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חזון

.עמידה באיזון תקציבי של המועצה יחד עם השקעה בתושב•
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5%תוך חמש שנים הפחתה של הגרעון המצטבר למינימום •

.מהתקציב



ניהול מערכת תקציבית מאוזנת ושקופה •

עבודה בהתאם לכללים ונהלים הקבועים בחוק •

עמידה ביעדי התקציב תוך התחשבות בתושב וועדי הישובים •

.שיתוף פעולה מתמיד מול אגפי המועצה•

ערכי הליבה
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.שיתוף פעולה מתמיד מול אגפי המועצה•



.לדאוג לעמוד בתקציב המועצה ולעדכן את המועצה לגבי מצב האיזון התקציבי וכל צפי לחריגה•

.לדאוג לתזרים מזומן של המועצה תוך בחינה ובקרה על ההוצאות•

.עמידה בתשלום לספקים בהתאם להתחייבויות•

אמנת אגף כספים
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.עמידה בתשלום לספקים בהתאם להתחייבויות•

.הנחיית האגפים והישובים בכל הקשור במדיניות הכלכלית של המועצה בכדי לעמוד במשימות בהתאם לחוק•

.רישום החשבונות בהנהלת חשבונות עד שבוע מהגעתם•



2014מהתקציב עד שנת 5%הגעה למינימום של גרעון מצטבר כ •

 2014עד שנת 90%העלאת אחוז הגבייה השוטפת ל •

.איתור מקורות תקציב על ידיי אגפי המועצה ואגף הכספים בכדיי להשקיע ברווחת התושבים•

מטרות רב שנתיות
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.איתור מקורות תקציב על ידיי אגפי המועצה ואגף הכספים בכדיי להשקיע ברווחת התושבים•

ח לתשתיות בישובים"מלש 60תקציב של •

.התייעלות בהוצאות המועצה ופיקוח ובקרה על עבודה של האגפים בהתאם לנהלים•



כול שנה2%העלאת גביית הארנונה השוטפת ב •

)בכפוף לערערים בבית משפט(ח לשנה"מלש 4גביית היטלי ביוב כחוק כ •

ח בשנה לבסיס  "מלש 2-3הגדלת הכנסות ממדידות מגורים תעשייה ומשרדי ממשלה הוספת כ •

.השומה

.שיתוף עם אגפי המועצה בביצוע יעדיהם •

יעדים רב שנתיים
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.שיתוף עם אגפי המועצה בביצוע יעדיהם •

פ"הגדלת גבייה מפיגורים על ידיי אכיפת חובות קשים ביצוע עיקולים והוצל•

ח בשנה והעברת עודף לתשתיות בישובים  "מלש 3העברת עודף תקציבי לכיסוי גרעון מצטבר כ •

