
 עיריית רמת השרון

 

 

 פרטיכל

 43ישיבת מועצה מן המניין, מס' 

 7102.00.5, חתשע" בחשווןט"ז , ראשוןמיום 

 
 
 

 - 30-7050705הופק ע"י: בונוס פרוטוקולים בע"מ, טלפון:  -
www.bonuspro.net 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.bonuspro.net/
http://www.bonuspro.net/


ן  עיריית רמת השרו

 11.5....7מיום  ,34פרטיכל מליאה מן המניין מס' 

 7 

 
 אשר התקיימהמן המניין, שמישיבת המועצה  10פרטיכל מס' 

 5.00.7102, חתשע" בחשוון, ט"ז ראשוןביום 

 

 

 ייההעיר ראש -  עו"ד אבי גרובר משתתפים:

 חבר מועצה -  מר עידן למדן 

  חבר מועצה -  מר יעקב קורצקי 

 חברת מועצה -  גב' רות גרונסקי 

נורית אבנר   חברת מועצה -  גב' 

 חבר מועצה -  מר גיא קלנר

 רת מועצהחב -  גב' שירה אבין 

 חבר מועצה -   מר טל עזגד 

 חבר מועצה -  מר רפאל בראל 

 חבר מועצה -  מרק מימוני ופ'רפ 

 חברת מועצה -  ד"ר איריס קלקא 

 חבר מועצה - מר אהרון אלמוג אסולין 

  חבר מועצה -  מר עידו כחלון  

 

 חברת מועצה -  גב' דברת וייזר :חסרים

 חבר מועצה -  מר שמואל גריידי 

 

 מנכ"לית העירייה -   שירלי פאר נוכחים:

 היועץ המשפטי -  עו"ד מיכה בלום 

גייגר   מחלקה משפטית -  עו"ד עמית 

 מבקר העירייה -  ניסים בן יקר 

 גזבר העירייה -   גידי טביב 

 עוזרת ראש העיר -   ורד שני 

 מנהלת לשכת ראש העיר -  דגנית גרינבוים 

  תעוזר המנכ"לי -  רועי אבידור 

 

 

 



ן  עיריית רמת השרו

 11.5....7מיום  ,34פרטיכל מליאה מן המניין מס' 

 0 

 על סדר היום:

 

 2 ........ 1571371 יום 27אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מס'  .1

 2 ... 1571371-מ 03אישור פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מס'  .7

 2 .. 15713777-מ 03אישור פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מס'  .0

 2 .... .1571177 -הצעה לסדר של אהרון אסולין, עידן למדן וגיא קלנר מ .2

 15 .............................. .1571177הצעה לסדר של איריס קלקא מיום  .7

 71 .............................. .15.11.7הצעה לסדר של איריס קלקא מיום  .6

וגיא קלנר מיום .5  75 ..................... 15.11.7 הצעה לסדר של עידן למדן 

 מינוי מר ניר נאמן למנהל אגף משאבי אנוש בכפוף לאישור .3

 73 .......................................................................... הפנים משרד

ניר רמת .3  67 השרון  עדכון בדבר הסדר בקרה על קבוצת הכדורגל הפועל 

 67 .. ולים ממשרד החינוך.בגין תקב ₪ 522,123בסך  010.הגדלת תב"ר 13

 66בגין תקבולים ממשרד התחבורה. ₪ 711,223בסך  632.הגדלת תב"ר 11

 63 .................................... אישור מורשי חתימה במוסדות חינוך. .17

 .הסמכת הפקחים: יוגב יחיזקיהו, רוסלן סלבין ושמעון שלום, לאכיפת10

 החוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות

 56 ......................................................... .7316 –)תעבורה(, תשע"ו 

 בגין הנגשות, התחייבות משרד ₪ 333,713בסך  010הגדלת תב"ר  .17

.  55 ........................................................ החינוך )מחוץ לסדר היום(

 

 

 

 

 



ן  עיריית רמת השרו

 11.5....7מיום  ,34פרטיכל מליאה מן המניין מס' 

 2 

 .1.13.15יום  27אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מס'  .1

 

 .1.13.15יום  03לא מן המניין מס' אישור פרוטוקול ישיבת מליאה ש .7

 

 .77.13.15יום  03אישור פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מס'  .0

 

ערב טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת מליאה מן   מר אבי גרובר:

זה אישור פרוטוקול. הסעיף הראשון זה  1,7,0. סעיפים 20המניין מספר 

זה אישור פרוטוקול  7, סעיף 27 אישור פרוטוקול ישיבה מן המניין מס'

זה אישור פרוטוקול ישיבה שלא מן המניין  0, וסעיף 03ישיבה שלא מניין מס' 

. לשלושת הפרוטוקולים לא הגיעו שום הערות, ולכן הפרוטוקולים 03מספר 

 מאושרים. 

  

פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין הוחלט פה אחד לאשר : 333מס'  החלטה

 .0.01.02יום  17מס' 

 

פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן הוחלט פה אחד לאשר : 331מס'  החלטה

 .0.01.02יום  33המניין מס' 

 

לאשר פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן הוחלט פה אחד : 335מס'  החלטה

 .77.01.02יום  33המניין מס' 

 

 .7.11.15הצעה לסדר של אהרון אסולין, עידן למדן וגיא קלנר מיום  .2
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בסדר היום, הצעה לסדר של  2אנחנו עוברים לסעיף   גרובר: מר אבי

וגיא קלנר. כחבר המועצה היחיד  אהרון אלמוג אסולין, של עידן למדן 

 מהשלושה שנמצא כאן בשלב זה, אהרון, בבקשה.

ההצעה לסדר לפעילות הצהרונים בבתי הספר  מר אהרון אלמוג אסולין:

די עידן וגיא. אני אתן קצת רקע, הצומחים. כאמור, היא מוגשת על ידי ועל י

 אולי אפילו הרבה רקע. 

 דקות.  13יש לך   מר אבי גרובר:

בישיבת המועצה לפני חודש, הסתבר לנו שביקשת  מר אהרון אלמוג אסולין:

מתשלום הצהרונים בבתי הספר הצומחים. זה היה לתת פטור מלא להורים 

ם אחרות בעיר, בדרך של בהיעדר סמכות, תוך פגיעה ואפליה של קבוצות הורי

מתן הטבה שיש בה העדפה פסולה לכאורה באופן לא חוקי. אפשר אפילו לומר 

שמדובר בכלכלת בחירות, או יותר חמור מזה, רצית להפעיל ואף להתגאות 

 בזה בניגוד לחוק. 

בעקבות החשש לאי החוקיות, ביקשנו את חוות דעתו של היועץ המשפטי 

ו חוות דעת כזאת, כשהמטרה הייתה לבחון את לעירייה, ואישרת לו לתת לנ

תקינות ההחלטה שלך, והמימון המלא שלקחה העירייה על עצמה לשאת 

 במלוא התשלום לצהרונים, תוך אפליה פסולה של אחרים. 

חוות דעת מנומקת ומפורטת של עו"ד מיכה בלום, התקבלה השבוע, וממנה 

ר לא פחות שהחלטה עלה שההחלטה אכן אינה חוקית ולא לגיטימית. חמו

אסורה זו, נקבעה ללא קריטריונים, ועל פי חוות הדעת שהתקבלה ללא רשות 

ובהיעדר סמכות ושהדיונים התקיימו בפורום לא מוסמך, ומבלי שבעלי 

ויועמ"ש. כך שלא נבחרה חוקיות  התפקידים הבכירים בעירייה נכחו, גזבר 

 ההחלטה, ולא נבחן המקור התקציבי המתאים.

לנו כיצד אתה כראש העירייה, שאמון על שמירת החוק והנהלים, רק לא ברור 
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לפני לדעתי משהו כמו שבוע או שבועיים, שבועיים, התגאית כאן שאתה עוד 

מקבל את אות אביר השלטון המקומי, ואצלך הכל תקין והכל שריר, רק אצל 

: או שהנחית את בעלי התפקידים 7-ואיך אתה בעצם אחד מהאחרים לא. 

החלטה לא חוקית, או שבעלי התפקידים ברשות מנכ"לית העירייה, לקבל 

לקחה לעצמה את הדרור לקבל החלטה בניגוד לנהלי משרד הפנים. שני 

המצבים אינם טובים, לא לך ולא למנכ"לית משרד הפנים ולמי שהשתתף 

 באותה ישיבה. 

אם לא היית מודע להחלטה הזאת, אז רצוי שתסיק מסקנות לגבי אותם 

ים. ואם הם לקחו לעצמם דרור לעשות מה שהם רוצים, אז אני חושב האנש

 שמן הראוי שנקבל כאן הסבר וגם אתה תדרוש את ההסבר הזה. 

לאור הפגיעה בציבורים אחרים ברמת השרון, אלה שנהנו מהחלטה בלתי 

ת הפטור, בדרך אחוקית ואלה שלא, צריך לבחון מחדש את ההחלטה לתת 

 בחרת, שהיא אסורה. שתהיה תקינה ולא בדרך ש

אין לנו בהצעה הזאת קביעה שלא צריך לתת עדיפות להורי הצהרונים 

הצומחים, אבל היא מתבקשת להיעשות בשקיפות, תוך שיקול דעת, ביחס 

לשאר ההורים ביישוב, ותוך מתן הבטחה שההליך יהיה תקין ועל פי המותר 

 והאסור בחוק. 

להצבעה היום: לאור הכשלים לפיכך, אנחנו מבקשים להעלות הצעת חלטה 

שנתגלו ואי חוקיות בפעילות הגורמים המקצועיים, מועצת העיר מודה על 

הקמת ועדת היגוי בהתאם לחוות הדעת המשפטית. ועדת ההיגוי תקבע 

קריטריונים על פי דין. הרכב הוועדה ייקבע בהצבעה במועצת העיר, כאשר 

ייצוג הולם על פי מפתח סיעתי.  ה רוצה להוסיף בעל פה, שגם אני על זיינתן 

אופציה של ועדה שתהיה מקצועית, ובתנאי שמנכ"לית העירייה לא תעמוד 

בראשה, מקובלת עלינו. מנכ"לית העירייה מתבקשת להסביר למועצת העיר 
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האם היא פעלה על דעת עצמה. פה בחרה על דעת עצמה, בניהול למינהל 

ועדו לשרת מטרות התקין, או שהיא קיבלה הנחיות מראש העירייה שנ

 פוליטיות. 

זאת ההצעה, אני חושב שעצם זה שהעלית הצעה לא חוקית, אומרת דרשני, 

חבריי נמצאים כאן, אם הם  7ואני מבקש להעביר את הצעת ההחלטה הזאת. 

 רוצים להוסיף, הם יכולים להוסיף. 

אוקיי, אני אענה לדברים. אני חולק על הדברים   מר אבי גרובר:

ותם וכפי שהם עולים בהצעה לסדר, ובעיקר על הסגנון, כולל כפי שהצגת א

 אמירות ורמיזות שבאות להטיל דופי באנשי המקצוע הבכירים בעירייה. 

 לא, הרמיזות זה אמירות.  מר אהרון אלמוג אסולין:

קיבלנו את חוות הדעת לפני ימים ספורים בלבד,   מר אבי גרובר:

לבחון את הנושא מול הגורמים   ואנחנו בוחנים את הכתוב בה. בכוונתי

 המקצועיים במהלך הימים הקרובים ובהתאם נפעל. מי בעד ההצעה לסדר? 

 לא הבנתי מה בעד, מה נגד.   מר גיא קלנר:

 הצעה לסדר של מי? מר אהרון אלמוג אסולין:

 שלכם.   מר אבי גרובר:

זו או  שלנו, אוקיי. אז בוא קודם נחליט על ועדה, מר אהרון אלמוג אסולין:

 אחרת. 

 זה לא הופיע בהצעה לסדר שלך.   מר אבי גרובר:

  הופיע.   מר גיא קלנר:

 לא הופיע.   מר אבי גרובר:
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יש הרכב סיעתי, או לחילופין אם אתה מעדיף ועדה   מר גיא קלנר:

מקצועית. אין בעיה, מה שאתה רוצה. אתה רוצה סיעתית? אז נקבע סיעתית. 

 כי זה כן מופיע. 

 שום ועדה, שיצביעו מה שהם רוצים.   קורצקי: מר יעקב

 שום ועדה, תצביעו מה שאתם רוצים.  מר אבי גרובר:

אתה רוצה להצביע על סיעתית, אנחנו נצביע על  מר אהרון אלמוג אסולין:

סיעתית. אתה רוצה להצביע על ועדה מקצועית שלא בראשות מנכ"לית 

 ה. העירייה, אז בבקשה. אפשר להעלות את זה להצבע

.   מר גיא קלנר:  אהרון, הוא אומר לך תצביע, זה לא מעניין אותו

 מי היו"ר, מי השחקנים ומי השופט ומזג האוויר.   מר אבי גרובר:

  -והמשטרה תפזר את ה  מר יעקב קורצקי:

, זה לא הופיע בהצעה לסדר. -תגיד מה שאתה  מר אבי גרובר:

 יאללה, תוסיפו מה בא לכם. נו. מה בא לכם? 

לא הבנתי אבל משהו אחד בסיסי בכל התהליך   מר גיא קלנר:

 הזה. 

 תעשה הצבעה, אתה נותן לזה סתם.   מר יעקב קורצקי:

  -לא, לא, סליחה רגע. בוא לא נעשה מכל דבר  מר גיא קלנר:

 אתה רוצה להוסיף, גיא?   מר יעקב קורצקי:

 כן, אני רוצה להוסיף.   מר גיא קלנר:

 ז תוסיף. א  מר יעקב קורצקי:

תודה. מנסים רגע באופן אמיתי להבין מה קרה פה   מר גיא קלנר:

בתהליך הזה. אתה יודע מה, תוריד את כל האלמנטים האישיים, אין 
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 אלמנטים אישיים. 

 כל ההצעה שלך זה רק אלמנטים אישיים.   מר אבי גרובר:

אש כל ההצעה היא נוהל לא תקין שלך, אדוני ר מר אהרון אלמוג אסולין:

 העיר. 

 כולה אלמנטים אישיים.   מר אבי גרובר:

ראש העירייה, תן לי שנייה. אני אומר, כאחד מתוך   מר גיא קלנר:

, אין אלמנטים אישיים, אוקיי? עדיין מבקשים לקבל תשובה, איך יכול 0-ה

להיות שתהליך כזה, ואין לי מושג מי נהג את ההגה בקבלת ההחלטה, מוביל 

יועץ משפטי לא היה בתוך לתוך קיר. לא היית ה החלטה בפורום המתאים, 

התהליך, יש חוות דעת, וכל מה שאתה אומר כרגע כאילו 'חיפשתם אותי 

 אישית'. לא מחפשים אישית, מבקשים תשובה עניינית. 

 אני אמרתי שחיפשתם אותי אישית?   מר אבי גרובר:

 אותך או בעלי תפקידים אחרים.   מר גיא קלנר:

אתה גם מתעלם ולא מתייחס לחוות דעת של יועץ   ן:מר עידן למד

 משפטי.  

 ביקשנו תשובות, ביקשנו משירלי תשובות.   מר גיא קלנר:

 שאלות שעולות כאן.  מר אהרון אלמוג אסולין:

תן תשובה, לא מעניין, לא מחפשים התנגחות   מר גיא קלנר:

 אישית, תן תשובה. 

ימוע לא לי ולא לעובדי ישיבת המועצה היא לא ש  מר אבי גרובר:

העירייה הבכירים, ואני לא אתן לה להפוך לכזאת, מאוד ברור. עניתי תשובה 

מאוד ברורה, קיבלנו את חוות הדעת, אנחנו למדים אותה. נשב עם אנשי 

המקצוע של העירייה, נברר את הדברים. אנחנו לא נעשה דברים בניגוד לחוק. 
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בבתי ספר מסוימים קרו דברים  ונעשהו הרבה פעולות ברמת השרון, שבהן

 מסוימים ובבתי ספר אחרים לא. 

אנחנו חושבים ואני עומד מאחורי ההחלטה הזאת לתת להורי הצהרונים את 

הפטור הזה, בטח  בשנה הראשונה. התקבלה חוות הדעת, אנחנו בוחנים 

אותה, למדים אותה. נשב, נראה מה נכון, מה לא נכון ונפעל. אתה הגשת 

 הכדורגל. נכון? שאילתא על 

 כבר שכחת ממנה.  מר אהרון אלמוג אסולין:

אז הנה, אתה רואה, בלי שתזכיר לי, ברגע שיש מה   מר אבי גרובר:

 לעדכן, אני חוזר ומעדכן. 

 חודשים אחרי?  2 מר אהרון אלמוג אסולין:

חודשים, הם לא היו מוכנים לתקן  2מה לעשות,   מר אבי גרובר:

 כף נעדכן. את הדברים. תיקנו, תי

 מתי תכנס את ועדת בניין עיר להחליף אותך?  מר אהרון אלמוג אסולין:

ככה מנהלים. עזוב, לא ב... לפי זה שאתה בלחץ   מר אבי גרובר:

 לעשות כותרת לעיתון. 

אני לא בלחץ לעשות כותרת, אתה בלחץ לעשות   מר גיא קלנר:

 כותרת, וראינו את זה גם עם הארנה. בושה וחרפה. 

 אני לא ביקשתי.   אבי גרובר: מר

 עזוב את זה, זה לא משנה.   מר גיא קלנר:

 מתי שתחזיר את המושב שקיבלת, שלא מגיע לך.   גב' נורית אבנר:

.   מר אבי גרובר: נורית, נו בואי  הוא לא יחזיר, 

 ... לא מגיע לך כלום.  מר אהרון אלמוג אסולין:
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צעה לסדר שלכם? אפשר בבקשה להצביע על הה  מר אבי גרובר:

 אתם גם לא רוצים להצביע עליה? 

 ההצעה לסדר מבקשת הסברים, זו הבעיה.   מר גיא קלנר:

... להצביע על הרכב ועדה. בואו נצביע על הרכב  מר אהרון אלמוג אסולין:

 ועדה. 

לא הגשת את זה. זה לא מופיע. לא, אני לא מתחיל   מר אבי גרובר:

. תגישו הצעה כמו שצריך מהתחלה, נצביע. עכשיו להשלים את ההצעות שלכם

עכשיו אנחנו מתחילים להשלים וכל מיני כאלה? ביקשתם להקים ועדה, 

 אוקיי, נקים ועדה, מה לעשות? 

