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  2022הצעת התקציב לשנת  -דברי הסבר 

וכוללת (הוצאות) אלש"ח   82,535המסתכמת לסך של  2022מצ"ב הצעת התקציב לשנת 
  אלש"ח.  6,913גרעון חזוי בסך 

. ביטול 2017נעוצה בביטול מעמדן המיוחד של "ערי עולים" החל משנת סיבת הגרעון 
מעמדן של ערי עולים אילץ את הרשויות אשר היו מוגדרות כ "ערי עולים" להפחית את חיובי 

  אחוז מחיוב הארנונה המלא. 70 -60הארנונה למשרדי הממשלה בשיעורים של 

כספים שנחסכו לקרן שהוקמה להעביר את ה חויבומשרדי הממשלה להם הוענק הפטור, 
תה הקצאה מחדש של י"לצמצום פערים" ברשויות המקומיות. מטרת הקמתה של הקרן הי

  תיים ברשויות המקומיות.יכספי הארנונה ממשרדי ממשלה על בסיס צרכים אמ

באופן מפתיע, הקריטריונים שנקבעו להקצאה מחדש של הכספים שללו כמעט לחלוטין את 
 גרם ליצירת גרעון מובנה אובדן ההכנסותקומית מצפה רמון. ההכנסות מהמועצה המ

לסך  2025וצפוי לגדול עד לשנת  ,מלש"ח 8.24 בסך  2022לשנת בתקציבה של המועצה 
  לש"ח.מ 15 -של כ

נגב שנפגעה אף היא המהמועצה האזורית רמת בסכום לעיל נכללה הפחתת הכנסה 
מביטול מעמדן של ערי עולים והפסיקה להעביר את חלקה של המועצה המקומית מצפה 
רמון בבסיס רמון בגובה הפטור הניתן למשרד, זאת על אף שהמועצה האזורית רמת הנגב 

  מקבלת שיפוי חלקי לאובדן הכנסות זה ממשרד הפנים. 

דרישה בפני משרד הפנים לשפותה בגין אובדן הכנסות הארנונה המועצה גם השנה העלתה 
כיוון שאין התחייבות של  בדומה לשנים קודמות. לבקשה זו בחיוב ומצפה כי המשרד ייענה

רעון בתקציבה השוטף של המועצה לשנת יגחלק מהמשרד הפנים לשיפוי, סכום זה נרשם כ
2022.  

לאור פנייתה של המועצה כמו גם פניות של רשויות נוספות, עמל משרד הפנים בימים אלו 
רים, הרשות ממתינה לפרסום ם לחלוקת כספי הקרן לצמצום פעעל שינוי הקריטריוני

  הקריטריונים החדשים.

   



 

  

  

  

  משבר קורונה עולמי

תוקצב מלוא  ולפיכךהמועצה צופה כי משבר הקורונה אינו עתיד להוביל לסגרים נוספים 
  .סל השירותים המסופק על ידי המועצה

  

  בנושא מצפה רמון החלטת ממשלה

יבית התקצ המשמעותהסתיים תוקף החלטות הממשלה בעניין מצפה רמון.  2020בשנת 
מלש"ח לנושא  0.86 -לנושא חינוך וכ ש"חשל החלטת הממשלה הסתכמה בכמיליון 

  תיירות.

ור, לא . לאור האמ2021המועצה ניצלה את מלוא היתרות בגין החלטת הממשלה בשנת 
  .2022לשנת נסות נוספות תוקצבו הכ
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  :2022להלן עיקרי ההנחיות והשינויים ששימשו להכנת התקציב לשנת 

  הארנונ

קידום רוחבי של תעריפי הארנונה בהתאם לנוסחאות חוק ההסדרים במשק  1
במדד מהממוצע של השינוי המדד נגזר  אחוז. 1.92 –המדינה "טייס אוטומטי" 

 בממוצע השכר הציבורי.והשינוי המחירים לצרכן 
 .2021בדומה לשנת  אלש"ח 711 –גבייה מיתרות הפיגורים  2
משרד  לשבוצע בבסיסי משרד הבטחון הגדיל את החיוב ר שאסקר נכסים  3

לשנה. בידי המועצה החלטה של ועדת הערר  מלש"ח 10הבטחון בהיקף של כ 
בהליך של כי על משרד הבטחון לשלם למועצה סכום זה, אולם, הנושא נמצא 

ערעור משרד הבטחון על  בית המשפט לאורגישור אליו הופנו הצדדים ע"י 
סך ההכנסה המלאה למועצה אילו תתקבל דרישת החלטת ועדת הערר. 

 . בכל שנה מלש"ח 3.1כ ל ותסתכםמהחיוב,  30%המועצה במלואה תעמוד על 
במהלך החודשים האחרונים נתקבלה החלטת המגשר בנושא. המועצה הביעה 

לב זה לא את נכונותה להצעת המגשר וממתינה להסכמת משרד הבטחון. בש
 תוקצבה הכנסה בגין סקר זה.

