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הצעת תקציב :הנדון



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

 
בקנה מידה לאומי  , מוגש בעידן של התפתחות דרמטית הפוקדת את העיר קריית גת תקציב 

אשר יש להם השלכות על התקציב העירוני ועל ,מבחינת היקפי הבינוי בפועל והמתוכננים בעתיד ,
הצמיחה העירונית 

,, המערכת מצויה מספר חודשים לאחר מבצע צוק איתן אשר כפה הוצאות לא מתוכננות, מאידך
הליך אשר יכול ליצור ,בסביבת א וודאות של קיצוצי ממשלה עתידיים כאשר ברקע איום לבחירות  

.  דינמיקה המשפיעה על התקציב העירוני
עד כדי איבוד פוטנציאל ,המשק הלאומי מצוי בתקופה של  ירידה מתמדת  בשיעור הצמיחה 

. מצב אשר עלול להשפיע על היקפי הגבייה העצמית מארנונה, הצמיחה
 גת למשימה הלאומית של הגדלת מלאי יחידות הדיור-הירתמותה של קרייתכי ,סוד גלוי הוא 

בבינוי ללא גידול יחסי הולם בהיקפי תעשייה ומסחר עשויה לגרום למשבר כספי בכלכלה , במדינה
. בעוד מספר שנים עם סיום הבנייה,  המוניציפאלית

 . העירייה עושה זאת בידיעה  מלאה  מראש ונערכת במקביל  לתקופה מאתגרת זה
 

 על התפתחות הפרמטרים הכלכליים העיקריים בשנים האחרונות ב סקירה בנספח "רצ .1
(  .) 
 

 .(עודפים של עד מחצית האחוז) עמדה קריית גת ביעדי האיזון בשנים 
. (ח" אלש.) בשנת  אשר עלה ל  החל גרעון נמוך בשיעור  של בשנת 

. ח" אלש הסתיימה בעודף של שנת 
 בהתאם לשיעור אישור הדיבידנד לשנת , גירעון זה יגדל בכל מקרה)ח" אלש הסתיימה בגרעון של שנת 

 (.ח" אלשהינו ,לעת הזו,הסכום המלא אשר טרם אושר–

בגרעון החציון הסתיים  ) .בשלב זה אין אפשרות להעריך את התוצאות הסופיות של שנת 
. (ח" אלששל     

  .משתנים חד פעמיים עשויים להשפיע על תוצאות הדוח  השנתי הסופי
 

התממשותן או אי התממשותן של . תנודתיות רבה קיימת ניתן להיווכח כי בשנים 
. הנחות עבודה משפיעה על  המעבר בין איתנות פיננסית להידרדרות למשבר

 
 לעירייה גרעון מצטבר בתקציב הרגיל והבלתי רגיל בסך בסוף שנת-לסיכום המצב הכספי 

 .(ח בהתאמה" אלש+ח " אלש). ח" אלש
. (ח" אלש צפוי סך בסוף  ).ח לסוף " אלשעומס המלוות עלה לסך 

.  אשר יעבור לגרעון הנצבר עדיין אינו ידועהיקף הגרעון הסופי בשנת 
 

. על עיריית קריית גת להמשיך לנקוט צעדי בקרה שוטפים כדי להימנע מכניסה למצב משברי
 

הגידול בתקציב הראלי המשמעותי לאחר ניכוי הוצאות מותנות הינו מעבר למקדמי המעבר  .2
, -  המשך מגמת  ההקפאה זו השנה הפעולות  , שכר עד )י הממשלה "המומלצים ע

  ,במקדמים אלה גלומה הנחת התייעלות מתמדת (. עדכון  אוטומטי בסך -- ארנונה,
 

3



תקציבי הממשלה המועברים לרשויות נותרים ברמה הנומינלית אשר משמעותה הינו קיצוץ 
(.  י תחזית האינפלציה החזויה לשנת "עפ ). ביחס לשנת ראלי של 

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

. אכיפה ומימוש כל פוטנציאל הכנסות אפשרי, העמקת גביה ,התייעלות , םשירותי
         

, ב בנספח מיוחד"על התפתחות  התקציב העירוני ניתן ללמוד מתמצית הדוחות הכספיים המצ .3
. ב" הרצובנספח מס 

 
 היוצרים דינאמיק, םכאמור המאבקים הבלתי נלאים להגדלת המקורות והרחבת השירותי

ובמהלך השנה כאשר לא ניתן לחזות את ,המשתנה משנה לשנה , מיוחדת בתקציב העירוני
. ההיקפים  מראש

