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 בס"ד
 תשפ"א כסלוט "כ
 2020בדצמבר,  15

 2021הצעת התקציב לשנת  -דברי הסבר 

וכוללת )הוצאות( אלש"ח   78,613המסתכמת לסך של  2021מצ"ב הצעת התקציב לשנת 

 אלש"ח.  4,500גרעון חזוי בסך 

. ביטול 2017החל משנת  "ערי עולים"המיוחד של  מעמדן סיבת הגרעון נעוצה בביטול

להפחית את חיובי  אשר היו מוגדרות כ "ערי עולים" מעמדן של ערי עולים אילץ את הרשויות

 המלא. הארנונה חיובאחוז מ 70 -60ממשלה בשיעורים של הארנונה למשרדי ה

להעביר את הכספים שנחסכו לקרן שהוקמה  חויבו ,משרדי הממשלה להם הוענק הפטור

תה הקצאה מחדש של יברשויות המקומיות. מטרת הקמתה של הקרן הי "לצמצום פערים"

 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 ההכנסותת מהמועצה המקומית מצפה רמון. ההכנסו

לסך  2025וצפוי לגדול עד לשנת  ,מלש"ח 6.42 בסך  2021לשנת בתקציבה של המועצה 

 מלש"ח. 14.4 -של כ

מהמועצה האזורית רמת נגב שנפגעה אף היא מביטול בסכום לעיל נכללה הפחתת הכנסה 

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. 

בגין אובדן הכנסות הארנונה  רישה בפני משרד הפנים לשפותהדהמועצה 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

2021. 

 ליצירת מתווה לפתרון קבע לחוסר התקציבי הצפוי. מועצה פועלתה

  



 

  

 

 עולמי קורונהמשבר 

של משבר רפואי עולמי כאשר סיום המשבר בשלב זה אינו ניתן לחיזוי. אנו נמצאים בעיצומו 

 השפעות רוחביות.  ןהמשבר על מצפה רמון הינ ותההשפע

המשבר פוגע בעיקר ביכולתה של המועצה לגבות כספי מסים ותשלומים בגין שירותים 

 המסופקים על ידי המועצה. 

 2020מאי -מתשלומי ארנונה לחודשים מרץבמסגרת החלטות הממשלה ניתן פטור לעסקים 

לעסקים שנפגעו בשל משבר הקורונה ואשר  95%ותינתן הנחה נוספת בשיעור של עד 

עומדים בקריטריונים אשר ייבחנו ויאושרו על ידי המדינה.  המדינה תשפה את הרשויות 

 המקומיות בגין אובדן הכנסות ארנונה שנגרם כתוצאה ממתן הפטור וההנחות לעיל.

אלש"ח לטובת ניהול המשבר  103-כמו כן, המדינה העבירה תקציב מיוחד נוסף בסך כ

 עודי לקטיעת שרשרת ההדבקה.יח אדם יוברשות . מענק זה מיועד להצטיידות ולהעסקת כ

לאור משבר הקורונה מסתכמים  2020היקף המענקים אשר התקבלו במצפה רמון בשנת 

  .2021מלש"ח. סכום זה לא תוקצב לשנת  3.518 לסך כולל של
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"עיר עולים"הפערים הנובעים מביטול מעמד 

עיר עולים ביטול עיר עולים נטו, הפסד הכנסות



 

  

 :2021להלן עיקרי ההנחיות והשינויים ששימשו להכנת התקציב לשנת 

 ארנונה והכנסות עצמיות

קידום רוחבי של תעריפי הארנונה בהתאם לנוסחאות חוק ההסדרים במשק  1

במדד מהממוצע של השינוי המדד נגזר  אחוז. 1.1 –המדינה "טייס אוטומטי" 

 בממוצע השכר הציבורי.והשינוי המחירים לצרכן 

 112בית המלון במתחם אבן דרך בסך פתיחת תוספות ארנונה צפויות בגין  2

 אלש"ח.

