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 1 מן המנייןשלא מישיבת המועצה  64פרטיכל מס' 

 2 .52.3.502תשע"ח,  ט' בניסןאשר התקיימה ביום ראשון, 

 3 

 4 

 5 ראש העירייה   -  עו"ד אבי גרובר :משתתפים

 6 חבר מועצה  -  מר יעקב קורצקי  

 7 חבר מועצה -  מר שמואל גריידי  

 8 חברת מועצה  -  גב' רות גרונסקי  

 9 מועצה חבר  -  פרופ' מרק מימוני  

 10 חברת מועצה  -   גב' נורית אבנר  

 11 חבר מועצה  -   עו"ד עידן למדן  

 12 חברת מועצה -   גב' שירה אבין  

 13 חבר מועצה  -   מר גיא קלנר  

 14 חבר מועצה  -   מר טל עזגד  

 15 חבר מועצה  -  מר רפאל בראל   

 16   חבר מועצה - מר אהרון אלמוג אסולין   

 17  המשפטי היועץ -   בלום מיכה ד"עו נוכחים:

 18  העירייה מהנדסת -  טלמורגב' עירית   

 19 מבקר העירייה  -  יקר-מר ניסים בן  

 20  העירייה גזבר -    טביב גידי מר  

 21 גב' ורד שני  

 22 גב' דגנית גרינבוים  

 23 

 24 על סדר היום:

 25 דיון חוזר. –רגיל וכ"א  .502תקציב  .2

 26 לתזרים הצפוי.  , בהתאם5דיון בהצעה לתוכנית רבעון  –תקציב פיתוח  .5

 27 



 40-3666868חברת איגמי,                                                                                                                                   

 עיריית רמת השרון

 52.8.5463מיום  06מן המניין מס' שלא פרטיכל מליאה 

 

 5 

 1 פ ר ו ט ו ק ו ל

 2 

 3   דיון חוזר –רגיל וכ"א  .502תקציב  .6

 4 

 5ערב טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה שלא מן  ד אבי גרובר:”עו

 6. אנחנו מתכנסים בפעם השלישית לדון באישור תקציב העירייה 06המניין מס' 

 7לאחרונה בנושא של , לאור הפרסומים שהיו 5463. לפני שנתחיל עם 5463לשנת 

 8ההנחה בארנונה למשרתי מילואים פעילים וגם פניה שקיבלנו ממרכז השלטון 

 9 המקומי, 

 10תגיד רק לפרוטוקול שגידי, בהיעדרה של שירלי גידי מנהל  :רועי דבירמר 

 11 את הישיבה.

 12כן, בהיעדרה של שירלי גידי הוא לא מנהל, מזכיר הישיבה.  ד אבי גרובר:”עו

 13ן המקומי שעדיין הם עובדים שמה בדיוק על לסגור את כל קיבלנו ממרכז השלטו

 14הפינות עם זה ועושים את זה והכול, אבל אנחנו, אני הנחיתי את גזבר העירייה 

 15כבר מאושר, אבל במסגרת  5463לשנת לתקן את צו הארנונה. כרגע צו הארנונה 

 16. 5461בצו הארנונה גם התיקון הזה יכלל לשנת תיקונים שאנחנו עומדים להכין 

 17 גידי, נכון זה מה שפרסמו שהם עושים,

 18 , כן. 61ינואר  מר גידי טביב:

 19. אנחנו נביא את זה, זה יקרה באחת הישיבות 5461משנת  ד אבי גרובר:”עו

 20 למיטב זכרוני, נכון גידי?  84.6-הקרובות. אנחנו צריכים לעשות את זה עד ה

 21 נכון מאוד.  מר גידי טביב:

 22אנחנו  5463לעניין התקציב של עניין הזה. בה אוקי. אז ז ד אבי גרובר:”עו

 23יועברו  60.8-, עד ה60.8-, אנחנו סיכמנו שב0.8-היינו בפעם האחרונה בישיבה ב

 24ולמעשה עכשיו אנחנו ממשיכים ודנים  ההערות הועברו טיפה מאוחר יותר הערות.

 25בהצעה שהוגשה על ידי שני חברי מועצה עידן למדן וגיא קלנר הביאו הצעה 

 26 , הם נתנו סעיפים מהם לקצץ. ₪מיליון  6.764על תוספות בסך של  שמדברת

 27אני אתייחס לזה בשני מישורים. אחד, בגדול אישרתי את כל הסעיפים שביקשתם 
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 1, להוסיף להם, רק מה שעשינו גם בנושא של רווחה וגם בנושא של קונסרבטוריון

 2התקציב. אתם אנחנו לא פותחים סעיפים חדשים אלא אנחנו צובעים את זה בתוך 

 3 יכולים לראות שמה עפ"י בקשת האחראי בכל תחום למה הצמדנו את הכסף. 

 4אבל  ,זה סעיף, אני לא מבין עדיין למה חשבתם שזה הולך בנושא ארכיון ומורשת

 5לרמת השרון וגם בכלל לעבוד  644-אנחנו מתחילים במסגרת גם מבחינת חגיגות ה

 6אנחנו לא בדיוק בטוחים שנוציא את  ₪אלף  24-על נושא של ארכיון ומורשת. גם ה

 7, אין שום היגיון בזה נראה מיותר לחלוטין ₪אלף  644להוסיף כרגע עוד  ,הכסף הזה

 8 . ₪אלף  644ולכן אנחנו לא רואים שום צורך בתוספת הזאת של 

 9בנושא של מאיפה לממן את התוספות שהעברתם, אז תיכף גידי יסביר שלאחר שהם 

 10וגם לאור הפעילות מתחילת  5467סופית, די סופית את  עשו עבודה, גם זה שסגרנו

 11אנחנו בנוסף השנה, צפי ההכנסות מארנונה גדל במיליון שקלים. תיכף גידי יסביר. 

 12 ₪אלף  664מסימון כבישים,  ₪אלף  044-ב ₪מיליון  6.664נממן את אותם 

 13את ההפחתה שביקשתם בתרבות  ₪אלף  64-מהוצאות ארגוניות ומשפטיות ו

 14 ת. התורני

 15לאור התוספת שביקשתם לפעילות בטיחות בדרכים אז ההכנסה הזאת מסובסדת 

 16אלף וככה  14-ההכנסות גדלות ב ₪אלף  624-ולכן ברגע שהגדלנו את ההוצאה ב

 17מיליון. גידי, אתה רוצה כמה מילים על התוספת הזאת  6,664-אנחנו מגיעים ל

 18 בארנונה? 

 19חנו כבר בסוף מרץ, שלושה שהואיל ואנכן. אני רק אגיד  מר גידי טביב:

 20חודשים בתוך השנה ואת התוצאות של גביית הארנונה רואים און ליין, בטח 

 21תקצבנו שנתי  בקפיצות של חודש, אז אפשר כבר לראות שבארנונה מגביית פיגורים 

 22אז הכנסות מיליון.  0,3מיליון, בפועל אנחנו כבר עומדים על ביצוע, כסף בקופה,  1

 23מיליון שקל בסוף  54יאריות, זה לא אומר שאנחנו נעמוד על מפיגורים הן לא לינ

 24מיליון לא נעמוד, אז נעמוד, אפשר כבר בזהירות להתחייב על  1השנה, אבל על 

 25 עדכון בתקציב הזה. מיליון שקל 

 26מיליון. אז זה  64-זאת אומרת להוסיף לתקציב ארנונה פיגורים מיליון, ביחד ל

 27מיליון שמדוברים כאן  6.644מיליון או  6.744-מאפשר מימון למיליון שקל מתוך ה
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 1 והשאר כמו שפירטת. 

 2 שאלות? אמירות? ד אבי גרובר:”עו

 3כן. שני מישורים, מישור ראשון שלחנו את ההצעה ביום  מר גיא קלנר:

 4  רביעי לדעתי,

 5 רביעי בארבע. ד אבי גרובר:”עו

 6נשלח שזה בכלל  רביעי בארבע. באופן מפתיע עד לפני שעה מר גיא קלנר:

 7אבל הוא לא הריבון  מכובד בתפוצת חברי המועצה,לאהרון שהוא בהחלט חבר 

 8והוא לא מייצג באיזושהי דרך מועדפת, בטח לא הצעה שעידן ואני שלחנו. אף אחד 

 9  זה פעם ראשונה. . , לא לטוב ולא לרע מה שנקראלא התייחס להצעה הזאת

 10ם את הבקשות אתה יודע שהסיכום היה שאתם מעבירי ד אבי גרובר:”עו

 11 .60-שלכם עד ה

 12 בסדר. בסדר. מר גיא קלנר:

 13 אתה אומר בסדר אז תגיד את זה. ד אבי גרובר:”עו

 14 תשמע אבי, אבי,  מר גיא קלנר:

 15ויש עוד דברים שנכתב שבבדיקה ועד היום עוד לא קיבלנו  ד עידן למדן:”עו

 16יבלנו את את מה שנכתב בבדיקה, עוד לפני ששלחנו את ההצעה, עד היום עדיין לא ק

 17 מה שנכתב בבדיקה. 

 18 , אתה צודק. אנחנו לא יודעים ד אבי גרובר:”עו

 19 )מדברים ביחד(

 20 כמו שאלת הניקיון, כמו שאלת הדואר והתקשורת, ד עידן למדן:”עו

 21 אתה צודק. ד אבי גרובר:”עו

 22 ,וכמו שאלת ד עידן למדן:”עו

 23אנחנו לא יודעים בכמה מים השתמשו ברמת השרון  ד אבי גרובר:”עו

 24 בהשקיה של הגינות הציבוריות. 

 25תמחרו מראש בפחות ממה שהיה שנה שעברה, ללא שום  ד עידן למדן:”עו

 26 הסבר. ביקשנו, כתוב בבדיקה, עד היום תוצאות הבדיקה עוד לא הועברו.

 27שיש לה את הנתונים עוד נמצאת  לינכון, כי בין היתר שיר מר גידי טביב:
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 1 . בארה"ב

 2זה ים, גידי, אמרתי עד היום לא הועבר. להבדיל מהאחר ד עידן למדן:”עו

 3 הנתון, זה המצב.

 4 נכון. מסכים. מר גידי טביב:

 5 אוקי. תודה שאתה מסכים.  ד עידן למדן:”עו

 6 , 0-, כפי שאמרנו ב60-אם הייתם צריכים ב ד אבי גרובר:”עו

 7 לא ידענו שזה יושב, מר גיא קלנר:

 8 )מדברים ביחד(

 9הגעתם לשבת שעה  68-ת כספים, ב. הייתה ועד60אמרנו  ד אבי גרובר:”עו

 10וחצי עם הגזבר. בואו, אי אפשר כל הזמן לבוא, לא לעשות שום דבר לפי מה 

 11 שמסכמים ואחרי זה לבוא רק בתלונות. 

 12 לא באנו בתלונות.  מר גיא קלנר:

 13 אני לא נכנסתי איתך לכל העניין הזה.  אתה התחלת, ד אבי גרובר:”עו

 14 אני מנסה להבין, מר גיא קלנר:

 15אתה מתחיל את הדברים שלך באתם לא מגישים, אתם לא  ד אבי גרובר:”עו

 16שלא היה אף פעם. אומרים, אתם לא מספרים. יש פה ספר תקציב מפורט ברמות 

 17כמה טיפות מים וכמה ימים ביקשתם לראות ביצוע ועכשיו אתם מתחילים לחפש 

 18הוא עם אתה רואה את ה וכמה וזה וכמה שומרים יושבים כמה שעות באיזה שעה.

 19הכובע, למה לו כובע? ככה זה נראה. עכשיו אני בכוונה לא רציתי ללכת למקומות 

 20 האלה של לריב ולריב ולריב. 

 21 )מדברים ביחד(

 22 אנחנו מנסים לדבר, מר גיא קלנר:

 23 כי מדברים על התקציב ואתה הולך למקומות אחרים.  ד אבי גרובר:”עו

 24 אתה מתפרץ, מר גיא קלנר:

 25 שת דברים, קיבלת. ביק ד אבי גרובר:”עו

 26אני ביקשתי את זכות הדיבור, אני לא יודע על מה אתה  מר גיא קלנר:

 27 כועס כל כך, אין לי מושג למה אתה עצבני כל כך.
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 1 ,על הגישה שלכם ד אבי גרובר:”עו

 2 בסדר. מר גיא קלנר:

 3 ועל היחס שלכם, ד אבי גרובר:”עו

 4 בסדר, אוקי. מר גיא קלנר:

 5יא מחפשת זה לא להתעסק בגופו של עניין, אלא שכל מה שה ד אבי גרובר:”עו

 6הגשתם בקשה, הסעיפים כולם בפנים. אתה  מתעסקת עם כל מה שמסביב. זה הכול.

 7 מתחיל להתעסק עם באיזה שעה שלחו לך מה.

 8 אפשר להמשיך? תודה.  מר גיא קלנר:

 9 בשאיפה לעניין. ד אבי גרובר:”עו

 10ורועי הוציא מייל ה אשתדל. עד לרגע זה, עד ללפני שע מר גיא קלנר:

 11בהקשר הזה. אף אחד לא  מה אתה בכלל מביא להצבעה מושג  נולאסולין, לא היה ל

 12מדבר, אף אחד לא מודיע. לא רק שלא ברור מה בא להצבעה, מגיעה גם הצעה 

 13 אחרת בסופו של דבר. 

