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 1 מישיבת המועצה מן המניין 47פרטיכל מס' 

 2 .4.3.102תשע"ח,  אדרב זאשר התקיימה ביום ראשון, י"

 3 

 4 ראש העירייה   -  עו"ד אבי גרובר :משתתפים

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

 6 חבר מועצה  -  מר יעקב קורצקי  

 7 חברת מועצה  -  גב' רות גרונסקי  
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 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 אהרון אלמוג אסולין   
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 21 

 22 על סדר היום:
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 1 אישור גב' עמליה לב כדירקטורית בתאגיד המים "שרונים". .4

 2 בגין העברת תשלום ממשרד התחבורה. ₪ 11.,37בסך  404הגדלת תב"ר  .4

 3 מבקר העירייה,למר ניסים בן יקר,  00%-ל 4%-הארכת חוזה והגדלת שכר ב .7

 4 .14.0.1027משרד האוצר מיום  –בהתאם לחוזר אגף השכר והסכמי עבודה  

 5 פתיחת חשבון בנק חדש לגן לילך. ..

 6 שונות. .0

 7 

 8 פ ר ו ט ו ק ו ל

 9 

 10 .24.2.102מיום  44תיקון פרוטוקול מליאה מן המניין מס'  .2

 11 

 12. סעיף ראשון על סדר 07אני מתכבד לפתוח ישיבה מן המניין מס'   ד אבי גרובר:”עו

 13. הועבר 60.6.1463מיום  04היום תיקון פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 

 14לכם יחד עם סדר היום פה שורה של תיקונים שהעביר היועץ המשפטי של 

 15 על זה מעבר לזה? דלהגי  העירייה. יש למישהו משהו להעיר על זה?

 16אני רק מציין את מה שלא נאמר שאני מבקש מן המקום בסוף   ד עידן למדן:”עו

 17 הישיבה כפי שציינתי.

 18רשמתי. יש למישהו הערות למה שהיועץ המשפטי העביר? לא.   ד אבי גרובר:”עו

 19ונים האלה של היועץ אוקי. אז בואו נאשר, נצביע לאשר את התיק

 20 אוקי.   המשפטי. מי בעד? פה אחד?

 21 

הוחלט לאשר פה אחד את התיקונים שהועברו ע"י היועץ המשפטי  החלטה:

 .24.2.102מיום  44לפרוטוקול המליאה מס' 

 22 

 23 

 24 

 25 
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 , מליאה שלא מן.4.1.102מיום  44אישור פרוטוקולים: מליאה מן המניין מס' . 1

 .2.102..1מיום  44ומס'  14.21.1027מיום  43המניין מס' 

 1 

 2ומליאה שלא מן  06אישור פרוטוקולים מליאה מן המניין מס'   ד אבי גרובר:”עו

 3 .לא הועברו הערות ?. נכון00ולא מן המניין מס'  08המניין מס' 

 4 הועברו. מר אהרון אלמוג אסולין:

 5היה הערה אחת שלך על הערה של אחד התושבים שלא נקלטה  ד אבי גרובר:”עו

 6בסדר יום. אני לא חושב שאני צריך להיכנס פה לכל ההערות של 

 7כל  .חברי המועצה עם הםיש לש התושבים שפה מעירים וכל מיני ויכוחים

 8מה שקשור לחברי המועצה נמצא בסדר היום. יש לך עניין עם תושב 

 9 , עכשיו לריב איתו או

 10 מה שקורה עם הפרוטוקול,  מר אהרון אלמוג אסולין:

 11 אני לא מתחיל עכשיו,  ובר:ד אבי גר”עו

 12אז צריך למחוק את זה בכלל. אז תקבע עקרון או שהם   מר אהרון אלמוג אסולין:

 13 מופיעים בפרוטוקול או שהם לא מופיעים בפרוטוקול. 

 14 קולטים. הם הם יושבים ומתמללים את מה ש  ד אבי גרובר:”עו

 15 לא.  מר אהרון אלמוג אסולין:

 16עכשיו  אי אפשרהולכות פה לפעמים ובריבים בתוך הצעקות ש ד אבי גרובר:”עו

 17לקלוט כל תושב שזרק איזושהי הערה. אם אני מתחיל עכשיו להכניס את 

 18 כל ההערות של כל התושבים, חלק מאותה שיחה מתומללת וחלק לא.

 19 מי צנזר?  מר אהרון אלמוג אסולין:

 20 אף אחד לא צנזר.  ד אבי גרובר:”עו

 21 .כן צנזרו  מר אהרון אלמוג אסולין:

 22 אוקי. אז עוד פעם,   ד אבי גרובר:”עו

 23 אם זה מופיע בהקלטה,  ד עידן למדן:”עו

 24 )מדברים ביחד(

 25 אני צנזרתי?  ד אבי גרובר:”עו
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 1 אני לא אמרתי שאתה צנזרת.  מר אהרון אלמוג אסולין:

 2 זה מה שהם קלטו וזה מה שהם כתבו.  ד אבי גרובר:”עו

 3 ההקלטה. לשמוע אתאז אפשר   מר אהרון אלמוג אסולין:

 4אם זה מופיע בהקלטה זה צריך להופיע. אם אתה מחליט   ד עידן למדן:”עו

 5 שמכניסים,

 6 עוד פעם מה שהם קלטו,  ד אבי גרובר:”עו

 7 ואם זה לא מופיע בהקלטה,   ד עידן למדן:”עו

 8 )מדברים ביחד(

 9חבר'ה, זה תקדים מאוד מסוכן שבפרוטוקולים של העירייה כל   ד אבי גרובר:”עו

 10לה שאיזה תושב זרק, זה מופיע באינטרנט, זה אחרי זה לעולמי איזה מי

 11בפרוטוקול את מה שאנחנו רוצים. אם יש לך טענה כלפיו  מורעד. בואו נש

 12 שאתה רוצה, 

 13 אבל כתבו את כל מה שהוא אמר זולת המילה תתאייד.   מר אהרון אלמוג אסולין:

 14 איזה מילה? שירה אבין:’ גב

 15 ייד.תתא מר אהרון אלמוג אסולין:

 16 זה גם לא מדויק, אבל נגיד.   ד אבי גרובר:”עו

 17כולנו שמענו  באולם,  עוד פעם אני יושבאני לא יודע מה,  מר אהרון אלמוג אסולין:

 18 את זה אז אני שואל,

 19 )מדברים ביחד(

 20אתה אמרת עכשיו משפט, אני התייחסתי לכל המשפט שלך, לא   ד אבי גרובר:”עו

 21ק פעם אחת שהוא אמר, רק למילה מתוך המשפט. אתה אמרת שר

 22 יש שמה,כשהוא אמר תתאייד זה לא נאמר. 

 23 זה לא נכתב.  מר אהרון אלמוג אסולין:

 24 ואני אומר לך, שורה של משפטים שזה לא מופיע בסדר יום.   ד אבי גרובר:”עו

 25 בין התמלול לבין הפרוטוקול,  שוואהאבל עושים ה שירה אבין:’ גב

 26 )מדברים ביחד(

 27 תושב אמר אני אומר לך איזה כל איזה מילה פה שלהכניס עכשיו   ד אבי גרובר:”עו
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 1והפרוטוקולים האלה נמצאים חלק באינטרנט, שזה לא יכול להיות ככה 

 2זה לא, כל אחד שעושה חיפוש בגוגל מוצא את כל הפרוטוקולים האלה. 

