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טוב  מר אבי גרובר:  מס'    ,ערב  המניין  מן  מועצה שלא  העירייה  18ישיבת  תקציב   6, אישור 

ש2021לשנת   שנה  מינוס  ע.  פלוס  תחילת  ברה  של  באטרף  ימים,  כמה   7עוד 

לא מביני בלחץ,  כולנו  לקרות  הקורונה  הולך  מה  זהם  ככה  לפני    לנו.   8היה 

יודעים שנה אחרי. לא נה, היש  9מבינים מה בדיוק קורה לנו אבל    ום אנחנו 

כן עם איזה    10למרות המחיר באמת הכבד ששילמנו כעם אני חושב שאנחנו 

 11שאנחנו בדרך לצאת מזה. עברנו   כים לכיוון טוב,לשהוא תקווה שאנחנו הו

בחינו מהרבה  מטלטלת  בהחלט  כעירייהשנה  מרתקת  מופיע   ת,   12  תמיד 

 13נה ואני חושב שבטח חשים את זה במציאות פעם ראשו  אנחנו  בספרים אבל

 14כי עמדנו בזה יפה אבל אנחנו פה כדי להסתכל קדימה לפני שנתחיל אנחנו  

איז נרים  ככה  חג שמח  נגיד  ככה    הככה  אני  אנצל  כוסית  אני  דווקא   15מפה 

מוע לחברי  שלמה  רפואה  להגיד  ההזדמנות  עאת  שכרגע  שניים   16וברים צה 

 17ות מכאן שנראה ואני רוצה לאחל להם המון בריאנעים    ריאותי פחותמצב ב

 18אותם במהירה מצטרפים פה  בחזרה לשולחן, עם כוחות חזקים ובריאות  

 19ג  לם להגיד חיש ככה לכואמן.    טובה לעוד הרבה מאוד שנים. להגיד תיכף

 20 שמח, בואו נתחיל באווירת חג שמח. 

ח קי: מר יעקב קורצ שיהיה  ורפואבאמת  שמח  מצטרףג  אני  שלמה  לאבי    ה   21רפואה 

גריידי ולמ  22יכאל באמת שיצטרפו אלינו בקרוב. לכל היושבים פה לשמואל 

בורא   העולם  מלך  אלוהינו  ה'  אתה  ברוך  השרון.  רמת  תושבי  ולכל   23בחדר 

 24 הגפן, אמן.   פרי

תקציב    גרובר:   אבימר  לחיים.  שמח.  ככה.  2021חג  ק,  מאוד  בחודשים עבדנו   25שה 
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הצנואחרה עירן  אלינו  ים  ההזדמננכנסנו  טרף  את  נצלנו  ככה,   1ות  לעבודה 

 2באמת עוד פעם לעבור באמת על כל הסעיפים וכל הדברים. אני רוצה ככה 

ש דליה  ומיטל,  גידי  עירן,  לך  להודות  הדברים  בתוך כבפתח  ממש  היו   3  כה 

 4יצן, ענבר,  הצוללת פנימה וגם עירית ומפה זה נפתח להרבה מאוד מעגלים. נ

 5ם לכל  ינו פה המון, המון ישיבות. גבאמת עשם במלאכה. כל העוסקי ,ועכשי

 6מחזיקי התיקים, חברי המועצה. ראשי האגפים כל אחד בתחום שלו הרבה  

שאנ חושב  ואני  המספרים,  בכל  חפרנו  ככה  היום  חישיבות,  מציגים   7נו 

מצגת,   פה  הכנו  ותיכף  דברים  שני  עוד  עושה  לשוטף  שמעבר   8תקציב 

הדברי את  עושה    ,םשתסביר  דברים,אבל  מ  שני  שעולה  אחד,  למה   9קשיב 

יש לנו    מהתושבים.  וחשוב  מהתושבים  עולים  שבאמת  דברים  כמה   10לנו 

בהם,   זה  להשתפר  למשל,  השירות  ונושא  העיר,  של  החזות  של  הנושא   11זה 

ד מובילי בשני  מאוד  כולל  רים  הזה  והתקציב  להשתפר בהם  לנו  שחשוב   12ם 

לנו שיעזרו  שירות  מענים.  לתת  לת  באמת  טוב  פיותר  יש  כמה ושבים.   13ה 

לש רוצים  מעצמנו  שאנחנו  התהליך דברים  בתוך  מזהים  אנחנו  שבהם   14פר 

לנהל   לנו  שתאפשר  בצורה  המוקד  סידור  עבודה,  שנדרשת  שלנו,   15הארגוני 

 16לך להרחיב. תקציב שלנו נוגע בחצי . אני תיכף אתן  םיותר טוב את הדברי

א מש"ח  מאות  חמש   ₪ מאותמיליארד  בארבע  ותשע    נחנו   17נקודה תשעים 

ש התשש,  הבע.  בשנים  יפה  מאוד  בצורה  הבנייה קדמנו  כל  עם   18אחרונות, 

 19שיש אנחנו נעבור את המספר הזה די מהר, אני שמח שאנחנו יכולים לתת 

 20תושב מהגבוהות בארץ  גבוהה, השקעה ב   יבאמת לתושבים שירות ברמה הכ

לתת   ..שיודעת  חיים  שאנחנו  לנו  כיף  האלה  וטוב  הדברים   21ושבים.  תלאת 

 22ם מראה את זה.  ת הגמילה מעיר העולים. אתה גהשנה א  נו מסיימיםאנח

ירדו   השנה  מש"ח,  וארבע  בעשרים  הזה  הדבר  בעקבות  את  לנו   23חתכו 

 24שזה פה יחים. אני חושב  לשלושה מש"ח וחצי האחרונים. ועדיין אנחנו מצ

 25סיימנו    2019  בזכות הרבה מאוד מנהלים והרבה אחריות, שהייתה פה. גם

 26ו. כי  ריכים לקחת את זה כמובן מאליים לא צאומרת אנש  ס קטן. זאת ולבפ

אנחנו    2015ל  2011בין   אז  בגירעונות  סיימה  העירייה  שנים  חמש   27בארבע 

 28איך   20  ד נראה בדיוק אתולסיים בפלוס. אנחנו ע  16,17,18,19מצליחים גם  
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לזכות לזקוף  שצריך  משהו  זה  באמת  זה  אבל  אותה.  פה    נסיים   1העבודה 

 2עו  תושבי רמת השרון חשוב שהם ידחושב ש  ל השנה אני, ולאורך כתישנעש

ורצינית   איכותית  מאוד  הנהלה  פה  ושיש  טובות  בידיים  נמצאים   3שהם 

 4  שמכבדת את הכסף שלהם, שומרת עליו. ומעביר אליך. 

האגפיםה.  תוד  רץ:שו ערן מר מנהלי  הצוותי,  לכל  אבי  שהזכיר  לתודות  כמובן   5, מצטרף 

משא ואחדיאנובי  גזברות,  שעסקו  ש,  בחם  האחרונים.  במלאכה   6ודשים 

כמו הפרוצדוראלית הנדסה  ברמה  הייתי  אני  בסקירה.  נתחיל  ואנחנו   7בן. 

ואז  הקרובה  שעה  חצי  דקות,  בעשרים  המצגת  את  לסקור  מעדיף   8הייתי 

 9קשה לדבר על שנת לשאלות והבהרות. ונתקדם משם.  להיות פתוחים    לנוכ

התקצ  2021 שנדבראבל  לפני  עלמה  בכ  יב  שע  מילים  השנהשנה   10ה ברנו. 

 11מודד עם מגפת הקורונה ולהתאים את עצמה  האחרונה הרשות נאלצה להת

כדי  תוך  הצטרפתי  אני  משמעותיים.  מאוד  ודאות  חוסר  של   12למצבים 

לפנ הזה  לתהליך  חודשים,  יהתנועה  של    חמישה  הזאת  הפעילות   13בתוך 

להתמ הצלחנו  הכול  בסך  הרשות,  טובהיערכות  בצורה  לא  זה  ה.  ודד   14עוד 

אע אבל  מקוובר  ההנחנו  בשלהי  נמצאים  שאנחנו  הפעלנו ים   15תמודדות. 

שהייתה   תדירות  בכל  מצב,  הערכת  של  שוטפות  בישיבות  קורונה   16משלת 

 17גי, עירוני  ירות אפידמיולוקצריכה ויצאנו משם עם פעולות. הקמנו מערך ח

עם   היכרות  מתוך  העיר  תושבי  של  המגעים  את  שקורה,  שמתחקר   18מה 

 19חינוך חב. להסברה ולסיוע, מערך המתנדבים רנו מערך  לנו ניהלת שונובשכ

והלמידה בקפסולות, שירותי הקהילה    20נרתם לתהליכים של לימוד מרחוק 

 21סייה שונים כלווא  םעשו פעולות רבות מאוד בכל מה שקשור לסיוע לרבדי

 22ת. באגף  יוחדים, ונתנו מענה רלוונטי לכל קבוצה כזאקבוצות עם צרכים מ

פעילוביצון  הביטח הסברעו  ושמירה  יות  הוספנו  ה  הציבור.  בריאות   23על 

 24מקומות ישיבה במרחב הפתוח, לאפשר קצת אוורור של התושבים בין סגר  

מאו התחסנות  בשיעור  חלקם  את  נתנו  כאן  התושבים  וגם   25גבוה,    דלסגר. 

לנו כמו שאתם רואים בגרף להיות בתוך מהגבוהי עוזר   26ם בארץ, שבוודאי 

 27 . וון הנכוןנראה בכיוא כרגע שה מצבטווח הירוק, בה

 28   אתמול קראנו שאנחנו העיר הכי ירוקה בארץ.    מר אבי גרובר:  
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 1 מעולה.    ורץ:מר ערן ש

 2  העיר עם הציון רמזור, העיר עם הציון הכי    מר אבי גרובר:  

 3   זה כמעט שנה שלמה צריך להגיד את זה.    עבדנו על :לב-מר רמי בר

 4  לציין שהייתה השתתפות של מצים, אפשר  רבה מאנעשו ה ספק    . ללאכן. כן ורץ:מר ערן ש

מה   את  ולבצע  להזיז  ידע  אחד  כל  בחלקו,  אחד  כל  האגפים.  מנהלי   5כל 

 6 שצריך כדי 

 7   חבר המועצה רמי בר לב.   מר יעקב קורצקי:

 8ו  ר. וגופים נוספים שהי"רמי בר לב שהוביל את התהליך ויקל  מועצהחבר ה  ורץ:ש ןמר ער

 9ה הזאת חנכנו את בית  האלה בתוך השנ רים הדב ול. לצדאמץ הגדחלק מהמ

גינות ס שלוש  של  מחודשת  הקמה  ביצענו  עומר,  דבורה  שם  על  עומר   10פר 

 11  משחקים חדשות, המשכנו בפיתוח מתחם התעסוקה בגלילות וניתן ההיתר 

לזלבי ומעבר  ומבני  ג,  תשתית  של  פרויקטים  של  ארוכה  רשימה  קודמו   12ה 

נתוניםיש כים,  ן במספרמת השרורי העיר.  ציבור ברחב  13מעניינים   אן כמה 

העי על  כאולי  הבנים  אחוז  תושבים,  אלף  ושתיים  בעיר כחמישים   14  48%-ר 

 15. יש עד גיל שלושים משהו כמו עשרים ואחת אלף תושבים, מעל 52%ובנות  

 16ר אלף תושבים, שבעים ואחת גני ילדים, ארבע עשרה  ם, כשנים עשישישגיל  

חמ ספר,  שלבתי  מאות  דוש  שטחי ושים  ו גינ  נם  דונון  ועשרה  של  מאה   17ם 

אתם ועוד  לגבי    חורשות.  במספרים.  העיר  על  קצת  הנתונים,  את   18רואים 

משנת   העירייה  פעולות  שבשנת   2015התפתחות  רואים  אנחנו  היום.   19ועד 

הע  2015 היה  ריייתקציב  לחצי  מ  378ה  עכשיו  נושקים  ואנחנו   20ש"ח 

האל השנים  שבע  במהלך  תקצמיליארד,  גדל  העירה  בכיב   21שהם   ,32%-ייה 

המש"ח,    122-כ גדלו  מאיפה  נראה  המאמצים  מיד  הלכו  ולאן   22מקורות, 

הזאת   בתקופה  היה  במקורות  הגידול  במקורות,  הגידול  התפלגות   23האלה. 

מהכ  127 נובע  ממנו  גדול  חלק  את  סותנמש"ח,  לראות ארנונה.  יכולים   24ם 

 25מענה  חלק מה  חדשות נתןכמובן שחלק מהגידול של העיר, ואכלוס יחידות  

אהז יה.  בתם  לראות  אותם  כולים  את  בכתום,  שאבי    23.8מינוס   26מש"ח 

 27הזכיר קודם לכן בהקשר של אובדן ההכנסות קרן הארנונה בגין עיר עולים, 

תקבול שום  לנו  אין  הזאת  מהשנה  החל  והכנבהק  שבעצם  הזה   28סות שר 
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 1ן  נון ובניי נוספות באו בעיקר ממשרד החינוך שלושים ושישה מש"ח, ומתכ

 2עוד בגידול  מדברים על התפלגות הי  ספים. כשאנחנוח נומש"  20-וד כעיר ע

על   מדברים  אנחנו  ההוצאות  שאת    122בשימושים,  רואים  ואנחנו   3מש"ח 

לחינוך בעיקר  הלכו  הנוספים  המקורות  של  הניתוב   4מש"ח,   51עם    עיקר 

 5עם  חריהם למינהל ההנדסה שהתרחב. לאגף התפעול, ולשירותי הקהילה  וא

 6ה  יה. תקציב העירייה לשנלתקציב העירי  יעיםו מגם. אנחנח נוספימש"  14

ותשעה  תשעים  מאות  ארבע   ,₪ מיליארד  כחצי  שאמרנו  כמו  הוא   7הזאת, 

לתקציב  המוצע  התקציב  בין  ההשוואה  את  לראות  יכולים  אנחנו   8  מש"ח 

 9, ברכיבים המשמעותיים לגבי שינויים  2019, ולביצוע של  2020ודכן של  המע

 10זוק אגף מערכות על כל נושא חישך,  בהמ  ב על זהנו נרחילדבר ואנחאפשר  

 11מתוך רצון להקים תשתיות מחשוב ראויות שיאפשרו לנו לתת רמת  מידע,  

וגם  בתקנים.  גם  כלול  זה  ניהולית.  מידע  מערכת  יותר.  טובה   12שירות 

מידע  ביםיתקצ של    מערכת  הגידול  מתוך   ₪ מיליון  כאן  יש   13 2.6ניהולית 

ת לנו  יש  מישרשמזה  דיגיקבול  שאל  מחטאלית  נצית  ל  רכיב   14וסף  הסכום. 

הזה   בתקציב  את שקיים  מפצל  שבעצם  חדש  שפע  אגף  של  הקמת   15הוא 

יחידות  ושתיים,  התפעול  יחידות  אחד  חלקים.  לשני  התפעול  אגף   16יחידות 

נועד   זה  השפע,  יותת  לאגף  טוב  תגובה  מענה  ומהירות  יותר תר   17גבוהה 

ולהוות   לתלונות  לתקלות,  שמסובשטח.  להגיצוות  בצורה גל   18רה  מהי  ב 

בשטח,ל נוספי  אירועים  עיקריים  מינהל  רכיבים  בתקציבי  הגדלה  זה   19ם 

 20ההנדסה. שם אנחנו רוצים לחזק תקנים שנדרשים כתוצאה מגידול מאוד 

 21תרים מצד אחד, שורים של היבאי  משמעותי בהיקף הפעילות והפיתוח, גם

 22מבני    יתוח של תשתיות ופומצד שני תנופת הפיתוח בעיר בתכנון והקמה של  

שכיבורצ שמוק,  חדשה  ברש/ונה  באג  1010מת  אנחנו  וכו'.  יש  החינוך   23ף 

 24רואים גידול באגף לשירותים קהילתיים, אנחנו מוסיפים תקנים כדי לתת 

תחומי במגוון  סוציאליים  עובדים  של  לתוג  םמענה  אימצנו  המערכת  ם   25וך 

ל ייעוץ  שירות  של  פעילות  הזהב.  גיל  מינהל  את  ודברהזאת   26ים  אזרח 

 27ת, גם לזה  הזה הוא הקמת אגף תרבובמסגרת המבנה  וסף  יב נים. ורכנוספ

יכולים   אתם  כספים  ועדת  לאחר  שינויים  מספר  בהמשך.  אתייחס   28אני 
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תיקוני שהם  פעולות  מספר  יש  לפניכם,  חולק  גם  זה   1ראו שה  םלראות, 

 2הכספים שהייתה ברביעי במרץ ועד היום בעיקרון מדובר בסעיפים  מוועדת  

 3ולות משאבי אנוש,  של הטבלה, פע  חתוןק התאות בחלולים לרשל אתם יכ

 4 ה של מאתיים חמישים אלף ₪, בפעולות תרבות הגדלה של. הגדל

העובדים  מר אבי גרובר:   רווחת  לנושא  דוברת  של  הערה  אותה  בעקבות  עלה   5זה  אז    זה 

 6 מפה. 

 7 הבנתי.   דברת וייזר:' גב

 8   זה מממן את כל.    מר אבי גרובר:  

 9חמישים פיע והוא תוספת של מאתיים  אז זה הו  ב את זה.כדי לתקצון  תיק  רץ:רן שוע מר

עוד   נוספו   ,₪ אלף  נוספו מאה  תרבות  פעולות  העירייה.  עובדי  לכל   10אש"ח 

  ,₪ אלף  תשעים  של  בקהילה  במצוקה  למשפחות   11לסיוע  קרן  ותקציב 

 12 ים, לעסק

 13 מה זה משפחות במצוקה לקהילה?   גב' דברת וייזר:

 14     תלושים. חלוקה של  רובר:  מר אבי ג

 15 וקה של. לח  רץ:מר ערן שו

 16   זה אותו, חלוקה של תלושים.   מר אבי גרובר:  

 17 סיוע למשפחות מצוקה בקהילה.   ורץ:מר ערן ש

 18מה שנאמר שהעירייה   תלושים.  קה שלולטובת דרך סיוע למשפחה דרך חל מר אבי גרובר:  

 19 תבצע את זה. 

 20 עים?  ם. זה ירד לתשוניזה לא ..שמ גב' דברת וייזר:

 21 א.  היה. להסעיף   בר:  י גרומר אב

 22 היה סך הכול חלוקה של מאה שמונים.  גב' דברת וייזר:

 23 בפסח חילקנו כבר.    מר אבי גרובר:  

 24 פסח זה עכשיו.  גב' דברת וייזר:

 25 מחלקים. אבל ו אנחנו פסח עכשי  מר אבי גרובר:  

 26 אותו תקציב.  ד"ר צחי שריב:

 27 פה.  יש  מר אבי גרובר:  

 28 .  2021ל זה פסח תי. אבלא הבנ ייזר:גב' דברת ו
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עוד לפסח הנכון.    מר אבי גרובר:   ולא נחלק   1אגף חילק תלושים לאור הצעה לסדר מאחר 

יוכלו לחלק את אותם    2לושים  תמה שכבר חילקנו, אז בשביל בראש השנה 

 3 שיש את המקורות, לאור ההצעה לסדר. אז הוספנו.   ם, למרותנוספי

 4 דר. איזה הצעה לס זר:ייגב' דברת ו

שעשהייתה    :  גרובר מר אבי שהאגף  בשנה  כדי  אלף  תשעים  פה  הוספנו  אז  במועצה.   5ברה 

 6 יוכל לחלק תלושים בראש השנה. 

 7 אז זה תשעים לראש השנה ותשעים   גב' דברת וייזר:

 8 קו תלושים, האגף חילק תלושים בפסח.  ילקו כבר. חילח ח. בפסתשעים  רובר:  גמר אבי 

 9  20של  זה מהתקציב זר:ויירת גב' דב

 10 ציב.  התק בתוך  גרובר:   אבימר 

 11 אה. הבנתי. בתוך התקציב ועכשיו יש תוספת תקציבית.   גב' דברת וייזר:

 12הצעה    לראש השנה לאור  נכון, תוספת של עוד תשעים אלף לטובת תלושים  מר אבי גרובר:  

 13 דר. עוד תוספת של עוד תשעים. לס

 14  הבנתי.   גב' דברת וייזר:

 15     ם אחד.להוריד ממקולסדר אמרה  עההצ ן גדות: ירומר 

 16 נכון. האם אתה הורדת מהמקום שהיה צריך להוריד.  : גב' בת שבע אלקובי

ושתיים    מר אבי גרובר:   שמונים  ממאתיים  ירידה  יש  ירד.  השני   17מאתיים  להמקום 

 18 ב, אני לא הורדתי הכול שלושים ושתיים אלף. לאור המצחמישים 

  19 

 20על להוריד שלושים. דר לא דיברה  עה לס. ההצצעה לסדרזה לא הה : קובישבע אלגב' בת 

 21 לסדר דיברה להוריד קצת יותר משלושים.   הצעה

 22   נכון. אני לאור המצב אני מבקש   מר אבי גרובר:  

 23 צב.  אור המלאיזה  : גב' בת שבע אלקובי

 24   המצב. בארץ, במדינה.    ר:  גרוב אבימר 

 25 שלושים. ריד רק באתה מוהמצב  לאור : גב' בת שבע אלקובי

 26 שמונים. מאה  במקום וייזר: דברתגב' 

 27   כן. לתת לאנשים.    מר אבי גרובר:  

 28   כדי שהסך יהיה גדול יותר.  ורץ:מר ערן ש
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 1 צריך  רווחה. אז למה לאבל אתם מגדילים בתשעים  : גב' בת שבע אלקובי

 2   מחזיק תיק הרווחה.   יעקב קורצקי:  רמ

 3 . רדליישם הצעות לסאני תומכת . לא : קוביגב' בת שבע אל

 4 את צריכה לתמוך זה התפקיד שלך לתמוך.   י: מר יעקב קורצק

 5 אז הם יקבלו גם וגם. המשפחות זה טוב, מה שאני אומרת.  גב' דברת וייזר: 

 6 נכון.   מר אבי גרובר:  

 7   ו עוד.  . יקבלןכ ב קורצקי: יעק מר

רווחה   : גב' בת שבע אלקובי פתאום.  מה  ייתן  לא.  אםלא  מה    אתה   בנפרד  מזון.   8מחלק 

 9 . פתאום

 10   למה שלא ייתן. למה שלא ייתן.   ובר:  מר אבי גר

 11 כי גם ככה אמור לקבל גם את.. : גב' בת שבע אלקובי

 12 למה הוא לא יוכל לקבל גם וגם.   מר אבי גרובר:  

 13  לתמוך.   צריכה תא ב קורצקי: יעק מר

 14   רווחה. כל מי שצריך סל מזון מגיע ל מר רביד פלד: 

 15 אם  לא. אז : אלקובי גב' בת שבע

 16   למה לא יכול לקבל גם וגם.   :  מר אבי גרובר

 17 אתה לא צריך לקחת תקציב רווחה.  : גב' בת שבע אלקובי

 18זהו.  ת שלך.  רת את כל הבעיומבשלוש מאות ₪ שנתת למישהו תלוש בזה ג  מר אבי גרובר:  

 19   עכשיו שיש לו עוד שלוש מאות ₪ הוא עשיר.  

 20  ם,  אחרי גם פרויקטים שאפשר לעשות ואיהלו : אלקובי ' בת שבעגב

 21 הצעה לסדר הייתה להעביר את הכול לרווחה.   מר ירון גדות: 

 22  לא להעביר. לתת לרווחה.   גב' דברת וייזר: 

 23ל צריך לעבור לרווחה. זה  חה. הכום ואחר כך לרוושלא להשאיר את זה ל מר ירון גדות: 

 24 היה הצעה לסדר.  

 25 סעיף. רחיב את ה.מבקש לה.  י גרובר:  מר אב

 26   דם את הכול, בלי הפרעות באמצע ואחר כך. ם קותסיי רת וייזר: דב גב'

 27אני מבקש להשלים את התמונה, בסך הכול בסיוע אנחנו נראה גם ברווחה   ורץ:מר ערן ש

לשות במצוקה שנזקחגידול של משפ בוודאי אחרי שנה  קות   28ירותים שלנו, 
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 1הרכיבים    יגדל. ובתור התחלה בשני כאן  פר הכללי המצרפשל קורונה, המס

 2ל מהקיטום ובסך הכול הסכום שנשאר כאן  דול כמובן יותר גדוהאלה הגי

באותם   כן  גם  לעסקים,  הסיוע  קרן  כאן  נוסף  לזה  מעבר  יותר  גבוה   3הוא 

הזא השנה  של  לפחות    ת הקשרים  עוד  מההיבטשעברנו  היא  הכלכליים   4ים 

לגבי   מאחורינו.  לא  יש נממש  לתקציב,  נ  ספח  שמתייחס  לנו  לתקציב   5ספח 

.במשהל הקורונה  שלנו  פעות  הדיונים  מגוונים  סגרת  עם  יחד   6בתקציב, 

יכולים להתמודד עם מצבים של    7ואגודת הספורט עלתה סוגיה איך אנחנו 

א לגבי  וודאות  וחוסר  בהירות  הדיחוסר  המשך  יראה  מבחך   8ינת  רך 

פעילויו להפעיל  האלה  המערכות  של  חוגיהאישורים  להפעיל  לפתת,   9וח ם, 

ו וקייטנות  אותוכבריכות  את  ויצרנו  מ'.  שני  של  אומדנים  נוספים ם   10ש"ח 

שבע   ומיליון  במגוונים  נוספות,  פוטנציאליות  הוצאות  פוטנציאלי,   11הפסד 

 12מאות    ושה מיליון שבעלמאות עשרים אלף ₪ באגודת הספורט. סך הכול ש

 13ל  ימות שובדה עצם ההתקיעשרים ₪. מכיוון שאין לנו וודאות לגבי עצם הע

 14תוצאות  להסתדר בלעדיהם וה  מקווים שאפשר יהיה  אותן הוצאות, אנחנו

 15יהיו טובות יותר אבל כדי להיות ערוכים ומתוך שמרנות סימנו מתוך סעיפי 

מאות שבע  מיליון  לשלושה  שמסתכם  סכום  ₪    התקציב,  אלף   16עשרים 

לשמ במסופיע  יופיעו  רכיבים,  אותם  וכל  הטבלה.  על  התקציב פניכם   17גרת 

כרכשלנ או,  נצור.  כתקציב  אנחנחניבים,  איך  נראה  לאורך  נו  מתקדמים   18ו 

איזה  הש נראה  שנידרש  וככל  ובספטמבר  ביוני  מצב  הערכת  נבצע   19נה, 

של  בתרבות  הוצאות  רכיבי  שיש  להיות  יכול  למשל  התייתרו.   20סעיפים 

פסטיבלייא ודברועים,  ממילא  ם,  אז  להתקיים  יוכלו  שלא  כאלה   21רים 

התייתרו    הרכיבים שהאלה  יהוככל  אפשר  המצב  יהיה   22להשתמש    היזה 

שימובסעיפים   בהם  יבוצע  המימוש  שלא  לזה,  מעבר  צורך  יהיה  ואם   23ש, 

פרו בסיס  על  על    יהיה  בקצרה  משפטים  כמה  האלה.  הרכיבים  על   24רטה 

 25יש לנו גידול    2015ת  ת שמשננו יכולים לראוחההשקעה בחינוך לתלמיד. אנ

 26ם על כתשעת אלפים  מד היועשרה אחוז, שעובמספר התלמידים של תשעה  

 ₪27    18,500-₪ ל  14,000-כעה פר תלמיד עלתה מות תלמידים. ההשקאמשש  

של   מתשעים   29%  28%עלייה  למעלה  וארבעה  תשעים  ברשות   28אחוזים. 
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וכ לבגרות  זכאים  אחוז  יחידל זכאים    42%-וארבע  חמש   1ות  בגרות 

כאן  במת גם  אנחנו  חברתיים,  לשירותים  באגף  את מטיקה.   2הגדלנו 

 3ביצוע של שנת אה לשנה קודמת ולוואפשר לראות את זה בהשיבים,  התקצ

 4ארבעים ושמונה וחצי מש"ח, עוד  -מארבעים נקודה שבעה מש"ח לכ  ,2019

שמשנת    8-כ הגרף,  בתחתית  לראות  יכולים  אתם   .₪  5,  םלהיו  2019מיליון 

ו קודמת  של    להיום,לשנה  עלייה  לנו  שנדרשי  22%יש  גופים  של   6ם בפניות 

 7התקופה  פה זה מגיע לאור  יאווחה. אנחנו מבינים מאגף הרלשירותים של  

שעוברת שנמצאת    הקשה  לעיר  הארגוני  המבנה  להתאמת  ביחס  כולנו.   8על 

ראש   שציין  כפי  התושבים,  לרחשי  בהקשבה  וכמובן  צמיחה  של   9בתהליך 

קוד ר  םהעיר  כמה  יש  כחלק כיבים  לכן,  הזה  בתקציב  אותם   10שהכנסנו 

העבודה שאנחנו    מתוכנית  ולהשקימתכוונשלנו,  בהם  להתמקד   11בהם    עים 

 12בנושא שיפור השירות ללקוח, זה מוגדר כלקוח ולא  אמצים.  חלק גדול מהמ

 13כתושב כי זה יכול להיות גם בעל עסק שהוא לא בהכרח תושב העיר אבל 

שלנו,   לשירותים  בעיר.אנדרש  מבקרים   14אנחנו    106למוקד  ביחס    ו 

 15הליכי העבודה לצד ש של תלבצע אפיון מחדמתכוונים, אנחנו פועלים כבר  

ח  תעהטמ ממוחשבת  שמערכת  מחדש  להגדרות  מינוי  דשה  התהליכים,   16ל 

מוקדי   על  ובקרה  שיפור  הדרכה,  שירכזו  כדי  שירות,  מנהלת  או   17מנהל 

אם   בין  בעירייה.  שנמצאים  השונים  מוקד  זהשירות   18,  ארנונהאו    106ה 

יח ריבוי  יש  ואחרים,  חניה  בתחומי  או  שחינוך,  בעירייה   19 כפופות ידות 

ניסו  למנכ"ל.  פעי  ישירות  יחידות  הרלוונטלהכפיף  לאגפים  כדי  לות   20יים 

וקושי   משימות  ריבוי  יש  התפעול  באגף  הרוחבית.  הפריסה  את   21לצמצם 

 22  עוד מעט ואנחנו  במתן מענה מהיר, הקמנו את אגף השפע, נרחיב על זה גם

 23ת ר וקרוב לשכונוים גם את סיירת השפע. מתוך רצון לתת מענה מהימגדיל

ביזורהשונ סוגית  בעיר.  יד    ות  תרבות,  עירונמחלקות  גלריה   24ית, לבנים, 

בנפרד,  התנהלה  האלה  מהיחידות  אחת  כשכל  וספריות,  גיאולוגי   25מוזיאון 

 26ת הזאת תחת  ואנחנו מקימים אגף תרבות ואומנות, שמאגד את כל הפעיל

 27 חת, משולבת,  ת גג אקור

 28   ה מושלם. זה יהיאומנות בטקסט ולהוסיף את המילה   מר דני לביא:
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 1 . ומנות. מופיעאגף תרבות וא ורץ:מר ערן ש

 2   זה מושלם.   מר אבי גרובר:  

ציבור   ורץ:מר ערן ש אגף מבני  על ההנדסה. אנחנו מקימים  בכלל  נרחב  פרויקטים   3ריבוי 

הנדס מינהל  גדהתחת  עומסים  יש  ואגפים    ולים.  אחרות.  יחידות  על   4גם 

 5ת מערכ  פיתוחצים לתת מענה. צורך ברול וגם על זה אנחנו  אחרים במינה

 6פעוליות שונות בעיר. אנחנו מקימים  ה דיגיטלית על מערכות תשליטה ובקר

 7משלת טכנולוגי. פיתוח מאגר נתונים ומערכות מידע ניהוליות. גם זה חלק  

 8ציבים לאגף מערכות מידע. מתן התק  ודם לכן בהרחבתקמהתהליך שראינו  

ממוקד   פיתוחמענה  העיר,  שת  לצעירי  בהב  ופעילויות   9 ונחנך הוקם  כנים 

 10סתכלים על המבנה הארגוני אתם כז הצעירים. אם אנחנו מלאחרונה במר

או   או חדשות  יחידות שהם  ירוק, את השינויים  או  בצהוב  לראות   11יכולים 

אז הזה  בהקשר  חדש  אגף    במיקום  על  אתם  התרבדיברנו  שמאל.  בצד   12ות 

 13ן מצאות תחתיו. בצד ימישנאגף השפע והיחידות  יכולים לראות במרכז את  

למומתח הת  העירוני  מחלקת  קד  הטכנולוגי,  שהופכת  משלת   14הצעירים 

עם   השירות  ניהול  נושא  את  ימין,  בצד  ולמטה  עצמאית  מחלקה   15לפעילות 

 16נו מדלגים אנח  ברנו קודם לכן.ספניות הציבור ותרבות הדיור. שגם על זה ה

 17ן הם סדר גודל  כאהגידולים שנמצאים    לשינוי בתקן כוח אדם .בסך הכול

השתתקנים  22של   די.  והיו  משרהדלנו  כל  על  ארוכים  תקן    ונים   18ומשרה, 

 19ותקן. בהקשר הזה וצירפנו רק את אותם רכיבים, שנדרשים בהקשר הזה  

הת אגף  את  לראות  אפשר  נקודות,  כמה  לציין  במשופאם  והשפע   20תף עול 

ירידה  ב אפילו  כאן  יש  בנטו  הכול  שבסך  שלועצם.  שניים,  איזה   21 שהשל 

תק כמה  היו  כי  שתקנים  אונים  ניולא  והיה  בתוך  ישו  תקנים  כמה  של   22ד 

הזאת.  המ לשירותים  ערכת  באגף  רכיבים,  עוד  הזה  בהקשר   23באגף 

של   גידול  שיש  עובדי  14קהילתיים  עובדים.  של  ניוד  בחלקם  הם   24  תקנים, 

 25 מינהל. 

לשירו קין:י בלמר רונ באגף  עשר.  שנים  שהיה  זוכר  מתוךתים  אני  עשרה   26שרים ע  שתים 

 27 ושתיים. 

