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פרדס חנה כרכור מסיימת את שנת  2016באיזון תקציבי זו השנה ה12-
ברציפות ,ומתחילה את שנת  2017עם אישור התקציב ותכנית העבודה

התקציב לשנה זו כ₪ 300,000,0000-
ממשיך את מגמת הצמיחה בישוב ומשקף
גידול בן כ 9%-מהתקציב העדכני אשתקד
למעלה מ 74,0000,0000מופנים לפיתוח הישוב
גידול בן כ ₪ 4,000,000-בתקציב החינוך לשנה זו
פרדס חנה כרכור פותחת את שנת  2017ויוצאת לדרך עם תקציב מועצה ותכנית עבודה שנתית מאושרת.
ביום חמישי האחרון ,29.12.16 ,בתום ישיבה שנמשכה עד קרוב לחצות הלילה אישרה מליאת המועצה את
עדכון התקציב לשנת  2016ואת התקציב לשנה הקרובה .התקציב לשנת  2017עומד על סך כ 300,000,000
 ₪מתוכו  ₪ 231,185,000הינו תקציב רגיל ולמעלה מ  ₪ 74,000,0000מהווים את תקציב פיתוח .התקציב
בשנה זו גדול בכ 25-מיליון  ₪מתקציב אשתקד ומשקף גידול בן כ 9%-בתקציב הרשות הגדל משנה לשנה.
ראש המועצה ,חיים געש ,ציין כי ":זו השנה ה 12-ברציפות בה מסיימת המועצה את השנה באיזון תקציבי.
גם עדכון התקציב של שנת  2016מבטא סטייה מזערית מהתקציב שהוכן ואושר בדצמבר  2015נתון
המשקף היערכות תקציבית ראויה מבעוד מועד .מגמת הצמיחה בישוב נמשכת ובתכנית העבודה לשנה זו
אתגרים רבים .אנחנו מרחיבים פעילות בחינוך ,בהשקעה בצעירים ,באיכות סביבה בשירותים
מוניציפאליים לתושבים" .
גזבר ומזכיר המועצה  ,רן גלר הוסיף כי ":תכנית עבודה רשותית מתבצעת תוך שמירה על פעילות
תקציבית אחראית ומאוזנת .בעשור האחרון אנו פועלים וחותרים להתייעלות ארגונית מתמדת תוך שיפור
תהליכי העבודה וטיוב תהליכי הרכש וההתקשרויות" .
געש התייחס לתכנית העבודה השנתית וציין כי ":כמדי שנה חלק הארי בתקציב מופנה להשקעה בחינוך
הילדים .תקציב החינוך לשנת  2017הינו כ ₪66,000,000-מיליון  ₪הוא גדול בכ 4 -מיליון  ₪מתקציב
החינוך לשנה קודמת ".הגידול בתקציב מבטא את הצמיחה של מערכת החינוך בהיקפיה הכמותיים
והאיכותיים -מספר תלמידים ,תכניות לימוד ומסגרות חינוך בישוב .היעדים המרכזיים לשנה זו במערכת
החינוך הם  -חשיבה אסטרטגית ביצירת מבנה ארגוני חדש למערכת החינוך העל יסודית בישוב ולהקמתו
של תיכון חדש בישוב ,העלאת הישגי התלמידים בחינוך היסודי והעל יסודי  ,הרחבת בתי הספר ובנייתן של
כיתות גן נוספות בישוב".
מרכז הצעירים ייהנה מגידול בן כ 50%-בתקציבו השנתי .מדובר בגידול משמעותי בנפח הפעילות ,הרחבת
השירותים לצעירים כולל העסקת רכזת חיילים משוחררים ,רכז השכלה ועוד .ההשקעה בבני הנוער
ובצעירים תבוא לידי ביטוי גם בפעילות האגף לשירותי רווחה וקהילה אשר הציב את קידום הנוער בסיכון
והעמקת הטיפול בצעירים כיעד מרכזי לשנה זו .מלבד השירות והסיוע לפרט האגף לשירותי רווחה וקהילה
כולל את הובלת ההתנדבות בישוב ואת המדור לעבודה קהילתית אשר לוקח חלק ומקדם פרויקטים
קהילתיים רבים לכל אורך השנה.
