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אושרו התקציב השנתי ותוכנית העבודה
של מועצת פרדס חנה כרכור לשנת 2015
תקציב  2015עומד על כ 180-מיליון  ₪והינו גדול בכ3-
מיליון מתקציב אשתקד
ביום חמישי האחרון ,25.12.14 ,אושרו במליאת מועצת פרדס חנה כרכור תקציב המועצה לשנת 2015
ותוכנית העבודה השנתית .תקציב המועצה לשנה הנוכחית עומד על כ 180-מיליון והינו גדול בכ 3-מיליון
מתקציב אשתקד .תוכנית העבודה השנתית כוללת מסגרת פעילות והגדרת יעדים של מחלקות ואגפי
המועצה השונים הנסמכים על המסגרת התקציבית לשנה זו.
ראש מועצת פרדס חנה כרכור ,חיים געש ,מציין כי" הצלחנו לשמור על רמתו של סל השירותים הניתן
לתושב ואף להגדיל את התקציב וזאת למרות הקיצוץ הדרמטי במענקי האיזון למועצה" .
עוד מוסיף געש כי "בימים אלו התבשרנו כי גם השנה זכתה המועצה בפרס ניהול כספי תקין ,שנה
רביעית ברציפות ואנו שמחים ומברכים על ההכרה הממסדית בניהול אחראי ומאוזן  ,כספי
ואדמיניסטרטיבי המתנהל לאורך שנים במועצה ובישוב .קבלת הפרס מעידה כי הרשות מקפידה על
נהלי משרד הפנים ,וכי התנהלותה ראויה לפרס זה" .
לדברי געש" :ברצוני להודות לאגף הכספים בראשות הגזבר והמזכיר רן גלר ,על העבודה המקצועית
והיסודית בהכנתו של התקציב .כמו כן ברצוני לציין לטובה את חשבת המועצה ,ואת מנהלי האגפים
והמחלקות על עבודתם לאורך כל השנה למען הישוב ,ועל הכנת תוכנית עבודה המבטאת את החזון
היישובי וחשיבה ארוכת טווח על בסיסה נקדם את המשך צמיחתה של המושבה".
גם בשנה זו החינוך מהווה חלק מרכזי בהצעת התקציב שאושרה – כ55-מיליון  ₪שהינם כ30% -
מתקציבה הכללי של הרשות .מערכת החינוך היישובית בפרדס חנה כרכור מועמדת השנה לפרס חינוך
ארצי .פרדס חנה כרכור הינה אחת מ 10-רשויות מכלל הרשויות בארץ המועמדות לפרס היוקרתי של
משרד החינוך הניתן לרשות בין השאר בשל השקעתה והישגיה במערכת החינוך המקומית.
גזבר המועצה ,רן גלר מפרט ומבהיר כי " :למרות הקיצוץ בסיוע הממשלתי לרשות ,שמרנו על ההשקעה
החשובה בחינוך ואף הגדלנו את התקציב משנה קודמת וזאת כחלק מהמדיניות אותה מוביל ראש המועצה
המעניקה דגש לחינוך והעשרה של הדור הצעיר ".
ראש המועצה ,חיים געש מדגיש  " :מערכת החינוך היישובית מועמדת לאחד הפרסים החשובים של
משרד החינוך ,כמו כן היא מועמדת לפרס ארצי בתקשוב וזכתה בפרס החינוך עבור בית הספר הממלכתי
כרכור .הישגים אלו אינם בכדי ,הם תוצר של עבודה קשה ומתמשכת ,השקעת משאבים ובעיקר חזון
ותוכנית אב המובילים את צעדינו עקב בצד אגודל למען צעירי הישוב  .בעניין טענות האופוזיציה,
הצהרות לחוד ומציאות לחוד ,והעובדות לשמחתנו מדברות בעד עצמן .עדיין עומדים בפנינו אתגרים
גדולים ,ואנו ניגש אליהם במלוא המרץ האמונה וחדוות העשייה כפי שעשינו ואנו עושים יום יום בעשור
האחרון" .
תקציב הרווחה לשנת  2015עומד על כ 32-מיליון  ₪ ₪הדגש בשנת  2015של האגף לשירותי רווחה וקהילה
יינתן לכניסה למבנה החדש ,הטמעת הרפורמה באגף ,השקעה נרחבת בבני הגיל השלישי במסגרת מסקנות
תוכנית האב היישובית לאזרחים וותיקים ,הרחבת פעילות היחידה להתנדבות והפעלת האקדמיה להורים
בשיתוף אגף החינוך .פעילות היחידה למניעת אלימות במשפחה אף מצויה בליבת הפעילות השנתית וכן
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הרחבת הפרויקטים ביחידה להתנדבות אשר הפכה בשנים האחרונות לחלק בלתי נפרד מהקהילה
המקומית ומצביונה.
חלק מרכזי מתקציב המועצה מופנה כמידי שנה לסל השירותים המוניציפאליים שיעמוד בשנת  2015על
 31,530מיליון  .₪לדברי גזבר ומזכיר המועצה רן גלר  " :גם השנה חלקו התקציבי של המנהל
והאדמיניסטרציה מצומצם בכדי לאפשר תקציב נרחב ככל הניתן לשירותים המוניציפאליים לתושב .סל
השירותים הכולל ניקיון רחובות ,תאורה ,תשתיות ועוד בכדי לאפשר רמת חיים גבוהה לתושבינו"
עוד מדגיש גלר כי  ":נקטנו צעדי התייעלות נרחבים בכדי לצמצם עלויות ,הוצאנו מכרזים שמטרתם
הורדת המחירים  .צעדים אלו אפשרו לנו לשמור על רמת גבוהה של שירות לתושב ,וזאת למרות
הקיצוצים במענק".
