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)מצ"ב הבקשה לתיקון  62022463מיום  16אישור פרוטוקול מליאה מן המניין מספר  62

 222022463-הפרוטוקול שהתקבלה מהיועץ המשפטי ב

 1 

 2ערב טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת מליאה מן המניין מספר   מר אבי גרובר:

 3של ישיבה מן המניין, היועץ  16מס' , סעיף ראשון לסדר היום, אישור פרוטוקול 12

 4כי אין לנו ", במקום 28שורה  3המשפטי של העירייה העביר מספר תיקונים קטנים2 בעמוד 

 5צריך  2460, במקום 66שורה  223 עמוד "היה לי תיק כזה"צריך להיות היה כתוב  "תיק כזה

 6, יש למחוק את כתוב אלף2 הדבר אינו מובן 60שורה  229 עמוד 2460-ו 2468להיות כתוב 

 7המילה אלף2 חוץ מזה לא קיבלנו שום הערות נוספות נכון? או2 קי חוץ מהתיקונים האלה 

 8 הפרוטוקול מאושר2 צריך להצביע על זה מיכה לאור התיקונים שהגשת או ש? לא 2 או קי2 

 9 מודיעים2 ממשיכים הלאה2   מר רפי בראל:

 10שאילתא מטעם איריס מודיעים ממשיכים הלאה2 סעיף הבא2   מר אבי גרובר:

 11 קלקא, בבקשה איריס2 

 12 

 )מצ"ב( 642022463שאילתא של איריס קלקא מיום 22

 13 

 14מה שככה, הסוגיה של הסכם הבטחת מידע2 מה שעניין אותי זה  גב' איריס קלקא: 

 15דוח של מבקר המדינה שנגע בדיוק ברשויות המקומיות2 הנושא של מאגרי מידע אומר 

 16של הילדים שלא יכלו לשלם על טיול, או בעצם כל רשימה שבעצם כל רשימה איזה רשימה 

 17וכל מאגר מידע צריך שהוא יהיה רשום בעירייה פעם אחת2 פעם היא סוג של מאגר מידע2 

 18שנייה צריך שתהיינה מסודרות ההרשאות מי יכול לראות את המידע הזה2 ופעם שלישית 

 19וכל הזה2 ההרשאות צריך תיעוד שוטף ולזה צריך גם צריך להיות אינטרס המחשוב 

 20המתאימות2 מתי ניגש כל אדם שכמובן לא מישהו לא מורשה2 אז פעם ציינתי את הנושא 

 21של דוקטור2222 פעם שנייה ככה הנושא שב להטריד אותי כשהיה לנו את הדוח שהתקשר 

 22למר קורצקי, דוח שהגיע לוועדת הביקורת ואז הסתבר לי בעצם שכדי לתת איזה שהם 

 23ביקור בפארק, כן, בעצם יש איזה שהיא גוף שהוא לא עירייה והוא  כתובים מסוימים או

 24מקבל לידיו, או עשוי לקבל לידיו את הרשימה של האנשים שזכאים לתמיכה2 שהם כרגיל 

 25נמצאים במחלקת הרווחה2 אני מקווה שגם אם זה לא מתחבר אליכם בצורה הכי ישרה 
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 1שימו לב, זה הכול2 שימו לב זה לעניין של דוח מבקר המדינה שזה אומר בעצם מבחינתי 

 2נושא, פעם שנייה אצלנו אני מקווה שכל אחד מאיתנו יכול לדמות בעצמו שהוא נמצא 

 3באיזה שהיא רשימה שהוא לא היה רוצה שהיא תיחשף2 זה יכול להיות וגם אם לא היה 

 4ל נמצא ברשימה2 אנחנו דואגים לזולת, זה יכול להיות מקבלי קנסות בעניין מסוים, זה יכו

 5להיות בכל עניין שהוא2 המטרה שלי כאן לראות כיצד מוסדר הנושא הזה אצלנו בעירייה 

 6על מנת שנראה אם אפשר לקדם את זה באיזה שהיא צורה2 לשפר את זה2 את הרישום של 

 7 זה, את הגישה של זה, וכן הלאה2 

 8 ש,חד טוב אז אני באמת אסביר, יש לנו שישה מאגרים, מנהל רשת גב' שירלי פאר יגרמן:

 9זה  "ט2 רמו"טחודש וחצי ואנחנו בתהליך של 2222אנחנו עובדים מול רמו ,תוכניתמכין 

 10 הרשות להגנת הפרטיות מטעם משרד הפנים2 מי שלא מכיר2 

 11 משרד הפנים זה חלק מהממשלה2   מר אבי גרובר:

 12 אז מטעם משרד הפנים2 זה חלק מהממשלה בוודאי2  גב' שירלי פאר יגרמן:

 13 הם בסוג של קשר ביניהם2   מר אבי גרובר:

 14כן2 מטעם משרד הפנים2 זה הגנת הפרטיות2 בעצם מה שהנוהל  גב' שירלי פאר יגרמן:

 15החדש שלהם אומר, אנחנו בסיום 222שהמאגרים שהיו בעבר, הרישום שלהם אינו רלוונטי2 

 16אנחנו צריכים לעבור לרישום מחדש של כל המאגרים2 ואנחנו באמת עושים את זה 

 17ל2 כל עובד שנכנס לעירייה, עובר בטופס טיולים שלו גם בין היתר את יחידת בהתאם לנוה

 18המחשוב, ומקבל הרשאות לפי מה שנמסר לו בהתאם לתוכנית שלו2 אין לנו 22של מאגרים2 

 19, טל222 אמרה שהיא לא התירה שום מאגר לאף אחד2 זהו2 אז 0היה ברור עם 222בסעיף 

 20, אנחנו משדרגים את כל המערכות2 בנושא הזה, אנחנו מטפלים בזה, אנחנו עושים את זה

 21מאגרי מידע זה דבר מאוד, מאוד חשוב ורגיש2 אנחנו עושים מאוד כדי שלא יזלוג ולא 

 22ייפול לאף יד שאינה זכאית לראות אותו וכל אחד שהוא אחראי על המאגר אחרי המיפוי 

 23ן אם זה מקבל את ההרשאה וזה רשום בנהלים2 ועדת ה222תקבל כמובן את כולם בי

 24 אחראי222 

 25 ?את יכולה לקבל דוח של מי נכנס גב' איריס קלקא: 

 26בוודאי2 אני יכולה להגיד עכשיו, ואם את רוצה אחרי זה אפשר  גב' שירלי פאר יגרמן:

 27 לשבת בנפרד ואני אראה לך את כולם, מפאת הרגישות2 אנחנו לא מעבירים את זה 222

 28 זה כינוי סיסמאות של222 גב' איריס קלקא: 
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 1לא2 לא2 לא2 יש לנו נוהל אבטחת מידע2 ויש לנו מערכות ניטור גם  גב' שירלי פאר יגרמן:

 2לתכנים לא הולמים2 הכנסנו לפני שנה וחצי מערכת לניטור תכנים לא הולמים שתופס לנו, 

 3אם מישהו היה ונכנס לתכנים כאלו ואחרים, שאינם ראויים אז יש לנו ניטור של יחידת 

 222224הם 222זה2 בנוסף לא להעביר את המידע שלנו, לא222הן עולות המערכות מידע שלנו22

 5 לאוטומציה2 זה משהו שחשוב לדעת2 

 6 אני  יכולה להוסיף את שתי ההערות2  גב' איריס קלקא: 

 7 בוודאי איריס2  מר אבי גרובר:

 8מספר די קטן שזה  אז פעם אחת2 אני מסיקה בגלל שאנחנו ל222 גב' איריס קלקא: 

 9הגדולות2 אני ניסיתי להדגיש שבעצם אולי זה נשמע קטנוני, כל רשימה2  בעצם המערכות

 10 אבל שמאגר מידע זה לא 2 זה לא רק איזה שהם דברים מערך2 

 11 יש לנו פה גם רשימה של האנשים שלוקחים בספריות ספרים2  גב' שירלי פאר יגרמן:

 12 אז כאלה יש הרבה2 כלומר, זה לא יכול להיות שש2  גב' איריס קלקא: 

 13אז זה מה שאני אומרת2 שיש שישה רישומים, עיריית רמת השרון  גב' שירלי פאר יגרמן:

 14רשמה רק שישה2 אנחנו עושים מיפוי מלא של הכול2 אני יכולה להגיד לך2 רק בשביל 

 15הסוגריים שמערכות אגף והרווחה לא מוחשבו2 אנחנו עכשיו הכנסנו מערכת אחרי שנה 

 16מערכות אגף הרווחה, הם היו כפי שעלה בדו"ח, אם של222אז ככה שאם הייתה רשימה של 

 17את זוכרת בדוח הביקורת, לפני שנה, שנה וחצי2 לא היה מחשוב כל אגף22בעיה של משרד 

 18 הרווחה ידוע ואנחנו הטמענו במערכות האלה2 יהיה יותר22222

 19הערה שנייה2 ממש, ממש כללית ובזה אני אסיים2 אם מישהו מכם  גב' איריס קלקא: 

 20שירות כאן אתם תסתכלו ואתם תראו שאם אתם לוקחים את אחד הדפים  22לקבל

 21שנמצאים על השולחן, יש שם שם של מישהו2 הדברים האלה קורים לא רק בעירייה2 אני 

 22פעם הייתי בקופת חולים בשבוע שעבר2 כל מי שלוקח תרופה יש כמה מדבקות שמוציאים 

 23רוצה להיות במצב וזה פשוט  אותם אחד שמים על הקופסא, ואת היתר שמים2 אני לא

 24 דרך22פעם אחת שכמו את הפתק הזה של התרופה שלי מישהו אחר כך יכול להגיע2 

 25 זה עדיין לא הופך את זה למאגר מידע2  מר אבי גרובר:

 26 לא2 לא2 מי שמקבל תרופות עדיין222 גב' איריס קלקא: 

 27 זה סוג של ביטחון שדה2 אבל בסדר2  מר אבי גרובר:

 28 סוג של ביטחון שדה2  מר עידן למדן:
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 1כלומר אני כרגע ממה שאני התרשמתי, יש מקום לשיפור2 לא כל  גב' איריס קלקא: 

 2אחד מתנהג אותו דבר2 לפעמים יש גם אנשים אינטרסנטיים2 22יש של אנשים שחייבים 

 3 להיות כאלה, מי שיכול222קודם כל מעבר לטכנולוגיה מעבר לכל דבר אחר2 

 4ו יושבים שם2 האנשים שלנו יושבים שם2 העמותות מביאות את אנשים שלנ מר אבי גרובר:

 5 חבילות השי2 

 6 או קי2 זה חשוב להגדיר2  מר עידן למדן:

 7 והחבר'ה של הרווחה2  מר אבי גרובר:

 8 איש של עירייה יושב2  מר עידן למדן:

 9 יושבים שמה, והם אלה שאומרים לאן ללכת2  מר אבי גרובר:

 10 שם2  ,בת2 אתה לא מקבל שםמקבל כתו גב' שירלי פאר יגרמן:

 11עכשיו השליח יודע לאן הוא נוסע2 הוא לא נוסע עם עיניים מכוסות2 הוא  מר אבי גרובר:

 12 יודע לאן הוא נוסע2 

 13 ברור שלא2  מר עידן למדן:

 14 עיריית רמת השרון2 אז אני אגיד את זה בשורה2  מר אבי גרובר:

 15עוד פעם, זה של הכללים2  לקראת השנה החדשה איזה שהוא רענון גב' איריס קלקא: 

 16 מעבר למה222זה לא שייך אחד לאחד2 

 17בצורה מאוד רצינית2 אנחנו  לא2 לא2 איריס, אנחנו לוקחים את הוראות222 מר אבי גרובר:

 18עושים עבודה מאוד רצינית למחשב את כל הפעילות של העירייה בכל האגפים2 בחלק 

 19שלוקח את הזמן שלו2 אנחנו מהמקומות זה תהליך שהוא לא מהיום למחר2 זה תהליך 

 20מעבירים את כל המערכות למחשוב2 אנחנו ערים להוראות החוק, אנחנו נקיים את 

 21הוראות החוק2 מן הסתם, אם יש תקלות מוזמנים לעלות את זה בפנינו2 זה לא צריך 

 22להתקיים תמיד בפורום הזה2 אפשר לבוא בצורה מסודרת, לבוא לפנות לשירלי, לרועי, 

 23 י על? נכון אתה אחרא

 24 לא2 הוא רק אחראי על חופש המידע2  גב' שירלי פאר יגרמן:

 25חופש המידע וזה2 אבל לבוא להציג בפנינו אם איפה שהוא התגלתה איזה  מר אבי גרובר:

 26לסדר היום, שאילתא של  8שהיא בעיה, ואנחנו מן הסתם נתקן אותה2 תודה רבה סעיף 

 27 אהרון אלמוג אסולין, בבקשה אהרון2 

 28 
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 1 

 )מצ"ב(202022463 של אהרון אלמוג אסולין מיום  שאילתא82

 2 איזה מהם?  :אהרון אלמוג אסוליןמר 

 3 תבחר2   מר טל עזגד:

 4 או, קי שאילתא בנושא סמים2  מר אבי גרובר:

 5קי2 בתחילת יוני, ערב טוב לכולם הסמים? או2 בנושא :אהרון אלמוג אסוליןמר 

 6ועים חמורים שהם שימוש בסחר וסליחה על האיחור2 בתחילת יוני התבשרנו  על איר

 7בסמים בשני בתי הספר התיכוניים בעיר2 הפורום הזה לא קיבל שום עדכון ושום דיווח 

 8בנושא הזה2 נראה לי נכון ומחויב המציאות שראש אגף החינוך יחד עם העמותה למלחמה 

 9בסמים יציגו בפני הפורום הזה2 מה נעשה בבתי הספר בעניין המאוד חשוב הזה2 ובעיקר 

 10כיצד נערכים לתחילת שנת הלימודים בעוד חודש2 סוגית הסמים בקרב בני נוער היא סוגיה 

 11ינה הבעיה של רמת השרון בלבד ועל כן יש מקום אסבוכה, קשה וחשובה מאוד2 זו ודאי 

 12לדעתי לקיים דיון ענייני בנושא2 האם מוקצים לכך מספיק תקציבים ומשאבים? האם 

 13ללמוד ממסגרות חינוכיות וערים  ניתןיתן לעשות בעניין2 מנוצלים באופן ראוי, מה עוד נ

 14שונות שאולי יתמודדו עם הסוגיה באופן מוצלח יותר, אין שום כוונה להפוך את הנושא 

 15הזה לדיון פוליטי, רציני מדי, כי ילדי העיר הם כולם הילדים שלנו והילדים שלנו בוודאי 

 16קירה מקצועית בישיבת המליאה הזאת מעורבים בעניין הזה2 אני מצפה שתינתן לנו כאן ס

 17 ולא להמתין לישיבה חגיגית כדי לא להרוס את החגיגה ואני אשמח אם הנושא יוצג כאן2 

 18אז ככה, קודם כל מנהל אגף החינוך עצמו מי שמרכז את הנושא, ועדת  מר אבי גרובר:

 19ית לא החינוך נמצא בחופשה פרטית ולכן הוא לא ישתתף בישיבה הזאת, אני מבין שגם פז

 20יכלה להגיע היום, מסיבות אישיות2 זה אחד, שתיים, קיימת ועדה2 הועדה למאבק בנגע 

 21הסמים המסוכנים2 ועדה של העירייה, ועדה סטטוטורית, שנורית אבנר מנהלת אותה2 

 22 הועדה התכנסה במהלך כל הקדנציה הזאת2 

 23 ארבע פעמים בשנה2  גב' נורית אבנר: 

 24האחרונה, ארבע פעמים בשנה וקיימה דיונים2 המקום גם חצי הקדנציה  מר אבי גרובר:

 25הנכון לדון בצורה מפורטת כפי שציינת פה2 בקטע המקצועי, זו הוועדה הזאת, נושאים 

 26תקציביים צריכים לעלות במסגרת דיון של תקציב2 אז אם רוצים במסגרת דיון התקציב, 

 27ספיק משאבים, אפשר לבוא לדון שמה2 האם מוקצים מספיק משאבים או לא מוקצים מ
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 1לא בפורום הזה, לא ככה2 אבל אני אתן איזה שהיא סקירה קצרה מתוך הרבה מאוד 

 2 פעולות שמתבצעות2 

 2223איך שהדברים יעשו בוועדה2 הרי הוועדה מן הסתם רצוי  :אהרון אלמוג אסוליןמר 

 4שתציג את הנושא הזה כאן2 הפורום הזה הוא הפורום שבסופו של עניין לתת איזה שהיא 

 5 יחסות שאפשר לעשות איתה משהו2 להפוך את2 התי

 6 עוד פעם אני אומר, אני אתן איזה שהיא סקירה2   מר אבי גרובר:

 7 22תוכנית עבודה ולא2  :אהרון אלמוג אסוליןמר 

 8אהרון ביקשת סקירה2 תיכף אני אתן איזה סקירה מסוימת על   מר אבי גרובר:

 9את המועצה עצמה זה אמור להיות הפעולות שקורות2 המקום לדון לעומק בנושאים, מלי

 10 הפורום שמקבל החלטות2 

 11 דיווח2 גם דיווח2  :אהרון אלמוג אסוליןמר 

 12שנייה2 פורום שמקבל החלטות2 הפורום הזה אמור בסופו של דבר   מר אבי גרובר:

 13להוציא מעצמו החלטות2 לעשות סימפוזיונים וסמינרים פה2 אפשר, אבל זאת לא המטרה 

 14צת העיר בסופו של דבר אמורה לקבל החלטות על בסיס מידעים של מועצת העיר2 מוע

 15שהיא מקבלת2 המקום לנתח את הנתונים2 להציג חלופות שקרו, כמו שאמרת חלופות 

 16ממה עשו ערים אחרות, כל הדברים האלה, להביא אנשי מקצוע2 הרי בוועדה הזאת חברים 

 17ה נמצאים בוועדה2 זה המקום נציגי משטרה, נציגי אגף החינוך, נציגי הורים, כל מיני כאל

 18  לקיים את הדיונים לעומק2 

 19 הייתה ישיבה של זה לאחר המקרה2 לאחר222  מר גיא קלנר:

 20  כל הסיפור הזה2  מר אבי גרובר:

 21 הייתה ישיבה אבל222   מר גיא קלנר:

 22הייתה ישיבה2 היה פורום של הורים יחד עם יושב ראש ועד  גב' נורית אבנר: 

 23רת גלילות2 יחד עם ר' העיר, יחד עם המנכ"לית של העירייה, יחד ההורים, יחד עם משט

 24 עם פזית2 נתחנו את הדברים2 עשינו סדנאות בבתים של הורים2 שלחנו מכתב לכל ההורים 

 25לא הוא שאל אם הייתה ישיבה אחרי הפרסומים, התשובה היא   מר טל עזגד:

 26 לא2 

 27יתה ועדה, הייתה ישיבה2 לא היא אמרה שהייתה ישיבה, לא הי גב' שירלי פאר יגרמן:

 28 וועדה2 
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 1 הייתה ישיבה2  גב' נורית אבנר: 

 2 אה2 ישיבה, לא וועדה2 וועדה לא התכנסה2   מר טל עזגד:

 3 לא2 אבל הוועדה התכנסה לפני  גב' נורית אבנר: 

 4 222לפני זה ברור2   מר טל עזגד:

 5 שנייה מה אמרתי? אני אמרתי ש222 מר אבי גרובר:

 6 ום הוועדה2 שהפור  מר טל עזגד:

 7 וכתוצאה, תחכו בישיבה הזאת2 גב' נורית אבנר: 

 8 הפורום הוועדה2 אמרת שהפורום לדון בזה הוא222  מר טל עזגד:

 9אמרתי שהפורום הוא פה2 כל הסיפור הזה, הוא חודש חודשיים2 כל  מר אבי גרובר:

 10 הסיפור הזה קרה לפני חודש, חודשיים2 

 11רה2 הוא שאל אם התכנסה הישיבה של לא2 לא2 התשובה היא ברו  מר טל עזגד:

 12 התשובה היא לא2 הוועדה, התשובה היא לא2 

 13 טל2 הנושא של הסמים2  מר אבי גרובר:

 14 הייתה ישיבה לא במסגרת2  גב' נורית אבנר: 

 15 הייתה ישיבה בהנהלת העירייה לא במסגרת הוועדה2   מר טל עזגד:

 16 אבל, אבל אני רוצה להגיד משהו2  גב' נורית אבנר: 

 17אני רציתי לעשות פה איזה שנייה סקירה מסוימת של2 שנייה אני אעבור על  אבי גרובר: מר

 18שיתוף הפעולה עם מחלקת הנוער הפעולות ככה שריכזתי להיום2 ואחרי זה תמשיך2 

 19ומחלקת גלילות והגברת הנוכחות והבולטות בבתי הספר אלון ורוטברג2 קמפיין חוצות 

 20, זה יוצא קצת יותר משמונה חודשים 2463עד יולי , ו2460שנמשך שמונה חודשים מיולי 

 21אבל בסדר2 גיוס הורים לפעילות בכלל בתי הספר, פתיחת דף פייסבוק יעודי העלאת תכנים 

 22פרסומיים פעם בשבועיים2 קבוצות פעילות בתוך בית הספר עלומים וקלמן על ידי 

 23ן שבשנת הקב"סית ומדריכת מטעם הרשות למניעת אלימות והתמכרויות2 אני אציי

 24הלימודים הקודמת2 נכנסו שני מדריכי מניעה בחטיבות הביניים ובשנת הלימודים הקרובה 

 25אנחנו מתכוונים להכניס שני מדריכים נוספים בתיכונים2 בין השאר לאור מה שראינו2 

 26 ,גם עישון רגיל ,שהייתה המון התעסקות עם הסמים, ולא רק סמים דרך אגב, סתם עישון

 27וחת בתוך בתי הספר ואנחנו מתכוונים לפעול בצורה מאוד חזקה2 הוא תופעה מאוד רו

 28רה2 שולחנות ולהוריד לאפס את העישון בתוך בתי הספר2 משהו שלא מקובל עלי גם שק
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 1עגולים יחד עם מועצת הנוער היישובית2 הגדלת מספר המשתתפים המקבלים דיוור ישיר 

 2כונים, ואפילו ביסודי על ידי לתכנים בנושא2 הרצאות וסדנאות של חטיבות הביניים בתי

 3נציג משטרה ו/או מומחה תוכן2 העברת פעולות בבתי הספר על ידי הצוות החינוכי2 סיירת 

 4הורים, עיר מדברת מניעה, תוכנית מניעה לצוותי החינוך והמנהלה באגף החינוך שהוא 

 5מדריך לנוער בסיכון לפעילויות במהלך חופשת הקיץ2 זה סקירה קצרה של כל מיני 

 6עילויות שהתבצעו, וטל אני יכול להגיד לך הנושא הזה, הוא לא שפתאום ביוני, פתאום פ

 7שאחרי המסיבות אנחנו  ,גילינו שיש שימוש בסמים בבתי הספר2 הנושא שיש מסיבות

 8נערים ששתו ושיכורים על  ,הפקחים שלנו, השוטרים שלנו, האנשים שלנו ,מוצאים

 9מוש באלכוהול, מסיבות בתוך בתים של שי ןמדרכות ברחבי העיר2 מסיבות שיש בה

 10אנשים2 בתים פרטיים שיש שמה שתייה מסיבית ופינוי של ילדים לבתי חולים כתוצאה 

 11מזה2 כל הנושא הזה אנחנו עדים אליו, לא רק בחודשים האחרונים ומתקיימת מפה 

 12פעילות ענפה שמנסה להתמודד עם התופעה2 כולל להכניס את המשטרה2 כולל הילדים, 

 13ה מאוד אינטנסיבית לא לוותר, לא לעשות לעצמנו הנחות, ולא לפחד מעצם זה שידעו בצור

 14שיש כאילו בעיה ברמת השרון2 אני חושב שהדבר הכי גרוע זה לטאטא את זה מתחת 

 15לשולחן מתוך איזה שהיא תקווה שאם אנחנו לא מדברים על זה אז זה לא קיים2 אז זה 

 16זה גם כי  ,המשטרה נכנסה כמו שהיא נכנסההסיבות ש תואח 2והמערכת מתמודדת 2קיים

 17אני באופן אישי ישבתי עם אחראים ודרשתי מהם לתת את הטיפול, והפעולות שלנו פה זה 

 18פעולות שכל העירייה דוחפת מתוך מטרה להוריד לאפס את השימוש בסיגריות ובסמים 

 19עישון2 בבתי הספר2 ואני אומר לך שבשנה הבאה אנחנו נעשה הכול כדי להילחם בעצם ב

 20זה מגיע לדברים האחרים2 אנחנו נפעל שלא  אני חושב שזה מתחיל בעישון ואחרי זה,

 21 תהיה את התרבות הזאת של העישון בבתי הספר2 נורית בבקשה2 

 22מה שאני רוצה להגיד זה שחבל לי שפזית לא נמצאת כאן טוב2  גב' נורית אבנר: 

 23ה לתת סקירה יותר עניינית2 בישיבה כי נבצר ממנה להגיע בגלל מחלה והיא ממש תכננ

 24 נמצאת כאן אורית מאגף החינוך2 

 25אני יכול להציג, יש כאן תוכנית שלמה שהיא רצתה להציג  2יש 2נכון2 נכון מר אבי גרובר:

 26 מהבחינה הזאת2 

 27מה שאני רוצה להגיד שהרשות למניעת אלימות והתמכרויות  גב' נורית אבנר: 

 28בצורה מדהימה ושיתוף פעולה של כל  ברמת השרון אני חושבת שזה רשות שעובדת
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 1אם זה אגודת  ,המחלקות של העירייה2 אם זה אגף החינוך ואם זה רווחה, טיפול נוער

 2משטרת גלילות2 אנחנו ברמה כזאת  ,הספורט, אם זה יושב ראש ועד ההורים היישובים

 3 לארץ נציגה מנכ"לית של בטחון פנים של קנדה, אז במשרד בטחון פנים בארץ הכשהגיע

 4החליטו להעביר אותה לרמת השרון לשמוע מה התוכניות של עיריית השרון עושה למיגור 

 5נושא הסמים האלימות וניהלנו פה ישיבה, וחלק מחברי המועצה היו בישיבה הזאת לתת 

 6לקחת  ,, עיריית רמת השרוןאנחנו לא יכולים באמת סקירה מה אנחנו עושים כדי למנוע2

 7יש את ההורים של הילדים ויש גם  2ת על הילדים שלנואחריות מלאה עשרים וארבע שעו

 8את הילדים2 ואחד הדברים שהרשות פה עושה זה באמת לעבוד בשיתוף פעולה עם כל 

 9המחלקות של העירייה ולעבוד מה אנחנו יכולים לתת כדי לא להפחיד, כדי להרתיע 

 10עולה ולהוריד את מספר הילדים שמשתמשים בסמים ואני חושבת שבמסגרת שיתוף הפ

 11יחד עם אגף החינוך, יחד עם ארגון ההורים, יחד עם כל המשרדים פה בעיר, אנחנו יושבים 

 12ולומדים, ויושבים הורים, נציגי הורים ובאים ומספרים יש לי בעיה עם הילד שלי בבית 

 13ואני לא יודע מה לעשות, וכאן אנחנו באמת ביחד יושבים וחושבים מה אנחנו יכולים 

 14ריד את הכמות2 אנחנו לא חיים באיזה שהוא עולם, באיזה שהוא לעשות כדי באמת להו

 15אנחנו חלק ממדינת ישראל2 ובעיית הסמים והכל קיימת בכל מדינת ישראל2 זה לא  2פלנטה

 16המצאה רמת שרונית2 ואנחנו יודעים שילדים אוהבים להתנסות, ילדים אוהבים הם 

 17גם באיזה שהוא שלב בחיים  סקרנים ובוא נהייה כנים, הרבה מאיתנו יושבים פה בחדר,

 18שלהם התעסקו בדברים האלה מתוך סקרנות, מה שחשוב מאוד, זה כדי שילדים ידעו מה 

 19הסכנות2 מה הסכנות שבשימוש בדברים האלה, וזה מה שאנחנו משתדלים להעביר להם, 

 20  בסדנאות2 

 21יש תחושה של השלמה עם המצב2 אני לא מצליח להבין מה אתם   מר גיא קלנר:

 22 2 אומרים

 23  סליחה2 תן לי לסיים את הדברים2  גב' נורית אבנר: 

 24מה אנחנו בסקירת תיאורטית או שאנחנו עוסקים במצב שקורה   מר גיא קלנר:

 25 ברמת השרון? 

