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 1 מן המניין המליאה מישיבת   94  פרטיכל מס'

 2 8202.5.6תשע"ח,  באייר  א"כאשר התקיימה ביום ראשון, 

 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  

 8 חבר מועצה  -  ימוניפרופ' מרק מ  

 9 חברת מועצה  -   גב' נורית אבנר  

 10 חברת מועצה  -  ד"ר איריס קלקא  

 11 חבר מועצה  -   עו"ד עידן למדן  

 12 חבר מועצה  -   מר גיא קלנר  

 13 חברת מועצה  -   גב' שירה אבין  

 14 חבר מועצה -   מר רפי בראל  

 15 חבר מועצה  -   מר טל עזגד  

 16  חבר מועצה - ן מר אהרון אלמוג אסולי  

 17 מר עידן כחלון  

 18 חבר מועצה -     שמוליק גריידי  מר            חסרים:

 19 מנכ"לית העירייה  -  יגר-גב' שירלי פאר נוכחים:

 20  המשפטי היועץ -   בלום מיכה ד"עו  

 21 ל רימונים"מנכ -   מר ערן שוורץ  

 22  העירייה מהנדסת -  טלמורגב' עירית   

 23 מבקר העירייה  -  יקר-מר ניסים בן  

 24  העירייה גזבר -    טביב גידי מר  

 25 תובע עירוני -   מר עמית גייגר  

 26 ס2 גזבר  -  גברת רויטל פיטרמן  

 27 מנהל אגף הפיקוח -  מר אריאל דוידי   
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 1 סדר היום: על

 2 0232.5.62.מן המניין מיום  – 96פרוטוקול מספר  –מליאה  אישור פוטוקולי    2.

 3 0232.5.6.שלא מן המניין מיום - 96פרוטוקול מספר                

 4 4292.6., אהרון אסולין אלמוג של  שאילתא 2.

 5 4292.6.שאילתא של טל עזגד ואהרון אלמוג אסולין  32

 6 4292.6.שאילתא של אהרון אלמוג אסולין מיום  2 9

 7 202.6.הצעה לסדר של טל עזגד מיום  2 0

 8 202.6.הצעה לסדר של גיא קלנר ועידן למדן מיום  2 8

 9 5.7.נת לש 29    דיווח על התוצאות הכספיות לרבעון 7

 10 אישור מורשה חתימה במוסדות החינוך 62

 11לאור תקבול ממשרד  97,855.הגדלת תב"ר נגישות לאוכלוסיות מיוחדות בסך  2 4

 12 התחבורה

 13 4292.6.בפרוטוקול ועדת שמות מיום  8אישור סעיף  2 5.

 14 שונות 2 ..

 15 

 16 פ ר ו ט ו ק ו ל

 17 

 18 60282.463מן המניין מיום  03פרוטוקול מספר  ים:אישור פרוטוקול 62

 19 60282.4632שלא מן המניין מיום  03ופרוטוקול מספר 

 20 

 21, 2222 נושאים על 04ערב טוב, ישיבת מועצה מן המניין מספר  עו"ד אבי גרובר:

 222 נתחיל באישור 462.סדר היום,222 והצעות הסדר2 הצעות הכספיות לשנת 

 23המניין  , וישיבה שלא מן260262.463 מהשיבה ביום 03פרוטוקולים מן המניין מספר 

 24לא התקבלו שום הערות2 הפרוטוקולים  60262.463, גם כן מיום 03גם כן מס' 

 25 מאושרים22 

 26 

 4292.6.שאילתא של  אהרון אסולין אלמוג, 2 .
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 3על סדר היום שאילתא של אהרון, אהרון בבקשה  .סעיף  עו"ד אבי גרובר:

 4  אהרון2

 5היה באפריל לפני  שזה ערב טוב2 בתחילת הקדנציה שלך, מר א2 אלמוג אסולין:

 6 יחידת2 ל שנתיים הציגה ועדת הביקורת המלצה ש

 7 נובמבר, אבל לא משנה2  עו"ד אבי גרובר:

 8 לא2 לא2 לא2 המצגת הייתה פה באפריל2  מר א2 אלמוג אסולין:

 9 , לא משנה2 66הנושא הזה היה בנובמבר  עו"ד אבי גרובר:

 10שלך וזה לדעתי היה אני זוכר את זה בתחילת הקדנציה  מר א2 אלמוג אסולין:

 11באפריל, בדקתי את זה גם עם מבקר העירייה, הוא גם אמר לי שזה דו"ח שהתייחס 

 12היחידה לפניות הציבור את שנה אחורה2 בכל אופן הייתה המלצה מאוד ברורה ש

 13מפרקים2 זה תמונה באותה הזדמנות, מבקר העירייה כאחראי על תלונות הציבור2 

 14ק בסניף משרד הפנים ופניות הציבור, שהעדפנו והגברת עמרם צריכה לטפל בעצם ר

 15להשאיר כאן כי אנחנו חושבים שיש לזה איזה שהוא שיפור של קשר עם התושב2 

 16וזה מנכ"לית העירייה שזה  חדר, נפתח כאן2 אותוועיסוקים אחרים שיושבים ב

 17, הולך להפרדה2 לגמרי במקרה בינואר קניתי אוטו2 בפברואר עשיתי אוטוטו

 18 תג2 

 19 תתחדש אהרון2  י גרובר:עו"ד אב

 20תודה רבה2 ואז אני מגיעה אני רואה מה שהיה הוא  מר א2 אלמוג אסולין:

 21שנשאר, לא קרה כלום, אז שאלתי למה בעצם זה ככה2 הסתכלו עלי אמרו לי 

 22ככה זה2 והעדפתי להביא את השאילתא לכאן2 לא רוצה להישמע סרקסטי אני 

 23לתי בצורה לא, לא הכי חושב שהנושא הוא חשוב, אני את השאלות שא

 24מנומסת אז אני אוותר עליהם2 אני אשמח לקבל הסברים למה זה לא נעשה 

 25 ומתי זה יעשה2 

 26אז כמו , דו"ח היה נושא של תלונת הציבור ואכן הנושא  עו"ד אבי גרובר:

 27הזה עבר לטיפולו של מבקר העירייה, ניסים בן יקר, זה אכן קרה2 נושא כלפי 
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 1ו"ח2 יש שם פרוצדורה שלמה ושורה של פעולות החנייה שזה לא במוקד הד

 2שהתייחסו בעיקר בנושאים של ביקור וניחום ואחרים, כדי שאחרים יוכלו 

 3לדעת בדיוק מי ועם התווים והכל2 זה נושא ממשיכים לטפל בו, אני מבין 

 2224 שהוא די קרוב לסיום התהליך הזה, ואז גם תתבצע כל ההשלמה של הדרג 

 5 באחריות של העירייה2 

 6אמרו את זה גם לפני שנתיים, גם לפני שנה, כשחידשתי  מר א2 אלמוג אסולין:

 7את הדרכון שלי, אמרו לי שעובדים על זה, השאלה אם המלצות המועצה או 

 8החלטות המועצה בעניין הזה, שאתה אחראי לקיים אותם2 שנתיים2 בשביל 

 9 להזיז פונקציה2 שנתיים2 

 10הקטע הוא לא  להזיז פונקציה2זה שנה וקצת2 זה לא  עו"ד אבי גרובר:

 11 ה2 תמרהלהזיז את הפונקציה2 הקטע עם, איך קוראים לה, אסתר, אתי2 תמר

 12אם היא יושבת בחדר הזה או בחדר הזה זה לא העיקרון2 הנושא הוא הרבה 

 13תווי חנייה לא  0444יותר מ222 שיש את הסדר גודל שלפי הנתונים שלנו 

 14 בתוקף2 

 15 תווי חנייה לא בתוקף2  0444דבר2 יש על זה אני מ מר א2 אלמוג אסולין:

 16 והקטע הוא, הקטע הוא לא עם תמרה, אבל הקטע הוא2  עו"ד אבי גרובר:

 17זה משרד הפנים לא מתפקד כי הוא לא יכול להכניס שם  מר א2 אלמוג אסולין:

 18עמדות נוספות2 ועברנו לביומטרי לפני שנה2 והדברים שם תקועים2 אני חושב 

 19 ת כאן תתבצע2 שזה ראוי שהחלטה שמתקבל

 20 זה לא קשור2 זה לא קשור2 אם יש לך הערות2  עו"ד אבי גרובר:

 21 אה לא קשור2  מר א2 אלמוג אסולין:

 22אם יש לך הערות לעניין תפעול או לא תפעול ולא  עו"ד אבי גרובר:

 23תפעול, משרד הפנים2 אתה יכול להעביר אותם2 זה לא קשור לאיפה יושבת 

 24 הגברת2 

 25 לא2 הראש שלי, לפני שנתיים2  מר א2 אלמוג אסולין:

 2226 ואם תעבור מקום, בגלל שתעבור מחדר אחד לחדר  עו"ד אבי גרובר:

 27 שני זה לא יסדר שום דבר לעניין תווי החנייה2 
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 1 אז למה עושים דו"חות2  מר א2 אלמוג אסולין:

 2 יש פה עניין2  עו"ד אבי גרובר:

 3שנעביר אותם  אז למה עושים דו"חות ביקורת, כדי מר א2 אלמוג אסולין:

 4 הלאה ונגמור עניין2 

 5מה שחשוב בדו"ח ביקורת אתה יכול להמשיך להתעסק  עו"ד אבי גרובר:

 6 עם ה2222 ואנחנו מתעסקים עם המהות2 

 7 אין פה מהות2  מר א2 אלמוג אסולין:

 8 או קי בגללך2  עו"ד אבי גרובר:

 9 אתה חושב שאין פה מהות2  מר א2 אלמוג אסולין:

 10 יסתי המהות היא לתפ עו"ד אבי גרובר:

 11 השאלה היא אם222  מר א2 אלמוג אסולין:

 12 אני יכול לסיים את המשפט2  עו"ד אבי גרובר:

 13כן2 תענה לי אם השאלה היא לא מהותית תגיד לי שהיא לא  מר א2 אלמוג אסולין:

 14 מהותית2 

 15מה שאני חושב שזה התשובה זה מה שאני חושב שזה הדבר  עו"ד אבי גרובר:

 16לא לקבל את זה, יש פה עכשיו דיון של שעה וחצי בפינג פונג2 אני  המהותי, אתה יכול

 17אגיד מה שיש לי להגיד, ואתה יכול לא למצוא חן בעינך2 ולעבור הלאה2 המהות היא 

 18או הרכב חנייה הוא בתוקף או לא בתוקף2 האם בעל ביכולת של הפקח, לדעת 

 19אותו  סיפור, לא  שצריך להיות והכל2 לא שאנשים שהחליפו רכבים וכאלה וכל פעם

 20החזירו את התו ולא יודע מה2 ועל זה אנחנו עובדים וכשיהיה לנו את היכולת 

 21לעשות את זה, אז כמה 222 בינתיים זה מבחינת מחשוב ומבחינת כל הכלים, 

 22נראה לי להתעסק ב2222 אם היא יושבת בחדר הזה או בחדר הזה2 כל השאר 

 23 2 לדעתי מתפקד יפה וקורה2 הלאה, שאילתא הבאה

 24 אני חושב שאם יורשה לי רק להגיד מילה אחרונה2  מר א2 אלמוג אסולין:

 25 אתה יודע שאני מרשה לך2  עו"ד אבי גרובר:

 26זה תעודת עניות שהעירייה הזאת לא מסוגלת לקיים  מר א2 אלמוג אסולין:

 27 החלטה, של המועצה אם יש החלטה2 
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 1 ט2 אני לא צריך להתייחס לכל2222 הלאה נקס עו"ד אבי גרובר:

 2 לא ענית2  מר א2 אלמוג אסולין:

 3אתה לא מבסוט מהתשובה, אבל  ,עניתי2 עניתי אתה עו"ד אבי גרובר:

 4 יכול להיות2 

 5 יש 2222 מר א2 אלמוג אסולין:

 6מאוד פורה בשבוע  ,222 אגב גם את אהרון היה מאוד עו"ד אבי גרובר:

 7 שעבר2 בסוף 222 

 8 הוא כל הזמן פורה2   מר רפי בראל:

 9  הייתי חולה זה הסיבה2 ג אסולין:מר א2 אלמו

222 יושב ראש הוועדה  חשבתי ולהגיד עו"ד אבי גרובר:  10שאתה גם2

 11 המקומית אז יש לך יותר זמן2 

 12 

 13 

 4292.6.שאילתא של טל עזגד ואהרון אלמוג אסולין  82

 14 

 15 פוןערב טוב, השאילתא היא בנושא מתחם צ :מר טל עזגד

 16ם הציג חבר המועצה חברי לפני מספר חודשיגלילות הסינמה סיטי2 

 17אהרון אלמוג שאילתא הפסקת העבודות במתחם גלילות עליה ענית 

 18באריכות תוך הפגנת לא מעט ציניות על שהרים לך להנחתה2 אז כמו 

 19היום מטרתנו בשאילתא אחת היא, גידול מהיר ככל האפשר של 

 20פרויקט הדגל של רמת השרון על מנת לייצר מקורות הכנסה שהעיר 

 21ליהם2 אז אנחנו מקווים שלא יהיה כך גם היום, ניצלת את משוועת א

 22השאלה, שאלה עניינית לעשייה פוליטית כהרגלך וניסית להצטייד כמי 

 23לנו2 היום כשאנו שכספי ציבור חשובים לו2 אבל תשובה עניינים לא קיב

 24, בלהביא נתונים נוספים בעבודות מוקפאות כבר מצוידים בנתונים

 225 מדוע לא מתחדשות העבודות במתחם2 מה שנה, אנו שבים ושואלים

 26תפקידה של חברת רימונים והמנכ"ל החדש בפרויקט2 מדוע היה צריך 
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 2 2 22  1לשבור את הכלים עם הקבלן מצליח על ויכוח בנושא חשבונות22

 2מדוע הליך הבדיקה נעשה ללא מנהל הפרויקט ונעשה בידי גורם 

יודעי דבר, בכוונתכם לכאורה להכניסו   3במקום מנהל חיצוני שלפי 

22 ולסיורים שמתקיימים בשטח ובמשרדי  2  4הפרויקט הנוכחי2 מדוע 

 5העירייה לא הוזמן מנהל הפרויקט, ורק מהנדסים הכפופים לו2 האם 

 6בכוונתכם להחליף את מנהל הפרויקט, כפי שאתם מתכוונים להחליף 

 7את קבלן הביצוע למיטב הבנתנו, השאלה הכי חשובה אם אתה מביא 

 8ן גורמי הביצוע  ויגרום לדיונים משפטיים ותביעות כסכסוך מול  בי

 9 שמנגד ועוד הרבה זמן שבו לא יקודם הפרויקט2 תודה רבה2 

 10אני מנסה לענות מאוד קצר, ולא לנצל להרמות  עו"ד אבי גרובר:

 11הנחתה וכאלה2 שלב א' של הפרויקט למעשה התקיים לאור כך 

 12ל ידי הקבלן שהסכום שהוקצב לו נדרש כולו, בתוספת סכום מסוים ע

 13המבצע2 אין בסמכותי ואין בכוונתי לאשר חריגה של מיליוני שקלים 

 14מהתקציב2 כל נושא ההתנהלות הפנימית של החברה הכלכלית ושל 

 15כרגע לאור דרישות הקבלן המבצע2 ומכל קבלן  נושאיה השונים נבדק

 16מתייחס לכאן בישיבה פתוחה שהפרוטוקול שלה פתוח ונגיש לכל2 אלה 

 17תסתיים אותה בדיקה2 אנחנו מקדמים בשורה של דרכים רק לאחר ש

 18המשך הפיתוח של השטח2 בישיבה של הוועדה המקומית האחרונה, 

 19אישרנו את תוכניות איחוד וחלוקה של  מתחמים שלוש וחמש, למשל 

 20נושא תחנת רכבת מתקדם מאוד2 אנחנו תיכף גם נתייחס לזה2 הנושא 

 21של ביג מתקדם2 האישור של תכנון של תחנת הרכבת מתקדמת2 הנושא 

 22מאוד מתקדם2 עושים מאוד עבודות כדי לעשות סדר בלא  264של רש/

 23מעט הבלאגן שהיה לפני2 העסק הזה מתקדם בצורה יסודית, רצינית, 

 24אני גם מאמין מאוד איכותי2 וממשיכים לעבוד בנושא הזה2 ודבר אחד 

 25חשוב לי כראש העיר, שיהיה ברור פה, תהיה הקפדה בנושא של 

 26, 04-ו 04-מש"ח יהפוך ל 84זים על זה שלא יכול להיות שמכרז של מכר

 27מיליון  08ולא יודע לעוד כמה2 ולכן ברגע שהקבלן בא ושם דרישה של 
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 1אני לא יכול להמשיך ולאשר התנהלות שאומרת כביכול נתתי הנחה  ₪

 2או  ₪מיליון  04את אותם  644%ולבסוף אני מבצע את אותו  04%של 

 3מיליונים בצורה כזאת2 זה לא יקרה בעירייה  סכומים, בחריגה של

222 לאשר חלק מהמתחמים וחלק  2  4שאני בראש שלה2 יש לנו עוד דרכים 

 5מהבנייה2 ושוב עניין שעומד בפאתי הכביש2 אני מבטיח לך שכל 

 6הכבישים יחקו בסוף לבתים2 ולא הבתים לכבישים2 זה מה שאנחנו 

 7ריית רמת השרון עושים וזה מאוד חשוב שהמסר הזה יצא מפה2 בעי

 8-יבצע עבודות ל ₪מיליון  84עובדים מסודר2 קבלן שזכה בפרויקט על 

 9, לא שום סכום אחר2 וזה החלטה מאוד ברורה2 עכשיו אם ₪מיליון  84

 10 יש מחלוקת עם הקבלן, אנחנו נפתור אותה2 

 11 פיטרת אותו2 סילקת אותו מהשטח2  מר א2 אלמוג אסולין:

 12 יקט, דרך אגב2 קבלן זכה בפרו עו"ד אבי גרובר:

 13 ?לא סילקת אותו מר א2 אלמוג אסולין:

 14שנייה2 לא אבי גרובר החליט לבד בחדר שבא לו  עו"ד אבי גרובר:

