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 דברי הסבר להצעת התקציב

 
 רקע .1
 

יחידות המועצה החלו בהכנת התקציב כבר בחודש ספטמבר. גזבר המועצה מוציא  (א)
הכין הנחיות להכנת תקציב לכל מנהלי היחידות. בהנחיות נדרש מנהל היחידה ל

את כל סעיפי הפעילות ולצרף דברי הסבר. בהתאם תקצב תוכנית עבודה מפורטת, ל
מוכן בהתבסס על נתוני שנה קודמת בתוספת מקדמי התייקרויות, כי התקציב אינו 

 אם על ניתוח הפעילויות מהרמה ההתחלתית ברמה של תוכנית עבודה שנתית.
 
הטמיע המשיך וללהינה  2022ההנחיה המרכזית הראשונית בהכנת התקציב לשנת  (ב)

ל ש תוספתכולל ה הרחבת היישובתהליך הנובע מ הגידול בהיקף השירותיםאת 
כבישים, מדרכות, גידול התשתיות הפיזיות ), ומבני ציבור חדשים מוסדות חינוך

הכל תוך , (תשתיות תת קרקעיות ועודגינות משחקים, תאורה, שטחים מגוננים חדשים, 
  .הגדלת מגוון השירותים הכולל לציבור

 
תהליכים אלו מתרחשים בסביבה מאתגרת במיוחד של מגפת הקורונה מחד וצמצום 

אקונומי של -ר בהיקף המענקים הממשלתיים כתוצאה מעליית המדד הסוציוניכ
 .פרדסיה, מאידך

 
התקציב הינו בחלקו אומדן בלבד, המבוסס על תחזית מצרפית של חשוב לדעת כי  (ג)

הכנסות והוצאות. ככל תחזית, הוא מבוסס על הנחות מסוימות המהוות תשתית 
מנה בפועל, עלולה לחול סטייה להכנת התקציב. במידה וחלק מההנחות לא תתקיי

 מהאומדן.

 

 היישוב גדל תקופה זומפנה בפעילות המועצה. ב השנתיים האחרונות היו תקופת (ד)
נבנו ואוכלסו יחידות דיור אות מ תושבים. 8,000-באופן משמעותי והגיע לכ

  כל התחומים.רותים לציבור הורחבו ביוהש
 

 לרבות, לגידול בשירותים צהשל המוע את המבנה הארגוני אנו ממשיכים להתאים (ה)
בעלי בד בבד עם תחלופה של תקני כוח האדם  התאמה שלובניין המועצה הרחבת 

 תפקידים מרכזיים.

 

כמעט ואינו מושפע ממגפת הקורונה, למעט נושאים נקודתיים, וזאת  2022תקציב  (ו)
מתוך הנחה שהתמודדות המוצלחת של מדינת ישראל עם המגיפה תימשך ולא יוטלו 

יודגש כי מדובר בהנחת עבודה בלבד  והגבלות משמעותיות על הפעילויות. סגרים



וככל שהנתונים ישתנו ייתכן ונאלץ להתאים במהלך השנה את מסגרת התקציב 
 כפי שעשינו בשנתיים האחרונות. לתנאים המשתנים בשטח

 
 פרדסיהנושא מרכזי נוסף הבא לידי ביטוי בתקציב הינו הקמת מרכז קהילתי  (ז)

הפעילות של מערך החינוך הבלתי כלל והעברת  ם החברה למתנ"סיםבשיתוף ע
פורמלי )חוגים, צהרונים, קייטנות ופעילויות תרבות( מהמועצה למרכז הקהילתי 

 החדש.
 

 מענק האיזון המתקבל ממשרד הפנים .2
 

וזאת בעיקר עקב ₪, מיליון  3 -כהעולה על בסכום  ממשיך במגמת הירידהמענק האיזון 
 .9לאשכול  6אקונומי של תושבי פרדסיה מאשכול -דד הסוציוהעלייה במ

 
עדיין אינו ידוע.  2022מענק האיזון שהמועצה תקבל בפועל בשנת הסכום הסופי של 

סכום הנמוך מהמענק , ₪אלפי  3,982 של סך לצורך הכנת התקציב נלקח בחשבון
כון למועד נ , וזאת בהתאם להנחיות שהתקבלו ממשרד הפנים2021המעודכן של שנת 

 .הכנת מסמך זה
 

החישוב המעודכן של מענק המודל של המועצה הנערך על ידי משרד  ,יחד עם זאת
והדבר מצביע על כך שבשנים  , לראשונה בתולדות פרדסיה,הפנים מציג ערכים שליליים

צפוייה להימשך ולהציב את המועצה בפני האיזון  קמענמגמת הירידה של הבאות 
יחד אנו עושים את כל המאמצים להיערך לכך מבעוד מועד. . כביםאתגרים כלכליים מור

לבדיקה מחודשת של נוסחת מענק האיזון ועדה לאחרונה עם זאת, משרד הפנים מינה 
לא ניתן לחזות בשלב זה את  במגמה לפתור עיוותים הקיימים בנוסחה העכשווית.