)ח לשנה לתשתיות"מלש 6-10בתוספת להיטלי השבחה יעד של (ח בשנה "מלש 3כ 



הערות2011201220132014היעד

תלוי בכמות המדידות  שוטף 90%שוטף 89%שוטף 87%שוטף86%גביית ארנונה שוטפת

כל שנה ומצב המשק

ש טל שחר  "מאסף ומטגביית היטלי ביוב

מאסף ומטש  +

אורה,מוצא,עדולם,כסלון

הוצאת חיובים בהר  

נס הרים בר  –הגבוה 

גיורא  

תלוי בכמות עררים  גביית ההיטלים

למחוזי אגף פיתוח  

ולישכה משפטית

  8מדידת ישובים הגדלת הכנסות

תעשייה כללית גיוס  

כספים חיצוני ממשרדים  

ואחרים

משרד הביטחון    ישובים 5מדידת ישובים 8מדידת 

'מחצבות וכו

עם מזכיר המועצה  

ומנהל הארנונה  

ביצוע פילוט הוצאה  גבייה חובות קשים

ד חיצוני התחלת  "לעו

הסדרי פשרה

סיום טיפול שלב ראשון  

  97נוהל פשרה כ 

מקרים

המשך טיפול בחובת  

קשים

עם מנהל הארנונהמכרז גבייה חדש

תוכנית חומש
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מקריםהסדרי פשרה

בהתאם ליכולת  ח העברה"מלש 3ח העברה"מלש 3ח העברה"מלש 3כיסוי גרעון מצטבר

התקציבית

העברה של  תשתיות ישובים

ח בהתאם  "מלש 10 

להיטלי השבחה

העברה של  

ממינהל+ח "מלש 3 

העברה של  

ממינהל+ח "מלש 3 

העברה של  

ממינהל+ח "מלש 3 

  60יעד מקסימלי 

ח תשתיות"מלש

התייעלות בהסעות  בקרה פיקוח על נהלים

ה רכש  "בחינת שפ,

ופיתוח

דוחות רבעוניים  

ושנתיים ככלי  

,ביקורת שכר ,בקרה

בשיתוף מזכיר המועצהמכרזי מחשוב וגבייהס וחינוך"בדיקת ביה



2014מהתקציב עד 5%הגעה למינימום גרעון מצטבר של  -מטרה 

פקח+ישובים  8מדידות ב –1יעד 

2011יעדים לשנת 
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פקח+ישובים  8מדידות ב –1יעד 

במספר  3מדידות באזורי תעשיה שליד ישובים כ –2יעד 

)2011-2012ממשיך ב (ל"קק,מקורות,מדידות משרד הביטחון –3יעד 

הגדלת הכנסות ממשרדי ממשלה ומגזר שלישי  –4יעד 

סיום באיזון - 5יעד 



90%העלאת אחוז הגבייה השוטפת ל  -מטרה 

התחלת בחינה וישום הסכמי פשרה עם לישכה משפטית ומנהל הארנונה –1יעד 
.טיפול בחובות גבוהים,ד חיצוני דרך מילגם"הוצאת חובת לעו

שכר לימוד  –טיפול בחובות המועדים למחיקה מול הלשכה המשפטית –2יעד 

2011יעדים לשנת 
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שכר לימוד  –טיפול בחובות המועדים למחיקה מול הלשכה המשפטית –2יעד 
).2012-14ממשיך (מטש בית שמש ואחרים,אבו גוש טלזסטון ,מים,ארנונה,

ביצוע עיקולים בפועל בישובים בעלי גבייה נמוכה ובכלל בשיתוף עם לשכה  –3יעד 
.משפטית ותוך כיבוד התושב

וכן עיקולים בפועל עיקולי רכב ₪  2000ביצוע עיקולי בנקים לכל החובות מעל –4יעד 
.ומשאית



ח"מלש 5-6גביית חובות ושוטף היטלי ביוב –מטרה 

מוצא הוצאת  ,ש טל שחר"מט,הוצאת ההיטלים למאסף כסלון ומטש בית שמש –1יעד 
ח  "מלש 25כ –ש עדולם "היטלים למט

2011יעדים לשנת 
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מוצא הוצאת  ,ש טל שחר"מט,הוצאת ההיטלים למאסף כסלון ומטש בית שמש –1יעד 
ח  "מלש 25כ –ש עדולם "היטלים למט

גביית ההיטלים שיצאו בכפוף להחלטות בית משפט מחוזי ופשרה שיקבע –2יעד 
).מעלה החמישה ומטע,קרית ענבים,בית זית(היועץ המשפטי למועצה 

לשכה משפטית ואגף , בתי משפט, קיימת תלות גדולה בנושא זה בעררים- הערה 
.פיתוח



.ח בתשתיות ישובים"מלש 60איתור כספים והשקעת –מטרה 

.  סיום באיזון תקציבי–1יעד 

כניסת כספים מהיטלי השבחה בהתאם להתקדמות הפרוייקטים בועדה  –2יעד 

2011יעדים לשנת 
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כניסת כספים מהיטלי השבחה בהתאם להתקדמות הפרוייקטים בועדה  –2יעד 
ת ותביעה יחודית מול "ח לשנה כולל ארזה ללא מקב"מלש 10-20צפי של כ –המקומית 