החלטות ממשלה והסכמי שכר אשר ,שינויים מבניים , דינמיקה זו מושפעת מתנודתיות בהכנסות
 .אינם מגובים תקציבית

 
: הנושאים העיקריים אשר ישפיעו  על התקציב העירוני בשנת 

 
 עיבוי הדרגים המקצועיים  לצורך הטיפול בפרויקט כרמי גת -קליטת כוח אדם

קליטת עובדים לפרויקטים .  לחוק התכנון והבנייהובהערכות ליישום תיקון 
, התומכים, תוספת עובדים בכל הדרגים הניהוליים. שיטור עירוני,פיקוח ,בביטחון 

 .כהכנה לקראת הכפלת העיר
 לתוספות אלו אין שיפוי למעט העדכון האוטומטי בארנונה ברכיב -תוספות השכר 

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

 בו בעבר הייתה ירידה במרכיב זה  לאור פסק דין מיוני -הכנסות מהיטל השבחה 
נושא זה אינו רלוונטי לפרויקט  בכרמי . נקבע כי לא ניתן לגבות היטל בתקופת פיתוח

 .מרכיב זה אינו בהכרח מתמשך כבסיס קבוע לתקציב-גת
  הכנסות מאגרות בנייה .

 י הקמת תאגידים מעין עירוניים והגידול בתקציבם"שינויים מבניים ע .
   
 

:     ב"הביטוי לכך ניתן בהתפתחות התקציב בשנים האחרונות כמפורט בטבלה הרצ
 (ח"הסכומים באלש)

  

 
ביצוע  

 
ביצוע 

 
ביצוע 

 
ביצוע 

 
אומדן 

 
תקציב 
 

י "תקציב  מאושר ע
 478,097 461,138 428,957 368,603 337,929 324,804 (ללא )משרד הפנים 

 27,000     מותנות 
כ הוצאתו בפועל "סה

 451,097 420,000 395,973 358,180 338,347 335,682ללא מותנות 

 21,400  22,289 20,859  הפחתת הנחות מארנונה 
 429,067  373,684 337,321 312,329 316,040כ בניכוי הנחות "סה

880-גרעון /עודף   -2,056 523 -5,872   
פרויקטים בחינוך 

שירותי , ס"ובמתנ
- ע "שפ

נתון אינפורמטיבי  

 17,287 26,159 27,507 30,801 29,121 

 
. לשנים ,י דוחות מבוקרים"נתוני הביצוע עפ 

ע  מבטא הן את המיזמים השונים המהווים בסיס להשלמת "תקציב הפרויקטים בחינוך ושרותי שפ
. והן הוצאות להם אותם תקבולים בהתאמה (ינג'מצ)השתתפות הרשות 

 
.  כי קיים גידול ריאלי משמעותי בהיקף התקציבחמהטבלה דלעיל ניתן להיווכ

משתנים אשר -המשמעות הינה כי מדי שנה העירייה מסתמכת על מקורות חד פעמיים
. אין להם בהכרח המשכיות

זוהי נקודת החולשה העיקרית בחוסן הכלכלי של עיריית קריית גת  כאשר אי 
. התממשות תקציבים בשנה כלשהיא עשויה לייצר משבר עמוק
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. הגידול הריאלי בתקציב מבוסס על הנחות עבודה אשר נדרשות להתממש

 
: התקציב מבוסס על הנחות עבודה כמפורט לעיל .4
  

 תקציב משרד הפנים צפוי ). ח לעומת שנת " מלש תוספת בסך מענק האיזון
. (עדיין אין הנחיות. לגדול

 התקבולים נשענים על הנחות עבודה חזקות -מימוש תחזיות בנייה 
 וקבלת שווק מתחם . של הגשת בקשות להיתרים ותשלום בפועל

הנתונים . גביית היטלי השבחה, כמו כן.י .מ.חלף היטל השבחה מר
 , י תחזית מפורטת שהתקבלה מאגף ההנדסה"עפ

 שמירה על היקף הארנונה והגדלתה-ארנונה . 
 ברובע . תוספת ארנונה כפועל יוצא מתוספת חיוב של דירות חדשות

.  גוגנהיים ומפעלים חדשים באזור התעשייה, הפרחים, הבנים

  פעולות מדידה אינטנסיביות ותיקון שומות למימוש תוספות ארנונה
 . והיטלים

 לא ידוע באם הקיצוצים . על בסיס שנה קודמת -  תקציבי משרדי החינוך והרווחה
 .המתוכננים יחולו על הרשויות המקומיות

