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 . 03תיקון ואישור פרוטוקול מליאה מן המניין מס'  .1

 

. נתחיל 43ערב טוב. ישיבת מליאה מן המניין מספר   מר אבי גרובר:

טוקול מליאה מן המניין תיקון ואישור פרו –בסעיף הראשון על סדר היום 

. לפרוטוקול, לא הוגשו הערות חוץ מהערה אחת. גב' נורית אבנר 03מספר 

מבקשת להסיר מהפרוטוקול את אמירותיה בנושא שירותם של בניה של חברת 

מועצה. ואנחנו נמחק את המילים האלה מהפרוטוקול. חוץ מזה, אין שינויים 

 בפרוטוקול. 

חושב שזה דבר שראוי להצבעה, שינוי  אני מר אהרון אלמוג אסולין:

נותן דין לעצמו על  פרוטוקול. אני חושב שזה דבר שראוי להצבעה. זה לא אדם 

 מה הוא אומר ומה הוא מוחק ומה הוא לא מוחק. 

 תראה, אפשר להעמיד את זה להצבעה.   מר אבי גרובר:

 אני חושב שזה ראוי להעמיד.  מר אהרון אלמוג אסולין:

יישאר, יכול להיות שתקבל החלטה לא להסיר  םוא  :מר אבי גרובר

יוכל לקבל הפנייה  את זה מהפרוטוקול, וכל בן אדם שירשום את השם בגוגל, 

יופיע. אם אתה רוצה לעמוד על ההצבעה  לעניין, ונראה לי שזה נכון שזה לא 

אז, אז נקיים את ההצבעה. ואם אתה רוצה לכבד את בקשתה של נורית, 

זה ויימחק, ולעולם לא יראו את זה. אני בכוונה גם לא אנחנו נעשה את 

אמרתי את השם של חברת המועצה, כי אני אומר עוד פעם, שלא מישהו יעשה 

חיפוש וזה מה שהוא יראה, ומהיום והלאה זה כביכול מה שיופיע על המשפחה 

שאתה תחפש את זה בגוגל. אם אתה רוצה להפוך את זה לאיזשהו אקט, 

 צבעה ונעשה את זה. נעמיד את זה לה

אבי, במועצה הזאת נזרקים, ללא שום אחריות,  מר אהרון אלמוג אסולין:

אמירות כמו אפסים, ואמירות יותר חמורות כמו שנורית העלתה כאן. אני 
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חושב שהגיע הזמן להרגיע את כולנו ושכל אחד יהיה אחראי למעשה. ואלא 

 עמיד את להצבעה. אם כן איריס קלקא תתנגד לבקשה שלי, אני מבקש לה

נורית ביקשה למחוק מהפרוטוקול את אמירותיה   מר אבי גרובר:

'לא, בואו נצביע על זה'. אם את מעוניינת  בישיבה הקודמת. אומר אהרון 

שנצביע על זה, אני חושב שיש פה אקט שבאה נורית ומבקשת להכות על חטא, 

  -אז אפשר לכבד את זה. אם את רוצה שנצביע על זה

.   רית אבנר:גב' נו  גם התנצלתי

 גם מתנצלת וגם מבקשת למחוק את זה.   מר אבי גרובר:

 ודיברתי עם המשפחה.  גב' נורית אבנר:

מבקשת למחוק את זה, כדי שלא יישאר שכל מי   מר אבי גרובר:

, זה מה שהוא ימצא, זה מה שיקפוץ. אם אתם רוצים להעמיד בגוגלשיחפש 

ההחלטה תהיה לא, להשאיר את זה בתוך את זה להצבעה, ואז יש סיכוי ש

הפרוטוקול, אז זה יישאר שם לעולמי עד. יכול להיות שכל מי שיקליד את 

 השם, זה מה שהוא ימצא, זה הדבר הראשון שיעלה. 

 אז הוא יראה איזה משפט שמישהו אמר קודם כל.   גב' שירה אבין:

 איך?   מר אבי גרובר:

אמר. זה עוד לא אומר קודם כל הוא יראה משפט שנ  גב' שירה אבין:

 שזה נכון.

עמודים של התדיינות. מה הבעיה להוריד את  7זה   מר אבי גרובר:

 זה מסדר היום? 

קודם כל, זה איריס צריכה להחליט, בראש   גב' שירה אבין:

 ובראשונה. 
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לתבוע על סמך זה אם רוצים, זה נעשה בנוכחות   מר אבי גרובר:

 עלה מהתביעה. זה רק משפיע לעניין של מי שיחפש. אנשים, זה לא מוריד או מ

פעם ראשונה שבכלל מעלים פה, שדברים שנאמרים   גב' שירה אבין:

והם קשים, ירדו מסדר היום. עד היום לא היה בכלל הדבר הזה, הכל בסדר, 

גיד הכל פה. מותר להכפיש, מותר להגיד, מותר לזלזל, מותר לצעוק, מותר לה

 ם. מה קרה? זה בסדר. פתאום היו

 כי נורית ביקשה. מה הסיפור? כל דבר סיפור?   מר אבי גרובר:

בסדר. אני חושבת שאיריס צריכה לקבל את   גב' שירה אבין:

 ההחלטה. 

 איריס, תחליטי.   מר אבי גרובר:

 אני רוצה להוסיף משפט.   מר עידן למדן:

 גם על זה נקיים דיון עכשיו. כן, בבקשה.   מר אבי גרובר:

זה לא מכובד, עידן. אחרי זה. תן לו לגמור עם   יעקב קורצקי: מר

 הסיפור הזה. זה דבר אישי. 

להוסיף משפט. היות שנאמרו גם כלפיי דברים   מר עידן למדן:

 ..  חמורים.

.   מר אבי גרובר: .  נאמרו כלפי כולם פה דברים.

 אבל הוא רוצה להתייחס לגבי אותו עניין.   גב' שירה אבין:

כל ישיבה נפתחת בכמה אני מושחת וכמה אני כל   גרובר:מר אבי 

 הדברים האלה. 

אותי אתה לא צריך לשכנע שזה דבר אישי. אמרתי   גב' שירה אבין:

 שמי שצריכה להחליט זאת איריס, זה הכל. מה שאיריס תרצה, אנחנו איתה.
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אני לקחתי גם את הדברים שלי בישיבה בחזרה,   גב' נורית אבנר:

מה שנאמר, ואני לא אחזור על זה בפורום הזה. ודיברתי עם  ברגע שנאמר

 המשפחה, וגם עם איריס וגם עם בעלה. 

.   מר עידן למדן:  אפשר להתנצל על הדברים שנאמרו

 . בגוגלאבל למה אתה צריך שזה יופיע   מר אבי גרובר:

הפרוטוקול נמחק לאור הבעת  –ואז אפשר להגיד   מר עידן למדן:

 ים שנאמרו. התנצלות על דבר

 אבל היא אומרת שהיא התנצלה.   מר יעקב קורצקי:

עכשיו תסתכל מה יהיה. עכשיו בישיבה הבאה   מר אבי גרובר:

 נצטרך גם למחוק את הקטע הזה מהפרוטוקול, כדי שזה עדיין לא יופיע. 

 זה מופיע בפרוטוקול.   גב' נורית אבנר:

רן החדשה עליי נאמר שאני ממומן בידי הק  מר עידן למדן:

לישראל, וגם גזען, פעמיים, בצעקות. זה לא מופיע משום מה בפרוטוקול. אני 

 חושב שזה לא נכון שזה לא יופיע, משום שהדברים האלה צריכים להיות. 

אז למה לא ביקשת את תיקון הפרוטוקול? אם אתה   מר אבי גרובר:

  -חושב שהפרוטוקול לא משקף, כל ישיבה נפתחת

אני חושב שהפרוטוקול צריך לשקף את מה שנאמר,   מר עידן למדן:

ואני מבקש לתקן את זה ולהוסיף את מה שנאמר לפחות כלפיי. מה שנאמר 

באמת לאיריס. אבל מה שנאמר עליי, אני מבקש בעניין השני, זה אני משאיר 

ויוכנס האמירות האלה.   שיתוקן 

תגיד אז תעביר את זה בצורה מסודרת למנכ"לית.   מר אבי גרובר:

 באיזו ישיבה, מה נאמר, איפה. 

 בישיבה האחרונה נאמר.   מר עידן למדן:
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 לא, לא ככה.   גב' שירה אבין:

.   מר עידן למדן: 'גזען'  פעמיים נאמר עליי המונח 

לא עושים את זה ככה, עידן. תעביר בצורה   מר אבי גרובר:

 מסודרת, אנחנו נוסיף את זה לפרוטוקול. 

אעביר בצורה מסודרת. אז כרגע אין מה  אני  מר עידן למדן:

 להצביע, לא על התיקון ולא על האישור. 

רגע, אני רק רוצה להסביר את הנוהל. אנחנו  גב' שירלי פאר יגרמן:

שולחים אליכם לאישור ואם יש השגות, אתם מחזירים אלינו את ההשגות 

ת ואנחנו בודקים. לא התקבלה שום השגה ממך על הנושא הזה, רק מנורי

 אבנר. 

כי אני הספקתי לעבור על זה רק במהלך השבת,   מר עידן למדן:

 והסתכלתי על הדברים בפרוטוקול במהלך השבת. 

 אז תשלח את ההשגות בהתאם.  גב' שירלי פאר יגרמן:

ולכן אני מבקש שזה ייכנס לפרוטוקול, לפחות מה   מר עידן למדן:

 שנאמר עליי. 

, על סמך הימים -, האם אני יכולה באני אבדוק גב' שירלי פאר יגרמן:

 שעברו להכניס את זה. ואם כן, זה ייכנס. אם לא, אז אני מתנצלת. 

 כן, איריס.   מר אבי גרובר:

על פניו צריך להיות לי עניין שזה יימחק משום שזה   ד"ר איריס קלקא:

  -לא, לא נכון. הבן שלי כרגע נכנס

 רום הזה. בואי, בואי, בלי, לא בפו  מר אבי גרובר:

כן. אבל כיוון שאני בחיים שלי פועלת למען הסרת   ד"ר איריס קלקא:
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סטיגמות לגבי מוגבלויות, אז אני לא מעוניינת שזה יימחק. ואני, במידה 

 ותהיה הצבעה, אני אמנע. 

 נורית, את מעוניינת עדיין למחוק את זה?   מר אבי גרובר:

 ה יימחק. אני חושבת שזה לטובתה שז  גב' נורית אבנר:

 היא מעוניינת שזה לא יימחק.   מר אבי גרובר:

ב  גב' נורית אבנר: , גם בפורום -אני מבחינתי הדברים נאמרו ואני 

הזה התנצלתי על הדברים. וגם דיברתי עם בעלה, וגם דיברתי איתה ולקחתי 

 את הדברים בחזרה. 

 ... אני מבקש שתעלה.  מר אהרון אלמוג אסולין:

אין הצבעה, זה לא נמחק, זה נשאר בסדר היום.   מר אבי גרובר:

 איריס ביקשה שזה יישאר, זה יישאר בסדר היום. 

 

הוחלט פה אחד אישור פרוטוקול מליאה מן המניין מס' : 712מס'  החלטה

73 . 

 

יום של עידן למדן ושמוליק גריידי. לסדר ה 7סעיף   מר אבי גרובר:

 אתם רוצים בבקשה להציג את הצעתכם? 

אני מבקש שנייה, לפני ההצעה שלהם, ביקשתי גם   יא קלנר:מר ג

 7סרו במייל היום בצהריים, לקבל אסמכתאות לגבי סדר היום. אני חושב שהו

הצעות לסדר משמעותיות מאוד, שבעיניי, לעשות עליהם פרוצדורה פוליטית 

זה משחק מיותר, זה לא במקום. אפילו ונאמר והצעתם של יעקב ונורית הגיעו 

י, אני חושב שהיית יכול להכניס את ההצעות האלה לסדר. אין מה לעשות לפנ

על זה פוליטיקה, אין מה ללכת עם זה עכשיו קרב הורדות ידיים. צריך 
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להתמודד עם הסוגיות ולהעלות אותן לסדר כמו שצריך. אפשר היה את 

ונורית אגב להביא בסדר היום, הם חברי קואליציה לכל  ההצעות של יעקב 

עניין, להביא אותם בסדר היום כאחד מן הסעיפים. ולכן אני קורא לך דבר ו

שוב, דיברתי עם גם יעקב לפני השבת והיום, אני קורא לך שוב, את ההצעה 

של עידן ושלי בנושא ההנחיות לבתי הספר, בנושא ההדתה, לקיים על זה דיון 

 והצבעה היום. 

עמותה של משפט מאוד ברור. אף  ךאני אגיד ל  מר אבי גרובר:

הגרעין לא נמצאת בבתי הספר ברמת השרון. בקשתכם התקבלה ומולאה 

ייכנסו לתוך מערכת החינוך ברמת השרון, ולכן הצעתכם  באופן מלא. הם לא 

 מיותרת לחלוטין.

 אז בוא, אין בעיה.   מר גיא קלנר:

בנות השירות הוצאו בשנה שעברה, הגרעין לא   מר אבי גרובר:

החינוך ברמת רעין לא נמצאות. אין הדתה. מערכת קיים. עמותות של הג

 -השרון לא מדיתה את התלמידים ברמת השרון. ואם יש טענות נקודתיות

 אז למה לא לקיים על זה דיון?   מר גיא קלנר:

 *** קריאות מהקהל ***

 אין בעיה, למה לא לקיים על זה דיון?   מר גיא קלנר:

 נכנס למערכת החינוך.  אנחנו יודעים בדיוק מי  מר אבי גרובר:

אבי, אין בעיה. אז בוא נעשה על זה דיון, תפרוס   מר גיא קלנר:

. ידברו על זה. יתאת הנתונים, ראש האגף, המנכ"ל .. 

 בואו תדברו באחוזים, בואו.     :קהל

 שתהיה החלטה שהם לא נכנסים.     :קהל

 הם לא נכנסים. יש החלטה, יש הוראה ברורה של  מר אבי גרובר:
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 ראש העיר, יש החלטה, הם לא נכנסים. 

 )מדברים ביחד( 

 *** קריאות מהקהל ***

 הלכתי לחברים שלי.     :קהל

.   מר אבי גרובר:  עמית, אתה לא תדבר איתי

, אין כלום.   גב' נורית אבנר:  כבר אין 'כבוד ראש העיר'

 כבוד ראש העיר הנכבד, אני רוצה לומר משהו.     :קהל

 סליחה, סליחה.  יגרמן:גב' שירלי פאר 

 עמית, אתה לא תדבר פה.   מר אבי גרובר:

 מתי אני אוכל לדבר.     :קהל

אתה לא תדבר. ישיבת מועצה מדברים בה חברי   מר אבי גרובר:

המועצה. אני מאפשר פה  ושם הערות, אני לא סותם את הפה לכל מי שנמצא 

 בחדר, ואני מבקש שתכבדו את הפורום הזה. 

 חלוטין מכבד. תודה, אבי. ל    :קהל

אתם ביקשתם, אתם דרשתם שתהיה עמידה   מר אבי גרובר:

דווקנית בתנאים. אתם ביטלתם ישיבת ועדה מקומית על כמה שעות של 

)ב(: בכל ישיבה מן המניין, לא יידונו יותר 75ישיבה, על יום של ישיבה. סעיף 

, הן בידי הצעות לסדר היום 4-הצעות לסר היום. הוגשו יותר מ 4-מ

הצעות לסדר היום מטעם  7הקואליציה והן בידי האופוזיציה, יידונו לפחות 

 האופוזיציה... 

נו, אז מה,   מר גיא קלנר: אבי, אנחנו מכירים את פקודת העיריות. 

 אבל אי אפשר את יעקב ונורית להביא בסעיפי סדר היום? נו, ברצינות. 
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 הצעות.  7ות ויש הצע 7הם הגישו הצעות. יש   מר אבי גרובר:

אבי, אתה לא מאמין לזה כשאתה אומר את זה. נו   מר גיא קלנר:

 באמת. 

אני מאמין לזה באופן מלא. תכבדו את פקודת   מר אבי גרובר:

 לכבד אותה. העיריות. אתם דורשים 

.   מר עידן למדן: .  ... באמת הגיע. הוא שאל.

יש לזה  אני רק שאלתי גם מתי זה הגיע והאם  מר גיא קלנר:

 אסמכתא. 

 מתי זה באמת הגיע?    מר עידן למדן:

  -ההצעה של אהרון אלמוג הגיעה בשעה  מר אבי גרובר:

 )מדברים ביחד( 

 זה לא משטרה, זה פיקוח.  גב' שירלי פאר יגרמן:

 סליחה, אנחנו מדינת משטרה?     :קהל

 איזה משטרה? זה פקח עירוני.     ???:

 אולי את מג"ב.    :קהל

ההצעה של אהרון אלמוג אסולין הגיעה בשעה   אבי גרובר: מר

דקות. למייל שלי היא  17:37, ההצעה של עידן ושל גריידי הגיעה בשעה 14:46

, אבל הוסבר לך כבר בעבר שאת ההצעות לסדר צריך להעביר 10:47-הגיעה ב

. ההצעה של עידן וגיא הגיעה 17:37-למייל של המנכ"לית. המייל שלך הגיע ב

דקות. ההצעה השנייה של  17:17-דקות. הצעה נוספת שלך הגיעה ב 17:14-ב

. וההצעה של שלושתכם, של למדן, קלנר 17:73-אהרון אלמוג אסולין הגיעה ב

-ל 14:76. המבול הזה שפתאום קרה בין השעה 17:03-ושירה אבין, הגיעה ב
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על מארגנים לישיבה, שצריך להתארגן לפעמים אנחנו ביום חמישי,  17:03

 חומרים. 

 רוצים שיתארגנו טוב.   מר גיא קלנר:

 )מדברים ביחד( 

 ... שלחתם את החומר בדקה האחרונה.  גב' שירלי פאר יגרמן:

.   מר רפאל בראל:  רגע, אתם שלחתם את הזימון גם כן ביום רביעי

ו 7זה לא משנה, יש   מר אבי גרובר: של  7-של קואליציה 

 אופוזיציה, זה לא משנה. 

 זה לא נכון, זה לא נכון.   דן למדן:מר עי

אתם מעוניינים להציג את ההצעה או לא   מר אבי גרובר:

 מעוניינים? 

אהרון, נכון פגשתי אותך פה במדרגות, אמרתי לך,   מר יעקב קורצקי:

זה מעניין, אני בטוח שעוד מעט נראה ממך איזו הצעה. תשאל את אהרון. 

 לא ידעתי שהוא מכין לי גם כן הפתעה.  אמרתי לו, אני בטוח שעוד כמה דקות.

ב  מר אבי גרובר: ביום חמישי, אין שום  14:03-בסדר, ישבנו פה 

 , ההימורים היו כמה הצעות יגיעו, לא אם יגיעו. -הצעה לסדר, ואז התחלנו ל

משפט אחד. לא קשור עכשיו לפרוצדורה, הבנו את   מר גיא קלנר:

יעו לאחר שהאחרות התקבלו. האם , הבנו גם שחלק מההצעות הגהפרוצדורה

זה לא אינטרס שלך גם כן, ואם אני מבין נכון מיעקב, משיחות אישיות שלי 

 קיימת, אז היא לא קיימת. איתו, שנושא ההדתה בבתי הספר, אם היא לא 

 נתתי תשובה הכי ברורה.   מר אבי גרובר:

 אז תדבר על זה.   מר גיא קלנר:
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בה הכי ברורה. מה אתה רוצה יותר הנה, נתתי תשו  מר אבי גרובר:

  -מזה. אני שנה שעברה, בלי כותרות, בלי לרוץ לעיתונים

 בלי כותרות, בלי כותרות.  מר גיא קלנר:

 בנות השירות יצאו.  –נתתי הנחייה   מר אבי גרובר:

 אז עכשיו תוציא עם כותרות. מה אכפת לך?   מר גיא קלנר:

הכותרות, אני מחפש את אבל אני לא מחפש את   מר אבי גרובר:

 המהות. 

אבל זה כבר באוויר. זה באוויר כבר, אז תדבר על   מר גיא קלנר:

 זה. 

גיא, אני אמרתי לך אפילו יותר מזה, ובאומץ, אתם   מר יעקב קורצקי:

צריכים להיות גם אתם. אני אמרתי לך שאני הולך לשלם מחיר אישי יקר, כי 

יעקב קורצקי שחזר בתשובה שחשוב  אזרח, שאני,-אני צריך להסביר לאזרח

  -לו מאוד הדת, ובחרתי בחירה בחיים שלי

 אנחנו לא נגד דת, אין בעיה.   מר גיא קלנר:

נגד נתנאל סימן טוב.   מר יעקב קורצקי:  אני הראשון שמרים את הדגל 

 נו, אז יאללה, אז דבר על זה.   מר גיא קלנר:

הרון אסולין יודע לשלוח אז תרימו את הדגל. אם א  מר יעקב קורצקי:

 מכתבים ליועץ המשפטי לממשלה ולמבקר העירייה. 

 אין בעיה, אין בעיה.   מר גיא קלנר:

שנים למתנ"סים, מי הכניס  13מי הכניס אותם   מר יעקב קורצקי:

 אותם לבתי ספר? 

 אין בעיה, יעקב.   מר גיא קלנר:
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לו קליע שמו בוא נפתח, הוא היחיד שיצא באומץ.   מר יעקב קורצקי:

לפני כמה חודשים, אני מזכיר לכם. אז תעודדו אותו, תחזקו אותו, אנחנו 

ננצח. תמשיכו עם הפילוג ועם סיסמאות. אני הראשון מכולכם, אני יוצא 

 נגדו. אני הכרזתי עליו, אני יוצא נגדו. 

.  מר גיא קלנר:  יעקב, יעקב, הראשון

 אני יוצא.   מר יעקב קורצקי:

  -כולנו. שנרים את היד  מר גיא קלנר:

אני יצאתי ואמרתי בקול רם בכיכר, מי שלא נוח לו   מר יעקב קורצקי:

 מפה.ברמת השרון, שייקח את הרגליים ויעוף 

 אתה רוצה להקשיב שנייה?   מר גיא קלנר:

אנחנו יש לנו רק את רמת השרון. זה הכל. מי   מר יעקב קורצקי:

 .  שהכניס אותם, יושב פה בשולחן..

 מה אני אעשה? אני ראיתי את המכתב.   גיא קלנר: מר

.  מר יעקב קורצקי:  נכון

.  מר גיא קלנר:  דיברתי איתך על זה בטלפון

נכון. מה עניתי לך? שלחו מכתב ממשרד החינוך.   מר יעקב קורצקי:

שלחו משרד. עד לפני כמה זמן ישבו פה אנשים, ושבועות אוטובוסים הגיעו, 

התבטל, הכל בוטל השנה. המסיבה פה ביום העצמאות  עד לפני שנה. השנה זה

 בוטל. הרבה דברים בוטלו פתאום בשנה האחרונה.  –

שראש העיר יודיע מה ההנחיות למערכת החינוך.   מר גיא קלנר:

יש ראש עירייה, סעיף. אין בעיה, לא אתה, הוא. -שיודיע לפרוטוקול סעיף

 הו. אתה לא מנהל את זה. קוראים לו אבי גרובר, שיודיע מה הוא עושה, ז
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 אני מבקש ברשותך, בוא ננמיך את הטוענים.   מר יעקב קורצקי:

מעמדו של ראש העירייה הוא מעמד אחר על פי   מר גיא קלנר:

חוק. הקביעות שלו כלפי ראש אגף החינוך ובתי הספר הן אחרות. שיודיע 

 מהם הצעדים. זהו. 

קוראים לו הודיני. הוא  גיא, ראש העיר שלנו, לא  מר יעקב קורצקי:

ייכנסו בנות שירות או כאלה דברים,  יוכל להעלים את זה. אם פתאום  לא 

 הציבור יראה. 

 על אחת כמה וכמה. אז שיודיע.   מר גיא קלנר:

 אז הוא אומר לך, לא נכנסים.   מר יעקב קורצקי:

 למה? זהו, בזה זה מסתיים?  מר גיא קלנר:

 בפועל אם נכנס.  אז אתה תראה  מר יעקב קורצקי:

 )מדברים ביחד( 

.   מר אבי גרובר:  חבר'ה, אנחנו נתאם אם אתם תרצו

 יש תכניות לימוד אחרות.   מר עידן למדן:

 אין תכניות לימוד אחרות, תפסיק להסית.   מר אבי גרובר:

 אני מבקש לדבר.   מר עידן למדן:

זה פה לא, אין דיון על זה עכשיו. לא יתקיים על   מר אבי גרובר:

זו לא הצעה לסדר, ויש פה אנשים שמחכים לעוד הצעות. אנחנו  עכשיו דיון. 

 לא מקיימים על זה דיון. 

 עדיין לא ענית מתי הגיעו ההצעות האחרות.   מר עידן למדן:

 לאופוזיציה.  7לקואליציה,  7קראתי את הכל. יש   מר אבי גרובר:
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-ו 7ת? לא, זה לא ההצעות האחרו 7לא, מתי הגיעו   מר עידן למדן:

.. ואם איחרו אז זה לפחות. זה מה שהחוק. אם אתה אומר 7 . כי זה פחות.

 החוק, אז מה שהחוק קובע. 

נכון שאלתי אותך אם היתה לך הצעה כזאת? נכון   מר גיא קלנר:

 גיא אני שאלתי אותך בכנות? לא היתה הצעה כזאת. 

 חרות. ההצעות הא 7השאלה היא מתי הגיעו   מר עידן למדן:

 הוא שלח את זה לאישי.   מר יעקב קורצקי:

 שלחתי גם וגם.   מר עידן למדן:

באו לפה המון הורים, כי הם מאוד מוטרדים ממה     :קהל

 לספטמבר.  1-שהולך לקרות ב

 מאיזו בחינה מודאגים?   מר אבי גרובר:

מבחינת הנושא שאנחנו מדברים עליו, הכניסה של     :קהל

 חינוך. הגרעין למערכת ה

.     :קהל .  אבל הוא אמר לך שזה לא.

אני לא נכנסת עכשיו לסיפור של מי הגיש באיזו     :קהל

, אתה יכול 1.3שעה הצעה לסדר היום. אני חושבת שבישיבה האחרונה, לפני 

רק לבוא ולכבד אותנו, ולאפשר לנו לקיים על הדבר הזה דיון, ולצאת עם 

 דיון. זה הכל.  הצהרה או שלא, אחרי שתקיימו על זה

ראש אגף חינוך, עמותות הגרעין נמצאות בתוך בתי   מר אבי גרובר:

 הספר? פעילות בתוך בתי הספר? 

 הן שקופות.     :קהל

 בנות שירות.     :קהל
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 תנו לו לענות, תנו לו לענות.   מר גיא קלנר:

 )מדברים ביחד( 

בית ספר, הנוהל במערכת החינוך מחייב מנהלת    מר אורי ארבל גנץ:

בשביל להכניס גורם שהוא לא מתוך מערכת החינוך, מחייב לעבור כמה 

שלבים. במסגרת השלבים האלה צריך לקבל היתר פעילות ממשרד החינוך. 

לאחר מכן, מנהלת בית הספר צריכה להעביר איזשהו טופס עם פירוט הפעילו, 

בדקנו, שעובר אישור של מפקחת בית הספר ושל אגף החינוך. ככל שאנחנו 

יודעים לזהות אותה עם  והמסמכים שנמצאים אצלנו, אין שום עמותה שאנחנו 

 הגרעין התורני. 

 מה?    :קהל

אני אחזור עוד פעם, ואם תפסיקי לעשות לי   מר אורי ארבל גנץ:

 סימנים, זה מאוד יעזור לי. 

. עובדת מעל   מר יעקב קורצקי: שנה, היא היתה מורה שלי.  03..

 אות לזרוק באוויר בלי תוכן. יסמלהפסיק סתם ס

 מו כאן, באמת. זה קורה בכל מקום. מאל תית    :קהל

אתם רוצים לשמוע את התשובה? אני לא חייב   מר אבי גרובר:

 לקיים את הדיון הזה. שאלת שאלה, אני רוצה לתת לך תשובה מסודרת.

 אני מקשיבה.     :קהל

דם הזה נתנאל סימן אם לא תדעו להקשיב, הבן א  מר יעקב קורצקי:

.. ציד מכשפות, אני אומר לכם שהכל יתרסק. תפסיקו לעשות ציד  טוב.

מן טוב עם כל הכוח, ולא בהתלהמות. בן אדם מכשפות. תפסיקו. יש נתנאל סי

צריך לדעת איך להילחם, כי זה מוסד בא לפה לרמת השרון. זה גוף רציני 

חשבה להתמודד איתו. מאוד. ולא בסיסמאות, ולא בהתלהמות. צריך המון מ
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אבל אם זה ציד מכשפות, מעכשיו אני אומר לכם, אנחנו נפסיד. כולם באותה 

 סירה, אנחנו נפסיד. 

 שנה זה לא היה.  43-עובדה ש    :קהל

כי נתנו להם פה לגיטימציה, הכניסו אותם בדלת   מר יעקב קורצקי:

 האחורית.

 )מדברים ביחד( 

 *** קריאות מהקהל ***

 שיך להאשים את מי שהביא אותם? הם כבר פה. תמ    :קהל

 לא, נתמודד איתם.   מר יעקב קורצקי:

.     :קהל .  אני לא רואה איך. אני לא.

 את לא ראית קליע?   מר יעקב קורצקי:

. עד לפני חצי שנה היא     :קהל הבת שלי סיימה כיתה..

, כי היא למדה בגן שכולם ' היו שם  אמרה לי על כל דבר 'ברוך ה', ברוך ה'

 ..  בנות שירות מהגרעין.

.   מר יעקב קורצקי:  ברוך ה' שהיא אמרה לך ברוך ה'

.     :קהל  זה לא ה... שאני רציתי לשלוח אותה אליו

הבנת גיא? הבנת גריידי? אוי ואבוי, הבת שלה   מר יעקב קורצקי:

 אמרה ברוך ה'. אתם טועים אבל. 

שלי לגן לא, לא, סליחה. אני שלחתי את הבת     :קהל

וייתנו תכנים  חילוני. לא יכול להיות שייכנסו לגן חילוני כל אנשי הצוות 

.. דתיים. אני, אם הייתי רוצ  ה, הייתי שולחת אותה לגן דתי, לא.

ב  מר יעקב קורצקי:  עיניים את השיחה.  4-אני מוכן לנהל איתך 
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ב    :קהל  עיניים.  4-לא, אני לא רואה 

 כיפה הוא איש...? כל אחד עם   מר אבי גרובר:

 לא, לא, לא. ממש לא.     :קהל

לא, היא לא אומרת את זה. תקשיבו למה היא   מר גיא קלנר:

 אומרת. היא לא אמרה את זה. 

רגע, הגננות שעובדות פה, הן עובדות מאתמול? הן   מר יעקב קורצקי:

 שנה.  03-ו 73גננות של 

.. אני לא יודעת. אבל אם הבת שלי חוזרת מ    :קהל  הגן.

גננות של   מר יעקב קורצקי:  שנה.  03-ו 73אבל זה 

 אין לי בעיה עם הגננת.     :קהל

היא לא אמרה שיש לה בעיה עם הגננת, עם   מר גיא קלנר:

 התכנים. 

... ואומרת לי שאם אני לא אשמור בחג הפסח     :קהל

בא כשרות אלוהים יראה שאני עושה מעשים רעים והוא יעניש אותי, זה לא 

 מהגננת של הגן. אני מצטערת, זה לא בא מהגן. 

 איפה נשמע דבר כזה?     :קהל

 עמית, עוד פעם אחת, אני מוציא אותך החוצה.   מר אבי גרובר:

 73אני מצטערת, אתם רוצים שאני אזמין לכאן עוד     :קהל

תם כל אהורים שיספרו לך את זה? כי הם יספרו לך את זה. אל תיתממו. 

ים שהם הכניסו את הגרעין והם הכניסו. אותי לא מעניין מי הזמן אומר

הכניס. הגרעין פה. אתם רוצים להסתכל על זה בעיניים? או שאתם תקומו 

שבת אחת, ואתם תרצו ללכת לשות קפה ברמת השרון ולא יהיה לכם מאיפה. 
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 כי זה מה שיקרה. 

כי בואי, בואי. אני כרגע מסוכסך עם משרד הפנים   מר אבי גרובר:

בחוק עזר שאנחנו העברנו, מופיע שראש העיר, בלי אישור של משרד הפנים, 

יכול לפתוח פה עסקים בשבת. אנחנו עשינו שאטלים פה בשבת עשינו פה 

סדרה ארוכה של פעולות כדי לבסס את אורח החיים החילוני והפלורליסטי 

פה  של רמת השרון. אני לא נכנס עכשיו לסימפוזיון על הדבר הזה. נעשות

זה שייך  –המון פעולות. אם את חושבת שאפשר לקחת ולהעלים מפה אנשים 

 למשטרים אחרים.

 אני לא רוצה להעלים.     :קהל

היא לא ביקש להעלים, אבי. היא לא ביקשה   מר גיא קלנר:

 להעלים. 

אל תכניסו לי מילים לפה, אני לא רוצה להעלים.     :קהל

ת אורח החיים שלו. זה הדבר היחיד שאני אני לא רוצה שאף אחד יכפה עליי א

 מבקשת. 

בהחלט, אני מסכים איתך. הבן שלי נמצא עכשיו   מר יעקב קורצקי:

 עם הבן של אורית בפראג. נכון, אורית?

משפטים. אחד, שאם יש תלונות על  7אני אגיד לך   מר אבי גרובר:

גן שלך התנהגות שאינה לדעתך הולמת, או שאת חושבת שהגננת או המורה ב

נוהגת בצורה שלא כמצופה אולי ברמת השרון, אז יש נוהל איך מעבירים את 

התלונה, ואנחנו נבדוק כל תלונה שתגיע, ואנחנו לא בקטע שמערכת החינוך 

ברמת השרון תהיה מערכת מדיתה. הבת שלך לא צריכה להרגיש לא בסדר אם 

א כמו שיעקב, היא נוהגת כמו שאני נוהג וכמו שאת נוהגת וכמו שרובנו, ל

 אבל כל אחד ינהל לפי אורחות חייו. 
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?    :קהל  אז למה אתה לא מוכן...