 14 מה שביקשתם להוסיף בפנים. ד אבי גרובר:”עו

 15 רגע אבי, בחייאת אבי, נו.  מר גיא קלנר:

 16 אבל מה שביקשת להוסיף בפנים. ד אבי גרובר:”עו

 17 אתה רוצה לתת לדבר או לא? ד עידן למדן:”עו

 18 דבר, דבר. ד אבי גרובר:”עו

 19, עד ליום ראשון בשעה שש הגשנו הצעה ביום רביעי בארבע מר גיא קלנר:

 20שהייתה ביניהם ובכלל לא למגישי בערב במייל שיוצא בכלל לאהרון על שיחה 

 21ברור איזה הצעה עולה. ההצעה שמועלית היא לא הצעה, להצעה ההצעה, לא היה 

 22עוברת  יש צד הכנסות וצד הוצאות. ההצעה בצד ההכנסות שלה שונה לחלוטין,

 23 שינוי באופן משמעותי שהוא לא על דעתנו בכלל. זה לא על דעתנו. 

 24אולי  אני יודע שעם המיליון שקל האלה אנחנו רוצים לעשות את השינוי הזה?

 25אני לא יודע אנחנו רוצים עכשיו לעשות קירוי לכיכר העירייה. שקל האלה  במיליון

 26מה אני רוצה לעשות עם המיליון שקל האלה. נשב כולנו ביחד נחליט מה אנחנו 

 27 עושים במיליון שקל האלה.
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 1, אנחנו הגשנו הצעת תקציב שיש לה צד של הוצאות וצד של הכנסות בצורה מסודרת

 2כנסות, וגם אם הן קיימות אני לא יודע לאן צריך לייעד ואני לא יודע מה זה עודף ה

 3להוריד את זה  אותן בשלב זה. זה משהו שהוא שווה דיון ציבורי, לא בהכרח

 4זאת סה של ההצעה או שינוי של ההצעה, רימהסעיפים האלה. ולכן בצד הזה יש ג

 5 לא ההצעה שהגשנו ולכן זו לא ההצעה מבחינתנו. זו לא ההצעה.

 6 נעשה הצבעה. י:מר יעקב קורצק

 7זאת אומרת אתה אומר זה לא חשוב לי מה הם רוצים, אני  מר גיא קלנר:

 8 את העין שלך אוציא. 

 9 זה אתה עושה.  ד אבי גרובר:”עו

 10 זה לא מה שאני אמרתי. יושבים פה עוד הרבה מאוד אנשים, מר גיא קלנר:

 11 זה מה שאתה עושה.  ד אבי גרובר:”עו

 12 )מדברים ביחד(

 13 זה מה שאתה עושה.  ד אבי גרובר:”עו

 14 באה האופוזיציה מציעה לך מתווה,  מר גיא קלנר:

 15 אישרנו את כל מה שביקשת.  ד אבי גרובר:”עו

 16 מציעה לך מתווה להעביר את התקציב.  מר גיא קלנר:

 17 לא, זה משמעותי. אלף שקל פחות.  644קודם כל אישרת  ד עידן למדן:”עו

 18 י ארכיון ומורשת.ארכיון ומורשת, לא הכנסת ד אבי גרובר:”עו

 19 אבל היה צריך לתת שם יותר, ד עידן למדן:”עו

 20 יש לך מושג מה עושים שם?  ד אבי גרובר:”עו

 21בהנחה שאתה רוצה להפוך את הארכיון למשהו יותר  ד עידן למדן:”עו

 22 משמעותי.

 23 אלף שקל.  624אבל לא צריך השנה  ד אבי גרובר:”עו

 24 , אם אתה הופך את הארכיון ד עידן למדן:”עו

 25 זה לא קשור לארכיון,  ד אבי גרובר:”עו

 26 אם יש ארכיון, ד עידן למדן:”עו

 27 אבל זה לא קשור לסעיף הזה. ד אבי גרובר:”עו
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 1 ויש בן אדם שאחראי לארכיון,  ד עידן למדן:”עו

 2 עידן, תסתכל עלי. זה לא הארכיון הזה, זה לא הכסף הזה.  ד אבי גרובר:”עו

 3 כסף הזה. אתה חושב שזה לא ה ד עידן למדן:”עו

 4 ה ושנה שעברה כשלא היה את הסעיף הזה,אני ראש העיריי ד אבי גרובר:”עו

 5 לא יכול להיות שמקימים, ד עידן למדן:”עו

 6 אבל שנה שעברה, ד אבי גרובר:”עו

 7אגף שלם שלא יעשה כלום. לא יכול עם ארבעה אנשים,  ד עידן למדן:”עו

 8אגף שלם עם בן אדם שלא  להיות. מבחינתי זה לא יכול להיות. לא רציני להקים

 9לעשות את העבודה שלו. ארכיון ומורשת זה מישהו אין לו תקציב שיעשה כלום או 

 10 שאמור להיות אחראי על כל ארכיב העירייה, זה מישהו שאמור היה לקחת,

 11לא היה  כשלא היה הסעיף הזה?ומה עשו שנה שעברה  ד אבי גרובר:”עו

 12 ארכיב עירייה? 

 13 וד שאתה פותח את הדבר הזה,יפה מא ד עידן למדן:”עו

 14שואל אותך שאלה. שנה שעברה כשלא היה את הסעיף הזה  ד אבי גרובר:”עו

 15 לא היה ארכיב עירייה?

 16אנחנו יודעים כמה וכמה פעמים על בעיות שונות שקיימות  ד עידן למדן:”עו

 17 בעניין ארכיב העירייה. אתה לא הראשון ולא האחרון,

 18 ל הבעיות עם ארכיב העירייה.ספר לי בבקשה ע ד אבי גרובר:”עו

 19 כל מיני דברים שהיו.  ד עידן למדן:”עו

 20 כמו מה? ד אבי גרובר:”עו

 21תיקים שלא היו, דברים שנעלמו, תמונות שנרקבו וחומרים  ד עידן למדן:”עו

 22 ופרוטוקולים,

 23 אלף שקל אתה מייבש את התמונות? 644-אז ב ד אבי גרובר:”עו

 24שמה חצי מיליון שקל, אבל ניסיתי נותן  אני לא, אני הייתי ד עידן למדן:”עו

 25 עם התקציב שלך, לכבד אותו, את המסגרת התקציבית. מה לעשות?ללכת איתך 

 26 ניסיתי. 

 27אתה כנראה מפספס עוד משהו. ההוצאות מבחינתנו הן לא  מר גיא קלנר:
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 1זה הא לכסות את, ההכנסות שאנחנו מבקשים להביא פה ביחס להוצאות רק דרך 

 2אלף שקל לא צריכים  144, אם בדוברות יש נו. אם יש מקומותבהא טליה מבחינת

 3אלף שקל. אם בפעולות  244, 044שכל השנים היו שמה אלף שקל  144להיות שם 

 4 כסף,  Xמנכ"ל יש 

 5 מה זה אומר בכל השנים, ד אבי גרובר:”עו

 6, היו, היו בשנים אחרות הוצאות אחרות. בלשכת ראש העיר מר גיא קלנר:

 7ורך השנים היה הרבה פחות כסף. אתה מתהדר במה שאתה לא בהפעלת לשכה,

 8מתהדר וגם אצל שירה וגם אצל איציק וגם אצל מי שאתה רוצה, לשכת ראש העיר 

 9אז כשאנחנו מסתכלים על תקציב, לא, זה לא עבדה עם פחות תקנים. מה לעשות? 

 10עניין טקטי של הוצאות והכנסות, יש סעיפים שהם סעיפים משמעותיים שאתה 

 11 להסתדר עם פחות. מה לעשות?  צריך

 12 חוץ מזה שאין שום קשר למציאות במה שאתה אומר,  ד אבי גרובר:”עו

 13 , 5460למה אין קשר למציאות? תפתח את תקציב  מר גיא קלנר:

 14 לא הוספתי שום תקן. ד אבי גרובר:”עו

 15 . 5462תפתח את תקציב  מר גיא קלנר:

 16 לא הוספתי שום תקן. ד אבי גרובר:”עו

 17ותראה שלשכת ראש העיר  5466תפתח את תקציב  לנר:מר גיא ק

 18 מתוקצבת בהרבה פחות כסף.

 19 איזה תקן הוסף? איזה תקן הוסף? ד אבי גרובר:”עו

 20תסתכל בתקציב לשכת, בבקשה אדוני הגזבר, תוציא  מר גיא קלנר:

 21 בבקשה ותראה.

 22 לא הוספנו שום תקן. ד אבי גרובר:”עו

 23 ביחס לשנים עברו? 5463-בכמה גדלו הלשכות  מר גיא קלנר:

 24 )מדברים ביחד(

 25 בסדר, אנחנו נחפש. בינתיים, מר גידי טביב:

 26בדיון יש לה משקל רלוונטי הפחתת ההוצאות מבחינתנו  מר גיא קלנר:

 27יש לזה גם בסיס של תפיסה תקציבי לא פחות מתוספת. איפה שאתה מפחית, 
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 1סבירות,  שבאה ואומרת איפה אתה חושב שהמנגנון העירוני סופג הוצאות בלתי

 2 איפה יש שומנים מיותרים.

 3 גיא, בוא אני אגיד לך את זה נורא פשוט.  ד אבי גרובר:”עו

 4 )מדברים ביחד(

 5פעמים  64הלכלוך מתחת לציפורן שלו  כל אחד מהם, אוקי? ד אבי גרובר:”עו

 6 ממה שעשית בשביל רמת השרון. אז בוא, האנשים האלה לא,

 7איתי להורדת ידיים מה עשיתי תקשיב, אתה רוצה להיכנס  מר גיא קלנר:

 8 לרמת השרון ומה לא?

 9 ההצעה שלכם, האנשים לא לקחו הביתה.  ד אבי גרובר:”עו

 10 ,למה אתה לוקח את הדיון תמיד למקום כזה מכוער מר גיא קלנר:

 11 )מדברים ביחד(

 12 אתה תתמודד עם התשובות.  ד אבי גרובר:”עו

 13לף שקל. א 322לשכת ראש העיר מעולם לא תוקצבה  מר גיא קלנר:

 14שהציבור ידע את זה, ולא רק ציבור התומכים שלך. שהציבור ידע שאף פעם זה לא 

 15 היה כל כך הרבה כסף.

 16 היה, עכשיו אני מדבר. ד אבי גרובר:”עו

 17 תגיד את האמת. מר גיא קלנר:

 18 אני אומר את כל האמת.  ד אבי גרובר:”עו

 19 

 20 ר אמת.שגידי יגיד את האמת, לא אתה, כי אתה לא אומ מר גיא קלנר:

 21 )מדברים ביחד(

 22 גידי, עכשיו אני מדבר. היה עוזר ראש העיר, ד אבי גרובר:”עו

 23 , 324גידי, לשכת ראש העיר פעם תוקצבה  מר גיא קלנר:

 24 גידי לא מדבר עכשיו. ד אבי גרובר:”עו

 25 ן ולא.כ מר גיא קלנר:

 26 גידי לא מדבר עכשיו. ד אבי גרובר:”עו

 27 אתה לא עונה במקומו.חבר מועצה, עונה לגידי  מר גיא קלנר:
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 1 גידי, אתה לא מדבר עכשיו. ד אבי גרובר:”עו

 2 גידי יכול לענות לחבר מועצה עפ"י חוק. אתה מונע ממנו, מר גיא קלנר: 

 3 אני מדבר, אני מנהל את הישיבה.  ד אבי גרובר:”עו

 4 הוא מנהל את הישיבה עכשיו גידי. מר גיא קלנר:

 5 אני מנהל את הישיבה.  ד אבי גרובר:”עו

 6 גידי מנהל הישיבה, לא אתה. ר גיא קלנר:מ

 7תתנהג כמו בן הוא מזכיר הישיבה, אני מנהל את הישיבה.  ד אבי גרובר:”עו

 8 אדם.

 9 רבותי, שאני לא אוציא אנשים החוצה. מר גידי טביב:

 10 אתה לא עונה עכשיו.   ד אבי גרובר:”עו

 11 בצחוק. זה בצחוק.  מר גידי טביב:

 12 כשיו.אתה לא עונה ע ד אבי גרובר:”עו

 13  איזה מנהל ישיבה? מר גידי טביב:

 14 עוזר ראש העיר היה תמיד. שתי מזכירות היו תמיד. ד אבי גרובר:”עו

 15 יש לי שאלה אליך.  מר גיא קלנר:

 16 )מדברים ביחד(

 17 אתה תלמד להקשיב, ד אבי גרובר:”עו

 18 אני מקשיב. גם אתה תלמד להקשיב ולא ללכלך ולא להסית מר גיא קלנר:

 19באדם. תלמד להתמודד עם המציאות כי אני דיברתי מאוד יפה, ולא להכניס אדם 

 20 מאוד לעניין ואתה מתחיל לעשות הכנסה,

 21 )מדברים ביחד(

 22 לזרוק שמות לחלל האוויר. מר גיא קלנר:

 23 לבן אדם,עכשיו אתה תיתן  ד אבי גרובר:”עו

 24 כי צנעת הפרט לא קיימת. דוברת:

 25 צנעת הפרט פתאום לא קיימת. מר גיא קלנר:

 26אתה תלמד לתת לאנשים אחרים לדבר, גם כשאתה ממש  בי גרובר:ד א”עו

 27נהג לראש העיר, לראש העיר הזה אין . תמיד היה עוזר לראש העיר, היה לא אוהב
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 1 היו תמיד שתי מזכירות,  נהג.