 3 מהמשחק הפוליטי.  חלק לאהם התושבים 

 4ם צריכים להיות אחראים על מה אז אולי גם התושבי  מר אהרון אלמוג אסולין:

 5 שהם אומרים. 

 6 אם הוא בוחר לדבר זה נרשם, מה לעשות?  שירה אבין:’ גב

 to make him accounted for what he said , 7אז אם אתה רוצה  ד אבי גרובר:”עו

 8 מה? מה?   מה? מר אהרון אלמוג אסולין:

 9ז אם אתה רוצה שהוא יהיה אחראי למה שהוא אמר, אוקי? א  ד אבי גרובר:”עו

 10את זה אז יש, קודם כל יש מספיק עדים. ואני אומר לך שיש לך מספיק 

 11 אם תרצה לקחת אותו לאן שתרצה לקחת אותו.  דרכים להוכיח את זה

 12אבל צריך להיות, שנייה אהרון. צריך להיות גם עיקרון מאוד ברור, אבי,   מר טל עזגד:

 13 רשותאם תושב קיבל  אם תושב וכך זה היה תמיד,מה שתושב, שנייה,. 

 14והערות  דיבור ממך מסיבה כזו או אחרת זה צריך להיכנס לפרוטוקול

 15 לא צריכות להיכנס לפרוטוקול.  ביניים

 16 לקבוע את זה כעיקרון. מר גיא קלנר:

 17כעיקרון כי אחר כך זה מייצר ויכוח, ההוא אמר ככה, זה נכנס סתם,   מר טל עזגד:

 18 מישהו מחק בפרוטוקול. 

 19 ד()מדברים ביח

 20אם אתה נותן פשוטה, אחת רק דקה, תענה להכל. יש שאלה   ד עידן למדן:”עו

 21לפעמים לתושבים לומר את ונותנים לפעמים, אתה וקודמיך, נותנים 

 22הדברים, אנחנו נותנים להם לומר את הדברים אז יש גם מן הטעם והצדק 

 23וההיגיון שזה יכנס לפרוטוקול. אם זה משהו שמישהו התפרץ, אם הוא 

 24רץ זה לא חייב להיות בפרוטוקול, אבל אם כבר הכנסת את זה אז התפ

 25צריך להיות הכול, כל מה ששומעים לפחות. זאת כל השאלה. אם זה 

 26 אם לא אז אתה צודק.ונשמע בהקלטה אז גם המילה. 

 27 עידן, עידן תקשיב. יש איזה פתגם כזה,   ד אבי גרובר:”עו
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 1 )מדברים ביחד(

 2להחליט על עיקרון שקובע ששום הערה לא תוכנס לבוא עכשיו   ד אבי גרובר:”עו

 3מצד אחד או כל ההערות יוכנסו מצד שני, אתם עוברים, בואו נעשה סדר 

 4בעניין הזה. יש לנו חברה חיצונית שהחברה החיצונית הזאת מכינה 

 5  פרוטוקול שאמור לשקף את מה שהיה בישיבה.

 6יחד, ושבים עכשיו אתה יודע, הם קולטים מה שהם קולטים, אנחנו לא י 

 7לא יושב נציג שלנו לידם בזמן שהם מתמללים ואומר להם את המשפט 

 8הזה תכניס, את המשפט הזה אל תכניס. את המשפט הזה תכניס, תכניס, 

 9הם יושבים עושים עבודה, שולחים לנו. אל תכניס, תכניס, תכניס. אוקי? 

 10 מה שהם שולחים לנו כמו שזה אנחנו מפיצים. 

 11עכשיו עוד פעם הוא לא לי נאמר איזשהו משפט. אמר אהרון סליחה, ע 

 12 מופיע שם בתוך הפרוטוקול בנוסח הראשון שהבאנו. 

 13אם אתה רוצה לבוא ועכשיו אני אומר לך אמיתי יש מספיק דרכים,  

 14. אני חושב שהמקום שעכשיו נתחיל לגרור האלה להקשיב לכל הדברים

 15 רון חלקלק.את התושבים לתוך הפרוטוקול כדי שזה, אני חושב שזה מד

 16 . , זה מאוד פשוטאפשר לקבל את ההקלטה  מר טל עזגד:

 17תצביעו בעד. אני נגד. אם אתם רוצים להצביע בעד   אתם רוצים?  ד אבי גרובר:”עו

 18 להוסיף את ההתייחסות הזאת שלך, תצביעו בעד. אתם אנשים חופשיים,

 19 אפשר, הוא יכול לקבל את ההקלטה?   מר טל עזגד:

 20 בטח שהוא יכול לקבל.  ד אבי גרובר:”עו

 21 )מדברים ביחד(

 22 אין פה שום דבר שזה,   ד אבי גרובר:”עו

 23 )מדברים ביחד(

 24אני מבקש את ההקלטה. שתיים, חשוב שמהדיון  ,אחד  מר אהרון אלמוג אסולין:

 25שכל מה שנאמר כקריאות ביניים, הכול יורד. זה ברורה הזה תצא הנחיה 

 26ליטו אם אליק אמר דבר לא יכול להיות שהבחור שם והחברה שלו יח

 27 ואפשר להגיד חצי מהדברים שלו וחצי לא. פשוט צריך למחוק את זה. 
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 1 אתה באמת חושב,אהרון, אהרון,   ד אבי גרובר:”עו

 2 התפקיד שלנו,  מר אהרון אלמוג אסולין:

 3 שהבחור או הבחורה שיושבים שם יודעים מי זה אליק, אהרון,   ד אבי גרובר:”עו

 4 כתוב אליק,  ין:מר אהרון אלמוג אסול

 5ואמרה עד כאן אליק אהובי דיבר היא מכירה את אליק  שנייה. ד אבי גרובר:”עו

 6 לאבד את זה, לעניין, אני מכניסה ומכאן אליק התחיל 

 7 )מדברים ביחד(

 8אמרתי שאת כל מה שנאמר אבל זה לא מה שאמרתי.  מר אהרון אלמוג אסולין:

 9 זאת המשמעות. בקהל שלא ברשות לא צריך להכניס לפרוטוקול. 

 10 ואם מכניסים מכניסים הכול.  שירלי פאר:’ גב

 11 ואם מכניסים מכניסים הכול. מר אהרון אלמוג אסולין:

 12 )מדברים ביחד(

 13לא, אני לא מוכן להתחייב להערה הזאת כי היא לא נכונה, כי  ד אבי גרובר:”עו

 14לפעמים ההערות שמתקבלות פה מהקהל משפיעות גם על מה שקורה 

 15גם בהחלטות ובדברים והפרוטוקול צריך לשקף את רוח אחרי זה פה 

 16אין הנחיה  ,עוד פעםאנחנו הישיבה. עכשיו אם נעשתה טעות, עכשיו 

 17איזה סוג של הערות מכניסים מהקהל ואיזה סוג שלא. מה שהם  מאתנו

 18 בסדר? קולטים הם מכניסים. 

