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 ו"כסלו התשע           י"לק
 5102נובמבר          

 6102דבר ראש העיר לספר התקציב לשנת 
 

 כם אתבשבח והודיה למלך מלכי המלכים זוכים אנו גם השנה להביא בפני, חברי מועצת העיר היקרים
 .5102הצעת תקציב לשנת 

 
 .מספר תושביהלהכפלת  העל כל אורגני  בסימן היערכות העירייה עמדו 5102-5102שנים 

 
בימים אלה התבשרנו שגם המתחם השלישי ששיווקה רשות מקרקעי ישראל זכה להצלחה מרובה ושווק 

יחידות דיור הן בעיר הותיקה והן  2111כך במהלך השנתיים האחרונות  שווקו בקרית גת כמעט , במלואו
 . בכרמי גת ועוד היד נטויה

 
והעיר קרית גת מתקרבת למימוש היעד של  –ף הוא לקרית גת מערב נמצא בעיצומו א תכנון מפורט

 .ה ובישועתו"הכפלת העיר כבר במהלך חמש השנים הקרובות בע
 

ההצלחה הברוכה של השיווק ולוח הזמנים המזורז לאיכלוס חייבו את עיריית קרית גת להשקיע משאבים 
, תרבות, חינוך, העירבשדרוג ובהרחבת שלל המערכות העירוניות ובכללן תשתיות הנדסה ושיפור פני 

 .לוגיסטיקה ועוד, תקשוב, איכות סביבה, פיקוח וסדר ציבורי, נגישות, כספים
 .בשל כך ההוצאות הצפויות עולות באופן עקבי ובאות לידי ביטוי בהצעת התקציב המונחת לפניכם

 
ה עהשקמתקדמת בצעדי ענק ובהיקפי  כרמי גת  הנחת התשתיות ברחבי העיר וברובע המגורים הצפוני

 פארקים , גשרים, מבני ציבור וחינוךתשתיות עבור בניית היערכות לת מיליוני שקלים וכוללת של מאו
 .מתחמי מסחר ומגורים

  
שדרוג תשתיות על ואנו שוקדים  לנגד עינינואף הוא עומד הרצון המתמיד לשפר את רמת השירות לתושב 

 .ים והביוב ברובעים השוניםתשתיות המ, הכיכרות וקירות התמך,המדרכות , הכבישים
  

בשנה הקרובה יוקמו גני ילדים  , ומוסדות חינוך מגרשי ספורט ,קמת מבני ציבוראנו ממשיכים לפעול לה
 .ישודרגו מבני מתנסים ומקלטיםכן מועדוני נוער וונוספים 

 
בשדרוג ים מעבר בתי הספר לניהול העצמי מוכיח את יעילותו והעירייה ממשיכה להשקיע מיליוני שקל

פי "ע, סודיים בעירהיספר הבתי רבים מ ישופצו בשנים הקרובות. הנגשתם ושיפוץ בתי הספר בעיר ו
 .רב שנתיתתכנית עבודה 

  
אנו נערכים להקים בתי ספר חדשים ברובע הצפוני תוך שימת דגש על יחודיות והכוון ללימודי מדעים 

 .בליווי הטכניון Y-TEKבשיתוף עמותת  העירונית למן גילאי הגן מערכת החינוך כל בשיטות חדשניות ב
 

שירותים  דורשת מערך זו הצלחתןו העפילו לליגות הבכירות הכדורסל וכדורגל הנשים, קבוצות הכדורגל
אשר על כן העירייה . מעבר ליכולת העירייה לעמוד בהם במסגרת תקציבה השוטף ומתקנים יקרים

  .רשות מקרקעי ישראל להקמת אצטדיון עירוני חדש בפארק התעשיה מקדמת מיזמים משותפים עם
 

 .דונם נוספים לפארק  5111אנו שוקדים על פיתוח בקרית גת ממשיך להתפתח ולהוביל ו פארק התעשייה
 