 2. לראש 654ראש העיר הזה בריא ושיהיה עד כי תודה לאל  מר טל עזגד:

 3 , בגלל נכות.אגב מיוחד משר הפנים אישורהיה העיר הקודם 

 4 היה. תודה. היה. ד אבי גרובר:”עו

 5 מסוים. היה רק לאחד דוברת:

 6 רק לראש עיר אחד. מר טל עזגד:

 7תמיד היה עוזר ראש עיר, תמיד היה ראש עיר שהיה לו נהג.  ד אבי גרובר:”עו 

 8היו שתי מזכירות. לפי מה שאני זוכר גם אפילו היה אחה"צ חלק מהזמן עוד 

 9בנצי עבד גם לפני ומני יאיר מינץ עבד פה, בוקר הלכה. זאת מהשמזכירה שבאה כ

 10 יש את קנצ'וק אתה יושב בלשכת ראש העיר?עבד לפני. זה אנשים שעובדים. 

 11כן, קנצ'וק יושב בלשכת ראש העיר, שאלה ששאלתי בישיבה  מר גיא קלנר:

 12 איפה התקן של קנצ'וק?

 13אישרה את  מועצת העיראושר. הזה קנצ'וק יושב, התקן  ד אבי גרובר:”עו

 14 אני גאה על זה שיש פה בלשכת ראש העיר וקנצ'וק לא הולך הביתה. התקן הזה. 

 15 למה אתה, מי אמר שהוא הולך הביתה? מר גיא קלנר:

 16אלף שקל, אני צריך להוריד או את אחת  664אתה מוריד  ד אבי גרובר:”עו

 17 קנצ'וק,המזכירות או את 

 18 אז לא הבנתי, אז אתה בעד, מר גיא קלנר:

 19אלף שקל מלשכת ראש העיר כי כל  664אני לא מוריד  אבי גרובר: ד”עו

 20האנשים היקרים האלה צריכים להמשיך ולעבוד בעיריית רמת השרון, הם עושים 

 21 עבודה מאוד ברוכה ומאוד טובה ברמת השרון,

 22לא מלשכת ראש העיר. אין שאלה על זה, אין שאלה.  מר גיא קלנר:

 23 תסתדר עם תקציב מופחת,

 24 חד()מדברים בי

 25 אדוני ראש העירייה, אנחנו הצענו הצעת תקציב שיש בה, מר גיא קלנר:

 26אוקי. עכשיו אני אעבור לסעיף הבא. אני מתייחס לסעיף  ד אבי גרובר:”עו

 27 הבא,
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 1אנחנו עונים לך. אדון קנצ'וק הוא אדם יקר אנחנו עונים לך.  מר גיא קלנר:

 2א מוצא את המקום למה אתה נגנון העירוני. אני לומוערך כמו גם אנשים נוספים במ

 3 נשים שמות בצד.בוא צריך להגיד שמות כך ושמות כך, 

 4 כי כשאתה אומר אין משכורות מישהו הולך הביתה. ד אבי גרובר:”עו

 5יש מקום לסדר תקנים, יכול לא, אף אחד לא הולך הביתה.  מר גיא קלנר:

 6 להיות שבמקומות מסוימים יש לך שומנים מיותרים,

 7 )מדברים ביחד(

 8  כן, הלאה. ד אבי גרובר:”וע

 9 )מדברים ביחד(

 10 כן, הלאה. ד אבי גרובר:”עו

 11לא קשור, אנחנו לא מדברים עליו. מתחפרים פה כל הזמן  ד עידן למדן:”עו

 12 בעניין ספציפי. ביקשו הצעה, הבאנו הצעה. ביקשו להראות נקודות שבהם,

 13 לפי ההצעה שלך, ד אבי גרובר:”עו

 14 )מדברים ביחד(

 15 היא נמחקה ההצעה שלך, הוא לא מקבל אותה.  אסולין: מר אהרון אלמוג

 16היא לא נמחקה. מה שהוא ביקש להוסיף הוא קיבל. כל מה  ד אבי גרובר:”עו

 17 שהוא ביקש להוסיף הוא קיבל. הבאתי מקורות אחרים,

 18 )מדברים ביחד(

 19אתה העברת לי את זה יומיים לפני הישיבה כשסיכמנו  ד אבי גרובר:”עו

 20 לפני עשרה ימים. שאתה מעביר את זה 

 21 )מדברים ביחד(

 22אז עושה את עבודתי בהתנדבות כמו שעשית פעם ושתקת.  מר גיא קלנר:

 23 עם כל הכבוד, 

 24 )מדברים ביחד(

 25 היית מקבל לפני שבוע.  60-אם היית מעביר את זה ב ד אבי גרובר:”עו

 26בארבע וחצי מה זה רלוונטי הנתון שהוא נתן  מר אהרון אלמוג אסולין:

 27 אחה"צ? 
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 1  כן. גיא קלנר: מר

 2 )מדברים ביחד(

 3, זה מעניין 60-העבירו את זה ביום רביעי. התחייבתם ב ד אבי גרובר:”עו

 4ימים מראש  64, ואני אמור שלכם מותר לעשות הכול למרות מה שהתחייבתם פה

 5 התחייבתם, להעביר. 

 6 )מדברים ביחד(

 7 מאה אחוז. מר אהרון אלמוג אסולין:

 8 )מדברים ביחד(

 9 עברנו על המספרים, כל מה שביקשת קיבלת.  ר:ד אבי גרוב”עו

 10 לא, לא, לא, לא,  מר גיא קלנר:

 11 )מדברים ביחד(

 12 טוב, אני מבקש לומר, ד עידן למדן:”עו

 13 כן, עידן. ד אבי גרובר:”עו

 14 סיימת? ד עידן למדן:”עו

 15 בינתיים. מר גיא קלנר:

 16מגיעים אנחנו מגיעים פה איזשהו סבב נוסף לכיוון התקציב.  ד עידן למדן:”עו

 17סבב נוסף לכיוון התקציב, אני יכול לומר היות שדיברנו באמת השאיפה הייתה 

 18 לחודש.  62לחודש,  60-להעביר באזור ה

 19 60-בפה בישיבה אמרתם , עידן. 60-לא, התחייבתם על ה רות גרונסקי: ’גב

 20 לחודש,

 21עושים חברי מועצה שעובדים בחוץ,  ?60-מה זה התחייבנו ל מר גיא קלנר:

 22 ף דברים, עוד אל

 23 )מדברים ביחד(

 24, אין לי כוונה אני לא אתחרה בצעקות ובהרמות הקול ד עידן למדן:”עו

 25להתחרות בצעקות ובהרמות הקול. פתחתי ואמרתי באנו עם איזשהו כיוון מסוים, 

 26עד היום כפי שנאמר פה כרגע, עד וגם אנחנו היינו צריכים לעשות את החשיבה. 

 27שנו שמעוררים כפי שכתבנו לך במייל וכתבנו לך היום לא נמסרו כל הנתונים שביק
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 1שיש סימני שאלה, שיש אותו, בכוונה לא הפצנו אותו בתפוצת נאטו, כתבנו לך 

 2דברים שאנחנו לא מצליחים להגיע. מה לעשות? בסופו של דבר אנחנו חברי מועצה, 

 3 עובדים, 

 4 )מדברים ביחד(

 5 באיזה סעיפים היו שאלות? ד אבי גרובר:”עו

 6לדוגמא בסעיפי המים שתוקצבו בהרבה פחות ממה שאפשר  למדן: ד עידן”עו

 7, חלק מהדברים היו ושאלנו איך זה יעמוד. לדוגמא בסעיף דוברות ותקשורת

 8תנו לנו את התשובות. נאמר לנו עדיין בבדיקה. נאמר בזה הרגע שחזרנו ואמרנו 

 9בלנו את שלא נמסרו התשובות. בזה הרגע נאמר פה קבל עם ומועצה עד עכשיו לא קי

 10הדברים האלה, קרי עדיין יש סימני שאלה בכספים שנצטרך לתקצב כנראה מכיוון 

 11 שהם תוקצבו בחסר.

 12איך  אחוז. לפחות לא ניתן הסבר 14אחוז מהסיכוי של  14-וברור שלא נעמוד בהם ב

 13 תהיה ההתייעלות.

 14 אחוז? 14לפי מה אתה קובע  ד אבי גרובר:”עו

 15. איך זה תוקצב, 5467והתקצוב של שנת ל לפי הביצוע בפוע ד עידן למדן:”עו

 16איך היה הביצוע בפועל ואיך זה מתוקצב כעת, לפעמים עוד פחות ממה שתוקצב 

 17 בפועל.

 18 גידי לא יודע מה הוא עושה? ד אבי גרובר:”עו

 19 אני חושב שיש הרבה מאוד חוסרים. ד עידן למדן:”עו

 20 גידי לא יודע מה הוא עושה? ד אבי גרובר:”עו

 21ולפעמים יש אמירות כמו האמירות שנאמרו בעת שעשינו  ן:ד עידן למד”עו

 22התקציב  שתהיה התייעלות שהסתבר שלא הייתה. ומה לעשות? 5467את תקציב 

 23 הזה יש בו הרבה מאוד, הרבה מאוד חוסר שקיפות יש בתקציב הזה. 

 24 מה זה אומר? ד אבי גרובר:”עו

 25 הרבה מאוד חוסר שקיפות.  ד עידן למדן:”עו

 26 מה זה אומר חוסר שקיפות? ר:ד אבי גרוב”עו

 27שכשאתה מתחיל להיכנס סעיף יש חוסר שקיפות משום  ד עידן למדן:”עו
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 1מיתוג העיר. מה סעיף, אתה מגלה בפעולות מנכ"ל שנעשים כל מיני דברים, לדוגמא 

 2 למיתוג העיר ולפעולות מנכ"ל? לא ברור.

 3 אתה רוצה לספר כמה, מר גיא קלנר:

 4 וגמא כל מיני דברים אחרים. לדוגמא, לד ד עידן למדן:”עו

 5 )מדברים ביחד(

 6לא רלוונטי, אני לא רוצה להיכנס, אמרתי להיכנס סעיף  ד עידן למדן:”עו

 7למרות זאת מתוך סוג של אחריות סעיף זה דבר די פשטני, זה דבר לא בהכרח נכון. 

 8ציבורית ומתוך הסיבה לטובת הדברים שאנחנו רצינו לקדם וגם ראש העירייה רצה 

 9למרות הכול באנו ולקחנו את האחריות ואמרנו ננסה להביא קיצוצים כאלה  לקדם,

 10 ואחרים בסעיפים מסוימים. 

 11הבאנו את הקיצוצים האלה. הקיצוצים האלה לא הועברו לחברים כפי שנאמר, 

 12ובסדר, העברנו אותם אך ורק באמת שיהיה לאזור שלך. במקום זה אנחנו מקבלים, 

 13אנחנו מציעים לך לקבל את ההצעה שלנו על אנחנו יש לנו את ההצעה שלנו, 

 14אלף שקל  644הקיצוצים הכרוכים בה, על הדברים שאותם ביקשנו להוסיף וגם לא 

 15לא ביקשנו לקצץ יותר מדי, ניסינו להיות ענייניים פחות, לא ביקשנו יותר מדי. 

 16, אם היינו ויעילים. הרי אם היינו רוצים היינו באים ואומרים מורידים לאפס

 17 ,רוצים

 18 דוברות אפס, לשכה אפס, מר גיא קלנר:

 19ניסינו ללכת באמת כשישבנו ובדקנו אחד לאחד. וזה  ד עידן למדן:”עו

 20במסגרת עבודה ובמסגרת ניסיונות לשוב ולחזור ולפגוש את גידי שבוע שעבר ואת 

 21 דליה. ומה לעשות? 

 22 גידי, אתה מסרב לפגוש את האופוזיציה?  ד אבי גרובר:”עו

 23 לא, הוא היה בהשתלמות. ד עידן למדן:”עו

 24 למה אתה אומר ניסיונות, למה אתה לא אומר את זה? ד אבי גרובר:”עו

 25 )מדברים ביחד(

 26סליחה, סליחה רגע. תעמיד אותנו בפינה על כך שלא הגשנו  ד עידן למדן:”עו

 27הרגע, עכשיו, , תעמיד את האנשים שלך בפינה על כך שלא ידעו עד היום, עד 60-ב
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 1מה שהתחייבו לתת לנו תשובה. התחייבו לתת לנו תשובה, ולא לתת לנו תשובה על 

 2, 60-אני לא ידעתי שהיא טסה לחו"ל ביתכן שאם המנכ"לית איננה, טסה לחו"ל, 

 3אבל אם היא טסה לחו"ל אז אף אחד מלשכתה הגדולה שגדלה ומהגזברות לא 

 4 יכולים לתת את התשובות. היה אפשר לתת את התשובות מבעוד מועד ומראש. 

 5כולל היום בבוקר התייצבתי פה ו עוד דברים ששבוע שעבר ניסיתי להשיג ולקבל, הי

 6ועוד פעם ניסיתי לקבל וביקשתי שישלחו לי במייל ולא קיבלתי. יש כרגע את 

 7לטובת העיר, אנחנו חושבים שזה לטובת העברת ההצעה הזאת, אנחנו חושבים שזה 

 8צנו מעל לפופיק, לא באנו לא קפהתקציב, אנחנו חושבים שזה הדבר הנכון כרגע, 

 9 לפגוע פה באף אחד ובאנו לתת את זה למטרות טובות לטובת העיר.

