין ריצ'קר סיגל מורן      
ראש המועצה                   גזברית המועצה
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תכנית עבודה ותקציב המועצה לשנת 2018

תקציב סופי 2017 עיקרי הדברים

סך המחזור הכספי לשנת 2017 עומד על 147,206 אלף ₪.. 1

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

התקציב.

ובהתאם . 3  01-10 חוד'  לביצוע  בהתאם  נרשם  הארנונה  תקציב 
לתחזית גביה מחיובים לחוד' 11-12. סה"כ הערכת התקציב ארנונה 

לשנת 2017 עומדת על סך 41,450 אש"ח. 

במועצה מתוקצבים דמי אירוח, תשלום עבור נפח הטמנה , החזר . 4
חוב על שכירות, ודמי שכירות שנתיים בסכום כולל של  28 מיליון ₪ 
עפ"י הסכם שכירות והפעלה שנחתם בין החכ"ל למועצה. השנה 
הסתיים נפח ההטמנה ומשנה הבאה החכ"ל לא תשלם למועצה 

בגין נפח הטמנה.

ובהתאם . 5   1-9 תקציב ההוצאות נערך ברובו בהתאם לביצוע חוד' 
לתחזית לרבעון האחרון של השנה.

התקציב כולל הפרשה לקרנות בסך 1.3 מיליון ש"ח ₪.. 6

מתוקצבת העברה לקרן  לתשלום הסדר מע"מ בסך 3.4 מיליון ₪.. 7

סכום של 9.6 מיליון ₪  מתוקצב כתשלום לרמ"י בגין רכישת קרקע . 8
בדודאים. ממול מתוקצבת הכנסה מקרן כללית בסך 4.6 מיליון, כמו 

כן, החזר מיתרות תקציבים שנים קודמות בסך 2 מיליון ₪.

 תכנית עבודה ותקציב המועצה לשנת 2018

תקציב -2018 עיקרי הדברים

סך המחזור הכספי  לשנת 2018 עומד על  154,604 אש"ח. . 1

ההקצבות . 2 להערכת  בהתאם  נרשמו  הממשלה  משרדי  תקציבי 
שיתקבלו במהלך שנת 2018. 

תקציב הארנונה כולל עלייה בתעריפים בסך של 2.18% מהנחיות . 3
הקיים  החיובים  בסיס  לפי  התקציב   נערך  כן  כמו  הפנים,  משרד 
ולפי תחזית לגידול במס' מבני המגורים לחיוב לשנת 2018 . תקציב 

הארנונה לשנת 2018 עומד על 43,200  אש"ח .

למען הזהירות  תוקצבה רזרבה בגזברות בסכום של 1,000 אש"ח. . 4

במועצה מתוקצבים דמי אירוח, החזר חוב על שכירות, ודמי שכירות . 5
שנתיים בסכום כולל של  26 מיליון ₪ עפ"י הסכם שכירות והפעלה 

שנחתם בין החכ"ל למועצה.

סך חלוקת המנות הבסיסית ליישובי  המועצה לשנת 2018 עומד . 6
על 6.3 מילון ש"ח. סכום זה זהה לסכום אשר חולק בשנת 2017.

קרקע . 7 רכישת  בגין  לרמ"י  כתשלום  מתוקצב  מיליון   5.4 של  סכום 
בדודאים. ממול מתוקצבת הכנסה מקרן כללית בסך 5.4  מיליון.

מתוקצבת העברה לקרן לתשלום הסדר מע"מ בסך 1.6 מיליון.. 8

מתוקצבת משיכת דיבידנד  מהחכ"ל בסך 11 מיליון , וממול העברת . 9
11 מיליון לקרן שמורה במועצה.

ההוצאות לשנת 2018 תוקצבו בהתאם לתוכנית העבודה.  . 10