 26  תן לי לסיים, ואז תשאל את השאלות2  גב' נורית אבנר: 

 27 אורטי2 י222אקדמי, ת  מר גיא קלנר:

 28ם תשובה זה בסדר2 אחר כך נחשוב גיא זה שאילתא אנחנו מקבלי  מר טל עזגד:
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 1 מה עושים2 

 2  לא2 תחכה אני לא סיימתי, תן לי לסיים2  גב' נורית אבנר: 

 3 טוב2 סליחה אז אני מתנצל, אני מתנצל2   מר גיא קלנר:

 4מה שאני רוצה להגיד זה שאנחנו לא עוצמים את העיניים ואנחנו  גב' נורית אבנר: 

 5 לכותרות עמנו חיים2 היה פה אירוע גדול שהגיעלא אוטמים את האוזניים ואנחנו בתוך 

 6ובוא נדבר שהיה באיזה מדובר בשישים ילדים שנחקרו מתוך אלף שש מאות הילדים, 

 7ואני לא  2יחסית לארצי זה לא , זה לא גבוה2  8201מחטיבות הביניים ברמת השרון, שזה 

 8 מתנחמת בזה, זה בכלל לא מנחם אותי2 מה שאנחנו2 

 9 י הנתונים שהוצגו אנחנו גם עומדים יחסית גבוה וכמו כולם2 לפ מר עידן למדן:

 10אני אומרת שזה נתון, זה לא נתון לנחם אבל אני אומרת שהנושא  גב' נורית אבנר: 

 11הזה מטופל, הוועדה הזאת מתכנסת יש תוכניות לגבי שנה הבאה2 גם באגף החינוך, גם 

 12 ברשות2 

 13 פט אחד2 נורית2 חבר בוועדה אז תן לי מש מר עידן למדן:

 14יושב ראש הוועדה שאחראי זה, אז לכן נתנה סקירה מסוימת, בבקשה יש  מר אבי גרובר:

 15 שאילתא2  וז ?לך שאלת השלמה

 16אבל אתה לא רוצה שיתפרצו, אז תן, נכון בשאילתא, אבל בשאילתא כזאת  מר עידן למדן:

 17 אתה נותן את הנתונים, עדיין לא נענתה השאילתא2 

 18ה2 אני רוצה להגיד משהו, ברגע שהבנו שיש את הבעיה הזאת, שניי גב' נורית אבנר: 

 19אנחנו בפסח הוצאנו מכתב, שנייה, אני רק רוצה להוסיף שני משפטים,  ברגע שבפסח יצא 

 20מכתב מסודר מראש העיר, ממנכ"לית העירייה, ממשטרת גלילות, מראש הרשות למניעת 

 21ת ויושב ראש ועד ההורים אלימות והתמכרויות, 222למכתב הזה2 פזית, כן2 ראש הרשו

 22היישובי לכל הורי החטיבה והתיכוניים שסיפר בדיוק מה המצב פה ברמת השרון2 כדי 

 23שההורים ידעו, שלא יגידו לא שמענו, לא ידענו לא ראינו ואף אחד לא מעדכן אותנו2 זה 

 24הגיע לכל בית פה2 נמצא פה יושב ראש ועד ההורים הישובים? לא2 או קי2 וקיימנו סדנאות 

 25ועוד הרבה הורים מהתיכוניים, והבאנו אנשי מקצוע הרבה הורים לא יודעים תמי, בבתים, 

 26הם לא הבינו מה הסכנות2  2את המשמעות2 הם חושבים שהם יודעים2 הורים פשוט בהלם

 27הם לא הבינו במה הילדים משתמשים, הם לא, ממש עשינו את הפעולה הזאת להסברה גם 

 28ספר, לצערנו הרב, איך אומרים, עיריית רמת השרון לא להורים2 עשינו את זה גם בבתי ה
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 1עם כל אחד מהילדים האלה2 גם לילדים האלה יש הורים, גם לילדים האלה  20/0נמצאת 

 2יש בתים, וגם הם רואים דוגמא אישית מההורים שלהם2 וזה חלק מהבעיה, ואנחנו נמשיך 

 3 לטפל בזה2 

 4שתופסים, ויש צעקות נוראיות  2כמה שנים יש גל כזהב פעם  כל גב' רות גרונסקי:

 5ואחר כך ממשיכים קדימה2 גם בתקופה של הבת שלי זה היה וגם בתקופה של אהרון זה 

 6 היה אני משערת כל דור2 

 7א2 אני מבין שזה שלא קיבלנו סקירה מהתשובה שלך, זה  :אהרון אלמוג אסוליןמר 

 8להעביר את הסקירה  היעדרות של שני האנשים הכי מרכזיים בעניין הזה2 אז אולי שווה

 9שלהם לישיבה בשישה עשר לחודש הבא2 ולא לדחות את זה בגלל טעמים טכניים שהם 

 10אינם פה2 התשובה למייל, שני דברים2 אם המצב הוא כל כך טוב, אז למה כל כך הדבר 

 11השני אני לא חושב שהפורום הזה משוחרר מכן להתייחס לעניין הזה, ולוודא אכן שכל מה 

 12כל תקציב שאפשר היה להקצות לדבר הזה אכן נוצל ובכיוון הנכון2  שה2 שאפשר לעשות נע

 13ואומרת כאן נורית שיש כבר תוכנית לשנה הבאה אני חושב שמן הסתם צריך לשמוע את 

 14התוכנית הזאת, ולהציג אותה כאן2 ואם צריך לשפר אותה אז צריך לשפר אותה, אני חושב 

 15בבתי הספר ובמסיבות ובכל הדברים  שכן, הפורום הזה גם אם הוא לא נמצא כל יום

 16האלה, יש עליו איזה שהיא אחריות לדאוג לשלומם של הילדים האלה ולוודא שאכן כל מה 

 17שאפשר לעשות נעשה2 כל משאב שאפשר להשקיע אכן הושקע והתחושה שלי מהתשובה 

 18 שלך שאנחנו לא במצב טוב, ואפשר לעשות הרבה יותר2 תודה רבה2 

 19ם2 אם רוצים לקיים דיון רציני צריך לשבת עם האנשים שמתמחים עוד פע מר אבי גרובר:

 20 בנושא2 יש בשביל זה וועדה2 

 21 הבנו שהוועדה לא התכנסה2  מר עידן למדן:

 22 הוועדה התכנסה אחרי2 אם היא לא התכנסה אחרי אז2222  :אהרון אלמוג אסוליןמר 

 23 מקצועי2 כשהיא התכנסה, היא התכנסה אחרי הישיבה של הדרג ה מר עידן למדן:

 24 חבר'ה הוועדה2  מר אבי גרובר:

 25 שכבר מספטמבר ואוקטובר יש2  מר עידן למדן:

 26 עידן זה שאתה מתפרץ כל הזמן זה לא נותן לך2 זה לא הופך אותך לצודק2  מר אבי גרובר:

 27 לא2 אבל אנשים 222אם אתה אומר, אם אתה נותן לחברת מועצה אחת2  מר עידן למדן:

 28 ילתא2 אבל זו שא מר אבי גרובר:
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 1 לענות2 ולהתייחס2  מר עידן למדן:

 2 היא מרכזת את התחום2  מר אבי גרובר:

 3 ואני חבר בוועדה גם כן2 אני יכול להגיד כמה דברים2  מר עידן למדן:

 4 בתור יושב ראש2 ביקש חבר המועצה במסגרת שאילתא2  מר אבי גרובר:

 5 זה בסדר2  מר עידן למדן:

 6גרת שאילתא תשובה2 נתתי אני כראש העיר ביקש חבר המועצה במס מר אבי גרובר:

 7סקירה על חלק מהפעולות שנעשות, ואמרתי מראש, שזה לא פורום לקיים את כל הדיון 

 8  כולו2 זה שאילתא2 זה לא2 

 9זה לא נושא שאפשר לחרוג מהפרוטוקול ומהשאילתא ולתת לעוד   מר גיא קלנר:

 10 כמה אנשים לדבר? 

 11  אפשר הכול2  מר אבי גרובר:

 12 אז מה?   קלנר:מר גיא 

 13  אפשר להפוך את מליאת המועצה עכשיו לאיזה2  מר אבי גרובר:

 14אנחנו עוסקים במליאת המועצה בכל כך הרבה נושאים אזוטריים   מר גיא קלנר:

 15 אז זה222אפשר לתת לו מקום ראוי2 

 16 אתה יכול לתת להשיב במשפט אחד או שניים2  מר עידן למדן:

 17אהרון יצא כנראה שהתשובה לא לגמרי מעניינת אותו2 טוב2 אהרון יצא,  מר אבי גרובר:

 18עוברים לנושא הבא, שזה גם שאילתא של אהרון, עכשיו נצטרך לחכות לו2 אני לא מבין מה 

 19 הולך פה2 אהרון עברנו לשאילתא הבאה2 כנראה שהתשובה שלי לא ממש עניינה2 

 20 כן2 ב222  :אהרון אלמוג אסוליןמר 

 21 הו2 כי התשובה לא עניינה אותך2 כשיצאת להבין מש  מר טל עזגד:

 22אני מתנצל2 לא2 לא2 התשובה מאוד עניינה אותי ואני  :אהרון אלמוג אסוליןמר 

 23מאוכזב ממנה2 ואני חושב בדיוק כמו גיא וכמו עידן שהנושא ראוי שידון פה2 ואם צריך 

 24 ה הזאת2 תיאללחדש את הש

 25  ה2 מה יהיה בשלך שאתה יכול לחדש בנושא הז גב' רות גרונסקי:

 26 מה זאת אומרת?   מר גיא קלנר:

 27 אתה יכול לתרום, מה אתה יכול לתרום?  גב' רות גרונסקי:

 28 )מדברים ביניהם(
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 1 ותדאג, אם זה חשוב לך הילדים בעיר הזאת2  גב' רות גרונסקי:

 2 ישבו הורים בוועדה הזאת, והם במצוקה2  מר עידן למדן:

 3 רים שלהם בבית22222כל שעות היום והלילה, אצל ההו גב' רות גרונסקי:

 4שקט בבקשה2 אהרון השאילתא הבאה2 אהרון השאילתא הבאה2 הדיון  מר אבי גרובר:

 5 בנושא הזה הסתיים2 עידן2

 6 תן לאחרים לדבר2 אם אתה2222  מר עידן למדן:

 7 היא מרכזת את התחום, אבל לא2 היא מרכזת את התחום2  מר אבי גרובר:

 8 אני מבקש משפט אחד2  מר עידן למדן:

 9 היא מרכזת את התחום2  אבי גרובר:מר 

 10 גם כן לאור הדברים שאתה אמרת2  מר עידן למדן:

 11 אהרון בבקשה, אהרון בבקשה2  מר אבי גרובר:

 12 לאור הדברים שאתה אמרת2  מר עידן למדן:

 13 עכשיו תעצור כי היום קיבלת מחמאה יותר מזה אתה לא יכול   מר טל עזגד:

 14 אהרון בבקשה2  מר אבי גרובר:

 15 שאתה בריון2   עזגד:מר טל 

 16 אני בריון? שחקנו את ה222 מר עידן למדן:

 17לפרוטוקול לומר שאני אחדש את השאילתא הזאת לישיבה  :אהרון אלמוג אסוליןמר 

 18  הבאה שמי שיהיה נוכח כאן אכן יוכל לתת את התשובה2 

 19אני מציע שאולי תרחיב אותה לכל מי שרצה לסדר כי אחרת לא   מר גיא קלנר:

 20 ן בנושא הזה בצורה משמעותית וכך צריך2 נוכל לדו

 21 

 )מצ"ב( 202022463שאילתא של אהרון אלמוג אסולין מיום 02

 22 

 23כול להיות2 בהחלט יכול להיות2 בישיבת הוועדה לתכנון י :אהרון אלמוג אסוליןמר 

 24בעיקר חברי האופוזיציה קיבלו ובנייה שהייתה לפני שלושה שבועות2 חלק מאיתנו, 

 25פעל עליהם לחץ כדי שיצביעו בעד ההצעה שלך ראש העירייה, יו"ר מסרונים שבהם הו

 26הוועדה להפחתת תקן החנייה2 22אלה הם תולדה ישירה של הדלפה מתוך הישיבה שהייתה 

 27אמורה להיות סגורה לקהל2 אני מבקש לשאול אותך האם אתה הדלפת מתוך הישיבה 
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 1מסרונים לחברי המועצה2 לפעילים אינטרסנטיים וביניהם מר שחר מיכאלי שהעביר את ה

 2כמה פעמים פגשת את מר שחר מיכאלי מאז תחילת השנה כדי לדון בסוגיה הזאת, או 

 3 בכלל? האם נראה לך בדיעבד שלאור הדיון היה נכון להעביר להצבעה? 

 4  עוד מעט יקשרו אותך פה ויעשו לך222 גב' רות גרונסקי:

 5 זה נראה לכם נושא מצחיק?   מר גיא קלנר:

 6 לא קשור2 לא קשור  ובר:מר אבי גר

 7  מאוד מצחיק2  גב' רות גרונסקי:

 8שיו"ר ועדה מדליף מישיבה סגורה2 זה נראה לכם משהו לצחוק   מר גיא קלנר:

 9 עליו? 

 10  יו"ר הוועדה הקבינט הביטחוני2  מר אבי גרובר:

 11 תגיד, אחרי זה נראה מי צוחק ומי לא2    מר גיא קלנר:

 12  כן התכנס2 הקבינט הביטחוני א מר אבי גרובר:

 13 הבנו2   מר גיא קלנר:

 14  ל ברוב222"ובמהלך פעילות סיירת המטכ מר אבי גרובר:

 15 למה אתה מזלזל בזה?   מר גיא קלנר:

 16שחר מיכאלי שאמרתם  ששלח "המאיימים"ראינו את המסרונים  גב' רות גרונסקי:

 17  בזמן2222מסרונים מאיימים2 

 18 איך2 איך ראית את המסרונים?   מר גיא קלנר:

 19   22ראינו צילום שלהם2 כי שחר מיכאלי2 ב' רות גרונסקי:ג

 20  ?איך2 איפה ראית  מר גיא קלנר:

 21  תם כן2 והראה לי אותם2 א222 גב' רות גרונסקי:

 22 אה2 שחר מיכאלי הראה, למה הוא הראה לכם?   מר גיא קלנר:

 23הוא הראה לי את המסרונים הנוראיים ששלח לך2 אתה רעדת  גב' רות גרונסקי:

 24  מרוב פחד2  בכיסא

 25תמשיכו לזלזל2 תמשיכו לזלזל במינהל תקין, תמשיכו לזלזל   מר גיא קלנר:

 26 בהוראות החוק2 

 27 נכון2  גב' רות גרונסקי:

 28  מה קשור מינהל תקין?  מר אבי גרובר:
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 1 אסור להדליף ישיבה 222ישיבה סגורה2   מר גיא קלנר:

 2 וב2 מי אמר את זה, איפה זה כתוב, איפה זה כת מר אבי גרובר:

 3 מה אתה אומר2  גב' רות גרונסקי:

 4  איפה זה כתוב2  מר אבי גרובר:

 5 ישיבה שאסור להוציא ממנה חומר222למה אתה מזלזל?   מר גיא קלנר:

 6  איפה זה כתוב?  מר אבי גרובר:

 7 למה אתה מזלזל?   מר גיא קלנר:

 8 לא2 לא2 לא2 איפה זה כתוב2  מר אבי גרובר:

 9 כם להדליף 222מה אתה אומר, מה אתה אומר? שזה מתאים ל גב' רות גרונסקי:

 10ה עצמה, אבל צעלא בישיבה של תכנון ובנייה2 אני אפרט גם בה  מר גיא קלנר:

 11 קחו אחריות על מה שאתם עושים2 יבואו ת

 12 עוד פעם, זה עוד פעם שאילתא ולא דיון, זה עוד פעם שאילתא ולא דיון2  מר אבי גרובר:

 13  התפתח דיון2  מר עידן למדן:

 14 רותי מה קרה היום, מה קרה היום2   גיא קלנר: מר

 15 לא קרה שום דבר2 222הסיבה 2222 גב' רות גרונסקי:

 16 )מדברים ביניהם( 

 17  תלוי מי המתפרץ2רוב הסיכויים שאפשר להתפרץ222222 מר עידן למדן:

 18 נכון2 רק אצלי זה מרצון2 אף אחד לא 22222 גב' רות גרונסקי:

 19 תי שאלה אני אענה עליה2 רבותיי2 שאלו או מר אבי גרובר:

 20אדוני ראש העיר2 לאור קריאות הביניים בשביל קצת להרגיע את   מר טל עזגד:

 21וכנראה לא הראו לך  SMSהאווירה2 אני לא הולך עם מאבטחים2 אבל כשאנחנו מקבלים 

 22את כולם, שאם לא נצביע כך או כך זה יבוא לידי ביטוי בבחירות אז יש פה איום2 זה לא 

 23ד לא איים עלינו, עלי אף אחד לא יכול לאיים, אני בריא וחזק2 אבל זה איום2 משנה אף אח

 24  וזה בדיוק התכוונו2 אז אם לרגע לא הבנת2 אז חידדתי לך2 

 25 ולמה לזלזל בזה?   מר גיא קלנר:

 26 ואני מתפלא עלייך רותי שאת מזלזלת2   מר טל עזגד:

 27 צבעה זו או אחרת2 לא22לא צריך להיות מושפע מפוליטיקה, מה מר עידן למדן:

 28 אני, אני אתה יודע משהו2  מר אבי גרובר:
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 1 בשביל זה,  זה דיון תכנוני2  מר עידן למדן:

 2מנהיג יודע לעמוד בלחצים2 וכנראה שיש פה חברי מועצה שטיפה ככה  מר אבי גרובר:

 3מרגישים את הכסא רועד אז הם מאבדים את העשתונות, וזה מה שראינו פה2 אהרון בא 

 4  ה מהבית, הוא חזר עליה עכשיו2 עם תיאורי

 5 תגיד אתה רציני עם התגובה הזאת?   מר גיא קלנר:

 6 אני הכי רציני בעולם2  מר אבי גרובר:

 7 אין אפשרות קדנציה להחליט מאה החלטות2   מר טל עזגד:

 8 אהרון בא2  מר אבי גרובר:

 9זה אומר פעם בעשרה ימים מקבלים החלטה2 איפה הייתה   מר טל עזגד:

 10 ם? בוא2 אתה רוצה שאני אענה לך? 222ימי

 11 תשאיר, תשאיר את זה לחוגי הבית שלך2  מר אבי גרובר:

 12 אז בסדר2 אז החלטת22222  מר טל עזגד:

 13 תשאיר את ההרצאות שלך לחוגי הבית2  מר אבי גרובר:

 14אם אתה מבקש שאני אשאיר לחוגי הבית, אז בוא כולם נשמע,   מר טל עזגד:

 15 בואו כולם נשמור על2222

 16 בוא נביא להצבעה2  ר עידן למדן:מ

 17 ה מהבית2 יאוריאהרון בא עם ת מר אבי גרובר:

 18 נעשה את השאילתא222בהצבעה אז כנראה שזה 222 מר עידן למדן:

 19אהרון בא, יש מצב שאתה תיתן למישהו לסיים פה משפט בלי שתיכנס לו  מר אבי גרובר:

 20 לדברים, אתה מסוגל? 

 21 אחר,  יש מצב שתעיר לאדם מר עידן למדן:

 22 פיזית, אתה מסוגל2 פיזית לתת לבן אדם, הנה2  מר אבי גרובר:

 23 או 22 מר עידן למדן:

 24 הנה אתה עושה את זה עוד פעם2  מר אבי גרובר:

 25 יש לך מצב?  מר עידן למדן:

 26הנה עוד פעם אתה עושה את זה ועוד פעם אתה עושה את זה ואני מעיר לך  מר אבי גרובר:

 27לך מן קטע כזה שבן אדם מדבר אתה מיד מכניס משפט2 אתה כל פעם2 אתה לא מסוגל2 יש 

 28 לא מסוגל 222
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 1 הצבעתי יפה, שתקתי זכות הדיבור, ואתה מסרב לתת לי22 מר עידן למדן:

 2 אתה עוד פעם עושה את זה ואתה עוד פעם עושה את זה2  מר אבי גרובר:

 3 אחרים אתה נותן לדבר2 אז זה בסדר2 ול מר עידן למדן:

 4 הרון בא2 א מר אבי גרובר:

 5 אז זה בסדר2  מר עידן למדן:

 6 אתה כנראה לא שולט בזה וזה עצוב2  מר אבי גרובר:

 7 כמה פעמים אהרון 2222  :אהרון אלמוג אסוליןמר 

 8 לא אהרון לא בא לכאורה, אהרון בא ואמר את זה2  מר אבי גרובר:

 9  אתה יודע2 אומרים שהפוסל במומו פוסל2  מר עידן למדן:

 10 ול222תשובה, נו2 הכ  מר גיא קלנר:

 11 אהרון בא עם תיאוריה מהבית2  מר אבי גרובר:

 12 הפוסל במומו פוסל, זה הכול2  מר עידן למדן:

 13המופע של עידן למדן2 אהרון בא עם תיאוריה מהבית, אמרו לי פה להגיד  מר אבי גרובר:

 14, אבל זה לא, כי גם חזרת על זה עכשיו שתקן החנייה המחודש, זה איזה שהוא "לכאורה"

 15סוג של הנחתה שאני הבאתי להנדסה2 ולכן אתה הגעת, ואתה באת כולך חדור קרב, לבוא 

 16ולנסות להכניס בכל מחיר טריז בינינו לבין ההנדסה2 ועל זה אתם עשיתם גיוס כללי 

 17בחבר'ה שלכם, להביא לפה, בכל מחיר להפיל את זה2 את ההצעה הזאת2 ההצעה הזאת 

 18 הל ההנדסה עשה עבודה מאוד יסודית בעניין2 נולדה באגף ההנדסה2 ואני חושב שמינ

 19זה אפרופו מנהיגות2 אתה יודע, מינהל ההנדסה בינתיים הוא לא   מר טל עזגד:

 20 נבחר הציבור2 חוץ ממה שאתה אומר פה222

 21מינהל ההנדסה2 מינהל ההנדסה, זה האמת במקרה הזה, אתה יודע  מר אבי גרובר:

 22יניים2 מינהל ההנדסה עשה עבודה בעניין מנהיגות גם יודעת לפעמים להסתכל לאמת בע

 23הזה, עבודה יסודית ובא והציג הצעה פה שהתבססה על נתונים מאוד רציניים והכינה 

 24מצגת שלמה בעניין הזה, והכינה חומר2 עברו שלושה שבועות מאז הישיבה2 אף אחד מכם 

 25  לא מצא שנייה זמן לבוא ולעבור על זה2 אתם עושים פה טעות2 

 26 תגיד, אתה עונה על שאלה ששאלו אותך?   מר גיא קלנר:

 27  אתם עושים כותרות2  מר אבי גרובר:

 28 אתה עונה לשאלה ששאלו אותך?   מר גיא קלנר:
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 1  אתם עושים כותרות2  מר אבי גרובר:

 2 לא2 אתה עושה כותרות2   מר גיא קלנר:

 3  אנשים פה לא מסוגלים222 מר אבי גרובר:

 4 אלו אותך2 אתה לא עונה לשאלה שש  מר גיא קלנר:

 5  אנשים פה לא מסוגלים2  מר אבי גרובר:

 6 מישהו שאל ב2222  מר גיא קלנר:

 7  אני אבחר איך אני רוצה222איך אני עונה2  מר אבי גרובר:

 8 אתה מוכן לענות על השאילתא?   מר גיא קלנר:

 9  אני אבחר איך שאני עונה2  מר אבי גרובר:

 10 לא2 אתה צריך לענות לשאילתא2   מר גיא קלנר:

 11  אני לא אומר לך איך לדבר ואני אענה לה איך שאני רוצה לענות עליה2  מר אבי גרובר:

 12 תענה לשאילתא ששאלו אותך2   מר גיא קלנר:

 13 אני עונה2 אני עונה2  מר אבי גרובר:

 14  זה התשובה שלו2  גב' רות גרונסקי:

 15 אנחנו לא צריכים עזרה פה תודה2   מר גיא קלנר:

 16 זה כותרות עשינו2 מעניין אי  מר טל עזגד:

 17בשלושת השבועות האחרונים, היה לכם את כל הזמן לבוא ולהבין את  מר אבי גרובר:

 18ההצעה2 וללמוד אותה2 לצערי הרב לא עשיתם את זה2 לא מצאתם לנכון לבוא וללמוד את 

 19דיברתי עם שחר2 כתבתי ההצעה לעומק2 אני לא מתבייש בזה2 אני במהלך הישיבה, אני 

 20לא רק אני2 אבל כן2 התכתבתי עם שחר על מה שהלך בישיבה2 הוועדה  שחר, דרך אגב,ל

 21המקומית היא סגורה לקהל2 אבל היא לא סודית2 ואני לא רואה עם זה שום בעיה עם זה 

 22 שהתכתבתי איתו, זה נושא חשוב וראוי2 

 23אותה לקהל בזמנו  תחאז בוא נפתח אותה לקהל2 התכתב איתו, נפ מר עידן למדן:

 24 לקהל2  222לפתוח אותה

 25  כמו ש222 מר אבי גרובר:

 26 אז למה לא דיברת עם כל התושבים2 22אינטרס222  מר גיא קלנר:

 27 הפרוטוקול של הישיבה הזאת מפורסם2  מר אבי גרובר:

 28  עכשיו אנחנו יודעים2  :אהרון אלמוג אסוליןמר 
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 1 222שחר, אני לא מצליח להבין2   מר גיא קלנר:

 2  מנהיגות2 להתכתב עם שחר זה  מר עידן למדן:

 3זו המנהיגות שלך, שאתה מתכתב עם הרפרנט, האינטרסנט   מר גיא קלנר:

 4 המרכזי לעניין בעיר? לא הבנתי2 

 5  אתה יודע2 התושבים, האינטרסנט?  מר אבי גרובר:

 6 כן2 כן2   מר גיא קלנר:

 7  מתוך ה222 מר אבי גרובר:

 8 התכתבת ב222 המתנגדים אתה 22איתם גם התכתבת?   מר גיא קלנר:

 9שמתים שהבית שלהם  "אינטרסנטים"יושבים פה2 יושבים פה הרבה  מר אבי גרובר:

 10  ישופץ ויכול2222

 11 אני אענה לך, גם אני רוצה שהבית שלהם ישופץ2   מר גיא קלנר:

 12  ויכול להיות שהם ימותו אם הבית שלהם לא ישופץ2  מר אבי גרובר:

 13 אוי2 נו באמת, באמת2   מר גיא קלנר:

 14  והם מבקשים לדעת מה קורה ומה העירייה עושה,  מר אבי גרובר:

 15אנחנו נענה להם בצורה אחראית, לא דמגוגי של 222כמו שאתה   מר גיא קלנר:

 16 עושה2 

 17  שלכם2  "איומים"וראיתי את 222שדיברתם, ראיתי את ה מר אבי גרובר:

 18 לא של ההנדסה, לא הבנתי? הצעה שלך או של ההנדסה?   מר גיא קלנר:

 19  הנדסה2 הנדסה2   מר טל עזגד:

 20פתאום אתה לוקח בעלות על ההצעה הזאת222חשבנו הנדסה2 כי   מר גיא קלנר:

 21 אתה חרד לחיי ה222 של ההצעה הזאת2 

 22  מה לא היה ברור במה שאמרתי2  מר אבי גרובר:

 23 שום דבר לא היה ברור2   מר גיא קלנר:

 24 שזה לא הצעה שלך, אלא של אגף הנדסה2  מר עידן למדן:

 25 חזור על זה2 אאז אני  ובר:מר אבי גר

 26 וכן שה222תוך כדי התשובה2  מר עידן למדן:

 27  חזור על זה2 בצורה ברורה שאפילו הצד222 אאני  מר אבי גרובר:

 28 אתה עושה דמגוגיה זולה2   מר גיא קלנר:
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 1ניסית לעשות 2222פוליטיקה במהלך 222הרגע אמרת שסימסת 22לעשות ככה  מר עידן למדן:

 2 עם מיכאלי2 

 3  222222של פחדנים2 נפגשתי 222עם מיכאלי2 בי גרובר:מר א

 4 זה מספיק2 רק תענה לשאלה האחרונה2  :אהרון אלמוג אסוליןמר 

 5מסיקה, דיברנו על ההופעות בעיר, איזה כיף ההופעות מירי של בהופעה 222 מר אבי גרובר:

 6בה יותר בעיר, למשל זה אחת הישיבות שהיו לי איתו2 בכלל, זה מגוחך הוא ישב איתך הר

 7 ממה שהוא ישב איתי2 

 8 אני לא בטוח2  :אהרון אלמוג אסוליןמר 

 9שהיה נכון להביא את הנושא להצבעה2 אני חושב שיפה חושב ואני בהחלט  מר אבי גרובר:

 10שעה אחת קודם2 אני מתכוון, אני מקווה שנוכל להביא את הנושא הזה להצבעה בישיבת 

 11 2 2823263-הוועדה המקומית שמתוכננת ל

 12 לא בטוח שאתה יכול להחליט לקביעת מדיניות בישיבה2   טל עזגד:מר 

 13 אם אתם תנסו להפיל את ההצעה2  מר אבי גרובר:

 14  לא2 לא ננסה2 לא ננסה2   מר טל עזגד:

 15 אותה שיטה חוזרת על עצמה2   מר גיא קלנר:

 16  אבל אני חושב2 אני מתכוון2  מר אבי גרובר:

 17 ואתם2  הנה אני מנסה222 ואני,  מר גיא קלנר:

 18  כן2 תפעילו, תפעילו  מר אבי גרובר:

 19ואנחנו2 אבל 222אתם תהיו222מספיק עם זה2 אתה מדליק אש בעיר   מר גיא קלנר:

 20 הזאת מספיק עם זה למה אתה חושב שאתה רשאי לעשות את זה? לא יאומן2 

 21מה איכפת לך2 שיביא, אם  2גיא2 עזוב את זה2 עזוב את זה, שיביא  מר טל עזגד:

 22   2ול להביאהוא יכ

 23לא2 למה לעשות את ה222הזאת? למה לא לעשות דיון רציני2 אחראי,   מר גיא קלנר:

 24מנומק, עם נתונים2 למה להכניס את התושבים ונבחרי הציבור בדרך שאתה עושה את זה 

 25 למה? למה? כי יש פה בחירות עוד חודשיים? 

