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 1   פרטי כל                                 

 2 

 3 

 4 3.11.19מיום  12פר מליאה מן המניין מס. אישור פרוטוקול 1

 5 

 6ול טוק, סעיף ראשון אישור פרו13ערב טוב. ישיבה מן המניין מספר  מר אבי גרובר: 

 7היו הערות? לא היו הערות  3.11.19מתאריך  12מליאה מן המניין מספר 

 8 בשניהם. אז הפרוטוקול מאושר. 

 9 

מליאה מן המניין  וקולאישור פרוטכל חברי המועצה הצביעו פה אחד בעד   :החלטה

   3.11.19מיום  12מספר 

 10 

 11 

 12 7.11.19מיום   9. אישור פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מספר 2

 13 

 14 7-מה 9אותו דבר אישור פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מספר  גרובר: בי ר אמ

 15 בנובמבר גם כן אין הערות. 

 16 

שלא מן המניין מספר   לכל חברי המועצה הצביעו פה אחד בעד אישור פרוטוקו  :החלטה

 7.11.19מיום  9

 17 

 18 

 19  24.11.19של ירון גדות מיום . שאילתא 3

 20 

 21נושא תחבורה   24.11.19ל ירון גדות מיום שאילתא שדר היום לס 3סעיף  מר אבי גרובר: 

 22  בבקשה ירון. ציבורית בשבת. 

 23על הפיילוט של התחבורה הציבורית בשבת יש לי שאילתא. הרקע  מר ירון גדות: 

 24ושת החודשים האחרונים פעלת התחבורה הציבורית בשבת במימון  בשל
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 1חופשית.  רמת השרון יית רמת השרון על פי תכנון וביצוע של סיעת עיר

 2חר פעולה של כחודש העליתי הצעה לסדר שכללה הצעות לשיפור, לא

 3כגון תחנה בנווה גן, מעבר למיניבוסים, ואפשרות לעלות ולרדת בכל 

 4ות הקווים. בישיבת המועצה האחרונה שלפני  תחנה וכן לשפר את תדיר 

 5חודש החלטנו להפסיק את פעילות המיזם שעלה כמאה שלושים אלף ₪ 

 6עיריית תל אביב, שנקרא נעים בסופ"ש. חשוב  של מר"צ ב  עבור למיזםול

 7לנתח את הפעילות שעשתה שימוש בכספי ציבור ותמשיך גם בשנים 

 8רון חופשית, את צחי הקרובות. לשמחתי ראיתי את הצילום של רמת הש

 9שריב באוטובוס השבת מצטלם ומצהיר בגאווה כי הפיילוט היה סיפור 

 10מו, כמה נוסעים  או מי שמטעלראש העיר והשאלות שאלה הצלחה. 

 11השתמשו בשירות בימי שישי וכמה בימי שבת. ממוצע בקירוב. ומה  

 12המסקנות מהתחלת הפיילוט, אלו הצעות לשיפור בוצעו על ידי 

 13 האחראים. 

 14 ? מי זה האחראים ר צחי שריב: "ד

 15 אתה.  מר ירון גדות: 

 16הקו לא פעל  . שהקראת אז כמה תיקונים קלים לרקע ?ענהאשאני  ד"ר צחי שריב: 

 17שלושת החודשים האחרונים אלא בחמשת החודשים האחרונים. פעל ב

 18מיולי, וחוץ משבוע אחד בנובמבר זה חמישה חודשים. זה אכן תוכנן 

 19ת התחבורה של רמת השרון חופשית, אבל לפרטי פרטים על ידי צוו

 20י אמרת תכנון וביצוע, אנחנו לא ביצענו את הקו הזה, זה בוצע על יד

 21עיריית רמת השרון. הזכרת את ההצעה שלך  תנוע בשירות עמותת נוע 

 22לסדר, שהסרת אותה במהלך הישיבה. אז אני לא יודע מה היא  

 23בעיריית תל  רלוונטית. ותיקון אחרון שזה ציינת שהמיזם של מר"צ

 24אביב נעים בסופ"ש. נעים בסופ"ש איננו מיזם של מר"צ. זה מיזם של 

 25. עכשיו לשאלתך ונו ותל אביביים, קריית אעיריות רמת השרון, גבעת

 26כמה נוסעים השתמשו בשירות. בימי שישי וכמה בימי שבת. אז 

 27מדיווחים של נהגי האוטובוס של נוע תנוע ושל פעילים שנסעו במועדים  

 28ם עולה כי הקווים בליל שבת היו בביקוש גבוה מהתחלה. מספר  השוני



 04-8666313חברת איגמי,                                                                                                                                                

 1.12.19מישיבת  מליאה  מן  המניין  מיום  13פרטיכל מס' 

 

 5 

 1נסעו ות הראשונים הנוסעים שם עלה בהדרגה משבוע לשבוע, בשבוע

 2איש, בשבועות האחרונים הוא נסע בתפוסה מלאה. באוטובוס  כעשרים 

 3האחרון בנובמבר, עמדו במעבר מאחר וכל שישים המקומות באוטובוס 

 4רב. במשך היום בשבת מספר הנוסעים נעו  היו מלאים, זה ביום שישי בע

 5נו  עשרים. אנחנו עמדבטווח של בין נוסעים בודדים בחלק מהשבתות לכ

 6ולא מיניבוסים, ההבדל בעלות הוא מינורי.   עו אוטובוסים על כך שיס

 7אבל אוטובוס מזמין קהל והוא מסייע לייצר ביקוש במיוחד במשהו שלא  

 8א מבטא אמונה בהצלחת  היה קיים קודם, לאוטובוס יש נראות, הו

 9הפרויקט, והוא מעודד אנשים להצטרף ולהשתמש בשירות. גם נעים  

 10אחת לאוטובוסים לחלק ברו תוך שבת מיניבוסים ועבסופ"ש התחילו עם 

 11גדול מהקווים ואני שמח שלא נענינו לקריאה הפופוליסטית  

 12בוסתנית משהו לעבור למיניבוסים קטנים יותר מיד אחרי שבועיים. תהו

 13נו תוך שבועות בודדים לראות אוטובוסים מלאים עד אפס מקום.  שזכי

 14ילוט. אז  ת מהפעלת הפימפה לתל אביב ובחזרה. לגבי המסקנונוסעים 

 15נה עיקרית היא שצריך חזון וצריך אמונה. בישיבת פורום התחבורה  מסק

 16המטרופולינים הראשון שהיה בתחילת השנה שזימנה מיטל מחזיקת 

 17השתתפו בו ראשי עיר ומחזיקי תיקי  תיק התחבורה בתל אביב ש

 18תחבורה מנתניה ועד ראשון, לא עלה כלל נושא התחבורה בשבת. איש 

 19צגת המרשימה של מיטל שבה הציגה  רי. לסיום המאמין שזה אפשלא ה

 20את החזון של עיריית תל אביב לתחבורה במטרופולין וכלל את כל  

 21ילים.  האלמנטים האלה אני הרמתי יד ואמרתי לה שחסרות שלוש מ

 22שבעה ימים בשבוע. זה לא היה במצגת. אפילו ורד שני שהייתה שם 

 23רוצה כי היא בטח  למיטל ממר"צ אמרה לי שזה לא פייר להגיד את זה

 24אבל הרי  אי אפשר. אבל מיד לאחר מכן אנחנו התחלנו בצוות התחבורה  

 25של רמת השרון חופשית להכין את התוכנית הזאת ולעבד את הפרטים 

 26ספר שבועות לאבי תוכנית מנוגשת לתחבורה בסופי שבוע.  והגשנו תוך מ

 27טים היה שותף ללבנושא התחנה בנווה גן עלה כבר בהתחלה. רביד פלד 

 28, עוד לפני שנסע האוטובוס הראשון. האם להכניס את  ולדילמות
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 1האוטובוס לתוך השכונה או לעצור לידה. רביד הצביע על המקום שבו  

 2ם. כבר אז. אבל בהיעדר תחנה עוצר הקו היום, מול הפיראט האדו

 3במקום הקו הושק בלעדיה, וסוכם בינינו מראש שבשינוי הראשון  

 4ן קרה. מיד כשעברנו לנעים  תחנה. וכך אכהקו ייכלל ה שיבוצע במהלך

 5בסופ"ש הקימה העירייה תחנה בנווה גן בכיכר, והקווים נכנסים לשם 

 6ההצעה ה גן. עכשיו, לאיסוף נוסעים בלי לעבור קרוב מידי לבתים בנוו

 7שהגשנו לאבי הייתה מודולארית. ליל שבת ויום שבת. קו השבת הקודם  

 8יניבוס. היה  קיץ. נסעו במבשבת בבוקר בשל רמת השרון, היה לים 

 9מיניבוס שנסעו בו מעט מאוד נוסעים ואנחנו סברנו שצריך לשנות את 

 10המתכונת הזאת ולייצר קו לתל אביב, למוקדי הבילוי ולשעות בהם  

 11לבלות. לשמחתנו אבי ראה את הפוטנציאל והלך על כל הקופה.  יוצאים

 12ותר. אף  לטה נכונה ביגם בשישי וגם בשבת. מה שהוכיח את עצמו כהח

 13אחרת לא הפעילה קו במתכונת הזאת, גם לשישי וגם בשבת לכל  עיר 

 14ימות השנה. המתכונת הזאת פורצת הדרך שלנו, של רמת השרון הוכיחה  

 15יס למתווה של נעים בשבת שפועל גם בשישי את עצמה והיוותה את הבס

 16  וגם בשבת. התקציב שעמד לרשותנו אפשר שני קווים בשישי ושניים 

 17שלושה קווים הלוך ושניים חזור. זה רחוק חצי זה וחצי בשבת. 

 18מלהספיק אבל לנו אין עשרות מיליונים להקצות לנושא, ונעים בסופ"ש 

 19י קילומטרים רק על התוכנית הזאת שהתחילה עכשיו אנחנו משלמים לפ

 20הקילומטרים שבעיר שלנו. כך יוצא עכשיו שעל קווים שנוסעים עד יפו, 

 21ך רמת השרון וזה אפשר ילומטרים בתוק על חמישה קאנחנו משלמים ר

 22לבצע את מה שלא יכולנו לממן בעצמנו שני קווים, פעמיים בשעה, על פני 

 23כל סוף שמונה שעות בשישי ושמונה שעות בשבת. סך הכול עוברים ב

 24שבוע יוצאים מרמת השרון, בכל סופ"ש שישים וארבעה אוטובוסים  

 25הפקנו גדולה. לקח שא טיפה יותר במקום חמישה וחצי שלנו בעלות שהי

 26  4אצלנו ולא מיושם בנעים בסופ"ש הוא שהקו בשישי צריך לפעול עד 

 27לפנות בוקר. כרגע הוא נפסק בשתיים ויש תלונות. אנחנו הפעלנו עד 

 28ביב החליטו לקצר לשתיים לפנות בוקר והם יגיעו לזה  שלוש. תל א
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 1ל פור מצוין שתבעצמם. כי הצעירים חוזרים בשעות מאוחרות יותר. שי

 2ו הפעלת הקו מחמישי בערב, משישי בערב בשעה חמש. מה אביב הכניס

 3שמאפשר להגיע לארוחת שבת בלי רכב. שינויים נוספים שנרצה לראות 

 4יש מעט מאוד על הקווים האלה ונרצה זה רכבים נגישים לנכים. כרגע 

 5לראות רכבים עליהם ניתן לעלות אופניים וגם זה בעבודה. אני חייב 

 6היא שעיריות יוכלו להפסיק לממן את  הארוך התקווהציין שבטווח ל

 7הפרויקט הזה מהתקציב שלהם, זה לא התפקיד של עיריות לממן אותו,  

 8שיח לתחבורה  התוכנית הגדולה היא להדגים שיש ביקוש יציב וק

 9ציבורית בשבת ואז להחליף את הקווים האלה שאנחנו מפעילים כיום  

 10שיענו על אותם   מוניות שירותלה או בקווי בקווי תחבורה ציבורית רגי

 11מסלולים בדחיפות גבוהה. ויוכלו לגבות כסף מהנוסעים. אין סיבה  

 12ששירות כזה יינתן בחינם לטווח הארוך. והממשלה הבאה תצטרך  

 13 ת שתכריע בנושא. להיות זא

 14 דיבר על זה אתמול חכ אבידר, בזה. שזה כלל.   מר גיא קלנר:

 15 נו זה ההתחלה.  כן. אנח ד"ר צחי שריב: 

 16 כן. זה מגרה אותם.   מר גיא קלנר:

 17לסיכום הקו של רמת השרון פעל במשך חמישה חודשים הדגים עד כמה  ד"ר צחי שריב: 

 18שהפעלנו הראה  נחוצה התחבורה הציבורית שבעה ימים בשבוע. הקו

 19בצורה שאי אפשר היה להתעלם ממנה, שחופש התנועה הוא זכות  

 20ל רמת  צוי וחשוב. הקו שכמה החופש הזה ר שנמנעה מרבים עד כה. ועד

 21השרון והפנייה שלנו לתל אביב ליוזמה להפעיל קו משותף גרמו לנעים 

 22בסופ"ש לקרות. ועכשיו שהמהלך הזה מסיע אלפי אנשים כל סופ"ש אי 

 23 יהיה לעצור אותו.  אפשר 

 24בשנים הקודמות, שש עשרה, שבע עשרה ושמונה עשרה, הקווים של   מר אבי גרובר: 

 25י. נוסע הלוך חזור כל הזמן. י בערב. לסינמה סיטעירייה נסעו גם שישה

 26היה לו סיבוב שלם בעיר. סינמה סיטי ובשבת הוא גם היה נוסע לסינמה 

 27וף הדרומי. זה מה שהיה סיטי ולים. בשנה הראשונה לצוק. ואחרי זה לח

 28  בשש עשרה, שבע עשרה, שמונה עשרה. 
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 1 י נכון. שאלת המשך מותר ל מר ירון גדות: 

 2  כן.  ר: מר אבי גרוב

 3קודם כל תשובה טובה מפורטת, טוב שהציבור ידע את כל הדברים  מר ירון גדות: 

 4האלה. חבל שצריך שאילתא בשביל שהציבור ידע את הדברים האלה, 

 5 אבל. 

 6  .  100לתת לו ציון  : גרובר מר אבי

 7 לא.  מר ירון גדות: 

 8  מאה.   תשעים ושמונה. לא מר אבי גרובר: 

 9צריכים לענות לשאילתות אתה יכול ללמוד. שאלת ה  ככה אז תשוב מר ירון גדות: 

 10המשך בגלל שתחילת התשובה הייתה למרות שהרמתי לך להנחתה פה 

 11התחלה הייתה  ונתת פה נאום שהרבה מעבר למה שחשבתי, בגלל שה

 12צינית אז אני חייב לעשות שאלת המשך גם צינית. בסרטון שצילמת עם  

 13 עוד היו באוטובוס?  טל אבי ודני. מלבד הנהג כמה אנשיםמי

 14האמת שאני לא יודע. הייתי ממוקד בצילום. הייתה נוסעת שקמה   ד"ר צחי שריב: 

 15לנו   לשאול אותי שאלה. לגבי ההמשך וניסינו לדחוק אותה לכיוון שתיתן

 16 להצטלם אבל הייתי ממוקד בנסיעה. 

 17  פסיק לקנא. מדובר בהצלחה. תפרגן ות  מר אבי גרובר: 

 18 זר בי  אני חו מר ירון גדות: 

 19זה תשובה מספיק טובה. זאת תשובה מספיק טובה לשאילתא. יאללה  מר אבי גרובר: 

 20 תפרגן.  

 21 אני לא יודע.  ד"ר צחי שריב: 

 22 תפרגן.  מר אבי גרובר: 

 23 ך רמת השרון. לות בתואפשר לע קהל:

 24 ברור.  מר אבי גרובר: 

 25 שר היה.  תמיד אפ ד"ר צחי שריב: 

 26. ההבדל היחידי ת לרדת בתוך רמת השרוןגם קודם היה אפשר לעלו מר אבי גרובר: 

 27שרמת שרונים שהגיעו לתל אביב יכלו לרדת והתל אביבים לא יכלו  

 28  לעלות. אוטובוס רמת שרוני היה נוסע בתל אביב. תל אביב היו 
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 1מסתכלים ולא מבינים איזה אוטובוס נוסע אצלם. והם לא יכולים  

 2ם תפס היה  ות ולרדת עליהם. אני חושב שהרבה  ממה שקרה שהמיזלעל

 3אוטובוסים נוסעים אצלם  שגם עיריית תל אביב הבינה שזה מגוחך ש

 4והם לא יכולים לעלות עליהם. מתוך המקום הזה זה בכלל התחיל  

 5ם העבודה שלנו בתוך גם הבנה שמה על  להתגלגל בקצב אחר לגמרי. ג

 6רואים עד כמה הדבר הזה מוצלח. חבל   כמה זה צורך ואני חושב שכולם

 7רות לספור כמה אנשים בדיוק עלו או לא עלו, כרגע השי עכשיו להתחיל

 8מתפרק מכמות האנשים שמהביקוש. וכל הכבוד לכל הערים שנמצאים 

 9  בתוך זה. 

 10האנשים היא זאת שצריכה לקבוע   א טוען שהכמות שלשיהיה ברור אני ל מר ירון גדות: 

 11ך או לא. גם אם יהיו מעט אנשים. גם אם לא יהיו את המיזם להמשי

 12 ה אנשים צריך.  הרב

 13  אנחנו לא בנקודה הזאת.   מר אבי גרובר: 

 14 אבל האנשים האלה באוטובוס אומרים לי אני לא יודע.  מר ירון גדות: 

 15  בסדר ירון.  מר גיא קלנר:

 16 במיוחד שאני יודע את התשובה.  : ן גדותמר ירו

 17  קיבלת תשובה יפה.   מר גיא קלנר:

 18נגיד אוקי אז היו על  ל האוטובוס הזה. רגע, נגיד שהיו אפס אנשים ע  :  מר רוני בלקין

 19האוטובוס אפס ועל האוטובוס השני היו עשרים ובחמישי נשארו אנשים  

 20הכבוד, וזה הכול.   בתחנה. אנחנו מבינים שזה הצליח. תגיד יפה תודה כל

 21  העניין הזה חוקי. חוקי. ירון מותר גם לאופוזיציה לפרגן. 

 22ת אבל כששואלים שאלה אפשר  אני מפרגן על ...שבאני מפרגן. ומפרגן  מר ירון גדות: 

 23 לענות. 

 24  בבקשה. שאילתא הבאה.   מר אבי גרובר: 

 25מוגשות.   דרך אגב הובהר לי ששאילתות חייבות לפי החוק להיות מר ירון גדות: 

 26היה על זה דיון בקבוצות התשובה צריכה להיות מוגשת בכתב. זה 

 27בה לשאילתא אולי זה  פורומים של חברי מועצה ארציות והובהר שהתשו

 28שצריך. אני גם מה שיביא את התשובות האמיתיות לשאילתות כמו 
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 1חושב שצריך, לא צריך להעביר את זה בהצעת החלטה לסדר אבל להביא  

 2ק  ה גם לתת את הדעת שתשובות לשאילתות על פי החואת היכולות האל

 3 צריכות להיות מוגשות  

 4 אני לא יודע מזה.  עו"ד מיכה בלום: 

 5  אני גם לא יודעת מזה לפי הפקודה על העיריות   רמן: י פאר יגגב' שירל

 6 עביר לכם את הפקודה. אאז כדאי לבדוק את זה. אני  מר ירון גדות: 

 7תמיד   וג של דיון ואתה לא יכול וב התשובות היו סכתוב שם בכתב. לר מר אבי גרובר: 

 8בתוך הדיון לכל מילה שאתה הולך להגיד. אבל אנחנו נעביר לך בכתב  

 9 ת התשובות לשאילתות. זה מה שהחוק אומר.  א

 10   אחרי הדיון. מר גיא קלנר:

 11 יש פרוטוקול אבל.   גב' שירלי פאר יגרמן: 

 12 סטיים.   זה היה תמיד סוג של פרי מר אבי גרובר: 

 13 .  לא. זה כנראה מה שחסר מר גיא קלנר:

 14 הכול כתוב.  מר יעקב קורצקי: 

 15אף  וזיציה שאלתי לא מעט שאילתות, שבע, שמונה שנים הייתי חבר אופ מר אבי גרובר: 

 16 פעם לא קיבלתי מכתב מלשכת ראש העיר עם התשובה. 

 17 יש פרוטוקול.  עו"ד מיכה בלום: 

 18 יש פרוטוקול נכון.   מר אבי גרובר: 

 19 שהוא יקבל לפני.   לנר:מר גיא ק

 20 כתוב לכתוב לפני. רשום. אני אראה לך.   ברת וייזר: גב' ד

 21לא חוות דעת משפטיות מה בירים את ... זה בווטסאפ שלכם שמע עו"ד מיכה בלום: 

 22שקורה בווטסאפים שם. זה לא מעניין אותי שם מה הם כותבים. אני לא 

 23 ראיתי דבר כזה.  

 24  רוצה להעביר. מיכאל. את החוק הוא  מר גיא קלנר:

 25 את החוק להעביר לא את מה שהם כותבים.   ות: מר ירון גד

 26  אילתא הבאה שלך. אתה יכול בבקשה לשאול את הש מר אבי גרובר: 

 27 

 28 
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 1  24.11.19שאילתא של ירון גדות מיום  .4

 2 

 3, עם ספציפית 2018טוב. השאילתא הבאה מדברת על חריגה בתקציב  מר ירון גדות: 

 4אני שלחתי מייל לגבי  23.7.2019ית. בתאריך בהקשר לתרבות התורנ

 5. הבדלים בין התכנון לביצוע.  2018חריגות בתקציב העירייה לשנת 

 6גם את הנתונים למבקר העירייה וקיבלתי מאחורה את המכתב  העברתי 

 7א נידון בוועדת הביקורת, מה  שלי שיש בו כמה סעיפים. נושא החריגות ל

 8האדרת   נושאי פרסום חיובי, ,שכתבתי במכתב שלי שמדובר בחריגות

 9יצירת מצב שבו עובדים   ,מתן תפקידים וג'ובים ,ראש העיר והעירייה

 10לות תרבות חריגות שיסייעו  ולבחירות. פע מקומיים יסייעו לכאורה 

 11לשפר את תדמית העירייה והמרצה לתמיכה ציבור דתי ומקורב לסיעות  

 12 דתיות במועצה.   

 13  ? איפה זה מופיע בשאילתא  מר אבי גרובר: 

 14 מאחורה יש לך.   : מר ירון גדות

 15  אה. נוסח של המכתב.   מר אבי גרובר: 

 16 היה שם בתקציב חריגות.  זה המכתב שלי מה שכתבתי, מר ירון גדות: 

 17  אתה יכול לשאול את השאילתא שלך בבקשה.   מר אבי גרובר: 

 18 אני אשאל את השאילתא שלי.  מר ירון גדות: 

 19  ילתא שלך. השא אתה צריך לקרוא את מר אבי גרובר: 

 20החריגות היו בתרבות התורנית, בפעולות תרבות, בפעולות דואר   מר ירון גדות: 

 21שורת ובכוח אדם זמני וברווחה עובד. זה  ותקשורת, בדוברות ותק 

 22ת הלב לתקציב התרבות  הסעיפים בתקציב. בין השאר הפניתי את תשומ

 23 עלהתורנית, אשר למרות שאושר בו ארבע מאות תשעים אלף ₪ בפו

 24בוצע שש מאות תשעים אלף שבע מאות ושתים עשרה ₪ דהיינו חריגה 

 25מועצת העיר  של ארבעים ואחד אחוז. והשאלות לראש העירייה. האם

 26אישרה לראש העירייה ולמחלקת התרבות התורנית לחרוג כך  

 27ידון נושא החריגות מהתקציב. או שלא נדרש אישור כזה, ומדוע לא נ

 28 . 2018האלה בתקציב בדוח ביקורת 
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 1אני יכול לענות? לגבי הסעיף של התרבות התורנית הנושא כבר נדון. זה  מר גידי טביב: 

 2ועדת הכספים במסגרת. וגם במליאה  לא נושא חדש. הוא נדון בו

 3,  2018מסתמך על ביצוע של  2019במסגרת אישור התקציב. תקציב 

 4 2018-משום כך אני אומר שהנושא של ההבדל בין התקציב לביצוע בו

 5תרבות תורנית שני סעיפים, חמש מאות   2019נדון. ולראיה, תקציב  כבר

 6בע מאות אלף  חמישים אלף ומאה חמישים אלף ביחד שבע מאות אלף. ש

 7, הביצוע שש מאות תשעים  2018האלה הם בעקבות התוצאה בפועל של 

 8  אלף כמו שציינת.  

 9היה ארבע   יבקצהת 2018-. אני שאלתי למה ב2019אתה עונה לי על  מר ירון גדות: 

 10מאות תשעים אלף ונוצל שש מאות תשעים אלף. אתה אומר לי שזה  

 11זה נידון. בגלל זה זאת  נידון. הגזבר. אני לא מצאתי שום מקום שבו

 12 השאילתא. 

 13  אני מפנה אותך.   מר גידי טביב: 

 14 ?את ההסבר אני מבקש. למה  מר ירון גדות: 

 15שבהם עולות שאלות בין   2019ציב עם התק אז אני מפנה אותך לדיונים מר גידי טביב: 

 16  היתר גם השאלות האלה.  

 17 . 2019אני הייתי בדיון על תקציב  מר ירון גדות: 

 18  אבל יש לך את החוברת אתה יכול להסתכל בו. במו עיניך.  טביב: מר גידי 

 19 בטח שהיה.   2019מה זאת אומרת לא. בתקציב  מר ירון גדות: 

 20 .  זה המועצה הזאת רה כן. תשע עשרה תשע עש מר גיא קלנר:

 21  אז היית. אז תוכל לראות את הסעיף הזה.   מר גידי טביב: 

 22שעים ובוצע שם. . אושר ארבע מאות ת2018אבל אני שואל על תקציב  מר ירון גדות: 

 23 לא קיבלתי תשובה לשאלה. 

 24של דבר   במהלך ביצוע של השנה ישנם קורות סטיות מעת לעת, ובסופו מר אבי גרובר: 

 25נו את זה וראינו, וראינו שבאמת  ידי, בשנה אחרי זה בדקכפי שגם אמר ג

 26חות הביצוע היה פ 2018התקציב ריאלי יותר קרוב לשבע מאות. תקציב 

 27, הישיבות על אישור התקציב אתה יודע באיזה  2017-ממה שהיה ב

 28תאריך התכנס ואושר התקציב. ומדוע לא נדון הנושא חריגות בתקציב  
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 1ני לא יודע  דוח הביקורת אבל לכן אורת. אני לא אחראי על דוח ביק

 2  לענות לך למה זה לא נדון בנושא דוח הביקורת.  

 3תשובות לשאילות אבל פה ממש לא קיבלתי תשובה    רגיל לא לקבלאני  מר ירון גדות: 

 4 לשאילתא. מדוע הוציאו מאתיים אלף ₪ יותר. לא קיבלתי תשובה לזה.  

