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 3. אנחנו 04רב טוב. אני פותח ישיבה שלא מן המניין מס' ע ד אבי גרובר:”עו

 4 . 3463נדון היום שוב בתקציב העירייה לשנת 

 5פרופ' מימוני ביקש להתנצל, הוא חולה והוא לא  מר אהרון אלמוג אסולין:

 6 יגיע.

 7אני רוצה להגיד בריאות לכולם. באמת  גם רפי לא יגיע. ד אבי גרובר:”עו

 8, חשבתי ילה טובה לחבר'ה של הנוער שלקחו גביע אתמול, גביע המדינה. רציתימ

 9שנעשה את זה בצורה מסודרת בישיבה הבאה, אבל אתם פה. אז באמת כאילו 

 10הבאתם לנו המון כבוד לרמת השרון, תואר ראשון תכל'ס למחלקת הכדורגל ברמת 

 11אמת כמו גברים, היה השרון. נכון? גם בוגרים, גם נוער. הייתי אתמול, שיחקתם ב

 12והבאתם לנו באמת המון גאוה לרמת השרון, כבוד. משחק לא פשוט, היה חם 

 13 ותודה. 

 14 )מחיאות כפיים(

 15ואנחנו נמצא את הדרך גם לעשות ככה איזה משהו ככה,  ד אבי גרובר:”עו

 16 איכשהו לחגוג את זה כמו שצריך, כראוי. 

 17 הגג, אין בעיה. אפשר לעשות מסיבה אצלי על מר אהרון אלמוג אסולין:

 18 להם את הצ'ק.תוציא  מר טל עזגד:

 19 אני לא בטוח שהוא מספיק גדול. ד אבי גרובר:”עו

 20אף פעם לא היית מספיק פנוי להסתכל על הגודל  מר אהרון אלמוג אסולין:

 21 והיופי שלו.

 22 של הגג שלך? ד אבי גרובר:”עו

 23 אני דווקא ראיתי רחפן מטעמו מרחף, מר גיא קלנר:

 24ני דווקא חשבתי שיש לראש העיר הרבה שעות על הגג א מר טל עזגד:

 25 אני ידעתי שיש לו הרבה שעות על הגג שלך. שלך. 

 26 כן, אבל זה היה מזמן. מר אהרון אלמוג אסולין:

 27 אוקי.  מר טל עזגד:
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 1 כשהיה לי קו שיער, ד אבי גרובר:”עו

 2 כשהיה לך קו שיער מלא.  מר טל עזגד:

 3 )מדברים ביחד(

 4קבוצת הנוער שלנו בכדורסל עלתה לליגת רה קצרה. סקי מר יעקב קורצקי:

 5שזה הישג חסר תקדים. הקבוצה השנייה של הנוער גם עלתה ליגה, יש לנו העל 

 6 ארבע קבוצות נוער שפתחנו ואם היו לנו אולמות היינו פותחים עוד שתי קבוצות. 

 7א ואתמול זה היה גולת הכותרת שהיה הישג שהוא אין לו אח ורע, זה משהו שאני ל

 8וכל יכול להסביר לכם, זה כמו שיוצא מירוץ עם מכוניות של פרארי, מרצדס 

 9זה מכבי חיפה, זה קבוצות המותגים האלה, ובא איזה פורד אסקורט מרמת השרון, 

 10והחבר'ה פה, מה  שמשקיעות הון עתק, מיליונים הן משקיעות להגיע לדבר כזה

 11פה בתוך המערכת שלנו  שאני מתגאה זה כולם זה חבר'ה שלנו, זה חבר'ה שצמחו

 12מתוך רמת השרון, והתודה מגיעה גם כן, באמת שהם גם ישמעו את זה, לכל אחד 

 13כל מה שנוגע לספורט ולנוער שיושב פה כי אנחנו לפעמים יש לנו התכסחויות, אבל 

 14שתדעו שיש כך,  . תמשיכוכםאז יש פה קונצנזוס בחדר הזה וכולנו שמחים וגאים ב

 15 יש, פה את הדבר הכי גדול ש

 16אני רוצה להגיד לך שכל המשחק שמה באמצע הוא שלט  ד אבי גרובר:”עו

 17. אז תגיד 6-במשחק, הוא דחף את המשחק ובלעדיו אני לא חושב שהיית מגיע ל

 18 תודה,

 19 אבי, אתה שתהיה בריא, מר יעקב קורצקי:

