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 1 

 2 כלפרטי

 3 

 4 שא קורונה ע"י הצוות המקצועי של העירייה ון בנו. עדכ1

 5בסדר היום, עדכון    וןראש   . סעיף21ערב טוב, ישיבת מועצה מן המניין מס'   מר אבי גרובר: 

 6עי של העירייה. אני רוצה באמת לתת בנושא קורונה על ידי הצוות המקצו

אנ אבל  המקצועי,  לצוות  הבמה  את  אחת בעיקר  מילה  להגיד  רוצה  כן   7י 

 8נה והמילה הזאת היא צניעות.  שהיא מילת המפתח בנושא של קורו  לדעתי

 9ם, להיכנס  וקמ  לכל  אני חושב שכולנו ככה רואים היצור הזה יודע להגיע

 10לכל מקום, אם אתה טיפה מזלזל בו טיפה מזלזל בהנחיות, אתה חוטף את  

ו אדומה.  זה  עיר  להיות  הגענו  חטפנו.  שהייתה  אב אנחנו  חושב  אני   11ל 

 12הלב זה מן מילה כזאת   העיר כולה וזה היה מאוד מחמם אתהתגייסות של  

 13ת  ואלרותי אבל אני חושב שזה היה משהו ככה מאוד מעודד, ומאוד משמע

 14הרבה מאוד אנשים לפעולות שנדרשו. עבודה מסודרת   לאת ההתגייסות ש

והג ויכולנו  שאשלנו  היום  בו  נמצאים  שאנחנו  הזה  למקום  עיר ענו   15נחנו 

 16ד פעם חוזר למילה מאוד, מאוד נמוך, ואני בחזרה עוירוקה. עם ציון רמזור  

 17  ר ה ממה  אדו  צניעות כי אם אנחנו נזלזל בזה, אז אנחנו נחזור להיות עיר

 18מאוד. אני כן רוצה רמי, בתור פרויקטור שלנו, בתור האיש שמחזיק תיק  

 19ים והעברת עוד אצלך ונכנסת לזה באותו רגע שנהיינו אדומביטחון שישב  

 20זה נבקש גם את דוברת  וא תן לנו כמה מילים שלך ואחרי  יותר הילוך, אז ב

ה סיירת  את  ושהובילה  יפה  מאוד  מאוד,  פעולה  שעשתה   21 מאוד נשים 

 22ותית. גם יעקב, כל הנושא של הטיפול בהתמודדות מול האוכלוסייה  עמשמ

 23באמת    ואחרי זהברנו חגים בצורה מאוד מכובדת.  הדתית, אני חושב שע

 24  קשה.  רוצה גם להגיד ככה מהרווחה. בב י'צ אניתן לצוות המקצועי, ב

 25גם    טעמ  ה לאקודם כל כמו שאמרת באמת תודה רבה לכל אני הודיתי על ז : לב-מר רמי בר

 26רייה, זה לא  לחברי המועצה, גם למחזיקי התיקים. גם למנהלי האגפים בעי

ימים   עבדנו  צוות.  עבודת  זה  אחד.  אדם  בן  של  יכול עבודה  אני   27כלילות. 

 28ות. מהרגע שהידרדרנו  שנה האחרונה, ידענו עליות ומורדלהגיד שבחצי ה

 29  ו נ מאגעשה  לכיוון האדום, החלטנו לפעול בחמישה מאמצים מרכזיים, למ
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מאמץ  האלה.  המאמצים  החמישה  לתוך  העירייה  של  המשאבים  כל   1את 

היה מאמץ של ההסברה אחד שהיה המאמץ של הר  2ווחה, המאמץ השני 

 3אמץ החינוכי שלקח בתוכו גם את  קטיבית, שדוברת לקחה בו חלק, המהא

כמובן ה הפעלות.  עם  הפורמאלי,  החינוך  את  וגם  פורמאלי  הבלתי   4חינוך 

 5ותושב בעיר, ולאחרונה גם התברכנו במאמץ שב  ות  כלשל    המאמץ האישי

שעצם   חושב  ואני  האנוש   משאבי  מנהלת  של  בהובלה   6האפידמיולוגי 

ברי שעבדנו  בכהעובדה  הכול  את  וכתרנו  כזה  מאמץ  משלכוז  של   7ט  "תר 

 8ואני ל יום, כמעט כל שנה לכל אירוע שהיה פה בעיר.  הצלחנו להגיב כמעט כ

 9כזה או אחר, זה עבודת צוות. אני    םדאן  של בחוזר ואומר זה לא עבודה  

 10ר את הכובע בפני הבנות של דוברת שפעלו ימים כלילות וזה לא ברור  מסי

 11יר. הגיעו כמעט  ורונה שהגיעו כמעט לכל נקודה בעלי מאליו בתקופה של ק

 12בקטע של הרווחה שדפקו פיזית וגם לא פיזית, כמעט    רעה. באמתתלכל ה

 13נים באמת מעורר התפעלות, אגודת  ווגמן ניס על כל דלת בעיר, המאמץ של

 14וח או לא לפתוח, הספורט עם גיא שעמד איתי כמעט בקשר יום יומי ולפת

 15ן לכל אחד,  ת זה לא משהו אישי שאני אומר כאלצמצם או לא לצמצם. באמ

בה שלי  מהניסיון  שנים  אבל  עשרה  בחמש  חירום  אירועי  של   16ובלה 

 17היינו עיר כמודל, אני    ף רועה  יקודהאחרונות, אני יכול להגיד לכם שגם בפ

 18פיקוד העורף עם יואב שבאמת עבד כאן וכמעט  מוסיף לעניין הזה גם את  

 19חנו ם שלו וזה לא בכדי תוך שבוע הצלכל דרישה שלנו התייצב עם החיילי

 20ואני אומר לכם מה שאמרתי כמעט מעל    לשטח את העקומה מאדום לירוק

 21פניה עוד, בואו  משה  קיבקבוכל במה. מוקדם מידי לשמוח. לא נפתח את  

כשאנחנו   עצובים  תהיו  אל  התקופה,  כל  לאורך  אומר  הייתי  איך   22לא 

 23הזאת כנראה תתפוס    ים וגם אל תשמחו שאנחנו ירוקים, המטוטלתאדומ

במוקדם להיות    אותנו  רוצה  לא  אני  במאוחר.  אנחנו או  אבל  זעם   24נביא 

 25ך  ירצ  יהי, הנצטרך ללמוד לחיות עם הדבר הזה ושוב אני אומר גם לך אב

 26לעמוד בראש הארגון הזה בשביל לקבל החלטות אמיצות, ובעניין הזה די  

פעולה   החלטותשיתפת  ראש   .ולקחת  לכל  קלות  החלטות  לא   27עיר    הם 

 28שלנו, ודי    ונענו ושעו כמעט לכל פניה ופניהובאמת תודה בעיקר לתושבים  

 29 הצלחנו באמצעות לשטח את העקומה. זהו. היה מקיף. 
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 1לדוברת להגיד מילה אני חושב שיש גם נתון שצריך לציין    נותן  ינשא  נילפ : מר אבי גרובר

 2מבני אותו. בקורונה לא תמיד מתייחסים אליה מספיק, מספר הנפטרים  

 3א עשר משפחות שאיבדו יקירים שלהם, ל. מספר אחד 11רמת השרון הוא 

 4כולם אנשים, תמיד נוח להגיד שזה אנשים מאוד מבוגרים, אבל גם היה 

 5בן אדם בן חמישים פלוס שנפטר שכל אחד שנפטר זה עצב   שלרה  ו מקאצלנ

 6מכאן את תנחומינו למשפחות. השתדלנו גדול למשפחה. ואנחנו מוסרים  

 7שליאורה תתייחס גם לנושא הזה. ר, היינו בקשר, הרווחה, אני בטוח  לעזו

השתתפותנו   אבל ואת  תנחומינו  את  המשפחות  לכל  מוסר  אני   8מכאן 

מק אנחנו  יישאר    רפמסשה  ווים בצערם.  באמת  יותר.    11הזה  יעלה   9ולא 

  10 

 11 סליחה אבי, אם כבר נכנסנו לדבר הזה, חלילה שאני לא אפספס, גם יעקב  : לב-מר רמי בר

ו חירום  במצב  בשגרה  לעבוד  להגיד  שהמשיך  רוצה  אני  ובעיקר   12שלומית, 

 13דה למנהל אגף הביטחון שבאמת קפץ פה כמעט כמו קפצון על כל אירוע,  תו

 14ו, כמעט לכל נקודה ונקודה. באמת אנחנו לפעמים  לשת  ירוהסי  שלח את

ש טריוויאלי  לנו  נראה  זה  ברחובות שוכחים,  ככה  מסתובבים   15אנשים 

 16יות. ובזה אני מעביר את  אירוע. בינינו זה באמת תודות איש  וקופצים לכל

 17 ייך יקירתי.  השרביט אל

יום כטוב אז   גב' דברת וייזר:  זה.  בשחוכש  יפורהסיירת בעצם הוקמה ממש בערב  על   18ים 

 19לושים וחמישה מתנדבות ומתנדבים. יש ומאז ועד היום היא מונה כמעט ש

גברברים   כמה  גם  יש  אבל  מתנדבות.  נשים  אפילו.  רוב  פה   20שנמצאים 

 21ודרים ואנחנו הגענו  ש אנחנו עובדים לפי נהלים נורא מסהסיירת בעצם ממ

 22  ה תשאמה  יד לבזמן קצר אני חושבת לפורמט עבודה קבוע, זה מתחבר תמ

שבעצם   אומר  זה  מאורגנת.  בצורה  לעבוד  סדר  ובשום  סדר  סדר,   23אומר 

מ זוגות,  מארביוצאים  שמתחילה  משמרת  יש  זוג  יש  יום  כל  אחר  מש   24ע 

 25ת  ואנחנו ממש משתדלים לשמור על זוגוהצהריים עד השעה תשע בערב,  

לעוד המתנדבים  את  לחשוף  באמת  לא  כדי  שיהיו   קבועים  אנשים   26ועוד 

וסט    םיבנדהמת  קבועים. מתנדב  כל  הדרך  בתחילת  מקבלים  בעצם,   27גם 

עליו שומר  שלו  ,והוא  וסט  ש  זה  ברכבים וערכה  נוסעים  מסיכות.   28ל 

 29לרחובות    ובצורך  ורה רגלית תלוי באמת בפורמט ובשעההאישיים. או בצ
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 1ת, לסופרים, לגינות הציבוריות וכמובן אנחנו נותנים דגש  הראשיים, לחנויו

בח אם  הצרכים.  והתקהלויות   ותננגים  לפי  כנסת  בתי  סיבוב  על   2דגש 

 3ים, ראינו שבאמת הצורך  בכיכרות וכו', אז עכשיו באמת אחרי תקופת החג 

 4ת הציבוריות, וזה  תת יותר דגש דווקא בסופרים ובגינוהזה יורד שצריך ל

 5 מתקתק ת שהמתנדבים עובדים כמו עובד כמו שעון  באמת מדהים לראו

 6בסוף המשמרת הם שולחים  ת,רהמשמממלאים הצהרת בריאות בתחילת 

 7ל המצב, הם מדווחים למוקד בתחילת משמרת על הזוג מה  דוח מסוכם, ע

מק הטלפון,  ומה  זוג,  אותו  של  באגף  השם  הכונן.  של  השם  את   8בלים 

הסהפיקו של  עבודה  עושים  ובאמת  כב ח.  שהוא  רה.  איזה  אירוע   9שקורה 

חרי התקהלויות  של  חריגים  אירועים  יש  הזמן  וכל   10  לשו  אגות  חריג 

מיידי   ובאופן  למוקד,  מדווחות  הם  מסוים,  עסק  בית  סביב   11התקהלויות 

 12ך לתת דוח.  מוסמ  הוא  קרתו כונן מגיע לאותו מקום כי  המוקד שולח או

ד   13ה ממש  וח לעסק שלא מקיים את ההוראות. וזהליך לבישת מסיכה או 

 14בעיר. אנשים כבר   ביוועובד בצורה יוצאת מן הכלל, כבר זה נהיה כזה ב

 15ו, כשהם רואים אותנו עם הווסטים ועם מגנטים על המכונית,  נתאוים  מכיר

 16.  ומיד שמים מסיכה ומיד ממלאים את ההנחיותאז פשוט מכירים אותנו  

 17, ממש והם גם כבר עושים את זה בחיוךוזה מדהים לראות את זה, יש להם  

 18לא נתקלנו בשום אירוע. ממש עושים עם היד ככה ומתנצלים, הם תמיד  

 19ות והמתנדבים בחיוך, ומחמיאים להם על העבודה בדתנהמ  ם אתמקבלי

 20י עוקבת אחרי כל דוח של כל זוג, הם  שהם עושים וזה בעצם הם יוצאות, אנ

כי הם מחוזר בסיפוק,  וחוזרות מלאים  שבאמת הם מקבלים ים   21רגישים 

 22ב חיובי וזה יתרון הגדול. זהו. זה עובד ממש מצוין ובינתיים זה אותם בווי

נמצ למספר   זאת  "בחלאים  הרבה  לנו  מתאים  מאוד  הזה  המספר   23גם 

 24תמש במדיה ובתקשורת  המשמרות, אם נראה צורך להגדיל אז אנחנו נש

 25 ט הזה.  נו שומרים על הפורמבל בינתיים אנחוננסה באמת להגדיל א

 26אין לי הרבה מה להוסיף, אני גם אמרתי את זה בקבוצה  שלנו שזה   מר יעקב קורצקי: 

הנגי מתעתע  כך  הז כל  וף  זה    רסואה  מהגז,  הרגל  את  לשנייה   27להוריד 

הי אני  לנו.  שיקרים  אנשים  זה  אנשים,  עשר  אחד  זה  בשני  מלחמה.   28יתי 

מ נפטרו  שאנשים  אימאמקומות  על  שבעה  ישב  אדם  בן   29שלו,   הקורונה. 
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שבוע שלושה  ואחרי  אותו  את  לנחם  לנחם  הלכתי  חמישי  ביום  הייתי   1ות 

 2ה את החיילים, אני  או ר  י אנ  רגש,המשפחה, זה ממש עצוב. אנשים אני מת

 3מן  רואה את המתנדבים, עושים פה עבודת קודש אבל המטרה היא כל הז

 4ני מקווה. מה שעשינו עם הנושא ללחוץ על הגז ולא לעצור. זה מלחמה וא

מאנשי  של   שביקשתי  בקשה  בכל  דברים  המתפללים  וזה  שלנו,   5המקצוע 

א של  סטים  חמישים  מאות  שבע  להביא  זה   6  , ים ינהמ  תרבעשמורכבים, 

 7להביא להם יש את הערבות ביום האחרון ואם אתה תשלח כל כך הרבה  

 8מבני    מקומות שהם מראים בדרך כלל מביאים את זהאנשים לשווקים, ל

ממש   ושיכנסו  לשם  ללכת  וגם  ברק,  כנסת  בתי  הרבה  החוצה   9הוצאנו 

 10גבאים שיתפו פעולה, הייתי בפגישה עם מפקד התחנה החדש שלנו, הוא ה

 11שלא יהיה פה טיפה רחמנות. כי אנחנו רואים שאנשים    ורנאמ, ור ליגם עז

 12וה שנמשיך ככה. שיהיה בהצלחה לכולם נפטרים. והמסר הועבר. אני מקו

 13  דבר הזה.  עם ה

 14הרווחה הגיע לגל השני אחרי ניסיון רב שצבר בגל הראשון, אני ף  אג : גב' בת שבע אלקובי

 15בנוסף כמובן    ודועיל  כרג  חושבת שאנחנו היחידים שבאמת המשיכו לעבוד

 16לשרת לקוחות חדשים. עשרים וארבע שבע, התחלקו לקפסולות, כל אחד  

 17ק אחד את השני. אפשר  א להדביעבד במשמרת שלו על מנת שחס וחלילה ל

 18שעד עכשיו לא היו  קוחות חדשים, דרישות חדשות, אנשים  לומר שהגיעו ל

כמו גם  היה  בנוסף  עזרה.  ביקשו  פנו,  ברווחה.  אמוכרים  הבן   19  כז מרת 

בזה,   משמעותי  מאוד  מאוד,  חלק  לקח  האגף  שהרווחה,   20האפדימיולוגי 

 21י חייבת  שאול, לחקור, ולהבין מאיפה ההידבקות. אנלהתקשר לאנשים, ל

 22עה ימים  עם ליאורה בקו עשרים וארבע שבע, שבלציין, אני אישית כל הזמן  

בדיו עכשיו  ישיבה.  סיימתי  עכשיו  אוי,  אומרת  היא  ותמיד   23ק  בשבוע 

היו מסורים ביישה  חילמת אני מתקשרת לאנשים, אנשי האגף  עכשיו   24ה, 

 25  ו לעיר ירוקה, עשו את הכול. היו בקשר עם לחלוטין למטרה להוריד אותנ

 26הסבב הראשון, למדו את הלקחים מה אנשים, עם תושבים, הגיעו מוכנים מ

 27ריך לעשות וישמו את זה בסבב השני, אני לא רוצה לחשוב על הסבב שצ

 28מדברים אבל מבחינת האגף שלנו, אגף הרווחה הוא    ברכ  ולם, שכהשלישי

 29פקידים שלהם. אני אישית מאוד גאה  מוכן לחלוטין, כולם יודעים את הת
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 1 בכם. 

 2ל קודם כל בתמונת המצב. איך  תחיאלי לשניים ואני  חלק את הזמן שאאני   מר קובי אלפסי: 

הנ על  שמדבר  שקף.  אציג  מכן  ולאחר  העיר  את  מגבשים   3ם  ושאיאנחנו 

 4אני חושב שהצגנו אותו בפיקוד העורף. תמונת    .ם יבב סה  ם של שניייקרעיה

 5  הול חירום, של עיריות היא מצב מתחברת לעוד מערכת שהיא מערכת לני

 6דבר הזה פותח תוך כדי הקורונה. נקראת שועל  עורף לאומי, ולמעשה ה

 7פשר לנו כרשות להבין את הסטאטוס הנוכחי בעיר. בכמה חתכים או ומא

 8חנו רואים כרגע זה למעשה את נושא הרמזור.  נ אש  טרים, מהפרמכמה  ב

 9ר ציון הרמזור. הרמזור נוסחה שמי  איך העיר שלנו תפקדה לאורך זמן, לאו

 10איך היא מחושבת,  בין  מתמטיקה צריך להתחבר ולהיחידות  שש  שעשה,  

לרמות  אותנו  שמחלק  עשר.  עד  מאחד  ציון,  מקבלים  אנחנו  בסוף   11אבל 

 12לות. ברגע שנכנס הסגר. הקפיאו קהו  ר עבד הימזו כשהרובהתאם לרמות  

 13רגע את הרמזור, והשאיפה יהיה לחזור אליו, ולקבל הקלות בהתאם לציון  

 14אם לכותרות  ואים למעלה זה את המצב העירוני בהתשאנחנו ר  ברמזור. מה

 15שלנו היה מאוד חשוב זה המפה הימנית שבה כפי שאתם רואים. והדבר  

 16ע קיבל צבע וציון בוה כל רבוו חנו קבענשאנעים מחלקת את העיר לפי הרב

 17פה הוא חד ערכי   לצורך העניין. רק שפה הציון הוא פחות רמזורי, הציון

פ חולים  כמות  על  לשמתבסס  לנו  עזר  מאוד  וזה  תושבים.  כמות   18נסות ר 

 19שכונות. מה שאני רוצה להראות לכם פה,  להיות פרו אקטיביים, אל מול ה

 20החולים איך זה התבטא    ל ש  זה בנושאאם  לים  זה את המדדים שאנחנו מקב

 21שני, יהיה גל ביחס לתקופה. ופה מה שחשוב להבין, היה גל ראשון, היה גל  

 22וככה זה    לא נגיע לגל הרביעישגם  אני מקווה    שלישי. עד שלא יהיה חיסון,

בגלים.   ייראה,  זה  במה  ייראה.  תלוי  יהיה  שלו  והאורך  הבא,  הגל   23גובה 

 24כשאני אומר על    עגאל זה אני  עו  ירוקים.  חנוכשאנשאנחנו עושים עכשיו,  

 25הלקחים, מה שעוד היה חשוב לראות וכרגע אין לנו את זה. הכרטסת הזאת 

 26מוסד,  אנחנו מקבלים כרטסת על כל  לפעולה,  של מוסדות חינוך שיכנסו  

 27ת מורים חולים, ילדים חולים, שכבות מושבתות,  ומה המצב שלו. מבחינ

 28זר לנו. מערכת נוספת,  ועד  ת וזה מאוהזאטסת  סגור, פתוח וזה נכנס בכר 

 29שעזרה לנו אני יכול לעלות את השקף הזה, המערכת הזאת אצל שלושה 
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רווחה וא ניכנס למקומות  אנשים. ראש העיר, מנהלת  יש אם  כי פה   1צלי, 

 2מי החולה, איפה הוא גר, תעודת זהות,  רים, יש נתונים אישיים כבר.  אח

 3ף הזה זה הדש קשה  רבים, אבלם באות  נתונים שאנחנו לא יכולים לפרסם

 4ובו אנחנו יכולים לקבל את הנתונים שלנו ביחס    תואירבה  דרשמבורד של  

 5 ת.  לערים אחרו

 6 ה.  וגם לפי שכונ מר אבי גרובר: 

הזה, כשאנ מר קובי אלפסי:  בצד  בזה  נכנסים  כבר  להוריד מפה  חנו  יכול  אני   7פן המקצועי 

 8  פר אני יכול לחתוך    רת.ת אחנתונים ולבצע חיתוכים שאין לי באף מערכ

 9שכונה, פר רחוב, פר גיל, פר זמן, ואני יכול להגיד לכם שבסיבוב בגל השני 

לנו מא ולנתח  וד ביכולת שלנו להבהמערכת הזאת עזרה   10יא את הנתונים 

איך   ולהבין  הפעולאותם  ומה  הגיעו.  הם  וממה  הדבקות   11ות  נהיו 

 12. אז זה שני  הזהדבר  האקטיביות שאנחנו צריכים לייצר כדי להשתלט על ה

תמונת אשת  המפו את  לעצמנו  לגבש  כדי  יום.  ביום,  איתם  עובדים   13נחנו 

ר אני  ועכשיו  שלהמצב,  הבנות  כתובנות,  האלה  בדברים  לגעת   14מה   וצה 

נמצא שאנחנו  לאן  להגיע  כדי  הימנית, שעשינו  הראשונה  התמונה  בו.   15ים 

מ רציפו רשות  על  לשמור  זה  העיקרי  שלה  התפקיד  בחירום   16ת  קומית 

 17ל העיר להמשיך להתנהל וזה  לדרך היכולת ש  זהפה לקחנו את  ית.  קודתפ

 18לא קשור רק לפנדמיה, בסוף העיר צריכה לתת מענה לשלושה תרחישים.  

 19שמאמצים את    טבע, ופנדמיה. ובכל אחד מהשלושה ברגע  מלחמה, אסון

 20ה משמעות. יש לזה הבנה וזה מסביר לכולם הדבר הזה כדרך חיים יש לז

 21האגף שלי, ברגע שמדברים על   עלי אתן לכם דוגמא  אנ  ולה.את דרך הפע

א לגרד  זה  שאפשר,  גבוהה  הכי  ברמה  תפקודית  ההנחיות  רציפות   22ת 

 23 את ההנחיות מלמעלה. כולנו חווינו בגל  מלמעלה. ולמה אני מתכוון לגרד

 24הולכים על מה שבדיוק כתוב,    השני את השליחות לטווח קצר. אם היינו

ולנס להבין  לנסות  לובלי  ולנסמתוות  קצת  זה  את  אני    ותח  איך   25לראות 

 26עם    ממשיך לייצר פעילות עסקית בעיר. כי אחרת ליאורה תצטרך להתעסק

 27י זה בתים שיהרסו, משפחות עסקים הסגורים האלה בשנים הקרובות כ

 28ים לגרד את ההנחיות וכל. וברגע שאנחנו מבינים שאנחנו צריכשיהיו בלי א

 29ר אסור,  שפ א  ולהגיד לא אי  וא לב  נוח  האלה מלמעלה ולא מלמטה, כי הכי 
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 1ה סגור, לא יהיה. החוכמה שלנו היה זה לייצר את הכן. אבל את הכן בצור

 2ההנחיות.    סואם הדבר הנוסף זה כנכונה. אז זה רציפות תפקודית בדרך חיי

 3ביום. וטוב שכך. כי    רות אנחנו מקבלים תמושג כמה הנחיות סו  אין לכם

זה.   עם  להתמודד  צריכים  פ  אתןאני  אנחנו  הכי  דוגמא   4בגל    הטשולכם 

 5סגר והתחיל תעודות מעבר. מה זה תעודת מעבר, מי מקבל,   ועבקהראשון,  

 6קבעו שיש, פיקוד העורף   ל קבעו שאין, משטרה"מל  ?ך מקבל, למה מקבלאי

וכל נראה,  הזה.    אמר  העניין  על  אחרת  הנחייה  נתן  דוגמא  אחד  רק   7וזה 

בו בקו וזה העולם שאנחנו חיים   8  ל כת  יך אנחנו לוקחים א. ארונהקטנה. 

 9ההנחיות היום אנחנו עובדים מול כמעט כל משרד ממשלתי, מה שלא היה 

 10יות ממשרד הרווחה, כי התפרקה רח"ל. היום אנחנו מקבלים הנח  לפני כן,

 11ל את כל ינוך, משרד הספורט, אנחנו צריכים לתכלחהמשרד הפנים, משרד  

ל כדי  חיים.  פה  לייצר  כדי  בסוף  הזה  אסור,   מה  הביןהדבר  ומה   12מותר 

 13ם שפשוט לא נתפסים כדי לראות איך עושים את הדברים נכון. איך יחכווי

 14שלהם, ועמותה  רווחה מותר לה לפתוח את מנגנוני הרווחה  יכול להיות שה

 15חיים  ם לא יכולה לפתוח. וזה הדברים שאנחנו  פרטית שעובדת בשביל זקני

מגיבים,   אנחנו  איך  ההנחיות.  בכל   16טיבית. ואקפר  םיכפו האיתם 

 17הופכת אותנו למגיבה. כי היא עובדת מה יש עכשיו,    ם, היאכלי  שהראית.....

א האחרון  שבזמן  לכם  להגיד  יכול  אחורה.  שבועיים  של  השפעה   18נחנו  זה 

מערכות  של  מערכת  לפה  להביא  בית    תמדיד  מנסים  עם  שבשיתוף   19חום 

 20 יתהכל כ, ומפעל הפיס, וברגע שיפתחו את מוסדות החינוך שלחולים שיבא

 21מד החום הזה שולח את החום לענן ואנחנו יכולים לקבל    ה.מד חום כזיהיה  

 22  תויהל  עוד שבועיים. וזה הדרכים שמחפשים כדיגרף ניבוי למה יהיה לנו  

 23, איזה פעולות מניעה אנחנו ואקטיבי, היכולת שלנו לנתח את הנתוניםפר

 24נגעתם ן ואחרוום, כדי להיות מושפעים בעוד שבועיים. הנושא המייצרים הי

 25המפתחות ודבר קטן בעניין הזה, אין פה משהו שזה אחד    שבואני חובו בזה,  

שעושים   קסמים ואחד  מטה  להמציא  אפשר  אי  הקורונה  על  קסם.   26זה 

פעוולהגי סל  זה  יגמר.  וזה  פוקוס  הוקוס  לו  ואני ד  אז סל הפעולות   27לות. 

 28  ביום ת של הקהילה וזה בסיירת שדוברת עשתה ועמדנו  הירתמוהחושב ש

 29הזה ומוציאים לפועל וזה שיעקוב לקח את    ברפור, אנחנו עושים את הדכי
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 1איך עושים את התפילות ומה    הגבאים, לתחנת המשטרה לקבל תדריך. על 

ומה אסו ולאר, היכולת הזאת של לקבל  מותר   2אכיפה קשה    אכיפה רכה 

או  שז ווסט  עם  חיל  או  כשמגיעים  רכה  אכיפה  אלא  שלי,  הפקחים   3ה 

עם וווס  מתנדבים  פשוטהט  הכי  בצורה   4.  "מסיכהם  יש  ,יחא"  : מבקשים 

של   חיזוי  המודל  את  כשעושים  במכפלות  שתבינו  נדבק.  עוד  מנעתי   5זהו, 

 6שנדבק בחיזוי מדברים  אדם  ר  פי ארבע. בן  מקדמי הכפלה, כל אחד נספ

שידביק   אחעליו  לתפוס  הצלחתי  אם  אז  ארבעה.  זה עוד  ידבק  שלא   7ד 

 8 רה. כן.  יאותי להמספרים שיורדים. זה מבחינ

להצי : טלבלגיפש שלומיתגב'  היום העשייה    תאג  כדי  טובה  בשעה  החינוך   9בתחום 

גני הילדים, בישוב  10אני מרגישה שראשון בספטמבר זה היום   .פתחנו את 

ייחודי של רמת השרון אנחנו היה לנו  בשנית. במוד  11מאוד חשוב, ליצור  ל 

 12ייעת  ל שיש סמודצור  י הילדים לכן אנחנו החלטנו לקפסולה הרמטית בגני  

 13גני הילדים. לא תהיה    ל כ  ן יב  תורבועת משלימות שוין סייעאש,  ןגב  העובק

 14ינוך על מנת עד כמה שניתן באמת לשמור  כניסה מערים אדומות לאנשי הח

 15  ה יפטרמ שהבמקביל פתחנו את  קפסולה סטרילית בגני הילדים. ובנוסף    על

 16רה לגני  צורה סדי ע בלהגי  ןת ולילדי הגננות על מנת לאפשר להלילדי הסייעו

 17לי לומר לכם אני לא יודעת אם אתם יודעים מהרגע    ובהילדים היום. חש

 18צלנו בעיר המשיך לפעול כרגיל היה מוחרג שיצאנו לסגר החינוך המיוחד א

ועד הילדים  מגני  החינוך  קבוצות  את    .ןוכיתה  מכלל  החרגנו  גם   19אנחנו 

את  התיכוניים  האמה  כיתות להם  לתת  חשוב  היה   20 תאגם    טפתהמע  כי 

 21אני מראה   .וןכיהתולכן הם מגיעים לבתי הספר    תאת הלימודי  םגו  תישגרה

 22על לכם באמת ככה על קצה המזלג את העשייה שלנו, אם אנחנו מדברים  

 23שמדברת גם על המרחב    אנחנו מדברים על מעטפת  החימצהי  בחרשת מר

המר על  גם  ההאישי,  שכל  החדשנות  מרחב  על  וגם  הקהילתי   24דברים חב 

 25פסיכולוג    ם ע  חישל  24/7מוקד  מרחב האישי פתחנו  תחברים יחד. במן  כמוב

 26, אנשי חינוך והורים. בימים אלו אנחנו הרחבנו את המיזם  םיידעבור תלמ

עבור שעברה  בשנה  שהתחלנו  מיזם  זה  אדיוקוצ'ינג   27אנשי    אדיוקוצ'ינג, 

 28ה עבור מנהלות בתי הספר וגננות. כמי  את ז  םינ תונהחינוך. השנה אנחנו  

 29מנת באמת הארגון וחשוב לנו לתת להם את המעטפת. על  בראש    דותעומש
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 1ה חייבות להתמודד עם המון פה הזאת של צל הקורונוקבתאני חושבת ש

 2אתגרים, אז קודם כל גם לראות אותן שגם זקוקות לתמיכה נפשית. מיזם  

להנד לתת  לנו  חשוב  שיותר  כמה  פתוחה.  המעטפת  לת  את  להורים   3גיש 

דלת   עם  לתוחפהרגשית  השבוע התייעצה  נפרסם  אנחנו  פסיכולוג  עם   4ות 

 5התחלנו את זה בספטמבר אבל עכשיו   רכבשלל הרצאות וסדנאות למרות ש

 6עבור ההורים. יש לנו    במרכז רקפת  ח"יהיו סדנאות חדשות בהובלת השפ

 7שבוע הבא  ואנחנו מתחילים ב  ח "החינוך על ידי השפ תמיכה רגשית לאנשי

לתלמידי מיוחד  אישי  משהו בתיכונים.    המאהת  ותכי  אימון  זה   8באמת 

אני שההתנדבות,  לומר  גאה  מאוד  אני  הדברים  שו ח  מדהים,  שאחד   9בת 

 10רבות חברתית ולא רק לצורך  שהקורונה מזמנת לנו זה את הנושא של מעו

 11ת זה כדרך חיים ואני חייבת להודות  תעודת בגרות. ולכן אנחנו מחשבים א

 12וב ביחד בצורה  לחש  יםסנו מתוף הפעולה עם ליאורה באמת כי אנחנלשי

 13ור באמת עם צילו  ואגפית לראות איך אנחנו עושים את החיבוריםיצירתית,  

לעשות שלנו  מול  האגף  של  באמת  הצרכים  אז  החיבורים.   14חלק    את 

חלוקת    מהדברים   קורונה  בנושא  נעשה  אחד   15סיוע  סיכות,  הממצד 

 16  מרכז ות הנזקקות לטובת החגים. פתחנו  פחמשמשלוחי מזון ל לקשישים.  

 17המוני. שזה חלק מהמעורבות החברתית של הילדים. סיוע  ידע מקוונן  למ

 18י הספר היסודי על ידי תלמידי התיכון. אני אמרתי שהייתה  תבב  לתלמידים

תלמידי היענ וגם  התיכון  תלמידי  גם  בקרב  גבוהה  מאוד  מאוד,   19בתי    ות 

היסודיים.   העביהספר  הנוער  עמחלקת  בזום  סדנאות  הנוער, רה  בני   20בור 

 21מנת לתת להם חוץ מהחלק הלימודי ובאמת שלל של הרצאות על  יס  ילאטפ

ש המקומות  את  פשוט ההל  גם  לנו  היה  לצה"ל,  הכנה  עבורם.   22עשרה 

 23טבית  לכן  בתקופת הסגר של ילדי כיתות י"א שלנו יעשו את זה בצורה מי

 24לצו הראשון. ועכשיו  כה אינטרנטית עבור כל שכבת י"א להכנה  רכשנו ער

 25צאה להורים לתלמידי שכבת י"א לגבי תהליך  הר  תנתו ניממש ברגעים אל

 26אני חשוב לי לומר נכון שיש לנו קורונה אבל    ,ירהגיוס. פתחנו תוכנית ניר בע

הדב לצד  אותנו  מנהלת  לא  ואנחנו  הקורונה  יוצרים,  באמת  שאנחנו   27רים 

שמקדמים   דברים  לקדם  גם  ממשיכים  אנחנו  חלק דברים,  בשגרה.   28לנו 

פתיחת   זה   29למאבק    תיטסיביטקא   הקבוצ  ריעב  ירנית  תוכנמהדברים 
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 1אני ככה   אןופוביה וגזענות בחברה. מיזם עירוני שאנחנו שהשבוע וכטהל

לגייס   היא  חינוך, המטרה  גם אליכם, קהילה תומכת   2אני    . םיבשותפונה 

שיש   תושביחושבת  של  עצום  ארסנל  באמת  תושבים  פה  שיכולים לנו   3ם 

 4והדבר    .םינוש  םיאשו נב  ערהנובני  ח עבור  לסייע ולהירתם למפגשי רב שי

י שעוד  עם האחרון  יחד  הנוער  מחלקת  החיבור  את  לראות  מרגש   5ותר 

בפרויק המיוחד,  החינוך  עם  וחט  מחלקת  הילדים  עבור  משותף   6נכות 

החדשנות למרחב  עוברת  אני  שלנו.  המיוחדים  חייבת  הצרכים  אני  כאן   .7 

בחודשי  אנחנו  לכם,  הזו  לומר  על  וכדומה  בפייסבוק  אהקיץ   8כולה  יני  ם, 

 9יחד עם זאת אנחנו בנינו בחודשי הקיץ  עם הזום,    ישוקנכון, יש    לומר לכם,

פדגוגית   שנקראת    תינוריעתוכנית  בשמיים"שלמה  לא    הז,  "לא   10באמת 

 11רה שלה  טמוה  ,ןוריפ  י ש  ,רבעשל  ךוניחה  רש  ףותי שב  טושפון  בשמיים. הרעי

שהיום  לחלוטין  ברור  זה  החינוכי.  המעשה  את  מחדש   12נו  אנח  להגדיר 

 13יכים לתת  לכן אנחנו צרו  הנורו קה  עידן של  ציאות אחרת במדברים על מ

החינו לאנשי  אופרטיביים  אתגרי כלים  עם  מתמודדים  אנחנו  איך   14ך 

לומר   והרעיון הוא באמת  זה  ממרת  ואת  זא   .רומ  זיס אלהתקופה   15יקוד. 

 16ם איקס  מקצועות הליבה. זה לא כל היום להיות בזום. היום ילדים יש לה

שע משל  מכן  סויות  ולאחר  בזום  נפגשים  מות  המורים  הם   17שלהם  עם 

 18ית. אני חייבת ות. אם זה בקפסולה או אם זה קבוצה אישבקבוצות קטנ

זה אולי  עצמנו,  את  בודקים  אנחנו  הזמן  שכל  מערכת  שאנחנו   19 אל  לומר 

 20מושלם אבל אנחנו עובדים כל הזמן. אני חושבת שזה תקופה מצוינת עכשיו 

אלעודד   בקרב  הקורוהחינשי  יזמות  בצל  שלנו,  בינתיינוך  אנחנו  נה.   21ם 

החבק"  םיאצוי לאנשי  קורא  בחינוך  ול  וגם  הפורמאלי  בחינוך  גם   22ינוך 

 23בלתי פורמאלי על יוזמות ויישום, אנחנו נראה את הפתיחה בשבוע הבא.  ה

נ יודעים   תפוסתוכנית  על מנת אנחנו  נפרסם אותה בשבוע הבא,   24שאנחנו 

 25חנו  צור מפגשים. אניל  אנחנו רוציםכן  שה ליא קשהזום והלמידה מרחוק ה 

 26לתלמידי    "ת השרון רואים קדימהייחודית שנבנתה ברמם תוכנית  פותחי

ו' רמת    שכבות  עיריית  ובהשתתפות  הליבה  במקצועות  ו'  ולמה  יב'   27ועד 

 28כבר בשבוע הזה, ואחרון    חל השור להורים,  ורהב תא השרון. אנחנו נפרסם

יוצאים מהזו פיתוח תוכנית  זה  ירוולאם  חביב   29בדיוק הפרדוקס   הפתוח. 
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 1בוע ללמידה מרחוק ויום  אנחנו עושים יום בשברנו איך  ת השנה דיבתחיל

 2ום את האוויר, קצת ויטמין די לא יזיק לאף אחד. אני  בשבוע לצאת לנש

שומ אתם  לכם,  לומר  פופוליסטי,    םעירוצה  הכול  כתבות,  הרבה   3ורואים 

ב לנהוג  רוצים  עושים,  ובתב  םושאנחנו  הנא  ה.ונשכל  החוצה חנו   4יציאה 

 5בתי הספר שבוע הבא. התכנון שקודם כל  חילת  ת. בתתהיה בצורה מדורג

 6זה מנהלות התיכונים בונים תוכנית סדורה   שלנו התיכוניים יתחילו. אחרי

באווי התלמידים  עם  שיח  של  העשרה  פהר  למפגשים  של  למפגשים   7תוח. 

 8א רוצים  חנו לנא  א.ל  ואני רוצה לומר לכם, כולם יוצאים עכשיו לפארק, אז

אדומ עיר  להיות  אנחלהפוך  רוה  שכלתנו  בצורה  זה  את  לעשות   9נית,  צים 

בצו זה  את  עושים  אנחנו  אז  עם  אחראית  נתחיל  אנחנו  מדורגת,   10רה 

הביניים   לחטיבת  לרדת  המטרה  מכן  לאחר  כולי   םוגהתיכונים,   11ליסודי. 

ש באמת  שאנחנו  להודתקווה  רוצה  באמת  אני  ירוקים  שנהיה   12ת  וומרים 

האגףצוול החינוכיים    ת  ולצוותים  לילות  שבאמ  שלנו,חינוך  פועלים   13ת 

 14לעבודה,    רחוק וגם בלמידה באמת גננות חזרו היום מ  הד ימלבכימים, גם  

 15 סייעות אז אנחנו באמת עושים את המיטב. תודה רבה. 

האגף  : ןיישטקידגב' ליאורה  עבודת  את  אציג  אני  לכולם.  מאוד  נעים  כל  קודם   16אז 

אני  ו  ייםחברתלשירותים   זה  לפני  אבל  קורונה.  בזמן   17באמת  קהילתיים 

 18חושבת שבתקופה המורכבת הזאת לא  להגיד תודה רבה לכולם. אני  רוצה  

אח בתקופה  היה  יד  נתן  שלא  הזאת.  בתקופה  בקשר  איתו  הייתי  שלא   19ד 

 20תחבר. ובלי הפאזל הזה אני האיזה פאזל שממש  והיהזאת. ואני חושבת ש

מצליח  שהיינו  חושבת  ללא  אז  ע  הגיים  אליהם.  הגענו  שאנחנו   21לתוצאות 

 22אני חושבת שזה כן  נים  אז כדי להראות לכם קצת נתו  רבה.  תודה  קודם כל

 23חשוב. לא הבאתי את המשקפיים. אני רוצה רק להראות לכם. אני אביא  

 24הפניות שהיו לנו מהסגר  אות לכם את  רהל  אז אני רוצהאת המחשב שלי.  

