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 2020במרץ  12

 ט"ז באדר, תש"ף

   12/03/2020ם פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מיוהנדון: 

 :  נוכחים

סגנית ראש  -דוברת וייזר, )טלפונית( מנכ"לית -ראש העירייה, שירלי פאר יגרמן -אבי גרובר

 . גיא קלנר, עידן למדן, רוני בלקיןסגן רה"ע,  -עקוב קורצקיהעיר, י

, דליה הממונה על ההכנסות -סגנית הגזבר, ינון ברבי -גזבר, רויטל פיטרמן -רו"ח גידי טביב

דובר העיריה,    –רן אהרון  מהנדסת העיר,    -עירית טלמור  , אדר'אגף משאבי אנוש  תמנהל  -יואל

 .עוזרת רה"ע -ענבר לובין

 צחי שריב. נעדרו:

 

אנחנו עומדים בפני עוד  .  2020תקציב לשנת  הישיבת  אני פותח את  שלום לכולם.    :אבי גרובר

 קרן הארנונה הממשלתיתמ מלש"ח בהחזר 5.9שנה מאתגרת. מתחילים עם קיצוץ של 

  שללפי מקדם  עליית שכרוממשיכים עם עדכון , בהשוואה להחזר שקיבלנו בשנה שעברה

 , שהוא האומדן של משרד הפנים. 2.89%

מספר תוספות גדולות. שנת הלימודים היתה אמורה לרוץ באותה בהתחלנו את התקציב בצורך  

סעיפי  ולהיות מדויקים יותר ב 2019 כספיות של מתכונת. חשבתי שנכון לחכות שנדע תוצאות

 . 2020 של תקציבה

לאור ההתפתחויות הדרמטיות עם התפשטות נגיף הקורונה, ביקשתי לקבוע סעיף תקציבי  

 קורונה.  ל ה להוצאות הקשורות₪ לרזרב  835,000 חדש עם

שמופיע בטיוטת התקציב  2020בההכנסה מארנונה  סעיףאני מעדכן את  גידי טביב:

מתוך תקבול חדש מהסכם פשרה שחתמנו החודש עם נצב"א,   ח וזאתמלש"   1שלפניכם, בעוד  

 מלש"ח. 249.5לכדי 

אש"ח בשכר מטה   100קמן: תוספת  בהפרש אני מעדכן את הסעיפים הבאים כדל  אבי גרובר:

אש"ח  15אש"ח לתוכנות ויוזמות, תוספת  25החינוך לצורך סיוע לחשבת החינוך, תוספת 

 אש"ח לציוד לחינוך היסודי.  25לציוד לגנים, ו

הודענו שאירועי יום העצמאות וטקסי  כבר יהיו דברים שלא יתבצעו.  לאור התפשטות הקורונה

  בפרק את הסכומים מספר התקציב השנה. עדיין לא הורדתי הזיכרון והשואה לא יתקיימו 

כדי לעודד את העסקים הקטנים, נוכל לעשות ובשהדברים מסתדרים,    נראההתרבות. אם ביוני  

 .יםעדיף להיות שמרני אירועים בקיץ. 

 מיליון ₪.  172.5אחד הדברים שאנחנו הכי גאים בהם. בפועל התקציב  –תקציב החינוך 
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 או גידול בשכר? MUSTזו התפתחות של  גיא קלנר:

 . לפי מקדם זחילת השכר שהזכרנו קודםשכר מתעדכן ה אבי גרובר:

יצאנו  כמו כן יש גידול בעלויות האחרות בחינוך, זה לא תמיד רק זחילת שכר.  דוברת וייזר:

נהגים, עליית מחיר הדלק  השכר מעליית העלאת מחירים כתוצאה עם  ות חדשלמכרז הסע

 וכו'. 