 לא, אבל חלק מההצעה זה הסבר.   מר גיא קלנר:

זה לא הפורום לקיים את הדיון הזה, זה לא עובד   מר אבי גרובר:

לת, לא מנהלים את זה ככה. לא יושבים פה לא יודע כמה עסקים ניהככה. 

 עכשיו ומתחילים לבדוק את הדברים. זה לא עובד ככה. מה לעשות? 

 אה, לא עובד ככה?  מר אהרון אלמוג אסולין:

 אין פורום מתאים יותר מזה.   מר גיא קלנר:

 רק בניגוד לנהלים?  מר אהרון אלמוג אסולין:

 יגוד לנהלים. אתה לא תטיף לי על בנ  מר אבי גרובר:

לים. ומצאת לך שותפים עכשיו, או רק בניגוד לנה מר אהרון אלמוג אסולין:

 שדרדרת את השותפים שלך, להראות שלא בנהלים. 

 אני לא אתייחס להערות שלך.   מר אבי גרובר:

 אל תתייחס.  מר אהרון אלמוג אסולין:
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אפשר בבקשה להצביע? בבקשה. מי בעד ההצעה   מר אבי גרובר:

 סדר? ל

 מי זאת ועדת ההיגוי?  מר אהרון אלמוג אסולין:

.   מר אבי גרובר: .. ועדת היגוי  ועדת היגוי, מה שכתבתם. זה.

 אבל צריך לקבוע את הרכבה.   מר גיא קלנר:

בית כמו שצריך. מי בעד ועדת שיעורי תעשו   מר אבי גרובר:

 ההיגוי? 

 . בהתאם לחוות הדעת המשפטית לפעול, זה הכל  מר עידן למדן:

אתם לא יודעים להגיש הצעה לסדר ועכשיו אני   מר אבי גרובר:

אמור לתקן לכם את ההצעה לסדר שלכם? בואו, זה מגוחך. אתם רוצים 

להקים ועדה, תגידו מי החברים. אתם לא אומרים, עכשיו אתם משלימים. 

 רבאק, זו בדיחה. 

 אנחנו יכולים להגיד בשבילך מי החברים?   גב' שירה אבין:

אתם בדיחה, אין מה לעשות. אתם מגישים הצעה   אבי גרובר:מר 

 לסדר. ועדת ההיגוי... 

אז כתבנו בהצעה לסדר שאנחנו מבקשים הסבר   מר גיא קלנר:

 וקבענו שאנחנו מבקשים ועדה. 

 זו לא שאילתא, זו הצעה לסדר.   מר אבי גרובר:

 אז אל תסלף את ההצבעה.   מר גיא קלנר:

 ים זה בשאילתא. הסבר  מר אבי גרובר:

 לא, גם בהצעה אפשר לבקש הסבר.   מר גיא קלנר:

 לא נכון. הצעה לסדר זו הצעה לסדר.   מר אבי גרובר:
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 אפשר לשמוע את היועץ המשפטי?   מר גיא קלנר:

 עכשיו נעשה גם שיעור בעברית?   מר אבי גרובר:

אפשר לשמוע את היועץ המשפטי של העירייה   מר גיא קלנר:

 בבקשה? 

הצעה לסדר היא שאילתא? מה אתה רוצה שהוא   מר אבי גרובר:

 יענה לך? 

האם פנית ליועץ משפטי אחר שהוא איננו היועץ   מר עידן למדן:

 המשפטי של העירייה. 

בהקשר שיש פה הצעת לא, לא, לא בהקשר הזה.    מר טל עזגד:

 ?החלטה להחליט על ועדת היגוי. האם אנחנו צריכים לקבוע ועדת היגוי

.   :עו"ד מיכה בלום .  ... הצעת ההחלטה.

הצעת ההחלטה היא לקבוע ועדת היגוי. אז צריך    מר טל עזגד:

 לקבוע ועדת היגוי או לא. 

 מה זה כתוב? תסביר.   :עו"ד מיכה בלום

אז אנחנו צריכים לקבוע את ועדת ההיגוי, מה   מר גיא קלנר:

 הבעיה? 

 ההצעה שלך.  מה לעשות, ככה כתבת את  מר אבי גרובר:

 מיכה.   מר גיא קלנר:

 עוד פעם.   :עו"ד מיכה בלום

 מיכה,  מה שלומך?   מר גיא קלנר:

שלומי מצוין. עם כל מה שהולך, מצוין, מחזיק   :עו"ד מיכה בלום

 מעמד. אני עוד פה. אל תכניסו אותי  לדברים כאלה. 



ן  עיריית רמת השרו

 11.5....7מיום  ,34פרטיכל מליאה מן המניין מס' 

 12 

 העם איתך, מיכה.   מר גיא קלנר:

הצעת החלטה שלכם, צריך להצביע עליה, יש כרגע   :עו"ד מיכה בלום

 תצביעו. 

 אבל יש לה רזולוציה.   מר גיא קלנר:

 רזולוציה תמשיך אחר כך.   :עו"ד מיכה בלום

 23גיא, אם אתה רוצה לשנות, אני צריך לפחות   מר אבי גרובר:

 שעות להתכונן להצעה שלך, נכון? אתם לכל הצעה צריכים להתכונן. 

 אה, מאה אחוז.  ין:מר אהרון אלמוג אסול

.   מר אבי גרובר: '  'זה הוגש לנו לא בזמן

 אין בעיה.  מר אהרון אלמוג אסולין:

 אז גם אני צריך להתכונן להרכב.   מר אבי גרובר:

 א' על הרכב הוועדה?  3מה אתה רוצה,  מר אהרון אלמוג אסולין:

 אולי אני ונורית נריב מי יהיה בוועדה.   מר אבי גרובר:

 בסדר, בוא נזרום.   לנר:מר גיא ק

מי בעד? מי נגד? מי נמנע? לא נמנעים, אנחנו לא   מר אבי גרובר:

 משתתפים. 

 שתתפים בהצבעה? אה, אתם לא מ  מר גיא קלנר:

 בהצגה שלכם לא.   מר אבי גרובר:

 פששש, ראש העירייה לא משתתף בהצבעה.   מר גיא קלנר:

 אנשים.  7-אין  מקום בשירותים ל  מר יעקב קורצקי:

 כן.   מר אבי גרובר:
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ראש העירייה וסגנו לא משתתפים בהצבעה. בוא   מר גיא קלנר:

  -הנה, זה

 אני מבקש להכריז על תוצאות ההצבעה.  מר אהרון אלמוג אסולין:

 בבקשה.   מר אבי גרובר:

 כי זה חלק מהדברים. אתה תכריז.  מר אהרון אלמוג אסולין:

ב  מר אבי גרובר:  רוב קולות. ההצעה עברה 

נגד, כמה נמנעו מר אהרון אלמוג אסולין:   לא. כמה קולות בעד, כמה קולות 

 . 3היו לדעתי   מר אבי גרובר:

 בעד?  3איך   מר גיא קלנר:

 . איך בעד? לספור אני יודע. 3  מר אבי גרובר:

 . 1, סליחה, סליחה. היה חסר לי 3  מר גיא קלנר:

 נמנעים. כמה  נגד וכמה   גב' שירה אבין:

בעד וזהו.  3לא השתתפו. השאר לא השתתפו. יש   מר אבי גרובר:

 השאר לא השתתפו. 

אז תסכם את ההצבעה. זה התפקיד שלך, אתה  מר אהרון אלמוג אסולין:

 היו"ר. 

?  גב' נורית אבנר: ..  למה, אתם לא יוצאים  מישיבות.

 מה יוצאים? כולם יוצאים ביחד?   מר גיא קלנר:

.. יצאתם... מהרבה ישיבות ביחד.   בנר:גב' נורית א  כן.

אתם מזלזלים שוב במעמד המועצה, ושיהיה לכם   מר גיא קלנר:

 לבריאות. 
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, אתה עושה טובה 13:33-אני מזלזל? מזמינים ל  מר אבי גרובר:

 שאתה גולש פנימה באיזו שעה שנוח לך. 

 סליחה?  ?סליחה  מר גיא קלנר:

 אתה הולך החוצה. באמצע הצבעות   מר אבי גרובר:

ב  מר גיא קלנר: דקות. יש לך בעיה עם זה? אתה  13:32-עליתי 

יודע מה, כי ראש לשכתך תפסה אותי למטה, דגנית תפסה אותי למטה 

 משפטים. אפשר לבדוק את זה.  0והחליפה איתי 

 דקות לא היית פה, אבל לא ניכנס.  32:13  מר אבי גרובר:

 ה ההצעה, מה זה משנה? מה זה משנה? עלת  מר גיא קלנר:

דקות, אהרון הציג. אתה נכנסת באמצע  13:33  מר אבי גרובר:

 דבריו. 

אני לא מבין, אתה ראש העירייה, אתה מזלזל   מר גיא קלנר:

 במועצה? אתה והסגן שלך?

 הוא מזלזל בנהלים ובחוק, זה הכל.  מר אהרון אלמוג אסולין:

.. הוא מזלזל בחוות הדעת של  מר עידן למדן:  היועץ המשפטי.

 יש הצגות שאני לא חייב להיות חלק מהן.   מר אבי גרובר:

 מה הצגות? הצעה לסדר.   מר גיא קלנר:

הצגות. אתה יכול לדבר, לשאול שאלות, אתה לא   מר אבי גרובר:

ך כל דבר להביא למליאת מועצה עם הצעות כאלה. אתה רוצה לעשות צרי

 הצגות, תעשה הצגות. 

 למה לא? למה לא?  מר גיא קלנר:

 כותבים בעיתון גם בלי שאתה מביא את זה לפה.   מר אבי גרובר:
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אתה גם עשית הצגה עם הארנה כאילו יש לך   מר גיא קלנר:

 החלטה, ולא הייתה לך שום החלטה. אז מה? אתה מלך ההצגות. 

הוא גם לא מקשיב ליועץ המשפטי שלו. יש לו חוות   מר עידן למדן:

 מיים והוא לא מקשיב. דעת מפורשת פע

 

הצעה לסדר של אהרון ה את הוחלט ברוב קולות לאשר: 333מס'  החלטה

 .7.00.02אסולין, עידן למדן וגיא קלנר מיום 

 

 .7.11.15הצעה לסדר של איריס קלקא מיום  .7

 

. 7.11הצעה לסדר של איריס קלקא מיום  – 7סעיף   מר אבי גרובר:

 שלך לסדר? איריס, את רוצה להציג את ההצעה 

 כן.   ד"ר איריס קלקא:

 בבקשה.   מר אבי גרובר:

לא ידעתי שיש אפשרות בכלל לא להצביע נגד ולא   ד"ר איריס קלקא:

 להימנע. 

 תשאלי את החברים, את עידן, את גיא.   מר יעקב קורצקי:

זו מדינה דמוקרטית, אתה בוחר אם להשתתף או   מר אבי גרובר:

 לא להשתתף בהצבעה. 

 אז אתה נמנע, לא?   איריס קלקא:ד"ר 

 לא. נמנע זה משהו אחר. אני לא נמנע.   מר אבי גרובר:

 לא קרה שבלוק של אנשים לא זה, נו באמת.   מר גיא קלנר:
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נגד. אתה   מר רפאל בראל:  או נמנע, או בעד, או 

 עכשיו עברנו לשיעור בדמוקרטיה?   מר אבי גרובר:

אני אתן לך שיעור. גם אם אתה  אתה רוצה שיעור?  מר רפאל בראל:

 עו"ד. 

 מיכה, אנחנו ניאלץ לשאול אותך עכשיו עוד פעם.    מר טל עזגד:

אני אשמח לשבת לשיעור על כל נושא שבעולם.   מר אבי גרובר:

 בסדר? 

 הספר פה? יש מצב לא להשתתף בהצבעה?    מר טל עזגד:

 לא כתוב על זה בספר חוקים.   :עו"ד מיכה בלום

 הלאה, איריס, את מוכנה בבקשה?   גרובר: מר אבי

אתם מתכוונים להשתתף בהצעות הבאות או שאולי    מר טל עזגד:

 כדאי לא להציע אותן? 

 אתה תיכף תראה.   מר אבי גרובר:

 אה, אוקיי.    מר טל עזגד:

 אני אשאיר אותך קצת במתח.   מר אבי גרובר:

מתח זה לא הצד  אותי אי אפשר. כמו שאתה יודע,   מר טל עזגד:

 החלש שלי. 

 אתה עומד יפה אתה אומר. סבבה.   מר אבי גרובר:

 רגע, אתם לא זוג עכשיו?   מר גיא קלנר:

 שנה משכורת ועוד כמה דברים שקיבלתי אמרו.    מר טל עזגד:

 שבוע רוקדים טנגו, שבוע ברייקדאנס.   מר יעקב קורצקי:
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ע  ד"ר איריס קלקא: כשיו את היד, אני לאבי ולכל מי שלא הרים 

 מציעה להצביע בעד ההחלטה הבאה. 

 עוד לא, עוד לא אמרתי מי בעד.   מר אבי גרובר:

אני כבר הצבעתי, איריס. את מבקשת, אני ישר   מר יעקב קורצקי:

 איתך. 

 ומרסתודה. כפי שהיה מקובל בשנים קודמות, פו  ד"ר איריס קלקא:

רבדים. פעם אחת כל  7-ב לכך חשיבותההחלטות של מועצת העירייה. יש 

תושב מצוי, אם הוא רוצה לדעת מה היו החלטות העירייה, להתחיל לפשפש 

בפרוטוקולים השונים, זה משהו שהוא ממש לא פשוט. התושב לא אמור לדעת 

מתי הנושא, איך הוא בדיוק תואר, מה בדיוק הייתה ההחלטה. יש תמלולים, 

. זה ממש, קודם כל, זו משימה ראש העירייה יעיד, עשרות רבות של עמודים

בלתי אפשרית, בקיצור. צריכה להיות והיתה בעבר רשימה, קובץ אקסל, או 

אני הייתי מציעה את זה בצורה אחרת מבחינה טכנית, אני לא נכנסת לזה 

 כרגע. 

לכל ישיבה שמפורסמת באתר העירייה, צריכות להיות צמודות ההחלטות, 

הסטטוס שלהן, מה קרה איתן. יכול  וההחלטות צריכות להתעדכן גם לפי

להיות שהרבה מאוד החלטות פה סביבנו, שהרמנו יד בעד, הן לא בוצעו. אז 

אנחנו כולנו פה עמלים כדי להביא החלטות, וכדי לגרום לפורום הזה לתמוך 

בהצעות שלנו. מה הועילו חכמים בתקנתם, אם בסופו של דבר ההצעות האלה 

יך להיות פומבי, מעודכן, כל ההצעות של לא מתבצעות? לכן פעם אחת צר

 העיריה. פעם שנייה צריך להיות מעודכן הסטטוס שלהם. 

, פורסמו רק ההחלטות 7312כרגע, בפעם האחרונה בפעם שזה עודכן בשנת 

שבוצעו. יש החלטות שלא בוצעו, גם צריך לדעת. אם בחרה העירייה להוסיף 

, אם -זה לא הפורום להיכנס לעוד איזה סטטוסים בתהליך או מה שלא יהיה, 
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תרצו, הזוטות של העניין הזה. אני מבקשת מהפורום הזה להצביע בעד מתן 

פומבי לקבלת ההחלטות, שתהיה זמינה באתר של ישיבות המועצה, היכן 

שמפורסמים הפרוטוקולים, רוצה התושב לדעת מה היו החלטות העירייה, שם 

חלטה לפי התאריך שלה. ואני הוא צריך לדעת את כל ההחלטות שהיו, כל ה

 מבקשת מכולכם להרים את היד בעד ההחלטה הזאת. 

 אתה הורס את המתח.   מר אבי גרובר:

 הוא כבר אמר שהוא בעד.   מר עידן למדן:

 בטח, בגדול.   מר יעקב קורצקי:

זהו, באמת, בסוף כל פרוטוקול של ישיבה שמנו שם   מר אבי גרובר:

רת שזה נורא קשה לעקוב אחרי כל ישיבה סיכום של ההחלטות. את אומ

שום בעיה עם ההצעה הזאת, ואנחנו נדאג שהאתר יהיה בנפרד. אין לנו 

 בהתאם. 

 קובץ נפרד.   גב' רות גרונסקי:

ונעבור הלאה. מי בעד?   מר אבי גרובר:  בואו נצביע על זה 

 יש עוד החלטה.   ד"ר איריס קלקא:

ע  מר אבי גרובר: ל כל אחד בנפרד. פה אחד, נכון, צריך להצביע 

 הלאה. 

 אגב, זה היה בעבר.  מר אהרון אלמוג אסולין:

.   מר אבי גרובר:  נכון

 

הצעה לסדר של איריס קלקא הוחלט פה אחד לאשר את : 332מס'  החלטה

 .7.00.02מיום 
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 . 7.11.15הצעה לסדר של איריס קלקא מיום  .6

 

בעד ההחלטה של  אני מזמינה אתכם גם להצביע  ד"ר איריס קלקא:

פרסום הפרוטוקולים. חשוב לי להגיד שזה בעצם מסוג ההחלטות שכבר 

המחוקק קבע שזה מוטל עלינו, רק שיש כל מיני דברים שמוטל עלינו מטעם 

משרד הפנים או ערכאות המדינה ואנחנו לא מבצעים אותם. בכל אופן, אם 

, 7316וני להם, י, אז הפרוטוקולים ש7316היו ישיבות של ועדת התמיכות עד 

הן לא פורסמו. כלומר, במצב הקיים כך או כך, אנחנו לא יכולים לדעת, אנחנו 

התושבים, לאיזה גופים ניתנה התמיכה, מה הם הפרטים שלהם, מי מהאנשים 

אחראים לכך. ואני רוצה להוסיף את הדבר הבא שלא היה רשום בסדר היום. 

ת שחלות על ועדת התמיכות, סמך שמרכז מטעם משרד הפנים את כל החובובמ

מעבר לזה שהרשות צריכה לרכז את המידע לגבי כל מוסד  –ממילא כתוב 

ציבור שנתמך, היא צריכה לפרט בנספח לתקציב ולדו"ח הכספי את הסכומים 

שיועברו או הועברו לכל מקבלי התמיכות. לפי פרקי המשנה של הסעיף 

 התקציבי. אני אעביר את המסמך כמובן אליכם. 

