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 1כמה מאתנו בדיון בבית המשפט המחוזי בעתירה שהגיש עידן בנוגע למבנה, 

 2ין אני קורא את זה מהזה "התחייבות העירייה בעניין המבנה ברח' בית גובר

 3 ברמת השרון".  4

 4אחרי כמה שיחות בינינו הסכמנו פה על נוסח שמפרט כיצד אנחנו סבורים  

 5שנכון לפעול בהקשר של הישיבה שיושבת במבנה של בית הכנסת ברח' בית 

 6. חתמנו פה על הסכם, חשוב לי להגיד לאחר בדיקה משפטית 4גוברין 

 7תום על ההסכם חוץ שעשינו בדבר, הרי גם העירייה צד להסכם, מי נכון שיח

 8ממני. מאחר ואין פה התחייבות כספית אז מי שחתמה פה על ההסכם זאת 

 9 מנכ"לית העירייה שירלי פאר. 

 10הפצנו לכם את הנוסח יחד עם אותה חתימה שנייה ואנחנו מבקשים כרגע  

 11לאשרר את ההסכם הזה פה במליאה ולהראות שהמליאה, תיכף נראה 

 12גבה את ההסכם הזה בדבר הפעולות באיזה רוב, אבל שהעירייה כולה מ

 13שצריך לעשות, וזה לא רק כאילו הסכמה ביני ובין עידן. מישהו רוצה להגיד 

 14משהו בהקשר הזה או שמיד נצביע? אז מי בעד הנוסח של ההסכם 

 15וההתחייבות כפי שנמצאת במסמך שהועבר אליכם? מי בעד? פה אחד. זה 

 16 אוקי. תודה רבה. הכי נוח. 

 17 

בית הכנסת "בר יוחאי"   4ת העירייה בעניין המבנה ברח' בית גוברין התחייבו החלטה: 

 אושר פה אחד 18.2.2019נוסח מיום 

 18 

 19 

 20 ,2023 -שנים, החל מ 49 -ל"מרכז הטניס" ב . מתן אישור הארכת ההסכם החכירה 10

 21 בכפוף לאישור משרד הפנים. חוו"ד היועץ המשפטי תועבר בהמשך    

 22 

 23 49-מתן אישור הארכת הסכם החכירה ל"מרכז הטניס" בהסעיף הבא  :מר אבי גרובר

 24. עכשיו אני אסביר קצת בכמה מילים למה פתאום אנחנו 2023-שנים החל מ

 25 . 2023-כן באים עכשיו עם משהו שאמור לקרות רק ב

 26בחודש מאי הקרוב אמורה להתקיים ברמת השרון אליפות העולם בטניס  
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 1יוצא על היום של האירוויזיון  בכיסאות גלגלים. אמורים להגיע פה, זה די

 2אבל נצטרך לראות איך אנחנו שורדים את החפיפה הזאת, אבל אמורים 

 3משתתפים מעשרות מדינות. לא התקיימו  200להגיע לפה סדר גודל של 

 4הרבה אליפויות עולם במדינת ישראל ויש לנו הזדמנות באמת לארח ברמת 

 5כרמת שרונים יכולים  השרון אליפות עולם. ואני חושב שזה משהו שאנחנו

 6 וצריכים להתגאות בו, גם מרכז הטניס בטוח מתגאה בזה. 

 7העניין הוא שנדרשות לצורך העניין השקעות במרכז הטניס. חוזה החכירה  

 8ויש אופציה במסגרת ההסכם להאריך,  2023-שיש למרכז הטניס מסתיים ב

 9 ספות. שנים נו 49-האופציה אגב נתונה למרכז עצמו, להאריך את ההסכם ב

 10 ₪עכשיו משרד הספורט שהביע הסכמה לתקצב סדר גודל של כמעט  מיליון  

 11לטובת השקעה במתקן רצה לדעת שכשהוא מעביר סדר גודל כזה של 

 12השקעה שהכסף לא הולך למשהו שתוך שנתיים, שלוש, ארבע כאילו הורסים 

 13או משנים יעוד או עושים משהו אחר, אלא הוא רוצה לדעת שבאמת 

 14 את אפקטיבית לאורך זמן. ההשקעה הז

 15ולכן הוא ביקש מאתנו איזה מן קריאת כיוון, הצהרה כזאת שהכוונה היא  

 16להאריך. אני לא חושב שאני צריך להגיד מה זה בשביל רמת השרון מרכז 

 17שכאילו היה פה תותים, טניס הטניס. אני גדלתי בתור ילד ואני זוכר 

 18ת השרון. אני חושב שהטניס ילד וגדלתי ברמ הייתי וטייסים. זה היה כשאני

 19זה באמת אחד האייקונים שמאפיינים את רמת השרון במסגרת רצועת 

 20 הנופש, רצועת הספורט. 

 21  עוד לא היה הגשר, היינו עוברים במנהרה למטה.  :מר עידן למדן

 22זה אני זוכר בצופים, אני זוכר שבצופים היו מעבירים אותנו את הכביש  :מר אבי גרובר

 23ברים. אבל זה במסגרת רצועת הספורט והנופש שאמורה היינו עו .מתחת

 24, לעשות שם בפנים ויש לנו הרבה תוכניות לבלהיות שם גם הטניס משו

 25עירונית ולעשות דברים, וזה דברים שאנחנו נגלגל אתכם. אבל אני חושב 

 26שזה כן חשוב שהמועצה תגיד פה אמירה שאנחנו רואים בהמשך את 

 27 הסכמתנו להמשיך את ההסכם. 

 28שנים רטרואקטיבית החל  49-"תקופת החכירה הינה ל 3ה מופיע בסעיף ז 
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 1. לחוכר תינתן אופציה להאריך את 30.12.23, תסתיים ביום 1.1.74מיום 

 2ובלבד שהחוכר שנים לפי חוזה זה,  49תקופת החכירה לתקופה נוספת של 

 3חודשים לפני תום תקופת החכירה". הם נתנו  12יודיע על רצונו בכך לפחות 

 4 נו מכתב שהם מבקשים להאריך את זה. ל

 5אבל עוד פעם על מנת שנוכל לקבל את הכסף ובעיקרון ניתן כבר הסכמה  

 6עקרונית בכפוף להליך שאנחנו צריכים גם להעביר את ההסכמה שלנו 

 7למשרד הפנים, משרד הפנים צריך לאשר את ההארכה הזאת עם התנאים 

 8ברור פה. יש שאלות, הערות, שיכול להיות שהוא יוסיף. אני מקווה שהייתי 

 9 משהו? כן צחי.

 10מרכז הטניס שנמצא ברמת השרון הוא באמת אחד הדברים, האייקונים  :ד"ר צחי שריב

 11שילדים הולכים של העיר. אבל אם בוחנים מה יוצא לעיר מזה, מעבר לזה 

 12ללמוד טניס, אז זה לא הרבה. אליפות עולם שמתקיימת במרכז כזה בעיר 

 13, כל אורחיםובתיירים בלמלא את בתי המלון של העיר  אחרת הייתה יכולה

 14המסעדות של העיר היו מתמלאות בקהל שמגיע לאליפות העולם. לנו אין את 

 15 הדברים האלה.