 10על ואם יהיה לנו מיליון שקל עודפים, נבוא נחשוב עכשיו אפשר לקחת את זה 

 11, ראש העירייה יחשוב על פרויקטים נוספים, בוודאי תרצה פרויקטים נוספים

 12 ום הרווחה, בתחום הצעירים.להוסיף לעוד פרויקטים, בתחום החינוך, בתח

 13אלף  624שאני דאגתי שיהיה אגב אני הופתעתי לדוגמא לגלות שהמלגות צעירים 

 14לא נוצל, נוצל רק חלק קטן, פחות משליש. שליש בערך או פחות משליש.  5467בשנת 

 15אלף. חבל מאוד שהצעירים והסטודנטים לא קיבלו את  624-זה מה שנוצל מתוך ה

 16 תוקצב.המלגות במלוא הכסף ש

 17אבל יש דברים שיכולים להיות, זאת כרגע ההצעה שלנו. אתה יכול עכשיו להתחיל 

 18, יהיה כסף עודף, נעביר את הכסף העודף לפרויקטים לשחק משחקים של ילד קטן

 19 נוספים. תודה. 

 20 אפשר? מר אהרון אלמוג אסולין:

 21 כן. ד אבי גרובר:”עו

 22 שת היא מאוד ברורה. אני חושב שהתמונה שמתגב מר אהרון אלמוג אסולין:

 23 לא שומעים, אהרון. מר גיא קלנר:

 24אני מתנצל, זה הקול הכי חזק שאני יכול להשמיע  מר אהרון אלמוג אסולין:

 25אני חושב שההצעה שנחתה עלינו בארבע וחצי אחה"צ לא מתיישבת  והוא השתפר.

 26לחודש.  60לחודש, לא  60מה שהיה עד עכשיו, אפשר לחפש אשמים, בשום דבר עם 

 27כרגע התמונה היא מאוד ברורה, זאת ההצעה המתוקנת שלך להצעה של גיא ועידן, 
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 1אני מציע שתעלה אותה להצבעה יחד עם ההצעה שלך לתקציב. נצביע עליה ונגמור 

 2 עניין, נאשר את יקירי העיר ונתקדם הלאה. חבל על הזמן. 

 3 ככה, קודם כל אני רוצה להתייחס להפחתות שביקשתם ד אבי גרובר:”עו

 4 להסביר פה כמה דברים. ו

 5 אבל זה לא רלוונטי, לא הבאת את זה לדיון בכלל.  מר טל עזגד:

 6 זה קטע כזה מותר לי. אבל בא לי. ד אבי גרובר:”עו

 7מה זה בא  לנכד שלי מותר, אתה כבר צריך קצת להתבגר. מר טל עזגד:

 8 לי? 

 9ואני אתייחס לסעיפים שהם ביקשו  הם כתבו את זה פה ד אבי גרובר:”עו

 10לשכת  מדובר במשכורות. 664לשכת ראש העיר, ברגע שכתוב בסוף לקצץ מהם. 

 11לעבוד, לא הוספנו תקנים עד ראש העיר צריכה לתפקד, לשכת ראש העיר צריכה 

 12 כמה שאני יודע בלשכת ראש העיר,

 13אלף שקל אי פעם בעיריית  322גידי, היה בלשכת ראש העיר  מר גיא קלנר:

 14 ל כן ולא.זאת תשובה מאוד ש רמת השרון?

 15 אבל גם המשכורות עולות. נורית אבנר: ’גב

 16 5468-לא, לא, זה לא קשור לעדכון משכורות. נורית, ב ד אבי גרובר:”עו

 17 ולא היה,  ומשהו אלף שקל 344איציק הוכברגר היה ראש עיר, המשכורת הייתה 

 18 אלף שקל? 322, אצל איציק הוכברגר היה 322לא היה, היה  מר גיא קלנר:

 19 אלף שקל. 346היה  גרובר: ד אבי”עו

 20 , 5468-ב 346 מר גידי טביב:

 21 ,60-וכמה ב מר גיא קלנר:

 22 )מדברים ביחד(

 23 אבל היה חצי לשכה שם.  ד אבי גרובר:”עו

 24 מה היה התקן? ד עידן למדן:”עו

 25לא היה  62-אלף, ב 034היה  60-אני יכול להגיד לך בכסף. ב מר גידי טביב:

 26 היה, 

 27 תה סגורה שנתיים.הלשכה היי ד אבי גרובר:”עו
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 1 בסדר, אז היה אצל שירה. מר גיא קלנר:

 2 מה זה היא הייתה סגורה? שירה אבין: ’גב

 3 לשכת ראש העיר עצמה הייתה סגורה. ד אבי גרובר:”עו

 4 כי התייעלנו, אבי, התייעלנו.  שירה אבין: ’גב

 5 )מדברים ביחד(

 6 פחות כסף.  ד עידן למדן:”עו

 7 והייתה פקידה אחת. שירה אבין: ’גב

 8 פחות כסף.  ד עידן למדן:”עו

 9שהייתה שלי והיא נשארה. זהו, לא לקחנו עוד פקידות. מה  שירה אבין: ’גב

 10 לעשות? ככה עבדנו. זאת האמת. 

 11 בקיצור היה. לתשובתך היה. ד אבי גרובר:”עו

 12 לא היה. מר גיא קלנר:

 13 מה לא היה? ד אבי גרובר:”עו

 14 )מדברים ביחד(

 15לא ת ראש עיר. ראש עיר, עם כל הכבוד, יש תקנים בלשכ ד אבי גרובר:”עו

 16 ועם רל"ש אחד. מה לעשות? יעבוד פה עם מזכירה אחת

 17 חלילה.  מר גיא קלנר:

 18 )מדברים ביחד(

 19 .אתה מדבר על רצינות? סליחה מר רפאל בראל:

 20 לשכת ראש עיר,  ד אבי גרובר:”עו

 21זה לא אני מבקש ממך תחזור בך אם אתה אומר  סליחה, מר רפאל בראל:

 22 זה לא יותר רציני מאחרים. תסלח לי.ציני. אצלך זה יותר רציני מאחרים? היה ר

 23 רפי, אני מאמין שכן ואין לי מה לחזור בי. ד אבי גרובר:”עו

 24 מה לעשות? אני חושב שלא. מר רפאל בראל:

 25 לשכת ראש עיר תפקידה, ד אבי גרובר:”עו

 26 אתה יכול להגיד כן ואני אגיד לא עד מחר בבוקר. מר רפאל בראל:

 27 אז אמרתי כן,  ד אבי גרובר:”עו
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 1 .322-זה רחוק מאוד מ 034 מר גיא קלנר:

 2 כי היה המקרה, גיא, זה לא דומה.  מר יעקב קורצקי:

 3 )מדברים ביחד(

 4 אלף שקל בשנה, נו באמת. 044מזכירה אחת לא עולה   ד אבי גרובר:”עו

 5כבר  06-ב. 65, 68גיא, אתה רוצה אינדיקציה, אם אתה תלך  מר יעקב קורצקי:

 6 קרה איזה משהו קיצוני ברמת השרון.

 7 טוב חבר'ה,  ד אבי גרובר:”עו

 8 .322לא היה  מר גיא קלנר:

 9 .346היה  מר יעקב קורצקי:

 10 פעם אחת. מר גיא קלנר:

 11, גיא, אם אתה רוצה לדעת נתונים אמיתיים. 5465-תבדוק ב מר יעקב קורצקי:

 12 לא סתם,

 13 א הגיע לסכומים האלה.זה ל 5466-גם בתקופה, גם ב ד עידן למדן:”עו

 14, 68-רוצים באמת נתונים אמיתיים לכו לעידן, אם אתם  מר יעקב קורצקי:

 15 כי קרה פה משהו. 60-ללכת ל. אי אפשר 5465ואם אתם רוצים 

 16 מה זה קרה?  מר גיא קלנר:

 17 )מדברים ביחד(

 18 .5460-קרה משהו ב מר יעקב קורצקי:

 19 רל"ש. וואו.שתי מזכירות, עוזרת ראש עיר ו ד אבי גרובר:”עו

 20 אבי, מר גיא קלנר:

 21 איזה טירוף של משרות, אפשר לחשוב מה הולך פה.  ד אבי גרובר:”עו

 22 שירה ניהלה את העירייה בהרבה פחות. מר גיא קלנר:

 23 ככה זה היה נראה. ד אבי גרובר:”עו

 24 )מדברים ביחד(

 25תגיד חסכו, אל תחפש תמיד מה לא היה טוב. כי אבי גרובר,  שירה אבין: ’גב

 26 רק אתה עושה דברים טובים, אתה עושה הרבה דברים לא טובים קודם כל, לא 

 27מה הדברים הטובים שאת עשית כשהיית ממלאת מקום  נורית אבנר: ’גב
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 1 שאת עשית.ראש העיר? בואי תפרטי לנו מה הדברים הטובים 

 2 )מדברים ביחד(

 3 אפשר לחשוב. מה עשית? נורית אבנר: ’גב

 4 מיליון שקל בתקציב. 2רעון של היא גם עשתה ג ד אבי גרובר:”עו

 5 ,אפשר לחשוב נורית אבנר: ’גב

 6 תגיד היא כיסתה על הגירעונות שהיו לפני. שירה אבין: ’גב

 7 לא כיסית. ד אבי גרובר:”עו

 8 יותר נכון. שירה אבין: ’גב

 9 הגדלת אותם. ד אבי גרובר:”עו

 10 לא כיסיתי. בסדר.  שירה אבין: ’גב

 11 , ₪מיליון  2עשית גרעון של  ד אבי גרובר:”עו

 12 דברים שאת עשית בשנתיים, 2בואי תגידי, תתני לי  נורית אבנר: ’גב

 13 די, נורית.  מר גיא קלנר:

 14 תתביישי לך. שירה אבין: ’גב

 15 את תתביישי.  נורית אבנר: ’גב

 16 , די.די, נורית באמת מר גיא קלנר:

 17מה את שמה אותה עכשיו במבחן מה היא עשתה, מה היא  מר גיא קלנר:

 18 לא עשתה?

 19 לא, שלא תתחיל, נורית אבנר: ’גב

 20 בקיצור לשכת ראש עיר עם שתי מזכירות, ד אבי גרובר:”עו

 21 )מדברים ביחד(

 22נורית, היא עשתה הרבה מאוד. זה לא מכובד מה שאת  מר גיא קלנר:

 23 עושה, היא עשתה הרבה דברים. 

 24 לא בזכותך, גב' נורית אבנר, תירגעי. :שירה אבין ’גב

 25יש לי תחושה שהולך פה פיליבסטר, אני לא יודע  :מר אהרון אלמוג אסולין

 26 למה. 

 27 לכן אני רוצה להגיד משהו. רבותי, מה אנחנו עושים פה?  מרק מימוני: ’פרופ
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 1 רוצים להצביע.  ד אבי גרובר:”עו

 2בלילה  5-דקה. אני חוזר ממילנו שהייתי הבוקר, קמתי ב מרק מימוני: ’פרופ

 3ואני רוצה להגיד לך, אבי, שאני  מה לעשות?ובאתי כי זה עניין אותי מה שקורה פה, 

 4 לא מבין אותך. למה? תראה, אם אני,

 5 עוד לא סיימתי לדבר, אבל בסדר, אני אקשיב לך.  ד אבי גרובר:”עו

 6 אני יכול לשתוק, מרק מימוני: ’פרופ

 7 לא רוצה שתשתוק, אבל כאילו, ד אבי גרובר:”עו

 8שתדבר לפני. אני  בודאני בהחלט יכול לתת לך את הכ מרק מימוני: ’פרופ

 9 מתנצל אם אני תפסתי את הזה,

 10לא, אני פשוט רוצה להתייחס בצורה מסודרת לבקשות  ד אבי גרובר:”עו

 11 שהיו פה לקיצוצים ואני רוצה להסביר למה אנחנו לא יכולים לקצץ שמה.

 12 אוקי. ואני אומר לך שאני לא מבין אותך.  מרק מימוני: ’פרופ

 13 כן, למה? ד אבי גרובר:”עו

 14תראה, אם אני משווה את השלטון הלאומי והשלטון  מרק מימוני: ’רופפ

 15 המקומי, ביבי לא יכול להישאר, כמה שהוא רוצה וכמה שהוא מתאמץ בלי, 

 16 )מדברים ביחד(

 17אני אומר שביבי לא יכול היה להישאר אם אין לו רוב. זה  מרק מימוני: ’פרופ

 18קציב. אתה לא יכול לנהל את הבעיה המרכזית שלך, אין לך רוב כדי להעביר את הת

 19 העיר לדעתי בלי רוב. 

 20זה לא בעיה שלו, זה בעיה של העיר. זה ההבדל, זה הבעיה  נורית אבנר: ’גב

 21של העיר. אנחנו שוכחים שאנחנו פה בשביל התושבים שלנו, אנחנו לא פה בשביל 

 22 אבי גרובר, אנחנו פה בשביל התושבים. סליחה. 

 23מנהל ככה את עיריית  רים הכי טובים בארץאחד מראשי הע מר יעקב קורצקי:

 24 כבר המון שנים. חולון

 25אני מר קורצקי וגם נורית, אתם רוצים לסתום לי את הפה?  מרק מימוני: ’פרופ

 26 רוצה להגיד שצריך לטפל בשורש הבעיה. 

