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 . 2015אישור תקציב רגיל ותקציב פיתוח לשנת  .1

 

אני שמח לפתוח את ישיבת המועצה שלא מן המניין   :יעקב קורצקימר 

 . סדר היום, 15מספר 

 . 2015, הנושא הוא תקציב 15הישיבה היא מספר   גב' פרח מלך:

. אני 2015לשנת אישור תקציב רגיל, תקציב פיתוח   מר יעקב קורצקי:

קודם כל אתן את רשות הדיבור לפרח, היא רוצה למסור כמה דברים בשם 

 שירה. 

כן. שירה פה השאירה מכתב על כך שהיא לא   גב' פרח מלך:

נוכחת, אז אני פשוט אקריא את זה: "חברות וחברים, אני מתנצלת שהכאבים 

בצר ממני לקחת הכריעו אותי, ואני נאלצתי להתפנות לבית החולים. צר לי שנ

חלק בישיבה החשובה שאליה נערכתי מזה חודשים. ספר התקציב שמונח 

לפניכם והוגש לכם מבעוד מועד, הוכן יחד עם חברי מועצה שלקחו חלק, יחד 

עם מנכ"לית העירייה ועובדי העירייה, שהשתתפו בגיבוש התקציב ועל כן אני 

של רוני דנה, שסייע  במעמד זה חשוב לי לציין את תרומתו הרבה מודה לכם.

בכל ההליך. ברצוני לברך את גזבר העירייה שחזר לעבודה. התקציב הוכן 

ומתוך מגמה לאפשר גמישות תפקודית, תוך וגובש בהתאם לצרכי העירייה 

מתן מענה לכלל צרכי העירייה והתושבים. התקציב אושר בוועדת הכספים 

נר  ומוצג לפניכם היום לאישור. אני בטוחה שטובת העיר ותושביה היא 

 לרגליכם, ולכן, כל חברי המועצה יתמכו בתקציב ויאשרו.

את ניהול הישיבה אני מפקידה בידיו הנאמנות של סגני, יעקב קורצקי, 

ובטוחה שיעשה זאת באופן מיטבי. אני מצרה שנבצר ממני לברך את כל חברי 

שמח המועצה אישית בברכת חג שמח וכשר ונאלצת לעשות זאת בדרך זו. חג 

 וקצר, והצבעה עניינית.
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  שירה אבין, ראשת העיר רמת השרון.

יעקב, אני מבקש בטרם תחילת הישיבה, בכל זאת   :מר גיא קלנר

 לומר כמה דברים. 

 כן?   מר יעקב קורצקי:

קודם כל אני מתנצל בפני כל האנשים שהגיעו לפה.   :מר גיא קלנר

בצורה שקופה  סך הכול, לכולנו אותה מטרה, להעביר את התקציב

ת ועל פי רוב. ויחס עם זאת, לטעמי אי אפשר לכנס את הישיבה ודמוקרטי

בתנאים האלו, לפחות כך אנחנו סבורים. יש פה טעם לפגם, שלא באשמתה של 

שירה, על פניו, מכיוון שהיא לא נוכחת פה. זה לא סוד, שיש חילוקי דעות 

ב וכולנו רוצים שהעיר לגבי נושאי התקציב. כולנו רוצים להעביר את התקצי

תמשיך להתנהל, והעיר תמשיך להתנהל, אגב. גם אם התקציב לא יעבור היום 

 העיר תמשיך להתנהל, יש פרוצדורה גם לעניין הזה.

יש פה מישהו שכרגע אוחז בהגה הניווט של העירייה, יש לנו שאלות במגוון 

יל, גם תחומים, במגוון נושאים, נושאים כבדים. גם בנושא התקציב הרג

בתב"רים. נראה לי לא לעניין לצפות שאחרי, דווקא אפילו מזווית הראייה של 

שירה, אני אפילו נכנס לנעליה שלא ברשותה. מזווית הראייה שלה, אחרי 

שהיא הכינה, שקדה, קבעה סדרי עדיפויות ורתמה גופים עירוניים וחצי 

, בשעה כזו להשאיר עירוניים וכל מה שיש ביניהם, זה לא לעניין, זה לא רציני

 את המושכות למישהו אחר.

אני חושב שכולנו נכבד את מחלתה ונשלח לה מפה ברכת החלמה מלאה 

היא  -ונתכנס שוב, כאשר היא תהיה בריאה ותוכל להעביר את התקציב היא 

נוכל להמשיך קדימה.  עצמה ומכאן 

יודע יתרה מזאת, אנחנו גם העברנו מכתב מסודר. בסך הכול שירה, אני לא 

כמה מכירים את העניין, שירה אבין, ראשת העיר בפועל, ממלאת מקום ראש 
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העיר, לא יודע איך לקרוא לזה כרגע, כל התארים נכונים. חברה לסיעה שלנו. 

בסיעה שלנו יקבלו החלטות לגבי סדרי העדיפויות והתקציב, ששירה, מן 

ים אחד הסתם, גם מחויבת אליהם. אין לי מושג כרגע אם הדברים קשור

לשני, אני מניח שלא. ויחד עם זאת, אנחנו עומדים על קיום דיון התקציב על 

צר מאיתנו פי עקרונות הסיעה וכך אנחנו מבקשים לקיים אותם. ומכיוון שנב

 לעשות את זה בדרך הזו אז אנחנו מבקשים לדחות את הדיון.

סך כפי שאמרתי מלכתחילה, אני חושב שגם מנקודת מבטה של שירה, כלפי 

האחריות שלה וסך תושבי העיר זה יהיה לא רציני ולא דמוקרטי, לעשות הליך 

מהסוג הזה. מה שאני רק שואל בהשלמה פרוצדוראלית, מיכה, כי אם אין פה 

תמימות דעים לגבי העניין הזה, מה שיכול להיות שלא יהיה, על אף שאני 

 מצפה שכן יהיה, האם צריך להצביע. 

  כן.  גב' פרח מלך:

 כן.   ד מיכה בלום:"עו

 אוקיי.   :מר גיא קלנר

האמת היא ככה, שבשביל לדחות ישיבה שלפי   ד מיכה בלום:"עו

מהחברים רשאים לבקש לדחות את הישיבה, אבל הם צריכים  1/3הסעיף 

 להגיש את זה שבוע מראש. דהיינו, 

 לא, אבל אנחנו לא ידענו ש,   :מר גיא קלנר

 לא בסיטואציה של הסעיף הזה.  לכן אנחנו  ד מיכה בלום:"עו

 אוקיי.   :מר גיא קלנר

, אנחנו, בשביל לדחות את זה צריכים כל 9סעיף   ד מיכה בלום:"עו

 החברים להסכים. 
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 כל החברים?   :מר גיא קלנר

יודיע   ד מיכה בלום:"עו כל החברים. אם אחד לא מסכים, אם אחד 

 שהוא לא מסכים, אין מה לעשות. 

 ותר מאחד לא פה. י  :מר גיא קלנר

בסדר, יותר מאחד לא פה, ושירה נתנה את המנדט   ד מיכה בלום:"עו

 לסגן ראש העיר למלא את מקומה, שווה צריך לקיים את הישיבה. 

 אין תמימות דעים בקרב חברי המועצה?   :מר גיא קלנר

לא, ממש לא. אנחנו ישבנו על התקציב הזה גם   :גב' רותי גרונסקי

לטתם, הלי המחלקות במשך שלושה חודשים. זה שאתם החבישיבות עם מנ

. או אתמול, על התקציב   לפני יומיים, לכתוב איזשהו..

 לא נכון, לא נכון,   :מר גיא קלנר

 אחרי שעל ספר התקציב רשום,   :גב' רותי גרונסקי

 מה זה קשור? מה הקשר לספר?   :מר גיא קלנר

 דולה. אתם עושים הצגה אחת ג  :גב' רותי גרונסקי

 את עושה הצגה אחת גדולה.   :מר גיא קלנר

 ואתם כולכם,   :גב' רותי גרונסקי

ראש העיר לא באה להעביר תקציב, אנחנו עושים   :מר גיא קלנר

 הצגה? 

 )מדברים ביחד( 

זה לא בסדר, רותי. אנחנו שמענו את מה שהחבר   מר יעקב קורצקי:
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ודם כל, אנחנו רוצים לאחל גיא אמר. אני מכבד מאוד את מה שאתה אומר. ק

 איחולי החלמה לשירה, שתרגיש טוב. 

 ברור.   :מר גיא קלנר

אבל בגלל שאנחנו יושבים על זה כבר שלושה   מר יעקב קורצקי:

וארבעה חודשים, וגם את המכתב שאתמול שלחתם, גם אתם כתבתם אותו 

 אלי, וגם אני מודע למכתב. 

.   :מר גיא קלנר  נכון

וכל מה שיש לכם להגיד ומה שתרצו להגיד, אתם   :מר יעקב קורצקי

תגידו את זה. יושב פה רוני, שהוא שותף לכל ההליך ואני שמח שגם נמצא 

איתנו פה הגזבר גיל. אנחנו נשמע את הכול ואם יש לכם בעיה בהצבעה, כל 

יגיד את מה שיש לו ואנחנו נכבד את זה, פשוט מאוד.   אחד 

זה בשביל שהדברים יהיו, הכול כל מה שהצענו   :מר גיא קלנר

נכון, ודווקא כי עברו שלושה חודשים, עוד חמישה ימים לא היו משנים את 

 העניין, נראה לי שזה הגיוני, גם מהצד של חברי המועצה.  

כשאני ביקשתי לפני, באמת, אני לא רציתי להעלות   מר יעקב קורצקי:

יותר ברצינות,  את זה דברת, סך הכול ביקשתי שנתייחס לשכונת שתיל

 שנדחה את זה למחר בבוקר, ראיתי את ההתנגדות, שזה היה אורים ותומים. 

 בסדר, אבל זה היה משהו אחר, זה תקציב ענק.   גב' דברת וייזר:

 אני מבקש, גיא, אנחנו מנהלים פה עיר. עכשיו,   מר יעקב קורצקי:

 . את אפילו לא מאמינה למה שאת אומרת :מר אהרון אלמוג אסולין

 אהרון, אהרון,   מר יעקב קורצקי:
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 )מדברים ביחד(

זה לא יתנהל, זה לא יוכל. כל אחד שרוצה להגיד   מר יעקב קורצקי:

 ג משהו, שגם ירים את היד, נכבד אותו. גיא קלנר...

טוב, אני פותח את הדיון. אני רוצה קודם כל לכבד, בגלל שאני מאוד שמח 

 ה מילים נשמע את הגזבר, גיל בבקשה. שהוא נמצא פה היום, אני רוצה שבכמ

, ₪מיליון  378ות שלו ס, סך ההכנ2015לגבי תקציב   :מר גיל גורדון

יחסית שמרני.  ביחס לתקציב שנה קודמת, שזה גידול 7.4%שזה גידול של 

בהמשך לשינוי שהיה לנו, של מגמה, בסוף שנה קודמת, שגמרנו אותה בעודף 

באותה מגמה שמרנית, גם מבחינת כל מבנה החלטנו להמשיך ₪, מיליון  2של 

התקציב ואחד מהדברים שמסמלים את זה, זה נושא, לקחנו את ההכנסות כפי 

מסך ההכנסות מהתקציב, השארנו  25%שהן היו בנושא הארנונה, שמהווה 

אותו באותה רמה נומינלית כפי שהוא היה בסוף השנה הקודמת, בהיקף של 

 ₪.מיליון  220

סעיפים, של חינוך ורווחה, זה סעיפים שהם די, למעשה, מותר לגבי הנושא של 

לחשב אותם וזה מה שאנחנו עושים, לפי מספר תלמידים, כיתות וכן הלאה. 

פרמטרים שהם די ברורים וזה מה שנעשה, גם פה יש גידול די משמעותי. כך 

 שמבחינת ההכנסות, אנחנו די נמצאים בכיוון הזה של מגמה מאוד מתונה.

ושא ההוצאות, בנושא ההוצאות היה סעיף אחד שהוא משמעותי, זה לגבי נ

נושא השכר. השכר עלה, וגם יש לנו בייחוד, בנושא של הסייעות, עכשיו גם 

לאגודת הספורט ונתנו להם כל מיני  מספר הסייעות עלה וגם העברנו אותם

רכיבי שכר שבעבר לא נתנו להם, כך שכל הרכיבים של השכר, למעשה, הביאו 

 גידול בתקציב.ל

למולם, יש לנו מספר פרמטרים וסעיפים שירדו. לדוגמא, הנושא של תעריפי 

המים, חשמל, הייתה ירידה שם. כך שסך הכול התקציב הוא תקציב מאוזן 
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 וסביר.

עכשיו, לגבי תקציב הפיתוח שנגיע בהמשך, ניתן איזו סקירה, בואו נתחיל עם 

 התקציב השוטף. 

עביר את רשות הדיבור לרוני דנה. הוא מלווה אני א  מר יעקב קורצקי:

אותנו פה שלושה חודשים. כבר פרגנו לך, אז לא צריך עוד פעם לפרגן לך. רק 

, חברים, גם אם יש לכם איזה שהן הערות, לרשום ואחר כך כל אני מבקש

 אחד שיגיד את מה שהוא רוצה, בסדר? תודה.

אדבר בסכומים כפי שגיל ציין, היקף התקציב, אני    רוני דנה:

מיליון  13 -התקציב גדל לעומת התקציב הקודם בכ₪. מיליון  378מעוגלים, 

בארנונה, קרנות ₪ עיקר הגידולים, בצד ההכנסות, זה שמונה מיליון ₪. 

 ₪.מיליון  2 -לתזרים פירעון מלוות הרשות 

ידול בהכנסות, לעומת זאת ג₪ מיליון  6 -בחינוך, לפי התחשיבים שערכנו, כ

י פיקוח עירוני יש ירידה של מיליון ובתקבולים ב₪, מיליון  -רידה בהנדסה יש 

מאוד בגדול.  . אלו הדברים₪מיליון  13 -כול כהמיליון. סך  -לא רגילים  

 בתוך הסעיפים יש, כמובן, הרבה יותר שינויים.

נובע ₪, לצד ההוצאות, השכר עלה בחמישה מיליון  השכר העתידי, שהוא 

שהם כשלושה ₪, בפנסיות שגדלו ועוד שני מיליון ₪ יון בעיקר משלושה מיל

 אחוזים מהשכר, שזה קידום זוחל שיש לשכר העובדים בשלטון המקומי.

₪, הוצאות הביטוח גדלו בחצי מיליון ₪, בתברואה יש גידול של מיליון 

גידול. בגני ילדים, כתוצאה מכמו שגיל ציין, ₪ במנהל החינוך יש כמיליון 

 לקבל שכר בעירייה ישירות ולא,  העברת הסייעות

 כעובדות עירייה.  גב' פרח מלך:

 בבקשה?    רוני דנה:
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 כעובדות עירייה.   גב' פרח מלך:

כעובדות עירייה, עם כל התנאים הסוציאליים. אז    רוני דנה:

שזה גם כולל את סייעות ההסתגלות, ₪,  1,700,000יש כאן גידול של 

משך כל לטרום חובה,  -גלות בגני טרום שהוחלט, בעצם, לתת סייעת הסת

 ימות השנה.

זה בסך הכול עיקרי הדברים מבחינת ההכנסות, ההוצאות, הגידולים 

והשינויים. אני מניח שכולכם עשיתם שיעורי בית על הספר העבה ונעבור ישר 

  לשאלות, אם יש לכם. אני ארשום את השאלות ואתן תשובות בסוף.

 טוב.   מר יעקב קורצקי:

 אבל אם אין שאלות זה גם בסדר.    וני דנה:ר

 זה יהיה מעולה.   מר יעקב קורצקי:

עידן, בדרך כלל יש לו הרבה שאלות, אולי הוא   :מר גיא קלנר

 יפתח הפעם. 

אני נותן את רשות הדיבור לגיא קלנר, מכיוון   מר יעקב קורצקי:

 שהוא ככה, 

.   :מר גיא קלנר נגיד יחדיו  לא, אנחנו 

ויגיד את מה שהוא רוצה.   קורצקי: מר יעקב טוב, כל אחד שירים יד 

יופי.   אוקיי, 

 אף אחד?     ???:

 אבי, מה קרה?   :מר גיא קלנר

 רציתי לראות את ההצגה שלכם.   :עו"ד אבי גרובר
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 אין הצגה אבי, אין הצגה.   :מר גיא קלנר

 תצביעו, תרים את הידיים שוב. מאשר?     ???:

 אנחנו מוכנים להצבעה?  מר יעקב קורצקי:

 )מדברים ביחד( 

 מוכנים להצבעה, קורצקי, מי בעד התקציב?    ???:

 מכיוון שהפורום בשל להצבעה,    מר יעקב קורצקי:

הדיון הזה עדיין, לטעמנו, היה צריך להידחות ולא    מר טל עזגד:

להתקיים. אני אחסוך מכם, למי שפחות מבין בפוליטיקה, למה אנחנו 

יה ובמעמד הזה. נעשה אולי את זה גם לא לפרוטוקול, למי שזה בסיטואצ

 יעניין אותו, 

 אל תחסוך, תסביר.   עו"ד עידן למדן:

אני אחליט מה להגיד, מי שכבר מכיר אותי, אני    מר טל עזגד:

מבקש ממך, אין לי את הזכות להוציא אותך, כמו בישיבה הקודמת, אבל תן 

 לי לפחות לדבר.

האורחים, ניתן לעידן מנדט לדבר על הישיבה בוועדה אני מתנצל לכל 

 המחוזית בבוקר, בבקשה.

 מה?   עו"ד עידן למדן:

 דבר על הישיבה בוועדה המחוזית.    מר טל עזגד:

סליחה, אתם לא מנהלים ישיבה. עם כל הכבוד   גב' פרח מלך:

 לכם, סליחה. עידן, 
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מתי יד, בסדר. שאלו אם מישהו רוצה לדבר, הר   מר טל עזגד:

 קיבלתי רשות דיבור, יעקב? 

 בשמחה.   מר יעקב קורצקי:

תודה. אני מבקש לא להפריע לי. זה קצר מאוד,    מר טל עזגד:

לשם שינוי. אני מצטרף לדבריו של גיא, אני עדיין מאמין וחושב שהדיון הזה 

לא היה צריך להתקיים. בניגוד למה שחושבים חבריי פה, וזכותם לעשות 

. אני מרגיש, עם כל הכאב והצער, דעתם ולהגיד מה שהם רוצים ולהביע את

שזה בזבוז זמן אחד גדול, כי התוצאות, בסופו של דבר, ברורות. למרות שיש 

לנו הרבה מה להגיד, אבל אני הייתי ממליץ לחבריי לחסוך את הגרון הניחר 

ם הערב ולדבר לפרוטוקול. אפשר להוציא את כל מה שיש לנו להגיד גם בדרכי

 אחרות. זה בסדר, ילמדו אתכם פייסבוקים ורשת ומה שאתם רוצים.

יש פה דברים שהם נעשו שהם לא ייעשו, ישנם כל מיני סעיפים שאפשר 

להתווכח עליהם עד הבוקר. זה לא רלוונטי, הרי הדברים ברורים. אני הייתי, 

אני מרגיש שכולנו כשירים להצבעה, אתם רואים פה את ההצגה. ולכן, אני 

ייתי ממליץ לכם להצביע עכשיו, ללכת הביתה, לאכול ארוחת ערב עם ה

 הילדים, זה יהיה יותר יעיל לכולנו. 

חבר'ה, בואו נכבד את המעמד הזה ברצינות, יש   :עו"ד אבי גרובר

 תקציב, בואו נדבר כמה דברים. 

 נדבר.    מר טל עזגד:

 רצית,   :עו"ד אבי גרובר

.   מר טל עזגד: .  מסתבר.

 ים ביחד( )מדבר
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לא סוד הוא שהיוצרות  מסתבר שהיוצרות כנראה,   מר טל עזגד:

  כנראה קצת התהפכו, וזה טבעי בפוליטיקה.

 מה זה אומר, היוצרות התהפכו?   :עו"ד אבי גרובר

מה זה אומר? שהקואליציה הפכה לאופוזיציה,    מר טל עזגד:

 האופוזיציה לקואליציה, משהו פה כנראה, 

האופוזיציה לא הפכה לקואליציה, לנו אין   :רעו"ד אבי גרוב

 תפקידים קואליציוניים...

 אני לא סיימתי,   :עו"ד אבי גרובר

 אדון גרובר, נקנתם, קנו אתכם כבר.    ???:

 )מדברים ביחד( 

רפי אתה מתחיל עוד פעם עם הדיבורים. תגיד שלא   :גב' רותי גרונסקי

נו לא קנה אותנו! קנו את אמרת את זה בוועדה המקומית? אף אחד מאית

 העיר הזאת! זה הכול! זה מה שאכפת לנו. 

.  מר יעקב קורצקי:  תרגעי רותי, תרגעי

  )מדברים ביחד(

 חברים, תעצרו.   מר יעקב קורצקי:

 את מי קנו? תביעת דיבה מחר.     ???:

אני אתן לטל שיסיים ואני נשבע לכם שאני עושה   מר יעקב קורצקי:

 הצבעה. 

 אני יכול לסיים את דבריי?    זגד:מר טל ע
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.   מר יעקב קורצקי:  תנו לטל לסיים, יש לו עשר דקות, תנו לו

 לא סוד הוא,    מר טל עזגד:

מה שאמרנו פה, אנשים שישמעו. אנחנו רוצים   :גב' רותי גרונסקי

 להשמיע. 

 אני נתתי לכם את זכות הדיבור, אתם שתקתם,   מר יעקב קורצקי:

 ברנו על שוחד.לא די    ???:

 )מדברים ביחד( 

 אל תגידי דברים בשמי.     ???:

חברים, אני לא סיימתי. מי שיש לו בעיה עם    מר טל עזגד:

אמירות כאלה או אחרות, של חבר כזה או אחר, או תושב כזה או אחר, מוזמן 

ללכת, אני יכול להמליץ לכם על כמה עורכי דין טובים בנושא לשון הרע. 

 עם כמה עבדתי, לצערי הרב.תאמינו לי, 

אני רוצה להמשיך את דבריי. לא סוד הוא שהתהפכו פה קצת היוצרות. מה 

לעשות, זה טבעה של הפוליטיקה, וזה בסדר. אנחנו לא נעשה הצגות ואם 

אנחנו נצטרך להגיד, אז אנחנו נגיד דברים ענייניים, אנחנו גם כתבנו אותם. 

זה מאוד מגרה וזה מאוד כיף להעלות  אני ממליץ לחבריי לא לבזבז את זמנם.

 ולהציף וזה, אבל זה לטעמי לא רלוונטי כרגע.

אנחנו לא נעשה לך הצגה, אבי גרובר, אנחנו מקסימום נשמח לתת לך ללכת 

לאכול ארוחת ערב מוקדם. מאחר ואתם, כולכם, פיכם התמלא במים וגם לכם 

עקב, להרים ידיים, לא היה מה להגיד, אז אני פשוט אמליץ לכולם להצטרף לי

 להצביע ואם יש למישהו עוד משהו להגיד, מאנשים המקצוע, אז זה בסדר. 

 רגע, בבקשה, גיא.   מר יעקב קורצקי:
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תראו, תקציב בסוף, קודם כל אני מתחבר למה   :מר גיא קלנר

כי אני חושב שבסופו של דבר, חבל לבזבז את הזמן של כולם. אבל, שטל אמר, 

ום, הוא לגבי סדר עדיפויות של מה שרוצים לעשות פה תקציב בסופו של י

ברמת השרון ויש קברניטים לסדר היום. הדעת הציבורית לא נחה מהדבר 

העקרוני שקורה פה בחדר. ועל זה, מבלי שאני כרגע רוצה לקנטר, ולא רוצה 

 להדליק אותך רותי, זה ממש לא הסיפור.

ור, ולא קשור למה שטל אבל, תהיו מספיק כנים עם עצמכם וכנים עם הציב

ו את העמדות, כי זה מה שקורה כרגע, חברים, תפסנ -אמר הרגע ותדעו להגיד 

כי אין מצב שעידן למדן, ואבי גרובר, כשמתחילים ישיבת תקציב, לא מעלים 

שאילתות פר ראש. אתם חוללתם ובניתם את התקציב,  10כל אחד מטעמם 

 -ו את מה שטל אמר ברמיזה ואני מכבד את זה. רק תבואו לתושבים ותגיד

בצורה מופגנת. אנחנו, ביחד עם שירה, מנהלים כרגע את רמת השרון, אנחנו 

קובעים את סדרי העדיפויות, אנחנו מנהלים את המטבחונים מול רשויות 

 הסדר, הוועדה, 

 אל תגיד אנחנו מנהלים.   עו"ד עידן למדן:

 עידן, תן לו לדבר.   מר יעקב קורצקי:

י  למדן:עו"ד עידן  וותר על התיק שלו, על התפקיד כשכל אחד מכם 

 שלו, 

,   מר יעקב קורצקי:  עידן, עידן

 )מדברים ביחד(

.   עו"ד עידן למדן: .  נכון לרגע זה.

