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 שנה

 ביצוע-הכנסות

 גירעון/עודף
 ₪ אלפי 

 תקציב לנפש

 כ  "סה
  ₪אלפי 

שיעור 
השינוי  

לעומת שנה  
 קודמת

 כ  "סה
₪  

שיעור  השינוי לעומת 
 שנה קודמת

 

2014 252,000 0.4%-                -    6,700 3%-  

2013 253,061 3%-             (837)  6,900 4%-  

2012 260,478 7.5%            (584)  7,200 3% 

2011 242,123 12%            (999)  7,000 11% 

2010 215,307            (129)  6,300 

 היקף התקציב
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מיליון  130 -למועצה גופי סמך המנהלים יחד תקציב בסך כ₪ ,
 כמפורט  , להם מעבירה המועצה תקציב על בסיס שוטף

 (:₪מיליוני , 2013נתוני שנת )

  הגוף
תקציב  

 שנתי

: מתוך זה
'  השתת
 מועצה

 הערות

 1.1 7.5 העמותה למען הזקן בעמק יזרעאל: יום-סב

המוסיקה  , העמותה לקידום המחול: אולפנא
 והאומנויות בעמק יזרעאל

4.8 1.0 

 - 2.2 קרן עמק יזרעאל

התרבות והספורט בעמק  , העמותה לקידום החינוך
 יזרעאל

 א"מהעמותה שרותי כהמועצה קונה  - 12.9

 חלק המועצה-מכסות המוטלות על השותפים 2.6 5.9 יזרעאליםהועדה המרחבית לתכנון ולבניה 

 מהחברה שירותיםהמועצה קונה  - 1.9 החברה הכלכלית לפיתוח עמק יזרעאל

 0.1 1 2000שגיא 

 2.7 6.3 עמותת הספורט כחול לבן

 - 1 מ"יזרעאל עפולה בע

 קונה מהחברה שירותיםהמועצה  - 21.0 יובלי העמק

 7.9 66.1 ועדים מקומיים ביישובים

 15.4 130.5 כ"סה

 גופי סמך
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 פרק

תחזית ביצוע   2012ביצוע 

2013 

  2014תקציב 

 

 כ"סה הערות

   ח"אלש

שינוי  % 

לעומת  

שנה  

 קודמת

 כ"סה

   ח"אלש

  %

שינוי  

לעומת  

שנה  

 קודמת

 כ"סה

   ח"אלש

  %

שינוי  

לעומת  

שנה  

 קודמת

-9%  29,428 הנהלה כללית  30,280  3% 30,411  0.4% 

שירותים  

 מקומיים
45,468  6% 44,562  2%-  44,665  0.2% 

שירותים  

 ממלכתיים
136,097  10% 146,261  7% 144,753  1%-  

  גידול בפעילות מחלקת: 2013 -מ
 חינוך

-32%  21,283 33%  31,132 מפעלים  20,246  5%-  
גידול בפעילות מים : 2012 -ב

ירידה: 2013 -מ. וביוב  

תשלומים בלתי 

-7%  18,937 רגילים  11,513  39%-  12,001  4% 

הפרשה לקרנות פיתוח  : 2012 -ב
והנחות בארנונה ( ₪מיליון  4.3)

מיליון   8-לעומת כ₪ מיליון  10.3
בלבד בשנים לאחר מכן ₪   

כ  "סה

 תשלומים
261,062  7% 253,899  3%-  252,075  0.7%-  

 נומינלייםבסכומים *

 תשלומים -מגמות בתקציב 
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 פרק

תחזית ביצוע   2012ביצוע 

2013 

  2014תקציב 

 

 ביצוע הערות

2012 

שינוי  % 

לעומת  

שנה  

 קודמת

תחזית  

 ביצוע

2013 

שינוי  % 

לעומת  

שנה  

 קודמת

 

 תקציב

2014 

שינוי  % 

לעומת  

שנה  

 קודמת

 

-5%  114,312 מיסים ומענקים  117,831  3% 120,760  2% 

-0.3%  12,748 שירותים מקומיים  11,037  13%-  10,649  3.5%-  

 שירותים ממלכתיים
94,915  12.5% 99,945  5% 99,249  0.7%-  

גידול : 2012 -מ
 בפעילות מחלקת

 חינוך

 מפעלים
34,022  36% 24,186  29%-  21,417  11%-  

גידול : 2012 -ב
. בפעילות מים וביוב

ירידה: 2013 -מ  

 -    - 62 -  4,481 תקבולים בלתי רגילים
החזר   – 2012בשנת 

 חד פעמי מקרנות

-3%  253,061 7.5%  260,478 כ תקבולים"סה  252,075  0.7%-  

(584) גרעון/ עודף   41%-  (838)  43% -    - 

 נומינלייםבסכומים *

 תקבולים -מגמות בתקציב 
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 ארנונה משימושים מניבים

 (2013)חיובי ארנונה 

 סווג הנכס
 שטח  כ "סה
 (ר"מ)

 לנפש ₪ ד"ליח ₪

  1,212        4,543        1,312,330      מגורים

  381           1,429        195,099         משרדים שירותים ומסחר

  875           3,281        720,632         תעשיה

  103           387           180,532,836  אדמה חקלאית

  213           800           1,329,110      קרקע תפוסה

  566           2,124          -                   נכסים אחרים

  3,350        12,564     כ"סה

 2,138 8,021 כ בנטרול מגורים"סה

עמק  
 חפר

דרום 
 השרון

מטה  
 אשר

עמק  
 יזרעאל

מטה  
 יהודה

למגורים   שיעור ארנונה לא
 כ הארנונה"מתוך סה

40% 56% 60% 63% 52% 

ארנונה לנפש לא למגורים  
(₪ ) 

1,160 1,880 1,570 2,040 1,128 

 2012י נתוני ביצוע לשנת "עפ

20 

  25 -כ
ר "מ

 לנפש

7 



 השוואת ההוצאה לנפש

22 

 2012נתוני שנת 

8 



 12,480  

 13,250  

 14,002  

 14,736  

 15,370  

 15,988  

 16,589  

 17,173  
 17,648  

 12,000

 13,000

 14,000

 15,000

 16,000

 17,000

 18,000

 ד במועצה"צפי יח
 גידול אוכלוסייה שנתי ממוצע- 

מהתכנית האסטרטגית  ) 2.2%
 (.למועצה

 
41% -כ גידול אוכלוסייה כ"סה 

 
17,000 -כ תוספת של כ"סה  

 2030עד , תושבים
 
צפוי להביא את המועצה ל-

 2030 -תושבים ב 53,000

 37,440  

 39,750  

 42,005  

 44,207  

 46,111  

 47,965  

 49,767  

 51,520  

 52,945  

 37,000

 39,000

 41,000

 43,000

 45,000

 47,000

 49,000

 51,000

 53,000

 אוכלוסייה במועצהצפי 

 תחזית אכלוס

 י נתוני תכנית האסטרטגית של המועצה"עפ
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 למגוריםצפי לתוספת הכנסות מארנונה 

26.18  ר"למ  ₪ –תעריף   
 150 ממוצע -ד "ר בנוי ליח"מ

 90% גבייה מהשוטף
 7.56% העברות ליישובים
 .מובא בפרק תשלומים בלתי רגילים, 8% –אחוז הנחות בארנונה 

סך תוספת ההכנסות השנתית  •
מיליון   18.5 -כ: 2030 -הצפויה ב

₪ 
 
סך ההכנסות מארנונה יעמוד  •

לפני  , לנפש 2,600 -בממוצע  על כ
 .הנחות

 
 3,350 -במצב הקיים : תזכורת•

 .  לנפש הכנסות מארנונה ₪

 תוספת הכנסות מארנונה

 מגוריםלצפי לתוספת הכנסות מארנונה שלא 
 ללא תוספת שטחי תעסוקה – הנחת הבסיס

0

5

10
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20

 1.6  

 4.1  

 6.5  

 8.9  

 11.0  

 13.0  

 15.0  

 16.9  

 18.5  

י 
ונ

לי
מי

₪ 

 תוספת הכנסות מצטברות מארנונה
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להתחייבויות לזמן , י לוח הסילוקין הקיים"עפ: מ"פרע
 .  ארוך

 

 

 

 

 

 2030ההתחייבויות הנוכחיות מסתיימות בשנת  . 

 חדשות  נטילת הלוואות בהמשך יובא תרחיש המניח
 .לצרכי פיתוח

 

(ח"באלש הוצאה שנתית לפירעון מלוות ללא לקיחת הלוואות חדשות  (  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

              
12,817  

          
11,096  

          
10,502  

               
 9,318  

              
10,854  

               
 9,929  

               
 8,773  

               
 7,219  

               
 5,554  

               
 3,265  

               
 2,572  

               
 2,364  

               
 2,287  

               
 1,578  

               
    518  

               
    171  

               
      -    

 תחזית הוצאות
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 סיכום -שינויים חזויים בתקציב 

 2030 2029 2028 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 ההוצאה

מנהל כללי  
 וכספי

0.2   0.7   1.2   1.7   1.9   2.0   2.1   2.1   2.1   3.2   3.6   4.0   4.4   4.7   5.1   5.4   5.7   

   12.5-   12.3-   12.0-   10.9-   10.2-   10.2-  9.9-  9.3-  7.0-  5.3-  3.7-  2.6-  1.7-  3.2-  2.0-  1.4-   0.3 (שינוי)מ "פרע

שירותים 
 מקומיים

1.2   2.1   3.1   4.0   5.0   5.9   6.8   7.6   8.4   9.1   9.9   10.6   11.4   12.1   12.8   13.4   14.0   

שירותים 
 ממלכתיים

1.5   2.7   3.9   5.1   6.3   7.4   8.6   9.6   10.6   11.5   12.5   13.4   14.4   15.3   16.2   17.0   17.7   

תשלומים בלתי 
 רגילים

0.1   0.3   0.4   0.5   0.6   0.7   0.8   0.9   1.0   1.1   1.2   1.3   1.4   1.4   1.5   1.6   1.7   

סך תוספת 
 ההוצאות

3.3  4.4  6.6  8.2  12.0   13.4   14.5   14.8   15.1   15.7   17.2   19.2   21.3   22.7   23.7   25.1   26.6   

תוספת 
 ההכנסות

1.6  2.8  4.1  5.3  6.5  7.7  8.9  10.0   11.0   12.0   13.0   14.0   15.0   15.9   16.9   17.7   18.5   

  8.1-  7.4-  6.8-  6.7-  6.3-  5.2-  4.2-  3.7-  4.1-  4.9-  5.6-  5.7-  5.5-  2.8-  2.5-  1.6-  1.8- גירעון/ עודף

