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 1 מישיבת המועצה מן המניין 64פרטיכל מס' 

 2 62.2.2.4אשר התקיימה ביום ראשון, י"ט בשבט תשע"ח, 

 3 ראש העירייה   -  עו"ד אבי גרובר :משתתפים

 4 סגנית רה"ע וחברת מועצה  -   גב' דברת וייזר  

 5 חבר מועצהסגן רה"ע ו  -  מר יעקב קורצקי  

 6 חברת מועצה  -  גב' רות גרונסקי  

 7 חבר מועצה  -  רק מימוניפרופ' מ  

 8 חברת מועצה  -   גב' נורית אבנר  

 9 חברת מועצה  -  ד"ר איריס קלקא  

 10 חבר מועצה  -   עו"ד עידן למדן  

 11 חבר מועצה  -   מר גיא קלנר  

 12 חברת מועצה  -   גב' שירה אבין  

 13 חבר מועצה  -   מר טל עזגד  

 14 חבר מועצה  -  מר רפאל בראל   

 15 חבר מועצה - אסולין  מר אהרון אלמוג  

 16 

 17 חבר מועצה -   מר עידו כחלון חסרים:

 18 חבר מועצה  -  מר שמואל גריידי  



 40-3666868חברת איגמי,                                                                                                                                   

 עיריית רמת השרון

 02.2.463מיום  06פרטיכל מליאה מן המניין מס' 

 

 . 

 1 

 2 מנכ"לית העירייה  -   גב' שירלי פאר נוכחים:

 3  המשפטי היועץ -   בלום מיכה ד"עו  

 4  העירייה מהנדסת -  טלמורגב' עירית   

 5 מבקר העירייה  -  יקר-מר ניסים בן  

 6  העירייה גזבר -    טביב גידי מר  

 7 ממונה על נכסי העיריה -   עינב בן יעקב  

 8 

 9 על סדר היום:

 10 12.2.42.הצעה לסדר של יעקב קורצקי מיום  2.

 11 2.2.42.הצעה לסדר של איריס קלקא מיום  2.

 12 2.2.42.הצעה לסדר של עידן למדן, טל עזגד וגיא קלנר מיום  32

 13 2.2.42.הצעה לסדר של עידן למדן וגיא קלנר מיום  62

 14דיווח בנושא חוק העזר "פתיחת בתי עסק וסגירתם" וישיבת ההסדר  52

 15 בהמשך לישיבה קודמת2 

 16 אישור יוסי מילר כפקח רב תכליתי במחלקת הפיקוח2 42

 17אישור איתי קפלינסקי כמורשה חתימה בבית הספר עבודה צומח במקומה  12

 18 של ליאה הלר2 

 19 "מ" בפטור ממכרז למטרתאישור הסכם שכירות עם "חב' דואר ישראל בע 42
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 1 שנים2 3לתקופה בת  13.חלקה  4566גוש  5.הפעלת סניף דואר ברח' ויצמן  

 2 שונות2 62

 3 פ ר ו ט ו ק ו ל

 4 6126263הצעה לסדר של יעקב קורצקי מיום  62

 5ערב טוב לכולם2 אני מתכבד לפתוח את ישיבת מליאה מן המניין  ד אבי גרובר:”עו

 6סדר היום ואחרי זה כמה עניינים נוספים2 נתחיל בהצעה 2 יש לנו כמה הצעות על 06מס' 

 7 לסדר הראשונה היום של סגן ראש העיר, יעקב קורצקי2 בבקשה יעקב2

 8 תודה רבה2   יעקב קורצקי:

 9 לא נהוג שהאופוזיציה מציגה ראשונה את ההצעות לסדר? אהרון אלמוג אסולין:

 10 עוד פעם אתה מתנגד? די, תזרום2 אליק:

 11 אני לא שאלתי אותך2 ין:אהרון אלמוג אסול

 12 פעם אחת תזרום2  אליק:

 13 אני לא שאלתי אותך2 אהרון אלמוג אסולין:

 14 אבל תשתוק פעם אחת2 תן לאנשים, אליק:

 15 אליק, אליק, אליק, בלי תשתוק2 ד אבי גרובר:”עו

 16 )מדברים ביחד(

 17 אליק שואל שאלה2 דובר:

 18 זה כזה לא חשוב2 ד אבי גרובר:”עו

 19 שתוק2 די, די, פעם אחת ת אליק:
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 1אפשר לשאול שאלה? למה עכשיו? למה עכשיו? קיבלת את הסדר  ד אבי גרובר:”עו

 2יום באופן אישי2 למה עכשיו? למה לא לפנות ביום חמישי ולהגיד הסדר יום לא מסודר 

 3 נכון? לא התייחסנו, מה זה משנה?

 4 עוד שלושה חודשים אתה מתאדה מפה2 אליק:

 5 )מדברים ביחד(

 6 אני יוציא אותך החוצה2 אליק2  אליק, ד אבי גרובר:”עו

 7 נעשה לך אידוי אליק:

 8 אתה מאיים עלי? אהרון אלמוג אסולין:

 9 אתה תתאדה2 זה לא איום, אידוי2 אתה תתאדה2 אליק:

 10 (בצעקות )מדברים ביחד

 11 אליק, אליק,  ד אבי גרובר:”עו

 12 אני לא מאיים עליך אתה תתאדה2 אליק:

 13 )מדברים ביחד(

 14 ה2 בבקשה מיכ ד אבי גרובר:”עו

 15 )מדברים ביחד(

 16 עליך2  הוא לא איים עליך2 הוא לא מאיים ד אבי גרובר:”עו

 17 (בצעקות )מדברים ביחד

 18 כן, מיכה, מה התשובה? ד אבי גרובר:”עו

 19 )מדברים ביחד(
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 1 אליק, אליק, תצא חמש דקות בחוץ2  ד אבי גרובר:”עו

 2 זה או הוא או אני2 זה לא לעניין2  אהרון אלמוג אסולין:

 3אל תאיים עלי באו הוא או אני2 אליק, צא החוצה בבקשה חמש  ובר:ד אבי גר”עו

 4 דקות2 

 5 )מדברים ביחד(

 6 אתה יכול לצאת , אני יותר ותיק ממך בעיר הזאתי2 אליק:

 7 אליק, צא תנוח חמש דקות2 ד אבי גרובר:”עו

 8 )מדברים ביחד(

 9 יעקב, תסכים איתי שזה לא היה במקום2  טל עזגד:

 10 דיברו אלי, לא ראיתי אתכם כל כך מהר קופציםאנשים פה  ד אבי גרובר:”עו

 11 מהכיסא2 כן מיכה2 

 12 לא, אני רוצה להגיד למה אני קופצת מהכיסא2 רות גרונסקי:

 13אף אחד לא אומר עכשיו כלום2 בבקשה, מיכה, מה אומרת  ד אבי גרובר:”עו

 14 הפקודה2

 15 לפי סדר הגשתם2  ד מיכה בלום:”עו

 16 למיטב הבנתנו, לפי סדר הגשתם2 אוקי2 ד אבי גרובר:”עו

 17 זה כל מה שרציתי2  אהרון אלמוג אסולין:

 18 הנה, זה לפי סדר הגשתם2 בבקשה, יעקב, תמשיך2  ד אבי גרובר:”עו

 19 וגם לא היה לי בעיה לוותר, אהרון2  יעקב קורצקי:
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 1 בבקשה, יצא לנו טוב2 יאללה2 ד אבי גרובר:”עו

 2ות2 העליתי לסדר זה בקשר לדו"חלסדר שלי הצעה היאללה, טוב2   יעקב קורצקי:

 3בקשה לדון במציאות חדשה בשנה האחרונה יש תלונות על נושא הדו"חות2 המדיה רועשת, 

 4אצלי במשרד אין תוכניות וגם בלשכת ראש העיר אני יודע, תושבים ממורמרים, מרגישים 

 5מנסים להגדיל את הקופה הציבורית2  שגוזלים אותם, יש אמירות במדיה שאנחנו

 6 כמות הדו"חות גדלה באופן ניכר2  המספרים מראים שאכן

 7אז אני מדבר על שני נושאים2 אחד זה נושא מצוקת החניה, שבצורה אובייקטיבית זה יותר 

 8בשכונת מורשה2 והנושא השני באמת זה נושא דו"חות האשפה2 אז אני אתייחס לשני 

 9מון הדברים2 אז לפני כן אני אקדים ואגיד שאני לא בא בטענה למחלקת פיקוח ויש לי א

 10מלא בפקחים שלנו ואני ראיתי, גם בדקתי ביבנה ובדקתי בראשון ובתל אביב שתמיד 

 11רוצים להעשיר את הקופה בהרבה סיסמאות2 אני לא רוצה לגעת בסיסמאות, אני רוצה 

 12להיות פרקטי2 ואתם חברים, אני חושב שאנחנו צריכים למצוא מפה פתרון2 ככה זה 

 13 לטעמי2 

 14יר צריכה להיות שומרת חוק, פשוט תושב לא יכול לעשות מה אז חשוב לי להגיד שגם כן הע

 15שבא לו אבל, ויש אבל גדול, קיימת מצוקת חניה קשה והתושבים שלנו הופכים לאנוסים 

 16 בעל כורחם, הם הופכים למפרי חוק2 

 17העיר קולטת תושבים אז אחד זה לא סוד שכמעט בכל בית יש לפחות היום שני רכבים2 

 18לאי שמישים כמו שה, העיר במצב בינוי ואז מקומות חניה הופכים חדשים בעקבות בניה חד

 19החניון ברח' עוזיה, מי שמכיר את רח' עוזיה יש שמה איזה אי שכל הרכבים היו מחנים 

 20שמה התושבים, זה בלב שכונת מורשה2 היום מי שלא מכיר, יותר מכירים את זה כשכונת 

 21בינתיים אין חניה, כן ירדו2 ו .ים לא פונו, בניינ 0, 8-יוספטל ויש שמה פינוי בינוי שאומר ש

 22בערב אני עם הפיג'מה כבר, גשם, מבול יורד, התושבים קיבלו שמה  9, 3יום חמישי בשעה 

 23בלילה דו"ח, זה נראה לי  3:84דו"חות, יצאתי לשמה, אני בודק, באמת, בשעה  5, 0איזה 

 24 מוגזם2 ולכן אני מעלה את הדברים האלה פה2

 25בל יש עוד מקומות, אני עשיתי פה רשימה וגם בטח אליכם פונים במיוחד במורשה, א



 40-3666868חברת איגמי,                                                                                                                                   

 עיריית רמת השרון

 02.2.463מיום  06פרטיכל מליאה מן המניין מס' 

 

 1 

 1תושבים, לכל חבר מועצה2 אז בדקתי את הנושא בערים אחרות, ישנם פתרונות מגוונים 

 2כגון חניה על שני גלגלים במדרכה, כמו ברח' ריינס, שאני שהייתי קורא לנו לאמץ אותם, 

 3 עיון הזה2 יודע גם בתל אביב ובעוד כמה ערים מאמצים את הר

 4 3-ל 5לבן בהרבה מקומות, להורות על אי אכיפה בין השעות -יש לנו לצמצם סימוני אדום

 5בבוקר2 כשאדם חוזר מהעבודה יש לו איפה לחנות, בשבתות, בחגים2 להתחשב יותר, כי 

 6באים משפחות, מקבלים את הילדים שלהם, באים להתארח או לבוא לראות את ההורים 

 7 רבה ברגל אז אני רואה את זה2 ואז יש, אני מסתובב ה

 8במקרה שהוא בטיחותי, בוודאי, בוודאי, בוודאי ואני עוד פעם מדבר ומציין כל דבר שנוגע 

 9שצריך לתת רפורט2 אין בכלל, על זה אני לא מדבר, אני מדבר רק על מקומות שכן אפשר2 

 10 אז יש לי עוד כמה דוגמאות, אבל אני לא אלאה אתכם2 

 11ה שאני חושב הרחובות שמבחינתי, אני כתבתי בקרית יערים גם אני תיכף אציין את מ

 12יצחק אלחנן ועוד כמה מקומות2 אני מבקש ואני אומר עוד פעם פה, כל פעם אני חוזר על 

 13זה, אני בוודאי שלא המצאתי את הגלגל2 יש, אנחנו יכולים לקחת דוגמאות מערים שיש 

 14ללמוד מה שהם עושים ולהעתיק2 להם את הקשיים, בתל אביב, גבעתיים, רמת גן, אפשר 

 15 לא צריך בשביל זה להיות איזה אובר חוכם כזה2 

 16אז זה מה שאני מבקש פה מהוועדה, אני מבקש שועדת התנועה תתכנס מצידנו כבר מחר, 

 17וזה לך, אני מבין שראש העיר אתה יו"ר של הועדה, אם מישהו צריך להיכנס ולתת 

 18 מת הדו"חות, וזה נושא דו"חות החניה2 פתרונות2 אני חושב שאנחנו, ובצורה מוגז

 19הצד השני זה נושא האשפה2 ברור שצריך לשמור על עיר נקיה, ואבי, אתה חוזר ונותן לי 

 20את הדוגמא של השכנה שלך ושאנשים מתעצלים לפעמים2 לא לזה אני מתכוון ואני 

 21הוכחתי את זה בסרטון, ביום חמישי הלכתי לשכונת מורשה ליד מכולת, וזה דברים 

 22שצועקים וכשצועקים זה כואב וכשכואב צריך להגיד את הדברים2 אין מה לעשות, זה 

 23אנחנו התושבים שלנו, אני לא אוהב להשתמש במונחים כאלה, אבל זה הקליינטים שלנו2 

 24 נבחרנו לשרת ציבור, זה התפקיד שלנו2
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 1כם כמה אני נותן לאז אני עוד פעם חוזר ברור, ברור, ברור שצריך לשמור על עיר נקיה ו

 2דוגמאות שיש אצלי על השולחן כרגע שהן מונחות, אז תושב קיבל דו"ח עפ"י שם שלו 

 3שנמצא על מסמך או ארגז2 המסמך נמצא בקצה מרוחק ממקום מגוריו, לפעמים בקצה 

 4השני של העיר, הוא מקבל דו"ח2 ישנם אנשים שמחטטים בפחים לאסוף בקבוקים וכו', 

 5שלהם לחטט בפחים, והם לוקחים את הסחורה וסחורה שזה הפרנסה  ואני מכיר עוד כאלה

 6מאוד מאוד טובה והם עושים מזה כסף טוב, הם הולכים עם הסחורה הזאת לשוק 

 7 הפשפשים ומזה הם מקיימים את המשפחות שלהם2 

 8אנשים כאלה שבלילות אתם יכולים לראות אותם עם פנסים נכנסים  5, 0אני מכיר לפחות 

 9וכנראה בתוך הפח לא כל כך נוח אז הוא מכניס לאיזה פח לתוך פחי האשפה, מחטטים2 

 10שהוא מוצא בקרטון, הוא מכניס את הדברים, הוא ממיין אותם בחוץ, לפעמים נופל איזה 

 11שקל לאותו בן אדם, שאני אומר לכם נכנסים אלי אנשים, זה כואב  184וחבר'ה, זה מכתב 

 12אנחנו רואים ועדים ותושבים הלב2 כואב הלב ואני יודע את המספרים, המספרים קפצו2 

 13 שקל2  184, זה לא יודעאומרים לי שרואים פקחים עם כפפות מחטטים בפחים, 

 14אני אתן לכם תיכף עוד דוגמא מהמכולת של אפי, יש לידו באופן קבוע קרטונים, יצאה 

 15קליינטית שלו עם השובר, היא כנראה זרקה את זה באחד הקרטונים שעמדו שם, על 

 16 184רפורט מכולת2 הוא מקבל, עובר כמה ימים הוא מקבל אליו למכולת השובר כתוב אפי 

 17מה יצטרך לעקוב  לא יודעזה נראה לכם הגיוני שעכשיו כל בעל מכולת או מרכול או שקל2 

 18אחרי הקליינטים שלו, לראות איפה הם זורקים את השובר2 אני תיכף אראה לכם דוגמא 

 19מה הדליק אצלי את הנורה כל אחד, חיה מהיום, אני אומר לכם וזה יכול לקרות ל

 20האדומה? המון תושבים נורמטיביים ששומרי חוק מתקשרים אלי ומוכנים להישבע, ופעם 

 21אחת העליתי, הנה המנכ"לית פה ויש פה תושבת מנוה גן גם כן שבאה, בעלה הוא אחד 

 22 ואיפה לא2 מהחבר'ה שמתקשרים אלינו למוקד להעיר איפה זורקים 

 23  גם אלי2 שירלי פאר:

 24 אני רוצה לתת כמה דוגמאות,וגם לשירלי2   יעקב קורצקי:

 25 לא צריך לסכם2 עשר דקות2 ד אבי גרובר:”עו
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 1 אתה רוצה שאני אסכם עשר דקות?  יעקב קורצקי:

 2 לא, עבר עברו עשר דקות2 ד אבי גרובר:”עו

 3ביקשתי שיהיה פה שעון2 אם היה פה שעון הייתי יודע להגיד לכם   יעקב קורצקי:

 4 2 אני מבקש שלושה חודשים שעון2 עשר דקות

 5 הנושא ברור, יעקב2 גיא קלנר:

 6 הנושא ברור?   יעקב קורצקי:

 7 כן2 גיא קלנר:

 8אז אני אתן לכם את הדוגמא האחרונה שזה צרם לי וזה אני   יעקב קורצקי:

 9אומר לכם ככה, לפעמים אני מחפש ככה לראות אם אני צודק בדברים, אז הנה אני קיבלתי 

 10רצתי היום בארבע וחצי כי אני יודע שלבוא לפה זה כמו לקחת,  ילמתי את זה2את זה, אני צ

 11 אני מעדיף לצאת לריצה של שעה, זה כמו ריטלין כזה, מביא אותי לפה רגוע2

 12אז תושב, יש שמה כמה שקיות של גזם ברח' דרך ראשונים2 ליד זה אני מוצא, הנה, עכשיו 

 13נה ראש העיר ויש לי את זה מצולם, אני ההתושב הזה לכבוד מקורות, חברת מים בע"מ, 

 14עכשיו תוכיח שזה לא 2 65הנה השם, הרחוב, רח' החרוב  יכול להראות למי שירצה אחר כך,

 15זה יוצא, יש שמה רכבים שאנחנו יודעים שהם מחנים, הבן אדם הזה אם עובר שייך אליו2 

 16ודע איך מתגלגל, שקל לבן אדם שבקושי סוגר את החודש זה, אני י 184שקל2  184הפקח זה 

 17לפעמים האישה גורמת ושכותבים לאישה דו"ח והבעל בא כועס, והוא בא מוציא את 

 18להגיד בדיוק מה ואיך, לגלות  לא יודעאני חושב שאנחנו התפקיד שלנו, אני העצבים עליה, 

 19אני לא מוריד מהייעוץ המשפטי והכול, אני סומך עליהם  אחריות ולהיזהר עם הדבר הזה2

 20אבל אנחנו צריכים לתת פתרון לדבר הזה2 יש פה איזה תושבת שהבאתי אותה  באלף אחוז,

 21במיוחד מנוה גן, אם היא תרצה, היא קצת נראה לי שהיא תתבייש, אם היא רוצה אני נותן 

 22 לך חצי דקה להסביר את הנושא של הדו"חות2 תודה רבה לכולכם2 

 23אני אומרת את זה ביום רביעי, אני עו"ד אז  משפטאני הולכת ל :מהקהל דוברת
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 1בקלות ואני אגיד את זה גם לשופט, המשפט הוא בסופו של דבר פלילי2 אני לא זרקתי 

 2שמצאו מחוץ לבית, ממול לבית שלי, עם כל מיני חומרי לעולם את הארגז המסכן שזרקו 

 3בניה ששמו בפנים2 לא שמתי לעולם את הארגז הזה2 מי שמוריד את האשפה זה בעלי, בעלי 

 4סן, הרבה פה מכירים אותו, הוא בוועד השכונה של נוה גן, הוא כל היום הוא גידי ני

 5 לסדר, וועד הבניין לא מרשה לאף אחד לזרוק ארגז2 מתקשר 

 6עכשיו נעבור I rest my case 2 אז קודם כל אני אגיד לשופט אני לא זורקת אשפה2 אז כבר 

 7עם מי לדבר2 כתבתי אליו, הוא שם את זה בתוך הארגז, מישהו הוציא החוצה2 אין לי 

 8לי, חוץ מזה שאני רוצה עוד פעם אני גם יש מכתב מפורט למחלקה המשפטית, אמרתי 

 9אמרתי בהן צדק לעולם להגיד אמת, יש לי גם רישיון עריכת דין שאני לא אסכן אותו2 

 10ת איך זה הגיע שהפקח לא יודעהארגז הזה לא יצא מפח האשפה לידנו2 אחד בודד שגם אני 

 11הו שמו ארגז עם השם שלי עליו ככה שבדיוק יראו, מה שנקרא מיוחד ומדוגם איכשבדיוק, 

 12 לתמונה ומסודר2 

 13אני מפסידה יום עבודה, יום אין עם מי לדבר2 אמרו לי זה מה יש, את הולכת למשפט2 

 14דיון בתיק שוד, אני אומרת לשופט אדוני, אני לא מגיעה כדי לנסוע  דיונים, באמת,

 15ולהגיד שם לא עשיתי את זה2 ואם אתה צריך מעבר לכל ספק  להרצליה, לבית משפט אחר

 16כשופט לקבוע שאני עשיתי את זה כי זה מה שהוא צריך לקבוע השופט, אז אני עומדת כאן 

 17 שלא עשיתי2 ואומרת 

 18פשוט וני, אנחנו שומרים על כל הכללים ואין לנו עם מי לדבר2 חדר האשפה אצלנו הוא חיצ

 19דין פרוטה כדין מאה, זה לא משנה כמה כסף2 גם אם זה היה ח הזה באים וזהו דו"ח2 הדו"

 20 שקל הייתי עושה ומבקשת ואומרת אני לא עשיתי ולא זרקתי את הארגז הזה2  644

 21 תודה רבה2 תודה2  יעקב קורצקי:

 22 בבקשה טל2  עוד מישהו מעוניין להתייחס? ד אבי גרובר:”עו

 23מוה בעיניי ובעיני בכמה משפטים2 יעקב, סגן ראש העיר, מאוד ת טל עזגד:

 24עוד חברים בכלל ההצעה לסדר הזאת2 ראש עיר אבי, וסגני ראש העיר, מנכ"לית העירייה, 
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 1מוזר שאתם עכשיו חות זה אתם, אז קצת קודם כל מי שהוציא את הפקחים לעשות דו"

 2 באים למועצת העיר, וצר לי להגיד אפילו מילה גסה שזה קצת פופוליסטי2 

 3 להראות לך רשימה של שאלות שידעתי שאתם תגידו2 אני מוכן  יעקב קורצקי:

 4 יעקב, דקה2 תן לי רגע2 טל עזגד:

 5 )מדברים ביחד(

 6אז קודם כל זה מאוד תמוה בעינינו שאנחנו, בסדר? ששולחים  טל עזגד:

 7את הפקחים לעשות את עבודתם נאמנה עפ"י חוק, כרגע מעלים פה במועצת העיר תהיות 

 8ושא התברואה קודם כל צריך לחלק את שני הדברים ושאלות2 גם בנושא החניה וגם בנ

 9האלה לשני נושאים, כי הם נושאים מורכבים מאוד, ולא בהחלטה שרירותית להגיד אוקי2 

 10ם לא ראיתי פתרונות והצעות החלטה, איזה שהן או יש דו"חות או, אני גאין דו"חות 

 11ועדה שתדון בזה, הצעות החלטה ספציפיות לגבי הדבר הזה2 ואם הצעתם להקים בכל זאת 

 12 קודם כל להגיד אנחנו בעד,

 13 יש ועדה2 ד אבי גרובר:”עו

 14כל אחד, תראה, אני רשמתי לי, אני לא, לא ועדה2 טל, לא ועדה2   יעקב קורצקי:

 15 לא כזה, החוכמה לא נמצאת רק אצלי, סליחה2 עשיתי לי רשימה, 

 16 תעשו דיון2 אבל מה אתם רוצים מאיתנו? תעשו דיון2 טל עזגד:

 17אולי בנוה אולי אתה מכיר שהתושבים פנו אליך, אולי פנו לעידן,   קורצקי:יעקב 

 18 רסקו יש יותר,

 19 לא בנויה, כרגע מועצת העיר העיר?  מועצתאבל מה אתם רוצים מ טל עזגד:

 20 להצביע על מה? מה ההצעה לסדר? דוברת:

 21 תם רוצים שמועצת העיר תקבל החלטה לשנות, אם א טל עזגד:



 40-3666868חברת איגמי,                                                                                                                                   

 עיריית רמת השרון

 02.2.463מיום  06פרטיכל מליאה מן המניין מס' 

 

 6. 

 1 א יקבל לבד אתם תגידו דיקטטורה, אם הו  יעקב קורצקי:

 2 שום דיקטטורה2  טל עזגד:

 3 )מדברים ביחד(

 4 יש ועדת תנועה ותחבורה,  טל עזגד:

 5 )מדברים ביחד(

 6דקה2 הם צריכים להביא איזושהי תוכנית שאני אפילו לא בטוח  טל עזגד:

 7שהיא צריכה לידון במועצת העיר2 אבל אם תביאו תוכנית למועצת העיר אני בטוח שאף 

 8חניות תווי חניה אזוריים, אחד לא יתנגד אם יביאו פתרונות של חניה כאלה ואחרים, 

 9שהגיע  יכול להיותשניים, לגבי התברואה2 אז  משעה עד שעה, הכול לגיטימי2 זה אחד2

 10שזה קורה שנתיים אחרי תחילת הקדנציה שלך, אבי, כי הזמן, ואני תמה גם על זה 

 11אתם רוצים תביאו לדיון, אתם רוצים תעשו ואה, המצוקה הייתה2 ודבר שני לגבי התבר

 12אפשר לשפר את הדברים ולעשות אותם גם בלי דיון פנימי, נקבל את כל הפרמטרים2 

 13אתם רוצים שנצביע מועצת העיר2 אף אחד לא יגיד לכם שום דבר ברגע שתביאו פתרונות2 

 14ועץ המשפטי, על זה שצריך לשנות את חוקי העזר2 אתם רוצים שנעשה שינויים בכפוף לי

 15 אין שום בעיה2 אבל הדיון פה עקר2 

 16 שלך מדבר כן על ועדה2 9סעיף  אהרון אלמוג אסולין:

 17הוא מדבר על ועדה שקיימת, לקיים שם דיון בוועדה שקיימת2  ד אבי גרובר:”עו

 18 לא להקים ועדה2

 19 אז מה אתם רוצים, שנביא את הועדה לקיים דיון? טל עזגד:

 20 א הבנתי את זה2 אני ל אהרון אלמוג אסולין:

 21 אתם רוצים שנורה לוועדה לקיים דיון?  טל עזגד:

 22 תיכף אני אתייחס2  ד אבי גרובר:”עו
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 1 הועדה היא סטטוטורית, ראש העיר מחליט,  טל עזגד:

 2 טוב, מי עוד רצה להתייחס? גיא, אתה רוצה להתייחס? בבקשה2 ד אבי גרובר:”עו

 3, אי אפשרתחלה של טל2 אני חייב להצטרף פה בקונספט להכן2  גיא קלנר:

 4להתעלם מהתחושה שזו הצגה2 אני מצטער2 אתה סגן ראש  אי אפשריעקב, אחי ורעי, 

 5אתה רוצה לשנות העיר, יש לצידך את ראש העירייה, יושבת לצידו מנכ"לית העירייה, 

 6לעשות סיבוב  תגיש שינוי לחוק עזר2 מדיניות? תשנה מדיניות2 אתה רוצה לשנות חוק עזר? 

 7הצעות לסדר בכלל, כדי להשתמש בש עיר בהצעה לסדר, שאגב אתם לא צריכים כסגן רא

 8 לצאת בסדר עם הציבור אנחנו אתכם2 

 9 מה זה דיקטטורה?   יעקב קורצקי:

 10 בוא, תן לי לסיים בבקשה2 גיא קלנר:

 11 מה שאבי חושב אני צריך לחשוב?   יעקב קורצקי:

 12 תן לי לסיים בבקשה2 גיא קלנר:

 13 ונים תושבים, אלי פ  יעקב קורצקי:

 14 עזוב, גם אלי פונים תושבים, גיא קלנר:

 15 גם אלי2 לכולנו, יעקב2  טל עזגד:

 16 מה שאתם מציעים בעיר הזאת,מותר? רק  כםאז רק ל  יעקב קורצקי:

 17 קודם כל אנחנו לא מנהלים את העירייה כרגע, אתם2  גיא קלנר:

 18 )מדברים ביחד(

 19 דבר2 יעקב, תנו לי לדבר בבקשה2 תנו לי ל גיא קלנר:

 20 אתה מעלה נגדי טענות,   יעקב קורצקי:
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 1 יעקב, תן לי, גיא קלנר:

 2 אני חייב להגיב לך2   יעקב קורצקי:

 3יש הבדל משמעותי בין מי שמנהל את העירייה לבין חבר מועצה  גיא קלנר:

 4בדרג המקצועי2 כן, זה בדיוק ההבדל2 אנחנו יושבים פה כדירקטוריון לצורך העניין שאינו 

 5יושב ת עקרוניות, כן, לא2 אתה, סגן ראש עיר בשכר, מנהל מחלקות, שמקבל החלטו

 6הרי גם בנושא הכלבים וגם בהנהלת העיר, נותן הנחיות, יושבת לצידך מנכ"לית העירייה, 

 7או בנושא החניה וגם בנושא התברואה יש מדיניות שאתם יכולים להוריד את הרגל מהגז 

 8 הזה, בחייאת יעקב? זה לא לעניין2  אז מה זה כל הסיבובללחוץ את הרגל על הגז2 

 9 )מדברים ביחד(

 10אל  84264-מבחינתי עד היעקב, יש בעיה, אני רוצה לפתור אותה2  גיא קלנר:

 11 אתה רוצה ללכת לקיצון? תיתן דו"חות2 

 12 לא, זה לא הולך ככה2 זה לא עובד ככה2  יעקב קורצקי:

 13 אז לא, אני מקצין את זה בכוונה2 גיא קלנר:

 14 חבר'ה, אחד אחד מדבר, לא כולם2  ר:ד אבי גרוב”עו

 15אני בעד שני דברים2 אחד, בואו נוריד את המסכה, אין סיבה  גיא קלנר:

 16צריך להביא הצעה לסדר במועצת העיר ראש העירייה מהנהן לידו, שסגן ראש עיר שלצידו 

 17לתוך העולם של חוקי העזר, הנה בנושאים האלה2 אתם רוצים לשנות מדיניות? מה שנגרר 

 18 אומר לכם מראש אני בעד2 אוקי? אני 

 19 בעד מה? ד אבי גרובר:”עו

 20 פשוט2 אחד2 שתיים, בנושא התחבורה, גיא קלנר:

 21 אתה בעד מה? ד אבי גרובר:”עו
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 1עירוניים שיקלו על הציבור ובמסגרת החוק אם יש חוקי עזר  גיא קלנר:

 2א התחבורה בנושא התחבורה, צריך להפריד את זה מנושא הזבל2 בנושוהבטיחות, אני בעד2 

 3בורה מקצועי או בתוך הועדה או בוועדה שתוקם לצורך העניין חייב להיות שם יועץ תח

 4שיוביל את השיח הזה ואת ההצעות הקונקרטיות ומהנדסת העיר כדי שלא יפגעו חס 

 5 וחלילה אנשים שצורכים, 

 6 פה לא צריך את יו"ר הועדה המקומית? ד אבי גרובר:”עו

 7 מה? גיא קלנר:

 8 פה לא צריך את יו"ר הועדה המקומית? בר:ד אבי גרו”עו

 9פה לא2 אוקי? זה בנושא הזה2 בנושא התברואה ודו"חות הזבל  גיא קלנר:

 10בגלל שאנשים שמתלוננים שזה נושא באמת מקומם, אין לי מושג מה קורה שמה2 על פניו 

 11מדברים מדם לבם אז יש שם בעיה, זה משהו אחר2 אני הייתי מבקש להביא לפה את מנהל 

 12 ים ומנהל אגף תברואה, לקבל דיווח: אחד, מה קורה בדו"חות, לפני שמחליטף פיקוח אג

 13 תיכף אני אדווח2 ד אבי גרובר:”עו

 14 מה? גיא קלנר:

 15 תיכף אני אדווח2  ד אבי גרובר:”עו

 16 לא מבין2 גיא קלנר:

 17 תיכף אני אדווח2 ד אבי גרובר:”עו

 18בל סקירה מה אני חושב שאנחנו צריכים לקבסדר, מאה אחוז2  גיא קלנר:

 19, האם הייתה עליה במתן הדו"חות בכל אחת 461.-466.מדיניות הדו"חות בשנת 

 20בסיס המהקטגוריות2 אם כן, ממה היא נובעת? האם זה ממדיניות או האם זה מבעיה? ועל 

 21 לא לעשות אבל קומופלאז'2 החלטות שתואמות את החוק ואת הסדר הציבורי2 זה לקבל ה

 22 2תודה גיא ד אבי גרובר:”עו
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 1 נראה לך שאני לא דיברתי עם,  יעקב קורצקי:

 2 , אין לי מושג2 לא יודע גיא קלנר:

 3דיברתי עם כל הגורמים2 אין2 יש בעיה אובייקטיבית במורשה   יעקב קורצקי:

 4 בעוד כמה מקומות2 אני יודע ו

 5 מדובר פה, קיבלנו מלא תלונות פה ליד רח' מרדכי2  גיא קלנר:

 6 ד תושבים, אני לא שומע את הכול2 אתם שומעים עו  יעקב קורצקי:

 7אני לא רוצה לחזור על מרבית הדברים שנאמרו וחלקם נאמרו2  ד עידן למדן:”עו

 8וחלק מהדברים כבר נאמרו2 אבל הפכתי והפכתי בהצעה שלך, יעקב, ואינני מבין בכלל מה 

 9היא אומרת2 באמת אינני מבין משום שבסופו של דבר ההצעה אמרה להקים ועדה שתבצע 

 10 2 4:84.-ל 61:44רגה בין השעות הח

 11 )מדברים ביחד(

 12אתה תוכל להגיב ולדבר,  יעקב, יעקב, אני בזכות דיבור2 יעקב, ד עידן למדן:”עו

 13 אני אשמע2

 14 לא לעשות דו"חות2   יעקב קורצקי:

 15אבל אני מסתכל על ההצעה ואני מנסה להבין מה היא אומרת2  ד עידן למדן:”עו

 16על מקומות שסומנו כבעייתיים, לתת היתר חניה בין ה להקים ועדלי אמרתי היא אומרת 

 217 עכשיו הנושא הוא הרבה יותר מורכב, אני קיבלתי הרבה מאוד 4:84.-אחה"צ ל 61:44

 18תלונות גם לפה וגם לפה2 חלק עוד בתקופה שהייתי סגן וממלא מקום, חלק בתור חבר 

 19ריצה ואני כל פעם  מועצה2 אני לדוגמא גם בתור מי שמשתמש במדרכות ורואה שאני עושה

 20בין אם זה במרכז העיר, מזרח העיר וצריך ברחובות, בין אם זה במערבית ובין אם זה ב

 21 צריך לרדת, 

 22 אתה רץ גם בערבים וגם,  יעקב קורצקי:
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 1אז ככה עושים, ק"מ בעיר2  64אני עושה בדיוק, זו הדרך לעשות  ד עידן למדן:”עו

 2 אז רצים, אני רואה רכבים, 

 3 )מדברים ביחד(

 4אני גם השתמשתי באופניים ואני רואה כל פעם רכבים חונים לי  ד עידן למדן:”עו

 5על שביל האופניים ששורטט ומפריעים לעבור2 אז קודם כל לא ברור בכלל מה אתה מציע, 

 6 היה דיבור, היה שיח בזמנו, אתה נותן איזושהי הצעה עם בדל פתרון2

 7 א את האיזון2תעזור לי, בוא תעזור לי, בוא נמצ  יעקב קורצקי:

 8יעקב, תן לי לסיים2 בסדר, אבל זה לא מפורט בהצעה שלך2 נכון  ד עידן למדן:”עו

 9 לא מפורט בהצעה שלך, גם אם אני מצביע בעדה2זה זה הלרגע 

 10 )מדברים ביחד(

 11אני נכון לרגע זה בינתיים מפריעים לי לדבר, אז תן לי לסיים, אני  ד עידן למדן:”עו

 12ז אני מקבל גם תלונות מתושבים שבאים ואומרים אנחנו כל עכשיו א אסיים את הדברים2

 13ואנחנו לא מסוגלים לבן -יום כמעט דורסים ילד כשאנחנו יוצאים וחונה לנו רכב על אדום

 14לראות אם בא רכב או לא בא רכב2 על תושבים שבאים ואומרים אני עם האימא שלי צריך 

 15 לרדת לרחוב ואמא שלי נכה עם כיסא גלגלים2 

 16אני חושב שהפתרון הוא צריך  דר, אני מסכים איתך שצריך לתת את הפתרון2אז זה בס

 17להיות ועדת תנועה ותחבורה2 וכן, להבדיל בין מדרכות רחבות שאולי אפשר לחנות עם שני 

 18לי אני לא יכול לצאת מהבית,  גלגלים לבין רחובות צרים ומדרכות צרות2 אנשים אומרים

 19אוטו אחר2 והרבה פעמים זה גם אני בטעות משפשף כל פעם או דופקים לי את האוטו או ש

 20 בכמעט נפגע2

 21היה לנו, בזמנו הייתה החלטה שאנחנו קיבלנו פה להקים קרן חניה, והייתה לנו החלטה 

 22והיה לנו החלטה בזמנו דיבר ראש העירייה בעצמו על לייסד עוד מקומות חניה בעיר 

 23ברים אחרים, ואז אנשים מקומות שמיועדים לחניה שהפכו לחדרים ומחסנים ואלף ד
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 1 חונים ברחוב2 

 2אני לפעמים מגיע לאזור המגורים שלי ואני צריך לחנות יותר רחוק מהבית, אין לי חניה, 

 3אני מסכים כן אני חונה יותר רחוק2 מה לעשות? לפעמים גם אני צריך לעשות את זה2 ו

 4חושב שזה נכון כן ביצעתי בזמנו ואני שצריכה ללכת ועדה, צריך ללכת על מגוון פתרונות, 

 5 להתחיל לחשוב על תווי חניה אזוריים, במיוחד בשעות הערב2

 6יתכן שצריך ללכת על כמה מקומות, מה שנקרא עד שבע בבוקר לפנות, אולי להשמיש 

 7מגרשי, הייתה תקופה ששכרתי דירה בתל אביב אז במגרשי בית ספר היו נותנים לנו לחנות 

 8שצריך לתת, אבל אנשים גם  יכול להיותות2 ולפנולקום בשבע בבוקר עד שבע בבוקר 

 9אז יש ועדה, צריך לקבוע  ן של החניה2יצריכים ללמוד לחנות טיפה יותר רחוק2 זה בעני

 10 אותה ולהביא אותה2

 11לבוא ולהגיד היום לא ניתן דו"חות ונוותר על דו"חות ועכשיו ועד אוקטובר אף אחד לא 

 12 ,בסוקולובבדאבל פרקינג  יקבל דו"ח, גם לא בדאבל פרקינג באוסישקין ולא

 13 מי אמר את זה?  יעקב קורצקי:

 14 זה סתם סיפור2 ד עידן למדן:”עו

 15 מי אמר את זה?  יעקב קורצקי:

 16 זה כאילו משתמע נותנים דו"חות, מקבלים דו"חות2  ד עידן למדן:”עו

 17 )מדברים ביחד(

 18 סיימתי בעניין הזה2  ד עידן למדן:”עו

 19 תודה רבה2  יעקב קורצקי:

 20זה גם, יעקב, החשיבות היא גם סיימתי בעניין הזה2 לגבי, אגב  למדן:ד עידן ”עו

 21שכשאנחנו נותנים כל מיני היתרים והיתרים והיתרים גם לדאוג למקומות חניה וגם 

 22 אבל זה כבר סיפור אחר של כל מיני הצבעות בעניינים בתחום אחר2לאורחים, 
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 1קיבלתי כמה תלונות, בוודאי  של התברואה אני חושב שזה נושא אחר2 גם אנילגבי העניין 

 2אני חושב שצריך באמת לאבחן  ובוודאי, אבל זה בדרך כלל נושאים שהם בתחום המשפט2

 3יע למקום אחר בעיר לבין מקום אחר2 בין בן אדם שאנחנו יודעים שפתאום הארגז שלו הג

 4ני מכיר גם את הסיפורים שאתה סיפרת על אנשים שאוספים אזה בהחלט תיתכן בעיה2 

 5 ואוספים גרוטאות2 זה משהו שדורש כן פתרון2 זבל 

 6מי כמוך יודע ואנחנו מקבלים הרבה פעמים תלונות, מקבלים תלונות על כך מצד שני 

 7שאיפה שיש גזם זורקים זבל ואני לא חושב שזה המנקים של העירייה2 אם זה המנקים של 

 8יכול המחלקה2 צריך פה כל מקרה לבחון לגופו, לצורך זה יש את העירייה צריך לטפל2 

 9שצריך לקבוע גם פה כללים מנחים בשביל שתהיה איזושהי מדיניות שהמחלקה  להיות

 10 כשמגיעים בקשות לביטול דו"חות2 וזהו2המשפטית תוכל להיעזר בה 

 11 תודה רבה2  ד אבי גרובר:”עו

 12 על זה צריך לקבוע איזושהי מדיניות וכללים מנחים שיובילו2  ד עידן למדן:”עו

 13עידן תודה2 אני אתייחס פה לכמה מהדברים שעלו2 אחד, אני  ר:ד אבי גרוב”עו

 14לשים עליו איזשהו חושב שזה שחבר מועצה מבקש דרך הכלי של הצעה לסדר לקחת נושא ו

 15 בשביל זה נועדו בגדול ההצעות לסדר2ספוט, 

 16 סגן ראש עיר, אבל הוא לא חבר מועצה2 סגן ראש עיר2 גיא קלנר:

 17 סגן ראש עיר, זכותו גם של ד אבי גרובר:”עו

 18 , אבל אם רוצים לעשות באמת תעשו באמת2זכותו שאלה גיא קלנר:

 19 גיא, אז אני צריך לאטום את האוזניים ולא לשמוע,  יעקב קורצקי:

 20תעשה, אתה סגן ראש העיר, אתה יודע להוביל כל כך הרבה  גיא קלנר:

 21 דברים,

 22 )מדברים ביחד(
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 1קבע מדיניות, תשבו סגן ראש אישור הסכם עם חברת הדואר2 ת ד עידן למדן:”עו

 2 העיר, המנכ"לית, 

 3 אמרת את זה2 אמרת, אתה חוזר על מה שאמרת2  ד אבי גרובר:”עו

 4 תביאו את זה לאישור ואז נעיר הערותינו2 ד עידן למדן:”עו

 5 אמרת, אתה חוזר על מה שאמרת2 ד אבי גרובר:”עו

 6 סליחה2 ד עידן למדן:”עו

 7י ראש עיר הם בסופו של דבר גם חברי אז אני חושב שגם סגנ ד אבי גרובר:”עו

 8מועצה ויכול לבוא סגן ראש העיר ולהגיד אני חושב שהנושא הזה צריך להיות יותר קדימה 

 9 בסדר היום הציבורי ואני מבקש לשים עליו ספוט2 אמר, כל אחד עם,

 10 ההגה אצלכם2 ההגה אצלכם, תשים ספוט על מה שאתה רוצה2  גיא קלנר:

 11 בתור הנהג אני אגיד כמה מילים2  עכשיו ד אבי גרובר:”עו

 12 אנחנו שומרים לכם על ההגה שלא תסטו אבל, גיא קלנר:

 13כל הנושא הזה של גם הלכלוך, גם התנועה, גם הרעש הם אחד,  ד אבי גרובר:”עו

 14נורא קשה לצאת, איך אומרים? לצאת ראש מסוג הדברים שנורא קשה לצאת טוב איתם2 

 15ק בסיינפלד שהוא מספר שבשבוע אחד יש בנשיונל ואיך היה פעם איזה פרעם התושבים2 

 16גיאוגרפיק על הפרק על הצבי וכולם נורא שמחים שהצבי מצליח לברוח מהאריה, שבוע 

 17אז כשהוא תופס את הזה אז אנשים גם כן נורא, הנה הוא אחרי זה יש את הפרק על הנמר 

 18 הצליח2  הצליח לתפוס, איזה יופי2 והקריין מסביר בפאתוס נורא גדול איך הוא

 19המון תלונות מאנשים שאומרים תקשיבו, אין חניה2 ובואו מצד אחד אנחנו מקבלים באמת 

 20נודה על האמת ברמת השרון שתוכנית המתאר שלה, תושבים שבאים אליה אני עושה מה 

 21שאני כבר אמרתי לכם כמה פעמים, מה שאני אוהב לקרוא מסע בזמן, אני מחזיר אותם 

 22 6963-, אני מחזיר אותם בתצ"א ל65לדעתי או  466.-צ"א מבתצ"אות, יש פה מאחורה ת



 40-3666868חברת איגמי,                                                                                                                                   

 עיריית רמת השרון

 02.2.463מיום  06פרטיכל מליאה מן המניין מס' 

 

 .6 

 1הייתה שדה2 הייתה שדה עם המון גידולים, חוץ  6963-ואני מראה להם שרמת השרון ב

 2הכול היה שדה אחד גדול מקצת במורשה ונוה מגן כמעט לא הייתה בניה ברמת השרון2 

 3 ויפה2

 4כשאנשים 2 16רון אישרו במרץ ? כי את התב"ע של רמת הש63ולמה אני מחזיר אותו לשנת 

 5ישבו על התב"ע של רמת השרון היא הייתה שדה, ואם אתם מסתכלים על הרוזטות של 

 6מטר וקצת  6מ' הרוחב של הרחוב וזה מדרכה שבקושי  6מ' רח' עזרא,  6הרחובות פה של 

 7 מטר וקצת בצד השני2  6ובקושי צד אחד ב

 8אשכול עם מתנ"ס בצד אחד, דו סטרי  ובגלל איך שהעניינים התנהלו במורשה זה גם רח'

 9וגם פרויקט של פינוי בינוי בצד השלישי ובניה כל הזמן של בתים חדשים גנים בצד השני, 

 10 עכשיו יאללה, תיהנו ובואו נחיה2

 11 )מדברים ביחד(

 12מי נתן לך את הבעלות הזאת? מי נתן לך את הבעלות הזאת? עם  גיא קלנר:

 13 בשם מי? ' עזרא? בשם מי? כל הכבוד לך, אתה לוקח בעלות על רח

 14 מתי פעם אחרונה היית שם?   יעקב קורצקי:

 15אני הולך להיות שם אפתיע אותך לפני שבוע הייתי שם ואני  גיא קלנר:

 16 הרבה2 אני אפתיע אותך2 

 17 אני אשמח2   יעקב קורצקי:

 18 קצת צניעות2 קצת צניעות, עזרא זה לא שלך2 קצת צניעות2 גיא קלנר:

 19אוהב שאתה מדבר על צניעות, אבל לא משנה2 קצת נתונים2  אני ד אבי גרובר:”עו

 20 אנחנו במהלך,

 21 קצת צניעות, יעקב2 גיא קלנר:

 22 אנחנו במהלך, ד אבי גרובר:”עו
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 1 עזרא היא לא שלך, מורשה היא לא שלך בטאבו2 גיא קלנר:

 2 פעמים2  3אמרת את זה   יעקב קורצקי:

 3 )מדברים ביחד(

 4 , 461. אנחנו קיבלנו במהלך ד אבי גרובר:”עו

 5מתי היית ברח' איריס? בואו נעשה כל אחד מתי הוא היה,   ר איריס קלקא:”ד

 6 יאללה2 מתי היית ברח' איריס?