 אבל אומרים שזה לא מתקיים, אבי.   מר גיא קלנר:

אני אסביר לך למה. אני דיברתי עם אחד מהיו"ר   מר אבי גרובר:

של הוועדים. והיו"ר של הוועד הזה אומר לי 'אנחנו לא ניתן שהם ייכנסו לפה 

  -ים'הדתי

 לא הדתיים.     :קהל

,   מר אבי גרובר: אני אומר לך מה הוא אמר 'לא ייכנסו פה הגרעין

. עכשיו  וגם העמותה של ההומואים והלסביות זה לא בסדר שהם נמצאים פה'

אני אומר לך, אני כראש העיר, סומך על אגף החינוך יותר משאני סומך על 

זה בצורה הזאת. יושבי ראש  איזה יו"ר ועד הורים. סליחה שאני אומר את

ועד ההורים, אין להם את הכלים לקבוע איזה דף ציור יחלקו או לא. אנחנו 

ברמת השרון, עשינו הרבה מאוד פעולות, ועשיתי הרבה פעולות, וזה לא עכשיו 

אומר את זה. ואתם רוצים המקום הנכון לקיים את הדיון הזה. סליחה שאני 

 חנו נבוא, נעשה ישיבה של ועדת החינוך. לקיים דיון במערכת החינוך, אנ

 מתי?     :קהל

 עמית, עמית.   מר יעקב קורצקי:

 תוציאו אותו.   מר אבי גרובר:

 למה אבל?     :קהל

ככה. לא יכול להיות שכל מילה פה יש לך מה   מר אבי גרובר:

 להגיד. 

 סליחה. אני רוצה גם לדבר.     :קהל

 אתה לא תדבר.   מר אבי גרובר:
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 למה?     :הלק

 ככה.   מר אבי גרובר:

 מה, אין פה לצעירים?     :קהל

 יש פה לצעירים. עמית, אל תגרור אותי בלשון.   מר אבי גרובר:

 עמית, שים לב למקום שלך, ותרגיע בבקשה.   מר רפאל בראל:

 למה לא לתת לו לדבר?   גב' שירה אבין:

ני זקן חברי אני מרשה לעצמי להגיד את זה. א  מר רפאל בראל:

 מועצת העיר כאן, ואני מבקש ממך, תרגיע. 

 למרות שאפשר לתת לו לדבר.   גב' שירה אבין:

 אפשר לקבל תשובה מאגף החינוך?     :קהל

הוא ענה. הוא ניסה לענות, לא נתתם לו לדבר   מר אבי גרובר:

 מילה. 

 לא קיבלנו תשובה חד משמעית ברורה.    :קהל

צה להשלים, אורי? תתנו לו לדבר. הוא לא אתה רו  מר אבי גרובר:

 חבר מועצה, הוא לא בא לפה לריב. הוא עובד ציבור. 

אתה חושב שהאנשים האלה שבאים לכאן, הם סתם     :קהל

 באים לבלבל את המוח, הם סתם שיכורים? 

 לא.   מר אבי גרובר:

 אני לא מבין אותך.     :קהל

 לא.   מר אבי גרובר:

 אה מה שקורה פה?אתה לא רו    :קהל
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 אני רואה.   מר אבי גרובר:

 אתה לא רואה מה שקרה בחוץ.     :קהל

 ראיתי.   מר אבי גרובר:

 נו?     :קהל

 ראיתי גם את כל ההפגנות הקודמות.  מר אבי גרובר:

 אתה חושב שהם שיכורים או מה?    :קהל

 אני אמרתי את זה?   מר אבי גרובר:

  זה ככה יוצא מדבריך.    :קהל

אני אומר את כל האינטרפרטציות וכל הפירושים.   מר אבי גרובר:

 אני לא צריך שיפרשו אותי. 

 סתם האנשים האלה באו להפגין?     :קהל

לא. אני לא אמרתי שהם סתם. אני אמרתי שהם   מר אבי גרובר:

 סתם? 

 נו? מה יש לך לומר על זה?     :קהל

אני רק אומר, שהפורום  אני אמרתי שאני גם פועל.  מר אבי גרובר:

 לקביים כרגע את הדיון, לא ככה עובד הפורום. ואני אמרתי לגבי ההצעה. 

. ברמת    :קהל  43השרון, דבר כזה עוד לא היה אף פעם.  ..

 שנה אני גר פה, ילדים יש לי ונכדים. אף פעם לא היה דבר כזה. 

.    :קהל .  טוב, אז אין הדתה, אין הפרדה.

ין הפרדה. נכון, אין הפרדה, אין הפרדה. אין א  מר אבי גרובר:

 הפרדה, מה לעשות? 
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אין הפרדה, ואם אנחנו נהיה יחד אחת, לא יהיה גם   מר יעקב קורצקי:

 שנה הבאה, ובשום שנה לא תהיה. לא יהיה. לא יהיה. 

. בישיבת     :קהל . אני מאוד מקווה, כי דקה אחרי ש.

 ..  מועצה, הם עשו.

,  מר גיא קלנר:  זה נכון.  נכון

 אבל אין הפרדה.   מר אבי גרובר:

 )מדברים ביחד(

 *** קריאות מהקהל ***

נועה, נועה. אמר ראש העיר 'נקיים דיון בוועדת   מר יעקב קורצקי:

. תנצלו את ההזדמנות. עוד פעם אתה מדבר, עמית?  '..  החינוך.

 אפשר לתת לו להגיד כמה מילים?   גב' שירה אבין:

ונגמור עם זה. כן  מר גיא קלנר:  , 

אני חושבת שכל השנים דאגו לתת לאנשים   גב' שירה אבין:

 הצעירים לדבר. הוא מבקש גם להגיד כמה מילים ונשמע אותו. 

 סגור שנייה את הפרוטוקול.   מר אבי גרובר:

 *** ההקלטה הופסקה לבקשת ראש העיר ***

חזרנו להקלטה. אורי, אתה רוצה לסיים את   מר אבי גרובר:

 בה שלך? אני מבקש מראש אגף החינוך לסיים את תשובתו בבקשה. תשוה

התחלתי להגיד שככל שאנחנו יודעים, אין פעילות   מר אורי ארבל גנץ:

שאנחנו יכולים לזהות אותה עם איזו עמותה שקשורה באנשי הגרעין התורני, 

בטח לא באיזה אופן מאורגן. ואם יש משהו שמישהו יודע, אז מוזמן 

.. להעלות . 
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 איש פה יש שיודעים את זה.  173הנה,     :קהל

 אז אני מזמין מי שיש לו.   מר אורי ארבל גנץ:

 הנה, נמצאים פה, תשאל אותם.     :קהל

תודה רבה, אנחנו יכולים? אין דיון על זה. זה לא   מר אבי גרובר:

יום, יש פה אנשים שמחכים לנושאים  בסדר היום. אין הצעות. יש סדר 

. אני מבקש בבקשה, אתם מעוניינים להציג את ההצעה שלכם לסדר חשובים

 או לא? 

חוששים  כך שהוריםאבי, האם אתה מודע ל    :קהל

 להתלונן שמא יבולע לילדים שלהם? 

 ממי יבולע?   מר אבי גרובר:

 הו.     :קהל

מי, מי? מה נתנאל סימן טוב? מספיק עם הרדיפה   מר אבי גרובר:

 הזאת. 

.    :קהל . דתיים בעיר הזו נפגשים איתנו בשקט, בהסתר, .

 הם פוחדים לדבר. אבי, אתה לא יכול לא להסתכל על הדברים האלה. 

נועה, תבואי אליי אחרי הישיבה, נשב בצורה   מר אבי גרובר:

מסודרת. כל מי שמרגיש מאוים, אני אגן עליו, הדלת שלי פתוחה לכל מי 

אי אפשר להסתובב ברחובות. שמרגיש מאוים. די עם ההפחדות האלה ש

שר להסתובב ברחובות. שמעתי את הטקסטים שמעתי את הטקסטים שאי אפ

 שאי אפשר להסתובב ברחובות. 

 מי אמר את זה?   מר גיא קלנר:
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אנשים מפחדים לבוא להפגנות כי מאיימים עליהם.   מר אבי גרובר:

א תישאר די עם הרדיפה הזאת. רמת השרון זו העיר הכי חופשית בארץ. הי

 הכי חופשית בארץ. תבדקי ערים אחרות. את חיה בעיר הכי חופשית בארץ.

 גבעתיים ותל אביב יותר.   מר גיא קלנר:

 בוא, בוא, אני מוכן להתווכח איתך על זה.   מר אבי גרובר:

 משפטים.  7אני מבקש   מר עידן למדן:

 )מדברים ביחד( 

 לא, אי אפשר ככה.  גב' שירלי פאר יגרמן:

 * קריאות מהקהל *** **

נכון, לצערי הרב כן. אתה יודע למה, אדוני? כי אם   מר אבי גרובר:

לא הייתי נותן לאף אחד לדבר, אז כבר לא היינו שם. אבל אני מאפשר 

לאנשים גם קצת לדבר, ואני לא סותם לכולם את הפה. ואני מבין שהנושא 

לענות לאנשים.  חם, ואני מבין שהנושא מדאיג את האנשים, ואני משתדל

. נתתי  אפשר לבוא ולהגיד 'אנחנו עכשיו, עד שלא נרמוס את הדבר הזה'

יותר רציני בוועדת חינוך. זה תשובה ברורה, אמרתי נקיים על זה דיון 

הפורום לדבר, לא ישיבת המועצה, עם כל הכבוד. אתם רוצים, נקיים דיון. 

אם יש תלונות  –אמר לכם ראש האגף, אמר לכם ראש העיר, אני אמרתי 

. כל צה"ל הגדול, אנשים עוברים את הגדר. כל 133%מסודרות, תעבירו. אין 

 בחיים.  133%אין צבא ארצות הברית, אנשים עוברים גם שם את הגדר. 

 בחיים.  %133נכון, שאין   מר עידן למדן:

צריך לסגור את הישיבה... את הבעיה. אם סוגרים     :קהל

.. תעיפו אותם  מהישיבה.  את הישיבה.

 בבקשה, עידן.   מר אבי גרובר:
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, ואני מאוד שמח לשמוע את %133נכון, שאין   מר עידן למדן:

 ההנחיות שאתה מוציא היום לאגף. ואני מקווה שהאגף יישם. 

היית חלק מהקואליציה ואתה יודע את זה מלפני   מר אבי גרובר:

 שנה. 

'צריך החלטה של  הייתי פה, והרבה פעמים אמרו לי  מר עידן למדן:

 מדיניות ואין לנו את המדיניות. 

 ? היתה החלטה או לא היתה  מר גיא קלנר:

לא היתה החלטה. והיו הרבה פעמים שאמרתי   מר עידן למדן:

 'בואו נפנה את תשומת הלב'. 

 מחזיק תיק החינוך, הוא לא יודע את התכנים שנה?   מר יעקב קורצקי:

יודע את  מר גיא קלנר:  התכנים, או שלא היתה החלטה.  או שלא 

בואו נפנה את תשומת הלב לעמותות אחרות.   מר עידן למדן:

עמותות שנותנות יותר פלורליזם, שלא קשורות לעמותות, עם תכנים אחרים. 

בואו נעודד את המנהלים להכיר את זה, ובוא נלך על הדברים. אמרו צריכים 

 החלטה של מדיניות, נאמר פעם אחר פעם. 

.  בי גרובר:מר א  זה לא נכון מה שאתה אומר עכשיו

מרכז זהות מגייס בנות גרעין, אור השחר מגייס   מר עידן למדן:

בנות גרעין. ומכאן נבעה ההצעה שלנו, שלי ושל גיא, שבאה וניסתה לקחת 

ולפרוט את הדברים קצת יותר לפרוטות. אם אתה באמת אומר שזו גם 

ך. אני שמח, אני מברך. בוא נאשר את המדיניות וזה הולם את המדיניות של

 ישור. זה פה, ניתן לזה את הא

אנחנו לא מאשרים עכשיו כלום, כי זה לא בסדר   מר אבי גרובר:

 היום.
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יהיה בפעם הבאה, זה לא משנה, אז זה יהיה בפעם   מר עידן למדן:

אם אתה  הבאה. אבל קל וחומר את האומר, אם זה לא יהיה בפעם הבאה,

 . AS ISאמץ את העקרונות האלה והעברת אותם תגיד שאתה מ

כולם מגלגלים עיניים. בוא הנה, איזו צביעות. אתה   מר יעקב קורצקי:

יפה היית? לא הצעת את ההצעה הזאת? לא היית שנה מחזיק תיק החינוך. א

שמענו על זה. עכשיו יש התלהמות, אתה אומר את זה? אני מסביר לו, איפה 

 המורה היתה אומרת לי שאני צועק. ל, גם הוא היה שנה. אני מתנצ

 .יעקב, אני יכול לשאול גם אותך איפה היית   מר עידן למדן:

שנים עד שהתחלת לדבר  .שנים. נכון? אני יכול לשאול גם אותך איפה היית 

 ממש לאחרונה בקול הברור שאני מברך עליו. 

 נכון. אתה יודע יעקב, הוא צודק.   מר גיא קלנר:

 אני מאמץ אותו ומחבק את הדברים שאתה אומר.   מדן:מר עידן ל

 בואו נתחיל עם סדר היום של הישיבה.   מר אבי גרובר:

  -אם הגרעין התורני לא היה מוציא עכשיו את ה  מר יעקב קורצקי:

 אבל הוא צודק. גם אתה איפה היית עד עכשיו?   מר גיא קלנר:

 –ה ביום העצמאות עובדה שראש העיר נתן הנחיי  מר יעקב קורצקי:

 חיזקתי אותו. 

 על הכיפאק, גם אנחנו חיזקנו אותו.   מר גיא קלנר:

 ... ליד המתנ"ס.   מר יעקב קורצקי:

.   מר גיא קלנר:  לא חיזקנו? חיזקנו

 כולנו היינו... לתמוך בו, כולם.     :קהל

.   מר יעקב קורצקי:  אז תמשיכו לתמוך בו
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.   מר גיא קלנר: . .  תומכים.

חבר'ה, אם הייתי מחפש את כל התמיכה, אז   י גרובר:מר אב

כשנתתי את ההוראה לגבי בנות הגרעין, אז הייתי עושה מסיבת עיתונאים 

ומכריז על זה בכיכר העיר. אני אומר לכם שאני חוש שזה לא נכון להוביל את 

 רמת השרון למלחמת דת ולהפוך את זה להיות כאילו מלחמת דת. 

 חנו לא. גם אנ  מר גיא קלנר:

  -ולכן, נתתי את ההוראה  מר אבי גרובר:

 זאת לא מלחמת דת.     :קהל

לא יכול להיות שראש העיר לא מצליח לסיים פה   מר אבי גרובר:

 משפט. 

 זאת לא מלחמת דת.     :קהל

לא יכול להיות שבן אדם לא יכול לסיים משפט, כל   מר אבי גרובר:

 הזמן. 

 רים? איש פה שיכו 03מעל     :קהל

 ... למה אתה כל הזמן אומר את זה?   מר אבי גרובר:

 עירייה מושחתת.     :קהל

 )מדברים ביחד( 

 *** קריאות מהקהל ***

 שנים, זה לא יעבוד כאן יותר.  .... זה עבד     :קהל

 מה זה קשור עכשיו?   מר אבי גרובר:

.      :קהל .  אל תשתמש בהפרדה בין דתיים לחילוניים.
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 אל תגידי לי מה לעשות.   ובר:מר אבי גר

 זאת לא המלחמה, זאת לא המלחמה.     :קהל

 אל תגידי לי מה לעשות.   מר אבי גרובר:

ירום הודך, אף אחד לא אומר לך מה לעשות. אתה     :קהל

 אומר לנו. 

אני לא אומר לך כלום. תאמיני לי, אף אחד לא   מר אבי גרובר:

 יכול להגיד לך כלום. 

ה לא יכול להגיד לי כלום. אני לא שייכת. אתה את    :קהל

 עובד אצלי, לא אני אצלך. 

 תכבדי את ראש העירייה.   מר עידן למדן:

 )מדברים ביחד( 

. הצעת ההחלטה, אני חושב אני חוזר ואומר  מר עידן למדן:

 שבהחלט, גם לפנים משורת הדין, ייתכן שהיתה צריכה לעלות. 

 ורת הדין. אין לפנים מש  מר אבי גרובר:

אני חלוק על הפרשנות שלך, משום שעוד לא   מר עידן למדן:

קיבלתי תשובה מתי הגיעו הצעות ההחלטה האחרות. אבל אני לא אכנס כרגע 

לשאלה הזאת מתי הגיעו הצעות ההחלטה האחרות. משום שלדעתי זה הסדר 

של האופוזיציה.  7של האופוזיציה. זאת אומרת, המינימום הוא  7בלפחות 

של האופוזיציה, לצורך  4קרי, אם זה הוגש  אחרינו, אמורים היו לעלות 

העניין. ההצעה פשוט דיברה ובאה לקחת באמת את הדברים שאתה מצהיר 

כרגע, שזה המדיניות ואלה ההנחיות, ולתת להם איזו גושפנקא, וקל וחומר 

אם תינתן גושפנקא כמו בהחלטה הקודמת של פה אחד, דתיים וחילוניים 

גיבוי, גם חב רי מועצה, אני חושב שיהיה לזה עוד יותר משמעות ועוד יותר 
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ולבתי הספר. כפי שאתה יודע, וגם ראש כשראש האגף ילך עם זה למנהלים 

האגף יודע, אנחנו לא תמיד יודעים דברים, ולפעמים דברים מתגלים בדיעבד 

אחר', יש  או תוך כדי. ולכן, כשיש הנחיה שאומרת 'אנחנו ניתן עדיפות למשהו

תכניות אחרות במשרד החינוך, יש תכניות של עמותות אחרות לחלוטין. מכון 

. יש עוד תכניות מאושרות שהן לאו דווקא ILהרטמן, מכללת אורנים, תרבות 

תכניות עם עמותות שקשורות בכל מערך ההדתה, שהוא גם משהו שהוא מעבר 

 לעיר, הוא גם משהו ברמה הארצית. 

נדבר עם בנט שידבר עם חמ"ד שידברו עם נתנאל   מר יעקב קורצקי:

 סימן טוב. 

ואלה הדברים, ותהיה פה אווירה מאוד יפה של   מר עידן למדן:

 מועצת העיר, שיוצאת עם הדברים האלה. זה מה שאני חושב על הדבר הזה. 

והיה נכון לעשות את זה היום לא בפרוצדורה   מר גיא קלנר:

 בהצעה. 

 חושב שהיה נכון לעשות את זה היום. ואני  מר עידן למדן:

 הכי טוב היה לא להיתפס לפרוצדורה.   מר גיא קלנר:

 )מדברים ביחד( 

עידן, אתה יודע משהו? אתה מדבר על משהו נורא   מר אבי גרובר:

רציני, שעוד פעם, כמו שאתה אומר אפילו, זה לא משהו כל כך פשוט 

על  17:03חמישי בשעה אופרטיבית לעשות אותו. אתה שולח הצעה ביום 

 דקות לפני שנגמר יום חמישי, לישיבה ביום ראשון.  7איזשהו נושא, 

, כמו כמו בכל פעם אחרת, כמו בכל ישיבה אחרת  מר עידן למדן:

 . 16:03-שסדר היום נשלח ב

 לא שומעים.    :קהל
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 זה לא מיקרופון, זה רק מקליט. אין רמקולים.   מר אבי גרובר:

ב  מר עידן למדן:  . 15:33-או ב 16:03-סדר היום נשלח 

כשרוצים לעשות משהו בצורה רצינית, זה לא   מר אבי גרובר:

 ביום חמישי בעיתון. שליפות מהמותן שנועדו לעשות כותרת 

 יום חמישי אין עיתון.   מר גיא קלנר:

 יום חמישי אין עיתון.   מר עידן למדן:

 נמצאים. לעיתון הבא. בכל עיתון אתם   מר אבי גרובר:

 אני יודע שאתה מאוד אוהב שאנחנו בעיתון.   מר גיא קלנר:

זה דברים ששמעתי הרבה פעמים אומר על גרובר,   מר עידן למדן:

 כולל על ועדת החינוך.

 בסדר.   מר אבי גרובר:

 אני זוכר שאדון גרובר התגאה בדבר הזה.   מר עידן למדן:

לסדר. מה הבעיה עם עד יום חמישי מגישים הצעות   מר גיא קלנר:

 זה? גם זה לא בסדר? 

תלוי על מה ואיך. עכשיו אני אומר לך, אנחנו נעשה   מר אבי גרובר:

דיון בוועדת החינוך, ואחרי הדיון בוועדת החינוך, נביא משהו מסודר. לבוא 

 עם כל מיני שליפות ודברים, אני אומר לך אמיתי, זה לא רציני. 

, אלה דברים שבאו גם ממה אלה לא שליפות  מר עידן למדן:

 ..  שבערים אחרות..

נגיע   מר אבי גרובר: אמרנו גם ראש האגף, ואני מבקש שאנחנו כן 

לסדר היום של היום, כי יש פה אנשים שמחכים ומבחינתם, סדר היו של היום 
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שווה לא מעט כסף, ושווה ביומיום שלהם האם הם יכולים להתנהל בצורה 

 כספית ראויה. 

 אבי, אנחנו נעזור לאנשים האלה כמוך.   :מר גיא קלנר

, והישיבה לא 70:33הישיבה יכולה להימשך עד   מר עידן למדן:

 ..  תסתיים.

 הרי זו המטרה שלכם.   מר אבי גרובר:

 אין קשר, אין קשר.   מר גיא קלנר:

 כל נושא אנחנו יכולים לסיים ולכבד כל נושא.   מר עידן למדן:

, העיקרון מפה, שמערכת החינוך ברמת הוראה מפה  מר אבי גרובר:

השרון לא מדיתה, לא מדיתה. אני עכשיו גם כן נדבק בפועל. היא לא מחפשת 

לקחת אנשים. אני אמרתי, ואני עשיתי המון פעולות. אני למשל אפשרתי, אני 

לא עשיתי הגבלה בכמה ילדים נרשמים לכפר הירוק, לזרמים שם, ומי הולך 

י לכל ילד ללמוד לפי אורח חייו. ואני לא אחד שבא לחטיבה והכל. אני אפשרת

ואומר ילד ייכנס למסלול אחד, ואני בדרך אוביל אותו למסלול אחר, שלא 

כמו שההורים שלו רוצים. אני מאפשר לכל ילד ללמוד לפי אורח חייו ולפי 

צורת החיים בבית שהוא גדל. ואני לא אגיד להורים איך לגדל את הילדים 

חבר'ה, גם בואו נשים שה המון פעולות במהלך השנה וקצת. שלהם. ואני עו

את זה על השולחן, אני כולה שנה וקצת ראש עיר, בשביל ללכת בכיוון הזה. 

יודעים, אם אתם מכירים תכנים  אנחנו לא יודעים על עמותות. אם אתם 

תביאו  –שלדעתכם לא מתאימים ולא ראויים ואתם לא הייתם רוצים שיהיו 

אתכם. אין פה שום איזשהו מנגנון מלמעלה שמנסה לעשות פה את זה, נשב 

מאחורי הקלעים. אני חייב להגיד עוד משפט אחד. יש במערכת החינוך ברמת 

השרון אנשים דתיים, הם עובדים פה עשרות שנים. והאנשים הדתיים האלה 

צריכים לכבד את אורח החיים שלנו. ואם מישהו ממנו בא לילד קטן ומפחיד 
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יקרה אם הוא לא ישמור את הכשרות בפסח, יעשה את ההפרדה וכל  אותו מה

הדברים האלה, והילד מגיע הביתה מפוחד, אני לא רוצה שילדים ברמת השרון 

 יגיעו הביתה מפוחדים מההורים שלהם 

זה קרה לא פעם ולא פעמיים ולא פעמיים ואתה  מר אהרון אלמוג אסולין:

 יודע... 

זה קורה, וכולנו רואים את הכתבות, אני יודע ש  מר אבי גרובר:

האלה ואנחנו שותפים שלכם בעשייה הזאת. אנחנו לא וכולנו ערים לדברים 

צידי מתרס. אנחנו שותפים לדבר הזה. אנחנו מבינים  7-אויבים, אנחנו לא מ

את החשש, ואני אשמח לקדם אתכם כל מיני יוזמות. יש בית כנסת רפורמי 

מידים מגיעים אליו יותר ממה שהם הגיעו ברמת השרון, דרכי נועם. התל

קודם. אי אפשר ביום להפוך את כל המערכת, וכולם רק הולכים לשם. יש פה 

תכנים של איגי, שזה חושף את הנוער בפני כל אחד עם דרך חייו שהכל בסדר. 

ראש העיר תלה את דגל הגאווה על הבניין של עיריית רמת השרון, כדי 

בית של כולם וכל אחד יכול לחיות את חייו בדרך להראות שברמת השרון זה ה

ואה לנכון. אנחנו עושים כל כך הרבה פעולות במערכת החינוך כדי שבה הוא ר

לחשוף את הילדים שלנו להכל. באמת, כל העמותות שאתה מדבר עליכן, גם 

פעולות שאתה עשית, גם דברים שאתה הבאת, הם נמצאים במערכת, הם 

ילדים בתוך  7באמת נחשפים להכל. יש לי  קיימים במערכת. הילדים

המערכת, אני רואה למה הם נחשפים, הם נחשפים להכל בצורה רחבה. ואם 

שהם מוגזמים או לא ראויים, אנחנו נשמח לפעול בהם. אני יש פה תכנים 

יודע איך יכולתי להגיד את זה יותר  חושב שהנקודה כל כך ברורה. אני לא 

ודר בוועדת החינוך, לא איזה רבע שעה, חצי שעה. ברור. אנחנו נקיים דיון מס

בואו נקיים דיון, זה פורום פתוח. אני פותח את הדלת, תבואו כולם. אם יש 

לכם הוכחות לדברים, תביאו אותם, נבחן אותם. אנחנו לא אויבים, אנחנו לא 

 יריבים בדבר הזה. אפשר להתחיל את סדר היום אחרי שעה?
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 *** קריאות מהקהל *** 

 ממש לא, זאת הבעיה. אנחנו פועלים.   יעקב קורצקי: מר

 לא מספיק.     :קהל

 ... אתם לא רואים את זה?     :קהל

אומרים לך שמעכשיו יהיו עוד יותר עירניים. אומר   מר עידן למדן:

 לך ראש העיר שמעכשיו הוא יהיה עוד יותר עירני וזאת הנחייתו. 

ותו, הוא אחלה בן יש לכם ראש עיר זהב, תכבדו א    :קהל

 אדם. 

 רמי, אני מסתדר, זה בסדר.   מר אבי גרובר:

 )מדברים ביחד( 

 *** קריאות מהקהל ***

איריס, את יכולה לסכם. בואו נתחיל את סדר   מר אבי גרובר:

 היום. מחכים לזה. 

לאורי וליושבים כאן, מאז שנכנס ראש העיר   ד"ר איריס קלקא:

ת נושא השקיפות. אמר ראש מינהל מחלקת לתפקידו, אנחנו רוצים לקדם א

החינוך, שהוא לא מזהה את הנושא בתוך העמותות שנכנסות למערכת החינוך. 

צריך פשוט להעלות רשימה של כל העמותות שיש להן גישה לנציג מתוכם, 

נוכל לברר מי העמותות   -לבתי הספר, ואנחנו בזמננו החופשי ברצותינו, 

 ם דיון. חבר'ה, נקיי  מר אבי גרובר:

רגע, רגע. אתם דיברתם פה שעה, לכל הרוחות. מה   ד"ר איריס קלקא:

 קורה פה?

 כולם דיברו שעה.   מר אבי גרובר:
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מילים זה עכשיו הפך להיות.  17אני רק ביקשתי   ד"ר איריס קלקא:

תהיה רשימה כדבר שבשגרה, לא כמשהו, של עמותות שנכנסות, וההורים 

 י הספר, איזה נציגים של איזה עמותות. ל מי נכנס לבתיוכלו להסתכ

 אנחנו נקיים דיון בוועדת החינוך.   מר אבי גרובר:

לא צריך. וגם בגני ילדים. מה, מה כל כך פה מסובך   ד"ר איריס קלקא:

וזה? זה צריך להיות סטנדרט של שקיפות בכל עיר. ובטח ובטח בעיר שלנו, 

 שהאינפורמציה צריכה להיות זמינה. 

בבית הכנסת הרפורמי בעיר, באים אליו יותר   למדן:מר עידן 

מערים אחרות מאשר מתוך העיר. ולפי מה שנמסר לי, ניסיונות להגיע 

 לפגישות בכלל לא נענו. 

מי לא עונה? כל אחד ברמת שרון שמגיע אליי, נכנס   מר אבי גרובר:

 אליי לפגישה. 

ו. להגיע מעבר לראש האגף, עם ראש האגף הם נפגש  מר עידן למדן:

למעבר זה כבר לא פעל, ולא אפשרו, וגם להם יש תכנים לימודיים בעניין 

 יהודת מתקדמת, שיותר תואמת את הרוח הממלכתית. 

 סדר יום, סדר יום.     :קהל

... הבקשות להיפגש איתי בבית הכנסת דרכי נועם,   מר אבי גרובר:

 הגישו בקשות וסירבתי להיפגש? 

 חנו פנינו אליהם. נהפוך הוא, אנ    :קהל

לא, אמרתי ראש האגף נפגש, וניסינו לדחוף את זה,   מר עידן למדן:

 והוא נפגש איתם, ייתכן שגם איתך, ידוע לי שגם איתך. 

 הייתי שם באירועים, באתי לאירועים.   מר אבי גרובר:

 בסוף מלא דיון נהיה דיון.   מר יעקב קורצקי:
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 -להיכנס לבתי הספר מעבר לזה, הם ביקשו  מר עידן למדן:

 בתי הספר באים אליהם.   מר אבי גרובר:

ומבתי הספר לא נפגשו איתם, ולא אפשרו להם   מר עידן למדן:

אפילו לא להציג את התכנים שלהם במרבית בתי הספר. והעובדה היא שבאים 

לשם יותר מהרצליה ומגבעתיים וממקומות אחרים, מאשר מהעיר. ויש לך פה 

 .  קהילה..

 הצעה לסדר אפשר? תודה.   י גרובר:מר אב

 

 

 .15...0הצעה לסדר של עידן למדן ושמואל גריידי מיום  .7

 

 אתה מוכן להציג בבקשה את ההצעה שלכם לסדר?   מר אבי גרובר:

טוב, אנחנו העלינו הצעה לסדר, שהיא בין כן.   מר עידן למדן:

והפרדה  השאר עלתה בעקבות הדיון הקודם. ועוד פעם, שאלת אור השחר

וניגוד עניינים, של מנהל  –לאור השחר. הצעת החלטה  עקב חשש לאי סדרים 

בית הספר אור השחר. ההצעה הועברה לחברים, אז אני לא רוצה לחזור על 

כולה. אבל בגדול, קיים מאוד חשש לקבלת החלטות מוטה ולמשוא פנים 

בר שבסופו וניגוד עניינים בעת קבלת ההחלטות בבית הספר אור השחר. זה הד

של דבר מוביל לטעמנו לכל הרעש שקיים, לרבות הדיון האחרון שהיה, כשכל 

בשאלה של ההפרדה ולהגיד שהיא לא תשתף עם המועצה החליטה לתמוך 

הנושא הזה פעולה. הומצאו לנו מספר מסמכים, למיטב ידיעתי הועברו גם 

יודע אם הכל ואם אתה יודע על הכל. אבל למיטב יד יעתי, אליך, אינני 

מסמכים שונים אודות קשרים וקרבה ממשית של מנהל בית הספר מר עוזי 

חסון, לבין עמותות המזוהות וקשורות לגרעין התורני או קהילת ראשית 
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ולזרם מסוים מאוד. כמו כן, מבדיקות כאלה ואחרות שנעשו, הכל על בסיס 

 מסמכים שקיימים באינטרנט, או מסמכים שאנשים בדקו, עולה כי אשתו

הינה ממקבלי השכר הגבוה ביותר בעמותה של קהילת ראשית. סליחה, 

בעמותות אגודת ידידי החמד, שהיא אחת מהעמותות שקשורות גם כן עוד 

וזו  פעם, כשבוחנים את מי שמייסד ואת הכתובות ואת הכל, קשורים לגרעין, 

כאשר מר עוזי חסון מוגדר בעמותה הזאת כמייסד רק אחת מהעמותות. 

השנים האחרונות מוגדרת כאחת  0. ומנחה מנטורים. אשתו במהלך תכנית..

, בכל ₪ 161,333, עלות 7317ממקבלי השכר הגבוה ביותר. בהסתכם לשנת 

. ₪, עדיין לא נתון, קרוב לחצי מיליון 7315, 7316, 7317, 7310השנים כולן, 

היא מוגדרת כביכול כבעלת אותו תפקיד שעוזי חסון מכהן, רכזת פרויקט 

עברים. הוא אחראי על פרויקט והעמידו והיא אחראית על אותה תכנית מ

והעמידו  –הקראתי מה מטרת תכנית והעמידו. תכנית והעמידו  מעברים.

תלמידים הרבה, תכנית רצף חינוכי מעברים. בדרך פלא, היא עצמה לא 

מרות שהיא אחת ממקבלי השכר הגבוה. מופיעה בכלל בעמוד של האתר, ל

דון עוזי חסון. ציינתי בהצעת ההחלטה שמניסיון העבר מהר מופיע שם הא

 עמוד האינטרנט בטח ישתנה, ואולי גם היא תופיע. מאוד 

הדבר הזה למעשה מעיד על תלות כלכלית ממשית   מר עידן למדן:

של מר עוזי חסון ו/או מי ממשפחתו עם אותה עמותה. יש גם שאלה של גיוס 

, שלא ברור מאיזה תקציב הם התקיימו, תרומות לאירועים שונים שהתקיימו

 וקיים חשש של מי שמימן אותם וקידם אותם וקיים אותם. 

 זה לא היה בהצעה.   מר אבי גרובר:

 מה?   מר עידן למדן:

 זה עכשיו אתה מוסיף על ההצעה?   מר אבי גרובר:
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של יום ירושלים. לא, לא, אני מקריא מההצעה. למ  מר עידן למדן:

. ועשו ציינתי, או למ של אירוע קריאת המגילה, או למשל אירוע שקוים..

יוצר, בכל זאת  אותו, וזה לא היה אירוע של האגף ולא של העירייה. גם זה 

הועברו אליו והוזמנו אליו כלל העובדים שבמערכת בעיר. אני חוזר ואומר, 

אני לא יודע אם נושא התרומה דווח או לא דווח, אבל עוד פעם, ברור שנושא 

ת התרומות יוצר תלות כלכלית ומחויבות אישית. כל אלה מעוררים קבל

 באמת חשש וטעם לפגם וניגוד עניינים ולפגיעה לכאורה בשיקול הדעת. 

ולכן, יחד עם שמוליק גריידי, שהוא שותף להצעתי פה, אנחנו ככל 

שהמסמכים לא מצויים בידיך או בידי האגף, אנחנו נשמח להמציא את כל 

ים בידינו, ואני מניח שיש יותר. אבל אנחנו סבורים שאת המסמכים שמצוי

הדבר הזה צריך לבדוק היום במשרד החינוך, את כל הנושא הזה. הועלו הרבה 

מאוד חששות בידי הורים, בין השאר לקבלת בעלי תפקיד רק בשל קרבתם 

והתאמתם לזרם מסוים ולאו דווקא בשל איכותם המקצועית ושאר 

מועצת העיר המשיכו באותה הצבעה ונתנו לזה  ההחלטות, למרות החלטת

שימוש ואמצעים וכלים בתוך בית הספר. וזה מראה באמת, או מעיד לכאורה 

 שוב, על אותו אינטרס מובהק, סותר, שמשפיע על כל החלטותיו. 