בנוסף לכך, מנכ"ל הרשות המקומית או הגזבר, יעמיד לעיון הציבור במשרדי ו

הרשות המקומית, דבר שאני באון אישי לא הצלחתי עד עכשיו לשים את היד 

מעולם על מסמכים של איזשהו גוף שביקש תמיכה. וכן יפרסם באתר הרשות 

  .אם  קיים

להסביר? לא, לא, לא הבנתי מה אמרת. את יכולה   מר אבי גרובר:

  -מה זה לא הצלחתי לשים את היד על שום גוף

 בדרך כלל מפנים את זה לרו"ח החיצוני.   מר עידן למדן:

 ביקשתי.   ד"ר איריס קלקא:

 סליחה שאני לא מצליח. מה ביקשת?   מר אבי גרובר:
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רציתי לראות אם יש איזה גוף שביקש תמיכה. לא   ד"ר איריס קלקא:

 משנה, אנוש, אקי"ם.  משנה, אישית, עמותה, לא

 אנוש, למשל. אז מה לא קיבלת?   מר אבי גרובר:

אני רוצה לראות תיק, אני רוצה לראות את הבקשה   ד"ר איריס קלקא:

שלהם, אני רוצה לראות מי ביקש, כמה ביקשו. אני רוצה להסתכל על זה 

 כתושב, רוצה לדעת.

את יכולה א' למשל, 123כחברת מועצה, לפי סעיף   מר אבי גרובר:

. את יכולה לבוא בהתאם ל 'אני ביקשתי' א', 123-לבקש את התיק. את אומרת 

 לבקש לראות את המסמכים, את רואה את כל המסמכים. אף פעם לא ביקשת. 

ניגשתי, אמרו לי שזה נמצא אצל רו"ח חיצוני גזית   ד"ר איריס קלקא:

 או מי שלא יהיה. 

יודע להשתמש עוד פעם, אהרון ילמד או  מר אבי גרובר: תך, הוא 

בסעיף יפה. גם אני ידעתי פעם, רק שאני לא קיבלתי בזמנו. את מגישה לפי 

א'. לעתיד, אם את רוצה לראות איזשהו מסמך שקשור לעבודת העירייה, 123

א' לפקודת העיריות לראות את המסמכים, יוצגו לך 123את מגישה לפי סעיף 

 מך שהוא ביקש. המסמכים. אהרון יגיד לך, הוא קיבל כל מס

 -עכשיו פה רשום, ואני חושבת שכך ראוי שיהיה  ד"ר איריס קלקא:

זה צריך להיות מוחזק במשרדים כאן, בקיצור. אם   מר עידן למדן:

ניגשת ומבקשת לראות או כל חבר מועצה.   היא 

ה רה, שעושים אותה בצורה מסודרת. מיש פרוצדו  מר אבי גרובר:

 הבעיה לעבוד מסודר? 

"יעמיד לעיון הציבור במשרדי הרשות המקומית",   איריס קלקא:ד"ר 

 כך כתוב. 
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 בסדר.   מר אבי גרובר:

במשרדי הרשות המקומית. לא צריך להמתין. וכן   ד"ר איריס קלקא:

יפרסם באתר הרשות. כך כתוב, כן. "את החלטות הרשות בנושא התמיכות, 

ל מוסד", עוד פעם, תוך ציון שמות מוסדות הציבור והתמיכה, שאושרה לכ

כשהן ממוינות לפי התבחינים השונים לתמיכה. העמדת החומר לעיון הציבור 

יום ממועד קבלת החלטה בדבר התמיכות. אז בוא  03ייעשו תוך  והפרסום

נעשה שכן, שזה יהיה פה. אם רוצים, גזית, כל מסמך, או לא משנה הרו"ח 

לם את כל החומר, זה , אפשר לצcopyהחיצוני. יש דבר כזה שקוראים לו 

יעבור אליו. פה תמיד בכל נקודת זמן, יהיו המסמכים לכל תושב שרוצה בזה. 

נגיד כחברת מועצה כרגע,  וזאת בעצם הכוונה. לי יש איזושהי פריבילגיה, 

 מחר לא יהיה לי אותה. אוקיי? 

אז ככה, לפני שנצביע, מהבדיקה שלי את ההחלטות   מר אבי גרובר:

, ההחלטות של 7316, הן פורסמו. נכון, רועי? 7316-ל של ועדת התמיכות

 הפרוטוקולים של ועדת התמיכות פורסמו? זה גם  בא לדיון במועצה. 

יוני   ד"ר איריס קלקא:  . 7316הפעם האחרונה שפורסם פרוטוקול, היה 

  -רק 7315פרסמנו,  7316אז את   מר אבי גרובר:

. גב' שירלי פאר יגרמן: .   ... הפעם אחרונה.

 לא הייתה אף ישיבה?   ד"ר איריס קלקא:

שדנה בנושא  2.7-פרסמנו את הישיבה של ה 7315-ב  מר גידי טביב:

 תמיכות ספורט ותמיכות נוער. 

 זה תחת פרוטוקול ישיבת תמיכות?   ד"ר איריס קלקא:

 כן, כן.   מר גידי טביב:

וכן זה לא נמצא באתר, או שזה עלה היום? מישהו מ  ד"ר איריס קלקא:
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 להסתכל? 

.   מר עידן למדן: .  לא עמותות.

תן לו להשלים את המשפט, אז הוא יגיד לך לגבי   מר אבי גרובר:

 השאר. לגבי שאר הגופים? 

 יש דף תחת  ועדת תמיכות.   ד"ר איריס קלקא:

 ... תתכנס ביום חמישי.   מר גידי טביב:

 אין  לי פה אינטרנט כרגע.   ד"ר איריס קלקא:

 איריס, הוא עונה לך.   ובר:מר אבי גר

זה יבוא למליאה ויפורסם. כמו שפורסם   מר גידי טביב:

יש  7316-. לסיכום, ב7316לגבי תמיכות  7316הפרוטוקול של ספטמבר 

פרוטוקולים, ששניהם מפורסמים באתר. ישיבה אחת הייתה על ספורט 

נוער כ בר באתר, כמדומני והשנייה הייתה על כל השאר. השנה ספורט ותנועות 

 כי הייתה ישיבה והחלטת מליאה. 

כנראה במקום אחר, לא באותו מקום שנמצא.   ד"ר איריס קלקא:

 בבקשה, קודם כל תראה. 

  -זה נמצא ברשת, אבל מאחר ואת הגשת את ההצעה  מר אבי גרובר:

 לא תחת ועדת תמיכות.   ד"ר איריס קלקא:

  יפורסם מה שאמור להיות מפורסם.  מר אבי גרובר:

 לא תחת ועדת תמיכות.   ד"ר איריס קלקא:

את רוצה לראות עוד מסמכים. יש פרוצדורה לאיך   מר אבי גרובר:

 רואים את כל המסמכים של הגשת הבקשה. הלאה. אפשר להצביע? 

.   ד"ר איריס קלקא: .  כן.
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למרות שעוד פעם, זה מבוצע, אבל נצביע על זה   מר אבי גרובר:

 שזה מבוצע. מה? 

  -אני  ריס קלקא:ד"ר אי

 מבוצע, מבוצע, מבוצע. הם מכירים.   מר אבי גרובר:

 יש כאן את התוספת שנאמרה לפרוטוקול.   ד"ר איריס קלקא:

גידי, אתה מכיר מה צריך לפרסם לפי החוק, זה   מר אבי גרובר:

 מפורסם. 

היום כשמגיעים, אז מפנים לרו"ח החיצוני, זה לא   מר עידן למדן:

  פתוח לציבור.

היא ביקשה דברים אחרים. הציבור לא מקבל את   מר אבי גרובר:

. לא כל החוברת מפורסמת. מפורסם השם,  כל הבקשה שמגיש המבקש..

 הסכום וכל הדברים האלה. זה מה שמפורסם. 

.   מר רועי אבידור: .  הדו"חות של רו"ח  גזית.

  -אז לפי הצעתו של גידי  ד"ר איריס קלקא:

 הצעתו, הוא פירט לך את המצב הקיים. לא   מר אבי גרובר:

כיוון שהוא אמר שזה פורסם, אז התיקון להצעתי,   ד"ר איריס קלקא:

שכל הפרוטוקולים יפורסמו תחת הדף של ועדת התמיכות, כי שם זה לא נמצא 

 ... 6-כרגע, אלא מה שהיה ב

 זה כן נמצא, הוא מראה לך.   מר אבי גרובר:

נו מה? איריס, הו  גב' רות גרונסקי:  א אומר לך שקיים. 

 לא מצאת, אבל זה קיים.   מר אבי גרובר:

 רגע, רגע, בסדר.   ד"ר איריס קלקא:
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.   מר אבי גרובר: .  הוא מראה לך. את מתעקשת.

 על זה אני לא אתווכח.   ד"ר איריס קלקא:

 אז אפשר להצביע ולעבור הלאה?   מר אבי גרובר:

 כן.   ד"ר איריס קלקא:

 אם זה נמצא, הכל בסדר?   נר:גב' נורית אב

תראי איזה קטע, הגשת בקשה, היא גם תאושר וגם   מר אבי גרובר:

 תיושם מיד. 

 היא גם מיושמת כבר.   גב' נורית אבנר:

.   מר עידן למדן:  היתרה תיושם ביום חמישי

כולל לפי הבנתנו, אלא אם יש מישהו שמסתייג,   ד"ר איריס קלקא:

 פים הנתמכים כמובן. שהרשות תפרסם את כל הגו

יש לך פרוטוקול, מופיעים כל השמות של הגופים   מר אבי גרובר:

 הנתמכים. 

 ויועמד לעיון הציבור.   ד"ר איריס קלקא:

 אם זה מפורסם, זה נעמד לרשות הציבור.   גב' נורית אבנר:

נו.   מר אבי גרובר:  יאללה, 

 כאמור לפי הוראות משרד הפנים.   ד"ר איריס קלקא:

ברור. מי בעד? פה אחד? אני מורה לבצע את זה.   ר אבי גרובר:מ

 בוצע. 

הצעה לסדר של איריס קלקא הוחלט פה אחד לאשר את ה: 333מס'  החלטה

 . 7.00.02מיום 



ן  עיריית רמת השרו

 11.5....7מיום  ,34פרטיכל מליאה מן המניין מס' 

 75 

 
וגיא קלנר מיום  .5  . 7.11.15הצעה לסדר של עידן למדן 

 

 עדכון הנחות קבועות באגודת הספורט. גיא ועידן.   מר אבי גרובר:

ערב טוב לכולם. את הבקשה העברתי, אני לאחרונה   עידן למדן: מר

התחלתי לקבל פניות, הגיע אליי מגמלאים ומנכים, במקור נכי צה"ל, אבל 

אחר כך זה הגיע אליי מעוד איזה מקרה, וכן פניות ממספר סטודנטים על כך 

שאנחנו לא נותנים הנחות, או לא נותנים הנחות מספיקות, ובקאנטרי אנחנו 

 כלל וכלל לא נותנים הנחות.

התחלתי להתעמק בנושא, לבדוק את הנושא, לראות, ואז גם ראיתי, כפי שאני 

מציין, שאין לנו איזושהי הנחה ייחודית היום לניצולי שואה במוסדות, הן 

בקאנטרי, הן בשרונית. אמנם יש הנחת גמלאים, אבל אין הנחה שמתייחסת 

הנחה, אך  73%-, הנכים זכאים היום לספציפית לניצולי שואה. לגבי הנכים

נכות. למול מגוונים, במגוונים אנחנו נותנים  73%ורק בשרונית, וזאת מעל 

 ומעלה.  03%-הנחה, כאשר זהה מ 73%

למעשה ההצעה באה להשוות את המצב הקיים למצב הקיים במגוונים. ההצעה 

 שלי באה לעשות את הסדר. 

 לבד.  ההצעה שלנו. אתה לא  מר אבי גרובר:

 ההצעה שלי, שבשאיפה תהפוך לשל כולם.   מר עידן למדן:

 לא, גיא גם איתך.   מר אבי גרובר:

אכן, שלי ושל גיא. אני מקווה שהיא תהיה של כל   מר עידן למדן:

המועצה. לגבי סטודנטים, גם כאן אין שום התייחסות, מעולם לא נתנו 

ת לחיילים. לא נתנו התייחסות. נתנו התייחסות לילדים, נתנו התייחסו

התייחסות סטודנטיאלית, וחשבתי שזה המקום לסדר את הדבר הזה, 
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ושההנחות יחולו על כלל הפעילויות והפעולות שקיימות באגודה. אני חושב 

מאוד חשוב. אני חושב שאנחנו צריכים להחיל את זה גם על -שזה דבר מאוד

אז אנחנו צריכים  הקאנטרי. גם אם המחיר הוא טיפה יותר גבוה בקאנטרי, 

 להחיל את זה עלינו. 

כשאתה אומר את המשפט הזה 'המחיר קצת יותר   מר אבי גרובר:

 גבוה בקאנטרי', אתה אומר 'בדקתי'. 

 גם אם יהיה.   מר עידן למדן:

 יהיה?   מר אבי גרובר:

,   מר עידן למדן: קודם כל, המחיר הוא טיפה יותר גבוה בקאנטרי

 ל השיפוץ. נכון לימים אלה לא, בגל

 לעומת מה?   מר אבי גרובר:

 לעומת שרונית.   מר עידן למדן:

 הכי נמוך בארץ.   מר יעקב קורצקי:

לא. טיפה יותר גבוה בכמה וכמה פרמטרים. עכשיו   מר עידן למדן:

.. זה שווה.   בגלל ה.

 בחודש.  ₪ 033  מר אבי גרובר:

  -לא בהפרש גבוה, אבל עדיין  מר עידן למדן:

 ₪ 033בחודש. אתה  חוזר. אומרים ל  ₪ 033  גרובר: מר אבי

 בחודש ואתה חוזר. 

אבל עדיין זה קיים. אני סברתי שנכון לעשות את   מר עידן למדן:

הדברים האלה, למרות שנטען בפניי שבתקופת השיפוצים ממילא אנחנו 

לוקחים מחירי רצפה. לטעמי האישי, תקופת שיפוצים איננה רלוונטית. זאת 
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  -, כשאנחנו באים לתת הנחהאומרת

 אתה גם עושה הכל כדי לפגוע בה, אבל בסדר.   מר אבי גרובר:

 מה עושים הכל?   מר גיא קלנר:

 כדי לפגוע בה.   מר אבי גרובר:

 במה?   מר גיא קלנר:

 בתקופת השיפוצים.   מר אבי גרובר:

 אנחנו לא עושים הכל כדי לפגוע בה.   מר עידן למדן:

 למה?   מר גיא קלנר:

אתם לא מאשרים לקחת הלוואה, אז אי אפשר   מר אבי גרובר:

 באמת לשפץ. 

 יכולת לפתוח תב"ר, קיבלנו פה הצבעה על תב"ר.   מר גיא קלנר:

 לשפץ, אבל לא כמו אפשר וצריך.   מר אבי גרובר:

 ר תב"ר, אנחנו עדיין מוכנים לפתוח תב"ר. "תב  מר עידן למדן:

 ר לעשות מה שאתה רוצה. אפשר בתב"  מר גיא קלנר:

 ... תב"ר פה, זה בסדר.   מר אבי גרובר:

נו, אז למה אתה זורק את זה על ההלוואה? הדרך   מר גיא קלנר:

לעשות שיפוצים היא דרך תב"רים, לא דרך הלוואות. מה לעשות. אם ניקח על 

 כל דבר הלוואה. 

 לא נתווכח על זה עוד פעם.   מר אבי גרובר:

 טוב.   מר גיא קלנר:

 לא בכל דבר לוקחים  הלוואה.   מר עידן למדן:
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 כמה הלוואות לקחנו מאז שאני ראש עיר?   מר אבי גרובר:

הייתה נכונות לפתוח תב"ר מסביב לשולחן הזה.   מר עידן למדן:

 אבל זה כרגע לא רלוונטי. 

 כמה הלוואות לקחנו מאז שאני ראש עיר?   מר אבי גרובר:

  אפס.  מר יעקב קורצקי:

 אפילו לא אחת.   מר אבי גרובר:

 בסדר, אז גם בזו לא צריך.   מר גיא קלנר:

מצד אחד לא מוכנים שייקחו הלוואה, מצד שני   גב' נורית אבנר:

 מבקשים שיהיו הנחות. 

 אפשר לקחת תב"ר, אפשר לקחת תב"ר.   מר גיא קלנר:

 אבל לא סתם הוא ביקש לעשות הלוואה.   גב' נורית אבנר:

הצענו תב"ר. זה לא הנושא כרגע. את מוזמנת כמו   ן למדן:מר עיד

שאמר קודם ראש העירייה, להעלות הצעת החלטה אחרת. יכול להיות שהיא 

תאושר, יכול להיות שלא. בגדול, אלה הדברים שאמרתי. אני ציינתי ומציין 

להחיל את ההנחות כבר מעכשיו, לאור  פה עוד פעם, לטעמי אנחנו צריכים

על הנחות שהיו בחודש וחצי האחרון. אני חושב שאפשר ומים מספר פרס

ואני אומר את זה בהצעה,  להחליט על כך מיד. אם מחליטים או אם נכון

אנחנו אומרים את זה בהצעה. האם נכון להעביר את זה למסגרת ועד העמותה 

או אסיפת העמותה, אז זה יבוא כהמלצת מועצת העיר לגורם הרלוונטי, ואני 

תכנס את הגורם הרלוונטי מיד. אבל בכל מקרה, אנחנו בעלי המניות מבקש ש

של העמותה, ואני חושב שזה נכון לעשות את הדברים האלה. אפרופו, לא 

סיימתי את העניין, אין הצדקה שאוכלוסיות מוחלשות לא יקבלו את ההנחה, 

 צריכים לתכנן אחרת את התשלום.גם אם יש שיפוצים. אז יכול להיות שהיינו 
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אבל אוכלוסיות מוחלשות ואוכלוסיות שהחלטנו שהן זכאיות להטבה כזו או 

 אחרת, מן הראוי לתת גם בתקופת שיפוצים את ההנחה, תודה. 