 19 )מדברים ביחד(

 20 יש איזה מחיר לפי דפים, ?נכוןהם עובדים לפי דפים, תאמין לי  ד אבי גרובר:”עו

 21פעם היה להם אינטרס תאמין לי, עברנו מהדפים לפיקס, סבבה. פיקס? 

 22הם מכניסים מה שהם קולטים. את זה כנראה הם קלטו להכניס הכול. 

 23פחות ובגלל זה לא הכניסו את זה. אני רוצה להאמין. אם הייתה איזה 

 24לך שאני לא  בתחייאני יכול להבסדר? התערבות או משהו, לא לעניין. 

 25 היה לי מושג על הדבר הזה עד שבאו ואמרו לי שפנית, 

 26 אני מבקש,  מר אהרון אלמוג אסולין:

 27 )מדברים ביחד(



 40-3666868חברת איגמי,                                                                                                                                   

 עיריית רמת השרון

 0.8.1463מיום  07פרטיכל מליאה מן המניין מס' 

 

 3 

 1שלא נאשר את הפרוטוקול הזה עד שאני אני מבקש  מר אהרון אלמוג אסולין:

 2 .אשמע את ההקלטה ואני אחליט

 3 איזה ישיבה זאת?  ד אבי גרובר:”עו

 4 . 06 ן:מר אהרון אלמוג אסולי

 5אין בעיה. אז אנחנו מאשרים את הישיבות שלא מן המניין   ?06 ד אבי גרובר:”עו

 6 עובר לישיבה הבאה. פה אחד.  06מי בעד?   בסדר?. 00-ו 08

 7 .נדחה את זהש אני מתנגד מר יעקב קורצקי:

 8 אתה מתנגד? ד אבי גרובר:”עו

 9 כן.  מר יעקב קורצקי:

 10 טוב. יעקב התנגד.  ד אבי גרובר:”עו

 11 

 12 

. 44-ו 43הוחלט לאשר ברוב קולות את הפרוטוקולים שלא מן המניין מס'  החלטה:

 נדחה לישיבה הבאה.  44מן המניין מס' יעקב התנגד. פרוטוקול 

 13 

 .14.1.102שאילתא מאת גיא קלנר ועידן למדן מיום . 3

 14 

 15 לסדר היום, שאילתא של גיא קלנר ועידן למדן. בבקשה.  8סעיף  ד אבי גרובר:”עו

 16אני מבין שיש פה קהל מאוד גדול של החבר'ה  ,אני בטרם השאילתא רק ר גיא קלנר:מ

 17משהו על סדר היום בואו ניתן להם לדבר או אתה  רהשל טיב טעם. אם קו

 18אם לא בואו נשחרר אותם, למה הם . מי מדבר לא יודעמדבר או אני 

 19 צריכים לשבת ישיבה שלמה פה? 

 20 )מחיאות כפיים(

 21. אז תגידו אם כן, לא יודעאם קורה משהו, אני באמת  לא יודעני לא, א מר גיא קלנר:

 22אני ממתין עם השאילתא שלי, בואו נדבר על טיב טעם, אם מדברים על 

 23 .לא יודעאני טיב טעם. 

 24 עכשיו ישמעו אותם בהקלטה או לא ישמעו אותם בהקלטה?רגע,   מר טל עזגד:
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 1 לא מדברים על טיב טעם?  מר גיא קלנר:

 2 ()מדברים ביחד

 3 לא, כי אם אתם, אבי, אז תחליט מה אתה זה.  מר גיא קלנר:

 4 לא בישיבת מועצה.  ד אבי גרובר:”עו

 5 לא מדברים על טיב טעם? .לא הבנתי  מר גיא קלנר:

 6 לא בישיבת המועצה. ד אבי גרובר:”עו

 7 זה לא עולה לדיון היום?  ד עידן למדן:”עו

 8 זה לא בסדר היום.  ד אבי גרובר:”עו

 9 גם לא בשונות, גם לא,   :ד עידן למדן”עו

 10 זה לא בסדר היום. ד אבי גרובר:”עו

 11 אתה לא רוצה אולי לשמוע אותם?   ד עידן למדן:”עו

 12 ?אולי שנציג אחד ידבר  מר גיא קלנר:

 13 אולי ניתן לנציג אחד לומר משהו?  ד עידן למדן:”עו

 14 אלי את כל מה שהיה להם להעביר. הם גם ידעו להעביר ד אבי גרובר:”עו

 15 אבל חברי המועצה ישמחו לשמוע גם.  א קלנר:מר גי

 16 פעם אחת למי שלא מכיר את כל התמונה. לשמוע   ד עידן למדן:”עו

 17 נציג אחד ידבר.  דובר:

 18 ניתן לנציג אחד לדבר וזהו.  ד עידן למדן:”עו

 19 )מחיאות כפיים(

 20 בבקשה, שאילתא.  ד אבי גרובר:”עו

 21בנושא של שוק האיכרים נו שאילתא , עידן ואנוכי הגשאנחנו הגשנוטוב.  מר גיא קלנר:

 22שאמור להגיע או לא להגיע לרמת השרון, אנחנו לא יודעים. מסתובבות 

 23המון שמועות בסוגיה הזאת בשבועות האחרונים. תושבים שגרים בכל 

 24. כתוצאה מזה גם מיני מקומות, בעיקר במרכז העיר, שואלים שאלות

 25יא חה היוזמה, שהאנחנו עשינו קצת בדיקות, ניסינו להבין מאיפה צמ

 26 יוזמה על פניו מבורכת כמובן, אבל צריך גם אותה, אם אכן עושים אותה

 27 שום שכל ובמקום נכון. אם זה קורה, לעשות בנשמח לשמוע ש



 40-3666868חברת איגמי,                                                                                                                                   

 עיריית רמת השרון

 0.8.1463מיום  07פרטיכל מליאה מן המניין מס' 

 

 64 

 1קודם כל אם אנחנו  אז השאלות שלנו בעצם מתפרשות על כמה מגרשים. 

 2בהתאם לקול הקורא באמת מתכוונים לקדם את נושא שוק האיכרים 

 3ואם אכן, אם התשובה לשאלה הראשונה שאכן ממשרד החקלאות.  שיצא

 4איפה זה   אנחנו מקדמים דבר כזה, באיזו פלטפורמה זה אמור להתקדם?

 5כמה ימים בשבוע והאם אנחנו הולכים לקחת חלק פעיל   הולך להיות?

 6 בדבר הזה? 

 7זה  ,שוב, ככל שנבחר המקום אז מה היו השיקולים בבחירת המיקום 

 8הנחה ונבחר כזה. אם אכן הולכים לקול הקורא, האם כמובן רק ב

 9והאם  ?לחקלאי רמת השרון ביוזמההעירייה התחייבה לתת עדיפות 

 10לקיים את  והוותיקהבחנה העירייה לאפשר לוועדה החקלאית הפעילה 

 11 שוק האיכרים בפיקוח ובסיוע מטעמם. 

