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אני מתכבד לפתוח את ישיבת מועצת מן המניין    מר אבי גרובר:

פרוטוקולים. ורד, היו איזשהן  0. נתחיל באישורי פרוטוקולים. יש 06מס' 

הערות לאיזה מהפרוטוקולים? לא היו? אוקיי. אז פרוטוקול ישיבה מן המניין 

ופרוטוקול מליאה שלא מן  07לא מן המניין מס' , פרוטוקול מליאה ש07מס' 

 . שלושת הפרוטוקולים מאושרים מאחר שלא היו להם הערות. 00המניין מס' 

 

לאשר את פרוטוקול מליאה מן המניין פה אחד הוחלט : .8.מס'  החלטה

 632מספר 

 

לאשר את פרוטוקול מליאה שלא מן פה אחד : הוחלט 86.החלטה מס' 

 2 .6המניין מספר 

 

לאשר את פרוטוקול מליאה שלא מן פה אחד : הוחלט 80.החלטה מס' 

 662המניין מספר 

 

. עדכון בדבר בתי ספר חדשים )ברובע הדר ומורשה( בעיר בהמשך לישיבת 4

 .7.0.15מליאה מיום 
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עכשיו שני עדכונים בהמשך לישיבה קודמת, משהו   מר אבי גרובר:

ן, אבל בדבר בתי הספר קצר, לא שיש פה הרבה כרגע מה האמת לעדכ

החדשים. אנחנו נפגשנו פעם אחת, גם הייתי נוכח, בישיבה השנייה הייתי עם 

 שפעת אז לא יכולתי להגיע לישיבה השנייה. 

וביקשנו ביום חמישי פגישה שלישית, שייאמר כבר    מר גיא קלנר:

 באותו הרצף. 

 בסדר.   מר אבי גרובר:

החינוך ונפגשנו עם מהנדס ונפגשנו עם ראש אגף   מר גיא קלנר:

העירייה. כי יש פה חברים שכותבים בפייסבוק אחרי זה שסתם ביקשנו 

פגישות ואנחנו לא עושים עם זה כלום, אז שיהיה ברור שאנחנו רציניים, 

 יסודיים, ומחפשים פתרון. 

 לענות על זה?    מר אבי גרובר:

 לא. זו עובדה, אין מה לענות על זה.    מר גיא קלנר:

 אם תענה, אנחנו נענה על מה שאתה אומר.    ב' שירה אבין:ג

פונג הזה -כן, זהו, אז אני אומר, חבל עם הפינג   מר אבי גרובר:

לעשות אותו פה, הכנו מצגת שלמה שמראה הרבה דברים. אני יכול להגיד 

שגם לנו היו בינתיים עוד פגישות במשרד החינוך, באמת לנסות לראות מכל 

ש לנו עוד פתרונות, עוד דברים שלא חשבנו עליהם, אבל אני הכיוונים אם י

באמת חושב שהמקום הנכון זה שנמשיך בתוך הדיון הפנימי. אני חייב להגיד 

אבל, שמבחינת כל הנתונים שממשיכים להצטבר על שולחננו, הבעיה, זו לא 

בדיוק בעיה כי אני חושב שהרבה ילדים זו לא בעיה, זה דבר מבורך, אבל 

ים כשמסתכלים על רובע הדר, למשל, קיבלנו נתונים מהלמ"ס מדצמבר הנתונ
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, שישה שנתונים, 3-7, משרד הפנים, על המספרים של הילדים בגילאי 7316

ילדים בשנתונים  1333-ואתה רואה את המספרים ברובע הדר, זה כבר מעל ה

האלה. המספרים רק הולכים וגדלים ברובע הדר, וגם באלון הרבה, והעומס 

 הדר הוא באמת אדיר. ב

אנחנו לא חולקים על העומס, אנחנו חולקים על    מר גיא קלנר:

 הפתרון. 

 נגיד. אז זה העדכון הראשון.     מר אבי גרובר:

אני אשמח לקבל את הנתונים האלה. ועל הנתונים    מר עידן למדן:

  נתבקשו.ש

גם  אין בעיה. אני גם אשמח אם אתם תהיו מוכנים   מר אבי גרובר:

 לחשוב על הפתרון עצמו, אבל.  

חושבים. העלינו בישיבה שלא היית מספר רעיונות,    מר עידן למדן:

 ויש הרבה רעיונות.

בינתיים רוב הנתונים , כשיש ועדה שכל תפקידה   מר אבי גרובר:

לא משנה. יאללה. נושא ההיערכות לעתירה בנושא איך לשלול,  שביקשתם זה

 אז, כבר התקיימו...  תע"ש השרון. – 1של מש/

זה היה  –אז רגע, העדכון על בתי הספר    מר גיא קלנר:

  -+0?העדכון

אתה רוצה עכשיו לקיים את הישיבה השלישית,    מר אבי גרובר:

  -או? אני חושב שזה יותר נכון

 אני מסכים.    מר גיא קלנר:

.    מר אבי גרובר: .  שנקיים את זה בתוך ה.

א הבנתי מה זה הסעיף הזה. גם שלחתי לא, ל   מר גיא קלנר:
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  -לוורד הודעה, לא הבנתי מה

 לא חלוקים.   מר עידן למדן:

 היינו בישיבה לפני פחות מחודש.    מר אבי גרובר:

.    מר גיא קלנר: .  לא, היינו גם עם שירלי אחרי זה.

היו לא מעט ישיבות מאז אותה ישיבה. היינו    מר אבי גרובר:

מחודש, ואמרנו בישיבה שרציתם, קיבלתם פה החלטה  בישיבה לפני פחות

שאומרת להקים צוות ועוד כל מיני דברים. רציתי לעדכן בפורום הזה 

יודע, יכולתי  שאנשים ידעו שבחודש הזה, גם אני כביכול שכפו עליי, ואתה 

לשחק משחקים, ישבנו, נפגשנו, נפגשתם עם גורמי המקצוע, אני חושב שעוד 

 ים, אתם מקבלים אותם. פעם, נתונים ודבר

העדכון. מאה  הלבל של לא, בסדר. לא הבנתי את   מר גיא קלנר:

 אחוז. 

,    מר אבי גרובר: חלק מהנתונים שביקשתם, אני לא נכנס עכשיו

מה בדיוק אמורה להיות התועלת שלהם, אבל ניחא, באמת, לא ניכנס לזה. 

 -נמשיך, נציג לכם את הנתונים גם באותו

 תודה על העדכון.     מר גיא קלנר:

שמחים על העדכון ונשמח לקבל את הנתונים, כולל    מר עידן למדן:

 ה... 

ואני חושב ששם יותר נכון להמשיך את הדיון הזה.    מר אבי גרובר:

 עוד פעם, אני יכול להציג פה עכשיו הרבה תשובות ונתונים. 

 לא, לא.    מר גיא קלנר:

 שב שזה הפורום כרגע. זה אחד. אבל אני לא חו   מר אבי גרובר:
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. עדכון בנושא ההיערכות להגשת עתירה בנושא החלטת הוועדה הארצית 7

 תע"ש השרון.  – 1לגבי מש/

 

עיר התע"ש, אז כמו  1בנושא של העתירה למש/  מר אבי גרובר:

שהתחלתי להגיד, התקיימה כבר פגישה. הפגישה הראשונה הייתה בפורום די 

כדי לראות שאנחנו מתואמים ואנחנו יוצאים יחד רק של ראשי הערים, 

לפעילות משותפת. התקיימה פגישה שנייה יחד עם היועצים המשפטיים, עם 

מהנדסי ערים, עם הפיגורות המקצועיות יותר, גם שם הדיבור הוא מאוד 

ברור, על הצורך בפעילות משותפת של שלוש הערים בנושא של עיר התע"ש, 

ת, שתע"ש צריך להישאר שטח ירוק, שטח פתוח. משמעית, מפורש-אמירה חד

אני מאוד מאמין בקייס, אני מאוד מאמין עוד פעם שצריכה לצאת אמירה 

משמעית שאומרת ששטח התע"ש לא ראוי לבנייה. זה ייקח עשרות שנים -חד

עד שנדע אם הוא ראוי לבנייה. וצריך לבטל את ההחלטה של המועצה הארצית 

ורים. אנחנו, במקביל, תכף מיכה ירחיב כמה שצובעת את האזור הזה למג

שכרנו גם שירותים של משרד עו"ד מאוד מאוד בכיר ורציני, תכף  ,מילים

מיכה יסביר, זה גם למעשה משרד שעובד אתנו ב"שרונים", אז הם בטח 

מעודכנים בכל מה שקורה בזיהומים ובכלל. לקחנו משרד יח"צ שילווה אותנו. 

הוא לא רק קורה משפטית בבית המשפט. אנחנו מהלך כזה בואו נבין פה, 

מאמינים שחלק מאוד משמעותי, דרך אגב, יכול להיות שהמקום שהכי יצליח 

 לשנות, זה בכנסת ודרך התקשורת. 

 ברור.      :???

ולכן גם לקחנו את שירותיהם של משרד תקשורת   מר אבי גרובר:

 ויח"צ. 
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 מי?    מר גיא קלנר:

 מיכה יגיד את כל השמות. תכף    מר אבי גרובר:

 גם? מיכה אחראי על התקשורת    מר גיא קלנר:

לא, התקשורת זה תמי שנקמן, שירותי תקשורת    מר אבי גרובר:

ויח"צ. אנחנו בשלבים מאוד מתקדמים לקראת סגירה עם משרד יח"צ/לובינג 

עשו עם בכנסת ללוות אותנו במהלך. אני חושב שאם מסתכלים למשל על מה ש

שדה דב כדוגמה, אז באמת שם על פניו יש תכנית בנייה, ובאה אח"כ הכנסת 

והעבירה חוק שמתקן ואומר שפה שדה דב ימשיך לעבוד. למרות שעל פניו יש 

תכנית שתופסת שם. ואני חושב שזה מסלול שבסופו של דבר, אם יש משהו 

   -אמיתי שיכול באמת לשנות זה אם אנחנו נצליח

מהמשרד של שנקמן  ץלמה צריך עוד משרד חו   דן:מר עידן למ

 שאמרת עכשיו? 

כי שנקמן עושה יח"צ. ויש משרדים שעושים    מר אבי גרובר:

 לובינג בכנסת.  

 זה בשיתוף פעולה עם ערים אחרות?   מר עידן למדן:

דרך אגב, אתה מכיר, אנחנו שנינו מכירים את    מר אבי גרובר:

 חלק מהנפשות הפועלות. 

 מי זה משרד הלובינג?   גיא קלנר: מר

עוד פעם, אנחנו נסגור את זה, ואני לא רוצה להגיד   מר אבי גרובר:

 את זה עכשיו לפרוטוקול, אבל. 

 טוב.    מר גיא קלנר:

זה בשיתוף פעולה עם ערים אחרות, שיישאו    מר עידן למדן:

 וון? בהוצאה בנטל, או כל עיר תנהל את המאבק שלה. מה בסוף, מה הכי
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אנחנו מתואמים איתם, איך מתחלקים. כן, עוד    מר אבי גרובר:

 פעם, אמרתי. נפגשנו שלוש הערים. 

 אנחנו קצת והם הרבה.   גב' רות גרונסקי:

 לא, לא, אנחנו נפגשנו שלוש הערים.   מר אבי גרובר:

 המימון הוא משותף?   גב' שירה אבין:

 ברור.   גב' רות גרונסקי:

אמור להיות כן, משותף. זה לא רק שצד ייהנה   מר אבי גרובר:

 והשניים האחרים... 

כל  ,לא, כי עורכי דין למשל, היו שלושה שייצגו  גב' שירה אבין:

 יועץ משפטי ייצג רשות נפרדת. 

אני חושב שבקטע המשפטי, לדעתי עדיין כל    מר אבי גרובר:

 עירייה יהיה לה משרד שילווה אותה. 

יועץ משפטי נפרד?    גב' שירה אבין:  יש לה 

בקטע המשפטי. ביח"צ ובלובינג אנחנו רואים איך    מר אבי גרובר:

. בוא, מיכה, תרחיב פה  -אנחנו עושים את זה. אבל אני עוד פעם אומר, זה..

בקטע המשפטי, אנחנו, לאחר שבדקנו מספר    עו"ד מיכה בלום:

יצג בנושא של שדה גידי פרישטיק, שגם יאת  –משרדים, בחרנו במשרד מיתר 

 התעופה את המאבק. 

 הוא עובד אתנו בתאגיד המים.    מר אבי גרובר:

בתאגיד המים, הוא היה, שירה יודעת, בכל הוא    עו"ד מיכה בלום:

 77-הוא כבר זכה בשבילנו בתיק נגד המדינה, ב ,הנושא של זיהום המים

 מיליון שקל. 
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 ו. תע"ש בזמנעם  בתביעה שלנו    מר אבי גרובר:

בזמנו, נגד המדינה, זכינו בסך בתביעה של תע"ש    עו"ד מיכה בלום:

 מיליון שקל על הזיהום במים.  77של 

 מה עם הפסולת?    מר טל עזגד:

רגע, שנייה עם הפסולת. כך שהוא מכיר את    עו"ד מיכה בלום:

 המטריה. הוא גם יודע לנהל מאבקים גדולים נגד המדינה. אנחנו קבענו

ם ראשי הערים והיועצים המשפטיים, קבענו שמשרד מיתר ירכז את ישיבה עב

כל ההערות של כל יתר עורכי הדין, יעשו פגישה אצלם על מנת להכין את 

 . כך שהצוות הוא צוות משולב. 74.4.15הטיוטה לעתירה המנהלית, שתוגש עד 

זה מה שהם יודעים לעשות, המשרדים האלה, זו   מר אבי גרובר:

 , להגיש עתירות כאלה הם יודעים, אלה לוחות הזמנים. העבודה שלהם

כאשר כל אחד מהם, מהמשרדים, ייתן את האינפוט   עו"ד מיכה בלום:

עתירות או עתירה משותפת. בכל מקרה, כולם  0שלו, ועוד יוחלט אם יוגשו 

יגיעו לדיונים על מנת להביא נפח לעתירה. העתירה תשמש כחזית מסוימת בין 

ת, שתשמש גם כן אפשרות, פלטפורמה, לכל יתר המהלכים חזיתות נוספו

התקשורתיים וכדומה. והנימוקים המשפטיים מטופלים. אתם יודעים אותם. 

יש ארבעה ראשיים בעיקר. אבל זה לא המקום כרגע לדבר על הנימוקים 

 המשפטיים של העתירה הזאת, אבל אנחנו נעשה...

. אני 1בהקשר הזה.  להגיד כמה משפטים אני מבקש  מר גיא קלנר:

כתבתי לאבי גם מייל, שלא זכיתי בו להתייחסות, דברת יודעת ואבי יודע, יש 

בנושא אבי לנו הסכם קואליציוני מפורש, שבו אני מוגדר כמוביל המאבק לצד 

התע"ש. אני ממודר מזה באופן עקבי ובוטה, מהרגע שהדבר הזה חזר לסדר 

כנציג פורמלי,  זו, שקבעה אותיהיום. יש גם החלטת מועצה, של המועצה ה

אם רוצים להתיר את זה אז בבקשה בוא תעשה את זה במועצה, תוציא אותי 
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מהטיפול בענייני התע"ש, עד אז אני מחויב להיות בתוך הלופ של ההחלטות 

וקבלת ההחלטות. ואני מבקש, כמו שביקשתי בישיבה הקודמת, כמו שאנחנו 

הזו, יש מקומות שהפוליטיקה לא  עושים בנושאים אחרים, אפילו בישיבה

צריכה לחדור אליהם, אמרתי את זה גם בישיבה הקודמת. אני לא רואה איפה 

אני יכול להפריע לך בעניין הזה, גם אם יש בינינו חילוקי דעות פוליטיים 

בעניינים אחרים. אני חושב שהעשייה הדוחקת שלך בהקשר הזה פוגעת בעניין 

דה הקובעת, ואף אחד לא לוקח ממך את עצמו. גם אם עמדתך היא העמ

העניין שאתה ראש העיר, אהלן וסהלן, הכל בסדר. במקרה הטוב תשמע את 

. לגבי ההחלטה לגבי עורך 7הדעה שלי ולא תקבל אותה. זה בהקשר הזה. 

הדין, הייתי רוצה להבין מדוע בחרתם דווקא את גידי, מה בעצם היה חיתוך 

שיך לטפל בתיק, לנוכח לוח הזמנים ההחלטה. מדוע רפי אטינגר לא ממ

והבקיאות שלו בתיק. האם זה נחתך על בסיס החלטה של כסף או על ידע 

מקצועי או גם וגם, כדי שנבין רגע, כי לדעתי פה יש איזשהו עניין שהוא יותר 

 בגזרה שלך אמנם, אבל מה חיתוך ההחלטה. 

.   עו"ד מיכה בלום: .  חיתוך ההחלטה הוא גם וגם.

 תענה לשתי השאלות.    רובר:מר אבי ג

 והוא החלטה שלי.    עו"ד מיכה בלום:

אתה גם מתחיל עכשיו להוציא את , אף אחד לא בא   מר גיא קלנר:

 ו לא החלטה שלך? זזה, אף אחד, מישהו אמר שהח

לא, אני מנסה להגיד לך, לא מוציא חזה, אני   עו"ד מיכה בלום:

ושיקול הדעת הכי טוב שאני יכול, בדקתי את הדברים, הפעלתי שיקול דעת, 

 בשביל שהתיק הזה הכי טוב יצליח. 

יש תשובה יותר אמורפית מזו או שזה הכי טוב   מר גיא קלנר:

 שאפשר לקבל. 
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 זה הכי טוב שאפשר לקבל.   עו"ד מיכה בלום:

 התקבלו הצעות מחיר מעורכי הדין?   מר גיא קלנר:

 רכי הדין. התקבלו הצעות מחיר מעו  עו"ד מיכה בלום:

 אפשר לראות אותן?   מר גיא קלנר:

 הנושא לא נחתך לפי הצעות מחיר.   עו"ד מיכה בלום:

 אה, אוקיי, אז זה לא על בסיס הצעת מחיר.   מר גיא קלנר:

 לא על הבסיס של המחיר.   עו"ד מיכה בלום:

זה על בסיס אמון מקצועי שזה יעשה עבודה יותר   מר גיא קלנר:

 טובה מהאחר? 

 אני לא רוצה להיכנס לזה.    ו"ד מיכה בלום:ע

 אז על מה מחליטים?   מר גיא קלנר:

.   עו"ד מיכה בלום: .  כי אני חושב שבסדר גודל של מאבק כזה.

אין החלטה. לא מובא פה להצבעה מי משרד עורכי   מר אבי גרובר:

 הדין. 

 לא, לא מצביעים, אין שום דבר, אני רק שואל.   מר גיא קלנר:

יועץ   אבי גרובר:מר  אתה אמרת על סמך מה מחליטים. יושב 

משפטי, שבודק את התיק. הוא מסתכל מי עורכי הדין שמטפלים. משרד 

 , שזה משרד, אחד הגדולים במדינת ישראל. ליקוורניק-מיתר

 בארץ. הכי גדול.  1מס'   עו"ד מיכה בלום:

ר, מכיר אדם גם חי פה את העי-החלטה מעולה. הבן  מר יעקב קורצקי:

 פה את הכל. 
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במדינת ישראל, לא בירושלים,  0-באמת, בטופ  מר אבי גרובר:

של מדינת ישראל. משרד מאוד מאוד גדול, מאוד מאוד רציני. עם  0בטופ 

התעסקות מאוד ספציפית בשורה של תחומים. הרי הסיפור פה זה לא רק 

מכיר את עניין של מי שקצת מכיר את התיק. קודם כל, גם גידי פרישטיק 

 .  התיק מעולה. הוא גם כן ליווה..

 שאלתי מה בסיס ההחלטה אבי, זה הכל.    מר גיא קלנר:

 אז אני עונה לך. שאלת שאלה, אז אני עונה לך.    מר אבי גרובר:

 זה לא כסף. זה עניין מקצועי.   מר גיא קלנר:

 333,03שקל או  333,73לא חיפשנו לחסוך עוד   מר אבי גרובר:

י לא בטוח מה עולה כבר יותר, אני לא בטוח מה עולה, אני לא סגור שקל, אנ

 על המחיר. 

 בסדר.   מר גיא קלנר:

  -ואתה לא מחליט בתיק כ"כ משמעותי  מר אבי גרובר:

 אין בעיה, רק שאלתי מה.   מר גיא קלנר:

,   מר אבי גרובר: אז הוא אומר לך, שאני שיקול דעתי המקצועי

 -יה, היה. עכשיו לעניין סמכויות מחזיקכיועץ המשפטי של העירי

 בסדר.   מר גיא קלנר:

אני לא רוצה להיכנס לכל השיקולים האלה, אני   עו"ד מיכה בלום:

 , מאשר בישיבת מועצה. מעדיף להשאיר את זה אצלי

 טוב.   מר גיא קלנר:

אתה יכול לסמוך עליי שאני לא סתם מקבל   עו"ד מיכה בלום:

 שנים.  13אותי  החלטות. אתה כבר מכיר
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מיכה, אני רוצה להסביר. אני מכיר אותך ואני    מר טל עזגד:

מכיר אותך טוב ולא מערער על ההחלטות המקצועיות שלך. אבל בשביל 

ההבנה, השאלות לא נשאלות בקנטרנות ולא מטעמים פוליטיים וכו'. מאחר 

ים, שליווה עו"ד אטינגר לאורך זמן ארוך מאוד את התיק הזה, אסף חומר

למד אותם, ואין עוררין על כך שעו"ד אטינגר הוא לא מהשורה האחרונה של 

עורכי הדין במדינת ישראל, בטח לא בנושאים האלה. אז השאלות נשאלות פה 

 שהי גחמה פוליטית או משהו כזה.ולמה הוחלף עורך הדין. זה לא מתוך איז

 אני קיבלתי את ההחלטה.   עו"ד מיכה בלום:

 בסדר.    מר טל עזגד:

השיקול סך שיקולים מקצועיים, שביניהם   עו"ד מיכה בלום:

 שלפעמים טוב שמשרד אחר ייכנס לתמונה ויסתכל על התיק בצורה אחרת. 

 בסדר, זה שיקול.    מר טל עזגד:

זה למשל שיקול. משרד שיש לו משאבים יותר   עו"ד מיכה בלום:

ואתה מביא משרד גדולים. משרד שהוא ברמה, כשאתה מגיע לבתי משפט, 

שהוא המשרד הכי גדול במדינת ישראל, יש לזה גם השפעה בבתי המשפט. יש 

ני רבים, ואני לא רוצה לפגוע בעורך דין זה או אחר. יכל מיני שיקולים מ

ובסופו של דבר הגעתי למסקנה שהתיק הזה לא נחתך רק על סמך כסף אלא 

שאני חושב שהם לטובת הוא נחתך על סמך כל מיני גורמים מקצועיים נוספים 

 התיק ולטובת העניין ולהצלחה שלו. 

-אחד הדברים שרציתי לשאול, מאחר שציינת שב  גב' שירה אבין:

  צריך להגיש את העתירה, הזמן הוא כלום.  74.4.15

 סטופ. -עובדים על זה נון  עו"ד מיכה בלום:

עכשיו, השאלה אם באמת לא היה חשוב לעשות   גב' שירה אבין:
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 הו שיתוף פעולה עם רפי אטינגר כדי שבאמת... איזש

שירה, ישבנו גם עם רפי אטינגר. רפי אטינגר נתן   עו"ד מיכה בלום:

גם כן סיכום לעניין התוצאה של החלטת הוועדה הארצית שניתנה. אנחנו 

ישבנו אתו, דיברנו אתו מה הוא חושב על התיק, מהן דרכי הערעור לדעתו, 

 ושמענו עוד עורכי דין, ובסופו של דבר החלטנו. מהן הנקודות וכן הלאה. 

 בסדר, אני לא נכנסת להבדל בין עורכי הדין.   גב' שירה אבין:

 ישבנו גם עם רפי אטינגר. בסדר?   עו"ד מיכה בלום:

אני רק אומרת שאם בסיטואציה כזאת צריך   גב' שירה אבין:

זה שווה עוד  להיעזר גם במישהו שליווה כ"כ הרבה ויש לו את החומר, אז

קצת להוציא כסף ולקחת עוד מישהו נוסף לעזור ולהוסיף בנושא הזה. זאת 

 דעתי. 

 אני לא חושב ככה, בסדר?   עו"ד מיכה בלום:

בסדר, אתה לא חייב לענות ולקבל את דעתי.   גב' שירה אבין:

 אמרתי את דעתי. 

בסדר, אני הפעלתי את שיקול הדעת באמת לטובת   עו"ד מיכה בלום:

 העניין, בלי שום לחץ כזה או אחר על העניין הזה. 

 אין לי ספק.   גב' שירה אבין:

 עוד משהו? טוב.   מר אבי גרובר:

 קלנר, אתה בפנים או בחוץ?    מר טל עזגד:

ראש העיר בחר להתעלם שוב. אני אני לא הבנתי,   מר גיא קלנר:

 לא יודע מה. 

  , מיכה?אתה רוצה להתייחס  מר אבי גרובר:
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 מה? ראש העיר הוא מתייחס לזה?   מר גיא קלנר:

לא, אני לא נכנס לזה, זה עניינים סיעתיים, אני   עו"ד מיכה בלום:

 לא. 

 מה אתה?   מר גיא קלנר:

 אני עניתי לו.  אני עניתי לו,  עו"ד מיכה בלום:

 אם מיכה צריך להחליט, אתה בחוץ.    מר טל עזגד:

 )צוחקים(

 . ..טיקה הוא לאפולי  גב' שירה אבין:

 זה לא העניין. אני לא נכנס לדברים סיעתיים.   עו"ד מיכה בלום:

 נשאל את גידי פרישטיק.   מר יעקב קורצקי:

 להסכם הקואליציוני היו הרבה סעיפים.    מר אבי גרובר:

צריך לבוא פה לישיבת  זה בהחלט בכל מקרה,   מר עידן למדן:

וגם את הגיבוי, כדי שלא יהיו לנו מועצה כדי באמת לקבל גם את התמיכה 

מצבים שאח"כ אנחנו לא יודעים איפה זה עומד. אני חושב שלא סתם עלתה 

ההצעה לקיים את הדיון וללמוד את ההחלטה, וזה משהו שנוגע לכולם, כולם 

מסביב לשולחן, ולכן מאוד חשוב שכל מה שיוגש פה, יוצג וייאמר כדי לקבל 

 את הגיבוי של חברי המועצה. 