 5  עה לסדר. גם שלך. תי לך. יאללה. סעיף הבא הצאמר מר אבי גרובר: 

 6 איזה.  מר ירון גדות: 

 7  הקפות.  מר אבי גרובר: 

 8 הקפות.  מר ירון גדות: 

 9 

 10 

 11 24.11.19ן גדות מיום . הצעה לסדר של ירו5

   12 

 13טוב. הנושא של הצעה לסדר היא הקפות השניות בכיכר העיר, לשנת  מר ירון גדות: 

 14נבחרים  ות ברמת השרון הביאו למחויבות של ה. תוצאות הבחיר2020

 15ם בעיר. במהלך חגי תשרי, התקבלו בשינוי בנושא דתיים חילוניי

 16לא אולי לא על יד   החלטות שפגעו בציבור החילוני הפלורליסטי בעיר, 

 17ולא חצי, בדיוק הדברים שאותם התחייבנו, אנחנו סיעת רמת השרון  

 18ההקפות השניות שנערכו   חופשית במערכת הבחירות לשנות בפרט חגיגת

 19מד שווה לכל הזרמים. ופונו על ידי העיר. בהם לא ניתן מעבכיכר העיר 

 20זרם ביהדות כולל חילוניים, מסורתיים ורפורמים, שהופלו לעומת ה

 21האורתודוכסי. בנוסף לכך ובאופן המנוגד לחוק, הופלו נשים, לא עלו על  

 22ולא נקראו ברמקול הבמה, לא הוזכרו בנוכחותם, לא ניגנו ושרו בלהקה 

 23בישיבת המועצה הקודמת, הצעתי להכפיף את  רה.להקפות עם ספר תו

 24התרבות התורנית חזרה לתיק התרבות. אך מחזיק תיק התרבות דני 

 25לכך. ראש העיר הצהיר בדף הציבורי שלו שהאירוע בשנה   לביא התנגד

 26וץ  הבאה מבחינתו יערך באותו אופן, הוא גם הצהיר ברשתות שמייע

 27עם יושב רמת  טוטתקקיבל האירוע עמד במסגרת החוק, והמשפטי ש

 28בהקשר להנחייתו לתיאום אירוע נפרד   השרון חופשית צחי שריב 
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 1ו שדולת הנשים שלחה  שתנלבולחילוניים. באחד ממתנ"סי מגוונים. 

 2בעקבות האירוע מכתב נזיפה לראש העיר ולמועצת העיר, על קיום 

 3דולת הנשים. דומה הדבר לכך האירוע במתכונתו, וכך בין השאר כתבה ש

 4כוונתו להדיר מן הבמה  יר יודה בפה מלא כי באירוע מסוים בשראש הע

 5 את בני העדה האתיופית,  

 6  ע זה לא מופי גב' שירלי פאר יגרמן: 

 7 לא מופיע פה בכלל מה שאתה מקריא.  :  מר רוני בלקין

 8  לא מופיע בהצעה לסדר.   גב' שירלי פאר יגרמן: 

 9כתבתי. מותר לי להרחיב ני מקריא וההצעה לסדר היא בהמשך מה שא מר ירון גדות: 

 10 בנושא. 

 11  הוא עושה הקדמה לשאילתא.  גב' דברת וייזר: 

 12 לא קשור לשאילתא.   מר ירון גדות: 

 13  להצעה.  רת וייזר: דב גב'

 14 אני מסביר את ההצעה.   מר ירון גדות: 

 15 עם מי אני התקוטטתי?  ד"ר צחי שריב: 

 16  ה התקוטטת איתו על רקע האירוע הזה עם אבי.  את מר גיא קלנר:

 17 אתם דיברתם ביניכם בפייסבוק, ואתה ואבי אמרת.   מר ירון גדות: 

 18  אני מדבר איתו בפייסבוק.  מר אבי גרובר: 

 19 כן. בטח. מה זאת אומרת. בטח.  : ן גדותמר ירו

 20 ל אירוע.  אני התקוטטתי עם אבי בפייסבוק. ע ד"ר צחי שריב: 

 21ים לחילוניים, ואתם לא  אבי אמר שהוא הציע לכם לעשות אירוע במגוונ גדות: מר ירון 

 22ואתה ענית לו שזה לא בגלל שלא  אז לא לקחתם את זה.  הייתם ערוכים 

 23אירוע בהפרדה במרחב  אתם נגד בגלל ש הייתם מוכנים וערוכים אלא

 24 הציבורי. או קי סתרת אותו. 

 25  זה לא התקוטטות.   מר גיא קלנר:

 26ך, אפשר להמשיך.  זה לא התקוטטות. זה סתירה. בקיצור אני ממשי  ון גדות: מר יר

 27דומה הדבר לכך, מה שאמרה שדולת הנשים בהקשר למה שאבי כתב  

 28ה בפה מלא כי באירוע  בפייסבוק, דומה הדבר לכך שראש העיר יוד
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 1מסוים בכוונתו להדיר מן הבמה את בני העדה האתיופית, ובכך לנקוט  

 2ובוטה, כל עוד יתקיים במקביל אירוע בו יותר לבני העדה  ית הפלייה גזענ

 3של עלות לבמה. מדובר באבסורד ופגיעה אנושה בעקרונות היסוד ל

 4תופעות  דמוקרטיה. ככה כתבו שדולת הנשים. עוד הם כתבו, על רקע 

 5מתרחבות של הדרת נשים בישראל, ופרטיה ידוע כפי שהגיעו לידנו, עולה 

 6ע לא היה מקרי ואינו תוצאה של טעות כי העדרם של הנשים מהאירו

 7ן לרצות קהלים או גורמים שאינם ם בשל רצו, אלא נגרתאנוש מצער

 8מעוניינים לראות נשים מופיעות על במה משיקולים של ...וכיוצא בזה.  

 9בו שדולת הנשים במכתב לעיריית רמת השרון. אני חושש במידה ככה כת

 10מו שאני מגיש אשר  ולא תעבור במועצת העיר ההצעה לסדר, כזאת כ

 11אירוע הקפות בכיכר העיר,  מפרטת בצורה מדויקת כיצד ראוי שיתנהל 

 12ועל כן אני מציע שמועצת העיר ן. נראה בשנה הבאה את אותו הביזיו

 13פות השניות, שייערך בכיכר העיר בשנה  תחליט, כדלקמן: אירוע ההק

 14ופן  הל באופן הבא. א. כל הזרמים ביהדות יוזמנו באיתנ 2020הבאה שנת 

 15לוניים, יורשו  רשמי להגיע. ולהשתתף באירוע כולל הרפורמים, כולל חי

 16 להציב ספר תורה מטעמם. על דוכן ספרים.  

 17 הוא הדיר את שמוליק.    : לב-מר רמי בר

 18 תעצבן.  לה חבל מר שמואל גריידי: 

 19   הוא הדיר את שמוליק מהישיבה. : לב-מר רמי בר

 20עמם על דוכן הספרים של כל ספרי התורה.  יורשו להציב ספר תורה מט מר ירון גדות: 

 21ספרים מבחינת הזמנת גברים ונשים אם לבעלי הלהקפות תותוהקריאה 

 22להקפות. ב. אני מציע שסגנית ראש העיר או חברת מועצה אחרת, תוזמן  

 23מעל הבמה לקהל. ג. אני מציע שהלהקה שתופיע באירוע, לא תהיה לדבר 

 24י בכלל מתעסק באירוע של  מורכבת מגברים בלבד. בטח תגידו למה אנ

 25הולך להיות עוד שנה. אז א. אני  עוד שנה אירוע שכבר היה. ואירוע ש

 26יך צריך להתרחש האירוע הזה אז הוא  חושב שאם לא נחליט בדיוק א

 27ה הזאת. ודבר שני יש גם עוד הצעה לסדר היום,  יהיה אותו כבר כמו שנ

 28ה, יום  לא שלי, שמתייחסת לאירוע אחד שהולך להיות עוד חצי שנ
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 1לסדר מדברת  העצמאות במקרה הזה של בלקין לכן זה לא פסול שהצעה 

 2 על אירוע שיתרחש בעתיד גם בעתיד הרחוק.  

 3,  את ההצעה שלך לסדרביום שישי להוריד אני הצעתי לך בצורה מכבדת  גב' דברת וייזר: 

 4כי ההצעה שמונחת על השולחן היא הרבה יותר רחבה והיא לא  

 5ד לטווח קצר. היה אירוע הקפות, בוא נטפל נקודתית. אתה חושב מאו

 6אני חושבת שההצעה לסדר שמדברת  וא נטפל בזה. בהקפות. היה זה ב

 7על אימוץ החלטות היועץ המשפטי לממשלה היא הרבה יותר רחבה.  

 8העמודים. והצעתי לך להוריד את ההצעה הזאת   72ת את מקווה שקרא

 9מציעה להסיר אותה מסדר. אבל אתה לא היית מוכן להוריד אותה. ואני 

 10 כי ההצעה שלנו שהיא הרבה יותר רחבה.  

 11למה לא מתייחס, למה התייחסת להצעה של רוני. ההצעה הזו היא   יא קלנר:ג מר

 12   . לא ההצעה של רוני הצעה רלוונטית בהקשר שלך.

 13 הוא בא להגיד שאם רוני יכול להציע משהו לעוד חצי שנה. גם הוא.   מר אבי גרובר: 

 14 רוני מציע למאי הוא מציע לסוכות הבא.   ר:מר גיא קלנ

 15ערה שלא נאמרה שזה רלוונטי להקפות בעוד שנה אז מה  נה לההוא ע ד"ר צחי שריב: 

 16 אתם דנים בזה עכשיו.  

 17הצעה הזאת כל כולה רת אמרה ואני בכלל שהבקיצור. חבר'ה מה שדב מר אבי גרובר: 

 18ב שנכון להסיר את נועד להכניס אצבע בעיני הציבור הדתי ולכן אני חוש

 19מי בעד  ההצעה הזאת מסדר היום, בטח לאור ההצעה שיש בהמשך

 20 להסיר את ההצעה מסדר היום. 

 21  אני רק שנייה משפט להוסיף. ד"ר צחי שריב: 

 22   יר הזאת.  יד שיש ביזיון בעאני גם מתאפק להג מר יעקב קורצקי: 

 23  אני בסוף יכול לקשור אותך :  מר רוני בלקין

 24 מה במה שהצעתי הוא ביזיון ולא בסדר. מה לא בסדר בהצעה.  מר ירון גדות: 

 25  אתה סיימת את הדברים שלך. צחי בבקשה.   ובר: מר אבי גר

 26ה של ירון  חוץ מזה שזשיבואו החילוניים. מה לא בסדר בהצעה הזאת  מר ירון גדות: 

 27מת שההצעה הזאת   גדות. מה לא בסדר בהצעה. כל מי שנמצא פה

 28 תתקבל. 
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 1 ירון, דיברת, סיימת. בבקשה צחי.  גרובר: מר אבי 

 2  דרי.  מאמין בשוויון מגאני באמת ובתמים  ד"ר צחי שריב: 

 3 המגדר שם .  :  מר רוני בלקין

 4שקוף. כשיש הצעה   נשים וגברים הם שווים. והנושא הזה צריך להיות  ד"ר צחי שריב: 

 5או חברת מועצה, רק בגלל שהיא  שבהקפות תעלה סגנית ראש עיר

 6רק  לא בגלל שהיא עושה איזה תפקיד שמחייב אותה לעלות, אלא  אישה,

 7  צריך לעלות. י מוצא בזה טעם נפגם.  אישה. אנ בגלל שהיאדווקא 

 8 לעלות.  בגלל שהיא ביקשה  מר ירון גדות: 

 9  לעלות. מי שצריך  צריך לעלות ד"ר צחי שריב: 

 10 בגלל שהיא ביקשה לעלות ולא קיבלה.  מר ירון גדות: 

 11הבנו שזה לא קרה בפועל. אני עדכנתי את  אבל גם על זה הדעות חלוקות.  א קלנר:מר גי

 12 קשר הזה. שא הזה ואף אחד לא יודע על מה אתה מדבר בה הנו

 13  לדיון.  יש לי המון מה להגיד על זה. אני לא נכנס עכשיו מר אבי גרובר: 

 14  ה שהגישו.הצעמסכימים. עכשיו ה ת ואני  אירוע קוסמי שדבר :  מר רוני בלקין

 15 

 16   אירועים קוסמיים קורים הרבה. ד"ר צחי שריב: 

 17 קאי שיסביר לכם את זה.  פה פיזיהבאתי ל :  מר רוני בלקין

 18  ...וכל הזמן קורים בו אירועים קוסמיים.  ד"ר צחי שריב: 

 19ות מועצת העיר הגישו יושבת על הדבר שהם תשי וחברההצעה שב :  מר רוני בלקין

 20ן הזה. הם כזה שכל מסמך, שהוא מסמך ההורים והתומים של העניי

 21חושב שההצעה  היסוד שיש לנו כמדינה להתייחס להדרת נשים. אני 

 22שאתה הגשת אותה אם כל זה שהיא, היא דווקאנית והיא עומדת גם  

 23תרת. אם  חושב שהיא מיו ..של העין. אניאנחנו רק נעשה  ב...של איך

 24עריך ניתן מענה  אנחנו נשב הלאה על המסמך המכונן הזה ונעבוד אני מ

 25אלא גם  2020הרבה יותר מקיף, הרבה יותר מלא ולא רק להקפות של 

 26 ת הנרות שחנוכה ולסוכות. להדלק

 27 מי בעד להסיר את ההצעה מסדר היום.   מר אבי גרובר: 

 28 ארבע עשרה.  גב' שירלי פאר יגרמן: 
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 1 

מסדר ארבעה עשר חברי מועצה הצביעו בעד להסיר את ההצעה של ירון גדות   :לטהחה

  , מתנגד אחד. היום בנושא 

 2 

 3  ן ההצעה שלך. מי נגד? הוסרה ההצעה מסדר היום. כן ירו אבי גרובר:

 4 

 5 26.11.19. הצעה לסדר של ירון גדות מיום 6

 6 

 7ונות של נאשם ..במקומות  ההצעה האחרונה לסדר היום הנושא הוא תמ מר ירון גדות: 

 8ה הנאשם בפלילים  ציבור. תמונות של ראש הממשל חינוך במוסדות

 9במוסדות ציבור. הרקע, לפני שבוע קרה בישראל אירוע תקדימי שבו  

 10סופית של הפרקליטות והיועץ המשפטי ולאחר שימוע,  לאחר החלטה

 11אטוס של חשוד בלבד  ראש ממשלה מכהן בנימין נתניהו הועבר מסט

 12וס של נאשם בפלילים בשלושה תיקים כאשר אחד מהם באשמת  לסטאט

 13משלה לא התפטר מתפקידו. אלא פתח בקמפיין כנגד  שוחד. ראש המ

 14נתו של אדם שנאשם רשויות החוק. עקב כך נוצר מצב חמור שבו תמו

 15 בפלילים, מתנוססת במוסדות חינוך של ילדינו וגם במוסדות ציבור.  

 16  הרכים.  הרכים. ילדינו  : מר מיכאל דורון

 17תמונה שלו. סייעת בגן ילדים הדבר אינו מתחייב על פי החוק לשים את ה מר ירון גדות: 

 18בפרדס חנה בשם אסנת חגי התבטאה ואמרה. אדם שמואשם בשוחד, 

 19והפרת אמונים אינו יכול לשמש דוגמא טובה לילדים ואצלי בגן  מרמה 

 20ה. שר  הקיר והורידה את התמונהתמונה שלך לא יכולה להישאר על 

 21לא  החינוך הודיע שיזמן אותה לשימוע. ברור לי מראש שתגידו שזה

 22 קשור לרמת השרון, שזה של משרד החינוך אבל.  

 23קבל הצעה  אר שתוך עשר דקות אני איך שראיתי את זה היה לי ברו מר אבי גרובר: 

 24לסדר מירון גדות. זה היה, איך שהיה איך נגמרה הכתבה עברתי, כתבתי 

 25 לדגנית 

 26 הוא חבר ליכוד אבל, הוא חבר ליכוד.  : קורצקי מר יעקב
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 1  כתבתי לדגנית הנה.   מר אבי גרובר: 

 2 חבר אגודת ישראל.   מר ירון גדות: 

 3   תשע, סליחה לא התאפקתי.  והנה הוא כותב ירון עשר, מר אבי גרובר: 

 4זה לא היה איך שאתה מדבר. ואני אסביר גם למה זה לא היה איך   מר ירון גדות: 

 5אדמונד ברג מדינאי פילוסופי אירי אמר במשפט קולע  שאתה מתאר.

 6נצח הוא שהאנשים הטובים לא  י עורהרה הזה. כל מה שדרוש כדי שלמק

 7לא יכולה שלא לעשות  יעשו דבר. במועצת העיר רמת השרון מבחינתי 

 8דבר. פניתי למספר חברי מועצה, לא כפי שאתה תיארת שישר הלכתי  

 9ושים ומכוון שהתשובה בוששה  לבדוק מה ע והנה מספר חברי מועצה 

 10אז אני מבקש שבינתיים מועצת העיר  לבוא כדי שלא יתמסמס הנושא

 11מועצת העיר תצהיר שכל איש חינוך בעיר רשאי לקבל  תחליט ככה. 

 12גבי מקום עבודתו באם להוריד או לא את תמונתו של ראש החלטה ל

 13י  שלה הנאשם נתניהו. ומי שיעשה כן לא יוזמן לשימוע ואו גילו הממ

 14 כלשהו מהעירייה. חלקם עובדים שלנו. 

 15  סייעות בדרך כלל.   : גב' דברת וייזר

 16 סייעות, עובדות שלנו   מר ירון גדות: 

 17  לא. מובילת צהרון.   גב' דברת וייזר: 

 18 אני יכול להמשיך.   גדות: רון מר י

 19  כן, כן, דבר ירון.   מר אבי גרובר: 

 20ינוך בבקשה לבטל את ההנחיה מועצת העיר תוציא מכתב למשרד הח מר ירון גדות: 

 21ראש הממשלה בכיתות ברמת השרון, מועצת העיר   נת לתמונתו שלהנית

 22תנחה את המוסדות הציבוריים שבהם יש להם מעורבות או שליטה  

 23תמונתו של ראש הממשלה עד אשר אם בכלל משפטו. מועצת  להסיר את

 24וק העיר תנחה את המוסדות הציבוריים שבהם זה לא. אמרתי שאין ח

 25בכל הכיתות הילד שלי כזה יש מנהג כזה. יש נוהל כזה. והוא לא נמצא 

 26למשל בגן בבית ספר נכנסתי לכיתה, אין תמונה של ביבי, שמחתי. 

 27 ש, כן. בכיתות מקבילות ב'. אחד ושלו

 28  אז זה כנראה במקרה.   מר גיא קלנר:
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 1  היה. שמו.  מר ירון גדות: 

 2  ביקשתי שהיא תשים.   מר רביד פלד: 

 3 באמת?  : ן גדותמר ירו

 4  ידרת לו עוד פוסט, הוא כבר ברגע זה.  הנה ס מר אבי גרובר: 

 5 בכל אופן זה לא הנחיה ולא חוק ואפשר. לא חייב לשים תמונה שלו.   מר ירון גדות: 

 6קודם כל אני מעמידה אותך על טעותך גננות ומובילות גן מנהלות בתי   גב' דברת וייזר: 

 7הן לא עובדות רשות. במקרה הנדון  הספר הן עובדות של משרד החינוך,

 8ציינת זאת הייתה סייעת וסייעת הן עובדות הרשות. אין לנו סייעות ש

 9ת גן שלנו הן  שהן מובילות גן. הן לנו סייעות שהן מובילות גן. כל מנהלו

 10גננות שעובדות של משרד החינוך ולפיכך אין שום רלוונטיות אם אנחנו 

 11ם שימוע. דבר שני אני חייבת מתחייבים או לא מתחייבים לעשות לה

 12הם זהות עם לך ואף אחד לא יכול לחשוד בי שדעותיי הפוליטיות להגיד 

 13שנה  מר נתניהו, דעותיי הפוליטיות הן מאוד, מאוד ברורות, הובהרו ב

 14האחרונה. והצעה היא פשוט פופוליסטית בצורה לא ברורה, ולשיטתך,  

 15הוא חשוד, הוא לא  וריד את התמונה של ראש העיר לשעבר בגלל ש בוא נ

 16סליחה ברישום כזה במסמכי תאגיד. לא סיימתי, לא  חשוד, הוא הורשע 

 17עצרתי אותך באמצע. אני אתחיל עוד פעם מהתחלה ירון. בסוף עכשיו 

 18דווקא מהתחלה ואתה לא תפריע לי. לשיטתך, צריך להוריד  אני אתחיל 

 19  את תמונת ראש העיר לשעבר, לא סיימתי.  

 20 א מה שהצעתי.  זה לאבל  מר ירון גדות: 

 21  בגלל שהוא. רגע. ירון, אני לא הפרעתי לך באמצע.   ר: גב' דברת וייז

 22 הוא נאשם באונס.   מר ירון גדות: 

 23 בקיצור זה רק ביבי.   מר אבי גרובר: 

 24  דבר שני צריך.   גב' דברת וייזר: 

 25 רק מי שנאשם  מר ירון גדות: 

 26 לשיטתך צריך היה, שנייה,  גב' דברת וייזר: 

 27 סדר, זה בסדר. עם קלון. אז זה ב גרובר: מר אבי 

 28  ישיבת מועצה זה לא מספיק?  גב' דברת וייזר: 
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 1 יש את ישיבת המועצה בהצעה לסדר נוספת.   עידן למדן:  עו"ד 

 2  לשיטתך צריך להסיר.   זר: גב' דברת ויי

 3 ברגר לא יהיה פה. בסדר. וכררש אתה יכול להגיש הצעה  מר ירון גדות: 

 4ל הנשיא קצב. כי הוא גם ישב בכלא. ופרס תך צריך להסיר את פסיטלש גב' דברת וייזר: 

 5  סירב להסיר את הפסל שלו מבית הנשיא.  

 6 בסדר.  מר ירון גדות: 

 7ת החולים יוספטל כי גיורא יוספטל יף את השם של ביואולי אנחנו נחל גב' דברת וייזר: 

 8של  היה ידוע באמירות הגזעניות שלו, ואולי אנחנו נסיר את כל השמות 

 9אד ז"ל כי הורשע ומת באמצע דיון והוא לא הספיק  הרחובות על שם פו

 10 להוכיח את חפותו. וכו', וכו', וכו'. 

 11 הוא לא הורשע.   עידן למדן:  עו"ד 

 12 רתי. הוא לא זוכה. הוא לא זוכה. אז בוא ירון.  מא גב' דברת וייזר: 

 13 למיטב זכרוני הוא נפטר לפני. לפני החלטה.   עידן למדן:  עו"ד 

 14ני אומרת אני דווקא עונה לך כי אני, אי אפשר לחשוד בי שאני ושוב א רת וייזר: דב גב'

 15  נהנית מהתמונה של ביבי נתניהו בבתי ספר.  

 16 יקה.  זה לא קשור לפוליט מר ירון גדות: 

 17אבל אתה צריך לכבד את החוק ואתה צריך לכבד ולא למחוק את  גב' דברת וייזר: 

 18 ההיסטוריה בהינף היד.  

 19 גיא רצית להגיד משהו.  ה לכל אחד, אתה את שלך אמרת. אתה לא עונ ובר: מר אבי גר

 20כן. אחד אני מבקש למחוק מהסיפור את האמרות לגבי שני ראשי העיר   מר גיא קלנר:

 21זה לא רלוונטי לדיון. הם לא מתנוססים, אני מזכיר מראש   שתלויים פה,

 22 רצה.  י ספר, הם לא מהווים דמות לחיקוי ולהעהם לא מתנוססים בבת

 23 העיקרון הוא עיקרון.   גרובר: מר אבי 

 24הם תלויים פה באופן כרונולוגי כמי שכיהנו בתפקיד. בזה זה מתחיל בזה  מר גיא קלנר:

 25הדברים. בעיני שימו את זה בצד.  זה מסתיים. אין שום קשר בין שני

 26 אחד, שתיים בדומה לדברת. 

 27 אתה אומר הם לא שייכות.  מר יעקב קורצקי: 

 28 אומרת שאני לא חושבת שצריך לעשות  אני  יזר: גב' דברת וי
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 1בדומה לדברת ואף בדומה לדברת, דעותיי לגבי נתניהו שאני מקפיד   מר גיא קלנר:

 2מידי ערב ברשת או במקום לומר אותם בחזה נפוח ובלי מורא כמעט 

 3אחר, אני חושב שמקומו כראש ממשלה ותפקידו כראש ממשלה צריך 

 4ינת ישראל. אני חושב שלא  נזק למדשב שהוא גורם להסתיים. אני חו

 5צריך לפחד להגיד את זה. רק צריך לבחור איפה עושים את זה. ואני 

 6חושב שההצעה שלך בהקשר הזה כשאני מכבד את דעותיך הפוליטיות  

 7אנחנו חולקים כתף לכתף בהקשר הזה הפלטפורמה שאותה אתה  ו

 8ניין  מחפש בהצעה לסדר הזאת היא פסולה, לא נכונה, וגורמת נזק לע

 9מו. את המאבקים הפוליטיים שלנו לגבי סיום כהונתו של ראש  עצ

 10הממשלה הזה, אנחנו צריכים לקיים כאזרחים במדינת ישראל, כנציגי  

 11ה לא רוצה אני איתך בהקשר הזה בטח  ציבור, כחברי מועצה, איפה שאת

 12במקום שזה לא בידינו, אני חושב שזה לנסות לעשות פה איזה שהוא  

 13לא יוביל לשום מקום פרקטי. אתה גם יודע  בוב הואסיבוב לצורך הסי

 14 את זה, זה לא בידינו ולכן אין לזה רלוונטיות.  

 15ה לא לא לעשות כלום. אני אגיד משפט, אני רוצה גם להגיד עוד משפט. ז מר אבי גרובר: 

 16  פט. אני רוצה גם להגיד עוד מש

 17 א שהיזה לא לעשות כלום. אז תביאו הצעה אחרת, כמו  מר ירון גדות: 

 18אנחנו לא מנהלים איתך משא ומתן, התבלבלת. התבלבלת. התבלבלת.   מר אבי גרובר: 

 19אנחנו לא מנהלים איתך משא ומתן. אנחנו לא מנהלים איתך משא ומתן. 

 20ר מנכ"ל, חוק  ז, אמרו ואכן אין איזה שהוא חום פה אמרואני האנשי

 21שקובע שחייבים לתלות, ועיריית רמת השרון לא הלכה ובדקה אם כולם 

 22תלו ולא תלך עכשיו ותרדוף כל אחד, לא בדקנו ולא נרדוף, ולא בדקנו  

 23ולא חיפשנו. זה אחד, אבל, וזה כן אבל אתה בא ומציע לעשות מעשה לא 

 24ה  ת ככה. ואני חושב שמעבר. ואני חושב, לא אמציע להשאיר את זה 

 25  אומר ממש ללכת, ללכת ולהוריד. 