 יה להיות לכך על מענק האיזון הניתן למועצה.שוההשפעה שע
 

 הארנונה .3
 

וזאת בנוסף למאות  חדשות,יח"ד  100 -איכלוס של כסיום בנייה ואנו צופים  2022בשנת 
שמרבית אנו צופים  .2021 -ו 2020השנים במהלך  ליישוביחידות הדיור שהתווספו 

תעריפי הארנונה  .ה של השנהימחצית השנילקראת ההאיכלוס של יח"ד אלה יתבצע 
 , השיעור המזערי המתחייב מהחוק.1.92% -עלו נומינלית בי 2022בשנת 

 
 סך הגידול החזוי בהכנסות מארנונה הינו כדלקמן:

 
 

 2021תקציב   2022תקציב       
 ₪אלפי              ₪ אלפי           

 
  22,110           22,960        חיוב ברוטו 

            297              5        שיפוי בגין פטור מארנונה לעסקים
 (3,078)   (,0752)         בניכוי: הנחות 

 
 329,19   215,20    אומדן גבייה, נטו

 
 
 
 
 הכנסות מחברת מסוף . 4
 

לות משמעותיות על הפעילות בובהנחה שלא יוטלו סגרים והגמשבר הקורונה  ךעם שו
 850לסך של  2022יעלה בשנת מהחברה אנו צופים שהיקף התקבולים בקאנטרי פרדסיה 

  (.2022אש"ח בשנת  450 -ו 2021אש"ח בשנת  600לעומת ש"ח )א
 



  2021שינויים עיקריים במסגרת התקציב לעומת תקציב  .5
 

 הכנסות מימון (א)
 

 -כ מתוכם, ₪מיליון  50 -של כ ממוצע בהיקף עודפי מזומנים זמנייםהמועצה מנהלת 
חיות חוזרי המנוהלים ע"י גופים מתמחים על פי הנ השקעות יתיקב₪ מיליון  30

מושקעת היתרה  ובפיקוח ועדת ההשקעות של המועצה. פניםמנכ"ל של משרד ה
עד ) 2021בשנת  , במטרה למצע את הסיכונים השונים.לזמן קצוב שקליים בפקדונות

 ₪.למעלה ממיליון  - 3.59% -( התשואה על תיק ההשקעות הגיעה לברחודש נובמסוף 
 

קפים הנחת שהמ₪ אלף  670בגובה של  הכנסות מימוןה תחזית נכלל 2022בשנת 
 ₪.מיליון  51 -של כממוצע על סכום  1.34%תשואה ממוצעת של 

 
 אגרת השמירה (ב)

 
יחד עם זאת הוגשה  .2021עומד לפוג בסוף שנת תוקף האישור לגביית אגרת שמירה 

 הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות המאפשרת הארכה של תוקף האישור. לכנסת 
 

, וזאת בכפוף 2022גם בשנת  נחה שגביית אגרת השמירה תימשךבתקציב נכללה ה
  כנסת.הצעת החוק בלאישור מליאת המועצה ואישור 

 
 המועצה הדתית (ג)

 
את תקציבי המועצות הדתיות  2019בשנת  להגדילבאופן חד צדדי  חליטהההממשלה 

 אקונומי של פרדסיה-באשכול הסוציו עלייה. מעבר לכך בעקבות ה25% -בכל הארץ ב
שני  .50% -ל 37% -השתתפות המועצה בתקציב המועצה הדתית מ שיעור גדל

בתקציב  75% -לעלייה של קרוב ל 2020 -ו 2019בשנים  הביאוהנתונים האלה 
המופנה למועצה הדתית, וזאת בשעה שתקציבים אחרים העומדים לרשות המועצה 

 ע"י הממשלה מקוצצים באופן מסיבי.
 
. 40% -תתפות המועצה בתקציב המועצה הדתית להשלמפרע הופחתה  2021שנת ב

ולפיכך סכום  2022יישאר בתוקף גם לשנת השתתפות זה ההנחה הינה ששיעור 
אש"ח  712אש"ח )במקום  560הועמד על סך  2022בתקציב שנת ההשתתפות 

בעקבות שינויים תכופים  (.בשנים שלפני כןאש"ח  400 -, ו2020 -ו 2019 ייםבשנת
 כי משרד הפנים בוחן אפשרויות שונות לתיקון יסודי של המצב.אלה, נמסר לנו 

 
 החינוך הפורמלי (ד)

 
בית ספר "רימון".  - צומח בית ספר יסודי חדשבפרדסיה נפתח  2019בספטמבר 

ובשנה"ל תלמידים  111בביה"ס  למדוהשנה הראשונה לפעילות,  –בשנה"ל תש"פ 
שנה"ל תשפ"ב שנפתחה ב. תלמידים 230-ל עלהמספר התלמידים בביה"ס תשפ"א 

בעקבות זאת  .תלמידים 430 -מספר התלמידים הוכפל ל 2021בחודש ספטמבר 
 .דבר מוצא את ביטויו בתקציבהו עלויות הפעלת ביה"ס גדלו בצורה ניכרת