כאן בקרית  ומקימה(מיליארד מענק ממשלת ישראל 4מהם )₪ מיליארד  55 משקיעה בימים אלהאינטל 
 . ננומטר 01ולם לייצור שבבים בטכנולוגיית גת את המפעל המתקדם בע

מבקרים מכל ,ופסטיבל מפעלים מבפנים זכה להצלחה גדולה התחלנו במיזם תיירות בתעשייה השנה 
 . מופעי הפסטיבלאת הסיורים במפעלים ואת , הארץ פקדו את הפארק
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 ות לעתיד רבות התכני ,בנקודת זמן מכרעת ת העיר להיווסדה של קרית גת מוצאת א  21 -שנת ה
לעמוד בהם תוך עמידה  נושאים תפילה ליושב במרומים שיזכנואתגרים גדולים עומדים לפתחנו ואנו 

 .ון והתייעלות המחייבים את כולנוגם במחיר צעדי חיסכ ביעדי התקציב
ר הגידול לאו בוודאי ובוודאי ,תמודד עם כמות משאבים מוגבלת ביחס לצרכים המרוביםניאלץ לה
 .הצפוי בפרק הזמן הקרובי המשמעות

 התנהלות לא שקולה עלולה להוביל אותנו לקטסטרופה כלכלית ואנו זקוקים לסיוע ותמיכה ממשלתית על
 . להכפיל את העיר ובה בעת לשמור על יציבות פיננסית שהיתה מנת חלקנו בשנים האחרונותשנוכל מנת 

 
רים על התנהלותכם המקצועית והמסורה לכם חברי מועצת העיר היקלהודות אני מבקש בהזדמנות זו 

' באופן אישי לסגנית ראש העיר הגבוכן להודות , לאורך כל השנה למען תושבי העיר והבאים בשעריה
מר לגזבר העירייה ,אריה כהן  ח"רו למנהל אגף התקציביםוכן  ,הממונה על הכספים, שולמית סהלו
 . בת הכנת התקציב והעמידה ביעדיולטוהראויה לשבח ולעובדיהם  על עבודתם  שמואל וולמן

 
 

 ,רבה הבהערכ
 אבירם דהרי

 ראש העיר  
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 ה "ב
 
 

 ר הועדה המקומית לתכנון ובנייה"ויודבר סגנית ראש העיר הממונה על הכספים 
 6102לספר התקציב לשנת 

 
 

 ,נכבדיי
 

 הינה פרי עבודה והיערכות מאומצת של כל הגורמים ,הצעת התקציב המונחת לפני מועצת העיר
 . ירותים המוניציפאלייםהרווחה והש,לשמור על איזון תקציבי על אף הצרכים הרבים בתחומי החינוך

 
 .תשתיות מים וביוב ,מדרכות , כבישים:ענו רבות בשדרוג תשתיות פיזיות בתוך העיר השנה השק

זמים גדולים עלינו לטובה תעמוד בסימן מי הקרובה שתבואהשנה  אך, שיפוץ מוסדות חינוך ושטחי ציבור
 .של התחדשות עירונית 

אחריו ברחוב , הראשון ברחוב היסמין: בינוי -יקטים של פינוילראשונה בקרית גת יצאו לפועל ממש פרוי
בניה חדשה למגורים בתוך מתחם בני ישראל הותיק , (לאחר פינוי שהתרחש לפני שנים רבות)הרימון 

 .לבנייהבניה מחודשת במתחם יאסקי שהתפנה ועוד לפנינו פרוייקט 
 

 יחזקו וישדרגו את המרקם העירוני הקיים ו שיטיבו עם התושבים והדיירים מיזמי הבנייה החדשים לא רק 
אלא היות שמדובר בפרוייקטים כדאיים כלכלית הרי שההכנסות מהם ישמשו את קברניטי העיר להרחיב 

 .התקציבים המיועדים לחינוך ורווחהאת 
 

 במסגרת חוק ,יעברו חידוש ושיפוץ לעומק ,מתחמי מגורים ישנים שטרם הבשילו למיזמי התחדשות 
 .תוספות בניה וחיזוק מבנים , הכוללים שיפוץ חזית וחצרות ,ר העירוני לשיפוץ חזיתות העז

