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 4סעיף ראשון בסדר  –הצעת החלטה למינוי יו"ר חדש לוועדת המשנה לתמיכות והקצאות  .1

 5   )ב( לתוספת השנייה לפקודת העירייה. 9היום בהתאם לסעיף 

 6 

 7 

 8, אני רואה שיעקב לא פה אז אני אפילו לא יכול  34ישיבת מועצה מס'  ערב טוב,  מר אבי גרובר:  

 9להציע שנעביר את הסעיף של הסייעות כרגע. הייתי מנסה להעביר את זה קדימה  

 10  אבל. 

 11 איפה ירון גדות כשצריך אותו.  מר רמי בר לב: 

 12 ה תגיע.  ירון הודיע אתמול בערב שהוא לא יגיע היום. אז כנראה אתה בכל מקרמר אבי גרובר: 

 13 לא הבנתי. אז אין את ההצעות לסדר?    גב' דברת וייזר:

 14 שלו. לא.   מר אבי גרובר: 

 15 אה. אם מישהו לא מגיע אז אין את ההצעות שלו.   גב' דברת וייזר:

 16א' בקשה של שישה חברי מועצה, לפי סעיף   9לפני כשבועיים וחצי הוגשה לפי סעיף  מר אבי גרובר: 

שזה    9 במקרה  קטן  קובעת  ב'  הבאה,  הרגילה  הישיבה  ממועד  שבועיים   17מוגש 

 18הפקודה שניתן את הנושא שלא מן המניין הזה לצרף כנושא הראשון בסדר היום  

 19לסדר היום.    1של הישיבה מן המניין, ולכן בהתאם הכנסתי את הנושא הזה כסעיף  

שאילתות   ולפני  פרוטוקולים  אישור  לפני  בזה  הישיבה  את  נתחיל  אנחנו   20ולכן 

 21ת לסדר והכל. ההצעה מדברת על מינוי יושב ראש לוועדת המשנה לתמיכות  והצעו

 22  והקצאות. מישהו מבין המגישים שלה רוצה להציג אותה?

 23אפשר פשוט לעבור הצבעה? אין לי אותה. אפשר לקרוא. תודה. האמת, חייב לקרוא   גב' דברת וייזר:

 24 את הכל או שאני יעשה את זה קצר?  

 25 צה. אתם הגשתם את ההצעה. אתם לא רוצים להציג אותה אין בעיה.  מה שאת רומר אבי גרובר: 

 26במעבר חד. לא פשוט אני כל כך מתלהבת שאין שש  אני יעשה את זה כזה קצר.   גב' דברת וייזר:

 27ים. ' ויצו הצעות לסדר. ושאילתות. כולנו נספיק אולי לארוחת ערב. לא נאכל סנד

 28האמת היא שזה נורא פשוט. אנחנו פשוט קיבלנו את ההודעה של צחי שריב יו"ר  

 29הוועדה. שהודיע על ההתפטרות שלו וגם על העובדה שהוא לא חזר בו לאחר מכן,  
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 1מהשיקולים שאני לא נכנסת לזה. פנו אלינו מספר עמותות שנזקקות לתמיכות,  

לקר בעיקר  וקריטית,  מיידית  בצורה  עירייה  מהם  ולכספי  חלק  השנה.  סוף   2את 

השנה.   את  לסיים  יכולים  לא  מהתקציב.  כחלק  הכספים  על  והסתמכו   3התחייבו 

 4ובאמת הם הביעו בפנינו חשש אמיתי וכן לפגיעה בפעילות שלהם, אפילו חלקם  

 5ציינו שזה ממש עד כדי סגירה וביקשו סעד דחוף. עבר הרבה זמן, אבל אנחנו פשוט  

 6צענו את מיכאל דורון לעמוד בראש הוועדה שהוא  ביקשנו למנות יו"ר ועדה חדש וה

 7חבר בוועדה. כדי באמת להתקדם. וגם להצביע היום על מתן התמיכות באשר הם.  

 8אבל קודם כל כדי לעשות את זה צריך להצביע על יו"ר. אי אפשר לעשות את זה  

 9 לפני.  

 10בה תצא הוועדה  לא קשור. על התמיכות עצמם אנחנו. אנחנו לא נפסיק את הישימר אבי גרובר:  

 11 ותחליט. צחי כן ביקשת להתייחס.  

 12כן. הכותרת של ההצעה לסדר היא מינוי יו"ר לוועדת משנה תמיכות והקצאות.   : ד"ר צחי שריב

התפטרתי,   לא  שאני  לדייק  רק  לתמיכות  רציתי  המשנה  ועדת  ראש  יושב   13היותי 

 14וות  והקצאות, אלא אמרתי שאני לא אכהן כיושב ראש ועדת התמיכות כל עוד ח

לוועדת   ביחס  שינוי  שאין  אמרתי  ומפורשות  בתוקף.  המשפטי  היועץ  של   15הדעת 

ועדת   לזה  וקראנו  יחד.  אותם  שהקמנו  שונות,  ועדות  בשתי  מדובר   16ההקצאות. 

ועדת ההקצאות   ועדות שונות. אחת מהן,  והקצאות. אבל מדובר בשתי   17תמיכות 

 18מלית שאומר  הוקמה מכוח חוזר מנכ"ל להקצאות קרקע ללא תמורה ובתמורה ס

 19, מועצת הרשות המקומית רשאית למנות  3א' מבלי לגרוע מהאמור בסעיף    3בסעיף  

 20מקרב חברי המועצה, ועדת משנה לעניין הקצאות קרקע. והוועדה השנייה, ועדת  

 21אומר שמועצת    1  7התמיכות, הוקמה מכוח חוזר מנכ"ל אחר לתמיכות ששם סעיף  

 22ועצה ועדת משנה לעניין תמיכות.  הרשות המקומית רשאית למנות מקרב חברי המ

 23יצא שמינינו שבעה חברים, לשתי הוועדות האלה. בדיוק את אותם חברים, אגב,  

גם   ועדות שקיימה מועצה העיר.   24ההרכב הזה של השביעיה הזאת מופיע בארבע 

ועדת   וגם  שבעה,  אותם  בדיוק  זה  לסטודנטים,  למלגות  הקריטריונים   25ועדת 

כנס לבתי  להקצות  בנוגע  הקריטריונים  וככל  שביעייה.  אותה  בדיוק  הייתה   26ת. 

שני,   דבר  יהיה.  זה  שככה  להבטיח  שמצביעים  רציתי  ממשיך  אני  אז   27להקצאות 

לשנת   בעמותות  תמיכה  אושרה  שטרם  לא    2021העובדה  קשר  שום  לה   28אין 
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 1להתפטרות שלי ובוודאי לא לוועדת המשנה כולה. למרות שהחוק קובע תמיכות  

 2חילת שנת התקציב, כדי שהעמותות יקבלו את הכסף  צריכות להיות מאושרות בת 

היועץ   ובאישור  מיוחדות  בנסיבות  היותר  ולכל  הציבור,  לטובת  לפעול   3ויוכלו 

 4המשפטי עד סוף יוני, הבקשות הוגשו לראשונה לוועדת המשנה באמצע אוקטובר.  

 5 פעם ראשונה שקיבלנו אותם לעיוננו ולדיון.  

 6  לעירייה הם הוגשו בסוף מרץ. ?:

 7 בסדר. אני מדבר על ועדת המשנה לתמיכות והקצאות.   : צחי שריב ד"ר

 8 איך מרץ. לא יכול להיות. את התקציב אישרנו.  מר אבי גרובר: 

 9 ...התקציב אי אפשר היה להגיש אותו.   מר רוני בלקין:

 10 כן.  מר אבי גרובר: 

 11מכיוון שההצעה לסדר מדבר על מנסה לצור איזה קשר בין המהלך שלי לבין זה   : ד"ר צחי שריב

 12שהעמותות עוד לא קיבלו את הכסף אז חשוב להגיד שאין שום קשר גם אם ועדת  

 13המשנה לתמיכות הייתה דנה תוך דקה. מהרגע שקיבלה את הבקשות, ודקה אחר  

 14בסוף אוקטובר,  כך מועצת העיר הייתה מאשרת את זה, עדיין זה היה קורה רק  

לבצע את הפעילות   השנה  סוף  עד  וחצי  חודשיים  או  וחצי  חודש  רק  נשאר   15והיה 

 16שהייתה צריכה להתבצע לפני שנה. אני כמובן לא מתנגד לכך שמיכאל דורון יהיה  

אז   שאמרתי,  מה  יובהר  וזה  ככל  אצביע  ואני  התמיכות.  של  הוועדה  ראש   17יושב 

 18 כמובן אצביע בעד.  

בשלושת השנים האחרונות.  הערות.    שלוש מר רוני בלקין:  להגיד  דברים שהתחברו. אפשר   19כמה 

למשימות   התכנסה  כותב  שצחי  כמו  שלה  השונים  בהרכבים  הזאת   20כשהוועדה 

 21השונות שלה. אחד, מסתבר שיש סד זמנים מאוד קצוב ומוגבל לפעילות וקבלת  

 22,  יאפשר את מתן התמיכות על פי חוק. שתייםלא  ההחלטות לוועדה כי אחרת זה  

 23 מהניסיון של הוועדה, היא גוזלת המון זמן. מעבר לכמות המפגשים שהוועדה  

 24 נכון.   גב' דברת וייזר:

 25בעצמה ונכנסת לפרטים, זה דורש המון עבודת הכנה מחברי הוועדה בבית. באמת   מר רוני בלקין: 

טבלאות   למעין  מחוברים  גם  חלקם  משפטיים,  מסמכים  ארוכים,  חוזרים   26זה 

EXCEL    כל עושה  שאני  עצמי  על  להעיד  יכול  אני  עצמם.  התבחינים  של   27כאלה 

 28זה דורש פשוט  ישיבה של שעה וחצי, זה גזל ממני ארבע שעות הכנה לפחות בבית. ו
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 1הרבה מאוד זמן להתעסק עם זה ולכן אני ממליץ שיושב ראש הוועדה יהיה יעקב  

ולעמוד   וקשב  זמן  לזה מספיק  לפנות  שיוכל  בשכר  עיר  ראש  סגן   2קורצקי שהוא 

 3בלוחות הזמנים, שנדרשים מאיתנו כדי להגיש את הדברים האלה בזמן כי אחרת  

 4ם יומית שלנו, לא מספיקים להיות  אנחנו נכנסים למצוקות גם שלנו בעבודה היו

שאנחנו  או  עומדים    לא   מוכנים  לא  שאנחנו  או  שצריך,  כמו  העבודה  את   5עושים 

של   ההפקה  על  מקרינים  דבר  של  בסופו  האלה  הדברים  שני  הזמנים,   6בלוחות 

 7 ההחלטות האלו. ובסופו של דבר גם ביצוע.  

 8הערכה גדולה אליך אבל מהניסיון  קודם כל רוני תודה רבה. אתה יודע שיש לי   מר יעקב קורצקי:

 9שלי כל דבר שעשיתי עם מיכאל, אז אני קודם כל יודע להעריך את כל פועלו על מה  

 10שהוא עושה גם כן לא בשכר. ואני חושב שהוא ראוי והוא מספיק חכם והוא הוכיח  

 11 את עצמו במהלך השנים בכזה תפקיד ואני אשמח שהוא יכהן בתפקיד הזה.  

 12י חושבת שהוא לא היה לוקח את זה על עצמו אם הוא היה חושב שהוא לא יכול  אנ גב' דברת וייזר:

 13 לפנות את הזמן.  

 14  בסדר. הכל בסדר.   מר יעקב קורצקי:

 15 גם בוועדות האחרות שאנחנו יושבים בראשם לא גוזלות מאיתנו הרבה זמן.   מר רמי בר לב: 

 16  גם אנחנו כל יום שלישי בוועדת מכרזים.   גב' דברת וייזר:

 17 כל יום שלישי אני בוועדת מכרזים.  מר רמי בר לב: 

 18 זה נקודה שהוא חושב שזה חשוב מבחינתו. צריך לכבד את זה.   מר יעקב קורצקי:

 19 ה בסדר.  ז גב' דברת וייזר:

גרובר:   זה  מר אבי  פניו מחויב להעמיד את  על  כל אני  אומר אני קודם   20הנקודה היא כזאת. צחי 

רחבה   יותר  שהיא  בקשה  הגשתם  אבל  אתם  כאן.  מנוסח  שזה  כמו   21להצבעה 

 22מההודעה שצחי נתן. צחי אמר אני מתפטר רק מהתמיכות. והוא גם אמר שאין לו  

 23 ביע בעד.  בעיה שמיכאל יהיה בתמיכות ואז הוא יצ

 24 אז מישהו צריך לשבת.   ,מישהו צריך להיות. אם אני לא : ד"ר צחי שריב

 25הוא לא מתנגד לזה שמיכאל יהיה יושב ראש התמיכות, יש פה גם עוד ועדה שנקראת  מר אבי גרובר:  

 26אם אתם רוצים להדיח אותו  ועדת משנה להקצאות. שמוקמת מתוקף חוק אחר.  

 27מהוועדה השנייה, זה המשמעות של להצביע. עכשיו יש הסכם קואליציוני שאומר  

 28 שהוא יושב ראש של ועדת משנה לתמיכות.  
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 1 אף אחד לא אמר לו ..הוא בא והתפטר.  קורצקי:מר יעקב 

 2 הוא התפטר מהתמיכות. הוא לא התפטר. מר אבי גרובר: 

 3לא הבנתי אבל אנחנו לא מדיחים אף אחד. זה הייתה הצעה למנות מישהו במקום   גב' דברת וייזר:

 4 מישהו שהתפטר. אני לא מצליחה להבין את השיח. לאן אתה מנסה להוביל אותו.  

 5 אבל ההצעה הזאת היא מנוגדת להסכם הקואליציוני.   ע אלקובי: גב' בת שב

 6 אבל הוא התפטר בתשי. אנחנו לא.   מר יעקב קורצקי:

 7 יש הסכם קואליציוני פר סיעה. לא פר שם.   גב' בת שבע אלקובי: 

 8 אז אתם רוצים עכשיו לחלק את זה לשניים.   מר יעקב קורצקי:

 9 זה שתי ועדות נפרדות. זה מה   :ד"ר צחי שריב

 10 הוא אמר שאין לו בעיה שמיכאל יהיה.  מר אבי גרובר: 

 11 כי מיכה צריך חוות דעת שאי אפשר להפריד. זה הכל.   גב' דברת וייזר:

הסכם   גב' בת שבע אלקובי:  של  הפרה  פה  שיש  אומרת  זאת  לו  מוותר  שאתה  ברגע   12אבל 

 13 קואליציוני. לפי ההסכם.  

 14 וא התפטר. אבל ה מר אבי גרובר: 

 15 אבל הוא התפטר. מה שזה כמו שאני, אבל מיכה הוציא חוות דעת   :ד"ר צחי שריב

 16 לפי ההסכם הקואליציוני יו"ר צריך להיות מסיעת החופשית.  גב' בת שבע אלקובי: 

 17אבל מיכה הוציא חוות דעת וכתב שרגע. קודם כל אמרתי בכוונה, אם אתה חוזר   גב' דברת וייזר:

 18 אם זה אפשרי. אני לא יודעת. זה לא בא ממקום של להדיח.  בך, אז תחזור בך  

 19אני לא יכול לחזור בי ממשהו שלא עשיתי. לא התפטרתי מעולם. כתבתי           :ד"ר צחי שריב

 20 מפורשות. לא מהקצאות. במובחן. אני מוותר על תמיכות. לא מהקצאות.  

איזה שהוא         גב' דברת וייזר: פה  אין  להגיב.  רגע  מנסה  אני  אז תחזור  שנייה.  ראיתי אבל   21לא 

תת אל  התפטרות.  היה  דווקא.  לעשות  שמנסים  מהכל.  מהלך  בך  תחזור   22פטר. 

 23 תמשוך את ההצעה. לא הבנתי.  

 24 מה בהסכם. כתוב שהוא התפטר ואף אחד לא יחליף אותו?   מר יעקב קורצקי:

 25 כאילו לאן אתם הולכים. זה לא הכיוון.   גב' דברת וייזר:

 26 ההסכם הקואליציוני. לפי סיעה לא לפי שם.   גב' בת שבע אלקובי: 

 27   נו והביעו את הלחץ שלהם וזה הכל.העמותות באו אלי  גב' דברת וייזר:
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אחר   גב' בת שבע אלקובי:  מישהו  תבחרו  אז  מהחופשית,  להיות  צריך  היו"ר  הסיעה   1אם 

 2 מהחופשית.  

 3 אבל זה לא הצעה שלנו.   גב' דברת וייזר:

 4 זה לפי ההסכם. כי יש פה הפרה של הסכם קואליציוני.   גב' בת שבע אלקובי: 

 5 אין פה הפרה. אני התפטרתי זה לא הפרה.  :ד"ר צחי שריב

 6 הוא התפטר. לא פיטרו אותו.          גב' דברת וייזר:

 7  אבל ההסכם הוא מול.   גב' בת שבע אלקובי: 

 8גם כשהוא התפטר מהמשנה לראשות העיר. זה לא הלך לרמת שרון חופשית. זה   מר רמי בר לב: 

 9 הלך לקליך.  

 10 לא. זה בלי קשר.   מר אבי גרובר:  

 11 זה לא קשור. אפשר לשים כמה שאתה רוצה משנה.   מר יעקב קורצקי:

 12 משנה אני יכול למנות וזה לא קשור לעניין. מר אבי גרובר: 

 13 אבל זה כן היה בהסכם הקואליציוני.         גב' דברת וייזר:

 14     ההחלטה היא כרגע.  עו"ד עידן למדן:

 15 בוא נשאל את מיכה מה הוא אומר. אפשר להפריד כן או לא.         גב' דברת וייזר:

 16 הוא אומר שלמעשה בפועל   עו"ד עידן למדן:

 17 מה זה אפשר. מר אבי גרובר: 

 18 יש יועץ משפטי שהוציא לנו חוות דעת. בוא נשאל את דעתו.      גב' דברת וייזר:

 19 יש כאן נוהל. נוהל הקצאת קרקעות ומבנים.      מר אבי גרובר: 

 20 האם מותר או לא. למה מתעלמים ממנו.     גב' דברת וייזר:

 21הל הצעות קרקעות ומבנים ואותו דבר יש לעניין  יש חוזר מנכ"ל מפורש שמדבר על נומר אבי גרובר:  

ועדת המשנה, שסעיף   בנוהל קרקעות,    3של תמיכות. הנושא הזה של   22א' למשל, 

לגרוע מן האמור בסעיף    23מועצת הרשות המקומית רשאית למנות מקרב    3מבלי 

 24חברי המועצה ועדת משנה לעניין הקצאת קרקע נקודה. היא לא אומרת לא מדובר  

 25שנה לעניין הקצאת קרקע ותמיכות. שעוסקת במקרה זה בעניין של  פה על ועדת מ

 26 תמיכות. יש שני חוקי עזר שונים. עכשיו, אתם הגשתם הצעה דוברת.  

 27  אני לא מבינה למה אנחנו בכלל מתווכחים.          גב' דברת וייזר:

 28 דוברת. זה ההצעה שלכם.      מר אבי גרובר:
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 1 אתה יוצר ויכוח.   אין ויכוח וסתם      גב' דברת וייזר:

 2 יפה. אין ויכוח. אנחנו מצביעים על התמיכות.  מר אבי גרובר: 

 3 אני רוצה לחדד.   גב' דברת וייזר:

 4 תגידו כן מצביעים.  מר אבי גרובר: 

 5לא אוהבת שאומרים לי תגידי כן או לא. אני יכולה לענות בלי שתוקפים שנייה אם   גב' דברת וייזר:

 6 כן או לא?  

 7 לא תוקף. אני מסביר.  מר אבי גרובר: 

 8אין שם שום כוונה ואני אומרת שוב. אם אתה מוכן לחזור בך תחזור בך. מהזה כל   גב' דברת וייזר:

 9ליחה להבין את הניסיונות  ההצעה תרד מסדר היום. אין פה שום ניסיון. אני לא מצ

 10להציג כאילו שיש פה איזה ניסיון הדחה כמו שאבי, ממש לא. תחזור בך אז ההצעה  

 11כוהנה  יורדת. התפטרת מהתפקיד מיכה כתב חוות דעת שהוועדה היא ועדה אחת ש

 12על ידי מועצת העיר בשמה כוועדת הקצאות ותמיכות. אז הצענו את זה. לא היה  

ניסיון. אני לא מ כל  פה שום  כל. ממש לא. אני לא מבינה את   13צליחה להבין את 

 14 הפרנויה.  

והקצאות.   עו"ד מיכה בלום: תמיכות  ועדת  זה  כרגע  אבהיר.  אני  אבהיר.  שאני  רוצה   15את 

וועדת   תמיכות  ועדת  ועדות.  לשתי  זה  את  לחלק  המועצה  בתור  רשאים   16אתם 

 17 הקצאות.  

 18 בסדר.   אין בעיה. אז בוא נעשה שתי ועדות. הכל גב' דברת וייזר:

 19 במידה ותעשו, זה הסמכות של המועצה שמקימה את הוועדות.   עו"ד מיכה בלום:

 20 אז נעשה שתי ועדות. הכל בסדר.  גב' דברת וייזר:

 21 במידה והמועצה קובעת שתי ועדות אז זה בסדר.   עו"ד מיכה בלום:

 22  מעולה.   גב' דברת וייזר:

 23 אז נגמר הסיפור. נגמר הסיפור.  מר רמי בר לב: 

 24  אז למה.   גב' דברת וייזר:

 25 אבי. נגמר.   מר רמי בר לב: 

 26או קי. אז אנחנו מבקשים לשנות את ההצעה. חד וחלק להפריד את שתי הוועדות   גב' דברת וייזר:

 27מ"מ בוועדה הזאת. אני לא מצליחה להבין בכלל למה בזבזנו  -למנות אותו רק כ

 28  עשר דקות.  
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 1 בסך הכל בהצעה לסדר צריך למחוק את ההקצאות ובא לציון גואל.   ר לב: מר רמי ב

 2בהתאם לאמירה של מיכה, אנחנו ההצבעה הראשונה שנקיים זה לפצל את זה לשתי  מר אבי גרובר:  

אנחנו   לגביו.  נצביע  זה.  תיכף  יו"ר  חברים.  הרכב  אותו  הרכב,  אותו  עם   3ועדות, 

 4משנה להקצאות, אותם שבעה חברים  מפצלים את זה. ועדת משנה לתמיכות, ועדת  

 5 חברים בשניהם מי בעד? פה אחד. מעולה סבבה.  

 6 אפשר לבקש בקשה.   מר יעקב קורצקי:

 7 תמיד.  מר אבי גרובר: 

 8 מהחברות והחברים. מכיוון שיש פה עשרות של.   מר יעקב קורצקי:

 9 רגע אנחנו באמצע משפט. נקדים את זה.   גב' דברת וייזר:

 10 מצביעים על יושב ראש. נגמור את יושב ראש.  עכשיו מר אבי גרובר: 

 11 לא הייתי פה נטע.   מר יעקב קורצקי:

גרובר:   עם  מר אבי  הנוכחית.  ועדת המשנה להקצאות נשארת במתכונתה   12ועדת המשנה, פיצלנו. 

צחי.   להיות  ממשיך  שלה  ראש  ויושב  חברים.  הרכב  גם  אותו  לעשות  צריך   13לא 

 14 הצבעה לזה גם?  