 
ילדים גן  2021בית הספר "רימון" נפתח בחודש ספטמבר הגידול המשמעותי מלבד 

במספר תלמידינו הלומדים  12%-ל כשבנוסף לכך חלה עלייה  טרום חובה חדש.
של סכום ההשתתפות השנתית  (.תלמידים 618 -ל 550-מ) ית חינוך "דרור"רבק

₪  2,006 -לתלמיד מ₪  150 -ב, החל משנה"ל תשפ"ב, עלההמועצה בתקציב הקריה 
 (.כולל החלק הממומן מהקרנותאש"ח ) 1,332 -אש"ח ל 1,103 -ובסה"כ מ, ₪ 2,156 -ל
 
 
 
 
 



 כדלקמן: ההינ 2022של המועצה בחינוך הפורמלי בשנת השקעה סך 
 

 *2022תקציב    
 ₪ אלפי 

 *2021תקציב 
 ₪ אלפי 

  

 
 הוצאות   
 הכנסות   
 
 סך סיבסוד, נטו   

                        
18,190   

(10,891) 
-------- 

 7,299 
===== 

 

 
16,083   

(9,333) 
-------- 

 6,750  
===== 

 
 

 

 .ויות שעברו למתנ"סללא הפעיל* 
 

 -בכ 2022בשנת הפורמלי גדל חינוך השל המועצה בתחום  ברוטוהיקף ההשקעה 
 ₪אלפי  549 -גדל בשל המועצה כאשר היקף הסיבסוד , (%13) ₪מיליון  2.1

(%8.1). 
 
 

 החברתיים םהשירותיתחום  (ה)
 

 תשומת לב מיוחדת. בשנים האחרונות תחום השירותים החברתיים מקבל במועצה 
 

רכז במ .לצרכים חברתיים קהילתי מרכזכ המשמשהמועצה שיפצה ושידרגה מבנה 
עלי צרכים מיוחדים. שני במועדון לו גמלאיםמועדון  נפתחו שתי מסגרות חדשות:

 םאת היקף השירותיבאופן משמעותי המועדונים זוכים להצלחה ומרחיבים 
 מצם בלבד.קיבלו מענה מצו שבעברלאוכלוסיות  החברתיים שניתנים ביישוב

 
 :להלן דגשים בפעילויות המחלקה לשרותים חברתיים

 
המשך פעילות ועיבוי התכנים )מתקציבי מפעל הפיס( במועדון הגמלאים, המונה  .א

 ם.ומיחברים רש 60

 

בניית תוכנית אישית לכל חבר במועדון הצרכים המיוחדים עם דגש על הקניית  .ב
ת העצמה ופעילויות שיא כגון מיומנויות אישיות וחברתיות, אקטואליה, פעילויו

ארוח בשבט הצופים, ביקור במחנה הצופים בקיץ, בילוי בארועים הפתוחים 
 לכלל היישוב ועוד.

 
 :פרוייקטים נוספים .ג

 
 ילדים המטפלים בהורים זקנים. – םהקמה של קבוצות דור הביניי .1

 קבוצת נשים המתמודדות עם סרטן.בניית  .2

 מפגשי הדרכת הורים.קיום  .3

 מפגש בין בני נוער לאזרחים וותיקים. –פרדסיה  בין שבילי .4

 הקמת חצר מונגשת במרכז הרווחה. .5

התנעת פרוייקט "יוצאים בשלישי" לאזרחים ותיקים, בסיוע המשרד לשוויון  .6
 במטרה להפגת בדידות. 80חברתי, והקמת קבוצה לאזרחים ותיקים מעל גיל 

מקצוע לילדים זה הקמת פורום אנשי  לקידום פרוייקטים קהילתיים ובכל .7
קטנים עם צרכים מיוחדים, הקמת קבוצה לנוער עם ביטויים של התנהגות 

 הקמת קבוצה טיפולית הדרכתית לזוגות צעירים בתחילת דרכם.וסיכונית 

וליווי שנתי למתנדבי  יתקידום היערכות למצב חירום ומשבר והשקעה בתוכנ .8
 . המכלול האוכלוסיי



 
 הקמת מרכז קהילתי פרדסיה (ו)

 
 

. הקמת 2021הקהילתי החדש הוקם כעמותה "מעין עירונית" בחודש אוגוסט  המרכז
העמותה ותקנון העמותה אושרו על ידי משרד הפנים. העמותה כפופה לרגולציה של 

 משרד הפנים, וזאת בהתאם להסכם מסגרת כולל עם החברה למתנ"סים. 
 

הבלתי  תחום החינוךשל הביאה להסטת פעילויות  החדשהקמת המרכז הקהילתי 
מהמועצה למרכז ( חוגים, פעולות ספורט, צהרונים, קייטנות ופעולות תרבות)פורמלי 

 להעברה זו יש השפעה על קיטון מספר סעיפים מרכזיים בתקציב המועצה. החדש.
 