 
 :אסם  -בפארק התעשייה נמצאים ביישורת האחרונה של מתן היתרים שני מפעלים חדשים של נסטלה

 . וכן מיזם ענק של מתחם לוגיסטיקה ומסחר של חברת רמי לוי . מפעל גלידות ומפעל במבה
תחנת הקמח והשבתן לעבודה של  אנו עומדים לפני מתן היתר לחידוש: ל משמעות הסטורית עוד מיזם בע

 .אלא שכעת ישודרגו לפעילות חדשנית ועתירת ידע בתהליכי הייצור ,הממגורות  שהפכו סמל לקרית גת 
 בסמוך אליהם יוקמו מתחמי מסחר נוספים המעידים על השינוי הצפוי לנו ועל הרחבת וביסוס העוגנים

 . הכלכליים בעיר המתחדשת 
 
זהו יעד מרכזי ותפיסת עולם של ממש ליצור איזון בין מתחמי ,  אינו רק סעיף בתקציב " ישן מול חדש"

 . המגורים החדשים לבין העיר הקיימת
 . בצעדים בוטחים ' ממנה נגזרים היעדים ואנו מתקדמים לעברם בעזרת ה,זוהי מטרת העל 

 
עיר אבירם דהרי על יצירת החזון והחתירה לממש אותו ואת שער לראש ה אני מבקשת להודות

 .  ההזדמנויות שנפתח לעיר קרית גת בימים אלה
  

 . ומקווה שנוכל לעמוד במסגרתו לעושים במלאכת הכנת התקציב אני מבקשת להודות 
 
 

 שולמית סהלו 
 

 ראש העירסגנית 
 ר הועדה המקומית לתכנון ובניה "יו
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 כספים מנהל

ו"כסלותשע'ד
5162נובמבר61


לכבוד

ראשהעיר
חברימועצתהעיר


,מכובדנו


6102הצעת תקציב :הנדון




 . 1026הצעת התקציב הרגיל לשנת   טיוטת הנני מתכבד להגיש לכם לדיון את
 

חינת היקפי  בעיצומו של תהליך הפיתוח הדרמטי הפוקד את העיר קריית גת מבמוגש  1026תקציב 
 .הפיתוח והבינוי

עד להתממשות ההסכם עם , אשר חייב צעדי הקפאה ובלימהזמני  אופיינה עי משבר כספי  1022שנת 
 . .ח"מלש 52י ומשרד האוצר לקבלת סך .מ.ר

  .בלבד 1022פתר באופן חלקי את המשבר לשנת  ,1022ח לתקציב "מלש 12ההסכם אשר תרם סך 
 דמי 5.2%ח הפחתת "וזאת ע) .מלשח בלבד 5.2הינו  1026ל בתקציב "נהסכום אשר מחליף את הסך ה

העירייה חייבת להמשיך לנקוט ו,נקודת הפתיחה הינה בחוסר משמעותי , כלומר (.י חשבונות"עפ ניהול
 .כדי להגיע לאיזון תקציבי 1026צעדי התייעלות בשנת 

 גדלת מלאי יחידות הדיורגת למשימה הלאומית של ה-הירתמותה של קרייתכי ,סוד גלוי הוא 
גידול יחסי הולם בהיקפי תעשייה ומסחר עשויה לגרום למשבר כספי בכלכלה  ללאבבינוי  ,במדינה

 .בעוד מספר שנים עם סיום הבנייה , המוניציפאלית
אשר בטווח הקצר , גורמת להוצאות רבותבתקופת הבינוי  גם היערכותה השוטפת של העירייה 

 .הנזקפים במלואם לתקציב הרגיל יה באגרות בנייה והיטלי השבחהי התוספת הצפו"ימומנו ע
 .זה לתקופה מאתגרת במקביל  נערכתו מראש מלאה  בידיעה העירייה עושה זאת  

 
 בשנים האחרונות העיקרייםעל התפתחות הפרמטרים הכלכליים  2בנספח  ב סקירה"רצ .2

(1002-1022).   
 