 הוא לא רצה לענות.   מר גיא קלנר:

 אמרתי, להסכם הקואליציוני היו הרבה סעיפים.   מר אבי גרובר:

 מה הקשר?    מר גיא קלנר:

לא, זה לקבל את התמיכה בהגשה של מסמך.   מר עידן למדן:

שרואים את המסמך, שיודעים את המסמך, שיודעים להגיד, שלא יהיה משהו 
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 שמישהו עומד פה לבד. 

אני מציע את הדבר הבא. מכיוון שאני מבין שאתה   גיא קלנר:מר 

 לא מעוניין לתת תשובה, או לפתור את זה. 

לא אמרתי, להסכם הקואליציוני היו הרבה   מר אבי גרובר:

 סעיפים. 

,   מר גיא קלנר: אני עמדתי בכל הסעיפים של ההסכם הקואליציוני

 ישיבה זו. כולל ב

  מה זה עמדת.  מר אבי גרובר:

  -אבל  מר גיא קלנר:

פעלת במלוא הכוח לקדם את היעדים ואת המטרות   מר אבי גרובר:

 ששמנו בהסכם. 

אוקיי, אני מציע את הדבר הבא. מכיוון שאני מציע   :גיא קלנרמר 

את עצמי, ואני חושב שזה מעל כל הרכב, אגב, אני מציע לך לשלב גם את 

דן, שהוצאת מהקואליציה. זה לא שירה, שהיא אופוזיציה מוחלטת, וגם את עי

קשור רק אליי. אבל, מכיוון שאתה נמצא כן במועצה לעומתית, מכיוון 

שאנחנו כן רוצים לעשות את הדבר ביחד, מיותר יהיה לריב גם על העניין 

 הזה. לכן אני מציע לך שתנהג בחיבוק ולא בהדחקה. אבל זו החלטה שלך.  

עצמנו עומדים שוב במצב אחרת אנחנו נמצא את   מר עידן למדן:

את מי אתה מייצג ואת מה אתה מייצג, כי זה כבר קרה בהליך  אומריםשבו 

 אחר. 

עיריית רמת השרון קיבלה החלטה להגיש עתירה   מר אבי גרובר:

לעניין תע"ש. ולכן, אין שאלה את מי מייצג עו"ד גידי פרישטיק ושאר אנשי 

אין שאלה את  משפט המחוזי. בעתירה שתוגש לבית הליקוורניק -משרד מיתר
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 מי הוא מייצג. 

 כן, אבל למהלך הזה יהיו עוד שלבים, אבי.   מר גיא קלנר:

ולא בראש  עירייההוא לא מתחיל ולא נגמר, לא ב  מר עידן למדן:

 עירייה. 

.   גב' שירה אבין: .  אבל אנחנו לא דיברנו על.

 לא דיברנו על זה, זה בסדר.    מר גיא קלנר:

הוא נגמר במועצה, בחברי מועצה, וברצון שתהיה   מדן:מר עידן ל

 באמת חזית רחבה, בדיוק כמו... 

.    מר אבי גרובר: . .  מה נראה לכם חבר'ה, מגישים עתירה. יושב גידי

.   גב' רותי גרונסקי: .  גם בפעם הקודמת.

, כותב עתירה ומגיש ליקוורניק-יושב משרד מיתר  מר אבי גרובר:

 פה מומחה למשפטים לעניין העתירה?   אותה. עכשיו כל אחד

מגבים, אומרים... בטח לא צריך את כל הנספחים.   מר עידן למדן:

 ובטח אם זו ישיבה משותפת. 

אני אומרת שצריך להביא לשולחן פה את כל   גב' דברת וייזר:

 הפרטים של העתירה. 

אני מכתיב לו  צריך להגיש עתירה. 74-חבר'ה, עד ה  מר אבי גרובר:

 העתירה עכשיו? כל אחד פה נהיה גם היועץ המשפטי?  את

אבי, שאלה נוספת, שלא קשורה ליועץ המשפטי. מי   גב' שירה אבין:

שליווה כל הזמן את הנושא הוא שמוליק ברנר, שהוא היועץ. הוא ממשיך 

 לעבוד עם העירייה? 
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ככל שאני יודע, כן. כל היועצים ממשיכים לייעץ   עו"ד מיכה בלום:

 יה בתיק. ואני יודע שברנר בחו"ל, אבל כבר הייתה פנייה אליו. לעירי

 מי זה ברנר?   גב' דברת וייזר:

חבר'ה, אנחנו חייבים לסמוך על האנשים   מר אבי גרובר:

שמובילים לנו את העתירה הזאת. יש משרד עורכי דין שמוביל את העתירה. 

יודע איזה כלים הוא צריך בשביל שהעתירה הזאת, יהי ה לה בסיס כמה הוא 

במשאבים לטובת מה לחסוך שיותר רחב וכמה שיותר טוב. אין פה עניין של 

שצריך. יושבים פה אנשי מקצוע, בכל התחומים, ומובילים את זה. אני, כראש 

 העיר, לא יושב ובודק את קורות החיים של המומחים. 

 אין מומחה כזה. כלומר, אין פה בעירייה. יש יועץ  גב' שירה אבין:

  ייעוץ המשפטי. משפטי שמבין בנושא של ה

 אבל גידי מכיר.   מר אבי גרובר:

 בסדר.   גב' שירה אבין:

 אבל אני אומר לך.   מר אבי גרובר:

 אין בעיה, רק שאלתי. בסדר.   גב' שירה אבין:

ישבנו עם כל המומחים. נדב גם היה. היינו בישיבה.   מר אבי גרובר:

 הבאנו מומחים. 

 שאלה, אמרת כן, בסדר.  שאלנואבי,   בין:גב' שירה א

 )מדברים יחד( 

אבל את לא מבינה מה הולך אחרי זה עם   מר אבי גרובר:

 הפרוטוקול הזה. 

 ממש לא.   גב' שירה אבין:
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זה כאילו, אחרי זה, 'מי הביא את היועץ לענייני   מר אבי גרובר:

 זה? זה בזכותנו בא היועץ'. 

 ת. לא, נו, באמ  מר גיא קלנר:

.  גב' שירה אבין:  נו, באמת. פשוט לא ייאמן

 חבר'ה, תפסיקו לדבר לפרוטוקול.   מר רפאל בראל:

 אני אומר לך, אבל זה מה שקורה פה כל הזמן.   מר אבי גרובר:

 למה? שאלתי שאלה, מי דיבר אתך על פרוטוקולים.    גב' שירה אבין:

.  ...אבי, אל  גב' רותי גרונסקי:  לפרוטוקול. די

 

 . 73.0.15. אישור פרוטוקול ועדת יקירי העיר מיום 6

 

סעיף הבא. אישור פרוטוקול ועדת יקירי העיר.   מר אבי גרובר:

 רותי, יו"ר הוועדה, בבקשה.  

חילקת? איפה רועי. הוא חילק? הוא לא חילק. לא,   גב' רותי גרונסקי:

ו מחלקים. אני הוא כן, יש, יש חומר. בסדר, הוא הכין, כן. כן, זה מה שאנחנ

אתן סקירה על התהליך. אני אספר. אתם מקבלים את ההחלטה הסופית. 

ההחלטה הייתה שלא כל הפרוטוקול עובר לכל המועצה, מאחר שזה לא חשוב 

 הסופית.  מי הצביע מה, כמה ולמה, אלא ההחלטה

 החברים בוועדה?   מירק תגידי   גב' נורית אבנר:

דיוק. הכל אני אספר לכם. יש לכם אני אגיד ב  גב' רותי גרונסקי:

 רשום. 

 רשום לך הכל כאן.   מר רפאל בראל:
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 הכל כתוב.    גב' דברת וייזר:

מועמדים, רובם ככולם היו ראויים  74הגישו   גב' רותי גרונסקי:

בהמלצה של נוסף יקירים ויקיר  7ומכובדים. הוועדה החליטה שהיא בוחרת 

 ראש העירייה. 

 ?  תיאורטית 13? אפשר לבחור 7ה מה ז  מר גיא קלנר:

אנחנו החלטנו כבר, בעיקרון אתה יכול לבחור   גב' רותי גרונסקי:

 ..  כמה.

 בתחילת התהליך?    מר גיא קלנר:

 . 7בתחילת התהליך החלטנו שבוחרים   גב' רותי גרונסקי:

 . לפני שיצאו בכלל בפרסום  גב' דברת וייזר:

  קריטריון? אבל זה   מר רפאל בראל:

לא, הקריטריונים ברור, אבל על הכמות החלטנו   גב' רותי גרונסקי:

 חודשים.  0כבר בישיבה הראשונה שלנו, שהייתה לפני 

 כתוב חמישה. קריטריון גם ב  מר רפאל בראל:

 מתחילת הקדנציה.  ....של לא, זה כתוב   גב' שירה אבין:

רו יותר. לא, כי ספרתי למטה, היו פעמים שבח  גב' רותי גרונסקי:

 .  אנחנו החלטנו..

 איפה יש נימוקים על כל אחד מהם?    :גב' נורית אבנר

 הנימוקים היו בוועדה עצמה.   גב' רותי גרונסקי:

אני למשל, אחת כמו שושי היימן, הייתי רוצה   גב' נורית אבנר:

 לדעת למה היא נבחרה.  

.    גב' רותי גרונסקי: .  אנחנו לא נתחיל עכשיו.
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 את תעשי את זה על כל אחד, לא תצאי מזה.    נר:מר גיא קל

 לא, לא, נורית.   גב' רותי גרונסקי:

 אני הייתי רוצה לדעת למה נבחרו.   גב' נורית אבנר:

אל תשכחי שהפרוטוקול הזה נשאר חסוי   גב' דברת וייזר:

והפרוטוקול של המועצה יוצא החוצה. זה לא נשמע ראוי, שאחת כמו שוש 

 ו מישהו שלא נבחר ישמע למה הוא לא נבחר?  תקרא, א היימן

 לא, רגע, סליחה.   גב' רותי גרונסקי:

 חבר'ה, זה היה שנים רבות הדבר הזה.    מר רפאל בראל:

יש נוהל לבחירת היקירים. היו קריטריונים. אני   גב' רותי גרונסקי:

סקרתי את זה בפעם הקודמת. אם אתם רוצים, אני אקריא לכם מחדש את 

ומעלה, תושב  53טריונים של היקיר. הקריטריונים אומרים שהוא "בגיל הקרי

 העיר לפחות..." 

.. הם הצביעו בעד הקריטריונים.    מר רפאל בראל:  הם מכירים.

שאלו, בסדר, שאלו אז אני אחזור, רפי. "שהוא   גב' רותי גרונסקי:

ית פעיל ציבורית, התנדבותית, למען הקהילה, ו/או תרם בעשייה ייחוד

שנה לפחות". בסדר? אלה היו  17ומשמעותית לחיי העיר ו/או המדינה במשך 

הקריטריונים. ההחלטה לגבי האנשים התקבלה בתוך הוועדה. רוב האנשים 

  -קיבלו את רוב הקולות, זאת אומרת, כל מי שעלה ונבחר

   היה קונצנזוס.  גב' שירה אבין:

  כן, היה כמעט קונצנזוס.  גב' רותי גרונסקי:

 היה, לא כמעט.    מר רפאל בראל:

נכון. בסופו של דבר. בדיוק. בסדר? עכשיו, ככה.   גב' רותי גרונסקי:
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כמו שאתם רואים, חמשת האנשים שקיבלו את מרב הקולות ונבחרו על ידי 

חברי הוועדה לקבל את אות היקיר הם מרזוק יוסף, דסה רוברט, אילנה דן, 

אש העיר הייתה לבחור את שי ראשוני, אהרון ספיר ושוש היימן. המלצת ר

, אני לא יודעת אם כולם מכירים. שי חריג בדבר ALSהבחור שפעיל למען 

הוא לא  53אחד בקריטריונים, בגיל שלו. אבל מאחר שאנחנו יודעים שלגיל 

יגיע, אנחנו מאחלים לו עוד כמה שנים טובות, הוא כבר מעל לצפי, אז אנחנו 

 את ההמלצה. הסכמנו באופן חריג לאשר 

אני חושב שמה ששי עשה בשביל המודעות, בכלל,   מר אבי גרובר:

.  ALS-זה לא רק ל .  אלא בכלל לכל המחלות.

 לא רק מודעות, גם חקר.     :???

אני אומר, זה מתחיל ממודעות ומזה יצאה שורה   מר אבי גרובר:

ים של מחקרים, והכסף, ובאמת, מה שהם הצליחו שם לעשות, זה באמת מדה

  ..  מה האיש הזה עושה בשביל חקר של מחלות, פיתוח מערכות.

בשנתיים האחרונות הוא מהווה דוגמה, הוא רץ את   מר עידן למדן:

 , את מרתון תל אביב. המרתון

 איך הוא רץ?   מר יעקב קורצקי:

 מריצים אותו, בטח. מריצים אותו בכיסא גלגלים.    גב' דברת וייזר:

 ן גם כן כסוג של העלאת מודעות. בהחלט. מרתו  מר עידן למדן:

אז מהבחינה הזאת אני חושב שהוא אחד האנשים   מר אבי גרובר:

ולכן אני ביקשתי להמליץ עליו, , הכי ראויים. אני חושב שמה שהוא עושה זה

יוכל  למרות שעל פניו הוא לא עומד בקריטריון הגיל, ואני באמת מקווה שהוא 

 באמת מגיע לו.  להגיע ונוכל לכבד אותו כי 
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ב  גב' רותי גרונסקי: . 70.7.15-עכשיו, כמו שאתם רואים, הטקס ייערך 

 אני מזמינה ומקווה שכל חברי המועצה... 

 זה קשור ליום העצמאות?    גב' דברת וייזר:

 זה יום לפני יום ירושלים.   גב' רותי גרונסקי:

ב  מר אבי גרובר:  . 1.7.15-יום העצמאות זה 

רוצים ששי יגיע צריכים שזה יהיה מקום נגיש,  אם     ???:

 הוא לא יכול...  

 נגיש, נגיש, בבית יד לבנים.   גב' רותי גרונסקי:

 זו הבעיה. הבמה נגישה?     ???:

 הבמה, אני לא יודעת.   גב' רותי גרונסקי:

נגישה, גם חברת הכנסת קארין   גב' דברת וייזר: הבמה יכולה להיות 

 פה.  אלהרר הגיעה עם רמ

ונעניק לו את זה. זה יהיה   גב' רותי גרונסקי: ואם לא, אנחנו נרד אליו 

 בסדר. 

. גם חה"כ קארין אלהרר הייתה , שרוןעושים רמפה  גב' דברת וייזר:

 עם רמפה. 

זה ממש לא הדיון עכשיו, איך אפשר להגיע או לא,    מר טל עזגד:

במות, אלי כל הבעיות ה  .אין ספק ואין עוררין על זה שהוא ראוי בכל פרמטר

 .שגיא

 ירדו אליו. זה לא מכובד ש  מר עידן למדן:

 זה ברור, זה לא לדיון מועצת העיר.    מר טל עזגד:

 ימצאו את הדרך לעשות את זה מכובד.   גב' שירה אבין:
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 זה אפשר להשאיר לראש העיר.    מר טל עזגד:

גם את זה, כמו אני סומך על אלי שגיא שהוא יפתור   מר אבי גרובר:

 שטל אמר.  

 ידעו לפתור את הבעיה.    מר עידן למדן:

 אפשר להביא מעלון.   גב' רותי גרונסקי:

 שאלות, הערות?   מר אבי גרובר:

 יש לי בעיה.   גב' נורית אבנר:

 איפה כל חברי המועצה פה?   מר אבי גרובר:

ריך אני חושבת שבתור חברי מועצה לפחות היה צ  גב' נורית אבנר:

 לתת לנו תקציר קטן על כל אחד מהאנשים. 

 אוקיי.   גב' רות גרונסקי:

תראה, אבי, אני הייתי הרבה זמן... ואני מסכים    מר טל עזגד:

 עם נורית. 

יש לי בעיה עם אחת המועמדות פה, ולכן אני   גב' נורית אבנר:

 .  הולכת..

 לא משנה אם יש בעיה או אין בעיה.    מר טל עזגד:

 לא, יש לי בעיה.   ורית אבנר:גב' נ

.     מר טל עזגד: .  בסדר. אבל את יכולה להגיד את זה.

.   גב' רותי גרונסקי: .  יש ועדה.

על  ולא רוצהאני מאוד מצטערת, אני הייתי רוצה   גב' נורית אבנר:

אוטומט להרים את היד שלי. אני סומכת על שיקול דעתכם. אני הייתי רוצה 

 שלושה משפטים. לקבל על כל אחד מהם 
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 תראו, קודם כל. אני יכול להגיד משהו?    מר טל עזגד:

 בטח.   מר אבי גרובר:

קודם כל אני חושב שכן מן הראוי, וגם לכבודם של    מר טל עזגד:

אני לא , האנשים, שמועצת העיר הייתה מקבלת איזשהו תקציר. זה נראה כזה

ר, אבל פה, אז קודם כל, מכיר חלק מהאנשים. אני במקרה, טוב, אני כן מכי

אנחנו לאורך כל השנים נהגנו להביא למועצת העיר תקציר. היו אנשים 

 שולחים דפים שלמים.  

זה לא מה שנאמר לי, אני מצטערת, אני התייעצתי   גב' רותי גרונסקי:

 לפני הישיבה. 

.     מר טל עזגד:  לא משנה, אז אנחנו אומרים את דעתנו

. אני , טללי בעיה, אני אעביר לכם בשמחה אין  גב' רותי גרונסקי:

יו"ר הוועדה, אז זה מה שנאמר לי שעושים,  התייעצתי עם אלי וגם רפי היה 

 אני בשמחה אכתוב תקציר על כל אחד ואשלח לכם. 

 רותי, יש איזה משהו, אי אפשר עכשיו?   מר אבי גרובר:

ים, אבי, בדיוק. עכשיו, אני מניח, את הקריטריונ   מר טל עזגד:

אם אתם זוכרים, אנחנו בנינו לא מזמן, נכון רפי? את הקריטריונים בנינו 

לפני כמה שנים. עד שהתחילו כל הבעיות פה בעירייה, וגם הייתה הפסקה עם 

 יקירי העיר. 

 עד שעברנו לאופוזיציה. אני צוחק.   מר רפאל בראל:

 ורד, תרדי תביאי את החומר על כל אחד.   מר אבי גרובר:

אני רוצה להגיד משהו. תראו, אין ספק שהאנשים,    עזגד: מר טל

לפחות בהיכרותי עם רוב האנשים פה, הם אנשים ראויים וברור ומובן מאליו 

שאין לי שום הערה כזאת או אחרת, למעט דבר אחד שכן הייתי רוצה להעיר, 
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שיש פה אנשים, מתוך הרשימה המכובדת הזאת, שללא כל קשר לעשייה, 

ב. ללא כל קשר לעשייה הברוכה שלהם, הם חברי סיעות מיכה, תקשי

 ברשימות למועצת העיר. והשאלה אם זה נלקח בחשבון. 

 שלושה לפחות.   גב' נורית אבנר:

 יש פה שניים, לא שלושה.    מר טל עזגד:

 ברשימות?  מי פה  גב' דברת וייזר:

ו   מר טל עזגד:  אהובתיאילנה דן. אילנה, שבכל פרמטר ראויה, 

 , אהרון ספיר. הכל בסדרו

 באיזו רשימה היא?   גב' דברת וייזר:

 שוש הייתה ברשימה ואהרון ספיר. היתה,  אילנה דן  גב' נורית אבנר:

 אהרון ספיר.     מר טל עזגד:

 איפה אילנה דן?   גב' רותי גרונסקי:

 שוש היימן הייתה ברשימה?   גב' שירה אבין:

יודע שהיא אצל   מר טל עזגד: היא , נו ברשימה. אבל אם  לאאני 

 דברת. ברשימה של 

 האמת שאני ממש לא זכרתי.   גב' רותי גרונסקי:

 -היא היתה איתך  מר אבי גרובר:

 ברשימה ההיא.   מר גיא קלנר:

 לא ידעתי.    גב' דברת וייזר:

 אני לא זכרתי.   גב' רותי גרונסקי:

 גיא.  אנחנו כבר לא, אז היא ברשימה שלכם,   מר טל עזגד:
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יודע מי זה של מי כבר.   מר גיא קלנר:  אני לא 

 אצל אבי.  4-0ספיר הוא מספר    מר טל עזגד:

 בחיים לא ידעתי שהיא ברשימה.   גב' דברת וייזר:

  מה היא עשתה?   גב' נורית אבנר:

.   גב' דברת וייזר: .  מקום כבוד, לא מקום.

דה למען החייל. הרבה מאוד שנים. האגוהיא עושה   גב' שירה אבין:

 אבל אני לא נכנסת. ספציפית לבן אדם. היא עשתה הרבה דברים. 

 . ברשימה  4אצל אבי או  0זה לא משנה אם מס'    מר טל עזגד:

 מי?   גב' שירה אבין:

 ספיר.    מר טל עזגד:

. אני אומרת ספציפית לבן  גב' שירה אבין: אדם -אבל אני לא..

 עכשיו. 

 אני הייתי רוצה, לפני שאני מצביעה, לדעת. לא,   גב' נורית אבנר:

 האם זה סותר? יש בעיה, היה פעם משהו כזה?   גב' דברת וייזר:

זה דבר מאוד מכובד ומכבד, ואני הייתי רוצה   גב' נורית אבנר:

 לדעת. 

לא שוש היימן, האם אי פעם בעבר היה לכם   גב' דברת וייזר:

 רשימה?קריטריון שאסור להיות חבר 

 לא, לא היה.   אל בראל:מר רפ

ד עם אלי שנים, יח 7אני ישבתי בוועדה הזאת   גב' נורית אבנר:

 שגיא, והייתי מצפה מאלי שגיא, שהוא פרופשונל, הוא אדם מקצועי. 



ן  עיריית רמת השרו

 202.4.2.מיום  ,63פרטיכל מליאה מן המניין מס' 

 03 

 אלי עשה את זה.   גב' דברת וייזר:

אוקיי. אז הייתי מצפה שהוא ימשיך לעשות את זה   גב' נורית אבנר:

 בשנים שאני ישבתי כיו"ר הוועדה. כמו שהוא עשה את זה 

 ...אלי, דרך אגב, אלי דווקא   גב' דברת וייזר:

 אז אני אומרת לך, דברת.   גב' נורית אבנר:

 מחליטים. אבל זה אנשי ציבור   מר גיא קלנר:

 חבר'ה, שנייה.   מר אבי גרובר:

 לא הבנתי מה הקשר לאלי שגיא.    מר גיא קלנר:

 אלי שגיא קשור? מה   גב' רותי גרונסקי:

שהוא היה צריך להגיד לכם איך צריך להיות   גב' נורית אבנר:

 הפרוטוקול הזה, ואיך צריך להביא לידיעתנו את הדבר הזה. 

יו"ר הוועדה כמה שנים. כאילו   גב' רות גרונסקי: אבל גם רפי היה 

 באמת. 

 הולך פה על כל הסעיף.  זה לא יאומן מה חבר'ה,   מר אבי גרובר:

.   ' רותי גרונסקי:גב .  זה לא יכול להיות, מה יש להם.

חבר'ה. מה הולך פה, זה לא ייאמן. מיכה, מה? גיא.   מר אבי גרובר:

 חבר'ה, ישבה הוועדה, וטל, באיזשהו מקום.  

.. היתה.   גב' נורית אבנר:  ... היא היתה ברשימה של רוכברגר, וגם.

 י. נורית, באמת, זה לא ראו  גב' רותי גרונסקי:

, זה עניין , זה לא אישית נגדך, רותיאני מצטערת  גב' נורית אבנר:

 ראלי. פרוצדו
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רותי, אפשר בבקשה, אתן יכולות בבקשה להמשיך   מר אבי גרובר:

 את השיחה הזאת בחוץ? 

איפה אני אם לא סליחה, אסור לי להגיד את דעתי?   גב' נורית אבנר:

 אגיד אותה?

 לה להגיד מה שאת רוצה. את יכו  גב' רותי גרונסקי:

יכול להיות שאם היית מקבלת תקציר ושמות    מר טל עזגד:

 מראש היית יכולה להגיד את דעתך. 

קיבלתי את זה הרגע והייתי רוצה, יש פה מועמדים   גב' נורית אבנר:

שאני לא מכירה אותם, יכול להיות שמגיע להם, אני לא יודעת. הייתי רוצה 

 על סמך מה הם מקבלים יקיר העיר, לא סתם. לדעת מי ומה הם עשו. 

הוקמה ועדה, לדעתי, כרגע, אם מסתכלים, טוב,   מר אבי גרובר:

 וכל הדברים האלה.  אני בכלל לא יודע כבר מי אופוזיציה או קואליציה פה

 זה לא רלוונטי.    מר טל עזגד:

 הרוב פה אופוזיציה.   גב' דברת וייזר:

 בכלל שיקולים פוליטיים. לא צריך   גב' נורית אבנר:

ניים, אחד היה אני לא נכנס לזה בכלל. יצא פה ש  מר אבי גרובר:

פה ואחד היה פה. ישבה הוועדה, ובאיזשהו מקום נורית, או שאנחנו סומכים 

על הוועדה, או שאנחנו לא סומכים על הוועדה. הוועדה, בטח בהרכב הנוכחי 

לה להיות שם. זה לא שראש העיר פה של הדברים, יותר מדי פוליטיקה לא יכו

 בא, מוריד רשימה, והיא עוברת במין ועדה כזאת. 

 אף פעם זה לא היה ככה.   גב' נורית אבנר:

 אני רוצה להבין. סליחה.   גב' דברת וייזר:
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עוד פעם, ישבה הוועדה, ראתה את כל השמות. היו   מר אבי גרובר:

 כמה אנשים, סה"כ?  

 נשים. א 74  גב' רותי גרונסקי:

אנשים, אומרים לך הגענו לקונצנזוס.  74עברה על   מר אבי גרובר:

 עברה החמישייה הזאת או החמישייה הזאת.   7נגד  0זה לא ברוב 

 יש נציגי ציבור, יש קואליציה, יש אופוזיציה.   גב' רותי גרונסקי:

.    גב' דברת וייזר: .  בהקשר הזה שאבי אומר חשוב לחדד.

