
  

 משאבי הישוב והועד המקומי



 תקציב –משאבים כספיים 

 קהילה, פעילים, מתנדבים –משאבים אנושיים 

 פנטזיה, השראה, רעיון, חזון –משאבים רוחניים 

מבני ושטחי ציבור –משאבים פיסיים 



 מקורות התקציב של ועד מקומי

 ארנונה 

 (100%)ארנונת ועד מקומי •

 (30%)ארנונת מועצה •

 (14.65%)ארנונת עסקים •

אגרת שמירה 

של המועצה רים"תב 

השתתפות של המועצה הדתית 

תשלום מרצון של תושבים 

 במבני ציבורשימוש עבור גביה 



 ?מהי ארנונה
 פי חוק על המחזיקים  -המוטל עלתשלום חובה מסוג מס 

 במקרקעין ובכל מבנה שאינו משמש, בדירות מגורים     

 (.  מתקני תקשורת ועוד, בית מלאכה, חנות, משרד, חניון)למגורים      

      

 צו המיסים של המועצהפי -תעריף הארנונה נקבע על. 

 

  צו המיסים מחויב לעמוד בכל ההגבלות הקבועות בתקנות 

 .ההסדרים במשק המדינה     

 

 המועצה מחויבת לאשר את צו המיסים במליאת המועצה 

 .ליולי 15-ביולי ולפרסמו לא יאוחר מיום ה 1לא יאוחר מ      

 

http://www.hefer.org.il/tsav_misim


  שני פרמטרים לחישוב הארנונה: 

 שטח המבנה 1.

 .פי צו המיסים-תעריף על 2.

 

   (.היקף חיצוני)שטח המבנה נמדד ומחושב ברוטו 

 

   נלקחות   לאבעמק חפר בשטח הנמדד למגורים 

 .בחשבון מרפסות פתוחות וחניות     



 
 :שיטות לגביית ארנונה 3בעמק חפר 

 
 במזכירות הישובהארנונה מתבצעת גביית  -מרוכזת גבייה  ,   

לצו המיסים ותקציב הישוב המנוהל באופן עצמאי על  בהתאם 
 .ידי הוועד המקומי בישוב

 
 ידי המועצההארנונה מתבצעת על גביית  -גבייה משולבת  ,

ולתקציב הוועד  " צו המיסים"עבור הוועד המקומי בהתאם ל
 .המקומי בישוב

 
 הארנונה מבוצעת על ידי המועצהגביית  -גבייה פרטנית  ,

תקציב הוועד המקומי  . לצו המיסים של המועצהבהתאם 
 .הוועד המקומי בישובמנוהל באמצעות במועצה 

 



 ועד מקומי מועצה

 ₪ ר"עד מ ח"ש ר"עד מ ₪ ר"עד מ ₪  ישוב

 27.88 ר נוסף"כל מ 42.19 100 35.94 חופית

 17.03 ר נוסף"כל מ 22.73 170עד    27.33 120 35.94 בית חרות

 1.92 ר נוסף"כל מ 35.10 75 84.44 50 35.94 בית יצחק

 20.28 ר נוסף"כל מ 26.51 250 31.87 150 35.94 כפר ויתקין

 19.16 ר נוסף"כל מ 26.09 170 30.27 120 35.94 הדר עם

 26.99 ר"כל מ 35.94 חבצלת השרון

 26.84 ר"כל מ 35.94 מכמורת

 14.68 ר נוסף"כל מ 24.03 170 26.61 120 35.94 כפר ידידיה

 25.48 ר"כל מ 35.94 אביחיל

 (1.2018)ר "תעריפים למ –צו המיסים 



 (1.2018)ר "תעריפים למ –צו המיסים 

 ועד מקומי מועצה

 ₪ ר"עד מ ח"ש ר"עד מ ₪ ר"עד מ ₪  ישוב

ר  "כל מ 28.68 120 35.94 חיבת ציון

 נוסף

1.72 

 19.18 ר"כל מ 35.94 צוקי ים

 19.05 ר"כל מ 35.94 בת חן

 18.83 ר"כל מ 35.94 ביתן אהרון

 3.59 ר נוסף"כל מ 10.95 170 19.18 120 35.94 שאר הישובים

ר  "כל מ 10.57 140 35.94 גבעת שפירא

 נוסף
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   ₪כ       "סה ₪ועד מקומי  ₪מועצה      ישוב