 ם שלנציגישישה חברים וכוללת  14ה הנהלה ציבורית המונה נבחר לעמותה החדשה
 נציגי ציבור. כן שישה ים והחברה למתנ"סשני נציגים של המועצה, 

 
  (.בהתנדבותנבחרה לתפקיד יו"ר ההנהלה ) גילת ברכרמ"מ וסגנית ראש המועצה 

 
 לירז ישעיהו פרץושבת היישוב ת"סים בחרה בשיתוף המועצה בנהחברה למת

 כמנהלת המרכז.
 

 1,700 -המרכז משתתפים כהשוטפות של נכון למועד הכנת מסמך זה בפעילויות 
 יההחזוי תהשנתיהכספית היקף הפעילות  .בצהרונים 450 -בחוגים ו 1,250פעילים: 

  .₪מיליון  8 -כ ההינ 2022בשנת 
 
 עובדים:הקהילתי מרכז מטה הב
 

 החברה למתנ"סים(. עובדתמנהלת המרכז ) .א

 מנה"ח וחשב שכר. .ב

 מנהל חוגים וספורט. .ג

 .)במשרה וחלקית( רכזת תרבות .ד

 .)כמשרה וחצי( מזכירות 2 .ה

 נים.רכזות צהרו 2 .ו

 אב בית. .ז
 

של המתנ"ס הכולל מדריכי חוגים וסייעות בצהרונים סך תקן כוח האדם המאושר 
 משרות.  56הינו 

 
אחזקת המרכז מממן את אחזקת אולם הספורט החדש ברחוב האחווה ואת 

יתר המתקנים אחזקת הסטודיו למחול ברחוב שבזי. עד להתייצבות המתנ"ס 
ממומנים ע"י  ז"ושסמוך לבי"ס "תפ שבשימוש המרכז, לרבות אולם הספורט

 בכוונת המועצה לשדרג בשנה הקרובה אולם ספורט זה.המועצה. 
 

עם הקמת המרכז הועברו מרבית העובדים וההתקשרויות הרלבנטיות מהמועצה 
, בהסכמה עם משרד הפנים ועם ההסתדרות, למרכז. יחד עם זאת, לתקופת מעבר

ה ונותנים שרות למרכז הקהילתי. כמו כן ותיקים נותרו עובדי המועצמספר עובדים 
נשארו בתוקפם וזאת עד לסיום מספר חוזים קיימים של המועצה עם מדריכי חוגים 

 ות הנוכחית. לשנת הפעי
 

לבין המרכז  מועצהלאור זאת קיימות התחשבנויות שוטפות והעברות כספיות בין ה
 הקהילתי שעיקרן מובא בטבלה שלהלן.

כמו פעולות תרבות וארועי  נוספותעצה תתקצב פעולות המובנוסף לאמור לעיל, 
 חודש עצמאות.

 



 להלן סיכום הסעיפים התקציביים הקשורים למרכז הקהילתי בתקציב המועצה:
 

 הוצאות  
 ₪ אלפי 

 הכנסות
 ₪ אלפי 

 הוצאות נטו
 ₪ אלפי 

 
 ארועי חודש עצמאות 

 
 צהרונים וקייטנות

 
לות תרבות )כולל השת' ופע

 (רבותרכזת הת בשכר
 

 פעילות ספורט
 

 לא מיועדתהעברה 
 

  הכל סך                       
 
 
 יתקבל ממשרד הספורט*

                  

 250 
 

430 
 

340 
 
 

335 
 

120 
 

1,475 
==== 

- 
 

430 
 
- 
 
 

240 
 
-___------ 
 

670 
==== 

 

250 
 
- 
 

340 
 
 

95* 
 

120 
 

805 
==== 

 

 רזרבות (ז)
 

ל מנת לאפשר ע אתוז₪, לף א 100 -ומד על כעסכום הרזרבה הכללית בתקציב 
 .2022התמודדות עם צרכים חדשים בלתי מתוכננים בשנת למועצה 

 
במטרה לאפשר התמודדות עם ₪ אלפי  30 -רזרבה בחינוך על סך כ הכמו כן נקבע

 .בתחום זה עלויות בלתי צפויות
 
 

 2022בשנת  חזוי בהוצאות המועצהגידול  .7
 

 :במגוון תחומיםשל המועצה,  ערכות מתאימהיהמחייבת  היישוב הרחבת
 

 שינויים בכוח אדם  א.
 

 .לצורך טיפול במשאבי אנושתוספת חצי משרה  -

 .קר המועצהבהגדלת תקן מ -

 .בעיקר למטרת תחזוקת מוסדות חינוך –תוספת חצי משרה בתחום התחזוקה  -
 

 :צפוי גידול במגוון סעיפי הוצאות, כדוגמת בנוסף לאמור לעיל ב.
      