אמצעות ולכן אמרנו, שאנחנו צריכים לפנות אנחנו, באופן רשמי, העירייה ב

ניגוד אגף החינוך, בתלונה, כדי שת בדוק את טיב הקשרים מבחינת שאלת 

העניינים בין מר חסון לבין העמותה, ועמותות אחרות הקשורות אליה ולגרעין 

התורני. אנחנו נפנה למנהלת המחוז כדי לבדוק באמת את ההתנהלות בבית 

הספר במהלך השנתיים האחרונות, לרבות קבלת ההחלטות ובפרט התבקשה 

גיוס מורים ועובד הוראה, לרבות רבנים שהתווספו במהלך השנה י בדיקה של 

גיוס ודיווח על תרומות, דיווח על אלימות ועוד. ולבסוף, אנחנו  האחרונה. 

נבקש לבדוק, האם כשאנחנו, ואנחנו שותפים בדרך כלל למכרז לבחירת 

מנהלים, האם ניתן דיווח וגילוי נאות אודות קשרים לכאורה אלה במהלך 
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יו. והאם הצהיר המנהל אודות ניגוד העניינים המכרז לתפקיד ו/או לאחר

לכאורה, אצלנו באגף ו/או במהלך המכרז. וככל שלא בוצע דיווח כאמור, אז 

אנחנו צריכים גם על כך לפנות בתלונה, וייתכן שצריך לשקול בחירת מכרז 

כדין ובחינת המשך העסקה, ככל שזה לא דווח במעמד ביצוע המכרז. זאת 

ולבצע בדיקה בידי הגוף ים שזה יכול לייצר סדר הצעתנו, אנחנו חושב

 המקצועי שזה משרד החינוך. תודה. 

מקצועי, לא יהיה אורי, אתה רוצה לענות? שזה   מר אבי גרובר:

 פוליטי. 

אני חושב שהדברים שמועלים פה, צריכים לעבור   מר אורי ארבל גנץ:

ה להעביר לו את לבדיקה במשרד החינוך, הוא הגורם הרלוונטי, ואין שום בעי

 הפרטים. אני חושב שזו הייתה הדרך הנכונה. לנסח את הדברים. 

לנו ברמת העיקרון, הוצג אישור לתכנית הזאת.   מר אבי גרובר:

.. זה אחד. שנית, פה אני אומר, ואני אומר את זה על כל  מהחמ"ד לטובתו של.

א תקינה דבר, לא רק בעניין הספציפי הזה. בכל מקום שיש חשד להתנהלות ל

של עובדי משרד החינוך, צריך לזכור שעוזי חסון הוא לא עובד עירייה, הוא 

 עובד של משרד החינוך. 

 ... תלונה למשרד החינוך.   מר עידן למדן:

אז הנוהל אומר שצריך לפנות בכתב למפקחת   מר אבי גרובר:

 המחוז, עם כלל הטענות והנתונים. אם יש פה חשד לאיזשהו מעשה לא תקין,

או ניגוד עניינים או הכל. הייתם אמורים לפנות למשרד החינוך, לא למליאת 

 המועצה. 

לא, לא אנחנו צריכים לפנות. ההצעה עלתה לא כי   מר עידן למדן:

אני צריך לפנות, לא כי שירה, גיא, גריידי צריך לפנות ולא הורה. אני חושב 

הוא הגורם  שכשהעירייה פונה לעשות את הבדיקה הזאת באמצעות האגף
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  -המקצועי, או באמצעות ראש העירייה

 החומר הועבר כבר.   מר אבי גרובר:

 העברתם תלונה?   מר עידן למדן:

המילה תלונה היא מילה גדולה. מה זה תלונה? אני   מר אבי גרובר:

לא מתלונן כנגד מנהל שלי. סליחה שאני אומר לך את זה בצורה אמיתית. אני 

. יש לי חשד, יש איזשהו מידע שהגיע, שצריך לבדוק לא מתלונן כנגד המנהל

האם מבחינת נהלי משרד החינוך תקין או לא תקין. אני מעביר אותו בלי 

הכותרת תלונה. לא חייבים כל דבר ללכת מיד לתלונה. הועבר המידע שאתה 

 הצגת פה, הועבר לגורמים מעלינו, והם יבצעו את הבדיקה. 

  מתי זה הועבר?  מר גיא קלנר:

 גריידי העלה את זה לפני חודש.  מר אהרון אלמוג אסולין:

אחרי שהשאילתא שלכם הגיעה אליי, העברתי את   מר אורי ארבל גנץ:

 זה לגורמי משרד החינוך. 

 אוקיי, ביום חמישי?   מר גיא קלנר:

לפני כן שום דבר אליי באופן כתוב, רציני, מפורט,   מר אורי ארבל גנץ:

י מידע שנזרקו מכל מיני כיוונים. אני אומר את זה פה לא הגיע מלבד רסיס

לפרוטוקול. פעם ראשונה שאני מקבל איזושהי פנייה. גם זה לא הופנה אליי, 

  -זה הופנה כשאילתא למועצה. אל אגף החינוך עד לרגע זה לא הופנה

 לא שאילתא, הצעת החלטה.   מר עידן למדן:

אני לא חבר מועצה. אני  החינוך. אגף על אמוןאני   :ורי ארבל גנץאמר 

 עומד בראש אגף החינוך ותו לא. אליי עד היום, מאז שאני כאן, לא הגיעה

וק באופן סדור, רציני, עם איזה שהם שום תלונה, פנייה, טענה, בקשה לבד

 פרטים שאפשר לעשות איתם משהו. 
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.     :קהל . .  . 3.%עכשיו הוא  %133נכון

 את כל הזמן מתערבת.     :קהל

במקרים קודמים, שאת החזקת את תיק החינוך   :אורי ארבל גנץמר 

והפנית אליי שאלות במסגרת הפגישות השבועיות שלנו, נקודתיות על מקרה 

כזה או אחר, עד כמה שאני זוכר, בדקתי כל מקרה, חזרתי אליך עם תשובה, 

עם הנתונים שאני יכולתי להשיג אותם, בכלים שיש לי. אני מזכיר עוד פעם, 

ך הוא לא חוקר והוא לא בלש ואנחנו אין לנו את הכלים לעשות את אגף החינו

זה. ומר עוזי חסון, כמו כל המנהלים והמנהלות בבתי הספר בעיר, הם עובדי 

משרד החינוך. ויש כאן טענות רציניות, שאמרתי גם בישיבה הקודמת, ראוי 

א ונכון לבדוק אותן, ולו בשם אמון הציבור כזה או אחר. מהרגע שהשאילת

הגיעה אליי, שוב, לא במישרין אלא בעקיפין, לא חיכינו כרגע למועצה, זה 

היה נראה מספיק משמעותי כדי כבר להעביר את זה למפקחת המחוזית על 

החמד במחוז תל אביב. הבוקר דיברתי איתה, וידאתי שהדברים מצויים 

מית בידיה. עד כמה שנמסר לי, הדברים מצויים בבדיקה, לפי הפרוצדורה הפני

 של משרד החינוך. 

 נתנו צפי לתשובות?   מר גיא קלנר:

 לא, גם לא שאלתי.   מר אורי ארבל גנץ:

במכרז הם נתנו תשובה לגבי המכרז? זה עלה   מר עידן למדן:

 הוא נדחה לפני שנתיים, האם זה גולה במכרז הקשרים האלה? במכרז? 

שה הם בודקים. יש מפקחת... אתה עכשיו עו  מר אבי גרובר:

 חקירה. 

יודע את   מר עידן למדן: אני שואל עבדתי, נתון עובדתי, אני לא 

 הנתון. האם כשהיה המכרז, זה דווח או לא דווח? 
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במכרזים של משרד החינוך, אתה צודק, יושב מנהל   מר אורי ארבל גנץ:

אגף החינוך כנציג הרשות המקומית. למכרז ניהול יש פרוטוקול. הדברים 

 רוטוקול, מה דווח, מה לא דווח.  האלה ייבדקו בפ

 אורי, הכל בסדר.   מר יעקב קורצקי:

כמובן, אני לא הייתי, אז אני גם לא יכול להיעזר   מר אורי ארבל גנץ:

 בזיכרוני. 

 אורי, תודה רבה, עשר.   מר יעקב קורצקי:

 ויש צפי למתן תשובות?   מר עידן למדן:

 . הם יקבלו ממשרד החינוך  מר יעקב קורצקי:

 הוא שאל, אין לו.   מר רפאל בראל:

אני אשמח אם אנחנו לא נקבל החלטה שאנחנו   מר אבי גרובר:

מבחינתך התשובה  בסדרישים תלונה רשמית על מנהל בית ספר. אם זה מג

שנתנו, אתה רוצה, נעביר את זה, אני אעדכן עוד פעם בישיבה הבאה אם 

, כל הפעמים שפנית עם התקדם משהו. אתה מוזמן ליצור קשר. ועוד פעם

יודע שהוא בדק וחזר אליכם עם  מידע לאורי, אני בטוח שהוא בדק, אני 

תשובות. אני אשמח אבל שלא תהיה כותרת שאנחנו מגישים תלונה רשמית 

 כנגד מנהל בית ספר. 

הקשר הזה ורמת הקשר הזה ברמות האלה לא היו   מר עידן למדן:

ות האלה שאנחנו יודעים אותם היום. ידועים בשום שלב. לא היו ידועים ברמ

ולא היה ברור עד כמה זה משפיע או לא משפיע בצורת החלטותיו. ולכן, יש 

לזה חשיבות, בטח ובטח לאור מה שהיה בישיבה הקודמת, לאור מה שעולה 

פעם אחר פעם ולאור העובדה, שלמרות שקיבלנו את החלטתנו, ההליך 

 העירייה ומדיניותו.  המשיך, בניגוד לעמדת מועצת העיר וראש
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 אין הפרדה. די כל הזמן לחזור על זה.   מר אבי גרובר:

 לא עסקתי בהפרדה.   מר עידן למדן:

 אז איזה הליך המשיך?   מר אבי גרובר:

 הפעילות הניגוד למה שאמרת.   מר עידן למדן:

.   מר אבי גרובר:  אבל אין

 ובניגוד להחלטה.   מר עידן למדן:

 הלאה, התקדמנו, נקסט.   מר יעקב קורצקי:

 אנחנו יכולים לא להעמיד את זה להצבעה לאור זה?   מר אבי גרובר:

  -אני מבקש עדכון לפעם הקודמת  מר עידן למדן:

 לפעם הבאה, בישיבה הבאה.   מר יעקב קורצקי:

ואם אין עדכון בפעם הקודמת, זה יעלה בפעם   מר עידן למדן:

 הבאה. 

  רות, עבור.  מר גיא קלנר:

 מקובל עליך, שמוליק?  מר עידן למדן:

 

 .15...0הצעה לסדר של אהרון אלמוג אסולין מיום  .0

 

הצעה לסדר של אהרון אלמוג אסולין בעניינו של   מר אבי גרובר:

 יעקב. אתה מעוניין להציג את ההצעה שלך? 

 אהרון, לא יעקב.   מר רפאל בראל:

 אהרון, בעניין יעקב.   מר אבי גרובר:
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 אולי יש לי בעיות אוזניים, אבל בכל זאת.   פאל בראל:מר ר

 שתי הערות ברשותך. לא אכפת לי להחליף שם.  מר אהרון אלמוג אסולין:

 לא, לא, זה בסדר, עד שהתרגלתי לזה ככה.   מר אבי גרובר:

אני ברשותך מבקש להודיע הודעה אישית בסוף  מר אהרון אלמוג אסולין:

 הישיבה. מתי שתחליט. 

 מעכשיו אני במתח כאילו?  אבי גרובר:מר 

ב מר אהרון אלמוג אסולין:  . SMS-לא, לא. אני אשלח לך אותה 

 הוא לא פורש, תהיה רגוע.   מר גיא קלנר:

והדבר השני, אני חייב להגיד שאפו, שלקח לכם  מר אהרון אלמוג אסולין:

, של הצעות סרק כדי לעצור הצעות של הקואליציה 7שנה וחצי ללמוד לעשות 

 הרוב. כל הכבוד. שאפו. על זה אני אומר שאפו, אבל לא נעשה דיון על זה. 

הייתה אצלי ביום שלישי או  צ'יטיאט אמא של  מר יעקב קורצקי:

רביעי. אהרון, תחזור בך. אהרון, בבקשה, תכבד אותה. היא פה עדיין אמא 

 של עמרי? 

 נאלצה ללכת.     :קהל

 אהרון, תחזור בך, אהרון. נאלצה ללכת.   מר יעקב קורצקי:

 ההצעה לסדר.  מר אהרון אלמוג אסולין:

אהרון, אהרון. אתה איש רציני, תחזור במה   מר יעקב קורצקי:

 ז"ל. אתה הגזמת.  צ'יטיאט שאמרת. הייתה פה אמא של

אני חושב שהקלוב תעופה מקבל תמיכה, יקבל  מר אהרון אלמוג אסולין:

 תמיכה, יטופל נכון. 

לא, אהרון, הם אמרו לי שהם עומדים לסגור. אתה   ורצקי:מר יעקב ק
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 הנציג שלה פה? 

 אנחנו לא בסעיף הזה.   מר אבי גרובר:

 עזוב את זה.   מר גיא קלנר:

אתה מגזים, אהרון. אתה יודע מה, איך אמרתי לך   מר יעקב קורצקי:

 . בישיבה של אגודת הספורט, אתה קודם כל יורה, אחר כך 'במה פגעתי?'

 שיך, יאללה. תמ

. מר אהרון אלמוג אסולין: כנראה זה לא ישתנה  אתה ידוע, זה עניין של אופי

 בחצי שנה הקרובה. 

תמשיך, ידידי, תמשיך. אם זה עושה לך טוב,   מר יעקב קורצקי:

 תמשיך. 

לאחרונה פורסם, בשם סגן ראש העירייה יעקב  מר אהרון אלמוג אסולין:

לילדי העיר לספארי ברמת גן. בהמשך זה קורצקי, פרסום על ארגון טיול 

אחרי שיצאה ההצעה לסדר, ראיתי שיש גם קידום מכירות מצד יעקב קורצקי 

למשרד הכרטיסים הדרן. אז לצד שמחתנו כי כל ילדי העיר יבקרו באטרקציה 

הנכבדה הזאת, עולות תהיות לגבי חוקיות עצם ההזמנה ופרסומה. מבדיקה 

דבר אסור לכאורה. מילה מאוד באופנה היום. ראשונית שערכתי, נראה כי ה

 הוא יכול להיתפס כסוג של שוחד בחירות והאדרה עצמית לכאורה כמובן. 

 לכאורה.   מר יעקב קורצקי:

 אתה יכול להיות סוכן ביטוח.   מר אבי גרובר:

נראה כי לאור הפרסום הפומבי שנעשה, אין מנוס  מר אהרון אלמוג אסולין:

שה כאן, על הבמה הציבורית הזאת, בשקיפות מבדיקת חוקיות המע

 המתבקשת. 

.     :קהל  הערה מיותרת לגמרי
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 סליחה.   מר אבי גרובר:

שקלתי לעשות בירור מול הנהלת העיר, מול ראש  מר אהרון אלמוג אסולין:

העירייה, מול קורצקי. הדיאלוג בינינו לא מי יודע מה. אז העדפתי ישר לעבור 

קש את מועצת העיר להצביע עליה. מועצת העיר להצעת ההחלטה ואני מב

בדיקה לגבי חוקיות ההצעה ופרסומה, בין אם על ידי  דורשת כי תתבצע

היועמ"ש של העירייה או על ידי גורם משפטי בלתי תלוי. ובמידה והדבר אינו 

 חוקי, להביא הנושא לוועדה לחיוב אישי במשרד הפנים. 

עיר... קודם כל, להגיד לך אני ביקשתי מראש ה  מר יעקב קורצקי:

תודה רבה על הבמה שאתה נותן לנושא הזה. אתה מפרסם את כל מה שאנחנו 

 .  עושים..

 אני עוזר לך בפרסום.  מר אהרון אלמוג אסולין:

 אתה עוזר לי מאוד.   מר יעקב קורצקי:

 זה בחינם.   מר גיא קלנר:

לא, שלא תוכל זה בחינם אבל, זה באמת בחינם.  מר אהרון אלמוג אסולין:

 אחר כך להגיד שאני נהנה מאיזה תקבולים. 

ל  מר יעקב קורצקי: מצוא עליך זכות. קודם כל, אני לא, אני מנסה 

מזמין אותך ביום שלישי. פעם רוכברגר, הגישו בקשה בסוכות להוציא סוכה 

'אני מוציא לכם צו סגירה תוך שבוע  שהפריעה באמצע הכביש. הוא אמר 

 .  לפרק את הסוכה'

 יעקב קורצקי, אני מבקש שהנושא ייבדק חוקית.  מר אהרון אלמוג אסולין:

אז אני אעשה לך כמו שבלשון שלך, אהרון. אתה   מר יעקב קורצקי:

 שאלת שאילתא, אני אענה לך. 

 לא שאלתי שאילתא.  מר אהרון אלמוג אסולין:
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 שאלת.   מר יעקב קורצקי:

 לא, לא שאלתי.  מר אהרון אלמוג אסולין:

 לא, הצעה לסדר.   מר גיא קלנר:

אני לא רוצה תשובה ממך, אני רוצה תשובה  מר אהרון אלמוג אסולין:

ויגיד שזה חוקי או לא חוקי.   שהיועמ"ש יבוא 

יד לך את התשובה, והיועץ המשפטי אחר אז אני אג  מר יעקב קורצקי:

יגיד את מה שהוא חושב. לפני  נגדי טענות, 4-7כך  שלחת  חודשים גם העליתי 

אותן ליועץ המשפטי לממשלה ולכאלה גורמים, למבקר הממשלה. אז יש לי 

דברים שהעלית, ואת כולם  .פה את התשובה כבר מוכנה שמיכה חתום עליה, 

הפריכו. אני מדבר איתך דרך היועץ המשפטי לממשלה, ושאתה תשלח לשם 

ב שבא את הבקשה, ואני אענה דרך היועץ המשפטי לממשלה. ויש היום זמר טו

להופיע בעיר, אני לא אגזול את הזמן של התושבים. משה פרץ, הוא זמר 

 מעולה.

אני ממש לא ביקשתי ממך תשובה. אני ביקשתי  מר אהרון אלמוג אסולין:

 שהנושא ייבדק. 

אז היועץ המשפטי יגיד את מה שהוא רוצה, הוא   מר יעקב קורצקי:

נה הוא חתום... הכל חוקי יודע גם לשלוח את זה ליועץ המשפטי. ועובדה, ה

 וזהו. 

אז בואו נצביע על ההצעה וזהו. תצביע על ההצעה,   מר גיא קלנר:

 תיעשה בדיקה. 

ואני אשמח, אם חס וחלילה עשיתי, תאמין לי, לפני   מר יעקב קורצקי:

שאני עושה משהו, אנחנו בודקים, תאמין לי, בציציות אני בודק שאנחנו לא 

ים אני מתייעץ. ואם תרומה של מנכ"ל גדול בחברה טועים. עם יועצים משפטי
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בישראל שתורמים לכל הילדים בארץ, לתרום את הספארי לילדי רמת השרון 

זו עבירה, אני מוכן לקחת את העבירה עליי. מוכן לקחת את זה, וגם עדכנתי 

 את ראש העיר דרך אגב בנושא הזה. 

ך הפרסום אין בעיה עם התרומה. יש בעיה עם דר  מר גיא קלנר:

 של הבעיה. 

ודרך אגב, יש גם כן לגו. הבנתי שזו אטרקציה   מר יעקב קורצקי:

טובה, מחר גם כן יעלה לרמת השרון, הנחה מאוד משמעותית ללגו. אז גם את 

 זה תפרסם על הדרך. בסדר? 

יעקב, העירייה יכולה לתת הטבות לתושביה, זה   מר גיא קלנר:

ה את הקרדיט. עיריית רמת השרון או אגף בסדר גמור, השאלה מי לוקח על ז

  -זה וזה

הפרסום זה על חשבוני, גיא, לא על חשבון   מר יעקב קורצקי:

 העירייה. 

לא יכול להיות פרסום אישי על הדברים האלה. זה   מר גיא קלנר:

 לא יכול להיות. 

לא, זה פרסום שלי אישית. אני מהכסף שלי, מכספי   מר יעקב קורצקי:

 הפרטי. 

זאת אומרת, שאתה תורם לעירייה. אם אתה תורם  ר אהרון אלמוג אסולין:מ

 לעירייה, זה נוהל תרומות. אז בוא נבדוק אם זה תקין. 

 שנה.  .1השרון כבר  אני תורם לילדי רמת  מר יעקב קורצקי:

תה תורם לעירייה בעקיפין וגם המשרד לא, לא. א מר אהרון אלמוג אסולין:

 הזה. 

 אני לא רוצה להאריך.   :מר יעקב קורצקי
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 אז שזה ייבדק בבקשה על ידי היועץ המשפטי.  מר אהרון אלמוג אסולין:

 אתם תפנו ליועץ המשפטי לממשלה, אני אענה לכם.   מר יעקב קורצקי:

קודם כל, מי שבודק דברים כאלה, זה לא היועץ   מר אבי גרובר:

 המשפטי. 

 המבקר, המבקר.   מר יעקב קורצקי:

 של מי?  לנר:מר גיא ק

 אני נתתי כמה אופציות פה.  מר אהרון אלמוג אסולין:

זה מבקר עיריית רמת השרון. בואו נשים את   מר אבי גרובר:

 הדברים על דיוקם. 

 כן, שהוא יבדוק את זה.   מר יעקב קורצקי:

מי שבודק, זה מבקר העירייה. אם יש חשד, נכון?   מר אבי גרובר:

 מבקר העירייה? 

 כן.   :ה בלוםעו"ד מיכ

 נכון, הוא יבדוק.   מר יעקב קורצקי:

 אתה  נראה מבסוט עכשיו.   מר גיא קלנר:

נגולה.  מר אהרון אלמוג אסולין:  אבן 

מבקר העירייה מגיש כל שנה דו"ח. הוא עובד, הוא   מר אבי גרובר:

 עושה את עבודתו. לא חסרה לו עבודה, והוא עושה את עבודתו. 

מצפה התורם? זו בדיוק השאלה. השאלה למה     :קהל

 תרומות זה סבבה, למה מצפה התורם? 

בדרך כלל אני מפרסם את התורם, אבל הוא ביקש   מר יעקב קורצקי:

 להישאר בעילום שם הבן אדם. זה גוף מאוד רציני במדינת ישראל. 
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 בעילום שם מפאת הציבור, אבל אתה יודע מי הוא?     :קהל

 ש ממני לא לפרסם אותו. הוא ביק  מר יעקב קורצקי:

 אבל אתה יודע?    :קהל

בטח, הודעתי למנכ"לית העירייה ולראש העיר גם   מר יעקב קורצקי:

 כן. 

יודעים  מר אבי גרובר:   -בואו חבר'ה, אנחנו 

 הוא מצפה למשהו בתמורה, זה הכל.     :קהל

חבר'ה, עוד פעם, לא נעים לי להגיד, אבל כל   מר אבי גרובר:

 אלה לסדר, הן די מיותרות. אני אסביר מאיזו בחינה. ההצעות ה

 )מדברים ביחד( 

מבקר העירייה אני מניח, עולה חשד, אתה בודק   מר אבי גרובר:

 אותו בלי קשר, נכון? או שחייבים להורות לך? 

אין חובה לבדוק. יש תכנית עבודה, בהתאם   מר ניסים בן יקר:

 י עובד. אני בוחר את תחומי הביקורת שאנ לתכנית

 אבל אם המועצה מורה לך, אז אתה בודק לאלתר?  מר אהרון אלמוג אסולין:

.   מר ניסים בן יקר: .  אני יכול לבדוק.

... שמישהו יבדוק? בטח שאני בעד. אני מרים   מר יעקב קורצקי:

 ראשון יד, בטח, שיהיה ניהול תקין.

 מי בעד ההצעה?   מר אבי גרובר:

 מ"ש אין מה להגיד על הדבר הזה? רגע, ליוע  מר גיא קלנר:

 אתה גורר אותו לתוך פוליטיקה.   מר אבי גרובר:
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 המבקר של העירייה צריך לבדוק.   מר יעקב קורצקי:

 אין בעיה.   מר גיא קלנר:

 אתה גורר אותו לתוך פוליטיקה.   מר אבי גרובר:

 אני הייתי מציעה לאותו תורם לתרום בדימונה.     :קהל

הוא תורם גם בדימונה. אבל גם ברמת השרון יש   קי:מר יעקב קורצ

 ילדים, גברתי. 

 הם לא זקוקים לתרומות.     :קהל

 מה את יודעת? הו, שלום. אני אוהב את אלה.   מר אבי גרובר:

 איי, איי, איי. וולקאם.   מר יעקב קורצקי:

 אני אוהב את אלה. אין לך מושג, אין לך מושג.   מר אבי גרובר:

 זה מה שרצית?  קורצקי: מר יעקב

 את יודעת, זה כל כך עצוב מה שאת אומרת.   מר אבי גרובר:

 מתנשא.     :קהל

... היא הייתה פה, היא ראתה שילדים אין להם   מר יעקב קורצקי:

 לעשות ימי הולדת. שמעת, אהרון? 

 על זה נאמר: איי רסט מיי קייס.   מר אבי גרובר:

 חושב שמיכה התחיל לדבר, נשמע אותו. אני  מר אהרון אלמוג אסולין:

 אתם גוררים את מיכה לתוך המקום הזה.   מר אבי גרובר:

.   מר גיא קלנר: .  לא גוררים.

 למה לא?   מר רפאל בראל:
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כי אין, זה לא משהו שמיכה צריך להעיר עליו. זה   מר אבי גרובר:

 בתחום אחריותו של מבקר העירייה. 

 ר, אבל מיכה רוצה להתייחס. בסד מר אהרון אלמוג אסולין:

 רוצה להתייחס, תן לו להתייחס.   מר רפאל בראל:

 שאלות.  7יש פה   מר עידן למדן:

שאלות. מבקר העירייה יבדוק את העניין.  7אין   מר אבי גרובר:

 אומרים לך שאפילו יעקב בעד. נצביע בעד ונעביר את זה למבקר. מה העניין? 

 שמוע את היועץ המשפטי? מה הבעיה ל  גב' שירה אבין:

נו.   מר אבי גרובר:  כן, מיכה, 

טוב, הסמכות לבדיקת ההצעה לסדר הזאת, היא   :עו"ד מיכה בלום

 .. . לעניין החיוב לוועדה לחיוב במסגרת. מבקר העירייה, אין לי סמכויות..

.. מתלונן  אישי, רשאי כל חבר מועצה לפנות לאותה ועדה ולכל גורם נוסף ש.

ל... חברי המועצה... לגבי תרומות מה שפה עלה, יש נוהל אליה בקשר 

.. מעבר לזה, אין לי מה לומר.   תרומות.

 מיכה, שיחקת אותה.   מר גיא קלנר:

 איך בכל הארץ זה עובד?   מר יעקב קורצקי:

 מי בעד? תודה רבה, פה אחד, עבר. הלאה.   מר אבי גרובר:

 בעד מה?  :עו"ד מיכה בלום

  -להעביר את זה  מר יעקב קורצקי:

 בדיקה.   מר אבי גרובר:

 למבקר העירייה?   :עו"ד מיכה בלום

 לא אליך, מיכה, תירגע. לא אליך. מיכה, קח אוויר.   מר גיא קלנר:
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 תנשום עמוק.   מר רפאל בראל:

 ימים, כי הספארי זה ביום שלישי.  0ניסים, תשתדל   מר יעקב קורצקי:

 . שבוע גג מר אהרון אלמוג אסולין:

: 7.8.02אהרון אלמוג אסולין מיום של  הצעתו לסדר: 718מס'  החלטה

 להעביר את הנושא לבדיקת מבקר העירייה. הוחלט פה אחד 

 

 .15...0הצעה לסדר של יעקב קורצקי מיום  .4

 

הצעה לסבסד את חוק  –לסדר היום  4סעיף   מר אבי גרובר:

אתה רוצה להציג סנאות על שם עמרי צ'יטיאט זכרו לברכה. יעקב, הטי

 בבקשה את הנושא? 

 רציתי שאמא של עמרי, אבל יש פה נציג.   מר יעקב קורצקי:

 מי אתה?   מר אבי גרובר:

ל    :קהל שנה.  03-פעיל במועדון תעופה רמת השרון קרוב 

. מועדון התעופה קיים כמה עשרות שנים, מרכז  גדלתי בעיר, אני גר בעיר..

מר בנייה של טיסנים, הטסתם, השתתפות בעצם את הפעילות ה... שזה או

טייסים...  13-בתחרויות ארציות, בינלאומיות. מבוגרי המועדון, יש למעלה מ

 שגדלו במועדון. 

 טייסים בחיל האוויר.   מר אבי גרובר:

... עמרי צ'יטיאט זכרונו לברכה, שעל שמו נקרא     :קהל

נכ  17ום, סדר גודל של ון להיום, פועל במקלט בנווה רהמועדון. המועדון, 

ילדים. המועדון הגיע  13-שנה. ובמועדון יש בערך סדר גודל של קבוצה של כ

למצב שהיה מצומצם בהיקף פעילות שלו. אני, ביחד עם שאר הבוגרים, הרמנו 
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את המועדון בשנה האחרונה, ואנחנו עושים מאמצים מאוד רבים, משקיעים 

בחזרה. התוצאות כבר באות  מזמננו החופשי כדי להרים את המועדון הזה

לידי ביטוי בזכיות במקומות ראשונים כמו אלוף ישראל מהמועדון ועוד 

מאוד מיוחדת -מקומות ראשונים של הילדים. סך הכל זו פעילות מאוד

שמשלבת הרבה מאוד יכולות שהן מעבר ללשבת על הסמארטפון ועל המחשב, 

זאת. ואנחנו בחזון שאני בטוח שמרבית ההורים כבר מבינים את הבעיה ה

 שלנו זה לנסות להגדיל את הפעילות במועדון הזה כמה שיותר. 

הבעיה שלנו כרגע, היא עם השינוי שנעשה מבחינת שכר הדירה שנדרש 

 מהמועדון. שכר הדירה התייקר באופן משמעותי. 

לפי נוהל המקלטים של העירייה, בעקבות העדכון   מר אבי גרובר:

 ירייה, דמי השימוש שאתם נדרשים לשלם עלו. של נוהל המקלטים של הע

בשנה. השכר הקודם היה סדר  ₪ 17,333-עלו לכ    :קהל

 . ₪ 0,733גודל של 

 עוד פעם, סליחה.   מר גיא קלנר:

בשנה, והשכר  ₪ 0,733שכר הדירה הקודם היה     :קהל

שזה אומר, גזר דין מוות למועדון. אין לנו בשנה.  ₪ 17,333-החדש, מדובר ב

. יורד למיון סביב  דרך לממן את זה, וזה פחות או יותר כל הכסף של ה..

נוכל לעמוד בזה. ומכאן הבקשה שלנו  העניין הזה. בטווח הזה אנחנו פשוט לא 

 לעזור בתמיכה הזו. 

ואני יותר מזה הקדמתי ואמרתי שאני חושב שזה   מר יעקב קורצקי:

ביר לילדים, לתת להם חשוב כל כך לנסות להכניס את זה לבתי הספר ולהס

שם בבתי הספר. יבואו מדריכים מטעמכם, ואנחנו ניצור מעגל יותר גדול 

 לקלוב. 
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.     :קהל .  אנחנו בתחילת שנה נעשה כל פעילות.

יש אפשרות להכניס את זה... לקחת את זה אולי   מר אבי גרובר:

?..  כתל"ן לתוך... החינוך? אפשר לעשות.

פועל בכמה סעיפים ברחבי  קלוב התעופה בישראל    :קהל

הארץ. אני לא יודע אם ניסו להכניס את זה דרך מערכת החינוך. כן הייתה 

ב' בזמנו, שהיה כן במסגרת בתי הספר, לגיל טיפה -איזו תכנית לכיתות א'

מוקדם. יכול להיות שבאמת הדבר הנכון מבחינת העמותה כולה, זה באמת 

יותר בוגרים. בסופו של דבר  לפנות ולנסות להכניס את זה לגילאים קצת

.. אהטיסנ  ות זה דרך חיים. זה לא נגמר כמו עוד חוג דמקה או.

אני את עמרי הכרתי, אמנם היינו שכנים, אבל   מר אבי גרובר:

ות. מגיל אפס זה היה ברור שהוא יהיה אהכרנו גם סביב החוג הזה של הטיסנ

 טייס. 

ם יש לנו הרבה מאוד חבר'ה בוגרים שבעצ    :קהל

ממשיכים, אני ביניהם. ייצגתי את ישראל במספר אליפויות עולם באירופה, 

נוער של ישראל. .733-כאלוף אירופה ב . עכשיו חזרתי כמאמן נבחרת 

המתחרים היום בסניף רעננה וחדרה, זכו במקום הראשון, במקום השלישי 

.  אני כולי תקווה, וה ת חזון שלנו זה באמת להחזיר את הפעילות של רמב..

השרון למה שהיא הייתה מבחינת כמות הפעילים, שזה היה כמה עשרות, 

. במטרה שהם יוכלו גם לייצג אותנו בהצלחה ב... בחו"ל 133-ואפילו קרוב ל

ובארץ, ומן הסתם גם בכל תחומי החיים. אנשים שגדלים במועדון הזה 

 ובטיסנאות בכלל, רוכשים הרבה מאוד תכונות אופי טובות, שעוזרות לשאר

 התחומים בחיים. אנחנו רואים בזה ערך עליון.  

?   גב' נורית אבנר:  על איזה סכום אתם חשבתם...

מיכה, אנחנו יכולים לתת פטור מדמי השימוש   מר אבי גרובר:
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 האלה אם המועצה מחליטה?

.   :עו"ד מיכה בלום .  פטור זה תמיכה עקיפה.

 ה. אפשר להחליט על הסך הכל של התמיכ  גב' שירה אבין:

.   :עו"ד מיכה בלום .  אגודת הספורט יכולה גם כן.

לדעתי בתחום של החינוך אולי, אנחנו יכולים   מר אבי גרובר:

 להכניס את זה בתמיכות של החינוך אולי. 