 (.עודפים של עד מחצית האחוז) זוןגת ביעדי האיית עמדה קרי 1007-1002בשנים 
 (.ח"אלש 2,566) .1022בשנת  2.1%אשר עלה ל  0.0%החל גרעון נמוך בשיעור  של  1020בשנת 

 .ח"אלש 210הסתיימה בעודף של  1021שנת 
 87622בסך  1025 דיבידנד לשנת הכנסות מ  הינו לאחר רישוםגירעון זה )ח"אלש 27871 הסתיימה בגרעון של 1025שנת 

 .(אשר עד עתה לא אושר7 ח"שאל

 .(ח"אלש 267212בגרעון של הסתיימה -1022שנת -
תוצאות הדוח  .(ח"אלש 2.68החציון הסתיים בגרעון של . ) צפוי כי תסתיים בגירעון– 1022שנת -

השלמת הזרמת תקציבים ממשלתיים אשר עוכבו בשל העדר  עם7 השנתי יקבעו ברבעון האחרון
 .לים חד פעמיים אשר בצנרת ועשויים להתממשתקציב מדינה מאושר ותקבו

 
מסתמנת מגמה 10257החל משנת  7(1007-1021שנים )יציבותלאחר תקופה של ניתן להיווכח כי 

יש לבלום אותו כדי לא להידרדר  למשבר פיננסי  אשר(מעין גרעון מבני)של גירעון שוטף קבוע 
  .חסר שליטה

 
בר בתקציב הרגיל והבלתי רגיל בסך יה גרעון מצטלעירי  1025בסוף שנת-לסיכום המצב הכספי 

 .(בהתאמה ח"אלש 17828+ח "אלש 127552). ח"אלש 177252
   .1022בסוף שנת  ח"לשא 2667552 סךלרדת ל צפוי 7 ח"אלש 2817222בסך   1022בסוף שנת עומס המלוות 

 
 .צב משבריכדי להימנע מכניסה למ בקרה שוטפיםלנקוט צעדי  להמשיך על עיריית קריית גת
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 מקדמי המעברלהינו מעבר לאחר ניכוי הוצאות מותנות  הגידול בתקציב הראלי המשמעותי .1
שיעור עדכון  ,2.1%משרדי ממשלה עד , 0%פעולות ,  1%שכר עד )י הממשלה "המומלצים ע

 . במקדמים אלה גלומה הנחת התייעלות מתמדת(.  2.11%ארנונה עד 
 

נותרים ברמה הנומינלית אשר משמעותה הינו קיצוץ ראלי תקציבי הממשלה המועברים לרשויות 
 . (1026ציה החזויה לשנת לי תחזית האינפ"עפ .)1022ביחס לשנת  2.02%של 

 
כלומר עובדה זו מחייבת את הרשות לבצע התאמה בתקציבי פעולות באמצעות הפחתה ברמת 

וזאת בנוסף  ת אפשריאכיפה ומימוש כל פוטנציאל הכנסו7 העמקת גביה 7התייעלות 7 םשירותי
 .לצעדים הנדרשים כתוצאה מהקיטון בהכנסות

         
7 נספח מיוחדבב "המצניתן ללמוד מתמצית הדוחות הכספיים התפתחות  התקציב העירוני ל ע .5

 .ב"הרצ 2נספח מס וב
 

 הדינאמיקיוצרים , םהשירותיהמאבקים הבלתי נלאים להגדלת המקורות והרחבת כאמור 
את כאשר לא ניתן לחזות  ובמהלך השנה,המשתנה משנה לשנה , ירונימיוחדת בתקציב הע

 .מראש ההיקפים 
אשר  החלטות ממשלה והסכמי שכר,שינויים מבניים , דינמיקה זו מושפעת מתנודתיות בהכנסות