 25רואים יש לנו בתקופה שהיא  תם  ו שאבמרץ עד היום. אז כמ  18הראשון  

 26צעירים. זאת  חדשות של פניות של בתי אב    פניות  314צרה.  אוד קסית מיח

 27אומרת לא גיל של קשישים. שזה דבר ראשון ואלימות במשפחה בלי שום  

 28 םייתרבחים ושבעה בתי אב שנוספו לנו לאגף השירותים  עשת  קשר, עוד

 29 412ים יש לנו  הקשיששל  וות  ואנחנו מטפלים בהם. מבחינת הצ  םייתליהקו
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 1ד פניות חדשות של אלימות כנג  41  -דשות. בתקופה מאוד קצרה. ויות חפנ

על  לכם  להגיד  יכולה  כן  שאני  מה  קשישים.  כנגד  התעמרות   2קשישים. 

כנ לפני    גדהתעמרות  פיזית.  זאת התעמרות   3קשישים שרוב ההתעמרויות 

 4ית. יותר  רגשותר  קורונה האלימות הייתה יהקורונה, לפני התקופה של ה

 5קשישים וזה באמת איזה שהוא    י פלכחנו הגענו לאלימות פיזית  ת ואנכלכלי

 6וד גדול. פונים כל מיני, אם זה בתי חולים, קופות חולים, אחיות,  שינוי מא

אלינ אבל  במו  פונים  פונים  גם  הקשישים  חלב.  טיפות  זה  צעירים   7חינת 

ש משפחה  בני  לפעמים  שהיאפחות.  איזה  יש  אם   8בבית  לת  מטפ  פונים 

מ  אלימה אז  טפלת  או  משפחה.  בן  בעקבות  מאוד שפונה  לי  שחשוב   9מה 

לשירותי   שאגף  כל להגיד  כי  בשגרה  גם  פועל  וקהילתיים   10חברתיים 

 11רה וגם בחירום בשעת קורונה גשה  המסגרות שלנו פתוחות וגם בחירום של

אנחנו אז  מאוד.  ומורכבת  מקצועית  עבודה  באמת  לתוכניות   שזה   12נעבור 

 13למקד את  דברים שעשינו אבל אני רוצה  הרבה  עוד    כל יש לנו   ודםה. קקורונ

וגם בגל השני זה שיחות   זה. אז הדבר הראשון שפתחנו גם  14בגל הראשון 

א ניתבנו  אנחנו  ותיקים.  לאזרחים  לגילאי  שהת  יזומות  היזומות   15יחות 

 16רת בגל הראשון  שבעים פלוס. אנחנו עכשיו בעיצומו של סבב שני. זאת אומ

 17  ונת אלפים ארבע מאות אזרחים . כשמב שניועכשיו סב  חד,בב אעשינו ס

 18השיחות האלה זה גם עובדים    ותיקים שבעים פלוס. מי שעושה בעצם את

עיר עובדי  קיבלנו  אנוש  משאבי  דרך  וגם  שבעצם    הייסוציאליים   19נוספים 

 CRM  20של    כל השיחות מתועדות למערכתאנחנו מתמקדים בשיחות האלה.  

 21ולמה זה חשוב  ת שם  תועדו ל השיחות מב כמחשותודה רבה אמיר. אגף ה

 22גם המוקדנים    רכת אחת שהיא שבעצם כולם מזינים לתוכהכי זו בעצם מע

 23ה  חיש  של העירייה גם אנחנו כולנו מוזנים לתוך מערכת אחת. במידה ויש 

ישירות   מגיעה  היא  ובעצם  בקו  נשארת  היא  עזרתנו  את  שצריכה   24יזומה 

ותיקים שמטפלים באלצוות אזר זה  קריותה  חים  אז   25ות  יזומ  שיחותאה. 

 26המאומתים. אנחנו מהגל הראשון וספות זה לכל  לקשישים. שיחות יזומות נ

 27ם  יתמואים, ואנחנו מתקשרים לכל המתמואמקבלים את הרשימה של המ

בתקופה   גםובודקים   להם  לעזור  שיכול  משהו  יש  אם  גם   28לשלומם, 

גם מנסים  בעצם  אנחנו  קל.  תמיד  לא  וזה  בבית   29להם    יעסיל  שנשארים 
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 1וק איתם איך הם חושבים  לצאת. וגם אנחנו ניסינו לבדולא  בבית הישארל

 2זה לא סביר, אם ברמת השרון אם זה מחוץ לרמת השרון, שהם נדבקו. אם  

שמבח אינפורמציה  זאת  מקור  נתינכי  איפה  חשובה.  מאוד  הייתה   3ו 

 4קובי שיראה. הביטחון.  ההדבקות ואז בעצם היינו מעבירים את זה גם ל

 5 . ופה יש פחות, ואנחנו פעלנו קויותדביר המסה של יותיש שפה 

 6 דבקויות מתוך העיר או מחוצה. יאיפה באמת היו יותר ה פרופ' נטע זיו: 

 7כן, מחוץ לעיר. טוב. תוכנית אחרת היא   תר.ויו  דווקא מחוץ לעיר הי : קשטייןידגב' ליאורה 

ייקחו"שכנות טובה"תוכנית   זאת התוכנית ששכנים   8ל  ע   יותאחר   . בעצם 

ש שבסהשכנים  ללהם  פיכון,  בסיכון.  שהיא  של  אוכלוסייה  בסיוע   9רסמנו 

 10א אותו ואומר אני לוקח אחריות על איקס,  הדוברות שבעצם התושב ממל

 11הבן אדם הזה רואים אותו גם בעין    ה,ואז אנחנו ידענו שלמעשה הקשיש הז

מעבר אומרת  זאת  בסדר.  שהוא  מבינים  השירותים    ואנחנו   12לאגף 

 13גם השכנים מגיעים השכנים  שישים,  הגיע לקנו מנסים לנחשא  תייםהחבר

על עומד  שכרגע  חושבת  שאני  מערך  וזה  שלנו    שלהם  תושבים   14מאתיים 

 15בסיכון.    היישבעצם הם אחראים על מאתיים תושבים אחרים שהם אוכלוס

 16ים ודרך אגב יש לנו כיום קבוצת ווטס אפ שלהם של השכנים שבעצם מסייע

 17נותנים לקשישים  השכנים  שבעצם    אי לקשישיםפנ כת  מער  לנו ואנחנו קנינו

הם   תוכנית  שאיתם  יחסית    "יוניפר"בקשר.  תוכנית  אצלנו  וזאת   18חדשה 

את  להפיג  את  להביא  רצינו  אנחנו  שבעצם  תוכנית  זאת  השרון,   19  ברמת 

החוצה. דבה יוצאים  ופחות  בבית  כיום  שנמצאים  הקשישים  של   20ידות 

 21רך  לא דשב  לא דרך מח  היא  יה,וויזא בעצם מחוברת לטלהתוכנית הזאת הי

 22גע פשוטה של חיבור בטלוויזיה ושלט. וכר  ום, אלא בצורה טכנולוגית הכיז

 23  נושממומנים על ידי משרד הרווחה ואנח  םישישק   25מחוברים בסך הכול  

ל שתתחבר  האוכלוסייה  את  להגדיל  שמונה   "יוניפר"מתכוונים   24שבעצם 

 25ולוג עם פסיכשיחה  של  ועה,כת אינטר אקטיבית של תנשעות ביום יש מער

מאואפ מערכת  שהיא  איזה  מי  ילו.  כשבעצם  בלייב  כשהיא  מעשירה   26ד 

ששמחובר   לשאול  גם  יכול  תוכנית  אלותאליה  זה  אז  וכו'.  המרצה  את   .27 

 28פה גם טלפון שבני משפחה יכולים להתקשר להודות   שי  בדרך כלל  "יוניפר"

 29וויזיה הטלשל    בן משפחה וגם לדבר איתו דרך הטלוויזיה דרך המערכתל
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 1ור וזום וכו'. אז זאת תוכנית  א דרך כל מיני לחיצות כפתחיה ול  ם בצורהג

 2וע למשפחות על פי צרכים משתנים וטכנולוגיה משתנה, קודם  . סי"יוניפר"

 3ום. זה באמת היה בשיתוף עם אגף החינוך ועם  זבת  כל הלמידה הזא  ,כל

 4על ידי    זה  , אםם שזקוקים לעזרה שלנושלומית לבדוק באמת מי התלמידי

להזה   מחשב  שאין  זם  ואם  לעזור  ויכולנו  לא  בבית  שבכלל  תלמידים   5ה 

הם  לעו ואז  לזום,  יכולים  ים  אנחנו  מה  רואים  ואנחנו  אלינו   6מדווחים 

ידענו מי הנושרים,    לע  לעשות. בעצם כשאנחנו מדברים  7נשירה, עד היום 

 8תר יו  הרבהבתוך בתי הספר, ידענו, שלומית ידעה כל מורי בתי ידעו היום  

לנו   להבמערכת  קשה  שזההזום  שלנו.  הנושרים  מי  אוכלוסיה    בין   9עוד 

 10נוסף המשפחות שמגיעות אלינו היום זה לא שצריך להתייחס אליה. דבר  

 11היום זה משפחות שבאמת נפלו.    .נהאותם משפחות שהגיעו אלינו לפני ש

עבודה מקום  מוצאים  לא  הם  נסגרו.  שלהם  אלינו. העסקים  ומגיעים   ,12 

שכירות למשיין  הענ של  אנשיםל  יכ  ,  זה  שלא  החודש.  את  לגמור   13ולים 

 14עליהם את הדעת. וזה ממש  מערכים שלמים וחדשים שאנחנו צריכים לתת  

 15 בנוער בסיכון  יםבטיפול בילדלא פשוט. זה ממש מתמקצע בצורה אחרת.  

הילדים    שיחד   כל  קודם,  שאמרתי  כמו  זה  צמוד.  ממש  החינוך  אגף   16עם 

צריכי אנחנו  להשכרגע  ורק  גיעם  ש  אליהם.  נתדעו  איזה אנחנו  גם   17כנסנו 

מערך   ילשהוא  הרבה  שיש  ראינו  אנחנו  חדש,  שנכנסים פסיכיאטרי   18דים 

 19כדי   טרואנחנו החלטנו להסתייע בשירות פסיכיא  בלדיכאון, לחרדות מהמצ

לכולם   רבה  תודה  להגיד  רוצה  אני  שוב  אז  וזהו.  האלה.  לילדים   20לעזור 

 21ת כולכם  צריכה א ת שאני  מ, וזהו. ובאבידיד    איתי  24/7י כמובן ש'צאולב

 22 נחנו נוכל לתת את השירותים המיטיבים. איתי ביחד כדי שא

לנו   פרופ' נטע זיו:  יש  העבודה  מקום  את  שאיבדו  אנשים  למשפחות  הסיוע   23  ה רעזלגבי 

 24 במיצוי זכויות?  

 25 רות. שיהעזרה במיצוי זכויות אנחנו כרגע בהליך של לצאת למכרז : קשטייןידגב' ליאורה 

 26ואז אנחנו נקבל    ת לכן לא הצגתי אותה פהנית עתידיזה תוכ  ,חיעוץ לאזר

 27לרשות קרובה שהם   םיחלוש. כרגע אנחנו  מישהי שתהיה אחראית על זה

בהחלט   זה  אבל  הזה  הסיוע  את  הקרובים    זהיקבלו  שבשבועיים   28משהו 

אג דרך  לאזרח,  יעוץ  לשירות  למכרז  לצאת  של מתכוונים  פרויקט  זה   29ב 
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 1 דה רבה. . אז תולמישהו ותאליש עוד ש חה.הרוומשרד 

אלא י  אנ מר גיא קלנר: כרגע  שנעשתה  לסיומת  בהכרח  לא  שהוא  משפט  להגיד   2רציתי 

 3פה באמת    שיש  באופן כללי. אחד, אני כמובן מצטרף לכל התודות והפרגון

 4עבודת העירייה ככל שאני נחשף אליה עובדת בצורה מאוד מסונכרנת ויפה,  

 5וכו', לא רוצה י עידן  'צאובבנטל,    יםשאב וכל הנויעקרת ומאבי ורמי ודב

באולשכוח   גם  ואני  יפות,  באמת  הם  והתוצאות  אחד,  גם  אף  אישי   6פן 

 7יכול  יאנמשתדל בכובע של הספורט וגם כתושב, וגם כחבר מועצה איפה ש

 8ני לסייע להשתלב ככל שהזמן מתיר, אני רוצה אבל על הרקע הזה לומר ש

 9הזאת   חסית חיוביתהתפאורה הי  ותם בהינתןר אלומ  דברים שחשוב לי רגע

כדי   קשה  לב,  שעבדו  נשים  רגע  בואו  הראשון  הדבר  אותה.   10רוב להשיג 

 11  , ום הערים בחתך הסציו אקונומי שלנו ובהיקפים שלנו הן ערים ירוקות הי

 12נעשתה עבודה טובה פה ונעשית עבודה טובה בהרבה מקומות אחרים וגם  

רצינו    הסגר לא  טבעי  קרה  אב  אותובאופן  הוא  הוביל  הו ל   13לתוצאות  וא 

 14וד  ם הוא לא היה מוביל וזה נתן לנו רוח גבית מאא הוביל. אוי ואבוי א שהו

 15  חזקה כמו לערים נוספות, נעשתה פה עבודה אבל אל לנו, ונדמה לי רמי 

לנו להתבשם בה, המבחן מתחיל עכשיו. המבחן מתחיל    רמא  16את זה אל 

נג לחזכשהסגר  יתחילו  ואנשים  למר,  ואשגרור  חייהם  ששם  ינת   17  חושב 

הגדו החהאתגר  מערכות  בכל  מצפה  גם  ל  בחינוך,  גם  בשגרה,  גם   18יים 

 19וחה, גם במגוונים, בכל תחום חיים שהרשות המקומית בספורט, גם ברו

 20עכשיו ולכן ברמה ההסברתית וברמה התמיכה    ר ויפעוסקת בו. מתחיל הס

שזא חושב  אני  ההנחיות  צריכים  וברמת  שאנחנו  השעה  לכולנ ת   21גלות  ו 

 22שהמערכת חוזרת ים גם שאין סגר וגם כלהישאר ירוקיתרה כדי    תעירנו

ר שאני  השני  והדבר  מלא  שבמסגרת  לתפקוד  זה  הזה  בהקשר  לומר   23וצה 

יכולים להובי ובמסגרת מה שאנחנו  ירוקה ואחרי עבודה רכל  החוק   24שות 

את   מביאים  אנחנו  איך  זה  פה  שנעשתה  וטובה  ואת קשה  המוסף   25ערך 

 26קע זה שהמצב שלנו  ר. איך על רולעסקי העי  תושבי העירי להיחסהיתרון  

ו  טוב הזה  הדבר  את  חזרה  לגלגל  מנסים  אנחנו  שככה  יותר  מקווה   27אני 

נכון אבל צריכה להיות פהנישאר,    28בה שאני ישח  גם צריך לעשות את זה 

 29אחר פה, איך הירוק הזה עושה  כמובן מגויס אליה ככל שתרצו וכל אחד  
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 1ירוקה אבל  מצב של עיר מגיעים ל ונשל יום אנחפו  בסו טוב לאנשים כי אם

מתור לא  לעסזה  תעדוף  של  החוק,  במסגרת  שוב  מוסף  לערך   2קים,  גם 

 3  ו חנהתחלנו לעשות את זה בפתיחת מקומות לתרבות, פנאי וספורט, הנה אנ

 4נותנים איזה ערך מוסף בעניין הזה. צריך לראות איך אפשר לעשות את זה  

 5אבל  ת ההנחיות,  ויר במסגרואטיפה יותר  ים  לעסקבחינוך, איך אפשר לתת  

טיפ לוקחים את תחומי  ה קדימה,  לתת להם לרוץ  לראות איך   6צריך רגע 

 7א  החיים שלנו ונותנים ערך מוסף כתוצאה אני חושב שאם כולם עובדים נור

 8שמעו להנחיות אני חושב למעט פה ושם  נה, קודם כל לתושבים, שהם  שק

 9החזיר את יודעים ל  אלנחנו ב, ואסביפה מבצורה מאוד יפה וכל מה שקרה  

 10ת בהפסדנו כי אם בסוף הרשות מתנהלת באופן  . אז אנחנו יוצאים קצ זה

לא או אז  ואדומות  כתומות  ירוקות,  לא  לצידי  הרשויות  כל  כמו   11טומטי 

מחשבתי  רובשהבאנו   מאמץ  מקדיש  עכשיו  הייתי  ולכן  הזה,  בהקשר   12ה 

 13    זה. לראות איך מתרגמים את וביצועי מאוד גדול

נ  ב להגיד אני חיי : בל-מר רמי בר גיא אתה אומר דברים  וגם קובי אני  לך   14כונים. גם אבי 

 15וח קדימה, לטווח של שבועיים קרובים, שמנו על השולחן גם  מסתכלים לטו

 16ין של העסקים. אתה בהחלט צודק. אני אומר שצריך ינלעאיזה שהוא רעיון  

 17איזה    םם. ונבוא ע חייאת ה הקורונה תנהל לנו  ללמוד בשגרת קורונה ולא ש

 18הספורט, גם לעסקים יש כל מיני    צעות, כמו שדיברנו עלחבילות של השהם  

 19נו שוקלים אותם כרגע, ברגע שזה יתגבש לכדי ביצוע, להוריד  רעיונות שאנח

 20 ואחר כך גם כהנחיות.  קהאת גם כבדי

 21ות אני עושחנו  אני גם אתייחס למה שאתה אומר, זה בדיוק מה שעכשיו אנ גב' דברת וייזר: 

 22ו עכשיו בצורה מושכלת  ם האחרונים, איך אנחנעל זה בימי  ית דיברנומוושל

 23חרונה שמיד החזירו את הכול בבת אחת, אלא  וזהירה לא כמו בפעם הא 

 24ולשבועיים הקרובים לראות איך עכשיו    באבונות עכשיו תוכנית לשבוע ה

 25יות  הנחות ל, ואיך אפילו מבלי לחכאנחנו מתמודדים עם החזרה של הגנים

בונות לשבוע הבא למיך אנחנו כבהחינוך, א  דשל משר  26ידה קפסולרית,  ר 

 27קטנה, זה יתחיל עם תיכונים, אחר כך עם חטיבות ואז עם הקטנים יותר, 

 28ילדים שבאמת הילדים יתחילו עם    הבעבשבעה, שמונה, חמישה, ילדים, ש

 29צת  די קהתיכוניסטים יתחילו להגיע בצורה מינורית לבתי הספר ולו רק כ
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 1  מידה. חווית הל תאלחוות שוב 

 2של הקואליציה אחד לשני, אבל   תוידדההות השכם  חיפטע את  כיף לשמו מר ירון גדות: 

לקורונה   קסם  פיתרון  שהוא  איזה  שאין  קודם  פה  נאמר  וגם  חושב   3אני 

לקבל    ןותרוהפי מסוגלת  ולא  מתפקדת  שלא  לממשלה  סגר  הוא   4קסם 

 5ת לסגר.  לכא הומשותקת. הי  שלהשהממהחלטות נקודתיות ואנחנו יודעים  

שה  תושבי השרון  למרמת  בצורה  מתנהגים  בסגר ם  מרץ,  מפברואר,   6ופת 

התקופ כל  לאורך  אדומה  הראשון  עיר  שבוע  הכול  סך  היינו  היום  עד   7ה 

 8פעמיים סגר. מוסדות החינוך למשל ברמת   הםבקושי, חטפו על הפרצוף של

הגנים,   עם  היום  התחילו  ההשרון  חרדיות  לפכב  גניםוערים  פועלים   9ני  ר 

 10ת וכיתות גבוהות לא  בחינוך כיתות נמוכו השרון עדיין    ע. אנחנו ברמתשבו

 11ות הודיעו שהם הפעילו בעצם היום לאורך מתפקדות. ראשי הערים החרדי

הלימוד את  לפתוח  הגילאים  עצום    יםכל  עצום,  מחיר  יש  לסגר   12שלהם. 

נפשי גם  בריאותי,  גם  וחינוכי,  להיוכלכלי  יכול  לא  שר,  לא מת  ת   13השרון 

 14התושבים    ה בזה שהיא כופה על הלות של הממשליקורת על ההתנ בירה במע

 15ני כמה ימים פוסט שכתבה בעלת  שלה סגר פעמיים. אני רוצה להקדים מלפ

כ עד  להבין  בשביל  רק  בסוקולוב.  מנותקים   מהמסעדה  פה   16אנחנו 

 17דים  ואני לי יש יל  ת מהמצב של האנשים.קתונמהחיוביות בדיון הזה היא מ

אבל  בבי ספר  ה  םגת  להתחיבגנים  צריך  שיה  מלפני  כבר  פוסט ל   18  בוע. 

לי את המקצוע מול העיניים.,  אהובתי  יתדעסמ"  19 זעקתי במרץ שהורגים 

 20על    הקודה  הרימש  םע   נלחמתי בדרכי על הניהול הכושלת בשעתנו הקשה

 21ת לקוחותיי והצוות שלי מעל הכול. כשאמרו בחמש ואריהחוקים כיוון שב

לשיש לסעשרה  זאתבכ  גורי  ש  יתי.  ולקועת  הייתה  גוני   22חות ...במסעדת 

 23והכי חשוב למדנו ללמוד.  פה לאוזן, התחזקנו  הארץ, שמעו מ  הגיעו מכל

בלי  ב  הצצפ  ילש  עוצקמה  ל ע  ותיחנהואז   תסגרו  בום  מוקדמת.   24אזהרה 

 25ירקות, מקררים    ,בחלובהצלחה, תרמתי את הכול לניצולי שואה, מוצרי  

 26הפוסט הארוך    כלאקריא את  , אני לא  "רמקריה במלאים באוכל, אוכל שה

הבעיי את  בדיוק  שמסביר  העסקישלה  של  התושביםתיות  ושל   27ברמת    ם 

שבעצם   עיר  השרון  ראשי  להם.  מגיע  לא  להם.  מגיע  לא  הזה   28של  הסגר 

תוכנית   על  כשהחליטו  סגר.  יהיה  לא  שאצלם  הודיעו  החרדי   29הציבור 
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 1גר רק היה אצלנו ס. יסגר  ים של גמזו, הם אמרו, לא יהיה אצלנורומזהר

 2צפצפו    ץ היה סגר והםל הארץ יהיה סגר. ובסופו של דבר לכל האראם לכ

 3כיפור, שבועות, ראש השנה צפצפו על הסגר   ר גם בתקופת החגים,על הסג

 4 כשיו. ועד ע

 5  אתה רוצה שגם אנחנו נצפצף על הסגר.  מר אבי גרובר: 

 6ו לא עושים הוא ת, מה שאנחנריור אחלא. אני אומר מה שהם עשו זה חס ות: דגן מר ירו

ר  יתי ארגם חסר אחריות. אני   עיר    איון דווקא עם שניביום שישי   7ראשי 

 8גן. ביקורת מטורפת    בת ים וכרמל שאמה מרמת מהליכוד. צביקה ברוט מ

 9על הממשלה. שמעתי מה פדלון מהרצלייה אמר שהוא גם ליכודניק לדעתי.  

 10תור ראש  שומע אותך בלא  אני  מדבר על מה שרון חולדאי אומר.    לאאני  

 11אר  השרון בסקרים ובש  שבים של רמת עיר יוצא כנגד העוולות שעושים לתו

 12עיר לא שנגרר אלא שמוביל. ראש עיר רון צריכה ראש  הדברים. רמת הש

 13וזם וחסר לי ההתבטאויות שלך ולקיחת היוזמה שלך לא שזורם אלא שי

 14דינה או  המ  ל כלבת התושבים שבעצם סובלים בשביוט ל  בתוך רמת השרון

 15שלך לא    מסוים שהוא סוחט את המדינה. והקול  ציבורר נכון בשביל  יות

 16 גם לתושבים.   חסר לי. חסר לדעתינשמע וזה 

 17אז באמת לסיכום אני רוצה להגיד באמת תודה לכולם. גם מסביב לשולחן  מר אבי גרובר: 

 18נמצאים פה, אתם בקודקוד אבל    םאתהזה, חברי המועצה, גם לעובדים,  

 19עובדים שעובדים מאוד קשה. אז תודה לכולכם. מצאים הרבה  ם נחריכא

 20מכיר   ראה שמי הכי  י ככה הקשיב אז באמתגיד שאני חושב שכל מי ןאני כ

 21וגם חבר'ה שעובדים   טוב את רמת השרון זה אנחנו. גם חברי המועצה פה

טו הכי  מכירים  אנחנו  השרון,  רמת  ידענו    ת אב  בעיריית  ולכן   22התושבים 

את מתאימ  יפההחל  לתפור  השרושהכי  לרמת  היינו  ה  ואם   23שרוב    ריען 

 24הצלחנו  ענו באדום, אז אנחנולאדום, ואנחנו כן נגהערים מסביב לא הגיעו 

 25, וזה קרה מהר לחזור להיות ירוקים כשכולם עוד היו בכתום ובצהובהכי  

פ לתושבים  הצעדים  את  להתאים  ידענו  שבאמת  זה  חושב   ה.בזכות   26אני 

 27אמנם אנשים לא   רובו על הנייר,  ה סגר לדעתיהי  עליושהסגר הזה שדובר  

נהיה אמיתיים, אהלכו למקומות עבודה אבל    28נשים הסתובבו כמעט  בוא 

דןח בגוש  הזאת ופשי  המחלה  האזור.  בכל  מתערבבים  אנשים  וראינו   ,29 
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את  שיוד ולראות  בגינה  לפעמים  ללכת  מספיק  אנשים.  בין  לעבור   1עת 

היינו  םשיהאנ ואם  בגינות.  ומאפשר  ביםיוש  יושבים  הדבר  שמה  לכל   2ים 

 3  באדום. והצלחנו לרדת להמשיך לקרות, אז היינו ממשיכים לדשדש    הזה

 4זכות העבודה פה של האנשים, אני לא  צעדים שקרו בוהיו פה הרבה מאוד  

 5ף אחד, זה לא קיים אצלך בלקסיקון אז תמשיך לא מצפה ממך לפרגן לא

לכלום.   להע  לאבלפרגן  לממשלה,  מפה  קורא  ראשי  אליביר  אני  אל   6נו 

הסמכ את  זההרשויות  הסמכויות  את  להעביר  אומר  וכשאני   7גם    ויות 

משמ כלים  זאת  להעביר  לעבודה,  לשנות  עותיים  לשנות אומרת   8חוקים, 

 9ף. זאת אומרת זה לא קורה  תקנות, לשנות נהלים בצד אחד וגם לתת כס

 10לים  חנו נוכל להוציא את כל הכנאש  בלי כסף וצריך לתת גם את הכסף. כדי

 11שלטון המקומי היה מאוחד בקריאה  ני חושב שמרכז הה לפעולה, אהאל

 12יות שאנחנו הרשו  ר יותר את הנושא הזהכל שהממשלה תפנים מההזאת, וכ

 13צורה הכי מהירה את  יודעים הכי טוב לעשות את העבודה כך אנחנו נראה ב

 14ות שאנחנו היינו רוצים  נימדהקורונה חולפת אותנו ונוכל להתיישר סביב  

 15אנשים מסתכלים עלינו והם יודעים וב לי להגיד כי  מהם, כן חש  חלקיות  לה

 16וץ רים אנשים מחועש  קאנשים בתוך חד  אות שמדברים על עשרהשיש הור

 17קנות סמכויות  לחדר, הישיבה הזאת מתקיימת כאן באולם הזה מתוקף ת

נגיד הקורונה החדש הוראת עם  יעוד    העש  מיוחדות בהתמודדות   18הגבלת 

עבוד  19רסמה בארבע עשרה באוקטובר, תפשה.  2מספר    קוןה תיבמקומות 

 20תקנה    9וראות. סעיף  אני מניח שזה גם הה   אני רואה פה את הטיוטא אבל

שתקנ  9 קטן    4,5ה  קובעת  ג'  רשות  "קטן  מועצת  ישיבת  על  תחול   21לא 

 22חמישים אנשים או בהשתתפות   דע לשת אשר תתקיים בהשתתפות מקומי

ועוד חמישה אאהה  חברי המועצ  23ניהם, ובלבד י הגבוה מבילפ  נשיםמורה 

 24שישנה מחיצה  ק של שני מטרים לפחות בין אדם לאדם, או  שיישמר מרח

לאדםלמניעת   מאדם  רסס  לא  העברת  אוכל   שבמסגרתה   25יוגש 

 26ימים את הישיבה הזאת  . אז מתוקף התקנה הזאת אנחנו מקי"למשתתפים

 27ה  בצור לקיים את ההנחיות    יםכמו שאנחנו מקיימים. אנחנו קוראים לאנש

 28 זה בנושא הזה.  בור את הקורונה. לאה וככה נעמ

 29 
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 1 

 2    20מניין מספר . אישור פרוטוקול ישיבה מן ה2

 3 

פר  2סעיף    בי גרובר: א מר מן    קול וטואישור  מספר  ישיבה  שהייתה    20המניין  מבין   4אני 

 5צריך להיות המילה   "מתגרה"במקום המילה    8הערה למילה אחת. עמוד  

בעד  הז  "מתגרד" מי  פה  הפרוטוקול.  ון  תיק  הכול.  הפרוטוקול   6לאישור 

 7 רבה.  אחד. תודה 

 8 

 9 20פרוטוקול מספר הצביעו פה אחד בעד אישור כל חברי המועצה   :החלטה

 10 

 11 

 12סדר אני מבקש מחברי המועצה  ל לפני שאנחנו עוברים לשאילתות להצעות   ר: רובמר אבי ג

 13 סדר. ? רק הצעות לדעב  לאשר את דחיית הצעות לסדר לסוף סדר היום. מי

 14ות לסדר עוברות לסוף נגד? אחד. מי נמנע? אחד. אז הצעוש עשרה מי  של

 15רי  חבר נכון, ברוב של שני שליש מב' אם אני זוכ  25לפי סעיף    סדר היום

 16  עצה זה שנים עשר, ניתן לדחות לשנות את הסדר. המו

 17ות גם, ביקשתי חו  תיחוות דעת של היועץ המשפטי על הדבר הזה אני היי  מר ירון גדות: 

 18של לדחות את ההצעות לסדר בסוף רו שהמהלך הזה  של מיכה, אמעת  ד

קיבל ולא  התקין  היועץ  של  דעת  חוות  מבקש  הזה  תי.  שהמהלך   19משפטי. 

 20ין. אני חושב שגם חברי המועצה שמצביעים הם גם  תק  הואשאתה מבצע  

 21 כדי להם לדעת אם זה חוקי או לא חוקי.  

 22  זה אבל בסדר.  ה את הסעיף  וארקר לאפשדרך אחרת ש  אהאני לא רו מר אבי גרובר: 

כו : לב-מר רמי בר שאתה  בלב  תשים  ירון  לא אגב  כבר  פאר  שירלי  לסדר  בקשות   23  תב 

 24ה. אתה כל הזמן עושה גזור, העתק, עש  צחימנכ"לית העירייה. תעשה כמו ש

 25 שירלי פאר מנכ"לית העירייה. הדבק כנראה ויוצא לך 

 26 . חיצ שריב בבקשה יצחשל  השאילת מר אבי גרובר: 

 27 לא הזזנו את שאילתות לסוף?  ר: דברת וייז' גב

 28 ת לסדר.  לא הצעו מר גיא קלנר:

 29 ת לסדר.  רק את ההצעו מר אבי גרובר: 
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 1 

 2 

 3י מקום יו"רים  מינוי קבוע של ממלא  –   11.10.2020  - צחי שריב  ב  חי שרישל צ  ה. שאילת3

 4 רמה"ש  רייתיועדות בע

 5י  אז הוגשה על יד ,  7.9.2020-ו בה לנלישיבה שהיית  תחסשלי מתיי  התשאיל ד"ר צחי שריב: 

 6 זר, הצעה לסדר  סגנית ראש העיר הגברת דברת ויי

 7 ?  זה היה בחומר  .ת זהקראתי א רק עכשיו גב' דברת וייזר: 

 8משרה חשובה ורגישה ללא ממלא מקום,  של"שבה היא כתבה שלמצב הזה   י שריב: צח ד"ר

 9קומיות ת משויוהציבורי, בר  ,טיאין אח ורע בארגונים מסודרים במגזר הפר

 10ון יש מינוי קבוע עיריית רמת השרא בעיריית רמת השרון. לכל ועדה בלואף  

וחומר קל  מקום,  ממלא  קבוע  של  מקום  ממלא  למנות  לו  שיש   11ועדה  גם 

 12יטוט. ואני . זה סוף הצ"חשובה והרגישה שאיננה יכולה לתפקד ללא יו"רה

 13כפי הם  ש שליושבי הרא  תמשיצירפתי פה רשימה של ועדות מועצת העיר ור

 14קביעתה של    העיר. השאלה שאני שואל לאורידנו, על ידי מועצת  ל  שמונו ע

 15ם,  לא מקוהשרון יש מינוי קבוע של ממדוברת שלכל ועדה בעיריית רמת  

יושבי ראש הוועדות ומתימי    16הם    הם אותם ממלאי מקום הקבועים של 

כממלא הכוונה  מונו  מתי  שואל  כשאני  קבועים.  שבו  אתל  מקום   17ריך 

 18ומינו שם ממלא מקום    של פורום בעל סמכות  בהזה שהיא ישיאי  כנסההת

 19בל אותו בהמשך. אז  ראש באופן שמתועד בפרוטוקול שאני אוכל לקליושב  

 20 אתה רוצה שאני יעבור תענה לי בסוף? אבי?    ?מקוםממלא    הלה יש ועדת הנ

 21 . ןורקיעה לע הנעא ינאכן. ועדת הנהלה, ועדת אין לי.  מר אבי גרובר: 

מכרז : בירחי שד"ר צ וועדת  ביטחים,  ועדת  מל"ח,  ועדת  כספים,  ביקעדת  ועדת   22ורת  ון, 

 23עמד הילד, הנצחת זכרם של  הנחות בארנונה, בטיחות בדרכים, קידום מ

טנ ורצחי  הסמים  רור,  בנגע  מאבק  הסביבה.  איכות  ועדת  חינוך,   24עדת 

 25כות  ימלת, מיגור אלימות, ועדה חקלאית, ועדת מקלטים, משנה  המסוכנים

 26ת שמות, ועדת רווחה,  שימור אתרים, ועד  ועדת  עדת תחבורה,, וצאותוהק

יקירי העיר,כרזים לעובדים בכירים,  ועדת מ  27צעירים, סובלנות   גמלאים, 

 28וגם פה במועצת נטים, ועדה מקומית לתכנון ובנייה  לסטוד  מלגות  וויון,וש

 29  .לךעם ממלא מקום הקבוע שהעיר רמת השרון שאתה אבי יושב הראש.  
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 1רימונים שאתה יושב ראש   רה הכלכליתם החבימוניחברה רבי  ה לגוגם שאל

 2 לא מקומך כיושב ראש הדירקטוריון.  שלה, מי ממ

להגיד   : לב-רמר רמי ב חייב  אני  שלפצחי  בחלך  מהרשחות  שאני  לק  איפה  שרשמת,   3ימה 

 4הייתי יושב ראש אז דוברת הייתה ממלאת מקום באחריות אני אומר את 

 5חד, אז אני יכול להגיד  ות בי נו שלוש ועדאחדילו  שלנו אפ   ת בוזה. בכל הישי

 6יחד עם דוברת, דוברת יושבת ראש ועדת מכרזים  שאני חלקתי  לך איפה  

 7 כל.  תמת והאני ממלא מקום. כולל עם חוו

 8 מופנית לראש העיר.  הרמי, אולי לא הבנת, אחד, השאילת ד"ר צחי שריב: 

 9   .דגי אז מה אבל הוא יכול לה גב' דברת וייזר: 

 10 צה להגיד.  רק רואבל אני  : בל-רמי במר ר

 11 י מתי מינו את כל ממלאי המקום  שתיים, אם תגיד ל ד"ר צחי שריב: 

 12להבנתי    .2019יל  בשביעי באפר  מינינוועדות  את הוועדה זה בסדר. את הו מר אבי גרובר: 

 13באמת נאמר שם שרמי ממלא מקום של דוברת, ולהיפך הם עשו את זה  

 14ר הוועדות אשלזה ולא רואה את    נימה אמשום    ףובסאבל בקובץ החתום  

 15 ממלא מקום קבוע.  ןיאלמיטב ידיעתי 

 16 אין ממלא מקום.   ד"ר צחי שריב: 

 17ות התכנון ששם שור לזה שוועדשזה ק  א חושבאין ממלא מקום קבוע, אני ל מר אבי גרובר: 

 18עולים נושאים ויש חשיבות גם לנושא של תאריכים וזמנים, וכל מיני כאלה  

 19וכל הדבר הזה אני  ימים שיש.  איקס הה בלא נדונ  שלושה  קבהשי  דברים ומ

 20שם ממלא מקום. זה משהו שעלה מתוך הבלגן שהיה. אז חושב שנכון שיש  

ל וגם  מקום  ממלא  אין  לך  אניגם  זה חושב    י.  זה.  את  לעשות  נכון   21שזה 

 22קרובה יחד עם שינוי של הנוהל,  הכוונה להביא את זה לוועדה המקומית ה

 23ת את  דרש אז נדאג לעשושזה  נ  דותחת מהוועשבאאה  רנ  פהאם    ,ועוד פעם

 24לחן הזה שתים עשרה שנה ואני לא זוכר שכאילו זה  זה. אני יושב סביב השו

כספשל לוועדת  ראש  יושב  היה  ממא  מקוים,  ועדת לא  ראש  ליושב   25ם 

 26מקום יש לי. דוברת   הכספים זה מה שיצר איזה שהיא בעיה, אבל ממלאת

 27 היא ממלאת מקום שלי.  

 28 כספים.  לוועדת  זר: ויירת בד 'בג

 29 חינת בכלל.  לא. את ממלאת המקום שלי מב מר אבי גרובר: 
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 1תי לא הייאחת ש  ופעםבחינוך אתה מ"מ שלי,    כן. אני אומרת שגם אתה גב' דברת וייזר: 

 2 תיים האחרונות. סליחה, זה היה רמי.  אתה החלפת אותי בוועדת חינוך בשנ

 3רוטוקול עיר לפועצת המיד לפשר להגשא  חושב  אל  ברור שצריך, אני רק ד"ר צחי שריב: 

 4 ן יש מינוי קבוע של ממלא מקום. שלכל ועדה בעיריית רמת השרו

 5 ? בר עלייכולה להתייחס כי זה מדוי אנ גב' דברת וייזר: 

 6וממלא מקום קבוע, זה דבר שונה מממלא מקום זמני. גם בוועדת המשנה   ד"ר צחי שריב: 

 7מינתה לי הוועדה  תי ולא יכולאו  יתי  יהא  לתכנון ובנייה, היו ישיבות של

ארעי.   מקום  בא  ממלא  לא  מישהו  אבל  אם  מקום.  ממלא  ממלאים   8אז 

 9חושב   ע ואניעצת העיר יש ממלא מקום קבוהטענה הייתה לכל ועדה במו

 10 שזה פשוט לא נכון. כמו ששמענו עכשיו. 

 11את    יתיו ראישעכהאמת שאני רק    ?מר ראש העיר אני יכולה להתייחס לזה גב' דברת וייזר: 

 12לסדר    ה מכל בליל ההצעותהיא לא היא נעלמ  משום מההזאת,    הילתהשא

 13עלות כזאת החרת לוהשאילתות, קצת מפתיע אותי ממש מפתיע אותי שב

 14קרטיה ולא למהות. זה דווקא לא מתאים לך,  לטכנוייחסת  שמת  התשאיל

 15כלל. אבל בגלל שבחרת לצטט אותי אז אני    אתה בן אדם של מהות בדרך

וועדה  בתמלול יצא שא  אם משהוה, שומדגיש  מרתואו  תרוזח  16מרתי שכל 

 17 יות אז או שזה לא תומלל כמו שצריך, או שהוקלטתי  היא חייב לה

 18 ר בכתב.  סדצעות לברת. הכתבת את זה דו צחי שריב: ר ד"

 19 רגע, אני לא הפרעתי לך.   גב' דברת וייזר: 

 20 את כתבת את זה.   ד"ר צחי שריב: 

 21לי בעצם.   לך ואתה ממשיך להפריע  הפרעתי  אמרתי לאך.  י לרעתפה  לאאני   גב' דברת וייזר: 

 22כל    א הפרעתי. אני ממש ישבתי וכתבתי בנימוס ובשקט. קודם אני ממש ל

 23יכול להיות שבחרת לצטט איזה    פעמים,ה כמה  אני אמרתי וחזרתי על ז

 24משתי בהם באותה ישיבה, אני  שהוא משפט אחד מיני משפטים שאני השת

הו שבכל  החודועאמרתי  ובעישובת  בות  שיוועדות  קר  ראוי   25היה  החובה, 

 26 מ"מ. 