 20 מה הייתה התוצאה של המשחק? דובר:

 21 לקרית שמונה, 6:4היה  מר יעקב קורצקי:

 22 .64דקה  גרובר:ד אבי ”עו

 23מי שהבקיע את גול השוויון זה ילד  66. דקה 64דקה  מר יעקב קורצקי:

 24 שנים,  0פה כבר שמשחק 

 25 סלומי.  ד אבי גרובר:”עו

 26 . איפה הוא גר?סלומי מר יעקב קורצקי:

 27 מטירה. ד אבי גרובר:”עו
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 1 , שנים פה ויש לנו כמה חבר'ה כאלה 0הוא מטירה, הוא כבר  מר יעקב קורצקי:

 2 יפה. ' לחיבורמ 84-נתן איזה פצצה מ ד אבי גרובר:”עו

 3ממש אם הייתם רואים איך הם ביחד החבר'ה האלה אז אני  מר יעקב קורצקי:

 4 זה ממש,  חושב שזה הדבר הכי יפה שקורה פה, לא מדברים על,

 5 דו קיום.  ד אבי גרובר:”עו

 6 דו קיום, זה הדו קיום האמיתי שיש פה מר יעקב קורצקי:

 7 ד()מדברים ביח

 8את הפנדל הראשון והשוער שלנו הציל את הפנדל האחרון  מר יעקב קורצקי:

 9 ,דקות מתיש 34 ולקחנו את הגביע.

 10 דרמה דרמה.  ד אבי גרובר:”עו

 11 והייתה דרמה וכל הכבוד לחבר'ה, באמת. מר יעקב קורצקי:

 12 )מחיאות כפיים(

 13 גה שגם כן העליית ליב' אני מקווה שבמשחק של הנערים  מר יעקב קורצקי:

 14 , זה שני משחקים. לאליפות והפועל חיפה

 15 )מדברים ביחד(

 16רבע לשמונה האנשים שלנו על האליפות, על גביע המדינה גם  מר יעקב קורצקי:

 17 , וממש ממש אנחנוכן במושבה. 

 18 יפה מאוד. ד אבי גרובר:”עו

 19 אז תודה לכולכם.  מר יעקב קורצקי:

 20ומשלים ונמשלים מה שיפה זה תמיד אתה מביא דוגמאות  מר טל עזגד:

 21 סתם, אני צוחק.מכדורגל, הפעם עשית את זה ממכוניות. 

 22 אי אפשר לתת משל מכדורגל על כדורגל אז זה בעייתי. רות גרונסקי:’ גב

 23, אתה טיפה אתה מתמודד לפעמים עם יריבים אז יש לך מר יעקב קורצקי:

 24 אבל בחצי גמר עברנו קבוצה כמו מכבי חיפה שאנחנו הבסנו אותה,יודע, 

 25הקיצור ברכות  , בחייך.אבל אל תעשה מהם פורד אסקורט מר טל עזגד:

 26 לכולם.

 27 )מחיאות כפיים( 
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 1 

 3463. אישור תקציב העירייה לשנת 6

 2 

 3קודם כל . 3463חבר'ה, התכנסנו היום בשביל לאשר תקציב  ד אבי גרובר:”עו

 4ושירלי נמצאת  אני רוצה להגיד לפרוטוקול שגידי, אתה מזכיר הישיבה מאחר

 5אנחנו מעמידים פה להצבעה עוד פעם את אותו תקציב שהועמד להצבעה  חו"ל.ב

 6שהוצעו ע"י גיא שקל  6,664,444בישיבה הקודמת. זה כולל את התיקונים בסך של 

 7הגזברות והעלאת  לאור עבודה שעשתה  6,444,444וכולל  ועידן לפני שתי ישיבות

 8שקלים נוספים  6,444,444ם הצפי להכנסות במיליון שקל, גם פירטנו לאן ילכו אות

 9בצורה מלאה את ואנחנו למעשה מעלים היום להצבעה, אני מעלה היום להצבעה 

 10אותה הצעה שהועמדה בישיבה הקודמת, ואין שום שינויים לעומת אותה הצבעה. 