 12לא מה שאותנו מטריד עם דגש מיוחד, בהנחה והשמועה היא נכונה ואני  

 13בטוח שהיא נכונה, אם אכן מתכוונים לקדם את שוק האיכרים וזה אמור 

 14אפיזודה להיות במרכז העיר, לטעמי זו טעות. יש לנו מלא בעיות. 

 15ראינו עכשיו בדיון שהיה פה הפתוח עם נושא מסוימת מזה אפילו 

 16 העסקים במרכז העיר, בוודאי בסוקולוב, אבל גם באוסישקין.

 17 שמועה, אולי השמועה לא נכונה.תתייחס ל  מר טל עזגד:

 18רגע, שנייה, אני אסיים את הזה. אני חושב שאם אכן מקדמים את  מר גיא קלנר:

 19היוזמה ושוק האיכרים אמור להתקדם, אסור שיקרה במרכז העיר. אני 

 20ובעומסים ובתושבים, כי אני מניח שאחד  חושב שזה יפגע בסוחרים שלנו

 21ככה היא פקוקה כולה בימים  , גםאם הוא יהיה מהם יהיה ביום שישי

 22 האלו.

 23ולכן בעיניי ברציונל בריא ובשכל ישר כדאי לקדם את זה, אבל בפריפריה  

 24יש לנו מספיק שטחים חקלאיים מסביבנו ושטחים  ,ההיקפית של העיר

 25את זה פתוחים. אז בהנחה והולכים לכיוון הזה נשמח לדעת שמכוונים 

 26 בכיוון.  למקומות האלה. אבל קודם נשמע אם זה בכלל

 27עיריית רמת השרון אכן ניגשה לקול קורא של משרד החקלאות  ד אבי גרובר:”עו
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 1אותה פניה התקיימה בנושא של שוק איכרים ברמת השרון. במסגרת 

 2בה נכחו מנהלת דגנית טל, רות גרונסקי שגם  11.64.1467ישיבה ביום 

 3, ורד נציגתנו בוועדה החקלאית, אביעם גפני שהוא יו"ר הועדה החקלאית

 4 מלשכתי, עינב בן יעקב, טל קראוס, חיים להמן ורויטל הלל. 

 5שמה דנו בנושאים. ומה שבגדול מתוכנן להיות מתכונת פעילות השוק  

 6בשוק תימכר תוצרת תקיים בימי שישי בלבד, לה אמורהמתוכננת 

 7כמו כן פירות הדר וירקות. יימכרו , חקלאית בלבד של חקלאי הישוב

 8ם, תבלינים, מיצי בריאות, זיתים, שמנים ועוד. לא יימכרו פרחים, עציצי

 9 יודע בדיוק מה זה ועוד אבל זה הנושא. בינתיים באמת,

 10 ?11.64-זה הקול הקורא מה  ד עידן למדן:”עו

 11, כי בשאילתא שלכם כתוב האם טרם 11.64-הישיבה הייתה ב ד אבי גרובר:”עו

 12מו , אז התשובה כפנייתה שיתפה והתייעצה עם הועדה החקלאית

 13 שהבנתם בהחלט כן.

 14 זאת הישיבה. אוקי. סליחה.   ד עידן למדן:”עו

 15אז בהחלט שהתייעצנו עם הועדה החקלאית, הם היו שותפים  ד אבי גרובר:”עו

 16 לכל המהלך. זה מיועד רק לחקלאי הישוב. 

 17 סבבה. מר גיא קלנר:

 18נועד הרי למה אני גם אגיד לך אמיתי, כאילו הקטע אמור להיות,  ד אבי גרובר:”עו

 19 אותו שוק איכרים? 

 20 רק לחקלאי הישוב?  ד עידן למדן:”עו

 21עשה היא למעשה שוק האיכרים נועד, המטרה שמשרד החקלאות  ד אבי גרובר:”עו

 22 להוריד את כל פערי התיווך,

 23 מובן. מר גיא קלנר:

 24עם ושהתושבים יוכלו לקנות במחירים, כמו שאנחנו רואים כרגע  ד אבי גרובר:”עו

 25רים אחר שמתקיים ברמת השרון. דרך אגב לא רק של סוג של שוק איכ

 26כמו שהוא התקיים. עוד פעם אנחנו מאוד נשמח לראות  חקלאי הישוב

 27 את חקלאי הישוב מוכרים את תוצרתם בהצלחה. 
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 1שהתוצרת הזאת זמינה לתושבים, אז זה  זאת אומרתהקטע הוא זמינות,  

 2אנשים באים את אותם פירות וירקות והרבה מאוד הדרך באמת להנגיש 

 3ואומרים לנו תקשיבו, אנחנו מאוד מאוד רוצים את השירות הזה, הדרך 

 4כשאתה שם את זה בסוף השדות, אז אתה יודע  להנגיש שזה גם זמין.

 5ולכן בחרנו את המיקום הזה. עוד פעם המיקום הזה לפעמים קשה להגיע. 

 6 הוא לא קדוש. 

 7 איפה?  מר טל עזגד:

 8 מה המיקום? מר גיא קלנר:

 9 סליחה, אמרתי, לא?  אבי גרובר: ד”עו

 10 לא. מר גיא קלנר:

 11סליחה. אז זה מאחורי מה שנקרא בית בנימיני, יש שם שטח חום  ד אבי גרובר:”עו

 12 דונם.  1,1של 

 13 ירקני עירך יודעים את זה?  מר גיא קלנר:

 14 כן.  ד אבי גרובר:”עו

 15 הם השתתפו גם, הם השתתפו, רות גרונסקי:’ גב

 16 ישב בישיבה באוקטובר שדנו, גפני  ד אבי גרובר:”עו

 17 ירקני העיר הוא שאל, לא חקלאי העיר.  מר טל עזגד:

 18 ירקני עירך אמרתי.  מר גיא קלנר:

 19 ירקני עירך. כן.   מר טל עזגד:

 20 ירקני עירי, ד אבי גרובר:”עו

 21יכולים למכור מיצים שם, יכולים יכולים לקבל, גם הם בוחנים,  רות גרונסקי:’ גב

 22הרעיון היה לנסות, קודם כל זה עוד לא בשל, להביא מהתוצרת שלהם. 

 23זה רק בתהליך. הרעיון היה שגם אנחנו נבוא אליהם וננסה לראות איך 

 24ירקנים, הם יכולים למכור  0או  8יש באוסישקין אנחנו לא פוגעים בהם. 

 25משרד החקלאות נותן מתווה מאוד מאוד ברור של מה מותר שם מיצים. 

 26עיון הוא לא לפגוע בהם, לנסות לא למכור ומה אסור למכור שם, והר

 27 לעזור לחקלאים שלנו. זה הרעיון. לפגוע בהם, 
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 1 כן, אבל לחקלאים שלנו אפשר לעזור באזור שהוא אזור חקלאי, בסככות,  מר טל עזגד:

 2 שאפשר להגיע עם רכב כמו שצריך. מר גיא קלנר:

 3 )מדברים ביחד(

 4הקטע הוא שאנשים יכולים ללכת ברגל ולקנות בשוק במסגרת  ד אבי גרובר:”עו

 5הקניות שלהם. זה בא לעודד את תושבי רמת השרון להסתובב בתוך העיר 

 6 שלהם.