 26 אני מסתפק במה שאמרתי. מבחינתי זה מצוין.   מר ירון גדות: 

 27ואני אומר לך שלהעמיד מורים גננות ומורים מול הורים במצב כזה זה   מר אבי גרובר: 

 28שתומכים,  לא נכון. זה יעמיד אותה אל מול הורים במצבים שיש הורים 
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 1א נכון לעשות אותם ולהכניס אותם  ה לשז והורים שמתנגדים. אני חושב

 2לתוך הקלחת הזאת. יש מספיק מקומות שבהם אנחנו יכולים להגיד  

 3במספיק צורות את עמדתנו התנהגות מוסרית כזאת או אחרת של 

 4מנהיגנו ולכן אני חושב שכן נכון להוריד את ההצעה הזאת מסדר היום.  

 5הנושא הזה   על ים,ם בתוך הכיתות, אפשר לעשות המון דברלעשות דיוני

 6על איך אנחנו רואים את הנורמות המוסריות של מנהיגנו. איך אנחנו  

 7חושבים שמנהיגנו צריכים להתמודד, היחס למערכת המשפט שברור 

 8שמדינה בלי מערכת משפט ובלי מערכת חוק ובלי משטרה לא יכולה 

 9חנו חייבים לשמור על הגופים להתקיים וזה הסוף של המדינה. ואנ

 10תם, ולתת להם לעשות את העבודה שלהם בצורה בלי או כבדהאלה ול

 11לחץ ובלי מורא ובלי לאיים עליהם וצריך לדעת לעשות את זה ויש  

 12מספיק מקומות איך לנהל את הדיון הזה בלי לתלוש תמונות מהקיר 

 13  ולעשות אקטים כאלה. ולכן אני מציע פה להוריד את ההצעה מסדר 

 14 היום. 

 15רוצה להסיר היא תעשה את זה עצמאית. זה לא יא שה מי שתחליט עידן למדן:  עו"ד 

 16  קשור. 

 17 זה מה שרציתי. זה כל מה שרציתי. מה שאבי אמר מקובל עלי.  מר ירון גדות: 

 18 מי בעד להסיר את ההצעה מסדר היום?   מר אבי גרובר: 

 19 ארבע עשרה.  גב' שירלי פאר יגרמן: 

 20 רוני בבקשה.   ום. בלקיןלסדר הי 7מי נגד? סליחה. אחד. סעיף ה. תוד מר אבי גרובר: 

 21 

ארבעה עשר חברי מועצה הצביעו בעד להסיר את ההצעה של ירון גדות מסדר   :החלטה

 היום בנושא , ומתנגד אחד.  

 22 

 23 27.11.19. הצעה לסדר של רוני בלקין מיום 7

 24 

 25שהעלה כרמל שאמה הכהן  ל רעיון ש של  ההצעה הזאת נכתבה על רקע :  מר רוני בלקין

 26אחרי שההצעה הזאת   או ללמוד,  גלותגן. שמחתי ל ש עיריית רמתרא
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 1יותר מחודש על  עמל הועלתה. שידידי חבר מועצת העיר דני לביא כבר 

 2תוכנית שבעצם יש לה קווים דומים לבסיס של מה שאני מציע, ואני  

 3אני  ואני לאחר שכרמל שאמה. ויכול להיות שאם כך עוד פעם אומר 

 4זוק במגמה תהווה רק חי צעה שלי לסדרקלעתי לדעת דברים והה

 5שמוביל דני. וגם תהווה התייחסות למשמעת התקציבית הראויה  

 6חגיגות  יום העצמאות המתקיימות   מבחינתנו. לגוף ההצעה כתבתי ככה.

 7מידי שנה מהוות צעד מדי גדול מתוך תקציב עיריית רמת השרון. עיריית 

 8ינו, העומדות בפנ בתקציב ואל מול כל המשימותרמת השרון מתנהלת 

 9ה לנקוט והידוק החגורה לטובת יעדים חשובים יותר. וראש  ראוי הי

 10עיריית רמת גן כרמל שאמה רואה כי בכוונתו להגביל את ההוצאות ליום  

 11העצמאות. מבחינת הוצאות, הצעתו של ראש עיריית רמת גן כללה את  

 12ססת על יצירה מקומית.  הפרטים הבאים: א. חגיגת עצמאות מתב

 13ואומנים במחירים שפויים,  סבירים. ג.  נוער, ילדים,ת עירוניות, להקו

 14קביעת תקרה של שישים אלף ₪ בהוצאה ממוצעת של ארבעים אלף שח  

 15לזמר, אמן, או להקה וד. כל הסכום שיחסך ייצבר יועבר להוזלת 

 16מת הארנונה בשנה שאחר כך. גוף ההצעה לסדר שלי כתבתי ככה. א. ר

 17מטרה לחסוך  רמת גן מתוך ראש עיריית  השרון תצטרף ליוזמתו של

 18ולעצור את התחרות הכספית סביב חגיגות יום העצמאות. ב. עיריית  

 19רמת השרון תבסס את חגיגות יום העצמאות ליצירה מקומית ולהקות 

 20עירונית, מחול וזמר נוער ובית ספר רמון. ג. עיריית רמת השרון תקבע  

 21בר  ום שיחסך יועה לזמר, אמן, להקה. ד. הסכתקרת הוצאות דומ

 22ב"ר לממן את לאנשים חיוניים חשובים לרמת השרון בטווח במסגרת הת

 23המיידי והארוך. הוספתי גם הערה שהסכום הוא פתוח. שתושבי רמת 

 24השרון יבינו, ויעריכו התנהלות צנועה להשקעת החיסכון בעתיד. ופה אני  

 25י י שסעיפים ג' וד' להצעה שלרוצה רק לחדד כמה דברים. אחד, הבנת

 26וצה להסביר. תקרת הוצאות. בכוונה לא נקבתי  ל ולכן אני רקשות לעיכו

 27במספר כדי להשאיר את הדבר הזה פתוח. אני מעריך שיהיה בסוף איזה  

 28 שהוא הרכב, צוות,  



 04-8666313חברת איגמי,                                                                                                                                                

 1.12.19מישיבת  מליאה  מן  המניין  מיום  13פרטיכל מס' 

 

 25 

 1  אבל בהצעה אין מספר.ברקע הוא אמר שברמת גן יש מספר.  ד"ר צחי שריב: 

 2עדה לא יודע הרכב, או וו יה איזה שהואאומר כך. כי בסוף יה כוונהאני ב :  מר רוני בלקין

 3איך נקרא לזה. אבל גם יאשרו את אמות המידה וגם יאשרו את התקציב 

 4שיוצע עבור הדברים האלה. אני סמוך ובטוח שמי שלא יהיה, שמי שלא 

 5יעשה את זה הוא במקומות שאני גדלתי בהם שלא היה כסף לחמאה  

 6יפוץ  אין תורה. ש ואמרו כבר חז"ל אם אין לחםהסתפקו במרגרינה. 

 7ימוד בבתי ספר הוא מאוד ראוי ובית קשיש ולכן אני רואה  כיתות ל

 8בחשיבותה של התוכנית לנפש הסתה לטובת תב"רים חיוניים כגון אלו.  

 9שהזכרתי תהיה מקובלת על כולנו. ב. הסתה עבור אירועי תרבות  

 10על כולנו כתחליף לחגיגות   ממוקדים ואיכותיים. סבורני שתהיה מקובלת

 11לאחרונה.  ודבר האחרון הסתה   שהוצאנוסכומי הכסף את הפליי בק 

 12עבור ארגון תקציבי לטובת אירועים ואיכותיים לכל אורך שנות המאה  

 13 רמת השרון מתקרבת סבורה ..לכולנו ואני חושב שראוי שאנחנו. 

 14קש את הסבלנות שלכם רוני אני רוצה לענות לך תשובה עמוקה. אני מב מר דני לביא:

 15מאוד רצינית על העבודה שנעשית  נות לך בצורה א אותה כדי לעלהקרי

 16פה תקופה מאוד הייתי אומר ארוכה של כמה חודשים. ולהתחיל 

 17בדברים שאנחנו מזדהים איתם אני חושב, אומנות היא סמל לחופש  

 18ביטוי ומחשבה למקוריות וחדשנות אומנות מחברת אנשים, אומנות  

 19ות  , להדרה, אומנענות, לבדלנותם. אומנות היא התשובה לגזשווה לכול

 20תשמור על רמת השרון שלנו חכמה ורגישה. לא אלאה אתכם במצע 

 21התרבות המלא שלנו אלא כן אומר שמיומי הראשון כמחזיק תיק  

 22התרבות והאומנות אני פועל ליישם אותה ולראייה בשבוע שעבר נפתחה 

 23ח  מת השרון. ערים שכנות כפתבשעה טובה גלריה ראשונה לאומנות בר

 24ורמת גן מתהדרות כולן במוקדי תרבות  ייה, גבעתיים תקווה, הרצל

 25ובמוזיאונים לאומנות ואילו אצלנו רק עד לפני שבוע לא היה מבנה או  

 26מותג אחד לרפואה המשמש כמוקד אומנות עירוני עבור התושבים. כך 

 27הגשמת שאני שמח לומר שנעשית עבודה מצוינת, אנחנו מתקדמים ב

 28. שאולי היא לא  יצירה המקומיתוצה לדבר על ההחזון. עכשיו אני ר
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 1הנדבך החשוב, המהותי ביותר באג'נדה שלנו להתפתחות העיר ובשימור 

 2אופייה הפלורליסטי והחופשי, ראשית כפי שראיתי מפתיחת הגלריה  

 3העירונית בשבוע שעבר התערוכה כפר הירוק נתנה מקום של כבוד 

 4כות  יהיה גם בתערוון לצד אומנים אחרים וכך לאומנים מרמת השר

 5ית, שירלי מנכ"לית העירייה תוכל להעיד שבחודשים  הבאות. שנ

 6האחרונים בעבודתנו המשותפת על תכנון תקציב התרבות והאומנות של  

 7, אני שב ומדגיש את עידוד היצירה המקומית על ידי תקצוב 2020

 8מופעים קטנים   פעילויות שוטפות במרחב הציבורי, על ידי יצירת

 9ובשימת דגש לשילוב יותר   ם ברחבי העיר. במוקדים שוני ואינטימיים

 10נשים יוצרות שלצערנו רגליהן נדחקות בתחומי התרבות בארץ בשנים 

 11האחרונות. שלישית, בפגישת עבודה שקיימתי בחודש אוקטובר עם 

 12מישהו ממחלקת תרבות, מנהל בית הספר רימון בנינו תוכנית לשיתוף 

 13. פרויקטים בעירפר באירועים וד בית ספר, תלמידי בית הסשל תלמי

 14שזה כבר רימון בסלון היא רק דוגמא אחת. רביעית, אני עובד חודשים 

 15עם מנהלי אגף התרבות בעירייה לשילוב תלמידי תיכון אלון בתרבות  

 16העירונית וליצירת מאגר עדכני של יוצרים מקומיים על ידי יציאה לקול 

 17ני רמת סטוק של כל אמרון. אנחנו הולכים לעשות קורא. לאמני רמת הש

 18בתחום הבימה שלא היה דבר כזה אף פעם. וחשוב לי להבהיר השרון 

 19נקודה עקרונית באספקט היצירה המקומית. חשוב לעודד אותה לא  

 20אלא בגלל שברמת השרון פועלים אומנים ויוצרים בגלל שעלותה נמוכה, 

 21 ת, תיאטרון וקולנוע בעיר.ראשונים מהמעלה בתחומי המוסיקה, אומנו

 22בהם ולהפוך למוקד עליה לרגל בזכות  וצריכה להתפארוהעיר יכולה 

 23אותם יוצרים. נושא תקצוב אירועי יום העצמאות הוא חלק בודד אבל  

 24חשוב מהמכלול התרבותי של העיר ואני שמח לומר לך רוני, שאמרתי 

 25וגורמים  את זה לך גם, אתה התפרצת לדלת פתוחה, מדובר בנושא שאני 

 26הרבה לפני   2020י תקציב תקופה. בדיונ בדים עליו מזהרבים בעירייה, עו

 27פרסומו של ראש עיריית רמת גן כבר הודעתי למנכ"לית העירייה  

 28ולמנהלת מחלקת תרבות שנצמצם את הוצאות יום העצמאות. שנשנה  
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 1את סדרי העדיפויות ולא נוציא הון עתק על מופעי ראווה. ברצוננו גם  

 2 ם לילדי מחריד ן רעש הזיקוקיראשונה בזיקוקים שקטים שכלהשתמש ל

 3את לוחמי צה"ל הלומי הקרב ומונע מהם ליהנות מן החגיגות. כאן צריך  

 4להדגיש שאנחנו מודעים היטב לרצון הציבור לראות מופעים של אומנים  

 5איכותיים וטובים, בערב החג ומטרתנו לצמצם את התקציב המופעים 

 6צים  ץ לעיר. לא רומנים מצוינים מתוך או מחווזאת מבלי שנוותר על או 

 7כאלה. כך שלמעשה אני שמח לומר שסעיף א' בהצעתך לסדר  לוותר על 

 8כבר נמצא בעבודה. בתכנון התקציבי של אירועי יום העצמאות ואני 

 9מבטיח קיצוץ משמעותי בהוצאות העירייה על הופעות ובימות יום  

 10ת חגיגות יום העצמאות. גם סעיף ב' בהצעתך, המבקש לבסס א

 11בודה ותלמידי רימון ואלון  נמצא כאמור בעיצירה מקומית העצמאות על 

 12ישתתפו במופעים במידה משמעותית בהרבה לעומת שנים קודמות. אין  

 13אני בא לומר שלא נביא יוצרים מחוץ לעיר, היות ואנו לא מעוניינים 

 14לצמצם את העושר התרבותי של תושבי העיר אלא להרחיב אותו. אבל  

 15ע בודד  ת הוצאות למופבקש לקבוע תקרלזה אבל בסעיף ג', אתה מ יש

 16ואנחנו חייבים לדבר על זה ולייצר צוות רציני ולחשוב איך לעשות את זה 

 17בצורה חכמה. יש מספר מופעים איכותיים שיכולים לעלות יותר 

 18  מהתקרה ולא בטוח שאנחנו רוצים לוותר עליהם.  

 19 לא קבעתי תקרה.   :  מר רוני בלקין

 20וד דבר נוסף שיש בהצעתך ה לעתיד. ויש ע. שזה כבר חשיבאני רק מסביר ני לביא:ד מר

 21בסעיף ד' בו אתה מבקש שהתקציב שנחסוך ממופעי יום העצמאות יפנה 

 22לתב"ר. גם כך תקציב התרבות עובר קיצוץ משמעותי. שנים שהתרבות  

 23ברמת השרון לוקה בחסר ומחווירה לעומת כוונתנו. והעיר זקוקה  

 24בפתיחת   זאת במו עינינוויכולנו לראות י תרבות כאוויר לנשימה, לאירוע

 25הגלריה בשבוע שעבר בהמונים שגדשו את המקום ויצאו ממנו  

 26בהתרוממות רוח. יש מקום לצניעות באירועי יום העצמאות ואני מסכים  

 27איתך במאה אחוזים שיש לבלום את ההוצאה. יתרה מכך רמת השרון 

 28רק הנצח וגם  ות גם באירועי הקיץ, בפאמזמינה אומנים בעלויות גבוה
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 1אבל התקציבים שנחסוך  בית ואותו אנחנו עושים. יש מקום לבדק  שם

 2בעלויות מופעי הבידור יופנו לשיפור התשתיות התרבותיות בעיר. כגון:  

 3שדרוג פרויקט סטודיו פתוח, ביסוס סביבתי רסטורציה לפסלים 

 4עידוד עשייה מקומי.  קיימים, שילוט פסלים, קידום אומנים מקומיים, 

 5ת קיום תחרויות ועוד. לא רק שלא ות מחול, מקהלוספר רימון, להקבית 

 6אוכל לקצץ בתקציב התרבות, הייתי רוצה להגדיל אותו. רוני אני מקווה 

 7שאתה מבין את חשיבות התרבות והאומנות, זה דיון המתקיים גם 

 8ר את  ברמה הארצית ולא רק בישראל. אנחנו חייבים להבין שאם נמכו

 9ת הדרך. אני  כבישים, נאבד אלמען מדרכות ו העושר התרבותי שלנו

 10חושב שאני הבהרתי מספיק טוב איפה אנחנו עומדים, ומה אנחנו עושים. 

 11אני שמח שגם הצוות עושה את זה ביחד. ובאמת אנחנו כבר כמה 

 12חודשים עושים את זה. ולכן ההצעה שלך היא בעייתית. היא קצת  

 13 רוני.   בקש שתסיר אותהית, או לא הכרחית ואני ממיותרת או לא רלוונט

 14אני לא אסיר אותה. לדעתי הצעתנו היא עוזרת לך ולא מזיקה לך.  :  מר רוני בלקין

 15הבעיה היחידה היא רק מה שנקרא חלוקת הקרדיט. אני מוותר על  

 16הקרדיט, אם צריך אני ישים שלט כניסה לעיר שמחלק את הקרדיט לכל  

 17בת ר של תב"ר, לטוו, תשים את הכסף בכל דב השאר חוץ ממני רק תחסכ 

 18ין לי בעיה. שיהיה תב"ר לטובת תרבות. גם אין בעיה. רסטורציה. א

 19תחסוך את החגיגה את האור בלי הזיקוקים וקצף שאנחנו משתוללים  

 20 בה. תשים את הכסף בדברים ראויים, מוכרים ואיכותיים. זה הכול.  

 21את תיו של רוני וגם ל ועל פי רוב את הצעוטוב. אני מכבד מאוד בדרך כל מר גיא קלנר:

 22ני או תגובותיו של דני. במקרה הזה יש לי הסתייגויות אמירותיו של ד

 23ראשית אני מציע לכולנו אני לדברי שניכם. ואני אפרט למה אני מתכוון. 

 24לא נוח להיות בפוזיציה הזאת כבר פעם שנייה הערב, ובכלל אבל שכולנו  

 25א התחיל לפעול  צניעות לגבי העולם ל ננהג ואני בתוך זה מידה של

 26תיישבנו על הכיסא. עם כל הכבוד, לכולנו. בכל בוקר שבו אנחנו המה

 27תפקיד שהוא. התבטאתי על כך גם בפייסבוק, בהקשר של הגלריה, ואני 

 28שב ומבהיר את זה לגבי הגלריה, גם הערב לאחר אמירתו של דני, נעשתה  
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 1י  קודמות. באמצעות ראש פה לפרקים עבודה טובה בעירייה גם בשנים

 2חברי מועצה, מחזיקי תיקים וכיוצא  העיר, מנכ"לים,  העיר, סגני ראש

 3בזה. בואו לא נחשוב שהעולם התחיל היום בבוקר. ואני חושב שזה  

 4 מגדיל את כולם בדיוק באותה מידה. 

 5 ..בגלריה לפני התערוכה  שנפתחה עכשיו.   ד"ר צחי שריב: 

 6 סליחה. מה.  מר גיא קלנר:

 7 כות בגלריה.  היו תערו שריב: צחי ד"ר 

 8  לא הייתה גלריה.   ר:א קלנמר גי

 9 לא הייתה גלריה.   : לב-מר רמי בר

 10 אולי איזה שהוא אספקט של העולם.  ד"ר צחי שריב: 

 11. אפשר היה לציין  2012ידידי צחי. הגלריה יצאה לאוויר העולם בשנת  מר גיא קלנר:

 12ל  ורך שנים. עם כאת זה. מועצת העיר תקצבה את הפעילות הזאת לא

 13שרון היה כאן עוד זון להקמת גלריה ברמת ההתקלות שהיו בדרך. הח

 14כמה שנים טובות קודם לכן ואת זה אפשר להגיד ולהוקיר. זה לא  

 15 התחיל לפני שלושה חודשים. אז בבקשה. בבקשה. בוא. 

 16גיא תזכיר להם את הבעיות שהיו, הגדילו את מפעל הפיס עם  מר יעקב קורצקי: 

 17 ם. התקציבי

 18 אבל אני מבקש לנהוג.   ת. לא נגיע לזה כרגעלא הצליחו מאלף סיבו ר:מר גיא קלנ

 19 לדעתי יש שם הרבה סיפורים.  מר יעקב קורצקי: 

 20 מנהג של הגינות. מנהג של ג'נטלמניות. ומנהג של צניעות.   מר גיא קלנר:

 21ר את פי וכברגר בזמנו פתח את סגר את פי גלילות. בגלל שהוא סגר עידן למדן:  עו"ד 

 22שנים היה   ר את פי גלילות. המאבק ארבעילות. נכון ביום שלו הוא סגגל

 23של קודמו בתפקיד ועוד כמה קודמים. אז זה ככה קורה בדרך כלל.  

 24 סליחה. 

 25זה לגבי סוגיה אחת. אין פה משהו טענה כלפי חברי מחופשית ולא לגבי   מר גיא קלנר:

 26מסוימים  בי בהקשראף אחד אני מדבר על דבר עקרוני. גם הערתי לא

 27יה אנושית שאני  אקח את זה גם על עצמי. זה נטיבהקשר הזה, ואני גם 

 28 מציעה לכולנו לשים לב אליה. זה דבר אחד.  



 04-8666313חברת איגמי,                                                                                                                                                

 1.12.19מישיבת  מליאה  מן  המניין  מיום  13פרטיכל מס' 

 

 30 

 1 . 2012אני ציינתי את זה בנאום פתיחה שלי. ודיברתי על שנת  מר דני לביא:

 2אמנם אני בכמה שנים האחרונות  על הכיפק. מאה אחוז. סליחה.  מר גיא קלנר:

 3בות. החזקתי אותו כמה בית וריאלית לא מחזיק את תיק התראפקטי

 4לכן, לאורך הגלגולים של המועצה הקודמת וגם אצל שירה  שנים קודם 

 5בפועל כבר לא. אבל לפני כן כן. אני חייב לספר לכם משהו על האירוע של 

 6יום העצמאות ברמת השרון. הוא אירוע נהדר. יום העצמאות ברמת 

 7יי בשנים  ותו וככל שזה עוד היה בין אצבעותכיר א השרון כמו שאני מ

 8זן. הוא אירוע יציב, הוא אירוע קהילתי, הוא  מסוימות, הוא אירוע מאו 

 9אירוע רב שכבתי, הוא פונה לכל הקהלים, יש בו במות הפעלה מגיל 

 10הגמלאים דרך הילדים, דרך נוער, דרך במה מרכזית, הוא אבן שואבת 

 11רוצים לצמצם. ההוצאה התקציבית נחנו לכל האזור. לעיתים מידי. כי א

 12טת מועצה, הייתה בקו אפשר ו לאורך שנים מבלי שהייתה בו החלשל

 13, סדר גודל, של עד שישים, שבעים אלף ₪ לאומן 2015לבדוק את זה עד 

 14לפני הגעתו של כרמל שאמה לזירה של הרשויות המקומיות. עשינו את  

 15אומנים של סך   זן שלזה באופן עצמוני. הגיעו לפה תמיד, תמהיל מאו

 16בירה  סך ההוצאה ליום העצמאות הייתה ס ההוצאה להם בתוספת

 17לחלוטין. בנינו פה קונספטים. שהם קונספטים שהם יותר גדולים 

 18מהשמות שמכילים אותם. ברמה של במת נוער וילדים. שתחילת הערב  

 19תמיד הייתה ביצירה מקומית ולהקות מקומיות, שמתחילות ומכבות את  

 20ן ושהעיר את עצמלהציג טפורמה עבור הלהקות האלה. ות פלהערב ומהו

 21תיווכח ביכולות שלהם. הכול עובד בסדר בהקשר הזה. זה נכון שיש כמה  

 22אלמנטים, אלמנטים של צו השעה. אחד, אני גם לא סובל את הקצף הזה  

 23שמסתובב ברחובות, הילדים אוהבים את זה. לא מצליחים ככה  

 24נא של האירוע, אני לא חושב על הדלהתמודד עם זה. לעיתים מקרין 

 25ר הזה או לא מוצאים לזה ו היחידים בארץ שמתמודדים עם הדבשאנחנ

 26תרון. אבל אולי צריך להגביר את האכיפה בהקשר הזה. החוטים  פ

 27והקצף. לא הוא דיבר על הסטייל של האירוע שהפך להיות אירוע  

 28צריכים חנו מסחרי, ואני לא זוכר בדיוק. אחד. שתיים, אני כן חושב שאנ
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 1 אמר, אנחנו צריכים לשקול שיקוליםפה אני מזדהה עם מה שדני 

 2תקציביים מאוזנים ועם זאת להשאיר מרווח פעילות וגמישות למחזיק 

 3התיק, לראש העירייה, למנכ"לית לעוד מי שירצו בהקשר הזה. כן, מידי 

 4פעם לחשוב איך מביאים לפה משהו קצת אאוט סטנדינג קצת יותר  

 5פופולארי ועדכני כדי  לזה, מילה של מבוגרים. קצת יותר קרא פופולארי נ

 6אנשים ברמת השרון שאירועי יום העצמאות או אירועי   שבכל זאת יש

 7הקיץ מהווים עבורם הזדמנות מיוחדת לזכות בתוכן אומנותי ותרבותי  

 8שהם לא יכולים או לא רוצים או לא מתאפשר להם לקחת אותו לבד.  

 9ויציב. ר הזה צריך להיות מאוזן, הגיוני הדב ר שלדאני מסכים שאול טוג

 10מצאים שם. יכול להיות עם סטיות קטנות, ואני חושב שאנחנו לגמרי נ

 11 שוב אני לא לגמרי על כל הפרטים בשלוש השנים האחרונות, אבל לגמרי.  

 12  הלוגיסטיקה לוקחת פה שש מאות.  מר יעקב קורצקי: 

 13 שמונים אחוז. שמונים אחוז.  מר רביד פלד: 

 14 טיקה. הוא לא מדבר על הלוגיס רת וייזר: דב' גב

 15 אני לא מדבר על הלוגיסטיקה.  מר גיא קלנר:

 16דני דיבר על ..אומן. הוא לא מדבר אל הלוגיסטיקה ועל התאורות ועל  גב' דברת וייזר: 

 17 הבמות ועל התאורה.  

 18 אני לא מוכן להופיע בשישים אלף ₪ באומן.   מר יעקב קורצקי: 

 19 ב. זה לא יהיה ברמה גבוהה. סלאתה  גב' דברת וייזר: 

 20 ואז תבוא מופיע ברמת גן.   : י שריבד"ר צח

 21  לך ניתן מחיר מיוחד.   עידן למדן:  עו"ד 

 22 הוא מופיע בבני ברק.   : לב-מר רמי בר

 23אני רוצה לעדכן אתכם. אלי שגיא מנהל מחלקת התרבות פה הרבה   מר גיא קלנר:

 24היה שותף בפורום   מאוד שנים שיהיה בריא כמובן, מי שלא יודע. הקים

 25יוזמות בות ארצית, לאורך השנים במהלכו ניסו של מנהלי מחלקות תר

 26כאלה של בניית כוח צרכני של רשויות מקומיות, אל מול זה כבר 

 27פרויקטים שכבר היו על השולחן. חלקם ביוזמת מחלקת התרבות של  

 28רמת השרון, לא קשור אלי. זה של המחלקה לגמרי. ניסו לבנות מהלך 
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 1לבלום את המחירים שעלו  א תהיה חריגה והעיריות יישרו קו כדי שבו ל

 2ורך השנים. היוזמות האלו לא הצליחו עד הסוף כי  מעלה, מעלה לא

 3בכל  הרבה מאוד מקומות פשוט שברו שורה, כל מיני רשויות מקומיות 

 4מיני מקומות ברחבי הארץ לא ברמת השרון עשו את הפעולות האלה. 