 ... ביום חמישי וניפגש.     :קהל

אבי, אני לא בכדי אמרתי שזה נראה לי כמו הצעת  מר אהרון אלמוג אסולין:

 מזלזל בקלוב תעופה. סרק, ואני לא 

 ... זה הולך להיסגר.   מר יעקב קורצקי:

 לא, אבל הפלטפורמה היא לא פה.   מר גיא קלנר:

כי גם אני הייתי בקלופ תעופה, והנושא קרוב לליבי  מר אהרון אלמוג אסולין:

. זה נושא יוצא מן הכלל. אבל אני עושייפתי בלזה ופרגמנט מתחנו ותמיד נקר

יכולה להעלות נושא כזה לסדר היום לפני שזה נבחן מול  חושב שהמועצה לא

אגף החינוך, לפני שזה נבחן מול אגף תמיכות. רוצים לתת פטור משכר דירה, 

 זו תמיכה עקיפה, בואו נחליט על הגדלת התמיכה.

. קודם,   מר יעקב קורצקי: ילדים לקחת אותם לספארי, זה כן  533..

 ם לא חשוב? חשוב לרמת השרון? וה... של התושבי

 יעקב, דקה.  מר אהרון אלמוג אסולין:

 רק מה שאתה אומר זה חשוב? אהרון, מספיק.   מר יעקב קורצקי:

 יעקב, דקה, אני איתך, אני לא נגד קלוב התעופה.  מר אהרון אלמוג אסולין:
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לא, אתה אומר מה כן מעלים ומה לא מעלים, ומה   מר יעקב קורצקי:

 נראה ומה לא נראה. 

אני חושב שזה לא נושא שצריך לעלות כאן לפני  הרון אלמוג אסולין:מר א

 שהוא עלה בוועדת תמיכות. 

ילדים ברמת השרון שלא יכולים לראות את  533  מר יעקב קורצקי:

 הספארי, מה לעשות, אז הם יהיו בספארי, זה כן אתה מעלה את זה. 

 אנחנו לא מדברים על הספארי.  מר אהרון אלמוג אסולין:

זה כן חשוב. היית יכול לעשות את זה במקומות   ר יעקב קורצקי:מ

אחרים, לשלוח גם כן ליועץ המשפטי לממשלה. אבל אתה רוצה כותרת ביום 

 חמישי. 

אני צריך כותרות כמו שאתה צריך את הקרחת  מר אהרון אלמוג אסולין:

 שלי, אז תעשה לי טובה. 

 ות. אני מבקש לא לדבר פה על קרח  מר אבי גרובר:

לי מותר, היא גדולה יותר משלך. הנושא זה צריך  מר אהרון אלמוג אסולין:

לידון בוועדת תמיכות, ואם הגזבר היה עושה עבודתו נאמנה, כשישבתי איתו 

על כל הקריטריונים, אז יש המלצה מאוד ברורה, שזה תחום שצריך לעבור 

עג לרש או שזה ל ₪ 7,333לאגף החינוך שתינתן שם תמיכה מאסיבית ולא 

. לכן אני חושב שצריך לתת תמיכה. זה לא הפורום, ואני מבקש ₪ 7,333

 להסיר את ההצעה מסדר היום ולעשות את הנושא מסודר כמו שצריך. 

אבל זה היה נסגר אם לא היינו מביאים את זה. על   מר יעקב קורצקי:

 מה אתה מדבר, אהרון?

 צעה. .אני מבקש שאנחנו נצביע על הה  מר אבי גרובר:

.   מר יעקב קורצקי:  אנחנו נגיד שאתה צודק, והם יסגרו את המועדון
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לא, לא צריך לסגור את המועדון. צריך לעשות את  מר אהרון אלמוג אסולין:

 זה נכון. 

 אם זה כזה פשוט, למה לא עשית את זה עד עכשיו?   מר יעקב קורצקי:

ע  מר גיא קלנר:  כשיו?מי ביקש עד עכשיו? הוא לא ביקש עד 

 מי ביקש עד עכשיו?  מר אהרון אלמוג אסולין:

.   מר יעקב קורצקי: .  הקלוב.

 מתי? באו אליך.   מר גיא קלנר:

 למי הוא פנה? הוא לא פנה אליי.  מר אהרון אלמוג אסולין:

 אתה הגשת את ההצעה.   מר רפאל בראל:

  -באם הוא היה פונה אליי, הייתי נלחם על זה  מר אהרון אלמוג אסולין:

 אז אני, ברגע שפונים אליי, אני מתייחס.   מר יעקב קורצקי:

אבל תתייחס נכון, תביא את זה לוועדת תמיכות,  מר אהרון אלמוג אסולין:

 שוועדת תמיכות תדון ותעלה הצעה ונצביע עליה. 

בשביל להביא את זה לוועדת תמיכות, צריך   גב' נורית אבנר:

 שאנחנו נאשר. 

 לא, אל, ממש לא.  ולין:מר אהרון אלמוג אס

אהרון, אני אסביר לך למה עשיתי את זה. זה   מר יעקב קורצקי:

 החלטה שהחלטנו גורפת. 

אבל לא דיברת עם אף אחד, לא דיברת עם אגף  מר אהרון אלמוג אסולין:

 החינוך ולא דיברת עם התמיכות. 

 ... תשאל את היועץ המשפטי.   מר יעקב קורצקי:
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 רה. שי  מר אבי גרובר:

אחד הדברים  שאפשר, קודם כל כרגע, מה שיושב   גב' שירה אבין:

להם על הגב ומפריע להם, זה הכסף שהם צריכים לשלם לרמת השרון. עיריית 

רמת השרון יכולה כרגע לעכב את הנושא הזה, בינתיים לעבוד בנושא 

 התמיכות. 

 בשביל זה אני מבקש שכן נצביע.   מר אבי גרובר:

בוד על נושא התמיכות. בנושא שנייה, שנייה. לע  ן:גב' שירה אבי

 התמיכות לתת תמיכה יותר גדולה. 

 מאסיבית, כן.  מר אהרון אלמוג אסולין:

כדי שלא נעשה משהו שהוא לא חוקי, ואחר כך   גב' שירה אבין:

בסופו של יום הם לא יקבלו את זה. כי רק דרך תמיכה בצורה מסודרת זה 

 יכול לקרות. 

 זאת הדרך.  אלמוג אסולין: מר אהרון

אני לא חושבת שיהיה כאן מישהו בחדר הזה   גב' שירה אבין:

שיתנגד שקלוב התעופה יקבל תמיכה יותר גדולה. אבל מה שנאמר ומה שניסו 

 להגיד, שזה היה צריך להיות נושא רגיל על סדר היום ולא הצעה לסדר. 

ם עם הצעות אבל היום צריכים לסתום את סדר היו  מר גיא קלנר:

 לסדר. 

 זה בדיוק העניין.  מר אהרון אלמוג אסולין:

אני מבקש שאנחנו כן נעמיד את ההצעה להחלטה,   מר אבי גרובר:

כדי שבשנת הלימודים תשע"ח לא יהיה להם את החרב הזאת מעל הראש של 

 . ₪ 17,333-ה

.  מר אהרון אלמוג אסולין: .  תקרא את ההצעה לסדר, אין שם.
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אם זה היה כזה חשוב ההצעה של גיא קלנר, למה   צקי:מר יעקב קור

 לא הורדת את ההצעה של הספארי? היית דוחה אותה, אהרון אסולין. 

תקרא את ההצעה לסדר, תקרא את הצעת  מר אהרון אלמוג אסולין:

 ההחלטה, מה כתוב שם. 

.   מר אבי גרובר: .  לקבל את הצעתי לסבסד את ה.

 תחלה. תקרא את הכל. לא, תקרא מה  גב' שירה אבין:

 גם טיעון.   מר גיא קלנר:

אהרון, שמעת על הטיעון הזה? אם הטיעון שלך לא   מר יעקב קורצקי:

 ..  כזה חשוב, אבל הילדים של יעקב קורצקי.

 האופוזיציה צריכה לקבל תעדוף.   מר גיא קלנר:

 תקרא את הצעת ההחלטה, היא מגוחכת.  מר אהרון אלמוג אסולין:

שרמת שרון החופשית ישמעו את זה, היה חשוב   ורצקי:מר יעקב ק

 יעקב קורצקי להעלות אותו על המוקד מלהעלות את ההצעה שלכם. 

 אני לא מנסח, ככה הוא ניסח את זה.   מר אבי גרובר:

זה יותר חשוב, להעלות את קורצקי על המוקד. היה   מר יעקב קורצקי:

 שאלות, הייתם...  7לכם 

רוצה שאני אעשה גם הגהות לעידן או לגיא או  את  מר אבי גרובר:

 לך על הנוסח שלכם? אני לא עושה ליעקב הגהה. 

 אני ממש לא צריכה שתעשה הגהות.   גב' שירה אבין:

יעקב ביקש להעלות את הנושא הזה, אז אנחנו   מר אבי גרובר:

 מעלים את זה במסלול של הצעות לסדר. 

 ני מסבירה לך שאנחנו... אבל זה מה שכתוב, א  גב' שירה אבין:
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. מר אהרון אלמוג אסולין: .  אין כלום שם, אין בהצעה הזאת כלום. תקרא.

גם בהצעה שלך אין כלום, אהרון. גם בהצעה שלך   מר יעקב קורצקי:

 על הספארי אין כלום, ואתה יודע שאין כלום. 

  -מקבלים החלטה של העירייה  מר אבי גרובר:

 קבלים?אבל מה מ  גב' שירה אבין:

בואו, ישיבה הבאה זו ישיבה לפתיחת שנת   מר אבי גרובר:

הלימודים, אחרי זה רק באוקטובר. הם צריכים עכשיו לדעת שהם יוצאים 

 האלה.  ₪ 17,333-לדרך, שאין להם את ה

 אבל אנחנו לא גובים להם את הכסף, מה הבעיה?   גב' שירה אבין:

איך אתה מיכות,  אבל רוצים להעביר את זה לת  מר גיא קלנר:

 עושה את זה פה? 

מה, אי אפשר לקבל פה החלטה שלא גובים להם את   גב' שירה אבין:

 הכסף? 

זה לא כתמיכות. אנחנו מקבלים החלטה עקרונית   מר אבי גרובר:

 ..  שאנחנו לא הולכים לגבות.

 תנסח את זה ונצביע על זה. מר אהרון אלמוג אסולין:

 זה נכון.  אז תנסח את  גב' שירה אבין:

 אבל מה שכתוב פה, אי אפשר להצביע עליו.  מר אהרון אלמוג אסולין:

אנחנו מקבלים את ההחלטה העקרונית. אני אומר   מר אבי גרובר:

  -עכשיו, אנחנו מקבלים החלטה

 תנסח, זה מה שאני אומר, תנסח.  מר אהרון אלמוג אסולין:

 מדויק. שאנשי המקצוע ימצאו את הניסוח ה  מר אבי גרובר:
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 שיהיה שקט כדי שנשמע.   גב' שירה אבין:

אני אומר שאנחנו מקבלים החלטה עקרונית שקלוב   מר אבי גרובר:

התעופה לא הצליח לשלם את אותם דמי שימוש בגין השימוש במקלט. האם 

אנחנו עושים את זה תחת זה שהם עוברים להיות תחת מגוונים או משהו או 

יך בדיוק עושים את זה. אבל ההחלטה העקרונית לא יודע מה. אנחנו נחשוב א

שאומרת שהם לא ישלמו בשנת הלימודים תשע"ח את דמי השימוש, זו החלטה 

 עקרונית. עכשיו אנחנו נבדוק איך עושים את זה. 

 אני חושב שזה לא חוקי.  מר אהרון אלמוג אסולין:

זה לא חוקי, אני לא יכול. אני לא יכול לפטור   מר רפאל בראל:

 ותם מהתשלום. א

.  מר אהרון אלמוג אסולין:  לא, אבי

היינו עושים את זה בדלת הזאת או בדלת הזאת.   מר אבי גרובר:

 אנחנו נמצא את הדרך. מה הבעיה לקבל את ההחלטה העקרונית הזאת? 

אבל אם אומרים שאפשר להגיש את זה לוועדת   גב' נורית אבנר:

.. אז בואו נגיש לוו  עדת תמיכות. תמיכות בבלי לקבל.

אבי, אתה לא יכול לקבל החלטה לא לקבל שכר  מר אהרון אלמוג אסולין:

דירה כשהחוק מחייב אותך. אתה יכול לקבל החלטה עקרונית שהמועצה 

 מתגייס להציל את המועדון הזה. 

חבר'ה, או שנגדיל את התמיכה, שירה. זה לא   מר אבי גרובר:

  -העביר את הכסףבדיוק בוועדת תמיכות. אבל אם נצטרך ל

אבי, צריך למצוא את הדרך, כי כולם כאן לא   גב' שירה אבין:

 רוצים שזה ייסגר, נקודה. 
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יפה. אז על זה ההחלטה, בסדר? אני אנסח את זה   מר אבי גרובר:

  -ככה

.   מר רפאל בראל: .  תורידו את זה.

 אני לא מוריד את זה. צריך החלטה כי אם אני  מר אבי גרובר:

כת למשרד הפנים, הם יגידו לי על סמך מה. אתם מורים להנהלת רוצה לל

העיר, אני עובר עכשיו נוסח ונצביע בעדו. אתם מורים להנהלת העיר, שזה 

אנחנו הנהלת העיר, אני אשב בפורום עם הגזבר, עם היועץ המשפטי, עם מי 

שצריך, למצוא את הדרכים, בין אם להגדיל את התמיכה בסעיף הזה, בין אם 

 שרות לממן את זה מתקציב פעולות מנכ"לית או מכל סעיף אחר. אפ

 למצוא את הדרך.   גב' שירה אבין:

למצוא את הדרך לאפשר את הפעילות של קלוב   מר אבי גרובר:

 התעופה. מי בעד? 

 ... צריכים להנחות אותך. סליחה, עם כל הכבוד.   מר עידן למדן:

 לת העירייה. אני אומר להנחות את הנה  מר אבי גרובר:

 מי מנחה?     ???:

המועצה מנחה את הנהלת העירייה, למצוא את   מר אבי גרובר:

הדרך לאפשר את הפעילות של קלוב התעופה באמצעות בין אם זה מימון, בין 

 -אם זה ועדת תמיכות

 רק ועדת תמיכות.  מר אהרון אלמוג אסולין:

.   מר אבי גרובר: .  ולא בטוח שאפשר מיד.

 לא רק. יש כמה אופציות.  י פאר יגרמן:גב' שירל

 זה יכול להיות.   מר אבי גרובר:
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 אהרון, אגודת הספורט.   מר יעקב קורצקי:

יכול להיות שהוא עובר לאגודת הספורט, יכול   מר אבי גרובר:

נמצא את הדרך לאפשר את הפעילות הזאת ואות להיות שהוא עובר למגוונים. 

 .  מי בעד? פה אחד? תודה רבה. התמיכה הזאת, כדי שהם לא..

 לא, עידן לא.   מר גיא קלנר:

 לא פה אחד.   מר עידן למדן:

 מה, אתה נמנע או מתנגד?   מר אבי גרובר:

 נמנע.   מר עידן למדן:

 אתה נמנע? עידן נמנע.   מר אבי גרובר:

 הצעה לסדר של נורית אבנר. בבקשה, נורית.   מר אבי גרובר:

 את הנוסח. מה הנוסח הסופי של ההחלטה? תקריא   מר עידן למדן:

 אמרתי.   מר אבי גרובר:

 הוא הקריא את זה עכשיו.   גב' נורית אבנר:

 הוא הקריא את זה הרגע.   מר גיא קלנר:

 תקריא אותה שוב, תחזור עליה לפרוטוקול.   מר עידן למדן:

הלת אני אקריא לך, עידן. מועצת העיר מנחה את הנ מר אהרון אלמוג אסולין:

העירייה למצוא דרכים לתמיכה בקלוב בתעופה, בין אם באמצעות ועדת 

 התמיכות, ובין על ידי גוף אחר בעירייה, על מנת שימשיך בפעילותו. 

 ולפתור את הבעיה.   גב' נורית אבנר:

 אני מבקש לומר רק מילה אחת.   מר עידן למדן:

 די, דנו על זה כבר.   מר אבי גרובר:
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 גמרנו.   מר רפאל בראל:

 הצבענו, די, נושא הבא.   מר אבי גרובר:

 אני רוצה להסביר את הימנעותי פה.   מר עידן למדן:

 לא, נו די.   מר אבי גרובר:

 חשוב לי להסביר. עמרי למד איתי וחבר שכבתי.   מר עידן למדן:

 אתה בניגוד עניינים עכשיו?   מר אבי גרובר:

ניגוע עניינים. אני סבור ם? לא לא, למה ניגוד ענייני  מר עידן למדן:

שהדרך פה היא לא הצעת החלטה, לא זו ולא אחרת. אני סבור שיש פה הנהלת 

עירייה, הייתה יכולה להגדיל את התקציב, הייתה יכולה להקצות מבנה אחר. 

המקום פה הוא לא בהצעת החלטה. אני בוודאי שלא צריך להנחות את מועצת 

. אני חושב שלצורך העניין אפשר היה בשלב העיר ואת הנהלת העיר מה לעשות

  -הזה

 אתה נתת הצעה שמורה להנהלת העיר מה לעשות.   מר אבי גרובר:

אני חושב שהדבר זה הזה זו לא הדרך, ולכן אני   מר עידן למדן:

 נמנע, כי אני לא סבור שזאת הדרך הנכונה לפעול. 

 בסדר גמור.   מר יעקב קורצקי:

: הוחלט ברוב 7.8.02לסדר של יעקב קורצקי מיום הצעתו : 713מס'  החלטה

קולות כי מועצת העיר מנחה את הנהלת העיר למצוא את הדרך לאפשר את 

המשך קיומו של קלוב התעופה, בין עם באמצעות ועדת התמיכות ובין אם על 

 ידי גוף אחר. 

 

 .15...0הצעה לסדר של נורית אבנר מיום  .7
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 ית, בבקשה. סעיף הבא. נור  מר אבי גרובר:

טוב, אני הגשתי הצעה לסדר והרקע להצעה הוא   גב' נורית אבנר:

כזה. כידוע לכולכם, נושא דתיים וחילונים עולה חדשות לבקרים בשיח 

התקשורתי בחודשים האחרונים בעירנו. יש תושבים הטוענים להדתה פרועה 

והשתלטות של דתיים במרחב ציבורי ומצד שני יש אוכלוסייה מגוונת 

האחרונים, אנו עדים לכך  המבקשת לחיות בהתאם לאורחות חייה. בשבועות

, עיתונות סבוקיישהשיח רק הולך ומתלהם, ומקבל ביטוי במדיות השונות. פ

ות. לדעתי, אנו חברי המועצה לא יכולים לעמוד מנגד נמקומית ובהפג

ולהמשיך לתת למצב להימשך כמו שהוא. הצעתי, הצעת ההחלטה: ראש העיר, 

שיתוף עם מועצת העיר, ינחה את הגורמים העירוניים לפעול להקמת ועדה ב

 שתפעל לגישור או ליצירת שיח בין הגורמים השונים בעיר. 

אני רוצה רק להגיד משהו לפני שמגיבים, להגיד משהו בנימה אישית. אני 

באופן אישי לא מייצגת אף אחד מהמפלגות פה בעיר. אני לא מייצגת לא את 

שית ולא את אף אחת מהעמותות והקהילות שנמצאות פה בעיר. קהילת רא

כשאני מוזמנת לאירועים של חב"ד, אני מוזמנת לאירועים של ש"ס ושל 

 אגודת ישראל, ואני מוזמנת לאירועים שמזמינים אותי. 

 אגודת ישראל?   מר יעקב קורצקי:

 כן. מקבלת לפעמים הזמנות לבוא לכל מיני ערבים  גב' נורית אבנר:

על נשים בעיר. אם משהו מתאים לי אני הולכת לפגישות האלה. ואם זה קשור 

כמו שהזכרנו קודם את בית הכנסת הרפורמי, אני אבוא גם לבית הכנסת 

הרפורמי להתפלל בו בחגים ועשיתי זאת. בנימה אישית, הדביקו לי בכל מיני 

וזו ההזדמנות ש לי להגיד מקומות שאני נציגה ומייצגת. אז הכל הבל ושקר, 

 את זה. 
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אוקיי. אני רוצה לעדכן, לספר, לא יודע, בהמשך   מר אבי גרובר:

נורית, שבתקופה האחרונה, הוקם ביוזמת מספר תושבות של  להצעה שלך, 

העיר, שחברות במועצת הנשים העירונית, צוות העוסק בשיח קהילתי. הצוות 

תיות מקהילות מוביל פיילוט של מעגל שיח בו משתתפות נשים חילוניות וד

, גם הנשים שונות בעיר. בעניין הזה רשמו לי פה ממש ככה בסוגריים

החילוניות לא משתייכות כולן לאותו הזרם. הרעיון הוא לייצר שיח, להכיר 

ולהעביר את הדיונים והמחלוקות מהרשתות החברתיות אל המעגל. לצורך 

ם צוות היגוי יצירת המעגל הראשון, הוקם בסיוע מחלקת הגישור של מגווני

.. וכבר התקיימו  מפגשים של המעגל שיפעל  4שיגדיר את כללי המשחק.

להתרחב, ליצור מעגלים נוספים, ובסופו של דבר ליזום עשייה קהילתית 

-משותפת. את המעגל מנחה מדריכת פסיכודרמה מעמותת פלוגתא שהוקמה ב

מגוונת.  ופועלת כמיזם חברתי המוביל שיח בערים בהן חיה אוכלוסיה 7317

יודגש כי המפגשים לא עוסקים בסוגיות קונקרטיות הנתונות למחלוקות 

 בעיר, אלא נושאים כלליים במטרה לייצר היכרות ושיח. 

אני חושב שבאמת יש מקום שאנחנו נחפש את המאחד ואת המחבר. אני חושב 

שלהקים איזשהו צוות כזה, אני חושב שנורא קל לנו להגיד למשל שיש הדתה. 

מה זה בדיוק הדתה. אם אומרים שבת שלום ביום שישי לפני שיוצאים אבל 

אני אומר לך שיש גננות בעיר שנתנו הנחיה בגן שלהן לא המגן זו הדתה? 

 להגיד יותר שבת שלום מפחד מההורים. ניתנה הנחייה בגנים מסוימים. 

.     :קהל . . זאת הבעיה.  וואוו..

ים, אני אומר לך, להגיד ניתנו הנחיות בחלק מהגנ  מר אבי גרובר:

 'סוף שבוע נעים', ולא להגיד 'שבת שלום'. 

 ... כופה עליהם.     :קהל

 סוף שבוע נעים זה לא פסול.   מר עידן למדן:
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יוזמה של   גב' נורית אבנר: בואו נלך קונקרטית להצעה הזאת. זו 

מועצת נשים, אני מכירה אותה, ומי שעומדת בראש במסגרת מועצת נשים 

ית, יש את דפנה קפלנסקי, שהיא לקחה על עצמה לעשות את המפגשים יישוב

יוזמה ברוכה.   האלה, וזו 

אז אני אומר בואו נאסוף את זה, בואו נתחבר   מר אבי גרובר:

 ליוזמות האלה ונמשיך את זה. 

זאת אומרת, אתה רוצה להשאיר את זה במסגרת   גב' נורית אבנר:

 מועצת נשים יישובית? 

עוד פעם, כי אני בטוח שגם לגברים יש מה להגיד   ר:מר אבי גרוב

 שם. אז למצוא את הדרכים לחבר את כולם ולייצר כמה שיותר שיח. 

אני אומרת שחלק מזה זה צריך להיות היוזמה של   גב' נורית אבנר:

  -מועצת נשים יישובית. אבל בנוסף לזה אני חושבת שלא כולם נמצאים

אמירה שלנו העירייה, שאנחנו בעד צריכה להיות   מר אבי גרובר:

 לייצר את השיח ואת החיבורים האלה, ולא רק לחפש את המפלג. 

הלוואי. סובלנות, סבלנות. להכיר אחד את השני   גב' נורית אבנר:

 כמה שיותר. היו ניסיונות להידברות, בואו נמשיך אותן. 

אני מעוניין להגיד כמה משפטים. בדרך כלל   מר גיא קלנר:

יוזמות שאי אפשר להגיד להן לא, כי כולם בעד היוז מות מהסוג הזה הן 

 שיתוף ואהבה ואחווה ורעות וקירוב לבבות.

 אבל?   מר אבי גרובר:

לצערי, הפעם ההצעה גורמת נזק בעצם היותה ואני   מר גיא קלנר:

אסביר. אין בעיה בין חילונים לדתיים ברמת השרון. לא צריך ועדה שתעלה 

עוד יותר לסדר היום, כי היא פוסלת במומה. היא לא נדרשת. את הנושא הזה 
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יחסי הרעות בין חילוניים לדתיים באשר הם שמיוצגים פה במועצה על ידי מר 

 קורצקי ועל ידי מר גריידי ומר עידו כחלון ואנשים נוספים.

 מה כל כך מפחיד אותך?   מר אבי גרובר:

זה מה שאני חושב.  כי בעיניי, זו דמגוגיה בגרוש.  מר גיא קלנר:

ובהקשר הזה, מול הגרעין, מר אדון קורצקי, אני אסביר לך, אדוני ראש 

העיר, מול פעולות הגרעין שמבוצעות ברמת השרון אני לא רוצה ועדות, ואני 

, ואני לא רוצה מריחה. אנחנו רוצים פעולה נחרצת לא  רוצה קומופלאז'

. ופעולה עיקשת, ולהסתכל לאיום מול העיניים ולל  כת..

 גיא, זו לא בקשה שלי, זו בקשה של תושבים.   גב' נורית אבנר:

נורית.   מר גיא קלנר:  אני מבין, 

.. לדבר   גב' נורית אבנר: . זו לא בקשה שלי, זו בקשה של תושבים. 

על זה שאתה אמרת, ברגע שתושבים שומעים שרוצים לפתוח בית כנסת 

לים מזה שרוצים לפתוח בית באיזשהו מקום, זה לא קשור לגרעין, הם נבה

 כנסת ואבי יודע את זה מצוין. זה לא קשור בכלל לגרעין. 

קשור ביחס למספר בתי הכנסת העיר, ביחס למספר   מר עידן למדן:

 התושבים. זה הקשר. 

 אז כן יש פה בעיה של חילוניים ודתיים.   גב' נורית אבנר:

 ומחשש לישיבה, וזה הקשר.   מר עידן למדן:

.   קלנר: מר גיא  עידן ידידי

 סליחה.   מר עידן למדן:

אין חשש לישיבה. ורמת השרון חופשית למשל   מר אבי גרובר:

דרשה לסגור את בית הכנסת ברובע אלון של בכלל חב"ד, הוא לא קשור 

 לגרעין, גם זה מופיע ברשימת הדרישות למשל. 
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 תנו לי להשלים.   מר גיא קלנר:

ך שקהלים דתיים אחרים מרגישים אני אומר ל  מר אבי גרובר:

  -היום

אני מדבר עם הרבה קהלים דתיים, הם מרגישים   מר גיא קלנר:

 נהדר. 

 הם לא מרגישים נהדר.   מר אבי גרובר:

 הם מרגישים נהדר.   מר גיא קלנר:

 הם לא מרגישים נהדר, ממש לא.   מר אבי גרובר:

 י העיר. אנשים שמייצגים בזרמים שונים ברחב  מר גיא קלנר:

הם ממש לא מרגישים  אתה עכשיו דובר של כולם?  מר אבי גרובר:

 נהדר. 

.  מר עידן למדן: .  חברי מועצה דתיים וחרדים.  0.

 לי לסיים רק את המשפט. תנו   מר גיא קלנר:

יושבים לך חברי מועצה דתיים וחרדים כאחד,   מר עידן למדן:

 ומסורתיים. 

 ממתי... בית כנסת?     :קהל

 אני אראה לך את הרשימה שלכם, בעצומה שלכם.   אבי גרובר: מר

... שאמרנו לחרדים להוריד את הכיפות.     :קהל תראה לנו. 

 בושה.

 -נורית, אני חושב שיש נקודה  מר גיא קלנר:

נורית, שלא, באמת,   גב' נורית אבנר: אם אפשר יהיה בבקשה, 

 לנו. קריאות הגנאי שלך לא נעימות לנו. הן לא נעימות 
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 אני מבקש לסיים ברוח חיובית.   מר גיא קלנר:

.   גב' נורית אבנר:  קריאות הגנאי שלך הן לא נעימות לנו

... גם כן לא נעימות לנו. אנחנו     :קהל מה את אומרת? 

 מתגייסים לצבא. 

 גם הם מתגייסים לצבא, דרך אגב.   מר אבי גרובר:

ן. חברת מועצה ... אתה נותן לה... זה אני לא מבי    :קהל

 מעליבה אותה ואתה נותן לה עוד לשבת פה?

סליחה, חברת מועצה, אנחנו תושבים. זה ישיבת     :קהל

 מועצה. 

 אני תושבת, אז מה?     :קהל

.     :קהל .  זו ישיבה, אין לך שום זכות.

.     :קהל .  הישיבה פתוחה.

 אין לך זכות לדבר פה. אין לך.     :קהל

נורית, אני מזהיר אותך עד   מר אבי גרובר: כאן, די. בבקשה, גיא. 

פעם ראשונה. נורית, אני מזהיר אותך, אני אוציא אותך מהישיבה. בבקשה, 

 גיא. 

 תוציא אותה החוצה.     :קהל

 אני מסתדר. גיא, דבר.   מר אבי גרובר:

תנו לי לסיים. יש נקודות לפעמים שלא צריך   מר גיא קלנר:

יכול אינסטינקטיביות אבל הן לא נדרשות במקרה שהן כבלעשות את הפעולות 

הזה. במקרה הזה, יחסי הדתיים ברמת השרון ויחסי הדתיים חילוניים ברמת 

 -השרון
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 היו, היו. היו מעולים.   מר יעקב קורצקי:

היו ויכולים להמשיך להיות נהדרים. אנחנו לא   מר גיא קלנר:

 עשייה שאינה נדרשת. צריכים לכפות עליהם פוליטיקאים ונבחרי ציבור ו

 זו דעתך.   גב' נורית אבנר:

תני לי בבקשה. ואת הפעולה שצריך לבצע מול מה   מר גיא קלנר:

שדיברנו בתחילת הישיבה, ומול כל מה שכל החדר הזה יודע שקורה, וקורה, 

צריך לעשות בלי ועדות פשרה, אלא בפעולה נחרצת, שקובעת גבולות גזרה 

צריכה להתנהל, לא דרך ועדה שעושה פשרה ברורים לאיך העיר הזאת 

מפאיניקית ידועה. ולכן, אני מבקש להסיר את הנושא הזה מסדר היום. אם 

מועצת נשים או מגוונים או כל גוף אחר שעוסק בזה, אהלן וסהלן, שימשיכו 

 לעסוק בזה. אין לנו עניין להיכנס לזה. 

.   גב' נורית אבנר: . אל תהיה שם. אתה לא חייב להיות. תקום ועדה.

 .  אם אתה וחברי האופוזיציה..

  מי בעד?  מר אבי גרובר:

 אני רוצה לדבר.   מר עידן למדן:

לא, אין דיון. לפי פקודת העיריות, מגיש הבקשה,   מר אבי גרובר:

 אם יש מישהו מתנגד, די, נגמר. 

 אנחנו רוצים להסיר את זה.   מר גיא קלנר:

 כולם צריכים לדבר. לא עכשיו כל דבר   מר אבי גרובר:

 אני רוצה להתייחס.   מר עידן למדן:

נו. כל נושא כל המועצה צריכה לדבר.   מר אבי גרובר:  די, 

אל  –אתה לא רוצה להיות חלק מהוועדה הזאת   גב' נורית אבנר:
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 תהיה. 

 זו זכות שלי להתייחס להצעה.   מר עידן למדן:

 מי שהציג, מישהו שמתנגד.   מר אבי גרובר:

 נו אז מה, היא הציגה... בסדר.   ' שירה אבין:גב

 זו הזכות שלי להגיב להצעה. יש לי זכות להגיב.   מר עידן למדן:

 נו, עידן, בקצרה.   מר אבי גרובר:

אני אשתדל להיות קצר. אני מצטרף לדברים של   מר עידן למדן:

 גיא. לדעתי, עצם ניסוח ההצעה היה בו הרבה מאוד הטעייה ועיוות בדרך

שנים, כל זמן שכב' הרב  13הצגתו. אמרתי בישיבה הקודמת, עד לפני 

חלוקות האלה ולא הגיעו אדלשטיין ז"ל היה חי, העובדה היא שלא היו המ

לטונים האלה. סגנך דיבר על קבוצה מאוד מסוימת שקיימת פה ויוצרת. אין 

פה בעיה בין דתיים וחילוניים. העובדה היא שדתיים וחילוניים וחרדים 

יושבים פה והצביעו בעד. ולמרות המילים היפות שאמרת, אנחנו גם מודעים 

ניגוד  לבעיות, כולל בנושא שאמרת שהעברת לבדיקה ולא לתלונה של 

 העניינים הלכאורי. 

 . וזה בערך המצב, בדיחה ידועה אומרת 'גמל זה סוס שתוכנן על ידי ועדה'

הרעיון פה של הוועדה. לא כתוב מהי, מיהי, מה סמכויותיה, למה היא נועדה, 

מה מטרתה, תוך כמה זמן היא תגיש המלצה או מסקנה כלשהי. יש שתי 

 הוועדה לביקורת המדינה, והוועדה לשקיפות. ועדות שאמרו את דברן. 

 מה זה קשור עכשיו?  מר אבי גרובר:

ועדות של הכנסת שדיברו על המיליונים, עשרות  7  מר עידן למדן:

 המיליונים. 

 מה זה קשור עכשיו להצעה?   מר אבי גרובר:
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שמועברים לענייני הגרעין התורני וההדתות   מר עידן למדן:

 מרו את הדברים. והתקציבים האלה. א

חבר'ה, בלי מחיאות כפיים, זה לא פה הצגת   מר אבי גרובר:

 תיאטרון, באמת. 

 ההצגה הכי טובה.   גב' נורית אבנר:

 לא צריך כפיים, זה לא קשור.   מר עידן למדן:

 כן, רק כשאני אומר משהו, תמחאו כפיים.   מר יעקב קורצקי:

 זה קרקס. קרקס, עושים פה מהמקום ה  מר אבי גרובר:

לכן, זה מוזר בעיניי שמי שלפחות הטיחה בי   מר עידן למדן:

האשמות שווא והתנצלה בפני חברת מועצה אחרת, מדברת על הסתה ועל 

 התלהמות. 