 16 אתה תראה שבאותו יום יהיו פה עשרות אלפי אנשים מכל העולם. :מר אבי גרובר

 17-מדובר בכהעיר. אני רוצה לבחון את ההתקשרות הזאת בהיבט של טובת  :ד"ר צחי שריב

 18 49-ל דונם של קרקע במרכז הארץ שניתנים למרכז הטניס בשקל לשנה  35

 19-, ההסכם הזה הוא מ2008-שנה. לא יודע מה היה ב 49-שנה. ניתנו כבר ל

 20שהחליף את הסכם החכירה  2008-. משהו שונה ונחתם הסכם חדש ב2008

 21הם אופציה יש ל 2023-המקורי בלי להאריך את התקופות, אבל זה הסכם שב

 22 שנים בשקל לשנה.  49לעוד 

 23מרכז הטניס הזה לא גוף עירוני, זה לא עמותת הספורט או הקאנטרי או  

 24משהו שלנו, של עיריית רמת השרון. זאת חברה פרטית שמפעילה אותו ללא 

 25 כוונת רווח, אבל עדיין היא לא שלנו. 

 26בינם היה הייתי שמח ואני חושב שכולנו היינו שמחים אם ההסדר בינינו ל 

 27כזה שהיה משתף אותנו בהכנסות או עושה יותר טוב לעיר מאשר השקל 

 28בשנה הזה. ולכן אני חושב שאולי צריך לפתוח איתם באיזה דיאלוג בניסיון 
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 1 לשפר את התנאים. 

 2אני אומר את זה גם בהקשר רחב יותר של הכוונה שלנו, של העיר לפתח  

 3על קרקעות של הציבור, דברים דומים, ארנה, מגרש כדורגל חדש וכו' 

 4ושההסדרים שם גם כן לא יהיו כאלה שנותנים בשקל  קרקעות של העירייה

 5אלא שהעירייה תהיה שותפה בצורה יותר משמעותית ותתחלק לשנה 

 6 דונם של קרקע במקום כזה יכול להפיק מזה יותר. 35ברווחים כמי שיש לו 

 7, מגרש טניס ראיתי פה במקום החכירה שזה אך ורק להפעלת מרכז טניס 

 8אני יודע שהיו שם טניס וספורט. לואצטדיון טניס וכו', רק דברים שקשורים 

 9אירועים אחרים גם, היה שם לפני שנתיים אירוע של חב"ד בהפרדה, גוש 

 10 לנשים, גוש לגברים, לא כל כך מסתדר עם טניס. 

 11יש שם מגרשי כדורגל היום. לא יודע איך כל הדברים האלה נכנסים להסכם,  

 12ולכן אני חושב שבהזדמנות הם אושרו או לא, אם מתאים לנו או לא.  אם

 13הזאת שהם צריכים מאתנו משהו, רוצים להאריך את תקופת החכירה 

 14 זאת בגדול ההצעה.מוקדם ממה שקובע ההסכם, לנסות לשפר את התנאים. 

 15אני אענה משפט ואז. אחד, נכון התקיים האירוע שאתה מדבר עליו.  :מר אבי גרובר

 16של סיום כיתות ו' היה מתקיים תי להגיד אבל גם למשל הטקס היישובי שכח

 17שם כל שנה, אנחנו אלה שחשבנו לעשות את זה, בגלל הכמויות של הילדים 

 18 נכון לעשות את זה במתכונת של כל בית ספר אז הפסקנו. 

 19אני יכול להגיד לך שכל גני הילדים מגיעים לשם פעם בשנה ועושים פעילות  

 20לבתי הספר ועושים פעילויות לטובת הילדים. אנחנו בשנתיים והם מגיעים 

 21האחרונות נותנים להם תמיכה לאור זה שיש מאות ילדים מרמת השרון 

 22 שמגיעים לשם. 

 23 גיאאבל דיברנו והחלפנו על זה מילה לפני שנחשוב על זה. אני חושב שיש,  

 24ני מחזיק תיק הספורט, אני חושב שגיא אחד הדברים זה לקחת ולראות, א

 25יוצא לי לא מעט לדבר עם החבר'ה שלי, אנחנו החזרנו את גביע דיוויס לפה 

 26בשנתיים, שלוש האחרונות. אני יכול להגיד לך ששיתוף הפעולה איתם הוא 

 27 מדהים. 

 28זאת אומרת הם מאוד מאוד, הם רוצים, זאת אומרת הם באים אלי  
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 1ה אתכם ואומרים לי תקשיב, איך אנחנו מייצרים הרבה יותר שיתוף פעול

 2בדברים. הם מוכנים הרבה מאוד דברים לעשות שמה בשבילנו. העירייה 

 3אחד הדברים למשל שעלה ופה גם נצטרך לראות בקטע של צעירים זה שזה 

 4מקום נהדר לעשות בו כל מיני אירועים לצעירים בלי שזה מייצר רעש 

 5במסביב. הרי יש הרבה חשש אצל האנשים שאם עושים אירועים לצעירים 

 6 העיר הרעש על השכונה ועל הסביבה.  בתוך

 7והם אמרו אצלנו שם יש את הקפיטריה וזה, אפשר לעשות פה מקום, עכשיו  

 8במסגרת זה שהסדירו את התוכנית של רצועת הנופש מותר לבנות שמה, ואז 

 9הם אמרו בואו נעשה פה איזושהי סגירה ונוכל לעשות פה גם אירועים 

 10חשש מרעש וכל הדבר הזה. אני מציע, לחבר'ה צעירים וזה מקום ואין לנו 

 11גיא, שתגיד מילה. יש לי הרגשה שכאילו זה איפה שהוא שם רצית להגיד 

 12משהו, אבל שבאמת תיקח את זה כאחד הפרויקטים שלך הראשונים ותשב 

 13 איתם ותראו איך מייצרים את הדברים האלה. 

 14 תה מציע,רציתי לתקוף את זה דווקא מזוית שונה על אף שמה שא :מר גיא קלנר

 15 בבקשה. :מר אבי גרובר

 16 לא, מה שאתה מציע על הכיפק,  :מר גיא קלנר

 17 בסדר. :מר אבי גרובר

 18אין בעיה. בשמחה. אני רגע רוצה לגעת בתהליך, נראה לי לא נכון על אף  :מר גיא קלנר

 19הרצון לסגור את הפינה הזו מה שנקרא, כי יש צורך שיושב על השולחן, 

 20לא כל כך חש בנוח בהקשר ון שאני מבין שצחי הסדר הוא סדר כפוי. ומכיו

 21 הזה, אני לא יודע אם יש פה מוצא כלכלי אחר, אולי. 

 22ועידן אני מבין גם חש את זה בצורה לא מאוד, לא חש עם זה הכי בנוח, לא  

 23נכון לשים את העגלה לפני הסוסים בהקשר הזה אלא לעשות את התהליך 

 24במה מדובר, להוריד את החששות, ב' נכון. לחכות רגע, להבין -א' ל-הזה מ

 25 שנה זו התחייבות אסטרטגית. 49-לראות. התחייבות ל

 26עכשיו הייתה לנו את ההתחייבות הזאת בהקשר של הפוטנציאל לארנה  

 27בסינמה סיטי, אתם זוכרים את הדיון האמוציונלי שהיה לנו? כי אנחנו, זה 

 28. זאת סוג של נכסים שכשאתה נועל את הדלת עליהם אתה נועל עליהם
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 1 שנה רוב רובנו לא נהיה פה.  49אומרת 

 2 :  זה לדורות. ד"ר צחי שריב

 3ובמקרה הזה אני חושב שכנראה נגיע לאותה תוצאה, אבל זה לדורות.  :מר גיא קלנר

 4בשביל שכולם יהיו בשקט או עם שקט נפשי בוא נעשה את התהליך בסדר 

 5ו עוד שבוע, הנכון. לא עכשיו בגלל האילוץ שיושב על השולחן, נחכה אית

 6שבוע וחצי ונעשה את זה אחרי שהבנו את כל המרקם של ההחלטה הזאת 

 7 ונקבל אותה בשקט. זו ההצעה שלי.

