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אושרו במליאה תוכנית העבודה ותקציב העבודה של
מועצת פרדס חנה כרכור לשנת 4102
בין התחומים אשר יזכו בשנת  4102להשקעה ניכרת של הרשות -חינוך,
שירותים לתושב והפיקוח העירוני
ראש מועצת פרדס חנה כרכור ,חיים געש ":גם השנה חל גידול בתקציבה הכולל של הרשות בדגש על
חינוך וסל השירותים המוניציפאליים הניתן לתושב .זו שנה תשיעית בה מסיימת המועצה את השנה
באיזון תקציבי המשמש לפיתוח המושבה ולהרחבה ולשיפור מתמיד של סל השירותים לתושב .המועצה
המקומית זוכה להכרה ולהערכה בשל ניהול כספי מושכל ואחראי הודות לו אנו חברים בפורום הרשויות
האיתנות בישראל" .
רן גלר ,גזבר ומזכיר המועצה" :במהלך העשור האחרון חל גידול דרמטי בהיקף התקציב המתקרב
להכפלתו! גידול החורג מעבר לגידול הטבעי באוכלוסייה .גלר מדגיש כי בתחום המנהל הכללי
והאדמיניסטרציה אנו מקפידים לשמור על רמת השקעה מינורית המאפשרת השקעת עיקר הגידול
התקציבי בשיפור השירות לתושב"
ביום חמישי האחרון 11.61.62 ,בתום דיונים אשר נמשכו כ 1 -שעות אושרו תוכנית העבודה ותקציב
המועצה של פרדס חנה כרכור לשנת  . 1162התקציב הרגיל של המועצה לשנת  1162עומד על 657,272
מיליוני  ₪תקציב הפיתוח לשנה זו עומד על  76,616מיליוני ( ₪לעומת  27,271,111בשנת  )1162מהם 21%
(מתקציב הפיתוח) ממומנים מקרנות הרשות .תקציב זה מגלם גידול בן  2.2%מהתקציב אשתקד.
תוכנית העבודה השנתית והתקציב שאושרו כוללים הגדרת פעילויות מטרות ויעדים עיקריים לשנה זו של
כל אגפי ומחלקות המועצה .כל מנהל/ת אגף ומחלקה הגיש/ה תוכנית עבודה מפורטת המבטאת את אופן
מימוש צמיחת הישוב בתחום המצוי תחת אחריותו המקצועית.
שלושת התחומים בהם צפויה להיות השקעת הרשות בשנת  1162הגבוהה ביותר הינם חינוך ,רווחה ושירות
מוניציפאלי ( ניקיון ,תאורה ,השקעה בתשתיות ועוד).
לדברי ראש מועצת פרדס חנה כרכור ,חיים געש ":גם השנה חל גידול בתקציבה הכולל של הרשות בדגש
על חינוך וסל השירותים המוניציפאליים הניתן לתושב .זו שנה תשיעית בה מסיימת המועצה את השנה
באיזון תקציבי המשמש לפיתוח המושבה ולהרחבה ולשיפור מתמיד של סל השירותים לתושב .המועצה
המקומית זוכה להכרה ולהערכה בשל ניהול כספי מושכל ואחראי ,הודות לו אנו חברים בפורום הרשויות
האיתנות בישראל " .עוד הוסיף געש כי "לצערנו ,במהלך ישיבת המועצה גלש הדיון להתנגחויות אישיות
כנגד עובדי מועצה ,דבר שאינו מקובל וראוי לגינוי ,עובדי המועצה מבצעים את תפקידם נאמנה ואין כל
הצדקה לפגיעה אישית אף לא באחד מהם ".
לדברי געש" :ברצוני לשבח את העבודה המקצועית המצוינת שנעשתה על ידי אגף הכספים בראשות
הגזבר והמזכיר ,רן גלר ,וכן את מנהלי האגפים והמחלקות על הכנת תוכנית עבודה המבטאת את החזון
היישובי וחשיבה ארוכת טווח על בסיסה נקדם את המשך צמיחתו של הישוב"
לדברי רן גלר ,גזבר ומזכיר המועצה" :במהלך העשור האחרון חל גידול דרמטי בהיקף התקציב המתקרב
להכפלתו! גידול החורג מעבר לגידול הטבעי באוכלוסייה ".גלר מדגיש כי "בתחום המנהל הכללי
והאדמיניסטרציה אנו מקפידים לשמור על רמת השקעה מינורית המאפשרת השקעת עיקר הגידול
התקציבי בשיפור השירות לתושב" גלר ביקש להודות "לחשבת המועצה רו"ח אורלי ירדן על העבודה
הרבה שהושקעה בהכנת תקציב מעמיק ויסודי ".