 יישום הפעימה האחרונה בהסכם קיבוצי עם ההסתדרות החדשה – בנושאי שכר 
 –תוספת  שכר עבור וותק וקידום דרגות ..  בינואר בגובה - מיום 

אופק "ו " עוז לתמורה"המשך  השפעות .לפחות של כ -מהווה זחילת שכר שנתית
.  כולל תשלום רטרואקטיביי ההסכם מ "קרן רווחה לגמלאים עפ". חדש

 .והגדלת שכר מינימום,החל מיולי , הגדלת ההפרשות הפנסיוניות  בחצי אחוז
 י "קליטת עובדים לפרויקט כרמי גת ועיבוי אגף ההנדסה עפ-תוספת שכר בכירים

 .שכר בכירים לצורך קליטת כוח האדם המקצועי הנדרש
 לאוקטובר ב .  נכנס לתוקף מיום הסכם עובדי קבלן בענפי שמירה וניקיון 

השתתפות +  תוספת שכר). לפחות תוספות בהיקף של –.נחתמו צווי הרחבה
  (בקרן השתלמות

 מ לאור הביטול הצפוי לפטור .ע.תוספת מ+-התייקרות של-היטל הטמנה
 .בדודאים

 בהתאם לניתוח , .מקדמי תקציב ועדכון שכר על בסיס תחזיות של אגף התקציבים
שאינם , פעולות חדשות והפסקת נושאי פעולה, הסכמים וחוזי התקשרויות

 .(ב"רצ).מתחדשים
 
 

 אגף ההנדסה והוועדה המקומית צריכים להוות את את מנוע בשנת  .5
   .הצמיחה  העיקרי של עיריית קריית גת

 .ח" מלש-של כ             אגף ההנדסה התחייב לייצר תקבולים 
 

. להלן טבלה עם פרוט ההכנסות  העיקריות המחייבות מעקב להתממשותן בפועל

     
 

  

 נושא
ביצוע 

 
ביצוע 

 
ביצוע 

 

אומדן ביצוע 
לא סופי 

 תקציב  

מזה 
הכנסות 

שסבירותן 
אינה וודאית 

 הערות לחלוטין

שכונות 
צפוניות דמי 

(ניהול

    12,250 9,000 
 הכנסות בסך 

מדובר .ר .ב.נרשמות בת
על הגדלת דמי הניהול 

.שטרם סוכמו

        
אגרות 
 תורישיונו
 בניה

4,896 1,000 2,183 3,000 15,740  
 

היטלי 
השבחה 

וחלף היטל 
השבחה

  2'729 4,500 23,500  
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בכוונתי להקפיא החל מחודש פברואר הפשרת תקציבים עד לוודאות מוחלטת 
. יוגדר התקציב הניתן למימוש , דהיינו. בהתממשותן של ההכנסות

 
. ברור כי זהו מצד נזיל ועדין אשר בהיעדר שוליים ומרווחי ביטחון עלול  לגרום למשבר

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

ניהולית 

 
 

ועריכת התאמות ,  תחייב התנהלות מבוקרתשנת התקציב , כבעבר,  בכל מקרה .6
בין התממשות ההכנסות לסך קצב , (שינויים תקציביים)חודשיות נדרשות בזמן אמת 

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

ההסדרים במשק אשר אינו מתיר הוצאה בפועל גם את קיים סעיף תקציב באם אין 
 . 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 
 הנדרשים ומאידך לפעול אך ורק במסגרת התקציב םמחד להשיג היעדים וליתן השירותי

 .המאושר והמותר
 

 .האחריות לעמידה במסגרת התקציב חלה על מנהלי האגפים והמחלקות
 

חברי , כי תחת הנהגת ראש העיר ממלא מקומו וסגניתו הממונה על הכספים, הנני משוכנע
במתן דוגמא  אישית ובשיתוף פעולה של כלל העובדים מתוך , המועצה ומנהלי האגפים

,  לתושב ברמה ואיכות גבוההםתחושה של אחריות ושותפות מלאה במתן השירותי
.  ניתן יהיה לעמוד ביעדי התקציב, בסביבה בלתי מתפשרת הדורשת שיפור מתמיד

 





,בכבודרב


שמואלוולמן

 גזברהעירייה                                                
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סקירה פיננסית עיריית קריית גת לשנים 2007-2015נספח 1 לתקציב 2015

עיריית קריית גת

אוכלוסין

אשכול 
סוציו-

אקונומי 
4נוכחי

מדד 
6פריפיאלי

54,000

 נתונים כספיים לרשות (באלש"ח)

תחזיתאומדן

200720082009201020112012201320142015

    451,097    420,000     390,101    358,703    332,481    334,802   280,958   311,906  293,818סהכ הכנסות כולל ללא מותנות