 15 מפצלים. כן. הוא אמר.   גב' דברת וייזר:

 16אז נעשה את זה ככה. מאחר והבקשה עצמה התייחסה לתמיכות. אז בוא ניתן לכם  מר אבי גרובר: 

 17קודם את נושא של התמיכות ואז נעבור לנושא של ההקצאות. מי בעד אותם שבעה  

 18 חברים מי החברים שם?  

 19 אמרתי.  י. באצ' צחי, נטע, בלקין, דוברת, מיכאל, ויעקב ו גב' דברת וייזר:

 20אוקי. זה השבעה חברים. יושב ראש לוועדת המשנה לתמיכות מיכאל דורון. מי בעד?  מר אבי גרובר:  

 21פה אחד. ועדה שנייה ועדת משנה להקצאות. אותם שבעה חברים שאמרתם. צחי  

 22 שריב יושב ראש מי בעד? פה אחד עבר. הלאה יופי.  

 23 

 24 

 25 

 26 החלטה:  

 27 הוחלט לפצל את ועדת משנה לתמיכות והקצאות לשתי ועדות עם אותו הרכב חברים: 

 28 . ועדת הקצאות. 2. ועדת תמיכות 1
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 1אבי גרובר, צחי שריב, נטע זיו, באצ'י אלקובי, יעקב קורצקי, רוני בלקין, דני    :(פה אחד)  13  -בעד  

 2 לביא, ענבל דדון, רביד פלד, דוברת וייזר, רמי בר לב, עידן למדן, מיכאל דורון. 

 3 

 4 

 5 . מינוי יושב ראש לוועדת המשנה לתמיכות מר מיכאל דורוןהחלטה: 

 6ת וייזר, יעקב קורצקי, נטע זיו, באצ'י אלקובי,  מיכאל דורון )יו"ר(, צחי שריב, דובר  הרכב הועדה:

 7 רוני בלקין. 

 8אבי גרובר, צחי שריב, נטע זיו, באצ'י אלקובי, יעקב קורצקי, רוני בלקין, דני    :(פה אחד)  13  -בעד  

 9 לביא, ענבל דדון, רביד פלד, דוברת וייזר, רמי בר לב, עידן למדן, מיכאל דורון. 

 10 

 11 

 12 החלטה:  

 13צחי שריב )יו"ר(, דוברת וייזר, יעקב קורצקי, מיכאל דורון, נטע זיו,    להקצאות:הרכב ועדת המשנה  

 14 באצ'י אלקובי, רוני בלקין.  

 15אבי גרובר, צחי שריב, נטע זיו, באצ'י אלקובי, יעקב קורצקי, רוני בלקין, דני    :(פה אחד)  13  -בעד  

 16 יכאל דורון. לביא, ענבל דדון, רביד פלד, דוברת וייזר, רמי בר לב, עידן למדן, מ

 17 

 18 

 19 .13.9.21מתאריך  32. אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 2

 20 

 21 

 22 , זה אישור פרוטוקול. לא היה לו הערות ולכן הפרוטוקול מאושר. 2סעיף מר אבי גרובר: 

 23 

 24 

 25 

 26 שיפור תנאי שכר סייעות חנ"מ וגנ"י.  - 31.10.21. הצעה לסדר יעקב קורצקי 7

 27 

 28 
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 1י ברשותך נעשה קודם  אצ'יורדים מסדר היום. ב 3,4,5,8ירון לא הגיע לכן סעיפים   מר אבי גרובר:

 2את ההצעה של יעקב לנושא שיפור תנאי שכר סייעות ואחרי זה נעבור להצעה שלך.  

 3 . 7סעיף 

 4הצעה לסדר, שיפור תנאי שכר סייעות. קודם כל תודה לבנות שטרחו. אני יודע   מר יעקב קורצקי:

 5מאליו. יש הרבה ילדים בבית. אחרי עבודה קשה ומאומצת כל היום.  שזה לא מובן  

 6לא הפרסומים שפרסמו באיזה כמה אתרים שיש חברי מועצה, ראש העיר, שקר  

 7בכלל לאתרים ולשום    מוחלט. לא להתייחס לזה בכלל כמו שאני נוהג לא להתייחס

 8. אני  מילה שנאמרת בדברים האלה, כי מטעים את הציבור ואני לא אוהב את זה

 9 הייתי חייב להגיד. אמרו שיש חברי מועצה וראש העיר שטויות.  

 10 אבל זה מישהו מטעמך אמר את זה. אני קיבלתי טלפונים.   : גב' ענבל דדון

 11   אם מישהו מטעמי אמר דבר כזה   מר יעקב קורצקי:

 12 הילדים שלי בגנים   : גב' ענבל דדון

 13  גברת ענבל את חייבת לפתוח באנטי? אני פותח תמיד בפיוס ובשלום.  מר יעקב קורצקי:

 14 הילדים שלי בגנים. ..סייעות של הילדים שלי עוד תוספת?   : גב' ענבל דדון

 15ענבל. אם אני הייתי אומר משהו. אני יודע להגיד אותו ישר. אני בחיים שלי לא.   מר יעקב קורצקי:

   16 

 17 טלפונים ופרצופים חבל על הזמן.   : גב' ענבל דדון

 18בחיים שלי לא אמרתי משהו מאחורה. אני תמיד אומר ישר לפנים. מה שאני   מר יעקב קורצקי:

 19 חושב. בחיים. אם מישהו מטעמי היה אומר.  

 20   יעקב. בוא דבר על הנושא.  מר אבי גרובר: 

 21 מה לעשות. זה כואב לי. כי זה הילדים שלי. הילדים שלך לא בגנים. הילדים שלי כן.   : גב' ענבל דדון

 22 ענבל. ..אני רודף אחריו כבר כמה שנים. תאמיני לי. הגיע הזמן שנעשה.  מר יעקב קורצקי:

  23 

 24 יף להם כסף ככה?  למה צריך את זה בהצעה. למה אי אפשר להוס  : גב' ענבל דדון

 25ענבל, בתשי. באמת. הנה היא אומרת שזה לא בעיה להוסיף. הנה אני מוריד את   מר יעקב קורצקי:

 26ההצעה. בוא נאשר את התקציב לבנות האלה ולא לפחות לשמוע, לטרוח ככה. אני  

 27 עושה פוליטיקה על הגב שלהם? את לא מתביישת?  

 28 רק בגללך אנחנו נשבות. בגלל אישיות כמוך.   קהל:



 14.11.21 –רמת השרון     34 ישיבה מן המניין מס' 

13 

 

 1 את הראשונה שצריכה ללכת ולעזור להם.   מר יעקב קורצקי:

 2 בוא תציג את ההצעה שלך ובוא נדבר על זה. מר אבי גרובר: 

 3ברשותך אני יכול לקרוא את ההצעה? זה בסדר? ברור שאני לא בסדר כי  ענבל.   מר יעקב קורצקי:

 4. ברור. זה בסדר. זה לגיטימי. את יכולה לחלוק עלי.  אני לא חושב כמו שאת חושבת

השרון,   רמת  לעיריית  וגנים.  מיוחד  חינוך  סייעות.  שכר  תנאי  שיפור  בעיה.   5אין 

ושמונה   חמישים  מאה  מתוכן  סייעות  ושלוש  שישים  מאות  כשלוש   6מועסקות 

של   עבודתן  כי  ידוע  מיוחד.  חינוך  סייעות  וחמש  מאתיים  ילדים,  גני   7סייעות 

 8ת היא עבודת קודש של ממש. המלווה בתחושה של שליחות אמיתית, ולא  הסייעו

לוקחות את העבודה   יודע שהן  אני  אחת.  כמעט אחת,  מכיר  אני   9מעט מהכתוב, 

 10אליהם הביתה. זה כל החיים שלהם. הילדים שלנו, על זה הן חושבות כל הזמן.  

 11קץ, במתן    איך לעשות שלילדים שלנו יהיה הכי טוב בעולם. בסדר. במסירות אין

 12סיוע ועזרה לילדים הזקוקים לכך והכל מתוך אהבה, והערפת חום על ילדי הגנים  

 13בעיר. למרות עבודתן הקשה, והשוחקת שכרן הנקבע בהסכם קיבוצי אינו משקף  

והשחיקה   ההשקעה  האחריות,  העבודה  היקף  את  ביטוי  לכדי  מביא  ואינו   14כלל 

לע המתקבלים  חדשים  עובדים  במקביל,  זה.  אחרים  בתפקיד  בתפקידים   15בודה 

 16מתוגמלים ברכיב זה גם ללא ותק כלל. או ותק של שנתיים, תיכף אני אבקש מיושב  

 17ראש הוועד שיסביר לכם בעשרים שניות את העוול שנעשה פה רק שבוע שעבר.  

יוצא   וכפועל  הסייעות  מצד  תסכול  לשחיקת  גורמות  אלה  עובדות  ענבל.   18בסדר 

 19ות חדשות לתפקיד זה אינו משימה מאתגרת.  לשחיקה מוקדמת. ידוע כי גיוס עובד 

 20אני לא מספר סוד. בכל מדינת ישראל נסגרים גנים, אי אפשר להשיג היום עובדות  

 21כי אף אחת לא מוכנה לעבוד בשביל חמשת אלפים שלוש מאות שקל. עבודה כזאת  

 22סזיפית עם אחריות שאני לא הייתי מוכן לקחת אותה על עצמי. בסדר. זרקו לי פה  

 23אש העיר, האחריות של סייעת על שלושים ילדים הרבה יותר חשובה ממני  כסגן ר

 24 שאני יושב פה במשרדים וכותבים. על כל ילד זה נשמה, זה עולם ומלואו.  

 25 שלושים וחמישה ילדים.   קהל:

 26מתוך הבנה זו, דובר במסגרת היותי מחזיק  בסדר. אני אומר שלושים בממוצע.   מר יעקב קורצקי:

 27ך קדנציה הקודמת, דאגתי גם כן עם המבקר העירייה שטען  תיק הספורט, במהל

 28שחייבים להעביר מאגודת הספורט את ועדיין לא עשינו את הכל. עושים את זה  
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 1בהדרגה וזה בסדר. כי אי אפשר להשיט על קופת העיר במכה אחת את כל הנהלת  

אגודת   עובדות  שהיו  שעות  חמישים  מאה  בסדר.  וזה  זה  את  הבנתי   2החשבונות 

 3רט דאז. וכיום הן עובדות עירייה מן המניין כדי להשוות תנאים סוציאליים  הספו

 4בינם ובין ..העירייה האחרים. בהמשך לתהליך זה, לפני שנתיים יזמתי בתמיכת  

 5ראש העיר אבי גרובר, מספר פגישות עם הדרג המקצועי שבמטרה לדון בסוגייה  

הסייעות.   שכר  את  בפורום  ולשפר  פגישה  היתר  יגרמן  בין  פאר  שירלי   6הגברת 

 7מנכ"לית העירייה דאז, רואה חשבון גיבי טביב, גזבר העירייה, דליה יואל, רצון  

 8כמנהלת מחלקת קדם יסודי, ניר נאמן אם אתם זוכרים אותו כבר זה כבר כל כך  

ועד   יו"ר  כהן  יצחק  ומר  דאז,  אנוש  משאבי  מנהל  דברים,  ומשתנים  מהר   9עובר 

כבר   מהם  כמה  דאז,  הדרג  העובדים  ידי  על  הוחלט  זו  בפגישה  פה.  נמצאים   10לא 

 11המקצועי, לשפר את שכר כלל הסייעות באופן גורף. בתוספת רכיב אחזקת רכב,  

 12ק"מ וותק של    400כדלקמן: ותק של שנתיים מאתיים ק"מ, ותק של חמש שנים  

שנים   רמת    500שמונה  לעיריית  אחד  חודש  שנכנסים  עובדים  שיש  שתבינו   13ק"מ 

 14סייעות    52סייעות,    205ק"מ. בחינוך מיוחד מתוך    500-גמלים בהשרון, ישר מתו

 15ק"מ לא נותנים להם    450שנים וכיום מקבלות    8עונות על הקריטריון קביעות של  

 16ק"מ זה כבר    500עוד חמישים ק"מ יש לזה השפעה עצומה לבנות, כי אם אתה נותן  

 17שעושים להם.    אחזקת רכב. וזה עולם אחר לגמרי מבחינת הבנות. תראו את העוול

הסייעות   שאר  מספרים.  זה  זה.  את  לראות  אפשר  בחוזה    153פשוט,   18מועסקות 

באופן   אלה  מדברים  סייעות  ותק  סוגית  ותק.  צוברות  ואינן  שנה  מידי   19מתחדש 

 20ממוקד מול משרד החינוך בשאיפה להשוות את התנאים. זה לא סוד, אני דיברתי  

 21א מי שלא מכיר היא אחות של שי  עם יש לנו אחות בשלטון המקומי, חגית מגן. הי

 22חורי מנהל הקנטרי. אני ידעתי את זה רק משבוע שעבר. והיא מאוד רוצה לעזור  

 23ונוקטים בצעדים מאוד דרסטיים ואם הממשלה עכשיו נתנו לזה מאה מש"ח, ממש  

 24מדברים על זה ברמה ארצית לתגמל את הבנות שזה מגיע להן. כולם יודעים שזה  

 25לפה שאנחנו נהיה, אנחנו תמיד מנסים להיות הראשונים    מגיע, אני מביא את זה 

בשנים   זה  את  מובילה  דוברת  החינוך,  של  בתחום  ראשונים  אנחנו  תחום.   26בכל 

השרון   שברמת  להיות  יכול  לא  אדירה,  למצוינות  לי    2021האחרונות   27ותגידי 

 28אי, מי שנמצאות פה, חלקן שלחו אותי שאני אייצג אותן.  פוליטיקה, אני פוליטיק
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 1ינתיים אני נכשלתי בתפקיד שלי. אתם הצלחתם בתפקיד שלכם לשים אוטובוס  לב

 2שאתם מתגאים בזה שהבטחתם לציבור שלכם וזה בסדר שנוסע וחוזר כל שבת עם  

 3 נוסע וחצי בחודשיים. לגיטימי. זה רמת השרון. פלורליסטי.  

 4ים על האוטובוס  האוטובוס הזה בימי שישי בערב הוא...הילדים שלי נוסע גב' בת שבע אלקובי: 

 5הזה עוד הרבה ילדים של אנשים אז אל תפתח את הנושא הזה בבקשה. אל תהיה  

 6 אתה פופוליסט.  

 7 אני פופוליסט. אני פוליטיקאי ואני באתי לשרת את הציבור.  מר יעקב קורצקי: 

 8 גם אנחנו בסדר.   גב' בת שבע אלקובי: 

 9וג שלך שאתם. את חצופה. בתשי.  שבקושי גומר את החודש גברת בתשי, ובן ז מר יעקב קורצקי: 

 10 את צריכה ללכת לשבת עם הבנות שם לצעוק עלי למה עד היום אין את זה.  

 11 אל תספר לי. כמחזיקת תיק הרווחה. בדיוק   גב' בת שבע אלקובי: 

 12לכי תשבי שם. תסתכלי על הפרויקטים שנכשלתי למה אין להם את חמש מאות  מר יעקב קורצקי:

 13 קילומטר. לכי תשבי ותצעקי עלי. על זה את צריכה לצעוק עלי את צודקת.  

 14 עם כסף הולכים למכולת.   קהל:

שהן   :מר יעקב קורצקי ביקשתי  אני  כן  לכם.  אומר  אני  מפה.  שנצא  כדי  לסיים  רוצה   15אני 

 16ם שלכם. ולי יש אחריות. היום אני אומר לכם, היום אם  תבואנה היום. זה החיי

 17אני לא מצליח אם אנחנו לא נצליח ולא יפנימו פה בחדר הזה ואנחנו מקבלים פה  

 18המון החלטות על מאות מיליונים. וברובם אני אומר לכם, אני אגלה לכם סוד, זה  

 19דע להתכופף  לא נוגע אלי. מה שאני ביום יום שלי, לא נוגע. זה לא מתקרב. אני יו

אני   הזאת  לעיר  להביא  וצריך  זכויות  העצמת  השרון  לרמת  שצריך   20שאומרים 

 21לנשים ואומר  הראשון עם הדגל וגם אומרים שאישה שעידן אומר לעשות שוויון  

שתי   את  שהרים  הראשון  פה  ישאירו  שנשים  אחוז.  שבעים  פה  תקבל   22שאישה 

 23ע אלי אבל אני מבין את  הידיים מי זה היה עידן. יעקב קורצקי. זה לא כל כך נוג 

על שוויוניות גברת בתשי    24השוויון. ומה צריך, זה השוויוניות. אם אתם מדברים 

האלה,   בשנים  עושים  שאנחנו  העוולה  את  היום.  אותה  תעשו  השוויוניות.   25הנה 

 26 תתקנו אותה היום. וזה לא הרבה כסף. לא הרבה כסף.  

 27 שכחת את סייעות מגוונים אבל תיכף אני אתייחס.   עו"ד עידן למדן:

 28 גם לשם צריך להגיע. אבל אי אפשר עידן. אני גם רציונאל.   מר יעקב קורצקי:
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 1 אבל אי אפשר לטפל באחד ובשני לא.   גב' דברת וייזר:

 2 אי אפשר גם היום את מה שאני דרשתי.  מר יעקב קורצקי:

 3 די שיהיה שוויון.  צריך לטפל בשני הצדדים. כ   גב' דברת וייזר:

 4סליחה דוברת. אני בדרך כלל לא מדבר בישיבות. אתם יודעים את זה. גם   מר יעקב קורצקי: 

 5 כשיש דיונים אני נותן את הקטנות פה ושם.  

 6 אין בעיה תמשיך.   גב' דברת וייזר:

 7ל. מה שאנחנו מבקשים כרגע מה שאני ביקשתי מה שכתוב, זה  אאני בטוט  מר יעקב קורצקי: 

 8שניים נקודה ארבע משח. אני לא חושב שצריך לעשות את זה במכה אחת. אני גם  

 9ישבתי עם עמוס, ישבתי עם דליה, לעשות תוכנית מסודרת, אתם יודעים מה. אני  

 10רת, ונטע,  גם חושב על זה עוד פעם, גם כן את תהני מהפוליטיקה אני מציע שאת דוב

 11תשבו עם דליה תעשו מבנה לבנות האלה, שבחודש הקרוב יגיע להם את מה שמגיע,  

 12למי שעובדות פה, איפה יש פה אחת שעובדת. אילנה עובדת פה כמה אחד עשרה,  

 13עכשיו אני אגיד לכם את הקוצים  שתים עשרה שנה, כל בוקר את נוסעת לנווה גן.  

 14שרה שנה. יש פה עובדות. עכשיו אני  שתיכף יכניסו. יש עובדות פה של שמונה ע

 15אסביר לך בתשי על מה כואב לי וגם את תזדהי איתי וגם את ענבל. תקשיבו. ברור  

 16 שאני יודע שכואב לך.  

 17 אז למה אתה פונה אלי.   גב' בת שבע אלקובי: 

 18 כי את פונה אלי. תלמדי שאתה יוצא למישהו משהו אז הוא מחזיר לך זה אין   מר יעקב קורצקי:

 19 שות. אני אגיד לכם אני אתן בבקשה ברשותך כבוד ראש העיר.  מה לע

 20 אני גם יודעת בוודאות אנשים שבתוך העירייה מקבלים את החמש מאות.    קהל:

 21 זה מה שרציתי לשאול. אני לא מבינה למה.   גב' דברת וייזר:

 22אני רוצה להגיד לכם. לא יושבים פה בוודאי לא יושבים פה אנשים רעים. אין לי    מר יעקב קורצקי:

 23אין לי בכלל ספק, אין לי ספק אבל  ספק שכל מי שיושב כאן רוצה שתקבלו את זה.  

 24זה צריך עכשיו. יש חוקים במדינת ישראל. עכשיו הכניסו שני קוצים. יש שני קוצים  

אמיצה החלטה  לקבל  במליאה  צריכים  הקוץ  שאנחנו  הזה.  הדבר  עם  וללכת   ,25 

 26המרכזי שיתנו שהסייעות התפקיד שלהן זה להיות עם הילדים בגן, ולכן אי אפשר  

זה   באוצר,  בה  שמשתמשים  בדיחה.  לא  אפילו  זה  הרכב.  אחזקת  את  להן   27לתת 

 28 בדיחה עצובה. אני אסביר את עצמי.  
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 1 רגע. תתנו לו להסביר שנייה.  גב' דברת וייזר:

 2 ם אותה מגן לגן.  מחליפה מעבירי קהל:

 3דניאלה אחות יקרה. אני עשיתי על זה דיפלומה. כשמסבירים לי לאט, אני   מר יעקב קורצקי: 

 4 תופס מה זה מהר.  

 5 גם את שני הקוצים אתה תופס מהר?   עו"ד עידן למדן:

 6 ברשותכם אני יעצור את הדברים שלי. אני אסביר לכם איך זה מתנהל.   מר יעקב קורצקי: 

 7 רגע. אבל תענה.   גב' דברת וייזר:

 8 זה שאני עונה על הקוץ השני.  מר יעקב קורצקי: 

 9 תענה על הקוץ הראשון.   גב' דברת וייזר:

 10הקוץ הראשון שמכיוון שהם יטענו דבר כזה. אני טוען חברי מועצת העיר   מר יעקב קורצקי: 

 11הנכבדה ובמיוחד הבנות, אתם מכירים פקח אחד שנכנס. הנה קובי, שהוא נוסע  

נכנס לעירייה,   דוחות? איך שהוא  או עם האופנוע שלו לעשות   12עם המכונית שלו 

 13יך מצ'פרים  מכיוון שאת העבודה שמתבקשת וקשה להשיג פקחים, מה עושים, א

 14 את הפקחים? מהיום הראשון חמש מאות ק"מ.  

 15 וואלה.   גב' דברת וייזר:

 16 כן. עובדות   מר יעקב קורצקי: 

 17 אין עניין של ותק?   גב' דברת וייזר:

 18 עובדות פה עובדות במשרדים אצלנו,   מר יעקב קורצקי: 

 19  איך החליטו שפקחים כן וזה לא? גב' דברת וייזר:

 20. לפני שיוציאו, ישלפו את כל הקוצים. שנייה דניאלה ברשותך.  יותר מזה מר יעקב קורצקי: 

 21יש גם בנות יקרות שנכנסו פה לעבודה והיה מי שידאג מאחורה ואת זה אני רוצה  

 22למנוע. היום יושב פה יעקב. מחר ישב פה שמוליק. יוסלה. יש פה עשרים ושתיים  

 23 סייעות שכן קיבלו חמש מאות ק"מ.  

 24 בכמה ותק? בלי שום קשר?   גב' דברת וייזר:

 25 בלי שום קשר. יש אחת שכמה חודשים.  מר יעקב קורצקי: 

 26 אני שנתיים מנסה לחקור את זה. לא קיבלתי את המידע. שלחתי אינספור מיילים.   גב' דברת וייזר:

 27 אני אתן לכם דוגמא משבוע שעבר.  מר יעקב קורצקי: 

 28 קיבלתי שום דבר.  שלחתי. יש לי את זה במיילים. לא  גב' דברת וייזר:
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 1 אני אשמח שאתם תגידו את מה שיש לכם על הלב. אבל יש פה   מר יעקב קורצקי: 

 2 הבנות שעוברות מגן לגן.   קהל:

 3שבוע שעבר ישבו על קידומים לכלל   .דניאלה. יש פה את יושב ראש הוועד מר יעקב קורצקי: 

 4העובדים של עיריית רמת השרון. בבקשה עמוס. תכירו את ראש הוועד החדש שלנו.  

