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 התקיימה מישיבת המועצה שלא מן המניין, אשר 17פרטיכל מס' 

 19:00, בשעה 27.7.2015ביום שני, יא' באב תשע"ה, 

 

 ראשת העיר בפועל -  גב' שירה אבין משתתפים:

 סגן ראש העיר  -   מר טל עזגד 

 סגן ראש העיר  -  מר יעקב קורצקי 

 חברת מועצה -  גב' דברת וייזר 

 חבר מועצה -  אבי גרוברעו"ד  

 חברת מועצה -  גב' רות גרונסקי 

 חברת מועצה -  נורית אבנר גב' 

 חבר מועצה - מר אהרון אלמוג אסולין 

 חבר מועצה  -  מר רפאל בראל 

 חבר מועצה -  מר שמואל גריידי 

 חבר מועצה -  מר עידן למדן 

 חבר מועצה -  מר מרק מימוני 

  

 חבר מועצה -  מר גיא קלנר  חסרים:

 חבר מועצה -  מר עידו כחלון 

 חברת מועצה -  איריס קלקא ד"ר 

 

 היועץ המשפטי -  עו"ד מיכה בלום נוכחים:

 דובר העירייה -  מר גונן אליאסי 

 סמנכ"ל תקשורת -  מר דוד מנשה 

 בפועל העיר תע. ראש - גב' אורנה בן טובים 

 מהנדס העירייה -  אדר' ולדימיר לוין 

 עוזרת גזבר העירייה -   גב' רויטל פיטרמן 
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 על סדר היום:

 ב"רים. עדכון ת .1
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 עדכון תב"רים .1

 

אני מתכבדת לפתוח את ישיבת מליאת מועצת    :גב' שירה אבין

 בנושא של עדכון תב"רים.  17העיר שלא מן המניין שמספרה 

 באיחור של שבוע.   :עו"ד אבי גרובר

הזמן המיועד צריך להיות עכשיו. רצינו לעשות את   :גב' שירה אבין

ימים  10-ברים חזרו בתשובה אז ספרנו את הזה לפני אבל מאחר ולא כל הח

 בסבלנות וחיכינו. 

 חלקם גם לא פה עכשיו, נכון?   :עו"ד אבי גרובר

מי שפה פה וזהו. אנחנו הגשנו רשימת תב"רים. רפי   :גב' שירה אבין

גם העיר בוועדת הכספים שלא היה פירוט לכל סעיף וסעיף, לכן גם הוספתי 

הסבר לכל סעיף, למרות שגם היה תמלול של בתוך הדף של רשימת התב"רים 

הישיבה ואפשר היה גם מתוך התמלול להבין, אבל בכל זאת, נתנו גם איזה 

שהוא פירוט על כל סעיף וסעיף. מה שאנחנו נעשה זה דבר כזה. אני חושבת 

שמי מהחברים שרוצה לשאול שאלות, בסך הכל הדברים ברורים. אני רק 

 אציין מספר דברים. 

 51, אישרנו תב"ר של 2015כשאישרנו את התב"רים בתוך תקציב אנחנו, 

את כל מה שהיה לנו לקחנו וחילקנו ביחד לכל הדברים שבעצם ₪. מיליון 

חשבנו ומצאנו לנכון שהם הדברים הכי חשובים והכי הכרחיים כדי לקדם 

נוספים שנכנסו לנו ₪ מיליון  14אותם. אנחנו קבלנו עוד סדר גודל של 

לתב"רים. לכן ביקשתי לעשות עדכון תקציב. ישבנו ובדקנו איזה לתקציבים, 

 דברים אנחנו זקוקים להם בעת הזאת, ומתוך זה בנינו את רשימת התב"רים. 
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 14מיליון ש"ח, סדר גודל  13.9סך הכל כשאנחנו מדברים על תקציב של 

הוקצו לתוך המשך עבודות הפיתוח ₪ מיליון  6בוא נגיד, ומתוכם ₪ מיליון 

ה לא הגיע לכאן למרות שכן הזכרנו את זה גם בישיבה, זמכר. עכשיו, -הרב של

נוספים הם חלק ₪ מיליון  6כי זה מהסך הכללי של מה שנכנס לעירייה. 

ך זה מכר. לכן בתו-מאותו אישור שאנחנו נתנו בתחילת השנה לתב"ר של הרב

ם לכאן. שירדו לנו. אנחנו לא היינו צריכים להביא אות₪ מיליון  6יש לנו 

היינו צריכים רק להעביר אותם למשרד הפנים כדי לקבל אישור. בינתיים גם 

 קיבלנו אישור, נכון? 

 טרם.     :???

 

 מר טל עזגד נכנס לחדר

 

טרם. בכל מקרה, לפחות משיחות גם נאמר לנו שלא   :גב' שירה אבין

תהיה שום בעיה כי הנושא הזה כבר תוקצב מלכתחילה, וגם משרד הפנים 

  -כר. ואז בעצם נשארנומ-ואה חשיבות בהמשך פיתוח הרבר

  מה הסכום בתב"ר הזה?     :???