לא תקבל את התענוג הזה. היחידים שיכולים   :מר גיא קלנר

להדיח אותי מתפקידי, הם התושבים. ואני אכבד את הצבעתם כשיגיע זמן 
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 .הבחירות

אני אענה לך את זה, תן לי לסיים אני אתן לך    מר טל עזגד:

להגיד אחרי זה מה שאתה רוצה, אתה עושה את זה ממילא. גם התיקים 

שאתה מדבר עליהם, וגם בואו נוריד את המסיכות, הם תיקים שרוקנו אותם 

מתוכן, הם תיקים שיכולת ההשפעה עליהם היא מינימאלית, למעט יושב ראש 

 תכנון ובנייה. רוב התיקים, הוועדה ל

,   :מר גיא קלנר  למזלו, זה סטטוטורי

זה סטטוטורי, וזה לא ביכולתו של אף  רוב התיקים   מר טל עזגד:

..  אחד.

 )מדברים ביחד( 

עידן, תן לו לגמור לדבר ואחר כך אנחנו נגיד מה    :גב' רותי גרונסקי

 שיש לנו להגיד. 

זה מעצבן אתכם לפעמים, יש לי מכיוון, אני יודע ש  :מר גיא קלנר

יודע לשכנע. אז במסגרת היותי חבר מועצה פעיל  יכולת ביטוי סבירה ואני גם 

ונמרץ, פניתי לראשת העיר בפועל ולמנכ"לית העירייה, היא יכולה להעיד על 

זה, היא יושבת פה, במסגרת אירועי פורים, על אף שסמכויותיי כמחזיק תיק 

דולות במזרח התיכון, הצלחתי לשכנע, ואני עומד תרבות, הן לא הסמכויות הג

מאחורי זה, שהצלחתי לשכנע ושמישהו יגיד אחרת, את מנכ"לית העירייה 

ואת ממלאת מקום ראש העיר, לבצע אירוע פורים חלופי לעדלאידע, בכוח 

 הפה והשכל, שאצלכם כנראה יש קצת פחות. זה המצב, מה לעשות.

ים מתוכן, לא נותנים לתפקד, סמכויות לגבי התיקים עצמם, התיקים מרוקנ

 עיצוב התקציב, החלטה לא בידינו, 

אתה סותר את עצמך אבל, אתה אומר משהו   מר יעקב קורצקי:
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 והיפוכו. אתה אומר שבכוח הפה שלך, 

 יעקב,   :מר גיא קלנר

לא, לא, לא, גיא. ישבנו פה ישיבה שלמה על הנושא   מר יעקב קורצקי:

. כוח הדיבו ..  ר שלך...הזה, 

 )מדברים ביחד( 

אני רוצה לשים סדר, גיא, אז מה, איך עשית את זה   מר יעקב קורצקי:

 שפתאום נהייתה מסיבת פורים? 

 שכנעתי,   :מר גיא קלנר

.  מר יעקב קורצקי: .  אז זה לא משהו, אף אחד לא.

 )מדברים ביחד( 

תנו לו לסיים, תגידו גם אתם מה שאתם רוצים   מר יעקב קורצקי:

 ונגמור עם זה. כן גיא, בבקשה. 

.   :מר גיא קלנר . יודע.  אני לא 

 אני רוצה חלוקת תעודות לטיפשים,  :מר אהרון אלמוג אסולין

 לא דיברתי אליך, למה אתה קופץ?   :מר גיא קלנר

.  :מר אהרון אלמוג אסולין .  לא, כי אתה אומר, השכל כנראה שלך.

 לא אמרתי את זה.   :מר גיא קלנר

 פחות אמרת.  :ון אלמוג אסוליןמר אהר

 לא אמרתי את זה.   :מר גיא קלנר
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 אמרת פחות.  :מר אהרון אלמוג אסולין

אנחנו בדרך כלל מקיימים דיאלוג פורה בחודשים   :מר גיא קלנר

 האחרונים, אני לא אמרתי את זה. 

 אבל אמרת שהוא פחות, למה?  :מר אהרון אלמוג אסולין

ם אמרתי, או התפרש שאמרתי, אני בסדר. אז א  :מר גיא קלנר

 לוקח את זה בחזרה. 

. תודה רבה.  :מר אהרון אלמוג אסולין  התפרש..

אמרתי ואני עומד מאחורי מה אני מודיע לכם,   :מר גיא קלנר

מתחקירים נוספים שאמרתי בהקשר הזה. אני לפחות ואני מכיר את זה גם 

רגע בשם עצמי, סביב השולחן, אני לא דובר של אף אחד, אני מדבר כ

שהסמכויות, ברובן, אלא אם כן נאבקים עליהן, אלא אם כן מוציאים אותן 

בכוח, אלא אם כן עושים את זה בכוח השכנוע, הן לא אוטומטיות. הן קשות, 

 הן לא בימים כתיקונם ומאחורי זה אני עומד.

יתרה מכך, אני אומר לכם שבתיק, בעיניי, זה קצת מפריע הרחש ב, אורנה, 

בנושא שמאוד חשוב, אני בטוח, ללב כולנו, הוא לא קשור בכלל לכסף  שגם

והוא לא קשור לתקציב, הוא נושא התעש, אני מודיע לכם, שאני נלחם על 

מקומי. מי שקיבל את הסמכות מהחדר הזה, אני, רותי את רוצה להקשיב? או 

 את רוצה להגיד 'מה זה קשור?'

 יו, לא אמרתי כלום עכש  :גב' רותי גרונסקי

כי אני אומר לך שהדברים יצאו מטבע הדברים   :מר גיא קלנר

הרגיל שלהם, צריך להודות בזה. צריך לקחת אחריות על זה. אני מבקש, 

מכיוון שזה המצב, שיהיה לכם את הכבוד הציבורי והשקיפות הציבורית, למי 

אנחנו גיבשנו את סדר העדיפויות. אי  -מכם ולכולכם ביחד, לבוא ולהגיד 
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פשר פעם אחת להלקות את כולם כאילו אתם אופוזיציה, ומצד שני, כשצריך א

לבוא ולקחת את האחריות, להיעלם ולהגיד, זה הם שולטים בעיר וזה היה 

בדיון שהתחלנו קודם לכן. לכן אני מבקש, אחד הוא אחד הוא אחד. אם אתם 

אנחנו  - הקואליציה, קומו, יש פה ציבור של תושבים ומנהלים בעירייה, תגידו

הקואליציה, אנחנו מנהלים את העיר, אנחנו עוזרים לשירה, אנחנו מגבים 

אותה פוליטית, אנחנו בישלנו את התקציב. בצורה חיובית אני אומר את זה. 

בישלנו את התקציב מתוך המקום של סדרי העדיפויות שאנחנו מאמינים 

 בהם, וקחו אחריות.

חת את האחריות. אחד הוא אחד אי אפשר גם לשפוט את האחרים וגם לא לק

 מה שאני מבקש ואת זה אנחנו רוצים לקיים. הוא אחד. זה 

בסדר גמור. בבקשה רותי, אנחנו ניתן לאהרון   מר יעקב קורצקי:

 להגיב. 

אני חושב שדיון התקציב הופך להיות שולי למרות  :מר אהרון אלמוג אסולין

זה הוא באמת מצב לא החשיבות שלו. אני רוצה להתייחס לדברים, המצב ה

נורמאלי. הקואליציה הופכת לאופוזיציה מול חברת הסיעה... בגלל שראש 

 העירייה, מסתבר, עבריין מורשע. 

  לא קשור, מה הקשר לזה?  מר יעקב קורצקי:

 אל תפריע לי, קשור.  :מר אהרון אלמוג אסולין

 אמרתם שבגלל זה האופוזיציה הפכה לקואליציה.     ???:

 מה זה קשור לתקציב?     ???:

 זה לא קשור.    ???:

 )מדברים ביחד( 
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אני חושב, תן לי להסביר את עצמי. בגלל שראש  :מר אהרון אלמוג אסולין

הפקדתם את תיק ראש העיר בידי העיר מורשע בפלילים, נוצר מצב שאתם 

 חברת מועצה. עכשיו אתם מסתובבים, עשיתם ברוגז איתה. יש צד שני, 

 זה ההיפך?  אולי    ???:

מצד שני, יש שישה חברי מועצה  זה לא משנה כרגע. :מר אהרון אלמוג אסולין

ונותנים  שבהגדרתם הם באופוזיציה, הם מגלים אחריות במשך שנה שלמה 

איזושהי רשת ביטחון, החל מהקיץ האחרון, כשהתחיל הריב הגדול. אני חושב 

מאלי. דיוני התקציב שבעניין הזה יש, באמת, מצב בלתי הגיוני ובלתי נור

שהחלו, איפשהו במהלך נובמבר, תקשיב לי, תאמין לי שהקשבתי לך קשב רב, 

 את התיק, לא תכננתי מה לענות לך. אני מבקש שתהיה קשוב אלי, אל תכין לי 

 אני קשוב.    רפי בראל:

תקשיב, כרגע, המצב הזה כמו שהוא נוצר,  :מר אהרון אלמוג אסולין

קום הזה נכנסו שישה חברי אופוזיציה, אחראים לכך. השארתם וואקום. בווא

בדיוני התקציב, מי שנכח כאן, היו כל ששת חברי האופוזיציה ונוכחות 

 ספורדית של דברת, 

 אני הייתי פה.     ???:

 אני לא הייתי פה?    רפי בראל:

 רפי ודברת היו שותפים לכל ההחלטות.   מר יעקב קורצקי:

,  :מר אהרון אלמוג אסולין  אני מתנצל, אני

אחרת כך, בישיבות שאחרי לא הייתי, בישיבות   גב' דברת וייזר:

 שרק אתם זומנתם. 

 אני מתנצל.  :מר אהרון אלמוג אסולין
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 היו ישיבות לא פורמאליות, שלא קיבלנו זימון.   גב' דברת וייזר:

רפי, אני חוזר בי, קיבלתי את התיקון. את  :מר אהרון אלמוג אסולין

ם הזה מילאו שישה חברי אופוזיציה. אכן, הם השפיעו יותר מכם על הוואקו

 גיבוש התקציב. עכשיו, נוצר מצב, 

סליחה, אני מבקש ממך, הם לא השפיעו יותר    רפי בראל:

מאיתנו, מפני שלא הוזמנו. כשהוזמנו, הופענו כאן, ישבנו ודנו, ואני חקרתי 

  אנשים.

 )מדברים ביחד( 

אני מבקש להחזיר לי את רשות הדיבור, אני באמת  :ןמר אהרון אלמוג אסולי

קצר, כהרגלי. בוואקום הזה, גיא, צריך שמישהו ייקח אחריות. עכשיו, הגענו 

 למן מצב שהוא באמת, 

אנחנו לא רצינו ליצור וואקום, דחו אותנו מחוץ   :מר גיא קלנר

 לוואקום. 

 עזוב, זה המצב.  :מר אהרון אלמוג אסולין

 זה המצב. אנחנו לא רצינו וואקום.   :מר גיא קלנר

אבל זה המצב, עכשיו, מה אתה רוצה, שגם  :מר אהרון אלמוג אסולין

 הוואקום הזה יישאר ריק? 

 לא.   :מר גיא קלנר

לכן אני אומר, בשלווה ובאחריות, אם הייתה לי  :מר אהרון אלמוג אסולין

זה. יש לי ושהי השפעה על התקציב הזה, אני בוודאי תומך בתקציב האיז

.. שהיו כאן. איפה ששמעו הרבה ביקורת, גם על התקציב ואמרתי אותה בכל  .

לא שמעו לי. אני לא חבר ועדת התקציב  -לי, שמעו לי, איפה שלא שמעו לי 



 עיריית רמת השרון

 15.203.30מיום  ,15מן המניין מס' שלא פרטיכל מליאה 

 22 

 ,  ולכן לא הצבעתי עליו

 ועדת הכספים.   גב' פרח מלך:

. ועדת הכספים, סליחה. כספים, לזה התכוונתי :מר אהרון אלמוג אסולין

 וכרגע זה המצב, 

 אהרון היקר,   :מר גיא קלנר

אין פה מצב. אתם רוצים להתנגד לתקציב? להגיש  :מר אהרון אלמוג אסולין

 נייר אתמול, של משהו כמו ארבעים סעיפים, 

 , 15  :גב' רותי גרונסקי

רותי, עוד משפט . כדי להגיד את זה עכשיו להפוך  :מר אהרון אלמוג אסולין

 נראה לי לא אחראי.  את התקציב, זה

לא הופכים את התקציב. אני רוצה, יעקב ברשותך,   :מר גיא קלנר

  כמה שניות? 

 מה אתה מדבר? הוא אמר לך את הדברים.   גב' דברת וייזר:

 הפרוטוקול לא מדויק.  :מר אהרון אלמוג אסולין

הפרוטוקול לא מדויק, אבל הוא העלה את רוב   גב' דברת וייזר:

 ל זה רצינו תמלילים. הדברים. בגל

 אתה ביקשת פתרון תחבורה בחברוני?   :מר גיא קלנר

 לא, חלק מהדברים הוא העלה.   גב' דברת וייזר:

 אתה ביקשת שהכול יהיה? להקצות תב"ר,   :מר גיא קלנר

 אני נותן לך את רשות הדיבור, בבקשה גיא.   מר יעקב קורצקי:
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,  :מר גיא קלנר אני נותן לך את הנמשל  תראו, הרי חווינו עכשיו

חווינו עכשיו מערכת בחירות ברמה הלאומית, מיום  כדי שתבין את העניין.

שנקבעו תוצאות הבחירות והיה ברור שהליכוד היא הרשימה הגדולה בישראל, 

אף אחד לא העלה על הדעת, על אף שבכל מיני קונסטלציות פוליטיות היה 

 אפשר להקים קואליציה חלופית, על הנייר.

ברמת השרון, רמת השרון שלנו, נבחרה סיעה מרכזית, סיפורו של איציק עצוב 

ואני שם אותו בצד. הרשימה של שישה אנשים ואדון גריידי, בהקשר הזה, גם 

 כן, היא ברורה. זו הכרעת הבוחר, עד לבחירות הבאות. בתוך זה, זה הגזע

שהוא נמצא שצריך לנהל את ענייני התקציב, גם אם ראש העיר נמצא בבעיה 

 כרגע והוא בנבצרות.

לצערי, הפכו את היוצרות, בפוליטיקה קטנה. תעצור אבי, אני יודע שזה 

מרגיז אותך. הפכו את היוצרות ובמקום שאתם, כאופוזיציה אחראית 

ודמוקרטית, תכבדו את רצון הבוחר ותתנו לרשימה שנבחרה פה, כל אחת, 

ר כמו שהבוחר קבע, גם אם מכל אחד מכם, פי שלושה, לנהל את ענייני העי

צריך עכשיו לבחור מישהו אחר לראשות העיר, לא עושים את זה. אתם 

נדחקים ודוחקים אותנו לתוך המקום שלנו, בעזרתה. אף אחד לא השאיר פה 

ואקום, אנחנו רוצים להמשיך לקחת את האחריות, אנחנו רוצים להמשיך 

 -מספרים קטנים  לנהל את העניינים, ואתם, בקונסטלציה פוליטית של

 הופכים את היוצרות. אז בוא נשים את המראה מול הפנים, זה הכול. 

 זה לא ניכר.  :מר אהרון אלמוג אסולין

אהרון, זה כבר נאמר ויועצים משפטיים. מי רוצה   מר יעקב קורצקי:

 עוד להגיד משהו? בבקשה, אבי? בבקשה. 

ז  :עו"ד אבי גרובר ה כל ישיבת קודם כל, אני מקפיד לעשות את 

 -תקציב, אני רוצה לפתוח בכמה מילים טובות לעובדים. אני חושב שבשנה 
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שנתיים, שנה וחצי האחרונות, אני לא מקנא בעובדי עיריית רמת השרון. כי 

 אין אבא,  

 ואנחנו עושים הצגות.    מר טל עזגד:

 אני תמיד,   :עו"ד אבי גרובר

 לו.  תן לו שימלא דף. אתה גם כן מפריע    ???:

 בבקשה אבי,   מר יעקב קורצקי:

 להודות לעובדים אנחנו מודים כל יום, אל תפריע,   מר טל עזגד:

אני עושה את זה בכל ישיבת תקציב, אתה מוזמן   :עו"ד אבי גרובר

 ללכת לכל אחת מהישיבות, 

 בניגוד להרבה אחרים, אני גם מסתובב ביניהם,    מר טל עזגד:

ושב שבפתח הדברים חשוב להגיד להם עבודה אני ח  :עו"ד אבי גרובר

טובה, וגם הייתי עושה את זה כשהייתי האופוזיציה היחידה, אז הייתי אומר 

את זה. החבר'ה האלה נמצאים פה באיזשהו מקום, הם נמצאים בין הפטיש 

  לבין הסדן,

אבי, עובדי העירייה הם מקסימים, טובים    מר טל עזגד:

 ר, תאמין לי. הם באים לעבודה ולעבוד. ומקבלים משכורת. הכול בסד

 הם אומרים לי את זה כל פעם, זה לא פשוט,  :עו"ד אבי גרובר

 יש הרמת כוסית, אני מברך את כולם.    מר טל עזגד:

זה לא פשוט להיות במצב הזה כשאתה צריך    :עו"ד אבי גרובר

 לחשוב עשר פעמים לפעמים למי אתה אומר שלום ואיך אתה אומר שלום.

. עם זה אני  ואני אומר לך, לא פשוט להם ואני אומר את זה ואני מקבל המון..
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ותמשיכו לעשות עבודה טובה ואני בטוח שהם ימשיכו תמיד דואג לפתוח 

 לעשות כל מה שהם יכולים כדי לדאוג לעשות אותה עוד יותר טובה.

אני אמרתי בישיבת ועדת הכספים הראשונה, למי שקרא את הפרוטוקול, 

עתי התקציב הזה הוא סוג של תקציב עם כוכבית. אני ככה מסתכל עוד שלד

 פעם על הפרוטוקול, וזה מאוד מצער. 

יה ואין קואליציה, אז גם לא היה גזבר, כשישבנו אין אופוזיצ -אמרתי ככה 

המצב הזה שבאמת נוצר פה, שאין  פעם ראשונה, אבל גם לא היה אז גזבר.

ויושב ראש הוועדה  קואליציה ברורה, זה שראשת העיר ומחזיקי התיקים 

המקומית, כל המצב הזה, שעם כל הכבוד, אני עדיין לא חתום על שום הסכם 

קואליציוני, אין לי שום סמכות מוגדרת ביד, אין לי כלום. אני בא לישיבות 

באתי.  -כשקוראים לי לישיבות. כשקראו לי לבוא לשבת בישיבת התקציב 

גיד את האמת, הוא השרון הוא נהיה, צריך לההמצב הזה שנהיה כרגע ברמת 

נהיה בגלל שבן אדם אחד מנהל את מלחמת ההישרדות האישית שלו על 

החיים הציבוריים שלו. אני יכול להבין למה הוא רוצה, לדעתי הוא נאחז 

, אדוני, טעית -באיזה חלום, שמישהו צריך מתישהו להעיר אותו ולהגיד לו 

וך כל הזמן את התהליכים המשפטיים נגמר ולא להמשיך לאשר ולמש

 ל פעם לבקש דחייה של הדיון מכל מיני סיבות, ולהמשיך למשוך אותם, כ

אוי נו אבי, אתה כל כך מבלבל את המוח, אני ממש    מר טל עזגד:

ממליץ לך להפסיק. ממליץ לך להפסיק. אתה שם את עצמך כרגע מעל שופטי 

באמת, יש הליכים משפטיים במדינת בית המשפט העליון גם עוד שנייה. די נו 

 ישראל, די. 

טוב מאוד מה שופטי בית המשפט העליון זוכר אני   :עו"ד אבי גרובר

  אמרו,

 בסדר, מה לעשות, בינתיים יש בתי משפט,    מר טל עזגד:
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,  :עו"ד אבי גרובר הודיעו לתושבי רמת  שופטי בית המשפט העליון

זור אליהם התיק, הם גם ידאגו השרון לא להצביע לו והם אמרו שאם יח

 שהוא לא ימשיך לכהן. 

 ומה לעשות? אז התושבים לא רצו אותך,    מר טל עזגד:

 לא הקשבתם,   :עו"ד אבי גרובר

 רצו את רוכברגר. מה לעשות?    מר טל עזגד:

אמרו להם, שבוע לפני הבחירות, שזה עניין של   :עו"ד אבי גרובר

 ן של שנה וחצי. ה ענייחודשיים, ולא שז -חודש 

.   גב' פרח מלך:  מה זה קשור? די

 זה הכי קשור בעולם.   :עו"ד אבי גרובר

 מה זה קשור? תסביר.   גב' פרח מלך:

ם אני אסביר לך למה. זה הכי קשור בעולם, כי זה ג  :עו"ד אבי גרובר

 משפיע, למשל, על איך אני הולך להצביע. 

ים, בחייך. אנחנו כבר דבר על התקציב, נרים ידי   מר טל עזגד:

 עייפים מהבוקר מהוועדה. 

 אני אדבר על זה,   :עו"ד אבי גרובר

 די,    מר טל עזגד:

אז תשתה כוס מים ותנוח וזה מה שיש. גם אני   :עו"ד אבי גרובר

הייתי בדיון בבוקר ומאז הבוקר אני רץ עם הרבה מאוד דברים שקשורים גם 

 לעירייה ועכשיו אני פה...
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 יחד( )מדברים ב

 תהיה ענייני, יאללה, הלאה, נו.   מר יעקב קורצקי:

לכן לדעתי, התקציב הזה, באיזשהו מקום, זה קצת   :עו"ד אבי גרובר

לא פייר בכלל לשפוט את כל ההתנהלות פה, כי אי אפשר באמת, עירייה לא 

שני סגנים מתנהלת ככה. עירייה מתנהלת בזה שיש ראש עיר, עם סגנים, 

אר שמתאימים איתו ועובדים איתו ומתחלקים איתו בעבודה. בשכר ואחד בתו

יש ועדת הנהלה שיושבת ונפגשת, וכרגע, אמנם גם בקדנציה הקודמת זו 

הייתה ועדת הנהלה, וגם שם חלק מהסגנים היו מקבלים כהנחתה את 

התקציב, כי חלק מהם גם היו דואגים לדבר איתי ולשאול אותי, שאני אסביר 

ל המצב הזה שיש כרגע, הוא לא מצב בריא והוא לא להם את התקציב. אב

מצב טוב. גם לי, גם היום, גם עכשיו יש לא מעט שאלות ולא מעט דברים 

 שקשורים בתקציב הזה. אני בטוח שגם לחלק מהאנשים פה.

אני חייב להגיד, שהייתי מאוד חצוי, וחלק מהחברים פה שיושבים בצד הזה 

יודעים  חצוי בימים האחרונים על מה אני עושה  תיגם אני היי -של השולחן 

בישיבה הזאת. אני אסביר באיזשהו מקום למה. מצד אחד, אני רואה פה 

תהליכים חיוביים, שלדעתי, בצורה קצת מינורית מדי היה לי חלק  שקורים

בהם. כי אם באנו לו בסיום אותן ישיבות שישבנו פה, שמנו פה איזה נייר עם 

אם מישהו זוכר את הנייר הראשון הזה, אז  המלצות להתנהלות וחיסכון.

הופיעה פה מילה של צמצום בחינוך וצמצום ברווחה וכל מיני כאלה. אני חייב 

להגיד שכשאני ראיתי את הנייר הזה, אני נכנסתי לחדר שנכנסתי, תפסתי פה 

מצב שבעולם, שאני מצביע לתקציב  תקשיבי, אין -בחוץ את שירה ואמרתי לה 

 ם בחינוך וצמצום ברווחה בתור עיקרון.צמצושמופיע בו 

והיו עוד כמה תהליכים, לדאבוני עוד פעם, לא משמעותיים, שבהם קרו 

מסתכל על התקציב, דרך אגב, אני לא רואה פה שינויים דברים חיוביים. אני 

דרמטיים לעומת השנים הקודמות. רוב השינויים שלכם, בכלל, אם אני מבין 
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ן נכון, הם בקטע של הפיתוח, לא בקטע של נכון, הם בכלל אם אני מבי

 השוטף. 