 7 אני הייתי בכולם2 הלאה2  ד אבי גרובר:”עו

 8 כל אחד נמצא בכל העיר2 דובר:

 9 ,461.בשנת  ד אבי גרובר:”עו

 10 זה לא על שמי2 ר איריס קלקא:”ד

 11 ות למוקד,חבר'ה, הפני ד אבי גרובר:”עו

 12 בתלונות הן הדדיות, גם לפה וגם לפה, יעקב2 דובר:

 13 61עכשיו כל אחד יזרוק את ההערה שלו כדי שיהיה גם בעמוד  ד אבי גרובר:”עו

 14את השם שלו? בנושא של חניה אסורה והפרעת מנוחה  69וגם בעמוד  63וגם בעמוד 

 15תושבים שמבקשים פניות למוקד של  1,444והשלכת גזם והשלכת פסולת ופסולת בנין, 

 16-סדר גודל של קרוב ל, 461.פניות השנה, שנת  1,444מאיתנו העירייה לבוא ולעשות סדר2 

 17פניות למוקד2 זה תושבים שמתקשרים ומבקשים שאנחנו נבוא ונתערב ונעזור לעשות  1,444

 18 סדר במה שהולך באזורים האלה ותלונות של אנשים שחונים או זורקים2

 19ר שזה פשוט מדהים2 אנחנו שמנו צפרדעים לגזם כדי שהגזם לא עכשיו יש תופעות פה בעי

 20סתם ישכב על המדרכה למשל, אני מביא דוגמא, שמנו צפרדע לגזם ושכונה של בתים 

 21הפח אשפה פרטיים, כל אחד יש לו בבית פח אשפה, כל אחד, והדבר הכי קרוב אליו זה 
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 1אל המדרכה, עובר את  הפרטי שלו2 והבן אדם יוצא עם שקית האשפה שלו, יוצא מהבית

 2 הכביש, הולך בשדה ואת הפח אשפה הפרטי שלו זורק בצפרדע של הגזם2 

 3הוא עכשיו המשאית שאוספת את הגזם היא לא, זה לא בשפיכה מה שנקרא, זה עם כף2 

 4מרים את הגזם ולא מצפה למצוא שמה אינסוף שקיות אשפה ביתית2 כמובן שזה קורע את 

 5הכול נשפך ואנחנו מתחילים לקבל תופעות שהרחובות  השקית, הוא מרים את זה לפח,

 6הצורה הזאת2 אבל זה לא לכבודה של רמת השרון נראים, לא רוצה להגיד איך2 שלנו 

 7וחבר'ה, אנחנו בדקנו את זה, אנשים לא באים מפתח תקווה ומחולון ומדימונה ומנצרת 

 8שגם שמה יש להם כל אחד זורק בעיר שלו, אני בטוח עילית לזרוק פה את הזבל שלהם2 

 9אנשים רוצים שהפח שלהם בבית לא יסריח אז הם חלק מהבעיות האלה2 אבל זה ש

 10בויתקין יוצאת מהבית שלה עם השקית של הולכים, יוצאים מהבית, אני רואה איזו גב' 

 11 הזבל, 

 12 אבי, זה ערב סיפורים על הזבל? גיא קלנר:

 13 שנייה, אבל אני רוצה להעביר פה מספר עודלא,  ד אבי גרובר:”עו

 14 אז מה ההצעה?  גיא קלנר:

 15 )מדברים ביחד(

 16פניות בשנה האחרונה על נושא הזבל, אז אני מניח  1,444אם היו  טל עזגד:

 17זה, אז תקן אותי אם  1,444, אנחנו הבנו שהיו לא יודעאלף2  60שבשנתיים האחרונות היו 

 18 ל בית אב מתלונן2 אלף, זה כבר כמעט כ 60אז בשנתיים זה כבר  1,444טעיתי2 אבל אם היו 

 19 בסך הכול2 1,444 לא רק על הזבל2 דברת וייזר:

 20 )מדברים ביחד(

 21 על הנושאים שפירטתי, על הפרעת מנוחה ועל כל הדברים2  ד אבי גרובר:”עו

 22 ופסולת וחניה2 דברת וייזר:
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 1 וחניה2  ד אבי גרובר:”עו

 2 כרגע אנחנו בחניה וזבל2 כמה מהם חניה וזבל? דובר:

 3שיש פה בעיה תשתיתית קשה ברמת עכשיו הסברתי בהתחלה  ד אבי גרובר:”עו

 4השרון שהעלות שלה היא לא פשוטה בכלל, ודרך אגב בתוך התב"רים גם של השנה שלא 

 5 את כולם אישרתם, למשל תב"ר של הסדרי תנועה ברחבי העיר, 

 6 אישרנו את הכול בכפוף לתקציב2 תדייק בטרמינולוגיה2 גיא קלנר:

 7 )מדברים ביחד(

 8אם יש כסף ואם הנושא הזה הוא בסדר עדיפות א', בוא תביא את  דן למדן:ד עי”עו

 9 זה להצבעה ותאשר את זה בצ'יק, נצביע2

 10 )מדברים ביחד(

 11הוא רוצה הסדרי תנועה2 אם יש עכשיו וזה סדר עדיפות א',  ד עידן למדן:”עו

 12 וך2 שיביא את זה להצבעה, יוריד מתב"ר אחר ויגיד מה הוא רוצה להצביע2 נצביע, נתמ

 13אני מסכם2 יש לנו בעיה תשתיתית קשה שכדי לפתור אותה צריך  ד אבי גרובר:”עו

 14לבצע השקעה כספית לא פשוטה בכלל, וזה מתחיל בתכנון ואנחנו עובדים על זה, גם גם 

 15אכנס לכל הסיפור הזה, אבל העיר, אני לא עכשיו  תרואים את זה בתב"רים, גם מהנדס

 16 רחובות2אנחנו באמת עובדים בהרבה מאוד 

 17 את הרחוב חלק ממנו לחד סטריועדת התנועה למשל דיברתי על רח' עזרא, אנחנו הופכים 

 18, ירידה מהמתנ"ס לכיוון מזרח הוא יהיה חד סטרי, זה יאפשר את החניות 644-בקטע ה

 19סדר שמה גם את המדרכות וככה אנחנו לאט לאט נעשה סדר גם מבחינת בשני הצדדים2 נ

 20 ת האשפה2מקומות החניה, גם מבחינ

 21אם אתם רוצים לראות את העיר הזאת נקיה במקביל לעבודה שאנחנו עושים ופיזרנו 

 22מאות פחים בעיר ועשינו עוד הרבה מאוד פעולות, וכן, אנחנו נותנים דו"חות, אני מצפה 
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 1לרצון הזה שלהם, של התושבים, כמי שלמעשה מעביר מה התושבים מהתושבים להירתם 

 2לראות סדר ואכיפה בעיר,  ושבים שאומרים שהם כן רוציםפה אומרים יש הרבה מאוד ת

 3 אנחנו נהיה רגישים, אבל 

 4 אבל לא לעשות חוסר צדק בגלל שאתה רוצה,  יעקב קורצקי:

 5 אנחנו נהיה רגישים לזה, ד אבי גרובר:”עו

 6 אז אתם לא מסכימים ביניכם? גיא קלנר:

 7 לא, לא על כל דבר אני מסכים איתו2  יעקב קורצקי:

 8 אז תסגרו ביניכם מה שאתם רוצים ואנחנו נאשר2 :גיא קלנר

 9 שלא תהיה דיקטטורה,  יעקב קורצקי:

 10 לא, שום דיקטטורה2 תסגרו ביניכם ואנחנו נאשר2  גיא קלנר:

 11 מה זה תסגרו?   יעקב קורצקי:

 12 )מדברים ביחד(

 13 מה הם אומרים, עד עכשיו, שניהם2אני לא מצליח להבין  גיא קלנר:

 14 של מסכימים, לא מסכימים,זה לא עניין  טל עזגד:

 15 כל אחד מביע את הדעה שלו, מה הבעיה?  יעקב קורצקי:

 16 אבל זה הצעה לסדר2 טל עזגד:

 17 אבל אנחנו לא בערב הבעת עמדות, אנחנו בערב הצעות החלטה2 גיא קלנר:

 18 הצעה לסדר2 תגידו מה ההצעה,  טל עזגד:

 19 יה ונחליט2הבאת הצעה לסדר, מה ההצעה? בואו נצביע על ד עידן למדן:”עו
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 1 )מדברים ביחד(

 2אבי, מה עמדתך? העמדה של יעקב הבנו2 מה  אבי, מה עמדתך? גיא קלנר:

 3 עמדתך?

 4 עכשיו אתה שואל שאלה2  ד אבי גרובר:”עו

 5 הוא אומר שיש פה הרבה זבל2 ד עידן למדן:”עו

 6אני אומר שיש פה מנטליות של שנים ארוכות שאי אפשר להפוך  ד אבי גרובר:”עו

 7זה תהליך חינוכי מצד אחד של ההתנהגות במרחב הציבורי של אנשים, מלווה אותה ביום ו

 8בעבודה מאוד קשה שלנו, העירייה, מבחינה תשתיתית לייצר את הפתרונות כדי שיהיו 

 9 שאכן הם בעייתיים ברמת השרון והעבודה הזאת תימשך2מענים בנושאים האלה 

 10ני לא לגמרי סגור מה זה ועדה שתבצע מה זה, אני מודה, א לא יודעעכשיו אני עוד פעם, אני 

 11 עבור מקומות שיסומנו כבעייתיים2 אבל אני מוכן, החרגה לשעות חניה 

 12 אבי, אני אגיד לך, טל עזגד:

 13 במסגרת ועדת התנועה לדון בדברים האלה2  ד אבי גרובר:”עו

 14 )מדברים ביחד(

 15ושא הועדה הזאת יושבת והיא תמשיך לשבת ואני אומר פה בנ ד אבי גרובר:”עו

 16 הזה ניתן גז בתקופה הקרובה2 

 17 )מדברים ביחד(

 18 אני מציע לך בשביל למנוע את המבוכה הזאת, באמת,אבי,  טל עזגד:

 19 אין שום מבוכה2 ד אבי גרובר:”עו

 20אנחנו מצביעים על משהו שהוא לגמרי שנייה2 לא, אני אסביר לך  טל עזגד:

 21 לגמרי לא רלוונטי2 אנחנו עכשיו מצביעים, 
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 1 פעם ראשונה? ר:ד אבי גרוב”עו

 2 כרגע, מדבר על היום2 הרגע, היום, על ההצעה הזאת2 כרגע2  טל עזגד:

 3 )מדברים ביחד(

 4 אני רוצה פתרונות2 זה לא מעניין, אני לא רוצה ועדות ועוד פעם,   יעקב קורצקי:

 5 אתה הצעת לעשות ועדה, יעקב2  טל עזגד:

 6 אני הצעתי,  יעקב קורצקי:

 7 )מדברים ביחד(

 8עקב, אתה רוצה שהועדה הזאת תבדוק את התלונות של י נורית אבנר:

 9 התושבים? כמו אותה גב', אתה רוצה שבזה תתעסק הועדה? 

 10 )מדברים ביחד(

 11העירייה, יבחן תלונה2 יסייע למחלקה יש פניות הציבור, יש מבקר  ד עידן למדן:”עו

 12 המשפטית וזהו2 

 13 )מדברים ביחד(

 14י אומרת לוועדה הזאת להוציא אבי, אני יכולה להגיד משהו? אנ נורית אבנר:

 15 זימון לכל חברי המועצה ומי שרוצה לבוא שיבוא לוועדה2

 16 )מדברים ביחד(

 17 זה עובר לועדת תנועה2  ד אבי גרובר:”עו

 18 אתה רוצה שנצביע על זה? גיא קלנר:

 19 לא צריך להצביע2 עברנו לנושא הבא2 נגמר, הנושא הבא2 ד אבי גרובר:”עו
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 1 אין הצעה אבל2 גיא קלנר:

 2יעקב אישר שההצעה  אני מעביר את הנושא לדיון בועדת התנועה2 ד אבי גרובר:”עו

 3 שלו עוברת לדיון שמה וזהו2 הלאה2 

 4 רגע, אבל מה עם הנושא השני?  ד עידן למדן:”עו

 5 רגע, מה עם האשפה? גיא קלנר:

 6לאיכות סביבה, אכיפה,  מה עם האשפה? לאיזה ועדה זה עובר? ד עידן למדן:”עו

 7 ה ועדה אתה מעביר את זה? זה בסדר2בריאות? לאיז

 8כי זה עבר לשם, אתה צריך את זה גם להעביר את זה לאן שהוא  גיא קלנר:

 9 אופרטיבי2 

 10 זה לא קשור לפה2 אנחנו זורמים עם יעקב2 ד עידן למדן:”עו

 11 1842-ועדת ה  יעקב קורצקי:

 12אבל  בסדר, לא מתווכחים איתך, יעקב, צריך לבחון את המקרים2 ד עידן למדן:”עו

 13 איזה ועדה בוחנת את זה? 

 14 הלאה2 ד אבי גרובר:”עו

 15 איזה ועדה בוחנת את זה?  ד עידן למדן:”עו

 16 

 17הוחלט פה אחד להעביר לדיון בועדת התנועה את ההצעה לסדר של יעקב קורצי  החלטה:

 18 2 12.2.4.מיום 

 19 

 20 262.2.463  הצעה לסדר של איריס קלקא מיום .
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 1סדר של איריס קלקא2 איריס, את רוצה הנושא הבא הצעה ל ד אבי גרובר:”עו

 2 להציג את ההצעה? 

 3 אני אנצל את ההזדמנות להוסיף משפט אחד על הדיון שהיה2  ר איריס קלקא:”ד

 4 אבל סיימנו, עברנו הלאה2  ד אבי גרובר:”עו

 5 היא רוצה משפט אחד2 היא לא דיברה2 תן לה לדבר2  ד עידן למדן:”עו

 6להצעה הזאת זה אם היינו מרימים יד לחיוב אני חושבת שברגע,  ר איריס קלקא:”ד

 7מרובות שיש בעיר הזאת, שאי אפשר לקחת א' כל מיני בעיות חניה -מאיין ביש היה בעצם 

 8חשוב ככל שיהיה, מבלי למנות סדרה של אין חניה כמו ברחובות הראשיים נושא אחד, 

 9של הועדה עם והפגיעה בבתי העסקים2 צריך איזושהי יריעה יותר רחבה כדי לשים לפתחה 

 10 או בלי שותפים נוספים2 

 11 הלאה2 תודה2  ד אבי גרובר:”עו

 12לגבי ההצעה שלי, בעצם אני לא יודעת אם היא בכלל הייתה  ר איריס קלקא:”ד

 13ישיבות, מינינו יו"ר ועדת צריכה להגיע כהצעה לסדר, כיוון שאני רוצה לחדש את ה

 14כן צריך להוסיף חבר לועדת י ארצה לחדש את הישיבות של הועדה ולביקורת, טבעי שאנ

 15ואני מעלה כאן בהצעה את שמו של חבר המועצה טל עזגד על מנת שתאשרו הביקורת2 

 16 אותו כחבר בועדת הביקורת2 

 17 ומי מהקואליציה יושב בוועדה הזאת? נורית אבנר:

 18 עידו2 ד אבי גרובר:”עו

 19 עידו? נורית אבנר:

 20 תודה רבה2 עבר2כן2 מי בעד?  ד אבי גרובר:”עו

 21אני רוצה הערה לגבי הסעיף הזה אבל2 אני מבקש הערה לגבי  עידן למדן:ד ”עו

 22 הסעיף הזה2 הערה כי זה חשוב2
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 1 אם זה חשוב, ד אבי גרובר:”עו

 2אני חושב שהערתי את ההערה הזאת בדיון הקודם אבי, כן2  ד עידן למדן:”עו

 3בהקשר של ועדת שמות והבאה כל פעם של נושא כועדת שמות2 אני חושב שהנושא 

 4ספציפי הזה והייתה הצעת החלטה אחרת של איריס קלקא בנושא אפרופו הדו"חות ה

 5סביבה והשלכת אשפה שאיננה ממן המניין במקומות שאשפת פסולת איפה שגזם  ואיכות

 6 וכו', 

 7 קשור עכשיו למינוי של טל עזגד בועדת הביקורת? ד אבי גרובר:”עו

 8זה קשור2 ההצעה הזאת, כמו הצעות אחרות, זה לא מסוג  ד עידן למדן:”עו

 9ההצעות שהן באות כהצעות החלטה ועל חשבון מנין של אופוזיציה או קואליציה, זו הצעה 

 10שהייתה צריכה פשוט לעלות בדיוק כמו נושא אישור יוסי מילר או בדיוק כמו נושא אישור 

 11לא הצעת החלטה2 והדרך שבה זה משהו מנהלי, זו  ההסכם או אישור איתי קפלינסקי2 

 12אתה עושה את זה שלהביא את זה כל פעם כהצעת החלטה, וזו לא פעם ראשונה, זה גם 

 13 אני מבקש שזה יתוקן2 תודה2 החלטה של ועדת שמות לא צריכה לבוא כהצעת החלטה2 

 14 

 15 מינויו של מר טל עזגד כחבר בועדת הביקורתאת אושר פה אחד הוחלט ל החלטה:

 16 

 17 62.2.4632של עידן למדן, טל עזגד וגיא קלנר מיום 2  הצעה לסדר 8

 18יש לכם הצעה לעניין בדיקה מקצועית ובלתי תלויה 2 8סעיף  ד אבי גרובר:”עו

 19 בהקשר של,

 20כן, בהחלט2 אנחנו רוצים אחת ולתמיד לסיים את הבדיקה  גיא קלנר:

 21עדה, אגב העניינית והבלתי תלויה והאובייקטיבית בנושא החלופות2 לצערנו גם במסגרת הו

 22פעם אחר פעם אני מקבל באופן אישי האמירה של פניות תושבים ותלונות תושבים וכיו"ב, 

 23 וגם חבריי תלונות על פעילות שהיא כאילו שלא מהעניין ופגיעה באינטרסים וכיו"ב2 
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 1מבקשים לבדוק חלופות שכבר הצבענו עליהם ברמה העקרונית,  461.אנחנו מחודש מרץ 

 2שקשורה באור השחר ואחת בנוה מגן ונוספות, חלופות אמיתיות נתנו להם שמות2 אחת 

 3שאנחנו מאמינים בהם, לא פוילישטיק, רוצים לבדוק אותם2 עד היום לא קיבלנו את 

 4ההזדמנות לראות מסד נתונים אמיתי, כמה כסף עולה החלופה הזאת, על איזה ציר זמן זה 

 5ולהשאיר את  63ולא עם כיתות  .6עם יכול לקרות2 האם באור השחר אפשר להסתדר 

 6המבנה כפי שהוא ולהתייחס לזה כפתרון לכמה שנים הקרובות עד הפתרון ההמשכי וכו'2 

 7אנחנו רוצים באמת להוריד את הדבר הזה מסדר היום לכאן או לכאן עם הצעה מסודרת, 

 8ולכן אני חושב שכרגע הדיון הגיע למקומות לא טובים בהקשר ביחד איתך גם בהקשר הזה2 

 9של חורשת העמל2 אתה גם עתרת כנגד ההחלטה של הועדה המקומית, השחר,  של אור

 10ואני חושב שכרגע המוצא המשלים החלטה שגויה בעיניי, אבל החלטת לעשות את זה2 

 11לסיטואציה הזו לעשות את הבדיקה2 מחלקת הנדסה במצב בלתי אפשרי שהם קרועים בין 

 12לקחת גורם  נו לעשות את הבדיקה2העירוני לבין הבקשה שלהיותם בסוף עובדי המנגנון 

 13לתקצב את העניין , what everמקצועי בלתי תלוי, לקצוב אותו בזמן חודש, חודש וחצי, 

 14 הזה, לשים את החלופות של השולחן, לקבל תשובות2 מציע,

 15 אבל אין לנו תקציב איך לתקצב את זה2  דוברת:

 16 רגע2 מציע, גיא קלנר:

 17 אין לנו תקציב2  דוברת:

 18 יש לנו תקציב2  גיא קלנר:

 19 מיליון2  6,9מיליון2 הרי אישרנו  6,9 ד עידן למדן:”עו

 20 למה אין מידע? דוברת:

 21שנייה, תנו לי לסיים רגע2 אני מסתדר2 יש לנו תקציב ליועצים גם  גיא קלנר:

 22במחלקה המשפטית, גם במחלקת הנדסה2 אני חושב שגם ראש העיר יש לו לא מעט יועצים 

 23מצאו תקציב ליועץ כזה או אחר, ברמה של כמה אלפי שקלים בתחומים שונים בלשכתו, י

 24לא מדובר על משהו רציני מדי2 זה שווה כל שקל, זו השקעה שיעשה את הבדיקה הזו2 
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 1מהלופ אחד הדיונים הכי קשים שאנחנו נמצאים בתוכם כרגע לטובת כולנו2 ולכן שתוציא 

 2דסת לא תדע מה לעשות אני מציע לקבל החלטה שתנחה, שזה לא יהיה פופוליטי שהמהנ

 3עם הדבר הזה ולא יו"ר הועדה לתכנון ובניה2 הצעת החלטה של מועצת העיר שרואה 

 4ומנחה אותם לשכור את היועץ הזה2  בנושא הזה נושא חשוב לקידום מקבלת החלטה

 5 תודה2 

 6 טל, רוצה להגיד משהו? ד אבי גרובר:”עו

 7 הוצג היטב2 טל עזגד:

 8 הוצג היטב2 ד אבי גרובר:”עו

 9 אני רוצה להגיד משהו2 איריס קלקא: ר”ד

 10 בבקשה2 ד אבי גרובר:”עו

 11לא צריך ללכת רחוק, אפשר לראות מה קורה בתל אביב  ר איריס קלקא:”ד

 12ובמקומות אחרים2 פשוט לגשת לנושא הזה עם ראש פתוח כי פה כל הזמן אנחנו חיפשנו 

 13ומי שניגש לתל ה, כיתות וכו' לפי הז 63איזה שהם שטחים שהם גדולים דיים כדי להכיל 

 14אביב ועושה סיור ואפילו סתם מביקור אקראי שלי, כמה מאיתנו גדלו בתל אביב, המקום 

 15ביקורי העתים הולך להיות עכשיו בית ספר מתחם שרונה שהוא יכלול שהיה מרכז קהילתי 

 16זה קל מאוד להרוס, כלומר המבנה הזה רק לפני שבועיים או  בית ספר ומרכז קהילתי2

 17 ראיתי אותו עומד על תלו והוא הולך,  כמה שבועות

 18 איפה, בשרונה? דובר:

 19 זה חדש, לא? דוברת:

 20 זה ליד עירוני א'2  ר איריס קלקא:”ד

 21 )מדברים ביחד(

 22 איפה שבנין מפעל הפיס2 ר איריס קלקא:”ד
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 1 אתה מדבר על השוק הסיטונאי, היא מדברת על,  גיא קלנר:

 2 ביכורי העתים2  דובר:

 3 ם2 ביכורי העתי גיא קלנר:

 4 מה, אני לא מבינה מה את אומרת2  נורית אבנר:

 5 )מדברים ביחד(

 6 למה אתם מפריעים לה? כל הזמן מפריעים2  דובר:

 7בכל אופן הכוונה היא שבמסגרת המנדט שאנחנו, כן, קולי קטן2  ר איריס קלקא:”ד

 8מקווה שניתן, אני חושבת שצריך להיות עם ראש פתוח מעבר לקוביה הזאת שבה אני 

 9 דרך הפריזמה הזאת ועל איזה מבנים ציבוריים יש,  הסתכלנו

 10אני מאוד מתחבר למה שאת אומרת2 מאז שהתחלנו את  ד אבי גרובר:”עו

 11הנוסף ברובע הדר, אין נושא שנדון הקדנציה הזאת הנושא של מיקום בית הספר היסודי 

 12ת של פה נתונים, אנשים כבר מתחילים להכיר ברמת השמוהצגתי פה במועצה באותו אופן2 

 13 כל הילדים שהולכים לעלות בשש שנים הקרובות בכיתה א' באיזה בית ספר2 טחנו את זה

 14 ברמות, וגיא ישב בישיבות וישב עם אנשי המקצוע וקיבל את כל התשובות2

 15 תשובה לא נכונה2  ד עידן למדן:”עו

 16 ממש לא נכון2  גיא קלנר:

 17 לא נכון2  ד עידן למדן:”עו

 18 )מדברים ביחד(

 19 יע את השותפה שלך2 תרג גיא קלנר:

 20 אני מדבר עכשיו ואתה תכבד אותי2 ד אבי גרובר:”עו



 40-3666868חברת איגמי,                                                                                                                                   

 עיריית רמת השרון

 02.2.463מיום  06פרטיכל מליאה מן המניין מס' 

 

 80 

 1 תרגיע את השותפה שלך2 תגיד דברים נכונים2 גיא קלנר:

 2 אני אומר דברים נכונים2 ד אבי גרובר:”עו

 3 אתה לא אומר דברים נכונים2  גיא קלנר:

 4 אני אומר דברים נכונים2  ד אבי גרובר:”עו

 5 )מדברים ביחד(

 6 אתה מתעצבן וכשאתה נתקל במציאות אתה,  רובר:ד אבי ג”עו

 7מנרטיב שאתה חלק כבר אני נתקל במציאות ואני, אני מבין שזה  גיא קלנר:

 8 אז אני מתעצבן2רוצה להנחיל2 אני מתעצבן כשאתה משקר2 

 9 ואתה לא נותן לדבר2  ד אבי גרובר:”עו

 10 זהו2 גיא קלנר:

 11 תת גם לאחרים,ואתה לא נותן לדבר ואתה תלמד ל ד אבי גרובר:”עו

 12 זה מה שאתה חייב2 אתה חייב להפסיק לסלף את העובדות2  גיא קלנר:

 13 אתה, אני אהיה עדין, לא מדייק2 ד אבי גרובר:”עו

 14 אתה לא? גיא קלנר:

 15 מדייק2 קיבלתם תשובות, ד אבי גרובר:”עו

 16 אני לא מדייק? גיא קלנר:

 17 אתם לא מוכנים לקבל כעיקרון את הפתרון, ד אבי גרובר:”עו

 18 שהציגו לנו בנושא החלופות, תראה לנו את נייר העבודה יא קלנר:ג

 19 אתה מוזמן להיכנס לפייסבוק,  ד אבי גרובר:”עו
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 1 תראה2 תראה בבקשה, אדוני2 גיא קלנר:

 2 אתה מוזמן להיכנס לפייסבוק שלי,  ד אבי גרובר:”עו

 3 )מדברים ביחד(

 4 תראה נייר חלופות2 לא היה כי אין כזה2 אין כזה2 גיא קלנר:

 5 אתה לא תהיה מוכן לבוא ולהגיד, ד אבי גרובר:”עו

 6 אתה טועה2 גיא קלנר:

 7 זאת האמת2 ד אבי גרובר:”עו

 8 אתה טועה2 גיא קלנר:

 9 אוקי2 נראה2 ד אבי גרובר:”עו

 10 אתה טועה2 גיא קלנר:

 11 עכשיו אתה רוצה לעשות פה עוד יועץ? אתה צריך לבוא,  ד אבי גרובר:”עו

 12 ך יש כסף ולעניין הזה אין כסף? תגיד, לכל היועצים של גיא קלנר:

 13 וליחסי הציבור שלך יש כסף? דוברת:

 14 אז בבקשה, אז בוא נעשה עוד יועץ2 אז בוא נעשה עוד יועץ2  גיא קלנר:

 15 לקבל,אתה אבל לעולם לא תהיה מוכן  ד אבי גרובר:”עו

 16 אני אומר לך שאתה טועה2 אתה טועה2 גיא קלנר:

 17ה שאתה, על העץ שטיפסת עליו אתה עמדה שאומרת הפוך ממ ד אבי גרובר:”עו

 18 איך לרדת מהעץ2 לא יודע

 19 אני מנסה להוריד אותך שנה מהעץ הזה2 אבי, אתה על עץ2  גיא קלנר:
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 1 )מדברים ביחד(

 2דן לא רצה את ייעקב לא רוצה את זה, דברת לא רצתה את זה, ע גיא קלנר:

 3 רק אתה רוצה2זה2 

 4 )מדברים ביחד(

 5מקצועי עכשיו2 הוא לא, אין פה בסיס מקצועי  הדיון הוא לא דיון עירית אלמוג:

 6 לדיון2 אנחנו לא דנים קונקרטית, 

 7 לא, לא נקיים גם עכשיו דיון כן או לא2 ד אבי גרובר:”עו

 8להקצות משאבים ליועץ חיצוני בלתי השאלה היא האם רוצים  עירית אלמוג:

 9על הדברים  ולבדוק אתתלוי, שלא שמע, שלא ראה, שרואה דף לבן ומוכן להתחיל מחדש 

 10 כל חלופותיהם הרבות שנוצרו ואולי כאלה שעוד לא נוצרו2

 11 ומה רע בזה? גיא קלנר:

 12 אנחנו לא אמרנו, עירית אלמוג:

 13 אוקי2 נהדר2 גיא קלנר:

 14לא אמרתי שרע2 אני אומרת צריך שהמועצה תחליט שהיא  עירית אלמוג:

 15 מקצה,

 16 נו, זאת ההצעה2 ד עידן למדן:”עו

 17 644אלף שקל, זה עולה  4.מה זה המשאבים? זה עולה עכשיו  ד אבי גרובר:”עו

 18 מיליון שקל? אלף שקל? זה עולה 

 19 644אבי, זה איכות החיים של תושבים2 זה מצדיק כל סכום, גם  :)מהקהל( יפה

 20 אלף שקל כי הנזק,

 21 )מדברים ביחד(
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 1אני בטוח שתושבי מורשה משתוקקים עכשיו לבית ספר דתי נוסף  ד אבי גרובר:”עו

 2אני בטוח שהם משתוקקים לזה ואני בטוח שהקבוצה שיושבת פה תעזור לך במורשה2 

 3 ותילחם, 

 4 מה ההבדל?  דובר:

 5 )מדברים ביחד(

 6יש לך ממלכתי דתי2 יש לך פופוליזם בשקל2 פופוליזם בשקל2  גיא קלנר:

 7 ממלכתי דתי2

 8 )מדברים ביחד(

 9וד לצערי הרב אני מתנצל אבל אני עיש לי שאלה אינפורמטיבית2  טל עזגד:

 10דבר הזה נמצא באיזשהו הליך משפטי, פעם פונה ליועץ המשפטי2 האם לאור העובדה שה

 11בנושא הזה,  הגישו עתירה מועצה, נורית אבנר ורות גרונסקי קרי ראש העיר ושתי חברות

 12 האם אנחנו בכלל יכולים לדון על העניין הזה?

 13ום לאשר את ההיתר2 אין לזה שהעתירה היא על בקשה  ד מיכה בלום:”עו

 14 התייחסות כרגע בועדת הערר לגבי החלופות2

 15 להיפך, זה ישלים את הדיון2 ד אבי גרובר:”עו

 16כמי שהגיש את זה אני לא מפחד מבדיקה2 אז בואו נתקדם, אבי,  דובר:

 17 על מה הרעש? 

 18שביום חמישי בארבע אתם  אני רק אומר עוד פעם הכלי הזה ד אבי גרובר:”עו

 19 ה לסדר שעכשיו אני בלי לדעת,ם מעיפים הצעמעיפים הצעה לסדר או בשתיים, את

 20 אתה העפת הצעות לסדר היום על תב"רים2 טל עזגד:

 21 )מדברים ביחד(
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 1 מה ביקשנו? לבצע בדיקה2 דובר:

 2 אני לא אומר לך לא2 ד אבי גרובר:”עו

 3 אז קדימה2 דובר:

 4אני עונה לך שעכשיו לתת איזשהו צ'ק פתוח זה קצת לא עובד  ד אבי גרובר:”עו

 5 ככה2

 6 גיד שהיא עושה בדיקה, נחזור2מה זה צ'ק פתוח? שהמהנדסת ת בר:דו

 7 אני, עוד פעם, אנחנו נשב פה, אני אשב עם המהנדסת,  ד אבי גרובר:”עו

 8 )מדברים ביחד(

 9נשב עם המהנדסת ואנחנו נבחן, עוד פעם יחד עם המנכ"לית,  ד אבי גרובר:”עו

 10 , דעלא יואנחנו נשתף אתכם גם בהחלטה2 אנחנו נחפש מישהו, 

 11 לא, אתה אל תחפש מישהו מוטה2   דובר:

 12אתה חצוף2 אתה בן אדם חצוף ואני לא אענה לך, אתה חצוף2  ד אבי גרובר:”עו

 13הייתי יכול לענות לך עכשיו יפה מאוד, ואני לא אענה לך2 עלה לנו הרבה כסף חלק 

 14 מהדברים שעשית2 

 15גיש יש מספר הצעות של יום חמישי אני רציתי להאז לגבי העניין  ר איריס קלקא:”ד

 16 לפני חודש וחודשיים ומשום מה הם לא הגיעו לשולחננו היום2שאני העברתי 

 17אפשר לסיים את הנושא הזה רגע, איריס? את הנושא שאנחנו  גיא קלנר:

 18 דנים בו כרגע?

