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 2 רטיכלפ

 3ביטול    - )א( לתוספת השנייה לפקודת העיריות    29. בהמשך לבקשה לפי  1

 4 העלייה 

 5   2021האוטומטית במחירי הארנונה ברמת השרון לשנת 

 6 

לפי   מר אבי גרובר:  לבקשה  בהמשך  המניין.  מן  שלא  השנייה    29ישיבה  לתוספת   7)א( 

במחירי  האוטומטית  העלייה  ביטול  הבקשה  כותרת  העיריות,   8לפקודת 

 9. האם מישהו ממגישי הבקשה מעוניין 2021הארנונה ברמת השרון לשנת  

 10 להציג אותה? 

הע מר רמי ברלב:  מנכ"לית  גרובר,  אבי  העירייה  ראש  יגרמן.  לכבוד  פאר  שירלי   11ירייה 

לפי הח"מ    29  סעיף  בקשה  העיריות  לפקודת  השנייה  לתוספת   12)א( 

 13מבקשים לזמן ישיבה שלא מן המניין לשם קיום הצבעה במועצת העיר  

 14 על הנושא הבא. הרקע:  

 15 . עקב משבר הקורונה נפגעה פרנסתם של רבים מתושבי רמת השרון.  1 

 16 משתתפים לטובת הציבור.   . העירייה מצידה ביטלה אירועים מרובי2 

 17 . מתן הנחות גורפות בארנונה הן לא בסמכות מועצת העיר.3 

 18בסמכות מועצת   הינה  2021האוטומטית בארנונה לשנת  . ביטול העלייה  4 

 19 .  1.7.2020העיר, במידה ותתקבל החלטה על כך לפני 

 20 מועצת העיר מתבקשת להחליט כדלקמן:   

 21ולא תתבצע   2020ו זהים לאלו משנת  יישאר  2021. תעריפי ארנונה לשנת  1 

יעקב קורצקי, סגן ראש העיר, סיעת אח.   22עליה אוטומטית. על החתום 

 23דברת וייזר, סגנית ראש העיר, סיעת בית. גיא קלנר, ראש סיעת עם. ירון  

 24, ראש סיעת רם. שמואל גריידי,  בגדות, ראש סיעת התעוררות. רמי ברל

 25ידן למדן ראש סיעת מר"צ. רביד , עסיעת בית-. מיכאל דורוןזךראש סיעת  

 26 , סיעת אח.  דפל

 27 מישהו מכם רוצה להציג מה עומד מאחורי ההצעה? משהו? מר אבי גרובר: 

 28אני אגיד משהו. אני חושבת, תראו, אנחנו במשך, בשבע שנים שאני נמצאת    גב’ דברת וייזר: 
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נכון?   הזאת,  הישיבה  את  שכינסנו  זוכרת  לא  אני  מועצה  כחברת   1כאן 

 2בעבר. זאת אומרת כל השנים זה היה מנגנון אוטומטי, פעם אחת בתקופת  

 3 שירה אני חושבת שכן היה איזשהו דיון.  

 4 יש דיון שהוקלט שאבי גרובר, מר רוני בלקין:

 5 זהו, אמרתי זה מה שאני זוכרת.   גב’ דברת וייזר:

 6 יו"ר האופוזיציה תקף את שירה על הפעלת המנגנון האוטומטי, לקין:מר רוני ב

 7אז זכרתי משהו כזה, לא הייתי בטוחה. זכרתי שפעם אחת דנו בזה, לא     גב’ דברת וייזר:

 8זוכרת מי אמר מה, זה לא האישיו. העניין שבאמת סך הכול יש היגיון,  

 9הלימה בין זה לא שאין היגיון בהפעלה של הטייס האוטומטי וברור שיש 

 10חישוב של אחוז העלייה לבין האחוז של העלייה בשכר עובדים  השיעור  

 11 וכו' וכל המנגנון הזה,  

 12בואו נסביר את זה. חצי מהעליה הזאת זה לפי המדד, נכון. חצי לפי מדד   מר אבי גרובר: 

שנה    יםהמחיר אומרת  זאת  הציבורי.  השכר  מדד  לפי  זה  וחצי   13לצרכן 

 14להכין תקציב כל סעיפי השכר יתעדכנו    2021הבאה כשאנחנו נבוא בשנת  

יתעדכנו   אחרים  סעיפים  הציבורי.  השכר  של  תוספת  לאותה   15בהתאם 

 16בהתאם למדד, לכל מיני הסכמים שקיימים. זאת אומרת בצד ההוצאות  

 17תהיה עליה בשורה של סעיפים. ואותו טייס אוטומטי אמור להבטיח שגם  

יחד   ועולה  מתעדכן  צורה  באיזושהי  ההכנסות  ביחד  צד  ומייצר   18איתו 

 19 ,  איזון איזשהו

 20 זה לא מתעדכן באותה מידה.   עו”ד עידן למדן:

לשקף   מר אבי גרובר:  שאמור  איזשהו משהו  נתנו  אבל  לאחד,  אחד  לא  שזה  מניח   21אני 

 22ובשביל זה אנחנו גם נמצאים פה. אם היה רק מכונות היו יכולים לנהל  

 23 את העסק רק מכונות. אנחנו באים, 

 24 זה יקרה.  עו”ד עידן למדן:

 25 לא, פוליטיקאים אף פעם לא יחליפו אותם. פוליטיקאים ועורכי דין.   מר אבי גרובר: 

 26 יכול להיות. ו”ד עידן למדן:ע

שממנה  מר אבי גרובר:  מוצא  נקודת  איזושהי  וזוהי  לאזן.  אמור  שהוא  איפה  זה   27אז 

 28 אמורים להתחיל את העבודה בשנה הבאה. 
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 1אז זהו, זה מה שרציתי, זה סוגר לי שנייה את הפינה. מה שאני אומרת  גב’ דברת וייזר:

ברור,   הוא  שהרציונל  אזה  שבאמת  חושבת  אני  מסתכלת אבל  אני   2ם 

 3אחורה, שבע שנים אנחנו לא דנו בזה, למעט אותה כן ישיבה, לא ישיבה,  

 4אני לא זוכרת. אני חושבת שהשנה היא שנה שהיא מאוד מיוחדת ואנחנו  

 5 לא יכולים להתעלם ממנה. 

הרציונל   את  מבינה  אני  לצערי  דרכים,  הרבה  לנו  שאין  חושבת   6ואני 

 7חנו מעניקים את ההטבה הזאת שהצגת בפנינו בנושא הזה שבעצם כשאנ

 8היא לאו דווקא נוגעת באוכלוסיה שהכי צריכה והיא בעצם מן הנחה די  

 9קבועה, שבעצם יש משפחות שלא זקוקות לכמה עשרות שקלים האלה או 

 10כמה מאות שקלים האלה, זה לא באמת ישנה להם בכיס שלהם בשורה 

 11 התחתונה. 

 12נגנון דיפרנציאלי, זאת  אבל המציאות היא שאנחנו לא יכולים להפעיל מ 

 13אומרת אנחנו לא יכולים בניגוד למשל להטלה של מיסים כי יש איזשהו  

להכנסה,   בהתאם  שממסה  לבצע מנגנון  מקומית  כרשות  שלנו   14היכולת 

של   הזה  בנושא  התושבים  של  הכנסה  לפי  דיפרנציאלי  מנגנון   15איזשהו 

 16גבלים  תשלום ארנונה הוא לא קיים, למעט באמת ועדת הנחות שאנחנו מו

גם   הורים,  גם מתשלומי  נוקשה שאני מכירה אותה   17אבל לטבלה מאוד 

נותנים דרך מגוונים או אגודת הספורט או    18ממגוונים, מהנחות שאנחנו 

 19הטבלה הזאת היא מאוד נוקשה ואני שנים ישבתי, אני תשלומי הורים,  

 20אומרת שהטבלה של ההנחות היא מאוד מאוד מוגבלת ואנחנו מחויבים  

לאותה רלוונטית    בעצם  לא  שהיא  התעסוקה  לשכת  של  מוכרת   21טבלה 

 22בימים האלה, הכנסה פר בית אב מאוד מאוד נמוכה וכדי להיות זכאי,  

עם  בערך  להיות  צריך  להנחה  זכאי  להיות  כדי  אותה,  מכירים   23אנחנו 

 24,  20ילדים כדי שתקבל איזה    5הכנסה הרבה פחות מהממוצע במשק, עם  

 25הזאת היא תקופה מיוחדת, אנחנו לא    אחוז הנחה. ואנחנו בתקופה  40,  30

הזאת   שהתקופה  להתעלם  יכולים  לא  אנחנו  ראש,  בזה  להקל   26יכולים 

לידי ביטוי במספר מאוד   זה בא   27פגעה בכיס של כמעט כל בית אב, אם 

אנשים  באמת  זה  ואם  לחל"ת  שיצאו  אנשים  של  תושבים,  של   28גבוה 
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 1ר שלהם  ועובדים שהם אמנם נשארו במקומות העבודה שלהם, אבל השכ

 2ירד בצורה כזאת או אחרת. זאת אומרת הפגיעה בכיס היא מאוד ברורה  

 3 וניכרת.

באמת   ואני  לתושבים,  ולהגיד  לבוא  באמת  אלא  אחרת  דרך  לנו   4ואין 

לבוא   צריכים  ואנחנו  ואופוזיציה  קואליציה  של  עניין  פה  שאין   5חושבת 

אותם   רואים  שאנחנו  שקופים,  לא  שהם  להם  ולהגיד  לתושבים   6באמת 

 7ואנחנו עושים את המקסימום במסגרת האפשר. אם הייתה דרך אחרת  

פטור להעניק  יכולנו  משמעותית   שבה  יותר  הרבה  הנחה  או   8מארנונה 

 9מהאחוז הזה לתושבים למשל שנפגעו או שיכולים להראות לנו שהם נפגעו 

 10 בתקופת הקורונה, אז אוקי. אבל אין לנו דרך אחרת. 

 11עכשיו אני לא מקלה ראש, ברור לי שיש פה איזשהו מנגנון בעצם שמעניק  

 12אמת להעניק הנחה בדרך הזאת שאנחנו בעצם פועלים היום הוא יכול ב

 13או עסקים   what everגם לבעלי עסקים כמו משרד הביטחון או בנקים או  

 14 שלאו דווקא באמת עבדו והם לא צריכים לקבל את ההנחה הזאת.  

 15ולכן אני חושבת שאנחנו יכולים לנסות בבקשה שלנו להגביל את הבקשה   

 16,  רק למגורים ואני הבנתי מחברות מועצה אחרות שניסו לעשות את זה

שאנחנו   חושבת  ואני  יעבור,  לא  או  יעבור  זה  אם  להגיד  יודעת  לא   17אני 

גם   חושבת  לא  אני  הסכום.  את  בעצם  לצמצם  לנסות  לפחות   18יכולים 

 19  1.5-מיליון שקל או מ  2.5-שאנחנו, זה לא שהעירייה תפשוט את הרגל מ

 20מיליון שקל,    1.4מיליון שקל אם נגביל את זה נגיד רק לארנונה מדובר על  

 21אני לא חושבת שאנחנו לא נצליח לעמוד שנה הבאה בהוצאות שלנו לדעתי  

 22 הקבועות.

 23אבל אני חושבת שיש פה אמירה ויש פה אמירה שאנחנו באמת מנסים  

להם  ולהגיד  העיניים  של  בלבן  להם  ולהסתכל  לתושבים  ולעזור   24לבוא 

 25שאנחנו נמצאים פה בשבילם ואנחנו עושים כמה שאנחנו יכולים במסגרת  

 26 החוק ובמסגרת האפשר כדי לבוא ולנסות לסייע בתקופה הזאת. 

משהו.    אני גב’ בת שבע אלקובי:  להגיד  להיותרוצה  כך   יכול  כל  לא  היא  שלי   27שהעמדה 

 28 פופולרית פה, אבל אני לא מתנצלת, 
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 1 מעים. ולא ש דובר:

 2אחוז אבטלה יש   4.2, בסביבות  9רמת השרון מדד סוציו אקונומי   גב’ בת שבע אלקובי: 

העלייה הזאת  לאומי. העלות של  ביטוח  לעכשיו מהאתר של  נכון   3בעיר 

בין  4שקלים בסך הכול פר משפחה לחודש, כאשר   6-ל  8  אנחנו מדברים 

 5 לעומת זאת אם אנחנו, 

את   מר אבי גרובר:  שנייה  אשים  אני  בואי,  בדיוק?  המספר  את  שנייה  לתת  יכול   6אני 

 7 2,502המספר בדיוק. סך הכול שטחי המגורים ברמת השרון במטרים הם  

הגביה  סך  את  לוקחים  אנחנו  אם  המשוקלל  הארנונה  שיעור   8מיליון, 

 9מיליון שקל   20,1מורידים מהם את ההנחות שמופיעים בספר התקציב  ו

הוא   למטר  התעריף  שבממוצע  באמת  יוצא  זה  הנחות,  יש  57.14של   .10 

 11בתי אב ברמת השרון מה שאומר שגודל הדירה הממוצעת ברמת    16,608

 12שקל בשנה לדירה בממוצע.   8,611.13. סך הכול זה יוצא  150.7השרון הוא  

 13אתה   1.1-לדירה בממוצע. ואם אתה עושה מזה את ה  שקל בחודש  717.59

ברמת   משפחה  תושב,  לא  משפחה,  השרון,  רמת  תושב  שבממוצע   14מגיע 

 15 שקל.   7.89-השרון תקבל אם לא יעלה הארנונה ב

 16 שקלים.  8באצ'י אמרה  דובר:

זה   מר אבי גרובר:  המספרים,  את  פה  נתתי  עכשיו  בערך.  היה  שזה  אומר  רק  אני   17לא, 

על   מדברים  אנחנו  המדויקים.  לדירה    7.89המספרים  לחודש   18שקל 

 19עכשיו תחלק את זה במספר הנפשות למשפחה, תקבל אפילו לא  בממוצע.  

 20 שנקל.

 21אבל אם אנחנו עושים את זה בראיה מערכתית גבוהה יותר מדובר  גב’ בת שבע אלקובי: 

 22לה מיליון שקל, אתה תסכים איתי, אבי? כמה העירייה כן יכו  2על מעל  

 23 לקבל,

רק   : אבי גרוברמר  זה  גם עם העסקים, אם  גודל  זה בסדר  הזה  הכול של הקיזוז   24הסך 

 25 מיליון שקל. 1.6מיליון שקל בערך. אם רק המגורים זה   2.5העסקים 

 26  תב אוקי. אני מעדיפה שהכסף הזה ילך לעירייה ואנחנו נדע איך לנ גב’ בת שבע אלקובי: 

 27שלנו, אם זה ברווחה ואם זה   את זה נכון לשירותים חיוניים לתושבים

 28 בחינוך ואם זה בתרבות מאשר שהכסף לא יהיה בשימוש בכלל.
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 1 זה לא יהיה בשימוש? לא הבנתי. ,מה גב’ דברת וייזר:

 2 שיישאר אצל התושבים.   גב’ בת שבע אלקובי: 

 3 אז זה לא טוב שזה נשאר אצל התושבים הכסף?  גב’ דברת וייזר:

 4 שקל? 7.89 מר אבי גרובר: 

 5כי אני יכולה להראות לך שזה  7לא, אני לא רוצה להיכנס לפופוליזם של  ת וייזר:גב’ דבר

 6 יותר. 