הוא אמור   2019בתקציב מיליון ₪  161.9כשאגף מקבל שכראש עיר אני חושב  אבי גרובר:

לעמוד בו. אם עולה יותר, פחות אנשים יקבלו הסעות או משהו. ראינו בדרך שמצליחים לקבל  

בעוד  להשקיע. ההכנסות מלא מגורים צפויות  ווך ראוי להמשיך  יותר. נוצר פער. חשבתי שבחינ

לעלות. תהיינה הכנסות מ"ביג" וממשרד ראש הממשלה. לכן חשבתי שבתקופת שנתיים 

 ביניים החינוך לא צריכים לספוג.ה

, לא סופי וללא מיליון ₪ 1.3 גרעון של כרגע אנחנו עומדים על   -  2019ביצוע  גידי טביב: 

מיליון    5  -ככולל שיריונים  וטרם הוגשו חשבוניות בגינם(, או    2019שיריונים )הזמנות שאושרו ב

 מיליון ₪.  5 בין אפס לביןהגירעון יהיה ש. אני מאמין גרעון לא סופי ₪

 מיליון ₪?  4איפה עוד   גיא קלנר:

ני מזכיר  . אבתי הספר שתוגבר והתייקר  , ניקיון ת מוסדות חינוך שהוגברהאבטח אבי גרובר:

לא תאמו  כאומדן  ביוני. המספרים שקיבלנו מבחוץ  באמצע השנה,  לכם שהתקציב הקודם עבר  

ת חינוך ורווחה, היא או הוא /חשבאגב פרסמנו מכרז לתקן חדש של את המספרים בפועל. 

בניקיון  . של הגזברות שיישב בחינוך וברווחה וילווה אותם תקציביתפנימי ה יהיה הכלכלן

כבר עובר בין בתי הספר ומפקח.  ,מאוד אחראיעובד הוא , שערןיקוח עם תגברנו את הפ

בנוסף  שיש פיקוח ובקרה. רואים שינוי במספרים. של קבלן הניקיון התחלנו לראות בחשבונות 

 אנחנו בוחנים כל הזמן את ההסעות.

חברה של מחזור כמו . בשנה מיליון ₪ 14 והליווי מגיע לכדי הסעותמחזור ה גידי טביב:

 מלש"ח. 7-כך גם מחזור עלות הניקיון במוס"ח העומד על יותר מ .מסחרית לא קטנה

משנה קודמת ובכל זאת חרגת. השנה הקודמת היתה   1/12גם ביוני התקציב היה    עידן למדן:

 . 2018צריכה להיות לפי  

 מיליון ₪.  164 ביצועהיה  2018 אבי גרובר:

ועד   2017גרעה מהעירייה במצטבר מאז  ר עוליםעיאזכיר כי ביטול הגדרתנו כ גידי טביב:

מלש"ח,   25מלש"ח, כך שללא מאמצי ההתייעלות היינו אמורים להיות בגירעון של    24.9היום  

 .  מלש"ח עליו דיבר רה"ע קודם  5ולא בגרעון אפס עד  

 אי אפשר כל הזמן לשמוע על העיר עולים.  רוני בלקין:

 מהעובדה הדרמטית הזו.  אין ברירה ולא ניתן להתעלם גידי טביב:
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₪  מיליון  6עוד מהשנה הקודמת לשנה זו בכשהארנונה היתה אמורה להתעדכן  אבי גרובר:

אני נכנס לדיון   2017תחילת  2016בסוף . 2018וזה לא קורה, זה דרמטי. וכך כל שנה מאז 

 נכפתה עלינו מציאות לא פשוטה.  בכנסת ומודיעים, זהו, אין יותר עיר עולים.

 

 

היו  מיליון ₪ ואמורים  161 תקציב 2019היה לחינוך בבמהלך שנה קורים דברים. עקרונית 

ההכנסות בחינוך כך ש  למשל בתיכונים עלינו ברמת השרות ובפרופילאבל  מיליון ₪.    161לבצע  

 כתוצאה מכך. יותר מהמתוכנן עלו 

מיליון יותר. הערכנו שהשנה יהיה פער.   1.7מיליון ₪. בפועל ביצוע  16.5גננות בגני הילדים 

 , אני מעריך שלא היה פער. בארנונה מיליון 6-אם היה את ה

 מיליון ₪.  ₪4-5. פער של  ליוןימ 10.9 -ההוצאות עלו ב

 שלא עומד במבחן המציאות. שהביצוע ראו  2018 כבר ב דוברת וייזר:

 ופחות בתומכי חינוך.   לחינוך עצמוו ניתן יותר בפדגוגיה אבי גרובר:

 מה לגבי חטיבות? גיא קלנר:

₪   900לילד לעומת ₪  365. היה בחט"ב סל לתלמיד הגדלנו משמעותית את דוברת וייזר:

 לכל תלמיד. 400+   400לתלמיד. ובתוכניות ליבה ₪  700-לילד בתיכון. העלנו בחטיבות ל

 להיכנס בכיתה ז'. זה מחזור גדול. ילדים נוספים עומדים  200צריך לזכור ש 

 