 27 לי רצית להגיד. זה מה שאמרת. או ד"ר צחי שריב: 

שו  אבל  רגע, גב' דברת וייזר:  אותי  עוצר  אתה  פעםלמה  ל  ?ב  זה  אני  אותך.  עצרתי   28לא א 

 29  מתאים לך. הרי אתה תמיד 
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 1   אפשר לתקן את מה שכתבת? לתקן את מה שכתבת. :  מר רוני בלקין

שבאמרת וייזר: רת ' דבבג אממהלי  הישיבה  היא  ך  להיתרים  המשנה  שוועדת   2אחת  רתי 

 3עדות הכי חשובות  הוועדות הכי חשובות והסכמנו על זה שזאת אחת הוו

 4יפוטית ומכאן המקום הכול כך חשוב שלה, מבין  מעין ש וועדה  שמתפקדת כ

 5  זה ת ולכן ראוי שיהיה שם מ"מ במיוחד וגם את  כל ועדות החובה האחרו

 6ית לך להיכנס לאיזה שהוא  ורה שלא אופיינממש בצ  חרת י, ופה במרתי אנא

ניסיון להוכיח אותי על משהומש יש לך איזה שהוא   7שאמרתי,    פט שאם 

אפס,   אחד  א  הוכחת.וואלה,  היא אבל  המהות  מהמהות.  מתעלם   8תה 

 9וי מ"מ מתחדד שבעתיים לאור  ואמרתי את זה בישיבה, שזה הצורך במינ

 10דעת    שכתב חוות   ,בלום  מר מיכה  ,יהי לעירישפטץ המעוהיחוות דעתו של  

 11עצם חיווה את דעתו באשר לצורך במינוי מ"מ לאור  נורא ברורה, ובה הוא ב

 12, והוא פירט ואין צורך שאני ן וכו'י ענייבות של הוועדה, לאור ניגודהחשי

 13אני לא רוצה לחזור אליו אבל  אפרט, ממש אתה מוביל אותי אל המקום ש

 14 מרת.  זרת ואואני חוה אז ז ת א תועלהיות שבחרת ל

 15 בכירים. דוברת.  ועדת מכרזים לעובדים  מר אבי גרובר: 

 16וחלק    נה, חדהראשו  המועצהדה הראשונה, בישיבת  מכרזים דרך אגב בווע גב' דברת וייזר: 

 17ב בפרוטוקול אז הפרוטוקול לא בסדר. אני אני גם זוכרת ואם זה לא כתו

 18יפה  ישב וא פה רמירת איכזוו ליאפאשמח לקבל בהמשך את התמלול, אני 

 19לשני שאנחנו מחליפים אחד את   תודדנו ואמרנו אחדאני ישבנו ואנחנו הס

של   אחד  מ"מ  ואנחנו  מ"מהשני  הוא לא  אם  ומשכך  ב  השני,   20וועדת  שלי 

ממחצית   חצי  נפסול  בואו  אז  תומלל,  לא  או  נאמר  לא  וזה   21המכרזים 

הוא  המכרזי כי  האחרונות  בשנתיים  העירייה  של   22ת  יחצבמ  בישם 

כי ברור שהוא מונה  י פשוט מדברת בלא. אנ  כרזים.מהמ  23  מ"מ-כציניות. 

 24 . שלי

 25 ?למה זה ברור ד"ר צחי שריב: 

 26   אני מוניתי כמ"מ שלו. יזר: גב' דברת וי

 27 ? ממה זה ברור שריב: צחי ד"ר 

 28הוועדה לקידום מעמד הילד. בוועדה למניעת אלימות והתמכרויות. הוא   גב' דברת וייזר: 

 29 דות אחרות.  עוד ועוב במכרזים.ך, ינוחב לימ"מ ש
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 1 הפרוטוקולים של הישיבות שבהם מינו אותם.  כשאני אקבל את ד"ר צחי שריב: 

 2 לך. אבל אם זה ממש חשוב  ייזר: גב' דברת ו

 3 יש את זה באינטרנט.   אבי גרובר:  רמ

 4  צריך את התמלול לקבל כי יכול להיות שהפרוטוקול פספס משהו.  גב' דברת וייזר: 

 5 מקום? בעירייה אני חתום כממלא על כמה מכרזים יודע  צחי, אתה : בל-רמי בר מר

 6  שאני יודע פה.  אני עובר אחר כך במסודר על כל מה  מר אבי גרובר: 

כממלא תא : לב-מר רמי בר חתום  אני  מכרזים,  ועדות  בעירייה,  מכרזים  כמה  על  יודע   7ה 

 8 לה.  גדודת ובומכיושב היועץ המשפטי פה אני זה ועדה  ?מקום בעירייה

 9  גם ועדת חינוך שהיא ועדת חובה.  זר: רת וייגב' דב

 10  יש לי חותמת עם ממלא מקום.  : לב-מר רמי בר

 11   אופוזיציה?נציג השיהיה בוועדת מכרזים לא חשוב   : מר ירון גדות

 12  גריידי הוא יושב האופוזיציה.  ?למה גב' דברת וייזר: 

 13 הוא לא מגיע אף פעם.   מר ירון גדות: 

 14 ל הוא.  גיע אבהוא לא מ ר: זייו רתבד' גב

 15  זה עניין שלך איתו.  לא יודע, מר גיא קלנר:

 16 תדבר עם גריידי.   : לב-מר רמי בר

 17   ה רוצהאם את  זה עניין שלך איתו וייזר:  גב' דברת

 18  אגב, אני אשמח שתבוא.   : לב-מר רמי בר

 19  זה מינהל תקין לא?   מר ירון גדות: 

 20 .  ור לנוא לעזתבוגם ש .ואאני אשמח שתב : לב-מר רמי בר

 21 מגריידי להחליף אותו בצורה מסודרת. מה הבעיה תבקש  רת וייזר: דב גב'

 22 עוד משהו צחי?   מר אבי גרובר: 

 23 

 24 כמות דירות למגורים שאושרו בקדנציה הנוכחית –11.10.2020 -שאילתה ירון גדות. 4

  25 

 26ת ון סובלהשררמת    ,יתלגבי כמות דירות למגורים שאושרו בקדנציה הנוכח מר ירון גדות: 

..נמוך    סחימ מארנונה  מהכנסות  לערים  מאוד   27אחת    .תונכשה.בהשוואה 

 28ה לתכנון ובנייה לשפר המשימות העיקריות של ועדת בניין העיר וועדת משנ

ה ביאת  ארנויחס  שבזמן  ן  הרושם  נוצר  לעסקים.  וארנונה  למגורים   29נה 
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בנייה   אישור  ...של  בהליך  ישנו  ההאחרון  חלקי  בכל   1 י לבמ  .עירלמגורים 

 2מגורים  לצת אמוהייה של הבנייה החדשה. הבנ ים וספ..נפתרונות.שניתנים 

הש העיר.  של  הירוק  לצביון  באופי  פוגעת  לראלותלא  ה.  מה  אש  על   3עיר, 

היחיד למגכמות  שות  האחורים  בשנתיים  היום.   2019רונות...אושרו   4ועד 

 5ת  לעומת אותה תקופת זמן בקדנציה הקודמת. מתוכם כמה אושרו במסגר

 6ים של אישורי . מהם ...הכלכלי2.  38"א  תמה במסגרת  הקיימת וכמ  ע"בתה

כביש תחבורה,  ...מבחינת  האחרונות  השנתיים  של  הנ"ל   7ים,  הבנייה 

 8ל, מים, ביוב וחניה. ושאלה אחרונה. ת, חשמיבוריומוסדות חינוך, גינות צ

 9רים נוספים לבנייה שזה אומר אישו 38האם ביטלו  אישורים על פי תמ"א 

 10לי קומה  רשים שעליהם מבנים בעלמגאו  ם ריקים  טי. מגרשידרטנסלר  במע

 11 אחת. 

מספרי אדר' עירית טלמור:  נתונים  כל  לדעתיקודם  רוצה  אתה  על ם  מדברים  אנחנו   .12 

 13יח"ד חדשות מתוכם   333ך הכול היתרים הגיעו לס  2018בשנת    ,3838רש

ביח  251 עירונית.  בהתחדשות  נתוני  2019-"ד  כל  קודם  הכול.   14- ב  ם.בסך 

 15 240ת עירונית  . מתוכם בהתחדשו476ספו  ויח"ד חדשות נסך הכול    2019

 16גבלה ונתנה נתנה מ  2017ה עוד  דעושאושרה כאן ב  3838יח"ד. תוכנית רש

 17יח"ד. זאת אומרת החישוב עבור    1500את של  בלה הזוך המגכמובן גם....בת

 18  נחנו שלך. אמתוך הבדיקה ולכן זאת .....יח"ד. לשאלה    יטמרגורפה  ןונכתה

 19  ש לא שם.ממ

 20 . 38בתמ"א  197-בפינוי ובינוי ו  240אמרת  עירית. 38"א בתמ 197רגע.  אבי גרובר:  רמ

 21  . 38בתמ"א   197-בפינוי בינוי ו אדר' עירית טלמור: 

 22 . 2019-זה ב  מר ירון גדות:

כן.   אדר' עירית טלמור:  הפרדה.  בגלל    2020עשינו  גם  הקורונה  בגלל  גם  יודע   23אתה 

 24חציון הזה מאוד היתרי דיור כרגע. ל  טעמ  ז יש לנוה אהשנ  שאנחנו בחצי

 25ו הרבה בקשות שעכשיו הבאנו לעבודה. אני בתקווה שהוועדה  אבל יש לנ

וגם    תפעל לאורך מלא והן  26ין אנחנו  בל עדיכאן, איוכלו להיות מקודמות 

 27 מה של יחידות הדיור.  בתוך המגבלה הזאת שהעיר הציבה לגבי הפרוגר

 28 . בגלל. וךנמ 2020רים ייצשמ המ מר ירון גדות: 

 29ודעים כרגע חזרנו לעבודה. הוועדה בעצם מתרכזת היא  אנחנו לא י למור: אדר' עירית ט



 04-8666313חברת איגמי,                                                                                                                                                    

 18.10.20מישיבת  מליאה  מן  המניין  מיום     21פרטיכל מס' 

 

31 
 

 1   עוברת לזום אולי על השולחן.

 2  .2020ם לא עבדת מר ירון גדות: 

 3עבדנו. כי עבדנו בזום. עבדנו בזום. ועכשיו אנחנו ..גם לעבודה. לא   אדר' עירית טלמור: 

 4  ה. שנהמ דתעם וע  בודע לעהפסקנו לרג

 5 ?2020או אין מספרים של יש מספרים  זא מר ירון גדות: 

 6אנחנו בדצמבר תמיד עושים יש לנו מספרים אתה יודע נכונים לקיץ.   אדר' עירית טלמור: 

 7 גים את זה. אתה יכול גם להיכנס לאתר הוועדה. ה ומציסוף שנל

 8 ? בסדר. כמה לקיץ מר ירון גדות: 

 9  יבור.  ם האלה. שקופים לציספרהמ לכת אות לרא ור: אדר' עירית טלמ

 10 ? נכון לקיץ כמה ר ירון גדות: מ

רק   אדר' עירית טלמור:  הוצאנו  לקיץ  וכר  46נכון  לא היתרים  זה  לקיץ  נכון  לנו  יש   11  גע 

 12אנחנו   יח"ד חדשות, אבל עכשיו כבר  5חודשים אחרונים רק    ן שישהמעודכ

יגיעו לכד  13נעצר     ןימז  יושירם  עמיי לפיודעים שעוד הרבה מאוד היתרים 

 14, אבל אני מציעה שאנחנו בדצמבר נוציא את  ך לעבודאנשים לא יכלו כל כ

 15אתה יכול לעיין, אני  המספרים המעודכנים. הכול שקוף באתר של הוועדה 

 16  תה  יכה שאלא צר

 17 למגרשים ריקים   38לגבי אישורים של תמ"א  מר ירון גדות: 

 18י  ק בניינים על ידי עוד לפנזחל  ואי אפשר  2018ני  התקן השתנה ביו אדר' עירית טלמור: 

לפי    2016ב  3838ה  שהי יח"ד  הרבה  לא  היתרים  שלושה  הכול   19יצאו בסך 

היה  "זאבהתמ"א.   וזה  ובפלמ"ח  לנו  ר  תוכנלפ  3838עוד לפני שהיה   20ית  י 

 21 יותר.  ר ארצית. אחר כך תוקן החוק אי אפשר מתא

להגיד מר אבי גרובר:  צריך  הזה  בהקשר  כן  תוכנית  יהי  לדעת  43וב  קולבסו  דווקא   22יתה 

 23רש ריק ובנתה עליו בניין של שמונה או תשע קומות  מג  נקודתית שלקחה

 24   ש איזה שהוא מפתח כזה.אבל זה גם כולל מסחר וכולל חנויות, אז כן י

 25 ובאוסישקין. היה באוסישקין גם כזה.  : גדותרון י מר

 26  75שקין  יסאויתר למשל לן הנית  עוד לא. עוד פעם, היא אמרה לך שלפני מר אבי גרובר: 

 27. במסגרת תמ"א באזור מגורים ב' הוא קיבל יחידה  חתא  הייתה שם יחידה

איזה   שם  בונה  הוא  אז  זכרוני  למיטב  נוספת  עם  אחת  קומפלקס   28שהוא 

 29פחות או יותר אבל הוא קיבל עוד איזה   902ם את  די תואת, זה  שלוש קומו
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 1  עתשיכלו לבנות הם קס שר היה יש איזה שהוא קומפל"זאשהיא יחידה. ב

 2יחידה העשירית. אבל גם כן זה קרה יותר ה  אתיח"ד ומתוקף תמ"א מקבל  

תמ"א   מתוקף  כרגע  ל  38אחורה.  אפשר  אי  רעיוניות  זכויות  זכויות   3קבל 

אומ  זאת  רק  בנייה.  שבנרת  הקומות  מי  לפי  הן  הנוספות  הקומות   4וי, 

 5ן למשל  דיושיו  שבנויות בפועל. לכן יש לנו מספר בקשות שמגישים יש עכ

 6ם לוקחים קרקע ריקה ורוצים ששל  שנמצא בדיון למש  36קין  שיוסעל א

 7  לבנות עליה איזה שהוא פרויקט. 

 8   זה מה שהתכוונתי. מר ירון גדות: 

 9 זה. האם זה צריך לקרות או לא.  י עלוד ערניש דיון מא מר גיא קלנר:

 10איזה   יםועכשיו מגבשות  הער  זה עלה לדיון, עוד לא הוכרע, ירד, כל מיני מר אבי גרובר: 

 11 שהוא 

 12תמ"א אתה לא יכול    לכעם    אתה שואל על התהליך או על הדרך? ור: ירית טלמאדר' ע

ב תוכנית  אחת.  קומה  של  בניין  כזאלחזק  תוכנית  להכין  עיר  ואז  ניין   13ת 

 14 , זה בכלל הליך אחר. הוועדה

 15אני חושב  כל  ודם  אני כן אגיד לך פה. אתה מתייחס למשמעויות וכאלה. ק מר אבי גרובר: 

ו  ור התחדשותהשרון צריכה לעב  מתשר  16אני חושב שזה לטובתנו  עירונית 

 17ל זה  שאנחנו עושים התחדשות עירונית ואני לא מתכוון בטח לא להתנצל ע

 18ת השרון, אנשים גרים בבתים של ית ברמעירונ  שאנחנו עושים התחדשות

י שהם  וראוי  שנה,  וחמישים  בסטנדרט  ולכוארבעים  בדיור   19ים  לגור 

 20תוכניות של  ם שורה של  ו מקדמים ג. אנחנים על זהדבועמים, ואנחנו  תקדמ

 21פינוי בינוי, זה דברים שאושרו פה במועצה. גם מתחם בן חיים, גם מתחם  

 22אנחנו רוצים לתת לתושבי    עליהם.ובדים  ס ויש עוד מתחמים שאנחנו עריינ

ובמקביל  השרון  ברמת  להיות  שיכול  הבנייה  הסטנדרט  את  השרון   23  רמת 

 24עם איזה  גיד את זה  כה אפשר להיום שכהיום זה    לשמושב שדווקא לי חואנ

 25חיוך. היום פורסם המכרז שכולל בתוכו. אנחנו רוצים לראות בדיוק שהוא  

 26ה, אתה רואה בית  במורש  הרמפותמסמכים של המכרז, כולל את  את כל ה

 27ספר חדש שעומד במורשה, בית ספר נוסף שיעמוד ברובע הדר, אתה רואה 

 28  עיות, אמנם ועם הרבה ברחוב חד נתיבי    היהה שחוב העבודרת  א  נוקחשל

 29אי אפשר כרגע בתנאי קורונה למדוד, אבל אני מבטיח לך שאתה תראה  
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ל לשגרה  כשנחזור  הזשגם  הצומת  את  תראה  אתה  עומגמרי   1דת  את 

 2בולות אחרות לגמרי. המון התייחסות למרחב הציבורי ואנחנו משפצים בקי

 3בהם לשחק    ד מקומותוע  הדים שלנו יהילילדי שעכשיו גינות משחקים, כ

 4ה לאזור של הטניס שאנחנו מקדמים, בקיצור, רגע, עוד  בהם. עבוד ולבלות

 5ר  ת באזואנחנו רואים המון התעניינודבר שאולי הכי קריטי בנושא הזה,  

ס אנחנו  של  ושם  לו,  לקרוא  אוהב  שאני  כמו  סיטי  גלילות  סיטי,   6ינמה 

 7החלטה ינו את הארו  נ. אנח"ביג"ר להיתוצא  מתחילים לראות גם אוטוטו י

 8קי שהם הוציאו החלק התחתון, כרגע הם עובדים ההיתר החל  שהייתה ואת

 9ת כבר בתור. אנחנו נמצאים על הקניון עצמו, הרבה מאוד חברות שעומדו

 10פועלים כדי לממש את כל התנאים שם בין השאר השרף כדי  אנחנו איתם ו

ול לפועל.  לצאת  יוכל  הזה  אשהמתחם  לני  כן  להבטיח   11רמת   יבושתיכול 

לבנייון שבמהשר יהיה    ה למגורים,קביל  אזורי התעסוקה,    ח יתופגם   12של 

הי שעד  ולמרות  מובילה  עיר  להיות  תמשיך  השרון  מבחינת  ורמת   13ום 

כביכ של  של  המספרים  עיר    המטרז'ול  היינו  לא  ומסחר  תעסוקה   14של 

 15משל  ר לבעיקמשופעת באזורי תעסוקה, וידענו לתת המון השקעה לתושב  

 16ון בארץ בהשקעה פר  ו מקום ראשתיים, הייננה, שנ, לפני שךוינחבנושא של  

ואני חושב שזה   בחינוך  בדיו תושב  להגיד  עכשיו  יודע  לא  אני  פעם   17ק  עוד 

 18נחנו העלינו את ההשקעה מאז  ודע שאאני י  איפה אני נמצא בטבלה אבל

 19 גיד ל להאים בצמרת מהבחינה הזאת ואני יוכואנחנו שמחים שאנחנו נמצ

 20קה. אני תקרה התעסוקביל אליה  ה הזאת תקרה במייבנהלהם שגם שכל  

איכותית  מאוד  בעיר  יחיו  הם  לפחד,  צריכים  לא  שהם  להם  להגיד   21יכול 

 22נות ככה להגיד ההזדמ  לי את  ן בתושבים שלה, ותודה שנתתשמשקיעה המו

 23את זה. דיברת פה למשל גם על ביוב. אני חושב שתושבים רואים אני מדבר  

 24כזה  ק זה רחוב  למשל ביאלירואים  שסוף סוף    שב וניקוז, אני ח  על  ווקאד

 25שתמיד בחורף היה נהיה תעלות, אנחנו משקיעים בניקוז, אברבוך, אתה 

עו שאנחנו  ואנחנרואה  רחובות  רחובות,  מטפלברים  בבעו  האלה.  ים   26יות 

 27משקיעים המון במרחב הציבורי ואני אגיד לך עוד משפט אחד בהקשר הזה, 

 28חנו נורא ם כאילו אנה פעמיורי. הרבביהצ לנהל את המרחבגם דעת צריך ל

 29דבקים למספרים, כמה מטר זה, כמה מטר זה יש, בפועל זה גם מה אתה  נ
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מיי אתה  ואיך  שם.  סשם  כשבית  המקומות.  את  שם  כמוצר   1ו שבנינ  פר 

 2במורשה, בתוך בית הספר גם יש את האולם הספורט ואת מרכז הקהילתי  

י  אז  הספרייה,  מצ  על  חסית ואת  יחסית  פתאו  ם מצושטח  מייצאתה   3ר  ם 

 4ואתה נותן המון לקהילה, וניצול נכון של השטחים,    ד שימושים, הרבה מאו

 5שרון אחד שהוספנו בכניסה לרמת המייצר את התועלות האלה. כולה נתיב  

וראית שפקק שאנשים  משה סנמ  6ה לראשונים, פתאום פתח את התנועה 

 7  ו הוספנו ליכא  בחזרה הביתה.  יוםכל    שנים היו תקועים שם ארבעים דקות

נתיב  איזה   נשהוא  קטן,  אתה  אחד  ופתאום  השטח,  תוואי  של  נכון   8יצול 

ה  של  נכון  ניהול  ולכן  משמעותי  מאוד  שינוי  תמורה  רואה  נותן   9מרחבים, 

 10בים. אתה יכול לשאול עוד שאלה יש לך עוד משהו?  ת לתוששמעותימאוד מ

 11 תודה רבה. 

 12 

 13בחינה    התקיימה ועדת  29.9.20גרובר: ביום  בי  מר אהודעת ראש העירייה,   . 8

העיריילמנ שכ"ל  ערן  מר  לתפקיד ה,  מתאים  אותו  מצאה  הוועדה   14ורץ. 

 15 חוזה בכירים שכר מנכ"ל  100%וממליצה על בחירתו, אישורו בדרגה 

 16 

סעיף   רובר: בי גמר א לסוף,  עוברות  שאמרנו  כמו  לסדר  העירייה.    8הצעות  ראש   17הודעת 

בחו )תצא  בחינמיקיהת  29.9.2020  וםיבץ(  התקיימה  ועדת  למנכ"ל ה   18ה 

 19כם פה את המסמכים, גם של הוועדה. הוועדה הזאת ייה, העברנו להעיר

 20ל,  בכל התנאים של חוזר המנכ"  בוחנת את התקיימות תנאי הסף. עמידה

 21ורץ, מצאה שהוא עומד בכל התנאים, ואישרה את  נה את ערן שעדה בחהוו

 22ל  עשה כבר יכומל  ןחינה הזאת ערמהבייה  הכהונה שלו לתפקיד מנכ"ל העיר

לתפק הפנילהיכנס  משרד  כן יד,  גם  זה  נאשר,  שאנחנו  מאיתנו  ביקש   23ם 

 24שכר מנכ"ל ולמעשה זה  כירים  בחוזה    100%הוועדה המליצה לאשר לערן  

 25ומאז בצורה מלאה   100%כשיו לאישור, לתת לערן את  א פה עני מבימה שא

 26  בעניין הזה?   אלותהוא יכנס לתפקידו. ש

 27 ? וןירקטוריהד םע מה ות: ון גדרי מר

 28  ?להצביע על זה : למדן עידן עו"ד 

 29  תיכף אנחנו.   מר אבי גרובר: 
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הוא פסל את המי מר ירון גדות:  הפנים  היה  משרד  בגלל שלא  זה  לפני   1וריון  בדירקטנוי 

 2 מנכ"ל. חברה כלכלית רצית למנות את ערן.  

 3לום. משרד  ל כספא  שרד הפנים ל. מכלוםלא. לא. לא. משרד הפנים לא פסל   מר אבי גרובר: 

 4את ערן להיות מ"מ מנכ"ל העירייה,  אם אני מעוניין למנות  הפנים אמר ש

 5יה  מן שהוא מכהן כמנכ"ל העיריהוא הגביל את המינוי הזה לחודשיים, ובז

 6 ול לשמש כמנכ"ל החברה הכלכלית.  לא יכ הוא

 7 ועכשיו? גם לא יכול.   מר ירון גדות: 

 8ביום שלישי מתכנס חברה הכלכלית. נכון, ולכן  ה ל  כ"לכהן כמנ  קסייפן  ער מר אבי גרובר: 

 9ון החברה הכלכלית ואנחנו נראה משם את כל הצעדים שעושים  דירקטורי

 10 הלאה. 

 11 לית?  הוא סיים אבל בכלכ ר:א קלנמר גי

כן.   מר אבי גרובר:  מסיים  גם א  םההוא  לשמש  העירייה,  כמנכ"ל  שמכהן  מי  על   12וסרים 

 13 ת. לכליכמנכ"ל החברה הכ

 14 רייה, הוא מסיים להיות. שהוא מתחיל לקבל שכר בעי םובי מר גיא קלנר:

 15 מעוד לדעתי דקות ספורות.  מר אבי גרובר: 

 16 שלוש דקות.  מר גיא קלנר:

 17לכלית תופסק. כרגע לא יהיה לכמה ימים כחברה הנכ"ל ההוא כהונתו כמ בי גרובר: א מר

דיר כחבר  אותו  למנות  בשאיפה  תיכף  אנחנו   18ה בחבר  יוןקטורהאלה. 

כאו,  תהכלכלי אנחנו  נפז  מהר  שיותר  לחבמה  שגם  כדי  הכלכלית  על,   19רה 

 20  יהיה מנכ"ל. 

 21. קודם ממנים לחברה הכלכלית  למה לא  ?אבל למה לא עושים את זה הפוך מר ירון גדות: 

 22 משלנו.  יוצא  והוא

 23 זה לא עובד ככה.   גב' דברת וייזר: 

 24. מנכ"ל העירייה  אהושזה מאושר פה  שאה  ל נרקודם כל נמנה אותו. קודם כ מר אבי גרובר: 

 25לא, מלא. אחרי שהוא יהיה אז אנחנו נעשה את  מה שנקרא מ   מלא, מלא,

שכ שכרו,  אישור  בעד  מי  האלה.  הפעולות  של  כל  אחד,    100%ר   26לערן? 

 27אחד. אז זה יוצא אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, ש, פה  ם, שלושתיי

עשרה, אחד  עשר,  תשע,  שמונה,  עשתי  שבע,  עשרשם  שלוש   28בע  רא,  הרה, 

חמש   תודה  עשרה,  כןעשרה.  אני  להגיד    רבה.  הזה  הרגע  לנצל את   29רוצה 
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יגרמן,   פאר  לשירלי  כמנכ  לעתודה  כהונה  של  שנים  ארבע   1"לית  מעל 

 2פים ביחד, ואני רוצה מפה גם לאחל  ברים ימאוד דהעירייה, עשינו הרבה  

 3הדברים  כל  על רבה לה בריאות, אבל גם להגיד לה בראש ובראשונה תודה

 4זרה להוביל את הדברים,  ירלי לידי עו, אבל גם שד, כולנו עשינחיב  שינושע

 5אני    ואני רוצה להגיד לה מכאן באמת תודה רבה על כל מה שהיא עשתה.

זה  את  אומר  שאני  ה  בטוח  מאבשם  שמאוד  רבה  השרון  רמת  תושבי   6וד 

 7  מעריכים את העבודה שלה פה בכל השנים האלה.  

 8 דה.  לה מסיבת פרי תועש שר למותר, אפ יהיהכש : לב-מר רמי בר

 9מבחינתי בהחלט. עם עשרים אנשים בקפסולות כשמגיעים אחרי זה. אנחנו  : גרובר מר אבי

 10 נחכה. 

 11  שיהיה המוני וראוי.  מדן:עידן ל עו"ד 

 12  באמת, בכל זאת היא עשתה פה עבודה לעילא ולעילא.  : לב-י ברמר רמ

 13זה    כמובן. שנה טובה  הצועי המות גם את חברדתו  וסיףאפשר לה : גב' בת שבע אלקובי

 14 ו. כולנ

 15  אתם רוצים להגיד משהו?   מר אבי גרובר: 

 16 לא. כבר אמרנו.   : גב' בת שבע אלקובי

 17    ע הזה.גם ברגלי היה חשוב להגיד את זה  מר אבי גרובר: 

 18  חשבתי שנעשה מסיבת סיום עם תעודה שכולנו חתומים עליה.  : לב-מר רמי בר

 19  ה. להגיד לה תוד שרן אפבכל אופ : קוביאל עשב גב' בת

 20 בהצלחה לערן. כמו בכנסת.  : לב-רמר רמי ב

 21 תודה רבה.  ורץ:מר ערן ש

 22 

 23התקיימה ועדת   2029.9.20, ביום  רייה מר אבי גרוברלפי הודעת ראש העי             :החלטה

העירי למנכ"ל  שבחינה  ערן  מר  מצאה    ,ורץיה,   24מתאים   אותוהוועדה 

החבר  15  .לתפקיד פה  מועצי  הצביעו  בחירתו עבד  אחה  על  ההמלצה   25ד 

 26 .חוזה בכירים שכר מנכ"ל 100%בדרגה   ץרוש ןרע רמ לשרו ואישו

 27 

 28 דות המקצועיות הבאות: כיו"ר הווע ,רץמר ערן שו ,.אישור מינוי מנכ"ל העירייה9

 29  הוועדה:והרכב  הוועדה םש
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 1 ל ע  ונהמממהנדסת עיר,    גזבר, יועמ"ש,  -קצאת קרקעות ומבנים מנכ"לה .

 2  יהינכסי העיר

 3 עמ"ש, גזבר, ממ"ח רכש וי-ל"מנכ  -רכש ובלאי .

 4  מנכ"ל, יועמ"ש, גזבר, ממ"ח רכש -דותעבו .

 5 מנכ"ל, גזבר, ממ"ח רכב -רכב .

 6  רמנכ"ל, יועמ"ש, גזב - תמיכות .

 7  ש, גזברמנכ"ל, יועמ" - שלושה .

 8  מנכ"ל, יועמ"ש, גזבר - יועצים .

 9 משקיף ג ועדיצמנכ"ל, גזבר, מנהל מש"א, נ  -השתלמויות .

 10 עובדים ועד  יגצ מנכ"ל, גזבר, נ - הלוואות .

 11 (מנהל מש"א משקיף)מנכ"ל, יועמ"ש, גזבר    -  רואקטיביתהחזר הוצאות רט .

 12 מנכ"ל, יועמ"ש, גזבר - תרומות  .

מידע . גופים  העברת  יועכ"למנ  -ציבוריים  בין  מערכות מ"ש,  ,  אגף   13   מנהל 

 14  מידע

שירות . גזבר,  "ועמי  , למנכ"  -  משמעת/פיטורים/שירות/הארכת   15מנהל  )ש, 

 16 (קיפיםשמם ימש"א ונציג עובד

 17 יה י.עיר, ממונה על נכסי העיר26מ"ש, מהנדסת זבר, יוע מנכ"ל, ג - נכסים  .

 18  מנהל מש"א מנכ"ל, יועמ"ש, גזבר,  -אישור עבודות חוץ  .

 19מש"א   מנהל)דגן נציג ציבור יועמ"ש או גזבר,    מוטי ברמנכ"ל,    -  מכרזי כ"א .

 20  )םיונציג עובדים משקיפ

 21 )ונציג עובדים משקיפים"א שמל המנ)מנכ"ל, יועמ"ש, גזבר  - ועיםמשי .

 22 . םיסכנ 'א להנמ ,דקו מ להנמ ,ןוחטיב ףגא 'מ ,ש "מעוי ,ל"כנמ – תומלצמ .

 23 

 24 ו נדרשים למנות את עכשיו הוא מבין למה הוא נכנס.  עכשיו אנחנ מר אבי גרובר: 

 25 של כיף. עכשיו הייתה לך דקה  עד כן. מר גיא קלנר:

 26אשר אותו  ל  ועדות שבהם ערן יכהן שמבוקשעכשיו אני אגיד את רשימת הו ובר: בי גרא מר

 27 : כיו"ר הוועדות המקצועיות הבאות

 28  ,שלושהועדת    ,תמיכות  ,כבר  ,עבודות,  בלאירכש ו  ,קצאת קרקעות ומבניםה

ועדת  יועציםועדת   ועדת  השתלמויות,  ועדת  הלוואות,   29ות הוצא  החזר  , 
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וערטרואקטיבית ועדתותרומ  דת  ,  העב,  ציבורייםת  גופים  בין  מידע   1,  רת 

 2ארכת שירות, ועדת נכסים, ועדת אישור  ועדת משמעת, פיטורין, שירות ה

אדם,  תדועבו כוח  מכרזי  ועדת  שימועים    חוץ,  מצלמות.  ועדת   3מי  וועדת 

 4 בעד? חמישה עשר, תודה.  

 5 א.  קורצקי לא היה כאן יצ עו"ד מיכה בלום:

 6   רה.בע עשאז אר מר אבי גרובר: 

 7 

 8 ,וי מנכ"ל העירייהישור מינא  הצביעו פה אחד בעד  שנכחו  הצעומחברי ה  41            :החלטה

 9 ,ומבניםרקעות  קצאת קה  ועדת    :המקצועיות  תדוכיו"ר הווע  ,ורץמר ערן ש

ובלאי ועדת יועציםועדת    ,שלושהועדת    ,תמיכות  ,רכב  ,עבודות,  רכש   ,10 

ועדת  השתלמויות ועדת  וואותלה,  ועדת יביתטקאוות רטרהחזר הוצא  ,   ,11 

 12עת, פיטורין, ים, ועדת משמבין גופים ציבורי  , ועדת העברת מידעתרומות

 13עדת מכרזי ועדת אישור עבודות חוץ, ו  ,יםשירות הארכת שירות, ועדת נכס

 14, למעט יעקב קורצקי שלא נכח  ם, ועדת שימועים וועדת מצלמותכוח אד

 15 בחדר. 

 16 

 17 

 18רזים, כספים, מל"ח, הבאות: מכ  ותוועדב  יעצוות המקצורץ לערן שו  מינוי מר  . אישור10

למיגור ועדה  תחבורה,  אלימות  ביטחון,  והקצאות,  תמיכות  מקלטים,   ,19 

 20 ים בכירים דבעומכרזים ל

 21 

ש10סעיף   מר אבי גרובר:  ערן  מר  מינוי  אישור  הבאות:  .  בוועדות  המקצועי  לצוות   22ורץ 

 23 תוכמימקלטים, ת  ן ועדה למיגור אלימות,מכרזים, כספים, מל"ח, ביטחו

בכאוהקצ לעובדים  מכרזים  תחבורה,  אחד.  ות,  פה  בעד?  מי   24ארבע ירים, 

 25 עשרה. 

 26 

 27  , נכ"ל העירייהמינוי מ  עד אישורהצביעו פה אחד ב  וחנכה שצעומחברי ה    41             :החלטה

 28מכרזים, כספים, מל"ח,  לצוות המקצועי בוועדות הבאות:    , רץמר ערן שו

אלימות,  עו  , בטחון למיגור  והקצאכיתממקלטים,  דה  תחבורה,  ות   29ות, 
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 1 א נכח בחדר. למעט יעקב קורצקי של

 2 

 3 

שו.  11 ערן  מר  מינוי  העירייה  ,רץאישור  בצ  ,מנכ"ל  דירקטוריון    תווכחבר  של   4המקצועי 

 5 ימונים" "ר

 6 

 7כחבר בצוות המקצועי בקוורט    ,מנכ"ל העירייה  , ורץאישור מינוי מר ערן ש  מר אבי גרובר: 

 8מי בעד? פה אחד, ארבע  "רימונים",    ןיודירקטורשל חמישה המקצועיים ב 

 9 עשרה. 

 10 

 11  , ל העירייה"כ מנהצביעו פה אחד בעד אישור מינוי    ה שנכחוצעומחברי ה   41             :החלטה

שו ערן  דירכ  ,רץמר  של  המקצועי  בצוות  למעט  קחבר  "רימונים",   12טוריון 

 13 יעקב קורצקי שלא נכח בחדר. 

 14 

 15  :ת הספורטגוד ל אהכללית שהאסיפה יים בהרכב  אישור שינו.12

 16  .הרייוקף תפקידו כמנכ"ל העיורץ מתא. מינוי מר ערן ש

 17 ר מינץויון מגדרי, במקום מר יאיושו  מינוי הגב' פזית הק, יועצת לקידום מעמד האישה .ב

 18 

הספורט.  12סעיף   מר אבי גרובר:  אגודת  של  הכללית  האסיפה  בהרכב  שינויים  אישור   .19 

מר ש  מינוי  מתוקףערן  כ  ורץ  פע"ל  מנכתפקידו  עוד  באותו העירייה,   20ם, 

 21ינוי הגברת פזית הק יועצת ומ  הייריע  ידבועבחליף את שירלי  קוורט של מ

 22עבוד ום מר יאיר מינץ שהפסיק לקמב  לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי,

 23 עוד פעם ארבע עשרה פה אחד.  בעירייה. מי בעד? 

 24 ת.  פזי אבי אתה יכול להסביר מה זה. מינוי הגברת :איבל ינד רמ

עיר רובר: מר אבי ג יאירעובדת  הפ  ייה.  פרישה,  לגיל  הגיע  בעירמינץ  לעבוד  ויש  סיק   25ייה 

 26נציגי   השמיבגופים האלה חמישה חברי מועצה, חמישה עובדי עירייה וח

 27בין    ,העירייהט של עובדי  ו למנות לאותם באותה קוור ציבור, ולכן ביקשנ

 28י בתוך ת ייצוג נשהיוך להשאר בגלל שגם ערן מחליף החליף את שירלי וצרי

 29יימה עכשיו  את פזית. היא סחשוב לנו ופה בחרנו  יונים ולכן היה  הדירקטור
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 1אבל    ,ת אצלנודבעוקורס דירקטוריות שהיא עשתה אצלנו. פזית אנחנו היא  

 2גם באגודת הספורט תדע לעזור    לנו דברים ואני בטוח שהיאבאמת עושה אצ

 3ות הזאת  הזאת. בהזדמנת  ספוואני שמח לצרף אותה. רביד פה. אז זה הת

 4 .  הז נו אתגם סידר

 5 

 6ביעו פה אחד בעד אישור שינויים בהרכב האסיפה הצ  חוה שנכמועצחברי ה  14            :החלטה

 7 :רטופהסהכללית של אגודת 

 8 . יהתוקף תפקידו כמנכ"ל העיריורץ ממינוי מר ערן ש .א

 9 ר יאיר מינץ. מ וםק, במפזית הק יועצת לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי 'גבמינוי ה .ב

 10 . קי שלא נכח בחדרלמעט יעקב קורצ

 11 

 12 

 13 דיון  – 2020לשנת  I דוח מחצית  13

 14 

 15   .ייד. ג2020לשנת , דוח מחצית ראשון 13סעיף  מר אבי גרובר: 

 16 וועדת כספים לא? שהיה בזה מה  גב' דברת וייזר: 

 17ון  גירעבים  הסתירבעון השני שה  לש  ח"ודה  כן. ועדת הכספים מדברים על מר גידי טביב: 

 18וצאה טובה יותר.  יל שנה שעברה, התביחס לרבעון מקב  של מיליון וחצי. 

בגירעון של  סיימ  אז  19מש"ח. בדרך כלל הרבעון השני הוא רבעון כבד    5נו 

היאצהומבחינת   הקורונה  בגלל  השנה  הוצאות ות.  לנו  היו  לא  לנו,   20  ה 

וכו'. זה חלק  משמעותיות של אירועי יום העצמאות   21  בות מהסים, אירועי 

מציגים    לכך גירעושאנחנו  אמנם  יותר  ,ןתוצאה  תוצאה   22טובה   אבל 

המקב בשמהרבעון  שעברהיל  כלולות    .נה  הזה  החציון  שבתוך  לציין   23יש 

ע מהממשלה  שקיבלנו  על    רבוההכנסות  שולמה  ארנונה   24ידי  העסקים. 

מרץ, בחודשים  ומאי.    הממשלה,  שיהיה  אפריל  מה  ואילך  לגבי   25היום 

ה של  הזאת  העשנה  ארנובנקודה  החל  הממשלה  מתווה  סקים,  על   26ליטה 

העסקים  שו לפיו  והבינוניים  נה.  נרשמים    ם ובעצהקטנים  העסקים   27כל 

 28צעות  מאב  באתר של משרד הכלכלה והתעשייה, בודק את הנתונים שבהם

 29ם הטבות שבין היתר מחזוריות שלהם. ומעניק להמס הכנסה על שינוי ב
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אומרת  מש זאת  לנו  הארנונה  את  עבורם   1רשימות ל  נקבנו  שאנחלם 

 2ה  ם את הכסף מהממשלה, בשונה ממ בל עבוראת מי לפטור, ונקהממשלה  מ

לפטור, שהי שזכאים  העסקים  מאפייני  מי  לנו  שאמרו  הראשון  בגל   3ה 

זכאים   הארנונממשהולמעשה  את  עבורם  תשלם  בניכוי שלה  אלינו   4ה 

 5  אלות שאתם זוכרים. אם יש למישהו שצמית ארבעה אחוז כמו  השתתפות ע

 6 ה.  בקשב וןעבהר על

 7 על המחצית.  ר: מר אבי גרוב

 8  מחצית נכון.   גידי טביב:  רמ

 9אני רציתי לשאול לגבי בעלי שכר הגבוה, משהו פה מאוד לא מסתדר  : אלקובי י'צאגב' ב

 10 פה.   ר ממנהלי האגפים פה. משהונית מנהל תיכון מקבלת יותגס. לי

 11גיד  אקבל, רגע, אני  א מוו הכאילהרבה פעמים זה עובד שיוצא לפנסיה אז   מר אבי גרובר: 

 12  לך. 

 13 ת ממנהל אגף החינוך?  פחובל אבל עדיין, מנהל מק : לקוביא י'צאגב' ב

 14  הסכם ישן או הסכם חדש.  עידן למדן:  עו"ד 

 15 ן?  סגנית מנהלת בתיכו : אלקובי י'צאבגב' 

 16  זה וותק והסכמים. זה הכל.  עידן למדן:  עו"ד 

 17 זה משמעותי.  : אלקובי י'צאגב' ב

 18 ושה. מויות היא עדירוג. השתל : לב-רב מיר מר

 19 ?את רואה את המספר של תוספת השכר  ,שלפת שכר  פה תוס  רואה שיש  את מר אבי גרובר: 

 20אני לא  לא משהו שהוא קבוע. נכון.    זהאז זה משהו שהוא לדעתי חד פעמי.  