 27 זה מאוחר. שירה אבין: ’גב
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 1 לא בטוח, שום דבר לא מאוחר. מרק מימוני: ’פרופ

 2 עזוב מרק. מר טל עזגד:

 3 )מדברים ביחד(

 4נראה לי שאם אנחנו רוצים לקדם עניין רציני כמו תקציב  מרק מימוני: ’פרופ

 5העירייה, כדי שאתה תחזיר את האמון שאבד, אמרתי לך את זה כמה פעמים יש לנו 

 6בעיה עם אמון, אתה שמעת את זה כמה פעמים. ולכן אני אומר שהדיון שלנו הוא, 

 7אובסולט, כלומר הוא לא בא בחשבון, אנחנו עוסקים בשטויות. יש מילה בצרפתית 

 8לפי דעתי אנחנו לא רוצים לאשר תקציב שזה דבר הכי חשוב בעירייה, כמו בשלטון 

 9 הלאומי, לא המקומי.

 10מאוד תן לנו את הצ'אנס לעשות את זה. במקום זה אתה מביא כמה תיקונים מאוד 

 11 קטנים, 

 12 זה מה שהם ביקשו. נורית אבנר: ’גב

 13 מאוד לא רלוונטיים. מרק מימוני: ’פרופ

 14 זה מה שהחברים ביקשו.  ד אבי גרובר:”עו

 15 הם ביקשו. נורית אבנר: ’גב

 16 רק שנייה. וזה לא מעניין אותנו. זה הכול. מרק מימוני: ’פרופ

 17אוקי. אני רוצה להגיד לך תודה על מה שאמרת עכשיו, כי זה  ד אבי גרובר:”עו

 18עכשיו אני רוצה להגיד לך  הוא לא על סעיפים.ייני, מראה שכל הדיון פה הוא לא ענ

 19החוק קבע שכנסת ברגע שאין רוב בתוך משהו, ההבדל בין נתניהו לראש העיר, 

 20, הכנסת המועצה, הכנסת מתפזרת. באותו רגע שמצביעים אי אמון בראש הממשלה

 21מתפזרת. ברשויות מקומיות אין אי אמון בראש העיר. היו רוצים לעשות אי אמון 

 22 ראש העיר, היה מנגנון כזה. לא עשו. לא עשו את זה בכוונה.ב

 23עכשיו אתם בקטע האישי למשל הלכתם על הראש שלי, לקחתם לי את יו"ר הועדה 

 24 8-המקומית. איזה יופי. כנסת ישראל הייתה צריכה, תקשיב, אין חוק שעובר ב

 25חודשים במדינת ישראל חוץ מלהחזיר את אבי גרובר לתפקיד יו"ר הועדה 

 26 מקומית, ותאמין לי שלחבר'ה בירושלים יש להם עוד כמה דברים להתעסק איתם. ה

 27 תאמין לי זה לא מעניין אף אחד שמה. מרק מימוני: ’פרופ
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 1 אז וסידרו את זה. תקרא את הפרוטוקול של הישיבה. ד אבי גרובר:”עו

 2 תקרא את הפרוטוקול, 

 3 לסיכום,  מרק מימוני: ’פרופ

 4אגיד לפרוטוקול את הדברים שיש לי להגיד על מרק, אני  ד אבי גרובר:”עו

 5הדברים שאנשים צריכים, אחרי זה שהם קוראים, מי שקורא, תקרא את 

 6 ,הפרוטוקול דיון של הועדה בכנסת, הם אומרים במפורש שהם שומעים את זה

 7 )מדברים ביחד(

 8חשוב לי להגיד את הדברים הבאים לפרוטוקול. מעבר לשתי  ד אבי גרובר:”עו

 9עוזר ראש עיר, ותאמין לי שעוזרת ראש עיר עובדת, אני לא משווה אותה  מזכירות,

 10בסדר? לא משווה אותה, לא אומר אם מישהו מקודם עבד באף אחד אחר שהיה פה. 

 11 טוב או לא עבד טוב, זה לא העניין עכשיו. 

 12 לורד אנחנו נצביע בעד תוספת, מר טל עזגד:

 13ת השעות והרצינות של עובדת מבחינעוזרת ראש העיר  ד אבי גרובר:”עו

 14 העבודה שלה והדברים שהיא עושה, אני אומר לך, 

 15 אתה מדבר על שירלי? מרק מימוני: ’פרופ

 16 לא, על ורד. על הלשכה שלי עכשיו. ד אבי גרובר:”עו

 17 אוקי. מרק מימוני: ’פרופ

 18על הלשכה שלי עכשיו. זה ורד. שתי מזכירות, תאמין לי, אין  ד אבי גרובר:”עו

 19תי, כי אתה פשוט לא נמצא פה ביום יום. היקף הפניות שיש ללשכת לך מושג, אמי

 20ראש העיר ההיקף הוא אדיר, ושתי מזכירות זה טיפה בים, זה מזכיר ומזכירה, זה 

 21טיפה בים לעומת העומס האדיר שיש לשכת על ראש העיר. שתי מזכירות, מזכיר 

 22 שני תקנים של מזכירה.ומזכירה. 

 23הרבה יותר טוב אם היית מרוויח את האמון של  היית יוצא מרק מימוני: ’פרופ

 24 כל החברים,

 25דבר גם יש פה עניינים של, אני מבקש לסיים כי בסופו של  ד אבי גרובר:”עו

 26למזכירות, גם יש מאחורי כל המילים היפות האלה גם יש עיקרון. עכשיו מעבר 

 27שבי לרל"ש ולעוזר שכולם, תאמינו לי, עובדים מאוד קשה ולתת המון שירות לתו
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 1השוטף רמת השרון ולנהל את כל העירייה ובסופו של דבר מי שאחראי על הניהול 

 2של כל העיר זה ראש העיר, אין מה לעשות, אוקי? אני מזכיר לכם שגם אין סגן שני, 

 3הרי רוב הסיכויים שאם הייתי לארג' על הסגן השני לא הייתי במצב שאני נמצא בו 

 4סכון אנחנו חוסכים הרבה מאוד כסף בזה עכשיו, אוקי? אז אם אתם מדברים על ח

 5 שאין סגן שני. 

 6 לא היה לך את מי לצרף. מר גיא קלנר:

 7 אם לא הייתי מפטר אותו הוא עדיין היה סגן. ד אבי גרובר:”עו

 8 הוא לקח לו סמכויות.  מר טל עזגד:

 9 פיטרת אותו מלילה ללילה, נו. מר גיא קלנר:

 10חתונה מדברים עכשיו על בסדר, אבל עובדה, שורה ת ד אבי גרובר:”עו

 11עכשיו לשכת ראש העיר עובדים תקציב, לא על זה. כרגע מהבחינה הזאת אני חוסך. 

 12מינץ אצלי או לא? לא אצלי? בנצי אצלי או שם מעבר לזה, תקנו אותי אם אני טועה, 

 13 לא? 

 14 לא. רק אני.  רות גרונסקי: ’גב

 15על מי א יודע אין לך בכלל את האנשים האלה, אתה אפילו ל מר גיא קלנר:

 16 אתה משלם, נו באמת.

 17זה זהו. אוקי. אז סבבה, זה לשכת ראש העיר. בסדר?  ד אבי גרובר:”עו

 18המשכורות, זה מה שהוצאתי, זה הכול. פעולות מנכ"ל, בין השאר יש שם את 

 19חושב כנראה חלקית קייטנת העובדים, אנחנו עושים את קייטנת האלופים שגם זה 

 20 בתור לשכת מנכ"ל. 

 21 אנשים לא יודעים מה זה קייטנת האלופים. גרונסקי: רות ’גב

 22כל הדברים האלה קייטנה לילדים בעלי צרכים מיוחדים.  ד אבי גרובר:”עו

 23שההוצאות האלה יקרות וחייבים  ועוד כל מיני דברים שקורים במהלך השנה

 24איזשהו מקור לשלם את הדברים האלה. הקטע הזה מאוד שקוף וחברי המועצה פה 

 25אתה רואה שאומרים ת לגזבר ולבקש ממנו לראות את הכרטיסיה, אבל יודעים ללכ

 26שהתקציב לא שקוף אבל יודעים אם היה מיתוג או לא היה מיתוג וכמה היה 

 27 כל בקשה,המיתוג, כל הנתונים חשופים. 
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 1 איזה נתונים חשופים? מר גיא קלנר:

 2 )מדברים ביחד(

 3, הניסיון מראה לכן לשכת המנכ"ל שמנו את הסכום הזה ד אבי גרובר:”עו

 4 052שצריך את הסכומים האלה וככה זה עובד בתוך עבודה. אנחנו מדברים על 

 5שמיועדים לכיבוד וכל מיני דברים  ₪אלף  044תקציב ואנחנו מדברים על  ₪מיליון 

 6שקשורים בישיבה, הרבה מאוד דברים קטנים שמצטברים במהלך השנה שזאת 

 7 הוצאה שצריך לעשות פה. אוקי? 

 8וזה כולל בתוכו,  ₪מיליון  6.6-ברות, שנה שעברה ההוצאה הייתה קרוב לפרסום ודו

 9גידי, מה כולל בדיוק הפרסום ודוברות הזה? שזה גם אספנו את זה ממלא סעיפים 

 10היה מפוזר בהמון סעיפים. זה היה מפוזר בהמון סעיפים,  הדבר הזה, נכון גידי?

 11פרקים בנפרד הנושא של שזה לא היה מופיע בכל מיני אספנו את זה לסעיף אחד 

 12 הפרסום. כדי שזה לא יהיה ככה אספנו את זה לסעיף אחד ושמנו. 

 13. מבקשים מאתנו ₪אלף  144-מיליון, הורדנו את זה ל 6.6בשנה שעברה זה היה 

 14תרבות פנאי, . צריך לפרסם מכרזים, צריך לחלק את החוברת 644-להוריד את זה ל

 15 ה,כל הדברים האל

 16 ציא דברים נוספים בשנת בחירות. בחייאת, נו אבי.צריך להו מר גיא קלנר:

 17זה הלך ככה. קהילה ושגרה בחרום, פרויקט מאוד מאוד  ד אבי גרובר:”עו

 18שבנו פה ברמת השרון עם מתנדבים ואנחנו רוצים להרים פה את הפרויקט יפה 

 19. אני לא מבין ₪אלף  524המאוד יפה הזה שאנשים עבדו עליו שנה ורבע והוא עולה 

 20 ה הפך להיות איזה סדין אדום פה, אני פשוט לא מצליח להבין. זלמה 

 21סעיף תקציבי של יש לך סעיף תקציבי בהתנדבות.  ד עידן למדן:”עו

 22 ההתנדבות בקהילה.

 23 פרויקט יפה מאוד,  ד אבי גרובר:”עו

 24תשים את זה בסעיף התקציבי בקהילה או בסעיף התקציבי  ד עידן למדן:”עו

 25 .של הביטחון ותן לזה ביטוי

 26 )מדברים ביחד(

 27 תרחיב את הפעילות, תייעל את הפעילות.  ד עידן למדן:”עו
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 1 אתה מבין שאתם מתעסקים בכותרות ולא במהות?  ד אבי גרובר:”עו

 2 בעלי תפקידים,  3ולא לשים עוד  ד עידן למדן:”עו

 3זה הקהילה בשגרה וחירום. הוצאות אני עוד לא סיימתי.  ד אבי גרובר:”עו

 4. אנחנו מבקשים לקצץ פה 044, ביקשו לקצץ 2,844שמנו שמה , ארגוניות ומשפטיות

 5, 044זה מה שנשאר לנו לקצץ. סימון כבישים, ביקשו לקצץ כי זה מה שצריך.  664

 6מצב של הכבישים ברמת האנחנו מקבלים את זה. אחזקת כבישים, עם כל הכבוד 

 7כסף הזה ואם אנחנו לא נשים את השאנחנו צריכים את הכסף הזה הוא כזה השרון 

 8ומישהו אחר יפצע או יקרה משהו אני לא לוקח את זה על המצפון שלי, ולכן את 

 9הסעיף הזה אני חושב שזה מיותר, בטח כשיש לנו מקור אחר להוצאות האחרות 

 10 שיש. 

 11אלף, בוא נודה בזה, זה קטע פוליטי, אבל אתה יודע  64תרבות תורנית ביקשו 

 12אלף. וטיולי מורשת  64אלף, נותנים  64אז ביקשו לא רוצה להתווכח,   משהו?

 13שכנראה ראו את המילה מורשת אז מיד אמרו בואו נחתוך במורשת, זה בא מול 

 14 סעיף של הכנסות. 

 15 ידוע. מר גיא קלנר:

 16את הסעיף של הכנסות לא נגעו בו אבל הורידו בהוצאות.  ד אבי גרובר:”עו

 17 מה זה אומר? 

 18 מורשת ביחד.כי סעיף הכנסה תרבות תורנית ו מר גיא קלנר:

 19 לא.  ד אבי גרובר:”עו

 20 בהכנסה הם ביחד. מר גיא קלנר:

 21 )מדברים ביחד(

 22שקל לטיול אבל הוא  644אבל בהוצאה נגעת, בן אדם משלם  ד אבי גרובר:”עו

 23הוצאה. לא יוכל להיכנס לכל האתרים שהוא שילם עליהם כי לא אישרו את כל ה

 24צריך לקצץ בהכנסה ולמעשה ולכן זה לא הגיוני, אם אתה מקצץ בהוצאה אתה גם 

 25 כשיו אני אומר לך ככה, ע לא עשית כלום.