 רוצה להוסיף משהו, גיא?   מר אבי גרובר:

 לא.   מר גיא קלנר:

ככה. אני עשיתי בדיקה עם היועצים המשפטיים של   מר אבי גרובר:

עניין מי הפורום המוסמך להחליט על מתן הנחות אגודת הספורט לגבי ה

. "הגענו 73בקאנטרי. ואני אקרא מחוות הדעת את סוף דבר מה שנקרא, סעיף 

למסקנה כי הפורום הנכון בו צריך להתקיים דיון בנוגע למתן הנחות 

בקאנטרי, הוא  הוועד המנהל של האגודה, ולא מליאת מועצת העירייה. נציין 

סת לשאלת הפורום הנכון בו יש לקיים את הדיון, ולא יחכי חוות דעתנו מתי

לשאלה האם יש מקום למתן הנחות. על הוועד המנהל לדון בנושא זה ולקבל 

  -החלטה. ההצעה שאתם מגישים פה

 חוות הדעת היא של מי?   מר גיא קלנר:

 עורכי הדין של אגודת הספורט.   מר אבי גרובר:

 שהם, מי הם?   מר גיא קלנר:

מיכל רוזנבוים ושות', משרד עורכי דין. זה משרד   בי גרובר:מר א

 עורכי דין שכמה שנים מלווים? 

.   מר עידן למדן:  זה נאמר גם בהצעתנו

 זה לא מה שכתוב בהצעתך.   מר אבי גרובר:

.   מר יעקב קורצקי:  זה מה שבעצם קורה, עידן

 לא, בסיפא של ההצעה כתוב שאם צריך לקבל את  מר גיא קלנר:

  -ההחלטה באגודת הספורט, אז
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  -תכנס עכשיו את ה  מר עידן למדן:

לא צריך לכנס עכשיו, הם מכנסים בכל תחילת שנה   מר יעקב קורצקי:

את הוועדה שלהם, והם מקבלים את ההחלטות. אני סך הכל אישרתי את מה 

 שהם רצו, זה הכל. טוב, אבי יסביר את זה. 

ל מגוונים באתם  ואמרתם אתם למשל בנושא ש  מר אבי גרובר:

שאתם מבקשים לתקן את התקציב, אז צריך דיונים בדירקטוריון, צריך 

לבדוק את הדו"חות, נכנסתם שם, כמה כפיות סוכר שמים בכל כוס קפה, 

 אפשר לשים כפית וחצי ולא שתיים. 

לא זכור לי שהייתה שאלה כזו, אבי. אתה מגחיך   מר גיא קלנר:

 וזה לא לעניין.  את הדיון היום מתחילתו

כי ההצעות שלכם כולן נועדו... תשלחו לו מכתבים,   מר אבי גרובר:

 תגידו לו כמה אתם עושים. 

לא, לא, אבי. כשאתה עושה קולות פופוליסטיים זה   מר גיא קלנר:

 בסדר. 

.   מר אבי גרובר:  זה קצת מתחיל מוקדם מידיי

 זה לא לעניין.   מר גיא קלנר:

הספורט, עידן  תידן חבר בוועד המנהל של אגודע  מר אבי גרובר:

צריך להביא את הנושאים האלה לאגודת הספורט. אתם מגישים פה הצעה 

  -שהמשמעות שלה

החלטות על הנחות  7-באיזה פורום? אני לא זוכר ש  מר עידן למדן:

והנחות שהתקבלו לאחרונה, התקיים דיון בוועד המנהל. אני לא זוכר 

ודע התוקף החוקי או התוקף הלא חוקי. אני חושב שהתקיים דיון. לא י

 שההחלטות נכונות ומבורכות. 
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 אז אם יש לך בעיה עם זה, תערער.   מר אבי גרובר:

לכן, ככל שזה בסמכות האדון יעקב קורצקי לקבל   מר עידן למדן:

  -את ההחלטה והוא יכול, כמו שהוא קיבל החלטות אחרות

ת בטעות פוסט, עכשיו הוא רוצה זה העניין? פרסמ  מר עידן למדן:

 גם פוסט, זה הכל. 

 רגע, סליחה, אסור לו לעשות את הפוסט?   מר גיא קלנר:

 יש דרך לעבוד.   מר אבי גרובר:

 או רק לו מותר לעשות את הפוסט.   מר גיא קלנר:

 יש דרך לעבוד.   מר אבי גרובר:

למה אתה תמיד פוסל את מה שאתה והוא   מר גיא קלנר:

.? עושים .. 

 אני לא כתבתי פוסט שעשיתי כזאת הנחה.   מר אבי גרובר:

אם אתה נותן הטבה, זה לגיטימי לחלוטין שאנחנו   מר גיא קלנר:

 גם נרצה. 

 )מדברים ביחד( 

תשאל את עידן, שהוא רצה לעשות אירוע של   מר יעקב קורצקי:

ם כן אופניים, והיה חסר לו גם תקציב, אם אני לא עזרתי לו עם תקציב ג

 מהלשכה שלי. 

 היה צריך גם לעשות השנה.   מר עידן למדן:

.   מר יעקב קורצקי: .  עידן, אני אמרתי אמת? כשאתה רצית אירוע.

זה היה צריך גם להיות השנה, אז מה זה קשור?   מר עידן למדן:

 וזה לא בוצע. מה הקשר? 
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כל אי אפשר להיות בלי ועם. אתם אנשים מבוגרים,   מר יעקב קורצקי:

 אחד מקבל את ההחלטות שלו, ויש השלכות. 

אי אפשר להגיד שזה ועד מנהל ולא לכנס את הוועד   מר עידן למדן:

 המנהל. 

אפשר בבקשה? אני יכול לענות לך? ביום חמישי   מר אבי גרובר:

הגשת הצעה לסדר. מה אתה  מצפה, שביום חמישי בערב כבר אנחנו נכנס את 

הצעה שיש לה משמעות כספית על אגודת הוועד המנהל? אתה מגיש פה 

הספורט. צריך לבוא, לשבת באגודת הספורט, לראות מה ההשפעה של זה על 

הדו"חות הכספיים. אנחנו בתחילת השנה אישרנו את המחירים של החוגים, 

 אישרנו את התקציב, אישרנו את כל הדברים האלה, זה קרה. 

 לך, עידן. שם שאלת הרבה שאלות וענו   מר יעקב קורצקי:

 לא אישרנו הנחות, מה לעשות.   מר עידן למדן:

 לא ביקשת גם, לא הגשת.   מר אבי גרובר:

.   מר יעקב קורצקי: . בחודש בקאנטרי, קיבלת  ₪ 033שאלנו אבל למה.

  -תשובה,  שאנחנו הכי זולים בארץ, כיוון שאנחנו עדיין לא נותנים

רים, יעקב. אני אני לא מתווכח איתך על המחי  מר עידן למדן:

 מתווכח איתך על פניות של תושבים. אני מתווכח איתך על פניות של נכים. 

 אני יכול בבקשה לסיים, עידן?   מר אבי גרובר:

  -דקה, יעקב העיר לי הערה, אז אני  עונה לו שנייה  מר עידן למדן:

אבל לא צריך על כל הערה, על כל דבר נפתח כזה    מר אבי גרובר:

ג. דיברת רציף, נורא ברור מה ביקשת להציע. ההצעה שלכם יש לה פינג פונ

משמעות כספית  על אגודת הספורט. אתה לא יכול לבוא, להגיד לגוף שנמצא 

 תחתיך, והוא גוף שהוא עצמאי. זו עמותה עצמאית שיש לה את התקציב שלה. 
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 עירונית.   מר עידן למדן:

אבל היא גוף משפטי היא עצמאית. היא עירונית,   מר אבי גרובר:

 בפני עצמו. אתה גם עו"ד. 

.   מר עידן למדן:  נכון

 זה גוף משפטי נפרד.   מר אבי גרובר:

היום אתה קפדן מאוד בעניינים המשפטיים אני   מר גיא קלנר:

 רואה. 

 לא, רק לצד אחד.   גב' שירה אבין:

 לא, אני מבין, אני מבין.   מר גיא קלנר:

שפטי הנפרד הזה, אתה בא ועכשיו אומר הגוף המ  מר אבי גרובר:

לו 'אני מוריד לך חלק מהתקציב'. ואתה מצד שני לא מתקצב אותו בעירייה, 

  -ואתה שולח אותו עכשיו

עוד מעט יש ישיבת עדכון תקציב, יכול להיות   מר עידן למדן:

 ..  שנצטרך לעדכן את ה.

 אבל לא עשיתם.   מר אבי גרובר:

 א עשינו? מה זה ל  גב' שירה אבין:

אתם גם לא עשיתם את זה. יש ועדת כספים ביום   מר אבי גרובר:

רביעי. אז הדרך לעשות את זה, רוצה עידן להציע הנחות בקאנטרי, שמנוהל 

על ידי אגודת הספורט. יפנה אליי, יגיד לי 'אבי, תקשיב, גם לעמותת אגודת 

ואחרות'.  הספורט יש תקנון. אני מבקש לזמן ישיבה, לקבוע הנחות כאלה

נזמן את הוועד המנהל, את האסיפה, מה שצריך של אגודת הספורט, נבוא, 

 נראה.
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 זאת מהות ההחלטה, נקודה, והכל בסדר.   מר עידן למדן:

יישב אריק, מנכ"ל אגודת הספורט, יגיד לנו את   מר אבי גרובר:

איך אחרי שנראה את המשמעויות, נקבל החלטה מושכלת המשמעויות. 

 ה נותנים. נותנים ומ

 מתי  תעשו את זה?   מר גיא קלנר:

 בהתאם לוועדת הכספים, שאתם תאשרו כספים.   מר יעקב קורצקי:

 לא, לא, לא.   מר אבי גרובר:

... בעדכון הכספים לעדכן את המשמעות התקציבית   מר עידן למדן:

 הזאת. 

 ? 7313כאילו בינואר   מר גיא קלנר:

 ו. הוא הגיש עכשי  מר אבי גרובר:

אותי רק מעניין איזה ועד מנהל נתן את ההנחות עד   מר עידן למדן:

 אבל בסדר, לא שמעתי על כינוס של הוועד המנהל.  היום. 

.  מר אבי גרובר:  הגשתם את זה ביום חמישי

... אבל זה גם בא לידי ביטוי בתקציב או לא, זה    מר טל עזגד:

 .  הכל. אם זה בא לידי ביטוי בתקציב..

ברור שזה בא, אתה נותן למישהו הנחה, זה לא בא   י גרובר:מר אב

לידי ביטוי בתקציב? הרבה מאוד מהמנויים של הקאנטרי, זה אנשים 

ניצול שואה.   מבוגרים. אני לא יכול עכשיו לדעת בשלוף למי יש איזה נכות, מי 

 משפחה שכולה.   גב' רות גרונסקי:

י קשר. וכמה לא, משפחה שכולה מקבלת בל  מר אבי גרובר:

סטודנטים נרשמו. צריך לבדוק את זה. עכשיו אני יכול להגיד לך שלמשל מנוי 
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, ₪ 533. כרטיסייה עלתה ₪ 0,633, היום הוא עולה ₪ 2,333בקאנטרי עלה 

. ₪ 73, היום הוא עולה ₪ 33. כרטיס כניסה עלה ₪ 733היום היא עולה 

 חירים. חבר'ה, תקשיבו, הייתה  פה ירידה מאוד משמעותית במ

  -עדיין, מי שיש לו תעדוף אחוזים  מר גיא קלנר:

, ולגמלאים יש הנחה על ₪ 23כרטיס לסרט עולה   מר עידן למדן:

 . זה לא רלוונטי המחיר. ₪ 23-ה

העיקרון הוא שיש דרך עבודה מסודרת. אני מבקש,   מר אבי גרובר:

 היו פה כמה נושאים שהגשתם. 

ה לגמלאים, אתה נותן הנחה כשאתה נותן הנח  מר עידן למדן:

לגמלאים. אתה לא אומר 'הגמלאי הוא גמלאי רק בשרונית, והוא לא גמלאי 

 .  כשהוא בקאנטרי'

זה שבשניהם יש בריכה, לא אומר ששניהם בדיוק   מר אבי גרובר:

זהים. וחבל שאתה משווה לי את שרונית ואת הקאטנרי שאי אפשר, במה שיש 

  -בקאנטרי

י משווה את הזכאות להנחה. אם  אתה מחליט אנ  מר עידן למדן:

שאוכלוסייה מסוימת זכאית להנחה, והיא אוכלוסייה נפגעת או נצרכת או 

 נזקקת, אתה נותן לה. 

ל. אתה מילים, הוא עוד פעם מתחי 7אתה אומר   מר אבי גרובר:

 רץ. תן לבן אדם להשלים גם משפט.  התילים, עוד פעם אמ 7מדבר 

 דאי, כי אתה עונה לא לעניין. בוו  מר עידן למדן:

 אני אענה מה שבא לי, בסדר?   מר אבי גרובר:

 אתה עונה לא לעניין.   מר עידן למדן:

.   מר אבי גרובר:  אני אענה מה שבא לי
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 תענה מה שבא לך.   מר עידן למדן:

  -אם אני חושב שאתה עונה לא לעניין, אני לא  מר אבי גרובר:

 ו. אתה אומר ל  מר גיא קלנר:

 אתה אומר לא פעם.   מר עידן למדן:

 אני אומר בסוף.   מר אבי גרובר:

ק. אבל אתה גם אומר 'שתוק', אני לא אומר שתו  מר עידן למדן:

 בסדר. 

תעבור על הפרוטוקולים, תראה כמה. להשוות את   מר אבי גרובר:

י הקאנטרי לשרונית זה לא בדיוק אותו דבר. פה יש מגרשי טניס, פה אין מגרש

טניס, פה יש מגרשי כדורגל, כדורסל, בשרונית ממה שאני זוכר פעם אחרונה, 

כושר פה אין מגרש כדורגל וכדורסל. החדר כושר פה הוא לא בדיוק החדר 

. זה מסוג הדברים שעולים בדיון כזה, כשאתה ולהיפך, וכל הדברים האלה

 ת הספורט. מנהל מתקן ספורט שכזה. והפורום הנכון לעשות את זה, זה באגוד

 יפה, זה נרשם בתוך ההצעה.  מר אהרון אלמוג אסולין:

אני רוצה להציע, שתקפיאו שנייה את ההצעה   מר אבי גרובר:

הזאת. אנחנו נזמן את אגודת הספורט, אנחנו נקיים שם את הדיון, ונראה 

בהתאם, לחזור לפה. נבדוק את המשמעויות הכלכליות, נבדוק את כל הדברים 

 האלה. 

  -זה בתוך ההצעה, עידן. צריך לכנס את הרון אלמוג אסולין:מר א

 כתוב בהצעה.   מר עידן למדן:

אתה כבר קובע פה מספרים, אתה כבר קובע פה   מר אבי גרובר:

 הכל. 
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 לא, לא.  מר אהרון אלמוג אסולין:

מה אמורה לעשות אגודת הספורט, כשאתה כבר   מר אבי גרובר:

 קבעת לו את הכל? 

ן    -אבל הוא כותב לך שבמסגרת אלמוג אסולין:מר אהרו

 אבל אין לנו סמכות.   מר יעקב קורצקי:

שאם צריך לכנס את אגודת הספורט, אנא, תעשה  מר אהרון אלמוג אסולין:

 את זה. 

 הכל בסדר.   מר יעקב קורצקי:

משפטים. אנחנו מדברים על  0אני מבקש להגיד   מר גיא קלנר:

בכיר של עיריית רמת השרון, ראש העירייה הכוונה. יושב פה הפורום ה

 ומוצעת העיר, ואפשר לקבוע קווים מנחים להתנהלות בתחומים האלה. 

 קווים מנחים על בסיס מה?   מר אבי גרובר:

 אבי, שנייה. אתה ראש העירייה, זו מועצת העיר?   מר גיא קלנר:

כיוון שאומר מותר לנו לקבל החלטה שקובעת   מר אבי גרובר:

 אנחנו רוצים לתת הטבות? ABCלוסיות לאוכ

 זה נראה לך רציני ככה?   מר אבי גרובר:

 זה נראה לי מאוד רציני האמת.   מר גיא קלנר:

 כן? אוקיי.   מר אבי גרובר:

נראה לי מאוד רציני. אתה לא מקשיב לסוף   מר גיא קלנר:

 המשפט. תן לי לסיים את המשפט. אתה ביקשת קודם בעצמך ואתה לא עושה

את זה אתה. דרך הביצוע, אם היא צריכה לעבור דרך חוות דעת של מיכה, או 

חוות דעת של היועצים המשפטיים של אגודת הספורט, נכבד אותה. אבל 
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יכולה לצאת קריאה מהחדר הזה, שאומרת 'אנחנו מבקשים לתת הטבות 

, כי אנחנו חושבים שהם זכאים להטבות', לגיטימי לחלוטין ABCלאוכלוסיה 

 מה הציבורית. למה עם זה אי אפשר להתקדם? בר

אני מנסה להסביר לך משהו ואתה מתעקש לא   מר אבי גרובר:

להקשיב. זה לא שאפשר או אי אפשר. ברור שאפשר. הרי אגודת הספורט 

נותנת הנחות. זה לא שאגודת הספורט לא נותנת הנחות, אוקיי? עכשיו  אנחנו 

י עבר לניהול של אגודת הספורט גם לא מזמן ולא הרבה זמן, מאז שהקאנטר

כן, בסדר? קיימנו  במהלך השנה ומשהו האחרונים ישיבה... מעולם לא עלתה 

ההצעה הזאת. היא עולה פה עכשיו. זה לא שלא חשבנו, ועובדה שאנחנו כן 

נותנים סוגים מסוימים של הנחות. זה לא עלה זה לא רציני לבוא עכשיו. איך 

 . מה זה קריאת כיוון?אמרת את זה, קריאת כיוון

.   מר גיא קלנר: .  קריאת  כיוון.

 . בואו ננהל שם את הדיון. %17, %73אתה קובע לו.   מר אבי גרובר:

 זו לא עמותה חיצונית.   מר עידן למדן:

 אבי, אתה רוצה לתת את ההנחות?   מר גיא קלנר:

עוד פעם, אתה עכשיו מנסה לסחוב אותי למקום של   מר אבי גרובר:

 זה. 