   אושר בספר התקציב.  13.9היה   :גב' רויטל פיטרמן

מיליון  6-מיליון ועכשיו ה 6מתוכם לקחנו   :גב' שירה אבין

מיליון כי זה מה שבעצם נאמר לנו, שזה  6הנוספים. עכשיו, אנחנו לקחנו עוד 

 . 2015שבעצם אנחנו צריכים עד סוף שנת  מה

החברה הכלכלית התקשרה במכרז עם חברה בסדר   :עו"ד אבי גרובר

לביצוע עבודות. כרגע כנראה שמה שיש זה רק את ₪ מיליון  30גודל של 
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  -הסכום הזה וזה מה ש

לא, כרגע גם אמרו לנו בפירוש שעד סוף השנה יותר   :גב' שירה אבין

 ים לא צריך. מיליון נוספ 6-מ

אני אומר שהחברה הכלכלית קשורה בסדר, אבל   :עו"ד אבי גרובר

והייתה הצעה ₪ מיליון  50האומדן היה ₪. מיליון  30בהסכם שהמציע הציע 

 .40%על מינוס 

גם הופתענו למה הסכום היה כל כך נמוך. זה לא   מר שמואל גריידי:

 קשור לתב"ר.

אתה תגיע לשם. זה באותו  אבל בסופו של דבר  :עו"ד אבי גרובר

 תב"ר. 

 בסדר.   מר שמואל גריידי:

.   :עו"ד אבי גרובר  זה שלב א'

מיליון האלה, מתוך זה שנאמר לנו שהם  6-לכן, ה  :גב' שירה אבין

מיליון למשרד הפנים כדי שיאשרו לנו  6יספיקו עד סוף השנה, אז העברנו עוד 

ו נמצאים עכשיו במצב כר. כרגע עוד אנחנמ-את המשך העבודות על הרב

שממשיכה העבודה. זה לא שנעצרה העבודה כי עדיין יש לנו עוד איזה סדר 

אתו עובדים.  שנמצא שם בתוך התקציב ובינתיים₪, גודל של בערך מיליון 

ה סדר גודל של ז₪ מיליון  6-מה שנשאר לנו אחרי שהפחתנו את הסכום של ה

נו בעצם את החלוקה שנמצאת אז עשי₪. מיליון  8-קרוב ל₪. מיליון  7.95

 לפניכם וגם עברה אליכם. 

, שזה תב"ר 554הסכום הגדול והמהותי כאן הוא התב"ר הראשון של תב"ר 

ניקוז. התב"ר הזה נקרא קו ניקוז סנונית רום אבל הוא בעצם תב"ר שלא נותן 
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-לנו פתרון רק לרחוב סנונית. אחד הדברים שאולי חשוב כאן לציין זה שבנווה

נעשו הרבה מאוד שנים עבודות. התאגיד חייב להכנס לשם כדי לטפל  רום לא

ולתקן וליצור מערכת תשתיות חדשה של המים, כי יש שם בעיות מאוד מאוד 

 קשות.

עכשיו, במקביל אנחנו בעירייה כל שנה בשנים האחרונות, הרבה שנים כבר 

בעיות  ולאורך הרבה שנים, נמצאים בבעיה מאוד קשה שם. כל חורף וחורף עם

ניקוזים קשות מאוד. בעיות של הצפה מאוד קשות. לכן גם בשיחה עם מהנדס 

, מאחר שהעבודה של התשתיות של העיר הבנו שנכון להכנס לשם ביחד

 העירייה היא עבודה שנעשית ראשונה. 

 . לא להרים פעמיים תכניות  :גב' רות גרונסקי

כדי לפתור גם בתשתיות היא נמצאת מתחת, וגם   :גב' שירה אבין

אחת ולתמיד בצורה רצינית את הנושא, חשוב לעשות את זה בעבודה 

משותפת. הסכום שנדרש והוא רק לחצי מהשכונה, זה סנונית וחוחית, הם 

לנו. יש גם את הצד של התאגיד שהוא מממן את ₪ מיליון  4.5סדר גודל של 

 הדברים שהוא צריך לעשות. 

 ם? איזה תאגיד, שרוני  :עו"ד אבי גרובר

מיליון  4.4תאגיד המים. לכן החלטנו שאנחנו נעביר   :גב' שירה אבין

לפי החישובים וההנחיה של מהנדס העיר, כדי לטפל בנושא הזה בצורה ₪, 

 יסודית. 