מהאופוזיציה, היו נציגי  7-מהקואליציה ו 7היו   :גב' רותי גרונסקי

 ציבור. לא היה פה שום, זה לא היה פוליטי. זה היה מאוד אישי. 

 זה היה ממש לא פוליטי.   גב' דברת וייזר:

 תאמינו לי שזה לא היה פוליטי.   מר רפאל בראל:

 פוליטי.  ממש לא  גב' דברת וייזר:

תי באופוזיציה, זה לא היה על אף זה שאני היי  מר רפאל בראל:

 פוליטי. 

.    מר טל עזגד: .  אבל אף אחד לא, סליחה רגע, אתם.

.   גב' נורית אבנר: .  הם מזוהים פוליטית. נו די, מה אנחנו.

 פוליטי.הוא לא טען   מר גיא קלנר:

.    מר טל עזגד: .  אני אמרתי בתחילת דבריי, אין פה שום.

 כים להגיד את זה. אמרת, ו... צרי  גב' רות גרונסקי:

 יש פה שלושה אנשים שהם מזוהים פוליטית.   גב' נורית אבנר:

.    מר טל עזגד: .  אין פה שום דבר פוליטי, אבל יש פה.
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השאלה, האם אי פעם בעבר של רמת השרון, מישהו   גב' דברת וייזר:

 קיבל.  - שהיה ברשימה

 כן, בטח.   מר אבי גרובר:

 ק את זה, לפחות בקדנציות שלנו. ניסינו לבדו   מר טל עזגד:

חבר'ה, הוא לא נבחר למועצה. אף אחד מהם לא   מר אבי גרובר:

 היה חבר מועצה.

אבל הרבה פעמים מדובר על מקום של כבוד. זה לא   גב' דברת וייזר:

 אומר כלום. 

זה שמישהו ביקש לתרום בעוד דרך. זה שאילנה   מר אבי גרובר:

הוא לא נבחר  –שאהרון ביקש בעוד דרך ביקשה לתרום בעוד דרך, זה 

 .  למועצה. הוא לא מקבל..

  נקיים על זה דיון. אוקיי, אז בוא   גב' דברת וייזר:

 אני הייתי גם חבר בוועדה הזאת.   מר אבי גרובר:

 אבל אומר היועץ המשפטי שיש פה בעיה.    מר טל עזגד:

 למה, מיכה, יש בעיה?   מר גיא קלנר:

 אני אומר שצריך לבדוק את זה.   עו"ד מיכה בלום:

  מה לבדוק את זה עכשיו?  מר אבי גרובר:

 מאיפה עכשיו?   מר גיא קלנר:

. לא?   עו"ד מיכה בלום:  גם המבקר..

 חבר'ה, הם לא כיהנו במועצה.   מר אבי גרובר:

.   גב' דברת וייזר: .  אבל הוא לא במועצה, הוא רק במקום.
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אצלו, לא  4-0הוא מספר אדם מה זה קשור, הבנ   מר טל עזגד:

אותו דבר, היינו הך, אני חושב שזה לא משנה איזה  יודע. אצלנו לא משנה, 

 מספר הוא. 

אז זה אומר שאנשים כאלה, שהם מאוד מאוד   גב' דברת וייזר:

 רשומים.  מתנדבים ופעילים שנים בקהילה, הם צריכים להיזהר לא להיות

לחיים ארוכים, ויקבלו כשהם הם יקבלו, שייבדלו    מר טל עזגד:

 לא יהיו... 

 ? בכפוף לבדיקה של מיכה. חבר'ה, מה הבעיה  מר גיא קלנר:

 הם לא חברי מועצה. נגמר.  אבל הם לא ברשימה,  מר אבי גרובר:

 אבל היו בחירות לפני שנה, זהו. ... ברשימה,   גב' דברת וייזר:

ונחיה חיים  לא, לא שכולנו נהיה בריאים, שלמים   מר טל עזגד:

ארוכים. אבל אם חלילה קורה משהו מסיבה כזו או אחרת ומישהו מאתנו 

 פורש, אז האנשים האלה, באיזשהו סדר רץ מחליפים, והם בתוך רשימה. 

אני הייתי חבר בוועדה. בתור חבר בוועדה אני זוכר   מר אבי גרובר:

ו סמך פעילות לשהייתה שאלה אם נותנים למישהו שהיה חבר מועצה ע

  -הפוליטית באיזשהו מקום. ואמרנו שחברי מועצה

 אמרנו שזו פעילות התנדבותית לכל דבר ועניין.    מר טל עזגד:

אמרנו שחברי מועצה שהפעילות שלהם היא לא.   מר אבי גרובר:

  -כאילו להיות חבר במועצה ועל סמך הפעילות הזאת, שם היה באמת

.   גב' דברת וייזר:  אם זה רק זה כאילו

האם כבר הגיע להם לקבל על סמך פעילותם   ר אבי גרובר:מ

 במועצה. 
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אבל זו לא הזווית הזאת. הוא אומר, האם קידמו   מר גיא קלנר:

 מישהו לעמדה כי הוא קשור פוליטית לאנשים בתוך המועצה? 

 לא, לא, זה אני חייבת לענות.   גב' דברת וייזר:

.. לא, זה מה שהוא אומר שיכול   מר גיא קלנר:  להיות.

 על זה מיכה יענה, אבל אני חייבת להגיד משהו  גב' דברת וייזר:

, אני חייבת להגיד לך שהתהליך היה מאוד מקצועי. זה בהקשר למה שאמרת

התחיל בזה שמרק התחיל וסיפר לנו על הדרך שלהם, גם בבית החולים, איך 

 הם היו בוחרים כל מיני יקירים בתוך המוסד שהוא עבד בו.  

 לא, איך הם היו בוחרים מנהלי מחלקות.   רותי גרונסקי: גב'

מנהלי מחלקות. וממש ישבנו עם פרמטרים   גב' דברת וייזר:

יו"ר הוועדה, את הזכות הראשונה לבחור  מסוימים. ואז נתנו לרפי, שגם היה 

את השמות שלו. עשינו את זה בצורה נורא מסודרת. החלטנו גם שכל אחד 

...  יגיד, כל אחד אמר מה  השמות שלו

אבל אף אחד לא בא בטענות לשום הליך. יש פה    מר טל עזגד:

 הליך פרוצדורלי אחד. 

 לא, היא אומרת שיש לה עניין עם מישהי מסוימת.   גב' דברת וייזר:

.    מר טל עזגד: .  שואלים את היועמ"ש אם חבר בסיעה מכהנת.

שהו אחר טל, זה אתה אמרת, היא אמרה עוד מ  גב' דברת וייזר:

 שאני מנסה להתייחס אליו. 

ואני מרגיש הכי נקי וטהור, כי חברתי לסיעה, שאני    מר טל עזגד:

אבל שניהם פה שכנעתי אותה בין יתר האנשים להצטרף לפוליטיקה... 

 ת. מרימים גבו

יש את זה בקריטריונים? יש משהו שפוסל את זה?   מר אבי גרובר:
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 זה.  אין משהו בקריטריונים שפוסל את

 בסדר, אבל זה משהו שיבדקו.   גב' דברת וייזר:

נו, מה. שיגיד שלא בסדר   גב' שירה אבין:  ויאללה, 

 מיכה, תעביר בדיקה.   מר גיא קלנר:

ב  מר אבי גרובר: הם אמורים להיות על הבמה.  71.7.15-חבר'ה, 

נו  כרגע אמרנו את השמות. בישיבת המועצה הבאה היא איפשהו במאי. מה, 

 ת. באמ

.   גב' נורית אבנר: .  שנה שעברה? אז בגלל זה.

 , לא.  אבל מה זה בגלל זה? אני מבין אם הייתה  מר אבי גרובר:

 ? לפני שנתייםו  גב' נורית אבנר:

לא. כי היה עניין פוליטי בשלוש השנים האחרונות   גב' דברת וייזר:

 בעיר. 

  ארבע שנים שזה הפסיק.-לדעתי זה שלוש  מר אבי גרובר:

 והטקס הזה לא התקיים שלוש שנים בגלל זה.   גב' דברת וייזר:

. בכפוף צריך לאשר   מר יעקב קורצקי: יגיד..  לבדיקה שמיכה 

 לא, אי אפשר.   מר אבי גרובר:

 שמה?   גב' שירה אבין:

.  0שלפני   גב' דברת וייזר: שנים איציק לא עשה, ולפני שנתיים היה..

 שנים לא היה.  0ולא היה. 

 דברים יחד(. )מ

 אבי, שנייה, אבי, תן לי רגע.    מר טל עזגד:
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הם לא מרוויחים כסף. הם לא מקבלים תו חניה.   מר אבי גרובר:

יודע מה. איזשהוהם לא מקבלים   , לא 

 אדוני ראש העיר, הכל בסדר.    מר טל עזגד:

 קחי את זה אישית.  יאל ת  גב' נורית אבנר:

 אישית?  מה זה לא  גב' רותי גרונסקי:

.   גב' נורית אבנר:  לא, זה לא אישי

יו"ר הוועדה. מה היא לא תיקח?   גב' דברת וייזר:  היא 

אין עוררין, על כל אחד מהאנשים האלה, לפחות    מר טל עזגד:

מהיכרותי איתם, שלכל אחד מגיע בדרכו הוא לקבל את האות הזה, בסדר? 

יך להיות אמיצים ולקבל אבל עוד פעם, יש רגע בחיים, כמו בכל דבר, שצר

  -החלטה. עכשיו, אני מצפה מכם, גם אם נצטרך לצאת להפסקה רגע

  -לא, אני לא אוכל  עו"ד מיכה בלום:

קבלו איזשהי החלטה, תנו המלצה, אי אפשר כל    מר טל עזגד:

ופה זה עניין רגיש. אנשים צריכים הערב, ראש העיר זה. פעם לדחות את ה

יו"ר  הוועדה, ולהודיע לאנשים על בחירתם. עכשיו, יש פה צריך להתקשר, או 

 . איזו רגישות. נעשו פה טעויות וכו', בסדר? אבל תגידו שזה בסדר, נצביע

 או שכן או שלא.   גב' דברת וייזר:

מיכה, תסתכל מי רשומים למטה ביקירי העיר. אלה   גב' רותי גרונסקי:

 ם שכיהנו פה בכל מיניאנשים שהיו פה מנכ"ל ואנשים ראויים כולם, ואנשי

 משרות. 

 אבל הם לא היו בתוך סיעה פוליטית בזמן קדנציה.     מר טל עזגד:

נו, מה.   גב' רותי גרונסקי:  באמת, טל, 
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.    מר טל עזגד:  אל תגידי לי 'באמת'

אבי, אם הם לא היו חברי סיעה, אז לא היינו   עו"ד מיכה בלום:

 0המדויקים, אבל נגיד מחר, מספר מדברים בכלל. אני לא יודע את הפרטים 

 .  בסיעה..

 אם זה מישהו שהיה פעם, ברור שלא.    מר טל עזגד:

 הוא ישים מכתב התפטרות מחר. בסדר?  מר אבי גרובר:

נגיד להם להתפטר מחר? זה   גב' דברת וייזר: יש לי שאלה. אם 

 בסדר? 

 הוא ישים מכתב התפטרות מחר.   מר אבי גרובר:

 אבל מה זה קשור?    מר טל עזגד:

 אז הם לא יהיו חברי סיעה יותר.   גב' דברת וייזר:

 זה קשור לשקיפות אחרת.    מר טל עזגד:

 שפעלתם בוועדה. הייתם צריכים לחשוב כ  עו"ד מיכה בלום:

בזה שאנחנו בוחרים באנשים שלנו מתוך הסיעות    מר טל עזגד:

בצורה טהורה כלפי  שלנו ליקירי העיר. למה אתם לא רואים את זה קצת

 אנחנו מייצגים אותו?הציבור ש

אני אגיד לך למה? רק בגלל העובדה שכל האנשים   גב' דברת וייזר:

 ראויים והם עשו כאן מעל ומעבר.  באלה הם אנשים שבאמת

 אומרת נורית לא.     מר טל עזגד:

טל, היא מתווכחת על מישהו שלא ברשימה של אף   מר אבי גרובר:

 אחד. 

היא מדברת על מישהו שלא ברשימה. היא מדברת   דברת וייזר:גב' 
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 על שוש, היא בכלל לא קשורה לשאלה שאתה העלית. 

ברור לי. אני יודע במה מדובר. אבל עדיין יש    מר טל עזגד:

 ורצה לראות.  מישהו שחושב שיש מישהו שלא ראוי ורוצה להביע את דעתו

 בסדר, זה משהו אחר.   גב' דברת וייזר:

 אני מציע, אבי, אני מציע את הדבר הזה.   מר גיא קלנר:

.    מר טל עזגד: .  לא, אל תתבלבלו. תפקידה של הוועדה.

.   גב' שירה אבין: .  אם זה אפשרי, אם לא, לא. מיכה צריך.

 אז בוא נעשה את זה, באמת.   גב' דברת וייזר:

:???     ?  אבי, איזה מספר...

:???    0 . 

 הוא אמר.   עו"ד מיכה בלום:

אבל מה הקשר? הוא מקבל על הפעילות שלו   מר אבי גרובר:

 אחורה, לא קדימה. 

???:     . .  אבל אם רותי.

 מה? אם רותי מה? אם אני?    מר אבי גרובר:

אם יימאס לי מההתנהגות הזו פה ואני אחליט   גב' רותי גרונסקי:

 שאני רוצה ללכת, את צודקת. 

 מה, אני לא מבין.   אז מה, אז  מר אבי גרובר:

 ההתנהגות של מי?   מר עידן למדן:

הוא קיבל פה את להבטיח לו דירקטור,  במקום  עו"ד מיכה בלום:

  הדבר הזה.
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 מה מקבלים בזה?   מר גיא קלנר:

 מה מקבלים בזה?   מר אבי גרובר:

 מה מקבלים בזה? מה מקבלים? שם על הלוח?   גב' דברת וייזר:

 הרבה מאוד דברים.  - אנשים שבשביל כבוד יש  עו"ד מיכה בלום:

 צודק, צודק.   מר גיא קלנר:

עכשיו, אני לא בדקתי את זה, אני לא זה נראות.   עו"ד מיכה בלום:

 יודע.  

 אוקיי, מיכה, שנייה, שירה אמרה בשקט משהו.   גב' רותי גרונסקי:

אני גם לא רוצה לקבוע לכם, תעשו מה שאתם   עו"ד מיכה בלום:

 ם.  רוצי

רגע אחד, תן לי שנייה לדבר. מיכה, אנחנו יכולים   גב' רותי גרונסקי:

  לאשר לזה בכפוף לזה שמחר אתה תיתן לי תשובה חיובית על הסיפור הזה? 

 ואם הוא ייתן שלילית?   מר גיא קלנר:

רגע, שנייה, תן לי לדבר עד הסוף. באמת, תנו   גב' רות גרונסקי:

 .  להוציא משפט אחד..

הוצאתי חצי ? מה קרה, למה את מתפרצת עלי  יא קלנר:מר ג

 משפט, מה קרה? מה יש לך היום?  

 ואם לא?   גב' רותי גרונסקי:

 יש רגעים כאלה.    מר טל עזגד:

 אני צריך את כל החומר.    עו"ד מיכה בלום:

אז נכנס מחר או מחרתיים  , ואם לא,ואם לא  גב' רותי גרונסקי:

ם אחרים ונעשה סבב טלפוני של חברי המועצה ונאשר ישיבה ונחליט על שניי
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 את זה. רבותיי, ברמה הטכנית צריכים להכין סרטים על כל אחד מהם וכל זה. 

 חבר'ה, אפשר להחליט.     מר טל עזגד:

 אבל רגע, שנייה, תן לי שנייה עוד משהו לסיים.   גב' רותי גרונסקי:

ד אחר, לא חייבים אפשר גם לדחות את זה למוע  גב' נורית אבנר:

 לעשות את זה ביום ירושלים.  

נורית, באמת.   גב' רותי גרונסקי:  קבעו כבר, מה זה, 

 זה קריטריון, נורית.   מר טל עזגד:

 מה הקריטריון שנקבע, לעשות ביום ירושלים?   מר גיא קלנר:

 על כמה אנשים מדובר?   עו"ד מיכה בלום:

 להיות בחנוכה. סליחה, זה היה צריך   מר רפאל בראל:

 איפה כתוב שזה קשור ליום ירושלים?   גב' נורית אבנר:

.   מר רפאל בראל: . סליחה, בחנוכה היה צריך להיות בסמוך למועד.

 של העיר רמת השרון. 

.   גב' שירה אבין:  נכון

 עידן.   ,כן  מר אבי גרובר:

 אני רוצה אולי גם להציע משהו.   מר עידן למדן:

יזה חומר אתה רוצה? יש קריטריונים, אין לזה א  מר אבי גרובר:

 שום התייחסות בקריטריונים. 

האמת היא שזה לא עלה העניין הזה, אני לא הייתי   גב' דברת וייזר:

 מודעת. 

יודע שאני מפריע מאוד לטוהר המידות.   עו"ד מיכה בלום:  אני 
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 מה זה קשור לטוהר המידות עכשיו?   מר אבי גרובר:

 אני מפריע להכל.   ם:עו"ד מיכה בלו

 ישבה ועדה שרוב החברים שלה בכלל מהאופוזיציה.   מר אבי גרובר:

תצביעו, עזבו אותי, מה אני צריך את אל תשאלו,   עו"ד מיכה בלום:

 העבודה הזאת? יש לי ככה עבודה למחר. אני צריך את זה? 

 כי אתה כל הזמן ממציא לעצמך עוד עבודה.   מר אבי גרובר:

אבל מה אני ממציא? אתם ממציאים. אתם שואלים   ה בלום:עו"ד מיכ

 שאלות, יש לכם בעיה עם התשובות, נו באמת.  

 מפעילים את הראש.  או אם היו שואלים מראש  מר עידן למדן:

קריטריון חדש,  יש קריטריונים, עכשיו הוא ממציא  מר אבי גרובר:

  שלא הופיע בקריטריונים. לא ייאמן.  פשוט לא ייאמן.

 מיכה, תרגיע.   מר רפאל בראל: 

ישבה העירייה, החליטה על קריטריונים, עכשיו   מר אבי גרובר:

 בדיעבד.  ,חדש קריטריוןלהחליט הוא הולך 

 תרגיע, מיכה, נו.   מר רפאל בראל:

 אז למה שאלתם אותו?   גב' דברת וייזר:

אתה אם אני לא בא לישיבה אז אל תשאלו אותי,   עו"ד מיכה בלום:

 ,לא רוצה. אני אשב בבית

 א. זה לא משהו שקשור לקריטריונים.   מר עידן למדן:

 עידן, שנייה.    מר טל עזגד:

 מבסוטים...  הילדים שלי יהיו  עו"ד מיכה בלום:
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 אני מבקש למחוק את זה מהפרוטוקול.   מר אבי גרובר:

 אתה יכול למחוק את זה מהפרוטוקול.   עו"ד מיכה בלום:

שיכתבו "צוחקים ביחד". אני מבקש שיכתבו   ר:מר אבי גרוב

 בפרוטוקול "צוחקים ביחד". 

 )צוחקים ביחד( 

 אבי, תקשיב.   מר טל עזגד:י 

 עידן ביקש לדבר, בוא ניתן לו לדבר.    מר אבי גרובר:

 הוא רוצה לדבר, אני אכבד אותו.   מר עידן למדן:

.   מר אבי גרובר: .  אם הוא מוכן לוותר לך, אז.

אין לו ברירה. אמרתי לך משהו. יש רגע שצריך    טל עזגד:מר 

לקבל החלטות. אני לא יכול לקבל את ההחלטה. אני מציע לך אבי, אני מציע 

לחבריי, אנחנו מתחילים להתבזות ולבזות את המעמד הזה. אני חושב 

שהדברים היו צריכים להיאמר, אני חושב שנעשו פה טעויות לאורך כל הדרך. 

וניסים, אני  רותי לשנה באה תלמד. על אף הגבות המורמות מצד חבריי מיכה 

צריך לקבל החלטה הערב. אי אפשר לא להודיע  ,מקווה שאין פה שום בעיה

 לאנשים, כשהם יודעים שהערב זה איזשהו אקט פורמלי.  

 זה מה שרציתי להגיד.   מר עידן למדן:

ני באמת יתרה מזאת, להבא, אני מבקש, ומניסיו   מר טל עזגד:

העתיר בקטע הזה, של הרבה שנים שעשיתי את זה, צריך לקבל את השמות, 

לכבודם של האנשים, צריך לקבל את התקצירים עליהם, צריך לבוא לפה 

מוכנים. אם יש חילוקי דעות אפשר להעלות אותם לפני זה. זה לא מכובד גם 

אני מציע שאנחנו פה מתחילים להתפתל, כי גם לכולם יש נכדים ומשפחות. ו

לחתוך פה את הדיון, להרים את האצבעות, ובשנה הבאה ניפגש פה כשהדברים 
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 יהיו מבושלים קצת יותר. 

 כן, עידן.    מר אבי גרובר:

 שחשבתי להציע.   טל בהחלט הוציא לי את הרעיון  מר עידן למדן:

 עידן, וואי, וואי.  לאיזה ימים הגענו   מר טל עזגד:

 בי וטל בקואליציה משולשת. עידן, א  מר גיא קלנר:

אין ספק שיש לכאורה איזשהו סוג של טעם לפגם   מר עידן למדן:

 בדבר כזה שאחד היקירים הוא חבר ברשימה כזו, ברשימה אחרת. 

 שניים, אם כבר. שניים.   מר אבי גרובר:

 שניים, שניים.     מר טל עזגד:

.  מר עידן למדן:   שניים, בסדר, אמרתי

 לא, אתה אומר אחד כשיש שניים.   מר אבי גרובר:

לא ציינתי לא אחד ולא זה. זה יכול להיות אחת או   מר עידן למדן:

 יכול להיות אחד, זה לא רלוונטי. 

אנחנו לא יודעים אם אחרים היו פעילים או לא.   גב' שירה אבין:

 את יודעת?  

.   מר עידן למדן: .  אני בהחלט חושב שאנחנו צריכים.

אני יודע על לפחות עוד אחת שהייתה פעילה מאוד   :מר אבי גרובר

 בקמפיין של מישהו, אבל היא לא הייתה ברשימה. 

.   גב' שירה אבין:  בבקשה. אני אומרת, אולי גם אחרים היו

 אבל זה לא אותו דבר.   מר גיא קלנר:

 אבל זה לא אותו דבר.     מר טל עזגד:
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ו  מר עידן למדן:  התאפקתי יפה. רבותיי, אני בזכות דיבור 

 רגע. הוא כיבד אותך.   מר גיא קלנר:

 הוא כל הזמן מדבר, מה לעשות.   מר רפאל בראל:

 מי, עידן? הוא לא דיבר הרבה היום.    מר גיא קלנר:

.   מר עידן למדן:  לא דיברתי בכלל. בישיבה הזאת לא דיברתי

 הוא שתק כל הישיבה. פעם ראשונה פותח את הפה.    מר אבי גרובר:

 בישיבה הזאת שתקתי כל הזמן.   מר עידן למדן:

 נורית מסכימה אתו.   מר רפאל בראל:

.   גב' נורית אבנר:  הוא עכשיו השכן שלי

.    מר אבי גרובר: .  מה אני אעשה, כל דבר הופך להיות פה.

אין ספק שלטעמי יש בכך איזשהו סוג של משהו   מר עידן למדן:

בקריטריונים ובין אם לאו, ואנחנו צריכים  שצריך להימנע, בין אם הוא מופיע

להקיש ממנו להבא ובהחלט להוסיף אותו אולי כאחד הקריטריונים של מעין 

אני בהחלט סבור שדבר שראוי  ,לפחות קדנציה שבנאדם לא היה ברשימה

שנוסיף אותו לקריטריונים, אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב. ולכן, והיום כן 

כה מי בהימנעות, אבל בהחלט לאשר משום שאני בכל זאת לאשר, מי בתמי

חושב שכרגע המעמד הזה מבזה, ולכשיצאו כבר השמות, זה בעיה. אני ציינתי 

בעבר, כבר בקדנציות קודמות, אני חושב שצריך לעשות כן מעין ישיבה 

מקדימה, בלי הקלטות, בלי דברים כאלה, אני חושב שכן, כי אם יש משהו 

וד פעם, מפאת כבודם של אנשים או נשים כאלה שמפריע לחברי מועצה, וע

ואחרים לא ירצו להגיד את זה בישיבת מועצה ואני חושב שזה חשוב 

שיתאפשר לשמוע, אני חושב שהדבר הזה צריך אולי לבוא, וגם את זה אני 

חושב שוועדת השמות צריכה לשקול לפעם הבאה. אני אמרתי את זה בעבר, 
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 היו כבר מקרים. 

 עוד משהו? סיימת?   מר אבי גרובר:

 מה שמות?     מר טל עזגד:

לא, הוא רוצה שנעשה ישיבה מקדימה, רק חברי   גב' רותי גרונסקי:

 כם את השמות. המועצה, ונביא לפני

אם לדוגמה אתה מגיע למצב, וזה קורה גם לפעמים   מר עידן למדן:

ורר בוועדת השמות, וכבר היו מקרים בעבר, ואתה מגיע למצב, למשהו שמע

 נוחות.  -בך אי

אז מה שאתה מציע, שנעשה ישיבה רק של חברי   גב' רותי גרונסקי:

 המועצה, אחרי שבחרנו את השמות. 

 יכול להיות.  בדיוק.    מר עידן למדן:

 אוקיי, בסדר.  גב' רותי גרונסקי:

הוא אומר, הקמנו ועדה, ואחרי הוועדה עוד פעם.   מר אבי גרובר:

.. תשב המועצה, ואחרי שתשב המועצה, המועצה תצביע, ואחרי  כאילו, אז מה.

 עוד הצבעה...נקיים תגובות, ואז  ...שהמועצה תצביע

 אבי, אבי.    מר עידן למדן:

בשנה הבאה... שקט. בשנה הבאה נשלח לכולם   גב' רותי גרונסקי:

 מראש את השמות.  