 28תה זוכר יכול להיות שיש כאן אולי חלוקה  כאן עוד. אם א  יכול להיות שיש  ץ:ורמר ערן ש
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מקרה   בכל  זה.  את  לבדוק  בעיה  אין  אפשר,  עשרה  ארבע  שזה  או   1אחרת 

 2סעיפי ההוצאה והפכו    את   גיל הזהב שהיה   לבמהות אנחנו מדברים על מינה

 3וצאה.  קרה הזה בהגדלת הבמר  ך הפעילות אז לא מדובלהיות תקנים בתו

 4יו גידולים זה בעובדים ורפו לכאן שבעה. איפה שכן ה דוניות צעובדי מועגם  

באגף   לאזרח.  יעוץ  ובשירות  באוטיזם,  באלימות.  לטיפול   5סוציאליים 

מו לא  אנחנו  פה  ואומנות  כמובןשהתרבות  אז  מנהל  מנ  למים,  אגף,   6הל 

 7  שאפשר יהיה לצוותי  כדהגלריה הוספנו תקנים  תחום אומנות וגם לטובת  

לפת הגלאותם  את  להבוח  לבצריה,  וכיתות,  ספר  בתי  לשם  הדרכות  יא   8ע 

 9ולהפעיל את הגלריה, בהיקף משמעותי יותר. כשאנחנו מדברים על שירות  

 10ו במגוון  לינניות שמגיעות אפללקוח והמשלת הטכנולוגי אנחנו מדברים על  

 11חרים. דיברנו על א  יםשיחות טלפון או ערוצ  ערוצים בין אם זה ווטסאפ או

שאנחנו א  מתכוונים  זה  מתכוונים  לשנות  אנחנו  התהליכים  תקן ת   12לשים 

הדרכות,  לבצע  השירות.  צורת  את  כאן  לשנות  כדי  השירות  לניהול   13נוסף 

 14הליך  בת  טע הזה להשתפר.קלבצע האזנה לשיחות, לטובת טיוב השירות, וב

ר אנחנו  הזה  הדבר  כל  של  יהממוחשב  שבו  מצב  לייצר   15שרות אפש  וצים 

להעבי תמונה,  לתושב  שר  מה  יהיה  קובץ  בה,  לא  נתקל  שהוא   16לגבי תקלה 

אנשים  לה לאותם  לשטח,  זה  את  להעביר  מסוגלים  להיות  זה  את   17עביר 

ונוף, תחזוקה, חוצות גנים   18או אחרים    שנמצאים ברחוב, בין אם זה עובדי 

 19תושב שזה חשוב מאוד המפגע, להעביר משוב חזרה וגם לחזור ל את  לתקן  

 20. במשלת הטכנולוגי  נות אותורוצים לש ום ואנחנושלא מושלם עד הי יךהלת

רו שאנחנו אנחנו  דיגיטליים  טכנולוגיים  רכיבים  אותם  כל  את  לרכז   21צים 

 22יעלה  שיכולים לקבל מהם אינפורמציה מהשטח מבלי להזדקק לתושב ערני  

בפנ זה  נושא תאורת רחובות, אנחינואת   23נו עוברים לתאורת  , לדוגמא בכל 

המ  יהתהלד   כל  של  בשליתקשורת  מרחוק  ערכת  משטה   24לת מאותו 

אם   אומרת  זאת  ערני  טכנולוגי,  שתושב  מחכים  לא  אנחנו  שנשרף  פנס   25יש 

זה   את  נדע  אנחנו  בפנינו,  ויתריע  שבועיים,  או  שבוע  אחרי  זה  את   26יזהה 

מי להי דבאופן  יוכל  וזה  כנות  י  בחניוני"מטופל.  מרחוק  שליטה  לגבי   27ם, ל 

נושא בכל  שונימצה  במערכות,  לצרכים  הלמות  ברחבי  למפגם   28עים,  עיר, 



 04-8666313חברת איגמי,                                                                                                                                                     

 18.3.21שלא מן  המניין  מיום  מישיבת  מליאה     18ל מס' טיכפר

 

 16 

 1מרכיבים שונים. בצד ימין אתם יכולים    לת שערים מרחוק ועוד רכיביםנעי

ל דטה  אותו  את  אגף  יי לראות  של  פעולה  בעיקר  שזה  מידע.  ק   2מערכות 

להק רוצים  מידיאנחנו  מערכת  ולנהל  שם  מערכות  ע  על  נשענת  שלא   3לנו 

 4ד,  למקום אח  גד את כל הנתוניםלאה  פקים השונים באופן הזהליבה של הס

 5ווין גם אם אזוטריות של מצד אחד ומכל אותם מערכות לת הליבה  ממערכו

 6מערכת של וטרינר או מערכת של גופים אחרים, כדי שיהיה לנו דטה בייס  

 7לקבלת    שיכולים להוביל ים  ולהציג נתונקחים.  לאחד שממנו אפשר להפיק  

ניהוליו הסביבההחלטות  איכות  לגבי  גיקיו  ת.  של  הקמה   8נות  ימות. 

 9וקמו עתה, עידוד  שלוש גינות מעבר לשתיים שה  שתיים או יות, עוד  קהילת

 10הפחתה בשימוש ברכב, עולם המיקרו מוביליטי, פריסה של עשרים תחנות,  

שיתופיי חשמליים  אופניים  והםהשכרת  השליטה  שיפור  במים. חיס.   11כון 

 12יטליות בכל נושא יגד  העוקבות ליישם מערכותאנחנו עוברים השנה ובשנים  

בג מתוךההשקיה  לד  ינות  לאתר  מטרה  מרחוק,  שליטה  לבצע   13פיצוצי עת 

 14צינורות ואובדנים לאורך הדרך ובקטע הזה לייצר חיסכון במים. התייעלות  

שהתחי פרויקט  רחובות,  בתאורת  מכרז  לאנרגטית  שעברה,   15גש  הו  בשנה 

ב לכיוון  והתקדם  האחרון  בחודש  אלפיממש  ששת  החלפת   16וש  שלם  יצוע. 

תאו פנסי  רחובותמאות  כלרת  בעצם  הע  ,  שילוב פנסי  לד.  לתאורת   17יר. 

של    מערכת עתידי  התייעלות  יעד  עליה,  שדיברנו  ובקרה   18  55%שליטה 

לרכבים   טעינה  עמדות  הקמת  רחובות.  לתאורת  החשמל   19מההוצאה 

 20ושתי  שקעים    34-יכים של יישום. פריסה של כתהלליים גם זה נמצא במחש

לט מהירות  הראשו  נהעיעמדות  הסשן  יהאחרי  אפשר  להתקדםן   21גם    יה 

והשבת  הלאה יותר.  רחבה  לפריסה  דבוראות .  מרכז  הקמת   22..דבורים 

זה  אבל  הסביבה  איכות  מתחומי  נוספות,  פעילויות  עוד  יש   23כפיילוט. 

מהרכיב חלק  זה  בכמה  ירכיבים,  נעבור  אם  תקציבי מילם.  לנושא   24ים 

אנחנ אז  בעיר  תבהפיתוח  הגדלת  על  מדברים  ברשימה ם  ריו   25קיימים 

כשמ ממש"ח,    218-סתכמת  צפון,  רכיבים  גלילות  זה  שם   26הרכיב  רכזיים 

שיפוצי   הצעירים,  מתחם  עליו.  מילה  תיכף  נגיד  שבהם.  והגדול   27המרכזי 

רשימה ועוד  עירוניות  תשתיות  חינוך,  תבר  מוסדות  של  מאוד   28ים  ארוכה 
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 1ים  רי יקמש"ח ע  127-החדשים כ  בסכומים נמוכים יותר. בתקציבי הפיתוח

קריית זה  ב  שבהם  אש,  1010רש/החינוך  ילדים  פינוי  גני  פנאומטית.   2פה 

אותם  אנח הזה  שהרכיב  כמובן  נגיד  של    30נו  האומדנים  את  נראה   3מש"ח 

 4ומעבר לזה עוד    התקציב המלא, ונבין שמדובר כאן רק בפעילויות התכנון.

 5  ד. עוג עירוני ו"ינרי, מרלוים נוספים, תחבורה שיתופית, מתחם וטריקטפרו

 6ים בשלבים מתקדמים של  חנו נמצאלילות, אנעל מתחם גכשאנחנו מדברים  

כביש    תהליך של  גנדי    2הפיתוח  לגשר  החוף,  כביש  בין  שמקשר  זה   7שהוא 

מ תכנון  בשלבי  אנחנו  התרשים.  בתחתית  אותו  לראות   8קדמים  תאפשר 

ההנדס שבמינהל  הוצה  יהיה  שבו  הראשון  שהחלק  ג',  שלב  אנחנו  ל   9אה, 

מאו הקרבמד  מקווים  החודשים  להתחסגרת  בפיתוחובים  מס  יל   10  1'  כביש 

שעולה המרכזי  הציר  חיבור    שהוא  ויאפשר  השבצ.  לכיוון  לצפון,   11מדרום 

מכביש   בירידה  שנבנית  קריית  2לרמפה  המתחם.  לכיוון  אביב,  תל  חיפה   ,12 

זה הפרוירהצעי כאן  גם  וחמישה קט  ים   13השני שהזכרנו קודם עם שלושים 

הפעילות   במסגרת  לפיתוח    נושלמש"ח  יש  התשתיות,  כעירייה   14פה  כמובן 

 15 זים וכל מה שקשור במרחב הציבורי.  של הדרכים, התשתיות והניקו פיתוח

 16   פ מאוד גדול יהיה פה. "שצ  מר אבי גרובר:  

 17 מטייל מהצפון דרומה.  ו אות ניים, שאתם רואיםפפ גדול, שביל או"שצ ורץ:מר ערן ש

 18  ביאים וגם שם יש לכיוון גינת הנ  י ומתחברוואדיל ב הוא ממשיך את השב  :  מר אבי גרובר

מרחוש רצף  סוגר  הוא  מייצר  הוא  זה ביל.  ומשם  העירייה  ועד  החרושת   19ב 

 20   ימשיך עד מערב העיר לאופני דן והכל.  

רואים   רץ:מר ערן שו לזה אתם  או את המ ג ומעבר   21לות שכרוכות במבנה  טם את התכנון 

פה   יש  ילדים, מקלטים, מציבור.  סגני  כפורט שגרשי  יצטרכו נמצאים   22אן, 

 23ג העירוני "מרלו  ה גם מבנה של מלח, שיוסט לכיווןיש פיות מועתקים,  לה

יותר משמעותיים,  על הפרויקטים  דבר אחרון באמת   24שמתכוונים להקים. 

 25ות של רמי עם על תהליך של שיווק הקרקי, התח1010קריית החינוך ברש/

גבוהות מאוד  ימיתמורות  בצד  לראות  אפשר  ה.  של  אן  קריית מפה,   26ת 

 27י שש  השאר, נקים שם בית ספר על יסוד  בין  ראה את רכיביההחינוך שמיד נ

גדול,  ספורט  אולם  קהילתית,  ספריה  כיתות,  ושמונה  ארבעים  עם   28שנתי 
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ע אודיטוריום  הקונסרבטוריון,  של  כיישלוחה  לנו  שאין  גדול  בין  ורוני   1ם 

יש מקומות  לאלף  מאות  לאירושמונה  לשמש  שיוכל  גם יבה   2יים  עירונ  עים 

 3שר לראות שהסכום הכללי להיקף  . אפואומנות בכלל  לאירועי תרבותוגם  

 4 שקעה הוא כשלוש מאות שלושים מש"ח מתוכו אומדן של השתתפות  הה

 5ו מאתיים  מזה היה משהו כ  היינו,  שהאחרון  דיון  הוא קצת התפתח מאז ה מר רוני בלקין:

בוועדת הכ  שמונים  6עשרה    זהיליון  ושים משאז הסבירו ששלספים.  ותשע. 

 7 משלוש מאות.  ות. היה קצת פחות אחוז משלוש מא

 8 לא. לא. זה  בפארק. אולי בפארק.   מר אבי גרובר:  

 9  זה היה שלוש מאות ושתים עשרה. ועכשיו גב' דברת וייזר:

 10 . תצת פחות משלוש מאויה קהזה  מר רוני בלקין:

 11 תי.  רוני צודק לדע מר גיא קלנר:

 12 תים עשרה. מאות וש..שלוש  גב' דברת וייזר: 

 13 ונים ותשע. היה מאתיים שמ נר:מר גיא קל

 14  תאמין לי יש לי זיכרון צילומי חולני.  היה מאתיים שמונים ותשע.  מר רוני בלקין:

 15   מ אולי.  "זה היה בלי מע ?:

להיות שהיה מאבל אם מבחינת האוד  לא  .לא ורץ:מר ערן ש יכול   16ספר מקומות  יטוריום 

 17כאלה ואחרים, שוב  להיות שזה עדכונים  טן, יכול  עט יותר קע מופיהאולי  

 18ות שעוד יהיו אנחנו מדברים על משהו שנמצא לפני שלבי התכנון. יכול להי

 19 גם שינויים נוספים בהמשך. 

בוועדבמקביל    מר אבי גרובר:   דיון  הפ  המתקיים  לעניין  אחד רוגרהמקומית  למשל   20אמה. 

 21ים מטר ולא אלף לפיצריך להיות אשהמרכז הקהילתי  שם,    הדברים שעלה

ס כי  שהמרכזיםמטר.  השטחים  צריך   ך  כולה  השכונה  לכל   22הקהילתיים 

 23 שת אלפים חמש מאות. להיות שלו

אחרו מר רוני בלקין: ימים  עשרה  מאז  שינוי  היה  האם  הטלוויזיה  של  בסדרות   24ים  נכמו 

 25ון שהיה במליאת ועדת תוספת בגלל אני יודע שהדי  ועלות זה כעשרה אחוז

 26 יה.  התכנון והבני

 27 ק ונעדכן. מיד נבדו ד נבדוק.אנחנו מי ורץ:מר ערן ש

 28מיליון  האלה זה שלושים    כי במקומות שאני גדלתי בהם זה עשרה האחוז   מר רוני בלקין:
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 1     כמו שאני גדלתי זה די הרבה.  זה אפילו ₪ 

בכל ורץ:רן שע רמ מה  קרמ  אנחנו  כאן  ה  לשמובא  ראשוני  תקציב  רק  שכמובן  זה   2תכנון 

שה  תהליך וכמו  יתקדם  יבוצע,  שתכנון  יכול  קודם  שינויים אמרתי   3יהיו 

 4זה  כתוצאה מאותם תהליכי תכנון. תודה.    סביר שיהיו עוד שינויים נוספים

 5 הזמן לשאלות. 

 6   והתייחסויות.    מר אבי גרובר:  

 7 והתייחסויות.   :ץרמר ערן שו

 8 ה עירן. כן. מה.  תוד  גרובר:   יבא מר

 9   ל. אני יתחי י בלקין:רונמר 

 10   מהאופוזיציה. צה לדבר חוץלא רו אף אחד מר ירון גדות: 

 11   אתה דואג מר גיא קלנר:

 12  כן. מר ירון גדות: 

 13   תמלא את חלקך ואנחנו נמלא את חלקנו. מר גיא קלנר:

 14  זיציה.לדבר מהאופו לרק רוני יכו מר יעקב קורצקי: 

 15  למה.  נה. המכרזים האחרו לא היית בוועדת לב: -רמי בר מר

 16  .ליתדיראן זה ספק שניגוד עניינים.  ן גדות: ירומר 

 17  היה בוועדה המקומית. איזה ניגוד עניינים היה.   איזה ניגוד עניינים   מר אבי גרובר:  

 18 שה ימים. ת עוד שלוושיש בחירניגוד עניינים ועדה מקומית.  מר ירון גדות: 

 19 בבקשה רוני. בסוף לא באת לשום דבר.  לך להיכנסהיה חשוב   י גרובר:  אבמר 

ב מר רוני בלקין: אתחיל  אני  עטוב.  יותר  דברים  המנהלי  כמה  בצד  אולי   20יותר  קרוניים 

 21ראשית אני רוצה לברך על זה שלפני לפרקים,  ואחרי זה אני ינסה לרדת גם  

 22הכספים שאפשרו    דתועולדיונים מקדימים  שה  ושבועיים די בלחץ נכנסו של

ל לי כחברדת לסעיפים.  לנו  לפחות  בוועדת הכספים לקבאפשרנו   23ל קצת ר 

 24וגם על הבירורים לסעיפים השונים. אבל אני חוזר  הרות גם על המבנה  הב

ו  25כנראה אני לא אפסיק לומר אותו עד סוף הקדנציה, על מה שאני אומר, 

 26וכל להיות יותר שנון לשתים עשרה. זה נכ 31-תקציב צריך להיות מוכן עד ה

 27 גדולה. תקציב זהיהיה ..עוד    סוף השנה הוא, אגב אם נעשה אותו במדויק

שנועד  ניהולי  אלא    כלי  להתנהל  לא  לעזור  ואמור  העתיד.  פני  נוכח   28להיות 
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 1במרץ באופן   31-אני חושב שהשיטה שבה הפור ג...לקחת הארכה ללנהל. ו

 2ה הסבירה כמעט  מזתר  א טובה. אני אומר יו לשיטתי זה פשוט זה תשובה  

ית של התקציב הערכות דהמדויק  3ם מסוף שנת  ש להם שבועייי מדויקות. 

עושיםהתקצ זה  ואחרי  אם   יב  פעם  עוד  אבל  הזה  העסק  הפיינט...של   4את 

בתק להשתמש  צריך  רוצים  הוא  שהוא...אז  כמשהו  ולא  ניהולי  ככלי   5ציב 

היא והמשמעות  השנה,  בסוף  מוכן  ה  להיות  של  האחרון   6  שנה שברבעון 

.ע עם  הדיונים  את  מחזיקי  ושים  ועם  ועושי..הבכירה  את התיקים   7ם 

הכספים,  הדיונים שז   בוועדת  יפה  אומר  מנסים  ואני  גם  אנחנו  נעשה.   8ה 

 9זה שאנחנו בסוף נרתמנו למרוץ כזה    להתפרנס. אנחנו לא עובדים בעירייה.

 10היה אני חושב מקרה    השל שלושה ימים רצופים, כל יום דיון של שעתיים, ז 

בדבר  בנשרו להשתתף  הצליח  דיונו  להיות  צריך  נושאים הזה,  עם   11  ים 

 12ם עם אוויר לדיון של  ומדברים ואז מגיעיר מראש, יושבים  שמקבלים חומ

ולא ברגע האחרון רגע שלפני אנח  13נו..עכשיו בשביל לא התיש את  התקציב 

היריד כולם.  בסעיפים  ולא  בפרקים  אגע  באמת  אני  אז   14לסעיפים   הכולם, 

 15י כוח אדם. קודם כל לגבי  ותקנשכר  בוועדת הכספים.    תהנעשהיא הייתה  

 16פועל מה שנקרא ו תקנים ולא תקן בההצגה. השיטה שבה מציגים לנ  צורת

יש באמת תקנים  עלינו לבצע את הבקרה. כלומר אם   17  היא שיטה שמקשה 

מופיע   הם  כך  ואחר  מאוישים,  שלא  מתים  תקנים  עיוורים.  תקנים   18שהם 

שינוקבת בזה  ועושים  מנסיא  ייםציב  זה  אחרי  אנחנו  למשל  ם  לראות   19ם 

והפרופורצ היו יה של שכר  לא  לא  תשובה  ולכן    תקנים שבכלל  פעילים   20היו 

צריך לרא ולכן  עלינו.  כזאת, התשובה מקשה  לא  היא   21ות את  הפרופורציה 

מאויש.   היה  מה  כלומר  בפועל,  התקן  את  להיות    התקן,  נוכל  אנחנו   22ואז 

זכינו לראות כאן  ,  סוףם. שינויי תקינה אז  ייותר מאופס  23את תחילתו  סוף 

התהליך   פהשל  הציג  צרישערן  היה  זה  מ,  לדעתי  להיות  לפני  ך  הרבה   24וצג 

ולא בעצבתח לנו את ההסברים המבנים הארגוניים,  ולתת   25ם ילת התהליך 

ועדת   כן  נלווה לשאלות שנשאלו בוועדת הכספים, אלא אם   26כחלק מתוצר 

ונגזרדהעבוחצי שנה פותחים את ה  הכספים תהיה לפני  27ות  . שינויי תקינה 

 28התקינה    וסדרת של שינוייבלנו. הצגה מעם ראשונה קישכר. אנחנו היום פ
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 1   ך פה נציג בתוך הדבר הזה. גם בוועדת מה. מה שהיה ל

 2 המבנה הארגוני?   ץ:רמר ערן שו

 3   א. להצגת עכשיו את המבנה הארגוני את שינויים בתוכו. זה  מר רוני בלקין:

 4 ים.  ג בוועדת הכספהוצזה  :ורץמר ערן ש

 5 דת הכספים.  עשרים דקות בווע אלא אם כן הפסדתי מר רוני בלקין:

 6 היה שם כנראה. הוצג המבנה. זה אז  מר גיא קלנר:

 7   באירוע השני שהיה.   מר רוני בלקין:

 8 זה בדיוק אותו שקף.   ורץ:מר ערן ש

 9חלק עיקרי  י כי זה  לפנבה  הר  וצגצריך להיות מ  האני חוזר בי לדעתי זה הי  מר רוני בלקין:

עכש מביןבדיון.  אני  כך  לדעתי  אנייו  להגיד  חייב  אני  מ  ,  קצת מגיע   10ארגון 

 11ל עושים שינויים של תקנים ודירוג, יש תהליך שהוא מאשר את "האחר, בצ

 12אלה. אם הסתכלתי יש לזה תשובה מוסמכת אבל גם אצל היועץ  הדברים ה

 13ם ושינויי ויי תקנישינים  עושכש  ך זה עובד, אבליהמשפטי וגם את דליה א

צריך ה  דירוג  את  הדבר.  את  ארגלהציג  מבנה  לשינוי  במלרצון   14יאה  וני 

משר מכן  יכולה ולאחר  לא  העירייה  כי  זה  את  לאשר  צריך  גם  הפנים   15ד 

עצמ דעת  על  שלה. להחליט  התקנים  כל  את  מעלה  כלפי  מותחת  שהיא   16ה 

מאשרי שאנחנו  כמו  בדיוק  השני  שכר    םהדבר  העלאת   17ש רא  זרתלעופה 

לה או  לקעיר  צריך  זה  אחר  המישהו  של  תקציבי  אישור  כלומר  בל   18גזבר. 

אישו אםשיש  כי  כלפ  ר  התקן  את  שנכנס  מתחת  כסף  עוד  פה  יש  מעלה,   19י 

 20לתקן. בשורה התחתונה בתקציב    לתוך העניין הזה וצריך את זה. זה צריך 

 21 ייה גפים. הייתה עלאשל השנה בוצע מינוי תקנים עם העברות תקנים בין  

בתוך  22  של מקווה    תקנים  אני  ראיתהעירייה,  אני   22י שרציונאלית, 

 23ם את מתיחה בדרג הניהולי  ד כאן, יש לנו בעצגע להגיאותה....אני רוצה ר

מעלה.   את כלפי  מעלים  ההנדסה  במינהל  תקנים.  וחצי  שלושה   24שלמעשה 

 25ים אגף  מהתקן של מנהלת מחלקת מוסדות הציבור לאגף. כלפי מעלה. מקי

 26ים. מעשית החצי  ה ראש אגף שלא היה קילומר יהי. כייםה קהי  שפע שלא

ב מסמכהוא  תקנים  העברת  מסעצם  ולמעש"מנכויות  התפעול  מה ל   27ה 

הסמנכ בדרג  מישהו  שנשאר  וגם  "שאנחנו  עובדים  גם  מתחתיו  אבל   28ל 



 04-8666313חברת איגמי,                                                                                                                                                     

 18.3.21שלא מן  המניין  מיום  מישיבת  מליאה     18ל מס' טיכפר

 

 22 

 1ל תפעול. "ויות עברו. צריכים לשאול את עצמנו האם יש צורך בסמנכסמכ

אגב,   שסמנכאלדעתי  חושב  הת"ני  הפעול  להיות  צרייה  ל   2האישיות  ך 

 3  , יש שם פע. אנחנו מסתכלים שםת בתוכה גם את אגף השהבכירה שקולט

 4ות אם מסתכלים על הטבלה שערן הציג. כפילויות בין מה  פיקוח. יש כפילוי

השפ באגף  פעם  שנמצא  עוד  לטעמי  התפעול.  אגף  תחת  שנמצא  לבין מה   5ע 

 6דני    ני צר לי. אולאין  עניאימים היו פותרים התהדבר הזה מיותר. אנשים מ

 7 ראש אגף קן של מחלקת התרבות לה עוד פעם, העלאתה התואני אגיד את ז

 8את עצמי האם יש צורך בעניין הזה ואני אומר את זה  התרבות אני שואל  

אני   אבל  זה  ..ביושר.  לנו  שקורה  מה  שעניינית  חושב  אני  זה  של   9בקצה 

והשכר הניהולי  הדרג  ל  מתיחת  במקום  מעלה.   10יצור.  הי  צפתבר  טפלכלפי 

אתשש לתת  שצריך  מה  זה  האזר  ם  את  לפגוש  את  המענה  לו  ולתת   11ח 

אגיהמענה.   עכשיאני  אולי  זה  את  כבר  ד  זה  את  אגיד  אני  משהו,  עוד   12ו 

 13אולי כי אני חשוף לזה יותר, כן, אני    עכשיו. אני חייב להגיד אבל עוד פעם

המהל נכון.  הוא  המהלך  שבהנדסה  ולטפ  ךחושב  אגף  לייצר  בשל   14ה מבנל 

בגלל  ציבה ובגללור  שם  שקיים  משהו    העומס  שזה  כנראה  יגמר שזה   15לא 

או   שלוש  שנתוך  פרויקטיםארבע  לטובת  לקבל    ים  שצריכים   16נקודתיים 

 17אותנו שנים ארוכות ולכן    איזה שהוא פוקוס ועבודה אלא זה משהו שילווה 

עירונית.   גלריה  נכון.  לי  נראה  זה  כהדיוט  איזה אבעיני  פה  רואים   18  נחנו 

 19ה  אל בכלל שאלה אחרת. מבעיקר בתקנים, אני אשלה בשכר  ה קעלייא  שה

 20גלריה עירונית. איזה שירות  ביר לעצמנו מה זה  בואו נסזה גלריה עירונית.  

 21גלריה זה מוזיאון. יש לזה    היא צריכה לתת לאזרח, מה היא מציגה. האם

 22 מרי לדבר גם בתקניםגמשמעויות. גם משמעויות כספיות. זה עולם אחר ל 

 23י קובע  וועדת הביקורת. האם מר, דיברנו על זה גם ב. רפרטואאדםוח  בכ  גם

על   משפיע  אצהרפרטוא ומי  נשאר  זה  האם  מנהל  ר.  האגף,  שמנהל  מי   24ל 

גוף   שהוא  איזה  שיש  או  התיק  מחזיק  או  נפגשים המחלקה  שאנחנו   25כמו 

פנימה את   יכול להכניס  ונאיהבוועדת התחבורה   26היות שותף.  לפוטים שלו 

קיצו  לוגיאוגי  וזיאוןמ בו  אחד,יש  מצד  חמש   ץ  שמחכים  לשיפוץ   27תקציב 

 28מרפסת וצבעו קות את התקרה של היש שם עד היום תמיכות שמחזי  שנים.
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נקרא  איך  או  תרבותי  פסיכודאלי,  יותר  קצת  יראה  שזה  כדי  בלבן   1אותה 

 2תי ימעשית זה לא טופל ואני לא רואה את זה בתוך התקציב. לא ראלזה.  

 3יברנו על זה אבי אנחנו כבר פעם ד  עקרוני.  שהוד מעו  יב.את זה בתוך התקצ

 4ים לאייש מהתקנים לא מצליח  נים חלקהעניין שבמשך מספר ש  וזה עולה

 5ר ואומר  אותם בגלל שרמת השכר בשירות הציבורי אינה מספקת. ואני חוז

מבני   אגף  מנהלת  שתהיה  מחלקת  מנהלת  על  שאמרתי  ממה   6שבשונה 

 7. אפשר לשלם להם נריםייריט  ייסלג  ריךד צבמקומות שזה לא עוב  הציבור.

במקום    אולי אז  יותר,  ..חמישה  קצת  תקנים,  לשבעה  נהיה  אנחנו   8א 

נרענן ככה את הכוחות,  מחויבים לה גם  ואולי  גיל הפנסיה   9חזיק אותם עד 

ל יהיה  את  שלא  עושים  הם  שנה  שעשרים  אחרי  שהתעייפו  אנשים  פה   10נו 

זה מאפ עבודה.  וגם צמצוםשאותה  רענון  גם  ובעיעובבת  מצ  של  ר   11קר  דים 

אני פנסיונרים.  פעם  של  עוד  נחשוב אם אנחנו    אומר לעצמנו   12מנהלים  בוא 

 13שלנו בעיקר כשאנחנו מתקשרים חלק מהתקנים לעלות נכון את כוח האדם  

בע הזמן  ..כל  פרק  והסיבה  שני  פרק  מאפר.  לא  והשכר  שהדירוג   14צם 

 15ל  ל כ . עיאהמל  בר עלה פה באיזה שהיאכהתברים. ראשית, אני חוזר למה ש

 16יש לו הוא עולם של   ר יש לו חיים משלו,"תביך להצביע בנפרד. כל  ר צר"תב

 17ר "זה תוספת לתב  ר פעיל למעשה"ה זה תבפעיל או תוספת מר  "תבוכן.  ת

 18פעיל שאנחנו מדברים עליו. אני הייתי רוצה לראות כחבר בוועדת הכספים,  

כאילו בפועל,  הביצוע  תב  סטאטוס  נעשה.  מספרים"מה  פעיל,   19לי  מר  נא  ר 

לא עשאנ מיליון אלא  ומדים בשבע מאות שישיחנו  וחמישה   20שחלק מזה  ם 

אז   יצא  רוצכבר  מאני  שלוש  מה  להבין  עשו.  ה  כבר  האלה  מיליון   21אות 

התקצי מיצוי  סטאטוס  בפועל,  הביצוע  כלומר סטאטוס  הביצוע  מול  אל   22ב 

האם  יש.  אם  וחריגות  תוספות  יצא.  שכבר  שדורשים    ממה  שינויים   23יש 

א הלמעשה  נדרשת  למ  פת,תוסת  הצפה  המועד  ומה  לסיום התוספת   24וי 

אם   תבהביצוע.  סגירת  על  יש    ר,"מדברים  שרוצים  גם  תברים   25לסגור לנו 

 26הוא אותם זה לא בשוליים אז סטאטוס הביצוע בפועל האם הוא נסגר כי  

 27מות  לבוצע, האם הוא נסגר כי רק חלק. סטאטוס ביצוע התקציב האם הש

 28קבלנים שעל העירייה    לא משאיר זה  ת.  למוהש  למשל שנדרשות. כי אישרנו
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 1ות את זה באיחור כים לראדה. אבל אנחנו לא צריבואו נשלם להם על עבו

 2סוף השנה כי אנחנו מסתכלים על התקציב והתועלת הציבורית כמו שהיא  ב

שציפינו  נר הציבורית  התועלת  את  נתן  שיצרנו  מה  באמת  האם   3אית. 

 4הייתי קרא. שם  שנ  מה  ר"תבחת  בתוך הדבר הזה. דבר חדש פתי  לשתתקב

הצג לראות  התורוצה  את  הפרויקט,  של  בעצםה  זה  הציבורית   5נמצא    עלת 

איפב העדיפויות  לוח  סדר  העדיפויות,  סדר  בתוך  זה  את  שמים  אנחנו   6ה 

צ  ותקציב  לביצוע  אמור  זמנים  איך  אומרת  זאת  ומקורות.  חלוקה   7פוי. 

פרויקט   נגיד  צריכיםשלהתחלק,  אנחנו  איך  שנים  מספר   8 את  אותלר  ל 

ומהה לתקציבוצאות  המקורות  היו  ל  ה  עדיפויות  סדר   9מימוש  הזה. 

ככ התברים.   אומר  שהייתי  כמו  היום  נה,  היא  זה  התברים  רשימת   10ראה 

 11תמית זאת אומרת היא רשימה טבלת אקסל. יש תברים שאולי רשימת...ס

מצוינת   דוגמא  עירית  נתנה  חשובים,  הכי  לא  פינוי בהם  הישיבות   12אחד 

ב טכנית  ירהבר  איןש  1010-אשפה  להתקיי.  חייב  הזה  ..בתוך  הדבר  עם   13ם 

 14כי חשוב, זה א משנה אם אפילו הכן זה לי הכי עמוק בקרקע, ולהתהליך כ

אפי נאלץ  שכנראה  כאלה  תברים  יהיו  אז  ראשון.  להיות  מסיבות צריך   15לו 

נמצא לא  הם  שאולי  למרות  ראשונים  אותם  להכניס  בסדר  יטכניות   16ם 

לכאורה  והעדיפות הראשון  צרכי    זה באמת   שני ר ההדב.  איפה את   17לראות 

להכני גם  ובהם  מבחיהציבור  עדיפויות.  סדר  ככס  ילך נתנו  לאן  שנכנס,   18ל 

נכון    19השקל הראשון או השקל השני או השקל המאה. כדי להשקיע אותם 

הקורולציבצרכ לטעמי  הציבוריים.  התבים  סכום  בין  צפי  "ה  לבין   20ר 

פנטסוההכנס הוא  ואגרות  בתברים  ת  הופר  מס  לנויש  טי.   21  795א  המספר 

א בתברים.  העימש"ח  וראש  גידי  לנו  בתברמר  הם  חלקם  שבעצם   22ים  ר 

 23זה בעצם נדמה לי אם אני זוכר את המספר    466  ים וכבר יצא כי רקפתוח

אני  נכון הם תברים פתוחים.   לתוך תברים.  זה כסף שצריך לשפוך   24כלומר 

 25ה עוד י פואנח,  מש"זה מאתיים שמונה עשרה    2021י  נמזכיר לנו שרק עדכו

עמס לנו  שאמר  מה  על  מתכל  שיהיה  חשוב  נורא  חשוב.  רן  נורא   26רוכז. 

שמשמא הרחבתתיים  זה  עשרה  עשרים    ונה  מאה  ועוד  קיימים   27תברים 

לנו   יש  כלומר  חדשים.  תברים  זה  וחמישה  ושבעה  ארבעים  מאות   28שלוש 
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מ לצאת  שצריך  כסף  עוד  זה  תברים.  ולהיכנס  אמש"ח  כיס  שהוא   1יזה 

מנחנכשאזה  פנימה.   או  יצאנטרלים  כבר  שלכאורה  מה  התברים    ת   2בתוך 

 3יכולים להרשות  חון עד כמה אנחנו  יכים לב. אני חושב שאנחנו צרהקיימים

 4אני זוכר את    לעצמנו לפתוח תברים אמרתי את זה כמה פעמים. זה מאפשר

 5שות הזאת. אז אני ישירלי יושבת שם ומספרת לנו למה היא צריכה את הגמ

הגמישו האומר  גטרפמו  זאתת  לתת  הזהת.  המידה  בקנה   6שבעצם   מישות 

 7ק ך כחבר מועצה שהעסאת עצמ  רי זה אתה יכול למצואר פתוח ואח"התב

מציע   אני  מה  אגיד  אני  תיכף  הכסף.  אחרי  נרדוף  בוא  עכשיו  לדרך   8יצא 

ד מבנה  שיפוץ  השנה.  לנו  שקרה  אירוע  למשל  לנו  יש  במקום.   9  תשנעשה 

שאנח בזה  נתקלנו  פתאום  דבכלנו  שאנחנו  משיברל  על  ואנחנו  נו  אחד,   10הו 

 11במקום אחר ת כנסת  הו אחר כולל הקצאת ביאת עצמנו עם בור ומש  מצאנו

אנחנו בתקופה   שלי,  ההמלצה  וזאת  חושב  אני  ולכן  קורה.  הזה   12שהדבר 

לאשר צריך   צריכים  וזה  פרויקט.  והתנעת  תכנון  עבור  רק  תברים   13מראש 

עד יהיה    להיות  כמה  של  מהערכה  אחוז  טעינ עכשט.  ויקהפרעשרה   14ת  יו, 

ל"תב תתבצע  במלואו  כר  למכרז.  שיוצאים  התכנפני  תהליך  את  גמרו   15ון,  י 

לנו סיפור    את כל ההליך הזה,   עשו יש  נגלה שפתאום  יכול להיות שגם   16אז 

 17ר "יזה שהוא משהו שלא מתאים. לא נאשר תבסמטת שיבולת שיש שם א

 18י אחר. וחוץא ננאלי או ללל בסוף יתגלה כלא רציוכבמלואו למשהו שהוא ב

 19 מעים. כן, במכרז יהיוכיר לעצמנו כל פעם שו צוע מכרז כי אנחנו נזגמר בי

אחר  הנחות, נשב  בעיה  אתאין  נקבל  רבעון,  ואם   י  המכרזים  סיכום   20כל 

 21קיבלנו הנחה גם נתקן את הדבר כלפי מטה לא קרה שום דבר נדע שהקצנו  

 22 ים.שבעים  אתי, אבל קיבלנו הנחה וזה נהיה רק מןלזה שלוש מאות מיליו

 23ל הקבלן. זה גם  התאמה לסכום שנסגר מור ב", גם נוריד את התבעל כיפק

לח  יאפשר שינוילנו  טעויות,  גם  סוך  מראש,  הזה  התהליך  ותיקונים   24ים 

וגם   להתנהלות  סבירה  גמישות  על  יאפשר  אמיתי  ובקרה  פיקוח   25יאפשר 

 26שב  ו שהוא אמור באמת להיראות. אני חומהביצוע. אני אומר על התקציב כ

 27ואה את  ים. כלומר, סתם אני ריון לגובה תוספת לתברוע קריטרלקביך  שצר

יעשה   ככה.  א  זה  הגידי  צפי  מה  החשבון  השונות.  ת  והאגרות   28הכנסות 
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ש נגיד  עגול  זה  את  נעשה  וכו'.  תיעול  יהיה האגרות  שהצפי  נגיד  קל,   1יהיה 

 2וח ו שגובה התברים שאנחנו יכולים לפתנמאה מיליון ₪. אנחנו נגדיר לעצמ

ממאה  יו  לא  הוא הזתר  מהצפי  אחוז  אחמישים  נכניס  שלא  כלומר   3ת  ה. 