 לא סוחב אותך לשום מקום. אתה הולך ככה וככה.   מר גיא קלנר:

אני רוצה לנהל בצורה טובה את הקאנטרי. אני   מר אבי גרובר:

רוצה שהקאנטרי ייתן שירות מאוד טוב למשתמשים שלו. אני רוצה 

יוכל להתנהל. אני רוצה לתת את שהקאנטרי יהיה לפחות מאוזן תקציבית ו

רמת השירות הכי טובה שאני יכול בקאנטרי. אי צריך גם לבקר את כמות 

האנשים שמגיעים לשם. אתה לא יכול פשוט להציף אותו באין סוף אנשים. זה 
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גם כן קריטריון. יש המון קריטריונים כשאתה מנהל דבר כזה. זה דיון שצריך 

שים הרלוונטיים באגודת הספורט. אני להתקיים באגודת הספורט עם האנ

מביא את שי חורי שמנהל את זה בצורה מדהימה, ואנחנו מקבלים מחמאות 

  -מפה ובחזרה. בואו נעשה את זה בצורה מסודרת. אתם רוצים לרוץ וזה

 לא, אנחנו רוצים קריאת כיוון ציבורית לדבר הזה.   מר גיא קלנר:

. בואו נקיים דיון בלי הבנו. נבחן מתן הנחות  מר אבי גרובר:

 מספרים. 

... יכול להיכנס לבד, מתי שהו ארוצה, נשב עם   מר יעקב קורצקי:

 ההנהלה. 

 ? מה זה אומר? %73נכות,  %03, %73מה זה   מר אבי גרובר:

 יש לי שאלה אחרת.   מר גיא קלנר:

 אני יכול לדבר?   מר עידן למדן:

  אני יכול למנוע ממך לדבר?  מר אבי גרובר:

  -אני אשמח  להתייחסותו של  מר גיא קלנר:

וגיא, עוד משפט אחד, לא כל דבר זה מה מיכה   מר אבי גרובר:

 אומר, מה זה אומר. לא כל דבר. יש פה החלטה עסקית. מותר לתת הנחות. 

 אני לא מדבר על זה, אבי.   מר גיא קלנר:

 לא, אמרת מיכה. לא כל כך דבר מיכה.   מר אבי גרובר:

 לא, אני רוצה את תשומת הלב שלו פשוט.   יא קלנר:מר ג

 אה.   מר אבי גרובר:

 אה, תשומת לב?   :עו"ד מיכה בלום

 מיכה, תהיה קשוב.   מר אבי גרובר:
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 ערנות.   מר יעקב קורצקי:

נראה לו שאתה לא קשוב. אני קורא אותך לסדר.   מר אבי גרובר:

 לפרוטוקול, הדברים האמורים נאמרו בהומור. 

בהומור. גם אני אמרתי בהומור. כל ההחלטות   ר גיא קלנר:מ

האחרונות, שהתקבלו ביחס להטבות שניתנו לציבור על ידי מועצת העיר בעלי 

תפקידים בהנהלת העיר, האם הם התקבלו על פי הנוהל המחייב, עברו חוות 

דעת? עברו את הפורום המתאים? אני לא מדבר עכשיו  על אגודת הספורט. 

ל החלטות אחרות, עברו פה איזושהי פרוצדורה? כי נראה לי שרק פה עכשיו ע

אתה רוצה להחליף את זה לנתיב הפרוצדורה. אני שואל אם גם האחרות 

 קיבלו הכשר פרוצדוראלי. 

יש כאלה שבדיעבד. אחרי שעושים ועושים לא  לא,  גב' שירה אבין:

 נכון, אז מבקשים את חוות הדעת של היועץ המשפטי. 

.   בי גרובר:מר א  אוי, אאוץ'

.   גב' שירה אבין:  מה לעשות, זה נכון

עוד פעם, ממה שאני יודע, ההנחות הקיימות כבר   מר אבי גרובר:

 קיימות הרבה מאוד שנים בשרונית. 

 לא דיברתי על ההנחות.   גב' שירה אבין:

סך הכל זה הנחות שרצות בשרונית. הקאנטרי, כמו    מר אבי גרובר:

 הוא חדש באחזקתנו. שאמרתי, 

.    מר טל עזגד: .  שרונית זה שרונית, והקאנטרי היה מושתת.

 הקאנטרי לא היה שייך לנו.   מר עידן למדן:

 זה לא שלא דנו במחירים ודברים.   מר אבי גרובר:
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 לא רק במתקני הספורט.   מר גיא קלנר:

ו עכשיאבל גיא, זה נראה לי נראה לי כל כך ברור.   מר אבי גרובר:

אני באתי ואמרתי אמירה עקרונית, שאני חושב שעוד פעם, אתה גם לא יכול 

להשוות איזושהי הנחה שעשו עכשיו לחודש, למי זה היה? לחיילים שיוצאים, 

זו הייתה הנחה מאוד נקודתית, זה בעיקר חבר'ה שיוצאים שבת הביתה 

א שבת ורוצים לבוא. היו לנו פניות של חיילים שאומרים 'תקשיב, אני יוצ

בריכות שלי, זה הפאן שלי.  23-הביתה, נורא בא לי לשחות בשבת הזאת  את ה

. וזה היה לאיזשהו חודש. עשינו איזה משהו כזה נקודתי.   לעשות מנוי וזה'

אם אתה עכשיו רוצה שנעשה על זה את כל הפרוצדורה בכיף, אין לי בעיה, 

ושים קצת מבצעים נביא את זה גם למסגרת הדיון. אבל אתה יודע, אנחנו ע

כאלה. אבל מה שאתה מציע פה, הוא משהו הרבה יותר דרמטי, משהו שיכול 

בשנה, וזה  ₪להיות שעשרות ומאות מנויים יקבלו עכשיו הנחה ששווה מאות 

משהו שהמשמעות שלו היא דרמטית. יכולה להיות דרמטית, אני עוד לא יודע 

 להגיד. 

ע על זה. אני חושב שזה לא בשל הולכים פה סחור סחור. אתם רוצים, נצבי

עכשיו להצבעה, ולא רק אני חושב, יש פה חוות דעת משפטית שאומרת 

אחרי שהדיון מתקיים שם, זה יכול שהדיון הזה צריך קודם כל להתקיים שם. 

לעלות לפה לאשרור. אבל מה הבעיה? גם אהרון חבר שם, גיא. אהרון ועידן 

וריון שיש להם, והם יכולים שם חברים באגודת הספורט, בסוג של דירקט

 לעקוב, לוודא שמתקבל, לא מתקבל, איך מתקבל. 

אבל בעקבות הנחות גם יכולות להיות הרבה יותר   ד"ר איריס קלקא:

 חברים שעד עכשיו לא שקלו את זה, בגלל שזה היה יקר להם. 

אני  מציע שנקבל את הדבר הזה עקרונית, ותשבו    מר רפאל בראל:

 עם מי שצריך, תדונו בדברים הללו. איתם, תשבו 
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הרי הנחות גם יש להן משקל להצטרפות של הרבה   ד"ר איריס קלקא:

 אנשים. 

נכון, נכון. אולי זה חיובי, אולי כן אפשר לשקול.   מר יעקב קורצקי:

 בתקופה כזאת במיוחד. 

 אולי זה יהיה כדאי  יותר.   ד"ר איריס קלקא:

 שצריך לנהל עם אנשי מקצוע.  אבל זה דיון  מר יעקב קורצקי:

משפטים, ותציע את מה שאתה מציע. תחזור על  7  מר עידן למדן:

אני חוזר ואומר, היו כמה וכמה הצעות בחודש האחרון או  –הצעתך. אחד 

בחודשיים י האחרונים שלא עברו את הוועד המנהל של העמותה. הגוף הזה 

 למעשה הוא הבעלים של העמותה. 

יודע מה זה אומר מה שאמרת.אנ  מר אבי גרובר:  י לא 

אתה בעצמך הצגת כמה הנחות, שלא ביררנו את   מר עידן למדן:

משמעותן הכספית קודם, ולא קיימנו דיון באסיפה של העמותה. ומכיוון שכך, 

הלכנו על הדברים. אין לי מניעה, ואני מראש ציינתי בהצעה, שאנחנו מוכנים 

גם מוכנים להצהיר שהמספרים האלה לצורך שזה יעבור לפורום הזה, אנחנו 

 העניין  הם לא מחייבים, אלא זו רוח החלטת מועצת העיר. 

 אז מה מטרת ההצעה, מה ההצעה?   מר אבי גרובר:

. בקריאת כיוון.   מר עידן למדן:  ההצעה הייתה כדי..

קריאת כיוון, תן לזה חודש, תראה אם זז משהו או   מר אבי גרובר:

 מצביעים? לא. אז על מה 

.   מר גיא קלנר:  קריאת כיוון

כי פה המשפט החשוב. לא יכול להיות שאתה תפלה   מר עידן למדן:

או אנחנו נפלה בין גמלאים או בין נכים, כשהם בקאנטרי וכשהם בשרונית. 



ן  עיריית רמת השרו

 11.5....7מיום  ,34פרטיכל מליאה מן המניין מס' 

 27 

 מבחינתי, ברגע שאנחנו קובעים, ולא סתם פנו אליי גמלאים. 

ר לאיפה הוא עושה איך אתה מפלה? כל אחד בוח  מר אבי גרובר:

מנוי. רוצה הגמלאי, הוא יעשה מנוי בשרונית. רוצה הגמלאי, יעשה מנוי 

 בקאנטרי. 

זה לא רלוונטי. יהיה גמלאי שיעדיף מסיבה כזו או   מר עידן למדן:

אחרת ללכת לקאנטרי, וברגע שהחלטנו שגמלאים זכאים להנחה, אז הם 

 הולכים להנחה, הם זכאים להנחה. 

 אני לא אומר שלא.   :מר אבי גרובר

זה לא משנה, זה כמו תושב ותיק. הוא זכאי   מר עידן למדן:

לארנונה, לא משנה איפה הוא גר, לא משנה איזו שכונה הוא גר. ניצול שואה 

זכאי להנחה, לא משנה איפה הוא גר. נכה זכאי להנחה, לא משנה איפה הוא 

  -גר. אם החלטת שבעלי

ב    ???:  כללי? בכמה אנשים מדובר 

 עזוב, הוא רוצה למשוך.   מר אבי גרובר:

.   מר עידן למדן: .  זה תלוי כמה.

 המשפטים?  7עידן, סיימת את   מר אבי גרובר:

והדבר הזה מבחינתי, היה הדבר שהכי הפריע לי. כי   מר עידן למדן:

 .  הם אוכלוסיות מוחלשות מסוג א' ואוכלוסיות מוחלשות מסוג ב'

 פעמים.  5את זה  אמרת  מר אבי גרובר:

 אם יש הנחה, יש הנחה.   מר עידן למדן:

 לא, הנחה זו הנחה, הוא צודק.   מר גיא קלנר:

 אני מסכים להעביר את זה בהחלט לוועד המנהל.   מר עידן למדן:
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 אבל הקאנטרי זה לא שרונית.   מר אבי גרובר:

ב  מר גיא קלנר: , או 233-אבל יש קו, ויש הנחה מהקו. או שהוא 

 . זה לא משנה. ויש קו שנותן עדיפות. 033-הוא בש

בדיוק. הוא יקבל את ההנחה, לא משנה הסכום.   מר עידן למדן:

מינוי, זה יהיה  ₪ 2,333בסוף יהיה -אם הסכום בקאנטרי לצורך העניין בסוף

 ₪ 0,333.  ואם המחיר יהיה 73%-מינוי ונכה יקבל מזה את ה ₪ 2,333

. והוא יבחר לאן ללכת. וזה העיקרון. 73%-ה בשרונית, מזה הוא  יקבל את

 והעיקרון הבסיסי, אנחנו לא יכולים.

 משפטים נורא ארוכים.  7אפשר? זה   מר אבי גרובר:

עמד ראש העירייה ועשה אבחנה בין הדברים   מר עידן למדן:

האלה. אני מוכן להעביר את זה. אני כרגע אסיר את זה מסדר היום לפעם 

 הזו. 

 תודה רבה.   ר:מר אבי גרוב

מסכים להסיר? אנחנו נסיר את זה היום מסדר   מר עידן למדן:

היום, לאור ההבהרה שזה יבוא לוועד המנהל. אני מבקש שזה יבוא לוועד 

 יום, ככל שזה לא יבוא.  27המנהל בהקדם ונעלה את זה בתוך 

 תודה רבה?  מר אבי גרובר:

ד את ההצעה. הוא לא, אין מה להצביע, הוא הורי  מר אבי גרובר:

 יכול להגיש אותה עוד פעם. 

  -ברוח, רגע, ברוח  מר גיא קלנר:

ברוח הדברים שראש העירייה אמר. הוא אמר   מר עידן למדן:

 שהוא מעביר את זה לוועד המנהל. 
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אתה יודע מה? תראה איזה לארג' אני איתך. אם זה   מר אבי גרובר:

הצעות שלכם. תראה איזה  2-יבוא בישיבה הבאה, זה לא ייספר במסגרת ה

 לארג'. 

, חבל על הזמן.   מר גיא קלנר:  היום אתה לארג'

ו אתה עושה לנו כאילו לפעם הבאה... לא שלא תגיד  מר אבי גרובר:

 רוצה... 

.   מר גיא קלנר:  בוודאי רוצה, בוודאי

 סחים וזה, זורמים עם האנשים.   מר אבי גרובר:

נתי, זה לפי מגוונים. הלכתי לפי הנכים, כפי שציי  מר עידן למדן:

 מה שאנחנו נותנים במגוונים. 

 יש קריטריון מנחה. יש תקציב.   מר גיא קלנר:

 עכשיו אתה מקצץ.   מר עידן למדן:

  -רק ברוח של ה  מר גיא קלנר:

 ברוח האהבה והאחווה.   מר אבי גרובר:

ברוח האהבה והאחווה וההסכמה, וגמר היורוליג   מר גיא קלנר:

  -יבוא אלינו במהרה בימינוש

אם תאשר לצאת למכרז. עוד לא אישרת לצאת   מר עידן למדן:

 למכרז, אבל זה כבר פורסם, זה בסדר. 

.   מר גיא קלנר: .  אה, אז כבר לא משנה.

קיבלנו החלטה בפעם הקודמת  יאללה גיא, נו בוא.  מר אבי גרובר:

הצעה, ובטווח של חודש, בנושא של י"א חללי מינכן, ביקשת שאני אוריד את ה
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אם לא קורה שום דבר, אנחנו מחזירים אותה. אז לא שלחתי הצעה לסדר. אני 

 קצת מדבר עם רועי.

 סליחה, טעות שלי, הייתי צריך לעדכן אותך.   :מר רועי אבידור

 הכיוון הוא לכיכר.   מר אבי גרובר:

 כן לכיכר בסוף?   מר גיא קלנר:

.  מר אבי גרובר:  כן

 אז בואו נחליט על זה. בואו נצביע.  אלמוג אסולין: מר אהרון

חבר'ה שנייה, אנחנו עוד יושבים איתם, מדברים   מר אבי גרובר:

 איתם איך לעשות את זה. 

לפני שבועיים היא התקשרה אליי לשאול איפה זה  מר אהרון אלמוג אסולין:

עניין עומד. אמרתי לה שדחינו את זה לפעם הזאת. שאלתי כמה היא שותפה ל

הזה. היא אמרה שהיא זומנה פעם אחת לאולם הזה, והיא ראתה שזה ממש 

 לעניין הזה. אז אמרתי לה שאנחנו אמורים להצביע על זה. 

אז אני אומר לך, דיברנו על זה במהלך השבוע   מר אבי גרובר:

שעבר. אנחנו מנסים לראות מה בדיוק נעשה בכיכר, ואיך נעשה את זה בצורה 

א עם זה בצורה מסודרת. הוא כאילו התקיל אותי, ואני אומר מכובדת, ונבו

 לך תשובה. 

 לא, בסדר.   מר גיא קלנר:

 רועי על זה.   מר אבי גרובר:

 רועי היה איתי בקשר.   מר גיא קלנר:
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שדווקא נראה לה אני לא מחפש בכוח. היא אמרה   מר אבי גרובר:

לראות איך אפשר בתוך  הרבה יותר הכיכר, ואנחנו רוצים לראות. אני רציתי

 אנשים.  11הכיכר. הרי בואו, זו לא הנצחה של איש אחד, זו הנצחה של 

 ברור,זה אירוע בתולדות המדינה הזאת.  מר אהרון אלמוג אסולין:

לא, לא מהבחינה הזאת של אירוע ומי בא. אתה   מר אבי גרובר:

וצה של צריך לראות שפיזית, מה שאתה שם, יהיה מכובד לזה שמדובר בקב

 אנשים. 

. מר אהרון אלמוג אסולין:  בוודאי

 .שאתה רוצה לתת את היחס לכל אחד מהם  מר אבי גרובר:

 אדון גרובר, בסך הכל אנחנו נותנים שם.   מר רפאל בראל:

אנחנו רוצים להחליט על הכיכר, ותרדו לפרטים  מר אהרון אלמוג אסולין:

 כמה שאתם רוצים. 

י אומר לך כשאני מנהל משהו, אני עוד פעם אנ  מר אבי גרובר:

 מנסה לנהל אותו בצורה רצינית. 

 אז מה אתה רוצה לעשות?   מר רפאל בראל:

אני רוצה לראות שאני באמת מסוגל להנציח עכשיו   מר אבי גרובר:

 בצורה רציני והכל. 

 )מדברים ביחד( 

 אני מקבל. אהרון, אני מקבל.   מר גיא קלנר:

מה אתה מקבל? אני לא מצליח להבין. אם יש  מר אהרון אלמוג אסולין:

 הסכמה לכיכר, בוא נחליט על זה. 

 אני ישבתי בראש הוועדה הזו.   מר רפאל בראל:
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 אבל הם מקדמים את הדיון.   מר גיא קלנר:

 הם יעשו בנחת. את הפרטים  מר אהרון אלמוג אסולין:

 )מדברים ביחד( 

 או רק מודיעים?  צריך להצביע על המינוי שלה  מר אבי גרובר:

 רק מודיעים.   :עו"ד מיכה בלום

רגע, אני שואל שאלה אחרת, רק להחלטה הקודמת,   מר גיא קלנר:

 יום יקוים הדיון בוועד המנהל, ואם לא, זה חוזר לפה?  03בתוך 

אם לא תהיה שבע רצון מההתקדמות של זה, תביא   מר אבי גרובר:

 את זה עוד פעם ונצביע בעד או נגד. 

 

וגיא קלנר מיום לסדר של עי ההצעה: 333מס'  חלטהה  7.00.02דן למדן 

 הורדה מסדר היום לבקשת המגישים. 

 

 מינוי מר ניר נאמן למנהל אגף משאבי אנוש בכפוף לאישור משרד  .3

 הפנים.  