 21 חושב שזה קבוע.  

 22. יש  ע על ידנובנק  ולא  שכר של מנהלים וסגנים נקבע על ידי משרד החינוך  :לאוי דליה 'בג

 23 גמל.  להם קופות 

 24 א שומעים דליה. ל :למדן עידן עו"ד 

 25 ? אלותיש עוד ש יב: ר גידי טבמ

 26  רוני.  מר אבי גרובר: 

על   :  מר רוני בלקין עברתי  אני  בוו  חוהדא.  גידי  עם  והייתעדת הכספ הזה  די  ים  ישיבה   27ה 

לעניין,   הערות  יש  עליהם.  נעבור  אולי  מהדברים  חלק   28 יאנ  אחד,ארוכה. 

 29  וגלים ם שאנחנו יותר מסה אז אנחנו מביני…בתקופת הקורונ  חושב בטח
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 1ני ואז ככה אנחנו מצמצמים את הפער, לעניין ראות דוח רבעויום ל 60תוך 

 2נחנו נצטרך לשבת  א  2021דברים, ראשית תקציב    מההזה בתוך ..עבודה. כ

 3  קווה דים עליו, מובר או באמצע אוקטובר, צריך לראות שעובבסוף אוקט

 4  שהתחילו מה שענה   הבאה. הבנתי כבר  ם האחרונים בשנהבזמני  פשראשי

ר בישיבלי  העיר  ..עבאש  הקודמת  כל  ה  תהליך  זה  המקצועי,  לצוות   5ודה 

 6  .ההזהשאר הוא צריך לעבור את הגלגל 

 7  מוע מה אתה אומר.  צלחתי לשאני לא ה מר אבי גרובר: 

 8 2021ה תקציב  של העבוד  ךהלית התאני אומר שצריך לעבוד, להמשיך א :  מר רוני בלקין

 9הראשון ת לי כבר שהחלק  הזה. הסבר  עם התקציבשנה הבאה  היכנס בול

ה מול  נראה אל  הזה.  התהליך  את  להמשיך  וצריך  החל  המקצועי   10צוות 

 11  קשה   ה עיגפהארנונה שחששנו מהפיגורים בארנונה או בכלל    שאכאילו נו

 12הסביר    ידים שגום לדבריאנחנו נלך פתא  .צעקתהכ  אלבעקבות הקורונה  

 13ח של רבעון  דו  ה אותם יותר טוב,יותר טוב, או נראנו נצטרך לראות  שאנח

 14פלנו לחציון הזה מכיל רק חצי מתקופת הקורונה. יש כי אנחנו בעצם נהבא  

את  ריעה  שאר  ,לנו שהיו  ,הז  מכיר  בקשות  למספר  רקע   מחויבות   15על 

ל בקשות  כ הקורונה.  ודחינו  אחד  כבנק  שכולם  בארנונה   16  ון דלדי  הנחות 

 17 הם. כי רבעון  ב

הברבע עידן למדן:  עו"ד  ניזו  הייריעהזה  ון  שהעקה  פחות  מבגלל   18לכתחילה ירייה 

 19  מלכתחילה.  הממשלה 

הממשל :  מר רוני בלקין אחוז  ושישה  תשעים  גובים.  שאנחנו  ממה  יותר תנה  יותר  זה   20נה 

צריכיה  יבגהמאחוזי   אנחנו  לכן  את שלנו.  באמת  הבא  ברבעון  לראות   21ם 

והההשווא השני    השפעה  והדבר  בכלל,  שהיו הנחאמיתית  בארנונה   22  ות 

קו בתקופת  אותם,הנחות  דחינו  שילפ  רונה  קריטריונים  לעניין  י   23תאימו 

 24 ינואה. נטפל בזה אני מקווה שבקרוב. ישנו דבר אחרון להתייחס אליו  הז

הסי וזה  אותו  להגיד  שהציחייב  הגופים  שני  בעצם  פגיעה פור  לנו   25גו 

של בתקציב  זתקציבית  אהם  ניסינו  ודגה  ומגוונים.  הספורט   26להסתכל ת 

 27מצד דה בהכנסות, גם  יריא נובעת, גם מצד  כל הפגיעה ממה היבעצם על  

 28ות, וצריך לראות איך מטפלים בזה אנחנו עומדים בזה דרך  עלייה בהוצא

 29השאיר את הבעיה בחציון  מה שנראה עד סוף החציון ול  וםיניממה  תניחבמ
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 1עצה או כעירייה, לקבל נצטרך כמו  חנושאנ  הלאה. אבל מכל מקום מה  הבא

 2ודה שלושה מש"ח  שלושה לשלושה נק  תקציביות בין  תומרזה  לע  החלטה

 3שה. מתוך השנה שיצטרכו לזוז  שתיים נקודה חמיאחד, וזה משהו …צד מ

 4ם איך כי היה עוד כשני מש"ח שה  .תזאבין תקציבים כדי לאזן את הבעיה ה

 5ם נצליח  אני אראה אהשני ו   ןציות החתנו לי לעשות א  אמר מנכ"ל מגוונים, 

 6לגבי מרכזי  ם  ל הדבר הזה שאנשיכמה החלטות עגם  יש  לצמצם את הפער.  

 7את ההשקעה. עכשיו בתקופה   י, כי אלה עושים, שרונית והקנטרהספורט

 8שה את זה תוך כדי שהמקום ענא  ..אבל כשנצא ממנה או נהיה אחריה, ל

 9 כסף.  הזה יכול לפעול ולא לבזבז 

אנחנ  זא : רוברמר אבי ג בעוד  למעשה  היום  במשפט,  פה  לך  אגיד  לפני אני  מדברים   10ו 

 11ומרת גם את  עיפים האלה, זאת אס. סיכמנו את כל הישיבה. הקשבתי לךה

של  אגודת   שורה  יש  וגם  ברווחה,  תוספת  גם  זה  אבל  ומגוונים   12הספורט 

 13דוק מולכם לוקחים את הכסף, ואני אב  ם כאלה, וגם אל מול מאיפהיפעיס

 14וע הבא,  ברור לי שזה לא יגיע לשב  דת כספים. זהנס לוועכלהתפשר  מתי א

שבבישיבה   המניין  מן  כשאנחנו  שלא  הבא,  דרוע  לטובת  לכנס   15וח  וצים 

 16פיק תוך שבוע גם להציג לכם, גם לדון איתכם. אני מקווה הביקורת, לא נס

 17ישיבה ילת נובמבר, אולי נעשה שם  לעוד שבועיים לישיבה של תח  יקשנספ

 18  שגם. 

 19 אצלי ביומן אין ישיבה בתחילת נובמבר.   :  בלקיןני רו רמ

ראשון, מר אבי גרובר:  יום  החוד  בגדול  של  איתי.הראשון  אתה  פה.  אתה  ראשון   ש   20יום 

 21  ל החודש. אז זה יוצא הראשון בנובמבר. יכול להיות שאנחנו, הראשון ש

 22ו איזה שתיים  ות של הישיבות עכשיו שיהיל להיות שלאור האינטנסיביוכי

 23נבקש לדחות  לים עם הכספים אז אולי ות שעל מנת שנשכול להייאז וף, רצ

 24 היה בשיא הסגר. , אבל זה לא. שנה לשמיני בנובמבראת ז

 25 שנה קדימה. ביומנים.   י שריב: צח ד"ר

 26 אצלך מופיע?  .דקגם אצלי לא מופיע. אתה צו עידן למדן: עו"ד 

 27 ש לנו ישיבה. י ש, החודברמת העיקרון כל יום ראשון הראשון של  ר: מר אבי גרוב

 28 צודק.   עידן למדן: עו"ד 

 29 חרת, או משהו דרמטי. אהיא הודעה צאת איזה ש כן יו אלא אם בר: י גרומר אב
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 1 באמת זה לא מופיע.  עידן למדן:  "דעו

הראש מר אבי גרובר:  היום  זה  העיקרון  ישי   ,וןברמת  יש  חודש  כל  של  אז  בהראשון   2ה. 

 3ם אדבר איתכם לפני שאני  גני  ן. אתשריינו לכם את יום הראשון, הראשו

 4ל  מתואמים עים. נראה שאנחנו  ף איתכם כמה מילזה. אני יחלי  מפיץ את

ואז בקואליציה  הזה  ואחרי  הנושא  כספים  ועדת  את  את    נכנס  גם   5זה 

 6   ? ושההמליאה לאשר את אותן …ירון רצית להגיד מ

קו מר ירון גדות:  כלכן.  הקודמת    דם  הבוחן  בישיבה  מאזן  את  חשלושהבאת   7דשים  וה 

 8רך לקיים  ן ואמרת שאין צום ושאלתי למה לא מקיימים עליו דיוראשוני

 9שה חודשים דרך אגב, היה  אנחנו חודש אחרי עם תקציב שיון ואם  עליו די

ספטמבר  ,אז  רבכלהיות    צריך של  אנחנו  ,בישיבה  אמור  זה   10ים אור  כי 

 11   ם על התקציב.שלושה חודשי ?א. מה בסוף  שלושה חודשים אחרי, אז

 12יום לאחר    60גזבר יגיש בתוך  כמו שאני קורא אותו אומר שאת ה  213סעיף   גרובר:  יבא מר

 13העיר,   עון לראש המועצה, למועצתדין וחשבון לגבי אותו רב  עון,  כל רבתום  

צריך   רק  גופים,  של  שורה  לעוד  הכספים,  מחצית  יגלהלוועדת  אותו.   14ש 

באמ סעושנתית  יותר.  קצת  זה  צריכים   15  ך ורעת  הייריעהקובע    216יף  ת 

 16דוחות  גזבר יחתמו על התיים ר' העירייה והדוחות כספיים שנתיים וחצי שנ

 17את חצי שנתי ושנתי נדון  נו בוועדת הכספים ובמועצה. אז  ם ידוהכספיים וה

 18   בעוני ראשון ושלישי אני רק מגיש את זה למועצה.ואת הר

 19עצמו יש שם    י הדוחבלג  דמת.יות בישיבה הקויה צריך להזה עדיין ה  .יירוא מר ירון גדות: 

 20נה של  את בעצם את ההקטסעיף של אירועים ופעילויות שאני לא ראיתי  

 21 נו את אירועי יום העצמאות  יטלההוצאות, ב

 22    ?איפה אתה רואה פה בר: י גרומר אב

 23 .  שהיו פה את הביטול של האירועים םאיאני שואל לגבי הדוח הזה איך רו מר ירון גדות: 

של   ישל  דובג מר אבי גרובר:  לי שזה חלק מהפעולות הכלליות, הסעיפים  נראה   24פעולות, 

 25בכלליות. בסעיף של אתה    זה  בותהתר  ?הכלליות  זה בתוך  ?. נכוןהתרבות

 26  .  10מתוך  4בעמוד 

 27 כן. יש שם ירידה.   מר ירון גדות: 

 28  יפים שעלו.  גם היו סעהכול כי  ירידה מסוימת, לא ישפעולות כלליות.  מר אבי גרובר: 

 29 בתוך התחום הזה.   ות: דגן רוי מר
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 1  צמו.  הוא בפני ע סעיף ספר התקציב שכל  אין פה זה לא מסודר כמו מר אבי גרובר: 

 2 יפים ביחד.  ברור. כמה סע מר ירון גדות: 

 3שאר הסעיפים   לכ,  כל מה שהוא לא חינוך, ורווחה. שהם מופיעים אחר כך מר אבי גרובר: 

פה   כללמופיעים  ופעולות  שכר  סעיפי    זאתת.  ויכהוצאות  כל   4אומרת 

עם   יחד  ניקיון,  עם  יחד  גינון,  עם  יחד  סעיפיהתרבות  כאלה   5  ם הרבה 

את אז  אמומופיעים.  שהיה  רואה  היחסי  ה  החלק  להיות  בתוך ר   6שזה 

 7מש"ח אז זה לא הגיע    61.7מש"ח ובפועל הביצוע היה    62.9  התקציב הוא

 8 בתרבות למשל.   דבר אבל זה לא סך הירידה ותאול

 9  . אתה רואה שזה בערך חצי.  16עמוד  82שורה  : זיו פרופ' נטע

א  להשא מר ירון גדות:  ההבת   יפהאחרונה.  את  יש  עקציב  הנוספת  אוטובוסים  וצאה   10ל 

 11 ובוסים בסופי שבוע. בשבת? אוט

 12  הוצאה נוספת?   מר אבי גרובר: 

 13 .  . לא היה2020זה לא היה. ו הז 2019הרי ב מר ירון גדות: 

 14  אלה.  הש י אתלא הבנת מר אבי גרובר: 

גודל  מר ירון גדות:   15ף ₪ שנתי.  שבע מאות אלשל    הכנסנו אוטובוסים בסופי שבוע. סדר 

של  ה ראשצי שנח איזה    2020ונה  להיות  להוצאות.  צריכה   16שהיא תוספת 

 17 לעומת שנה לפני כן. לדבר הזה 

 18  בע מאות. מו אישרת שצעב תקציה רפסב מר אבי גרובר: 

 19 על.  אני מדבר בפו ן גדות: ירומר 

 20  בוצע. קודם כל ה  מ  אז לא צריך להוסיף שום תוספת. זה מראה לך תמונה בי גרובר: א מר

 21התקופה. גם ת"א, המיזם עצמו נסגר    לא עבד כל  "ש"בסופ  םיענ"  טקייורפ

 22עיים, שלושה מרגע שהוכרז הסגר  הרבה מאוד שבועות. למשל עכשיו, שבול

 23משך כמה  בור  ה סגהמיזם היע בלילה. אין מקומות וכל  וסלנלמעשה אסור  

 24נחנו  שבועות. גם בסגר הראשון במשך כמעט חודשיים זה לא פעל. ולכן א

לשבעבדא  ל נגיע  הזה,    יוק  וחמש  מיני  אמאות  כל  שם  שהיו  יודע  כן   25ני 

 26לדעתי בדיוק בחלק היחסי של    דרנם שעשינו בקווים אז אנחנו לא  עדכוני

 27  אבל ם או לא, ייתקכמה שבתות זה ה

 28 כמה עלה.   ה.ז ךומת כמה דות: מר ירון ג

הכספים   מר אבי גרובר:  בתוך  פה  מוצג  לא  זה  היום.  בדיון  פעלא  סעיעוד  פעולות  ם,   29ף 
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 1ש איזה שהוא  ן חלוקה. יש איזה שהוא בעמוד של. איכלליות כולל את כ

 2  ינא  ני לא יודע להגיד לך פה בדיוק, אתה רוצה כרטסת פירוט מסוים אבל א

 3 ק.  ויבד יצא יד לך כמהיכול אחרי זה לבדוק ולהג

 4 יישאר הרבה עודף.   ד"ר צחי שריב: 

 5 שבוע.  שבוע, לא באמצע  י באמצעה כל מינה. גם הי לא יודע אם הרב מר אבי גרובר: 

 6 והשנה נגמרת. רצינו ורצינו  ד"ר צחי שריב: 

 7 

לשנת  14 לתמיכות  בנוגע  לתמיכות  משנה  ועדת  המלצות  אישור  הגדלת  נב,  2020.   8וסף 

 9 ₪  30,000בסך  SOS התמיכה לעמותות

 10 

 11פה אני  ו  2020ת לשנת  אישור המלצות ועדת משנה לתמיכות בנוגע לתמיכו מר אבי גרובר: 

 12ירות הם נותנים לנו ש  SOSעם עמותת  עניין  י מכם היום. יש לנו  ביקשת

בנושא   טיפולים  חשוב  מיני  כל  מיני.  כל  עושים  חיים,  בבעלי  הטיפול   13של 

 14היה מאה  רה זה  בעה שו שנאלי, אנחנים. גם הנושא הזה הם פנו  יחי  בבעל

 15ה  רים שהסכום הזושים. הם אומחמישים, קיצצנו את זה השנה למאה של

 16לכם נכון, זה הופץ אליכם. מה הפצנו  ר בהערכה שלהם היה והולך להיגמ

 17 שהעבירו היום הופץ.  

 18 הופץ הבקשה. לא הופץ החומר.   עידן למדן: עו"ד 

 19 נטע ביקשה קצת חומר.   : בישרד"ר צחי 

 20עיל י פשוט לא מכירה אותם. בפייסבוק שלהם. פעם אחרונה שהוא היה פנא  זיו:ופ' נטע רפ

 21  תהיתי.   אז 2017זה ב

 22 הם מוכרים.  SOS. לא :אלקובי י'צאב' גב

 23  רמת שרון?  SOS פרופ' נטע זיו: 

 24 רמת שרון.  SOSאין  :אלקובי י'צאגב' ב

 25  רמת שרון.  SOSמבקשים שהם  מהזה  פרופ' נטע זיו: 

 26 רמת שרון.  SOSגם יש  לד: מר רביד פ

 27רוני שלום הוא עובדים מול    ני יודע שגם רוני. אנחנוא  SOSיש חבר'ה של   מר אבי גרובר: 

 28  ל. המנכ"

 29 הכללי.  SOSאני מכירה  :אלקובי י'צאבגב' 
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 1החי פעם בשבוע.   םולן יש להם אימוץ פה בע רמת השרו  SOSלא הכללי, זה   פרופ' נטע זיו: 

  2 

ב ינא  :וביאלק  י'צאגב'  ומסרסים.כולי  לחתולים  לווטרינר.  שירות  לך  להגיד  יראו   ה   3אם 

 4 יודעת.  אותם ויטפלו. זה אניבואו וייקחו חתולים עזובים הם י

 5 שנה מה הם עושים עם זה.  ם אלף ₪ במאה שמוני פרופ' נטע זיו: 

 6 ן. מזה הם עושים פה עבודה חבל על מר יעקב קורצקי:

 7 כה.  לא עובד כזה  יעקב פרופ' נטע זיו: 

 8שיהיה ת זה. אני בכלל חושב שהגיע הזמן  תשאלי את הגזבר אני יודע א  עקב קורצקי:י  מר

 9 לנו. 

 10 ד באופן עקרוני.  בע אני פרופ' נטע זיו: 

 11 כלביה מסודרת ברמת השרון.   :מר יעקב קורצקי

אנחנ מר אבי גרובר:  עכשיו  לכם  העברנו  בשעה  כל  מאו  היום  על  פעם  עוד  לדון   12ורים 

 13ם עכשיו  נה, אמורים לדון על הכול. העברנו לכש מה  ועדתול של  הפרוטוק

 14ני מניח ושא הזה. עוד פעם, אשלהם אלי, בנאז מי שרוצה קטע קטן הפנייה  

 15ם לא סתם נותנים להם כסף. אבל  נית. הל חשבועי בודק כשהדרג המקצו

 16דים איתם בשיטה הזאת  בוע  אני ביקשתי מערן שיבדוק למה אנחנו בדיוק

 17אלפי   ם לנו שירות כמו שנותנים לנו אלףתניום נול ה תמיכות. סך הכשל ה

יש כאלה  ודברים  הדברות  ש  הבדלות,  אנשים  פלנו  שירות.  לנו   18ה נותנים 

ה דרך  לעבוד  הזאבחרנו  אניעמותה  מקבלים  חושב    ת,  אנחנו  הכול   19שסך 

 20מערן באמת   יתקשפידבק מאוד חיובי מהשטח על העבודה שלהם ולכן בי

 21ות, או שאפשר לקחת אותם  מיכתה כם ככבים לעבוד איתלבדוק האם חיי

 22רת אנחנו יה כזאת שאומספק שלנו, או משהו. אבל כשיש אלי פניכסוג של 

 23יב ועוד פעם, ת התקצכבר א  ו מסיימיםם שאנחנו עושים אנחנעל הטיפולי

ע בוצעה  שבאמת  בודקים  החשבוניות,  את  בודקים  המקצוע   24 ה דבוגורמי 

 25שה חודשים בלי שלו  משךיר בלהשאיר את הע  והכל, אני לא הייתי רוצה

 26 כי   לתת את השירות הזה

כנג ד"ר צחי שריב:  לא  זה  לתמיכות  חשבונית,  חשבוניוד  איזה  יודע  בודקיא  הם   27ם. ת 

לעמותה   נותנים  הפעילותתמיכות  את  עושה  והיא  לא    כסף  אתה   28שלה. 

 29נותן להם כסף. זה לא    . ועשעל הארוחות שהם    "בית חם "מקבל חשבונית מ
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 1 וניות. חשב

חשבוניות בר: גרו אבימר  לא  זה  מה  ומבקש.  בא  את    אני  בדיוק  מולם  נבדוק  כן   2אנחנו 

 3 שהם עשו.  העבודה 

 4 פות.  ה שקיאבי ז ,םיבי יח םה עקב קורצקי:י מר

 5ודה שהם עשו, אני לא הייתי רוצה להשאיר את העיר  וק את העבאנחנו נבד מר אבי גרובר: 

 6שעשה    אחררות  י חיים. היה איזה שהוא שילעשב במשך שלושה חודשים  

 7ם לוקחים ומטפלים בה, צריך  טנו לעבוד איתם. חיה פצועה האת זה. והחל

 8פלים ם האלה הם מטים, כל הדברי, סירוסעיקוריםהזה.  לשלם על הדבר  

 9במשך חודשים בלי מענה    תי רוצה להשאיר את העירבנושא הזה. לא היי

 10בה  והר  לטפל בהרבה מאוד בעלי חיים  יךבנושא הזה ואז אחר כך הייתי צר

 11ם, החיות ממשיכות  וצאה מזה שאותם שלושה חודשייות היו סובלות כתח

 12רגע אין לי מענה  צריכות טיפול. אני כלהיפגע והן    לחיות, להסתובב, לצערנו

 13ותה הזאת באמת. מדובר על סדר גודל של עשרים  עמשהוף. אני חושב בשל

 14, סביראני חושב שזה משהו יחסית    ,וסאחוז על התקציב שלהם, פלוס מינ

תאשרונא שאתם  אשמח  ב  י  גם  את  להביא  נצטרך  אישור  אנחנו   15אותו 

 16 תמיכות, ל שזה דיון על ועדת  יו כאילו בגלתקציבי. הרי אנחנו מאשרים עכש

 17 אחר כך זה יבוא לועדת תמיכות. יף התקציבי. מאשרים את סע מר גידי טביב: 

 18את זה    מאשרים  שיוו עכאני חושב שאנחנהזה שלנו.    ךתולא. עוד פעם, זה ב מר אבי גרובר: 

 19 גם וגם עכשיו.   כתמיכה ונביא אתה רוצה לאשר

 20  כן.  מר גידי טביב: 

תלונושמקל  חבר'ה : לב-ברמר רמי  יש  ביטים,  התושבים  של  את  ת  ששומעים  חי   21שידור 

 22ו למה זה קורה כי יש יותר מידי תלונות בשידור חי  השידור כפול. אז תבדק

 23   עים כפולים. תבדקו את זה.משנ שאנחנו

 24ול המלא של ועדת המשנה. צחי אתה יושב  בואו קודם כל נתייחס לפרוטוק גרובר:  יבא מר

 25 צה.  הראש אתה רו

 26 ו עם אלה.  כן. אבל גמרנ שריב:  ד"ר צחי

יגיד כמה    SOSקר זה הפרוטוקול,  ר אל. העיבסוף נחזו מר אבי גרובר:  גידי   27אחר כך גם 

 28 מילים. 

יעקב,  מועצת העיר  של צאותאז ועדת המשנה לתמיכות והק ב: ד"ר צחי שרי את   29כוללת 
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 1רציתי להגיד י ואני. לפני שנצלול להמלצות  'צאמיכאל, נטע, רוני, בדברת,  

 2המלצות   כות שתוקצבו. עלשונה שישבנו על התמישעברנו על זה פעם רא

 3של הדרג המקצועי, ועלו כל מיני נושאים שגרמו לנו לחשוב שאולי לקראת 

 4גיד בקצרה, ריונים אז אני רק אריטהק  להבאה אנחנו נעשה רענון ש  השנ

של    שחשבנו מנכ"ל  חוזר  ידי  על  שמותרות  קטגוריות  עוד   5משרד  לכלול 

 6ות בהם  ת שאין לנו תמיכריאות, מדע, קטגוריוכמו חינוך, אמנות, בהפנים,  

את  ה יש  מקרים  בהרבה  לנו  יש  חדשות.  עמותות  של  כניסה  לעודד   7יום, 

usual suspects8לחדד את ,  רענן את זה קצתם לשני  אותן עמותות שמגישות 

הפיקוח מקבלים    נהלי  אנחנו  איך  התמיכות.  מקבלי  על  העירייה   9של 

ומוודאדי הולםווחים  שירות  שניתן  בתמורה  ים  העיר   10לתמיכה    לתושבי 

 11הסוגיה שעלתה ואתם תראו תיכף האם אפשר לתת גם בחון את  שלנו, ל

קר של  הקצאה  וגם  וזה  קעתמיכה  שאסור  ידענו  היום   12ר  יוצ  שעד 

אז אנחנו קבעונפליקטים בחלק מהמקק יותר מדיון רים  דיון  כבר  לנו   13נו 

הא הדברים  על  לשבת  ביאחד,  ולדון  להצלה.  שנרצה  ומה  נביא  נינו,   14יע 

 15מת הכותרת. מה שעשינו השנה זה  רק זה ברבהמשך. אז אני    למועצת העיר

אותם   ירשנו  שבעצם  הקריטריונים  סמך  והדרג   דעועל  קודמת   16ממועצה 

 17ל זה שוב וכמעט בכל  ואנחנו רק עברנו עאת הבקשות לפי זה    בדקעי  והמקצ

שלהם, ההמלצות  את  אישרנו  היו    המקרים  ושם  ניופה  אז  לנו   18אנסים. 

למש ב סיוע  של  אנקטגוריה  במצוקה,  תומכפחות  לתת  חנו  בהמלצה   19ים 

 20ואחד    ם ישעלפעמונים אחד עשר אלף ₪, את ההמלצה לתת לחסדי תקווה ת

 21ה לא הגישה את כל ברת התשלום העמותעשה  יווןאלף ₪  עם הערה שמכ

בהעברת   זה  את  להתנות  אז  שלה  בבקשה  הדרושים   22כל  המסמכים 

ה יאהמסמכים  לא  ובדיקתם  השנה.  חסרים  מסוף   23  " חם בית  "וחר 

 24ומשלמת שכירות שם. גם פה אנחנו ממליצים    ה עירוני שמשתמשת במבנ

 25 מותההשרון זאת עת  ו ראומ₪,    ףלא  לאשר את התמיכה של מאה ואחד

עשתמשמ בנכס  הגלשת  מול  ויצמן  בשדרות  היא  ירוני  העירונית,   26ריה 

 27יבלה אותו בהקצאה. רות וגם לא קמחזיקה בנכס אבל אין לה חוזה שכי

 28תנה בכך שהם יחתמו על הסכם  נחנו ממליצים לתת את התמיכה אבל מואו

 29 לשנה זו וישלמו דמי שכירות. שכירות 



 04-8666313חברת איגמי,                                                                                                                                                    

 18.10.20מישיבת  מליאה  מן  המניין  מיום     21פרטיכל מס' 

 

50 
 

 1   ת.ורכיכמה דמי ש   :דלפ דיבר רמ

 2ים. יש הסכם שמונח להגיע להסדר עם מנהל הנכס  הם צריכים  יודע,  אני לא : יברחי שד"ר צ

 3 והם לא חתמו עליו עד כה. 

 4 ה.  תנים להם את ההקצאמ  אל ונחנא .ומתח אלש המ כ ויה קי:ב קורצמר יעק

 5 כל מי  ד"ר צחי שריב: 

 6 ? כל מי שלא יחתום לא יקבל ורצקי:מר יעקב ק

 7נו לא סביר ל  עצה תצביע על זה אבל נראהומה  כףי. תעתנולא יכול להיות לד ד"ר צחי שריב: 

ל הוא  עירוני  בנכס  שמחזיק  מוכן  שמי  לא  הוא  בהקצאה,  אותו  קיבל   8א 

שכי חוזה  על  לא  לחתום  הוא  לא  רות,  כלום,  עליו  לא  משלם   9שכירות, 

 10 ארנונה. 

 11הוא רק נותן שירות. נותן שירות והפחד שלו שבשנה הבאה יגידו,  : מר יעקב קורצקי

עחתמ  הנה הסורכיש  לת  את  תקבל  לא  הבאה  שנה  בשביל ת  הזה   12כום 

את   נותן  להחזיר  הכול  סך  שלנו  זה.  הזאת  ובהחלטה  שנים  המון   13שירות 

 14  זק. שות להם רק נאנחנו יכולים לע

 15גיד שהוא יקבל את השטח בהקצאה.  צד השני של המטבע זה שהוא יקבל נה :  מר רוני בלקין

 16   יכה.ז מאותו רגע הוא לא יכול לקבל תמא

 17  רוני. עשות, לסדר את זה לכן אנחנו רוצים ל :קורצקי קביע רמ

 18 אז אי אפשר להגיד עולם כמנהגו ינהג,  :  מר רוני בלקין

 19תיתן לו תמיכה. אין לו  הקצאה ואל  יה, תן לו  אה אין בעתן לו הקצ י: מר יעקב קורצק

 20  יה. בע

 21 סביב ההקצאה עם המקום יכול להקצות.   :  מר רוני בלקין

 22 תמיכה.  תמיכה. אישרנו לתת לו  קשיבא הו : יברחי שד"ר צ

 23צאה. אם היה הקצאה, אז הוא לא היה מבקש מכיוון שאין לו הק מר יעקב קורצקי: 

 24 תמיכה.   מאיתנו בכלל

 25 קשור. זה לא  נטע זיו: פ' פרו

 26  כירות. מזה זה נבע נראה לי. משלם את הש כנגד זה הוא מר יעקב קורצקי: 

 27   ת.ירוכשם משל הוא לא :  מר רוני בלקין

 28  שכירות   הוא משלם מר יעקב קורצקי: 

 29 אז הוא כן ישלם שכירות.  ברגע שהוא יחתום  מר רביד פלד: 
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 1 בסדר.  פרופ' נטע זיו: 

 2   ני הוא משלם שכירות.הוא משלם שכירות. רו קורצקי: עקב מר י

 3 לא. הוא לא חייב.   ד"ר צחי שריב: 

נמוכה.   פרופ' נטע זיו:  נורא  שכירות  לו  שתקבע  להיות    . כםהס  היהירק  חייב  לא   4זה 

 5 ממש לא.   שכירות.

משלם   מר יעקב קורצקי:  יכול הוא  טועה,  אני  אולי  תבדקו  בחודש.   ₪ אלפים   6ששת 

 7 טועה.   להיות שאני

 8 בזה. קיבלנו דיווח.  שים ממנו, אנחנו לא עסקנו דע מה מבקאני לא יו שריב: צחי ד"ר 

להם מר יעקב קורצקי:  מקרה  קרה  שלהם.  הפחד  והם  לשד  הפח  זה  עם.  זה   9הם 

 10 צודקים. 

 11  העיקר שזה יהיה.  הם את התמיכה. לא משנה. אפשר גם להגדיל ל ע זיו: פרופ' נט

 12עו להם שכר דירה שהוא  קבפה חמש מאות ₪ לגן.  ים  דים שמשלמיש גני יל :  מר רוני בלקין

 13היא משלמת יש לה שכר גני ילדים שהעמותה מפעילה אותם,    סמלי. יש פה

 14 למת חמש מאות ₪ בחודש.  שמא  והי רותשכי דירה וחוזה

 15ק הכסף, זה גם אחריות, זה גם ביטוח. מי שומר על  חוזה שכירות זה לא ר ד"ר צחי שריב: 

 16 הנכס. 

 17ה תמו. למה להם אתם פה מבנים, הם לא חעמותות פה שהם מקבלי קורצקי: עקב מר י

 18 לו אומר. 

 19  גם להם. לכולם.  פרופ' נטע זיו: 

 20 ותה מעש י ?אשל מותהיש ע מר רביד פלד: 

 21  טאטוס הזה, תיכף תראה. בס יש. מר יעקב קורצקי: 

 22 יש גם לעמותת אל על נכון אותו דבר. גם איתם.   :  וני בלקיןמר ר

 23   לו את הכסף.ם לא יחתמו לא לתת נכון. גם להם עד שה ב קורצקי: יעקמר 

 24 אותו דבר.  :  וני בלקיןר מר

 25 אותה המלצה.   פרופ' נטע זיו: 

במ  גוריהטקב  זה  זא : שריבד"ר צחי  למשפחות  סיוע  של  צוקה.  של  הבאה   26בקטגוריה 

פה שירותי גם  ממליצים  אנחנו  ביתנו  עמותת  את  יש  אז  השלישי  לגיל   27ם 

 ₪28, שמונים ושניים אלף    הדרג המקצועי מאתייםת ההמלצה של  לאמץ א

 29שם בית מלינוב, ללא הקצאה, ללא  וני במשתמשת בנכס עירהעמותה הזאת  
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 1דבר הזה דורש  ארנונה, אותו דבר. וגם ה  םושלא תלול  ירותתשלום דמי שכ

 2 הסדרה. 

 3   ?אבל אנחנו נותנים להם קורצקי: מר יעקב 

 4 . 2021בעמותה הזאת בתנאי לתמיכה והוא צריך להיות  ד"ר צחי שריב: 

 5 אותו דבר הוא אומר.   מר גיא קלנר:

 6ל עפה  ם כי. למה. אין הבדל. אלה יש לה2021אז גם לאלה תעשה   מר יעקב קורצקי: 

 7  שאני.  אלה אין להם כיפה, זה מה  שראה

 8דל הוא שיש פה שני דברים היסטוריים אחרים לגמרי. אל תערבבו את  ההב :  מר רוני בלקין

 9 נוב  רים. בית מליהדב

 10  רוני הכול היסטורי.   ד"ר צחי שריב: 

 11 בית הדואר.  ?מה היסטורי :  מר רוני בלקין

 12   .2021, גם זה 2021אם זה  מר יעקב קורצקי: 

 13 מי.  מאז שאני זוכר את עצ שריב:  חיר צ"ד

 14  . חמש עשרה שנה, מעל חמש עשרה שנה.  הוגנות מר יעקב קורצקי: 

 15 . 1923בהיה פה. הוא גר פה   ההו מלינוב זמלינוב, אלי :  מר רוני בלקין

 16נוב. אני מחזיק גם בתיק של גיל השלישי.  תת בית מליאני רוצה ל מר יעקב קורצקי: 

 17  2021ם בג  ?למה  ?למה איפה ואיפה רוני  בל. אםלה   לתת  אני בשמחה רוצה

 18  כולם לא יקבלו.  

 19 אין פה שום איפה ואיפה.   :  מר רוני בלקין

 20  .  לעשותר צריך אותו דב מר יעקב קורצקי: 

 21 אין פה שום איפה ואיפה.   :  מר רוני בלקין

 22 אתה לא יכול להשוות את היחס בין.  דן: ן למעיד עו"ד 

מלינ מר גיא קלנר: יבית   23הסדרה,    דורשתשהיא    םגשאתה מכיר אותה    ה גיסו  םש שוב 

 24 חושב שצריך להסדיר את הכול, אני רק אומר שבית. קודם כל אני 

 25 ש. להשוות, אני מבקלא צריך  למהאז  מר יעקב קורצקי: 

 26בידיהם. הוא בידי הנחיות ר שהוא מושך שבכלל לא  בית מלינוב יש לו סיפו מר גיא קלנר:

 27 . הרייהעי  של היועץ המשפטי של

 28יכוח. אין לי ויכוח איתכם. לתת וב, אין לי ות לבית מלינאני רוצה לת יעקב קורצקי:  רמ

 29 את. את הסוגיה הז. לסדר את זה. 2021בוודאי אבל גם להם ב
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 1 ה להגיד בנושא הזה. תן שנייה לצחי לסיים ואז גם לי יש מ מר אבי גרובר: 

נובע מכך שמול   ד"ר צחי שריב:   2הסכם שכירות מזה    נחן מוורהשת  וראומההבדל לדעתי 

 3 עליו. א מוכנים לחתום זמן והם ל

 4 אתה יודע מונח כבר המון שנים.  מר יעקב קורצקי: 

 5  .  כזה כיר הסכםאני לא מ ד"ר צחי שריב: 

 6 ם.  מונח צו הירושה של...זה מה שמונח ש :  מר רוני בלקין

 7 .  2021עד שנלמד את זה, בוא נאשר להם עד  מר יעקב קורצקי: 

 8 עת את קולך.  י, אתה חבר בוועדה לא השמדייד יב: רשי צחר ד"

 9 בטח שהשמעתי צחי.   קורצקי: מר יעקב 

 10 הייתה הצבעה וזה מה שהוחלט.  ד"ר צחי שריב: 

 11 א.  רוב מוחלט. אני לאתם רוב שם, אתם  י: יעקב קורצק רמ

 12 ?מי זה אתם  ?מי זה אתם לכל הרוחות ד"ר צחי שריב: 

 13   חברי הוועדה. מר יעקב קורצקי: 

 14ר. אני לא יודע מי זה  ם, עושים הצבעה בכל דביושבים חברים, שבעה חברי : בריי שחצר ד"

 15 אתם. בחלק הדברים.  

 16י לא רוצה  לי ואנע קטע. אני לא נעים  ב מוחלט ומגיאבל יש לכם רו מר יעקב קורצקי: 

 17וזה לא. ויש לכם  א רוצה לנושא שזה עמותה דתית  לזרום עם זה לשם. ל

 18 .  לא אומרים את זה בקול רם ולאיה כזאת רים רוב מוחלט ואתם אומ

 19 ש דברים עניינים. זה לא נכון. י עידן למדן:  עו"ד 

 20 סדר, מה לא ענייני. ל 2021ם להם מה ענייני פה שבזה אומרי  מר יעקב קורצקי: 

 21 צות.  קודם כל רוב ההמל עידן למדן:  עו"ד 

 22יך  רצש  מה   התעשאז    מה אתה עכשיו. באיזה קטע אתה עומד פה וצועק.  מר אבי גרובר: 

 23דן. צחי בבקשה. צחי היית  ש לתת לצחי. תודה עיותחזור ותדבר. אני מבק

 24 . "אלה"ב

 25זו מחזיקה בשלושה   אלף ₪ עמותה  חמש מאות ארבעים וחמישה  "אלה" ד"ר צחי שריב: 

אחד  נ עירוניים,  ודמכסים  בשכירות  משולממהם  השכירות  כסדרם.  י   26ים 

 27הקצאה. גם   אללכירות ושכם  א הסשני נכסים נוספים נמצאים בשימוש לל

הסדרה   דורש  לזה  תנאי  ויהווה  בבהקדם  בעמותה  פי   2021תמיכה   28על 

 29בוועדת  דיברנו עליו  המלצת הוועדה. וכל הנושא של הגמלאים, אני זוכר ש
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 1זה תה עירונית או להסדיר את זה באיהמלצה לעשות מן עמו  הנהלה והייתה

 2 ל. ריך לעשות את זה. דרך זו או אחרת. אבשהוא אופן וצ

כמו : רוברמר אבי ג להיות  צריך  שהמקרה  יותר  חושב  של    אני  כנכס  פועל  לבנים   3שיד 

 4ריית העירייה. לעירייה אתה קונה כרטיס ביד לבנים, אתה כאילו קונה מעי

 5, גם אותם מבנים, כל הנושא הזה  הל כמקום של העירייהרמת השרון, מנו

עו להקים  נד  שעכשיו  דין  ועורך  חשבון  רואה  עם  שתנהל   6פרד עמותה 

מייצר  ודירקטוריו שזה  חושב  אני  הזה  הדבר  וכל  סרבול  ן,  שהוא   7איזה 

 8 שהוא לא יעזור בעניין הזה. 

 9 זאת הייתה הצעה שלך.   ד"ר צחי שריב: 

 10על זה ואנחנו רואים איך לעשות את חושבים  בסדר. אז אני אומר אנחנו   מר אבי גרובר: 

 11את זה כמה  ד בכל הנושא המשפטי אבל גם תאפשר לנהל  מוזה. בצורה שתע

 12 ר טוב. שיות

 13 בים לפתור. הוא תקוע כבר אני לא יודע כמה זמן עם  חיי בית מלינוב מר גיא קלנר:

 14ו. אני מקבל כל מיני תלונות פעילויות עכשי  יודע עושה לא מעט  הלא  ןודעומ מר אבי גרובר: 

 15ידע לבוא לקחת מאיתנו    הלא  ן דומוע  .ית מלינוב, גם שם יכולים לעשותעל ב

 16 יכול לבוא.   מקדמה גם בית מלינוב היה

מלינוב   ר גיא קלנר:מ בית  אומרלא.  עם    אני  שלו,  הפעילות  עקרוני את  באופן   17להסדיר 

 18 או השכירות.  האצקהההסיפור של 

 19 זה אותו סרט.   מר אבי גרובר: 

 20 גלל ההסכם. בבית מלינוב ...ב ד"ר צחי שריב: 

 21 בגלל ההסכם ההיסטורי שלו. . כן מר גיא קלנר:

 22  ממנו יותר הכנסותיל גם מרכז יום. יש  יש לו הוא מפע  מועדון אלה מקבל  מר אבי גרובר: 

 23נוסף הזה, הוא מצליח לסבסד יותר מהפעילויות  ה מוקד רווח  הוכתוצאה מ

 24הבדל  ום כזה ולכן זה מייצר איזה שהוא  נוב אין מרכז ישיש לו, ובית מלי

ה בפעילות  אבל  והפעלות  ארביניהם  החוגים  פעילות  הדברים דקור   25וכל 

 26פה וטיול    יול לראש פינה שקורהתי בין הרצאה ט האלה אין הבדל משמעו

 27ינה שקורה כאן. האוטובוס בגדול עולה אותו דבר. המדריך פחות  לראש פ

 28 , משתמשים. או יותר עולה אותו דבר

מלינוב גיא קלנר: מר בית  של  התשלומים  היכולת  את  פקטו  דה  השימוש  ב  לשלם   29גין 
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 1 במבנה היא בלתי אפשרית. 