 7 הפופוליזם הוא בדיוק לצד השני, גב’ בת שבע אלקובי: 

 8 שקלים, זה כמה מאות שקלים לשנה.  7שנייה. בוא, זה לא  גב’ דברת וייזר:

 9 זה לא כמה מאות שקלים לשנה. גב’ בת שבע אלקובי: 

 10 כי זה לא הבתים, לא כולם, זר:גב’ דברת ויי

 11 )מדברים ביחד( 

 12מ' זה אומר שמצבו שפר עליו והחיים שלו   120מ' או    150-לא כל מי שגר ב גב’ דברת וייזר:

 13 לוקסוס והוא לא נפגע מהקורונה. יש הרבה,  

 14 )מדברים ביחד( 

 15מיליון האלה יגיעו לעירייה   2-כפי שאני רואה את זה אני מעדיפה שה גב’ בת שבע אלקובי: 

 16ם שלנו, ויתועדפו באמת לשירותים שאנחנו כן יכולים לתת מעבר לתושבי

סעיפים  יש  תקציבים,  שיש  לכם  להגיד  יכולה  שאני  ברווחה  זה   17אם 

 18תקציביים שכבר סיימנו אותם בסך הכול חצי שנה אחרי, אבל בעקבות 

אפרט   לא  ואני  בהם  להשתמש  צריכים  היינו  לצערנו  הקורונה   19חודשי 

בתרבות,   זה  ואם  גם  בחינוך  זה  אם  ובכלל  הפרט.  צנעת  למה,   20בדיוק 

 21   ן יכולים לעזור.דברים שאנחנו כ

 22וכמובן עוד לא דיברנו על העצמאים ועוד לא דיברנו על העסקים פה שהם,  

 23תראו בסוקולוב לדוגמא, חצי סוקולוב מת לחלוטין. אם אנחנו יכולים  

 24 להשתמש בכסף הזה ולעזור לאנשים שמה, אדרבא.  

 25 חנויות כרגע,  20 מר אבי גרובר: 

יש מגמה   בסדר, לא משנה. אבל גב’ בת שבע אלקובי:  אי אפשר,  איזה מגמה,  יש   26עדיין 

לשירותים   זה  את  לנווט  הזה  הכסף  עם  יכולים  אנחנו  ואם   27לחלוטין. 

 28הנכונים ולעזור לעצמאים ולעזור למשפחות הרווחה ולעזור לעוד אנשים  
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 1 שנפלו בעקבות הקורונה אדרבא, אני מעדיפה את זה. 

ה מר יעקב קורצקי:  את  לקחת  אפשר  האלף    750-גם  של  איתו שקל  נוסע  לא  שאני   2אוטו 

 3 בשבת ולהביא את הכול לרווחה.

 4 בדיוק. גב’ בת שבע אלקובי: 

 5 אלף לרווחה.   750-כל ה מר יעקב קורצקי: 

 6 יעקב, אני היחידי שהצביע וקיבל אישור מאבי לדבר.  מר רמי ברלב: 

 7 פופוליסטיות אפשר,  מר יעקב קורצקי: 

 8תמיד מסתכלים על מה שהיה בתקופת  אני רוצה להגיד לכם משהו. אתם   מר רמי ברלב: 

 9 הקורונה ואתם לא מסתכלים על מה הולך להיות עם תקופת הקורונה. 

 10 )מדברים ביחד( 

שבהחלט   מר רמי ברלב:  כמי  לכם  אומר  ואני  אחד.  לאף  הפרעתי  לא  אני  רגע,   11חברים 

 12מתעסק עם זה גם ברמה הלאומית, אנחנו הולכים לחיות בצל הקורונה 

 13צריכים לזכור שחוץ מההכנסות של האנשים    עוד תקופה ארוכה ואתם

מסכות  על  צפויות  בלתי  הוצאות  יש  לאנשים  הקורונה,  בגלל   14שנפגעו 

 15ואלכוג'לים ולציוד היגיינה. אל תעשי לי ככה, לך זה ככה ולאחרים זה  

למסכות,   לדאוג  גם  שלו  ההכנסות  לחוסר  בנוסף  שצריך  עסק   16הרבה. 

 17ך לעשות תוכנית עסקית  תקשיבי, אני בא מהתחום העסקי וכשאתה הול

 18לעסק שלך ולא מתכנן להוציא את ההוצאה הזאת, ולא חשוב מה העסק  

 19שלך ולא חשוב מה הגודל של הבית שלך ולא חשוב כמה אתה מכניס, יש  

 20הוצאה של מאות שקלים כל חודש בנוסף להוצאות ולחוסר ההכנסות של  

 21הקרובות  כל בית, ואני מודיע לכם זה לא יעזוב אותנו לפחות בשנתיים  

 22 ואני לא נביא זעם. 

 23אז כל שקל שלפעמים יכולים לחסוך, וזה לא פופוליסטי, אנחנו מצווים   

אות מספיק   ולתת  שאנחנו  חושב  ואני  דבר.  שום  יקרה  לא   24לתושבים. 

 25נותנים גם לרווחה וגם לחינוך ועושים לא מעט פעילויות גם לגיל השלישי,  

מופיע מכם  אחד  אף  ראיתי  שלא  מופעים  כאן  בהתנדבות    עשו   26בהם 

 27לגמלאים. אז אנחנו עושים מספיק פעילויות ולפעמים כשזה פוגע בכיס  

 28מיליון    2-צריך לעזור גם לתושבים. לא קרה שום דבר. ואני לא חושב שה
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 1 שקל האלה יעשו אותנו עניים יותר או עשירים פחות. זה הכול. 

 2בר הכלכלי השנה  טוב. ההצעה הזאת שמונחת בפנינו אומרת שבגלל המש ד”ר צחי שריב:

 3אחוז. אני אומר שדווקא    1.1לא נעלה את הארנונה בשיעור האוטומטי של  

אנסה  אני  הזאת.  ההעלאה  את  לבטל  לנו  אסור  הכלכלי  המשבר   4בגלל 

 5בדקות הקרובות לשכנע את החברים שלי פה שחתומים על ההצעה הזאת  

 6 לחזור בהם מהתמיכה שלהם ברעיון כי הוא לא טוב לדעתי לעיר.

 7קשה לדבר דווקא בעד ההעלאה הזוחלת של ארנונה בתקופה של משבר  

 8כלי אבל אני אנסה. קודם כל כפי שציינו פה ההעלאה הזאת נקבעת  כל

במגזר   השכר  ומדד  לצרכן  המחירים  מדד  מדדים:  שני  בין   9כממוצע 

 10 הציבורי. 

 11ומדד    0.6-המדד הכללי ירד ב המדדים האלה עלו ככה:  20עד מאי    2019-ב 

ב עלה  הציבורי  במגזר  המינוס  2.8-השכר  אלה,  שני  של  הממוצע   .0.6  12 

 13זה   1.1-. זאת אומרת גם אם נעלה ב1.1-של השכר נתן את ה  2.8והפלוס  

 14 לא יכסה לנו את כל עליית השכר בעירייה.  

 15 נכון, זה תמיד כך. זה שנה אחרי שנה כך.  עו”ד עידן למדן:

 16 אחוז, 3-אם המדד הכללי היה עולה ב ד”ר צחי שריב:

 17 זה שנה אחרי שנה כך כבר למעלה מעשר שנים.  עו”ד עידן למדן:

 18 רים ביחד( )מדב

 19הארנונה הזאת היא מקור ההכנסה העיקרי לתקציב השוטף של העירייה  ד”ר צחי שריב:

 20- והחלק הארי של ההכנסות משמש לתשלומי שכר עובדים שכאמור עלו ב

ובלי   2.8 הזאת  מהעלות  חלק  רק  תכסה  הזאת  שהתוספת  כך   21אחוז, 

 22מי  התוספת הזאת החלק הפנוי שיישאר לפעילות של העירייה אחרי תשלו

 23 שכר שהן הוצאות די קשיחות תצטמצם בצורה דרמטית. 

 24מיליון שקל, אנחנו    2.5  אני מקווה שכולם מבינים שאנחנו לא מדברים על 

 25מיליון שקל. מי שלא רואה את זה אני   60מדברים על הקיצוץ של מעל  

 26מיליון שקל אם לא נעשה אותו הוא    2.5אסביר עכשיו. הגידול עכשיו של  

כי אם כל שנה התקציב  יגרע מכל התקציב עולם  ועד   27ים שיבואו מעתה 

 28אחוז, שנה הבאה הוא לא יעלה, שנה הבאה זה לא שזה   1-צריך לעלות ב



 04-8666313חברת איגמי,                                                                                                                                                 

 25.6.2020מישיבת  מליאה  שלא מן  המניין  מיום    12מס' פרטיכל  

 

 10 

 1מיליון שקל האלה    2.5-ויחזור למה שזה היה צריך להיות, ה  2-ביעלה  

 2 יחזרו גם בעוד שנתיים ובעוד שלוש ובעוד ארבע. 

 3 זה בדיוק מה שרציתי להגיד. גב’ דברת וייזר:

 4מיליון שקל   2.5ואם לוקחים את השקף, את התקבול הזה שייגרע מאתנו   ר צחי שריב:ד”

 5מעכשיו לעוד שנים קדימה בהיוון להיום ערך נוכחי נקי, דברת, את צריכה  

 6 את זה. ביןלה

 7 זה בדיוק מה שרציתי להגיד. גב’ דברת וייזר:

 8 מיליון שקל.  60 מעל זה ד”ר צחי שריב:

 9 עצרת אותי. דווקא בגלל זה זו הסיבה שצריך לעשות את זה.פשוט  גב’ דברת וייזר:

 10 אבל זה גם ההיפך.  עו”ד עידן למדן:

 11שקלים, זה מאות שקלים    8כי זה ריבית דריבית דריבית דריבית וזה לא   גב’ דברת וייזר:

 12 למשפחה. אני שמחה שאתה עשית את החישוב, בול, זאת הסיבה.

 13 מיליון שקל,  2.5ל אנחנו לא מדברים עכשיו ע  ד”ר צחי שריב:

 14 נכון. גב’ דברת וייזר:

 15 מיליון שקל,   60לקחת  ד”ר צחי שריב:

 16 נכון. גב’ דברת וייזר:

 17זה לא יחזור אף    להכניס אותם למגרסה ולפזר את הפתיתים מעל העיר. ד”ר צחי שריב:

 18 פעם.

 19 )מדברים ביחד( 

השנה   גב’ דברת וייזר: של  האלה  הישיבות  כל  פתאום,  עכשיו  אתה  הבנתי.  לא   20רגע, 

 21האחרונה שתקתי, לא היה לי מה להגיד, כל אחד נכנס לשני, יש לך מה 

 22להגיד. אז עכשיו כי הוא מדבר, כי הוא מצדד בשיטה שלך אתה עכשיו  

 23 דקות לנאום? אין בעיה.  10, 5תיתן לו 

 24 ? מה רע בזה שאני אדבר ד”ר צחי שריב:

 25 ים ביחד( )מדבר

לתת   ד”ר צחי שריב: שלנו  ובחובה  ביכולת  עירייה,  שנקרא  הזה  במוסד  שמאמין   26מי 

מקסמ שהעירייה  לוודא  צריך  ערך  בעלי  לתושבים   27את    תשירותים 

 28הכנסותיה ולא משמידה מיוזמתה, בעזרת ההכנסות העירייה תוכל לבצע 
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לעסקים   לדאוג  היתר  ובין  לתושבים.  שירותים  לתת  תפקידה,   1את 

 2 ולתושבים במצוקה. בלי הכנסות מה אנחנו עושים פה בכלל?

 3עידן וגיא, עם רביד,  אני יחד עם כמה חברים פה חבר בצוות העסקים,   

 4אד הוק למצוא פתרונות לתקופת הקורונה. אין  הקמנו איזה ועדה כזאת 

 5אבן שאנחנו לא הופכים במטרה למצוא את הדרך לסייע לעסקים שנפגעו 

משלמי   לכל  בחודש  בודדים  שקלים  לחסוך  לא  אבל  ממוקדת,   6בצורה 

את   יחטיא  פשוט  וזה  שלא  ומי  שנפגעו  מי  בין  אבחנה,  ללא   7הארנונה 

 8 המטרה. לכן אני קורא באמת, 

 9 תמשיך לקרוא. זר:גב’ דברת ויי

 10לכל מי שהגיש את ההצעה הזאת בבקשה תתעשתו ותגלו אחריות, משכו   ד”ר צחי שריב:

 11את ההצעה הזאת. אם ההצעה הזאת עוברת כמו שהיא מדובר במצטבר 

שעולה   תקציב  לגרוס  כמו  זה  לעיר.  שיחסרו  שקלים  מיליוני   12בעשרות 

 13 להקים בית ספר חדש.  

מא  ימנעו  לנו  שיחסרו  הנכונות  המיליונים  המטרות  את  להשיג   14תנו 

הטוב  השירות  את  מהתושבים  וימנעו  כאן  אנחנו  שבשבילם   15והטובות 

 16שמגיע להם. ובין היתר המיליונים האלה יחסרו ולא יאפשרו לנו לעזור  

 17 למי שבאמת נפגע במשבר וצריך את עזרתנו. 

 18 תגדיר מי זה באמת נפגע.  מר רמי ברלב: 

 19 מה? ד”ר צחי שריב:

 20יר מי זה, אתה אומר מי שבאמת נפגע. תגדירו מי זה, מי השופט מי  תגד מר רמי ברלב: 

 21באמת נפגע? אנחנו השופטים גם מי נפגע, מי לא? אנחנו נכנסים לכיסים  

 22 של האנשים? 

 23 )מדברים ביחד( 

 24אגב אני חושב שכשצחי מביא את הצד של הכסף שנגרע גם צריך לחשוב  מר רמי ברלב: 

מכל   לעירייה  שנחסך  הכסף  של  הצד  ומכל  על  עשינו  שלא   25האירועים 

 26 הדברים שלא סיימנו וכל ההוצאות,

 27 אנחנו מדברים על תקציב של שנה הבאה. איך זה קשור? ד”ר צחי שריב:

 28 קשור. חסכנו.  מר רמי ברלב: 
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 1 )מדברים ביחד( 

 2רק להעיר הערה. רק הערה. קודם כל דווקא בגלל העובדה שלא מדובר   גב’ דברת וייזר:

 3, זאת אומרת הוא חד פעמי בהיבט שאנחנו  פה על משהו שהוא חד פעמי

מקווה   אני  הבאה  ובשנה  זה  את  נקיים  אנחנו  השנה  שרק   4מחליטים 

 5שהמשבר לא יהיה יותר גדול, כן? אבל בהנחה שאנחנו באמת עומדים רק 

 6בפני תקופה של שנה של משבר עולמי שפוקד אותנו, אנחנו מדברים רק  

תהיה כן  אם  אלא  הבאה,  ששנה  כשברור  השנה  איזושהי    על   7פה 

 8קטסטרופה, אנחנו כולנו מסכימים, בטח מי שחתם על ההצעה, אני יודעת  

 9על זה    שאנחנו בינינו מסכימים בצורה אפילו עכשיו להצביע, נכון עידן?

 10ששנה הבאה אנחנו כן מעלים את זה ואין בכלל שאלה. אבל אני רוצה  

 11 . להגיד משהו לגבי העניין של הריבית דריבית. זאת בדיוק הסיבה

 12 )מדברים ביחד( 

 13 יפה. מעולה.    אמרנו את זה במפורש. נכון? גב’ דברת וייזר:

 14 )מדברים ביחד( 

 15דווקא בגלל העובדה שמדובר פה על מנגנון של ריבית דריבית והתושבים   גב’ דברת וייזר:

 16אחוז,    1.1-בעצם כשאנחנו מעלים להם היום או לא מעלים להם היום ב

 17אחוז   101-, זה מ100-זה לא מ  1.1אז שנה הבאה אם אנחנו מעלים על  

 18. זאת אומרת בשנה אחר  what everבהנחה שזה אותו אחוז או    1.1כפול  

זה   דריבית  1.1כפול    102.2כך  ריבית  של  מנגנון  פה  יש  אומרת  זאת   ,19 

 20וההשפעה הכספית על הכיס של התושבים, באצ'י, זה יהיה הרבה יותר  

 21מאותם כמה שקלים, זה מאות של שקלים שכל שנה מתווספים, זה בדיוק  

 22 העניין. ברגע שאנחנו כל שנה מעלים, 

שריב: צחי  העיריה  ד"ר  עובדי  של  השכר  את  נקפיא  דריבית?    אולי  בריבית   23הרי שעולה 

 24 ההוצאות הן אותו הדבר. 