 5 הזדמנות. עמוס. בבקשה.  

 6ד שהדבר הכי חשוב  אני לא פוליטיקאי אני גם לא יודע לדבר, אני רק רוצה להגי מר עמוס מגוז:

 7ם שלנו. ולא יכול להיות שהם  שלנו זה הילדים שלנו, ואנשים האלה מטפלים בילדי

עובדי   כאל  אליהם  להתייחס  צריך  לא  אחרים.  עובדים  לעומת  מקופחים   8יבואו 

 9קבלן. אלה אנשים שבאים ועובדים חמש ועשר וחמש עשרה שנה, וכדאי לתת להם  

יכול להיות באמת שהם לא יקבלו    10הרגשה שאפילו שהם מוערכים. וזה חלק לא 

א  באופן  לא  להם  שיגידו  דבר  שאני  שום  מה  להיות.  יכול  לא  זה  וגורף.   11וטומטי 

 12הצעתי, ואמרתי גם ליעקב ואני מוכן לשבת עם כולם פה. לעשות טבלה מסודרת,  

 13לא לתת לכל אחד ישר איך שהוא נכנס אבל לעשות טבלה מסודרת שכל אחד יידע  

 14שבתום תקופה מסוימת. הוא יקבל מספר קילומטר, ועוד תקופה ארוכה יותר עוד  

 15 ר וזה הכל. שיהיה שווה לכולם.  קצת קילומט

 16 תגיד מה שהיה שבוע שעבר בבקשה   מר יעקב קורצקי: 

 17הייתה ועדה של אחזקת רכב. חלק קיבלו, חלק מהאנשים קיבלו, חלק מהאנשים   מר עמוס מגוז:

 18לא קיבלו. הם באופן גורף ביטלו את כולם. אני הבאתי שלוש סייעות. הכי ותיקות  

 19 שיש. 

 20 שש עשרה שנה.   קהל:

 21הכי ותיקות שיש, ואמרו לא, לא, לא. ואז עלה לטונים גבוהים ואמרנו בוא נעצור   מר עמוס מגוז:

 22 ה.  את ז

שאני       גב' דברת וייזר: לפרוטוקול  להגיד  רוצה  אני  כל  קודם  אני  שאלה.  לשאול  רגע  רוצה   23אני 

 24ביקשתי אין ספור פעמים לקבל את הטבלה של כל עובדי העירייה בלי שמות כי  

 25השמות לא מעניינים אותי, מבחינתי אפשר למספר אותם כמו במשחקי הדיונון  

ושש.   חמישים  מאות  ארבע  עד  ושש.  מאחד  חמישים  מאות  ארבע  וחלילה   26חס 

שלא   להגיד  חייבת  אני  מקבל.  מי  איך  ולראות  מהימנה  בדיקה  לעשות   27ובאמת 

 28הצלחתי להבין את המנגנון. לא הצלחתי להבין את מנגנון הקבלה , מי קיבל מה.  
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 1לא מצאתי שום היגיון שאפשר להצדיק אותו. אם זה עניין של וותק, אם זה עניין  

 2ים שמגדירים מי כן מי לא. וזה מאוד, מאוד מקומם. כי אם  של סקטורים מסוימ

 3אין לזה הסבר, אז אני לא מבינה זה איזה מן שהוא דרך לתגמל את מי שרוצים  

 4ומי שמקורב ומי שלא. זה נוראי בעיני. זה פשוט נורא שיש איפה ואיפה והמקורבים  

 5  מקבלים, אני יכולה להגיד שאני ניסיתי כמה פעמים.  

 6 מי זה מקורבים?     ר:מר אבי גרוב

שבע       גב' דברת וייזר: מקבלים  והם  שנה  אחרי  להיות  שיכולים  מקורבים  יש  הזאת  בטבלה   7כי 

 8  מאות שמונה מאות.  

 9 אין מקורב אחד בכל העירייה.     מר אבי גרובר:

 10אם בונים את זה בצורה של מנגנון של אני לא  אם יש היגיון, שוב אני אומרת,       גב' דברת וייזר:

 11  אומרת אם הם מקורבים או מישהו אחר. אני אומרת. אני מדברת על  

 12 בסוף זה אני ערן גידי זה מי שחותם.     מר אבי גרובר:

 13אני מדברת על כמה שנים אחורה. לא היה היגיון בטבלה הזאת. זה עובדה שגם       גב' דברת וייזר:

 14הוא מספר שמגיעים שמות. זה כן, בוא נאשר להוא. אחרי חצי שנה אז עכשיו, צריך  

 15להחליט או שעושים פה סדר ואומרים שיש סקטורים מסוימים, שיש ממשק בין  

ואז אני מבקשת להור  לשימוש שלהם באוטו.   16יד לכל אלה שלא.  העבודה שלהם 

 17למרות שהם היו מקורבים. או שמחליטים שיש עניין של ותק ואז בוא נשב ונעשה  

 18 צדק. אבל צדק צריך לעשות. 

 19 למה צריך לערבב עכשיו בשר וחלב.   עו"ד עידן למדן:

 20  כי צריך לעשות צדק. זה לא הגיוני. מה זה למה. כי אם נוגעים במשהו.       גב' דברת וייזר:

 21 קודם כל אתה בעד.     בר:מר אבי גרו

 22  אז עושים אותו נכון.       גב' דברת וייזר:

 23 קודם כל עידן אתה בעד לערבב.    מר אבי גרובר:

 24 אתה בעד. כי עובדה שאתה מערב את הסייעות של       גב' דברת וייזר:

 25 כי זה קשור לסייעות.   עו"ד עידן למדן:

 26אז למה שלא נעלה גם וגם? גם סייעות פה וגם    סבבה. אז למה אתה אומר לי.     גב' דברת וייזר:

 27 לסייעות פה. זה ההיגיון.  

 28 לא. אין בעיה אני רק אומר אין קשר למי שמקבל היום   עו"ד עידן למדן:
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צריך   מר יעקב קורצקי:  הבנות  את  אבל  בסדר.  זה  טוב  שעובדים  עובדים  לתגמל   1רוצים 

 2 לתגמל אותם. זה הכל.  

 3 אבל אם מחליטים, אם המועצה תחליט שלא מתגמלים אותם.       גב' דברת וייזר:

 4 מה זה אם לא. אז מה מלחמה עכשיו.   מר יעקב קורצקי: 

 5  זמן, גם אם הם חצי שנה?  אז ימשיכו לעלות שמות של אנשים כל כמה      גב' דברת וייזר:

 6בגדול, זכות הדיבור היא רק לחברי המועצה, ומי שקצת עוקב אחרי הישיבות אני     מר אבי גרובר:

 7בגדול לא נותן כאילו לקהל לדבר. כי זה מתחיל ולא נגמר אף פעם. אבל עוד פעם,  

 8באמת אם עשינו את זה בכמה פעמים, אז אחד, אם נציג מטעמכם, נציגה מטעמכם  

 9קש להגיד כמה מילים אני כמו שבמקרים אחרים עשיתי, אז אני אהיה מוכן  תב

לי   וזה. ותאמינו  צפופים פה  אנחנו מאוד  ובוא  יהיה אחד   10לתת אבל באמת שזה 

 11שכולם פה רוצים לעזור. אבל בסדר. בואו ננסה לנייד זה. אם אחד הילדים מפריע,  

 12 לעשות.  אז לקחת אותו לשיחה יפה בצד. בסדר. כמו שאתם יודעים 

 13  אלא שאין להם רכב ואין להם רישיון.   קהל:

 14זה בדיוק העניין. בתשי ביקשה לדבר. אחרי זה אני גם רוצה להגיד כמה מילים     מר אבי גרובר:

 15 ובבקשה בתשי.  

 16קודם כל בנות תודה רבה לכן שהגעתן. אנחנו איתכן לחלוטין. אני רואה   גב' בת שבע אלקובי: 

 17את הבעיה שלכן כבעיה כלל ארצית. זה לא רק ברמת השרון, לפני כמה זמן היה  

 18שהעלו את זה לדיון ובעוד ערים אחרות. הבעיה צריכה להגיע  את זה גם בהרצלייה,  

 19כן מקומית אבל כבר  לכנסת. אנחנו נעשה את הכל כדי לתת את הפתרון לפחות ל

 20אני אומרת שהפתרון אבל הבעיה בכלל כללי. וברגע שיפתרו את זה למעלה, ברור  

 21 שילכו לקראתכן.  

 22 עוד שלושים ושתיים שנה.   מר יעקב קורצקי: 

 23 זה לא ייפתר.       גב' דברת וייזר:

 24ון  אני מחזיקה תיק הרווחה. יש כעת ילדים בבית, שלא הולכים, לפעוט גב' בת שבע אלקובי: 

 25יום השיקומי שלהם בגלל שלא מצאנו סייעות. זה חמור ביותר. וזה חמור ביותר  

 26 כי הילדים האלה היו צריכים להיות בספטמבר כמו שאר הילדים. יש בעיה  

 27 אז תפתרי את זה. נו צריך לפתור את זה.       גב' דברת וייזר:

 28 צריך לעלות.   זה אחד האלמנטים של העלאת השכר. בדיוק בגלל זה עו"ד עידן למדן:
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כל הנושא הזה. אנחנו צריכים ללכת לקראת   גב' בת שבע אלקובי:  לשפר את   1ואנחנו צריכים 

 2הסייעות. אנחנו צריכים ללכת לקראת הסייעות. הפתרון לא יכול להיות כללי אז  

 3פתרון של העירייה. זה ברור לחלוטין, שמגיע לכן, אנחנו צריכים לתת להגיד לכם  

 4 ים.  תודה כי אתן מטפלות בילדים שלנו במשך היום שאנחנו עובד

 5 אנשים לא רוצים לעבוד בצדק.  קהל:

 6 צודקת.   גב' בת שבע אלקובי: 

 7אם זה היה עד היום אפשר למה פתאום זה צריך להגיע לכנסת? סייעת יולה עובדת   קהל:

 8 מאחת וחצי עד ארבע וחצי. מקבלת ארבעים שקלים לשעה.  

 9 איזה ארבעים, שישים ושמונה.       גב' דברת וייזר:

 10 משבע בבוקר עד שעה שתיים. עשרים ותשע תשעים. זה בדיחה.   אנחנו עובדות קהל:

 11 אתן צודקות.   גב' בת שבע אלקובי: 

 12 לעג לרש אז איך את רוצה   קהל:

 13 אנחנו נתקן את זה היום בתשי.  מר יעקב קורצקי: 

 14 שישים ושמונה שקלים.       גב' דברת וייזר:

אני   קהל: שנה  עשרה  שתים  עובדת  אני  השרון.  ברמת  היה  זה  זה?  את  להפסיק   15למה 

 16 מקבלת חמש מאות.  

 17מה פתאום. זה החלטה של למעלה. הלוואי והיינו יכולים. לא היה הצעה לסדר.       גב' דברת וייזר:

 18 היינו עושים את זה לבד.  

 19   היה אחזקת רכב להרבה. קהל:

 20 יו גם בשנים האחרונות קיבלו.  יש עכש יש, לא היה. מר יעקב קורצקי:

 21רציתי להגיד שלא היה לנו אף פעם כזה קהל במועצת העיר של נשים בלבד. ואם     :ד"ר צחי שריב

 22יש משהו שמעיד על כך ששכרכן נמוך ויש קיפוח זה עובדה שהציבור הזה הוא כולו  

 23  נשים. כי לצערנו בעולם הזה שאנחנו חיים בו, יש אפליה בין נשים וגברים בשכר

 24 בהרבה מגזרים וזה ביטוי לזה. 

 25 ארבע עשרה אחוז זה הפער. קהל:

 26   הגיע הזמן שאתם תעשו שוויון בין גברים לנשים. קהל:

 27לגבי ההצעה. ההצעה היא לתת תוספת רכב. כמובן שתוספת רכב מותנית          :ד"ר צחי שריב

 28ברישיון רכב ובעלות ברכב. אבל זה יוצר בעיה. רק שתבינו. אנחנו אני מניח שנצביע  
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 1בעד אבל אני אגיד לכם מה ההסתייגויות שלי מהמבנה הזה. כי זה לא לטובתכן.  

 2יישאר בסיס  הבסיסי.  הדבר הנכון לעשות, זה לעלות את בסיס השכר. את השכר  

 3 השכר. 

 4 בסיס השכר מפיל הכל.    עו"ד עידן למדן:

 5 ברור הן לא מבינות.       גב' דברת וייזר:

 6מה שמשולם כשכר יש עליו הפרשות סוציאליות. ואם תפגשו את הכסף הזה          :ד"ר צחי שריב

מעסיק   הפרשות  עליו  אין  רכב,  כתוספת  שמשולם  מה  החיים,  בהמשך   7בפנסיה. 

 8 יה וזה בעצם פחות. אני מבין.  לפנס 

 9   זה לא שכר עבדים. קהל:

 10אנחנו מכירים פה מקרה שניסינו לגייס עובדת לעירייה, ואי אפשר היה להגיע          :ד"ר צחי שריב

 11לשכר שרצו לתת לה בגלל שלא היה לה רכב. מה לעשות. היא אמרה אני לא צריכה  

 12רכב, אני באה כמה תחנות באוטובוס לעבודה. לא צריכה רכב, אז לא לכן צריך  

 13ורית. כי זה חוסך מעומס  להיפגע שכרה. וצריך להיות מנגנון לעודד תחבורה ציב

 14בכבישים וזה חוסך במקומות חניה וכו'. ומי שרוצה להחזיק רכב בסדר. אבל לא  

 15 יכול להיות שזה תנאי בשביל לקבל תוספת. זה אמרתי ומעבר לכך.  

זאת       גב' דברת וייזר: מה  השכר.  בסיס  את  לעלות  אפשר  אי  לעלות.  אפשר  אם  השאלה   16אבל 

 17  אומרת.  

 18 על פניו אי אפשר לעשות את הדבר הזה.     מר אבי גרובר:

 19 בסיס השכר זה יפיל את ההצעה. אי אפשר לעשות את זה.      גב' דברת וייזר:

 20 לא. בסדר.   מר יעקב קורצקי: 

 21 אנחנו לא מחליטים. זה המדינה. מה. אז לכן מנסים לעקוף       גב' דברת וייזר:

 22תנו לי את הכבוד לפחות להגיב לדברים החכמים  אני העליתי את ההצעה.   מר יעקב קורצקי: 

 23 שאומר צחי. בבקשה צחי תסיים את הדברים שלך.  

 24 אני חושב שאנחנו צריכים למצוא כל דרך לסייע לסייעות.         :ד"ר צחי שריב

 25 אז הדרך היא רק דרך הקילומטרים.       גב' דברת וייזר:

 26אני יענה לו בעשרים שניות. תתאפקו קצת. תתאפקו חברים. צחי העלת   מר יעקב קורצקי: 

 27הצעה מצוינת, נמנה צוות עוד פעם של שלוש בנות שאני סומך עליהן שלוש נשים  

 28בינות את הלב של הנשים. אנחנו לא מבינים מה עובר על אישה. אני לא יודע  שהן מ
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 1מה עובר אצל אישה. היא מבינה מצוין, דוברת מבינה, ונטע תבין אותן יותר טוב  

 2  ממני.  

 3  ראש העיר לא מבין?   מר אבי גרובר:

 4  אתה מבין.   מר יעקב קורצקי: 

 5  במה?   מר אבי גרובר:

 6אז גם את ראש העיר אנחנו נשים כראש צוות. אני מוותר. הצעה מעולה   מר יעקב קורצקי: 

 7 אבל היום אנחנו נצא עם החלטה שהן יקבלו את חמש מאות קילומטר. בוא נמשיך.  

 8  למי שאין רישיון רכב? קהל:

 9  אז אנחנו עובדים על השכר. אז אני אדאג לו למעט פרטים.  מר יעקב קורצקי: 

 10  יש לו כמה מועמדים. אני בטוח ש    מר אבי גרובר:

 11אני לא שמעתי חוץ מהדיון על הכסף, לנשים האלו שעושות עבודת קודש ומטפלות   מר רמי בר לב: 

 12בדבר הכי יקר לא שמעתי אף אחד מאיתנו אומר להן תודה. לפני הכסף. אמרתי.  

 13מאחר ואני גם התעסקתי ומאחר ופעם גם אני התעסקתי עם גן ילדים. היה לי כזה.  

 14הראשון במדינת ישראל פה ברמת השרון, אני יודע כמה עבודת קודש    הייתי הגנן

 15 אתן עושות, ואני אצביע עבור כל תעריף שיגידו לתת לכן. 

 16 אני מחליט מתי מצביעים. עידן.     מר אבי גרובר:

 17  הוא אחראי על הכסף.   מר יעקב קורצקי: 

 18 עד שאני לא שר לא מצביעים.    מר אבי גרובר:

 19מנכ"ל מגוונים אמר, אני לא יכול לעשות חצי שעה  העלאה בשכר גם. בושה. מה זה.   קהל:

 20  מה שאתן עושות.  

 21 אם סייעת רוצה עזרה אני מוכן לסייע.   מר רמי בר לב: 

 22כל הכבוד ליעקב על ההצעה הטובה והחכמה שמגיעה פה. אני חושב שזו    , קודם כל  עו"ד עידן למדן:

חשובה.   ומאוד  נכונה  מאוד  מאוד  הצעה  דברים  הם  העלה  שצחי  הדברים   23וכן. 

 24נכונים, כי הבעיה היא לא תוספת הרכב, או תוספת הקילומטרז' ויש גם לזה פתרון,  

את   לתת  לדוגמא  בעיריות אחרות  דיבורים  יש  אז  ציבורית,  לעודד תחבורה   25כדי 

 26אותו הוצ' רכב כדי למנוע פגיעה גם למשתמש בתחבורה ציבורית. כרגע אבל צחי  

 27הקיימים במדינת ישראל ויהיה  נפתור את צרות העולם והבירוקרטיה,    אנחנו לא

לעובדים   ההשלכות  כל  עם  השכר.  בסיס  של  הדיונים  את  כרגע  לייצר  קשה   28לנו 



 14.11.21 –רמת השרון     34 ישיבה מן המניין מס' 

24 

 

 1אחרים בעירייה, עם כל הדברים ולכן אני חושב שההצעה של יעקב מאוד, מאוד  

 2רה של  בצו  2022-חשובה כרגע כדי לתת את הפתרון בין אם בשלבים, שיתחיל מ 

 3וא מדרגה ראשונה, ואחר כך מדרגה שנייה, זה באמת בסופו  יתחיל כבר איזה שה

 4של דבר ההצעה אני אומר לייצר את המנגנון. והדבר הזה באמת העבודה שלהם  

 5היא עבודת קודש ואנחנו צריכים להודות להן ואני חושב שהשכר שהמדינה נותנת  

 6יעות בחינוך הרגיל הוא מביש.  ומקצה לדברים האלה בין לחינוך המיוחד, בין לסי

 7אני רק רוצה להוסיף להצעה שלך רכיב נוסף. אנחנו מצויים מזה כמעט חודשיים  

 8.  "אאו פה הדיון במצוקה שקיימת בכל המדינה. בכל הארץ. על הדיון עם סייעות יול

יול הן    "אובסייעות  וגם  המיוחד  החינוך  את  שם  אין  שגם  במצב  מצויים   9אנחנו 

 10משמעותית מבחינת התנאים שיכולים להיות להן. אני הייתי    מקבלות הרבה פחות

 11מוסיף בהזדמנות זו כדי שנחסוך לנו דיון חוזר בישיבת המועצה הבאה עם הצעת  

ישיבות   ועלה עכשיו לאחרונה בכמה  בדיון  פה  אני הייתי מוסיף   12החלטה אחרת. 

 13יעות  שלנו, אני הייתי מוסיף העלאה של עשרים וחמישה אחוז לכל מי שיהיו בסי 

 14כדי שנפתור שם את המצוקה שקיימת לנו היום, זה אותם אנשים, זה אותן   "איול

חברי   פה  יושבים  החינוך,  את  להם  לתת  ילדנו  עם  כך  אחר  שממשיכים   15נשים, 

יודעים   אנחנו  נמצאים,  אנחנו  שאיתה  המצוקה  את  יודעים  שאנחנו   16דירקטוריון 

 17יף להחלטתך של לבחון,  שמצוקת הבוקר מחריפה פי שתיים בצהריים, והייתי מוס

 18להביע את תמיכתן במתווה המוצע, אני מביע את תמיכתי במתווה המוצע. אני גם  

 19אביע את תמיכתי למצוא פתרון כן למצוא את זה שזה יהיה בבסיס השכר, אם רק  

 20נצליח למצוא את הפתרון הנכון עוד יותר טוב. כי זה יאפשר לנו כבר להגיע עוד  

להובי הלימודים הזאת  ועדה  בשנת  לאותה  מוסיף  והייתי  מובלים,  להיות  ולא   21ל 

לכל   אחוז  וחמישה  עשרים  העלאת  אופן  שתיבחן  שתהיה  להוסיף  אומר,   22שאתה 

יול דרך  שהן  ליול  "א הסייעות  ממשיכות  גם  הן  מהבנות  ונפגעות  "אחלק   .23 

 24 משמעותית מהדברים האלה. אז הייתי מוסיף את הדבר הזה.  

 25סליחה. אני רוצה להגיד על זה משהו. אני רוצה להגיד משהו אם העלית את זה       גב' דברת וייזר:

 26אז אני רוצה רגע להגיד משהו וחשוב שתשמעו. חלק מכן הם גם סייעות ביולה? אז  

 27 אני רוצה להגיד משהו כי אני קיבלתי כל מיני גם אני כל מיני.  

 28 חמש עשרה שנה ביולה.   קהל:
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 1מו שענבל קיבלה רק יותר אגרסיביים. אני אמרתי ואני חוזרת בגלל  טלפונים. כ     גב' דברת וייזר:

 2שראיתי שהוצאתם פרוטוקול לתפארת מדינת ישראל עם ציטוטים אחד לאחד. אז  

 3אני רוצה להסביר ולדייק, למרות שזה נאמר שם. אבל זה בסוף של המשפט הזה.  

 4תי חד  לפעמים יש נטייה לאנשים לא לקרוא את המשפטים עד הסוף. אני הבהר

 5וחלק ואמרתי, אני הסברתי שאני מתנגדת להצעה לעלות את השכר של הסייעות  

 6חלילה שזה היה ממקום שאני מתנגדת לעלות את השכר לכשעצמו כי אני    "איול

 7מעריכה ומוקירה את העבודה שהבנות האלה עושות באמת למען הילדים שלנו.  

 8לי זה בדיוק אתן.    לדעתי זה אחד התפקידים הכי קשים במשק. אבל מה שהפריע

 9כי אמרתי שנייה לא צריכה עזרה. כי אמרתי, שזה בדיוק יצור את המרמור שלכן,  

שבעים.   לא  שקלים  ושמונה  שישים  שמרוויחה  אחת  שסייעת  להיות  יכול   10שלא 

 11שישים ושמונה שקלים לשעה נעלה לה בעוד עשרים וחמישה אחוז, בואו, יש לנו  

 12לם. כן, אבל אני לא מוכנה שהבנות האלה יהיו  פה מיליונים. אני בעד, בוא נעלה לכו 

 13ממורמרות שהן ימשיכו להרוויח עשרים ותשעה שקלים והן ירוויחו תשעים. אז  

 14בואו נעשה סדר. רגע. אני כן, אם אנחנו לא סיימתי. אם אנחנו קודם כל אני בעד  

חלק   שזה  חושבת  אני  התנאים,  שיפור  בעד  אני  ואומרת,  חוזרת  אני  פעם   15עוד 

 16  ט "שיש גם לכולנו גם בשעות הבוקר, בטח בחינוך המיוחד ובטח בגני אלו  מהבעיה.