 .אינם מגובים תקציבית
 

 :1026בשנת  על התקציב העירוני ישפיעו העיקריים אשר נושאים ה

 
 לצורך עיבוי הדרגים המקצועיים לאחר קליטת עובדים ל עלויות השכר -כוח אדם

. לחוק התכנון והבנייה 202הטיפול בפרויקט כרמי גת ובהערכות ליישום תיקון 
הדרגים הניהוליים התומכים ובכלל זה הבנייה  הביאה גם לתגבור ההיערכות לתקופת 

 . ח"מלש 7.2התקציב מגלם הנחת התייעלות של , יחד עם זאת .ביטחון ופיקוח
 אין שיפוי למעט העדכון האוטומטי בארנונה ברכיב אלו לתוספות  -תוספות השכר

תוספת זו אינה מספיקה וניתנת תמיד באיחור של . המתייחס לממוצע העלייה בשכר
 .לאחר שהרשות סופגת את ההוצאה, שנה

 היטלי השבחה הצפויים מכרמי גת בשל אישור תכניות  -היטל השבחההכנסות מ
 .לטווח ארוך מרכיב זה אינו מתמשך כבסיס קבוע לתקציב .תכנית שבס י"בנייה עפ

  י מענקים עבור היתרי בנייה"ומתמרוץ רשויות ע הכנסות מאגרות בנייה. 

 אישור חוק עזר היטל השמירה. 
   

:     ב"בטבלה הרצ מוצגבהתפתחות התקציב בשנים האחרונות  לתנודתיותהביטוי 
 (ח"הסכומים באלש)

  

 ביצוע 
1022 

 ביצוע
1021 

ביצוע 
1025 

ביצוע 
1022 

תקציב 
1022 

תקציב 
1026 

י "מאושר ע בי תקצ
 522,198 478,097 831,164 428,957 368,603 337,929 (1022ללא ) משרד הפנים

 40,000 49,,8     מותנות
 בפועל ותכ הוצא"סה

 482,198 835,114 433,,88 395,973 654,141 664,683 ללא מותנות

 24,500 88,511 24,496 ,88,84 ,81,45  נחות מארנונההפחתת ה
 457,698 450,608 405,370 373,684 663,321 ,618,68 כ בניכוי הנחות"סה

-650,2 גרעון/עודף   ,65 -5,872 -16,929   
קטים בחינוך פרוי

שירותי 7 ס"ובמתנ
הוועדה לתכנון +ע "שפ

 .1026ב  ובנייה
 נתון אינפורמטיבי

13,843 83,15, 83,513 85,434 29,121 
 

47,902 
 

 
 .1020-1022לשנים ,י דוחות מבוקרים"נתוני הביצוע עפ 

להשלמת  מבטא הן את המיזמים השונים המהווים בסיס ע "הפרויקטים בחינוך ושרותי שפתקציב 
 .להם אותם תקבולים בהתאמה וצאותוהן ה (ינג'מצ) השתתפות הרשות

של כל אגפי העירייה 7 ת לידי ביטוי את העמסת השירותים השוניםהוצאות הוועדה לתכנון ובנייה מביאו
 .לטובת הוועדה לצורך תמיכה בתנופת הבנייה והכפלת העיר
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 .כי קיים גידול ריאלי משמעותי בהיקף התקציב חמהטבלה דלעיל ניתן להיווכ
משתנים אשר -המשמעות הינה כי מדי שנה העירייה מסתמכת על מקורות חד פעמיים

 .בהכרח המשכיות אין להם
זוהי נקודת החולשה העיקרית בחוסן הכלכלי של עיריית קריית גת  כאשר אי 

 .לייצר משבר עמוק עשויה בשנה כלשהיא התממשות תקציבים
 

 .הגידול הריאלי בתקציב מבוסס על הנחות עבודה אשר נדרשות להתממש

 
 :התקציב מבוסס על הנחות עבודה כמפורט לעיל .2
  

 1022ב ₪  127122).משרד הפנים  מת ירידה בהיקף ההשתתפותקיי– מענק האיזון 
  בלבד₪   107211הינו  1026י ההנחיות התקציב לשנת "עפ) (1022ב₪  117862לעומת 