 25 )מדברים ביחד( 

 26דווקא בגלל זה אני חושבת שיש לנו הזדמנות פעם אחת מאז שאני נמצאת     גב’ דברת וייזר:

 27כאן במשך שבע שנים שלא עשינו את זה, אני חושבת שיש לנו הזדמנות 

 28 בשנה אחת לעשות, 
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 1 שנה חבר מועצה, אף פעם לא עדכנו את הארנונה  12אני  שנים? 7מה זה  מר אבי גרובר:  

 2 )מדברים ביחד( 

ב גב’ דברת וייזר: האם  אומרת  אני  קשה    12-אז  כזאת  שנה  הייתה  החולפות   3השנים 

 4אני לא זוכרת. אז     שהמשק עבר? שכל העולם עבר? אתה זוכר כזה דבר? 

 5רה  אני חושבת שאנחנו דווקא בגלל שמדובר פה על ריבית דריבית לא יק

 6כלום אם שנה אחת אנחנו לא נעלה, כי אחר כך שנה הבאה זה שוב מכפיל  

 7שנה, הטבה    30הטבה בסופו של דבר בערך נוכחי של  את עצמו. וכן יש פה  

 8 של מאות שקלים למשפחה וזה מאוד משמעותי.  

 9אני רוצה, אני חושב שהדיון כרגע איך שהוא מוצב על השולחן הוא לא   מר גיא קלנר:

 10שקלים או אלפי    10שקלים או    8נכונה. הדיון הוא לא אם זה  מוצב בדרך ה

 11שקלים. אגב אם אתה עושה את החשבון הזה אז תקציב העירייה בערך  

 12 מיליארד שקל,  24מיליון שקל מתוך    60מיליארד שקל ואז    24-הזה מגיע ל

 13 בדיוק, גבול.   גב’ דברת וייזר:

 14, זה לא רלוונטי כי  שים רגע בצדהופך להיות אותה פרופורציה. אז בוא נ מר גיא קלנר:

 15אני חושב שבסוף בסוף ארנונה משקפת  אני לא בסוגיית עלות ההטבה.  

חושב   ואני  המקומית.  הרשות  לבין  העיר  תושבי  בין  יחסים   16מערכת 

 17שבמערכת היחסים הזאת הכסף הוא ביטוי אחד לאמון, לרמת שירות, 

תקו כמו  כזאת  בתקופה  בטח  בתקופה,  ופעם  השירותים   18פת  להיקף 

כמה   רק  שווה  זה  אם  גם  לתושבים,  חיבוק  לתת  מקום  יש   19הקורונה 

 20  וירת נכאים, כי ושקלים כי השנה היא שנה מיוחדת, כי האווירה היא א

 21האנשים איבדו את פרנסתם, כי לאנשים ירד השכר, כי אלף ואחד דברים  

 22של גילוי לב ודעת ורגישות אומרים להם  ג'נטלמני  נוספים ואנחנו בצעד  

אתכם   לחבק  רוצים  אנחנו  לכם,  קורה  מה  מבינים   23כלים באנחנו 

 24את ההזדהות שיש לנו    גליםהמוגבלים שיש לנו כרגע ובקטע הזה אנחנו מ

 25אני חושב שיש בזה אמירה כותרתית כמו שיש בהרבה מאוד    עם המצב.

 26 ש בהם כסף. , בוודאי בדברים שי אין בהם כסף בכללגם דברים ש

 27הריבית דריבית במהלך השנים תראו, התברכנו בעיר בסופו של דבר  לגבי   

 28שיש בה מעמד סוציו אקונומי גבוה, יש בה אחוזי גביה של ארנונה מאוד  
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 1סיני את ארנונת הבסיס  ממאוד גבוהים. אף אחד לא נתן את זה כתורה  

 2  בים וכו' שממנה אנחנו יוצאים לאורך השנים, את אחוז הגביה שאנחנו גו

 3ולכן בסוף יש פה כמה משתנים שרצים במקביל ובנושא הזה אחת לדור  

 4משך השנים  הבעל מעלה ההר  אנחנו מבקשים לעשות סטופ שישפיע קצת  

 5 אני חושב שזה נזק שהעירייה יכולה וצריכה לעמוד בו.

 6ההתאמות, תראו, דיברנו על זה גם בוועדת הכספים ודיברנו על זה  לגבי   

התקציב. של    בדיוני  הסיפור  הנחות.  לעצמנו  לעשות  שאסור  חושב   7אני 

 8ארנונה אם כל הזמן נרצה רק דרך הארנונה לסגור את העניינים לא, זה  

כבר   אמרתי  אני  מדי.  פשוטים  החיים  את  לנו  עושה  זה  עלינו,   9להקל 

 10בישיבת התקציב בסוף מרץ את דעתי, מה שזה היה וגם בישיבות שדיברנו  

 11דרש  יח על רקע מה שרמי אומר, אנחנו נלאחר מכן בוועדת כספים, בט

 12לטעמי בזרועות של העירייה וביסוד תקציב העירייה לעשות פעולות יותר  

 13 משמעותיות. 

 14הארנונה גם אם נעלה אותה זה לא סיפור המעשה וגם אם נקפיא אותה  

יסודיים,   יותר  במקומות  נמצא  הסיפור  הבעיות.  את  לנו  יפתור  לא   15זה 

של   ונדרשת שאלה  צריך לשאול יתכן  אולי  העירוני,   16התייעלות המנגנון 

העירוני השכר  על  הוצאות  שאלות  עם  קורה  מה  לראות  צריך  אולי   ,17 

 18 יכול להיות שוטפות בשירותים שאנחנו צריכים לעשות בהם רפורמות.  

 19מיליון שקל האלה זה כלום, אולי   1.6-מיליון שקל האלה או ה  2.5-שה

להוריד   צריכים  ש  15,  10אנחנו  בשנתיים  מיליון  עכשיו  להגיד   20קל, 

 21א', ב', ג' ובואו נוריד את היקף השכר הישיר  -הקרובות אנחנו מתכווצים ב

 22והעקיף ורמת השירותים כי המציאות מכתיבה את זה ואנחנו לא יכולים  

 23להיות הטייס האוטומטי של שכר של מנגנון עירוני כשבמשק כל העולם  

 24 התכווץ. 

 25תני שירותים, עסקים בינלאומיים,  עסקים פרטיים, עסקים ציבוריים, נו 

עושה  הכול  רוצים,  לא  שאתם  מה  בנקים,  תיירות,  תעופה,   26חברות 

היותר   השאלה  את  נשאל  אולי  אז  הכול.  תרבות,  אמנים,   27התאמות. 

 28יסודית, אולי הגיעה העת שהמנגנון העירוני יגיד לעצמו לא לעולם חוסן  
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בעיניי   זה  בהוצאה?  קיצוץ  דרך  אלא  הארנונה  דרך  הרבה  ולא   1שאלה 

 2 יסודית שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו במסגרת מה שאנחנו עושים. 

 3אם אנחנו מדברים על שאלות אסטרטגיות של לאן אנחנו הולכים ומה   

 4אנחנו אמורים לעשות כדי לתקן את המצב שבו אנחנו נמצאים. זה לא  

 5משנה את העניין בעיניי וכמובן שהמשאבים מוגבלים, אני לוקח את זה 

נגיעה  בחשב לתת  צריכים  שאנחנו  העסקים,  בוועדת  ביחד  אנחנו   6ון, 

 7באוכלוסיות שדורשות טיפול מעמיק יותר ויסודי יותר. זה לא על חשבון  

 8 זה וזה הכול בייסינג על מה שאמרתי קודם. 

הטבה   חריגות  ארנונה  בעיות  להם  שיש  לתושבים  לתת  צריכים   9אנחנו 

 10נחנו עושים את זה ונעשה  עמוקה יותר ואנחנו צריכים בעסקים למצוא וא

 11 את זה עוד, איך אנחנו נותנים עוד הטבות.  

 12 אבל לא יהיה לך כסף לזה.  : ד"ר צחי שריב

 13יהיה לנו כסף כי אנחנו לא נכסה את כל הצרות שלנו עם שמיכת הארנונה   מר גיא קלנר:

מייעלים   אנחנו  איך  עצמנו  על  ונכביד  ונידרש  נמצא  אנחנו   14הקיימת. 

נוספים. הומביאים כסף ממקורו ה  2.5-ת  בעיות   1.6-או  יפתרו את   15לא 

 16 העולם גם אם תיקח את זה בטייס אוטומטי. 

שב  להיות  צריך    2021-יכול  לבסיס התקציב הזה אתה   17מיליון    10ביחס 

בארנונה   הטבות  שיצטרכו  תושבים  מאוד  הרבה  לפה  יבואו  כי   18שקל 

לד כמנהגו.  עולם  ואנחנו  מה  יודע  לא  ואני  שיפלו  ועסקים   19עתי מגורים 

 20אנחנו לא בדיסקט הנכון ולכן אמרתי אני יודע שיש לנו מגבלות כרשות 

 21מקומית לגבי השכר ואני לא רוצה לפגוע בשכר של אף אחד, חס וחלילה, 

 22אבל יתכן והגיעה השעה שצריך להתחיל לחשוב במושגים של שוק חופשי,  

נושא   עם  הציבוריות,  המגבלות  עם  פרטי  שוק  שחלים של  הכללים   23כל 

 24ארצית. אבל חבר'ה, יכול להיות שברמה הארצית צריך לעשות ברמה ה

 25את זה, אני לא בטוח שהמגזר הציבורי מבין לאן הולך המשק הישראלי  

 26 ומה נדרש ממנו לעשות. 

 27 גם לא ממשלת ישראל.  עו”ד עידן למדן:

אני   מר גיא קלנר: גם לעסקים כמה שאפשר,  לתת  צריך  אני אומר  ולכן  כנראה.   28נכון. 
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 1חושב שהצעקה שקמה מאוסישקין וסוקולוב ברמה של ההטבות שצריך  

 2לתת להם, צריך לתת להם את ההטבות ואני יודע שנעשות עוד פעולות, 

 3אני לא נכנס אליהן כרגע, צריך גם לתת טיפול לסוקולוב נקודתי ונהיה  

 4 הזה כיד אחת אני מקווה כל מה שצריך בהקשר הזה.כולנו בעניין 

 5אני מסיים. דיברנו על זה בישיבה לפני יומיים, דיברנו על זה בינינו, אני   

 6מחזק פה את העניין הזה שדובר, עידן, דברת ויעקב, אני חושב שלא צריך  

 7להקפיא את הארנונה, אין שום סיבה למוסדות מדינה ולבנקים ולגופים 

נ לא  הכול  להיות  שבסך  צריכה  שמה  מהקורונה,  משמעותי  באופן   8פגעו 

ולאותם   למגורים  זה  את  לתת  צריך  שהיו   1,100העלאה.   9עסקים 

עפ"י  קורונה  נפגעי  עסקים  שהם  עליהם  דיבר  שגידי   10בקריטריונים 

 11קריטריונים של המדינה שהיו להם שלושה חודשי הקפאה. כל הסיפור  

ל מביא  מעריך  אני  ביחד  סדר    160-הזה  יותר. מיליון  טיפה  אולי   12גודל, 

 13 מיליון.   2.5אנחנו לא מדברים על 

 14במונחים שנתיים זה על   60מיליון שקל.    60העסקים שקיבלו שיפוי היה     מר אבי גרובר:

 15זה העסקים קיבלו שיפוי בשנה, ביחד   60סך ארנונה ממגורים בשנה,    160

 16 מיליון שקל. 30, אז מה שנשאר זה  220זה 

 17אומר לתת את הארנונה למגורים והעסקים שנפגעו, לא צריך לתת אז אני   מר גיא קלנר:

בהם.   30עוד   ההקפאה  את  אותם,  לתת  סיבה  שום  שאין  שקל   18מיליון 

 19ובשנה הזאת נבוא לקראת התושבים ונגלה את הרגע הנדרש ואת השיח  

 20 הנדרש כלפיהם בעת הזו. זו דעתי.

 21מגבלה של משרד הפנים,    מעניין מה היה שיעור הארנונה אם לא הייתה ד”ר צחי שריב:

 22פשוט מועצות היו מחליטות כמה ארנונה לגבות. היה מתחיל סחרור, אני  

 23, אולי היו משאירים  20,  15-, אני ב10-, אני בעד להוריד ב5-בעד להוריד ב

 24 משכורת רק לשני סגני ראש עיר.

 25 אולי גם היו מעלים.  עו”ד עידן למדן:

 26 כלום.שנה לא נגעו ב 12-עובדה ש מר רוני בלקין:

 27 ברור.  ד”ר צחי שריב:

 28 )מדברים ביחד( 
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תהיה  :גיא קלנרמר  מה  כרגע  משנה  לא  להתייחס,  אפשר  שאי  חושב  אני  ידידי,   1צחי 

לשנה   להתייחס  אפשר  אי  גמור,  בסדר  זה  שונה  שדעתך  וזה   2ההחלטה 

של   ההתנהגות  נורמות  את  כאילו  עליה  ולהטיל  רגילה  כשנה   3הזאת 

 4. אי אפשר. אי אפשר להתייחס לשנת רשויות, מדינה ואזרחים כבכל שנה

 5 קורונה כאילו ואז אתה אומר מה היה קורה. לא, זה שנה מיוחדת.  

 6 מסכים איתך.   ד”ר צחי שריב:

 7 אוקי. :גיא קלנרמר 

וחדה אפשר לתקוף את   מר ירון גדות: מינימאלית  הצעה באמת   8ההצעה הזאת שהיא 

 9שקלים בחודש    7מוסיף  במיליון טיעונים, לבוא ולהגיד למה הבחור הזה  

 10ולמה מישהו אחר שהשכר שלו לא נפגע, למשל אבי  גרובר שהשכר שלו  

 11עלה גם כן מקבל את אותה הנחה ולמה מישהו שיש לו בית יותר גדול 

גדולה. יותר  דיונים על סוציאליזם   מקבל הנחה   12אפשר להתחיל לעשות 

 13לעומת קפיטליזם ושוק חופשי לעומת מדינת רווחה. זה לא המקום, זה 

 14 לא הזמן, בטח לא שלושה ימים לפני המועד האחרון לקבל החלטה כזאת. 

כל    את  בהמשך  לעשות  גם  לגבי  הדיוני  ואפשר  לעשות  שצריכים   15עומק 

 16היום הוא התושבים, מבחינתי   דרכים אחרות לעזור לתושבים. הנושא פה

 17זה מה שחשוב. אפשר לחשוב על כל מיני דרכים לעזור לתושבים, איך ככה  

 18ואיך לא ככה, מה שבטוח בימים כאלה לא צריך לעשות העלאת מחיר.  

 19 לא צריך להעלות את מחיר הארנונה.

 20עוד דבר, זה יפה שמתאחדים פה בהצעה הזאת גם חברי קואליציה וחברי  

ל כלפי  אופוזיציה  אמירה  בה  יש  מוסרית,  ערכית,  באמת  שהיא   21הצעה 

פופוליסטית,    22התושבים. אפשר להגיד על כל הצעה שהיא ערכית שהיא 

 23אפשר להגיד על תעודות להט"בים או על כל מיני נושאים שמעלים פה 

 24מדי פעם שהם פופוליסטיים ולא נותנים דברים מהותיים וגם על ההצעה  

 25 הזאת, אבל לדעתי זה לא המצב. 

 26גם  ההצעה הזאת היא הצעה ערכית וזאת הסיבה בעצם שהיא מאחדת   

חברי   שעוד  מקווה  אני  מהקואליציה.  וגם  מהאופוזיציה  מועצה   27חברי 

 28מועצה גם כאלה שלא חתומים על ההצעה הזאת יצביעו היום דווקא בעד.  
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 1 אני באמת מקווה שהיא תעבור גם פה אחד.  