 17אקוטית וגם אצלנו בבתי ספר יש לנו  ובגנים של חינוך מיוחד שהבעיה עוד יותר  

 18שלושים ילדים עם צרכים מיוחדים שאין להם סייעת צמודה. תאמינו לי שילד כזה  

 19 שהולך, הוא הכי הולך לאיבוד. ואני בעד  

 20 תעלי עשרים וחמישה אחוז.   מדן:עו"ד עידן ל

 21אני בעד. גם שלושים. מה. בוא הכי קל להגיד. אבל אני רק אומרת, שאם עושים       גב' דברת וייזר:

 22  סדר וזה מתקשר למה שאמרתי לפני אז עושים סדר זה סדר. 

 23 זה מתחיל להיות מכירה פומבית. עשרים וחמש אחוז, שלושים אחוז. מי בעד.     מר אבי גרובר:

 24 אבי זה היה בציניות. שיהיה צדק זה מה שאני אומרת עידן.       גב' דברת וייזר:

 25 הן לא יכולות לקבל את תוספת הרכב ואת יודעת את זה. אז פה מבוצעת.   עו"ד עידן למדן:

 26עידן. אני לא אמרתי שלא. לא הבנת. אני אומרת שאם עושים את זה עושים את       גב' דברת וייזר:

 27זה. זה מה שאני אומרת ולכן אני מחדדת כשאמרתי שאני נגד כדי שהן לא יהיו  

 28 ממורמרות.  
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 1 דוברת סליחה. דוברת ועידן.  מר יעקב קורצקי: 

 2   כל אחד איך שאפשר לעשות את זה חוקית, הכל בסדר.      גב' דברת וייזר:

 3 גידי עבר, הוא בלי מסך. הוא בהלם קצת. הוא בלחץ מהישיבה.     מר אבי גרובר:

 4את צודקת במה שאת אומרת. כאן הבנות אומרות. אתה לא מביא מחליפות מחוץ   קהל:

אתן   ומחליפות.  באות  הן  סייעות  שחסרות  וזה  חוזרות  הן  פה.  לנו  עוזרות   5הן 

 6אפשר להעלות להן את עשרים    חוסכות הרבה כסף. למה. כי באמת, היא צודקת.

 7 וחמש אחוז.  

 8 חברים. דניאלה את מכירה את המושג, תפסת מרובה לא תפסת.   מר יעקב קורצקי: 

 9 זה מה שאמרתי, שלא תהיינה ממורמרות. קודם כל צריך לטפל בזה.       גב' דברת וייזר:

ש מר יעקב קורצקי:  בהצעה  להתמקד  דוברת,  ממך  וגם  עידן  ממך  גם  הזאת   10אני  בישיבה 

 11נתתי. אתן הנשים. אני מבקש. אתם אנשים מבוגרים וכל אחד שיציע מה שהוא  

כבר   אני  הזאת.  בהצעה  שנתמקד  רוצה  אני  הצעות.  להציע  יודעים  אתם   12רוצה. 

 13שנתיים רודף אחרי ההצעה הזאת. יגידו, דליה תגיד לכם. כמה ישיבות ולפני דליה.  

 14ד קטן, ולהתחיל עם משהו  ולפני עמוס. אני רוצה היום לצאת עם משהו אחד בי

 15בהכרה קודם כל הבנות האלה שמגיע לכולכן. זה קונצנזוס. איך ומה להקים את  

 16הצוות, נטע כל מה שהיא נגעה בו, דוברת, שהיא הרימה את החינוך פה במאות  

וראש   ותקראו  ותתקפו  תשבו  שלושתכן  מרמור,  יהיה  שלא  בתשי  ואת   17אחוזים, 

העיר.   לראש  כפיים  בראשם.  צעד  אתהעיר  עוד  איתכם  אלך  אני  מה,  יודעים   18ם 

 19קדימה. מכיוון שכל כך חשוב לי שזה יצליח. פה למצלמה. אני יודע שהשלב הבא  

 20זה התקציב. הנה פה יעקב קורצקי אני מוותר על חמישים אחוז מהשכר שלי לאות  

על   גם  דיברו.  גם  זה  על  גם  פה.  החברים  של  הבעיה  ואם  הבנות.  עם   21סולידריות 

 22 שאני מרוויח הרבה.  המשכורת שלי 

 23 זה יפתור לך את הבעיה מבוקר עד ארבע וחצי.   עו"ד עידן למדן:

 24 אבל בשלביות. הנה, עידן אני יושב על זה שנתיים על משהו כזה קטן.   מר יעקב קורצקי: 

 25אנחנו עושות את העבודה שלנו באהבה אבל אנחנו בחרנו בתפקיד הזה כי יש לנו   קהל:

 26בצהרונים, אני רוצה להגיע הביתה לארוחה חמה שיעורים  ילדים בבית שהיו לא  

יול לעבוד  רוצה  הייתי  אם  לעבוד    "אוהכל.  אישור  ומבקשת  לדליה  באה   27הייתי 

 28 ביולה.  
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לו   עו"ד עידן למדן: שמגיע  מה  את  לו  מגיע  הזה  הנכבד  הפורום  כל  על  מדברים  אנחנו  קשר.   1אין 

 2אנחנו מקיימים את הדיון,  ולעלות לו את השכר נקודה. זה א'. לצד הדבר הזה כש

 3אנחנו צריכים לתת את היחס לבנות האחרות שלא יישארו מאחור. הן לא מקבלות  

 4שישים ושמונה, הן מקבלות על שעתיים וחצי אותם נשים יקרות, מחנכות יקרות  

 5ומעט מחנכים, מקבלים ארבעים וחמישה וחמישים שקלים לשעה. והופכים את  

 6 ים ומתחילים להפוך אותו לבייבי סיטר.  החינוך מפסיקים את החינוך בשתי

 7 את העבודה הקשה הבוקר עושה.   קהל:

 8 אני רוצה גם וגם. אני רוצה שהוא ימשיך. זה לא סותר.    עו"ד עידן למדן:

להכניס       גב' דברת וייזר: אפשר  אי  סליחה.  שלו.  לסדר  בהצעה  נתמקד  בוא  אומר  שיעקב   9כמו 

 10 הצעה נוספת.  

 11אני חושב שזה ברור שכל מי שנמצא פה הוא בעד ..הבנות שהשכר הוא כל מי שנמצא    מר רוני בלקין:

שהשכר   לכולנו  ברור  בעד.  כולנו  הזה  הדבר  נגד  יצא  לא  פה,  שדיבר  מי  וכל   12פה 

 13שמקבלות הסייעות הוא בזיוני. מביש וזה נכון. אני בעד אני אומר מראש ואני גם  

 14ביושר זה לא לעשות תרגילים.    בעד שיתפרנסו ביושר. וכשאני מדבר על להתפרנס

 15כסף שמגיע לאנשים, זה השכר שמגיע להם. גם אם זה יותר קשה. אם יש פה עניין  

צריכים   אנחנו  שני  ודבר  אותי,  מגעיל  זה  שמקבלים  מקורבים  שיש  בכלל,   16אחר 

 17לחתוך את זה ולבדוק מה זה ולחתוך את זה. זה לא יכול להיות שיש פה מצב שמי  

 18  צלחת ומישהו שהוא לא מקבל.  שמקבל כי הוא קרוב ל

 19אני לא מבין, סליחה רוני. אני חייב לעצור אותך ואנשים מסתכלים עלינו אני לא     מר אבי גרובר:

 20 יודע מי זה קרוב ולאיזה צלחת. 

 21  גם אני לא יודע.  מר רוני בלקין:

 22רובה אלי  אז בסדר. עוד פעם אני מכיר פה הרבה מהבנות אבל אף אחת מהן לא ק   מר אבי גרובר:

 23באיזה שהוא מובן משפחתי ואחרים. ואני ראש העיר חמש וחצי שנים ואני מניח  

 24  שעל רוב ההסכמים פה אני חתום כי הרבה הסכמים.  

 25  אומרים לך לפני שבאת.   מר רביד פלד:

 26לא. זה עוול לעשות ולהציג אותם כאילו חצי מהם זה. ועכשיו להתחיל ביניהן עם     מר אבי גרובר:

 27מקורבת וכל הדברים האלה. כל המקורבים ועכשיו מייצרים פה איזה  זה שהיא  
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 1שהוא זה כאילו הולך פה איזה שהוא. אף אחת לא חוזרת פה הביתה עם עשרים  

 2 נטו בחודש. מקורבת, לא מקורבת וכאלה. אז בואו.  

מאות       גב' דברת וייזר: חמש  גם  בשבילן.  משמעותי  זה  ועדיין  קטן  כסף  על  מדברים   3אנחנו 

 4  לומטר.  קי

 5 בסדר. להציג את זה כאילו מקבלות מקורבות פה. ומקורבות, ומקורבות.     מר אבי גרובר:

 6 גם חמש מאות, שש מאות, שבע מאות.       גב' דברת וייזר:

 7 בינינו כולם יודעים את זה פה.  קהל:

 8 רגע. אבל אי אפשר להגיד כזה משפט ולזרוק אותו.       גב' דברת וייזר:

 9 הדיבור על מקורבים לא היה על זה. הוא היה על משהו אחר. לא בינם לבין עצמם.   עו"ד עידן למדן:

 10  זה לא היה עליהם. סליחה רגע.       גב' דברת וייזר:

 11 זה לא עוזר לכם הקטע הזה שכאילו כמה מקורבות מה קיבלו.    מר אבי גרובר:

 12  לא דיברנו מקורבות. אמרנו מקורבים.       ' דברת וייזר:גב

 13 סליחה שהפרעתי לך רוני.     מר אבי גרובר:

 14  בבקשה רוני.   מר יעקב קורצקי: 

 15 בבקשה רוני סליחה. לא הצלחתי.     מר אבי גרובר:

 16   בוא נגיע להסכמה. על אחזקת רכב עכשיו.  קהל:

 17אם נאמר פה על ידי חלק מהנשים שנמצאות פה משמאלי שהן יודעות על כך שיש   מר רוני בלקין: 

 18כאלה שקיבלו שלא בצורה שוויונית לאחרים. אנחנו צריכים ליישר את הדבר הזה  

 19כי לא יכול להיות זה לא חוכמה לדבר על שכר של עשרים אלף שקלים ולכן זה בטל  

 20ילו האחוזים שזה בתוך השכר  וזה בשוליים. גם אם זה שכר מאוד נמוך, לפעמים אפ 

 21הנמוך הם משתקפים ביותר, זה פשוט מקומם. ולכן צריך לטפל בזה אם יש בעיה  

של   בישיבה  פה  היינו  הלאה.  להמשיך  תנו  שאין.  לגלות  נשמח  אין  ואם   22כזאת. 

ראש   ליושב  סתמו  ואז  השעות.  רישום  של  הנושא  הביקורת.  ועדת  העיר   23מועצת 

כי א אני אתאפק,  שעות  ועדת הביקורת  רישום  פה  יש  זה שבעצם  על  לדבר   24סור 

 25פיקטיבי לשכר. אני לא רוצה שירשמו להם שעות פיקטיביות. אני רוצה שכר גלובלי  

לזייף   יצטרכו  שהן  בלי  להם.  שמגיע  השכר  את  להם  שייתן  ראוי,  שכר   26שיהיה 

לקבל   צריכים  אנחנו  הלאה.  ראוי.  שיהיה  עוד שעתיים.  וחצי,  עוד שעה   27ברישום 

עירו תבוא  החלטה  פעם  עוד  כי  רכב.  בנוסח  לתרגילים  לפתוח  ולא  עניינית,   28נית 
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 1מישהי שאין לה רישיון רכב. ומסובבים את הדברים. יש כל מיני פטנטים אולי כן  

 2לעשות את זה אבל צדק צחי, צריך להכניס את הסיכום לבסיס השכר. אנחנו אולי  

 3 נפתור לכם.  

 4נה הם אותו דבר. ולא יקבלו שקל. בגלל  בשביל צדקנים כמוכם שלושים ש מר יעקב קורצקי: 

 5 הצדק שלכם. צדק המרושע.  

 6 יעקב. לא הוצאתי   מר רוני בלקין:

 7צדק מרושע. אני אמרתי תוקם ועדה עד שתוקם תדון בשכר. אין סתירה   מר יעקב קורצקי: 

 8בדבר. ואף אחד לא עושה שום תרגיל. צחי כשאתה רוני עם כל הכבוד שאני מכבד  

 9אותך, אתה משתמש במילים לא נעימות. ואתה מצפה מאנשים שישבו בשקט. אף  

 10עירייה,  אחד לא עושה שום תרגיל. סך הכל מבקשים משהו שכולם מקבלים פה ב

 11ויש איזה סקטור מסוים שהוא פסול. את זה רוצים לתקן. מפה תעשה הסדרים.  

 12אמרתי לך, אני לא ישב בוועדה. ישבו נשים חכמות ועם ראש העיר ויטפלו בזה זה  

 13 הכל. אתה יודע מה, גם אתה מוזמן כנציג האופוזיציה. בבקשה. 

 14וכן לקבל את זה שמה היה כך יהיה. ואני  יעקב. בוא אני אסביר לך משהו. אני לא מ מר רוני בלקין:

 15לא יהיה זה שיחתום על הכשרה של איזה שרץ. שיעשו איזה פטנט של פעם שדרך  

 16 קילומטרים האלה נותנים.  

 17אתה ממש, אתה ממש, עוד פעם אני אסתור את מה שאתה אומר. ישבו   מר יעקב קורצקי: 

 18כולם עשו וי. הגיעו  פה שבוע שעבר על ההעלאה לעובדים, ועובדות של העירייה. ל

 19לשלוש סייעות שעובדות פה כמעט חמש עשרה ועשרים שנה. הן לא. על איזה צדק  

 20 אתה מדבר? איפה הצדק?  

 21לא יעזור לך. אני עקבי כמו צב. אתה תסתום לי את הפה. אני אחכה ואתה תיתן לי   מר רוני בלקין:

 22 לך עדיף שתיתן לי לדבר.   ,לדבר. אז עדיף לך

 23 בקשה.  מר יעקב קורצקי: 

 24 כי זה לא יעזור. לא תצליחו לסתום לי את הפה.   מר רוני בלקין:

 25 מי מנסה לסתום לך.   מר יעקב קורצקי: 

רוני בלקין: ..כולנו מחאנו כפיים. לא  אני מדבר, אתה ישר קופץ.   מר   26ישבנו פה היה פה חסמבה 

 27 הוצאתי מילה.  
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 1כל הזמן אתם דואגים להביא את הקהל שלכם. שנים שלוש שנים הקהל   מר יעקב קורצקי: 

 2שלך יושב פה. לא דיברת על זה חצי מילה. מוחא כפיים, סתמת. נכון? אתה צחי.  

 3 באתם כל המצלמות.  

 4 לי לא מוחאים כפיים.   מר רוני בלקין:

 5בקש  פעם אחת אני אמרתי כי זה חשוב. זה הבסיס. זה הלחם מה באו ל מר יעקב קורצקי: 

 6 פה הבנות? מה באו לבקש בניינים?  

 7כשפוגשים כמו שאמר צחי את ההעלאה בבסיס השכר. מעבר לזה שאולי זה יהיה   מר רוני בלקין:

העבודה,   את  תסיימו  למשל  שנים.  לאורך  אותו  שרואים  מה  עכשיו,  פחות   8קצת 

 9 תצאו לפנסיה. אתם תראו חלק מהכסף הזה.  

 10.  2025נסיה. כמו ליברמן שהעלה את התקציב ב אתה מבטיח לי שאני אגיע לגיל פ קהל:

  11 

 12לא יכול להיות שהוא מנסה לדבר ואתם לא נותנים לו לסיים משפט עד הסוף.     מר אבי גרובר:

 13 תן לי שנייה.   ,רוני ידבר. חבר'ה. רוני

 14קים עלי זה לא סותם לי את הפה. תאמינו לי שאני אתכם אבל אני משתדל לדבר  צוע  מר רוני בלקין:

 15דברי טעם. עכשיו אם תצעקו עלי לא יעזור. אני אגיד את מה שאני רוצה. תפסיקו  

 16  לדבר. תתנו לדבר.  

 17אני מבקש לתת לרוני לסיים את הדברים שלו, גם אם אתן לא לגמרי מתחברות     מר אבי גרובר:

 18 י יגיד מה שהוא רוצה להגיד עד הסוף. חבר'ה די.  להכל. אבל רונ 

 19לדברים יש משמעויות רוחב. כי מסתכלים עליהם, רק עכשיו כמו שאנחנו מסתכלים    מר רוני בלקין:

 20, ומגוונים,  "אעל זה אז נולד הסיפור של בתוך העניין הזה גם את הסייעות גם ביול

 21ית קשה יותר כאן, אולי  אנחנו מבינים שיש פה איזה שהוא בעיה שהיא בעיה רוחב

ואצל   יעלה גם בבתי הספר   22קשה פחות שם. מחר אם אנחנו נטפל בדבר הזה זה 

 23 המורות ולכן כל פעם שאנחנו עושים. 

 24 מורות זה משרד החינוך.      גב' דברת וייזר:

 25  מורות זה משרד החינוך.   מר יעקב קורצקי: 

 26 ות לא מקבלות. למה. המורות מקבלות מיליונים? גם המור   מר אבי גרובר:

 27  אבל המורות אי אפשר לטפל גם אם רוצים. מה זה בסדר. זה הבדל.       גב' דברת וייזר:

 28 חבר'ה זה שאמרתי מילה.     מר אבי גרובר:
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 1למורות אנחנו לא יכולים לסייע להן. בשום דרך, זה לא רלוונטי. זה לא קשור       גב' דברת וייזר:

 2 לעירייה, אין לנו דרך.  

 3הלך יעקב וכימת את הסכום שהוא מעריך את התוספת הנדרשת באמצעות המנגנון    מר רוני בלקין:

 4 ח. " של הוצאות הרכב. סכום של בין שתיים נקודה ארבע מש

 5 הו רוני.  להתחיל עם מש מר יעקב קורצקי:

 6 זה מה שאתה הערכת כמותית.   מר רוני בלקין:

 7 רק ההתחלה.   מר יעקב קורצקי:

 8רגע. מה שאני אומר, כדי שלא נגיע למצב שאנחנו בעצם גם מייצרים איזה פטנט    מר רוני בלקין:

 9כזה שבחלקו לא יודע לענות למשל למי שאין לה רכב. ובחלקו הוא הופך את הדבר  

הזה   הסכום  את  להצביע  יכולים  אנחנו  הכל  את  לכסות  יודע  שלא  למשהו   10הזה 

 11כאילו שלכולם. נחליט    להכניס לבסיס התקציב שלנו. בונים לזה את הקריטריונים

 12אנחנו. כאילו שלכולם יש רכב. ואם עשינו דרגות ותק אז יש שם את דרגות הוותק  

 13אם רוצים לבנות את זה על פי ותק. אנחנו מציעים, אנחנו מכניסים את השכר בתור  

עיריית רמת השרון רוצה לעודד את הסייעות. לטובת העניין. מתוך    14מענק. למה 

 15העניין ברגע שיהיה אפשר לפתור את זה כמו שאמרו פה  תקציבה. עכשיו, לטובת  

 16בכנסת, או בבסיס השכר הממלכתי אז נתקן את זה. כי הבעיה באמת שהשכר הוא  

 17בזיוני. אפשר יהיה לתקן את הדבר הזה אבל כרגע אנחנו אם אנחנו הולכים לשיטה  

 18שמסתמכת על שיטת הוצאות הרכב, ניקח את אותו סכום כסף. לא נגדיר אותו  

 19ור זה. אתה יכול להגדיר אותו מענק לסייעות. לא משנה איך מותר לקרוא לזה.  בת

 20צריך להתייעץ עם גידי ועם יועץ המשפטי, איך אנחנו מגדירים אותו. גם אם זה לא  

אומרים   אנחנו  אז  השכר.  לבסיס  להם  בו  נכנס  שיש  שוויוני.  משהו   21מייצרים 

ואותו והמספרים  ותק  מבחינת  שוויוניים  בתוך    קריטריונים  שהקצנו  מה   22מתוך 

 23בסיס התקציב נותנים לכולם בצורה שווה. אני אומר אם זה מישהי שעובדת רק  

 24שנתיים, מי שעובדת רק חמש, מי שעובדת רק שמונה, מקבלת פחות או יותר זה  

 25בתוך הקריטריונים שהגדרנו. אבל זה יוצא מתוך בסיס התקציב כמענק. ואז אנחנו  

 26 כלי, שהוא כלי בעייתי.  לא מתעסקים בניסיון להשתמש ב

 27 אנחנו לא רוצים מענק.   קהל:

 28  זהו. אני סיימתי.   מר רוני בלקין:
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 1 עוד מישהו רוצה או שאני יכול סוג של לסכם.     מר אבי גרובר:

מובילים   קהל: שאתם  דוגמא  אחת  פעם  תראו  תחומים.  בהרבה  מובילה  השרון   2רמת 

 3ורצי הדרך. זה לא קשור  ואתם הולכים למען הסייעות שלכם. בכל הארץ תהיו פ 

 4  לאחזקת רכב.  

 5את מרימה לי סוג של הנחתה. אחד, אני רוצה להגיד שברמת השרון אנחנו כבר     מר אבי גרובר:

 6אני אומר את זה פה הכי ובדקנו את  מובילים גם בתנאים שאנחנו נותנים לסייעות,  

 7תראי    זה, אני אומר לכם, עוד פעם. אם את תבדקי את זה מעשית מול השעות את

 8שאנחנו נותנים תנאים שבחלק הרבה מאוד רשויות לא נותנים. אני מעדיף. ואני  

ב זה דבר  חי מה שנקרא    שיטורמעדיף כמה שפחות לצלול   9לתוך ממש הפרטים. 

יודעים   אתם  הסייעות  נושא  אני,  לתפקיד  שנכנסתי  מהיום  שני  דבר   10ראשון. 

 11שהכנסתי סייעת שנייה בכל גן ילדים ועשיתי באמת, אני הוספתי מיליונים הוספנו  

הזה   זה לא אני, אני לא מתנהג בכסף  לי את הדבר הזה.   12המועצה בסוף אישרה 

 13ציבורי ואנחנו הוספנו מיליונים לנושא של הסייעות  כאילו הוא פרטי שלי. זה כסף 

 14וזה מהלך שעשינו, וזה בא מתוך האמונה שבגני הילדים זה חינוך לכל דבר, אמרו  

 15לי פה כאילו מה אמרת מורים וכל הדברים האלה. החינוך מתחיל בגני הילדים,  

 16, כי  אני גם מנסה שיהיו גנים של אפס שלוש, העירייה מפעילה גם גילאי אפס שלוש

 17אני מאמין שהחינוך מתחיל אפילו בגיל כמעט מהיום הראשון שהילד נולד, הוא  

 18מתחיל לקבל כל מיני מיומנויות. והרבה מזה נמצא בידיים שלכם. מאחר ואני כל  

 19כך מעריך את החינוך שקורה גם בגני הילדים חשבתי שזה נכון גני ילדים זה לא  

 20לבית הספר. הקסם  הזה מתחיל    סתם בייביסיטר שקורה עד שהוא מגיע לגיל שש

 21לקרות בגנים. ומהבחינה הזאת אני אומר שאנחנו בתוך התקציב, תאמין לי ראש  

 22 עיר לרוב אוהב לשים את הכסף לפרחים ולדברים כאלה. אני האמנתי בחינוך.  

