
 40-3666868חברת איגמי,                                                                                                                                   

 עיריית רמת השרון

 61.0.1463מיום  03מן המניין מס' שלא פרטיכל מליאה 

 

 6 

 1 מן המנייןשלא מישיבת המועצה  48פרטיכל מס' 

 2 51.4.1058תשע"ח,  ל' בניסןאשר התקיימה ביום ראשון, 

 3 

 4 ראש העירייה   -  עו"ד אבי גרובר :משתתפים

 5 סגנית רה"ע וחברת מועצה  -   גב' דברת וייזר  

 6 חבר מועצה  -  מר יעקב קורצקי  

 7 חברת מועצה  -  גב' רות גרונסקי  

 8 חבר מועצה  -  ימוניפרופ' מרק מ  

 9 חברת מועצה  -  ד"ר איריס קלקא  

 10 חבר מועצה  -   עו"ד עידן למדן  

 11 חברת מועצה  -   גב' שירה אבין  

 12 חבר מועצה -   מר רפי בראל  

 13 חבר מועצה  -   מר טל עזגד  

 14 חבר מועצה -  ישמואל גריידמר   

 15  חבר מועצה - מר אהרון אלמוג אסולין   

 16  חברת מועצה  -   גב' נורית אבנר  

 17 חבר המועצה  -   עידו כחלון רמ  

 18 מנכ"לית העירייה  -   גב' שירלי פאר נוכחים:

 19  המשפטי היועץ -   בלום מיכה ד"עו  

 20 מר ערן שוורץ  

 21  העירייה מהנדסת -  טלמורגב' עירית   

 22 מבקר העירייה  -  יקר-מר ניסים בן  

 23  העירייה גזבר -    טביב גידי מר  

 24 מר עמית גייגר  

 25 גב' עינב בן יעקב  

 26 

 27 על סדר היום:



 40-3666868חברת איגמי,                                                                                                                                   

 עיריית רמת השרון

 61.0.1463מיום  03מן המניין מס' שלא פרטיכל מליאה 

 

 1 

 1 . 1058אישור תקציב העירייה לשנת  .5

 2 

 3 פ ר ו ט ו ק ו ל

 4 

 5 1463אישור תקציב העירייה לשנת  .6

 6 

 7. אנחנו בפעם 03אני פותח את ישיבת מועצה שלא מן המניין מס'  ד אבי גרובר:”עו

 8ת ניהלנו דיון ארוך על ההצעה של עידן הרביעית נדון בתקציב העירייה. בישיבה הקודמ

 9. בישיבה הקודמת הוצג פה שההכנסות מהארנונה צפויות, ההערכה ₪ 064,444וגיא בעניין 

 10שלנו את ההכנסות מארנונה גבוהות במיליון מההערכה הראשונה שהייתה, ולכן בישיבה 

 11ו פה בדיון, לאור ההערות, גם השאלות שהיו לעידן ושעל הזאת אנחנו הצענו פה בין השאר

 12אז אני אקריא את השינויים מהישיבה הקודמת, שבה כזכור התקציב, ההצבעה התוצאה 

 13 , מאחר והיה שיווין התקציב לא אושר. 6:6הייתה 

 14. מצד אחד. מצד שני בהוצאות הנחות ₪ 6,444,444אז בסעיף ההכנסות יש גידול של 

 15הגדלה . דואר ותקשורת ₪ 114,444במיסים, שזו אותה הנחה למשרתי מילואים פעילים 

 16. תצרוכת ₪ 04,444קבלן ניקיון משרדי העירייה הגדלה של  .₪ 814,444-של ההוצאה ב

 17. השתתפות במועצה הדתית ₪ 10,444. ניהול הכפר הירוק ₪ 644,444מים במבנה העירייה 

 18 . למישהו יש שאלות, הערות בעניין הזה? ₪ 618,444

 19 למה המועצה הדתית, :עו"ד עידן למדן

 20גידי, תקן אותי אם אני טועה. למיטב הבנתי עבר איזשהו תיקון  ד אבי גרובר:”עו

 21 של חוק בכנסת שמצריך להגדיר את ההקצבה למועצה הדתית. נכון? 

 22הממשלה היא זאת שקובעת מה הוא היקף התקציב של המועצות  :מר גידי טביב

 23מקומית בתקציב הדתיות. רשימה, מה ההיקף ומה החלוקה שבין הממשלה לבין הרשות ה

 24העירייה נושאת  01%זה התקציב, ומזה  1,044,444-, כ1,044,444הזה. למשל ברמת השרון 

 25אז  המועצה הדתית שיש לה הכנסות עצמיות 1,044,444-הממשלה. וחוץ מה 11%והיתרה 

 26זה מצטרף. כלומר המועצה הדתית יש לה שלושה מקורות; הכנסות עצמיות כמו שאמרנו 

 27עבר רק לפני שבועיים או שלושה, מה ייה ומה שיש לה מהממשלה. ומה שיש לה מהעיר
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 1כמו  1,644,444. בספר התקציב קבענו 1,018,444שמחייב אותנו לעדכן את התקציב לכדי 

 2 . 618-בשנה שעברה, השנה צריך להגדיל ב

 3 מרכז השלטון המקומי מנהל מאבק בעניין הזה. :מר יעקב קורצקי

 4מאבק על זה, אנחנו גם עושים קומי מנהל השלטון הממרכז  :מר גידי טביב

 5, למעשה זה מה שנקבע מעלינו אז אין לנו, אתה יודע, אם אני דברים. אבל כרגע מאחר שזה

 6 לא מכיל את זה אז אחרי זה יהיה לי גרעון בתקציב. 

 7טוב. יש עוד שאלות, משהו, או שאפשר להעמיד להצבעה?  ד אבי גרובר:”עו

 8בהתאם לנוסח שהועבר אליכם?  1463תקציב העירייה לשנת אוקי. מי בעד אישור  הצבעה?

 9 . התקציב לא עבר. תודה רבה. 0. מי נגד? 0

 10 

 נגד.  7בעד,  7לא עבר.  1058תקציב העירייה לשנת  החלטה:

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 
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 1 

 2 קובץ החלטות

 3 

 4 

 1463העירייה לשנת . אישור תקציב 6

 5 

 נגד.  7, בעד 7לא עבר.  1058תקציב העירייה לשנת : החלטה

 6 