 26 )מדברים ביחד(

 27עכשיו אני אגיד לך מה אני אעשה, מרק, אני מבין שהסעיף  ד אבי גרובר:”עו
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 1שהתמונה לא של הארכיון והמורשת הוא מאוד מאוד חשוב, בסדר? אני מבין 

 2אלף שקל האלה,  644-ת התירטב אז אני לא רוצה שהתמונה תירטב, אני אחזיר א

 3מיליון ואנחנו נקצץ בפרסום  6.764אלף שקל, זה יהיה  644-בסדר? אני מחזיר את ה

 4 אלף. 344, זה יהיה 144אלף. זה לא יהיה  644ובדוברות עוד 

 5 אבל אתה מנסה כל הזמן שאנחנו נצביע, מרק מימוני: ’פרופ

 6 אתה מוזמן.  בוא, יש הצעה. אתה רוצה להצביע בעדה? ד עידן למדן:”עו

 7 זה הצעה, זה הצעה שאני מעמיד להצבעה. ד אבי גרובר:”עו

 8 )מדברים ביחד(

 9אני רוצה שני משפטים. יש לך מנהג קבוע לבעוט בכל דלי  מר גיא קלנר:

 10באה אופוזיציה אחראית, ציבורית, עם ידיים נקיות כלפי הציבור, שנקרה בדרכך. 

 11 סעיף הירידה בהוצאות,

 12 )מדברים ביחד(

 13סעיף הירידה בהוצאות הוא לא פחות חשוב. אנחנו לא  קלנר:מר גיא 

 14 חושבים שצריכים להיות ההוצאות האלה. 

 15 )מדברים ביחד(

 16וכשביקשנו להוריד אותם עמדנו מאחוריהם עם תפיסה  מר גיא קלנר:

 17מגובשת, ולכן אי אפשר ללהט בין שני הסעיפים. ואתם כרגיל צריכים לתת מכה 

 18 בדלי בכל מקום שאפשר.

 19 רים ביחד()מדב

 20לכן היינו צריכים לשבת בוועדת תקציב מסודרת, יושבים,  מר יעקב קורצקי:

 21מגיעים להבנות כמו אנשים מלבנים את העניינים, זה אומר ככה, זה אומר ככה, 

 22 מבוגרים.

 23קח את הנייר כמות שהוא, תאשר העצה שנתנו לי  יעקב,  ד אבי גרובר:”עו

 24משהו אני יכול לאשר את זה כמו שזה, אותו, יהיה בסדר. עכשיו אני אומר לך 

 25אלף,  54אלף, פה  24תהיה חריגה פה ויהיה בסדר. בסדר?  להביא את זה כמו שזה

 26היינו שם על השקל, עבדנו וכמה אלף?  644בפלוס של  5467. אנחנו סיימנו את 84פה 

 27מאוד קשה לעמוד בתקציב הזה. כשאני שם פה מספרים זה אחרי עבודה מאוד 
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 1אלף,  044אלף, תעביר  644המספרים. הקטע הזה של יאללה, תעביר  מאוד קשה על

 2 זה לעשות בדיחה,אלף,  844תעביר 

 3 אתה עושה בדיחה. אתה עושה בדיחה.  מר גיא קלנר:

 4 )מדברים ביחד(

 5אני אני לוקח מאוד ברצינות את המספרים שכתובים פה.  ד אבי גרובר:”עו

 6, אני לא הולך להעיף אף ₪אלף  664לא אספר סיפור שבלשכת ראש העיר אני מקצץ 

 7לא מעיף את האנשים האלה שעובדים מאוד קשה בלשכת ראש העיר. מ אחד הביתה

 8האנשים האלה עובדים מאוד קשה לתת שירות לתושבי רמת האנשים הביתה. 

 9שלשכת המנכ"ל בסכום הזה, מי שרוצה לבדוק אותה יכול עד השרון וכשאני יודע 

 10מאוד קשה פה על הרבה מאוד דברים ואנחנו  מחר לבדוק אותה, עושה עבודה

 11אלף שקל למימון הרבה מאוד פעולות וכל אחד מהסגנים פה שהוא  044צריכים 

 12, נכון היה חצי מיליון שקל לפעולות של לשכות סגנים לכל אחד? היה חצי היה

 13 מיליון שקל, כל סגן היה לו חצי מיליון שקל. בסדר?

 14 .463. ביחד 634ביחד  ד עידן למדן:”עו

 15 )מדברים ביחד(

 16 .634. זה היה נראה כמו חצי מיליון, 634 מר יעקב קורצקי:

 17. אבל היו שמה, והכסף הזה 634, אוקי. סליחה, טעות שלי ד אבי גרובר:”עו

 18צריך אותו כמו שאמרתי לקייטנות ועוד הרבה מאוד דברים אחרים ואם אנשים 

 19 רוצים לעקוב אחרי מה שקורה שמה,

 20 את זה ברווחת עובדים.שים  ד עידן למדן:”עו

 21 )מדברים ביחד(

 22אז יושבים פה אנשים שרוצים להיות ראש העיר הבא של  נורית אבנר: ’גב

 23 רמת השרון, הם לא רוצים שראש העיר הנוכחי ימשיך להיות ראש העיר, 

 24 )מדברים ביחד(

 25 שלא יעבור התקציב, נורית אבנר: ’גב

 26 נורית, את פרשנית, מר גיא קלנר:

 27 . למה אתה פרשן? אתה יותר חכם ממני? אני פרשנית נורית אבנר: ’גב



 40-3666868חברת איגמי,                                                                                                                                   

 עיריית רמת השרון

 52.8.5463מיום  06מן המניין מס' שלא פרטיכל מליאה 

 

 84 

 1 לא, מר גיא קלנר:

 2 הופסקה לכמה דקות לבקשת ראש העירהישיבה ***

 3לאחר הפסקה קטנה מאחר שבאמת העיר הזאת מאוד  ד אבי גרובר:”עו

 4וחשוב לי שגם יהיה תקציב השנה, אני מקבל את ההצעה שלכם כמות  חשובה לי

 5 מי בעד? ספות. מיליון תו 6.764שהיא ומביא אותה להצבעה. כמו שאמרתי זה 

 6 אמרת שזה לא רציני, מר גיא קלנר:

 7 נכון.  ד אבי גרובר:”עו

 8 אתה תסתדר עם זה? מר גיא קלנר:

 9. הצעת התקציב 6. מי נגד? 6 כן, אני אסתדר עם זה. מי בעד? ד אבי גרובר:”עו

 10 לא עברה. 

 11 אמרתי לך את זה.  אתה רואה? מר יעקב קורצקי:

 12 )מדברים ביחד(

 13 

 רגיל וכ"א לא עברה.  .502ב לשנת הצעת התקצי החלטה:

 14 

 , בהתאם לתזרים הצפוי5דיון בהצעה לתוכנית רבעון  –תקציב פיתוח  .5

 15 

 16לא גמרנו, יש את הפיתוח את הרבעון השני, זה יכול לקחת  ד אבי גרובר:”עו

 17 שנייה. 

 18 אני חייב ללכת. מר טל עזגד:

 19 מה אני אגיד לך? ד אבי גרובר:”עו

 20 מיד נגמור.לו להציע ותן  מרק מימוני: ’פרופ

 21אנחנו בישיבה הקודמת אישרנו את התב"רים של הרבעון  ד אבי גרובר:”עו

 22, מה שאומר ₪ מיליון 64עד לרגע זה ההכנסות בהשבחה בפועל הן כמעט הראשון. 

 23שבגדול את הסכום שייעדנו ברבעון הראשון אנחנו כבר כיסינו. זאת אומרת כל מה 

 24 ל זה הכנסה.ששמנו ברבעון הראשון יש לנו מו

 25 מיליון 1ובתיעול כשהרבעון הראשון הסכום היה  ₪ מיליון 7בסלילה זה קצת מעל 
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 1, זאת אומרת אנחנו בסך הכול די, ההכנסות של מה שצפינו מיליון 8.886ובתיעול זה 

 2כבר נכנסו לתוך הקופה. מאחר והרבעון השני כולל גם שיפוצים ברבעון הראשון 

 3הוז, בטיחות מוסדות חינוך, מתקני משחקים, המעונות בדב במוסדות חינוך, 

 4 מזגנים לבתי הספר, אישורי בטיחות לאולמות ספורט, גם בית הספר במורשה

 5לעוד והקמת מגרש האימונים במורשה, אני מבקש עכשיו לקבל את האישור שלכם 

 6 רבעון אחד של תב"רים, בהתאם לאותה טבלה שהייתה בישיבה הקודמת. 

 7 בלה? איזה ט שירה אבין: ’גב

 8 היא לא נשלחה. ד עידן למדן:”עו

 9שחלק  מיליון 63אמרנו עוד פעם זה יוצא סך הכול בהשבחה  ד אבי גרובר:”עו

 10 מזה זה גם בית הספר במורשה,

 11 הבית ספר במורשה אישרנו, שירה אבין: ’גב

 12 אז אני אומר שאישרנו,  ד אבי גרובר:”עו

 13 .04אישרנו  ד עידן למדן:”עו

 14 .04 אישרנו שירה אבין: ’גב

 15. סך הכול בהשבחה מיליון 0אז כרגע אנחנו ברבעון השני יש  ד אבי גרובר:”עו

 16לשיפוצי  מיליון 0, כשמתוך זה הסעיפים הגדולים זה 63,044ברבעון השני זה יוצא 

 17להקמת מגרש האימונים  8,544-לבית הספר במורשה ו מיליון 0מוסדות חינוך, 

 18 ים, על מכרזים, במורשה. כדי שנוכל להתחיל לעבוד על תכנונ

 19 איפה המגרש במורשה?  שירה אבין: ’גב

 20ליד הסינטטי. אז אני מסביר עכשיו, אני מסביר. איפה  ד אבי גרובר:”עו

 21כדי שנוכל לצאת עם התב"רים וכל הולך לקום בית ספר, שהיום המגרש אימונים 

 22 העבודות והמכרזים,

 23 ?מיליון 0 מה מסגרת הסך הכול? מר אהרון אלמוג אסולין:

 24הסך הכול של הפרויקטים, התב"רים שאנחנו מבקשים  ד אבי גרובר:”וע

 25 כרגע,

 26 של הרבעון השני. שירה אבין: ’גב

 27 של הרבעון השני בלבד, ד אבי גרובר:”עו
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 1 ?מיליון 0 מר אהרון אלמוג אסולין:

 2שזה קצת יותר מהרבע, אבל ברבעון השלישי  63,044לא,  ד אבי גרובר:”עו

 3 ום יחסית. והרביעי כבר כמעט ואין כל

 4 אין כלום בהכנסות או אין כלום, מר אהרון אלמוג אסולין:

 5 רבעון רביעי אין בכלל. אם אתה זוכר את הטבלה, ד אבי גרובר:”עו

 6 אני זוכר,  מר אהרון אלמוג אסולין:

 7 אז רבעון רביעי לא שמנו כלום, אפס. אין בכלל. ד אבי גרובר:”עו

 8 )מדברים ביחד(

 9 א, אבל ההכנסות, רק הסעיף הכנסות לא ברור.ל מר אהרון אלמוג אסולין:

 10, נכון? זה לא כולל היום, זה ליום 58-עד רגע זה, עד ה ד אבי גרובר:”עו

 11 . ₪ מיליון 64חמישי, נכון? ליום חמישי ההכנסות בהיטלי השבחה הם כמעט 

 12 )מדברים ביחד(

 13 אמרנו שזו אותה טבלה. ד אבי גרובר:”עו

 14 ה לנו הכנסות. אין בעיה.אבל תרא מר אהרון אלמוג אסולין:

 15 אז הראיתי לך.  ד אבי גרובר:”עו

 16תרשה לי. יש פה עירוב תחומים. יש פה עירוב  מר אהרון אלמוג אסולין:

 17תחומים כי לצד ההכנסות הצפויות שהיו לפני חודש, שלושה שבועות, אני כבר לא 

 18הכנסות  זוכר, מה מתוך זה כבר סומן, נצבע, לא יודע איך תקרא לזה, ומה מתוך זה

 19. זה לא נהיר מספיק ממה שאמרת מיליון 63צפויות ריאליות כדי שנחליט על אותם 

 20 עכשיו, וזה לא כדי להכביד, תאמין לי.