 2 ומר לך למה.  אז אני א מר אבי גרובר: 

 3 ן. בסדר אבל אין להם.  כ ר גיא קלנר:מ

או   מר אבי גרובר:  זה  לך  שהניבו  ושרונית  קנטרי  לך  היה  הספורט  שבאגודת  כמו   4זה 

 5השנה עכשיו פתאום ז כאילו היה לך יותר נוער במהלך  סל, אות בכדורקייטנ

 6 את הדבר הזה שנותן לך . אין לך את

 7 ה. או הירוש  הקצאה של המבנהלא. שם יש סיפור לגבי  מר גיא קלנר:

 8 סיפור. אני אומר לך גיא באחריות. לשניהם יש מבנה. זה אותו  מר אבי גרובר: 

 9 לשטיח, צריך לפתור את זה. טא את זה מתחת אבל אי אפשר לטא ד"ר צחי שריב: 

 10נציה הקודמת אנחנו ניסינו להקים באמת את אותה  קדנכון. אני הבאתי ב י גרובר: מר אב

 11,  שר את זה. לא נאשר עמותה, יש פה נה לאה לא הייתה מוכעמותה. המועצ

 12היה פה המון פוליטיקה סביב הדבר הזה. יש אנשים שמתפקדים שם אני  

אף להחליף  בא  ש  לא  יש  מהם,  שבהמון  אחד  אנשים  באמת  חבר'ה   13ם 

המ  השקעה ותורמים  ועושים  ברמת    וןמתנדבים  המבוגרת   14לאוכלוסייה 

 15בה מאוד שנים  ו שהרהבייבי הזה משה השרון. אני לא רוצה לקחת להם את  

 16ד, מצד שני, זה לא יכול להמשיך לעבוד ככה בעמותה הם מסביבו, מצד אח

 17ילות שלהם. אז אנחנו ה שזה פוגע בפעכי המחירים הם מאוד גבוהים ועובד

 18 את הדרך. אני חושב שהיום.   רוצים למצוא

 19 ?אז מה הדרך ר גיא קלנר:מ

 20ודל שעובד ביד לבנים, שזה תכלס  מקחת בגדול את האז אני אומר לך של מר אבי גרובר: 

 21העירייה, יש שם פעילויות, יש שם אירועים, יש שם הפעלות. קורים    שלנו

 22 דיתה אתה משלם כאילו לעיריית רמת ונה כרטיס אצל  המון דברים. אתה ק

 23ם. אז באותו אופן פחות או יותר לדעתי, ניהשרון ולא לעמותת בית יד לב

 24את זה אבל אנחנו רואים שבאותו    תחנו נצליח לעשואני רוצה לראות שאנ

 25יהיה בית מלינוב. גם ליד לבנים יש מנהלת ליד לבנים ויש אנשי צוות  אופן

 26אנחנו  ובד עירייה ויהיה אותם מועצת זה  ך להיות יהיה עוכולם. מי שצרי

 27, באמת אני לא מחפש לעצמי עכשיו עוד משהו  יםיודעים יפה להסמיך אנש

 28ה יש איזה חוג ומתי בכיף שהם עושים  עלהתעסק באיזה שלנהל ועוד משהו  

 29את זה והם עושים את זה יפה מאוד. הם רק יעשו את זה עם חשבונית של  
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 1וד מי  בית מלינוב, ואנשים ידעו יפה מא  ן ולא של עמותתעיריית רמת השרו

וגוף פה  מנהל  גוף  השרון מ  אותו  רמת  עיריית  תחת  יקרה  זה  שם,   2נהל 

 3שלה, ומהבחינה הזאת נדע לתת    יל  היועץ המשפטשרואה החשבון שלה ש

 4 פיק עצמאות, בתוך מקום שהוא, אנחנו יושבים על הכספים.  להם מס

 5 מאות, לא יודע.  משאיר מספיק עצהשאלה אם זה  מר גיא קלנר:

 6 י מחזיק תיק הגמלאים.  מ ד"ר צחי שריב: 

 7 אני.  קורצקי:  קבמר יע

 8 את הפתרון.  אז יעקב תפתור את זה. תמצא  ד"ר צחי שריב: 

 9 י. אני נתתי את הפתרון של יעקב קורצקי:  רמ

 10 מה הפתרון.  מר גיא קלנר:

זה   התרבות. לעשות  צריך בתרבות, לעשות עוד מחלקה בתוך מר יעקב קורצקי:   11את 

 12 דרך שם. 

 13 מלאים בתרבות.  ג ד"ר צחי שריב: 

 14שלי.    קיבל את זה גם היועץ המשפטי, ישבנו עם זה. אני זה המלצה : קימר יעקב קורצ

 15 ישי. אני נותן לך עוד.  תרבות לגיל השלכי זה חלק של תרבות.  ול.זה הכ

 16. יש פה  ילו לריב בסיעהלא. לא. זה הרבה יותר. יש פה משהו, אתם תתח מר אבי גרובר: 

 17ין יותר  א  השלישי יושב תחת הרווחה שכברשאלה האם הנושא של הדור  

 18 ם.  זה יושב שרווחה, יש האגף לשירותים חברתיים וקהילתיים, האם 

 19 עדיין רווחה.   עידן למדן:  ו"ד ע

 20האם זה יושב בתרבות. האם זה יש שם המון מתנדבים היום המתנדבים   י גרובר: מר אב

 21דור השלישי אז איך זה יושב. יש גם נושא עם האים במגוונים.  בעיקר נמצ

מתייחס לא  משהו.   יםשכאילו  גם  זה  הציבורי  המרחב  נראה  איך   22אליו. 

 23ר  אנחנו היום נאשר אני מקווה תב"ר שאומפרויקט היכנס לאנחנו רוצים ל

..אפילו מה המרחק   גבוה בביאליק, ונסדר את   24בוא נטמין את קווי מתח 

א לספסל,  צמספסל  מרחב  נראה  מבוגרת  יך  אוכלוסייה  שמזמין   25יבורי 

 26ושמשיות בכיכר. אנחנו רואים הרבה    ותשבת. שמנו עכשיו ספסלים, כסאל

 27 מהאפשרות הזאת. נהנים  ם, מאודחבר'ה מבוגרים יושבים ש 

 28 ם להם את הציוד בעיר, סליחה שאני אומר את זה פה רמת השרון.  וגונבי מר דני לביא:

לי ספק אני מזמין אותך לכמל סאות,  יאת הכ  כששמתי מר אבי גרובר:   29ה מאתרי  א היה 
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 1 שיב. תקהבנייה בעיר, ואתה. 

 2 . ברחוב סוקולוב יש בתמורה שמשיות של תל אביב בחלק :?

 3ורך חיים מאוד מסוים, ברגע שאתה  אני ידעתי שהכיסאות האלה יש לזה א ר: מר אבי גרוב

הפידבק שיש  הרווח  עדיין  הציבורי,  במרחב  אותו  מקבל זורק  שאני   4ים 

 5ת, אואל אותי, אבי, לקנות עוד כיסהתושבים, ולכן כל פעם ערן בא ושומ

לנע אפשר  מהמשחק.  חלק  זה  לעשות  מה  אין  כן,  לו  אומר  אותם  ואני   6ל 

 7יודעים לערבב את זה בואו  אבל לדעתי זה יהרוס מכל הכיף. אנשים  לרצפה  

 8 באמת יש פה. 

 9, תרבות ורווחה ולעשות  שקשור בגמלאים  צריך לארגן דיון מעניין על מה מר דני לביא:

 10 יותר אקטיבי.  איזה משהו

 11שים מאוד  נ  אז אמרתי לקחנו אנחנו ראיינו בכמה שבועות האחרונים שלוש : מר אבי גרובר

בגיל השלישישזה ת יושבים איתם חום ההתמחות שלהם, טיפול   12, אנחנו 

 13וק את כדי להכין תוכנית אב, לגיל השלישי, ויחד איתם אנחנו נעשה בדי

 14פעילים פה, אנחנו נשב יחד  זה מתוך היכרות שלנו את הגופים שהתהליך ה

טיפול, איתםאי בדיוק  לא  זה  להכין תוכנית אב,  לנו  יעזרו   15אנחנו  ך  . הם 

 16י, עשרים אחוז פלוס  התפקוד שלנו העירייה מול הגיל השליש   רואים את

הרבה   כך  כל  ויש  האלה.  בגילאים  הם  השרון  ברמת  מהתושבים   17מינוס 

 18להכין תוכנית אב  ר לעשות, ואנחנו רוצים יחד איתם  ברים היום שאפשד

 19את המבנה הארגוני שזה בתוך העירייה. יכול להיות דרך ת  מסודרת לראו

 20 לענייני, שישב אצלי.   פשוט יהיה יועץש אגב

את   ד"ר צחי שריב:  מארגנים  איך  השכירות.  האלה.  הנכסים  זה  האישו  האישו,  לא   21זה 

 22 הבניינים. 

 23שיכו לקבל שם שירות. השאלה פעם, הבניינים יהיו, והאנשים ימ  אבל עוד גרובר: מר אבי 

 24עיף ר לסתהיה עמותה שתקבל מאיתנו תמיכה בסעיף הזה או שזה יעבום  א

 25 חרים. ואה את יד לבנים, או כל מיני דברים א כמו שאתה ר

 26 לא. אז אתה עושה הלאמה של הפעילות.  מר גיא קלנר:

 27 סוג של.  מר אבי גרובר: 

 28ילות  פעכמובן. אתה כאילו בולע את ה  ז אני לא בטוח שזה הסיפור. לטעמיא מר גיא קלנר:

 29 אליך והופך את זה לזרוע עירונית. 
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 1זה לא זה התעכב. להפוך את זה לסוג של. אבל  זה אגב הסיבה ש ידן למדן: ע עו"ד 

 2 הדיון עכשיו.  

 3 בלי לחוות דעה מה הפיתרון.  ד"ר צחי שריב: 

 4 תמיכות.  ה שני גופים שונים ואחרים מקבליםאבל זה מראה שז עידן למדן:  עו"ד 

 5להיות   או שזה הופך  עיריית רמת השרוןעובר להיות כאילו יד לבנים    לאזה   מר אבי גרובר: 

 6יו היה שהם לא רצו  ירונית, או שמשלמים מלא. הקטע עד עכשעמותה ע

 7רות לשלם מלא. גם שכירות וגם ארנונה אז כדי שהם לא יצטרכו לשלם שכי

 8 אני לא רוצה לתת להם.  וארנונה כי

 9 תקדמות.  ה כבר הייתהאז השאלה אם.  לנר:מר גיא ק

 10ירונית. אבל עמותה א נקים עמותה עבל אותה חזרה. בולשלם אותה כדי לק מר אבי גרובר: 

חמישה   זה  נציגי  עירונית  וחמישה  עירייה  עובדי  חמישה  מועצה,   11חברי 

 12. הם עדיין שליש. אני  ת נציגי הציבורציבור. נגיד אני נותן להם את כל חמש

יכול לי איזה  י  אני ראש העיר עם חמישה עובד  עדיין  ובטוח שיש   13עירייה 

 14עשות מה שהוא רוצה או שאני יכול לר'ה מהסיעה שלי,  שניים שלושה חב

 15  עדיין מולאם. 

 16 שניים, שלושה חבר'ה מהסיעה שלך, כל הסיעה שלך שלושה חבר'ה.   ירון גדות:  מר

 17 ורש חשיבה זה לא הנושא כרגע. זה ד ידן למדן: ע עו"ד 

 18 רך זמן. אואל תבנה על זה ל אבי גרובר:  מר

 19  יה, יש זה.  יש בקואליצ מר אבי גרובר: 

 20 אמרת ארבעה.   אפילו לא דות: מר ירון ג

מהג מר אבי גרובר:  שזה  אבל  למצב  להגיע  הזאת  בדרך  אפשר  תמיד  אז  בסדר.  שלי   21וש 

 22אתם רוצים פול עצמאות    וצים לשלם מלא,....מולאם. עוד פעם או שהם ר

 23שבמשך שנים זה לא כל כך   דהם לשלם פול את הכסף, אבל עובאתם צריכי

 24 ספים האלה.  שם והם לא רוצים לשלם את הכעובד 

 25לם סכום מסוים. ומגיע להחלטות כאלה.  גם לשלם מלא, אפשר לש עידן למדן:  "ד עו

איק ילדים  מגן  שלוקחים  כמו  אחרות.  להחלטות  מאות או  חמש  רק   26  ס. 

 27 שקל. 

 28  קח מהם. יש דוח שמאי מה שאתה לו מר אבי גרובר: 

 29 .  תח את זה לדיוןרוצים לפתוח את זה אז בוא נפ זה לא הדיון כרגע ואם : לב-ברי מר רמ
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 1י זה. יש דוח שמאי שאומר מה השכירות ומה הארנונה, אני יגיד כן משפט כ מר אבי גרובר: 

 2ות הראויה. כל שקל  שאומר מה השכירארנונה זה ארנונה. יש דוח שמאי  

 3 ת, הוא תמיכה. שאתה לוקח פחו

 4יה רגע, ביל שזה לא. חכה, זה כמה שנים שניבי, אני מציע כזה דבר בשא מר גיא קלנר:

 5 משפט. 

 6 התמיכה מוגדרת או בכסף או   זה גם נכון משפטית. פרופ' נטע זיו: 

 7ם פחות זה לתת פחות, לקחת מה  נכון. אז אני אומר שכאילו בוא ניקח מהם מר אבי גרובר: 

 8 להם תמיכה. 

 9או מכניס את זה בחזרה.  תן את זה או בתמיכה  נוהכול בסדר. אתה   עידן למדן:  עו"ד 

 10 לא משנה. 

 11 ד לא בשל. עוד לא הבאתי את זה פה לאישור, זה עואבל  בי גרובר: מר א

 12 ראינו כמה חלופות.   עידן למדן:  עו"ד 

 13 להצבעה אז הייתם. אם זה היה בשל מה שנקרא להצבעה.  מר אבי גרובר: 

 14יבוא או באופן מפתיע בשביל שזה לא  ש  אני מבקש משפט אחד. אני מציע מר גיא קלנר:

 15זור צוות מהמועצה של אנשים  ה שנים, בוא נגלהצבעה, או יתקע עוד כמ

 16, מתעניינים בזה, לא יודע מה, על כל שלושה, ארבעה חבר'ה,  שחשוב להם

 17וצה להצטרף לזה אבל אין בעיה סה לקדם, אני רניקח את זה תחת ידנו, ננ

 18מלצות, כמו שאנחנו אנשים, נביא הה  יו אנשים אחרים, שלושה, ארבעשיה

 19 ה הזאת מהבוץ. ונוציא את העגלעושים באלף תחומים אחרים 

 20 לנו להתקדם עם זה בקדנציה הקודמת. לקראת הסוף זה נתקע. התח עידן למדן: עו"ד 

 21 חר עכשיו. הוא הולך לכיוון אחר. הולך לכיוון א לא. אבל הוא מר גיא קלנר:

 22 וון. ך לשום כיולאני עוד לא ה מר אבי גרובר: 

 23 זה.  רע אני אומר אתלא. אתה אומר שאתה לא ממקום  מר גיא קלנר:

 24מים בשבועות הקרובים מישהו שילווה שזה תחום, אני  מתכננים לקחת בי מר אבי גרובר: 

 25 לא המומחה לגיל הזה בסדר. 

 26 ה.  מומחיות לגיל זה מומחיות לאופרציזה לא  א קלנר:מר גי

 27את מומחיות הגיל ואת כל הרעיון היפה ואיך הופכים את    בצדע  שים רג   עידן למדן:   עו"ד  

 28ך מה עושים עם גיל השלישי וגם זה כרגע לא הדיון. אימרחב הציבורי לה

 29 אלה מה עושים עם בית מלינוב. 
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 1אותו באוויר. אתה לא ממציא    לא רוצה להשאיראבל גיא אמר משהו אני   מר אבי גרובר: 

 2ת, יש המון עיריות שעושות המון  ובבגלגל. יש המון תוכניות שמסתואת ה

 3ים איזה שהוא משהו. ויש גם  א שאנחנו ממציאפעילויות. יש דברים. זה ל 

 4אצלנו. יש כאלה אנשים שמכירים ביום, יום של הדבר הזה,    את הדברים

 5ש לדעתי איזה שניים שלושה , מה החוקים, יאיך הוא קורה בהמון רשויות

 6. שמעת היה פה קצת ביקורת, ההנאם לא עשרים ושבע עם ביקורת  ארבעה  

 7בע שרים שאחראים ארבעה עשרים ושעל הממשלה שיש שלושה  סאטירה.  

 8צריך לדעת לעבוד מולם. ניקח מישהו שילווה אותנו    על הנושא. אתה יודע,

 9דת הנהלה, נעלה את  שאתה חבר בווע   בתוך התהליך, נשב יחד איתו. ברור

 10דיונים, לא צריך כל דבר   בלעל הדברים. נעלה רעיונות, נקזה שם. נחשוב  

 11  עוד פעם ועדה. אני אשמח עוד פעם.

 12 הגיע הזמן לזוז.  מדן:עידן ל עו"ד 

 13  בוא נשים את זה כנושא על סדר היום.  מר גיא קלנר:

 14  אפשר לקיים על זה דיון רציני. : לב-מר רמי בר

 15 מביא את זה פה לדיון. אבל לא הבאתי את זה. אם הייתי  : מר אבי גרובר

 16 זה לא אותו בהתאם לדוגמאות האחרות שיש. ידן למדן:ע  עו"ד

 17 י זה עוד לא אומרים לי אבל אבי. לא הבאתי את זה כוהייתם  גרובר: מר אבי 

 18 זה שני מקרים שונים.   עידן למדן: עו"ד 

 19 וך העניין הזה.  שיש לי אתכם בתאני לא מרגיש  מר אבי גרובר: 

 20 זו ההערה כלפיך.   : עידן למדן עו"ד 

 21 .  2021גם זה נעשה  רצקי: קויעקב מר 

 22 מלצות הם אותם המלצות. ל אתה רואה שההההמלצות קודם כ עידן למדן:  עו"ד 

 23 זה לא נכון.  2020לא יש דברים שהם  מר גיא קלנר:

 24ם גם למסלול מסוים  . ונכניס אות2021מה אני אומר, ונעשה את זה   מר יעקב קורצקי: 

 25   שהוועדה תחליט

 26 חת את העט ולחתום על חוזה השכירות. לקזה רק  אצלם ד"ר צחי שריב: 

 27 ממש לא. צחי  מר יעקב קורצקי: 

 28  בגיל השלישי זה מאוד מורכב. חי שריב: ד"ר צ

 29צחי ממש לא. לא. אתה לא צודק. זה ממש לא. עובדה אם זה היה  מר יעקב קורצקי: 
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 1 שוט. לא. יש להם חשש לעמותה. לחתום זה כזה פככה 

 2 להם חשש.  יהה לא יהושנה הבא ר צחי שריב: ד"

 3העמותות. למה ה יושב עם שאר כמו שאת 2021בוא תשב איתם עד  מר יעקב קורצקי: 

מב לא  אני  הזאת,  פה  האפליה  אלפים,  במאות  פה  מבין.  לא  זה.  את   4ין 

השנ כל  שעושה  עמותה   ₪ אלף  שבעים  על  טיפולימדברים  נותנת   5ם  ה 

 6ל לעזר  לכר סבא ושלא יצטרכו לנסוע לכפרפואיים לכלל תושבי רמת השרון  

 7  מציון וכאלה מקומות.  

 8 השרון. מה.  יד שרה של רמת מר רביד פלד: 

 9 והם נותנים.  ר יעקב קורצקי: מ

 10 סתם אני רוצה להבין, למה הם לא חותמים.   ? למה הם לא חותמים אבל קלנר:מר גיא 

 11הזה. הייתי אומר    להם חשש. אני לא כל כך בקיא בתוךמפני שיש   צקי: מר יעקב קור

 12 ת זה. א

 13 אז בוא נעזור להם להוריד את החשש.  יא קלנר:ג מר

 14ו לחתום. אני שהם גם כן יצטרכ 2021בוא נעזור להם במה אמרתי,  קי: מר יעקב קורצ

 15לא יודע לענות את התשובות, הם לא נמצאים פה, אני לא יודע להגיד את 

 16 ל התשובות. כ

 17 ? מישהו מתנהל מולם גיא קלנר: מר

 18   ב.נהל כספים. עינמ "ר צחי שריב: ד

 19  כמו שמתנהלים מול בית מלינוב.  מר יעקב קורצקי: 

 20   ?מסודרתיעקב, אז אולי נסדר איתם איזה פגישה  : אלקובי י'צאגב' ב

 21  י. צריך להגיע עם כולם להסדרים בהחלט. אבל לא להם. 'צאב מר יעקב קורצקי: 

 22  שהם עושים זה דבר  ט, למרות שמהנשמע את הצד שלהם גם. בהחל : קוביאל י'צאגב' ב

 23 אוד חשוב. מ

 24 ותות. סו כמו שאר העמאז מה אני מבקש. שגם הם יכנ מר יעקב קורצקי: 

 25  נשים שכן לוקחים דברים מיד שרה אז אני לא. אני יודע שיש א מר אבי גרובר: 

 26  יש לך ברמת שרון.   מר רביד פלד: 

 27 העיר. שהם בתוך אבל גם יש את הקטע של הנגישות  : אלקובי י'צאב גב'

 28 זה לא בעיה. פה אין בעיה.  א.ל מר גיא קלנר:

עמ  "אעמד" ד"ר צחי שריב:  למבזאת  שעוזרת  משפחותיהם ותה  ובני  דימנטים   29וגרים 
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 1מגדירה מודעות    "לראות"עשר אלף ₪ אנחנו תומכים בהמלצה.  שלושה  

 2הוועדה המליצה לתמוך בזה.  עשרת אלפים ₪    לענייני ראייה ואובדן ראייה

 3וגבלויות בטיפול בבעלי מוגבלויות  מ  גוריה של טיפול בבעליובר לקטואני ע

 4וזה מה שהומלץ לתת    ם וחמישה אלף ₪, שביקשו שבעי"ם"אקי"יש את  

מכיוון   לעשרים    "ם "אקי|" לשלהם.  שנים  חמש  לפני  עירוני  נכס   5הוקצה 

 6י לעירייה, אי של היועץ המשפטוחמש שנה, ועל פי חוות הדעת שהוגשה לנו  

 7הם קיבלו בעבר, הם קיבלו   את. אז למרות זלהקצות אפשר גם לתמוך וגם

 8 לסתירה הזאת.  זאת אומרת לא שמו לב 2018וגם ב 2019גם ב

 9 שמו לב.  מר יעקב קורצקי: 

 10 ?שמו לב ריב: ד"ר צחי ש

 11 שמו, כן.  מר יעקב קורצקי: 

 12אמר לנו מיכה שמועצת    א מאשרים את זה התעלמו מהעובדה שהנהלים ל ד"ר צחי שריב: 

 13ה למרות שזה הכלל, ואפשר להחליט  וצת זה אם היא רלאשר א  העיר יכולה

 14ר באופן קבוע יותר ללים אנחנו נסדשמחריגים את זה לשנה הזאת ואת הכ

 15אני רק מקריא לכם את    " ט"אלו"ם וחמישה אלף ₪.  בהמשך. אז זה שבעי

 16ם ביקשו ה  "ט"אלו"דה פעם בההמלצה. אני לא השתתפתי בדיון. אשתי עב

 17אילן ספיבק  "לתמוך בזה.  ה  י המליצדה בלעדשבעים ושישה אלף ₪ והווע

 18לץ  ₪ וזה מה שמומ  זה מרכז ספורט לנכים, ביקשו שנים עשר אלף  "רמת גן

 19ד אחד שמוכר לרווחה ומטופל שם  לתת להם. בדוח של ליאורה ראיתי יל

 20  זה מרכז ספורט   מרמת השרון אבל יתכן שיש עוד, שאינם מוכרים לרווחה.

שאמרתי.   כפי  הש"לנכים  קבוצ  "יםווקבוצת  עמותה שמה  זה   21טפלת, 

 22שמטפלת בבוגרים ומתבגרים על הספקטרום, האוטיסטי, שלושים ושמונה 

 23ה לאוטיסטים, לתמוך גם בהם. מפעילים פה מרכז תעסוקאלף ₪, המלצנו  

ו אנשים.  שישה  עם  ומועדונית  חניכים  נעורים"תשעה  לסכרת   24,  "אגודה 

 25ת שלהם  הוועדה המליצה לא לתת, כי הפעילושת אלפים ₪ פה  ביקשו ש

 26לל לא מוכרת ברמת השרון. לא היה לאף אחד בעיר מושג מה הם עושים בכ

בק ואחרונה  זאת  פה.  חמישה   "ןניצ"טגוריה  יקבלו  ולהמלצתנו   27שביקשו 

 28אלף ₪ שאין להם סניף ברמת השרון אבל נעזרים בהם תושבי העיר.  עשר  

 29אחרונה, זאת קטגוריה דת, שכאן  א לא אחת לפני  והקטגוריה האחרונה הי
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עירוני אחד בתשלום "ות בשרוןלמע"את    יש  1, עמותה שמחזיקה במקלט 

 2כים. עשרים וארבעה  מתן מלגות לאבר סמלי ומרבית הכנסותיה משמשות ל

 3ככה הופיעה בטפסים, עמותה שלא הכרנו את    "בוה בית מדרש ג"אלף ₪.  

 4, גם  "יןדות הרב אדלשטימוס"השם שלה, השם האמיתי של העמותה זה  

 5טל בשרון,  אברכים.    70-יכה בכקר לתמיעהיא משתמשת בתקציב שלה ב

 6, קיבלו בשנים  זאת עמותה שמפעילה גני ילדים, ביקשו  "טל ישראל בשרון"

 7ליטה להמליץ לא לתת להם,  קודמות עשרים וארבעה אלף ₪ הוועדה הח

ובעצ ילדים  וגני  זה כסף  מכיוון שזה לא עומד בהגדרה של שירותי דת   8ם 

 9שלומדים בגנים האלה  הילדים  שה  ד לסבסוד שכר הלימוד בגנים. ז שמיוע

 10של  זה בית הכנסת    "דרכי נועם"הם דתיים לא הופך את זה לשירותי דת,  

 11ה יש סתירה בין  ות מתקדמת. עשרים וארבעה אלף ₪, גם פהקהילה ליהד

הכנסת   בית  את  הקימו  הם  עליו  קרקע,  להם  שהוקצה   12דרכי  "העובדה 

 13י  נוהל שאאת ה  תרנים האחרונות, שוב, זה סומקבל תמיכות בש, ו"נועם

 14אפשר כפל תמיכה והקצאה והיועץ המשפטי אמר שאנחנו יכולים להחליט  

 15 את זה בעתיד, וגם כאן.  שנה הזאת ולסדרלהחריג את זה ה

 16 מה זה לסדר את זה בעתיד, זה לא לסדר.   :מר גיא קלנר

 17 לשנות.  ד"ר צחי שריב: 

 18 קבל החלטה. ל מר יעקב קורצקי: 

 19  פנים.שרד המ זה לא כלל של ר צחי שריב: ד"

 20 את ההוראה בנוהל.   עידן למדן:  עו"ד 

 21 ה. זה החלטה שהוחלטה מקומית כנרא ד"ר צחי שריב: 

 22 מוך.  אז להסדיר שנוכל גם להקצות וגם לת ר:מר גיא קלנ

 23 כן.  ד"ר צחי שריב: 

 24זה,    עכשיו להתיר אתאנחנו הפה שאסר את זה אז אנחנו צריכים   מר יעקב קורצקי: 

 25את זה עכשיו, היום ברגע שמקבלים    שותשר לעאפ זה הכול. אני חושב ש 

דיוני צריך  לא  להצבעה.  זה  את  לעלות  הזאת.  ההחלטה  פשוט.  את  זה   26ם 

 27 ות את זה להצבעה וגמרנו. לעל

יותר   יב: ד"ר צחי שר טיפה  יהיו  שהם  נציע  שאנחנו  החדשים  הנהלים  במסגרת  יהיה   28זה 

 29 שוט. על השנה הזאת פמורכבים מזה. ו
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ברגע הענך את  שיתמ מר יעקב קורצקי:  היום,  זה להצבעה  לעלות את  צריך  צחי.   1יין 

 2לסדר. להרים  , חמישה וזהו,  שאתה מאשר כל כך הרבה נושאים, זה ארבעה

 3 גד, זהו. לגמור את הסיפור הזה. הצבעה, מי בעד בעד. מי נ

 4 2019  בו גם הם  ביקש  "ד"בית חב"  .ריעה  תצעומ  זה החלטה של יושב ראש ד"ר צחי שריב: 

הגישו לתמיכב  לא  אקשה  הזאת ה  העמותה  ולגביהם  הגישו  השנה   5בל 

ברחו ציבורית  קרקע  על  בנתה  שהיא  המקווה  את  השפלה  מחזיקה   6  8ב 

לואנח להקצות  לא  זוכרים  אתם  אם  החלטנו  עדיין  נו  והם  אותו.   7הם 

 8 ה  מחזיקים בו. עדיין לא העבירו אותו לעירייה וההמלצה היא שהתמיכ

שהי צקי: מר יעקב קור מכיוון  המשפטי  ועצחי.  עם  אמרץ  פה  מעורב   9חסדי  "  שאני 

 10 אז אני בניגוד עניינים, אז אני חייב לצאת.   "תקווה

 11 . "תקווהחסדי "ת על עכשיו נזכר יב: ד"ר צחי שר

 12 א ידעתי. בסדר. אני בכל זאת מקבל את ההמלצה של. ל מר יעקב קורצקי: 

 13 ט אבל "לוגם אני יש לי את א ד"ר צחי שריב: 

 14 שב ראש.  יואתה  קב קורצקי: מר יע

 15 אני ראיתי אמרתי. ברגע.   ה בלום: מיכעו"ד 

 16  רגע, אני צריך לצאת. לא. לא מצביעים. ד"ר צחי שריב: 

 17 לא רלוונטי.  ום: עו"ד מיכה בל

 18 ד. "בית חבן הסתיים. הדיו ד"ר צחי שריב: 

 19 אבל אין דיון בכלל. זה היה כבר.  : מר מיכאל דורון

 20 זה היה.  יב: ד"ר צחי שר

 21   יע.וא לא יכול להצבה ו"ד מיכה בלום: ע

 22 בנפרד. תיכף נגיע להצבעה.  זה  לע אנחנו נצביע ד"ר צחי שריב: 

 23.  יכול כביכול להשפיע על החברים בנושא  וא נמצא פה הואהרי כשה עו"ד מיכה בלום: 

 24ולכן אני לא קבעתי את זה. לכן קבעו שבניגוד עניינים הוא לא צריך לשבת.  

 25  זה הכול.

 26  ?רכב  "חסדי תקווה"יים סתגם אם ה  מדן:עידן ל עו"ד 

שהעמותה   ד"ר צחי שריב:  טופס  יש  קשורים,  צדדים  על  העמותות,  שממלאות   27בטפסים 

 28בקשרי    ה ב  נמצא  מנהל או מורשה חתימהש  התומע   תא. כל בקשצריכה למל

ונבחרי  מ עירייה  בכירי  אחרים  קשרים  או  עסקיים,  בקשרים  או   29שפחה, 
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לאישור   תובא  לציבור,  המועצה  ואישור  ניבחינת  מליאת  עניינים   1גוד 

זאת  כה  התמי המועצה.  חברי  רוב  בתמיכת  פרטנית  בהצבעה  יתבצע   2בה 

על   תקווה "אומרת  שא  "חסדי  כתבו  קהם  צדדים  להם  אבל  ין   3שורים. 

 4 כנראה שיש. 

 5אני מדבר על משהו אחר. אני מדבר מהצד השני. קורצקי יש הסכם  ום: עו"ד מיכה בל

ופ עניינים,  לא ניגוד  שהוא  כתוב  יכול  להל  יכו  ה  ולא  בהצבעה   6שתתף 

 7 ף בדיון.  שתתלה

 8  אבל אתה לא יכול...בכל הדברים האלה. יש פה עשרים. אבל הוא  : מר מיכאל דורון

 9   לא יכול לדון.

 10 ה אני צריך לעשות. אז תגיד לי עכשיו. מ ד"ר צחי שריב: 

 11בכל הנושאים  ולאפשר לו לדון    "חסדי תקווה"צריך לדון בנפרד ב : מר מיכאל דורון

 12 . יםחרהא

 13 שנקבע לו כבר. נקבע לו בהסכם.   מה נכון. זה ו"ד מיכה בלום: ע

 14 .  "ווהחסדי תק"אתה חוזר על מה שאתה אומר. ב : מר מיכאל דורון

 15  אני יודע.  ה בלום: עו"ד מיכ

 16 הוא יוצא.  "סדי תקווהח"ב מר רביד פלד: 

 17 עה.  הוא יכול להיות בדיון על כל היתר. עד להצב עידן למדן:  עו"ד 

 18 . ועהיכה אתה טועה. אבל אתה טמ : דורוןל מר מיכא

 19 תגיד לי מה אני צריך לעשות מיכה.  ד"ר צחי שריב: 

 20 בכל הנושאים.  . כרגע מצידי "החסדי תקוו"כרגע ב : מר מיכאל דורון

 21 ניגודי עניינים במספר עמותות. לא רק בעמותה אחת. מספר  עו"ד מיכה בלום: 

 22 .  תה דיברתא ך.בל אם יש לזה משהו אחר. א : מר מיכאל דורון

 23 ע שהוא לא יכול להיות בהצבעה.  נקבלכן  עו"ד מיכה בלום: 

 24ה עניין עמותות אחרות ז. אם יש עוד  "חסדי תקווה"אתה דיברת על   : מר מיכאל דורון

 25 אחר. 

 26 ? י בסדרמיכה אנ ד"ר צחי שריב: 

 27 . ט"אלואתה לא יכול להיות בהצבעה של  עו"ד מיכה בלום: 

 28  .ט"אלועל דבר מ ו אני לאעכשי ד"ר צחי שריב: 

 29 ה לא יכול לדון ואתה לא יכול להצביע. זהו. את ט"אלוב עו"ד מיכה בלום: 
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 1 . ט"אלום חוץ מ . נצביע על כולבסדר. אחרי שנגמור את הכול ד"ר צחי שריב: 

 2 זה בעיה יותר חמורה. יש לו כמה וכמה.  יעקב  עו"ד מיכה בלום: 

 3 ה נשמ תדעו ר"ויל מ"מבקצב הזה מיכה צריך גם   גב' דברת וייזר: 

 4 ד.  "חב תידרכי נועם, על החרגה בברנו על די ר צחי שריב: ד"

 5 זה ניגוד עניינים שהוא חתום עליו.  עו"ד מיכה בלום: 

חב ד"ר צחי שריב:  וד ההתניה  "בבית   6עדת המשנה זה שהתמיכה שלהם  שעליה ממליצה 

 7תותנה בזה שהם יעבירו את החזקה במקווה לידי העירייה.    בשנה הבאה

 8כים להגיע להסכמה  יודע צריו"מ איתם, אני  צון העירייה, יש מר  לשביעות

 9אפשר להחזיק בנכס הזה ולהמשיך לקבל תמיכות. ודרכי שלום אי  איתם.  

 10, מפעילה כולל ברמת מלגות לאברכים  רמת השרון גם כן עמותה שנותנת

העמות ולכל  מתחלק  השרון  זה   ₪ אלף  וארבעה  עשרים  לתת  האלה   11ות 

 12ה אחת וגשה בקשינוך ותרבות, הקטגוריה אחרונה ח  י.ביניהם באופן שוויונ

 13ל עמותת רון בשרון, זה מקהלה. וההמלצה הצעה  ₪ שעל סך חמשת אלפים  

 14כי פשוט    ולנו תמכנו בזהשל מיכאל לתת ביקשו חמש, לתת להם עשר, וכ

 15וך ותרבות של עיריית רמת השרון בשנה זה לא סביר שכל התמיכה בחינ

 16 עמותות. ₪. זה אחרי ששתי הם תקציבית תסתכם בחמשת אלפי

 17 ש. גם עשרת אלפים זה מבי ר: ברת וייזגב' ד

 18נכון. אנחנו ננסה לסדר את זה. רימון לא יכולים בגלל שהוקצה להם קרקע   ד"ר צחי שריב: 

 19 לנו.  וזה לא החלטה ש

 20מון לפני הוועדה משכו את הבקשה שלהם. למען הסדר  רק להגיד לך שרי מר גידי טביב: 

 21 ורה הזאת בוטלה. השהטוב תראו את 

צר : מר מיכאל דורון כאבל  שנאמר  מה  לאור  לומר  את איך  מפלים  שאנחנו  כרגע   22ן 

 23יה  מיכה אני רואה שאתה מניד בראשך לשלישה אבל אותה בע  רימון לרעה.

 24יכה צריכה לחול  מותות אחרות שמקבלות גם הקצאה וגם תמשהייתה עם ע

 25 מכולם ולא פחות.    תרגם על בית ספר רימון על אחת כמה וכמה רימון יו

 26 .םילוכ י אל םהשהפנים.  דימון זה נקבע על ידי משראבל ר ם: עו"ד מיכה בלו

 27 זה משהו אחר.   עידן למדן:  עו"ד 

 28 א בקריטריונים.  לנו. אנחנו נמצזה לא הוא אומר שזה לא החלטה ש ד"ר צחי שריב: 

 29  כןצריכים קודם כל למלא את החובות שלהם, רק לאחר מהם  עו"ד מיכה בלום: 
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 1  הגיד משהו אבי.אני רוצה גם ל : מר מיכאל דורון

 2 ת החובות. אהם לא ממלאים  יכה בלום: עו"ד מ

 3  אני סיימתי להקריא את הכול.  ד"ר צחי שריב: 

 4 ל העמותות. כמו שאר כ 2021.. מר רביד פלד: 

ה : מיכאל דורון מר ועדת  של  ההמלצה  חודשיים  תראו  לפני  אלינו  הגיעה   5הקצאות 

וה אחת,  שייכמקשה  מאוד  אני  אותה.  לאשר  אמורים  לא  נו  שאנחנו   6מח 

 7ה הגיע לדיון בוועדת המשנה, ועדת זאלא ש  ,ני חודשיים במועצהישרנו לפא

 8לצות אחת  המשנה עשתה עבודה מאוד יסודית. פרמנו למעשה את כל ההמ

עיניכם  לאחת, לנגד  רואים  ואתם  אותם.  שנוגעת   בדקנו  העמודה   9את 

כי אני חושו  להסתייגויות וההמלצות שלנו, נעשה   10ב  אני מאוד שמח שזה 

 11להסדיר את זה אחת   צריך  .יתי אומר אי סדריםהרבה הי  שיש שם הרבה,

בהזדמנות  לעשות,  המשנה  ועדת  הוועדה  של  שתפקידה  מה  וזה   12ולתמיד 

 13 לדעתי רק לחברי ועדת .ךפוהמב כאן קצת עולם  יך גם לומר שישהזאת צר

אנח הציבור,  נציגי  אנחנו  להקצאות  סדרי    נוהמשנה  את  לקבוע   14צריכים 

 15ל  שף, כך שזה ישקף את הרוח  צים לתעדאת מי אנחנו רוהעדיפויות לקבוע  

 16העיר ושיהיה בה גם דעת וגם חינוך ותרבות. וזה באמת כמו שאמרתם ממש 

שהגי מה  שכל  לפתחמכפיר  לפתחנו,  זה  ע  חודשיים,  לפני  המועצה  של   17ה 

 18ריכים להרחיב את צ  לפים ₪ למקהלה עירונית. אני חושב שאנחנוחמשת א

 19י חושב שאנחנו צריכים  צחי ואנ ומאוד מסכים עםזה גם מדעים, גם חינוך 

 20וות את הקריטריונים, את אמות המידה לעתיד. לעשות סדר בכל מה  תלה

הזה,   לכפל  להקצאות,  ישנוגע  שבו  הזה  שמקבלות למצב  עמותות   21ש 

 22בל צריך א  תמיכות. אולי זה נכון, אולי זה לא נכון,הקצאות וגם מקבלות  

 23חושב רק    לטנו אנימיד. זה מה שהחלהסדיר את כל הנושא הזה אחת ולת

 24ת את זה בתחילת הדברים וצריך רק להדגיש אותם שזה רלומר את זה, אמ

 25פעמים, עד   לשבת כמה וכמה  מה שוועדת המשנה להקצאות הולכת לעשות.

שיהיו   לקריטריונים  של  שנגיע  לפתחה  יעמדו  ושהם  כולם  על   26מקובלים 

 27ואני    לעמותות חדשות, ההקצאות כשהיא תבוא והיא תדון בהקצאות    דתוע

 28 ייגשו לוועדה הזאת. שווה שיהיו עמותות חדשות מק

 29 יש לנו פגישה השבוע.   ד"ר צחי שריב: 
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 1  2020ו לומר לגבי אני רוצה משה פרופ' נטע זיו: 

 2 מי זה לנו?  מר אבי גרובר: 

 3 לוועדה.  חי שריב: ד"ר צ

 4 ת ההקצאות לדבר. א יש לכם מר אבי גרובר: 

 5אבל תכננו ויש דון.  צאות. שנכון צריך לה שזה הקעכשיו עוד משימקיבלנו   ד"ר צחי שריב: 

 6 לנו פגישה שמתוכננת לדון בקריטריונים האלה לשנה הבאה. 