 26  גיא2 גיא2  מר אבי גרובר:

 27 יך שאתה מתנהג2 מספיק, להתבייש א  מר גיא קלנר:

 28  גיא2 אתה חפפן ואני יסביר לך למה2  מר אבי גרובר:
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 1 אני חפפן2 ואני הכול, רק תענה למה אתה מתנהג ככה2   מר גיא קלנר:

 2  כל מה שמעניין אותך זה לעשות כותרות בעיתון2  מר אבי גרובר:

 3 איזה, נו, די אבי, די מספיק2   מר גיא קלנר:

 4  שבועות, אפשר לגמור משפט?  היו לך שלושה מר אבי גרובר:

 5 לא2   מר גיא קלנר:

 6אי אפשר לגמור משפט? כי אתה קובע מי גומר משפט ואתה תיתן 222לדבר2  מר אבי גרובר:

 7  נכון2 

 8 לא2 גם לא2   מר גיא קלנר:

 9  נכון2 בדיוק, ככה זה מתנהל2  מר אבי גרובר:

 10 אתה מתנהל בצורה ילדותית,   מר גיא קלנר:

 11  סיימת לדבר? בבקשה2  מר אבי גרובר:

 12לא הוגנת2 אתה גורם למציאות חברתית וקהילתית שסועה   מר גיא קלנר:

 13ומתוחה ברמת השרון2 כי דיון כזה אסור היה לו לבוא שלושה חודשים לפני בחירות2 אגב, 

 14, תסתכלו, אני אוהב 83לא התנגדנו לתמ"א  ,אני באופן אישי וחברים נוספים שהתנגדו

 15רוצה לעשות2 לא היו פה מהלכים של 222וגמרנו2 לא יהיו מהלכים של  אתכם, אני בעד אני

 16לזכות בכותרות בעיתון, כי יש בחירות עוד שלושה חודשים2 נעשה תיקונים 222זה מה 

 17 שיקרה פה2 

 18 )מדברים ביניהם(

 19  שקט בבקשה2 אחרי שגמרת את ההצגה שלך,  מר אבי גרובר:

 20 ר בצורה הוגנת, אני מדבר222לא גנבתי את ההצגה2 אני מדב  מר גיא קלנר:

 21  תראה איזה יופי2  מר אבי גרובר:

 22 זה שונה מהמניפולציות הפוליטיות שאתה 222על הגב של כולנו2   מר גיא קלנר:

 23אני נתתי לך לדבר2 ועכשיו אתה תראה, ועכשיו כולם פה בחדר יראו  מר אבי גרובר:

 224 כי אתה לא מסוגל2 תן לבן שב222במילה החמישית אתה תקפוץ עוד פעם כי אתה לא מסוגל

 25אדם אחר לדבר2 זה קטע, זה שיטה, אתם לא מסוגלים לתת לאף אחד לדבר2 וככה אתם 

 26  חושבים שהמועצה צריכה להמשיך ולהתנהג2 

 27 די2 אבי אתה גורם לזה2   מר גיא קלנר:

 28יש פה נושא חשוב, יש פה נושא חשוב לרמת השרון לרחוב הראשי   מר אבי גרובר:
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 1ון, אני חושב שיפה שעה אחת קודם לקיים עליו דיון2 אתם מפחדים של רמת השר

 2מההשלכות שלו2 אין לכם אומץ להתמודד עם התושבים, אתה מדבר הרבה מילים יפות 

 3 שאין בהם כלום2 

 4אין לנו  אנחנו ישבו ודיברנו עם כל תושב שרצה לדבר איתנו2 222  מר טל עזגד:

 5 שום222

 6כמו  "התוכנית הגרועה"ה ללמוד את התוכנית? ישבת עם ההנדס גב' רות גרונסקי:

 7 שאהרון כתב222

 8 באנו להנדסה2 באנו להנדסה וביקשנו לקבל מהנדסה דוח שמאי2   מר עידן למדן:

 9 התוכנית הלא רצינית, הלכת לשבת2  גב' רות גרונסקי:

 10דוח שמאי וגם לא222מקצועית מתבקש לקבל דוח שמאי שסותר את דוח  מר עידן למדן:

 11וניתנו בו זכויות2222באנו ואמרנו איך 222קיבלנו את תוכנית  8383יה בסיס לרשהשמאי שה

 12החניונים222 לא אני באנו לבקש את תוכנית החניונים222החנייה לראות איך זה מתבצע הדרג 

 13 המקצועי לא הציג את המסמכים האלה2 נקודה2 

 14 עידן אתה לא שומע? אתה לא שומע?  מר אבי גרובר:

 15 שיו תעלה2222לא אם אתה רוצה ל222עכ מר עידן למדן:

 16 אתה לא שומע2222 2יש מישהו אחר מר אבי גרובר:

 17 אמרת שאילתא22222 מר עידן למדן:

 18 אתה לא שומע שמישהו אחר מדבר?  מר אבי גרובר:

 19 זה נכון2  מר עידן למדן:

 20רק אתם, רק לשמוע את עצמכם מדברים זה  התרבות הדיבור שלכם שב מר אבי גרובר:

 221 אתם יושבים פה ובא בן אדם לדבר והנה222אני נתתי לגיא לדבר ואני עכשיו פשוט נורא

 22 מבקש לדבר ואתם תיתנו לבן אדם להשלים2 

 23צביע אתה לא תיתן, אנשים מצביעים יפה, אנתת גם לרותי, ואם אני  מר עידן למדן:

 24 מצביעים יפה ומבקשים רשות דיבור, אתה לא נותן רשות דיבור2 אתה מתנהג 2222

 25 הצעה 22222בבקשה2   בי גרובר:מר א

 26 יש לי זכות לעוד שאלה, או תגובה2 אז אני מבקש2  :אהרון אלמוג אסוליןמר 

 27 בבקשה עוד שאלה2   מר אבי גרובר:

 28אני חושב שהתשובה שלך היא במקרה הטוב מבישה,  :אהרון אלמוג אסוליןמר 
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 1וצה2 תודה רבה2 במקרה הפחות טוב היא שערורייתית2 אבל שכל אחד יתרשם איך שהוא ר

 2 הצעה לסדר2 

 3 זאת הייתה שאלה אני מבין2   מר אבי גרובר:

 4 לא זו הייתה הערה2  :אהרון אלמוג אסוליןמר 

 5 אה2 הערה2   מר אבי גרובר:

 6הודיתי לך על התשובה זה הכול2 חוץ מזה הערה קטנה  :אהרון אלמוג אסוליןמר 

 7 אבל2 

 8 הזאת2 אני מודה לך על ההערה המחכימה   מר אבי גרובר:

 9 

 10 

 )מצ"ב(202022463 הצעה לסדר של אהרון אלמוג אסולין מיום 12

 11 

 12קבוצת הנוער בכדורגל שפעילה במסגרת אגודת הספורט  :אהרון אלמוג אסוליןמר 

 13גביע המדינה2 בניגוד לקבוצות לשמנהל אותה אריק דורון, הגיעה לראשונה בתולדות העיר 

 14 אשר הצטיינות הינה מרכיב בקביעת222תחרותיות המתוגמלות בתמיכות של העירייה2 כ

 15בעיקר אחר שחווינו גביע עולם יוצא מן הכלל, מה  ,בקבוצת הנוער זה לא כך2 נראה לי נכון

 16ולכן אני חושב שראוי שהקבוצה הזאת תזכה לתגמול על  69משקלו הסגולי של שחקן בן 

 17לה2 אלא ילך אותו עיקרון של הקבוצות ה222רק שהתגמול הזה לא ילך לכסף לשחקנים חלי

 18כמו מחנה אימונים מיוחד לקראת פתיחת העונה  -לשיפור מה שאפשר לעשות בקבוצה

 19הבאה2 הצטיידות או כל תחום אחר שייראה למנכ"ל אגודת הספורט ולגורמים 

 20אני מבקש לעלות להצבעה הצעת החלטה שאומרת כך, מועצת העיר מאשרת  המקצועיים2 

 21הספורט במסגרת תקציב של השנה הזאת,  לאגודת ₪תוספת חד פעמים של מאה אלף 

 22, שיופנה כולו לקבוצת הכדורגל נוער, עבור תוספת מהותית בתחום המקצועי לפי 2463

 23שיקול דעתו של מנכ"ל האגודה והצוות המקצועי של מחלקת הנוער בכדורגל, צריך להגיד 

 24מאיפה לוקחים את התקציב הזה2 אז הבאתי לכאן, שלושה מקורות אפשריים, או 

 25ככל שיהיו וכמוצא אחרון מתקציב החינוך  גביההרזרבה של תקציב העירייה2 או מעודפי מ

 26 שהוא מאוד, מאוד2222

 27 אחד2 הדאגה שלך למחלקת הנוער בכדורגל מרגשת אותי2  מר אבי גרובר:
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 1 תתרגש2 מאה אחוז2  :אהרון אלמוג אסוליןמר 

 2 לא2 אני לא כל כך מהר בוכה2 אבל2  מר אבי גרובר:

 3אני עדיין חושב שתרומתי לספורט, כמה שאני לא מבין  :אלמוג אסולין אהרוןמר 

 4 בתחום הזה, בקדנציה הזאת לא יסולא בפז2 

 5  הבנתי2  מר אבי גרובר:

 6 על מה 222לא הבנתי2   מר גיא קלנר:

 7 אהבתי את זה2  מר אבי גרובר:

 8  הייתה ציניות זה2   מר טל עזגד:

 9 חבוי? לא הבנתי2 למה2 מה יש איזה אינטרס   מר גיא קלנר:

 10  מה2 כל דבר גיא2  מר אבי גרובר:

 11 לא2 למה אתה מרמז? רק2222  מר גיא קלנר:

 12  הוא222כל מה 2222 מר אבי גרובר:

 13אני לא מבין מה אתה אומר2 בן אדם מביא הצעה, מה לא בסדר   מר גיא קלנר:

 14 בזה? 

 15 כנראה שיש לו מידע אחרון 222  מר טל עזגד:

 16ת זה שכיש הצלחה בתחום המקצועי2 אז אריק כל הכבוד, תודה אמרתי א מר אבי גרובר:

 17רבה שהבאת לנו גביע לרמת השרון2 כמו שאתה רואה, כנראה שמחלקת הנוער מתנהלת 

 18בצורה טובה2 עובדה שהיא הצליחה להביא גביע2 כנראה שמה שמקבלים שם במהלך השנה 

 19עונה הראשונה בליגת העל ראוי וטוב והביא אותם להישגים האלה, אנחנו 222לא רע בכלל ל

 20שהם מתמודדים עם מחלקות נוער מאוד, מאוד, רציניות2 אמיתי, אני לא יודע איך 

 21להתייחס לדבר הזה ברצינות2 פתאום שלושה חודשים לפני בחירות2 זה כן בסדר להעביר 

 22כספים מעכשיו לעכשיו בדיון של חמש דקות במועצה ככה2 פתאום כן אפשר ככה להעביר 

 23זה נוח2 לא צריך לעשות בדיקה לעומק של כל הנושאים2 פתאום לא צריך  תקציבים כי

 24 כלום2 

 25 22בינינו2 אני לא מתמודד2  :אהרון אלמוג אסוליןמר 

 26 רוצים כותרת ו222  מר אבי גרובר:

 27 לא צריך כותרות2  :אהרון אלמוג אסוליןמר 

 28 לפני בחירות פתאום אפשר להעביר כספים222  מר אבי גרובר:
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 1 ואתה יכול גם מצידי ל222 :למוג אסוליןאהרון אמר 

 2אמיתי2 אין בזה שום דבר רציני2 זה סוג של בדיחה2 אתה רוצה   מר אבי גרובר:

 3 להתייחס לזה באיזה שהוא אופן? אין לנו מה להתייחס לזה2 

 4 אני רוצה להתייחס לזה 2  מר יעקב קורצקי:

 5 בבקשה2  מר אבי גרובר:

 6ון נכנס לעניין של קבוצת הכדורגל, ובהתחלה אני חושב שכן אהר מר יעקב קורצקי:

 7היה לו הרבה שאלות, ומההיכרות שלו עם מישהו מאוד רציני, בכדורגל הישראלי, לא יודע 

 8ולסבר את האוזן אבי2 מכבי חיפה  222הוא עבד איתו הרבה שנים איציק222מכבי חיפה? 

 29 ₪ה מיליון בשנה רק למחלקת הנוער2 מכבי תל אביב, עשר ₪משקיעה שבעה מיליון 

 10 עשרים מיליון מחלקת הנוער? 

 11 נו מה זה, מכבי חיפה ותל אביב?  גב' רות גרונסקי:

 12אז אני אומר שאנחנו רמת השרון הקטנה, עם תקציב של שש מאות  מר יעקב קורצקי:

 13 2 ₪אלף 

 14 יפה2 שאפו2  גב' רות גרונסקי:

 15למי 2 צריך לפרגן2 ואהרון העלה פה רעיון מצוין, למה לא לפרגן? כן מר יעקב קורצקי:

 16 2 לא יצא כלום אם אנחנו נותנים להם2 ₪שהצליח ועשו הצלחה ולתת להם מאה אלף 

 17  סביר לך משהו2 יעקב2 איעקב2 יעקב2 אני  מר אבי גרובר:

 18 יעקב תיזהר תיכף תינזף2 תיזהר2   מר גיא קלנר:

 19 לא2 אבל אני יכול לקבל כרטיס צהוב2  מר יעקב קורצקי:

 20 ייקחו ממך את מספר שלוש2 עזוב2  :וליןאהרון אלמוג אסמר 

 21 מה זה מספר שלוש?  מר יעקב קורצקי:

 22 על הזה של הכדורגל2 לא היית מספר שלוש? אה2 חמש2  :אהרון אלמוג אסוליןמר 

 23 חמש ה222 מר יעקב קורצקי:

 24 ייקחו ממך את החמש2  :אהרון אלמוג אסוליןמר 

 25 עקב, יעקב2 אני מקווה שפעם עשית את זה יותר י מר אבי גרובר:

 26 אני אשמח שזה יעלה2 וחברי המועצה יגידו מה הם חושבים2  מר יעקב קורצקי:

 27 יש לאגודת הספורט,  מר אבי גרובר:

 28 אני הייתי בטוח שאתה תשמח2  מר יעקב קורצקי:
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 1סביר לך מה העניין2 באגודת הספורט יש אנשי מקצוע איעקב, אני  מר אבי גרובר:

 2, פוליטיקאים מתחילים לחשוב שהם מנהלים יותר טוב שמנהלים את התחום הזה2 עכשיו

 3מאנשי המקצוע את הכדורגל ואת הכול, מהר מאוד זה מגיע למקומות מאוד שליליים, 

 4 ומאוד בעייתים2 

 5 ברת נכנסתם לכדורגל אז2 וזה222לא הייתי פוליטיקאי2222וזה שאתה וד מר טל עזגד:

 6ור2 יש הצעה לסדר2 בוא נצביע עד כאן  זה היה בסדר גמ :אהרון אלמוג אסוליןמר 

 7 עליה2 

 8אתה יודע מה2 אני, אני, עוד פעם אתם גוררים את השיחה פה2 אבל הדבר  מר אבי גרובר:

 9קודם כל לא באגודת הספורט אלא בקבוצה  ,היחידי שעשיתי במסגרת הפעילות שלי

 10גרת הבוגרת בכלל2 היו חובות לקבוצה הבוגרת2 אנחנו עברנו על החובות של הקבוצה הבו

 11 ו שם מפקחים על הפעילות של הקבוצה הבוגרת ו222נהכנס

 12 תשע מאות 222  מר טל עזגד:

 13ובאמת הקבוצה הבוגרת כרגע מתנהלת עם פיקוח ומתנהלת יפה2 ועושה  מר אבי גרובר:

 14פעילות2 לא קשור בכלל לאגף הנוער, אני בחיים לא קבעתי מי היה מאמן, מי יהיה 

 15הספורט יחד עם האנשים שמנהלים את מחלקת הנוער שחקנים, מה הם יעשו2 אם אגודת 

 16בשוטף חושבים שהם צריכים מחנה אימונים2 הם יודעים עם מי לדבר2 והם יודעים מה הם 

 17צריכים והם יקבלו את האמצעים האלה, והם מקבלים את האמצעים האלה2 אם היו 

 18ורה נורא חושבים שמה שמגיע להם, מאה אלף, אנחנו מנהלים את אגודת הספורט אבל בצ

 19טובה2 הם הגיעו לתוצאות מאוד יפות2 אתם רוצים לתת מאה אלף, ניתן מאה אלף2 לי זה 

 20 נראה על שלושה חודשים לפני בחירות2 לא באים עם הצעה כזאת2 זה בואו זה בשביל2

 21 )מדברים ביניהם(

 22 בצורה הזאת זה לא מתאים2  מר אבי גרובר:

 23ן שלך2 אני רואה את זה כפתיחת אתה רואה את זה בעי :אהרון אלמוג אסוליןר מ

 24עונה, וזה ההבדל בינינו2 אני לא מסתכל על השלושים באוקטובר2 הוא לא מעניין אותי2 

 25אני לא פה2 אני לא אהיה פה2 אני חושב שלפני תחילת עונה כשאפשר לתגבר קבוצה כדי 

 26ת לחנך למצוינות, כדי להמשיך את הקו הזה שהמועצה הזאת מברכת עליו, כשעל מצוינו

 27 נותנים תגמול אז זה בדיוק המקום לעשות את זה2 

 28אהרון2 אנחנו מברכים222מצד אתה אומר 222מצוינות2 וזה2 לא בנוער2 אנחנו  מר אבי גרובר:
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 1מחנכים למצוינות בגיל חמש2 ואם אתה רוצה לראות המשך הישגים של הנוער אז בוא 

 2רך הרבה מאוד שנים2 זה נתחיל, צריך להשקיע בנערים ובילדים וזה מערכת שעובדת לאו

 3 לא משהו שקורה רק במחלקת הנוער2 

 4אגודת הספורט מקבלת תקציב מכובד מאוד2 ופה ספציפית  :אהרון אלמוג אסוליןמר 

 5 קבוצת הנוער2 

 6הוא הציע כבר מאה אלף, ומאיפה שתיקחו מאה אלף2 אפשר להציע בעד  מר אבי גרובר:

 7 , עכשיו יתקיים דיון של שעה על מאה אלף2 עכשיו כל אחד יגיד לזהאבל זה לא2 כן נורית2 

 8 אז בוא תצביע2   מר טל עזגד:

 9 בוא תצביע2  :אהרון אלמוג אסוליןמר 

 10 לא2 זה סתם2 אין מה2  מר אבי גרובר:

 11 יש הצעה לסדר2 אז בוא תצביע2   מר טל עזגד:

 12אני חושבת אני דווקא מסכימה עם אהרון2 אני מסכימה עם  גב' נורית אבנר: 

 13באיזה  ₪אהרון, אני מצביעה בעד להעניק לבני הנוער שלנו את המאה אלף  ההצעה של

 14שהיא צורה כמובן שזה לא הולך אישי לשחקנים2 אני חושבת שהביאו כבוד גדול לעיריית 

 15רמת השרון2 בעיר שלנו פעם ראשונה שהנוער מביא גביע של המדינה2 אני חושבת שצריך 

 16גדול ואיזה חגיגה2 סליחה, חגיגה גדולה, לא  לציין2 לא זכור לי שעשו להם איזה אירוע

 17 יודעת2 

 18 לא2 לא2 לא2 תכננו ולא יצא2  מר יעקב קורצקי:

 19לא קרה שום דבר2 לא יודעת אולי אני טועה, אריק עשיתם איזה  גב' נורית אבנר: 

 20 אירוע גדול לכבודם, משהו גדול לכבודם2 לא יודעת אולי2 

 21 זה לא העניין2  מר עידן למדן:

 22שנייה2 אני אומרת אני בעד לתת להם מאה אלף מטעמי העיר2 לא  ית אבנר: גב' נור

 23יודעת איזה שהוא סכום2 מאה, מאה וחמישים, חמישים אלף, זה לציין את זה שהנוער 

 24 שלנו הביא גביע המדינה לרמת השרון2 אריק, אני מדברת אליך אז2 

 25אסביר לך מה הקטע2  נורית, נורית, נורית2 את יודעת מה הקטע2 אני מר אבי גרובר:

 26ואנשים כל הזמן, אנחנו כל כך אוהבים כדורגל ואנחנו כל הזמן מסתכלים על כדורגל יש 

 27ארבע קבוצות נוער בכדורסל, כל הארבע עלו ליגות, אליפויות, מה שאת לא רוצה2 למה 

 28 אנחנו לא מוסיפים מאה אלף לכל קבוצה2 
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 1 גביע המדינה?  גב' נורית אבנר: 

 2 לו ליגות, עלו ליגות2 ע מר אבי גרובר:

 3 אבי2 כשאני לקחתי את מחלקת הנוער, את כל אגודת הספורט  מר יעקב קורצקי:

 4 קבוצת הנשים בכדורגל2  מר אבי גרובר:

 5 במסגרת ועדת תמיכה2 סליחה2  רגע, רגע, אבל הקבוצות האלה מ222 גב' נורית אבנר: 

 6 )מדברים ביניהם(

 7 סגרת ועדת תמיכות זה נכנס2222אבי2 הקבוצות האלה במ גב' נורית אבנר: 

 8מה, מה  לא2 לא2 הנוער בכדורסל2 הנוער בכדורסל, מה, איזה תארים שם, מר אבי גרובר:

 9 היה בנוער? 

 10 שתי אליפויות2 בחורף2  :מר אריק דורון

 11 שתי אליפויות 222בנוער נו2 למה נותנים ל222קבוצה?  מר אבי גרובר:

 12 )מדברים ביניהם( 

 13 שווה בין אליפות גביע המדינה2 לא? זה הכי גבוה2 זה  גב' נורית אבנר: 

 14 נורית2 אליפות זה הכי גבוה2  מר אבי גרובר:

 15 יש פה שתי22222 גב' נורית אבנר: :

 16גביע המדינה לקח את הארבע המשחקים, ולקח את הגביע2 אליפות זה כל  מר אבי גרובר:

 17 גדול אליפות מגביע2  העונה2 זה לנצח ולא להפסיד כמעט כל העונה אף משחק2 הרבה יותר

 18 אבי, אז אולי באמת 2222לקבל 222שמישהו יגיע לאליפות   גב' נורית אבנר: 

 19זה לא רציני2 זה לא רציני2 אנחנו נותנים המון משאבים2 אנחנו על בסיס  מר אבי גרובר:

 20הישיבות שלנו, העבודה המקצועית שלנו סבורים שמחלקת הנוער מקבלת את מה שהיא 

 21ת את העבודה שלה2 22לחלק מאה אלף, יש עוד הרבה חבר'ה אחרים צריכה כדי לעשו

 22 כן אהרון2 שזכאים למאה אלף האלה2 בוא נו זה לא רציני2 

 23 הערה אחרונה2 אחד, אתה רשאי להצביע נגד2 זכותך2  :אהרון אלמוג אסוליןמר 

 24 לא עניין של נגד2 לא הולך להצביע נגד2  מר אבי גרובר:

 25תיים, שתיים2 אני מתחייב אחרי שאני אלמד את מה ש :אהרון אלמוג אסוליןמר 

 26 שעכשיו אמרת לגבי האליפויות, ל222אתה צריך סדר בישיבה הבאה בעניין הזה2 

 27 עוד מאה אלף, ועוד מאה אלף ועוד מאה אלף2  מר אבי גרובר:

 28 אני לא אמרתי מאה אלף2  :אהרון אלמוג אסוליןמר 
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 1 אולי אפשר לחלק את זה2  גב' נורית אבנר: 

 2 בוא נלמד את זה2 בוא נלמד את זה2  :אהרון אלמוג אסוליןמר 

 3 אהרון, אהרון2  מר יעקב קורצקי:

 4שנייה2 אני לא נחשפתי להישגים האלה2 לזה נחשפתי  :אהרון אלמוג אסוליןמר 

 5 כי222ו22הגביע ואני חושב שזה 

 6ם אלף2 הוא קבע את זה2222ועכשיו סיפרתי לו אז עוד מחלקים עוד מאתיי מר אבי גרובר:

 7 לא עובדים ככה2 זה שוק, זה נראה כמו שוק2 זה לא נראה כמו 222222אחר כך22222

 8 2222לא היה שוק2  מר עידן למדן:

 9אני חייב להעיר הערה2 זה אל תעשה מזה שוק2 כי אתה הבאת   מר טל עזגד:

 10 לפה, את קבוצת הכדורגל עם הגביע, בישיבת מועצת העיר2 

 11 נכון2 כן2  מר אבי גרובר:

 12קיבלנו אותם בכבוד רב2 אתה עשית מזה בשביל הצילומים כמו   טל עזגד: מר

 13 שעשית2 אז אל תבוא עכשיו בטענות ותגיד2 שבאים אנשים ורוצים לתגמל2 

 14 אני אומר לך2  מר אבי גרובר:

 15 אם היית מביא את הכדורסל לפה, יכול להיות שהיינו מבקשים2222  מר טל עזגד:

 16אותה חשיפה לכולם יכול להיות שהיינו יודעים את  אם היית נותן גב' שירה אבין:

 17 הכול2 אבל תעשה בדיקה2 יכול להיות שיש בה חסר, 

 18 אתם לא נמצאים2 אתם לא יודעים מה הולך2  מר אבי גרובר:

 19  אתה הולך על בני נוער, 222לתגמל2  גב' שירה אבין:

 20 זה התירוץ, אתם לא נמצאים2   מר גיא קלנר:

 21 שו את זה פה לפני, מה 2222שנים ע גב' שירה אבין:

 22קודם כל שבא כאן, הכול פה שליפות פה בתוך הישיבה2 אתם לא מוכנים  מר אבי גרובר:

 23ל222אהרון חבר בדירקטוריון, בוועד המנהל של אגודת הספורט לא? זה המקום לנהל את 

 24 הדיון הזה2 

 25הדיון בתוך  זה המקום לנהל את הדיון בצורה תקציב2 זה המקום לנהל את מר עידן למדן:

 26 התקציב2 

 27היו לא מזמן ישיבות על התקציב לא דיברתם על הדברים האלה2 יוני עבר,  מר אבי גרובר:

 28 ביוני עבר, ביוני כבר היה את הזה2 
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 1 למה לא שמים 222אחרי2  מר עידן למדן:

 2אני ממש מצטער להעיר לך, אבל כשאתה מדבר על מנהיגות, אז   מר טל עזגד:

 3ל שם2 אתה לא יכול לשלוח אותנו על כל שאילתא ועל כל 222לוועדה את הדיונים צריך לנה

 4 כזאת או לאגודה כזאת2 זה לא עובד ככה2 

 5 אבל עובדה שאתם לא יודעים את כל הנתונים2  אז 2222 מר אבי גרובר:

 6 אנחנו לא יודעים2 תביא נתונים לפה2 אז אולי 222  מר טל עזגד:

 7ליפות2 ביום חמישי פתאום הצעה לסדר, או ככה אתם עושים פה כל מיני ש מר אבי גרובר:

 8  זה2 זה לא רציני2 מה גיא, כן גיא2 בוא תספר לנו מה אתה רוצה2 מה גיא? 

 9 מה2 זה טיפול פסיכולוגי עכשיו?   מר גיא קלנר:

 10  יאללה גיא, כן גיא2  מר אבי גרובר:

 11 סביר לך למה, כי לפחות אתראה אני קיבלתי2 אני   מר גיא קלנר:

 12  ספר לי2  גרובר: מר אבי

 13הנה אני מספר לך2 בתוך חלק מתומכיך וחבריך, הושרשה איזה   מר גיא קלנר:

 14שחברי המועצה, סלש, אופוזיציה2 הם אנשים שכל הזמן תוקעים מקלות שהיא תפיסה 

 15בגלגלים של ההתנהלות העירונית2 ותראה איזה קסם2 כל ההחלטות הגדולות שהצלחת 

 16ית הזאת, הן החלטות שהעברת פה שתשעה אנשים נתנו לך להעביר עם האופוזיציה הנורא

 17 להעביר אותם2 

 18   2ןלא כול מר אבי גרובר:

 19 222מרחוב החרושת  מר גיא קלנר:

 20  הרוב לא2  מר אבי גרובר:

 21ואיפה השיפוצים בבתי הספר, ואיפה כניסה לימין דרך שיפוצי   מר גיא קלנר:

 22 קיץ, דרך כל מה שאתה צריך2 אם 222רוצים2 

 23  לקיים את ה2222 ידן למדן:מר ע

 24אני מדבר פה בעיקר על חברים2 אם היינו רוצים להיות כאלה רעים   מר גיא קלנר:

 25 כמו שמנסים לצייר אותנו שלא תחשבו, אנחנו גם בני אדם2 

 26אז היית עכשיו2 זה 222אל תעשה הצגות אתה יודע את זה טוב  גב' רות גרונסקי:

 27  מאוד2 

 28 י בבקשה2 אל תפריעי ל  מר גיא קלנר:
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 1של קרואה כבר משרד הפנים אמר לך את זה2 היית עכשיו בוועדה  גב' רות גרונסקי:

 2 2222ומנהל 222העיר וכיף בשיחה ו22222

 3  הוא אמר את זה גם אז2  מר עידן למדן:

 4 אמרתי את זה גם אז2 ו222222  מר גיא קלנר:

 5  הוא אמר את זה גם לך2  מר עידן למדן:

 6 ה לך נוח2 כי לא הי  מר גיא קלנר:

 7  הוא אמר את זה? מה אתה אומר?  גב' רות גרונסקי:

 8  222כן2 כן2 כי בסוף  מר גיא קלנר:

 9 אמרת כן ועובדה שבאת והרמת את היד2 אחרי שאיימו עליך2  גב' רות גרונסקי:

 10  לא2 לא2 היא לא2 זה בסדר שהיא תדבר2  מר עידן למדן:

 11שחברי המועצה האלו, אותם אני רוצה לומר2 אני רוצה לומר   מר גיא קלנר:

 12פשרו לך לעשות כמעט כל פעולה שרצית ברחבי העיר2 יתשעה נוראים במירכאות, בעצם א

 13ובמקום לזרוק עלינו קיטונות של אבנים ורוע, אפשר היה לחבק אותנו ולזרוק את 

 14ומית אמיתית לא הייתה מרשה לך לעשות פסיק בטח לא בשנת עהפרחים2 כי מועצה ל

 15ום להתהדר בנוצות ולזרוק עלינו את כל האבנים, היה מצופה ממנהיג , אז במקבחירות

 16מבן אדם שרוצה לשמור על תרבות דיבור2 מבן אדם שמוביל דרך להגיד הייתה לי 

 17אופוזיציה אבל הם היו שותפים שלי, לכל דבר טוב שקרה פה בעיר ועל זה אני מוחא להם 

 18ה מתריס, אתה מכניס קבוצה כפיים2 ובמקום זה מה שאתה עושה בכל נושא ונושא את

 19בקבוצה, כמו שהיה בנושא תקן החנייה2 בא עכשיו חבר מועצה עם ראות פרודוקטיבית 

 20וחיובית על רקע משהו מאוד מיוחד שקרה בשנה האחרונה בעולם הספורט של רמת 

 21, כי 2222אנחנו ₪השרון2 יוצא דופן בכל קנה מידה, בא ממקום טוב וחיובי לתת מאה אלף 

 22קלות בגלגלים, אז הוא בא להיטיב עם ציבור מסוים2 גם זה לא טוב2 עכשיו לא נשים מ

 23אתם רשלנים ושוק, ואני לא יודע מה2 אז תחליט אדוני ראש העירייה, איך אתה רוצה 

 24לנהל את הדבר הזה כי אנחנו איבדנו את הדרך בהקשר הזה2 ואני חושב שזה לא הוגן2 ולכן 

 25 נצביע בעד2 

 26  כמה תיתן לי לדבר2  בוא נראה מר אבי גרובר:

