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    2020מאי  13
 �  י"ט אייר תש"
   520859סימוכי�:  
  

  
  

  לכבוד
  ראש העיר –רפי סער 

  ומועצת העירחברי ועדת הכספי' 
  
  

  שלו' רב, 
  
  

  הערכות לעדכו�  בשל משבר הקורונה 2020תקציב העירייה לשנת הנדו�:  
  

  
 י"ע צעדי' ננקטו ,הקורונה נגי� בהתפשטות מאבקעקב ה במדינה החירו' מצב החלת בעקבות

 הרשויות של בפעילות� מזה יוצא וכפועל המשק בפעילות משמעותית לפגיעה המדינה שהביאו
 ג' העירייה יזמה מהלכי' במלחמה בנגי� ובשמירה על בריאות התושבי'. .המקומיות

 יו'"ל היערכות ולצור, המקומיות הרשויות על זה ממצב הנגזרות הכלכליות המשמעויות לאור
ומדני' ותוכנית לעדכו� תקציב העירייה על מנת , שקדנו בחודש האחרו� על עריכת א"שאחרי
את  מנסה לצפות המסמ, .ת המשבר ברמה הכלכלית על תקציב העירייהאת השלכולאמוד 

  ההשלכות לשנה זו .
  

  העקרונות המרכזיי� שעמדו בהכנת תוכנית זו :
  

בחינת השלכות של משבר הקורונה על התקציב ניצול התקציב שבוטל או נחסכו לטובת  .1
 שנוצרו כתוצאה מהירידה בהכנסות. תוהגירעונוהחוסרי' 

 .צמצו' אירועי' ומשימות חד פעמיותביטול ו .2
לעשות מאמ- ככל ונית� לאור המצב  לבצע את ההתאמה בהוצאות והצמצו'  – שכר וכא .3

 ככל ונית� ללא פיטוריי עובדי'.
  .בחינת המשמעויות של עבודה במסגרת הכללי' החדשי' .4
צמצו' שירותי' ורמת השירות באופ� זמני אשר נית� להשיב' ללא פגיעה פרמננטית ע'  .5

  שו, המשבר.
  
  

 ארנונה
ת. הפגיעה תהיה הרבה מעבר ההכנסו בצדתהיה  לעירייה ביותר הקשה הפגיעה כי ספק אי�

לחודשי ההשבתה הכמעט מלאה והשחרור המדורג, בגי� תקופה זו נית� פטור לעסקי' לחודשי' 
מהעסקי'  ניכר ג' בהמש, השנה חלקמאי כנגד שיפוי כמעט מלא במענק מהמדינה. צפוי כי �מר-

ג'  .בכללויהיו עסקי' שיתקשו לחזור  יתקשו לשל' את הארנונה א� לאחר החזרה לפעילות
  .נפגעו כלכלית מהמצבשו כש' שחלק ניכר מהמשפחות עההכנסות ממגורי' ייפג

  :הארו, ובטווח הקצר בטווח ומעסקי' ממגורי' הארנונה גביית על המצב השפעת להל� 

 לשנה ביחס )ופיגורי' שוט�(  מארנונה הגביה בשיעורי קיטו� יחול בהכרח כי צופי' אנו •
הפסקת האכיפה לתקופה  .ממגורי' שלא בארנונה וה� ממגורי' בארנונה ה� הקודמת

 ארוכה פוגעת במוסר התשלומי'.

מקבילה בהיק� הבקשות להנחה בארנונה,  עליה בשיעור האבטלה תביא לדעתנו להעלייה  •
בקשות להנחת נזקק בשל הרעה משמעותית במצב הכלכלי וכ� בקשות להנחה לפי מבח� 

 הכנסה. 

ו' הנדל"� קיי' צפי לדחיית אכלוס במגורי' ובעסקי' בשל הבידוד והפסקת פעילות בתח •
  2020ועקב כ, קיטו� בהכנסות העירייה דבר אשר יבוא לידי ביטוי כבר בתקציב לשנת 

. ג' הפעילות לאיתור תוספת שטחי' לחיוב (מדידות נכסי')  2021וייגרר ג' לשנת 
  מושבתת בתקופה ומשפיעה על ההכנסות
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 עצמיותה הכנסותיתר הב פגיעה
   של העירייה  האחרי' המניבי' התחומי' בכל לפגוע צפויה המשק פעילות הקפאת

  .רק בארנונה ולא
  

התקופה מאופיינת בהאטה משמעותית של התחלות בנייה, ה� מחוסר  �הכנסות אג� הנדסה
בהכנסות הוודאות הכלכלי וה� מעצירת עבודות התכנו� והטיפול בבקשות. לפיכ, צפוי קיטו� 

  נרשמות לתקציב הרגיל. האגרות הבנייה ותוח יפמהיטלי 
  בשל דחיית החיוב לעסקי' ומצב' לאור המשבר. ירידה באגרות שילוטצפויה כמו כ� 
בשכירויות שעתיות של מפעילי פעילויות וה� שכירות ת  שכירויות ה� ובהכנסנגזרת הפחתה 

  השוני' .של מתקני העירייה  תקופות הסגירהבשל תקופתית 
  

�לכאורה הכנסות החינו, הינ' כנגד פעילויות והפסד ההכנסות הינו מול הקיטו�  �הכנסות חינו
 בהוצאות אבל ההוצאות מרבית� קשיחות בניגוד להכנסות שנחתכו. החזרה ההדרגתית לפעילות

  כרוכה בעלויות נוספות בעוד ההכנסה תהיה חלקית ביותר.
הופחתו ההוצאות א, באופ� חלקי היות וחלק לא , אשר נגדו צהרוני' בגני' הכנסות ירידה ב

  .מבוטל מההוצאות בנושא זה היו קשיחות כמו מרבית הוצאות השכר לעובדי'
  

  הכנסות תרבות וספורט
בשל עצירת הפעילות חלה ירידה משמעותית הכנסות מחוגי' , מפעילי חוגי' , דמי שימוש 

  במתקני' , מופעי' בהיכל התרבות חוגי בתי תרבות ובתי תלמיד.
  