אתגר גדול לשנים הקרובות. אנחנו צפויים להיקפי בניה שלא ראינו  –הנדסה  אבי גרובר:

מלש"ח  120 -השבחה. הצפיהיטל הנים ממבעיר. זה מצריך תוספת תקנים. על פניו ממ

מיליון   200מעל ל נגיע  תיעולו סלילההיטלי עם ויחד השבחה ואפילו יותר מהיטלי רק  2020ב

. בי"ס דבורה עומר עומד  אחרים בנות שכונות חדשות ופרויקטים גדוליםהי₪. הולכים ל

 . באגף ההנדסה . מחייב תוספת כח אדםועודיעל רום י"ס בלהסתיים, נתחיל את 

 .  נפתחההגלריה  – תרבות מי שזכאי לפי חוק, מתקצבים. –רווחה 

 בהובלתו של יעקב. קיבל ביטוי בחזות הרחובות, נותנים מענה טוב יותר.  שפ"עבהמון עבודה 

 ₪. בשוטף מה שמבקשים לאשר.  469,598,000 -מת במסתכ 2020הצעת תקציב סך הכל 

  מיליון ₪ 1חייבת לנו ישראל דיגיטלית אציין שאנו מתקדמים גם בדיגיטל,  שירלי פאר יגרמן:

  2019 -המערכת עצמה. יש כתב התחייבות מן למימוכח אדם וגם עבור גם  CRMלמערכת 

 ועדיין לא העבירו לנו את הכסף.

 מיליון ₪, בוצע יותר טוב.   246תוכננו   –ארנונה  11הכנסות: סעיף  רוני בלקין:

. פקודת הארנונה לפי 2019-₪ פחות מ  440,000.  2019ב  פחות ממה שבוצע בפועל  –  2020

 הארנונה?האם העלנו את .  2.58% העלאה החישוב
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  2019לא מסתמך על ביצוע    2020-החישוב ל  . 2.58%לפי ההעלאה שבחוק    העלנו  גידי טביב:

כפול התעריף המעודכן. מגיעים  בתחילת השנה מטרים הקיימים ה -אלא מחושב מהבסיס 

, מוריד את ההנחות לתושביםואז  .  בהשוואה לאותו נתון בשנה קודמת  מיליון ₪  9  -כלגידול של  

הגביה מהשוטף, מוסיף את ההחזר שנקבל מקרן הארנונה הממשלתית שקוצץ  מכפיל באחוז

 . מלש"ח לעומת השנה הקודמת ומוסיף צפי גביה מפיגורים 6-בכ

 מיליון ₪.   249.5נתקצב השנה  מלש"ח, 246.9שנה שעברה כך תקצבנו ב

 י, והוא לרוב שלילצמודים למדד היא שהתשלומים על פני השנהאחת הבעיות  ינון ברבי:

 ?2020-היה אמור להיות יותר ולא פחות. כמה ירד בתקציב הארנונה  וני בלקין:ר

 מיליון.  6 -ההכנסה מקרן הארנונה הממשלתית פחתה בככאמור  גידי טביב:

הפער    .100%בסיסי צה"ל לא משלמים    ,מקבלים שיעור ארנונה אחר  2016מסוף    אבי גרובר:

 מיליון ₪.  25יוצא המצטבר 

 לבצע סקר נכסים וסקר עבירות בניה. יתווספו מספר מטרים. מחויבים 

 . 2020כללית הסכומים מגלמים את ההפחתה של הדלתא לעיר עולים  ארנונהב גיא קלנר:

. הולכים עם העלאה ויש ויכוח אם להעלות 1כשמאשרים העלאה בארנונה:  רוני בלקין:

 עיר.. אם סוטים מזה נדרשת הצבעה של מועצת ה2בעה במליאה. צלה

  30.6אם רוצים לסטות מנוסחת ההעלאה הארצית, יש להביא לאישור המליאה עד    אבי גרובר:

 משרד הפנים.מלקבל אישור עבור השנה שאחרי, ואז 

 עפ"י פקודת הארנונה להציג את זה ולראות איפה אנחנו עומדים.  רוני בלקין:

 חוק ההסדרים כולל את הנוסחה איך מחשבים ארנונה. אבי גרובר:

מכיוון שיש פערים בין  לשנות את כל השיטה, רכז השלטון המקומי עובד מול משרד הפנים מ

 לכל הרשויות. כרגע לא מאשרים לעבור שיטות צו מיסים אחידמנסים להכין  הרשויות, הם

לפני שנתיים פעלנו במסלול זה וקיבלנו אישור לתעריף מופחת לנכסים עסקיים מעל .  בארנונה

 כדי לעודד עסקים גדולים לבוא לפה.  מ"ר 5,000

אני רוצה להעלות את עניין חישוב הארנונה לגבי המגדלים. עם הצפי שלנו   יעקב קורצקי:

בניינים הגבוהים  נכון ב  יכולים לחשוב איך לאפשר חיוב יותר, אנחנו  בעתיד  עסקיםהכנסות מהל

 .שלהם הרבה שטחים משותפים, שמקפיצים אותם מדרגה בארנונה לפי צו המיסים שלנו

  12מ', מרפסת  88: אדם גר בדירת הגבוהיםהחדשים הסטנדרט של הבניינים  אבי גרובר:

מ' ומשלם  89. זוג גר בדירה של 5%חניות, מחסן, שטחים משותפים  2מ', מועדון דיירים, 

 מ'.   160נה על ארנו

, שבו נבקש אישור משרד הפנים לכך שמרכיב י נבקש להתחיל את התהליךנא יעקב קורצקי:

 . השטחים המשותפים לא יקפיץ מדרגה את כל שטח הדירה

 : כמה שווה השינוי חישוב? גיא קלנר
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היחס בין ברוטו לנטו משתנה. בבניינים הגבוהים יש הרבה יותר שטחי שרות  עירית טלמור:

 מטר. פר 

ומזה להסיק שתוספת החיוב  הגדולים וכדומהזה לא נכון לראות את שטחי הלובי  ינון ברבי:

ענקית, כיוון שלפי צו המיסים שלנו התוספת בגין שטחים משותפים מחושבת כאחוז משטח 

ולגבי חיוב חניות זה רק    הדירה.שטח  מ  5%זה רק  טח הלובי ומועדון הדיירים.  שלא מ  ,הדירה

מ"ר משמע שחניה  12מ"ר, כלומר אם שטח חניה ממוצע הינו  18על שטח החניה שמעבר ל

 וחצי פטורה מארנונה.

 .  הכספיות נכין מסמך שיבדוק את המשמעויות אבי גרובר:

אני מביא לאישור המועצה עדכון מועדי תשלום של הארנונה  -עניין נוסף שקשור לארנונה 

של  , ללא גרירת חיוב ריבית והצמדה,המועד האחרון לתשלוםקטנים ובינוניים כך שלעסקים 

,  1.5.2020עד ליום  - 2020אפריל -מרץ יהא כדלקמן: חודשיים שלושת חיובי הארנונה הדו 

 . 1.9.2020עד ליום    2020 אוגוסט-יולי,  1.7.2020עד ליום  2020יוני -מאי

 למקרים חריגים. צריך להתייחס עסקים יקרסו.  עידן למדן:

 לגלגל תזרים קדימה זה לא יספיק.מה שהורג עסק בסוף זה התזרים.  גיא קלנר:

 זה צעד ראשון. נשב עם האוצר.   אבי גרובר:

. הורדת אירועים אפילו עד ספטמבר.  2יום.    14-28. יש לשים רזרבה עבור מל"ח  1  רוני בלקין:

 . סיוע לעסקים במצוקה.3אם נרצה להחזיר, נקבל בזול יותר.  

 זה אינטרס שלנו להחזיק את העסקים. גיא קלנר:

, ככל שהאירוע ימשך, לא מעט בארנונה מיליון 20 חלילה אם נראה שלא יכנסו אבי גרובר:

סעיפים לא יגיעו לביצוע. לדוגמא: הקאנטרי. נעשה ישיבות כספים ככל שנצטרך ונראה איך 

 מתמודדים עם זה. 

 ראש העיר הודה לו.  .19:57ינון ברבי יצא בשעה 

למצוא את עצמנו עם   ם בגירעון, האם אנחנו עשויי 2019בהנחה שמסיימים את  רוני בלקין:

 חשב מלווה?