 8שבגדול אנחנו מציין אני גם כן רוצה להתייחס לדברים של גיא וצחי. אני  :מר עידן למדן

 9קיבלנו באמת את החומר ממש ממש עכשיו לפני הדיון, אני חושב שבדברים 

 10אני חוזר ואומר חייבים לקבל את החומרים מראש כדי שנוכל  האלה

 11 להתכונן, נוכל להבין, נוכל לדעת. 

 12אלף שקלים שאומרים לנו יבואו לפיתוח,  800-אני חושב שעם כל הכבוד ל 

 13במה שכן קיבלתי בשעה שבע והספקתי עכשיו בשתי דקות לעבור, לדוגמא 

 14רות, אגב מחברי בית דאז, בדיון מועצת העיר, פרוטוקול מליאה שעלו ביקו

 15אתה רואה שבין השאר כשהחליטו, אף אחד לא מצא את  16.12.07-מה

 16סטורי ועשו את הסכם החכירה, ובין השאר עלה שיהיה יהסכם החכירה הה

 17קירוי האצטדיון. ככה ברפרוף אני אומר, לא קראתי את הכול לעומק אז אני 

 18 בהסכם.  לא יכול להתייחס מספיק לעומק, בטח לא למה נאמר

 19אבל לדוגמא התחייבות אחת שלא בוצעה ונשאלת שמה השאלה מה  

 20שנים ובין השאר נאמר ע"י  49לעוד  2023-סמכותם לחייב את אלה שיגיעו ל

 21שאחד הפרויקטים זה קירוי, שוכב כבר מיליון דולר קנדי מאיר דורון ז"ל 

 22שנה  12-לקירוי האצטדיון. כולנו יודעים איפה אנחנו חיים היום, קרוב ל

 23 אחרי, האצטדיון לא מקורה ולא נעשה עם זה דבר. 

 24גם את העניין של הכדורגל, בהחלט יש פרויקטים, אני חושב שהעירייה  

 25צריכה לעשות שמה דברים ולממש את זכותה. אני חושב שהרעיונות שעולים 

 26הם נפלאים וטובים. אני חושב שכרגע הייתי מציע פשוט היום לא להצביע על 

 27ימים, זה לא יפגע  10ת לראות לישיבה הקרובה, זה ממש עוד זה אלא לנסו

 28נראה אם אנחנו יכולים לראות, נוכל ללמוד את גם בתקציב, גם בכסף, 
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 1 הנושא ולהתייחס אליו. 

 2אני רוצה להזכיר שהיה לנו לא מזמן, במהלך הקדנציה האחרונה, חידוש  

 3המדינה,  , אפרופו שיפוצים וכספים שהשקיעהואנוש למבנה ברח' התלמים

 4לא פה ארגון הנכים לטובת פרויקט ספציפי, ואנחנו חוות הדעת אז של היועץ 

 5המשפטי הייתה לעשר שנים בלבד. אנחנו באופן חריג הלכנו ואישרנו 

 6שנה, אני לא זוכר. זה היה באופן חריג כי אמרנו שזה  25שנה או  20כמדומני 

 7ר חשוב לטעמי זה קצת יות ,פרויקט, שני פרויקטים מאוד מאוד חשובים

 8ואין ספק שגם את עניין הפעולות שלנו אנחנו צריכים ממרכז הטניס. 

 9 להסדיר. 

 10 : מה, מה יותר חשוב? איזה פרויקט?גב' דברת וייזר

 11המבנה ברח' התלמים או בית אנוש, אני חושב ששמה הצורך שמה למשל  :מר עידן למדן

 12 במה שהוא נותן לעיר, 

 13 תן לך,מרכז הספורט לא נו מר אבי גרובר:

 14שנה שזה ממש  49-אני אומר זה נושא חשוב וגם זה, אני חושב שלתת ל מר עידן למדן:

 15חכירה לדורות, אני חושב שאנחנו צריכים עוד טיפה להמתין לראות מה 

 16אני חושב גם כן איך הפעם הפעולות, מה אנחנו יכולים, אנחנו כן יכולים. 

 17 ₪אלף  800ד פעם המובטח אכן ייעשה ולא עו אנחנו מוודאים שהקירוי

 18 . שבסוף לא יגיעו

 19הנגשה, הם היו צריכים לעשות הנגשה מלאה וטוטאלית עפ"י חוק מבחינתי  

 20 ובלי קשר לאירוע שהם מתכננים במאי.

 21: טוב, אני רוצה רגע לחדד כמה נקודות. לא צריכים להיות בוקים אבל מר רוני בלקין

 22עכשיו נכון שלא  יש חוקים, גם בעירייה יש חוקים.הסכמים צריך לכבד. 

 23צריכים ללכת כמו בוקים, אם יש אפשרות לשפר את המצב אז משפרים 

 24 זה אחד. לאפשר את זה.  ותשנוצרו נסיבות שיכולכאותו, בטח 

 25המרכז שנמצא פה גם נותן קרדיטציה לרמת השרון לאורך שנים והוא גם  

 26כך שהוא משרת את תושבי רמת השרון, בין אם זה נמצא ליד רמת השרון 

 27גלל שיש אפשרות לעשות שמה ספורט, זה קרוב, לכן גם צמחו מפה לא ב

 28מעט אלופים וגם זה מאפשר אולי וכן צריך לפתוח את זה לפעילויות נוספות 
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 1לממש, יש שם מקום, אפילו יש יתרון יש שמה מקום מנותק מתוך שאפשר 

 2ופה הליבה העירוני וכן לעודד את זה ולא להגיד להם טניס אז טניס בלבד 

 3 עצור ולעשות איזה תקרת זכוכית.ל

 4אני אגב לא רואה, אני אגיד יותר מזה משהו, כשעושים משהו שהוא ברמה  

 5האסטרטגית, אני מכיר במקרה את בית אנוש, אני גם מכיר במקרה באופן 

 6בואו לא נעשה השוואה בין משהו שהוא השקעה אישי את מי שהקים אותו, 

 7שאפשר לעשות את זה, לא קשור, , כבדה ואסטרטגית כמו מיליון דולר קנדי

 8לבין שיפוץ בבית אנוש. אני לא מזלזל, זה גם משהו חיובי שצריך לעשות 

 9אי אפשר לנהל פרויקט שהוא כמו אותו, אבל בואו נשים את הדברים, 

 10שאנחנו אומרים אסטרטגי כמו חנוונים ולשחרר כל פעם חמש שנים וחמש 

 11 ה.שנים, אף אחד לא נכנס להשקעות בדברים כאל

 12שנה שחלפו מישהו התנפל על השטח הסמוך  45-ואני לא רואה שבינתיים ב 

 13כדי לעשות עוד איזה משהו בסגנון של מרכז הטניס ששירת ונתן לנו תרומה 

 14 10ימים?  10לקהילה. עכשיו באמת באמת אין שום בעיה אני חושב, אמרנו 

 15 ימים, זה בסדר. נלך למשא, אני לא מכיר את המבנה המסחרי, 

 16כן, אבל רוני, אני חייב איזשהו, תראו, תמיד אפשר עוד פעם, כל דבר זה  :אבי גרוברמר 