 2תיק רווחה מתבטאת נגד הצעה כזאת. את כל   מוזר לי שדווקא מחזיקת 

לתושבים   לעשות  שאפשר  דברים  של  והנושאים  הרווחה  של   3הנושאים 

 4אחרי שהתקציב יאושר    2021אפשר לקיים במהלך השנה הזאת, במהלך  

 5 ולהחליט עליהם בנוסף, לא במקום. 

איזה    לא,  כן,  עסקים  כמו  לפרטים  נכנס  הזאת  שבהצעה  חשוב   6פחות 

הפ שלא  פה מוסדות  שחשוב  מה  לי.  חשוב  פחות  קיבלו,  שלא  או   7סידו 

לא   אנחנו  לתושבים  הארנונה  את  הזאת  שבתקופה  הערכית   8האמירה 

דווקא   לאו  אחרות,  בעיריות  שגם  אחרי  זה  את  עושים  ואנחנו   9מעלים. 

זה   אם  גן,  ברמת  זה  אם  החלטה,  אותה  את  בדיוק  עשו  השרון,   10ברמת 

בדיוק שלקחו  עיריות  מספר  עוד  יש  בלי   ברעננה.  הזאת  ההחלטה   11את 

 12נדמה לי, גני תקווה, לא יודע בדיוק, יש עוד   ,להיכנס לפירוט. פתח תקווה

 13כמה, זה לא רק אצלנו, אנחנו לא ראשונים בזה, חבל שאנחנו אחרונים 

 14 אבל זה בסדר. ודבר אחרון חשוב להגיד לראש העיר, 

יכולתם מר אבי גרובר:  מתכנסת,  היא  הבקשה  את  שהגשתם  מהיום  את    שבוע   15להגיש 

 16הבקשה הזאת לפני חודש. הגשתם אותה לפני שבוע ולכן היא מתכנסת  

 17 בתוך שבוע.

 18 מה הקשר למה שאמרתי?   מר ירון גדות:

 19 המועד נקבע בהתאם לבקשה. מר אבי גרובר: 

את   מר ירון גדות: כשראינו  במרץ  כבר  לא  שאנחנו  שחבל  אמרתי  אני  בסדר.  לא,   20לא, 

בקואל או  במועצה  התחלתם  הזה  הקורונה  הנושא  לגבי  דיונים   21יציה 

 22והגענו לרגע האחרון. נכון, את ההצעה הגשנו לפני פחות משבוע והישיבה  

 23 מתקיימת עפ"י החוק במועדה.

 24יש כל מיני נושאים של האם היה צריך לפרסם את צו הארנונה, כן או לא.   

 25האם משרד הפנים יאשר את זה בהתאם לאיך שאנחנו נקבל את ההחלטה 

 26מה שחשוב לי להגיד לראש העיר שמועצת העיר פה תחליט אם כן או לא.  

 27ואתה התפקיד שלך לבצע ולהעביר את זה במשרד הפנים בדרך שלך. אם  

 28אתה חושב שלא היה צריך לפרסם צו ארנונה אז תביא את ההצעה בלי  
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 1זה. אם אתה חושב שהאי פרסום של צו הארנונה יפיל את ההצעה, אז זה  

 2 רון, זהו בעצם. יהיה באחריותך בעצם. דבר אח

 3 ורק שתדע שמשפחות רווחה מקבלות הנחות, כל מי שצריך.  גב’ בת שבע אלקובי: 

זאת העלית משפט   גב’ דברת וייזר: בכל  כי  להגיד משהו למה שבאצ'י העלתה   4לי חשוב 

גם  הוא  ש זה  את  לך  ואמרתי  כאן  אותו  להגיד  כאילו  לי  חשוב   5מאוד 

 6שהיו  באמת שני אגפים    בובשיחות אישיות שאין ספק שהמשבר הזה יש  

 7בספוט שזה באמת החינוך עם כל הנושא של כן בית ספר, לא בית ספר,  

 8כן למידה היברידית, כן קפסולות, לא. והנושא של הרווחה שהיה בכלל  

מבחינת   הסולם  של  ושל  ברומו  תושבים  של  לקוחות,  של  עומס   9באמת 

 10 בעיות. 

לפר  ואני אומרת שוב  זה  לך את  הישיבות אמרתי  עכשיו  באחת   11וטוקול 

 12בישיבת מליאה, קודם כל וזה לא קשור בכלל להחלטה הזאת ואמרתי לך  

 13את זה, אם יש משהו באמצע השנה עכשיו שאת יודעת עליו שצריך לעשות 

 14איזשהו עדכון ברווחה בגלל שאני יודעת כמה, מי כמוני יודעת בממשקים  

 15ריכה  שבין הרווחה את הצורך שצריך לעשות שם בעדכון תקציב את לא צ

ולא   עדכון  לישיבת  לא  אחרת,  לישיבה  לא  כזאת,  לישיבה  לא   16לחכות 

ואת  בטוחה  ואני  צריכה  את  ארנונה.  לעדכון  המניין  מן  שלא   17לישיבה 

 18יודעת שאני מדרבנת אותך לזה שתעשי כמה שיותר מהר בקשה לעדכון, 

 19 ואם צריך לעדכן את התקציב צריך לעדכן את התקציב. אין בכלל שאלה. 

 20 דיברנו על זה עוד בדיוני התקציב. מדן:עו”ד עידן ל

 21 נכון. גב’ דברת וייזר:

 22 דיברנו על זה בדיוני התקציב ובהצבעה. עו”ד עידן למדן:

 23 )מדברים ביחד( 

 24לפי מה שהציגו לנו בוועדת הכספים זה שאין לנו כזה השפעה דרמטית  גב’ דברת וייזר:

פעם   עוד  יחליטו  חודש  עוד  יקרה, אם  לדעת מה  אי אפשר  להיום,   25נכון 

 26חודשים    5לסגור את המשק ואנחנו נהיה פה בסגירה של חצי שנה או של  

נכון להיום אני מבינה ממה    27עד סוף שנה, הנבואה ניתנה לשוטים. אבל 

 28מיליון    4שההשפעה היא לא כזאת דרמטית, השפעה של  שאתה אמרת  
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 1 מיליון זה לא משהו שאי אפשר לחיות איתו. 487שקל בתקציב של 

תקציב   בהם  נמצאת  שאני  הקטנים  מהעולמות  לך  להגיד  יכולה   2אני 

זה   האישה  מעמד  וקידום  נשים  זה    150-ו  150מועצת   3אלף    300בערך, 

שקל   הוצאנו  לא  שזהשקלים,  כמו  היום.  הולכים    עד  לא  אנחנו   4נראה 

 5לעשות שום סדנה, שום אירוע לקידום מעמד האישה, כמו שזה נראה, 

 6אני גם לא מנסה אפילו לקבוע לרבעון האחרון של אוקטובר, נובמבר כי 

בדיוק  החורף,  של  התקופה  בדיוק  זה  בגדול,  תחזור  הקורונה   7לדעתי 

 8 .נצטרך לבטל את הדברים האלה. אני לא רוצה להיות במצב כזה

 9אלף שקל שנחסכים    300אם לא יהיה פה פתאום איזה סוף לדבר הזה זה   

 10ככה מבלי בכלל שנתנו עליהם את הדעת או שהם בתוך החישובים האלה.  

הירידות המשמעותיות   סופג את  אני בטוחה שגם תיק התרבות   11וכמוני 

שבוטלו   העצמאות  ואירועי  מצומצמים  מאוד  קיץ  אירועי  בגלל   12האלה 

 13ה שכל האופי של האירועים הולך מאוד מאוד להשתנות,  וכו'. אני בטוח 

משמעות   לזה  ויש  קטן  יותר  הרבה  אינטימי,  יותר  הרבה  להיות   14יהפוך 

 15 כספית. 

עוד   מר ירון גדות: זה, אי אפשר להחליט  לעשות את  אי אפשר  עכשיו  נחליט  לא   16ואם 

 17 שבוע או עוד חודש.  

 18שבו הרבה מאוד שנים הארנונה טוב. אחד באמת אנחנו נמצאים במצב   עו”ד עידן למדן:

 19למעשה די מוקפאת, רשת הטיס האוטומטי מה שאנחנו אוהבים לקרוא  

 20עם ההצמדה הממוצעת למדדים, אבל בפועל עירייה אחרי עירייה נאלצת  

בדיוק   לא  בגלל שהעליה בשכר במגזר הציבורי  ולהתכונן   21לספוג לתרגל 

 22 תואמת ולהחלטות ממשלה. 

 23ונה, אנחנו נמצאים בתקופה שאנחנו רואים  אנחנו נמצאים בעידן של קור 

 24פעם אחר פעם את הדבר הזה משפיע על כולם, על עצמאים, על חברות  

בסוף   אבל  מההחלטה,  אותם  להוציא  לכאורה  באים  אנחנו  כיום   25שגם 

 26 כולם מושפעים בצורה כזאת או אחרת מהדבר הזה. 

 27על  לצורך כך התחיל באמת גם השיח ראיתי ברשתות, מתחילים דיונים   

ועדת עסקים, צוות עסקים שבאמת   יש פה את   28כן עסקים, לא עסקים, 



 04-8666313חברת איגמי,                                                                                                                                                 

 25.6.2020מישיבת  מליאה  שלא מן  המניין  מיום    12מס' פרטיכל  

 

 21 

זה צוות שנועד לחפש   וגם  גיא, את צחי, אנוכי,   1כולל פה את רביב, את 

על  ובדגש  קורונה  על  בדגש  העסקים  בתחום  ומשונים  שונים   2פתרונות 

 3אוסישקין וסוקולוב ועוד דברים יפים מאוד שנעשים גם בעירייה שכולם  

 4 שבים איך אנחנו נמציא, איך אנחנו נגדיל גביה וכו'. כל הזמן חו

 5אבל כרגע אנחנו מדברים על הצעה מסוימת ובמעמד הדיונים אז אומרים   

 6שקל לעסק,    300לנו כל פעם מה אתם רוצים מאגרת שילוט? אגרת שילוט  

זה   ושולחנות?  מכיסאות  רוצים  אתם  מאוד    200מה  משפיע  זה   7שקל. 

 8 שים את זה, זה לא כזה משמעותי. בקטנה על עסק. למה אתם עו

 9אבל כל דבר בסופו של דבר לעסק, בטח לטווח ארוך, כל דבר משמעותי   

להצעה הזאת.   הגענו  ומכאן  דבר משנה   10ובאמת אחרי שהעלינו את  וכל 

 11ההצעה וגם בעקבות הדיון של צוות העסקים וגם בעקבות דיון שאנחנו  

מבינים   אנחנו  אמרנו  בארנונה  לעניין דנים  ההצעה  את   12ומצמצמים 

ולעניין כל העסקים שנכללו בתקנות הסדרים במשק המדינה    13המגורים 

 14, קרי חלק מהעסקים, אלה עסקים שלמעשה כבר 2הנחה בארנונה תיקון  

בערך   הארנונה,  את  להם  שילמה  המדינה  מארנונה,  פטור   15  100קיבלו 

 16שהוא פה  עסקים שמוכח שכבר נפגעו. הם נפגעו וברור לכל אחד, כל מי  

 17עצמאי או עובד, מי שעובד בחברות גדולות אולי נפגע פחות, אבל כמעט  

 18 כל אחד פה מסביב לשולחן אני מניח נפגע. 

 19בין אם הוא נפגע כי הוא היה צריך לקנות לעסקים שלו, אני גם בכובע של   

בתו   לעמוד  הצורך  בגלל  הוצאות  לנו  מגדילים  אנחנו  כמה  רואה   20יו"ר 

 21הסגול, לעמוד באלכוג'לים, לחטא כל הזמן, כולנו חווים את זה. אז הדבר 

 22 הזה הוא מאוד מאוד מאוד משמעותי. 

 23אמרתי אני כן מוכן לבוא בגישה ששנה    ולכן אני חושב שההצעה אני מוכן, 

 24על ההצמדה הזאת, זאת אומרת להעלות בשנה הבאה    וותרהבאה תבוא ל

כרגע   אנחנו  אבל  זה.  את  לקבל  מוכן  אני  וכו',  השנה  של  ההצמדה   25עם 

ואנחנו   ציבורית  ואמירה  אמירה  הזה  לדבר  ויש  מיוחד  במצב   26מצויים 

 27 שנוכל לעזור. מנסים לעזור בכל מקום 

 28יכול  רך לראות איך אנחנו יכולים לתרום בעירייה לדברים האלה  ואם נצט 
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 1שנתקשה, אבל אנחנו נעשה כל מאמץ להדק    יכול להיותשנמצא,    להיות

שאנחנו   בעיר  עסקים  לאותם  הפתרונות  את  לייצר  וגם  הפתרונות   2את 

ואני חושב שהדבר הזה, שני האלמנטים האלה,    3מאוד מחפשים אותם. 

 4 ם. חשובימאוד הם מאוד מאוד 

בין השאר   גם ישבנו בצוות העסקים, היו כל מיני רעיונות אבל   5אתמול 

כן  גם  השילוט  אגרת  על  אמרנו  אז  השילוט.  אגרת  עניין  עלה   6לדוגמא 

עכשיו,  ובדיוק  הפנים,  משרד  לא  הפנים,  משרד  אפרופו  לדבר   7התחלנו 

 8עכשיו בעודנו מדברים יושב הצוות הנכבד ומנסה למצוא פתרונות אמרנו 

 9מתקשר לדבר הזה. אז אמרנו אוקי. מתקשר אבל לא נבטל אלא   לנו זה

 10 נדחה לספטמבר.  

 11 מה העלות השילוט לכל השנה? גב’ דברת וייזר:

 12 . 5,000 עו”ד עידן למדן:

זה   מר אבי גרובר:  בעיר  השילוט  כל    מיליון.  4,700סך  הפרסום,  זכייני  של   13השלטים 

 14  460מיליון. מעסקים בסוקולוב ובאוסישקין זה    1,850החברות האלה, זה  

 15 מיליון שקל. 2.4אלף והיתרה כל שאר השלטים בעיר זה 

 16כרגע הייתה החלטה בעיריית תל אביב שעדיין לא אושרה. אנחנו בוחנים   עו”ד עידן למדן:

 17ות, אבל ההחלטה כרגע הייתה גם את זה יחד עם הצוות המשפטי והגזבר

 18כל הזמן השיח הוא הכנסות, הגברת פעילות וגם שבמקום שישלמו ביולי,  

 19איך אנחנו מעודדים את העסקים להישאר. בסוף אנחנו רוצים שהעסקים  

 20יישארו פה בעיר, אנחנו רוצים לסייע להם להישאר פה בעיר כי זה מה 

בחינ לכולנו  שעוזר  מה  זה  העסקית  הארנונה  הבלתי  שבסוף  בחינוך   21וך, 

 22פורמאלי, בתרבות, ברווחה, בכל תחום ותחום, זה בסוף מה שמייצר לנו  

 23 את הכסף הכי טוב והכי יעיל.

 24ולכן הדרך שלנו גם לעזור לעסקים היא לא פחות חשובה. וקם פה צוות   

 25ואני חושב שכל אחד ואחד שמגלה אחריות צריך לתת פתרונות לעסקים.  

 26יא הצעה נכונה, אני מבין גם את עמדות  אז אני חושב שההצעה הזאת ה

 27הנגד, זה מובן וברור, אבל אני חושב שבתקופה הזאת, בעידן הזה, ברגעים 

 28האלה אנחנו חייבים לעשות ויש פה הרבה אמירה, בדיוק מה שצחי אמר 
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 1, זאת אומרת גם אם לשנה הקרובה  ההפךאני כמו דברת רואה את זה  

 2ים, בטווח ארוך מדובר על סכום  שקל  200-ל  100ניתן למשפחה מרובה בין  

 3משמעותי, סכום שהעיר תתמודד איתו ותחיה איתו, בטח למול הקמת  

 4אזורי התעסוקה שמתקדמים, אז אני מניח גם זה יכסה בסוף את הפטור  

 5 הקטן הזה שנתנו שנה אחת. 