 די, היא ביקשה סליחה.   מר יעקב קורצקי:

הפגנה זה לא התלהמות. הפגנה זה זכות בסיסית   מר עידן למדן:

שאם יש מעגלים, ומעגלי שיח זה דבר מבורך. אם של תושבים. לכן אני סבור, 

יש מעגלים של בית כנסת זה, של קבוצה זו, של קבוצה אחרת, שתקיים את 

המעגלים. תזמין את מי שהיא תזמין וזה יהיה מבורך. אין פה שום מקום 

בתי כנסת, להצעת החלטה של העירייה. אין פה שום מקום. מי שרוצה, הולך ל

גלי שיח כאלה ואחרים. אדרבא, יזמינו, ייתכן שיהיו גם מי שרוצה, הולך למע

גברים שיבואו לאותו מעגל שהוקם על ידי מועצת הנשים, ויכול להיות שיהיו 

גברים שיקימו מעגל גברים, גם יכול להיות. אבל זה לא מקום של המועצה 

 להתערב בו, תודה. 
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אני לא רוצה הרבה לדבר, אבל אני חושבת   גב' שירה אבין:

בהחלט צריך להוריד את הנושא הזה, כי אנחנו רק מציתים אותו. ומעבר ש

 . את יכולה להמשיך לצחוק. -לזה, אנחנו צריכים אם יש נושאים

 אנחנו מציתים אותו? כן?  גב' נורית אבנר:

כן. את אמרת מקודם שביקשו ממך להציג את זה   גב' שירה אבין:

 תחליטי. ולפני זה אמרת שאת לא קשורה לאף אחד. אז 

 בסדר, אני לא מייצגת.  גב' נורית אבנר:

אני לא רוצה להתווכח איתך בכלל. לא דיברתי   גב' שירה אבין:

 אליך, דיברתי אל לראש העירייה. 

אני לא שייכת ולא מייצגת פה אף גרעין ושום דבר   גב' נורית אבנר:

 כזה. 

אני באה לא דיברתי אליך. אפשר לסיים את דבריי?   גב' שירה אבין:

מאוד עקרוניים, אני חושבת -ואומרת דבר אחד, אם יש דברים שהם מאוד

חברי מועצה שהם האחראים על כל מה שקורה בתוך העירייה  17שיש כאן 

הזאת, ואנחנו צריכים לדון אם יש דברים שהם כאלה. ואם יש גופים נוספים 

הגיבוי,  שפועלים ביומיום למען תהליכים כאלה ואחרים, צריך לתת להם את

 אבל אין שום מקום בכלל להעלות את זה כהצעה. 

 או שפעם נעשה הרקדה.     :קהל

 מי בעד?   מר אבי גרובר:

רציתי להתנגד להצעה של נורית, אבל גם הגיחוכים   מר יעקב קורצקי:

  -שלכם זה לא מוצא חן בעיניי. אני רציתי אפילו לצאת חזק

ות, תדבר במהות. אתה תדבר. עזוב אותך משטוי  מר גיא קלנר:

 אוהב את זה או לא אוהב את זה? 
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דתיים, זה לא היה ממש אני לא חושב שצריך ליצור   מר יעקב קורצקי:

 פה מעולם. 

 נו.   מר גיא קלנר:

אבל בגלל אותה קבוצה שירצה פה שיח, שהרבה   מר יעקב קורצקי:

  -דתיים כמו שאמרו פה, זרקו פה בחלל

 ברת איתי היום בצהריים. יעקב, די  מר גיא קלנר:

 אני עומד על מה שדיברתי.   מר יעקב קורצקי:

 אמרת את דעתך, היא החשובה.   מר גיא קלנר:

 ואמרתי אותה גם בהתחלה.   מר יעקב קורצקי:

 לך איתה.   מר גיא קלנר:

 אמרתי אותה גם בהתחלה, גיא קלנר.   מר יעקב קורצקי:

 אז לך איתה.   מר גיא קלנר:

אני גם אמרתי לך שאנחנו לא מדברים על בניין של   קורצקי: מר יעקב

 קומות.  73קומות או  43

נכון, לך איתה, עזוב עכשיו מי עצבן אותך ישיבה,   מר גיא קלנר:

 לך איתה. 

רמת השרון צריכה לקבל החלטה. יושבת פה תושבת   מר יעקב קורצקי:

מעלית ואיזה שכן  שאני מכיר אותה מגיל אפס, שהעלו איזה נושא של איזו

שלח איזה פוסט מזעזע, אז כנראה שזה כן משפיע על כאלה תושבים. אם היא 

מתכוונת לשיחה הזה, להנמיך את הלהבות בנושא הזה שלא כל איזה תושב, 

ומשהו קומות והוא כותב דברים  73שרוצים לעשות מעלית שבת בבניינים של 

 נפסיד...  מזעזעים ולשם אני אומר לכם לא ללכת, כי אנחנו
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אז יש עירייה שתטפל בזה. בשביל זה אנחנו   גב' שירה אבין:

 יושבים. 

אם לזה מתכוונת נורית, אני רוצה לברך על דברים   מר יעקב קורצקי:

 כאלה. 

... האנשים פה באופוזיציה ללבות את האש. לא   גב' נורית אבנר:

 .  ראיתי בשום מקום..

ונה שלך, אני אומר לך, הנה, אני נורית, אם זו הכו  מר יעקב קורצקי:

  -רציתי. מה אמרתי, אם זו המטרה

 ... תמשיכו את השנאה.   גב' נורית אבנר:

 אוי, נו באמת.   גב' שירה אבין:

לא מלבים את האש, עושים פעולות שרלוונטיות   מר גיא קלנר:

לשים מסיכות זה לא לעניין. נורית, בואי לא נשים את המסיכה הזאת. באמת. 

 עניין. זה לא פורים. ה

לא זה פוליטי. ההצבעה שלכם היא אך ורק   מר אבי גרובר:

 פוליטית. 

 אתה עושה פוליטיקה.  מר גיא קלנר:

 מי בעד?   מר אבי גרובר:

 אנחנו לא בעד, רוצים להסיר את זה מסדר היום.   מר גיא קלנר:

 מי בעד ההצעה של נורית?   מר אבי גרובר:

 מבקשים להסיר את זה מסדר היום.  אנחנו  מר גיא קלנר:

 מבקשים להסיר את זה מסדר היום.   מר עידן למדן:

סליחה, מיכה, אנחנו מבקשים לדעת אם אפשר   מר גיא קלנר:
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לעשות הצבעה להסרה מסדר היום, כשיש נושא לסדר היום. לא להתנגד, 

 להסיר מסדר היום. 

.   מר אבי גרובר: .  מצביעים בעד ההצעה.

 ... בעד ונגד.   :בלום עו"ד מיכה

 אפשר להסיר.  מר אהרון אלמוג אסולין:

 אפשר להסיר.   מר גיא קלנר:

.   מר אבי גרובר: .  מי בעד ההצעה ומי נגד ההצעה. אם היא לא.

 )מדברים ביחד( 

אנחנו נפעל להקמת ועדה שתפעל לגישור. בין   מר אבי גרובר:

 השאר זה זה. 

 ו אחר. מעגל נשים זה משה  מר גיא קלנר:

 מי בעד ההצעה של נורית?   מר אבי גרובר:

נורית.   מר יעקב קורצקי:  אני עם 

 . מי נגד? 4  מר אבי גרובר:

 יעקב, תוריד, אתה לא יכול להצביע פעמיים.   מר גיא קלנר:

. תודה רבה, ההצעה לא עברה. מוחאים כפיים 5  מר אבי גרובר:

 לזה שאין הידברות בין הדתיים לחילונים. 

 מה השמחה?   גב' נורית אבנר:

לא. מוחאים כפיים כי לא שמתם את המסיכות, זה   מר גיא קלנר:

 למה. 

.   גב' נורית אבנר: .  ... שנאה בעיר.
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נורית,   מר גיא קלנר: נו  .. די. די,   די. די, ראינו אותך.

נורית. די, הכל פוליטיקה.   מר אבי גרובר:  נורית, 

 גדולה? מה השמחה ה  גב' נורית אבנר:

לא התקבלה ברוב  7.8.02הצעה לסדר של נורית אבנר מיום : 701מס'  החלטה

 קולות. 

 

 ..731אישור תבחינים לתמיכות  .6

 

יאללה, בואו נתחיל את הישיבה באמת. סעיף הבא   מר אבי גרובר:

. אני כבר מתנצל מראש, .731אישור תבחינים לתמיכות לשנת  –בסדר היום 

בחו"ל, משהו מקצועי, והוא לא היה יכול להגיע, במסגרת גזבר העירייה נמצא 

עבודתו איזשהו משהו. אנחנו היינו אמורים לדון על זה בישיבה הקודמת. 

לבקשתו של חבר המועצה אהרון אלמוג אסולין אנחנו דחינו את הדיון הזה 

, אנחנו נדרשים .731לישיבה הזאת. אם אנחנו רוצים שזה יחול לתמיכות של 

. החומר נמצא בפניכם. אני יכול להגיד 1.3.15-זה פה במועצה עד הלאשר את 

ינו לעומת השנה שעברה. למשל, אחד הדברים שיש פה כמה שינויים שעש

בתחום של הספורט, היה מקודם עיוות מסוים של קבוצות בליגה הראשונה 

והשנייה קיבלו את אותו ניקוד. אנחנו עכשיו עושים סדר בדבר הזה. קבוצת 

ראשונה תקבל יותר ניקוד מקבוצה שנמצאת בליגה השנייה. הכנסנו פה ליגה 

בנושא של בעלי חיים שאנחנו יכולים. עמותות שפעילות בנושא של חינוך 

והדרכה, ועוד הרבה מאוד דברים. אנחנו נוכל לתת להם גם כן תמיכה. לא רק 

ו הנושא של העיקור והסירוס. זאת אומרת, העמותות האלה יוכלו לעזור לנ

 בנושא של חינוך, בנושאים אחרים. 
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בגדול עשינו פה סדר באמת בנושא של התמיכות. נושא מסודר עכשיו, מאוד 

ברור כרגע. גם הכנסנו בתחום החינוך, בתחום התרבות. גם כן יש עכשיו יותר 

ברור איך נותנים תמיכות והכל. בדקנו מספר הערות שהיו. אנחנו סבורים 

 הטוב ביותר. אם יש הערות. כן, אהרון?  שהנוסח הנוכחי הוא הנוסח

אם אתה מעלה את הנייר הזה של גידי להצבעה,  מר אהרון אלמוג אסולין:

 הוא לא עובר. אני אומר לך את זה באחריות. 

 אז לא יעבור. אתה לא מאיים עליי.   מר אבי גרובר:

.  מר אהרון אלמוג אסולין:  לא, אני לא מאיים. אני נותן לך נתון

'לא עובר'  י גרובר:מר אב   -הסגנון הזה של 

 שעות עם גידי והצוות שלו, העלינו הערות.  0ישבתי  מר אהרון אלמוג אסולין:

 הם לא קיבלו את ההערות שלך.   מר אבי גרובר:

מכלל ההערות שלי, אולי אחת נכנסה, כל השאר  מר אהרון אלמוג אסולין:

 נדחו. 

ות שלך בכלל אמרו בעצמן זה לא נכון. רוב ההער  מר אבי גרובר:

 שלא בטוח שזה צריך לבוא לידי ביטוי בקריטריונים. 

אז אני מוכן לחזור על כל ההערות שלי בפורום  מר אהרון אלמוג אסולין:

 סעיף. -הזה, סעיף

.   מר אבי גרובר:  אתה רוצה נעבור עליהן, נעבור עליהן

 סעיף, אוקיי. -סעיף מר אהרון אלמוג אסולין:

 נו, למשל.   בר:מר אבי גרו

 בוא נתחיל.  מר אהרון אלמוג אסולין:

קודם כל, במסגרת של הערות כלליות נאמר, וזה   מר אבי גרובר:
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  -היה מקובל על גידי, אני לא מבין למה הוא לא העביר לך את זה או

 הוא העביר הכל וישבתי איתו בצורה מפורטת.   מר אבי גרובר:

אני חושב שצריך להיכנס עיקרון, שכל אוקיי.  מר אהרון אלמוג אסולין:

פעילות שהעירייה שיכולה לבצע בכוחות עצמה, היא תעשה תמיד בעדיפות על 

לעמותות במקום הוצאת מכרז כדין. זה כלל  ידי העירייה, ולא תינתן תמיכה

שמכניס לך דרך הדלת האחורית כל מיני עמותות. ואני אומר את זה מיד. כל 

ים, שצמצמתם תקציבים מווטרינר העירייה כדי אותן עמותות של בעלי חי

יודע לעשות את זה לבד, ואם אני  לתת להם כספים, כשהווטרינר אומר 'אני 

לא יודע לעשות את זה לבד, אני יודע לעשות את זה יותר זול באמצעות 

 .  מכרזים'

 אתה עכשיו הדובר של הווטרינר כאילו?  מר אבי גרובר:

 לא, אני מדבר על קריטריונים.  לא, מר אהרון אלמוג אסולין:

 הווטרינר הלך אליך וביקש שאתה זה?   מר אבי גרובר:

ל מר אהרון אלמוג אסולין: א, לא. הוא לא בא אליי. הוא היה בדיון לא, 

 בוועדת ביקורת והוא העלה את הטענה הזאת. 

 שירלי, תתייחסי לנושא של הווטרינר.   מר אבי גרובר:

 הנושא הוא לא הווטרינר.  מר אהרון אלמוג אסולין:

אבל העלית את הווטרינר, בוא נענה על הווטרינר   מר אבי גרובר:

 לדוגמא. 

אני מעלה אבל טענה הרבה יותר כוללת, נתתי  מר אהרון אלמוג אסולין:

 דוגמא של הווטרינר. 

 דוגמא לא טובה.  גב' שירלי פאר יגרמן:
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 לא משנה כרגע מה.  מר אהרון אלמוג אסולין:

 זה כן משנה, זה כל העניין. זה מאוד משנה.   אבי גרובר: מר

 ואם היא לא טובה, עדיין העיקרון נכון.  מר אהרון אלמוג אסולין:

 זו שיטה.   מר יעקב קורצקי:

אם הדוגמא היא לא טובה, עדיין העיקרון צריך  מר אהרון אלמוג אסולין:

 להיות כתוב כאן. 

אז תחליף דוגמא. כי זאת לא דוגמא,  יכול להיות, גב' שירלי פאר יגרמן:

 חבל. 

אני לא נותן דוגמא, אוקיי? בואי נשאיר את זה  מר אהרון אלמוג אסולין:

ברמה של העיקרון. כל פעילות שהעירייה יכולה לבצע בכוחות עצמה, היא 

תעשה תמיד בעדיפות על ידי העירייה, ולא תינתן תמיכה לעמותות במקום 

ושב שזה כלל של מינהל תקין שחייב להיכנס. הוא אני חהוצאת מכרז כדין. 

יודע. אני חושב  לא נכנס. למה הוא לא נכנס? אתה עצרת, הוא עצר את זה, לא 

 שזה חייב להיכנס כאן. את רוצה להתייחס? אני מוכן לשמוע.

 אתה רוצה שאני אתייחס על הווטרינר?  גב' שירלי פאר יגרמן:

 ס לווטרינר. לא, היא רצתה להתייח  מר גיא קלנר:

 לא, אני לא רוצה התייחסות לווטרינר.  מר אהרון אלמוג אסולין:

אם אתה מוריד את ההערה, אם אתה מוריד את  גב' שירלי פאר יגרמן:

 ..  הדוגמא.

 לא, אני מבקש שתתייחסי לווטרינר.   מר אבי גרובר:

 אני נשאר ברמה הכוללנית של הערה עקרונית.  מר אהרון אלמוג אסולין:
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בימים אלו אמור להישלח לך מסמך מסכם אחרי  ב' שירלי פאר יגרמן:ג

 חודשים לחוסר תפקוד מחלקת הווטרינריה בעיר.  7-שנה ו

 אליי?  מר אהרון אלמוג אסולין:

 כן.  גב' שירלי פאר יגרמן:

 בתור מה בדיוק?  מר אהרון אלמוג אסולין:

יו"ר ועדת  ואני גם דיווחתי לך על זה בתור גב' שירלי פאר יגרמן:

 הביקורת, שאני  חלוקה. 

שלחו את זה למבקר, מה אתם שולחים את זה  מר אהרון אלמוג אסולין:

 אליי? 

יו"ר הוועדה לתיקון ליקויים. גב' שירלי פאר יגרמן:  אתה 

 שהמבקר ישים לי דו"ח.  מר אהרון אלמוג אסולין:

מרת שגם ואחד מהדברים, אני גם שוחחתי איתך וא גב' שירלי פאר יגרמן:

 אתה תקצה לזה באחת מהוועדות הבאות זמן. 

 ולא קרה כלום בינתיים.  מר אהרון אלמוג אסולין:

מהסיבה הפשוטה שיש פער אדיר בין מה שנאמר  גב' שירלי פאר יגרמן:

בוועדת הביקורת, בוועדה לתיקון ליקויים שאתה יושב בראשה, לבין מה 

ו מחפשים מוצא, דרך, או שקורה בפועל. והסיבה, הסיבה היחידה שאנחנ

עמותות או חברות אחרות או בתי חולים וטרינריים, כי אצלנו הדברים לא 

חודשים שאני קוראת עוד פעם ועוד פעם לבעל  7-מתפקדים. ואחרי שנה ו

 עלמקצוע, רופא במקצועו, ועוד פעם אומרת לו בדיוק מה הוא מחויב לעשות 

י כמנכ"לית העירייה, צריכה פי דין וחוק וזה לא קורה, אני חושבת שאנ

 לעשות מעשה. 

מצוין. עדיין, העיקרון הזה הוא מחויב המציאות,  מר אהרון אלמוג אסולין:
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 .  כי הוא מינהל תקין

.   מר אבי גרובר:  לא נכון

למה ברעננה אפשר לעשות את זה? למה בהרצליה  גב' שירלי פאר יגרמן:

 אפשר לעשותא תז ה? 

ל  מר אבי גרובר:  א מינהל תקין. מה זה מינהל תקין? זה ממש 

 למה בתל אביב אפשר לעשות  את זה?  גב' שירלי פאר יגרמן:

אם יש לך חשד לעבירה, תבוא ותדבר על העבירה.   מר אבי גרובר:

אבל מה זה מינהל תקין? אתה כל הזמן מנפנף פה כאילו באיזה חשדות 

ילים בכל הארץ, חיות, זה גופים שפע SOSלמינהל תקין. הגופים האלה של 

והם נותנים הרבה מעבר לעיקור וסירוס. שדרך אגב, גם העיקור והסירוס לא 

קורים על ידי העירייה. לא ווטרינר העירייה הולך תופס חתולים וקושר כמו 

 שקושרים. 

נכון. הוא מתקשר עם גורמים נוספים במחיר יותר  גב' שירלי פאר יגרמן:

 יקר. 

. ואני אומר לך מכרז ועושה אותםהוא יוצא ל  מר אבי גרובר:

  -שהפעילות הזאת מבוצעת לצערנו

 אז לכו על היותר זול.  מר אהרון אלמוג אסולין:

למשל בפעילות הזאת של הווטרינר, ברמת השרון   מר אבי גרובר:

נוצרת יותר ויותר בעיה, ואנחנו חייבים להתמודד איתה. וכרגע אנחנו 

ים, דרך הנושא הזה, דרך גופים כאלה מתמודדים איתה, וזה גם קורה לפעמ

 שנותנים שירות הרבה יותר טוב. מה לעשות? 

  -רגע, אז מה אתה רוצה לומר? אם ראש מחלקת  מר גיא קלנר:
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 לא, לא, לא.  גב' שירלי פאר יגרמן:

 סליחה, אני מבקש את זכות הדיבור.   מר גיא קלנר:

 משהו.  סליחה, אני רק רוצה להוסיף גב' שירלי פאר יגרמן:

 –סליחה, אני מבקש את זכות הדיבור כרגע. אחד   מר גיא קלנר:

 לא נראה לי שמדברים בשמו של אדם שלא נמצא פה. 

 אתם גררתם את הדיון.   מר אבי גרובר:

 אני לא מדברת.  גב' שירלי פאר יגרמן:

לא, לא. הוא ככה או לא ככה, הוא עובד עירייה.   מר גיא קלנר:

 על אנשי החינוך, תגוננו עליו, זה דבר ראשון.  כמו שאתם מגוננים

.  גב' שירלי פאר יגרמן:  אני לא מדברת על בן אדם ספציפי

 אתם כן.   מר גיא קלנר:

 אני מדברת על המחלקה.  גב' שירלי פאר יגרמן:

ניתנו פה התשובות ונאמרו הדברים והולכים איתנו   מר אבי גרובר:

 עכשיו מלחמה... 

 –ר שני, אהרון העלה סוגיה עקרונית, שאומרת דב  מר גיא קלנר:

עיריית רמת השרון צריכה לתת את שירותיה בכליה היא. מה רוצה לומר? 

מחר בבוקר, ראש מחלקת הגינון, סתם כדוגמא, לא עושה את עבודתו נאמנה, 

 את מביאה גופים פרטיים שיעסקו בגינון של רמת השרון? 

 לא, לא.  גב' שירלי פאר יגרמן:

 לא.   יא קלנר:מר ג

גינון?   מר אבי גרובר:  יכול להיות. יכול להיות. יש פה סעיף 

בכל סעיף אחר. תתקן את המערכת שלך ואל תביא   מר גיא קלנר:



ן  עיריית רמת השרו

 7202.4.6מיום  ,04פרטיכל מליאה מן המניין מס' 

 .. 

 גופים חיצוניים. 

 אני רוצה לענות.   מר אבי גרובר:

בפרוטוקול של ועדת הביקורת זה כתוב. אתם  גב' שירלי פאר יגרמן:

יודעים גם את זה. קול, זה גם כתוב אחד לאחד. קראתם גם את הפרוטו אתם 

יודע את זה.  יודע, זה נורא יפה להיתמם. אתה   אז אתה 

 העיקרון נכון.   מר גיא קלנר:

 אבל אתה יודע את זה, כי אתה ישבת בוועדה.  גב' שירלי פאר יגרמן:

 לא, בוועדה הזו לא הייתי.   מר גיא קלנר:

ת פרוטוקול. כתוב מילה במילה אז קיבל גב' שירלי פאר יגרמן:

 בפרוטוקול. צר לי, אמרתי, דוגמא לא טובה. 

 אז הדוגמא לא טובה, אבל הוא דיבר על עיקרון.   מר גיא קלנר:

אבל זו הדוגמא, אין עוד דוגמאות. לא צריך פה   מר אבי גרובר:

ללכת. אתם אלופים בלתת איזה משפטים כאלה נורא יפים, שעכשיו אתם 

.  ן החוק והצדקאבירי שלטו  והמינהל התקין

ק. אם המערכת לא קשור לאבירי שלטון החוק והצד  מר גיא קלנר:

 שלך לא תקינה, תתקן אותה. אז מה, אתה מביא לה...? מה ההיגיון בזה? 

יש פה בתוך הקריטריונים בצורה מאוד ברורה   מר אבי גרובר:

נו אומרים בצורה לאיפה נותנים את הכסף ולאיפה לא נותנים את הכסף. אנח

מאוד מפורשת... טיפול בבעלי החיים, אנחנו מעוניינים לתת תמיכות לגופים 

חיצוניים שפעילים בנושא הזה של בעלי החיים. אני אומר לך, שיחד עם 

החבר'ה האלה, ואתה גם אני בטוח מכיר חלק מהפעילות שם וחלק מהנשים 

אותו מכל הלב, הן  , זה משהו שעושות74/5האלה שמסתובבות ברמת השרון 

לא לוקחות לעצמן שקל. עושים פה כאילו מינהל תקין. הרי בתמיכה בגוף 
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כזה, זה מפוקח על ידי רואה חשבון, זה לא שזה כאילו חור שחור שבחור 

השחור זה קורים הדברים הנוראיים. הגופים האלה מבוקרים הרבה פעמים 

 הרבה יותר ממה שמבוקרת חברה חיצונית. 

 הוא דיבר על עיקרון.   ר:מר גיא קלנ

אבל אני גם מדבר על עיקרון, אני גם מדבר על   מר אבי גרובר:

עיקרון. עמותה כזאת מגישה את הדו"חות הכספיים שלה, בודקים על מה 

יוצא הכסף. הם צריכים ממש להביא קבלות על כל פעולה כזאת שהם עושים. 

נושא הזה, אני מבקש אנחנו לא סתם הולכים להגיד את זה. אני אומר לך, ב

, יש פה בנות, שעושות עבודות קודש, והן רוצות לעשות .731מכם, זה לשנת 

 יותר. 

 אבל זה לא רק ההערה הזאת.  מר גיא קלנר:

אתם תפילו את הקריטריונים. הרי רק בתחום הזה   מר אבי גרובר:

יש את הדברים האלה. בוא, רק בתחום הזה למעשה אנחנו מבקשים לפעול 

חיות או כל גוף אחר שיימצא ראוי, לעשות  SOSעות הגוף הזה שנקרא באמצ

את התמיכה הזאת. זה לא קורה בתחומים אחרים. מה זה בחינוך? הרי גם 

 בחינוך אנחנו מבקשים להעשיר. 

 מי אמר חינוך?   גב' שירה אבין:

הרי יש פה גם תמיכות לחינוך. הרי איפה זה יכול   מר אבי גרובר:

 יכול להיות בגינון. אין פה עמותה למען הפרח.  להיות? זה לא

  -נתתי דוגמא של הגינון ברמה של  מר גיא קלנר:

אבל אתה אומר את זה, ואז אנשים שומעים   מר אבי גרובר:

 ואומרים מחר כל הגינון ייעשה בעמותות דרך התמיכות. זה לא קורה. 

 אבל יש עיקרון.   מר גיא קלנר:
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ות מאוד קונקרטיות באיזה תחומים יש תמיכ  מר אבי גרובר:

 מאוד ברור. -נותנים תמיכות. זה מאוד

., אתה נותן במוסדות חינוך, עמותות  גב' שירלי פאר יגרמן: אתה נותן ב..

 לקשיש, שיקום, תנועות נוער. 

יודע מה. יש   מר אבי גרובר: אין פה איזה תחומים אפורים שלא 

ת, לאן הולך הכסף, מה הדו"חות גוף מה הפעילו-רו"ח בועז גזית, בודק גוף

הכספיים שלהם, אישור מינהל תקין, כל הדברים האלה. יש המון  פיקוח על 

הגופים האלה. בואו, אתם נותנים פה איזשהו משפט קטגורי שהוא על פניו 

נורא יפה, ואני אומר לכם שאתם שופכים את התינוק עם המים. תצביעו -נורא

יקבלו פחות כסף. הן יכולות לקבל מחר  נגד הקריטריונים, מחר לבנות הן

יותר ניקוד. הן בליגת העל, מגיע להן לקבל יותר ניקוד מקבוצת הכדורגל 

שנייה ועשה שליגה ראשונה וליגה  בנים שמישהו פעם רצה פה לעזור להם 

אותו ניקוד. אז חבר'ה, אתם רוצים להצביע נגד? תבינו מה המשמעויות של 

 פה לפגוע באנשים טובים שעושים עבודה יפה. הדברים האלה. אתם הולכים 

לא, אבל אפשר גם להצביע על מסמך שאפשר  מר אהרון אלמוג אסולין:

  -להסכים עליו. והמשמעות ש

אבל אהרון, זה לא יכול להיות שאתה יושב ואתה   מר אבי גרובר:

. זה לא  אומר 'אם אתם לא עושים בדיוק מה שאני רוצה, אני אהרוג את זה'

להיות. אתה לא לבד. עזוב את זה שאתה לא חבר בכלל בוועדה, והוועדה יכול 

שהצביעה על זה, הצביעה על זה, גם אתה וגם מרק מימוני הצביע. ואז אתה 

מבקש לעצמך, והפכת להיות סוג של כאילו הקיסר, הקיסר דן, ואז הוא מודיע 

 אין.  –

 אז מה, אתה הקיסר? רגע, רק רגע.   ד"ר איריס קלקא:

אתה שומע את עצמך, תגיד לי? פשוט לא שומע את  אהרון אלמוג אסולין: מר
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 עצמך. 

.   מר אבי גרובר: 'זה לא יעבור'   .  תראי איזה דיון

 אתה מביא מסמך, אני לא מבינה.   ד"ר איריס קלקא:

יושב היועץ המשפטי, יושב הגזבר, יושבת מנכ"לית   מר אבי גרובר:

 העירייה. 

 אתה לא שומע את עצמך, תאמין לי.  ן:מר אהרון אלמוג אסולי

 ... רויטל, היא יותר את החומר.   מר יעקב קורצקי:

 אני הראשונה שאדבר בעד רויטל.   גב' שירה אבין:

 אני זוכר. היא שוחה גם בחומר.   מר יעקב קורצקי:

 אין קשר. הגזבר ישב עם אהרון שעות.   גב' שירה אבין:

ו  מר אבי גרובר:  -אמרונכון. וישבו, 

.   גב' שירה אבין:  בואו נשמע אותו

 סעיף. -שעות ישבתי איתו, עברנו סעיף 0 מר אהרון אלמוג אסולין:

 ... 1.3-הוא לא יכול לבוא. ואם עד ה  מר אבי גרובר:

 אז מביאים את זה בדיון שהגזבר איננו?   גב' שירה אבין:

לצות נכון, הוא שמע אותך והוא עומד מאחורי ההמ  מר אבי גרובר:

 האלה. 

 )מדברים ביחד( 

 תנו לאיריס לדבר. חברת המועצה.   מר גיא קלנר:

.   ד"ר איריס קלקא: קיבלנו מסמך, אין ציפייה שכל התיקונים יתקבלו

אבל לא ייתכן שאנחנו נבלע את הכל כמות שהוא, ללא כל יכולת להשפיע. זה 
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 לא ייתכן. 

נו דיונים, הופץ יש לכם ועדה, הייתה ועדה. קיימ  מר אבי גרובר:

 לחברי הוועדה, רק מרק הגיע, נכנס לחדר. 

נכון, כי קבעתם את הישיבה בדיוק שיש ועדת   גב' שירה אבין:

 משנה להיתרים. מה לעשות? תסתכלו על מה שאתם קובעים פה. 

 נו, ולא יכולתם להביא הערות?   מר אבי גרובר:

ל  גב' שירה אבין:  , מה לעשות? 7-לא יכולה להתחלק 

  -עלו כאן בשולחן נושאים נניח  ד"ר איריס קלקא:

למיטב זכרוני ועדת ההיתרים נקבעה אחרי הוועדה.   מר אבי גרובר:

 הייתה איזו ועדה שנדחתה או משהו. 

פעמים את  13לא נדחתה בגללי. אתם דחיתם   גב' שירה אבין:

 הוועדה. 

 ועדת היתרים? אני לא דוחה ועדת היתרים.   מר אבי גרובר:

 לא ועדת היתרים, ועדת משנה לתמיכות.   גב' שירה אבין:

עלו במשך הזמן נושאים ומה אם יש רקע פלילי   ד"ר איריס קלקא:

 לאנשים שקשורים לעמותה. 

 תמיד יהיו עוד הערות.   מר אבי גרובר:

 רגע, אל תעצור אותי. מה זה? אני לא עוצרת אותך   ד"ר איריס קלקא:

אומרת? יש חוק. מי שיש רקע פלילי  מה זאת  מר אבי גרובר:

 .  לעמותה.

אתה ראשון בין שווים. כל פעם שאני ביקשתי איזה   ד"ר איריס קלקא:

שהם מסמכים, תמיד אמרו לי שזה באמת נמצא אצל הגורם החיצוני. מעולם 
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פניך דרך אגב, לקבל איזשהו מסמך. וסליחה אם אני אני לא הצלחתי, וגם ל

ימת. אין במסמך הזה שום דבר לגבי סנקציות כלשהן נכנסת לדבריך כי לא סי

של הפסקת מכרז, אין שום דבר לגבי העניין של הסנקציות. אין דבר באמת 

לגבי שקיפות שיהיה באתר את המסמכים לנושא שכל תושב יכול לראות את 

כל המסמכים. לנושא של איכות הסביבה, שבדו"ח המקסים שפורסם לתושב, 

יכות הסביבה, בינתיים לא בנושא של הבריאות, לא רק שיש חזון בנושא של א

זה, ואני יכולה להגיד, עכשיו כשיצאתי, וגם לפני זה, אני בדקתי. בנושאים 

כאלה כמו בריאות או דברים, יש פירוט. והפירוט הזה הולך כדלקמן: אם 

למשל זה איכות הסביבה, זה כולל שימור טבע עירוני, חיסכון במים ובחשמל, 

 1333%נושאים, אז זה  0מתוך  7-ושאים. אם היה והבקשה היא רק לנ 0-4-ו

 . וכך לגבי הגורמים האחרים. 0גורמים ולא בין  7של הנושא מתחלק בין 

 מישהו הצליח להבין?   מר אבי גרובר:

אני מניחה שזה הכל לפרוטוקול. זה לא יהיה עוד   ד"ר איריס קלקא:

עץ המשפטי יבדוק את הנושא. פה הרבה. לגבי הנושא, פשוט אני רוצה שהיו

יש כאן מצוקה, עניים. אני לא יודעת איך מבדילים בין אנשים במצוקה 

לאנשים עניים, שזה בסדר. אני מניחה שיש איזה הגדרות אופרטיביות לעניין 

יש פה עמותות לסיוע לאוכלוסיות חלשות ונזקקות, לא יודעת מה הזה. 

רייה. קם למשפחות במצוקה, לא ההבדל. לא לאלוהים הפתרונים אלא לעי

 יודעת מה ההבדל. 

 יש הבדלים, זה עמותות שונות.  גב' שירלי פאר יגרמן:

 העמותות הן שונות, אבל מה ההגדרה.   ד"ר איריס קלקא:

גם האנשים שונים, את יכולה לדבר עם ראש אגף  גב' שירלי פאר יגרמן:

 הרווחה. 
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ולה להיות במצוקה בלי כן, אני מניחה שאני יכ  ד"ר איריס קלקא:

להיות ענייה, אני מניחה. בכל אופן, ממה שאני יודעת, חוק מאגרי המידע לא 

מאפשר להוציא מידע מהעירייה, מידע שמי, מחוץ לעירייה. אז כדאי להיזהר 

 בנושא הזה. אסור להוציא מידע שמי. 

אנחנו יודעים, יש את פקודת הבזק וחוק הספאם  גב' שירלי פאר יגרמן:

 וק מאגרי המידע. וח

  -בסדר, אז רק  ד"ר איריס קלקא:

 מה זה קשור אבל לתמיכות?  גב' שירלי פאר יגרמן:

 לא, הרי מאיפה העמותות האלה ידעו מי נזקק?   ד"ר איריס קלקא:

 מה זאת אומרת?  גב' שירלי פאר יגרמן:

יודעות מי נזקק?   ד"ר איריס קלקא:  איך הן 

יש אנשי מקצוע שיודעים לעשות את  בואו, באמת,  מר אבי גרובר:

 זה. 

 מה זה 'בואו, באמת', כאילו מה אתה מזלזל?   ד"ר איריס קלקא:

..  לא כותבים את   מר אבי גרובר: כי זה לא כותבים בקריטריונים.

 זה ככה. 

 אתה לא נותן פר, אתה נותן פר עמותה.  גב' שירלי פאר יגרמן:

תה צריך לתמוך במישהו. מה אבל בסופו של דבר א  ד"ר איריס קלקא:

 יש? מה קרה? 