 .מראה את המצב בו המועצה לא נוטלת הלוואות חדשות: תרחיש בסיס

 סיכום -תחזית תקציב 

44 

12 



גם ללא נטילת  
,  הלוואת חדשות
רואים כי כבר  

  2018בשנת 
צפויה המועצה  
להיכנס לגירעון  

, משמעותי
המעמיק 
עד , בהדרגה

לגירעון מובנה  
מיליון   8 -של כ

 .  2030בשנת  ₪

 גירעון צפוי

 14.8  

 21.3  

 26.6  

 10.0  

 15.0  

 18.5  

 -2.5  
 -5.5  

 -5.6   -4.1  
 -4.2  

 -5.2  

 -6.3  
 -6.8   -8.1  -10

-5

0

5

10

15

20

25

30

ללא , ח"במלש)התפתחות צפויה של הגירעון בתקציב השוטף 
 (נטילת הלוואות חדשות

 גירעון/ עודף תוספת ההכנסות סך תוספת ההוצאות
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בהנחה שהמועצה  
תיטול מלוות בסך  

  ח"מלש 7.5של 
הגירעון  , בשנה

צפוי   2030 -השנתי ב
  16 -לכלהעמיק 

 .ח"מלש

 

בהנחה שסכום  
המלוות השנתי  

  10יעמוד על 
צפוי  , ח"מלש

הגירעון  השנתי 
  19 -לכלהעמיק 

 .2030בשנת  ח"מלש

 ם"בפרעהתפתחות הגירעון כתלות 

4.9 
5.2 

8.1 
8.4 

10.8 

16.3 

4.9 

9.6 

12.7 

19.0 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

כתלות  -התפתחות צפויה של הגירעון בתקציב השוטף 
 (  ח"במלש)במלוות חדשות 

 ח בשנה"מלש 10תוספת    -גירעון צפוי  ח בשנה"מלש 7.5תוספת    -גירעון צפוי  ללא תוספת מלוות -גירעון צפוי 
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 ? מה קורה במדינה

 סקירת מאקרו
 

2 
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 סקירה מאקרו כלכלית  

 :במשק הישראלי 2013מגמות בשנת 
 2012בשנת , להשוואה(. 3%-1%בטווח היעד העומד על ) 1.9%  -אינפלציה 

 .  הנמוכה ביותר בשש השנים האחרונות, 1.6% -עמדה האינפלציה על כ

וחולשה בייצוא מתונה צמיחה. 

 עיקר הייסוף במחצית השנה הראשונה)אל מול הדולר  6.8%-בייסוף השקל  ,
 (.בחודשים האחרונים לא ניכרת מגמת שינוי

עם חסמים לפיתוח –היצע גדול , במגמת עליה: מחירים  -שוק הדיור. 

פ סוכנות הדירוג הבינלאומית "ע -נותר מוגבלהשקעה בישראל סיכון ב-  
 .+Aהדירוג במטבע המקומי אושרר ל 

 בשנת  (. ג"מהתמ 4.2%) ₪מיליארד  39 -עמד על כ 2012בשנת יעד הגירעון
 (.ג"מהתמ 4.9%) ₪מיליארד  49-יעד זה עלה לכ 2013

23%  מהילדים מתחת לקו העוני 34%. העונימהאוכלוסייה מתחת לקו. 

 (.בנק ישראל) 2008בדומה לשנת  –שכר ריאלי במשק 

 

3 
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 סקירה מאקרו כלכלית

 :2014תחזית בנק ישראל לשנת 

 1.8%צפוי לעמוד על שיעור האינפלציה 

  1.25%צפויה לעמוד על ריבית בנק ישראל 

 3.5%צפויה לעמוד על צמיחת התוצר 

 :מדיניות בנק ישראל 

שמירה על ריבית נמוכה במטרה לתמוך בצמיחה ולמתן את הייסוף. 

שורה של צעדים להגבלת הסיכונים הגלומים במשכנתאות. 

 ח"המטהתערבות בנק ישראל בשוק. 

4 
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 סקירה מאקרו כלכלית

מדיניות הקיצוצים במענקים  צפוי כי תימשך , לאור האמור לעיל
אז   2003מדיניות זו החלה בשנת . ובתמיכות לרשויות המקומיות

שנים   10, 2013בשנת . ₪מיליארד  4.4 -מענקי האיזון עמדו על כ
 (.45%קיצוץ של ), ₪מיליארד  2.4 -לכמענקי האיזון ירדו , אחרי

 

 

 

מדיניות זו הולידה את חוק הרשויות העצמאיות שמטרתו הלוואות  
המועצה האזורית עמק יזרעאל  לפיו , מהרשויות האיתנות לממשלה

 .₪מיליון  3.5-תלווה למדינה כ

5 
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  סקירת נתונים כלליים

 מצב קיים
 

 נתונים דמוגרפיים•

 נתונים פיזיים•

 חברתיייםנתונים •

 
6 
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 נתונים כלליים –עמק יזרעאל

 תושבים 37,000 -כ אוכלוסייה
 בתי אב 9,750 -כ

הרביעית בגודלה לאחר מטה בנימין  
ועמק חפר ( 46,000)מטה יהודה ,  (51,000)
(39,000) 

יישובים  , (14)מושבים , (15)קיבוצים  סוגי התיישבות
 (2)כפרים בדואים , ( 7)קהילתיים 

 7 אשכול סוציו אקונומי

 5 פריפריאליות   מדד

 מרחק גדול יחסית, מ"ק 16 -כ בין יישובים ממוצע מרחקים

 דונם  350,000 -כ שטח שיפוט

7 
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 השוואה -נתונים כלליים 

 6,000  

 6,600  

 8,900  

 13,000  

15,500 

 -  5,000  10,000  15,000

 מטה אשר

 דרום השרון

 עמק יזרעאל

 עמק חפר

 מטה יהודה

 בתי אב

 21,000  

 25,500  

 36,000  

 40,000  

 45,500  

 -  10,000  20,000  30,000  40,000

 דרום השרון

 מטה אשר

 עמק יזרעאל

 עמק חפר

 מטה יהודה

 תושבים

 95  

 130  

 220  

 350  

520 

 -  100  200  300  400  500

 דרום השרון

 עמק חפר

 מטה אשר

 עמק יזרעאל

 מטה יהודה

 אלפי דונם, שטח שיפוט

9 

9.1 

12.4 

16 

16.1 

0 5 10 15 20

 דרום השרון

 עמק חפר

 מטה אשר

 מטה יהודה

 עמק יזרעאל

 ממוצע מרחקים

 2012/   2011נתוני שנים 
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 השוואה -נתונים כלליים 

4 

5 

6 

7 

8 

0 2 4 6 8

 מטה אשר

 עמק יזרעאל

 מטה יהודה

 עמק חפר

 דרום השרון

 מדד פריפריאליות

6 

6 

7 

8 

8 

0 2 4 6 8

 מטה אשר

 מטה יהודה

 עמק יזרעאל

 עמק חפר

 דרום השרון

 מדד סוציו אקונומי

3.20% 

3.5% 

3.9% 

4.8% 

5.5% 

0% 1% 2% 3% 4% 5% 6%

 מטה יהודה

 דרום השרון

 עמק יזרעאל

 עמק חפר

 מטה אשר

 (75מעל )שיעור קשישים 

30.7% 

33.0% 

33.7% 

34.5% 

34.80% 

28% 29% 30% 31% 32% 33% 34% 35% 36%

 מטה אשר

 דרום השרון

 עמק חפר

 עמק יזרעאל

 מטה יהודה

 (17עד )שיעור הילדים 

 2012/   2011נתוני שנים 

9 
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  סקירת נתונים כלליים

 מצב קיים
 

 

 נתונים כספיים

 

10 
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 שנה

 ביצוע-הכנסות

 גירעון/עודף
 ₪ אלפי 

 תקציב לנפש

 כ  "סה
  ₪אלפי 

שיעור 
השינוי  

לעומת שנה  
 קודמת

 כ  "סה
₪  

שיעור  השינוי לעומת 
 שנה קודמת

 

2014 252,000 0.4%-                -    6,700 3%-  

2013 253,061 3%-             (837)  6,900 4%-  

2012 260,478 7.5%            (584)  7,200 3% 

2011 242,123 12%            (999)  7,000 11% 

2010 215,307            (129)  6,300 

 היקף התקציב

11 
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מיליון  130 -למועצה גופי סמך המנהלים יחד תקציב בסך כ₪ ,
 כמפורט  , להם מעבירה המועצה תקציב על בסיס שוטף

 (:₪מיליוני , 2013נתוני שנת )

  הגוף
תקציב  

 שנתי

: מתוך זה
'  השתת
 מועצה

 הערות

 1.1 7.5 העמותה למען הזקן בעמק יזרעאל: יום-סב

המוסיקה  , העמותה לקידום המחול: אולפנא
 והאומנויות בעמק יזרעאל

4.8 1.0 

 - 2.2 קרן עמק יזרעאל

התרבות והספורט בעמק  , העמותה לקידום החינוך
 יזרעאל

 א"מהעמותה שרותי כהמועצה קונה  - 12.9

 חלק המועצה-מכסות המוטלות על השותפים 2.6 5.9 יזרעאליםהועדה המרחבית לתכנון ולבניה 

 מהחברה שירותיםהמועצה קונה  - 1.9 החברה הכלכלית לפיתוח עמק יזרעאל

 0.1 1 2000שגיא 

 2.7 6.3 עמותת הספורט כחול לבן

 - 1 מ"יזרעאל עפולה בע

 קונה מהחברה שירותיםהמועצה  - 21.0 יובלי העמק

 7.9 66.1 ועדים מקומיים ביישובים

 15.4 130.5 כ"סה

 גופי סמך

12 
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 היקף תקציבי ישיר וגופים קשורים

 היקף תקציבי הגוף

   ₪מיליון  252 -כ תקציב המועצה

   ₪מיליון  130 -כ תקציב גופי סמך

   ₪מיליון  100 -כ: מכללת יזרעאל  תקציב נותני שירותים קשורים
   ₪מיליון  17.5 -כ: מכבי אש

   ₪מיליון  7.5 -כ: א"מד

13 
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 פרק

תחזית ביצוע   2012ביצוע 

2013 

  2014תקציב 

 