איזה מספרים ש הגיון בקצב    אין להםעצמו   4של מה שאמור לקרות.  בכלל 

בתב לנו  שמופיעים  מהפרויקטים  שחלק  להיות  יהיו  רי"יכול  כבר  הם   5ם 

 6ארבע שנים. אני חושב או    בכלל לא מתאימים שיבחנו אותם בעוד שלוש או

ג השני  יכוליים  תברה   ובההצד  מחמישיםלא  יותר  להיות  מגובה   ם   7אחוז 

 8ציב. זה מן  ד שקלים בגובה התקמיליאר  שנתי. הנה יש לנו חציהתקציב ה

מ מאשר  יותר  להיות  יכול  לא  הפתוח  התברים  גובה  אצבע.   9אתיים  כלל 

 10לת שמזיזה את  טחמישים מש"ח, כי אחרת אנחנו מדברים פה על איזה מטו

 11אה  מנו, גידי זה לפעם הבאומר לעצני  ה אופ  רף.התקציב בקצב שהוא מוט 

 12פר  ר יצא. כי אחרת מסמה שכב   התברים גם כולל נטרולאנא הציגו לנו את  

ואז   וחמש הוא מספר שהוא אתה מאבד את הנשימה.   13שבע מאות שישים 

לך את האוויר מכל הבלון, אבל שלוש מאות מתו  מה.  14זה    ך איך מוציאים 

ששל מראש  לי  תגיד  אז  יצאו,  ממאווש  כבר  יצאו  תוךת  זה  זה  כי אחרת   .15 

 16 צגה.  צורת הה

 17 אני חושב שאת זה כתבנו.   מר גידי טביב: 

 18ו. כי למטה בטבלה מופיע שבע מאות שישים וחמש. צד שמאל  ששאלנאחרי   י בלקין:רונמר 

אני  אז  להשקיע.  במה  תברים  אפרופו  וחמש.  שישים  מאות  שבע   19למטה 

להשק  בחוש צריכים  שאנחנו  במה  זהשהמיקוד  ל  קודם  יע  צריך   20היות כל 

 21 תם לא דברים שהם קיימים פה. אפי סדרי עדיפויות. יש    בקיים, ומחדש על

 22משלמים פה למשל על שיפוצי גנים וכל מיני דברים כאלה יכולים אנחנו גם  

 23קמו לפני חמישים ושבעים שנה שעושים להם קצת צבע  שאנחנו דברים שהו

 24שיפוץ. ודי ולא  סייקום  ורט ש אבל זה כבר לא זה. למשל מתקני ספ  ופחחות

להחליט   כלכלומר  במקום  לוקחים  במקביל   שאנחנו  מתקנים   25שמונה 

שניצובעיו לוקחים  אותם  שאנחנו ם  כדי  הסוף  עד  הולכים  עליהם   26ים 

מצ לאיזה  נגיע  אולי,  ארוך  אולמות בתהליך  טוב.  יותר  במצב  שאנחנו   27ב  

 28  , ולמות ר. באקים. אנחנו משקיעים הרבה וזה בסדיישנים בבתי הספר הוות
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בונים  בבתי ספר א  החדשים שאנחנו  בתי הספר הישנים   1ו שאין בהם  אבל 

ש או  לאאולמות  ע  הם  דיברנו  של ראויים.  התכנון  על  בוועדה  כבר  זה   2ל 

 3אחר כך, אנחנו צריכים לתכנן    פ ברחוב נורדאו גם אני העליתי את זה"השצ

ש לפחות  יש  למרות  שאנחנללעצמנו  הציבוריות  לגינות  חתכים   4ו  ושה 

 5וכן אחר  ולגיל השלישי זה אומר תהרך ולילדים, לנוער    קרי, לגיל  ננים,מתכ

 6חרות גם על הסביבה מבחינת השפעות סביבתיות אאגב,  מתקנים אחרים,  

ה הדבר  את  לעשות  צריכים  אנחנו  ולכן  שמתחם  התכנון,  יגיד  לא  אני   7זה. 

 8זה  כי אני חושב שתם רוצים לעשות שם,  אנווה מגן זה בכייה לדורות מה ש

שיככ מוזיאוופה.  שעושיץ  מה  גיאולוגי.  נן  ספר  בית  במתחם  היום   9ווה ם 

 10 מגן, 

 11 נווה מגן.   מעתילא ש מר גיא קלנר:

 12 זה עיצוב לא נכון של שטח עירוני אבל. החלטתם וזה.  רוני בלקין: רמ

אמ מר רוני בלקין: עירונית  גלריה  גיאולוגי  מוזיאון  אם  רשיפוץ  להחליט  צריכים  כבר,   13תי 

הי ואנחנמה  רוציא  ובעיק  להפוך  םו  למוזיאון  שתקציב אותה  לראות   14ר 

 15פה וזה נכנס  ום וקריית חינוך יוריהגלריה הוא מתאים. אודיט  התפעול של

 16על אולם    פה זה משפיע על כל מיני דברים אחרים שכל הזמן אנחנו מדברים

יורדים    םלהופעות ברמת השרון. אנחנו צריכים לראות א  17ככה, אם אנחנו 

 18של רמת השרון, אם זה האולם העתידי    גמור.  רזה בסדחרים, ומדברים א

 19שיקולים  ת זה לתוך מערכת הם אבל זה אומר שאנחנו מכניסיזה מצוין א

ברמת  בכלל  הציבור  מבני  של  פרוגראמה  על  מסתכלים  אנחנו  כי   20שלנו, 

ולה לגמור  לטעמי  צריכים  היינו  אנחנו  תמיכות.  את  כהשרון.  פנימה   21ניס 

 22קרא ה כמעט שנה. של מה שנם על זיו עובדה. אנחנההשפעה של הדבר הז

 23יות שאנחנו עושים לה  ת ועדת המשנה. זה לא יכולהתבחינים על פי החלטו

 24עכשיו תקציב שני ללא תבחינים למרות שעבדנו כמעט שנה. אני מושקע שם 

 25ה לא נכנס  זבטח בעשרים שעות עבודה נטו ואפילו יותר ולא סביר ש  בכמה

 26 יכות. יב התמצעל תק להשפיע פנימה כי זה היה צריך

 27 נמצאות פה. קטגוריות החדשות שדנים.  ד"ר צחי שריב:

 28 פיעים.  חלק מהדברים לא מובסדר. הכול צריך,  מר רוני בלקין:
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 1 מה.  פרופ' נטע זיו: 

 2 מה. בוא נדבר תיכף על הפיל שנמצא פה בחדר.   מר רוני בלקין:

 3 איפה הוא.  : גב' דברת וייזר

 4 .  לי שמןאתה קראת   מר אבי גרובר:  

הראשו וני בלקין:ר מר הדיונים  במהלך  לדוגמא  א דיברנו  יש  זה.  את  להגיד  וצריך   5ת  נים 

 6ת מאומצות. לנו היה דוגמא אחת לא טובה מזה וזה היה  הסיפור של עמותו

 7כגוף שנותן שירות לוטרינרים ואני אומר לעצמנו  SOSשבעצם אימצנו את  

 8האלה. אם ת  דרועם ההגם להיזהר  נרים עוד פעם אנחנו צריכיייריט  ואפרופ

 9  ךלא רוצה להכיר. אבל זה צרי   ן שירות וזה בסדר גמור שהיאיש גוף שנות

 10. או קי אתה תהיה הגוף שלנו, והנה זה תקציב כזה או  לעבוד בשיטה אחרת

למכ  אולי  ייצא  זה  את  אחר,  יפגינו  הם  הזה  הדבר  מול  ועכשיו  בכלל,   11רז 

דיווצהבי חודש  כל  יוציאו  שלהם.  הועים  מה  על  ביצעח  זה יאו.  ם  את   12שר 

נ  13בלו את התשלום שלהם, אסור גיד הווטרינר ואל מול זה יקבמקרה הזה 

 14ט הזה של תמיכות כדי שזה יהיה תחליף למכרזים נחנו ננצל את הפטנאש

 15לית שכבר פעם הערתי אותה בשני היבטים  ולמתן שירות לציבור. הערה כל

 16יצוע ב  חרימעקב אי ביצוע.  ודם כל במגרש שלך ערן. מעקב אחרקוזה יושב  

החלט של  אחת  של  פעם  זה  שנייה  פעם  מליאה.  ומה  ות  ביקורת   17ועדת 

ביק רצפטושוועדת  זה  מעבירה  טבלה.    רת  בתוך  אותו  שמקבלים   18שלם 

 19כי היה לשירלי עוזר אז ככה  דיברנו על זה יפה. היה בשלב עוד איזה מאמץ  

 20לנו  שמה שקרה  בד וזה לא קורה. ואני אומר לכם  עחודש או חודשיים זה  

התקציבה  עם  פה בתוך  של  לטובסיפור  תמיכה  של  הסעיף  נכנס  סלי  ,   21ת 

 22ות שראש העיר יושב ואומר אחרי הזה. לא יכול להי  ןמזון. זה בדיוק העניי

 23ה החלטת מליאה זה לא יכול זה בישיבה אני אבדוק. אין צורך לבדוק. היית

 24ת מליאה, כנס לתוך התקציב. אם הייתה החלטילעבור מתחת לרדאר ולה

ל מליאהי  טעמאגב,  החלטת  הייתה  להחלי  אם  יכול  לא  גם  העיר   25ט ראש 

 26ים לעשות את זה כי  ם אלף ₪ אבל ממשיכישהוא מקצץ רק שלושים ושתי

 27ולא סלי המזון,  העניין היה העיקרון. עיקרון היה שאת תלושי המזון האלה  

 28  על זה מחלקת הרווחה בתוך אגף של   בצורה מקצועית עושה הגוף שאחראי
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מצב  בשם.  חברתיישירותים   פה  לייצר  לא  להיות ביל  יהפכו   1שעמותות 

הסמסלקה   היה  זה  העירייה.  של  נסתתרילכסף  לא  בוא  הפיל  פור.  זה   .2 

אחרון  שבחדר.   דבר  נלך  ולא  שבחדר  הפיל  עם  נתמודד  בוא   3ועכשיו 

אני   עבודה  ונעשתה  הכספים  בוועדת  בזה  דנו  עם  חקיצוצים,  טובה   4ושב 

 5ד, זה  ף ₪ רק ערן יש דבר אחאלים ות עשרון שבע מאהקטע ש..שלושה מילי

 6ני  רטה אנחנו שיהיו ש  ורשזה לא יהיה פ  זה דיברנו  , בדיוק עלרו רטהלא פ

ה באמצע  יהיו דיונים  הטבלה  מתוך  והקיצוצים  ובספטמבר   7שנה 

 8יות ודיפרנציאליים, זאת אומרת אנחנו נבדוק את כמו שאמרת. איזה פעיל

קרו   לא  פעילויות  ואיזה  אמרנוקרו  לו   ותלהייכול    ואז  שסימנו   9שמישהו 

 10ווקא כן  דץ לו החלק הזה כי למשל הוא  ה קיצוץ בתוך העסק הזה יקוצכז

בכל בטבלה   השתמש  שסומן  הפוטנציאל  שמתוך  האמירה  ולכן   11התקציב 

השנ במהלך  פעמיים  נבחן  אנחנו  בצורה ה  נעשה  הקיצוץ  ואת  הצורך   12את 

 13למה  ה  אימהיא מתץ בצורה שלית. קרי, כל תת תקציב כזה יקוצאדיפרנצי

 14 ילות שמתקיימת או תתקיים.  שאנחנו רואים בפע

הבנתי   עידן למדן:  עו"ד  לה  אחרת.אני  אמור  לפי    יותשזה  להיות  אמור  רטה   15הפרו 

 16 יוני ספטמבר.  

זה  מר רוני בלקין: את  חותך  אתה  בסוף,  לוקח  שאתה  אומרת  רטה  פרו  א  שהי   17אמירה 

 18  ו.מרנמה שא  ול להיות.וחב. זה רוחבי, זה הכי גרוע שיכרל

 19 זה מה שאני הבנתי.  לא. בהתאם לסעיפים ששייכנו.  עידן למדן:  עו"ד 

 20בזמן שאמרנו ששם נבדוק את עצמנו. אבל מי שיושב תי נקודות לא. שמנו ש בלקין:מר רוני 

 21לאור הדבר הזה זה הטבלה. הטבלה שמה את הפוטנציאל אבל לא בהכרח 

 22 רבות. תלוי מה  ת גידזים מנ ו לא באחוווקא החינוך ייתן חלק שווה אפילד

 23 בשטח.  לא. אמרנו שהמציאות מר גיא קלנר:

 24באותו פרק זמן מה ל לפי זה אתה תחליט  לבדוק את זה אב  יךצר עידן למדן:  עו"ד 

 25 אתה 

 26 ה אני לא זוכר מה ערן אמר בתחילת הישיבה מה שנקבע בוועדת הכספים ז מר גיא קלנר:

הקיצוץ   את  תכתיב  לצשהמציאות  להיפך,  סעיפים  נורך העולא  יש  אם   27יין 

בהם  שמת נעשה  לא  והמציאות  המצב  אותם  וקף  לנקות  אפשר   28שימוש. 
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 1 ה החוצ

 2 אמרתי שהקיצוץ יהיה דיפרנציאלי.  מר רוני בלקין:

 3ולאחריו לצורך העניין אם לא השתמשו סתם בסעיפי תרבות ויש שם סתם   מר גיא קלנר:

מיל  ₪מיליון   לאחרי  העניין,  נשארלצורך  האלה   ₪ לנויון  שתיים    ו   4עוד 

 5 . נקודה שבע

 6 נציאלי.  יצוץ יהיה דיפרולכן אמרתי שהק מר רוני בלקין:

ואנחנו    יותר  אפילו  רובר:  בי גמר א ברשימה  שמנו  שלא  סעיפים  שיש  להיות  יכול   7מזה 

 8 רואים שלא בוצע בהם.  

 9 נכון.  מר גיא קלנר:

 10 לשייך נכון.  צה וור עידן למדן:  עו"ד 

 11במילא אני לא משתמש בהם. קוראים לזה ניהול. ים שעיפי סש לאז אם י  גרובר:   מר אבי

רואהאת ואתה  השנה  במהלך  מנהל  ח  ה  ואתה  הדברים  לפורום  את   12וזר 

ולא  ברשימה  מוזכר  שלא  סעיף  לי  יהיה  אם  הדברים  את  מנהל   13ואתה 

 14  תם נשאיר שם כסף בשביל הכיף.השתמשו בו אנחנו לא ס

 15   ימתי. אני סי מר רוני בלקין:

 16   י יכול להתייחס כמה נקודות.נא ץ:ורמר ערן ש

 17 שזה. משהו שאני יחשוב  חס גידי תתייחס ואם יהיהתתייאתה   מר אבי גרובר:  

  18 

 19כמה נקודות לגבי הדברים שהעלית. אחד, לגבי תוספת התקנים. א. אותם  ורץ:מר ערן ש

על    22 אנ  1141תקנים  ב  יעובדים, באמת  נבחנו  לך  כל  אומר  לגבי   20משורה. 

 21לזכור שסדר גודל של מחצית מהדבר הזה ריך  האלה, צפקידים  תהאחד מ

כמו  זה   מפעולות,  שנוידו  את  סעיפים  פנימה  הזהב, שהכנסנו  גיל   22מינהל 

 23 עובדי מועדונית וכו'. מעבר לזה 

 24 ניוד זה לא תוספת.   מר רוני בלקין:

 25ך אז ילדון אילה והוא נכנס אבד תחת כאילו מועעלא. אם היה לך עובד ש  מר אבי גרובר:  

הועדון אלמו כוחה  מופיע בתקן  לא  בפעולות. אבל  מופיע   26אדם. כשהוא    א 

אצלך לעבוד  עובדו  נכנס  אז  כעובדות ברווחה.  מופיעות  הן  הסוציאליות   27ת 

 28 ברווחה. 
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 1 אתה צודק בהיבט תזרימי.  רץ:מר ערן שו

הספו  מר רוני בלקין: שאגודת  לי  יגידו  מעסיקהראם  לא  ז  ט  ולכן  אחד,  אף  עלה יותר   2 ה 

 3 .  פחותקים מעסי

 4 ת. לא אף אחד, הם מעסיקים פחו  מר אבי גרובר:  

 5דבר שני,  . עשרה מתוך עשרים זה אחד.  קים פחות, הם מעסילא אף אחד רץ:מר ערן שו

אנחנו   הייצור.  רצפת  להם  קורא  שאתה  עובדים  הם  האחרים   6העובדים 

ת ארבע  שפע  סיירת  על  בקמדברים  אננים,  זה  הטכנולוגי   7שים  משלת 

שירות.שנותנ זאת ע  ים  לאוטיזם.  סוציאלי  ועובד  לאלימות  סוציאלי   8  ובד 

מ שאנחנו  האלה  התקנים  תקאומרת  הם  עליהם  רצפת  דברים  של   9נים 

זה   כך שאני חושב שבסך הכול  נותני שירותים  העניין הזה.  לצורך   10הייצור 

 11רתי, זה לא רק  מו שאמכות שהצגת. בהנדסה מבנה ציבור ועונה על ההגדר

 12והיקף הצמיחה והפרויקטים של העיר הוא   תויקף הפעילציבור. ההבמבנה  

 13מניח שעוד  בתוך תהליך שאני    מה שהיה בשנים קודמות. אנחנולא דומה ל

להכיל  התשתיות  מבחינת  להיערך  צריכים  ואנחנו  מצוין  וזה  ויתגבר.   14ילך 

הפרויקטי היקף  התבראת  לסוגית  גם  נכון  זה  הזה.  זה  ים  גם  ם,   15נכון 

 16 זה.  ה דסה בהקשרמינהל ההנלצוותים, של 

התברים? מר רוני בלקין: לצביעת  הקשר  רצרי  אתה  מה  בשלושת  תבר  לך  שיהיה   17בעי ך 

 18 ח כדי שתהיה גמיש? זה מה שיקרה בעוד חמש שנים?  מיליארד ₪ פתו

של  ורץ:מר ערן ש הפעילויות  שהיקף  העובדה  לעצם  התייחסתי  שאמרתי.  מה  זה   19לא 

 20פיתוח של  גם ביר ות של העבפיתוח תשתיו  טים שאנחנו מבצעים גםקיפרו

וג הולך  השונים  לסוגיהם  ציבור  העניין  מבני  ולצורך  לשנה  משנה   21הזה  דל 

 22הרכיבים האלה ולתכנן אותם, ולפעול להביא אותם ליישום  כדי להכיל את  

 23 ור. התייחסת גם.  נדרשים הצוותים. זה אפרופו אגב, אגף מבני ציב

 24 כה.  את זה כ קבלואמרתי שאני מאני אמרתי שזה... ין:קלמר רוני ב

 25רטואר כדי  נחנו מתכוונים להקים ועדת רפבסדר. לגבי סוגיית רפרטואר א ורץ:מר ערן ש

לק נכון  באמת  מי  ונראה  נכון  שזה  חושבים  אנחנו  תכנים.  אותם  את   26בוע 

 27  ולחן כדי שזה לא יהיה קביעה של רק מנהל אגף לצורך שישב סביב אותו ש

 28י כוח  במקום תקננר  ייי הריט אנשחבה יותר, סוגיית  אלא בראייה ריין  נהע
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מ בפועל  שקורה  מה  זה  לצערי  לגיאדם,  קושי  באמת  לנו  שיש   1יס  כיוון 

מ לעמדות  של  אנשים  שבראייה  חושב  אני  הזה,  התהליך  בתוך   2פתח 

העירי בתוך  שאין  נכון  לא  קודם  שהזכרתי  ומה  והפעילות   3יה ההיקפים 

ממונה   שהוא  שיש גנמישהו  העירייה,  של  עירייה,  ות  עובד  את  מכיהוא   4ר 

 5 מישהו שמגיע. מים, ולא המתח

 6מה שנים תגיד  ל העירייה. אחרי כלהיות עשרים שנה מנכה הולך  תאנגיד ש מר רוני בלקין:

א הבנתי  ידיים,  הרמתי  רק  לי  לגייס.  של  הזה  מהסיפור  וירדתי  הרמז   7ת 

 8   תגיד לי מתי. אני רק שלוש שנים. 

 9 לא יקרה.  :ץרמר ערן שו

 10  ?בריםנחנו מדכאלה א תקנים על כמה  גרובר:   אבימר 

 11 זה בודדים.  רץ:מר ערן שו

 12 נים כאלה אנחנו מדברים. ה תקומשהו. על כמ אלף מאה שישים  בי גרובר:  א מר

  13 

 14 מה שקורה.  רץ:מר ערן שו

מדב  מר אבי גרובר:   אנחנו  וזה.  שם  שיושבים  תקנים  מאתיים  שיש  פילא  על  פה   15ות נרים 

 16   מדברים.  נו אנחמיני מקומות ושעליהם בכל 

כרג רץ:ערן שו רמ שקורה  מה  פקטו  דה  כך  או  מבחינתי  כך  ברירה  בלית  בפועל   17זה  ע 

הזאת ריט  הסיטואציה  הייתי  יישל  גיאולוגי,  מוזיאון  השיפוץ  לגבי   18נרים, 

 19ופל.  וחצי, ראיתי את הדברים. צריך להיות מט  שם בסיור לפני שבוע, שבוע

 20לפני את    ל רשמתי". כנביצוע זה ל  מת לבנו וגם נוציא אתה לתשוזנשים את  

והחלטות  נו מליאה  החלטות  ביצוע  אשא  יטופל.  זה  גם  ביקורת.   21לה  ועדת 

 22. לגבי הנושא כן, זה אמרתי, ביצוע אחרי החלטות מליאה  הדברים הגדולים

 23אותו.  קדם  ואחרי דוח ביקורת. זה אכן משהו שרשמתי לפני ואנחנו נדאג ל

 24 ושא התברים. בי כל נגזהו, ל

שלשירלי  :  מר אבי גרובר ג  נאמר  עוזר.  לעבהיה  נכנסה  והיא  עוזרת.  יש  לך  והיא  ם   25וד 

 26   יא תדע. עובדת. ואני בטוח שה

 27זה וזה בהחלט משהו שרשמתי לפני ונקדם אותו. לא זה בסדר, זה חלק מ :ורץש מר ערן

 28הכנסות    של  םגם הולכים וגדלי  לגבי כל נושא התברים שוב יש לנו היקפים
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גם  גדולים  יקטים הכתוצאה מהפרו  1יקפים של השקעות בפיתוח.  ההוכנ"ל 

 2 התייחס.  גידי אתה רוצה ל

 3ת הכספים. אפשר לראות  ההתייחסות שנתתי בוועדלציין פה את    יכולאני   מר גידי טביב: 

על   הפעילים  בתברים  מדברים  אנחנו  לכם.  שצורף  בפרוטוקול  גם  זה   4את 

ועוד תברי ע  לה של מאתיים שמונההגד  5אה עשרים  ם חדשים משר מיליון, 

ב כשלוושלושה  ביחד  היקפים  אלה  מש"ח.  ארבעים  מאות  גדולים  ש   6אמת 

משו אם  אבל  שלמאוד,  לצפי  זה  את  הזה   וים  בתחום  השנה.   7ההכנסות, 

באופן   מעריכים  אנחנו  אם  לכן  מש"ח  עשר  שישה  מאות  לשלוש   8מגיעים 

 9 יר להגיש תוכנית.  בסת ושישה עשר מליון שמרני שיכנסו שלוש מאו 

 10של חינוך,  י כספים מהמדינה. למשל בתחום  ש עשרה זה בלשלוש מאות וש  ר:  מר אבי גרוב

 11 לה ובכספים. זה רק ל הכרות לצורך וכאזה עוד לא מה שנקב

או שלוש מאות מש"ח   מר רוני בלקין:  12אבל שהתברים האלה הם גם בלי מאתיים שבעים 

 13 שלושים לתכנון.  קבית הספר כי שמנו רשזה הביצוע של 

 14 ה.  ושש עשרה, משהו תקבל מהמדינבר לשלוש מאות אבל עוד פעם מע    מר אבי גרובר:

 15 נה. ושישה מש"ח צפי לקבל מהמדייע שבעים שהו, מופשבעים ומ מר רוני בלקין:

 16 נכון. לכן אנחנו מדברים   מר גידי טביב: 

 17 השבחה מאתיים.    מר אבי גרובר:  

 18 כן.  די טביב: מר גי

 19 סלילה ותיעול כמה.    רובר:  ג בימר א

י ידי טביב: ג מר וזה מתווסףכול לאני   20לחמישים מש"ח    תת. השבחה מאה תשעים מש"ח 

 21ן, אני מעגל, ארבעים וצפי שיכנסו עוד . בסלילה כרגע בקרשיש כרגע בקרן

מ עשר.  שבעה  עוד  שיכנסו  וצפי  שלושים  יש  ובתיעול  צריך  ארבעים.   22זה 

המללקח את  ההנדסה  לאגף  ושמונה  הווות  ת  ארבעים  וכו'   23יון  מיל  חזרים 

 24אות ושישה  ל סביר בטווח של השנה שלוש מים על פוטנציאאז אנחנו נמצא

 25 עשר. 

 26 ושישה מש"ח.  זה השלוש מאות ין:מר רוני בלק

לדרך מכוח הסכם  מר גידי טביב:  עוד חמישים מש"ח שיצאנו  לנו  יש  חוץ מזה  יפה   27נכון. 

 28 ממומן זה  1010והתשתיות של הפיתוח 
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 1שחתמנו על הסכם פיתוח זה בשביל    לך ר  רק רגע אני מזכיופה גם גילינו ש מר רוני בלקין:

נ אפפרופ'  הנחות  מיני  כל  תחת  זיו  האחרוןטע  הדיון  שם   רופו  שיש   2שלנו, 

 3דיור לתושבי רמת השרון, למשתכן, שכל שום דבר מהדבר הזה לא קרה זה 

 4 וק שם. התבטל ועכשיו כוחות הש

ואנחנו מדברים אית  עוד  זה  :  מר אבי גרובר הזה. אלא התבטל  הנושא  על  לך.  ם   5ני אומר 

שהמדינעוד   נכון  זה  התבטל.  ואנלא  שלהם,  המסלול  את  ביטלה   6חנו  ה 

 7ור זה שיש לנו הסכם מה זה אומר מבחינת היישום של זה. רואים מולם לא

את עשתה  הממשלה  אנחנו  אז  איתנו.  חתום  הסכם  להם   8השינויים    יש 

עשתה, פגישה    הסכם.  מחזיקים  אנחנו  שהיא  איתם  נבוא  נקבע   9ואנחנו 

 10ם שיהיה להם...והם ו נדרוש את הדברים אם יש מקום שאנחנו רוציואנחנ

 11ז אנחנו נילחם למשל בעיקר על בני המקום  ל ויש את התנאים איוכלו לקב

 12   לי מאוד חשוב שזה יהיה בפנים. ואנחנו קובעים איתם פגישה ואנחנו

 13 יק. פזה לא מס פרופ' נטע זיו: 

 14בוטל לגמרי שום דבר ואנחנו נעדכן  שעוד לא  אה נכון  איתם ונר  אנחנו נשב  מר אבי גרובר:  

כד תוך  שמתקדמים  דברים  זה  אמפה  לך  אומר  אני  לבוא  י.  שברקע   15יתי 

עוד פעם. הפקידים   לי  נראה  זה   16עכשיו לדבר מול הממשלה כשיש בחירות 

 17השר.   יהודשיים יהחמי בעוד  ך תקשיב אני לא יודע  יושבים מולך ואומר ל

מ נראה  בוא  אאז  בבחירות,  קורה  נוכל יזה  נדע  ואז  מוקמת  ממשלה   18ה 

 19 יותר טובה.  בצורה הרבה 

של  מר רוני בלקין: למשחק  הלכת  קני  אתה  כדורסל,  לאצטדיון  מכבי  הגעת  כרטיס,   20ת 

רצ טניס,  לראות  רצית  אתה  טניס.  תחרות  בכלל  שמתקיימת   21ית  וגילית 

 22 לך פה.  מה שקורהלראות כדורסל. זה 

 23. באתי למשחק של מכבי תל אביב  ורא לזה ככהפעם, אתה ק  שב עוד אני חו  מר אבי גרובר:  

 24 הוא נפצע. לה בהרכב. בחימום  בכדורגל חשבתי שיונתן כהן עו

 25 זה סיפור אחר.   מר רוני בלקין:

 26 רוני אתה צודק   מר יעקב קורצקי: 

 27ההסכם הזה ך  ם שמו בתוהתכחשים ש...שיש בהסכם הם לא מאת זכות    מר אבי גרובר:  

 28תשתיות זה מזה אין מילימטר תזוזה  ת  בע מאות מש"ח לטובשש מאות ש
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 1 אבל מדברים כרגע על תקציב.  הם לא.

 2 אני מבינה.  פרופ' נטע זיו: 

בדיון   מר אבי גרובר:   כרגע  לא  זה  האלה,  הדברים  כל  או  למשתכן  דיור  יש  האם   3הנושא 

הכסף  תקציב התקציב  בדיון  התחייב.  מעושהם  עוקף  בתוך  ,  תשתיות   4רבי 

חיהשכונ למוסדות  כסף  בדברים    נוך,ה,  האלה  הדברים  כל  ישן  מול   5חדש 

 6מדברים על תקציבים   יקרו, אנחנו עכשיואלה אין שינוי. בדברים האלה  ה

 7 אז בוא נתמקד בתקציבים. הדברים האחרים יבוא השעה שלהם. 

 8 נו.  של מה שביקהכוזה  ישווקו בינתיים.  שלא פרופ' נטע זיו: 

א מר גידי טביב:  יש  הפבנוסף,  התברים  קשעילים  ת  עכשיו,  בלי  מאשרים  שאנחנו  למה   9ר 

הת רוהיקף  ואת  במצטבר,  הפעילים  הוצאנוברים  כבר  הכסף  קרוב  ב   ,10 

 11מש"ח   850-מש"ח האלה ביצענו ושילמנו החוצה כ  960למיליארד ₪, מתוך  

 12ו  אנחנ   ןמש"ח לכ   110של  ף צבוע בתברים בהיקף  זאת אומרת שיש עוד כס

אי באמת  במחזורים  פנטסטימדברים  אומר  אתה  נך  זה  ילך ים.  וזה   13כון. 

 14 ויתעצם בעזרת השם.  

ל  מר אבי גרובר:   רשמתי  הדבריםאני  את  השא  שאמרת  י  פגישות,  מרתון  לגבי   15לה תראה 

איזה יש  דבר  של  בסופו  אבל  במרץ  או  בדצמבר  קורה  הזה  המרתון   16  האם 

פקודת   מסוימת  שעבודה  קבעה  את  י העיריות  וכל  ש  ימים  עשרה   17אותם 

פע  הדברים עוד  אבל  אתה האלה,  אם  מתי    ם  זה  את  שנעשה  שבזה   18חושב 

 19 שות.  יהיה איזה שהוא מרתון של פגישהוא 

ולא   ין:מר רוני בלק שעות  שלוש  שבוע.  שכל  אלפים  עשרת  ריצת  מרתון  במקום   20אפשר 

עבודה   ימי  שלושה  נגמור  העניין.  שאנחנו  כל  זה  באותו ברצף.  לנו   21 תקעת 

זהשבוע   את  שעשינו  הרע    .וטוב  מה  זה  לעומת  היה  במיעוטו   22יכול  שזה 

 23 עירייה.  הזה. זה אטרף. אני לא עובד בלהיות. כי היה צריך את הזמן 

 24אחד, כמו שאתה אומר, טוב שעשינו את זה ושנתנו לכם את הספר ודווקא    רובר:  מר אבי ג

 25דות והנקו  םולא מעט דברי  יש פה לא מעט שינוייםהפעם למשל לאור זה ש

וא באתי  אני  מכם,  אשעלו  שזה  לא  זה  באתי  מרתי,  חבר'ה ני   26ואמרתי, 

 27על  ק שם לבוא ולעבור  לבוא להיכנס לוועדת כספים ורתקשיבו זה לא הוגן  

הרבה   בצורה  אותם  לברר  שאפשר  דברים  הרבה  כך  כל  יש  הנקודות.   28כל 
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ו  לחוצים שכאילו נכנסנויותר רגועה, בצורה שאנחנו לא    1וא  בלחדר בשבע, 

ש  נצא תקציב  להבין  וננסה  והתגלבתשע  הזה  בזמן  בתולם  ואני  גלנו   2כו, 

 3הוא מקום רוני, ומק. אתה חייב להבין באיזה שחושב שכן, נכנסנו לתוך ע

 4פני זה התקיימו סדרה ארוכה של פגישות, עם כל אגף ואגף וכל מחלקה של

 5וגם   ם גם עם חינוךגישות שלמשל קיימנו עומחלקה. אנחנו ישבנו, מספר הפ

מרת  עם איזה  היה  למשל.  שמונה,רווחה  איזה  של  פגי  ון  רק עשר   6שות 

שלהם.   התקציב  על  רק  פגאיתם.  וישבנו,  ישבנו  תחום  כל  אחרי  עם   7ישה 

 8רי פגישה. זה נכון שאתה לא בקואליציה. אין לך תיק ולכן אתה  פגישה אח

 9תו אישור  וכז. ממש בסמיכות לאולא פוגש את זה. אתה פוגש את זה במר

 10ושב  אני כן חתאר את זה כאילו,  עוד פעם זה לא שאני, אתה מקציב,  תשל ה

בסדר,   כאילו.  זה  את  מתאר  נראה.  אתה  זה  ואחרי  בדצמבר   11אפשר נקבל 

 12להבין. זה לא קורה פשוט. המספרים שאתה מקבל בדצמבר, תוך שבועיים  

בפועל,   הביצוע  לעומת  שם  הפער  יש  באחוז  אחוזהם  עשרים  עשרה,   13 הוא 

 14פו הזה עוד בדרך ובסוניות שנמצאות בתוך השרשור  ד חשבוו..יש הרבה מא

זה אנשל דב  15י אצטרך להזיז איזה עשרה,  ר לבוא לפה עם תקציב, שאחרי 

 16אני אומר לך אמיתי לטעמי זה איזה שהוא סוג של רים, שלושים מש"ח  עש

ה שנת  כשמתחילה  בגדול  החינוך  תקציב  מיותרת.  אתה  דרמה   17לימודים, 

או הל ירית  שנת  לכל  מרכזמודים  יתו  מאוד  סכום  בגדול  בתוך  ולכן   18י 

והתחיירץ שנת    התקציב כבר למורים,  והתחייבת  למערכות  הלימודים   19בת 

 20ולכן גם  מודים נפתחת בספטמבר.  כבר קורים. שנת ליוכל הדברים האלה  

לאור זה  את  וראינו  בתקציב,  שינויים  פה  ועשיתי  יושב  עכשיו  אני   21ך אם 

רפורמ עשינו  גדולוהשנים,  מאוד  שאנחנו   בתחום  תות  וראינו   22החינוך, 

עכשיו אמא יודשרים אותם  כמו שבנחנו  נושאים  לעשות איתם.   23ע עים מה 

אז נכון.  אז  קי  או  אז  נוספ  וזה.  עובדים  זה אותם  האלה  הדברים  וכל   24ים 

כל  את  שעברנו  אחרי  יושבים  אנחנו  שכן  חושב  אני  אבל  במרץ,   25יכנס 

וה נכנס  הדברים  שונה.  שנה  חוייתה  ואני  שבסושמנכל,  בשורה ב   26ף 

 27ארבע שנים, אני אומר    חרי שניםים את זה שאנחנו אהתחתונה אנחנו רוא

פעם, עוד  סיי  לך  שנים,  בארבע  שנים,  חלקבחמש  בגירעונות   28מהם   מנו 
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 1חמישה מש"ח, שישה מש"ח, שני מש"ח, זה סכומים, זה סכום לא מבוטל.  