שרונים התחילו עם כל הסיפור שם ניסיתי, כש  :עו"ד אבי גרובר

בתאגיד ראיתי שאין פה כסף ואמרתי אולי הם יכולים לחכות. מה שאמרו לי 

המים שרונים זה שהמצב הוא כזה, שמספיק שיש איזו שהיא תקלה בבית 

אחד אז צריכים את כל השכונה לסגור כדי לתקן את התקלה, וכל פעם שיש 
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למישהו איזו שהיא בעיה כל השכונה סוגרים לה את המים ועושים. לכן הם 

חוסך נכנסו דחוף לעבוד. זה שעכשיו אנחנו מיישרים קו זה מן הסתם גם 

טרחה ואת כל הבלגן לתושבים וגם אפשר לארגן משאבים אז חבל. זה בטח 

 חוסך משהו.

 זה גם לעשות עבודה רצינית ומסודרת.   :גב' שירה אבין

אצלם הם מעריכים את העבודות שלהם בסדר גודל   :עו"ד אבי גרובר

חודשים. אז גם אם מתחילים עכשיו אז לא כל הכסף צריך. את אומרת  8של 

 -ה חצי. אז אם אנחנו שנה הבאהשז

אנחנו נצטרך להשלים בערך עוד סכום כזה כדי   :גב' שירה אבין

 , זה נכון. 2016-לפתור את החצי אבל זה כבר יהיה ב

בכל מקרה, הפרויקט גם מבחינת שרונים הולך   :עו"ד אבי גרובר

 . 2016להמשך לתוך 

.   :גב' שירה אבין  נכון

 ם את כל השכונה או שגם חצי?הם עושי  :יעקב קורצקימר 

 הם עושים את כל תשתית המים של הכל.   :עו"ד אבי גרובר

אם תסתובב שם, תראה שכל הצינורות הם למעשה    :עו"ד אבי גרובר

רום -עקפו את המערכת הקיימת. היום כל הצינורות בחוץ באוויר. כרגע נווה

  -מחוברת למים דרך צינורות באוויר. אתה נוסע שם ורואה

אנחנו בכל נושא  -זהו, בנוסף יש את הנושאים  :גב' שירה אבין

החינוך היה חשוב לנו לעשות עוד בדיקה נוספת. עשתה אותה גם מנכ"לית 

 -העירייה. דברים נוספים שרצינו לעשות
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 אולי נתייחס בקטע הזה לקיר באמירים?   :עו"ד אבי גרובר

ומך בבית ספר יש עוד דברים שנעשים. גם קיר ת  :גב' שירה אבין

אמירים. גם יש לנו קצת שיפוץ ברוטברג, קצת באלון. יש לנו עוד שיפוצים 

בתוך גני ילדים. בהתחלה הקצבנו רק כמות מסויימת של גני ילדים. הוספנו 

גני הילדים, ואז עשינו את החישובים  כבר צביעה. אנחנו רוצים לעשות את כל 

ש"ח. יש כאן את  700,000עוד  הכספיים והבנו שאנחנו צריכים לצורך העניין

 -הנושא של מיכשור ואת הנושא של

 זה הכל נגמר בקיץ?  :עו"ד אבי גרובר

כן. אנחנו רוצים לקוות שהכל. יכול להיות שבאלון   :גב' שירה אבין

 יהיה לנו עוד דברים שאנחנו נוכל גם להמשיך לעשות כי זה בחלק החיצוני. 

 בטוח שזה יגמר.  וגם באמירים זה  :גב' רותי גרונסקי

באמירים גם אם לא נצליח לעשות את הקטע של   :גב' שירה אבין

הקיר אנחנו בכל מקרה עד סוף החגים, בוא נגיד ככה, נדאג שהכל יהיה גמור. 

עוד נושא של עוד מזגנים בבתי הספר. כל מה שאנחנו יכולים בתוך בתי הספר 

 לתרום ולעשות. זהו ככה בגדול. 

 זה המחשוב?  מה   :טל עזגדמר 

 

 גב' דברת וייזר נכנסה לחדר.

 

המחשוב זה עוד מערכות של מחשוב בתוך בתי   :גב' שירה אבין

 הספר. תשתיות ומחשוב. 
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 יש תכנית מסודרת לעניין הזה?   :עו"ד אבי גרובר

 כן.   :גב' שירה אבין

ויש   :עו"ד אבי גרובר כי אני רואה דברים שעושים בערים אחרות 

ם מהבחינה של מחשוב. פה נראה שאנחנו לוקחים איזה עגלה דברים מדהימי

  -כזאת עם כל מיני מחשבים ובחלק מהמקומות זה נראה קצת

אנחנו  -לא, אבל תראו. אני חושבת שאחד הדברים  :גב' שירה אבין

בתחילת ספטמבר את הישיבה נקדיש לנושא החינוך. אז אפשר לתת בכל נישה 

אם יש דברים מסויימים שרוצים לדעת יותר, של החינוך סקירה כדי שיבינו. 

 אז אפשר באמת לבקש ממנהל האגף שיוכל להתייחס. 

אם אפשר רק להתייחס לנושא של חזות העיר. על    :טל עזגדמר 

 מה מדובר ועל מבני דת. 