 27 222מה ששאלתי אגב בהקשר2222  מר גיא קלנר:

 28 222האנדרטה, מה הייתה שם שאלה2  מר אבי גרובר:
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 1 אני לא יודע, אתה מדבר במילים כאלה פרובקטיבי, ו2222 מר יעקב קורצקי:

 2 לדבר אתה יודע גיא2 זה אין מה לעשות2  גב' רות גרונסקי:

 3את השאלה2 אני שמעתי 2222יעבור כרגיל אבל לא כל כך  הצלחתי לאבד שם מר אבי גרובר:

 4  שמתי לב מה השאלה2 

 5 אני גם כותב נאומים2 אם אתה רוצה2   מר גיא קלנר:

 6  אתה כותב נאומים?  מר אבי גרובר:

 7 אם תרצה, אכתוב לך2   מר גיא קלנר:

 8 בינתיים אני2222 מר אבי גרובר:

 9שיו2 אהרון, שאלה אחת אם אתה איזה222ואהרון מבסוט פה עכ מר יעקב קורצקי:

 10 עונה לי, אני עכשיו כולם מרימים ידיים2 איך קוראים לשחקן בין התשע עשרה שהוא22222

 11 2 איזה נאום תכתוב לו  גיא2 איזה נאום תכתוב לו2 מר רפי בראל:

 12 אפשר לשאול משהו, אפשר להגיד משהו?   :תושבת

 13 ש"ח?  לא2 בעניין של הכדורגל עם מאה אלף מר אבי גרובר:

 14 לא2 לא2   :תושבת

 15אנחנו בדיון על זה עכשיו2 על תקן חנייה יש גם הצעה לסדר בעניין2 תוכלי  מר אבי גרובר:

 16 להתפרץ אז2 

 17 זה הנושא הבא2  מר עידן למדן:

 18כמו שאת רואה2 אני מפרגן בדיון, ונותן לאנשים לדבר קצת2 חלק  מר אבי גרובר:

 19תה נותן לכולם כל כך לדבר וזה2 אני מאמין מהאנשים שעובדים איתי, אומרים לי למה א

 20אפשר לשחרר, לא צריך להיות כל כך קשים בעניין הזה2 הכול בסדר 2 הכול בסדר2  שזה22222

 21אז המועצה הזאת, אתה יודע מה, אתה ככה זה אנחנו באווירת סוף קורס, אז אנחנו אולי 

 22מה להביא ומה לא  ככה אולי נשחרר טיפה, אז המועצה הזאת, אני כראש העיר, ידעתי

 23להביא למועצה2 ניסיתי מאוד להביא לפה נושאים שהם באמת נושאים עקרוניים, ופחות 

 24נושאים שהם שנויים במחלוקת, ואני אומר לך שהיו עוד הרבה דברים, היו דברים שבהם 

 25התעקשתי ולא הלכתם ולדעתי מהותיים2 והיו הרבה דברים שהבאתי לפה, כשנכון 

 26  החרושת שהולכים לעשות את הכניסה והיציאה ממורשה2 שהנושא החשוב, רחוב 

 27 לא רק רחוב החרושת2   מר גיא קלנר:

 28אז אני חוזר עליו2 זה באמת נושא חשוב ועושים  ,הבאת אותו, אמרת אותו מר אבי גרובר:
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 1ומתית לא להביא לפה דווקא בגלל שאני באמת במועצה הלע עבודה2 אני משתדל מאוד

 2מדי, לא להביא לפה נושאים שהם פוליטיים מדי2 אני מאוד נושאים שנויים במחלוקת 

 3מנסה ללכת באמת על הנושאים העקרוניים החשובים2 זה גם חלק, אתה קורא לזה, איפה 

 4דרך אגב,  22 הבאתי לפה את הנושאים ונצמדתייבזה המנהיגות של 2המנהיגות שלך, אז כן

 5מאוד להיצמד לתוכנית הזאת, אתה יודע אנחנו זה, נבחרתי על בסיס תוכנית ואני מנסה 

 6  ולהקצות את הלא הרבה כסף שיש לעירייה, לנושאים האלה העקרוניים2 

 7 זה מתאים2 אנחנו עוזרים לך לעשות את התוכנית2   מר גיא קלנר:

 8 עכשיו אני שמח שאתה, אתה מודה2 אני שמח שאתה מודה2  מר אבי גרובר:

 9  זה לא לו2 זה לעיר2  גב' רות גרונסקי:

 10 לא2 אני אומר2222  קלנר: מר גיא

 11  הוא רק 2222אתה עובד בשביל התושבים2  גב' רות גרונסקי:

 12מה את אומרת, גם אנחנו עובדים בשביל התושבים2 ולעיתים   מר גיא קלנר:

 13 ההשקפות שונות2 

 14 רותי אני מסתדר2  מר אבי גרובר:

 15  222עם הרבה מאוד2  מר עידן למדן:

 16 לבים 222עם התוכנית2 כאילו ראש העיר2 אתה זוכר שם את הש  מר גיא קלנר:

 17  באמת אני מסתדר2 בוא, בוא2  ,באמת מר אבי גרובר:

 18 222בחרו, ואנחנו 22222  מר גיא קלנר:

 19  גיא2 גיא2 גיא2 זה ישיבת  מועצה2 גיא זה ישיבת מועצה2  מר אבי גרובר:

 20 רגע אתה זוכר שחששת   מר גיא קלנר:

 21 אבל אמרת, אמרת ש222 מר עידן למדן:

 22  אתה מכיר את ה2222 מר אבי גרובר:

 23 יוגב?   מר גיא קלנר:

 24 יוגב דרך אגב היה222 הוא איש שיש לו את הדעות שלו ואת העמדות שלו2  מר אבי גרובר:

 25 דמוקרט רגע לא2  רגע מר עידן למדן:

 26ולא תמיד הוא ידע ל222זה יש לו את העניינים שלו, הוא יודע מה אומר2 אני  מר אבי גרובר:

 27לראות אותך אומר לו2 ואותו אומר משהו שהוא לא מאמין בו2 בוא2 יש פה אנשים רוצה 

 28מספיק דעתניים בחדר2 הם יודעים להגיד מה שהם רוצים איך שהם רוצים2 הם לא 
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 1עובדים222מלמעלה תאמין לי2 בסדר2 וחבל שאתה כל הזמן מנסה2 להכניס לי כל מיני 

 2  מילים לפה2 

 3  פנית אלי, אז אני פונה אליך חזרה2 אני מנסה? אתה   מר גיא קלנר:

 4 אני פניתי אליך?   מר גיא קלנר:

 5נסה לחזור על2 באיזה שהוא מקום אני אגיד לך, גיא אני עוד פעם א  מר אבי גרובר:

 6מה הבעיה שלי, עם הקטע הזה2 אין לי בעיה לתת עוד מאה אלף לכדורגל2 אם אתם 

 7  ונים שמתגלגלים שם2 רים של מיליייחושבים שתקציב העירייה, יש שם ספ

 8 יש שם2  ₪מאה אלף   מר גיא קלנר:

 9אם אתם חושבים שמסתובב שם מאה אלף, דין פרוטה כדין מאה אומרים2  מר אבי גרובר:

 10כסף, ושאנחנו יכולים לחלק אותו, אני אומר לך שאם יש מאה אלף, מיותרים בתקציב, 

 11אנחנו צריכים לעשות, או אני מבטיח לך אפרופו דיון על הסמים או אפרופו שיפוצים ש

 12פרויקטים שיש לחברה הכלכלית וכל מיני דברים כאלה אחרים, אני לא בטוח שמה שהכי 

 13 דחוף עכשיו זה מאה האלף האלה בשביל מחלקת נוער2 

 14 אם הילדים שלנו2222 גב' נורית אבנר: 

 15 )מדברים ביחד(

 16ואני רואה2 יש פה כל בחינוך מיוחד2 יש שם כל כך הרבה דברים  222 משקיע מר אבי גרובר:

 17 כך הרבה2 הילדים שלנו 

 18 כולם עסוקים בספורט, 2222ולסמים ואין 2222 גב' נורית אבנר: 

 19 תקציב אגודת הספורט2  מר אבי גרובר:

 20 לא2 אני לא מסכימה איתך2  גב' נורית אבנר: 

 21 נורית2 תקציב אגודת הספורט2  מר אבי גרובר:

 22 תך לא2 אל2 לא2 אני לא מסכימה אי גב' נורית אבנר: 

 23 כמעט השנה2  ₪עלה במיליון  מר אבי גרובר:

 24 אדוני ראש העיר2  גב' איריס קלקא: 

 25הרבה מאוד לקחו ל222מקצוע222נעשה 222להיות2 הרבה מאוד הקבוצות  מר עידן למדן:

 26 ה222רוצים לתת 2222גם לא טוב? 

 27 2 אולי הם, תפרגן להם2 נכון2 תפרגן2 הוא חותם על אמנה גב' נורית אבנר: 

 28 22את הדיון הזה ככה2 זה לא ככה עובד2  מר אבי גרובר:
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 1 הוא חותם הוא חותם על אמנה2 222שלא שותה, שלא זה2  גב' נורית אבנר: 

 2 אבל זה מה קשור למאה אלף הזה2  מר אבי גרובר:

 3 זה קשור2 לא2 2222שהילדים שלנו 22בספורט2  גב' נורית אבנר: 

 4ית המאה אלף האלה עם כל הכבוד לא הולכים כדי, נורית2 המאה אלף2 נור מר אבי גרובר:

 5 הולכים פה בשביל איזה מחנה אימונים או משהו2 222שצריך2 

 6 222לא2 זה 2222לילדים2222על הספורט2  גב' נורית אבנר: 

 7 נורית2 זה לא עובד ככה2  מר אבי גרובר:

 8 אבי2 אפשר להצביע על זה2 הבנתי את הדרך שלך2  גב' איריס קלקא: 

 9שאני שלא יגיד עידן רוצה להגיד משפט2 אני אתן לעידן להגיד משפט,  גרובר: מר אבי

 10 סותם לו את הפה2 

 11 באמת2 מצביעים יפה2 ומחכים יפה2  מר עידן למדן:

 12 בבקשה עידן2  מר אבי גרובר:

 13 אחד2 מזמן, מזמן, דיברנו ועוד בתחילת הקדנציה2  מר עידן למדן:

 14 זה לא עובד ככה2  אי אפשר ככה לנהל דיון, מר אבי גרובר:

 15 אדוני ראש העיר אתה מקשיב?  מר עידן למדן:

 16 אני מקשיב2 מר אבי גרובר:

 17תודה2 מזמן, ועוד בתחילת הקדנציה דיברנו בין השאר על קיצוץ לקבוצות  מר עידן למדן:

 18המקצועניות ותעדוף האגודה2 אנחנו באמת התחלנו לתעדף את האגודה2 התחלנו לתת 

 19קיצוץ בקבוצות המקצועניות, לטעמי לא קיצוץ מספק2 גם בתוך הרבה מאוד כסף ועשינו 

 20האגודה אנחנו נותנים הרבה כסף ומשקיעים בין השאר בקבוצות החצי מקצועניות, כאלה 

 21שמטופלות דרך האגודה2 בא אהרון עם רעיון, רעיון טוב, רעיון מקובל, רעיון מכובד, רעיון 

 22תעדף את הכדורסל, היו לנו פה דיונים2 נכון ולא בתקציב גדול2 כל דברים שאמרת האם ל

 23אני בדרך כלל עמדתי וביקשתי תמיד לתעדף יותר את הכדורסל בסוף זה הלך יותר 

 24לכדורגל, העובדה היא שהכדורגל הגיע להצלחות וזה בסדר וזה נכון וזה יפה, עכשיו אפשר 

 25לתת לו את מאה האלף השקלים האלה2 לא מדובר פה בהרבה מאוד כסף2 מדובר פה 

 26בקבוצה שהגיעה להישגים יפים2 מדובר פה בהמשך טיפוח  הנוער2 הדיון הפנימי שאתה 

 27אומר אם אנחנו צריכים גם לנערים לתת וגם לכדורסל לתת, נשב שוב נשב שוב באגודת 

 28הספורט בדירקטוריון ושם נוכל להחליט שאנחנו נותנים יותר כסף מתחום לתחום או 
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 1רון הוא רעיון מקובל ומכובד ונכון2 כמו שידענו מתחום לתחום2 כרגע הרעיון שאומר אה

 2 לתת לבנות, בכדורסל, לקבוצה הנוספת, ככה נכון שנעשה וכרגע2 וזה הכול2 

 3אז אני אגיד לך מה אני מציע, אז אני אגיד לך מה אני מציע, אהרון, בוא  מר אבי גרובר:

 4 תצטרף אלי2 

 5 כל האמירות2  מר עידן למדן:

 6 יכולים להיות פה עד עשר בלילה2 אנחנו  גב' נורית אבנר: 

 7אנחנו נקציב עוד מאה אלף לכדורגל, לנוער בכדורגל ועוד מאה אלף לנוער  מר אבי גרובר:

 8בכדורסל2 לטובת אם כבר עושים, אז נעשה את זה שווה2 כי בכדורסל הם לקחו מספיק 

 9תארים2 אני כראש העיר התפקיד שלי למצוא את המקור לזה2 יכול להיות שמתוך 

 10 ווחים של 22שרונית ומזה2 אני מציע לתת הר

 11 תביא הצעת החלטה כמו שצריך2  מר עידן למדן:

 12 מאה אלף ומאה אלף2 מקובל עליך אהרון?  מר אבי גרובר:

 13 לא2  :אהרון אלמוג אסוליןמר 

 14 לא?  מר אבי גרובר:

 15אני חושב שהנושא הזה צריך להגיע להצעה לסדר אחרי  :אהרון אלמוג אסוליןמר 

 16תה אומר שיש הישגים2 זה נזרק פה2 אתה מעיר לנו, שאנחנו 222אנחנו שנלמד, א

 17 מוכנים222כלאחר יד2 

 18 אתה לא מאמין שיש הישגים?  מר אבי גרובר:

 19אני לך לא מאמין להרבה מאוד דברים2 ובוודאי שאני  :אהרון אלמוג אסוליןמר 

 20 אבדוק אותך2 

 21 יטיקה2 הרי פתחת ואמרת שיש פה שוק ושיש פה פול מר עידן למדן:

 22 אבי2 מה בוער? יש לך חודש הבא2  גב' איריס קלקא: 

 23 יותר  פוליטיקה מהצעה שעשית עכשיו, אני222לא מגיע לשולחן הזה2  מר עידן למדן:

 24אני מבקש להצביע להצעת החלטה שלי, כי אני חושב שהיא  :אהרון אלמוג אסוליןמר 

 25 אם יתברר, אם ימצא שיש  נכונה2

 26 ויוני ככה2 זה לא שו מר אבי גרובר:

 27 אז אל תצביע בעד2  :אהרון אלמוג אסוליןמר 

 28 בספטמבר2  מר עידן למדן:
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 1 אני לא מחייב אותך2  :אהרון אלמוג אסוליןמר 

 2 בספטמבר אתה יכול להביא, אנחנו יכולים להביא הצעה  מר עידן למדן:

 3עשה את שיעורי הבית2 אאני מבטיח שעד ספטמבר אני  :אהרון אלמוג אסוליןמר 

 4 עלה את זה2 אם זה ימצא ראוי לטעמך תעלה את זה2 אזה ימצא ראוי לטעמי אני ואם 

 5 222לכדורגל? ₪למה אלף  ?:

 6אני לא יודע על מה אתה מדבר עזוב אותי עכשיו כרגע2 אני  :אהרון אלמוג אסוליןמר 

 7 מבקש להצביע להצעת החלטה הזאת2 

 8 דה רבה2 ההצעה הבאה2 מי בעד? נמנע, או קי2 מי נגד2 מי נמנע? תו מר אבי גרובר:

 9אבי המסר2 שעובר הוא החשוב2 לא מאה האלף2 המסר  :אהרון אלמוג אסוליןמר 

 10 שעובר אני חושב שהמסר הזה אומר שיושבים אנשים שאחראים על התקציבים ויודעים2 

 11 טוב2 אהרון, אהרון2  מר אבי גרובר:

 12 ויודעים לתת  :אהרון אלמוג אסוליןמר 

 13שג מה אנשים שיושבים על תקציבים2 באמת2 אין לך מושג מה אין לך מו מר אבי גרובר:

 14 הולך פה ב2222

 15 אהרון, אהרון2  מר יעקב קורצקי:

 16 הצעה לסדר2 222 :אהרון אלמוג אסוליןמר 

 17אני יכול להגיד עוד חצי מילה: ראש העיר, ראש העיר לטעמי  מר יעקב קורצקי:

 18חשוב אבי גרובר2 זה אני חושב ש ולשיטתי שהכי, הכי נתן והעניק לספורט ולכדורגל זה מר

 19 יאמר פה2 ש

 20לדעתי הוא צריך לעמוד בתור אחרי רוכברגר שנתן ארבעים  :אהרון אלמוג אסוליןמר 

 21 לכדורגל2  ₪מיליון 

 22 לא2 לא עניין של ספציפית2  מר יעקב קורצקי:

 23 זה בדיוק ככה2 מה אתה רוצה2  :אהרון אלמוג אסוליןמר 

 24 כשיו כדורגל2 אתה רואה רק ע מר יעקב קורצקי:

 25 זה שמונה מיליון222זה  :אהרון אלמוג אסוליןמר 

 26קרו2 יש פה יקרו, מאאחד אמר לי פעם, אתה רואה מקצוע, אני מ מר יעקב קורצקי:

 27כל הספורט והוא חולה ספורט2 הוא יודע מה2 הוא חי את הספורט וזה צריך להיאמר גם 

 28 יוצא דופן והיה צריך 222 כן2 אבל222
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 1אנחנו בשנים שלי הקפצנו את הא222לאגודת הספורט ואנחנו נמשיך לעשות  מר אבי גרובר:

 2 את זה, כי אנחנו מאוד מאמינים בספורט2 אבל הכסף אצלי2 הכסף הציבורי2 

 3 כי אנחנו לא2 כולנו לא2   מר טל עזגד:

 4 הולך כמה שיותר על222הוא שואל אותי אני עניתי2 הצעה על סדר הבא2  מר אבי גרובר:

 5צריך לתת נותנים שזה בדיוק הדברים שגיא אמר2 אם רוצים אז נותנים, וכ ן:מר עידן למד

 6 ותומכים2 

 7 אין מה לעשות2  מר יעקב קורצקי:

 8 

 9 

לאגודת הספורט במסגרת תקציב  ₪ההצעה לתוספת חד פעמית של מאה אלף : החלטה

 , שיופנה כולו לקבוצת הכדורגל נוער התקבלה ברוב קולות24632

 10 

 11 

 )מצ"ב( 202022463הרון אלמוג אסולין מיום הצעה לסדר של א62

 12 

 13 ההצעה הבאה בבקשה2  מר אבי גרובר:

 14במועצה או בוועדה לתכנון הצעה לסדר בעניין קיום דיון  :אהרון אלמוג אסוליןמר 

 15ובנייה, בעניין תקן החניה בפרויקטים ש222דיון בנושא הזה2 התקיים ביוזמתך, אבי2 

 16לטעמי2 הדיון היה קצר, שטחי, טעון מאוד ולא בישיבת הוועדה בשישה עשר ביולי2 

 17מעמיק2 יתרה מזאת הוזמן על ידי משרדים שנועדו להשפיע בדרך לא ראויה על חברי 

 18הוועדה2 כאן המקום לומר בצורה פומבית את מה שאמרתי בצורה פרטית לכל אחד ואחת 

 19 מהאנשים במינהל ההנדסה2 אני מתנצל על ההערות שהערתי כלפיכם2 קיבלתם את

 20ההתנצלות2 אני מודה לכם על זה2 אני רוצה שגם תהיה פומבית ולכן אני אומר אותה גם 

 21כאן2 בניגוד למה שאתה חושב, כן ישבתי עם מהנדסת העיר, ומכאן נולדה גם ההצעה 

 22לסדר הזה2 ההצעה לסדר הזאת באה ואומרת הנושא הוא חשוב מאוד2 הנושא הוא ראוי 

 23ן כאשר הוא נגוע בפוליטיקה2 ההצעה לסדר הזאת יותר לדיון2 אבל הנושא איננו ראוי לדיו

 24מאשר היא הצעה לסדר קונקרטית, היא הצעה לסדר ערכי שבה אומרת שמועצת העיר 

 25חייבת כל מועצה שלא תיבחר אחריה2 לקיים דיון מעמיק בנושא הזה2 אחרי שהיא תשמע 
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 1ודה המאומצת ותלמד טוב, טוב, טוב את מה שמינהל ההנדסה הכין, וגם מתוך כבוד לעב

 2שהם עשו, ולקיים את הדיון הזה כאן, ואם זה לא יהיה בקדנציה הזאת מה שסביר מאוד 

 3שלא יקרה שיבוצע על ידי המועצה הבאה שתיבחר2 אבל הדיון הזה חייב להתקיים2 ולכן 

 4אני מעלה כהצעת החלטה את מועצת העיר מחייבת קיום דיון בנושא תקני החנייה 

 5נית בפורום שיימצא ראוי לכך ובמועד, אני מוסיף כאן שוב, על בפרויקט ההתחדשות העירו

 6מנת לקבל החלטה נטולת פניות פוליטית2 הנושא הזה הוא מספיק חשוב2 הוא נוגע בעצם 

 7לחזות העיר ולעתיד העיר, ומכאן אני מעלה אותו, ושוב ההצעה הזאת היא יותר הצעה 

 8ולכל ראש עירייה שיבוא אחריה2  ערכית שנותנת מחויבות שלטונית נקרא לזה, לכל מועצה

 9 תודה רבה2 

 10קודם כל לפי נהלי סדרי אגודה של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה רמת  מר אבי גרובר:

 11בסדר היום של הוועדה המקומית2 זה אושר  sayהשרון, למועצה, למועצת העיר אין שום 

 12שום משמעות פה לפני חודשים ספורים2 לכן כל החלטה שמתקבלת פה במועצה אין לה 

 13חוקית לעניין הוועדה המקומית2 אחד2 שתיים, עוד פעם, מינהל ההנדסה, הכין את החומר 

 14בצורה מאוד מפורטת אתם מוזמנים לגשת להנדסה2 לא פוליטי, מקצועי, לגשת להנדסה 

 15מה שאני יודע אף אחד מכם לא עבר על המצגת הזאת לפי ולעבור איתם על הדברים2 

 16-חומר שלה2 הישיבה של הוועדה המקומית אמורה להתקיים בבצורה מקיפה ולמד את ה

 17, ולדעתי זה יוצא לפחות עוד שבועיים2 יש לכם זמן לעבור על החומר, ללמוד את 2823263

 18החומר, לשאול את כל השאלות שאתם רוצים2 להבין את כל הנתונים2 אם תעשו את זה 

 19הזה התקבלה החלטה  מספיק מוקדם ואני אמרתי בישיבה הקודמת שהתקיימה2 ובנושא

 20לא לאשר את התקן2 אמרתי אז בצורה הכי מפורשת, שאני מבקש מכם לגשת לאגף 

 21ההנדסה2 כי אני ידעתי שיש כאן את החומר בצורה מאוד רצינית2 כל הטעמים פה שאתה 

 22נותן, אגף ההנדסה הכין תוכנית מאוד רצינית ומסודרת2 הם לא שלפו סתם מספרים2 הם 

 23זמה הזאת2 זה משהו שבא מעבודה של חודשים אל מול יזמים, אל לא פתאום באו עם היו

 24מול הדיירים ברחוב2 תוך הבנת המצוקה, תוך הבנת הקשיים2 זה בא בתוך מהלך כולל, זה 

 25את המקומות לא בא רק תיקון תקן החנייה2 אנחנו קודם כל עשינו תוכנית שמסדרת 

 26ומות חניה2 אחרי שהעברנו את לבנייה של חניונים2 שבהם יהיה אפשר לבנות את אותם מק

 27שיש מקום איפה לבנות מקומות החניה, אישרנו פה קרן חניה שמאפשרת לנו לגבות 

 28  222מדיירים כספים על מנת לממן את אותם מקומות חניה2 ואני
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 1לאור זה ידעתם לשלוח את מי ששלחתם בשביל להסביר לנו ולשכנע אותנו,  מר טל עזגד:

 2 ה ידעתם לעשות2 הגענו מוכנים לדיון2 ושנשכנע את חברנו וזה2 כל ז

 3 הזה2  בחדרלמה היחיד  מר אבי גרובר:

 4אבל הדיון של תקן החנייה, אף אחד לא דיבר לפני, אז אל תשלח   מר טל עזגד:

 5 אותנו עכשיו ללמוד את שיעורי הבית2 

 6 סדר היום2 סדר היום2 זה היה ב מר אבי גרובר:

 7ר את התקן של 222חנייה, ידעת איך כשהיה לך נוח ורצית להעבי  מר טל עזגד:

 8 לשלוח את האנשים אלי2 

 9לא נותנים לו לסיים משפט  למה היחיד בחדר הזה שלא מסוגל, לא יכול, מר אבי גרובר:

 10סדר היום לוועדה המקומית, מופץ שבוע לפני הישיבה של הוועדה המקומית2 אתם  זה אני?

 11ן תקן חנייה2 נגיד לא אמרו לך מקבלים שבעה ימים קודם את סדר היום2 כתוב שם תיקו

 12כלום ושום דבר2 אתה רואה את הכותרת2 מה אתה לא יודע איפה נמצא מינהל ההנדסה2 

 13 אתה לא יודע את הטלפון שלהם? 

 14תגיד אתה שבוע תכננת לשנות את תקן החנייה בעיר רמת השרון?   מר טל עזגד:

 15יזמים, עם מחלקת אתה עובד על זה כמו שאתה אומר הרבה זמן2 עם התושבים, עם ה

 16ההנדסה למה לא פנו לאף אחד מאיתנו, למה לא הכינו אותנו2 למה לא קראו לנו להצטרף? 

 17למה2 כי היה לך נוח לעשות מחטף2 אבל כשרצית לשנות את לעשות את כופר החניה וכל 

 18הנושא הקודם שבועיים, שלושה לפני זה2 ידעתם יפה מאוד לשלוח את מי שצריך בשביל 

 19לשכנע אותנו, שנבוא לדיון ערוכים ומוכנים2 ולהצביע בעד2 אז בוא2 אתה עוד להסביר לנו, 

 20פעם עושה פה פוליטיקה זולה2 ואני לא בטוח2 ויכול היועץ המשפטי לענות על זה שאנחנו 

 21יכולים היום ערב בחירות לשנות מדיניות2 כי זאת מדיניות של עיר לשנות תקן חניה2 אז 

 22וכותרות2 אבל לא בטוח שאפשר לעלות את זה לדיון2 לא אנחנו פה עושים הרבה דמגוגיה 

 23לפני שלושה שבועות ולא בעוד שבועיים2 עו"ד יריב לוין אומר שכן2 יכול להיות שד"ר מיכה 

 24 בלום חושב אחרת2 

 25 פרופסור למשפטים בשבילך2  עו"ד מיכה בלום:

 26 עורך דין יריב לוין, פרופסור למשפטים ו22מספר שתיים2   מר טל עזגד:

 27אני שמח שאתה נהנה כל כך2 אני שמח שאתה נהנה כל כך2 הנושא הזה,  אבי גרובר: מר

 28הנושא הזה לדעתי הוא קריטי והוא דחוף2 וכשבאו אלי מינהל ההנדסה וביקשו להכניס 
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 1לתוך סדר היום ואמרו לי אבי, אנחנו מציעים לתקן את תקן החנייה, אז כן אישרתי 

 2כם שבוע לעבור על זה כדי ללמוד2 לא באתם בשבוע להכניס את זה לתוך סדר היום2 והיה ל

 3הזה2 עברו מאז שלושה שבועות מאז קיום הישיבה2 לא באתם לשבת על הדברים האלה2 

 4  עכשיו אתם מבקשים עוד פעם, עוד וועדה2 אני לא לגמרי הבנתי2 

 5 לא222ועדה2   מר גיא קלנר:

 6  עוד ועדה כאילו? איפה כן תדונו?  מר אבי גרובר:

 7 הוא לא הציע ועדה2   קלנר: מר גיא

 8 הוא לא הציע ועדה2 הוא הציע ש2   מר טל עזגד:

 9אז מה2 איך22 בעצם מה? מועצת העיר מחייבת קיום דיון2 איפה אתה רוצה  מר אבי גרובר:

 10 לדון על זה? 