 כ"סה הערות

   ח"אלש

שינוי  % 

לעומת  

שנה  

 קודמת

 כ"סה

   ח"אלש

  %

שינוי  

לעומת  

שנה  

 קודמת

 כ"סה

   ח"אלש

  %

שינוי  

לעומת  

שנה  

 קודמת

-9%  29,428 הנהלה כללית  30,280  3% 30,411  0.4% 

שירותים  

 מקומיים
45,468  6% 44,562  2%-  44,665  0.2% 

שירותים  

 ממלכתיים
136,097  10% 146,261  7% 144,753  1%-  

  גידול בפעילות מחלקת: 2013 -מ
 חינוך

-32%  21,283 33%  31,132 מפעלים  20,246  5%-  
גידול בפעילות מים : 2012 -ב

ירידה: 2013 -מ. וביוב  

תשלומים בלתי 

-7%  18,937 רגילים  11,513  39%-  12,001  4% 

הפרשה לקרנות פיתוח  : 2012 -ב
והנחות בארנונה ( ₪מיליון  4.3)

מיליון   8-לעומת כ₪ מיליון  10.3
בלבד בשנים לאחר מכן ₪   

כ  "סה

 תשלומים
261,062  7% 253,899  3%-  252,075  0.7%-  

 נומינלייםבסכומים *

 תשלומים -מגמות בתקציב 

14 
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 פרק

תחזית ביצוע   2012ביצוע 

2013 

  2014תקציב 

 

 ביצוע הערות

2012 

שינוי  % 

לעומת  

שנה  

 קודמת

תחזית  

 ביצוע

2013 

שינוי  % 

לעומת  

שנה  

 קודמת

 

 תקציב

2014 

שינוי  % 

לעומת  

שנה  

 קודמת

 

-5%  114,312 מיסים ומענקים  117,831  3% 120,760  2% 

-0.3%  12,748 שירותים מקומיים  11,037  13%-  10,649  3.5%-  

 שירותים ממלכתיים
94,915  12.5% 99,945  5% 99,249  0.7%-  

גידול : 2012 -מ
 בפעילות מחלקת

 חינוך

 מפעלים
34,022  36% 24,186  29%-  21,417  11%-  

גידול : 2012 -ב
. בפעילות מים וביוב

ירידה: 2013 -מ  

 -    - 62 -  4,481 תקבולים בלתי רגילים
החזר   – 2012בשנת 

 חד פעמי מקרנות

-3%  253,061 7.5%  260,478 כ תקבולים"סה  252,075  0.7%-  

(584) גרעון/ עודף   41%-  (838)  43% -    - 

 נומינלייםבסכומים *

 תקבולים -מגמות בתקציב 

15 
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 גירעונות מצטברים

 עמק חפר דרום השרון עמק יזרעאל מטה אשר מטה יהודה

29.3 

14.5 13.3 

3.8 

0.1 

 2012גירעון מצטבר בתקציב הרגיל נכון לשנת 
 השוואה למועצות אחרות

 (ח"מלש) 

16 
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 מקורות ההכנסות

 כ הכנסות  "סה
 ח"מיליון ש 252

עצמיות   69%
 ממשלה 31% ח"מלש 174

 ח"מלש 78

 מענק 0%

עצמיות   33%
 אחרות

 ח"מלש 57 

 ארנונה 67%
 ח"מלש 117

ארנונה   36%
 ממגורים

 ח"מלש 42

ארנונה   64%
 אחרת

 ח"מלש 75

17 
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44, 36% 

14, 12% 

31, 26% 

4, 3% 

8, 6% 
20, 17% 

 (2013, כ"אחוז מסה, ח"מלש)חיובי ארנונה 

 תעשיה משרדים שירותים ומסחר מגורים

 נכסים אחרים קרקע תפוסה אדמה חקלאית

 התפלגות חיובי ארנונה

גבייה מאזורי תעשייה  •
 :עיקריים

.  ת.א חוייב 2013 –בשנת •
כולל תחנת  )אלון תבור 

(  שלחברת החשמל הכח
 .₪מיליון  25.2 -בכ

 חוייב 2000שגיא  ת"אזה•
 .₪מיליון  1.6 -בכ

 

18 
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 כ: 2000שגיא-  
דונם  360

עם  , לתעשייה
 .מגדל העמק

 

כ: אילון תבור-  
דונם   1,300-כ

,  לתעשייה
זכויות בנייה של 

 ר"מ 460,000 -כ
שותפות עם   –

 .עפולה

 

 

 

 בקיבוצימפעלים 
מפעלי  )המועצה 

 (.העמק

 

 אזורי תעסוקה

19 
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 ארנונה משימושים מניבים

 (2013)חיובי ארנונה 

 סווג הנכס
 שטח  כ "סה
 (ר"מ)

 לנפש ₪ ד"ליח ₪

  1,212        4,543        1,312,330      מגורים

  381           1,429        195,099         משרדים שירותים ומסחר

  875           3,281        720,632         תעשיה

  103           387           180,532,836  אדמה חקלאית

  213           800           1,329,110      קרקע תפוסה

  566           2,124          -                   נכסים אחרים

  3,350        12,564     כ"סה

 2,138 8,021 כ בנטרול מגורים"סה

עמק  
 חפר

דרום 
 השרון

מטה  
 אשר

עמק  
 יזרעאל

מטה  
 יהודה

למגורים   שיעור ארנונה לא
 כ הארנונה"מתוך סה

40% 56% 60% 63% 52% 

ארנונה לנפש לא למגורים  
(₪ ) 

1,160 1,880 1,570 2,040 1,128 

 2012י נתוני ביצוע לשנת "עפ

20 

  25 -כ
ר "מ

 לנפש
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 2014נתוני שנת 

 התפלגות ההוצאות

21 
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 השוואת ההוצאה לנפש

22 

 2012נתוני שנת 
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 עלות נטו מקורות צבועים תשלומים

 2012ביצוע 
 

 ₪אלפי 

ביצוע ממוצע 
 ד"ליח
₪ 

 2012ביצוע 
 

 ₪אלפי 

ביצוע ממוצע 
 ד"ליח
₪ 

 2012ביצוע 
 

 ₪אלפי 

ביצוע ממוצע 
 ד"ליח
₪ 

  1,083             10,165             -                      -                    1,083             10,165            מנהל כללי

  604                5,671               -                      -                    604                5,671              מנהל כספי

  133                1,247               -                      -                    133                1,247              הוצאות מימון

            1,315           12,345                    -                      -               1,315           12,345    (למעט ביוב)פירעון מלוות 

  3,134             29,428             -                      3,134             29,428            כ הנהלה וכלליות"סה

                

  815                7,650             357                3,354             1,172             11,004            תברואה

  308                2,892             81                  765                389                3,657              שמירה ובטחון

  64                  598                442                4,151             506                4,749              תכנון ובנין עיר

  343                3,221             92                  861                435                4,082              נכסים ציבוריים

  101                949                93                  869                194                1,818              מבצעים ואירועים , חגיגות

  1,712             16,076           98                  918                1,810             16,994            )*(שירותים עירוניים שונים 

  140                1,310               -                      -                    140                1,310              פיתוח כלכלי

  1-                    9-                    2                    23                  1                    14                   פיקוח עירוני

                   4                  33                192             1,807                196             1,840    שירותים חקלאיים

  3,485             32,720           1,358             12,748           4,842             45,468            כ שירותים מקומיים"סה

 הוצאה נטו לפי פרקים

23 
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 הוצאה נטו לפי פרקים

 עלות נטו מקורות צבועים תשלומים

 2012ביצוע 
 

 ₪אלפי 

ביצוע ממוצע 
 ד"ליח
₪ 

 2012ביצוע 
 

 ₪אלפי 

ביצוע ממוצע 
 ד"ליח
₪ 

 2012ביצוע 
 

 ₪אלפי 

ביצוע ממוצע 
 ד"ליח
₪ 

  2,619             24,588           8,086             75,926           10,704           100,514          חינוך

  1,010             9,487             757                7,105             1,767             16,592            תרבות

  10                  91                    -                      -                    10                  91                   בריאות

  563                5,287             1,209             11,353           1,772             16,640            רווחה

  112                1,051               -                      112                1,051              דת 

  21                  193                21                  194                41                  387                 קליטת עליה

                 52                485                  36                337                  88                822    איכות הסביבה

  4,386             41,182           10,108           94,915           14,494           136,097          כ שירותים ממלכתיים"סה

                

  126-               1,179-            1,581             14,843           1,455             13,664            (כולל פירעון מלוות)מים 

  5                    44                  37                  352                42                  396                 נכסים

  9-                    87-                 139                1,301             129                1,214              חשמל

  0                    3                    219                2,053             219                2,056              מפעלים אחרים

              -178            -1,671             1,648           15,473             1,470           13,802    (כולל פירעון מלוות)מפעל הביוב 

  308-               2,890-            3,623             34,022           3,315             31,132            כ מפעלים"סה

                

            1,540           14,456                477             4,481             2,017           18,937    בלתי רגילים

  1,540             14,456           477                4,481             2,017             18,937            כ בלתי רגילים"סה

                

  12,236         114,896       15,566         146,166       27,802         261,062        כ כללי"סה

24 
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 השוואה -הוצאה נטו לפי פרקים 

 מטה יהודה מטה אשר עמק חפר עמק יזרעאל

 עלות נטו עלות נטו עלות נטו עלות נטו

 2012ביצוע 
 

 ₪אלפי 

ביצוע ממוצע 
 ד"ליח
₪ 

 2012ביצוע 
 

 ₪אלפי 

ביצוע ממוצע 
 ד"ליח
₪ 

 2012ביצוע 
 

 ₪אלפי 

ביצוע ממוצע 
 ד"ליח
₪ 

 2012ביצוע 
 

 ₪אלפי 

ביצוע ממוצע 
 ד"ליח
₪ 

  1,650              14,506            1,342              7,593              607                 7,210              1,083              10,165           מנהל כללי

  557                 4,895              1,593              9,010              508                 6,040              604                 5,671             מנהל כספי

  413                 3,628              117                 661                 184                 2,181              133                 1,247             הוצאות מימון

                901              7,922              1,066              6,030                 892            10,599              1,315            12,345  (למעט ביוב)פירעון מלוות 

  3,522              30,951            4,118              23,294            2,191              26,030            3,134              29,428           כ הנהלה וכלליות"סה

                  

  1,600              14,065            1,361              7,699              901                 10,703            815                 7,650             תברואה

  596                 5,238              498                 2,815              186                 2,210              308                 2,892             שמירה ובטחון

  509-                4,473-             62                   348                 143-                1,698-             64                   598                תכנון ובנין עיר

  617                 5,420              977                 5,527              208                 2,466              343                 3,221             נכסים ציבוריים

  20                   240                 101                 949                מבצעים ואירועים , חגיגות
                 -   

   
                 -   

                    52                     6  

  895                 7,868              418                 2,365              2,333              27,716            1,712              16,076           )*(שירותים עירוניים שונים 