אוקי, הנושא של מבני הדת. בתוך בתי הכנסת   :גב' שירה אבין

נים, אם זה נזילות שיש. דברים שיפוצים שוטפים שצריך. אם זה החלפת מזג

 קטנים שהם בתחזוקה השוטפת של הדברים. 

תחזוקה שוטפת לאיזה שהוא גוף מרכזי זה עבור    :טל עזגדמר 

 .peanutsזה ₪  150,000-או שיש איזו תכנית מסודרת? כי נראה לי ש

זה קצת אבל זה חלק מתקציב שכבר השתמשנו   :יעקב קורצקימר 

. עכשיו עושים הגדלה 400השנה היה לנו בערך ₪.  700,000השנה. כל שנה יש 

 . 150. תוספת של עוד 150לעוד 

בנושא של חזות העיר, אנחנו גם בנושא של   :גב' שירה אבין

גן למשל עשינו את -הרחובות הראשיים וגם מעבר במקומות שצריך. גם בנווה
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ונעים.  במקומות האי תנועה שם ונתנו קצת מקום, שיראה קצת יותר אסתטי 

 כאלה אנחנו קצת נותנים. זה גם כן טיפה בלב הים אבל אנחנו מנסים. 

אפרופו חזות העיר, לפני שהתקשרנו עם החברה   :עו"ד אבי גרובר

 הזאת של המיכלים, והאיסוף של מיכלים וכל מיני דברים כאלה. 

 תמיר.   :גב' שירה אבין

שהיא השקעה,  תמיר. זה אומר מבחינתנו גם איזו  :עו"ד אבי גרובר

 או שהם מביאים את הכל ואנחנו רק נותנים מקום? 

הם מביאים. נעשית עבודה מסודרת יחד עם מנהלת   :גב' שירה אבין

יגיעו מתקנים חדשים. את הישנים החליפו לנו. זה לא מצריך  המחלקה. 

 -מאתנו

 זה לא מצריך מאתנו השקעה.   :עו"ד אבי גרובר

בגדול. אין כאן יותר מידי דברים.  לא. זהו, זה  :גב' שירה אבין

ה לא סכומים גדולים אבל בכל זאת אם יש , ז300, 200 -הסכומים יחסית 

 למישהו עוד שאלות. 

לי יש הערה אחת קטנה שאני חוזר עליה לדעתי   :עו"ד אבי גרובר

-שנים. הנושא של התקציב פיתוח צריך להיות בתוך תקציב פיתוח רב 7כבר 

יני מקרים כאלה, משנתית אז כל -לנו תכנית פיתוח רב שנתי. שברגע שתהיה

ששכחו לתמחר מזגנים או שכחו לזה, זה משהו שלא יקרה. גם, עוד פעם, כל 

לא פתאום מגלה  שנתית אז אתה-שאם עושים תכנית רב –הנושאים האלה 

שעכשיו זו לא בדיוק התקופה  אז אני מבין רום או משהו.-שעובדים בנווה

 לעשות את זה.

 אתה צודק שזה במצב רגיל.   :יעקב קורצקי מר
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בסדר, אבל חשוב לי להגיד את זה כי עוד פעם,   :עו"ד אבי גרובר

  -אנחנו יושבים ומאשרים את ה

 אבי, אתה צודק. אני לא מתווכח איתך.   :יעקב קורצקימר 

במחשוב וזה ₪ אלף  800כי תראה, למה לשים   :עו"ד אבי גרובר

מבין? זה באיזה שהוא מקום. אז  ות העיר. אתהאלף של חז 500-ולמה ב

כאילו, קשה לך להגיד למה מספר כזה ולמה אחר, אתה מבין? אם יש תכנית 

עבודה רב שנתית מסודרת אתה יודע היום עוד שלוש שנים מה אתה עושה. 

שות את תקציב נוכל לע 2016-אתה גם מעגל קצת. עכשיו נעשית עבודה אבל ב

נניח תקציב2016 כמו שעשו לפני כמה  שנתי, ולא רק-שהוא כן יהיה רב , שכן 

שנים, ששמו לנו איזה שהוא מן מסמך כזה שאומר לנו מה הפרויקטים 

רים עושות את זה. זה מאוד עשנתית. הרבה -המיועדים. באמת, תכנית רב

מסודר. כל המערכת יודעת להתכוונן לפי הדבר הזה. זה פחות עובד בשוטף. 