 גם בשוטף יש שינויים.     ???:

 מינורי יחסית.   :עו"ד אבי גרובר

 בסדר, נכון.     ???:

,   :עו"ד אבי גרובר  ולכן

וגם יש שם דברים של טעם, שאתם כתבתם אתמול   מר יעקב קורצקי:

 ואין חולק על זה. 

 ון בהם. אני יכול לציין, אז בואו נד  :עו"ד אבי גרובר

 אמרתי, יש חלק מהדברים שהם דברים של טעם.   מר יעקב קורצקי:

אני יכול לציין, בקטע של התקציב השוטף, אנחנו   :עו"ד אבי גרובר

עכשיו מתחילים דיון בתקציב השוטף, חמישה דברים חיוביים שכשאני רואה 

אותם לעובדים מן שלוקחים עובדי עירייה, שהיו עובדי קבלן ומעבירים 

המניין בעירייה, זה לדעתי, הכיוון הנכון לעבוד בו. כל העובדים, אני הייתי 

שמח שלא היו פה עובדי קבלן, שאנחנו לא תמיד יכולים להיות בשליטה. זה 

למשל צעד בכיוון הנכון, שהייתי שמח לראות שכל עובדי העירייה יהיו פה 

א תמיד יכולים להשגיח ולראות את עובדי עירייה ולא עובדי קבלן, שאנחנו ל

כל התנאים שלהם ואני מבין שחלק מהתוספת, שהם הולכים לקבל יותר ממה 

  שהם קיבלו קודם. 

 מקבלים את התנאים שמגיעים להם,   מר יעקב קורצקי:

שיש כזה שאני מסתכל עליו ורואה אותו באופן   :עו"ד אבי גרובר

באופן חיובי? יש תוספות מסוימות  חיובי. אילו עוד דברים היו שראיתי אותם



 עיריית רמת השרון

 15.203.30מיום  ,15מן המניין מס' שלא פרטיכל מליאה 

 29 

גם בחינוך בחטיבות הביניים, כסף, עוד פעם, אם אתה מחשב את זה ורואה, 

יודע, זה לא אולי המיליונים שצריך ותיכף אני אחזור לזה מכיוון  אז אתה 

אחר, את הביקורת שיש לי על זה, אבל אני רואה. אני רואה כמה מגמות 

בתקציב הקודם, סליחה  -שמעותי, מבחינתי חיוביות ועוד דבר אחד, מאוד מ

שאני אומר את זה, לא כל מה שהופיע בספר, אחד לאחד קרה במציאות. היו 

פה כל מיני כיסים שצברו רווחים מסוימים ואחרי זה, לפי הצורך, השתמשו 

וזה מבחינתי היה משהו שאני התרעתי עליו בלא  בכספים למטרות אחרות.

 אישית, מאוד, מאוד הפריע. מעט תקציבים, זה משהו שלי

אני חייב להגיד שאני עד לתהליך שבמסגרתו העבודה היום עם התקציב, היא 

  יותר מסודרת ועל זה אני מברך.

.   שמואל גריידי: .  באף תב"ר לא היה.

 אני לא מדבר על תב"ר. אני מדבר גם בשוטף,  :עו"ד אבי גרובר

תב"רים? אני  אתה קבעת איזו מדיניות בנושא  שמואל גריידי:

 שואל אותך. 

 לא  מספיק.   :עו"ד אבי גרובר

 אתה קבעת? נורית קבעה בנושא תב"רים?   שמואל גריידי:

שמוליק, אמרתי שאני חצוי, אז עכשיו הייתי בצד   :עו"ד אבי גרובר

החיובי של החצוי. עכשיו אני עובר למה הייתי חצוי, כי אם הכול היה חיובי, אז 

ה הייתי חצוי? אני, מאז שנכנסתי לעירייה, רוצה לדבר על... לא הייתי חצוי. למ

מישהו אמר את זה היום בוועדה המחוזית, הוא אמר את זה מאוד יפה. הוא 

אמר: 'יש את הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, אני רואה רק בנייה ואני לא רואה 

כל הדברים  פה את התכנון, חסר לי התכנון בעירייה'. ומי שזוכר, מי שעוקב אחרי

של פה, אני כל הזמן מדבר על זה שאין ראייה רב שנתית, לא מסתכלים שנים 
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, ביקשתי שיהיה דיון בוועדת החינוך, 2009 -קדימה ומה רוצים לעשות. אני, ב

  להקים ועדת מומחים שתיתן לנו תכנית חומש,

אתה הרי שותף לתכנית מתאר, אז מה אתה מקשקש,    מר טל עזגד:

ה, אתה לא יושב בבניית תכניות מתאר, אז אתה אומר שלא עושים תגיד לי? מ

 תכניות עתידיות? אתה אומר, שוב, זו דמגוגיה בגרוש לפרוטוקול.

אבל למה אתה צריך לדבר בצורה כזאת? אני לא   ד"ר איריס קלקא:

 מבינה. 

כי ככה בא לי גברת קלקא, ככה בא לי, אל תחנכי    מר טל עזגד:

 אותי. 

 איריס,   ורצקי:מר יעקב ק

 קודם כל תדאגי לעצמך.    מר טל עזגד:

אתה חייב כל הזמן לזלזל בזולת ולפנות בצורה   ד"ר איריס קלקא:

 מעליבה? 

 אני לא מזלזל באף אחד.    מר טל עזגד:

 מה אתה מקשקש? אולי תחדל מכך?   ד"ר איריס קלקא:

 אני לא אחדל מכלום.    מר טל עזגד:

 יריס, א  מר יעקב קורצקי:

 חבל.   ד"ר איריס קלקא:

 קודם כל תדאגי לעצמך.   מר טל עזגד:

 חבל מאוד.   ד"ר איריס קלקא:
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 איריס בבקשה, אבי, בבקשה תמשיך.   מר יעקב קורצקי:

אני, כל השנים מדבר על זה שכשאתה מכין את   :עו"ד אבי גרובר

ת התקציב התקציב, אתה צריך להסתכל כמה שנים קדימה ובהתאם לזה לתכנן א

שלך, כי יש משמעויות לכל הדברים האלה. אני למשל ביקשתי, לקראת הישיבה 

-2015הזאת, לפני כמה חודשים, ביקשתי בנושא של החינוך, לקבל צפי לשנים 

 , שמסתכל ורואה כמה מספרי ילדים יהיו בכל שכבה והכול.2020

ו את התכנית אנחנו בשנה שעברה אישרנו תוכנית אב בחינוך, עד היום לא ראינ

אב בחינוך הזאת. לדעתי זה משהו קריטי, שאנחנו באים ורוצים לתכנן את 

הדברים. לדעתי יש בעיה, הנקודה החלשה שלנו במערכת, היא החינוך היסודי 

ברמת השרון. בחינוך היסודי יש בעיה, שאני גם יודע מכל מיני סיבות, עוד פעם, 

ני פוגש את האנשים במספיק , אכל מיני שיחותבלא מישיבות פורמאליות, 

פורומים, ודיברנו על זה וערים לבעיה הזאת. אבל אני, לא מספיק לי שאומרים 

שאנחנו יודעים שיש בעיה, אני רוצה לראות משהו מובנה, שדרכו מטפלים בבעיה. 

ולכן, כשאני לא קיבלתי את כל הנתונים האלה, אני מודה שזה הפריע לי. וכשאני 

למה  -היום, אני מודה שבאיזשהו מקום, אמרתי לעצמי  חשבתי מה אני מצביע

שאני אבוא ואצביע בעד משהו, תקציב, כשאני כל השנים מצביע נגד התקציב 

מהסיבות האלה, ואני לא מרגיש שזה לגמרי תוקן. אני אומר דוגרי, לא מרגיש 

שזה תוקן ויש לי בעיה לבוא ולשבת פה היום ולהגיד, כאילו להתעלם מכל מה 

 קודם. שהיה

עלו פה כל מיני שאלות,  של מגוונים פה, החבר'העכשיו, עלו פה שאלות, למשל,

כל מיני תמיהות וכל מיני דברים. עכשיו, עוד פעם, אני מודה שגם החבר'ה גם 

החליפו איתי איזו מילה. לא ממש ישבנו על הספרים ואני רואה דברים 

. ואני דיברתי על זה שקורים, וגם לי יש איזושהי ביקורת על מה שקורה שם

 עם שירה גם וגם העלנו את זה בדיונים של ועדת הכספים. 

המצב של העיר, כרגע, בגלל מה שקורה סביב השולחן הזה, הוא מאוד קשה 
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ונורא קשה לנהל ככה עירייה. אני באתי לשירה ממזמן, ואני אמרתי לה כבר 

ה ולהרכיב לפני כמה חודשים, שאני חושב שהיא צריכה לנסות לעשות מעש

קואליציה, או איתם, או איתנו, או עם מישהו, אבל להרכיב קואליציה ברורה 

 ומסודרת, שעובדת.

ויושבים פה אנשים  במצב הדברים הנוכחי, שאין קואליציה ואין כלום, 

שמייצגים כל מיני פונקציות בעיר, שהם לא יכולים לעבוד כי אין תקציב, 

ואנחנו תוקעים את העיר. אנשים  1/12 ועובדים פה עם כל מיני קומבינות של

 צריכים,

זה בגלל המצב של המדינה, בכל הארץ זה  1/12אבל   מר יעקב קורצקי:

 , אתה יודע את זה. בגלל התקציב המאושר של מדינת ישראל, 1/12

 רגע, אם התקציב עובר, לא...  :עו"ד אבי גרובר

 עדיין ממשיכים עם התקציב ככה.   גב' פרח מלך:

 אבי, אין תקציב מדינה, ...    ???:

 )מדברים ביחד( 

 יש דברים, אבל, שלא בעיה להמשיך לעבוד.   :עו"ד אבי גרובר

 אתה תמשיך בדיוק באותה צורה.    רפי בראל:

 לא, לא, רפי, יש לזה השלכות.   מר יעקב קורצקי:

 עד שתקציב המדינה יעבור,    רפי בראל:

ש השלכות, היום, לאישור התקציב. אתה צודק, אבל י  מר יעקב קורצקי:

  יש השלכות שהן,

המצב הנוכחי, של ראשי מחלקות, נמצאים בסוף   :עו"ד אבי גרובר
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חודש מרץ ועוד לא יודעים בדיוק מה התקציב הסגור שלהם, המצב שכל מיני 

גופים נתמכים ואחרים, נמצאים בסוף חודש מרץ ולא יודעים אם הם יקבלו כסף 

אם הם צריכים לפטר מחר חלק מהעובדים והשחקנים  או לא יקבלו כסף,

והדברים או לא, שלא יכולים להתכונן לעונה הבאה, שהם לא יכולים להתכונן 

 לשנת הפעילות הבאה, היא מצב חולה, היא מצב לא בריא.

עכשיו, גם אם אני לא אוהב את זה, עם כל הכבוד, מי שהביא אותנו למצב הזה, 

 כם ועם כל... שמוליק, אתה לא חבר בסיעה הזאת...זה אתם. עם כל הריבים של

 )מדברים ביחד(

אבי, אני הלכתי עם שירה כברת דרך ארוכה, לא   שמואל גריידי:

קצרה. ... לא קיבלת מנדט לבוא לפגוע בחברים שלה לסיעה, זה לא קיבלת מנדט. 

 זה שהיא מנסה לתת לך תפקיד כזה, 

שום תפקיד, אתה יודע מה?  היא לא ניסתה לתת לי  :עו"ד אבי גרובר

 הלוואי. 

 שנייה, זה לא המנדט שלה,   שמואל גריידי:

 הייתי שמח לקחת תפקיד, אבל אפילו לא היינו שם.  :עו"ד אבי גרובר

אם היא הייתה... לתת לה כבוד, אז היא הייתה   שמואל גריידי:

  מקבלת ממני את מלוא הגיבוי, היא יודעת את זה, אני אמרתי לה את זה.

 אני יכול להגיד לך משהו?   :עו"ד אבי גרובר

 אני אמרתי לה את זה.   שמואל גריידי:

שמוליק, אני יכול להגיד לך משהו? שאם היא הייתה   :עו"ד אבי גרובר

פה היא לא הייתה אוהבת לשמוע. הלוואי שהיו לה ביצים, הלוואי שהיה לה את 

לדעתי, אין לה את האומץ  האומץ לעשות את מה שהיא צריכה לעשות. בינתיים,



 עיריית רמת השרון

 15.203.30מיום  ,15מן המניין מס' שלא פרטיכל מליאה 

 34 

 הזה, בסדר? אין לה את האומץ להעיף אותך קיבינימט לאופוזיציה, 

 למי?   שמואל גריידי:

 לשירה. היה צריך להיות לה את האומץ,   :עו"ד אבי גרובר

 היא לא יכולה לעשות את זה.   שמואל גריידי:

 זה לא עניין של אומץ.   גב' פרח מלך:

 יכולה לפטר אותו, היא יכולה מחר לפטר אותו.  היא  :עו"ד אבי גרובר

 אבי אתה סטית,  מר יעקב קורצקי:

 )מדברים ביחד( 

בניגוד להמלצתכם החמה לשירה, למנות אותך כסגן    מר טל עזגד:

 ראש עיר, במקום יעקב, בשכר ומישהו אחר במקומי, זה לא צלח. 

 נו, טל.   :עו"ד אבי גרובר

למה נו? זאת האמת. הם ניסו  א צלח,מה לעשות? ל   מר טל עזגד:

 לקחת את שמוליק, ולפטר אותך.

 )מדברים ביחד( 

אבי, תחזור למסלול, אתה רוצה לסיים? אתה רוצה   מר יעקב קורצקי:

 להגיד עוד כמה דברים? סיימת? נורית את רוצה להגיד? 

 אני רוצה להגיד לך משהו,  גב' נורית אבנר:

 )מדברים ביחד( 

 בואו נאשר קודם כל את התקציב, בבקשה, נורית.   י:מר יעקב קורצק
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 תראה, אני רוצה להגיד כמה דברים.   גב' נורית אבנר:

 בבקשה.   מר יעקב קורצקי:

דבר ראשון, סליחה, דבר ראשון אני מאוד שמחה   גב' נורית אבנר:

גם מכאן שולחת רפואה  שאנחנו מקיימים את הדיון עכשיו ולא דוחים אותו, ואני

 ה לשירה.שלמ

אני חושבת שזו פעם ראשונה שמתכננים תקציב ונותנים לכל חברי המועצה 

הזדמנות לבוא ולהגיד מה לדעתם חשוב, איפה לדעתם צריך לשים דגש, מה 

 לדעתם צריך לוותר ואיך, לדעתם, צריך להיראות התקציב של השנה הקרובה. 

 כשהיית סגנית זה לא קרה?   :מר גיא קלנר

 לא.   ר:גב' נורית אבנ

 וואלה?   :מר גיא קלנר

 לא.   גב' נורית אבנר:

 ונשארת סגנית?   :מר גיא קלנר

לא, זה לא קרה. אני רוצה שתכבד אותי ותיתן לי   גב' נורית אבנר:

 לדבר. 

 אני שאלתי אם כשהיית סגנית זה היה ככה,   :מר גיא קלנר

בסוף  אם יש לך שאלות לשאול אותי, תשאל אותי  גב' נורית אבנר:

 הדברים שלי. 

 אבל היא הייתה סגנית ראש עיר.   :מר גיא קלנר

 אני הייתי סגנית ראש עיר ולא שותפנו.   גב' נורית אבנר:
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 גם הסגנים לא ידעו.   :עו"ד אבי גרובר

אני מבקשת ממך, זאת פעם אחרונה שתשאל אותי. יש   גב' נורית אבנר:

 לך שאלות, תשאל אותי בסוף. 

 אני מבקש ממך הסבר,   :מר גיא קלנר

 גיא, תכבד אותה, תשאל אותה בסוף, גיא.   מר יעקב קורצקי:

 זה מוציא אותך מהשלווה? מה קרה?   :מר גיא קלנר

 גיא, אני גם כן ביקשתי מהם שלא יפריעו לך.   מר יעקב קורצקי:

 אבל כשהיא הייתה סגנית,   :מר גיא קלנר

 שלך הוא עצום.  מתוק שלי, כוח השכנוע  מר יעקב קורצקי:

 קיבלת תשובה.   גב' נורית אבנר:

 בבקשה, נורית.   מר יעקב קורצקי:

אוקיי? ולכן, הייתי שותפה, יחד עם החברים כאן,   גב' נורית אבנר:

וזמנו כל חברי האופוזיציה,  -והוזמנו כל חברי, אני לא נכנסת לקואליציה 

ות על גבי שעות, ימים על המועצה לבוא ולהשתתף בדיונים. אנחנו ישבנו כאן שע

גבי ימים. ישבו פה מנהלי המחלקות והציגו בפנינו מה לדעתם חשוב, על מה, 

לדעתם, צריך לשים דגש, מה הם חושבים שאפשר לוותר, איפה הם רואים שהם 

 יכולים להתייעל, אוקיי?

ישבנו פה עם אגף החינוך ועם אגף הרווחה, ועם המתנ"סים וישבנו כאן עם 

שבנו פה עם כל אחד מהם והקשבנו ושמענו, כשהרעיון שלנו היה, בואו התרבות וי

 , תראו איפה אנחנו נתייעל.2015לתקציב 

מיליון גירעון, דובר אחרי  20אני רוצה לחזור אליכם, לתקופה ההיא. דובר אז על 
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זה על עשרה מיליון גירעון, דובר על הרבה דברים. אף אחד פה לא הזכיר כרגע, 

את התקציב בכמעט שני מיליון בזכות. אנחנו לא בגירעון. לא  שאנחנו סגרנו

 עכשיו, מדבר, פה שמעתי אף אחד, 

 אני ציינתי את זה בפתיח.   :עו"ד אבי גרובר

 בסדר,   גב' נורית אבנר:

 אז זה אומר שכל הישיבות לא היו...   גב' דברת וייזר:

וביקשנו מהם לא, זה אומר, שאנחנו ישבנו עם אנשים   גב' נורית אבנר:

 שיראו התייעלות ונכנסו הכנסות שאנחנו לא תכננו שיכנסו מכל מיני מקומות. 

 מיליון,  22 -זו הייתה טעות ה  גב' דברת וייזר:

 לא, תעזבי, אני לא מדברת כרגע,   גב' נורית אבנר:

 מה פתאום, הייתה התייעלות,     :???

 היו כל מיני דברים...  גב' נורית אבנר:

 ביחד(  )מדברים

כבר הייתה תביעה שהתפשרתם עליה, עשר דקות לפני   :עו"ד אבי גרובר

 בחירות, ומכרתם את תושבי רמת השרון בשקל. 

 אבי,   מר יעקב קורצקי:

 אני לא נכנסת כרגע,   גב' נורית אבנר:

 נורית, בבקשה. אבי זה לא יפה.  מר יעקב קורצקי:

 )מדברים ביחד( 
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 הפריעה לכם. היא לא   מר יעקב קורצקי:

 הכול בסדר, אני צחה וטהורה, אתה לא תמצא.   גב' דברת וייזר:

קחי אחריות על הסיעה שבחרת לרוץ איתה. זה   :עו"ד אבי גרובר

 החלטות, זה מה שאמרתי. 

 בבקשה, נורית,   מר יעקב קורצקי:

לכן אני חוזרת למה שאמרתי קודם, היו כל מיני   גב' נורית אבנר:

שאנחנו סיימנו את השנה בעודף של כמעט שני  א', אני שמחה-ו שמועות והכול,

ישבנו כאן והשקענו מחשבה, על מה אנחנו יכולים לעשות. לי, באופן ₪. מיליון 

 אישי, היה חשוב מאוד הנושא של החינוך.

הנושא של החינוך, ובכלל, כל הנושאים החברתיים בעירייה. כמובן, שכל 

אני יושבת גם בוועדת בניין עיר וגם בוועדת  הנושאים האחרים גם חשובים לי,

משנה להיתרים. אבל הנושא של החינוך, אני מאוד שמחה והתעקשנו על זה. אני 

גם באופן אישי התעקשתי שלא תרד אגורה. אם אנחנו נוכל לעשות התייעלות 

פנימית, הכסף ילך מהתיכונים לחטיבות הביניים ואכן כך אנחנו רואים את זה. 

 י ביטוי פה בתקציב שלנו. זה בא ליד

 למה צריך לקצץ כשאין גירעון?   :עו"ד אבי גרובר

 לא קיצצו בתקציב החינוך.   גב' דברת וייזר:

 אוקיי, בתקציב,   גב' נורית אבנר:

זה שאין גירעון היום, זה לא מעשה קסם. אנשים   מר יעקב קורצקי:

 עבדו, עשו עצירה, עשו התייעלות,

 )מדברים ביחד( 
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נלחמתי, לדוגמא, על זה שתהיה הסיעה השנייה   נורית אבנר:גב' 

 בתקציב. 

היא הייתה שותפה, היא רוצה לציין את זה, בבקשה   מר יעקב קורצקי:

 נורית. 

 תודה רבה.   גב' נורית אבנר:

מה? היא הייתה שותפה להחלטות, כמו שכולנו היינו   מר יעקב קורצקי:

 והיא אמרה שכואב לה בחינוך.  שותפים, וכל אחד אמר איפה כואב לו

 על מה? לא היה צריך להוריד כי לא היה גירעון.   :עו"ד אבי גרובר

חברים, סך התקציב עלה, אין אתגר בסך התקציב, על   :מר גיא קלנר

  מה אתם מדברים?

 בדיונים שאנחנו דיברנו על זה, זה היה לנו,   גב' נורית אבנר:

 שה קסם שפתאום היה תקציב. גיא, זה לא מע  מר יעקב קורצקי:

האלה היית יודע שאלו  אם היית יושב בדיונים  גב' נורית אבנר:

 הנתונים שהיו לנו אז והנתונים השתנו. 

 נורית,   :מר גיא קלנר

 לא רוצה להקשיב לך, רוצה לדבר.   גב' נורית אבנר:

 )מדברים ביחד( 

ת רמת עד היום לא ראיתי הודעת דובר של עיריי   מר טל עזגד:

השרון שהסבירה לאיזשהו גוף תקשורתי, שהייתה טעות בהודעת הדובר הקודמת. 

 אבל ערוץ שתיים, 
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מי שרצה את הדיבור הזה זו עיריית רמת השרון, זה   גב' דברת וייזר:

 גורם רשמי. 

הצהיר שעיריית רמת השרון הודיעה לה על  2ערוץ    מר טל עזגד:

 הבחירות האלה. 

לא רוצה להיכנס לזה, לא יודעת. זה הנתון שהיה לנו,   גב' נורית אבנר:

אני מאוד שמחה על זה זה ירד עוד ו ,ה ירד לעשרה מיליון, אחרי זהז -אחרי זה 

 שאנחנו כרגע...

 ש... ישב יסביר לכם בדיוק, הוא הסביר לי,  :מר אהרון אלמוג אסולין

 טוב.   מר יעקב קורצקי:

עדת הכספים שהתכוננה, בשתי אני ישבתי גם בוו  גב' נורית אבנר:

ישיבות הכספים שהיו וצר לי מאוד שהיו כל מיני אמרות של חברים שיושבים כאן 

 לגבי מגוונים לדוגמא, שגם שם אני יושבת כחברה, דירקטורית. 

 מה אמרו, ספרי לנו מה אמרו.   :מר גיא קלנר

 ס... אני אגיד לך, אם אתה רוצה, אני לא רוצה להיכנ  גב' נורית אבנר:

  למה לא?  מר שמואל גריידי:

אתה יודע מה, גריידי, אם אתה תמשוך אותי בלשון,   גב' נורית אבנר:

 אני גם אדבר על מה שאתה כתבת בפייסבוק. 

אנחנו לא מדברים על הפייסבוק, מדברים על ועדת   מר שמואל גריידי:

 הכספים. לא על הפייסבוק. 

 לא להפחיד, המטרה שלי פה היא   גב' נורית אבנר:

אני, בשונה ממך, אחראי על כל המילה שלי, אני לא   מר שמואל גריידי:
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מפחד מאמירות... אני לא בא לפה כל שעה וכל שעתיים, אני עושה את העבודה 

 שלי נאמנה ומה שאמרתי, אני לא מסתתר מאחורי אף אמירה שלי. 

 אני מאוד שמחה, אבל,   גב' נורית אבנר:

זה שהיית שותפה בתקציב, כמו כל אחד שייקח   מר שמואל גריידי:

 לא שום דבר אחר. ₪, מיליון  22-אחריות על ה

גריידי, אני לא רוצה, המטרה שלי היא, באמת, לא   גב' נורית אבנר:

 להלבין פה אנשים. אני בטוחה, 

 אני לא רוצה להפיל אנשים... בטענות וטיעונים,   מר שמואל גריידי:

 ילים אף אחד, מדברים לפרוטוקול. לא מפ  רפי בראל:מר 

נאמרו. מה  -הפרוטוקול רשום והדברים שנאמרו   גב' נורית אבנר:

 שכתבת בפייסבוק... 