  140                 1,310             פיתוח כלכלי
                 -   

   
                 -   

                  518                   92                 815                   93  

  46-                  550-                1-                   9-                  פיקוח עירוני
                 -   

   
                 -   

   
                 -   

   
                 -   

   

                120              1,055                 111                 628                 229              2,718                     4                   33  שירותים חקלאיים

  3,418              30,040            3,518              19,900            3,687              43,805            3,485              32,720           כ שירותים מקומיים"סה
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 השוואה -הוצאה נטו לפי פרקים 

 מטה יהודה מטה אשר עמק חפר עמק יזרעאל

 עלות נטו עלות נטו עלות נטו עלות נטו

 2012ביצוע 
 

 ₪אלפי 

ביצוע ממוצע 
 ד"ליח
₪ 

 2012ביצוע 
 

 ₪אלפי 

ביצוע ממוצע 
 ד"ליח
₪ 

 2012ביצוע 
 

 ₪אלפי 

ביצוע ממוצע 
 ד"ליח
₪ 

 2012ביצוע 
 

 ₪אלפי 

ביצוע ממוצע 
 ד"ליח
₪ 

  4,442              39,044           3,532              19,978           2,743              32,588           2,619              24,588          חינוך

  1,317              11,578           2,273              12,858           487                 5,782              1,010              9,487             תרבות

  125                 1,095              106                 602                 16                  185                 10                  91                 בריאות

  824                 7,239              807                 4,564              380                 4,514              563                 5,287             רווחה

  99                  872                 90                  508                 39                  464                 112                 1,051             דת 

    -                      -                    1                    5                    5                    54                  21                  193                קליטת עליה

                   -                      -                      -                      -                 -103            -1,219                  52                 485  איכות הסביבה

  6,807              59,828           6,808              38,515           3,566              42,368           4,386              41,182          כ שירותים ממלכתיים"סה

                  

    -                      -                    94-                 530-               41-                 491-               126-               1,179-           (כולל פירעון מלוות)מים 

  164                 1,438                -                      -                    158                 1,874              5                    44                 נכסים

    -                      -                      -                      -                      -                      -                    9-                    87-                חשמל

  271                 2,385              264                 1,494              250-               2,970-            0                    3                   מפעלים אחרים

                 11                 100               -197            -1,117                 372              4,416               -178            -1,671  (כולל פירעון מלוות)מפעל הביוב 

  446                 3,923              27-                 153-               238                 2,829              308-               2,890-           כ מפעלים"סה

                  

             2,167           19,047              2,809           15,893                 577              6,851              1,540           14,456  בלתי רגילים

  2,167              19,047           2,809              15,893           577                 6,851              1,540              14,456          כ בלתי רגילים"סה

                  

 26  16,360          143,789        17,226          97,449          10,259          121,883        12,236          114,896       כ כללי"סה
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 מקורות המימון

 מטה יהודה מטה אשר עמק חפר עמק יזרעאל

 כ"סה
 ₪באלפי 

 ד"ממוצע ליח
 ח"בש

 כ"סה
 ₪באלפי 

 ד"ממוצע ליח
 ח"בש

 כ"סה
 ₪באלפי 

 ד"ממוצע ליח
 ח"בש

 כ"סה
 ₪באלפי 

 ד"ממוצע ליח
 ח"בש

בניכוי מקורות )כ הוצאה נטו "סה
  16,360           143,789         17,226           97,449           10,259           121,883         12,236           114,896          (צבועים

                   :מקורות המימון

  4,725             41,527           4,700             26,591           5,667             67,331           4,378             41,107            )*(ארנונה ממגורים 

  8,148             71,613           6,954             39,337           3,769             44,782           7,549             70,890            ארנונה אחרת

    -                      -                      -                      -                    31                  373                7                    62                   אגרות

    -                      -                    701                3,963             150                1,782               -                      -                     השתתפות מוסדות

    -                      -                      -                      -                      -                      -                    181                1,701              הכנסות מימון

            3,229           28,382             4,737           26,799                659             7,831                  59                552    מענקים כלליים ומיוחדים

  16,102           141,522         17,092           96,690           10,277           122,099         12,174           114,312          כ"סה

                    

               258             2,267                134                759                  18                216                 -62               -584    (גירעון/ )עודף 
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 שנתיסכום השתתפות   
 (2014י נתוני תקציב לשנת "עפ)

 אופן ההקצאה

 ₪ 100,000 -כ טיאוט רחובות
 –שליש נוסף , שליש מהסכום מחולק שווה בין היישובים

 ושליש  לפי מספר התושבים, לפי שטח הכבישים

 לפי גודל היישוב ₪ 500,000 -כ גזם וריסוקו 

 .מחולקים באופן שווה בין היישובים ₪ 400,000 -כ אחזקת כבישים פנימיים  

 לפי גודל האוכלוסייה ₪ 1,200,000 -כ חשמל תאורת רחובות 

 .מחולקים באופן שווה בין היישובים ₪ 570,000 -כ גינון ונוי  

 ₪ 2,300,000 -כ הועד במנהל השתתפות 
כאשר חלק מהסכום הינו מרכיב , מחולק בין היישובים

 .התושבים' קבוע וחלקו ניתן ליישוב לפי מס

 ₪ 2,840,000-כ " צבוע"החזר שאינו 
ההחזר   –מסך גביית  ארנונה בפועל  באותו יישוב,7.56%

 מתייחס גם למגורים וגם לעסקים

   ₪מיליון  8 -כ כ"סה

 הישוב
שנתי  תקציב  

 (  ח"מלש)

  1.1           אלון הגליל

  1.4           אלוני אבא

  1.6           אלונים

  3.2           אחוזת ברק

  0.3           בית זייד

  0.9           בית שערים

  1.4           בית לחם הגלילית

  0.9           בלפוריה

  2.3           גזית

  2.7           גבעת אלה

  2.1           גניגר

  1.9           גבת

  0.5           דברת

  2.8           הושעיה

  2.0           היוגב

  1.1           הרדוף

  1.5           כפר ברוך

  1.6           יפעת

  0.8           חנתון

  0.4           כפר גדעון

  1.1           כפר החורש

  0.7           מנשייה זבדה

  1.9           מזרע

  0.8           מושב מרחביה

  1.7           קיבץ מרחביה

  4.1           נהלל

  0.3           סוועאד חמירה

  2.0           עדי

  1.5           עין דור

  2.9           ציפורי

  1.1           רמת דוד

  4.3           שמשית

  1.1           שדה יעקב

  1.7           שריד

  4.9           תל עדשים

  1.3           תמרת

  4.3           כפר יהושע

  66.1         כ"סה

 ועדים מקומיים

 :  תחום הנוערבתקצוב המועצה משתתפת  ,בנוסף
המתחשב במספר  י מודל "עפ, משרות ליישוב 2 -ל 0.75בין :  נוערמדריכי משרות •

 .  ₪מיליון  3 -ככ "התלמידים ובסה
 פעולות נוער •
 מנהלה •
 הסעות •

28 
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 מיסי ועד מקומי –ארנונה 

 ר"למ ₪ 26.18

 7.56%" צבוע"החזר שאינו 
 ר"למ ₪ 1.90 -כ

 !!!ר "למ 19₪ -כ

 ועד מקומי מועצה

 ר"למ ₪ 10-30

 ר"למ ₪ 1.90 -כ

 ר"למ ₪ 16-36

 (הערכה" )צבוע"החזר 
 ר"למ ₪ 3.9 -כ ר"למ 3.9₪ -כ

 ( נטו) בים"מדתקצוב 
 ר"למ ₪ 1.3 -כ

29 
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 מיסי ועד מקומי –ארנונה 

 מטה אשר דרום השרון עמק חפר

 ר"למ ₪ 32.68 ר"למ  ₪ 31.63 ר"למ  ₪ 33.87 תעריף ארנונה

 18% 17.5% 30% החזר לא צבוע

  החזרים נוספים
 (הערכה)

 16% 4.5% -כ ר"למ ₪ 1.26

שנשאר   סכום
 במועצה

 ר"למ ₪ 22 -כ ר"למ ₪ 24.5 -כ ר"למ 22.5₪ -כ

 + 16% + 29% + 18% יזרעאל. לע בהשוואה

 החזרים ליישובים ותעריף נטו למועצה
 דוגמאות ממועצות אחרות

30 

   רחובות תאורת עבור ר"למ ₪ 1.26 + ומעסקים ממגורים 30% – חפר עמק
  עסקים מארנונת 50%-20% + ליישוב קבוע ₪ 48,000 + ממגורים 17.5% – השרון דרום

 ההכנסות בהיקף כתלות
 -כ) תאורה ואחזקת חשמל תשלום + מעסקים 30% + ממגורים 18% – אשר מטה

  בממוצע ₪ 25,000 -כ מוניציפאלי מלווה תקן מעלות 25% + (ליישוב בממוצע 55,000₪
  .(ליישוב
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 פירעון מלוות ועומס מלוות

2% 

3% 

4% 

3% 

2% 

5% 

2% 

2% 

4% 

2% 

7% 

5% 
6% 

7% 

4% 

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

 מטה יהודה עמק חפר דרום השרון מטה אשר עמק יזרעאל

 שיעור פירעון המלוות השנתי מתוך התקציב
 2012נתוני שנת 

 ביוב

 אחרות

 כ"סה

13% 

22% 

13% 

22% 
27% 26% 

15% 

6% 

18% 20% 

39% 
37% 

19% 

41% 

47% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

 מטה יהודה עמק חפר דרום השרון מטה אשר עמק יזרעאל

 שיעור עומס המלוות מתוך התקציב
 2012נתוני שנת 

 ביוב

 אחרות

 כ"סה
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 לסיכום התקציב הרגיל

32 

היקף תקציב הולך וקטן 

תקציב נשען על הכנסות ארנונה שלא למגורים 

ארנונה למגורים נמוכה ביחס למועצות אחרות 

ההוצאה לנפש דומה לזו שבמועצות אחרות 

הוצאה נטו לנפש נמוכה ביחס לזו שבמועצות אחרות 

מועצה נטולת מענק 

החזרים ליישובים גבוהים באופן יחסי 

שיעור פירעון המלוות מתוך התקציב גבוה יחסית 

עומס המלוות שלא לביוב גבוה ביחס לתקציב 
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 לשנים     , שנתי-תקציב הפיתוח הדו

, ₪מיליון  93 -לכהסתכם  2012-2013
 :מתוכם

 