 21 אהרון, אני הכי ברור בעולם.  ד אבי גרובר:”עו

 22 לא כל כך. מר אהרון אלמוג אסולין:

 23 אנחנו צבענו בישיבה הקודמת שורה של תב"רים שקראנו ד אבי גרובר:”עו

 24, בתיעול 0,024, בסלילה 66,774להם רבעון ראשון. אלה יצאו בסך הכול בהשבחה 

 25זה אישרנו. אמרנו שכל פעם נתקדם לפי הכסף שנכנס. נכנס . 5,524כלום ובחיצוני 

 26 בהשבחה,  מיליון 64

 27 . מיליון 63-ואתה מבקש אישור ל מר אהרון אלמוג אסולין:
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 1שני שמתחיל עכשיו, כשכל הזמן אני מבקש עכשיו לרבעון ה ד אבי גרובר:”עו

 2גם נכנסים כספים, אני מבקש כדי שאני אוכל להתחיל לאשר יציאה למכרזים, 

 3שכירה של מהנדסים, יועצים, כל הדברים האלה, אני מבקש לאשר את הטור 

 4 .5שכתבנו בטבלה שחולקה לכם בישיבה הקודמת כרבעון 

 5 וייעודם לעיון? אפשר לקבל את מספרי התב"רים מר אהרון אלמוג אסולין:

 6 קיבלת אותם. ד אבי גרובר:”עו

 7 לא באתי עם הטבלה מלפני חודש. מר אהרון אלמוג אסולין:

 8 )מדברים ביחד(

 9 נשאר אותו דבר. נורית אבנר: ’גב

 10לבית  מיליון 04אבל אני שואלת שאלה. אנחנו אישרנו  שירה אבין: ’גב

 11  הרבעון השני? בתוך התקציב של מיליון 0הספר. איך עכשיו פתאום יש עוד 

 12 ותקציב יועצים כבר נתנו. מר טל עזגד:

 13 .04זה לא  ד אבי גרובר:”עו

 14 אתה אמרת.  שירה אבין: ’גב

 15, אישרתם את 04-אנחנו פיצלנו את הסכום הזה של ה ד אבי גרובר:”עו

 16עכשיו אנחנו טוענים את התב"ר, אנחנו לא צריכים כרגע בתב"ר את כל התב"ר. 

 17 הכסף הזה.

 18האלה  04-אז ה מיליון 04אבל ברגע שאנחנו מאשרים  :שירה אבין ’גב

 19 .מיליון 04-מאושרים. אישרנו אותם כ

 20 אישרנו את התב"ר, עוד לא טענו אותו בכסף. ד אבי גרובר:”עו

 21אבל אתה לא צריך להביא את זה עוד פעם. אני לא מבינה.  שירה אבין: ’גב

 22 ?0, אז למה עכשיו להביא עוד פעם מיליון 04גידי, אישרנו 

 23 שירה, אני אסביר לך. ד אבי גרובר:”עו

 24 כי אתם ביקשתם, מר גידי טביב:

 25 שמה? שירה אבין: ’גב

 26אין בעיה גם כי ביקשתם להראות את זה בהצגה רבעונית.  מר גידי טביב:

 27 לאשר באופן שאת רוצה.
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 1יורדים עכשיו?  מיליון 0 04-, שנייה. מתוך ה04-אז מתוך ה שירה אבין: ’גב

 2 ם להגיד?זה מה שאתם רוצי

 3 מהשבחה,  65כשברבעון הבא זה עוד  כן. מר גידי טביב:

 4 )מדברים ביחד(

 5שלמשל מתוכו, במקרה  66,774-שב עוד דבר שחשוב להגיד  ד אבי גרובר:”עו

 6הזה ברבעון הראשון עוד לא היה כסף לבית הספר במורשה, אבל כשהרבעון הזה 

 7 . 63,044-זה בתוך ה 0-, ה63,044אנחנו אומרים סך הכול  0-אנחנו נאשר את ה

 8 אני הבנתי. שירה אבין: ’גב

 9ועכשיו אני מאשר עוד  0זה לא שאני מאשר עכשיו, אישרתי  ד אבי גרובר:”עו

 10 זה נכלל, אנחנו לא מספרים סיפור.  .63,044

 11  הבנו. תצביע. מר טל עזגד:

 12  זה מופיע פה. ד אבי גרובר:”עו

 13 )מדברים ביחד(

 14 יו?על מה מצביעים עכש מר גיא קלנר:

 15על התב"רים על הרבעון השני. על הטור של הרבעון השני.  ד אבי גרובר:”עו

 16 שמופיעים תחת רבעון שני. 

 17 )מדברים ביחד(

 18זה תב"רים שנצבעו עוד מקודם עם כל מיני דברים לפי  ד אבי גרובר:”עו

 19. 66,774בסך הכול בסכום של תב"רים שכבר אושרו חלק מהם וזה. אנחנו אישרנו 

 20, זאת אומרת כבר ומשהו 1,644ן ההכנסות למשל מהשבחה הם ברבעון הראשו

 21כמעט את כל הסכום של הרבעון הראשון כבר נכנס הכסף ואנחנו עכשיו מתחילים 

 22 את התב"רים, אני מבקש מכם עכשיו לאשר לי לטעון אותו לתוך התב"רים האלה. 

 23 אבל לא אישרנו את כל התב"רים האלה, ד עידן למדן:”עו

 24 אישרו את כולם, אישרתם לי את כל הרבעון הראשון. ד אבי גרובר:”עו

 25לא, לא נכון. אישרנו חלק מהתב"רים עפ"י בחירתך לפי  ד עידן למדן:”עו

 26 הכסף. 

 27אישרת  66,774-אישרנו את כל התב"רים האלה, את כל ה ד אבי גרובר:”עו
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 1 את כל הרשימה. ואני טוען עכשיו לתוך,

 2 לא.  ד עידן למדן:”עו

 3 אישרתם רבעון ראשון,  מה לא אישרתם? ד אבי גרובר:”עו

 4 )מדברים ביחד(

 5 אני אגיד לך, מר אהרון אלמוג אסולין:

 6 לא, לא נכון. ד עידן למדן:”עו

 7כששמת את התחזית השנתית וחילקת אותה  מר אהרון אלמוג אסולין:

 8אמרנו זה תיאורטי ולכן אמרנו כל רבעון הגזבר יגיד אם אכן לארבעה רבעים, 

 9אלה מתממשים או שהם עדיין במסגרת ההכנסה הכוללת. את מקורות ההכנסה ה

 10צפויים להיכנס ברבעון השני הם אכן מתממשים. זאת  58,1-זה לא שמענו, האם ה

 11 השאלה ועל זה אנחנו רוצים תשובה.

 12אז כמו שראש העיר פירט קודם, נכון ליום חמישי הוא פירט  מר גידי טביב: 

 13ן הראשון, החלוקה היא רבע, רבע, והסביר שמתוך, אם תסתכל בטור של הרבעו

 14 רבע, רבע. 

 15 מאה אחוז. מר אהרון אלמוג אסולין:

 16 66בפועל ברבעון הראשון בהשבחה כמו שאתה רואה  מר גידי טביב:

 17 ומשהו. מיליון 7נכנס  1-ומשהו. בסלילה נכנס מתוך ה 1, נכנס מיליון

 18 .544כמעט  7 ד אבי גרובר:”עו

 19 .8,544או  8,644כן. ובתיעול  מר גידי טביב:

 20  זה רבעון ראשון. מר אהרון אלמוג אסולין:

 21 זה רבעון ראשון, זאת אומרת שאנחנו די,  מר גידי טביב:

 22 אנחנו קצת פחות. מר אהרון אלמוג אסולין:

 23 אחוז. 32אחוז, כמה שזה,  14כן, בוא נגיד  מר גידי טביב:

 24 אוקי. מר אהרון אלמוג אסולין:

 25 ת שאפשר כבר לפנות לרבעון, אז זאת אומראוקי?  מר גידי טביב:

 26 עכשיו מה הצפי של הכנסה לרבעון השני?  מר אהרון אלמוג אסולין:

 27מה שאתה רואה בטור של, אותו דבר. אותו דבר. עכשיו  מר גידי טביב:
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 1 מיליון 62תראה, יכול להיכנס השבחה פתאום, להיכנס לא יודע מאיזה מקור איזה 

 2לכן אני אומר יפה אני מביא את המספרים, מא ויכול להיות שלא. מה אני אומר לך?

 3, זה מבוסס על מיליון 00אם אתה מסתכל על הסך הכול הצפי השבחה שנתי 

 4 רשימה. הקצב אני לא יכול כל כך לאמוד אותו, לכן חילקנו רבע, רבע, רבע, רבע.

 5 זאת אומרת שיכול להיות שאנחנו, מר אהרון אלמוג אסולין:

 6, אתה אומר אני מאשר את הרשימה של ואז אם לא יכנס מר גידי טביב:

 7 הרבעון השני, 

 8אחוז. מה ברבעון  54הרבעון הראשון אנחנו במינוס  מר אהרון אלמוג אסולין:

 9 השני?

 10 נכון. מר גידי טביב:

 11 אתה אומר, מר אהרון אלמוג אסולין:

 12נניח לא יכנס כלום ברבעון השני אז אנחנו לא נטען את  מר גידי טביב:

 13ה לנו מאיפה לטעון את הרשימה שתאושר עכשיו. לכן זה סוג התב"רים כי לא יהי

 14של לאשר את התקציב של הפיתוח לרבעון השני. כמו במונחים שנתיים אבל 

 15 במונחים של שלושה חודשים.

 16לא, אבל עוד פעם אנחנו רואים צפי של פרויקטים, אנחנו  ד אבי גרובר:”עו

 17קת הנדסה, אהרון, אתה רואים את היזמים פה עם היתרים שאנחנו בעבודה במחל

 18גם היית שמה, אתה ישבת עם האנשים. היזמים פה, היזמים פה והצפי ששם זוהר 

 19. עכשיו אם אני 84.7-, זה יקרה עד ה84.6-זה, עכשיו יכול להיות שזה לא יקרה עד ה

 20לא אראה שאני טוען את, שההכנסות בפועל, אתה רואה שההכנסות כמעט כיסו את 

 21חבל, בחודש הזה אפשר להתחיל יש עוד חודש, פשוט שון, ההכנסות של הרבעון הרא

 22 כבר לעשות עבודה על התב"רים האלה. 

 23ימים ואתה  2רבעון אנחנו מסיימים אותו עוד  מר אהרון אלמוג אסולין:

 24 אחוז. 54במינוס 

 25 בסדר, זה לפני החג,  ד אבי גרובר:”עו

 26 בסדר, בסדר. מר אהרון אלמוג אסולין:

 27 בית ספר קרית הצעירים בתב"ר? בית ספר החדש.איפה  ד עידן למדן:”עו
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 1 בית ספר מורשה קוראים לזה. רות גרונסקי: ’גב

 2 . 166בית ספר מורשה  ד אבי גרובר:”עו

 3 הכי אחרון, כמעט. רות גרונסקי: ’גב

 4 . מיליון 04שמה כבר אישרנו  ד עידן למדן:”עו

 5 נכנסים,אישרנו תב"ר. עכשיו אני מראה לך את הכספים ש ד אבי גרובר:”עו

 6 אני לא זוכר שהצבענו על כל התב"רים. אני לא זוכר.  ד עידן למדן:”עו

 7 הצבענו על התב"רים של רבעון ראשון. מר אהרון אלמוג אסולין:

 8 של רבעון ראשון.  שירה אבין: ’גב

 9 עכשיו הוא מבקש, מר אהרון אלמוג אסולין:

 10 זה אנחנו הבנו.   שירה אבין: ’גב

 11רבעון שני ואומר שההכנסות הצפויות הן תוצאה של  מר אהרון אלמוג אסולין:

 12 תחזית שנמצאת כאן.באמת תחזית שנתית ולאו דווקא 

 13ואתה רואה שברבעון הראשון אנחנו כמעט עומדים בזה,  ד אבי גרובר:”עו

 14 אנחנו מאוד קרובים לזה ויש עוד כמה ימים. 

 15ושב אם יורשה לי לתת את דעתי האישית. אני ח מר אהרון אלמוג אסולין:

 16ימים מסוף רבעון  2-לתכנן והי חופש פעולה לראש העירייה שצריכה להיות איזוש

 17אני חושב שזה יהיה נכון לאשר את התב"רים האלה. אבל אנחנו נצטרך להיות 

 18באמת עם אצבע על הדופק שאנחנו גם מצמצמים את הפערים של רבעון ראשון וגם 

 19איזשהו, זו דעתי האישית, לקראת האישור של הרבעון השלישי שאנחנו נמצאים ב

 20 אני אצביע בעד התב"רים האלה. אני אשאיר את זה כך.

 21שאנחנו כאן  מיליון 5,624נכנס כסף מרמ"י למשל היום  מר גידי טביב:

 22אישרנו שינוי מימון באולם קרית יערים. אז אפשר כבר לעדכן שבעצם התווסף, חזר 

 23ן את המספר של המימובבקשה להכין אצלך . אז אתה יכול מיליון 5,6להשבחה 

 24 . למשל.מיליון 66-כי אני חושב שכבר הגענו ל מיליון 66-בתוך ה

 25 )מדברים ביחד(

 26חבר'ה, אתם הרי ביקשתם בישיבה הקודמת שאני כאילו לא  ד אבי גרובר:”עו

 27גידי לא נותן לי, זה לא יעזור לי גם אם אני יוצא לפרויקט לפני שיש את הכסף. 
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 1שקיים מול כסף חי אין פרויקט א לא רואה את הכסף אבקש ממנו נורא חזק, אם הו

 2שיצא בלי שיש, ובלי שמשרד הפנים חותם לנו על התב"ר. שקל לא יוצא, גם אם אני 

 3אני בסדר, אבל  הכי ארצה את זה בעולם. אוקי. עוד מישהו רוצה להגיד משהו?

 4 לם.אתה יודע, אני רק רוצה, עוד פעם אומרים לי שקוף, לא שקוף, הכי פתוח בעו

 5 כמה כרגע יש בהשבחה?  ד עידן למדן:”עו

 6 )מדברים ביחד(

 7 ,1הוא אמר  שירה אבין: ’גב

 8 למעשה עכשיו. 66זה חדש מה שנכנס,  1 ד אבי גרובר:”עו

 9 )מדברים ביחד(

 10 לא, הוא סיכם, מר אהרון אלמוג אסולין: 

 11אהרון, גם היו  קודם.צבועות גם אבל היה כסף, היו יתרות  ד אבי גרובר:”עו

 12כי אתה  ות קודם, רק היתרות האלה היו ברובן צבועות לפי תב"רים שאושרו.יתר

 13 היה, 1אומר רק 

 14, אני ציטטתי 1. אני לא אמרתי 1לא, הוא אמר  מר אהרון אלמוג אסולין:

 15 אותו.