שיעור גירעון שוטף  הן בין היתר  מנויות בחוק למינוי חשב מלווההסיבות הלא, כי  גידי טביב: 

תקציב הרשות המקומית או ענייניה  ,  או יותר  15%או יותר ושיעור גירעון מצטבר של    10%של  

 וכו'.  הכספיים האחרים מנוהלים, לדעת השר, באורח לא תקין או שלא בהתאם להוראות כל דין

. מי שבחר לעבור לגור  1קבוצות:    2לגבי יעקב והארנונה: זה בדיוק על התפר. יש    רוני בלקין:

. דיירים חוזרים.  של הפינוי בינוי . הקבוצה של האנשים מהפרויקטים2במגדל ברמת השרון. 

הדירות, אבל יהיה להם קשה לממן את הארנונה. לא שטח  את  פי כמה  במתחם אילת הכפלנו  

 מסוגלים לעמוד בזה. 
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להכניס עדופים. כמה שמצליחים יכל שנה עושים ת -לגבי תכנית הפיתוח  :ת טלמורעירי

וכדומה  שירותי נכים, רמפות  -נשתמש ביותר. הנגשת מבניםלתב"רים להקצות מהיטלים ו

 צריכים לסיים את הדברים האלה. המדינה חייבה.  2021. עד  לבצע זמן אורך

ה. נושאים כלליים כל שנה. הנושאים שכוללים  חיסכון באנרגי  -כנ"ל. תאורה-סקר רעידות אדמה

בינוי  נווה גן, פיתוח יעל רום, בי"ס מורשה, בי"ס דבורה עומר באת מוסדות החינוך: השלמת 

מוסדות רווחה, מרכז יום לקשיש. צריכים למצוא משאבים בעזרת המדינה. צריכים להשלים 

גני ילדים: דב הוז, ז'בוטינסקי, וי בינרצים עם במקביל אנו פער גדול. כנ"ל לגבי מעונות יום. 

 נוטר.ה

שם היתרים ויאפשר את ה יקבל את הרמפות. השרף יחבר את אזור התעסוקה החרושתרח' 

 שנוכל להוציא. 

 . הכניסה מאיילון לנווה גן -בעבודה כבר יש רמפה

שמשוריין  אחרים  תב"רים  יש עוד    שלפניכםאני מזכיר שמעבר לרשימות התב"רים    אבי גרובר:

 מוכנים לעבודה.  או \בעבודה ו, טעוןכסף הרבה בהם 

 עבודות שמגוונים צריכה? למה לא מעבירים כסף ל עידן למדן:

 אבדוק מה מדובר מול ניסן. גידי טביב:

קרית בחצי מיליון ₪ שיפוצי קיץ + חצי מיליון הנגשה לשנה זו דרישה להעברנו  עידן למדן:

 הצעירים ובאלון. 

 1.5יש אישור מליאה קודם של  שיקום והנגשת מתנ"סים 702יש תב"ר  רויטל פיטרמן:

  2 יש אישור מליאה קודם של – כללי מגווניםשיפוצים ובטיחות  711ובנוסף תב"ר . מלש"ח

 ליון ₪. ימ

בכסף לפי קצב ההכנסות  רים מסגרת ואחר כך מטעינים מאש בוועדה ובמליאה אבי גרובר:

 .מהיטלים

 הכספיאם לא נבצע, לא נוכל לבנות בסינמה סיטי. בתקופה הקרובה נסדר את הקטע -השרף

 .של היטלים הזה. אמור להיכנס היקף כספים משמעותי

  . חסרים 1אני לא מרוצה מתקציב התב"רים. אני מבין את הצרכים והמגבלות.  גיא קלנר:

, . הסיפור של שינוי התנאים התחבורתיים ברב מכרלא רגוע עם השרףאני . 2ם. התעדופי

 מה קורה עם מחלף הרב מכר העתידי.  .ההשפעה על לחצי התנועה בעיר

 350-סה"כ כ הרצליה, היתר המינהל. 15%אנחנו,  15% במחלף הרב מכר עירית טלמור:

 מלש"ח.

מהמגרשים   75%להם    תמשחררשהרי העבודה בשרף  ,  רמ"יהשתתפות  נבקש את    גם בשרף

 .שבבעלותםבאזור התעסוקה 

 אין לך חשש שאת מחברת את הכביש הזה לרמת השרון? גיא קלנר:
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 בשעות השיא.  לא צופה בעיה לא. עירית טלמור:

 אין תב"ר ספורט בכלל.  -חסרה התכנית עצמה. נקודה אחרונה גיא קלנר:

מיליון יתרה מאישורי מליאה קודמים ומגדילים פה   2.5 הקאנטרישיפוץ  707יש  אבי גרובר:

  959, יש תבר אישורי בטיחות לאולמות ספורט 527מיליון תב"ר  1יש עוד  מליון,  3בעוד 

 . מיליון יתרה מאישורי מליאה קודמים 2.6השקעה במתקני ספורט 

כחיות, זה לא תנאי הקרווילות הנו , שתידיברנו על שיפוץ משרדי אגודת הספורט גיא קלנר:

 עבודה.