 לא, לא, זה לא.    מר עידן למדן:

 לא טוב מראש, אי אפשר.  לא, זה   גב' רותי גרונסקי:

.   מר עידן למדן:  זה לא. אני עוד לא סיימתי
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עידן, אין פה שום בעיות של צנעת הפרט וכל    מר טל עזגד:

הסיפורים האלה. הבעיה היחידה הייתה שמישהו לפני איזה שלוש שנים יצא 

החוצה, פגש מישהו ברחוב, אמר לו 'כל הכבוד, אתה יקיר העיר', הוא פשוט 

 בל בבנאדם. ואז זה עשה לנו סלט. התבל

ייגמר   מר אבי גרובר: אתה יכול לתת לו בבקשה לסיים, כי זה לא 

 אף פעם.  

טל, טל, אתה ביקשת שאני אתן לך לסיים, להתפרץ   מר עידן למדן:

 תודה. כשכבר קיבלתי זכות דיבור, ועכשיו אתה מתפרץ לדבריי. 

 טוב.       מר טל עזגד:

באמת? אני לא מכירה את הסיפור, אז נתנו לו או   :גב' רותי גרונסקי

 מה. 

 עשו דבר כזה?אחרי שנו, מה?   גב' שירה אבין:

תודה. אני אומר, אני כן חושב שהדבר הזה יכול   מר עידן למדן:

נעימות בישיבה סגורה מקדימה, לא בלשלוח קודם, וכן, -למנוע איזושהי אי

 0הערות כלליות, או  7-מפה לו  .הצעתי בעבר, בהחלט לשלוח את המעשים

. אנחנו סיכמנו להעביר באמת את הישיבה לאזור שבו באמת 1הערות כלליות. 

עלתה ההתיישבות ברמת השרון, קרי, אנחנו כבר צריכים להתחיל להתארגן 

 לכיוון דצמבר בשביל לעשות את הדברים.  

 שנה באה קבענו שזה יהיה בחנוכה.    גב' רותי גרונסקי:

..לאזור חנוכה, זה האזור שבו  למדן:מר עידן   היישוב.   .

 קבענו את זה כבר לשנה הבאה.    גב' רותי גרונסקי:

 . אני המלצתי לוועדה בעבר, רותי,  7  מר עידן למדן:

 לא יהיה פעמיים.   7315-ב  מר אבי גרובר:
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 אתה חושב?   גב' רותי גרונסקי:

ובדצמבר  3157מה אני חושב, מה תעשי במאי   מר אבי גרובר:

7315 ? 

 כן.   גב' שירה אבין:

 למה לא? זו שנה הבאה.   גב' רות גרונסקי:

אתה לא יכול לעשות באותה שנה, אתה יכול   גב' שירה אבין:

.  7318-מקסימום בשנה הבאה, ב  , לעשות את זה..

 .  18באזור דצמבר   מר עידן למדן:

ינואר.    גב' רותי גרונסקי:  בתחילת 

אני הצעתי בעבר, רותי, עוד פעם הערה כללית.   דן:מר עידן למ

לקחת את העניין של לקבוע בנושאים מסוימים, קרי, יקיר העיר, התנדבות, 

  .  יקיר העיר, אמנות, יקיר העיר, ביטחון. אמרתי, לחפש..

אתה לא יכול בגלל שאנשים מגישים המלצות על   גב' רותי גרונסקי:

 ספקטרום.   האת כל אנשים ולא בהכרח יש לך 

אבל אנחנו נצטרך לבחור, הצעתי לכם בעבר,   מר עידן למדן:

נורית,  לקודמיי, אני מציע את זה גם היום, אני חוזר, אפרופו דברים שהעלתה 

 אני חושב שזה ימנע את העניין. 

תושבים,  733,333יכול להיות, אחרי שנהיה עיר של   מר אבי גרובר:

 יל. אולי. בינתיים המושבה צרה מלהכ

. יצא לי להיווכח שחבר מועצה 0עניין אחרון,   מר עידן למדן:

לשעבר שנפטר, וגם חברי יקירי העיר, אני לא יודע אם הם במה שנקרא אצלנו 

פורום המכובדים. בעבר אנחנו באמת ביקשנו ובאמת עלה קיר היקירים. 

יקירים צריך להקפיד להזמין לכל הטקסים הממלכתיים שלנו, להקפיד על 
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 דבר הזה, אני חושב שזה נוהל לא מספיק מסודר אצלנו. ה

 עשינו את זה.     מר טל עזגד:

 טל אומר שעשו את זה.    מר גיא קלנר:

לכולם, קרה את זה  173וגם במקרה של פטירה, עד   מר עידן למדן:

ליקירים, שאף אחד מהמועצה או מהעירייה לא גם לחברי מועצה לשעבר ו

שזו נקודה שחשוב שנכניס אותה אלינו, נקודה כללית.  טרח להיות, ואני חושב

 תודה. 

.   מר רפאל בראל:    אבל תסכים איתי שזה לא נושא הדיון

 לא משנה.  מר גיא קלנר:

 זה רלוונטי למה שקורה פה שעתיים כבר.    מר אבי גרובר:

 הערות כלליות. 7מראש אמרתי   מר עידן למדן:

  בסדר.   מר רפאל בראל:

שמעו, יש פה שתי נקודות שהתערבבו בעיניי. יש פה   קלנר:מר גיא 

את השאלה אם חבר סיעה זה קריטריון שצריך לטפל בו לשנים הבאות. לא 

נפתור את זה הרגע וזה גם לא רלוונטי לוועדה הזו. יחד עם זאת, יסלח לי 

היועמ"ש נתן פה כרגע את חוות הדעת הזאת, אי אפשר  onceידידי מר עזגד, 

ת כן מקשיבים לו, פעם אחת לא מקשיבים לו, נראה לי בעייתי מאוד. פעם אח

, לתת לו לבדוק את pendingאני מציע להפוך את הסדר. להשאיר את זה רגע 

זה מחר בבוקר, ולהעביר במייל אחרי אישור ולאשר את זה. איך עכשיו, אחרי 

 שהוא נתן חוות דעת, אתם רוצים לעשות את זה בלי להתייחס אליו?  

 אבל הוא לא נתן, הוא אמר שהוא לא יודע.   גב' רותי גרונסקי:

 הוא אמר שהוא רוצה לבדוק את העניין.   מר גיא קלנר:
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 לתת חוות דעת ככה במחי יד.  הוא לא מסוגל    :???

. זה 'עבודההוא אמר 'עזבו אותי, יש לי הרבה    מר טל עזגד:

 ברור, כאילו, עזוב אותו. 

 ? 'עזבו אותי, יש לי מספיק עבודה'כן,   מר גיא קלנר:

 )מדברים יחד(

אני רוצה להגיד שני משפטים. לנושא השני שדיברת   מר אבי גרובר:

עליו, עידן, אני רוצה להגיד לך אפילו יותר מזה, אני ממש ביקשתי, לאור 

כמה דברים שקרו השנה, ממש לעשות נוהל יקיר. כמו שיש נוהל חבצלת כזה 

אז איך מודיעים והכל. אני השתדלתי להגיע לכל ברווחה, שנפטר תושב 

הלוויות שהיו כשיקיר העיר נפטר. אני הגעתי עם זר מטעם עיריית רמת 

השרון, אני קראתי, כראש העיר, הספדתי וקראתי את הדברים שנאמרו בדף 

על אותו יקיר, ואני חושב שזה אחד הדברים שאנחנו מכבדים בצורה, יקירי 

ונותנים להם איזשהו ציון על . באמת מ1רמת השרון,  כבדים אותם בחייהם 

. להגיע כשנפרדים מאותו תושב, לבוא כראש 7-ככה, מוקירים את פועלם, ו

 עיריית רמת השרון לבוא לכבד את אותו יקיר שעשה כ"כ הרבה.  

 מזה.  הוא כבר לא יתלהב  גב' רותי גרונסקי:

 אבל המשפחה.   מר יעקב קורצקי:

ל את יודעת משהו, זה מדהים לראות מה זה אב  מר אבי גרובר:

עושה למשפחה, אני חייב לציין. אני אפילו אמרתי יותר מזה, שיכול להיות 

שאנחנו צריכים לבחון בבית העלמין שיהיה איזה מקום שבו היקירים, 

מסבירים לי שיש עם זה בעיות, אבל זה משהו שאני מבקש מהוועדה. עכשיו, 

קורה עכשיו בכמה דקות האחרונות שמנהלים את אמירה כללית פה. לכל מה ש

הדיון. קבעה המועצה הזאת קריטריונים לבחירת יקיר עיר. והקריטריונים 
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האלה מפורסמים וברורים ועל סמך זה תושבי רמת השרון הגישו מועמדים. 

ונבחרה גם ועדה. במקרה הספציפי הנוכחי, בכלל, כל מה שקורה פה במועצה, 

יגיד לי רפי, אני התקשרתי? למישהו הייתה איזו השפעה על  נוצר עכשיו, 

 השמות? על חברי הוועדה? אני הרחקתי את עצמי מהנושא הזה. 

לי נתת אלו הדברים שאני רציתי להגיד לך, אבל לא   מר רפאל בראל:

 זכות דיבור, מה לעשות. 

לא ביקשת. אני אומר, ישבה פה ועדה, ישבה ודנה,   מר אבי גרובר:

ה על כמות מסוימת. וככה הוחלט באיך בוחרים יקירים. יש וקיבלה החלט

במה צריך הבנאדם לעמוד, ואני מבין שנבדק אם כולם עומדים בקריטריונים, 

וכולם עומדים, כפי שנקבעו במועצה. ישבה הוועדה. עכשיו, עידן, אתה אומר 

לעשות למעשה, יש ועדה, אחרי הוועדה יושבת כל המועצה, לא לפרוטוקול. 

לא רוצים, תצביעו נגד, השמות האלה לא מאושרים. תחזור הוועדה אתם 

 תתכנס עוד פעם ותחליט שלא.  

 לא, זה לא עובד ככה.   מר עידן למדן:

 זה בדיוק עובד ככה.   מר אבי גרובר:

אולי תיתן לי בכל זאת זכות דיבור? ואני אחסוך לך   מר רפאל בראל:

 את כל הטרחה.  

לחוות דעתו  נמתיןובד ככה אז בוא באמת אם זה ע  מר עידן למדן:

 זה בדיוק העניין שלא עובד ככה. של היועמ"ש. 

סליחה, אולי בכל זאת אני אקבל זכות דיבור, ואז   מר רפאל בראל:

 אני אחסוך לכם את הכל. 

.   מר אבי גרובר:  בבקשה, רפי

רותי עשתה עבודה נאמנה. אמנם שלחה לכולנו   מר רפאל בראל:
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ל הבקשות של האנשים. כל אחד מאתנו קיבל את החומר ולמד טפסים של כ

אותו ביסודיות. כולם למדו את החומר. אני אישית, ואני מעיד על כך, שלא 

ידעתי מי שייך ולמה. אם מישהו באיזו מפלגה או מישהו באיזו סיעה או 

מישהו בכלל. אני הסתכלתי על הצד, אם האיש הוא האישה ראויים לדבר הזה 

זה הכל. לא נכנסתי לנעליים של אף אחד. ולא חיטטתי גם ולא רציתי או לא. 

לדעת. אני בסך הכל הלכתי על פי הקריטריונים ובדקתי, ועשינו, אני רוצה 

להגיד לכם, אני אפילו נדהמתי מהעבודה שנעשתה בוועדה, שלא תיארתי 

לעצמי שזה ייעשה ככה. כולם למדו את החומר. באמת, כולם למדו את 

יודעים.  החומר.  אתה בא ואתה מדבר עם אנשים ואתה רואה, כולם 

בגלל זה אני חושב שאין פה שיקולים זרים, אין פה   מר אבי גרובר:

יודע, מילים של תקין לא תקין.   השפעה, לא 

רגע, אתה מפריע לי, אדוני ראש העירייה. אני   מר רפאל בראל:

לבדוק ולדעת, אני חושב, עם כל הכבוד הראוי, ועם כל מה שאתם רוצים 

חושב שהפעם אי אפשר לעשות את הדבר הזה. כל חמשת האנשים שהצבענו 

עבורם ראויים וראויים במאת האחוזים, והשיקולים של הוועדה נעשו ללא כל 

   השפעה, לא סיעתית ולא קואליציה ולא אופוזיציה. פשוט לגופו של עניין

ציע, בבקשה, יכול להיות בצורה בדוקה ובצורה במאה אחוז אמינה. אז אני מ

שיש מי מכם שרוצה להצביע עבור האנשים האלה. בואו נצביע, ונגמר הסיפור. 

 ? למה לטחון את זה בלי סוף

 רעיון טוב.   גב' נורית אבנר:

כמו שפה לא צריך לעשות פוליטיקה גם בנושא של   גב' שירה אבין:

גדלות נפש, זה  נושאים באמת גדולים, בקטע שלצריך ללכת על תע"ש וזהו. 

 הכל. 
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אפשר להגיד משהו? אני מכירה את התחום הזה של   גב' נורית אבנר:

שנים וטל, נדמה לי שאתה גם היית  7ועדת יקירי העיר, אני עשיתי את זה 

 חבר איתי בוועדה הזאת. 

 היית יו"רית?   מר גיא קלנר:

 כן, הייתי יושבת ראש.   גב' נורית אבנר:

 ני הייתי חבר אתך בוועדה הזאת. גם א  מר רפאל בראל:

 נכון, גם אתה היית.   גב' נורית אבנר:

 כשאת היית חברת מועצה, טל לא היה חבר מועצה.   מר אבי גרובר:

 טל היה בתור נציג ראש העיר בוועדה.   גב' נורית אבנר:

 ואני הייתי נציג ציבור.   מר רפאל בראל:

שגיא, זה היה תחת  ואתה נציג ציבור. ואלי  גב' נורית אבנר:

האחריות שלו, בתור, תמיד זה היה דרך מחלקת התרבות בעירייה. אני לא 

חושבת שאתה צודק שצריך לעשות עוד פעם ישיבה. אחרי זה על כל ועדה תגיד 

, זה לא נכון. אני סומכת ובטוחה שבאמת עשיתם 'בואי נעשה עוד ישיבה'לי 

 77, 73-ויים מתוך המאמץ ועבודה טובה ובחרתם את האנשים הכי רא

מועמדים. כמו שאמרתי קודם, לי באופן אישי יש את הבעיה הזאת עם אחת 

הקטע הפוליטי. מה שהייתי רוצה גם לגבי המועמדות, וטל הוסיף 

פרוצדורלית, רותי, זה לפני, להבא, כשמביאים לנו את זה, שלפחות, יש פה 

זה דסה  –ט שמות של אנשים שאני לא מכירה, מרזוק יוסף, דסה רובר

 מ"הפרשה"? 

 כן.    מר טל עזגד:

אוקיי, אז את השם הזה אני מכירה. אבל מרזוק   גב' נורית אבנר:

 יוסף? 
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 גם כן.   מר רפאל בראל:

גם מהפרשה? אוקיי, תיארתי לעצמי שזה האנשים   גב' נורית אבנר:

 האלה, מתוך ידע היסטורי שיש לי. 

 עכשיו.  ולא נעשה מזה עסק ביש  מר רפאל בראל:

 אוקיי.    גב' נורית אבנר:

 אגב, הוא ראוי גם בפני עצמו, בלי קשר.    מר עידן למדן:

.   גב' רותי גרונסקי: .  בשביל זה נתנו לו.

אוקיי, אפשר לסיים את המשפט? תודה רבה לכם.   גב' נורית אבנר:

אז מה שרציתי להגיד, את השמות של האנשים אני מכירה ובהחלט יש להם 

. בכל אופן, מה , הפרשה שהיתה במצריםחשוב בהיסטוריה שלנומקום 

שפרוצדורלית. א. אני חושבת שהייתה פה לאקונה מצד מנהל המחלקה, שיש 

שנים, בלהגיש דו"ח כזה לנו חברי המועצה. וסורי להגיד את זה, -לו ניסיון רב

 היה צריך להגיש את זה אחרת. אוקיי? היינו צריכים לפחות לקבל על כל אחד

  ..  מהמועמדים, שלושה, ארבעה, חמישה משפטים, בייחוד שלכל אחד פה יש.

אבל אמרתם שחילקתם קורות חיים, אז אני לא   מר אבי גרובר:

 מבין. נורית סיימת? 

 לא.   גב' נורית אבנר:

 יתוקן שנה הבאה.   גב' רותי גרונסקי:

 וגם להתייחס לקטע הרלוונטי של נושא השיוך  גב' נורית אבנר:

  .  הפוליטי

אין בעיה, בשנה הבאה נתקן את שתי הלאקונות   גב' רותי גרונסקי:

האלה ונטפל בהן בוועדה. נחליט לגבי זה אם זה רלוונטי או לא רלוונטי, נביא 

שורות, מבטיחה. בסדר?  7לכם את ההמלצות, ובשנה הבאה אביא על כל אחד 
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 יהיה יותר.  שורות 7-מאם יש צורך ביותר 

 להצביע?  ורצקי:מר יעקב ק

מי בעד אישור פרוטוקול ועדת יקירי העיר,   מר אבי גרובר:

 קשור.   ולמעשה לאשר את חמשת השמות. אני מבין שהשם שלי הוא לא

 גם, גם.   גב' רותי גרונסקי:

 ששת השמות כיקירי העיר. מי בעד?   מר אבי גרובר:

 קרא את השמות לפרוטוקול.   מר רפאל בראל:

מרזוק יוסף, דסה רוברט, אילנה דן, אהרון ספיר   ר:מר אבי גרוב

 ושוש היימן. המלצת ראש העיר: שי ראשוני. מי בעד? פה אחד. תודה רבה.

 

לאשר את פרוטוקול ועדת יקירי העיר פה אחד הוחלט : 83.מס'  החלטה

מרזוק יוסף, דסה רוברט, אילנה דן, ואת המועמדים הבאים:  4262.2.מיום 

 היימן והמלצת ראש העיר: שי ראשוני2 אהרון ספיר, שוש

 

 . הארכת כהונתה של גב' רוני שרוני כדירקטורית "שרונים".5

 

סעיף הבא, הארכת כהונתה של גב' רוני שרוני   מר אבי גרובר:

 כדירקטורית ב"שרונים". נדב, תסביר. 

 אנחנו מבקשים להאריך את כהונתה של רוני שרוני.   :מר נדב אהרונסון

 רוני מכהנת כדירקטורית כרגע.   ובר:מר אבי גר

 ביקשתי קורות חיים.    :???

 היא נציגת ציבור?   גב' דברת וייזר:
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 יש פה, יש לכם את הקורות חיים, אה, אין לכם?   מר אבי גרובר:

 אנחנו מבקשים לאסוף את זה מפאת צנעת הפרט.  גב' שירלי פאר יגרמן:

 בור? מה היא אבל, נציגת צי  גב' דברת וייזר:

 כן.   מר אבי גרובר:

.   גב' נורית אבנר: כן. השם שלה כבר הוזכר בכמה ישיבות שהיו לנו

 נכון, אילנה? הזכרנו את השם שלה כבר בישיבות קודמות שהיו לנו.  

 מטעם מי היא נציגת ציבור?   גב' דברת וייזר:

ניסיון, גם מטעם עצמה.   :גב' אילנה ניצן יש לה גם השכלה, גם 

 שנייה. כהונה 

 )מדברים ביחד( 

.    מר טל עזגד:  יאללה, אבי

 אנשים מסתכלים בקורות החיים, לא?   מר אבי גרובר:

 כבר הצביעו בשבילה.    מר טל עזגד:

אילנה, איך זה שרק עכשיו מאריכים לה, מה לגבי   גב' נורית אבנר:

 השאר? 

  -היא התחילה מאוחר  :גב' אילנה ניצן

 יש מישהו אחר.  כל פעם   מר טל עזגד:

 כל פעם מביאים להם מישהו אחר.    גב' שירה אבין:

ב  :גב' אילנה ניצן , כששני 7314-היא התחילה בעצם את הקדנציה 

 דירקטורים הפסיקו את התפקיד שלהם. 

העיקר אם היא באה לישיבות והיא רצינית, זה מה   גב' רות גרונסקי:

 שחשוב.  
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 ת ועדת ביקורת.  מאוד. חברכן,   :גב' אילנה ניצן

.   :מר נדב אהרונסון .  היא גם מביאה דיסציפלינה.

 טוב, יאללה, להחזיר את קורות החיים.   גב' נורית אבנר:

של מה? לא יודע אם שמעו אותך בפרוטוקול. של   מר אבי גרובר:

 מה?  

 המומחיות שלה היא תחום הביטוח.   :מר נדב אהרונסון

 וד, קדימה.  נשמעת ראויה מא  מר גיא קלנר:

ההחלטה צריכה להיות, כשכותבים את הפרוטוקול,   :גב' אילנה ניצן

 שההחלטה היא של בעלי המניות. חשוב לנו שאנחנו מציגים את זה. 

אוקיי, תודה. מי בעד הארכת כהונתה של גב' רוני   מר אבי גרובר:

 שרוני? 

 מי בעד מבעלי המניות?    מר טל עזגד:

 מבעלי המניות.  גב' שירלי פאר יגרמן:

 כרגע. פה כלליתיאסלא, זאת   עו"ד מיכה בלום:

 פה כללית שלהם. יאנחנו אס  מר רפאל בראל:

 פה כללית. יכאס  גב' שירה אבין:

פה יפה כללית, אנחנו יושבים פה עכשיו כאסיכאס  מר אבי גרובר:

כללית של תאגיד המים "שרונים". מי בעד להאריך את כהונתה של גב' רוני 

 וני בקדנציה נוספת? שר

 כמה זה קדנציה?    גב' נורית אבנר:

 שלוש שנים.   :גב' אילנה ניצן
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 פה אחד.   מר אבי גרובר:

 בשעה טובה.   מר גיא קלנר:

 

על הארכת כהונתה של גב' רוני שרוני פה אחד הוחלט : 83.מס'  החלטה

 כדירקטורית "שרונים"2

 

דה להעברת מידע בין גופים . הסמכת רומן צ'רשני )מנמ"ר( כחבר בווע8

 .  ציבוריים במקומו של צחי שלום )מנהל רשתות(

 

הסמכת רומן צ'רשני, המנמ"ר החדש, היום הוא   מר אבי גרובר:

נכנס לעבודתו, כחבר בוועדה להעברת מידע בין גופים ציבוריים, במקומו של 

 ?  צחי שלום. למישהו פה יש איזו שאלה, משהו? הערה? לא? אוקיי. מי בעד

 זה שיא היום, שאף אחד לא מעיר עכשיו משהו.   גב' רותי גרונסקי:

 תודה.   מר אבי גרובר:

 מאחלים לחייל בהצלחה.   מר גיא קלנר:

 

הסמכת רומן צ'רשני )מנמ"ר( כחבר על פה אחד הוחלט : 82.מס'  החלטה

בוועדה להעברת מידע בין גופים ציבוריים במקומו של צחי שלום )מנהל 

 רשתות(2

 

 . הקמת עמותה עירונית לרווחת הגמלאים. 9
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טוב, הסעיף הבא: הקמת עמותה עירונית לרווחת   מר אבי גרובר:

עמותות  7הגמלאים. בוא נגיד פה עכשיו כמה מילים. פעילות ברמת השרון 

מרכזיות שפועלות בתחום הגיל השלישי. אחת מהן היא מועדון אלה והשנייה 

בעיה, אולי מיכה אח"כ ירחיב על זה במילה, היא בית מלינוב. נוצרה לנו 

נוצרה איזושהי בעיה כתוצאה מזה שלמעשה הגופים משתמשים בנכסים 

עירוניים. נוצרה בעיה לעניין זקיפת ההוצאות, העלויות, המשמעויות של 

 אותה. 

 נו.  דמי שימוש  גב' דברת וייזר:

 קוראים לזה.  דמי שימוש  גב' שירה אבין:

אבל זה לא רק דמי השימוש, זה גם ארנונה וגם   מר אבי גרובר:

נוצר מצב למעשה שאנחנו מעבירים להן כסף ומקבלים אותו חזרה. כל 

ההוצאות שקשורות סביב אחזקה באותם נכסים, נוצר מצב שבו בית מלינוב 

 חייב לעיריית רמה"ש סדר גודל של... 

 עמותת ביתנו.   עו"ד מיכה בלום:

עמותת ביתנו, נכון, שמחזיקה בבית מלינוב, סדר   מר אבי גרובר:

 ש"ח.  633,333גודל של 

 על מה, בגין מה?   גב' דברת וייזר:

 ארנונה?   גב' נורית אבנר:

ו 711,333  מר אבי גרובר:  ש"ח שכ"ד.  093,333-חובות ארנונה 

 דמי שימוש. לא אומרים שכ"ד.   גב' דברת וייזר:

לעשות שם הקצאה? הקצאה פוטרת אי אפשר    מר שמואל גריידי:

 אותם מזה. 

תגידו רגע, בית מלינוב זה לא משהו שנתרם על ידי   גב' נורית אבנר:
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 משפחת מלינוב לעיריית רמה"ש? 

 זה מה שרציתי לשאול.   גב' דברת וייזר:

 אז למה צריך לתת לעירייה כסף?   גב' נורית אבנר:

 לא יכולים להקצות את זה. ולכן אנחנו ... בירושה,   עו"ד מיכה בלום:

 וזאת השאלה.   גב' דברת וייזר:

 בעלות שלנו. ל עבר   מר שמואל גריידי:

כן, אבל אנחנו מחויבים לטפל בזה, אנחנו לא   עו"ד מיכה בלום:

 יכולים להקצות את זה. 

  , תקשיבו עד הסוף. יש פתרון  גב' רות גרונסקי:

ור, סליחה, רבותיי, במסגרת עמותה לטובת הציב  מר רפאל בראל:

זה בדיוק כמו בני ברית. במסגרת עמותה לטובת הציבור, האם משרד הפנים 

 לא פוטר אותם מתשלום? 

 אם אתה מקצה.   מר שמואל גריידי:

.   מר אבי גרובר: .  אם אתה עמותה. כשזה יהפוך.

  לא הקצאה. אל תעשו ערבוב בין הדברים.  עו"ד מיכה בלום:

 א, אני שואל. לא, ל  מר רפאל בראל:

הקצאה זה שאנחנו מוותרים על השטח והמבנה   :עו"ד מיכה בלום

למישהו. אנחנו לא יכולים במקרה הזה לוותר על השטח או על המבנה, הוא 

 בשבילנו על פי צו ירושה, נכון, אם אני זוכר, צו ירושה. 