  16 -כ: ס העמק המערבי בקיבוץ יפעת"בי  
 (ח"מלש

ח"מלש 11 -כ: אולם ספורט ביפעת   

ח"מלש 9.5: ס עמקים תבור במזרע"בי 

ח"מלש 7.5: ס יסודי אחוזת ברק"בי 

  תשתיות, פיתוח מבני חינוך וציבור: וכן  ,
 .ועבודות שונות

 כ שימושים  "סה פירוט
כ מקורות  "סה

 חיצוניים  
כ פער בין  "סה

 מקורות לשימושים  

  4,500            11,300       15,800        יפעת  .העמק המערבי ק

  600                 600             ס יפעת"מגרש ספורט  בי
 עמקים תבור  

  4,000           5500  9,500           מזרע. ק
  2500ס יסודי אחוזת ברק "בי

  4,000           3500  7,500           ר  "מ

  1,000           5000  6,000           ס שדה יעקב"בי

  120              230  350             תכנון   -ס הרדוף  "בי

  6,000              6,000           ***  גני ילדים  -חומש קטן  

  1,500           3500  5,000           משרד התחבורה  

  1,100              1,100           אחזקת כבישי גישה במועצה  

  3,500           1300  4,800           בית המועצה
החלפת גגות אסבסט אולם  

  200                 200             שריד  + יסודי נהלל 

  6,400              6,400           ל  "בטיחות ופתיחת שנה
אחזקת מתקני משחקים  

  600                 600             מוסדות  המועצה  
 -פרויקט אולמות ספורט 

  6,500           4500  11,000        יפעת
 -פרויקט אולמות ספורט 

  3,600           5200  8,800           הושעיה  

  800                 800             שמשית רב תכליתי  
  800                 800             אולם תרבות יפעת  
  550                 550             דרישות כיבוי אש

  100                 100             סקר מבנים  
  130                 130             אמפי נהלל  
  250                 250             אולם גורן  

  1,100           800  1,900           פיתוח מתחם ציבורי חנתון  

עוז  )עמדות עבודה למורים  
  1,500           0  1,500           ( לתמורה 

כבישים לאולם ספורט יפעת   
  2,000              2,000           כבישים וחניה, הנגשה  -

  500                 500             ס שדה יעקב"מרכז הסעים בי
  1,200              1,200           מ  "שונות בצ

  52,550       40,830     93,380      כ צרכים נטו  "סה

 תקציב פיתוח
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 34.1  

 18.5  
 28.6  

   32.0  
(48%) 

 18.4  
(50%) 

 16.3  
(36%) 

0

20

40

60

2012 2011 2010 

התפלגות התקבולים בתקציב הבלתי 
 (₪מיליוני )רגיל 

 (כולל מלוות והקצבה מתקציב רגיל)מקורות עצמיים  השתתפויות

 66.1  

 36.9  

 44.9  

 50.4  

 35.6  
 39.4  

0

20

40

60

2012 2011 2010 

 (₪מיליוני )הבלתי רגיל סך התקציב 

 סך התשלומים סך התקבולים

 תקציב פיתוח

ההוצאות בתקציב , בפועל
עמדו על   2012 -הפיתוח ב

  32מתוכם , ח"מלש 50.5-כ
מומנו ממקורות   ח"מלש

 .עצמיים של המועצה
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 צרכי פיתוח

  שים"מטשדרוג 
לטיפול שלישוני  

בהתאם  
להנחיות משרד  

  –הבריאות 

 70-65 -כ
  ₪מיליון 

שיקום תשתיות  
הביוב הישנות  

  –ביישובים 

  ₪מיליון 75 -כ

שיקום תשתיות  
המים הישנות 

  –ביישובים 

   ₪מיליון  40 -כ

 

 

 

פיתוח מבני  
ציבור ומבני  

על בסיס  , חינוך
הפיתוח בשנים  

  -כ –קודמות 
 ₪מיליון  10-7

 בכל שנה
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 תחזית תקציבית
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 12,480  

 13,250  

 14,002  

 14,736  

 15,370  

 15,988  

 16,589  

 17,173  
 17,648  

 12,000

 13,000

 14,000

 15,000

 16,000

 17,000

 18,000

 ד במועצה"צפי יח
 גידול אוכלוסייה שנתי ממוצע- 

מהתכנית האסטרטגית  ) 2.2%
 (.למועצה

 
41% -כ גידול אוכלוסייה כ"סה 

 
17,000 -כ תוספת של כ"סה  

 2030עד , תושבים
 
צפוי להביא את המועצה ל-

 2030 -תושבים ב 53,000

 37,440  

 39,750  

 42,005  

 44,207  

 46,111  

 47,965  

 49,767  

 51,520  

 52,945  

 37,000

 39,000

 41,000

 43,000

 45,000

 47,000

 49,000

 51,000

 53,000

 אוכלוסייה במועצהצפי 

 תחזית אכלוס

 י נתוני תכנית האסטרטגית של המועצה"עפ
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 למגוריםצפי לתוספת הכנסות מארנונה 

26.18  ר"למ  ₪ –תעריף   
 150 ממוצע -ד "ר בנוי ליח"מ

 90% גבייה מהשוטף
 7.56% העברות ליישובים
 .מובא בפרק תשלומים בלתי רגילים, 8% –אחוז הנחות בארנונה 

סך תוספת ההכנסות השנתית  •
מיליון   18.5 -כ: 2030 -הצפויה ב

₪ 
 
סך ההכנסות מארנונה יעמוד  •

לפני  , לנפש 2,600 -בממוצע  על כ
 .הנחות

 
 3,350 -במצב הקיים : תזכורת•

 .  לנפש הכנסות מארנונה ₪

 תוספת הכנסות מארנונה

 מגוריםלצפי לתוספת הכנסות מארנונה שלא 
 ללא תוספת שטחי תעסוקה – הנחת הבסיס

0

5

10

15

20

 1.6  

 4.1  

 6.5  

 8.9  

 11.0  

 13.0  

 15.0  

 16.9  

 18.5  

י 
ונ

לי
מי

₪ 

 תוספת הכנסות מצטברות מארנונה
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 ההוצאה כיום עומדת על כ –מנהל כללי ומנהל כספי- 
הונח כי תחל ירידה הדרגתית בהוצאה  . לנפש ₪ 460

למועצות אזוריות  בדומה , 420₪של עד לרמה , לנפש
 (.מטה בנימין, מטה יהודה)גדולות 

 

 

 

מיליון  5.7 -צפויה תוספת של כ, 2030 -ב₪. 

 (ח"במלש)מנהל כללי ומנהל כספי  –תחזית לתוספת הוצאות שנתית 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

0.2 0.7 1.2 1.7 1.9 2.0 2.1 2.1 2.1 3.2 3.6 4.0 4.4 4.7 5.1 5.4 5.7 

 תחזית הוצאות
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להתחייבויות לזמן , י לוח הסילוקין הקיים"עפ: מ"פרע
 .  ארוך

 

 

 

 

 

 2030ההתחייבויות הנוכחיות מסתיימות בשנת  . 

 חדשות  נטילת הלוואות בהמשך יובא תרחיש המניח
 .לצרכי פיתוח

 

(ח"באלש הוצאה שנתית לפירעון מלוות ללא לקיחת הלוואות חדשות  (  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

              
12,817  

          
11,096  

          
10,502  

               
 9,318  

              
10,854  

               
 9,929  

               
 8,773  

               
 7,219  

               
 5,554  

               
 3,265  

               
 2,572  

               
 2,364  

               
 2,287  

               
 1,578  

               
    518  

               
    171  

               
      -    

 תחזית הוצאות
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נטו   ₪ 870 -ההוצאה כיום עומדת על כ: שירותים מקומיים
ההוצאה עבור האוכלוסייה המתווספת תעמוד על  הונח כי . לנפש

 .מתוך הנחה של יתרון לגודל, נטו לנפש ₪ 690 -כ

 

 

 

 

 

 בהוצאות נטו ₪מיליון  14 -צפוי גידול של כ, 2030עד. 

 

(ח"במלש)שירותים מקומיים  -תוספת הוצאות מצטברות   

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

         
1.2  

         
2.1  

         
3.1  

         
4.0  

         
5.0  

         
5.9  

         
6.8  

         
7.6  

         
8.4  

         
9.1  

         
9.9  

        
10.6  

        
11.4  

        
12.1  

        
12.8  

        
13.4  

        
14.0  

 תחזית הוצאות
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 1,300 -ההוצאה כיום עומדת על כ: ממלכתייםשירותים 
הונח כי ההוצאה עבור האוכלוסייה  . נטו לנפש ₪

מתוך הנחה  , נטו לנפש ₪ 1,100 -המתווספת תעמוד על כ
 .לגודלשל יתרון 

(ח"במלש)שירותים ממלכתיים  -תוספת הוצאות מצטברות   

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

         
1.5  

         
2.7  

         
3.9  

         
5.1  

         
6.3  

         
7.4  

         
8.6  

         
9.6  

        
10.6  

        
11.5  

        
12.5  

        
13.4  

        
14.4  

        
15.3  

        
16.2  

        
17.0  

        
17.7  

 בהוצאות נטו ₪מיליון  17.7 -כצפויה תוספת של , 2030בשנת. 

 תחזית הוצאות
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  -תשלומים בלתי רגילים 

8%הונח כי שיעור ההנחות יעמוד על : הנחות בארנונה. 

  ללא גידול: פנסיהתשלומי. 

לא יחול שינוי בתשלומים בלתי רגילים אחרים  . 