להסא פרופ' נטע זיו:  רוצה  רק  המשני  לוועדת  שהגיע  שמה  הלב  תשומת  את  זה  ב   7נה 

 8המקצועית. כי לפני כן היו עוד    דההסיבוב השלישי של ההמלצות של הווע

 9מועצה. סיבוב וועדה לוהגיעו ישירות מהאלינו.    בים, שלא הגיעושני סיבו

 10ראשון זה היה של הספורט, ועוד כמה. תנועות נוער גם חצי מיליון לצופים  

 11ו. לא הגדולות  ₪, כלומר תנועות הנוער לא הגיעו אלינשלוש עשרה אלף  וגם  

אנו הגיעו  ולא  הקטנות  הגיעו    ש,ולא  זאת  SOSולא  רוטרי,  הגיע  ולא   ,12 

 13לנו כוועדת משנה  הזה של  ה דילגו על השלב  , גם השנמרת לא היה סדראו

ואז התמקדנו   לנו   14לא הייתה תמונה שלמה. אנחנו ראינו רק מה שהציגו 

 15צריך  יות האלה, אז גם להבא את כל התמיכות  ת האלה, בקטגורבעמותו

 SOS 16חלק. ולכן אני קפצתי על  ק  להביא לוועדה דרך ועדת המשנה ולא ר

 17 נייר.    אתה שוםועדת המשנה לא ר  שום דבר.נחנו לא ראינו  א  SOSמשום ש

 18 תיכף גידי יגיד משהו על זה.  מר אבי גרובר: 

ת פרופ' נטע זיו:  בטוחה,  אני  אובסדר.  רק  אני  תמיכה  שמעו  זה  ראיתי.  לא  אני   19מרת. 

 20 . דוע ווטסאפ מבקשים ה'לטצגבוהה. 

אחלעזה   : מר אבי גרובר משהו  להגיד  רוצה  כן  ואני  האחרונים  בימים  תיכף  ד.  ה   21אנחנו 

כש את  בסדר.  הקודמת  אישרנו  גוף  הנגלה  עם  הטניס.  עם  סיפור   22היה 

 23נחנו שמקבל קרקע. אני אומר ומאחר ופה מומלץ על כולם, אני מבקש שא

 24 הטניס.  נגיד שגם 

 25 ? אבי לבא ממתי מר גיא קלנר:

 26 ?מה אבי גרובר: מר 

 27 . 2020מהשנה  ו: זיפרופ' נטע 

 28 זה.  אתר לעשות , כאילו אי אפשמהשנה. נתחיל את הכול מר גיא קלנר:

 29 לא. אנחנו מאשרים החרגה שאפשר רק לשנה הזאת.  פרופ' נטע זיו: 
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 1 ? של טניס ?של מי גב' דברת וייזר: 

ע  אומרים גרובר:  מר אבי שגם  מבקש  אני  אז  תעדכנו.  הבאה  אותו שנה  יחול  הטניס   2ל 

 3 עיקרון. 

 4 אז אם מחריגים שהם גם   ופ' נטע זיו: פר

 5 ל גם על הטניס.  רה של גופים שהשנה. שיחופה שו  יםכמו שאתם אומר מר אבי גרובר: 

 6  ?2020אתה רוצה לאשר להם  ד"ר צחי שריב: 

שישי מר אבי גרובר:  להם  לבאישרנו  כפוף  אלף.  הם ם  הקצאה  קיבלו  והם  מאחר   7דיקה 

 8 גם לקבל תמיכה.   יכולים

מאשרי ו: זיפרופ' נטע  היינו  אלינו,  מגיע  היה  זה  שאם  להניח  כמו  סביר  זה  את   9 כל ם 

 10  האחרים.

 11ורה של גופים. מאחר ושורה ארוכה פה של גופים כן אישרנו בשנה  יש פה ש מר אבי גרובר: 

 12 טניס.  ה יחול גם על ההזאת באופן חריג אני מבקש ז

 13 עצה אישרה. מולמה אתה מעלה את זה עכשיו. ה...בהצבעה,  עידן למדן:  עו"ד 

 14 . לא. המועצה לא נתנה, הפוך מר גיא קלנר:

 15ק את אותו תנאי. פה אתם שורה גופים  יה אמרה, שזה שצריך לבדוהעירי ר: י גרובמר אב

 16ותו תנאי. אני  באים ואומרים, אנחנו השנה באופן חריג מאשרים למרות א

 17ל הטניס, ואתם שהחלטנו מבקש שאותה אמירה תחול למעשה גם שם ע

 18  לטניס   את שישים אלף בכפוף, אז אותו תנאי יחול ושנוכל לתת   הםלתת ל

 19 ט ארבע. ם אלף בתוך תקציב של כמעותם שישיגם את א

 20 ? מיכה. שם אין בעיה, זה לא קשור למשרד הפנים ד"ר צחי שריב: 

 21  א שאני יודע.  ל עו"ד מיכה בלום: 

העס :  מר רוני בלקין על  מהדברים  ראינוחלק  לא  א.  אומר,  ואני  הזה  כל ב  ק  את   22אמת 

 23אנחנו דבר שני  ל וחבל.  נו הכוהתמונה. קיבלנו רק מה שהוגש לנו. לא ראי

 24בלוחות זמנים בתוך השנה אנחנו כבר בסוף השנה, וגם  נקלענו לבעיה שגם 

ש שהוא  באיזה  עבר,  כללי  על  ישבנו  למרותבעצם  נ  ונענש  לב   25חת  בלי 

 26ננסה    ר,להתמסר בקלות לכללי העבבישיבות הארוכות של הוועדה אמרנו  

ב הזה  הדבר  את  פ2021לתקן  זה  צריכים  שאנחנו  מה  כי  אחת.   27זה    עם 

נלהכנ אני  קביע יס  מסמך  שהוא  איזה  הערכית  תתי  ברמה  סף  הגדרות   28ת 

 29ה של  כלומר מי כן ומי לא. למה אנחנו תמיכה, מה ללא תמיכה. הסיפור הז
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SOS  ב נמצאיםהוא  שאנחנו  האניגמה  את  מדגים  לא    דיוק  זה  כי   1בה. 

 2ק,  אזה קבלן משנה של העירייה והכל שם על הכיפ  SOS.  SOSתמיכה  

 3בוניות או  שנה, הוא מקבל אל מול חשל קבלן מיו כמו א יחס אלהוא מתי

 4 אל מול פעילות שהוא מגדיר. מקבל איזה שהוא או קבוע או פר פעילות.  

 5  מכרז רוני.   צריך לעשות יב: ד"ר צחי שר

 6הייתה פה חלק   כיgo no go  יוני סף של טרני זה קריטריונים. קרידבר ש :  מר רוני בלקין

 7טניס והקצאת ל מרכז ההסיפור שלמשל    מהדברים עלו תוך כדי הדיונים

 8עלה גם עניין ואני אומר כהערה לצוות המקצועי וגם אמרנו הקרקע, אבל  

 9א יכולים להיות ועדת בוועדה אנחנו לאת זה, אנחנו חייבים לקבל את זה  

 10בסוף כמו לעקור שן, לגלות שבעצם    נולהיות מצב שאנחחקירה. לא יכול  

 11דה, מכין את העבו  ושה מראשמי שע  יש איזה בעיה עם קריטריוני הסף.

 12בלים, צריך להכניס או לא להכניס לתוך הרשימה את מה  אותה, אנחנו מק

 13י הגופים האלה  ון אני אומר שנשלא עובר את קריטריוני הסף. ודבר אחר

 14רה ומהר, כי אנחנו חונקים עבים לעשות את ההאלה ובית מלינוב שחייב

יתע וההעברות  נחנקת  שלהם  הפעילות  בגאותם.  יכולכבו   15להיות    לל. 

 16  על מה סיפור אחר שצריך לטפל בו.  יבקשו מקדמה אני לא יודעש

 17 מה צריך.  ק את הכספים. לרוני. אגב אין קריטריונים לוועדה. לחל : לב-מר רמי בר

 18 וח, ושל אכיפה. יש בעיות. יקש פה בעיה של פ יש. אבל י פרופ' נטע זיו: 

העלנו  עידן למדן:  עו"ד  שנים  וכמה  ישיבכמ  כמה  וכמה  בעיהה  של    בות   19גם 

 20חלקם מרחיבים מידי, בעיקר של פיקוח והעדר אכיפה    הקריטריונים, שהם 

 21  ובירור וזה כבר היה כמה שנים 

 22 אומר שצריך לקבוע קריטריונים.   כי רוני : לב-ברמר רמי 

 23 אים את חלק מהקריטריונים. בהחלט משהו שצריך לעשות אותו.התל עידן למדן:  עו"ד

הייתה  ביונ דות: ון גמר יר עי  על  שדיברה  מועצה  תקווהמותת  החלטת  לי    חסדי   24נדמה 

 25 שהקטע של חלוקת חבילות מזון לעבור לתלושים. זה לא קשור לזה?  

 26 ה לא היה על חסדי תקווה. ז "ר צחי שריב: ד

 27 חסדי תקווה. אבל זה פעילות אחרת.  ל זה כן היה ע זיו: פרופ' נטע 

 28 ברי מזון.  זה היה על שו ד"ר צחי שריב: 

 29 .  2020, אנחנו מדברים כרגע על 2021חסדי תקווה זה רק ל :רוןמיכאל דומר 
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 1  לות אחרת.  לא. אבל זה לא הפעילות הזאת. זה פעי פרופ' נטע זיו: 

 2 הפעילות הזאת.  זה הפעילות הזאת או לא   ירון גדות:  מר

 3  חסדי תקווה עושים עוד דברים חוץ.  ' נטע זיו: ופפר

שד  לחבילות   הבצקהה  איפה  גדות: מר ירון ישיבתמזון  שהייתה  עליה   4מועצה    יברנו 

זה שעכשיו    ?והייתה החלטה לפני  נתנו  איפה  זה מבחינת. אבל  איפה   5אז 

 6 ? מורידים את זה

 7עיף תקציבי זה. פה  ס  יודעת מאיזה זה היה מאה שמונים אלף ₪ ואני לא   : פרופ' נטע זיו

 8  זה משהו אחר.  

 9 ני חושב. מהתמיכות. א זה לא מר ירון גדות: 

 10  זה זה.   :וןיכאל דורמר מ

 11 זה זה.  ות: מר ירון גד

 12 זה רק אמרנו שזה יחול מתקציב שנה הבאה.   ד"ר צחי שריב: 

דורון לוז  :מר מיכאל  נוגע  ב  .2020-ה  דנו עכשיו   13 מועצה בנושא. החלטת ה2020לא, אנחנו 

 14  . 2021סדי תקווה נוגעת לח

 15. דיברו 2021נוגעת ל  , היא לאצה היא פה מוליה זה. החלטת המועקודם כל ז מר ירון גדות: 

 16בהחלטת המועצה על פסח שהיה ובתוך כדי כתוב בפרוטוקול שאמרו שם  

 17 9בהחלטה הזאת שעברה    נה שהיה עכשיו.פסח כבר היה. דובר על ראש הש

 18התבצע בינואר. מה שקרה בינואר בעצם אם  ל  אמורמשהו כזה. היה    ,7  דגנ

 19 צודק או לא?  ד להחלטת המועצה.זה בוצע, בוצע בניגו

 20 מה היה בינואר?   שריב: ד"ר צחי 

 21 . אולי אני טועה. 2021אני זוכר שדובר על  :ר מיכאל דורוןמ

 22    היה דיבור על זה. מר גיא קלנר:

 23 אפילו אבי אמר פסח.   ת: מר ירון גדו

 24  ם אני זוכרת, אני שאלתי את גידי את השאלה הזאת. א יו: פרופ' נטע ז

 25  קול. ל הפרוטומולי. עברתי ע  הפרוטוקול ירון גדות:  מר

 26מורידים את   21משאירים את זה. בשנת    2020וטוקול אומר שבשנת  הפר מר רביד פלד: 

 27  זה. 

 28 דובר מיידית.  2021או על  2020על   ר בהחלטה מועצהלא דוב מר ירון גדות: 

 29 ? יש לך את ההחלטה פה :ל דורוןכאר מימ
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 1    ..אני לא מבין ו. מר אבי גרובר: 

 2רק היה פסח, אז אמרו    אבי אמר איך אפשר פסח כיוח עצמו  אפילו בויכ ת: מר ירון גדו

 3פסח כבר היה נוותר. אבל ראש השנה מאז עברו שלושה חודשים והיה ראש 

כלומר וזה  ה  השנה  הזה,  הנושא  על  הייתה  המועצה   4הזה  א  נושהחלטת 

ה  בראש  להתבצע  הייתה  אמורה  המועצה  לא  והחלטת  אני  הקרוב,   5שנה 

 6צה לא אבל החלטת המוע  2021חיל  ד שזה יתנגד, אפשר להגיאומר בעד או  

 7  הרביד

לא   מר גיא קלנר: אבל  שבטעות,  להיות  יכול  תעשה.  לא  כבר  גם  השנה  שראש   8כנראה 

 9 תעשה. 

 10 אולי יהיה עוד ראש השנה.  ד"ר צחי שריב: 

 11  בכל מקרה צריך לעשות.  2021לא.  נר:לק מר גיא

 12  .  2021ם במה שחשוב לי שזה לא מתמסמס ג גדות: מר ירון 

 13 ה הנוצרי, לא הבנת אותנו.  לא. דיברנו על ראש השנ : רביד פלדמר 

 14  ההחלטה היום היא רק נוגעת רק להקצאות.  :מר מיכאל דורון

 15החלטת המועצה שהתקבלה   .2020י יודע שההחלטה הזאת מוותרת על  אנ ירון גדות: מר 

ההחל  3 לפני  הוועדה  חודשים  של  הדיונים  לפני  וגם  הזאת,   16ת,  זאהטה 

לת לא  הסכדיברה  את  הפעילותת  לטובת  האלה  ואחריה   ומים   17הזאת 

 18התקיימה ישיבת ועדת התמיכות והיום אנחנו באים לאשר משהו שנעשה. 

 19  ה, בליכות לדבר על ההחלטה הזאת. כשהתקחשב בוועדת התמאף אחד לא  

 20 שעברה. 

 21 ? ךבשביל מה יש אות גב' דברת וייזר: 

 22  שאני לא זוכרת טוב. ל להיות אני זוכרת, יכואני רוצה להגיד מה  פרופ' נטע זיו: 

 23 את אמרת שזה בכלל לא קשור לנושא הזה.   ירון גדות:  מר

 24ועדת המשנה, האם זה האם הכסף ד אותי שדנו בואני זוכרת שזה הטרי פרופ' נטע זיו: 

 25נייני חלוקת סלי מזון. אז  מאשרים פה הוא הכסף שדיברנו עליו בע  נושאנח

 26 ן הזה. והוא הסתכל בקלסר די בעניית ששאלתי את גיאני חושבת שאני זוכר

 27וזה גם לא אותו סכום, זה חצי, ואם אני. מדובר על פעילות אחרת של אותה  

 28 עמותה. 

 29 יחד. בה זה שתי עמותות. בית חם וחסדי תקוולא. אבל  שריב: ד"ר צחי 
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 1  ?של ועדת המשנה ןויאנחנו מתחילים את הד חבר'ה, עכשיו מר אבי גרובר: 

 2 . 2021, 2020תה טעות עם נראה הייכ מר גיא קלנר:

 3 כל עמותה שמבקשת צריכה להגיד על מה להוציא את הכסף.  פרופ' נטע זיו: 

 4 .  תואו . לא יודע מה רשמו בפרוטוקול, אין לית הייתה הכוונהזא ד"ר צחי שריב: 

א מר גיא קלנר: הייתה  לא.  המועצה  של  הכוונה  השנה2020ם  ראש  את  כבר  פספסת   ,  5 

anyway6  . 2021ה נכנס לים לב שזצריך לש 

 7אבל זאת ההצעה לסדר שלכם. אתם לא יודעים על מה הייתה הצעה לסדר  גדות:  מר ירון

 8 ?שאתם ביקשתם

 9דקו. שבועיים אחרי שב  ודר בעכשיו מה אתה רוצה שנתפזר הביתה ונחזוע ר אבי גרובר: מ

נתקד ובואו  בפרוטוקול  נרשם  שלך.  ההערה  את  הערת  מה.  אפשר  אז   10ם. 

 11 בבקשה.   להתקדם

 12יתה, תקציב התמיכות כלל את התמיכות בעמותות האלה שבין  ההצעה הי ד"ר צחי שריב: 

החלטנ ואנחנו  מזון  סלי  עושות  עקרוניהיתר  באופן  מהתקציב,   ו   13להוריד 

 14להוריד במאה שמונים אלף  ול רק משנה הבאה  יחזה    כבר היה לנו תקציב,

הרוו תקציב  את  ולהגדיל  הזה  תקציב  שמונים₪  במאה  כ  חה   ₪  15די  אלף 

 16וברי מזון, ויתנו את זה לאנשים, לא צריך להעביר  שהרווחה ילכו ויקנו ש

 17  . 2020- היה. לאת זה דרך העמותות. זה כבר, התקציב כבר 

 18 ה הבאה.  ר משנובעל זה שמד רוכזא םוש ןיא מר ירון גדות: 

 19  ?הערתך נרשמה בפרוטוקול. יש לך עוד : רבורג יבא רמ

 20 ה הכול.  קורה. ז הבאה לוודא שזהשנה  מר ירון גדות: 

 21אתם הולכים להצביע. אני רק רוצה. צריך להפריד את עמותת חסדי תקווה  ד"ר צחי שריב: 

 22 שאר. מכל ה  ט"אלוואת עמותת 

 23 על הכול.  תר מזה, אז נצביע בה יוהרהוא אומר שהוא לא יכול   רובר: מר אבי ג

 24   לא מצביע. ט"אלואז הוא בחוץ אבל אני על   ד"ר צחי שריב: 

 25ים לה כסף, אנחנו רוצים לפקח על מה  זו עמותה שאנחנו נותנ  SOSלגבי   : מר גידי טביב

 26דמות, מאה  היא מוציאה כסף. מדובר על מאה חמישים אלף ₪ בשנים קו

 27ו לפקח זה  האופן שבו חשבנ. לכן  ילים בשנה הנוכחית שרוצים להגדשלוש

 28 לבקש מהם ומי שמפקח באופן טבעי הווטרינר העירוני. 

 29   ?תינעם פעילות רמת השרו או זה עמותה כללית  תינשרותה רמת הזה עמו א קלנר:מר גי
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 1 פה בסביבה.  חיות שנותנת שירות גם בתל אביב וגם  SOSעמותה של  מר גידי טביב: 

 2 ?וא כנגד הפעילות פהחמישים השים, מאה לולא. אבל מאה ש גיא קלנר: מר

 3 כן. זה מעין ספק שירות בגדול.   עידן למדן: עו"ד 

 4  א מסביר.הו אבי גרובר:  מר

 5ה שאנחנו נותנים לה כסף מספקת שירות לתושבי רמת השרון, אז  כל עמות מר גידי טביב: 

 6בל והוא גם מעביר לי כי זה תנאי  הווטרינר מקלכן לא שונים במובן הזה. ו

כחרלש שלהם. ור  הפעילות  אחרי  עוקב  שהוא  האקסלים  את   7ספים, 

 8 פר פעולה.  באקסלים מפורטים ברמה של ממש 

 9 ירוק. החתול הג'ינג'י בפח ה ב: צחי שרי ד"ר

 10מזעזעים. פר חודש, יש   םירואית  אני לא רוצה להקריא לכם כי זה פשוט מר גידי טביב: 

ב  ם ממש מפורטים.פה אקסלי לסבר את האוזן ככה   11  נה, ארבעים קטרק 

 12שבעה אלף ₪ מינואר עד אוגוסט הם הוציאו אצלנו על עיקורים. כמות  ו

 13  רת מאה שבעים ₪ לעיקור. זאת אומ  מאתיים שמונים.העיקורים הייתה  

 14אחר כך על מזון רפואי לחיות ברמת השרון, שבע עשרה אלף שש מאות וכך 

 15 עד  הלאה. יש פירוט ממש 

 16 ?מה עם שכר יב: ד"ר צחי שר

 17 חייבת להגיד שזה לא רציני. י שאנ ייזר: ו גב' דברת

 18 יש עמותות שמגישות לנו חשבוניות.  : מר מיכאל דורון

 19ה שוק שהם כאילו באים באמצע השנה רציני. נשמע לי הזוי שז  אתה לא : גב' דברת וייזר

 20 לישיבה 

 21  ?ותיש עמותות שמגישות לנו חשבוני : מר מיכאל דורון

 22 י מקריא, אנזה לא חשבוניות מה ש ביב: מר גידי ט

 23 אני שמעתי על חשבוניות.   : מר מיכאל דורון

בכ מר גידי טביב:  ממני.  שמעת  לא  אז  רשילא.  אלה  מקרה  פעל  של  שהם מה   24ילויות 

 25 מו שבמקום אחר מוציאים זה כ

 SOS  26אני לא מצליח להבין מה הטענה של  מר אבי גרובר: 

 27 ענה שלי. אגיד לך מה הט אני גב' דברת וייזר: 

 28 ראה כמו ספק.  זה נאבי.  : מר מיכאל דורון

 29 שמגיש לנו חשבונית על זה.  גב' דברת וייזר: 
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 1 ום הלא נכון.  נמצא במקלנו חשבוניות ושמגיש  : מר מיכאל דורון

את   ובר: מר אבי גר ככה  להם  לתת  שצריך  אמר  המקצועי  והצוות  בחתולים  לטפל   2צריך 

 3 הכסף. 

 4 לי מפריע.  המ אני אגיד לך, : גב' דברת וייזר

 5 יש פה איזה קנוניה.  א. כאילול ר: ובמר אבי גר

 6 זה לא קנוניה אבי.   : מר מיכאל דורון

 7צע אוקטובר חסר ולא רציני, כמו שוק שבאממקצועי    זה נשמע, זה לאבעיני   גב' דברת וייזר: 

 8לנו כסף אז אפשר להגדיל את התמיכה. מה זה הלוואה מהבנק, שלוקחים 

 9 . רגע. נשמעה  ז ?להגדיל את ההלוואה נק אומרים אפשר באים לב

 10 כל הסעיפים שלנו בתקציב יוצאים על השקל. מה שחשבנו בתחילת השנה?  מר אבי גרובר: 

 11 יר לך מה ההבדל. שנייה. אני אסב ב' דברת וייזר: ג

 12לפני שנה. לפני שנה תקצבת במאה חמישים והשנה תקצבת אותם  עידן למדן:  עו"ד 

 13 ף לסיים את זה.  אנחנו כבר על סבמאה עשרים ו

 14אבל אין לזה סוף, אין לזה סוף. כי הרבה עמותות אחרות הורידו להם    כן. וייזר: ת ברגב' ד

 15בין  י רוצה להגיד זה שההבדל  . מה שאנמצב כזה או אחראת התמיכה בגלל  

 16המחלקה שהיא לא מדויקת. ברור זה שליטה שלנו. מחלקה אתה יש לנו 

 17ים  ונ דכחלקה. כל הזמן יש פה עשמנהלים את המ   את הגורמים המקצועיים

 18 יב, באגף הרווחה, באגף התרבות.  על התקצ

 19  ?קוריםחתול שלושה עי אני לא מבין, את חושבת שהם עשו לכל מר אבי גרובר: 

אגי גב' דברת וייזר:  העניין.  אני  של  הרמה המהותית  על  מדברת  אני  מתכוונת.  אני  מה   20ד 

 21ה למחלקות העירייה, תקציב שהוא נעש ברמת המהות יש הבדל בין עדכון  

עובדב  זה זה  גם רור,  אנחנו  עדכונים  עושים  אנחנו  תמיד  שלנו,  עירייה   22י 

 23ה  ינרצים של איש דברי  מה ברור. תמיד  עכשיו הולכים לעדכן תב"רים, אז

פעילות. שהוא   של  משהו  לא  שזה  ועובדה  נתמכת  עמותה  בין   24ההבדל 

כג שמניסיונך  להגיד  יכול  לא  אתה  מקובל  מקובל,  שזה   25שעמותה זבר 

 26 סף. מרת חסר לי כאובאוקטובר באה ו

 27רת חשבתי שאת מדברת על עצם העניין והאם הם ספק או לא ספק. את מדב מר גידי טביב: 

 28 ה.  רק על ההגדל

 29מדברת על המהות של הדבר הזה שבעצם עמותה נתמכת שאין   לא. לא. אני דברת וייזר: גב' 
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 1וק מה קורה והיא חנו יודעים בדילנו שום זה לא מחלקה שהיא שלנו ואנ

הי.  כפופה יכולה  כל  אני  את  בבקשה  תביא  לך  ולהגיד  אליך  לגשת   2ום 

 3מת צריך  רבות לבדוק שבאהכרטסות של כל מחלקת החינוך או מחלקת הת

 4עכשיו יש הגדלה של תב"ר מסויים, אני יכולה    ?לעשות הגדלה או לא. נכון 

ע נאותה,  התב"ר  של  שהגדלה  ולוודא  אליך  שלבוא  בכללים,   5יש ומדת 

 SOS  6ותה הזאת, לנקוש לה בדלת שלום  לים ללכת לעמכוהיגיון, אנחנו לא י

 7  , על מה. זה לא חברת מועצה את יכולה בבקשה להביא את הספרים שלך

 8 ה. עובד ככ

הייתה צריכה   יש   עידן למדן:  עו"ד   נכון שהעבודה  זה  ומזמין את העבודה.  זה  על   9מפקח 

ש איזה  באמצעות  כנראה  מכרלהיות  של  סוג  ולא הוא  כזה  משהו  או   10ז. 

 11כנראה נכון. אבל כן יש לך וטרינר שיושב ובודק והוא    ף התמיכות זה עיבס

 12 זה שמזמין. 

זה. ד אבל לא דיברתי   גב' דברת וייזר:  על זה שברמת הפרוצעל  בין  יברתי  יש הבדל   13דורה 

ועדת   שנקרא  חוק  חוקקו  זה  שבשביל  נתמכת  לעמותה  תמיכה   14הגדלת 

ועדאהקצ לעמותות,  תמיכות  ועת  של  פרוצדורה  יש   15מסוימת    דהות. 

 16  ף טובת ובודקת את המהות ובין עדכון תקציב ששיוש

 17 .  ייגשו במכרז למחלקה עידן למדן:  עו"ד 

 18 שר להם? לא לא ר: מר אבי גרוב

 19 אני חושבת שזה ממש שוק. אני באה ומבקשת.   : גב' דברת וייזר

 20רכים שלה לא ברכים בעצם האב מה קורה עם עמותה שתומכת בא : מר מיכאל דורון

 21 ודש.  החאת גומרים 

 22 ? נכון. מה ההבדל ברת וייזר: גב' ד

 23 אז אני שואל.   ומבקשים תוספת של עוד עשרת אלפים ₪. :מר מיכאל דורון

 24 ר להם. אם אתה רוצה. תאש גרובר: מר אבי 

 25   ?אז אני שואל. אתה תאשר :מר מיכאל דורון

 26 לא. אתה בעד?  גב' דברת וייזר: 

 27  ר.אותו דב  חושב שזה בדיוק אני לא גרובר:  מר אבי

 28 זה אפליה נקרא.   וייזר:  גב' דברת

בסדר מר אבי גרובר:  האברכים.  פני  על  החתולים  את  מפלה  לישיבהאני  כותרת   ,  .29 
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 1 ולים.  ם מופלים לרעה לעומת החתהאברכי

 2 אין לנו שום מנגנון בקרה על זה.  גב' דברת וייזר: 

 3 נו באמת.   החתולים יותר. אנחנו אוהבים את מר אבי גרובר: 

 4 גיד משהו בעניין הזה. ני רוצה להא מר גיא קלנר:

 5  לי החיים ושים אלף ₪ לבעאני לא מצליח להבין איך הדיון הזה מצליח, של מר אבי גרובר: 

עכש הופך  הציבורי  שאני  במרחב  מודה  לעומת.  אותם  מפלים  שאנחנו   6יו 

 7 קשה. ועדת חקירה. בבבהלם. הכי פשוט בעולם קורה פה ואני לא יודע מה.  

 8לא  וצה לתמוך בתוספת. רגע, אני רוצה להסביר גם למה.  וקא. אני רדואני   ר גיא קלנר:מ

 SOS   9בעמותת הכספות הגדול. נראה לי שעושים עלינו את שוד 

 10 את האנשים שם.  תכיר  מר אבי גרובר: 

 11יכה לבין  לא נראה לי. אחד, שתיים יש פה כנראה מקרה ייחודי של בין תמ מר גיא קלנר:

ייחוד  ,שירות יש פה מקרה  בין הווטרינר  יש פה איז  י.נכון   12ה שהוא קשר 

 13לא אמור   העירוני לבין עמותה שמבצעת משימה ציבורית שבעולם אידיאלי

פי  להינת על  זה.  ן  אני מקבל את  וזה תמיכה.  נהוג.  זה  כך  היום  עד   14אבל 

 15 משרת צורך ציבורי. ואני חושב שכולנו, יש לנו חיבה 

 16עם איזה ווטרינר שהוא תי להתקשר  ולאלי, יכולתי הרי בסוף יכ  הם באו גרובר: מר אבי 

 17לחן מפה  ימשיך לעקר וזה. יש פה גוף שאני עובד איתו. באתי הכי על השו

 18בא פה על השולחן, עובר דרכם,  עתי לאשר בכל כאלה. אני  ..לא יד  שהם לא

 19ה, הם לא רוצים דרכם. הרי אנחנו נעשה את זה איכשהו. הם אחלה חבר'

 20. לא יודע איך זה הפך  את זה לפה  תירותים עם המון נשמה. הבאיעושים ש

 21 להיות כזה סיפור.  

 22במשבצות הרגילות    לא יושב  חושב שזה פשוט  אני לא חושב שזה סיפור. אני מר גיא קלנר:

 23זה קצת מזיז את האנשים. אז יכול להיות שמה שצריך לעשות. אני ולכן  

 24פה סיבוב על החתולים,    שות מישהו בא לעחושב שעכשיו, אני לא חושב ש

קנ  לא לי,  שצריך  ראה  מה  ולכן  גדול  חתולים  חובב  ואני  להאמין  לי   25שה 

 26שבדברים   2021  ש לנו עלגרת הדיונים שילעשות כרגע זה לאשר את זה ובמס

 27תעלה,    SOSניים, בין תמיכות להקצאות, גם הסוגיה הזאת של  יותר עקרו

 28חשבוניות או רוצים  גד  ולא תהיה כנפלט  האם להמשיך בתמיכה ושתהיה  

 29לעולם    2021ם ללכת ספק. שזה במארג הדיונים לגבי  כה, רוצימילעצור ת
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 1 את זה.  התוכן הזה. כרגע לטעמי צריך לאשר 

 2 ם ען  גראזה לשנה הבאה. אם העירייה תתהשאלה איך אתה מתקצב את   י שריב: ד"ר צח

 3 מכרז 

 4 אז אני אומר צריך להחליט.  מר גיא קלנר:

 5משיעורי הבית, אחד המשימות  . זה אחד  זהדיוני תקציב ערן יושב על  נעשה   י גרובר: מר אב

על   ניתן  ואנחנו  קשר.  בלי  זה  על  דיברנו  בהם.  מטפל  או  שערן  יחס,   6זה 

 7ב איתם יותר לעומק, נראה לשנה. מראש, בצורה מסודרת, נש  חנו נביאשאנ

  8 

 9התקציב של  של הוועדה  יבה שאני שאלתי את גידי, הבנתי שהוא אמר ביש מר ירון גדות: 

 10לא  ו  י תלעהש  להחלטה לשאלה. כי זה נושא  ?שור לזהק  חסדי תקווה לא 

 11 נחה דעתי. 

 12    ?לא נחה דעתך מר אבי גרובר: 

 13שיבה שזה כספים אחרים שזה  . נטע אמרה שגידי אמר בי21רו על  לא דיב גדות:  מר ירון

 14 לא קשור לזה. 

 15 לא. זה לא נכון.   פרופ' נטע זיו: 

 16לא רציני. אתה לא  דוק את זה. זה  לבך. זה לא רציני ככה  הערת את הערת : רמר אבי גרוב

לא.  או  הכסף  בדיוק  זה  האם  תשובה  לך  שייתן  גידי  את  עכשיו   17תעמיד 

 18  עלית נקודה.  ה

 19 ה.  הייתה החלטת מועצ גדות: מר ירון 

 20  מתי קיבלת את סדר היום. שנייה, קיבלת סדר יום באיזה יום.  מר אבי גרובר: 

 21 ?ורמה זה קש דות: ירון ג מר

 22   ?לה. יום חמישישואל אותך שא ניא מר אבי גרובר: 

 23 כן.  מר ירון גדות: 

אם   מר אבי גרובר:  זוכר  לא  אני  הפרוטוקול  לפנאת  הסתובב  נגהוא  אבל  לא  י  שהוא   24יד 

 25יכולת מיום חמישי לשאול את השאלה הזאת לפני הישיבה.   הסתובב לפני,

 26הוא צריך תשובה  ו במצב שעכשיו  עמיד אותאני לא  ולא פתאום עכשיו. א

 27   וזה.

 28  נטע אמרה שהוא אמר להם שזה לא הסכום הזה.    מר ירון גדות:

 29 ואתה לוקח את  היא אמרה שהיא חושבת  : לב-מר רמי בר
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 1  וממשיכים הלאה.   רובר: מר אבי ג

 2 הייתה החלטת מועצה.   מר ירון גדות: 

 3. לא נגמר ולא ריך לעשות יעשורבה פעמים. יבדקו ומה שצאמרת את זה ה מר אבי גרובר: 

 4  שיו. עכיגמר 

 5 לחלק על דעת עצמה בראש השנה את.  גדות:  מר ירון

 6ה אם היא תחלק,  לקבוע ל  ק. אתה לא יכול לא אמרו שהיא לא יכולה לחל מר גיא קלנר:

 7 לקבוע אם אתה נותן לה כסף.   אתה יכול

 8  אותה.  אתה לא תממן  עידן למדן: עו"ד 

 9 . יפה. נכון מר ירון גדות: 

 10 תה לא קובע. א אתה לא מממן. קלנר: מר גיא

 11 אתה יכול לממן את זה, אתה יכול לממן עוד דברים.  ר אבי גרובר: מ

 12  רוצה עם הכסף שלה.  מה שהיא יא יכולה לחלק ה עידן למדן: עו"ד 

 13 אבל זה לא הדיון.   : לב-רמי ברמר 

 14  .  חנו לא נכנסים עכשיו לדיון שלם על זהאבל אנ מר אבי גרובר: 

 15 ..הדיון הזה.   ות: מר ירון גד

עם    אז אבי גרובר:  מר שלמים  מספיק  שהם  מרגישים  החברים  אם  להצביע.  לא   16זכותך 

 17  הנושא. 

 18רף אליה וחתמו עליה . בסדר שביקשו ממני להצטל להצביעזה לא עניין ש מר ירון גדות: 

 19 ימים את ההחלטה של עצמם. שמונה חברי מועצה ולא מקי

 20שרים אותו או  בפרוטוקול, מא  יףכרגע יש סדר, יש סע  רת את זה וזהו.אמ מר אבי גרובר: 

פה  החברים  אם  בעד,  תצביע  אל  רוצה,  לא  אתה  אותו.  מאשרים   21לא 

מ אתמרגישים  בטוחים  כנראה  ספיק  נה  וזהו  פה  זה  את  תבין   22גמר  לא 

 23 הסעיף. 

רוצה כמה  עידן למדן:  עו"ד  אני  נקודות בבקשה ברשותך.    אני  הנושא   24אחד, באמת 

 25עם הווטרינר    ם הספקתי לשוחחיועם הווטרינר, עוד ה  ומך וגם שוחחתית

 26במיוחד בגלל שזה נדון על ידנו ושוכנעתי בצורך הזה של שלושים אלף ₪  

 27כבר נכון לאוגוסט,  עומדת על סף סיום    SOSת  לי שעמותנוספים, הוסבר  ה

 28ה הוקטן לה בהתחלה. אנחנו עדכנו בהחלטה  על סף סיום התקציב שלמעש

לכהקודמ התקציב  את  השת  מבקשים  בעצם  הם  תקציב למן  לאותו   29ה 
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 1שאושר להם לפני שנה, אין ספק אין לי ספק אבי או הערכתי שהם יושבים  

 2כות סעיף התמיכות ולאגף התמיו אותם ל, וכנראה הכנסנלא במקום הנכון

 3ו צריכים אולי לפעול אחרת. אני לפני שנה בצורה לא נכונה או צורה שהיינ

 4ר ה בידי הווטרינהזצריך לקיים את הדבר  סוג ההתנהלות    חושב שכן לאור

 5העירוני, הוא מפקח, הוא מזמין העבודות, זה לא כסף שעובר על עבודות 

ו  שהם אינם רמת ולכן אני  רק לעבודשרון אלא אך   6בעד  ות שהוא מזמין 

 7ר מה שהעברתם לנו וגם לאור  התוספת גם לאור ההבהרות, גם לאו  הקצאת

 8גיל הזהב,  ל  עניין שתי העמותות ש  ח עם הווטרינר,שיחה שהספקתי לשוח

 9ל השלישי. אין ספק שאנחנו צריכים לתת לזה באמת את הדעת. פעם הגי

יעקב אבל  ולתמיד.  ל  אחת  כרגע  אקורצקי  נמצא  כדין א  איננו  דינן   10בל 

 11ה דיון. אני בהחלט ם אחרים זה דין קצת שונה של עמותות שכבר הימקרי

 12.  על העבודה של הוועדה   אני מאוד מברך  מצטרף לדברים שגיא אמר פה.

 13שלה שהיא תתחיל לבחון קריטריונים ואלמנטים נוספים,    וגם על ההודעה

וכמה פעמים וה גם  מכתי בתקיו פעמים שלא ת בעבר הערתי כמה   14ציבים 

סוג   שהיה  פיקבגלל  וללא  חשיבה  ללא  שנים  מספר  הדבק  העתק   15וח של 

 16א היה. אבל יקוח, זה לא שלמספק לטעמי. יותר פיקוח פרוצדוראלי. היה פ

 17מבני ופחות מהותי בבדיקת התוכן. אני מברך   ר פרוצדוראלי.ותהוא היה י

עוד שהעבודה  חושב  אני  שנעשתה  העבודה  עבודה    על  לכם  גם  יש   18רבה 

הקריב התאמת  והשלמת  לגבי  תיקון  העמקה  עוד  וגם  להיום,   19טריונים 

ה  עמותות. אבל  חקירה  ועדת  או  חוקרת  ועדה  לא  שזה  שנים  נכון   20רבה 

 21עניין של ההקצאה, היא תאמה שקיימת בה  ם שיש לבדוק אותם. אישדברי

ל וגם.  גם  לעמותה  נותנים  לא  אומרת  זאת  נכונה.  היא  שלה   22א  בבסיס 

 23המקרים יש מקרים    וגם, אבל צריך לאבחן את   עמותה גםאמורים לתת ל

 24ים מהמדינה ומוסדות השכלה גבוהה, כמו  בין עמותות שמקבלות תקציב

ל כמו מה  רימון  כל  מיני  דוגמא,   25לבין    ציבים מסוימיםתק שאתה אומר, 

בטוח  שאני  הקריטריונים  במסגרת  יהיה  וזה  צריך  אחרות   26עמותות 

את תסיים  ותשלים  שהוועדה  ל  עבודתה  זה  שנכון את  חושב  אני   27שנה 

 28 ך. כולל בתוספת של שלושים אלף. לתמו

 29מר עידן, מה  מה שאב  ך מות  ינאאני ממש בקצרה רוצה לומר כמה מילים,   א:מר דני לבי
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 1ת המשפטים האחרונים של העבודה המדהימה. שמעתי אל  מר מיכאל עשא

 2רבות תומכים בת  אלכמחזיק תיק תרבות, מסתכל על זה שאנחנו    מיכאל

 3אוד שיש אוזניים ששומעות  ה לא מאוזן ואני מקווה מכואב, ז  וחינוך זה

 4  עמותות חדשות. ותודה.   אותנו כדי שיצמחו

 5ת  למרות שהוועדה החליטה ולשנוע ש שנצביאני מבק "השרון תוראומ"על  מר רביד פלד: 

 6כמו שקיבלו    2021לשנות לשנת    "השרון  תורואמ "ברק את השנה. לשנות  

 7אם אתם החלטתם שחלק עמותות.  יה הפליה בין השאר העמותות. שלא יה

בשנת  מהעמ מקבלות  שיתח  2021ותות  יקבלו.  הם  סליחה שגם   8ילו, 

 9 .  2020. ולא בשנת 2021שיתחילו לדון בהם ב

 10 כה. מצד שני הגדילו לה את התמי מדן: ל ידןע עו"ד 

 11  משישים ושמונה לשבעים ואחד.  עידן למדן:  עו"ד 

 12 אלף ₪.  ב מר רביד פלד:

 13 ן שלום בית, חושב למעאני  : אל דורוןמר מיכ

₪.   בר: מר אבי גרו אלף  עשרה  בתשע  ניקוד  להם  השירות הפחתתם  היקפי  לאור   14כתוב 

 15לף ₪ במסגרת שיקול  א  רהקוד בסך תשע עשהחליטה הוועדה להפחית ני

 16 הדעת. 