 הערות כום הגידולס         
 ₪אלפי         
  

 גידול חזוי בפרמיות הביטוח       160   מערך הביטוחים  (1)
 בכמויות ובתעריפים גידול       500 פינוי אשפה, גזם ופסולת גושית ( 2)

   ז חדשכרבעקבות מ              
  גידול בשטחי הגינון       328    גינון ציבורי (3) 
 429   הסעות תלמידים (4) 
        ------ 
        71,41 
       



 2022הנתונים העיקריים בהצעת התקציב לשנת  .8
  

 
 שירותים מקומיים

 
 

 ₪(אלפי  881,4תברואה ואיכות הסביבה ) (א)
 
 

 (.₪10% )אלפי  448לעומת השנה הקודמת בסך של  2022היקף הפעילות גדל בשנת 
 

 זה הינן: עיקר פעולות המועצה בתחום
 
פועלי ניקיון  9 -כ ניקוי מדרכות ושטחים ציבוריים באמצעות קבלן המעסיק (1)

ימי עבודה  6במשך כשש שעות ביום, מנהל עבודה צמוד כולל רכב במשך 
 בשבוע וכן טאוט רחובות באמצעות רכב טאוט, פעמיים בשבוע.

 
 98 -בנוסף המועצה מעסיקה קבלן מיוחד לניקוי צואת כלבים בעלות של כ (2)

 בשנה בתדירות של פעמיים בשבוע. ₪ אלף 
 

המועצה מפנה אשפה ביתית באמצעות קבלן שלוש פעמים בשבוע מכל הבתים  (3)
בממוצע לבית אב לחודש )₪  82 -כ להעומד כיום עוהעסקים ביישוב, במחיר 

במשותף עם שלוש )פורסם מכרז חדש  2021 מהלך שנתב לחודש(.₪  164,000 -כ
ה עלייה משמעותית במחירים. חליו שבעקבות( ות באזוררשויות מקומיות נוספ

פינוי הגזם והפסולת הגושית מתבצע פעם בשבוע מכל אזור, כאשר היישוב 
מחולק לשני אזורים. הפינוי נעשה באמצעות משאית מנוף מיוחדת לכך בעלות 

 לחודש.₪  91,000 -לכתגיע ש
 

ת בדיקות קרינה המועצה ממחזרת נייר, פלסטיק, קרטון, מתכת ועוד, מבצע (4)
תוצאות בדיקות הקרינה מפורסמות באתר  ואף מסרסת חתולי רחוב.

כלי אצירה לפינוי פסולת אריזות  הוצבו ביישוב האינטרנט של המועצה.
לאור חקיקת חוק הפקדון למיכלי משקה גדולים )ליטר  "(.פחים כתומים)"

 חזוריות הבקבוקים מהמרחביוחצי ומעלה( יוסרו בתקופה הקרובה מ
הציבורי, והציבור יוכל להחזיר מיכלי משקה ריקים לחנויות שמוכרות אותם 
ולקבל את דמי הפקדון. מי שלא מעוניין להחזיר את המיכלים יוכל להשליך 

 אותם לפחים הכתומים.
 

פעילות מעקב  תהמבצע יתבמסגרת הטיפול בכלבים המועצה מעסיקה וטרינר (5)
כלבים "תושבי  500 -עלה מללמשוטפת, חיסונים, רישוי והתקנת שבבים 

היישוב". כמו כן מבוצעת פעילות ללכידת כלבים משוטטים באמצעות סיורים 
שבועיים יזומים וקריאת מיוחדות. המועצה נושאת בעלויות ההסגר של 

 הכלבים שלא נדרשים על ידי בעליהם ושאינם ניתנים לזיהוי. ההכנסה הצפוי
 בשנה. ₪אלף  90 -מאגרות שונות בתחום זה הינה כ

 
המועצה קשורה עם קבלנים שונים לביצוע הדברת מזיקים, לכידת נחשים,  (6)

פינוי פגרים והדברות של טרמיטים ושל נמלת האש. תחום הדברת המזיקים 
, כולל שרות חודשי על פי תוכנית עבודה בכל השטחים הציבוריים ביישוב

 בשנה.₪ אלף  83 -בעלות של כ
 

החתולים ביישוב ועיקור רוס יי בעלויות סמתוכנן גידול משמעות 2022בשנת  (7)
₪  35,000 –וזאת תוך איגום משאבים עם משרד החקלאות. הוצאות נטו 

 בשנה.
 



 היקף ההוצאה המתוכנן בתחום הינו כדלקמן:
 

 ₪אלפי          
 

 1,350   ניקוי רחובות )ידני ומכני(  
 3,100   פינוי אשפה ביתית וגזם   
 43   השתתפות באיגודי ערים  
 83     הדברת מזיקים  
 63      כלבים  
 58     שרות וטרינרי  
 62   פעילות איכות הסביבה  

 122    ושונות רכז שפעשכר 
         ----- 
         4,881 

             ==== 
  

 אש"ח( ,5471שמירה ובטחון ) (ב)
 

יפים מהעלאת תערוזאת כתוצאה ₪, אלפי  56 -עלה ב תשמירה הביטחוניהסעיף 
בשטחים מהצורך לעדכן את תוכנית האבטחה היישובית כתוצאה מהגידול ו

 ביישוב.הבנויים 
 

מורכבת ממתן שירותים בגין אגרת השמירה  הבטחוןפעילות המועצה בתחום 
( ומפעולות והשתתפויות הקשורות למשמר האזרחי אש"ח 1,215הנגבית ביישוב )

 אבטחהסיקה ניידת סיור ולהג"א. בתחום השמירה היישובית, המועצה מע
 המפטרלת ביישוב. כמו כן מאויש שער הכניסה ביישוב בשעות הלילה ע"י שומר. 