 רצינו לבנות בנווה מגן קומה שניה שישבו עם החינוך. אושר בתב"ר. שירלי פאר יגרמן:

 צעירים. המרכז ביש מקום בנווה מגן. הם לא רצו לעבור לשם. חשבנו לעשות  אבי גרובר:

 הקרווילות להסב לאחת גדולה ולשפץ.  2את לדעתי רק לשפץ,  גיא קלנר:

 ראש העיר הודה לה.ית טלמור יצאה. עיר –  20:40

 

 באיזו נקודה במהלך השנה יודעים להגיד איזה תב"ר יש? גיא קלנר:

עם גידי ורויטל ואחר כך ישבתי עם עירית. אנחנו חיים בעולם  בשבוע שעבר  ישבתי    רוני בלקין:

 של מחסור. זו אקסיומה. יש לקבוע סדרי עדיפויות. אנחנו לא שם.

ייתכן שלתפיסתך אנחנו לא מספיק שם, אבל בנינו פה דברים שהרבה שנים לא  אבי גרובר:

מתקדמים ו  עוד אחד נסיים בקרובבית ספר מתפקדים    שניבנו פה. אולם ספורט והשני בדרך.  

  וכולם,   גידי, רויטלעירית,  . שירלי,  ועוד ועוד  עבודה ראשוניםעבודות ברחוב היעל רום.  בי"ס  עם  

 באמת עושים הרבה פרויקטים במקביל.   עבודה.הקדם את עובדים במרץ ל כולנו

. ראש גיא קלנר יוצא נמנע. יםמצביע בעד התקציב. לגבי התב"רמודיע ש גיא  - 20:45

 העיר הודה לו. 

 

 אני מודה שזה לא מוכן כמו שהייתי רוצה להציג. אבי גרובר:

 מיליון.  71.2. עכשיו אני מגלה שיש עוד  216  -מיליון ל  260רציתי לברך שירדנו מ    רוני בלקין:

מיליון. כמו שאני מבין לא ניתן לבצע ללא סדר עדיפויות. זה פוליטיקה. יש   280מגיע למעל 

פרויקטים כאלה צריכים להתנהל. אם פעם   .התב"רים קובע סדרי עדיפויות בין סעיפישחזון 

מתכנסת והמהנדסת היתה נותנת סקירה, הדברים היו נמנעים. כשעושים    ברבעון הועדה היתה

דיווח אפשר לעקוב. עירית אומרת לגבי דבורה עומר שהחברה הקבלנית מתנהלת ומבצעת 

 מצוין.  –כראוי 

 לא ניתן להפעיל את הקאנטרי.בקאנטרי זה עונש, אבל בלי זה  קירוי הבריכה

,  אז יש לבצע ולסיים בזמן חייבים לסיים  2021אם עד  – נכסים לארנונה ולחריגות בניה סקרי

 אין ברירה.  
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הנצח, המלכים? אני   : מה הכי דחוף –צריך לגבש סדרי עדיפויות  –לגבי הניקוז ברמת השרון 

מוכן לשלם מחיר פוליטי ושנגמור אחת ולתמיד. לכיוון קריית יערים אם זה בטיחותי וחובה,  

 יהיה ראשון. רח' ארנון בהצפה כל שנה. צריך סדרי עדיפויות. ש

תברים עם הפירוט  נפיק דוח  26.3 -נעשה כל מאמץ שעד ישיבת המועצה ב אבי גרובר:

 המבוקש.

  עברנו חורף לא פשוט. הכנרת כמעט מתמלאת. רמת השרון התמודדה עם החורף   - לגבי ניקוז  

 ת יערים ילדינו בסכנה. ייואני לא רואה שביציאה האחורית של קר יפה

. חצרות  פתח הניקוז שנסתםפתחו את , הצוותים הגיעו בזריזות והיתה הצפה הארנוןרח' 

 הבתים מאחור נמוכות יותר. 