 כן, יש צו ירושה.   גב' דברת וייזר:
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בעיה, לא עם העמותה אלא עם עם "ביתנו" יש   מר עינב בן יעקב:

הקרקע. הקרקע נתרמה לנו ע"י משפחת מלינוב. הקרקע היא בייעוד של 

 פעילות ציבורית... שזו  קרקעמגורים בכלל. ונוהל הקצאות אומר שהשימוש ב

ייעוד.   מר שמואל גריידי:  צריך לעשות שינוי 

 תעשה שינוי ייעוד.   גב' דברת וייזר:

 ה, זה הדבר הקל ביותר? מה הבעי  מר רפאל בראל:

  -העמותהאני רוצה להגיד משהו. אני חושבת ש  גב' דברת וייזר:

אבל, בלי שום קשר, אנחנו, אם אנחנו מעבירים את   עו"ד מיכה בלום:

  -זה לעמותה עירונית

 רגע, אני עוד לא סיימתי.   מר אבי גרובר:

מפעילה אז אנחנו באמת יכולים, עמותה עירונית   עו"ד מיכה בלום:

עמותה  יכולה להיותאת זה לאותם צרכים. כמו שיש לנו מינהל ספורט, 

עירונית אחרת, ואז הם לא צריכים לשלם, לא ארנונה ולא דמי שימוש, ואנחנו 

 מנהלים את זה. 

.   גב' דברת וייזר: .  אני רוצה רק להגיד מה הבעיה.

.    מר טל עזגד: .  דברת, משמעותי מאוד.

 מאוד משמעותי. -נייה, זה מאודש  גב' דברת וייזר:

אמרת משפט מאוד משמעותי בסוף דבריך, 'אנחנו    מר טל עזגד:

  -איך רואים את זה ה מנהלים את זה'. השאלה

.   מר אבי גרובר: .  אז טל, שנייה. טל.

 אנחנו זה העירייה.   גב' דברת וייזר:

 ... פנו אליי לפחות.    מר טל עזגד:
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י יכול בבקשה? טל? אני רוצה להגיד את דברת, אנ  מר אבי גרובר:

זה בצורה נורא ברורה פה, זה נורא חשוב לי להגיד את זה. אנחנו כרגע עוד 

לא מקבלים פה החלטה שאומרת מה בדיוק נכנס פנימה לתוך אותה עמותה 

וכל הדבר הזה. אני מבקש לקבל החלטה עקרונית על פתיחה של אותה עמותה. 

שבתי שאנחנו צריכים כרגע להביא כבר  קצת יותר שים לב שגם אין פה, אני ח

אין מי אותו ועד מנהל של אותה עמותה ומי  גם מתקדם, אבל כרגע למשל

בדיוק ייכנס, ואנחנו נעשה את זה בתיאום עם הגופים. כדי שנוכל, נעשה את 

המהלך הזה בהידברות. כרגע בית מלינוב, החבר'ה של עמותת "ביתנו" מאוד 

צר מצב שהעמותה שלהם נמצאת בחובות. הם חוששים שזה בלחץ כי כרגע נו

יבוא כאילו עליהם כנושאי תפקיד בתוך הגופים האלה. זה מאוד חשוב לנו גם 

 להבטיח להם שהם לא הולכים מחר להיפגע אישית מכל הסיפור הזה. 

אנשים עושים פה בהתנדבות למען הקהילה באמת פעילות, כל היום, באמת 

שם, ואלפי תושבי רמה"ש מקבלים כמעט כל יום  עושים עבודה מדהימה

שירותים, למעשה מהעירייה, מאותם גופים, וזה אנשים שפועלים, ראובן 

נמצא פה, היו"ר החדש של מועדון אלה, אנשים עובדים שם בהתנדבות לגמרי, 

יום ולילה, עושים פעילות ציבורית מדהימה, אלפי אנשים מגיעים בכל חודש 

ה החיים שלהם. היום אפילו נהניתי מארוחת הצהריים, לפעילויות האלה, ז

כשבירכתי אותם ברב קוק. אכלתי את המרק עם הקרעפלך. היה לי נורא 

טעים. הקניידעלך, סליחה. שללו לי עכשיו את האזרחות הפולנית שלי סופית. 

 בזה, גמרנו. התבלבלתי 

 אתה יכול להציג לנו את האדונים הנכבדים?   גב' נורית אבנר:

אבל שנייה. מה שאנחנו מקבלים עכשיו למעשה זה   מר אבי גרובר:

סוג של יוצאים לדרך. מה שאנחנו מבקשים. טל, ככה, עוד פעם, גם אמרו לי 

פה אנשי המקצוע, הם מבקשים שנעשה את זה בצורה הזאת. אחרי ששאלתי 
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שתיים, זרמתי איתם. אנחנו מקבלים החלטה עקרונית לצאת -עוד שאלה

רי זה בשיתוף איתם, בתיאום איתם, נראה מי בדיוק מכניסים לדרך, ואח

 פנימה, איך. 

 אנחנו רק בתחילת הדרך.   עו"ד מיכה בלום:

. עמותה. אבל אתה יוצא לדרךכן,   גב' דברת וייזר: .. 

 שנייה, תני לי.   עו"ד מיכה בלום:

 אבל שנייה, הוא רוצה להציג ואז תדברי.   מר אבי גרובר:

שנייה, אבי. אני יכול לתרום מניסיוני, מהידע    מר טל עזגד:

והניסיון, אני חושב שהעמותה העירונית היחידה שקיימת היא אגודת 

 הספורט, אם אני לא טועה. 

.   גב' דברת וייזר:  נכון

עליי את הפילה היה לי את הכבוד שמדינת ישראל    מר טל עזגד:

 הצרה הזאת להקים עמותה עירונית. 

 דרך ארוכה.   :עו"ד מיכה בלום

והייתה דרך מאוד ארוכה, זה ללא כל קשר. אבל    מר טל עזגד:

הפעילות של ותיקי רמה"ש בעמותות האלה, זה שונה. אגודת בגלל גם, 

הספורט בסופו של דבר היא זרוע עירונית, שמבצעת עבור העירייה ועבור 

קצת  תושבי העיר את הפעילות כמו מח' ספורט בצורה כזו או אחרת. פה זה

שונה. ואני לא רוצה להשתמש בשמות ואנשים, אבל פנו אלינו, לכולנו פה, אני 

חושב, לא קשור לאופוזיציה/קואליציה, אנשים לא מ"אלה" אלא דווקא 

מעמותת מלינוב, עם המון חששות, ואני לא חושב שהם בשלים להבין בכלל 

 מה קורה פה. 
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נוב. "הננו יש לנו פה מכתב מהם. מבית מלי  מר אבי גרובר:

מבקשים לקבל את הצעת עיריית רמה"ש והמתווה להקמת עמותה עירונית 

 אשר תקלוט את כל הפעילות של עמותת ביתנו המתנהלת בבית מלינוב". 

 ממתי זה?   גב' נורית אבנר:

 . 7316נובמבר   מר אבי גרובר:

 אני רוצה להגיד משהו.   גב' דברת וייזר:

 ה לשנות ייעוד קרקע ונגמר הסיפור? אבי, מה הבעי  מר רפאל בראל:

 גם נפגשנו, יגיד לכםעכשיו, יש מועדון אלה,   מר אבי גרובר:

ראובן, נפגשנו גם אתו, אני לא הולך לאנוס אותו לשום דבר, ואתם תראו את 

 ההרכב של הגוף, שנביא אותו. 

אני רוצה להגיד משהו. השאלה היא, ואני מבקשת   גב' דברת וייזר:

ה משפטית לזה, אני לא מצליחה להבין למה העובדה שבעצם הם לקבל תשוב

קיבלו את הנכס בתרומה ויש חוזה ברור, בצו הירושה הבנתי שכתוב ממש 

מפורשות שהשימוש הוא לצורכי כך וכך. ורק בתנאי הזה מעבירים את הנכס 

לרשות העירייה. למה אי אפשר להיתלות בצו הירושה הזה ולהסדיר את עניין 

מוש, שכולנו מכירים את הסיפור של דמי שימוש ושל השכרת נכסים דמי השי

לעמותה שאיננה עמותה עירונית, אבל אני חושבת שבמקרה הזה יש פה סעיף 

ולגשת עם זה למבקר המדינה, בו ויש פה איזשהו מסמך שאפשר להיתלות 

 , ולבקש את הפטור בגלל צו הירושה הזה. whateverמשרד הפנים, 

 פניתי, קיבלנו תשובה שלילית.   ם:עו"ד מיכה בלו

 שמה?    גב' נורית אבנר:

 בתקופה של שירה עוד בדקו את זה.   גב' רותי גרונסקי:

 אין אפשרות.   עו"ד מיכה בלום:
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.   מר עינב בן יעקב: . עלה מלכתחילה דרך הוועדה לחיוב אישי. הם .

לא  ...ותרהעמותות, י 7אלה שבאו כנגד העירייה על זה שהמצב הקנייני של 

ניסינו לפני שהתחלנו במכתבים ולחייב אותם בדמי שימוש. ניסינו.   מוסדר. 

ומה הם כתבו, שלא, שצו הירושה לא? אז מה הם   גב' דברת וייזר:

מצפים? שמישהו בא, תרם משהו, ולמרות זה שהוא החליט שהוא תורם את 

 ?הנכס שלו צריך לשלם דמי שימוש

 כן.   מר אבי גרובר:

 הוא תרם את זה.  לא לעמותה   :כה בלוםעו"ד מי

דברת, עכשיו מישהו עושה אתך איזשהו הסכם,   מר אבי גרובר:

או מה שהוא  חותם, ומדינת ישראל מחויבת לכל מה שאת כותבת בצו הירושה

 כתב בצו הירושה? יש חוק.

אוקיי, אז תיאורטית הוא יכול לקחת חזרה את   גב' דברת וייזר:

 קיים שלו. הנכס. היורשים החו

.   מר אבי גרובר:  נכון

 אין יורשים למשפחה הזאת.   גב' נורית אבנר:

.   גב' שירה אבין: . .  צריך להבין

 אז את רוצה שהמדינה תיקח את זה חזרה?   עו"ד מיכה בלום:

.   גב' דברת וייזר: .  לא, אני אומרת.

כשאין יורשים זה עובר לאפוטרופוס, אבל החוק לא   מר אבי גרובר:

  זה?מסתכל מ

 אז המדינה תיקח את זה?  :עו"ד מיכה בלום

הבעיה שלי עם העמותה העירונית זה שבעצם   גב' דברת וייזר:
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אנחנו, כמו שטל אומר, אנחנו בעצם לוקחים, בית מלינוב, בניגוד להרבה 

מקומות כמו למשל מגוונים, שהיא גם לא עמותה עירונית והיא גם לא מעין 

הגת כמו זרוע ביצועית. ויושבים שם, זה מתנהל בצורה עירונית, אבל היא מתנ

אחרת. שם, בית מלינוב, מה שמיוחד במקום הזה, זה שההנהלה הציבורית 

שלהם מורכבת רק ממתנדבים. ואם אנחנו נשנה את המבנה של ההנהלה 

הציבורית ולא תהיה לנו ברירה אלא לעשות את זה, ובעמותה מעין עירונית 

 ... 73%מועצה ורק  43%יבור, צ 43%אתה צריך לשים 

 לא נכון, זה שליש, שליש, שליש.   מר אבי גרובר:

אוקיי, שליש, שליש, שליש, סליחה. במעין עירונית,   גב' דברת וייזר:

. לא משנה. שליש, שליש, שליש. זה אומר 73, 43, 43בחברה למתנ"סים, זה 

 שלקחנו להם את הניהול של הדבר הזה שנקרא בית מלינוב. 

 . לגמרי לא נכון. לא מסכים אתך  מר אבי גרובר:

כי נצטרך לשים שם חברי אופוזיציה וחברי   גב' דברת וייזר:

קואליציה לפי המנגנונים ולפי המשקולות, ונציגי ציבור, וזה אומר שאנחנו 

 ננהל את זה ולא להם. 

לא נעים לי להגיד לך. מי שמנהל את אגודת   מר אבי גרובר:

אנחנו יושבים, אני יושב ומנהל. יש אגודת ספורט, יש לה  הספורט, זה לא

 מנכ"ל, יש לה צוות ניהולי. 

 זה משהו אחר.    :מר ראובן גרין

 זה לא בדיוק משהו אחר, ראובן. זה לא משהו אחר.   מר אבי גרובר:

,    מר טל עזגד: בסוף אתה מנהל את אגודת הספורט. גם את אבי

 אגודת הספורט. 

 אבל חברי ההנהלה מנהלים את אגודת הספורט.   ר:גב' דברת וייז
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צריך להבין דבר אחד רק. מה אנחנו מבקשים   עו"ד מיכה בלום:

למה אנחנו באים לפה עכשיו? אנחנו לא רוצים להתחיל תהליך מול הרי כרגע? 

משרד הפנים, ולהתחיל להוציא דו"ח כלכלי, ולהוציא תקנון, ולהוציא תזכיר, 

'לא, לא, אנחנו לא מוכנים בכלל וחברים וכל זה, ובס וף משרד הפנים יגיד 

 שזה יקום'. שזה מאוד יכול להיות גם כן. 

 אז מה זה קשור לפה?    מר טל עזגד:

 מה זה קשור?   גב' דברת וייזר:

אז זה מה שאני אומר, אנחנו מבקשים קודם כל את   עו"ד מיכה בלום:

  האישור מכם.

.   גב' רות גרונסקי:  העקרוני

.   :"ד מיכה בלוםעו . ואז אנחנו מתחילים את הכל, בואו, תלכו.

 מעבירים הלאה. 

איך אתה פותר את זה?  .בסדר, אז קבעת את הדרך  גב' דברת וייזר:

 בסדר, אבל זו טכניקה. ברגע שנאשר כבר אי אפשר, הספינה יצאה לדרך. 

 הטכניקה צריכה עיקרון.   מר רפאל בראל:

הפתרון? שנשאיר את זה ככה? אנחנו לא  רגע, מה  עו"ד מיכה בלום:

  ...?יכולים להעביר להם אף שקל יותר

.    גב' דברת וייזר: .  אולי אפשר להעביר.

 תנו לשירה לדבר, שירה התחילה את התהליך הזה  גב' רותי גרונסקי:

 לפני כמה שנים. 

 החיוב האישי לא חל עלייך. הוא חל עלינו.   עו"ד מיכה בלום:

סבבה, אבל אולי אפשר להעלות להם את ההקצבה   זר:גב' דברת ויי
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 מנגד. 

.   :עו"ד מיכה בלום .  את רוצה? את יכולה לתת גם.

זה בדיוק  שקל,אי אפשר, כי אי אפשר לתת להם   מר אבי גרובר:

 העניין. 

..אנחנו מעבירים  גב' נורית אבנר: . 

אתה יכול לתת להם  שפועלת...הם עמותה   גב' דברת וייזר:

 בות.  בהקצ

.. קריטריונים לא,   גב' רותי גרונסקי: אי אפשר, את לא יכולה.

 להקצבה, למה שתתני להם ולא תתני למישהו אחר. 

, לא הקשבתם. לא של הזה לא אמרתי להקצבה   גב' דברת וייזר:

  הבנתם מה אמרתי.

 הם הבינו את הכדאיות של זה.   :עו"ד מיכה בלום

יו  גב' דברת וייזר: דעת אם הם רוצים, עובדה שהם פנו א. אני לא 

 למרביתנו. ב. לא אמרתי הקצבה של הקרקע. 

?   מר אבי גרובר: נגד'  מי פנה? בית מלינוב פנה אלייך ואמר 'תצביעי 

.   עו"ד מיכה בלום: .  הם רוצים. ישבנו איתם. .

מלינוב פנו אלייך? מועדון ביתנו? ביתנו אנשי בית   מר אבי גרובר:

 פנו אלייך?

 ים ביחד( )מדבר

 שירה, בבקשה.   מר אבי גרובר:

תראו, התהליך התחיל כי לפני כמה שנים החליטו   גב' שירה אבין:

במדינת ישראל, וזה לא משהו שנפל כהחלטה ברשות כזאת או אחרת. זה 
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התחיל אז בכל הסיפור של מגוונים, שדובר על להפוך לעמותה עירונית או 

יבים לשלם את השכ"ד ואת הארנונה עירונית. מאחר שהיו חי-עמותה מעין

ואת כל הדברים האחרים. עכשיו, אנחנו בדקנו לאורך הזמן גם בנושא של 

 7ייעוץ משפטי וגם בכל הנושאים האחרים בהרבה מאוד שיחות איתם, עם 

העמותות, איך אנחנו יכולים לעשות אולי בדרך אחרת ולא לעשות. עכשיו, זה 

ם שהם מתנדבים בלי קטע פוליטי ובלי שהיום באמת יושבים שם כולם אנשי

וגידי יכול להעיד על זה כי אנחנו  דבר אחר, זה נכון. מצד שני, אי אפשר, 

נתקלנו עוד לפני גידי גם באיזושהי בעייתיות להעברת כספים. עכשיו, אנחנו 

לא יכולים להפקיר את שתי העמותות האלה, ואנחנו חייבים להמשיך להזרים 

כסף חייבים למצוא את הדרך הנכונה לעשות את זה.  להם כסף. להזרים להם

עכשיו, את הנושא של בית מלינוב בדקנו והגענו לכל המוסדות הממשלתיים 

כדי לנסות ולפתור את הנושא, זה היה בלתי אפשרי. בנושא של עמותת אלה 

ניסינו לעשות, אם יש אפשרות להקצות עוד נכסים לעמותה עצמה, גם את זה 

  הבנו שאי אפשר.

.  מר עינב בן יעקב:  הקצינו

  עוד אחד.  הקצינו  עו"ד מיכה בלום:

 הקצינו עוד אחד.   גב' שירה אבין:

 שניים.   מר עינב בן יעקב:

הקצינו אחרי האחד עוד אחד, ואח"כ לא יכולנו   גב' שירה אבין:

להמשיך ולהקצות מעבר. ולכן זה הדבר היחיד בעצם שיכולנו ללכת לקראתו. 

שהדברים הם סתם שרירותית אנחנו מקבלים החלטות. מה שכן, כך שזה לא 

העמותות. זה חייב להיות יד ביד אתן כדי שבסופו של  7זה חייב להיות עם 

דבר נבנה דבר נכון, ואחד הדברים שמאוד חשובים בזה, שאנשים שיושבים 

 שם היום ימשיכו להיות בתוך הדירקטוריונים. 



ן  עיריית רמת השרו

 202.4.2.מיום  ,63פרטיכל מליאה מן המניין מס' 

 53 

  ?איך הם ימשיכו  גב' דברת וייזר:

.   מר אבי גרובר: . אפשר 1שנייה, אני אסביר לכם איך הם ימשיכו

, זה 17, זה יכול להיות 9לראות, קודם כל זה לא חייב להיות, זה יכול להיות 

. אפשר בתוך 7חברים, אפשר למצוא כל מיני נוסחים. זה אחד.  17יכול להיות 

או מועצה איזשהי ועדה  מקדמיםהתקנון של הדבר הזה לראות איך אנחנו 

מייעצת או משהו ואפשר, בואו, אני לא מחפש עכשיו, תאמינו לי, את יודעת 

שירה, ראש עיר עובד לא מעט. עכשיו גם להתחיל לנהל את כל המוסדות 

האלה, לא נצא מזה. ראש העיר גם לא קובע בחוג בכדורגל מי יהיה המאמן 

 . 7317ומי יהיה מאמן השוערים של שנתון  7337של שנתון 

 תלוי איזה ראש עיר.   ו"ד מיכה בלום:ע

 תלוי איזה ראש עיר.  מר אבי גרובר:

.    :עו"ד מיכה בלום  סתם, צחקתי, צחקתי

   -אם אני רוצה להתערב בפעילות של בית מלינוב  מר אבי גרובר:

 אתה יכול גם היום.   עו"ד מיכה בלום:

 של "ביתנו" אני יכול גם היום.  מר אבי גרובר:

היו כאלה שיגידו שגם זה קרה. אז אם רוצים יו  ובר:מר אבי גר

להתערב אפשר להתערב במיליון דרכים. אני חושב שכרגע דווקא, אני חייב 

להגיד שאחד הדברים שלי קסמו באיזשהו מקום, זה שברגע שזה יהיה תחת 

עמותה, הרי מה קורה היום? את, יש לך קריטריונים לניקוד. את לוקחת 

. ולפי הקריטריונים של הניקוד של הפעילות את קובעת ומנקדת את הפעילות

 איזה אחוז יחסי מתוך סך כל הסעיף הולך לכל גוף. 

.   גב' שירה אבין:  נכון

ואז מה קורה? יושב לך גוף אחד על כאילו שטח   מר אבי גרובר:
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יותר גדול, ואז משלם הארנונה ושכר הדירה או דמי שימוש או איך שלא 

ויכול לשבת גוף אחר, שיושב על סדר  43%ו תקראי לזה, יוצא ל מהתקציב. 

גודל של פעילות, משלם יחסית ביחס לתקציב שלו, הוא עושה כל מיני 

, זה כן מקבל ממשרד כזה וזה אולי לא בדיוק עושה פעילויות שזה לא בדיוק

מקבל, וכל מיני כאלה דברים, ואז נוצר לך מצב שעמותת "ביתנו" הולכת 

ולא תהיה פעילות. אנחנו כולנו נהיה נורא צודקים ונורא לפשיטת רגל מחר. 

 חכמים, אבל בית מלינוב יפסיק לעבוד. בבית מלינוב לא תהיה יותר פעילות. 

 למה אין פה נציגות של בית מלינוב.   מר גיא קלנר:

.   גב' רות גרונסקי: .  הם לא הגיעו, כי הם לא.

יודע למה הם לא הגיעו.  מר אבי גרובר: אני אומר לך שוב  אני לא 

  -פעם

 -והם אמרו שהם הם ישבו בוועדת גמלאים   גב' רות גרונסקי:

  -זה לא נכון אבל  מר גיא קלנר:

  -יש לי פה מכתב  מר אבי גרובר:

  ...למה יש נציגות של עמותה אחת  מר גיא קלנר:

  -אנחנו כרגע מקבלים החלטה  מר אבי גרובר:

ת שהם... ושהם מקבלים הם רק רוצים לדע  מר עידן למדן:

 נציגות...

 )מדברים יחד( 

 . אני אסביר  מר אבי גרובר:

 לא הזמין אותם, הם באו הנה מתוך רצון.   גב' רות גרונסקי:

 אף אחד לא הזמין אותנו. אף אחד.    גב' נורית:
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,   גב' רות גרונסקי:  -נושא הם באו כי הם ראו שזהנכון

 לשמוע, זה בלבנו. כי אנחנו מעוניינים    גב' נורית:

מה שאנחנו מצביעים היום, ועוד לא הובא בפניכם   מר אבי גרובר:

התקנון של אותה עמותה, עוד לא הבאנו את הרכב הוועד המנהל של אותה 

עמותה, אנחנו נחזור לפה עוד פעם. אנחנו מקבלים החלטה עקרונית לצאת 

לעמוד בשורה לשלב הבא. השלב הבא, בהתאם לנוהל של משרד הפנים, צריך 

של דברים. אני אישית חושב שהנוהל הזה הוא לא בדיוק למקרה הזה, אבל, 

עוד פעם, אני חושב שהנוהל שם, לא יודע, אני חושב שלאור המאפיינים פה זה 

קצת יהיה יותר פשוט מול משרד הפנים, אבל, או שכן או שלא. מה שנקרא, 

 את אותה עמותה.  נראה. אבל אנחנו פה מקבלים החלטה עקרונית להקים

 לצאת לדרך.   עו"ד מיכה בלום:

גוף   מר אבי גרובר: עוד אין כרגע בעמותה הזאת, תכל'ס, זה עוד 

 שאין לו ממש חיים. 

 אני רוצה להבין משהו, אנחנו מדברים על מיזוג?   גב' נורית אבנר:

 לא.   מר אבי גרובר:

 שום מיזוג, מקימים עמותה.   מר רפאל בראל:

  -ממש לא. אנחנו כרגע מדברים, ההחלטה עקרונית  ובר:מר אבי גר

האם אנחנו מדברים על לחבר את עמותת אלה ובית   גב' נורית אבנר:

 מלינוב יחד? לא? 

 כן.    מר גיא קלנר:

 כן.   מר עידן למדן:

  -אני רוצה להגיד לכם, אז בגלל זה לא ברור  גב' נורית אבנר:
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 עושים. לא, כי אנחנו לא   מר אבי גרובר:

.   גב' נורית אבנר:  שנייה, אבי

מה זה לא ברור? זה מאוד ברור. מה שאני מבקש   מר אבי גרובר:

פנימה כלום, עוד אין, הם בכלל, סליחה שאני  מחביאיםלעשות פה, ואנחנו 

אומר לכם את זה ככה, אתם בכלל לא רלוונטיים עכשיו, בסדר? אתם בכלל 

נחנו מחליטים כרגע החלטה עקרונית לא קשורים עכשיו להחלטה, בסדר? א

להקים עמותה. אחרי זה נשב גם איתם וגם עם אנשי המקצוע והכל, ונרכיב 

 את כל הדבר הזה. 

 אז למה לא שתי העמותות?   מר גיא קלנר:

אני לא מבינה, סליחה. אפשר להגיד משהו? א. מי   גב' נורית אבנר:

 האדונים? סליחה, אני לא מכירה אתכם. 

 תציג.   גרובר:מר אבי 

זה חודש מראובן גרין. אני יו"ר עמותת אלה שמי   מר ראובן גרין:

וחצי. אחרי שהיו"ר הקודם נפטר. אני מוניתי במקומו. אני חבר הוועד המנהל 

 שנה.  03שנים. אני עוסק בהתנדבות ברמה"ש כבר  5כבר 

 ? 53רגע, אתה מעל גיל   מר אבי גרובר:

 ה צעיר בשביל עמותת אלה פשוט. אתה נרא  גב' רות גרונסקי:

 אוקיי, ומי האדון השני?   גב' נורית אבנר:

.. חשב.     :מתי  מתי.

 הוא החשב שלנו.     :???