תקציב תכניות הפיתוח לשנה הקרובה עומד על כ  ₪ 74,000,000מתוכם כ 40,000,000-מיועדים לבינוי
ושיפוץ מוסדות ציבור וחינוך -מבנים חדשים לתנועות הנוער ,מועדון פיס קהילתי חדש בשכונת נווה
פרדסים ,מעון יום בשכונת נווה אשר ,גני ילדים חדשים והרחבת בתי ספר .עוד תשקיע המועצה בבניית
אודיטוריום בבית הספר החקלאי ומעבדות לתלמידים.
מלבד בניית מבני ציבור והרחבת הקיימים ,כולל תקציב הפיתוח כ 22-מיליון  ₪לפיתוח שכונות ,כבישים
ותחבורה .אחד הפרויקטים הגדולים לשנה זו הוא תחילת הפיתוח לשכונת הטריז החדשה אשר תיקרא
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שכונת "עומרים" .עוד תפעל המועצה לחידוש ופיתוח שכונת משמרות ,רחוב שלדג ,פיתוח תחבורה
ובטיחות ברחובות תרפ"ט ,רעות ועוד.
לדברי געש":במסגרת הפיתוח כ 8-מיליון  ₪יושקעו בחידוש תשתיות המים והביוב .לפני כשנה וחצי הושב
ניהול משק המים והביוב בישוב לידי המועצה .הרשות המקומית ניהלה מאבקים משפטיים משך שנים
רבות להשבת משק המים והביוב ,וזאת כדי להביא להשקעה בחידוש התשתיות ובשיפור השירות
לתושבים .למטרה זו גיבשה המועצה תכנית אב להשקעות רב שנתית ,והיא פועלת בהתאם לתכנית
להחלפת התשתיות בכל רחבי הישוב".
הרחבת הפעילות מתבטאת גם בתוספת של מיליון  ₪עבור השירותים המוניציפליים לתושבים .נושא
מרכזי שזכה להשקעה רבה בשנתיים האחרונות הוא שיפור וייעול הטיפול בפניות התושבים למוקד
העירוני .בשנה האחרונה הושקה האפליקציה המחודשת הכוללת אפשרות לשליחת תמונה של המפגע על
ידי התושבים ,וכן פתיחת פנייה למוקד באמצעות דף הפייסבוק והטלפון הנייד .ייעול ושיפור השירות
לתושבים יימשך גם בשנת  2017תוך יצירת בסיס לאמנת שירות כלפי התושבים.
הרחבת התקציבים מתבטאת גם בגידול בן כחצי מיליון  ₪בתחום איכות הסביבה אשר תמשיך ותקדם את
המיחזור וההתייעלות האנרגטית במושבה .במהלך השנה הקרובה המועצה צפויה להשלים את מהפך
המיחזור במסגרתו כלל הישוב ייקח חלק במיחזור הפסולת היישובית .פעולות איכות הסביבה כוללות
ייזום אירועים קהילתיים סביב ערכי סביבה ירוקה וקיימות.
ראש המועצה ,חיים געש ,הוסיף כי" :הגידול המשמעותי בתקציב הרשות בעשור האחרון חורג מהגידול
הטבעי באוכלוסייה וממספר התושבים .אנחנו צומחים וגדלים וממשיכים לפתח את הישוב ובהתאם לכך
להרחיב ולשפר את סל השירותים עבורכם -בחינוך ,בתרבות ,רווחה וקהילה ,צעירים ,איכות סביבה.