 15לסלק אותו, הייתה החלטת דירקטוריון של החברה הכלכלית שאמרה 

 16, העבודות שהוא ביצע ₪מיליון  84ששלב א' של הפרויקט יהיה 

 17יהיה פירוט העבודות, אבל  , זה לא משנה מה₪מיליון  84-במסגרת ה

2  חדשות תוספות2 אמרנו לו אם יש ₪מיליון  84הוא יבצע   18תגיש עכשיו

 19שכביכול אושרו לו,  ₪מיליון  84-אל תבוא אלינו עכשיו, הרי בתוך ה

 20הם לפי סעיפי חוזה2 כל השאר זה עבודות מעל כמות  ₪מיליון  3רק 

 21 חוזה2 זאת אומרת אם מצוין כמות מסוימת2 

 22 אושרו לו2  6. טביב:מר גידי 

 23 מה2  עו"ד אבי גרובר:

 24 2 84אושרו לו, לא  6. מר גידי טביב:

 25שאושר לביצוע2 התשלום שבוצע בפועל  2.6 6. עו"ד אבי גרובר:

 26זה בהתאם לסעיפי חוזה2 והשאר, כל מיני סכומים  ₪מיליון  3מתוכם 

 227 המצב הזה ₪מיליון  08מעל, והוא הגיש אישור שמאי על דרישות של 
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 1בהתאם להחלטת הדירקטוריון, אין לו יכולת להמשיך להתקדם,  גם

 2  2הודענו לו על פי זכותו במכרז על סיום שלב א'2 עוברים מיד לשלב ב'

 3עובדים עכשיו עם יועצים כדי שלא יהיה מצב שבשלב ב' עוד פעם, יהיו 

 4לנו כל מיני הפתעות2 חלק כדי להיות מסוגלים לעמוד במכרזים, 

 5הפער היה עשרות אלפי  ₪מיליון  4.-פוצי קיץ בואנחנו עומדים בשי

 6, אם היה, אנחנו מאוד מקפידים על נושא של הכספים, אם צריך ₪

 7לבצע מכרזים בכל אנחנו מבצעים אותם2 וככה זה יהיה פה, ולכן זה 

 8הופסק ועובדים כרגע על שלב ב' ומכינים את שלב ב' ובדיוק עם 

 9ים ומי הכל2 על פי חוק החברה הכלכלית וכמה צריך לבצע, ומי היועצ

 10נעשה את זה בצורה שהכי טובה לפרויקט2 ומן הסתם שנעשה את זה, 

 11בטח החברה הכלכלית שחלק מהחברים פה דירקטורים בה, וחלק 

 12מהדברים גם נביא את זה למועצה בצורה מסודרת2 ותדעו על כל 

 13 הדברים2 

 14תיים איפה ש22 שאני עובר החלטת מועצה מלפני שנ מר א2 אלמוג אסולין:

 15בנושא פעוט כמו העברת תווי חנייה לאגף ביטחון לא מתבצעת, פה 

 16מקפיאים עבודות בחמצן של העירייה, לשנה, ובסדר2 זה כמו הארנב 

 17 הזה שרואה פנס ואז הוא קופא2 

 18 אל תענה2 תמשיך2 שיתקדם2 אל תענה2  גב' רות גרונסקי:

 19 אני בארנבים פחות מבין2  עו"ד אבי גרובר:

 20 אני מבין בארנבים2  ולין:מר א2 אלמוג אס

 21אם אתה אומר, אני יענה לך שארנב רואה פנס הוא  עו"ד אבי גרובר:

 22 קופא2 זה מידע חשוב2 

 23 יותר מאשר אותנו2  מר א2 אלמוג אסולין:

 24 אני מאה פעם2  עו"ד אבי גרובר:

2 מ מר א2 אלמוג אסולין:  25ת את רחהמשקפיים שלו2 עזוב, תכלס אתה מ22

 26ת הפרויקט הזה שנה2 ושום דבר לא מתקדם2 העיר הזאת שנתיים, וא

 27ועכשיו אני הכי מוטרד מהבשורה האחרונה שקיבלתי מרכבת ישראל, 
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 1 אז זאת השאילתא הבאה2 

 2 איזה מזל שהגשת עליו שאילתא2  עו"ד אבי גרובר:

 3 כן2  מר א2 אלמוג אסולין:

 4 אז יאללה2  עו"ד אבי גרובר:

 5 הוא אמר שזה מתקבל2  :מר טל עזגד

 6 

 7 

 4292.6.תא של אהרון אלמוג אסולין מיום שאיל2 0

 8 

 9לאפריל התקיים דיון עם מינהל ההנדסה ועם  66-ב מר א2 אלמוג אסולין:

222 של מינהל ההנדסה לרכבת, הופתעו   10חברים מהרכבת2 בעקבות דיווח 

 11האנשים שם לשמוע שנושאים סטטוטוריים שהיא הייתה אמורה לטפל 

 12א מנכ"ל פיתוח מתחמי הרכבת, בהם2 לא טופלו2 לפיכך אמר לי רז שהו

 13חרגנו "אני מצטט מתוך הפרוטוקול שיצא ארבעה ימים מאוחר יותר, 

 14מהנוהל והתחלנו בתכנון לפני אישור התב"ע תוך הבנה בסיכום בעיני 

 15אשמח בזמן הקרוב2 במקביל התנענו את הנושאים הסטטוטוריים 

 16ד תהליכי האישור, התקציב לפרויקט מול משרד התחבורה ומול משר

 17האוצר, תוך הבנה כי התהליכים הסטטוטוריים מטופלים ויאושרו 

 18בהקדם2 הנושאים שהוצגו בדיון מצביעים על חוסר ודאות, ובהתאם 

 19לא ניתן לתכנן את הזמנים של תהליך הסטטוטוריים, לפיכך אנו 

222" שאלות שאני  22  20מקפיאים בשלב זה את תהליך התכנון המוקדם 

 21כבת מוקדם יותר2 מדצמבר אנחנו שואל למה לא עודכנו גורמי הר

 22יודעים שהנושאים הסטטוטוריים לא טופלו2 האם זאת השקיפות 

 23והשת"פ שאנחנו מבקשים להציג מול גורמי חוץ, שבונים לנו פה2 

 24מתכננים לנו את הרכבת אל הסינמה סיטי, מתי הייתה בכוונתה לעדכן 

 25תרונות את מועצת העיר, את הוועדה לתכנון ובנייה בנושא הזה2 אלו פ

 26מסתמנים בסוגיה הזאת2 ומהן ההשלכות לדחיית תכנון פרויקט 



 40-3666868חברת איגמי,                                                                                                                                   

 עיריית רמת השרון

 6202.463מיום   04  פרטיכל מליאה מן המניין מס'

 

 66 

 1 בתחנת הרכבת על כל הפרויקט2 

222 אתה פותח את  עו"ד אבי גרובר:  2אתה משאיר את222 קצת יותר 

 3זה, אתה מדבר על העדכון בזה שקוצצו  לנו את זכויות הבנייה, על זה 

 4 ?אתה מדבר

 5 כן2  מר א2 אלמוג אסולין:

יודע, שאתה מעביר נתון מהסכום2  ובר:עו"ד אבי גר  6זה חשוב שאתה 

 7 264, בהחלטה שניתנה בעניין רש/464.כשתתייג בעניינו2 כי בשנת 

 8נקבע שיש להוציא את מה שנקרא מסדרון איילון, יש לנו בירידה נכון 

 9ובהתאם להתאים  264מאיילון שיוצאים מכיוון המתחם2 תוכנית רש/

 10, אני 464.-זאת אומרת כבר באת הזכויות שקיימות לכל מתחם2 

 11, חברים שיושבים לידך, משמאלך הם 466.נכנסתי לתפקידי בפברואר 

 12האנשים שהיו פה האחראים, כבר אז התקבלה החלטה מאוד ברורה 

 13שאומרת שקובעת  לעניין זכויות הבנייה כאמור בכל מתחם2 בנושא 

 14ני פרסומים, עניינים ואחרים2 כשאהזה אפשר היה להתחיל לטפל אז2 

 15נכנסתי בטח שלא היה שום תכנון של הרכבת במתחם2 וגם הנושא הזה 

 16טופל בצורה מסוימת, מאז שנכנסתי לתפקידי אנחנו פועלים כדי לסדר 

 17את כל הבעיות שם הבעיות הבירוקרטיות, פרסומים, עניינים ואחרת, 

 18קיבלנו עוד איזה סבב של הערות ואנחנו מטפלים גם בסבב הערות 

 19חושב שזה הישג משמעותי, כמו שאתה ציינת, לא  הזה2 הצלחנו ואני

 20ציינת שזה הישג משמעותי אבל אתה ציינת בנושא התכנון, יש גורם, 

 21יש חברה, שנשכרה במהלך לאחר שנכנסתי לתפקידי לעבודה המאומצת 

 22גם שלנו וגם של גורמים נוספים שנמצאים במרחב של גלילות, שיעזרו 

 23ה טובה, אבל ידעו עליהם גם לנו בעניין הזה, ומגיע להם באמת מיל

 24במשרדי הממשלה2 והצלחנו ביחד להביא למצב שרכבת ישראל שמה 

 25את היד לתוך הכיס, ויצא תכנון מפורט של תחנת רכבת2 זה כבר לא 

 26משהו שאפשר לחזור ממנו2 זה כבר חברה שאחראית התקדמה מאוד 

 27עם התכנון, ונכון עוד פעם שלאור הערות כאלה ואחרות תמיד יש את 
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 221שמשלימים תוכנית, יש כל מיני הערות, אנחנו משלימים את נושא 2

 2של ההערות, אנחנו והנהלת הרכבת נמצאים בקשר רציף כל הזמן2 יש 

 3כל מיני מחשבות ללכת בדיוק דואגים ליזמות כלכלית גם לפרויקט 

 4הזה, אנחנו עושים את זה איתם בשיתוף פעולה2 אני בטוח שאנחנו 

 5יש פה אינטרס לכולם2 שאני אומר לכולם, זה נצליח יחסית במהרה2 כי 

 6גם חלק זה בטח לרכבת אבל שרוצה לראות את החניה, כי אמור להיות 

 7שם אזור שמאוד כדאי בשבילם, בונה לר"מי גם לגופים שפעילים שם 

 8, השרון, וטוב שנצליח להתקדם עם זהבמתחם, בטח לעיריית רמת 

 9יים והיום כבר יש ולקדם תחנת רכבת שלא היה פה כלום לפני שנת

 10תכנון שאתה יכול לראות איך התחנה תיראה וזה צעד משמעותי 

 11 קדימה, גם לרמת השרון2 

 12בניגוד לשני הנושאים הקודמים, שהשאילתות באו  מר א2 אלמוג אסולין:

 13אחרי הרבה זמן, את זה העדפתי להציף עכשיו כדי שלא נתעורר בעוד 

 14ה לא העלתם את זה2 אני חצי שנה, ומי שיהיה כאן בעוד שנה ישאל למ

 15 רוצה2 

 16 222 קיבלנו תשובה לשאילתא הקודמת2  :מר טל עזגד

 17התשובה היא שלא עושים כלום2 הם עומדים  מר א2 אלמוג אסולין:

 18עדכון לבמקום, אני חושב שהנושא של הרכבת ואמירה של רז שממתין 

 19נטרס העליון ימקדמי היא לא טובה וצריך להירתם לעניין הזה כי זה א

 20, שתהיה שם תחנת רכבת, ללא תחנת רכבת אז למה כל העיר הזאתשל 

 21 הפרויקט הזה2 תודה רבה2 

 22התקדמו מאוד עם התכנון המפורט של התחנה  עו"ד אבי גרובר:

 23ועכשיו מחכים זה באמת לנתונים לאור הערות שיש אז רוצים לראות 

 24 המפורטבדיוק מה תהיה החלטה הסופית של הוועדה222 אבל התכנון 

 25כולה לראות אפילו איפה יהיה ההורדה והעלה של נוסעים הזה, י

 26וברמות של איזה זכוכית ואיזה ויטרינה, ומה יהיה גודל כל תא 

 27 תבין כמה התקדמו, בוא נבין את2  שירותים שם2 
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 1אני הקראתי את הפרוטוקול, הפרוטוקול של  מר א2 אלמוג אסולין:

 2 הדיון2 

 3 לא בסדר2  עו"ד אבי גרובר:

 4 ואני חושב שאתה מתייחס אליו מאוד ברצינות2  סולין:מר א2 אלמוג א

 5 אתה אוהב )מדברים בצרפתית(  עו"ד אבי גרובר:

2  מר א2 אלמוג אסולין: 2 2  6 )מדבר בצרפתית( אבל פה אין

 7 2 222יש  עו"ד אבי גרובר:

2  מר רפי בראל: 2 22 8 

 9 דוז פאווה2  מר יעקב קורצקי:

 10 ן2 שנים חתימה של רמת השרו 8 עו"ד אבי גרובר:

 11 

 12 כל הכבוד למורה לצרפתית שלך2  גב' רות גרונסקי:

 2  13 )מדברים ביחד(

 14 

 202.6.הצעה לסדר של טל עזגד מיום  2 0 

 15 

 16 

 17הלאה2 ההצעה כן2 סיימנו את השאילתות לא,  זה  עו"ד אבי גרובר:

 18 כן2 הצעה לסדר של טל עזגד2 בבקשה טל2 

 19 

 20כלכלה בבית טוב ההצעה היא ההצעה היא בעניין תוכנית   :מר טל עזגד

 21ספר לחינוך מיוחד במתחם בית הספר נווה מגן2 לאחרונה נודע לי, כי לפני שבועיים 

 22שלושה הנחיתה הנחה ראש העירייה בישיבת פרויקטים את הגורמים המקצועיים 

 23בעירייה ביניהם מנכ"לית העירייה, מהנדס וגזבר להקים בית ספר לחינוך מיוחד, 

 24הרווחה והחינוך2 הנחייה זו ניתנה לפי מיטב  במקום בו שוכנים כיום משרדי אגפי

 25הבדיקות שערכתי ללא עבודת מטה מסודרת, מבחינת הצרכים האמיתיים של 

 26מבחינת המיקום, מבחינת מקורות המימון, מבחינת צרכים העיר, 
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 1אחרים, אולי דחופים יותר ועוד2 יתרה מזאת, המיקום שנבחר נמצא 

 2דם שלך, להקים בית ספר בימים אלה בבחינת אלטרנטיבה לרעיון קו

 3בחורשת העמל רעיון שחשוב לציין נדחה ברוב קולות המועצה2 ומצוי 

 4כיום בהמתנה לערער שלך ושל עוד חברות מהוועדה המקומית2 בחינת 

 5הצרכים האמיתיים מלמדת אותנו כי הדבר אמור לתת מענה לבודדים 

 6מתושבי העיר שיש להם כיום מענה טוב וסביר למיטב הבנתי, אני 

 7תלמידים,  .6מסייג את זה, במסגרות אחרות ולכל היותר ולאכלס 

 8תלמידים  .6עכשיו אני מתקן לא שמרביתם תושבי חוץ, אלא סביב 

 9שהם תושבי רמת השרון ועוד תלמידי חוץ2 מבקש לציין ולהדגיש 

 10שאינני פוסל את הרעיון ומתן מענה לילדים עם צרכים מיוחדים הוא 

 11ואף אצילי2 זה חובתנו כנבחרי ציבור  ללא ספק רעיון ראוי ומבורך,

 12כלפי אוכלוסיות החלשות ביותר בעיר2 ואולם חשוב שיעשה בצורה 

נועד להשיג הישגים לקראת מערכת   13מסודרת ולא כמהלך שכל כולו 

 14הבחירות2 היכן היית אדוני ראש העירייה בשנתיים האחרונות, מדוע 

 15אמין לא קידמת את הפרויקט הזה במשך השנתיים האלה2 אני מ

 16שהנושא קרוב ללבך, אני לא רק מאמין, אני יודע שהוא קרוב ללבך 

 17בדיוק כפי שהוא קרוב לליבי ולכל חברי המועצה2 אולם מהמהלך הזה 

 18שלך כפי שבפרויקטים בודדים שניסית לקדם בשנתיים האחרונות נודף 

 19ריח של עשייה למען פוליטיקה ולא למען המהות2 אם המהות הייתה 

 20ך, בשנתיים האחרונות, היית נועץ עם הגורמים מדריכה את מעשי

 21המקצועיים הרלוונטיים2 בודק הנתונים שיוצגו בפניך, בוחן הצרכים 

 22האמיתיים, ומיקומים מתאימים יותר2 בוחן מקורות מימון בצורה 

 23רצינית, הפרויקט אפילו לא מופיע ברשימת התב"רים שהצגת במועצת 

 24י כותב הצעה זו לסדר, העיר בתחילת השנה2 מביא אותי לכתוב2 אנ

 25ומבקש להציע2 הצעת החלטה2 מועצת העיר מנחה את ראש העירייה 

 26לקיים בדיקה מקיפה של הצורך בהקמת בית הספר לחינוך מיוחד 
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 1ולהביאה לאישור בתקציב מועצת העיר2 עד אז מועצת העיר אינה 

 2מאפשרת תב"ר או תקציב כלשהוא לפרויקט הזה2 הגורמים 

 3כים האמיתיים ואת האלטרנטיבות למיקום בית המקצועיים יציגו הצר

 4הספר שכזה, ובכל מקרה לא בשטח משרדי הרווחה והחינוך שהוא 

 5שטח המתחם כאלטרנטיבה ריאלית להקמת בית ספר חליפי לחורשת 

 6העמל2 קבלת ההחלטה וביצועה בפועל, אסור שיבוצע בחופזה שכן רק 

 7בחירות או תכנון יסודי וטוב יביא לתוצאה רצויה ולא שיקולי  

 8 לשיקולים אחרים2 תודה רבה2 

 9שנייה, אני חייבת להגיד משהו, כמו שאמרת  תושבת העיר:

 10בחטיבה הצרפתית בבית הספר של צרכים מיוחדים להגיד את המילה 

22 על הילד שלי שהוא תושב לא פחות נחשב  2  11אצילי זה אומר שאתה 

 12מה זה מהבן שלך פה בעיר2 אז תגיד לי אצילי2 ובוא אני אספר לך 

 13פיתרון סביר לילד שמגיל שש או חמש, נוסע יום, יום, שעה וחצי הלוך 

 14חזור בפקקים, שגם ככה הישיבה ברכב קשה לו2 אז זה בעניין הז'רגון 

 15 איפה שהשאר אורלי תגיד כי אני פשוט קטונתי2 

 16 

 17אני חושב שכנראה לא היית קשובה למה שאמרתי2 אני  :מר טל עזגד

 2  18 לא אמרתי, אני לא אמרתי

2  תושבת העיר:  19 אמרת פיתרון אצילי

 20 

 21 אורלי אני לא אמרתי, בואי לא ניכנס2   :מר טל עזגד

2222אל תהיה, אל תתחיל, תושבת העיר:  22לבן שלי את השירות  22

 23  שמגיע לו פה בעיר2 

 24לא מתכוון להיות פופוליסט על העניין הזה2 אני  :מר טל עזגד

 25ח איתכם כי אין שום אני רוצה להיות ענייני ובטח, ובטח לא להתווכ

 26סיבה שאני אתווכח איתכם2 אין ספק שפיתרון מחייב, והיה צריך 
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 1להיות כבר לפני2 אני חושב פה, אנחנו חושבים שהפיתרון הזה הוא 

 2מחטף והוא נעשה בצורה לא נכונה ואפשר למצוא פתרונות הרבה 

 3 -יותר

 4בפארק הזה2 זה היה יעיל2  ₪מיליון  24להשקיע  גב' רות גרונסקי:

 5  זה היה אצילי2

 6 2 זה הכי אצילי גב' נורית אבנר:

 7 לא2 זה היה ממש ולצעוד בכביש שם בזה2  גב' רות גרונסקי:

 8ולהודיע שלעולם לא תכנסו את 222 חומרים מסוכנים 222  :מר טל עזגד

 9 שהיה222 בואו נתרכז2 

 10 

 11 זה לא קשור בחגיגות, שם זה היה2  גב' רות גרונסקי:

 12ה אחת2 אנחנו קיבלנו בשמחה מאוד גדולה את ברשותכם דק  תושבת העיר:

 13ההודעה2 על הכוונה לפתוח בית ספר לחינוך מיוחד ברמת השרון2 אני כנציגת 

 14הלביאות שזה הגנת ההורים לילדים מיוחדים ברמת השרון פועלים פה במקדמים 

 15בשנתיים האחרונות וקצת יותר מזה, בשיתוף פעולה הדוק עם העירייה2 הרבה 

 16שנוגעים לבעלי צרכים מיוחדים2 אני חייבת להגיד שאנחנו הגענו  מאוד פרויקטים

 17בעיר להישגים מפוארים2 אני לא יודעת כמה מכם מודעים להם2 אם זה בנושא 

 18קייטנה לילדים לאחר הלימודים בסוף אוגוסט ואם זה בנושא המימון לסייעות 

 19אים אלינו וצהרונים2 אנשים בני תקשורת שקמו2מסתכלים עלינו בערים אחרות, נוש

 20עיניים, הורים רוצים שלילדים שלהם יהיה מה שיש כאן ברמת השרון2 ועדיין 

 21למרות כל זה יש הרבה מאוד ילדים שמוצאים את עצמם במשך שנים ארוכות, לא 

 22שנה ולא שנתיים נוסעים בנסיעות קשות שגם עולות הרבה מאוד כסף לקופה 

 23ל הילדים האלה2 אני חושבת הציבורית שזה פחות העניין שלנו, אבל הם מקשות ע

 24שאנחנו ברמת העיר צריכים ללמוד גם לתת ולא רק לקחת2 במשך שנים ערים 

 25חיצוניות לנו מהמחוז2 מארחות את הילדים שלנו ונותנות להן שירותים2 ויכול 

 26להיות שהגיע המקום גם לדאוג לילדי העיר שלנו קודם וגם לתת קצת ברמה 
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 1שנים האחרונות2 אנחנו לא אנשים פוליטיים החברתית גם למי שנתן לנו כל כך ב

 2אבל אנחנו כן מקדמים את האג'נדה של הצרכים המיוחדים בכל מקום שאנחנו 

 3יכולים, ומבחינתו אנחנו נתמוך בכל מהלך שיעשה ועוד מילה אחת, אנחנו לא פה, 

 4לא אנחנו הרשות לקבוע איפה יקרה בית הספר הזה, או2 קי2 או מה צורך או איזה 

 5י זקוקה למענה הזה2 אנחנו פה להגיד, הלו, אל תקראו לנו אצילים, פשוט לקות הכ

 6 תדאגו לנו, זה הכל2 

 7רציתי להגיד שבאמת הגיע הזמן שאנחנו נתייצב למול  ד"ר איריס קלקא:

 8נתונים אמיתיים שקשורים לכמה ילדים מדובר, גילאים2 יש לנו בערך עשרת אלפים 

 9נוסעים ,  .6פי שום חישוב סטטיסטי שרק ילדים במערכת החינוך הרי לא יכול על 

 10שייכים לחינוך המיוחד, גם לא עשרים2 הרי קודם כל אנחנו יודעים את מי אנחנו 

 11מסיעים2 אז זה המינימום שבמינימום2 כן2 הנתונים האלה הם קיימים, אז צריך 

 12באמת גם לאור הצפי כמו שניתנו שביצעו את החישובים לקראת ההקלטות על 

 13ל בית ספר חדש2 אז באופן דומה2 הרי הילדים האלה כבר היום חורשת עמל וע

 214 אז זה לא נתונים שאי אפשר לשים 6נמצאים בגנים ומוסדות מתאימים טרם גיל 

 15 עליהם את הידיים2 

 16אני מבקש רק להגיד, טרם אקבל הטפות כאלה ואחרות, אני  :מר טל עזגד

 17ם או אני קצת מבין ויודע מניח שזה טבעי, אני רוצה רק להדגיש שאולי לעומת אחרי

 18ומכיר את התחום ואת הצרכים ומכיר את כל האספקטים2 הרבה, הרבה שנים 

 19ניהלתי והייתי מנכ"ל בחברת דנאל, זאת החברה שלא כתבתי, אבל בין יתר הדברים 

 20שעלו במהלך הבדיקות שלנו, נקנה על ידי דנאל שהוא גם עתיד לנהל את המערכת 

 21ה2 ולכן אני קודם כל לפחות בקטע הזה יש לי הבנה הזאת ותקנו אותי אם אני טוע

 22רבה, ולצערי הרב לא נשאלתי ולא ואף אחד לא התייעץ איתי, כי מן הסתם באופן 

 23טבעי, אבל את זה לפחות רציתי להדגיש שאני לא בא באיזה שהוא מקום פוליטי 

 24 ושולף, אם זה היה פוליטיקה הייתי יכול לבקש ממישהו מחברי לעשות את העבודה

 25בשבילי לאור הסטאטוס הנוכחי שלי2 קודם כל אני בא עם הבנה רבה והרבה, הרבה 

 26ניסיון בעניין הזה ואני עוד פעם מדגיש, לא חשיבות הנושא היא כרגע בדיון2 הדיון 

 27איך נעשים הדברים והאם הדברים נעשים בצורה הכי נכונה, ולא בצורה כזאת שגם 
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 1ים שלא קשורים בכלל לנושא2 של תהיה בעייתית אחר כך2 יש פה המון אספקט

 2הזזת משרדי עירייה2 של כספי ציבור שצריכים להירתם לעניין הזה, וזה כל העניין2 

 3 משרד החינוך לא מעביר משרד2 

 4 מאיפה יש לך את הנתונים האלה2 אני מוכנה2  גב' נורית אבנר:

 5נורית את לא יודעת, אבל את היית סגנית ראש עיר,  ואת  :מר טל עזגד

 6 ת שאם בונים בית ספר וצריך להזיז את אגף החינוך והרווחה או סוג של הזזה2 יודע

 7אבל מי אמר לך איפה זה יהיה, ומי אמר לך מי יממן את זה,  גב' נורית אבנר:

 8 מאיפה יש לך נתונים, יכול להיות שבכלל עיריית השרון לא צריכה לשלם את זה2 

 9דורש את כל הנתונים2 אז נבצר  מראש העיר להגיד, ואני  :מר טל עזגד

 10 תאמיני לי שאני אאמין לו אם הוא יגיד2 

 11 בית הספר הזה נגרע222 גב' נורית אבנר:

 12אני בעד שנאסוף נתונים2 אם היה דיון בעניין הזה מראש, אז  :מר טל עזגד

 13 גם את היית יודעת וגם אני2 

 14אני מנסה פה לדבר למה שכתבתי לבפנים בצורה, אני  עו"ד אבי גרובר:

 15הדבר הראשון אני222 רגוע2 קודם כל התשובה לעניין הזה, נחלקת לשתיים2  אמרתי

 16זה הכרה בצורך, השאלה השנייה זה המיקום2 אז לעניין ההכרה בצורך, נדרש בית 

 17ספר כזה היה צריך להיות כאן בית ספר כזה וראוי שיהיה2 יש לי כוונה אכן לפתוח 

 18, יהיה ברמת 6242.463-מרת שבבית ספר כזה כבר בשנת הלימודים הקרובה2 זאת או

 19השרון בית ספר לבעיות צרכים מיוחדים, בית ספר מיוחד2 אנחנו עובדים על זה וזה 

 20 בהחלט ההוראה שאני נתתי2 

 21 איפה הנתונים, נתונים, מספרים2  ד"ר איריס קלקא:

 22חכי רגע איריס, חכי רגע2 מפריעים לך תמיד ואני תמיד  מר יעקב קורצקי:

 23 אז תני לו לדבר2  אומר להפסיק נכון,

 24זה לא שפתאום בא לנו, ישר222 ואמרנו רגע מה זה2 הייתה  עו"ד אבי גרובר:

 25פניה של משרד החינוך2 גם מבחינת העניינים של משרד החינוך, עם הצרכים שלו עם 

 26היכולות שלו לתת מענים וכאלה2 הם הודיעו לנו שיש לכם פה מספר מסוים של 

 27 נא עזרתכם2 אני יכול להגיד שזה גם התחיל בילדים שצריך למצוא להם מסגרת ו
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 1איזה שהוא מקום כבר לפני, לא מעט חודשים, חצי בטעות כזאת, יום אחד פונים 

 2אלי, ואומרים לי יש דיון בכנסת, שיש דיון בכנסת על פתיחה  של בית ספר, איך 

 3 קוראים לזה שם, בית ספר לחינוך מיוחד ברמת השרון2 אמרתי, רבותיי רגע אני עוד

 4לא פתחתי ואז התברר שזה היה בטעות, הם רצו לכתוב באזור השרון, אבל אני 

 5מודה ששלחתי את הדס האחראית אצלנו, ואמרתי לה תקשיבי, אנחנו רוצים 

 6שברמת השרון יהיה בית ספר כזה ברמת השרון2 הגיע הזמן את אומרת לי כאילו 

 7ת שברמת השרון יש אני יכול להגיד לך משהו אחד, לא יכול להיואיפה המספרים, 

 8אפס ילדים עם צרכים מיוחדים, לא יכול להיות2 לא יכול להיות שאין פה שום 

 9פיתרון לנושא של בית ספר2 כשאני נכנסתי לא היו גני תקשורת אנחנו בשנת 

 10הלימודים הקרובה צריכים לפתוח את השלישי2 אמרו לי לא צריך, אין, אנחנו 

 11גן תקשורת שלישי ברמת השרון2   פותחים בית ספר תקשורת שלישי, סליחה2

 12 שמעתי היום בבוקר, גן שני של עיכוב התפתחותי יש2 זה מה ש222 לא 

 13קודם כל אתה לא יכול להגיד שלא היו אנחנו חוטאים  :מר טל עזגד

 14 לקודמנו2 היו פה2 

 15כשאני נכנסתי היה לפני כמה שנים טובות, ובשנים  עו"ד אבי גרובר:

 16  האחרונות לא היה גן תקשורת2

 17 סגרו אותו2  ?:

 18בקיצור, יש את זה, אז אם היינו מקבלים מענה בחוץ, דרך  עו"ד אבי גרובר:

 19אגב אני יכול להגיד לכם הכי אמיתי בעולם, יש כל 222 יש כמה סוגי פניות שאנחנו 

 20צריכים לתת להם מענים2 אנחנו במקרה הזה כנראה נצטרך על אחת מהם2 ויש לנו 

 21ומרת גם שנפתח את בית הספר הספציפי הזה, יש עוד עבודה בתחום הזה2 זאת א

 22לנו עוד יש לנו כמה וכמה ילדים שאנחנו נצטרך גם להם ל222 ואני יכול להגיד לך 

 23זה נווה גן החדש  64,64יש שם יחידת שטח2  64,64שאנחנו מכוונים לאזור של 

 24 שאנחנו שם רוצים לפתוח בית ספר מיוחד לילדים בחינוך מיוחד בית ספר שלם, יש

 25שם שטח מאוד מכובד ויפה2 ומה שאנחנו נדרשים לעשות עכשיו זה איזה שהוא 

 26פיתרון ביניים שכל הילדים הלימודים הקרובה, ילדים יכולים לקבל פיתרון בתוך 

 27 רמת השרון2 להבנתנו היה פה עניין תקציבי2 משרד החינוך מממן את הפרויקט הזה2 
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 1 אתה מזיז שני אגפים אבי2  :מר טל עזגד

 2שנייה, אני עוד לא מזיז כלום2 תן לי שנייה לסיים את  אבי גרובר:עו"ד 

 3 התשובה2 

 4 אני שואל2  :מר טל עזגד

 5טל2 אני אענה לך2 בינתיים אני עוד לא מזיז כלום2 להבנתנו  עו"ד אבי גרובר:

 6מבחינת 222 אם אתם זוכרים באחת הישיבות של הוועדה המקומית בסופה אחרי 

 7לכם שהייתה אמורה ישיבת מועצה הקרובה אחרי  שסגרנו את הפרוטוקול אמרתי

 8זה לקצר, אמרתי לכם יכול להיות שאנחנו נעביר לכם תוספת של תב"ר לישיבה 

 9שנידרש לטובת אותו בית ספר מיוחד2 אז בינתיים התברר שעניין הכספים מגיעים 

 10ואנחנו באמת עוד לא יודעים להגיד, בדיוק מה יהיה, אם יהיה לנו איזה שהוא 

 11אני כן חייב להגיד שעל פי החוק, יש לנו גם חוות דעת בעניין הזה2 אחר כך מי  עלות2

 12שקובע את המיקום הספציפי של בית הספר זה ראש העיר2 ועכשיו לשאלתך תכלס, 

 13מה של בית ספר כזה, אני כרגע עוד לא אנושא המיקום עדיין עוד לא נסגר2 הפרוגר

 14רה סופית זה המילה אבל זה עוד השתכנעתי2 אני חייב להגיד, חשבתי להגיד אמי

 15הרבה קודם שנווה מגן יוכל לתת לנו מענה מהבחינה הזאת ואגף ההנדסה, אתה 

 16 כנראה  קיבלת פרוטוקול של ישיבה אחת2 אופי הפרוטוקולים של מי שמביא לך2 

 17 

 18 עוד לא קיבלתי פרוטוקולים2  :מר טל עזגד

 19א לי עוד המון אז אתה תראה שאגף ההנדסה נדרש להבי עו"ד אבי גרובר:

 20תשובות לפני או חלופות למקומות אחרים, לרעיונות אחרים, איך אנחנו מצליחים 

 21כיתות, זה  0כיתות כזה2 זה לא רק  0לעשות את זה2 בית ספר של סדר גודל של 

 22 מחייב הערכות שלמה מסביב2 חדרים נוספים2 

 23 מדובר2  ילדים כמה  :מר טל עזגד

 24ות, ברגע שפותחים כזה זה משהו כמו סדר כמה עשרות בודד עו"ד אבי גרובר:

 25 גודל של2 

 26ילדים2 אז יכול להיות שצריך לקבל2  2268 ברמת השרון הוא  :מר טל עזגד

 27  -ילדים מבחינתי זה קדוש2 זה ממש לא 68זה לא רלוונטי2 ברגע שאומרים לי 
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 1 2 262 נו, מה2 62יש  גב' דברת וייזר:

 2 אבל מה זה משנה2  :מר טל עזגד

 3 או לא יודע בדיוק2  62סך הכל אם תוציא  גרובר:עו"ד אבי 

 4לא מישהו צריך לדעת2 אתם רוצים להקים בית ספר פה  :מר טל עזגד

 5 ברמת השרון, מישהו צריך לדעת מה המספר של2 

 6מה עכשיו נעשה את הפעילויות של כל זה2 איפה אתם  מר יעקב קורצקי:

 7לעשות עכשיו המקום2 יש צורך אנחנו רוצים  נמצאים2 יש התנהלות של ילדים2

 8בסדר2 על זה אין מחלוקת2 איריס, על זה אין מחלוקת2 תלכי לצד של222 אני מבטיח 

 9 לך את כל הנתונים תקבלי2 

 10 אני הולכת אליך2  ד"ר איריס קלקא:

 11 תבואי אליי2  מר יעקב קורצקי:

 12  -תן לי ד"ר איריס קלקא:

 13ר וכמה איריס, אפשר לעשות המון דמוקרטיה על כל דב :מר טל עזגד

 14-ילדים וועדות, וישיבות וכל מה שאתם רוצים2 בדרך הזאת לא יהיה בית ספר ב

 215 וכך הלאה2 אנחנו אגף החינוך מול הגורמים 64-ובספק אם הוא יהיה ב 624263

 16במשרד החינוך פועלים כדי לפתוח פה ברמת השרון בית ספר שייתן מענה לקבוצה 

 17ף ואני מתכוון להפוך את כל העולם מסוימת שכרגע אין לה מענה, יש פה צורך דחו

 18ואני אמרתי פה גם לחבר'ה אצלי שאמרו לי אבל אין לו מקום ולא להכריח ולא 

 19החדר שלי פה, אני ארד לשבת למטה בקפה קפה זאת תהיה  624-נספיק, מצידי ב

 20 אחת הכיתות אם צריך, ברמה הזאת2 ואז22 אתה מוכן לחתום על זה

 21 ל זה2 אני מוכן לחתום ע מר רפי בראל:

 22 רוב הסיכויים שאני אהיה בעוד  624-ב עו"ד אבי גרובר:

 23 אבל תחתום על זה2  מר רפי בראל:

 24אבל זה לא חשוב2 אמרתי יאללה 222 תיקחו את החדר שלי  עו"ד אבי גרובר:

 25יהיה פיתרון2 וככה אני  624263-אפילו, תיקחו פה את הקומה לא מעניין אותי2 ב

 26עשות שיש מצבי חירום2 זה סוג של מצב חירום2 אומר אין מה לעשות, ככה צריך ל

 27  -ובעתיד כשאנחנו
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 1אני חושב שההגדרה של מצב חירום היא ממש לא הגדרה  :מר טל עזגד

 2  -של

 3אתה רוצה שאני אגיד משהו טל, אתה יודע משהו, אני  עו"ד אבי גרובר:

 4ה הייתי באירוע של אלו"ט ואמרתי הכי בקלות בעולם, אומר לך אמיתי, אני לא הי

 5לי מושג אני לא מכיר את זה2 או2 קי למזלי לא מכיר את זה כמעט2 ואומר לך 

 6שבתור ילד והורה צעיר שגדל ברמת השרון, לא ראיתי אוטיסטים2 לא ראיתי אותם2 

 7לא היה לי בכיתה2 לא היה לי בגן, לא היה לי בחבר'ה, לא היה לי בבית הספר כשאני 

 8לא היה לי מושג חייתי החיים שלי היו דבש הייתי ילד, לא ידעתי, לא היה לי מושג, 

 9לא ידעתי2 לא נחשפתי לזה כמעט, לא היה לי מושג מה זה אומר, ואני אומר לך אבל 

 10את שם2 היה לי פעם שמתי שהוא פתאום הבנתי כשראיתי שהייתי בצבא אמרתי 

 11אין צבא, אין חיים, אני בן אדם גרוש,  בכמה חודשים היה לנו רגילה2 וואלה שבוע2 

 12ש לי שבת כן שבת לא2 בואנה החבר'ה האלה אין להם שנ"צ, אין להם שנ"צ, הם י

 13לא יכולים ללכת לישון חצי שעה לכל החיים2 ואנחנו ברמת השרון מנסים לשנות 

 14לגמרי דיסקט2 שום ילד ברמת השרון לא צריך ללכת מחוץ לרמת השרון2 היום 

 15אני לא יודע כמה  24, 64 תושבים, נרצה או לא נרצה, תוך עשור נהייה04444אנחנו 

 16בדיוק2 רמת השרון צריכה לדעת להציב לה, להתחיל היום, כבר התחלנו מהרגע 

 17 שנכנסתי, לייצר את כל 2222 בתוך רמת השרון וזה עוד צעד2 

 18שנים  66רמת השרון יודעת רמת השרון יודעת 2222 לפני  :מר טל עזגד

 19 -תמצא וכו'2 וזה לאכשהיה צרכים, תפתח פרוטוקולים של שנים אחורה וגם 

 20 שנה תסתכל עליו2 באמת2  ..אה2 אבל של  גב' נורית אבנר:

 21 אני לא רוצה יותר מדי פוליטיקה הזה2  עו"ד אבי גרובר:

 22אבל אני מתכוון להתכוונן למצב הכי טוב שאפשר2 לשאול  :מר טל עזגד

 23 את השאלות2 

 24 )מדברים ביחד( 

 25ב העם2 להיות אוי חבר'ה אתם לא תגררו אותי עוד פעם :מר טל עזגד

 26  -אמרתי לכם2 222 יש לי פחות מכם, אבל מבין זה אני2 הקמתי דברים

 27טל2 אין 222 פחות2 אתה גם כן רוצה בית ספר כזה2 מה שאתה  מר יעקב קורצקי:
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 1 אומר המיקום2 

 2  -אני שאלתי שאלות222 תפעול יום2 הם מזיזים את ה :מר טל עזגד

 3ואני אגיד את זה לפרוטוקול2 אם נצליח אבל222 מהצד שלי,  עו"ד אבי גרובר:

 4 בצורה מסודרת2 קודם כל צריך לזכור מדובר2 

 5  -אתה מחזיק 222 יש לך פיתרון להביא לכל :מר טל עזגד

 6 אני הצעתי לך את זה2  מר יעקב קורצקי:

 7 מה הצעת, נו2   :מר טל עזגד

 8 מה הצעת יעקב2  גב' נורית אבנר:

 9 ומר את הדברים שלי2 בפורום ה222 אני א מר יעקב קורצקי:

 10 )מדברים ביחד( 

 11אני אזרוק את זה לאוויר2 אני לא אזרוק, אני אקח את זה  מר יעקב קורצקי:

 12 פשוט2 

 13 )מדברים ביחד( 

 14 זה אתם מסכימים שצריך בית ספר2  מר יעקב קורצקי:

 15 אנחנו לא יודעים2  :מר טל עזגד

 16 לא יודעים אם צריך בית ספר2  מר יעקב קורצקי:

 17  חד()מדברים בי

 18אני לא יודע, תשתף אותי אז אני אדע2 אף אחד לא יספר  מר גיא קלנר:

 19 סיפורים2 

 20 )מדברים ביחד( 

 21אנחנו  -המבנה של הגמלאים היום ברב קוק הוא מבנה מר עידן למדן:

 22 רוצים להזיז את זה2 כל דבר קשור לכל דבר2 יעקב, יעקב2 

 23רה בעולם2 אם בסוף אני גם אומר לך עכשיו בצורה הכי ברו עו"ד אבי גרובר:

 24העבודה הפנימית, יבואו לי עם ההנדסה ויראו לי איך הבית הספר הזה, מדובר 

 225 עוד פעם, אנחנו צריכים לאשר את זה, אתם 64/64-במשהו זמני עד שבית הספר ב

 26אוכל לתת  624263-תצטרכו לאשר את זה, אבל זה, זה מדובר בפתרון זמני כדי שב

 27בסוף שבתוך נווה מגן, אנחנו מצליחים לתת את מענה לילדים האלה2 אני אראה 
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 1 2 624-הפתרון, אני אומר לך אמיתי אני אקדם את זה לשם2 כי לי חשוב שב

 2אתה אמרת שראש העירייה מחליט, אז קודם כל, זה כבר  :מר טל עזגד

 3לא רלוונטי לשולחן2 אני חושב שהשולחן הזה צריך ללכת הביתה וצריך לאשר את 

 4 -ה

 5אתה הגשת הצעה על סדר2 אם אתה רוצה שנצביע על הצעה  עו"ד אבי גרובר:

 6 לסדר, אני אעלה אותה להצבעה2 כי אני מחויב על פי חוק להעלות אותה להצבעה2 

 7ברגע שהוא מבקש, עדיין בתוך תהליך של בדיקה וזה לא  :מר טל עזגד

 8  -בקבלת החלטות, בוודאי שאני

 9 אז תאשר את זה2  ?:

 10ך עוד פעם, אני אין לי בעיה ל2222 אבל אני כבר אני אומר ל עו"ד אבי גרובר:

 11 2 624-אנחנו נהפוך עולמות כדי שב 624-אומר לכם ב

 12 כולנו אבי בלהפוך עולמות תעדכן222 בשולחן הזה2  מר גיא קלנר:

 13 טוב2 הצעה על הסדר הבא2  עו"ד אבי גרובר:

 14 אני מתנצל שאני שותף לה, אני צריך לעזוב2  מר עידן למדן:

 15 

  16 

 202.6.ה לסדר של גיא קלנר ועידן למדן מיום הצע  62
   17 

 18טוב2 הצעה לסדר של עידן ושלי, בנושא דיון ועקיפה של 222  מר גיא קלנר:

 19הצומת בעיר אני בטוח שכמוני כולכם יודעים לסיטואציה שלא יודע כתוצאה ממה 

 20היא נוצרה2 אבל היא קיימת2 אני לא אקריא עכשיו את ההצעה2 מניח שכולכם 

 221 יש איזה שהיא תחושה שצפה מהרחוב, שצפה מאנשים הגיעה גם לקורצקי קראתם

 22בפעם הקודמת, אמנם אז עיקר הטון היה סיפור של דו"חות חנייה2 זה נכנס גם 

 23 בזמנו בהצעה ההיא2 

 24 מה פתאום2  מר יעקב קורצקי:

 25לא2 היה חנייה והיה2 או2 קי2 על שני העולמות2 לא משנה2  מר גיא קלנר:

 26האחרון, או לקראת אמצע סוף השבוע הקודם, התעורר עוד פעם בסוף השבוע 



 40-3666868חברת איגמי,                                                                                                                                   

 עיריית רמת השרון

 6202.463מיום   04  פרטיכל מליאה מן המניין מס'

 

 .0 

 1סיפור, שאני מניח שרובכם נחשפתם אליו, אני יודע שלאחרונה, חודש, חודשיים 

 2אחורה היה דיון בבית משפט שבעירייה ראש העירייה הפסידה או שהעירייה 

 3המהלך שלה שם והתושבת ניצחה במהלך הזה2 אפרופו סיפור נתבקשה למשוך את 

 4שהיה בסמוך להצעה של יעקוב2 משהו קורה באזור הזה של מתן הדו"חות 

 5לתושבים בנושא השבחת הצומת שאני לא יודע לשים עליו את האצבע עד הסוף2 

 6אבל הוא קיצוני יותר, הוא חריג יותר הוא גובה עצבים וחוסר נחת מהציבור2 

 7ורה שם2 עכשיו ולדעתי אנחנו צריכים רגע לעשות סטופ על הדבר הזה ולבחון מה ק

 8כמובן וכמובן ואל אני חוסך מכם את ההרצאה2 לגבי הצורך לנהל את העיר כמו 

 9שצריך וחשוב לתת את השירות לתושב, וחשוב גם לשמור על ניקיון הציבורי והסדר 

 10הציבורי2 אני בראשון התומכים בנושאים האלה, אין שאלה בכלל בעניין הזה2 חבל 

 11את זה2 וברור שרמת השרון צריכה להישאר להיכנס לשם2 ברור שצריך לעשות 

 12 נקייה, וברור שצריך להקפיד על סדר הציבור2 

 13 וברור שמישהו זורק את הזבל גם2  גב' רות גרונסקי:

 14ברור שיש מקרים שבהם המובהקות של מי שזרק את הזבל,  מר גיא קלנר:

 15ומתן הדו"ח בגינו, הם קשרים הרבה יותר חזקים, ויש מקומות עובדה שבית 

 16משפט קינן את זה שבהם הקשר הוא הרבה יותר רחוק, והעירייה עליה מוטלת ה

 17החובה להוכיח את הקשר הזה והיא לא מצליחה ואז אומרים באופן 222 או 222 את 

 18 התושב, ואני אומר שעירייה צריכה להיות חזקה בשני הצדדים2 

 19 זה לא בטוח שאתה אומר2  גב' רות גרונסקי:

 20בצד אחד להיות חזקה מאוד בסדר ואכיפה2 היא צריכה  מר גיא קלנר:

 21ובצד השני צריכה להיות מאוד רגישה לקולות שעולים מהשטח על ידי התושבים 

 22וזה לא פעם ראשונה2 אתם כולכם נציגי ציבור כמוני, גם ברמה הפיזית גם ברמה 

 23האישית אנחנו שומעים את זה הלוך וחזור, בחצי השנה האחרונה ביתר שאת2 יש 

 24משהו קורה שהכוח 2222 או שינוי נהלים, אני לא יודע, תקראו בדיון סיבה כנראה 

 25הקודם, לא רציתי להיכנס דברים222 אתם מבקשים מאיתנו קולי גיליות במידע 

 26ואנחנו לא מקבלים אותו2 אז זה קצת קשה2 זאת אומרת גם בנושא של בית הספר 

 27ואליציה אני לא המיוחד, יש מידע, יש נתונים, התקיים דיון כנראה בפורום של ק
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 1יודע מה, אנחנו לא שותפים לדיון הזה2 לכן אנחנו לא יכולים לחלוק דעה או לקבל 

 2מידע2 אותו דבר פה2 קורה משהו בסוגיה הזאת ולכן אני מציע בסוגיה הזאת לעשות 

 3יום לקיים דיון רציני מה קורה בדבר הזה2 יכול להיות שהכל פה כמו  84לזה סוף 

 4 שצריך2 

 5 הייתי מציע אחרי222 לעשות סטופ2  י:מר יעקב קורצק

 2226 אין שום בעיה2 אגב כשהצעת את ההצעה , גם לא 2222 על  מר גיא קלנר:

 7 פי רוב2 

 8 

 9אתה קפצת עלי עם עידן אתה שכחת2 222 רצה להביא את  מר יעקב קורצקי:

 10 הדו"חות2 

 11 )מדברים ביחד(

 12 אפשר גם לעשות אחרת2  מר גיא קלנר:

 13וגיה2 אני לא איזה שכן איזה חבר טוב שלך אמר זאת הס מר יעקב קורצקי:

 14 אז קפצת פתאום2 מאיפה אתה222 שם2  284תעשה את זה 

 15 על מה אתה מדבר יעקב2 על מה אתה מדבר, איזה חבר2   מר גיא קלנר:

 16 לא יודע, לא יודע2 גם מישהו ניגש אליך אישית פתאום2  מר יעקב קורצקי:

 17 איזה חבר, איזה חבר2  מר גיא קלנר:

 18 איפה היית לפני חודשיים2  יעקב קורצקי: מר

 19  -איזה חבר אתה לא מר גיא קלנר:

 20 אני אמרתי את זה2 אתם תקפתם אותי אתה ועידן2  מר יעקב קורצקי:

 21אתה רוצה להסתכל על 222 או שאתה רוצה לדעת מה קורה בעיר,  מר גיא קלנר:

 22י כשדיברנו על של העיר, נכון, אז אתה לא יודע מה קורה בעיר2 כ לךהרי אתה המ

 23 222 זה לא קשור22222 דו"חות החנייה אז קפצת

 24  -גיא2 אני נתתי לך נתונים כמה מר יעקב קורצקי:
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 1 דיברת, דיברת אל דו"חות222  מר גיא קלנר:

 2 

 3 כן2 נו על זה בנווה גן זה הדו"ח שבוטל2 יעל  מר יעקב קורצקי:

 4 )מדברים ביחד( 

 5 של יעקב להצעה הקודמת2 אפשר להביא את ההצעה על סדר  מר גיא קלנר:

 6 הבאתי אותה לפה2  מר יעקב קורצקי:

 7 תביא לי אותה2  מר גיא קלנר:

 8 גיא2 אני 222 לפה2 222 בכמה חודשים2  מר יעקב קורצקי:

 9 למה נו באמת בוא נקרא אותה, בוא נקרא אותה 2 מר גיא קלנר:

 10 )מדברים ביחד(

 11שמח, פרוטוקול יכול אני אראה מהפייסבוק שלי שנייה2 אני  מר יעקב קורצקי:

 12 להעיד שגם לפני כמה חודשים הייתי סלאח שבתי עכשיו כבר נהייתי המלך2 

 13 אני שמח שאתה מרוצה מעצמך וחבריך נותנים לך את2  מר גיא קלנר:

 222214 את איריס, מה את אומרת על מה שגיא אומר, אל מה  מר יעקב קורצקי:

 15רצית לעשות עם הדו"חות  שהחבר שלך עידן אומר2 את רצית לפני שבועיים, מה

 16 האלה2 לעשות אכיפה יותר גדולה2 

 17 יעקב, למה אתה מפריע לי2  מר גיא קלנר:

 18אנחנו לא מספיק אוכפים בעיר הזאת את אמרת, לפני  מר יעקב קורצקי:

 19 שבועיים2 

 20 זה איכות הסביבה2  ?:

 21זה בנושא אחר2 זה מסביר את הדו"חות 222222 מול האזרח  ד"ר איריס קלקא:

 22 י2 הפרט

 23 סליחה תנו לי בבקשה לסיים2  מר גיא קלנר:
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 1 גיא אני בדעה שלך, אני בדעה שלך, אתה יודע את זה2  מר יעקב קורצקי:

 2כבר עשר דקות אתה מדבר2 יעקב אני 222 לטובת הציבור נגד  מר גיא קלנר:

 3 עיניך ולא ב2222 אין לי ספק בעניין הזה2 

 4 אתה צודק2  מר יעקב קורצקי:

 5אני בטוח שזה קצת אוכל אותך מבפנים שעידן ואני הבאנו ו מר גיא קלנר:

 6את ההצעה ולא אתה, אבל תיישר קו עם העניין הזה ותשתף פעולה2 כי בנושא הזה, 

 7בנושא הזה2 אין קואליציה ואופוזיציה2 יש משהו שקורה בשטח, צריך לתת עליו את 

 8ה קורה הדעת2 ולכן, אנחנו מבקשים כרגע לעשות עצירה, בנושא הזה להבין מ

 9בסוגיה הזאת מבחינת מדיניות, אכיפה והלכה למעשה בשטח, לחזור לפה לשולחן 

 10ולהחליט האם אנחנו ממשיכים בנוהל הקיים או אנחנו צריכים לשנות משהו 

 11 בסיסטם2 

 12הנוהל שונה גיא, הנוהל שונה עקב מה שעשינו2 הנה יושב פה  מר יעקב קורצקי:

 13ץ המשפטי יספר לך2 אבל להגיד משהו הראל דוד2 הוא יכול היה לספר לך2 היוע

 14 יום2  84-שהוא חסר אחריות לעצור את הדו"חות ל

 15למה 222 הכל פה נעשה ל22 מה קרה שאתה כאילו הופך את  מר גיא קלנר:

 16 האופוזיציה ל222 מה קרה2 

 17 כי אני רוצה2 אני רוצה2  מר יעקב קורצקי:

 18לא זכרתי את  מצאתי את ההצעה2 מצאתי את זה2 כי אני גב' דברת וייזר:

 19זה2 לא2 ביקשת ישיבות2 אני קוראת הצעה לסדר 222 חוק חנייה, עקב מצוקת חנייה2 

 20 רגע2 שנייה2 

 21 אני זוכר את ההצעה לסדר שלו2  מר גיא קלנר:

 22רשום, כמו כן ראוי  64או2 קי2 לקרוא את הכל2 אה בסעיף  גב' דברת וייזר:

 23 ואופן מתן הדו"חות אשר2 ונחוץ לקיים דיון גם בנושא ריבוי דו"חות הפסולת 

 24 אף 222 לנושא2  64עד  6-ומ 64יפה2 בסעיף  מר גיא קלנר:

 25 

 26 מה אבל זה כתוב2  גב' דברת וייזר:

 27 )מדברים ביחד( 
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 1גיא, נשמה, התקשרתי לעיריית הוד השרון, התקשרתי לכפר  מר יעקב קורצקי:

 2  סבא, התקשרתי להרצלייה2 בדקתי את זה2 

 3 גם אני התקשרתי2  מר גיא קלנר:

 4גיא2222 מכנה משותף2 ב222 של הראל דוידי, הם ארבעה  מר יעקב קורצקי:

 5 חברים כולם מהמשטרה הצבאית, כולם מרעננה2 הרצלייה הוד השרון2 

 6 זה עוזר222  מר גיא קלנר:

 7 אני מסביר לך2 תבדוק אותי הם עושים ביניהם2  מר יעקב קורצקי:

 8 ה יותר2 הם עושים פחות הרב מר גיא קלנר:

 9אני עשיתי בדיקה, לא 222 להסתכל על הצד של אלה שקיבלו  עו"ד אבי גרובר:

 10את הדו"חות, אני ביקשתי לדעת כמה פניות  יש למשל על נושא של פסולת 2222 אז 

 11, 222 כמו שאתה נדהם מהנתון שלהם2 462.-פניות למוקד ב 2226444אבל סדר גודל של 

 12 2 462.-דו"חות נתנו ב 6444שאמרתי הסתכלת על הטלפון של שירה, בדיוק 

 13 )מדברים ביחד(

 14  -נראה לי ששיר הראתה לך מי ניצח ב מר יעקב קורצקי:

 15לא2 שירה הראתה לי משהו, אבל זה כבר שאילתא לישיבה  :מר טל עזגד

 16 הבאה2 

 17לישיבה הבאה יהיה לנו לישיבה הבאה2 בקיצור אני הייתי  עו"ד אבי גרובר:

 18 ברמת השרון2 

 19 יש עוד מישהו שרוצה להגיד איפה הוא היה2  יזר:גב' דברת וי

 220 462.-אני נמצא ברמת השרון2 אלף פניות למוקד ב עו"ד אבי גרובר:

 21שמתלוננים על הנושא הזה של 222 במרחב הציבורי2 נכון מתחילת השנה, אריאל,  

 22 פניות למוקד בנושא הזה רק2  844סדר גודל של 

 23 רק בנושא הזה2  אריאל דוידי:

 24על האופן שבו אנשים ברמת השרון יתייחסו למרחב  גרובר: עו"ד אבי

 25 הציבורי2 הקטע הזה של קרטונים הקטע הזה של אני לא יודע אתה יודע אני, 

 26מישהו אמר לא לשים את זה2 השאלה מה המידתיות  מר גיא קלנר:

 27 בהעדפה2 זו השאלה2 
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 1 דיברת, ניסיתי,  אני טיפלתי  במחיר2  עו"ד אבי גרובר:

 2 מה לא ישבנו2  ורצקי:מר יעקב ק

 3  -ומה שרציתי להגיד לך זה שאתה יכול לשבת ב עו"ד אבי גרובר:

 4 אה2 בוא נשאל את עמית2 מסכן זקן גידל בגללו2  מר יעקב קורצקי:

 5אנשים שבקושי זוכרים מה הם עשו היום בבוקר, אתה  עו"ד אבי גרובר:

 6ם את זה מהקרטון שואל אותם איך היה סוף שבוע2 לא יודע אם הם זוכרים, זוכרי

 7שזרקו לפני חצי שנה ויודעים לתת לך סיפור שלם על מעטפה והוא הלך והוא שם 

 8 את זה בפח הזה וזה2 

 9  אז מה אתה אומר שהתושבים משקרים2  מר גיא קלנר:

 10 חס וחלילה2  מר יעקב קורצקי:

 11 אני לא משקרים2  עו"ד אבי גרובר:

 12 ה אומר2 אז מה אתה אומר, לא הבנתי מה את מר גיא קלנר:

 13 אני אומר  עו"ד אבי גרובר:

 14אם תושב הלך לפח והביע את מורת רוחו והגיש תלונה על  מר גיא קלנר:

 15מעטפה , זה מציק לו איפה שהוא יכול להיות שהוא באמת זרק מעטפה בחנות 

 16 נעליים וזה התגלגל החוצה2 אז אפשר להפעיל שיקול דעת2

 17 -אתה יכול לתת לי לדבר או שאני מכיר מעט מאוד אנשים,  עו"ד אבי גרובר:

 18 או שבדרמטיות עושים למעטפה הזאת2  מר גיא קלנר:

 19תן לי בבקשה לדבר2 תן לי לדבר2 אני לא מכיר כמעט בן  עו"ד אבי גרובר:

 20 אדם שקיבל דו"ח ואומר, נכון, הייתי2 

 21 יש הרבה כאלה, יש המון כאלה2 יש המון כאלה2  מר גיא קלנר:

 22יא2 זה לא זה2 2222עשרה ימים2 222או גיא, זה כבר לא קשור לג ?:

 23 פקח או 222 

 24 יש עשרות כאלה2  מר גיא קלנר:

 25אני עשיתי על זה מחקר שלם2 יש כאלה שזה החיים שלהם2  מר יעקב קורצקי:

 26 חיים מהפחים2 ואז מה שטוב להם הם מוציאים, מה שלא נוח להם, 

 27 )מדברים ביחד(
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 1הדברים האלה2 אבל גם לי  ישבנו והעלנו ודיברנו על כל מר יעקב קורצקי:

 2 מותר להגיד2 

 3בפייסבוק, הבן אדם שהתלונן על זה אגב ביטלו לו את  אריאל דוידי:

 4 הדו"ח ראה את כל הסיפור שהיה2  

 5 התובע העירוני הוא מכיר את העניין2  מר יעקב קורצקי:

 6אני אאחל לך שהצדק יצא לאור2 שהצדק יצא לאור אני לא  עו"ד אבי גרובר:

 7מאחל לך בהצלחה במשפט2 אומר לך אמיתי מה שצריך לקרות יקרה בטוח שאני 

 8עיריית רמת השרון בהליך  םואני יכול להגיד לך שאנחנו כעירייה לא יכולים להשלי

 9שלא של עירייה, לא יכול להשלים עם האופן שבו 2 אתה תמיד יכול למצוא את 

 10 המקרה הספציפי2 את המישהו שהוא נורא צודק2 

 11 יש המון, יש המון2 יש הרבה כאלה2 אבי2  אבל מר גיא קלנר:

 12 אין הרבה כאלה2  גב' רות גרונסקי:

 13 יש המון2  מר גיא קלנר:

 14 על כל אחד שהוא22222 יש2  גב' רות גרונסקי:

 15לא יכול להיות שבן אדם לא מסוגל להוציא 2222משפט אחד  עו"ד אבי גרובר:

 16אחד שלם מהפה2 שלם מהפה שלו2 לא יכול להיות שאי אפשר להוציא פה משפט 

 17אנשים, יותר מדי אנשים מתייחסים למרחב הציבורי כאל פח אשפה הפרטי שלהם, 

 18והגיע הזמן שתבוא מפה אמירה חד משמעית שאנחנו לא מוכנים להסכים לזה יותר, 

 19ושנמאס לנו מהיחס הזה2 ראש השנה יצא איזה יום רביעי, זאת אומרת שחמישי, 

 20ין מי שיסתובב2 אין מי שזה2 אנחנו יושבים שישי, שבת, וברמת העיקרון חג שבת א

 21 0אחר הצהריים , בן אדם סידר את הבית שלו, יום רביעי  0ומקבלים ביום רביעי 

 22אחר הצהריים, שלושה ימים זה , חצי בית הוא זרק על המדרכה2 ואתה עומד מול 

 23 אנשים2 

 24אז אתה צריך להעניש אותו2 בקטע הזה, אין שאלה2 הדיון  מר גיא קלנר:

 25 א לא על זה2 הו

 26 )מדברים ביחד(

 27גיא, מה שיש לי להגיד אני חושב שזה אמירה נורא חשובה  עו"ד אבי גרובר:
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 1 שראש העיר2 

 2 האמירה שלך כולנו מזדהים איתה2  מר גיא קלנר:

 3ואז שהוא זורק, מה עושה הוא מוריד את השם וזורק מה  אריאל דוידי:

 4  -שהוא רוצה לרחוב2 הוא לא

 5שים, אני יכול לקחת אותך עכשיו סיבוב, אתה רוצה אנ עו"ד אבי גרובר:

 6נסיים את הישיבה2 אני יעשה לך סיבוב ואני אראה לך2 שיש מקום שיש פה פח 

 7וכתוב פח, אתה יודע הפחים העגולים האלה, כתום  אז אנשים הופכים את זה 

 8למרכז2 וזורקים שם כמויות של קרטונים2 ליד2 הם מניחים את זה ליד2 עכשיו נכון, 

 9 ואז שאתה בא22 אי אפשר לנהל לקיים מדיניות2 

 10 )מדברים ביחד(

 11אי אפשר, אי אפשר לייצר מדיניות ממקרים פרטניים שיכול  עו"ד אבי גרובר:

 12 להיות שהם הכי צודקים בעולם2 

 13 עכשיו מיכאל בטלפון בטח אומר לך מה לעשות לא2  :מר טל עזגד

 14רים, יש בתי משפט, יש כמה מנגנונים וכמו שאתם אומ עו"ד אבי גרובר:

 15עובדה שגם בתי משפט יודעים להגיד מתי שהוא, נראה לי שאתם בעירייה הגזמתם2 

 16יש פה תובע עירוני וגם לו יש שיקול דעת, וחלק מהדו"חות מתבטלים2 והחלק דרך 

 17 אגב2 

 18 )מדברים ביחד(

 19חבר'ה היחיד שיש לו שיקול דעת בנושא הזה זה התובע  עו"ד אבי גרובר:

 20  -חיד2 בדו"חות, לא ראש העיר, לאהעירוני2 הי

 21 מדיניות הפיתוח זה לא על ידי התובע העירוני2  מר גיא קלנר:

 22 היחיד שיש לו את ההחלטה זה התובע העירוני2  עו"ד אבי גרובר:

 23 היה לו הזדמנות2  מר יעקב קורצקי:

 24 מה אתה מעניש אותי עכשיו2  מר גיא קלנר:

 25אני אעביר את זה להצבעה דינמית2  אני לא רוצה לדון בזה, עו"ד אבי גרובר:

 26 אתם רוצים שנייה תשובה2 

 27איזה מדיניות מה אתה חושב שמישהו אומר לאריאל דוידי  גב' רות גרונסקי:
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 1 תגיד לפקחים שלך בבקשה שיוציאו מהזבל, קרטונים2 

 2אני רוצה שיגידו שלא יעשו את זה2 אני רוצה שיגידו לא  מר גיא קלנר:

 3 לעשות את זה2 

 4 ונרשמו דו"חות לאנשים2 זה מה שאתה רוצה2  גרונסקי:גב' רות 

 5 )מדברים ביחד(

 6 אני סומך על הפקח2 אני סומך על הפקח2  מר גיא קלנר:

 7מי שמגיע להתלונן זה אחוז מאוד נמוך זה עשרה אחוז2 ויש  מר יעקב קורצקי:

 8 כאלה שמגיעים עוד פעם2 

 9 אני עוד לא סיימתי2  עו"ד אבי גרובר:

 10 יחה אדוני תסיים2 סל מר גיא קלנר:

 11כן2 אבל מה זה עוזר לך שאתה מצלם עכשיו2 נראה לך  מר יעקב קורצקי:

 12 שיסתכל ואתן לך2222 לראות משהו2 השופט לא יסתכל על זה2 

 13אני אוציא אותך החוצה2 די2 אמרת מה שיש לך להגיד נגמר2  עו"ד אבי גרובר:

 14חסים למרחב ישיבת מועצה זה לא הייד פארק2 המצב הזה שבו אנשים מתיי

 15הציבורי כפח אשפה לא יכול להימשך, הפקחים ימשיכו לפעול כדי להבטיח 

 16שרחובות רמת השרון אתה יודע שנינו בקבוצה של רובע אלון, שכל שנייה יש איזה 

 17א', מעלה כל שנייה תמונה של כל איזה קרטון שזרוק ברחוב2 -אחד שם מתחיל ב

 18דק, בתלונות האלה של תושבים אתה יודע משהו, באיזה שהוא מקום יש הרבה צ

 19שאומרים נמאס לנו2 שאני מסתובב ברחובות ואני צריך כל הזמן לראות  את כל 

 20 הקרטונים האלה זרוקים בכל מיני מקומות2 

 21אז אולי צריך לעשות בדק בית למה זה קורה, כי זה לא  :מר טל עזגד

 22 תמיד היה ככה2 

 23 2 אנחנו עושים תמיד בדק בית תודה עו"ד אבי גרובר:

 24 -אבל התוצאות לא :מר טל עזגד

 25 -עיריות שמזמינים לא עושים את ה גב' רות גרונסקי:

 26 864ארבעה2222 יחידות של פחים כתומים של  462.בשנת  עו"ד אבי גרובר:

 27 864פחים כחולים של  644קוב2  20.ליטר2 שמונים יחידות של פחים כתומים של 
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 1 6644יחידות לפחים כחולים של  .6קוב,  20.יחידות של פחים כחולים של  88קוב, 

 2קרטונים שחורים  644קוב, איזה  20.יחידות של פחים סגולים2 של  0.ליטר2 

 3שפיזרנו ברחבי העיר2 אנחנו עושים המון פעולות2 המון, המון פעולות כדי להבטיח 

 4שהרחובות יהיו נקיים2 אתה יודע מה שעשינו גינת כלבים חדשה ברחוב מוריה, 

 5ם חדשה2 היו הרבה בעלי כלבים הולכים לגינה בבנים, רציתי לראות שמנו גינת כלבי

 6אם הם נמצאים בגינה החדשה במוריה2 יש גינת כלבים, עם תאורה, עם פחים, עם 

 7מתקן לשקיות והכל2 בן אדם בא עם הכלב, אתה יודע בא להתקרב לגינה הזאת 

 8, אתה עוד ובחוץ של הגינה, במטר שצמוד לגינה, אתה יודע כמה קקי של כלבים

 9רואה אותו טרי2 בחוץ של הגינה2 כבר יש גינת כלבים, כבר שמו מתקן עם השקית2 

 10כבר שמו, הגעת כבר לגינת כלבים2 אתה על השער, אתה על השער2 כל הקקי בחוץ2 

 11אנשים לא מרימים2 זה מאסט2 זה פשוט מאסט2 היינו צריכים להיפטר מדו"חות, 

 12 ון נקייה2 אז שיפחדו מדו"חות וישמרו את רמת שר

 13אתה קורא תושבים שקרנים2 אף אחד לא אמר2 אתה קורא  מר גיא קלנר:

 14לתושבים שקרנים, זה מה שאתה עושה2 ואתה מכפיש הרבה מאוד אנשים 

 15אף שמדברים מתוך ליבם ואתה עם קושי לב שאין לי מושג למה אתה עושה את זה2 

 16וב כזה2 זה לא אחד לא אמר לא לשמור על רמת שרון נקייה ואל תעשה מזה סיב

 17העניין2 שמור על רמת שרון נקייה, תוציא פיקוח יש לך מצלמות יש לך מה שאתה 

 18רוצה במקום שבו מבוצעת העבירה תיתן דו"ח2 במקום שבו אין קשר בין העבירה 

 19 לבין מי שעשה אותה אל תיתן דו"ח זה המצב מה לעשות2 

 20  אני לא יעשה תחרות מי צועק יותר חזק2  עו"ד אבי גרובר:

 21 לא כי אתה עושה אותו, כי אם הוא היה קודם222  מר גיא קלנר:

 22 ואני לא, אני לא יעשה222 זה ממש2222  עו"ד אבי גרובר:

 23 )מדברים ביחד(

 24ואני לא, אתה יכול לחזור על כל הדברים שנתתי פה ותראה  עו"ד אבי גרובר:

 25 אם אתה מוצא את הדברים שאמרת, הם לא נמצאים שם2 

 26 מרמז2  אתה מר גיא קלנר:

 27 אני לא מרמז שום דבר2  עו"ד אבי גרובר:
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 1  -אני מבקש לומר מר גיא קלנר:

 2אני אומר בצורה נורא ברורה2 פקחים שלנו יפעלו כדי לדאוג  עו"ד אבי גרובר:

 3שהמרחב הציבורי ברמת השרון יהיה נקי2 יש כל מיני דרכים שבהם אפשר לברר אם 

 4ים לקחת אחריות על איפה הם 2 אנשים לא צריכבן אדם באמת זרק או לא זרק

 5זורקים כל מיני דברים2 דווקא ליד משהו, קשה להאמין שמישהו את המעטפה 

 6שהוא זורק בתוך פח של נייר כחול, מישהו מכניס את היד פנימה2 מחפש את 

 7 המעטפה של גברת כהן ואת המעטפה הזאת לגברת כהן נותן אותו מתנה2 

 8ה תחקיר על הדבר הזה והוא הסגן שלך אמר לך שהוא עש מר גיא קלנר:

 9מצא שזה לא הבן אדם, אלא אנשים שמוציאים מפחי הזבל וזה מתפזר במרחבים 

 10 אחרים2 יושב אל תאמין לי תאמין לו2 מה אתה רוצה2 

 11 -אז לא פחות או עו"ד אבי גרובר:

 12קמ"ש  684לא2 לא אמרתי פחות2 תשמע יש נהג שנוסע  מר גיא קלנר:

 13מצלמה2 אי אפשר לבוא אחרי זה לתת לו את הדו"ח ולא תפסה אותו  44בכביש של 

 14קמ"ש2 יש מקומות שבהם הפיקוח צריך להיות הדוק  684כי מישהו אמר שהוא נסע 

 15והעובדתיות צריכה להיות עובדתיות2 מה לעשות, ככה זה בחיים, ככה זה בכל 

 16 מערכות האכיפה2 

 17 טפה2 מישהו אמר2 ואם222 בוא 22 לא מישהו אמר2 המע עו"ד אבי גרובר:

 18 יעקוב אומר לך2  מר גיא קלנר:

 22219 ברחוב במורשה עכשיו בבנייה, אנשים הזמינו מקרר  מר יעקב קורצקי:

 20חדש, תנור חדש, יורד השליח עם הקופסא הגדולה, עם הקרטונים, הוא לא משאיר 

 21את זה אצל בעל, הוא לוקח את זה חזרה2 מה אתה חושב שהוא עושה2 הם זורקים 

 22דק נותן את הרפורט2 אבל יש פה שיקול דעת ואתה רואה את במרחב הציבורי2 בצ

 23 זה2 ומגיעים2 

 24 )מדברים ביחד(

 25אבל לא פוליטיקאים לפני בחירות יגידו למי לתת דו"חות  מר גיא קלנר:

 26 למי לא2 

 27 יש אנשים שמביאים מקרר2  גב' נורית אבנר:



 40-3666868חברת איגמי,                                                                                                                                   

 עיריית רמת השרון

 6202.463מיום   04  פרטיכל מליאה מן המניין מס'

 

 86 

 1 מה אז למה כל הסימפוזיון הזה2  מר גיא קלנר:

 2ד הפקחים לתת דו"חות הם מקבלים הנחיות מהלשכה תפקי :בלום מיכה ד"עו

 3 המשפטית, איך לתת הנחיה, איך לתת2 

 4 רק מהלשכה המשפטית2  מר גיא קלנר:

 5 יש להם מנהל2  :בלום מיכה ד"עו

 6 ממי אתה מקבל הנחיות2  מר גיא קלנר:

 7 אני לא מקבל הנחיות2 הנחיות אני לא מקבל2 דרקטיבה2   אריאל דוידי:

 8 כ"לית לא מנחה אותך בשום תחום פעילות כזה2 המנ מר גיא קלנר:

 9 באופן כללי בלבד, לאכוף את חוקי העזר2 זה הכל2  אריאל דוידי:

 10הוא מנחה את הפקחים, הוא מנחה את הפקחים איך לפעול  :בלום מיכה ד"עו

 11 וזה בעזרתו2 

 12 היה שם מקרה ספציפי2  עו"ד אבי גרובר:

 13 אתה עושה מזה2  נו באמת אבי2 אל תגיד את זה2 מר גיא קלנר:

 14 גם לבת שלי הגישו נגדה222 הלכה למשפט וזהו2  גב' נורית אבנר:

 15שיקול דעת נכון אמרת, אל תפעיל את השיקול דעת שלהם2  מר יעקב קורצקי:

 16 אומר לי יעקב 2 

 17 אבל הוא אומר שהוא לא מפעיל שיקול דעת 2 :מר טל עזגד

 18ו, לקחתי את שירלי, מה פתאום הוא אחראי2 אני לוקח אות מר יעקב קורצקי:

 19אמרתי לו בוא תראה מצב שהוא נתון שהוא ברחוב השחל הוא אמר לי יעקב לפי 

 20החוק היבש הפקח, הוציא לי את השלט, הנה, הוא אחראי על הדו"חות, הוא אמר 

 21לה גברת לפי החוק היבש הפקחית היא צודקת אלף אחוז, היא הייתה צריכה לתת 

 22נתון, אז הוא אמר אני לוקח את זה לשיקול פה דו"ח, אבל את מראה לי פה עוד 

 23 דעת, אני יביא את זה לפקח העירוני, מה שהתובע יחליט זה מה שיהיה2 זה הכל2 

 24זה אחרי מתן הדו"ח2 אחרי מתן הדו"ח זה באמת אצל  מר גיא קלנר:

 25התובע העירוני, אני מדבר על לפני מתן הדו"ח2 אז תעשו על כל מ222לפי מה 

 26  -שאומרים אז בואו

 27 2222 אתה לא עושה את זה כי אתה רוצה למצוא חן2  עו"ד אבי גרובר:
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 1לפקח יש לו את שיקול הדעת שלו בעת עשיית הדו"ח2 לא  :בלום מיכה ד"עו

 2סלקטיבי ולא שום דבר2 אני גם אני אומר אותו דבר לגבי דו"חות חנייה2 לגבי 

 3אש העיר, או דו"חות של זריקת אשפה אותו דבר2 אני אין לי אבחנה אם זה סגן ר

 4ראש העירייה או חבר מועצה, אופוזיציה, קואליציה2 הדו"חות ניתנים על ידי 

 5הפיקוח בהתאם לשיקול הדעת של הפקח2 שהוא מונחה, הוא מקבל קורסים והכל2 

 6ליד הבית הזה זה נזרק, בודקים פה ופה, לא מחפשים אף אחד2 עכשיו, בכל מקרה 

 7דו"ח הוא רשאי להגיש2 התושב מקבל הסדר הוא אחר כך2 אבל התושב מקבל את ה

 8דו"ח, התושב זכאי ורשאי להגיש ערר, אנחנו בדו"חות חנייה רק אנחנו משתכרים  

 9עם שלושת אלפים2222 דו"חות חנייה בשנה2 תבין את הכמות2 הערר מוגש במחלקת 

 10הפיקוח, אחרי שהוא מוגש למחלקת הפיקוח2 אנחנו מקבלים את ההמלצה שלהם2 

 211 אנחנו בודקים, התובע העירוני בודק את כל הערעורים האלה2 הוא מועבר אלינו

 12אם הוא רואה סיבה מסוימת מוצדקת אנחנו מבטלים2 אנחנו לא לא מבטלים, 

 13מבטלים, לפעמים  אין סיבה מוצדקת שאנחנו לא רואים אותה בערר עצמו וסיבה 

 14 מוצדקת, קורה שמגיעים לבית משפט, מתעוררים סיבות כאלה ואחרות2

 15 הדוגמא של מה222 על החנייה או על אשפה2 לא כי נתת את  קלנר: מר גיא

 16 החנייה2 

 17מבחינתי זה הכל אותו דבר2 אנחנו פועלים באותה מתכונת  :בלום מיכה ד"עו 

 18לגבי כולם2 אין איפה ואיפה לא רלוונטי2 מגיע הערר, הערר מוצדק2 מבוטל הדו"ח2 

 19השיקול דעת הוא של התביעה יכול להיות שהפקח טעה, אין שום בעיה עם זה2 אבל 

 20העירונית בעניין הזה, של התובע העירוני2 לאחר מכן אם לא מקבלים, דוחים את 

 21הערר וחלק גדול מהעררים נדחים, אין סיבה מספקת2 מגיעים לבית משפט2 בבית 

 22משפט יכול להיות שעולה רוב התיקים רוב רובם אנחנו זוכים2 יש מקרים שאנחנו 

 23הדין מוותרים2 אנחנו בעד, אנחנו לא נגד2 אנחנו מעבירים  מפסידים, לפנים משורת

 24שנייה, שנייה2 לא יעקוף הדין את הערר בבית מסר2 אנחנו מגיעים לבית משפט2 

 25המשפט2 ולפעמים קורה כמו התיק שאתם מדברים עליו, לפנים משורת הדין 

 26קול דעת הסכמנו2 אין בעיה2 אבל אנחנו באופן גורף2 אנחנו ניתן לפקחים שיפעלו בשי

 27 שלהם עצמם2 זה הם 222 החוק ואנחנו נבדוק אותו זה הכל2 
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 1 היקף אדוני ראש העירייה, מנכ"ליתאגב2 יש נתון ש מר גיא קלנר:

 2 בים למוקד על 222 במרחב הציבורי2העירייה, יש נתון אגף המספרים של פניות תוש

 3 46.-ה בוהתקופה המקביל 466.עומת ל 462.-יש נתון של כמות הדו"חות שניתנו ב

 4אין לי פה אותם אצלי אבל אני יכול לומר שיש לנו   אריאל דוידי:

 5 עלייה בכל תחומי האכיפה2 

 6-, וב466.-, מאשר ב462.-זאת אומרת יש יותר דו"חות ב מר גיא קלנר:

63222 7 

 8 יש יותר עבירות2  אריאל דוידי:

 9 

 10  בגלל ה222222 עו"ד אבי גרובר:

 11יה יכול להיות של מספר פקחים, של אז זה פונקצ מר אהרון אלמוג אסולין:

 12 מה2 

 13: גיא2 יש לי גם תלונות מאנשים מבוגרים שלא יכולים לעבור יגר-גב' שירלי פאר

 14ברחובות כי אנשים זורקים קרטונים2 והם לא יכולים אפילו לעבור2 לא בכסא 

 15גלגלים, ולא עם הליכון2 אני יכולה להראות לך אצלי, מלא, מלא אנשים 

 16 חב הציבורי, אני לא יודעת אם זה ליד הבית או במקום מסוים2 שמתלוננים2 שהמר

 17 

 18 אני שאלתי נתון מספרי של כמות הדו"חות שלפני של  מר גיא קלנר:

 19 2 אפשר לקבל את הנתון הזה2 66ושל  62

 20 כן2 אני יעביר לך2 הבאנו אותו בישיבה אבל אני אתן לך2  יגר:-גב' שירלי פאר

 21 

 22 נתון שאת אומרת, שנקבל את לא2 כי ניתן את ה מר גיא קלנר:

 23 התמונה2 

 24 אני אתן לך, אני אתן לך, אין בעיה2  :יגר-גב' שירלי פאר

 25 

 26 תקבל נתונים שאתם רוצים2  :בלום מיכה ד"עו

 27אני מבקש2 זאת שאלה בעצם למנהל הפיקוח2 האם  מר אהרון אלמוג אסולין:
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 1ההצעה של  אתה יכול להרחיב לנו טיפה על מערכות השיקולים, איך הם פוגשות את

 2גיא2 האם הוא רואה מעטפה עם אהרון אלמוג הזה, אהרון אלמוג חוטף קנס2 או 

 3שיש איזה שהיא 222 לשיקול נוסף2 לא אני רוצה לשמוע דווקא את העמדה של הפקח 

 4לא שלך2 שלך זה בסדר2 פקח ברגע שהוא מחליט לתת דו"ח, האם באמת זה 

 5 הפרמטר היחיד2 

 6 

 7 ושה את זה לפי חוק עזר עירוני2 הוא אמר הוא ע  :מר טל עזגד

 8 בסדר2 בוא נשמע את השיקולים2 מר אהרון אלמוג אסולין:

 9 

 10 אני קיבלתי כזה דו"ח2    ד"ר איריס קלקא:

 11אבל בואי נשמע את האחראי על הפקחים2 איריס אבל מר אהרון אלמוג אסולין:

 12 בואי נשמע את האחראי על הפקחים2 יכול להיות2 

 13 

 14 אומרת לך גם אם יש חצי מעטפה אפשר2  אני   ד"ר איריס קלקא:

 15 תני לי לשמוע את אריאל דוידי2 מר אהרון אלמוג אסולין:

 16 

 17 אין לו, אין לו2  ד"ר איריס קלקא:

 18 יש לו עכשיו הוא הולך לענות רק את לא נותנת לו בבקשה2 מר אהרון אלמוג אסולין:

 19 

 20גזם, קודם כל שהפקח רואה ערימת אשפה כלשהי2 ערימת    אריאל דוידי:

 21הוא בודק אם זה יום שמותר להוציא2 אשפה אסור לזרוק באף יום2 גזם יש יומי, 

 22קרטון, זה דבר ראשון2 לאחר מכן יש איזה שהוא זיהוי על אותו הארגז או על 

 23המעטפה2 אם כתוב נגמר אהרון אלמוג,  לאחר וברגע שהוא ראה אהרון אלמוג הוא 

 24ון אלמוג אחד, ואם הוא גר ברמת בודק במערכות שלנו, דרך המשרד, האם יש אהר

 25השרון, קודם כל אולי הוא ב2222 מה הקשר2 ולאחר מכן בודק שבכתובת אני יודע 

 26הוא  08או  .0או  06-ואם הוא מצא ב 06איפה אתה גר, אבל נגיד אתה גר בביאליק 

 27אומר2 יש פה עבירה2 יש פה זבל של אהרון אלמוג שזרק אותו בעיתוי שאסור לו 
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 1 שאסור לזרוק וזה אכן המקום שלו2 לזרוק במקום 

 2 אורפי2 יזיהוי ג מר אהרון אלמוג אסולין:

 3 

 4רד לסוף או מאוד מאוד קרובה עכשיו הוא לא י  אריאל דוידי:

 5לויצמן, לאחר שהוא עשה את זה2 ואם זה שעה פלוס סגירה נגיד ואתה בבית ויש לו 

 6הדברים את האפשרות אולי אני אגיד לך אדוני תאסוף את זה2 אבל שלושת 

 7שאמרתי, ברגע שיש , שזה לא היום שמותר, ברגע שיש זיהוי ודאי שזה אתה2 וזרקת 

 8 את זה ממש סמוך למקום מגוריך הוא ירשום את הדו"ח2 

 9אתה לא יכול להגיד שזרקת את זה2 תתקן את עצמך2 אתה  גב' דברת וייזר:

 10לא2 אתה  לא יכול להגיד, יש ודאות שהוא זרק את זה2 אתה לא יודע את זה2 ממש

 11יכול להגיד שזה בוודאות יש סבירות שזה נמצא ליד הבית שלך, אבל לא שהוא זרק 

 12 את זה2 

 13 לפעמים זה נמצא שישה בתים ליד2  גב' שירה אבין:

 14 יש אפשרות לאותו תושב להגיש בקשה לביטול דו"ח2 אריאל דוידי:

 15וציא מה אתה יכול לטעון על זה שזרקתי את זה , מישהו שה גב' דברת וייזר:

 16לי את זה מהפח2 אין לך שום כייס2 ברור שזה 2222 איזה קייס יכול להיות2 נו באמת 

 17 זה לא ישים2 

 18יש בעיה בנהלים שצריך לתקן אותם2 דרך אבי תן לי לסיים  מר גיא קלנר:

 19בבקשה, זה במצע לסדר שלי2 לפי מה שאני מבין בדיון פה זה המציאות הקיימת 

 20ריא או לא לא בריא לא נבדק של מידע זה סוגיה ויכול להיות שיש גם מעבר לא ב

 21שבודאי דורשת דיון ואולי חשיבה מחדש2 לא יקרה לאף אחד כלום לבוא ולהגיד 

 22הדברים לא מדויקים עד הסוף הנחיות לציבור לא ברורות עד הסוף2 הדיוק בכל 

 23הפרמטרים שצריכים להתקיים מחטף כדי לתת את הדו"ח אולי היה צריך לחשוב 

 24ע מחדש2 לא קרה שום דבר2 אין פה קרב אגו2 אפשר רגע להגיד, חבר'ה יש עליהם רג

 25 פה סוגיה היא לא ברורה עד הסוף לא לנו ולא לתושב2 בוא נתדיין עליה2 

 26 222 תושב שלא צריך לזרוק2 נו באמת2  גב' רות גרונסקי:

 27רותי למה את222 אני יודע שאת כועסת כשאני מדבר לעניין  מר גיא קלנר:

 28 2 אני יודע

 29 הדמגוגיה שלך2  גב' רות גרונסקי:
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 1אני יודע שזה מוציא אותך מדעתך ותמיד את צריכה לחתוך  מר גיא קלנר:

 2 אותי כשאני עושה את זה2 

 3 יש לך כישרון כזה אין מה לעשות2  עו"ד אבי גרובר:

 4 אני יודע, אני מת עליכם גם2  מר גיא קלנר:

 5 אתה סיימת2  עו"ד אבי גרובר:

 6ולכן אני חושב, אין שאלה בעיני לגבי זה שיש פה סוגיה שיש בה  לא2 מר גיא קלנר:

 7לקונה2 אני לא יודע איפה היא קיימת2 היא קיימת2 עובדה שרוב חברי המועצה 

 8סביב השולחן לא קשור מאיזה, צד של המתרס הם נמצאים מבינים שיש פה בעיה 

 9ת, שיגיד ולכן אני חושב שההצעה הזאת היא הגיונית והיא במקום2 אם לא חוקי

 10היועץ המשפטי שהיא לא חוקית2 לגבי חלקים ממנה2 נראה מה רחוקים ממנה2 

 11 נקבל על זה הצבעה ונתקדם2 

 12משנה לכם, אין לכם אפשרות אם לתת דו"חות או  מר אהרון אלמוג אסולין:

 13 לא2

  14 

 15  -בסדר יש לי אפשרות לעלות מר גיא קלנר:

 16 סיף אני רוצה, אני רוצה להו מר אהרון אלמוג אסולין:

 17 חוקי להצביע על זה2   וזה חוקי או לא  גב' דברת וייזר:

 18הסברתי את זה ואני חוזר על זה, אתם יכולים  עו"ד מיכה בלום:

2222 אתם תסבירו  22 זה עוד לא אומר שהעולם הופך להיות   19להצביע ב2

 20 -מה שאתם רוצים, אנחנו נטפל מה ש

2222 גם אם זה לא חוקי2 מותר לנו להצבי גב' דברת וייזר:  21 ע שהעולם 

 22  אם גיא קלנר החליט שהעולם שטוח, העולם שטוח2 עו"ד אבי גרובר:

 23  אמרתי זה בסדר2 עו"ד מיכה בלום:

 24רגע, רגע, אבל לא, באמת מיכה2 חוקי,  מותר לנו להצביע זה  גב' דברת וייזר:

 25לא לא חוקי2 זה לא לא חוקי2 להצביע עם 2222 אבל כן אנחנו שואלים האם מותר 
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 1 עכשיו על 2222 פעילות של זה2 להצביע 

 2את חושבת שאם תצביעי2 ותצביעי בעד2 אז זה  עו"ד אבי גרובר:

22 דו"חות2   3 אומר ל2

יגיד אם זה חוקי או לא חוקי  גב' דברת וייזר:  4לא2 אני רוצה שהוא 

 5 להצביע על זה2 

2 לא מה הבעיה2  מר גיא קלנר: 222  6 מותר לנו2 

 7 הדו"חות, ואנחנו בתור הפקח ימשיך לתת את  עו"ד מיכה בלום:

 8 אז אין לזה תוקף2  גב' דברת וייזר:

 9 זה סתם תצביעו מה אכפת לכם2  עו"ד מיכה בלום:

 10 222 יצאו נגד החוק ויהיה עכשיו סרט שלם2  עו"ד אבי גרובר:

222 מציאותי2 בזמן האחרון אני  מר רפי בראל:  11אני רוצה להבין 

 12לקחת את פחי  נמצא הרבה בבית בבוקר, וראיתי שהבחורים שבאים

 2  13האשפה הם מרכזים, מוציאים מפח אשפה אחד, ומרכזים הכל בשני

 14בכדי שיהיה רק פח אחד למשאית2 או שניים2 אני רק ביום שני כעסתי 

 15על אחד, אמרתי לו למה אתה מוציא את פחי האשפה ומשאיר שאריות2 

 16הוא אומר תראה אני לא יכול לקחת את כולם2 אני חושב ששם נמצאת 

 17  -אולי צריך לבעיה2 ו

 18 עם איציק כהן, לדבר איתו, עם איציק כהן2  גב' רות גרונסקי:

222 אשפה,  מר רפי בראל: 22  19לתת הוראות, לתת הוראות לא שיהיו 

 20שלא יוציאו מפחי אשפה אחד, ולהעביר לשני, ואני ראיתי את הבחור 

 21הזה כשהוציא דברים, נפלו לו דברים על הרצפה והוא לא הרים אותם2 

 22סתי עליו והוא הרים אותם אבל הוא לא הרים מתחילה2 אז ואני כע

 23 אולי שם קבור הכלב2 

 24 יכול להיות גם2  עו"ד אבי גרובר:

 25 לא2 אבל למה להתדיין על זה למה2   מר גיא קלנר:

 26 לא מתדיין2  מר רפי בראל:

 27 ( )מדברים ביחד
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2  מר יעקב קורצקי:  1 אני יכול להציע לכם משהו

 2 שעושים את אותו דבר אצלם2 כולם יודעים  מר רפי בראל:

 3רפי, רפי הטענה שהייתה גם לפני בטח שראש העיר  מר יעקב קורצקי:

 4צודק, אנחנו לא יכולים לתת לרחובות להיראות ובוודאי שעוד 

 5חודשיים, שלושה כולנו ויעלו לפייסבוק מסכן איציק כהן, איך הם 

 6י בחירות ירוצו פה, יתזזו, החבר'ה שלנו2 אנחנו כבר יודעים את זה לפנ

 7בסדר2 אבל מה שגיא אני מחדד, ותשעים אחוז, אמנם מקבל את 

222 אין מה לעשות, יש את העשרה אחוז, שמגישים ערעור,   8הדו"ח דין 

 9 אפילו לא עשרה אחוז2 

 10 אין שם מספרים אנחנו לא יודעים2  מר גיא קלנר:

 11 462., 466.יש לי את כל המספרים, אני אתן לך2  מר יעקב קורצקי:

 12עשרים ושבע אלף דו"חות2  462.-ים אלף דו"חות בתנועה, ביש עשר

 13לאלף ומשהו2 זה נתון שאני  844-הדו"חות של הלכלוך והזבל עלו מ

 14אומר לך פי שלוש, פי ארבע אפילו2 אתה צודק, יש איזה קפיצה שגם 

 15לי הדליקה את כל הנורות בסדר2 אני רק אומר על משהו אחד, אם 

 16יא שכן מגישים ערעור כמו הבחור אפשר שם, בשישה שבעה אחוזים ג

 17הזה2 כן אומר שהולך איתם עוד צעד אחד קדימה, שם נביא את 

 18ההיגיון הפשוט2 כי לא צריך לאבד יום של עבודה, הוא צריך לאבד, 

22222זה כן צריך לדבר2  2  19  האם זה חשוב לו2 פה אני חושב 

 20 להציע לדחות את הדיון הזה על סיפוראני רוצה  :פרופ' מ2 מימוני

י רוצה מה שאני   21של אני פה, אתה לא מכיר אותי זה טוב2 מה שאנ

 22רציתי להגיד להציע שנדחה את הדיון הזה2 קודם כל יש לו ריח טוב2 

 23הדבר השני זה לא המומנטום2 אנשים נכנסים לתקופה של בחירות 

 24הם יותר חשובים, כולם גם אתה אבי2 אנשים שאני לא מגיש את 

 25מה שאני רוצה נכון2 אני חושב שזה לא  מועמדותי אז אני יכול להגיד

 26ראוי עכשיו לנהל את הדיון הזה שהוא בחשיבות משמעותית שאנחנו 

 27מתמודדים אבל זה לא הזמן, ממש לא הזמן, בוא נסמוך על הפקחים 
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 1בינתיים לא שמעתי שהם עושים עבודה מגעילה2 יש להם עבודה מאוד 

 2ם עושים קשה ואם הם הולכים לחטט ולחפש עיר התלכלכה אז ה

ן  זה לדיו  3עבודה טובה ואני ממש רוצה ולכן מציע לך להביא את 

 2 זה זה לא הזמן  4 להחלטה, נדחה את 

 5בסדר, אני אגיד רק משפט אחד, אנחנו לא  עו"ד אבי גרובר:

 6מחפשים אף אחד, עיריית רמת השרון לא מתעשרת מכמה דו"חות 

 7 אפילו אם זה במאות של פסולת2 מתקיים תקציב של ארבע מאות

ן   8הוא לא בנוי על דו"חות של  ₪עשרים מארבע מאות שלושים מיליו

נועד לנסות ולהכניס סדר מהציבור   9ניקיון, זה לא משם בא2 זה באמת 

 10אני בטוח והדיון הזה שהתקיים פה עכשיו2 זה שכל האחראים 

, מה שנקרא את רוח הדברים, לאן הרוח   11נמצאים פה בחדר, הם הבינו

 12רבה לצד של הרוח כי כמו שאמרת, אבל הנושבת, במקרה הזה צריך ה

 13לא אמשיך עם הבדיחות האלה2 אבל בהחלט מבינים לאן הרוח 

 14נושבת, אני בטוח שהם יקחו לתשומת לבם את ההערות שהועלו פה2 

 15והם באמת עוד פעם, זה נורא קשה הכללים האלה2 רק אם זה ימצא 

יופי, אז עכשיו נצטרך ללכת עד הבלוק2 עד  16בלוק  ממש קרוב לבית2 אז 

 17לפני בלוק אם נוסעים קצת עם האוטו מניחים את הזה2 זה לא נגמר2 

 18אבל שיאכפו בצורה אחת שבאמת ירתיע אנשים להתייחס למיכל 

 19הציבורי כמו פח אשפה וחלק לא פחות מהותי לאכיפה זה שהבן אדם 

 20מרגיש שהאכיפה היא לא הוגנת אז באיזה שהוא מקום הוא אומר 

יודע מה אם במילא  21אני הולך לחטוף  אז אני כאילו לא  כבר אתה 

2 ואני בטוח שהם עושים  2  22איכפת לי2 זה גם משהו שהוא צריך להיות2

 23את זה2 בסדר2 גיא אני עוד פעם אומר לך2 אני יכול להביא את זה 

 24להצבעה2 השאלה אם אתה מסתפק בזה שהמסר הבא, או שאתה רוצה 

 25 לראות הצבעה2 

 26תן לי לסיים את  אני לא מוותר על ההצעה2 מר גיא קלנר:

 2 2 2  27אני שמח שהסוגיה לא אחד המשפט, אני מבין, תאמין לי אני 
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 1כלפי מקווה שמה שראש העירייה בחדר גם אני  בסדר היום,  תעשה

יושרש2 הנושא השני כיוון שאני לא רוצה להכניס   2הנוגעים בדבר אכן 

ו לפוזיציה של אי חוקיות בודאי אחרי שהיועץ   3את אף אחד מאיתנ

 4מר את דברו2 אז אני אשאיר חלק אחד בהצעה ואני מבקש המשפטי א

ו נקים ועדה   5לקיים אותה2 בשונה ממה שקרה בדיון של יעקוב2 אנחנ

ושניים קואליציה2  פוזיציה   6של חמישה אנשים, שלושה מה שקרוי 

נותרו השניים  י ורפי אני מבקש להעביר אותנו לשלושה2   7עידן אנ

 8א נעצור כרגע את הדו"חות שלכם ואת זה אני מבקש לקיים כדיון, ל

 9אתם טוענים לבעיה2 ועדה נותר להקים והיא חוקית ואני מבקש 

 10 לשבת בדיון כזה בטווח של חודש2 

 11 מי בעד2  עו"ד אבי גרובר:

 12 ביקשתי שתוקם ועדה מבחינת הסוגיה הזאת2  מר גיא קלנר:

2  פרופ' מ2 מימוני:  13 אתה אמרת אנשים שיהיו

 14ן למדן, רפי בראל, גיא קלנר2 אמרתי אנשים2 עיד מר גיא קלנר:

 15מה שנקראה ושניים מהקואליציה מה שנקרא כדי שתידון, תבחן את 

 16 הסוגיה2 

: י ק צ ר ו ק ב  ק ע י ר   17 השאלה למה אתה מכשיל את זה מלכתחילה2  מ

 2 י ק נ ה  י ה י ל  כ ה ו  , ם י י נ ש ו ם  י י נ ש ן  ו י ו ו ש ה  י ה י ש ה  ש ע  18 ת

 19 נעשה שלושה שלושה2  מר גיא קלנר:

 20 שלושה שלושה2  מר יעקב קורצקי:

 21 מה אני מביא פה הצעה על הראש שלך2  מר גיא קלנר:

 22 כן2 אבל שזה יהיה שווה2  :גב' דברת וייזר

 23 אין בעייה2  מר גיא קלנר:

 24 שלושה כי תמיד שניים לא באים2  ,תעשה שלושה :מר טל עזגד

 25 קדימה מי בעד2  עו"ד אבי גרובר:

 26את  אני רוצה להביא לתשומת ליבה של מנכ"לית העירייה מר רפי בראל:

 27 הסיפור הזה שמעבירים מפח לפח את האשפה ולטפל בזה2 
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 1 עשר בעד מי נגד2 נורית תרימי2 את נגד2  עו"ד אבי גרובר:

 2זה לא הזמן2 אני חושבת שזה לא הזמן עכשיו לעשות  גב' נורית אבנר:

 3 ישיבות וועדות2 

: י נ ו מ י מ  2 מ  ' פ ו ר 2  פ ם כ ל ו כ ם  ע ד  ח י ד  ע ב י  נ  4 א

 5 )מדברים ביחד(

עידן עם במקר מר רפי בראל: רוצה לשבת אתה עם   6ה הזה צריך אתה 

 7 המחלקה המשפטית2 

 8 צריך מישהו אחר2  מר גיא קלנר:

 9 

 10 

 5.7.לשנת  29    דיווח על התוצאות הכספיות לרבעון  2

 11 

 12הדו"ח הרבעוני הלא מבוקר2 נשלח  462.בדו"ח  של עו"ד אבי גרובר:

ועדת הכספים של שאפשר  צירפנו את פרוטוקול   13ממנו אליכם, כמו כן 

2 אז דו"ח פקודת הב 2 2  14קורת של משרד הפנים החלה2 יללמוד את כל 

דו"חות מבוקרים ואם יש שאלות  ו  בעוד חודשיים או שלושה יהי  15להערכתי 

 16 אני אשמח לענות2 

ו   מר גידי טביב: , סיימנ  17הנתון האטרקטיבי הוא עודף הגרעון

 18את בתקציב הרגיל2  ₪מיליון  063ש"ח על מחזור של 6642444בעודף של 

ו   19ניתוח המאזן אפשר לקרוא בפרוטוקול של ועדת כספים נראה שאנחנ

ן  ונים אי זנים2 יש כסף להתחייבויות, יש כסף לתב"רים מבחינת השרי  20מאו

והגרעון השוטף בתקציב הרגיל הצטמצם עוד יג  21רעונות סופיים בתב"רים 

על גרעון נצבר בתקציב הרגיל, גרעון משנים   22קצת אנחנו כרגע עומדים 

ון  423של  קודמות ון  02, מילוות ירדנו ל₪מילי  23, לבנקים, זהו ₪מילי

 24 בגדול2 שאלות בבקשה2 

2  גב' דברת וייזר:  25 קיבלנו את התשובות בפרוטוקול האחרון

 26 לא צריך להצביע זה רק דיווח2 תודה לכולם2   מר גידי טביב:
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ה  עו"ד אבי גרובר: , גם לרוויטל, גם לחבר' לגידי  1אני רוצה להודות גם 

עודף בסיום השנה2 בטח בגזבר  2ות גם לכל עובדי העירייה, כפי שהנתון הזה 

על הניהול של כל האופרציה הזאת עשיתם עבודה קשה השנה והצלחתם   2 2 23 

י  ונ ו מילי לנ 2 הורידו  2 י  ₪הודות למצב הזה שהצלחנו בשנה באמת2  4וכל מינ

ד  עו ו לגובה2 תודה2 הצלחנו  לתת  ולהביא אותנ  5דברים2 הצלחתם לעמוד 

, באמת לכל העובדים ולכם  הרבה  6מאוד שירותים לתושבי רמת השרון

ף  כל מה שעשיתם2 סעי על   7 2 אישור מורשה חתימה2 3בראש תודה 

 8 

 אישור מורשה חתימה במוסדות החינוך 2 3

 9 

 10בתיכון אלון צריך לאשר את יהודים גבריאל כמנהלת  עו"ד אבי גרובר:

 11סיגלית ושי נחומי במקום חשבונות, בבית ספר הדר את מירב תמר במקום מלי2 

 12 תמר2 שאלות משהו2 

 13 בעירייה כולם? מר אהרון אלמוג אסולין:

  14 

 15  כן2 מר יעקב קורצקי:

 16  כולם עובדי עירייה2 מר אהרון אלמוג אסולין:

 17 

 18לפעמים יש עובד2 אני רואה אם מנהלת החשבונות אם היא  עו"ד אבי גרובר:

 19ר גם2 גם עובדת העירייה2 משלנו2 בתיכון זה עובדת עירייה וגם המזכירה בהד

 20 מנהלת מחליפה היא משרד החינוך2 לא2 

 21 לא2 לא2 אבל הם עובדים לא עובדים2  מר אהרון אלמוג אסולין:

 22 

 23 כולם עובדים2  עו"ד אבי גרובר:

 24 או2 קי בסדר זה כל מה שרציתי2  מר אהרון אלמוג אסולין:

 25 
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 1 בה2מי בעד2 פה אחד תודה ר עו"ד אבי גרובר:

 2 

 3 

 לאור תקבול  97,855.ר נגישות לאוכלוסיות מיוחדות בסך הגדלת תב" 42

 ממשרד התחבורה

 4 

 5 

 6סעיף הבא הגדלת תב"ר נגישות לאוכלוסיות מיוחדות בסך  עו"ד אבי גרובר:

 7 לאור תקבלו שקיבלנו ממשרד התחבורה2  ₪ 602,644של 

 8 זה הכל2  מר אהרון אלמוג אסולין:

 9 פה אחד תודה רבה2 זה מה שיש2 כרגע2 מי בעד2  עו"ד אבי גרובר:

 10נושא אחרון על סדר היום אישור פרוטוקול ועדת שמות2  עו"ד אבי גרובר:

 11 2 4202.463.-פרוטוקול של ה

 12 סעיף אחד מהפרוטוקול2  מר גיא קלנר:

 13 רצית לא2  64סעיף  מר רפי בראל:

 14אני אומר אנחנו מתבקשים לאשר כרגע את נושא שש שזה  עו"ד אבי גרובר:

 15הצומחים, יש כאן שני שמות שאנחנו מתבקשים לאשר2 בית  השמות של בתי הספר

 16ספר הצומח במורשה2 בהתאם להחלטת ההורים אנחנו מבקשים לקרוא אותו על 

 17שם דבורה עומר2 לגבי בית הספר הצומח בהדר, נגיד ככה, אנחנו שה222 היינו צריכים 

 18יך הלשמות אני הצעתי שנקרא אותם על שם נשים פורצות דרך, ובהתאם התחיל 

 19אני מודה שקצת אחרי חשבתי שיהיה נכון בית הספר2  תיהבחירה של השמות בב

 20ספר הדר לקרוא על שם שמעון פרס2 אני חושב שלא צריך2 אני לא חושב שצריך 

 21להסביר מי הבן אדם ומה הוא עשה לאורך השנים2 אני חשבתי שזה יהיה מאוד 

 22ורים בהמשך לוועדת מכובד, ודרך אגב גם יכול לעשות טוב לבית הספר2 ועד הה

 23השמות 222 על השם שהם בחרו, זה רגע, יעל רום2 ולמעשה ההחלטה בסוף קובעת 

 24שבית הספר הדר יקרא על שם יעל רום2 אני עדיין אשמח להעמיד פה להצבעה 

 25למעשה שני שמות2 אחד לאשר את ההחלטה של ועד ההורים של וועדת השמות2 
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 1 אבל במה שנחליט נחליט אני חושב2 ולחלופין את השם של שמעון פרס בכל זאת, 

 2אני רוצה להגיד משהו2 אני רוצה להגיד שנייה אחת מילה  :מר טל עזגד

 3לפני זה2 אני חושב שזה נכון, אני חושב שלא צריך לעשות מזה משהו שהוא לא2 אין 

 4 פה עניין אישי2 אני חושב שגם החברים בקואליציה כל אחד יכול להצביע על שישה 2 

 5 דיברנו על זה2  נר:גב' נורית אב

 6דיברנו על זה לפני2 באמת, עוד פעם כל אחד שיצביע לפי צו  עו"ד אבי גרובר:

 7מצפונו מה שהוא חושב2 ואם עכשיו עם אבי, לא אבי, נגד אבי מה זה אומר2 אני 

 8 אישית חושב שזה שם נכון2 

 9 זה לא אישי2  גב' נורית אבנר:

 10ל שמדברים כאילו אני חושבת שזה ממש זילות אב  :גב' שירה אבין

 11השם הזה או השם הזה צריך לקבל החלטה זה לא לעשות כאן הצבעה על השם הזה 

 12 או על השם הזה2 

 13אני רוצה להגיד משהו תן לי דקה2 אני רוצה ולבקש באמת  מר יעקב קורצקי:

 14מכולנו ובמיוחד מגיא אני נחשפתי לזה ביום חמישי במגרש שאיתי פנה אלי, ראיתי 

 15אני מבקש ממך לבקש מראש העיר תנו לזה עוד שבועיים2 אני את הצער שיש לו, 

 16שמעתי את שני הצדדים2 אומרים סך הכל מה שאומר222 ודגנית הסבירה לי שיכול 

 17להיות מכיוון שיחליפו את השם לפרס, אז פרס, מרכז פרס, הם הציעו אז זה יכול 

 18ת מה שבאמת לתת משאבים ועוד המון לבית הספר הזה2 פשוט לפי דעתי 222 להגיד א

 19בית הספר יכול לקבל, ואם בסופו של דבר ההורים יתעקשו והם צודקים, מכיוון 

 20שככה בן אדם זוכר על השם הזה, וכולנו שמענו והתבשרנו2 אם בסופו של תהליך 

 21 עוד שבועיים, תבואו אלינו וההורים יגידו לא2 אנחנו נכון מקבלים והכל2 באמת2 

 22 חייב להבין2 מה קשור להורים אני  :מר טל עזגד

 23 זה היה שיתוף2 עשו בחירות2  מר יעקב קורצקי:

 24 )מדברים ביחד(

 25 שאלתי חבר'ה שאלתי לא2  :מר טל עזגד

 26נתנו עוד שם של אחד מאיתנו, נשים פורצות דרך2 מכיוון  מר יעקב קורצקי:

 27שהנתון הזה נכנס אולי אפשר לשבת איתם עם ועד בית הספר, ויבינו מה הפלוסים 
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 1 ואז נקבל את ההחלטה בצורה מסודרת2  ומה המינוסים2

 2 זה לא קשור לתקנון2 זה לא קשור2  גב' רות גרונסקי:

 3אני חושב שבשני המקרים, קודם כל, כמובן שזכותנו וזכות  :מר טל עזגד

 4ההורים וזכות כולם ואני מדבר כרגע על דבורה עומר, אני שואל האם היה איזה 

 5נהלת את העיזבון, העיזבון הערכי שהוא קשר למשפחה2 כי יש פה משפחה שקצת מ

 6של דבורה עומר, ואני חושב שקודם כל היה צריך באיזה שהיא צורה גם לצור קשר 

 7איתם2 לפני שאנחנו מחליטים ולקבל את הסכמתם2 יש משפחה אני היום יש לי 

 8הרבה גילויים אז אני מודה, אני מודה שאני ב222 בניגוד עניינים אבל אני מוכן 

 9ני פשוט מכיר, טוב, טוב, טוב את משפחת עומר בהיכרות אישית לעשות את זה2 א

 10 מאוד קרובה אז אני חושב, אני מניח2 

 11 אתה חושב שהם יגידו לא תודה2  ?:

 12חבר'ה אני לא יודע2 חבר'ה אני פשוט רוצה לנקוט באיזה  :מר טל עזגד

 13שהוא אמצעי אני חושב שיש מקום שנעשה את זה2 הדבר השני לגבי שמעון פרס, 

 14או עם כל הכבוד באמת, באמת באמת2 מהיכרות כולנו את שמעון פרס ולא אחת תר

 15היה פה, מהמשפחה, כל אחד והקשרים האישיים, אני חושב שקצת  קטן2 שמעון 

 16פרס בכל זאת היה נשיא מדינת ישראל ועוד כמה תפקידים2 הייתי, אם זה בקשה 

 17 של המשפחה לקרוא את בית ספר הצומח על שם שמעון פרס2 

 18זה חמי וציפי2 עובדים כרגע בכל הארץ על בתי ספר2 מרכז  ?:

 19 פרס לשלום בונה בתי ספר בארץ2 

 20 בסדר2 אז קיבלנו תשובה2 בסדר2  :מר טל עזגד

 21 חבר'ה אפשר, אני שמח מאוד שהעלו לנו את הרעיון2  מר גיא קלנר:

 22כתוב ככה סעיף  6466יש תקנות חינוך ממלכתי שהם מוסד  עו"ד אבי גרובר:

 23צה מנהל מוסד לתת שם למוסד, להיוועץ במורי המוסד ובהורי התלמידים : רו.

 24במספר שיראה לו מספיק כדי לשקף את דעת רוב ההורים2 222 מנהל המוסד הצעות 

 25להורים והעברה לרשות2 הוא שאל מה פתאום2 הרשות תדון בהצעות שהוצעו 

 26 ותעבירה למפקח על222 

 27 בעיר2  אני דיברתי על התקנות שלנו מר רפי בראל:
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 1זאת אומרת אנחנו צריכים לדון איך ממליצים2 אנחנו דנים  עו"ד אבי גרובר:

 2בהמלצה ואנחנו יכולים לקבל החלטה שאנחנו מאמצים את ההמלצה שלהם2 אנחנו 

 3 יכולים להגיד שאנחנו דנו יש לנו החלטה אחרת, המלצה אחרת2 

 4דעתי  אז אתה לא קלטת אותי2 העיר הזאת יש תקנון לפי מר רפי בראל:

 5 לגבי שמות, אבל זה לא זה, אבל זה לא זה, לכן שאלתי 222 וענית לי זה בסדר גמור2 

 6אני מאוד שמחתי שפתחנו את זה לבתי הספר לבחור את  גב' נורית אבנר:

 7השם וחלק מאיתנו גם היו באירוע שהיה בבית הספר הצומח במורשה, כשבאו 

 8בה וכל משפחה לקחה ושמה ההורים עם הילדים והיה טקס מאוד יפה, והייתה טו

 9וזה היה  044את השם שלה, ומה שהחליטה מתוך רשימה, אם אני לא טועה היו 

 10מאוד מרגש לראות את ההורה עם הילד, עם הילדה הולכים ושמים את הפתק2 

 11פתחנו את זה באותו שלב גם לבית הספר הצומח כאן בהדר ושאלתי אותם כבר 

 12תי מאוד שבחרו את דבורה עומר, אתה הרבה זמן מה קורה עם השמות והכל, שמח

 13טל צודק בקשר לקטע הזה2 איך אומרים, אנחנו רוצים לתת אבל באמת מישהו בצד 

 14השני צריך גם להגיד שהוא מעוניין לקבל את זה2 אז אני מבינה שלא נעשה הדבר 

 15הזה, אני חושבת שזה חשוב שהוא יעשה2 אני חושבת שאנחנו צריכים להתחשב 

 16ם בחרו בבית הספר הצומח במורשה להתחשב גם בהורים באותה דעה שההורי

 17שבחרו את השם של יעל רום2 לתת להם את השם2 זה הייתה בחירה דמוקרטית, 

 18יפה החליטו שרוצים הפעם להעצים נשים2 אני בעד העצמת נשים כמו שאתם 

 19יודעים ואני מאוד שמחה שבחרו אותה2 אמנם היא לא תושבת שלנו, אמנם יש 

 20ים את השם הזה ומרימים גבה2 שמים את זה מול שמעון פרס2 הרבה שלא מכיר

 21שמים אז זה בסדר2 עדיין רמת השרון תתפתח ויהיה הרבה דברים ברמת השרון 

 22ואפשר לתת לזכרו של שמעון פרס2 אני חושבת שאנחנו צריכים לכבד את ההחלטה 

 23ר של ההורים2 אם מישהו כאן חושב שצריך לעשות איתם איזה שהוא סוג של דיבו

 24ולספר להם על הרעיון של מרכז פרס לשלום, עקב הפנייה של המשפחה2 אז אולי 

 25לעשות את זה2 אבל אם רוב ההורים רוצים את הדבר הזה, אני חושבת שאנחנו 

 26 צריכים לכבד את הרצון שלהם2 

 27, 6רפי אתה יודע באותם תקנות שקראתי סעיף למשל  עו"ד אבי גרובר:
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 1 מתייחס 

 2 2 6ל סעיף דיברנו ע מר רפי בראל:

 3או הצעות  0היו שינויים בהצעות שהוגשו כאמור בתקנה  עו"ד אבי גרובר:

 4 סותרות 222 מפקד המחוז בצירוף הצעתו2      

 5 המועצה הציעה את זה2  מר יעקב קורצקי:

 6שההמלצה תהיה אחת2 הם לא יחשבו שיכול להיות מצב2 זה           עו"ד אבי גרובר:

 7ו טובה 222 קורה פעם2 החוק במפורש אומר להביא לא שכאילו אנחנו עושים עכשי

 8את שניהם ומעביר ממה שאנחנו באמת יודעים זה יכול לפתוח המון דלתות לבית 

 9 הספר הזה, ויכול לעזור לנו באמת מהבחינה הזאת2 

 10אני חושב ששם בית הספר הוא באמת שולי2 אני באמת  :מר טל עזגד

 11 מתפלא2 

 12 לעשות גם את הדברים האלה2  עובדה שהוא רוצה עו"ד אבי גרובר:

 13 לא משנה2 אבל, עזוב2  :מר טל עזגד

 14 אם מישהו חושב 22 חושב שזה מאוד משמעותי להנצחה2  עו"ד אבי גרובר:

 15זה משמעותי אם המשפחה רוצה שבית ספר הצומח יקרא  :מר טל עזגד

 16 על שם שמעון פרס אז זה מצוין וזה בסדר2 

 17לכת להצביע היום2 אני חושבת אני חושבת אני לא הו גב' דברת וייזר:

 18שההצבעה הזאת לא ראויה, אני לא יכולה להחליט אם לקרוא לבית הספר על שם 

 19יעל רום או שמעון פרס2 שניהם אנשים ראויים ואני חושבת בכלל שזה נכון שאנחנו 

 20נקיים פה איזה דיון מי יותר ראוי2 לא רוצה להיות במקום הזה2 אני חושבת ואני 

 21יה נחזור רגע אחורה ונקיים יבאמירה הזאת, אני חושבת ששנאצטרך את נורית 

 22איזה שנייה שיח עם ההורים של בית הספר ועם הוועד ועם יו"ר הוועד כדי להגיע 

 23 ולהסכמות לפני שאנחנו מקבלים פה החלטה2 כי יש לי בעיה עקרונית עם זה שאנחנ

 24באותו מעמד  ובעצם הולכים עכשיו ומצביעים לשם שלא בכלל היה מונח על השולחן

 25של ההצבעה2 אנחנו החלטנו שאנחנו מקיימים פה הצבעה חייבים לכבד את 

 26ההחלטה שהתקיימה, אבל מצד שני אם השם של שמעון פרס כבר מוכן שמאוד 

 27 ראוי ומאוד נכון אולי אבל אנחנו חייבים שנייה לעשות כאן הסדר2 
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 1חלקי בוא נתחיל רגע מהסוף, שמעון פרס מקובל על כל  מר גיא קלנר:

 2הבית אין שאלה לגבי זה כולם מסכימים על זה2 יאמר כוועדת שמות אני אומר 

 3לכם, כיושב ראש ועדת שמות, מגיעות אלינו פניות מנשיאים שאינם בחיים וראשי 

 4ממשלה שאינם בחיים מהכיוונים הפוליטיים המקבילים או הפוך זה ממש לא 

 5שרוצים גם הנצחות בקרב משנה2 ממנחם בגין ודרך יצחק שמיר ולאן שלא תרצו, 

 6באמצעות בתי ספר, זה לא שמור רק לשמעון פרס אני נמנה על מעריציו הגדולים 

 7ביותר, לא קשור2 המשפחות הגיעו גם לוועדת השמות ועמותות שעוסקות בהנצחתם 

 8מגיעים תדיר לוועדת השמות מבקשים הנצחות ראויות לנשיאים ולראשי ממשלה 

 9שמור רק לשמעון פרס2 זה דבר ראשון, דבר שני  בעברה של מדינת ישראל, זה לא

 10הסיפור הזה הוא סיפור שעבר כמו שצוין פה בצורה מודעת על ידי על תהליך שהחל 

 11על ידי ההורים בתיאום עם הנהלת בית הספר2 זה נכון שבעבודת צומח הפרוצדורה 

 12התחילה מבלי שהשם של שמעון פרס היה על השולחן, אך בדיוק כמו שעשיתי 

 13ת שמות ועצרתי את ההחלטה בדיון שהיה שבוע שעבר ובדקתי את זה לאחר בוועד

 14שובי ונציגים נוספים בקרב הוועד בבית ימכן, יושבת ראש הוועד ויו"ר הוועדה הי

 15הספר קיבלו את השם לאחר מכן2 זה לא שעד עכשיו הם לא ידעו שזה קיים2 הם 

 16יימו דיון בתוך הוועד2 שזה יודעים שזה קיים2 קיימו דיון פנימי ויצאו לקול אז הם ק

 17הוועד המוכר לצורך העניין, קיימו את הדיון בסוגיה הזו ובחרו להישאר עם 

 18ההחלטה שלהם2 זו החלטה של ועד בית הספר, זה לא שזה לא היה על השולחן2 זה 

 19היה על השולחן ולכן כרגע בעיני יש פה עניין תהליכי2 לדעתי אין לי בעיה לחזור 

 20ל מהסוף, אני רק טוען שאתה הולך בדיוק לתהליך שאתה לא לשום דבר, בוא נתחי

 21רוצה ללכת אליו2 מה אתה הולך לעשות, כי ועד בית ספר אמר את דברו2 אתה 

 22 עכשיו רוצה אולי לצאת לכל הורי בית הספר, ולדעתי לעשות שם מספר2222 

 23 זה שלושים הורים מה2 שלושים הורים מה הבעיה2  גב' דברת וייזר:

 24 זה בעיני, זה בעיני לפלוש בבית הספר2  :מר גיא קלנר

 25בשעה עשר וחצי ביום חמישי בלילה שעמדנו אני אתה ואבי,  מר יעקב קורצקי:

 26העלנו את זה שלושתנו, נכון, את הסוגיה הזאת של השם של בית הספר מה שאנחנו 

 27מציעים כרגע לעצור הכל2 לתת שבועיים, ואם ועד בית הספר עם ההורים יחליטו 
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 1אני לא אמרתי שאתה אבל דיברנו על זה ביום חמישי2 בוא נחכה שבועיים שיש שם2 

 2 ונביא את זה ואם הועד יחליט שעדיין2222

 3 )מדברים ביחד(

 4אתם רוצים לשאול זה לא ועד של חמישה, שמונה הורים2  ?:

 5 אותם תשאלו אותם שוב2 

 6 אם זה נחרץ נסגר הייתי אומר לאבי ,תשמע2  מר יעקב קורצקי:

 7לדעתי אתה עושה פה מהלך בעייתי מאוד2 כי הולכים פה  ר:מר גיא קלנ

 8 עכשיו ליד יו"ר הוועד לתוך2 

 9 רגע מי עשה את ההצבעה2 על שם מי2 כל ההורים2  גב' דברת וייזר:

 10עשו הצבעה כולם2 אבל הוועד מנהל את העניינים פתחו את  מר גיא קלנר:

 11אתה רוצים לעשות זה לתהליך בחירה ציבורי2 אבל הוועד מנהל את העניינים2 

 12 מהלך מעל הוועד2

 13 )מדברים ביחד(

 14 אפשר שניה 2222דבורה עומר בכפוף2222222 עו"ד אבי גרובר:

 15למה לא שמים את ההתלבטות הזאת שמעון פרס מול  מר אהרון אלמוג אסולין:

 16 דבורה עומר2 

 17 מול יעל רום2 דבורה עומר כבר נבחר2  גב' דברת וייזר:

 18 ר מאושר2 דבורה עומר כב מר גיא קלנר:

 19 אני שואל למה שמעון פרס  מר אהרון אלמוג אסולין:

 20 רחוב העבודה שמעון פרס, זה מתאים2  מר יעקב קורצקי:

 21 בגלל העבודה2  מר אהרון אלמוג אסולין:

 22 העבודה שמעון פרס2  מר יעקב קורצקי:

 23אבל העבודה יכולה בסוף שיהיה ליד22 אנחנו לא  מר אהרון אלמוג אסולין:

 24הוא יהיה, הוא עדיין שנוי במחלוקת להגיד שגם זה מתאים לשמות ,  יודעים איפה

 25 אני שואל למה, למה האם הדרישה היא לבית הספר בהדר ולא לבית הספר222 
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 1 )מדברים ביחד(  

 2מרכז פרס חברו אלינו, הדר עוד לא עשו את התהליך2 רצינו  ?:

 3 יום אחרי הבחירות2  22 את הסדר2 היא אמרה לי בדיוק היום יש 2222 היא דיברה איתו

 4רגע רגע אומרים פה שאנחנו בכל מקרה גורם ממליץ זה  גב' דברת וייזר:

 5נכון, לפי התקנון שלנו בכל מקרה הבחירה של ההורים זה רק המלצה2 או קי אז 

 6 מועצת העיר בכל מקרה צריכה להחליט2 

 7לא2 שר החינוך יכול לקדם את ההחלטה גם של מועצת  מר גיא קלנר:

 8 העיר2 

 9לאור מה שטל אמר, אתה אמרת לבדוק עם המשפחה2 אני  ו"ד אבי גרובר:ע

 10 יעלה את זה בישיבה הבאה2 נבדוק את זה גם עם המשפחה2 תודה רבה לילה טוב2 

11 
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 1 קובץ החלטות

 2 

 3 

 60282.463מן המניין מיום  03פרוטוקול מספר  אישור פרוטוקולים:62

 60282.4632שלא מן המניין מיום  03ופרוטוקול מספר 

 4 

 פה אחד את הפרוטוקולים: הוחלט לאשר החלטה

 5 

 4292.6.שאילתא של  אהרון אסולין אלמוג,  2.

 6 

 4292.6.שאילתא של טל עזגד ואהרון אלמוג אסולין  82

 7 

 4292.6.שאילתא של אהרון אלמוג אסולין מיום  02

 8 

 202.6.הצעה לסדר של טל עזגד מיום  2 0 2

 9 

 החלטה: 

 10 

 202.6.יא קלנר ועידן למדן מיום הצעה לסדר של ג  62

 11 

 עשרה הצביעו בעד2 -להקים ועדה של חברי אופוזיציה וקואליציה: החלטה

 12 

 5.7.לשנת  29    דיווח על התוצאות הכספיות לרבעון  2

 13 

 אישור מורשה חתימה במוסדות החינוך 2 3

 14 

 אושר פה אחד2 : החלטה
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 1 

 2 

 לאור תקבול  97,855.סך הגדלת תב"ר נגישות לאוכלוסיות מיוחדות ב 42

 ממשרד התחבורה

 3 

  אושר פה אחד: החלטה

 4 

 4292.6.בפרוטוקול ועדת שמות מיום  8אישור סעיף  642

 5 

 לעלות הנושא בישיבה הבאה2 : החלטה

 6 