 7 אבל אתה מכיר את המציאות דה פקטו. מר גיא קלנר:

 8ה ילמשל, חבר'ה שנייה, כשהעיריאם היית  לא יודעאני מכיר, אני  ד אבי גרובר:”עו

 9נשים פרטיים עושים משהו אתה נתון לחסדיהם של מארגנת משהו, כשא

 10לא האנשים הפרטיים ואתה מקווה שהם ינקו ויסדרו וכל מיני כאלה. אני 

 11אם היית בפארק ביום חמישי בשעה ארבע אחה"צ. אוקי? אני לא  יודע

 12אגיד שהיה אפשר לאכול מהרצפה, בכל זאת זה פארק עם דשא וכאלה, 

 13 נקי ומצוחצח. היהאבל היה אפשר לאכול מהרצפה. 

 14אם העירייה אומרת אני מארגנת שוק איכרים, יום שישי בבוקר זה נפתח,  

 15יום שישי בצהרים בשעה נורמלית, אוקי? הרי אנחנו בסופו של דבר 

 16מארגנים את זה, לא מארגנים את זה עד לא יודע איזה שעה, אנחנו גם 

 17זה גוף  מתחייבים שאנחנו מסדרים ומנקים, זה באחריות שלנו. זה לא אי

 18 פרטי שאני נותן לו וכאלה. העירייה מסדרת את זה. 

 19זה אמור להיות מקום שאמור לעודד אנשים. אני חושב שזה דווקא יעזור  

 20לאנשים, לסוחרים של רמת השרון, לאנשים במקום שיצאו החוצה 

 21של יום שישי, זה לעשות את הקניות שלהם, יש להם פה במסגרת הסיבוב 

 22, לטייל ברחובות הראשיים של רמת השרון, ימשוך עוד אנשים לבוא

 23 להיות חלק מהפעילות. 

 24 )מדברים ביחד(

 25 אני מבקש רגע להגיד משפט. אבי, אפשר מילה?  מר גיא קלנר:

 26 אז אתם נגד השוק איכרים? ד אבי גרובר:”עו

 27 לא, אנחנו בעד שוק האיכרים.   מר גיא קלנר:
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 1 )מדברים ביחד(

 2 אפשר משפט? תראו,   מר גיא קלנר:

 3 מה התשובה רק לחמש?  ד עידן למדן:”עו

 4 מה השאלה בחמש, עוד פעם. ד אבי גרובר:”עו

 5 האם בחנה העירייה לאפשר לוועדה החקלאית שהיא זה שתנהל,  ד עידן למדן:”עו

 6 )מדברים ביחד(

 7 זה איתם בתיאום. הכול בתיאום איתם. ד אבי גרובר:”עו

 8 ייה מנהלת את זה.לא מנהלת את זה הועדה החקלאית, העיר שירלי פאר:’ גב

 9 למה שהעירייה לא תיקח אותם, הרי זה לחקלאי רמת השרון,  ד עידן למדן:”עו

 10 )מדברים ביחד(

 11חבר'ה, הגשנו קול קורא לשים את הרגל בדלת, המיקום הוא לא  ד אבי גרובר:”עו

 12אני חושב שדווקא צריך להיות קרוב כי קדוש, אפשר לדבר על המיקום. 

 13יבואו יקנו גם ו רוצים שהם ילכו ככה ברגל, אנשים שעושים קניות אנחנ

 14קילו וחצי עגבניות, שני קילו זה, בקבוק שמן וימשיכו. זה קורה יום 

 15 בשבוע. זה קורה גם עכשיו בשדות גם יותר, 

 16 אבל אז באים עם האוטו ומעמיסים, לא מטיילים עם זה ברגל.  מר טל עזגד:

 17 בסדר. ד אבי גרובר:”עו

 18 מת השרון כאלה שיסתובבו עם סלים.תראה לי בר  מר טל עזגד:

 19 )מדברים ביחד(

 20כרגע זה נראה שזה לא עם הועדה החקלאית ויושב פה הנציג,   ד עידן למדן:”עו

 21אלא אם כן יתקן אותנו, אולי אני טועה. אבל אני כל הזמן הבנתי שזה לא 

 22 לפי מה שהם מבקשים או רוצים או דיברו אתכם בתחילת הדרך.

 23 מבין כל מיני דברים,אתה  ד אבי גרובר:”עו

 24 אם אנחנו טועים, אם אנחנו טועים אז אדרבא.   ד עידן למדן:”עו

 25 )מדברים ביחד(

 26 אתה מוכן עכשיו לתת לו לדבר? לא אני, הוא.  ד אבי גרובר:”עו

 27וגם לצעוק.  המועצה פה שעות יאני לא יודע לדבר טוב כמו חבר  :גפני םאביע
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 1לפני הרבה מאוד  אני אגיד כמה דברים. הקול קורא הזה הגיע אלי

 2אמר לי אתה לא תוכל לעשות )שם לא ברור(   חודשים ואני פניתי עכשיו

 3לא ניתן לך, רק המועצה. קודם כל אני שמחתי מאוד שהמועצה את זה, 

 4 הרימה את הכפפה. 

 5 העירייה, לא המועצה.  שירלי פאר:’ גב

 6 אתם לא מועצת העיר?  :גפני אביעם

 7 כן.  שירלי פאר:’ גב

 8  ,י לפגישההזמינו אות   :גפני אביעם

 9 )מדברים ביחד(

 10עכשיו שיש שם בעיה של חניה ואז הסבירו כמו חצר של בנימיני. ב  :גפני אביעם

 11ואז רותי אמרה ..הייתה עתירה של בעלי חנויות הירקות ..שיבואו אנשים 

 12לא כל לי כמה דברים ואני מכיר את ההתנהלויות ברמת השרון וחקלאים 

 13להיות שלא יאשרו אותו  יכול שכנים תמיד דואגים. השוק, כך חוששים

 14הוא דבר מאוד מועיל ברמת השרון במיקום הזה, אבל אני בטוח ש

 15 שזה דבר ראוי וטוב שיקרה. אני חושב ושביה. יום שוק ולת

 16הקים את השוק שלו, ..עכשיו יעקב הזכיר פה את בעלי חנויות הירקות  

 17 אז אני אגיד ככה השוק הזה לאוזה פגע בהם, שבאו הרבה אנשים מבחוץ 

 18דיברו איתי משרד החקלאות כמה פעמים וגם  , נועד לבעלי חנויות

 19אני  חקלאים וימכרו שם, גיעוהתאחדות האיכרים שזה יהיה שוק שי

 20שיגיעו לשם חקלאים אני לא כל כך רהוט. תני לי, מפריע לך, שירלי? 