 (.כי התקציב יעודכן סביר להניח . תקציב משרד הפנים צפוי לגדוללמרות ש

 שת בקשות ל הגש חזקות התקבולים נשענים על הנחות עבודה -מימוש תחזיות בנייה
, היטלי השבחה גביית ,כמו כן .שווקובמתחמים אשר , ותשלום בפועללהיתרים 

 , ההנדסה תחזית מפורטת שהתקבלה מאגףל בהתאם 
 ארנונה כפועל יוצא מתוספת י תוספות "ע הוהגדלתהיקף הארנונה שמירה על -ארנונה

 באזורם ומפעלים חדשי גוגנהיים, הפרחים, ברובע הבנים  חיוב של דירות חדשות
למימוש תוספות ארנונה  פעולות מדידה אינטנסיביות ותיקון שומותו ,התעשייה

  .היטלים
 לאחרונה התקבל מידע על  .על בסיס שנה קודמת  - תקציבי משרדי החינוך והרווחה

 .אך אין הנחיות, לבצע קיצוצים בתקציבי הרשויות והרווחה  החינוך יכוונת משרד
 תהליך ואישור החוק ויישומו בפועלסיום ה-חוק עזר היטל שמירה. 
 ח"מלש 7.2מימוש תהליך ההתייעלות בהיקף של -בנושאי כוח אדם. 
 51.2%או ₪  5620שכר מינימום לחודש יעמוד על  2.5.26החל מיום  – בנושאי שכר 

שכר  2.1.26מ החל (.הסכום בתקופה השנייה)(. הגבוה מבניהם)מהשכר הממוצע במשק 
 .הםיאו הסכום בתקופה השנייה הגבוה מבנ,₪ 5520ל לחודש יעמוד עמינימום 

ד דצמוד למ₪  521יועבר סך של  21.5.1005בהתאם להוראות ההסכם הקיבוצי מיום 
לכל גמלאי בפנסיה תקציבית בהתאם להבנות בין מרכז שלטון מקומי  1020ינואר 

 וקידום בדרגות אךותק כוללת  0% -זחילת שכר שנתית של כ. והסתדרות העובדים
אינה כוללת את העלויות הצפויות בשכר המינימום הנגזרות מהסכם ההבנות בין 

 (.בפעימות 2-6%מ על הסכם ארצי עם תוספת של "בנוסף נמשך מו).האוצר להסתדרות
 העירייה מצויה בתהליך הסדרת שכר בכירים לכוח האדם  -תוספת שכר בכירים

 .המקצועי
  21%-כתוספות בהיקף של  על  1025בהמשך לצווי ההרחבה משנת  -עובדי קבלן 

נחתם  1022ביולי  7(השתתפות בקרן השתלמות כולל) לעובדי שמירה וניקיון לפחות
 .מסמך הבנות על קליטת חלק מעובדי קבלן במגזר הציבורי

  מ.ע.לעלויות ההטמנה וההיטל הצמוד למדד נוסף מ-הטמנה עלויות. 
 בהתאם לניתוח , .התקציביםעל בסיס תחזיות של אגף  ועדכון שכר מקדמי תקציב

שאינם  ,פעולות חדשות והפסקת נושאי פעולה, הסכמים וחוזי התקשרויות
 (.ב"רצ) מתחדשים

 

העיקרי  הצמיחהמנוע  ההנדסה והוועדה המקומית צריכים להוות את אגף 6102שנת בגם  .2
   .של עיריית קריית גת

 : לפי הפירוט כדלקמן ח"מלש  22-של כ בהיקף  אגף ההנדסה התחייב לייצר תקבולים         
 

 ח"לשא 2,100    –אגרות בניה 
 ח"לשא 000,6 –אגרות בניה כרמי גת 

 .1022 -ב 5,620 לא סופי  ביצוע .1025 -ב 0,120לעומת ביצוע   ח"לשא 22,100     –כ אגרות בניה "סה
 