 .אלש"ח 711 –הפיגורים גבייה מיתרות  3

בגין  , בין היתרמלש"ח 13.83מהכנסות הארנונה כאמור הופחת סך של כ  4

 עולים".הלאור ביטול מעמד "עיר  הפטור מארנונה שניתן למשרדי הממשלה

מלש"ח בגין חלקה של המועצה המקומית מצפה רמון  3כ הפחתה של  5

 מועצה האזורית רמת נגב.המתקבלת בבהכנסות הארנונה ממשרד הבטחון 

משרד  לשבוצע בבסיסי משרד הבטחון הגדיל את החיוב ר שאסקר נכסים  6

לשנה. בידי המועצה החלטה של ועדת הערר  מלש"ח 10הבטחון בהיקף של כ 

בהליך של זה, אולם, הנושא נמצא כי על משרד הבטחון לשלם למועצה סכום 

בית המשפט לאור ערעור משרד הבטחון על גישור 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 

 

 מענקי משרד הפנים 

המענק עומד . ש"חאל 24מסתמן גידול במענק האיזון בסך של  –מענק איזון  1

 לש"ח.א 4,460כרגע על סך של 

להתקבל  הצפויומענק  עולים ערי של מעמדן ביטול בשל הפנים ממשרד שיפוי 2

כולל חלקה  ,בהכנסות הארנונה קיצוץ"ח )כנגד אלש 7,980 – פערים לצמצום

. סה"כ היקף הפגיעה נטו מסתכם כאמור "ח(אלש 14,404בסך  ,הנגב רמתשל 

 "ח.אלש 6,424 -כל

 אלש"ח  85 –המקומי  בשלטוןמענקים בגין העסקת צוערים  3

 

 

 הכנסות ממשרדי ממשלה

ולא  2020התקצוב בגין החלטת ממשלה לנושא מצויינות בחינוך הסתיים בשנת  1

 2021תוקצב לשנת הכספים 



 

  

תוקצב מענק  2020בשנת  .החלטת ממשלה לקידום התיירות במצפה רמון 2

, והנ"ל 2021בשלב זה לא התקבלה הרשאה לשנת  אלש"ח. 860מיוחד בסך 

 תוקצב בצורה חלקית במימון מלא של המועצה.

 משרד האוצר בקידום הרפורמה בוועדות לתכנון ובנייהלא תוקצבה השתתפות  3

להארכת תוקף ההרשאה. במידה  תפועל המועצהבשל סיום תוקף ההרשאה. 

 ויתקבל אישור להארכה כאמור יובא הנושא לעדכון תקציב.

. "חאלש  135של  כולל בסך חברתי לשוויוןמימון של המשרד  –צעירים  מרכז 4

 טרם התקבלה התחייבות על מלא השנה, 2021 סכום זה הינו עד לחודש יוני

בנוסף צפויה להתקבל התחייבות בגין הפעלת מרכז הצעירים ע"י המשרד 

 לפיתוח הנגב והגליל.

 הכנסות עצמיות

. האצה של  חלש"א 950 סך של תקצבה המועצה 2021שנת ב -היטל השבחה  1

לסייע בהגדלת ההכנסות הצפויות מהיטלי  הישיווק קרקעות על ידי רמ"י עשו

 השבחה ואגרות בנייה.

מלוות הביוב של המועצה ממומן  ןפירעו –מלוות ביוב  ןפירעוהיטלים לכיסוי  2

פות המועצה לתאגיד המים באמצעות כספים שהתקבלו כתוצאה מהצטר

 2021לשנת  המועצה לרשות התאגיד. נכסידרום והעברת ה והביוב מעיינות

  אלש"ח. 348תוקצבו היטלים בסך 

 

 

 הוצאות שכר 

, מלבד עליה 2020לעומת שנת לא מצביע על שינוי  2021תקציב השכר לשנת 

 . 3%המוערכת בכ  של "זחילת שכר" רוחבית

 

 תקן כח אדם

 

 משרות  152.3לעומת  משרות 157.76 -ל מסתכם 2021אדם לשנת  כח תקן

 .  2020בשנת 

 מהשינויים הבאים:נובעת  התוספת

 פקח רישוי עסקיםתקן חדש ל .1
 במחלקת שפ"ע  המניןחלפת עובד קבלן בעובד מן ה .2
 תקנים ברווחה. 2.5תוספת 3 .3

 
























































































