 17ימים שם. יש קטע עקרוני, אתה רואה מחר מצב שעולים  10ימים פה,  10עוד 

 18 שם עם דחפורים ומורידים את הטניס? אני אומר רוני, אני יודע מה, 

 19 הוא העלה את זה. דוברת:

 20 דיון כדורגל,אצטתרצה אולי  :מר עידן למדן

 21 זה לא יקרה. מר אבי גרובר:

 22 לצורך העניין. להעביר לשם.  :מר עידן למדן

 23  ומה? ותוריד את הטניס? :דוברת

 24 תרצה, אולי תרצה אצטדיון פוטבול, אולי :מר עידן למדן

 25 )מדברים ביחד(

 26 אם זה החלופה,  :מר אבי גרובר

 27 ,בדיוק, אולי תרצה מרכז טניס כמו הקאנטרי :מר עידן למדן

 28בטח אם זו החלופה אז אני אומר לכם בטוח, אז בטוח נצביע עכשיו כי  :מר אבי גרובר



 04-8666313חברת איגמי,                                                                                                                                                

 20.2.2019שיבת מליאה שלא מן  המניין  מיום  מי 4פרטיכל מס' 

 

 11 

 1שלא יהיה שם אצטדיון כדורגל. אני יכול להגיד לך בתור, שנינו ישבנו פה 

 2במועצה בעשר שנים אחרונות, סליחה שאני מתפרץ, רוני, תיכף אני נותן לך 

 3קולה. הרי כל הנושא  להמשיך. היה שם את הסיפור, אתה זוכר, עם הקוקה

 4הזה של שיפוץ האצטדיון היה חלק ממשהו עם קוקה קולה, היה איזשהו 

 5אנחנו במועצה לא  כל כך רצינו. זה לא שרצו לעשות.  מהסיפור שלם ש

 6 שכאילו הטניס, הייתה התחייבות של הטניס,

 7 לא זוכר, :מר עידן למדן

 8ואנחנו כאילו זה, רצו לעשות הייתה התחייבות של הטניס אני אומר לך.  :מר אבי גרובר

 9שמה ואנחנו פחדנו ממה יהיה המשמעות של זה על השכונה ואנחנו פחדנו 

 10צופים שמה, כולם יחנו בנוה מגן וכולם  5,000שפתאום נעשה משהו של 

 11יעברו והרעש יהיה על השכונה. אני אומר לך שפה לא כל כך רצו לעשות את 

 12 זה וזה די נפל מפה.

 13  ה משהו אחר. לא, ז :מר עידן למדן

 14אני הייתי בישיבות עם תורמים מקנדה ומארה"ב שנורא רוצים לעשות  :מר אבי גרובר

 15שמה, ואני אומר לך שאנחנו קצת אמרנו להם אצטדיון גדול ואירועים 

 16גדולים, אנחנו רוצים יותר לנווט את זה לכיוון הסינמה סיטי ולא לעשות את 

 17לות להיות לנווה מגן. זה די בא המשמעויות שיכוזה פה על נווה מגן עם כל 

 18 מאתנו.

 19עכשיו יש פה איזושהי, אתה יודע, כל הזמן אפשר עוד לטייב ועוד זה. יש פה  

 20איזושהי אמירה עקרונית, יש כסף שנמצא על השולחן, אני לא חושב 

 21את הטניס. אני חושב דווקא שמישהו רואה פה מצב שאנחנו מורידים 

 22פק ויש פה אמירה, אז מפה אפשר מאיזשהו מקום דווקא זה שרואים או

 23 באמת לבוא באמת ולהגיד להם תשמעו, 

 24 . 2007-מדובר ב :מר עידן למדן

 25 סליחה רוני, תמשיך.  :מר אבי גרובר

 26 תרומה אחת של קרוב למיליון דולר.  אמורים לקבל :מר עידן למדן

 27 : אמורים, אבל הרבה פעמים, מר יעקב קורצקי

 28 וב,: זה נושא כל כך חשמר עידן למדן
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 1 אתה יודע מה זה תרומות. : מר יעקב קורצקי

 2 אז לא יעלה על הדעת,  שנה 55זה כל כך חשוב וכל כך רציני שדנים פה לעוד : מר עידן למדן

 3עידן, עם מיליון דולר לא מקרים ולא הופכים מתקן כזה להיות אצטדיון  :מר אבי גרובר

 4 ובהרבה יותר מזה. 20-וב 15-ממש. לא במיליון דולר. זה עלויות שנעות ב

 5 בשיחות ובמצגות שראיתי,

 6לא, יכול להיות שלא צריך לקרות, זה גם בסדר. אבל היו פה התחייבויות : מר עידן למדן

 7 שלא בוצעו כבר פעם אחת.

 8  אבל מה זה קשור לעניין הזה, עידן?: מר יעקב קורצקי

 9 שנייה. רוני, סליחה, הפרעתי לך, רוני.  :מר אבי גרובר

 10שלושה משפטים אחרונים. אחד, כמו שאני אמרתי בשביל שתהיה השקעה : יןמר רוני בלק

 11 צריך שיהיה אופק, בלי אופק אף אחד לא משקיע אף פעם. 

 12יים, אני לא מכיר את המבנה המסחרי של הארגון שמפעיל את זה פנימה, תש 

 13אם אנחנו נשפר למשל את התמורה שאנחנו מקבלים, במקום שקל לשנה 

 14לים לחודש, אהלן וסהלן. אפשר לעשות את זה מהר נקבל כמה אלפי שק

 15מאוד. צריך להסתכל על זה, לא צריכים לשחוט אבל את הארגון הזה ככה 

 16 שזה יפיל אותו לברכיים.

 17ודבר אחרון, אם היו גם התחייבויות קודמות שאנחנו היינו רוצים לממש  

 18גיד להמראה מול העיניים אותם זאת הזדמנות לבוא להגיד להם, לשים להם 

 19להם היו לכם התחייבויות קודמות, אנחנו אתכם, אנחנו רואים את האופק 

 20תקצבו את תשימו, הזה, אנחנו רוצים את הדבר הזה, אבל אנא מכם בואו 

 21הזמן, תגידו מתי תעמדו בהתחייבויותיכם הקודמות על מנת להשביח את 

 22 אבל אני חושב שאנחנו צריכים בזריזות, המקום הזה. 

 23 צריך את,בשביל לעשות את זה  אז :מר גיא קלנר

 24 אז אני אמרתי,: מר רוני בלקין

 25 בסדר. לא, אני משלים אותך. :מר גיא קלנר

 26 גיליתי גמישות מטורפת שלא כהרגלי. : מר רוני בלקין

 27 שזה ראוי לציון והערכה.  :מר גיא קלנר

 28י : טוב. ככה, ראשית אני אתחיל בנימה אישית, אני חסיד של הטניס כעו"ד מיכה בלום
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 1 שיחקתי טניס הרבה מאוד שנים. אבל זה לא משנה. 

 2אז מאז אני משחק טניס, הפסקתי אני למדתי לשחק טניס במקום הזה. : עו"ד מיכה בלום

 3לפני כמה שנים כי הגב שלי כבר לא מחזיק מעמד, אבל זה לא מוריד 

 4 מהאהבה שלי לטניס ולמקום הזה, אבל אין לזה שום קשר להמשך.

 5הגיעה בגלל שמשרד הספורט דורש את האישור ולוחץ  תראו, הבקשה הזאת 

 6וכן הלאה. אני לא מבין את משרד הספורט כיוון שבכל מקרה יש להם חמש 

 7 שנים עוד פעילות בכל מקרה. 