הפרוטוקול בוועדת הכספים לא שיקף את מה שהיה   מר שמואל גריידי:

 בוועדת הכספים. 

 בכלל לא.   רפי בראל:מר 

 כספים. אני ביקשתי להחליף את ועדת ה  מר שמואל גריידי:

  לא שיקף.  רפי בראל:מר 

רפי, אני אקריא את מה שכתוב כאן ותגיד לי מה כאן   גב' נורית אבנר:

ב לא נכון, אין לי בעיה. אבל חבר'ה, אני לא רוצה להיכנס פה לריב, אנחנו לפני ער

 חג, 

 זאת המציאות. מה לעשות,     ???:
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ו  גב' נורית אבנר: ת שזה הזמן אני לא חושבאנחנו לפני ערב חג 

והמקום. אבל מה שאני רוצה להגיד, רבותיי, אני חושבת שההצבעה היום היא 

הצבעה מאוד משמעותית. כי פה, כל אחד מאיתנו, אנחנו נמצאים כאן בסוג של 

שליחות. אנחנו, כל אחד מאיתנו, לקח אחריות על עצמו כשהוא בא והציג את 

 סוג של אחריות. עצמו לראשות עיר או להיות בסיעה או משהו כזה,

ואני אומרת, היום, כל אחד מאיתנו, יצביע לפי ראות עיניו. אבל, צריך לקחת 

בחשבון שבסופו של דבר, בואו לא נתבלבל, אנחנו נמצאים כאן בשביל תושבי רמת 

 -. לא נכנסת כרגע 2015השרון ואנחנו, לדעתי, חייבים להעביר את תקציב 

הדבר הזה, יש לי השגות לגבי משהו אחר.  מושלם, לא מושלם, יש לי השגות לגבי

יש גם דברים שאפשר לתקן אותם. יש גם דברים שאפשר לתקן אותם. בייחוד 

 הנושא, אחרי שאנחנו מצביעים על התקציב, אפשר גם לתקן דברים ובמיוחד היה, 

 זה מה שביקשנו,   רפי בראל:מר 

 )מדברים ביחד( 

 כל להגיד מה שאתה רוצה. רפי, תן לי לסיים, תו  גב' נורית אבנר:

 את מדברת אליי, בחייך. את לא יכולה להאשים,   רפי בראל:מר 

 אני לא מאשימה,   גב' נורית אבנר:

 תן לה לסיים ואז.   גב' פרח מלך:

 אנחנו, כל אחד,   גב' נורית אבנר:

 )מדברים ביחד( 

מה שזה יגרום, שאין זמן לתקן ושאתה רק רוצה   :עו"ד אבי גרובר

 ות את הכותרת בעיתון של סוף שבוע, מה שביקשת. לעש
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 ממש לא...     ???:

אתה יודע מה? אני קיבלתי את המכתב שאתם   גב' נורית אבנר:

 שלחתם לשירה, סליחה, אבי, אפשר לסיים? 

 תנו לה לסיים ונעבור...   מר יעקב קורצקי:

קה פה אתם יודעים מה? אני צילמתי את זה ואני מחזי  גב' נורית אבנר:

את המכתב שאתם שלחתם לשירה, שחתומים על המכתב הזה כולכם, כולל 

בנבצרות  ראש העירייה -, טל עזגד, דברת וייזר, גיא קלנר ויצחק רוכברגר גריידי

 חתום על זה.

סעיפים, אתם יודעים מה? אני מתחברת כמעט לכל מה  13הגשתם פה רשימה של 

 שהיינו יכולים,שכתבתם. הלוואי והיינו יכולים, הלוואי 

 )מדברים ביחד( 

 אז מה הבעיה?    מר טל עזגד:

אני למשל, לא מסכימה, בסעיף ב', לא מסכימה   גב' נורית אבנר:

בסעיף ב'. אני אגיד לך עוד כמה סעיפים שאני לא מסכימה. אבל בסך הכול זה על 

ט, הכיפאק, לא לסעיף ב', לא רוצה לקצץ בסעיף הייעוץ בכלל וייעוץ משפטי בפר

 שמוסתרים במסגרת תקציב וסעיפים אחרים, 

 אז אמרנו ב', מה עוד?   גב' דברת וייזר:

ומבקש לקבל את ההיתרים וזה. יש פה כל מיני   גב' נורית אבנר:

עמותות שאני לא חושבת שאנחנו כרגע צריכים לתת להן. יש עמותות שלנו בעיר, 

שהייתי בכיף נותנת להם.  שצריכות לקבל כסף, הן קודמות לכל מיני עמותות ש...

 מה שאני רוצה, 

 נורית,   מר יעקב קורצקי:
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בסדר, אני אקצר. מה שאני רוצה להגיד, רבותיי, בואו   גב' נורית אבנר:

לא נתבלבל. אנחנו כאן בשביל התושבים ואנחנו כאן בשביל לשרת את התושבים. 

 , 2015אנחנו חייבים להעביר את תקציב 

 ה.גם את פ  :מר גיא קלנר

 )מדברים ביחד( 

כולנו כדי  -היא אומרת, כולנו, גיא. היא אומרת    מר יעקב קורצקי:

 לשרת את התושבים. 

כולנו כאן, אוקיי? כולנו גיא. להגיד לך עשר פעמים   גב' נורית אבנר:

 כולנו? 

 . כולנו זה אחלה שם למפלגה, אגב  :מר גיא קלנר

י חושבת שפה זו אמירה של כל יופי, מצוין. אוקיי. אנ  גב' נורית אבנר:

אחד ואחת מאיתנו, בהצבעה שלנו היום, לקחת את האחריות ולהסתכל עם הפנים 

קדימה ואיפה שצריך לתקן, בהמשך אם נצטרך, בייחוד בנושא של התב"רים ששם 

 כן אפשר לתקן, הרבה יותר מתקציב שוטף, לעשות את הדברים האלה. 

 רפי, בבקשה.  תודה רבה לנורית.  מר יעקב קורצקי:

אני חייב לענות לנורית. נורית, אין ספק שהיום אנחנו   רפי בראל:מר 

על התקציבים, כן או לא. כולנו רוצים בטובת העיר הזאת, לא רק חייבים להצביע 

 א רק את. ל -את. וכולנו עושים כאן לטובת העיר הזו 

 לא אמרתי שרק אני.   גב' נורית אבנר:

 אמרת. זה מה ש  רפי בראל:מר 

לא אמרתי שרק אני, אני השתמשתי בפירוש במילה   גב' נורית אבנר:
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 כולנו משרתים את הציבור ולוקחים אחריות על הדברים שלנו. 

זה מה שהבנתי ממך, את מדברת 'אתם ואתם ואתם',   רפי בראל:מר 

 22ודיווחה שיש  2כאילו אתם חפים מכל דבר. ראשות העיר, היא שרצה לערוץ 

 תני לי לדבר. מיליון, 

אני אמרתי לך משהו? אתה יכול לדבר, אני הפרעתי   גב' נורית אבנר:

 לך? 

מיליון. ראשות העיר  22, ודיווחה על גירעון של 2ערוץ   רפי בראל:מר 

מצהיר על זה. סליחה, מותר לי להגיד מה שאני  2, ערוץ 2היא שרצה לערוץ 

מיליון גירעון בתקציב  22 , ודיווחה שיש2שמעתי, נקודה. היא שרצה לערוץ 

מיליון  22עיריית רמת השרון. בשלב מסוים, כולנו רעדנו, באמת אני רעדתי, 

 גירעון כאשר אני בוועדת הכספים ואני כאן בכל העסקים.

מיליון ובואו  10.5פתאום, בוקר אחד, מישהו מתייצב ואומר, רפי יש גירעון של 

נו בכדי לדווח לנו, לבקש מאיתנו נשב יחד, נקצץ את זה. ולכן, לא זימנו אות

מהתקציב. והיו ימים, באו ואמרו, ₪ מיליון  10.5לבנות תקציב, אלא איך לקצץ 

מיליון. ואחר כך אמרו בכלל שיש עודף של  2.5מיליון, אלא  10.5לא, סליחה, לא 

 מיליון. תגידי, זה רציני? זה רציני?  2

לא סנגור של אף אחד,  מה אתה רוצה להגיד בזה? אני  גב' נורית אבנר:

אתה פנית אלי, אני לא סנגור של אף אחד. כולנו יודעים שיש לנו פה בעיה, לא 

 היה לנו פה גזבר ורק עכשיו נודע לנו שהגזבר חזר,

 )מדברים ביחד( 

...זה אותם אנשים שאתם מיניתם אותם, למי אתם   :עו"ד אבי גרובר

 . באים בתלונות? כל ההנהלה, הכול זה אתה מינית

 אבי,   רפי בראל:מר 
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 אבי, אבי, בבקשה. גיא,   מר יעקב קורצקי:

 אני לא מבין, אתם באים אלינו, כאילו, בתלונות.   :עו"ד אבי גרובר

 אני באתי אליך בתלונה?   רפי בראל:מר 

 אז על מי אתה מדבר?   :עו"ד אבי גרובר

באה אני באתי אליך בתלונה? אני מדבר על זה שהיא   רפי בראל:מר 

 להגיד, תרגיע. 

 למה אתה מתעצבן?   גב' פרח מלך:

טל, תן לו לסיים, אחרי זה אתה אומר את הדברים   מר יעקב קורצקי:

שלך, וזהו. נעשה הצבעה, נגמר הסיפור של התקציב. רפי, תקשיב, יאללה חבר'ה, 

 תנו לרפי לסיים. 

ם בנוסף, אחרי שאנחנו ישבנו כאן יום שלם, פעמיי  רפי בראל:מר 

יום שלם, בסוף החזירו את הכול. אין גירעון, מחזירים את הכול למקומו. במה 

 הועלתי? מה עשיתי? הייתי שותף לתקציב? פנו לקצץ. 

אתם לא שמחים על זה שאין גירעון? אני לא מבינה   גב' פרח מלך:

 את זה. אמיתי, אני מצטערת. אתם לא שמחים על זה? 

 חים על זה. בטח שאנחנו שמ  גב' דברת וייזר:

אז אני לא מבינה מה הסיפור, אני לא מצליחה להבין   גב' פרח מלך:

 מה קורה פה. עבדנו ארבעה חודשים, מספטמבר עצרנו, 

 2שמחים על זה שהלכו והורידו לך ערוץ אנחנו לא   גב' דברת וייזר:

 כזאת כתבה. 

 לשאלתך, אם את רוצה לדעת,   :עו"ד אבי גרובר
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ה, אתה מפריע לי. בסוף יחזירו את הכול סליח  רפי בראל:מר 

לתקציב, ואין לי התנגדות שיחזירו את הכול לתקציב, אחרי שאנחנו לקחנו את 

הסכין וחתכנו. ואני שמח על כך שסוף סוף מצאו את הכספים וכיסו את הכול 

מסרנו רשימה של שינויים שאנחנו מבקשים ואפילו יותר מכך. ואנחנו, נכון, 

צביע בעד התקציב. אבל לפי השינויים שהצענו. יש שינויים, לתקציב. אנחנו נ

 מקובלים עליכם, 

לא עליכם, אני רוצה לדעת אם השינויים, קודם כל,    מר טל עזגד:

  מקובלים על שירה.

 זהו, הם מקובלים,   רפי בראל:מר 

 בסדר, מקובל. טל, עידן יסיים. בבקשה, עידן.   מר יעקב קורצקי:

את אומרת ששמנו , קטנה לפרחאני חייב מילה   :עו"ד אבי גרובר

ברקס. קודם כל, את יודעת, יכולות להיות כל מיני דרכים לשים את הברקס 

הזה. זה משהו שאם עושים אותו, אז כדאי לשתף את החברים על השולחן 

 הזה. את אומרת ששמו ברקס בהוצאות וככה מנעו את הגירעון. 

זה בספר התקציב, שאחר כך  לא, לא, כתבו את  גב' דברת וייזר:

..  התגלה, שלא עשו רישום נכון של ההכנסות.

 )מדברים ביחד(

.   גב' נורית אבנר: זה גם, וגם שנכנסו הכנסות מעבר למה שציפו

 נכנסו הכנסות. גם מהארנונה של התושבים וגם ממשרד החינוך נכנס כסף. 

 )מדברים ביחד( 

ברים שלו, נכבד אותו, בבקשה, עידן יגיד את הד  מר יעקב קורצקי:

 הוא אחרון. הוא גם עייף מהבוקר, אז הוא רוצה לקצר. בבקשה, עידן.
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אני אפתח, קודם כל, בעניין הזה שנאמר  אני אשתדל.  עו"ד עידן למדן:

 שראשת העיר, 

 עידן, מבקשים שתגביר את הכול.     ???:

ל נאמר, שראשת העיר לא נמצאת פה ולכן אתה מנה  עו"ד עידן למדן:

את הישיבה, אז אני באמת מזכיר שלפחות פעמיים ראש העירייה נמצא ולא נכח 

 פה, לטעמי אפילו לא מסיבות רפואיות וההצבעות התקיימו כסדרן, ולכן, 

 זה גם לא בסדר.    מר טל עזגד:

ואז זה לא הפריע לאותם חברים מסיעתו של ראש   עו"ד עידן למדן:

, ממש לא תקציבי, או כמעט ולא תקציבי. העירייה. לצערנו פה הדיון הוא ממש

התקציב שמונח כיום, הוא תקציב שהקואליציה הצביעה עליו כמעט פעם אחר 

פעם, במשך שנים רבות על אותם סעיפים, כולל הדברים שהם התלהמו ודיברו. 

 מה גם שהם תמיד הצביעו, מרביתם, פה אחד, יד אחת. 

א לא יקשיבו לנו. לנו כאופוזיציה, מילמ -שמעתי פה את סגן ראש העירייה מדבר 

נתנו לה עשר דקות לדבר, לפעמים קצת יותר, בבת אחת, בלי שאף אחד כמעט 

 יתייחס, הם הרימו את היד פה אחד. 

לטעמי, עשר השנים האחרונות, הן שנים מאוד, מאוד קשות לרמת השרון. אני 

  קשות בניהול העיר. פגעוחושב שראש העירייה והקואליציה שלו, 

 ולכן נבחרו פעם אחר פעם.   :מר גיא קלנר

 עשר שנים קשות לך. לך, לא לרמת השרון.    מר טל עזגד:

 בגלל זה הם נבחרו,   :מר גיא קלנר

 תעשן סיגריה רגע, תעיף מבט החוצה לרמת השרון.    מר טל עזגד:
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 רמת השרון,   :מר גיא קלנר

 הם פגעו במנהל התקין.   רפי בראל:מר 

נורית, אפילו את צריכה לקפוץ, אחרי חמש שנים    :מר טל עזגד

 שהיית סגנית ראש עיר ותרמת לקידום של רמת השרון. 

 כשאני ארצה להגיב, אני אגיב. תודה רבה לך.   גב' נורית אבנר:

 אני מפרגן לך.על לא דבר.    מר טל עזגד:

פעמים רבות התגאה מר קלנר, לדוגמא, על מתן יתרון   רפי בראל:מר 

דר עדיפות לקוי, שבא, בסופו של דבר, וזה אנחנו רואים היום במעט ההצעות, לס

שעות לפני, שאם היה סדר עדיפות נכון במהלך  24שהיום אתם נזכרים להעלות 

כל השנים, אז אולי לא היינו מתדרדרים ומגיעים למצב שבו אין מספיק מבני 

אם  מאלכסנדרוני.ציבור, תלמידים גרים בקרוואנים, אין את המחלף ביציאה 

 סדר הלקוי של ראש העירייה הנבצר וסיעתו, לא היו פוגעים קשות בהתנהלות פה. 

 אתה הרי גאה ברמת השרון,   :מר גיא קלנר

 תגיד, למה אתה לא נותן לו לדבר?   גב' נורית אבנר:

לא, כי זו הרי בדיחה. יושב פה הציבור ולא מבין על   :מר גיא קלנר

 מה הוא מדבר. 

 אל תזלזל בציבור, הוא מבין מצוין.   נורית אבנר:גב' 

כשהוא רואה את ההתנהלות שלכם, אני חושב   רפי בראל:מר 

 שהציבור מאוד מבין על מה אני מדבר.   

 יאללה, גיאצ'וק, תן לו לסיים.   מר יעקב קורצקי:

בשורה האחרונה, כשהיום נזכרים פתאום חברי   רפי בראל:מר 
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 רי הקואליציה נזכרים...הקואליציה, פתאום חב

  )מדברים ביחד(

 אני לא צריך עזרה.   רפי בראל:מר 

נורית, ראיתי איזה יופי הוא התמודד היום בוועדה   מר יעקב קורצקי:

 המחוזית, תנו לו, הוא ילד גדול. בבקשה. 

בסופו של דבר, כשאני רואה פתאום את הקואליציה   רפי בראל:מר 

השרון נמוכה, אז אני רואה איך במשך שנים נזכרת שצריך לשמור על רמת 

התקציב שהיא העבירה וסדר העדיפויות הלקוי שלה, פגע באיכות הסביבה, 

ובאופי של רמת השרון כמושבה ונתתם יד לשלטון המקורבים,  באיכות החיים

 של... של קומבינות. נתתם יד לזה. 

ן ובנייה, מה הקשר בין תקציב עירייה לוועדה לתכנו  :עו"ד אבי גרובר

 שהיא אחראית על הגובה של רמת השרון? 

כשיש לך תב"רים ואתה מחליט איפה להשקיע את   רפי בראל:מר 

 התב"רים, 

 זה עדיין לא קשור, מה לעשות?   :עו"ד אבי גרובר

כשיש לך תב"רים ואתה מחליט איפה להשקיע את   רפי בראל:מר 

זאת זירה אחת, שראש  התב"רים, אז זה בדיוק מה שעולה. זאת זירה אחת.

 העירייה הנבצר והסיעה שלו פגעו בעיר. הזירה השנייה שפגעתם בעיר, 

רפי, תספר איך בנית פה בסוקולוב, תספר. בוועדה   :עו"ד אבי גרובר

יחידות דיור,  144לתכנון ובנייה, איך אתה אישרת, בלי קשר לתקציב, 

בלום את זה. ותספר שהקואליציה הנוראית עמדה פה על הרגליים האחוריות ל

 איך אתה הולך לכל מקום... להוסיף... 
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... זה תסביר אתה איך מכרת מקרקעין ציבוריים,  רפי בראל:מר 

 ההסבר.

 )מדברים ביחד( 

 איזו צביעות ופחדנות. אבי, לך דבר עם הציבור.   :מר גיא קלנר

 )מדברים ביחד(

 גיא, גיא, אבי,   מר יעקב קורצקי:

 . Yועושה  Xצבוע פוליטית, אתה אומר  אתה  :מר גיא קלנר

 אבי, בבקשה. אני מבקש ממך פעם שלישית.   מר יעקב קורצקי:

  )מדברים ביחד(

אתם החרבתם את העיר הזאת, הבטחתם מושבה   רפי בראל:מר 

. עם כל התקציבים שלכם מחקתם את תלמידי  קטנה, מחקתם את מורשה..

 אורנים, לא נתתם בית ספר למורשה. 

 ים ביחד( )מדבר

 גיא, בבקשה.   מר יעקב קורצקי:

אין לך את הדיגנטי להגיד את מה שאתה חושב,   :מר גיא קלנר

בחדר בשקט מצביע מגדלים, בחוץ מספר סיפורים. בושה! ושהתושבים ידעו 

תיקון זה, אחרי זה פה  38את זה.  כותב בפייסבוק, אני מתנגד, מנעתי תמ"א 

 יור. די כבר עם כל הצביעות הזאת. מצביע על מאות ואלפי יחידות ד

רמת השרון תתפתח ואני, בניגוד אליך, לא עושה   :עו"ד אבי גרובר

 סתם הצגות. 
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אז בוא תגיד, רמת השרון תתפתח, בוא תמשיך. מה   :מר גיא קלנר

 ? תגיד. 38זה אומר? ותמ"א 

 אני אגיד.  :עו"ד אבי גרובר

 )מדברים ביחד( 

 בבקשה תנו לו לסיים. , אבי, אבי, אבי  מר יעקב קורצקי:

בקיצור, בעשר השנים האלה, בזירה הזאת הם פגעו   רפי בראל:מר 

 בעיר, תקציבים, פעם אחת פעם. פגעו במועצה והביאו, 

 )מדברים ביחד( 

.   מר יעקב קורצקי:  יאללה, דברת, יאללה עידן

אתה מתבלבל, אתה היית חבר בקואליציה, אדון    מר טל עזגד:

הרמת ידיים. עד שהשותף שלך יונה מת ידיים כמו כולם. כמו כולם למדן, הר

 בר גור התחיל להתעסק עם מרמרות וכאלה, אז נאלצתם לפרוש. 

 אני יכול להסביר לך,   עו"ד עידן למדן:

דיונים שלמים על המרמרה, בגלל זה פרשת. אתה    מר טל עזגד:

 איפה היית? היית זה שלקח את עצמו את התיק של הזוגות הצעירים, 

ושחררנו את אלכסנדרוני, היינו צריכים לתת שם   רפי בראל:מר 

את המחלף, זה מה שהיית צריך לעשות. וכשזה לא היה לזוגות צעירים אמרנו 

 תודה רבה, לא.  -

 )מדברים ביחד(

 תדבר.   מר יעקב קורצקי:
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המשיכו לפתוח פה לעוד ועוד מיני מקורבים,   רפי בראל:מר 

ת על השנייה, שראינו מה קורה בחברה הכלכלית. הזירה קומבינות אח

 שאליה גרר אותנו ראש העירייה הנבצר,השנייה, 

 )מדברים ביחד( 

כמו רזובסקי למשל המינוי שלו שם, תגיד אתה, מה   רפי בראל:מר 

הזירה השנייה שאליה גרר אותנו ראש  שירה עשתה לא בסדר ואל תדבר.

בק אישי שאליה הוא גרר את העיר כולה העירייה הנבצר, היא זירה של מא

וגם את העירייה וגם את הסיעה שלו, עד שהוא הורשע במרמה, הפרת אמונים 

 וזיוף.

לצערי, את המאבק הזה הוא ממשיך היום לנהל, עדיין באמצעותכם. זה החל 

בספטמבר, עם ניסיון ההדחה/החלפה וזה ממשיך כעת עם התקציב הנוכחי 

 וליטית. שההתנגדות לו היא רק פ

אנחנו בעד התקציב אבל, אנחנו בעד התקציב. אתה   :מר גיא קלנר

 קראת טקסט שלא מתיישב עם המציאות. 

.  גב' פרח מלך:  אתה בעד התקציב? יאללה, בואו נצביע וזהו

 )מדברים ביחד( 

.   :מר גיא קלנר  הנאום לא מתאים לסיטואציה, תשנה אותו

י  מר יעקב קורצקי:   שיבות, אנחנו לא מצייצים.רפי, כשאתה מנהל 

 )מדברים ביחד(

אמרת או לא אמרת שהמנכ"ל של מגדלים מרוויח   גב' דברת וייזר:

 ₪? אלף  50
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חבר'ה, אני עוצר פה את הדיון, הפורום בשל   מר יעקב קורצקי:

.. חבר'ה, הפורום מוכן להצבעה, אני מבקש מכולכם,  להצבעה. אבי, הוא יגיד.

 קציב. מכל החברים לאשר את הת

 רגע, סליחה, הוא רוצה לסיים.     ???:

אני כן רוצה להגיד שהתקציב הנוכחי, בתור מי   עו"ד עידן למדן:

שנכח גם בהתחלה, בקדנציה הקודמת כחבר קואליציה, במשך שנתיים, אחרי, 

במשך השנתיים האלה ניסינו פעם אחר פעם להביא שינויים לתקציב. לא יותר 

מדי ניתנה לנו האפשרות, כחברי קואליציה, לעשות את זה. היו מעט מאוד 

קלים, אלה ואחרים. כשהבנו לאן העיר הזאת הולכת מקרים של שינויים 

 בתקציב השלישי, 

 מעולם לא התנהגת כמו חבר קואליציה,   מר טל עזגד:

בתקציב השלישי, נמנענו. בתקציב הרביעי כבר   עו"ד עידן למדן:

 התנגדנו והחמישי, כי הבנו לאן הקואליציה מוליכה אותנו.

ים, בכל מיני תחומים, על חשבון במהלך השנים היו פה בזבוזי עתק של כספ

טובת התושבים. היום אנחנו נמצאים במצב של איזושהי רוח חדשה. מזה 

לצד דרישת העירייה בפועל. גם כשהיא לא קיבלה איזושהי  מספר חודשים,

עמדה כזו או אחרת, שניסינו להעלות, אני, לפחות היה קשב. לפחות התקיימו 

לפחות היו פה עניינים וראשת עירייה  פה דיונים שכולם היו יכולים לדבר.