עצירת הפעילות , עקב , חניה , חניה בתשלו' עירוני אובד� הכנסות מפיקוח �הכנסות בטחו�
   .בחודשיי' האחרוני' הפסקת אכיפהו

במוסח  ירההירידה בהכנסות מהמשטרה בגי� אבטחת מוסדות חינו, מתקזזת מל הפסקת השמ
  בתקופה זו.

  
 מישור ההוצאות

שאפשר  הוצאות לצמצ' מנת על אלו בימי' אב� כל והופכי' רביתימ באחריות פועלי' כולנו
 ויש מהותיי' הינ' הוצאות לצמצו' הכנסה איבוד בי� הפערי', שערכנו מבדיקה. לחסו, בה�
   .מהמשבר כתוצאה " חסכו� "ע מדברי' כאשר מרבית בזהירות לכ, להתייחס

וחלקה יזומה על ת, יוקורונה בגי� הפסקת פעילוהנובעת מהשלכות של  , חלקהירידה בהוצאותה
  על מנת לעמוד באיזו� תקציבי. ידינו

  
  שכר

חלק מהירידה בהיק� ההוצאה הינו בגי� השלכות המשבר בגי� עצירת הפעילות בחודשי' מר- 
חזויות בעבור מחצית השנה, וכ� בשלב זה  קרויות שכריואפריל , כמו כ� הופחתה הרזרבה להתי

וכננה לרבעו� אל� אשר ת 100נדחתה תוספת השכר הנגזרת בגי� מעבר מעיר בינונית לעיר מלא 
עצירת ודחיית , שעות נוספותל היק� ההוצאה  משמעותי שלנקטנו בצמצו'  האחרו� של שנה זו , 

כ� נבחני' בימי' אלו  שונותהעלאות בדרגה ותוספות עדכוני שכר חדשי', ונדחו עובדי'  קליטת 
  .העובדי' בשיתו� ועד נוספי' לצמצו' הוצאות השכר צעדי' 

  
  פעולות

כגו�  ראשית, נציי� את הירידה בהוצאות אירועי' ופעילויות קבוצתיות בשל איסור ההתכנסות
  . ווחודש הלאו' א, ג' נוספי' שבוטלו או נדח אירועי העצמאות

 ,�וכ� הוצאות בהסעות  קיו� ושמירהיבשל הפסקת פעילות מוסדות החינו,, ירדו הוצאות נבנוס
  בתקופת הסגירה. תלמידי' והזנה

מקבילה וא�  אשר מול� יש ירידהבגי� הפסקת הפעילות  הנגזרות כ� יש ירידה בהוצאות  כמו
מופעי' , כגו� , חוגי' , היות וחלק לא מבוטל ה� הוצאות תפעול קבועות ושכר בהכנסות גדולה 

  .תלמידהצגות , בתי 
דלק קיימת ירידה מסוימת בהוצאות התפעול בגי� תקופת הסגירה , בה� נקיו� , חשמל , מי' 

  של מוסדות.  ואחזקה 
בפעולות שונות כפי שבא לידי ביטוי  אנו נאלצי' לאור המצב לבצע הקפאה וצמצו' �, ככמו 

  . בגליו� התקציב המעודכ�
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וכ� את  2020הננו  מתכבדי' להגיש לאישורכ' את הצעת תקציב העירייה ,תק� משרות וכ"א לשנת 

  .וריכוז נתוני והחלטות התקציב: כות משבר הקורונהלהתקציב המעודכ� בשל הש

  

   מעודכ�               מקורי               

 מ' 847.6  מ'   883.6             בס,  2020הצעת התקציב הרגיל  לשנת   .א

 מ' 127.2  מ'  127.2     בס,  2020הצעת תקציב הפיתוח (תב"רי' ) לשנת   .ב

 מ'  974.8  מ'   1,010.8     רגיל ופיתוח עומד על  2020ס, התקציב כולו לשנת   .ג

 מש"ח. 386      בס,  2020�2023מסגרת תוכנית  הפיתוח הרב שנתית לשני'   .ד

ועל נתוני כ"א בפתיחת שנת המבוסס על נתוני מצבת העובדי'  2020"א אד' לשנת תק� כ  .ה

 משרות.  2,440הלימודי' תשע"ח במערכת החינו, בס,    

 מש"ח   40מהתקציב ובס, של         5%היתר למשיכות יתר בבנקי' בהיק� של   .ו

 מש"ח  32   בנספח א' בס,שני' כמפורט  15נטילת הלוואות לפיתוח למש,   .ז

וח כלכלי כמפורט בנספחי� ב' נטילת הלוואת פיתוח מותנות  חל� תקציב מ. חינו	 ולפית  .ח

 ו ג' בספר התקציב

 פרעו� מוקד' של מלוות ביוב המופרט בנספח ד'   .ט

  ייעוד כספי היטל השבחה  למטרת השקעה בחינו, כמפורט בנספח ה'  .י
 

  
  
  
  
  

  בברכה,  
    
  , רו"חרוכל שגיא  
  סבא�גזבר עיריית כפר  

  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
 