סה"כ הכנסות (ללא הלוואות  למיחזור , 
    429,697    388,000     339,853367,282    312,329    316,040   263,684   294,217  267,646מענק לכ"ג והנחות בארנונה)

       8,000         5235,872-       5,865-        878-        168         311        243גרעון/(עודף) שוטף בתקציב רגיל

0%0%0%0.30%1.77%1.51%1.90%שיעור עודף/גרעון שוטף

      15,406         7,406       1,534        2,057       3,809    41,421-    41,589-   62,667-גרעון/(עודף) מצטבר בתקציב רגיל

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

      18,224       10,224       4,352        4,874         991    44,239-    44,407-   65,485-גרעון מצטבר כולל

17%0.31%1.56%1%3%4%-15%-24%-שיעור עודף (גרעון מצטבר כולל)

התפתחות מענק איזון (באלש"ח)

אומדן
200720082009201020112012201320142015

      24,355       25,591      23,657      23,068      24,475     25,444     26,419    26,764מענק איזון כולל ח"פ

      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%שייעור מימוש  סה"כ מענק ממודל

10%9%10%8%7%7%7%6%שיעור  המענק מסה"כ הכנסות

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

נתוני מלוות (באלש"ח)

תחזיתאומדןדוחות מבוקרים
200720082009201020112012201320142015

    170,174     182,328      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%40%הנחות*

24%24%24%32%38%45%45%43%38%שיעור עומס מלוות מסך הכנסות כולל

      21,833      18,533       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*

נתוני היתרי אשראי לז"א * (באלש"ח) 

אומדן
200720082009201020112012201320142015

00          -      32,430     10,750    24,000הלוואות לכיסוי גרעון 

      20,000       25,000      45,000      30,000הלוואות פיתוח 

      13,455הלוואות למיחזור

        770אשראי תקציבי (ביוב)

אחר

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

אומדןדוחות מבוקרים
200720082009201020112012201320142015

שיעור גביה שוטפת מחיוב שוטף  ברוטו 
74%73%73%79%81%83.91%86.49%87%ארנונה

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

נתוני מענקים (באלש"ח)

אומדן
200720082009201020112012201320142015

      9,637      9,669מענקים לכיסוי פרעון העברות בפועל

      24,355       25,591      23,657      23,068      21,359     18,527     17,698    25,461בסיס מענק איזון

       3,178           427         277        2,581       3,115      3,475      8,721      1,303מענקים מיועדים

         450      3,384מענק מיוחד

       1,000         1,000         450          500         450         700רזרבת שר

       2,839         3,327       3,144        3,706       2,783      3,323      3,017      3,110סה"כ מענקי פיתוח

      31,372       30,345      27,978      29,855      27,707     28,709     39,773    39,543סה"כ מענקים לרשות

......

י
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תקציבים אגף 

 
ה "ח בחשון תשע"י, ד"בס

  בנובמבר 

  
 
 

 2015עיקרי המדיניות התקציבית לשנת 
 
 

. א 
מקדמי המעבר המומלצים על ידי מרכז השלטון המקומי בישראל , לא נתקבלו נתונים ממשרד הפנים

:  הנם כדלקמן2015לשנת 
      
 ובהתאם לנסיבות הקונקרטיות של כל רשות 4%עד : שכר

 0%: פעולות
 0%: משרדי ממשלה

 0.75%: ארנונה
 

. 1.8%הנחיות אלה אינן לוקחות בחשבון שיעור אינפלציה חזוי של 
 
 שהחל  2% החליטה הממשלה על המשך הקיצוץ הרוחבי בשיעור 2015 –במסגרת תקציב המדינה ל  . 2

. 2014 –     ב 
 
 לאיכלוס  2015בהתאם לנתונים על גידול אוכלוסיה העירייה נדרשת לתת ביטוי בתקציבה לשנת  . 3

איכלוס זה מחייב הרחבת  .  יחידות דיור2000ה " ס2015 – וצפי  איכלוס ב 2014 –     שבוצע ב 
וכן השלמת השתתפות  . ע.פ.הטמנה ויתר שירותי ש, אשפה, נקיון:      השירותים המוניציפאליים 

. חינוך ורווחה:      העירייה במסגרת השירותים הממלכתיים 
. י הכנסות שמקורן בבניה המתרחבת"     הרחבת השירותים ממומנת ברובה ע

    
המלצות התקציב של  , בעקבות עדכון מזערי בהכנסות ארנונה והפחתה בהכנסות ממשרדי ממשלה . 4