 5פעם לא חרונות, גם בשנים לפני כן בוודאי אף אגב שימו לב גם בשנים הא

 6ופעים למעט אולי משינה שנה שעברה,  היה פה מה שנקרא הייליסט של מ

 7הם וכו'. של כספים מטורפים שאנחנו קוראים יעומר אדמים למינ

 8בעיתונים, מעולם לא היו ברמת השרון ביי דה פינישין ובדנא שלנו, לא  

 9הלוגית וגם ברמה הכלכלית.   ההיה להזמין את המופעים האלה גם ברמ

 10 שזה לא ראוי להוציא כל כך הרבה כסף.  כי חשבנו 

 11 גם אז זה היה מטורף בכזה סכום.  גב' דברת וייזר: 

 12אני חושב שעד סכומים של בין שמונים למאה אלף ₪, מאה עשרים אלף  מר גיא קלנר:

 .₪ 13 

 14 שב. ח נאם יהיה אירוע של מאה חמישים ושבע זה כן היה  גב' דברת וייזר: 

 15זה דברים שלא אני קיבלתי   ה. אני לא רוצה כיאפשר להתווכח על ז מר גיא קלנר:

 16 לגביהם החלטה ואני יכול להבין את זה.  

 17 ...בסכומים האלה אז מה אתה.  מר יעקב קורצקי: 

 18רגע, רגע, אני יכול להגיד לך דבר אחד. אני יכול להגיד לך דבר אחד,   מר גיא קלנר:

 19 להזמין מופע. 

 20 היה ..על הסף טוטאל.   עידן למדן:  ו"ד ע

 21להזמין מופע במאתיים חמישים אלף ₪ את רוצה לשמוע עליו, לא עובר  לנר:יא קמר ג

 22בבית ספרי ווטס אור אבר, לגבי מאה חמישים אם זה חד פעמי פעם ב. 

 23אפשר להתווכח על זה, סך המופעים הפרטו של המופעים צריך להיות  

 24תי. לגבי מופעי הקיץ, גם . מבחינה על זהמתחת למאה אלף ₪ אין שאל

 25ני מדבר כמה  מיד הסתכלנו על זה כמקשה כל עוד אני הייתי, אהיו ת

 26אחורה, ההוצאה שוב פר מופע לא חרגה את התקציבים האלה  שנים 

 27שאנחנו מדברים עליהם, תמיד מופע חימום. היה מופע חימום מקרב 

 28ת  יד לנסוהיו תמ הפעילות העירונית, רימון ושות' הפרויקטים האלה
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 1ות ארצית ולכן רוני אני חושב שההצעה  לשזור פעילות מקומית עם פעיל

 2מצוינת רק היא לא רלוונטית לרמת השרון. זה מבחינתי   הזאת היא

 3 הסוף. 

 4אני אגיד איזה מילה ואז נצביע. רק תיקון קטן דני,  לא היה קיצוץ  מר אבי גרובר: 

 5 א יעד שיש.  ודע. זה לאני לא י בתקציב של התרבות. אני גם לא בינתיים

 6 מפחד מהקיצוץ הרוחבי שמאיים עלינו.  י אנ מר דני לביא:

 7ואנחנו סעיף  2020אני אומר עוד פעם אנחנו נראה איך נסתדר עם תקציב  מר אבי גרובר: 

 8התרבות הוא באמת הוא לא התקציב המשמעותי בתוך תקציב העירייה  

 9יה ארבעה  של התרבות ה אנחנו בארבע מאות שישים מש"ח והתקציב

 10  שה מש"ח.  חמי

 11התקציב עלה בכמעט ארבע מאות אלף ₪ בשנה הזאת. משלושה וחצי   :  מר רוני בלקין

 12 הוא עלה. 

 13  אני אומר.  מר אבי גרובר: 

 14 אני מחזק את דבריך.   :  מר רוני בלקין

 15תקציב התרבות זה אחד המקומות באמת היחידים שיש הרבה מאוד  מר אבי גרובר: 

 16רבה נה שלהם. ואנחנו יש השים קצת את הארנוים שבו תכלס מרגיתושב

 17שאתה יודע, לא   אנשים שאין להם ידע מהתוכניות. אני שומע עוד אנשים

 18רואים את המשאית נוסעת בבוקר או כל הדברים האלה. האפשרות  

 19היחידה שלהם באמת קצת ליהנות מתקציב הארנונה שלהם זה דרך 

 20עים של זיקוקים,  רת את זה כזה מופמופעי התרבות. עכשיו אתה תיא

 21להגיד לך כאילו לא בקטע ציני אבל בקטע של  וזה אז אחד אני חייב 

 22פה, הזיקוקים זה היום אחד הדברים הכי זולים בעולם.   עבודה שנעשית

 23הסינים בלי עין הרע עושים את זה נכון, המחירים שם זה באמת אחד  

 24ואורך יותר. אבל  הדברים הכי זולים ביום העצמאות וזה רק הולך 

 25ממש רוצה לדעת עיקר יו ממש פינצ. אם אתה המחירים של זה נה

 26יתו בצורה נורא קשה גם ההוצאה וזה משהו שאנחנו מתמודדים א

 27במרוצים שיש לנו פה. זה נושא האבטחה ושינוע ואבטחה. אתה בכניסה 

 28לכל בית צריך להעמיד סדרן, והדרישות של השוטרים והמאבטחים הם 
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 1אותם בכל מיני. אתה צריך להעמיד בעשרות ומאות, ו המספרים הם

 2אתיים ארבעים ביום העצמאות. מאתיים ארבעים איש שאתה כמה מ

 3יך להעביר אותו שלוש שעות לפני ולהשאיר אותו לא יודע כמה זמן  צר

 4אחרי. וכל מיני כאלה. משטרה חינם. אבל זה המון, המון מהכסף הולך 

 5גה משישים רק הופעה אחת שחרלשם. ביום העצמאות האחרון הייתה 

 6פני מע"מ בסדר, אז הייתה רק הופעה  אם אני מסתכל על זה לאלף ₪ 

 7ר לך אמיתי כאילו. יש אנשים שההזדמנות אחת, שחרגה, אני אומ

 8היחידה שלהם לראות את משינה מופיע לראות את ריטה מופיעה,  

 9י  לראות את אברהם טל מופיע, זה רק בפה. ואם אני מביא אומן. אם אנ

 10ת ₪,  קנות כרטיס בשלוש מאושים שלא יכולים ללא מביא, יש אנ

 11ה שבעת  המחירים היום ללכת לראות הופעה בקיסריה למעלה שור

 12אלפים חמש מאות שאתה שומע. איך אמר הגשש, בזה ששען עיוור אתה  

 13וי,אי, פי אתה כבר  -לא שומע את ההופעה, עולה שלוש מאות. אם אתה ב 

 14ירש. שיש  של שען ח יש אנשים.ים ₪.  מגיע לאיזה אלף, אלף מאתי

 15היחידה שלהם לראות הופעה כזאת. ואנחנו   אנשים שזה ההזדמנות

 16תדלנו מאוד לפני ההופעה בקיץ זה היה. כל מי שהופיע  תמיד הש

 17רמת  בפניהם, היו חבר'ה רמת שרונים. ואני אומר לך שיש פה חבר'ה 

 18דים  שרונים, אני מאחל להם את כל ההצלחה בעולם והרבה מהיל

 19הם יצליחו. איות ואני מאחל להם שולכים למקהלות צבשהופיעו פה ה

 20רבה מהם הופעת השיא לא רק דרך תוכני ריאליטי אלא גם בזה. אבל ה

 21שלהם בפני חמשת אלפים ושבעת אלפים ושלושת אלפים איש, יהיה  

 22בזכות ההופעות שאנחנו עושים פה. עכשיו זה נכון, דני לוחץ מאוד על 

 23ת אחרת ואני בה יותר יצירה קצל ובאמת להביא הרלשנות את התמהי

 24ת חד אני בטוח שביחד, עוד פעם דני יוביל והמון מהקו יש אחושב שבי

 25דני אני מקווה שנצליח לשכנע אותו גם עדיין מאשר ככה חלק מההופעות  

 26וחלק מהדברים האלה,  כי באמת יש אנשים שמחפשים את זה. אבל אני 

 27מה   לשמור על זה, כל נחנו מאוד ניסינו חושב שסך הכול אנחנו באמת, א

 28א היה מחזיק התיק בשלוש השנים הראשונות,  שגיא אומר הרי גי
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 1ת, עכשיו קדנציה חדשה, עד שנכנסו הרבה מהדברים  בקדנציה הקודמ

 2תכלס היו סגורים, אבל זה היה באותה רוח, אני חושב שאנחנו מאוד  

 3ולא לעשות פה  משתדלים לא לנקר עיניים ולא להיות גרנדיוזים מידי

 4. אלא באמת להביא מה צפון קוריאה בשביל זהוגות תכלית נוסח תצ

 5יקר דרך אגב למשל, היה סקרים  שאנשים אוהבים. שאלנו את עצמנו בע

 6בקרב בני הנוער איזה להקות אתם רוצים לראות פה. בני הנוער היו  

 7בוחרים פה את ההופעות. מאוד ניסינו להביא דברים שהציבור רמת 

 8ה הצביע ברגליים. כשאת שציבור רמת שרוניייהנה ואני חושב שרוני 

 9זה מאה עושה הופעה כזאת ובאים שבעת אלפים איש, ואתה מחלק אי

 10שבעים ומשהו שבעת אלפים איש, אתה מקבל שקלים בודדים לבן אדם. 

 11ההצעה שלך לקחת את הכסף ולהעביר אותו כאילו. כאילו אם אני  

 12סכתי תשעים  על יום העצמאות חמיישם את ההצעה של שאמה וממלא, 

 13שקל שבעים לבן אדם. זה כאילו. זה . זה מה זה שקל וחצי אלף ₪

 14ושבים שלו. שקל שבעים בחייאת נו. זה כאילו  הארנונה שהוא ישלח לת

 15די מצחיק. אני חושב שההצעה הזאת לא רלוונטית באמת מכל הסיבות  

 16  שאמרו פה כי.  

 17 ר השנה.  ,  אז אנחנו נוותאני אין לי בעיה בנווה גן מר רביד פלד: 

 18ווה גן באים אלינו ומבקשים שנביא גם  שם. החבר'ה בנהחבר'ה רוצים  מר אבי גרובר: 

 19 להם אומן דרך אגב. אבל.  

 20 יעקב ביקש את הפילהרמונית.  מר דני לביא:

 21 הוא כל שנה מבקש.   ד"ר צחי שריב: 

 22 הוא ביקש את הפילהרמונית אבל בגינס.   מר אבי גרובר: 

 23 פר לוי יהיה הזמר.  בתנאי שעו פילהרמונית קב קורצקי: מר יע

 24 אמרנו עומר אדם לא.   : ת וייזרגב' דבר

 25אנחנו הבאנו זמרים גם. הצלחנו להביא גם זמרים יותר מהכיוון הזה  מר אבי גרובר: 

 26  והמחירים היו סבירים לא את עומר אדם, אבל הבאנו גם מה. 

 27דות. הצלחתם לענות על ייב להגיד לכם. ..ירון גאני יושב נדהם פה אני ח :  מר רוני בלקין

 28בונה פה תיאוריה שלא מחוברת בכלל למה שבהצעה  ם דבר. כל אחדשו
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 1. ברחתי כי אני חושב שזה פופוליסטי לגמרי ממה שלי לסדר. ראשית

 2שכרמל שאמה הציע שנוריד את זה מארנונה. זה סופר פופוליזם זה  

 3י  חת דברי אחרי אמרתי מציד שנית כבר אמרתי בפתימהסוג הכי מגעיל. 

 4 סלעים ושיפוץ גן הפסלים. ת. שיפוץ גן השהתב"ר יהיה כולו תרבו

 5  מה זה קשור.  מר אבי גרובר: 

 6אתה עונה לי על שקל שבעים שמורידים מארנונה. ואני בכלל לא  :  מר רוני בלקין

 7התכוונתי לזה. מעולם לא התכוונתי. עכשיו, לא נראה לי שהופעה בתוך 

 8ום שבת אפשר עם כל ההופעה ה שיהיה סביב כיכר העיר ביהסלט הז

 9זה לא יהיה. תהיה שם אולי הזמר או הזמרת הכי, הכי  איכות איך ש

 10ה לכולם שמח ויופי רמת השרון, עשרים דקות היא בארץ שהיא תעש

 11תופיע וכולם יהיו אומרים זה לא המופע ברמה של מופע מוזיקלי  

 12 סף מופע מוזיקלי איכותי. איכותי. דני ידע לנו כנראה באותו כ

 13תושבי העיר. שבעת   ופע מוסיקלי איכותי לכלעכשיו אתה יודע מה זה מ  מר אבי גרובר: 

 14אלפים איש באו אז זה לא מספיק איכותי. הם לא יודעים מה זה 

 15איכותי. סטטיק ובן אל אני לא יודע איזה סוגה עילית אבל באו חמש 

 16בבוקר אנשים באו לתפוס עשרה אלף איש. העם דיבר ברגליים משבע 

 17   מקום.

 18עם שאני אוציא משפיט, אין  ום לי את הפה כל פתגיד אתה רוצה לסת :  מר רוני בלקין

 19 בעיה ונעשה תחרות.  

 20  אתה מדבר המון באמת שאף אחד לא סותם לך. אני מוכן ללכת  מר אבי גרובר: 

 21מי שילך ככה כמה  היו פה באותה רמת השרון הופעות של יום העצמאות  :  מר רוני בלקין

 22הראשונים מופעים ורה, למשל ריטה ושרון ליפשיץ העשרות שנים אח

 23שת שלהם, אפרופו היו מול הקהל הרמת השרוני שהיו לא יודע מה חמ

 24אלפים איש מול הנוער, נווה מגן שאז היו עושים שם את המופעים. אני  

 25אגיד לך שהופעות יום העצמאות האלה הם לא הסוגריים, אני חושב  

 26ת אלפים איש לפארק הנצח אבל  ני מתכוון אליו. כן, להביא שבעשד

 27ה את זה כמו מופע מוזיקלי עם במה כמו שצריך ומערכת  אתה בונכש

 28ה מקבל באמת מופע שהוא מופע מוזיקלי איכותי שמע כמו שצריך את
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 1שבשבילו אתה משלם. בתוך הטירוף הזה של יום העצמאות זה לא מופע  

 2 פעה. מוזיקלי. יש איזה שהיא הו

 3  רוני חולקים עליך.   קהל:

 4ה לא מבין עד כמה אני י. אני קומוניסט אתאני שמח שחולקים על :  מר רוני בלקין

 5 קומוניסט. 

 6כמה בני נוער בשמונה עכשיו חלק מבני הנוער נשארים פה וגם באים עם  קהל: 

 7 חברים שלהם מכל מיני מקומות. מקומיים.  

 8אם לא תביא לפה   רוני. אני באמת אומר לך את זה.רוני אין מה לעשות  מר יעקב קורצקי: 

 9גידו לך מה אתה עובד עלינו. אתה מסתלבט  ק, הם י מישהו שהוא חז

 10השרון. וגם כן אם אתה רוצה לעזור אז   עלינו. ככה זה. מה אנחנו רמת

 11אתה צריך להביא מישהו שהוא שהם יהיו לפני ואז יבואו אלפים  לראות  

 12 ים פה. רמת השרון.  אותם. אם לא, לא יבואו. משלמ

 13 הייתה שנה שבה ניסו.   : למדן עידן עו"ד 

 14 הולכים להצביע על זה.   וייזר:  גב' דברת

 15 כן. הוא ביקש להצביע אז נצביע.  מר אבי גרובר: 

 16  אני רוצה רק.   גב' דברת וייזר: 

 17 רק מורידים רק משלי. הצעות לסדר אחרות לא מורידים. מצביעים.   מר ירון גדות: 

 18ו,  חה להבין משהלפני ההצבעה. אני לא מצליאני רק רוצה להגיד משהו.  ת וייזר: גב' דבר

 19ייתה  הרי סך הכול. קודם כל אני חייבת להגיד לך תודה על הסקירה שה

 20פרגנתי לך גם בפייסבוק, ואני אגיד את זה גם כאן. כי הפתיחה של 

 21הגלריה הייתה מדהימה. לא רק הגלריה עצמה אלא גם התוכן שהצגת 

 22זה דבר שני ודבר  ארצית.  ה. והתערוכה הייתה ממש מכובדת ברמהלתוכ

 23נתת, רחבה דני, אתה סך  להגיד שסך הכול בסקירה שאתה  שני אני רוצה 

 24הכול בעצם נתת הסבר ובעצם יש מענה לכל השאלות שבלקין העלה. 

 25זאת אומרת על פניו נראה שכבר נתתם באמת את הדעת וטוב שכך, כדי  

 26ין באמת ית, כדי להגביל. אני לא מצליחה להבלשלב את היצירה המקומ

 27  מה הבעיה יש פה רק עניין  

 28 רוני טוען שלא ענינו לכלום.  :  וני בלקיןר מר
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 1לא. אני אומרת בואו נעבור אחד, אחד. סך הכול אנחנו מדברים כן   גב' דברת וייזר: 

 2לעצור את ההשתוללות הכספית הזאת, לא הוא לא נקב במחיר ודרך  

 3 כי אין. אם הייתה.  ני מתחברת לזה ואני כן אצביע בעד. אגב בגלל זה א

 4 תוללות, חבר'ה מישהו דיבר על מספרים. הכול ההשמה  : לב-מר רמי בר

 5  אם הייתה תקרה.   גב' דברת וייזר: 

 6 אתם מדברים, מה ההבדל בין מה שרוני אומר לבין   : לב-מר רמי בר

 7  אמרתם שאתם מצביעים.   גב' דברת וייזר: 

 8ברים פה. כולם מדברים הכול  על איזה סכומים אנחנו מדברים. מד : בל-מר רמי בר

 9 יזה סכומים אנחנו מדברים.  על א בסדר,

 10אני מתכוון לעלות את זה להצבעה להסיר את זה מסדר היום. מי בעד   מר אבי גרובר: 

 11 להסיר את זה מסדר היום? חבר'ה מי בעד להסיר את זה מסדר היום?  

 12 נה. שמו גב' שירלי פאר יגרמן: 

 13 תשע.  מר אבי גרובר: 

 14 תשע צודק. מי נמנע?   ר: מר אבי גרוב

 15 שלוש. נכון?  יגרמן:  גב' שירלי פאר

 16 מי נגד? שתיים.   מר אבי גרובר: 

 17אני חשבתי שאפשר היה להציע הצעה שאפשר להצביע בעדה עם ניסוחי   ד"ר צחי שריב: 

 18  שינויי נוסח מסוימים אבל. 

 19 זור לזה. אני מציע. צחי בוא לא נח : לב-מר רמי בר

 20 

י בלקין מסדר היום  להסיר את ההצעה של רונעצה הצביעו בעד תשעה  חברי מו   :החלטה

 שלושה נמנעו ושניים הצביעו נגד.   

 21 

 22 

 23 

 24דדון   דברת ויזר, ענבל. הצעה לסדר של חברות המועצה בת שבע אלקובי, פרופ' נטע זיו, 8

 25 27.11.19מיום 

 26 
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 1מי מכן צעה לסדר של חברות המועצה. בתשי, נטע דברת וענבל ה 8סעיף  מר אבי גרובר: 

 2  רוצה להציג את זה.  

 3שנתנה את שמה  אני אתחיל. קודם כל אני רוצה להודות לכל מי  : ע אלקוביגב' בת שב

 4ועזרה זה לא טריוויאלי, זה לא היה קל, אני יודעת שחלק מאיתנו היו 

 5רה אנחנו הולכות  נתונות ללחצים בתקופה האחרונה מאז שהשמועה  חז

 6בתור תושבת  ואה את זה כגאווה להגיש את ההצעה הזאת. אני אישית ר

 7שחשוב שאנחנו נלך גם צעד קדימה,  ברלית ביותר במדינה העיר הלי

 8בנובמבר צוין יום המאבק באלימות נגד  25-ונראה את זה במועצה. ב

 9 נשים. אחת הסיבות לאלימות נגד נשים הוא מעמדן החברתי ואי השוויון

 10מורה לשאוף המופנה כלפיהם ברחבי חיים שונים. חברה שעל פניה א

 11במופעים שונים של הפליה, הדרה והפרדה  לשוויוניות מגדרית, וחוטאת

 12ת נשים, אינו של נשים מהמרחב הציבורי. נושא הדרת הנשים או הפרד

 13יורד מסדר היום. לאחרונה היינו עדים למקרים רבים ונשים הודרו  

 14ם ותרבותיים במרחב הציבורי. ערים שונות נאלצו  מאירועים ציבוריי

 15ת ובקשות מטעם גופים ודד עם הבעיה של הדרה, או הפרדה מגדרילהתמ

 16שונים לקיים את ההפרדה. לאחרונה דוחות מטעם גופים ממשלתיים  

 17כנגד התופעה ואף קבעו נורמות האוסרות על הדרת נשים, אך התריעו 

 18רות מחברי המועצה חתומים המלצות אלה מיושמות רק בחלקן. אנו חב

 19שרון לאמץ מדיניות אחידה ושוויונית  מטה קוראים לעיריית רמת ה

 20ושא הדרת הנשים במרחב הציבורי בעירנו. לקבל ולהתחייב, לפעול על בנ

 21המשפטי לממשלה, שנקרא דוח הצוות   פי המלצות הדוח של היועץ

 22. 2013המשרדי לבחינת תופעת הדרת הנשים במרחב הציבורי משנת 

 23בהחלטת , ו2014במרץ  3-מסקנותיו של דוח זה נדונו בממשלה ב

 24, צוין ממשלת 1526לטה מספר הממשלה שהתקבלה באותו היום, הח

 25ה  ישראל מכירה בכך כי תופעת הדרת הנשים במרחב הציבורי היא תופע 

 26חמורה המתאפיינת באפלייתן של נשים באשר הן נשים, המחייבת פעולה 

 27זאת מאחר שתופעה זו אינה עולה בקנה ממשלתית אקטיבית לביעורה. 

 28דינת ישראל. שוויון שהוא מעקרונותיה המכוננים של מאחד עם עקרון ה
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 1ואף אינה עולה בקנה אחד עם מחויבויותיה הבין לאומיות של מדינת 

 2במגוון אמצעים למניעתה של אפליה מגדרית. הרשו לי  ישראל לפעול 

 3דרת הנשים באותם מתוך הדוח. 'קיומה של תופעת ה 24לצטט סעיף 

 4ורה, משפילה ופוגעת בכבוד היבטים בהם היא עולה כדי הפליה אס

 5בדמותה של החברה הישראלית כחברה צודקת, המושתת   האדם. פוגעת

 6הפלורליזם. היא מאפשרת על ערכי השוויון, הצדק הסובלנות הדדית ו

 7את היווצרותם השלישיים בין זכויות האדם נסוגות בפני כפייה וחוסר  

 8את סעיף   לגבי אירועים דתיים במרחב הציבורי אבקש לצייןנות. סובל

 9ההדרה התקיים גם באירועים לגביהם  ב'. לדוח הקובע כי איסור 224

 10תוכן האירוע יהיה  ידוע כי עיקר הקהל שיגיע יהיה דתי, או חרדי או ש

 11בנושא דתי. עצם העובדה כי רוב הקהל הצפוי להשתתף עשוי להעדיף  

 12הצדקה לנקיטתה. משמעות הדברים היא שלא  הפרדה, אינה מהווה

 13כים במרחב דה בהדרת נשים גם באירועים דתיים שנערתתאפשר הפר

 14בנוסף חשוב לציין שישנה הציבורי בחסות העירייה או בתקציב העירייה. 

 15ג'. חריג צר ומוגבל לדברים האמורים   245החרגה בנושא ההפרדה בסעיף 

 16פי דתי מובהק, שעיקרו פולחן  יכול שיהיה כאשר מדובר באירוע בעל או

 17ותי אחר. כאשר הרשות סבורה כי רובם  דתי, או טקס דתי, משמע

 18כריע של באי האירוע מתאפיינים ברצון ההפרדה, חשוב לנו לציין  המ

 19 שברמת השרון.  

 20 קבענו שזה לא יהיה.   : ןורוד לאכימ רמ

 21 לא. אמרנו שאנחנו מורידים את המילה.  : גב' בת שבע אלקובי

 22 לא. את המשפט. : ןורוד לאכימ רמ

 23 לי חשוב לציין.   גב' דברת וייזר: 

 24  ו שמורידים את השורה. אמרנ מר אבי גרובר: 

 25אה. את השורה. או קי. אין בעיה אז אנחנו נוריד, לכן מועצת העיר  : גב' בת שבע אלקובי

 26 מתבקשת להחליט כדלקמן מסקנות הדוח והמלצות הכלולות בו, ייושמו  

 27 י. אז היה ברמת השרון או לא היה ברמת השרון. לא הבנת מר ירון גדות: 

 28  . תמשיכי.  תמשיכי גב' דברת וייזר: 
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 1  מתקיים או לא מתקיים.   מר ירון גדות: 

 2תן לי לסיים אולי. תן לי לסיים ואז נוכל לדון. תודה רבה. מסקנות  : גב' בת שבע אלקובי

 3כחלק  הדוח והמלצות הכלולות בו, ייושמו מיידית מרגע אישור ההצעה 

 4חברות המועצה. וגם יש חברי מועצה ממדיניות העירייה. על החתומות 

 5  ההצעה.  למעשה אני חייבת לציין ש ם. גאי

 6  חברות וחברי המועצה.   : לב-מר רמי בר

 7  וחברי המועצה הגאים.   : גב' בת שבע אלקובי

 8  אל תדירו אותנו.   : לב-מר רמי בר

 9ה קבלת ההצעה היא דקלרטיבית מכיוון  אני חייבת לציין שלמעש  : גב' בת שבע אלקובי

 10לה כפי שציינתי וכמובן  שהדוח התקבל על ידי משרד המשפטים והממש

 11הפנים שמה זה מה שאומר, שגם הרשויות המקומיות מחויבות  משרד 

 12לנהוג לפי הדוח עצמו. עכשיו אתה יכול לשאול אדון ירון מה שאתה 

 13 רוצה. 

 14י שהגתה את הרעיון. הצטרפתי בשמחה. אני  קודם כל אני מודה לבתש  פרופ' נטע זיו: 

 15הוא מאוזן. הוא נותן את  רוצה לציין שזה דוח שמקובל על כולם ש

 16ון גם למצבים חריגים וצרים אבל בעקרון קובע נורמה שאני הפתר

 17חושבת שאנחנו יכולים להיות גאים בה. במיוחד אני גאה בזה שאני  

 18מי מאמצת את חושבת שאנחנו המועצה הראשונה בישראל שבאופן רש

 19 הדוח הזה. 