 21 וימכרו במחיר שמתפרסם, במחיר, 

 22 במחירון שמתפרסם.  שירלי פאר:’ גב

 23שמתפרסם הסיטונאי בשוק, בשווקים הסיטונאים במדינת  במחירון :גפני אביעם

 24ישראל באותו יום. עכשיו אני לא מתאר לעצמי שחנויות הירקות יוכלו 

 25בגלל  בשווקיםלעמוד במחיר הזה אלא רק חקלאים. היום יש קשיים 

 26. זה דבר גם לחקלאים למכור במחיר הזה זה מחיר מאוד נמוך העובדים

 27  נ"ס כדי לחסוך בעלויות.בשומרון עשו את זה במת אחד.
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 1 בקרית הצעירים.  דוברת:

 2במגרש, במקרה שיש גשם שם אמרו לי הם נכנסים תודה על העזרה.  :גפני אביעם

 3לאולם ואז, בחורף באולם, ואז אין עלויות של הקמה, אין עלויות של שום 

 4והולכים הביתה רשת זה דבר זול  דבר, שמים דוכנים, יש רשת למעלה, 

 5וגם עוזרים למי שצריך. עכשיו מכיוון שהמחירים הם  אחרי זה וזה הכול.

 6ועוזרים גם למי שצריך, הכול סבבה. זה הכול. וגם אלה פה נמוכים 

 7קצת לכלוך  שגרים על יד הכיכר וזה מעצבן אותם שמישהו עושה להם

 8ורעש ביום שישי, לא מתעצבנים והשגנו כמה מטרות. ירינו בכמה 

 9מפריע , וגם החקלאים יוכלו  החילופים פה זהציפורים במכה אחת. 

 10למכור במחיר נמוך. ואם לא פה אז במערבית, אני מוכן להביא כמה 

 11  תאילנדים לעזור.

 12תעשה את בוא, בוא,  מעולה, בוא נראה אותך עושה את זה שם. מר יעקב קורצקי:

 13 ונראה.  זה שם

 14 )מדברים ביחד(

 15ל העניין. זה משהו אנחנו במשהו ראשוני,  יש לנו עוד עבודה ע ד אבי גרובר:”עו

 16 ראשוני. 

 17אני מבקש משפט וחצי. אני בעד היוזמה, אני חושב שכולנו מבינים  מר גיא קלנר:

 18שלמסחר ולקמעונאות יש כללים ידועים שליד הבית זה טיפה יותר יקר 

 19וכשיוצאים במעגלי התרחבות, גם חנויות דיסקאונט הן נמצאות מחוץ 

 20זהה, זה נורא פשוט. יש פה למרכזי הערים. פה הרציונל צריך להיות 

 21איזשהו עיקרון שצריך לברך עליו של לקצר את פערי התיווך ולתת 

 22סחורה יותר זולה לתושבים. אחלה, בעד. זה צריך להיות במעגל הטיפה 

 23 יותר היקפי של העיר. 

 24בתוך העיר זה נכון והגיוני שיהיה טיפה יותר יקר, בכל תחום, לא רק  

 25וסיפים על זה את המורכבות של בתחום הירקות, בטח ובטח כשמ

 26בעיקר, לא רק אבל גם  החנויות שלנו כבר היום באוסישקין וסוקולוב,

 27שום בהירקנים. על זה תוסיף יום שישי, בעיות תנועה, בעיות חניה, לדעתי 
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 1 אני רואה גם יעקב חושב ככה, שכל בלי, אין פה קואליציה ואופוזיציה, 

 2 . אבל בסדר.ראת קנטות שאני מקבל לאפשר הצונאמי של הפניו ד אבי גרובר:”עו

 3ספציפי, אני  רלאשר צריך היה, אני לא מדבר על קנטו רלא, את קנטו מר גיא קלנר:

 4מדבר על העיקרון שוק איכרים שתעשה אותו עפ"י רישוי ועפ"י חוק עם 

 5 חקלאים שלנו בלוקיישן הסביר על הכיפק. 

 6 זה רק לחקלאים שלנו. דובר:

 7 ציון גואל.ובא ל מר גיא קלנר:

 8 )מדברים ביחד(

 9 . בעניין התשובות ניתנו, אנחנו יש לנו עוד עבודה ד אבי גרובר:”עו

 10קרית הצעירים זה לא יכול להיות משתי סיבות, אין איפה לחנות. באולם  קהל:

 11 של כדורסל הושקעו מיליונים ואין לחנות. אז תורידו את זה מהפרק.

 12 

 .2.3.102יום הצעה לסדר של עידן למדן וגיא קלנר מ. 4

 13 

 14 , הצעה לסדר של עידן למדן וגיא קלנר. בבקשה. 0סעיף  ד אבי גרובר:”עו

 15כן. אני מבקש את ההצעה הזאת להעביר לישיבה הבאה ולהעלות  ד עידן למדן:”עו

 16 אותה בישיבה הבאה. 

 17 סבבה. ד אבי גרובר:”עו

 18 

 אישור גב' עמליה לב כדירקטורית בתאגיד המים "שרונים". 4

 19 

 20אישור גב' עמליה לב כדירקטורית בתאגיד המים "שרונים".  י גרובר:ד אב”עו

 21אנחנו ממשיכים עכשיו, למעשה סוגרים איזושהי פינה מאחת הישיבות 

 22 הקודמות במסגרתה, 

 23 היא נמצאת פה? לא הגיעה? מר גיא קלנר:

 24 אני חושב שפעם קודמת היא הייתה.  ד אבי גרובר:”עו

 25 לא. ד עידן למדן:”עו
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 1אבל בפעם הקודמת מאחר ושניים מחברי הדירקטוריון כבר  בר:ד אבי גרו”עו

 2חודשים להחליף  4, 0הפסיקו לכהן והיה צורך בשניים באופן מיידי ובעוד 

 3אישרנו את גב'  8.61.67חבר דירקטוריון שפרש, אז בישיבה מתאריך 

 4אורית רביב סבירי ואת אדריכלית עירית טלמור וכרגע מבקשים למנות 

 5 , את גב' עמליה לב

 6 מהנדסת העיר. היום אני דואג,  מר טל עזגד:

 7 מה אמרתי? ד אבי גרובר:”עו

 8 אדריכלית.  מר טל עזגד:

 9 בקיצור צריך למנות דירקטורית, מהנדסת.  ד אבי גרובר:”עו

 10מתוך כמה וכמה מכהנים כרגע יש   כמה היום יש כרגע מכהנים? ד עידן למדן:”עו

 11 פה.

 12 אמרנו זה אחד לאחד.  מר טל עזגד:

 13 דברים ביחד()מ

 14 . 9צריך סך הכול  ד אבי גרובר:”עו

 15 אז מי יוצא מחברי הדירקטוריון שם?  שירה אבין:’ גב

 16. 9-ואז הגיעו ל 1, נוספו עוד 1. כי היה צריך 7אני מבין שהיו  ד אבי גרובר:”עו

 17 עכשיו אחד פרש ואנחנו מבקשים להחליף אותו. 

 18 מי פרש? שירה אבין:’ גב

 19 יינו אמורים להשאיר מקום לנציג החקלאים? רגע, לא ה מר גיא קלנר:

 20 נציג הועדה החקלאית. דיברנו על כך שתהיה להם נציגות. ד עידן למדן:”עו

 21 נציג החקלאים, לא הועדה החקלאית.  מר גיא קלנר:

 22 אני לא יודע אם נציג החקלאים יכול להיות, ד אבי גרובר:”עו

 23 דובר על זה חודשים, שנים.  מר גיא קלנר:

 24 ביחד()מדברים 

 25אנחנו דיברנו כל הזמן על כך, ודיברנו על זה כבר בשתי הפעמים  ד עידן למדן:”עו

 26 האחרונות, בשני הסבבים האחרונים, 

 27 )מדברים ביחד(
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 1בשתי הפעמים האחרונות דובר על כך שתישאר נציגות  ד עידן למדן:”עו

 2 לחקלאים. 