על פי גלר" :תקציב הפיתוח של הרשות יכלול בין השאר שיקום תשתיות באזור התעשייה הישן ופיתוחו,
שיפוץ מועדון פיס גיל הזהב ,סלילת רחובות רבים בישוב ,הקמת טיפת חלב ומעון יום בכרכור ,שיפוץ
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ופיתוח מתחם השוק הישן ,תוספת כיתות וגני ילדים בכל רחבי הישוב בהם  1כיתות בבית הספר החקלאי,
 1כיתות בבית הספר שבעה גני ילדים חדשים ,וכן שיפוץ מבני החינוך רבים".

בהמשך לכך מציג אגף ההנדסה ברשות תוכנית עבודה מפורטת הכוללת יעדים הכוללים בין השאר :קרצוף
וריבוד של כ6111-מ"ר כבישים וותיקים ,הקמת מבני ציבור רבים בתחום החינוך הרווחה והתרבות ,קידום
מערך תחבורה ציבורית זמין ונוח לתושבים ,השקעה בשיפור והגברת הבטיחות לתלמידים בדרכם
למוסדות החינוך ,קידום תשתיות ציבוריות ופתרונות ניקוז באזורים הנדרשים וכן קידום תכנון לאזור
תעסוקה חדש בסמוך לתחנת הרכבת.
אחד הנושאים החשובים אותם קידם ראש המועצה בשנים האחרונות וצפוי להתממש בשנת  1162הינו
הקמתה של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה .הוועדה תפעל תחת ראש המועצה ואגף ההנדסה ותאפשר
מודל פעילות חדש אשר יתרום לשיפור רמת השירות לתושב וכן להתייעלות כלכלית של הרשות המקומית .
על פי התקציב שאושר ,תקציב החינוך צפוי לגדול בשנת  1162בכ 2.1%-משנה קודמת (מעבר לגידול
הטבעי הנובע מהצמיחה בהיקף האוכלוסייה) התקציב המהווה כ 21%-מסך תקציב הרשות מופנה למגוון
תחומי פעילות בהם :תגבור הצוות המקצועי בגני הילדים של גילאי  2למשך שלושה חודשים ראשונים
בשנת הלימודים ,סבסוד קייטנות קיץ ,מימון תוכניות פדגוגיות דוגמת ספריית פיג'מות ,תוכניות במדעים,
מרכז לטיפוח מצוינות השייך לזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע ,התאמת כלל בתי הספר לעידן
התקשוב בדגש על טכנולוגיית מידע וסביבת לימודים טכנולוגית ועוד .כן תמשיך להשקיע המועצה בפורום
חינוך יישובי ,ובתוכניות קהילתיות רבות ומגוונות המספקות מענה איכותי למגוון הצרכים בקרב ילדי
ותלמידי הישוב.
גידול משמעותי ביותר בן  11%נרשם בהשקעה בפעילות הפיקוח העירוני ,על פי תוכנית העבודה תפעל
מחלקת אכיפה ופיקוח לאכיפת חוק שמירת הניקיון ושיפור חזות הישוב ,שיפור השירות הניתן לתושב
במסגרת המחלקה ,כל זאת באמצעות תגבור מצבת כוח האדם והכשרת העובדים החדשים לכניסה מידית
ופעילה לשטח .תחום נוסף הזוכה לגידול בהשקעה הינו השירות לתושב ,סל השירותים המוניציפאליים
יגדל בלמעלה מ .2%-גזבר ומזכיר המועצה רן גלר ציין כי  " :חשוב להדגיש כי הגידול בארנונה מופנה
בראש ובראשונה להרחבה ולשיפור של סל השירותים המוניציפאלי ולאפיקי השירות לתושב"
מועצת פרדס חנה כרכור סיימה את שנת  1162בתקציב מאוזן ,זו השנה התשיעית .ההישגים הכספיים
בולטים על רקע גירעונות קשים וחובות בהם עמדה המועצה רק לפני כעשור .הרשות הינה זוכת בפרס
ניהול כספי תקין לשנת  1161ו 1166-והינה חברה בפורום הרשויות האיתנות.