 2י  גם אצל   כום מכובד, אזכונה שאני גדלתי זה סאתה אומר אנחנו אפילו בש

ועובדה ש אנ  2016מואני מאוד מכבד  פה  בפלוכשאני  בפלוס  חנו  ואנחנו   3ס. 

העבו כי  השאר  מבין  היא  שנעשית  הזאת  התקציב  היא  דה  מכוונת,   4אוד 

הזאת מ ובצורה  הסעיפים.  בתוך  עמוקה  מאוד  בצורה  עוברים  אנחנו   5אוד 

צר שבאמת  מה  זה  בסעיף  ששמים  ולכןכמה  הסעיף,  לטובת   6אנחנו    יך 

להיות  לעמוד  םמצליחי ולא  לנו  שיש  אומ  בהקצבה  אתה   7ר בגירעון. 

 8מראש. אף עובד מתוך אותם    ים הארגונים צריכים להיות מאושריםהשינוי

 9 אין כרגע אגף שפע כאגף שפע, יש עובדים. ורמות שנדרשות פה רפ

 10 קה אגף שפע. יש את הטנדרים שנוסעים כבר שנתיים מדב מר רוני בלקין:

אבפעוד    גרובר:  מר אבי  אחדעם  במקום  יושבים  היום  הם  הזל  החלוקה  לא  הם   11את  . 

 12נוי, אז יוצא לדרך השינויים  נאשר פה עכשיו, את השיו  תעשה כאשר אנחנ

אות ממנו.  את  שנובעים  לנו  שיש  שמחים  אנחנו  שנמצאים  צוותים  שני   13ם 

מאו עבודה  עושים  שהם  חושב  אני  האלה,  הצוותים  ודווקא  שני  יפה,   14ד 

עהסיבה   שאנחנו  בעוהזאת  שאולים  בגלל  זה  צוותים  שני  פיילוט וד   15תו 

 16זה. עכשיו אפשר גם  ך הוא עובד, הוא מצליח אורן אלי כלראות אישרצינו  

את   אבלהגיד  אחרים  של  אנחנו  השמות  רסקו,  בנווה  אלי  אורן  למשל   17ל 

 18מישהו  רואים שהחבר'ה בנווה רסקו את שביעות הרצון שיש להם מזה שיש

טלפ של  ברגע  שבמרחק  אחד,  בעישון  איש  על  טלפון  קיבלנו  היום   19יזה ה. 

 20ו לכלוך.  פ כזה שיש ב"בתים, עם איזה שהוא שצ ורי כמה  שהוא מעבר מאח

מופיע. הוא  שעה  הכלים,    תוך  את  לו  אנחנו  יש  העבודה.  את  לתת   21יודע 

רוצים   ואלון.  הדר  ברובע  גם  כזה,  אחד  צוות  ברובע  גם  לראות   22רוצים 

במערלרא כזה  צוות  עוד  סיבהות  אין  לא  בי.  הצוותים    שלהם  את   23יהיו 

 24ה  , אנחנו חילקנו את העיר, ראינו שזענה מהירהיה צוות, שייתן מהאלה. שי

 25ה את נווה גן גם נותן את  תים כאלה. מי שעושחילקנו את העיר לארבעה צוו

 26 הכיסוי לסוקולוב אוסישקין. 

 27  רבי? יש גם בנווה גן לפני המע גב' דברת וייזר: 

 28  ה גן.  וזה התחיל מנו מר רביד פלד: 
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שעו מר ירון גדות:  זההסיבה  את  סיב  ,שים  פוליטזה  זה  ה  את  עושים  לא  אביב  בתל   1ית. 

 2 קד. ל בעיה מתקשים למומתקשרים למוקד על כל תקלה. כככה. 

 3  מתי יהיה לנו במערבית השנה? גב' דברת וייזר: 

שקוף.   מר ירון גדות:  זה  התושב  פוליטיתמבחינת  מסיבה  פה  את    אבל  שיהיה   4רוצים 

 5הטובה הזאת    דעו מי עשה להם אתים ויהיה את מחזיק התיק יהיה יאנשה

 6 של לנקות להם את הזה.  

 7  ה.  אצלך הכול פוליטיק  :  גרובר מר אבי

 8 זה רק פוליטיקה. בסדר.   : מר ירון גדות

 9  חשוב.  למה. אבל זה חשוב שיהיה לנו כאלה. ירון. זה  גב' דברת וייזר: 

 10 טויות.  ן אותך אתה מדבר שקירון אני חייב לת : לב-מר רמי בר

 11  שירות לתושב זה שיהיה.   א' ב' שלירון זה  : ת וייזרגב' דבר

 12 קבל מענה. תושב מתקשר למוקד ומ גדות:  מר ירון

 13  התושבים ברמת השרון   זר: רת וייגב' דב

 14ת לה מנהלת רובע. עירייעיריית תל אביב אוהבת לפי רובעים. ויש   : לב-מר רמי בר

 15  בעים. ורגבעתיים עובדת לפי 

. מר ירון גדות:  לא  ראאתה  שי.לסגן  העיר  אני  ש  שאתה כתוב  עובד  אותו  ואת   16עזרתי, 

ואבקשר   הטובה  את  לך  עשה  הוא  איאיתו  בקשר  אתה  כך  לא  חר  זה   17תו. 

 18 תקין. 

 19  השיטה של עבודה ברובעים. זה השיטה  : לב-מר רמי בר

 20 רובעים זה בסדר.   מר ירון גדות: 

 21  שיך. בבקשה להמ אני יכול  מר אבי גרובר:  

 22 ת את התלונה של בן אדם.  לרזולוציה שתופסה ..יודעת לרדת יטהש : לב-מר רמי בר

 23נו את  האלה נותנים המון עבודה. יש ל  חבר'המאוד ארבעה    ...הצליח יפה  אבי גרובר:   רמ

הזאת התוספת  את  לנו  יש  אבל  החיצוניים  האלה   הקבלנים  הצוותים   24של 

 25לנו  נג הזה שבדיוק מה שהתושבים שיוני  טהפייברים ויודעים לתת את  שעו

 26ו את הדברים  להגיע בקריאה. יש לנ  כולים שיהיה מישהו שירוצים. הם רוצ

 27יים, וגם שמה דרך אגב קצת אנחנו ים הקבלנים החיצונהגדולים שזה עוש

כלים עוד  ומכניסים  חדשים  כלים  ומביאים  שם,  שטיפה  משפרים  ויותר   .28 
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 1יש בנוסף כן,  פים כל יום.  רחובות נשטהברחובות    נשטפים  ת ויותר  ברחובו

צוו שלנלנו  שילכותים  ש  ו  חושב  ואני  הזאת  העבודה  את  של  ויתנו   2בסופו 

 3פוליטיקה, מעניין אותו שהרחוב    אותו פוליטיקה לא  דבר תושב לא מעניין 

 4  בה. שלו יהיה נקי וזה מה שהוא יקבל בצורה הרבה יותר טו

 5 המענה. יתקשר למוקד ושם יקבל את ו מעניין אותו מינהל תקין  מר ירון גדות: 

 6  נקייה. ניין אותו שהוא יקבל שירות. ושהעיר תהיה עמ גב' דברת וייזר: 

 7 ת חשוב תקין זה לא פחוהל מינ מר ירון גדות: 

 8 אין בעיה.   מר אבי גרובר:  

 9  ר לאורן אלי.  תושב נווה רסקו אמור להתקש ד"ר צחי שריב: 

 10 ל טיפול.  קד אתה לא מקבן. אם אתה מתקשר למוגכן. ברור גם בנווה  ות: ון גדמר יר

 11יום של  רן אלי. אני אומר לך את יום  הוועד  יודע להתקשר יפה מאוד לאו  גרובר:  מר אבי 

 12  . העבודה שלו

 13   זה מה שירון אומר. ד"ר צחי שריב: 

 14 מוקד בנווה גן מתקשרים ל מר ירון גדות: 

 15 הפוך מפוליטי.   קפוליטי. זה בדיוהפוך מזה בדיוק  : מר יעקב קורצקי

הוא  הו ד"ר צחי שריב:  לוועד,  פמתקשר  עושים  ואז  יותר  ועד  לא  בפייסבוק.   16וסט 

 17 ?  106ט להתקשר לפשו

 18 יות בשנה.  שישים אלף פנ צקי: מר יעקב קור

 19פוסטים שמבקרים את   אני לא אחראי לפוסטים בפייסבוק. אני מבין שרק  מר אבי גרובר:  

 20  זה לא בסדר.  ודהתטים שאומרים עירייה זה בסדר. ופוסה

 21למוקד זמן מתושבים שהם מתקשרים  נחנו מקבלים כל האנחנו בנווה גן א מר ירון גדות: 

ע   22לרביד או לעובד הספציפי  ד שהם מתקשרים או  והם לא מקבלים מענה. 

 23 הזה שקוראים לו עוזי או משהו כזה. 

אתה    ר:  מר אבי גרוב במקביל  מאלכן  שקף  פה,  רציני,ראית  ומאוד  יפה  פה    וד   24ונעשית 

מטה   רצינית  עבודת  המוקדמאוד  של  הנושא  לא    על  אנחנו   25והמוקד 

 26ורה במוקד  ריך לשפר את העבודה של מה שקים שצחושבים, אנחנו בטוח

משמעותיים  ושהשירו הכי  הרפורמות  ואחד  זה  על  ודיברתי  לתושב   27ת 

הזה   בתקציב  לתושקורות  השירות  תחום  יות יהיה  מקבלים  אנחנו   28ר  שב, 
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רג'קטים ואני    מידי   1ל בו כרגע, הניהול שלא מרוצה מהאופן שבנושא הזה 

ב ולכן  הזה  ועהדבר  וישבנו  פה  אנו  עשה  ואתה רן  רצינית,  מאוד   2עבודה 

שינוי  תרא מאוד  מהר  מתבצע  ה  הוא  שבו  והאופן  המוקד  של  הזה   3בנושא 

 4לחכות שמקבלים    זה בדיוק פה. לא צריךהשיח מול התושב. הוא פירט את  

 5ים שיסתובבו  זהות את זה והצוותצעים שלנו נדע למלפון. אנחנו באאת הט

 6תים על עיר שלמה זה יש שני צוום יהיו שם, כששיתקשרו אליהם כשהלפני  

מספיק רמת  לא  כמו  עיר  על  ואני ,  צוותים  ארבעה  להיות  צריכים   7השרון 

עצמם.   בעד  מדברות  שהעובדות  פעם  חושב  עוד  עניין  לא  אנחנו  זה  כן   8של 

 9ב מה תל ו אתה יודע תל אבית הממשקים, אנחנאשות איזה לקרב רוצים לע

 10  אנחנו אוהבים את   אנחנו רמת השרון.גדולה.  אביב זה עיר מאוד  אביב, תל  

 11 .  האינטימיות

 12מה אתה מנסה להסביר להם. אם אני לא מחזיק התיק אתה חושב  : מר יעקב קורצקי

 13ל,  זה התיק  רות טלפונים..גיא מקבותם. אתה יודע כמה עששזה מעניין א

 14ות הסביבה.  נטע מקבלת על איכ  מקבל מתושבים, כמהבלנו. כמה עידן  ישק

רו טלפונכמה  מקבל  מני  כולם  לקים.  שלנו  התפקיד  גם  זה   15בל  קבלים. 

 16  לתושבים. אנחנו עושים בדיוק הפוך.  טלפונים ולענות

 17 ון.  גם אני מקבל טלפ מר ירון גדות: 

 18בארצי, אתה תותח    אתה מי מתקשר אליך. מתקשרים אליך אתה מר יעקב קורצקי: 

 19  נה עליך. על. רמת השרון קט

 20 ונים אליך.  תשאל את אני ואני ואני אז כולם פ : ן גדותמר ירו

 21   אתה אני ואני אני מר יעקב קורצקי: 

לישי  מר אבי גרובר:   באת  ואני.  ואני  אני  מפרסם  באופוזיציה  שימור  אתה  של  אחת   22בה 

על  אתרי פוסט  העלית  מיד  כל  ם  את  שימרת  אתה  ברמת האיך   23אתרים 

 24  צה.  יפה מאוד כשאתה רושות את אני, אני, אתה יודע לעהשרון. אז 

 25 יסבוק סגר אותו לא? ו פיעכשי מר רביד פלד: 

 26שנמצא בשטח כדי לתת שירות י, שנייה צחי. יש לנו עובד שלנו  ו צחעכשי  גרובר:   אבימר 

בנווה  לת ועד  יש  דבושבים.  שזה  חושב  אני  שהוועד רסקו  מבורך,  מאוד   27  ר 

יודעים אנחנו  גם  שהוועיודע,  אבל  פנ,  וכשבאים  יודע  על  ד  מתושבים,   28יות 
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 1אנחנו אין לנו להרים טלפון. אנחנו בתמונה,  עים  שהו שלא טופל הם יודמ

 2 לא רואה פה.   אני

 3 מת אני  אבל התושבים אמורים לפנות לוועד. בא ד"ר צחי שריב: 

 4  כן. כן. אני  קי: מר יעקב קורצ

זה אמיקנווה רס מר ירון גדות:  ברור. אומריםו  זה  אז  לפנות    ר שחל   5שהוא לאמיר שחל 

 6 נות לעירייה. של קורצקי. למה לפלעובד של גרובר או 

 7 צחי, ברחוב ..  י: מר יעקב קורצק

מתג  מר אבי גרובר:   טובים  אנשים  כן  אבל  בוועד.  שחל  אמיר  רק  צריך  לא  אתה   8ייסים 

להגי  להגיד צריך  אתה  שמעורתודה.  אנשים  שיש  תודה  אנשים בד  ויש   9ים 

אתה שאכפתיים.   רק  עו  לא  בהתנדבות  אחרעובד  אנשים  פה   10ים.  בדים 

 11להם מהאזור    כפת להם מהשכונה שלהם, ואכפתשאשנותנים את הנשמה  

מספיק  שלהם   יש  וגם  שם.  הוא  רק  לא  וזה  עובד  והוא  התגייס   12והוא 

הטלפתושבים   את  מחזיקים  פעם  שכבר  עוד  אורן.  של  מביאים  ון   13אנחנו 

 14 אורן. אבל. שלמה על  א. אנחנו לא נקיים ישיבהמאותו כדוג

 15ה והוא יצרף כן העיר. כמה שאת  הוא רוצה .כל יום העיר מלוכלכת רצקי: קב קומר יע

 16 רוצה תגיד. 

 17  יש פה שורה ארוכה של דברים אבל זה נקודה.    גרובר:   אבימר 

 18 ים  כמו בער זה יעבוד ון גדות: מר יר

 19 הרבה מאוד שנים.    מר אבי גרובר:  

 20אפיינים של תל אביב זה תל  מהב לתקן פה משהו.  רגע, אבי אני חיי מר יעקב קורצקי: 

 21נו מה  ים לתת לתושבים שלהיא שונה לגמרי. אנחנו צריכ  אביב רמת השרון 

 22זה לוגיסטיקה  שנותנים לתושבי רמת השרון. לא לתל אביב בכלל זה שונה.  

 23ו עדיין עיר של  נת השרון אנחנו צריכים אנחה עולם אחר, אנחנו רמאחרת, ז

זה. את מה שמגיע לתותושבים  חמישים אלף בגלל  עיר    שבים שלנו   24אנחנו 

 25    תל אביב ולא למאפיינים שלנו.הרבה יותר..מ

 26 אל תספר לי סיפורים.   מר ירון גדות: 

 27מתל אביב. זה טעות.    ב. אנחנו שונים לגמרילא מסתכל על תל אבי מר יעקב קורצקי: 

  28 
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 1ין  ו? למה בתל אביב אזורים. מה אתה עונה לחושב שאין א  הבתל אביב את מר רביד פלד: 

 2 ותך. זה צה לשאול אאזורים. אני רו

 3הייתה מבריקה לדעתך עד עכשיו.   ירקה עד עכשיו. העהעיר הייתה מברי  רובר:  בי גמר א

  4 

 5 הייתה מבריקה.  היא לא  מר ירון גדות: 

נקייה    בר:  י גרומר אב יותר  הרבה  תהיה  היא  רבה  תודה  לתת  ואז  פה  אנחנו  זה   6בשביל 

יותר ואנחנו  שירות  לתושב  הרבה    טוב  זה  את  הרבה ניתן  שנים,   7מאוד 

כתושבים   איציק  של  הטלפון  את  היהחזיקו  שהם  פעם  כל  מוציאים הן,   8ו 

 9חים. הקטע הזה של  את הגזם. היו מתקשרים תבוא תיקח, היו באים לוק

 10ר. אנחנו עדיין  וות נגישים לתושבים זה בסדר גמבדים שלנו יודעים להי העו

 11אנחנו נשפר את שאוב את הנתונים.  נו עדיין יודעים לאנחמנהלים את זה.  

 12 המוקד.   העבודה של

הפניוךהפ מר יעקב קורצקי:  את  לצמצם  יגיע.  .  שלא  למוקד  הדברים ות   13..את 

 14  סק. לצמצם כמה שיותר להתע הגדולים, בעיתיים באמת.  

מ מר ירון גדות:  שאין  יודעים  גן  בנווה  מטפל    הכולם  לא  שהוא  למוקד.   15להם להתקשר 

 16  בפניות. 

 17  רק אתה ממש לא. רק אתה  פלד:  מר רביד

 18 זהו. כולם.  ות: מר ירון גד

שמ  בר:  מר אבי גרו אנשים  למוקיש  אנשים  תקשרים  יש  תשובות.  מקבלים  והם   19ד 

 20 נחנו עושים  בות בזכות הרפורמה שאמוקד ויקבלו יותר תשושיתקשרו ל

 21 רוצה.   ה שאתהמתגיד  מר ירון גדות: 

ש דרבס  מר אבי גרובר:   מה  אגיד  אני  בנו.  זה  רוצה  עובדים  אני  של  הנושא  הזה.   22שא 

עח יצא.  רוני  ועובדים  העירייה,יצוניים  של  פה    ובדים  יש  פעם   23עוד 

 24ים ומאוד רויקטים מאוד משמעותיפרויקטים. אנחנו נכנסים לסדרה של פ

נו מקבלירציניים.  אנחנו  רחובות,  של  תאורה  של  לא    םשא  מאוד   25הרבה 

מ אנחנו  מאוד,  בנושאהרבה  פניות  ש  קבלים  רחובות  יש  מספיק הזה,   26לא 

 27ם נותן  שלנו מוארים זה ג  הול הזה של אופן שבו הרחובותמוארים. כל הני

 28יש    צים להשתפר בדבר הזה.מעבר זה גם נושא בטיחותי ובטחוני ואנחנו רו
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בתוך מיליונים  בגינות,  פה  באמת  התאורה.  לטובת  יש   התברים   1בדברים, 

 2נושא של    בר כאילו דווקא על ת שנעשית, רוני דיפה השקעה מאוד משמעותי

א צריך  ההנהלהההנהלה,  את  ולא  הייצור  רצפת  שדווקא ת  חושב  אני   .  3 

היקפים   לכאלה  נכנס  כשאתה  ההנהלה,  של  ברמה  פרויקטים.  עובדים   4של 

ד לנואנחנו  שיהיה  רוצים  ברמת    ווקא  דווקא  איכותי.  מאוד  אדם   5כוח 

 6חס לזה בהמשך, ב שלבדוק לפי התיייהול. וכשהאופן הזה כושל, אני חושנה

לכאבתב גם  מתחבר  זה  אבל  התברירים  של  התקציב  את  לבדוק  לפי  ן.   7ם 

השוט היקף  התקציב  הסתם  מן  חדשות.  שכונות  בונה  לא  גבעתיים   8ף, 

 9לנו עכשיו השנה הזאת וא לא בהיקף כמו שיש  כנסות שלהם והתברים ההה

ח שכונה  שלושתדשבונים  של  התשתיות  כל  את  ועושים  יח"ד    שה   10אלפים 

שבונהלבוא   שעיר  ז  ולהגיד  את  מודדים  חדשה  התקציב שכונה  מתוך   11ה 

 12ן אני לא אגיד שאין שום קשר אבל זה  ב שזה מנותק זה איהשוטף אני חוש

רציני.   קשר  למה  לא  להיות  צריך  פה.  הקשר  עושים  ומה   13אנחנו בונים 

 14ם  עם חמישים שישים מש"ח בתברים, וע  םנכנסים לפרויקטים היו לנו שני

 15  מה שיצא. זה מה שנכנס זה 

 16 ר רוני לא פה. אבל למי אתה מסבי מר רביד פלד: 

 17 יש אנשים תתפלא שיושבים.  . שמעו שאלות.אנשים הסתכלו   :  מר אבי גרובר

 18 שעוקבים. מתוכם.  רבעה אנשים יש עשרים וא קורצקי:  מר יעקב

 19 ם תשובות. ם ואני אתן להתאני אכבד או   מר אבי גרובר:  

 20 ת קורצקי לרדת. עכשיו.  שתי ממשפחברור. ביק קורצקי: מר יעקב 

 21מת השרון. נושא של תרבות קי תדע מה קורה ברזה חשוב שמשפחת קורצ  רובר:  מר אבי ג

 22גיד צמו, אבל אני רוצה להירצה להתייחס לזה בע  בטוח שדני  ואומנות, אני

תהליך עוברת  שהעיר  חושב  אני  מהבחינה    משפט,  דווקא  מבורך   23מאוד 

י גלהזאת,  פה  נוספת  לנו  הש  ברמת  שנפתחה  לוקחים  ריה  ואנחנו   24שרון, 

בכלאות הפעילות  ברצינות.  מאוד  אה  עושים.  שאנחנו  שזה ל  חושב   25ני 

 26זה היה    מחלקה שזה היה מקודם, מקודם לא היה כמו שזה צריך להיות. ה

 27לתת יש פה כמות   גף עוד קודם. אנחנו רוצים לעשות את זהיכול להיות א

 28יניים, ואנחנו פה אנשים מאוד רצ נות ברמת השרון ישאנשי התרבות והאומ
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יורוצים לעש יפים, ואני   1לעשות איתם  דע שאנחנו יכולים  ות איתם דברים 

 2יותר רציניים ולהוביל את זה אנשים דברים יפים ולכן כן צריך לנהל את זה 

חו עודואני  לאגף  זה  את  להפוך  הזאת  שבהפיכה  רמת   שב  תושבי   3פעם 

ייהנו,   בסוף  לשהשרון  בשביל  פה  האנחנו  רמת  תושבי  את  זה  רת   4שרון, 

אני שלהם,  נותנ  הכסף  אנחנו  הזאת  שבדרך  ועבוחושב  שירות  להם   5דה  ים 

 6 באיכות גבוהה יותר.  

 7את זה. אני    ם. אנחנו רוצים לשדרגנשים רציניים ומצוינייש פה א מר יעקב קורצקי: 

 8 חייב לתקן. 

אותם.      :מר אבי גרובר אנחלגייס  שאמרתי.  מה  להיזה  לבוא  רוצים  יותר  נו  בצורה   9ות 

האנושי המשאב  את  לנצל  פה.    טובה.  שיש  הזה  האיהמדהים   10כויות ואת 

 11השאר זה ברמה יותר גבוהה ובין    ך העיר שלנו ולעשות את זהקיימות בתוש

 12ול יחד עם האנשים ייתן לנו רמת  שמנהלים את זה. הניה  מתבטא באנשים

 13להיות עוד ר, אבל היא יכולה כולה להיות בדברים מסוימים היא כביהשרון 

 14 איכות כזה.  מת איזה שהוא אייקון של יותר בא

ב מר רוני בלקין: זה  אמר  שיעקב  התיימה  לא  יעקב  שגרים  סדר.  הטובים  לאנשים   15חס 

ויודעים  ים שנמצאים במחלקת התשרון אלא לאנשים הטובברמת ה  16רבות 

 17 את העבודה. 

 18 ה. שלושים, ארבעים שנכן. שעושים את העבודה פה כבר  קי: צמר יעקב קור

עוד  מר אבי גרובר:   לעשות.  ימשיכו  להתי  הם  המשכתי  אני  אתפעם  היית. יחס.  לא   19ה 

 20 על חלק מהנקודות. עברתי 

 21 ... לי, עזוב אותי אני לאהפוליטיקה ועל עוזי אירון גדות על  מר רוני בלקין:

באופוז  מר אבי גרובר:   שסעים  איייש  על  דיברת  לציה.  מצליחים  שלא  עובדים פה   22גייס 

זייריטלקחת   פעם  עוד  במספר  נרים  מדובר  עובדיה  לא כמה  זה  בודד   23ם 

מאות ולא  עובד  עשרות  כמה  זה  אנחנו וכמה  מצליחים.  לא  שאנחנו   24ים 

כח למשל  הזה  למהבתקציב  המסקנות  מהסקת  מצליחים    לק  לא   25אנחנו 

 26ת מבנה ציבור, ואנחנו נכנסים  קייס את אותם עובדים, אז כשיש לך מחללג

 27ור  ת הבנייה לרמת השרון נגמנו יודעים שתוכניוכזה של בנייה ואנחלהיקף  

 28שיל אני מקווה שתעש לא יבשיל. שיל, פי גלילות יבאת נווה גן, פי גלילות יב
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 1   אבל רק זה כשלעצמו

 2 הנופש והספורט זה גם שלושת אלפים יחידות.  ף אג מר יעקב קורצקי: 

שבע  :  רמר אבי גרוב עם  ים  גליל  את  יש  שם.  גם  לנו  יש  יש  יח"ד  עשר  מאות  לפחות   3,  פה 

 4בתוך העיר בלי  ן מבנה ציבור. יש לנו מחסור  עשרים שנה של בנייה של המו

 5לא רק עניין של  לכל הדבר הזה של מבנה ציבור. ואנחנו צריכים שם    קשר

 6 שה רק בשביל לקדם את ...לא נע..זה 

מר מר רוני בלקין: שאני  אנאמה  אמרתי,  מתש  שאתה  חבל  אותו  מקבל  דווקא י   7מקד 

 8ראשת לא אגף אלא  שניים ונעשה  מדיניות פי  נכפיל את מחלקת ה  ב...בוא

 9א הזה כי אתה כל הזמן אתה...יש הסכמה.  יבורי. גמרנו בנושעוד מינהל צ

 10 . דווקא בדברים האחרים הבעיה היא

 11 כמו מה.   מר אבי גרובר:  

 12 צין בטיחות.  ו מה שזה לא יהיה, או קצין נגישות אקכמו אם אתה  מר רוני בלקין:

 13 אנחנו מנסים להביא אותם.   רובר:  בי גמר א

 14  מנסים לגייס. ירית טלמור: ' עאדר

 15 זה חלק.   מר אבי גרובר:  

 16   נר.ייזה בדיוק תביאו ריט מר רוני בלקין:

 17 נר.  יייש ריטל אב  מר אבי גרובר:  

 18 יש רוני.  מר יעקב קורצקי: 

אי  :  רמר אבי גרוב ציבור  מבנה  לבטיחות  שאין  לך  שם.נראה  שעובד  מישהו  שיש    ן   19ברור 

 20 עובד.  מישהו ש

 21 ה מדבר על יפעת וזה.  תא מר רוני בלקין:

 22 אים.  לעוד נוש בוא נתקדם ר:א קלנמר גי

פע  מר אבי גרובר:   שעוד  להתייחהנושא  חייב  אני  כל  אם  התברים.  של  בנושא   23מרת ס 

 24ר ושנייה לפני שיוצאים לביצוע אז נאש  שנשים רק את התקציב של התכנון

 25 ר.  "שאר התבאת 

 26 עוד לפני המכרז שזה יהיה טעון.  ן:י בלקימר רונ

של  מר אבי גרובר:   עניין  ויש   יש  הע  לטעון,  רקאת  מאשר  אני  אם  לאשר.  של   27את    ניין 

ואחרי וא  התכנון  לפה,  חוזר  אני  מאזה  לא  המליאה  פתאום  את  ז   28שרת 
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 1זה אני צריך לדעת  קום אז בזבזתי כסף כי  מר אז אני באיזה שהוא  "התב

 2אם    מועצה לעשות את הפרויקט.אז יש לי אישור מהאני יוצא לפרויקט  כש

 3מכיר את המספרים ואני מוכן  ל כל פרויקט. אני  רוצים לדבר יותר לעומק ע

 4עשות  ודש על כל זה. אפשר לרבע, חמש ישיבות כל חלשבת פה ויהיה לך א

לחז דבר  כל  חייב  לא  זה.  שואת  פורומים  מספיק  יש  למועצה.  פה   5בהם ר 

 6כל על המספר ומתוך זה  אני חושב שרק להסתלעשות את זה. אבל  אפשר  

מסקנלב של  שורה  להוציא  וככה  תקוא  עובד  זה  האם  עובד  ות  לא  או   7ין 

 8יה ועם כל זה  שיש עכשיו. זה פונקצ  תקין. שלוש מאות ארבע מאות מש"ח

 9ור שמונים מש"ח שזה סדר  בשלושים מש"ח בתכנון של מבנה הצישזה רק  

 10יטי, זה משהו  ל כבישים בסינמה סהסכום זה, שיוצא ערבע מתוך  גודל של  

זה מאסט. אם  שאתה אמרת   הפניאומאטי,  אזור תעסעל  עושה   11וקה אתה 

אחד,   רחוב  איזה  עושה  לא  אתה  אז  שצריך  את כמו  לו  לבנות   12ומתחיל 

רחובה איזה  ועוד  אנח  מגדל,  אלא  המגדל  את  לבנות  באים  נומתחיל   13ו 

 14וספת. זה כבר ריך שמונים מש"ח תואומרים צודווקא עכשיו אנחנו באים  

ע מיש  שמונים  צריך  עוד  שצריךשרים,  כמו  בצורה  לתת  כדי  שכל  ש"ח   ,15 

 16איזה מגרש  כל תשתית הכבישים, כי אנחנו אל יודעים בדיוק    סינמה סיטי,

 17שיש   ךו דווקא שמים עכשיו, אני אגיד לקריית הצעירים. אנחנ  יצא ראשון.

 18ישה לא. יש מה עם שלושים וחמ  י זה נראהרק שלושה וחצי תכנונים ואחר

פרו וחמפה  שלושים  של  בהיקף  שציקט  שם  יש  מש"ח  מאוד  "ישה   19פ 

בתוך  משמ שנכלל  הזה עותי,  הדבר  כל  שקורה.  חדש  רחוב  הזה    20הדבר 

 21בר אנחנו בסביבות  זה כמעט שני אלה זה כוחמישה מש"ח. רק זה    שלושים

 22ששמים. יש פים, קטנים  התברים. כן, יש פה כל מיני שוט  לשליש פלוס מכ

עוד פעם, בא  פה, אני יש פחושב   23ה מאה מש"ח לא  מת זה לא איזה שהוא 

 24 ה לא שם.  יודע פרחים. ז

 25 עיר. איזה צבעים. תנו מילה טובה על הפרחים שיש עכשיו ב : קורצקי מר יעקב

 26 יש מאה שישים ...פרחים ברמת השרון.   וני בלקין:ר מר

 27 ף. והם לא בתברים בכלל. הם בשוט  בי גרובר:  א רמ

 28 ר. "אם תשים פלסטיק זה יהיה תב ר: גב' דברת וייז
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 1אוד יסודית ומקיפה בנושא של נעשתה פה עבודה מ  אבל זה יש פה עבודה.  רובר:  מר אבי ג

 2  ר. אבל הם "ר ותב"לכל תבצה באמת אפשר להיכנס  ם אתה רוהתברים. א

ובעיות שעלו  נקודות  שאנח  משקפים  ודברים  לדעתנו  בעיר  רוצים שיש   3נו 

מע מעולקדם.  אין  יום,  כמעט ונות  היום  יום  הכול    נות  זה  השרון.   4ברמת 

 5ה שצריך להכניס, ק לי כשאתה מדבר זוק הפרטי. אתה אוהב ככה לזרובש

 6 ולכן אתה רואה פה.  אז אני כבר רוצה להתחיל לבנות

 7 ייה,  ראני מצטט אותך השנייה שהייתי בעי מר רוני בלקין:

 8 מה להכניס.  מר גיא קלנר:

 9עירייה תפעיל  על חשבוננו, שאנחנו נעשה שהל מעונות יום.  תכנון ובנייה ש    מר אבי גרובר:

 10יים בשוק הפרטי שייתן את זה ואז אתה ם ולא רק נהיה תלויותר מעונות יו

 11ונים על כל מיני וילות  היה לנו דיונים על דיזה בכל מיני וילות.    מקבל את

 12זה ופתאום  השכיר למעון של  שפתאום בן אדם מגלה שהשכן שלו    פרטיות

מוצ שלהוא  בסוג  עצמו  את  אלי"מתנ  א  שצמודה  בוילה  אנחנו  ס,  אם   13ו. 