 

לסדר היום, אני שמח לעדכן על מינויו של  3סעיף   מר אבי גרובר:

וש, בכפוף לאישור משרד הפנים. עוד לא מר ניר נאמן, למנהל אגף משאבי אנ

התקבל אישור משרד הפנים? ניר, תרים את היד שיראו אותך. ניר, שיהיה לך 

 המון בהצלחה. -המון

 תן דקה לקרוא.   מר עידן למדן:

 רגע, מה קונטקסט הדיון כרגע? דיווח?   מר גיא קלנר:
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אגף  אני מעדכן על מינויו של ניר, לתפקיד מנהל  מר אבי גרובר:

 משאבי אנוש. 

 זה אגף כבר?  מר אהרון אלמוג אסולין:

 זהו, לשאלתי מהפעם הקודמת, זה כבר אגף?    מר טל עזגד:

 אותו דבר, לא השתנה.  גב' שירלי פאר יגרמן:

 קודם זה לא היה אגף.    מר טל עזגד:

 אמרתם סמנכ"לות.  מר אהרון אלמוג אסולין:

ו את נגה, היא היתה אגף, אתם שמינכלא, גם  גב' שירלי פאר יגרמן:

 אישרתם את זה. תסתכלו לפני חצי שנה.

לא אישרנו. אישרנו את זה בכפוף לבדיקה שלכם    מר טל עזגד:

 מול משרד הפנים. 

 לא, היתה אמירה שפינקו היה סמנכ"ל.   מר אבי גרובר:

פינקו היה סמנכ"ל, הוא לא היה ראש אגף. מעולם    מר טל עזגד:

 ..  לא.

סמנכ"ל זה מעל ראש אגף, לפי משרד הפנים. אתה  ירלי פאר יגרמן:גב' ש

 מוזמן לשאול. גם אז נגה אושרה כראש אגף. 

נגה אושרה כראש אגף על ידי משרד הפנים או על    מר טל עזגד:

 ?..  ידי.

 על ידי משרד הפנים גם. הכל עובר משרד הפנים.  גב' שירלי פאר יגרמן:

 א אגף? וזה אגף או ל   מר טל עזגד:

 אגף.  גב' שירלי פאר יגרמן:

 אפשר לקבל את זה שזה אגף?    מר טל עזגד:
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את האישור תקבל. כן, אתה יכול לראות את   מר אבי גרובר:

 האישור. 

אני אשלח לך את האישור. רשמנו שנשלח את  גב' שירלי פאר יגרמן:

 האישור לכשיגיע ממשרד הפנים. 

ל נוגה, למה זה לוקח לכם כל אבל זה היה כבר אצ   מר טל עזגד:

 כך הרבה זמן? גם אז אמרתם שתשלחו את זה. 

דקות בתום הישיבה, אני אביא לך  13אם תחכה  גב' שירלי פאר יגרמן:

 את אישור. 

תעבירו את זה במייל, אנשים, לא צריך להעביר לי    מר טל עזגד:

 את זה ביד. 

נו לא טועים, או איך מוודאים שאנחאיך אנחנו  מר אהרון אלמוג אסולין:

 טעיתם כמו עם נוגה? 

זה לא רק אנחנו, אני אומר לך עוד פעם משרד   מר אבי גרובר:

 הפנים בא ואישר, נוגה עבדה. 

 לא, לא, לא. לעצם הבחירה של ניר נאמן.  מר אהרון אלמוג אסולין:

. אף פעם לא עזבו אותך באמצע? גב' שירלי פאר יגרמן:  כל העובדים ש..

 איך אנחנו מוודאים שלא טעינו?   גרובר:מר אבי 

 כן, שאלה לגיטימית.  מר אהרון אלמוג אסולין:

 מתפללים חזק.  –אני מפחד להגיד   מר אבי גרובר:

אם בפעם הקודמת טעינו כי מישהו קמבן מישהי,  מר אהרון אלמוג אסולין:

 אז אולי שווה שנבדוק את זה גם הפעם. 
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לבדוק את זה. סתם, נו באמת. זה איך אתה רוצה   מר אבי גרובר:

 כל כך קנטרני עכשיו. 

 אני שואל. מר אהרון אלמוג אסולין:

אהרון, יש פה פרוטוקול לדבר הזה. אתה עכשיו   מר אבי גרובר:

 עושה למישהי מישהו מאוד לא הגון. אתה לא יודע באיזה נסיבות היא עזבה. 

 ? אני בחרתי אותה? מה עשיתי מר אהרון אלמוג אסולין:

יודע באיזה נסיבות היא עזבה. למה   מר אבי גרובר: זה אתה לא 

 צריך...? 

 אבל אני לא יודע, אתה יודע. אני לא יודע.  מר אהרון אלמוג אסולין:

היא לא נמצאת פה באולם בכלל. זה לא הוגן לדבר   גב' נורית אבנר:

 עליה עכשיו, מאחורי הגב שלה. 

 מוודאים שאנחנו לא טועים?  איך אנחנו מר אהרון אלמוג אסולין:

 תעשה וידוא הריגה.   גב' רות גרונסקי:

שלי. עשיתי  7איך אני טעיתי כשבחרתי בך מספר   גב' נורית אבנר:

 טעות. 

נורית, יש מקום לשאול, לא לגופו של אדם, ואין לי   מר גיא קלנר:

 מושג מה קרה במקרה ההוא. 

 הודענו על מישהו.   מר אבי גרובר:

אבי, אבי. קרה מקרה חריג, שמינית מנהל   קלנר: מר גיא

אגף7סמנכ"ל או פלוס סמנכ"ל למשאבי אנוש בעירייה, במהלך חריג, שלא 

קורה כל יום במינוי, בטח בסדר גודל כזה, האיש בתוך תקופת זמן מאוד 

קצרה לא פה. זה בהחלט לגיטימי לשאול, האם בתהליך הבחירה הזה, אנחנו 
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.. של הבן אדם, לדעת שהכל בסדר. אגב, לא שקטים. לא צריך להיכ נס ל.

שמענו אף פעם מה קרה עם הגברת הקודם, לא צריך לעשות את זה בפורום 

 הזה. 

 דברים אישיים.   מר יעקב קורצקי:

חבר'ה, זה עסק רציני, זה מינוי בכיר, זה לא קורה   מר גיא קלנר:

 מה קרה?  כל יום שבן אדם עוזב אחרי חודשיים מותר לשאול שאלות.

.   גב' רות גרונסקי: .  ... אחרי חודשיים.

 , אחרי חצי שנה. 2אז אחרי   מר גיא קלנר:

 מה זה הדבר הזה?   גב' רות גרונסקי:

מה 'מה זה הדבר הזה?'? נראה לך הגיוני שבן אדם   מר גיא קלנר:

 חודשים מתפקיד?  2נכנס ויוצא בתוך 

.   גב' רות גרונסקי: .  כן.

אתה לא יודע מה הסיבה. לא קורים דברים כאלה?   :גב' נורית אבנר

 בחיים לא קרה לך? אתה עובד בחברה. לא קרה שבחברה שלך אנשים... 

 נדיר מאוד.   מר גיא קלנר:

אוקיי, זה קורה. זה לא הפורום עכשיו בפני כולם   גב' נורית אבנר:

 לדון בדבר. 

יש פה  אז אפשר להגיד צנעת הפרט. אבל להגיד,  מר גיא קלנר:

 איזשהו עניין, ורוצים לדעת מה הוא. 

מהצעקות פה. אפשר לדבר ... ראש העיר לא מפחד     :קהל

 בשקט ובתרבות. 

 למה אתה מתערב?   מר גיא קלנר:
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איציק, די. זה לא פורום עכשיו לנהל את השימוע   מר אבי גרובר:

 אחורה. 

 אז אנחנו שואלים שאלה.   מר גיא קלנר:

אז אני עונה לך. בארצות הברית למשל, ממה שאני   מר אבי גרובר:

רואה בטלוויזיה, יש שורה של תפקידים, שבהם האישור מגיע לוועדה 

מיוחדת. תמיד אוהבים נורא לעשות את זה עם המצלמות. ושואלים אותו שם 

יש לפי חוק מלא שאלות, ורואים את התאמתו וכל מיני כאלה. במדינת ישראל 

ניר למשל, שבאחד הימים אני פה ועדה שבוחרת. אני יכ ול להגיד לך, לגבי 

מסתובב בקומה, וניר מסתובב בקומה. ואני הייתי בטוח שזה איזה ספק או 

משהו שבא פה לעבוד וכאלה. ורק אחרי שהוא נבחר, אני שואל את שירלי 'מי 

זה?', היא אומרת לי 'זה מנהל אגף משאבי אנוש החדש שלך'. אני אומר 

ופי, שיהיה לו המון בהצלחה'. הוועדה ישבה, ישבו שם אנשי 'וואלה, איזה י

המקצוע, שהלכו, עשו את כל הפרוצדורה שעושים. הוועדה באה ובחרה בניר. 

ניר יש לו רקע מאוד נרחב, קורות החיים פה מסתובבים, אתם יכולים לראות 

אותם. זה תפקיד שהוא לא בא פה לאישור. אנחנו רק מעדכנים. ואנחנו נעשה 

ל כדי שנצליח. ניר החזיק שורה של תפקידים, שקשורים בניהול של כוח הכ

 מאוד רציני. -אדם, בעיקר בצבא. עושה רושם של איש מאוד

 לא עירוני.   מר עידן למדן:

עוד פעם, אני יכול עכשיו לתת לו, הוא יתחיל   מר אבי גרובר:

 להסביר,לספר וזה. הוא עבר את השלב הזה. 

זה לא פורום האמת לעשות את הדיון הזה.  טוב,  מר גיא קלנר:

 למען האמת, אין מה. 

ו  מר אבי גרובר:  3-עוד משפט אחד. אנחנו קיבלנו לעבודה גם בשנה 

  -האחרונים
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 זה נראה לי פשוט הזוי הדיון הזה.   גב' רות גרונסקי:

רותי, תנסי להחזיק חזק ולהקשיב, גם אם זה נראה    מר טל עזגד:

 ת? זכותם לדבר. כי גם בפעם הקודמת שמענו את אותו דבר. לך הזוי. מה לעשו

 טוב, אני יכול להשלים משפט ואז תגיד.   מר אבי גרובר:

שראש העירייה אמר שהוא ראה בפעם הראשונה    מר טל עזגד:

את מנהלת משאבי אנוש פה בפורום הזה, זה גם מופיע בפרוטוקול, ואנחנו 

פשר לעשות את זה קצת יותר מכובד, חוזרים על אותו דבר. זה לגיטימי שא

אם הייתם נותנים לאיש להציג את עצמו, ואם הייתם מסבירים לנו את 

תהליך הבחירה, כולל בחינות או לא בחינות או מה עשיתם והיינו מקשיבים. 

 ואני מניח שכל השאלות האלה היו מתייתרות. 

 מועמדים. 2-0כולל אם היו   מר עידן למדן:

 )מדברים ביחד( 

 משפטים. 7אני אגיד לך בהקשר הזה   מר אבי גרובר:

.   גב' נורית אבנר: .  לפחות הם לא יכולים להגיש שזה איש שלך.

 משפטים.  7טל, אני אגיד בהקשר הזה   מר אבי גרובר:

יודעים בסוף איש של מי, ואם    מר טל עזגד: בסוף הכל צף, הרי 

 הכיר, זה בסדר. לא, לא של מי. אז אנחנו קשובים, הבנו שאבי לא 

 2מישהו שמביא בן אדם שלו, הוא לא אחרי   מר אבי גרובר:

 חודשים זה, הוא דואג לשמור אותו. 

 אוקיי. בוא.    מר טל עזגד:

 אלא אם כן זו קטסטרופה.  מר אהרון אלמוג אסולין:

 אתה ממשיך לעשות את זה.   מר אבי גרובר:
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 ת. תפסיק את הדיון הזה, באמ  גב' רות גרונסקי:

הם קובעים את הרמה. אהרון אלמוג אסולין, אין   מר אבי גרובר:

לו בעיה לדרוס אנשים, לרמוס אותם. תראי איך הוא מתנהג לאנשים. והוא 

 יושב שם מחייך וצוחק. הכל מותר. 

.  גב' שירלי פאר יגרמן: .  זה לא מוסרי לדבר על בן אדם.

תראה איך  התקבלו פה לעבודה לא מעט אנשים.  מר אבי גרובר:

 אתה מבסוט מעצמך, זה נהדר.

 כן, מבסוט, איזה יופי.   גב' נורית אבנר:

 זה מדהים איך אתה מבסוט מעצמך.  מר אבי גרובר:

 פשוט איש רע ומגעיל.  גב' רות גרונסקי:

אתה, בדרך לנסות לפגוע בי, אתה תרמוס את כל   מר אבי גרובר:

 מה שרק אפשר בדרך לפגוע בי 

רותי, לך היתה היכרות עם מנהלת משאבי אנוש   מר גיא קלנר:

 הקודמת?

 לא, לא היתה לי. לא.   גב' רות גרונסקי:

 שום היכרות מוקדמת?   מר גיא קלנר:

 שום היכרות.  גב' רות גרונסקי:

 אוקיי.    מר טל עזגד:

 שום היכרות?  מר אהרון אלמוג אסולין:

 שום היכרות.  גב' רות גרונסקי:

 כל הכבוד.  אסולין:מר אהרון אלמוג 
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 מה, אנחנו פה בחקירות? נו, באמת.  גב' נורית אבנר:

 כן, כן.   מר אבי גרובר:

 מותר לנו לשאול שאלות?   מר גיא קלנר:

.   מר אבי גרובר: 'על ראש הגנב בוער הכובע'  יש פתגם כזה שאומר 

... חוץ מעובדים שעבדו פה, לא היתה לי היכרות.   גב' רות גרונסקי:

תנסה לרמוז, אפילו לא ברמיזה. לא ראיתי אותה בחיים שלי, היא צעירה ואל 

שנה, והיא במקצוע שלי, ולא ראיתי אותה מעולם. באמת. אתה  17-ממני ב

יושב פה זחוח כזה, ומדבר על בן אדם שלא נמצא פה. תתבייש, אתה בן אדם 

 רע ולא מוסרי. זה מה שאתה. 

 לב מיד... אה. התקף -או מר אהרון אלמוג אסולין:

לא צריך התקף לב. אל תעשה הצגות. הצגות גם אני   גב' רות גרונסקי:

 יודעת לעשות, הייתי בחוג לדרמה בבית ספר. 

 אני לא. מר אהרון אלמוג אסולין:

 למדת מכמה מקומות אחרים לעשות אחלה הצגות.  מר אבי גרובר:

 גועל נפש. איך אתה לא מתבייש?   גב' רות גרונסקי:

רותי, רותי. אחרי שהייתי אפס, כל דבר יכול להיות  ון אלמוג אסולין:מר אהר

 בסדר. אין בעיה. 

 אפס זו מחמאה כבר.  גב' רות גרונסקי:

 בטח מחמאה. אין עליך, אין.  מר אהרון אלמוג אסולין:

.   גב' רות גרונסקי: . . 

.    מר טל עזגד:  רותי, די, עזבי, זה לא לעניין. זה לא לעניין

 וההתנהגות הזאת לעניין?   גרובר:מר אבי 
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 וההתנהגות שלו כן לעניין?   גב' נורית אבנר:

 אבל די, די, די. אני לא אמשיך.   מר אבי גרובר:

את רוצה שנוציא שיחות מחדרים על מי מכיר את    מר טל עזגד:

 מי ולמה וכמה עם עדויות וזה? 

 תוציא. תוציא, בבקשה.   גב' רות גרונסקי:

 את יודעת מה? בסדר, לא בפורום הזה.    :מר טל עזגד

טל, אתה רוצה שנדבר פה על איך התקיימו   מר אבי גרובר:

 המינויים בעיריית רמת השרון?

 עוד פעם אכלו לי שתו לי?   מר גיא קלנר:

 אתה רוצה?   מר אבי גרובר:

 מה זה קשור עכשיו?   מר גיא קלנר:

ת, שבה אומרים פרוטוקול של החברה הכלכלי  מר אבי גרובר:

'מקום ראשון הוא לא בראש של ראש העיר, המקום השני מדבר את השפה 

', וככה   חודשים הלך הביתה.  2בחרו מנכ"ל לחברה הכלכלית, שאחרי שלו

אני רוצה שתוציא, ואם לא, אני אתבע אותך על   גב' רות גרונסקי:

 הוצאת דיבה. 

 ... את יכולה לתבוע.    מר טל עזגד:

 תוציא, חצוף.   רונסקי:גב' רות ג

 תתבעי.   מר אבי גרובר:

.   גב' רות גרונסקי: .  חצוף. אין בן אדם שלא.

 כולם חצופים.  מר אהרון אלמוג אסולין:
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 רותי, אל תרדי לרמה שלהם.  מר אבי גרובר:

 חצוף ושקרן.   גב' רות גרונסקי:

 על זה תחטפי, על שקרן, כי אני אוכיח.   מר טל עזגד:

 תוכיח, בבקשה.   רונסקי:גב' רות ג

 אני אוכיח ואני אתבע אותך.    מר טל עזגד:

 בבקשה, תוכיח, אני מחכה.  גב' רות גרונסקי:

 בסדר, תחכי.    מר טל עזגד:

 איפה אתם הולכים, חבר'ה.   מר יעקב קורצקי:

לא, אי אפשר עם הטירוף הזה, בחייך. מותר להגיד    מר טל עזגד:

 דברים, מותר להתייחס. 

 הלאה, הלאה, עזוב.   מר אבי גרובר:

 אתה אומר על ראש הגנב בוער הכובע?    מר טל עזגד:

  -טל, די, די, זה כבר  מר יעקב קורצקי:

ישבתי פה, ראיתי איך זה קורה. לפעמים זה היה   מר אבי גרובר:

 ממש מדכא לראות איך הלכו פה הדברים. 

חורה. זה הכי טוב שיש את מי להאשים תמיד א  מר גיא קלנר:

 טוב.

 עכשיו הכל בסדר.  מר אהרון אלמוג אסולין:

.   מר אבי גרובר: .  אנחנו חווים חלק מה.

 ... כמו שאתה יודע, ותן את התשובות.   מר גיא קלנר:

 חצוף.  גב' רות גרונסקי:
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הם אנשים טובים בדרך כלל. זה לא מה שעכשיו   מר יעקב קורצקי:

 כלל הם בסדר, לא ככה. מראים פה. יש פה ציבור, בדרך 

לא, לא. אני לא יודע, חלק מהם זה טבוע באופי   מר אבי גרובר:

 שלהם.