 
אוגוסט( מתוכנן תיגבור שמירה בגנים ציבוריים ביישוב -בתקופת הקיץ )יולי

 באמצעות העסקת שומרים בשעות הלילה.
 

משדרות מצלמות ה 24מוקדים מרכזיים ביישוב במספר בשנים החולפות הותקנו 
 .בשנה הקרובה מתוכנן תיגבור מערך המצלמותתמונות למוקד המותקן במועצה. 

 
מתחזקת מקלטים  ,בנוסף לאמור לעיל המועצה משתתפת על פי חוק בתקציב הג"א

, מרכז הפעלה ומחסן מל"ח וכן מבצעת פעילויות שונות לשמירת רמת ציבוריים
 המוכנות לשעת חירום. 

 
סקר סיכונים, תוך מתן דגש  2022נן להיערך בשנת בתחום אבטחת המידע מתוכ

 בחינת מוגנות מערכי המיחשוב של המועצה בתחום הסייבר.ל
 
 

 היקף ההוצאה המתוכנן בתחום הינו כדלקמן:
 

 הכנסות )אש"ח(  הוצאות )אש"ח(
 

 1,215   1,215    עלויות שמירה  
     10    משמר אזרחי  
 179    הג"א ומקלטים  
 93  משרה( 1/2)שכר קב"ט   
 50    אבטחת מידע   
        ------   ------ 
        1,547   1,215 
        ====   ==== 
  
  



 
 ₪ (אלפי  ,6863נכסים ציבוריים ) (ג)

 
בסעיף זה נכללים עלויות עובדי אגף התיפעול, תחזוקה והפעלה של הרכבים 

ם(, עבודות לאחזקת התפעוליים של המועצה )רכב תחזוקה, טרקטור ונגררים שוני
כבישים ומדרכות, עבודות לאחזקת פנסי רחוב ותאורת רחובות, צריכת חשמל 
לתאורת רחובות, עבודות תימרור, סימון כבישים, תיעול ואחזקת הגינון הציבורי 

בשנה הקרובה מתוכננת רכישת טרקטור במקום הטרקטור הישן הקיים  ביישוב.
עובד חדש בחצי משרה בעיקר לצורך  כיום. כמו כן מתווסף למחלקת התחזוקה

 תחזוקת מבני חינוך.
 

 היקף ההוצאה המתוכנן בתחום הינו כדלקמן:
 

 ₪אלפי          
 

 833     הוצאות שכר  
 68     תחזוקת רכב תפעולי  
 411  אחזקת כבישים, תימרור ואח'  
 343     תאורת רחובות  
 2,031     גינון ציבורי  
         ------- 
         3,686 
         ==== 

 
 
 ₪(אלפי  052אירועי חודש העצמאות ) (ד)

 
במסגרת אירועי חודש העצמאות נכללים אירוע ערב יום הזכרון לשואה ולגבורה, 

אירוע ערב יום הזיכרון טקס גני הילדים, אירועי יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל )
( ואירוע ערב  יום העצמאות. ומיוטקס יום הזיכרון בחלקה הצבאית בבית העלמין המק

 יום העצמאות מתוכננים להתקיים לראשונה בפארק החדש. יאירוע, בשנה הקרובה
 הארועים יבוצעו באמצעות המרכז הקהילתי וימומנו ע"י המועצה.

 
 

 שירותים ממלכתיים
 

 ₪(אלפי  620,81חינוך פורמלי ) (א)
 

צפויה החלה ו שכברכחלק מהיערכות המועצה לקראת הרחבת מערכת החינוך 
אגף החינוך עובר שינויים ות, קרובבשנים הלהמשיך להתפתח ולהתרחב 

פוצל  ,, שדרש קשב רב בניהול האגף. תחום החינוך הבלתי פורמלימשמעותיים
, במטרה למקד הועבר לאחריות המרכז הקהילתי החדשמהאגף, הוצא מהמועצה ו

 . ן דגש פדגוגיאת פעילות אגף החינוך בתחום החינוך הפורמלי, תוך מת
 

מנהל האגף פרש לגמלאות ובמקומו נבחרה מנהלת חדשה בעלת ניסיון רב בתחום 
החינוך. כמו כן נבחר מנהל חדש לתחום השרות הפסיכולוגי החינוכי. מזכירת האגף 

, כל זאת בנוסף ליציאתה לגימלאות של צפויה גם היא להתחלף בתקופה הקרובה
 מנהלת תחום החוגים והספורט.

 
ההכנסות ₪, אלפי  18,620 על התקציב המוקצה לחינוך הפורמלי עומדסך 

אלפי  11,321הייעודיות לתחום זה ממשרד החינוך ומהכנסות עצמיות מגיעות לסך 
בנוסף  ₪.אלפי  7,299גובה המימון, נטו, של תחום החינוך מגיע, איפוא, לסך ₪.  

קרנות הפיתוח של  לתקציב קריית חינוך "דרור" מתוך₪ אלפי  466מוקצים סך 
  המועצה. 