 3 מה, רק שאנחנו נסבול מגפני? גם שהם, סליחה. דובר:

 4 יחד()מדברים ב

 5אבי, אבי, שני דברים. אחד, ראוי שהמינימום שהיא תגיע לפה  ד עידן למדן:”עו

 6 למרות שעל פניו מדובר, 

 7 היא הייתה פעם קודמת. ד אבי גרובר:”עו

 8אני לא זוכר בפעם הקודמת, לא זוכר שהיא הייתה, לא זוכר  ד עידן למדן:”עו

 9אה בסך הכול על נרשהיא הוצגה בפנינו, בפני החברים, אבל זה מן הראוי. 

 10 פניו מועמדת ראויה, אני לא נכנס ספציפית לגופה, אני לא מדבר עליה. 

 11דיברנו בשני הסבבים האחרונים על כך שאנחנו רוצים לשמור נציגות לחקלאים ודובר על 

 12 כך שהנושא באמת ייבדק.

 13 אז מה הבעיה? נבדוק את זה ואם כן נכניס עשירי.  מר טל עזגד:

 14 )מדברים ביחד(

 15 אם זה סוגר את התשיעי אז כרגע אי אפשר לאשר. עידן למדן:ד ”עו

 16 )מדברים ביחד(

 17יש לי תשובה. התשובה היא ככה הוא אמור להית נציג מקרב הציבור ולא  דובר:

 18נציג מסקטור החקלאים. כבן אדם פרטי אם המועמד מתאים ואינו מנוגד 

 19 עניינים, מותר. 

 20 . אתה בעד או נגד?3עד? מי ב  אפשר למנות את הגב'? ד אבי גרובר:”עו

 21 אני נמנע. תודה רבה.  מר גיא קלנר:

 22 ולמדן נמנע? דובר:

 23 למדן אני לא יודע, למדן ידבר בשם עצמו. מר גיא קלנר:

 24 אמרתי קודם נמנע.  ד עידן למדן:”עו

 25 

גב' עמליה לב כדירקטורית  הוחלט לאשר ברוב קולות את מינויה של החלטה:

 גיא קלנר ועידן למדן.בתאגיד המים "שרונים". נמנעים 
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 1 

 בגין העברת תשלום ממשרד התחבורה ₪ 11.,37בסך  404הגדלת תב"ר . 4

 2 

 3בגין העברת תשלום  ₪ 87,311בסך של  640, הגדלת תב"ר 6סעיף  ד אבי גרובר:”עו

 4ממשרד התחבורה. אנחנו לא באמת צריכים עכשיו לקיים דיון על זה, 

 5אני עוד לא קורא   אחד? נכון?  מי בעד? פה אחד. תודה. עידן, פה

 6 מחשבות.

 7 

בגין העברת  ₪ 11.,37בסך  404הוחלט לאשר פה אחד את הגדלת תב"ר  החלטה:

 תשלום ממשרד התחבורה 

 8 

 למר ניסים בן יקר, מבקר העירייה, 00%-ל 4%-הארכת חוזה והגדלת שכר ב. 7

 14.0.1027משרד האוצר מיום  –בהתאם לחוזר אגף השכר והסכמי עבודה 

 9 

 10למר ניסים בן  %94-ל %4-, הארכת חוזה והגדלת שכר ב7סעיף  ד אבי גרובר:”עו

 11יקר, מבקר העירייה, בהתאם לחוזה אגף השכר והסכמי עבודה, משרד 

 12, יש פה 8. אני אקריא את הסעיף הרלוונטי. סעיף 10.9.1467האוצר מיום 

 13איזשהו מכתב של דיאה אסבי, סגן בכיר לממונה על השכר באוצר 

 14של המכתב הזה היא שכרם של בעלי תפקידים ברשויות שהכותרת 

 15 המקומיות המועסקים בחוזים אישיים. 

 16 לא רלוונטי, זה א'.  86.4.67מדבר על שכר המבקרים. עד יום  8סעיף 

 17 , שיעור השכר לתפקיד מבקר 6.6.67סעיף ב: החל מיום 

 18 .לפרוטוקול המבקר יצא  מר גידי טביב:

 19 %94מבקר ברשות המקומית יעמוד על פקיד שיעור השכר לת ד אבי גרובר:”עו

 20משכר מנכ"ל בהתאם לגודל הרשות, לפי נתוני הלמ"ס, לפי הטבלה 

 21הרלוונטית, אלא אם הרשות החליטה שלא לעדכן השכר לכלל העובדים 

 22 שבחוזי בכירים ובכללם המבקר. 
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 1 ומה העירייה החליטה, היא כן עדכנה או לא עדכנה? דברת וייזר:’ גב

 2 אנחנו לא קיבלנו החלטה כזאת. בר:ד אבי גרו”עו

 3 של לעדכן,  דברת וייזר:’ גב

 4 שלא לא לעדכן. ד אבי גרובר:”עו

 5 לא, אז קיבלתם החלטה כן לעדכן? דברת וייזר:’ גב

 6 כל הסטטוטורים שלנו הגיעו למיצוי,  דוברת:

 7 הסעיף הוא פשוט אלא אם הרשות החליטה שלא לעדכן השכר.  ד אבי גרובר:”עו

 8 אז לא קיבלתם, ר:דברת וייז’ גב

 9לא לעדכן. ולכן המבקר לא החלטנו, לא קיבלנו החלטה שאומרת  ד אבי גרובר:”עו

 10אחוז. כרגע הוא מקבל  94אמור לפי אותה הנחיה של משרד האוצר לקבל 

 11 . שאלות? 94-אחוז ולכן יוגדל שכרו ל 34

 12 לא. דברת וייזר:’ גב

 13 מי בעד? פה אחד. תודה רבה. ד אבי גרובר:”עו

 14זה גם תם במרץ. צריך להחליט על חידוש, הסכם העבודה שלו  רלי פאר:שי’ גב

 15 ך במליאה, משהו שצרי

 16 מה פתאום? ד אבי גרובר:”עו

 17 כתוב שזה פג החודש. החוזה שלו פג.  שירלי פאר:’ גב

 18 מה? אין דבר כזה. שירה אבין:’ גב

 19 )מדברים ביחד(

 20 

סים בן יקר, למר ני %00-ל %4-הגדלת שכר בהוחלט פה אחד לאשר  החלטה:

משרד  –מבקר העירייה, בהתאם לחוזר אגף השכר והסכמי עבודה 

 14.0.1027האוצר מיום 

 21 

 פתיחת חשבון בנק חדש לגן לילך. .

 22 

 23פתיחת חשבון בנק חדש לגן לילך. למעשה מה שמבוקש זה לאשר  ד אבי גרובר:”עו
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 1 את גב', שם הגננת בגן, אודליה נויפלד. מי בעד?

