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שלום רב,
הנדון :תקציב המועצה לשנת 2017
בחודש שעבר התבשרנו כי פרדסיה עלתה במדד הכלכלי חברתי המפורסם על ידי הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה בשני אשכולות – מאשכול  6לאשכול  .8זוהי כמובן בשורה טובה
ליישוב ,אך מבחינת המועצה הדבר כרוך בהקטנה משמעותית של מענקים והקצבות
מהממשלה.
בתקציב  2017נדרשנו ע"י משרד הפנים להפחית כ 1.4 -מיליון  ₪בסכום מענק האיזון שיש
לכלול בתקציב לעומת הסכום שהתקבל בפועל בשנת .2016
כמו כן צפוייה במהלך השנה הוצאה נוספת של כחצי מיליון  ₪בעלות שכר העובדים בעלי
הדרגות הנמוכות ,כתוצאה מהסכמי עבודה קיבוציים שנחתמו בין מרכז השלטון המקומי,
משרד האוצר וההסתדרות.
מרכיבים אלו שנקבעו והוחלטו בלא שיש למועצה שליטה עליהם ,מביאים אותנו לצורך לקבל
החלטות על התאמות בפעולות המועצה ובשירותים הניתנים על ידה.
ב רשויות מקומיות אחרות ,חלקן סמוכות לנו ,שהיו במצבים דומים ,לא הצליחו המועצות
להגיע לכלל החלטה והסכמה על הפעולות שיש לנקוט כדי להביא להגשת תקציב מאוזן ,דבר
זה הביא לתוצאות קשות בהתנהלות השוטפת ברשויות אלו ולפגיעה משמעותית בשירותים
לציבור .אני סמוך ובטוח שהתנ הלות המועצה שלנו תהיה שונה וכי חברי המועצה יגלו אחריות
ושיקול דעת בהחלטותיהם.
תוכנית העבודה לשנת  2017הוגשה לאחר התלבטויות רבות באשר לדרכי הפעולה שיש לנקוט
ולאחר שיחות עם חברי המועצה.
הקו המנחה המוצע הוא שלא לפגוע בשרותי הליבה לציבור כמו החינוך הפורמלי והבלתי
פורמלי ותחומי תברואה ופינוי אשפה .בנושאים אחרים מוצע לבצע התאמות בצורה מוגבלת
כמפורט בדברי ההסבר לתקציב.
כבר עתה עלינו להיערך לתקציב המועצה לשנת  2018שבו צפוייה הפחתה ניכרת נוספת במענק
האיזון ,תהליך שיחייב אותנו לקבלת החלטות מורכבות .בד בבד ,אנו מנהלים מגעים עם
משרד הפנים על מנת להביא להפחתת הקיצוץ ולפריסתו לתקופה ארוכה יותר.
בהזדמנות זו אני שמח לציין שהפעולות שעשינו במועצה בשנים האחרונות ,כמו החלפת
תאורת הרחובות לתאורת  LEDהחסכונית ,התקנת דשא סינתטי במגרש הכדורגל ,מסירת מעון
היום לרשת חיצונית ,הכנ סת קופת החולים הכללית להפעלת תחנת טיפת חלב במקום משרד
הבריאות ועוד ,חסכו למועצה מאות אלפי  ₪בשנה ,סכום שמקל עלינו במעט בהתמודדות עם
המצב החדש שנוצר.

בד בבד עם ניהול המצב התקציבי המורכב אנו ממשיכים בפיתוח השכונות החדשות ביישוב.
בימים אלה התקיימה ההגרלה הראשונה במסגרת תוכנית "מחיר למשתכן" ביישוב ,ופיתוח
השכונות החדשות מתנהל בקצב ובמלוא ההיקף ,כמו כן המועצה נערכת לבניית מוסדות ציבור
חדשים בשכונה החדשה.
לפנינו שנים מאתגרות הדורשות התמודדות מגוונת .אנו נמשיך בכוחות מאוחדים לפעול
בצורה מיטבית למען רווחתם של תושבי פרדסיה.

בברכה,
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