 
בשנה ₪ מיליון  1.5 -למעלה ממדובר בתוספת להשקעה בחינוך הפורמלי של 

 .אחת
 

ההיקף היחסי של ההשקעה בחינוך מתוך תקציב המועצה הינו גבוה במיוחד לאור 
העובדה כי פעילויות החינוך בחטיבת הביניים ובחינוך העל יסודי אינן נכללות 

קציב כולל רק את גובה ההשתתפות נטו של המועצה בתקציב המועצה והת
 בסעיפים אלו.

 
 פעילויות מיוחדות הראויות לציון בתחום החינוך הפורמלי:

 
מופעלת תוכנית לימודים נוספת )תל"ן(  ו"רימון" "תפוז" בבתי הספר (1)

בתי הספר. המועצה משתתפת המעניקה פעילות העשרה שבועיות לתלמידי 
₪  220 -)עפ"י תחשיב של כ בשנה₪ אלפי  214 -בפעילות זו בסכום של כ

 .לתלמיד(
 

המועצה מאיישת תקן של סייעת נוספת במשרה חלקית בשני בתי הספר  (2)
ת וחלקית בספרי ותת במשרות ספרניובחטיבה הצעירה וכמו כן מועסק

 יה"ס.תב
 

גני ילדים,  התשעב( המועצה מאיישת 3-4חובה )גילאי  -בגני הילדים טרום (3)
בכל גן, במימון חלקי של משרד החינוך ובגנים מסוימים סייעת נוספת 

 מועסקות סייעות נוספות.

 
, הלך וגדל מספר התלמידים הזכאים לסייעת אישית ו/או רפואית צמודה

סייעות. משרד  30 -כמספר הסייעות האישיות המועסקות ע"י המועצה גדל ל
יף זה החינוך משתתף בעלות הסייעות באופן חלקי והמועצה מסבסדת סע

 .בשנה₪ אלפי  מאותב
 

 21אש"ח, וכולל  54למילגות לסטודנטים עומד על  סכום הוצאות המועצה (4)
אש"ח כהשתתפות בהוצאות פרוייקט פר"ח. סך המילגות שיוקצה 
לסטודנטים בעקבות הסכמי שיתוף פעולה שחתמה המועצה עם מפעל הפיס 

יבצעו פעילות סטודנטים, ש 30 -ויוענק ל₪  300,000ועם פר"ח יעמוד על 
  בקהילה.

 
בשנה. היקף  ₪מיליון  3.3 -הינו כהיקף ההוצאות בתחום הסעות תלמידים  (5)

בשנה. ₪ מיליון  1.65 -ההשתתפות של משרד החינוך בנושא זה הינו כ
תלמידים בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד לכל  700 -ל קרובהמועצה מסיעה 

ניות מדי יום. לחלק רחבי הארץ באוטובוסים, אוטובוסים זעירים ומו
צמודים מלווים. מדובר במערך מורכב מאוד בחינוך המיוחד  מהתלמידים

 לבקרה ולשליטה.
 

תלמידים מפרדסיה, וסך  618ב "פבקרית החינוך "דרור" לומדים בשנה"ל תש (6)
סכום ₪, אלפי  1,332ההשתתפות המועצה בתקציב ביה"ס יעמוד השנה על 

לעומת  לתלמיד₪  150גידול של ד, לתלמי₪  2,156המבוסס על תעריף של 
מיוחס להצטיידות ₪( אלפי  466)מהסכום  35% -כאשר כ, השנה שחלפה

 .מהתקציב הבלתי רגילהקריה, וימומן 
 

תלמידי פרדסיה בכיתות  23השרון" בתנובות לומדים -בביה"ס הממ"ד "אור (7)
ן ו'. המועצה מממנת אגרת לימודי חוץ, תוכנית העשרה של קרן "קרב" וכ -א'

 בשנה.₪ אלפי  23 -כ פעילויות נוספות כמו מסיבת סידור וכו', בסך של
 



שבי ותתלמידים מחוננים  19המועצה משתתפת בעלויות לימוד והסעה של  (8)
 אש"ח בשנה. 35 -בעלות כוללת של כפרדסיה 

-תלמידי החינוך המיוחד הלומדים ב 48-המועצה מממנת אגרות לימודי חוץ ל (9)
( בסכום של אביב ועד פרדס חנה-מתלברחבי הארץ )מוסדות חינוך שונים  40

סכום זה אינו כולל הסעות ובחלק מהמקרים אף אינו כולל עלות  ₪.אלפי  404
ליווי צמוד בהסעה. משרד החינוך אינו משתתף כלל בהוצאה זו שהוכפלה 

 בשנים האחרונות.
 

ל תקנים. השרות ממומן ע 1.5 -השרות הפסיכולוגי הפועל ביישוב מתוקנן ב (10)
יחד  נבחר מנהל חדש לחינוך הפסיכולוגי.בשנה האחרונה  ידי משרד החינוך.