.המינהל

בקידום  ,בשיווק פרויקטים של המינהל ,קיימת תלות גדולה בועדה המקומית - הערה 
.ההרחבות על ידי הישובים



התייעלות בהוצאות המועצה ופיקוח ובקרה על עבודה של האגפים  –מטרה 
בהתאם לנהלים

.וביקורת פנימית,עמידה בביקורת שנתית ותיקון ליקויים בכל האגפים–1יעד 

הוצאת דוחות רבעוניים ושנתיים בזמן ככלי בקרה וניהול של התקציב–2יעד 

המשך התייעלות  ,ס וחינוך בכלל "הידוק בקרה ופיקוח על ביה–המשך התייעלות בחינוך בתחבורה –3יעד 
.בהסעות

2010יעדים ל 
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בקרה בגבייה על עבודת  ,חשב לחינוך ורווחה,ריכוז תקציב אצל תקציבאי- ייעול עבודת אגף כספים–4יעד 
.הגבייה

.ואגף רכש,ה "שפ, בדיקה ובקרה על ביצוע תקציבי הפיתוח–5יעד 

.  בדיקה בקרה ופיקוח על הוצאת הזמנות בשיתוף עם האגפים–6יעד 

רחובות תאורת,אשפה,הסכם תקשורת–בחינת הסכמים מול קבלנים ומכרזים –7יעד 



סוף
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פרוט משימות–מינימום גרעון מצטבר 

גביית ארנונה שוטפת וביוב  •

קובי דקלה וקרן  מול רענן ומתי–אחריות גבייה –על ידיי ביצוע מדידות בישובים 

קובי דיקלה וקרן מול משרד– אחריות גבייה –ביצוע מדידות עסקים 

מול רענן ומתי.ד שיועסקו כל השנה שוטף"עו

.דקלה ובני מול מתי וחיים בן דוד– אחריות גבייה –ביצוע גביית ביוב 

תקציבאי חדש וחשב חינוך ורווחה חדש  , ש"הנהח/תקציבים–אחריות –איזון •
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תקציבאי חדש וחשב חינוך ורווחה חדש  , ש"הנהח/תקציבים–אחריות –איזון •
מול טלי וברק בקרה רבעונית מול דוחות רבעוניים ובקרה מול מערכת מחשוב 

.חדשה שתיכנס



משימות -העלאת אחוז הגבייה 

דיון   2011ד שרית גל מול מתי ורענן "בני ועו,אחריות –בחינת הסכמי פשרה •

תיקים 60והחלטות על 

אחריות בני מול מתי ורענן התחלת פיילוט מידי על כ –טיפול בחובות גדולים •

.2011 1-6נכסים הן עסקים והן מגורים ובהתאם הרחבתו בין החודשים  30

ד שרית גל ובני מול מתי "בטיפול עו–טיפול בחובות המועמדים למחיקה •

.2011 2-6לסיום בין ,ורענן 
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.2011 2-6לסיום בין ,ורענן 

  1-3תוכנית עבודה מסודרת לביצוע עיקולים בין החודשים –ביצוע עיקולים •

,על החובות שלא נמצאים בתהליכים שהוזכרו למעלה 2011 11-12 5-9וכן 

.אחריות בני ודקלה מול מתי



פיקוח ובקרה התיעלות

מתי ברק   2011 2-4ותיקון ליקויים  2011ינואר 1 2009מעבר על דוח –תיקון ליקויי ביקורת •
.ורענן כל השנה 

.אחריות ברק וטלי מול מתי–כל שלושה חודשים בהתאם למעקב ובקרה –דוחות רבעוניים •

בחינת עמידה  ,מעבר על דוחות מיתר,בקרה שוטפת על ההסעות –התיעלות בחינוך ותחבורה •
.לשנת תקציב באחריות עמיקם 2011 6בתקציב 

.שוטף ברק אסתי טלי ומתי–בקרה על הזמנות עבודה ותהליכי עבודה באגפים •

 1-3חשב לחינוך ולרווחה וריכוז תקציבים אצל תקציבאי בין –שיפור הליך עבודה בגזברות •
2011 .