היקפיה של היחידה לאיכות הסביבה במועצה המקומית הולכים ומתרחבים גם השנה ,וזאת הודות
לפעילותה הנרחבת והמוצלחת בישוב ובקהילה .תקציבה של היחידה גדל מ  1,419מיליון ב 2014-ל 2,200
מיליון  ₪לשנה הקרובה .השנה תוכנית עבודה כוללת קידום והרחבה של פעילות המחזור אשר יצאה לדרך
בליווי הקמפיין "מהפח המחזור" ,הטמעת נושא הטבע העירוני ,התייעלות אנרגטית בהתאם לאמנת תג
הסביבה עליה חתומה המועצה ועוד.
במסגרת תקציב אגף ההנדסה מתוכננים קידום ופיתוח מבני חינוך בהם תוספת  10כיתות לתיכון החקלאי,
הקמת  5כיתות גני ילדים במושבה ,מעון יום במערב המושבה וטיפת חלב חדשה בשכונת "יובלים"
בכרכור .עוד מתוכנן -קידומה של תוכנית המתאר החדשה המתמקדת בהתפתחות הצפויה בשלושת
העשורים הבאים בישוב .העבודה באגף ההנדסה רחבת היקף גם בשנה זו  ,בין היעדים השונים לשנה זו
ניתן למנות סלילת שביל אופניים מדרך הים לרכבת ,הקמת מועדון שכונתי בנווה פרדסים ,תכנון מבנים
לתנועות הנוער קרצוף וריבוד כ 1000-מ"ר כבישים וותיקים ,הקמת מבני חינוך חדשים  ,השלמת הקמת
מבנה לאגף הרווחה ,השלמת פיתוח תשתיות ציבוריות במתחמי מגורים ברחבי המושבה ועוד.
כפי שפורט מטעם המועצה בעבר ,שני צמתים בהם יוסדרו מעגלי תנועה הם צומת הנדיב היוגב וצומת
פיק"א הדרים ,כמו כן מתוכננים שיפורי בטיחות בצומת הנשיא דגניה.
געש מוסיף לעניין זה :בשנה זו החלה לפעול הוועדה המקומית לתכנון ובנייה כוועדה עצמאית בניהול
המועצה המקומית .מאז תחילת פעילותה באביב תשע"ד הוועדה טיפלה בלמעלה מ 1000-פניות והצליחה
לזרז הטיפול בהתאם לנהלים בתיקים רבים שטיפולם התעכב במסגרת הוועדה המרחבית .
תקציב הפיתוח של הישוב עומד בשנת  2015על כ 38-מיליון . ₪בתוכנית הפיתוח נכללים השנה בין השאר
שיפוץ מתחם השוק הישן ,הקמת ספרייה ייעודית למדעים ,תכנון מבנה לתנועות הנוער בבית הספר
מרחבים ,בניית מעון יום בנוה פרדסים ,הקמת חורשות ,ריבוד והרחבת כבישים ,הקמת טיפת חלב חדשה
בכרכור ועוד.
מסגרת התקציב של השנה הנוכחית נסמכת על גידול משמעותי בהכנסות עצמיות של המועצה .לפיכך
פועלת המועצה לגידול בשטחי המסחר ופיתוח המושבה בהתאם לגידול הדמוגרפי.
לדברי ראש המועצה ,חיים געש" :במהלך העשור האחרון חל גידול דרמטי בהיקף תקציב הרשות
המתקרב להכפלתו! נדגיש כי זהו גידול החורג מעבר לגידול הטבעי באוכלוסייה ,משמע ישנה צמיחה
משמעותית ודרמטית בהתפתחות הישוב ובסל השירותים! גידול משמעותי אף נרשם בעשור האחרון
בהכנסותיה העצמיות של הרשות ,כאשר אחד היעדים המרכזיים אליו אנו מכוונים בעשור האחרון הוא
עצמאותה הכלכלית של פרדס חנה כרכור .פיתוח שטחי המסחר ,השקעה באזור התעשייה ,קידום התרבות
באמצעות שימור ושיפוץ מתחם השוק הישן ,אנו מתקדמים בהצלחה מוכחת ליעדים המוגדרים
המתבטאים בכל היבט בחיי המושבה-חינוך ,תשתיות ,קהילה ,איכות סביבה -למען התושבים ולמען
המושבה ".כך לדברי געש.
לעניין הכנת הצעת התקציב גזבר ומזכיר המועצה ,רן גלר ביקש להודות "לחשבת המועצה רו"ח אורלי
ירדן על העבודה הרבה שהושקעה בהכנת תקציב הנאמן לתוכנית העבודה ולחזון היישובי ".
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מועצת פרדס חנה כרכור סיימה את שנת  2013בתקציב מאוזן ,זו השנה העשירית .ההישגים הכספיים
בולטים על רקע גירעונות קשים וחובות בהם עמדה המועצה רק לפני כעשור .הרשות הינה זוכת בפרס
ניהול כספי תקין לשנת  2012 , 2011 2010ו  , 2013והינה חברה בפורום הרשויות האיתנות.