על   זה  לאבונים את  וזה  כזה,    משבצת חומה  רחוב קטן  איזה  בתוך   14קורה 

 15 ק הפרטי מנהל אותו. את הדבר הזה ולא השו אנחנו מנהלים

ה : גב' בת שבע אלקובי להזהפיקוח  עובר  בספטמבר  ה  מהראשון  הרווחה.  למשרד   16יות 

 17 ות בכלל.  הרווחה לכל המעונ היה פיקוח של משרדי

 18ה אז אני יכול יש לי יותר  ו כשאני מנהל את זבכלל אבל עוד פעם, כשאנחנ    מר אבי גרובר:

 19 ים.  הציע מחירים יותר טובה מתבצע היכולת שלי לשליטה על איך ז

 20    ?איזה מעונות גב' דברת וייזר: 

 21 פעוטון.  : גב' בת שבע אלקובי

 22 ביר את זה לחינוך.  זה בדיוק הפוך. רוצים להע גב' דברת וייזר: 

 23   זה ממשלה. ממשלה.    מר אבי גרובר:  

 24 זה פרטי עדיין נדרש פיקוח.גם אם  ורץ:מר ערן ש

מ גב' דברת וייזר:  ממשלה  שתהיה  אחרי  למשרד עכשיו  זה  את  להעביר   25תכוונים 

 26 ך.החינו

 27 לא יודעת אולי.   : בע אלקוביגב' בת ש

 28 קים את הממשלה. תלוי מי י א קלנר:מר גי
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 1 ם על זה עכשיו. כולם מדברי גב' דברת וייזר: 

כברההשפ מר יעקב קורצקי:  דברת  של  כבר    עה  היא  למפרע,  זה  לפני  צ'ק  זה  לה   2יש 

 3 ממשלה.  פתוח ב

 4כן באיזה שהוא אבל זה גם  SOSעוד פעם הבאת שוב פעם את הדוגמא של   מר אבי גרובר:  

יודע  ם מאוד טובים בהרבמקום משקף. יש אנשי  5ה מאוד מהעמותות. אני 

 6הרבה מאוד    לדבר על סעיף אחד בעמותות אבל יש עוד  שאנחנו אוהבים פה

 7ובים שמסתובבים  רבה מאוד אנשים טפים של תמיכות לעמותות. יש הסעי

 8בעלי    ול בנושא שלבעמותות האלה. אנשים שבאים מתוך כוונה ורצון לפע

 9ונעשה. יש חבר'ה מאוד  ו שאנחנו נאשר פה  החיים, החתולים לא מחכים לנ

 10ים, ורים. גם בעמותה הזאת וגם בתחומים אחרטובים בעמותה. מאוד מס

 11ו בהרבה  ה איתם משבח אותנדווקא היכולת הזאת לשתף פעולאני חושב ש

 12דעים לעבוד  מאוד תחומים ולא זה לא התנערות שלנו מאחריות. ואנחנו יו

 13 סתם דוגמא.  ושים דברים יפים. יחד איתם. אני חשוב שסך הכול הם ע

 14 ת לא נכונה. בסדר. זה התנהלו מר רוני בלקין:

 15זור, רק מחפשים  ם, מסורים, רק מחפשים איך לעזה. אחלה  אנשי רוטרי כ  מר אבי גרובר:  

 16 יך לתת מלגות, כל הדברים האלה ואני חושב.  א

 17ות עבור אזרח.  שמספקת לך שיר  SOSלבין עמותה כמו  בין רוטרי    ההבדל מר רוני בלקין:

 18 . זאת הדמגוגיה. בחייך באמת לא מצליח להבין.  אתה

 19 זה יום יום.  גיה אני קורא לאתה קורא לזה דמגו  מר אבי גרובר:  

 20 כשמה.  : גב' דברת וייזר

ש  SOSכי   בלקין: מר רוני בסדר  וזה  לתת  צריכה  שהעירייה  שירות   21לא היא  מספקים 

ל ב גוף  מעבירה  להתמחות  רוצה  לא  היא  כי  לעיקור.  אחר   22ות  שירסירוס 

 23איזה שהוא משהו שהוא כמו  לאזרח. זה בדיוק ההבדל בין עמותה שנותנת  

 24 רוטרי. 

 25 השירות .  נותנת את SOSרע בזה מה רע ש מה  בי גרובר:  מר א

 26 זה מינהל לא תקין. . ניהולית זה לא נכון י בלקין:מר רונ

 27 לא תקין בזה.   מה מינהל    מר אבי גרובר:

 28 י תמשיך ככה.  אב מר רוני בלקין:
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 1 מינהל לא תקין.    אבי גרובר:  מר 

 2 אתה לא תצליח להבין לא תצליח.  :מר רוני בלקין

 SOS  3ש שחיתות במה י SOSזה מינהל לא תקין.  מה  בי גרובר:  מר א

 4 לא יכול להיות שאתה תשתמש שתקציב.  ר רוני בלקין:מ

 5 שעובדים . SOSמשלמים לי עמלה. מה לא תקין ב SOSאני ו    מר אבי גרובר:

 6 בלי מכרז.  י שריב: ד"ר צח

 7 ה משהו אחר.  בלי מכרז ז מר גיא קלנר:

 8 ל לא תקין?  זה מינה  מר אבי גרובר:  

 9  בוודאי. רוני בלקין: מר

 10 זאת אומרת אבל בעמותות אין מכרזים לא הבנתי. מה  דברת וייזר:  גב'

 11 .  זה בלי מכרזמה   מר אבי גרובר:  

 12 ר.  זה מה שרוני אומ ד"ר צחי שריב: 

 13   זה נותן שירות. :מר רוני בלקין

 14לגשת    כל עמותה יכולה כל עמותה יכולה לגשת.  ל מכרז. שנייה.  זה סוג ש  מר אבי גרובר:  

אפרופו   תמיכה.  במצלבקש  למשפחות  וכל סיוע  לתת  עמותת  גם   15וקה, 

לתת א רוצים  אנחנו  ולהגיד  לגשת  יכולה  יעמותה  ועדה  ת התמיכה.   16ושבת 

 17ודק את ביצוע של העמותות.  ושב רואה חשבון, בבודקת את כל העמותות. י 

 18שאול את  תמיכות. בודקת שהם עמדו, שהם יכולים ליושבת ועדת משנה ל

ר ביצעאותו  עמדו  וכולם  חשבון  הםואה  הפעילות.  את  דוחות    ו   19מגישים 

ל פעם  עוד  וחוזר  תהליכים  של  שלמה  שורה  עובר   20מועצה כספיים. 

מינכשמצב אחלה  שזה  חושב  אני  זה.  על  מכרז  יעה  זה  תקין,   21בדרך הל 

בסוף.   להחליט  לבוא  המועצה  יכולה  את  אחרת.  מאשרים  רק  פה   22אנחנו 

 23פה את    קל מהצבעה שלנו היום. תאשר לא תקבל מחר ש  הכסף. אף עמותה 

התמיכו מפה.  כל  מתחיל  רק  שקל.  מחר  מקבלת  לא  עמותה  אף   24ת, 

אנשי חוברת,  עמפרסמים  מסתכלים  בהתאם ם  מגישים  החוברת,   25ל 

י מקצועיתלחוברת.  ועדה  של    ושבת  משנה  ועדת  יושבת  עירייה.  עובדי   26של 

 27..מכרזית    יעים. זה תהליך מועצה. מציגים את זה בסוף למועצה ומצבחברי  

יכ  כולם  מלחלוטין  זה  להגיש,  בתפוצה  ולים  הארצית  בעיתונות   28פורסם 
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 1לה מינהל תקין. אבל  לדעתי זה אחמאוד רחבה כל הגופים יודעים לעשות.  

 2  זה הכי זה מפורסם.זה הכי שקוף ו

 3שלא    אמרו טיפול ואימוץ כן. סירוס לא. כמו  רק  SOSאף אחד לא פסל את    פרופ' נטע זיו: 

להם   נכון. חתיתן  חיסונים.  עושה.לעשות  גם    יסונים אתה   4אז אתה אומר 

 5צעות תמיכה אתה עושה ישירות או שאתה עושה באמצעות מכרז. ולא באמ

 6 זה הכול. 

 7 יתי שבתחום של  אבל רא  מר אבי גרובר:  

 8 זה בסך הכול ניהול קטן.  ציה גם. לא צריך להוציא את זה מפרופור ופ' נטע זיו: פר

 9ת ועמותות בתור איזה שהוא ים תיוג על תמיכועתי זה משקף משהו. לשלד  בי גרובר:  מר א

 10 תהליך שכאילו מה הולך שם. 

 11 א. לא. ל פרופ' נטע זיו: 

 12ם שרוצים לדבר אז זה אל דו  פה עוד הרבה דובריאבי אבל נתת תשובה ויש   גיא קלנר:מר 

 13ני.  טא אני מניח. ד. אז בואו תנו לנו גם. ירון רוצה להתבשיח בין שניכם רק

 14 י. 'צאב

 15 בטח ירצה להגיד משהו.   וגם גיא חי שריב:ד"ר צ

בוודאי ארצה. אבל אני חושב שהאופ מר גיא קלנר:  16ה לסיים את דבריה  וזיציה צריכאני 

 17  בוא.  קודם. ירון בבקשה 

 18 למה דווקא אופוזיציה.   ות: מר ירון גד

 19  ה רוצה לדבר או לא רוצה לדבר. את מר גיא קלנר:

 20 לדבר.   אחר כך רוצה ון גדות: מר יר

 21   י בבקשה.  'צאב לנר:מר גיא ק

 22רוצה   הילתיים אניתודה. כמחזיקת תיק הרווחה אגף לשירותים ק : גב' בת שבע אלקובי

 23תחיל בשאלה מדוע דם כל אני רוצה להלהתייחס בבקשה לתקציב שלנו. קו

 24 ביטלתם לאנוש לחלוטין.  

 25   ביטלנו מה?  דברת וייזר: גב'

 26 ה. לתם להם את התמיכביט אנוש. : אלקובי גב' בת שבע

 27   לא. זה ועדת משנה איחדה שני סעיפים.    מר אבי גרובר:  

 28 לא.  לא. : גב' בת שבע אלקובי
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 1   איפה זה מופיע?   ברת וייזר: גב' ד

 2 . 45בעמותות. תשימו לב עמוד  תמיכה : שבע אלקוביגב' בת 

 3   ב.  בדרך כלל שם של עמותה לא מופיע בתקצי ד"ר צחי שריב: 

 4 ה אנוש, אנוש.  כן. אבל ז : לקוביבע אגב' בת ש

 5   אבל איפה את רואה את זה?  גב' דברת וייזר: 

 6 זה עבר למשהו אחר.  שירותי 45ד עמו : גב' בת שבע אלקובי

 7 שני סעיפים בסעיף אחד.  ועדת המשנה איחדה   מר אבי גרובר:  

 8   ן שניים. זה אוחד לאחד. אי :?

 9 מעשה ביטלתם. . אז אני אומרת למיכהן ...שאין לי תאז אי : גב' בת שבע אלקובי

 10 נכון.  :?

 11   לא. מבחינת היקף התקציב.  ד"ר צחי שריב: 

 12 הלך.   איפה זה : ביגב' בת שבע אלקו

 13   טלי היום בבוקר.  היית שואלת את מר יעקב קורצקי: 

 14 אני לא יכולה לשאול.   : גב' בת שבע אלקובי

 15את שני  לי מתווה שמאחד    ציגה . ועדת המשנה האת תקבלי תיכף תשובה  מר אבי גרובר:  

 16 הסעיפים לסעיף אחד ולכן איחדנו אותו שם. אני תיכף רגע שנייה.  

  17 

 18 ש זה חשוב מאוד.  אנו : אלקוביגב' בת שבע 

 19 לם. ש זה הכי חשוב בעואנו מר יעקב קורצקי: 

 20 מי אמר שזה לא חשוב.    מר אבי גרובר:  

לשאול מר יעקב קורצקי:  יכולה  היית  את    אבל  השאלות  בבוקר, הגזבאת  היום   21ר 

 22   מול שלשום. את

 23 אז בשביל מה אנחנו מקיימים פה ישיבה.   : גב' בת שבע אלקובי

לשאול  חברי   רצקי: מר יעקב קו ידעו  שהאופוזיציה  זה  מה קואליציה.  השאלות   24את 

 25ת רואה שרוני בא היום  לא שאלו עדיין. למרות שרוני כן היה בדיון. א שהם  

ירון לא אז    מתומצת.  יותר שאלו  היוםהיה שותף.  לו   26ת. התפקיד שלך  יש 

 27היה לשאול את כל זה מתי שאת רוצה. יש לך קו פתוח לכולם. מה זה את  

 28 . תמשיך.  ע להגיד משפחת קורצקי תרדו מהקו עכשיוה עכשיו מופעוש
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 1   ₪  ...לא יודע עלה בשישים אלף  4שורה  טע זיו: פרופ' נ

 2, רציתי להתייחס  פרויקטים מיוחדים  דר. עכשיו נוסףכן. או קי בס : גב' בת שבע אלקובי

 3 לזה. 

 4   איפה זה. איזה עמוד את.   גב' דברת וייזר: 

מי : גב' בת שבע אלקובי עמוד  פרויקטים  לפה44וחדים  שהגעתי  לפני  בדיוק   5ראיתי    . 

 6ם אנשים  היה סקר מהם חמשת הדברים הגורמים שבגללם הפעבטלוויזיה  

א שאלנו  לבחירות.  ללכת  וצריכים  סקר  האנשים  הסדר הת  לפי  אמרו   7ם 

זאת אומרת   ואלימות בחברה,  בריאות  תעסוקה,  פערים חברתיים,   8חינוך, 

הן   שלושה  החמישה  הרווחה.מתוך  שבתוספת    תחת  פה  רואה  לא   9אני 

 10העלתם למאה אלף אני יכולה לתת   20 לף מהמיצוי של שנתלשתים עשרה א

 11 הזה. הדרוש לאנשים שיבואו וידרשו את הדבר  את השירות

 12   סעיף. . 1840782 וייזר:  גב' דברת

 13פרויקטים ייחודים. התקציב הזה לא מאפשר לי לתת את השירות   : גב' בת שבע אלקובי

לתוש שכזאת  לאנשים  השנה  לא  בטח  הנדרש  כפי  שלי  אנחנו  בים   14כאשר 

ש  מדברים כמו  אנשים  לאנשים.  קשיים  יש  שבאמת  שנה  מזון,  על   15אמרת 

מ רק  לא  זה  רווחה  אז  תעזמזון,  חבר'ה  כדי  בזון.  המזון.  את   16לעזור  ו 

 17לאנשים אנחנו צריכים השתלמויות, צריך חינוך, צריך השמות, צריך עזרה 

 18ל לכל  בייעוץ כלכלי לניהול התא המשפחתי ובכ  . צריך עזרהבמציאת עבודה

 19 חתיות של האנשים. הוצאות המשפ

 20   ם בכל מילה שלך ותומך במה שאת אומרת. אני מסכי מר יעקב קורצקי: 

 21  תודה רבה. : לקוביאגב' בת שבע 

 22   הגיעו ימים יפים.   מר גיא קלנר:

 23 אבל אני לא רואה את זה מיושם  : גב' בת שבע אלקובי

 24ש לך ממני י לי, את יודעת שימה שאת רוצה אני איתך. את ..תגיד צקי: מר יעקב קור

 25   כל מה שאת רוצה.  

 26 בסדר.  : קוביגב' בת שבע אל

 27 יש לך.  מה זה ש גב' דברת וייזר: 

 28 כל בקשה של בתשי. בתשי  ב קורצקי: קמר יע
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 1 תשי הייתה.  עשר ישיבות היו עם הרווחה. עשר ישיבות ועכשיו. כולם ב  מר אבי גרובר:  

 2     הדלת של אבי  פתוחה. מר יעקב קורצקי: 

ביקשתם  : קוביגב' בת שבע אל רק  אתם  שהייתה  ישיבה  כל  כי  מה    כן.  אבל   3שנצמצם 

 4 אגודת הספורט.  ואנחנו לקחנו מ .ם התווספו לנולעשות. שהקבוצות בשישי 

 5  אתם עולים בסכומים.   מר אבי גרובר:  

 6את אומרת כמעט כל העלה שאתם כוח האדם. זאנחנו לקחנו את   : גב' בת שבע אלקובי

על לא  דיברתם  זה  מש"ח  מגיע    שמונה  זה  חדשים.  מדברים  מגיע   7באמת 

שה תמדברים  אל  אז  לאגף.  כעת  והתווספו  קיימים  שאתם  יו  לי   8גידו 

מש"ה שמונה  שמונה  וספתם  זה  נוספים.  מש"ח  שמונה  באמת  לא  זה   9ח, 

 10נו וגם כוח ם הגיעו אלימש"ח שהיו בספורט, שהיו אצל הקשישים ועכשיו ה

הו שהתווסף  האדם  כוח  בגלל  האדם.  כולו  כמעט  הדברים  א  של   11תוספות 

 12 ה ואם זה מאגודת הספורט שהיינו צריכים שהתווספו אלינו. אם זה מאל

 13לא יכולה לתת את השירותים שבאמת   י עם התקציב הזהנלקחת חזרה. א

 14 התושבים שלי יהיו זקוקים להם בפרט בשנת הקורונה. 

 15  ליאורה בחוץ? תכניס את ליאורה בבקשה.    י גרובר:  מר אב

הייתה  'צאב : לב-מר רמי בר אבל  מתערב.  שאני  סליחה  עם  י  מחזיקי  ישיבה   16כל 

 17 . םיהתיק

 18   יש  לא.  מר אבי גרובר:  

 19  ן. הייתה ישיבה ולחצו מאיתנו כל נכו : שבע אלקובי גב' בת

תיקים מר רביד פלד:  למחזיקי  רק  לא  ישיבה  הייתה  למנהלילכולם  גם  היה   .   20אגפים 

 21  איתה. 

 22 ם שאתם עושים. ה בדיונים הפנימיילא על : לב-מר רמי בר

 23שחסר   מנהלת אגף הרווחה אם חסר משהו. כל מה  בוא נשמע את מר יעקב קורצקי: 

 24   האצבע שלי. ד הנה יש לך את  יוהיא תג

 25 עכשיו אתם מביאים אותה בסיטואציה מאוד.   : גב' בת שבע אלקובי

 26   קיד שלה...מה שהיא צריכה. איזה שטויות.  זה התפ צקי: מר יעקב קור

 27ת הרווחה. עיקר התקנים יא מנהלת האגף, יש פה גידול משמעותי בהוצאוה ורץ:מר ערן ש

 28  בגידולים 
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 1   ל ה.... אבל זה בגל : קוביבת שבע אל גב'

 2 לא.  ורץ:מר ערן ש

 3   עזוב אל תכניס אותה. עזוב אל תכניס אותה.    מר אבי גרובר:  

זה בגלל אגודת ה : אלקוביגב' בת שבע   4ות, הכוח ספורט שהתווספו הכוחזה בגלל אלה. 

 5   האדם. 

 6   ועדוניות  צירפנו מ רץ:מר ערן שו

 7 יכה לתת לתושבים בשנה הקרובה.  שאני צר ל השירות...בגלזה לא : גב' בת שבע אלקובי

 8   צירפנו את מינהל גיל הזהב. נכון.  ורץ:מר ערן ש

יובנוסף   : ביגב' בת שבע אלקו מקודם,  שציינו  כפי  לספטמבר  לפי בראשון  תוספת   9ש 

 10ואה את זה שום דבר  נו נצטרך לפקח על מעונות היום. אני לא רהחוק, אנח

לז מתייחסים  לא  גה  פה.  לזה  כוונצטרך  שגם  ם  בטח  לזה  נצטרך  אדם,   11ח 

 12תקציב. בעיריות כמו בפתח תקווה כבר התחילו ליישם את זה וברעננה כבר  

 13 לזה בתקציב.  ואצלנו שום דבר ואין שום התייחסות  יישם את זה,התחילו ל

 14   אין אצלנו שום דבר.    רובר:  מר אבי ג

 15 נכון.  : בע אלקוביגב' בת ש

 16   ום דבר. נו שי אז אין אצלק או  מר אבי גרובר:  

 17 בפיקוח על מעונות יום.   : גב' בת שבע אלקובי

 18   יתך.  ך להתווכח אקיימתי עשר ישיבות. אני לא הול  מר אבי גרובר:  

 19 שום דבר.  אין לך  : גב' בת שבע אלקובי

ישיבות עם הרווחה.    ר:  מר אבי גרוב יודעת משפחות    למשלקיימתי עשר   20סעיף אפילו את 

 21רק כדוגמא. גם הסעיף    690או    600-עלה ל  395  יה שנה שעברהשהבמצוקה,  

 22יודע.  שהרווחה פרויקטים ייחודים. אני לא    100,00עלה ל  50,000הזה היה  

 23יא ורה כל מה שהיא רצתה הצה קופה קטנה לדברים .אני יודע שליאאת רו

 24   ציתם לעשות קיבלה בפרויקטים שרציתם לעשות. מה שר

 25 הקורונה.  ל בגל : גב' בת שבע אלקובי

 26לא רוצה להעמיד את ליאורה בשום מצב. לא רוצה להעמיד את ליאורה    גרובר:   אבי מר

 27   י זה מרגיש גיד משפט. לבמצב לא נעים. אני כן רוצה לה

שי  סליחה. רץ:מר ערן שו זה  האגף.  מנהלת  לפעילות  היא  אחראית  היא  הרווחה.   28רותי 
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 1יאליים,  וצא מעט עובדים סואנחנו בתוך כל הדיונים האלה הוספנו להזאת  

 2לאוטיזם, ולאלימות במשפחה ופעילויות נוספות, ומינהל גיל הזהב נכנס גם  

ומקימים   ליאורה.  של  לקהילה  לתפקוד  פעילויות בית  הוסיפה   3וליאורה 

 4וץ לאזרח והיינו ביחד לפני שבוע או  . ומקימים את השירות יערבות מאוד

רשבו שאנחנו  דברים  וראינו  כהן,  באלי  ולשנעיים  לשפץ   5ולשדרג    ותוצים 

 6בתוך הפעילות הזאת. אנחנו שמים דגש על הדברים האלה. התקציב הזה  

ושמונ לארבעים  מיליון  מארבעים  חעלה  מיליון,  חלקו  ה  בהעברות,   7לקו 

פעילו של  מבובצירוף  לא  חלק  נוספות,  עובדים  יות  של  בתוספת  גם   8טל 

 9באגף הרווחה.   ספת של פעילויות ודברים נפלאים שעושיםסוציאליים. בתו

הכללי  נכ הפול  כל  בתוך  אבל  סופית.  אין  לא  הזאת  והשמיכה  הרצועה   10ון 

הרוו  לטובת  שהלכו  רכיבים  מעט  לא  כאן  יש  אנחנוהזה  כי   11מבינים    חה 

 12דולים יותר, השנה  כים. ראינו שיש צרכים גבייחוד בתקופה הזאת שיש צר

קוד  משנה  להבדיל  לא  הזאת  תקופה  עוברת  האוכלוסייה  עברנו,   13קלה  מת 

מבח חלק  ינבוודאי  בהחלט  זה  דגש.  זה  על  שמים  ואנחנו  כלכלית.   14ה 

 15   מהדברים שמבוצעים ברווחה נכון להיום.  

 16 ציב אתה רואה  באיזה תק : יגב' בת שבע אלקוב

 17ם ואולי באמת התפקשש בין הכיסאות , מכיוון שאנחנו בני אדרגע מר יעקב קורצקי: 

בפ תגידיאת  משהו  לך  חסר  העיר.  ראש  עם  הי  גישות  הנה   18שלי ד  עכשיו. 

 19   למעלה. מה את רוצה אני בשבילך. 

בסדר : יבוקלא עבש תב 'בג והכל  רוצה  שאני  הדברים  את  להגיד  יודעת  כל אני  קודם   .20 

עי מאוד  הרבה  ששבנו  מרגישה  ואני  התקציביים  הסעיפים  כרגע ל   21באמת 

 22היא מאוד קשה  נו די מכוסים. אני יודעת שהתקופה הזאת  במצב הזה אנח

מ של  עצומה  עליה  לנו  מויש  מורכבים  יכולים אוקרים  כן  שאנחנו  ומה   23ד 

 24ד  שבמידה ואנחנו נראה שאנחנו לא עומדים אז נוכל להיפגש עולעשות זה  

 25ם אולי  ם את השינוי הזה בין סעיפים תקציבית איך אנחנו עושיפעם ולראו

אבל   מנוצלים  הרבלא  ישבנו  באמת  שאנחנו  מרגישה  אני  על  כרגע   26ה 

א איך  לראות  נצטרך  אנחנו  במהתקציב,  עומדים  התקציבית  סגנחנו   27רת 

 28 הזאת. 
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 1משהו  את צריכה עוד משהו. חסר משהו עכשיו. בנקודה הזאת חסר מר יעקב קורצקי: 

 2 חדד. ב, נחדד את זה. נלתקצי

 3 חדד.  יעקב ממש מ גב' דברת וייזר: 

 4  סליחה.  מר יעקב קורצקי: 

 5   זה נעשה בפגישות.א צריך לצעוק. יעקב קודם כל ל : לב-מר רמי בר

 6 . אתה ממש דומיננטי הישיבה. ןכ דברת וייזר: ב' ג

 7   מה אמרתי כמה מילים. מר יעקב קורצקי: 

ע מר יעקב קורצקי:  מחזהייתי  שנים  התישר  שבתשיק  מה  שהיא ק,  ומה  ביקשה   8י 

 9 רוצה וגם...

 10 אתה נותן לה.  לא מבינה  דברת וייזר:  גב'

 11א  למשהו. תגידו    חסרא. חוץ משני שעונים מה עשיתי להם.  ברור. ל מר יעקב קורצקי: 

 12 צריך להתבייש.  

אחר  מר אבי גרובר:   גם  בתקציב.  קורונה  רזרבת  יש  פעם  עוד  יש  הוספנו.  כל לדעתי   13י 

אנחהשינוי שעכשיו  מה  כים  מעל  עוד  יש  עושים  ₪    600-נו   14רזרבת  אלף 

מ עוד  יש  הקורונה.  השנה  שבמהלך  יודע  אני  רזרבה.   ₪ וכל  יליון   15זאת 

 16הו אחד ברחוב דקה כי  ש ה לך שיהיה מינראהפעמים שבאה ליאורה ואמרה 

שביקשו  משהו  שהוא  לאיזה  השמה  שהוא  לאיזה  כסף  שהוא  איזה   17אין 

 18הפרויקטים הייחודיים, למאה    מגדילים את סעיף  ו כן. אנחנו ממישהו עכשי

 19  ו מגדילים את התמיכה בעמותות סיוע ועוד ₪. אנחנ  50,000זה היה    אלף ₪

 20גל לאנשים. דרך  לבסוף כסף שמתגזה  פעם אני אומר כל העמותות מוזמנות  

במצוקה  משפחות  לאנשים.  מתגלגל  זה  עמותות  דרך  לא  או   21עמותות, 

 22שבאו מהקורונה בתוך  שעברה עקב דברים במהלך השנה    395בקהילה. היה  

הקור של  להנושא  זה  את  הגדלנו  אנחנו    600ונה  יותר.  לתת  רצינו   23כי 

ז  את  הקור600ה  משאירים  קי  או  אומרים  לא  אנחנו  חוזרים    ונה,   24עברה 

 25כדי שנוכל    90,000, מוסיפים עכשיו עוד  600. משאירים את זה מלא ב395ל

עזרה עוד  תמיכה.  עוד  וא  לחלק  אומר  לאנשים.  פעם  עוד  לכל ני  פה   26לך 

סעיפים, מיני  בכל  בסו  האורך  סעיף.  סעיף,  לאנשים ישבנו  העזרה   27ף 

 28   חלקת כסף לבן אדם.  מתבטאת דרך עירייה לא מ
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 1 ה שהעירייה תחלק כסף לבן אדם.  צאני לא רו : בילקוגב' בת שבע א

 2שבן אדם חלקים כסף.  יפה. קודם כל יש מקומות מסוימים שאנחנו כן מ  מר אבי גרובר:  

 3 ר ללילה. צריכים להוציא ה שנמצאת במצוקה וצריכה פתרון דיושיש משפח

 4קום, אז כן אנחנו יודעים לתת  אישה מבית וצריך לתת לה לילה להיות במ

המ לזענהאת  מעבר  אבל  יותר    ה.  כשיש  התקן  את  מגדילים   5כשאנחנו 

עבו זה  דבר  של  בסופו  האלה,  הדברים  כל  סוציאליים,  עם  עובדים   6דה 

נותאנשים האלה  אנשים  עלתה  .  בתחום  אפילו  העבודה.  את  חצי  נים   7פה 

 8   האלה זה תקן. כל הדברים 

 9 ווחה.  משרד הר : גב' בת שבע אלקובי

אני    מר אבי גרובר:   מה  אלא  אז  אם  מה  יודע נמבין.  אני  אם  כסף.  להביא  יודעים   10חנו 

 11 להביא כסף

 12 משרד הרווחה.   : גב' בת שבע אלקובי

 13מה אני    מהמדינה שלא ידעו לעשות אותו קודם יודע להביא כסף    אם אני  ר:  מר אבי גרוב

 14יית רמת השרון לא  נו יודעים לבוא ללכת למדינה נכון. בעירזה לגנותי. אנח

 15י רמת השרון היום אנחנו עובדים תושבינה כסף. וש מהמדידעו ללכת לבק

 16ל זה  יותר מסודר. יש כספים שנמצאים במדינה. מה אני צריך להתבייש ע

ה ולוקחשאני  למדינה  מתגב  ולך  אנחנו  לנו.  כשמגיע  כסף  את  ממנה   17רים 

 18כו לבקש  ות כספים שאנחנו מביאים מהמדינה שלא הלהדברים האלה בזכ

 19רון נהנה יותר. אם אני  ת הש בר תושב רמו של דקודם מהמדינה. אבל בסופ

כסף  הפרטי?  מהכסף  אותו  להוציא  חייב  ואני  השירות  את  לו  לתת   20יודע 

 21 ו רק כדי להגיד אני מבקש יותר. יש לא אלך לבקש אות  במדינה ואנייושב  

 22   ת חברת מועצה שרוצה לעלו 

 23החלטות    יישום  שרציתי לעלות שרוני גם העלה פה.נקודה אחרונה   : גב' בת שבע אלקובי

 24 . ועצההמ

 25   לא שמעתי בדיוק מה אמרת.   מר אבי גרובר:  

 26 צה.  החלטות המועיש לי פה בעיה עם יישום   : גב' בת שבע אלקובי

 27   באיזה סעיף.  יזר: גב' דברת וי

 28 ת.  בסעיף של העמותו : לקוביגב' בת שבע א
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 1 איזה באיזה סעיף.   גב' דברת וייזר: 

של    מר אבי גרובר:   ו   500תקציב  אנחנמש"ח  נתעכשיו  ₪,  ו  אלף  שישים  על  שעה   2ווכח 

 3   חמישים ושמונה אלף ₪  

 4 ליישם. מועצה ואתה צריך ך פה החלטת זה לא קשור לכסף. יש ל : גב' בת שבע אלקובי

 5משנה לתמיכות לא תיתן כסף שקל על  משנה לתמיכות. שוועדת היש ועדת    מר אבי גרובר:  

 6אני היום נותן  ים.  ת כסף לאנשכול לתם של מזון. מה העניין. אני לא יארגזי

 7 לאנשים. אני לא קונה ארגז ואני לא קונה פסטה. אני שבוע שעבר.  כסף 

 8 יף תקציבי.  על פי סע ר:מר גיא קלנ

ע   בי גרובר:  מר א פה  ראיתי  שעבר  חבשבוע  מארגנים  תושבים  ונותנים שרות  מזון   9ילות 

 10  ל הכבוד. כפיים. ככל רמת השרון עמדה ומחאה להם  אותם לניצולי שואה.  

הע את  כל  לתת  יודעים  שיש,  חילוניות  הכי  כאלה,  מיני  וכל  לתת   11מותות 

 12  אנשים מקבלים. יש רע בזה  להכין ארגזים ולחלק אותם לאנשים.

 13 מועצה אתה מפר אותה.  יש רע בזה שהחלטת  מר ירון גדות: 

 14ת זה.  שהו תגיד אות בן אדם עם כיפה עוזר למיתגיד. אני לא מסוגל לרא   ר אבי גרובר:  מ

  15 

 16 החלטת מועצה.   ן גדות: מר ירו

 17ביטוי  עמותות. יש  תגיד את זה, תגיד, אני לא מסוגל לראות בן אדם. כל ה  מר אבי גרובר:  

יש פה ביטוי להחלטת המועצה ולהחלטת המו יש  עצה.  ובנוסף לזה  זה   18על 

 19תר אנשים שצריכים עזרה. הסתכלות למציאות בעיניים לראות שיש יו  פה

 20שאיתו הוא עוזר לאנשים, והעלנו גם את    של הרווחה  סעיףעלנו גם את הה

וצרי רעבים  שהם  אנשים  פה  יש  לסיוע.  העמותות  של  להביא  התקציב   21ך 

אז  להם אוכל.  יום  כסף    כל  עוד  קיבלה  נותנת.  הרווחה  של  גם   22בשורה 

עמ וגם  לסעיפים  יכול  שאני  גאה  ואני  כסף.  מקבלות  לאנשים.  ותות   23עזור 

  24 

 25 כול.  י אתה לא דות: מר ירון ג

השרון   גרובר:   מר אבי לרמת  לבוא  שכאלה  חילוניות  עמותות  לעוד  לקרוא  מוזמן   26אתה 

 27   למה הם לא באים. הם לא באים.ולעזור לאנשים. למה 

 28 אין קשר בכלל   מר ירון גדות: 
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ל  .יקיאו  מר אבי גרובר:   אסור  לדתיים  קריטריון  תעשה  קשר.  תעשה אין  כסף.   1תת 

 2ל את הכסף. אני מאשר היום שר היום מי מקבן כזה. אני לא מאקריטריו

 3  נושא. יש פה משפחות שצריכות עזרה. אני רוצה לעזור להם. 

 4 דמגוג. אתה  גדות: מר ירון 

אבל  רובר:  מר אבי ג דמגוג  אני  דמגוג.  עזרה  אני  יקבלו  אנשים  יהיה   יותר  אנשים   5ויותר 

הש על  אוכל  יותר  עמותותלהם  עוד  יש  רק  ולחן  לא  הזה   6דתיים  ה  בסעיף 

 7  עין שלך נמצאת. וכולם מוזמנים לעזור.  שעליהם ה

הדתיים  מר ירון גדות:  שלך,  הממשלה  ראש  כמו  מדבר  שלי  אתה  העין   8נמצאת.  , 

 9ועצה שאתה מפר אותה . אתה מדבר שטויות. יש פה החלטת מ אנטישמיים

כזברג דבר  זה  את  לעשות  יכול  לא  אתה  גסה,  מול  החלטת  פה  יש   10עצה ה 

 11   ליה.שאתה מצפצף ע

 12 אני לא מצפצף עליה אני התייחסתי אליה ונתתי לה ביטוי.   :  מר אבי גרובר

   13 

 14 שים אלף?  הורדת שלו : גב' בת שבע אלקובי

 15 לף.  דתי גם שלושים ושתיים אהורדתי גם שלושים ושתיים אלף. הור  ר אבי גרובר:  מ

 16 החלטת מועצה.   תיים זה לא לפיוגם שלושים וש : גב' בת שבע אלקובי

ה  גרובר:  ר אבי מ תוספת  בכל   ₪ אלף  ושמונה  חמישים  על  עכשיו  אנחנו  הזה   17תקציב 

 18   שהוספנו לעמותות.  