ח. אנחנו חיים בעולם של וודאות שגם התושבים זה בעיקר עובד בפיתו

יודעים. אתה כל הזמן יש לך וודאות מה קורה וגם התושבים יודעים מתי 

קורה מה וגם אנחנו יודעים לעבוד. כל הגופים לא צריכים כל הזמן במתח 

  -הזה

בכל מקרה, מנהל האגף עושה היום בדיקה מאוד   :גב' שירה אבין

מסודרת יחד עם הצוות שלו פרטנית גם לגבי כל בית ספר, כמה הושקע, כמה 

 אורך פרספקטיבה של מספר שנים. בצורה מסודרת. ל –ניתן 

 לא רק חינוך אבל כן.אבל   :עו"ד אבי גרובר

לא משנה, זה חלק יחסי מאוד לא מבוטל שלנו   :גב' שירה אבין

 בתוך המערכת שהיא הולכת וגדלה בקצב מסחרר. 

 וטוב שכך.  :עו"ד אבי גרובר
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הערות כלליות פשוט. אני ראיתי  3-2לי יש איזה   :עידן למדןמר 

גם שבפרוטוקול הוועדה, שלצערי נבצר ממני להגיע, שבאמת הייתה 

התייחסות לכך שהחומר יועבר בהקדם. החומר הועבר לא מספיק בזמן 

הוועדה. אני לא נכחתי בה אבל אני ראיתי איזו שהיא  לקראת ישיבת

התייחסות, ואנחנו כן צריכים ללמוד מזה כמה שיותר בעתיד. אני חוזר על מה 

שחסר לי בתב"רים, ובמיוחד בתב"רים שהם מתמשכים, כי כשאנחנו מדברים 

יותר במדוייק, כדי  –על שיפוצים במוסדות חינוך חסר לי מה ניצלנו ועל מה 

ב את השיפוצים. אז יותר במדוייק על מה אנחנו עושים וזה מתקשר להרחי

למה שאבי אמר, לאיזו שהיא תכנית. זאת אומרת, אנחנו נדע אם אנחנו 

מתכננים לעשות עוד אמירים, גולן, הדר, ואנחנו נדע מה הספקנו לעשות ומה 

לא הספקנו לעשות. או אם זה בית כנסת או אם זה לא משנה מה. זאת 

ניצלנו אומרת,  אנחנו נדע מה עשינו, איפה זה עומד מבחינת הניצול, על מה 

ולאן אנחנו רוצים להמשיך עם זה. אם יהיה לנו גם משהו יותר ארוך טווח אז 

  -אנחנו באמת נדע. זה חסר. אני מעיר על זה כל פעם כשיש לנו

לרוב ראינו כאן טבלה כזאת. אתה זוכר? יש טבלה   :עו"ד אבי גרובר

., הכל. היי.-פר התב"ר, הניצול של הכזאת. מס  תה טבלה כזאת. .

 היא מסודרת לפי כל השנים. גם   :גב' נורית אבנר

לא, אבל יש לך תב"רים שאתה מתמשך. יש לנו   :עידן למדןמר 

הרבה תב"רים שהמשכנו הרבה מאוד שנים ובלי אישורים ולא משנה. לא 

חברי מועצה בוועדת הכספים חשוב. אבל אני אומר, בגדול, ככה יותר קל לנו כ

לבוא ולדעת טיפה מעבר. גם יותר קל לדעת את סדר העדיפויות למה רוצים 

ומה לא רוצים. אני מצר על כך שבכל זאת לא עשינו את הישיבה לפני שבוע. 

'. אני -גם אם מחליטים או לא יכולים אז ראוי לפחות להגיד 'לא יכולים כי

תלונות. למה הדברים לא מוכנים בקיץ או סבור, במיוחד בגלל שאחר כך יעלו 



 עיריית רמת השרון

 15.207.27מיום  ,17מן המניין מס' שלא פרטיכל מליאה 

 14 

למה הדברים לא מוכנים בזמן. אני חושב שבהחלט היינו אולי יכולים 

להתאמץ יותר לעשות. גם אם לא, לפחות היינו יודעים את התשובה וזה 

 באמת לגבי השאלה של הקדמת הישיבה ללפני שבוע. 

ופות שהיו צריכות , לצערי כבר היו צריכים להיות עבודות דח540לגבי תב"ר 

ואפילו אישרנו לזה תקציב. אנחנו חייבים לעשות את זה  2014להיות בשנת 

SOS לפחות על מה שהייתה גם החלטת מועצה שזה היה .SOS ים, שלושת'

 המבנים. שנספיק לפתוח את שנת הלימודים הקרובה עם הדבר הזה. 

מנהל אני אענה לך. הכנו את כל החומר. לצערי,   :גב' שירה אבין

האגף, לפי הממצאים שהוא קיבל, זה לא ענה וזה לא היה מדוייק. הסכומים 

שדיברנו היו נמוכים ולא היו בהלימה למציאות. עשינו בדיקה, התייעצנו עם 

לכן הוספנו ₪. אנשים מומחים לדבר והבנו שהעלות הכוללת היא חצי מיליון 

למכרז, כדי וכבר הכנו את כל החומר מסודר  300-פה את התוספת של ה

שנעשה את זה בעבודה מסודרת וכבר נלך על כולם. אם היינו הולכים רק על 

חלק אנחנו בכל מקרה היינו מחוייבים למכרז, וללכת על מכרז כשאין לנו את 

 הכסף אנחנו גם לא יכולים. עכשיו הגיע הכסף אז אנחנו יכולים. 