 20 שלישית.  קהל:

 21 ה את ההחלטה.  ם לא שלישית. אף אחד לא קיבללא. אני בדקתי בינתיי פרופ' נטע זיו: 

 22 רמת גן ותל אביב.   קהל:

 23 את ההחלטה בצורה רשמית. לא.  פרופ' נטע זיו: 

 24 ...אחרת,  מר אבי גרובר: 

 25 כן ירבו. הלוואי ונהייה.   ד"ר צחי שריב: 

 26 גם אם אנחנו שלישיים.   עידן למדן:  עו"ד 

 27 הלוואי ואנחנו.   פרופ' נטע זיו: 

 28 אנחנו בעד.  ן: עידן למד עו"ד 
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 1 זה לא משנה.  : מר אבי גרובר

 2  אבל אם אנחנו ראשונים עוד יותר.  עידן למדן:  עו"ד 

 3 זה לא משנה.  : גב' בת שבע אלקובי

 4פי מה שצחי יבדוק. גם בעניין הזה  אני חושבת שאנחנו ראשונים, זה ל פרופ' נטע זיו: 

 5אבק אנחנו מורות ומורי דרך, למועצות אחרות. היום הזירה של המ

 6הזירה המקומית, זה לא רק בזירה הארצית,   לשוויון קיימת הרבה מאוד

 7ולכן אני שמחה וגאה על זה שהמועצה שלנו תתמוך באימוץ של הדוח. 

 8 כאמור גם אומץ על ידי הממשלה. 

 9אתה מדבר בדוח שאירועים תרבותיים של התרבות התורנית עם האופי  : מר יעקב קורצקי

 10השרון. פרדה כמו שהיה עד היום ברמת המובהק שזה דתי הם יהיו בה

 11  זה לא. 

 12 . ג'. 245סעיף  : גב' בת שבע אלקובי

 13 לא. אני רוצה לחדד את זה למה יש פה כאלה שעכשיו הבינו ש.  מר יעקב קורצקי: 

 14 וצה להצביע בעד כולם. גם ר מר אבי גרובר: 

 15 יש  מר יעקב קורצקי: 

 16 ן תאמו את ההנחיות האלה.  ואנחנו סבורים שהאירועים ברמת השרו מר אבי גרובר: 

 17 כן.  יעקב קורצקי:  מר

 18 שאנחנו עמדנו בהנחיות האלה.  אני סבור  מר אבי גרובר: 

 19  שאנחנו עמדנו בכל ההנחיות.  מר יעקב קורצקי: 

 20 ג'.    245. יעקב זה סעיףכן : גב' בת שבע אלקובי

 21  בסדר.  מר יעקב קורצקי: 

 22 אפשר לדבר.  מר ירון גדות: 

 23   לכולם, אז גם אתה יכול לדבר.נתתי  מר אבי גרובר: 

 24 קודם כל ההצעה הזאת.  . אף אחד לא דיבר מר ירון גדות: 

 25  בתשי, נטע יעקב זה אף אחד.  מר אבי גרובר: 

 26הזאת כבר יכלה להגיע לפני חודש. אני מבין שההצעה  או קי. ההצעה  מר ירון גדות: 

 27לי  הזאת מגיעה בעקבות, או בעקבות אירוע ...שעליו דיברתי והייתה

 28מי ההנחיה הזאת לא קוימה וכדאי שאם הצעה לסדר קודם. שבה לטע
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 1אנחנו הולכים להצביע, על איזה שהיא הצעה לסדר, אנחנו לא נצא ממנה 

 2הכול היה קוים וחצי אומרים שעד   חלוקים, שחצי אומרים שעד היום

 3 היום לא קוים ולכן צריך את ההצעה הזאת.  

 4    לא. לא הרוב אומר קהל:

 5ם טוענים שקוים עד היום ואתם מצביעים  אם את לא משנה חצי רוב. ות: מר ירון גד

 6בעד בעצם אתם אומרים אנחנו מצביעים בעד, אנחנו לא נעשה שום דבר  

 7ים. בגלל זה אני חושב שההצעה הזאת  שונה. זה בעצם מה שאתם אומר

 8הצעה כמו שבתשי אמרה ...בלבד. הצעה שאין לה שיניים, הצעה שהיא 

 9רי שאני הגשתי הצעה  ת ידי חובה. לא בכדי יצאה אחבאה בשביל לצא 

 10לסדר, כמה ימים לפני כן אפילו כל כך יצאה מאוחר עד כדי כך שהיא לא  

 11זאת כי הוגשה אחרי  הייתה בכלל אמורה לדון בה בישיבת המועצה ה

 12ארבע הצעות ובסוף דברת הסכימה למשוך הצעה שלה על אמבולנס. אני  

 13 .  פיקוח נפש בגלל שההצעה הזאת מקווה שאף אחד לא יפגע מבחינת

 14  למה אתה  מר יעקב קורצקי: 

 15חושב שההצעה שלה יותר חשובה  לא להיפך אני בעד ההצעה. אני  מר ירון גדות: 

 16 ת. מההצעה הזאת. ההצעה הזא

 17ירון. אני יכול להרגיע אותך, אנחנו עמלים על הנושא הזה כדי ..את   מר אבי גרובר: 

 18, לא ילברטור וגם את האמבולנס הזההמרחב הציבורי ברמת השרון דיפ

 19יודע בדיוק איך קוראים לזה, ושתושבי רמת השרון יוכלו להבין שאכן 

 20  . בטוחים. אמרת כאילו זה לא עולה. ההצעה הזאת לסדר תבוצע

 21 אמרתי שההצעה של דוברת.  מר ירון גדות: 

 22  תבוצע גם בלי להיות נדונה כאן.  מר אבי גרובר: 

 23ותה שדיברה על אמבולנס לא שההצעה של דוברת שהיא משכה אאמרתי  מר ירון גדות: 

 24 משנה. 

 25יותר חשוב מכל השטויות שדיברת בכל ההרצאות שלך. פי עשר יותר   מר יעקב קורצקי: 

 26ה שהיא הציעה עם האמבולנס פי עשר יותר חשוב מכל השטויות  חשוב. מ

 27 שלך. 

 28  על זה עוד נדון.   עידן למדן:  עו"ד 
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 1 שזה מה שאני אומר. אמרתי  מר ירון גדות: 

 2  בבוא העת נדון.   דן למדן: עי עו"ד 

 3 זה מה שאני אומר. להיפך אני אומר שההצעה שלה.   מר ירון גדות: 

 4 איתה בבוקר, אתה לא הסכמת.  דיברתי  מר יעקב קורצקי: 

 5ביקשתי ממך למשוך את ההצעה שלך, כדי ששלי יכנס. ירון אני לא  גב' דברת וייזר: 

 6 י למשוך את ההצעה שלך.  ביקשתי ממך ביום שיש

 7 כן. אז את זה אני לא אמרתי. הנה.  עקב קורצקי: מר י

 8  כדי שההצעה שלי תיכנס.   גב' דברת וייזר: 

 9 ר שההצעה הזאת. אני אומ מר ירון גדות: 

 10אתה יודע למה. לפני עשרים שנה אימא שלי הלכה לקופת חולים, לא   מר יעקב קורצקי: 

 11  היה אמבולנס.  

 12 עקב. אני בעד ההצעה.  י מר ירון גדות: 

 13 אבל הוא בעד יעקב. הוא בעד. הוא בעד.   קלנר: מר גיא

 14 הצעה שלו. לא. הוא לא הוריד את ההצעה שלו, יותר חשוב מה מר יעקב קורצקי: 

 15 הוא רצה שאתה תוריד. עכשיו הבנתי, כן.   מר גיא קלנר:

 16 אני ביקשתי מה זה הוא רצה.  גב' דברת וייזר: 

 17 ך.  מעיר לו שהוא לא הוריד עבור לא. יעקב מר גיא קלנר:

 18רק שטויות דיברנו עד עכשיו. זה דבר רגשי. זה היה צריך להיות הדבר   מר יעקב קורצקי: 

 19 אות והשטויות שלך. אחר כך מה שאתה רוצה.  הראשון, מכל ההרצ

 20למה בכלל צריך החלטת מועצה בשביל זה. תגיש, תממן, תעשה. בשביל   עידן למדן:  עו"ד 

 21דרך העמותות. לא  מועצה. תתקצב את מד"א יותר. מה צריך החלטת

 22 צריך בשביל זה הצעת החלטה. 

 23 אל תזלזל בזה שעשיתי הצעת החלטה.  גב' דברת וייזר: 

 24 לא מזלזל חלילה וחס. אני אומר לא צריך הכרעת החלטה.  עידן למדן:  עו"ד 

 25  ..הצעה לסדר ברשויות מקומיות. יאללה. ירון בבקשה.  מר אבי גרובר: 

 26ומר שההצעה של דוברת חשובה הרבה יותר מהצעה  לא סיימתי. אני א רון גדות: מר י

 27כן. ואם   הזאת שבעצם אין בה כלום. והצעה שלי הוגשה כמה ימים לפני 

 28ההצעה הזאת של בתשי הייתה חשובה, הייתה מגישה אותה לפני כן,  
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 1אפילו לפני חודש. ההצעה הזאת הוגשה בעקבות ההצעה שלי בגלל שלא 

 2 דוברת. דוברת תייחסות וזה. לגבי ההצעה של הייתה ה

 3אנחנו לא דנים עכשיו בהצעה של דוברת. יש לנו דוח ביקורת ויש לנו  מר אבי גרובר: 

 4  ים חשובים לעשות עליהם. בוא נתקדם.  דבר

 5או שאתה מפריע לי, או שהוא מפריע לי, לא נותנים לי לדבר, אני יסיים   מר ירון גדות: 

 6מה שהפסקת  ודם כל לגבי ההצעה של דוברת,יותר מהר. אני אומר ק

 7אותי באמצע. כשאתם שולחים הצעות לסדר, תשלחו אותם לכולנו 

 8איזה הצעות אין, ומישהו פה שולח רק הצעה במייל נדע איזה הצעות יש, 

 9לסדר רק אליך, אף אחד לא יודע אם הוגשו הצעות, כמה הצעות, כמה  

 10 יש, כמה אין. ואפשר לדבר. 

 11ב. הוא אומר את זה דווקא ממקום  לא. הוא אומר את זה ממקום טו מר גיא קלנר:

 12 קונסטרוקטיבי. הוא אומר אם הייתי יודע שיש הצעה כזאת וכזאת. 

 13 הוא ידע כי התקשרתי אליו.  גב' דברת וייזר: 

 14בשעה עשרים אפס, אפס שתי הצעות לסדר מירון  יום ראשון שבוע לפני,  מר אבי גרובר: 

 15שלא יהיו לך  וא דואג שלא יהיה בטעות מצב ושתי שאילתות נוחתות. ה

 16שני הצעות לסדר ושני שאילתות שלו. וכל השבעה. אל תדאג לו. גם אם 

 17דוברת הוא ידאג ששתי ההצעות שלו יהיו בפנים ולכן  הוא לא יקבל מ

 18 הוא לא. 

 19  אבי, אתה היית שם, גם אני הייתי שם, זו זכותו. זה לגיטימי.  עידן למדן:  עו"ד 

 20אתם טוענים שהאירוע של ההקפות שהיה   בגלל שאתם על עצמכם האם ות: מר ירון גד

 21. או הדבר  השנה הוא אירוע שבו התקיים, ההמלצה הזאת או החוק הזה

 22הזה או שלא התקיים. באירוע ההקפות. אם התקיים, אם העירייה  

 23קיימה כמו שאתה כתבת אז בעצם ההצעה הזאת ...אני לא רואה שום 

 24ואם האירוע הזה רת נשים חוץ מאירוע ההקפות. אירוע בעיר שבו יש הד

 25לא התקיים, אז תגידו אתם, אנחנו לא נקיים את אירוע ההקפות בשנה 

 26שהוא היה השנה, ולכן אנחנו יכולים להצביע בעד ההצעה  הבאה כמו 

 27 הזאת. ההצעה הזאת אין לה שיניים. אין בה כלום.  

 28 תודה.  מר אבי גרובר: 
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 1כמה סוגיות קטנות.  קצר ואני רוצה לתקוף את זה מטוב. אני אהיה  מר גיא קלנר:

 2קצר. תאמין לי קצר. הראשונה לעיתים גם את הדברים המובנים 

 3צריך להגיד ולמסמך. יש פה שיח ציבורי ערני מאוד בשנה, מאליהם, 

 4שנתיים האחרונות בהקשר של אופי העיר, ואני חושב שזה בסדר גמור,  

 5אחד מהתפקידים זה להניף דגל אגב זאת תפקידה של מועצת עיר, בעיני 

 6מסמרות. זה בסדר וזה   טמועציבורי הצהרתי בתחומי חיים שלנו ול

 7לכן גם הזאת הגיעה לשולחן המועצה.  לגיטימי ואני שמח שההצעה

 8כששאלו אותי אם אני מצטרף זה היה חשוב להגיד. אמרת בסוף חברות  

 9אחד   הוחברי מועצה, כי דווקא זה שאת מראה חזית רחבה ללא אג'נד

 10ן לו עוצמה עוד גדולה יותר. זה סוגיה אחת. מחזק את הנושא הזה ונות

 11ה. אני הצעתי את אותה סוגיה שנייה, פה אני טיפה מתחבר אליך, טיפ

 12שורה וחצי שאני מבין שירדה במהלך הדרך ואני מכבד את זה שכן תהיה  

 13בתוך ההצעה כי אני לא רואה בזה דבר רע. לא לארגון, לא לגוף פוליטי  

 14י הולך בדרך נכונה. אני מאמין בדגל. לא לאדם פרטי לבוא ולהגיד אנו

 15כול, או החיים וגם אני לעיתים צריך תיקון קטן או לא חשבתי על ה

 16התפתחו ככה, שעשיתי עד היום כך ומהיום אני צריך לעשות כך, ועוד  

 17עשרה אחוז ולכן להשאיר שורה שאומרת שעיריית רמת השרון ואני 

 18נהגות הקודמות ן כך, גם בהנהגה הזאת וגם בהבאמת ובתמים מאמי

 19בסך הכול כיבדה מאוד את הכללים ואת הדגל הזה שמונח פה בצורה 

 20ולא מוסמכת עדיין להשאיר לנו מקום שבו, וזה גם עונה   דקלרטיבית

 21לעניין שלך שהקפות יכול להיות במקומות מסוימים אנחנו צריכים 

 22גוף זה בסדר שיגיד את זה  לעשות שיפורים קטנים, חיזוקים קטנים, כל 

 23מו ואף ינהג כך. ולכן אני חושב שהשורה וחצי הזאת היא כן הייתה  לעצ

 24ר. גם כן יותר נכונה את המציאות, גם לתת נכונה גם למהות של הדב

 25אני  תוקף יותר חזק להצעה. ולכן אני חושב שהיא צריכה להישאר. 

 26טת מועצת  אכבד את זה אני חושב שהערך העיקרי של הדבר הזה זו החל

 27 חות חשובה מכל דבר אחר. תודה. עיר בדבר שהיא לא פ

 28בית הדוברים. יש פה הרבה  היות ומרעד עכשיו נמנעתי מלדבר אבל  עידן למדן:  עו"ד 
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 1דברים שהסכמתי איתם,אם זה גיא, אם זה דוברת בהצעות הקודמות 

 2ולכן לא דנתי. לגבי ההצעה הזאת. גם אני שחברתי פנתה אלי שמחתי  

 3להבדיל מההצעה הקודמת,   צטרף. אני חושב שההחלטה הזאתמאוד לה

 4היא החלטה המהותית, העקרונית, והעניינית, עוד פעם בין אם  

 5לוקת עם העירייה פעלה כל הזמן, לבין אם המחלוקת אם העירייה  המח

 6פעלה רוב הזמן, אני חושב שציון הדרך הוא לפעמים בהחלט דבר חשוב. 

 7ודם בין ההצעה הזאת, שההצעה  ההבדל בין מה שאתה הצעת פעם לק

 8הזאת מחליפה את כל תחומי החיים שלנו, כעירייה, שגופים שהם תחת  

 9בר הזה חשוב, וכן, יש מחלוקות ויכול להיות  העירייה, אני חושב שהד 

 10שגם על מראה דמותו של ההקפות העתידיות עוד יהיו מחלוקות, אבל  

 11 אני חושב שנקבע כלל מנחה. 

 12אתה עושה את זה. הוא ההצעה   דע מה הוא אומר לך, בשביל מה אתה יו מר יעקב קורצקי: 

 13  הבאה שלו עכשיו ..הקדוש ברוך הוא. 

 14 אלה היא פשוטה. איך יהיו ההקפות שנה הבאה.  הש מר ירון גדות: 

 15  ירון, לא הפרעתי לך. וגם לך לא הפרעתי. יעקב.   עידן למדן:  עו"ד 

 16 הם מסתובבים סביב.   מר ירון גדות: 

 17ביב. יש לך היום כפי שאמרה נטע לטעמי לא מסתובבים שום דבר ס למדן: עידן  עו"ד 

 18ת שהיו עוד שתיים עוד ולתפיסתנו אנחנו המועצה הראשונה, יכול להיו

 19יותר טוב, ככל שימשיכו כן ירבו. בדיוק ככל שיהיו עוד עיריות שיצטרפו  

 20לנעים בסופ"ש עוד יותר טוב. ואם הם יעשו את זה בעצמם בין אם  

 21תנת את המעשה ומחייבת את כל  למיזם. זו החלטה עקרונית שנויצטרפו 

 22כל הזמן הגורמים ואני בטוח שגם תשפיע מראה דמותו של מה שאתה 

 23, מאג'נדה בונים מקרה  החותר. לא פונים עם מקרה ספציפי אג'נד

 24  ספציפי. 

 25 ניפגש שם. נראה.   מר ירון גדות: 

 26שגם  דברים. ואז נצביע. אני חושב אני כן רוצה להגיד סיכום לאותם ה מר אבי גרובר: 

 27זכותו של הציבור הדתי לקיים אירועים ברמת השרון ואני לא חושב, אני 

 28 שברמת השרון  בטוח 
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 1אתם יוצאים מפרופורציות. לגמרי, עושים פה אירוע אחד לדעתי בשנה.  מר יעקב קורצקי: 

 2 אתם מאבדים את זה לחלוטין. יש אירוע אחד לדתיים ברמת השרון.  

 3 אתה לא הבנת.   ן גדות: מר ירו

 4  יש הרבה אירועים.   עקב קורצקי: מר י

 5 עו עכשיו. זה לא פעם ראשונה. הצבי  מר ירון גדות: 

 6 לא דיברתי אליך. בסדר. יש אירוע אחד, כנסו לפרופורציות. חבר'ה.   מר יעקב קורצקי: 

 7 . נכון. זה האירוע הדתי. לא היה להם תשובה על אופי דתי מובהק גב' דברת וייזר: 

 8גנים פה ואם יבקשו. ואם דוברת תעלו לברך. אנחנו לא  אנחנו מו מר יעקב קורצקי: 

 9בר די. די עם החשוכיזם. אתם חשוכיזם. תפסיקו. חשוכים. אז תפסיקו כ

 10די. אשתי מעלי באלף דרגות. על שוויון יעשה לה פשע ועוול אשתי. אתה 

 11זה   אל תעשה לי. אולי אצלכם בבית זה לא ככה. אצלי בבית אשתי 

 12ני מחנך את הילדים שלי. האישה זה הכול  המלכה. הכול בבית. ככה א

 13סביב אשתי זה הכול. תפסיקו. זה מה  בבית. היא הכול, כול העולם שלנו 

 14 שאני. 

 15 ביום שיעקב יבוא ויבקש את רשות הדיבור וידבר אז  ד"ר צחי שריב: 

 16 לפעמים גם אתה יש לך זליגות.  מר יעקב קורצקי: 

 17 זליגות. פעמים. אבל אצלך אף פעם אין ל ד"ר צחי שריב: 

 18י. אתה לא מפסיק  תבדוק בפרוטוקול אם אתה מדבר פי עשר יותר ממנ מר יעקב קורצקי: 

 19 לדבר. 

 20 אתה לפחות עומד בזמנים.  עידן למדן:  עו"ד 

 21שאני בטוח שהאירועים  אני יכול לסיים את הדברים שלי? אני אמרתי  מר אבי גרובר: 

 22ניים והכי הדתיים זה האירועים הכי סובלברמת השרון גם האירועים 

 23משלנו  שוויוניים שיש לדעתי בארץ. גם האירועים הדתיים. וגם הרבנים

 24מכבדים מאוד את העיר שהם חיים בה ואת אורח החיים שיש בעיר 

 25הזאת וזה קורה. אני יכול להגיד לך שלמשל גם למשל בבית העלמין 

 26פה בבית העלמין, חברה קדישא שלנו, באמת מה שהם מרשים לעשות 

 27מכיר שום בית עלמין שבו מתנהגים. אני קראתי את הדוח  אני לא כמעט

 28ערב, רשמתי, אמרתי לעצמי, אני אשב עוד פעם ואני  עוד פעם אתמול ב
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 1אקרא אותו, כדי אולי פספסתי משהו. אני חושב שהדוח הזה באמת 

 2מדבר ברובו על מקרים מאוד, מאוד קשים. על מצבים שאתה הולך 

 3ומה לנשים ברמות האלה. אנחנו כל ת חולים ויש קומה לגברים, וקלקופ

 4ישוב הכי סובלני בארץ, הכי  כך לא שם ברמת השרון. רמת השרון זה ה

 5פלורליסטי בארץ, אני קורא את העיתונים, חושב מה הולך פה ברחובות,  

 6מה קרה לרמת השרון, רמת השרון הייתה כזאת ותמשיך להיות כזאת, 

 7דתי לקיים את  דתי, גם אפשר לאפשר לציבור האבל גם לציבור ה

 8ום כיפור האירועים שלו ואני חושב שאחד הדברים בקו שראינו אותו בי

 9האחרון ומשהו שהלכנו איתו ביחד ופה צחי גם כן, בא ואמר וביקש ומיד  

 10התגייסנו ומיד נרתמנו, רצו תפילה שוויונית. בתוך למשל היה בקלמן 

 11הדבר   בר הזה אנחנו נשמח להעמיד אתעוד פעם, עם כמה שיש ביקוש לד

 12הזה כמה שרק צריך. מיד העמדנו אולם, נתנו כסאות, נתנו את כל 

 13פסיליטיס' שרק היה אפשר, כבר לא שאלנו כמה זה עולה. התשובה  ה'

 14הייתה כן ואחרי זה פנינו מצאנו את הרב שמנהל כזה סוג של אירועים. 

 15ך. כל מה שרק  הבאנו את כמה כסאות שצריך, את כמה ספרים שצרי

 16את זה. אני חושב שזה היה החוכמה. גם וגם. ואנחנו   אפשר כדי לאפשר

 17ביחד ולקיים את הדברים האלה ביחד. לא חייב   כולנו יכולים לחיות

 18להיות אחד על השני, זה יכול להיות אחד ליד השני. ואפשר לכבד אחד  

 19נעשה את זה בצורה אני רוצה להצביע בעד ההצעה את השני. ואנחנו 

 20את הויכוח ולהיכנס עכשיו לוועדת  הזאת ובשביל לא לעשות עכשיו 

 21קווה שכל החברים פה יצטרפו  חקירה אני חושב שכן יש משמעות ואני מ

 22וכן נצביע בעד הדבר הזה אפילו בפה אחד אני מקווה. אבל באמת נדע גם  

 23לכבד את הציבור הדתי. אני חושב שזאת תהיה אמירה הכי חזקה. ונדע  

 24 ם האלה ביחד. ת את האחרים ולעשות את הדברילפעמים לראו

 25 אני מסכימה.   גב' דברת וייזר: 

 26 ושא ההקפות. אז מי בעד לאשר את ההמלצה כולל בנ מר אבי גרובר: 

 27 אני מסכימה עם מה שאמרת.  גב' דברת וייזר: 

 28כפי שאמרנו בנוסח שהופץ לכולם למעט אותו המשפט שחשוב לציין. מי  מר אבי גרובר: 
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 1 בעד? 

 2 עד.  ארבע עשרה ב ירלי פאר יגרמן: גב' ש

 3 ודה רבה. מי נמנע? יעקב נמנע.  אין מתנגדים להצעה. ת מר אבי גרובר: 

 4 

, לאמץ מדיניות הצעה לסדרההצביעו בעד חברים(  15כל חברי המועצה  )   :החלטה

אחידה ושוויונית בנושא הדרת הנשים במרחב הציבורי בעיר רמת  

 אלקובי, פרופ' (באצ'י)בת שבעשל חברות המועצה  השרון .ההצעה 

   דדון נטע זיו, דברת ויזר, ענבל

 5 נייה יעקב רוצה לשנות את ההצבעה שלו. הנה ענבל. ש  גב' שירלי פאר יגרמן: 

 6הוא   8רוני יצא. טוב בוא. לא משנה. אז יעקב מודיע לפרוטוקול שבסעיף  מר אבי גרובר: 

 7 הצביע בעד גם.  

 8 מה זה שמונה.   גב' דברת וייזר: 

 9 ההצעה לסדר אז חמישה עשר בעד.   סעיף של ב' שירלי פאר יגרמן: ג

 10 אין סיבה שלא. יעקב אין שום סיבה שלא.  כל הכבוד. גב' דברת וייזר: 

   11 

 12 2018. הצגת הדוח הכספי המבוקר של המרכז לחינוך וספורט )אגודת הספורט( לשנת 9

 13 

 14וקר של המרכז לסדר היום הצגת הדוח הכספי המב 9חבר'ה סעיף  מר אבי גרובר: 

 15עוד פעם. בוא נעשה   8חבר'ה סעיף  של אגודת הספורט.  לחינוך וספורט,

 16 עוד פעם שנייה רגע. מי. ענבל יצאה אז אני לא רוצה.  

