
תמונת  חושף בפניכםלקראת הדיון בנושא הארנונה ולאחר דיון ההנהלה שנערך בנושא אני 

של המועצה כפי שגילינו אותה בחודשים האחרונים בעבודה משותפת  המצב הכלכלי

 ומאומצת.

המועצה שנחשפה לעיננו נמצאת על סף פשיטת רגל, הן בהיבט השוטף והן המצטבר )חובות 

ברמה של הפסקת שירותים, חוסר ודאות למשכורות, קושי של ממש של מיליונים לספקים 

 להעביר כספים ליחידות המועצה ואי תשלום תנאים סוציאליים(.

העלאת  0.32כוללת בתוכה  7.5%הארנונה המוצעת היא המקסימאלית לשנת בחירות )

 ₪.חובה( ועתידה להכניס כמיליון וחצי 

יים שהמליץ הצוות המקצועי אשר אני נמצא צעד זה הינו חלק משורת צעדים קשים ומיד

בראשו לבצע, כחלק מתוכנית הבראה אמיתית וכנה אל מול משרד הפנים שתייצב את 

אלי כהן(, נתייעל  –הספינה תוך שנתיים בהם נשקיע בפיתוח כלכלי )דרך החברה הכלכלית 

אירגונית מול ונבחן את כל הספקים שלנו באמצעות ועדת מכרזים )שלומית(, ניכנס לתוכנית 

מפעם ונתנהל בצניעות ורגישות תוך מתן דוגמא אישית החל מהראש ועד אחרון בעלי 

 התפקידים )וגם התושבים(.

תוכנית שכזו )אם תאושר(, תביא עימה בנוסף לצעדים שציינתי גם מענקים גבוהים והלוואות 

 לפי אבני דרך אותם נציע למשרד הפנים ואשר יעזרו לנו להתנהל.

ממנה תוכלו להתרשם מעקרונות  2019ירפתי את תמונת המצב ואת טיוטת תקציב כאמור צ

 .התקציב בפועל

למשרד הפנים אציג תוכנית אשר גם בסופה אנחנו לא מאוזנים וזאת לאור הרצון שלא לחנוק 

לגמרי את היישוב הרזה גם כך ולאור האופק הכלכלי המצויין בדמות איזור תעשייה ובעיקר 

ה אשר רואה ביצירת מקורות הכנסה מכל גודל נדבך חשוב בתוכנית רוח כלכלית חדש

 ההבראה.

החלטות עיקריות בתוכנית: לשמור על תקציב המתנ"ס ולא לפגוע בפעילות, להשקיע כסף 

למטר, להשתדל למזער את הפגיעה במקבלי ₪  3 -במה שיביא כסף, להעלות ארנונה בכ

תקציב הסעות התלמידים, לא להתפשר  הנחות הארנונה, להשתדל לא להוריד דרסטית את

על ביטחון, להתייעל אירגונית ותיפקודית, להגיע לקו הסיום כאשר מגמת הגרעון בירידה 

 .משמעותית

בנימה אישית, ברור לי שלא למצב הזה פיללנו, דרוש אומץ ורצון כנה לצאת למהלך חסר 

המהלך הנכון לאלפי  תקדים כזה אבל לאחר שכל האפשרויות נבחנו, אני יכול לומר שזה

מנשה בתקופה זו וכדאי שנלך לשם בראש מורם ונפעל ביחד במקצועיות, אחריות ומחויבות 

 ונצליח. –להצלחה 

  

 