 23  זה הפרחים הכי יפים אבי שיש לך  מר יעקב קורצקי: 

 24ת זה ואני מאחורי זה. תקציב החינוך עלה בחמש  אני אומר את זה ואני כתבתי א   מר אבי גרובר:

קרה   וזה  שמונים.  מאה  לכמעט  מיליון  וחמש  עשרים  ממאה  האחרונות   25השנים 

 26הרבה גם בגלל שהוספנו את הנושא הזה של סייעת שלישית, אשת צוות שלישית.  

 27עכשיו. אני לא סתם, עוד פעם, עוד הרמה להנחתה. אנחנו גם הוספנו ואנחנו נותנים  

 28אנחנו  מה שנותנים בהרבה רשויות. כל מיני ילדים שנמצאים ליד הזכאות.  יותר מ
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 1ילדים של כל מיני ילדים אלרגניים, וכל מיני ילדים עם כל מיני רגישויות וכל מיני  

 2ילדים עם כל מיני צרכים אנחנו יחסית מאוד מאוד נדיבים ולתת סייעת ואני יודע  

 3ת רק שתי סייעות, אלא אם הילד  ויש גנים שהגעתי אליהם שאני מגיע ולא נמצאו

 4 ההוא יש עוד איזה סייעת וכאלה.  

 5  או סייעת לבד שלפעמים שיש במקום אחר יש לפעמים בעיקר לבד.   קהל:

אני    מר אבי גרובר: לי  תאמיני  דקות  כמה  לי  תני  מילים.  כמה  שנייה  לי  תנו  בעיות.  הרבה   6יש 

 7בור הזה של הסייעות יש  אתייחס להכל. מה שאני בא להגיד בדבר הזה זה שגם בצי 

 8הרבה מאוד קבוצות. יש את עוד פעם, כמו אותה גננת סייעת ואז יש באמת את  

 9אותה סייעת נוספת ויש את הסייעות שהולכות הצמודות לילדים ויש את החינוך  

נוצר מצב אני מאמין   גם   10המיוחד. ואז אנחנו גם מגיעים לנושא של היולה. שזה 

 11קר ונגמר בארבע וחצי. ואני חושב שגם הציבור של  שהחינוך מתחיל בשבע וחצי בבו

ילדים,   אותם  זה  פחות מבחינתי  לא  הוא חשוב  ביולה  כל מה שקורה   12הסייעות, 

ועד   נכנסים  שהם  מהשנייה  להם  לדאוג  צריכים  ואנחנו  מבנה  באותו   13שנמצאים 

 14השנייה שהם יוצאים הביתה. ואנחנו מנסים לראות מה קורה שם. זה לא במקרה  

היום,  שהנושא שלכ על סדר  נמצא חזק  בכמה החודשים האחרונים,   15ם הסייעות 

עיר   ראשי  עם  הרבה  שמדבר  עיר  כראש  זה  את  לכם  אומר  אני  ארצית,   16וברמה 

 17 אחרים, כל ראשי הערים, נמצאים במצוקה אדירה ובאיזה שהוא מקום, מה אדוני.  

 18אני רוצה להגיד שבחולון הייתה שביתה איטלקית. פשוט לא פתחו את הגנים. פה   קהל:

 19  רצו לעשות את זה אבל עצרנו את זה. לא הגענו לרמה הזאת. לשלב הזה.  

 20תנו לי עוד כמה שניות. לא מתכוון לקחת פה את כל הלילה. אני באמת רוצה כי     מר אבי גרובר:

 21ם את זה כמי שמייצג, מוביל את המערכת,  אנחנו זה גם הזדמנות שיש לי להגיד לכ

 22וחשוב לי איפה שהוא שתשמעו את זה. המצוקה הזאת עלתה מכל הרשויות. באיזה  

 23שהוא מקום בגלל שאצלנו יש את אותה סייעת שנייה, אז לפעמים יש לנו כאילו  

 24בגלל שיש לי כאילו לכל גן אמורה להגיע שתי סייעות אז אם באיזה שהוא גן לא  

 25עת, אז אני כאילו יש איזה בעיה אז אני כאילו אנחנו כאילו מעבירים  מגיעה הסיי 

ההעברות   עדיין  אבל  קבוע.  צוות  שיותר  כמה  שיהיה  משתדלים  ואנחנו   26ביניהם 

 27האלה קורות. אין מה לעשות. אתן נשים צעירות. הרבה פעמים עם ילדים, חלק  

 28מעוד ילדים. אני  מכן גם תוך כדי עוד ועוד ילדים ואין דבר יותר מדהים מילדים ו
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יהיה   שזה  רוצים  באמת  ואנחנו  בעולם  מדהים  הכי  וזה  חזק.  זה  על  עובד   1גם 

והכי   תומכת  הכי  מרוצות  הסביבה  כשאתם  דבר  של  בסופו  כי  לכם   2מתגמלת 

צוות שמגיע עם חיוך.   לילדים שלנו, והם מקבלים  זה מחלחל  ושקטות   3ושמחות 

 4צון גם שאתן ככה מסתכלות  תמיד אתן מגיעות עם אהבה ואתן תמיד מגיעות עם ר

 5על התלוש ואומרות כאילו למה אני צריכה את זה אבל עדיין אתן מגיעות ואתן  

הסייעות   לא  זה  מסביב.  שלם  סיפור  עכשיו  יש  אמיתי,  לכן  אומר  ואני   6נותנות. 

 7אשמות למצוקה שיש ביולה. אני אומר את זה פה הכי זה. אני כמעט לא שומע על  

 8ואנחנו הדיבור מאוד חזק שיש על צהרים שקורה בגלל    הבוקר וזה בזכותכן בגדול,

 9בעיה מאוד קשה שיש מבנית. אני כמעט לא שומע עליו בבוקר וזה באמת מגיע לכן  

 10 רמי אמר צריך להגיד לכן תודה. מגיעה לכן על זה תודה ענקית ואני חושב.  

 11  הבעיה בצהריים נובעת מחוסר כוח אדם ונובעת מהיעדר תקצוב.   עו"ד עידן למדן:

 12 לא אשמות אלה שנמצאות. זה מה שאני אומר, אלה שנמצאות לא אשמות במצב.     מר אבי גרובר:

 13  לכן אנחנו צריכים לפתור את זה גם כן.   עו"ד עידן למדן:

 14 יפה. יפה.     מר אבי גרובר:

 15 ת עד חמש. אותו גן. תנאים שלהן על הפנים. סייעות חינוך מיוחד אנחנו נשארו קהל:

יודע. עכשיו אני רוצה להגיע לשורה התחתונה. יעקב דיבר על אותה ועדה.     מר אבי גרובר:  16אני 

 17 חבר'ה שנייה.  

כל   מר יעקב קורצקי:  את  לך  נותן  אני  מבחינתי.  פוליטי  לא  שזה  לה  שלהראות   18בתשי 

 19  הקרדיט. אני יודע כמה חשוב לך. 

 20 תן לי להגיד עוד משפט. מה.    מר אבי גרובר:

 21חינוך מיוחד כל חודש עושים טעויות מטורפות בשכר. כל חודש אנחנו צריכות לרוץ   קהל:

נותנות את המשכ  אנוש. לא   22ורת. מלא, מלא טעויות.  אחרי מעיין, אחרי משאבי 

 23אנחנו הוצאנו מכתב. יום יומי אחרי המשכורת שלנו. מלא טעויות. פשוט כל חודש. 

 24  דליה, מעיין, מלא טעויות.  אני הייתי לצרוח ולהגיד למשאבי אנוש. הטעויות 

 25יש לי עוד משפט ואנחנו נעבור להצבעה. בשבועיים, שלושה האחרונים קיימנו פה     מר אבי גרובר:

 26של כמה מפגשים אבל אחד היה ממש גם עם הצוותים של הורים, על הנושא    סוג

 27הזה באמת מה אנחנו יכולים לעשות כדי להבטיח שגם מה שקורה בצהרונים יקרה,  

כאן   שקורה  מה  שכל  לי  וברור  יקרה.  שהוא  רוצים  שאנחנו  כמו  יקרה   28ביולה 
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 1על פניו נורא    בצהריים יש לו השלכות גם לבוקר. וכל הנקודות האלה שהעליתין. 

 2קל לי לבוא ולאשר את הנושא של אחזקת רכב, כי יוצא שיש לא מעט מכן, שאין  

 3להם רכב או אין להן רישיון או כל מיני כאלה דברים ותכלס הן לא יקבלו כלום.  

 4ואנחנו לא באים לחפש לעבוד על עצמנו. אני רוצה שכולן, תהיו במקום יותר טוב,  

המערכ כל  של  כוללת  ראיה  שבועיים  ובתוך  בשבוע,  אני  צהרים.  ואחרי  בוקר   5ת, 

 6האחרונים, מקיים פה עבודת מטה בלי קשר לא כי אני לא מעריך את חברי המועצה  

גם אל מול משרד הפנים    7פה אבל בסופו של דבר זה משהו שהוא מאוד מקצועי 

 8ומשרד החינוך והכל. מקיים פה עבודת מטה שמנסה לראות את המקסימום של  

 9קסימום שאנחנו יכולים לתת. עוד לא סיימנו את עבודת המטה  המקסימום של המ

נלחם   שאני  להאמין  רוצה  אני  דוד,  בן  יפה  למורים  כאילו  אומרת  את   10הזה. 

עושים   ואנחנו  בסדר.  בשביל המורים שלה.  נלחמת  כמו שהיא  לפחות   11בשבילכם 

 12 עבודה. אז אני עושה. לא ידעתי שזה ייזרק ככה   

 13  זה.  גילוי אישי, הבן שלה יוצא עם הבת שלי אבל  מר יעקב קורצקי: 

 14 אני אומר על מקורבים והנה הוא בא     מר אבי גרובר:

 15  מה אני אעשה מה אתה רוצה. הבת שלי אוהבת את הבן שלו.   מר יעקב קורצקי: 

 16אז תצא מהחדר. הקטן? אנחנו עושים את הבדיקה הכוללת הזאת. לא. חשוב לי     מר אבי גרובר:

 17זה כשאנחנו נצביע עכשיו יש פה לא מעט בנות שזה כאילו לא רלוונטי  להגיד את  

 18אליהן וכאילו הן יוצאות מפה כאילו לא קיבלו כלום. אז חשוב להסביר שאנחנו כן  

 19עושים עבודה כדי לנסות לראות בהיבט הכולל את כל מה שאנחנו יכולים לעשות  

 20 בשביל לבוא לקראתכן הסייעות.  

 21להיות שאנחנו צריכים להצביע על ההקצאה של המסגרת התקציבית הזאת    לכן יכול  מר רוני בלקין:

 22  כמו שאמר.  

 23 זה קצת לא רציני כי אני נותן.     מר אבי גרובר:

 24 ואחרי זה צריך לראות איך אתה מקצה את זה.   מר רוני בלקין:

 25 חד וחלק בכפוף לאישור משרד הפנים אפשר לעשות את זה.       גב' דברת וייזר:

 26  אתה לא יכול להגיד אחת תקבל לפי רכב,  רוני בלקין:מר 

 27דוברת. אף אחד לא יחתום אף אחד בעירייה לא יחתום על משהו לא חוקי. כי     מר אבי גרובר:

 28 העירייה אמרה.  
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 1  בכפוף לאישור משרד הפנים. נכון.       גב' דברת וייזר:

 2 זה לא יוצא לפועל.  בסדר. גידי לא יחתום ובלי חתימה של גידי    מר אבי גרובר:

 3אולי אם נגיד את זה יהיה נוח יותר אנשים עם האמירה הזאת שעושים את זה       גב' דברת וייזר:

 4  בכפוף לאישור משרד הפנים. 

 5לא צריך זה יעבור את משרד הפנים. זה עבר את משרד הפנים עד היום, למה שזה   עו"ד עידן למדן:

 6   בנקודה. זה לא קשור.לא יעבור את משרד הפנים מהיום. זה עבר 

 7 אני אמרתי אני בכמה שבועות האחרונים     מר אבי גרובר:

 8  בגלל זה יש לנו ועד חזק.   מר יעקב קורצקי: 

 9עידן. עוד פעם אני אומר. יש פה משהו הרבה יותר רחב. מרק להוסיף איזה שהוא     מר אבי גרובר:

 10רכיב של כמה מאות קילומטרים בזה. יש פה עובדות שזה לא רלוונטי אליהם. ואם  

 11אנחנו מצביעים על זה יש פה עובדות שנכנסו ויצאו באותה מקום בדיוק. ואנחנו  

ש  ומשהו  רוצים לעזור לכולם. לא לעזור לקבוצה מסוימת   12הגשנו מתוך מאתיים 

 13שלושים נכון. דליה. איזה שלושים הגישו את המסמכים. אז אנחנו לא מחפשים  

 14פה לפתור בקושי עשרה אחוז את הבעיה. אנחנו מחפשים פתרון גורף. אני אומר  

 15שאני בשבועות האחרונים לאור האופן שבו עלה המשבר הזה מנסה לעשות עבודת  

 16סטי כולל, שבא ונותן מענה לכל הסוגיות של העניין  מטה, כדי לבוא עם פתרון הולי

 17כי אני מאמין שרק שנבוא עם משהו רחב וחוקי ועם תוכן לא איזה כמה שקלים  

 18פה ושם, משם יבוא הפתרון שהוא ארוך טווח. ולא לנסות לגנוב עכשיו איזה שקט  

 19את אמרת עזוב אותי.  של כמה חודשים. לבנות לכם את השכר. את מזלזלת למשל.  

 20 ת אמרת.  א

 21  אבי. זה פתרון לשנה הבאה.   עו"ד עידן למדן:

 22אני לא זה ברור לי שאתן מגיעות היום לגן עם המשכורת שאתן מקבלות היום.     מר אבי גרובר:

 23התפקיד שלי אבל זה גם כראש העיר זה לדאוג לכן גם עכשיו הלאה ששני שקל מה  

 24הצוותים שלכן, נשים  שאני מרוויחה החודש, זה מה שבאמת חשוב לי, ויש בתוך  

ואנחנו   בפנסיה.  מקבלות  הן  מה  להן  חשוב  כן  וזה  פנסיה  לגיל  מתקרבות   25שכן 

 26  צריכים להבטיח שכשאתן יוצאות לפנסיה, כשאתן מגיעות לגיל פנסיה.  

 27יעקב אני מבקש את רשותך להציע הצעה.  אבי. ברשותך אני רוצה להציע הצעה.   מר רמי בר לב: 

  28 
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 1לא קשור אחד בשני. אני לא מבין למה את חושבת שאם ניתן מרכיבים  אבל זה     מר אבי גרובר:

 2שהולכים גם לפנסיה אז זה בא על חשבון המרכיבים שקיימים היום. זה צריך לבוא  

 3  כולל על הכל. אני מבין.  

 4אני רוצה להציע הצעה. אני מבין גם את החשש של הבנות. סוף, סוף ירון לא נמצא   מר רמי בר לב: 

שיעקב   מציע  אני  השעות.  את  לשרוף  ולא  חשובים  דברים  על  לדבר  ואפשר   5פה 

 6ברשותך, אני צריך גם את אישורך, אני מציע בגלל החשש של הבנות, אני מבין שכל  

 7 פה היום בלי החלטה.  אני מציע שבמקום אני מבין את החשש שלהן, שנצא מ 

 8  בלי החלטה.       גב' דברת וייזר:

 9ואני מציע שנקבל את ההחלטה של יעקב, ונוסיף סייג שלאורך חצי השנה הקרובה   מר רמי בר לב: 

 10יקבל את המתווה של יעקב להיום לחצי שנה, בזמן שהוועדה תתכנס ותחליט איזה  

 11 רכיבים של שכר מוסיפים לבנות האלה.  

 12  נכון. אחרת לא יצא מזה כלום.       :גב' דברת וייזר

 13  מי שצריכה כבר לקבל את הכסף שתקבל אותו.   מר רמי בר לב: 

 14  אין לי בעיה עם ועדה.     מר אבי גרובר:

 15  יעקב זה על דעתך? מר רמי בר לב: 

 16 לחכות גם עשרים שנה גם כן. הן עשרים שנה לא קיבלו.   מר יעקב קורצקי: 

 17  אי אפשר להמשיך רק את זה.      גב' דברת וייזר:

 18  אני אדייק את ההצעה שלך.    מר אבי גרובר:

לדון   מר רמי בר לב:  נשב  לא  עם החלטה שהן מקבלות תוספת. אבל  היום  נצא פה   19יעקב. אנחנו 

 20  עכשיו מה הרכיבים הנכונים. ולכן גם הוועדה שאתה רוצה. 

 21  רמי. לא חצי שנה.     מר אבי גרובר:

 22  מציע שתקום ועדה. שלא יצאו עם נזק היום.   אני מר רמי בר לב: 

 23  רמי, לא חצי שנה כי אם אני אעשה את זה חצי שנה. חבר'ה.    מר אבי גרובר:

 24  בזמן המתווה מי שצריכה לקבל.  מר רמי בר לב: 

 25  חבר'ה אנחנו מצביעים על ההצעה. אנחנו נצביע על ההצעה.    מר אבי גרובר:

 26  יעקב בזמן הזה.   מר רמי בר לב: 

 27רמי. לא חצי שנה כי בעוד חצי שנה אתה כבר תהיה ארבע חודשים אחרי שאישרת     מר אבי גרובר:

 28תקציב. ואם זה לא בתקציב, אז אתה לא יכול לשלם את זה. אנחנו עובדים בימים  
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 1אלה אתה יודע אנחנו נפגשים עם הדרג המקצועי, וגם עם מחזיקי התיקים לגבי  

מאו להיות  אמור  התקציב  שעד  התקציב.  כדי  הכל  עושים  אנחנו  עושה  אני   2שר. 

 3שלושים ואחד לדצמבר יהיה לנו תקציב. אז הנושא הזה של התוספות וכל הדברים  

 4לא עוד חצי שנה, אלא זה צריך להתבצע עד אישור התקציב. זה צריך להופיע בתוך  

 5התקציב שאנחנו נאשר אותו. אז זה כבר חודש, חודשיים הקרובים. וזה לא עוד  

 6   חצי שנה.

 7כן. אבל הן לא רוצות לצאת מפה בלי הבטחה שמצביעים על זה. חד וחלק. לא       גב' דברת וייזר:

 8 בתקציב הן רוצות החלטה.  

 9 יש היום החלטה. במקביל ראש העיר בודק את ההתכנות.  מר יעקב קורצקי: 

 10 אנחנו רוצות החלטה.   קהל:

 11  לבדוק לכולם לא לחכות חמש עשרה ועשרים שנה.   מר יעקב קורצקי: 

 12אנחנו מצביעים על זה ולעוד חצי שנה יבוא. אז אני אומר זה לא עוד חצי שנה. זה     מר אבי גרובר:

 13  עכשיו צריך לבוא. יאללה.  

 14 היום מצביעים.   מר רמי בר לב: 

 15י. במקביל,  היום אני עושה. בתשי. היום אנחנו מצביעים על ההצעה של מר יעקב קורצקי: 

 16ראש העיר בודק עם הגורמים המקצועיים איך מרחיבים את הכל לכל הבנות, לכלל  

 17הבנות גם מה שהציעו החברים, צחי, ורוני וכולם. בשביל לדאוג שגם כאלה שאין  

 18 להן רישיון רכב גם הן יהיו בתוך הסל. זה מה שהולכים לעשות. בבקשה. 

 19 בואו נצביע.   מר רמי בר לב: 

 20 . "אאיך אתה סוגר פה את היול   ן:עו"ד עידן למד

 21  תביא הצעה לסדר.       גב' דברת וייזר:

 22אנחנו נצביע עוד פעם אני אומר. מן הסתם זה כפוף לחוק. אנחנו כרגע מצביעים     מר אבי גרובר:

 23על ההצעה לסדר הזאת ככה מן הסתם זה עוד פעם אני אומר. הרי גידי לא הוא  

 24 בכפוף לחוק.  

עוד פעם אתה   מר יעקב קורצקי:  גידי.  זה  גידי. מי  עוד פעם  עובד אצלנו.  גידי  גידי.  זה   25מי 

 26ל תגיד לי גידי. אנחנו מחליטים וגידי יבצע. והוא לא יבצע  אומר לי את השם הזה. א 

 27שילך לנס ציונה. הנה מוקלט. אתה שומע אותי גידי. מי, עם כל הכבוד, אני מכבד  

 28את גידי, אני אוהב אותו. הגזבר מספר אחד בארץ. הוא יקבל את ההחלטה שלנו  
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 1לא חוקי. יש  כמו שאוטובוסים זה גם לא חוקי ויש ברמת השרון בשבת. וגם ..זה  

 2ברמת השרון. זה הכל תפסיקו. גידי טביב לבחירות ברמת השרון, מי בוחר בגידי.  

 3   מה אנחנו נלך לבחירות על גידי טביב?

 4 מה זה קשור עכשיו מי בוחר בגידי?     מר אבי גרובר:

 5  אל תגיד לי גידי יחליט. אנחנו מחליטים.  מר יעקב קורצקי:

 6 מחליט.  לא אמרתי גידי    מר אבי גרובר:

 7 יעקב. אין קשר לתקציבים. אבי אני תעשה את זה חברי המועצה.    עו"ד עידן למדן:

 8   גידי אני אוהב אותך פשוט הוציאו ממני קצת.   מר יעקב קורצקי:

 9..אני אוהב את יעקב יותר ממה שהוא אוהב אותי. אנחנו כמובן בעד העלאות שכר    מר גידי טביב: 

 10וכל מי שצריך וכו'. אלא שכמו שברור לכם זה משהו שאנחנו נצטרך לבדוק. מול  

 11מרכז שלטון מקומי ומשרד הפנים כמו שדוברת אמרה. לכן לבדוק ולנתח מה המצב  

 12אחזקת רכב הוא לא טוב    היום, מי מקבל כמה, אני מבין שהבנתם שהמתווה של

 13 כי הוא יוצר עיוות נוראי. כי יש תשעים אחוז בערך אין להם בכלל רכב או רישיון.  

 14 הגזמת גידי.  מר יעקב קורצקי:

 15 יש חלק שאין. מה זה משנה האחוז. גם אם יש אחד שאין. זה עיוות.        :ד"ר צחי שריב

קי  עו"ד עידן למדן: או  ביגוד.  הוצאות  יקבלו  הן  זה תמריץ  אז  תגדיר את  מענק.  זה  תגדיר את   .16 

 17 סיעודי. תגדיר את זה משהו אחר. 

 18 בדיוק.       גב' דברת וייזר:

 19   יש זמרת מזרחית ויש זמרת ששרה אופרה. יש כל מיני.   מר יעקב קורצקי: 

 20 אנחנו נבדוק אם הדבר הזה אפשרי.   מר גידי טביב:

 21   אישור של משרד הפנים?ברור שנבדוק. יש משהו בלי   מר יעקב קורצקי: 

 22 מי בעד ההצעה. מה.     מר אבי גרובר:

 23אני רוצה להגיד שאני רוצה למחות על האמירה שגידי עובד אצלנו. גידי לא          :ד"ר צחי שריב

 24 עובד אצלנו. גידי עובד עיריית רמת השרון.  