 17 שנייה יעקב רוצה לשנות את ההצבעה שלו. הנה ענבל.   גב' שירלי פאר יגרמן: 

 18הוא   8וטוקול שבסעיף רוני יצא. טוב בוא. לא משנה. אז יעקב מודיע לפר  מר אבי גרובר: 

 19 עד גם.  הצביע ב

 20 מה זה שמונה.   גב' דברת וייזר: 

 21 סעיף של ההצעה לסדר אז חמישה עשר בעד.   פאר יגרמן: גב' שירלי 

 22 כל הכבוד. אין סיבה שלא. יעקב אין שום סיבה שלא.  גב' דברת וייזר: 

 23תי שלנו אנחנו אגודת הספורט עוברים על מציגים את המאזן השנ : רו"ח -אגודת הספורט

 24ר איתכם יש ככה. מהסוף להתחלה יש את המאזן  . אני יעבו 2018לשנת 



 04-8666313חברת איגמי,                                                                                                                                                

 1.12.19מישיבת  מליאה  מן  המניין  מיום  13פרטיכל מס' 

 

 51 

 1ארבע מאות אלף ₪ . עמוד  -עודף המצטבר. שמונת אלפים ₪ לכגידול ב

 2שורה אחת לפני הסוף, מצד ימין  ארבע מאות אלף ₪ . -. יש גידול של כ3

 3מי שלא רואה היא שלוש מאות תשעים וחמש אלף. היה שמונת אלפים  

 4ול פיננסי של האגודה. אנחנו שעברה. שוב המשמעות היא גיד ₪ בשנה

 5סיפחה לעצמה את ההפעלה של הקנטרי.   יודעים, האגודה קיבלה, 

 6-לארבעים מש"ח. וב 2017ומחזור הפעילות של העמותה גדל כבר שנת 

 7לארבעים ואחד נקודה שתיים מש"ח. גידול ..מאוד. העמותה  2018

 8ח של שלוש מאות שמונים ושבע  סיימה ברווח את שנת הפעילות ברוו

 9ה בעצם מיועד  אלף ₪. מה שמצביע על ניהול, ניהול אחראי. הרווח הז

 10להשקעה בקנטרי במתחם הקנטרי,סעיף  רכוש קבוע ומתקנים. וזה 

 11בחייבים שונים. סך חמש מאות שבעים אלף ₪   4מופיע בביאור מספר 

 12, 3יחה ביאור השקעה בציוד. העירייה היא צד לעניין הזה. זה חייבים. סל

 13 יש חייבים, זה בעצם לב העניין. חמש מאות שבעים אלף 3. ביאור 4לא 

 ₪14. העודף התפעולי בעצם שימש את העמותה להשקעה ברכוש גבוה  

 15בעיקר במתקן הקנטרי. ובמקביל הייתה פעילות שוטפת של כל ה...בעיר 

 16סך הכול היקף של הכנסות מפעולות עצמה כל ענפי הספורט השונים. 

 17ש"ח שנה 23.7-ים וחמישה מש"ח מות זה פעילים עלה לקרוב לעשריזומ

 18שזה בעצם לב הפעילות הספורטיבית של  9ור , ביא4שעברה. ביאור 

 19העיר. זה המשקל של המשתתפים עצמם תשלום עבור החוגים ובסעיף 

 20הזה הוא בעלייה מתמדת כל השנים, הוא בעצם הוא משקף את העובדה 

 21תנות  מטרות של השירות הציבורי. אישהמימון בפעילות, משרת את ה

 22מש"ח שזה גם מזומן  11.5ביתרון של  31.12פיננסית העמותה מחזיקה 

 23וגם תקועים. אנחנו צוברים את זה כהכנסה מראש זה נקרא איזון 

 24  380מש"ח והעודף הוא  11חשבונאי, למה הכוונה, לכאורה אם יש בבנק 

 25מצא במערכות אלף ₪ למה. זה הרבה יותר הרכיב הזה של הכסף שנ

 26.דחויים וכרטיסי אשראי בגלל שהעמותה היא עובדת הבנקאיות כולל .

 27ביולי. אז יתרות הבנק  30תית, היא לא עובדת  היא עובדת מיולי עד עונ

 28בעצם משמשות את הפעילות זו גבייה שמשמשת את הפעילות של  
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 1תשלומי השכר למאמנים והצוות בהמשך העונה כך שזה לא ממש נכס. 

 2וי הזה באחריות ובעצם סוגרים  חוי. אז אנחנו מנהלים את הדחזה נכס ד

 3ת. זה דוח שנתי. יש לעמותה גם דוח עונתי. אז את העונה בצורה מאוזנ

 4הדוח השנתי הוא מאוזן והדוח העונתי הוא מאוזן. בקרת תקציב על כל  

 5 המחלקות, ומגיעים נכון לנקודת הסוף. זהו.  

 6ונת מצב  הדוח נותן תמ 31.12ו כל דוח אני רוצה להוסיף כמה דברים, כמ :אריק

 7הזה בסוף שנה. זה מסכם ליום מסוים. בדרך כלל בחברות רגילות הדוח 

 8  31.12את סוף שנה. גם בגלל סוף שנה. אצלנו אין לזה משמעות. אצלנו 

 9זה אפילו לא אמצע הפעילות. אנחנו מתחילים את הפעילות בראשון  

 10. אנשים משלמים, רוב באוגוסט וזה נקודת מצב שזה כמו שהוא אמר

 11ם שהם משלמים באגודה בעשרה תשלומים. הם משלמים התשלומי

 12זה נותן   31.12-יו משלמים עשרה תשלומים כך שפותחים את זה בעכש

 13איזה דוח מצב כמה יש מזומנים, כמה דחויים כי התשלומים של אנשים 

 14אנחנו כדי להכין את הדוח הזה משחקים עם  מתפרסים על כל השנה. 

 15אנחנו משחקים עם שני   31.7-העונתי כמו שאמרתי זה נגמר בהמאזן 

 16איזה שהיא תמונת מצב כי החוק דורש מאיתנו   המאזנים שלנו, כדי לצור

 17מה היה מצב האגודה  31.12-קלנדרי. אבל זה רק משקף ביום מסוים. ב

 18זה לא סוף עונה, אנחנו יוצאים גם בעונות, שגם התקציבים של ..בשנה.  

 19 ב בין שתי עונות.  כום אחר ואנחנו נמצאים בתקציסכום מסוים או ס

 20 דים עם הדוחות הכספיים של עיריית רמת השרון.  הדוחות האלה מאוח ד"ר צחי שריב: 

 21 לא.  :אריק

 22אם כך מדוע כיוון שכפי שתיארתם עכשיו המחזור העסקי של החברה   ד"ר צחי שריב: 

 23ואר. אפשר  הוא קיץ עד קיץ או תחילת עונה עד סוף עונה ולא מתחיל בינ

 24 דוחות כספיים שלא מתחילים בראשון בינואר.  לקבל אישור להגיש 

 25תאגידים. אחד הדברים כדי לקבל אישור תקין  םא הצלחנו כרגע. רשל :אריק

 26והכל אנחנו מגישים שורה של דוחות שאחד מהם זה מאזן כפול. לא  

 27הצלחנו לקבל בכל העמותה לא הצלחנו לקבל אישור קלנדרי. גם  

 28ציגים. אנחנו חייבים להציג  סיבה שאנחנו, הרי אנחנו לא מהעירייה ה



 04-8666313חברת איגמי,                                                                                                                                                

 1.12.19מישיבת  מליאה  מן  המניין  מיום  13פרטיכל מס' 

 

 53 

 1כי אנחנו תאגיד בת של העירייה. העירייה  את הדוח לעירייה על מנת

 2צריכה להציג אותו במליאה אחד הדברים שנדרשים, זה להציג מאזן 

 3קלנדרי כי יש לזה משמעות מבחינת העירייה. אם יש הלוואות, אם יש  

 4ה ואז חופף  לעירייה, צריכים להציג את ז דברים, יש דברים שקשורים

 5 לדוח של העירייה.  

 6 חופף.   אבל זה  לא מאוחד אז זה ד"ר צחי שריב: 

 7 לא מאוחד אבל אנחנו צריכים.  :אריק

 8 יש בעיריות אחרות יש דוחות של לפי עונה ולא לפי.   מר גידי טביב: 

 9 לא. לא מכיר.  :אריק

 10מתחילים   בד במוסד ושם הדוחות הכספייםאני העליתי את זה כי אני עו ד"ר צחי שריב: 

 11  כי זה המחזור.  . 31-ומסתיימים ב בראשון לאוקטובר

 12 אתה מוגדר כעמותה?   : לב-מר רמי בר

 13  לא.  ד"ר צחי שריב: 

 14 אם אתה לא מוגדר כעמותה.  : לב-מר רמי בר

 15כספיים הם צריכים להיות מותאמים למחזור העסקי השנתי של דוחות  ד"ר צחי שריב: 

 16 העסק. 

 17 ברמה. יוון שיש לינקצ' כן. אבל פה מכ מר גיא קלנר:

 18מה שהם הגדירו עכשיו. בגלל שזה איכשהו מחובר לעירייה. השאלה  זה  ד"ר צחי שריב: 

 19 שלי הראשונה הייתה אם זה מאוחד עם, לא מאוחד אבל. צריך להיות.  

 20 

 21עם  בהקשר הזה יושבת ראש הלשכה רוצה לפנות לרשם כי זה באמת יש מר אבי גרובר: 

 22ת ספורט שמגישות היום חמש, שש דוחות זה הרבה בעיות. יש עמותו

 23יים בשנה. תבין שלושים ואחד למאי בתקציב. כן, שלושים כספ

 24לדצמבר לבקרה.   31לנובמבר לבקרה,  30לספטמבר למועצת הימורים, 

 25במאי עוד פעם אתה  31בפברואר לבקרה.  28דצמבר קלנדרי למדינה.  31

 26 ה. זה מגוחך.  חשבונאים בשביל להחזיק עמות כאילו מחזיק צוות של

 27להגיד משפט אחד על רקע מה שנזכר פה. והתקיים עליו דיון  אני רוצה  מר גיא קלנר:

 28או התחיל להתקיים עליו דיון בוועדת הכספים האחרונה זה נושא  
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 1ההשקעות בקנטרי. דיון שהתפתח האם האגודה במקורותיה או  

 2צמה או לא. בהקשר התב"רי של  ביכולותיה יכולה לקחת את זה על ע

 3שנדרשות שם. והתשובה   מתקן הקנטרי וההשקעות הנדרשות הנוספות 

 4בעצם מה שאמרנו גם באותה ישיבה. שעד לנקודה שבה הקנטרי יוכל  

 5לעמוד לגמרי מבחינת הפסיליטיס והמתקן על רגליו העירייה עדיין  

 6אוד נדרשת לתת תמיכה וזה לא אומר אבל, זה לא גורע מכך שהרבה מ

 7  ולות העצמאיות של האגודה כתוצאה מהכלתכספים מושקעים עדיין ביכ

 8האגודה באמצעות  פעילות הקנטרי. זאת אומרת יש פה בעצם גם וגם, 

 9הקנטרי והפעילות המתווספת, מבצעת השקעות בפעילות של הקנטרי 

 10עצמו ויחד עם זאת את הדברים הגדולים שעדיין דורשים יישור קו כדי  

 11פי שלב ב' שתוכנן  ן הזה עד הסוף על הרגליים, ללהעמיד את המתק

 12נדרשת לתת את הגיבוי בעניין הזה. מקלחות,  במקור עדיין העירייה

 13 קירוי של הבריכה המחוממת ועוד כמה דברים.  

 14מה ההבדל של מרכז מכבי שירד משלוש מאות חמישים אלף לחמישים   גב' דברת וייזר: 

 15 אלף. 

 16  את מדברת על חוב או הוצאות. :אריק

 17 הכנסות.  גב' דברת וייזר: 

 18יר. מרכז מכבי כמו כל המרכזים היה . אני אסב4מרכז מכבי בעמוד  :אריק

 19צינור להעברת הכספים. דברים כאלה יש מגמה שהמדינה בהתחלה זה  

 20עבר אישור הטוטו לא דרך מכבי, והיום זה כבר לא דרך הטוטו אפילו,  

 21אוצר. והיום מי היום זה דרך האוצר. היום אנחנו הגשנו מאזנים ל

 22הוא כבר לא צינור  ספים לזה זה האוצר. אז מרכז מכבי שמעביר את הכ

 23 להעברת כספים.  

 24 בקיצור הכסף נמצא במקום אחר.  מר אבי גרובר: 

 25 העברה חוקית ולגיטימית. תודה.  מר גיא קלנר:

 26גיא אתה יכול להצטרף אלי כשאומרים תודה לחבר'ה באגודה. הרבה  מר אבי גרובר: 

 27ם עבודה עם הילדים הרמת בדים, הרבה מאוד אנשים שעושימאוד עו

 28נים גם. ואני חושב שעוד פעם דיברנו קודם אנשים מצביעים שרו
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 1ברגליים, אנחנו באמת רואים את האלפים שמגיעים לפעילויות ונעשית 

 2  הרבה עבודה טובה ויפה באגודת הספורט.  

 3 צריך קרדיט גם לגיא.   : לב-מר רמי בר

 4 ואבי אמר.   אני אמרתי להם, אמרתי במשפט לא. מר גיא קלנר:

 5  גיא מאוד מוערך, מאוד פעיל. מאוד מגיע.   : מר אבי גרובר

 6 אפרופו ההערה של גיא הקודמת שדברים לא נעצרים.  : לב-מר רמי בר

 7  כל מה שאני אומר, קודם כל תודה.  מר גיא קלנר:

 8 נותן לך קרדיט.   : לב-מר רמי בר

 9ב  בה לפני, ולפני יעקתודה. אגודת הספורט לפני והר אמרתי קודם כל  מר גיא קלנר:

 10ובכלל וגם אצל יעקב כמובן, גוף חזק, אני הופתעתי אני חבר מועצה  

 11שאנחנו מדברים, אנחנו  הרבה שנים, אני אומר את זה תמיד לאריק. 

 12מדברים הרבה. כחבר מועצה וכתושב מעורב ברמת השרון, עד שלא 

 13הכרתי את היקף הפעילות, את נכנסתי לתוך הפעילות של הספורט לא 

 14ות, העוצמה של האגודה באמת שאפו לכל רב גוניות של הפעילה

 15 העוסקים במלאכה עכשיו ובעבר. באמת נכס להתגאות בו. 

   16 

 17 2018. הצגת דוח כספי מבוקר של עיריית רמת השרון לשנת 10

 18 

 19. גידי  2018הצגת דוח כספי מבוקר של עיריית רמת השרון לשנת  10סעיף  מר אבי גרובר: 

 20 אתה רוצה. 

 21ודת הספורט היום היא יציבה וחזקה. אז כמו שראיתם בפורום ביצוע אג י טביב: מר גיד

 22הסתיים בעודף של חמש מאות אלף ₪. אפשר לראות שבצד   2018-ב

 23התקבולים התקציב היה ארבע מאות עשרים וחמישה מיליון ₪. הביצוע  

 24ההוצאות. אני רק   היה ארבע מאות ארבעים ושלושה מיליון כמעט. בצד

 25תוכלו לראות לקרוא שם   21בעמוד  18ת בביאור שניתן לראואציין כפי 

 26בפרוטרוט את השפעת גידול הגדלת העיר רמת השרון כעיר עולים. מונחי 

 27הארנונה. זה המקום להזכיר שדנו באריכות רבה בדוח הכספי הזה וגם  

 28-ות בחצי שנתי בוועדת הכספים שהייתה לפני כשבועיים. אפשר לרא
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 1 2019מעל שמונה מש"ח, ובשנת טו בשמונה שזו שנת הדוח גם נ 2018

 2אנחנו נפגעים נטו בהכנסות בארבעה עשר נקודה שלושה מש"ח.  

 3אנחנו כבר נהיה פגועים בעשרים נקודה   2020למתעניינים בתקציב 

 4 2018שלושה מש"ח. זה מצב שהוא מאוד, מאוד לא פשוט. אתגרי. את 

 5ישור משרד  מתאגיד המים שקיבלנו לגביו אהזנו באמצעות דיבידנד 

 6הפנים כדי לקבל אותו לתקציב הרגיל בגובה של שבעה נקודה שלושה  

 7 מש"ח או שבעה נקודה ארבעה מש"ח. שאלות אם יש. תודה. 

 8 

 9 של עיריית רמת השרון.  2019לשנת  2. הצגת דוח כספי רבעון  11

 10 

 11 . 2019, הצגת דוח כספי לשנת 11סעיף  מר אבי גרובר: 

 12וניים ככלל צריך לקרוא אותם ביחס לרבעון מקביל רבעהרבעון דוחות  מר גידי טביב: 

 13והוצאות  בשנה קודמת בשל העובדה שבמהלך השנה שהכנסות עונתיות 

 14דוח סקור הוא לא דוח מבוקר. אנחנו   19עונתיות את הרבעון השני של 

 15מש"ח וזאת בהשוואה לגירעון של מיליון מאתיים   5.8בגירעון של 

 16מעניין ההכנסה מארנונה   חוץופה המקבילה אשתקד. הגורמים בתק

 17מש"ח, הווה אומר אותו   125.5מש"ח בחצי שנתי לעומת  126שעמדה על 

 18סכום ברבעון בתקופה שעברה זה אומר שבצד ההכנסות מארנונה אין 

 19שום גידול. מפאת אותו קיצוץ שספרתי קודם, בצד ההוצאות יש  

 20  נוי חום של תוצאות מכרזים כמו פיהשפעות בעיקר בתחום החינוך ובת

 21אשפה וניקיון מוסדות חינוך, כאשר בניקיון מוסדות חינוך מכרז שיצאנו 

 22אליו אחרי שהסתיימו שלוש שנות המכרז הקודם. כדי לסבר את האוזן,  

 23מש"ח בשנה.   7.8מש"ח לשנה, ועכשיו כבר  6היינו על סדר גודל של 

 24לשנה, ועם המכרז החדש  מש"ח 7.2בפינוי האשפה עמדנו על ממוצע של 

 25מש"ח לשנה. גם בתחום הסעות לתלמידים חלה  9.7-ר בכב אנחנו

 26התייקרות שנובעת למשל מהסכם שכר שנקבע, הסכם ארצי עם הנהגים,  

 27בניסיון להתמודד עם המחסור שיש  17%-ששיפר להם את השכר ב

 28בנהגים של הסעות בארץ. אם נגענו בעניין ההשקעה בחינוך, הוספנו  
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 1רפואיות, סייעות צמודות,  עותכיתתיות, סייעות עוזרות סיי סייעות

 2הדבר הזה שווה זהב אבל עולה כסף, יחד עם המורים ברוטברג רק 

 3בסעיף הזה בחצי שנתי כפי שציינתי, יש של כמעט ארבע מש"ח ביצוע 

 4. מבחינת ההתמודדות עם המצב 19לעומת ביצוע מחצית  18מחצית 

 5שבוע שעבר. הצגנו בפניהם את  הזה, היה פה ביקור של המחוז ב

 6ונים. הצלחנו קצת לצמצם בהוצאות אבל המצב בהכנסות ארנונה  הנת

 7היא קשה מאוד. ביקשנו אישור ועדיין לא קיבלנו והסיכוי לקבל אותו  

 8הוא לא גבוה אישור ללוות כסף למשך שנתיים, שנתיים וחצי ההעברות  

 9לבקשתנו זאת. שלפנינו ללוות כסף מקרן ההשבחה. ואני מקווה שיענו 

 10 .  תודה. יש שאלות

 11 שאתה מגדיר. עיר עולים ממה נובעת  : מר מיכאל דורון

 12התקבלה החלטה בכנסת ..להרבה מאוד ערים כעיר עולים. עיר  2016-ב מר גידי טביב: 

 13  שהייתה מוגדת.  

 14אחד. דיברנו על זה בוועדת הכספים. הרי בסוף לא פתחנו את הדלת כי   :  מר רוני בלקין

 15עם הסיפור הזה. אנחנו לא   יל לראות איך אנחנו מתמודדיםעיר...נתח

 16יכולים. בשנה הבאה נספר לעצמנו. בעשרים ואחד נגמר הסיפור הזה 

 17כבר כי עשינו איזה מן תהליך גמילה. ואנחנו לא יכולים לספר אני  

 18קיבלתי תיאור יפה מאוד מגידי טביב שאמר לי אני בסוף יהיה בתוך 

 19פעם  "ח זה הארץ המובטחת מנגד שאףאקווריום ארבעים וחמישה מש

 20לא אגיע אליהם. נכון, עיר עולים בוטלה ברמת השרון נקודה. לא תחזור, 

 21לא יהיה עיר עולים, האמת לא ..בשנים אחר כך. לא בדיוק. אני לא רואה  

 22שיש פה בשום מרכז מסחרי יושבים פה קבוצות של עולים, לא יוצאי 

 23אני מסתכל  ום אחר. זה אחד. אתיופיה לא יוצאי רוסיה, ולא בשום מק

 24הגורמים. אני שואל אותך גידי בסיכומך איך מסיימים את השנה. כי  לע

 25נראה שכל הגורמים המשפיעים שאתה נתת עכשיו, רק יחמירו את  

 26המצב בחציון הבא. אני אל רואה איך אתה סוגר את הפער. אלא אם כן  

 27תקציב אני יאשרו לנו נלוות את הכסף הזה, אם התנהלות בתוך בסיס ה

 28ת אומרת החציון הבא אמור רק להחמיר לנו את ארואה שזה מחמיר. ז
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 1העניין, אולי זה לא יכפיל אבל רק יוסיף לזה. לא יודע, אני מודאג. תראו  

 2זה נורא פשוט, אנחנו מנהלים משק בית. סעיף ההכנסות לא עלה. לא 

 3ם ירד ולא עלה. בסעיף ההכנסות אם הוא עולה, כל הדברים לגבי דברי

 4וף צריך בסוף התקציב צריך להיות מאוזן. סשימושים חיוביים, חינוך וב

 5בסוף אנחנו צריכים להסתכל בעיניים על עצמנו, ולהגיד מה לא או למה  

 6לא כי אין ברירה. אנחנו לא יכולים לבוא להגיד למה חיכינו לחציון השני  

 7פה   כי  31.12-וגילינו שזה רק החמיר. אז איך אנחנו מתכוונים להגיע ל

 8 ספורט.  תאנחנו לא נגיד כמו באגוד 

 9דווקא זה מתקשר לאגודת הספורט במובן הזה מאוד קל לי לבוא ולהגיד   מר גידי טביב: 

 10אתה צודק, במאה אחוז ומבחינתי לא מעניין אותי שום דבר, רק צריך  

 11להפגין איזה שהיא גמישות וצריך לקחת בחשבון. למה זה מתקשר  

 12ינת  דאריכים הרלוונטיים לבחינת מלאגודת הספורט, בהיבט של הת

 13התוצאות הכספיות. כמו שבמקרה שלהם דווקא הצגה שלפי תקופה של 

 14יגאל היא יותר נכונה מאשר קלנדרית עד דצמבר. יכול להיות שעד 

 15דצמבר, ואני אומר לך את זה כרואה חשבון וכמי שישב בוועדות במשרד  

 16ת זה אירוע  הפנים וכו' הנושא של שיטת הדיווח ברשויות המקומיו

 17י קודם, יכול להיות שהדרך הנכונה היא גם לצמצם  תדרמטי כמו שתיאר

 18וגם לקבל איזה שהיא אפשרות לקחת הלוואה כדי לעבור, כדי להציג 

 19 דוחות מאוזנים בשנה, שנתיים הקרובות. היקף המחזור. 

 20אני חושב ..להפסיק להתבכיין על ...קודם כל אם היה לי את השישה   מר אבי גרובר: 

 21עשות עוד דברים שאני לא עושה ככה.  י לש"ח בתקציב מן הסתם יכולתמ

 22כל שנה   17,18-ידענו להיות מאוזנים. התמודדנו ב 16,17,18אנחנו בשנים 

 23 ירד שלושה. שלושה וחצי.  16-ירד לנו שישה מש"ח וב

 24 . 17-מש"ח ב 3, 18-שבעה מיליון ב מר גידי טביב: 

 25ואני קורא   ים באיםם צריכים להבין. שאנש אחד. אני חושב שאנשים ג מר אבי גרובר: 

 26את הדברים כל האיפה הכסף. 'שואו מי דה מאני'  אז אנשים גם צריכים 

 27של שישה מש"ח  להבין שאנחנו מתמודדים כל שנה עם הורדה נוספת 

 28בבסיס התקציב. זה מצד אחד. גידי לא ממש אמר את זה. ואנחנו בצד  
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 1של ילדים. והתוספת הזאת השני גם מתמודדים עם זה שיש יותר ויותר 

 2ים ושל עוד ילדים וידוע שילדים יש בהם ברכה אבל הברכה הזאת תושב

 3גם עולה כסף, זה מאתגר מאוד את המערכת. אני חושב שמה שבא גידי 

 4להגיד, שאנחנו למרות האתגר הזה שאולי עיר אחרת במצב אחר לא  

 5מן הסתם   הייתה צריכה להתמודד איתו, זה שהגיע לנו, לא הגיע לנו, זה

 6עולים היום. זה לא מה שמאפיין היום את רמת מת עיר אנחנו לא בא

 7, זה פחות מאפיין אותה היום. אבל  60-השרון, זה אפיין אותה בשנות ה

 8אתה נמצא בדיונים,  אנחנו כן למשל עיר שיש בה מעט מאוד תעסוקה. 

 9ואתה נמצא בישיבות ואתה יודע מה אנחנו עושים כדי לשנות את זה, זה 

 10ם, שלוש, ארבע אני מאוד אופטימי על ד שנתיילא לגמרי מתואם. בעו רק

 11המקום שנהיה בו מבחינה כספית ובשוטף עם הדברים. אבל כרגע אנחנו  

 12באמת נמצאים בנקודה מאוד מאתגרת. ואני חושב שגם צריך התושבים  

 13ידעו שאנחנו כל שנה פה נאבקים ממש בנושא הזה של הקיצוץ הזה של 

 14ן להוסיף עשרות  נו עדייהו מאוד מאתגר. והצלחשישה מש"ח זה מש

 15מיליונים לחינוך וכל הדבר הזה, ועדיין לשמור על הרבה מאוד מהדברים 

 16ואנחנו עושים. אני חושב שאירוע של שישה מש"ח שמקודם דיברת  

 17על מאתיים אלף ₪ שחותכים לך איתי, לא בקטע כזה אני אומר את זה, 

 18ו עם תקציב, את העבודה עלישישה מש"ח אתה מתחיל את הדיון על ה

 19נוס שישה מש"ח בצד של הכנסות מארנונה, זה כן אירוע מהותי שכן מי

 20רואים אותו, כשבאים לחברי מועצה ומסבירים להם למה אני לא יכול  

 21לעשות את כל מה שהייתי רוצה לעשות שנה שעברה. טייס אוטומטי לא 

 22ברים וזה.  מכיר בזה שבארנונה ירד לשישה מש"ח. כמויות הילדים הד

 23  אות.  בוא ולרואז צריך ל

 24הטייס האוטומטי חייב להכיר את זה כי אחרת הוא יתרסק על ההר שלו   :  מר רוני בלקין

 25בדרך. זה בדיוק העניין. אתה יודע זה בסדר אני מבין את המצוקה  

 26 שנוצרת, הכול אני מבין.  

 27יר את פני בתור חובב מושבע של תעופה וחקירה. טייס אוטומטי מכ מר אבי גרובר: 

 28תך פה על אירוע שקורה מבחוץ. ושקורה מבחוץ אז י מדבר איהשטח, אנ
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 1הקפטן צריך לתפוס את ההגהים וצריכים לדעת לעבור את אותו אירוע. 

 2זה אירוע שבו אנחנו לוקחים אלינו את ההגהים עושים את התיקונים  

 3הנדרשים כדי להתאים לאותם שישה מש"ח, ואני חושב שגזבר שלא 

 4קורה אני חושב כשמציגים את  כזה והוא יד שיש שלנו אירוע יבוא ויג

 5  הדוחות, הוא צריך. אנחנו לא מתבכיינים.  