 2א פתיחת חשבון חדש, לאשר את בעלת זכות החתימה אודליה ל ד עידן למדן:”עו

 3 נויפלד.

 4כתוב פתיחת חשבון בנק חדש לגן לילך במקום החשבון הישן  ד אבי גרובר:”עו

 5  שהוא החשבון הפרטי של הגננת. שם הגננת בגן אודליה נויפלד.

 6 חשבון בנק. שירלי פאר:’ גב

 7 מי בעד? פה אחד. ד אבי גרובר:”עו

 8 

 לאשר פה אחד פתיחת חשבון בנק חדש לגן לילך הוחלט  החלטה:

 9 

 . שונות0

 10 

 11 עידן ביקש, יש נושא שהוא מעוניין להעלות מהמקום.  ד אבי גרובר:”עו

 12 אני מבקש להעלות נושא אחד,  ד עידן למדן:”עו

 13דקות  8-הדקות האחרונות. לא יותר מ 64יש נאומים מהמקום  ד אבי גרובר:”עו

 14 על דקה לכל חבר מועצה.  וכל נאום לא יעלהלכל סיעה 

 15 )מדברים ביחד(

 16אני פשוט רציתי להעלות היום את הנושא של הונדליזם שהיה  ד עידן למדן:”עו

 17בתערוכה בפארק הנצח ולהקריא את אחד הפוסטים שהעלו האמנים בגין 

 18הונדליזם. אני חושב שאנחנו צריכים היינו, העירייה הייתה צריכה מעבר 

 19וג שמה לאיזושהי שמירה ואבטחה במקום, לכך שהיא הייתה צריכה לדא

 20בוודאי על ציורים מקוריים. המינימום הוא שהעירייה גם כן תפנה 

 21לבדוק ולהיות ערניים וחבל מאוד שהעירייה לא ותפרסם ותקרא לאנשים 

 22 עשתה את זה. 

 23שהיא גם חברת אני אקריא רק את מה שכתבה האמנית דורית קרסו  

 24קול ולהסב את תשומת לב העירייה. הועד. וזו בקשתי להקריא לפרוטו

 25"קבוצת אמני רמת השרון הפיקה את התערוכה פותחים מעגל שחור לבן 
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 1בחגיגות פורים בפארק הנצח והייתה יפהפיה. לצערנו במרץ  6-שנפתחה ב

 2עבודות  66במהלך הלילה בין יום חמישי לשישי אלמונים פרצו וגנבו 

 3ון מאוד כועסים וכואבים ציורים. אנחנו ועד אמנים רמת השר 1והשחיתו 

 4 את האירוע הזה, הוגשה תלונה רשמית למשטרה. 

 5התברר שאין מצלמות ולא נוכל לראות מי גנב את העבודות. עקב לצערנו  

 6מצורפות שם כך החלטנו שלא להמשיך את התערוכה לאשכול הפיס. 

 7היה פרסומים נוספים של האמנים. אני חושב שהעירייה צריכה התמונות. 

 8יזום איזשהו פרסום לאתר שלה, לקרוא לאנשים שראו, שיש גם היא ל

 9 יר את תשומת הלב. תודה על היחסעלה מידע, לשכנים שיש להם תמונות

 10 וזה חשוב.

 11אני אגיד רק מילה. קודם כל אני מגנה כל ונדליזם במרכז  ד אבי גרובר:”עו

 12אני יכול להגיד לך הציבורי. הנושא הזה הועבר גם לכלי התקשורת. 

 13במסגרת פגישה אחרת שהייתה לי עם מפקד תחנת המשטרה שהיום 

 14חבל שאתה לא שואל, הייתי יכול הנושא הזה גם עלה בפגישה הזאת. 

 15 ולא היית צריך, לענות לך על כל הדברים האלה

 16אני לא אגביל אותך בדקה, אני אשמח אני אשמח, אני אשמח,  ד עידן למדן:”עו

 17יש להם כנים באזור שאולי האם פנינו לשכנים, אם הלכנו לש אם תרחיב

 18 מצלמות וניסינו,

 19פה יש משטרה שבודקת. עידן, עידן, יש הרבה מאוד דברים  ד אבי גרובר:”עו

 20שומר ליד כל אחד שחשוב במרחב הציבורי, אני לא הולך להעמיד 

 21צמן, יש הרבה מאוד דברים שקיימים במרחב יש פסלים בוילמישהו. 

 22 ,הציבורי ברמת השרון

 23 וכבר חוו ונדליזם. ד עידן למדן:”עו

 24המקוריים  ואנחנו לא נשים שוטר ליד כל דבר. אני חייב להגיד לך ד אבי גרובר:”עו

 25 זה לא בסדר מה שקרה. תודה רבה.  שמה ויש העתק שעשו לתמונות .

 26 סוף הישיבה

 27 
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 1 קובץ החלטות

 2 

  60.6.1463מיום  04. תיקון פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 6

 3 

ה אחד את התיקונים שהועברו ע"י היועץ המשפטי לפרוטוקול הוחלט לאשר פ החלטה:

 .24.2.102מיום  44המליאה מס' 

 4 

 , מליאה שלא מן0.1.1463מיום  06אישור פרוטוקולים: מליאה מן המניין מס' . 1

 13.6.1463מיום  00ומס'  10.61.1467מיום  08המניין מס' 

 5 

. יעקב 44-ו 43לא מן המניין מס' הוחלט לאשר ברוב קולות את הפרוטוקולים ש החלטה:

 נדחה לישיבה הבאה. 44התנגד. פרוטוקול מן המניין מס' 

 6 

 אישור גב' עמליה לב כדירקטורית בתאגיד המים "שרונים". 4

 7 

גב' עמליה לב כדירקטורית בתאגיד  הוחלט לאשר ברוב קולות את מינויה של החלטה:

 המים "שרונים". נמנעים גיא קלנר ועידן למדן.

 8 

 בגין העברת תשלום ממשרד התחבורה ₪ 11.,37בסך  404הגדלת תב"ר . 6

 9 

בגין העברת תשלום  ₪ 11.,37בסך  404הוחלט לאשר פה אחד את הגדלת תב"ר  החלטה:

 ממשרד התחבורה

 10 

 למר ניסים בן יקר, מבקר העירייה, 94%-ל 4%-הארכת חוזה והגדלת שכר ב. 7

 10.9.1467משרד האוצר מיום  – בהתאם לחוזר אגף השכר והסכמי עבודה

 11 

למר ניסים בן יקר, מבקר  %00-ל %4-הגדלת שכר בהוחלט פה אחד לאשר  החלטה:



 40-3666868חברת איגמי,                                                                                                                                   

 עיריית רמת השרון

 0.8.1463מיום  07פרטיכל מליאה מן המניין מס' 

 

 14 

משרד האוצר מיום  –העירייה, בהתאם לחוזר אגף השכר והסכמי עבודה 

14.0.1027 

 

 1 

 פתיחת חשבון בנק חדש לגן לילך. 3

 2 

 לילך הוחלט לאשר פה אחד פתיחת חשבון בנק חדש לגן החלטה:

 3 

 4 