 חודשים זה כבר יהיה שיא.  2  מר יעקב קורצקי:

חלק מהם זה טבוע באופי שלהם. אל תבטיח להם   מר אבי גרובר:

 הבטחות שאתה לא בטוח שאתה יכול לקיים. 

 משנה? כולם רשעים, מה זה  מר רפאל בראל:

חודשים, ייצא לפנסיה. זאת,  2בסוף מי ש... פה   מר יעקב קורצקי:

הילדה המקסימה הזאת באה לפה כבר פעם שנייה. אני לא יודע, אבא שלה 

 מביא אותה. 

 כן.   גב' רות גרונסקי:

 אנחנו אנשים טובים, אני מבטיח לך.   מר יעקב קורצקי:

 לא כולם.  גב' רות גרונסקי:

 יעקב, לא כולם.  וג אסולין:מר אהרון אלמ

 ממש לא כולם.   גב' רות גרונסקי:

אתם כל כך נהנים. לא  אפשר לעבור לסעיף הבא?  מר אבי גרובר:

 ל בוא, בכל זאת.נעים לי להמשיך, אב

  -תאחל לו בהצלחה בשם כל האבל   מר גיא קלנר:

 איחלתי כבר בהצלחה, היית עסוק.   מר אבי גרובר:

 יחה.סל  מר גיא קלנר:

 אחרי ההצגה.   מר עידן למדן:
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 איחלתי בהצלחה.  מר אבי גרובר:

.  מר גיא קלנר:  בשם כולנו

 לא, אחרי הוויכוח.  מר רפאל בראל:

בשם כל חברי המועצה, עובדי העירייה הבכירים,   מר אבי גרובר:

 האורחים שנמצאים איתנו כאן, המון בהצלחה. 

 בהצלחה.   מר גיא קלנר:

ותוכיח להם איך מתבצעות פה ההחלטות ואיך   מר אבי גרובר:

 מתבצעים פה המינויים. 

אגב, לבחור לידך, לא היו שערות לבנות כשהוא   מר גיא קלנר:

 התחיל. 

.   מר אבי גרובר:  היו לו, היו לו

 הוא מראש פתר את הבעיה.   מר עידן למדן:

 אבל אין ספק שאנחנו עוזרים לעוד כמה לבוא.   מר אבי גרובר:

לפחות את המינוי של ראש מדור גיזום, הוא כבר    ר טל עזגד:מ

 יצטרך...

אין לי מושג מה הבדיחה הזאת, לא הבנתי אותה   מר אבי גרובר:

 לגמרי. 

 ... הצעה למכרז.    מר טל עזגד:

.   מר עידן למדן: .  הניסיון הזה יכפה על.

 

 השרון.עדכון בדבר הסדר בקרה על קבוצת הכדורגל הפועל ניר רמת  .3
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  -יאללה, חבר'ה. אהרון, אתה הגשת בזמנו  מר אבי גרובר:

 כן.  מר אהרון אלמוג אסולין:

 אם אני זוכר נכון, זו היתה שאילתא?  מר אבי גרובר:

יינתן מר אהרון אלמוג אסולין:   -לא, זו היתה הצעה לסדר, שבה אמרנו שלא 

 זו היתה שאילתא, אבל לא משנה.   מר אבי גרובר:

 לא, זו היתה הצעה לסדר.  רון אלמוג אסולין:מר אה

 יש לי פה את הנוסח.   מר אבי גרובר:

הצבענו עליה בסוף, כי רצית לדחות אותה. הרעיון  מר אהרון אלמוג אסולין:

היה שלא תינתן תמיכה עד שלא... שומרי סף, ושהפיטורים שלהם יבוטלו. זה 

 כל מה שביקשנו. 

פה שאכן נחתם הסכם בין המפקחים אז אני מעדכן   מר אבי גרובר:

לבין הקבוצה. בהמשך לזה גם קיבלנו פה את אישור אחד המפקחים במייל 

זה ממנו, שמבחינתו כל התנאים התקיימו. ולאחר שקיבלנו את האישור ה

שלשביעות רצונות יתקיימו התנאים שהוא צריך כדי להיות מסוגל לפקח על 

כפי שאושרה  7315התמיכה לשנת  הפעילות של הקבוצה, גם העברנו את יתרת

 על ידי מועצת העיר. 

 מי משלם לאנשים האלה?  מר אהרון אלמוג אסולין:

 הקבוצה או העירייה?   מר גיא קלנר:

 זה הכל במסגרת ההסכם.   מר אבי גרובר:

 הקבוצה.   מר יעקב קורצקי:

 מה ההסכם? הקבוצה משלמת, העירייה משלמת? מר אהרון אלמוג אסולין:

.  יעקב קורצקי:מר   הקבוצה משלמת, כן
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 הקבוצה משלמת?  מר אהרון אלמוג אסולין:

.  מר יעקב קורצקי:  כן

 אוקיי. והם ממשיכים לעבוד עד מתי? מר אהרון אלמוג אסולין:

 עד החוזה שלהם.  מר יעקב קורצקי:

 שנים.  0עד סוף העונה,   מר אבי גרובר:

 עד סוף החוזה שלהם.   מר יעקב קורצקי:

 שנים הם צריכים לתת פיקוח. 0עד סוף העונה, זה   אבי גרובר: מר

 מה זה עונה?  מר אהרון אלמוג אסולין:

 עד סוף החוזה שלהם.   מר יעקב קורצקי:

 .7313-7315  מר אבי גרובר:

 נעשתה רפורמה בשכר שלהם?  מר גיא קלנר:

עוד פעם, אני הקפדתי, הסיבה שזה לקח זמן, כי   מר אבי גרובר:

  -הקפדתי אני

 אז הקבוצה התנגדה לזה, הקבוצה.  מר גיא קלנר:

הם  –אז הגיעו לסיכום ביניהם, מה שמגיע להם   מר יעקב קורצקי:

.. החוזה שלהם.  מקבלים.

אני הקפדתי לא להתערב בהסכמות ביניהם. אני לא   מר אבי גרובר:

יחו חשבתי שאני צריך פה לכופף ידיים למי מהצדדים. וכל זמן שהם לא הצל

 -להגיע להסכמות ביניהם, לא עבר שקל, לא לכיסוי ההלוואות, לשום סוג של

 משכורות, שום דבר. לא עבר כלום.  מר יעקב קורצקי:
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יש להם הרי את ההלוואה שכל חודש אמרו לי   מר אבי גרובר:

'אבי, תקשיב, רק תעביר'. אמרתי 'הם החליטו שהם שברו את הכלים, אז 

. חתמו את ההסכם. אנחנו לא מעבירים מאו תו רגע שקל אחד לקבוצה'

קיבלתי אור ירוק מהמפקח שזה בסדר, לשביעות רצונו, העברנו את יתרת 

 הכסף. יש לי הרגשה שמחר בבוקר תבקש לראות את ההסכם, תקבל. 

לא, לא, זה בסדר. זה הדיווח שהיה צריך להגיע  מר אהרון אלמוג אסולין:

שהיה, ישיבת מועצה ראשונה אחרי שזה לכאן. ברגע שזה קרה, חודש ראשון 

 קרה, זה בא לפה לדיווח. 

 

 בגין תקבולים ממשרד החינוך. ₪ 123,522בסך  010הגדלת תב"ר  .13

 

 ₪ 123,522בסך של  010הגדלת תב"ר  – 13סעיף   מר אבי גרובר:

בגין תקבולים ממשרד החינוך. גידי, אתה רוצה להגיד על זה מילה או שתיים? 

להוסיף, נכון? קיבלנו כסף ממשרד החינוך, במצב כזה לא צריך  אין לנו מה

 לאשר אותו. 

 זה בק טו בק, לא?  מר רפאל בראל:

.   מר אבי גרובר: . לא, מקבלים כסף, והכסף הזה נכנס לתוך התב"ר.

מי במצב כזה לא צריך את אישור ועדת הכספים, זה רק בא למליאה. שאלות? 

 בעד? 

 . לא, שאלה  מר עידן למדן:

 על מה אתה מצביע?  מר אהרון אלמוג אסולין:

 על הגדלת התב"ר.   מר אבי גרובר:

אבל מקבלים כסף, לא? אבל צריך להצביע על  מר אהרון אלמוג אסולין:

 הגדלת התב"ר. 
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היה פה פשוט, בניירת שהעברתם, את העניין של   מר עידן למדן:

מגדילים הפעם גם את הנגשת גולן, וכתוב עליה לא להגדיל. למה אנחנו לא 

 זה? 

 אולי לא צריך.    מר טל עזגד:

לכאורה קיבלנו גם פה את כסף, למה אנחנו לא   מר עידן למדן:

 מגדילים גם את זה? למה כתוב לא להגדיל? 

  -זה כבר הוגש למשרד הפנים. לא צריך  מר גידי טביב:

.   גב' רויטל פיטרמן: .  הוגש כבר בעבר.  ₪ 137,733.

 לא הבנתי.   מדן:מר עידן ל

 זה כבר הוגש. זה כבר בוצע כנראה.   מר אבי גרובר:

אבל זה מופיע עם הכסף שמגיע. על זה כבר עשינו   מר עידן למדן:

 הגדלת תב"ר? 

 כן.   מר גידי טביב:

 אוקיי.   מר עידן למדן:

 ויש תב"ר נוסף.   מר גידי טביב:

ד הגדלת התב"ר? סעיף. מי בע-רגע, נצביע על סעיף  מר אבי גרובר:

 תודה רבה. 

 

 ₪ 013,211בסך  303הגדלת תב"ר הוחלט פה אחד לאשר : 311מס'  החלטה

 בגין תקבולים ממשרד החינוך.

 

 בגין תקבולים ממשרד התחבורה. ₪ 223,711בסך  632הגדלת תב"ר  .11
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, ₪ 223,711, בסך של 632הגדלת תב"ר  – 11סעיף   מר אבי גרובר:

 התחבורה. בגין קבולים ממשרד 

 אבל זה כבר נתקבל וכבר בוצע.   מר רפאל בראל:

 מה בוצע? העבודה במלכים בית שמאי?   מר אבי גרובר:

 תמיד אחרי.  גב' שירלי פאר יגרמן:

  -אבל זה כאילו כבר אמור היה התב"ר  מר עידן למדן:

.   מר רפאל בראל: .  אין מה לעשות. אם אתה לא מבצע.

ר היה אמור להיות כבר עם הכסף הזה. אבל התב"  מר עידן למדן:

תב"ר לא אמור להיות מלכתחילה עם הכסף הצפוי הזה? למה אנחנו צרכים 

  -להגדיל עכשיו? אנחנו אומרים לצורך העניין עבודות במיליון

 משרד התחבורה.   מר גידי טביב:

 לא משנה, אותו דבר גם לקודם.   מר עידן למדן:

ם בחודשים האחרונים, יש לי עובדת מ שאנחנו עושי  מר גידי טביב:

אני מחפש איפה יש תקציבים שיכולנו לבקש. או שביקשנו ייעודית לדבר הזה. 

 ולא קיבלנו אותם, או ששכחנו מהם. 

 אתה לא עונה לי לשאלה, גידי.   מר עידן למדן:

 מה השאלה?   מר גידי טביב:

תב"ר מראש זה כסף שאתה צריך לגייס אותו   מר גיא קלנר:

 לקבל אותו.ו

בדיוק, תב"ר מראש אני אומר זה חלק מפה, מפה   מר עידן למדן:

 ומפה. 
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אז אני אסביר. לא אם זה כסף שאתה צריך להוכיח  גב' שירלי פאר יגרמן:

רק אחרי שאתה  ביצוע בשביל לקבל אותו. אתה לא יכול. אתה מגדיל אותו,

 ..  מקבל את התקבול בגינו מהמשרד.

והם חלק  ₪לא מראש אומר 'יש לי מיליון אני   מר עידן למדן:

 משלי, חלק מהכסף הצפוי'? 

כי זה לא כסף שיש לך אותו בפול. תב"ר זה כסף  גב' שירלי פאר יגרמן:

 סגור.  ₪ 133שיש לך, שהוא צבוע, כמו בבנק, יש לך 

.   מר עידן למדן:  נכון

. 33-, אז אתה מאשר רק את ה33אבל אם יש לך רק  גב' שירלי פאר יגרמן:

, אתה מגדיל בשביל שיגיעו. זה הסיפור של תב"ר, על פי כללי 73-כשיגיעו ה

 חשבונאות, דרך אגב. 

. כל הדברים שאנחנו מגישים, על דברים שכבר   מר גידי טביב: ..

.. מקבלים כסף.   ביצענו.

לא, לא, הוא שאל שאלה עקרונית, התשובה ברורה   מר גיא קלנר:

 משירלי. 

 ני שואל על הגדלה. בסדר, הבנתי. א  מר עידן למדן:

-במקרה הזה העובדת שלו באמת מאתרת כספים מ גב' שירלי פאר יגרמן:

שעוד מגיע לנו ולא דרשו אותם. אז היא מאתרת את כל הכספים, ואנחנו  7312

 מגדילים בהתאם. 

 כמה כסף היא מצאה כבר?   מר גיא קלנר:

 הרבה.  גב' שירלי פאר יגרמן:

 החזירה את המשכורת.   :מר יעקב קורצקי
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 לא, סדר גודל.   מר גיא קלנר:

 מיליונים.   מר גידי טביב:

 מיליונים.  גב' שירלי פאר יגרמן:

 כן?   מר גיא קלנר:

. גב' שירלי פאר יגרמן:  כן

 תגיד איזו מילה טובה.   מר אבי גרובר:

 בוא הנה, יפה מאוד.   מר גיא קלנר:

 )מדברים ביחד( 

ידי, כולל על אומנים, נכון? גם על אומנים היא ג  מר אבי גרובר:

הביאה. מי בעד הגדלת התב"ר? פה אחד. על פניו יכול להיות שאתה יכול 

 להגיד, אני לא מעוניין לקבל את הכסף הזה. 

 אז תחזיר אותו.   מר רפאל בראל:

  -הלאה. עמד לי משהו על קצה הלשון, אבל  מר אבי גרובר:

 ואז אנחנו נהיה רעים מאוד, לא רק רעים.  מר אהרון אלמוג אסולין:

 

 ₪ 113,500בסך  311לאשר הגדלת תב"ר הוחלט פה אחד : 310מס'  החלטה

 בגין תקבולים ממשרד התחבורה.

 

 אישור מורשי חתימה במוסדות חינוך. .17

 

אישור מורשי חתימה במוסדות חינוך.  – 17סעיף   מר אבי גרובר:

מנהלת חשבונות  –לעדכן. ענבר אמיגה  עוד פעם, אנחנו כל הזמן נדרשים
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חדשה בחטיבת הביניים קלמן, גם בחשבון של הרשות וגם בחשבון ההורים. 

 –נציג הורים בתיכון רוטברג, חשבון ההורים בלבד. תמי גת אביב  –שי גורן 

מזכירת בית  –נציגת הורים בתיכון אלון, חשבון הורים בלבד, דניאלה חשטה 

של הרשות וגם בחשבון הורים. מי בעד? אהרון? אתה  ספר דורון, גם בחשבון

 משתתף בהצבעה? 

. מר אהרון אלמוג אסולין: .  זה מסוג ההצבעות.

תראה, אי אפשר לזרוק על השולחן שמות. אולי יש    מר טל עזגד:

 איזו בעיה עם אחד השמות, אולי מישהו מאיתנו, מה? 

יוד מר אהרון אלמוג אסולין: יודע, אני לא   ע. אני לא 

 זו פעם ראשונה שאנחנו עושים את זה?   גב' נורית אבנר:

. מר אהרון אלמוג אסולין: .  לא פעם ראשונה, ואני אומר לך.

זו לא פעם ראשונה. אתה רוצה אישור מהמשטרה   גב' נורית אבנר:

 לאנשים האלה, מה? 

 חבר'ה, יש ועד הורים.   מר אבי גרובר:

 להצביע בעדו, מה אני עושה? יש שם שאני לא רוצה    מר טל עזגד:

 אז אל תצביע בעד.   מר אבי גרובר:

 אל תצביע, סבבה.   גב' נורית אבנר:

ועד ההורים בחר יו"ר. אנחנו למעשה פה לוקחים   מר אבי גרובר:

  -את היו"ר שבחר ועד ההורים

 כספי הורים בלבד.  גב' שירלי פאר יגרמן:

ן. לפי חוק, כשגוף בא הרי זה כאילו הדירקטוריו  מר אבי גרובר:

ומחליט מי הם מורשי החתימה, נדרש דירקטוריון החברה לבוא ולקבל 
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החלטה מי מורשי החתימה. זה נכון שזה קצת בא למועצה ודירקטוריון וכל 

הדבר הזה. אנחנו עיריית רמת השרון, כבעלי החשבון, נדרשים לקבל החלטה 

וריון. לפי מה אנחנו בדירקטוריון של החברה. זה לצורך העניין הדירקט

עושים את זה? יש ועד הורים לבית הספר. הם בחרו מי נציג ההורים. אני 

 עכשיו אבוא לוועד ההורים ואני אגיד לו 'דנה כן, יוסי לא'? 

.  מר אהרון אלמוג אסולין: אבי, זה באמת לא יושב על שום מקום, לא אישי

 -אני אומר לך, הצבענו על זה כמה וכמה פעמים וכל פעם

 . 7333-עשרות פעמים מ גב' שירלי פאר יגרמן:

אמרתי, הצבענו על זה המון פעמים. ואני אומר לך  מר אהרון אלמוג אסולין:

יודע מה, לפחות פעמיים בשנה אנחנו מצביעים על זה.   שאני, אתה 

יש פה החלטות שהן גם על פניו טכניות. זה   מר אבי גרובר:

 אל תצביע.  פורמאלי, אבל בסדר, אתה לא רוצה,

.. שזה מזכירת בית ספר ומנהלת  מר אהרון אלמוג אסולין: אני מסכים.

חשבונות בית ספר, היא חלק מהמנגנון, בוודאי שאין לי בעיה להצביע בעד 

  -זה. כשאתה שם לי הורים, אני

 אני אסביר לך את התקנה. גב' שירלי פאר יגרמן:

שום בעיה. אני לא מרגיש  אין פה שום מחאה ואין מר אהרון אלמוג אסולין:

 נוח. 