לניהול תקציבי מאוזן ועקבי השפעה על יכולתנו להרחיב את ההשקעות ולהביא לידי ביצוע את היעדים
והפרויקטים הרבים שעל הפרק .משום כך אחת המטרות המרכזיות שלנו לשנים הקרובות ,אשר באה לידי
ביטוי גם בתכנית המתאר החדשה ,היא קידום עצמאותה הכלכלית של המושבה .הפיתוח האורבני כולל
הקמת מתחמי תעסוקה חדשים סמוך למרכז ביג וסמוך לרכבת אשר ירחיבו ויבססו את הכלכלה
המקומית" .לדברי געש ":בשנה הקרובה אנו מתכננים בין השאר -קידום הקמתו של תיכון חדש בישוב,
הקמת גינות כלבים  ,מועדון קהילתי חדש ,טיפת חלב ומעון יום ,גני ילדים חדשים וכמובן פתיחתו של
מתחם השוק הישן שעובר בימים אלו תהליך חידוש תוך שימור מאפייניו הייחודים .פרויקט השוק הישן
למעשה הוא חלק מתכנית נרחבת לחידוש מרכז המושבה .בנוסף יושקעו כ  .5.5מיליון ש"ח בפיתוח
תשתיות בחלקו הדרומי של מרכז המושבה ,וכן שיפוץ ושימור בית האיכר בלב הישוב" .
"יש לנו ישוב מיוחד ,ואנו עושים מאמץ להישאר נאמנים לצביונו הייחודי -לשמור על המרחבים הירוקים
ועל הניחוח של מושבה וותיקה ואהובה לצד התחדשות יישובית ומתן סל שירותים עירוני ומתקדם.
השבוע אנחנו מקיימים מפגש שיתוף ציבור במרכז קשת בנוגע לאופי חידושו של גן הציפורים ,זהו מפגש
ראשון מיני כמה שיתקיימו בשנה הקרובה ,חשוב לי ולנו לייצר תהליכים משותפים בהם נמקד את
הצרכים ונגדיר סדרי עדיפויות קהילתיים בנושאים שהינם חלק בלתי נפרד מהיום יום של כולנו" .ציין
געש.ראש המועצה הודה לגזבר ומזכיר המועצה ,רן גלר ,על "ניהול מקצועי  ,אחראי מדויק ומאוזן ועל
גיבוש תכנית עבודה יחד עם מנהלי האגפים והמחלקות יסודית ומקיפה הנאמנה למדיניות אותה אנו
מקדמים בשנים האחרונות ולתכניות האב היישוביות  ".עוד ביקש ראש המועצה להודות למנהלים,
לעובדי המועצה ולחברי המועצה על שותפתם בעשייה למען הישוב ולמען קידומו".
גזבר ומזכיר המועצה ,רן גלר הוסיף כי "בכל שנה אנו מתמודדים עם אתגרים תקציביים וניהוליים רבים,
כולל קיצוצים מתמשכים בתקציבי הממשלה לרשות .השנה פרדס חנה כרכור עלתה מאשכול כלכלי חברתי
 6לאשכול  , 7עלייה אשר אף היא פוגעת ומצמצמת את מענקי האיזון והסיוע הכספי מהממשלה .עם זאת,
זו השנה ה  12אותה אנו מסיימים באיזון תקציבי וכמו כן גם בשנה זו קיבלנו פרס ניהול כספי תקין המעיד
על הכרה ממסדית בניהול הרשות .בכל שנה קידום והרחבת השירות לתושבים מתבצע תוך התייעלות
המערכת ,פריון עבודה גבוה וכמובן ניהול עצמי משופר ואחראי" .
לדברי גלר " :הפרויקטים הרבים העומדים בפנינו הם חלק מראייה ארוכת טווח לפיתוח הישוב ולקידום
איכות חיי התושבים .גם השנה הגדלנו את תקציב השירותים המוניציפליים ,תוספת של כמיליון  ₪משנה
קודמת .זאת במטרה להביא לסביבת מגורים נעימה ואיכותית ,עם שירות מקצועי ואדיב עבור כלל
התושבים" .
לעניין הכנת הצעת התקציב גזבר ומזכיר המועצה ,רן גלר ביקש להודות "לחשבת המועצה רו"ח אורלי
ירדן על העבודה הרבה שהושקעה בהכנת תקציב המשקף את מדיניות הרשות ואת החזון היישובי "
ולכלל המנהלים ועובדי הרשות על התגייסות משותפת למימוש היעדים הרבים שלפנינו".