 11 מישהו רוצה להעיר משהו לפני שאני מעמיד את זה להצבעה? 

 12ובדקתי את זה כדבר הזה  כן. אני חושב שלא היה מר אהרון אלמוג אסולין:

 13עם זקני העיר שתקציב לא עובר כל כך הרבה זמן. אפשר להגיד שזה קשור למשחקי 

 14זאת האחריות שלך כראש העירייה, ואם אתה קואליציה אופוזיציה, בסופו של יום 

 15לא מצליח לשמור על קואליציה ולא מצליח להביא תקציב לאישור כל כך הרבה 

 16את חברי הקואליציה שלך לא הצלחת להביא, פילו שלפחות פעם אחת אכפעמים, 

 17 אני חושב שיש בזה תעודת עניות.

 18אני חושב שהתשובות שקיבלתי השבוע סוף סוף מגזבר העירייה מראות בדיוק למה 

 19הזה, כאשר תקציב הוא תקציב  אני מתנגד לתקציב הזה והתנגדתי לתקציב

 20במים, מזכיר לי בערך קוסמטי שמציגים חיסכון בצריכה בחשמל וחיסכון בצריכה 

 21כשאני הולך לקנות מכנסיים אני אומר אוקי. אני ארזה אז אני אקנה מידה אחת 

 22  יותר קטנה. זה לא הולך ככה.

 23 אני תמיד עושה ככה. דברת וייזר:’ גב

 24זה לא עובד. דברת, זה לא עובד וגם בעירייה זה לא  מר אהרון אלמוג אסולין:

 25ואחרי הרבה זמן גם סיפק את התשובות  עובד ואני שמח שגזבר העירייה התעשת

 26ולא על מספרים שהם מספרים  האלה ובסוף התיישר על המספרים האמיתיים
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 1 לכאורה, כדי לסדר את הדברים שייראו יפה.

 2להעביר אני חושב שזאת תעודת עניות לך, אדוני ראש העירייה, שאתה לא מצליח 

 3בגלל זה אנחנו לא  לא נקלט() תקציב. וגם כששני חברי מועצה מציגים אלטרנטיבה

 4הצבענו באותו יום על התקציב. ואנחנו, אני לפחות לא אשנה את דעתי גם היום כי 

 5התקציב בסופו של עניין הוא פונקציה של איך אני מאמין שאתה מנהל אותו, וזה 

 6אני לא משנה את טעמי בגלל שהרגולטור החליט להתערב אז הוא החליט להתערב. 

 7י מסתכל על הנוכחים אז אני מבין שהתקציב גם יעבור, יש לך ומן הסתם כשאנזה. 

 8חודשים לנסות לשפר כמה דברים בניהול התקציב הזה ואני מאחל לך הצלחה.  5

 9 תודה.

 10עוד מישהו? להצבעה. מי בעד אישור התקציב השוטף,  ד אבי גרובר:”עו

 11י כפי שהסברתי במתווה שהוצג גם בפעם הקודמת. מ 3463התקציב הרגיל לשנת 

 12 . יש נמנעים? אין נמנעים. תודה רבה. 0. מי נגד? 3 בעד?

 13 זה כולל תקציב תקן. מר גידי טביב:

 14 איך? ד אבי גרובר:”עו

 15 זה כולל תקציב תקן כוח אדם.  מר גידי טביב:

 16צריך להצביע עליו בנפרד? זהו, רציתי לשאול. אז צריך  ד אבי גרובר:”עו

 17 להצביע גם על תקן כוח אדם או שזה חלק,

 18 חלק מההחלטה.  גידי טביב: מר

 19זה חלק מההחלטה. אוקי. אז בואו נעשה את זה, למען  ד אבי גרובר:”עו

 20, התקציב השוטף כולל 3463נעשה את זה עוד פעם. מי בעד תקציב הסדר הנאות 

 21 חברי מועצה לא נמצאים.  8-. ו0. מי נגד? 3תקן כוח האדם? 

 22 

ברוב  .302כוח האדם לשנת הוחלט לאשר את התקציב השוטף כולל תקן  החלטה:

 חברי מועצה לא נמצאים  2נגד,  9בעד,  .קולות. 