 17 זה לא אנחנו. זה הוועדה המקצועית.  י שריב: ד"ר צח

 18זה יתקבל פה אחד, אני שהדבר ה  שלום בית וכדי  אני חושב שלמען : מר מיכאל דורון

 19אנחנו יכולים עדיין לחיות  עה שצריך לקבל, לאמץ את הבקשה של רביד,  בד

עד   זה  הז2021עם  וזה  הולכ,  שאנחנו  לבחוןמן  העמותות. א  ים  כל   20ת 

ז על  באופן להסתכל  נפגע  מרגיש  כאן  מישהו  שיש  מצב  לייצר  ולא  כך   21ה 

 22 .ינטרפ

 23 צודק.  מר גיא קלנר:

 24 מלצות של הוועדה. תי את ההאני הבא שריב:  ד"ר צחי

 25. אחד, כמו שזה כתוב ושתיים, שהתנאי הזה  אני רוצה להביא שני נוסחים י גרובר: מר אב

 26 . 21חל רק על 

 27   א אם כן הוועדה מקבלת את התיקון.אל :מר גיא קלנר

 28 כיושב ראש הוועדה אני מביא נוסח אחד, כלל שחל על כולם יחול גם על מר אבי גרובר: 

 29  1.1.21מ זה יתחיל. ו"ת השרוןוראומ"
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 1ר יהיה לקבל את זה כהחלטה של הוועדה.  אני חושב שגם נטע מקבלת. אפש  : ןמר מיכאל דורו

 2 צחי. 

 3  או קי. אז. : ד"ר צחי שריב

 4 .  2021י כאפשר לראות את זה אב :מר מיכאל דורון

בינואר   ד"ר צחי שריב:  מהראשון  לחתום  צריכים  מונח    21הם  ההסכם  משהו.   5שם. או 

 6 זה עניין. א שיש איפשוט, זה ל

 7 ר. אנחנו עכשיו באמצע אוקטוב ו: פרופ' נטע זי

 8מבוקש לאמץ    כההדברים. אז כאנחנו נבין גם מה בדיוק עומד שם מאחורי   מר אבי גרובר: 

 9 מיכות. את המלצות ועדת המשנה לת

 10 למים. מהשכירות אבל לא מארנונה. אני מבין שגם ארנונה הם לא מש עידן למדן: עו"ד 

 11 א כולם. ל גרובר: מר אבי 

 12  א כולם. אתה לא עכשיו  ל מר גיא קלנר:

 13 אל תעשה איפה ואיפה עכשיו.  : לב-מר רמי בר

 14 בשלום. בחייך.  זהנו לעבור את תן ל :מר מיכאל דורון

 15 לם בסדר.  לא כו מר אבי גרובר: 

 16 נאשר גם לחתולים שלושים אלף עוד, יהיה בסדר.   :מר מיכאל דורון

 17 ני.  חבר'ה. א רובר: מר אבי ג

 18 לביצת זהב. וח לתפוח, לא תפוח משווים תפ עידן למדן: ד עו"

 19 . יפה ועם כיפהבסוף הם נותנים כסאות גלגלים לאנשים בלי כ מר אבי גרובר: 

 20ועדה מאפשר להגיע לתוצאות שיהיו מקובלות על אני חושב שמהרכב הו  :מר מיכאל דורון

 21  אמיתיים. ר כך לדיונים הואני מציע להשאיר את הדיונים לאח  הצעומהכל  

א מר אבי גרובר:  את  ויש  ההמלצות  לשנת ישור  לתמיכות  בנוגע  לתמיכות  המשנה   22עדת 

 23כולם לעניין    על  ונחלהש   את הכללשבתוך הפרוטוקול עצמו, אנחנו    2020

 24רה של התמיכות מול ההקצאות, מול השימוש  תחילת הנושא של כל ההסד

 25פה  כל מה שכתבתם    1.1.21  -מ  זה יתחיל  "השרון  תורואמ"בנכסים, אז גם  

 26ה גם יחול לגבי הטניס. תיכף ושאותו כלל הז  ,1.1.21זה יתחיל פשוט ב  נכון.

 27עוד  סעיף התקציבי בהת  גם נדרש להתאים א  SOSכי ב  SOSאני אתייחס ל

 28ן כהחלטה אחת. בסדר. אז מי בעד מה ₪ אז אני אביא את זה גם כ  30,000

ויבדקו את מה שאמרת,  שאמרתי עכשיו?    29  ברצינות. העלית ארבע עשרה. 
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 1החלטות המועצה.    טע של לקיים אתיש החלטת מועצה אנחנו בקנקודה,  

 2י גם כלפי  נצייבדקו את זה. אני אומר שלבוא פה עכשיו ולעשות זה לא ר

 3ו שאלה, הוא יושב, רואה  ר. אני מכבד את הגזבר כשאני מבקש ממנהגזב

 4. נושא את הדברים ובא עם תשובה מסודרת. נבדוק את זה בסדר. זה אחד

גם  SOSשל   התמ  אנחנו  הגדלת  את  מאשרים  אלכן  בשלושים  ₪  יכה   5ף 

הסעיף   את  לאשר  גם  צריך  אז  שלושים,  במאה  עצמו  והסעיף   6מאחר 

 7וך  מציע לקחת את זה, כרגע נעשה את זה מתושים אלף. אני  לבשהתקציבי  

של   רזרבה  יש  תקציב   1הרזרבה  עדכון  טיוטת  אותו  אגב  דרך   8מש"ח, 

נעביר יעים. זאף האלה כבר מופשעשינו, שלושים אל  9ת אומרת כשאנחנו 

 10אבל אני מציע בגלל שזה הכי נוח,  ם תראו שזה מאוזן.  כם את ההצעה אתל

 11בינתיים. יש רזרבת קורונה. מהסעיף ח לא נגענו בה  "מש  1יש לנו רזרבה של  

 12ה של הרזרבה אנחנו מפחיתים אותו בשלושים אלף. מעבירים לסעיף של  הז

 ₪13.  ז יש שם עוד שלושים אלף  חיים. א  ם לטיפול בבעליהתמיכות לבעלי חיי

 14 פה. ומאשרים את הגדלת התמיכה בשלושים אלף. מי בעד?  לקחנו מפה ל

 15 ה.  לא אשתתף בהצבע ניא גב' דברת וייזר: 

 16 נמנע? אחד, שתיים. אחד עשרה בעד. מי  מר אבי גרובר: 

 17 אני לא משתתפת.   גב' דברת וייזר: 

משתתפ מר אבי גרובר:  לא  עשרהדברת  אחד  אז  שנ  ת.  לא  בעד,  דברת  נמנעים,   18יים 

 19 תפת. משת

 20 אני יוצא.  ט "אלוצריכים להצביע על  צחי שריב: ד"ר 

 21 .  ט"אלומיכה למי בעד הת ט"אלוי בלנכון. זה היה  מר אבי גרובר: 

 22 ריך להכניס את יעקב. רגע. צ גב' דברת וייזר: 

 23 יכול לבוא.   ט"אלויעקב על  עו"ד מיכה בלום:

 24ביע בעד  גם הצ  . יעקבSOSצה להצביע בעד  . אתה רוקב מצטרף אלינויע מר אבי גרובר: 

SOS25 ? ארבע עשרה בעד, פה אחד, תודה רבה.  ט"אלו. מי בעד התמיכה ל 

 26 

 27   :טהחלה

ראשונה                        לתמ  תצוהמלאישור    הצבעה  המשנה  לתמיכות ועדת  בנוגע   28יכות 

בלע  יש   .2020לשנת  ת  תובעמו על  ה  הכלל  :הועדהפרוטוקול  דכן   29כל  חל 
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 1יכות מול ההקצאות, מול  התמ  ההסדרה שלנושא  ת  יין תחיללענותות  העמ

בנכסים,   ע  גם  וליח השימוש   2.  1.1.21  - מ  חלה  "ות השרוןרו"מא  תתמועל 

 3 הטניס.   כזמר  ביכלל יחול גם לגאותו ה

בעד                             נכח בהצבעה  קורצקי    עקבי  מר חברים.    14הצביעו  ולא   4יצא מהחדר 

 5 . בגלל ניגוד עניינים

שנייההצבע                         הגדלת  ה  את   ₪6   30,000-ב   SOSלעמותת  כה  התמי  מאשרים 

מתוך   על    ף סעינוספים.  העומד  י  1הרזרבה   ₪7    30,000ו  ילקחמש"ח 

 8  30,000בעוד    גדליו  התקציבובכך    SOSלסעיף תמיכות לעמותת    שמועברים

 9ברים ח  2,  חברים  12ו  הצביעבעד    .קורצקייעקב  מר  . בהצבעה הצטרף  ₪

 10 זר לא השתתפה בהצבעה.  ת ויידברנמנעו בהצבעה, 

שלישית   ב  הצבעה  התמיכה  יצט"אלואישור  שריב  צחי  היש.  מחדר  ניבו א  בגלל   11יגוד ת 

 12 .  דעבפה אחד  ועיבצה  הצעומ ירבח 14עניינים. 

 13 

 14 

 15 פעיליםאישור פתיחת תב"רים חדשים ועדכון תב"רים . 15

 16 

 17 עילים. נתנו לכם רשימה.  פ ועדכון תב"ריםם חדשים ת תב"ריאישור פתיח אבי גרובר: מר 

 18 ד. חד, אח כן. לי יש שאלה על זה. אפשר או שעוברים א גב' דברת וייזר: 

 19לקו לכם היה כתוב שיפוץ גני ילדים.  ירק דבר אחד, אני מבין שבדפים שח בר: ומר אבי גר

 20   ת.ולמעון שיקומי. כן. שאל םוזה הקמת גני הילדים בסמטת ורד והסבת

 21 התב"ר הראשון שם היה ה. שאל לי יש ' דברת וייזר: גב

 22 פינוי בינוי הצעירים?   מר אבי גרובר: 

משהתכנ גב' דברת וייזר:  מיון  וחציו  הפינ  ליון  את  מתכננים  אנחנו  מה.  כאילו  ואז ו₪.   23י 

 24כול?  אנחנו מוסיפים עוד ועוד תכנון ועד תכנון. איך זה עובד? על חשבוננו ה

 25 ך פתאום. אילו אי יש איזה קפסיתי כ

 26 מה זה לא הבנתי.   גרובר: מר אבי 

 27ר להיות  אמו  א נוראיש איזה שהוא. לא יודעת תכנון זה איזה משהו שהו גב' דברת וייזר: 

נגמסמ תכנון,  היה  לתכנון,  יוצאים  שינויים    ר ודר.  יש  למה   28התכנון. 

 29 ומוסיפים ונהייה פתאום מיליון שש מאות.  
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 1ק, פה דרך, פה ככה.  זה פה ירו  א כזאת קובעת.תב"ע הישה  ,לא. היה תב"ע רובר: מר אבי ג

ואתה   האלה  הכלליות  האמירות  את  לוקח  אתה  לפרויקט  נכנס   2כשאתה 

 3נונים  כ, אתה נותן ליועצים, אתה מתכנן, זה תרמת המרצפתו בנס עכשינכ

 4 בלבלים אחרים לגמרי. עירית את רוצה.  

 5 מים את זה מכספינו? אבל אנחנו משל גב' דברת וייזר: 

עירא ציבורי,  ם הצעירים  מתח   ית טלמור: דר'  גדול מאוד של מרחב   6  ת יירק  לככולל חלק 

 7  ש י   ,ןתכנשצריך לכביש חדש,  עם המתקנים והמבנים שיש שם    םיריעצה

 8למכרז    פורט לביצוע הוא תכנון שאנחנו יוצאיםמה תכנון  ה.  תושדח  תורכיכ

בתכנון   כרוך  הוא  האלה.  הציבוריים  השטחים  כל  את  לבצע  שנוכל   9כדי 

 10מתחם ו שעשינו בעצים בדיוק כממאוד יומאוד מורכב. עם הרבה    מאוד,

 11 אילת. 

 12 לא. גם יש לנו הכנסות.   מר אבי גרובר: 

 13 ?משהו שאנחנו תכננו שינוי. זה לא  מה קרה שפתאום ישאבל  ייזר: גב' דברת ו

 14הכנסות. היזם יצטרך לשלם היטלים, אגרות, לדעתי אפילו    ונלברת גם יש  ד מר אבי גרובר: 

 15ט מבצע את הפרויקין כשאתה  אתה עדיהוא משלם הכנסות. אבל  השבחה.  

 16 אתה צריך לאשר את זה תב"ר. 

 17היה תב"ר    ני אומרת, הריזה ברור לי. א  ,זהשואלת את    לא. אני לאלא.   גב' דברת וייזר: 

לא שזה משהו חדש   זה  נכוןעקיים.  בעוד    ?כשיו  להגדיל   18בעצם מבקשים 

 19 ארבע מאות. אז כאילו מה יש פתאום. 

ותוכנית מ. אנחנו רוצים  לשלב הבא  עוברים  אנחנו ר' עירית טלמור: אד  20שלב של תב"ע 

אדריכלי   ועיצוב  פיתוח  בובינוי  המקומשאישרנו  עכשיו ועדה  לעבור   21ית 

 22לבצע את כל הדברים  ו זרכמ  א יצוהל  היהי  ןתינש ע, כדיב תכנון הביצולשל

 23 יש, את התשתיות. בהאלה את הכ

 24ו שזה  משהו שהוא לא מסתיים אואז צפוי לנו עוד איזה הגדלה של זה. זה   גב' דברת וייזר: 

 25 ?סוףה

 26 בק טו בק.  בור אבל זהצי יצע מבנלב  םג הצרנבסופו של דבר  ' עירית טלמור: אדר

 27 ?חדש ון לפתוח תב"רהשאלה אם לא נכ : מר מיכאל דורון

 28אלת. זה לא השאלה אם לא איזה חשיבה ולבוא ולהגיד זה וזה מה שאני ש גב' דברת וייזר: 

 29ד עכשיו אנחנו נגיה כמו שזה עלות של זה. הרי ז  התב"ר של כל הדבר הזה.
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 1ו תקצבנו מראש דבר. אנחנ  רום. אותו  העניין פתחנו תב"ר על יעללצורך  

 2ע מראש. אז פה בעצם אני  צים ושל הביצואת הסכום של התכנון ושל היוע

 3 ן, טיפין.   ירואה שזה טיפ

 4, ייליד  לש  סוגזה  ל  שיש  אנחנו מתקצבים כרגע את שלב התכנון מפני אדר' עירית טלמור: 

 5יש לנו  לא נתעכב.  אומרים בואו,    לים אנחנואת ההיטאתה יכול להראות  

 6י שדורש ניקוז אנחנו רוצים להתחיל לעשות כמה דברים,  מרחב ציבורשם  

אופניים, או שדרוג של מגרשי ספורטחכות לעשות שבולא ל  7וכל מיני    יל 

רוצים   אנחנו  איתם.  ולחכות  לעמוד  רוצים  לא  שאנחנו   8  ל י חתהלדברים 

 9 רט.  תכנון מפוב

 10 עוד יגדל?   ר הזה. הואמחדש לתב" כןזה כל פעם מתעדצפי או ש ויש עוד גב' דברת וייזר: 

 11 התב"ר הזה יגדל.   אדר' עירית טלמור: 

 12יים, מאוד נהיזמית כולם עושים רושם של מאוד רצי  בר'ה עם החברההח מר אבי גרובר: 

חלק   להיות  רוצים  גם  אנחנו  הפרויקט.  עם  להתקדם  רוצים   13מתקדמים, 

 14שלהם וזה   יתים עד גבול התוכנהאופני עם שבילדבר הזה. אנחנו הגענו  מה

כמעט    דימ  ממשיך היחידי  החור  למעשה  הנביאים.  בפארק  זה   15אחרי 

 16ה זה עכשיו הלג הזה. את הנצח ד כיכר העיריימתחילת רחוב החרושת וע

יועצים, אעושים.   לקחת  שנוכל  רוצים  אנחנו  להתקדם,  שנוכל  כדי   17ז 

 18יהיו גם  ורטים ויותר מפר הזה, להכין תכנונים  להמשיך להתקדם עם הדב

 19שטח השדה הזה שנמצא שם הרוצה. כל    אבל אני לאפרויקט,  ב  הכנסות

מתוחזק. מספיק  לא  הוא  מאוד  היום  א  שהוא  לתחזק  יותר.  אפשר   20ותו 

 21רוצים להתקדם איתו. להתחיל עם שביל    ואפשר לעשות שם דברים. אנחנ

להת להתחיל  שם  יכולים  אנחנו  שיבהאופניים,  יודעים  אנחנו   22וא  קדם. 

י  , אנחנוהכסף  23לך גם ככה. נגיד קורס אני אגיד    ת משהו,ודעיודעים. את 

 24ח  חשוב לנו לפת  השטח הזה תאהפרויקט, היזם לא בא לו הולך וזה. עדיין 

 25אני לא מפסיד  נתי זה לא שכאילו  יאותו, לא להשאיר אותו ככה ולכן מבח

 26  יל כל תושבי מורשה. לא רוצה לפתח. בשב  ינאפה כלום. זה במילא שטח ש

 27ני לא מסדר להם את  בניינים. אוך הרק בת  שם. זה לא  ה שגריםרק לאל

 28זאת שנכנסת הלובי לבניין. כל הגב הזה של הפרויקט היום יש את הדרך ה

 29 חורי המגרשים ועד הבתים של ריינס.  מא
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 1 כן. אני יודעת.   ' דברת וייזר: בג

 2  הזה,   א מפותחשדה הלא מסודר הזה, הלכל הג'יפה הזאת שהולכת שם. ה מר אבי גרובר: 

 3רגשתי שכאילו רק כשיקרה הפרויקט, ולכן לא ה אותולקדם  אנחנו רוצים

 4 ל השטח הזה.  התחיל לעבוד ערק אז אני אתקדם עם הדבר הזה. אני רוצה ל

 5 בת זה ברור האחורה, אבל חלק מהתכנון שהוצאנו שאני חו גב' דברת וייזר: 

 6 ד.  אז לזה זה נוע מר אבי גרובר: 

 7באמצע וכו'. כלומר ביש שעובר ל הכשייה שאמרת זה עבור עאת ה כמו שפ גב' דברת וייזר: 

 8 זה כן אם הפרויקט הזה לא יוצא זה הולך לאיבוד.  

 9 באמצע. זה הולך בין. מה זה  גרובר: מר אבי 

 10 כביש חדש.  : גב' דברת וייזר

 11 היא שואלת על הכביש החדש.  אדר' עירית טלמור: 

 12עובר  שים,ל המגרהוא בדיוק בעורף ש ה ממנובל הכביש החדש הזה הרבא מר אבי גרובר: 

 13ף של המגרשים אל מול אותו שטח. זאת אומרת אתה מסדר את כל  בעור

 14 הטווח הזה. 

 15 בעיקר תשתיות, ניקוז, ביוב.  עירית טלמור:  אדר'

 16 צריך גם לומר שפרויקט הצעירים יוצא לדרך.   : ל דורוןאמר מיכ

 17זה  בר היום בדאמירה שאנחנו פה הגם  זה    וצים לעזור לו להתקדם.אנחנו ר מר אבי גרובר: 

 18ותנים איזה שהוא. הנה אנחנו מתקדמים, אנחנו עשינו סדרה של  גם כן נ

 19מים איתו. הנדסה חושב שכרגע הסכום  ה שאנחנו מתקדפעולות בנושא הז

לא  ושה גם  איתו.  מתקדם  והוא   ₪ אלף  מאות  ארבע  זה  הנוסף  צריך   20א 

 21  אלף לתכנונים. זה   אותבע מה מיליון. מבוקש פה ארשביקשנו איזה עשר

כסכום   מלא  גדול,  מתקדמים זה  לאט  ולאט  לתכנן  ממשיכים   22תקדמים, 

 23 בתוך הפרויקט.  

 24 סדר אבי. ב מר יעקב קורצקי:

 25 העדכון האחרון של התב"ר הזה.  אני מבטיח לך שזה לא יהיה אבי גרובר: מר 

 26 הוא עוד יגדל.   גב' דברת וייזר: 

 27 פרויקט. להיות   נכון ברור. זה הולך ר: מר אבי גרוב

 28 מראש.  אנחנו לא  אז : וייזר גב' דברת

 29 של מיליונים.  מר אבי גרובר: 
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 1 לעשות תב"ר כמו שצריך. ראש כדאי לנו אז אני שואלת זה לא מ גב' דברת וייזר: 

מ :ץרוש ןרע רמ כחלק  סך  הגם  לגבי  טוב  יותר  הרבה  אומדן  לתת  תוכלי  את   2תכנון 

 3 העלויות. 

היו מר אבי גרובר:  יודע  לא  להגיאני  הכול  ם  אניד  שאני   אבל  מת  יודע  חלק  קדם  כן   4על 

 5 מהדברים אז אנחנו.  

מתוכנן   : מר מיכאל דורון לא  זה  כאילו  מהצד  נראה  זה  שזה  לכאורה  ברור   6אבל 

 7  מתוכנן. 

 8שלביות אבל היא הסבירה את זה. תכנונים של הביוב. נכון   זה הולך לפי : לב-מר רמי בר

 9 הבנתי בסדר?  

 10ה, זה ככה, הוא מנסה  ה ככ ה את זלי הוא עושיגידו    ת זה אזי אפצל אאם אנ גרובר:  מר אבי

 11ותב  להעלים כמה פרויקט עלה בסך הכול וזה. כך יש לך. אתה לא היחיד שכ

עוד יש  כל  פה  מוסיפים  דבר  כל  ואז  שכותבים.  סופרלטיבים    כמה   12מיני 

 13רויקט אתה וכאלה. הכול בסדר. יש תב"ר, הכול בתוך זה, בסוף כשנגמר הפ

 14בעניין הזה. מי בעד?    אלות עוד ש  הדבר הזה.  לנו כל  כמה עלהע להגיד  יוד

 15  שתים עשרה בעד. מי נמנע? אחד. 

 16 .  עידן וגיא לא פה : לב-מר רמי בר

 17 עידן וגיא לא פה.   בר: מר אבי גרו

 18 

 19 אישור פתיחת תב"רים חדשים  חברי מועצה הצביעו בעד  21  :החלטה

 20למדן וגיא  מנע ועידן  אליהם, אחד נ  שהועברהורט ברשימה  עפ"י המפ  יםועדכון תב"רים פעיל

 21 קלנר לא נכחו בהצבעה.  

 22 

לעובד  2ר  ישוא מר אבי גרובר:  חוץ  עבודת  להיתר  מ  יםבקשות  פה  לי  אדם  נאמר   23כוח 

 24  שאסור להגיד את השמות. 

 25 ?הצבענו על כל התב"רים במכה :  וני בלקיןרמר 

 26  על התב"רים.   ש שאלותאני שאלתי אם י מר אבי גרובר: 

 27 ו על כל רשימת התב"רים. כבר הצבענ .179תי רק אני הבנ :  לקיןרוני ב מר

 28  .  179אני הבנתי שמצביעים על  :מר מיכאל דורון

 29 אני הבנתי ככה.   גם :  ני בלקיןמר רו
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 1עיה. אתם רוצים להצביע אחד, אחד אבל אני. אין בעיה או קי. אז  באין   מר אבי גרובר: 

 2  ך הערות. ם. יש להערות לאיזה מהתב"ריש לך הצבענו. י

 3המדרשה. אמרתי את הערותיי   לש  ןונכתה  ערות לגבי התב"ר שללי יש ה :  ןרוני בלקימר 

 4 הערות. ת. יש לי שתי ועבר. נפגשתי עם דני יש לי הערו

 5ין בעיה. אני העמדתי את כולם להצבעה. אמרו לי אין  אבבקשה. שאלתי   מר אבי גרובר: 

 6  הערות לתב"רים.  

 7 לה.  בר בהתחאני אמרתי כ :  י בלקיןרונמר 

אני    הבבקש ובר: מר אבי גר בעיה.  אין  בסדר,  פעם  ארוני  עוד  זה  אחרי  זה  את   8עמיד 

 9  להצבעה. בוא תגיד.  

 10ני מבין את  אחד, ככה  א   :ם יינשל  תקלוחמ  המדרשה  ןונכת  ם עלי  הבעיה ש :  קיןמר רוני בל

כל שכונת מורשה, התכנון הכולל, על התכנון של  צריך להסתכל   11ולא    זה 

 12בעיקרון, אני    המדרשה  שם אני בעדית כי  קודתה נ לפתור איזה שהיא בעי

 13אבל    ,יצחו  שדוח  ינפלהסברתי את זה כבר אז בישיבה הקודמת, שהייתה  

ה מקומה  שבגלל  בטוח  לא  היאני  שם  השכונה היסטורי  לאורך   14ום 

 15ת עכשיו. אחד. שתיים זה התוכן, דיברתי על זה והמתפתחת זה צריך להי

 16ו שאני מבין  אני כמ  ון,ולכים לתכנ י. אנחנו השעם דני שיחה ארוכה ביום שי

 17י גם על העניין אומנות לאמנות אחד, ושתיים, התכולה של את זה דיברת

 18אטרון ומחול מחד,  ות במה כמו תימה שמתוכנן בפנים, שמשלב גם אומנוי

 19בעייתית, לתכנן משהו שהוא הולך לכיוון הזה אז    אומנות פלסטית והיא 

 20ואני מתכנן    ריקוד,  ודיאולם ללימ  נן לכם שמהכאני זורק את הכסף. אני מת

 21אחרים להופיע במקומות  ךלת יה סדנת תיאטרון שאחר כךשם מקום שיה

 22ולכן אני חושב  נחנו הולכים,  לא לשם אאיפה שיהיה אולם, ובסופו של דבר  

 23ציב שמושקע תכנון של איפה זה צריך להחליט  קשלפני שאנחנו מאשרים ת 

 24  תכולה.  ואם צריך להיות שם דווקא אחד, 

 25וכנית. ואני חושב שהתוכנית שלו יותר  ישב איתי והציג לי את התגם  דני   : לב-רמר רמי ב

 26ניין הזה ורץ מראויה להערכה ואני חושב שכמחזיק תיק שמרכז את כל הע

ד שהם  איזה  יש  האם  עליו,  ועובד  אז בעליו,  לשנות,  רוצים  שאנחנו   27רים 

 28  צריך לדבר איתו באופן אישי. 

 29ני העליתי הם מהפקפוקים וההרהורים שא  חלקלי שתאמין  י עם דני.  ישבת :  ןמר רוני בלקי
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 1אפילו גם מקובלים על דני ולכן אני אומר. לפני שאני מתכנן שם אולמות  

 2  ם ולזה.  לריקודי

 3  אנסים של מה יהיה שם. אבל אפשר להתווכח על הניו : לב-רמי ברמר 

 4 זה מהתכנון.   :  מר רוני בלקין

טעות.  זה   מר דני לביא: מדברדי  פהאנחנו  ת  ים  מוסד,  ינוטקט יכרא  וןכנ על  של   5  ם ע, 

 6ההתחדשות העירונית. לגבי התוכן יש שכונה וכל ה לכ לע הבחר תולכתסה

 7תרבות, אמנות  וברור עד הסוף אבל יש דבר אחד בטוח, דבר מרכז,    כמובן..

 8..אבל אם אני כבר  .זאת אומרת שמדברים אומנות.  .סייפסרקיימ  ובאמצע

 9ועצה שככה ליאה ולחברי המצה לדבר למתכם, אני רוהתחלתי לדבר ברשו

 10בית ברל, מרכז תרבות  פתוח מאז עברה המדרשה ל   עם פצע   היום, העיר חיה 

 11ופה באיחור. אבל תיקון של  רואומנות הוא מרכז טכנולוגי קהילתי זאת ת

 12ם ותוכניות של  י. הגיע הזמן, אחרי הרבה זמן של דיבורשרים וחמש שנהע

שו אנשים  הרבה  גשנים,  לזה,  העירתפים  ראש  הפצעם  את  לתקן   13בלב    , 

 14התקווה עם    מען העיר. זה קרה בשכונתמורשה למורשה, לטובת תושבי  

 15בית דני, זה קרה בנווה צדק עם סוזן דלל. ביהוד עם ...מג'דל כרום עם לונה,  

מרג'ס מקס,  כהן  מקומוי  עשרות  ובעוד  דיגיטלית,  מדיה  אפשר  תכז  אי   .16 

 17תהיה    בלב מורשה. זאתלוגי שכזה  ומנותי טכנולמנוע  של מרכז תרבותי א

שואבת   אואבן  ויומרכז  שמנים  השכונה,  של  לנוער  של  זמות  הקהילה,   18ל 

שיכולים  תומכים  ופרויקטים  עירונית  התחדשות  עכשיו  יש  השרון.   19רמת 

 20ם  י נו רוצים להרים את השכונה, אנחנו רוצויקט הזה. אנחלמנף את הפר

ש מקווה  מאוד  אני  העיר.  את  הלהרים  בעד  הזהכולנו   21שמחכה    פרויקט 

 22ים, שאני עובד עליו הרבה שנ  שאנחנו  כולנו נדחוף אותו זה משהושנים, ל

מודע   תוכניות,  המון  להמון,  מודע  העיר  ראש  לפני,  שעבדו  אנשים   23יש 

עו שאנחנו  הרלפרזנטציות  עליהם  כאן בדים  העיר  מהנדסת  גם  זמן,   24בה 

או הפרויקט  ליכולה  לגבי  מילים.  כמה  להוסיף  והי  אאורה   25תחדשות של 

 26היסטוריות וגם    בות. גםאני חושב שיש לזה הרבה סיונית ולמה שם.  עיר

 27 דמוגרפיות להתחדשות של העיר. זהו תודה.  קהילתיות

 28חתי לשכנע אותו , החלטתי שהצלאני ישבתי גם עם דני ביום שישי מר יעקב קורצקי: 

 29יהיה עוד    אים. ואני אשמח שזה לא יהיה שם. זהת למה בדיוק שם זה לא מ
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לטעמי  א איזיזה  שעשינו  ואנכמו  גוריון  בבן  לבן  פיל  לא  ה   1אמיצים חנו 

מבנים  לקחת  ₪    מספיק  במיליון  אדריכל.  להביא  אפשר  בנויים,   2שכבר 

 3נזרוק הכול מיצים. אנחנו  ולסדר שזה יהיה שם כל הנושא הזה. אנחנו לא א

 4חו  לו גינה, כמו שהתושבים שם בכו שלק  ילמורשה. בוא נעשה שם אמרת

 5ה  טוב ממ   עוד ירוק וזה פי אלף יותרשם עוד עצים,    גינה. נעשהלהם את ה

 6הצליח לשכנע אותי עם הנגרייה וכל הדברים האלה  שדני הראה לי, הוא לא  

בילדות עבר  שהוא  מה  כל  את  מכבד  ואני  לו  שע  שיש  מה  זה  לו שלו   7שה 

 8וב שלו צביקה שהוא בחור מקסים.  טהשראה לחיים, הוא הביא גם חבר  

 9  מה אלטרנטיבות שיכול לשים תתי לו לפחות כא המקום, נחושב שזה ל  אני

 10ם את החלום שלו, ממש לא שם. ממש המקום שהוא רוצה. ולהגשישם את  

 11כך יהיה  לא שם ואני רוצה לאמץ את מה שאמרת אתה יודע מה אם זה כל  

 12סקר, נבדוק בשכונה אם    לשכונה, נעשה את מה שמיכאל אמר, נעשהחשוב  

שם   מתאים  אוליזה  טועה.  בשמחה,  צודק  אני  דני  לפני   אולי  בואו   13אבל 

יודעים לאן    יליון ₪ להתחלה של תהליך ים פה משאנחנו שמ  14שאנחנו לא 

את   נעשה  בוא  האלה.  הדברים  את  כל  קודם  נבדוק  בוא  נכנסים,   15אנחנו 

 16שזה עשה לו   ו₪ על איזה חלום של איזה מישהו שיגיד  ר הזה. מיליוןהסק

 17 בחיים. 

 18  לא. לא. לא. מר דני לביא:

 19 צה לחדד את מה  ואני ר : דורון מר מיכאל

 20 שטח שם.  אני מכבד את זה מאוד. יש ורצקי: מר יעקב ק

 21 עכשיו.  כזה קונצנזוס  מר אבי גרובר: 

 22  נם שהם סתם. לך אחד עשר דויש שלוש מאות מטר משם יש  מר יעקב קורצקי: 

 23   ?זאת אומרת סתם מה : אלקובי י'צאגב' ב

 24ים הצרכה של שטח חום,  עוש  ים לעשות.פה לא יכול שים הצרכה.  עו מר יעקב קורצקי: 

 25  זה שם.  שים את ועו

 26 אבל למה בצד.   : וביאלק י'צאגב' ב

יודעים, מר יעקב קורצקי:  אנחנו  לו,  מודעים  שכולנו  של  פרויקט  עכשיו   27לקנדה   יש 

 28שלוש מאות אלף מטר    בוא נעשה את זה שם. זה במתחם ענק עם   ישראל.

 29רויקט הזה. וזה כדי הפם תוך  בוא נמצא שחר ותעשיה.  שאנחנו נותנים למס
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 1ועוד קווים, בוא נעשה יותר  על שכונה. יש שם תנועה    כזי. לאעל ציר מר

לנו את העצים.  עצים, לקחו  אין מספיק   2  ירוק. לשיטתכם. אתם צעקתם 

 3 איפה הירוק.  

הזכיר א : מר מיכאל דורון ולומר   תמאחר שיעקב  רוצה לחדד  רק  אני   4ההצעה שלי, 

 5,  לא ממצהנו דיון קצר, לדעתי מאוד  והיה לליעקב  אמרתי גם    קודם כל אני

 6מאוד מופתע מהעמדה שלו, אני חושב שעל פניו    אמרתי ליעקב שאני   ובו

 7שדני    אותם דוגמאות   לפחות, בצורה מאוד, מאוד שטחית אם מסתכלים על

 8נויות יכולה להוות מנוע צמיחה רציני מהביא, על פניו נראה שמדרשה לאו

לשכונה,י לה   ותר  צע  אנשים  לש  הרובעת  להביא  את  של  להזניק   9ירים, 

 10. אני רק אמרתי שאני חושב  בחון את זה בצורה יסודיתוצריך להכלכלה,  

 11שמה שצריך לעשות זה לא לבוא לשכונה הזאת מלמעלה ולהכתיב ולומר  

 12שהולך להיות    וים שראוי ונכון לשכונה. מאחר שזה משהמה אנחנו חושב

 13שיתוף   שנקרא  ציבור ולעשות מהלהביא את ההזדמנות פה מהותי שם. יש 

עושי אנחנו  שיתוףציבור.  על  ם  מדברים  שאנחנו  אופניים,    ציבור   14שבילי 

 15בראשונים, אנחנו עושים שיתוף ציבור שאנחנו מתכננים את הנת"צ, אנחנו  

 16וע מה יש  מי שיתוף ציבור של התושבים במורשה, לשים לעשות לדעתצריכ

 17ם את עצמ, איך הם רואים  מם משתלביםרואים את עצאיך הם  להם לומר,  

 18ת עליהם למשהו שלא יהיה כמו מונחולהגיע  משתקפים בתוך הדבר הזה  

 19ויכול להיות שזה יהיה דבר נפלא ויכול להיות שאנחנו נצדק וזה יהיה דבר  

 20חים ו. אבל לדעתי גם נכון, גם אם אנחנו בטארת רמת השרוןמפואר ולתפ

 21חלק    רף אלינו ולהיות ציבור להצט להביא את ה  שזה נכון, אנחנו צריכים 

 22על דבר  חושב שאם אנחנו מצביעים את ואניהתכנון, וחלק מהתוכנית הזמ

 23כזה אנחנו צריכים לקבל כאן הבטחות וסוג של ערבויות והבנות שהדבר  

 24עם התושבים גם מתוך החששות שיעקב  מושלם וגמור    הזה נעשה בשיתוף 

 25יכולים לבוא שאנחנו לא  ל אני חושב  . אני חושב שיעקב יתבדה. אבההעל

מולה למקום כתיב  יתאים  לא  שאולי  ה   שהו  במינון  הזה,  יתאים  לא   26וא 

 27 נו רואים לנגד עינינו. שאנח

 28תה ראית, אתה ראית את מה שדני רוצה לעשות שם מיכאל. גיא א מר יעקב קורצקי: 

 29 ? אתה ראית עידן
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 1 לא.  מר גיא קלנר:

 2 .  תראו. אתה יודע מה ב קורצקי: קמר יע

 3 ה עוד.  א תכננו את זהם ל שריב: ד"ר צחי 

 4לו את זה. אתם יודעים מה    של דני. יש לו רעיון, ישהרעיון  צחי, את   מר יעקב קורצקי: 

 5יח  אני הכי אובייקטיבי. לא צריך את הסקר. תשבו עם דני ואם הוא מצל

 6 וועדה את כל חברי המועצה אני איתכם. לשכנע את ה

 7 ם דני.  אני ישבתי ע : מר מיכאל דורון

 8 ה. ים את ז, תשבו איתו. אם אתם מקבלציע בעצםמה שדני מ י: יעקב קורצקמר 

 9בוא תגיד אתה ישבת וראית, תשתף אותנו כי אנחנו לא רואים את מה   מה. גב' דברת וייזר: 

 10 בוה. שאתה אומר. בניין גדול, ג 

 11 ע חלופות.  בלקחנו אדריכל ולקחנו הוצגו אר גרובר: מר אבי 

 12 וכן.  מדבר על הת הוא מר דני לביא:

 13נחת איזה שהוא משהו    הוא בוםחלופות, יש זה לא איזה ש  הציגו מספר בי גרובר: מר א

 14יש פה איזה שהוא דיבור שאנחנו מגלגלים אותו. ואנחנו עוד חושבים  אחד

 15 עליו. 

 16 לך לארכיטקטית. לתכנון, זה הוזה  מר דני לביא:

 17ו זה  כאילו, זה לא שזה שהוא משה יודעים, גם חייבים להגיד אי  םגם את מר אבי גרובר: 

 18 .  א יש עוד פעם, יש כל מינילא איזה שהו

 19 תסביר לוועדה מה הולכים לעשות שם.  מה זה אבי,  עקב קורצקי: מר י

 20ה בערך סדר  אלפים, אלף, ממה. ארבעת אלפים שבע מאות מטר. עשרת   גב' דברת וייזר: 

 21 גודל, אין לי מושג.  

כל   י גרובר: במר א גודל של  כולו  יש סדר  גודל שהמגרש  דונם, חלק ממל  סדר   22נו שמונה 

 23ה לדעתי סביב  נחנו רק בונים שם עוד. זבנוי. אה כבר "ה ורמ"תפוס עם רמ

לא   אני  וחמישה אחוז.  זה מאה  דונם  דונם. רמת השרון חמישה   24חמישה 

 25 ת אלפים מטר.  תכנון על חמש יודע שיש לנו

 26   שני קומות. ה ותבנה עוד"לדני קח את רמ אמרתי מר יעקב קורצקי: 

 27   חמשת אלפים מטר. ר: וייז גב' דברת

 28על חמשת אלפים מטר. אבל    יות אבל אנחנו לא מדבריםיש זכו  אני אומר מר אבי גרובר: 

 29 סוג.  אני גם לא רוצה להגיד עכשיו בדיוק על כמה אנחנו מדברים. אנחנו ב
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 1   ?להיות ךהתושבים אבל יודעים שזה הול ת וייזר: גב' דבר

ליד  ה מר אבי גרובר:  גרים  שבם  חום  לבנות  ששטח  אפשר  הזה  חום  אלפים טח   2שמונת 

 3 זה המגרש לידם.   ה השטח,ומשהו מטר. ז

 4  ?אבל הם יודעים, הם יודעים מזה. או ש רת וייזר: גב' דב

 5 הם יודעים מה.   מר אבי גרובר: 

קובי,   שאנחנו וייזר: גב' דברת  בבית  גם  כי  לביצוע  הולכים  קובי,    ממש  בית  יש   6בעיקרון 

 7רגע שהם ישמעו לא יעשה שם שום דבר כי ב ם שאף אחדושבים יודעישהת

 8  הם יתחילו.

 9 . שיתוף ציבור זה. ...לא שואלים קב קורצקי: מר יע

 10 אף אחד לא יעשה שם.   מר אבי גרובר: 

את גב' דברת וייזר:  לעשות  בעד  מ  אני  לא  אתה  את  זה.  לעשות  בעד  אני   11. יבוק  תיבבין, 

 12 שהו.  מלעשות שם 

 13 ה עושים בבית קובי.  ממדברים על אנחנו גם  : מר אבי גרובר

 14קובי ביום שנחשוב  התושבים, ברור לי שבבית ותי את אני אומרת שמהיכר וייזר:  גב' דברת

 15  . םיננכתמעל תכנון, התושבים ידעו שאנחנו 

 16 ציע.  . אני רוצה להאני רוצה להציע כך. דני : לב-מר רמי בר

 17 יזה מאבק שיהיה פה אאו את זה.  הם יודעים םזאת השאלה, הא גב' דברת וייזר: 

התושבים   ד"ר צחי שריב:  נעאולי  זה.  את  רוצים  לא  שיתוברחוב  הם  שה  אולי  ציבור.   18ף 

 19  משהו אחר. רוצים גינה במקום גן שיקומי.  רוצים 

 20 לי דני.  אני רוצה להציע הצעה ברשותכם. או : לב-מר רמי בר

 21 ?מי דברת וייזר: גב' 

 22 ים ברחוב.  בהתוש ד"ר צחי שריב: 

 23 ?רחובאיזה  יזר: גב' דברת וי

 24 מי אז אולי גם שם יש פה תב"ר שיקו ר אבי גרובר: מ

 25 ר. חכמת ההמונים.  כל דבר נעשה שיתוף ציבו י שריב: ד"ר צח

 26 הם לא מכירים את המבנה. פה אין כלום. מה יש שם היום.  גב' דברת וייזר: 

 27 מדרשה לאומנות קיימת.   מדן:עידן ל עו"ד 

 28 שפועל? מבנה קיים  יש שם וייזר:  גב' דברת

 29בל יש ברים. איש שם שורה של ד  ,לבב  מועדון  ,הבית חם, יש שם בית כנסת גרובר: אבי  מר
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 1    שם שורה של דברים.