.אחריות אסתי וחני מול מתי כל השנה שוטף - בקרה על הכנסות מתקציבי פיתוח•

.אחריות עמיקם מול מתי–התיעלות בחינוך ורווחה •
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.אחריות עמיקם מול מתי–התיעלות בחינוך ורווחה •

.מול מתי, חני, טלי, אסתי,תקציביאי חדש –בקרה על הסכמים וחוזים אל מול תקציב •

שוטף חני מתי וברק–עבודה מול הגבייה בבקרה ופיקוח •

עמיקם מול מתי+אחריות חשב חדש ,ה ףפיתוח ורכש "פיקוח ובקרה על עבודת אגף שפ•

  2012 6-12אחריות טלי ברק ומתי מול ראש המועצה וועדת תקציב –2012הכנת תקציב •
.בהתאם לנתוני ביצוע חצי שנתיים 

.חש מול ברק טלי וקובי"מרכזת אסתי מול הגבייה ותקציבים הנה–הסבת תוכנה •

.ובהתאם לתוכנית שתועבר מרענן 2011 2-6במהלך 



העברת היטלי השבחה לועדה באחריות –יזמויות חדשות בתחומי המועצה •

.חגית מול מתי

גיוס משאבים חיצוניים ממשרד ממשלה ומגזר שלישי באחריות מתי מול ראש •

המועצה

איתור כספים והמשך השקעות בישובים

""לעצב אותולעצב אותו––הדרך הטובה ביותר לנבא את העתיד היא הדרך הטובה ביותר לנבא את העתיד היא ""
))פיטר דרוקרפיטר דרוקר((                                                                                                                                            



2011ע  ”גאנט שנה

""לעצב אותולעצב אותו––הדרך הטובה ביותר לנבא את העתיד היא הדרך הטובה ביותר לנבא את העתיד היא ""
))פיטר דרוקרפיטר דרוקר((                                                                                                                                            



מטרה

1יעד 

יעד מדדז לביצוע"לואחריותמשימהד"מס

למדד

הערותסטאטוס

דגבאמעקבביצוע

100%ביצוע+משהדודמה המשימה1

""לעצב אותולעצב אותו––הדרך הטובה ביותר לנבא את העתיד היא הדרך הטובה ביותר לנבא את העתיד היא ""
))פיטר דרוקרפיטר דרוקר((                                                                                                                                            

נהוג לכתוב  . ז כללי"לו, מדדי ביצוע, אחריות, פירוט היעדים למשימות

.למעלה את המטרה תחתיה את היעד ובטבלה את המשימות



2011ע ”שנה' גאנט חציון א
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""לעצב אותולעצב אותו––הדרך הטובה ביותר לנבא את העתיד היא הדרך הטובה ביותר לנבא את העתיד היא ""
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כל זאת תוך התייחסות לאירועים  , ז מפורט להשגה"המשימות ולו

.במקביל וההשפעה ההדדית
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2011ע ”שנה' גאנט חציון ב

אירועים

פרויקט

""לעצב אותולעצב אותו––הדרך הטובה ביותר לנבא את העתיד היא הדרך הטובה ביותר לנבא את העתיד היא ""
))פיטר דרוקרפיטר דרוקר((                                                                                                                                            

כל זאת תוך התייחסות לאירועים  , ז מפורט להשגה"המשימות ולו

.במקביל וההשפעה ההדדית