 11,004 5,613 5,391 חופית

 10,634 5,243 5,391 בית יצחק

 10,171 4,780 5,391 כפר ויתקין

 9,805 4,414 5,391 הדר עם

 9,439 4,048 5,391 חבצלת השרון

 9,417 4,026 5,391 מכמורת

 9,353 3,914 5,391 בית חרות

 9,305 5,243 5,391 כפר ידידיה

 9,213 3,822 5,391 אביחיל

 8,883 3,492 5,391 חיבת ציון

 8,268 2,877 5,391 צוקי ים

 8,248 2,857 5,391 בת חן

 8,215 2,825 5,391 ביתן אהרון

 8,021 2,630 5,391 שאר הישובים

 7,180 1,790 5,391 * גבעת שפירא



 2018תקציב שנתי  אב מספר בתי ישוב

 מיליון  1,196 318 אחיטוב

 771,000 196 אלישיב

 728,000 190 אמץ

 מיליון 1,180 301 בארותיים

 מיליון 1,135 283 בחן

 מיליון 1,165 337 בורגתה

 833,000 248 הלוי בית

 679,000 196 בית ינאי

 745,000 133 בת חן

 מיליון 5,878 1357 בת חפר

 395,000 133 תימן גאולי

 מיליון 1,019 253 גן יאשיה



 2018שנת  –תקציבי ישובים פרטניים 

 2018תקציב שנתי  אב מספר בתי ישוב

 מיליון 1,047 279 חניאל

 757,00 208 חרב לאת

 מיליון 1,171 239 יד חנה

 1,216 265 ה"הראכפר 

 775,000 193 כפר חיים

 820,000 195 חוגלה כפר

 מיליון 1,116 321 כפר מונאש

 מיליון 1,162 321 עולש

 522,000 105 צוקי ים

 598,000 206 העמקים שושנת



 2018שנת  –תקציבי ישובים מרוכזים 

 2018תקציב שנתי  אב מספר בתי ישוב

 מיליון 2,512 444 אביחיל

 מיליון 6,232 725 יצחק בית

 מיליון 2,676 259 בית חירות

 349,000 57 ביתן אהרון

 603,000 99 שפירא גבעת

 מיליון 1,660 234 הדר עם

 מיליון 1,249 189 חיבת ציון

 מיליון 913,000 138 השרון חבצלת

 מיליון 2,703 304 חופית

 מיליון 3,924 603 כפר ויתקין

 מיליון 1,388 222 כפר ידידיה

 מיליון 2,409 450 מכמורת



 2018שנת ( ארנונה בלבד)תקציבי קיבוצים 

 2018תקציב שנתי  אב מספר בתי ישוב

 מיליון 2,905 414 גבעת חיים איחוד

 מיליון 1,007 480 גבעת חיים מאוחד

 מיליון 1,179 359 המעפיל

 מיליון 1,560 373 העוגן

 מיליון 1,636 מעברות

 מיליון   1,300 253 השרון משמר

 מיליון 1,234 352 עין החורש



מדיניות הועד  המבטאת במונחים פיזיים וכספיים את תכנית 

 , לתקופה הבאהסדרי העדיפויות והחלומות , המקומי

 ושליטה על הביצוע  תיאום , כלי עזר לתכנוןומשמש 

 .  לתושביםלמקסם את השירותים מתוך כוונה 
 

 –זכרו 
 

 .  לא תצא לפועל, תכנית שאין לה ביטוי בסעיפי התקציב

להשפיע על התקציב ולוודא שהוא אכן משקף את בכדי 

 .  רצוי להיות מעורבים בבנייתו, החלומות

 