 19 . שלושים ... זה לא משנה : גב' בת שבע אלקובי

 20   עים אלף. אחרי שהורדנו את תש  אבי גרובר:   מר

 21ות לסדר. אם ה בשביל מה הצעזה לא משנה גם שקל. זה לא משנ : אלקובי גב' בת שבע

 22 ישמים אותם.  לא מי בכלל

 23 לא רוני.  ר יעקב קורצקי: מ

 24 תת חבילות.  אבל התייחסנו לזה. קיבלת עוד כסף, קיבלת עוד כסף ל  מר אבי גרובר:  

 25 לא אתה לא  : וביגב' בת שבע אלק

 26   . קיבלת תשעים אלף.  מה לא. קיבלת תשעים אלף  מר אבי גרובר:  

 27. אם ככה פה החלטת מועצהאלף. יש קנה אותי בתשעים אתה לא ת : ביגב' בת שבע אלקו

 28אתה תגיד בואו לא נשים בכלל החלטות מועצה כי לא מיישמים אותם. וזה  
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 1 קנה אותי.  לף אתה לא תלא משנה בתשעים א

 2   לטות מועצה. הוצאות.  אולי אז יהיה פחות הח דברת וייזר: גב' 

 3 .  יש פה החלטת מועצה : גב' בת שבע אלקובי

 4 או קי בסדר.  העניין. בקיצור זה  ובר:  מר אבי גר

 5  אולי זה יגרום לזה   גב' דברת וייזר: 

 6 מצביעים נגד.  מר רביד פלד: 

 7 . הצעות לסדר  שיהיה פחות גב' דברת וייזר: 

 8ש עיר, לא צריך  יב עירייה. ולא צריך ראבוא נעשה הצעה לסדר על כל תקצ  :  מר אבי גרובר

 9 ר. יהיה בהצעות לסד ר. כל התקציבזה הכול יהיה בהצעה לסד 

 10  יה פחות הצעות לסדר.  יה דברת וייזר: גב' 

 11 רעיון מצוין.   מר ירון גדות: 

י גב' דברת וייזר:  לא.  דווקא.  טוב  אנרעיון  פחות  יגרהיה  זה  אומרת.  לפחות י   12ום 

 13 צרות. הצעות. ויהיה לנו יותר ק

 14 ר'ה בואו נתקדם.  חב מר גיא קלנר:

 15   י?  יימת בתשאת ס  מר אבי גרובר:  

 16   כן. : אלקובי גב' בת שבע

 17 תורי עכשיו?  ת: מר ירון גדו

 18  אם אתה רוצה תורך.    מר אבי גרובר:  

אתחי מר ירון גדות:  אני  כל  קודם  עלטוב.  ואחזור  לא  ל  שבחדר.  להיות    הפיל   19יכול 

 20החלטת מועצה שהייתה  , ראש העיר מחליט להפר  שמגיעים לישיבת תקציב

זה   אם  משנה  לא  שלושים  שני  וזה  או  אלףשקלים  מאה  או   ₪  ₪21.   אלף 

 22ת מועצה היו עליה הרבה  ריבים, ויכוחים, צעקות, החרמות,  הייתה החלט

 23ה שות דבר כזה. אתלא יכול לע  היא עברה ולקחת עכשיו ולהפר אותה אתה

חבר לכל  כזה.  דבר  לעשות  יכול  מהקואלילא  גם  פה  המועצה  גם  י   24ציה, 

החילוני   מהגוש  גם  חילוניוגם  מהאופוזיציה  הלא  שאתם  מהגוש  ברגע   .25 

העיר  מאפש לראש  להתעלם  רים  אותה,  ולמחוק  מועצה  החלטת   26לקחת 

מ לא  והיא  מועצה  החלטת  פה  הייתה  זה,  את  אומר  והוא   27עניינת  ממנה 

 28 בה שינוי. . החלטתי לעשות אותי
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 1  ? מרתי את זהמתי א  מר אבי גרובר:  

 2  זה מה שאמרת. יש פה החלטת מועצה גדות: מר ירון 

 3  זה הפרשנות שלך. ה שאני אמרתי. זה הפרשנות שלך. ממ  מר אבי גרובר:  

 4 אני החלטתי לא לקיים אותה.  מר ירון גדות: 

 5בל את מה שאתה אמרת.  מרתי. אני לא מקלמה שאני א  הפרשנות שלך  וז  מר אבי גרובר:  

יישמתי   שלאני  חושב  ואני  ההחלטה  את  את  להגדיל  צריך  המצב   6אור 

 7הסכום הזה שזה וכן להוריד אותו בכל  למשפחות אני לא מהתקציב לסיוע  

 8כסף בסוף שניתן לאנשים. אני מוסיף גם בסעיף של רווחה שבאמצעותו הם 

מגדי גם  ואני  לאנשים  לעמעוזרים  זה  את  בסול  אנשים  הכסף ותות.  של   9ף 

 10כים יותר אם אני יכול  את העזרה הזאת. והם צריהזה יש אנשים שצריכים  

 11ר את זה  להם, ואם המועצה תאש  עים אלף, אני אתןלתת להם יותר מתש

יכול לקרוא לזה איך שאתה רוצה. אני  אז אנש יותר כסף. אתה  יקבלו   12ים 

 13  שאתה אמרת.  סכים עם מה לא מקבל את מה שאתה אמרת. אני לא מ

 14 ותה.  לא להעביר את הכסף לעמ החלטת המועצה הייתה ירון גדות:  מר

 15  לזה יותר.  אני לא אתייחס , אמרתי את שלי  מר אבי גרובר:  

 16ברה על סכום והיא לא דיברה על משהו אחר. כשאתה מפר את  היא לא די ות: מר ירון גד

ל זה  את  להעביר  לא  שדיברה  המועצה  אההחלטה  זה  בעצם עמותה.   17תה 

 18מוכן לקיים את החלטת    ההחלטה המועצה ואתה אומר שאני לאמפר את  

 19וחה. לא. החלטת  מותה וגם לרום לעמועצה. אני מוכן אני רוצה להעביר גה

 20 יתה  המועצה הי

 21  עמותות. עמותות    ובר:  מר אבי גר

 22 עמותות  מר ירון גדות: 

 23  יש הרבה עמותות שם.    מר אבי גרובר:  

 24שישים אלף ₪,  ה מסוימת. תיקח את כל הכסף כולל  עביר את זה בצורלה ן גדות: מר ירו

כי זאת הח  שאישרת שם והיא  לטת המועותשים אותם ברווחה.   25עברה  צה 

לק דמוקרטיה  לא  וזה  בישיבתברוב  אותם  לא    חת  שהיא  להגיד   26תקציב 

 27מעניינת אותי. ומבחינתי כל מי שמצביע בעד הסעיף הזה או בעד התקציב  

 28ר אני חבר מועצה שלא מעניין שלא וא בעצם בא ואומצורה הזאת ההזה ב
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 1ם.  ומפר אותח החלטות מועצה שאני שותף להם  מפריע לי שראש העיר לוק 

 2על כבודו, מוחל   הדבר הזה מוחל  כל חברי המועצה פה שמצביע בעדבעצם  

 3 על לא יודע מה. מוחל על הפעילות שלו פה בעירייה.  

א  מר רוני בלקין: מקריא  ההחלאני  הצעת  ש..העירית  כפי  כספי  טה  להעביר  תפסיק   4יה 

לעמ מתמיכות  לחלוקת  חיצוניות  תקציב ותות  שנייה,  שורה  בחגים.   5זון 

ויתווסף לתקצרווחה יוקטן במאה שמונים אלף  של אגף ההתמיכות    6יב  ₪ 

 7לאגף לשירותים חברתיים, וקהילתיים וישמש לקניית שוברי מזון לחגים.  

יודע, לא מצליח ל ניאני לא   8נות שראש העיר תן לפרש את הפרשהבין איך 

 9 צורה אחרת אבל. נתן להחלטה הזאת ב

המ  גרובר:   מר אבי שוועדת  הבעיה.  שדנהמה  לעמותה   בתמיכות  שנה  כסף  תיתן   10לא 

 11 זון.  שחילקה מ

 12 לא תיתן לעמותות אחרות.  דן למדן: עי עו"ד 

 13 זה גם פטנט לא נורמאלי.   מר רוני בלקין:

פטנלא  מר אבי גרובר:   לא  זה  ז.  נורמאלי.  לא  מה ט  עובד.  ככה  זה  אבל  זה  הפטנט.   14  ה 

 15נה, אל ועדת המשה עובד. זה החוק . אתה יושב בולעשות. מה לעשות זה ככ

 16 נורא פשוט. שמחלקת מזון.  אשרו בוועדת המשנה לתת לעמותהת

 17לא ועדת המשנה. המליאה החליטה שלא. אז אתה עכשיו מה אומר. אתה   מר רוני בלקין:

 18 שלוחה של המליאה. עדת המשנה שהיא תר מאחורי ומסת

 19 ה לא זה שיח של חירשים את    מר אבי גרובר:

 20 קיים את ההחלטה.  זאת שת המשנה היא ועדת  פרופ' נטע זיו: 

 21 חלטת המליאה. היא תקיים את ה מר גיא קלנר:

 22 היא תקיים את ההחלטה המליאה  עידן למדן:  עו"ד 

 23 ...סלי מזון.  ה לשחרר את ואם עמותה החליט פרופ' נטע זיו: 

 24 .  אל תיתן לה ניקוד  ר אבי גרובר:  מ

 25 ו לה את זה.  לוקחת סיכון שלא יאשר היא פרופ' נטע זיו: 

 26 ל חלוקת המזון. לה ניקוד אפס עאל תיתן לה ניקוד. תיתן    אבי גרובר:  מר 

 27 בסעיף התקציבי לא כתוב לחלוקת סלי מזון. כתוב עמותות סיוע.  ד"ר צחי שריב: 

 28 נכון.     אבי גרובר: מר
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 1 סיוע בהכשרות.  בדיוק זה יכול להיות עידן למדן:  עו"ד 

 2 ועצה. נו נתקן את החלטת המאנח ?:

 3כל הכסף בהם כי  טה לא לחלק את  רגע יש סעיפים שוועדת המשנה החלי  ר:  ובמר אבי גר

 4לא היה ויש סעיפים שהיו בתת ניצול כי לא כולם עמדו הורידו ניקוד ולא  

מימוש ו   היה  תשב  תחלימלא.  המשנה,  לעמותות עדת  נותנת  לא  שהיא   5ט 

 6 רה. ות כזאת. וזה מה שיקזה או לא נותנת על פעילמהסוג ה

 7 ועדת המשנה רק ממליצה היא לא.  ב: ד"ר צחי שרי

 8 ת משנה לא יכולה להחליט מה זאת אומרת.  ועד ברת וייזר: גב' ד

 9 צה.  ועדת המשנה ממליצה בסוף זה חוזר למוע   מר אבי גרובר:  

 10 ז נו. א רת וייזר: גב' דב

 11 .  ני אומר. אני מי שמסייעאבל כרגע זה א  מר אבי גרובר:  

 12אז הוועדה יכולה להמליץ. בניגוד להחלטת המועצה    ת לאהוועדה המקצועי פרופ' נטע זיו: 

 13 ועית לא תוכל להכניס ..המקצ

 14 בדיוק.  עידן למדן:  עו"ד 

 15  מה. ממש לא.  גב' דברת וייזר: 

 16  ?קשור מה זה   ת: מר ירון גדו

יכולה   ת וייזר: גב' דבר מועצה  ישיבת  לא  כממש  לוועדת  בניגוד  או להחליט   17ספים. 

 18 זה ממש לא.  וועדת 

 19 היא יכולה לקבל או לא לקבל.  למדן:  עידן  עו"ד

 20 נכון אז היא יכולה לא לקבל את זה.  ב' דברת וייזר: ג

 21   היא יכולה לשנות את ההמלצה. זה נכון. עידן למדן:  עו"ד 

ניתן לרווחה. אבל בואבל גם..  ובר:  מר אבי גר  22או. אתה אמרת את שלך,  לרווחה. אבל גם 

 23  צתה.  ניתי. הנקודה מוע

מבקש  דות: מר ירון ג אני  הזה  הסעיף  על  לדבר  אסיים  יצ   אני  הזה  עליו  שהסעיף   24ביעו 

 25במנותק משאר התקציב והוא ישונה להעביר את הכסף הזה לרווחה. ולא 

 26 דת  לעמותות. לא לווע

 27   ? עשו את זה בנפרדלמה שי ת וייזר: גב' דבר

 28 זה מה שאני מבקש.   מר ירון גדות: 
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 1  הוא יכול לבקש.   עקב קורצקי: מר י

 2להצביע על הסעיף הזה    ה מבחינתי צריךאל תקבלו את זה, כן תקבלו את ז גדות: מר ירון 

התמיכות  ועדת  תחת  הפעם  עוד  ישב  הזה  שהכסף  להיות  יכול  לא   3בנפרד. 

 4לרווחה כמו שעברה הצעה לסדר. נושא  ך לעבור במלואו  נתי הוא צריומבחי

 5כון  פרשים של חיסתי לפני הישיבה האני ביקש  בא. כללים לגבי התקציב,ה

כ  2020לעומת ביצוע,    2020 על  לא מדבר   6י אני חושב שעיריית כ,  2021רגע 

בתקציב   לחסוך  צריכה  הייתה  השרון  שהיא    2020רמת  ממה  יותר   7הרבה 

בפוע מחסכה  ולחסוך  לטל.  שאושר  בהתקציב  שיגיע  סביר  יום   8,  2021ובת 

 9ושהממשלה   תים יגמרו,"שהחל  ולך להגיעיע ביוני, יולי הבום שהכנראה יג

לכל התו יגיע  גירעון בתקציב  יגדיע מה באמת  הוא  לרמת ארץ אבל  גם   10יע 

יותר ממה שבפועל   11השרון אני חושב שהיה צריך להוריד או לחסוך הרבה 

איפה.   בחל כמנחסך.  אנ  תים"ובן  יותר  מחללהוציא  לא  "שים  אני   12תים, 

חיסכון.   להורואה  אפשר  שהיה  בטוח  יותר  אני  מחלציא   13תים  " אנשים 

 14דה שיש בביצוע  הסעות כולל הסעות מוסדות חינוך, הירי  חסוך מהתקציב ול

 15 בפועל לעומת המתוכנן לדעתי היא קטנה. קטנה יחסית. תרבות. הנושא.  

 16 נסעו ריקים. אוטובוסים  לא הבנתי.  מר אבי גרובר:  

 17 נה. זה בסוף זה יצא.  היה לך מגבלות קורו עידן למדן:  "ד עו

 18 ם נסעו ריקים.  ב שהאוטובוסימה אתה חוש  בר:  ר אבי גרומ

 19  הפוך.   בדיוק גב' דברת וייזר: 

 20 אני חושב שהמספר שאני רואה לדעתי.  ון גדות: מר יר

נכון. בהסעו גב' דברת וייזר:  לא  זה  אגיד  מה בהסעות.  אני  נובע.ת  זה  למה   21יש   לך 

 22  לזה הסבר זה לא סתם.  

 23 ינוך היו. ות החאו קי. אם מוסד גדות:  מר ירון

דווקא חשוב מאואני א ברת וייזר: גב' ד וזה  למה  בדיוק  לך  אותנו סביר   24  ד שישמעו 

השרון  רמת  עיריית  בזום.  קורצקי  יעקב  של  המשפחה  שיושבים,   25אנשים 

הראשונ היחידה  העירייה  שכשהחליטההייתה  הממ  ה  שבכלל   26שלה לפני 

המי החינוך  לנושא  דעתה  את  הסעונתנה  נותנים  שאנחנו  לחיוחד   27נוך ת 

מידי   האלהמיוחד  שהילדים  ושתיים  וואן  שישים  הוצאנו  ואנחנו  חזרו.   28ה 
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 1תקופה ארוכה של למעלה משבועיים וחצי שלושה. טוב,    לף ₪ ליום במשךא

לקחנ נוסף  ועוד  מצטבר.  שקלים  אלפי  מאות  שיזה  בחשבון  סייעות ו   2ש 

 3 לנסוע לבד. . ילדים של חינוך מיוחד לא יכולים צמודות

 4 ?פה כשהיא מדברתלמה המצלמה לא ל   בר:  מר אבי גרו

 5 ה היה ברור. מה  מעניינת. מה. זלמה. כי הוא אני לא  גב' דברת וייזר: 

 6 חבל על המילים.   ד"ר צחי שריב: 

 7 צריך שמשפחת קורצקי תשמע.  עידן למדן:  עו"ד 

 8בבת אחת נפילה  ת שהם פשוט כולם יצאו ופתאום נהיה  יכול להיו ייזר: גב' דברת ו

 9אפילו הקו של רמת  י הם לא עומדים.  תאום נהיה אובר כאז פ  של המתח.

 10   השרון לא עומד בעומס

 11 עשר דקות הפסקה כאילו עד שיחזור השידור.   מדן: עידן ל עו"ד 

 12ן, כן.  של רמת השרון. כל האינטרנט  הנה. גם לי נפל האינטרנט. נפ גב' דברת וייזר: 

 13 אין אינטרנט.  

 14 משדר לנייד שלו.    :  מר אבי גרובר

 15 לא הגיוני. כאילו זה.   דר לנייד שלי, זהאני מש ב קורצקי: ר יעקמ

 16על הרשת של רמת השרון. הוא משדר על למה הוא משדר   הוא לא משדר    מר אבי גרובר:

 17 ככה. 

 18 לא משהו.  רמת השרון  האמת עדיף. הרשת של גב' דברת וייזר: 

 19 ני. עם השהתושבים לא ידברו האחד סגרו את האינטרנט כדי ש  י גרובר:  מר אב

אינטרנט יזר: גב' דברת וי אין.אין  נפל,  לא.  אין.  זהו  נדפק.  המחשב  ההסבר   .   20אז 

 21  הוא.

 22  חזרנו.   מר אבי גרובר:  

 23 תתחילי מהתחלה.   : לב-מר רמי בר

לחיסכ גב' דברת וייזר:  הוא  המההסבר  יחסית  ביחסון  בהסעות   24לעובדה    ועט 

 25ם כל העירייה ו קודעל פני השנה היא שאנחנ  שמוסדות החינוך היו סגורים

 26ת איך אמת היא חלוצת דרך וראשונה בהחלטה הזאו החליטה הייתה השלנ

הי או השני  שחזרו  לבתי הספר באחד מהסגרים   27לדים של החינוך המיוחד 

נ לא  המדינה  זכרוני,  למיטב  השלישי  דעתהאו  את  מפתיע    תנה  לא   28שזה 
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כמובןל מהחזרה.  שעולות  הבעיות  והן  מכלול  חצויות  שהן   1לא   הנחיות 

שלממ לא  והן  הספקות  בעצם  אנחנו  החינוך  ות.  ילדי  את  מיד   2חזרנו 

 3  המיוחד. 

 4 כשגדעון היה שר החינוך.   ר ירון גדות: מ

 5לכן אנחנו אם יפעת שאשא ביטון הייתה סמכות זה לא היה קורה. ו גב' דברת וייזר: 

וב מדי  מימנו  על  עצם   ₪ אלף  ושתיים  משישים  למעלה  מיוחד  ואן   6חינוך 

עשרים שיוצאיםיל  למאה  שלנו  שלהחוצה.    דים  המקומיים ולילדים   7נו 

 8קטנות כולל כמובן סייעות    וך שלנו בכיתותשמשולבים בתוך מערכת החינ

ומענה   מיטבי  פיתרון  לתת  באמת  כדי  בהסעות.  אותם  שמלוות   9צמודות 

 10 נוך המיוחד. י לילדי החימייד

 11 הסעה. פר לים שהנפח כמות הילדים ובנפח ...שונה כי הכל רוני בלקין: מר

בנוסף וייזר: גב' דברת  נכו  נכון.  עם  גם  אחרים  כללים  ממש  גם  היה  היה  זה   12ן, 

 13 אמרו שהיה צריך. בהתחלה 

 14ית אז זה יוצר את השינוי, אתה לא רואה את הקיטון כאילו שציפ עידן למדן:  עו"ד 

 15 לראות. 

וייזר: דברת  בתו  גב'  ניילון  נשים  שאולי  אמרה  להפריד. המדינה  כדי  האוטובוס   16  ך 

עוד  ק אבל  כדיפסולות.  להגיד  שחשוב  מספר    דבר  של  מענה  לתת   17באמת 

מקסימאלי בעצם  ימים  שאנחנו  הסעות  ,  לנו  יש  גם  שלנו,  ו'  ה'  שכבת   18פה 

 19 חינוך הרגיל בתוך הישוב, אני מזכירה לכם הסעות שהם בתוך הישוב של  

חלק אנחנו  הוצ  שלנו  אנחנו  הספר  בבתי  שלנו  ו'  מבתי  מילדי  אותם   20אנו 

שלה קריית  ם,הספר  ילדי  למדו  למשל  ואביבים  הוצאנו   יערים   21בעלומים. 

 22ין נשארו בבית כדי לאפשר למידה  כשהחטיבות עדי  דיללנו אותם לחטיבות

שעות   ארבע  במשך  בשבוע,  ימים  חמישה  של  מקסימאלית   23קפסולרית 

 24שאנחנו מוציאים ילדים מקרית יערים    אז בעצם זה אומרורה אחידה ובצ

 25כון. ס קילומטר ולכן החיסובן בתנאי של איקכמלעלומים הם כבר עומדים  

  26 

 27 שם לחסוך.בקיצור לא היה  מר ירון גדות: 

וייזר:גב'   במאור,    דברת  חסכון  לנו  שיש  לראות  אבל  יכולים  אנחנו  יותר.  נמוך   28היה 
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 1ם אנחנו כן רואים חסכון  ורה משמעותית. שניקיון, בצ  בחימום, בנושא של 

 2נדה מאוד ברורה  ו מתוך מטרה ואג'שוב איפה שאנחנו יכולנ  משמעותי אבל

 3  הזאת.   בתקופה

 4   חינוך.  אפשר להוציא ב תים לא היה"חל מר ירון גדות: 

 5 מה אתה מתמ העירייה.   : גב' בת שבע אלקובי

 6  ם לחלת?  אנשים עובריאתה עובד בשוק פרטי ש גב' דברת וייזר: 

 7 אני שואל.  ון גדות: מר יר

וייזר רגע, זה המשפט הבקודם כל אנ  ו לתתלא. המורים המשיכ  :גב' דברת   8א י מזכירה. 

 9 שלי. 

 10 ו פה דוגמא לחסכון במאור. במאור. עשו לנ על זה חסכון  גב' ענבל דדון:  

 11 כל פעם שהם עוברים שם על זה.   מר אבי גרובר:  

 12 אנחנו  : גב' דברת וייזר

 13 ר להרחיב את היועץ המשפטי. אפש ר צחי שריב: ד"

 14 ר. פטי זה המבקץ המשזה לא היוע בלום:  עו"ד מיכה

 15 ה רמז. זה הי עידן למדן:  עו"ד 

 16 והמסך יורד.   לי שהבמה נסגרהזה היה רמז א גב' דברת וייזר: 

 17 דברת מישהו יכול לסגור לך את המסך.  מר אבי גרובר:  

 18  לגבי החלת ששאלת.  ריד אותי מהבמה.ף אחד לא יולא. א גב' דברת וייזר: 

 19 ללי. מדבר כ  א רק בחינוך אניל מר ירון גדות: 

 20הנחיות  למד והגננות המשיכו ללמד בזום. יש פה  המורים המשיכו ל דברת וייזר:  גב'

 21 ורות. אנחנו  מאוד בר

 22 תים. זה לא.  "לגבי הוצאה של עובדי עירייה לחל  מר אבי גרובר:  

 23  התשובה.   זהו. זה זר: גב' דברת ויי

 24או כן    א חסכנואת לתקן ליבת התקציב הזשוב אני בודק את מנצל את יש רון גדות: מר י

 25זה זה , עוד נושא בהקשר ה2021ולאו דווקא ב  2020היינו אמורים לחסוך ב

ב יודע תחבורה  אני  מאות.  לארבע  מאות  משבע  ירד  שזה  ראיתי  אני   26שבת 

 27 שזה כמעט ולא עבד.  

 28  ת. חמש מאו  :  מר אבי גרובר
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 1 המתוכנן.   לא. משבע מאות אלף שזה היה בתקציב ות: מר ירון גד

 2  שנה שעברה?   ר:  מר אבי גרוב

 3 שעברה.   בשנה מר ירון גדות: 

 4  ב ששילמנו הרבה?  נו. מה אתה חוש..שנסע שילמ  מר אבי גרובר:  

 5 לדעתי לא היה כמעט כל השנה. תחבורה ציבורית.   מר ירון גדות: 

 6 עה לפני שבוע שזה חוזר.  ת מתל אביב הודיזא ת וייזר: גב' דבר

ח    מר אבי גרובר: הזה  הבא.  שבוע  על  ווזר  מדבר  נ2020א  אם  שילמנו.  שנסע  מה   7סע . 

 8  מאות.  בארבע מאות אז זה אומר שנסע בארבע 

 9  זה תשלום בפועל על נסיעות. זה לא תקציב   : לב-בר מר רמי

 10 חוזה   הוא הסכם אוזה תשלום בפועל איזה ש מר ירון גדות: 

 11   לא חייבו אותנו. א נסעאוטובוס נסע שילמנו, אוטובוס ל  רובר:  מר אבי ג

 12 דר. סעיף יותר מחצי זה לא...בס מר ירון גדות: 

 13היה גם זה ומשהו כזה אבל מה שנסע לפי זה  שתגברו אפילו.  היה תקופה    מר אבי גרובר:  

 14  קיבלנו חשבונית.  

 15נו הרבה. סעיף אחרון גם  ת נראה לי ששילמות ארבע מאובמקום שבע מא מר ירון גדות: 

 16 דיברתי עליו.  

 17  בעד נסיעות באוטובוסים.  תה לאא  ר אבי גרובר:  מ

 18קטן מידי. עוד סעיף   י שהחיסכון היהמה. אני בעד. אני רק אומר שנראה ל ת: מר ירון גדו

 19  , דיברתי עליו בישיבת התקציב. 2021או גם ב  2020שקשור לחוסר חיסכון ב

 20ות אהעיר וסגניו שעלה משני מיליון שלוש מ  על סעיף שכר ראשאני מסתכל  

מיליון   מאלשני  בארבע  ומשהו  ב  2021ות  לפי  2020וגם  נשאר   21זאת    הוא 

אות נשאר  הוא  נחשף,  לא  הוא  דיברנואומרת  סכום.  בישיבת   ו  זה   22על 

 23התקציב הקודמת שגם סגנים שדיברו פה יקטינו את השכר שלהם ונדמה  

 24ר על זה שאולי ראש העיר יעשה וגם דובשה אחוז  עשרים וחמי  לי בעשרים,

לא זה  או  ואת  סולידריות  ערר  במשהו  בוצע  לא  וזה  לא    2020כי  גם   25ואני 

ברואה   זה  לזה  2021את  אני מבקש התייחסות  נמאז  לא  פה  , קורצקי   26צא 

מחכה  וסגניו,  העיר  ראש  שכר  סעיף  שעברה,  בשנה  זה  על  דיבר  הוא   27אבל 

 28 בשכר.  לתשובה. הוא סגן 
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 1  ה לדבר? צלא מתכוון להתייחס לזה. מישהו עוד רו אני  בי גרובר:  מר א

 2 קלנר לא סגן בשכר.   : ון גדותמר יר

 3 מישהו עוד רוצה לדבר.    מר אבי גרובר:  

אני  מר דני לביא: אנסה.  שאני    אני  במסע  זה  את  אשזור  אני  קצר  זה  את  לעשות   4אנסה 

 5עוד  גם להוסיף אולי  ם שנאמרו. ועברתי אישית וגם אני אוכל להגיב לדברי

יותר פרטנית כ. ככמה דברים ברמה קצת  נכנסתי  כולנו  שאני   6לקדנציה  מו 

המבנה את  במתנה  קיבלנו  אז  שהוא    הזאת  ויצמן  בשדרות  הזה   7המדהים 

מילגלריה   בה  מחלקה  שהשקיעו  שני  ומצד  אחד  מצד  שנים,  במשך   8יונים 

ש ואלי  טוב  כך  כל  לא  במצב  תרבות  מחלקת  מנשנמצאת,  שהיה   9הל  גיא 

ונפטר והמחלקה הייתה במצב קשה.  המחלקה היה ח  10שבעצם היה  כך  ולה 

נימן   של  כל  מצב  קודם  מנסה  אני  למידה  בתהליך  את  גודים.   11להלביש 

בבג הזה  והמדהים  החדש  אהמבנה  הנכונים.  ואני דים  לגלריה.  מתכוון   12ני 

ולהביא   תוצרת  בבחירת  הנכון  הדבר  את  לעשות  הצלחנו  שהצלחנו.   13חושב 

הכי הרמה  לגלריה,    את  עובדיגבוהה  לא  שם  דברים  המון  המון,   14ם כשעוד 

זה בז ועדייחד עם מנאת אומרת  גלריה. עדיין התשתית לא סגורה   15ין הלת 

עדיי אין  במיטבה.  מתנהלת  לא  לילדיהגלריה  הדרכות  ועוד  ן  מספיק   16ם. 

מיתוגית   התדמיתית,  ברמה  אבל  לעשות,  רוצים  מאוד  שאנחנו   17פעילויות 

תו מיקמה הגלריה  שנה  במקום    ך  עצמה  בארץ,  את  אחרים   18ש...למקומות 

 19ני חושב שזאת הצלחה יפה מאוד  אחרים, וא, למוזיאונים  רותלגלריות אח

 20ין שני  ם, זאת אומרת אנושא אומנות מורכבים כי אין דברים זהישל העיר.  

ואנחנו  בחירות.  לעשות  צריכים  אנחנו  ולפעמים  אחד.  רק  יש   21פיקאסו 

 22שלו במקרה הזה אני ד ממוקד בתפקיד  הו שהוא מאוצריכים לבחור במיש

באוצ שבחרנו  וניוד  רת  חושב  מנהלת  מצוינת  למקומות של  זה  את   23הבאנו 

 24הגלריה נסגרה תה לנו שמות לרעה, ויצרה המון בעיות,  טובים. הקורונה עש

שיצרו  ל ברחובות  נפלאים  דברים  עשינו  תרבות  מחלקת  עם  זאת   25עומת 

חיובית ואנרגיה  רענון  מעאווירה  עם  שוב  ו,  אנשים,  מאוד  אם  ט  זה   26לתוך 

 27זה רוני, חסרים לנו  ת המושג הר, אני אוהב איצועל רצפת היאנחנו מדברים 

א  בכוח  חסרה  חזהמחלקה  שמניע  אדם  בכוח  מניע,  אדם  בכוח   28ון,  דם. 
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עשיי מאוד, שמגיע  שחסר  אומנות.  תחום  מנהל  זה  התפקידים  אחד   1ה. 

להיב התחיל  הזה  במנגנון  האלה  דרישוהמשבצות  עם  אגף  נות  ראש   2ות 

 3שקשורים קטים נוספים,  רויכל על כל הפרויקטים שיש, ויש הרבה פשיסת

המל כמו  קיימים  לא  ולמבנים  קיימים  קובי,  מבנים  בית  לאומנות,   4דרשה 

 5אר הישן והמון פרויקטים שדורשים כוח אדם.  אולוגי, בית דוהמוזיאון הגי

הזאת   התמונה  כל  על  שמסתכל  מי  אין  איננו.  המוןוהוא  עם   6עזרה    אני 

בי זה גם ביחד עם הנדסה. אניסינו  לנווט את   7עבודה ו עושים המון  נחנחד 

 8 ום הזה וממש חסר כוח אדם. בתח

 9ובגלל שצריך ראש  ות נגיד שצריך,השאלה היא האם צריך ראש תחום אומנ ין:מר רוני בלק

 10תחום אומנות אין מנהל מחלקת תרבות כבר שנה וחצי או יותר בגלל שהוא 

 11כלפי מעלה לשנות את זה לראש אגף.    א ומראש מוציאים, הפסיק לבוחלה

 12ני תקנים אחד שיהיה ראש תחום אומנות בר הזה בשי מחליף את הדייתה

 13לות את הדרג  ור לא בהכרח לעסטית ואחד ..זה קו הייצור. רצפת  הייצפל

 14 של המנהל אלא לתת לו את העובדים למטה שיעשו את העבודה. 

נוספים פרוי  מר דני לביא: מתעסקים  קטים  זה    שאנחנו  חסר,  אדם  כוח  עם  וגם   15איתם 

פסלים,  של  נושא   על שימור  ומבני    ואנחנו  פסלים  תאורת  של   16פרויקט 

המוןתערוכות   פשוט  ולביאליק.  ויצמן  לשדרות  שאנח  חוץ   17נו  פרויקטים 

בנושא של תרבות  אחת  רגל  על  זה  כוח אדם חסר.  עם   18מגלגלים במחלקה 

א  אדם.  וכוח  מקוופרויקטים  מאוד  אנחנו  ני  שבאמת  שאיפה  וה  לנו   19יש 

 20סוג של אולי רמת  יזה שהוא  רמת השרון לא  את  מאוד גדולה באמת להפוך 

תר כמרכז  שממותגת  אומנות  שרון  תרבות  אומנות  פריפריית  או   21בות 

וש טובה  רואה מתקדמת  ואני  אלינו.  אביב  מתל  אליה  להגיע   22שווה 

כמו הצבענו  פה  ביחד  פה  ואנחנו  נעשים  הנשהדברים  על  גם  של בן   23ושא 

ו מתקדם.  המדרשה  זה  לגם  גם  שקשור  נוסף  לו  עודבנושא  שאני   24בש  כובע 

נטע יצאה. אתואני ר ועדת סבלנות    וצה לציין את חברי הוועדה   25נושא של 

ה חברי  מיכאללשוויון,  הם  חזרה,   וועדה  נטע  הנה  ואנוכי.  זיו  נטע   26דורון, 

לקרא פעמים  כמה  התכנסה  הוועדה  פעמים  כמה  סוף  התכנסנו   27 2020ת 

וי דיברה  הושוחחה  אחרי  שמח,  מאוד  ואני  המלצות.  גם    מוןצרנו   28דיונים 
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 1 רון יצא. המנכל וראש העיר בעצם ליישם אותם. גם ינינו ועם בי

 2 שיצא. אני לא מבינה.   ב להגיד כל אחדלמה זה חשו גב' דברת וייזר: 

 3 ירון הוא חלק מהוועדה.    מר דני לביא:

 4 . איזה ועדה גב' דברת וייזר: 

 5 לנות ושוויון.  ועדה לסוב  ביא:מר דני ל

הוא  הואאה   גב' דברת וייזר:  לשם?  מ  חזר  יצא  עזב  לא  הוא  נכנס  כשמיכאל   6שם? 

 7 לא? 

 8 איפה אדון ירון.    לביא:מר דני 

 9 מה זה משנה.  מר גיא קלנר:

 10 הוא יצא רגע.   עידן למדן:  עו"ד 

 11צליחים לקבל  מיד אנחנו מאז אני רוצה פשוט להקריא כמה דברים. לא ת  מר דני לביא:

 12בית "לה להטבה בטח לקהיה הטונו את מה שאנחנו רוצים, אבל הבשורכול

 13בעיר בעזרת תקציב נחמד    ב"אנחנו מתחילים לייצר פעילות תרבות להטש

לתרבות, ח  שנכנס  וזה  ויפה.  ולגאווה  להטדש  תרבות  זה  למשל "מה   14ב. 

וע אחרים  לילדים  ילדים  בין  לילדים  הורים  בין  פעילויותפגישות   15 וד 

 16זה יהיה  גאה שו תחת גג שנקרא הבית הגאה או מועדון  שכאלה, והם יעש

 17כבר מצאו לנו    פי שאנחנו עובדים עליו המנכל וראש העירט מקום ספציפשו

 18 מקום. 

 19 ו מקום שאמרת. מה נפרד לא כמ גב' דברת וייזר: 

בעי  מר דני לביא: שפועלת  למשל  ניר  קבוצת  של  לפעילות  רק  נפרד  מקום  ואנחנו זה   20ר. 

 21ובנוסף פלאה התחילו לבדוק את זה. אז זאת בשורה נ מחלקת הנדסה כברב

יהיה איזה שהוא חצי תקן של מישלהפעיל את הכדי   אז   22הו שיהיה מקום 

ברורי מאוד  כלים  לו  שיש  לתורכז.  מענה  לתת  ולצעירים  ם   23שבים. 

הלהט בתחום  וכו',  בוועדה  "ולמבוגרים  והמלצה  בקשה  הייתה  גם  כן,   24ב. 