 בשביל זה מלווה אותך רו"ח.  גב' שירלי פאר יגרמן:

 אהרון, אתה היית באמצע. אתה רוצה לעבור?   מר אבי גרובר:

 רק התחלתי.  מר אהרון אלמוג אסולין:
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 רק רגע, למה? מה קרה?   ד"ר איריס קלקא:

 אמשיך.  אני רק התחלתי, אני מר אהרון אלמוג אסולין:

אהרון, יש זמר טוב היום ברמת השרון. הם רוצים   מר יעקב קורצקי:

 ללכת, הציבור. 

.     :קהל  אהרון, תקצר. בחייאת אהרון, משה פרץ מחכה לנו

 תראו חבר'ה, אפשר לעשות מהדבר הזה בדיחה.  מר אהרון אלמוג אסולין:

 זה ממש לא בדיחה.  מר אבי גרובר:

אבל אני אומר לכם, גם לי יש דברים לעשות,  :מר אהרון אלמוג אסולין

שעות לשבת עם הגזבר כדי לנסות לקדם את העניין הזה בבקשה  0ומצאתי 

אישית שלי. אז נכון שאני לא חבר בוועדת תמיכות, אני לא יכול להיות חבר 

עם בכל הוועדות. אבל אם נושא הוא קרוב ללבך, אתה נרתם לו. ישבתי 

סעיף. הדבר הזה, כשאני -ת ועם גידי. עברנו סעיףאפרת, עם רויטל פעם אח

אומר שהוא לא יכול לעבור ככה, אני אומר את זה בכאב, כי אני ביקשתי 

שנעשה מסמך שנוכל להעביר אותו. ואני חושב שאם אנחנו בהידברות מגיעים 

צודק, אבל  133%-להסכמות, יכול להיות שאני לא אצא עם כל ההערות שלי ב

  -להיות בוודאי שלא יכול

  -בוא, נו מה ההערות שלך? בוא נעבור שנייה  מר אבי גרובר:

בוודאי שלא יכול להיות שדוחים לי את כל  מר אהרון אלמוג אסולין:

 ההערות. 

 אפשר לנסות לעבור מהר על ההערות? הלאה.   מר אבי גרובר:

אני אגיד לך מה כל ההערות. דיברה איריס קלקא  מר אהרון אלמוג אסולין:

ככל שיידרש לכך על ידי העירייה, המוסד מתחייב  – 17ל סנקציות. סעיף ע

לציין ולאזכר את דבר קבלת התמיכה מאת העירייה בפרסום ו/או פעילות 
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אשר יצאו אל הפועל. ביקשתי להוסיף משפט אחד, שנוהלית הוא מייצר סוג 

יף של הרתעה, ואני לא רוצה להיות שוטר של אף אחד. אז מה שביקשתי להוס

גוף שמקבל תמיכת עירייה ולא יפרסם זאת, תיגרע ממנו התמיכה  –הוא נגנז 

 שנה אחרי זה. 

איך למשל? אחרי כל סל היא תצעק 'תודה   מר אבי גרובר:

 לעירייה'? 

לא, לא. אבל אם מישהו מקבל תמיכה מהעירייה,  מר אהרון אלמוג אסולין:

אם אני לא טועה,  34/7336ומחויב על פי הנוהל הזה, על פי חוזר מנכ"ל 

מחויב בפרסום, אז הוא יפרסם. כל מה שביקשתי להוסיף, זה שאם הוא לא 

  -יפרסם

 . 34/7336  :עו"ד מיכה בלום

זה מה שאמרתי. וכל מה שביקשתי להוסיף, שוב  מר אהרון אלמוג אסולין:

 במסגרת של מינהל תקין, סוג של הרתעה. 

יודע מה זה אומ  מר אבי גרובר:  ר לפרסם. איך לפרסם? אני לא 

 אבל החוק מחייב אותו לפרסם.   מר רפאל בראל:

.   מר אבי גרובר: . .  אבל הם מפרסמים, זה גם מפורסם. אני לא מבין

 לא.  מר אהרון אלמוג אסולין:

 מן משפט כללי כזה. מה זה אומר 'הוא יפרסם'?   מר אבי גרובר:

 אהרון לא המציא את זה.   ד"ר איריס קלקא:

.  רון אלמוג אסולין:מר אה .  לא אני אמרתי את זה, זה.

אני לא רואה את זה במיילים שלך. אני מחזיקה  גב' שירלי פאר יגרמן:

 המיילים שלך.  7את 
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 לא, הוא אמר את זה.   מר אבי גרובר:

אני לא ישבתי במיילים ולא כתבתי מיילים. ישבתי  מר אהרון אלמוג אסולין:

 איתו. 

 לגידי בהתכתבות.  :גב' שירלי פאר יגרמן

גידי כתב מה שכתב, אני לא אחראי למה שהוא  מר אהרון אלמוג אסולין:

 כתב. 

גם גידי אמר לי את זה. עוד  זה נאמר איפה שהוא.  מר אבי גרובר:

 פעם, מה זה אומר 'הוא יפרסם?', איך הוא יפרסם? איך הבנות יפרסמו?

 אבי, תעשה לי טובה.  מר אהרון אלמוג אסולין:

 תשאל את מנכ"ל משרד הפנים, הוא יגיד לך.   רפאל בראל: מר

תשאל את מנכ"ל משרד הפנים, אני לא יודע לענות  מר אהרון אלמוג אסולין:

 על זה. 

היו פה קריטריונים, הם אושרו על ידי משרד   מר אבי גרובר:

ישללו לו. אני לא יודע  –הפנים, לא הייתה שם אמירה כזאת שמי שלא יפרסם 

מה זה אומר הוא יפרסם. זו מין אמירה כזאת שהיא נורא כללית. איך  בדיוק

 הבנות יפרסמו. 

לא כתוב שישללו לו, אבל כתוב שהוא מחויב   מר רפאל בראל:

 לפרסם. 

 אז הוא יחויב. מה לעשות?  מר אבי גרובר:

כן. אני אגיד לך מה המשמעות של לפרסם. אני  מר אהרון אלמוג אסולין:

ושות לפורים. קיבלתי, אני עמותה נתמכת על ידי העירייה. עכשיו מחלק תחפ

, מקבל תחפושת, 13עד  7כל ילד מגיל  –אני עומד בדוכן במרכז העיר ואומר 

תרומה של העמותה ועיריית רמת השרון. אם אני לא עושה את זה, בשנה 
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הבאה אני לא אקבל תמיכה. זה כל מה שכתוב בסעיף הזה. החוק מחייב כל 

  -סם את זה שהיא מקבלתעמותה לפר

 זה מופיע בדו"ח הכספי של העמותה.   מר אבי גרובר:

 לא, זה לא פרסום.  מר אהרון אלמוג אסולין:

אומר לך אמיתי, כל משחק צריך להיות שלט גדול   מר אבי גרובר:

 של העירייה 'תודה לעירייה'? 

יודע.  מר אהרון אלמוג אסולין:  אני לא 

 ריע לך, אבי? מה מפ  ד"ר איריס קלקא:

'כן, כן,   מר אבי גרובר: אני ברמת העיקרון להיות זה שאומר פה 

איזה יופי, בכל מקום'. לא רק את העירייה, גם של ראש העירייה, כי ראש 

 העירייה הוביל את זה. 

 לא, לא, יש את השם של סגן ראש העירייה.   מר עידן למדן:

 , סגן ראש העירייה. הוא עושה את זה לבד מר אהרון אלמוג אסולין:

משפטים שאין להם מה זה אומר המשמעות  להכניס  מר אבי גרובר:

האופרטיבית, אני לא יודע. מה זה אומר? מה הם יצטרכו לעשות כדי לעמוד 

 בתנאי הזה? 

 תשאל את מנכ"ל משרד הפנים.  מר אהרון אלמוג אסולין:

 אני אשאל אותו. מה שהוא יגיד, בסדר?   מר אבי גרובר:

 מה שהוא יגיד, זה בסדר.  מר אהרון אלמוג אסולין:

 סבבה.  מר אבי גרובר:

 אני להוסיף את התוספת הזאת.  מר אהרון אלמוג אסולין:
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אני אשב איתו ואני  אני לא יודע מה הנוסח.  מר אבי גרובר:

 אבדוק. 

אבל הנוסח גידי כתב לך, לא אני. גידי כתב לך את  מר אהרון אלמוג אסולין:

 . הנוסח

 אל תגיד לי מה גידי כתב.   מר אבי גרובר:

 אבל אני מחזיק את מה שגידי נתן לך.  מר אהרון אלמוג אסולין:

אבי, אתה בעצם רוצה שאנחנו נתמוך בזה. באותה   ד"ר איריס קלקא:

 .  נשימה, אתה אומר 'אני לא מקבל שום דבר ממה שאתם אומרים'

 ל.אני לא אמרתי שאני לא מקב  מר אבי גרובר:

 אז בוא תנסה לדבר.   ד"ר איריס קלקא:

מן אמירות כאלה קטגוריות, שאם הם לא   מר אבי גרובר:

יודע מה זה אומר.  .. אני לא   יפרסמו.

הגוף שמקבל תמיכה מרמת השרון, לא צריך לפרסם   גב' שירה אבין:

את עצמו, צריך לפרסם את העירייה. הבנת? ומה שעושים חלק מהגופים, 

עצמם בלבד. אתה רוצה שאני אגיד לך עוד כמה דברים? תחשוב מפרסמים את 

 לבד. נו, באמת. מה ההיתממות? 

 מיתמם. -אני לא מיתמם, ואני לא לא  מר אבי גרובר:

 נו, אז מה?   גב' שירה אבין:

נו.   מר גיא קלנר:  אז תקבל וזהו, 

 דווקא זה מפריע?  ד"ר איריס קלקא:

תשובה לעניין ברחל בתך? הסגן שלך  אתה רוצה מר אהרון אלמוג אסולין:

מקבל תמיכה מהעירייה, מפזר סלי מזון, פעולה ברוכה לכל הדעות. האדרה 
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 עצמית. אני חושב שהעירייה צריכה להיות שותפה לעניין הזה. 

 נו, מקבל.   מר אבי גרובר:

 אז אין בעיה, נו.   מר גיא קלנר:

הבנות ליד הרבלייף  אם המשמעות היא שקבוצת מר אהרון אלמוג אסולין:

 ישימו את דגל העירייה, זה פרסום. אז למה אתה מתנגד לזה?

 לא מתנגד. אתה מנפיק איזה מן סיסמאות כאלה.   מר אבי גרובר:

 לא, זה לא סיסמא. תסלח לי, זו לא סיסמא.  מר אהרון אלמוג אסולין:

והביטוי שלהם, אני לא כל כך יודע איך. אנחנו   מר אבי גרובר:

 ך למצוא, אנחנו... נצטר

.   מר גיא קלנר: .  תקבל את העיקרון ותמצא אחרי זה.

אני מקבל את העיקרון. אני מנסה. בוא. תאמין לי   מר אבי גרובר:

כל דבר יופיע העירייה ושכולם יידעו שזו מקבל את העיקרון. אני אשמח שעל 

 העירייה עשתה. 

 נו, אז סבבה.   מר גיא קלנר:

נו נמצא את הדרך לוודא, שבצורה ראויה, אנח  מר אבי גרובר:

בסדר? זה ככה יופיע בקריטריונים, אנחנו נסגנן את זה אחרי זה עם היועצים 

המשפטיים. שבצורה ראויה תבוא לידי ביטוי התמיכה של העירייה באותו גוף 

 נתמך, בסדר? 

. זה כבר כתוב. אבי, זה כבר -לא, זה לא מה ש מר אהרון אלמוג אסולין:

שעמותה שלא תפרסם את זה, לא תקבל תמיכה בשנה אחרי זה. זה  כתוב.

 הכל. 

 סבבה, אוקיי, יאללה קיבלתי.   מר אבי גרובר:
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אני לא מבין על מה אתה מתעקש. הסעיף הראשון  מר אהרון אלמוג אסולין:

  -לא אני כתבתי אותו. אני ביקשתי מגזבר העירייה להכין לכם את ה

 יבלנו? למה לא ק  ד"ר איריס קלקא:

 היה, היה במייל.   מר גיא קלנר:

 קיבלת.   מר עידן למדן:

 בצרופות.   מר רפאל בראל:

 זה לא קשור לקריטריונים... זה בישיבת תקציב.   מר אבי גרובר:

 לא.  מר אהרון אלמוג אסולין:

 אהרון, אתה מבלבל.   מר אבי גרובר:

איזשהו קדימון לדיון לא, לא. אני חושב שיש לזה  מר אהרון אלמוג אסולין:

בקריטריונים. כל הנושא של התמיכות נולד מלמטה למעלה. הוא לא בא 

ויורד למטה. זה החיים, אני לא מתווכח עם  מאיזושהי תפיסה הוליסטית 

החיים. אבל כשאנחנו כבר כמה שנים מסתובבים עם התמיכות האלה 

הנותרים,  17%-הולך לקשישים וה 17%תמיכה בספורט והשאר  53%שגורסות 

מפוזרים בכל מיני עמותות. אני חושב שזה מונע דיון.א ני לא אומר שזה 

 קריטריון. אבל אני אומר, הדיון הזה נמנע פה בעירייה. 

 סליחה, איבדתי אותך רגע.   מר אבי גרובר:

אני אומר הפירוז, העוגה הזאת שהיא חוזרת על  מר אהרון אלמוג אסולין:

לאורך כמה  ₪מיליון  6.0מיליון,  6-עה סביב העצמה כבר כמה שנים, שהיא נ

שנים, היא צומחת מלמטה למעלה. זה החיים, לא נעשה אף פעם דיון 

 בעירייה. 

יש ישיבת תקציב, דנים בתקציב על כמה כסף   מר אבי גרובר:

 נותנים בכל סעיף. 
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 אבי, אני נשאר בדיון הזה של הקריטריונים.  מר אהרון אלמוג אסולין:

 אנחנו עכשיו בקריטריונים.   רובר:מר אבי ג

 אבל אני נשאר בקריטריונים.  מר אהרון אלמוג אסולין:

 נו?  מר אבי גרובר:

אני חושב, שאם המועצה הזאת, פעם אחת תקיים  מר אהרון אלמוג אסולין:

 . .  דיון, זה לא ייכנס ל.

 אבל בוא נתקדם.   מר אבי גרובר:

  אבל זה חשוב. מר אהרון אלמוג אסולין:

.   מר גיא קלנר: .  אבל זה קשור, כי זה חלק אינטגרלי.

אם המועצה הזאת פעם אחת תקיים דיון ותראה  מר אהרון אלמוג אסולין:

לאן הולך הכסף שלה, אני חושב שזה יכול לעורר עמותות אחרות להקים 

בתי ספר למוסיקה,  7דברים יפים אחרים. יכולים להקים בעיר הזאת, יש פה 

ויכולים להקים תזמורת עירונית. אף אחד לא חושב על זה  אלון ורימון,

 אפילו. 

למה לא? הכנסת פה סעיף של תרבות וחינוך. הם   מר אבי גרובר:

יכולים עכשיו, באמצעות הכלי שיצאת פה, אם בישיבת תקציב תיתן שם כסף, 

זה יקרה. הנה, משהו שיצרנו בקריטריונים פה. אתה אומר כאילו לא, 

 ן. התשובה היא כ

 אני לא רואה את זה בקריטריונים.  מר אהרון אלמוג אסולין:

עוד פעם, כי אתה כנראה לא מבין את המכניזם.   מר אבי גרובר:

 ואתה אומר מלמעלה למטה וכל המילים היפות האלה. 

 הקריטריונים צמחו מלמטה למעלה.  מר אהרון אלמוג אסולין:
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קציב ואז אתה אומר הוא צודק. זה לא אתה קובע ת  מר גיא קלנר:

 '. -הולך ל 03%הולך לספורט,  73%'עד 

 מיליון, עכשיו איך אני מפזר את זה?  13לא קבעת  מר אהרון אלמוג אסולין:

 אבל זה לא עובד בקריטריונים.   מר אבי גרובר:

 לא, זה אומר שזה עולה מלמטה למעלה, הוא צודק.   מר גיא קלנר:

הלמטה למעלה, אם אתה רוצה  עוד פעם, אתם עם  מר אבי גרובר:

 לתת לתרבות מיליון, תיתן. זה לא קשור לכמה מקבל הספורט. 

אין כרגע עידוד של גופים. אני שם אצבע בתחום  מר אהרון אלמוג אסולין:

 התרבות, שקמים. 

יודע כמה הקונסרבטוריון מקבל?   מר אבי גרובר:  אתה 

 כות. אבל הוא לא בתחום התמי מר אהרון אלמוג אסולין:

הוא לא בתמיכות, אבל הוא מקבל מיליונים. הוא   מר אבי גרובר:

לא מקבל את זה תמיכות, הוא מקבל את זה בדלת הראשית. הוא לא הולך 

 מסביב. 

 אני לא אומר שלא. מר אהרון אלמוג אסולין:

מציגים את זה כאילו. חבר'ה, אנחנו בדיון על   מר אבי גרובר:

 ה לנו דיון תקציב. אנשים פה יושבים מחכים. קריטריונים, אתה עכשיו עוש

 טוב, אז אני אמשיך.  מר אהרון אלמוג אסולין:

.   גב' שירה אבין:  אז אפשר את הנושא שלהם היה לדון לפני

,   מר גיא קלנר: כן, אפשר היה להביא את הנושא שלהם ראשון

 בכיף. 

.   מר אבי גרובר: .  יש סדר יום, אחרי זה כל הזמן אנחנו.
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.   גיא קלנר:מר  .  לא, אל תצא עכשיו בסדר.

 אפשר לעצור ולדבר על זה.   גב' שירה אבין:

שראש העיר יחליט לעצור, אנחנו מצביעים עליכם   מר גיא קלנר:

 עכשיו. בבקשה, אדוני ראש העיר. אל תעשה אותנו רעים. 

 בהחלט, בהחלט. לנו יש זמן.   ד"ר איריס קלקא:

 ור, נצביע עליהם. תעצ מר אהרון אלמוג אסולין:

.   מר אבי גרובר:  בואו נסיים את הדיון

לא, יש לנו חצי שעה במינימום פה, בלי הפרעות.  מר אהרון אלמוג אסולין:

תצביע עליהם ונמשיך. באמת, חבל. תקפיא את הדיון ונתחיל להצביע על 

 הדבר הזה. 

 

הנחה מארנונה במתחם פינוי בינוי על פי תקנות ההסדרים במשק  .5

 המדינה.

 
הנחה מארנונה במתחמי פינוי  –נעבור לנושא הזה   מר אבי גרובר:

בינוי, על פי תקנות ההסדרים במשק המדינה. לפי תקנות ההסדרים במשק 

, מועצה רשאית לקבוע 7311לשנת  4הנחה מארנונה, תיקון מספר המדינה, 

הנחה מסכום הארנונה הכללית שהוטלה באותה שנת כספים על כל מחזיק 

דירת מגורים שהזכויות בה התקבלו כנגד מכירת זכויות ביחידת מגורים 

אחרת ליזם במתחם פינוי בינוי. הוא ממשיך, יש פה בדיוק איזה הנחה רשאית 

העירייה לתת. אנחנו הפצנו לכם את זה. יש משהו להעיר למישהו על הדבר 

 הזה?

 אנחנו בעד.   מר גיא קלנר:

 ה, שמוליק? בעד. מי בעד? מ  מר אבי גרובר:
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אני רוצה להעיר הערה לגבי הנושא הזה, כי ברגע   מר שמואל גריידי:

 שאנחנו פועלים לפי התקנה הזאת, כל הנחות החוק במתחם הזה מתבטלות. 

לא מתבטלות ההנחות האחרות, הן צריכות לבחור   מר אבי גרובר:

 את ההנחה. הם יבחרו. 

רוצה פה לברר את העניין שנייה אחת, שנייה. אני   מר שמואל גריידי:

 סופי. 

 שמוליק, הם יכולים או זה או זה.   מר רפאל בראל:

לא, לא, לא. ברגע שאתה הולך על התקנה במתחם   מר שמואל גריידי:

 המתחם, אתה הולך לפי התקנה. 

... את השאלה הזאת, איך אתה מוציא את זה. מה   מר יעקב קורצקי:

 אתה ממציא עכשיו? 

הבדיקה שלנו המשפטית אמרה שיוכל הבן אדם   מר אבי גרובר:

 לבחור מההנחה הזאת להנחה הזאת. 

 או זה או זה.   מר רפאל בראל:

רגע, נעשה סדר. הבקשה שנשאלה לגידי לבדוק על   מר יעקב קורצקי:

 -המטרים הנוספים שהתושבים מקבלים

 מה אתה נכנס? מה אתה בכלל מבין בזה?   מר שמואל גריידי:

מה אתה מבין אתה? למה אתה מעלה עזים? למה   ורצקי:מר יעקב ק

 אתה מכניס פה עזים שלא היום?

מה אכפת לך? מה זה מעניין אותך בכלל? אני מדבר   מר שמואל גריידי:

ואומר, אני כיו"ר ועדת ההנחה של הארנונה, מכיר את החוק ואני יודע מה 

 שהוא אומר. 
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לפני? למה לא שאלת? אז למה לא העלית את זה   מר יעקב קורצקי:

 מה, אתה תוקע פה עזים?

אני לא צריך לשאול אותך בכלל. מי אתה בכלל   מר שמואל גריידי:

 שאני אשאל אותך?

 מה זה מי אני בכלל?   מר יעקב קורצקי:

 מי אתה בכלל?   מר שמואל גריידי:

 למה אתה מדבר אליו ככה?   מר אבי גרובר:

 ה?למה אתה מדבר ככ  מר יעקב קורצקי:

מותר לי להגיד מה שאני חושב. אם אנחנו הולכים   מר שמואל גריידי:

 לפי התקנה, כל הנחות החוק מתבטלות במתחם הזה. אני רוצה לשמוע. 

חד משמעית, אמר לנו גזבר העירייה, שמי שמבקש   מר אבי גרובר:

לבחור בין ההנחה הזאת להנחה הזאת. אי אפשר לקבל כפל הנחות. אבל מי 

  שמבקש...

.. לעניין הזה שגריידי מעלה.   מר גיא קלנר:  מיכה, אתה.

.. אין בארנונה כפל   :עו"ד מיכה בלום הגזבר אמור היה לבדוק. אבל.

הנחות. דהיינו, אם תושב מגיע ומבקש הנחה לפי זה, הוא יצטרך לעשות את 

, אם הוא הולך להנחת נזקק, החשבון שלו לפני שהוא מגיש את ההנחה. דהיינו

.  133מקבל על והוא   מ"ר..

 אבל האם זכות הבחירה היא בידו?  מר גיא קלנר:

 לא, לא בידו, זו תקנה.   מר שמואל גריידי:

 אז שיגיד.   מר גיא קלנר:

 זו תקנה, זה לא בידו בכלל.   מר שמואל גריידי:
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.. הוא לא חייב לבקש. אם הוא מבקש   :עו"ד מיכה בלום זה כן בידו.

י התקנה. אם הוא לפי נזקק, הוא ילך לפי נזקק. הוא אותה, אז הוא מקבל לפ

 ..  לא יכול לקבל.

אז אני מבקש שזה יהיה לפרוטוקול ושיהיה   מר שמואל גריידי:

 כהערה. 

 ההנחה היא על מחזיק, לא על מתחם.   עו"ד עמית גייגר:

מחזיק בנכס. אבל מי שהיה לו שם נכס. לא על כל   מר שמואל גריידי:

 שהיה לו נכס במקום הזה... המתחם. רק למי 

.   עו"ד עמית גייגר:  נכון

ברגע שאתה הולך לפי התקנה הזאת, הנחות חוק   מר שמואל גריידי:

 מתבטלות. על זה אני מדבר. 

.   עו"ד עמית גייגר:  זה לא על מתחם כללי

על ה... אחר  %133ואז אתה תקבל בשנה הראשונה   מר שמואל גריידי:

בל אם זה כך, אני רוצה שיירשם כהערה, אבי, שתהיה . א77%-ו 73%, 57%כך 

 לאדם זכות לבחור. 

 זה מה שזה, זה ככה.   מר אבי גרובר:

 לא, זה לא ככה.   מר שמואל גריידי:

 מה זאת אומרת זה לא ככה?   מר אבי גרובר:

אני מבקש שיירשם כהערה שתינתן לאותו מחזיק   מר שמואל גריידי:

 ור בין הנחת חוק לבין מה שמגיע לו לפי התקנה. נכס לקבל את האפשרות לבח
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נאמר פה מאוד מפורש על ידי היועץ המשפטי,   מר אבי גרובר:

בינוי, יוכל -אנחנו מייצרים פה מסלול נוסף שבו דייר בפרויקטים של פינוי

 לקבל הקלה בארנונה. מייצרים מסלול נוסף. 

 זה משהו אחר.   מר שמואל גריידי:

 ם מישהו זכאי לקבל מכל מיני גופים אחרים. א  מר אבי גרובר:

 זה מה שהיה פה.   מר שמואל גריידי:

 4שנים, שמוליק, על  4זה מה שאנחנו מדברים על   מר יעקב קורצקי:

 , זה מה שאנחנו... 77%-ו 73%, 57, 133%שנים. 

, אבל זה היה על %133מדובר פה בשנה הראשונה   מר שמואל גריידי:

חר. אני אומר, אם לבן אדם מגיע הנחת חוק, אז יש לו ההפרש. זה משהו א

בעיה. אם הוא מקבל את זה כתקנה, אבל אם יש לו את האופציה לבחור, אין 

 שום בעיה בנושא. 

.   מר אבי גרובר:  זה מה שנאמר לנו על ידי הייעוץ המשפטי

אני אומר לך עוד פעם, זה לא ידוע ואף אחד לא   מר שמואל גריידי:

 יודע. 

  -אם יתברר לנו שזה לא ככה  אבי גרובר: מר

 לא, זה לא כך.   מר שמואל גריידי:

 אז אנחנו לא נגיש את זה.   מר אבי גרובר:

 לא, אבל אני רוצה לשמוע.   מר שמואל גריידי:

אנחנו נבדוק יחד עם התושבים את הנושא ונחזור   מר אבי גרובר:

 לפה. 
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את החוק ואתה לא מודע לו, אבל ברגע שאתה קובע   מר שמואל גריידי:

 יש לך בעיה. 

מה שמדאיג אותי, אם אתה יודע דבר כזה שיש   מר יעקב קורצקי:

 איזה משהו שיכול להפריע, למה אתה לא מעיר את זה? 

 )מדברים ביחד( 

 הגזבר עשה בדיקה.   מר אבי גרובר:

 רק אם הם גרים שם.   :עו"ד מיכה בלום

 ים, רק בעלי נכס. רק אם הם גר  מר שמואל גריידי:

... זה מה שביקשנו לבדוק. אותו תושב שגר, מגיעה   מר יעקב קורצקי:

 לו הנחה. 

הגזבר עשה בדיקה. לפי הבדיקה שלו, אמנם תושב   מר אבי גרובר:

לא יוכל לדרוש כפל הנחה, זה לא גם וגם. אבל אנחנו פותחים פה מסלול נוסף 

 לקבלת הנחה בארנונה. 

 מסלול נוסף, אין בעיה.   מר שמואל גריידי:

אני חושב שזה נורא ברור לתושבים. אנחנו נוודא   מר אבי גרובר:

 שזה המצב. 

 אוקיי.   מר שמואל גריידי:

ואם המשמעות תהיה שאנשים כתוצאה מזה ייפגעו   מר אבי גרובר:

 בצורה משמעותית, אז אני אומר, אנחנו לא נגיש... 

. עד כמה שאני יודע, -, שתהיה פהעל זה אני אומר  מר שמואל גריידי:

 ברגע שאתה בוחר... יש לך בעיה. אבל אם יש את האפשרות, אין בעיה. 
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אם אתה מסתכל בצו הארנונה, יש הרבה מאוד   מר אבי גרובר:

מסלולים שבהם אתה יכול לקבל הנחה. יש הנחות החוק ויש הנחות של 

נו, כמו שאמרתי, העירייה. אני מבקש, בהתאם למה שאמרתי, מי בעד שאנח

 המסלול הנוסף הזה של הנחה. מי בעד? 

 מסלול נוסף, בהגשה.   מר שמואל גריידי:

 פה אחד, תודה רבה, חבר'ה.   מר אבי גרובר:

אנחנו לא מוחאים כפיים, אבל אנחנו אומרים לכם     :קהל

 תודה רבה. 

 בכיף.   מר אבי גרובר:

אגב בארץ שמקבלת את זו העירייה הראשונה דרך   עו"ד עמית גייגר:

 ההחלטה הזאת. 

 אנחנו שמחים להיות הראשונים בדברים האלה.   מר אבי גרובר:

 ? 5מה זה היה,   מר עידן למדן:

 . 5  מר אבי גרובר:

 , גם אני אישרתי. 5פה אחד   מר עידן למדן:

 עכשיו פורום אינטימי, אפשר להתחיל לריב באמת.   מר גיא קלנר:

 

חלט פה אחד לאשר הנחה מארנונה במתחם פינוי בינוי הו: 700מס'  החלטה

 על פי תקנות ההסדרים במשק המדינה.

 

אישור מורשה חתימה למנהלות החדשות בבתי הספר ולגננות בגני  .13

 ילדים ופתיחת חשבונות בנק לבתי ספר צומחים. 
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אם שינינו את סדר היום, אז אני מבקש לעבור על   מר אבי גרובר:

סית טכניים כדי לנקות את זה. אישורי מורשה חתימה כמה דברים יח

למנהלות החדשות בבתי הספר ולגננות בגני ילדים ובחשבונות הבנקים בבתי 

 הספר הצומחים. 

 יש טבלה. מישהו צריך הסבר?  גב' שירלי פאר יגרמן:

יש פה טבלה. אני מניח שאין לכם איזה שהן הערות   מר אבי גרובר:

 מיוחדות לעניין. 

 טבלה לא נשלחה.   עידן למדן:מר 

 דקות הסבר, לא מעבר לזה.  7 מר אהרון אלמוג אסולין:

 אז אני אסביר.  גב' שירלי פאר יגרמן:

 הטבלה לא נשלחה אבל, רק תעבירו לנו אותה.   מר עידן למדן:

 היא נשלחה בחומר.  גב' שירלי פאר יגרמן:

 לא, אין אותה בחומר.   גב' נורית אבנר:

 לא, לא. הטבלה לא נשלחה.   מדן:מר עידן ל

אז אנחנו נעביר לכם מחר את החומר. יש לנו בית  גב' שירלי פאר יגרמן:

חשבונות, חשבון הורים וחשבון רשות.  7ספר אוסישקין. בכל בית ספר יש 

מנהלת בית הספר ובדרך כלל מנהלת החשבונות בבית הספר יהיו מורשות 

ל ההוצאות של הרשות. ובחשבון חתימה בפיקוח אגף החינוך והגזבר, ע

יו"ר ועד ההורים,  הורים, מנהלת בית ספר או מי מטעמה בבית הספר, יחד עם 

בתי הספר הצומחים, אנחנו מבקשים לאשר את בתי  7עקב שינויים בפתיחת 

 הספר. 
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לא, והמנהלים החדשים, אוסישקין ועלומים, וגני   מר אבי גרובר:

סגל, שבהתאם אנחנו ממנים אותם. זו יש פה רשימה של אנשי ה –הילדים 

 המועצה ממנה אותם כמורשי חתימה.  –צריכה להיות החלטת מועצה 

 בתי ספר.  4-ב גב' שירלי פאר יגרמן:

 אנחנו הולכים אחרי זה מסדרים את מסמכי הבנק.   מר אבי גרובר:

 אתם תשלחו את הטבלה כי לא ראינו, נכון? מר אהרון אלמוג אסולין:

 7 –כן, אני רק אגיד את בתי הספר. זה אוסישקין  פאר יגרמן:גב' שירלי 

כרגע חשבון רק רשות בעבודה, צומח  –חשבונות של הורים ורשות, צומח 

 . חשבון הורים וחשבון רשות –רק חשבון רשות, וחטיבת עלומים  –מורשה 

גני הילדים: דפנה, צבר, אשל, ברקן.   מר אבי גרובר:  ויש 

 האישור הוא שמי בסופו של יום?  לין:מר אהרון אלמוג אסו

  -כן, זה שמי פר בן אדם בתוך גב' שירלי פאר יגרמן:

 בסדר, יעבירו לנו.   מר עידן למדן:

גנים. גב' שירלי פאר יגרמן:  ויש 

הסמכת פקחים כן, מי בעד? פה אחד, תודה רבה.   מר אבי גרובר:

 רב תכליתיים למתן דו"חות לאכיפת רכיבה על אופניים. 

 פה אחד...  5רק אבי סליחה שאני קוטע, לגבי סעיף   מר עידן למדן:

ו 4זה  גב' שירלי פאר יגרמן:  גני ילדים.  5-בתי ספר 

 היית פה בפנים, היית כאן.   מר אבי גרובר:

 בסדר, בדיוק עשיתם את ההצבעה, למען הסר ספק.  מר עידן למדן:

א לחץ לך, אתה היית ולחצת על הכפתור. אף אחד ל  מר אבי גרובר:

 לחצת. 



ן  עיריית רמת השרו

 7202.4.6מיום  ,04פרטיכל מליאה מן המניין מס' 

 110 

לחצתי על הכפתור. ועוד עניין אחד, רק אפרופו   מר עידן למדן:

להבהיר את החומר, אני מבקש אפרופו ההצעה שלי ושל שמוליק, רק להעביר 

את הפנייה של האגף אלינו גם. אם זה המנכ"ל או אם זה האגף, מי שפנה, רק 

 שיעביר לו העתק. 

 אתה מדבר?על מה  גב' שירלי פאר יגרמן:

 אחרי זה תגיד לנו מה.   מר אבי גרובר:

 

הוחלט פה אחד לאשר מורשה חתימה למנהלות החדשות : 707מס'  החלטה

 בבתי הספר ולגננות בגני ילדים ופתיחת חשבונות בנק לבתי ספר צומחים. 

 

הסמכת פקחים רב תכליתיים למתן דו"חות לאכיפת רכיבה על אופניים  .17

ל הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות בהתאם ל"חוק לייעו

 ".7316)תעבורה(, תשע"ו 

 

  -אבי, זה אישור המועצה לאכיפת חוק הייעול  עו"ד עמית גייגר:

 איך?   מר אבי גרובר:

 מה שאמרת על הפקחים.   :עו"ד מיכה בלום

עול, הפיקוח אישור המועצה לאכיפת חוק היי  עו"ד עמית גייגר:

 נית ברשויות מקומיות. והאכיפה העירו

אישור המועצה לאכיפת חוק הייעול, מדובר על זה   מר אבי גרובר:

שהפקחים שלנו של העירייה יוכלו לתת דו"חות לפי החוק הזה, לכל הנושא 

 של האופניים החשמליים, נכון? 