 6ועוד מילה אחת. כל הזמן יושבים מדברים מגורים ועסקים וכו', הרבה   

צו נבחן  לא  שנים  העבודה   מאוד  את  לעשות  שצריך  יתכן   7הארנונה, 

 8 המקצועית הנכונה וזה לא, אני לא בקיא בתחום הזה. 

 9 )מדברים ביחד( 

 10באמת    ברו. ראש העירייה וסגנו דילבדוק. היו תלונות לדוגמא במגדלים עו”ד עידן למדן:

 11 על החיוב שקפץ במגדלים. 

 12 אני אסביר, עידן.   מר יעקב קורצקי: 

 13 אני לא צריך שתסביר, יעקב, אני יודע. עו”ד עידן למדן:

 14 אז אתה יכול להגיד את זה. מר יעקב קורצקי: 

 15שצריך לשנות הגדרות פעם אחת ולתמיד, זה  יכול להיותאז אני אמרתי.  עו”ד עידן למדן:

ושכונות   מגורים  עסקים,  על  לדבר  מתחילים  כשאנחנו  אבל  להיום   16לא 

בהחלט,   צריך  יחסי  ארנונה  וגודל  דירה  לדעתי וגודל  צחי,  עבודה,   17זה 

 18 שאמורה להיעשות בפן רחב וגדול.

 19 מסכים לגמרי. ד”ר צחי שריב:

 20אם הצוותים יספיקו לעשות   2022וזה עבודה שאולי תהיה טובה לשנת   עו”ד עידן למדן:

 21מקצועי לבחון את כל הדברים    ל דרגאותה ולקיים אותה וזה עבודה ש

 22ות את הארנונה ולא  האלה. אבל השנה הקרובה ההצעה שעומדת לא להעל 

 23שהוגדרו בחוק שהקראתי ואנחנו   פחות או יותרעסקים    1,100-להעלות ל

נבונה    24צריכים לצטט את זה לצורך ההחלטה, אני חושב שזאת החלטה 

 25 ונכונה ויש בה עוד בשורה קטנה לכל משפחה ולכל עסק.

 26ות או של עידן, מה שאמרתי יש שני סוגים של גביה בארץ. יש או מדרג מר יעקב קורצקי: 

 27אזורים. כל מיני ערים יש להם את שיטות הגביה ואני חושב שאנחנו העיר  

 28 היחידה בארץ, ויתקן אותי הגזבר, שאין לה לא את זה ולא את זה.  
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 1 )מדברים ביחד( 

השלישי   מר יעקב קורצקי:  הסוג  אנחנו  שום,  אין  השרון  ברמת  גביה,  של  סוגים  שני   2יש 

 3 מדרגות ברמת השרון. תבדוק.היחידים בארץ. יש מדרגות, אין לך 

 4 בטח שיש. תעריף שונה לפי גודל.  ד”ר צחי שריב:

 5 )מדברים ביחד( 

 6זה עושה את זה   .לא על המטר השולי אלא כל המטרז' לפי המטר האחרון : מר אבי גרובר

 7יותר, עוד יותר מחדד את ההבדלים. דירות קטנות משלמות מעט ודירות 

 8 גדולות משלמות הרבה יותר.

 9 הרבה כי אין מדרגות, אין עצירות. מר יעקב קורצקי: 

 10 זה סוג של סוציאליזם כזה. לא יודע. ואנחנו רמת השרון. ד”ר צחי שריב:

 11אנחנו נהיה כמו, או נבחר השיטה של תל אביב או  אז הגיע הזמן שבאמת   מר יעקב קורצקי: 

יש   ניקח,  בואו  אבל  אנחנו    257חולון,  למי  נבחר  בואו  בארץ,   12ערים 

 13 משתייכים, אבל בואו נבחר שיטה, לא שיטת רמת השרון.

 14 למה? אנחנו אוהבים להיות מיוחדים. :גיא קלנר רמ

 15 ו קורעים את הציבור מכל הכיוונים. אנחנו מיוחדים אבל אנחנ מר יעקב קורצקי: 

 16 לא בטוח. לא בטוח.   :מר גיא קלנר

 17 )מדברים ביחד( 

 18 זה לא הדיון היום.   עו”ד עידן למדן:

שהוא.  מר אבי גרובר:  מאיפה  זה  את  לאזן  תצטרך  אתה  אבל  לשלם  צריך   19מישהו 

 20המשמעות שתצטרך לאזן את זה מאיפה שהוא זה אומר שאלה ששילמו 

 21 יצטרכו לשלם, אתה תצטרך לאזן את הדבר הזה.פחות למטר 

 22אבי, לכן אנחנו אנשים מבוגרים ולכן בבחירות הכנו לנו את זה, תעשה   מר יעקב קורצקי: 

 23את השיקול, באמת אז למה אתה פה? אבל אם אנחנו רוצים לעשות שכל  

 24ישר ולהיות אמיתיים ולהסתכל בעיניים לתושבים שלנו צריך להגיד את 

 25 טה. ואין מה לעשות, כמו כל הערים בארץ.האמת, לבחור שי

 26 טוב. מר אבי גרובר: 

 27 )מדברים ביחד( 

 28וזה שאנחנו   א' אני מברך על עצם קיום הישיבה והדיון בנושא הארנונה :רוני בלקיןמר 
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 1טייס האוטומטי, בוודאי על תקופה כל כך מורכבת. אני מזכיר  בם  עפילא  

 2ז שכדאי שאנחנו גם  שעשינו בסוף מרץ את ישיבת התקציב אז ציינתי א

 3הוא הציג שם כמה מאות אלפי שקלים שרוצים לשים בצד לטובת הסיוע 

 4הזה ואמר שאנחנו הולכים לתקופה הרבה יותר משמעותית, אפילו לא 

 5 .  אני מכווןהבנתי למה 

 6אני חושב שאני הולך להגיד כמה דברים שאולי כאיש אופוזיציה לא יהיו  

 7. תראו, אנחנו נבחרנו למועצת העיר מאוד פופולריים אבל בהם אני מאמין

ואני   8להיות מנהיגי ציבור, לא להיות מונהגים ע"י דעת הקהל הציבורי 

 9מקווה על הדבר הזה גם שהפרוצדורה ולוח הזמנים הדחוק לא יגרמו לכך  

 10  1.7-שהדיון הזה בעצם מיותר כי אנחנו נכנסנו כבר למן לוח זמנים שה

נצטרך   אם  מגיע,  אוטוטו  עלההוא  שהוא תכנס  משהו  לאשר  פעם   11וד 

 12תיקונים על ההצעה שלא הייתה איזושהי הצעה מובנית שאנחנו עושים  

 13אלא אם כן אנחנו  עליה תיקונים, לכאורה אנחנו לא יכולים לעשות את זה  

נסכים   שכולנו  פרוצדוראלי  פלק  פליק  איזשהו  יודע  לא  אני  פה,   14נעשה 

 15 לעשות עוד דיון.  

לא   מצטער,  באמת  אני  הדיון,  לפני  משהו  לשלוח  הספיק  שאבי   16ראיתי 

 17הספקתי אפילו לפתוח אותו ואני מכה על חטא רק בדבר אחד שלפני בערך 

 18כי הבנתי שזה תאריך    1.7-ימים באישי אמרתי לאבי אבי, יש לנו עד ה  10

למצב  נגיע  שלא  כדי  הזה  הדיון  את  נעשה  בוא  לזוז,  אפשר  ואי   19חותך 

 20 רר אל הדיון הזה בצורה לא מוסדרת.  שאנחנו נג

ינון ברבי כדי לנסות ובאמת    21עכשיו ישבתי היום עם גזבר העירייה ועם 

 22לרדת קצת יותר פנימה לחלק מהשאלות בוא נגיד ואני חושב שהדיון שלנו  

והוא גם היה קורה בפרק זמן סביר לפני שצריך לקבל החלטה   23בהנחה 

 24מי שצריך  בותר ממוקד באמת בהולה היה צריך להתמקד בעצם, להיות י

 25עסקים, אותן משפחות כי אנחנו חותכים    1,100את הסיוע הזה, אותם  

 26את זה לדיור ולעסקים ולראות שאנחנו עושים טיפול אמיתי דיפרנציאלי 

 27 בנפגעים העיקריים ואותם אנחנו מחזקים. 

הקלה    ,ראשית  איזושהי  על  ללכת  צריכים  כן  שאנחנו  חושב   28אני 
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 1ם הדיור. מה לעשות שכשאנחנו מסתכלים על משפחה דיפרנציאלית בתחו

 2- ה או זוג מבוגרים שגרים בעירמ' אל מול משפחה צ  400שיש לה בית של  

 3מ' אנחנו בעצם נותנים את ההקלה לעשירים יותר, אלא אם כן זה    90,  75

 4באמת מישהו שבטעות נתקע על איזה דירה גדולה אבל אולי זה ייראה  

היחי הדרך  מזה.  מוצלח  איזה יותר  לעשות  איכשהו  שלנו   5דה 

אנחנו   אבל  בבקשה,  טובה  יותר  דרך  ימצא  מישהו  אם   6דיפרנציאציה, 

גורמים לזה שההקלה בארנונה תגיע ברוב המכריע של המקרים    7בעצם 

 8דווקא לאנשים האמידים יותר, אלה שברשות המשפחה שלהם יש יחידת 

 9 דיור יותר גדולה.  

 10אנחנו לא יכולים לשים אותם עסקים הנכונים וב  תמקדהאנחנו צריכים ל 

 11עכשיו בצד כי אם אנחנו רוצים, היות והעסקים זה הגנרטור הכלכלי של  

 12עירייה אז דווקא בהם אנחנו צריכים, אנחנו זורקים אותם הצידה ולהם 

 13אנחנו לא עוזרים. תיכף אני אגיד אולי איך עושים את זה, אבל הפטנט  

 14סידור מסוג אחר ונטפל    להגיד אוקי. נעזוב את העסקים בצד, ניתן להם

 15רק בדיור אנחנו בעצם בורחים מהבעיה העיקרית או ממרכז הכובד שהוא 

 16 המושך הכלכלי של העירייה שזה דווקא ארנונה מעסקים.

 17מיליון שקלים כאשר בערך  90עכשיו ארנונה מעסקים היא סדר גודל של  

 18אותם עסקים מ,  1,100אותם  ממהם וזה נכון מה שאמרתם מגיעים    60

 19שאר. עכשיו אין שום סיבה בעולם שאנחנו ניתן  מהזה    30-תר קטנים ויו

 20הנחות לא למחנות צה"ל, לא למוסד ולשב"כ, לא לבזק, לא לסלקום וגם  

 21לא לבנקים ולסופרמרקטים ובתי המרקחת שרק הרוויחו יותר בתקופה  

 22 הזאת. אין שום סיבה. 

 23זאת בין  ולכן במקרה המדינה נתנה לנו איזה פטנט שעשה את האבחנה ה 

 24עסקים אחרים וגם שם אני מעריך שאם נחטט יותר לעומק   1,100אותם  

וכאלה   פגיעה דרמטית  חוו  יש כאלה שלא  ביניהם   25כנראה שנמצא שגם 

 26 שחוו פגיעה דרמטית מאוד.

 27עכשיו אני אומר בואו נדבר מעשית. תראו, אנחנו יכולים עכשיו לעשות   

והתושב מפה  ונצא  דקלרטיביות  הצהרות  שהן  אתכם  איזה  ילטפו   28ים 
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 1 ויגידו לכם כמה אתם נחמדים ובסדר. 

תקווה    הלכה  פתח  שביעי,  מכל  עשירון  אותה  זרקו  פטנט,   2לאותו 

 3, השלא יאשרו אות  החלטההמדרגות. לא אישרו להם. אתם רוצים לקחת  

 4 חבל. בואו נקבל החלטה שאולי נוכל באמצעותה לעזור לתושבים שלנו.  

להיותעכשיו    רגו  יכול  קושי  הזה שיש  זמנים  בלוח  לקבל  חוקי   5לטיבי 

 6החלטה שנצליח להעביר אותה כי היא מכופפת כל מיני כללים וגידי נתן  

 7לי רשימה שלמה של למה לא. אני מת על הקטע הזה שמסבירים לי למה  

 8 לא וכבר למדתם להכיר אותי, אותי מעניין רק איך כן. 

 9ויכול להיות שחלק מהקביעות שלנו הם כאלה ששמות רף לעתיד, בדיוק   

 10מה שדיברנו פה על הריבית דריבית של ההחלטות האלה שהם רק לעתיד  

 11את המדרגה שממנה אנחנו נמשיך הלאה ולא בטוח  שהוא מראש מוריד  

 12 חייבים להיות שמה. היינו שאנחנו רוצים להיות שמה, אם לא 

א  נאמר  בואו  אומרת  היה  זאת  לכולם  כנראה  אחרת  הייתה  השיטה   13ם 

 14קצת יותר נוח, אם היו אומרים לנו חבר'ה, אם היו אומרים זה אירוע חד  

 15פעמי שבו אנחנו נותנים הנחה והוא לא משפיע על העתיד. לכן יש פה דיון,  

ממדרגה  מטפס  בעצם  שזה  מצב  יוצרת  שהרגולציה  מזה  נוצר   16הדיון 

 17 .חדשה

 18את הכסף נכניס אותו, נצבע מה הוא, אין  בואו ניקח    ,ואני אומר אחרת 

 19בעיה, נצבע מה הנתח, נכניס את זה לבסיס התקציב. אם אני יושב בוועדה  

 20דיור,  לשיעקב קורצקי הוא בראשה זה הנחות בארנונה, במקרה הזה זה  

 21 במקרים בודדים זה איזשהו לופ כזה מוזר עוסק זעיר. 

שאנחנו    במקום  לנואבל  ש  1.2שמה    יהיה  לנו  מיליון  יהיה  בשנה   22קלים 

 23מיליון שקלים. בסעיף הזה   3, זאת אומרת הפעם כבר יהיה 1.7שמה עוד 

 24בלי שפגענו בתקציב, שמנו גם בבסיס התקציב ושם נסמן את המשפחות 

 25יכול  שקל בשנה.  700, 600ואולי נעזור להם יותר מאשר  שבאמת צריכות

 26. נגדיל את  שנעזור להם יותר ונעזור פחות לאלה שצריכים פחות  להיות

 27 בסיס התקציב.  

 28או מזה    מהתייעלות כמו שאומר גיא,  נצטרך להחליט מאיפה זה בא, או 
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 1שניתן פחות שירותים. אנחנו עכשיו בבסיס התקציב משכנו כסף, שמנו 

על   יותר לאנשים. אנחנו לא משפיעים  כי אנחנו רוצים לעזור   2אותו שם 

 3יותר כסף שנוכל לחלק  בזה, אנחנו שמים כרגע בבנק, בקופה שלנו    2024

 4 צריך ואולי גם יותר. אפרופו טיפול דיפרנציאלי וממוקד. באמת למי ש

נגיד    בואו  העסקית,  הארנונה  את  השני  בצד  שמים  אנחנו  אם   5עכשיו 

 6אחוז מהארנונה העסקית נשים שם    1.1שאנחנו מפרידים את זה, וניקח  

 7איזושהי בעיה כי גידי הסביר לי על  אנחנו עושים,  חוקית  ואיתו נראה איך  

 8שיש קושי בהורדת ארנונה, הכול בסדר, ואיתו נעשה את התיקונים. אם  

 9אבי אמר שהוא רוצה לטפל בשיקום הרחובות או לעשות פעילות כזאת 

עושים   אלא  התקציב  בבסיס  פגיעה  עושים  לא  אנחנו  אבל  אחרת,   10או 

 11הסטות בתוך התקציב מתוך זה שאנחנו מסתכלים על מי שאנחנו באמת  

 12 לעזור לו.  רוצים 

 13אחוז מתוך    1.1-אני אתן פה את הדוגמא הכי פשוטה, תראו, הסיפור של ה 

 14מיליון שקלים, זה בדיוק   1.8ארנונת מגורים זה  מיליון שקלים     164-ה

את   שהורדתם  האחרון  בחודש  עליו  נשחקתם  ואבי  את  שלצערי   15מה 

עוד    16, אני מדבר  מיליון שקלים  1.8השמירה בבתי ספר. אם היה לך פה 

 17שצריך   יכול להיותקצת פוליטיקה, הייתם מעדיפים לא להישחק על זה.  