נו זה בעיה. כל מה שאני אומר זה באמת, אנח  :עידן למדןמר 

מצביעים על דברים, אנחנו רוצים לקדם את הדברים, ובדברים האלה 

לדעת שאנחנו עומדים  SOSשנוגעים לפחות למערכת החינוך אנחנו צריכים 

 עם זה עד החגים. גג שהצלחנו לעמוד בזה לפחות במקסימום. זאת ההערה. 

 אנחנו נעשה את הכל שביכולתנו.   :גב' שירה אבין

, אני מברך על הרעיון הזה. הרבה זמן 554 לגבי  :עידן למדןמר 

נווה רום בהעדר ההשקעה בה. אני מברך על זה. אני חושב שהיה -שמדברים על 

יכנס בלעדינו, ואחר כך היינו ילא נכון לעשות את הפעולה הזאת, ששרונים 
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 להכנס לדבר הזה במהירות.  נוכלחוזרים. אני חושב שזה נכון מאוד שאנחנו 

כל מתקני הספורט  –שירה, יש לי שאלה. המגוונים   :גב' נורית אבנר

של מגוונים. היום במקרה ביקרתי בקריית הצעירים. שם מוזנח בצורה בלתי 

 רגילה. 

 מתקני הספורט של האגודה.   :גב' שירה אבין

 -מי אחראי על כל המתקנים של כל  :גב' נורית אבנר

מת השרון, אגודת הספורט. על כל המגרשים בר  :יעקב קורצקימר 

 ה אגודת הספורט. ז -איפה שיש סלים ואיפה שיש

 אבל עושים גם על זה עבודה.  :גב' שירה אבין

מכיוון שאנחנו אחראים על הבטיחות. כשנאשר את   :יעקב קורצקימר 

נוכל לטפל.   התקציב 

אני רק חייבת להגיד שבנושא של בטיחות כבר נעשו   :גב' שירה אבין

 כל הדברים.

 אין תב"ר של העירייה לזה?  :אבנרגב' נורית 

הבינוי של המתקנים מבוצע מתוך התקציב השוטף   :עו"ד אבי גרובר

 של אגודת הספורט? 

 מה פתאום.  :גב' שירה אבין

 זה מה שהוא אמר.   :עו"ד אבי גרובר

 המתקן. ...לא,   :יעקב קורצקימר 
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התקציב השוטף שלך מממן את הבדיקה אם זה   :עו"ד אבי גרובר

 תקין או לא תקין. 

 התקציב בא מהעירייה, גם לתפעל.  :עידן למדןמר 

העלות שאני צריך להחליף סל או משהו זה לא   :עו"ד אבי גרובר

 אמור להיות בתקציב שוטף של אגודת הספורט? 

 אז באיזה תקציב זה בא?  :גב' נורית אבנר

... שמטפלים איפה שיש מגר  :יעקב קורצקימר  שי טל יכול לענות. 

 ספורט. זה אגודת הספורט?

 התחזוקה בדברים הקטנים. תחזוקה שוטפת.   :גב' שירה אבין

יש היום מגרש טניס עם רשת קרועה לגמרי היום   :גב' נורית אבנר

  -וחבל

בית ספר, -אריק עכשיו עשה מיפוי ועובר בית ספר  :גב' שירה אבין

  -שיאולם כדי לבדוק אם -אולם

 זה לא בבית ספר. אני מדברת על המתנ"סים. אבל   :גב' נורית אבנר

 זה לא משנה.   :גב' שירה אבין

אני אענה לכם. זה לא יהיה נכון אם מתנ"ס או לא   :יעקב קורצקימר 

יודע מה יטפלו בסלים ובמתקני ספורט, מכיוון שהם לא יכולים לתת בבטחון, 

  -מה שאגודת הספורט

הספורט מממנת את זה  אז אני שואלת אם אגודת  :גב' נורית אבנר

 או לא. אז מאיזה תקציב זה בא?
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לאגודת הספורט יש תקציב צבוע לתוך הנושא של   :גב' שירה אבין

 תחזוקה. 

אל תשכחו שגם המתקנים הם של מערכת החינוך    :טל עזגדמר 

 ה לא שמשפצים בבוקר החינוך ובערב האגודה. ז -ובתי הספר שעוברים

 צעירים אין לך בית ספר. בקריית ה  :גב' נורית אבנר

. לא, -קריית הצעירים שייך למתנ"ס וזה בתוך ה   :טל עזגדמר 

קריית הצעירים שייך לתוך התקציב של מגוונים כי הוא מתופעל על ידי 

 מגוונים. 

אז מגוונים אחראים לשים את השערים ואת הסלים   :גב' נורית אבנר

 שם? 