שניסתה להעלות את העיר הזאת לדרך הישר, לכיוון נכון, למשהו יותר שפוי 

מבחינת בזבוזי הכספים. עוד פעם, בזבוזי העתק על הכדורגל, סוף סוף היה 

 כיוון. 

שגם הקואליציה, לכאורה, פועלת כל הזמן נגד היום אנחנו נמצאים במצב 

 ד, ונגד, ונגד, ונג
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.   :מר גיא קלנר  זה לא נכון

נגד המנדט שאתם נתתם, אתם נתתם לחברה   עו"ד עידן למדן:

 שלכם. לחברת סיעה שלכם. זה מצב אבסורדי, 

ואתם לא נתתם לחברת הסיעה שלכם. היא עמדה     ???:

 לבד והצביעה, תתבייש לך. באופוזיציה תתבייש לך. 

 זו תעודת עניות שלך,   עו"ד עידן למדן:

 תתבייש לך, אתה ביזית אותה.     ???:

 הוא לא ביזה אותי, סליחה.  גב' נורית אבנר:

  )מדברים ביחד(

אני מנסה להיות שותף. לשלוח אתמול רשימת   עו"ד עידן למדן:

שינויים, כשישבתם בוועדת הכספים, אתה ורפי ישבתם בוועדת הכספים 

 להזיז?  ה, מה אתם רוצים לשנות? מה אתם רוציםמ -ושאלנו 

 אתה שאלת?    רפי בראל:מר 

תגיד מה אתה רוצה. אמרת... מכל  -שאלתי אותך   עו"ד עידן למדן:

 מה שהיה לך לדבר זה על מגוונים...

  )מדברים ביחד(

לא הבנת על מה מדברים, ברחת באמצע ישיבת   מר שמואל גריידי:

 התקציב.

 גריידי, תן לו לסיים.  מר יעקב קורצקי:

אתה תגיד מאיפה לקצץ, שתגיד מה  תן לי לסיים.   למדן:עו"ד עידן 
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 להוסיף, 

 תפסיק את הדמגוגיה הזאת.   רפי בראל:מר 

האם דיברת עם טלי נדיר והיא יכולה לבוא ולהגיד   עו"ד עידן למדן:

לנו שמה שאתה אומר זה נכון, והיא לא באה ולא אמרה את הדבר הזה. 

 מחזיקי התיקים. 

 בוודאי שישבתי איתה.   מר שמואל גריידי:

 למדן, תסיים, נו.   מר יעקב קורצקי:

 לחברי האופוזיציה יש עכשיו שתי אפשרויות,    עו"ד עידן למדן:

 תסיים.   מר יעקב קורצקי:

כשומר ערכי הדמוקרטיה, אדון למדן היקר, היה   :מר גיא קלנר

היה מצופה ממך, איש מרצ שחרטה על דגלה שקיפות וכיבוד החלטת הבוחר, 

מצופה ממך בדיוק ההיפך. היה מצופה ממך לפנות לגברת שירה אבין ולהגיד 

, בלתי הגיוני על הדעת ולא דמוקרטי, במקום להפנות את נוצר פה מצב -לה 

 זה לסיעה הגדולה, שהיא, 

 דמוקרטיה, אתם בחרתם בה.   עו"ד עידן למדן:

 לבקש לבחור מחדש,   :מר גיא קלנר

בחרת בה. אתה יכול להתפטר, תחזיר את אתה   עו"ד עידן למדן:

 התיק, 

.   :מר גיא קלנר .  למה אתה.

אתה רוצה לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה,   עו"ד עידן למדן:

 תחזיר את התיק. 
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 לא, אני רוצה,   :מר גיא קלנר

 לא, רוצה להיות שותף בקואליציה,  -תגיד לשירה   עו"ד עידן למדן:

 תי את זה. אני אמר  :מר גיא קלנר

הנה, קחי את התיק, תני למישהו אחר. תן את   עו"ד עידן למדן:

התיק שלך, שתיתן את התיק שלה ובבקשה, שיחזיר את הוועדה שלו. זה 

 הכול. 

לא ניתן לכם להרוס בכזאת קלות את העיר, אל   :עו"ד אבי גרובר

 תדאג. 

 )מדברים ביחד(

.. אתם לא נותנים לי אתם משתפים פעולה עם עיר.  עו"ד עידן למדן:

 לסיים.

  )מדברים ביחד(

אתה משתף פעולה עם עבריין מורשע, הוא עבריין   עו"ד עידן למדן:

מורשע ואתה משתף איתו. תחשוב על טובת התושבים, לא לשלוח מכתבים. 

אתה מעדיף לירוק  אתה רוצה? תתפטר, אתה רוצה? תחזיר את התיק. 

טון בציפורניים, למנות עוד מקורבים, בפרצוף, כי אתה רוצה להחזיק את השל

 למנות עוד אנשים. 

 אתה עושה את זה.   :מר גיא קלנר

 זה כל מה שאתה רוצה לעשות.   עו"ד עידן למדן:

 אני מבקש מכולם, הפורום,   מר יעקב קורצקי:

.   גב' דברת וייזר: .  לא, סליחה.
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 תנו לו לסיים.   מר יעקב קורצקי:

ניתן לו לסיים. אין בע  גב' דברת וייזר:  יה, 

כולם דיברו, שאלתי את כולכם. דברת, את רוצה   מר יעקב קורצקי:

 להגיד עוד משהו? 

 לא דיברתי, מה זה?  גב' דברת וייזר:

 )מדברים ביחד( 

הם יכבדו את מה שיש לי לומר ויפסיקו להפריע אם   עו"ד עידן למדן:

ל לא נותנים לי לסיים, לי, כשם  שכיבדתי את חבריי, אז אני אוכל לסיים. אב

 הם לא אוהבים לשמוע את האמת, מה לעשות? 

 בבקשה עידן. בבקשה, תנו לעידן לסיים.   מר יעקב קורצקי:

 כנראה לא אוהבים לשמוע את האמת.   עו"ד עידן למדן:

 תחבולן פוליטי.   :מר גיא קלנר

בקיצור, לי כחבר באופוזיציה ולנו כסיעה, יש   עו"ד עידן למדן:

אופציה אחת, היא באמת להצביע נגד  ת שתי אופציות היום לעשות.באמ

התקציב, כפי שנהגנו אז עם התקציב שהציגה הקואליציה, ולהבין שאין לכם 

 יותר לגיטימיות, אנחנו לא ניתן לכם יותר יד לקרקס שלכם. 

 תודה רבה.   מר יעקב קורצקי:

נייה היא ויש לנו אופציה שנייה, האופציה הש  עו"ד עידן למדן:

באמת לגלות את האחריות ולנהוג באחריות לתושבים, שנתנו לכולנו פה, 

 לשולחן הזה, את המנדט לשבת ולייצג אותם. 

איזו אחריות? אתה היתר בניה אחד לא נותן   :מר גיא קלנר
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לתושבים המסכנים האלה להעביר. אם התושבים היו רואים מה אתה עושה 

 להם... למדן. 

החברים שלך לסיעה רוצים, הם הצטרפו אלי בשעה   עו"ד עידן למדן:

 טובה, 

קיר אם התושבים היו רואים איך אתה מטרפד כל   :מר גיא קלנר

 שהם רוצים לבנות. תתבייש לך. 

.  עו"ד עידן למדן: . . 

 )מדברים ביחד( 

אתה רק היית צריך ללכת לתת עוד מגדלים, למכור   עו"ד עידן למדן:

... כדורג ל, על חשבון כתות לבית ספר, על חשבון גנים, על את זה בפארק, 

חשבון מועדוניות, כל הדברים האלה. אמרתי לך תשמור כסף, תשמור כסף, 

זה מה שאמרנו לך, נכון? לשמור את הכסף. לטובת התושבים, אם היית שומר 

 את הכסף היה לך... 

שנייה, עוד רגע יהיו המצלמות, הפרצוף האמיתי    מר טל עזגד:

תגלה בישיבות. כל חלקה טובה אתה מנסה להרוס בעיר הזאת. אנשים שלך י

לא מבינים איך אתה מחבל בכל קיר שהם רוצים לבנות. לילות אנחנו יושבים 

 בשביל לנסות להתמודד איתך. 

מה שהציבור רואה זה את האוליגרכיה.   עו"ד עידן למדן:

ציבור רואה. האוליגרכיה מחזיקה בשלטון, מסרבת לעזוב אותו, זה מה שה

דמוקרטיה שהפכה לאוליגרכיה, מחזיקים בציפורניים. אנחנו על אפכם 

וחמתכם, חיזקנו את השקיפות וחיזקנו את העניין של המנהל התקין... 

הציבור לאט, לאט מגלה את הביקורתיות ומבין מה הוא צריך לעשות, כי הוא 

 מבין שהעירייה לא מספיק שומרת עליו. 
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ך לחבל בכל חלקה טובה שהציבור הזה רוצה תמשי   מר טל עזגד:

לעשות. כל קיר שהוא רוצה לבנות בבית. תן דבר אחד שהוא בעד, תן דבר 

  אחד. 

טל, טל, טל, אני מבטיח לך, אתה תשב בכיסא הזה,   מר יעקב קורצקי:

אתה יודע שאתה יושב הרבה ואני מכבד אותך. כל דחיפה קלה, אני מבטיח לך 

 שזה יחזור לך. 

 לא יחזור לי כלום.    טל עזגד:מר 

 תפסיק.   מר יעקב קורצקי:

 לא יחזור לי.    מר טל עזגד:

תן לו לסיים, אני רוצה שדוברת גם תגיד את מה   מר יעקב קורצקי:

 שיש לה להגיד וזהו. למה אתה עושה את זה? 

אחרי השקיפות ואחרי המנהל התקין, הדרך   עו"ד עידן למדן:

. זו הנוספת להחזיק את הד מוקרטיה זה מה שנקרא 'חקיקה עוקפת נציגים'

.. כל החברות  הדרך לעקוף את הנציגים, את הנציגים שלא מייצגים ולהתחיל.

 והחברים פה זומנו להכיר את התקציב, זומנו להשתתף בתקציב. 

לשמחתי, גם לי ולחבריי לאופוזיציה, ניתנה האופציה, באמת, גם להעלות 

ים. ונכון, עדיין רב הנסתר על הנגלה פה וזה לא רעיונות ולהעלות את הדבר

התקציב שלי ולא התקציב שבהכרח אני הייתי לוקח אותו. התקציב הוא שייך 

אם זה היה על השם שלי, אם זה היה התקציב  לקואליציה, למי שמטעמם.

 שלי, הוא היה נראה אחרת. 

 אז תצביע נגד.    מר טל עזגד:

 להביא,אבל, הצלחנו   עו"ד עידן למדן:
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 )מדברים ביחד( 

נותן לי לסיים בעשר   עו"ד עידן למדן: אם לא היו מפריעים לי, היית 

 דקות. תאמין לי, ישבתי בשקט. כל הזמן ישבתי בשקט.  

 יאללה, עידן. תן לו לסיים.   מר יעקב קורצקי:

הדמגוגיה בגרוש הזאת שהתקציב הוא של    מר טל עזגד:

 הקואליציה, היא לא נכונה. 

 דברים ביחד( )מ

 עידן, סיימת?  מר יעקב קורצקי:

.   עו"ד עידן למדן:  משפט אחרון

חבר'ה בקהל, יש לעידן משפט אחרון, אני מבקש   מר יעקב קורצקי:

 לא להפריע לו, בבקשה עידן. 

אם זה היה התקציב שלי, הייתי מראה אותו אחרת.   עו"ד עידן למדן:

יפו. אני יכול להתייחס לכל מיני הייתי מוסיף הרבה מאוד סעיפים שלא הוס

סעיפים שהצלחנו להוסיף, אני לא אציג אותם כעת, כי זה לא רלוונטי, אני 

 אקצר. 

אבל רגע, התקציב הוא של הקואליציה, אז מי זה   גב' דברת וייזר:

 הצלחנו? 

 אני וחברי לסיעה.   עו"ד עידן למדן:

  אז התקציב הוא לא של הקואליציה.  גב' דברת וייזר:

לדוגמא, לדוגמא, הגדלת פעולות של איכות סביבה.   עו"ד עידן למדן:

תכנית בטיחות בדרכים מיוחדת לשבילי אופניים ועוד כמה דברים. אבל אני 
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לא רוצה כרגע להגיד, זה דברים שעלו בישיבות, שהייתם יכולים להעלות, ולא 

 שעות.  24במכתב לפני 

 אני עשיתי,   :מר גיא קלנר

 תן לו לסיים, גיא, הוא בסיום.   רצקי:מר יעקב קו

התקציב הזה מתחיל לעלות על דרך הישר,   עו"ד עידן למדן:

מתחילים לעשות בו מהלכים לכיוון נכון. אחרי שנים שהיה בו סדר עדיפויות 

מעוות. ולכן, ומכל הסיבות האלה שאמרתי עד עכשיו, אנחנו, אני, חברתי 

 לסיעת מרצ, נתמוך בתקציב. 

גיא, אל תפריע לדברת. דברת רוצה תודה רבה.   קורצקי: מר יעקב

 לדבר, תן לה לדבר. 

 אני רוצה רק להגיד משהו.   גב' דברת וייזר:

 בבקשה.   מר יעקב קורצקי:

מגוונים  קודם כל, אני חייבת לפנות לנציגי  גב' דברת וייזר:

חך. שיושבים פה. צר לי באמת שהכניסו אתכם לביצה הפוליטית הזאת. אל תג

אין לי שום טענות, אני לא צריכה להבין בתור מה הגעתם, על מי אתם 

אמורים להגן? אתם בכלל אמורים להגן על עצמכם. אין לי שום טענות כלפי 

ההתנהלות של מגוונים. אני חושבת, מהמעט, מהשעה וחצי שישבתי איתכם, 

 ההתנהלות היא לעילא ולעילא ויש לנו הרבה מה ללמוד. 

 יפה.   אבנר:גב' נורית 

ואתה יודע מה, הלוואי, אם הרבה גופים היו   גב' דברת וייזר:

מתנהלים בצורה הזאת, אולי לא היינו מגיעים לשמועות האלה. אין לנו שום 

 טענות, באמת. לא נוח לי המעמד הזה שאתם נמצאים כאן. 
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את מה שיש לי להגיד ואת מה שיש לנו להגיד, אני אמרתי לממלאת מקום 

באוגוסט היא משום מה עיר גם לפני שנה וגם לפני חצי שנה. עד לפני שראש ה

החליטה למדר אותי, מסיבות שלא ברורות לי. ולכן, אין לי שום בעיה להעלות 

 את הדברים כאן.

הטענה שלי, היא רק ואך ורק כנגד מנגנון שהוא לא תקין, ומערכת יחסים 

הטענה היחידה שיש לי, שהיא לא תקינה בין העירייה לבין מגוונים. זאת 

 אוקיי? שזה יהיה ברור.

אז ככה, אז אנחנו באמת העלינו כמה נקודות, ותיכף נתייחס אליהם. אבל 

כשורה תחתונה, מעניין אותנו כחברי סיעה לדעת מה ההתייחסות של שירה 

לטענות שהעלנו על הנייר. ואני אשמח, אם אתה מונית במקומה לשאת את 

קבל ממך התייחסות, כי אתה אמרת שאתה יכול שרביט ניהול הישיבה שנ

  לתת...

אני אענה מה שאני יודע, ואם אני אצטרך אני   מר יעקב קורצקי:

 אשאל גם את רוני. בבקשה. 

בעצם, יש פה שתי סוגיות שהן משמעותיות, אחת   גב' דברת וייזר:

היא בעצם העובדה שאי אפשר להתעלם ממערכת היחסים ומהקשר שלנו, שבא 

י ביטוי פה בתקציב, אוקיי? יש פה בתקציב סכום כסף שמתוקצב ליד

למגוונים וטוב שכך, הם חלק מהקהילה שלנו, חלק מהרווחה, עושים דברים 

נפלאים. אבל, יש פה בעיה מאוד קשה של נוהל תקין. זאת אומרת, של חוסר 

 נהלים תקינים. 

לי שכך והלוואי בעצם, אנחנו, היות שמגוונים עדיין לא עמותה עירונית וצר 

והם יהפכו לעמותה עירונית ואנחנו בעצם נאמץ את ההמלצה של מבקר 

, מימים ימימה, לפתור את הסוגיה הזאת של אי 2012המדינה עוד משנת 

תשלום דמי שימוש במשך שנים עבור הנכסים הציבוריים ואני מבינה 
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מבר התכנסתן, חלק מכן, מי שהיה כאן וקיבלתם החלטה, דצ 2013שבדצמבר 

2013,  

 היית חברת מועצה?     ???:

, סליחה. תודה על 12עוד לא. שנה לפני, דצמבר   גב' דברת וייזר:

התיקון. ובעצם, נוצרה, הועלתה כאן איזושהי סוגיה שהיא נורא משמעותית, 

שהיא בעייתית. מבקר המדינה הצביע עליה, שיש פה שימוש בנכסים 

ים, לצורך העניין, קיבלו את השרביט, ציבוריים, יש פה שימוש שבעצם, מגוונ

ללא מכרז, לספק את כל הפעילות של הצהרונים, של החוגים והם לא משלמים 

דמי שימוש על נכסים ציבוריים ויש פה איזושהי בעיה מאוד, מאוד עקרונית. 

ההחלטה שקיבלתם בדצמבר הייתה, או, אני קראתי את הפרוטוקול, הייתה 

בדמי שימוש אחורה, שאני מבינה שזו הייתה  את האופציה או לחייב אותם

בעיה מאוד קשה עבור הרשת, ואני מכבדת את זה שבעצם גם ההחלטה 

השנייה שהתקבלה, להפוך אותה לעמותה עירונית. יש לזה משמעות מאוד, 

 מאוד עצומה בחוק ובדיני העיריות.

ולראיה, אגודת הספורט, שגם נתקלה בזמנו, באותו מכשול, הפכה במשך 

שנים לעמותה עירונית. ומשכך, שהיא עמותה עירונית, אנחנו, חברי ה

באגודה, אנחנו מנהלים ומקבלים את  דירקטוריוןהמועצה, אנחנו חברי 

ההחלטות ברוב קולות, אנחנו, כל אחד מאיתנו יש לו זכות שימוש, לעיין 

וכולל בדו"חות הכספיים המפורטים ובמאזני בוחן מפורטים כולל שכר 

וכולל חומר הכי, הכי סודי שיש. ולראיה נורית, אני יודעת ואהרון פיצויים 

אלמוג אסולין, אני יודעת שהם קנו, כשאני כתבתי את דו"ח הביקורת על 

 אגודות הספורט הם פנו בשאלות והם קיבלו תשובות. 

אני גם קיבלתי תשובה מהיועץ המשפטי של   גב' נורית אבנר:

 מח להגיד את זה אחרי זה.  מגוונים למה שאת העלית, ואני אש
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והם קיבלו, באמת, תשובות על כל השאלות שהם   גב' דברת וייזר:

פות מלאה הציגו, וכל אחד פה זכאי לפתוח את הספרים ולעיין ולקבל שקי

זה לא שחס וחלילה,  נושא של מגוונים, לצערי הרב.וטוב שכך. לא כך הדבר ב

המשפטי, הוא קיבל חוות דעת  אני מבינה את מה שניצן אמר. הוא פנה ליועץ

משפטית, אני מבינה. יש עניין של חיסיון, אין לי שום טענה, חס וחלילה, 

אתם עמותה פרטית  אליך. זה ברור לי שאתה פעלת לפי הנוהל ולפי הנוהג.

בלבד יכולים לעיין, למשל, בסעיפי שכר או  הדירקטוריוןומשכך, חברי 

'. ואני מבינה,   אין לי שום טענות.בעתודה לפיצויים וכו

אבל זה בדיוק מצביע פה על המכשול הגדול ועל הבעיה שקיימת כאן. כי 

בעצם, אנחנו מתקצבים גוף שהוא לצורך העניין עמותה, שהיא לא עמותה 

עירונית עדיין ואין לנו שום שליטה, כחברי מועצה. לא בקביעת סדרי 

בבדיקה, או  עדיפויות של הכספים בעצם, ואין לנו שום שליטה, בעצם,

בביקורת כזו או אחרת, כמו הבדיקה שאנחנו עושים, לצורך העניין, בהפועל 

 ניר ובעמותות הספורט שהחלטנו שנעשה אותן.

 )מדברים ביחד( 

עכשיו, אז ככה, אני מבינה שמאותה החלטת מועצה   גב' דברת וייזר:

ם היה איזשהו דד ליין של שנתיים, שניתן כדי להסדיר את מערכת היחסי

הזאת ולהפוך אותה לעמותה עירונית. כדי שבאמת הכול יהיה שקוף. ואני לא 

מצליחה להבין מדוע היום אנחנו נמצאים הרבה אחרי הדד ליין המקסימאלי 

 שניתן והדבר הזה עדיין לא קרה, 

,   גב' נורית אבנר:  כי זה לא תלוי בנו

ה בסוף, נורית, תני לה לסיים, נורית. אם את רוצ  מר יעקב קורצקי:

 אני אתן לך להגיב. 

גם לא היה זמן להגיד את כל מה שהם אמרו,   גב' דברת וייזר:
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 והקשבנו ולהם קשב רב. 

אבי, תן לה להגיד את הדברים, בסוף אם תרצה,   מר יעקב קורצקי:

 תשאל שאלה.  

 היא לא יושבת לנאום.   רפי בראל:מר 

 , היא יודעת, בסדר רפי, היא גם ילדה גדולה  מר יעקב קורצקי:

.   רפי בראל:מר  .  לא, אני יודע למה.

 בבקשה, דברת.   מר יעקב קורצקי:

אני אגיד למה אני מעלה את זה, כי זה מאוד, מאוד   גב' דברת וייזר:

קשור לתקציב. אם זה לא היה קשור לתקציב, לא הייתי מעלה את זה. תיכף 

אני יודעת, ייקח עוד אני אסביר. בעצם, אני לפי מה שאני מבינה ולפי מה ש

הרבה, הרבה זמן עד שזה יקרה. זה גם לא יכול לקרות, לפי מה שאני מבינה, 

לא בשנה ולא בשנתיים הקרובות. אנחנו צריכים לתת את הדעת, לעצור שנייה 

, אז מה עכשיו אני עושה בתקציב, אוקיי? כי יש לי אז מה עושים -ולחשוב 

 בין מגוונים לבין... איזה שהן בעיות במערכת היחסים הזאת 

 הבן שלי נשאר לבד בבית.     ???:

גם הבת שלי, ואז יצאתי החוצה, ניסיתי להרגיע   :עו"ד אבי גרובר

 אותה בחוץ. 

 תקשיב לה, די.   מר יעקב קורצקי:

עכשיו, זאת סוגיה אחת, שהיא משפיעה, כמו   גב' דברת וייזר:

לא נכנסת, חס וחלילה, אם  שאמרתי, באופן ישיר על התקציב. עכשיו, אני גם

הם חושבים שזה לא נכון היום ואני יכולה גם להבין למה לא, יש הרבה, 

הרבה הקלות בזה שהם לא עמותה עירונית, והם מנהלים את הדברים בצורה 
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מאוד יעילה ומאוד מהירה ומתוקתקת. מישהו פה צריך לתת את הדעת 

ו שזה לא נכון ומה המחיר ולהחליט האם זה נכון למערכת הזאת ולגוף הזה? א

שמשלמים, כביכול, בעצם הפיכתם לעמותה עירונית, מול ההסדרה של הנושא 

מבחינת ניהול תקין. ולהחליט בסוף מה נכון לעשות, באמת, גם במגוונים וגם 

 במערכת היחסים ביניהם. אבל צריך לתת את הדעת לכך.

את רשת מגוונים עכשיו, אני אצביע על כמה דברים, בעצם אנחנו מתקצבים 

ך, משהו כזה, כשיש, אני רוצה להתייחס לנושא מיליון בער 5.5-6בסכום של 

שהוא העלה והובא לידיעתי, שהוא נושא העודפים. בעצם מה שקורה, שאנחנו 

מתקצבים אותם כשיש להם, כביכול, יתרת עודפים בתקציב. אז זה לא, שחס 

ת מזומנים פה שמישהו פה וחלילה יש פה, שיהיה ברור, זה לא שיש להם יתר

מחלק איזה בונוס לעובדים, או שיש פה איזו יתרת מזומנים מוסתרת, ממש 

 לא. 

הכספים האלה נמצאים בקרן מיועדת לשיפוצים ולפרויקטים כאלה ואחרים. 