 25ב יעלה את התקן שלו מעל  "ס להט"עו  ס לגמרי ברווחה,ס שהוא עמו"שהעו

אחולחמישי צרם  אנחנו  לתשובהז.  אלה    יכים  אז  הרווחה.  משרד   26של 

ט מאוד  שנשלבשורות  אצבעות  נחזיק  ובוא  אחד  עוד  קורא  ובות.  קול   27ח 

בסך  שנר חברתי,  לשוויון  למשרד  קורא  שקול  חיוביים  סימנים  שיש   28אה 
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  ₪ אלף  חמישים  ממאתיים  מאוד  אותםשאני  שנקבל  כדי  קווה  גם  הם   .1 

עליו   שדיברנו  המבנה  את  טיפה  קודם. לשפץ  עם    אנחנו   2כרטיס  תקועים 

 3 ע תרחיב טיפה לעזור לנו עם הנושא.  ש אולי נט"המשפחה. פה יש לנו יועמ 

 4   ?מה זה קשור לתרבות ' דברת וייזר: גב

 5 זה לא שייך לתקציב אבל. זה לא שייך. אפשר    מר דני לביא:

 6 קציב. ה לא שייך לתלמרבה הצער ז :ןודד לבנע 'בג

 7 כן. למרבה הצער.    מר דני לביא:

 8  חלטת מועצה.זאת הייתה האבל  :ןודד לבנע 'בג

 9 ל הוועדה. סליחה.  לא. זאת הייתה המלצה ש   מר דני לביא:

 10   פתאום ממש לא. מה גב' דברת וייזר: 

זה  מר דני לביא: זהו  מועצה.  החלטת  הייתה  זאת  רגל    סליחה.  על  של  כך  המצב   11אחת 

 12אנחנו מטפלים בהם. אירועי תרבות וענייני  לקה הרצון לגדול. נכסים שהמח

 13 זהו. תודה.  ב. "הטל

 14ת? סליחה על הבורות. תחתיך מה זה תרבות ייעודית בטיולי מורש ייזר: גב' דברת ו

 15 ת.  באגף התרבו

 16   זה טיולים ברחבי הארץ    בר:  מר אבי גרו

 17 רי צדיקים.  קב : גב' בת שבע אלקובי

 18 אתם אומרים את זה. לא.  לא רק קברי צדיקים. למה  מר אבי גרובר:  

 19 רשת ישראל שמדובר במו חושב אני  מר דני לביא:

 20 ו בהרבה מקומות ממה שאני יודע. היו גם בראש הנקרה והי  מר אבי גרובר:  

ד וייזר:גב'  שאישרופע  ברת  מה  זה  לתרבות  קרן  זה  גם  לנוער.  ואירועים  של ילויות   21נו 

 22 קורונה. תרבות זה מה שאישרנו של ה נה. כל זה קרן ההקורו

מאתי  מר אבי גרובר:   אבל  היה.  חמזה  ₪  ים  אלף  הכנסנישים  לתוך  האלה,  אותם   23ו 

 24 התרבות הרגילה.  

 25. אני לא קולטת שאנחנו 2020תי אנחנו ב. אני מבחינ2020אני דילגתי על    וייזר:גב' דברת  

לנו שנה. כמ2021ב עוד שבועיים  ו שאני מתעק. בגלל שלקחו   26  45לחגוג  שת 

 27 חגגתי שנה שעברה. . אני לא 46ולא 

 28  ל הסביבה. יד משהו עוצה להגאני ר פרופ' נטע זיו: 
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 1 אני מודיע לכם. באחת עשרה הישיבה תיסגר.  :לב-ר רמי ברמ

 2  אחרת. אני מקווה שנסיים.  ת תקציב עובדת ישיב  מר אבי גרובר:  

בר רמי  תקציב  :לב-מר  א  ישיבת  עובדת  מלא  ישיבת  זה  נושא  חרת,  יהיה  אם  גם   3ועצה. 

יכעס חש שהציבור  הולך.  אני  עשרה  אחת  אחרי  א  וב  מבזבעלי.   4זים  נחנו 

 5  על דברים שאנחנו לא צריכים לדבר עליהם.הרבה זמן 

העניין  פרופ' נטע זיו:  על  דקות  ה  כמה  על  אתם  הסביבתי,  שאם  שלנו  הסביבתית   6יחידה 

מ היא  גם  בתקציב  לשקף  מסתכלים  התחילה  של  החשיבות   7נושא  את 

 8מות  לשקף את החשיבות של הנושא שסביבה וקיי  הסביבתי. היא מתחילה

בר העירגם  ברמה    מת  שהיא  נושא  כמו  הוא  הסביבתי  נושא   9הגלובלית. 

משתקפת  רוחבי לא  שלנו  הסביבתית  העשייה  בתקציב  ולכן  ורק   10של    אך 

אראה שהוא  מה  כל  ערן,  דוגמאות.  שלוש  הסביבה  זה   מחלקת  השקף   11  על 

 12נעשו גם במקומות אחרים   ו דווקא של מחלקת הסביבה.פעילות שהיא לא

 13תחום של תעש היא לא , פעילות שלנו ב'ארי וכודים והסולכל הנושא של הל

 14ום גלילות  קת הסביבה  מה שעשינו עם יוסי פרי בדרמתוקצבת על ידי מחל

 15 ה מאוד נקודות אחרות. והרב

 16  י.  ביטחון ומשפט  מר אבי גרובר:  

לי ב  : לב-בר  מר רמי י יש   17וסי פרי היום הייתה החלטה של בית  שורה בשבילך אגב בעניין 

 18הביטחון. קיבלתי תשובה    יד את זה באגף שלתי להגמסוכם שכח  המשפט.

 19 עכשיו. 

 20יטחון שאפו לקובי זה קרה  מטה. ומחלקת הבנכון. באמת פגשתי את קובי ל נטע זיו: פרופ' 

 21יש לנו עוד שני  ל המחלקה עצמה.  ל בפעילות שעכשיו. יחד עם זאת יש גידו

כל    תקנים, יש ורכזת פסולת.  גהנושא של פסולנו מתכננת סביבתית   22ם  לת 

כפי שאמרת גם משרפה,  מרכזי.  דגימה השנה.  לנו מאבקי  יש  יוסי  י   23תעש, 

 24, עבודה קהילתית ולראשונה תרי טבע עירוניפרי וגם סך פעילות לפיתוח א

 25ר להגיש בקשות  זמינים את הציבונה שאנחנו מהיו לנו תמיכות. פעם ראשו

וכ לקבל  אלה.  לתמיכות  מתחיל  הזה  הנושא  גם  את בסביבה  חושבת   26  אני 

 27   ח הראוי לו בתקציב.הנת

לתיק. : לב-מר רמי בר התייחסות  יש  בצומת אגב  להקים  שניסו  השריפות   28.לנושא 
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 1 שה. מור

 2 כן. היא התייחסה לזה.   רץ:מר ערן שו

 3  י.  סעיף תקציב כן. אין פרופ' נטע זיו: 

 4 צריך להתייחס לזה.   : לב-מר רמי בר

 5  זה ירד מהפרק.  כן. בינתיים רופ' נטע זיו: פ

 6 ירד.   עניין המשרפות : לב-מי ברמר ר

מח פרופ' נטע זיו:  חושבים  יש  כן.  המדינה.  של  הפסולת  מדיניות  בכל  אני  דש  אז   7ועדה 

תיש...בה רק  זו  שמגמה  מקווה  חושבת  אני  שאמרתי  כפי  יש  אחלט   8פרופו 

 9 ים. ברה של המזיקים של המכרסמ מות להדויקט תנשפר

 10 תושים והתחילו יתושים.  ם. מלא ילנו יש מלא יתושיאצ גב' דברת וייזר:

בפרו  מר אבי גרובר:   שיירשם  רוצה  שאין  אני  אמר  האופוזיציה  ראש  שיושב   11יתוש טוקול 

 12 אחד. 

 13אנחנו מדברים ושב שרגע כשאני יש לי התייחסויות בכמה רמות אבל אני ח גיא קלנר:מר 

זה  על על  להסתכל  צריך  מל  תקציב  אחד  במבט  גם  כל  בעיני  על   14מעלה 

 15ר בהן היום בכל מיני זוויות. ר בכמה וכמה נקודות שדובך והוא קשוהתהלי

תקצ עבודהבסוף  תוכנית  זה  תקציב  אקסל.  לא  זה  המספרים יב  בסוף   .  16 

והביטוי   מגרשים  במגוון  הרשות  של  פעולות  סדר  איך  מבטאים   17המוחשי 

 18פעולה    לא סגור עד הסוף על כלוציא אותם לפועל. גם אני  אנחנו הולכים לה

ש עליה  ופעולה,  אניסוכם  בסוף  עליה,  הוחלט  יותר   או  אורגן  מתוך   19חלק 

 20ן שאני מופקד  להביא את הביטוי שלי בעיקר בעולם התוכגדול, אני מנסה  

 21מבין  ם. אבל אני  ליו. אני כמובן מנסה תמיד להשפיע גם על עולמות נוספיע

מ אחד  ארבעשאני  של  הזאת  במסגרת  קואליציה,  תוך.  חברי  עשר   22ואני ה 

 23. זה קורה. אם יש פה  קצה קצהו כמו שאני רוצה  ול קורה על מבין שלא הכ

שמונ מאה  של  בה  הסתה  מאמין  שאני  למציאות  ביחס  מעלות  אל  ים   24אני 

 25יות  אם אני מבין שבסופו של דבר התקציב מבטא סדר עדיפוה.  אשאר דק

כמה  שמקיים   משותף  קואליציה  מכנה  בתוך  רחב  של  שיותר  פשוטה,   26לא 

 27שקורה יבורי התקציבי והפוליטי  התהליך הצ  ה אז אני מבין אתמקצה לקצ

הקובע   ולא  ממנו  חלק  ואני  גוף  בתוכו  בכל  כך  קורה  זה  בתוכו.   28היחידי 
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תציב כשמאשרים  על  ורי  נדבר  בוא  רוצה  ואני  אצלנו,  כך  קורה  זה   1קציב. 

בגדהמסג הזאת  אחד  רת  שכל  כדי  בתוכוול  שלו  התפקיד  את   2לפחות   יבין 

א תופס  אני  ויככה  שלי,  התפקיד  שעת  אבי  בצהריים,  ודע  בבוקר,  היום   3ד 

מסור אנחנו  כי  והבהרות  חידודים  ורוצים  ביקשנו  שלנו  לתפקיד  מאוד   4ים 

 5לת ההשפעה שלנו. לגבי מועד התקציב רוני, אני תוך גבולות יכולהשפיע, ב

 6להגיש  יותר לבין חודשיים שלושה  ציב מדויק כמה שרטר שבין תקחושב בב

 7 ת, נדמה לי שדווקא לקיחת לת התקציביותר, מבחינת היכואותו בדיוק רב י

 8העירייה לא עומדת מלכת, היא  הזמן הנוסף הזה במסגרת החוק, במסגרת  

מתפקדת י  לא  אפס,  אם בתקציב  עשרה  שתים  חלקי  שאחד  תקציב  פה   9ש 

 10בין לבין, אפשר לקחת את  שבברטר הזה של    עה, נשמע ליצריך תוך כדי תנו

לאסוףע האלה  חודשיים  ש  וד  כמובן  לנתונים.  יכול  סוף אתה  עד   11הגיד 

כ לא.  ושבדצמבר  משקל  שיווי  נקודת  זה  החיים  בסוף  ושביל י  הזהב.   12יל 

 13של השנה. נשמע לי סביר הגיוני  לושה הראשונים  הזהב עובר בחודשיים, ש

מני זה  אם  ואכן  וזהבהינתן  תוצאה  תוצ  ב  מניב  שנים כנראה  בכמה   14אה 

של   בנתונים  אחרונות  יותר  מסודרת.ועבדיוק  יותר  מסכים  ודה   15אבל    אני 

 16ר לאחור אז גם וגם, גם לדייק וגם להביא את זה יותשאפשר לעשות את זה  

 17ודה של גוף שסך הכול נוסע   סגרת תוכנית עבעדיף אבל בעיני לא דרמה במ

 18בחלל האוויר   משאיר פה אף אחדת עצמו ולא  על מסילה ידועה. ומדייק א

ש עד  בבתקופה  אנחנו  התקציב.  מדגישמאושר  ואני  כרג  יקשנו  זה   19ע,  את 

כ תוך  תוקן  אחד,  העסקים,נושא  נושא  וזה  בבוקר  היום  תנועה   20זה   די 

 21וכי, צחי נדמה לי גם עידן, רביד, אנהמקום גם להגיד שוועדת העסקים של  

ש באופן  אותה  מלווה  אבי  בה,  בשבועותחבר  ערן    וטף   22ועוד האחרונים, 

ער מהעירייה,  לטעצוותים  עבודה  עושה  רן,  לאן,  מאוד,  טובה   23חפה    מי 

 24  אבל אנחנו מנסים להזיז הרבה דברים גם   ות, עדיין במגבלות תקציבמטעוי

בתק גם  שלנו,  הפנימית  הרגולציה  בפעובתחום  גם  גם  ציבים,   25לות, 

יחידות העירייה, גם לקראת ה וגם  בסינרגטיות שבין   26באופן כללי. חג הזה 

המוןגם   יש  התרבות.  מחלקת  ועם    עם  שם  שקורים  ביקשנו  דברים   27זאת 

לסגוגם תקציב    שינתן היום  עד   28ר את העיקרון שלו של כסף שלא הצלחנו 



 04-8666313חברת איגמי,                                                                                                                                                     

 18.3.21שלא מן  המניין  מיום  מישיבת  מליאה     18ל מס' טיכפר

 

 76 

שינוע   כמובןאמיתי  שרונית  רמת  המסחרית  המערכת  לחוק    בתוך   1בכפוף 

 2עה של כסף  תקנות וביקשנו להוסיף את מאתיים חמישים אלף ₪ של התנול

כל  מ לזה  יש  לקומי  אני  ביטוי,  יכולות  כרטימיני  כרגע,  לזה  אכנס   3ס א 

 4להניע קנייה אך    קש בק שיכולים לצור כדי  ראי מקומי,מקומי כרטיס אש

 5יל היום יקר ברמת השרון. אנחנו במיינד הזה התחורק לא אך ורק אבל בע

שותפים    קמפיין כולם  משתפים  שכולם  במועצה  שלחנו  גדול.   6לדבר  מאוד 

א ל הזה,  נצליח  אם  של  נחנו  הקניות  מרבית  את  ברמת  הביא   7התושבים 

עש נעהשרון  טוב.  משהו  את  ינו  להם  ולאולה  לכיף  מעבר   8וירה  הפדיונות 

בקופ כסף  לראות  רוצים  אנשים  מאוד  בסוף  ואנחנו  חשוב.  מאוד  וזה   9ה 

ל הרוצים  בתהליך  שאלה המשיך  שהיא  איזה  לנו  היה  אותו.  לחזק   10זה 

 11  לשים לב ואני אומר את זה   קב, ביקשנו מאביביחד עם יע  בנושא הגמלאים

ולמצלמה לפרוטוקול  ב  פה  קיבלנו  בעיקרשאנחנו  אלה   קשות   12ממלינוב, 

את   בשנת    2020גמרו  איך  לב  לשים  טוב,  התקציביות    2021יותר   13ביכולות 

 14ה בהינתן החורים התקציביים שלא ם אותם ללא מענלא משאיריהקיימות, 

על שם.  עדיין  ביט  ,2021  2020  מסוכמים  להם  משאירים נותנים  ולא   15וי 

 16נפרדות   הל בעמותותו, אומנם הוא מתנאורגן לגמרי מהגוף שלנאותם. זה  

 17גוף אחר עירוני ורך ציבורי קריטי ומהותי לא פחות מכל  אבל הוא מקיים צ

ואנח בו  תומכים  לתת  שאנחנו  צריכים  להמשיך נו  הנפשי  השקט  את   18להם 

 19כסף הביתה    אף אחד לא לוקח  בם מתנדבים,לקיים את הפעילות שלהם. רו

 20וב לי  תם לבד וחשית, לא להשאיר אוינו חובה כלכלית ומוסרכמובן, ויש על

ביקשנ כי  יאמר  השזה  של  תנועה  כדי  תוך  ביטוי  לזה  שינתן  בכוח  ו   21שנה. 

התקצ בישיבת  אמרתי  אני  אנהאדם  שהכספים,  לרוני  יב  פה  מצטרף   22י 

אח מקצה  השני,  מהקצה  אחד  כל  עבולאבי,  נעשתה  טובה. ר,  הכנה   23ודת 

מקד ישיבות  במסגרת  בלתקציב  השתתפנו  רובנו  בחלקן,  ימות.   24רובם, 

 25את כל השאלות כפי שרצו. אני   תנה לכולם האפשרות לשאוללם, אבל ניבכו

הייתי התק  גם  את  פגשנו  לא  אנחנו  שיכולתי.  ונעשתה  בכמה  פה   26פה ציב 

לת שנכון  מסכים  אני  זמן,  הרבה  לאורך  מקדימה  כדעבודה  הבא   27י  הליך 

 28שיבה להודיע לאנשים אולי י  ושלם לעשות את זה מתוזמן,לעשות את זה מ
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 1האוויר לנהל את זה עם  ת ואז לכולם גם יהיה את  כמה ישיבו   בשבוע לאורך

 2צוין. בנושא  שלהם ועם העבודה שלהם ואז יהיה ממש מ  היומנים הפרטיים

וכו בין עשרים לעשרים   3אחד אני ח האדם העמדה שלי היא שבשנה הזאת 

גם בכסאמר זה  צריתי את  אני חושב שהיינו   4כים להקפיא את השכר  פים, 

 5ני חושב שבשנה  י, אני מתנצל זו דעתי, אנוי הארגונת התקנים ואת השיוא

 6יינו  אלף אנשים במשק שעוד אין להם עבודה, ההזו של עוד שמונה מאות  

לה אלמנטים יכולים  גם  בהם  שיש  אף  על  האלה  הדברים  כל  עם   7מתין 

 8נייה. אנחנו גוף מר בוא נמתין עם זה עוד שין אותם. אני אובים. אני מבטו

המוןציבור עלינו  יש  א  י.  אני  עיניים,  דוגמא,  מהווים  מבקש  נחנו   9הייתי 

 10ת העלאות התקנים האלה את שינויי השכר  לפגוש את השינויים האלה, א

 11  זה יכול   21  20ת האגפים האלה לא כרגע, לא בטווח שבין  האלה, את תוספו

לקרות   שהיה  האחרון  שאנח21ל  ברבעון  ובתקווה  בהנחה  יוצאים  ,   12נו 

הקור הישראמסיפור  והמשק  בכללותונה,  מלא  לי   מלא,  לתפקד  חוזר   13ו 

יורדת לשיעורים נורמאליים פה.  ו  14אז הייתי מרגיש את הביטחון האבטלה 

 15ובה עם זה שאני מבין שיש כמה מקומות שהם  ה בצורה יותר טלעשות את ז

ו לעשות  תפעוליים,  זה מהבחינה הצריך  עוד דאת  להגיד  רוצה  אני   16בר,  זו. 

כותרתית.   ברמה  אנזה  הפרקטית,  שלאברמה  חושב  מנהל    י  להיות   17חייב 

 18ם את זה חושב. אני חושב  י לעשות עבודה טובה. אני מצטער. אני גאגף כד

וכמה   כמה  ותרשו  שיש  שנה  דוגמאות  ציינו  אתמול  אישית  בנימה  רגע   19לי 

 20  ינו. בבית העלמין במורשה.אזכרה חלקנו הי  שגיא. הייתהלפטירתו של אלי  

מחלקה   ניהל  שגיא  הואלי  ומופלאה.  פעילקטנה  עשה  שהיא  א  תרבות   21ות 

 22ים מיוחדים ואירועי דינת ישראל במשך שנים רבות. עם פסטיבלאור לכל מ

 23לות העשרה וחגיגות אישים והניח את  תים פתוחים פעיאומנות מיוחדים וב

 24"ל הוא דוגמא נהדרת איך  שב שדווקא אלי זכו' ואני חוהיסודות לגלריה, ו

 25פה את אחת    ובדים הקיםמחלקה עם ארבעה ען אדם עם תקן של מנהל  ב

התרב לממחלקות  זרם  כי  ישראל  במדינת  מפוארות  הכי  הזרם  ות  בדם   26ו 

יצירתיות, עשייה,  של  מסירו  הנכון  לא  חדשנות,  אני  זה.  את  עשה  הוא   27ת, 

 28ים יכול להיות  אני חושב שלעית  אבל אגפים,    אומר שלא צריך לעשות מנהלי
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ש אגף  סליחה  מנהל  הטוסיק  על  מניישב  יהיה  שהוא  זהוזה  אגף,   1לא    הל 

 2וא בנוי  ות מופלאה. ויכול להיות מנהל מחלקה שהבהכרח יעשה את הפעיל

ל רוצה  והוא  הנכונים  פושמהחומרים  והוא  עולמות.  הצליח  ויהפוך   3ר 

 4של כל נגמר בהגדרה  לא בטוח שה  והמחלקה שלו תיראה לכל אבר. אז אני

 5ן את  י מאוד חשוב לצייבהקשר הזה ולכן היה ל  מנהל מחלקה ומנהל אגף. 

שפהזה.  הדבר   של  הצוותים  הדברים.  לגבי  בין  פה  להפריד  רוצה  אני   6ע. 

והניתר התפעולי  הצורך  בין  נפריד  בואו  הדרךאו  לבין  צריך    הולי   7שזה 

 8שקיימים עד  ק שהצוותים  להתבצע. צריך להוסיף את הצוותים כי אין ספ

עב  היום נותנים  עבודה.  מנותנים  ביקורת  הרבה  ויש  זה  ודה  על   9הציבור 

מלוכלכתשהע מ  יר  במועדים  ממנה,  מסוימים  בחלקים  באזורים   10סוימים, 

 11היה    לא יודע אם זה  זה דורש שדרוג. וטוב שעושים את זה אניואזור תוכן ה

אני מקבל את הנחת העבו ותפעול.  זה לשפע  יכוללפרק את   12יותר   דה שזה 

 13י ההערה  לה אני מקבל אותם. לגבבל התוספות של הצוותים האניהולית א

בווט  אם הצוותיםהשנייה ה  14סאפ עם התושבים. אני האלה צריכים להיות 

 15ז מתקשרים שאלה. כי אני לא רואה שמד מים נשבר א  לא יודע. האמת זו

מתקשלמנכ לג'קי.  מתקשרים  אז  בדשא  בעיה  יש  אם  או  שרונים   16רים  ל 

י איזה שהיאלמוקד  בזה  אני    ש  ולכן  הגיון  נפריד  מידה של  בואו  כן   17אומר 

שצבי החסר  השירות  און  לתת  שמשלימיריך  וטוב  לתושבים  את  תו   18ם 

לב ניתנים  הם  וטוב  האלה,  האלה  החוסרים  השירותים  הפעלת  דרך   19ין 

 20ודרת ואז עדיין התוצר שיצא מהעירייה הזאת  יות אחידה. ומסשצריכה לה

 21ב אבל בדרך אחידה. ואני חושלשים בהם, יעלה  ות שאנחנו חכלפי המקומ

 22שאנחנו צריכים  ולומר,  ם כן לבוא  הזה אני מוצא מקושזה נכון ולכן בקטע  

שלנו,לה והשירות  התפעול  בדרך  אחידים  עוצמה    יות  יותר  הרבה   23לתת 

שחסרים   תפעול במקומות  בדרך  הזה.    אבל  בהקשר  ומנוהלת   24אחידה 

 25ה צריכה  שא התמיכות הייתה שעברה בנוהחלטת המועצה שהתקבלה בשנ

 26חו  נכון, תסל  אגב אם אני זוכר  שר הזה. אני ניסיתי אזלהיות מקוימת בהק

 27ים בנוהל  לקי  2021כול לייצר הסכמה של דווקא את  לי אני כבר לא זוכר ה

 28לשנות את   2021י מתקן.  סליחה. אנ  2020או הפוך את    2022הקודם, ואת  
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 1 הנוהל. 

 2 קש והסכמנו.  שרביד אז ביזה מה  ד"ר צחי שריב:

 3י  הדבר הזה, אנ  סט היותר הרחב שלאגיד לכם מה הקונטק  נכון. אבל אני  גיא קלנר: מר

 4לא   יתה צריכה להיות מקוימת. אני חושב שזהחושב שהחלטת המועצה הי

 5ה האישית אני ועידן  גם עם אבי ברמ  בסדר שהיא לא קוימה. דיברתי על זה

 6ו לעודד. מומלץ אגב, תבואשים השבוע.  ואבי ישבנו ראינו משחק כדורסל נ

 7שזה  חות שלנו מזה  בענו את חוסר הנוצורה פתוחה וכנה, והודיברנו על זה ב

סכמת   לתוך  הוכנס  וחבללא  שצריך.  כמו  התקציב  יישום   8שכך    התקציב, 

 9נטי, את הסיפור של בקונטקסט הרלווקרה עם זאת אני רוצה לשים את זה  

צרי שנדרש  כפי  מועצה  החלטות  מראקיום  לדרוש  ומנכל ך  העירייה   10 ש 

 11מהווה קציב, תקציב הזה  אנחנו היום מאשרים תהעירייה ואנחנו מעצמנו.  

עוד  תקציביים שמהווים בסיס לסעיפים   לנו  יש  גם  הזה  ובמקרה   12פעילות. 

 13לו שכל הדבר  חן את המארג כור. זה ועדת התמיכות ולכן כשאני רגע בובאפ

סטופר עוד  לנו  יש  שבהינתן  חושב  אני  הת  הזה  ועדת  בהינתן  של   14מיכות, 

וש הזה  התקציב  את  גם  האאנחנו  הזה  התקציב  את  הזה  גם  הדבר  על   15ם 

מצביעים כש אנחנ  אנחנו  תקציב  של  מטריה  התקציב.  על  כל  את  מפילים   16ו 

באיז בעיני  לטובאז  כוללת  בראייה  נכונים  ובלמים  טובת ונים  העניין,   17  ת 

 18תר שזה אסור לנו יוהתושבים טובת העיר זה לא נכון, ועם זאת אני חושב ש

 19  טת מועצה.  ור יותר שזה יקרה. יש החליקרה. אס

 20 בהצבעה ההיא.    הפך כמו שהתהפכת..להת  גדות:  מר ירון

עצ לנר:מר גיא ק ממך  שקיבלתי  אחרונה  פעם  הרבה  תשמע.  לפני  היה  זה  אחוז  שני   21ה. 

 22  ן. תקשיב.  מאוד זמ

 23 הפך.  זה מה שאתה עכשיו עושה. כל פעם אתה מת ירון גדות:  מר

 24  פך. אתה מתה א קלנר:מר גי

 25 אתה. לא  מר ירון גדות: 

 26  גורם שולי מתסיס ונגטיבי. אתה  גיא קלנר:מר 

 27 נמנע..הצבעת  מר ירון גדות: 

 28 מה הוא מדבר.   שולי, מתסיס ונגטיבי. אין לו מושג על לא. לא. אתה גורם מר גיא קלנר:
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 1 אל תתייחס אליו.   מר יעקב קורצקי: 

 2 . אל תתייחס : עידן למדן עו"ד 

 3  אין לך רלוונטיות.  ת אבל מה לעשות. ושמנסה בכוח לצור רלוונטי מר גיא קלנר:

 4 ן.  אתה מתייחס לא לעניי ת: מר ירון גדו

 5  אפילו כאופוזיציה.   מר גיא קלנר:

 6   בגלל שהאמת כואבת לך. מר ירון גדות: 

 7ה שלא  ת הדיבור. מאתה אל תלמד אותי מה לעניין. אתה נכנס לי לתוך זכו מר גיא קלנר:

אצל בשעשיתי  שדיברת  אף  על  שך  של  עם  טף  שקשורה טויות  נקודה   8שום 

ואני מבקש ממך כ לי. אתה אדלאחותה   9ם לא רלוונטי, עם  רגע לא תפריע 

 10  שלך.  אג'נדה לא רלוונטית. אז תישאר בפינה  תוכן לא רלוונטי, עם

 11 סבבה.  גדות:  מר ירון

 12ה לא רלוונטיות. אתכוח לצור לעצמך  . אל תחפש בתודה. ואל תפריע לי גם מר גיא קלנר:

 13וניזים. בכל געד עכשיו. בכל מקום שאתה מגיע אתה יוצר אנטת זה  מבין א

 14  כנס אליה.  ועדה שאתה נ

 15 ין. יש תקציב נושא. אתה מתהפך.  תדבר לעני מר ירון גדות: 

 16  ביל אני מו א קלנר:מר גי

 17 ג'נדה.  ואתה מדבר על שני אחוז. איפה א מר ירון גדות: 

 18פעם כשאתה חושב שאתה רלוונטי באיזה    בכל, אני שם לב איך  ם לבאני ש גיא קלנר:מר 

 19מבין שלא. וגם פה אתה לא.  מקבל את המציאות לפנים    שהוא מקום אתה 

 20ותמשיך להיות  יס ותמשיך לחפש קרדיט, ותמשיך להכפיש  ותמשיך להתס

 21חדר  פעילות של הגטיבי. זה לא יעזור לך. אתה שולי, אתה הערת שוליים לנ

תמ ואתה  יודע.  שיך  הזה  לא  אליך  להבלהיות.  מתייחס  לא  אני  ממך   22דיל 

משהו בעיני  אתה  האוזן.  אישית.  ליד  פה  לי  שנכנסת   שעובר  מכיוון   23אבל 

לעניין אבל  לתוך הדברים, אז א לא  לך. אתה דיברת  עונה  לכבד  ני   24בחרתי 

את  אות לעשות  בוחר  אתה  מדבר  וכשאני  לדבריך  נכנסתי  ולא  אני  ך   25זה. 

מס  אדם אני  ואתכל  ענייני.  הכלל,  טובת  מה ני  על  לעיקר.  טפל  בין   26מאזן 

 27קשר הזה. תלמד. ז אני מנסה ללמד אותך בהשאין לך מושג איך לעשות. א

המו החלטת  של  בהקשר  ההיא.  זה  כפי עצה  הוא  הנושא  התברים   28לגבי 
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העיר  פה,  מאוד    שנאמר  באופן  עלה,  שלה  התברים  היקף  השרון   1רמת 

 2מבורך   דברות מיליונים שזה  למא  עשרות מיליונים  מאזורים של  משמעותי

 3ת  יתוח מידתי, לא הכול חזובהינתן הפיתוח כמובן עמדותיי ידועות לגבי פ

 4יכים שדווקא צריך בעיני בעיר כמו  בנייה ונדלן ושכונות חדשות. אלה תהל

 5נו, יש לי על זה הרבה דיונים גם בוועדת המשנה עם  , בקרקע כמו שלשלנו

 6דולים של העיר הג  ל או אחד האתגריםגדו  בעיני האתגר הכיתי לוועדה.  עמי

 7אורטית האלה באופן מידתי כי תי רמת השרון, זה איך לנהל את התהליכים

 8  ותנו פה לשמיים. אנחנו רוצים לשמור על כוחות השוק היו צריכים להעיף א

אוויר עם  דיור  עיר.  יחידות  כמות  עם  מסוים,  בניה  היקף  עם  מסוימת,   9ה 

 10זורים החומים  הא  שקשור לתחומים שלמה    דאי ובוודאי בכלמסוימת, בוו

 11נתונים.    רנו בהינתן זה שברובם דישלנו שמהווים אתגר עוד יותר גדול עבו

ב אותם  לשנות  יכולת  לנו  דרמטי.  ואין  הזמן  אופן  כל  צריכים   12ואנחנו 

מגורילה בין  שירותי סתכל  ילדים,  גני  ספר,  בתי  חומים,  אזורים  ובין   13ם 

שירותירו השלישי,  וחה,  לגיל  בשטחים  אין  ם  עודף  אנחנו חומלנו  ולכן   14ים 

 15ר הישנה  וץ לעיר בדגש על תוך העיבנושא של פיתוח בנייה בתוך העיר ומח

מידת מאוד  להיות  צריכים  עם  אנחנו  גם  הכנסות  מניב  הדבר  עם  גם   16יים 

היטלים  הדב מניב  ולכן  ר  נרוויח  מאשר  יותר  נפסיד  אנחנו  בסוף   17ואגרות, 

הייתבאז הזה  הברור  על  רגל  שם  אי  והסוגקס  שצריך.   18האחרונה יה  יפה 

התב של  זה  "בהקשר  שלנו,  גדול  הכי  שהאתגר  קופת  ר,  את  יש   19וואנס 

נכונים.ר,  "התב עדיפויות  לנהל אותה בסדרי  כסף   איך  להוציא רק   20כמובן 

 21איך אחרי שגם יודעים מה הכסף שיש,    שאלה בכלל. אבלשיש. על זה אין  

אות מנהלים  בתחואיך  נכון  איך  ו  שונים,  על   התנובהמים  מתפזרת   22הזאת 

חדשית ציבור  מבני  ועד  מרווחה  חינוך,  ועד  מספורט  וצריך  חומים  וכו'.   23ם 

 24תנועה, בתוך תהליך   לראות איך אנחנו מנהלים את זה תוך כדיבקטע הזה  

וראוי שהדברי יתקבלו בחשקוף  לא  זה  ם  ככל שיהיה, אם   25דר אחד, חשוב 

לשכ אצל  או  העיר  בהנדסה,  ראש  מית  מאות  שלוש  ₪אם  או   ליון   26פלוס 

מקבלעמינוס,   שלנו  החיים  תחומי  כל  דבר  של  בסופו  איך  השולחן   27ים  ל 

שלוש   אותם  מתוך  הרבה  מענה  שמקבלים  כאלה  יש  ולא  מש"ח,   28מאות 
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לדב לב  שם  היית  אם  מעט.  שמקבלים  קוכאלה  כחבר  שלי   1ואליציה רים 

הם עושה  שאני  ומה  אומר  שאני  שמה  מבין  אמת,    היית  תמיד  תמיד   2הם 

ה ליטו  עניין,לטובת  עם  תמיד  ביקורת   ףהם  עם  שצריך  ואיפה  אחד   3מצד 

 4  את. תודה. לך שתוכל לעבוד בדרך הז מצד שנייה. אני מאחל

תכלית : לב-מר רמי בר בשאהיה  העירייה  של  הביטחון  אגף  ותמציתי.  זאת י   5נה 

את   בנוסף מתח  קורונה  לשנת  ובנוסף  לקצה,  מקצה  שלו   6האיברים 

ודווקא אנירועי חפקדו אותנו ולאילשיטפונות ש  7רוצה להגיד משהו    ירום, 

 8תקציב    ים, מאשרים תקציב מכינים לרוני אפרופו העניין שהוא אמר שגומר

 9הארגונים שאנחנו באנו שגם שנת העבודה עד סוף השנה, אני מכיר את זה מ

יכ התקציבים  אני  עם  אם  אחורה,  ושלושה  חודשיים  גם  להיות  היו   10ולים 

נכון  ז לכל  ואוכר  פה  מדבר  התיהחבריםני  מחזיקי  לכל  נדרשנו  ק,   11ים, 

 12וד  פה אנחנו מייעלים. אני עבכנסים האלה לראות איפה אנחנו חוסכים ואי

איפ על  מדבר  תיק  מחזיק  אף  שמעתי  הוא  לא  ואיפה  לחסוך  יכול  הוא   13ה 

להתי להשיכול  בשביל  שחסרים יעל.  אומרת  שנטע  כספים  אותם  את   14איר 

 15לשמש    הן הזה אני גם רוצובעניישהן עירוניות.    ניע אג'נדות לה. בשביל לה

ובישיבות  למרות מה שאמרתי לכם שעברנו כאן שנה קשדוגמא.    16ה מאוד, 

 17ידענו איפה אנחנו יכולים   ם אבי, ישבנו עם אבי לא פעם, אנחנו גםשלנו ע

אני   לכלחסוך.  להודיע  של יכול  הביטחון  אגף  הביטחון,  שמחלקת   18ם 

זה לא מ טועה קחלקה חסכה אהעירייה  לא  אני   19בעה תקנים של ובי ארם 

 20 אדם.  כוח

 21  החזרנו ארבעה תקנים.   מר קובי אלפסי: 

תק : לב-בר מר רמי ארבעה  אם  החזרנו  הזה  שבכסף  חושב  ואני  לעירייה.   22היה  נים 

 23אליים רחבים שהם רוניים מוניציפאפשר לתעל אותו לטובת דברים הם עי

 24 .  משייכים את כל התיקים של כולם ביחד

למה וייזר:  גב' דברת לידיהחינ  אבל  בא  כן  זה  של  ב  וך  שלנו  תקנים  זה   25יטוי. 