 2שיח של חרשים. תסלחו לי רגע. יעקב העלה איזה הצעה, אני מציע שדני   : לב-מר רמי בר

 3   לחברי המועצה.יציג 

 4לכל חברי ך להציע ל דבר תצטרהדבר הזה. כזה ילך  זה יעבור על כל הצעה ד"ר צחי שריב: 

 5 ור. המועצה ולעשות שיתוף ציב

 6  מנות. זה לא איזה גן ילדים.  החלטה רצינית מדרשה לאו אבל זה לא. גב' דברת וייזר: 

 7ת ויצמן, בר גם על שדרויש כאן קונספט שלא מדבר רק על מורשה, הוא מד : לב-מר רמי בר

ודני   גם על בית קובי,   8  מדובר על ית, זה לא  יג את התוכנריך להצצמדבר 

 9 שדני צריך להציג פה.  איזה פרויקט יחידי. אבל אני אומר

 10 מה זה דני צריך. שנייה. כל אחד יש לו. לא. שנייה, סליחה.  ובר: אבי גר מר

 11שבית קובי עוד לא  וון, אני חושבאני לטעמי בית קובי בכלל לא בכי עידן למדן:  עו"ד 

 12 .  כרגע לדיוןזה לא קשור הנהלה, הנדון בכלל בוועדת 

 13 לא קשור.  יעקב קורצקי: מר 

 14 נכון, בדיוק.   יזר: גב' דברת וי

 15  . זה לא רלוונטי. אנחנו כרגע לא קשור מדן: עידן ל עו"ד 

 16 אבל יעקב אומר שהוא יצליח לשכנע את כל חברי המועצה.  : לב-מר רמי בר

 17  אבל זה לא עובד ככה.   ר אבי גרובר: מ

 18 ת. אתה אמר : לב-מר רמי בר

 19  ומר משהו. אני מבקש שנייה לכשיו מבקש לדבר שנייה. ע אני גרובר: מר אבי 

 20את כולם הוא מצביע בעד אז אני אומר   אמר. אם הוא מצליח לשכנעיעקב  : לב-מר רמי בר

 21 שדני יציג. 

 22כה. אמיתי זה לא עובד ככה. כל  זה לא עובד כ  רמי אני מבקש להגיד משהו. מר אבי גרובר: 

 23לקבל פה אישור פרה רולינג לפני  ריך לבוא ולעשות הוא צי רוצה  נדבר שד

 24ציג פה. יקבל קודם את  דם כל יל אחד בתחום שלו עכשיו קושהוא זה. כ

 25שור המליאה וזה. יש פה אנחנו כרגע דני כמחזיק התיק, אני כראש העיר, אי

איתנו   נמצא  מיכאל  אנחנגם  במבנה  בדיונים,  קונספט  עכשיו  מגבשים   26ו 

 27י גם בקדנציה הקודמת, זה היה  אמיתי. אנ  ת זה פה הכיאומר א  יהזה. אנ

 28חפתי אותו ואני רוצה  שלי וד   יה חזק מאוד בתוך האג'נדהאצלי משהו שה

 29 י שמח שדני ואני חושב שזה אחד הדברים שמייצרים את החיבור.  ואנ
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 1צה לעשות שם. אתה יכול להסביר לך. מה אתה רומה האג'נדה ש מר יעקב קורצקי: 

 2 ני לא מבין מועצה אהלחברי 

 3 מדרשה לאומנות. אמרתי. מדרשה.  ובר: מר אבי גר

 4 יה. טיסנים. , הראה לי שעושים שם נגרלי משהואבל הוא הראה  קב קורצקי: מר יע

 5 לא. לא. אל תעשה שנייה יעקב.  מר דני לביא:

 6 ני.  זה מה שראיתי א מר יעקב קורצקי: 

 7סנטימטר  ל כל  מטר עבהכרח בכל    ודני לא   אני אומר לך שנייה קודם כל אני רובר: מר אבי ג

 8 ם.  ה יהיה איזה תקע וכבר היוחייבים להחליט בדיוק כבר היום איפ

 9 שאתם רוצים.  תצביעו מה  יעקב קורצקי: מר 

 10 קודם כל נצביע.   מר אבי גרובר: 

 11 תצביעו.  מר יעקב קורצקי: 

 12נות  שה לאומרה, הקונספט שלי למשל דיבר על זה שהמדנספט שלי שנייהקו מר אבי גרובר: 

 13או צייר  שלא בהכרח יש לו את כל כלי העבודה בבית,    ם שבו פסלותהיה מק

 14ר והיום למשל כדי  חומי האומנות שרוצה ליצואחד מת  או לא יודע מה כל

 15לעשות חלק מהדברים הוא צריך לנסוע לכל מיני סדנאות בכל מיני מקומות 

 16אצלנו ם לבוא  יה לנו מקום שבו אנחנו נזמין את האומנץ ובעולם, יהיבאר

 17ח את הדבר הקונספט שלי. דני בא עם עוד כמה דברים שלוקזה היה    ר.צויול

 18 .  דבכים בכיף. יושבים ביחדו עוד נהזה ומוסיף עלי

 19 מצוין.   מר יעקב קורצקי:

 20 שנים.  המ כ יאפשר לשנות אחר וב  ןכותה תא .הנבמ היהי הז ד"ר צחי שריב: 

 21יהיה שם.    מה  בט לחשויותר בקונספויש גם מישהו שהוא  קחנו אדריכל,  ל מר אבי גרובר: 

 22ת הקונספט,  אני אתן לך דני הכול בסדר. והם עוזרים לנו לגבש גם א  תיכף

 23מה יהיה שם. כדי    ם וגם את התכנון תכלס שליהיה ש   מצד אחד של מה

 24להמשיך להתקדם אפשר להביא לפה, מאה אלף ₪, מאה אלף ₪, כל שתי  

לאחשבוניות   אני  רצ  להביא.  לא  זה  שזה  כחושב  לעבוד  ישיני   25פה    כה. 

 26מש"ח. אנחנו רוצים להתקדם    1להגיע עד היתר צריך    פרויקט שאומרים

 27ואני יו אם אתם סומכים עלינו ות. עכשהקטע הזה. באמת רוצים לעשבכל 

 28פה, כל אחד בתחום שלו, אז נותנים לבן אדם    לח   א חושב שזה משהו שהו

 29ש  דבר הזה, וישר את ההיתר של היע לוועדה ולאלהתקדם, עוד צריך להג
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 1תם נעבור בדרך ואם רוצים לעלות את הנושא  יני שלבים שמן הסמ  עוד כל

 2ג אותו. אני לא חושב  מח להציהנהלה עם הקונספט יותר נשהזה בוועדת ה

 3פה איזה סוד מהבחינה הזאת. אבל עכשיו לבוא שהוא יצטרך להציג   שיש

שנוכל   כדי  הזה.  כל  את  אמיתימראש  צלהתקדם.  הזה  בקטע  צחי   4ודק  , 

 5, אז על הכול באים אישור מראש ראש באים על הכולמ  הדבר הזה שאם על  

 6 ד מציג פה.  ש כל אחבוא ננהל את כל העיר, מרא ובישיבות שלנו פה יראו 

 7 אבי יש לך מבנים בדיוק שהם תפורים לדבר הזה.   צקי:מר יעקב קור

 8 אבל זה דבר רציני.   גב' דברת וייזר: 

 9 וריון.  קח, תעשה בבן ג :ר יעקב קורצקימ

 10 לא. לא קשור.  : ראבי גרובמר 

 11 בן גוריון יש לך שני מבנים.  מר יעקב קורצקי: 

גוריו רובר: מר אבי ג בבן  גם  יהיה  יעקב,  גורן  בבן  גם  לך,  אומר  את  אני  אני  יהיה.   12יון 

 13 המדרשה רוצה שם.  

 14 ח של מורשה. זה צריך להיות במורשה. להפסיק את הקיפו ד"ר צחי שריב: 

 15 אין בעיה.  מר יעקב קורצקי: 

 16 ?דות אומנות יש במורשהאיזה מוס יב: רשד"ר צחי 

בג מר אבי גרובר:  ודווקא  רימון  שיש  דווקא  רימון,  שם  שיש  רלל  שם  רוצה  יש  אני   17ימון 

 18 מקום של חבר'ה צעירים לאומנות.   שיהיה עוד

 19 נכון.  מר גיא קלנר:

 20 שמגיעים לשם.  מר אבי גרובר: 

 21. תנצל את השטח על רמהמ  תי קומותה, תבנה ש"מתעשה, יש לך את ר  אז  קב קורצקי:מר יע

 22 תשאיר שטח ירוק.  הזה. 

 23 . אני בונה עליו חום. זה שטח חום מר אבי גרובר: 

 24 מטר משם אחד עשר דונם.  יש לך שלוש מאות  ורצקי:יעקב ק מר

 25 יש לך שם.  מר אבי גרובר: 

 26  לא נכון. יש עקב זה הצידה זה  זה לא נכון, ילא. אתה זורק את זה לצד.   מר דני לביא:

 27 , יש שבטי ישראל יש מרכז. םיאוטובוס

 28 אים. י של רמת השרון רחוב הנביזה הולך להיות הרחוב המרכז מר יעקב קורצקי: 

 29 בין למה שלא נקדם מול שיתוף ציבור.  אני לא מ : ר מיכאל דורוןמ
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 1 מה זה קשור.  מר אבי גרובר: 

 2 לעניין.   זה לא קשור מר גיא קלנר:

 3 ?שאתה עושה שיתוף ציבור וא הצף מועיתוושה עכשיו שאתה ע אבי גרובר: מר 

 4בטוח   ות. אנימהדבר הזה במקום התנגחוי  אז אני אומר שלפי דעתי המוצא  :מר מיכאל דורון

 5שהרעיון הוא רעיון גדול, הוא רעיון נפלא, אני חושב בתוצאה. אני חושב  

 6 שצריך להביא את הציבור לכל הדבר הזה.  

 7ת את זה כמו כל דבר. רק לדחות,  וחולד.  ד שנהח את זה בעו זה דרך למרו : ד"ר צחי שריב

 8 מור את זה. לדחות, לדחות, אפשר לעשות את זה כבר ולג

 9 דר. תה קורא לזה למרוח אז בסאם א :וןמר מיכאל דור

במסגרת   מר אבי גרובר:  שגם  במצב  עומדים  כרגע  אנחנו  שזה.  אחד  דבר  עוד  יש   10חבר'ה 

במ  פרויקט וגם  פרויקט  החלוץ  שם  תליאסגרת  שנמ  היו   11סו רהקלטים 

אנחנו   תמורה.  לנו  לתת  אמורים  האלה  הפרויקטים  שני  של   12והיזמים 

 13, אנחנו לוקחים אותם המקלטיםאיתם שאת התמורה הזאת של  סיכמנו  

 14. הם בונים, יש לנו שם שטח בחזית היום הוא איזה שהוא סוג של חניה  לפה

 15י  א  פרק, הוא לאעולם, הוא מת  צא במצב זוועתאו משהו. המבנה עצמו נמ 

 16ת להשתמש בו. זה לא לאורך זמן אפשר להשתמש עם הדבר  מאאפשר ב

 17ו וחשבנו, אנחנו חנו באנישן הזה שיש שם. ולכן אנ  הזה. עם המבנה הנורא

 18אז אנחנו    . םש  בל דיברנו איתם שהם את המקלט יבנוא  , ךיא  םיאורעוד  

 19בר הזה  דיה שם. בתוך הבמילא הולכים להיכנס לאיזה שהוא מהלך של בני

 20זה. עכשיו איך בדיוק נדבר עם התושבים,  האת התוכן  פוך  ו רוצים לשאנחנ

 21אני  אמיתי,  י דברים אבל אני אומר לך  איך נדבר, אני פתוח לשמוע כל מינ

 22 .  מתכוון להתקדם עם זה

שבועיים  : מר מיכאל דורון בתוך  שלהביא  חושב  אני  מריחה.  לא  זה  קשור.  לא   23זה 

 24שבועיים,  תוך  נשים לשם בלהביא את הא  הם מצגת, אפשראפשר לעשות ל

מרגישים. א הם  ומה  חושבים  הם  מה  לשמוע  מצגת,  להם  לעשות   25פשר 

 26 ני בטוח שמצגת  . כן. אבים. יש דבר שנקרא תושביםהתושבים. התוש

לרמ ביא:מר דני ל לילדים  ולא  "מביאים  השרון  ברמת  אחרים  ממקומות  מצוינים   27ה 

 28  ?ממורשה, מישהו שאל אותם

 29 ?להמשיך את זה האז אתה רוצסדר  לא נעשה ב אם משהו : וןמר מיכאל דור
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 1 שנה. עשרים וחמש שנה.   לא. מיכאל אתה עכשיו מדובר על עשרים וחמש מר דני לביא:

 2דני אני מסכים תראה אני מסכים עם הרעיון    , אבלאתה מדבר על חזון  : דורון  ר מיכאלמ

מהרגע הראשון שישבתי   זה  לך את  לפשלך, אמרתי   3ני שנה אצלך בסלון 

 4רעיון גדול, אמרתי לך שהוא נפלא למרות   אני חושב שזהש  . אמרתי לךוחצי

 5 ע רעיון.  שאני לא תושב מורשה, על פניו נשמ

 6 שרון.  ה רמת הז מר דני לביא:

 7ני חושב שזה רעיון נפלא. אני חושב שמה שנכון לעשות זה להביא פנימה א  :מר מיכאל דורון

 8שים  וגיש שמה שעתת להם להרלם לדבר הזה,  את התושבים. לגייס אות 

ולטובת עתידם. זה הכול, אתה לא רוצה אתה םשם זה למענ ובשבילם   .9 

 10 שה. רוצה לעשות את זה תע

 11ון, עוד לא סגרנו מה התכנון, הולכים לתכנ  נחנו מקבלים.המבנה אחלק מ מר אבי גרובר: 

 12  איך יודעים כמה זה עולה. לא מבין איך הדבר שכבר הצבענו עליו

 13נו את הסיפור, אחד, הסיפור של דמהנתיב. קצת איב  יהש פה סטילדעתי י :נרמר גיא קל

 14לי אבי, עוד    לרצה ימח  המדרשה לאומנות במקום הזה זה תוכנית שכבר

 15  ני אבי,לפ

 16 נכון.  מר אבי גרובר: 

 17שנים אחורה. אני חושב שהמקום  אלי שגיא ז"ל קידם תוכנית מהסוג הזה.   מר גיא קלנר:

 18זה באחד    לי גם רוני דיבר עה בעינדילמם, אם יש  ייון. אחד. שתראוי ונכ

 19הפורומים זה האם השטח הזה בהינתן ההתפתחות הנדל"נית של האזור  

 20תר בסיסיים,  השתמש בו לצרכי ציבור יוה שלא להזה, יש לנו את הפריבילגי 

 21כגון, בתי ספר, גני ילדים וכיוצא בזה ועל השאלה הזאת ששאלתי אותה 

 22ים רבהרבה מקומות אח  מתוכנןא. שאמר לי שלי  הכספים, אב  כבר בוועדת

קי.  או  לזה  נקרא  בעיקר  חינוך  לצרכי  הזה  במקום  להשתמש  צורך   23ואין 

אנהתשו כרגע  שלוש,  לא.  היא  מאשבה  לאחנו  עוד  תכנוני,  תב"ר   24 רים 

 25מאשרים לא את הבנייה, לא את תוכן המקום ולא את הבנייה של המקום 

מ יותר  בשלבים  יגיע  נך  בתותקדמים.  כשזה  בשלב  אני  רביעי  קודהזה   26ת 

נ עם  קורה ומסכים  האם  לא  הציבור  שיתוף  אבל  הציבור,  שיתוף   27שא 

 28רויקט ולכן קורה הפקט. שיתוף ציבור הוא איך  פרויקט או לא קורה פרוי 

 29התקציב, לתכנון, במקביל ליזום מהלך של שיתוף ציבור    אפשר לאשר את 
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 1די  ור כראים לציבקונת"צ אנחנו  שזה דבר נכון. גם כשאנחנו מדברים על  

 2אנחנו מדברים על פרויקטים אחרים אנחנו נותנים  שר איתנו על זה. כלדב

 3הוא   ט לא אםביצ אנד בייצ בתוך הפרויקלהם את האפשרות לקבוע את  

אנ לכן  לא.  או  את  קורה  לאשר  שצריך  חושב  אני  הזאת  בנקודה  אומר   4י 

 5ילתית,  קהתי חברתית והתב"ר, במקביל מכיוון שמדובר על פרויקט משמעו 

 6יתוף ציבור כדי לשמוע מה הציבור היה שלייצר תהליך של    מורשה  כונתלש

ביכול שלו,  באלמנטים  שם  לראות  ותוכן רוצה  שירות  להפיק  שלו   7ת 

 8את הסטרימינג עכשיו של לאשר את הזאת. אבל זה לא מחליף  מהמדרשה

 9  התב"ר זאת דעתי.  

איזה   :  מר רוני בלקין פה  שהיה  א  .ותוא  ץצופל  ךירצ  היהש  לקנורפ כנראה  את  אני   10גיד 

למו כן  נכעמדתי.  שכן  חושב  אני  כזה  כי וסד  במורשה.  זה  את  לשים   11ן 

 12ק זה בדיוק מקומות כאלה מסתכלים על הסוהו בלונדון, ועל הסוהו בניו יור

 13זה היה מושך. ואני דווקא חושב שכן יסו את הדברים האלה, אז  לשם הכנש

 14חה ם הפתישי עוב יחסית ראוכן בגלל שזה רח  מבחינת תחבורה תעבורתי

 15עד התב"ר התכנוני. אצביע  במקום נכון. אני אצביע    ורשה מזרחה זהשל מ

 16נו מענה גם לתכולה  בעד התב"ר התכנוני. הדבר הזה לדעתי צריך לתת ל

למ זוגם  ואם  יקום.  אנחנו  שאם  אומרת  זה  את  אחרי  מגיעים   17אנחנו 

להיראות הולכת  איך  בתוך  זה  של  במקום  שפספסנו   18שכונת     למסקנה 

 19זה הנת התכולה של מה שהדבר  שפספסנו מבחי  רים שנהעוד עששה במור

 20שיכולים ללכת אחורה ולתכנן  fall back position   -ה  מביא. יש לנו את

 21האם שם באמת   ,בחרמב  הז  תא  םימש  הפיא  .מחדש. לראות איך אנחנו

 22נו ...אחרי שאנחנו נראה כי  מה גם שקיבלמהי התכולה. נכון, והמקום הכי 

 23.  זורקים. אני שמעתי מספר ארבע עשרה מש"ח   ה מספר כזההיום יש איז

 24נה מידה לא קטן. לא מדובר  קצריך להבין זה פרויקט בנפל אבל בסוף  זה  

 25 בפרויקט קטנטן. מדובר בפרויקט. 

 26  חלק מכוסה על ידי   : ד"ר צחי שריב

 27 מר.  בסדר. ולכן אני או :  קיןרוני בלמר 

 28  טח. . זה לפי השזה יוצא מהתכנון ד"ר צחי שריב: 

 29הציבור בכל דבר. לא    צריך לשתף את   ט. כן. אני לאלא מדובר במשהו פעו :  וני בלקיןמר ר
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ש  רורגלך  יצר דבר  השימוע  ם ניכל  זכות  בנו,  .בגלל  בחרו  זה   1  י ד כ  בשביל 

בס זה  החלטות.  כ לקבל  לזכור  צריך  אבל  גמור  שאתהדר  זה    מו   2אומר, 

 3 ם. עונות לילדיגם דרך הזה צריכים שם מ מכוסה דרך זה,

 4  הוא גם ישלם את זה.   קלנר: מר גיא

יכסה :  מר רוני בלקין זה  זה    גם  זה.  לאת  צריך  אומר  אני  לכן  שכלתני, ההכול   5סתכל 

 6 יקום.  להסתכל גם על התכולה זה דבר אחד, זה סיפור אחר, וגם על המ

 7 אחד.   לי משפטהיה  מר גיא קלנר:

 8היות שנוכל לגייס  אות יכול לסקסי במירכ  ך אגב, אם זה יהיה מספיקדר מר אבי גרובר: 

שמי להיות  יכול  תרומה,  לבואפה  ישמח  יש  שהו  אנשים    וזה   9היום 

כא דברים  חבר'ה  לשמחפשים  אומרים  בהכרח אנחנו  לא  להם.  לתרום   10ה 

 11בר הזה. שביל הדבית ספר או זה בהלוותר על  תקשיבו, עכשיו צריך לא יודע  

 12  ה יכול להיות משהו. עם תכנון נכון ז

 13 רשה.  כון שיהיה במורצוי מוסד שהסגנון שלו הוא כזה, ולטעמי גם נ צריך ו :  ןר רוני בלקימ

 14הפולואינג למה שרוני אומר, הייתי כן בתהליך התכנון,    אני כן הייתי רגע ר גיא קלנר:מ

 15ורך רק דבר אחד  הזה, לצך אפילו את התב"ר לעניין  הייתי מגדיל אם צרי

שכול חכדי  אני  שקטים.  פה  יהיו  חיים  שזה  במושב  להיות  אני  ב   16ורשה. 

 17בדיקת היתכנות  דיקה  ת איזה שהיא במסכים. יכול להיות שכן, צריך לעשו

להי יכול  לוקושכונתית  עוד  שיש  התהליך    םינשיית  בתוך   18רלוונטיים 

א זום  איזה  לעשות  הזהתכנוני,  המגרש  האם  ולראות  מגרש אוט,   19ה 

 20  ני לא חושב. רק כדי. אלהיות רלוונטי לדבר הזה  בנביאים, מגרש נוסף יכול

 21 למטרות. זה בתוך תהליך התכנון.   אטוחזה 

 22רוגראמה. יש איזה שהוא ישיבה  פעל הפרוגראמה. יושבים עכשיו על ה  נשב ר אבי גרובר: מ

 23 על הדבר הזה.  

 24 ה על הפרוגראמה. מה זה יש ישיב מר גיא קלנר:

 25 פרוגראמה לצרכי ציבור.   שריב:  ד"ר צחי

גם   מר אבי גרובר:  כרגעאנחנו  גםעובדים  אנחנו  וגם    .  הפרוגראמה  את  לוקחים   26קצת 

 27  זה חלק מהדיון שנעשה שם. עכשיו תמיד  .מנו שאלות שםשואלים את עצ

 28 אפשר לקחת את התכנון הזה ולהעתיק אותו. אני כבר אומר לכם. 

 29 מת. עדיף באאם יש פרוגראמה כבר  יזר: גב' דברת וי
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העיר  אני   מר אבי גרובר:  לכם כראש  דווקא  כבר אומר   1...אני חושב    מהסיבה שזהשאני 

 2אשכול גני ילדים או משהו,  יך  אם אני צר  שזה המקום ואני אומר לך אמיתי

 3ת אשכול גני ילדים לפה או לפה. יש שם שטח נורא קרוב ממול אעביר  אאני  

 4רת וכל הדבר הזה יה הכדוטח שהולך לכל אורך איפה הכמעט, יש שם ש

 5יס בו ערכים,  אותו, להכנותר. להפוך  ק. אפשר לפתח אותו עוד ישטח ירו

 6שטחים. זה מורכב משטחים.  שם  זה לא יש    להכניס בו דברים, לתכנן אותו,

 7וק שכרגע הוא סתם דשא עם איזה שהוא. לא שיש לי בעיה  ר יש שם שטח י

 8שים שם אחלה ישי ועושבים שם על הדשא כל יום שעם סתם דשא וזה. יו

 9 אירועים. 

 10ליך של פז כלכלה על בית הספר ינו את התהומר כמו שעששאני אהמ  לכ ר גיא קלנר:מ

 11בשקט בלילה, צריך לקבוע שזה במורשה    ישנו  יל שכולם יכול להיות בשב

של ו בתהליך  הזה  לעניין  ביותר  הנכונה  מי  ולהגיד  חלופות  שלוש   12לייצר 

 13.  ים ולסגור את הפינה הזאתלפי שקלהתב"ר לתת עוד כמה מאות אאישור  

 14 ות. זה לא אמור לפגוע במה

 15ציב של  אמה בתקפרוגר  עושה  אללך את זה במקום אחר. זה לא זה. אני    יש גרובר:  מר אבי

 16 מדרשה. 

 17 אות אלפי שקלים. מזה לא  ד"ר צחי שריב: 

 18 זה לא פרוגראמה.   מר גיא קלנר:

 19מנו. כשאתה בא ולוקח את  עשה מעצרוגראמה. סליחה. בוא לא נזה כן פ מר אבי גרובר: 

 20 שמים.  מה  השטחים במורשה ואומר

 21   יש ארבע חלופות. איפה החלופה הטובה ביותר. גיא קלנר:מר 

 22בוא לעשות בדיקה שאומרת מה  לכשאתה בא ואתה רוצה בצורה רצינית   ר: מר אבי גרוב

 23יבור. אתה לוקח את  שמים איפה. השם המקצועי זה פרוגראמה לשטחי צ 

 24 י. כל שטח

 25צרכי  פרוגראמה ל עיר, פתחתי  של בית ספר יסודי נוסף ב  כשעשיתי בדיקה גיא קלנר:מר 

 26 ציבור. 

 27 לא.  לא. לא. 

 28 עשינו כמה תרחישים.   ר: גב' דברת וייז

 29 לקחנו כמה תרחישים לאיפה שמים את בית הספר.   מר גיא קלנר:
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 1 . ת השרוןריית רמשאתה זה לא זה. אנחנו בעיעוד פעם זה  מר אבי גרובר: 

 2 בדיוק אותו דבר.   ר: גב' דברת וייז

 3   ק אותו דבר.בדיו מר גיא קלנר:

 4 חינה. רוגראמה זה בזה לא פ וייזר:  גב' דברת

 5 זה פרוגראמה.   גרובר:  מר אבי

 6 זה תוכנית ייעודית.  :ןמר מיכאל דורו

 7 אבל זה לא נקרא פרוגראמה.  גב' דברת וייזר: 

 8גראמה לפני ארבע, שאמרת. אחד, אז הכנת פרוות למה  יש שתי התייחסוי י גרובר: מר אב

 9שאני נכנסתי.  די בהתחלה  אבל זה היהא חמש שנים חמש שנים, אני עוד ל

 10את באה זנו פרוגראמה לרמת השרון. הפרוגראמה הו של דבר אישרבסופ

מיני כל  ילדים,  גני  ספר,  בתי  האופציונאליים,  השטחים  כל  את   11  ובדקה 

 12היה מרכז דברים אחרים. כמו איפה יתייחס לכאלה דברים ניסינו שגם ת

 13יכול  זה שעכשיו    מה. שתיים,היה פרוגרא  יום לקשיש וכאלה. אז קודם כל

 14 הספר בדקת חלופות בלי לעדכן.  ובדיון על ביתלהיות שלקחת 

 15 אז לזה אני מתכוון.   קלנר: אמר גי

 16כן  יקט המס. אבל עכשיו לקחת על הפרואת הפרוגראמה. אז זה בלי קשר מר אבי גרובר: 

 17 ליו. הזה ולהתחיל להלביש ע

 18 ן.  להגיד מסכ א מסכן. למהלמה מסכן. זה ל גב' דברת וייזר: 

 19יחה אם  לעליו עכשיו, לבדוק לא יודע מה. יש ס  להתחיל להלביששנייה, כי   אבי גרובר: מר 

 20 רוצים. 

 21 דובר עליו כבר כל כך הרבה שנים.   עידן למדן: עו"ד 

לבחון   י גרובר: מר אב רוצים  גם  י את השטחים, את מצאי התפרוגרמאאם   22שטחים, מה 

 23שית אז זה נעשה נע  . היא כרגעהעבודה הזאתשאנחנו באמת שם. נעשתה  

 24 זה.  בתוך מקום כ

 25 חמישה דונם יש שלושה   וייזר:  גב' דברת

 26 זה בלי קשר לזה.   גרובר:  מר אבי

 27 קשיש. ון או את רוצה בית מעון לזה משהו אחר אם את רוצה אצטדי עידן למדן: עו"ד 

כרגע.   מר אבי גרובר:  איש  דקות,  שבע  בעוד  יסתיימו  שעות  אתארבע  אגמור   28שני    ני 

 29  הצביע על זה. ים האלה, ואני יעשה את זה. תן לטהמשפ
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 1 . אנחנו פתחנו את הכול אחרי ההצבעה. ראבל הצבענו על זה כב : לב-מר רמי בר

 2זה ככה. אחרי כזה    עמיד אתאצביע עוד פעם. אני לא י  עכשיו אחרי שזה אני מר אבי גרובר: 

 3  מגוחך. ה. זה נראה קודם הצבענו ואז קיימנו דיון של שע דיון.

 4 לשאול שאלה את דני.  רים, רוני רצההצבענו על כל התב" : לב-ר רמי ברמ

 5  ז נצביע עוד פעם.  א מר אבי גרובר: 

 6 קיימנו דיון של שעה על זה.  : לב-מר רמי בר

 7 ז נהיה מזה.  ל כולם ואז רוני העלה ואהצבעת עאז נצביע עוד פעם.  רובר: מר אבי ג

 8 ם על כולם. מצביעי חנוא ידעתי שאנאני ל :מר מיכאל דורון

 9סענו, אני אומר  נלא אומר חבר'ה לא יעזור לכם, נגענו,  ני אומר, אני  אז א מר אבי גרובר: 

 10שות אותו.  שעוד פעם נצביע. הקטע הפרובלמאטי קורה בלי קשר ואפשר לע

כדי כרגע  רושנוכל    עכשיו  כן  שאנחנו  כמו  עם להתקדם  להתקדם   11צים 

וא המדרשה,  של  עהתכנון  שמים  סככנחנו  פה  ההיתר,  שיו  עד  שהולך   12ום 

יות או  שפחות  ההערכה  זה  לכר  להיות  יכול  אומר  פעם  עוד  אני   13 ללנו. 

 14הפרויקטים אם אתה חכם, ואם אתה יודע לעבוד, אתה יודע לגייס גם כל 

 15, זה גם חייב לצאת רק מהכיס שלנוא הכול גופים ומקורות ודברים, ל מיני

 16 משהו שאנחנו חושבים עליו. 

 17 על הכסף כרגע. הדיון על מיצוי   הדיון לא :מר גיא קלנר

 18 הכסף.   ברמת העיקרון הדיון כרגע הוא רק על : מר אבי גרובר

 19 נון. לא. אתה גם לא מאשר עכשיו את הפרויקט. אתה מאשר תכ מר גיא קלנר:

 20 . נכון מר אבי גרובר: 

 21 תכנון יהיה  הוא אומר שה דברת וייזר: גב' 

 22דיון  ו מדברים על הכסף. רוצים לעשות  כרגע אנחנ  אני אומר,ש  אז זה מה מר אבי גרובר: 

 23ני עכשיו זה. אתה אפט, אתה גם רואה את זה קורה. זה לא שעל הקונס

 24יודעים לדבר על   רואה. אנחנו יושבים. אנחנו יודעים לשבת בינינו. אנחנו

ינושאים.    25אנחנו נעשה את זה אבל עוד  ודעים לחשוב אותם ביחד.  אנחנו 

 26ם  הדבר הזה. רוצים לקחת את היועציל לזוז עם  ריך להתחיצ  פעם, כרגע

 27י כאלה, אנחנו רוצים נ ת ולא לעבוד כל מיני סעיפי סל וכל מיבצורה רציני

שקופה.   בצורה  ללכת  המרכזי,  בשביל  הזהב,  בדרך  זה  ללכת  התב"ר   28זה 

בתו התב"רהפרויקט,  מהי  ך  שכבר  להתקדם  ההוצאות  להתחיל  עם   29ום 
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 1ך מאיזה שהוא. הרי יש לי  נבוא אחר כלנו ולא    לה נראה בדיוק כמה זה עו

כ תכנוניתב"ר  של  מתקיללי  תכנוני  מתב"ר  לעשות  יכול  אני  הדבר ים.   2ם 

בצורה בא  אני  תכנונים.  מקימים  היינו  בכלל.  יודעים  הייתם  לא   3 הזה. 

 4אז זה  במקום אחד בצורה מסודרת  ה יקרה  שקופה, רוצה שהפרויקט הז

 5רבע שעות? שתים  בה מעבר לאך את הישיריהעניין כרגע. רגע, מי בעד להא

 6 ד?  עשרה בעד. מי נג

 7  הוא לא הצביע איך שמונה.  וייזר: גב' דברת 

 8 אני נגד. אני נגד באופן קבוע.  : לב-רמי בר מר

 9   אני גם נגד. גב' דברת וייזר: 

 10  נגד.  אני גם מר ירון גדות: 

יכ : לב-מר רמי בר לא  לזה  שעות  ארבע  עוברים  שאנחנו  להיות  להיוול  יכול  שאנחנו  א   11ת 

 12 גיוני. היות, זה לא המיד עוברים ארבע שעות לא יכול לת

 13  גם אני נגד. גב' דברת וייזר: 

 14מי שבעד  מי בעד להאריך את הישיבה. אתם יכולים לשים את היד למעלה מר אבי גרובר: 

 15 בעד. מי נגד?  ה. תשע להאריך את הישיב

 16 שמונה נגד.  וייזר: גב' דברת 

 17  ה. שבע. ך את הישיב י בעד להארימ מר אבי גרובר: 

 18 ביע.  לך. אני לא מצאני הו : לב-מר רמי בר

א מר אבי גרובר:  להאריך  נגד  ארבע   תמי  רבה.  תודה  נסגרה  הישיבה  שמונה.   19הישיבה? 

 20פה. אתם    מה הולךריך. אני אמיתי. לא מבין  שעות נגמר. אין אישור להא

 21פעם  י אכנס עוד  בה. אנך בארבע שעות. הצבעתם נגד. סברוצים לא להארי

היש חבר'ה  את  היום.  סדר  את  להסדיר  לאיבה  אולי  טוב.    שנייה   22ספרנו 

 23הלך? מי בעד להאריך את הישיבה? שש. כל פעם    שנייה, מי בעד להאריך מי

 24 שמונה.  זה יורד. מי נגד? 

 25 

26 
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 1 ובץ החלטותק

 2 

 3    20ישיבה מן המניין מספר וטוקול . אישור פר2

 4 

 5 20וקול מספר אישור פרוטפה אחד בעד חברי המועצה הצביעו  כל  :החלטה

 6 

 7 

 8 

ראש.  8 מר    הודעת  ביום  העירייה,  גרובר:  ועד  29.9.20אבי  למנכ"ל   תהתקיימה   9 בחינה 

 10ממליצה על  ורץ. הוועדה מצאה אותו מתאים לתפקיד והעירייה, מר ערן ש

 11 "לחוזה בכירים שכר מנכ  100%בדרגה  בחירתו, אישורו

 12 

 13חינה בהתקיימה ועדת    29.9.2020ם  אבי גרובר, ביוייה מר  לפי הודעת ראש העיר          :החלטה

ה שלמנכ"ל  ערן  מר  או  .ורץעירייה,  מצאה  לתפקיד  תהוועדה  מתאים   14ו 

 15שורו בדרגה  איה הצביעו פה אחד בעד  מועצהחברי    15ו.  ל בחירתמליצה עומ

 16 .נכ"לרים שכר מחוזה בכי 100%

 17 

 18  רדס  יפ  לע  תיות הבאו וועדות המקצועכיו"ר ה  ,ורץמר ערן ש  ,רייהנכ"ל העי אישור מינוי מ  .9

 19 : םויה

 20  ,ינוי מנכ"ל העירייהמ  שנכחו הצביעו פה אחד בעד אישור  עצהוהמכל חברי                :חלטהה

 21 , צאת קרקעות ומבניםקהכיו"ר הוועדות המקצועיות: ועדת     ,ורץמר ערן ש

ובועדת    22  , שלושהועדת    ,תמיכות  תועד  ,רכב  ועדת  ,עבודות  ועדת  ,לאירכש 

ועדת  יועציםועדת   ועדת  תתלמויוהש,  ועדת  הלוואות,  הוצאות ,   23החזר 

גתרומות  ת  ועד,  רטרואקטיבית בין  מידע  העברת  ועדת  ציבוריים,  ו,   24פים 

אישור  /שירות/פיטורין/משמעת  ועדת ועדת  נכסים,  ועדת  שירות,   25הארכת 

 26, למעט  עדת מצלמותועדת שימועים וווח אדם,  וץ, ועדת מכרזי כעבודות ח

 27 לא נכח בחדר. יעקב קורצקי ש



 04-8666313חברת איגמי,                                                                                                                                                    

 18.10.20מישיבת  מליאה  מן  המניין  מיום     21פרטיכל מס' 

 

107 
 

 1ות: מכרזים, כספים, מל"ח,  הבאי בוועדות  ורץ לצוות המקצועשור מינוי מר ערן ש. אי10

וע אלימודביטחון,  למיגור  תחבורה, ה  והקצאות,  תמיכות  מקלטים,   2ת, 

 3 מכרזים לעובדים בכירים 

 4 

 5מר   ,בעד אישור מינוי מנכ"ל העירייה  חו הצביעו פה אחדה שנכצעומחברי ה  41      :החלטה

 6ועדה למיגור  ,ןטחום, מל"ח, במכרזים, כספיבוועדות הבאות:    צוות המקצועי ל  ,ורץן שער

 7 למעט יעקב קורצקי שלא נכח בחדר. ורה, ת והקצאות, תחבו אלימות, מקלטים, תמיכ

 8 

 9 

ש11 ערן  מר  מינוי  אישור  העירייה  ,ץור.  בצווכחב  ,מנכ"ל  דירקר  של  המקצועי   10טוריון  ת 

 11 "רימונים" 

 12 

 13 , יהעיריי מנכ"ל ההצביעו פה אחד בעד אישור מינושנכחו    הצעומחברי ה   41            :החלטה

ש ערן  המקצועי    ,ורץמר  בצוות  דירקטוריוןשכחבר  למעט    ל   14"רימונים", 

 15 יעקב קורצקי שלא נכח בחדר. 

 16 

 17 :טרהספודת רכב האסיפה הכללית של אגואישור שינויים בה.12

 18 .רייהרץ מתוקף תפקידו כמנכ"ל העיערן שומר א. מינוי  

 19 .ץנדרי, במקום מר יאיר מיון מגישה ושוויזית הק, יועצת לקידום מעמד האי הגב' פב. מינו

 20ה שנכחו הצביעו פה אחד בעד אישור שינויים בהרכב האסיפה צ עומחברי ה 41   :החלטה

 21  :ת של אגודת הספורטהכללי

 22 . העירייהכ"ל ץ מתוקף תפקידו כמנרומינוי מר ערן ש .א

 23ר שה ושוויון מגדרי, במקום מר יאיד האייועצת לקידום מעממינוי הגברת פזית הק   .ב

 24 עקב קורצקי שלא נכח בחדר. מעט ימינץ. ל

 25 
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א14 לשנת    ישור.  לתמיכות  בנוגע  לתמיכות  משנה  ועדת  הגדלת  2020המלצות  בנוסף   ,1 

 2  סינטה זכר מב הכימתו₪  30,000בסך  SOSיכה לעמותות התמ

 3 

 4 :החלטה

ראשונה המ  תצוהמלאישור    הצבעה  לתמ ועדת  לתמיכות  שנה  בנוגע   5לשנת  ת  תובעמויכות 

בלע  יש  .2020 על  ה  הכלל  :הועדהפרוטוקול  דכן  העמחל   6יין לענותות  כל 

 7יכות מול ההקצאות, מול השימוש בנכסים,  התמ  ההסדרה של נושא  ת  תחיל

 8כלל יחול גם  אותו ה.  1.1.21  -מ  חלה  "ות השרוןר ו"מא  תתמועל ע  גם  וליח

 9 הטניס.   כזמר בילג

בעד                             נכח בהצבעה  קורצקי    עקבי  מר חברים.    14הצביעו  ולא   10יצא מהחדר 

 11 . בגלל ניגוד עניינים

שנייההצבע                         הגדלת  ה  את   ₪12   30,000-ב   SOSלעמותת  כה  התמי  מאשרים 

מתוך   על    סעיף נוספים.  העומד  י  1הרזרבה   ₪13    30,000ו  ילקחמש"ח 

 14  30,000בעוד    גדליו  התקציבובכך    SOSלעמותת    לסעיף תמיכות  שמועברים

 15ברים ח  2,  חברים  12ו  הצביעבעד    .קורצקייעקב  מר  . בהצבעה הצטרף  ₪

 16 זר לא השתתפה בהצבעה.  ת ויידברנמנעו בהצבעה, 

שלישית   ב  הצבעה  התמיכה  הישט"אלואישור  מחדר  יצא  שריב  צחי  ניבו.  בגלל   17יגוד ת 

 18 . דעב פה אחד ועיבצה  הצעומ ירבח 14עניינים. 

 19 

 20 

 21 
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