הוא החשב שלנו. הוא אחראי לזה שאין לנו בעיות    :מר ראובן גרין

 פיננסיות. 
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אני רוצה לספר לכם משהו. ברשותכם. את נורית   גב' נורית אבנר:

איציק רים. אני רוצה לספר לכם משהו. אני הייתי בשבעה אצל מר כולנו מכי

 בן דב כשנפטר הבן שלו. 

 גם אני.   מר אבי גרובר:

וישבתי אתו ארוכות, למעלה משעה. והאמת היא   גב' נורית אבנר:

נותן לי פה איזה סוג של  שיצאתי משם מאוד בהתרגשות. הרגשתי שמר בן דב 

אמר את זה לחברים אחרים שביקרו אותו, צוואה. אני לא יודעת אם הוא 

אבל נדמה לי שאמרתי את זה לך אבי, ודיברתי על הקטע בין שתי העמותות, 

עמותת אלה ובית מלינוב. ואז הוא אמר לי משהו בסגנון, אני לא יודעת אם 

אני מדייקת בציטוט, אבל ברעיון, שהוא היה מאוד מאוד רוצה לראות את 

ת יחד. אני אומרת לך מה אמר לי, אני לא שתי העמותות האלה מתאחדו

ממציאה את זה, זה מה שהוא אמר לי. ואני ממש דיברתי אתו על זה ארוכות. 

העמותות האלה? הן עוסקות באנשים בגיל  7הרי בסופו של דבר, במה עוסקות 

השלישי שלנו של העיר. אין פה אנשים של מלינוב ואנשים של זה. אנשים פה 

לחוגים בבית מלינוב, אנשים באים, ניצולי שואה  בוחרים ללכת, ללכת

בפרויקט מאוד יפה שהקמתם שם בימי ראשון. אני רואה את אותם אנשים 

 באים בקיץ גם לבית מלינוב, אחר הצהריים. 

ראובן, ראובן, תעשה לי טובה בבקשה, לא להתחיל   מר אבי גרובר:

 לעשות פה עכשיו...  

 העמותות.  7יש הבדלים בין   מר עידן למדן:

 )מדברים ביחד( 

.   מר אבי גרובר: אני התחלתי? כל דבר פה הופך להיות סימפוזיון

 אני הבאתי. 
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 אבי, מה אנחנו צריכים להחליט היום?    מר טל עזגד:

אנחנו כרגע, עוד פעם, אני מסביר את זה. אני אומר   מר אבי גרובר:

רונית להקים משפט וכאילו לא אמרתי כלום? אנחנו מקבלים החלטה עק

 .  עמותה עירונית שתעסוק בגיל השלישי. אמרתי שכרגע..

.   מר רפאל בראל: .  סליחה, תנו לו לדבר. ריבונו של עולם, אנחנו לא.

.   מר אבי גרובר: .  אמרתי שכרגע אנחנו עוד לא מחליטים.

..?   מר רפאל בראל:  אתה תחזור.

.  מר אבי גרובר:  ברור, אמרתי

 , אז בואו נצביע. יאללה  מר רפאל בראל:

 רגע, לא, שנייה, שנייה.   מר גיא קלנר:

אני על מה אתה מצביע, אני לא מבינה על מה   גב' נורית אבנר:

 ? מצביעה

את זה. הוא  ...הוא לא אומר שכבר, הוא אומר שלא  גב' דברת וייזר:

תנו לי להקים עמותה שתעסוק בגיל שלישי, עוד לא החלטנו אם נמזג 'אומר 

 . 'ו לא נמזג אותן או מהאותן א

 יכול להיות שלא נעשה כלום, סתם תהיה עמותה.   מר אבי גרובר:

 אז איך עושים את זה?   גב' נורית אבנר:

 למה? כי לוקח שנתיים להקים עמותה.   גב' דברת וייזר:

 את זה. להתחיל אז מתישהו צריך   גב' נורית אבנר:

 לכן הוא רוצה להתחיל.   גב' דברת וייזר:

 זה מה שאני מבקש. בואו נתחיל.   מר אבי גרובר:
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 בסדר.   גב' נורית אבנר:

 היא יכולה להיות...  מקימים עמותה ונגמר הסיפור.   מר רפאל בראל:

 יכול להיות שנתיים, זה תהליך של שנתיים.   גב' דברת וייזר:

אבל במקביל, כשעושים את ההליך הזה, צריך   גב' נורית אבנר:

 ..  להתחיל.

אי אפשר ככה לנהל ישיבה.  אחד לדבר?-יכול אחד  מר אבי גרובר:

 כן, גיא. 

הנושא בעיניי, קודם כל הוא נושא חשוב, לא צריך   מר גיא קלנר:

 להתעצבן כ"כ, אפשר להחליף על זה כמה מילים. 

 לא, אנחנו כאן טוחנים מים.    מר רפאל בראל:

 רגע, רגע.   מר גיא קלנר:

.. תעמוד שר להתחיל להקים עמותה והיאאפ  מר רפאל בראל: . 

.   מר גיא קלנר: . .  לא, כי לעתים, רפי

פך. אולי קודם היה צריך לשבת יאולי צריך לה  גב' נורית אבנר:

.. ולדבר איתם ואז להקים את העמותה.   עם.

וואו, איזה להט.    מר גיא קלנר:  נורית, שנייה, 

וייזר:   הם ישבו. הם ישבו איתם.  ]גב' דברת 

אני לא יודעת, אף אחד לא דיווח לי. אף אחד לא   גב' נורית אבנר:

 דיווח על זה, אז מאיפה? 

לעתים דווקא יכול להיות שעדיף לבנות את   מר גיא קלנר:

 התהליך הפוך.  

 הפוך. יפה.   גב' נורית אבנר:
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לשבת עם הגופים, להחליט מה האסטרטגיה. אולי   מר גיא קלנר:

 עמותה אחת? אולי הם לא רוצים להתאחד?   עמותות? לא 7צריך 

.   מר עידן למדן: .  אחת יותר.

 עידן, אני לא צריך עזרה.    מר גיא קלנר:

 סליחה.   מר עידן למדן:

 אתה בטוח, גיא?   גב' דברת וייזר:

 לא, אני לא צריך עזרה.   מר גיא קלנר:

 זה לא עובד ככה בקואליציה החדשה?    מר אבי גרובר:

 גם לא בישנה, כנראה.   למדן: מר עידן

 אין קשר לקואליציה.    מר גיא קלנר:

 פה אין קשר.   מר עידן למדן:

 הוא רוצה להשלים לך את המשפט, מה אכפת לך?  גב' נורית אבנר:

אני חושב שעצם זה שהחברים של בית מלינוב לא   מר גיא קלנר:

  הגיעו, של עמותת ביתנו, לא הגיעו, יש פה איזה עניין.

 לא הזמינו אותם.   מר רפאל בראל:

 לא הזמינו אותם, נכון. אוקיי. בוודאות לא הזמינו.   מר גיא קלנר:

 אז איך אתם ידעתם שהנושא על הפרק?    גב' דברת וייזר:

 אני מתעניינת במה שקורה בעירייה.    גב' נורית:

 נורית מעורה.   גב' רות גרונסקי:

,  מר גיא קלנר:  לא משנה.  נו, הם לא ידעו

 )מדברים ביחד( 
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דגנית ורועי, תנו לי רגע לדבר. דברת ורותי. נו מה,   מר גיא קלנר:

אני צריך לעשות סדר על עצמי? דגנית, את יודעת, זה לא מכובד מה שאת 

עושה כרגע. אין עוררין על זה, ובית מלינוב לא מסתיר את זה, שהם רוצים 

לם יודעים, והם כותבים מכתבים, להסדיר את העניין, לא בזו השאלה זה כו

והם הלכו לכנסת, הכל ידוע. מדובר על סוג הפתרון ואם הוא נעשה בשיתוף 

משמעית. הם לא סגורים על הפתרון, -פעולה איתם. ולכן התשובה היא לא חד

יש להם שאלות לגבי מה יהיה המבנה הניהולי בהינתן שזה יעבור לעמותה 

ם בעצמם. האם לא יפקיעו מהם את עירונית, עד כמה הם ישלטו בדברי

היכולות? יש פה שאלות גדולות שלדעתי שווה לשאול אותן בטרם יוצאים 

לדרך. אלא אם כן, נורא חשוב שעכשיו, בגלל הפרוצדורה, רוצים לתת רגע, 

להקים את העמותה, שיהיה ברור בפרוטוקול. אגב, בדומה בנושא הנת"צ, 

דית פרוצדורלית נוספת חוזרת לפה, שלא ניכנס אליו כרגע, שכל החלטה עתי

 7כי כתוב פה ראש העיר והגזבר, שהנושא חוזר לפה. האם מאחדים? האם זה 

. כל ההחלטות האלה  עמותות? האם זו עמותה אחת? מה הסדר הניהולי? וכו'

 במליאה. אז אין בעיה, תקימו.  –

 כן.   גב' דברת וייזר:

מפורש בעולם.  אני אענה, אני אהיה פה הכי  מר אבי גרובר:

. לא לא, שנייה, ראובן, אל תכעס, אבל זה לא עניין, תסמוך עליי.  הנת"צ..

בכלל יש פה אמירה אם המועצה בכלל יש לה או ראובן, תן לי שנייה. בנת"צ 

איזו סמכות בעניין הזה, מה להצביע או מה לא. הקמת עמותה עירונית זה 

ל לשבת בחדר שלו עד מחר, משהו שרק העירייה יכולה להקים. ראש העיר יכו

אם מועצת העיר לא אישרה להקים עמותה עירונית, העמותה העירונית הזאת 

לא קמה. זה אחד. ובדיוק יהיה העניין, כשאנחנו נבוא לפה, כרגע מה 

שמתקבל זה רק איזה סוג של אור ירוק. זה לא שמחר תקום עמותה עירונית. 

את התקנון של עמותה  כדי להקים עמותה עירונית אתם צריכים לאשר
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עירונית, צריך לאשר חברי ועד מנהל של העמותה העירונית. שורה של דברים 

 שצריך לעשות. זה קורה עוד פעם פה. מחר לא תקום. 

 רק שיהיה ברור.   מר גיא קלנר:

.   מר אבי גרובר: לא תהיה מחר עמותה עירונית. זה לא קורה עכשיו

יך אנחנו מסדירים את הפעילות. ואני לא מרגע שנכנסתי כל מיני פגישות על א

בא, סליחה על המילה הקשה, לאנוס אף אחד, אנשים שעושים עבודה, אני 

רוצה שימשיכו לעשות עבודה, הם עושים יופי של עבודה. אני לא רואה שום 

סיבה להתערב להם בעבודה, לקבוע להם מה הם עושים ואיך הם עושים. אני 

מרתי גם מקודם, אם אני היום מקציב מיליון רק מחפש איך לעזור להם. וא

שקל לעמותות, הסעיף של התמיכות לעמותות לגיל השלישי זה סדר גודל של 

מיליון ש"ח. ואני יכול שכל המיליון ש"ח ילך רק לפעילות, ולא חלק ממנו 

הפעילות הזאת. ששקל בתוך חוזר אליי. אני אשמח להשאיר שם מיליון ש"ח 

 וצה את הכסף הזה. לא רוצה מכם שקל אחד בחזרה. לא יחזור אליי. לא ר

ויד אחת מכניסה.   גב' נורית אבנר:  יד אחת מוציאה 

היום זה ככה. אז אני לא רוצה את זה. אני רוצה   מר אבי גרובר:

שכל המיליון, או כל התמיכה שאנחנו נותנים, כשאנחנו לא מספרים לעצמנו 

 . 433,333או  033,333מקבלים חזרה כאילו נתנו מיליון לגיל השלישי כשאנחנו 

  מיליון.  1.4אז תן   מר גיא קלנר:

ומשלמים  מיליון 1.4מה הבעיה? אז נותנים   גב' דברת וייזר:

433,333 . 

.   מר אבי גרובר: .  אבל זה בדיוק העניין, שאתה כאילו.

 למה כאילו? ככה פותרים את זה.   גב' דברת וייזר:

נד  מר אבי גרובר: ע שהכסף שאנחנו נותנים הולך רק אבל בוא 
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 לטובת הדבר הזה. 

 נכון מיכה שאפשר לעשות את זה?  גב' דברת וייזר:

.   מר עידן למדן: .  עשינו את זה.

 אפשר תיאורטית? בטח שכן.   גב' דברת וייזר:

 בקיצור. מה, ראובן, בבקשה.   מר אבי גרובר:

 )מדברים יחד( 

 בר. חבר'ה, תנו לראובן לד   מר טל עזגד:

.   :עו"ד מיכה בלום .  יש חלוקה.

 זו תמיכה עקיפה, אסור לעשות את זה.   גב' שירה אבין:

.   גב' דברת וייזר: .  בהקצבות הרגילות שלנו.

עוד לפני שיצחק בן דב נפטר, אבי ביקר אותנו,    :מר ראובן גרין

שמע את כל חברי הוועד המנהל מה הם חושבים על העניין הזה. אחרי זה 

ו ישיבה, וכל חברי הוועד המנהל, פה אחד, החליטו שאנחנו לא קיימנ

מעוניינים. לא כמו ביתנו, שביקשו, התחננו, כי יש להם בעיה. אנחנו 

מתפקדים היטב, מבחינה פיננסית אנחנו איתנים. לא לוקחים מנוע שעובד 

 טוב ומתחילים לפרק אותו. 

 אז אתם לא רוצים?   מר גיא קלנר:

 ור שהם לא רוצים. בר   מר טל עזגד:

 בוודאי שלא.    :מר ראובן גרין

 הם בכלל מתנגדים.   מר עידן למדן:

 גם העירייה לא רוצה.    :מר ראובן גרין
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 הם אלה.   מר יעקב קורצקי:

יודע. חשבתי שהם רוצים.   מר גיא קלנר:  אני 

 הם לא.   מר יעקב קורצקי:

 אני חשבתי שהם רוצים.   גב' דברת וייזר:

סליחה, תנו לי לגמור את המשפט. לדעתי גם    :ובן גריןמר רא

העירייה לא רוצה כי אנחנו רק מביאים היום כבוד לעירייה, אנחנו ממלאים 

 פונקציה של העירייה, ועושים את זה בצורה הכי טובה. 

 את מתחילים לשלםרגע, יש לי שאלה. אתם עכשיו   גב' דברת וייזר:

 דמי השימוש? 

 שלמים דמי שכירות כבר שנתיים.  אנחנו מ    ???:

 אנחנו כבר משלמים.    גב' נורית:

 אז איך אתם עכשיו מסתדרים עם זה?   גב' דברת וייזר:

 )מדברים יחד( 

 אז למה הם מסתדרים ומלינוב לא מסתדרים?   גב' דברת וייזר:

???:     . .  ניהול. למה החברה הזאת מרוויחה.

 מותת ביתנו. אנחנו שונים מע   :מר ראובן גרין

 בואו נקשיב רגע. רגע,   גב' דברת וייזר:

 )מדברים ביחד( 

לא ייאמן. בנאדם מדבר ועשרה אנשים מדברים עם   מר אבי גרובר:

 עצמם תוך כדי. זה פשוט לא ייאמן. 

עמותת ביתנו עוסקת אך ורק בנושא פנאי של הגיל    :מר ראובן גרין
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ים. אנחנו מקיימים את מרכזי השלישי. אנחנו עוסקים בהרבה תחומים אחר

היום הן לקשישים והן לתשושי נפש. ועושים עוד דברים אחרים. התקציב 

תומכת בנו. אנחנו  13%מיליון שקל לשנה. העירייה, כמעט  5שלנו הוא כמעט 

ויפה. ככה שאין שום סיבה לקלקל את העסק הזה.   מחזיקים את עצמנו לבד, 

 ומשלמים דמי שכירות גם.     :???

 ומשלמים דמי שכירות.    :מר ראובן גרין

 אבי, אני חושב שהנושא לא מטוגן. לא מבושל.   מר גיא קלנר:

.   מר אבי גרובר: .  הנושא.. זה פשוט לא.

.   מר רפאל בראל: .  אחרי שאני שומע את זה.

 מלינוב הוציאו כבר מכתב.   גב' דברת וייזר:

אבל מלינוב  של מלינוב,המכתב אני מכיר את   מר גיא קלנר:

  .  דיברה היום, ולא..

.  מר עידן למדן: . בגלל העיקרון, גם הם וגם הם חוששים .

 העמותות.  7מההשפעה על העמותות, וכן יש הבדלים בין 

חבר'ה, אני מעמיד את זה להצבעה. אתם לא רוצים   מר אבי גרובר:

נצביע,  להצביע בעד, אל תצביעו בעד, נו די, אי אפשר ככה. כל דבר, 'בוא לא

 בוא נדון על זה, בוא נחשוב על זה'. באמת, זה מתחיל להיות...  

 מה לעשות, זה לא בשל.   מר עידן למדן:

אבל אני לא הולך, אמרתי שאני לא הולך בכוח   מר אבי גרובר:

 להכניס אף עמותה פנימה.  

אבל אתה מקים עמותה בשביל מה? ואז מה? אתה   מר עידן למדן:

 ה מתחיל... ממנה אנשים, את
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בשביל שהשם שלי יופיע בעוד שורה ברשם   מר אבי גרובר:

 העמותות.  

 בסוף הם לא ירצו והם לא ירצו ומה יקרה?   מר עידן למדן:

 עשר דקות סתם.דנת פה אז   מר אבי גרובר:

אז בשביל מה להקים סתם עוד עמותה? אנחנו גם   מר עידן למדן:

 כבר כמה זמן.  מדברים על מגוונים היום, גם מדובר

 לא, לא, זה משהו אחר.    גב' דברת וייזר:

 זה משהו אחר, אבל גם על זה מדובר.   מר עידן למדן:

 מי בעד?   מר אבי גרובר:

.. רגע, אבל.  גב' דברת וייזר: . להקים עמותה, אבל שלא. .  

לא, לא, חבר'ה, אני רוצה קצת לעשות סדר בדבר   מר רפאל בראל:

 מפריעה לי. הזה. סליחה, את 

אין עמותה בלי אין עמותה, לא מוקמת עמותה.   מר אבי גרובר:

 לחזור לפה. אין עמותה. 

 לא, יוצאים לדרך, בסדר.   גב' דברת וייזר:

?  מר אבי גרובר:  אז איך תוקם עמותה...

 מותר לי?סליחה. אני יכול לדבר?   מר רפאל בראל:

.   מר אבי גרובר:  בבקשה, רפי

אנחנו, לדעתי, ניתן כאן אישור עקרוני לייסוד   מר רפאל בראל:

עמותת מדף. העמותה הזאת תעמוד על המדף עד שייכתבו תקנות ועד שיוחלט 

מה תהיה הדרך שם, ואז אולי אם היא צריכה תזכיר. רבותיי. אני רוצה להגיד 

לכם, עם כל הכבוד לי, שני עורכי דין ועוד אחד זה שלישי, אני ייסדתי יותר 
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 מכולכם יחד. עמותות 

 זה טוב.   מר רפאל בראל:

 אז יאללה, תצביע.   מר יעקב קורצקי:

אז בואו בבקשה, חבל על הזמן, אנחנו טוחנים מים.   מר רפאל בראל:

אני מבקש, אתה תציג את השאלה בצורה זו, שאתה היום רוצה להקים עמותת 

  מדף. אח"כ אנחנו כבר נשבור את הראש מה לעשות עם העמותה הזאת.

אני רק רוצה להוסיף שיש יתרונות, ככל הנראה   מר גידי טביב:

ברמת ודאות מאוד גבוהה, מול התקציב של משרד הרווחה, ברגע שזו עמותה 

עירונית, אז הפעולות האלה הן פעולות שיותר קל להשיג עבורן מימון ממשרד 

 .  הרווחה. כך ש..

 ת מלינוב...הרווחה קשור יותר ל... מאשר לבי  גב' נורית אבנר:

אנחנו לא מדברים עכשיו על היתרונות של   מר רפאל בראל:

 העמותה, אנחנו מדברים על להקים עמותה. עד כאן. אבי, אני הולך הביתה. 

שירה רוצה להגיד משהו, אתה לא נותן לשירה   מר אבי גרובר:

 לדבר? 

 בבקשה, סליחה.   מר רפאל בראל:

. כי בעבר הכיוון היה שונה אני משהו לא מבינה  גב' שירה אבין:

לחלוטין מבחינת הרצון של העמותות להיות חלק מהתהליך. עכשיו, אם אנחנו 

מקימים עמותה, והעמותות רוצות להישאר כמו שהן, ולהמשיך בתהליך הזה, 

 אז בשביל מה אנחנו עושים את זה? אני לא מצליחה להבין. 

עם בית מלינוב יש איתם אין בעיה, הם לא רוצים.   מר יעקב קורצקי:

 בעיה. 

 אתה עושה את זה רק בשביל בית מלינוב?   גב' שירה אבין:
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לא. יכול להיות. כן, יכול להיות שכן. זה לא עובד   מר אבי גרובר:

 ככה.

 )מדברים ביחד( 

זה לא ייאמן, אומרים ואתם פשוט לא מקשיבים.   מר אבי גרובר:

י. אוקיי? הוא מיד מקבל גם נגיד שאני מעלה את זה ממיליון למיליון וחצ

 שקל נוספים.  733,333

.  - כי בקריטריונים  עו"ד מיכה בלום:  הוא יותר מגיע לו

.   גב' דברת וייזר: .  כי בקריטריונים מגיע.

שקל את  033,333כדי שבית מלינוב יקבל עוד   מר אבי גרובר:

 . 03%והוא  53%כי הוא שקל.  533,333צריכה להוסיף 

.   זר:גב' דברת ויי .  אז תגידו את זה ככה, מה הבעיה? אז היית אומר.

כי הסברתי את זה כבר עשר פעמים. אומרים לכם.   מר אבי גרובר:

עכשיו, שירה, אנחנו כרגע עוד לא נכנסים עכשיו לגמרי לכל הפוליטיקה של 

 איך מנהלים, מה מנהלים. עוד לא הבנתם את זה, עדיין לא הבנתם את זה? 

 לא, הבנו.   מר גיא קלנר:

 פעם ראשונה שהסברת את זה. את זה ב הבנו, הבנו  גב' דברת וייזר:

תרים את היד, זכה.  – פעם ראשונה, פעם שנייה  מר יעקב קורצקי:

 יאללה, הצבעה. 

דיון הכי טכני בעולם, הופך למין סוגיית לא יודע   מר אבי גרובר:

. ניסיתי לה מה. .  גיד ואמרתי. חבר'ה, זה חשוב כדי שאנשים פה לא.

 )מדברים יחד(. 

 נו, די. אבי, אני הולך הביתה.   מר רפאל בראל:
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 יעקב, יעקב, יאללה.     מר אבי גרובר:

אני לא רגע, אבל מה המשמעות של עמותת מדף?   מר עידן למדן:

 מבין את הדבר הזה. 

שלושה סעיפים היום. מי -חבר'ה, יש לנו עוד שניים  מר אבי גרובר:

 , אפשר? בעד? חבר'ה

.    מר גיא קלנר:  רגע, אנחנו

אני לא מבין מה זו עמותת מדף, מה המשמעות של   מר עידן למדן:

  ?זה

 סתם הוא קורא לזה עמותת מדף.   גב' דברת וייזר:

 אין עמותת מדף.   מר אבי גרובר:

יש פה משהו שלא ברור, שנייה. אם אנחנו מקבלים    מר טל עזגד:

ה עירונית, זה לא משנה אם זה יחזור לפה או לא, החלטה כרגע לפתוח עמות

 בצורה כזו או אחרת החלטנו לפתוח עמותה עירונית. אמת או לא?

.   מר עידן למדן:   נכון

 אין מדף. מה זה מדף?   מר טל עזגד:

אנחנו לא פותחים עמותה  עירונית. אנחנו מייסדים   מר רפאל בראל:

 עמותה, ריבונו של עולם. 

אתה שם שם עמותה עירונית שעוד לא החלטת אם   זר:גב' דברת ויי

 את בית מלינוב? 

אבל אם אנחנו מייסדים עמותה, אנחנו אוכלים את   גב' שירה אבין:

 העמותות האלה.  

יודע   מר אבי גרובר: נכון אמרתי לך את זה לפני הישיבה? אתה 
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אליי אני רוצה להגיד לך מה הלך פה לפני הישיבה הזו, בסדר? באו  ?משהו

אמרו שרוצים להקים עמותה. אמרתי 'מה זו ההחלטה הזאת? אני רוצה 

. הסבירו לי 'לא, יש נוהל. זה כזה  שמות, אני רוצה תקנון, אני רוצה הכל'

נוהל מסובך. עכשיו צריך חוות דעת של זה וחוות דעת של ההוא וחוות דעת 

 .  וחוות דעת'

 בואו נעשה את הנוהל.    מר טל עזגד:

'אנחנו יוצאים עכשיו למסע שלם. לפני שאנחנו   ובר:מר אבי גר

 . כותבים את כל זה נבוא למועצה, נקבל אישור עקרוני, ואז נצא עם זה לדרך'

שעות על מין החלטה כזאת. ואמרתי לה 'הם  13עכשיו, אנחנו יושבים פה כבר 

()א(, מה 0)14לא יבינו. יתחילו לשאול אותנו מי החברים. ומה זה. ומה סעיף 

. ע  לא יאומן. ושים במקרה שיש חובות לעמותה'

 אבי, יש משהו אחר.   גב' שירה אבין:

 למה לא יוצאים לדרך בלי קשר להחלטת מועצה?    מר טל עזגד:

 כי הוא רוצה החלטת מועצה.   מר אבי גרובר:

 אני שואל באמת, בתמימות, בתום לב.    מר טל עזגד:

 . כי מיכה ביקש החלטה  גב' דברת וייזר:

 אני, אני אשם.   עו"ד מיכה בלום:

 רגע, מיכה.   מר טל עזגד:

 אני אסביר לכם.   :עו"ד מיכה בלום

יש פה אנשים, יש פה מתנדבים, יש פה מיכה,    מר טל עזגד:

 .. בגלל. נפשות פועלות. אני מבין שאצה לנו הדרך

 לא אצה.   עו"ד מיכה בלום:
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בגלל שצריך לקבל  רגע, אני מבין שאצה הדרך   מר טל עזגד:

. של חיוב אישי ריוןוהחלטות על הנושא הזה שמונחת חרב על חברי הדירקט

 ..  מצד שני, אין בעיה לקבל החלטה ולגמור את העמותות האלה.