(ח"במלש) תשלומים בלתי רגילים –תוספת הוצאות מצטברות  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

         
0.1  

         
0.3  

         
0.4  

         
0.5  

         
0.6  

         
0.7  

         
0.8  

         
0.9  

         
1.0  

         
1.1  

         
1.2  

         
1.3  

         
1.4  

         
1.4  

         
1.5  

         
1.6  

         
1.7  

 תחזית הוצאות
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 סיכום -שינויים חזויים בתקציב 

 2030 2029 2028 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 ההוצאה

מנהל כללי  
 וכספי

0.2   0.7   1.2   1.7   1.9   2.0   2.1   2.1   2.1   3.2   3.6   4.0   4.4   4.7   5.1   5.4   5.7   

   12.5-   12.3-   12.0-   10.9-   10.2-   10.2-  9.9-  9.3-  7.0-  5.3-  3.7-  2.6-  1.7-  3.2-  2.0-  1.4-   0.3 (שינוי)מ "פרע

שירותים 
 מקומיים

1.2   2.1   3.1   4.0   5.0   5.9   6.8   7.6   8.4   9.1   9.9   10.6   11.4   12.1   12.8   13.4   14.0   

שירותים 
 ממלכתיים

1.5   2.7   3.9   5.1   6.3   7.4   8.6   9.6   10.6   11.5   12.5   13.4   14.4   15.3   16.2   17.0   17.7   

תשלומים בלתי 
 רגילים

0.1   0.3   0.4   0.5   0.6   0.7   0.8   0.9   1.0   1.1   1.2   1.3   1.4   1.4   1.5   1.6   1.7   

סך תוספת 
 ההוצאות

3.3  4.4  6.6  8.2  12.0   13.4   14.5   14.8   15.1   15.7   17.2   19.2   21.3   22.7   23.7   25.1   26.6   

תוספת 
 ההכנסות

1.6  2.8  4.1  5.3  6.5  7.7  8.9  10.0   11.0   12.0   13.0   14.0   15.0   15.9   16.9   17.7   18.5   

  8.1-  7.4-  6.8-  6.7-  6.3-  5.2-  4.2-  3.7-  4.1-  4.9-  5.6-  5.7-  5.5-  2.8-  2.5-  1.6-  1.8- גירעון/ עודף

 .מראה את המצב בו המועצה לא נוטלת הלוואות חדשות: תרחיש בסיס

 סיכום -תחזית תקציב 
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גם ללא נטילת  
,  הלוואת חדשות
רואים כי כבר  

  2018בשנת 
צפויה המועצה  
להיכנס לגירעון  

, משמעותי
המעמיק 
עד , בהדרגה

לגירעון מובנה  
מיליון   8 -של כ

 .  2030בשנת  ₪

 גירעון צפוי

 14.8  

 21.3  

 26.6  

 10.0  

 15.0  

 18.5  

 -2.5  
 -5.5  

 -5.6   -4.1  
 -4.2  

 -5.2  

 -6.3  
 -6.8   -8.1  -10

-5

0

5

10

15

20

25

30

ללא , ח"במלש)התפתחות צפויה של הגירעון בתקציב השוטף 
 (נטילת הלוואות חדשות

 גירעון/ עודף תוספת ההכנסות סך תוספת ההוצאות
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חדשות הלוואות ללא - הבסיס תרחיש 
האחרונות בשנים ,בפועל -    

 
 
 
 
 

 
תרחישים שני נבחנו ,הצפויה הוודאות חוסר בשל: 

1. שנה בכל ₪ מיליון 5.7 של בהיקף הלוואות 
2. שנה בכל ₪ מיליון 10 של בהיקף הלוואות 

 

3.5% של שנתית בריבית ,שנה 20 פני על יפרסו ההלוואות כי הונח. 
2030 שנת עד הינה התחזית. 
התחזית של הזמן מטווח חורגות המועצה התחייבויות. 

 

 
 

 

 הלוואות לצרכי פיתוח

2011 2012 

   ₪מיליון  50 -כ   ₪מיליון  36 -כ סך תקציב בלתי רגיל

   ₪מיליון  20 -כ   ₪מיליון  8.5 -כ מימון מועצתי
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(ח"מיליוני ש י תרחישים"עפ –הוצאה שנתית לפירעון מלוות   (  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

הלוואות פירעון ללא 
 חדשות

12.8 11.1 10.5 9.3 10.9 9.9 8.8 7.2 5.6 3.3 2.6 2.4 2.3 1.6 0.5 0.2 0 

 בכל שנה₪ מיליון  7.5בהיקף   הלוואות חדשות – 1תרחיש 

 – מ"לפרעתוספת 

 1תרחיש 
0   0.5     1.0     1.5     2.0     2.5     3.1     3.6     4.1     4.6     5.1     5.6     6.1     6.6     7.1 7.6     8.2   

כ הוצאה  "סה
 1תרחיש  -מ"לפרע

12.8   13.3     12.1     12.0   11.4     13.4       13.0     12.3     11.3     10.1     8.4     8.2     8.5     8.9     8.7     8.2     8.3   

 בכל שנה₪ מיליון  10הלוואות חדשות בהיקף  – 2תרחיש 

 – מ"לפרעתוספת 

 2תרחיש 
0   0.7     1.4     2.0   2.7   3.4   4.1     4.8     5.4   6.1     6.8   7.5   8.2   8.8   9.5     10.2   10.9   

כ הוצאה  "סה
 2תרחיש  -מ"לפרע

                      
12.8   

          
13.5   

          
12.5   

          
12.5   

          
12.0   

          
14.3   

          
14.0   

          
13.5   

          
12.7   

          
11.7   

          
10.1   

          
10.0   

          
10.5   

          
11.1   

          
11.1   

          
10.7   

          
11.0   

 הלוואות לצרכי פיתוח
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בהנחה שהמועצה  
תיטול מלוות בסך  

  ח"מלש 7.5של 
הגירעון  , בשנה

צפוי   2030 -השנתי ב
  16 -לכלהעמיק 

 .ח"מלש

 

בהנחה שסכום  
המלוות השנתי  

  10יעמוד על 
צפוי  , ח"מלש

הגירעון  השנתי 
  19 -לכלהעמיק 

 .2030בשנת  ח"מלש

 ם"בפרעהתפתחות הגירעון כתלות 

4.9 
5.2 

8.1 
8.4 

10.8 

16.3 

4.9 

9.6 

12.7 

19.0 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

כתלות  -התפתחות צפויה של הגירעון בתקציב השוטף 
 (  ח"במלש)במלוות חדשות 

 ח בשנה"מלש 10תוספת    -גירעון צפוי  ח בשנה"מלש 7.5תוספת    -גירעון צפוי  ללא תוספת מלוות -גירעון צפוי 
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הגירעון העלול להיווצר בתקציב השוטף  , לפי התחזית שהובאה לעיל
מיליון   19-8 -בכשל המועצה כתוצאה מגידול האוכלוסייה הצפוי נאמד 

 .בשנה ₪

התחזית מתבססת על הנחות שמרניות בכל הנוגע להוצאות הצפויות  
 .של המועצה

 

,  "מ"רן חקלאי כלכלה אורבנית בע"י "פ חוות דעת נוספת שבוצעה ע"ע
 .כמובא בנספח, (₪מיליון  44 -כ)צפוי גירעון גדול יותר 

 גירעון צפוי
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   -המלצות 

נושאים פוטנציאליים  

 לבחינה מעמיקה
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 צמצום הוצאות

50 
64 



 שינוי מודל תקצוב יישובים

אחוז   –העברה ליישובים 
 מגבייה

ביחס למצב   תוספת גבייה למועצה
 שטחים קיימים  מ -קיים

ביחס למצב   תוספת גבייה למועצה
 שטחים עתידיים  מ -קיים

2030 -סך תוספת גבייה שנתית  

5% 1.0 0.5 1.5 

3% 1.7 0.8 2.5 

 קביעת קריטריונים חדשים לתקציב המועבר ליישובים הצבוע לניהול•
 ללא תלות במספר תושבים, הקפאת ההחזרים הצבועים לניהול•

ליישובים ₪מיליון  2.8 -מועברים החזרים בלתי צבועים בסך של כ, כיום. 

עשוי הגירעון שהוצג בתרחיש  , במידה ושיעור ההחזר מגביית הארנונה ירד
 (:₪במיליוני )כמפורט , הבסיס לרדת
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 קיצוץ רמת השירות לתושב

קיצוץ בהוצאה 
ביחס   –נטו לנפש 

 לתרחיש הבסיס

חסכון ביחס למתן 
שירותים במצב הקיים  

 (ח"מלש)

חסכון שנתי ביחס  
לתרחיש הבסיס בשנת  

(ח"מלש) 2030  

סך החיסכון 
  השנתי ביחס

 לתרחיש הבסיס

5% 4.0   1.6  5.6 

10% 8.0  3.3 11.3 

15% 11.9 4.9 16.8 

בהוצאה נטו של המועצה בפרקי השירותים המקומיים   5%קיצוץ גורף של •
 .  ביחס לתרחיש הבסיס, בשנה ₪מיליון  5 -והממלכתיים שקול לחיסכון של כ

והיתר  , מתקבל מחיסכון בשירותים לאוכלוסייה הקיימת( ח"מלש 4 -כ)רוב החיסכון •
 .מחיסכון ביחס להוצאה המתוכננת לתושבים העתידים להצטרף

 לכההוצאה לתושב בפרקי השירותים המקומיים והממלכתיים מסתכמת- 
 .בשנה נטו ₪ 2,200

כמפורט, תרחיש הבסיס צפוי להשתנות, במידה וההוצאה לתושב תרד: 
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 סדרי עדיפויות בפיתוח

תוספת 
הלוואות 
שנתית  

 (ח"מלש)

תוספת שנתית לפירעון המלוות 
2030בשנת ( ח"מלש)  

0 0 

3.5 3.8 
7.5 8.2 

10.0 10.9 

הגירעון השנתי   , בשנה ₪מיליון  3.5 -בהנחה שתוספת ההלוואות השנתית תעמוד על כ•
 .₪מיליון 3.8 -בכצפוי לעלות  2030שהוצג בתרחיש הבסיס לשנת 

הגירעון השנתי   , בשנה ₪מיליון  3.5 -בהנחה שתוספת ההלוואות השנתית תעמוד על כ•
 .₪מיליון 3.8 -בכצפוי לעלות  2030שהוצג בתרחיש הבסיס לשנת 

הגירעון השנתי  , בשנה ₪מיליון  10 -בהנחה שתוספת ההלוואות השנתית תעמוד על כ•
 .₪מיליון  11 -בכ לעלותצפוי  2030לשנת בתרחיש הבסיס שהוצג 

 .כי לא תילקחנה הלוואות חדשותתרחיש הבסיס מניח •
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 בחינת תחום התרבות והספורט

   2014תקציב     2013ביצוע     2013תקציב     2012תקציב  

3,665,000- תרבות         -3,757,000       -4,555,332       -4,347,000  

570,000- ספריות            -431,000          -534,253          -528,500  

7,023,000- נוער         -7,037,000       -7,378,350       -7,262,000  

      -5,187,000       -5,044,431       -4,755,000  -4,846,000 ספורט   

16,592,000-  כ  "סה      -15,980,000     -17,512,366     -17,324,500  

 השוואה - וספורטעלות תרבות 
 2012נתוני 

 מטה יהודה מטה אשר עמק חפר עמק יזרעאל

 1,022 2,730 597 1,864 ד"ליח -ממוצעת ברוטו הוצאה

747               2,273               487  1,010              ד"ליח -הוצאה ממוצעת נטו   

 254 752 836 732 לנפש -הוצאה ממוצעת נטו 

  11,578             12,858             5,782               9,487              (₪אלפי )עלות נטו כ "סה

 4.9% 6.7% 2.7% 6.4% שיעור ההוצאה מתוך התקציב

 3.6% 5.2% 2.0% 3.6% שיעור ההוצאה נטו מתוך התקציב
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 ספורט
  2,500,000       תמיכה בעמותת הספורט