קרן שיפוצים, קרן של תב"רים, פרויקטים של מיגון וכו', אבל הכסף העיקרי 

 ויקטים ספציפיים, אוקיי?והכסף הגדול, הוא בעצם מיועד לפר

עכשיו, יש לנו בעצם בעיה עקרונית עם זה שאנחנו עומדים עכשיו, אנחנו 

וכחית, אני לא מדברת, לא שזה, אמורים לאשר העברה של תמיכה, בשנה הנ

הכספים האלה, דרך אגב, נצברו על גבי שנים. הם לא כספים שכל שנה ושנה 

עבירה בקשה לשנה הנוכחית. איך הם נשארים עם עודפים. אבל אנחנו, אני מ

אנחנו יכולים ללכת ולהעביר תמיכה לעמותה, שהיא לא עמותה עירונית גם, 

דרך אגב, עדיין, כשבעצם יש יתרות מזומנים שצבועות שם, אוקיי? יש יתרות 

מזומנים שאנחנו לא יכולים עכשיו להחליט, כחברי מועצה. זה כספים של 

הכספים האלה. אם זה בדרך של מס התושבים. זה התושבים שילמו את 

ארנונה, ואם זה בדרך זה שהם בעצם שילמו לחוגים ולצהרונים וליולה ואולי 

אפילו שילמו יותר. אולי אנחנו, כחברי מועצה, מקבלים פה סביב החדר הזה 



 עיריית רמת השרון

 15.203.30מיום  ,15מן המניין מס' שלא פרטיכל מליאה 

 68 

החלטה, שהיינו רוצים, למשל, בחזון הציבורי שלנו, להקטין את מחיר 

יולה, או לתת יותר הנחות לנזקקים, לא הצהרונים, או להקטין את מחיר ה

יודעת מה. אבל זו החלטה שהיינו צריכים לקבל אותה כאן, או שמא היינו 

מחליטים באמת, שאנחנו לא רואים את זה מול עינינו, ומה שאנחנו מתעדפים 

כחברי מועצה, זה באמת לשפץ את אותם מבנים ולהשקיע בקומה נוספת 

, וכו'. ' וכו  בנווה רסקו 

ר אחד. דבר שני, יש פה כפילות מסוימת. אני לא יודעת אם שמתם לב זה דב

או לא, אבל יש כפילות מסוימת בעצם העובדה שיש תקציב שהוא בשוטף 

בדיוק את אותו סכום מקביל, פחות או מיועד לתמיכה בעמותה, שיש לה 

 יותר, שהוא צבוע כיתרת עודפים, בקרנות הפיתוח שלה, כשבתב"רים יש לנו

 ספציפיים לאותם סעיפים, אוקיי?  תב"רים

₪, יש לנו בתב"רים שלנו הצעה לשפץ את מתנ"ס אלי כהן בשמונים אלף 

, 450 -אלף, אלון ב 50קריית... ₪, להקים מתנ"ס בנווה גן בשלושה מיליון 

. אני לא אכביר במילים כי יש לכולכם את החומר, כשבעצם  לשפץ את מתנ"ס..

בל היא אלאחת נכון,  -א לא צבועה אחת בספרים, יש יתרת מזומנים שהי

 צבועה לקרן לשיפוץ מבנים. אוקיי? 

:???     . . . 

למה זה קשור לשוטף? אני אסביר לך למה זה קשור   גב' דברת וייזר:

לשוטף, כי יש בפנינו שתי אופציות. או להחליט שאנחנו עושים, מחליטים 

י, זה לתב"ר. או שאנחנו לא מאשרים באמת את התב"ר, ואז זה לא רלוונט

שאנחנו מחליטים שזה כן חשוב לנו, וכן חשוב לנו שהמתנ"סים יראו כמו 

שצריך ויהיו משופצים. אבל אז זה אומר, שאנחנו לא יכולים להעביר תקציב 

שהוא צבוע לאותם סעיפים. יש פה כפילות בין התב"ר ובין השוטף. זה חייב 

את זה במסגרת הדיון על להיות או כאן או כאן, לכן אני חייבת להעלות 

 התקציב השוטף.
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זה לגבי מגוונים. חוץ מזה, אנחנו העברנו, אם אנחנו עכשיו, אתם רוצים 

 רק על השוטף? התב"רים, כל ההערות שלנו על תב"רים,  שנעשה דיון

 כן, כן.   מר יעקב קורצקי:

 אוקיי. אז לגבי השוטף, יש לנו כאן כמה,   גב' דברת וייזר:

אפשר רגע להציע? אם את עוברת עכשיו לנושא   נר:גב' נורית אב

 אחר, שלא קשור למגוונים? 

 כן.   גב' דברת וייזר:

נמצא כאן ניצן, שהוא  -אז יש שתי אפשרויות, א'   גב' נורית אבנר:

 המנכ"ל של מגוונים, אם אתה רוצה להגיב. 

 לא, לא, לא, נורית, לא, לא, לא. תני לה לסיים.   מר יעקב קורצקי:

להגיב  דירקטוריוןאני גם הייתי רוצה, בתור חברת   גב' נורית אבנר:

 לדברים האלה. 

 תהיה תשובה, בסדר. בבקשה.   מר יעקב קורצקי:

עכשיו, לגבי המשך התקציב השוטף, אם נתייחס רק   גב' דברת וייזר:

לתקציב השוטף, אז חלק מהבקשות שלנו פה, כמובן שאנחנו רוצים לאשר את 

 או נתחיל מזה, שורה תחתונה .התקציב, בו

 כן.   מר יעקב קורצקי:

אבל היינו רוצים שהתקציב הזה ישקף, מה לעשות,   גב' דברת וייזר:

עידן ישב פה  גם את הדרישות של הסיעה ושל הקואליציה. הרי בסופו של דבר,

ואמר שהתקציב הזה הוא של הסיעה. קצת נראה לנו לא הגיוני שיש דברים 

לקדם והם לא מקבלים ביטוי. יש פה איזה דיסוננס. להקטין  שאנחנו מבקשים
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 את תקציב הרווחה, כמו שכתבנו, 

ביע, לאשר אותה יש פה מקשה אחת, אפשר להצ  :מר גיא קלנר

 וזהו. אז הכול יהיה, 

.. חלק   גב' דברת וייזר: אני אומרת, אם אתם רוצים שאני.

 מהדברים, 

ם, וציינה את זה גם נורית מקובלים גם כן בחלק  מר יעקב קורצקי:

וגם אני חושב ככה, וגם מה שדיברתי עם שירה, כשראיתי אתמול את המכתב. 

אני חושב שרוב הדברים הם באמת, אפשר לדבר עליהם. אבל אני רוצה בשביל 

לענות לך על התשובה הראשונה, אני מבקש ממיכה, מכיוון שזו שאלה 

 שלה. משפטית, איפה זה עומד, על השאלה הראשונה 

השאלה הראשונה שלה, זה עניין סיעתי. הוא לא   ד מיכה בלום:"עו

 קשור למה... 

 על איפה עומד,   מר יעקב קורצקי:

לגבי העמותה? אנחנו כרגע נמצאים במשרד הפנים.   ד מיכה בלום:"עו

הכדור אצלם. הם כבר קיבלו את המסמכים. הם הולכים לאשר את זה, יש 

 ה בירוקרטיים לסדר ואנחנו פה מחכים לאישור. להם עוד כל מיני דברים פ

 כמה זמן זה ייקח, לדעתך?   גב' דברת וייזר:

זה במגרש של משרד הפנים, אז אנחנו נסמוך על   מר יעקב קורצקי:

 משרד הפנים. השאלה השנייה, יש פה את רוני של העניין, של התקציב. 

תוב פה. אני לא מוסמך, כמובן, לאשר אתר מה שכ  :מר רוני דנה

 לא לאשר, 

 לא, לא, על הכפילות?   מר יעקב קורצקי:
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על מה ששאלתי, על הנושא הזה של הכפילות,   גב' דברת וייזר:

 שהכפילות היא בין התב"ר לבין השוטף. 

.   מר יעקב קורצקי: .  בין התב"ר שלנו, לתב"ר.

אני רוצה בעמדה הזאת, רגע לבטא עוד אלמנט   :מר גיא קלנר

ן הזה, ואז רוני תוכל רגע, תוך כדי, לראות אם אתה יכול לתת שקשור לעניי

לנו את התשובה. אגב, גיל, אולי גם אתה כדאי שתתחדדו על זה, כי יש פה 

 באמת עניין עקרוני.

אגב, בשונה ממה שנאמר קודם לכן, לגבי הבלוק האחיד שהקואליציה עובדת 

ל זה, דברת ואני, בו, אני אומר לכם ואתם יודעים את זה ודוברת, היית ע

בנושא של מגוונים, לא חושבים אותו הדבר, לרוב אורך הדרך, נקרא לזה 

עם נורית בשבוע שעבר, שאלנו  דירקטוריוןככה. אממה? וגם, ישבתי בישיבת 

את השאלות, גם נורית וגם אני, דיברנו, דיברתי עם מרשי, הכול בסדר. אני 

זושהי סוגיה שהיא לדעתי סוגיה רוצה רגע לחדד את העניין כי פה, יש רגע אי

 נורא חדש וצריך לתת עליה תשובה, היא תשובה עקרונית, מספרית.

ולא אשא  אני לא אמשיךכמובן נטענת טענה, ואני לצורך העניין, אני לגמרי, ו

 -פה נאום וזה. אני אוהב מכבד, הכול. עלתה סוגיה, אבל, שבאה ואומרת 

כסף כפול. מה הכוונה כסף כפול? בה למעשה, באמת של החיים, יש דאבל, יש 

רויקטים שבלשון תשמעו, יש פ -מגוונים, המתנ"סים ואומר  דירקטוריון

העירייה הם כמו תב"רים, הם לא מוגדרים אצלם תב"רים, אבל בלשון 

 העירייה הם כמו תב"רים, צבועים לצרכי פרויקטים מסוימים.

"ס חדש, סוג של הקמת קומה נוספת, שיפוץ מאסיבי, הרחבה, הקמת מתנ

פרויקטים שהם לא שוטפים, שהוכנס להם כסף מקרנות, מתרומות לאורך 

, וכו'. הם צבועים בתוך רשימת פרויקטים שיושב ראש  השנים וכו'

 -והמנכ"ל יודעים לצבוע אותם ואומרים  הדירקטוריון, הדירקטוריון



 עיריית רמת השרון

 15.203.30מיום  ,15מן המניין מס' שלא פרטיכל מליאה 

 72 

ים עם תקשיבו, הטענה כאילו יצרנו עודפים, היא לא נכונה. ואגב, אני מסכ

מיליוני שקלים שמיועדים לפרויקטים עתידיים,  Xזה, היא לא נכונה. יש שם 

 מנוקדים וצבועים.

מן הצד השני, בתקציב התב"רים של עיריית רמת השרון, יש לצרכי 

המתנ"סים, פרויקטים שצבעו להם את התקציב. ואז עלתה השאלה, אם אין 

ציבה כסף, לא הייתה לי פה כפל תקצוב. האם, מצד אחד, העירייה כתב"ר מק

הייתה לזה תשובה. האם יש פה כפל, מכיוון  לזה תשובה אגב, רוני דנה, לי לא

שמצד אחד, התב"ר העירוני מקצה כספים לצרכי רשת המתנ"סים ברמה של 

הנדל"ן, שזה באחריותנו, ומן הצד השני, יש כספים שהם לא עודף, אלא הם 

 מטרה בעיקרון שלה.פרויקטאלית והם מיועדים לאותה צבועים 

 אפשר שאלה?   :עו"ד אבי גרובר

לא, לא, אני מציע דבר אחד, אבי, אני אתן לכם   מר יעקב קורצקי:

 להגיב על זה, אבל זה שייך עכשיו לתב"ר. 

 אולי כדאי לחסוך את התב"ר הזה.  :עו"ד אבי גרובר

 )מדברים ביחד( 

ע  מר יעקב קורצקי:  ידן, עצור די.נורית, אני מבקש מכולכם, בבקשה 

אם תרצה אנחנו נענה לזה גם לשוטף, אבל בואו נגמור קודם כל את הסיפור 

 של ההצבעה, בבקשה מכם. אני מבקש.

אני מבקש מכל חברי מועצת העיר המכובדים, זה שלא רצו לעשות דיון, ברוך 

  ,126 -ו₪ מיליון  378השם עשינו דיון. אני מבקש לאשר 

 יבלנו תשובה. אבל לא ק  גב' דברת וייזר:

 את תקבלי תשובה על זה.   מר יעקב קורצקי:
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לא על התב"רים, אני רוצה לקבל תשובה על   גב' דברת וייזר:

 השוטף. 

 גם על השוטף את תקבלי תשובה.   מר יעקב קורצקי:

 אז איך אנחנו נצביע על השוטף?   גב' דברת וייזר:

מכתב, עכשיו נראה לך ברצינות שאתמול הגשתם   מר יעקב קורצקי:

 אני אגיד לך כן? זה נראה לך רציני? 

 מה זאת אומרת?   גב' דברת וייזר:

 )מדברים ביחד( 

שלהם היא להראות שרגע אחרי  האסטרטגיהיעקב,   :עו"ד אבי גרובר

שאיציק רוכברגר הפך להיות נבצר, העיר מתה. אחרינו המבול. זה מה שהם 

 רוצים עכשיו, זה לתקוע את הכול בעיר. 

 אני מבקש, אבי, עזוב.   ר יעקב קורצקי:מ

.?   :עו"ד אבי גרובר  התשובה נורא ברורה, מה אתם עושים..

אני מבקש מכם להצביע, אתם תקבלו תשובה, היום   מר יעקב קורצקי:

 לא תשובה רצינית, כשאתמול הגשתם. הפורום בשל להצבעה. 

ל תשובה לא, לא, לא, סליחה. אנחנו צריכים לקב  גב' דברת וייזר:

 לגבי השוטף, מה זאת אומרת? 

היית מגישה את זה לפני שעתיים, היית מקבלת   מר יעקב קורצקי:

 תשובה יותר ברורה. 

ויכוח שחמישה וחצי מיליון   :מר רוני דנה ₪ אין עוררין ואין 

אנחנו קיצצנו אותם בחצי ₪. מיליון  6מגוונים זקוקים לו, כי בעבר היו להם 
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 יב שהם צריכים אותו לפעילות השוטפת.וזה תקצ₪, מיליון 

לגבי העודפים, או שאתם קוראים להם, אולי זה תרומות, אולי זה כספים 

אחרים שיש להם בקרן נפרדת לצורך שיפוצים, יכול להיות שבדיון על תקציב 

הפיתוח, יהיה מקום שלא לאשר בתקציב הפיתוח, תקציבים שקשורים 

 תקציב,  בתקציב השוטף,מבנים של מגוונים ולנצל את אותו ב

 יש לך בתקציב השוטף פיתוח, עכשיו יש לך.  גב' דברת וייזר:

 דברת, ניצן רוצה להגיב.   מר יעקב קורצקי:

עכשיו זו פעם ראשונה שאני רואה את התב"רים,   :מר ניצן אביב

אוקיי? יש פה סכומים מאוד קטנים, אין שום בעיה. יש רשימה מאוד 

יאשרו את התב"רים האלו ויקזזו אותם, אוקיי? או מסודרת. נשב, או שלא 

שאנחנו נשב על התב"רים האלה, במידה וזה תב"ר שמקבלים מהעירייה, ניקח 

את הסכום הזה וביחד עם הנהלת העירייה נחליט הסכומים שייעדנו לדבר 

 הזה, למה ייעדנו את זה לטובת התושבים. 

נחנו משפצים בית אבל אם אנחנו רוצים, אחרי שא  גב' דברת וייזר:

 ספר, למשל? 

... דברת, אני יכול להבטיח   :עו"ד אבי גרובר תמיד במהלך השנה יש 

 לך משהו אחד. גלי, 

 אבל הכסף הזה יעבור,   גב' דברת וייזר:

 שנייה, תני לי משפט.   :עו"ד אבי גרובר

הכסף הזה יעבור ואז מה? לא עשינו את זה ולא   גב' דברת וייזר:

 הלכנו? 

 הוא מבטיח לך שהוא לא ייקח את הכסף.   :אבי גרובר עו"ד
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נייעד אותו למשהו אחר. מה לא, הוא   גב' דברת וייזר: אומר שאנחנו 

 פתאום, זו בדיוק הבעיה. 

.  עו"ד עידן למדן: .  הוא אומר אופציה אחת, הוא אומר.

 )מדברים ביחד( 

 אני מציע, ואם לא אכפת לכם, דברת, תקשיבי  :עו"ד אבי גרובר

דלתא שנייה. אני חושב שזה צריך להתבצע, קודם כל, מהתב"רים. אם תהיה 

מסוימת, שנשים אותה בתב"רים ולכן, אז לא נעביר את זה מהשוטף. אלא אם 

 כן, תתקבל פה החלטת מועצה להעביר את זה לשוטף. 

 הפוך.   גב' דברת וייזר:

 השוטף צריך,   :עו"ד אבי גרובר

ונים אין תב"ר, תב"ר הוא בתוך השוטף. אצל מגו  גב' נורית אבנר:

 אצלנו יש תב"ר ושוטף, אצלם אין תב"ר. 

 , לא חבל? ₪5.5, יש שישה מיליון   גב' דברת וייזר:

תוך חודשיים שלושה יהיה עוד דיון בוועדת   :עו"ד אבי גרובר

 הכספים ונחזיר כסף. 

 אבל אם זה בשוטף,   גב' דברת וייזר:

 לא יודעת על מה את מדברת. כי את   :עו"ד אבי גרובר

אני כן יודעת על מה אני מדברת, אל תגיד לי שאני   גב' דברת וייזר:

 לא יודעת. הנה, קח, תעשה חישוב. 

שאמורים ללכת ₪ אלף  450זה  הסכום המשמעותי,  מר גיל גורדון:

 לנווה גן. 



 עיריית רמת השרון

 15.203.30מיום  ,15מן המניין מס' שלא פרטיכל מליאה 

 76 

 לא, לא, לא,  גב' דברת וייזר:

 וזה לא מתוקצב.   מר גיל גורדון:

 הנה, אני אשב איתך.   ברת וייזר:גב' ד

התקציב, שלושה מיליון, אבל זה כבר נוצל,   מר גיל גורדון:

גן. 47מדברים על   50וגם כל האחרים, זה סכומים של  אלף רק השנה, לנווה 

 אלף.

 )מדברים ביחד( 

אני מבקש, הפורום בשל להצבעה, אני מבקש לאשר   מר יעקב קורצקי:

בבקשה שירים  2015התקציב של מי בעד בלבד,  ₪ 378,126,000 את התקציב

 יד? 

 אנחנו לא נוכל לאשר את זה.   :מר גיא קלנר

ייגמר. אחר כך זה לא נוגע   מר יעקב קורצקי: אל תאשר, זה לא 

  לשוטף, אבל. אחרי זה יהיה לך זמן.

 )מדברים ביחד(

 דברת, אנחנו בשלים להצבעה?   מר יעקב קורצקי:

, אני רוצה לשאול רק עוד דבר אחד, זה קשור לא  גב' דברת וייזר:

לשוטף. אצלו הוא לא חייב לצבוע את זה. אם אנחנו, כמועצה, מחליטים 

שחסר לנו כסף בשוטף ושיש לנו דברים בשוטף שהיינו רוצים לעשות, בגלל 

שלנו אסור להעביר מתב"ר לשוטף, אז אפשר לקצץ את זה והוא לא חייב. הוא 

ועה, וקרן הוא יכול להעביר אותה למזומן השוטף את יתרת המזומנים שצב

  ואז יתפנה לנו הכסף לשוטף. זה מה שאני אומרת.
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 זה אמרנו לפני שנה שאנחנו נפסיק לעשות.     ???:

ויושב ראש הישיבה.   :מר גיא קלנר יש לי הצעה, רואה חשבון דנה 

וג של מכיוון שיש תמימות דעים, אחרי בדיקה פה שנעשתה על השולחן, שיש ס

  כפילות. חשבנו שזה בהיקף יותר גדול, הכול, כמובן, בכוונה טובה של כולם.

 לא, זו הייתה טעות.   גב' נורית אבנר:

 הייתה טעות, טעות.   :מר גיא קלנר

 שלא יפגעו במקצועי שלי.   גב' נורית אבנר:

ברור, הייתה ניירת, את הסקת מסקנה וברור שיש   :מר גיא קלנר

 ההיקפים שמנכ"ל מגוונים,  היקפים יותר קטנים.כפילות, רק ב

 על כמה אנחנו מדברים? כמה כסף?     ???:

 בערך. אז תגרעו את זה מהתברים.₪ אלף  755  :מר גיא קלנר

 לא, זה לא בתב"רים.   גב' נורית אבנר:

לא עושים את זה, לפי מה אתה קובע את זה? אני     ???:

.. לא מוכן. זו החלטה שלי כחבר לא מוכן ששקל מהכסף של הארנונה י היה.

  מועצה, לא שלך כרואה חשבון שלנו.

 רגע, תנו לגיא לסיים. אבי, תן לגיא לסיים.   מר יעקב קורצקי:

.  :עו"ד אבי גרובר .   יעקב, אולי בטעות, לא משנה כמה זה יהיה גדול.

אתם לא הרמתם את היד כשאני ביקשתי. אתם   מר יעקב קורצקי:

 ך. רוצים להמשי

אתה לא גונב פה הצבעה. אם רוצים לסגור את   :עו"ד אבי גרובר
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  הנקודה הזאת, נסגור את הנקודה הזאת, מה הלחץ?

חבר'ה, זה לא רציני, דברים כאלה אנחנו צריכים   גב' נורית אבנר:

לשבת, בצורה מסודרת, בוועדת הכספים ולדבר עליהם. באמת, זה לא רציני. 

 אי אפשר עכשיו ככה.  

 אז לא נדבר ולא נצביע.  :גיא קלנר מר

 אז אל תצביע, אתה מאיים?   גב' נורית אבנר:

הכסף הרי, למגוונים, לא עובר כל הכסף מחר. הוא   :עו"ד אבי גרובר

 נפרש על ידי כל השנה. 

 אני רוצה שזה יסודר פה.   גב' דברת וייזר:

עכשיו שזה יהיה בצורה מסודרת, זה לא אומר שפה   :עו"ד אבי גרובר

 אנחנו מתחילים לעשות שוק על כמה כסף. 

 ברור שלו.    גב' דברת וייזר:

אני מבטיח, אני אומר לך שאין מצב שתוך חודשיים   :עו"ד אבי גרובר

לושה, ועדת הכספים לא מתכנסת, כי גם לי יש עוד לא מעט הערות. ואני ש -

היא גם  מקווה להביא אותן, והובטח שפעם ברבעון ועדת הכספים תתכנס.

חייבת לפי חוק. ואנחנו, את כל הסוגיה הזאת, בצורה מסודרת, אני מבטיח 

לבוא איתך, כל הכסף העודף שיש בתקציב השוטף לפיתוח, אני לא אתן יד 

 שהוא יבוא. 

 בסדר אבי, הובן. אבי, תודה רבה.   מר יעקב קורצקי:

 שנייה, תן לי,   גב' דברת וייזר:

 מעט ניתן לך עוד קצת. נקודה אחרונה.  הנה, עוד  מר יעקב קורצקי:
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 - 1אנחנו עדיין מבקשים, אנחנו רוצים שני דברים.   :מר גיא קלנר

נושא התקציב השוטף. העלנו אותן על ללהביא את הבקשות הנוספות שלנו 

אתם אוהבים יום לפני, לא אוהבים יום לפני, זה  אני לא נכנס כרגע,הכתב. 

ם אנחנו מבקשי -1בקשות של הסיעה שלנו,  לא רלוונטי בהקשר הזה. הועלו

את עמדת שירה בבקשות האלה, או ממך או מרואה חשבון דנה, האם היא 

 בעד, האם היא נגד. אולי היא בעד חלק מהדברים. 

 המכתב סיעתי, אז אתה מבין ש,   :עו"ד אבי גרובר

המכתב סיעתי, בהקשר תקציבי הוא יותר   :מר גיא קלנר

 ור. תתנו תשובה כן, תתנו תשובה לא.  מלגיטימי, בסדר גמ

 זאת שאלה פשוטה, כן או לא.   גב' דברת וייזר:

... שישבנו השבוע ורצינו לתת כסף   :עו"ד אבי גרובר אני מאוד בעד 

 לעמותה. אתה שם אותי עכשיו כאילו אני נגד, 

 לא אתה.   גב' דברת וייזר:

זה עשרה ימים זו הצעת תקציב, צריך להביא את   :עו"ד אבי גרובר

 מראש וכל הדבר הזה... 