 6אומרים ניקח הלוואה. כדי להזיז את הדבר הזה. קח את ההלוואה  :  מר רוני בלקין

 7הזאת בשנה הבאה. צריך את הכסף הזה בשביל בית ספר יעל רום, אז  

 8 אתה כבר נמצא במינוס של 

 9ואה שאנחנו בונים עליה בשוטף. אנחנו מדברים  יר כרגע הלואני לא מכ גרובר: מר אבי 

 10  על דברים אחרים.  

 11 כן. אבל רוני מה ההצעה. לקצץ באגפים של העירייה.   : לב-מר רמי בר

 12  לא. הוא לא יודע. הוא שואל איך אתם מתמודדים   גב' דברת וייזר: 

 13ו לקצץ  לקצץ בנסיעות. א ברגע שקורה לי כזה דבר, אני מחליט : לב-מר רמי בר

 14 קות. במחל

 15בנינו על  2019בנינו תשתית. שנייה, גידי יש לנו כשאישרנו תקציב  מר אבי גרובר: 

 16 הלוואה. 

 17 לא.  מר גידי טביב: 

 18לא בנינו על הלוואה. בנינו תקציב מאוזן בלי הלוואה. הוא כן כלל  מר אבי גרובר: 

 19ם ך דיבידנדיהכנסות מתוך גופים שלנו שמהם אנחנו יכולים למשו

 20שמעית כן. כי פעם בכמה שנים בטח לאור המצב אנחנו  וכאלה . זה חד מ

 21עוד לא ישבנו, עוד לא דנו על התקציב,   2020-יכולים לעשות את זה. ב

 22אני פסימי על היכולת שלנו לקבל כזאת הלוואה בשוטף. אנחנו נבנה אני  

 23ותר  עושה את הכול כדי שעד הסוף ועדת הכספים תשב על זה וכמה שי

 24נחנו כבר נאשר פה במועצה תקציב, לא כמו מקסימום בינואר א מוקדם,

 25שנה שעברה, נחזור למסלול שמקסימום בתחילת ינואר מאשרים את  

 26אני מנסה לבנות התקציב. נראה לוקחים הלוואה, לא לוקחים הלוואה, 

 27  את התקציב שהוא לא יהיה תלוי בהלוואות. אני מקווה שנצליח. 

 28 י אומר, או לקחת הלוואה או.  חלק. זה מה שאנץ במעו זה לקצמש : לב-מר רמי בר
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 1  נכון. או להתייעל. בכל מיני דברים.  מר אבי גרובר: 

 2  בסדר. להתייעל.   : לב-מר רמי בר

 3אבי מערבב פה שני דברים. אנחנו כאן מדברים על מצב שאנחנו נמצאים  :  מר רוני בלקין

 4א קרה שום דבר,  , אם ל2019. אנחנו נסגור את 2019בו כרגע בסוף חציון 

 5 חנו כמעט בשישה מיליון ₪ פער. זה יכול להיות אפילו. ..אנ

 6 לא בהכרח. אבל.   מר אבי גרובר: 

 7 גידי. עכשיו בדצמבר אתה צופה עוד חודש שיהיה לך גירעון.  גב' דברת וייזר: 

 8 לא. יש לו דיבידנד שאמור להיכנס. אבל לא.   מר אבי גרובר: 

 9 הוא קצת.   י הוא בדרך כלל יחסית חלש.יערבעון רב מר גידי טביב: 

 10 בכמה הוא לא מאוזן? לא עכשיו היום ראשון בדצמבר.  גב' דברת וייזר: 

 11אם הייתי צריך...הייתי יכול להגיד לך שישה מיליון. שוב זה לא   מר גידי טביב: 

 12ממוסמך במאה אחוז. ככל שנקבל את הדיבידנד וככל שהתוצאות של 

 13פים הכנסות ות אז המספר הזה אם אנחנו צוהרבעון האחרון תהיינה טוב

 14, אז זה כבר המספרים שיכולים להחזיר אותנו חזרה.  2022וב 2021ב

 15אנחנו צריכים לעבור את השנתיים האלה. אני כמובן שאני בעד צמצום  

 16וכל מה שצריך. ואנחנו גם לפתחיכם לקבוע סדרי עדיפויות. אם אנחנו 

 17רבע מאות חמישים מש"ח אז מדברים על שישה מיליון תוך מחזור של א

 18וזים זה אחוז וחצי שניים. עוד פעם אני אומר, אני בא ממקום באח

 19שהייתי רוצה להיות תמיד במאוזן. קיבלנו מכה קשה בכנף. היינו 

 20אמורים להיות בגירעון יותר גדול כמו המספר שאמרת. עשרים ושבעה  

 21זה. מש"ח עובדה שאנחנו לא בעשרים ושבעה מש"ח, בגירעון מצטבר כ

 22  תי. אלא אנחנו למעשה בחצי שנ

 23 בדיוק זה מה שהיה צריך לעשות אולי.  :  מר רוני בלקין

 24אם ניקח את השלושה, השמונה והחמישה עשר מיליון או אפילו חצי   מר גידי טביב: 

 25מחמישה עשר מיליון כי אנחנו מדברים על חצי שנתי, זה עשרים מש"ח  

 26ומרת הצלחנו לפחות נתוני א בערך, ואנחנו בגירעון של שישה מש"ח זאת

 27שנתי, הצלחנו להתייעל בחמישה עשר מיליון. זה קשה. ואנחנו  חצי

 28נמשיך, נעשה את המאמצים. זה אתגר לא פשוט. בפועל היינו צריכים  
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 1  להיות עכשיו על מינוס של עשרים מש"ח, לא של שישה מש"ח. 

 2 מזלנו שאנחנו לא שם.   :  מר רוני בלקין

 3  ן. נכו מר גידי טביב: 

 4כספים שלא נוצלו במחלקות להחזיר מבחינת העירייה  גידי. יש מצב : לב-מר רמי בר

 5 יש אפשרות כזאת. אותם חזרה לקופת העירייה מתקציבים. 

 6  נניח יש עכשיו החלטה. שאומרים אני לא.   מר גידי טביב: 

 7 לא. אני אומר. רגע לפני מה שרוני אומר.   : לב-מר רמי בר

 8אין אימונים, אין שום יים לעשות הדממה. מעכשיו עד נחים צבאבמו מר גידי טביב: 

 9 דבר. 

 10לא זה מה שאני אומר. הקצבנו למחלקה מסוימת, מאתיים או שלוש  : לב-מר רמי בר

 11מאות או לא יודע מה. מיליון ₪ בשנה. והיא לא צרכה את כל המשאב 

 12הזה אנחנו יכולים להחזיר את הכסף הזה חזרה לקופת העירייה, זה מה 

 13 ₪.  . נגיד שהקצת לתרבות מיליון שאני שואל

 14  מה זאת אומרת.   גב' דברת וייזר: 

 15 רגע. תנו לי לשאול שאלה. חבר'ה.  : לב-מר רמי בר

 16  הכסף אצלנו.   מר גידי טביב: 

 17 צבעת את הכסף, צבעת ולא השתמשת.  : לב-מר רמי בר

 18, יש לכם  הכסף זה לשלם לממשלה. שהאוצר אומר למשרד הביטחון מר גידי טביב: 

 19צריכים לעשות דברים להוציא את  מיליארד תוציאו. אז מה שהם  איקס

 20הכסף. אנחנו אחראים גם על הצד ההכנסות. בשביל זה אני גם מציין את  

 21הבעיה בצד ההכנסות. לכן כמו שהמצב בשונה, התקציב אצלנו, כל  

 22  הזמנה מתעשרת אצלנו. זה לא שכסף מראש. נכון.  

 23  סדר הבנתי.  או קי. ב : לב-מר רמי בר

 24ה הכול. מקווה שגם אתה מודאג. אם לא אני אסביר לך  אני מודאג ז :  מר רוני בלקין

 25 למה אתה צריך להיות מודאג. 

 26 הוא לא מודאג. הוא דרוך.  : מר מיכאל דורון

 27 אני עובד. משתדל לעבוד.   מר אבי גרובר: 

 28 
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 1 ביקורת והמלצות ועדת ה 2018דיון בדוח ביקורת משרד הפנים לשנת . 12

 2 

 3והמלצות   2018ביקורת משרד הפנים לשנת  . דוח12טוב יאללה. סעיף  בר: מר אבי גרו

 4 ועדת הביקורת. גידי אתה מציג את הדוח הזה. מי מציג את הדוח הזה.  

 5במליאה הקודמת. הדוח של מבקר משרד  2018בעצם מה הצגת דוח  :  מר רוני בלקין

 6נים  הוועדה ואתה עושה עניי, חבר 2019הפנים. כדי לסיים את הדוחות 

 7ן בוועדת הביקורת. סך הכול צריך להודות גם  אחרים. ואנחנו עשינו דיו

 8לחברי הוועדה וגם לגזבר. שאני יביא מהר מאוד לדיון הזה ..אבל 

 9השתדלנו לסיים את זה במהלך השנה. כמה נושאים, הסעיף הראשון 

 10ת בחירות דיבר על ועדות העירייה. אז ראשית הוסבר שזאת הייתה שנ

 11ו את זה כדבר סביר אני  , הוועדות... מצאנ2018יה של ובמחצית השני

 12מצאנו אותם תקינים וסבירים, לא כולם. סימנתי   גם  בכוונה בדוח הזה

 13אותם כי נראה לי שחשוב שנדבר עליהם. ועדת השקעות. הוסבר שלנוכח  

 14 י.הנזילות הפיננסי לא היה במה לדון. המצב הוא זה שלאור השינוי הצפו

 15כן  2021הכנסות פו אפרו מה שגידי צפה ה, לפחות במצב הכנסות העיריי

 16לחדש את כינוס ועדת ההשקעות לנוכח זה שאמור כן להישאר כסף  

 17בקופה שנכון לנהל אותו בראיה של תדירות פיננסית. לא כל ועדות  

 18החובה הוצאו כנדרש. ארבע פעמים בשנה. המלצה שלנו פה הייתה 

 19  כינוסי טוס אלה סטת מליאה מועצת העיר טבלהוציא נספח של ישיב

 20ועל ותאריכים שיהיה מעקב שוטף ולדרבן את יושבי ראש  הוועדות בפ

 21לפני חודשיים איזה  הוציאה הוועדות לקיים את הישיבות במועד. שירלי 

 22 שהוא. 

 23 , אני מוציאה כל הזמן. 19-ואני גם מוציאה ב. 18-הוצאתי גם ב גב' שירלי פאר יגרמן: 

 24וא נכנס לסדר היום ואז זה נספח שלא צריך לדון בו. הלראש העיר שגם  :  בלקיןמר רוני 

 25אנשים רואים את זה. אנשים בסך הכול לוקחים תפקידים, רוצים  

 26לעשות אותם, ולא רוצים להיכנס לרשימה השחורה של מי שלא מקיים 

 27לייצר איזה עניין. הנושא השני הוא סעיף שנקרא תביעות כנגד  אותם. 

 28 זה עם גידי. יש לנו גם עניין קומית. עברנו על הדבר ההרשות המ
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 1אקטוארי, בודקים אם זה אקטוארי משפטית בודקים בעצם את  

 2הסבירות שהתביעות האלה התקבלו. הציגו לנו את א. כנראה שצריך 

 3לבצע איזה שהוא תיקון קל, בהפרשות לתביעות זה לא תיקון גדול. אבל  

 4שגזבר  הו גדול. ואנחנו המלצנוזה תיקון קל כי זה היה בכסף. לא מש

 5ספרים בעבר האם אנחנו באמת מאוזנים. זאת העירייה יבדוק מול המ

 6אומרת האם השיטה אנחנו בודקים את עצמנו, היא עובדת כדי שלא  

 7יהיה מצב שאנחנו כן נמצא את עצמנו באיזה שהיא שנה שזה ייצר לנו  

 8 גירעון להפרשות.  

 9 להשבחה ולא לתקציב  תביעות זה דברים שקשורים למשל בדצמבר רוב ה מר גידי טביב: 

 10 פרסום הדוח.   :  בלקיןמר רוני 

 11קשה מאוד לכמת את זה. אני אתן לך דוגמא. לפני שבועיים נסגרה  עו"ד מיכה בלום: 

 12  תביעה 

 13 של מאתיים וחמישה מיליון.  :  מר רוני בלקין

 14 לאפס. אז מבחינת הנושא הביטוחי כמובן.   עו"ד מיכה בלום: 

 15מי שישב מעודכן. זה  ת הכספים הסוערת שהייתה לנו.אתה החסרת. ועד :  רוני בלקיןמר 

 16פרסום הדוח הנושא הזה מתחבר גם למה אז א. הובהר שהדוח מוזרם  

 17למשרד הפנים ..בתום רבעון. אפרופו ההצעה לסדר שהגשתי בישיבת  

 18. מה  2019-המליאה הקודמת, והוצע שפרסום של הדוחות עודכן ב

 19ה ממה שאני העליתי  בתוך ההמלצה, שלאור זאת בשונשכתבנו כאן 

 20ר בפעם שעברה, ברור לנו שחודשיים אחרי תום רבעון,  בהצעה לסד

 21אפשר כבר להציג, כי כבר יש בעצם דוח שהוזרם למשרד הפנים כך שאין  

 22גידי המליץ להציג את בעיה להציג את הדוח הזה ולעמוד בכללים. 

 23לוועדת הכספים ואת החציונים  הדוחות הרבעוניים מרבעון אחד לשלוש 

 24עוני כל רבעון גם אם זה בפיגור של להציג במליאה. הצגת הדוח הרב

 25זה לא נעשה  2017חודש, חודשיים למליאה. מעקב תיקון ליקויים אז זה 

 26כי הוועדה לא התכנסה. כן נעשה בהפרדה. לשכת המנכ"לית תעביר דוח  

 27,  2018דוח תיקון ליקויים במעקב מה שנקרא מה שהולך אחורה. 

 28יו ובעלי מעשה את הדוח מחולק לפי סעיפהמנכ"לית העבירה ל
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 1התפקידים אנחנו רק צריכים למצוא לזה שאחת לשלושה חודשים שלא 

 2יהיה מה תקוע, מה התקדם. הפרק השני דיבר על ועדות יועצים 

 3והתקשרויות. אחד סיפור של ממוחשב וזה נראה לנו תקין. צריך להגיד 

 4שהקובץ  יזה מהלך אחר וזה נראה תקין.פה שהעירייה עשתה א

 5את התהליך, מצאנו נמצא שיש העדר המון מידע הממוחשב נשמר ומגבה 

 6על מכרזים או בשונה מהצעה נמוכה, כי לעיתים לאו דווקא ההצעה 

 7הנמוכה היא של דברים אחרים שמייצרים הצעה נבחרת. התשובה לזה 

 8מייצרים בעצם את הייתה שלכל מכרז משמעותי יוצא מכרז ייחודי ולא 

 9מסרבל את התהליך כי  טנית. צריך לציין המהלך הזה דעת משקל פר

 10בעצם יוצר איזה שהיא ייחודיות לכל מכרז ומכרז. חוסך את הצורך  

 11בנספח אמות מידה כי לכאורה יוצא לכל מכרז ייחודי כזה של אמות 

 12מידה. מקלטים בעיקרון זה מוצא על פי תב"ר ולא סעיף תקציבי שאיתנו 

 13, זה גם  נו תקין. פרק ג' ארנונה ומיםכומים יותר גדולים זה נראה לוס

 14נשען בוועדת הכספים אז רק צריך פה אנשים שיכירו את זה. נכסים  

 15מהנכסים ברמת השרון. בעצם בוצע אישור  70%כיסה עד עכשיו בערך 

 16הנותרים, ההערכה שתוך  30%-של חברה שתמשיך את העניין הזה. ו

 17נתיים זה מסתיים, . אנחנו רוצים לעקוב שבתוך ששנתיים צריכים לסיים

 18יך כאילו לחזור מהתחלה. אבל שיהיה מעקב על העניין,  קו סיום צר

 19 דורש מאיתנו מעקב על העניין. 

 20 נעשו זה שכונה מסוימת.  האלה שכן  70%-האם ה גב' דברת וייזר: 

 21 לא. פזור בכל העיר.   גב' שירלי פאר יגרמן: 

 22 פזור.  גב' דברת וייזר: 

 23    קלות שווים.פזור במש ' שירלי פאר יגרמן: גב

 24הציגו בדוח הציגו שבעה מקרים חריגים אני מדבר בצורה קיצונית יותר,   :  מר רוני בלקין

 25, 1995של חובות חריגים של עובדי עירייה. חלק מהחריגות מתחילות 

 26שתיים משמעותיים בסכומים מאוד משמעותיים, כמעט תשע מאות.  

 27יכים מאוד  ונה, אני לא יודע איך. יש הלאחד מאתיים עשרים ושמ

 28ם העובדים האלה וככה לסיים ולסגור את החוב.  ארוכים שמתנהלים ע
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 1סיכויי התביעה נמוכים למדי. צריך להגיד את זה. זה מיליון שלוש מאות  

 2חמישים וחמישה אלף ₪ שלא נראה אותם בקופת העירייה. יצטרכו  

 3ייתיים טרם שמנסים להימחק. ההמלצה שם הייתה להסדיר חובות בע

 4למצבים שאי אפשר לצאת דרים ולא לתת לאנשים להיגרר להגיע להס

 5מהם. מהלך התביעה. קודם כל הוצג הנושא של ביטול ..עירוני שלפני זה  

 6עם גידי והצוות שלו והוצג. סך הכול לציין חניון בבנייני משרדים, כבר  

 7השרון רצוי צפי הגבייה וההכנסות, לא נשכח, כתבנו פה שעיריית רמת 

 8ת הכנסה חלופיים.  וא תהליך מוצדק ותייצר מקומו תהליך הגמילה. שה

 9הצעה נוספת שעלתה, דווקא מחברי הועדה שיש להם נכסים או דברים  

 10אחרים זה להעביר את מהלך הגבייה ללגיטציה ולייעל את הדיווח 

 11למשל בעיריית תל אביב ופתח  SMSלאזרח ואת הגבייה. קורה שאם יש 

 12את זה פה לעצמנו. היה שם  קורה. אגב הערת אגב אני אומרתקווה זה 

 13זה שהוא מהלך הגברת האכיפה לאזרחים לתווי החנייה שלהם פגי  אי

 14תוקף. די מקומם את האנשים, כי לטענתם עוד פעם, אנשים לא יודעים 

 15שהתג הוא פג תוקף. שמה כמה צעקה. ואם היה לנו למשל מערך דיגיטלי  

 16 כזה. 

 17הסוף.  לגבי התו. אני דווקא אתחיל מברשותך אני יכולה לענות. מן:גב' שירלי פאר יגר

 18אנחנו כבר לפני שנה התחלנו בתו חנייה שניתן להפוך אותו דיגיטלי.  

 19להפיק אותו דיגיטלי. עדיין לבוא לקחת אותו פיזית. לגבי וזה מתקשר 

 20, אנחנו לפני מכרז ענק SMSלתשובה שלי גם בנושא הגבייה בווטס אפ וב

 21אני רק רוצה להגיד לך שתל הליבה, לכל מערכות הבילינג.  למערכות

 22יב השקיעה מאתיים מש"ח במערכת בילינג חיצונית. לנו אין את אב

 23המשאבים האלו. ואנחנו לפני מערכות ליבה למכרז. וזה רשום שם. 

 24וברגע שיהיה לנו את המערכות החדשות והמכרז מי שיזכה גם הפרטנו 

 25אחד.   מנת אולי לעבוד עם יותר מספק  כל מערך ומערך של שירותים על

 26ום שאנחנו עובדים בו עם האוטומציה. אנחנו גם ולא עם ספק בילינג. הי

 27במשא ומתן ואנחנו התחלנו את זה מול ביט ופיי בוקס על מנת לעשות  

 28פוש אוף אפיקשיין, לתשלומים אנחנו כבר ישבנו איתם עם הבנקים, וגם  
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 1ל עצמם של המפתחים. הם עם המפקחת על הבנקים. וגם הנציבות ש

 2יות. אנחנו מחכים אבל אנחנו  פתחים את זה עכשיו לכלל העירפשוט מ

 3נתנו את האפיון הראשוני. גם משלוח באמצעים אחרים ולאו דווקא  

 4באמצעים המסורתיים. אנחנו עיר מתקדמת יחסית. אנחנו כולנו  

 5משלמים. והשאילתא. הייתה שאלה של צחי שריב אלי לפני כחודש, 

 6וחות הפיקוח, על הגבייה זה הבילינג שהיה סגור בשבת על ד מערך

 7ייתה טעות. זה היה בעיה נקודתית אצל הספק. זה נפתח, זה נפתר, צחי ה

 8שריב קיבל גם את התשובה ובלי שום קשר כל מערכות הבילינג שלנו  

 9  . 24/7פתוחות בשבת. ניתן לשלם 

 10 בת.  אבל הריבית על הקנס היא לא פועלת בש : לב-מר רמי בר

 11 וד בשבת. צוני של העורכים לא יוכל לעבהמשרד החי מר אבי גרובר: 

 12  לפי דעתי צריך להנחה למי ...בשבת.  : מר מיכאל דורון

 13 אנחנו נבקש עוד הארכה.   : לב-מר רמי בר

 14סעיף הבא הסמכת החברה הכלכלית "רימונים"  יש למישהו שאלות. מר אבי גרובר: 

 15  מוך לדרך דודו דותן. חבר'ה אישרנו להקמת מגרש אימונים לכדורגל בס

 16 קיבלנו כבר. קיבלנו את התו חנייה. 

 17 יש הצבעה.  גב' שירלי פאר יגרמן: 

 18 על מה.  מר אבי גרובר: 

 19 אימוץ המלצות. גב' שירלי פאר יגרמן:

 20 אה לאשר המלצות.   מר אבי גרובר: 

 21  לאשר את ההמלצות.   מר גידי טביב: 

 22 י שאני התבלבלתי. קראתי טוב. חשבת:לב-מר רמי בר

 23 בעד לקבל את ההמלצות.    מיגב' שירלי פאר יגרמן:

 24 יש לי רגע שאלה שנייה על הדוח. לפני ההצבעה.   עידן למדן:   עו"ד

 25 יאללה בואו נתקדם. יאללה חברים.  גב' שירלי פאר יגרמן: 

 26את העניין של אחד בשבעה מקרים של אגרות חוב. כמה מהם ישן, כמה   עידן למדן:  עו"ד 

 27ב האם יש איזה שהיא  דש, כמה סיכויי גבייה עדיין קיימים זה א. ו ח

 28ימנע בעתיד. אתה אומר להסדיר את החובות האלה  המלצה לה
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 1 שקיימים. 

 2 שואל את מי את רוני.   מר אבי גרובר: 

 3 יכול להיות למחוק. אם יש נוהל מסודר   עידן למדן:  עו"ד 

 4 רוני הצביע על זה.   מר גיא קלנר:

 5 היום.  למדן: עידן  עו"ד 

 6 את זה.  לא הבנתי. אתה שואל את רוני מה אתה רוצה מרוני, מר אבי גרובר: 

 7 הוא יושב ראש הוועדה.   עידן למדן:  עו"ד 

 8 הוא יושב ראש ועדת ביקורת. הוא התפקיד לא להצביע.  מר אבי גרובר: 

 9 את הנתונים.  עידן למדן:  עו"ד 

 10 ים. האם יש נוהל טיפול בחייב  מר גידי טביב: 

 11 ייבים סכומים. לא. יש לך פה פירוט של העובדים שח מר אבי גרובר: 

 12אתה לא מתייחס בדיוק מה פה בהמלצות. ולא פירטתם מה כן סיכויי   מדן: עידן ל עו"ד 

 13הגבייה או לא. ועדת הביקורת זה כן. התייחסת כדי שזה לא יקרו כאלה 

 14ן ופה יש לך בעתיד. כסף ציבורי. אתה דיברת על פער של שישה מיליו

 15  מיליון ארבע מאות.  

 16 שיעורי בית.   עשיתי :  מר רוני בלקין

 17שנייה רוני. אל תיעלב. זה התפקיד שלו, הוא צריך לענות והוא צריך גם   מר אבי גרובר: 

 18  לבצע אחר כך.  

 19 אני בלתי עליב.   :  מר רוני בלקין

 20בדיקה לקראת   הראשון תשע מאות ארבעים ואחד אלף ₪ נמצא בהפטר. מר גידי טביב: 

 21 הפטר. 

 22 הפטר זה מה פטור.   : מר מיכאל דורון

 23 חיקת החוב.  הפטר זה מ שירלי פאר יגרמן:  גב'

 24 ..פשיטת רגל.  עו"ד מיכה בלום: 

 25 הוא פשטר שהולך להפטר מול.  גב' שירלי פאר יגרמן: 

 26 תשע מאות ארבעים. איך הגיעו לתשע מאות ארבעים אלף ₪  גב' דברת וייזר: 

 27רור. ריבית, ריבית, דה ריבית. מאלף תשע מאות תשעים וחמש. ב גרמן: גב' שירלי פאר י

 28 ארנונה ומים.  
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 1 היה שנים שהיה מקבל אחוזים שם מטורפים וזה היה.  רובר: מר אבי ג

 2הקרן הוא שלוש מאות חמישים והריבית. אל תשכחו שהמים היה  גב' שירלי פאר יגרמן: 

 3ם. היום מים כבר לא  פעם באחריות העירייה, זה חלק מחשבונות מים ג

 4 זה אנשים.  של העירייה. 

 5 של חלקם ומים של חלקם. בעקבות החוב זה כולל ארנונה  עידן למדן:  עו"ד 

 6 . 1995כתוב שם. מים וארנונה מלפני  מר אבי גרובר: 

 7 המים אז היו בבעלות העירייה עוד לפני שהיה תאגיד.  גב' שירלי פאר יגרמן: 

 8 . 15סעיף  מר אבי גרובר: 

 9תאגיד. הוא הרבה  עידן. המים אז היו בבעלות העירייה לפני שהיה  ב' שירלי פאר יגרמן: ג

 10יביות עם השנים והתשואות של המשק הביאו חוב כזה.  פחות אבל הר

 11 אנשים שאין להם מאיפה גם אם תנער אותם.  

 12. עובד גינון מים וארנונה מאתיים עשרים ושמונה אלף  2004חוב מלפני  מר גידי טביב: 

 13הוא משלם כמה לירות בהסדר חובות משכר העבודה שלו. זה כתוב פה  ו

 14   שתיים. וככה גם חמשת האחרים.בהערה 

 15 אם מגיעים איתו להסדר אז זה מוחק את חלק מהחוב. לא נשאר.  מר אבי גרובר: 

 16 לא. אם הוא חייב בערך מאתיים אלף ₪.   מר גידי טביב: 

 17 הוא מחזיר עשרים.   מר גיא קלנר:

 18ומשלם את החוב מאה ₪ ומשלם את שבעים אלף ₪, אין לו ילדים או   די טביב: מר גי

 19 הלאה. אז  לא נערכו כדי לעזור לו. וכך שהם 

 20 למה לא עושים בקשה למחיקת החוב.   מר אבי גרובר: 

 21בקריטריונים אומרים לך. שבעים אלף ₪ זה הקרן. הוא חייב הוא צריך   מר יעקב קורצקי: 

 22זומן. זה ישלח למשרד הפנים ומשרד הפנים  להביא שבעים אלף ₪ במ

 23 יכול להגיד לך לא.  