 אופניים, הולכי רגל ואופנועים, כן.   עו"ד עמית גייגר:
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צריכים להגיד את השם של הפקחים אוקיי. אנחנו   מר אבי גרובר:

 במליאה? 

 לא, רק החוק.   :עו"ד מיכה בלום

 עצם החוק.   מר אבי גרובר:

 כמה פקחים מדובר?   מר עידן למדן:

 פקחים כרגע.  0  מר אבי גרובר:

, ולא נתנו לנו להכניס יותר, כי 0כרגע שלחנו כבר  גב' שירלי פאר יגרמן:

, כל חודש או חודשיים, 0בלנו הקצאה של כל הרשויות דחפו כמה שיותר, קי

 ברגע שהשלטון המקומי והמפע"מ יפתחו קורסים נוספים, יוספו עוד ועוד. 

 תוך כמה זמן?   מר עידן למדן:

 כמה שנוכל, כמה שיותר מהר.   מר אבי גרובר:

 כמה שנוכל, אנחנו בעד.  גב' שירלי פאר יגרמן:

.   מר אבי גרובר: .  את ההכשרה הזאת. לא, באמת, כמה שנוכל.

 גם את ההכשרה וגם את ההסמכה.   מר עידן למדן:

לא, אתה עכשיו מסמיך את עצם הזה של החוק.   מר אבי גרובר:

 אחרי זה אתה יכול את הפקחים.

 עוד לא את הפקחים, החוק.   :עו"ד מיכה בלום

 0לא, אבל עכשיו אנחנו מאשרים כבר עכשיו   מר עידן למדן:

 שעברו. 

 לא.   :ה בלוםעו"ד מיכ

 אנחנו עכשיו מאשרים את החוק.   עו"ד עמית גייגר:
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אנחנו מאשרים רק את הסמכות שלהם לתת לפי   מר עידן למדן:

 החוק? 

.   עו"ד עמית גייגר: .  את הסמכות של הרשות המקומית ל.

 יש עשרות פקחים שעברו את ההכשרה.   :עו"ד מיכה בלום

 אחד.  מי בעד? פה אחד? פה  מר אבי גרובר:

 זה חוק עזר עירוני?  מר אהרון אלמוג אסולין:

.   :עו"ד מיכה בלום  זה חוק ראשי, לא עזר עירוני

 חקיקה ראשית?  מר אהרון אלמוג אסולין:

זה חוק חדש, חקיקה ראשית שנותנת לרשויות את  גב' שירלי פאר יגרמן:

 האופציה. 

.   :עו"ד מיכה בלום  אבל אתה חייב לאמץ אותו

 חבר'ה, פה אחד?   רובר:מר אבי ג

 הוא נכנס מספטמבר למעשה.   מר עידן למדן:

 כן.  גב' שירלי פאר יגרמן:

..? 0-רק עוד שנייה, מתי ה  מר עידן למדן:  האלה.

הם יצאו כבר ביוני, הם אמורים לסיים באוגוסט,  גב' שירלי פאר יגרמן:

 תחילת ספטמבר. 

 טמבר. לא, החוק גם נכנס לתוקף בספ  מר אבי גרובר:

הם רק יסיימו או אוגוסט או תחילת ספטמבר, אז  גב' שירלי פאר יגרמן:

 נסמיך אותם. 
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 0-בספטמבר אנחנו נצטרך לאשר אותם שמית את ה  מר עידן למדן:

 האלה? 

 לא. הסמכת אותם בזמנו.  גב' שירלי פאר יגרמן:

 בסדר גמור.   מר עידן למדן:

 

יל את חוק לייעול הפיקוח הוחלט פה אחד לאשר להח: 707מס'  החלטה

בעיריית  7106 –והאכיפה העירוניים ברשויות מקומיות )תעבורה(, תשע"ו 

 .רמת השרון

 

סמטת הדיה ב'  – 0.15..בפרוטוקול ועדת שמות מיום  1אישור נושא  .14

 תקרא "סמטת היונה".

 

בפרוטוקול ועדת השמות.  1אישור נושא  – 14סעיף   מר אבי גרובר:

הדיה ב' ברמת השרון. זה נושא משמעותי וחשוב. ואנחנו יש את סמטת 

מבקשים, אם אנחנו לא מקבלים את ההחלטה הזאת עד אוקטובר, אז זה לא 

יוכל לקרות השנה, נצטרך לחכות שנה שלמה בשביל לאשר את זה עוד פעם. 

 מבוקש שסמטת הדיה תיקרא סמטת היונה. 

 עבדנו קשות.   ד"ר איריס קלקא:

.   מר עידן למדן:  סמטת הדיה ב'

 מי בעד?   מר אבי גרובר:

רגע, שנייה. קודם כל, אני רוצה לברך את הנהלת   מר גיא קלנר:

העיר שבנושא הזה הם כיבדו את סדר היום של ועדת השמות והחליטו כן 

יו"ר ועדת שמות, הנושא הזה עבר דרכי, הכל  להביא. אני רוצה לדבר, אני 

מקום לקדם עוד כמה נושאים שעומדים על  בסדר, טודו בום. אני חושב שהיה
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 , סדר היום. לצערי, גם במשחק הפוליטי, הלא ראוי בעיניי של הישיבה הזו

הורדו נושאים שביקשתי להכניס, שמחכים כבר למעלה מחצי שנה לאישור 

במועצה. שרון פנתה אליי בנושא הזה, ואני שמח שאישרנו את זה בוועדת 

ה סעיף טכני וטוב שהוא בא לקו היום. אני זשמות והבאנו את זה גם לפה. 

מבקש ממך ומשירלי לקדם את שאר הנושא של ועדת השמות שצריכים לבוא 

 למועצת העיר הקרובה, תודה. 

 בבקשה. מי בעד?   מר אבי גרובר:

 איפה זה מופיע?  גב' נורית אבנר:

. מי בעד לאשר שסמטת הדיה ב' תיקרא 14סעיף   מר אבי גרובר:

 ה? סמטת היונ

בתים אם הבנתי  6לדעתי שינוי שם, שפה מדובר על   מר עידן למדן:

 נכון מהפרוטוקול. 

 .0.7  מר גיא קלנר:

 כן.  גב' שירלי פאר יגרמן:

 צריך ליידע אותם.   מר עידן למדן:

 אנחנו יודעים.  גב' שירלי פאר יגרמן:

 הם מיודעים.   מר אבי גרובר:

 צריך ליידע.   מר עידן למדן:

גוגל מפס, זה הפיקוח, זה  שירלי פאר יגרמן:גב'  זה לא רק זה, זה וויז, 

 מערכות האוטומציה שלנו, יש לנו הרבה. 

 לשלוח ולעשות את זה חוקית.   מר עידן למדן:

 מהדיירים נמצאים פה.  %73כמעט   מר אבי גרובר:
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זה נכון. אבל צריך לעשות את זה פורמאלית, צריך   מר עידן למדן:

 , כדי לאפשר להם להתנגד, אם יחפצו בכך. לשלוח להם

 יש נוהל.   מר אבי גרובר:

 אז יש נוהל, ולכן צריך לשלוח.   מר עידן למדן:

 הנוהל יכובד.   מר גיא קלנר:

 6לכן אני מבקש להקפיד על הנוהל, לשלוח לאותם   מר עידן למדן:

 משפחות,שיידעו את השינוי. 

  .  אנחנו נכבד את הנוהל  מר אבי גרובר:

 . 0  מר עידן למדן:

 ברכות לתושבת היונה.   מר גיא קלנר:

 שנתנו הסכמה פורמאלית.  %03אז כבר יש   מר עידן למדן:

 סוף אנחנו נהיה על המפה. -סוף    :קהל

 יאללה, חבר'ה, מי בעד?   מר אבי גרובר:

 זו תהיה יונת שלום.     :קהל

 שם הציפור?מי בעד? פה אחד.   מר אבי גרובר:

 יונת השלום.     :קהל

 סמטת היונה.   מר אבי גרובר:

 

בפרוטוקול ועדת שמות  0הוחלט פה אחד לאשר נושא : 700מס'  החלטה

 סמטת הדיה ב' תקרא "סמטת היונה". – 8.7.02מיום 

 



ן  עיריית רמת השרו

 7202.4.6מיום  ,04פרטיכל מליאה מן המניין מס' 

 113 

מינוי גב' עירית טלמור מהנדסת העירייה, כחברה בוועדות: בטיחות  .17

ושימור אתרים, במקומו של  בדרכים, כספים, מל"ח, תחבורה ותנועה,

 מהנדס העיר היוצא ולדימיר לוין. 

 

מינוי גב' עירית טלמור מהנדסת  – 17סעיף   מר אבי גרובר:

העירייה כחברה בוועדות: בטיחות בדרכים, כספים, מל"ח, תחבורה ותנועה 

ושימור אתרים, בכל המקומות האלה היא מכהנת במקומות של מהנדס 

 לוין. מי בעד?  העירייה היוצא ולדימיר

 מזל וברכה.  מר אהרון אלמוג אסולין:

 יאללה, פה אחד.   מר אבי גרובר:

 

הוחלט פה אחד לאשר מינוי גב' עירית טלמור מהנדסת : 703מס'  החלטה

העירייה, כחברה בוועדות: בטיחות בדרכים, כספים, מל"ח, תחבורה 

  ימיר לוין.ותנועה, ושימור אתרים, במקומו של מהנדס העיר היוצא ולד

 

 המשך דיון.  – .731אישור תבחינים לתמיכות  .6

 

 . 6-שונות. סתם. חוזרים ל  מר אבי גרובר:

למה התעקשתי בכל זאת על הדבר הזה? אין דיון  מר אהרון אלמוג אסולין:

במועצה על תמיכות נוספות. כל נושא איכות הסביבה לא נמצא כאן. איך זה 

י, בעיר שכל כך מיינדד לאיכות הסביבה, אין יכול להיות שנושא כל כך מרכז

שום מילה על זה. ואני אתן לקלקא לפרט קצת בעניין הזה. כי אני חושב שאם 

לא נקיים את הדיון העקרוני על הנושא הזה, אנחנו קצת מפספסים. מי 
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מקבל, ולא מעודדים גופים מאוד רלוונטיים לבטא את עצמם בעיר.  –שמבקש 

זמורת עירונית, של תיאטרון עירוני, של להקת מחול אני נתתי דוגמא של ת

לא קמים, הם לא יקומו אם אנחנו לא נעודד  עירונית. כל הדברים האלה

אותם באמצעות דיון שכזה. אבל בנושאים הרבה יותר קריטיים כמו איכות 

הסביבה, אני חושב שיש מקום לתת לזה במה, ולפחות לקיים את הדיון 

לכים כספי התמיכות שלנו. איריס, את רוצה להוסיף העקרוני הזה של לאן הו

 על זה? 

כן, אני בהחלט שמחה שנכנס פה הנושא של עידוד   ד"ר איריס קלקא:

'כרגע' אני מתכוונת לשנה הקרובה, בתקווה  בריאות. אני חושבת שכרגע, 

שהתבחינים נרענן אותם כל שנה, כיוון שאין לזה שום פירוט, ואני רואה 

ת יש פירוט ספציפי, אז יש לי כאן פירוט ספציפי בנושא של שבעיריות אחרו

  -איכות הסביבה. ויש כרגע כוחות שפועלים. אנחנו התחלנו את הנושא

איריס, את יודעת שאני רוצה. אני חושב שפשוט   מר אבי גרובר:

הכוונה היתה שבעמותות לקידום הבריאות גם יהיו נושאים של איכות 

 הסביבה. 

.. את   :ד"ר איריס קלקא  הנושאים?  7נו באמת, אבי. ממתי יש.

נו באמת'?   מר אבי גרובר: '  למה את צועקת 

 זה בכלל לא קשור בריאות באיכות הסביבה.   ד"ר איריס קלקא:

אוקיי, את אומרת שלא, אני אומר לך שכנראה זו   מר אבי גרובר:

 היתה כוונתנו. 

 אני אומרת שלא.   ד"ר איריס קלקא:

 אין לי בעיה. אני רוצה עמותות של איכות הסביבה.   ר:מר אבי גרוב

.   ד"ר איריס קלקא:  אני אגיד לך למה ה'נו באמת'
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 נו.   מר אבי גרובר:

 ואל תיכנס לדבריי כרגע, אני מבקשת.  ד"ר איריס קלקא:

 מה תעשי לי?  מר אבי גרובר:

 אני לא יודעת.   ד"ר איריס קלקא:

 היא מבקשת.  מר גיא קלנר:

מבקשת יפה. הקול שלה יותר נמוך וקשה לה   ידן למדן:מר ע

 להתפרץ. 

 היא יודעת לצעוק, תאמין לי שהיא יודעת לצעוק.   מר אבי גרובר:

 היא משתדלת שלא.   מר עידן למדן:

. דברים כאלה ודברים   ד"ר איריס קלקא: קידום בריאות זה נושא של..

 אחרים. 

ות סביבה. בואי, איריס,אני גם רוצה איכ  מר אבי גרובר:

 אופרטיבית תציעי משהו. 

שימור  –קידום בנייה ירוק, ב'  –איכות סביבה: א'   ד"ר איריס קלקא:

ג'  חיסכון במים וחיסכון בחשמל. העירייה  –שטחים פתוחים וטבע עירוני, 

מחזור. זה גם  –יכולה להוביל את הנושא הזה גם בתוך המבנים שלה. ד' 

 יל בבתי ספר. דברים שאפשר בשיתוף להוב

רגע, אבל העירייה פה פעילה באמצעות מכרז. את   מר אבי גרובר:

 רוצה לעשות...? 

 לא, לא, לא, לא. אני מתכוונת כרגע.   ד"ר איריס קלקא:

יכול להיות שלא. אבל זה בדיוק העניין. שאם יש  מר אהרון אלמוג אסולין:

 את. לך את האמירה העקרונית, אתה יכול לבחון את ההצעה הז
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 אני בעד... איכות סביבה. אפשר להציע הצעה?   מר אבי גרובר:

 כן.   ד"ר איריס קלקא:

ה הזאת של עמותות לקידום יייש את הקוב  מר אבי גרובר:

 יה נפתח לנושא של איכות הסביבה. יהבריאות. אותה קוב

 כן.   ד"ר איריס קלקא:

בעמותות  יהיה חשיבות הבעיה בה מטפלת העמותה,  מר אבי גרובר:

יה הזאת ילטובת מספר הנהנים מהזה, מספר המתנדבים. אותו דבר כמו הקוב

של הבריאות, אותו דבר נעשה לאיכות סביבה, ויתאפשר לעשות תמיכה גם 

 בנושא של איכות סביבה בנפרד, בסדר? 

 בנפרד?   ד"ר איריס קלקא:

 כן.   מר אבי גרובר:

הקריטריונים שהיא הצביעה  אבל צריך לגבש את מר אהרון אלמוג אסולין:

עליהם. אותם לנסח. היא דיברה על קריטריונים שהם לא מופיעים כאן. צריך 

 לחבר אותם. 

חבר'ה, אני אגיד לכם מה הבעיה, עוד פעם.   מר אבי גרובר:

 קריטריונים זה לא משהו שכל שנה אתה בדיוק יושב עליו. 

 לא, לא, זה כן. בדיוק.   ד"ר איריס קלקא:

לא, לא. אתה פעם אחת קובע קריטריונים. אי   גרובר: מר אבי

אפשר שכל שנה משנים. גופים צריכים שתהיה להם איזושהי ודאות מסוימת. 

אנחנו למשל בעמותות לקידום הבריאות, כתבנו 'חשיבות הבעיה... מטפלת'. 

יודעים לעשות  יש ועדת תמיכות, שאחרי זה יושבת ודנה בדברים האלה הם 

 לה. את הדברים הא

כן, מה העדיפות שלך? העדיפות שלך בקידום   מר עידן למדן:
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הבריאות זה מניעת כלבת? העדיפות שלך בקידום הבריאות זה מתן מזון 

 לחתולים. 

 בשביל זה יש הנהלה לעיר הזאת.   מר אבי גרובר:

העדיפות שלך זה עיקור חתולים? מה העדיפות?   מר עידן למדן:

מה אני מתעדף ומה אני לא מתעדף. נתנו פה גוף  בסוף אתה כעיר צריך להגיד

חדש שאנחנו מדברים על כאלה עם מיזמים קהילתיים. מה זה אומר? אין לזה 

 שום משמעות. 

 לא, לא, זה צריך להוריד את זה. לחסל.  ד"ר איריס קלקא:

ב  מר עידן למדן: . ₪ 47,333-עמותות לקידום מיזמים קהילתיים 

 ? על פי מה? על פי מצב רוח

זה לא הדיון היום, זה הדיון  ₪ 47,333-קודם כל, ה  מר אבי גרובר:

 של התקציב. 

.   ד"ר איריס קלקא:  זה ערטילאי

 אתם עושים ערבוב.   מר אבי גרובר:

.   גב' שירה אבין: .  זה נמצא... שמאשרים את זה.

 נתת לאיזשהו משהו לגמרי אמורפי.   מר עידן למדן:

 ת הסביבה זה מיזם קהילתי. גם איכו  ד"ר איריס קלקא:

.. אפס כפול   מר אבי גרובר: אבל אם שמים בנושא מסוים אפס, אז.

 , זה אפס. 5%.

.   ד"ר איריס קלקא:  ... ירוק זה מיזם קהילתי

 -באת, כפי שמדברים על המשפחות במצוקה  מר עידן למדן:

 ... שיורד לרמת רזולוציה כל כך פרטנית.   מר אבי גרובר:
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אבל זה דברים שלפיהם אתה צריך בסוף להחליט.   מדן:מר עידן ל

והם מספיק שנים היו ברמה אמורפית, ומספיק שנים היו ברמה שהתנדנדה, 

 ומספיק שנים... 

 אתה רוצה לראות תבחינים של ערים אחרות?   ד"ר איריס קלקא:

ואתה לא יודע פה על מה אתה נותן ולמה אתה נותן   מר עידן למדן:

יר. אתה נותן איזושהי אמירה כללית. ותמיד אתה גם משאיר ולמה אתה מעב

 13%-למצב רוח, שלאחרונה פנו בתלונה מקבוצת הכדורסל נשים שעל ה 13%

 שיקול דעת נתקעו. 

 זה לא מצב רוח, לקחו אליפות.   מר אבי גרובר:

 פנו בתלונה, לא יודע, נבדק, לא נבדק.   מר עידן למדן:

 ייה לקחה אליפות. הקבוצה השנ  מר אבי גרובר:

 גם יש שיקול דעת בתוך הסעיפים.   ד"ר איריס קלקא:

 . %47, %1לא על אתה טועה.  %47על  לא, לא.    :קהל

 . סליחה. %47על   מר עידן למדן:

 יש שיקול דעת גם בתוך הסעיפים.   ד"ר איריס קלקא:

זה דברים שיוצרים עיוות, וזה דברים שהם אינם   מר עידן למדן:

-של עמותות בריאות וה ₪ 173,333-ים. וכשאנחנו גם מערבבים בין הברור

יודע למה אתה מתקצב אותם  ₪ 173,333 לעמותות של בעלי חיים, אתה לא 

 ולמי. 

 אני מוכן להכניס את הנושא של איכות סביבה.   מר אבי גרובר:

 טוב, בואו נתקדם, יש עוד דברים.   ד"ר איריס קלקא:

ע  מר אבי גרובר:  כשיו פותחים את הכל מחדש למעשה. אתם 
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 לא, לא הכל מחדש.   ד"ר איריס קלקא:

כי לא היה המשך וסיכום לדיון עם גידי, אני נורא  מר אהרון אלמוג אסולין:

 מצטער. 

 אתם מעלים פה גם הערות חדשות עכשיו.   מר אבי גרובר:

 לא, שום דבר לא חדש.  מר אהרון אלמוג אסולין:

 רוצה להגיד רגע משהו ברמת העיקרון.  אני  מר גיא קלנר:

 אבל עוד לא סיימנו, לפני העיקרון.  מר אהרון אלמוג אסולין:

 אני עשיתי שיעורי בית.   ד"ר איריס קלקא:

 יש פה ימבה של הערות.  מר אהרון אלמוג אסולין:

 זה דברים קונקרטיים.   ד"ר איריס קלקא:

דיין בכללי ובתנאי הסף, סעיפים, ע 7יש פה  מר אהרון אלמוג אסולין:

שכשאתה מחבר אותם ביחד, הם יוצאים עיוות ששווה לחשוב עליו, לדבר 

היקף התמיכה לא  –בכללי  11עליו, ולנסות למצוא לו איזשהו תיקון. סעיף 

מעלות הפעילות הנתמכת על ידי המוסדר, אלא אם יוחלט  73%יעלה על 

קרה תוגבל התמיכה אחרת במקרים חריגים ומנימוקים שיירשמו ובכל מ

 מהעלות.  33%לשיעור שלא יעלה על 

.   מר אבי גרובר:  נכון

הקלה, הקלה. אחרי זה בסעיף תנאי סף החריגו את  מר אהרון אלמוג אסולין:

 שכר השחקנים מההקלה הזאת. 

.   מר אבי גרובר:  נכון

כשאתה בא לבחון לגופו של עניין איפה עומדות  מר אהרון אלמוג אסולין:

כסף  33%. אז למה לשים 53%-ל 47%ות, רוב העמותות עומדות בין העמות



ן  עיריית רמת השרו

 7202.4.6מיום  ,04פרטיכל מליאה מן המניין מס' 

 176 

עליון. כי המשמעות היא שאתה מעודד פרזיטיות. העמותות האלה נבנות כדי 

 לקחת ממך כסף ולא משנה מה הם יעשו. 

 נקודה מאוד חשובה.   מר גיא קלנר:

 אז אל תשים כסף בסעיף הזה.   מר אבי גרובר:

אבל אתה מאפשר לו דרך הקריטריון הזה לקבל  מר אהרון אלמוג אסולין:

כזה. זה מה שאני בא ואני אומר. תוריד לו את הסף הזה, כדי שהוא לא יהיה 

 . 53%-, שהוא יהיה פרזיט רק ב133%-פרזיט ב

אבל אם זה נורא חשוב, ואתה רוצה לעזור במשהו,   מר אבי גרובר:

 ך זה יקרה? ולא הטוטו או כל מיני כאלה גופים שמים כסף, אז אי

 אני אגיד לך איך זה יקרה.  מר אהרון אלמוג אסולין:

 אחוז זה כבר שלך.  %33  ד"ר איריס קלקא:

 נכון, אז מה הבעיה שזה עובד דרך עמותה?   מר אבי גרובר:

.  ד"ר איריס קלקא: .  שיש לך בבית.

נוצר, אבי.  מר אהרון אלמוג אסולין:  תקשיב איפה העיוות 

. %33-ה אומר בעצמך שלא משתמשים כל כך באת  מר אבי גרובר:

 זו גמישות שאתה נותן לעצמך.  33%

אז תשאיר את זה לגמישות. אבל כשאתה קובע  מר אהרון אלמוג אסולין:

 אתה מזמין מראש את המעבר הזה הלאה. כקריטריון פתוח, 

.. ועדת ביקורת.   ד"ר איריס קלקא:  וזה ככה קרה גם, אנחנו.

וזה גם קורה. עכשיו מה המשמעות של זה? לעמותת  ולין:מר אהרון אלמוג אס

שעוסקת  X, אני נותן את זה כדוגמא, לעמותה -₪ 63,333אנוש אתה נותן 

פסיק משהו  3בבריאות הנפש, שזוכה בסך הכל בתמיכות כאן למשהו כמו 
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. ₪ 43,333אחוז, את לא יכול לתמוך בעמותה הזאת, כי המנכ"לית מרוויחה 

פורט, שכל שחקן מרוויח, אני לא יודע כמה, החרגת אותו. אבל כל קבוצת ס

 אז אולי נחריג גם את זה? 

לא. עוד פעם, אתה עושה פה איזושהי ערבוביה. יש   מר אבי גרובר:

מנכ"ל לקבוצה, יש יו"ר הקבוצה, זה נושא אחד. ויש את הנושא של 

לא  השחקנים. השחקנים, כשאתה מביא שחקן זר או משהו כזה בקבוצה, אתה

 יכול להכניס אותו כמקבל שכר בעמותה. 

תהיה הצדקה לפי מה  לפי מה שאתה מבקש... לא  מר יעקב קורצקי:

 שאתה אומר. 

 חבר'ה, תקשיבו למה שאמרתי.  מר אהרון אלמוג אסולין:

 )מדברים ביחד( 

המון שנים, -הקריטריונים האלה קורים המון  מר אבי גרובר:

ריטריונים. אתם עכשיו באים כאילו ממציאים ובהרבה רשויות נוהגים לפי הק

 פה את הגלגל מחדש. 

  -לא, לא. כל מה שאני אומר מר אהרון אלמוג אסולין:

... בקושי נתמך בתמיכות חיצוניות, רוב התמיכה   מר יעקב קורצקי:

 שלהם זה... 

אני לא אגיד שיש פה הרבה ניסיון שנקנה בדם, הוא   מר אבי גרובר:

בל יש פה המון ניסיון. אתם מוחקים את הכל כאילו, אף אחד לא נקנה בדם. א

 לא מבין במה הוא מדבר. 

 אני לא מוחק שום ניסיון.  מר אהרון אלמוג אסולין:

 מה זה אתם? למה לא אנחנו?   ד"ר איריס קלקא:

 אני לא בקו שלכם.   מר אבי גרובר:
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וכל מה שאני ן, אבי ויעקב, אני לא מוחק שום ניסיו מר אהרון אלמוג אסולין:

אומר, היות ויש לנו ניסיון ויש לנו מציאות, כל מה שאני אומר, קודם כל, 

שכל אחד מחברי המועצה שיהיה מודע לעניין הזה. כי אני חושב שבבליל 

המילים שמופיעות פה, זה לא כל כך ברור. הדבר השני שאני אומר, כדי לא 

נורי . 53%-האלה ל 33%-ד את הלעודד פרזיטיות אצל עמותות מסוימות, בואו 

זה ייתן איזושהי גישה שאומרת 'חבר'ה, תתאמצו למצוא מקורות מימון 

 נוספים. 

.   מר יעקב קורצקי: .  אני אומר לך ש.

 -אני אענה לך. במקרה של אין, יש מר אהרון אלמוג אסולין:

 אהרון.   מר יעקב קורצקי:

 תן לי לסיים לענות.  מר אהרון אלמוג אסולין:

 חוץ מכדורגל, אין תמיכה במדינה הזאת לשום ענף.   קב קורצקי:מר יע

אני חושב שיש פתרון. כי העמותה, בקריטריונים  מר אהרון אלמוג אסולין:

האלה שהגדרנו אותם מצוינות וכאלה דברים, אמרנו  13%-לה, לקחנו את הש

לשיקול דעת הוועדה. הוועדה לא מטומטמת. הוועדה יושבים שם אנשים 

  -גנטיםאינטלי

 . מה קורה אז? 57אבל צריך   מר אבי גרובר:

ב מר אהרון אלמוג אסולין:  . 57-אז הוועדה תדון לגופו של עניין 

 . 33אז היא תדון לגופו של עניין עד   מר אבי גרובר:

ב מר אהרון אלמוג אסולין:  ? 37-ומה יקרה 

 אין.   מר אבי גרובר:

 אין?  מר אהרון אלמוג אסולין:
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 אין.   רובר:מר אבי ג

 להביא לך דוגמא שיש?  מר אהרון אלמוג אסולין:

.   מר אבי גרובר:  תביא לי

טוב, אמרנו שלא ניתן דוגמאות, כי אחר כך  מר אהרון אלמוג אסולין:

הדוגמא הופכת לעניין. אני אומר לך שיש, אתה יודע שיש, ואם לא נגביל את 

הערות בנושא הזה. אחת  7יש  –זה, ימשיכו להיות. רשות שימוש במתקנים 

, 7פתר אותה, אבל צריך שהקבוצות יבינו אותה עד הסוף. סעיף היועמ"ש 

מקבל זכות השימוש במתקן לא יבצע בו פעילות עסקית ו/או מסחרית 

למטרות רווח. או שימוש פוליטי או מפלגתי במתקן, שזה לא רלוונטי לנו. 

 הסעיף 

קומי במשך הדקות יעקב, אתה יכול למלא את מ  מר אבי גרובר:

 הקרובות? אני צריך לצאת. 

ב מר אהרון אלמוג אסולין:  מילים.  7-הסעיף הזה אומר 

יאללה אהרון, בוא נעשה אני ואתה עכשיו ביחד,   מר יעקב קורצקי:

 נסגור את הסיפור. 

יעקב קורצקי, אני לא עושה איתם שום דבר אתה  מר אהרון אלמוג אסולין:

אבל בוא נתכנס רגע לרצינות. הסעיף הזה שתיקן ואני, אפילו לא בצחוק. 

אותו היועמ"ש אומר בעצם לקבוצות הכדורסל בנות, קבוצות הכדוריד בנים, 

קירות אורנים ומגרשי  וקבוצת הכדורגל, רבותיי, כל מה שפרסמתם על

  -הספורט האחרים

אתה לא יודע למה אתה נכנס בכלל. אתה יודע   מר יעקב קורצקי:

  -אהרון, אתה

אני לא נכנס, אני אומר שהמועצה הזאת צריכה  מר אהרון אלמוג אסולין:
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 להבין על מה היא מצביעה. 

 ... כסף.     ???:

 את צודקת.  מר אהרון אלמוג אסולין:

אנחנו לא ממציאים גלגל. בכל מדינת ישראל יש את   מר יעקב קורצקי:

 התהליך הזה, אהרון. מה אתה ממציא גלגל?

 אני לא ממציא.  אסולין:מר אהרון אלמוג 

 תבדוק איך זה קורה בערים אחרות.   מר יעקב קורצקי:

 אני לא מאמין. אבל אתה לא מקשיב.  מר אהרון אלמוג אסולין:

 כי אתה לא מדבר לעניין בכלל.   מר יעקב קורצקי:

 אתה לא מקשיב.  מר אהרון אלמוג אסולין:

ל  מר יעקב קורצקי: ך, אתה יורה, אתה אף פעם לא מדבר. אמרתי 

 יאללה, בוא נבדוק, מה פגע בי, מה פגעתי. 

 אתה לא מקשיב, יעקב.  מר אהרון אלמוג אסולין:

אתה יודע מה? אני לא רוצה להקשיב לך בכלל. איך   מר יעקב קורצקי:

אמרת? אתה לא רוצה... איתי בשום דבר, אני לא רוצה להקשיב לך. אני לא 

מה אתה מדבר בכלל. אתה נראה כזה יכול להקשיב לך. אתה לא יודע על 

רשמי, ואתה כזה אחד שחוקר. אין לך מושג, אתה לא בעניין בכלל. אתה 

..  –מדבר דברים שאין בכלל מה שאתה אומר, אתה אומר לי   מחר נסגור את.

 אבל זה לא מה שאני אומר.  מר אהרון אלמוג אסולין:

 אתה לא מבין מה אתה אומר בכלל.   מר יעקב קורצקי:

 אתה לא מבין.  מר אהרון אלמוג אסולין:
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אני לא מבין? אורנה, תסבירי לו את מה שאני לא   מר יעקב קורצקי:

מבין. בבקשה. אז אורנה תסביר לך את מה שאני לא מבין. אז אורנה תסביר 

לך את מה שאני לא מבין. אני לא מבין. אורנה, תסבירי לו מה קורה איתך 

יפה תשימי את השלטים שלך? מה, לא היו פה מחר. מאיפה את מביאה כסף? א

ראשי ערים? לא היו פה גזברים? לא היו פה? בכל עיר אחרת איך זה עובד? 

ממציאים גלגלים? רק אתה ממציא גלגל חדש? תירגע, שתה מים קרים, אתה 

 לא בעניין, אתה לא פוגע. אהרון, אני מצטער מה שאני אומר לך. 

 , סיימת?סיימת מר אהרון אלמוג אסולין:

 אורנה, תסבירי לו את זה.   מר יעקב קורצקי:

 אבל למה אתה מרים את הקול?  מר עידן למדן:

  -אני מסביר לאהרון, הוא כאילו  מר יעקב קורצקי:

 אתה לא מקשיב.  מר אהרון אלמוג אסולין:

 אני לא מקשיב?   מר יעקב קורצקי:

לך סעיף שלא אני אתה לא מקשיב. אני מקריא  מר אהרון אלמוג אסולין:

 תפתח את האוזניים. כתבתי. לא אני כתבתי. 

 אני פותח.   מר יעקב קורצקי:

מי שכתב אותו, זה גידי, והוא ממיט הפסד  מר אהרון אלמוג אסולין:

לעמותות, לאגודות הספורט, לקבוצות הכדורסל, הכדוריד והכדורגל. לא אני 

מועצה לפני שהם מרימים כתבתי, לא אני ביקשתי לשנות. אני רוצה שחברי ה

 . 7יד, כולל אתה, תקרא את סעיף 

 כן, כן.   מר יעקב קורצקי:

  -שפוגע בקבוצות. אז כדאי מאוד מר אהרון אלמוג אסולין:
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 מי הביא את הרעיונות האלה לגידי?   מר יעקב קורצקי:

 תי, מה לעשות? באלא אני ה מר אהרון אלמוג אסולין:

 את את זה? אתה לא הב  מר יעקב קורצקי:

 לא אני הבאתי.  מר אהרון אלמוג אסולין:

.   גב' שירה אבין: יש כל מיני רעיונות שגידי כנראה הביא עם עצמו

 או שמישהו אחר הביא לו, נו באמת. 

הוא פרסם את זה, זה היה מפורסם מה שאהרון   מר יעקב קורצקי:

 אומר עכשיו. 

 אתה לא מקשיב. אתה לא מקשיב. לעצמך  מר אהרון אלמוג אסולין:

מי הביא? חבל שהוא באמת לא יושב כאן גידי   גב' שירה אבין:

 ויכול לדבר. 

  -לא, אבל רויטל  מר יעקב קורצקי:

אבל רויטל לא היתה במקום הזה. מה אתם דורשים   גב' שירה אבין:

 ממנה עכשיו? 

יגיע?   גב' נורית אבנר:  אז אולי נדון בזה עכשיו ונחכה שהוא 

ל  נר:מר גיא קל  . 1.3-אבל צריך את התבחינים 

 קורצקי, אתה לא מקשיב.  מר אהרון אלמוג אסולין:

... הגיוני שגזבר לא נמצא כאן ולא יכול להסביר   גב' שירה אבין:

 את הדברים. 

אני, כשראיתי את הדבר הזה, אמרתי שצריך  מר אהרון אלמוג אסולין:

צורות, או בהגדרת תמיכה  7-למצוא לזה פתרון. הפתרון יכול להיות באחת מ

. או להגדיל ₪ 173,333, 133,333, 73,333-עקיפה לקבוצות שעד היום זכו ב
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להם את התמיכה הישירה. אבל אי אפשר להשאיר את זה ככה, בלי להתייחס 

לתמיכות שלהם. אבל אתה נעול, ואתה חושב שאני רק מזיק, ואתה טועה. 