 ח"אלש 25,050  –היטלי השבחה 
 ח"אלש 00025,  –חלף היטל השבחה 

.1022 -ב 5,100 לא סופי ביצוע. 1025 -ב 5,100לעומת ביצוע  ח "אלש 01,050  –כ השבחה "סה
 .עדיין חלקיים 1022נתוני   

 
 

ומעמיסה על הוצאות  דגיש כי העירייה זוקפת את מלוא ההכנסות מהיטלי השבחה לתקציב הרגיליש לה
 .י אגפי העירייה לתמיכה בוועדה"הוועדה את כלל השירותים הניתנים ע
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נזיל ועדין אשר בהיעדר  במצ כות על הכנסות שאינן וודאיות לחלוטין מהווה ההסתמ
 .למשברלגרום   שוליים ומרווחי ביטחון עלול

 
גורמת להעדר בפועל י תקציב שאינו תואם להכנסות "ברור כי פעילות עפ, יחד עם זאת

 .יכולת ניהולית

 
 

ועריכת התאמות , תתחייב התנהלות מבוקר 1026שנת התקציב  ,כבעבר ,בכל מקרה  .6
בין התממשות ההכנסות לסך קצב  ,(שינויים תקציביים)בזמן אמת  חודשיות נדרשות

 .ההוצאות אשר יותר מעבר להוצאות הקשיחות
כי הפשרת תקציבי ההוצאה תעשה בזהירות יתר תוך הקפדה על חוק  אפואברור 

באם אין ההסדרים במשק אשר אינו מתיר הוצאה בפועל גם את קיים סעיף תקציב 
 . וודאות בעמידה ברמת התקבולים בפועל

 
, המורכבות התקציבית נוכח שיעורי הפשרת תקציבי הוצאה הנגזרים מהכנסות בפועל

כל אחד בתחומו לניהול מתוחכם אשר יאפשר , מחייבים את מנהלי האגפים והמחלקות 
התקציב  הנדרשים ומאידך לפעול אך ורק במסגרת םהשירותימחד להשיג היעדים וליתן 

 .המאושר והמותר
 

 .האחריות לעמידה במסגרת התקציב חלה על מנהלי האגפים והמחלקות
 

חברי , וסגניתו הממונה על הכספים ממלא מקומוכי תחת הנהגת ראש העיר , הנני משוכנע
במתן דוגמא  אישית ובשיתוף פעולה של כלל העובדים מתוך , מנהלי האגפיםוהמועצה 

, לתושב ברמה ואיכות גבוהה םהשירותיות מלאה במתן תחושה של אחריות ושותפ
 . ניתן יהיה לעמוד ביעדי התקציב, בסביבה בלתי מתפשרת הדורשת שיפור מתמיד

 





,בכבודרב


שמואלוולמן

 גזברהעירייה                                                
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2007-2016סקירה פיננסית עיריית קריית גת לשנים 2016 לתקציב 1נספח 

עיריית קריית גת

אוכלוסין

אשכול 
-סוציו

אקונומי 
נוכחי

מדד 
פריפיאלי

55,86546

נכון למאי 
2015

 (ח"באלש)נתונים כספיים לרשות 

תחזית

2007200820092010201120122013201420152016

    475,108    412,937    390,101    358,703    332,481    334,802   280,958   311,906  293,818סהכ הכנסות כולל ללא מותנות

, ללא הלוואות  למיחזור )כ הכנסות "סה
    450,608    389,290    339,853367,282    312,329    316,040   263,684   294,217  267,646(ג והנחות בארנונה"מענק לכ

     16,929-       5235,872-       5,865-        878-        168         311        243שוטף בתקציב רגיל (עודף)/גרעון

4.10%-0%0%0%0.30%1.77%1.51%גרעון שוטף/שיעור עודף

     24,335-       7,406       1,534        2,057       3,809    41,421-    41,589-   62,667-מצטבר בתקציב רגיל (עודף)/גרעון

      2,818-       2,818       2,818        2,818       2,818      2,818      2,818      2,818גרעון סופי תברים