  
  מענקי משרד הפנים 

פנתה המועצה למשרד הפנים בדרישה לתקן את  2021במהלך  –מענק איזון  1
הניתנים  מארנונה חישוב מענק האיזון באופן שייקח בחשבון את הפטורים

. פנייתה של המועצה נתקבלה בחיוב ובהתאם צופה המועצה למשרדי הממשלה
אלש"ח שתוקצבו לשנת  4,214אלש"ח (לעומת  5,529 -ק האיזון לכלגידול במענ

2021.( 
 6,487 תקצבה מענק בסך המועצה – עולים ערי של מעמדן ביטולשיפוי בגין  2

אלש"ח וכן  6,185כולל שיפוי בגין ביטול מעמד עיר עולים בסך אשר  "ח אלש
אלש"ח. בימים אלו צפוי משרד  303מקרן צמצום פערים בסך נוסחתית הקצאה 

הפנים לפרסם קריטריונים חדשים להקצאת הסכומים מהקרן. הקריטריונים 
החדשים צפויים להגדיל את גובה ההקצאה. בשלב זה תוקצב סכום זהה 

 .2021לשנת לתקציב 
  
 
 

  



 

  

  הכנסות ממשרדי ממשלה

ולא  2020התקצוב בגין החלטת ממשלה לנושא מצויינות בחינוך הסתיים בשנת  1
 .2022תוקצב לשנת הכספים 

תוקצב מענק  2020בשנת  .החלטת ממשלה לקידום התיירות במצפה רמון 2
. בהתאם לסיום תוקפה של החלטת הממשלה לא אלש"ח 860מיוחד בסך 

 .2022תוקצבו הכנסות לשנת 
 משרד האוצר בקידום הרפורמה בוועדות לתכנון ובנייהלא תוקצבה השתתפות  3

מימשה המועצה את יתרת הסכומים  2021בשנת בשל סיום תוקף ההרשאה. 
 הרפורמה. שעמדו לרשותה למימון

  

  הכנסות עצמיות

שיווק .  חלש"א 700 סך של תקצבה המועצה 2022בשנת  -היטל השבחה  1
סייע בהגדלת ההכנסות הצפויות יגה בשכונת נקרקעות כלל השל  מוצלח

 מהיטלי השבחה ואגרות בנייה.
מלוות הביוב של המועצה ממומן  ןפירעו –מלוות ביוב  ןפירעוהיטלים לכיסוי  2

פות המועצה לתאגיד המים באמצעות כספים שהתקבלו כתוצאה מהצטר
 2022לשנת  המועצה לרשות התאגיד.נכסי דרום והעברת ה והביוב מעיינות

  אלש"ח. 335תוקצבו היטלים בסך 
חוק העזר העירוני העמדת רכב  בהתאםו 2021משנת החל  –פיקוח עירוני  3

סימנה המועצה שטחי חניה בתשלום וכן גייסה פקחים לאכיפת חוק וחנייתו 
של בסך צופה המועצה להכנסה ממוצעת  לאחר סיום תקופת ההרצה עזר זה.

  .מדמי חניה ומקנסות אלש"ח לחודש 70 –כ 
המועצה החלה בהתקנת לוחות פוטוולטאים לייצור  –ייצור חשמל פוטוולטאי  4

 -וייקט נאמד בכחשמל על גבי גגות מבנים ציבוריים ברחבי היישוב. היקף הפר
 שים)דחו כשבעה( באופן חלקיתוקצבו  חשמלהמיצור מלש"ח. הכנסות  7.5

 אלש"ח. 450 - בכ 2022לשנת 
 
  
  

  הוצאות שכר 
את תחזית המועצה מבטא ו 2% -קודם בשיעור של כ 2022תקציב השכר לשנת 

 .וקידומי דרגות "זחילת שכר"ל
  

  



 

  

  תקן כח אדם
 

 משרות  157.76לעומת  משרות 163.25 -ל מסתכם 2022אדם לשנת  כח תקן
  .  2021בשנת 
  מהשינויים הבאים:נובעת התקנים  תוספת

 של מתמחה ללשכה המשפטית.תקן חדש ל .1
 תקנים למערך פינוי האשפה העצמאי. 3תוספת של  .2
 .במסגרת הרפורמה לרישוי עסקים תוספת פקח רישוי עסקים .3
 תקנים במחלקת הנדסה ובוועדה לתכנון ובנייה. 3תוספת  .4
 ר.לאכיפת חוקי העזתוספת של שני פקחים  .5
העברת עובדי פרוייקט ניצנים להעסקה הפחתה של שני תקנים הנובעת מ .6

 באמצעות המתנ"ס.
  

 



 תקן 2020
 ביצוע
09/21

 מספר
משרות

 מספר
משרות

 מספר
משרות

עלות שכר
תקציב מעודכן

הנהלה וכלליות

                    766                           1.00           1.00                1.00נבחרים 61

                 1,933                           8.50           7.67                8.50מנהל כללי61

                    825                           3.00           3.11                3.00מנהל כספי62

                3,524                         12.50         11.78              12.50הסה"כ הנהלה וכלליות

שירותים מקומיים

                 2,088                         10.50           8.80                6.50תברואה71

                    493                           3.00           4.16                3.00שמירה וביטחון72

                 2,359                         12.90           9.43              10.00תכנון ובנין עיר73

                 1,612                           9.50           9.50              10.80נכסים ציבוריים74

שירותים עירוניים שונים75

פיתוח כלכלי77

               420                           3.00           1.21                1.00פיקוח עירוני78
שירותים חקלאיים79

                6,972                         38.90         33.10              31.30סה"כ שירותים מקומיים

שירותים ממלכתיים

                    852                           4.30           4.30                4.30מנהל שח"ק811

                 9,477                         55.75         55.42              57.66חינוך81

                    188                           1.00           2.32                1.00תרבות82

                      73                           0.50           0.50                0.50בריאות83

                 2,003                         10.30         10.15              10.50רווחה84

דת85

קליטת עליה86

איכות הסביבה87

              12,593                         71.85         72.69              73.96סה"כ שירותים ממלכתיים

מפעלים

מים91

בתי מטבחיים92

                    227                           2.00           2.00                2.00נכסים93

תחבורה94

ביוב97

                    227                           2.00           2.00                2.00סה"כ מפעלים

                 5,100                         38.00         37.11              38.00גימלאים 99

              28,416                       163.25       156.68            157.76סה"כ כללי

מועצה מקומית

מצפה רמון

מספר
שם הפרקהפרק

 תקן 2022










































