 11 תקרא עד הסוף2  אלמוג: מר אהרון אסולין

 12 בקדנציה הבאה2  עו"ד מיכה בלום:

 13 ב בקדנציה הבאה2 הוא לא כות מר אבי גרובר:

 14 מיכה אפשר לדון על זה222לא אני שואל באמת2   מר טל עזגד:

 15 222הבא2  עו"ד מיכה בלום:

 16 לא2 אני שואל באמת2   מר טל עזגד:

 17 בפורום שיימצא ראוי2 מה הפורום שיימצא ראוי יותר מהוועדה המקומית2  מר אבי גרובר:

 18 תשמע מה אומר לך מיכה2   מר טל עזגד:

 19 222עניינית2 מדיניות2  לום:עו"ד מיכה ב

 20עכשיו אם אתם לא רוצים, עוד פעם אתם לא רוצים להצביע בעד הדבר  מר אבי גרובר:

 21  הבאה2 לקדנציה הזה, אתם רוצים להשאיר אותו 

 22אנחנו רוצים להצביע בעד, אבל אנחנו רוצים דיון רציני2 אפשר   מר גיא קלנר:

 23 להגיד2 

 24  ון2 אתה לא יכול לקיים די  מר טל עזגד:

 25 לא כרגע, לא2 222ההצעה2   מר גיא קלנר:

 26 לקיים דיון אתה יכול222להצביע2  מר עידן למדן:

 27 דיון אפשר2   מר טל עזגד:

 28 לקיים דיון 2222 מר עידן למדן:
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 1 עוד פעם, אתה שומע2222   מר טל עזגד:

 2אתה לא מבין שבשביל ההחלטה הזאת יש השלכות  :אהרון אלמוג אסוליןמר 

 3מאוד לאמוד אותם2 קשה מאוד לבוא עכשיו ולהגיד עשינו שינוי פה, איך  רוחביות שקשה

 4הוא משפיע לרוחב כל העיר2 אני חושב כאחריות של כולנו צריכה להיות כזאת, שהדיון 

 5הזה לא נכון שהוא יתקיים שלושים יום, או שישים יום לפני הבחירות, לא נכון שהוא 

 6ות שהעיר הזאת לוקחת המועצה, מועצת יתקיים על ידי המועצה הזאת2 ראוי להתחייב

 7 העיר הזאת לוקחת התחייבות שלטונית כלפי המועצה הבאה2 זה הכול2 

 8 אהרון2  מר אבי גרובר:

 9 אין לכם אחריות לתושבים, למה שהם222   תושבת:

 10יש לנו אחריות ציפי2 ציפי יש לנו אחריות2 בגלל זה אני  :אהרון אלמוג אסוליןמר 

 11 מעלה 

 12 אחריות אתם מדברים על הרבה מאוד2 יש לכם  :תושבת

 13 ציפי2 תרשי לתת לך 2222  :אהרון אלמוג אסוליןמר 

 14 בבקשה2  :תושבת

 15אם לא הייתה לנו אחריות, לא הייתי מעלה את ההצעה  :אהרון אלמוג אסוליןמר 

 16הזאת לסדר2 הדחיפות של עוד שלושים יום, עוד שישים יום, עוד תשעים יום, אין  לה שום 

 17מדובר בהשלכות רוחביות על כל העיר2 פה האחריות שלנו2 כולנו הרי  משמעות כאשר

 18הרגנו את זה, במירכאות, הורדנו את זה2 ההצעה לא עברה2 יכולנו להמשיך לעבור את זה2 

 19על סדר היום2 אני חושב שהאחריות שלי אולי דווקא בגלל שאין לי עניין להמשיך במועצה 

 20ה הבאה לקיים דיון מעמיק כדי שהיא תבין הבאה2 זאת האחריות שלי לחייב את המועצ

 21את המשמעות2 כי היא זו תצטרך לשלם את המשמעויות2 וזאת המחויבות שלנו אלייך 

 SMS 2 22ואליך וגם לשחר מיכאלי ששולח לי 

 23אנחנו מאוד, אנחנו מאוד מעריכים את זה שזה עלה לדיון היום, אנחנו כאן  :תושבת

 24פשוט אין לנו זמן2 מהבית שלנו נופלים חתיכות טיח כולנו כדי להסביר לכם שאין לנו זמן2 

 25לרחוב2 אין לנו שום עניין שמישהו חס וחלילה, ייפגע2 אבל אנחנו גם לא יכולים לשפץ את 

 26הבית2 הבית הזה צריך להיהרס ולהיבנות מחדש2 אז אתם עשרים, שלושים, מאה כולם 

 27דש ועד שילמד, ועד שיביא יודעים שעד, זה לא הקדנציה הבאה2 כי עד שיגיע לפה, צוות ח

 28 את היועץ האסטרטגי החדש, ותוכניות החדשות אולי שנתיים2 
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 1 עוד לא הגשתם תוכניות2 עוד לא הגשתם תוכניות2 222התנגדויות2  מר טל עזגד:

 2 ציפי2 העלנו, העלנו 222222 :אהרון אלמוג אסוליןמר 

 3 )מדברים ביחד( 

 4 ציפי2 ציפי ציפי2 זה לא הזמן2  מר אבי גרובר:

 5 העלנו ארבע חלופות כדי222נקודתית2 ארבע חלופות2  :אהרון אלמוג אסוליןמר 

 6 ציפי זה ברור מה שאמרת אהרון2  מר אבי גרובר:

 7שאין להם משמעות על כל העיר2 ארבע חלופות2 222מקרה  :אהרון אלמוג אסוליןמר 

 8ף2 אין פרטי שאומר זה דוח השמאי, להוריד קומה, נעלה קומה, נוריד מרתף, נעלה מרת

 9דיון כזה2 תעלו את זה2 ארבע הצעות ניתנו לזה2 לראש העיר כדי כדי2 לא אתם לא צריכים 

 10 להיפגש איתי2 כאשר הנושא עלה לדיון אמרנו בואו2 

 11ם, הם נפגשנו עם גיא, נפגשנו עם עידן, נפגשנו עם טל, הם ראו את המספרי תושבת:

 12פור של הרחוב הזה2 עכשיו הפרטי שמספר את הסיראו את המצב2 אנחנו אולי המקרה 

 13 לדבר2 

 14כן2 אבל גם קיבלנו תשובה, גם קיבלנו תשובה חד משמעית מהיזם   מר טל עזגד:

 15שלכם, שתקן החנייה זה לא הדבר היחיד שיפתור לו את הפרויקט2 אז בואו נדבר גם על 

 16 זה2 יש פה כמה וכמה וכמה דברים2 

 17ה לגמרי פותר את הבעיה2 החדש ייפתר, זה פותר לנו את הבעיה2 זהתקן  :תושבת

 18אבל אם הוא לא יפתר אנחנו נצטרך לעשות דברים אחרים2 כי לנו אין זמן, אין זמן, לחכות 

 19 עוד אני לא מדברת, חצי שנה אין לנו זמן2 

 20 ציפי, ציפי, אני מסכים איתך אבל2  מר אבי גרובר:

 21 אם קורה משהו,   תושבת:

 22 אז צריך נקודתית לטפל2   מר טל עזגד:

 23 לטפל במצב שהוא2222 רה אבין:גב' שי

 24 לא משנים תקן רק בגלל222222  מר טל עזגד:

 25 )מדברים ביחד( 

 26 אהרון, אני יכול לדבר גם בבקשה?  מר אבי גרובר:

 27 בסדר גמור2 נטפל נקודתית2   :תושבת

 28אין פה2 אין פה מדע מדויק ולא משנה כמה שעות נשב בתוך החדר אי  מר אבי גרובר:
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 1ויקת בדיוק מה תהיה ההשפעה של התקן2 זה לא איזה שהוא מדע אפשר לאמוד בצורה מד

 2 לכן הולכים שנייה2 הולכים2 מדויק2 

 3 אז בואו נפתור בעיות נקודתיות2  :אהרון אלמוג אסוליןמר 

 4הולכים על כיוון מסוים2 הכיוון המסוים הזה ואני עוד פה אומר2 עכשיו פה  מר אבי גרובר:

 5ת שזה אותם חברים בדיוק ישבו בישיבה ההיא פלוס זה לא הפורום זה לא הפורום, למרו

 6נציג או שניים של גליל ים וחוף השרון, אבל מבחינה חוקית נקבע גוף שקוראים לו ועדה 

 7מקומית2 הוועדה המקומית הזאת דן הנדסה יושב ויציג עוד פעם את התוכנית בצורה 

 8ן בזה, מבינה את מלאה2 יש פה עניין עקרוני והשאלה האם הוועדה המקומית שהיא תדו

 9הבעיה בסוקולוב, ומחליטה ברמה העקרונית לעשות איזה שהוא, אני לא חושב שזה הקלה 

 10כי בסוף יש יותר מקומות חניה ממה שיש היום2 ולכן אני חושב שזה לא הקלה2 אלא זה 

 11דרך אולי מעט אחרת2 זה לא יכול להיות2 זה לא יכול להיות שאני לא מסוגל לסיים משפט 

 12 אחד2 

 13 בהצעה הזאת2 אין מענה2 זאת הבעיה  :אהרון אלמוג אסוליןמר 

 14  גם אין דוח שמאי זה לא הצעה2 מר עידן למדן:

 15זה לא יכול להיות עכשיו עוד פעם אני אומר, אתם אוהבים רק פה, רק  מר אבי גרובר:

 16 איפה שיש פרוטוקול וההקלטה, שם מתחיל הדיון ונגמר הדיון2 

 17 אנשים ה222לא2222 אתה הרגע שמעת ש  מר טל עזגד:

 18 הרגע אתה אמרת שאתה22222 מר עידן למדן:

 19 )מדברים ביחד( 

 20תשבו בצורה, אבל מה זה222יש לך מינהל הנדסה שהכין מצגת2 למה לא  מר אבי גרובר:

 21 ישבתם עם מינהל ההנדסה שהכין מצגת2 למה לא להתחיל שם2 הלכתם לתושבים, ישבתם 

 22 לפני2 אתה הראית לנו את המצגת   מר טל עזגד:

 23  מינהל ההנדסה יוציא חלק2  מר אבי גרובר:

 24 אתה יכול לנהל את ענייננו כמו שאנחנו מבינים אותם?   מר גיא קלנר:

 25  מי זה לנהל?  מר אבי גרובר:

 26לנהל את פעילותינו הציבורית כמו שאנחנו מבינים אותה, תפסיק   מר גיא קלנר:

 27 לתת לנו ציונים2 

 28  2 זה הכול עניין222הציבורי2 זה בדיוק העניין מר אבי גרובר:
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 1 ישבנו עם22 ישבנו עם הציבור אנחנו מבינים2   מר גיא קלנר:

 2  הרי בסופו של דבר2  מר אבי גרובר:

 3אנחנו לא222שכר מלא במשרה מלאה2 תכבד אותנו בחזרה2 עם כל   מר גיא קלנר:

 4 פיק2 הכבוד2 חברי מועצה בהתנדבות2 עם כל הכבוד2 כל היום נותן לנו ציונים2 מס

 5בסופו של דבר, בסופו של דבר אנחנו אמורים לקבל החלטות אני חושב  מר אבי גרובר:

 6  שאתם לא מבינים כל הזמן עוד וועדה ועוד וועדה2 

 7 רק אתה מבין את זה2   מר גיא קלנר:

 8 או2 נו2 כמו בגן2  מר אבי גרובר:

 9פוליטי לא יתקבלו  ולא על בסיס תכנוני2 ההחלטות על בסיס 22על בסיס222 מר עידן למדן:

 10 בנושא תכנוני2 

 11מה שאני מנסה להגיד ואתם מסרבים להקשיב לעניין הזה2 מה שאני מנסה  מר אבי גרובר:

 12אתם שומעים2 רק זה לא, זה לא מתחבר  -לא שאתם לא שומעים את זה -להגיד ואתם לא

 13 לכם למה ליעדים שלכם2 ללמוד את החומר לא הוועדה המקומית שמתכנסת, או המועצה

 14שמתכנסת זה לא המקום ללמוד את הנתונים2 זה מקום אחרי שלמדת את הנתונים, אתה 

 15  מגיע לפה אחרי שלמדת ניתחת אותה2 

 16 אבי לא היו מספיק נתונים זו הבעיה2   מר גיא קלנר:

 17  אתה לא היית  מוכן להקשיב2  מר אבי גרובר:

 18אתה מדבר באת לישיבה מוכן2 לא באת עם דוח שמאי2 על מה   מר גיא קלנר:

 19 בכלל? 

 20 אתם באתם מהבית2 אתם העפתם את החץ2 העפתם את החץ2  מר אבי גרובר:

 21 שאלנו שאלות2 אבל לא2222 ועדיין אתה לא2222  מר טל עזגד:

 22אמרת שעכשיו אין נת"צ2 על פי התושבים חלק ממקור המימון ממומנים  מר עידן למדן:

 23 במסגרת ה222

 24 ר לנת"צ? מה זה קשור? מה זה קשו מר אבי גרובר:

 25 אי אפשר לקיים דיון 222החלטה2 לא2   מר טל עזגד:

 26  אתם מחפשים בכל דרך לא להעביר את זה2 אתם מחפשים בכל דרך2  מר אבי גרובר:

 27 אנחנו מחפשים להעביר את זה אבל בדרך ראויה2   מר גיא קלנר:

 28  בדרך ראויה2 כן2  מר אבי גרובר:
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 1 הנושא סופר קריטי וסופר משמעותי,  קודם כל, קודם כל מבחינתי  מר גיא קלנר:

 2 מישהו כאן מתחיל עם מילים גדולות ואחרי זה לא קורה כלום2  מר אבי גרובר:

 3 אתה עושה את אותו דבר2 אז תן לו לדבר2  מר רפי בראל:

 4 אחרי זה איכשהו זה 22לוועדה שנתיים וחצי2  מר אבי גרובר:

 5 הם עשו לא2 אז בדיוק2222 מר רפי בראל:

 6  אה2 סופר קריטי2 אז תצביע2  ובר:מר אבי גר

 7תגיד אני מבקש ממך אישור ל222תניח לי, מה אתה רוצה2 תן לי   מר גיא קלנר:

 8 לדבר2 ותן לי את זכות הדיבור שלי, עם כל הכבוד לך2 

 9  כל הזמן אני עם 222ברקע והדגלים רק מחפש אותם2  מר אבי גרובר:

 10 מה כואב לך בדיוק?   מר גיא קלנר:

 11  לא כואב לי כלום, תאמין לי2  ובר:מר אבי גר

 12 הנושא קריטי2   מר גיא קלנר:

 13לא נתנו לי, בעצם כן כואב לי, כואב לי שאנשים פה יושבים ומתענים,  מר אבי גרובר:

 14 מתענים בבתים שלהם ואתה עם נוסע לי באוטו דופק לי נאומים222 

 15אם  עיר,בתור ראש למה אתה למה אתה פה2222בתור ראש עיר2   מר טל עזגד:

 16 למה2מתענים אצלך222אנשים 

 17 )מדברים ביחד( 

 18  איפה היית2222 מר אבי גרובר:

 19  דמגוגיה בגרוש הכול2  מר טל עזגד:

 20 תמשיך 222את נבחרי הציבור2 בתים 22222  מר גיא קלנר:

 21  שינית את העיר222222  מר טל עזגד:

 22 איפה היית2  מר גיא קלנר:

 23  שלא נוח לך אתה צועק2 כל פעם שלא2222כל פעם  מר אבי גרובר:

 24 תן לי לדבר בבקשה ואל תחלק לי ציונים2  למה כי ש222לך קולות?  מר גיא קלנר:

 25לא נוח לך ,אתה צועק, הנה אתה תראה2 החברים פה יראו את זה2 כל פעם  מר אבי גרובר:

 26  שקצת זה, אתה מתחיל לצעוק2 

 27 ין את זה2 אני מבין שאני מדבר זה מלחיץ אותך, אני מב  מר גיא קלנר:

 28  האחרון שמלחיץ אותי2 מר אבי גרובר:
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 1  הצעקות היו רק מצידו2  מר עידן למדן:

 2 אז תן לי לדבר2 אני לא מבקש ציונים אל תיתן לי אותם2   מר גיא קלנר:

 3 לא2 הם נהנים מהסימפוזיון, אז בואו ניתן להם קצת את ההצגה2  מר אבי גרובר:

 4איזה סימפוזיון? אתה מציג פה מצב נו באמת אבי מספיק די2   מר טל עזגד:

 5 שאנשים הבית מט ליפול, אתה ראש העיר איפה אתה? איפה אתה? 

 6 הוא די מט ליפול2 הנה העברתי ש222 מר אבי גרובר:

 7 מה שנתיים וחצי, איפה אתה, איפה אתה2 מה עשית?   מר טל עזגד:

 8 לך תראה מה קורה22222

 9 כלום עשית2 לא22לא כבישים, לא למגדלים,  מר אבי גרובר:

 10 נכון2 אני גאה מאוד בזה2 גאה מאוד בזה2 לך תראה מה קורה ל22222  מר טל עזגד:

 11אתה הורדת מאתיים מקומות חניה, מאתיים מקומות חנייה הורדת  מר אבי גרובר:

 12 באביב ושבירו בלי שזה הופיע בפרוטוקול2 

 13 בסדר2 כן2   מר טל עזגד:

 14 בהחלטת המהנדס2  מר אבי גרובר:

 15 קח את האוטו שלך סע לבד222לא הצלחת   זגד:מר טל ע

 16 של הקבלן2 2222תנועהיועצת השכבלי 222של העירייה2  מר אבי גרובר:

 17 לא הצלחת22  מר טל עזגד:

 18 רוצה 2222 עכשיו אתה  מר עידן למדן:

 19 מת חנייה2 ולא מצמצת שאף אחד לא 222שאתה העלמקומות מאתיים  מר אבי גרובר:

 20 2222במורשה 222מקומות חנייה  ם אות

 21 תיזהר2 תיזהר ב2222תיזהר 222  מר טל עזגד:

 22222מועצת222של העיר קיבלה אישור, בזמן שאתה היית ראש הוועדה  מר אבי גרובר:

 23אותו זמן היא ביועצת התנועה של הקבלן שהמקומית2 משמש בשורה של פרויקטים כ

 24   חניה2מקומות את ביטלת ושל הקבלן ואתה של העירייה2 תנועה כיהנה יועצת ה

 25 אתה חסר2 אתה22אתה222  מר טל עזגד:

 26את החניות שהיו צריכים להיות לרשות הציבור2 אתה נתת להצמיד  מר אבי גרובר:

 27 לדיירים, ואתה מטיף לי על 22222חנייה2 

 28 אני מטיף לך2 אני חוצפן?   מר טל עזגד:
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 1 אתה חוצפן, אתה חוצפן2  מר אבי גרובר:

 2יכול לבוא ולהגיד שאנשים, שאנשים, שהבתים  222כי אתה לא אתה   מר טל עזגד:

 3 תתבייש2 תתבייש לך2 אתה ראש עיר אתה? מטים ליפול2 עכשיו222

 4 קח את 2222 מר אבי גרובר:

 5ניה לעיר שלמה2 בשביל לפתור בעיה של נתתי חלא פעם בש222אני   מר טל עזגד:

 6 בניין2 אתה מסוגל לקבל החלטה? 

 7 כן2  מר אבי גרובר:

 8 אה החלטות שלך2 מאה החלטות222מ  מר טל עזגד:

 9 הנה, הנה2 הנה החלטות2  מר אבי גרובר:

 10בוא תחליט בוא תציל אותה, בוא תבנה, בוא תעקור להם, ותהיה   מר טל עזגד:

 11 לך מאה ואחת החלטות טובות2 

 12 יש לי הרבה יותר ממאה2  מר אבי גרובר:

 13 כן2 אז למה לא פרסמת?   מר טל עזגד:

 14 אה זה מספר יפה2 כן2 כי מ מר אבי גרובר:

 15 תערוכה של צילום של משהו זה 2222  מר טל עזגד:

 16מאה  אימא שלי אמרה לי, מי שמקבל מאה עולה כיתה, אני 2222222לקבל222 מר אבי גרובר:

 17 זה ציון נהדר2 תמיד שאפתי מאה2 אהבתי לקבל מאה2 

 18  אין שום בעיה2  מר טל עזגד:

 19ן של החלטות2 אבל יש לי רק החלטה אני גם רציתי לעשות קמפיי מר יעקב קורצקי:

 20 אחת, זה השעונים ששמנו פה2 

 21אני לא מבין את כל הצעקות האלה, אם הן רלוונטיות  :אהרון אלמוג אסוליןמר 

 22 ל222לא2 

 23הוא רצה לדבר בבקשה גיא2 יש פה אנשים שנורא ממהרים יש פה אנשים  מר אבי גרובר:

 24 שנורא ממהרים2 בבקשה גיא2 

 25  תתחיל אחרת אולי, אז זה יעבור2  הפעם  מר טל עזגד:

 26 לא2 אני לא יודע איך להתחיל כדי שיאשר לי2   מר גיא קלנר:

 27 רגע, רגע, הוא כבר צעק עכשיו זה בסדר2  מר רפי בראל:

 28חבר'ה יש פה אנשים שיושבים ומחכים שהנושא שלהם, יעלה2 אתה רוצה  מר אבי גרובר:
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 1  לדבר בבקשה2 

 2 2 אני רוצה לדבר  מר גיא קלנר:

 3  בבקשה גיא2  מר אבי גרובר:

 4חזור ואומר גם אם אתה לא אוהב את זה, וגם זה נשמע לך אאני   מר גיא קלנר:

 5גרנדיוזי ובומבסטי, שהנושא הוא חשוב לנו, והנושא הוא קריטי לנו, אנחנו רוצים למצוא 

 6ו , גם דרך הפריזמה של שינוי התקן2 חד משמעית2 אולם הצענ83פתרונות בנושא של תמ"א 

 7באותה ישיבה, מה שאמר אהרון, אני לא יודע אם כולם הקשיבו לזה עד הסוף, שבמקרים 

 8נקודתיים, ציפי, של בניינים ספציפיים, 222שפגשתי את החבר'ה שלך, אנחנו מוכנים לתת 

 9הקלות נקודתיות כדי לשחרר דברים בצנרת, מבלי שכרגע הזנב יקשקש בכלב2 כלומר2 יש 

 2210של אנשים במחלקת הנדסה למועצת העיר2 יש פרויקט, דברים שתקועים2 יש כרגע 

 11נשחרר אותו2 זה אומר אבל צריך עכשיו להפוך את הפירמידה על הראש? צריך לשנות תקן 

 12של עיר בצורה גורפת מבלי שקיבלנו דוח שמאי שתומך בשינוי התקן2 זה אומר שצריך 

 13? שאבי מקדם אותו לשנות את התקן בלי שאנחנו יודעים מה קורה עם הנת"צ בסוקולוב

 14או לא מקדם אותו, כבר אין לנו מושג, אנחנו אומרים צריך לשנות את התקן בלי שאנחנו 

 15 יודעים מה קורה עם החניונים הציבוריים? 

 16  אתה חושב שנחכה עוד שנה2  מר יעקב קורצקי:

 17 אל תפריע לי בבקשה2 אל תפריע לי בבקשה2   מר גיא קלנר:

 18 2 אתה מכניס את הנתונים, מה קשור הנת"צ עכשיו? אבל ברצינות מר יעקב קורצקי:

 19  זה בוודאי קשור2  מר עידן למדן:

 20 אני מבקש   מר גיא קלנר:

 21 מה קשור הנת"צ222 מר יעקב קורצקי:

 22  בוודאי שזה קשור2 זה בדיוק העניין2  מר עידן למדן:

 23 אני ביקשתי, אני ביקשתי2   מר גיא קלנר:

 24  מה קשור הנת"צ?  מר יעקב קורצקי:

 25 אני ביקשתי2   מר גיא קלנר:

 26  כי לא ברורה ההשפעה שלו2  מר עידן למדן:

 27 בבקשה תן לי לסיים2   מר גיא קלנר:

 28 בוא2 בוא תנסה לסכם2  מר אבי גרובר:
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 1  גיא זה דמגוגיה2  מר יעקב קורצקי:

 2 יעקב, תן לי בבקשה2   מר גיא קלנר:

 3 אני קורא אותך לסדר2 אמרת גיא זה דמגוגיה באותו משפט, באמת  מר אבי גרובר:

 4  עזוב נו, תן לאנשים הם רוצים לחיות להתקדם2 אז2222 מר יעקב קורצקי:

 5 תן לי בבקשה לסיים יעקב2 אני לא אמרתי לך222  מר גיא קלנר:

 6מתנצל, מתנצל2 באמת לקח לי יותר מדי זמן שאמרתי על  מר יעקב קורצקי:

 7 ההחלטות שלך2 

 8  הזמן נכבה לו222במה שהוא רוצה להגיד2 כן תן לו, תן לו, זה כל מר אבי גרובר:

 9 אפילו2222 שבה אתה מנהל את הדיון וההערות הפוגעניות האלה2   מר גיא קלנר:

 10  די נו2  מר אבי גרובר:

 11 זה בעיקר עף עליך בחזרה2   מר גיא קלנר:

 12  בסדר2  מר אבי גרובר:

 13ן ידידי, במשך למעלה משבועיים, במשך למעלה משבועיים, אהרו  מר גיא קלנר:

 14אהרון2 במשך למעלה משבועיים, די, אני לא יכול להתרכז כאן2 במשך למעלה משבועיים, 

 15התנהל לו קמפיין מסית כנגד חברי מועצה קמפיין מסית כנגד חברי מועצה, על פעולה שלא 

 22216על אחריות ציבורית שהם גילו, מתוך מקום של לשנות תקן בתוך עיר זה אחד הדברים 

 17לעתידה של העיר2 אתה במקום כרגיל להוריד את הלהבות, אתה מתבונן הכי משמעותיים 

 18אותן, וזו מנהיגות? ככה אתה רוצה להוביל את העיר  לבהמהצד2 אולי בדרכך אפילו מ

 19הזאת? על מה ועל למה2 כי ביקשנו דוח שמאי2 על זה מגיע לנו כל הקיטונות ביקורת 

 20וטל ואחרים, חברי מועצה רציניים  האלה2 אני עומד מאחורי זה שאני חבר מועצה ועידן

 21שעומד עם גב זקוף ומבקש את הנתונים2 אני חושב שאם חיכינו כל כך הרבה שנים עד שדנו 

 22בתקן הזה, אפשר לחכות עוד חודשיים שלושה שליבת מערכת הבחירות, שאפשר היה לדון 

 23י, לפי מה ים דיון נוסף2 ואני רוצה שהוא יקוים בהקדם האפשרלבנושא הזה2 אני בעד שיקו

 24 שיגיד היועץ המשפטי של העירייה מתי אפשר, מתי אפשר 

 25שלושה חודשים שזה הופך לשמונה חודשים וככה2 כי אחרי  מר יעקב קורצקי:

 26  22הבחירות יצטרכו להרכיב את2

 27 מה הקשר?  מר עידן למדן:

 28 זה ייקח זמן2 זה שמונה חודשים2  מר יעקב קורצקי:
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 1   222שמונה חודשים? מר עידן למדן:

 2 תן לי בבקשה לסיים יעקב2   מר גיא קלנר:

 3  222עכשיו? אני רוצה2222 מר יעקב קורצקי:

 4 סביר2 תן לי לסיים2 אאני   מר גיא קלנר:

 5  222שלושה חודשים אני איתך2  מר יעקב קורצקי:

 6 אני מדבר222בנועם2   מר גיא קלנר:

 7י? תביאו את יש ישיבה של הוועדה לתכנון ובנייה מת ?מה הבעיה  מר טל עזגד:

 8 הבניין של2222

 9  אבל222עוד שלושה חודשים2  מר יעקב קורצקי:

 10 לא אמרתי שלושה חודשים, אמרתי2   מר גיא קלנר:

 11 את הבניין הספציפי שיביאו2222 מר עידן למדן:

 12 אומרים לך תביאו את הבניין2   מר טל עזגד:

 13 הבניין הספציפי222 מר עידן למדן:

 14  ן מה אתם אומרים כאילו2 אני רוצה2 אני רוצה להבי מר אבי גרובר:

 15 אני רוצה לסיים את האמירה שלי2   מר גיא קלנר:

 16 אז תסכם2  מר אבי גרובר:

 17כשהמהנדס חותם שהבניין מט ליפול2 יש פה סכנה2 זה מה   מר טל עזגד:

 18 שמציגים2 אם 222זה נכון, אז תביאו את זה לדיון2 

 19 מתאים לי פה222הוא  מר עידן למדן:

 20 אף בניין לא מט ליפול2   ד:מר טל עזג

 21 לדון בדברים שהם קריטיים2  גב' שירה אבין:

 22 בבקשה גיא זה לא2 22שנייה2  מר אבי גרובר:

 23אני דיברתי על זה, אתה רק חיפשת את מתי להתפרץ, בסדר אני   מר טל עזגד:

2222  24 

 25הרי התזה,  תן לי שנייה אני אסכם את זה2 הרי התזה כאילו אני   מר גיא קלנר:

 26אחרים הם אויבי התמ"א היא לא עומדת במבחן המציאות כי הרי מי, כשאני נכנסתי ו

 27לוועדה לוועדת משנה להיתרים ואחרים כבר היו שם מינואר השנה, אישרנו בביאליק, 

 28אפשר גם את הפרוטוקולים, בביאליק, בוייצמן, בנצח, בתוך רובע הדר, אישרנו פרויקטים 
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 1, לא היינו מאשרים את 83יינו כל כך מתנגדים לתמ"א של הריסה ובניה ותוספות2 אז אם ה

 2המבנים האלה, שבסוקולוב הדילמה הציבורית עוד הרבה יותר פשוטה, כי סוקולוב יכול 

 23 ולכן כל הניסיון להכפיש ולה222הוא לא במקומו, היו לשאת על עצמו נטל ציבורי יותר גדול

 4זה2 אנחנו וציפי אני אומר לך, ואני דוחה אותו ואני מבקש שגם אתם תפסיקו עם הדבר ה

 5כי כרגע זוכר את השם שלך, אבל לכולם, איפה שיש בניין מט ליפול, שצריך כרגע בעיה 

 6בטיחותית להסדיר אותה2 אני מצהיר פה, אנחנו נהיה בעד, אני אהיה בעד, אני מניח שגם 

 7בנייה, החברים נהיה בעד פיתרון מיידי בתוך הקדנציה הזאת2 בתוך ועדת משנה לתכנון ו

 8כרגע2 מה שצריך2 לסיכום2 אני בעד שההצעה של אהרון תתקבל2 מבחינתי ברגע שיועץ 

 9המשפטי מאשר להביא אותה לדיון, וזה אל תיפול לפרוצדורה, ועדת בניין עיר ומועצת 

 10עיר, מתי שציבורית אפשר להביא את הנושא הזה לדיון, הבא ונביא אותו לדיון בהינתן 

 11 בטיח לך שגם נהייה בעד2 התימוכין הראויים אני מ

 12 כן עידן2  מר אבי גרובר:

 13לצערי אמרתי את זה בדיון הקודם, וזה עלה גם מהשאילתא, עניינים  מר עידן למדן:

 14תכנוניים לא מקבלים אותם על בסיס אינטרסים פוליטיים אלה ואחרים, אמרת רועדים 

 15וקלים את הכסא ורועד הכסא ומגלים מנהיגות, אם חלק מהאנשים פה היו באמת ש

 16השיקול הפוליטי ולא התכנוני כנראה שהם היו מצביעים אחרת2 אדוני ראש העירייה2 

 17תודה2 כנראה שהדיונים היו מתנהלים אחרת2 הגיעו אנשים לישיבה, לפני הישיבה ואחרי 

 18הישיבה וביקשו כמה נתונים2 גם במעמד הישיבה החלטות תכנוניות לא מתקבלים על 

 19הדיון הזה אנחנו דנו במקרה שבו ראש העירייה בעצמו אתה בסיס מצגת2 שבועיים לפני 

 20דיברת על כך שלא הציגו דוח שמאי כדי לתת תוספת יחידות דיור2 ופטור מהיטל השבחה2 

 21ובדיוק דנו על העניין הזה2 והועלה שבעצם לא הוצגו הנתונים הנכונים, או לא הוצגו 

 22ת החניונים2 כל הפורום שישב האפשרויות הנכונות2 כל הפורום שישב פה היה בעד תוכני

 23 פה היה בעד הכופר החניה2 

 24 נכון2  מר אבי גרובר:

 25באו לתת פתרונות שאתה הצעת, לא אנחנו, הדרג המקצועי הביא פתרונות  מר עידן למדן:

 26ראויים לדבר הזה2 הסתבר ככל הנראה שהפתרונות שהבאת לא היו מספיקים או לא היו 

 27אני לא יודע2 לא יודע מה קרה שם2 אבל לא יכול מספקים או לא היו נכונים פוליטית 

 28להיות שדיונים יבואו ויגיעו שתי החלטות שבהם יושבים אנשים ואומרים, רבותי, אם 
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 1לא החלטות תכנוניות ואסור לזהם  האתם לא תצביעו ככה וככה אנחנו לא נצביע לכם2 אל

 2בא ומחפש את  את הדיון הזה2 כי אלה כבר החלטות פוליטיות2 אלה החלטות שבן אדם

 3הקולות בן אדם בא ומחפש מקום שיש בו מאה עשרים יחידות דיור על פני מקום שיש בו 

 4שלושים יחידות דיור, והוא ילך ויצביע משהו שהוא לא ראוי אולי תכנונית2 כי אלו לא 

 5החלטות תכנוניות2 באנו ואמרנו בדיון אמרנו או2 קי אז תראו לנו, יש לנו דוח שמאי2 דוח 

 6שרק אושרה2 אומר הדרג המקצועי יש לי עוד דברים שאני רוצה לתקן  8383רש שמאי של

 7שאנחנו  8383במדיניות2 יושבים ואומרים, יש לנו, אנחנו למדנו על כל מיני טעויות ברש

 8צריכים לעשות פיין טיונינג תכנוני למה לא מביאים את החבילה המלאה? אתה בעצמך רק 

 9, לאור כשלים 8383ייבת להביא מדיניות ליישום רשלפני חצי שנה או שמונה חודשים התח

 10ולאור מחאת תושבים בתוך רובע הדר2 המדיניות המלאה הזאת לא באה2 בא פתאום איזה 

 11שהוא עניין אחד קופץ לו2 במעמד הדיון אתה גם אומר, ישבתי עם התושבים2 ישבתי עם 

 12ביאו לנו חלק מהתושבים2 חיפשנו באמת את הפתרון, ואמרתי להם, אמרנו להם ת

 13פתרונות, אם הדרג המקצועי יבוא עם המלצה ראויה והדרג המקצועי יקבל את מה שאתם 

 14אומרים אדרבא ואדרבא, יבוא לוועדת בניין עיר, יבוא לוועדת משנה להיתרים, קבענו 

 15ישיבות מיוחדות, אבל לא יכול שהישיבות האלה יזדהמו משיקולים פוליטיים2 הישיבות 

 16יבות תכנוניות2 למשל קח למשל, עכשיו לאחרונה אושרה תוכנית האלה צריכות להיות יש

 17שדה דב2 בתוכנית שדה דב יש עכשיו מקרה ואני רוצה להגיד תודה לחברתי לעתיד בסיעה 

 18, שהסבה את תשומת ליבי לעניין, אבל בתוכנית שדה דב לדוגמא אנחנו ופרופסור נטע זי

 19שנה את תקן החניה בהתאם ליישום יושבים ורואים, איך עיריית תל אביב באה ואומרת נ

 20בפועל של החניונים הציבוריים2 אז אנחנו נתחיל לתקן2 אנחנו באנו לפה לישיבה, בלי דוח 

 21שמאי שאמר רגע, מה שהגשנו היה לא נכון, וטעויות קורות וזה בסדר, יכול להיות 

 22אוד שלא על בסיס נכון2 אולי הוא היה שגוי2 מ 8383שקיבלנו החלטות ואישרנו את רש 

 23יכול להיות, אז בואו נתקן, נראה דוח שמאי אחר2 בדיוק כמו שעשית בנושא מתחם אילת2 

 24ראית, היה שם דוח שגוי, היה דוח מוטה או מוטעה, או מוטה או מוטעה, ופה לא באת וה

 25 הבאנו את הדבר הזה2 

 26 בוא תסיים2 אנחנו יש לנו מספיק2  מר אבי גרובר:

 27 לי כי היה עוד נושא כזה2 והנושאים האלה לא2 זה מאוד חשוב  מר עידן למדן:

 28 אז שנדע להתכונן2 זה רבע שעה, חצי שעה שעה2  מר אבי גרובר:
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 1 בסוף הקדנציה, לא הפרעתי לך אבי2 ישבתי בשקט2  מר עידן למדן:

 2אבל בוא תסכם2 זה אמור להיות הצעה לסדר שרק מי שהגיש אותה2 אבל  מר אבי גרובר:

 3 לא שעה עכשיו הרצאה2 

 4 תן לי לסיים בבקשה2 גם אם תדע להקשיב וגם תדע לשמוע אחרים2  דן למדן:מר עי

 5 הוא אפילו לא מוכן להגיד עוד כמה זמן זה ייקח2 פשוט אנשים חוששים2  מר אבי גרובר:

 6גם תדע להקשיב וגם תדע לשמוע אחרים2 עלו כמה וכמה שאלות, שביקשו  מר עידן למדן:

 7חניון2 ביקשו לדעת איך ההשלכות יהיו על את התשובות, ביקשו לדעת מתי מתבצע ה

 8סמטת אורן וסמטת דולב על רחוב גולומב ועל רחוב מוריה2 איך ההשלכות האלה של 

 9הפחתת תקן החניה ישליכו על הרחובות הצידיים2 בהם שתי סמטאות מאוד, מאוד 

 10קטנות2 איך ידבר היום הכן תח"צ או לא תח"צ כי חלק מהתושבים אמרו אנחנו מצפים 

 11לל שאתם מוותרים על כופר החנייה ומפחיתים את תקן החניה מהכסף של התח"צ שבג

 12תקימו את החניון2 ואז אנחנו נוכל להחנות2 בהחלט רעיון הגיוני, רק בישיבה אמר ראש 

 13העיר אני בעצם חוזר בי, או לא יודע, לא יודע איפה זה עומד או איפה זה יעמוד2 לא יודע 

 14היה לנו הכסף הזה2 רחוב סוקולוב סובל מהרבה בעיות אם יהיה לנו הכסף לזה, ואיך י

 15שהיה באפשרותך שלוש שנים לטפל בהם2 תופעת פיצולי הדירות, מן הראוי היה שהדרג 

 16ההנדסי וראש העיר יטפל בנושא הזה2 בהנחייתך היה צריך להיקבע מדיניות אכיפה, 

 17יין הזה, שהיה מקל מדיניות זה, שלוש שנים לא גובשה מדיניות אכיפה לצורך הטיפול בענ

 18מאוד על העניין של סוקולוב2 הרבה מאוד דברים בסוקולוב שאפשר היה לעשות, אז לא 

 19 פותרים את כל הבעיות של סוקולוב בתקן חניה2 

 20היית סגן ראש עיר שנה ומשהו, אז למה לא העלית את זה באף  גב' רות גרונסקי:

 21 אחד מהדיונים של222

 22תי את מה שצריך, איפה שצריך, העליתי את מה שצריך אני העליתי2 העלי מר עידן למדן:

 23איפה שצריך2 כל פעם היה מישהו שאמר רק אני נותן הנחיות2 רק הוא נותן הנחיות2 אני 

 24 הגשתי באופן רשמי תלונה על פיצולי דירות, על שלוש דירות בסוקולוב, אני הגשתי2 

 25 אתה יכול לסיים בבקשה?  מר אבי גרובר:

 26ה שאני אומר כרגע, צריך את הדיון הזה, וצריך גם את הדיונים, כל כל מ מר עידן למדן:

 27דיון שאתה מביא לוועדת בניין עיר2 כמו גם לוועדת משנה להיתרים2 הם צריכים להיות 

 28עניינים, מבוססים, ומקצועיים2 לא מוטים משיקולים פוליטיים מה שקרה פה לטעמי היה 
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 1פי2 ישבתי עם חלק מהתושבים2 את חמור מאוד, אני בהחלט חושב שאת המקרה הספצי

 2המקרה הספציפי צריך להפנות לדרג המקצועי2 אם הדרג המקצועי יאשר ויקבל וייתן 

 3המלצות בהתאם לצרכים2 זה יגיע לשולחן הזה2 זה יכול להגיע עוד עכשיו2 וזה באחריות 

 4 הדרג המקצועי2 זה הכול2 ואת הדבר הזה צריך לקבל ולהחליט אותו אבל על בסיס קבלת

 5 החומר2 

 6תודה רבה עידן2 כל הדיון הזה מזכיר לי כמה מילים מתוך שיר של יהודה  מר אבי גרובר:

 7עמיחי, שאומר מן המקום שבו אנו צודקים לא יצמחו לעולם פרחים באוויר2 ואני יסביר 

 8 למה אני מתכוון2 אם עכשיו אנחנו 

 9 אוהואו2 איזה ציטוט2  מר עידן למדן:

 10ו מחליטים האם זה, כמה זה סוקולוב, כמה בדיוק? חמישים עכשיו אנחנ מר אבי גרובר:

 11ושבע חמישים ותשע2 האם ניתן לו הפחתה בתקן החניה2 בסמטת האורן, יש שבעה 

 12מקומות חניה ברחוב, ולא שמונה2 וכאלה2 את הדיון תמיד אפשר לקחת לאקסטרים 

 13עכשיו אני רוצה ותמיד אפשר להתפרס על עוד ועוד נקודות ועוד, ועוד סעיפים2 ולהחליט ש

 14יעבור כל שתים עשרה דקות או  120לדעת בדיוק בנת"צ בעוד שתים עשרה שנה האם קו 

 15 כל עשר דקות2 

 16 תביא את הבניין נקודתית2 בלי כל האיומים האלה2   מר טל עזגד:

 17 אין נקודתית2 בוא שנייה נבין משהו2  מר אבי גרובר:

 18 אין נקודתית2222222  מר טל עזגד:

 19 סביר2 אסביר, אני אאני  מר אבי גרובר:

 22220עמיחי ואתה, אחד222גם אתה לא צודק אז כנראה שלא  :אהרון אלמוג אסוליןמר 

 21 יצמח שום פרח איפה שנרצה2 

 22 עוד פעם, עוד פעם2  מר אבי גרובר:

 23 כנראה שהחבר'ה בסמטת 222בדולב שם2 222 מר עידן למדן:

 24 שלם2 גיא נתן נאום שלם 222 מר אבי גרובר:

 25 ורחוב מוריה, כנראה שווים פחות2  דן:מר עידן למ

 26 עידן נתן נאום שלם2  מר אבי גרובר:

 27 גם הסוחרים שווים פחות2  מר עידן למדן:

 28ואני מבקש גם כן לדבר משפט, ותרבות הדיון שלכם, שאתם לא נותנים  מר אבי גרובר:
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 1למי שלא חושב בדיוק כמוכם, היא מבישה, סליחה שאני אומר לכם את זה2 עוד פעם 

 2אני יושב פה2 אתם אומרים עלי מהתחלת הישיבה מילים מאוד אלק אתה נותן לנו ציון2 ע

 3ואני נותן לכם לדבר, ואתם לא מסוגלים לתת לבן אדם אחר לגמור  וקשותלא פשוטות 

 4  משפט2 

 5 ורך כל הישיבה, איך אתה מטיל דופיאתה ו222עושים את זה לא  מר גיא קלנר:

 6 במישהו אחר2 

 7 )מדברים יחד(

 8אני גם יכול להגיד פה משהו2 הגיע הזמן שתכבדו גם אנשים אחרים  אבי גרובר:מר 

 9שרוצים להגיד משהו2 כשאתה מביא בניין אחד ואתה מייצר את אותו תקדים, יבוא הבניין 

 10השני ויגיד סליחה2 אם נתת לו2 מגיע גם לי2 ויש המון הגיון בזה שהוא יבוא2 ומהנדסת 

 11 העיר באה ואומרת2 

 12 אבל 222הבניין הזה מט ליפול2 השני לא2 אז למה לתת לו?  :מר רפי בראל

 13 רפי2 תן לי להשלים משפט2  מר אבי גרובר:

 14 הרבה בניינים מטים ליפול, ואני סומך ציפי בבקשה, אני סומך  מר אבי גרובר:

 15 מט ליפול או לא מט ליפול?  מר עידן למדן:

 16ם בדברים כאלה ואתה יודע רפי אתה עברת כמה דברים, עשית כמה דברי מר אבי גרובר:

 17שאתה יושב בגוף בהנהלה של גוף, והדרג המקצועי שלך בא אליך עם מסמך עקרוני שבא 

 18ומציע פיתרון לבעיה2 נכון? אתה סומך על שיקול דעתם המקצועי של אנשים שהובילו את 

 19זה2 שואל שאלות, מברר, רפי2 רפי אפשר גם זה לא מילה גסה לשנות גם תקנים2 אפשר 

 20 את זה2 אני חושב עוד פעם אתם לא רוצים להעביר את זה אל תצביעו2  לעשות

 21 זה לא הזמן2  מר רפי בראל:

 22עוד פעם אתם לא רוצים להעביר את זה אל תעבירו2 ההצעה הזאת הרי  מר אבי גרובר:

 23במילא, הרי זה ברור, אני כראש העיר רוצה לשנות את התקן2 בסדר2 אני סומך על הדרג 

 24י רוצה לשנות את התקן2 כדי לאפשר בסוקולוב את החידוש של הרחוב המקצועי שלי, ואנ

 25הזה, ולכן במילא זה יבוא עוד פעם לדיון, ועוד פעם להצבעה ועוד פעם הכול2 ולכן ההצעה 

 26 יס, אז אני לא כל כך מבין למה היה צריך את ההצעה2 יהזאת אומרת את האוב

 27 מה לעשות222 מר רפי בראל:

 28 ההתנגדויות2 בוא נראה מה יגידו לך תושבים אחרים2  תפרסם את מר עידן למדן:
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 1 222את הדיון הזה מול האנשים אני אומר לכם2  מר אבי גרובר:

 2 מה זה תעשה22222 מר עידן למדן:

 3אני אומר לכם שהניסיון הזה לבוא ולהגיד אז תביאו רק את הבניין  מר אבי גרובר:

 4היא לא של בניין ספציפי, יש פה העיר למעשה אומרת לכם, הבעיה פה  תהספציפי, מהנדס

 5בעיה של רחוב2 ישב מינהל ההנדסה וחשב מה תקן החניה הנכון2 והביא הצעה2 עכשיו זה 

 6את התהליך בין  להבשיללא שעכשיו, במקרה הגיע הבניין הזה ראשון כי הוא הצליח 

 7 הדיירים לבין היזם אז איזה יופי2 

 8אנחנו2 העירייה הכריזה על העירייה הכריזה לו כבניין מסוכן, לא   תושבת:

 9 הבניין הזה כבית מסוכן2 

 10 על אחת כמה וכמה, אם העירייה הכריזה מי ש2222  מר טל עזגד:

 11 אז זה אוטומטית2  מר רפי בראל:

 12ציפי יש עוד בתים במצב מאוד קשה ברחוב סוקולוב2 זה מאוד קשה לגור  מר אבי גרובר:

 13  בהם2 

 14 בסדר2 אבל בסדר ראוי2   מר גיא קלנר:

 15מידה יש עוד בניינים שגם הם  באותהזה שאתם במקרה הראשונים פה,  מר אבי גרובר:

 16  במצב קשה וגם 22

 17 כולם הגישו בקשות אבל כרגע?   מר גיא קלנר:

 18  כולם איפה שהוא2222 מר אבי גרובר:

 19 אז זה הזמן כרגע לטפל בזה2   מר גיא קלנר:

 20לפה בצורה הרבה יותר מהירה אם  ואני אומר לך שהבניינים האלה, יבואו מר אבי גרובר:

 21שהתקן חניה הזה מבחינתם אומר, איקס  דעו שיש להם עכשיו תקן חניה אחר2הם י

 22מקומות חניה בתוך המגרש, ואז הם ידעו לבוא לפה כי הם ידעו יהיה להם ודאות תכנונית 

 23  לאיפה הם הולכים2 

 24 בכיף נעשה את זה2 אבל2222לא נכונים2 זה הכול2   מר גיא קלנר:

 25לבוא ולהמר2 עכשיו אני מבין מה למעשה אתם אומרים2 אתם אומרים כל  מר אבי גרובר:

 26הבניינים  מכיל כאילו את תקן החניה למרות שהוא לא אושר, בואו תתחילו לעבוד על זה, 

 27 ותגישו את הבקשות ככה ו2222

 28 ממש ,ממש לא נאמר2  מר עידן למדן:



 40-3666868רת איגמי חב                                                                                                                                               

 עיריית רמת השרון
 225258.5מיום  25פרטיכל מליאה מן המניין מס' 

 

 64 

 1על כל ההקלות שהם מבקשים? סליחה עידן, הם קיבלו ודאות   מר טל עזגד:

 2י הבניין, עם כל ואתם נתתם להם באחריות שהוועדה תאשר להם את כל ההקלות עם קו

 3 ה222

 4 נראה לך?  מר אבי גרובר:

 5 אני שואל2 אז עוד פעם2 אתה אומר תן להם את 2222  מר טל עזגד:

 6 את החיבור לבניין22222 מר עידן למדן:

 7ה בסדר2 אבל תן להם את הגיבוי לכל222זה את הגיבוי לתקן חניה ז  מר טל עזגד:

 8 הכול2 

 9 הם נמצאים באיזה שהיא ודאות2  מר עידן למדן:

 10אתה חושב שהם יכולים ל222פרויקט בלי כל 2222היזם שלהם אמר   מר טל עזגד:

 11 שלא2 

 12חר במילא אומרת את אמי בעד ההצעה?  מי בעד ההצעה של אהרון? מ מר אבי גרובר:

 13 עיה לאשר את2 מי בעד? פה אחד? תודה רבה2 הלאה2 יס, אז אין שום ביהאוב

 14 

 15 

מועצת העיר מחייבת קיום דיון בנושא תקני החנייה בפרויקט ההתחדשות   החלטה:

 ההצעה התקבלה פה אחד - לכך ובמועדהעירונית בפורום שיימצא ראוי 

 16 

 17 

  22322463 הצעה לסדר של עידן למדן מיום02

 18 

 19 תוספת קומה למועדון שרונית2 תב"ר  החלטת פתיחת מר אבי גרובר:

 20 נכון2 טוב הנושא הזה הנושא הזה מצוי  מר עידן למדן:

 21  אין להם אומץ2 יריב2  מר אבי גרובר:

 22זה החלטנו לא להחליט אתה לא יודע  תוריד את ההצעה2 על  מר גיא קלנר:

 23 בכלום2 

 24 אתה מנסה להבין  מר עידן למדן:

 25האנשים שאני מדבר להעביר פה ברמת  בן אדם שאני מדבר איתו, זה מר אבי גרובר:
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 1 השרון 

 2 אתה מנסה להעביר את ההחלטה בגלל יריב לוין שנבין?  מר עידן למדן:

 3 הוא הלך, הוא הלך2  מר רפי בראל:

 4 אתה מנסה להעביר את ההחלטה בגללו?  מר עידן למדן:

 5 נראה לך?  מר אבי גרובר:

 6 אז מה אתה רוצה?  מר עידן למדן:

 7 אות2 להתר מר אבי גרובר:

 8אני מדבר על הנושא של מועדות הספורט שרונית וראיתי ששוב ושוב ושוב  מר עידן למדן:

 9 הוא נדחה2 

 10 מה זאת אומרת שוב ושוב,  ושוב?  מר אבי גרובר:

 11שוב ושוב הוא לא עולה, והוא לא מופיע כתוכנית או כרעיון שראש העירייה  מר עידן למדן:

 12רי העדיפויות2 אנחנו כבר לפני קרוב לחמש שנים, רוצה ליישם אותו העירייה2 ובמסגרת סד

 13לדעתי בשלהי הקדנציה הקודמת הנושא הזה כבר עלה2 אפילו בוצע תכנון, ובוצע כתב 

 14כמויות2 מאז כל פעם הנושא הזה נדחה ולא מיושם, ולא מבוצע ולא נפתח תב"ר2 היום 

 15 אנחנו מצויים במצב שבו לאט, לאט, מורשה 

 16 תב"ר לשרונית?  אין גידי, מר אבי גרובר:

 17 יש אישור של המליאה אבל לא2  מר גידי טביב:

 18 לא אישרו אין כסף2  מר אבי גרובר:

 19 רק עניין של כסף2  מר יעקב קורצקי:

 20 המליאה אישרה כבר תב"ר2  602322460מלפני שנה יש אישור2  גב' שירלי פאר יגרמן:

 21 ך2 יפה ואז זה נדחה ולא הובא ברשימת התב"רים של מר עידן למדן:

 22י וחמישה וחצי שיפוץ לשרונית2 עם מיתווה של רשיפוץ לקאנט ₪מיליון  66 מר גידי טביב:

 23 י2 רלקיחת הלוואה שתוחזר מרווחי הקאנט

 24 ההלוואה הייתה לקאנטרי2  מר אבי גרובר:

 25ההלוואה הייתה לקאנטרי, אבל הדיון היה אחד עשרה מיליון  גב' שירלי פאר יגרמן:

 26 ון שרונית2 שבעים ושמונה עמודים2 קאנטרי וחמישה וחצי מילי

 27 תב"ר מאושר ללא2222 מר גידי טביב:

 28 דיון2 אבל ההצעה הייתה קאנטרי בלבד2  מר עידן למדן:
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 1 בסדר2 אבל היה דיון222 גב' שירלי פאר יגרמן:

 2 ההלוואה הייתה לקאנטרי2 התב"ר היה גם לשרונית2  מר אבי גרובר:

 3 יברנו אך ורק על הקאנטרי2 תב"ר לא נועד לשרונית2 ד מר עידן למדן:

 4 אתה רוצה שאני אראה לך את ההחלטה?  מר אבי גרובר:

 5 לא2 לא2 לא2 לא2  גב' שירלי פאר יגרמן:

 6 אני אשמח2  מר עידן למדן:

 7הצבעת פה אחד2 אתה גם הצבעת בעד2 תב"ר לשרונית גם, חמש וחצי  מר אבי גרובר:

 8 2 ₪מיליון 

 9הוחלט פה אחד לאשר פתיחת תב"ר בסך  ,646מספר  החלטה גב' שירלי פאר יגרמן:

 10 2 2460לאוגוסט  60-לטובת שרונית2 אבל לא אושרה הלוואה2 זה מ ₪חמישה וחצי מיליון 

 11אדרבא ואדרבא, אז אם יש את ההחלטה אז אני מבקש כרגע, כרגע  מר עידן למדן:

 12עם שאנחנו נוסיף את זה לסדר שלנו2 לפרויקטים שלנו, לתת לזה את העדיפות פעם אחר פ

 13 אתה מביא לפה תב"רים ואתה מחכה2 פעם אחר פעם 

 14הבית ספר מחכה, רחוב החרושת מחכה2 שיפוץ רחובות מחכה2 קודם  מר אבי גרובר:

 15 עושים קומה 222לשרונית2 

 16פעם אחר פעם, גם לתושבי מורשה מגיעות זכויות וגם לתושבי מורשה  מר עידן למדן:

 17השתמש בו2 ולא ללכת למקומות אחרים2 תקין ורחב ונכון שהם יכולים ל ןמגיע מועדו

 18יחידות דיור אנחנו מגדילים להם את  2144-ומורשה הגדילה את כמותה כרגע בקרוב ל

 19הכמויות2 חלק כבר אוישו, חלק בתכנון, חלק בביצוע2 וזה עוד היד נטויה במקום הזה2 

 20 ואנחנו לא עשינו שמה את הצעד הראוי והדרוש כדי להתחיל להרחיב2 כשהמקום הזה

 21נמצא וכשהמקום הזה קיים והתושבים לא יכולים לקבל את השירותים שהם זקוקים 

 22להם וראויים להם, לא פחות מכל מקום אחר, או מכל תושב אחר, וכשם שעשינו את 

 23השיפוצים הדחופים והבטיחותיים היום בקאנטרי2 אז אנחנו צריכים להגיע למצב שבו 

 24בין השאר בהחלטותיך, גם את הנושא  אנחנו היום נותנים גם שם2 חשבתי שאתה תביא

 25הזה למלא אותו, לקחת חלק מהכספים מהיטלי השבחה או מקרנות אחרות2 ונעשה אותו2 

 26אבל זה לא קרה2 חרף זה שהמתנתי הצבעה אחר הצבעה בתב"ר אחר תב"ר ולכן אמרתי 

 27 אני רוצה לקבל על זה כרגע את ההחלטה שוב פעם, להבהיר את זה שזה חשוב2 

 28 אז תבקש לקחת הלוואה אם אין כסף2 אם אתה רוצה2222 רונסקי:גב' רות ג
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 1 כתבתי2 כתבתי2  מר עידן למדן:

 2 222שזה ייצא מ2222 מר אבי גרובר:

 3 לא ביקשת הלוואה2  גב' רות גרונסקי:

 4 הוא לא אומר הלוואה2  מר אבי גרובר:

 5 כתבתי בדיוק אני אקריא את הצעת ההחלטה2  מר עידן למדן:

 6 יש מלפני שנה, זה עלה לסדר היום2  רמן:גב' שירלי פאר יג

 7מועצת העיר, אדרבא ואדרבא, אם יש, יש את ההחלטה, אם אנחנו  מר עידן למדן:

 8 מחליטים כרגע אני מציע 

 9 אני איתך2  גב' רות גרונסקי:

 10 להשתמש בכספי קרן ההשבחה הראשונים שיכנסו ל222לתת לזה עדיפות2  מר עידן למדן:

 11 2 סדר עדיפויות2 לא2 לא מר יעקב קורצקי:

 12רב שנים בביצוע וולחילופין, ולחילופין בנסיבות אלה של שיהוי בלתי סביר  מר עידן למדן:

 13פרויקט זה, ולאור המצוקה האמיתית של המקום, ופגיעה בתושבים ואיכות חייהם 

 14ובהיעדר מקום פנוי 222תיבחן האפשרות בידי הגזבר ליטול הלוואה ואנחנו נאשר את זה 

 15 ים2 אנחנו נעביר את הסמכות לוועדת הכספים2 בוועדת כספ

 16הוא רצה לקחת הלוואה עשרה מיליון, אז אנחנו לא יכולים  גב' רות גרונסקי:

 17 לא צריך לבדוק2 חמישה? אנחנו בטוח יכולים2 

 18מיכה המועצה יכולה לקבל החלטה לתת איזה החלטה צריך כדי לקחת  מר אבי גרובר:

 19  ₪2הלוואה בסך חמישה וחצי מיליון 

 20 קודם כל אתה צריך אישור2 של הגזבר שאתה רשאי באחוזים,  עו"ד מיכה בלום:

 21 אנחנו רחוקים באחוזים2  מר אבי גרובר:

 22 אם אנחנו רחוקים, אתה רשאי גם222 עו"ד מיכה בלום:

 23 222גם עשרה מיליון, אז אם חמישה וחצי,  גב' רות גרונסקי:

 24 וואה? המועצה יכולה לקבל החלטה לקחת הל מר אבי גרובר:

 25 וודאי2  עו"ד מיכה בלום:

 26או קי2 אין בעיה2 לא2 אני אגיד לך זה2 אבל אם כבר, כי קודם כל שרונית  מר אבי גרובר:

 27עברה 2222בנושא של בריכת הפעוטות את זה אני לא חושב בשלוש שנים האלה2 זה נכון, זה 

 28 כבר קודם2 שיפצנו את הבריכה של הפעוטות2 
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 1 זה מזמן2  מר עידן למדן:

 2 בסדר2 אגודת  ר אבי גרובר:מ

 3 לפני ארבע שנים או שלוש וחצי שנים2  מר עידן למדן:

 4י לא עבר, כי הקאנטרי היה בידיים רשרונית עברה שיפוצים שהקאנט מר אבי גרובר:

 5בעלות עירייה, אנחנו מנסים לפרטיות, תוחזק כמו שהוא תוחזק2 זאת אומרת שהוא עבר 

 6ו שבקאנטרי יש בעיות, חלקן בטיחותיות, חלקן לעשות מהלך2 עכשיו, באנו לפה אמרנ

 27 עכשיו, כל הבעיות האלה  ₪אחד עשרה מיליון  אחרות שחייבו ביצוע שיפוצים באותם

 8עדיין קיימות2 עכשיו אם אתם, עכשיו עקרונית כן בעד לקחת הלוואה, אני הייתי שמח 

 9מה נורא לתקן את אותה החלטה כן להעביר הלוואה של חמישה וחצי אני אגיד לך ל

 10חשבתי שזה צריך להיות במתכונת של הלוואה2 גם לקאנטרי וגם לשרונית יש איזה שהם 

 11מהלכים מסויימים2 ואני חושב שזה נכון שמי שיממן את השיפוצים גם בקאנטרי וגם 

 12בשרונית2 זה מי שתכלס משתמש בשירותים האלה2 מי שמנוי בשרונית2 ומתוך הרווחים, 

 13שפצים את שרונית2 ואת הקרן ההשבחה אני לוקח לגני מתוך המנויים של שרונית2 מ

 14 ילדים, בתי ספר, כבישים, כל הדברים שצריך2 זה נראה לי מבנה הרבה יותר הגיוני ונכון2 

 15אצטדיון אתלטיקה2 ומסלול הריצה שעשינו2 או בית ספר שאחרים לא  מר עידן למדן:

 16 משתמשים2 

 17 כשיו, עוד פעם, זה לא היה אותם היקפים2 עידן, ע מר אבי גרובר:

 18למה המנויים צריכים לשפץ את המתקן שהם שהעירייה2 אז   מר טל עזגד:

 19 תורידו את המנוי2 

 20זה כסף שיגיע לאגודה לטובת שיפוצים עתידיים2 ותחזוקה שוטפת, וקניית  מר עידן למדן:

 21 מכשירים2 אם יהיו רווחים מהמנויים אדרבא ואדרבא2 

 22 ק ולקחנו222בזמנו ישבתי עם ארי מר גידי טביב:

 23זה כמו שאצטדיון האתלטיקה או מגרש כדורסל אנחנו לא  מר עידן למדן:

 24 נותנים222לגמלאים2 

 25 בכספים שאנחנו מבקשים להעביר2  מר גידי טביב:

 26בן אדם לא מסוגל להשלים משפט2 פשוט אין לכם דחיית סיפוקים  מר אבי גרובר:

 27א2 פשוט מטורף2 בבקשה, כן ופ אתה מקילית2 בשנייה שאתה שומע משהו שזה המינימא

 28 גידי2 
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 1 תודה לך ראינו אותך2  מר עידן למדן:

 2ישבתי בזמנו, ישבתי עם אריק, ישבנו גם על תוכנית, נקרא לזה תוכנית  מר גידי טביב:

 3עסקית לקאנטרי, מה זה עודף ההכנסות על ההוצאות הצפוי, כתוצאה מהשיפוץ וכו' 

 4פרוטוקול של אז, שאפשר לקחת הלוואה והגענו למסקנה שאפשר לקחת, אני רואה פה ב

 5יהיה מתוך הרווחים  ₪מהבנק לעשר, שתים עשרה שנים והחזר שנתי בסביבות מיליון 

 6מעודף ההכנסות על ההוצאות של הקאנטרי2 ואותו דבר גם עשינו חשבון בשרונית2 רק שזה 

 7 לא הגיע לכלל דיון2 אז רק זאת לדעת שיש 

 8ר רק במעמד הישיבה2 אני העליתי2 על שרונית עלה רק דיון על שרונית דוב מר עידן למדן:

 9 במעמד הישיבה ואני העליתי2 

 10אבל אני 22תוכניות ואני ישבתי עם אריק לפני כן אז כך שזה לא2 הגיע  מר גידי טביב:

 11 למקום הנכון2 

 12 בסדר גמור2  מר עידן למדן:

 13 זהו גידי, אלא אם כן יש לך משהו להגיד אריק? מר אבי גרובר:

 14לא2 ישבתי עם גידי, עשינו תוכנית מה אפשר את העודף ההכנסות   :ורוןד אריק

 15על ההוצאות שיהיה אחרי שיפוץ2 היום אנחנו כל שקל שנכנס אין עודף על זה, כי היום 

 16הקאנטרי מצב שתקרה נופלת בו2 חומות נופלות בו2 הדברים מתמוטטים בו2 יש לו קירוי 

 17כן2 הקאנטרי יש בו הרבה דברים שהם שברוח חזקה יכול לעוף2 הקאנטרי היום מסו

 18מסוכנים הרבה דברים שקורסים לנו מעבר לדברים שאנחנו22כרגע2 אנחנו צריכים קודם כל 

 19בקאנטרי לטפל מעבר להשבחה2 אנחנו צריכים בקאנטרי יש שם מצבים שמסכנים אנשים2 

 20שים יש לנו מבנים שאם לא נשפץ אותם, נסגור אותם2 הקאנטרי היום מקום שהוזנח שלו

 21שנה והיום מתפורר לנו בידיים2 אז חשוב לנו קודם כל לטפל בקאנטרי, ובמקביל גם את 

 22 שרונית2 

 23 אז נאשר הלוואה לשניהם2   גב' רות גרונסקי:

 24 מקובל עליכם לאשר הלוואה לשניהם או שאתם   מר אבי גרובר:

 25 222את עניין הבטיחות נטו ש222צריך2   מר עידן למדן:

 26הנושא העקרוני שמעלה עידן2 צריך לעלות להצבעה2 ואת  וג:אלמ מר אהרון אסולין

 27 הפרטים על הלוואה לזה ולזה, ישבו ועדת כספים2 יביאו222 

 28 אנחנו אישרנו חמישה מיליון לקאנטרי2   מר עידן למדן:
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 1 אני אומר שהנושא2  אלמוג: מר אהרון אסולין

 2שאישרנו הם אהרון, אישרנו תב"רים אם אתה זוכר, התב"רים   מר אבי גרובר:

 3 מאוד דחופים2 

 4  222אני לא מוכן שכל פעם שבני222מורשה יהיו כל פעם  מר עידן למדן:

 5בית ספר במורשה כרגע עם כל הכבוד, נראה לי קצת יותר דחוף   מר אבי גרובר:

 6בנייה של בית ספר חדש במורשה נראה לי קצת יותר דחוף, קצת יותר דחוף מקומה 

 7היה שם קומה שלישית בשרונית2 אבל עם כל הכבוד יש תששלישית בשרונית2 ואני אשמח 

 8תב"רים יותר דחופים ואני לא מוכן שתתקבל פה החלטה שאומרת שהכסף הראשון הולך 

 9לטובת הקומה השלישית בשרונית2 עם כל הכבוד2 עכשיו, אם אתם רוצים להצביע בעד, 

 10ם אתם רוצים תצביעו בעד אבל אני לא יודע איך אני מיישם החלטה כזאת2 עכשיו א

 11 להצביע בעד הלוואה2 אז הלוואה אני כן מוכן לקחת2 כי הלוואה זה כן נכון2 

 12 הלוואה לקחת2   מר יעקב קורצקי:

 13 רק הלוואה2 מדברים על הלוואה2   גב' רות גרונסקי:

 14 כן2 עידן, זה גם וגם2   מר אבי גרובר:

 15 זה הצעת ההחלטה2  גב' שירלי פאר יגרמן:

 16הזה זה כבר הצעה שלישית שיש עוד פעם משחק בניסיון  המשחק  מר עידן למדן:

 17 של לצאת בסדר2 העובדה היא שכשהתקיים הדיון 

 18  ?אני הבאתי את זה2 אני לא רציתי שזה יעבור  מר אבי גרובר:

 22219שאמרת קודם שמפריעים לסיים, מפריעים לסיים, תן לי לסיים2 עובדה  מר עידן למדן:

 20אישרנו לקאנטרי2 באו עם איזה שהיא רשימה של  י באמתרהזאת שאנחנו הגענו לקאנט

 21 קרוב לשלושה וחצי או חמישה מיליון, ליקויים בטיחותיים2 

 22 עשר2  דאח מר אבי גרובר:

 23היו חלק שהיו בטיחותיים וחלק שהיה אחר2 אנחנו אישרנו חלק מסוים2  מר עידן למדן:

 24  אם יש היום חלק נוסף, יש לך את התב"רים, יש לך את היכולת לבוא

 25 הוא משחק בנדמה לי2  מר אבי גרובר:

 26 לא אושר כלום2  גב' שירלי פאר יגרמן:

 27 עושים את השיפוצים2  מר עידן למדן:

 28 אתה משחק בנדמה לי, עזוב, אתה לא הקשבת מה שאמרנו גם אז2  מר אבי גרובר:
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 1 מה לא?  מר עידן למדן:

 2 אפשר להסביר לך רגע?  גב' שירלי פאר יגרמן:

 3 2 לא2 אל תכנסי לזה2 הוא לא מקשיב2 הוא לא באמת יקשיב לך2 לא מר אבי גרובר:

 4מה שצריך לעשות, זה לקחת חמישה וחצי מיליון עכשיו הלוואה,  מר יעקב קורצקי:

 5 לשרונית וזהו2 זה מה שצריך לעשות2 לעלות את זה להצבעה ואני מקווה שהם יסכימו2 

 6קויים בטיחותיים דחופים זה מה שאני אומר2 עכשיו יש איזה שהם לי מר עידן למדן:

 7היום, שאנחנו צריכים, שהם דחופים, והם בהולים תביאו לישיבה הבאה נצביע בעד2 

 8תביאו את הוועדה הכספים2 הבאתם פה היום תב"ר תכנון וביצוע עבודות פיתוח במתחם 

 9 מכספים ראשונים2  ₪מיליון  66אילת2 בסך 

 10לאוגוסט,  60-ו את זה מלפני שנה באני אשמח להסביר לך2 שהבאנ גב' שירלי פאר יגרמן:

 11זה גם בגלל משרד הבריאות שיסגור לנו את המקום אחרי שרכשנו, אחרי שעיריית רמת 

 12זה לא  2קאנטריאת ה ץהשרון רכשה את זה והשקיעה בזה כסף2 והבנו שאנחנו חייבים לשפ

 13 בשביל רווחה, 

 14 היה חלק קטן2 כן2  מר עידן למדן:

 15 שהובאו בעירייה לדיון,  ₪האחד עשרה מיליון  לא2 כל גב' שירלי פאר יגרמן:

 16 נראה לי מהדיון הזה בטוח כבר שני מועמדים ירדו לי מהמרוץ2  מר יעקב קורצקי:

 17אך ורק2 יעקב, בוא נתקדם2 מה שאני אומרת 222דברים שמשרד  גב' שירלי פאר יגרמן:

 18יחות שעבר הבריאות חייב אותנו כי אם לא יסגור לנו, והדברים השניים זה מהנדס בט

 19דבר, דבר2 אני אתן לך דוגמא הקירוי של הבריכה המקורה לא בטיחותי2 כל יום, כל יום 

 20שהבריכה הזאת נפתחת והקירוי נמצא2 באנו אז אם אין כסף בקרן ההשבחה, ביקשנו אחד 

 21לטובת רק הדברים האלו שהם בטיחות2 בשביל לעשות את זה באמת  ₪עשרה מיליון 

 222 אין לך את הפריבילגיה2 באותו דיון ₪ריך עוד עשרים מיליון מועדון מאוד מפואר כי צ

 23עבור קומה  ₪עלה שרונית, אני לא אתייחס מי נכנס זה לא ענייני2 חמישה וחצי מיליון 

 24נוספת בשביל להרחיב באמת כי נכנסים המון, המון אוכלוסיה2 עכשיו נכנסת לעיר אלו 

 25מיליון לקאנטרי2 ותב"ר,  66ותב"ר  ,644אישרתם שני תב"רים, תב"ר החלטה מס'  שני222

 26הגזבר בא ואמר שני התב"רים מש"ח לשרונית2  121ופתחית תב"ר בסך  646החלטה מס' 

 27האלו יכולים להיות אך ורק על ידי הלוואה ולא מקרן השבחה2 כי אין בה כסף2 וגם 

 28בתקציב, בחמישה חודשים בין ינואר למאי, אתם לא אישרתם את התב"רים כי רציתם 
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 1 ות עקרונית סדר222לרא

 2 בכלל לא באה ברשימה2  מר עידן למדן:

 3מבחינת הקאנטרי קוצצו דברים אחרים, בשביל לתת לקאנטרי את  גב' שירלי פאר יגרמן:

 4 נושא הבטיחות2 

 5 בכמה מיליון?  מר עידן למדן:

 6 אני לא זוכרת בדיוק2 שתיים נקודה משהו, אם אני לא טועה2  גב' שירלי פאר יגרמן:

 7 קרוב לשלושה וחצי מיליון לא?  למדן:מר עידן 

 8קיצצנו דברים גם מהשוטף, וגם מדברים אחרים כדי לאפשר  גב' שירלי פאר יגרמן:

 9לקאנטרי להיפתח בקיץ2 בקיץ הזה ולעבור את הקיץ בשלום2 אבל בגלל שאין צפי הכנסה 

 10לקרן השבחה בנוסף בקרוב, וגם קשה לי להאמין שבשלושה חודשים יקרה משהו בנושא 

 11 ההשבחה כי גם הוועדות2 

 12אבל יש כספים שם2 יש כספים שנכנסים2 עוד פעם, יש כספים שנכנסים  מר אבי גרובר:

 13 אחרים2 צרכים אבל עם כל הכבוד, אנחנו חייבים אותם ל

 14 ₪צריך להחליט לאן 222אותם2 אם כרגע אישרנו ארבעים מיליון   מר עידן למדן:

 15מש"ח, אולי אפשר להתחיל  04-ש באישרנו לבית הספר, אם כרגע אתה לא משתמ

 16 להשתמש בו למשהו אחר2 

 17 עידן2 אם אנחנו ניקח עשרה מיליון וההחזרים יהיו מ2222 מר יעקב קורצקי:

 18 אני, אני כרגע2  מר עידן למדן:

 19 או שאתה רוצה להתמקד בחמישה וחצי מיליון?  מר יעקב קורצקי:

 20 2 כרגע אני רוצה את החמישה וחצי מיליון מר עידן למדן:

 21 אז בואו נעשה הצבעה וזהו2  מר יעקב קורצקי:

 22 אני כרגע רוצה את החמישה וחצי מיליון2  מר עידן למדן:

 23 222וזה הופך להלוואה לשרונית2 כן2  מר יעקב קורצקי:

 24הלוואה2 בסדר2 בצורה של הלוואה מי בעד לקחת הלוואה של חמש וחצי  מר אבי גרובר:

 25 לטובת שרונית?  ₪מיליון 

 26 לשרונית או ל?  ל:מר רפי ברא

 27 שרונית2  מר אבי גרובר:

 28 שרונית2  מר עידן למדן:
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 1 פה אחד?  מר אבי גרובר:

 2 ההחזרים עיריית רמת השרון2  מר יעקב קורצקי:

 3 זה כסף שיגיע לאגודה כמו ש2222 מר עידן למדן:

 4 אז העירייה תיקח  מר אבי גרובר:

 5 העירייה לוקחת2 האגודה לא יכולה2  מר יעקב קורצקי:

 6 רק העירייה2  ' רות גרונסקי:גב

 7 אי אפשר לקחת שרונית בערבות העירייה?  מר רפי בראל:

 8כן2 אבל בתקופת השיפוץ2 בסדר מה שיהיה יופרש, יופרש, לא2 זה  מר יעקב קורצקי:

 9 לא עסק2 

 10 גידי2 אי אפשר לקחת הלוואה בערבות העירייה בשרונית?  מר רפי בראל:

 11 זה אגודת ספורט2  מר גידי טביב:

 12 אגודת ספורט כן2  מר רפי בראל:

 13 אי אפשר, אי אפשר2  מר גידי טביב:

 14 הצבענו פה אחד2 פה אחד בעד2  מר אבי גרובר:

 15 

 16 

 לטובת שרונית  ₪מיליון  222הצבעה פה אחד, לקיחת הלוואה בסך  החלטה:

 17 

  18 

 .אישור פרוטוקול ועדת תמיכות32

 19 

 20 בקשה2 אישור פרוטוקול ועדת תמיכות2 גידי ב מר אבי גרובר:

 21למעשה מובא פה לאישורכם מתוך שני הפרוטוקולים2 מתוך הפרוטוקול  מר גידי טביב:

 22ממנו אושר במליאה הקודמת מרכיב הספורט ומרכיב העמותות  2326263-הקודם, מ

 23הרווחה, ביקשתם שיובא שוב יחד עם יתרת העמותות2 והפרוטוקול השני, יש בו את יתרת 

 24 וגם את שאר העמותות2222תנועות נוער וכו'2  העמותות גם יתרת עמותות הרווחה

 25 זה כל התמיכות של העירייה נכון?  מר אבי גרובר:

 26 זאת התייחסות לכל בקשות התמיכה ש222 מר גידי טביב:
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 1זה בכל זה2 זה מכסה את כל הסעיפים שבהם העירייה מעניקה תמיכות  מר אבי גרובר:

 2 נכון? 

 3 נכון2  מר גידי טביב:

 4 עוד סעיפים שצריכים לבוא בהמשך2  אין מר אבי גרובר:

 5 אין2  מר גידי טביב:

 6 שאלות הערות למישהו2 כן עידן2  מר אבי גרובר:

 7יש לי כמה וכמה הערות של סכומים שלטעמי היו לא רלוונטיים, שאני  מר עידן למדן:

 8 ראיתי בהם ירידות2 

 9 אתה מכיר את הפרוצדורה, נכון איך זה הולך2  מר אבי גרובר:

 10 כן2  מדן:מר עידן ל

 11ועדה מגישה הגוף מגיש בקשה2 רואה החשבון החיצוני בודק את העמידה  מר אבי גרובר:

 12בתנאי הסף, אחרי זה על בסיס הנתונים שהגיש הגוף נותן ניקוד2 והוועדה המקצועית 

 13בוחנת את הניקוד לפי הקריטריונים שהמועצה הזאת אישרה ואז לפי התקנים, ואז יוצא 

 14 ין? מספר2 כן2 זה אתה מב

 15מבין הכול2 מבין הכול2 את הביקורת על כך שכל פעם אנחנו מפנים לרואה  מר עידן למדן:

 16חשבון חיצוני במקום שאנחנו נעשה את הבדיקות2 הבעתי בעבר חברי מועצה אחרים 

 17 הביעו, זה כרגע פחות רלוונטי2 

 18 לא הבנתי אבל לא משנה2  מר אבי גרובר:

 19ם למרות שחשיבות "וגמא, ואני רואה את אקים לד"אני רואה את אקי מר עידן למדן:

 20השירות שאנחנו מציינים שאנחנו רוצים לתת לו ולתת לו איזה שהוא תעדוף, עדיין הוא 

 21 ירד בתקציב2 אני כרגע2 

 22 נוספו גופים נוספים2  מר אבי גרובר:

 23 שתי עמותות נוספות2 בית222שפירא שנותנת שירותים222 גב' שירלי פאר יגרמן:

 24 אבל השאלה היא, השאלה היא  :מר עידן למדן

 25 ואיחוד והצלה2  גב' שירלי פאר יגרמן:

 26 מי נותן את זה2 עכשיו, איחוד והצלה מופיע משום מה ב222בעלי מוגבלויות2  מר עידן למדן:

 27ברגע שהם עומדים בתנאי הסף, ברגע שהם עומדים בתנאי הסף והם  מר אבי גרובר:

 28שהוא עומד בתנאי הסף הוא נכנס לתוך עומדים בקריטריונים של גוף שהגיש2 ברגע 



 40-3666868רת איגמי חב                                                                                                                                               

 עיריית רמת השרון
 225258.5מיום  25פרטיכל מליאה מן המניין מס' 

 

 06 

 1 הטבלה, מחשבים אותו לפי הקריטריונים ואז 

 2 אתה גם צריך לתעדף2  מר עידן למדן:

 3 כמה כסף2  לפי זה לקבוע מר אבי גרובר:

 4 יש לך עוגה שאתה מחלק אותה2  גב' רות גרונסקי:

 5 דוגמא2 אבל אתה גם צריך לתעדף, ולכן יש לך לוועדה סמכות סתם ל מר עידן למדן:

 6 בתקציב הבא תגדיל את העוגה2  גב' רות גרונסקי:

 7ים שאתה רואה שהוועדה עצמה סבורה שיש לה חשיבות ווקבוצת הש מר עידן למדן:

 8ש"ח  6444  -ש"ח, לא יודע למה היא ירדה ב 6444-גדולה לפעולה שלה, בכל זאת ירדה ב

 9 התקציב  אם דווקא הוועדה חושבת שצריך לתת לה תוספת2 לפחות לשמור את

 10היא הייתה אמורה, כי לפי הקריטריונים, היא הייתה אמורה לקבל עוד  מר אבי גרובר:

 11 פחות2 

 12 אתה רוצה לתת לי בינתיים לסיים את המשפט2  מר עידן למדן:

 13 אבל שאלת שאלה, אני עונה לך2  מר אבי גרובר:

 14אלה2 ציינתי אני עוד לא שואל שאלה2 אני מדבר, אני אומר, לא שאלתי ש מר עידן למדן:

 15כמה נקודות שמעוררות לי סימני שאלה2 אבל נקודה אחת מהותית, מעוררת אצלי סימן 

 16 ₪ 9444טיפול בבעלי מוגבלויות2 לשאלה והיא כיצד איחוד והצלה או מה לאיחוד והצלה ו

 17איחוד והצלה2 זה סוג של מתחרה במד"א תחליף למד"א2 אם אנחנו הולכים פה בעיר ויש 

 18ה ותגברנו את מד"א אז אני הייתי רוצה אולי דווקא לתת למד"א, אולי לנו פה מד"א פעיל

 19 מד"א צריכים יותר2 שם יש חובשים, אמבולנסים222את השירות האמיתי2  

 20  הם לא הגישו בקשה לתמיכה2  מר אבי גרובר:

 21 לא יודע2  מר עידן למדן:

 22 איחוד והצלה2  מר עידן למדן:

 23 ואז אני עושה2 יש חוק2 יש קריטריונים  מר אבי גרובר:

 24 עידן נשמה2  מר יעקב קורצקי:

 25 מה לאיחוד והצלה, בתפקוד לבעלי מוגבלויות תודה2  מר עידן למדן:

 26 אתה מבין שהם לא הגישו2  מר יעקב קורצקי:

 27מה לאיחוד והצלה2 יכול להיות שמד"א לא קיבלו הרבה שנים ואנחנו לא  מר עידן למדן:

 28 עודדנו אותם2 
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 1 רווחה2 אני לא יודעת מה הם עושים ברווחה2 עמותות שעוסקות ב   ?:

 2 זה לא הרווחה2 זה לא סוג של רווחה2  מר אבי גרובר:

 3האלה2 רבותיי2  ₪ 9444האלה2 אני מעדיף את  ₪ 9444אני מעדיף את  מר עידן למדן:

 4 ודווקא2 

 5 אבל הם הגישו? אז שיגישו2  מר יעקב קורצקי:

 6גדרה של עמותות רווחה, לא2 אני שואלת אם איחוד והצלה נופל בה   ?:

 7 זה הכול2 

 8 אבל לא222של עמותות רווחה2  מר אבי גרובר:

 9 לא2 זה בטיפול בבעלי מוגבלויות2  מר עידן למדן:

 10 טיפול בבעלי מוגבלויות2  מר אבי גרובר:

 11מה איחוד והצלה קשור לבעלי מוגבלויות אני אשמח שהוועדה המקצועית  מר עידן למדן:

 12 6444ים, תוספת של ווהכסף הזה לתת בכל זאת לקבוצת השתסביר לי2 אני מעדיף את 

 13ש"ח וככה הם לא צריכים לקבל  3444ים תוספת להשלים לה בחזרה זה עוד "ש"ח, לאק

 14ש"ח2 אלה שתי עמותות או שני גופים שאני יודע ובקיא ובטוח שמטפלים אך ורק  9444

 15יב2 משהו אחר2 אם בטיפול בבעלי מוגבלויות2 איחוד והצלה יכולים לפנות ולקבל תקצ

 16צריך לתת להם2 זה דבר אחד, והדבר השני יש עמותה נוספת שאנחנו בעצמנו אומרים 

 17שאנחנו עוד צריכים לבחון נתונים2 אז למה אנחנו כבר מאשרים כסף, בכפוף לבחינת 

 18ולא  2469נתונים, ולא מסיימים את בחינת הנתונים או מתקצבים את זה כבר בשנת 

 19שלום רמת השרון, לדוגמא, בנושא של בנושאים אחרים של יד לבנים עכשיו, לדוגמא, דרכי 

 20בארגון האלמנות אנחנו רוצים לתת2 החלטנו שאנחנו נותנים2 אז בואו ניתן2 אם לא מגיע, 

 21מה לעשות עם הכסף הזה ולהעביר אותו2 יש לנו מספיק דברים טובים  2לא מגיע נמצא

 22מה מאוד על כך שתנועת הצופים ירדה שאנחנו יכולים לשנות בסעיף התקציבי2 אני גם ת

 23וגם כנפיים של קרמבו ירד2 אני הייתי רוצה לשמור על שני  משמעותית2 לעומת אחרים2

 24הגופים האלה בכל זאת ביותר2 על איחוד והצלה אני מבקש להבין מה לזה ולטיפול בבעלי 

 25  מוגבלויות? 

 26 גידי אתה רוצה לענות על השאלה?  מר אבי גרובר:

 27, כיוון ₪ 9444לגבי איחוד והצלה הסכום שפה מתוקצב הוא סכום סמלי  ב:מר גידי טבי

 28שהם כן עוסקים בין היתר בסיוע לאנשים עם מוגבלויות2 הם זקוקים לעזרה ראשונה בבית 
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 1 וכו' ולכן2 

 2 לא מוכר2 לא מוכר2   ?:

 3 שקר2  מר עידן למדן:

 4א חינוך ותרבות, זה לא בואי אל תפריעי לי2 ובכל מקרה זה לא דעת, זה ל מר גידי טביב:

 5טיפול בבעלי חיים2 אנחנו חשבנו בוועדה ויש לנו שיקול דעת2 ישבנו על המדוכה2 בעניין 

 6  הזה וזאת המסקנה שהגענו אליה2 

 7ים2 תוסיף את וום ומקבוצת הש"למה לשבת על המדוכה ולהוריד מאקי מר עידן למדן:

 8לי סכום מגוחך שאתה  כבשת הרש שאתה נותן להם וזה באמת כבשת הרש, אתה אומר

 9נותן לאיחוד והצלה2 אז איחוד והצלה יסתדר גם בלי הסכום הזה2 מצד שני אקים וקבוצת 

 10האלה2 וזה לא מקובל, זה לא  ₪ים זה עוד כסף שיעזור להם2 בדיוק תשעת אלפים ווהש

 11 הסעיף שבו שמים2 זה שנותנים, גם מד"א נותן עזרה ראשונה לבעלי מוגבלויות או נכים2 

 12 אבל מד"א לא הגיש בקשה לתמיכה2  בי גרובר:מר א

 13אבל זה לא סעיף2 אם אין סעיף לא מכניסים לסעיף שהוא לא רלוונטי וכל  מר עידן למדן:

 14 הכבוד על222

 15אומר לך ועדה מקצועית ואני ישבתי וחשבתי שהם כן נותנים 22לבעלי  מר אבי גרובר:

 16 מוגבלויות2 

 17 שונה2 הם נותנים טיפול עזרה רא מר עידן למדן:

 18 זה לא קשור2 נכון, נכון, זה הכול2  גב' איריס קלקא: 

 19זה לא עמותה של בעלי מוגבלויות שמסייעת לבעלי צרכים מיוחדים או  מר עידן למדן:

 20 לבעלי מוגבלויות בכל הכבוד הראוי2 יש אלף זה2 

 21 בואו נתקדם2  גב' איריס קלקא: 

 22צריך להפנות חזרה את הכסף  אני את הדבר הזה חושב שלא ראוי לאשר מר עידן למדן:

 23 הזה לעמותות שזה נגרע מהם2 

 24  אנחנו מפרקים עכשיו אחד אחד או מה?  מר טל עזגד:

 25קודם כל עידן ככה2 עכשיו הוא גם אחרי2 אני אומר לך חצי לא בציניות כי  מר אבי גרובר:

 26 עם כל הכבוד2 

 27 טל2 אם היה צריך, היה צריך לחלק אולי אחד אחד2  מר עידן למדן:

 28 222בשולחן יש כמה ש2222איחוד והצלה זה לא מוגבלויות אז מה222 גב' איריס קלקא: 
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 1ומזמן היה צריך2 אני אומר פה לתת את הכסף למי שצריך לבעלי  מר עידן למדן:

 2 מוגבלויות להחזיר את זה בחזרה לשתי העמותות שמהם זה נגרע2 נקודה אחת אני מבקש2 

 3 תמימות דעים2  מר אבי גרובר:

 4 בוא נתקדם2  יריס קלקא: גב' א

 5בוא נשים משהו אחד מדויק על השולחן2 הסיבה שלא איחוד והצלה, אתם  מר אבי גרובר:

 6לא בעד לתת לו כסף, כי זה חבר'ה עם כיפה2 זה צריך להגיד את האמת אז2 מד"א בא לתת 

 7 כסף, עם מד"א היו מגישים איחוד והצלה לא2 אז בסדר2 הבנתי2 שתיים, שתיים2 

 8 יש פה הרבה מתנדבי איחוד והצלה שהם לא 222 למדן: מר עידן

 9 סושרד2אתה 222מחשבות אתה 22 גב' איריס קלקא: 

 10 שתיים, אם אנחנו  מר אבי גרובר:

 11כי גם הם מסייעים  ₪אז בואו ניתן גם לבית222עוד אלפיים שלושת אלפים  מר עידן למדן:

 12 לבעלי מוגבלויות2 

 13 ושים את העבודה2 חבל2 אנחנו סתם, הם ע מר יעקב קורצקי:

 14אני יכול לדבר, סיימת לדבר, עכשיו אני מדבר2 אם   מר אבי גרובר:)מדברים ביחד( 

 15אתה מוריד מאיחוד והצלה2 מה שקורה אחרי שנגיד החלטת לא לתת לאיחוד והצלה2 זה 

 16לא שאתה עידן למדן, מתחיל לפזר את הכסף לפי איך שבא לך2 אלא מחזירים את הכסף 

 17 ומתחלק בין כולם2 לפי המשקל שלהם2 הזה לתוך הנוסחא 

 18 אין לי בעיה2  מר עידן למדן:

 19 או קי2 בוא נתקדם2  גב' איריס קלקא: 

 20 קוזזו2 ש על בסיס תשעת אלפים האלה אני רואה את שני הסעיפים22 מר עידן למדן:

 21 עכשיו זה אחד2 אני יכול בבקשה לסיים2  מר אבי גרובר:

 22 ם אתה 22222"אקי מר עידן למדן:

 23עמיד להצבעה אם אנחנו אאתה דיברת, עכשיו אני עונה לך2 תיכף אני  בי גרובר:מר א

 24 נותנים לאיחוד והצלה, אם אתם לא רוצים לתת לאיחוד והצלה, 

 25 222כולם מסכימים  גב' שירה אבין:

 26 אמרתי, שאלתי2  מר רפי בראל:

 27דרכי שלום השרון שאין לי מושג מה זה הדבר הזה2  עכשיו דרכי שלום רמת מר אבי גרובר:

 28רמת השרון2 שכתוב פה כפוף לבחינת נתונים נוספים על פעילות2 ואין לי מושג מה זה הדבר 
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 1 הזה2 

 2 שירלי, את יכולה להגיד לנו?  גב' איריס קלקא: 

 3 וגם אחרים2 יש עוד כמה דברים שהם בסימן שאלה2  מר עידן למדן:

 4 העניין עכשיו2  כתוב2 כתוב בפירוט מה זה2 שנייה, אבל זה לא מר אבי גרובר:

 5 הם עושים גם כן המון פעילות2  מר יעקב קורצקי:

 6 שנייה2 זה לא העניין עכשיו2  מר אבי גרובר:

 7 המון פעילות2  מר יעקב קורצקי:

 8 שנייה2 זה לא העניין עכשיו2  מר אבי גרובר:

 9 222הורידו ל222 מר יעקב קורצקי:

 10 )מדברים ביניהם(

 11וזהו2 די באמת2 לא יכול להיות שאי אפשר לגמור פה עידן אני מדבר עכשיו  מר אבי גרובר:

 12משפט2 דרכי שלום רמת השרון, אין לי מושג מי זה הגוף הזה2 ישבה וועדה מקצועית, ישב 

 13רואה חשבון חיצוני ודווקא בשביל שזה לא יהיה פוליטיקה אז עושים את זה גופים 

 14טה שככה זה נכון מקצועיים וזה גם ההחלטה שמשרד הפנים וכל, ומדינת ישראל החלי

 15לעבוד2 אנחנו לא רצינו שכמו שנה שעברה2 גופים יצטרכו לחכות לנובמבר כדי לדעת מה 

 216 כי זה לא צורה שרק בנובמבר הם יודעים, 2463-הם מקבלים על כל הפעילות שהם עשו ב

 17אם באמת נכנס להם הכסף2 אז איך הם עובדים כל השנה2 וגם שזה באוגוסט, הלוואי 

 18ביר את זה עוד קודם2 אנחנו בגלל שאנחנו הולכים עוד מעט לבחירות שהיה אפשר להע

 19ואלוהים יודע אם תהיה ישיבת מועצה, ואיך היא תהיה בספטמבר וכל הדברים האלה2 

 20רצינו לבוא לפה כבר ולתת את התמיכות שגופים יוכלו לעבוד בשקט2 לדעת מה שהכסף 

 21בצורה הכי גלויה, הכי פתוחה, לא שיש להם2 עכשיו, מה שאומרים פה, ואומרים לך את זה 

 22בדיקות לגבי עצם הזכאות  שזה דרכי שלום רמת השרון אנחנו רוצים לעשות עוד בגלל

 23שלהם לקבל2 אם הם עוברים את תנאי הסף, לדעת הדרג המקצועי, כמו כל הגופים 

 24האחרים שעשו פה2 אז זה מה שיוצא המספר שמגיע להם2 אם הם לא מגיע להם בכלל 

 25 וב פה אז הכסף הזה חוזר לקופה ויחולק לפי המפתח2 זה נאמר פה בצורה הכי2 כסף, אז כת

 26 גידי אפשר לעשות222וכרגע להחריג את זה ואחר כך יהיה222על  גב' איריס קלקא: 

 27 אבל זה מה שעושה2 זה זה2  מר אבי גרובר:

 28 הכול בסדר2  מר עידן למדן:
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 1 רפי, הייתי נורא רוצה שבוא, יש פה גם כפוף לבחינת נתונים נוספים222222כן  מר אבי גרובר:

 2 יש לי בעיה2  מר רפי בראל:

 3 חברה כלכלית עוצרת דוחות2  מר אבי גרובר:

 4יש לי בעיה ואני לא מתייחס מי קיבל מי לא קיבל ולמה ואיך2 אנחנו יש לנו  מר רפי בראל:

 5ו, מקימים וועדה, אותה ועדה בכדי לעשות את עבודתה של מועצת המנהלים במקרה שלנ

 6מועצת העיר2 הוועדה ישבה2 עשתה את העבודה2 אני לא יכול לבטל את העבודה הזאת, אני 

 7לא בא היום, עכשיו ברגע הזה ולהגיד תורידו את זה ותורידו את זה ותורידו את זה2 אחרת 

 8אין צורך היה בוועדה אם אנחנו בעצמנו יושבים ודנים בזה2 ולכן אני מבקש להתקדם עם 

 9 ו סתם טוחנים מים2 בבקשה2 הדבר הזה כי אנחנ

 10אני לא הייתי מחריג שום דבר כרגע2 צריך להביא את זה כמו שזה2   מר טל עזגד:

 11 אחרת יכול להיות שלא2 

 12רבותיי, יש ועדה השקיעה עבודה עשתה את העבודה שלה2 נאמנה2 אני  מר רפי בראל:

 13 מאמין שנאמנה2 אז בואו נאשר2 

 14 ד2 ככה גם לא נאשים אף אח  מר טל עזגד:

 15אני מכבד2 אני מכבד מאוד רפי ומכבד את מה שאתה אומר מאוד, לכן אני  מר עידן למדן:

 16 אמרתי יש לא נכנסתי לכל השאלות2 

 17 מי בעד מי חושב בואו נעשה את זה ככה2  מר אבי גרובר:

 18 כפוף לבדיקה2  גב' שירלי פאר יגרמן:

 19ה בצורה נורא, דרכי עוד פעם, כל הגופים פה סך הכול אני חושב שז  מר אבי גרובר:

 20שלום גם כן, כמו שאמרתם בסך הכול הגוף המקצועי יעשה עוד בחינה, אני חושב שחוץ 

 21מזה אין זה, יש בנושא של העמותות המאומצות בין יד לבנים, וארגון אלמנות ויתומי 

 22צה"ל יש שם איזה שהוא ויכוח פנימי מאוד סוער שקורה בתוכם2 וזה לא איזה שהוא סוד 

 23 2 נורא גדול

 24 ויכוח ארצי2   מר טל עזגד:

 25נכון2 זה ויכוח ארצי, אני אומר בוא נקבע טנטטיבית בינתיים חמישים,  מר אבי גרובר:

 26חמישים וכדי ואם נצליח להגיע לאיזה שהוא הסכמה בעניין הזה, ככה2 אם לא נחזור לפה2 

 27איחוד שנייה, בנושא של איחוד והצלה, בוא נקיים שנייה החלטה עקרונית, האם מתאים 

 28 והצלה האם נותנים איחוד והצלה2 
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 1 אם הם עומדים בקריטריונים2   מר טל עזגד:

 2 רבותי2 הם עומדים בקריטריונים ועדה ישבה והחליטה שמגיע להם  מר רפי בראל:

 3הם לא קשורים לטיפול בבעלי מוגבלויות2 ואתה פוגע כאן בבעלי  מר עידן למדן:

 4 מוגבלויות2 

 5 )מדברים ביחד(

 6 שום כפוף לבדיקה2  :מר רפי בראל

 7סביר לך למה2 דווקא במקרה של איחוד אאפשר לסיים משפט? רפי, אני  מר אבי גרובר:

 8והצלה, אני כן רוצה להביא את זה להצבעה2 שנייה2 איחוד והצלה2 רק את איחוד והצלה2 

 9 אני כראש העיר מותר לי לפעמים גם משהו לעשות בחדר הזה2 

 10 ה2 סליחה2 אני2 סליח מר רפי בראל:

 11 מותר לך הכול2 אבל יש פה עוד כמה בעיות2   מר טל עזגד:

 12מותר לך לפני שזה מגיע לשולחן הזה2 מותר לך לפני שזה מגיע לשולחן2  מר רפי בראל:

 13אתה סליחה2 יש, אתה מינית ועדה2 אנחנו מינינו ועדה2 הוועדה עשתה את העבודה, נגמר 

 14 הסיפור2 

 15 משפט? ים סיאני יכול שנייה ל מר אבי גרובר:

 16 כן2  מר רפי בראל:

 17איחוד והצלה, ואתה יודע אני אומר לך אמיתי, עידן מעלה פה נקודה2  מר אבי גרובר:

 18 תראה איזה קטע, אני באיזה שהוא מקום מסכים איתו2 

 19 זה לא קשור2222שנורית הסכימה עם אהרון2   מר טל עזגד:

 20איחוד והצלה איחוד אתה צודק2 המפתח2 השיא השני של הערב, סתם2  מר אבי גרובר:

 21 והצלה, אכן, מגיש סיוע רפואי ואחר עוד פעם למבוגרים2 

 22זה לא מופיע בהגדרה, בהגדרה הבסיסית שאתם כתבתם  :אהרון אלמוג אסוליןמר 

 23 הוא לא עונה לדבר הזה2 ולכן אני מסכים איתך ואיתו2  3סעיף 

 224 מדובר על גוף אני חושב שאיחוד והצלה לא לזה התכוונו בסעיף הזה מר אבי גרובר:

 25שבקבוע, לא במקרה גם חלק מהאנשים2 יש פה גוף, זה גופים ייעודים שמטפלים במאה 

 26הם  ,והצלה, מישהו נפצע בתאונת דרכים אחוז שלהם בפעילות בבעלי מוגבלויות2 איחוד

 27מגיעים לטפל פה2 הם לא מטפלים רק בבעלי מוגבלויות2 לכן לדעתי במקרה הזה טעיתם  

 28 ד והצלה2 שהחלטתם את איחו
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 1 אם היה סעיף כזה2 אז אולי גם אז היינו מבקשים תקציב2  מר עידן למדן:

 2מי בעד להסיר את איחוד והצלה בסעיף הזה של טיפול בבעלי מוגבלויות?  מר אבי גרובר:

 3 מי בעד? 

 4 אני באופן יוצא מן הכלל2  מר רפי בראל:

 5  פה אחד2 נכון, פה אחד2 מר אבי גרובר:

 6 יוצא מן הכלל, כי אחרת אין ערך לוועדות2  באופן מר רפי בראל:

 7עלה כמקשה אחת אמה שזה אומר, מה שזה אומר, אני עכשיו, ועכשיו אני  מר אבי גרובר:

 8את כל הסעיפים, עם הכוכבית של דרכי שלום, רמת השרון, שהם יבדקו אם בכלל בפנים2 

 9תך, אתה רואה, הכסף הזה של איחוד והצלה מתחלק לפי הניקוד2 עידן, בסדר, הלכתי אי

 10האלה יתחלקו  9444אני מקשיב, אם יש הערה לעניין אני מאמץ אותה2 מתחלק הכסף 

 11בטיפול לעמותות אחרות תחת הסעיף הזה של בעלי מוגבלויות הוא יתחלק לפי 

 12 הקריטריונים2 

 13 אנחנו סומכים עליהם2   מר טל עזגד:

 14להשתתף בהצבעה הזאת?  מי בעד כל שני הפרוטוקולים2 איריס, את רוצה מר אבי גרובר:

 15אי אפשר להצביע למפרע2 עכשיו מצביעים2 אנחנו מצביעים2 מי בעד אימוץ שני 

 16הפרוטוקולים בראשון כבר הצבענו על הספורט, מי בעד אימוץ שני הפרוטוקולים לנושא 

 17 , מי בעד? חוץ מאהרון, אתה בעד2 2463תמיכות לשנת 

 18 אני נגד2  מר יעקב קורצקי:

 19 ה נגד? את מר אבי גרובר:

 20 כן2  מר יעקב קורצקי:

 21  או2 קי2 אז טל, רפי, רותי, אני, עידן, גיא ואיריס בעד2 מי נגד? קורצקי2  מר אבי גרובר:

 22 מדוע יעקב?   מר גיא קלנר:

 23 אני חושב שאנחנו עושים עוול לבית חב"ד2  מר יעקב קורצקי:

 24 מי נמנע? אהרון2 תודה רבה2  מר אבי גרובר:

 25רק משפט אחד2 משפט אחד בבקשה2 חבל שמלכתחילה מה  ברשותך מר עידן למדן:

 26שהצענו בפעם הקודמת שהכל יבוא שמקשה אחת2 אבי, חבל שמה שהצענו בפעם הקודמת 

 27שהכל יבוא כמקשה אחת, גם ענייני החינוך והרווחה והדת, חבל שלא עשינו את זה 

 28ומר, אנא מלכתחילה וזה עלה בפעם הקודמת2 אני מברך על כך2 דבר שני אני חוזר וא
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 1 בידקו בדיקה שלנו ולא של רואה חשבון חיצוני2 

 2 סליחה2 עם כל הכבוד2 זה לא נכון שהפוליטיקאים יעשו את זה2  מר אבי גרובר:

 3 אבי אני מתנצל2222 :אהרון אלמוג אסוליןמר 

 4 

 5 

  2סעיף של טיפול בבעלי מוגבלויותמהבעד להסיר את איחוד והצלה   - פה אחד2 6 החלטה:

אהרון מתנגד2  -, יעקב קורצקי2463ני הפרוטוקולים לנושא תמיכות לשנת 2 אימוץ ש2

 בעד2   –נגד2 שאר הנוכחים  – אלמוג אסולין

 6 

 הצגת דוח כספי רימונים 92

 7 

 8 

 9  הצגת דו"ח כספי רימונים בבקשה2   מר אבי גרובר:

 10טוב2 אחת לשנה אנחנו מביאים את הדוח השנתי לעיון של   :מר ערן שוורץ

 11ם כניסתי לתפקיד2 אבל נציין את ו, זה תקופת טר2460נסקור את תוצאות לשנת המועצה2 

 12י קטגוריות2 תמש"ח, בעיקר נבע מש 6823עד  2460-הדברים העקרוניים2 ההכנסות ב

 13מש"ח ביתרה הפרויקטים של יזום2 סך הכול הרווח  9-האחת, פרויקטים של ביצוע, של כ

 14עיקרון דווקא לא מפרויקטים של ביצוע מש"ח שהוא ב 223-הגולמי, בשנה הזאת היה כ

 15אלא מפרויקטים בעיקר משילוט ופרסום2 פרויקטים סולאריים באופן מסוים, ומהכנסות 

 16מש"ח כיסה הוצאות הנהלה  223-שהיו מפרויקט מתחם אילת2 הרווח הגולמי הזה של ה

 17 622מש"ח, יש עוד הוצאות מימון2 בסך הכול השנה הסתיימה עם רווח של  628-של כ

 18זה הנכסים של  ₪מש"ח  מתוכו חמישה מיליון  64-מש"ח2 מבחינת המאזן, יש מאזן של כ

 19ות סולאריות שפרוסות על שלושה עשר גגות בעיר2 ומנגד יש הלוואה כהחברה בעיקר מער

 20 מש"ח2  028כנגד ההשקעה הזאת וההון העצמי של החברה הוא  ₪של ארבעה וחצי מיליון 

 21 יפה מאוד2  מר יעקב קורצקי:

 22מה שאלות, או קי2 יפה2 תודה רבה ערן2 אני מקווה שהשנה הבאה כ ר אבי גרובר:מ

 23  22תהיה2

 24 אין צורך בשאלות?  מר רפי בראל:
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 1 2 22עם הרבה יותר פעילות222 מר אבי גרובר:

 2 רק מודיעים2  מר רפי בראל:

 3קמים יש לנו עוד שניים, שלושה  םביותר תחומים2 רגע, רגע, מה את222 מר אבי גרובר:

 4 ושאים2 אישור פרוטוקול ועדת עבודות חוץ לעובדי העירייה2 נ

  5 

 אישור פרוטוקול ועדת עבודות חוץ לעובדי עירייה 642

 6 

 7אישור פרוטוקול ועדת עבודות חוץ לעובדי העירייה2 יש כאן   מר אבי גרובר:

 8חמישה עובדים שמבקשים אישור לעבודה נוספת, יש ועדה לאישור עבודה נוספת שחברים 

 9רבעה2 מנכ"לית העירייה, גזבר העירייה, יועץ משפטי של העירייה ומנהל כח האדם בה א

 10 בעירייה2 הפרוטוקול הובא בפניכם2 

 11 לא צריך להביא2   מר טל עזגד:

 12 זה שוב פעם ועדה שהקמנו2 שעושה לנו את העבודה2  מר רפי בראל:

 13 עובדת והמנכ"לית וזה בודקים2 בדיוק2  מר אבי גרובר:

 14 אם הוועדה ממליצה אנחנו צריכים לאשר2   מר טל עזגד:

 15 מי בעד? פה אחד2  מר אבי גרובר:

 16 לא מצליח להכניס את זה לראש כמה אנשים, זה יועץ חיצוני2  מר רפי בראל:

 17 

 18 

 בעד פה אחד לאמץ את החלטת הוועדה לאישור חמישה עובדים לעבודה נוספת2  החלטה:

 19 

 20 

 21 

 פתיחת וסגירת חשבונות בנק לגני הילדים662

 22 

 23 

 24ת של גני הילדים2 איפה שירלי? פתיחה וסגירת ולא2 לא שנייה יש חשבונ מר אבי גרובר:

 25 חשבונות בנק לגני הילדים, נתנו לכם פה רשימה ארוכה2 
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 1 כן2 ראיתי זה בסדר2  מר רפי בראל:

 2בגדול זה אומר פתיחת חשבון עירייה במקום חשבון פרטי2 ברובם יש את  מר אבי גרובר:

 3 ל2 השמות ואת הכו

 4 הגיע הזמן, הגיע הזמן זה בסדר2  מר רפי בראל:

 5 מי בעד הרשימה הזאת שניתנה? תודה2 פה אחד2  מר אבי גרובר:

 6 

 7 

גננת נוספת אחת, הצבעה פה  כולל נה,הצביעו בעד פה אחד2 בהתאם לרשימה שנית החלטה:

 אחד בעד2 

 8 

 9 

 ₪מיליון  66ך פתיחת תב"ר עבור "תכנון וביצוע עבודות פיתוח במתחם אילת" בס622

ביצוע )לאגרות ולהיטלים הצפויים להתקבל עבור שלב א' של הפרויקט  בהתאם

 (רימונים

 10 

 11ואחרון2 פתיחת תב"ר עבור תכנון וביצוע עבודות פיתוח במתחם אילת בסך  מר אבי גרובר:

 12 בהתאם לאגרות והיטלים הצפויים לקבל עבור שלב א' של הפרויקט2  ₪מיליון  66

 13 ני מציע שתסביר את זה מהר2 א  מר טל עזגד:

 14 מקור מימון2  מר רפי בראל:

 15 איזה שורה של הגננת היינו צריכים להוסיף2  ?מה היינו צריכים להוסיף מר אבי גרובר:

 16עוד גננת נוספה לנו לרשימה בצהוב, ממרקר לך שזה מעבר לטבלה  גב' שירלי פאר יגרמן:

 17 שנשלחה אליהם גם2 

 18 באיזה נושא?   מר טל עזגד:

 19 22איריס?  אבי גרובר: מר

 20 22חשבונות2  גב' שירלי פאר יגרמן:

 21 222למור קרנר?  מר אבי גרובר:

 22 נוספה גננת2222 גב' שירלי פאר יגרמן:

 23  פה אחד2מי בעד? מי בעד תוספת גננת?  מר אבי גרובר:
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 1 עכשיו מאיפה מימון התב"ר?  מר רפי בראל:

 2 עשר מיליון זה הרבה לא?  השש פרופ' מרק מימוני:

 3 גידי תסביר שנייה את תב"ר אילת, מי מסביר אותו?  ר אבי גרובר:מ

 4שיגיעו מאגרות  ₪ה222לעיקר העבודה המגרש שכרגע שישה עשר מיליון  מר גידי טביב:

 5 בעצם מהיטלים, היטלי פיתוח2 אנחנו לא מדברים על היטל ההשבחה2 

 6 באילת יהיה לנו היטל השבחה?  מר רפי בראל:

 7 כן2  מר גידי טביב:

 8 לא2 עזוב2 תביעת היטל השבחה זה משהו שהוא לא222  ר טל עזגד:מ

 9  2ללא קשר מר גידי טביב:

 10 ברפי2 אמור להיות, אמור להיות אבל בטבלה שהציגו לכם הראו מצ מר אבי גרובר:

 11שבשלב א' שזה הבינוי בלבד, ללא ההריסה, של שני הבניינים האחרים2 אגרת הבנייה היא 

 12מש"ח והיטל התיעול  הוא  2928 היטל הסלילה הוא בסך ₪יון מיל 623בסך מיליון, כמעט 

 13 מש"ח,  6128,6120מש"ח  בסך הכול זה יוצא  028

 14 ואנחנו דוחים את התביעה שלהם2  מר רפי בראל:

 15 שנייה מה זה דוחים, איזה דוחים?  מר אבי גרובר:

 16 לא2 איפה אנחנו מדברים על המימון2  מר רפי בראל:

 17 להיטל ההשבחה2 זה אגרות  והיטלים2 זה מחוץ  מר גידי טביב:

 18לא2 לא2 זה סעיפים שבהם אין מחלוקת שהם צריכים לשלם, הם יודעים  מר אבי גרובר:

 19  2את זה

 20 ברור2 זה בסדר2  מר רפי בראל:

 21זה סכום שלגביו אין פטור, אין כלום, גם אם היו רוצים2 בלי קשר את  מר אבי גרובר:

 22  2 זה דיון אחר2 הדיון הקודם בעניין של ההשבחה והכל

 23מה זה כוכבית מתי שהוא אפשר לקבל עדכון מה קורה שם2 לדבר   מר גיא קלנר:

 24 הזה2 

 25  לפי חוק הם צריכים לשלם היטל השבחה2 הגישו בקשה2  מר אבי גרובר:

 26 יש 222יש משהו2   מר גיא קלנר:

 27 הגישו בקשה לפטור2  מר רפי בראל:

 28 כולם, איתם2 הם  עוד טרם הייתה ישיבה 222עם מר גידי טביב:
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 1  יש חוק ואין פטור2  מר אבי גרובר:

 2 לא 2 סבבה2 הייתה סוגיה2 אז היה, צריך להתקדם2   מר גיא קלנר:

 3שמישהו מגיש בקשה כ הגיא2 נושא סוגיית הגבייה של היטל השבחה קור מר אבי גרובר:

 4ין לא להיתר2 זה שיש החלטה עקרונית לאשר הכרזה או לא הכרזה מפרויקט אחר, זה עדי

 5  המועד שבו יש את החיוב על היטל ההשבחה2 פה הגישו בקשות להיתרים, 

 6 מאה אחוז2   מר גיא קלנר:

 7 אני מסביר לך בשורה, שאלת 2 אני מסביר לך בשורה איך זה עובד2  מר אבי גרובר:

 8 כן2   מר גיא קלנר:

 9ש, זה באילת הגישו בקשה להיתר היא נמצאת אנחנו אמורים להיות ממ מר אבי גרובר:

 10אמור, יכול לצאת כל יום2 אחד התנאים מן הסתם זה לשלם היטלים2 אגרות, היטלים, בין 

 11השאר יש השבחה2 הדרג המקצועי סבור לא מוצא מקום לתת פה את הפטור2 קיימנו את 

 12הדיון הזה2 בנושא זה אין מחלוקת2 יוצא שהאגרות, אגרת בנייה, אגרת היטל תיעול 

 213 אנחנו מבקשים לפתוח תב"ר עבור תכנון וביצוע ₪מיליון  6128וסלילה ביחד, יוצאים 

 214 זה פחות או יותר ₪מיליון  66עבודות פיתוח במתחם אילת שקיימות כאלה2 בסך של 

 15 הסכום2 לא יודע2 יש שאלות על זה? עניתי ברור? 

 16 זה אחד מביא את השני למעשה בעצם2  מר רפי בראל:

 17 נכון2  מר אבי גרובר:

 18 2 ₪דל של חצי מיליון יש הב מר רפי בראל:

 19 ההכנסות מהפרויקטים מממנות  מר אבי גרובר:

 20בסדר לכן אני שואל, לכן אני שואל מתי אני גובה את הדברים הללו2 אני  מר רפי בראל:

 21 גובה אותם, לא צריך לשלם אותם2 

 22 כתנאי2  מר אבי גרובר:

 23 ברגע שיפתח תב"ר הם יתחילו לגבות אותו2  גב' שירלי פאר יגרמן:

 24 לא2 לא2  אבי גרובר:מר 

 25 לא2 אנחנו לא צריכים  מר רפי בראל:

 26  כתנאי לקבלת ההיתר2  מר אבי גרובר:

 27 זה תנאי לקבלת היתר2  :מר ערן שוורץ

 28 אבל הם לא יכולים את ההיתר אם הם לא שילמו2  מר אבי גרובר:
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 1 אבל את הפיתוח צריך להתחיל לעשות עכשיו2  מר רפי בראל:

 2כשמתחילים, הם משלמים, ברגע שהם מגישים את ההיתר2  עוד פעם, מר אבי גרובר:

 3תראה, ברמת העיקרון כמו שאתה אומר, ברגע שיפתח תב"ר, אפשר להתחיל לרוץ עם 

 4 העבודות בסדר? 

 5 נו2  מר רפי בראל:

 6אנחנו מציגים לכם, שיש הכנסות צפויות רק מהפרויקט הזה, בסכום, על  מר אבי גרובר:

 7בקשה ל222נאשר את הדבר2 אנחנו נעשה את כל התשתיות2 הם פניו יכול להיות שהם יגישו 

 8 לא יממשו את ההיתר, וכביכול לא יהיו לך הכנסות2 

 9 אין דבר כזה שלא יממשו את ההיתר2 אנחנו יודעים שאם  מר רפי בראל:

 10 אבל אתה מסכים, אתה מסכים שאנחנו לא נרוץ 2 מר אבי גרובר:

 11 2 אבל יכול לדחות את זה2 היה צריך להיות באמת משוגע מר רפי בראל:

 12שאלת שאלה, הם רוצים לראות עכשיו אם הוא שם שלט בכניסה שהוא  מר אבי גרובר:

 13 מוכר דירות2 

 14 222לדחות זה שנתיים2 ואני בינתיים אין2222שום דבר2  מר רפי בראל:

 15 66תסמוך על הדרג המקצועי שהוא לא יעשה את כל העבודות בהיקף של  מר אבי גרובר:

 16 אם לא  ₪מיליון 

 17 גידי שמעת2  מר רפי בראל:

 18 נכון גידי?  מר אבי גרובר:

 19 אתה לא איתנו2  מר רפי בראל:

 20 אני כן2  מר גידי טביב:

 21 גידי נכון2  מר אבי גרובר:

 22 הוא לא איתנו2  מר רפי בראל:

 23גידי וערן נכון שאנחנו לא נפתח את כל התשתיות האלה שקשורות עם  מר אבי גרובר:

 24היתר2 זה לא שאנחנו נבנה את כל הכבישים, נעשה את כל הדברים  הפרויקט אם לא יוצא

 25ולא יהיה והם שנתיים לא יגישו את הבקשה להיתר2 נכון מן הסתם, דרג מקצועי2 מן 

 26הסתם לא2 זה רפי, על פניו, על פניו2 ברגע שפתחת את התב"ר אני יכול להתחיל לרוץ 

 27 222ואם לא יהיה לי שקל הכנסה2 

 28 לכן, כשאתם פותחים תב"ר שמים כסף2 לכן,  מר רפי בראל:
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 1לא2 רק הראיתי לך, אבל רק הראיתי לך שהסכומים שאמורים להתקבל  מר אבי גרובר:

 2 הם באותו היקף של הסכומים שהתב"ר שאתה מאשר עכשיו לביצוע2 כן גידי2 

 3, ואז ככל נניח ₪האישור כרגע הוא למסגרת של שישה עשר מיליון  מר גידי טביב:

 4חמישה מיליון, אז אנחנו פונים למשרד הפנים עם 2222שלנו, עד חמישה  שהחברה עשתה

 5 מיליון2 

 6 להוציא את החמישה מיליון2  מר רפי בראל:

 7 בדיוק2  מר גידי טביב:

 8 הכול בסדר2 22תגידו ככה2 אנחנו222  מר רפי בראל:

 9תה וזה2 א ₪נגיד על פניו, פתאום יש לך עכשיו הכנסות חמישים מיליון  מר אבי גרובר:

 10 יכול לרוץ עם כל הפרויקט2 

 11 ברור2  מר רפי בראל:

 12אבל אני אומר לך שאין לנו כל כך הרבה כסף עודף ואנחנו במקרה הזה  מר אבי גרובר:

 13הכסף שיממן את העבודות במתחם אילת, יהיה מתוך ההכנסות שהוא מתחם אילת2 פלוס 

 14 מינוס2 

 15 ואין פטורים שמה2  מר רפי בראל:

 16וטף מספיק, אני חוטף מספיק על ההחלטה שלי שאנחנו כן אני ח מר אבי גרובר:

 17 גובים שם2 מי בעד? פתיחת התב"ר? פה אחד תודה רבה לילה טוב2 

 18 

 19 

 הצביעו בעד פתיחת התב"ר פה אחד2  החלטה:

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 קובץ החלטות

 26 

 27 
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  62022463מיום  16אישור פרוטוקול מליאה מן המניין מספר  62

 1 

 2 

 202022463 אסולין מיום הצעה לסדר של אהרון אלמוג 12

 3 

לאגודת הספורט במסגרת תקציב  ₪ההצעה לתוספת חד פעמית של מאה אלף  החלטה:

 , שיופנה כולו לקבוצת הכדורגל נוער התקבלה ברוב קולות2463

 4 

  202022463הצעה לסדר של אהרון אלמוג אסולין מיום 62

 5 

בפרויקט ההתחדשות  מועצת העיר מחייבת קיום דיון בנושא תקני החנייה החלטה:

 2ההצעה התקבלה פה אחד -לכך ובמועד העירונית בפורום שיימצא ראוי 

 6 

  22322463 הצעה לסדר של עידן למדן מיום02

 7 

  2לטובת שרונית ₪מיליון  121לקיחת הלוואה בסך  בעד הצבעה פה אחד: החלטה

 8 

 .אישור פרוטוקול ועדת תמיכות32

 9 

 סעיף של טיפול בבעלי מוגבלויות מהאת איחוד והצלה  להסיר  - בעד פה אחד2 6 החלטה:

אהרון מתנגד2  -, יעקב קורצקי22463 אימוץ שני הפרוטוקולים לנושא תמיכות לשנת 2

 בעד2   –נגד2 שאר הנוכחים  – אלמוג אסולין

 10 

 הצגת דוח כספי רימונים  92

 11 

 אישור פרוטוקול ועדת עבודות חוץ לעובדי עירייה 642

 12 
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  לאמץ את החלטת הוועדה לאישור חמישה עובדים לעבודה נוספת2בעד אחד פה  החלטה:

 1 

 פתיחת וסגירת חשבונות בנק לגני הילדים662

 2 

 בהתאם לרשימה שניתנה2  - בעד פה אחד החלטה:

 3 

 ₪מיליון 66פתיחת תב"ר עבור "תכנון וביצוע עבודות פיתוח במתחם אילת" בסך 622

ביצוע )התקבל עבור שלב א' של הפרויקט לאגרות ולהיטלים הצפויים ל בהתאם

 (רימונים

 4 

  בעד פתיחת התב"ר2הצביעה פה אחד  החלטה:

 5 