שימור אתרים  .  2  . לא הבנתי את עניין ההלוואה מהבנק עבור התייעלות אנרגטית.1  עידן למדן:

.  3 חגיגות המאה בפתח. מגדל הבאר, בית ראשונים )בנימיני( על סף קריסה והתפוררות. –

 . משה סנה –שבילי אופניים  

כי זה חשוב, אך חייבים להחליט מה רוצים. במגוונים נזילות במספר מקומות,    אתמוך בתב"רים

 . גלגיליות וכו'

 לא זוכר מתי בוטל מחלף הרב מכר והשלביות. -דרך השרףלגבי 

רב מכר. המחלף בוטל. תהיה רמפה מחלף אין אזור תעסוקה בלי זה. לא יהיה  ר:רובאבי ג

   .2יורדת ומתחברת. לא יהיה מחלף מעל כביש 

החברה הכלכלית הביאה פרויקט. יוצאים למכרז, פונים לחברות    -לגבי ההתייעלות האנרגטית  

מלש"ח  10מהלוואה  . נממן את הפרויקטי לדסלפנ שיחליפו את הפנסים בכל רמת השרון

פחות הוצאות חשמל. מוריד את   לאחר ביצוע נשלם .שהעירייה תיקח, שתוחזר מההיטלים

 בפני חברי המועצה.גם בצורה מסודרת  נביאעלויות החשמל. 

 בית ראשונים לא הטענו עדיין. מיליון ל  3.5אלף ₪ מאפשרים לנו תיעוד.   80 -שימור אתרים

 קטע ראשונים והנצח. משה סנה, אופני דן אמורים להתחיל לעבוד.אישרתי את    -שבילי אופניים

 החלפת המצלמות העירוניות כולל לתת באמצעותן דוחות?  עידן למדן:

 כרגע יש פסק דין שאוסר לתת דוחות על סמך מצלמות. אבי גרובר:

 אין עדיין את החקיקה.  שירלי פאר יגרמן:

 תאגיד המים עובר לתל אביב? למדן: עידן

 , שרונים. עצמאי תאגיד המים שלנועדיין  אבי גרובר:

 לגבי "נהרי", השתנה מלפני שנה, יש תמיכות חיצוניות.  עידן למדן:

 כולם מקבלים לפי אותו מפתח.  רויטל פיטרמן:

כשישבתי עם ראש העיר בעיקר על מגוונים נאמר לי שעושים קיצוצים. עכשיו אני   ן:עידן למד

 רואה עליה בספורט ובחינוך לכן אני רוצה גם במגוונים תוספת. אנחנו גילינו אחריות והבנה
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ורצון טוב ולהישאר עם מה שהיה לנו. הורחב בסיס התקציב ולכן יכולים לתקצב עם הדברים 

כל עניין הקורונה ישפיע עלינו   -שאנחנו רוצים לעשות. להגדיל את התקציב במורשה. מגוונים

 משמעותית.

את העלויות מהשלכות  ,תביאו מסודר להתמודדות עם מגיפת הקורונההוצאות  אבי גרובר:

. יש מספר סעיפים שאני מצפה ממגוונים לעשות. נושא: חשמל, מים, כח אדם וכו'.  המשבר

 בוא ניכנס לשיח. כמו שפתוחים איתי באגף חינוך, שניכנס במגוונים יותר לספרים ולניהול.  

 לא יכול להיות שבחינוך מקבלים עוד תקציבים והחינוך הבלתי פורמלי לא מקבל.  עידן למדן:

 נשב ונדבר, תכינו מספרים.  ם לא מעלים מחירי חוגים?למה את אבי גרובר:

 

 להצבעה על התקציב השוטף, התקן והמצבת ותכנית הפיתוח. נעבור 

 

 : 2020ותקן מצבת  2020 : הצעת תקציב שוטף לשנתהצבעה

 אושר

 בעד: דוברת וייזר, יעקב קורצקי, אבי גרובר, עידן למדן, גיא קלנר. 

 נגד: רוני בלקין 

  

 :2020ציב פיתוח לשנת הצעת תק: הצבעה

 אושר

   , עידן למדן.בעד: דוברת וייזר, יעקב קורצקי, אבי גרובר

 נמנע: גיא קלנר

 מתנגד: רוני בלקין 

 

 

 .  26.3.2020 -נוציא זימון לישיבת מועצה ב אבי גרובר:

 

 תודה רבה לכולם!

 לה.והישיבה נע

 

 רשמה: ענבר לובין.