 19 לא, היה רגע של איזה פאוזה2  ר איריס קלקא:”ד

 20 )מדברים ביחד(
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 1 ם ככה יועץ2איך לוקחי לא יודעאני  ד אבי גרובר:”עו

 2ככל מה זה איך לוקחים ככה יועץ? אבי, אתה מעביר פה יועצים  גיא קלנר:

 3שאתה רוצה2 העברת את לבנת נזרי, אף אחד לא דיבר על הכסף שלה2 תמי שכטר העברת, 

 4 אף אחד לא אמר כמה היא עולה2 

 5 )מדברים ביחד(

 6 פתאום כמה זה עולה זה הפך להיות אישיו2 גיא קלנר:

 7 ()מדברים ביחד

 8 מי בעד? תודה רבה2 עבר2 הלאה, סעיף הבא2 ד אבי גרובר:”עו

 9 )מדברים ביחד(

 10כמו שהושקע עד כה, כרגע, בנושא אחד שזה חורשת העמל בכל  ד עידן למדן:”עו

 11 הפיתוח, לצורך זה תשלם ליועץ אחר2 זה הכול, לא יותר, לא פחות2

 12 

 13עזגד וגיא קלנר  ההצעה לסדר של עידן למדן, טלהוחלט לאשר פה אחד את  החלטה:

 14  2.2.4.מיום 

 15 

 16 262.2.463  הצעה לסדר של עידן למדן וגיא קלנר מיום 0

 17 

 18 גיל הזהב2 מי רוצה להציג את זה?מינהל תוספת רווחה ב 0סעיף  ד אבי גרובר:”עו

 19טוב, היינו בדיון התקציב האחרון, ובדיון אני אציג את זה2  ד עידן למדן:”עו

 20ו מתוך באמת איזושהי גישה של ללכת עם הרציונל של התקציב האחרון בסופו של דבר באנ
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 1לקדם את החינוך, ובין השאר עלה נושא הרווחה2 ביקשנו לחכות עם נושא הרווחה, אבל זה 

 as is 2 2עבר בסופו של דבר 

 3סתם לצורך העניין ידוע לנו שיש מספר פרויקטים שמזה שנים מעוכבים במחלקת הרווחה2 

 4אזור בית ספר ו', בולט במיוחד או קשור במיוחד ל-ת ה'לדוגמא מתן פתרון של מועדוניו

 5אורנים ואין להם את הפתרון, הפתרון הוא עד ד'2 הרבה שנים הפתרונות הללו מתעכבים, 

 6 לכן סברנו שנכון יהיה ההגדלה הזאת בעיקר כדי שהיא תגיע לפעולות,

 7אבל איך מתקציב שלא אישרת אתה הולך להגדיל אותו בכלל?  רות גרונסקי:

 8 ני לא מבינה את ההיגיון2 א

 9 יש דווקא יתרה שאפשר להגדיל בה2 יש יתרה2  גיא קלנר:

 10 )מדברים ביחד(

 11 אני עוד לא סיימתי להציג2 ד עידן למדן:”עו

 12התקציב של הרווחה תואם את מה שכתבנו בספר התקציב2  ד אבי גרובר:”עו

 13 ץ2כשאתה בא ואומר, חבר'ה, או שתסגרו את הדלת או שתהיו שם בשקט בחו

 14 אבל הרעש הוא בפנים2  דובר:

 15כשאתה בא ומציע שאנחנו נוסיף למינהל שירותי הקהילה  ד אבי גרובר:”עו

 16אלף שקל אתה גם צריך להגיד באיזה סעיפים אחרים בספר זה  544לאזרחים ותיקים 

 17 יורד2 

 18 )מדברים ביחד(

 19 שקל צפי הכנסות2  מיליון 00.יש לך  גיא קלנר:

 20 )מדברים ביחד(

 21 אתה חי בעולם מדומה2 רובר:ד אבי ג”עו
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 1אני חושב שאתה חי בעולם מדומה, אדוני ראש העירייה, וכדאי  גיא קלנר:

 2 שתנחת לקרקע2 

 3 אני בקרקע2 ד אבי גרובר:”עו

 4 מיליון שקל לא צבועים, 8-יש לך יתרה של למעלה מ גיא קלנר:

 5 אין שום יתרה2 ד אבי גרובר:”עו

 6 ואנחנו מבקשים מיליון2 גיא קלנר:

 7 כל הכסף, בי גרובר:ד א”עו

 8 לא, כי לא אושר לך התקציב2 זה בדיוק העניין2 גיא קלנר:

 9 )מדברים ביחד(

 10אתה צריך להגיד מה מהדברים האחרים אני מוריד2 אתה חי  ד אבי גרובר:”עו

 11 בעולם איזה כיף, אני רק מחלק את הכסף,

 12 )מדברים ביחד(

 13אנחנו אישרנו בזמנו, למעשה הסתיימה בעודף ו 461.היות ששנת  ד עידן למדן:”עו

 14כשהיה עדכון התקציב לא אישרנו את כל עדכוני התקציב, ולכן יש לך את הכסף הזה 

 15שמצוי2 גם בתקציבים שלא אושרו הכסף הזה מצוי2 ואני אזכיר לך, אדוני ראש העיר, 

 16הגם שהוא לא  שהצבעת על תקציב כשאמרת שפתרון הצהרונים מצוי בתוך סעיפי התקציב

 17יכול לנייד מכאן ומשם2 לפיכך אהה נמצא פה היום במצב שאנחנו  הופיע שמה שאתה

 18אומרים יש היום את היכולת לתת את המענה הזה, לסדר אותו2 מינהל גיל הזהב לא עודכן 

 19תוספות וכנ"ל הרווחה2 ניתנה איזושהי תוספת במשך הרבה מאוד שנים, לא נתנו לו 

 20ר וזה גם מכובד בעינינו2 ולכן שבעיקרה הלכה באמת על לוגיסטיקה וכוח אדם, זה בסד

 21זה הצענו להוסיף פה את החצי מיליון והחצי מיליון לעדכן לפי הסכומים שפירטנו בהצעה2 

 22 התוצר שמתעדכן והכסף הזה מצוי לך ברזרבה וביכולת לנייד לשם כספים2
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 1 גידי, אתה יכול להתייחס איך זה עובד ככה הקטע הזה? ד אבי גרובר:”עו

 2וביררתי במשרד הפנים איך זה עובד, אם זה אפשרי, כי המשכתי  גידי טביב:

 3 461.יש פה איזשהו לגופו של עניין אני מבין שרוצים לאשר את מספרי התקציב של 

 4 בשינויים מסוימים2

 5 )מדברים ביחד(

 6גם לגבי הפעם הקודמת עם החינוך, כמו גם עם הרווחה, משרד  גידי טביב:

 7בר הזה2 הם באים ומדגישים שגם בדחיית ביררתי איתו, הם לא מאשרים את הדהפנים 

 8תקציב צריך להסביר למה דוחים את ספר התקציב2 ולכן הם לא מוכנים לאשר את 

 9 61ואומרים בואו ניקח את  463.-הפורמט הזה, זאת אומרת שדוחים את הצעת התקציב ל

 10 ונעשה את השינויים האלה2 לכן הדרך כפי שאני מבין היא להביא את זה, 

 11 גידי, אני אסביר מה הדרך,  ובר:ד אבי גר”עו

 12 בדרך הפרוצדוראלית, אחרת הם לא יאשרו2 לועדת כספים  גידי טביב:

 13 אני מתכוון,  ד אבי גרובר:”עו

 14 הנה, הוא נתן תשובה2 דוברת:

 15אני רוצה לסכם את זה מה אנחנו הולכים לעשות, בכל זאת אני  ד אבי גרובר:”עו

 16בנושא של תקציב הפיתוח, אני ביקשתי  עליתםלאור בעיקר מה שהמוביל את העניין הזה2 

 17 6-חודשים ול 8-את הדבר הבא: להכין צפי של הכנסות לממנכ"לית העירייה לעשות 

 18 2 זה אחד2חודשים בפיתוח

 19חודשים כדי  6-חודשים ול 8-בנושא הזה עם צפי לכבר במילא אנחנו מתכנסים שתיים, אם 

 20ו את התב"רים לפחות בפורמט הזה שנוכל לאשר תב"רים ולצאת, אני מקווה שאז תאשר

 21כדי לאשר את חודשים, אנחנו גם באותה הזדמנות שועדת הכספים תתכנס  6-ו 8של 

 22תוכנית הפיתוח הזאת, אני התכוונתי לבקש מכם אם יש לכם הצעות, רעיונות, חלופות, 

 23 אני מוכן לשקול אותם2 
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 1לך את זה, אתה צריך  אבל כל דבר כזה צריך לבוא מסודר2 ופה, גיא, סליחה שאני אומר

 2כולם כרגע צבועים למשהו2 אפילו הסעיף של  ₪מיליון  0.0,004כל את הקטע הזה2 להבין 

 3אם אתה רוצה להיות יועץ סביבה,  המיליון שקל זה כתוצאה מהנחיות שישהרזרבה של 

 4פנים2 כל הכסף כרגע צבוע2 כל שקל פה ברמת העקרון הוא פרי של הנחיות של משרד ה

 5ועל בסיס זה ישבנו וארגנו תקציב2  המחלקות והאגפים ומול כל גופי העירייה2עבודה מול 

 6חצי מיליון שקל, עכשיו כשאתה בא ואומר אני רוצה להוסיף מעבר למה שמופיע פה בספר 

 7כדת זה לא, אין כזה שאפשר לעשות את זה2 אני לא אומר לך ש יכול להיותשעוד פעם 

 8ך לשבת ולעשות עבודה שבה מוציאים מקורות לא יתווסף חצי מיליון, אבל צרידיבר, 

 9להגיד עכשיו בוא אחרים מתוך התקציב וצריך לראות שגם המקורות האלה יש להם רוב2 

 10ניתן עוד חצי מיליון, סבבה, ואחרי זה אתה לא מסוגל להעביר את הדברים האחרים2 זאת 

 11 חוכמה קטנה מאוד2 הדיון הזה אנחנו נראה בדיוק,

 12שלא אתה עושה עם כספי הרזרבה שהיה לך בגביה עודפת מה  ד עידן למדן:”עו

 13 ? 461.ניצלת בשנת 

 14 ,463.אבל זה לא עובד ככה2 התקציב של  ד אבי גרובר:”עו

 15  אם אתה מעוניין לראות מאיזה סעיפים תקציביים,ב' -ו ד עידן למדן:”עו

 16 )מדברים ביחד(

 17 אנחנו אומרים שלנו חשוב,  ד עידן למדן:”עו

 18תה עוד בגרעון2 קודם כל עוד לא גמרת את הגרעון בתקציב א ד אבי גרובר:”עו

 19 שנים שעברו, אז היתרה שלך סוגרת את הגרעון2השוטף ב

 20 יהיה לנו גם דו"ח ביצוע בסוף מרץ, נכון? דוברת:

 21כשנתבקש עדכון תקציב  לא אישרנו את עדכון התקציב במלואו2 ד עידן למדן:”עו

 22 ,אישרנו

 23 שהייתה2 אישרנו חצי מתוך היתרה גיא קלנר:
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 1 מיליון שקל השארנו בצד2 0-קרוב ל ד עידן למדן:”עו

 2כשאנחנו נראה את התוצאות הסופיות בעוד חודשיים נכון, ועדיין  גידי טביב:

 3בתקציב הרגיל2 , העודפים משנה מסוימת הולכים לכיסוי גרעון נצבר 461.-או משהו כזה ל

 4אז אפשר לקחת את העודף הזה  יום אחד כשנגמור אותו נעבור לעודף נצבר בתקציב הרגיל,

 5 ולתקצב אותו, כמו שעידן אומר 

 6מיליון שקל? אם היינו  6-אז איך ביקשתם עדכוני תקציב ב גיא קלנר:

 7 היית גומר הכול2את הכול מאשרים 

 8 4612.בסוף  21 1 גידי טביב:

 9 איך ביקשתם אז עדכונים על הכול?  גיא קלנר:

 10 יה פחות או יותר, אני אומר אתה תראה שאנחנו נה גידי טביב:

 11 אבל לא אושר חצי2 ד עידן למדן:”עו

 12 5כשאני אומר שאם נסיים בעודף אני לא מתכוון לעודף של  גידי טביב:

 13מיליון, אלא עודף קל נגיד של חצי מיליון, אני מקווה2 ואז במענה לשאלה של עידן זה הולך 

 14 לכיסוי גרעון, 

 15 אם אני זוכר נכון, ד אבי גרובר:”עו

 16 שנצבר בתקציב הרגיל2 גידי טביב:

 17מה נעשה עם הכסף של עדכוני התקציב שלא אושר? איפה הוא  ד עידן למדן:”עו

 18 נמצא?

 19 , כשיהיו תוצאות סופיות,461.-הוא נמצא ב גידי טביב:

 20אז לא היה לך אבל אם היינו צובעים את זה אז כשזה עלה לדיון  גיא קלנר:

 21 להשלים את זה2
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 1 )מדברים ביחד(

 2קודם כל כסף יצא על חלק מהדברים, זה שלא אישרתם זה לא  ד אבי גרובר:”עו

 3 אומר שהכסף לא יצא2

 4 לא הבנתי2 לא אושר כסף והוצאת אותו? גיא קלנר:

 5 לא אושר והוצא? ד עידן למדן:”עו

 6 חלק מהכסף יצא2 ד אבי גרובר:”עו

 7 מה זה יצא? גיא קלנר:

 8 איזה מילה לא הבנת? ד אבי גרובר:”עו

 9 עדכוני תקציב אם אתה יכול להוציא כסף,אז למה הבאת  גיא קלנר:

 10 לא אישרתם והוצאנו אז ככה זה נשמע2  טל עזגד:

 11 לא ככה זה נשמע, עבודה שוטפת של עירייה בחלק מהסעיפים, ד אבי גרובר:”עו

 12 אז למה אתה מאשר תקציב אם אתה מוציא אותו ממילא? גיא קלנר:

 13דו בכל השנים, במהלך עובדים, ככה עבכי ככה עובדים2 ככה  ד אבי גרובר:”עו

 14 השנים מביאים עדכוני תקציב ומסדרים את זה2

 15 אז בלי אישור יצא הכסף2  ד עידן למדן:”עו

 16, עוד פעם, חלקאתם לא רוצים לאשר, אתם מתכחשים ל ד אבי גרובר:”עו

 17 מהמציאות,

 18אפשר רק להזכיר שגם בלי אישור נכנס כסף2 זאת אומרת אם  גידי טביב:

 19 לאכיפה וכו' ונכנסו כספים,  עשינו פעולות שקשורות

 20 עכשיו סגן ראש העיר רוצה לחתוך לך קצת, טל עזגד:
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 1 למשל היה שם דוגמא מסוימת, ד אבי גרובר:”עו

 2 עכשיו הוא רוצה לחתוך לך את ההכנסות2 טל עזגד:

 3 עידן, אני אזכיר לך2  ד אבי גרובר:”עו

 4 )מדברים ביחד(

 5עניין הסייעות שהתווספו במהלך  עזוב שנייה את ,אני אזכיר לך ד אבי גרובר:”עו

 6השנה, אבל עזוב את זה שנייה2 היה עניין למשל של כוח אדם שאנחנו קיבלנו החלטה שלפני 

 7להיות עובד עירייה, במשך כמה חודשים הוא בתקופת ניסיון דרך חברת כוח שעובד נכנס 

 8 אדם2 

 9לפעמים יש אותו מיליון שקל שהיה יוצא משכורת במקום שהוא מיד נקלט כעובד ואז 

 10 להוציא אותו, קודם הוא הולך לחברת כוח אדם תקופה מסוימת,  סיפור

 11 כמה כאלה הוצאתם מאז שקלטת, מתוך אלה שקלטתם? טל עזגד:

 12בוא, אנחנו לא נחזור עוד פעם לדיון שהיה2 היה סדר גודל של  ד אבי גרובר:”עו

 13  על המשכורות2ות מיליון שקל, לא הייתה חריגה מהסך הכול הוצאה שהייתה אמורה להי

 14תביא את הסעיף שבו אנחנו מקצצים, סתם לדוגמא תרבות  ד עידן למדן:”עו

 15 תורנית, 

 16הסעיף הזה לא הייתם מוכנים לאשר את זה2 אז זה סוג של  ד אבי גרובר:”עו

 17 הצגה, סבבה2 עשיתם את ההצגה שלכם, הכול בסדר2

 18כסף, אפשר  בעוד הרבה מאוד 463.רצית להעלות בתקציב  ד עידן למדן:”עו

 19 להעביר את הדברים2

 20גם לעשות פה הצגה בנושא של תקציב הרווחה אין לי בעיה  ד אבי גרובר:”עו

 21 2שאנחנו בעד לתת חצי מיליון לרווחהושנעביר מסר 
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 1 אז תעביר את זה עכשיו ותמצא את הפתרונות2 ד עידן למדן:”עו

 2 יכול להצביע, הנושא של מינהל גיל הזהב כרגע אני אישית לא  ד אבי גרובר:”עו

 3 )מדברים ביחד(

 4 למה רווחה כן ומינהל גיל הזהב לא? ד עידן למדן:”עו

 5 במהלך השבוע הבא, ד אבי גרובר:”עו

 6 למה רווחה כן ומינהל גיל הזהב לא? ד עידן למדן:”עו

 7שהנחנו לרווחה תואם את הצעת התקציב אלף שקל  390-כי ה ד אבי גרובר:”עו

 8 בפניכם2

 9 לא קשור2 עכשיו אנחנו מציעים תוספת2 זה  ,הצבענו זה כבר ד עידן למדן:”עו

 10 אבל הגשתם את זה עוד פעם בהצעה שלכם2 ד אבי גרובר:”עו

 11 לא, לא2 אנחנו מדברים על תוספת לזה ולא מה שאושר2 ד עידן למדן:”עו

 12 ,544-מעבר ל ד אבי גרובר:”עו

 13 בוודאי2 ד עידן למדן:”עו

 14 ?544אתה רוצה עוד  ד אבי גרובר:”עו

 15 בוודאי2 ידן למדן:ד ע”עו

 16 )מדברים ביחד(

 17 אם יש פרויקטים שלא מנצלים אז צריך לנצל אותם2 טל עזגד:

 18 הם יצביעו לך שעכשיו יש שמש, ד אבי גרובר:”עו

 19 למה? חצי מיליון הגמלאים זה שמש בחוץ?  גיא קלנר:



 40-3666868חברת איגמי,                                                                                                                                   

 עיריית רמת השרון

 02.2.463מיום  06פרטיכל מליאה מן המניין מס' 

 

 03 

 1 אני אומר לך, ד אבי גרובר:”עו

 2 בד ככה2שזה לא עובד ככה ואנחנו חושבים שזה כן עו גיא קלנר:

 3 )מדברים ביחד(

 4 אנחנו קובעים מדיניות, תצביעו איפה אתם מקצצים2 זה הכול2 גיא קלנר:

 5 אם צריך לקצף, הרי נאמר שהכסף הזה נמצא2  ד עידן למדן:”עו

 6אני מבקש לומר משפט לפני ההצבעה2 תשמעו, רף ההכנסות  גיא קלנר:

 7מיליון2 זה לא משתנה אם  0.0הוא אותם , אני לא מדייק על הסכום, 463.שצפוי לשנת 

 8רף ההוצאות שלה  461.אנחנו הצבענו כרגע נאשר את התקציב או לא נאשר את התקציב2 

 9ישיבה קודמת בהכנסות2  63-ל 61מיליון שקל בפער שבין  6, שוב לא על השקל2 יש 83.היה 

 10 מיליון, תן לי לסיים בבקשה2  5,.הצבענו על חינוך על 

 11ואתה מיליון שקל2  5,.לא יעבור, אני מדבר כרגע על כסף, כן יעבור, הצבענו על חינוך, 

 12מיליון שקל בפער  8מיליון שקל2 כלומר מספרים גדולים, יש עוד  8ביקשת גם את הרווחה 

 213 אנחנו מבקשים עוד מיליון שקל לנושא של חצי 63-ל 61שבין שבין הכנסה להוצאה בפער 

 14 המטה2 מדיניות? זאת המדיניות2 מיליון וחצי מיליון2 מאיפה בדיוק? תעשו את עבודת

 15תרבות  יכול להיותאם צריך למצוא מאיזה סעיף לקצץ, תקצצו2  ד עידן למדן:”עו

 16 משהו אחר2  יכול להיותתורנית, 

 17 מי נגד? אתה נגד? מי בעד? ד אבי גרובר:”עו

 18 כן2 דובר:

 19 אוקי2 מי נמנע? ד אבי גרובר:”עו

 20 אני2 דובר:

 21 ה הזאת? תודה רבה2מי לא משתתף בהצג ד אבי גרובר:”עו
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 1 מי? מי לא משתתף? אתה? ד עידן למדן:”עו

 2 אני לא משתתף למשל בהצגה שלכם2 ד אבי גרובר:”עו

 3 גם אני לא2 מה זה? דוברת:

 4 לא, כשאתה עושה את ההצגות הן נהדרות2  ד עידן למדן:”עו

 5 כשאמרת ליעקב שהוא מציע הצעה לסדר שהיא לא הצעה לסדר, דוברת:

 6 ין שום בעיה, א ד עידן למדן:”עו

 7 ההצעה שלך ממש גאונית2  דוברת:

 8 ההצעה עברה אם אתם בהצגה או לא בהצגה2 ד עידן למדן:”עו

 9 בקלות אפשר למצוא מאיפה מגדילים2  טל עזגד:

 10  עברה ברוב קולות2 2.2.4.ההצעה לסדר של עידן למדן וגיא קלנר מיום  החלטה:

 11עו"ד קלנר,מר גיא אבין, גב' שירה  עזגד,מר טל אסולין, מר אהרון אלמוג : הצביעו בעד

 12 קלקאד"ר איריס למדן, עידן 

 13 אבנר גב' נורית מימוני, מר מרק : הצביעו נגד

 14 רפאל בראלמר : נמנע

 15 גרונסקירות גב' אבי גרובר, עו"ד : צבעהלא משתתף בה

 16 

 17 –וישיבת ההסדר 2  דיווח בנושא חוק העזר "פתיחת בתי עסק וסגירתם" 5

 18 קודמת  בהמשך לישיבה 

 19דיווח בנושא חוק העזר פתיחת בתי עסק וסגירתם וישיבת  ד אבי גרובר:”עו
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 1 ההסבר2 בבקשה מיכה2

 2דיווחים2 ביקשתם דיווחים תקבלו דיווחים2 אחד לגבי בית טוב,  ד מיכה בלום:”עו

 3 בית גוברין הכנסת,

 4 תדבר יותר בקול רם, מיכה2 דוברת:

 5 להנחיית  במחלקת 926.-בתהיו בשקט תשמעו יותר טוב2 היינו  ד מיכה בלום:”עו

 6פרקליטות המדינה, התקיימה ישיבה2 בהתאם תובעים מוסמכי היועץ המשפטי לממשלה ב

 7להנחיית הפרקליטות חל איסור על המשך דיווח והדיווח ייעשה בהתאם להחלטת התובע 

 8 הם כרגע עושים בדיקה נוספת2 לחוק סדר הדין הפלילי2 68בהתאם לסעיף העירוני, 

 9 הפרקליטות? מי, גיא קלנר:

 10 בסופה תתקבל החלטה2 אני מסביר לכם2כן2  ד מיכה בלום:”עו

 11 תסביר2תסביר2  גיא קלנר:

 12אם נפעל או לא נפעל, על ההחלטה הזאת על ידה תתקבל החלטה  ד מיכה בלום:”עו

 13רו לי אין מה לדווח למועצת העיר וכרגע אין לי מעבר לזה מה לדווח כי אמ 2ניתן לערער

 14 בשלב הזה2

 15 מי אמר לא לדווח, דן למדן:ד עי”עו

 16זה את משתף בנושא ה אתה לאהפרקליטות אומרת הפרקליטות2  ד מיכה בלום:”עו

 17 יש לכם בעיה אתם יכולים לפנות,אם 2 שלהם מועצת העיר עד לקבלת החלטה

 18 זה בקשר למה? סליחה, לא הבנתי2 נורית אבנר:

 19 לגבי פינוי הישיבה2 ד מיכה בלום:”עו

 20 עד איפה מעגל הדיווח?ה מדווח על מה שקורה? ראש העיריי גיא קלנר:

 21 לא, לא, לא, גם הוא לא מדווח2 ד מיכה בלום:”עו
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 1 גם הוא לא? גיא קלנר:

 2ישבתי איתו, הסברתי לו, אמרתי  לא2 הוא מדווח בדיוק כמוכם2 ד מיכה בלום:”עו

 3 לו זה המצב2 

 4 אוקי2 גיא קלנר:

 5 פליליים אז הליך פלילי,אל תשכחו, אנחנו נוקטים בהליכים  ד מיכה בלום:”עו

 6 אני רק שואל2 הכול בסדר2 גיא קלנר:

 7לעניין חוקי העזר הליכים אזרחיים הם הליכים אזרחיים2  ד מיכה בלום:”עו

 8המיפוי  ,אכן את המיפויקודם כל עשו, מחלקת רישוי עסקים עשתה  , עשינו,לסגירתם

 9ובעים בשביל גם אנחנו עושים עכשיו, מכניסים את כל הנושא של עסקים לרהסתיים2 

 10תחום של הביג כדי גם אנחנו מחכים גם לדיווח מההנדסה בעניין לדאוג לעתיד מה יהיה2 

 11 להסדיר עתידית את כל הנושא הזה2 

 12אני נפנה לשר הפנים להכניס את זה לחוק העזר שלנו2 לאחר שאנחנו נסיים את זה אנחנו 

 13מסקנה המשפטית שלי חשבתי משפטית הרבה מאוד אם להעביר את זה עוד פעם לפה, ה

 14 החלטה כבר, לנו שעדיף לא להעביר את זה עוד פעם פה כיוון שיש 

 15 כי אז זה כאילו פותח את זה?  גיא קלנר:

 16אנחנו נסיים את כל העבודה ולכן אני מאמין שבחודש הקרוב  ד מיכה בלום:”עו

 17 ואנחנו, 

 18 בלי מועצה נוספת? גיא קלנר:

 19 2 בת הענייןבלי מועצה נוספת2 לטו ד מיכה בלום:”עו

 20 לא, אחלה2  גיא קלנר:

 21 רק לטובת העניין2 ד מיכה בלום:”עו
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 1 רק לטובת העניין2  גיא קלנר:

 2ואני מאמין שבסוף החודש הזה אנחנו נסיים את עבודת  ד מיכה בלום:”עו

 3 הרובעים, 

 4 ,לקבל אבל נעשתה עבודה רצינית, מיפו את כל העסקים, בדקו2 כרגע יש עוד כמה החלטות

 5 מתי יוגש? מתי יוגש למשרד הפנים? למדן:ד עידן ”עו

 6 אמרתי עד חודש, ד מיכה בלום:”עו

 7 לכמה רובעים חילקו את זה, מיכה? נורית אבנר:

 8 לחודש?  3.-עד ה דובר:

 9 אני מאמין, ד מיכה בלום:”עו

 10 אתה יכול להתחייב על זה? דובר:

 11 אני מאמין שכן2 אמרתי את זה, אני מאמין שכן2  ד מיכה בלום:”עו

 12 תודה, מיכה2  אבי גרובר:ד ”עו

 13 , מיכה, לכמה רובעים נורית אבנר:

 14 ברור מספיק2  ד אבי גרובר:”עו

 15 לכמה עסקים החוק הזה הוא רלוונטי,  אהרון אלמוג אסולין:

 16 גםאנחנו  לכן אמרתישאלה טובה דרך אגב2 תראה, החוק,  ד מיכה בלום:”עו

 17בגדול לפי מה ה עסקים יהיו2 לא יודעים כמדואגים לעתיד, דהיינו אזורים שאנחנו עוד 

 18תתקבל פה החלטה לגבי רובעים, לגבי החלוקה של עסקים בערך  65-שאני רואה מדובר ב

 19 מסגרת העסקים אין לנו בעיה בישוב2העסקים האלה2 

 20 תודה2 ד אבי גרובר:”עו
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 1זה יצר איזה שיבוש אני רוצה להעיר משהו שבעצם החוק עזר  ר איריס קלקא:”ד

 2ות את זה להצעת סדר בעניין הזה2 ההגדרות של בית עסק לעומת פעם כשביקשתי להעל

 3הן אחת כוללת בתוכה את השנייה והן צריכות להיות נפרדות בית אוכל לעומת בית קפה 

 4, כאשר בנפרד יש בית אוכל שזה מקום שבו בבית עסק מוגדר למשל קיוסק ומזנוןלגמרי2 

 5 בתי אוכל2 מוכרים בו דברי אוכל, כך שממילא בית עסק גם כולל 

 6לא, זה עניין של, אני לא רוצה לתת פה עכשיו תשובה לא  ד מיכה בלום:”עו

 7 מוסמכת אבל, 

 8גשי יאת רוצה, תחבר'ה, אנחנו לא נכנסים עכשיו לדיון בתקנות2  ד אבי גרובר:”עו

 9 אליו ותעירי לו בנפרד2 יאללה, בואו, זה לא קשור לעדכון שהיה2 

 10 כי אחר כך, ר איריס קלקא:”ד

 11וזה2 אם  איריס, איריס, איריס, אנחנו לא מקיימים עכשיו דיון אבי גרובר: ד”עו

 12 יש לך הערות את מוזמנת להגיע למיכה ולדבר איתו2 

 13 דברי איתו אישית2 רות גרונסקי:

 14 אוקי2 תודה מיכה2 ד אבי גרובר:”עו

 15 

 16 2  אישור יוסי מילר כפקח רב תכליתי במחלקת הפיקוח6

 17היום, אישור יוסי מילר כפקח רב תכליתי במחלקת  בסדר 6סעיף  ד אבי גרובר:”עו

 18 הפיקוח2 יש עוד משהו שצריך להגיד חוץ מזה?