 8שתיים, הזכות היא בעצם של מרכז הטניס להאריך. בגלל שרוב חברי  

 9יית המועצה הם חדשים כאשר באים נושאים כאלה לשולחן המועצה ואין בע

 10מהירות אז מה שקורה מעבירים את זה למנהל הנכסים. מנהל הנכסים מרכז 

 11את החומר, מעביר את הסכם החכירה יחד עם חוות דעת שלי בעניין הזה 

 12אליכם, והיה לנו כבר סיפורים על דברים כאלה בעבר ואתם אז מחליטים כן 

 13 ואז זה מועבר למשרד הפנים.כן, לא לא, 

 14וון שאם זה לא נעשה בדרך המסוימת הזאת, כילמה אני אומר את זה?  

 15משרד הפנים מחזיר לנו את זה חזרה ואומר אני לא מאשר עד אשר לא יהיה 

 16 מונח בפני המועצה חוות הדעת וחוזה החכירה וכל הנושא הזה. 

 17לדעתי בסוף ההליך עם משרד הויכוח בסופו של דבר, אם יהיה ויכוח,  

 18יהיה, אבל גם לאור הסכם הביניים הפנים, אם יהיה ויכוח ואני לא בטוח ש

 19שנעשה שמה באופן עקרוני היה אפשר לאשר. אבל מאחר והיום משרד 

 20 25-שנים אלא מסתפק ב 49הפנים לא מאשר יותר חוזים, כמעט ולא, של 

 21זה מה יש לי שנים, לכן ראוי לנקוט משנה זהירות פה ולעשות תהליך כנדרש. 

 22 לומר בעניין הזה.

 23על האירוע שהבנתי שזה הושכר לחב"ד לאירוע עם הפרדה מגדרית.  נתעכב:  מר ירון גדות

 24אני מניח שהם לא הפרו חוזה, ואם אנחנו כבר באים לחדש את החוזה לעוד 

 25 שנה אולי להכניס שם סעיף שלא מאפשר את הדברים האלה.  50

 26אני רוצה להזכיר שבמסגרת ההסכם הקואליציוני איתנו יש סעיף שבעצם  

 27ים האלה, אני אקריא אותו: העירייה תקפיד על שוויון לא מאפשר את הדבר

 28מלא ולא תאפשר הפרדה, הדרה או אפליה של קהלים או קבוצות על רקע 
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 1דת, גזע, מין, צבע עור או שיוך אתני במוסדות העירייה, במרחב הציבורי, 

 2השימוש בהם נעשה, כמובן במבנה העירייה, גם אם הם נשכרו לשימוש ו

 3לה. אז לדעתי אם כבר פותחים את ההסכם או בודקים מחוץ לבתי כנסת וכא

 4 אותו אפשר להוסיף סעיף שלא מאפשר את הדברים האלה. 

 5 אני הייתי באירוע ולא היה הפרדה. : מר יעקב קורצקי

 6 אוקי. מצוין. אבל בחוזה לא כתוב שאסור. :  מר ירון גדות

 7 )מדברים ביחד(

 8אברהם פריד. הוא הגשים לי חלום לשיר אני זכיתי באותו יום לשיר עם : מר יעקב קורצקי

 9 איש. היה ממש ערב מדהים. 3,000על הבמה לעיני 

 10 )מדברים ביחד(

 11כל מה שאני אומר שלא יהיה, שיהיה בהסכם שאסור. זה הכול. אם כבר :  מר ירון גדות

 12 פותחים הסכמים עכשיו קדימה אז שלא יהיה,

 13 ם מופרד וגם לא מופרד. ובסוף לא באתי, אבל היה גם וגם. ג: גב' דברת וייזר

 14 שנה, 25-אם זה יכול לרדת לאבי, ולו בגלל ההערה של מיכה  :מר גיא קלנר

 15 זה לא יכול, לפי דעתי היום החוק לא נותן יותר,: מר יעקב קורצקי

 16 נו, אז על אחת כמה וכמה שצריך,  :מר גיא קלנר

 17 תראה שהם מקיימים את המחויבויות. : מר עידן למדן

 18אני מנסה לבדוק מול הגורמים שנמצאים בקשר מול משרד הספורט, הם  :מר אבי גרובר

 19אומרים שדחיה כזאת יכול להיות שאחרי זה יעוכבו כל התקציבים 

 20וכרגע אישרו ולא בטוח שהועדה תתכנס עוד פעם ויכול להיות הממשלתיים, 

 21 שלא תהיה שום אפשרות לקבל את הכסף. 

 22 הכסף לפרויקט הזה נראה אותם. אין בעיה, שהם לא יתנו את : מר עידן למדן

 23 לא קשור, יש בחירות.  :דוברת

 24 )מדברים ביחד(

 25 אלף שקל להנגשה ולאירוע כל כך מרכזי,  800יש עוד חמש שנים. לשים : מר עידן למדן

 26 עידן, הטורניר במאי. לא עוד חמש שנים, הטורניר עכשיו במאי.:  ד"ר צחי שריב

 27ת בהתחלה. הטורניר במאי ומה בעוד חמש גם אני לא הבנתי מה שאמר :מר גיא קלנר

 28 שנים? 
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 1 היום ישבה ועדה אמרה בכפוף לזה שאנחנו זה,  מר אבי גרובר:

 2 לא היה ברור בהתחלה. בסדר.  :מר גיא קלנר

 3 אבל הם רוצים לראות איזה אופק?: מר עידן למדן

 4 )מדברים ביחד(

 5עת שזה יותר מחמש , אבל הם רוצים לד25, 49אני לא יודע שהם אמרו :  ד"ר צחי שריב

 6 . שנים. שבעוד חמש שנים לא לוקחים מפרקים את העסק ואומרים שלום

 7 )מדברים ביחד(

 8אלף שקל לחמש שנים, אתה יודע, הם יכולים לשים שם כל  800ובינינו, :  ד"ר צחי שריב

 9 אלף, לא יזיק להם.  800חמש שנים 

 10אז יש  יך את ההסכםאבל אם האופציה שלהם, האופציה שלהם להאר: גב' דברת וייזר

 11 להם אופציה, נו. 

 12לא, אבל כשאת נותנת את האופציה ואת אומרת אם הם לא עמדו בהסכם  :דובר

 13הקודם או אפשר לתקן אותו קצת אז זה המועד לעשות את זה. כן קירוי, לא 

 14 קירוי, כן מגרשי כדורגל, לא מגרשי כדורגל,

 15צליחה להבין את החשש שלהם, כי לא, ברור לי. אני אומרת שאני לא מ: גב' דברת וייזר

 16 אם האופציה שלהם להאריך את ההסכם,

 17 לא, עכשיו זה משרד הספורט הוא הבעיה. דובר:

 18 הם צריכים להראות למשרד הספורט שיש להם, :  ד"ר צחי שריב

 19 יש להם אופציה להארכה. : גב' דברת וייזר

 20שנה וכל  25-חות באם נגיד עכשיו שאנחנו מסכימים להאריך את זה לפ :מר אבי גרובר

 21 הארכה נוספת מעבר לזה תהיה כפופה להחלטה נוספת פה,

 22 ואפשר להגיד ועדיין שהם מקיימים את תנאי ההסכם. : גב' דברת וייזר

 23 זה אפשר היום, ועם זה נצא? :מר אבי גרובר

 24זה אפשר, אבל הייתי בכל מקרה עושה ישיבה בעוד עשרה ימים ואז : עו"ד מיכה בלום

 25ת כל החומר בצורה מסודרת, שלא יחזור לנו משהו ממשרד אנחנו נארגן א

 26 הפנים.