 



מעקב קפדני אחר התחייבויות והוצאות 

נוהל הזמנת עבודה ואישור הוצאה 

 רישום חשבוניות -בקרה על ההוצאה 

ביצוע מול תכנון 

טיפול בחריגות תקציביות 

זיהוי מוקדם ככול האפשר 

ציבורית נגד חריגות/יצירת תרבות ארגונית 

  תכנון עתידי 

 מקושרת תקציבתכנית עבודה 

 



 כללי ר"תב 
 120,000  ₪תלת שנתי 

 1:1 מועצה –ישוב ( מימון תואם) ינג'מצ 

 מחולק לכל היישובים באופן שווה. 

  (.לא לשוטף)שונים ומיוחדים  לפרויקטיםמיועד 

  

מבני ציבור ר"תב 
 אלף  400 -( תושבים 300פחות מ )קטן ישוב₪. 

 אלף  500 –ישוב רגיל₪. 

 אלף  600 –( תושבים 1,500מעל )ישוב גדול₪. 

50% כהלוואה 50% -מהסכום יועמד כמענק ו. 

מיועד לשדרוג מבני הציבור ביישובים. 

 
 תשתיות ר"תב 

ותעדוףי הממצאים נקבע גובה התקצוב "עפ, המועצה ביצעה סקר כבישים ומדרכות ביישובים. 

 1,200,000 -ל ₪ 700,000הסכומים נעים בין ₪ 

מיועד לשדרוג תשתיות ביישובים. 

 (.עתידיתסלילה על בנייה או היטל עצמי מהון ) 1/1האישור מותנה בהשתתפות היישוב ביחס של 

 



 :בנית התקציב מתחילה לקראת הרבע האחרון של השנה
 

 ניתוח ביצוע התקציב של השנה החולפת•

 החולפת  תמונת הפעילות התקציבית של השנה גיבוש •

ואלה הצפויות  שנה מצב המשימות של אותה בחינת •

 לשנה הבאה

 



 חמש שנים -אחת התייחסות לתקופת הכהונה כמקשה 

 בולטים  הגדרת יעדים 

 פעולה לכל אחת מחמש השנים בהתאםתכנית 

 ושילוב בחזון( פעילים, תקציב)ביכולות התחשבות 

שאיפה להצלחות 

 נוספיםמשיכת פעילים  –חיובי יצירת מומנטום 
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 סוגיות שלדעתכם מעסיקות היום   3רשמו בפניכם

 .את הישוב שלכם

 

דרגו אותם לפי סדר החשיבות 



לבצע בהדרגה , לחשוב בגדול(Think Big, Act Small) 

 (וחיי היומיוםגדולים פרויקטים )המתאים מציאת האיזון 

הגדרת סדרי עדיפויות גבוהים ונמוכים 

 מול התושביםמומנטום חיובי של יצירה יצירת  

 מתנדבים/והפעילים
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הצורך 

הלגיטימציה לפעול 

נראות 

 (סיכויי הצלחה)ישימות 

 אפקטיביות/ השפעה 

מוטיבציה אישית לפעול 

מידת עניין מקבל השירות 

יכולת גיוס משאבים לנושא 

 



חיוניות, כמות, דחיפות – שיקולים תלויי סוגיה 
 

 מדיניות, נישה פנוי, מנדט -שיקולים תלויי ארגון וסביבה  ,

 עניין אישי, מי מוביל, מבט לעתיד
 

 א"כ, כסף, זמן –שיקולים תלויי משאבים ואמצעים 
 

אחריות ומעורבות הקהילה -שיקולים תלויי שותפים ונהנים  ,

 .שותפות
 

מועילות, למידה מניסיון קודם, יישום -שיקולי מועילות. 

 

 

 

 

 

 