המשפטי   מר יעקב קורצקי:  שהיועץ  טענת  בזה  עכשיו  אצלך.  עובד  לא  המשפטי  היועץ   25גם 

 26 אתה עכשיו הופך את זה איך שנוח לך  

 27 אני אומר שגידי לא עובד אצלנו.         :ד"ר צחי שריב

 28 גם צחי, היועץ המשפטי לא עובד אצלך.   מר יעקב קורצקי: 
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 1 נכון.         :ד"ר צחי שריב

 2אז למה אתה מכופף אותו בכל ישיבה? באלף החלטות שעשו אומרים לך   מר יעקב קורצקי: 

נעים לך שהיועץ   בגלל שלא   3אי אפשר, אתה מכופף אותו בכוח. עכשיו התפטרת 

 4 המשפטי אומר לך את החוק. 

 5 יעקב. יאללה זה לא קשור.   עו"ד עידן למדן:

 6 אתה רוצה לכופף אותו.   מר יעקב קורצקי: 

 7 אבי. אני יש לי תיקון להצעה.   עו"ד עידן למדן:

 8 האמירה שלך נגד גידי טביב.         :ד"ר צחי שריב

 9 אני לא נגד גידי.   מר יעקב קורצקי: 

 10 הוא לא עובד אצלך. הוא לא יעבוד אצלך.        :ד"ר צחי שריב

גם   מר יעקב קורצקי:  לפעמים  החלטות  פה  מקבלים  אנחנו  אחראי  הוא  פוליטיקה.   11אתה 

 12 בתקציבים לסדר את זה. זה העבודה שלו.  קשות והוא צריך 

 13 אם זה תואם.         :ד"ר צחי שריב

 14כמו שהחלטת שאוטובוס שמונה מאות אלף שח שאף אחד לא עולה אליו   מר יעקב קורצקי: 

 15 ובתשי, אתה החלטת.  

 16 לא אני החלטתי.         :ד"ר צחי שריב

רצה   מר יעקב קורצקי:  שגם  כמובן  העיר  ראש  עם  לעשות  רצית  החלטות  כי  הרבה   17ועוד 

 18שהולכים פה מיליונים על אומנות שדני רצה לא יודע מה עושים. אז הגיע הזמן  

 19 שניתן את הכסף למי שצריך. 

 20 אני מציע שתחזור בך.         :ד"ר צחי שריב

 21אני לא חוזר. אני לא חוזר. לא חוזר. אני בחרתי בגידי. אני יגלה לך. אני   מר יעקב קורצקי: 

אני   העירייה.  כגזבר  גידי  לבחור את  בוועדה  ישבתי  אני  סליחה.  בוועדה.   22ישבתי 

ואני שמח על    23ישבתי בוועדה לקבל בכוח אדם שגידי טביב יהיה הגזבר העירייה 

 24 ההחלטה.  

 25  ?ומאז הוא עובד אצלך       :ד"ר צחי שריב

על   מר יעקב קורצקי:  גידי.  על  פוליטיקה  עכשיו  עושה  אתה  מה  ההחלטה.  על  שמח   26אני 

 27המהנדסת עשית כבר. על המהנדסת עשית פוליטיקה. אז היא שותקת על עבירות  

 28 הבנייה שלכם. עליו אל תעשה פוליטיקה שמעת?  
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 1 גם על שלך היא שותקת.   גב' בת שבע אלקובי: 

 2שותקת. תעיפו אותה. אם היא שותקת על עבירות הבנייה    גם על שלי היא מר יעקב קורצקי: 

כולכם שותקים.   פעולה.  למה. היא משתפת עם צחי  ושל צחי תעיפו אותה.   3שלי 

  4 

 5 היא לא שותקת והם לא שותקים ואני לא מבין את השיח הזה שעולה פה.     מר אבי גרובר:

 6 הוא פותח שיח. אני אפתח עוד יותר.       גב' דברת וייזר:

 7 גידי לא עובד אצלך.         :ד"ר צחי שריב

 8  שתוק.  תעדיף שאני לא עובד במכון וייצמן במאה אלף שקל.  מר יעקב קורצקי: 

 9 הישיבה הזאת הייתה ישיבה מועילה.   מר רמי בר לב: 

 10  עדיף שתשתוק.   מר יעקב קורצקי: 

 11 בבקשה.  יעקב.  מר רמי בר לב: 

 12הוא בהחלטה פה. איפה ההחלטה. הוא אומר שהיועץ המשפטי מי הוא   מר יעקב קורצקי: 

 13בכלל שהוא מכיר את החוק שעבר התאריך של התשיעי לחודש, אי אפשר, אומר  

 14מי זה היועץ המשפטי. עובד אצל צחי שריב. ממכון וייצמן. למה, בגלל שהוא כזה  

 15 מתוקי ואני אומר את זה  

 16  מקד בהצעה שלך כעת?יעקב, אתה מוכן להת גב' בת שבע אלקובי: 

 17 זה לא קשור לנושא. די תחזור לנושא.   עו"ד עידן למדן:

 18 הוא פתח את הפה שלו. אז אני עונה לו באותו מטבע. אדון צחי.   מר יעקב קורצקי: 

 19 יש אנשים תכבד אותם. תתמקד בבקשה בהצעה שלך.   גב' בת שבע אלקובי: 

 20שיכבד אלפי אנשים שצריכים את התמיכות והוא מעכב אותם כבר כמה   מר יעקב קורצקי: 

 21  חודשים. שאותם יכבד.  

 22 אתה גזען יעקב. תרגיע.   מר דני לביא:

 23  אני גזען? אלפי הגזענות יושבים פה. כן. אלופי הגזענות.   מר יעקב קורצקי: 

 24 יעקב די.   מר רמי בר לב: 

 25 אחרון שאפשר להגיד עליו תסיסה זה יעקב.   קהל:

 26 אני גם קורצקי, אני גם עזרא, אני גם שחור.   מר יעקב קורצקי: 

 27  אפשר לתקן את הנוסח של ההצעה?       גב' דברת וייזר:

 28 הנה. עידן מציע הצעה.   מר רמי בר לב: 
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 1  הוא כתב? אתה יכול להראות.       גב' דברת וייזר:

 2  ? מה רצית להגיד   מר אבי גרובר:

 3  תיקון. הוא הכין. בסדר הניסוח?  אמרתי שעידן מגיש לך  מר רמי בר לב: 

במתווה     מר אבי גרובר: תמיכתם  את  להביא  מתבקשים  המועצה  חברי  ההצעה.  כמגיש   4יעקב 

ו/או   מענק  בדמות  הולם  פתרון  לרבות  של הסייעות  השכר  תנאי  לשיפור   5המוצע 

הוועד החלטת  את  ליישם  מנת  על  רכב  לאחזקת  זכאית  שאינה  למי   6ה  תמריץ 

 7 המקצועית. אז לא צריך את החלטת הוועדה המקצועית.  

 8 ולא יאוחר מתאריך מסוים.   מר מיכאל דורון:

 9  לתקציב הקרוב.   מר יעקב קורצקי: 

 10 במסגרת התקציב הקרוב.     מר אבי גרובר:

 11  במסגרת התקציב הקרוב. יאללה. כן.   מר יעקב קורצקי: 

 12  כן. אבי מקובל.   מר רמי בר לב: 

 13ברור מה הקראנו לפרוטוקול? זה היה ברור מה הקראנו? לא הצליחו להבין כלום.     גרובר:מר אבי 

נוסח ההחלטה הוא כזה עוד פעם את הדף.   14חברי המועצה מתבקשים    :תביא לי 

מנת   על  הסייעות,  של  השכר  תנאי  לשיפור  המוצע  במתווה  תמיכתם  את   15להביע 

הו פתרון  לרבות  המקצועית,  הוועדה  החלטת  את  ו/או  ליישם  מענק  בדמות   16לם 

 17  תמריץ למי שאינה זכאית לאחזקת רכב.  

 18 בשנת התקציב הנוכחית.   מר רמי בר לב: 

 19 בשנת התקציב הנוכחית.   מר יעקב קורצקי: 

 20  כל הכבוד.   קהל:

 21 . מי בעד? פה אחד.  2022רכיבים אלה יוכנסו לתקציב    מר אבי גרובר:

 22אני רוצה להודות לכולכם. הראיתם אכפתיות. אני יודע שכולכם אנושיים ואתם   :מר עמוס מגוז

 23אוהבים את האנשים האלה. מודה לראש העיר, מודה לכולכם ביחד. תודה רבה  

 24 לכן שבאתן.  

 25אני באמת מודה לכם על הכל כי באמת לי לא היה קל ולא היה פשוט, כי באמת   קהל:

 26ה אני וזה שרית שהיא מתלווה איתי  היה לי קשה כל הזמן לקבל טלפונים אם ז 

 27שמחר בבוקר הן יקומו וילכו לעבודה עם חיוך על הפנים.  לוועד אנחנו ביחד בוועד.  

 28 זה עולם ומלואו. תודה רבה על הכל.  
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 1 חודש הבא יש עוד ישיבה תבואו.   מר יעקב קורצקי: 

 2 

  3 

 4לשיפור תנאי השכר של  חברי המועצה מתבקשים להביע את תמיכתם במתווה המוצע  החלטה:  

הולם   פתרון  לרבות  המקצועית,  הוועדה  החלטת  את  ליישם  מנת  על   5הסייעות, 

רכב. לאחזקת  זכאית  שאינה  למי  תמריץ  או  מענק  יוכנסו    בדמות  אלה   6רכיבים 

 7 . 2022לתקציב 

 8אבי גרובר, רוני בלקין, נטע זיו, עידן למדן, רמי בר לב, מיכאל דורון, דוברת  )פה אחד(:    14  –בעד  

 9וייזר, יעקב קורצקי, באצ'י אלקובי, דני לביא, צחי שריב, ענבל דדון, רביד פלד,  

 10   עופר קליך.

 11 

 12  לאור השקט אני רק רוצה כן לציין לפרוטוקול אמרתי כרגע.   עו"ד עידן למדן:

 13 ממשיכים. תסגרו את הדלת.    מר אבי גרובר:

 14שבדיון עכשיו אמרתי לא נכרוך בסוף בשר  אני רוצה כן לציין לפרוטוקול למרות    עו"ד עידן למדן:

 15וחלב, למרות שלי אין מניעות כאלה, אבל בהחלט אנחנו נצטרך לפתור את בעיית  

 16ושל החינוך המיוחד ביולה, ושל העדר והשלמת רפורמת ...  "אהסייעות של היול

  17 

 18 התכוונתי ברצינות.     מר אבי גרובר:

נביא את זה כהצעת עו"ד עידן למדן:  19החלטה, אלא כהצעה שלך ראש העיר לישיבה    ונקווה שלא 

 20 הקרובה.  

 21  עידן זה תהליכים שאם לא נתחיל   מר יעקב קורצקי: 

 22  זה יהיה בתוך התקציב.     מר אבי גרובר:

 23יש ישיבת דירקטוריון מגוונים ביום ראשון. אמרתי לעידן נעלה את זה כנושא. אני   מר רמי בר לב: 

 24ירון גדות עוד לא הפנים ששירלי יגרמן  רציתי לעשות משהו שיירשם בפרוטוקול.  

 25  לית העירייה.  "היא כבר לא מנכ 

 26  מה זה קשור עכשיו?     מר אבי גרובר:

 27  הוא כתב שהוא מפנה אליה.   מר רמי בר לב: 

 28  . 6הוא התבטא בזה. אתה תבהיר לו. אנחנו חוזרים לסעיף    מר אבי גרובר:
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 1 מה קשור. שירלי לא פה כבר.  מר רמי בר לב: 

 2עכשיו השאלה אם הם יקבלו משהו בסוף. עם כל החגיגות וההוא אה. מחיאות          :ד"ר צחי שריב

 3 כפיים. שקל הם יראו מזה?  

 4ם סייעות שמקבלות את זה. יש  אני שואל שאלה פשוטה. יש עשרים ושתיי מר יעקב קורצקי: 

 5פקחים שאף אחד לא יודעים מערכת שלו. מקבלים את זה. מה הסיבה שהם לא  

 6יקבלו. לא יקבלו, אני אומר לך זה לא איום שלהם, הם יצאו לשביתה. שיבוא ביבס  

 7שיבוא ישמור פה על הילדות. על אלפיים ילדים קטנים. שביבס יבוא וישמור. מה  

ה הכוח.  אנחנו  לא.  יום.  זה  יום,  ילדים,  באלפיים  מטפלות  הם  הכוח  זה   8בנות 

 9המדינה הפנימה. אני אראה לכם את הצעדים שהולכת לעשות המדינה. למה אתם  

 10    סקפטים כאלה?

 11 ככה משום שזה הסכם שכר. זה לא כל כך פשוט.   פרופ' נטע זיו:

 12   גם אוטובוסים בשבת לא היה פה ארבעים, חמישים שנה.  מר יעקב קורצקי: 

 13 מה זה קשור?  פרופ' נטע זיו:

 14  הנה. אתם שיניתם. ועוד הרבה דברים הקמתם. שלא.   מר יעקב קורצקי: 

 15 יש ראש עיר חזק שעושה.     מר אבי גרובר:

 16 נכון.   מר יעקב קורצקי: 

 17 יעקב אין קהל פה.         :ד"ר צחי שריב

 18 צחי אתה יודע להוציא ממני אתה יודע מה. אנחנו אחד לשני.   קורצקי: מר יעקב 

 19  אתה משלים אותי כמו אשתי. צמד חמד.        :ד"ר צחי שריב

 20. הצעה לסדר של בתשי. בבקשה עדכון חוק עזר עירוני בנושא מפגעי  6חזרנו לסעיף     מר אבי גרובר:

 21 רעש. 

 22 

 23 

ב.     6  24מתן    –עדכון חוק עזר עירוני בנושא מפגעי רעש    -29.9.21י אלקובי  אצ'הצעה לסדר 

 25   סמכות לפקחי העירייה.

 26 

 27 

 28 
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זה שהרבה   גב' בת שבע אלקובי:  בעקבות  לסדר.  שלי  מעלה את ההצעה   1אני 

 2תושבים פנו אלי בפרט גם אחרי שהעליתי ועוד לפני, תושבים פונים אלי במצוקה  

 3.  106-נוכחית קיימת שהם סובלים מרעש. וכאשר למעשה הם מתקשרים למוקד ל 

אנחנו   אומרים  אבל הם  יעילים,  ובאמת הם  ועונים מהר  נחמד  נורא   4אז המוקד 

 5אי אפשר לאכוף את זה. אני רציתי גם לציין, שרעש זה ידוע שהרבה רעש  מצטערים  

 6גורם לאיכות הסביבה ואיכות החיים שלנו בפרט, וכחברה. לפרט זה גורם אפילו  

לפעול כמה   ולמעשה אנחנו כרשות מקומית צריכים  נפשיים,   7נזקים בריאותיים, 

 8עירוניים. אני    שיותר כדי לצמצם באמת את מפגעי הרעש שכמובן תחת חוקי עזר 

 9אקרא עכשיו, אני מעלה הצעה זו לאחר מספר פניות שקיבלתי מתושבים בנושא  

 10מפגעי רעש בעיר ואי טיפול הראוי מצד העירייה. לפי חוק עזר עירוני בנושא מטרדי  

 11בלילה. או בגינות ציבוריות    11הרעש וטיפולם ברוב ימות השנה מותר להרעיש עד  

 12אם מטרד הרעש עדיין קיים,  ו כל שטח ציבורי אחר.  לפי השילוט הקיים בכל גינה א

 13לפתיחת קריאה בנושא של הפרעת מנוחה. לאחר    106ממשיך, ניתן לפנות למוקד  

במרחב   חזקים  מרעשים  יומי  יום  כמעט  בסיס  על  שסובלים  תושבים  אלי   14שפנו 

לאכוף   סמכות  אין  למעשה  שלפקחים  הבנתי  הערב.  בשעות  והפרטי   15הציבורי 

 16החוק, אם לתת דוח או אזהרה. אלא רק שוטר רשאי לעשות זאת    ולשמור על קיום

למוקד   בעצמו  להתקשר  התושב  על  עומס    100ולכן  קריאה.  לפתיחת   17למשטרה 

 18קריאות העבודה והמטלות והאחריות משטרת ישראל ידוע לכולנו ולכן הסבירות  

 19  שניידת אכן תגיע בזמן למקור הרעש היא נמוכה ביותר, וגם לפי מה שאני שומעת 

 20מה שקורה בשטח. להבנתי קיים תיקון לחוק העזר הנוכחי שמאפשר ומסמיך את  

 21ללא    2020הפקחים לאכוף את החוק אך ממתין במחלקה המשפטית כבר משנת  

 22התקדמות ובינתיים שירות העירייה לתושב נפגע מכך, מכיוון שהתושבים תלויים  

לסיכום המטרד.  את  להפסיק  יגיע  ושהשוטר  בלבד.  המשטרה  החוק  בחסדי   ,23 

קיימת   לא  העירייה  פקחי  של  הסמכות  אך  קיים,  רעש  ואכיפת  למניעה   24העירוני 

המועצה   ולכן  האכיפה,  סמכויות  את  העירוני  העזר  לחוק  להוסיף  אבקש   25בחוק. 

ובכך יאפשר לתת להם    26תצביע על הסכם והסדרת הסמכויות של פקחי העירייה 

 27ב. כמו שאמרתי,  סמכות לפקח, לאכוף את החוק לתת את השירות הדרוש לתוש
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 1יש ערים אחרות ששם גם כבר קיים חוק עזר עירוני בנושא אישור לאכיפה. למשל  

 2 ברעננה. האמת שיש לנו גם אפילו אבל משום מה זה לא מיישמים את זה.  

 3 לא. זה לא אושר על ידי שר הפנים.   :?

 4אני לא יודעת. אבל האם יש, הבקשה שלי למעשה שאנחנו כן נאפשר לתת   גב' בת שבע אלקובי: 

 5  סמכות לפקח,  

 6 אבל זה קיים.     מר אבי גרובר:

 7  לאכוף מה.   גב' בת שבע אלקובי: 

 8 לחוק עזר שהעברנו קובע מפקח רשאי בכל עת..במקרים שיש לו חשש   107סעיף     מר אבי גרובר:

 9    אבל זה לא מיושם. גב' בת שבע אלקובי: 

 10סביר להניח כי נערכת בו עבירה לפי חוק עזר זה ולעשות בו מעשה כדי לברר אם     מר אבי גרובר:

 11 קוימו הוראות חוק עזר זה. זה מופיע.  

 12 נכון. אבל זה לא מיושם.   גב' בת שבע אלקובי: 

 13   לברר. ואז מה. באמת יש רעש אז מה הוא עושה?       :ד"ר צחי שריב

 14קודם כל להבנתי, יש פסיקה של בית המשפט שאומרת שכניסה לחצרות פרטיים     מר אבי גרובר:

 15 נדרש תו כניסה מבית משפט. 

 16 נכון. אבל אני לא מדברת פה על כניסה. אני מדברת על אכיפה.   גב' בת שבע אלקובי: 

 17 איך אוכפים אם לא נכנסים?   מר מיכאל דורון:

 18 לבתים.        :ד"ר צחי שריב

 19 כן. לא אף אחד לא.   גב' בת שבע אלקובי: 

 20  היינו כבר בסיפור הזה פעם.   מר רוני בלקין:

 21 זה מן לופ כה אבל הוא קיים.    מר אבי גרובר:

רוני בלקין: כניסה לחצרות הבתים. הייתה    מר  גם  הבנייה. שהוסמכו חלק מהפקחים  על   22פיקוח 

 23הסמכה ייחודית לעניין הזה. אם זה ככה כנראה שאפשר לעשות את זה בנושא של  

 24  רעש. 

 25 רגע. שוטר לא יכול להיכנס?    מר אבי גרובר:

 26  רק שוטר היום יכול להיכנס.      גב' דברת וייזר:

 27 ו, יש לנו בחלק.  אז אנחנ   מר אבי גרובר:

 28 שוטר יכול להיכנס.       גב' דברת וייזר:
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 1 שוטר ופקח נכנסים ביחד.   מר יעקב קורצקי:

 2חד וחלק היא צודקת. לא נותנים לפקחים לאכוף. אני כמה פעמים התקשרתי       גב' דברת וייזר:

 3למוקד באחת בלילה, בשתיים בלילה והתלוננתי על רעש. ולא היה מענה. אמרו לי  

 4 תשכחי מזה. את רוצה תתקשרי למשטרה. אנחנו לא.  

 5 עונים.  106 גב' בת שבע אלקובי: 

 6 לא יכולים.  לא. לא נתנו מענה. אנחנו      גב' דברת וייזר:

 7  אין לנו זכות לאכוף.   גב' בת שבע אלקובי: 

 8 זה החוק של מדינת ישראל.    מר אבי גרובר:

 9ק של שכונת המחתרות. כן. המסיבות זה. ואי אפשר  אני מדברת על הדיסקוט     גב' דברת וייזר:

 10   לעשות עם זה כלום. זה פשוט נורא. צודקת מאה אחוז.  

 11 עמית. אתה יכול להסביר לנו את המצב המשפטי בדיוק?   פרופ' נטע זיו:

 12  של חוק העזר? איפה חוק העזר עומד?   עו"ד עמית גייגר:

 13ל כאילו החוק. זה שיש לי את חוק העזר. מחר  לא. איפה חוק העזר עומד אל מו   מר אבי גרובר:

בתיהם   תוך  אל  לשהות  יוכלו  הפקחים  האם  העזר.  חוק  מאשר  הפנים   14משרד 

 15 הפרטיים של תושבי רמת השרון.  

 16  לא. הכוונה זה לא. לא. הכוונה זה לאכוף.   גב' בת שבע אלקובי: 

 17 מה זה לאכוף?     מר אבי גרובר:

 18 .  טוק טוק ולקבל דוח עו"ד עמית גייגר:

 19 נו.   גב' בת שבע אלקובי: 

 20 הוא צריך להיכנס לחצר הפרטי?   עו"ד עמית גייגר:

 21 לא.  גב' בת שבע אלקובי: 

 22 לא.       גב' דברת וייזר:

 23 אז איך הוא יקבל את הדוח.   עו"ד עמית גייגר:

 24 אני אומרת לך.       גב' דברת וייזר:

 25 בפתח הדלת? מהו? הוא לא עובר את   עו"ד עמית גייגר:

 26  לא. הוא לא עובר.       גב' דברת וייזר:

 27 נותן דוח     מר אבי גרובר:

 28 זה בחלק מהבתים המשותפים. בחלק הבתים הפרטיים מה אתה עושה?   עו"ד עמית גייגר:



 14.11.21 –רמת השרון     34 ישיבה מן המניין מס' 

48 

 

 1ם נתנו  לא נכון. בוא אני אחדש לך. שוטר רגע. לא אמרתי מה. אתה כבר תוקף. ה     גב' דברת וייזר:

 2דוח לא משנה למי איפה בבית פרטי. הם לא נכנסו אפילו פנימה. ואני אומרת לך  

 3כי הייתי בבית באותו בית זה היה אחד עשרה אפס אחד בלילה. כאילו על דקה.  

 4והם באו ובעלת הבית אמרה להם אין פה זה. בואו תיכנסו. הוא אמר אחת עשרה  

 5 אפס אחד. לא אני לא נכנס.  

 6 מי זה הוא?  ר:עו"ד עמית גייג

 7 השוטר נתן דוח בשער. גם לא בדלת.       גב' דברת וייזר:

 8 שוטר. מדברים על פקח.   עו"ד עמית גייגר:

 9 אפשר גם לתת. לא אבל אני אומרת.       גב' דברת וייזר:

 10 גם השוטר יכול להחרים את הציוד.   עו"ד עמית גייגר:

 11אבל אתה לא מבין מה אני אומרת. אני אומרת שאפשר לתת לפקח את האפשרות       גב' דברת וייזר:

 12 לבצע קנסות ואכיפה, גם מהשער. הוא לא חייב להיכנס. אם אנחנו נגדיר את זה.  