 27בשביל  -אני מציע שתלך אחרת. מציע. נגיד שאנחנו מאשרים בכפוף ל :מר גיא קלנר

 28, משרד הספורט, סליחה. אבל עומדים על -משרד הפנים, מאשרים בכפוף ל
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 1, שלא קשור כרגע לנושא מתן ההקצאה של זכותנו לבדוק את סעיפי ההסכם

 2משרד הספורט, אבל זה משאיר לנו את הפתח מול משרד הטניס לעבור על 

 3 ההסכם, לקרוא את הסעיפים, לראות איפה היו הפרות.

 4 בסדר. לא היו הפרות.מר יעקב קורצקי: 

 5 שנה. 25-בואו נגיד שכרגע אנחנו מאשרים להאריך ב מר אבי גרובר:

 6 מה זה לפחות?:  ד"ר צחי שריב

 7ואנחנו  שנה 25-א לפחות. אנחנו כרגע מאשרים להאריך בשנה, ל 25 מר אבי גרובר:

 8ראשון הבא, ואז נכנסים איתם לשיחות מואצות עכשיו עד לישיבה ביום 

 9אנחנו נביא לפה משהו יותר שלם שבו נוכל להציג בצורה רחבה את העניין. 

 10שנה,  25שנה, לא לפחות, על  25על  שנה, 25לפחות על כרגע אבל בואו נצביע 

 11 נית שאנחנו בעד להאריך. בסדר? מי בעד? הצעה עקרו

 12 ימים.  10בכפוף להחלטת מועצה בעוד : מר עידן למדן

 13 פה אחד. ימים.  10אנחנו נביא את זה לאשרור בעוד  :מר אבי גרובר

 14 

להאריך את הסכם החכירה ל"מרכז )עידן למדן נמנע( ברוב קולות אושר  החלטה:

 שנים החל  25-הטניס" ב

 .ימים 10ההסכם יובא לאשרור תוך וף לאישור משרד הפנים. בכפ 2023-מ

 15 

 16 

 17 הודעה על הרכב הקואליציה .1

  18 

 19אוקי. חוזרים להתחלה. סוף סוף אנחנו בדבר האמיתי שלשמו התכנסנו : מר אבי גרובר

 20, בטח בשבילי, אבל לא רק. אחרי מספר חודשים הערב. זה באמת ערב מרגש

 21דברים, הצלחנו סוף סוף להרכיב מאז הבחירות שאנחנו ככה יושבים ומ

 22ואני שמח כי  קואליציה ויש לנו קואליציה אפשר להגיד כמעט מקיר לקיר

 23אני חושב שרמת השרון צריכה אחדות ורמת השרון צריכה אותנו ביחד 

 24עובדים לטובת רמת השרון ואני חושב שיש פה אנשים רציניים ומוכשרים 

 25יפים מאוד לרמת השרון  ואני חושב שביחד אנחנו יכולים לעשות דברים
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 1 בחמש שנים הקרובות. 

 2בקואליציה, על הסכמים קואליציוניים כמובן סיעת בית כסיעת ראש העיר,  

 3אח, מסורת של אני אגיד לפי גודל הסיעות. סיעת רמת השרון חופשית, סיעת 

 4צ, עם ורם. במסגרת זה גם חילקנו תיקים, זה בסעיף הבא, עשייה, סיעת מר

 5 לפי הסדר. אבל נתחיל ככה

 6 

 7 מינוי יעקוב קורצקי כסגן ראש העיר בשכר. 2

  8 

 9. מי 14דבר ראשון מינוי של יעקב קורצקי כסגן ראש עיר בשכר לפי סעיף  :מר אבי גרובר

 10 בעד?

 11  עידן? :גב' שירלי פאר יגרמן

 12 ?14סעיף : מר עידן למדן

 13 כן. :מר אבי גרובר

 14 .15הוא לא רוצה, הוא רוצה סעיף  :גב' שירלי פאר יגרמן

 15 , לא?15דובר על זה ששניהם לפי סעיף : מר עידן למדן

 16 רגע, מה ההבדל? דובר:

 17 יש הבדל. יש הבדל. :גב' שירלי פאר יגרמן

 18 אי אפשר,: מר יעקב קורצקי

 19 מה אי אפשר? :דובר

 20 זה רוטציה.  15. 15, אחד 14אי אפשר. ברוטציה אי אפשר. אחד : מר יעקב קורצקי

 21 ? 15ת שניים לא יכולים להיו :מר גיא קלנר

 22 נכון. :גב' שירלי פאר יגרמן

 23 .15, אחד 14אחד  :דובר

 24 מי נמנע? רוני. . מי נגד? 14עוד פעם. מי בעד?  :מר אבי גרובר

 25 רוני נמנע. :גב' שירלי פאר יגרמן

 26 מזל טוב, יעקב.  :מר אבי גרובר

 27ד פעם תודה רבה. אני בא מהתרגשות כל כך גדולה, אז קשה לי עכשיו עו: מר יעקב קורצקי

 28  להתרגש.
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  1 

 2 

 14לפי סעיף  אושר ברוב קולות מינוי יעקב קורצקי כסגן ראש עיר בשכר החלטה: 

 בעד, רוני בלקין נמנע(  14) 

 3 

 4 מינוי דוברת וייזר כסגנית ראש העיר בשכר   .3

 5 

 6אנחנו ממנים את דוברת וייזר כסגנית ראש העיר בשכר ברוטציה לפי סעיף  :מר אבי גרובר

 7עכשיו את האישור שניתן במליאת המועצה. חשוב להגיד דרך . ממשיכים 15

 8אגב שיש לנו פה אישור של גזבר העירייה שיש כיסוי תקציבי לשני הסגנים 

 9וגם לסגן שיהיה בחצי השני ואישור יועמ"ש לניגוד עניינים. אוקי. מי בעד? 

 10 . מי נגד? מי נמנע? רוני נמנע. 14

 11 עליו?רגע, מה עם הרוטציה אבל  :מר גיא קלנר

 12 הרוטציה כבר הצביעו. :גב' שירלי פאר יגרמן

 13 את ההסכם רוטציה אישרנו כבר. כרגע ממנים את החלק הראשון.  :מר אבי גרובר

 14 לא צריך להגיד את הזמנים עכשיו?: מר עידן למדן

 15 איך זה מתבצע? צריך להביא את זה למשרד הפנים, לא?:  ד"ר צחי שריב

 16 למשרד הפנים.  להבנתי זה צריך להיות מוצג :דובר

 17 הכול מגיע למשרד הפנים.  :גב' שירלי פאר יגרמן

 18 ובאותו תאריך זה פשוט, להבנתי זה פשוט אוטומטי מתחלף בתאריך, :דובר

 19 צריך עכשיו גם לאשר את דני?   :מר אבי גרובר

 20 יש משהו פורמאלי פה בישיבה?  :מר דני לביא

 21 צריך להגיד שהרוטציה היא עם דני לביא.  :דובר

 22בהסכם רוטציה שאישרנו בישיבת מליאה שלא מן המניין פה, אישרנו   :אבי גרוברמר 

 23 שבחצי הראשון דברת וייזר ובחצי השני דני לביא, מונה בהסכם רוטציה. 