עם זאת, בשל מצוקה באיתור וגיוס פסיכולוגים חינוכיים חלק מהתקנים 
רותים על יאינם מאויישים והשרות הפסיכולוגי נעזר בפסיכולוגים הנותנים ש

 לנסרים.יבסיס שעתי כפר
 

בתחומים הבאים: ריפוי בעיסוק,  המרכז הטיפולי ביישוב נותן שירותים (11)
הוראה מתקנת, ריפוי באומנות, קלינאות תקשורת ועוד. המרכז ממומן ברובו 
באמצעות השתתפות עצמית של המטופלים. ההיקף הכספי של הפעילות הינו 

 בשנה.₪ אלפי  25 -בשנה, והיא מסובסדת בכ₪ אלפי  183-כ
 

פרוץ משבר מגיפת  עם 2020פעילות מרכז הלמידה הופסקה בחודש מרץ  (12)
מחדש הקורונה ולא חודשה מאז. בכוונת המועצה להפעיל את המרכז 

 באמצעות המרכז הקהילתי.
 
 
 ₪(אלפי  3,630חינוך בלתי פורמלי ) (ב)

 

 תרבות (1)
 

באופן מלא לאחריות המרכז הקהילתי.  2022יועבר בשנת תחום התרבות 
 40 -דול של כגי)₪ אלף  270המועצה תסבסד את פעילות התרבות בסכום של 

 70( וכמו כן תשתתף במימון שכר רכזת התרבות של המרכז בסך של אש"ח
 אש"ח בשנה. 

 
מ"ר תחל בזמן  1800 -בנית מרכז התרבות והקהילה החדש בשטח של כ

תהליך קבלן מבצע ו נחתם חוזה עם, הסתיים התכנוןשהקרוב, וזאת לאחר 
רה להסתיים לקראת נייה אמובה. נמצא בשלבים סופיים היתר בנייה קבלת

 .2023 שנת סוף
 
 

 נוער וצעירים (2)
 

לא בשנה )₪ אלפי  570 -סך התקציב הכולל המוקצה לפעילות הנוער הינו כ
אלפי  200 -( גובה ההכנסות בתחום זה הינו ככולל סכום התמיכות לתנועות נוער

  בשנה והיתרה ממומנת על ידי המועצה.₪ 
 

 ת בקהילה.המוגנופעילויות תחום את התקציב כולל 
 

ולתמיכה ₪ אלף  130סך התקציב המוקצה לתנועות הנוער השונות עומד על 
והוא יוקצה על ( ללא שינוי לעומת שנה קודמת)₪ אלף  63באגודות ספורט על 

 ידי ועדת התמיכות, באישור המועצה, בהתאם לקריטריונים שנקבעו.
 
 
 



 
 הספרייה הקהילתית "בית טלי" (3)

 
קוראים שאינם משלמים  2,000 -וב רשומים כבספרייה הקהילתית שבייש

מנהלת  בשנה.₪ אלפי  283בגין שרות זה. סך עלות הפעלת הספרייה הינה 
הספרייה התחלפה בשנה האחרונה ולתפקיד נבחרה מנהלת חדשה בעלת 

 ניסיון בתחום.
 
 

 פעילות הרווחה בפרדסיה (ג)
 

 ה כדלקמן:תיקים פעילים, בחלוק 155 -מטפלת ב חברתיים םהמחלקה לשירותי
 

 מס' משתתפים       
 

 15     מצוקה כלכלית 
 44   בעיות בריאות, גוף ונפש 
 48     ענייני משפחה 
 35       זקנה 
 7     ניצולי שואה 
 6      אחרים 
        ---- 
        155 
        === 

   
נתונים אלה אינם כוללים כמובן את פעילות מחלקת הרווחה במגוון תחומים 

 .נוספים
 

משרות בעוד שהתקן הממומן על ידי משרד  4.33המשרות במחלקה, הינו תקן 
  (.חלקם בתקציבי פעולהמשרות בלבד ) 3.27מימון( עומד על  75% -הרווחה )כ

 
המשמעות הינה כי מלבד השתתפות חלקית של המועצה בתקנים המוכרים על ידי 

 תקנים נוספים. 1.13 -משרד הרווחה, המועצה מוסיפה על חשבונה כ
 

 בשנה האחרונה נקלטה במחלקה רכזת מתנדבים בחצי משרה.
 
 

 תמיכות והשתתפויות (ד)
 

הינו  2022סך תקציב התמיכות וההשתתפויות של המועצה הכלול בתקציב לשנת 
 כדלקמן:

 
 ₪ אלפי           

 
 130    בסעיף תנועות הנוער   
 63   בסעיף אגודות הספורט   
 10   כלליותבסעיף תמיכות    
                                          ------ 

                                                  203 
          ====  

 
 
 
 



 השתתפות בגופים ובאיגודים שונים (ה)
 

 המועצה משתתפת בתקציבים של גופים ואיגודים שונים כמפורט להלן:
 

 
 ₪ אלפי           

 
 28    ים לתברואה נתניהאיגוד ער 
 15  כרמל-איגוד ערים לאיכות הסביבה השרון 
 32      רשות ניקוז שרון 
 22      מגן דוד אדום )נט"ן( 
 560       מועצה דתית 
                                          ------ 

                                                  657 
           ==== 

 
 