 24שר את המלצות. בדיוק. יש שבעה  משרד הפנים מאשר או לא מא ן: גב' שירלי פאר יגרמ

 25 עובדים. 

 26 עובד עירייה שחייב ארנונה ומים וכו' לעירייה הוא כמו כל תושב אחר.   מר גידי טביב: 

 27יכול לתפוס לו את שבעים אלף. תגיע איתו  השאלה שלי אם אתה לא  מר אבי גרובר: 

 28 להסדר. עם הסכום שלו תגיע איתו להסדר.  
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 1 אבי לא.  יעקב קורצקי:  מר

 2הרי מאתיים עשרים ושמונה שרשום פה זה לא אמיתי. זה לא באמת. זה  בי גרובר: מר א

 3 לא משקף את המצב.  

 4 מקבל ממשרד הפנים את האישורים.  גב' שירלי פאר יגרמן: 

 5הבנתי אני יודע. אני חותם על זה בסוף. הכול בא אלי בסוף לחתימה. אני  גרובר: מר אבי 

 6אמיתי, הוא לא ישלם את  יים עשרים ושמונה הזה זה לא שואל מאת

 7הסכום. בוא נסביר את זה למשרד הפנים ולנכות את זה שהדוח ישקף 

 8באמת מה החובות שיש, ולא יהיה איזה שהוא מספר על הנייר שבחיים  

 9 יע אליו. לא תג

 10 אני חושב שיותר מעניין זה מה אנחנו עושים כדי שזה לא יקרה.  : מר מיכאל דורון

 11  א ישנה.  כדי שזה ל עידן למדן:  עו"ד 

 12נעשה פה שינוי בעירייה. זה מה שהציף את הדברים הישנים האלו   2004 :  מר רוני בלקין

 13 ושהיום לא נותנים לדברים האלה לא. 

 14  דבר כזה. בדיוק. זה בפעם אחת נגמר.   אין גב' שירלי פאר יגרמן: 

 15 ארנונה אז סיכמנו שאנחנו. במקרה בשבוע הבא בוועדת הנחות ו :  מר רוני בלקין

 16 זה בפעם אחת נגמר ובגלל זה גם מפעילים עיקולים לקיצוניים.  ב' שירלי פאר יגרמן: ג

 17 שישים וארבע אחוז גבייה.  מר יעקב קורצקי: 

 18 איך אתה מתמודד כאן בעיר.  בסדר השאלה  עידן למדן:  עו"ד 

 19 אני לא יודע שיש לנו תופעות כאלה כאן בעיר.   מר אבי גרובר: 

 20 משרד הפנים לצורך העניין והוא מאשר.  יש את  גב' שירלי פאר יגרמן: 

 21את התמצית והטבלה היא פשוטה.   2018בחמישי לא בשבת את הדוח של  מר גידי טביב: 

 22ילת שישים מיליארד ₪ אם  תסתכל אתה יכול לראות יתרת חוב בתח

 23אנחנו במחזור של מאתיים חמישים מיליון, תעשה חשבון על פני עשר  

 24יארדים. אם אנחנו נמצאים במצב , עשרים שנה אתה מדבר על מילשנים

 25שהפוטנציאל שלנו הוא שישים מש"ח חובות עבר, כן, לעומת מאתיים 

 26ת אז שבעים וארבע מש"ח חיובי השנה, מזה תוריד עשרים מש"ח הנחו

 27אתה מבין שאנחנו בגבייה מאוד גבוהה. אפשר לראות אפילו שכל זה  

 28תקציב. אין  ישה אחוז. ושישה עשר אחוז ..מהגבייה מהשוטף תשעים וש
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 1אתה לא מוכר טלוויזיה ואתה לא כל עוד אין לו. אתה מטיל דבר כזה. 

 2 מיסים. אלה אחרי הנחות לא משלמים. לכן סביר בהחלט שיש לך. 

 3 אל תשכח שהרגולטור מעלינו זה משרד הפנים, והוא זה שמאשר. ר יגרמן:גב' שירלי פא

 4ה ותיקים שש עשרה שנים ינון ולזכותו של ציון שהם פ לזכותו של מר גידי טביב: 

 5ועשרים שנה ומנהלים את העניין בצורה קפדנית כדי לא להגיע להרבה  

 6 מצבים כאלה. 

 7 המלצה.  גב' שירלי פאר יגרמן: 

 8 מי בעד לאמץ  מר אבי גרובר: 

 9 את המלצות הוועדה.   גב' שירלי פאר יגרמן: 

 10 את ועדת הביקורת.   מר אבי גרובר: 

 11 . 13ה. בעד. לאמץ את ההמלצות. יאללה. סעיף כן. ארבע עשרירלי פאר יגרמן:גב' ש

 12 

הצביעו פה אחד בעד אימוץ המלצת  ארבעה עשר חברי מועצה: החלטה 

 ועדת הביקורת .    

 13 

 14חברה הכלכלית "רימונים" להקמת מגרש אימונים לכדורגל בסמוך לדרך . הסמכת ה13

 15 מש"ח   5.5דודו דותן בסך 

 16 

 17מונים" להקמת מגרש אימונים לכדורגל  הסמכת החברה הכלכלית "רי בר: מר אבי גרו

 18מש"ח. אישרנו פה במליאה את התב"ר,   5.5בסמוך לדרך דודו דותן בסך 

 19פנים. משרד הפנים אישרו. אישרנו גם לקחת הלוואה מענק ממשרד ה

 20אישרו גם לקחת הלוואה. חתמנו על כל המסמכים. אנחנו רוצים לצאת 

 21תמודד עם פרויקטים ביצוע. חברה כלכלית יודעת להכמה שיותר מהר ל

 22 כאלה. 

 23 אנחנו לוקחים את ההלוואה.  ד"ר צחי שריב: 

 24לחברה לקחנו. המיקוד של ההחלטה היום זה להעביר את הפעילות  מר גיא קלנר:

 25 הכלכלית לביצוע.  

 26 את הביצוע לחברה הכלכלית.  גב' שירלי פאר יגרמן: 
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 1כים, ואני לא יודע כן. אנחנו כבר חתמנו על המסמהיא הקבלן המבצע.  מר אבי גרובר: 

 2 אם הכסף נכנס  

 3 נכנס. נכנס.  גב' שירלי פאר יגרמן: 

 4דירקטורים,  עכשיו רוצים לתת כמה שיותר מהר באמת לביצוע. ה מר אבי גרובר: 

 5 אפרופו הדירקטורים  

 6 אתה אישרת את זה בשלישי בנובמבר. גב' שירלי פאר יגרמן:

 7 ירקטוריון מלא אז. הכלכלית אישרו. יש לנו גם ד של החברה מר אבי גרובר: 

 8אתה מאשר אותם בדירקטוריון רימונים. אתה לא מאשר אותם  גב' שירלי פאר יגרמן: 

 9הלכת לוועדה בירושלים. אנחנו  פה. כבר אישרת אותם פה בגלל זה

 10אישרנו פה את החדשים בגלל זה אתה לא מאשר אותם שוב. בגלל  

 11 האישור הזה.  

 12ת כל הוועדות כל הדברים עכשיו שיש את כל בדירקטוריון אנחנו נקים א ר: מר אבי גרוב

 13 האנשים. 

 14צריך.  פה אישרנו בהתחלה. חשב שצריך לאשר אותם עוד פעם. לא  גב' שירלי פאר יגרמן: 

 15 מי בעד? 

 16 שאלות משהו בעניין הזה? מי בעד?  מר אבי גרובר: 

 17 חמש עשרה.  גב' שירלי פאר יגרמן: 

 18 טובה.  בשעה מר גיא קלנר:

 19 

הצביעו פה אחד בעד הסמכת חברת רימונים לביצוע    חברי מועצה חמישה עשר : החלטה

      מש"ח 5.5פרויקט הקמת מגרש אימונים בסמוך לדרך דודו דותן בסך 

 20 

 21 האגודה למען החייל  -עדכון בדבר ועדת הקצאות . 14

 22 

 23  רמי עדכון בדבר האגודה למען החיל.  מר אבי גרובר: 

 24-נס ועדה שתדון בהקצאה הזאת. קיימנו בבישיבת המועצה קיבלתי לכ : לב-מר רמי בר

 25בנובמבר ישיבה. בראשותי יחד עם מנכ"לית העירייה שירלי, יחד עם   26

 26ות דני ועוד מנהלי המחלקות בעירייה. הלשכה  מחזיק תיק התרב
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 1המשפטית והנדסה, החלטנו להוריד את האגודה למען החיל מבית 

 2לוועדת אחר, סמוך כמובן שזה יעבור  הדואר. הקצנו להם שטח

 3 הקצאות. 

 4  לא הקצאת. לא הקצאת.   גב' שירלי פאר יגרמן: 

 5מוך אנחנו נבדוק  לא הקצנו. הוצע מיקום חדש לתת להם מקום בס : לב-מר רמי בר

 6אותו, דברתי עם האגודה למען החיל, הם ראו במקום הזה מקום ראוי  

 7חדש. במקביל הוחלט  כמובן שנצטרך לעבור את כל התהליך ההקצאה מ

 8 6מספר הצעות בנושא תרבות לבית הדואר. כרגע ישנם  שדני יביא

 9 הצעות אם תרצו אני אפרט לכם ארבע הצעות.  

 10  ו לא בשלים לזה עדיין. אנחנ גב' שירלי פאר יגרמן: 

 11אנחנו ניתן לדני ארכה לשבת איתנו ולהתדיין ברעיון. אחד הרעיונות זה   : לב-מר רמי בר

 12 גם. 

 13 בטווח זמן מהיר.   ההצעה שהוצעה היא זמינה לנר:מר גיא ק

 14 אנחנו מדברים עכשיו על האגודה למען החיל.   מר אבי גרובר: 

 15פה זה האם המועצה מאשרת להקצות לצאת  מה שאנחנו דנים  גב' שירלי פאר יגרמן: 

 16 לוועדת הקצאות עבור מד"א לא מה שעכשיו בויצמן יהיה. 

 17מד"א האם אגודה למען החיל כחלופה ליד האם השטח שהותר עבור ה מר גיא קלנר:

 18 זמין. 

 19 כן.  גב' שירלי פאר יגרמן: 

 20הוא צריך  האם הוא לא רק זמין, האם הוא במצב שרגע. עוד שאלה.  גב' דברת וייזר: 

 21 שיפוץ או שהם יכולים להיכנס כמו שהוא.  

 22 יש ועדת הקצאות חבר'ה.   גב' שירלי פאר יגרמן: 

 23 יגות, צריך לפרסם צריך זה.  יש ועדה. ועדת החר מר אבי גרובר: 

 24 זה לא מביאים עכשיו. אתה עושה עכשיו פרסום. על המקום הזה.  עו"ד מיכה בלום: 

 25  בסדר ברור.   מר גיא קלנר:

 26כל התאריך הזה היה נמנע אם לא היינו עושים הקצאה ספציפית לבית  : לב-מי ברמר ר

 27הם. הדואר. אנחנו נצטרך לעשות הקצאה ספציפית למקום הזה שהוצע ל

 28 נצא בהצעה כללית.  
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 1שנייה. אפשר לעשות רגע סדר. אנחנו יוצאים לפרסום עבור הצעה  ירלי פאר יגרמן: גב' ש

 2ותם התנאים. וועדת ההקצעות  להקצאה ספציפית להם עבור שנה בא

 3תעלה אליה למועצת העיר את המלצותיה, בדבר ההקצאה. לגבי  

 4 המיקום. הוא מעדכן אתכם. 

 5אות צריכה לצאת. ואז היא צריכה עדכון. כי קודם כל ועדת ההקצזה רק  גב' דברת וייזר: 

 6 לבוא אלינו לאישור.  

 7   כי אתם פסלתם את זה בהצעה הקודמת. גב' שירלי פאר יגרמן: 

 8 אז קודם כל שועדת ההקצאות תבוא עם ההצעות ואנחנו נאשר.  גב' דברת וייזר: 

 9 אני עובדת לפי החלטות המועצה.  גב' שירלי פאר יגרמן: 

 10 לעדכן.   שמה שצריך לבוא דברת וייזר:  גב'

 11 כן. כדי  גב' שירלי פאר יגרמן: 

 12 אמרנו שוועדת ההקצאות תשב ותמצא מי.   גב' דברת וייזר: 

 13  אתם נתתם לרמי בר לב את המנדט.  ר יגרמן: גב' שירלי פא

 14 נתתם לי מנדט   : לב-מר רמי בר

 15 לנהל את הדבר הזה ולהמליץ.  גב' שירלי פאר יגרמן: 

 16  אתה ניהלת את זה.   וייזר: גב' דברת 

 17 כן.  : לב-ר רמי ברמ

 18אז עכשיו יש לי שאלה. שטח של מד"א הוא במצב שיכולים להיכנס   גב' דברת וייזר: 

 19  יך שיפוץ.  אליו. או שצר

 20השטח שליד מד"א הוא כרגע משמש מחסן לחומרי ניקוי. הלכנו לבדוק   : לב-מר רמי בר

 21מה מדובר, יתכן, וזה אותו. אמרתי לחבר'ה של האגודה למען החיל ב

 22דון בוועדת ההקצאות אם להשמיש אותו על חשבון העירייה או  נצטרך ל

 23 אה. על חשבון האגודה למען החיל. נדון על זה. ברגע שההקצ

 24  והם אוהבים. והם קיבלו את הרעיון.  גב' דברת וייזר: 

 25 כן. הם קיבלו את הרעיון ואפילו שמחו. כן.   : לב-מר רמי בר

 26 ההמלצה שלו. זה רק עדכון. יש עוד. רק מאשרים את  גרמן: גב' שירלי פאר י

 27 אם למישהו יש הערות אז שיעביר.  מר אבי גרובר: 

 28ם. לא רק, המועצה מאשרת לוועדת ההקצאות לצאת בואו נתקד גב' שירלי פאר יגרמן: 
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 1 בהקצאה חדשה.  

 2 לא. מה שסדר היום.   מר אבי גרובר: 

 3 לא מאשרת.  גב' שירלי פאר יגרמן: 

 4 לא.  גרובר:  מר אבי

 5 זה אומר שאני צריכה לצאת להקצאה נוספת.   יגרמן: גב' שירלי פאר 

 6 אנחנו רוצים.  לא יודע. אבל זה יש לנו בסדר היום. ו מר אבי גרובר: 

 7לגבי העדכון. האחד אני מברך על ההחלטה כי אני חושב שזו החלטה  עידן למדן:  עו"ד 

 8הלאה, אני חושב שחסר   נבונה. לפני שזה יובא להצבעות, לפני שזה יעבור

 9ומזמן לא ביצענו עדכון למבנה הציבור ואיך אנחנו  החלטה עדיין  לנו פה

 10נו קופצים ונותנים עוד פעם  מנצלים את שטחי הציבור. לכן לפני שאנח

 11מחסן ויוצאים ולהוציא עוד פעם כסף, אני חושב שזה צריך להיות איזה 

 12שזה המקום וטוב  שהוא מהלך קצת יותר גדול כרגע מאשר ישר להחליט 

 13מגיע להצבעה, דבר שני עלתה הצעה גם איתך רמי וגם עם שזה לא כרגע 

 14  רוני להשתמש בקשרים שלכם יש לנו פה את הבסיסים.

 15 תרד מזה. תרד, תרד.   מר יעקב קורצקי: 

 16לשתף איתם פעולה. לפני שאנחנו מחליטים לתת מבנה ציבור נוסף.  עידן למדן:  עו"ד 

 17קצאה. סף בגלל שצריך לצאת להליך ההולצאת בעוד הקצאה של כ

 18לנסות למצות את ההליך הזה אתם אמרתם שתנסו לנצל את קשריכם  

 19 קרוב לחיילים וזה יותר טוב.   אני חושב שיש מקום לעשות את זה. גם

 20  נגמרו להם הקשרים.   מר יעקב קורצקי: 

 21 אני דוחה את הבקשה שלך על הסף.  : לב-מר רמי בר

 22 

 23בפורטוקול   1+4וסעיפים  11.6.19רוטוקול ועדת שמות מיום בפ 1+3. אישור סעיפים 15

 24 23.6.19ועדת שמות מיום 

 25 

 26פים בוועדת השמות עידן אתה רוצה לסדר היום אישור סעי 15סעיף  מר אבי גרובר: 

 27 להציג את זה. 

 28 לגבי ועדת השמות יש כמה החלטות. הועבר החומר.   עידן למדן:  עו"ד 
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 1 לא אושר. למה זה מחוק. מה ש ד"ר צחי שריב: 

 2מחוק זה דברים או שלא אושרו או שעדיין בדיון. זה אמור היה לבוא  עידן למדן:  עו"ד 

 3ו את הפרוטוקול מחוק. זה אמור היה  בצורת טבלה. הכנו טבלה. ואז צרפ

 4 לבוא בטבלה. בגדול.  

 5 אנחנו לא רוצים לפגוע באנשים אז אנחנו לא פוגעים בהם.  גב' שירלי פאר יגרמן: 

 6. הועבר לבקשת בן יעקב שהיה גם סגן הנצחת  שני נושאים היו הנצחות למדן: עידן  עו"ד 

 7המנכ"ל עולי הגרדום. יש את המיקום. המיקום סופי בהחלטת לשכת 

 8בהתאם ליכולת לעשות. בגלל השיפוצים של קריית הצעירים בצומת  

 9עצמו הכיכר עצמה, עלה שכנראה תהיה בעיה ליישם את ההנצחה כעת 

 10אים. הנושא השני זה  חלופה הנוספת בתוך פארק הנבי ולכן אישרנו את ה

 11פיינבוש יעקובי. גם כן החלטה שהייתה בעבר, איפה שהוא התמסמסה.  

 12חלטה, הנצחה נוספת זה של הגברת שרה מורדוך,  חידשנו את הה

 13  שתתבצע בבריכת הדגים בכפוף לתרומה.  

 14 צריך להגיד שבעלה תרם לא מעט כסף.  : לב-מר רמי בר

 15פור. אני לא רוצה לעלות את כל הדיון זה  גם שם היה איזה שהוא סי מדן: עידן ל עו"ד 

 16 היה. 

 17 רק הנצח. שהיא לא מחשמלת. בריכה אקולוגית שיש לנו בפא גב' שירלי פאר יגרמן:

 18 ואחרון חביב הגברת סטלה לוי. גם כן אושרה כבר בוועדה.  עידן למדן: עו"ד 

 19טוקול לה. לא קראנו לה ברמה של פרוזה סמטת לוחמי האש קראנו גב' שירלי פאר יגרמן:

 20שמות ברמת השרון קוראים לסמטה הזאת סמטת לוחמי האש. אנשי 

 21 ככה. אז סטלה לוי אוקי. מורשה מכירים את הסמטה הזאת 

 22ניתן לסטלה לוי את הכבוד הראוי אחת מקצינות החן הראשונות. הייתה   עידן למדן:  עו"ד 

 23צחה לנשים, אפרופו כל  חברת כנסת. זה חלק מההחלטה גם של לתת הנ

 24שהיה על המגדר וכו'. אז החלטנו לתת את ההנצחה הזאת. אלה הדיון 

 25 שרו.  ארבע הבקשות שאתם צריכים אשמח אם תא

 26מי בעד. בכיכר הנביאים וזה, זה אחת הכיכרות איך בדיוק אתם  מר אבי גרובר: 

 27 מתכוונים לעשות את זה כאילו. זה משהו מן נושא כזה מאוד 

 28צחה. זה קריאת שם אבל בגלל זה השארנו את  זה קריאת שם, זה לא הנ  למדן: עידן  עו"ד 
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 1 החלופה לפארק הנביאים. בגלל העבודות.  

 2 כל הפארק על שם.   בר: מר אבי גרו

 3לא. חלק מהפארק בתיאום עם לשכת מנכ"ל יקרא חלק מהפארק, נשים  עידן למדן:  עו"ד 

 4לאגף של לשכת נמצא את הדרך הנכונה להנציח. זה כבר מפה זה עובר 

 5והל ועל פי פשוט גם בגלל שהכיכר כל הזמן כעת בימים מנכ"ל על פי הנ

 6מן נפגעת, אבני השפה הדברים  האלה עוד לפני שהתחילו העבודות, כל ז

 7אז חשבנו שלא מכובד כנראה לקרוא לכיכר, לפחות לא בשלב הזה, אז 

 8 יתואם לשם לתוך פארק הנביאים לחלקו.  

 9 מי בעד?  מר אבי גרובר: 

 10 שרה בעד מי נמנע? דני רק דני נמנע.  שתים עגב' שירלי פאר יגרמן:

 11 

בפרוטוקול ועדת   3+  1עיפים אישור סשנים עשר חברי מועצה הצביעו בעד : החלטה

שמות מיום   בפרוטוקול ועדת 4+  1,וסעיפים  11.6.19שמות מיום 

     , דני לביא נמנע.  23.6.19

 12 

 13 

 14 12.11.19מיום פרוטוקולי הועדה  -חוץ לעובדבקשות להיתר עבודת  2אישור . 16

 15 

 16. יש לנו  שש עשרה אנחנו מחלקים לכם. רועי תחלק להם בבקשה גב' שירלי פאר יגרמן: 

 17שני עובדים בקשות לעבודות בחוץ מפאת צנעת הפרט אני לא אגיד  

 18כמובן את שמם. אחד עובד במחלקת תרבות ואירועים והעובד השני  

 19מת הכנסה.  פריע להם, שניהם זקוקים להשלעובד בקידום נוער. זה לא מ

 20 זה לא על חשבון שעות עבודתם. שאלות. 

 21 מי בעד?  מר אבי גרובר: 

 22 שנים עשר.  פאר יגרמן: גב' שירלי 

 23 

 24 
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בקשות להיתר עבודת חוץ  2אישור שנים עשר חברי מועצה הצביעו בעד : החלטה

 12.11.19פרוטוקולי הוועדה מיום –לעובדים 

 1 

 2 

 3 חתימה במוס"ח . אישור מורשי17

 4 

 5ואישור מורשי חתימה במוס"א מחלקים לכם עכשיו את תעודות  ר יגרמן:גב' שירלי פא

 6ם שמחליפים. לא היה לנו זמן היום. אל תתחיל. קנו הזהות של היו"רי

 7מוזנים לכם כל החומרים. ואני  שבטאבלטים  לכם טאבלטים לפני שנה. 

 8לא להשתמש בזה.   לא הייתי צריכה להביא לפה שום נייר. אתם בוחרים

 9המבקר. אנחנו כבר מיישמים אותה שוב. ביקש חתימת  לא זה המלצת

 10 הורים. נכון.  

 11 מי בעד?  מר אבי גרובר: 

 12 עשר. הצטמצמנו לעשר. עשרה בעד תודה רבה.  גב' שירלי פאר יגרמן:

 13 לילה טוב.  מר אבי גרובר: 

 14 

 עשרה  חברי מועצה הצביעו בעד אישור מורשי חתימה במוס"ח : החלטה

 15 

16 
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 1 קובץ החלטות

 2 

 3 3.11.19מיום  12רוטוקול מליאה מן המניין מספר . אישור פ1

 4 

מליאה מן המניין  ביעו פה אחד בעד אישור פרוטוקולכל חברי המועצה הצ  :החלטה

   3.11.19מיום  12מספר 

 5 

 6 

 7 7.11.19מיום   9. אישור פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מספר 2

 8 

שלא מן המניין מספר  לעו פה אחד בעד אישור פרוטוקוכל חברי המועצה הצבי  :החלטה

 7.11.19מיום  9

 9 

 10 

 11 24.11.19. הצעה לסדר של ירון גדות מיום 5

   12 

ארבעה עשר חברי מועצה הצביעו בעד להסיר את ההצעה של ירון גדות מסדר    :החלטה

 היום בנושא , מתנגד אחד.  

 13 

 14 

 15 26.11.19. הצעה לסדר של ירון גדות מיום 6

 16 

ביעו בעד להסיר את ההצעה של ירון גדות מסדר  ארבעה עשר חברי מועצה הצ  :ההחלט

 היום בנושא , ומתנגד אחד.  

 17 

 18 
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 1 27.11.19. הצעה לסדר של רוני בלקין מיום 7

 2 

תשעה  חברי מועצה הצביעו בעד להסיר את ההצעה של רוני בלקין מסדר היום   :החלטה

 שלושה נמנעו ושניים הצביעו נגד.   

 3 

 4 

 5דדון  דברת ויזר, ענבלת שבע אלקובי, פרופ' נטע זיו, הצעה לסדר של חברות המועצה ב. 8

 6 27.11.19מיום 

 7 

, לאמץ מדיניות  הצעה לסדרהחברים( הצביעו בעד  15כל חברי המועצה  )   :חלטהה

אחידה ושוויונית בנושא הדרת הנשים במרחב הציבורי בעיר רמת השרון  

יו,  אלקובי, פרופ' נטע ז (באצ'י)של חברות המועצה בת שבע .ההצעה 

    דדון דברת ויזר, ענבל

 8 

 9 

 10 והמלצות ועדת הביקורת  2018 דיון בדוח ביקורת משרד הפנים לשנת. 12

 11 

 הצביעו פה אחד בעד אימוץ המלצת ועדת הביקורת .    ארבעה עשר חברי מועצה: החלטה

 12 

 13 

 14ורגל בסמוך לדרך . הסמכת החברה הכלכלית "רימונים" להקמת מגרש אימונים לכד13

 15 מש"ח   5.5סך דודו דותן ב

 16 

הסמכת חברת רימונים לביצוע   הצביעו פה אחד בעד  חברי מועצה חמישה עשר : החלטה

 מש"ח      5.5פרויקט הקמת מגרש אימונים בסמוך לדרך דודו דותן בסך 

 17 



 04-8666313חברת איגמי,                                                                                                                                                

 1.12.19מישיבת  מליאה  מן  המניין  מיום  13פרטיכל מס' 

 

 81 

 1 

 2 

 3ול  בפורטוק 1+4וסעיפים  11.6.19בפרוטוקול ועדת שמות מיום  1+3. אישור סעיפים 15

 4 23.6.19ועדת שמות מיום 

 5 

טוקול ועדת בפרו 3+  1אישור סעיפים שנים עשר חברי מועצה הצביעו בעד : החלטה

שמות מיום  בפרוטוקול ועדת 4+  1,וסעיפים  11.6.19שמות מיום 

     , דני לביא נמנע.  23.6.19
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 7 

 8 12.11.19פרוטוקולי הועדה מיום  -בקשות להיתר עבודת חוץ לעובד 2אישור . 16

 9 

בקשות להיתר עבודת חוץ  2אישור מועצה הצביעו בעד שנים עשר חברי : החלטה

 12.11.19קולי הוועדה מיום פרוטו–לעובדים 
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 12 . אישור מורשי חתימה במוס"ח17

 13 

 עשרה  חברי מועצה הצביעו בעד אישור מורשי חתימה במוס"ח : החלטה
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