 13  אפשר לענות לשאלה של נטע?  עו"ד עידן למדן:

 14 מי שמתלונן הוא נמצא ולא שומע את הרעש.   גב' בת שבע אלקובי: 

 15למחלקת איכות סביבה שלנו ערן תתקן אותי אם אני טועה. קנינו מכשירי מדידה    עו"ד עמית גייגר:

 16 שימדדו את הרעש דציבלים.  

 17  מעל חמש זה כבר רעש.   גב' בת שבע אלקובי: 

 18 חמישים ומשהו זה לא רעש. שישים וארבע זה על סף.     מר אבי גרובר:

 19  חוק הרעש יש תקנות וחוק העזר מדבר  ו"ד עמית גייגר:ע

 20 דציבלים לאורך תקופה של זמן.     מר אבי גרובר:

 21רעש לא סביר. רעש שבהתאם לתקנות לא סביר ואז הוא יכול לפנות לתושב ולתת    עו"ד עמית גייגר:

 22 לו דוח.  

 23 מי?   גב' בת שבע אלקובי: 

 24 סביבה.  פקח רגיל. לא צריך איכות  עו"ד עמית גייגר:

 25 איכות הסביבה הולך עם מד דציבלים. והפקח הם צריכים לצאת ביחד?         :ד"ר צחי שריב

 26יש חלוקת עבודה יש לפיקוח איכות סביבה יש פיקוח של ווטרינר. יש פיקוח על    עו"ד עמית גייגר:

 27 הבנייה.  

 28 פקח איכות סביבה נותן את הדוח בעצמו.   מר ערן שורץ:
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יכולים       גב' דברת וייזר: לא  והם  לך ברירה  ובמוקד אומרים שאין  נותן מענה.  לא   1אבל המוקד 

 2 לשלוח אף אחד.  

 3   נכון.   גב' בת שבע אלקובי: 

 4 הוא יכול גם לתפוס   פרופ' נטע זיו:

 5משולב. בניידת למעט בעיות    שיטורניידת    24/7לא כל כך מדויק. אנחנו מחזיקים   מר קובי אלפסי: 

 6חריגות של כוח אדם, גם אצלנו, גם במשטרה וזה קרה בגלל הקורונה וכל מיני  

בגדול   אבל  מסוימת  בתקופה  פער  פה  לנו  היה  נכון  אז  שהושבתו,   7כל  שוטרים 

 8 משולב ולמה.   שיטורהקריאות האלה מהמוקד מועברות לניידת 

בפניך,       גב' דברת וייזר: והתלוננתי  אליך  שהתקשרתי  בעצמך   9אתה 

 10ובפני אבי פעם, באחת בלילה אמרתם לי אין מה לעשות. אין לנו פתרון. תתקשרי  

 11 למשטרה. אם את רוצה. אז איך אתה יכול להגיד שזה  

 12 כי את מערבבת שני נושאים. על ההפגנה זה המשטרה.   מר קובי אלפסי:

של       גב' דברת וייזר: פרטי  רעש  על  דיברתי  ההפגנה.  על  דיברתי  לא  נושאים.  שני  מערבבת   13לא 

 14 מסיבה בבית פרטי. אני לא דיברתי על ההפגנה זה משטרה. דיברתי על מוסיקה 

 15 אין שחור לבן פה. שנייה.     מר אבי גרובר:

 16 על רעש. אני לא יודע לתת דוח   אלפסי: מר קובי 

 17  יש שחור לבן, הוא אמר לי שזה לא באחריותכם. זה מה שהוא אמר.       גב' דברת וייזר:

 18 יש מסיבות אני יודע.     מר אבי גרובר:

 19 אני לא יודע. אין לי.    מר קובי אלפסי: 

 20  סבבה אתה לא יודע. אז תגיד את זה.       גב' דברת וייזר:

 21כי אנשים שלחו אלי צילום של הדוח. קודם כל יש מסיבות שנסגרות פה. הפיקוח     בר:מר אבי גרו

 22  כן סוגר לפעמים מסיבות.  

 23 הנה. הוא אומר לך הוא לא יכול לתת דוח.  מר רביד פלד:

 24 הוא לא.   גב' בת שבע אלקובי: 

 25  לא.       גב' דברת וייזר:

 26 יש מסיבות שנסגרות. אני ראיתי מסיבות נסגרות.     מר אבי גרובר:

 27  כי אנחנו הולכים עם ניידת שיטור.   מר קובי אלפסי:

 28 אני מכיר אנשים שקיבלו דוחות. אני מכיר. ציודים שהוחרמו.     מר אבי גרובר:



 14.11.21 –רמת השרון     34 ישיבה מן המניין מס' 

50 

 

רק       גב' דברת וייזר: לא  להגיע.  סירבו  למוקד,  האחרונות  בשנתיים  עשיתי  שאני  הטלפונים   1כל 

 2 אמרו לי אולי.  שהם 

 3  את היית אצלי במסיבה בסוכות? מר יעקב קורצקי: 

 4 לא.       גב' דברת וייזר:

 5 חמש עשרה ניידות באו אלי בשעה תשע בערב לסגור לי את המסיבה.   מר יעקב קורצקי: 

 6אבל משטרה. עוד פעם רק אם אתה מתקשר למשטרה.       גב' דברת וייזר:

 7 לא כל אחד רוצה להתקשר למשטרה. יש אנשים שרוצים  

 8 כל ניידת השיטור בעיר עובדת ולא עכשיו   מר קובי אלפסי:

לך       גב' דברת וייזר: איתך    SMSאני אראה  בדק  הוא  לאבי.   9ששלחתי 

 10וכתבת לו שאי אפשר, ואי אפשר לעשות את זה. איך אתם יכולים להגיד תשובה  

 11 ? אני לא מצליחה להבין.  אחרת ממה שאתם אומרים באישי

 12נדייק שוב. בלי לסלף לי את הדברים שאני. תגידי תאריך. יש סיכוי שלא היה שם    מר קובי אלפסי: 

 13 ניידת שיטור משולב.  

 14אבל אבי בדק איתך באותו יום באחת בלילה. ואתם       גב' דברת וייזר:

 15 אמרתם שאי אפשר. אני אראה לך.  

 16 היה לנו מאוד קשה להעמיד את הניידת הזאת.  אוגוסט ספטמבר    מר קובי אלפסי: 

 17אבל התשובה לא הייתה עכשיו קשה לנו כי יש לנו פער נקודתי. התשובה הייתה       גב' דברת וייזר:

 18זה מה שהם כותבים. אני אראה לך כתוב. זאת    100- אין באפשרותנו נא לפנות ל 

 19  התשובה שאתם נותנים. לא אנחנו מדברות על אותו דבר. 

 20 לא. קובי מדבר על משהו אחר.   ד פלד:מר רבי

 21 לאן הקריאה הזאת מגיעה אתן יודעות?   100כשאתן פונות ל  מר קובי אלפסי: 

 22 מטפל.   100אבל עדיין      גב' דברת וייזר:

 23 , לניידת שלנו המשולבת.  לניידת שיטור  מר קובי אלפסי: 

אני       גב' דברת וייזר: לפעמים.  בעצמה  מגיעה  המשטרה  גם  נכון.   24לא 

 25 לא ניידת שיטור משולב.   101אומרת לך מידע. משטרה 

 26אם הניידת שלנו עסוקה במעצר סמים, אלימות במשפחה, או כל אירוע אחר שהוא    מר קובי אלפסי:

 27 יותר דחוף ממסיבה אז קצין תורן מטריח את עצמו מהרצלייה ומגיע למסיבה.  

 28 קובי, אתה הולך סחור,  סחור.       ר:גב' דברת וייז
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 1 אתם צודקים שהפתרון מוגבל. ניידת אחת על כל העיר.    מר קובי אלפסי: 

 2  ההוראה שניתנה למוקד. לא זה לא מה שנאמר. אתם לא אומרים את זה.       גב' דברת וייזר:

 3 קודם כל אנחנו יכולים.     מר אבי גרובר:

 4הפתרון בעצם שיטור עירוני שיהיה יותר שוטרים שיטור עירוני,    עו"ד עידן למדן: 

 5 לא פקחים.  

 6  נכון.    מר קובי אלפסי: 

 7למשל. שמנו מיליון שקל    2017אני אם אתה זוכר בתקציב של     מר אבי גרובר:

 8לשכר ומיליון שקל להצטיידות. משטרת ישראל לא מוכנה לאשר לרמת השרון את  

 9פגישה לפני כחודש עם השר לביטחון פנים ואמרתי    השיטור העירוני. למשל היה לי

 10עוד פעם, והם אומרים רמת השרון היא חזקה, עיר עשירה. אתם בסוף. רמת השרון  

 11 עיר של חמישים ומשהו אלף 

 12  אתה במחסנית שלוש.    מר קובי אלפסי: 

 13אתם  יושבת על שטח כמו רמת גן, וכל הדברים האלה הם אומרים, אתם עשירים,     מר אבי גרובר:

 14גדולים, אתם חזקים. אנחנו לא נותנים לכם. יש לנו מספיק בעיות גם ככה. יש פה  

 15 הרבה סוגיות ודברים. 

 16  הפתרון הוא שיטור עירוני. הפתרון שאין לך יותר שוטרים.  עו"ד עידן למדן:

 17 יש לכם כרגע פריצות בשכונה. ואנחנו נותנים שם מענים    מר אבי גרובר:

 18ואז אין לך את הבעיה שאתה כפוף לניידת שיטור משולב אחת. זאת הבעיה. פה    עו"ד עידן למדן:

 19  מתחילה ונגמרת הבעיה.  

 20 קודם כל מבחינת חוק העזר, התייחס לנושא הזה ונתן את הסמכות לפקח.     מר אבי גרובר:

 21   לעשות מה?       :ד"ר צחי שריב

 22 על חוק. הוא נותן דוח.    להיכנס למקום שיש לו חשד סביר של עבירה   מר אבי גרובר:

 23לא. הוא לא נותן. אתה ענית לי שאי אפשר לעשות את       גב' דברת וייזר:

 24 זה. איך אתה יכול להגיד את זה?

 25 מה שאתה מקריא זה פקח איכות סביבה.    מר קובי אלפסי: 

 26  אין לך.   גב' בת שבע אלקובי: 

 27  אז יהיה.     מר אבי גרובר:

 28 אני צריך לבקש פקח איכות סביבה, לא פקח רגיל? עוד פעם.   106כשאני מתקשר ל מר דני לביא:
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 1 מאחת עשרה בלילה איכות סביבה.   עו"ד עמית גייגר:

 2  אין לך באחת בלילה שום פקח איכות סביבה. די, נו, תפסיקו.       גב' דברת וייזר:

 3 כות הסביבה? למה לא להכשיר את כל הפקחים שלך שהם גם יהיו של אי מר רביד פלד:

 4 אנחנו צריכים לתת שירות לתושבים שלנו. ממקום למקום.  גב' בת שבע אלקובי: 

בכתב     מר אבי גרובר: ממנה  העירייה  שראש  אדם  מפקח,  העיר  ראש  אני  להסמיך,  יכול   5אני 

 6למפקח לעניין להוראות חוק עזר. אני יכול להסמיך את כל הפקחים שלך. ויהיה  

 7 ני יכול.  לרעש. אם אני מסמיך אז א

 8פקח איכות סביבה שעובר הכשרה לפי חוקי מדינה. זאת הסיבה שאנחנו על חוק   עו"ד עמית גייגר:

 9עזר של איכות סביבה מאגד והחלטתם שאנחנו כן חוק עזר גדול ולא לפעול על פי  

 10  חוקי המדינה.  

 11   אז אני יכול להסמיך לעניין הזה.     מר אבי גרובר:

 12 חוק העזר באמת?    מה קורה עם פרופ' נטע זיו:

 13  אתה יכול להסמיך.   עו"ד עמית גייגר:

 14 אני יכול להסמיך את הפקחים הרגילים לסעיפים כאלה וכאלה.     מר אבי גרובר:

 15אבי. אבל מי מכייל את המכשירים. אתה חייב על פי חוק שהמכשיר יהיה מכויל.   :?

 16  כמו לזר. שאנשים ידעו להפעיל אותו.  

יוצאים     מר אבי גרובר: כשהם  שלי  שהעובדים  להאמין  רוצה  אני  זה.  את  אומר  שאני   17סליחה 

 18לשטח הם עובדים לא רק בתחום הזה, עם הכלים הנכונים ומדויקים וכל הדברים  

 19אלה. זה לא. אנחנו לא פה כדי, אף אחד לא מחפש, צריך יקנו כמה מכשירים. גם  ה

 20אם יש אחד. יש ניידת שמסתובבת אז הוא מסתובב עם אחד. הוא יושב בניידת.  

 21אני לא צריך כל אחד הביתה. הוא לא מסתובב, עם אקדח, טייזר וזה. יש ניידת  

 22  מכויל.   מגיעה תלונה הוא בא מודד, נכנס, ברור שצריך מכשיר 

 23  אז נכייל אותו כל חודש. גם משטרת ישראל הולכים מכיילים כל שנה.  מר רביד פלד:

 24 ואני מבטיח לך שגם כשהוא יהיה מכויל, יהיו תלונות שהוא לא מכויל.     מר אבי גרובר:

 25מורידים כמו ינשוף עשרה אחוז. בינשוף כשעוצרים אותך. זה של המהירות אתה       גב' דברת וייזר:

 26וריד עשרה אחוז. אתה יודע את זה. אם עוצרים אותך על מהירות תבקש להוריד  מ

 27  עשרה אחוז על הכיול.  
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 1אני יודע שהם סוגרים פה מסיבות וזה. אני אומר, דוברת, יש הרבה מאוד אנשים     מר אבי גרובר:

 2זה גם כן עלה בתשי, זה גם עלה בפוסט חזק שהרבה מאוד אנשים בואו חבר'ה, לא  

 3 הר שפקחים שועטים לתוך בתים של אנשים. יש לנו פה זכויות הפרט.  כל כך מ

 4  לא. אני מדבר במרחב הציבורי רעש.         :ד"ר צחי שריב

 5 אתה יודע לפעמים זה לעמוד בדלת רק וזה.     מר אבי גרובר:

 6בשער אם יש רעש של מסיבה מטורפת, בשער הוא יכול לתת דוח. שוטר יכול       גב' דברת וייזר:

 7 היכנס.  ל

 8 רק עם צו בית משפט.   גב' בת שבע אלקובי: 

 9  גם מרחב ציבורי מאוד מסודר.   מר קובי אלפסי: 

 10  בתשי לאור זה כאילו מה את רוצה שנצביע?   מר אבי גרובר:

להצביע   גב' בת שבע אלקובי:  יכולים  אנחנו  מה  על  פה?  מהמשפטית  לקבל  לדעת.   11אפשר 

 12 למעשה? שלהם יהיה סמכות אכיפה.  

 13 כל מה שרצית קיים.   עו"ד עמית גייגר:

 14 זה לא קיים.   גב' בת שבע אלקובי: 

 15  לא. זה לא קיים. זה לא יאומן שאתה עוד פעם. זה לא קיים.       גב' דברת וייזר:

 16אני מציע. אני אגיד לכם מה אני מציע. יש ועדה לאיכות סביבה, שכמו שאמר זה     מר אבי גרובר:

לאור   ותבחן  מציע שהוועדה תבוא  אני  ועדה.  אותה  נמצא בסמכות  לדעתי   17נפגש 

 18את עמית, מיכה מי שצריך,  החוק, לאור מה שכתבת בהצעה לאור חוק העזר, תביא  

לבוא   צריך  אם  שחסר,  משהו  איזה  יש  אם  ותבדקו  תבואו  שזה,  מה  דין   19עורכי 

צריך   אם  מסמיך.  אני  בדיוק  מה  על  מסמיך.  אני  בדיוק  מי  את  אותי   20ולהנחות 

 21להוציא, להכין איזה שהוא חוברת או הנחיות להעביר את הדברים, כל הדברים  

 22   ם את זה גם לתושבים. האלה. תוציאו בצורה מסודרת. נפרס

 23  זה עניין משפטי.   פרופ' נטע זיו:

 24לא. אבל גם תושבים צריכים להבין מול מה הם עומדים. אני מציע שתעשה עבודה     מר אבי גרובר:

 25הזאת אני מציע להעביר את זה לוועדה. הוועדה תבדוק בדיוק מה צריך לעשות  

אפשרויות ארבע  הדברים  אחד  לסדר  הצעה  כשיש  זה    וכאלה.  את  להעביר   26זה 

תשב   הוועדה  תבוא  בוועדה.  להתבצע  צריכה  לדעתי  שתטפל.  נכונה  הכי   27לוועדה 

 28    תבחן. זה מקובל?
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 1  זה יעבור לוועדה. הוועדה אין לה את הכלים לשבת ולבחון.   פרופ' נטע זיו:

 2   אבל תגידו מה אתם צריכים.    מר אבי גרובר:

 3  זה שאלה של סמכות משפטית. צריך להתייחס.   פרופ' נטע זיו:

 4אז אם את צריכה עורך דין או חוות דעת אז תביאו. יש לנו סט של עורכי דין או     מר אבי גרובר:

 5משהו. אם אתם מעבר אליהם, אני מציע שתקיימו, צריך תביאו עורך דין שמתמחה  

 6דו לנו מה צריך.  בתחום, אם לא צריך סבבה .אז תשבו איתם ותראו ותביאו לנו תגי

 7אם צריך אלי משהו. לא יודע. מקובל? בעד להעביר את זה אליהם? אפשר להצביע  

 8 ככה? 

 9  שלא יתקע כמו עם התעודה.   גב' בת שבע אלקובי: 

 10 אבל נטע.     מר אבי גרובר:

 11הקריאות האלה מגיעות לרוב לניידת השיטור    100וגם ב  106חשוב לומר גם במוקד   מר קובי אלפסי: 

 12לשוטר יש סמכויות הרבה יותר נרחבות. את מכירה את הבלגן שיש לנו    המשולב.

 13עם הנושא של אגרנות. איך אנחנו צריכים להגיע לבית משפט עם עדויות שאני לא  

 14 יכול לעבור את הדלת.  

 15 זה משהו אחר.       גב' דברת וייזר:

 16אני לא יכול להיכנס כדי להביא לשופט תראה. הערכה. נכון, בגלל זה הבאנו אותו.    מר קובי אלפסי: 

 17 דרך אגב, כדי לפתור את הבעיות האלה לדוגמא. ועוד כמה. 

 18 יש לך מיקרופונים?         :ד"ר צחי שריב

וגם    : מר קובי אלפסי משולב  שיטור  ניידת  הזה.  ולעניין  רעש.  הרבה  עושים  הוינטלטורים   19לא. 

 20שלנו אל מול קצין תורן שגם אמור לתת ..נכון. עומד מולך ראש העיר אומר  העבודה  

 21אני רוצה עכשיו שיטור עירוני. בואו נעשה מאמץ שיהיה פה שיטור עירוני. זה ארבע  

 22 ניידות שוטרים.  

 23 נכון. זה מה שדיברנו ותקצבנו. זה מה שאמרתי. אני לא מבין   עו"ד עידן למדן:

 24  סה יום שישי. אני אתקשר למוקד יום שישי על הרעש של המסיבה.  אני ינ     גב' דברת וייזר:

 25הבעיה היא שהמשטרה לא מוכנה להקצות תקנים. זה הבעיה. הפקח כשלעצמו     מר אבי גרובר:

 26 נוסע בניידת זה לא בעיה.  

 27   אם אנחנו שמים בלי לבקש מהמדינה?  עו"ד עידן למדן:
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 1אבל אתה צריך שוטר עם סמכויות שוטר שהמשטרה היא זאת    מר אבי גרובר:

 2 שמסמיכה אותו.  

 3תראה את הרצלייה איך הם מתנהלים. להרצלייה יש שיטור עירוני. שמשרתים    מר קובי אלפסי: 

 4  את התושב בעיר. הוא לא מתעסק עם גנבים.  

 5עם כל הסמכויות  מה שנותן את המעמד המיוחד לאותה ניידת. זה שיש שם שוטר     מר אבי גרובר:

 6 שיש לשוטר. פקחים אני יודע להוציא. הם לא מוכנים לאשר לנו.  

 7 מדברים אחרי אחת עשרה. לא מדברים לפני אחת עשרה.   עו"ד עידן למדן:

 8 ברור. לפי החוק. מה שעל פי החוק.   גב' בת שבע אלקובי: 

 9 לפי החוק    עו"ד עידן למדן:

 10  חוץ מפורים, סילבסטר, עצמאות.       גב' דברת וייזר:

הקוצר     מר אבי גרובר: גינת  בתשע.  כבר  מגיעים  אנחנו  ספר,  בתי  של  חיצוניים  בחצרות   11אנחנו 

 12 הרבה פעמים אנחנו שולחים עוד כבר בתשע. וכל מיני כאלה דברים.  

 13  גם מגינת הקוצר פנו אלי.   גב' בת שבע אלקובי: 

 14ול להגיד לך למשל אני וקובי יש לנו הרבה התכתבויות בדבר  הם פונים אלי ואני יכ   מר אבי גרובר:

 15 הזה תוציא לשם כבר את הניידת, והפקח מגיע. והילדים רואים את הזה.  

 16  מצד שני מסכנים הילדים. זה גם לא פייר.       גב' דברת וייזר:

 17 הניידת חוזרת, הם חוזרים.    מר אבי גרובר:

 18  הייתה תקופה שהיה שם שומר.   מר קובי אלפסי: 

 19  אנחנו דואגים לכושר של הילדים.     מר אבי גרובר:

 20  מה בין שתיים לארבע? מר רביד פלד:

 21  על זה יש הרבה מאוד תלונות. ויש בעיות.  עו"ד עידן למדן:

לעבוד     מר אבי גרובר: מותר  גם  והיה  ודברים.  להפעיל מכשירים  אסור   22בגדול 

 23 באתרי בנייה.  

 24  עד שבע בערב.    קובי אלפסי: מר 

 25הדבר שעושה הכי הרבה רעש זה אתר בנייה. אבל אתר בנייה יכול להמשיך. וילד     מר אבי גרובר:

 26  שמשחק בבית ספר לא יכול.  

 27 באיזה שעה אתר בנייה מתחיל?   מר רביד פלד:

 28  שבע בבוקר.       גב' דברת וייזר:
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 1   של עירייה עירוני?אפשר לשנות לשבע וחצי? זה חוק  מר רביד פלד:

 2 ראש העיר יכול להרחיב את השעות     מר אבי גרובר:

 3  או לצמצם ייעודי ספציפי כמו שעושים שבאים ליציקות. עבודות לילה גם.    מר קובי אלפסי: 

 4 מעבירים לוועדת איכות סביבה?     מר אבי גרובר:

 5 נטע אומרת שזה לא פרקטי.   גב' בת שבע אלקובי: 

 6 אני מציעה משהו אחר.       גב' דברת וייזר:

 7  נטע היא יו"ר הוועדה.   גב' בת שבע אלקובי: 

 8אין לי בעיה להצביע בעד הדבר הזה כי זה כאילו כבר. הנה אני באיזה מהירות     מר אבי גרובר:

 9 אני מיישם את החלטת המועצה. 