 18תתני את זה בשיעורי עזר או בדברים  את זה או לשים את זה במקום אחר.  

 19 אחרים שמגוונים יכולה לתת

 20 )מדברים ביחד( 

 21לשים את הכסף הזה במגוונים ולמשפחות שידם לא משגת כי הם נפגעו  רוני בלקין: מר

כן   יוכלו  שהם  כדי  אחרים  או  כאלה  מענקים  להם  לתת  יוכלו   22כלכלית 

בבסיס  לפגוע  מבלי  למגוונים,  או  לבריכה  שלהם  הילדים  את   23להכניס 

 24 התקציב. 

 25אני חושב שזה אולי קצת פחות פופולרי איך שזה נראה בראיה הכוללת,   

זה טוב באזרח    אבל  יותר  לטפל  לעירייה  כלי  נותן  או כן  צריך   26שבאמת 

 27 בעסק שבאמת צריך את הסיוע הזה. תודה. 

 28 הטייס האוטומטי בדרך כלל נבלע בעליית השכר האוטומטי ממילא.  עו”ד עידן למדן:
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 1שמעתי פה, שמעתי גם מילים כמו יש מיליון דרכים לתקן את העולם.   מר דני לביא:

 2כולנו בצרות, אני יודע שאני עושה הרבה בשביל לחבק, אנשים בצרות,  

רוצה   אני  זה.  את  שעושים  צוותים  פה  ויש  הדברים  את  לתקן   3לנסות 

המונח   פופוליזם.  זה  מה  העברית  ללשון  מהאקדמיה  לכם   4להקריא 

אל  המכוונת  ציבור  ואישי  פוליטיקאים  של  התנהלות  מציין   5פופוליזם 

 6נגזר מן המילה הלטינית הציבור הרחב במטרה לרכוש את אהדתו. המונח  

 7 פופולוס, ציבור, עם.  

 8סגנון בפוליטיקה פונה אל הציבור הרחב של פשוטי העם בגיוס תמיכה זה   

 9ואהדה מבין שורתם תוך שימוש במסרים פשוטים וקליטים. הפופוליזם  

 10מכוון את מסריו ודאגותיו החברתיות על פני הכלכליות של הציבור ונוטה 

 11 ת הרות גורל.  להציע פתרונות קסם לבעיו

 12גם פוליטיקאים דמוקרטים רבים בני זמננו עושים שימוש רחב בפופוליזם   

 13ם כפופוליסטים היות שמתלווה אליו תיוגאם כי לרוב אינם אוהבים את  

 14קונוטציה של הערכה נמוכה של איכות מסריהם. זה מהאקדמיה ללשון  

 15   לעברית וויקיפדיה. אז כמו שאמרתי בהתחלה יש הרבה מה לעשות,

 16 ישיבת המועצה היחידה שעושים בה פופוליזם.   מר רמי ברלב: 

 17 זה מה שאני חושב. תודה.   מר דני לביא:

 18תראו, אני חייב להגיד כמה משפטים כי היו כמה דברים שנאמרו בפרק   מר גיא קלנר:

 19אחד, רוני, בהקשר של מה    זמן האחרון שבעיניי הם לא הוגנים, אוקי?

לא   זה  דנן  שבמקרה  חושב  אני  וכו',  הדירות  גודל  לגבי  אמרת    20שאתה 

 21רלוונטי, אפילו אני אגיד שיתכן שרוב המקרים הבעייתיים יהיו בדירות 

 22כי הרבה   ,הבינוניות והגדולות, ואתה יודע מה? אנחנו לפחות לא יודעים

הא פלח  אל  אתייחס  אני  השרון,  ברמת  אנשים  שאני  מאוד   23וכלוסייה 

 24משתייך אליו, נפגעו במשבר הקורונה הזה, אנשים שאני מכיר מתעשיות  

ש שכר,  שאיבדו  לחל"תים,  שיצאו  חופשיים  מקצועות  להיות של   25יכול 

 26מ', ולכן הקריטריון שבין דירה    150בדרך לפיטורין וגרים בדירה של  שהם  

כתוצאה  שהוא  כלכלי  משבר  של  הזה  במקרה  גדולה  לדירה   27קטנה 

 28 ורונה הוא לא קריטריון.מהק
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 1 יתכבדו ויפנו לעירייה,  מר רוני בלקין:

 2 רוני, רוני שנייה. שנייה.   מר גיא קלנר:

 3 )מדברים ביחד( 

 4דווקא בעת הזאת ובכלל אגב זה סימפטום די מוכר, אנשים לא ישר רצים  מר גיא קלנר:

 5להוריד את כל ההגנות שלהם ואת הקריטריונים החברתיים שלהם ואת 

שלה ואחרים.  האגו  כאלה  ולקריטריונים  הנחה  לועדות  ישר  ולפנות   6ם 

 7 אנחנו נמצאים בסיטואציה מאוד ייחודית ומאוד ספציפית. 

 8ולכן הפתרונות גם הם כאלו ולכן אני לא אומר עכשיו לפגוע שנה אחרי   

 9שנה בבסיס התקציב ואנחנו לא אומרים לעשות פה פעולות שבאופן טבעי  

 10פה פעולה ספציפית בסיטואציה שהיא    היינו מבקשים לעשות אותם, יש

 11המוזרה ביותר שחלפה על העולם במאה שנה האחרונות וגם על ישראל 

 12 אחוז. לא נתמוטט.  1.1-ויכולה לכלול בתוכה הקפאה של הארנונה ב

 13ה קדושה, מותר לארגונים, לא  פרבסיס התקציב הוא גם לא  ועוד דבר,   

 14רק בעקבות קורונה אגב, להטיל ספק בבסיס התקציב. מותר פעם בכמה  

ולהגיד   לבוא  להיותשנים  לי    יכול  העירוני   5שיש  העבודה  מכוח   15אחוז 

 16שאני צריך לשאול   יכול להיותשצריך לשאול אם אנחנו צריכים את כולו.  

 17האוטומטי שאנחנו   את עצמי פעם בכמה שנים האם כל השירותים בטייס

 18שפעם בכמה שנים אני יכול לשאול את עצמי    יכול להיותנותנים נדרשים.  

 19מיליון שקל הרגילים ועוד עשרות    500,  400-שאלות מקרו כלכליות לגבי ה

 20יים שאנחנו פועלים כעירייה. מותר לנו לשאול את  תב"רמיליוני שקלים ה

 21ואני לא רוצה לקלף  השאלות ובוודאי בעת הזאת. ולכן שום דבר לא קדוש  

 22אנשים כמו בצל כרגע על סיטואציה מאוד רגישה שהם נמצאים בה כדי  

הנחה  מועדות  הקלות  ומבקשים  שבאים  אנשים  להיות  להפוך   23עכשיו 

 24וכיוצ"ב. זה אחד. אני אומר את הכול מתוך זה שאני מבין את מה שאתה  

 25   את דעתך מאוד.אומר, אני רק מנסה לייצג את הצד השני ואני מכבד  

 26מה שדני אמר בעיניי מאוד מאוד, הוא קצת עסק בפופוליזם כאשר הוא  

את   לכבד  צריך  דני,  נקודה,  באיזושהי  כי  הפופוליזם  את  לפסול   27רצה 

המון פה  יש  האחרים.  של  השולחן,   ,הדעות  על  שעולות  סוגיות   28המון 
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 1שאנחנו הולכים עליהם, לא הולכים עליהם מכות, זה לא אמירה נכונה,  

 2אחוז מהם במינימום לייחס   65-יהם ויכוחים עזים, אפשר למתווכחים על

 3 פופוליזם. 

 4ולכן בוא נכבד כל אחד את דעותיו של האחר. אנחנו חושבים שדיון כלכלי   

 5  כבד שיש לו סימבול של ארנונה בעת הזו הוא דיון לגיטימי, דעתך שונה. מ

 6ו  זאת. דעתו של צחי שונה, מכבד גם זאת. אבל לתת למישהו אחר שדעותי

לא   ממניעים  נובעת  היא  כאילו  עניינית,  לא  היא  כאילו  כותרת   7שונות 

 8כשרים, כאילו אנחנו כך ואתם אחרת, בעיניי זה לא לעניין, לא חברי ואני  

 9מציע שנוציא את זה מהשיח כי הוא יכול להתהפך כל אחד על השני כמעט 

 10 בכל דיון. תודה. 

 11,  רון ם כן הישיבה הזאת. בסדר. זה ענה ישפופוליסטי זה ג  ירוןענה לך יפה   מר יעקב קורצקי: 

 12לא אני אמרתי את זה. אני בעד להיות יותר ענייני ואת ההצעה שהצעתי  

 13אתמול לחברים, אבל אני גם נפגע מנקודה אחרת ואני מציע הצעה שאם 

 14 תקבלו אותה אני אשמח. 

 15אני אמרתי אתמול שלעיריית רמת השרון יש נכסים ונכסים שהם שווים  

 16סף. ואם באמת אנחנו נגיש הצעה למשרד הפנים, נגיש שתי  המון כ  ,המון

לדיור  משהו  נקודה  האחוז  את  להוריד  הבקשה  את  כמובן   17הצעות, 

 18 ולעסקים.

 19 לא להוריד, זה לא להעלות.  עו”ד עידן למדן:

 20 לא להעלות. בסדר. אני מה שאני רוצה גם שנציע למשרד הפנים,  מר יעקב קורצקי: 

 21 פופוליסטי.   להוריד היה עו”ד עידן למדן:

 22בסדר. את אחד מהנכסים שיש לעיריית רמת השרון שהם בעצם שייכים   מר יעקב קורצקי: 

 23לתושבים שמשלמים כל החיים שלהם ארנונה ומחזיקים את העיר הזאת.  

וכמובן שאין כפל הנחות ואת מה ש  24שר  ואני אומר שנשלח שתי הצעות 

 25 קבל, הפנים י

 26 לא הבנתי את ההצעה השנייה.  מר ירון גדות:

 27ההצעה השנייה זה שיש לנו נכסים, אנחנו נבחר את אחד הנכסים, כמובן   מר יעקב קורצקי: 

 28עם הגזברות אנחנו נעשה את זה מהר, יודעים כמה נכסים יש לנו בנוה גן,  
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 1 יש לנו בכל מיני מקומות ברמת השרון,

 2 קורונה. למכור את נכסיך בטח לא בעידן  עו”ד עידן למדן:

 3 למכור את אחד הנכסים. ומה שאני מציע זה שאנחנו נציע למשרד הפנים,  מר יעקב קורצקי: 

 4 )מדברים ביחד( 

 5אני מציע ככה שאנחנו את אחד הנכסים שלנו נעמיד למכירה וכל הכסף   מר יעקב קורצקי: 

 6הזה בשנה הזאת ילך לנושא של הארנונה ונעשה באופן גורף, כמובן תקום  

 7תחבר לעניין של רוני ושמה אנחנו נחליט באמת הממוצע ואז אני מועדה  

 8אחוז והממוצע היותר גבוה של הבתים של המעמד    60,  50הנמוך יקבלו  

 9הבינוני שהוא הולך להיפגע בצורה דרסטית אנחנו נוכל לעזור לו לצלוח 

נהיה   אנחנו  ואז  מכובד  יהיה  שהוא  בסכום  הזה  הגדול  המשבר   10את 

 11היה הדבר הכי טוב מבחינתי שנוכל לעזור  לויאלים לתושבים שלנו וזה י

 12 להם. אני אשמח מאוד אם ההצעה הזאת תתקבל ואם נעלה אותה,  

 13 אפשר למכור את הנכס של בר יוחאי.:באצ'י אלקוביגב’ 

יקבל את  מר יעקב קורצקי:  לא אומר מה, שהצוות המקצועי  אני  לנו,   14אחד הנכסים שיש 

 15 אותה.זאת ההצעה שלי, אני מקווה שתקבלו ההחלטה. 

מורכב,  עו”ד עידן למדן: יותר  הרבה  משהו  זה  נכס  למכור  אחד  בבקשה.  משפטים   16שני 

 17 הדבר הזה בלתי ישים, בלתי יעיל. 

 18 )מדברים ביחד( 

 19בדרך כלל זה לא מגיע למקומות הנכונים וזה יהיה דבר לא נכון. אני קצת  עו”ד עידן למדן:

 20ילה אחת, הלכתי לאקדמיה, לאותה אקדמיה ללשון עברית וחיפשתי מ

 21אני אקח את המילה התנשאות של האקדמיה ללשון עברית. התפארות 

 22 מתוך הערכה עצמית מופרזת המלווה בזלזול אחרים. 

 23אז אני לא חושב שאף אחד מאתנו צריך לזלזל באף אחד אחר, אף אחד   

הרבה  יש  הצודקת.  הדעה  בהכרח  היא  שדעתו  לחשוב  צריך  לא   24מאתנו 

חושב   לא  אני  השולחן,  על  לעלות  שיכלו  פופוליסטיות  הצעות   25מאוד 

 26חברי    4-ששמדובר פה בפופוליזם, מדובר בהצעה נכונה, מידתית, ראויה  

 27ות עסקים מחפש עוד פתרונות, כך שהאקדמיה גם  צוות פה יושבים בצו

 28 יודעת לפרש את המונח התנשאות. תודה.  
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 1 אוקי. יש מישהו שעוד רוצה לדבר לפני שכאילו נסכם?  מר אבי גרובר: 

 2אני רק רוצה להגיד אני לא נגד מכירת נכס או משהו כזה, אני לא חושב   מר ירון גדות:

 3 שבישיבה הזאת בלי הכנה, 

 4 לא. זה לא על השולחן.  מר אבי גרובר: 

 5 לא נגד, אבל בלי קשר.  מר ירון גדות:

 6ככה, אחד, נתון או שניים אני רוצה להוסיף פה ואחרי זה אתייחס יותר   מר אבי גרובר: 

 7עקרונית לעניין. אחד, אמנם דיברנו פה שכל השנים העלינו וזה טיפס וחוץ 

ב  שאנחנו  להזכיר  צריך  כן  אבל  העלינו,  לא  אחרונ  4-מזה   8ות  שנים 

 9סוגיה של עיר העולים, אובדן המעמד של עיר עולים, מה  המתמודדים עם  

 10מיליון שקל. שנה הבאה אנחנו מסיימים, מפחיתים לנו    24-שעלה לנו ב

 11מיליון שקל, זאת אומרת שלמעשה מבסיס התקציב ירד    24את כל אותם  

 12 אחוז.  10סדר גודל של  נכון? אחוז מההכנסות. 10לנו 

 13 הבאה. לשנה : מר גידי טביב

בעוד   מר אבי גרובר:  יורד  זה  הבאה  ספגנו    3.5שנה  כבר  השנה  אנחנו   .₪  14  20.5מיליון 

 15מיליון ₪ מתוך אותה הפחתה שנפרסה על חמש שנים, שנה הבאה אנחנו  

ה כל  חלקי,  מהמדינה  החזר  שום  נקבל  לא  למעשה   16מיליון    24-מגיעים 

 17ובסיס התקציב שהייתה הטבת עיר עולים לרמת השרון נמחקת לחלוטין  

 18 ירד,

 19 )מדברים ביחד( 

 20החודשים האחרונים וזה גם ירד    3אגב, גם הרבה דוחות לא ניתנו במהלך   מר אבי גרובר: 

מהתקציב.   חמשת לנו  במהלך  השרון  רמת  ברור,  שיהיה  ככה  אחד   21אז 

 22אחוז ארנונה שהיה לה וזה    10השנים האחרונות איבדה מבסיס התקציב  

 23 השפיע. זה דבר ראשון. 