 אמרתי שאני לא יכול להגיב בשם שירה.   מר יעקב קורצקי:

 המועד האחרון לתמיכות, בעיקרון, עבר.   :עו"ד אבי גרובר

 אבי, בוא נעלה את זה להצבעה.   מר יעקב קורצקי:

דברת, המועד האחרון לתמיכות כבר עבר, אני לא   :עו"ד אבי גרובר

 יו להוסיף תמיכות. יכול עכש

חבר'ה, למה להתלהם? כבר נרגענו כולנו. האם   :מר גיא קלנר
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אפשר לקבל רק, ראיתי שהיועץ המשפטי הנחה משהו את יושב ראש הוועדה, 

 אנחנו יכולים לשמוע את זה? זה משהו סודי או פומבי? 

אני אמרתי את זה, זה לא סודי. די. זה מכתב   מר יעקב קורצקי:

 שירה יכולה לענות, אני לא יכול לענות בשמה. סיעתי ורק 

 למה?   :מר גיא קלנר

כי אתם שלחתם מכתב שזה סיעה, והיא תתייחס   מר יעקב קורצקי:

 לזה. 

 אז אוקיי.   :מר גיא קלנר

ואני מבקש מכם, בבקשה לא לעצור אותי יותר,   מר יעקב קורצקי:

בעל פה. אני מבקש, , כבר למדתי את זה 378,126,000לאשר את התקציב של 

 מי בעד התקציב, 

 אנחנו לא נוכל לאשר.    מר טל עזגד:

בעד  1,2,3,4,5,6,7,8אל תאשר. מי בעד התקציב?   מר יעקב קורצקי:

 התקציב. מי נגד התקציב? מי נמנע? בסדר גמור, תודה רבה. חמישה נמנעים.

 ח. , תודה רבה. אנחנו עכשיו בתקציב הפיתו2015אושר התקציב של שנת 

 אפשר להגיד משהו? יש לי מה להגיד.   :עו"ד אבי גרובר

 מה?   מר יעקב קורצקי:

 על הפיתוח יש לי גם מה להגיד.   :עו"ד אבי גרובר

מי שרוצה להגיד, אני אתן לו. אני פותח את הדיון   מר יעקב קורצקי:

מוזמן. אבי  2015על הפיתוח. בבקשה, מי שיש לו להגיד את הפיתוח של 

 בבקשה.  גרובר,



 עיריית רמת השרון

 15.203.30מיום  ,15מן המניין מס' שלא פרטיכל מליאה 

 81 

יש לי כמה, עוד פעם, אני חוזר בקצרה על משפט   :עו"ד אבי גרובר

אחד שאמרתי קודם. אני ביקשתי לקבל מבחינת אחת הבקשות למידע 

ל אכלוס יחידות הדיור בכל ש, הנושא 2015-2020שביקשתי הייתה בשנים 

  השכונות ברמת השרון. עד היום,

שם, זה מפריע לו טל, בבקשה, הוא מבקש   מר יעקב קורצקי:

 בהקלטות. 

אני עד היום לא קיבלתי את זה, כי עוד פעם אני   :עו"ד אבי גרובר

אומר. הנושא של תקציב רב שנתי, הוא פי כמה יותר מהותי כשמגיעים 

לתקציב הפיתוח. המשמעות של כמה יחידות דיור חדשות והכול יהיו בשכונות 

ום בעשייה ברמת השרון. החדשות ברמת השרון, גם משפיע כמעט על כל תח

 הוא משפיע על החינוך, איפה בתי הספר והכול. 

לכן, אני חשבתי שזה מאוד חשוב. אני כרגע, זה עדיין הרי, בואו נודה באמת, 

תקציב הפיתוח עדיין לא נבנה בצורה רב שנתית, למרות שעוד פעם, כמו 

, למשל, שאמרתי קודם, אני חצוי כי כן יש פה איזשהו תקציב רב שנתי. כן

כשאני מדבר על דברים חיוביים שקורים, אז הנושא של אולמות ספורט, שזו 

בעיה נורא קשה ברמת השרון, שאין כמעט איפה להתאמן ואנשים שרוצים 

לשחק בשביל הכיף, לא רק קבוצות מקצועיות, אלא חבר'ה פרטיים שרוצים 

ים ברמת לשחק. ואני יודע שיש מסמכים של הטוטו ואחרים, שאומרים שחסר

 השרון שמונה מתקנים וזה. ויש מצוקה מאוד חזקה מצד הקבוצות.

אולם בקריית יערים ובשנת  2016אני סוף סוף רואה שהולכים לבנות בשנת 

בנווה גן, עובדה שגם עושים משהו בגליל ים, אז אולי גם נוכל להשתמש  2017

שני, יש לי איתו, זאת אומרת, אני רואה פה דברים חיוביים, מצד אחד. מצד 

באמת הנושא  -פה כמה שאלות שכן הייתי מבקש לקבל התייחסות. אחת 

שאולי הכי מטריד פה את התושבים כרגע, זה איך אנחנו, האם יש לנו את 

המקורות, במידה ואנחנו נרצה לקדם פתרון תחבורתי במורשה, חיבור של 
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ות את כניסה ויציאה לצומת מורשה, האם יש לנו את האפשרות הכספית לעש

ספציפי לעניין הזה. אפשר זה. כרגע, אם אני זוכר נכון, אין איזשהו תב"ר 

 לקבל בבקשה התייחסות? 

 בתוך העיר?   אדר' ולדימיר לוין:

 אני אומר, אם אנחנו רוצים,   :עו"ד אבי גרובר

 אני שואל.   אדר' ולדימיר לוין:

 כשאתה רוצה לעשות, למשל, כניסה ויציאה  :עו"ד אבי גרובר

למשאיות, רוצים להעמיק את המתחת לגשר. יש לך את האמצעים בתוך 

 התקציב לסדר את זה? 

כשיאשרו נעשה את התכנית ואז, כמו שאמרת, יהיו   אדר' ולדימיר לוין:

 עדכונים... 

 זה בדיוק מה שביקשנו פה, בנייר הזה.    מר טל עזגד:

י אני אגיד השאלה, עוד פעם, אתה, יש לך סדר, כ  :עו"ד אבי גרובר

לך משהו, מבחינתי, זה הדבר הכי חשוב. באמת החינוך, שכרגע המצב שיש, 

, זה מבחינתי כשל הרבה שקין, מבחינתי, זה כשלסי+ ילדים, בבית ספר או800

יותר גדול, עם מצב הצומת של סוקולוב וראשונים. לדעתי, הבעיה הכי קשה 

לראות שיש עוד בית היא באמת בית ספר, למשל, אוסישקין. שהייתי רוצה 

ספר באזור הזה. במורשה בונים סוף סוף , אני יודע שאתם מקדמים את 

הבניה. אבל הנושא של מורשה, זה משהו שהוא מאוד קשה פה לתושבים. אני 

 רוצה לדעת שמחר אפשר להתחיל לעבוד שם אם רוצים. 

 נעשה פה תכנון ואז נקבל כסף, יהיה כסף.   אדר' ולדימיר לוין:

מאיפה, ממשרד התחבורה? או ממסגרת תקציב     ???:
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 גלילות והדברים האלה? 

באיזה היקף תקציבים מדובר? הפתרונות   :עו"ד אבי גרובר

 התחבורתיים, 

 הכניסה והיציאה שדיברנו עליה.     ???:

 הפתרונות הנקודתיים זה מאות אלפי?   :עו"ד אבי גרובר

 אלף...  300  אדר' ולדימיר לוין:

זה משהו שאתה אומר, אני מסוגל להתמודד. אם   :י גרוברעו"ד אב

 צריך אותו, יש לי את המקורות בתוך התקציב, אוקיי. 

.   אדר' ולדימיר לוין:  נמצא את המקורות שלנו

 אוקיי. נושא של סוקולוב?   :עו"ד אבי גרובר

 מה איתו?   אדר' ולדימיר לוין:

אנחנו מחליטים לחדש אותו, אם רוצים, אם   :עו"ד אבי גרובר

להחליף את המדרכות, אם אנחנו מחליטים לסדר אותו מבחינת שבילי 

 אופניים, אם אנחנו רוצים לעשות, כי כרגע מה שמופיע פה מופיע,

 ... בסוקולוב, יש לך פה רוב של שבילי אופניים,   אדר' ולדימיר לוין:

,  :עו"ד אבי גרובר  להחליף מדרכות, לשפץ אותו קצת, לעשות משהו

 .  לעשות תכנית יש לך כסף?סוקולוב. כי אוסישקין..

 לעשות תכנית, כן.    אדר' ולדימיר לוין:

 כמה כסף יש שם?   :עו"ד אבי גרובר

:???     .  לתב"רים של סוקולוב? שמו, חצי מיליון
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חצי מיליון? זה מספיק לך? זה מספיק בשביל   :עו"ד אבי גרובר

 ה מספיק כדי לעשות את התכנון?לעשות? אני לא זוכר בעל פה הכול, ז

 כן.   אדר' ולדימיר לוין:

אוקיי. דבר אחרון שאני לא ראיתי פה בספר   :עו"ד אבי גרובר

התקציב, ברחוב המלאכה, המלאכה, העמל, גן ילדים בראשונים. גן הילדים 

בראשונים, אנחנו מחויבים שם, אם אתה זוכר, כדי לעשות את הכניסה 

 זה נורא קשה ככה.  מרחוב המלאכה, חבר'ה,

 חבר'ה.   מר יעקב קורצקי:

כדי לעשות את הכניסה מרחוב המלאכה ולא רק רק   :עו"ד אבי גרובר

 מראשונים, 

רגע, מה זה ועדת כספים? אני לא מבין מה קורה   מר שמואל גריידי:

 פה. 

 אני לא יכול לשאול שאלות?   :עו"ד אבי גרובר

אתה לא היית  , זה ועדת כספים?אתה יכול לשאול  מר שמואל גריידי:

 שותף בכלל. 

 בשביל זה אני רוצה לשאול שאלות.   :עו"ד אבי גרובר

זה דיונים, אז אפשר להעביר הכול לוועדת כספים.   מר שמואל גריידי:

 זה לא, באמת. 

  אני יכול עכשיו להמשיך?  :עו"ד אבי גרובר

 כן.   מר שמואל גריידי:

  תודה.  :עו"ד אבי גרובר
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כדי להפעיל את הכניסה מרחוב המלאכה, אנחנו   דר' ולדימיר לוין:א

 צריכים לעשות תכנון... אין פה, יש רק הפקעה. תכנון לא בוצע, 

 אבל הצגתם לנו בוועדת,   :עו"ד אבי גרובר

החלק של רחוב המלאכה ורחוב העבודה, להוריד   אדר' ולדימיר לוין:

.. שהוא עדיין חי שם  ולעשות את...  את כל מה שקשור ל.

 ולזה יש לך כסף?  :עו"ד אבי גרובר

 לזה יש לי כסף, תכנון, ודאי. יש הפקעה,   אדר' ולדימיר לוין:

אבל אתה פתחת את המעבר למעלה, למרות שחוות   :עו"ד אבי גרובר

 הדעת אומרת ש... 

אני לא פתחתי מעבר למעלה. השטח הזה הוא שטח   אדר' ולדימיר לוין:

פיתוח של שטח ציבורי, יצא מכתב חד משמעי, ראשונים כרגע ציבורי. עשו 

 בשלב... 

אוקיי. הערה שמבחינתי היא מאוד חשובה, יש פה   :עו"ד אבי גרובר

 כסף לטובת הנושא של הצופים. זה מופיע בתקציב הפיתוח. 

 חדש משהו.   אדר' ולדימיר לוין:

שבו אני  חייב לציין משהו אחד,משהו חדש. אני   :עו"ד אבי גרובר

יודע שאני נמצא במחלוקת.  אני חושב, אני בתור ילד שגדל ברמת השרון, 

חבר'ה, שנייה. דברת תשמעי מה שיש לי להגיד ואחרי זה. דברת, אני יכול 

 ויורד למטה. מכוכב  רחוב כצנלסון זה הרחוב שיוצא בבקשה לדבר?

 אני יודעת, אבל איפה יש שם שטח?   גב' דברת וייזר:

יש בסוף כזה מן ריבוע. יש שם ארגז חול בסוף.   :גרובר עו"ד אבי
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בתור בוגר שבט הצופים ברמת השרון, שהיה המון שנים ברמת השרון, אני 

חושב שיש משהו מקסים בזה, אני, המקום הראשון שפגשתי חבר'ה שלא גרים 

בשכונה שלי ממש, היה בצופים. אני חושב שלייצר עוד שבט צופים ברמת 

חלוקה בין ה"צפונים" לבין ה"דרומים", שכל החבר'ה של  השרון, שתהיה

 המערבי ילכו, 

 מי אמר לך שזה יהיה?   גב' פרח מלך:

 כי הוא ממוקם במערבי, אז זה יהיה במערבי.   :עו"ד אבי גרובר

 אין לנו מקום,   גב' פרח מלך:

יש מול השבט, ואני גם דיברתי עם חלק מהאנשים   :עו"ד אבי גרובר

לק מהם חושבים שזה המקום וזה רעיון נהדר, יש ממול שטח שהוא בצופים וח

 .. צבוע. יש שם שטח למשבצת חומה, שטח למשבצת ירוקה ושטח למשבצת.

אין לי בעיה אבל אותו הדבר אתה רוצה לעשות בכצנלסון. זו הצעה יותר 

ילדים בשבט, אני מזמין אותך ביום שלישי אחה"צ  1300מראויה, יש שם 

וזו דעתי ואני שתראה מה הו לך שם וזה בלתי נסבל. ואם מפתחים את זה, 

יודע איפה אני יכול להילחם עליה. זה לא משהו שבגללו  אלחם עליה ואני לא 

אני אצביע נגד תקציב הפיתוח, אבל זה משהו שמבחינתי הוא קריטי, ואני 

 רוצה להגיד את זה פה על השולחן הזה.

ם הזה. יש ממול מקום שמכל צריך להיות שבט אחד לרמת השרון, במקו

אני  הצרכים הוא פרפקט. יש שם מקום למבנה, מקום לרחבה ומקום לדרך.

 אומר, יש שם משבצת חומה, משבצת ירוקה ודרך. אתה יכול לעשות, 

 היה תכנון שם.     ???:

לא, לא היה תכנון למבנה. זו הייתה אמורה להיות   גב' פרח מלך:

 מכינה. 
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ח, אני מבקש שלפני שמחליטים איפה למקם את פר  :עו"ד אבי גרובר

 השבט, זכרו את דעתי, 

תגידו, זו נראית לכם ישיבת תקציב? באמת, אני   גב' פרח מלך:

 משתגעת מזה. 

זה סכום יותר מראוי, מבחינתי, לתת אותו. אני רק   :עו"ד אבי גרובר

קום, אומר, שלפני שמחליטים איפה שמים את זה, תבואו אלינו ובואו נבחר מ

כי אני חושב שהמקום, זה שיש שבט אחד ברמת השרון, אני אומר דוגרי, זה 

שכל הילדים של רמת השרון נפגשים במקום אחד, מקום ראוי וזה, מבחינתי 

יש פה משהו שמציין את האופי המיוחד של העיר הזאת. ולא לעשות שני 

 שבטים על עיר כזאת. 

ון לנווה גן, אבל אתה צריך היום לתת היום פתר    ???:

 לשים שם מבנה לשבט, שלא ילכו לך לצופי תל אביב. 

אני מסכים איתך שנווה גן זו סוגיה אחרת, ואם   :עו"ד אבי גרובר

 צריך אז ניתן אותו. 

צריך גם על נווה גן לחשוב ולזכור, כי היום הם     ???:

 הולכים לצופים בתל אביב, במקום לצופי רמת השרון. 

אתה יודע למה זה קורה, כי חלק מהם לומדים   גב' דברת וייזר:

 בבתי הספר בתל אביב. 

אנחנו צריכים לסכם את עניין פרויקט הפיתוח,   :עו"ד אבי גרובר

  התב"רים. אנחנו נמצאים בסוף,

 )מדברים ביחד( 

 חבר'ה, אנשים כבר עייפים.   מר יעקב קורצקי:
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ל, מתחילת אנחנו נמצאים בסוף חודש מרץ. בכל  :עו"ד אבי גרובר

תב"רים, אתה עוד צריך לקבל אישור ממשרד הפנים לחלק מהדברים וצריך 

צריך, הרבה  -לצאת. ויש פה כל מיני תכניות שצריך להפעיל. אני אומר 

מהתקציב הוא בא מאיתנו. גם לי יש פה לא מעט הערות. שוב, הרמה שאני 

ות שותף שותפתי בגיבוש התקציב הזה, לא מספיקה. אני הייתי רוצה להי

יותר והייתי רוצה שהדרך שבה מכינים את תקציב הפיתוח, תעשה אחרת. אני 

ם לצאת לדרך. אני מקבל פה את התשובות שאם נצטרך, אנחנו צריכי -אומר 

לנושא של אלכסנדרוני ולנושא של סוקולוב, יוצאים לדרך מבחינת התכנון 

רויקטים ואני בטוח שהשולחן הזה ישמח לאשר כספים כדי לבצע את הפ

 האלה. 

לכן אני חושב שזה נכון יהיה שאנחנו ניתן לחבר'ה לצאת לעבודה ובאמת, 

ו נתכנס פה עוד פעם בשביל לתקן את מה שלושה, אנחנ -בעוד חודשיים 

 שצריך לתקן. 

אני בהקשר הזה, לצערי, לא רואה עין בעין. חשבתי   :מר גיא קלנר

הרגיל, ועל כן גם באחריות שאני רואה עין בעין עם אבי. בשונה מהתקציב 

שגילינו בסיעה בהקשר הזה, התקציב הרגיל הוא עורק החיים היומיומי של 

העירייה, קיבלנו החלטה. אנחנו ניסינו להביא את דברינו, לא התקבלו עד 

תום, אמרנו מה שהיה לנו והחלטנו להימנע, כי אנחנו רוצים שהרכבת תיסע, 

 ויות ואנשים.וזה חיי היומיום של הרבה מאוד פעיל

התב"רים זה עולם אחר. התב"רים יש מספיק זמן, אנחנו מרגישים שלא 

אנחנו, בוודאי לא אנחנו. אגב, אני מרגיש שגם אבי, אולי גם עידן, אני לא 

יודע מי חברים בוועדת הכספים, לא דנו בנושא התב"רים בצורה הראויה ואין 

 לאף אחד גרדום על הצוואר בהקשר הזה. 

אנחנו רואים שתי דרישות שאנחנו עובדים עליהן, בהקשר של בתב"רים, 

אלכסנדרוני, ובהקשר של סוקולוב. שתי סוגיות שיש תמימות דעים חוצת 
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מפלגות, חוצת סיעות, חוצת אנשים, לגבי הצורך בפעולות משמעותיות לגבי 

העניין הזה. לכן, בהקשר של התב"רים, אני חושב שבמתווה שהובא כרגע, 

 ויות שהובא כרגע, בתקצוב שהובא, בסדר העדיפ

.   עו"ד עידן למדן: . . 

 עידן, תן לי לסיים.   :מר גיא קלנר

 אחר כך אני אתן לך להגיד לו את זה.  מר יעקב קורצקי:

 24פתאום הוא נזכר? עכשיו הוא נזכר שהוא צריך?   עו"ד עידן למדן:

 שעות לפני. 

ני לא הפרעתי חברים, אתם עושים רעש מיוחד. א  :מר גיא קלנר

 לך.

 )מדברים ביחד( 

 תן לו, אבי, תן לו לסיים, הוא צודק.   מר יעקב קורצקי:

אני, לצורך העניין, כמובן שלא, אבל לצורך הטענה   :מר גיא קלנר

ועכשיו אני חווה הארה בהקשר של  שלכם, גיליתי את האור לאחרונה.

כיחים אחרת, כי התחומים האלה ועדיף, אגב, מסמכי העבר והפרוטוקולים מו

 אני לא נכנס לדיון הזה כי זה לא רלוונטי. 

הוא לא יוציא משפט אחד כמו שצריך, כי אתה לא מנהל את הישיבה בסדר 

 בנושא הזה, וזה לא בסדר. 

אני מקבל את זה בהכנעה, את מה שאמרת. אמנם   מר יעקב קורצקי:

ותר מדי ואני אמרתם שאף אחד לא יגיד כלום, אבל אמרנו, אני חושב, קצת י

 לא ניהלתי את זה. בסדר, אני מקבל את הביקורת. 
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 התייחסת אלי וגם הפרעת לי,   עו"ד עידן למדן:

 תן לו לסיים עידן.   מר יעקב קורצקי:

 אז תוציא אותו.     ???:

אין לי את הפטיש, אחרת הייתי מוציא אותו. אין   מר יעקב קורצקי:

 לי. 

גן כלפי קורצקי, אני מצטערת. הוא עידן, זה לא הו  גב' פרח מלך:

 מנסה איתך כמה פעמים. תן לו לסיים והוא ייתן לך גם כן, אי אפשר ככה. 

לא נתנו לי לגמור משפט אחד ולא שמעתי משפטים   עו"ד עידן למדן:

 בשולחן. עכשיו מתייחסים אלי, הגבתי, אני שותק. 

 יאללה, תשתוק, תודה. בבקשה, גיא.   מר יעקב קורצקי:

נושא התב"רים הוא נושא שצריך לעבור בדיקה   :ר גיא קלנרמ

נוספת. גם אם מי מאיתנו גילה את האור, לשיטתכם, זה לא משנה את 

העובדה שהוא צריך לעבור בחינה נוספת. זה לא פוגע בהתנהלות השוטפת של 

העירייה, לא נגרע פה שום דבר, גיל אני חושב שזה חשוב גם לכם בהקשר 

פה שום דבר ממה שהיה צריך לקרות כדי שמחר בבוקר יפתחו הזה. לא נגרע 

הגנים, העסק ימשיך לעבוד, בתי הספר לא יפגעו, הכול יעבוד, התאורה תדלק. 

לכן, בהקשר התב"רים, אנחנו עומדים על זה שיוכנסו שינויים בהקשר של 

התכנית המוצעת כרגע על השולחן, כי כולנו תמימי דעים, ולא משנה מאיזה 

ששתי סוגיות עיקר בהקשר של פיתוח רמת השרון, הפתיחה המזרחית  מניע,

ונושא סוקולוב לא באים לידי ביטוי בנושא התב"ר, באופן שבו אנחנו חושבים 

 שזה צריך להיות.

 הנה כך, בהקשר הזה, אם זה לא נכנס כרגע, אנחנו מתנגדים. תודה. 
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את זה, בבקשה, למרות שאתה טוען שלא ניהלתי   מר יעקב קורצקי:

אני חושב שמה שאתה אומר, צריך להיות פה, באמת לגלות אחריות ויש פה 

את מהנדס העירייה שיכול לענות לך. אם אתה רוצה, הוא יענה לך כמה זה 

  חשוב התב"רים וכמה זה חשוב לעיר הזאת.

אז קודם כל לבנות ₪, מיליון  15עידן, אם יש עוד   :עו"ד אבי גרובר

 לפני שעושים פה... בית ספר ברום והדר, 

 כל התב"ר לא מבושל, אבי. התב"ר לא מבושל.   :מר גיא קלנר

אז בוא נבשל, בוא נשים אותו על האש ואחרי זה   :עו"ד אבי גרובר

  נעשה תיקונים. 

אבי, אתה דיברת, נתנו לך את זכות הדיבור, דברת   מר יעקב קורצקי:

 גם רוצה להגיד משהו. נורית, 

מאיפה הבאתם עשרה מיליון וחמישה עשר מיליון?   גב' נורית אבנר:

 עשיתם תכניות? 

 כן.   גב' דברת וייזר:

 רגע, עוד משפט אחד על חשבון מקודם,   :מר גיא קלנר

 15-גיא, אני לא מפריע, אני רק שואל בנימוס, ה    ???:

 מיליון שאתה אומר כרגע שאתם רוצים, מה אתם מציעים לקצץ? 

ע  :מר גיא קלנר יודע, מה שאני אומר כרגע, לכן הצענו אני  וד לא 

את זה. אבי, תן לי שנייה, אני אענה לך. אמנם אתם נורא, נורא מזדעקים 

 מזה, ולא אוהבים את העובדה היבשה הזאת, 

העובדה היבשה היא שצריך להעביר את הקרוואנים   :גב' רותי גרונסקי

 מבית ספר אורנים בנווה גן, כשבראשון לספטמבר, 
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 די עם הפופוליזם הזה.   :גיא קלנרמר 

אני לא פופוליסטית. ילדי כיתה א' יתחילו שם. אם   :גב' רותי גרונסקי

 אתה לא תאשר את זה, אז התב"ר הזה לא יאושר ועוד כמה דברים. 