 19 לא, רק לאשר2 דוברת:

 20 או משהו כזה?יש איזושהי תעודת זהות שצריך להגיד  ד אבי גרובר:”עו

 21 מה זה רב תכליתי? ר איריס קלקא:”ד
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 1 מה זה רב תכליתי? ד אבי גרובר:”עו

 2לעשות את כל עבודות הפיקוח כפי שהוא הוכשר שהוא יכול  שירלי פאר:

 3 ועפ"י, 

 4 איכות הסביבה זה התמחות נוספת2  רות גרונסקי:

 5פקח איכות סביבה זה פקח  התמחות נוספת, זה קורס ייעודי2 שירלי פאר:

 6שצריך להישלח להסמכה2 אבל בינתיים הוא התחיל לעבוד לפני שבוע, שבועיים, אם לא 

 7 אז תסמיכו אותו2לעשות כלום2 יסמיכו אותו הוא לא יכול 

 8 הלאה2 מי בעד? פה אחד2 תודה רבה2  ד אבי גרובר:”עו

 9 יוסי מילר אושר כפקח רב תכליתי במחלקת הפיקוח הוחלט פה אחד לאשר את  החלטה:

 10 

 211  אישור איתי קפלינסקי כמורשה חתימה בבית הספר עבודה צומח במקומה 1

 12  של ליאה הלר

 13בבית ספר ור איתי קפלינסקי כמורשה חתימה איש, 1סעיף  ד אבי גרובר:”עו

 14 במקומה של ליאה הלר2 מי בעד? פה אחד2 תודה רבה2עבודה צומח 

 15 למה הוא החליף אותה שמה? גיא קלנר:

 16 הם ביקשו להחליף, מחליפים2 הוא גם יו"ר שמה2 ד אבי גרובר:”עו

 17ודה איתי קפלינסקי כמורשה חתימה בבית הספר עבהוחלט לאשר פה אחד את  החלטה:

 18 צומח במקומה של ליאה הלר 

 19 

 220  אישור הסכם שכירות עם "חב' דואר ישראל בע"מ" בפטור ממכרז למטרת 3
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 1 שנים 8לתקופה בת  618חלקה  6599גוש  5.הפעלת סניף דואר ברח' ויצמן 

 2בפטור ממכרז אישור הסכם שכירות עם חב' דואר ישראל  ד אבי גרובר:”עו

 3 שנים2  8לתקופה בת  5. למטרת הפעלת סניף דואר ברח' ויצמן

 4 הם רוצים לחדש עם זכיין חדש2  שירלי פאר:

 5 היא עדיין בעלת, מדובר על חברה ש עינב בן יעקב:

 6 חברה ממשלתית2 דובר:

 7 לא בדיוק ממשלתית,  עינב בן יעקב:

 8 ציבורית2 שירלי פאר:

 9היינו צריכים לבדוק עם חב' דואר ישראל בקיצור, כולם מכירים2  עינב בן יעקב:

 10רד הפנים האם אנחנו צריכים מכרז או לא2 המחלקה המשפטית של משרד הפנים מש

 11בדקה את הנושא2 היועץ המשפטי כתב חוות דעת, צירפנו לכם2 למעשה ההסכם שהתחיל 

 12שנים לפחות2 חב'  8, אנחנו מבקשים להאריך בתקופה של 461.הסתיים בדצמבר  468.-ב

 13 וזהו2עיל את הדואר בעצמה2 הדואר מתחייבת ככל והיא לא תמצא זכיין, להפ

 14 2 זו ההגדרה עפ"י חוק חברה ממשלתית שמספקת שירותי ציבור2 שירלי פאר:

 15ואנחנו שמחים שגם במערבית ימשיך לפעול סניף הדואר על מנת  ד אבי גרובר:”עו

 16 לתת שירות לתושבי רמת השרון2

 17 שירות מלא או רק חבילות? דובר:

 18 שירות מלא לפי ההסכם2  שירלי פאר:

 19 השירות הוא מלא או רק קבלת חבילות, בר:דו

 20 השירות הוא מלא? דובר:
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 1לשיטתם אנחנו לא יכולים להחליט עבור הדואר2 הדואר למעשה  עינב בן יעקב:

 2 המקום הזה לא רווחי, הם רצו לסגור אותו2 

 3 )מדברים ביחד(

 4חבר'ה בואו, הסניף ממשיך לעבוד2 אנחנו כמה שאפשר יותר  ד אבי גרובר:”עו

 5 ם מן הסתם נרצה שהם יהיו שם, דיברתי עם המנכ"ל וכאלה2 שירותי

 6  עסק ממשלתי לא צריך להרוויח, דובר:

 7עוד פעם זה לא בדיוק ממשלתי2 הלאה2 נוסח ההחלטה, חבר'ה,  ד אבי גרובר:”עו

 8לתקופה נוסח ההחלטה שאנחנו מצביעים עליה אישור הסכם והתקשרות בפטור ממכרז 

 9חלקה  6599עם חברת דואר ישראל בע"מ בגוש  8626.2.4יום ועד ל 626263שנים מיום  8בת 

 10בהתאם לחוות הדעת של היועץ המשפטי בכפוף לאישור משרד הפנים2  5.ברח' ויצמן  618

 11 פה אחד2 תודה רבה2מי בעד? 

 12הוחלט פה אחד אישור הסכם שכירות עם "חב' דואר ישראל בע"מ" בפטור  החלטה:

 13 3לתקופה בת  13.חלקה  4566גוש  5.ויצמן ממכרז למטרת הפעלת סניף דואר ברח' 

 14 שנים 

 15 

 16 אישור תב"רים –תוספת לסדר יום 

 17ביקשנו עוד שני נושאים2 גידי, בוא תסביר שנייה על שני  ד אבי גרובר:”עו

 18 התב"רים האלה ולמה זה ככה עולה היום2 

 19 6,.קיבלנו את זה היום2 התב"ר הראשון מפעל הפיס אישר לנו  גידי טביב:

 20הם בדקו את כל התוכניות ולכן מבוקש להגדיל את ל נוספים לפרויקט הגלריה, מיליון שק

 21 זה אחד2ממפעל הפיס התחייבות חד פעמית2  6,.-במימון ה 68,6לכדי  66-התב"ר מ

 22מיליון לביצוע  654,.והשני, שינוי מקור מימון2 יש לנו התחייבות חשבית מרמ"י על סך 

 23להחליף את לם ספורט בית ספר קרית יערים מוסדות ציבור2 מבוקש בתב"ר של הקמת או
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 1 מקרן ההשבחה בהתחייבות חשבית של רמ"י2 654,.מקור המימון 

 2זאת אומרת במקום הכסף שבא מקרן ההשבחה אנחנו  ד אבי גרובר:”עו

 3הבניה של האולם ולמעשה הכסף חוזר, מה משתמשים בכסף שקיבלנו מרמ"י למימון 

 4 2 שהיה בקרן ההשבחה חוזר לקופת ההשבחה

 5 כן2 גידי טביב:

 6 שאלות? ד אבי גרובר:”עו

 7 לא, רגע, רגע2  גיא קלנר:

 8 אישור לקבל כסף, דובר:

 9 פעם אחת הגדלה, דובר:

 10 לא, קיבלנו את הכסף2  ד אבי גרובר:”עו

 11 קיבלנו את הכסף2 שירלי פאר:

 12מי  קיבלנו את הכסף, אנחנו טוענים אותו לתוך התב"ר הזה2 ד אבי גרובר:”עו

 13 בעד?

 14לגבי הגלריה אני רגע, רגע, רגע, רגע2 לגבי האולם אין לי בעיה2  גיא קלנר:

 15גם ככה היה לנו סיפור של תקציב טיפה מוחרג יותר כי מדובר פה בעצם פתחו תוכניות, 

 16 , בסיפור של הגלריה, עוד ועוד ועודזוחל עולה 

 17 )מדברים ביחד(

 18 אז זה לא שינוי מקור מימון, זה הגדלה2  גיא קלנר:

 19 ()מדברים ביחד

 20 גיא, פתחנו מכרז עכשיו ביום חמישי, שירלי פאר:
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 1אבל החברה הכלכלית, זה אותו סכום שאושר בחברה הכלכלית2  ד אבי גרובר:”עו

 2 , אנחנו פשוט,6,.זה לא גדל השבוע בעוד2 פשוט מפעל הפיס הסכימו להעביר לנו 

 3 זה מפעל הפיס נותן עוד, שירלי פאר:

 4 לגמור את הגלריה2  דוברת:

 5 אותו מכרז שיצא בהיקף כספי,  גרובר:ד אבי ”עו

 6 אותו מכרז, כן2  גידי טביב:

 7 )מדברים ביחד(

 8 מה היה היקף התב"ר המקורי? ד עידן למדן:”עו

 9מיליון2  66-הקטנו אותו למיליון2  60המקור למיטב זכרוני היה  גידי טביב:

 10ור, הם מיליון2 הואיל והם היו במק .,6מפעל הפיס אישרו לנו, היקף ההשתתפות שלהם 

 11 רצו שהפרויקט,

 12 יסתיים2 שירלי פאר:

 13נוספים של פיתוח ואמרנו להם בסדר, לזה יושלם גם בהיבטים  גידי טביב:

 14 מיליון שקל2  6,.אין לנו כסף, אז הם הסכימו לתת לנו עוד 

 15 זה כדי לסיים את הפיתוח של השטח, ד עידן למדן:”עו

 16 ל שם2את הכול2 זהו2 כן, בדיוק2 לגמור את הכו שירלי פאר:

 17של לכן בפן כתבי כמויות, היינו אצלם, הם היו אצלנו וכו'2  גידי טביב:

 18 הניהול של התקציב,

 19בגלל שלא היה לנו את כל היה לנו היקף כולל של הפרויקט,  ד אבי גרובר:”עו

 20 והיינו, אמרנו אם כבר עושים, המקורות אז אמרנו נעשה חלק וזה2 
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 1 כה, תעשו ככה2ואז הם באו ואמרו אל תעשו כ שירלי פאר:

 2ואמרו אם כבר עושים, אז לא ננסה לעשות אותו בשני שלבים  ד אבי גרובר:”עו

 3 הכול,את אלא ננסה להרביץ במכה אחת 

 4 בעניין קרית יערים גם כן כמה יצא הסכום הסופי נכון לרגע זה?  ד עידן למדן:”עו

 5  מיליון2 68-לקרוב  ד אבי גרובר:”עו

 6 )מדברים ביחד(

 7 32,.6נשאר  ד עידן למדן:”עו

 8 2 34.,68 שירלי פאר:

 9 392.,68לא,  ד אבי גרובר:”עו

 10עבור עוד הסגירה של עוד  463.-, התבקשה הגדלה ל339,.6היה  שירלי פאר:

 11 044-אבל זה לא אושר כי התב"רים לא עברו, אז את ה2 39,504.,68-איזה משהו שצריך, ל

 12 אלף שקל,

 13 אפשר להצביע? אפשר להצביע?  ד אבי גרובר:”עו

 14 )מדברים ביחד(

 15 פה אחד2 יש לך את זה בספר תקציב2 מי בעד?  ד אבי גרובר:”עו

 16 אני מבקש רגע עוד דבר אחד2  גיא קלנר:

 17 אתה מצביע בעד? ד אבי גרובר:”עו

 18 אני בעד2 גיא קלנר:

 19 אוקי2 ד אבי גרובר:”עו
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 1 בנושא של הישיבה, גיא קלנר:

 2 וד נושא,רגע, עוד לא גמרנו את הישיבה2 יש ע ד אבי גרובר:”עו

 3לא, לא, רק משפט אחד2 בנושא של פינוי הישיבה, אני לא יצאתי  גיא קלנר:

 4שקט2 נאמר פה משהו שלא ניתן לשפוט אותו בשום צורה, מתחבאים או לא מתחבאים, 

 5ופרקליטות, אבל , מאחורי אמירה של יועץ משפטי שאני נורא מכבד אותו לא יודעאני 

 6עדכון, אתה מתכוון להיכנס יש מועד נוסף שבו נקבל  אנחנו בעלמה לחלוטין, אנחנו באויר2

 7 שבישיבה הבאה או לפני כן נקבל עדכון, לדברים בצורה יותר מעמיקה? נוכל לקבוע 

 8 גיא, גיא,  ד אבי גרובר:”עו

 9 לא, אבי, מצד אחד אתה אומר, גיא קלנר:

 10ם , עוד לא עבר שבוע, בוא ניתן לה9.-הפרקליטות ביושבים עם  ד אבי גרובר:”עו

 11 קצת לעבוד ותאמין לי שאנחנו נשב ונהיה איתם בקשר2

 12 )מדברים ביחד(

 13 הוחלט פה אחד לאשר את התב"רים  החלטה:

 14 

 15 2  שונות 9

 16 ביקש מאחר ואתה טס לחו"ל, נכון?ביקשתם נושא נוסף2 רפי  ד אבי גרובר:”עו

 17 כן2 רפאל בראל:

 18 אתה טס לחו"ל בין התאריכים, ד אבי גרובר:”עו

 19י ועדות: ועדת מכרזים בה אני מכהן כיו"ר2 ועדת יש שת רפאל בראל:

 20 התנגדויות בה אני חבר, ואני מבקש שיהיה לי,
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 1 ועדת התנגדויות זה בוועדה המקומית אפשר לאשר, לא פה2 ד אבי גרובר:”עו

 2ועדת מכרזים אני מבקש שממלא מקום בסדר, לכן לא הבאתי,  רפאל בראל:

 3 בהסכמתו2  טל עזגדשלי יהיה מר 

 4 אבל לא פעם אמרנו שאין ממלא מקום לועדות2  ר:נורית אבנ

 5 לא, ליו"ר ועדה2 דוברת:

 6שנייה2 ועדת מכרזים חשוב לנו שהועדה תוכל להמשיך להתכנס2  ד אבי גרובר:”עו

 7מאחר ורפי טס לחודש לחו"ל, הוא מבקש למנות את טל עזגד ליו"ר ועדת המכרזים 

 8, שעוד פעם באחריות אתה תודה רפי ונראה לי, שהוא יצא לחו"ל2 נראה לי לענייןבתקופה 

 9מי בעד? זו הועדה היחידה שעוד לא היית היו"ר שלה2 בא ומציף את העניין ומסדר אותו2 

 10 לילה טוב2פה אחד2 תודה רבה2 

 11החלטה: הוחלט פה אחד שטל עזגד יחליף את רפאל בראל כיו"ר ועדת המכרזים לתקופה 

 12 של חודש בעת שהותו של רפאל בראל בחו"ל

 13 שיבהסוף הי

 14 

 15 קובץ החלטות

 16 

 17 26126263  הצעה לסדר של יעקב קורצקי מיום 6

 18 

 19הוחלט פה אחד להעביר לדיון בועדת התנועה את ההצעה לסדר של יעקב קורצי  החלטה:

 20 2 12.2.4.מיום 

 21 
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 1 262.263  הצעה לסדר של איריס קלקא מיום .

 2 

 3 קורת2מינויו של מר טל עזגד כחבר בועדת הביאת פה אחד הוחלט לאשר  החלטה:

 4 

 5 262.263  הצעה לסדר של עידן למדן, טל עזגד וגיא קלנר מיום 8

 6 

 7ההצעה לסדר של עידן למדן, טל עזגד וגיא קלנר הוחלט פה אחד לאשר את  החלטה:

 8 2.2.4.מיום 

 9 

 10  262.263  הצעה לסדר של עידן למדן וגיא קלנר מיום 0

 11 

 12 רה ברוב קולות2 עב 2.2.4.ההצעה לסדר של עידן למדן וגיא קלנר מיום  החלטה:

 13: מר אהרון אלמוג אסולין, מר טל עזגד, גב' שירה אבין, מר גיא קלנר,עו"ד הצביעו בעד

 14 עידן למדן, ד"ר איריס קלקא

 15 : מר מרק מימוני, גב' נורית אבנר הצביעו נגד

 16 : מר רפאל בראלנמנע

 17 : עו"ד אבי גרובר, גב' רות גרונסקילא משתתף בהצגה

 18 

 19 רב תכליתי במחלקת הפיקוח  2  אישור יוסי מילר כפקח6
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 1 

 2 הוחלט פה אחד לאשר את יוסי מילר כפקח רב תכליתי במחלקת הפיקוח החלטה:

 3 

 24   אישור איתי קפלינסקי כמורשה חתימה בבית הספר עבודה צומח 1

 5 במקומה של ליאה הלר 

 6 

 7הוחלט פה אחד לאשר את איתי קפלינסקי כמורשה חתימה בבית הספר  החלטה:

 8 ה של ליאה הלרעבודה צומח במקומ

 9 

 210  אישור הסכם שכירות עם "חב' דואר ישראל בע"מ" בפטור ממכרז למטרת 3

 11 שנים 8לתקופה בת  618חלקה  6599גוש  5.הפעלת סניף דואר ברח' ויצמן 

 12 

 13הוחלט לאשר פה אחד הסכם שכירות עם "חב' דואר ישראל בע"מ"  החלטה:

 14 13.חלקה  4566גוש  5.בפטור ממכרז למטרת הפעלת סניף דואר ברח' ויצמן 

 15 שנים  3לתקופה בת 

 16 

 17  אישור תב"רים –תוספת לסדר היום 

 18 

 19 החלטה: הוחלט לאשר פה אחד את התב"רים

 20 



 40-3666868חברת איגמי,                                                                                                                                   

 עיריית רמת השרון

 02.2.463מיום  06פרטיכל מליאה מן המניין מס' 

 

 60 

 1  2   שונות9

 2 

 3החלטה: הוחלט פה אחד שטל עזגד יחליף את רפאל בראל כיו"ר ועדת המכרזים  החלטה:

 4 לתקופה של חודש בעת שהותו של רפאל בראל בחו"ל


