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 אשר התקיימה, יןמן המנישלא מישיבת המועצה  01' פרטיכל מס

 24:11בשעה , 2200102104, ה"עתש חשוןב 'ה, ביום ראשון

 

 מ ראש העיר "סגנית ומ   -שירה אבין' גב :משתתפים

 סגן ראש העיר     -מר טל עזגד 

 סגן ראש העיר    -מר יעקב קורצקי 

 חבר מועצה   -מר גיא קלנר 

 חברת מועצה   -דברת וייזר' גב 

 ר מועצהחב   -מר שמואל גריידי 

 חבר מועצה   -מר עידו כחלון 

 חבר מועצה   -אבי גרוברד "עו 

 חברת מועצה   -רות גרונסקי' גב 

 חבר מועצה   -מר עידן למדן 

 חברת מועצה   -נורית אבנר' גב 

 חבר מועצה  -מר אהרון אלמוג אסולין 

 

 ראש העירייה   -מר יצחק רוכברגר  :חסרים

 החברת מועצ   -איריס קלקא ר"ד 

 חבר מועצה    -מר רפאל בראל 

 

 העירייהל "נכמ   -פרח מלך' גב :נוכחים

 היועץ המשפטי   -מיכה בלוםד "עו 

 מהנדס העירייה   -ולדימיר לוין' אדר 

 גזבר העירייה   -מר גיל גורדון

 מבקר העירייה   -ניסים בן יקרמר 

 ל משאבי אנוש"סמנכ   -מר פרץ פינקו 

 G.I.Sהל מנ   -מר עינב בן יעקב  
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 :על סדר היום

 . 7312-ו 7310אישור פרוטוקולים של ועדת התמיכות לשנת  .1
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שהיא ישיבה שלא , אנחנו עוברים לישיבה השנייה  :שירה אבין' גב

- בהתייעצות. והיא בנושא התמיכות 13' מן המניין מס

 . הכל או כלום  :יעקב קורצקימר 

אתם רוצים לשבת , סעיף סעיף אנחנו יכולים לעבור  :שירה אבין' גב

 .נשב? עד מחר בבוקר

אם יש בעיה ? מה קרה, בוא נחכה ליום שלישי  :יעקב קורצקימר 

 . ספציפית עם אנוש אני מוכן

 ...אז זה מה ש  :שירה אבין' גב

 ( מדברים ביחד)

הוא לא יכול , צריך לשלם שכר לעובדים. רגע, רגע  :שירה אבין' גב

 . צריך להבין את המשמעות, וגעים בתושביםאנחנו פ, תחשבו. לשלם

או שאנחנו . אי אפשר לעשות איפה ואיפה   :טל עזגדמר 

 . מתאמצים ומאשרים

 . לא, טל, אבל יש דברים  :שירה אבין' גב

 ( מדברים ביחד)

יש דברים שהם קריטיים מבחינת קבלת . טל, שנייה  :שירה אבין' גב

צא במקום שהוא באמת יכול מה שלא נמ. השירות שהאוכלוסייה מקבלת

 .פה זה קריטי. אז הוא יחכה שבוע, לחכות שבוע

אני הסכמתי כשאת אמרת . אני איתך, אבל שירה   :טל עזגדמר 

אבל כל רגע . אז לא התווכחתי אפילו, ה ולעמותת אנוש"אוכל לעמותת אל
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- מישהו קופץ עם איזה

 . לא, לא  :שירה אבין' גב

- וזה שני ד זה אחד"חב   :טל עזגדמר 

- בואו נשמע, גיל  :שירה אבין' גב

 . תן לעמותות קשיש ולעמותות מפגרים  :עידן למדןמר 

 ?אנחנו הולכים לסגור את הנושא הזה עכשיו  :נורית אבנר' גב

של השנה  רק את הנושא הספציפי, לא את כולם  :שירה אבין' גב

 . 7310לא על , הזאת עכשיו אנחנו מדברים

-ו 7310אנחנו פה אמורים לאשר פרוטוקולים של   :נורית אבנר' גב

7312 . 