 23 

 24 

 בקשה לאישור עדכון תב"רים. 3
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 2אנחנו, נכון?  אנחנו העברנו לכם את התקציב פיתוח בינתיים ד אבי גרובר:”עו

 3 אז שני הרבעים אין לנו כרגע מה לעדכן בעניין הזה, רבעוניים, נכון? 

 4  נכון. מר גידי טביב:

 5. לסגירה של שני 6עדכון בקשר אנחנו העברנו אתמול  ד אבי גרובר:”עו

 6תב"רים. אני מבין שאני צריך קודם כל  0. של שינוי מקורות מימון של 3-תב"רים. ו

 7 לקבל את אישור החברים פה להצביע על זה? 

 8כן. הנושא של שינוי מקור מימון ונושא של סגירת תב"רים  מר גידי טביב:

 9כן אישור, דיון ואישור בוועדת הכספים. כדי לחסוך בזמן כמובן הואיל מצריך לפני 

 10ומדובר בפרויקטים קיימים, לא חדשים, מדובר רק על שינוי מימון, אנחנו מבקשים 

 11ואחר כך להעלות  קודם כל את הסכמת המליאה לאשר את זה ללא ועדת כספים

 12 אם צריך הסברים נוספים אני אתן.להצבעה. 

 13 שאלות לפני שאני מעמיד את זה להצבעה על עצם, ד אבי גרובר:”עו

 14 לא, זה די ברור. רות גרונסקי:’ גב

 15להעמיד את זה כרגע להצבעה ללא די ברור, אוקי. מי בעד  ד אבי גרובר:”עו

 16 הצורך עוד פעם בוועדת כספים? פה אחד. תודה רבה. 

 17 

 הוחלט פה אחד להעמיד להצבעה ללא צורך בוועדת כספים החלטה:

 18 

 19 

 שור תב"רים. אי8

 20 

 21  :אני אעבור על זה במהירות. אנחנו סוגרים שני תב"רים ד אבי גרובר:”עו

 22בגני עזרא הפרויקט  רח' ריינס.בשדרוג  554. תב"ר 3גני עזרא.  566תב"ר מס'  .6

 23-ובקרן המקרקעין  ₪ 636,444פשוט נגמר ויש שמה יתרות של כמה עשרות אלפי, 

 24ט, סיימנו לבצע את הפרויקט והיתרות בהשבחה. פשוט נגמר הפרויק ₪ 56,444

 25ובשדרוג רח' ריינס מדובר בתב"ר ישן והעבודה נעשית  האלה סתם יושבות שם.
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 1 במסגרת פרויקט אחר. 

 2 הוא דומה לי, נכון?סליחה, זה סלומי.  מר יעקב קורצקי:

 3 הוא יותר יפה. ד אבי גרובר:”עו

 4 צעיר זה יפה.  ד עידן למדן:”עו

 5עוד מתיעול.  ₪ 6,306,444-מתקציב סלילה ו ₪ 444654,אז  ד אבי גרובר:”עו

 6והתב"ר הישן הזה ללא פעם למעשה הפרויקט הזה נעשה במסגרת תב"ר אחר 

 7אז בואו קודם כל נצביע על סגירת שני התב"רים האלה, מי בעד? פה אחד. שימוש. 

 8 פיתוח מבני גן.  636לגבי שינוי מקור המימון, מדובר על תב"ר 

 9 בי, רק תציין לפרוטוקול שטל ואהרון לא נכחו.א ד עידן למדן:”עו

 10 טל ואהרון יצאו. ד אבי גרובר:”עו

 11 פה אחד אבל הם לא נכחו. ד עידן למדן:”עו

 12, עד ₪ 3,444,444טל ואהרון יצאו. תב"ר נווה גן, מדובר על  ד אבי גרובר:”עו

 13מדובר עכשיו זה הופיע בהשבחה ומקור המימון כרגע הופך להיות קרן התיעול. 

 14 בודות של ניקוז. בע

 15עוד פעם מההשבחה במקום זה  ₪ 6,444,444סלילות קטנות בסך של  458תב"ר 

 16 מקור המימון יהיה קרן תיעול, שוב כי מדובר בעבודות ניקוז.

 17במקום השבחה אנחנו ניקח את זה מקרן סלילה  ₪ 6,544,444תאורה  456תב"ר 

 18 מאחר ומדובר בעבודות תאורה בכבישים.