אשר העירייה  , (עודף הוצאות על הכנסות)     המרכז לשלטון מקומי אינן ריאליות והן מולידות גרעון 
.      נדרשת לכסותו

ככל  ,      לפיכך העירייה נטלה על עצמה משימות של הגדלת מקורות עצמיים שונים לצד צמצום הוצאות
. תחזית האינפלציה והיעדים שקבעה, בכפוף לנסיבות הדמוגרפיות,      האפשר

 
.  ב 

 :2014להלן מקדמי התקציב לשנת 
 הוצאות . 1     

  עליית שכר זו נובעת מיישום הסכמי השכר הקיבוצי בנוגע להעלאה  3% עליה בשיעור –שכר           * 
בהתאם להנחיית מרכז השלטון המקומי צפויים עדכונים  . 2015 אשר נדחה לינואר 1%             בשיעור 

מאבטחים  , המשך השפעות עוז לתמורה ואופק חדש, זחילת שכר שנתית,              ברכיבי שכר שונים
 .             ועובדי ניקיון וכן הפרשות פנסיוניות

. 1.8% הצמדה בשיעור – מלוות ןפירעו          * 
. בהתאם לתוצאות מכרזים ותחזית,  הקשורות בחוזים–פעולות           * 
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בסעיפי הוצאות הקשורים בתשלומים לקבלני שירותים עתירי שכר כמו שירותי אבטחה            * 
.                נלקחו בחשבון תוצאות מכרזים, שירותי ניקיון במוסדות חינוך וכן הסעות ,              במוסדות חינוך

. למעט התאמות להיקף  השירות הצפוי , יתר הפעולות ללא שינוי         * 
 

 הכנסות . 2     
גביה עצמית           

. ללא שינוי אינפלציוני למעט שינויים ריאליים צפויים, כמו בהוצאות,           ככלל
וכן שינויים בארנונה בהתאם להחלטת  , 0.75% – גידול בהתאם לתקנות – ארנונה          

מבני תעשיה , התרחבות השימוש במבנים מסחריים, שומות חדשות,                       המועצה
 .   מבנים חדשים למגורים והעמקת הגביה,                       חדשים

                        
. ל משרד החינוך" תעריפים בהתאם לחוזר מנכ–חינוך  * – עצמיות אחרות          

. ל משרד הרווחה" תעריפים בהתאם לחוזר מנכ–רווחה                                   * 
. 0 בשיעור –אחרות                                   * 

 3% –מרכיב שכר : *  משרדי  החינוך והרווחה – משרדי ממשלה          
         0% –מרכיב פעולות                                    * 

 0%-  *משרדים אחרים                                   * 
 

 בהתאם לתחזיות מפורטות של אגף ההנדסה בשינויים המתבקשים  – אגרות בניה והיטלים         
.                                          המבטאים תוספת בנייה למגורים ותוספות בנייה לתעשיה ומסחר

 
ולפיכך  , 2014  בהתאם לנתונים שנתקבלו המשרד תוקצב בדומה לשנת – מענק משרד הפנים         

.                                        סכום המענק ללא שינוי
      

  תובכפוף לשינויים הריאליים בהתייקרויו, לעיל' לסיכום תקציב העירייה הוא בהתאם לאמור בסעיף ב . 3
.      הספציפיות

    
מותנה במימוש ההכנסות ממשרד  , מודגש בזה כי היקף ההוצאות כפי שבא לידי ביטוי בתקציב 

קיצוצים או שינויים  . האחרים וכן גם מימוש ההכנסות העצמיות  הפנים ומשרדי הממשלה 
בהתאם להנחיות ההנהלה כך גם בהתייחסות לכלל הגופים  ,  בהכנסות יחייבו התאמות בהוצאות

.   הנהנים  מתמיכת  העירייה
 

כי עם קבלת הנחיות ברורות והודעות על סכומי ,  בין היתר היא, ההנחה העומדת בבניית התקציב. ד 
.      התמיכות הממשלתיות נוכל לעדכן התקציב אחת לרבעון בהתאם לנדרש

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                         אריה כהן 
                                                                                                   מנהל אגף תקציבים 

      
 

10



ריכוז לפי פרקים

11



12



13



הכנסות

14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



הוצאות

32



33



34



35



36



37



38



39



40



41



42



43



44



45



46



47



48



49



50



51



52



53



54



55



56



57



58



59



60



61



62



63



64



65



66



67



68



69



70



71



72



73



74



75



76



77



ריכוז תקבולים
לפי סעיפי תקציב

78



79



80



ריכוז תשלומים
לפי סעיפי תקציב

81



82



83



84



85