 24 אבל מתי מתחיל בפועל?:  מר ירון גדות

 25 כתוב שם,  :מר אבי גרובר

 26 כשמשרד הפנים יאשר את זה? :  מר ירון גדות
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 1 משרד הפנים מאשר וקובע את התאריך בהתאם לישיבת המליאה.  :גב' שירלי פאר יגרמן

 2 שים.חוד 28חודש, כל אחד מהם  28-חודש ו 28לא, יש  :דובר

 3 )מדברים ביחד(

 4 להשאיר קצת זמן עד,  28, 28חודש. אז יש לך, הם עשו  60חמש שנים זה   :מר אבי גרובר

 5 :  היה חודש ספייר.מר רמי בר לב

 6 שב שזה אפילו מופיע בהסכם. אני חו  :מר אבי גרובר

 7 אני מדבר על סגנים שמתחילים עכשיו.:  מר ירון גדות

 8 עכשיו.  :גב' שירלי פאר יגרמן

 9לא צריך לחכות? זה לא מתחיל בפועל ממתי שמשרד הפנים נותן את :  מר ירון גדות

 10 האישור או משהו כזה?

 11 משרד הפנים נותן אישור,: עו"ד מיכה בלום

 12 )מדברים ביחד(

 13עוד פעם, משרד הפנים הוא הסמכות להחליט על התאריך של  :ירלי פאר יגרמןגב' ש

 14 המינוי.

 15אני  10שנייה, בכל זאת אני רוצה לחזור שני צעדים אחורה. בכל זאת סעיף : מר עידן למדן

 16 10-. אני חושב שהיינו צריכים לחכות את ה10לא תומך, אני נמנע בסעיף 

 17 ימים בכל מקרה. 

 18  טוב.  :מר אבי גרובר

 19 

 20 

לפי סעיף  אושר ברוב קולות מינויה של דוברת וייזר כסגנית ראש העיר בשכר  החלטה:

 בעד, רוני בלקין נמנע( 14)  15

 21 

 22 מינוי סגן ראש עיר בתואר .4

 23 

 24 את הסגן בתואר מביאים לישיבה הבאה.  :מר אבי גרובר

 25 

 26 . מינוי ד"ר צחי שריב כמשנה לראש העיר5
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 1 

 2 מי בעד? גם למנות את ד"ר צחי שריב כמשנה לראש העיר. אנחנו מבקשים  :מר אבי גרובר

 3 ירון לא נוכח בהצבעה.  :גב' שירלי פאר יגרמן

 4 איפה הוא נמצא?  :מר אבי גרובר

 5 הוא לא רוצה להיות בהצבעה.לא יודעת.  :גב' שירלי פאר יגרמן

 6 זה עדיין פה אחד. רוני הצביע בעד.  :מר אבי גרובר

 7 הצבעת בעד?רוני,  :גב' שירלי פאר יגרמן

 8 כן.: מר רוני בלקין

 9 

 אושר מינוי ד"ר צחי שריב כמשנה לראש העיר פה אחדהחלטה:   

 10 

 11 משכר מנכ"ל. 35%אישור זכי טיירי לעוזר לסגן ראש העירייה יעקב קורצקי בשיעור . 6

 12 ישור מירי זוהר כעוזרת לסגנית ראש העיר דוברת וייזרא     

   13 

 14אי לעוזר. הועלה פה העניין הזה שלפי החוזר של כל אחד מהסגנים זכ :מר אבי גרובר

 15 משרד הפנים כמה סגנים מותר וכאלה, 

 16 כמה עוזרים. :גב' שירלי פאר יגרמן

 17אלף  100-ל 20עוזרים, כן. אני מחזיק את זה פה לפני: עיר שיש לה בין   :מר אבי גרובר

 18תושבים לראש הרשות יש שני מועסקים במשרות אמון. לסגנים שניהם ביחד 

 19ש שניים ולמנכ"ל אחד. עכשיו מאחר וכבר היו אצלך בלשכה שניים לפי י

 20 אישורים,

 21 לפי החוזר הישן. :גב' שירלי פאר יגרמן

 22לפי החוזר הישן, אנחנו נצטרך לפנות למשרד הפנים לראות איך מסדירים   :מר אבי גרובר

 23כי החוזר אומר במפורש כל סגן אמור לקבל עוזר. בכלל ברמת העיקרון בלי 

 24ור משרד הפנים אף עוזר לא נכנס לעבוד, לתוקף. אבל לעוזר כתוב פה איש

 25במפורש רשויות מקומיות אשר קיבלו בעבר אישור חריג ופרטני להעסקת 

 26עובדים בחוזים אישיים מעבר למכסה המפורטת בטבלה לעיל נדרשים 

 27יום מפרסום חוזר  30להעביר אישור זה למשרד הפנים ומשרד האוצר תוך 
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 1 זה. 

 2נעשה את כל ההליך הזה מולם ונקוה שנסדיר גם את מי שיש אצלך  אנחנו 

 3וגם לעוזרים. אם לא יינתן אישור אנחנו נראה מה אנחנו עושים בלשכתך כדי 

 4 שאותו עוזר יקבל את אותו סגן,

 5 שכל סגן יקבל, :גב' שירלי פאר יגרמן

 6נצביע על זה. אז בואו  סגן בשכר, הסגן שלך יהיה העוזר.גם דני שהוא   :מר אבי גרובר

 7אנחנו מאשרים את זכי טיירי לעוזר לסגן ראש העיר. זכי כבר עבד פה, הוא 

 8היה איתך, יעקב, בקדנציה הקודמת ובגלל זה אנחנו ממשיכים איתו כמו 

 9 . מי בעד?35%שהוא היה 

 10 אפשר לשאול שאלה?: מר רוני בלקין

 11 כן.   :מר אבי גרובר

 12שנה מי שנמנה פה, חוזר המנכ"ל הזה מגדיר  כלהאם זכי טיירי או בכלל : מר רוני בלקין

 13 את תנאי הסף לקבלה.

 14 חייב לעבור אישור משרד הפנים. זה כן, זה משרת אמון ועדיין  :גב' שירלי פאר יגרמן

 15 עדיין יש תנאי סף גם במשרת אמון.: מר רוני בלקין

 16חנו והפרוצדורה היא כזאת: אננכון, והם עומדים בתנאי הסף.  :גב' שירלי פאר יגרמן

 17את החומרים למשרד הפנים, כולל אישור מליאה. ואז משרד מעבירים 

 18זאת אומרת שעדיין משרד הפנים חוזר אלינו ואומר לנו מאשר או לא מאשר. 

 19היה בקדנציה הפנים יכול לחזור ולהגיד אני לא מאשר. אבל זכי שכבר 

 20ם הקודמת אכן אושר ע"י משרד הפנים ולכן אנחנו לא צופים שינוי. המועמדי

 21 הבאים יצטרכו לעבור ובכל מקרה גם זכי עצמו יעבור בדיקה במשרד הפנים.

 22 עוד פעם. מי בעד זכי?   :מר אבי גרובר

 23 בעד. ענבל? 11 :גב' שירלי פאר יגרמן

 24 נמנעת.  גב' ענבל דדון:

 25 ורוני נמנע. י וירון. 'אצנמנעת. לא נוכחים ב :גב' שירלי פאר יגרמן

 26-ר כעוזרת לסגנית ראש העיר דוברת וייזר. מירי תתחיל באישור מירי זוה  :מר אבי גרובר

 27 . 12משכר מנכ"ל. מי בעד?  30%

 28 ירון, אתה בעד? :גב' שירלי פאר יגרמן
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 1אז חוץ מרוני כולם? כולם חוץ אנחנו מצביעים על עוזרת של דוברת.   :מר אבי גרובר

 2 מרוני, רוני נמנע.