     27,153-      10,224       4,352        4,874         991    44,239-    44,407-   65,485-גרעון מצטבר כולל

7%-17%0.31%1.56%1%3%-15%-24%-(גרעון מצטבר כולל)שיעור עודף 

(ח"באלש)התפתחות מענק איזון 

לא סופי
2007200820092010201120122013201420152016

    20,522      22,802      26,016      25,591      23,657      23,068      24,475     25,444     26,419    26,764פ"מענק איזון כולל ח

      26,479      28,873      29,585      25,064      28,647      26,457     29,176     23,755    30,822מענק מודל

86.83%111.21%87.21%92.51%80.53%94.39%86.50%90.10%86.11%כ מענק ממודל"שייעור מימוש  סה

10%9%10%8%7%7%7%7%5%כ הכנסות"שיעור  המענק מסה

9.99%8.97%9.64%7.74%7.38%7.17%7.17%7.17%7.17%

(ח"באלש)נתוני מלוות 

אומדןדוחות מבוקרים
2007200820092010201120122013201420152016

    166,331     182,199    175,494    160,832     126,219    105,530     66,791     74,082    70,604עומס המלוות המצטבר

שיעור עומס מלוות מהכנסות ללא 
26%25%25%33%40%47%48%47%37%*הנחות

24%24%24%32%38%45%45%44%35%שיעור עומס מלוות מסך הכנסות כולל

    22,102      21,833      17,789      16,30816,493      15,322      12,396     13,517     14,716    14,482פרעון המלוות השוטף

5%5%5%4%5%5%4%5%5%*שיעור פרעון המלוות השוטף מהכנסות
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 (ח"באלש)* א "נתוני היתרי אשראי לז

2007200820092010201120122013201420152015

000          -      32,430     10,750    24,000הלוואות לכיסוי גרעון 
0      20,000      25,000      45,000      30,000הלוואות פיתוח 

      13,455הלוואות למיחזור

        770(ביוב)אשראי תקציבי 

אחר

0      20,000      25,000      45,000      30,000      45,885         -     10,750    24,770כ"סה

נתוני גביה

אומדןדוחות מבוקרים
2007200820092010201120122013201420152015

שיעור גביה שוטפת מחיוב שוטף  ברוטו 
ארנונה

-שיעור גביה שוטפת מחיוב שוטף נטו
87%95%83%91%93%93.27%94.07%94%ארנונה

(ח"באלש)נתוני מענקים 

2007.002008.002009.002010.002011.002012.002013.002014.002015.002016.00

9,6699,637מענקים לכיסוי פרעון העברות בפועל

25,46117,69818,52721,35923,06823,65725,59126,01622,802בסיס מענק איזון

1,3038,7213,4753,1152,5812774273,834מענקים מיועדים

3,384450מענק מיוחד

7004505004501,0001,200רזרבת שר

3,1103,0173,3232,7833,7063,1443,3272,8393,130כ מענקי פיתוח"סה

2,0502,050תוספת מענק

39,54339,77328,70927,70729,85527,97830,34533,88925,932כ מענקים לרשות"סה

......

י
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10

אגף תקציבים

11



1112



1213



ריכוז
לפי פרקים

קרית גת בת

1314



1415



1516



הכנסות

קרית גת בת

1617



1718



1819



1920



2021



2122



2223



2324



2425



2526



2627



2728



2829



2930



3031



3132



הוצאות

קרית גת בת

3233



3334



3435



3536



3637



3738



3839



3940



4041



4142



4243



4344



4445



4546



4647



4748



4849



4950



5051



5152



5253



5354



5455



5556



5657



5758



5859



5960



6061



6162



6263



6364



6465



6566



6667



6768



6869



6970



7071



7172



7273



ריכוז תקבולים
לפי סעיפי תקציב

קרית גת בת

7374



7475



7576



ריכוז תקבולים
לפי סעיפי תקציב

קרית גת בת

76

ריכוז תשלומים
לפי סעיפי תקציב

77



7778



7879



7980



8081