 16זה הכנסה ברבעון  1-, עוד פעם, זה חשוב להבין. ה1-ה ד אבי גרובר:”עו

 17 כן עידן.חה. הראשון, אהרון. היה יתרת פתיחה בקרן השב

 18על נושא בית ספר מורשה  אפשר רגע הבהרה, לפני עידן, מר גיא קלנר:

 19ברמה, אנחנו לא מצליחים להבין, הרי אישרנו את הנושא של בית ספר מורשה 

 20 בלוק. 

 21פתחת תב"ר. פתחת תב"ר על סך כל הכסף, אבל אתה עוד  ד אבי גרובר:”עו

 22 . מיליון 04לא צריך עכשיו להוציא 

 23 ,מיליון 04אתה צריך לקבל  למוג אסולין:מר אהרון א

 24 עזוב את הלקבל.  מר גיא קלנר:

 25 אתה רואה את הרבעון השלישי, ד אבי גרובר:”עו

 26לא, כשאתה פותח תב"ר אתה גם פותח אותו לקבלת  מר אהרון אלמוג אסולין:

 27 כספים.
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 1שנייה, שנייה. אתה פותח את החשבון בנק אבל אתה במהלך  ד אבי גרובר:”עו

 2 ברבעון הראשון לא היה צפוי שום,קבל את המשכורות שלך. השנה מ

 3 )מדברים ביחד(

 4. עכשיו אתה פתחת, עכשיו אני מיליון 04גיא, סך התב"ר זה  ד אבי גרובר:”עו

 5הייתה לנו תחזית שיצטרכו . ברבעון הראשון עוד לא מיליון 04יכול להטעין אותו עד 

 6 להוציא שם תכלס כסף לאור הדברים. 

 7 אוקי. :מר גיא קלנר

 8של התכנון של הבית ספר, זה עובד שם. הרי גם יש תב"ר  ד אבי גרובר:”עו

 9במסגרת התב"ר  מיליון 0ברבעון השני אתה כבר מתחיל, לפי הצפי שלנו יצטרכו 

 10ילכו לטובת  מיליון 0הזה, ולכן מתוך הכסף שיש אני מייעד מתוך ההכנסות האלה 

 11 בית הספר.

 12 אוקי. מר גיא קלנר:

 13, 65-ו 65הזה שהתקבל. ברבעון הבא זה אוקי? מתוך הסכום  ובר:ד אבי גר”עו

 14 מיליון 65אנחנו כבר נבקש לבוא למדינה לקבל מהם את החלק שלהם, אנחנו נשים 

 15מאתנו, נתחיל לבצע. יכול להיות שנבצע שלב א', שלב ב', אנחנו עובדים מולם 

 16 לראות אם אנחנו יכולים.

 17 אוקי. מר גיא קלנר:

 18וזה ההבדל הזה בין אישור התב"ר שבגדול אתה פותח מה  ד אבי גרובר:”עו

 19המינוס שאתה יכול להיכנס כאילו בתב"ר, ואחרי זה אני מראה לך איך לאורך 

 20הרבעונים, זו הייתה הבקשה שלכם, כמה אני צובע לטובת. אני יכול ברבעון השני 

 21 בסדר? להעביר לטובת בית הספר כרגע. זה האישור שנתתם לי. מיליון 0עד 

 22 אוקי. ר גיא קלנר:מ

 23 אוקי. אז מי בעד אישור, ד אבי גרובר:”עו

 24 רגע, אבל לא, סליחה. ד עידן למדן:”עו

 25 בבקשה עידן. ד אבי גרובר:”עו

 26אנחנו דיברנו, עוד פעם, אני עוד לא מבין כמה יש לנו  ד עידן למדן:”עו

 27  בהשבחה, כמה יש לנו בסלילה, כמה יש לנו בתיעול, כמה יש לנו כרגע חיצוני.



 40-3666868חברת איגמי,                                                                                                                                   

 עיריית רמת השרון

 52.8.5463מיום  06מן המניין מס' שלא פרטיכל מליאה 

 

 04 

 1יש לנו בהשבחה כמה שצריך בשביל התקציב הרגיל. יש  מר גידי טביב:

 2 סכום שאנחנו מממנים מהשבחה את אגף ההנדסה, זה משורין. 

 3 זה שריינו בעבר. ד עידן למדן:”עו

 4 שריינו בתקציב הרגיל שלא אישרתם אותו, אבל לא משנה. מר גידי טביב:

 5 מלוות פיתוח. גם זה.אחר כך יש לנו כסף שמשורין בהשבחה לצורך החזר 

 6 אני אחדד את השאלה שלי, ד עידן למדן:”עו

 7 רגע, רגע, שנייה. מר גידי טביב:

 8אני שואל כרגע באמת כמה אני לא מסביר את עצמי בבירור.  ד עידן למדן:”עו

 9יש לנו כסף. ועכשיו לפי הכסף שיש לנו אמרנו אנחנו לא לוקחים את הכול  אנבלוק 

 10, תגיד מה אתה הכי רוצה מתוך הדברים האלה. 82ן לנו ואי 66כי אם יש לנו היום 

 11לכן אני שואל מה הכסף שיש לנו כדי שנדע ותדע אתה להגיד לנו עכשיו אני לוקח 

 12 כרגע ורוצה את זה. 

 13עידן, אהרון אמר משהו שלא יכול להיות שכל סעיף יעלה פה  רות גרונסקי: ’גב

 14 לישיבת מועצה. באמת, יש גבול לכל תעלול. 

 15 אנחנו לא מעלים כל סעיף לישיבת מועצה. ידן למדן:ד ע”עו

 16שום כסף לא יוצא בלי שיש מקור לא, באמת, עם כל הכבוד.  רות גרונסקי: ’גב

 17 תקציבי, אז באמת, כאילו יש גבול.

 18 אבל אני רוצה עכשיו לדעת מה עושים עם הכסף.  ד עידן למדן:”עו

 19נחנו לא מראים פה זה מה שעושים, זה לא כל כך הרבה. א ד אבי גרובר:”עו

 20, 63,044שקל. מביאים כרגע  מיליון 544את כל תוכנית הפיתוח שהייתה בסכום של 

 21 מה שאני רוצה לבצע. 

 22עכשיו הוא אומר לי כרגע, בשלב הזה של החודש, בשלב הזה  ד עידן למדן:”עו

 23 . 62של הרבעון יש לי 

 24 )מדברים ביחד(

 25אש העיר באותו רגע ביחד עם אני אסביר. ראש העיר, עידן, ר ד אבי גרובר:”עו

 26מחליטים מה הכי דחוף מבין השורה הזאת. מנכ"לית העירייה וגורמי המקצוע 

 27, אז אני אתן במזגנים לא את 63ולא  מיליון 64שאם יכנס לי רק ולמשל יכול להיות 
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 1 למשל. אוקי? 044אלא אני אאשר רק  644-כל ה

 2 אישור. לא?לא, אבל אתה צריך להביא את זה ל רות גרונסקי: ’גב

 3נכנס לי לא נעשה ישיבת מועצה. אבל ככה זה עובד,  כל יום ד אבי גרובר:”עו

 4, אז אני מביא פחות מזגנים. אז אני עושה בטיחות, אז אני רואה מה הכי הכי 65, 63

 5דחוף ומה עוד קצת עוד יכול לחכות אולי רבעון  למשל, ואז אני דוחה חלק 

 6, בלי למשל. ככה מנהלים תקציבץ. מהעבודות לסוכות ולא עושה אותו בקי

 7 קומבינות ובלי, 

 8 זה לא בדיוק נכון, ד עידן למדן:”עו

 9 אפשר עידן? ד אבי גרובר:”עו

 10 )מדברים ביחד(

 11 63-, אבי מבקש לבצע עכשיו עבודות במיליון 64יש לנו  מר יעקב קורצקי:

 12 נקודה משהו, הוא אומר יש לנו סדרי עדיפויות, 

 13 יפויות כולנו קבענו, בסדרי עד ד עידן למדן:”עו

 14נגד שקל משרד הפנים לא מאשר לך שום כאם אין לך שקל  מר יעקב קורצקי:

 15 עבודה.

 16  על זה אין לנו מחלוקת, יעקב. ד עידן למדן:”עו

 17 אז תהיה רגוע. מר יעקב קורצקי:

 18 ,אבל בסדרי עדיפויות כולנו אמרנו ד עידן למדן:”עו

 19 זה סדרי העדיפויות, עידן. ד אבי גרובר:”עו

 20 לא, בית ספר במורשה אנחנו רוצים לתת לו עדיפות א', ד עידן למדן:”עו

 21 )מדברים ביחד(

 22 אנחנו לא נכנסים עכשיו לפרטים הקטנים האלה. נורית אבנר: ’גב

 23 מיליון האלה אתה לא תיקח עכשיו  0-אני רוצה לדעת מה ד עידן למדן:”עו

 24 אלף. 644ותיתן עוד  5ברבעון הזה רק 

 25 ידן, תקשיב שנייה. קודם כל בית ספר הכי חשוב בעולם, ע ד אבי גרובר:”עו

 26 על זה כולם מסכימים. ד עידן למדן:”עו

 27שנייה. אבל באיזשהו מקום צריך קצת לסמוך על ראש אבל,  ד אבי גרובר:”עו
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 1העיר, בסדר? סליחה שאני אומר לך את זה, אני יודע שזה קשה. אנחנו ביקשנו פה 

 2, פתיחת תב"רים ₪ מיליון 667פעילים היה  תב"רים בסכום כולל עדכון תב"רים

 3, זה סכומים אדירים. אמרתם לי אבי תקשיב, אנחנו לא ₪ מיליון 30חדשים 

 4עכשיו אם אני רואה שהבית ספר ברבעון  פתוח. ₪ מיליון 544מוכנים לתת לך ככה 

 5 , 5אלא רק  מיליון 0הבא לא צריך 

 6 קבענו את העיקרון. ד עידן למדן:”עו

 7תקשיב שנייה משהו. תקשיב שנייה משהו. אתה שאלת  ר:ד אבי גרוב”עו

 8שאלה ואני אענה עליה. שנייה, זה חשוב. אם אני רואה למשל שאני לא חייב את כל 

 9ליועצים וכל מיני כאלה,  0-, גם אי אפשר לעשות חצי פרויקט, כששמים את ה0-ה

 10עושה יועץ  אין חצי יועץ, אתה לא עושה יועץ לבטיחות ולא עושה יועץ לנגישות ולא

 11אני עונה לך תשובה פשוטה, אם אני לזה כי אז אתה לא מתקדם עם הפרויקט. 

 12וזה לא  5, אני יכול לשים 0רואה שבמהלך הרבעון הזה ליועצים אני לא יכול לשים 

 13ואני אממן בטיחות וכאלה דברים. זו  5פוגע בהתקדמות הפרויקט, אני אשים 

 14ך על ראש העיר שבדברים האלה הוא התשובה. נורא פשוט. ואתה צריך קצת לסמו

 15מבין מה הכי קריטי ומה פחות. אין פה שום דבר שזה פסל של ראש העיר בכניסה 

 16 לרמת השרון. אין. הכול זה דברים של גני ילדים ובתי ספר ובטיחות וכאלה דברים.

 17 )מדברים ביחד(

 18נקבע עיקרון. העיקרון הזה היה עיקרון של תקציב מול  ד עידן למדן:”עו

 19צאה כדי לקבוע את הדברים. בין הדברים המרכזיים שקבענו היה אחד, רח' הו

 20החרושת. שניים, התכנונים ושלוש הבית ספר. זה היה שלושת התב"רים המרכזיים 

 21שקבענו. אני מבקש שהכסף והתב"רים באמת ילכו עפ"י התעדוף הזה כי זה משהו 

 22 שהוא מאוד משמעותי.

 23 זה קיים פה. ד אבי גרובר:”עו

 24קחת את הדברים כי אני רואה, אבל זה לא מספיק בשביל ל עידן למדן:ד ”עו

 25לדוגמא יש לך פה עוד דברים שאני חושב שזה הדברים שבאמת דיברנו עליהם איפה 

 26כי אתה לא יכול לעשות חצי בטיחות, אז אם מתעדפים ואיפה עושים את הדברים. 

 27הזה אתה צריך  X-אז ה Xמבחינתך חצי בטיחות, כרגע בטיחות בבתי הספר הוא 
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 1כרגע אני . זה הכול. מיליון 63-הלבוא ולומר לנו שהוא בסדר העדיפויות כרגע מתוך 

 2אנחנו נבוא בסוף הרבעון השני ולראות באמת שהדברים  בתב"ר הזה אומר עוד פעם

 3 האלה,

 4 )מדברים ביחד(

 5 ,מי בעד ד אבי גרובר:”עו

 6 )מדברים ביחד(

 7עון השני כפי שהם בטבלה שהצגנו מי בעד התב"רים של הרב ד אבי גרובר:”עו

 8 מי בעד? פה אחד. תודה רבה.  לכם?

 9 

 , בהתאם לתזרים הצפוי5אושר פה אחד תקציב הפיתוח לתוכנית רבעון  החלטה:

 10 

 11 