.   :מר גיא קלנר  רותי, הפופוליזם הזה עכשיו לא משרת את הדיון

  אני לא פופוליסטית, די.  :גב' רותי גרונסקי

 את כן פופוליסטית.   :מר גיא קלנר

 אתה מדבר,   :גב' רותי גרונסקי

את מתעוררת אחת לשעתיים עם דגל פופוליסטי,   :מר גיא קלנר

 סבבה. 

 ממש פופוליסטי.   :גב' רותי גרונסקי

 אני רוצה להסביר למה אני מתכוון.   :מר גיא קלנר

 למה אתה מתכוון?   מר יעקב קורצקי:

ברמה התהליכית, היינו היום בוועדה המחוזית,   :מר גיא קלנר

חלקנו, והקשבנו למישהו שנדמה לי דן ציטט אותו, או אבי ציטט אותו. והיה 

שם עוד תושב שדיבר על עיריית יבנה, שפעלה בדרך שגוף ציבורי צריך לדעת, 

טה מסוג מסוים, כדי להגיע להחלטה מקיימים החל -צריך לעבוד בו. זה אומר 

 מסוג אחר.

כן ניפגש, לא  -אם עכשיו מעבירים את התב"ר כפי שהוא, והרכבת נוסעת 

ניפגש, אלוהים גדול. אין תב"ר ככה. בואו נשב, נסגור תב"ר בדיון דמוקרטי 

וחברי בין כולנו, נקבע את הדיון. העיר לא תלך לאיבוד בשבועיים של דיון על 

ט ונשנה אחרי נחלי -תב"רים ולכן אפשר לעשות את זה. לא שיטת המפא"י 
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 זה. 

 בסדר, סיימת? תודה. דברת, בבקשה.   מר יעקב קורצקי:

אני אומרת שסך הכול מדובר פה על שתי נקודות.   גב' דברת וייזר:

  זה לא שאנחנו פה הצלחנו במיליון,

 ₪. מיליון  25של   :עו"ד אבי גרובר

,   מר יעקב קורצקי:  אבי, תן לה לסיים, נו

, אבל עדיין. קודם כל, הנקודה של ההסדרה בסדר  גב' דברת וייזר:

של הפתרון התחבורתי, אני בטוחה שכולנו תמימי דעים לגבי הצורך של 

  ההסדרה.

מאיפה יש לך את הנתון הכספי לכמה זה צריך   גב' נורית אבנר:

 לעלות? 

אנחנו שאלנו את ולדימיר מה הסכום, לדעתו,   גב' דברת וייזר:

כדי  לא טל כיו"ר הוועדה. מה צריך לעשות שאנחנו נצטרך להקצות, ואת

להקים מחלף, לא במיליונים, אבל למצוא איזשהו פתרון תחבורתי וזה מספר 

 שתיים. 

 מיליון? בואו נשאל.  51 -מה בונים ב  :עו"ד אבי גרובר

 -עכשיו ו 15מיליון הוא אמר, ואנחנו אומרים  30  גב' דברת וייזר:

 בשנה הבאה.  15

 אבל רגע, היום ישבנו בוועדה,   :גב' נורית אבנר

נורית. מה בונים ב  :עו"ד אבי גרובר  מיליון?  03-תני לי שנייה, 

אולי לא צריך לבנות, אולי צריך רק להזיז את   גב' נורית אבנר:
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 . .  הגדר שם.

 צריך להפריד ולהשתמש,   אדר' ולדימיר לוין:

.  גב' דברת וייזר:  אנחנו יכולים להחליט שכן

 צריך לסיים את התכנון, אני לא יודע,   ימיר לוין:אדר' ולד

אבל היום, ולדימיר, היום כשהיינו בוועדה   גב' נורית אבנר:

המחוזית עלה איזשהו רעיון של בכלל, לא לעשות את כל הירידה, זאת אומרת 

ולהגדיל הכול, אלא עלה איזשהו רעיון מדהים, שאולי אותו לחפור מלמטה 

 נחנו נכנס למשא ומתן יחד עם תע"ש, גם צריך לבדוק וזה שא

איזה משא ומתן? אנחנו במשא ומתן כבר כמה   :עו"ד אבי גרובר

 חודשים. היינו במשרד התחבורה, 

אני לא יודעת על זה, אף אחד מכם לא דיבר על זה.   גב' נורית אבנר:

 דבר כזה, אני פעם ראשונה שמעתי את זה היום בוועדה. 

היית פה, או שלא הקשבת. נאמרו הדברים  או שלא  :עו"ד אבי גרובר

 האלה. 

אני לא שמעתי את זה, אני חושבת שדבר כזה, יכול   גב' נורית אבנר:

להיות, סליחה, אני מתנצלת, אולי אמרו ולא שמעתי, אולי זה היה כתוב 

 בישיבה שלא הייתי. אל תתעצבן, סליחה. 

 רעיון נהדר,  לא, זה נשמע כאילו מישהו זרק איזה  :עו"ד אבי גרובר

ככה זה נשמע היום, אני לא ידעתי שהנושא הזה   גב' נורית אבנר:

 עלה. 

.   מר יעקב קורצקי: .  נורית.
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שירה הייתה במשרד התחבורה ופעלה ורצה, לא   :עו"ד אבי גרובר

אני, בסדר? שלרגע לא תהיה פה פוליטיקה, הכול שירה, אבל הדברים נעשו, 

   נעשים ומתנהלים דברים. 

בבקשה, ניתן לעידן להגיד כמה דברים גם, בבקשה   יעקב קורצקי: מר

 עידן. 

 אז אתה אומר שהנושא הזה כבר נידון?   גב' נורית אבנר:

כל הזמן יש התנהלות, איך למצוא את הפתרון, יש   מר יעקב קורצקי:

 פה כל הזמן. הגלגלים זזים פה. עידן, תגיד מה שיש לך להגיד. 

? פעם אחת של אנשי המקצוע, ישבנו 20ה לא למ  עו"ד עידן למדן:

 כמה פעמים ושני הפתרונות הם זמניים. 

תלוי מה הפתרון, אם הכניסה מאלקו, אז אולי לא   מר יעקב קורצקי:

 נצטרך אפילו שקל, רק לפתוח. אז לכתוב סתם משהו, זה לא רציני. נו, עידן.

  )מדברים ביחד(

ת הדיון צריך שכולם פה מיכה בשביל להמשיך א  מר יעקב קורצקי:

 אחד או שצריך רוב? 

  מספיק שליש.  ד מיכה בלום:"עו

 בבקשה, עידן.   מר יעקב קורצקי:

.. וגם אני חושב שהדיון יכול  :מר אהרון אלמוג אסולין אני ברשותך, גם.

להתמצות בזה. אני מקריא מתוך סיכום הדיון של ועדת הכספים, מה שרוני 

 . יתוחהדיון על תקציב הפ -אמר 

אישור תקציב הפיתוח הוא אינו אישור לביצוע, אלא אישור למסגרת תקציב. 
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 כל תב"ר, בזמנו, יוגש לאישור. אני חשוב שזה עונה להערה של גיא. 

כל הסיפור פה הוא אישור מסגרת וכאשר נצטרך להיכנס, בגלל דחיפות או 

קבוע סדרי בגלל כל דבר אחר, נצטרך להתכנס שוב כוועדת כספים, כמועצה ול

 עדיפויות. 

 אתה טועה, אתה מטעה את כולם.   מר שמואל גריידי:

 אני נותן את דעתי, תן לי לסיים.   :מר אהרון אלמוג אסולין

ועדת הכספים באה וקובעת סדרי עדיפויות איזה   מר שמואל גריידי:

 תב"ר כן ואיזה תב"ר לא, על מה אתה מדבר? 

 ה לא שוק, תן לי לסיים. שמוליק, ז :מר אהרון אלמוג אסולין

 אתה טועה.   מר שמואל גריידי:

 תן לי לסיים. :מר אהרון אלמוג אסולין

 תנו לאהרון לסיים.   מר יעקב קורצקי:

₪ מיליון  52-15לבוא עכשיו ולדבר על תוספת של  :מר אהרון אלמוג אסולין

 לתקציב, אני חושב שזה לא רציני. אני חושב שצריך לאשר את התקציב הזה

 ..  ולקבל את השינויים כאשר הם יהיו. יש תקציב לתכנון, יהיה סוף תכנון.

 בסדר גמור, בבקשה, עידן. אבי, תן לעידן לדבר.   מר יעקב קורצקי:

היום מאשרים כדי שיהיה שקט ואז אפשר להגיד   :עו"ד אבי גרובר

ן הם היו מחליטים בינם לבי₪, מיליון  40שעושים הכול ואז אחרי זה, כשהיו 

 עצמם מה עושים. 

 כשהיה צריך לחרוג, היו באים בשביל לחרוג.     ???:
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 בבקשה, אבי, תן לעידן לדבר.   מר יעקב קורצקי:

 ובנו עיר לתפארת ועכשיו הכול זה פרוצדורות.  :מר גיא קלנר

  )מדברים ביחד(

די מספיק כבר, אני לא יכולה לשמוע יותר את   גב' נורית אבנר:

א יכולה לשמוע את כל הצעקות שלך. איך אתה מדבר על הקול שלך. אני ל

פוליטיקאים קטנים? אתה פוליטיקאי גדול? מי אתה חושב את עצמך? מה 

קרה לך? מספיק. אתה לא שומע את עצמך. אתה גם לא מסנן בכלל את 

הדברים שאתה מוציא מהפה שלך. מה זה קשור לפוליטיקאי קטן, למה מה 

אתה פוליטיקאי גדול? די, תרד, תרד מלמעלה. אתה? אתה פוליטיקאי דגול? 

מה קרה? העברנו תקציב, זה אכל לך את הלב? מה קרה? מה קרה? מה קרה? 

 תשמע את עצמך.  לא, אני לא...

... הון לשלטון אז טוב לך? פתאום הפכת להיות   :מר גיא קלנר

 אופוזיציה? כשקיבלת שכר היית תוכי, את לא מתביישת? 

אתה עד היום תוכי, עכשיו אתה תוכי של עבריין   עו"ד עידן למדן:

 מורשע. 

 אני לא יכולה לשמוע,   גב' נורית אבנר:

 תשמעי, את לא מתביישת?   :מר גיא קלנר

חרגת מתקציב התרבות פעם אחת פעם הרמת את   עו"ד עידן למדן:

 היד. 

 גיא, גיא,   מר יעקב קורצקי:

.  גב' נורית אבנר: . כואב לך הלב אה? לא אני לא מתביישת, אני.

 עשית כלום וגם קיבלת שכר. 
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 עשיתי יותר ממך. מה עשית? מה עשית? מה עשית?   :מר גיא קלנר

  פסטיבל תיאטרון רחוב.  :עו"ד אבי גרובר

זלזלת בתושבים, פעם אחר פעם זלזלת. כואב לך   עו"ד עידן למדן:

 שהבאנו ראש אגף... 

 . נו באמת, אתם מצחיקים  :מר גיא קלנר

אני זכיתי במקום השני בבחירות לראשות העיר.   גב' נורית אבנר:

איש הצביעו לי, לא ראיתי מישהו אחד שהצביע לך. נכנסת לפה רק  3500

 בזכות ראש העיר שהכניס אותך. 

את אבי ניצחתי באוניברסיטה, את עידן גם ניצחתי   :מר גיא קלנר

 באוניברסיטה, ואותך אני מנצח פה. 

 3500בוא נראה... קשקשן גדול. אני יש לי עובדות,   אבנר:גב' נורית 

 איש הצביעו לי לראשות העיר.  בוא תרוץ, נראה כמה אנשים יצביעו בשבילך. 

.   :מר גיא קלנר  לא התמודדתי

אני עשיתי, אני עבדתי חמש שנים בעירייה ולקחתי   גב' נורית אבנר:

מתמודד ונראה כמה  נראה אותךמקום אחרי רוכברגר ואני גאה על זה. 

 יצביעו לך. 

 בבקשה, עידן.   מר יעקב קורצקי:

 עוד מעט יהיו בחירות, נראה כמה יצביעו לך.   גב' נורית אבנר:

נורית, נו.    מר יעקב קורצקי:  די, 

אני רוצה לדבר על תקציב הפיתוח קצת, לא רוצה   עו"ד עידן למדן:

. ולא רוצה לחזור על הדברים שאמרתלדבר על   י קודם...
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יש צורת התנהלות ואופן התנהלות שיכול להיות ישר ויכול להיות לא ישר. 

ויכול להיות לא הגון. יכול להיות תקין ויכול להיות לא  יכול להיות הגון 

תקין. נציגים של הקואליציה ישבו בוועדת הכספים. את כל הדרישות הם לא 

  העלו בוועדת הכספים.

 לא משקר... הפרוטוקול   גב' נורית אבנר:

אני התנצלתי מראש, אחרי שדנתם במשך שעה רק   עו"ד עידן למדן:

 על תקציב מגוונים, לא על שום דבר אחר. 

.   גב' נורית אבנר: היחידים שהיו בתב"ר היו קורצקי, שירה ואני

 אנחנו השלושה שנשארנו לתב"ר ואנחנו הצבענו בעדו. 

ו  עו"ד עידן למדן:  25אתה, מה לעשות, אני קורא את הפרוטוקול. 

מיליון, אם אנחנו כבר מדברים על עובדות, אבי יצא קודם, אני משכתי ואם 

לא הייתם מושכים את הזמן, כל הזמן, על התקציב הרגיל ואך ורק על 

 .  מגוונים, זה היה..

 יאללה, עידן, דבר.     ???:

 דקות לדבר, אם לא יפריעו לי אני 4-3תכלס, תן לי   עו"ד עידן למדן:

 אסיים. 

בקיצור, הייתה ועדת כספים, בועדת הכספים, עוד פעם, היה נכון לבוא 

 15 -ולהעלוות את הדברים האלה. משום מה לא היה כל כך חשוב, לא ה

 24סוקולוב. הם פתאום עלו  מיליון של 10-מיליון של אלכסנדרוני ולא ה

באים  שעות וגם כרגע, לשאלתי, הם לא ידעו להראות על איזה סעיפים הם

 כדי לקצץ. 

באנו להראות מה הם מציעים עכשיו מהתקציב המונח לקצץ. לא באו ודיברו 

וניסיונות למצוא את הפתרון על כלום. אומרים שאני הייתי וכן הייתי, שטח 
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.  להיתר, לדרך של אלכסנדרוני, לפתרון התחבורתי

בערך, לפתרון ₪, מדובר על סדר גודל של לא יותר משלושה מיליון 

יודע איך אתם מגיעים להתח אם יש תכנית או המיליון,  15 -בורתי. אני לא 

אין תכנית, האם בדברים האלה ובכל מקרה, אחריותכם כקואליציה, הייתה 

, כתנאי למתן 2013ובתקציב שנת  2014לדאוג שזה יהיה בתקציב שנת 

ההיתרים שמישהו פה חתם בצורה לא תקינה, לפני שהתנאי הזה מולא ועל זה 

 ינו היום בדיונים.הי

מיליון, אולי  75אז אם הייתם חושבים על זה קודם, אולי היה. אולי צריך 

 מיליון. 75היה צריך 

עכשיו, אני כרגע לא ביקשתי, לא ביקשתי, לא הייתי בדיון. יצאתי, בדיוק 

 כמוך. אבל אתה שבא בתור חבר ארבע קדנציות, 

אותך  היום בבוקר, הוא נכנס באמצע הוא שמע    ???:

אומר מילה, הוא בגלל זה קופץ. הוא חושב מה ביקשת היום בדיון בבוקר 

 במחוזי. על זה אתה מתקטנן? 

אז אני אומר, אני רוצה את הפתרון התחבורתי הזה   עו"ד עידן למדן:

ויש לנו את התקציב הזה היום, כרגע הודענו. גם על שדרוג סוקולוב. סוקולוב 

סדר אנחנו אחרי עשר שנים מאוד קשות של  מוזנח מזה עשור. אמרתי קודם,

עדיפויות לקוי, וקודם היה... סדר עדיפויות שהזניח את סוקולוב, גם אחרי 

שהייתה התחרות של הסטודנטים שעשינו, אנחנו אז אמרנו, בואו נעשה איזו 

 תכנית אדריכלית מתוכננת, הנדסית.

ם. גם זה לא אז אמר לנו ראש העירייה הנבצר, לא, אנחנו נעשה סטודנטי

יושם ולא תוקצב. הסיבה שסוקולוב נראה היום, היא בדיוק בגללכם, 

 באחריות שלכם, כי לא תקצבתם אותו שנים.
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שעות לפני ולהגיד את זה, זה דבר שטותי. זה דבר לא נכון  24אז עכשיו, לבוא 

 וזו צביעות. 

 לטענתך.   :מר גיא קלנר

 וזו צביעות.   עו"ד עידן למדן:

 לטעמך.   :נרמר גיא קל

 תן לו לסיים, גיא.   מר יעקב קורצקי:

כרגע, לעשות שינויים קלים בסוקולוב, שכולנו   עו"ד עידן למדן:

 ..  בעד.

שוב אני מזכיר לך, שעד המרמרה, אתה היית חבר    מר טל עזגד:

 בקואליציה הזאת. 

בוא אני אחדש לך, אני יודע שאתה נורא רוצה   עו"ד עידן למדן:

המרמרה, ונורא רוצה להזכיר את חברנו חיים... אבל זה לא היה, מה לדבר על 

 לעשות? אחרי זה היה עוד תקציב ואחרי זה היו עוד שלושה תקציבים. 

.   מר יעקב קורצקי:  עידן, תתמקד בדיון

אז אתה טועה, זה לא היה בדיון הזה. לגבי   עו"ד עידן למדן:

  התקציב, 

ת על עצמה, ועכשיו בלי ציניות, יש פה טענה שחוזר  :מר גיא קלנר

 אבי, גם לך אני אומר, 

 בלי ציניות עכשיו?   עו"ד עידן למדן:

בלי ציניות, נשבע לך. שדברים שעולים על השולחן   :מר גיא קלנר

שעות קודם לכן, באותו עיקרון, הם לא  24ביום הישיבה עצמה, ומכאן שגם 
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ה, לאישור תקציב, מותר לגיטימיים. ולמה לא? הרי אם באים לישיבת מועצ

לדבר גם אם אתם חושבים שיש בזה תחבולה גדולה ומה שאתם לא רוצים, 

בסדר. מותר, הרי לצורך זה מתקיימת הישיבה. למה אנחנו עושים את 

 הישיבה? 

אני חושב שעשיתם תחבולה טפשית. היה לך עשור   עו"ד עידן למדן:

הדברים האלה ועדיין, שלם שהתגאית בסדר העדיפויות. אנחנו ביקשנו את 

אתה  -התגאית במשך עשר שנים בסדר העדיפויות הנכון. וכל פעם שאמרנו לך 

מזניח את העיר ואתם מזניחים מוסדות חינוך ואתם מזניחים גנים ואתם 

.. שבפעם הראשונה אחרי שלוש שנים, מאז שראש העירייה  מזניחים את.

סוף זה  -ה כסף, סוף הנבצר הבטיח לתושבים שזה יהיה והבטיח להקצות לז

פעם סוף מופיע ב -מופיע בפעם הראשונה. מה לעשות? כואב לך שזה סוף 

 הראשונה? 

.   :מר גיא קלנר  לא כואב לי

אז למה לא עשית את זה? זה כבר היה יכול להיות   עו"ד עידן למדן:

 בר ביצוע. 

 נהדר, יש כאן דברים טובים.   :מר גיא קלנר

עכשיו, בדיוק, את התקציב מוכן, לעשות את אז יש   עו"ד עידן למדן:

הדברים, כולל ללכת ולתת פתרון, תן לי לסיים בבקשה. יתכן שאם היינו גם 

מיליון השקלים האלה שקיבלנו בפרויקט אלכסנדרוני לטובת  75שומרים את 

 15יינו יכולים לשים אותם שם. אך ורק. למה המיליון,  75 -מורשה, כל ה

שר בכלל לשדרג שם את הכול. סתם, זה לזרוק איזושהי מיליון? אולי היה אפ

 סיסמא.

אני רוצה לדבר על עניין הצופים. אני הנחתי שהצופים מדובר על האזור 

שהצופים קיימים שם היום. אני חושב שצריך למצוא את הפתרון לצופים 
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גן, שהיא מרוחקת מאיתנו ושם לנסות למצוא.  היום דווקא בנווה 

נה הזה מתוכנן, אני חושב שהוא לא נכון. אני הנחתי המקום שבו כרגע המב

כל הזמן שזה באזור של הצופים כיום. אני מצטרף לאבי בעניין הזה, אני 

 חושב שזה נכון יהיה לבחון מחדש איפה לשים את זה.

יש פה עוד דברים שאפשר היה לשנות ולתקן ועדיין חסר לי הסיפור של 

רתי על זה גם בתקציבים ההשתלשלות, של מה נעשה בתקציבים, הע

דברים,  2.5הקודמים. אבל אני חושב הפעם שאנחנו לא יכולים לתת בשביל 

 לסיים. 

אני מברך על זה שסוף סוף התחלנו גם ללכת על פי השותקים בלי דג, 

המפסיקים לשתוק כמו דג, אחרי הרבה שנים סוף סוף מקבלים התייחסות. 

אלא  2016 -פר דורון, לא מחכים לאם זה היה תלוי בי, גם פה היינו, בית ס

 עושים אותו בתקציב הנוכחי.

אני מניח שיהיו לנו עוד עדכונים במהלך השנה ואנחנו נצטרך, יחד עם חברים 

נוספים, שבאמת רוצים את טובת העיר ולא סתם לתקוע את תקציב הפיתוח 

 כרגע, לקדם. 

וח תודה רבה. אני מבקש לאשר את תקציב הפית  מר יעקב קורצקי:

עדכון ₪.  2,613,000. סגירת התב"רים מסתכמים בעודף של 2015לשנת 

הם  2015אישור תב"רים חדשים לשנת ₪,  51,307,000תב"רים פעילים 

 אני מבקש, ₪.  22,800,000 - ₪2017.  42,170,000 - ₪2016.  56,902,000

רגע, במסגרת הסבר ההצבעה שלנו, מדוע אנחנו   :מר גיא קלנר

נחנו מבקשים שירשם בפרוטוקול שאנחנו ביקשנו לדחות את דיון מתנגדים, א

אנחנו נתנגד לתקציב התב"ר, מכיוון שניתן היה, במסגרת ההערות התב"רים. 

שאנחנו העלנו על הכתב, וביקשנו גם מממלאת מקום ראש העיר, או ראשת 

.. וגם בבקשות שלנו, הוזכרו סעיפים שקשורים לתב"ר בהקשר  . העיר בפועל, 
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 וגם לזה לא קיבלנו תשובות. הזה

ומכיוון שהתב"ר, באבחון הציבורי שלנו, שונה מהתקציב השוטף מבחינת 

היכולת כרגע לעצור שנייה, לדון בזה ולייצר תוצאה בתוך מספר ימים, גם 

ושבים שהאחריות הציבורית הייתה נכונה יותר אם היינו שבועיים, וח -שבוע 

מבושל ומקובל יותר על כל חברי חוזרים, קמים ומביאים תקציב תב"ר 

 המועצה. 

 בסדר גמור.    מר יעקב קורצקי:

אני רוצה להגיד מילה בהקשר הזה. אנחנו נאשר   :עו"ד אבי גרובר

את התקציב הזה כי צריך לאשר את התקציב הזה, כי צריך לצאת לדרך וגם 

ר. לי יש כל מיני הערות וגם אני הייתי רוצה לראות את התקציב הנכון ביות

 אבל כרגע יוצאים לדרך. 

בעד,  8מי בעד התקציב כמו שהוא מונח לפניכם?   מר יעקב קורצקי:

  נגד. אני מבקש להגיד לכולכם שיהיה לכם חג שמח. 5מי נגד התקציב? 

 

 

 

 

 

 

בסך  תקציב העירייה הרגיל קולות ברובלאשר הוחלט   :1החלטה מספר 

 42,170,000, 2015לשנת  ₪ 56,902,000בסך  ותקציב פיתוח  ₪ 378,126,000
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  .2017לשנת  22,800,000 -ו 2016לשנת ₪ 

  
 
 
 
 
 

__________________ 
 פרח מלך

 מנכ"ל העירייה
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 קובץ החלטות

 . 2015-2017ותקציב פיתוח לשנים  2015לשנת אישור תקציב רגיל  .1

 

תקציב העירייה הרגיל בסך  ברוב קולותלאשר הוחלט   :1החלטה מספר 

 42,170,000, 2015לשנת  ₪ 56,902,000ותקציב פיתוח בסך   ₪ 378,126,000

  .2017לשנת  22,800,000 -ו 2016לשנת ₪ 