אני רק רוצה . את השאר נעשה בישיבה נוספת  :שירה אבין' גב

יש את , גיל. לצמצם כדי לתת לפחות את הדברים הבסיסיים שאנחנו חייבים

קריטיים יש איזה דברים . יש את הנושא של אנוש, ה"הנושא של עמותת אל

- שאחרת לא יוכלו לתת את ה, פה שעומדים על סדר היום היום

 ? ספורט ייצוגי רוצים לאשר, השאלה  :גיל גורדוןמר 

 . לא    :???

 . אני שואל  :גיל גורדוןמר 

  -אני אמרתי שוב, ד"חב  :גיל גורדוןמר 

 ( מדברים ביחד)
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 . ד"אני הסברתי את הדחיפות לגבי חב  :גיל גורדוןמר 

שבוע . זה הכל. אני שאלתי מה קריטי עד שבוע הבא  :שירה אבין' גב

 . הבא תהיה ישיבה בנושא הלאה

כואב לי מאוד איך תקצבת את הכדורגל אבל אנחנו   :עידן למדןמר 

אנחנו יושבים עכשיו על מה שעם הסכמה , בוא. לא יושבים על זה עכשיו

 . ובשלישי נגמור עם כל השאר

 . אני מבקשת, בריםח  :שירה אבין' גב

מה אתה מעלה ? מה אתה מתווכח. אז אין ויכוח  :עידן למדןמר 

 ? את הספורט עכשיו

 . אני לא מעלה  :יעקב קורצקימר 

שנותנות שירות , יש לנו את העמותות של הקשיש  :שירה אבין' גב

שנותן מענה , יש לנו בנוסף את הנושא של אנוש. לגיל השלישי של רמת השרון

 . ייה מוגבלתלאוכלוס

 . ם גם יש"ואקי  :גיל גורדוןמר 

שבאותה מידה נותנים את , ם"יש לנו את אקי  :שירה אבין' גב

 . הפתרון

 . יש לנו יד לבנים  :גיל גורדוןמר 

 . זה יכול לחכות לשבוע הבא  :שירה אבין' גב

 . אני שואל  :גיל גורדוןמר 

שהוא חתם , ד"כולל הנושא שנאמר על חב. רגע  :שירה אבין' גב
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חוזה והוא נמצא כרגע במצב שהוא לא יכול לעשות פעילות של אוכל ודברים 

 . אני שואלת? כאלה

 . כן  :גיל גורדוןמר 

- אני לא    :???

 . אין לי בעיה, אנחנו נעשה את זה בנפרד  :שירה אבין' גב

 ?למה לא  :יעקב קורצקימר 

 . יש לו בית תמחוי  :גיל גורדוןמר 

 . ד"יש לך עניין אישי עם חב  :צקייעקב קורמר 

.. גם יש לי, לא    :??? . 

מיליון זה היה  7.2-לפני רגע כשהיא הצביעה בעד ה  :עידן למדןמר 

.. עכשיו היא אומרת, בסדר . 

: אני אומרת שוב, אנחנו כרגע הולכים ככה. שנייה  :שירה אבין' גב

הבא נמשיך את  שבוע. זהו. ם"אקי, ש"אנו, עמותות שעובדות עם הקשישים

 ? מי בעד? מאשרים. כל השאר

 . 7312לשנת   :עידן למדןמר 

 . תודה רבה, פה אחד. 7312  :שירה אבין' גב

 

לעמותות  2104פה אחד את התמיכות לשנת הוחלט לאשר   :22החלטה מספר 

 0 ם"אקיעמותת אנוש ולעמותת ל, למען הקשיש
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איך מתנהלת ל היום במייי שלחת, אני מבקשת  :נורית אבנר' גב

 . אני מאוד מבקשת שתסתכלו. וועדת תמיכות בקריית חולון

. אני אתייחס לזה בישיבת ההמשך בנושא התמיכות  :שירה אבין' גב

 .תודה

 

 __________________ 
 פרח מלך

 ל העירייה"מנכ
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 קובץ החלטות

 . 7312-ו 7310אישור פרוטוקולים של ועדת התמיכות לשנת  .1

 

לעמותות  2104פה אחד את התמיכות לשנת הוחלט לאשר   :22החלטה מספר 

 0 ם"לעמותת אנוש ולעמותת אקי, למען הקשיש

 

 