יו"ר הישיבה, תתנצל ותמשיך א  ת הדיון. עכשיו אתה 

 אני לא מתנצל.   מר יעקב קורצקי:

 אז אל תתנצל.  מר אהרון אלמוג אסולין:

אני יודע שאתה הצעת את הרעיון הזה, אתה העלית   מר יעקב קורצקי:

 את הרעיון עם הפרסום. 

 אבל מותר לו גם להעלות רעיון.   מר גיא קלנר:

  -לא, לא, מיכה מר אהרון אלמוג אסולין:

מה אתה מפנה למיכה? מה אתה מפנה? כל הזמן   קי:מר יעקב קורצ

.. מיכה.   אתה.

 כי מיכה כתב את הסעיף הזה. מה לעשות?  מר אהרון אלמוג אסולין:

 מיכה כתב את זה? מי הציע לו לכתוב את הסעיף?  מר יעקב קורצקי:

 תשאל את מיכה מי כתב את הסעיף הזה.  מר אהרון אלמוג אסולין:

 הציע לו? אדון אהרון אסולין?  מי  מר יעקב קורצקי:

. מר אהרון אלמוג אסולין:  תשאל אותו

 הוא אדם עצמאי מיכה, מה.   מר גיא קלנר:

 תגיד כן, אתה אדם רציני.   מר יעקב קורצקי:

 לא, אני לא כתבתי את זה.  מר אהרון אלמוג אסולין:

 אתה התלוננת על הנושא הזה של הפרסום.   מר יעקב קורצקי:

 אולי תגיד מי הציע לך.   אבין:גב' שירה 
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.   מר גיא קלנר:  יעקב, מיכה אדם מקצועי

אתה הצעת את זה, אהרון. למה אתה אומר שלא   מר יעקב קורצקי:

. בנושא הזה.  ..  הצעת את זה? 

 לא, לא נכון.  מר אהרון אלמוג אסולין:

 אריק... בנושא הזה... בבית ספר אורנים?   מר יעקב קורצקי:

 אז אני אגיד לך מה אמרתי לאריק.  למוג אסולין:מר אהרון א

 אריק, הוא פנה?   מר יעקב קורצקי:

פניתי, כי תושב שאל, שאלתי אותו, אמר לי  מר אהרון אלמוג אסולין:

, נגמר העניין מבחינתי. נדנדתי לך אחרי זה?   'הסדרנו את זה'

 מה שאמרתי לך, אתה יורה, אחר כך אתה אומר.   מר יעקב קורצקי:

 ? למה יורה? איזה יורה מר אהרון אלמוג אסולין:

'עשיתי את הנזק. עכשיו מיכה'. מיכה  –אתה אומר   מר יעקב קורצקי:

.  –מה אומר לך   'אל תשאלו אותי'

 עזוב, עזוב, עזוב.  מר אהרון אלמוג אסולין:

 מיכה, אין לך פה?   מר גיא קלנר:

.   :עו"ד מיכה בלום .  רגע, אבל.

 אז דבר.   מר גיא קלנר:

?  :עו"ד מיכה בלום ..  רגע, אתה חושב שאני פה אתחיל לריב.

לא רוצה שתריב, רוצה שתגיד את מה שאתה חושב,   מר גיא קלנר:

 בלי לריב. יום האהבה היום. 
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אני אגיד לכם. בלי אהבה ובלי כלום, אני אגיד לכם   :עו"ד מיכה בלום

הכל יהיה ברור, קבוצות בדיוק מה שאני חושב. ואני אדבר גם לפרוטוקול, ש

הספורט, ולא משנה איזה קבוצות, הן משתמשות במתקנים שלנו. ומעבר לזה 

שהן משתמשות במתקנים שלנו, הן גם מפורסמות על שלטי לוחות מודעות ועל 

שלטי פרסומת כאלה ואחרים. כתוצאה מזה הם עושים כסף. אבל מה הבעיה? 

  -אנחנו, אני מדבר אליכם

.  אסולין:מר אהרון אלמוג  .  ... תדבר לקורצקי, הוא היחיד.

,   :עו"ד מיכה בלום לא, אני מדבר לכולם. הבעיה היא שאנחנו יש לנו

יצאנו במכרז לזכיין, לניהול כל שלטי העיר. ואנחנו צריכים לנהל את שלטי 

נחנו קובעים כמה העיר הציבוריים שלנו, אנחנו צריכים לגבות עליהם כסף, וא

ים לזכיין לתת לו את כל השלטים. ולא ייתן שקבוצות כסף, ואנחנו מחויב

ספורט כאלה או עמותות כאלה ואחרות, יעשו כסף באמצעות שלטים 

 עירוניים, בשטח ציבורי עירוני. 

?    אורנה:  על מה אתה מדבר...

 אני לא מתווכח עם אף אחד.   :עו"ד מיכה בלום

 שלטי חוצות...?    אורנה:

מתווכח עם אף אחד. אם זה שלט חוצות של  אני לא  :עו"ד מיכה בלום

הכדורגל, או זה שלט קטן בתוך האולם. זה לא רלוונטי. הוא לא שלט שלך, 

את שוכרת את המבנה מאיתנו, זה לא מבנה שלך, זה מבנה עירוני. אז עם כל 

הכבוד, אני לא מסכים איתך. אורנה, אני לא מסכים איתך. לא סיימתי. אני 

צדוראלי. אנחנו צריכים לגבות את הכסף על פי השלטים אומר, זה עניין פרו

העירוניים שלנו, ואם אתם רוצים לתת כסף לעמותות הספורט יותר, תתנו 

להם בתמיכה הישירה יותר כסף. אבל הם לא צריכים לנהל את השלטים 

 העירוניים. זה מה שאמרתי. 
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י מיכה, איך זה בכל האולמות בארץ? אנחנו אנש  מר יעקב קורצקי:

 חוק. 

יודע, אני לא  :עו"ד מיכה בלום   -אני לא 

תשאל איך זה עובד בראשון לציון, בחיפה, תעשה   מר יעקב קורצקי:

בדיקה אצל היועצים המשפטיים, חברים שלך, איך זה עובד שם, יעבוד 

 אצלנו. למה אנחנו ממציאים תמיד גלגל חדש? למה? 

י המקצוע של יעקב, עשינו המון עבודה. אנש  מר אבי גרובר:

העירייה עשו את העבודה. גזבר העירייה, יועץ משפטי. עשינו עבודה, אמרו פה 

הערה נכונה לעניין איכות הסביבה. אנחנו נדאג להוסיף פה עוד סעיף שיהיה 

. זה יהיה. היתה עוד הערה לנושא .731לטובת תמיכות לאיכות הסביבה לשנת 

העמותות שפעילות. אני מבקש נדאג שיהיה פרסום ראוי של הפרסום. אנחנו 

 בבקשה להעמיד את זה להצבעה. זה לא ייגמר פה הדיון לעולם. 

.   מר גיא קלנר:  רגע, אבל לא סיימנו את הדיון

 יש עוד.   מר עידן למדן:

 אני מבקש לסיים את הדיון. זה הנוסח.   מר אבי גרובר:

 לא, זה לא הנוסח.  מר אהרון אלמוג אסולין:

. לעבור סעיף  מר אבי גרובר: סעיף. אני חושב שהדיון הזה, אני -..

 לא, זו לא השיטה לקיים אותו. אני מבקש להצביע כרגע. 

 אנחנו עשינו עבודה. אתם עשיתם עבודה, גם אנחנו.   ד"ר איריס קלקא:

. גם את העניין של עמותות דת שעוד לא ישבנו   מר עידן למדן: ..

 מה זה התלמידים. 

 ידים זה תלמידים.תלמ  מר אבי גרובר:
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 לא, זה לא ברור מה זה תלמידים.   מר עידן למדן:

 תלמידים זה תלמידים, תושבי העיר.   מר אבי גרובר:

זה יוצא שכאילו תמיכה תינתן למוסד אשר מפעיל   מר עידן למדן:

ונושאי תורה. ובסופו של דבר הפעם לא  מסגרת חינוכית ודתית. או שיעורי דת 

 מכירים, ושגם פנו אליך. הדגש הוא תלמידים.  מגיע לעמותה שאנחנו

 אתה רואה שיש לך נגד הדתיים? אתה רואה?   מר יעקב קורצקי:

דתיים זה דתיים. אנחנו לא רוצים לתת תמיכה, לא   מר אבי גרובר:

 ניתן תמיכה בסעיף, נרשום שם אפס בסעיף. 

.   מר עידן למדן: .  לא, הקריטריון פה.

לדת היא נורא ברורה. תלמידים זה התמיכה   מר אבי גרובר:

 תלמידים. מי שלומד שם, זה עבד יפה שנים. 

 אבל אז אתה לא מעניק תמיכה שוויונית.   מר עידן למדן:

אני לא מבינה, בשביל מה אנחנו מעבירים   גב' שירה אבין:

תבחינים? אם אנחנו בסוף בכל מיני סעיפים לא ניתן כסף ולא נצטרך 

.. אז  בשביל מה אנחנו בכלל יושבים פה? להתמודד עם זה.

 כי אם הוא לא רוצה לתת לדתיים, שלא ייתן.   מר אבי גרובר:

יש לך גם הרצאות דת, יש לך גם אירועי דת   מר עידן למדן:

 . .. קהילה..  ומסורת, ומורשת גם של.

דנו על התבחינים האלה המון זמן, ראינו את   מר אבי גרובר:

 ששילבנו את רובם, התייחסנו לרובם. ההערות של אהרון. אני חושב

 לא שילבתם אף אחד.  מר אהרון אלמוג אסולין:

אוקיי, לא שילבנו אף אחד לתפיסתך. אני ממה   מר אבי גרובר:
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 שראיתי, שילבנו הרבה. גם בהערות שלך.

... היהודית המתקדמת. והם לא מקבלים שקל   מר עידן למדן:

 מתוך זה. 

ושא של הפרסום, אנחנו נוסיף את אמרתי, הנ  מר אבי גרובר:

ההערה, שמי שלא יפרסם בצורה ראויה, תופסק תמיכתו. נושא של איכות 

 הסביבה, אנחנו נוסיף סעיף של איכות הסביבה, ואני מבקש בבקשה להצביע. 

  -אבל לא ענית  מר עידן למדן:

.   מר אבי גרובר: .  על הקריטריונים לתמיכות כפי ש.

 מבין למה אתה הולך ככה בנתיב הזה.  אני לא  מר גיא קלנר:

ככה, ככה. אתם כל הזמן לוקחים את הישיבות   מר אבי גרובר:

 האלה. 

.   מר גיא קלנר:  לא לוקחים את הישיבות האלה, בוא, אבי

 וטוחנים וטוחנים.   מר אבי גרובר:

 בוא, אבי.   מר גיא קלנר:

סתובבים יש ישיבת מועצה, הקריטריונים האלה מ  מר אבי גרובר:

 פה כבר שבועות ארוכים, היה את כל המקום. כל הזמן עוד משהו ועוד משהו. 

אבל הקריטריונים נשלחו בפעם הראשונה ביום   מר עידן למדן:

 חמישי. 

יש ועדה, יש לכם נציגים שם, היה צריך לעשות את   מר אבי גרובר:

 העבודה. אתם כאילו מגלים תמיד את הדברים בישיבות המועצה. 

... שאתם עושים את זה בצורה שאתם עושים,   ב' שירה אבין:ג

 סליחה. 
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נגד?   מר אבי גרובר: יש גבול להתנהלות הזאת. אתם רוצים להצביע 

נגד.   תצביעו 

אני רוצה להגיד לך משפט. אתה שוכח שנושא   מר גיא קלנר:

 הקריטריונים וועדת תמיכות, זה נושא פוליטי ציבורי. 

 שוכח. לא   מר אבי גרובר:

אתה כל הזמן רוצה ללכת עם ולהגיש בלי. אדוני   מר גיא קלנר:

ראש העיר היקר, אתה במועצה בלי רוב. ואם נציגות הרוב מקיימת איתך שיח 

ודין על איך צריכה להיראות הפלטפורמה של התמיכות, אתה צריך לקיים 

 .  אותה. מה לעשות? אתה לא יכול מצד אחד..

.. זה לא יכול לקרות כל פעם. אתם כל היה להם  מר אבי גרובר: .

 . . ו.  פעם יושבים, ואז מגיעים לפה 

 לא, לא, לא.   מר גיא קלנר:

 שעות דיונים.  0לא מגיעים לפה. עשינו  מר אהרון אלמוג אסולין:

 –אתה לא יכול מצד אחד להגיד תן לי שנייה.   מר גיא קלנר:

נוהג, אני ראש העירייה, המ ועצה שתגיד מה שהיא 'תראו, העולם כמנהגו 

. מצד שני  אין לך רוב במועצה, אתה  –רוצה, הכלבים נובחים, השיירה עוברת'

אתה רוצה להעביר הכל כתמול  –גם לא מנסה לקיים אותו. ומצד שלישי 

שלשום. לא עובד. אין לך רוב במועצה, יש פה נציגות כרגע לרוב במועצה, 

את העקרונות או את ובנושאים מסוימים שהמועצה היא הגוף שקובע 

 ההחלטות, אתה צריך לקיים דיאלוג ודו שיח. 

 התקיים דיאלוג.   מר אבי גרובר:

לא, אתה לא עושה אותו. אתה לא עושה אותו. כי   מר גיא קלנר:

בא אהרון, שהיה נציגות לתוך הדבר הזה, דיבר עם גזבר העירייה, שלא קיבל 
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 הזה.  ככה מההערות שלו, ולכן צריך לקיים את הדיון

. מי 0מי בעד הקריטריונים וההערות שהוספתי?   מר אבי גרובר:

 . תודה רבה. 6נגד? 

 

 .7108הוחלט ברוב קולות לא לאשר תבחינים לתמיכות : 706מס'  החלטה

 

 עדכון בדבר הסדר בקרה על קבוצת הכדורגל הפועל ניר רמת השרון. .10

 

להצעה לסדר שלי מלפני היית אמור להביא החלטה  מר אהרון אלמוג אסולין:

ניר רמת השרון. אמרת שאתה תביא  חודש בנושא שומרי הסף של הפועל 

  פתרון. 

 . 10זה סעיף  גב' שירלי פאר יגרמן:

. הם עדיין לא הצליחו להסכים ביניהם, 10סעיף   מר אבי גרובר:

 ולכן עדיין לא עבר כסף, אפילו לא שקל. 

 פתרון אחרי חודש.  התחייבת שיהיה מר אהרון אלמוג אסולין:

 הם מתדיינים ביניהם.   מר אבי גרובר:

 באיזה שלב ההתדיינות? מר אהרון אלמוג אסולין:

.   מר אבי גרובר:  בשלב הפור פליי

 בקיצור, לא נעשה כלום? מר אהרון אלמוג אסולין:

לא נכון. נעשה הרבה. הם מתדיינים ביניהם. איזה   מר אבי גרובר:

דיינים ביניהם. אם הם יצליחו להסכים ביניהם, שלב ההתדיינות? הם מת

תמשיך לעבור להם התמיכה. אם לא יהיה מורשה חתימה, אם לא יהיה 

 מורשה חתימה מטעמנו שיפקח על הנעשה בחשבון, הם לא יקבלו שקל. 
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 כרגע אין מפקח.  מר אהרון אלמוג אסולין:

לב,  עד רגע זה, מאותו רגע שבועז גזית ומוטי בר  מר אבי גרובר:

  -הוצאו מחשבון הבנק, לא עבר שקל. כולל לא

 לא עבר שקל? מר אהרון אלמוג אסולין:

 לא עבר שקל.   מר אבי גרובר:

 כולל לא החזר הלוואה?  מר אהרון אלמוג אסולין:

כולל לא החזר הלוואה. לא הייתי מוכן לחתום, גם   מר אבי גרובר:

את המקורות שלכם. לא  לטובת החזר ההלוואה. תמצאו ₪ 43,333-לא על ה

 עבר, אני לא חתמתי. 

 מה זה אתה לא חתמת? הגזברית חתמה?  מר אהרון אלמוג אסולין:

 אני לא חתמתי. בלי החתימה שלי זה לא עובר.   מר אבי גרובר:

.   גב' רויטל פיטרמן:  אהרון, ההלוואה לא יורדת מהחשבון שלנו

.  מר אהרון אלמוג אסולין: .  לא, אולי כן.

 ההלוואה לא יורדת מהחשבון שלנו.   רויטל פיטרמן:גב' 

 אוקיי.  מר אהרון אלמוג אסולין:

. אני במצב הזה,   מר אבי גרובר: .. אני לא חתמתי על סכום, נכון? 

 .  על הסעיף הזה..

 ... שזה נכון.   מר יעקב קורצקי:

.  מר אהרון אלמוג אסולין:  לא, זה לא נכון. הוא אמר שזה לא נכון, לא אני

האלה ולא עבר להם  ₪ 43,333-אני לא חתמתי על ה  מר אבי גרובר:

 כסף. 
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 בסדר גמור.  מר אהרון אלמוג אסולין:

אני לא אעביר אף שקל עד שהם לא יכניסו מורשי   מר אבי גרובר:

חתימה בחברה. ואם צריכה לרדת הלוואה, הם ימצאו את המקורות שלהם 

ינהגו לפי הסטנדר ט שאנחנו קבענו, או שהם לא לכסות את זה, או שהם 

 יקבלו אף שקל והם יצטרכו להסתדר ולשלם את ההלוואה. 

 . 10זה היה סעיף  גב' שירלי פאר יגרמן:

 

 ופתיחת תב"ר לתוספת קומה בשרונית. הקנטריפתיחת תב"ר שיפוצי  ..

 

.  אני סומך על הקנטריתב"ר לשיפוץ  – .סעיף   מר אבי גרובר:

 טריונים. יעקב, היה לי חשוב הקרי

 אתה הולך?   מר יעקב קורצקי:

 כן. תסתדר עם השאר?   מר אבי גרובר:

 . 11-ו 3,.... אריק יציג את   מר יעקב קורצקי:

 אתה רוצה שאני אעזור לך? גב' שירלי פאר יגרמן:

, פתיחת תב"ר הקנטריזה נושא של  .מה יש פה?   מר יעקב קורצקי:

ומה בשרונית. אז בבקשה אריק, . פתיחת תב"ר לתוספת קהקנטרילשיפוץ 

 ישבת כל כך יפה, תסביר. 

 הקנטרי, היה ברור שהקנטריטוב, כשקיבלנו את   מר אריק דורון:

..  03הוזנח  ואיך נעשה את שנה וצריכים לעשות פה שיפוצים. היו דיונים לגבי.

השיפוצים. השיפוצים נעשה רק לגבי מה שצריך לשם רישוי עסקים. קיבלנו 

ד הבריאות לעשות את השיפוצים במשך שנתיים, לא במשך שנה אישור ממשר
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לא נגיש היום, ואי אפשר לקבל  הקנטריאחת. כלומר, יש מגוון דברים: גם 

כאילו אישור נגישות. ה... צריכה להיהרס ולהיבנות מחדש, היא לא תקנית... 

 כל המשאבות הקיימות של הבריכות הגדולות. 

או על הצעה של יזם שיפעיל את  BOTבר על לא דו מר אהרון אלמוג אסולין:

 זה וישפץ את זה? 

 לא, לא, לא דובר.   מר יעקב קורצקי:

 לא דובר?  מר אהרון אלמוג אסולין:

. BOTלא. על   מר יעקב קורצקי: .  ? דובר על.

אנחנו בשלב שאנחנו מחכים לבית המשפט העליון,   :עו"ד מיכה בלום

ליט אם נרצה להפעיל את זה לבד או להחלטה סופית. ולאחר מכן אנחנו נח

 לצאת לדיון. 

אז איך אנחנו יכולים עכשיו כבר לתת... בית   גב' שירה אבין:

 משפט? 

אנחנו יכולים. אם חס וחלילה בית המשפט יחליט   :עו"ד מיכה בלום

שהנכס הזה לא יהיה שלנו, אז מי שיבוא, יצטרך לשלם את כל הכספים 

 ף. האלה, שיחזיר לנו את כל הכס

יודע מי   מר גיא קלנר: אז מה, אתה קובע תב"ר לפני שאתה 

 לוקח...? 

 חבר'ה, הנושא הוא פשוט.   מר יעקב קורצקי:

שלנו. אבל יש  הקנטריכרגע ההחלטה היא סופית,   :עו"ד מיכה בלום

בית המשפט העליון. לכן הכל יכול לקרות, אנחנו הרי לא ערעור על זה ב
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יודע איך אתה יוצא. יודעים. בבתי משפט אתה יו דע איך אתה נכנס, אתה לא 

 יישאר שלנו וככה אנחנו נוהגים כמנהג בעלים.  הקנטריהסבירות הוא ש

, אנחנו הקנטריומכוון שהעירייה מפעילה את   מר יעקב קורצקי:

חייבים לפעול לפי הכללים, והכללים אומרים זה הנגשה שהרבה כסף הולך, 

נו לנושא ההנגשה. יש את הבריכה שלא ייתנו ומה שאנחנו הולכים להוציא זה 

 יותר להפעיל אותה. יש דברים ברורים שאנחנו חייבים... 

אין לנו רישוי עסק.  03.3-. אחרי ה03.3-... עד ה  מר אריק דורון:

. וגם רישוי העסק ניתן 03.3-הרישוי עסק שיש היום לקאנטרי, הוא עד ה

יב להתחיל בשיפוצים מיד אחרי בתנאי, בהתחייבות של ראש העירייה, שהתחי

הזה. בריכת הפעוטות אסור להשאיר אותה בכלל. צריכים את בריכת 

הפעוטות להרוס, לבנות חדשה, צריכים את המשאבות להחליף, צריכים 

 להנגיש את המקום. 

.. את סכום   מר גיא קלנר: וזה כל התב"ר? ומה שתיארת כרגע.

 התב"ר? 

 סביר. כן, כן. אני א  מר אריק דורון:

 או שבסכום התב"ר נכנסים מרכיבים נוספים?   מר גיא קלנר:

 לא, לא, לא. אני אסביר.   מר אריק דורון:

 ... שירותים, אבל מה שעכשיו זה מאסט.   מר יעקב קורצקי:

שנייה, התב"ר עצמו, אנחנו הגדרנו למתכנן, אמרנו   מר אריק דורון:

, לכן אנחנו במהל הקנטרילו 'אנחנו לא רוצים לסגור את  ך השיפוצים'

. כלומר, הקנטרימבקשים לעשות את השיפוצים במשך שנתיים בלי לסגור את 

עצמו לא ייסגר במהלך  הקנטריאנחנו נסגור כל פעם קטע מסוים, אבל 

 השנתיים האלה. 
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וגם בחורף יהיה אפשר להפעיל את הבריכה  גב' שירלי פאר יגרמן:

 הכנסות. המקורה, את חדר הכושר, כדי לא לאבד 

הכוונה היא שגם השיפוצים עצמם יבוצעו   מר אריק דורון:

מאוקטובר עד מאי. במאי אנחנו נפסיק את השיפוצים לטובת הקיץ, ואז 

באוקטובר אחרי זה השיפוצים יימשכו. משרד הבריאות הסכים לאשר לפרוס 

 . ₪מיליון  13את זה על שנתיים, שהעלות של זה היא קצת מעל 

אנחנו אבל לא מקבלים שום קטע של תב"רים,   :גב' שירה אבין

איפה אנחנו עומדים היום, מה קורה, מה יש, מה אין. אתם מבקשים מאיתנו 

לקבל החלטות שאנחנו בכלל לא מבינים כאילו את סדרי העדיפויות, את 

 הדברים שקורים. 

.   מר יעקב קורצקי: .  שירה, מה יש לך להבין בזה? צריך.

 יש לי להבין?  מה  גב' שירה אבין:

 יש אנשי מקצוע, שהם לקחו את כל האומדנים.   מר יעקב קורצקי:

 בנושא של התב"רים? מה זה קשור?   גב' שירה אבין:

.. של תב"רים שאושרו.  גב' שירלי פאר יגרמן:  לא, יש.

 זה תב"ר שאושר?  מר אהרון אלמוג אסולין:

 לא.  גב' שירלי פאר יגרמן:

יש תקציב בהכנה? איך זה עומד מול צרכים אחרים  :מר אהרון אלמוג אסולין

 של העיר? 

 יש תקציב.  גב' שירלי פאר יגרמן:

 המינימום זה להציג אותם.  מר אהרון אלמוג אסולין:



ן  עיריית רמת השרו

 7202.4.6מיום  ,04פרטיכל מליאה מן המניין מס' 

 146 

כן, אבל אנחנו באוגוסט. התקציב עד שיהיה מוכן  גב' שירלי פאר יגרמן:

 זה יהיה נובמבר. 

 מרת. אתה לא שומע מה שאני או  גב' שירה אבין:

 שמעתי.   מר יעקב קורצקי:

הוא חשוב, זה לא קשור  הקנטריעזוב, הנושא של   גב' שירה אבין:

עכשיו לעניין. אני שואלת, אנחנו הולכים לבקש הלוואה. מה המשמעות של 

התזרים הכספי שלנו בתוך העירייה? אתם אומרים דברים, אנחנו לא יודעים 

אחראית יד, כשאנחנו לא מודעים כלום. איך אנחנו יכולים להרים בצורה 

 לכלום? 

הוכחתם מקודם, לפי דעתי אתם לשם מובילים את   מר יעקב קורצקי:

 זה. תחליטו, אתם אנשים מבוגרים. 

 מה לשם מובילים? שואלים שאלה, מה?  גב' שירה אבין:

אז אני אומר לך תשובה. אנחנו צריכים לקאנטרי   מר יעקב קורצקי:

ויש את המקורות, אריק יסביר לכם איך ומה ואיך הלוואה לעשות כרגע, 

 נחזיר וגם חשבנו שאם אנחנו עושים קאנטרי... 

אריק יכול להסביר את נחזיר את הכסף הזה? מה,   גב' שירה אבין:

 הוא גזבר העירייה? אני באמת לא מבינה את הקטע. אתם משגעים אותי. 

 אריק. שנייה. בתכנית העסקית שכתב  גב' שירלי פאר יגרמן:

אז למה לא להעביר לנו את הדברים מראש? למה   גב' שירה אבין:

שלא נראה את הדברים? למה שלא נבוא לכאן מוכנים? אתם פשוט מזלזלים, 

באמת. אתם שולחים לנו ביום חמישי את כל החומר, גם של התמיכות, 

 ומצפים שאנחנו נשב כל השישי שבת ונקרא את החומר. 
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כשאנחנו קוראים, אומרים 'מה אתם באים עם  וגם  ד"ר איריס קלקא:

 כל ההערות האלה?'.

. 'איך אתם בכלל שואלים   גב' שירה אבין: . אז עכשיו יעקב.

. נו מה?  שאלות?'

חס וחלילה, תשאלי. אבל אני רואה לאן את   מר יעקב קורצקי:

 מובילה את זה, שאתם... 

בין שאני לאן אתה רואה שאני מובילה? מה אתה מ  גב' שירה אבין:

מובילה? מה? למה להתנגדות? נו באמת, יעקב, אתה מגזים. לא, כי אתה 

מעצבן אותי שאתה החלטת להגיד דברים לפרוטוקול כי בא לך. לא. אני לא 

 לשם מובילה, אני רוצה להיות אחראית. 

.   מר יעקב קורצקי: .  את מתרגזת.

 אני מתרגזת כי אתה מעצבן.   גב' שירה אבין:

אתם יודעים מה? גם אנחנו כמו ראש העירייה,   ר:מר גיא קלנ

 רוצים לראות את ההופעה, למען האמת. 

 נכון, בדיוק.   גב' שירה אבין:

.   מר גיא קלנר: .  ונראה לי שגם אנחנו.

 גיא, גיא, גיא, אני מבקש ממך, גיא.   מר יעקב קורצקי:

 יש לי הודעה אישית.  מר אהרון אלמוג אסולין:

גם אני רוצה לראות את ההופעה וגם חברי המועצה   מר גיא קלנר:

 הנוספים. הזלזול הזה גם לו יש צד שני. סליחה, עם כל הכבוד. 

  -שנייה רגע, גיא. אפשר שנייה רק לשאול גב' שירלי פאר יגרמן:

 אהרון רצה להודיע איזושהי הודעה.   ד"ר איריס קלקא:
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 שים? אנ 4למה הודעה אישית, אהרון? על   מר גיא קלנר:

לא, לא, אז אני אוציא את ההודעה האישית  מר אהרון אלמוג אסולין:

 בפייסבוק. 

 תודה רבה.   מר גיא קלנר:

  -את הסעיפים האלו גב' שירלי פאר יגרמן:

כשראש העירייה יכבד אותנו, אנחנו נכבד חזרה,   מר גיא קלנר:

 עם כל הכבוד. גם אנחנו רוצים לראות. 

באה שלא יקבע ישיבה יחד עם אירוע, אם פעם ה  גב' שירה אבין:

 נורא חשוב לו שאנחנו נבוא. 

 תודה רבה.   מר גיא קלנר:

שהוא שם עלינו את הפס, ומגיע והולך, ומגיע לחלק   גב' שירה אבין:

 של התמיכות, אז גם אנחנו יודעים לעשות את הדברים. 

 גם אני רוצה לראות את ההופעה.   מר יעקב קורצקי:

אז בוא בבקשה לפארק גם. זה גועל נפש של   ר:מר גיא קלנ

 התנהגות. 

 מיכה, מה הדין?  גב' שירלי פאר יגרמן:

 אנחנו יכולים להצביע על זה?   גב' נורית אבנר:

 כן. אנחנו יכולים.   מר יעקב קורצקי:

 יעקב ואני?   גב' נורית אבנר:

 כן.   מר יעקב קורצקי:

.   :עו"ד מיכה בלום . .0 . .. 
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 נקפיץ את עידו.איפה עידו?   ת אבנר:גב' נורי

 עידו הלך.   מר יעקב קורצקי:

 איש. אין.  0אין  מר אהרון אלמוג אסולין:

 . 7נשארו   מר עידן למדן:

 למה, הנה, אהרון פה.  גב' שירלי פאר יגרמן:

אנחנו בחוץ, חבר'ה. מה שאתם רואים זה פטה  מר אהרון אלמוג אסולין:

 מורגנה. 

יועץ   :מר יעקב קורצקי כמה זמן הוא צריך להגיע לפה עידו, אדון 

 משפטי? 

 לא, הישיבה ננעלה בזה הרגע.  מר אהרון אלמוג אסולין:

ננעלה.   מר יעקב קורצקי:  לא, לא, לא. היא לא 

ננעלה, לא סגרו אותה.   גב' נורית אבנר:  היא לא 

אתה לא נועל שום ישיבה. אם היית לוחץ לי יד   מר יעקב קורצקי:

 ומר לי 'כן' כמו בן אדם, הייתי אומר לך... וא

 אהרון, מה ההודעה האישית שלך בינתיים?  גב' שירלי פאר יגרמן:

 אתה משאיר אותנו במתח, אהרון.     ???:

 מתח זה טוב.   ד"ר איריס קלקא:

מיכה, מה הדין? שמה? טוב, אנחנו צריכים לנעול  גב' שירלי פאר יגרמן:

 תודה רבה, לכולם.  את הישיבה, אין קוורום,

 
_________________ 

 אבי גרובר
 ראש העירייה

 

__________________ 
 שירלי פאר

 מנכ"לית העירייה
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 קובץ החלטות

 

 . 03תיקון ואישור פרוטוקול מליאה מן המניין מס'  .1

 

: הוחלט פה אחד אישור פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 712החלטה מס' 

73 . 

 

 .15...0אהרון אלמוג אסולין מיום  הצעה לסדר של .0

 

: 7.8.02: הצעתו לסדר של אהרון אלמוג אסולין מיום 718החלטה מס' 

 הוחלט פה אחד להעביר את הנושא לבדיקת מבקר העירייה. 

 

 .15...0הצעה לסדר של יעקב קורצקי מיום  .4

 

: הוחלט ברוב 7.8.02: הצעתו לסדר של יעקב קורצקי מיום 713החלטה מס' 

לות כי מועצת העיר מנחה את הנהלת העיר למצוא את הדרך לאפשר את קו

המשך קיומו של קלוב התעופה, בין עם באמצעות ועדת התמיכות ובין אם על 

 ידי גוף אחר. 

 

 .15...0הצעה לסדר של נורית אבנר מיום  .7

 

לא התקבלה ברוב  7.8.02: הצעה לסדר של נורית אבנר מיום 701החלטה מס' 

 קולות. 
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הנחה מארנונה במתחם פינוי בינוי על פי תקנות ההסדרים במשק  .5

 המדינה.

 

: הוחלט פה אחד לאשר הנחה מארנונה במתחם פינוי בינוי 700החלטה מס' 

 על פי תקנות ההסדרים במשק המדינה.

 

אישור מורשה חתימה למנהלות החדשות בבתי הספר ולגננות בגני  .13

 ספר צומחים.  ילדים ופתיחת חשבונות בנק לבתי

 

הוחלט פה אחד לאשר מורשה חתימה למנהלות החדשות : 707החלטה מס' 

 בבתי הספר ולגננות בגני ילדים ופתיחת חשבונות בנק לבתי ספר צומחים. 

 

הסמכת פקחים רב תכליתיים למתן דו"חות לאכיפת רכיבה על  . 17

ות אופניים בהתאם ל"חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשוי

 . "7106המקומיות )תעבורה(, תשע"ו 

 

הוחלט פה אחד לאשר להחיל את חוק לייעול הפיקוח : 770החלטה מס' 

בעיריית  7106 –והאכיפה העירוניים ברשויות מקומיות )תעבורה(, תשע"ו 

 .רמת השרון

 

סמטת הדיה ב'  – 0.15..בפרוטוקול ועדת שמות מיום  1אישור נושא  .14

 תקרא "סמטת היונה".

 

בפרוטוקול ועדת שמות  0: הוחלט פה אחד לאשר נושא 700החלטה מס' 
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 סמטת הדיה ב' תקרא "סמטת היונה". – 8.7.02מיום 

 

מינוי גב' עירית טלמור מהנדסת העירייה, כחברה בוועדות: בטיחות  .17

בדרכים, כספים, מל"ח, תחבורה ותנועה, ושימור אתרים, במקומו של 

 ר לוין. מהנדס העיר היוצא ולדימי

 

: הוחלט פה אחד לאשר מינוי גב' עירית טלמור מהנדסת 703החלטה מס' 

העירייה, כחברה בוועדות: בטיחות בדרכים, כספים, מל"ח, תחבורה 

  ותנועה, ושימור אתרים, במקומו של מהנדס העיר היוצא ולדימיר לוין.

 

 ..731אישור תבחינים לתמיכות  .6

 

 .7108לות לא לאשר תבחינים לתמיכות : הוחלט ברוב קו706החלטה מס' 

 