  967,000          אחזקת אולמות

  450,000          בריכת שחייה

  370,000          מינהל

  365,000          פרויקט אורח חיים פעיל

  200,000          תמיכה בעמותת כדורסל

  150,000          סל ספורט לאגודות

  85,000            ס"סל ספורט לבי

  50,000            ספורט אחרותתמיכה בעמותות 

  50,000            בהשתתפות בפעולות ספורט

  5,187,000 כ"סה

48% 

19% 

9% 

7% 

7% 

4% 
3% 

 התפלגות הוצאות הספורט

 תמיכה בעמותת הספורט

 אחזקת אולמות

 בריכת שחייה

 מינהל

 פרויקט אורח חיים פעיל

 תמיכה בעמותת כדורסל

 סל ספורט לאגודות

 ס"סל ספורט לבי

 תמיכה בעמותות ספורט

 בהשתתפות בפעולות ספורט

 בחינת תחום התרבות והספורט
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 תרבות   
  1,765,000       פעולות תרבות

  1,000,000       סל תרבות

  500,000          מינהל

  450,000          אולם תרבות יפעת

  200,000          פרסום

  140,000          תמיכה במוזיאונים  

  85,000            פינה בעמק

  80,000            חוג ידיעת הארץ

  75,000            השתתפות בתרבות ביישובים

  52,000            שימור אתרים

  4,347,000 כ"סה

41% 

23% 

11% 

10% 

5% 
3% 

 התפלגות הוצאות תרבות

 פעולות תרבות

 סל תרבות

 מינהל

 אולם תרבות יפעת

 פרסום

 תמיכה במוזיאונים  

 פינה בעמק

 חוג ידיעת הארץ

 השתתפות בתרבות ביישובים

 שימור אתרים

 בחינת תחום התרבות והספורט
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 בחינת תחום התרבות והספורט
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   2014תקציב     2013ביצוע     2013תקציב     2012תקציב  

  31,404               31,368                   31,352                        27,629 על יסודי

  24,350               24,406                   24,394                       24,186 הסעות

  22,073               22,700                   22,720                       17,322 קדם יסודי

  15,787               16,236                   16,232                       14,317 יסודי

  3,722                3,888                    3,890                         4,036 מינהל

  3,367                3,181                    3,180                         2,831 שירותים שונים

  2,980                2,992                    2,988                          2,720 אבטחה

  2,405                2,407                    2,411                         2,090 שירות פסיכולוגי

  2,267                2,164                    2,169                         2,184 חינוך גבוה

  108,355  109,342 109,336 100,423 כ"סה

 השוואה - חינוךעלות 
 2012נתוני 

 מטה יהודה מטה אשר עמק חפר עמק יזרעאל

  7,280                 17,999               9,541                 11,294              ד"ליח -ממוצעת ברוטו הוצאה

  2,519                    3,033                    2,507                    2,763                   ד"ליח  -הוצאה ממוצעת נטו 

24,588       (₪אלפי )עלות נטו כ "סה  32,588  19,978        39,044  

 35% 44% 43% 39% שיעור ההוצאה מתוך התקציב

 12% 7% 11% 9% שיעור ההוצאה נטו מתוך התקציב

 בחינת תחום החינוך
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29% 

23% 
20% 

15% 

3% 
3% 

3% 2% 2% 

 (2014)התפלגות הוצאות החינוך 

 על יסודי

 הסעות

 קדם יסודי

 יסודי

 מינהל

 שירותים שונים

 אבטחה

 שירות פסיכולוגי

 חינוך גבוה

 עלות נטו ממוצעת לתלמיד המועצה

 3,000 עמק יזרעאל

 יהודהמטה 
 6,150 (גבוהה במיוחד של הסעות עלות) 

 3,500 מטה אשר

  3,400 עמק חפר

  תלמידים
 (ס"בתי)

בתי ספר  
 יסודיים

בתי ספר  
על  

 יסודיים

כ "סה
כיתות  

 ס"בי

  ממוצע
תלמידים  

 לכיתה
  י"גנ

 הערות (הערכה)

עמק 
 90 25 333 3 12  8,311       יזרעאל

  -ו, ישיבה תיכונית, בנוסף
מ"לחנס "בתי 2  

מטה 
 80 24 266 5 13  6,324       יהודה

מ"לחנס "בתי 3 59 25 226 6 8  5,606       מטה אשר  

מ"לחנס "בי 76 24 402 3 8  9,601       עמק חפר  

 בחינת תחום החינוך

 .  2011, ס"למנתוני 

 2012, תקציבי ביצוע
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 צמצום עלויות
 מיחזור
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 צמצום עלויות

 צריכת משאבים

 חשמל

 מים

 רכש

 דלק

 התייעלות אנרגטית

61 

75 



 צמצום עלויות

חינוך
 בקרת הסעות 

בקרת הדיווחים 
 למשרד הפנים

 תחזית תלמידים

 בקרת הסעות ודיווחים בחינוך
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הגדלת הכנסות 

 בתקציב השוטף

63 
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 פוטנציאל פיתוח ביישובים

64 

78 



 פוטנציאל פיתוח ביישובים

65 

 ח אורבניקס"עיקרי המלצות דו
 עיקרי ההמלצות היישוב

 קידום יזמות באזור לשירותי דרך• בית שערים
 תכנון מחדש של אזור למבני ציבור במרכז היישוב•

 מרכז בילוי מקומי/ הפיכת הכניסה ליישוב לשדרה מסחרית • גבת
 מרכז ספורט/ יחידות אירוח  125צירת מגרש המיועד עבור י•

 מתקן אירוח ברמה גבוהה בשילוב עם מתקני נופש ובריכה/ הקמת מלון • גזית
 הרחבה ומימוש זכויות הבנייה לתעשייה במתחם הריק  •
ניתן  )תשתית וחנייה , פיתוח תיירותי משלים עבור שביל ההליכה לנחל תבור שיכלול מסחר•

 (.לשקול ניוד זכויות ממבני משק

 תכנון מחדש של האזור למבני ציבור במרכז היישוב• כפר ברוך
 חדשה ליישוב ע"תבבחינת הכנת •

 טיפולית תרפית-הקמת בריכה הידרו• כפר תקווה
 הרחבת מרכז שילוב גוף ונפש•
 טוליפהרחבת יקב •

 הקמת מתחם המשרדים בעורף בית המלון• מזרע
 (מאחורי תחנת הדלק) 60הקמת מרכז קניות על כביש •

 הפיכת מרכז היישוב למרכז בילוי ומורשת אדריכלית• נהלל
 פינוי מבני משק ושטחי אחסנה ממרכז היישוב•

 תכנון מחדש של מתחם אזור תעסוקה ומלאכה• שריד
 בחינה פרטנית של האזור למבני ציבור ואזור למרכז שירותים במרכז היישוב•
 ניוד זכויות מהקיבוץ לתחנת הדלק•

 קידום יזמות באזור לשירותי דרך• תל עדשים
 הקמת בית עלמין אזרחי  •
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וחיזוק הבסיס הכלכלי  מועצה אפשרויות תעסוקה במגוון : מטרה

 של המועצה והיישובים

הארנונה בסיס הגדלת 

 
 לביצוע פעילות

י"ע התעסוקה אזורי של האטרקטיביות והגדלת חיזוק  
  ,גישה דרכי ,גינון ,תאורה ,אבטחה ,התשתיות שדרוג
 .צ"תח ומערך

בשטחי ומשרדים מסחר של הקמה ועידוד שימושים עירוב  
 .התעסוקה

 אמצעי

   -בסיס ארנונה

 מתוך התכנית האסטרטגית 
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וחיזוק הבסיס  מועצה אפשרויות תעסוקה במגוון : מטרה

 של המועצה והיישוביםהכלכלי 

והעתידית הקיימת לאוכלוסייה מותאמים תעסוקה מקומות יצירת  
 .המועצה של

 
 לביצוע פעילות

 

ותעסוקה תעשייה באזורי טובים שירותים ומתן בתשתיות השקעה 
  לאזורי התעשייה אזורי הפיכת .שלהם האטרקטיביות להגדלת

  על ת"התמ משרד של הסבסוד באובדן מדובר אם גם תעסוקה
 .הפיתוח הוצאות

לאלון שאטל כולל ,התעסוקה לאזורי התחבורתית הנגישות קידום 
 .ציבורית ותחבורה תבור

אזרחי מרכז מפיתוח כחלק ואטרקטיבי חדש תעסוקה אזור קידום  
  .צפוני משני

ושכר מיומנות ,השכלה רמות הדורשים למפעלים אגרסיבי שיווק  
 .גבוהים

 

 אמצעי

 אזורי תעסוקה
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 -אזורי תעסוקה 

 81 מתוך התכנית האסטרטגית 



וחיזוק הבסיס הכלכלי  מועצה אפשרויות תעסוקה במגוון : מטרה

 של המועצה והיישובים

אטרקטיבי מסחר יצירת 

 
 לביצוע פעילות

אשר ,יזרעאל לעמק ייחודי ותיירותי חקלאי מסחר קידום  
 .הערים במרכזי במסחר להתחרות יוכל

והעתידית הקיימת לתעסוקה בצמוד מסחר מוקדי הקמת 
 .צ"תח כולל ,גבוהה תחבורתית בנגישות

מסחריים מרכזים של מאושרות עות"תב למימוש סיוע  
 .(שערים ובית מזרע ,שריד ,נהלל) ביישובים

 אמצעי
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   -בסיס ארנונה

 82 מתוך התכנית האסטרטגית 



 פיתוח שטחי תעשייה

  

 שיעור העלייה בתעריף הארנונה

0% 5% 10% 15% 

מ
ם ב

חי
ט

ש
ת 

ספ
תו

ר"
                -    0.0 1.5 2.9 4.4 

ר  "מ 30,000 -ר בנוי ו"מ 10,000
 5.2 3.7 2.2 0.7 קרקע תפוסה

ר  "מ 120,000 -ר בנוי ו"מ 40,000
 7.6 6.0 4.4 2.6 קרקע תפוסה

ר  "מ 240,000 -ר בנוי ו"מ 80,000
 10.9 9.1 7.4 5.2 קרקע תפוסה

ר  "מ 450,000 -ר בנוי ו"מ 150,000
 16.6 14.6 12.6 9.8 קרקע תפוסה

ר  "מ 800,000 -ר בנוי ו"מ 200,000
 20.7 18.5 16.3 13.0 קרקע תפוסה

 תעשייה
קרקע   –ר "מ 1,300,000 -וכ, "תעשייה"ר לפי סיווג "מ 450,000 -מחויבים כ, במצב הקיים•