 24י, אנחנו בתוך השנה מעדכנים את הארנונה בהתאם לעליית המדד דבר שנ 

 25בתוך  בגלל המדדים השליליים,  ,  1.6ורק השנה אנחנו כבר באיזה מינוס  

את   לנו  יש  זאת אומרת  ארנונה.  פחות  משלמים  ואנשים  ירד  זה   26השנה 

 27השיעור שאנחנו גובים בתחילת השנה ותוך כדי השנה בגלל ירידת המדד, 

 28ה, שתי השפעות שיש עלינו והן קיימות, זאת אומרת  אז זה משהו שקור
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 1  יכול להיות תושבי רמת השרון בלי לעשות כלום נהנו מאותה ירידת מדד.  

 2 שמתי שהוא זה יתהפך, אבל זה דברים שמשפיעים לנו על ההכנסות. 

 3עכשיו, גיא, אני רוצה, זה לא רק גיא, אבל אני חושב שהדיון פה הוא בין   

 4שבא ואומר אנחנו רוצים לעשות איזשהו מהלך,    שני צדדים. יש צד אחד

של   סולידריות  הפגנת  איזושהי  זה,  לזה  קראתם  חיבוק,  לזה   5קראתם 

 6מועצת העיר עם תושבי העיר שזה צד אחד. הוא אומר זה לא משנה כמעט  

אנחנו  ואמרים  באים  אנחנו  הזה  האקט  בעצם  אבל  עושים,  אנחנו   7מה 

עוזרים. כ ואנחנו  זה מבינים את המצב שלכם  יוצא אבל  יוצא   8מה שזה 

 9 אחוז.  1.1-כרגע מה שאנחנו יכולים לעשות עם ה

 10הצד השני, ובצד הזה אני גם נמצא בו וזה חלק מהדברים שעלו באותה   

שאנחנו  העירייה  של  ההוצאות  שצד  חושב  אני  שלישי,  ביום   11ישיבה 

 12למעשה לוקחים את הארנונה ומוציאים אותו זה לטובת התושבים. אנחנו  

 13עובדים פה מאוד קשה כדי לראות איך אנחנו עושים הכי הרבה בשביל  

 14 התושבים.

ב  להיות  זוכה  העשייה    4.5-אני  כל  את  מוביל  כאילו  שמנהל,  זה   15שנים 

 16הזאת, אני מקווה שיש לי עוד לא מעט שנים טובות בתפקיד, אני חושב  

 17שהתפקיד שלי והתפקיד שלנו זה לנהל והניהול הזה בא לידי ביטוי בזה  

הספינה  כל  לאיפה  ומחליטים  הזה  הגדול  הכסף  את  לוקחים   18שאנחנו 

 19 הגדולה הזאת נוסעת. 

חייב    לזכור שיש אבל מגבלה אחת אתה  צריך  ואומרים,   20ולכן כשבאים 

 21להיות בסוף מאוזן. ולכן כל החלומות וכל הדברים האלה צריכים בסוף  

בונים תקציב הוא חייב להיות מאוזן    22עם  להגיע לשורת אפס. כשאנחנו 

 23 אפס. 

 Once    אותם את  ה   220הורדת  את  כאילו  אותם    1.1-מיליון,   24  220על 

 25מיליון, איפה שהוא משהו לא תוכל לתת. ואני בן אדם שמאמין שנבחרנו  

באים  שאנחנו  מאמין  אני  לנהל,  למכונות  נותנים  היו  אחרת  לנהל   26כדי 

 27שיכולים להיות בו הרבה משמעויות,   2021תקציב  נרכיב את  וכשאנחנו  

 28נו עוד לא יודעים, יש לנו עוד חצי שנה ללמוד את המשמעויות, אבל  אנח
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 1אנחנו בתוך המקום הזה נצטרך לראות איך אנחנו לוקחים גם את אותם  

 2מיליון, לא יודע מה יאשרו לנו, אם יאשרו לנו, ואני לא    1.6מיליון,    2.2

 3 חושב, אני בטוח שיש לנו עוד דברים מעולים לעשות עם הכסף הזה. 

 4 טובת התושבים, לא נגדם.ל דובר:

דווקא רוצה ללכת  מר אבי גרובר:  יודע מה שאני  רווחה, אתה  ועל  על חינוך   5דיברו פה 

 6כאילו למה שהרבה פעמים נחשב להכי פאן, תרבות ואמנות כאילו שנחשב  

יודע  אתה  בסדר?  בכיכר,  הופעות  פה  זורקים  וואלה  וכאילו  פאן   7הכי 

האוכלוסייה פעמים  הרבה  אחד  בצד  זו    משהו?  בכיכר  להופעות   8שבאה 

 9אוכלוסייה שבלי הופעות בכיכר, ואני לא בא פה להגן כאילו זה הדבר הכי  

לקיסריה,   לא תראה את ההופעות האלה, היא לא תיסע  בעולם,   10חשוב 

 11 שקל לכרטיס, אבל  300היא לא תיסע להיכל התרבות, היא לא תשלם  

 12כו לראות,  כשריטה באה להופיע בכיכר יש הרבה אנשים שפעם ראשונה ז

 13אנשים באו אלי אחרי זה ואמרו לי פעם ראשונה בחיי זכיתי לראות את 

 14 ריטה.

אלפי   ותרבות,  אמנות  ודברים,  אירועים  מיני  כל  עושים  אנחנו   15עכשיו 

במדינת  אבל  עשרות,  אולי  זה  השרון  ברמת  מאחורי,  עומדים   16אנשים 

 17ישראל מאחורי התרבות עומדים אלפי משפחות וזה מסתובב, זה אנשים 

 18שאתה זוכה להכיר אותם בעבודה שלך, בפרסום ובכאלה. יש הרבה מאוד 

 19ה נתת שם כסף להם יש פרנסה ועם הפרנסה הזאת  אנשים שבשניה שאת

 20וכל הדיון הזה בא ואומר בקוטב אחד יש את אותה סולידריות   הם חיים.

 21אני יכול להרגיע את תושבי רמת השרון, רמת השרון לא והפגנת רגשות,  

 22 או כן נעלה אותו.    1.1-תתמוטט, לא תהיה בפשיטת רגל אם לא נעלה את ה

 23 מיליון. 24שהיא לא הייתה עם העולים למעשה שהורדנו כמו  גב’ דברת וייזר:

 24 כי ניהלנו, מר אבי גרובר: 

 25 אז גם עכשיו ננהל באחריות, גב’ דברת וייזר:

 26ניהלנו והכול ואנחנו נעמוד בזה. עומדת בצד אחד קבוצה שאומרת יאללה  מר אבי גרובר: 

 27בואו ניתן את אותה הפגנת סולידריות ובצד שני עומדת קבוצה שאומרת 

 28 בואו ניקח את הכסף הזה, 
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 1 גם בשבוע שעבר היו שתי קבוצות,  גב’ דברת וייזר:

בואו,   מר אבי גרובר:  הרי  שלמעשה,  מה  פעם,  עוד  שבסוף,  הזה  הכסף  את  ניקח   2בואו 

יש    10חתמו   ה17ובמועצה  אם  אז  שלהם    10-,  ההצעה  מאחורי   3יעמדו 

 4ו, זאת  אמרו אנחנו קצת קשה לנשלה.    ןההצעה עברה, גם בנוסח המתוק

 5, 1.1אומרת כל החלומות שלך וכל הדברים שאתה רוצה לתת יש לך פחות  

 6מיליון שקל לתת. זה מה שזה    2.2אני מבין שזה עכשיו, פחות    2.2פחות  

 7 אומר. 

 8אם זה ברור לכולם סבבה, נלך עכשיו להצביע וכשאני אבוא להקים את   

 9ואו אלי מיליון. כשכולכם תב  2.2-התקציב שנה הבאה אני אתמודד עם ה

 10  2.2ותגידו לי אבל אני רוצה לפה עוד ואני רוצה לפה עוד אז יהיה פחות  

כסף   שפחות  כמה  יש  שלהנהלה  נהנית  נורא  האופוזיציה  לתת.   11מיליון 

 12 לחלק, ותמיד האופוזיציה רוצה שלהנהלה יהיה כמה שפחות,

 13 )מדברים ביחד( 

 14לא מיליון ולא שניים למי  מיליון שקל,    24כשאנחנו ספגנו  בעיר העולים   גב’ דברת וייזר:

 15אנחנו הפסדנו את זה ומי זכה בזה? זה לא שהתושבים קיבלו    הלך?זה  

 16את זה חזרה, היה כאן משחק סכום אפס. הפסדנו ואף אחד לא הרוויח.  

ה מתוך  שקל  מיליון  מפסידים  אמנם  אנחנו  אבל    487-כאן   17מיליון 

 18 ?התושבים שלנו מקבלים את זה. מה יש לנו חוץ מהתושבים שלנו

 19מיליון שקל יקבלו גם התושבים. זה מה שאני מנסה להגיד.   2.2את אותם   מר אבי גרובר: 

 20 מיליון שקל יקבלו התושבים. 2.2-את ה

 21 )מדברים ביחד(  

השנה  מר אבי גרובר:  קלטנו  בהנדסה  למשל  עובדים,  עוד  קולטים  אנחנו   22העובדים, 

 23טוב. אני רוצה  עובדים כי אנחנו צריכים לתת לתושבים שלנו שירות יותר  

 24בשנה הבאה להעלות, זה משהו שעולה מהציבור, רמת ניקיון יותר גבוהה 

 25 בעיר. בסוף מישהו צריך להרים את הלכלוך. 

כי    הזאת,  העיר  את  בלנקות  שיתעסקו  הבאה  שנה  עובדים  יותר   26יהיו 

 27, 2.2-תושבי העיר מבקשים שהעיר שלהם תהיה יותר נקיה. הכסף הזה, ה

 28 ניסיתי להגיד הולך חזרה לתושבים. זה מה שאני עוד פעם 
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 1אני נראה לי, צחי, רוני, מה שבאנו וניסינו להגיד באצ'י, דני, מה שניסינו  

 2להגיד זה שאנחנו מאמינים שאנחנו צריכים לבחור נושאים, ללכת עליהם 

 3במרוכז ולתת אותם. אני רוצה לתת עוד פעם לעסקים, אז עוד פעם בסוף  

בגירעון. להיות  לך  יאשרו  הנחת    לא  אותה  את  לתת  רוצה  אתה   4עכשיו 

למשפחות  לתת  רוצה  אתה  מזה,  מיליונים  יותר  יוצא  שזה   5שילוט 

 6מסוימות, אתה רוצה לוועדת הארנונה לתת את זה, כל הדברים האלה, 

 7מיליון לתת    2.2עכשיו ברגע זה אם ההצעה הזאת מאושרת יהיה לך פחות  

 8 לכל הועדות ולכל הדברים. 

 9 )מדברים ביחד( 

 10ההצעה כיום, כרגע, במצבה כיום כמו גם בשנים האחרונות העלייה בשכר   ידן למדן:עו”ד ע

עם  שהתמודדנו  כמו  שנה  כל  מכסה.  לא  זה  הציבורי  במגזר   11הציבורי, 

 12 הקיצוצים,

 13 מה זה אומר שזה לא מכסה?  מר אבי גרובר: 

 14 כי זה עולה יותר מזה.  עו”ד עידן למדן:

 15 עידן, מר אבי גרובר: 

 16 זה דבר ראשון שעולה.  אז עו”ד עידן למדן:

 17, היינו אצל נשיא  עם כרמל שאמה  אני אספר פה משהו אחרי זה, ישבתי מר אבי גרובר: 

 18אחוז.    5המדינה ויצאנו שמה לדבר. הוא הבטיח לתושבים שהוא מוריד  

שאנחנו  מה  ירגישו.  שהתושבים  משהו  זה  מוריד.  וואלה  משהו,  זה   19גם 

מישהי   ירגישו.  לא  התושבים  פה  אנחנו  עושים  מה,  כדי  תוך  לי   20כתבה 

 21עזוב, אני הבנתי אתכם, אני סוגרת את הישיבה. מה  שקל? 8מדברים על 

 22 לעשות, זה הנתון.  

 23עכשיו רמת השרון הולכת למהלך של בניה של אזור תעסוקה, זה יהיה   

עוד   לא  תקבל  אתה  שבו  מיליוני  2.2מהלך  ומאות  עשרות  תקבל  היא   ,24 

 25 שקלים. 

 26 )מדברים ביחד( 

 27שבן אדם לא יכול לגמור משפט. אני חושב שאם אנחנו    יכול להיותלא   אבי גרובר: מר 

 28באמת רוצים לעשות איזשהו, להביא איזושהי בשורה לתושבים ואנחנו 
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זה   את  רואים  כבר  אנחנו  מתחילים,  ואנחנו  קשה  נורא  זה  על   1עובדים 

הכנסות   לנו  יהיו  לעין,  נראה  המאוד  בטווח  באמת  וזה  לקרות   2מתחיל 

 3 ף אחר מכל ההכנסות האלה בארנונה. בהיק

 4ואז באמת יכולה לבוא, אנחנו, הנהלת העיר ובצורה אמיתית לשנות את  

 5המבנה של הארנונה ולבוא לתת הנחה, לתת מבנה אחר לארנונה ברמת  

 6עכשיו זלזלו פה,   השרון שבו תושבי רמת השרון באמת ייהנו מהדבר הזה.

 7    , הבתים הגדולים.גדולים רוני אמר הבתים ה

 8 הבתים הגדולים נמצאים היום בבעיה כמו הבתים הקטנים. מר גיא קלנר:

 9 לא, אמרתי שהיום זה לא קריטריון. :גיא קלנרמר 

 10שקל    100שקל בחודש, הוא מקבל    8גם הבית הכי גדול אם הוא לא מקבל   מר אבי גרובר: 

 11בחודש, סליחה שאני אומר את זה ככה, לא זה מה שיציל אותו מפשיטת 

 12 וזה לא מה שיעשה אותו נורא עשיר. רגל 

 13 )מדברים ביחד( 

 14רדד את הזה, לאני אומר אפשר לתת לזה כל מיני כותרות וזה כאילו קצת   מר אבי גרובר: 

 ₪15 בממוצע, וזה לא יעזור, אי אפשר להתווכח עם    8אבל אני אומר שאם  

 16, אבל  2-ואחד טובע ב  100-₪ בממוצע, אחד טובע ב  8זה, זה אתה יודע  

בס עם  כאילו  להתווכח  קשה  המספרים,  זה  הממוצע,  זה  דבר  של   17ופו 

 18 המספרים.

מתוך    השרון  רמת  תושב  מ  52בממוצע  תיהנה  שלו  המשפחה   19  8-אלף 

 20כמעט כל  יודעת לעשות דברים מאוד יפים.    2.2-שקלים, אבל העירייה ב

 21ת שלמומיליון ₪. קבוצות    2.5השעות שנתנו תוספת ביסודי בשנה זה היה  

 22, אנשים משחקים שמה והם בונים מסגרות של מאות  פה חיות מחצי מזה

 23 ילדים שנמצאים.  

 24תושב רמת השרון יקבל יחסית מעט, סבבה, אמרנו לו אמירה,  כל  האם   

 25מיליון ₪,   2.2עשינו אמירה נתמודד איתה כעירייה או שאנחנו לוקחים  

 26 צובעים אותו למשהו רציני, משהו גדול, משהו עם אימפקט והולכים עליו.  

 27לי סוקולוב, אוסישקין, יש כל כך הרבה דברים שיכולים לעשות זרקת   

ואני אומר לך שמהכסף של התרבות אנחנו כל כך, הנה מה    28בסוקולוב, 
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 1נשאר לנו, גם את זה אנחנו רוצים להוציא. מה זה רוצים להוציא? אנחנו  

גם,   זה  על  דיברנו  ולדברים,  לחנויות  לקיץ  יפה  מאוד  פרויקט   2מכינים 

מד שיהיה  ועם  משהו  לדעתי,  דברים    2.2הים  לעשות  יכול   3אתה 

 4 משמעותיים.