 26  השומרים שקיצצו בשערים. 

 27שעשינו, כי   ה. אני לא מדבר רק על החיסכון בשומריםדוברת שניי : לב-ר רמי ברמ

 28ביחד עם אגף החינוך אנחנו    ו ועשינו את זהאת הכסף של השומרים שחסכנ
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 1 אחרים.  ספים א קנינו אותם מכאופנועים שלסגרנו שערים והוספנו פה  

 2  ר.  "זה משהו אחר זה תב ייזר: ו גב' דברת

 3תקציב, למרות שדיברנו על זה הגשמים לא ראיתי את זה באפרופו   : לב-מר רמי בר

 4סוג של  וד שני רכבים בחון, אפרופו חלוקת אופנועים, ביקשנו ע באגף הביט

הק את  גרירה  וו  עם  לגרור  יכולים  שיהיו  מלטנדר  של  צריך רונות  אם   5ח 

לגראותם   גאו  ושיור  באירועי רוו  הינרטורים  לטפל  יכולת  עם   6סטילים 

ובזה אני אסיים.    אן אירועי חירום. ואחרוןחירום שקורים כ  7אחרון חביב 

 8תקופה  גה. למרות כל הזה לפתוח אבל נטע גנבה לי קצת את ההצ  םערציתי  

את   סופית  לפתור  הצליח  הביטחון  אגף  באמת  שנקרשעברנו   9את  הסוגיה 

 10ובאמת אני רוצה בהזדמנות הזאת    פט החלטה של בית מש  עם  יוסי פרי, זה 

 11 על העבודה שהוא עשה   להודות לאגף הביטחון

 12  שיצלמו גם את האיש את ראש האגף שלך.   : ןדמל ןדיע ד"וע

לציין : לב-מר רמי בר רוצה  קובי באמת    אני בהחלט  עם  את  פעולה   13עבדנו בשיתוף 

 14כאן.  ומתיחות שהייתה   רונה. עם כל מתחבתקופת הקו  כל מחזיקי התיקים

ועשה את העבודה  ה   לא תמיד הוא רגוע, אבל בהחלט הפגין מקצועיות   15יה 

 16 הזה תודה רבה.    שלו לעילא ולעילא בעניין

 17  העיר באמת אני  ושב שגם מגיעה פה באמת מילה טובה לראשאני ח מר קובי אלפסי: 

 18 אומר את זה לא בגלל שזה. 

 19 שאני חנפן.   לא בגלל זר: גב' דברת ויי

 20  להגיד.  ייב. אמת שלא. אני חלא קובי אלפסי:  מר

 21ת מועצה. אומר את זה כמעט בכל ישיבקובי אני מסכים איתך אני   : לב-מר רמי בר

 22גיד  לענייני ביטחון לעשות אני לא רוצה לה  אבי בהחלט נתן לי את הקרדיט

כל  את  בתחום,    כמעט  שלי  הידע  בגלל  אבל  רוצה  שאני  פרגן מה  די   23  אבי 

 24ואני אומר את    אבייות אמרתי את זה  ולא מעט הזדמנו  ועשה את העבודה

לע צריך  אומץ.  גם  הפגנת  פעם.  עוד  לפעמים  זה  באומץ.  דברים   25שות 

 26ים לשמוע אותם ועשינו את  מתקבלות החלטות שהם לא אנשים לא אוהב

אמרת יפה,  שה  זה  קודם  זה  מזכיר  את  אני  בארץ,  ירוקה  הכי  העיר   27יינו 

 28ה  ו פגם לתושבים, שמרנעושה, אני מדבר  י עושה מה שגיא  שבים ופה אנלתו
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ירוק   שנה  רצף  כמעט  נשקנעל  ירוק  שנה  רצף  על  לקו כמעט  אחת  פעם   1ו 

ואז מלמט  האדום,  האדום  את  גירדנו  כן,  כן,  התושבים  כתום,  ולזכות   2ה 

 3 תודה.   עבודה טובה אז ולזכות ..העיר עשינו

 4 דיף שאני. מעידן. אז עאני יותר זריזה  גב' דברת וייזר: 

 5 יזה ויעילה.  זר עידן למדן:   עו"ד

 6 תודה רמי.    גרובר:   אבימר 

 7 ם יעילה.  גם זריזה וג גב' דברת וייזר: 

 8 רמי תודה.    מר אבי גרובר:  

רמי גב' דברת וייזר:  כמה  מה  רק  הבאתי  אני  מצביע.  לא  הוא  ממש    הלך.   9דברים 

 10ך באמצע אבל  י לעצור אותים שאני רוצה להגיד, אחד, לגבי לא רציתקצר

שאתה    אני למה  מחדמצטרפת  גם  ואני  רק   דתאומר  לא  זה   11ומוסיפה 

 12יש שם.  א עם כל הסוגיה המשפטית שרלוונטי באמת לאחור שיש להם כן ל

מל שבית  בחשבון  לקחת  צריך  על  אלא  מדברים  הזמן  כל  אנחנו  כגוף   13ינוב 

הספורט,  אג חועודת  של  שירותים  שנותנים  כגופים  מגוונים  בלתי  ל   14ינוך 

שפ וחוגים  כורמאלי  מאוד  מחיר  של  שילמו  בנושא  גם  מול  הכבד.   15נסות 

א לחלת.  עובדים  הוצאת  של  בנושא  וגם  את  הוצאות  לשכוח  צריך   16בל 

מההשפעה   בית  על  גם  הזאת  והתקופה  הקורונה  שהוא של  שבאיזה   17לינוב 

 18לגופים האלה שציינתי בהתחלה כי    גים באופן דומהמקום הוא ספק של חו

ה כמבעצם  גבו  לא  וזה  ם  השנה  כל  שהייתה  עט  הרבה באוכלוסיה   19הכי 

 20הילדים  כי הרבה שמרנו עליה הרבה יותר מהילדים אפילו כי את  והבסיכון  

 21י הפעילות  ולכן האוכלוסייה הזאת בעצם לא את דמ  החזרנו הרבה קודם,

דיברנו   לגירעון  ונקלעה  לשלה  נקלעה  זה.  את  על  לתת  וצריך  כלכלי   22קושי 

 23קציב של  שבון עכשיו לגבי תמקדמות כבר על חותנים באמת  הדעת גם איך נ

לציין ממהחינוך,   לי  חשוב  למעלה  ממש  בשורה  מילים  כמה  רק   24ש 

בשנת  לפרו שאנחנו  לאחרים,   2020טוקול,  וגם  אליך  מתייחס  זה   25בפועל 

 26ישים וחמש ל הוצאנו מאה שחנו בעצם ביצענו תשעה מש"ח פחות, בפועאנ

 27שמונה. יש    עים וארבע נקודהב של מאה שבנקודה שש מיליון אל מול תקצי

 28של תשעה מש"ח, שנחסכו עקב באמת הקורונה  ,  חיסכון, אי ביצועפה לא  
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 1צם שהדבר הזה קרה לכשעצמו,  להגיד שזה מדהים לראות בעואני חייבת  

מבלי של  לבד,  התכנסות  שהיא  איזה  פה  שהייתה  מועצה   בעצם   2החלטת 

 3מדברים ותיכף  כשיו באים וזאת או אחרת, זאת אומרת שלא פה, כמו שעכ

 4שלושה מש"ח למגוונים וועדת   תםה של שריון של אוי אתייחס לנושא הזאנ

מסמני אנחנו  שפה  סעיפהספורט  איזה  תקציבים  איזה  איזה ם  תחת   5ים 

 6תכנס,  לא היה צריך בכלל להינו,  ייקוזזו וישורשהם תקציבים פה יסומנו ו

דיברנ זהלא  על  וזה מראה  .ו  אין    זה קרה כמובן מאליו  איזה  שבעצם   7פה 

בז לשהיא  אלא  מיותרת,  שאפילובזנות  מבלי  שמישהו    היפך  או   8מצפים 

שהתקו פשוטים  לא  האתגרים  כל  עם  למערכת ציפה  העמידה  הזאת   9פה 

יודעים שמערכת הבריאות והח  10מערכת החינוך בעצם היו בחוד  ינוך וכולנו 

 11ם שעם ושילמו מחיר כבד. אז אנחנו בעצם רואיתקופת הקורונה  החנית של  

הא נתנו  כל  שכן  המעתגרים  וכל  הזאת  אקסטרבתקופה  של  גם   12  ה טפת, 

 13גייסנו בשנה   שעות ושל מאות אלפי שקלים ומאות תומכי הוראה שאנחנו

 14למידה בקפסולות  פשר את הדילולים של הקפסולות ולאפשר  הזאת כדי לא

והצוותיולשמור על הבריאות של   וכל הנושא הזה של ההסעות  הילדים   15ם. 

 16דה הקמנו  מת עשינו במרכז הלמיטרות וכל מה שבאמיוחד, אקס  של חינוך

יח ופ  דהשנה  הלימודי  החוסר  לכל  מענה  לתת  באמת  כדי  מגוונים   17ער עם 

חיפדגוגי שהילדים שלנו ס פה  יש  עדיין  ומעלה.  ו'   18סכון בפועל  פגו, מכיתה 

 19אני רק    2021בי תקציב של  באמת שאפו. ולגשל תשעה מש"ח ועל זה מגיע  

שלוש   שאמרמחדדת  בווענקודות  גם  אותם  חשוב  תי  אבל  הכספים   20לי  דת 

 21  כי אני לא יודעת אם ועדת הכספים בפרוטוקול כן מפורסם   שזה יאמר כאן.

שלוש אחד,  מפורסם.  לא  זה או  בשליטתנו,  נמצאים  לא  שהם  סעיפים   22 ה 

שירד   ושכר  שומרים  תאורה  מים  של  חשנושא  זה  להגיד.  בתיכונים  לי   23וב 

מוכתבים שהם  סעיפים  על    שזה  לאמלמעלה  הגזברות.  שקרה   ידי   24משהו 

אי אואצלנו  שינוי  שהוא  או    זה  בבית  עכשיו  שיושב  מי  ישמע  שלא   25קיזוז, 

 26ים או מקצצים שעות של מורים  רים, שיחשבו שאנחנו מורידיו"ר עם ההו

 27ם. ממש מתוכנן בשומרי  או שאנחנו עושים עוד איזה שהוא קיצוץ  בתיכונים

א מקבלים  שאנחנו  דברים  זה  בלאנקו  לא.  שהותם  כמספר   28וא  מלמעלה 
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ו מהגזברות  ומהמוכתב  תחזוקה  נוספת במחלקת  הערה  ועוד   1יטחון. 

שאנחנו   הסכום  לגבי  ולאגודת  ואחרונה,  למגוונים  אם תקצבנו   2הספורט 

 3מה תקציבית שבגלל שבעצם ממחלקת שפע ולכשיקרה אם הם יצטרכו השל

נוטתר וחינוך  מחלקת  בות  על  בדגש  בנטל,  אולי  ייטלו  כאיללים   4ו החינוך 

 5בוועדת הכספים    כי גבוה אז אמרתיבגלל שהתקציב שלה ה  מבחינה יחסית,

פרו   יהיה  החלוקה  של  שהמנגנון  לא  והסכמנו  זה  תשבו.  ושאתם   6ראטה 

יי לא  שאנחנו  ככה  החלטה  שהיא  איזה  אלא  היה  אחריה.  לעקוב   7כולים 

 8וני  נו על שני תאריכים אם אני לא טועה, יאכן יקרה ודיברשאם המצב הזה  

 9וך  נמחלקת התרבות, חילקות הרלוונטיות של  . בהם מנהלי המחוספטמבר

ויראו   ישבו  המנכל  ערן  וכמובן  הגזבר  עם  יחד  הנתונים  ושפע,  את   10באמת 

 11הוא יתבצע בצורה של טו שאכן נדרש לעשות איזה שהוא קיצוץ  ואם יחלי

 12 פרו רטה. זהו.  

הגמלאים  אבי גרובר:   מר של  בנושא  קצרה.  ממש  הוסהתייחסות  אנחנו  סעיף  .  פה   13פנו 

 14עם צעירים.  חלה עשינו  ת העיר זה כמו שבה  א נמצא תחת לשכת ראששהו

ו העיר.  ראש  תחת  ישב  זה  יבהתחלה  ככה  נהיה  אז  התפתח   15צא  כשזה 

 16ודות של שלוש מאות שבעים אלף מלשכת ראש העיר שיש שם סעיף של פק

 17ו לשים  שהוא לא צבוע ומומש הוא זה כסף שרצינאין לי זה כסף  ₪. כרגע  

וזה בדיוק    ת פעילויות לגיללטוב  18לנו ככל    ראחד הדברים שיאפשהשלישי. 

 19אפשר לקחת אותו נוכל  שבית מלינוב באמת נרצה לתת את אותם דברים,  

כאילולהשת את  נעשה  לא  אמנם  הזה.  בסעיף  בית   מש  של  ישר   20פעולות 

א נראה  אבל  נעשה  מלינוב  אנחנו  כי יך  החוק  של  בהנחיות  בצורה  זה   21את 

עמותה  כאיל הם  עירייה.  ו  פעוואנחנו  נבצע  לראות  אותם  צריך  את   22לות 

אותםופעול לשים  אנחנו  נדאג  אותם  לעשות  יוכלו  לא  שהם  ככל   23ולתת    ת 

אנשים.   לטובת  היאותם  שעברה  שנה  שלהם  התמיכה  להגיד   24יתה צריך 

הזה הסכום  אז  שמונים,  מאתיים  מכל    סביב  יותר  שהם הוא   25התמיכה 

 26שיש רזרבה יפה . הסכום הזה כך  בית מלינוב  קיבלו, מקבלים בשנה רגילה

 27לישי, גם חשוב להגיד, אומנם לאה אורן עזבה וזה  שפעילויות לגיל ה  לטובת

הרהזדמנ אחרי  תודה  לה  להגיד  העירונית  ות  במערכת  שנים  מאוד   28בה 



 04-8666313חברת איגמי,                                                                                                                                                     

 18.3.21שלא מן  המניין  מיום  מישיבת  מליאה     18ל מס' טיכפר

 

 87 

 1היא ם כאילו אחרי שאמת זה יפה לראות את התגובות של האנשיעשתה ב

 2ן היה  ה בעשייה, אבל כמשמעותית פ   פרשה כדי להבין עד כמה היה הייתה

 3ית ותעזור לנו כי זה לא הפעילות של  אמישהי שתהיה אחר  לי חשוב שתהיה

היא   השלישי  אפילו  הגיל  כמעט.  התחומים  מתכננים  בכל  איך   4בהנדסה 

בתכנון ואיך  בכל    רחוב  כמעט  האלה  הדברים  וכל  השכונה   5מקום  של 

את זה  פוגשים  ולכן  מישהו  להיות  וצריך  הזה  בלשכת  הדבר   6ראש    נמצא 

 7וד פעם לא בדיוק  עווים שבאמת יפתח  אבל בהמשך אנחנו מק  העיר כרגע,

יכ לא  עובדים  שלושה  שתיים,  כי  תהימינהל  אבל  מינהל  להיות   8ה  ולים 

 9אמרנו את זה קודם, זה  לי להגיד ולא  יועצת לגיל השלישי. עוד דבר שחשוב  

 10קציב מופיע  י, שעבר ככה מתחת. יש לנו פה בתוך התהו מאוד משמעות מש

לטובת    ₪ לרממיליון  אסטרטגית  משהתוכנית  וזה  השרון.  פה    ות   11שכולנו 

מחזי הזה.  הדבר  לתוך  להתגייס  נצטרך  ואנחנו  כולנו  האסטרטגיה  תיק   12ק 

 13הצומת הזאת הולכת להיות פה  אנחנו עומדים באיזה שהוא צומת,    אמת  ב

 14וח נו עומדים בצומת הזה צומת מרכזית פיתמשמעותית. אנח  בנייה מאוד

 15ים  יברים מאוד משמעותתעסוקה באמת יש פה דת חדשות, אזורי  של שכונו

האיר לתוך  נתגלגל  רק  לא  שאנחנו  חושב  ואני  אלא שקורים.  האלה,   16ועים 

נעשה להו  באמת  רוצים  אנחנו  לאן  חשיבה  של  אני  עבודה  העיר.  את   17ביל 

ב   תהליך כזה מאוד יודע שתל אביב עשתה   גם    2017מרשים   18אם היה להם 

אותוה  2005ב עדכנו  ב ם  הי  2017ו  שהשלהם  גדול  מאוד  אתגר  להם  ה   19יה 

 20שיהיה  וגות צעירים כאילו לא יוכלו לבוא לגור בעיר והם רצו  זפחד שמלא  

 21ה עבודת מטה שבו ועשו עבודה. אנחנו נצטרך להקים פאת הגוון הזה. אז י

 22משהו מאוד יפה אבל יש פה   וצים לעשות. זהומה התחומים שבהם אנחנו ר

ל  ₪ תוכניתמיליון  הזאת  טובת  מילהאסטרטגית  להיות  אמור  זה   .  ₪  23יון 

 24ה ום עוד מיליון ₪ שנה הבאה ואני מקווה שנדע לייצר איזמהשנה ומקסי

ר מקיף,  מאוד  מסמך  עצמנו.שהוא  את  לכוון  לנו  יעזור  שככה   25ובתוך    ציני 

 26חינת שאלות, לשאול אצלנו הרבה מב  התהליך הזה העבודה הזאת מייצרת

 27וא כן לדעתי זה משהו שהאנחנו רוצים ול  רוצים. איך  את עצמנו מה אנחנו

 28הוא גם כן קורה בתוך התקציב הזה וכולנו נצטרך להיות  ומאוד משמעותי  
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 1ו גם  שהו כולנו נהיה שותפים בו ובאמת אנחנחלק ממנו, זאת אומרת זה מ

 2ככה תהליך של שיתוף  תפים בו. נעשה  אנחנו נזמין את התושבים להיות שו

הזה. רואנשאל את הא  ציבור במקום  איך הם  העיר, מה הם נשים   3ים את 

 4י זה תהליך שיכול להיות מדהים. מהבחינה הזאת וזה תוצים מהעיר, ולדער

 5 לה קודם אבל זה לדעתי חשוב. יע פה ולא אמרנו על זה מימופ

או ידן למדן: ע עו"ד  בעניין  כל  קודם  אפתח  התחיל  אני  גיא  אני מנם  אבל   6בכללי 

 7ריון התקציב. אני  ונים ובהחלטה לשי אפתח במגואפתח דווקא בפרטני ואנ

 8שנת הקורונה יותר מתמיד מגוונים הוכיחו את   2020שב שבמהלך שנת  חו

בלת  החשיבות החינוך  ואת  וכל  הקהילתית  ההתנדבות  של  פורמאלי   9י 

שא גםהדברים  זה  ובזכות  בקהילה  בהם  מתעסקים  ידענ  נחנו  זה   10ו  בזכות 

רמת   ותושבות  לתושבי  הפתרון  את  מהרבהלתת  בחינות.    השרון   11מאוד 

על כך שבאמתוועדת הכספים אני דיב  12סיימנו את השנה סיימנו את    ברתי 

ש מיזם  עם  יחד  הקורונה  העשנת  ראש  ועם  החינוך,  אגף  ועם  ל   13ירייה 

מועדון   את  ופתחנו  במיוחד מגוונים  תודה  לומר  השרון,  ברמת   14הנוער 

 15אנשים  כרגע בפני הולתם להתייצב ואני חוזר על זה גם פה  וועדה כי לא יכל

 16 זה חשוב להבין.  שצופים כי

 17 ה להזמנה להגיע לאירוע. כמח  אבי גרובר:   מר

פסח.   עידן למדן:  עו"ד  אחכה  מתחילים  כבר  אנחנו  בכפוף בפסח  הפעילויות   18ת 

 19כולל קבוצת  תגיעו גם להזמנה תהיה לשניכם כשותפים  להנחיות הקורונה,  

 20 ר. אני חושב שזה י אצלנו בעיבי שפועלת כבר קרוב לשנה וחצ"ער הלהטהנו

 21ת ולתת בכל מצב. כולל קבוצות  יודעים לתת ולעשודבר מדהים שמגוונים  

וב בשכונות  שנפתחו  הדברחדשות  כל  אז  אחרים,  ידענו  מרכזים  האלה   22ים 

נועד לכסות  לתת כל הקהילה וזה מאו   23בעצם  ד חשוב. הכסף כרגע שנצבע, 

נ אותם  ו על  לתת  שהמשכנו  ופעילויות  קורונה  לטובת  זקי   24התושבים  ליצר 

בשוהתושבו גם  וידענו  בעיר,  ש2020נת  ת  להגיד  לוותר  ,  יכולים   25אנחנו 

עד   שגם  מאמין  אני  לוותר.  מסוגוהצלחנו  כבר  נהיה  אנחנו  כן יוני   26לים 

 27פים שאולי נצבעו ולשחרר בין אם לטובת דוברת ודני, כן לקחת חלק מהכס

 28אבל  ברים אחרים  מור להיות מקוזז, או בין אם לטובת דאיפה שזה היה א
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ש מאמין  ידענו  אני  בזה  לעמוד  ב נדע  בזה  נדע    2020לעמוד  רב,   1במאמץ 

ו הזו.  התקציב  בשנת  גם  מאמין  בזה  דברים לעמוד  עוד  ליצר  נוכל   2ככה 

 3זה לגבי התקציב לצרכים אחרים. פעילויות בעיר ולאפשר את התקציב הזה 

 4כחנו עליו, לה בעיר. התקציב הכולל גם היום התוונים והפעילות ששל מגוו

לדב לעשות. תקצועוד המשכנו  אין מה  זה לא משהו שכר.  יוצא יב   5ל אחד 

להתפשר   צריך  אחד  כל  בידו,  תאוותו  מלוא  ב  עם  את  לקבל  או  א   6על 

אנוהדברי ולבסוף  מאליהם  מובנים  אינם  האלה  פה ם  יושבים   7חנו 

 8הרבה דברים בכל אחד בתחומו.  דואגים לתת לה בקואליציה ובעיר שאנחנו

 9מו מנסה לשבת  , ספורט, כל אחד בתחוה, בינוי, תרבותאיכות סביב  רווחה,

 10בחזרה בכל   יצר את הדברים. ולבסוף יש שמיכה. גם היום הצלחנו ליצרולי

 11ה את הנושא של  לראש העיר על כך שהצלחנו לייצר בחזר  זאת ואני מודה

הפע לטובת  להמשך  העסקיםהתקציב  של  קודם,   ילות  לזה  התייחס   12וגיא 

א צחי  והוא,  רביד,  וע נוכי  באותה  ושותפים  עוד  לסייע  מנסים   13עוד  דה 

בין   חלופה  לעסקים.  לייצר  גם  רצון  האחרונה  השנה  במהלך  היה   14השאר 

מסשמי בצורות  העסקים  עם  בתוך  טיבה  וכלכלה  כסף  מייצרת  וגם   15וימות 

שהע וכאלה  בעיקר  הקטנים  העסקים  ובתוך  מקורונה  יר  לא  נפגעו   16אנחנו 

 17כן נצטרך עוד    בר הזה לדעתי פהים לפעול לדמזניחים את זה אנחנו ממשיכ

ו הסעיף  לשפר  את  שקלים. להגדיל  אלפי  מאות  כמה  בעוד  הזה   18התקציבי 

ר שכן  שמח  ובאחאני  נכונות  גילה  העיר  אנחנו  אש  הקרובים  העדכונים   19ד 

 20 ו. ונראה  איך אנחנך לעשות את הדבר הזה. כנראה נצטר

 21 שם.  עביר אותם לתחזיר לנו כסף בזה הנוספים ונ  בר:  מר אבי גרו

 22ות לעשות את זה וננסה לייצר גם  יא. זה עלינו לנסכמו שידעת להב למדן:  עידן עו"ד 

לתת   וגם  הזה.  הכסף  תמיד  את  מגוונים  השירות.  לרשות  את   23תעמוד 

 24ם ם החברה הכלכלית לצורך הדברים האלה. אהעירייה ככל שצריך יחד ע

 25חס גיא ל הזהב התייותצטרך לעזור. אז בדבר הזה לגבי גי  היא רק תידרש

יש כן  הע  גם  כרגע מראש  פתנכונות  לזה  אני חושב שזה ירייה לתת   26רונות. 

 27המועצה.    על עניין התמיכות בהחלטת  דבר מאוד חשוב. דובר כאן כן קודם 

 28ה אמורה להיות מקוימת. אף אחד איננו  ברור גם לשיטתי שהחלטת מועצ
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זה. הכיח על   1ור.  וון מאוד ברוון שדובר באותה החלטת מועצה הוא כילוק 

אנחנ מה  לעאלא  אחד.  דבר  שוכחים  בעמותו  תמיכה  גם ניין  יש  סיוע   2ות 

קריטרי וגיבשה  שישבה  ועדה  תמיכות,  ידועדת  על  פה  שתואר  וכפי   3י  ונים 

קוא ובין  באופוזיציה  אם  בין  וחזקה  החברים  נקבעו.  הקריטריונים   4ליציה 

י יש הרבה מאוד עמותותדעו לתת ביטוי  שהם   5שיכולות   לסעיף התקציבי. 

שנקרלה לתחום  חיכנס  אני  סיוע.  עמותות  לצעא  תמיד  שלא  בכל ושב   6רנו 

יודעת   המדינה  תמיד  לא  במדינה  ובטח  בעיר  הפתרונות  מקום  את   7לתת 

נאל בעמווהיא  גם  להשתמש  פעמיים  ולא  פעם  לא  העיריות צת  וגם   8תות. 

שי בזה  לעשות  ולהנאלצות  בימוש.  שנה  זה.  עזר  מידי  כמתנדב  אישית   9אני 

הצבעמו לשובע  בתת  פעמים  כמה  יעתי  בראשות  אגב  היא  ראש עבר   10ושב 

 11 העיר אדם מכובד. ..חריש.  שלה תושב

 12 באים.   למה הם לא  מר אבי גרובר:  

יודע. לא יצא עד היום. אנחנו נדע עידן למדן:  עו"ד   13כל אחד ידע להציע. יש את   לא 

 14את  ת, ובוודאי שוועדת התמיכות תדע לתת  ש עמותות נוספועמותת לתת י

להקריטריו דווקא  לאו  אנים  מזון,  סלי  שמחלק  אחרים  מי  לצרכים   15לא 

יד מיטב  לפי  שנקבע  מה  שזה  מניח  אני  אחרות.  מה  ולעדיפויות  זה   16יעתי 

 17רגע להעצים את בוא לפתחנו. אני חשוב שגם הדבר הזה כשנקבע ואמור ל

 18ני חושב שזה דבר שיכול לסייע גם  דבר לא נכון. אהדבר הזה אני חושב שזה 

לרלעי וגם  פתרייה  עוד  לתת  שצווחה  מקומות  ועוד  בעיר  רונות  ונדרש   19ריך 

 20לכוח אדם. אני עשות. וכך צריך להיות וזה חשוב. אני רוצה להתייחס כן  ל

וג בטוח  אני  לא  בטוח,  הייתי  לא  הכספים  בוועדת  שבוצע  ם  בטוח   21לא 

 22היכן אגף, היכן מקצצים ראש  הנכונה להחליט  בהכרח העבודה המיטבית ו

ר או  לא אגף  יחידה  טו  אש  לא  או  בווענכון,  מוסיפים  היכן  תכנון  ב,   23דת 

באגףובנייה   ובנייה,  תכנון  בוועדת  לא  סליחה  השאר,  בין   24תכנון   העליתי 

במנהלת, או  שאנחנו    ובנייה  כך  על  דיברתי  ההנדסה.  עוד מינהל   25צריכים 

על הפיקוח  בעניין   משני    להתייעל  והן  הבנייה.  העבודה  בזמן  הן   26היבטים 

עבי ולדעתי  לגבי  לארות  לנו  יש  פה  בטוגם  לא  אני  להשתפר.  שנשקלו  ן   27ח 

 28ייעל את שיקולים היכן להפוך לאגף, היכן להוסיף עובדים. היכן למכלול ה
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 1יג פה והמנכל  ן הרבה מאוד מהדברים שראש העירייה הצהעובדים. אני מבי

ליי ומנסה  לתפקידו  דברישנכנס  ולייצר  ואני על  אבל  התושבים,  לטובת   2ם 

את   חושמכבד  אני  כן  זה.  פה  שהיינו  עבודב  גם  לעשות  בתוך צריכים   3ה 

 4כן לא.  לבוא ולחשוב היכן כן והיר ולבוא בתוך הנהלת העירייה,  מועצת העי

בוועד זה  את  אאמרתי  פרטי.  באופן  זה  את  אמרתי  הכספים,  עדיין ת   5ני 

 6ילי לפחות להצביע בעניינו  ן שלם כרגע בשבסבור שהדבר הזה איננו לחלוטי

כ אני  שמתקאבל  חושב  לייען  ניסיון  רואיים  אני  השירות,  את  את  ל   7ה 

 8, יכול  אבי היום וכן לתושבים והרצון כן לתת עוד ועוד פתרונותרגישותו של  

 9גפים. לאו לאו דווקא בהפרדת אתת אותם גם אחרת,  להיות שאפשר היה ל

 10ר נכון, וזה מבחינתי בנושא ה של תפעול יותדווקא בעוד מנהלים אלה בצור

לגב גםהזה.  בעבר    י התברים  פה הרבכן אמרתי  יש   11ה מאוד בהווה באמת 

 12דיל את  י. אנחנו כן צריכים לדעת, אני לא חושב שצריך כרגע להגתברים רונ

 13מקום לדעת  ותם אני כן חושב שלהנהלת העירייה יש  התברים או לצמצם א

וק אותם,  מתעדפים  אנחנו  הולך  איך  מה  העניין  ובעים  לצורך  מה.  פני   14על 

התברים פ  אחד  עוד  פרטניואני  אתייחס  שהיעם  איזה  פה  היה  כי   15א  ת 

פרטני כן התייחסות  הוא  התברים  אחד  והחברות,  מהחברים  כמה  של   16ת 

נווה  תוספת ק ויותר צרכים, יותר  ומה שנייה למגוונים   17רסקו ששנים יותר 

 18י ברובע הדר,  וש למרכז קהילתיותר אנשים אבל לא התקדם. בתכנון וחיפו

 19ן נצטרך בסוף לשבת  ים חשובים, אז כשב שאלה דברואיתור ובתכנון אני חו

 20התרבות, הרווחה, מגוונים, גיל זהב. כל דבר למצוא    מצוא בין הספורט, ול

 21ני בסוף זה כן התפקיד שלנו כהנהלת עיר אהאיזונים. אבל אני חושב שאת  

יפים   דברים  מאוד  הרבה  פה  שיש  יכולים  חושב  צריכים שאנחנו   22לעשות, 

 23 ותם. תודה.  ליח לעשות אאני מקווה שנצלעשות, 

 24חושב זה נקרא בן אדם אחד אבל עדיין, שאתם הגיד אפרופו אני  רציתי ל  אבי גרובר:  מר 

 25סוג של ביקורת שאני חושב שלא לים אפרופו התוספות האלה  מגוונים מקב

 26אגודת   גם מגוונים וגםם. אני חושב שדווקא אם הייתה שנה שבה  מגיע לכ

יוד הם  כמה  עד  הוכיחו  ירהספורט  באמת  לנעים  התייחס  פה  של  ון   27ושא 

 28כך אפשר אבל באמת עשיתם חיתוכים    בעירייה זה לא כלחלת וזה אמנם  
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 1והאמת כאילו התוספות דע שהם היו מאוד כואבים.  מאוד כואבים. אני יו

חוש אני  כששקיבלתם  גם  קודם,  גם  השנה  רק  לא  אגב  שדרך   2דוברת  ב 

במ לסהייתה  מי  על  יש  שבאמת  חושב  אני  ועושגוונים.  שם  עבודה  מוך   3ים 

ה כמחיפה.  אתם  גם  שם  ידעתםמנהלים  תיקים  ולעשות   זיקי   4לבוא, 

טו מילה  ומגיעה  פשוטים,  לא  מאוד  עובדים מהלכים  מאוד  להרבה   5בה 

ותובשת לעובדים  זה  את  ותעבירו  החברות.  עכשיו  י  שגם  חושב  ואני   6דה 

ו באים  אשאנחנו  לא  זה  פעלתם נותנים  אתם  טובה  לכם  עושים  לא   7נחנו 

 8 ה.  עשיתם. ותודו

 9  נעביר את המסר.   :מר גיא קלנר

 10 שיתפתם פעולה עם אגף הביטחון בצורה מעוררת השראה. ם ג : לב-מר רמי בר

ר  אבי גרובר:   מר את  תקעירית  פה?  ...כולם  של  לנושא  להתייחס  טוב.  וצה  לכולם.   11ראו 

 12הצבעה ראשונה על התקציב השוטף.  שלוש הצבעות.    יש לנומצביעים. צריך  

כ אותוזה  את  שכול  ולל  נוסף  אמסמך  לפי  ההתאמות  את  הסכמות  ל   13ותם 

שת  נושדיבר השוטף?  התקציב  אישור  בעד  מי  הכספים.  בוועדת   14ים  עליהם 

שניי  נגד?  מי  בעד  מעשרה  עבר.  השוטף  תקציב  אחת.  נמנע?  מי  בעד  ם.   15י 

בעד מי  נכון?  כוח אדם  כוח  תקציב תקן  נגד?    תקציב תקן  מי  עשר.   16אדם? 

 17י בעד?  קציב פיתוח נכון? ממי בעד אישור ת  שלושה עבר.  שתיים. מי נמנע?

 18 מי נגד? אחד. ירון הצביע בעד. תודה רבה לכולם. . ארבע עשרה

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 החלטות ץבוק

 6 

 7 2021 תנ של שוטףשור תקציב אי

 8 2021 תנשל  תקן כ"אוב תקצי אישור

 9  2021 תנ של וחאישור תקציב פית

 10 

     : החלטה 

 :2120לשנת  אישור תקציב שוטף

גיא קלנררמ,  גרובראבי    –  12  בעד: זיו,  נטע  עידן למדן,  לב,  בר  יעקב   וייזר,  דברת  ,י 

 דדון. ענבללביא,  דני ב, צחי שרי, עופר קליך ,לדרביד פקי, קורצ

 .ירון גדותבלקין ורוני  – 2 נגד:

 . באצ'י אלקובי - 1 נמנע:

 

  :2120 לשנתתקן כ"א ו ציבתק אישור

, עופר קליך  ,וייזר, רביד פלדדברת  קב קורצקי,  יעי בר לב,  גרובר, רמ אבי    -  10  :דבע

 ענבל דדון.  לקובי, 'י אאצבצחי שריב, דני לביא, 

  .רוני בלקין וירון גדות - 2נגד: 

 ר. גיא קלנזיו, עידן למדן, נטע  – 3מנע: נ

 

  :2120ת נ לשתוח יאישור תקציב פ

  ,ר קליךפלד, עופייזר, רביד י, דברת ואבי גרובר, רמי בר לב, יעקב קורצק - 14בעד: 

קלנ גיא  למדן,  זיו,  רעידן  דדונטע  ענבל  שריב,  צחי  לבי'באצן,  ,  דני  אלקובי,  ירון  אי   ,

 .גדות

 .  רוני בלקין - 1נגד: 
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