   3 

לסגן ראש העירייה יעקב קורצקי זר כעואושר ברוב קולות מינוי זכי טיירי  החלטה: 

ירון  בעד, ענבל דדון ורוני בלקין נמנעים. 11משכר מנכ"ל ) 35%בשיעור 

 .לא נכחו בהצבעהאלקובי גדות ובת שבע 

 בעד,  12) אושר ברוב קולות מינוי מירי זוהר כעוזרת לסגנית ראש העיר דוברת וייזר

 רוני בלקין נמנע(.

 4 

 5 . מינוי מחזיקי תיקים7

 6 

 7מחזיקי התיקים, אני אקריא את כל הרשימה ואז נצביע עליה יחד: דוברת  :אבי גרובר מר

 8וייזר מחזיקת תיק חינוך ותיק נשים. מיכאל דורון מחזיק תיק אסטרטגיה 

 9ודור העתיד. צחי שריב מחזיק תיק הנדסה. בת שבע אלקובי מחזיקת תיק 

 10אתם תעבירו לי תרבות ואומנות. תיק תחבורה רווחה. דני לביא מחזיק תיק 

 11עד לישיבה הבאה מי בדיוק מחזיק, רמת השרון חופשית. קורצקי מחזיק 

 12תיק דתות, גמלאים ושפ"ע. רביד פלד מחזיק תיק נווה גן. עידן למדן מחזיק 

 13תיק מגוונים. נטע זיו מחזיקת תיק איכות סביבה וקיימות. רמי בר לב 

 14 וגיא קלנר מחזיק תיק ספורט.  מחזיק תיק בטחון פנים

 15היום אנחנו מצביעים רק על מחזיקי תיקים ועל יו"ר הועדות בצורה, עוד  

 16פעם נביא את כל הועדות עם נציגי ציבור והכול לישיבה הבאה. הכול כמו 

 17שאלות, הערות לזה? מי שהתחייבנו בהסכם, הכול יהיה בישיבה הבאה. 

 18 בעד? 

 19 פה אחד. :גב' שירלי פאר יגרמן

 20 וב, שיהיה לנו המון בהצלחה.טפה אחד. זהו.   :מר אבי גרובר

 21 )מחיאות כפיים(

 22 

  .מינוי מחזיקי התיקים החלטה: 
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 דוברת וייזר מחזיקת תיק חינוך ותיק נשים. 

 מיכאל דורון מחזיק תיק אסטרטגיה ודור העתיד. 

 צחי שריב מחזיק תיק הנדסה. 

 בת שבע אלקובי מחזיקת תיק רווחה. 

 דני לביא מחזיק תיק תרבות ואומנות. 

 תיק תחבורה. ג רמת השרון חופשית יחזיק נצי

 קורצקי מחזיק תיק דתות, גמלאים ושפ"ע. 

 רביד פלד מחזיק תיק נווה גן. 

 עידן למדן מחזיק תיק מגוונים. 

 נטע זיו מחזיקת תיק איכות סביבה וקיימות. 

  .רמי בר לב מחזיק תיק בטחון פנים

 גיא קלנר מחזיק תיק ספורט. 

 אושר פה אחד 

 1 

 2אני רוצה לאחל המון בהצלחה לסגנים ולמחזיקי התיקים ואני נרגש כבר   :י גרוברמר אב

 3להתחיל לעבוד ביחד. יש לנו המון אתגרים ביחד לעשות, המון דברים לעשות 

 4ביחד. בישיבה הבאה נביא את כל הועדות שזה גם חלק משמעותי בעבודת 

 5 העירייה. שיהיה לנו המון בהצלחה. לילה טוב. 

 6 

 7 סוף הישיבה

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 
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 1 החלטותריכוז 

   2 

 3   יעקב קורצקי כסגן ראש העיר בשכר. מינוי 2

 4 

 14לפי סעיף  אושר ברוב קולות מינוי יעקב קורצקי כסגן ראש עיר בשכר החלטה: 

 בעד, רוני בלקין נמנע(  14) 

 5 

 6 מינוי דוברת וייזר כסגנית ראש העיר בשכר. 3

 7 

לפי סעיף  זר כסגנית ראש העיר בשכראושר ברוב קולות מינויה של דוברת ויי  החלטה:

 בעד, רוני בלקין נמנע( 14) 15

 8 

 9 מינוי ד"ר צחי שריב כמשנה לראש העיר. 5

 10 

 אושר מינוי ד"ר צחי שריב כמשנה לראש העיר פה אחדהחלטה:   

 11 

 12 משכר מנכ"ל. 35%אישור זכי טיירי לעוזר לסגן ראש העירייה יעקב קורצקי בשיעור . 6

 13 הר כעוזרת לסגנית ראש העיר דוברת וייזרישור מירי זוא     

 14 

אושר ברוב קולות מינוי זכי טיירי כעוזר לסגן ראש העירייה יעקב קורצקי  החלטה: 

בעד, ענבל דדון ורוני בלקין נמנעים. ירון  11משכר מנכ"ל ) 35%בשיעור 

 גדות ובת שבע אלקובי לא נכחו בהצבעה.

סגנית ראש העיר דוברת וייזר אושר ברוב קולות מינוי מירי זוהר כעוזרת ל

 בעד, רוני בלקין נמנע(. 12)

 15 

 16 מינוי מחזיקי תיקים. 7

 17 
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 מינוי מחזיקי התיקים  החלטה: 

 דוברת וייזר מחזיקת תיק חינוך ותיק נשים. 

 מיכאל דורון מחזיק תיק אסטרטגיה ודור העתיד. 

 צחי שריב מחזיק תיק הנדסה. 

 ק רווחה. בת שבע אלקובי מחזיקת תי

 דני לביא מחזיק תיק תרבות ואומנות. 

 נציג רמת השרון חופשית יחזיק תיק תחבורה. 

 קורצקי מחזיק תיק דתות, גמלאים ושפ"ע. 

 רביד פלד מחזיק תיק נווה גן. 

 עידן למדן מחזיק תיק מגוונים. 

 נטע זיו מחזיקת תיק איכות סביבה וקיימות. 

 רמי בר לב מחזיק תיק בטחון פנים. 

 גיא קלנר מחזיק תיק ספורט. 

  אושר פה אחד

 1 

 2 , בית הכנסת 4אישרור "התחייבות העירייה בעניין המבנה ברחוב בית גוברין . 9

 3 .18.2.2019"בר יוחאי". נוסח מיום     

 4 

בית הכנסת "בר יוחאי"   4התחייבות העירייה בעניין המבנה ברח' בית גוברין  החלטה: 

 פה אחדאושר  18.2.2019נוסח מיום 

 5 

 6 ,2023 -שנים, החל מ 49 -מתן אישור הארכת ההסכם החכירה של ל"מרכז הטניס" ב. 10

 7 בכפוף לאישור משרד הפנים. חוו"ד היועץ המשפטי תועבר בהמשך    
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להאריך את הסכם החכירה ל"מרכז  ברוב קולות )עידן למדן נמנע(אושר  החלטה:

ההסכם אישור משרד הפנים. בכפוף ל 2023-משנים החל  25-הטניס" ב

 .ימים 10יובא לאשרור תוך 
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