מל והדברים האלה, אבל מגוונים משלמים את החש  :גב' שירה אבין

מי שאחראי גם על הנושא של הביקורות הוא אריק שעושה את זה ועובר 

ם ספורט. בסופו של דבר, כל המבנים הם של עיריית מקום, כל אול-מקום

 רמת השרון. לא של אף אחד אחר. בתוך אגודת הספורט יש סעיף שצבוע

  -ואנחנו עשינו ישיבה

כל הריקושטים. אני אומר להם תחכו אני מקבל את   :יעקב קורצקימר 

שם. אח שלי יום שבת טחן לי את משחקים לשאר התקציב. נסדר את זה. הם 

 המוח.

  -יש בעיה בטיחותית או שיש בעיה של  :עו"ד אבי גרובר

יש בעיה של רשתות לסלים. יש רשתות של   :יעקב קורצקימר 

 השערים. 
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ש מכולות בחוץ שאין המקום מטונף. עומדות שם ש  :גב' נורית אבנר

 לי מושג למי שהן שייכות. 

המכולות זה לא קשור. זה של הבניין. של הבניינים   :יעקב קורצקימר 

  -של ה

לא, אתה נכנס למתנ"ס ואתה מרגיש שאתה נכנס   :גב' נורית אבנר

 סליחה.  -לתוך

זה לא השטח של המתנ"סים עם כל הכבוד   :גב' שירה אבין

 למתנ"סים. 

הפחים האלה נמצאים בשטח ציבורי או בשטח רגע,   :גרובר עו"ד אבי

 פרטי? 

.   :יעקב קורצקימר    בשטח ציבורי

 )מדברים ביחד(

.  :גב' רותי גרונסקי  תשלחי לאיציק כהן

דברתי עם איציק כהן. חפשתי גם את הפיקוח   :גב' נורית אבנר

 וחפשתי את כולם בקשר לזה. 

 בורי זה לא צריך להיות.אז אם זה שטח צי  :עו"ד אבי גרובר

ויש שם כביש ויש שם מדרכה. הולכים שם ילדים   :גב' נורית אבנר

 -וזה מקום מסוכן. כל הכניסה הזאת

קודם כל, אם יש בעיה צריך לבדוק אותה. אין לי   :גב' שירה אבין

 מושג עכשיו איזו מכולה עומדת שם אבל זה לא קשור כרגע לעניין. 
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ר את מה שאמרת. יש, כמו שאמרת, בתוך רק להבהי   :טל עזגדמר 

יש תקציב שהוא משהו כמו כמה עשרות אלפי שקלים של  אגודת הספורט

שיפוצים, של תיקונים מה שנקרא. מעבר לזה, כל שאר הדברים מתוקצבים פר 

 בעיה או פר שיפוץ או פר משהו שרוצים. 

 או פר תב"ר.   :עידן למדןמר 

  בתוך האגודה.ר תקציב או פר תב"ר. לא פ   :טל עזגדמר 

מה שאתה בעצם אומר, זה שלמשל מנהל של מתנ"ס   :גב' נורית אבנר

  -הוא יפנה לאריק ויבקש ממנו

ומה שהוחלט חד משמעית. האחריות חד משמעית   :יעקב קורצקימר 

 היא של אגודת הספורט על כל המתקנים. 

.  :גב' שירה אבין  בכל נושא הבטיחות, כן

 מת התחזוקה השוטפת. סל נשבר, סלים חסרים. בר   :טל עזגדמר 

אם יש בעיית בטיחות או משהו, הכל. אריק לא, גם   :גב' שירה אבין

 יביא את איש המקצוע כדי שיבדוק את הדברים. 

 הכל בסמכות של אגודת הספורט.  :יעקב קורצקימר 

בניגוד לשנים קודמות. בשנים קודמות הבדיקות   :גב' דברת וייזר

ביולי ובאוגוסט, ובראשון לספטמבר היינו לפעמים נמצאים במצב נעשו רק 

 שיש סלים שהיו בלתי חוקיים. כמו בשני בתי ספר שקרה בשנה שעברה.

 אנחנו כבר סיימנו את כל הביקורות.   :גב' שירה אבין

עכשיו כבר במאי הם סיימו את כל בדיקות   :גב' דברת וייזר
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גיע לסבב שני אחרי התיקונים. זאת הבטיחות כדי להגיע לתיקונים, כדי לה

 אומרת, הם כבר בסיום. 

 את התיקונים? כבר קראת   :גב' נורית אבנר

אני לא יודעת אם הם עשו. אני יודעת שבמאי כבר   :גב' דברת וייזר

 -עשו את כל בדיקות הבטיחות וכל ה

עושים את כל הדברים כדי להיות מוכנים בזמן.   :גב' שירה אבין

  -צה להביאטוב, אני רו

 כל מתקני הספורט של בתי הספר כבר עברו בדיקה?   :עידן למדןמר 

 בטח. במאי כבר עשינו הכל.   :גב' דברת וייזר

 כולם?  :עידן למדןמר 

אני לא יודעת אם זה בתיקון. יכול להיות שזה   :גב' דברת וייזר

 בטיפול. 