אף אחד לא רוצה לגמור את העמותות האלה. אני   עו"ד מיכה בלום:

מסובך, מהלך ארוך,  וואחד צריך עכשיו, בשביל להקים עמותה עירונית, זה

 עם קבלות חוות דעת שונות ומשונות. אח"כ כתיבת ה... 

אבל אין מה לצאת לדרך הזאת בגלל מה שאתה   מר גיא קלנר:

 בסוף. אז אתה מבזבז זמן. דווקא בגלל זה.  נרצה להגיע לזהמתאר, אם לא 

 צא לדרך.   מר טל עזגד:

ר שר אבל רגע. אם הייתי יוצא לדרך, ומקבל אישו  עו"ד מיכה בלום:

לא, לא ככה, אנחנו 'הפנים על כל מה שעשיתי, ובא למועצה ואתם אומרים לי 

 . זה מה שתגידו לי. 'רוצים אחרת

 ?איך אחרת? יש עוד אופציה אחרת  גב' דברת וייזר:

  רגע, רגע. אין אופציה אחרת.  עו"ד מיכה בלום:

?   גב' דברת וייזר:  אז למה היינו אומרים...

 'רוצה אני. רוצה אני'קודם כל המועצה אומרת    :עו"ד מיכה בלום

 .  באופן כללי

 לא המועצה ולא העמותות רוצות.    מר טל עזגד:

עכשיו אני הולך לשר הפנים, אומר לו 'תשמע, היא   עו"ד מיכה בלום:

רוצה אני'. עכשיו אנחנו מתווכחים אתו על התקנון  -רוצה, המועצה אמרה 

יעצים עם האחרת, מייצרים תקנון, ומתייעצים עם העמותה הזאת, מתי

מייצרים את כל המסכת הכלכלית, הניהולית, הכל ביחד, שר הפנים בסוף 

אומר לי או שכן, או שהוא יכול להגיד לי לא, אני לא מוכן לעמותות כאלה. 
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יופי. אני בא עם  נגיע בסוף, שר הפנים יגיד גם רוצה אני.  ננהל את זה. 

 צה אני או לא רוצה אני. החבילה מוגמרת אליכם ומבקש רו

. עלינו. מה זה משנה?    מר טל עזגד: .. 

עקרונות תגיע לאיזשהם אתה יוצא עם המהלך,   מר עידן למדן:

.. כרגע את הקריטריונים. יסוד.   יכול להיות.

 של מה? קריטריונים של מה?   מר אבי גרובר:

  )מדברים יחד(

יודע מה יקרה בסוף? אנ  מר יעקב קורצקי: חנו כולנו נהיה או אתה 

 .  בבית מלינוב או בבית הקשיש..

לא יהיה בית מלינוב. אנחנו נשב פה ונמשיך לדון   מר אבי גרובר:

 על זה ולא יהיה בית מלינוב. אז זה מה שיהיה בסוף. 

הרי מה קורה? יש חיוב אישי. יש לי החלטה. רגע,   עו"ד מיכה בלום:

ש פה החלטה של מועצה. הנה ועדת תקשיב רגע. יש חיוב אישי לכל הסיפור. י

 .  חיוב אישי. אני כבר אצל השר, אני כבר עושה, אני כבר מקדם..

ב  גב' דברת וייזר:  עם מגוונים.  7317-זה בדיוק מה שהיה 

רגע, בא שר הפנים ומברך על כל העבודה הקשה    מר טל עזגד:

ות, שעשיתם. זה חוזר למועצת העיר, ומועצת העיר, מסיבות כאלה ואחר

נגד. מה קורה אז?   מצביעה 

 אין עמותה.   מר רפאל בראל:

 זה תמיד יכול לקרות.  נו מה לעשות?  עו"ד מיכה בלום:

 אז אין בעיה.   מר גיא קלנר:

אז לך לשר הפנים עכשיו, תעשה את הכל, תחזור    מר טל עזגד:
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 לפה לאישור. 

ישי. זה לבטל את החיוב הא... אבל אז הוא הולך  גב' דברת וייזר:

 . 7317-בדיוק מה שהיה עם מגוונים ב

 זה ישראבלוף.    מר טל עזגד:

הייתה להם חרב מוטלת על הצוואר, באתם   גב' דברת וייזר:

. אישור.   ואמרתם אנחנו בתהליך..

אני לא מצליח להבין איך הדבר הכי פשוט בעולם   מר אבי גרובר:

.. הופך פה לאיך מנטרלים את פצצת האטום שמתקתקת פ  ה.

.  עו"ד מיכה בלום: .  צריך גם להבין, דברת.

אנחנו מצביעים בעד, החלטנו על הקמת עמותה    מר טל עזגד:

 עירונית. זה לא משנה באיזו צורה. 

 אין עמותה עירונית. עוד   מר אבי גרובר:

אבל למה אתה לא מחדד שאתה אומר? לא, מיכה,   גב' דברת וייזר:

 שיבו למה שאמרת. אתה אמרת משהו חשוב, ולא הק

 תוקם בעתיד עמותה עירונית. זה הכל.   מר אבי גרובר:

.   מר טל עזגד:  אבי, זה אותו דבר. עשית צעד אחד לפני

לא. אבל אין עמותה. זה לא שמחר אני מקים את   מר אבי גרובר:

-מ התב"ר גדלהעמותה. ועושה פעילויות, ואז אני בא אליך ואומר לך תקשיב, 

יוכלו לפעול  . זה לא76-ל 8 עובד ככה. אין עמותה. כדי שמיכה ועינב וגידי 

תתחילו לשים כסף 'מול הרשויות של המדינה שבאות אלינו ואומרות לנו 

יוכלו להגיד 'הנה, העירייה אישרה עקרונית ועכשיו אנחנו 'מהכיס שלכם , הם 

. אם אני לא אדע לעשות את הפוליטיקה ולא אדע לבנות נכון  יוצאים לעבודה'

את בדיוק מה שדיברת עליו, שירה, עם איך הם שומרים על האפשרות שלהם 
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להשפיע ולהיות משמעותיים וכל המילים האלה, ולקבוע או לא יודע איזו 

מילה, בסדר? ואתם תחליטו שזה התנאי שלכם לתמוך בדבר הזה. אנחנו 

כמועצה נחליט שבלי שהם קובעים ובלי שהם מחליטים לא תקום. אז אם אני 

..  לא  אדע לעשות את העבודה הזאת.

יודע לעשות את זה מצוין,    מר טל עזגד: אבי, יכול להיות שאתה 

 אבי, יש לך כוונות טהורות, אין לי ספק, אבל אנחנו לא נהיה פה לכל חיינו. 

טל, רגע, שנייה. התהליך שאבי מצייר, באופן   מר גיא קלנר:

רלי, שזה יביא לנקודה נכונה. מובנה, מייצר תהליך פוליטי וציבורי ופרוצדו

אני אסביר לך למה. אתה מתניע מהלך, הוא מתחיל עבודה, הולך לשר הפנים, 

יש לך פה את השאלטר להוריד את זה גם בנקודת הקצה  Onceחוזר לפה. 

אחרי כל העבודה של השנתיים, זה יביא את זה באופן טבעי לכן ולא. אני בעד 

 לאשר את זה. 

 רת על המילים שלי. חז  מר רפאל בראל:

.   מר גיא קלנר:  נכון

 אנחנו טוחנים מים.   מר רפאל בראל:

 קלנר, יש הבדל אחד בכל מה שאתם אומרים.    מר טל עזגד:

 למה?   מר גיא קלנר:

אני אגיד לך למה. אנחנו נצביע, אני גם אצביע בעד,    מר טל עזגד:

יודע בידיעה מלאה שאני מצביע בעד ה קמת עמותה או בסדר? אבל אני 

 עמותות עירוניות, וזהו. אין דרך חזרה. 

 לא, אז הוא מסביר לך שלא. זה לא נכון.   מר גיא קלנר:

 אני מסביר לך שכן.    מר טל עזגד:
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סליחה, סליחה. רגע, רגע, טל. תקשיב רגע. התנאי   מר רפאל בראל:

 הראשון שלי הוא שכשנבוא לתקנון הוא יוצג לפנינו ונצביע עליו.

 ואם לא נצביע, זה לא יעבור.   ב' דברת וייזר:ג

 אין עמותה.   -אם אין תקנון  מר רפאל בראל:

 בסדר.   גב' דברת וייזר:

 זו לא עמותה.  –עמותה בלי תקנון   גב' רות גרונסקי:

לא בדיוק עמותת מדף. זו בגלל זה אין עמותה גם.   מר אבי גרובר:

 תשקיף מדף. אני הייתי עורך דין שכתב תשקיפים. יש 

עמותת מדף היא עמותה שיש כבר תקנון וכל   מר רפאל בראל:

 הדברים הללו. 

 אז זה עוד לא קיים.   מר אבי גרובר:

 שנה.  73אבל היא יכולה לשכב על מדף   מר רפאל בראל:

 חבר'ה, בוא נצביע, די, זה כ"כ ברור.   מר אבי גרובר:

כשאתה מקריא  תקריא את הצעת ההחלטה, אבל  גב' שירה אבין:

את הצעת ההחלטה, שיהיה ברור לכולנו שיש איזשהי יריית פתיחה לבדיקה 

 של הנושא, ואח"כ זה יגיע למועצה. 

אני קורא עוד פעם את הנוסח ותשימו לב. עוד פעם,   מר אבי גרובר:

זה נמצא לפניכם בזימון לישיבה. "מועצת העיר מאשרת לפעול להקמת עמותה 

רווחת ציבור הקשישים בעיר רמת השרון. בין היתר  עירונית חדשה שמטרתה

העמותה תפתח ותפעיל שירותים, לרבות פעילות פנאי, חברה ותרבות למען 

האוכלוסייה המבוגרת. המועצה מסמיכה את ראש העיר וגזבר העירייה לפעול 

להקמת עמותה בהתאם לנוהלי משרד הפנים". אין פה שמות של עמותות, 

 תשימו לב. 
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שלא יהיה מצב שכשאנחנו נקים עמותה בעצם לא   אבין: גב' שירה

 יהיה צורך יותר באותן עמותות שקיימות היום. 

 )מדברים יחד( 

כשאני מקים חברה אני דואג שהחברה של השכן   מר רפאל בראל:

 או תתקיים או לא תתקיים?  תרוויח או לא תרוויח?

ו עם הכל פוליטיקה? בשביל לצאת בסדר עכשי  מר אבי גרובר:

ראובן? אז אם זה לא זה אז לא תקום העמותה, באמת. עכשיו אני מקים 

 עמותה שאומרת שהיא לא תתחרה עם ראובן? 

 אני פורש, די.   מר רפאל בראל:

אבי, ברשותך. לטעמי, בשביל שלכולם יהיה שקט   מר גיא קלנר:

  -כי כולם רוצים את טובת העניין

בעד בשביל להיכנס לעמותה הם יצטרכו להצביע   :עו"ד מיכה בלום

  עירונית. 

הרי כל מה שקראתי כאן, הגוף הזה לא יכול   מר אבי גרובר:

 .לעשות..

 )מדברים ביחד( 

אבל תקשיב. עידן, עידן, חוג אחד לא יצא על סמך   מר אבי גרובר:

 41ההחלטה הזאת. לא חוג אחד ברמה"ש, לא אוטובוס אחד שייסע מביאליק 

ברמה"ש מחר בעקבות ההחלטה הזאת, כי עוד אין שום  , לא יקרה כלום40עד 

 דבר, אין גוף, אין כלום. 

 אבל אנחנו רוצים לחדד בהצעת ההחלטה.   גב' דברת וייזר:

 לחדד את מה?   מר אבי גרובר:
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 הנה, אומרים לך.   מר גיא קלנר:

 הגוף הזה יבוא אחר כך לשולחן.   :עו"ד מיכה בלום

 שיש עמותה. נופתע מר שתוך שנה זה לא או  גב' דברת וייזר:

.   מר אבי גרובר: .  איך תופתעי? אם המועצה לא מאשרת אז אין.

 מי אמר?   גב' דברת וייזר:

 החוק.   מר אבי גרובר:

 )מדברים יחד(. 

במידה ואנחנו אישרנו, אתם יוצאים לדרך? נגיד   גב' דברת וייזר:

 .  שתוך שנה..

את ההרכב של הוועד  אבל אם את לא מאשרת  מר אבי גרובר:

 המנהל, את לא מאשרת... 

שנייה, מיכה, תחדד את זה שמיכה יגיד את זה.   גב' דברת וייזר:

 אתה. 

 זה מה שאני מנסה.   עו"ד מיכה בלום:

, הבואו נעשה לזה סוף, די. אתה יכול לחדד את ז  גב' דברת וייזר:

, surpriseשלמרות מה שהוא עכשיו ניסח, זה לא אומר שפתאום יהיה לנו 

 נגלה שקמה עמותה ללא שזה עבר אישור של העירייה עוד פעם? 

:???     . .  את לא יכולה להקים עמותה בלי אישור.

עוד פעם, לפי הנוהל, אחרי ששר הפנים מאשר הכל   עו"ד מיכה בלום:

 נביא את זה עוד למועצה לקבלת אישור. 

ה על אישור? לקבלת אישור, לא אישרור. יש הצבע  גב' דברת וייזר:

 , עם התקנון? המסמכיםעם 
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 כל המסמכים. עם   עו"ד מיכה בלום:

 אוקיי, בסדר.   גב' דברת וייזר:

אף אחת מהעמותות יכול לחייב  מעבר לזה, אני לא  עו"ד מיכה בלום:

 לא תיכנס אליו. 

אבל איך אתם פותרים את הבעיה של בית מלינוב    :מר ראובן גרין

  עכשיו?

 אתם צריכים להקים עמותה חדשה? למה     ???:

 זה ייפתר.   גב' דברת וייזר:

 )מדברים ביחד( 

 אין לי את הסכנה של חיוב אישי.   מר אבי גרובר:

 עמותת ביתנו אני לא יכול לקחת.   עו"ד מיכה בלום:

יוכל לבוא ולהגיד   גב' דברת וייזר: ראובן, זה יעזור כי אז הוא 

. ן'אנחנו בתהליך להקמת עמותה ולכ  חיוב אישי'. ככה זה יפתור את העניין.  ..

יכול להיות שצריך לעשות פה בכל זאת ישיבה, עם   מר עידן למדן:

 שני נציגי העמותות. 

 חייבים להקים פה ישיבה.    מר יעקב קורצקי:

נעשה את הישיבה הבאה גם עם אלה, גם עם ביתנו.   מר עידן למדן:

הכלכליות של זה ושל זה ונקבל את  נשמע את הישיבה, נשמע את המשמעויות

ההחלטה. יכול להיות שבסיום הישיבה נצא אל הדברים האלה בכל זאת. צריך 

שהי וכן לדעתי בהחלטה כזאת להבטיח שבאמת הם יזכו לייצוג ולאיז

 עצמאות. אנחנו צריכים לדעת את זה מראש. 

 לא, את זה אתה לא יכול לדעת עכשיו, עידן.    גב' דברת וייזר:
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אם אנחנו אומרים את זה כהצהרה אז אנחנו   עידן למדן: מר

 אומרים את זה כהצהרה. 

.    גב' דברת וייזר: . .  אבל עידן, עידן

.   מר עידן למדן: .  כשיגיעו אלינו עוד שנתיים עם תקנון.

 )מדברים יחד( 

כן, אבל בינתיים הם יהיו חשופים. בינתיים הם   גב' דברת וייזר:

 חשופים לחיוב אישי. 

.   מר אבי גרובר: . . 

ככה הוא יוכל להתמודד הנה, אבל מיכה אומר  ש  גב' דברת וייזר:

 עם החיוב האישי...

.    מר גיא קלנר: .  אין בעיה, אבל, בתהליך רגיל.

 אמרו את זה גם על מגוונים.   מר עידן למדן:

 זה לא אותו דבר.   גב' דברת וייזר:

קיים ועובד. אז מה זה מגוונים כבר היה גוף ש  מר אבי גרובר:

 קשור. 

 זה לא אותו דבר, זה משהו אחר.   גב' דברת וייזר:

תן לי רגע, הרי כולם רוצים פה בגדול אותו דבר.   מר גיא קלנר:

כל מה שאנחנו מנסים להבטיח בתהליך הזה שהוא לא יהיה תהליך רגיל. 

וועד כלומר, לא עכשיו נותנים אישור להקמת עמותה וחוזרים לפה להרכב ה

. אנחנו מבקשים עוד  באמצע. עוד שלב באמצע, במקרה דנן. נותנים  layerוכו'

 מועצה לבקש את זה? נו כאבל מותר ל ,אישור

 אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים.   עו"ד מיכה בלום:
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תודה. אנחנו רוצים לתת אישור להקמת העמותה,   מר גיא קלנר:

ד היבטים מלבד ההיבט הפרוצדורלי ובמקרה הספציפי הזה, מכיוון שיש פה עו

הנקי, כלומר, כן איחוד, לא איחוד, אחת רוצה, השנייה לא רוצה, מה יקרה 

 ..  לתפקוד הניהולי, נקיים דיון.

 ..אבל זו לא ההחלטה.  עו"ד מיכה בלום:

 ... דיון הוא רוצה להוסיף עוד החלטה של קיום  גב' דברת וייזר:

   -א פרוצדורלידיון נוסף שהוא ל  מר גיא קלנר:

 של מהות.   גב' דברת וייזר:

הוא ציבורי, פוליטי, לגבי נושא הגיל השלישי בעיר   מר גיא קלנר:

רמה"ש. כחלק מהחלטה. זה מה שאנחנו רוצים שיקרה. לא הכל סינתטי. זהו, 

 נגמר הסיפור.   

 טרם העברת המסמכים למשרד הפנים, זה הרעיון.   מר עידן למדן:

 אתה לא מבין שזה לא קשור?    מר טל עזגד:

 בוודאי שזה קשור.   :עידן למדןמר 

 לא, אפשר לעשות את זה, אפשר לרשום.   גב' דברת וייזר:

יש קבלת החלטה פה שהעירייה רוצה להקים   עו"ד מיכה בלום:

 עמותה. נקודה. 

אוקיי. אפשר להגיד העירייה רוצה להקים עמותה   גב' דברת וייזר:

 ן ללא קשר לפרוצדורה של המהות עם העמותות. ומבקשת לקיים דיו

ישיבת מועצה שלמה, אתם רוצים לדון על מה   עו"ד מיכה בלום:

 שאתם רוצים... 

 )מדברים יחד( 
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אני מציע ככה: אנחנו מקבלים עכשיו החלטה   מר אבי גרובר:

שכשיורד גשם אנחנו פותחים מטרייה. כשקר בחוץ אנחנו מדליקים את 

 המזגן. 

 לא, שמים מעיל.   בראל: מר רפאל

כשהשמש, אנחנו שמים קרם שיזוף. אני חושב שזו   מר אבי גרובר:

חבר'ה, אתם לא רואים מה הולך פה. הכל רק כדי רבאק החלטה נורא חשובה. 

להגיד אחרי זה 'אנחנו הגנו על זה, עשינו ככה, עשינו ככה'. באמת, זה מאבד 

  פרופורציה.כל 

 לה את זה בבקשה להצבעה וזה הכל. אז תע  גב' רות גרונסקי:

אנחנו מקבלים עכשיו החלטה הכי טכנית והכי   מר אבי גרובר:

מצומצמת בעולם. שאנשי המקצוע יכולים לצאת להקים עמותה. לא כתוב פה 

שום גוף שזה מתחרה אתו, לא מתחרה אתו וכל הדבר הזה. אין, בלי לאשר פה 

וועד מנהל ועל סמך עוד כל מיני מס מכים. אין גוף. לא יקרה שום חוג, תקנון 

לא תצא שום פעילות. אלא אם כן העירייה בלי קשר רוצה לעשות אותו 

בעצמה ומחליטה, וגם היום היא יכולה, להוציא אוטובוסים ולעשות פעילויות 

ולעשות חוגים והיא יכולה לעשות מה שהיא רוצה, עם עמותה ובלי עמותה, 

 בלי לשאול אף אחד.  

 . לאה עושה דברים שהעמותות האחרות לא עושות.  רונסקי:גב' רותי ג

לא צריך בשביל זה את ההחלטה הזאת, ואפשר   מר אבי גרובר:

לעשות את זה. ואנחנו יכולים לרוקן אותן מתוכן עד מחר ולמחוק אותן 

לאלף עזאזל. זה לא הקטע עכשיו. אני מבקש בצורה נורא ולהעיף אותן 

אי אפשר כל דבר לסבך לרמות כאלה, זה פשוט  פשוטה להצביע על הדבר הזה.

 לא ייאמן. 
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 אנחנו ניסינו לפתור.   מר גיא קלנר:

 ניסית לפתור את מה?   מר אבי גרובר:

ניסיתי לפתור שיש פה בין פרוצדורה לבין מהות.   מר גיא קלנר:

 .  רוצים לתת.

 אבל זה יבוא לפה.   מר אבי גרובר:

יב  מר גיא קלנר:  וא לפה. אחרי זה כולנו שוכחים. לא יודע מה זה 

  ?אז מה הבעיה להגיד את זה  גב' דברת וייזר:

נדון רק בדברים הנקודתיים של מי יהיה   גב' שירה אבין:

 בדירקטוריון ומי יהיה בזה, זה אחרת. 

 7315מה שירה, את רוצה שאני אבטיח שעד נובמבר   מר אבי גרובר:

 ל השלישי ברמה"ש? אנחנו נקיים דיון תאורטי בפעילות הגי

 למה לא?   מר גיא קלנר:

 אז סבבה.   מר אבי גרובר:

 מה?   גב' שירה אבין:

 על.-זה פתטי ברמות ?בלי קשר להצבעה הזאת  מר אבי גרובר:

.   מר עידן למדן: .  שטרם יועברו המסמכים והניירת למשרד הפנים.

.  גב' שירה אבין: . ל אנחנו לא מדברים על הדברים האלה, עם כ .

 הכבוד. 

 מה?   מר גיא קלנר:

.   גב' שירה אבין:  שיחה של רותי ושלי

. יש עוד הרבה דברים ש   :מר ראובן גרין]  בגיל השלישי, לא רק זה. ..
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נכון. יש מיליון דברים ברמה"ש גם לא רק בגיל   מר אבי גרובר:

 השלישי. עכשיו כל דבר נעשה פה סימפוזיון. 

.   ...בית מלינוב  עו"ד מיכה בלום: .  בעיה. הם לא מבינים ש.

 הנה, אז עכשיו זה עובר להצבעה.   גב' רותי גרונסקי:

 . משהואז בוא תציע   גב' שירה אבין:

אני חושב שהצעה יותר אמורפית מזה אי אפשר   עו"ד מיכה בלום:

 לעשות. 

 אבל היא לא אמורפית.   גב' שירה אבין:

 ם עמותה עירונית'. היא אומרת 'אנחנו מקימי  עו"ד מיכה בלום:

 אבל אנחנו לא רוצים את זה, מיכה.   מר גיא קלנר:

 – אבל ברגע שאתה כבר מקים, ברגע שיצאת לדרך  גב' שירה אבין:

 יצאת לדרך.  

 ואם שר הפנים אומר לי לא?   עו"ד מיכה בלום:

 ואם הוא אומר כן?   גב' שירה אבין:

 בסדר, אז מה נעשה?  מר גיא קלנר:

 אם הוא אומר... אני מביא את זה לפה.   בלום:עו"ד מיכה 

 הזאת.  ...לא מצליח להבין את ה  מר גיא קלנר:

את כל המסמכים הכל אני מביא לפה. זה הנוהל,   עו"ד מיכה בלום:

עירית יש נוהל של משרד הפנים איך לפתוח עמותה עירונית. אין נוהל אחר. 

 רמה"ש רוצה לשנות את הנוהל. 

משרד הפנים לא יקבל את הניירת בל השאלה אם א   מר טל עזגד:

 בלי שיש לו החלטת מועצה. 
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 ..הם לא יתחילו.  עו"ד מיכה בלום:

.   מר אבי גרובר: .  ישבתי איתם, אלף פעמים, נו. גם היא ניסתה.

 )מדברים יחד(

 לא, מה פתאום לבית מלינוב.   מר אבי גרובר:

 ינוב... אנחנו לא נעביר כסף לבית מל  :עו"ד מיכה בלום

.   מר אבי גרובר: . הם חשופים לתביעות נגדם כי יש הליך הוצאה .

לפועל של העירייה על ארנונה ודמי שימוש. אבל חיוב אישי הוא לעובדי 

העירייה, לא לאנשים בבית מלינוב, הם לא עובדי עירייה, הם לא כלום. על 

ם כי יש סמך מה את עושה להם חיוב אישי? אין להם חיוב אישי. הם פוחדי

להם חוב ויבואו אליהם לגבות מהם את החוב. אנחנו מחויבים לפעול לגבות 

את החובות. אבל חיוב אישי הוא לא קורה לאנשים פרטיים בחוץ, הוא קורה 

 לעובדי ציבור. 

.  גב' שירה אבין: .   עכשיו, אבי. אמר מיכה, ואפשר אולי.

 ב. תן לו משפט רגע, שנייה משפט לעינ  :עו"ד מיכה בלום

מיכה, אתה אמרת משהו, אז אני אומרת, אם בתוך   גב' שירה אבין:

, הכל בא על הצעת ההחלטה אפשר את מה שאמרת איכשהו להכניס בפנים

 מקומו בשלום. 

.   מר עידן למדן:  נכון

 כן.   מר גיא קלנר:

ולמצוא את הדרך הנכונה. לנסות לחשוב אז צריך   גב' שירה אבין:

את המסמכים, לבדוק גם אם אני מתחיל 'בר כזה: מה אמרת? אתה אמרת ד

כשזה חוזר אליכם, זה חוזר אליכם כדי שאתם תאשרו או לא תאשרו את 

 . זה משהו אחר ממה שנאמר פה. 'הקמת העמותה
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 למה?   עו"ד מיכה בלום:

ולכן אני אומרת לך. אם אתה בא ועושה את הצעת   גב' שירה אבין:

 ..  ההחלטה.

אני לא יכול ללכת לשר הפנים ולהגיד לו צד שני, מ  עו"ד מיכה בלום:

 'המועצה עוד לא החליטה'. 