משרד החינוך מחייב את זה בתקנות שלו, זה  גב' שירלי פאר יגרמן:

 חשבון הורים, תשלומי הורים. 

 לא על זה הוא מדבר אבל.   מר אבי גרובר:

הוא אמר שאין לו בעיה עם מנהלת החשבונות, עם  גב' שירלי פאר יגרמן:

 ה שהוא אמר. המזכירה, יש לו בעיה עם ההורים, זה מ
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אני לא יודע איך להתייחס לזה, לכן אני מעדיף לא  מר אהרון אלמוג אסולין:

 להצביע. זה הכל. לא לקחת את זה לשום מקום. 

 מי בעד?  גב' שירלי פאר יגרמן:

כולם חוץ מאהרון הצביעו בעד. אהרון לא השתתף   מר אבי גרובר:

 בהצבעה. 

 אני נמנע.    מר טל עזגד:

 וטל נמנע.   בר:מר אבי גרו

הייתי מבקש להוסיף שהפעילות בחשבונות תיעשה   מר רפאל בראל:

.. שום התחייבות בחשבון.   רק במסגרת היתרות.

  -הם לא יכולים, זה חשבון ללא גב' שירלי פאר יגרמן:

 לא משנה, אני רוצה שתכתבו את זה. מותר.   מר רפאל בראל:

 זה חשבונות מוגבלים.    מר טל עזגד:

 זה כספי הורים, אין לי רשות להשתמש.  ' שירלי פאר יגרמן:גב

ו... כספי הורים, מחר מישהו   מר רפאל בראל: בסדר, לכן, מאחר 

 ייקח הלוואה, ואנחנו נצטרך להחזיר אותה. 

גידי, החשבונות שלהם יכולים להיכנס לאשראי?  גב' שירלי פאר יגרמן:

 חשבונות הבנק של ההורים? 

 לא.   מר גידי טביב:

 לא.  גב' שירלי פאר יגרמן:

 בשום פנים?   מר רפאל בראל:

 לא יכולים להיכנס לאשראים.  גב' שירלי פאר יגרמן:
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 מלכ"ר אין מינוס.   מר גידי טביב:

.   מר רפאל בראל:  רגע, מלכ"ר יש מינוס, בינינו

 תגידי לו מה יקרה אם ההורים לא יתנו כסף.     :קהל

 הבנקאי ישלם. מה יקרה?  מר רפאל בראל:

 אז תגיד להורים שיעשו.  גב' שירלי פאר יגרמן:

הבנקאי ישלם, הוא נחמד. בחור שבא אם השיק   מר רפאל בראל:

מוצא חן בעיניו. הוא רוצה להתייחס אליו יותר טוב, משלם לו את השיק... 

 חשבון נכנס לחובה. סליחה, מי משלם? 

  רים. יש לכם פרוטוקול של ועד ההו  מר עידן למדן:

 החשבון הוא על השם של העירייה.   מר רפאל בראל:

אתם לא יכולים להתערב בזה, יש תקנת משרד  גב' שירלי פאר יגרמן:

 החינוך. 

חבר'ה, בואו, אני לא יודע למה אתם עושים מזה   מר רפאל בראל:

 צחוק, זה המקצוע שלי. 

אף אחד לא עושה מזה צחוק. אבל אתם באים   מר אבי גרובר:

 המציא עכשיו את הגלגל. ל

 עד עכשיו זה לא היה, אולי אפשר להוסיף את זה.   מר רפאל בראל:

 אבל הצבענו כבר.    מר טל עזגד:

מי אמר לך שלא היה? שנייה, מי אמר לך שלא היה?   מר אבי גרובר:

 חבר'ה, בואו. 

 מי שהעביר את השמות זו מנהלת בית הספר.  גב' שירלי פאר יגרמן:

.   בראל:מר רפאל   אדון גרובר, זה בדיוק מה ששאלתי
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 זה עובר פרוצדורה.   מר עידן למדן:

אתם כל הזמן קצת מבלבלים את התפקיד והמקום   מר אבי גרובר:

 שלכם. 

 ראוי באמת את השמות להעביר לפני הישיבה.  –א'   מר עידן למדן:

 במקרה הזה אני לא מבלבל שום דבר. יש כאן עורכי  מר רפאל בראל:

 דין ויש כאן רו"ח, שהם יגידו לי שאני טועה, בבקשה. 

אתה רוצה לנהל עכשיו את כל ההתקשרות עם   מר אבי גרובר:

 הבנק, עכשיו במליאת המועצה? 

אני רוצה למנוע התקשרות עם הבנק. אני לא רוצה   מר רפאל בראל:

 לנהל התקשרות. 

 קיבלנו את השמות רק הבוקר.  גב' שירלי פאר יגרמן:

זה עובר אישור המנהלת וועד ההורים, ואז זה מגיע   עידן למדן: מר

 אלינו. 

על זה אני לא חולק. אני חולק על זה שיש בנקאי   מר רפאל בראל:

 נחמד, משלם שיק, ואין מאיפה לגבות את הכסף. 

אז הוועד צריך לעשות עבודה. צריך אחרי זה לבוא   מר אבי גרובר:

 זה. ולהסביר איך הוא הגיע למצב ה

ר  מר רפאל בראל: וצה לפתור את הבעיות בצורה כזו. טוב, אם אתה 

אני יכול להגיד לך למשל, שאני כעו"ד, פנה אליי בית ספר, כחבר בוועד 

הורים ניסיתי לעזור, היה לנו בבית הספר מצב שלא דיווחו את כל הדיווחים 

 שלם., שנדרשו כביכול ל₪לרשות המיסים. והיו שם קנסות בעשרות אלפי 

 ועיקלו לו את החשבון של ועדת ההורים? מר אהרון אלמוג אסולין:
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לא, היה שם סיפור שלם מול רשויות המיסים. עוד   מר אבי גרובר:

לא עיקלו כל כך, אבל היה שם סיפור שלם. עוד לא עיקלו כל כך, אבל היה שם 

ית סיפור שלם. יש כל מיני דברים שיכולים לקרות. חבר'ה, יש שם ועד של ב

הספר, ואנחנו פה בעירייה, אנחנו לא כל כך מהר נכנסים לכל מיני הלוואות 

וכל מיני הרפתקאות. תתנו לנהל את העסק. אתם כל הזמן רוצים להחליף את 

כל ההנהלה פה של העירייה. אתם לא מנהלים ביום יום שוטף את העירייה. 

 אתם לא מבינים את התפקיד הזה. 

ל  מר רפאל בראל: א. אנחנו מבינים טוב מאוד, ואתה לא לא, לא, 

רוצה לנהל את הדברים כמו שאנחנו רוצים. אנחנו לא רוצים להקשות. אף 

 אחד לא בא כאן להקשות. 

 )מדברים ביחד( 

 מי בעד, מי נגד.  גב' שירלי פאר יגרמן:

 הצבענו כבר. אנחנו בנושא הבא.   מר אבי גרובר:

 הצבענו, נו מה.    מר טל עזגד:

 תעשה הצבעה חוזרת, הוא לא השתתף, הוא נמנע.   למדן: מר עידן

 רגע, היתה הצבעה, אני לא הצבעתי.   מר רפאל בראל:

 אתה גם נמנע?   מר עידן למדן:

 אז בוא נעשה עוד פעם הצבעה.   גב' נורית אבנר:

מי בעד אישור מורשי החתימה במוסדות החינוך,   מר אבי גרובר:

 ? לפי הרשימה שהקראתי? מי בעד

 בעד.  3 גב' שירלי פאר יגרמן:

 אני נמנע.   מר רפאל בראל:
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מי נגד? אף אחד. מי נמנע? רפי וטל. אהרון לא   מר אבי גרובר:

 משתתף. 

 

הוחלט ברוב קולות לאשר מורשי חתימה במוסדות חינוך : 317מס'  החלטה

מנהלת חשבונות חדשה בחטיבת הביניים קלמן,  –ענבר אמיגה כדלקמן:גב' 

נציג הורים  –שי גורן מר חשבון של הרשות וגם בחשבון ההורים. גם ב

נציגת הורים  –תמי גת אביב גב' בתיכון רוטברג, חשבון ההורים בלבד. 

מזכירת בית ספר  –דניאלה חשטה גב' בתיכון אלון, חשבון הורים בלבד, 

 דורון, חשבון רשות וחשבון הורים.

 

ן סלבין ושמעון שלום, לאכיפת הסמכת הפקחים: יוגב יחיזקיהו, רוסל .10

החוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות 

 . 7316 –)תעבורה(, תשע"ו 

 

הסמכת הפקחים יוגב יחיזקיהו  –סעיף הבא   מר אבי גרובר:

ורוסלן סלבין ושמעון שלום לאכיפת החוק לייעול הפיקוח והאכיפה 

 . 7316 –שע"ו העירוניים ברשויות המקומיות תעבורה, ת

 זה על העניין של האופניים החשמליים?   מר רפאל בראל:

כן. לפני כחודש הבאנו אותם לאישור. נאמר לנו על  גב' שירלי פאר יגרמן:

 ידי הלשכה המשפטית שלא צריך להביא את השמות. 

קיבלנו תיקון לפני מספר ימים שכן צריך להסמיך אותם פר השמות. אז אנחנו 

 שוב להסמכת השמות. מביאים אותם 

 הערות, שאלות?   מר אבי גרובר:
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 יש לנו חוץ משלושתם עוד?   מר עידן למדן:

נשלחו לקורס, אנחנו הולכים לפי  0כן, עוד  גב' שירלי פאר יגרמן:

הקורסים שפותחים בשלטון ובמפע"ם. הם מוכשרים בימים אלו, יסיימו את 

 . 0-. יש לנו הקצבה ל0 האלה, ילכו עוד 0-הקורס, יהיו עוד. יסיימו ה

המאושרים  0-שאישרנו, אלה כרגע ה 0-אלה כרגע ה  מר עידן למדן:

 ויש בדרך. 

 נותנים את ה... ואחרי זה ייתנו את הדו"חות.  גב' שירלי פאר יגרמן:

 מי בעד הסמכת הפקחים? קראתי את השמות.   מר אבי גרובר:

 פה אחד. עידן גם?  גב' שירלי פאר יגרמן:

 כן, כן.   למדן: מר עידן

 פה אחד.    מר אבי גרובר:

 
הסמכת הפקחים: יוגב יחיזקיהו, לאשר הוחלט פה אחד : 313מס'  החלטה

רוסלן סלבין ושמעון שלום, לאכיפת החוק לייעול הפיקוח והאכיפה 

  .7103 –העירוניים ברשויות המקומיות )תעבורה(, תשע"ו 

 

, התחייבות משרד נגשותבגין ה ₪ 713,333בסך  010הגדלת תב"ר  .17

.  החינוך )מחוץ לסדר היום(

 

 התב"ר השני גם?   מר אבי גרובר:

 כן. – 12תב"ר  גב' שירלי פאר יגרמן:

, בגין התחייבות ₪ 713,333, בסך 010הגדלת תב"ר   מר אבי גרובר:

 משרד החינוך. מה זה שונה? 
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 הגיע רק הבוקר.  גב' שירלי פאר יגרמן:

 . 12ף סעי  מר אבי גרובר:

 זה לא מופיע כאן.   מר רפאל בראל:

 תב"ר בשונות?   מר עידן למדן:

 זה במסגרת השונות.   מר רפאל בראל:

 זה הגיע הבוקר. זה כסף שמגיע לנו ממשרד החינוך.  גב' שירלי פאר יגרמן:

 73לא חבל על כל הנייר הזה? מה זה חשוב? אחרי    מר טל עזגד:

 לפחות תחסכו בנייר. שניות אנחנו מצביעים. באמת, 

אנחנו משתמשים בזה כנייר טיוטה, אל תדאג,  גב' שירלי פאר יגרמן:

 אנחנו ממחזרים. 

 אתה יכול לאסוף חזרה לטיוטות. זה מיותר.    מר טל עזגד:

 אחרי זה אנחנו נשמח לאסוף.  גב' שירלי פאר יגרמן:

 למה לא מעבירים מראש? העברת בבוקר תיקון.   מר עידן למדן:

?:??     .  לא, זה הגיע עכשיו

 שעות לדבר הזה.  57לדידו של ראש העירייה צריך  מר אהרון אלמוג אסולין:

 לדידכם, אתם התחלתם.   מר אבי גרובר:

 אז תדחה.  גב' שירלי פאר יגרמן:

 לדידנו?  מר אהרון אלמוג אסולין:

.. יש, קיבלנו כסף, אומרים לך   מר אבי גרובר: אתה התחלת.

נגדיל את התב"ר.  בגזברות,  קיבלנו את הכסף, יש את האישור, בואו 

 אבל לא הערנו לעצם העניין ולכסף.    מר טל עזגד:
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 הבנתי.   מר אבי גרובר:

.    מר טל עזגד: .  הערתי על הנושא שמיותר לחלק.

אם היה לנו ביום חמישי, לא היית מקבל? את   מר אבי גרובר:

 נחנו מאשרים את זה עכשיו. השאר חילקנו, זה התקבל עכשיו. אז א

 זה כל הנושא של מימון נגישות שביצענו.  גב' שירלי פאר יגרמן:

זה בסדר, אנחנו בעד. רק אמרנו על הדפים, חבר'ה.    מר טל עזגד:

 זה בסדר. 

 מה מספר התב"ר?   מר עידן למדן:

אתה עכשיו למשל יכול להסתכל. אתה רוצה, אני   מר אבי גרובר:

 ות להסתכל על זה, אם יש לך מה להוסיף. דק 7-0אתן לך 

בגין הנגשות  ₪ 713,333, הגדלה בסך 010תב"ר  גב' שירלי פאר יגרמן:

. קיבלנו את הכסף ₪ 713,333לילדים מסוימים, קבוצות מסוימות. סך הכל 

 לאחר שהנגשנו בקיץ הזה. 

.  גב' רות גרונסקי:  כן ירבו

.  מר עידן למדן: .  בסך הכל התב"ר.

 עידן לקח את זה ברצינות, הוא רוצה את הזמן.    זגד:מר טל ע

מהסעיף  ₪ 713,333-, פלוס ה13מסעיף  ₪ 123,333 גב' שירלי פאר יגרמן:

 הזה. 

 בסדר? מי בעד? עידן, כולם במתח.   מר אבי גרובר:

 יש.   מר יעקב קורצקי:

 פה אחד, תודה רבה, לילה טוב.   מר אבי גרובר:
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 ₪ 701,111בסך  303תב"ר  הגדלת פה אחד לאשרהוחלט : 311מס'  החלטה

 בגין הנגשות, התחייבות משרד החינוך. 

 

 

_________________ 
 אבי גרובר

 ראש העירייה
 

__________________ 
 שירלי פאר

 מנכ"לית העירייה
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 קובץ החלטות

 

 .1.13.15יום  27אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מס'  .1

 

: הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין 333החלטה מס' 

 .0.01.02יום  17מס' 

 

 .1.13.15יום  03אישור פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מס'  .7

 

: הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן 331החלטה מס' 

 .0.01.02יום  33המניין מס' 

 

 .77.13.15יום  03שלא מן המניין מס' אישור פרוטוקול ישיבת מליאה  .0

 

: הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן 335החלטה מס' 

 .77.01.02יום  33המניין מס' 

 

 .7.11.15הצעה לסדר של אהרון אסולין, עידן למדן וגיא קלנר מיום  .2

 

: הוחלט ברוב קולות לאשר את ההצעה לסדר של אהרון 333החלטה מס' 

 .7.00.02ן, עידן למדן וגיא קלנר מיום אסולי

 

 .7.11.15הצעה לסדר של איריס קלקא מיום  .7
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: הוחלט פה אחד לאשר את הצעה לסדר של איריס קלקא 332החלטה מס' 

 .7.00.02מיום 

 
 . 7.11.15הצעה לסדר של איריס קלקא מיום  .6

 

קא : הוחלט פה אחד לאשר את ההצעה לסדר של איריס קל333החלטה מס' 

 . 7.00.02מיום 

 

וגיא קלנר מיום  .5  . 7.11.15הצעה לסדר של עידן למדן 

 

וגיא קלנר מיום 333החלטה מס'   7.00.02: ההצעה לסדר של עידן למדן 

 הורדה מסדר היום לבקשת המגישים. 

 

 בגין תקבולים ממשרד החינוך. ₪ 123,522בסך  010הגדלת תב"ר  .13

 

 ₪ 013,211בסך  303אשר הגדלת תב"ר : הוחלט פה אחד ל311החלטה מס' 

 בגין תקבולים ממשרד החינוך.

 

 בגין תקבולים ממשרד התחבורה. ₪ 223,711בסך  632הגדלת תב"ר  .11

 

 ₪ 113,500בסך  311: הוחלט פה אחד לאשר הגדלת תב"ר 310החלטה מס' 

 בגין תקבולים ממשרד התחבורה.

 

 אישור מורשי חתימה במוסדות חינוך. .17
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: הוחלט ברוב קולות לאשר מורשי חתימה במוסדות חינוך 317ה מס' החלט

מנהלת חשבונות חדשה בחטיבת הביניים קלמן,  –כדלקמן:גב' ענבר אמיגה 

נציג הורים  –גם בחשבון של הרשות וגם בחשבון ההורים. מר שי גורן 

נציגת הורים  –בתיכון רוטברג, חשבון ההורים בלבד. גב' תמי גת אביב 

מזכירת בית ספר  –אלון, חשבון הורים בלבד, גב' דניאלה חשטה בתיכון 

 דורון, חשבון רשות וחשבון הורים.

 

הסמכת הפקחים: יוגב יחיזקיהו, רוסלן סלבין ושמעון שלום, לאכיפת  .10

החוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות 

 . 7316 –)תעבורה(, תשע"ו 

 

פה אחד לאשר הסמכת הפקחים: יוגב יחיזקיהו, : הוחלט 313החלטה מס' 

רוסלן סלבין ושמעון שלום, לאכיפת החוק לייעול הפיקוח והאכיפה 

  .7103 –העירוניים ברשויות המקומיות )תעבורה(, תשע"ו 

 

בגין הנגשות, התחייבות משרד  ₪ 713,333בסך  010הגדלת תב"ר  .17

 החינוך )מחוץ לסדר היום(.

 

 ₪ 701,111בסך  303חלט פה אחד לאשר הגדלת תב"ר הו: 311מס'  החלטה

 בגין הנגשות, התחייבות משרד החינוך.