 אני מדבר בעיקר על בתי הספר.   :עידן למדןמר 

 במאי הם כבר עברו את הסבב הראשון.   :וייזרגב' דברת 

היה בזמנו את הסיפור ואז עוד עשינו סבב מיוחד.   :עידן למדןמר 

שנים עם ההוא שהתמוטט ועשינו סבב. לא יודע אם צריך לעשות  4לפני איזה 

 עוד סבב. 

נגמר. בגלל הסוגיה הזאת שקרתה בתל אביב   :יעקב קורצקימר 

 בספורטק. 

 דרך אגב, זה גם משהו שאז עלה בדו"ח בביקורת.   :זרגב' דברת ויי
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לא, אז עשינו ביקורת אבל השאלה אם עכשיו לא   :עידן למדןמר 

 הגיעה הזמן לעוד ביקורת. 

 זו אחריות של אגודת הספורט.   :יעקב קורצקימר 

חברים, התרגלנו להיות כאן הרבה שעות ביחד אבל   :גב' שירה אבין

ם את העבודה. אני רוצה להעלות להצבעה את עדכון אפשר גם יום אחד לסיי

מיליון  4.4 – 554התב"רים. אני רוצה רק להקריא את כל התב"רים: תב"ר 

₪.  500,000 – 517תב"ר ₪.  800,000 – 919תב"ר ₪.  700,000 – 922תב"ר ₪. 

₪.  700,000 – 304תב"ר ₪.  200,000 – 955תב"ר ₪.  300,000 – 540תב"ר 

 מי בעד? ₪.  150,000 – 920תב"ר ₪.  200,000 – 561תב"ר 

אני בעד, אבל למען הפרוטוקול ולמען כל מה   :מר רפאל בראל

שנאמר בישיבת ועדת הכספים, אולי היה ראוי לקרוא את התב"רים עם 

  -הפירוט שלהם. אנחנו מאשרים ממילא ואת רואה שכולם

 את ניקוז סנונית?   :גב' שירה אבין

מיליון. מי שבא מבחוץ ולא  4ן, כי קו ניקוז זה כ  :מר רפאל בראל

בעד. מי שרואה. אבל אם הוא רואה שהקו ניקוז  הצבענו, אני -רואה את זה

 כולל כביש, כולל מדרכה, כולל תאורה. בסדר. רק למען הסדר.

 אין לי שום בעיה.   :גב' שירה אבין

 רק למען הסדר.   :מר רפאל בראל

 את זה פיתוח כולל.  אפשר להגדיר  :עידן למדןמר 

, כשאנחנו מדברים על קו ניקוז סנונית 554בתב"ר   :גב' שירה אבין

טיפול יסודי בעבודות הניקוז ובכל פיתוח התשתיות בנווה רום לרבות  –רום 
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מדרכות, תאורה ועבודה בשיתוף פעולה עם תאגיד המים שנכנס לעבודה 

  פה אחד.בשכונה. מי בעד כל התב"רים? 

 

 כלהלן: הוחלט לאשר פה אחד את עדכון התב"רים  :33ר החלטה מספ

 קו ניקוז סנונית רום.  – 554. תב"ר 1

 שיפוצים במוסדות חינוך. – 922. תב"ר 2

 תשתיות מחשוב. – 919. תב"ר 3

 שדרוג חזות העיר. – 517. תב"ר 4

 מערכות סינון מקלטים ומוסדות. – 540. תב"ר 5

 .2014סימון כבישים  – 955. תב"ר 6

 מזגנים בבתי ספר. – 304. תב"ר 7

 שיפוץ מבני העירייה. – 561. תב"ר 8

 שיפוצים במוסדות דת. – 920. תב"ר 9

 

 תודה רבה. הישיבה נעולה.   :גב' שירה אבין

 

 __________________ 
 פרח מלך

 מנכ"ל העירייה
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 קובץ החלטות

 עדכון תב"רים.  . 1

 

 כלהלן: עדכון התב"ריםט לאשר פה אחד את הוחל  :33החלטה מספר 

 קו ניקוז סנונית רום.  – 554. תב"ר 1

 שיפוצים במוסדות חינוך. – 922. תב"ר 2

 תשתיות מחשוב. – 919. תב"ר 3

 שדרוג חזות העיר. – 517. תב"ר 4

 מערכות סינון מקלטים ומוסדות. – 540. תב"ר 5

 .2014סימון כבישים  – 955. תב"ר 6

 פר.מזגנים בבתי ס – 304. תב"ר 7

 שיפוץ מבני העירייה. – 561. תב"ר 8

 שיפוצים במוסדות דת. – 920. תב"ר 9

 

 