 5לאף    הופךשקלים זה לא    100שקלים, אפילו עם    20שקלים, עם    10עם   

 6אחד כלום. אני אומר לך אנשים בשנה הבאה יפתחו את ספר הארנונה  

 7זה,   1,600-יגידו רגע, הייתה ישיבה הורידו את הארנונה, מה הורידו? מ

 8  , מה הם מסתלבטים עלי עכשיו?1,624-שקל ירד לי ל 42-ב

 9 לא ירד כלום, לא עלה. זה לא ירד. מר גיא קלנר:

 10 )מדברים ביחד( 

 11חושב שהטענה לגבי המספר שקלים היא לא טענה נכונה או שהיא    אני מר גיא קלנר:

 12 טענה, 

 13 סוג של עובדה. מר אבי גרובר: 

 14לא, לא, לגבי מה הערך המתמטי או הכלכלי העובדתי ברור, אני אומר   מר גיא קלנר:

 15 בסוף זה טיעון אינסופי. 

 16 נכון. מר אבי גרובר: 

 17נים לישות אחת, כשאתה עושה  כי הרי ברור שבכל מקום שיש תשלום המו מר גיא קלנר:

 18את המכפלה או את החילוק על כמות התושבים לעומת מה שהגוף האחד  

והישות   מאוד  מעט  משלם  פרט  שכל  בערכים  יהיה  זה  תמיד   19מקבל 

עד   איתו  נלך  שאם בסוף  טיעון  זה  אבל  הרבה מאוד.  מקבלת   20הקולטת 

 21 אינסוף אז לא נוכל לעולם לעשות שום פעולה. 

 22רמת גן כשהיא עשתה את זה? ומה חשבה לעצמה    הרי מה חשבה לעצמה  

שבהם   מקומות  יש  הרבה,  עוד  ויש  מי  זוכר  לא  או  גבעתיים  או   23רעננה 

עצמנו  את  למצוא  צריכים  אנחנו  שבהם  מקומות  יש  חשובה.   24האמירה 

 25מבינים מה קורה ונתמודד עם  אומרים לציבור בעת הזאת הקפאנו מצב,  

 26מצא את המקורות לקיזוז אם מיליון שקל ונ  2.1,  1.8,  1.6ההשלכה של  

 27 הם נדרשים לנו עבור מה שאתה אומר ואני איתך, ממקומות אחרים. 

 28גיא, הייתי מסכים איתך אם היינו איזשהו בנק או איזה חברה שמחלקת   מר אבי גרובר: 
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 1בסוף השנה בונוסים למנהלים וזה, ואתה לוקח כאילו מהציבור אז אתה  

 2, על כל הדברים ואני מחזיר את  אומר אני מהשנה מוותר על כל הבונוסים

 3אנחנו עירייה, אין פה בונוסים,  זה לזה. זה אמירה שהייתי עושה. אבל  

 4, אני בקושי יכול לתת תלושים לחג וגם זה בלחץ והשנה  13אין משכורת  

 5 גם לא נוסעים לחו"ל ולא שום דבר כזה.  

 6יודעים יפה האלה בסוף הולכים חזרה לאנשים, הארנונה הזאת אנחנו    2.2 

 7מאוד ואנחנו גם שולטים בזה, זה לא שכרגע זה הולך לאיזה מישהו ואין 

על ה גם שליטה מלאה  לך  יש  על מה שקורה שם,   8  2.2-לך שום שליטה 

 9בתקציב של כמעט    2.2האלה. על מה אני נלחם פה כאילו? אני נלחם פה על  

שאם  500 עיקרון  של  עניין  זה  כזה,  עיקרון  של  עניין  זה   10אנחנו    מיליון. 

 11 מנהלים, אני רוצה לנהל את הכסף הזה. כן, סליחה שאני אומר את זה. 

 12 )מדברים ביחד( 

 13עוד פעם אני אומר רמת השרון לא תקרוס, אבל אני חושב שיש, אני יודע,   מר אבי גרובר: 

 14לא חושב, שיש דברים מדהימים שאפשר לעשות עם הכסף הזה לטובת  

 15אימפקט משמעותי לאנשים    הציבור ברמת השרון במקומות שיכול להיות 

 16שבאמת נמצאים במצב קשה והם צריכים, אתה יודע משהו? אם אני נותן  

 17שקל לעסק שכרגע נמצא במצב קשה, למרות שעוד פעם    3,000,  2,000לו  

 18 אנחנו מדברים על הזה של שנה הבאה ואנחנו קצת,  

 19 )מדברים ביחד( 

 20אלף להחזיר    500תת פתאום  הרבה דברים שאתה יכול לתת, אתה יכול ל עו”ד עידן למדן:

 21חזרה בטחון ואתה יכול, השיח הזה בסוף, ההעלאה הזאת כמעט תמיד  

 22 נבלעת בסוף בהעלאת השכר בכל השנים האחרונות, היא לא עוזרת.  

 23 אבל עידן, אתה חוזר על זה. מר אבי גרובר: 

 24 שקלים לחודש, יש לך פה משפחות, 8לא, אתה חוזר על  עו”ד עידן למדן:

 25אם היית יכול לתת לי את האפשרות, אם היה אפשר, אם היו מקפיאים   גרובר: מר אבי 

ה בשנות  זה  את  עשו  במשק,  השכר  עשו  80-את  לקריסה,  הלך  המשק   ,26 

 27 עצירה של השכר, 

 28 אני לא בטוח שזה לא יקרה. מר גיא קלנר:
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 1 )מדברים ביחד( 

 2ת להיות כן. אבל עליית שכר הולכת להיות כן. עליית שכר הייתה והולכ מר אבי גרובר: 

 3יש מפתחות, יש הסכמי שכר וכמו שראית עם העובדים, בתי המשפט לא 

 4נתנו לפרוץ את ההסכמים איתם. אז עליית שכר תהיה לך. ועכשיו אתה  

 5 אומר לי למרות שתהיה לי עליית שכר אני לא, 

 6 בדיוק. בדיוק.   עו”ד עידן למדן:

 7 אני לא אתן לך את ההכנסות.  מר אבי גרובר: 

 8זה יהיה הכסף שילך ואני את הכסף הזה אדע לתת אותו בכל זאת. אני  עו”ד עידן למדן:

 9 אדע להתמודד, 

 10 טוב, כל אחד אמר את שלו. מר אבי גרובר: 

 11למרות הירידה שהייתה    0.6הוא    2020קודם כל צפי האינפלציה לשנת   גב’ דברת וייזר:

 12אני יודעת,    עוד פעם  העניין הזה של להגיד  החודש, בחודש מאי. דבר שני

 13שקלים למשפחה, גם בתשלומי ההורים    8זה נשמע טוב, אנחנו מחזירים  

 14עוד בתפקיד הקודם שלי וגם היום הנוכחי מדברים ואני נמצאת איתם 

 15בשיח הזה איך מחזירים את תשלומי ההורים, הרי לא מומשו, שלושה 

 16יצאו לימי כיף וכו', ויש שיח    חודשים הילדים לא הלכו לטיולים, הם לא

כמה   יהיה  זה  אם  גם  מחזירים  איך  מחזירים,  אם  ההורים   17בהנהגת 

ודיון   מאוד  מכבד  דיון  שזה  ועובדה  דבר,  של  בסופו  למשפחה   18שקלים 

 19מכובד שהם עושים אותו, גם אם בסופו של דבר נשארים בקופה עם אלף  

 20.  יש בזה  , יאללה בואו נשרוף את זה על ארטיקים30-שקלים, לחלק ל

 21ה שדנים בזה אם להחזיר או לא להחזיר  אמיראיזושהי אמירה, יש בזה  

 22שקלים למשפחה. דבר שלישי אני חייבת   10שקלים או  8גם אם זה יוצא 

 23 שקלים האלה,   8-להגיד עוד פעם אומרים את ה

 24 אני במקומם הייתי לוקח את הכסף הזה ומנהל אותו בצורה, מר אבי גרובר: 

 25בסדר. שנייה. קרן הנחות, עכשיו עידן, אני רוצה שאתה תקשיב בבקשה.  גב’ דברת וייזר:

רק   שזה  הגדול  החופש  לקייטנת  לנו  ההנחות שיש  קרן  יודע,   26  540אתה 

 27שקלים כי זה במימון מדינה חמשת שבועות האלה עולים אלינו ללשכת 

 28חינוך וגם בלשכה של יעקב וגם אליך, אבי, משפחות שגם את זה קשה  
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 1 להם לשלם.

 2שאני פניתי לניסן במגוונים מה קרן ההנחות שיש לטובת העניין הזה  וכ 

 3מכיוון שזה מימון מדינה? בניגוד להנחות האחרות שיש באגודת הספורט  

 4שקלים בלבד למשפחה. זה מה שאפשר לתת. אז לפעמים    50ובמגוונים,  

 5 שקלים, זה מצטבר וזה משמעותי להם. 8שקלים,  50להגיד 

 6י מקבלת את הפניות של ההורים שמגיעים אלי  ואתה יודע משהו? כשאנ 

 7שקלים האלה, ואני לא מזלזלת בשום שקל, והם ימלאו    50-ללשכה על ה

 8את הטפסים והם ישלחו לי מיילים והיום קיבלתי, כן העברת אותי, לא  

 9העברת אותי, שלא יהיה לי עניין כי לא שילמתי בכרטיס אשראי, אתה  

 10 .רואה כמה שזה חשוב למשפחות כל שקל

 11אני חייבת להגיד משהו. אנחנו העלינו איזשהו רעיון שדרך  דבר רביעי,   

היינו   שאם  זה  על  דיברנו  ישים,  היה  הוא  אם  איתו  זורמת  הייתי   12אגב 

 13מצליחים, לצערי לא הצלחנו, אבל אם היינו מצליחים ליצור נגיד איזשהו  

לכל   מוצר  איזשהו  יהיה  באמת  שהוא  משהו  הזה  הסכום   14במקום 

כמ משהו  התושבים,  איזשהו  או  לכולם  קייטנות  של  מימון  למשל   15ו 

 16 שבאמת יהיה פה איזשהו ערך מוסף.

 17אז אני חייבת, לצערי פשוט פרקטית זה לא יצא לפועל למרות שזה יכול   

 18היה להיות רעיון לא רע, אבל זה לא יצא לפועל משיקולים טכניים כאלה 

 19פירטתי אותם בפניך. ואחרים שאני לא אפרט אותם, אתה מודע אליהם,  

 20אבל למה אז אם אנחנו היינו עושים כזה דבר, היינו מחליטים פה עכשיו  

למימון   לקרן  זה  את  לשנות  מסכימים  היינו  השולחן  סביב  כולנו   21נגיד 

יכולים   כן  היינו  אז  העיר,  ילדי  לכל  הגדול  החופש  של  בחינם   22קייטנות 

 23ים וחצי אם  שקלים? אז לא היה פה דיון של שעתי  2.5-להתמודד עם ה

 24 אנחנו צריכים ומאיפה ניקח את זה? 

לא    אני  אני מרגישה קצת,  פה שעתיים,  יושבים   25למה הדיון הזה אנחנו 

ויוצאים   מצביעים  מגיעים  פשוט  והיינו  והלוואי  זה  את  לדחוף   26רוצה 

לא  איזושהי הרגשה  לי  יש  כאילו  זה בחמש דקות, אבל   27ומסיימים את 

 28מיליון   1.6או    2.5-דברים עכשיו על הנוחה שאנחנו שעתיים נמצאים פה ומ
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 1שקלים האלה, כשיש לפעמים נושאים שנמצאים פה סביב השולחן שככה  

 2בשניה הם עוברים הלאה ואנחנו מצביעים עליהם. אני לא מצליחה להבין  

 3למה יש כאלה אמוציות ולמה יש כאלה אנרגיות שאנחנו צריכים באמת  

 4 שעתיים שלמות,

 5 אז אנחנו מרשים לעצמנו,יש נושא אחד  :גיא קלנר רמ

 6 )מדברים ביחד( 

 7 אמרתי את זה פעם שעברה וגיא כעס עלי, אנחנו יותר מדי מדברים.   מר רמי ברלב: 

 8 היום לא דיברנו הרבה.  :גיא קלנר רמ

שתי  מר רמי ברלב:  בטחוני  בדיון  כמו  לעשות  הבאה  בפעם  מתכבד  העיר  ראש   9ואדוני 

 10תצביעו ותפסיקו להאריך    הדקות שלך נגמרו, סגור עניין. קבלו החלטה,

 11 בכל נושא. 

 12 )מדברים ביחד( 

כשהבאתי  מר רמי ברלב:  הקורונה  בתקופת  העיר,  ראש  אדוני  לך,  להגיד  רוצה   13ואני 

 14הכנסות לעירייה עם גב' גולדשטיין להקים פה את הדרייב אין של רמת  

 15השרון שהיום היה יכול להכניס לקופת העירייה ים של כסף אתם עמדתם  

בצו חומה  לא  כמו  להכניס  יכולנו  למה?  שקל,    2.5רה.   16מיליון    5מיליון 

 17 שקלים.

 18 על מה מדובר? מר גיא קלנר:

 19 ראש העיר יודע טוב.   מר רמי ברלב: 

 20 ראש העיר בעד.    מר אבי גרובר:

הקורונה    מר רמי ברלב: על  לדבר  לשבת  במקום  צריכים  היינו  קם?  לא  זה  למה   21אבל 

 22 לדחוף אותו שיקום. 

 23 לנו מושג על מה מדובר, רמי.אין  מר גיא קלנר:

 24יקום, רמי. אתה צודק. זה הולך לכיוון הזה, חייבים ללכת לשם. הרעיון  מר יעקב קורצקי: 

 25 הזה הוא מצוין וחייבים ללכת לשם. 

 26 )מדברים ביחד( 

 27 2021אז ההצעה תהיה ששיעור העדכון השנתי של תעריפי הארנונה לשנת   עו”ד עידן למדן:

למבני   הנוגע  הסככל  בתקנות  שהוגדרו  ולעסקים  במשק דרמגורים   28ים 
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 1לא ישתנה. וככל הנוגע   2020התשע"ט    2המדינה צו הארנונה תיקון מס'  

 2 ליתר הנכסים יעודכן בהתאם להנחיות משרד הפנים. 

 3 .  6. מי נגד? 8מי בעד?  מר אבי גרובר: 

 4יהיה יותר  אני מצביע נגד כי אני בעד התושבים. אני חושב שאם לעירייה ד”ר צחי שריב:

ובמה   בעירייה  מאמין  אני  לתושבים.  טוב  יותר  זה  שירותים  לתת   5כסף 

 6 שהיא עושה. 

 7 )מדברים ביחד( 

 8 לילה טוב. מר אבי גרובר: 

 9 

 10ששיעור העדכון השנתי  נגד(, את ההצעה  -6בעד,  -8המועצה אישרה ברוב קולות )   החלטה:

לשנת   הארנונה  תעריפי  ולעסקים   2021של  מגורים  למבני  הנוגע   11ככל 

מס'   תיקון  הארנונה  צו  המדינה  במשק  הסדרים  בתקנות   12  2שהוגדרו 

יעודכן בהתאם    2020התשע"ט   ליתר הנכסים  הנוגע  וככל  ישתנה.   13לא 

 14 להנחיות משרד הפנים. 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 קובץ החלטות

 20 

 21 

 22ביטול    - )א( לתוספת השנייה לפקודת העיריות    29. בהמשך לבקשה לפי  1

 23 העלייה 

 24   2021האוטומטית במחירי הארנונה ברמת השרון לשנת 

 25 

 26ששיעור העדכון השנתי נגד(, את ההצעה  -6בעד,  -8המועצה אישרה ברוב קולות )  החלטה:

לשנת   הארנונה  תעריפי  ולעסקים   2021של  מגורים  למבני  הנוגע   27ככל 

מס'   תיקון  הארנונה  צו  המדינה  במשק  הסדרים  בתקנות   28  2שהוגדרו 
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בהתאם   2020התשע"ט   יעודכן  הנכסים  ליתר  הנוגע  וככל  ישתנה.   1לא 

 2 להנחיות משרד הפנים. 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 
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