טוב, אז אתה יודע מה, בוא נתנגד ונעשה את   מר גיא קלנר:

אנחנו קודם את הדיון מה אנחנו רוצים ואז אז נקיים התהליך הפוך, יאללה. 

 את העמותה.  נתניע

להגיד למשרד  אבל מיכה, זה לא מה שאומרים לך  גב' דברת וייזר:

 הפנים שלא החלטנו. לא אמרו את זה. 

 אבי, אפשר משפט?   מר עינב בן יעקב:

 כן.   מר אבי גרובר:

תקשיבו רגע. אני רוצה להגיד לכם משהו. אתם   מר עינב בן יעקב:

דשים בזה כ"כ הרבה, אתם צריכים להבין את הצד גם של אנשי המקצוע, בין 

שנים פונה לעמותת ביתנו ומבקש  0במשך  היתר גם שלי. אני כמנהל הנכסים

'חיוב  מהם לחתום על חוזה. למה? כי קודם כל צריך. עזבו רגע את המילים 

'. כי זה מינהל תקין. אדרבה, שהוועדה לחיוב אישי, הגב' עפרה ברכה,  אישי

שנים, שנתיים וחצי, כל חודש בממוצע,  0הממונה על הביקורת, במשך כמעט 

וציאה מכתב 'מה קורה עם ההסכמים? מה קורה עם כרס, מ-יש לי תיק עב

, וכל פעם אנחנו מתקפלים. אני, מיכה, כל הדרג המקצועי, ואומרים  החוזים?'

. אומרת לי 'אוקיי, מה אתה צריך הנהלה ' , אוטוטו הם יחתמו על החוזה'

לעשות כאשר עמותה לא חותמת על חוזה?' זאת אומרת, מה האלטרנטיבה? 

 פנות אותם מהנכס.אני צריך לפעול ול
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 לפנות, בדיוק.   גב' רות גרונסקי:

כי זה מה שצריך לקרות. מה שאנחנו מבקשים,   מר עינב בן יעקב:

אתם אומרים הפוך, בואו עכשיו, אנחנו הדרג המקצועי נשב על התהליך  כרגע

 הזה, נבוא אליכם עוד שנתיים. אבל משרד הפנים כבר לא יחכה לנו. 

 לא מה שאנחנו אומרים, עינב.  לא, זה  מר גיא קלנר:

רגע, גיא. לא יחכו שנתיים. אני בסופו של דבר, זה   מר עינב בן יעקב:

וזה  אני עובד תחתיו, לא רק הם דרך אגב, זה גם ראש העיר, כי בסופו של דבר

 .  גם המנכ"לית, נצטרך לשים את הראש שלנו בוועדה לחיוב אישי ולהסביר..

את בית מלינוב. נסגור הראש שלנו.  אתנשים לא   מר אבי גרובר:

 ניקח אותם את כל החבר'ה שיסבירו להם זה נסגר.  

 בסוף בית מלינוב ייסגר. זה מה שאני אומר להם,   עו"ד מיכה בלום:

מי שרוצה מוזמן לבוא אליי לבוא לחדר, אני אראה   מר עינב בן יעקב:

אומר "המצאות" לו כמה מכתבים מהוועדה לחיוב אישי, וככה המצאות, ואני 

לפרוטוקול, שאנחנו מחפשים כל הזמן איך להתקפל מולה. עמותת ביתנו לא 

 רוצה לחתום על החוזה. 

מה שביקשנו זה שבפרוטוקול של ההחלטה יהיה   מר גיא קלנר:

ברור שרוצים דיון ביניים לגבי הרכב הפעילות של הגיל השלישי ברמה"ש. מה 

 אין בעיה. הסיפור הגדול? 

.   בן יעקב:מר עינב  .  אבל אין קשר.

 מה הבעיה עם זה? אין בעיה, אנחנו בעד להתניע.   מר גיא קלנר:

 )מדברים יחד(

 זו החלטה שלנו, מה שאנחנו רוצים.   גב' דברת וייזר:
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תקשיב שנייה, גם אם תגיד ששמאי קבע שהסכום   מר אבי גרובר:

טה, אתם רוצים, לך, אז תדבר על זה. עזוב. אני קורא נוסח של החל ...הזה

תצביעו בעד, אתם רוצים, תצביעו נגד. "מועצת העיר מאשרת לפעול להקמת 

 . עמותה עירונית חדשה אשר מטרתה רווחת ציבור הקשישים בעיר רמת השרון

בין היתר העמותה תפתח ותפעיל שירותים, לרבות פעילות פנאי, חברה 

אש העיר וגזבר ותרבות למען האוכלוסייה המבוגרת. המועצה מסמיכה את ר

העירייה לפעול להקמת עמותה בהתאם לנוהלי משרד הפנים. העמותה תוקם 

 רק לאחר אישור נוסף במליאת המועצה". מי בעד? 

 רגע, אז שינית את זה עכשיו.   גב' שירה אבין:

הוספתי. אמרתי את כל הדרך. אתם רוצים את זה?   מר אבי גרובר:

 העמותה תוקם... 

 השורה האחרונה לא הייתה כל הזמן.  לא,  מר גיא קלנר:

פעמים שאין שום תוקף להחלטה  13אני אמרתי   מר אבי גרובר:

  הזאת בלי אישור. רציתם, יאללה.

 בסדר, בסדר.   מר גיא קלנר:

מי בעד? "העמותה תוקם רק לאחר אישור נוסף   מר אבי גרובר:

 במליאת המועצה". 

 ם. פע 17הוא אומר את זה   מר יעקב קורצקי:

 בסדר, זה לא היה.   מר גיא קלנר:

.   מר יעקב קורצקי: .  גיא, הוא אמר.

 בסדר, היה, לא היה, לא משנה. עכשיו יש.   מר רפאל בראל:

 פעמים...  17לא, הוא אמר את זה   מר יעקב קורצקי:
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 טוב, לא משנה.   מר גיא קלנר:

 מי בעד?   מר אבי גרובר:

 פה אחד.      :???

 לא, זה לא פה אחד.    מר אבי גרובר:

 לא, הוא לא הצביע. טל לא הצביע.   גב' נורית אבנר:

.   גב' רותי גרונסקי: .  טל.

 טל אמר שהוא בעד.   מר יעקב קורצקי:

 טל ושמוליק לא הצביעו בעד.    מר אבי גרובר:

 הצבעתי.   מר שמואל גריידי:

 הצביע בעד.  הצביע,  גב' רותי גרונסקי:

 שמוליק הצביע. למה?   גב' שירה אבין:

 טל, אתה בעד או נגד או נמנע?   מר אבי גרובר:

 הוא נמנע.   מר גיא קלנר:

 אני נמנע.    מר טל עזגד:

 נמנע.  מר אבי גרובר:

 

על הקמת עמותה עירונית חדשה אשר ברוב קולות  הוחלט: 88.מס'  החלטה

יר רמת השרון2 בין היתר העמותה תפתח מטרתה רווחת ציבור הקשישים בע

ותפעיל שירותים, לרבות פעילות פנאי, חברה ותרבות למען האוכלוסייה 

וגזבר העירייה לפעול להקמת  המבוגרת2 המועצה מסמיכה את ראש העיר 

עמותה בהתאם לנוהלי משרד הפנים2 העמותה תוקם רק לאחר אישור נוסף 
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 2במליאת המועצה

 

 בניית גני ילדים ברחוב עזרא. –רות בהסכם . עדכון היקף התקש13

 

 . 13סעיף   מר אבי גרובר:

 לא, אני הולך הביתה.   מר רפאל בראל:

 נשארו רק שני סעיפים, רפי, זהו, שניים.   מר יעקב קורצקי:

 אנחנו עוד לא ארבע שעות פה.   מר אבי גרובר:

 . שעות 4אנחנו גם לא רוצים להיות פה עכשיו   גב' שירה אבין:

גם אני לא רוצה להיות. אני לא האמנתי שאנחנו   מר אבי גרובר:

 נהיה פה בשעה הזאת.  

 גם אני לא.   גב' רותי גרונסקי:

 לא הרמנו כוסית לחג.   מר גיא קלנר:

.   גב' נורית אבנר:  נכון

 אני מוכנה.   גב' דברת וייזר:

 איפה הכוסית?   מר גיא קלנר:

תקשרות בהסכם בניית גני ילדים עדכון היקף ה  מר אבי גרובר:

, גידי תסביר למה, שירלי תסבירי בואברחו' עזרא. לא, עכשיו צריך עוד פעם. 

 לאשר פה את זה.   למה אנחנו צריכים

.   גב' שירלי פאר יגרמן: .  בשל התוספת של הכיתה.

 דברי בקול, לא שומעים אותך.   גב' רותי גרונסקי:
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תסביר פה עם הגדלה של מכרז, תיכף איפה מיכה?   מר אבי גרובר:

 תסביר, תשב פה שנייה. 

 )מדברים ביחד( 

 זה לא קשור למיכה.  גב' שירלי פאר יגרמן:

.   מר רפאל בראל:  גרובר, תעבור לנושא הבא, נו

גדלה של לא, על פי המועצה, צריך אישור מועצה לה גב' שירלי פאר יגרמן:

 . 07%-החוזה ל

 להגדלה של מה?   גב' דברת וייזר:

 של מה?   מר רפאל בראל:

ב גב' שירלי פאר יגרמן:  . %07-חוזה של גני עזרא 

 איזה חוזה?   גב' דברת וייזר:

החוזה המקורי שאושר לגני עזרא היה על סכום   מר אבי גרובר:

 תב"ר.להגדיל את ה בתב"ריםש"ח. אישרנו  6,407,597

אנחנו צריכים להגדיל את החוזה של הקבלן לכיתה  ב' שירלי פאר יגרמן:ג

. אני חייבת להביא את 07%הרביעית. העלות של החוזה שלו היא הגדלה של 

 זה לאישור המועצה. 

 טוב, מאשרים.   גב' דברת וייזר:

 נו, יאללה.   מר גיא קלנר:

 זהו.  גב' שירלי פאר יגרמן:

 מאשרים, מה עוד? יאללה,   גב' דברת וייזר:

.  0לא   מר אבי גרובר:  מיליון. מגדילים, סך הכל התוספת..
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אני רק צריכה, התוספות   את החוזה של  הקבלן. גב' שירלי פאר יגרמן:

  מסביב זה לא הקבלן.

 מיליון.  0אבל יש עוד רכיבים מעבר, זה לא אותם   מר אבי גרובר:

ז גב' שירלי פאר יגרמן:  ה לא קשור. אבל זה לא הקבלן, 

 מיליון.  0זה לא   גב' שירה אבין:

 ומשהו. זה סדר הגודל.  7.7זה   מר אבי גרובר:

 אתה לא יכול לנקוב בסכום?   מר רפאל בראל:

 . 7,774,333כן.  גב' שירלי פאר יגרמן:

ב  מר אבי גרובר:  . %07-אבל מגדילים 

.   גב' שירלי פאר יגרמן:  זה רק של הקבלן

 ?אה, זה רק ההגדלה של הקבלן  מר עידן למדן:

 כן.  גב' שירלי פאר יגרמן:

 פעם שלישית, כן.   גב' נורית אבנר:

 טוב, מי בעד? יוצאים פה אנשים מהחדר.   מר אבי גרובר:

 ? יעקב  גב' רות גרונסקי:

 בעד, בעד.   מר יעקב קורצקי:

 יעקב בעד.   מר רפאל בראל:

 בעד?   מר אבי גרובר:

 עם עידן, בעד?  מה  מר רפאל בראל:

.   מר עידן למדן:  לא, אני נמנעתי

 רגע, איפה, פה אחד, לא?    מר טל עזגד:
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 לא.    גב' שירה אבין:

.   מר עידן למדן:  לא, אני נמנעתי

 הוא נמנע.   גב' נורית אבנר:

 הוא נמנע.   מר רפאל בראל:

 לא?   התב"רים,אבל אתה הצבעת בעד להגדיל את   מר אבי גרובר:

לאור ההבהרות,  "ריםתבהצבעתי בעד להגדיל את ה  ידן למדן:מר ע

 ..  עדיין אני חושב שהיה ראוי פה לעשות בכל זאת.

 עוד דיון.    מר יעקב קורצקי:

.   מר עידן למדן: .  כמה הצעות ובעד הליך של מכרז.

אני לא יכולה כשאני באמצע מכרז לצאת למכרז.  גב' שירלי פאר יגרמן:

 א חוקי. זה לא תקין, זה ל

 להימנע.  זכותו  גב' שירה אבין:

לא, הוא אמר שהיה צריך לצאת למכרז על  גב' שירלי פאר יגרמן:

 התוספת. 

 איך המוח שלו עובד.   אולי יום אחד נבין  מר אבי גרובר:

.   מר עידן למדן: .  אתה יכול לזלזל כמה שאתה רוצה. מה גם.

יבת זכות ראשונים, על פי אני לא יכולה, אני חי גב' שירלי פאר יגרמן:

 חוק המכרזים אני חייבת זכות ראשונים לקבלן. 

 תן לו להימנע. הוא נמנע, זהו, די.   גב' נורית אבנר:

 חבר'ה, יש עוד הרמת כוסית, יאללה.    מר גיא קלנר:

 בוצעה. כבר מה גם שחלק מהעבודה   מר עידן למדן:
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 ממש לא בוצעה. גב' שירלי פאר יגרמן:

.. בוצעה.   למדן:מר עידן   היציקה.

 לא, לא בוצעה. גב' שירלי פאר יגרמן:

 בפרוטוקול ועדת המקלטים.   1אישור סעיף   מר אבי גרובר:

נראה לי שהיית צריך לחלק את זה בהתחלת   גב' רותי גרונסקי:

 הישיבה, לא בסוף. 

.   גב' שירלי פאר יגרמן:  לא בוצעה, עידן למדן

 עה אני חוזר בי. אם לא בוצ  מר עידן למדן:

איך אפשר לבנות גן בלי לעשות יציקה? כשאני אגיע  גב' שירלי פאר יגרמן:

לקומה השלישית אז תגיד לי בוצע. בסדר, תחשוב מה שאתה רוצה, אני לא 

במשחק שלכם, אני לא במגרש הזה, זה לא מעניין אותי. לא, אני בונה את זה, 

 . אז אני יודעת בדיוק. אני נמצאת שם כל יום

 

לאשר את עדכון היקף התקשרות  הוחלט ברוק קולות: 82.מס'  החלטה

  63%2-בהסכם בניית גני ילדים בגני עזרא ולהגדיל את החוזה עם הקבלן ב

 

מצ"ב  – 71.0.15בפרוטוקול ועדת מקלטים מיום  1. אישור סעיף 11

 הפרוטוקול. 

 

 קלטים. , פרוטוקול ועדת מ11. סעיף 11אבי,  גב' שירלי פאר יגרמן:

מדבר, ברחוב  1פרוטוקול ועדת מקלטים סעיף   מר אבי גרובר:

ניגשים כרגע 77-74סוקולוב  , איפה שהפסאז', מכירים? יש שם מקלט. הם 
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יש צורך בהריסת אותו מקלט.  7/08. אם עושים תמ"א 7/08לפרויקט תמ"א 

ה אסולין, ישב-ישבנו בוועדת המקלטים, חברים בוועדה אנוכי, אהרון אלמוג

בישיבה גם שירלי, צדוק שהין, מיכה בלום, עינב בן יעקב וגם ורד הייתה שם, 

ואנחנו דנו בנושא, ובסופו של דבר קיבלנו החלטה לאשר את אותה הריסה של 

 אותו מקלט. 

 ומה אנחנו מקבלים?   מר יעקב קורצקי:

 אנחנו מקבלים דירה?   גב' דברת וייזר:

סביר את זה? יש מה להסביר עינב, אתה רוצה לה  מר אבי גרובר:

 פה? 

 מה נותנים לנו?   מר רפאל בראל:

ו?   מר גיא קלנר:  הורסים 

 מה אנחנו מקבלים?    מר יעקב קורצקי:

 חדרים.  6פנטהאוז   גב' רות גרונסקי:

 במקום? ציבורי  יש מקלט  מר עידן למדן:

 הנה, עינב עונה.   מר גיא קלנר:

שהגיע להסכמות עם הדיירים.  77ולוב יש יזם בסוק  מר עינב בן יעקב:

. מאחר שבבניין הזה יש 7/08הוא מבקש להרוס את הבניין במסגרת תמ"א 

מ"ר, פיקוד העורף, יש לו נוהל, ברגע שרוצים להרוס  163מרתף/מקלט של 

מקלט ציבורי צריך להגיש בקשה מסודרת שחתום עליה הממונה על החירום 

כי ת לבדוק את הצורך בהריסת המקלט. וראש העירייה לפיקוד העורף על מנ

צריך למצוא פתרון חליפי. ואם הוא אם הוא קובע שצריך להרוס את המקלט, 

 הוא קובע ש... 

 מקלט במקומו, לא?   גב' נורית אבנר:
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 זה מה שאנחנו בודקים.   מר עינב בן יעקב:

 בונים, כל דירה יש לה ממ"ד.  7/08כשעושים תמ"א   מר אבי גרובר:

ברור, ממ"ד, לא צריך מקלט יותר. אבל מה אנחנו   ברת וייזר:גב' ד

 מ"ר.  163-מקבלים תמורת ה

רגע, אנחנו לא יודעים, כי אנחנו לא יודעים אם   מר עינב בן יעקב:

 פיקוד העורף יאשר את הריסת המקלט. 

 אבל אם הוא יאשר, מה נקבל?   גב' דברת וייזר:

  -שווה נקבל נכס  מר אבי גרובר:

אם הוא יאשר את הריסת המקלט הוא יחליט אם   ינב בן יעקב:מר ע

 אם הוא יגיד שכן, אנחנו נקבל מקלט יותר גדול. צריך מקלט חליפי. 

 -וגם אם לא מה זאת אומרת?  גב' דברת וייזר:

את מדברת על משהו אחד, והוא מדבר על משהו   מר גיא קלנר:

 אחר. 

מקלט מה נקבל בפרויקט בזכות זה שוויתרנו על   גב' דברת וייזר:

 ?מהיזם, למה אין לכם מו"מ עם היזם? נקבל איזו דירה, שתיים, פנטהאוז

 את מדברת על דבר אחד והוא מדבר על דבר אחר.   מר גיא קלנר:

אז אני מסביר לך, כרגע אי אפשר, היזם כרגע לא   מר עינב בן יעקב:

 ..  יודע מה לתת לך כי הוא לא יודע אם הוא צריך.

 אבל גם אם הוא לא צריך לבנות מקלט.   ברת וייזר:גב' ד

אם הוא לא צריך, אז הוא אומר לי, ניקח את השווי   מר עינב בן יעקב:

ואני מוכן  73%מ"ר מקלט פלוס דלתא מסוימת של  163השמאי של כמה עולה 

לשלם את זה או בכסף או במשהו בבניין. כרגע אנחנו מבקשים את האישור 
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ד העורף בבקשה להריסת המקלט. אם פיקוד העורף יגידו שלכם לפנות לפיקו

 -שצריך מקלט בבניין

 אז אי אפשר להרוס אותו.   מר רפאל בראל:

 לא.   מר גיא קלנר:

.   מר עינב בן יעקב: . יגדיל לנו אותו. . והוא   אז הקבלן יצטרך לבנות..

 בסדר, יאללה.   מר גיא קלנר:

 בסדר, הבנו.   גב' דברת וייזר:

נראה לך שפיקוד העורף לא ידרוש בניית מקלט   ל בראל:מר רפא

 חדש? 

אם הורסים אותו לא לא צריך בבית כזה מקלט.   מר אבי גרובר:

 המקלט הזה, איך קיבלנו אותו זה סיפור שלם גם כן, עזבו. צריך. אבל בואו, 

 )מדברים יחד(

 המקלט הזה אבל, הוא ציבורי?   מר עידן למדן:

, המקלט הוא לכלל הציבור או לדיירי הבניין עינב  מר גיא קלנר:

 הזה? היום? 

המקלט כיום הוא לדיירי הבניין, חנויות וכלל   מר עינב בן יעקב:

 הציבור. 

הבנתי. אז זה לא עוזר שיש ממ"דים, כי החנויות   מר גיא קלנר:

 צריכות מקלט. 

אלא אם כן כל הדיירים יחתמו על הסכם שהם   גב' דברת וייזר:

 בשעת חירום שכל הרחוב יעלה אליהם. )צוחקת( מוכנים

.  מר עינב בן יעקב: .  לא, אבל יכול להיות שבגלל שיש.
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  )מדברים ביחד( 

 יש שם שימושים הבנתי, יש שם איזה מועדון.   מר אבי גרובר:

 נו, יאללה. טוב, כרגע זה לפנות לפיקוד העורף?   מר גיא קלנר:

 ות לפיקוד העורף. יאללה, אישור לבנ  גב' נורית אבנר:

רגע, כשתהיה לכם הצעה תבואו להצבעה? מה   גב' דברת וייזר:

 אנחנו מקבלים בתמורה? 

אפשר להצביע? הפורום בשל להצבעה? מי בעד   מר אבי גרובר:

אישור פרוטוקול ועדת המקלטים, שהמשמעות היא שאנחנו מאשרים את 

פה אחד, תודה  . מי בעד?77-74אותה הריסה של המקלט ברחוב סוקולוב 

 רבה. 

בפרוטוקול ועדת  .סעיף לאשר את פה אחד הוחלט : 24.מס'  החלטה

 302-.3הריסה של המקלט ברח' סוקולוב  – 262.2..מקלטים מיום 
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סעיף אחרון, הסמכת סלבין רוסלן כפקח איכות   מר אבי גרובר:

 צה להגיד על זה משהו? יש מה להגיד על זה? הסביבה. שירלי, את רו

  לא, זה חוקי עזר. גב' שירלי פאר יגרמן:

 הוא חדש?   גב' נורית אבנר:

 מניעת מפגעים. לא, הוא לא. גב' שירלי פאר יגרמן:

.   גב' רות גרונסקי:  הוא עשה קורס ועכשיו מסמיכים אותו

 פקח שעבר הסמכה?   מר גיא קלנר:
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פשוט עשינו לו קורס, וחזר מהקורס, ואנחנו   ן:גב' שירלי פאר יגרמ

 צריכים להסמיך אותו. 

 שיהיה לו בהצלחה. קדימה.   מר גיא קלנר:

 תודה רבה.  גב' שירלי פאר יגרמן:

 שיהיה לו בהצלחה.   מר רפאל בראל:

 מי בעד?   מר אבי גרובר:

 

הסמכת סלבין רוסלן כפקח איכות על פה אחד הוחלט : .2.מס'  החלטה

 ביבה2הס

 

. לעשות איחוד עם העיר הרצליה? מי   מר אבי גרובר: בסעיף שונות..

 סתם.  בעד?

 )צוחקים(. 

 מה עם הרמת כוסית.   מר גיא קלנר:

רגע, עוד אל תסגור את הפרוטוקול. כבר סגרת?   מר אבי גרובר:

 יאללה, חג שמח. 

 

_________________ 
 אבי גרובר

 ראש העירייה
 

__________________ 
 שירלי פאר

 מנכ"לית העירייה
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 קובץ החלטות

 . 07. אישור פרוטוקול מליאה מן המניין מספר 1

 

 . 07. אישור פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מספר 7

 

 . 00. אישור פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מספר 0

 

: הוחלט פה אחד לאשר את פרוטוקול מליאה מן המניין .8.החלטה מס' 

 632מספר 

 

: הוחלט פה אחד לאשר את פרוטוקול מליאה שלא מן 86.החלטה מס' 

 2 .6המניין מספר 

 

: הוחלט פה אחד לאשר את פרוטוקול מליאה שלא מן 80.החלטה מס' 

 662המניין מספר 

 

 . 73.0.15. אישור פרוטוקול ועדת יקירי העיר מיום 6

 

י העיר : הוחלט פה אחד לאשר את פרוטוקול ועדת יקיר83.החלטה מס' 

,  4262.2.מיום  ואת המועמדים הבאים: מרזוק יוסף, דסה רוברט, אילנה דן

 אהרון ספיר, שוש היימן והמלצת ראש העיר: שי ראשוני2

 

 . הארכת כהונתה של גב' רוני שרוני כדירקטורית "שרונים".5
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: הוחלט פה אחד על הארכת כהונתה של גב' רוני שרוני 83.החלטה מס' 

 ונים"2כדירקטורית "שר

 

. הסמכת רומן צ'רשני )מנמ"ר( כחבר בוועדה להעברת מידע בין גופים 8

 .  ציבוריים במקומו של צחי שלום )מנהל רשתות(

 

: הוחלט פה אחד על הסמכת רומן צ'רשני )מנמ"ר( כחבר 82.החלטה מס' 

בוועדה להעברת מידע בין גופים ציבוריים במקומו של צחי שלום )מנהל 

 רשתות(2

 

 עמותה עירונית לרווחת הגמלאים.  . הקמת9

 

: הוחלט ברוב קולות על הקמת עמותה עירונית חדשה אשר 88.החלטה מס' 

מטרתה רווחת ציבור הקשישים בעיר רמת השרון2 בין היתר העמותה תפתח 

ותפעיל שירותים, לרבות פעילות פנאי, חברה ותרבות למען האוכלוסייה 

וגזבר העירייה לפעול להקמת  המבוגרת2 המועצה מסמיכה את ראש העיר

עמותה בהתאם לנוהלי משרד הפנים2 העמותה תוקם רק לאחר אישור נוסף 

 במליאת המועצה2

 

 בניית גני ילדים ברחוב עזרא. –. עדכון היקף התקשרות בהסכם 13

 

: הוחלט ברוק קולות לאשר את עדכון היקף התקשרות 82.החלטה מס' 

 2 63%-ולהגדיל את החוזה עם הקבלן בבהסכם בניית גני ילדים בגני עזרא 
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מצ"ב  – 71.0.15בפרוטוקול ועדת מקלטים מיום  1. אישור סעיף 11

 הפרוטוקול. 

 

בפרוטוקול ועדת  .: הוחלט פה אחד לאשר את סעיף 24.החלטה מס' 

 302-.3הריסה של המקלט ברח' סוקולוב  – 262.2..מקלטים מיום 
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: הוחלט פה אחד על הסמכת סלבין רוסלן כפקח איכות .2.החלטה מס' 

 הסביבה2

 