 19במקום השבחה מקרן סלילה, גם כאן  ₪ 6,544,444כבישים  סימון 455ותב"ר 

 20פה אחד. מדובר בעבודות סלילה. מי בעד אישור השינוי הזה של מקור המימון? 

 21 תודה רבה.

 22 

 הוחלט לאשר פה אחד את עדכון התב"רים החלטה:

 23 

 24עכשיו אחרי שאושר ואחרי תהליך מאוד ארוך שהיינו בו  מר גיא קלנר:

 25ופורומים, אמרנו לאורך כל הדרך שהכוונות שלנו הן כוונות בכל מיני סיטואציות 

 26לדעתי במהלך הדרך נעשו טעויות  מכל ענייניות, טובת העיר עומדת לנגד עינינו. 
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 1 הכיוונים, כולל מכיוונך, אין עכשיו מה לחזור ולעסוק בזה.

 2את הצעת התקציב אבל מה שחשוב לי להגיד שכבר בישיבה שבה הצגנו עידן ואני 

 3למעשה היום כוונותינו היו כנות וחיוביות. אף אחד לא מנסה לתקוע את  שעברה

 4העיר, רצינו להעביר את זה אז. נעשה מה שנעשה ע"י מי שנעשה וזה לא קרה ואני 

 5שמח שהיום כולם התעשתו והצלחנו להעביר את התקציב כשלמעשה בסופו של יום 

 6 ר זה התקציב שאושר. התקציב שתיקוניו הועברו ע"י עידן ועל ידי בסופו של דב

 7אני מקווה שלפחות כל הציד מכשפות לגבי מי לטובת העיר, מי לא לטובת העיר, מי 

 8 5עשה ככה, מי לא עשה ככה, אפשר יהיה לשים את זה מאחורינו. יש לנו עוד 

 9והלכה ולבחון את הפעולות הלכה למעשה.  חודשים בחירות 6חודשים בחירות, 

 10 ודה.למעשה אנחנו רק לטובת העיר. ת

 11סלומי בוא, בוא שכולם יראו אותך. בוא, תגיד להם שלום.  מר יעקב קורצקי:

 12 חבר'ה, זה סלומי.הם באו כולם בשבילך, הם לא באו בשבילי. 

 13 )מחיאות כפיים(

 14 סלומי, תן להם כמה מילים, אבל לא יותר מדי. מר יעקב קורצקי:

 15 אבל איפה הגביע? ד עידן למדן:”עו

 16 אתה, סלומי? בן כמה רות גרונסקי:’ גב

 17 תנו לסלומי לדבר. חבר'ה,  מר יעקב קורצקי:

 18את האמת התחלתי כדורגל בגיל קטן, עברתי הרבה  סלומי:

 19 מועדונים.

 20 מה זה גיל קטן? מר גיא קלנר:

 21 .6, 6 סלומי:

 22 היית בכמה מועדונים בארץ? מר יעקב קורצקי:

 23רמת השרון. והאמת כן. אני הייתי בטוברוק הפועל, מכבי,  סלומי:

 24 עשינו אתמול היסטוריה. ף פעם לא היה לי בית חם כמו רמת השרון.א

 25 איפה למדת? שירה אבין:’ גב

 26 באורט.  סלומי:

 27 )מחיאות כפיים(
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 1 בן כמה אתה? דוברת:

 2 .64 סלומי:

 3מן הסתם יש לי מה להגיד. עבר היום התקציב, ממשיכים  ד אבי גרובר:”עו

 4 לעבוד. בשעה טובה.

 5 

 6 קובץ החלטות

 7 

 8 

 3463יב העירייה לשנת . אישור תקצ6

 9 

ברוב  .302הוחלט לאשר את התקציב השוטף כולל תקן כוח האדם לשנת  החלטה:

 חברי מועצה לא נמצאים  2נגד,  9בעד,  .קולות. 

 10 

 11 

 . בקשה לאישור עדכון תב"רים3

 12 

 הוחלט פה אחד להעמיד להצבעה ללא צורך בוועדת כספים החלטה:

 13 

 14 

 . אישור תב"רים8

 15 

 ט לאשר פה אחד את עדכון התב"ריםהוחל החלטה:

 16 

 17 

 18 