 .תפוסה
 .ר קרקע תפוסה"למ ₪ 5.78, ר בנוי"למ ₪ 47.83: 2013 -תעריף הארנונה המשוקלל ב•
מראה את התוספת הצפויה   –ולשינוי בתעריפי הארנונה , ניתוח רגישות לתוספת שטחים•

 (:לשנה ח"במלש)להכנסות המועצה 

למעט אזור תעשייה  , אזורי התעסוקה מנוצלים כמעט במלואם, י נתוני תכנית האב"עפ
 .  מהקיבולת 50% -בו מנוצלת כ 2000שגיא 
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 פיתוח שטחי תעסוקה

  

 שיעור העלייה בתעריף הארנונה

0% 5% 10% 15% 

מ
ם ב

חי
ט

ש
ת 

ספ
תו

ר"
                -    0.0 0.7 1.4 2.1 

         10,000  0.7 1.4 2.2 2.9 

         20,000  1.4 2.2 2.9 3.7 

         50,000  3.6 4.4 5.3 6.2 

         75,000  5.4 6.3 7.3 8.2 

      100,000  7.1 8.2 9.2 10.3 

      150,000  10.7 11.9 13.1 14.4 

 שירותים ומסחר, משרדים
תעריף  ". ומסחרשירותים , משרדים"ר מחויבים לפי סיווג "מ 185,000 -כ, במצב הקיים•

 .ר"למ ₪ 71.34: 2013 -הארנונה המשוקלל ב
מראה את התוספת הצפויה   –ולשינוי בתעריפי הארנונה , ניתוח רגישות לתוספת שטחים•

 (:לשנה ח"במלש)להכנסות המועצה 
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 :  להמשך בחינה
 .  לגיוס הועדה המחוזית, מהלך של שותפות עם הרשויות המקומיות הערביות באזור•
 .  בחינת היקף השטחים המאושרים שאינם מנוצלים•
 דופן צמודישל שטחים  תעסוקה.אבחינת פוטנציאל הרחבה של •

 -בכיש צורך 
150-380  

ר "אלפי מ
כמענה ליעד 
האוכלוסייה  

   2030 -ב
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 תעריף ארנונה למגורים

 שיעור העלאה
תעריף ארנונה  

 ₪)למגורים 
 (ר"למ

תוספת גבייה  
משטחים קיימים  

 (ח"מלש)

תוספת גבייה משטחים עתידיים 
(ח"מלש)בשל ההעלאה בתעריף   

כ תוספת גבייה  "סה
2030 -שנתית ב  

5% 27.50 1.7 0.9 2.6 

10% 28.80 
                       

3.4  1.8 5.2 

הגדלת   –בתעריף הארנונה  10% - 5%משמעות העלאה חריגה של 
.  בשנה בסוף תקופת התחזית ₪מיליון  2.5-5 -בכההכנסות מארנונה 

 .גבייה משטחי מגורים קיימים ח"מלש 1.7-3.5 -כ, מתוכם

 העלאה חריגה
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 שינוי שיטת גביית ארנונה

 לחוק בתיקון לדון הכספים ועדת ('ג) היום אמורה היתה ,אמש "גלובס"ב לפרסום בהמשך
 האוצר לשרי בקשות להגיש המקומיות לרשויות שיאפשר ההסדרים

  במידה אך ,ידוע לא למועד אמנם נדחה הדיון .הארנונה חישוב שיטת לשינוי והפנים

  שטחים על ארנונה היום נגבית לא בהן ,רבות מקומיות רשויות של לבקשות בחיוב יענו והשרים
 צפויה האזרחים שמשלמים הארנונה ,חניות או מרפסות ,קירות ,משותפים

 .לעלות
   

  ערים לראשי יאפשרו שלא מגבלות הטיל סער גדעון הפנים שר כי היום טוענים ,זאת לעומת הפנים במשרד
  התיקון כי טוענים הם עוד .משמעותיים בשיעורים הארנונה את להעלות מנת על לחוק התיקון את לנצל
 חלקן ,הארנונה הקפאת של אבסורדי במצב המקומיות הרשויות נמצאות 1985 ומאז מאחר ,מתבקש לחוק

  הארנונה את להעלות להן איפשר לא הקיים המצב כאשר ,וגדל הולך בגירעון הנתונות מקומיות רשויות
 .ארוכות שנים במשך

   

  הארנונה שיעור ,מוניציפלי במיסוי המתמחה 'ושות אנגלסמן ממשרד ט"בש בן אריאל ד"עו לדברי
 צפוי החישוב שיטת לשינוי הבקשה תתקבל שבהן מקומיות ברשויות

  ומדובר מאחר ,חוקי אינו היום להתאשר שצפוי התיקון כי ט"בש בן סבור בנוסף .25%-15% בין לעלות

 .הממשלה שרי כל אישור את שדורש מה ,המדינה אזרחי על דבר לכל מס בהטלת
  
  המוטלים הארנונה שיעורי את מלשנות המקומיות הרשויות את הגביל ההסדרים חוק ,להיום הנכון המשפטי במצב"

  את לפרוץ מבקשים ,רשויות לאיחוד המתייחסת לתקנה תיקון במסגרת ,עתה" .ט"בש בן מסביר ,"בתחומן הנכסים על
 ראשי חוק במסגרת לא וזאת ,לשרים רחבה סמכות מתן ידי על אחוזים בעשרות שיעורה את ולהעלות הארנונה מסגרת

 ."כעת ליצור שמבקשים מהמטרה אחרת למטרה לעולם שבאה תקנה של 'תמים' תיקון של "מחטף"ב אלא ,הכנסת של
  

 הנע בשיעור הארנונה הגדלת משמעותה ,ברשויות הנכסים מדידת אופן שינוי את לאפשר האפשרות כי מוסיף ט"בש בן
 באופן – בארנונה מחוייבים היו לא בנכסים שירות שטחי או ,משותפים שטחים בעבר אם ,כלומר .25%-15% בין

  ,הנכס על ויועמסו בארנונה ימוסו אלו שטחים ,התיקון באמצעות מעתה ,הנכס של "נטו" שטח לפי נעשה שהחיוב
 .נכס של "ברוטו" שטחי חישוב שיטת

  
 שבאמצעות באופן המקומיות הרשויות ברחבי הנכסים לכלל גורף באופן ,חדש ארנונה 'חיוב' למעשה ליצור האפשרות"

 במסגרת להתבצע וחייבת צריכה" .ט"בש בן מציין ,"מוסו לא מעולם עתה שעד ,שטחים ימוסו חדשה מדידה שיטת
 על חדש מס ביצירת שמתחייב כפי ,לנושא דעתם יתנו הכנסת חברי וכלל ציבורי לדיון שתועלה באופן ,ראשית חקיקה
 ."האזרח

  
 הארנונה בשיעורי שינוי האוסרות החוק הוראות את לעקוף מבקשת הממשלה ,התקנה תיקון באמצעות ,לדבריו

  .לגבות המקומיות לרשויות יאשרו ששריה ,חדש הארנונה "מס" של הטלתו להסוות ובכך ,כיום נכסים על המוטלים
 ט"בש בן קובע ,"נעשה שבו בדרך חוקי אינו ,זה ארנונה 'מס' יצירת"
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 צמצום עלויות

אגרת  
פינוי  

אשפה  
 תעשייתית

-כמעט
חדשות  

 !!!טובות

 אגרת פינוי פסולת
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הגדלת הכנסות 

 בתקציב הפיתוח
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 פים"לשצחקיקת חוק עזר 

 .  פעלה המועצה לעדכון חלק מחוקי העזר שלה, בתקופה האחרונה

 ...פים"לשצלא השלימה פרסום חוק העזר , יחד עם זאת

18.11.2013', יום ב  

 זבולון
 31.29-קרקע, 7.82-בנוי

 עמק המעיינות
 70.08-קרקע, 23.36-בנוי

 קרקע=בנוי מטה יהודה
 54.51-מושב
 45.30-קיבוץ

 33.91-ישוב קהילתי
 58.94-ישוב עירוני
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 פים"שצ היטל תיעול היטל מים היטל סלילה היטל ביוב

 עמק חפר

 8.91 232.04 196.6 ר בנוי"למ ₪

 אין אין

 44.56 23.21 48.26 ר קרקע"למ ₪

  24,775       46,411        53,620       ד ממוצעת"ליח

 ש"דרוה

 35.04 184.13 150 ר בנוי"למ ₪

 אין

26.16 

 39.23 7.01 122.75 20 ר קרקע"למ ₪

 23,539  8,761        88,995        32,500       ד ממוצעת"ליח

 מטה יהודה

 62.73 65.5 20.86 ר בנוי"למ ₪

 אין

33.91 - 58.94  

58.94 - 33.91 12.53 262 83.41 ר קרקע"למ ₪  

38,311 – 22,042  17,370       140,825       44,834       ד ממוצעת"ליח  

 עמק יזרעאל

 136.60 ר בנוי"למ ₪

השתתפות דמי  

43.68 0.36 

 אין

 2.67 8.74 40.83 ר קרקע"למ ₪

40,905       ד ממוצעת"ליח  10,922 1,389 

 ר בנוי"מ 150, ר קרקע"מ 500: ד ממוצעת"יח

 היטלי פיתוח
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 הגדלת הכנסות

בתי 
 מטבחיים

מרכזי 
 ספורט

מתקני   גני ילדים
 תשתיות

B.O.T 
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קצב הגידול  האם -חיזוק היישובים וחוסנם הקהילתי1.
 ?נתון לדיון

 החינוך בראש סדר העדיפויות 2.

 פיתוח החקלאות כערך וכמקור תעסוקה3.

יצירת מגוון אפשרויות תעסוקה וחיזוק הבסיס 4.
 הכלכלי

 יעילה ובטוחה, יצירת מערכת תנועה היררכית5.

 קיום אורח חיים מקיים  6.

 פיתוח התיירות כערך וכמקור פרנסה7.

 יישום המלצות התכנית האסטרטגית  
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 ריכוז נושאים לבחינה ודיון

79 

שינוי מודל 
 תקצוב יישובים

סדרי עדיפויות 
/  בפיתוח 

 מ"פרעהקטנת 

קיצוץ רמת 
 השירות לתושב

 מיחזור

 צריכת משאבים

בקרת הסעות 
 בחינוך

פיתוח שטחי  
 תעסוקה

העלאת תעריפי 
 ארנונה

אגרת פינוי  
 פסולת

/ חוקי עזר 
 היטלי פיתוח

יישום המלצות 
התכנית  

 האסטרטגית

 שוטף -הגדלת הכנסות  צמצום הוצאות

 פיתוח -הגדלת הכנסות 
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