 10אני מציעה דווקא ליישם את זה. לא להעביר את זה. אני מציעה שההצעה תהיה       גב' דברת וייזר:

 11  זה בכפוף תיקון חוק עזר. בכפוף לדרג משפטי.  

 12 וקן.  חוק העזר ת    מר אבי גרובר:

יהיה כבר מבוצע. בשביל מה       גב' דברת וייזר: זהו. שזה  מי שיסמיך.   13אז ראש העיר יסמיך את 

 14 ועדות, איכות סביבה.  

 15   ולמה?   אפשר להבין איפה תקוע חוק העזר?  עו"ד עידן למדן:

 16 העניין הוא.     מר אבי גרובר:

הסביבה   מר ערן שורץ: איכות  של  לפקח  הסמכה  יש  הזה.  בנושא  דנו  ועקב  אנחנו  הזה   17בקטע 

 18מדובר בבן אדם. ובהקשר הזה דיברנו על הכשרה    24/7המגבלות או כמובן לא זמין  

 19של פקחים מתוך צוות הפקחים שלנו כדי שיעברו את ההכשרה. יוסמכו לאכיפה,  

 20  של רעש גם בהקשר הזה.  

 21 אנחנו נדבר על זה.   2022בתקציב של  מר רמי בר לב: 

 22  להעמיד את כל הציוד הרלוונטי.   מר ערן שורץ:

 23   יש לנו בתקציב בקשה להכשרות.   מר רמי בר לב: 

 24 עדיף מישהו שיעשה את זה משעה אחת עשרה בלילה.    : גב' ענבל דדון

לא       גב' דברת וייזר: זה  אחרת  כי  במוקד  כונן  שהוא  מהמוקד  מישהו  להיות  חייב  זה   25בדיוק. 

 26  רלוונטי כי אף פקח איכות סביבה לא יהיה.  

 27 אני מציע שאבי יסמיך אותם. יש לו אישור. הוא אמר.   מר רביד פלד:
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יש.   מר ערן שורץ: שתמיד  רעש.  לאכוף  אותם  להסמיך  הפקחים.  את  להשאיר  על  מדבר   1אני 

 2  שתמיד נמצאים.

 3אנחנו החלטנו שאנחנו לא הולכים לפי חוק המדינה. אלא אנחנו הולכים לפי חוק    עו"ד עידן למדן:

 4העזר. זאת הייתה ההחלטה. אפשר רגע להבין, עמית או מיכה איפה תקוע כרגע  

 5 חוק העזר?  

 6 במשרד לאיכות הסביבה ומשרד הפנים.  עו"ד עמית גייגר:

 7 למה?    עו"ד עידן למדן:

 8 הם העירו לנו הערות.   גייגר:עו"ד עמית 

 9  כל כמה זמן אנחנו   עו"ד עידן למדן:

 10 לא עבר שנתיים.     מר אבי גרובר:

 11  סוף אוקטובר כלומר לפני פחות מחודש. אנחנו על זה.   עו"ד עמית גייגר:

 12אז כרגע אין לנו מה לעשות. עד שאין אישור ממשרד הפנים ואיכות הסביבה אין   מר רמי בר לב: 

 13   ות עם זה?לנו מה לעש 

 14 יש ועדת גבולות. את יודעת לפני כמה זמן ישבנו עם ועדת גבולות? זה לא נגמר.     מר אבי גרובר:

 15  הם תיקנו. אנחנו לא מקבלים את התיקונים, כן מקבלים את התיקונים.   עו"ד עמית גייגר:

 16  ה.  אבל אם עכשיו עושים מה שערן אומר. מכשירים את הפקחים של העיריי מר רמי בר לב: 

 17  שאבי יסמיך אותם.   מר רביד פלד:

 18אבי בוועדה לעלות את השכר של הגננות. לא אבי פיזית. אבל אם אנחנו שולחים   מר רמי בר לב: 

 19 אותם להשתלמות הם יכולים לאכוף רעש?  

 20  כן. בוודאי.  עו"ד עמית גייגר:

 21נגמר הסרט. מחר יש לנו ישיבה של ועדת תקציב במסגרת ההכשרות אנחנו נבקש   מר רמי בר לב: 

 22   הסביבה. סגור? את התוספת הזאת. התוספת השמינית לאיכות 

 23 כמה פקחים מדובר ערן?   מר דני לביא:

 24  אנחנו נבחן.   מר ערן שורץ:

 25  אנחנו גם ככה קצרים בפקחים.  מר רמי בר לב: 

 26  אנחנו כרגע עם חמש עשרה פקחים.   מר קובי אלפסי: 

 27  כמה ירדו בלילה? מר דני לביא:
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 1אתה לא יכול לבצע אכיפה מקבילה על פי חוקים שונים. כלומר אתה לא יכול    עו"ד עמית גייגר:

 2לבצע אכיפה של רעש או קרטונים מחוק מדינה, ובמקביל רעש וקרטונים מחוק  

 3העזר. זאת אומרת אם אתה מחליט שאתה עושה אכיפה באמצעות חוקי המדינה,  

 4עושה את    אתה לא יכול לבצע את האכיפה הזאת באמצעות חוקי העזר אם אתה

 5זה זה אומר שאתה מחויב לסיטואציה של כל הפקחים שלך או שרוב הפקחים שלך  

 6   שיעשו את האכיפה, יעברו את הקורס הזה ואת ההכשרה. 

 7 זה קורס שנפתח פעם בשנה.    פרופ' נטע זיו:

 8  פעם בשנה ועד שהוא יפתח כבר יהיה חוק העזר.   עו"ד עידן למדן:

 9אני רציתי להרחיב את הסוגריים ולהודיע גם בפורום הזה שגם חסרים לנו פקחים.   מר רמי בר לב: 

 10 חסרים לנו כמה פקחים חסרים קובי גם ככה? היום במצבה? 

 11 לתקן. שישה.   מר קובי אלפסי:

 12  לא צריך קורס כדי להסמיך. אבי יכול להסמיך כל עובד עירייה.    עו"ד עמית גייגר:

 13  רעש?שייתן דוח על  מר רביד פלד: 

 14  כן. אבל הוא צריך לעבור קורס.  עו"ד מיכה בלום:

 15   מה זה שווה אם אבי מסמיך אותו? מר רביד פלד:

 16  כי זה מתחיל בזה. מתי שהוא זה גם יכנס. צריך להתחיל מתי שהוא.     מר אבי גרובר:

 17  אנחנו נעביר אותם קורסים.   מר רמי בר לב: 

 18   בסדר. סבבה. זה מה.     מר אבי גרובר:

זיו:פ נטע  להגנת    רופ'  משרד  של  הסמכה  קורס  זה  קורסים.  אותם  מעבירים  אנחנו  לא  זה   19אבל 

 20  הסביבה.  

 21 אנחנו נדאג שהם יעברו.   מר רמי בר לב: 

 22  יהיה תקציב. הם ישלחו ויעברו את הקורס.   מר ערן שורץ:

 23 אני יכול להעביר קורס כזה.   מר רמי בר לב: 

 24  ברור.   מר ערן שורץ:

נכון?   לב: מר רמי בר  רעש.  לאכיפת  סדנה  שיעור  מעביר  אבי  לא  עושים.  שאנחנו  לא  קורס   25זה 

 26 עוברים אותו במשרד הפנים במפם. בסדר הבנו.  

 27 בוא נצביע על מה שערן הציע.       גב' דברת וייזר:

 28  כן.  גב' בת שבע אלקובי: 
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 1 תקריאי עוד פעם שענבר תרשום.  מר רמי בר לב: 

 2ת הסביבה, יוסמכו גם מספר פקחים מתוך אגף הביטחון והפיקוח  מעבר לפקח איכו מר ערן שורץ:

 3  לאכיפת רעש. בהקדם האפשרי. 

 4   ויהיו בוגרי קורס.   מר רמי בר לב: 

 5עמית הבהיר לך שאי אפשר. לא מבינה, ערן, עמית אמר לך לפני שנייה שאי אפשר    פרופ' נטע זיו:

 6 להחליט כזה דבר. הוא לא יכול להסמיך.  

 7   אבל אם הם יעברו את הקורס? ובי: גב' בת שבע אלק

 8  עמית אומר שאם הוא עובר את הקורס הוא כן.   מר רמי בר לב: 

 9 עוד פעם, אנחנו נוציא כמה שיותר בצורה כזאת שתאפשר לנו לתת מענה רחב.     מר אבי גרובר:

 10 כי זה נותן לך פתרון.   מר ערן שורץ:

 11 אם אתם מחליטים שאתם רוצים עכשיו לפי חוקי המדינה ..חוק עזר.  עו"ד עמית גייגר:

 12חוק העזר עוד לא כאן. יהיה חוק העזר יהיה תתקבל החלטה. בינתיים זה נותן לנו   מר ערן שורץ:

 13  עוד מענה.  

שאנחנו     מר אבי גרובר: הוא  העיקרון  .בסדר.  בדיוק  לכם  נסביר  ואנחנו  זה  אחרי  נשב   14אנחנו 

 15נו נפעל בין באמצעות הסמכת פקחים בין באמצעות הקורסים  מחליטים פה שאנח

 16שצריכים לצאת. אנחנו נעשה את כל הפעולות על מנת שנוכל לתת מענה בכל ערב  

 17אם יהיו פניות בנושא הרעש. נוכל לתת מענה ושלא יהיה מצב שיגידו, אין לי כרגע  

 18הוסמך.  פקח מוסמך וזה. תחכה אם יש לך מזל שביום שפנית יש את אותו אחד ש

 19אז אנחנו פועלים בהקדם האפשרי כדי שיעברו את כל ההסמכות, כל הדברים, מה  

 20שצריך, לא ניתן דוחות בניגוד לחוק. לפעול על מנת שנוכל לתת את המענה הזה  

 21 פה אחד. סבבה יאללה. ברור.   בצורה כמה שיותר מלאה. נורא ברור מי בעד?

  22 

 23ממחלקת הפיקוח לאכיפת רעש בהקדם לפעול באמצעות הסמכת פקחים    אושרה ההחלטההחלטה:  

 24 האפשרי. 

 25רוני בלקין, נטע זיו, עידן למדן, רמי בר לב, מיכאל דורון, דוברת וייזר, אבי    )פה אחד(:  12  –בעד  

 26 גרובר, רביד פלד, באצ'י אלקובי, דני לביא, צחי שריב, ענבל דדון.  

 27 

  28 
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 1 פי גלילות.    – 801. אישור החלטה בנושא רש 9

 2 

 3ל. עירית את  "פי גלילות. העברת הותמ  1/  800. אישור החלטה בנושא רש  9סעיף     מר אבי גרובר:

 4 רוצה להגיד כמה מילים איפה אנחנו עומדים עם כל הדבר הזה.  

 5כמו שהחברים כאן יודעים בעצם הועברה אלינו פנייה מהותמ"ל והתייחסות    אדר' עירית טלמור:

 6באזור דרום גלילות, לעבודה של הותמ"ל.    1/  800לגבי העברת התוכנית של רש  

 7התוכנית הזאת הייתה בעבר תוכנית בסמכות מחוזית. שנדונה במחוזית בתחילת  

ע2019 תוכנית  נקראת  שהופקדה.  לתוכנית  התנגדויות  ונשמעו  מפורטת.  .   8יקרית 

 9בעצם הוועדה המחוזית הוציאה החלטת ביניים, שבה היא מקבלת    2019בדצמבר  

 10חלק ..ומורה על רמ"י יזמי התוכנית לתקן את התוכנית בהתאמה. ואפילו צורף  

 11איזה שהוא תשריט עם הצעה איך לתקן את התוכנית. בחלוף הזמן התוכנית אמנם  

לוועדה המחוזית אבל היא בעצם לא   כל סעיפי ההחלטה של  הוגשה  לפי   12תוקנה 

נוספים של קידום תמ נעשו הליכים  גם  בנושאים  "הוועדה המחוזית. במקביל   13א 

 14שקשורים לניקוז בכל המטרופולין כי היה ברור שהניקוז הוא לא בעיה פרטית או  

נרחבים. ועוד עבודות ודברים    800מקומית או נקודתית של רש   יותר   15ויש הרבה 

התוכנ  את  לקדם  הוגשה  נוספים  לא  התוכנית  שאמרנו  כמו  דבר  של  בסופו   16ית. 

החדשה   המדיניות  במסגרת  המדינה  המחוזית,  הוועדה  רצון  לשביעות   17מתוקנת 

באמצעות   החליטה  במשרדים,  הדברים  וחילופי  שלה,  הוהקריאה   18תכנון  מינהל 

 19להעביר את התוכנית ...ביקשה את ההתייחסות הרשויות, גם תל אביב וגם אנחנו  

 20שכולכם ראיתם במסגרת הטיוטא שהוגשה.  הנימוקים  לך הזה עם כל  התנגדנו למה

 21למרות ההתנגדות שלנו ועדת השרים שדנה בנושא הזה אישרה את קידום התוכנית  

 22לפני כן שני חברי הוועדה המחוזית הגישו  במקביל ועוד קצת  במסגרת של הותמ"ל.  

ממש   המחוזית  הוועדה  שעשתה  דיון  בגין  חוזר  לדיון  בקשה  המחוזית   23לוועדה 

 24בצמוד ולאחר ההחלטה להעביר את התוכנית לותמ"ל לסגור את התוכנית. הוגשה  

 25יגת אדריכלים בוועדה מחוזית  נצ.......בקשה כזאת על ידי שני חברי ועדה. אילנה  

 26ת הטבע ביקשו, נקבע דיון כזה, לא קיבלנו זימון פורמלי. אנחנו היום  וחברה להגנ 

 27אחר הצהריים התבשרנו שנקבע דיון כזה בעשרים ושתיים בנובמבר. עוד לא ברור  

 28האם זה דיון פנימי כמו שהיה הדיון הראשון לסגירת התוכנית או שיהיה דיון שבו  
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 1העניין הזה מחר. זה כרגע  גם הרשויות יוכלו להביע את עמדתן. אנחנו נתעדכן על  

 2  המצב נכון להיום. זהו.  

 3  מישהו רוצה להתייחס לפני שאני מתייחס.     מר אבי גרובר:

 4זה רק דומה למשהו שמיכאל בזמנו דיברנו אז בישיבת ההנהלה או משהו כזה. זה   מר רמי בר לב: 

 5 ו כזה.  די דומה למה שמיכאל העלה בזמנו נכון? לפני יומיים, לפני כמה ימים היה לנ

 6זה זה. מה שאנחנו אנחנו החלטנו במליאת הוועדה המקומית אם אתם זוכרים,    אדר' עירית טלמור:

התכנון   למינהל  מפורטת  מאוד  כזאת.  התנגדות  ושלחנו  הזה  למהלך   7להתנגד 

 8לוועדה המחוזית. וגם צירפנו את זה לוועדה השרים יום לפני הדיון שלהם, כאמור  

החליטו שהם  מה  את  החליטו  התייחסות  הם  או  נימוקים  קיבלנו  לא  אנחנו   .9 

 10  ספציפית להתנגדות שלנו. לא מהם ולא מהוועדה המחוזית.  

 11  מחר צריכה להיות החלטה? מר רביד פלד:

 12לא. מחר אנחנו נברר את הנושא של הדיון שנקבע שלא קיבלנו לגביו זימון.    אדר' עירית טלמור:

 13 כולים להיות שותפים או לא.  אנחנו רק יודעים עליו. אנחנו נבין אם אנחנו י

 14 מה אמרת עכשיו? שותפים או לא.       גב' דברת וייזר:

 15 יש דיון חוזר בוועדה המחוזית בהחלטה.        :ד"ר צחי שריב

 16 במליאה. היה דיון פנימי בוועדה.   אדר' עירית טלמור:

 17הם עושים דיון חוזר ונברר אם אנחנו יכולים להיות שם. כוועדה מקומית. או          :ד"ר צחי שריב

 18   שזה דיון פנימי שלהם.  

זיו: פנימי. אני רוצה רק להגיד שבעצם אנחנו צריכים פה להיערך לכמה    פרופ' נטע   19כנראה דיון 

 20תרחישים. במקביל. הותמ"ל הרי מנצח כל תוכנית אחרת. זה המעמד הסטטוטורי  

 21חושבת שאנחנו צריכים לעשות הכל כדי לנסות לקבוע את ההעברה של  ואני  שלו.  

 22התוכנית הזאת לותמ"ל, משפטית, ציבורית, חברתית, פוליטית, ובמקביל להיערך  

 23  טוב, טוב לדיונים בותמ"ל. בדיוק קיבלתי עכשיו.  

 24נטע בשביל זה כתבנו פה וכן כדי להבטיח תכנון ראוי ונכון של התוכנית. מועצת     מר אבי גרובר:

 25העיר דורשת החזרת התוכנית לוועדה המחוזית להשלמת התהליך התכנוני הראוי.  

 26המועצה מאשרת התקשרות עם יועצים משפטיים, תכנוניים ותקשורתיים. על מנת  

 27ון ראוי ונכון של התוכנית.  להילחם בהעברת התוכנית בותמ"ל וכן כדי להבטיח תכנ

   28 
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 1  נכון.   פרופ' נטע זיו:

 2 אז אם נצליח.     מר אבי גרובר:

 3   זה לא רק בותמ"ל אלא על עצם העברה להליך ותמ"ל.   עו"ד עידן למדן:

 4  ברור. כתוב, כן, כן.   פרופ' נטע זיו:

 5 התוכנית לותמ"ל זה סיפור אחד. וכן,  על מנת להילחם בהעברת     מר אבי גרובר:

 6  בותמ"ל זה סיפור אחד, ולותמ"ל זה סיפור אחר.    עו"ד עידן למדן:

 7וכן כדי להבטיח תכנון ראוי ונכון של התוכנית. אני לא כתבתי בותמ"ל. להבטיח     מר אבי גרובר:

 8תכנון וראוי. גם אם מחר התוכנית חוזרת למחוזית. תראה גם הוועדה המחוזית  

 9ם. אם הוועדה אם לא היינו אומרים  לא בכל דבר מקבלת את כל מה שאנחנו רוצי

 10כלום, והכל היה על פניו בסדר, אז היה עובר כבר מזמן במחוזית. אז סימן שזה לא  

 11עבר במחוזית, כמו שזה עבר גם בגלל שהיו למחוזית, אבל גם בגלל שעשינו עבודה  

 12מאוד משמעותית בתוך הדיונים בוועדה מחוזית. אנחנו באנו עם התנגדויות, אמרנו  

יועצים. עכשיו אנחנו מבקשים לעשות עבודה עוד  דברים  13, הבאנו גם אז כל מיני 

 14פעם, הם הרי החזירו את התוכנית כי היו שם הערות. כדי לעשות את הניקוז, כדי  

 15לעשות עניינים שכל ההתייחסויות לכל נושא הטבע, כל הדברים האלה, צריך עוד  

 16האלה, צריך לקחת,    פעם לעשות את כל העבודה. נושא של תחבורה, כל הדברים

 17 את כל סט היועצים.  

 18  כל נושא הוא בפני עצמו.   עו"ד עידן למדן:

 19 אבל בסוף יש תוכנית אחת.    מר אבי גרובר:

 20   עוד משפט אחד.   אדר' עירית טלמור:

 21יושב ראש של הותמ"ל התראיין הערב, בנושא הזה. הוא אומר הוא מודע לביקורת    פרופ' נטע זיו:

 22על גלילות. על פניו זה נראה לא טוב. אין בכוונתו להשליך לפח את התוכנית של  

את   לקחת  ורוצה  לותמ"ל  דמורליזציה  עושים  אתם  אמרתי  המחוזית.   23הוועדה 

סביב וגם  מהר  גם  לעשות  יכולים  שאנחנו  ולהראות  לנו  גלילות  תהיה  אולי   24תי. 

 25תוכנית שתשלב את הכל. הטענה שלהם שגם בותמ"ל אפשר לכאורה לפתור את כל  

 26  הבעיות שיש. זה חצי נכון.  

 27גם רמת    ה כן. אבל מה שמדאיג בסיפור הזה היה, באיזה שהוא מקום, זה שבא   מר אבי גרובר:

 28את  זהשרון והעלתה נקודות שעובדה שהוועדה המחוזית חשבה שיש בהם טעם.  
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 1אומרת באנו לקחנו תוכנית, הערנו אליה הערות, ניהלנו מאבק ובאה וועדה מחוזית  

 2בסוף, היא לא עושה את זה על כל תוכנית ואמרה, אני לוקחת, באה לרמ"י שעל  

 3פניו היא מאוד חזקה בתוך הוועדה המחוזית, ואמרה להם אנחנו לא מקבלים את  

 4להתייחס לאמירות שלנו ומי  התוכנית שלכם. והחשש הוא שכאילו באו ובמקום  

 5שעוקב היום אחרי הוועדה המחוזית. הוועדה המחוזית זה לא סיפור של עשרים  

 6היום יותר, הוועדה המחוזית כן יודעת לעשות דברים בצורה מהירה. ואפשר להגיד  

 7על דניאלה למשל על דניאלה פוסק, אני לא זוכר אם מינו במקומה מישהו. מינו.  

ה אבל  התפרסם.  לא  גם  עוד  לעשות  יודעים  גם  הם  רוצים  כשהם  האלה   8חבר'ה 

אנחנו   המחוזית  שבוועדה  חושבים  כולם  אם  מהירה.  עבודה  המחוזית   9בוועדה 

 10מקבלים כל מה שאנחנו רוצים תמיד. אז זה גם לא המצב. זאת אומרת גם שם 

 11לפעמים, תוכנית השתיל נהפכה בוועדה מחוזית. אנחנו באנו לוועדה מחוזית נכנסו  

 12לות ויצאנו משם עם בניינים מאוד גדולים וניהלנו מאבק שלם גם בוועדה  שם עם וי 

 13המחוזית. אז לפעמים אנחנו גם לא מרוצים מהוועדה המחוזית. אנחנו מציגים את  

 14זה פה כאילו הוועדה המחוזית זה כאילו גן עדן בשביל רמת השרון. לפעמים אנחנו  

 15   חוטפים גם שם.  

 16ות, ויש את הפרוצדורה עכשיו בשניהם צריך לנסות לעשות את  נכון. יש את המה   פרופ' נטע זיו:

 17  הכל.  

 18אני אומר מה שמדאיג במקום להתייחס להערות, כאילו עוד משכו לותמ"ל. זה     מר אבי גרובר:

 19   מה שמדאיג.  

זיו:  נטע  לגרום    פרופ'  שעשוי  זה  הוא  והמשפט,  והדוברות  והפוליטיקה  נעשה  שאנחנו  הרעש   20כל 

 21  ולי לשנות את דעתה ולגלגל לאחור את הגלגל.  לוועדה המחוזית א

 22   הלוואי.     מר אבי גרובר:

 23  הלוואי. ולחילופין ללחוץ על הותמ"ל.   פרופ' נטע זיו:

 24וכן נושא של  כי לרוב הוועדה המחוזית כן יותר מקשיבים לכל מיני גופים כאלה     מר אבי גרובר:

 25   התנגדויות נשמע קצת אחרת. 

 26  נכון. אבל המשרד להגנת הסביבה יש לנו   פרופ' נטע זיו:

 27 הותמ"ל הוא מין כזה ישיבה אחת, שתיים, טק, הנה זה ולרוב זה עובר.     מר אבי גרובר:

 28  נכון.   פרופ' נטע זיו: 
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 1  שיקרה.  המהירות הזאת מדאיגה אותנו. אנחנו מפחדים שמה    מר אבי גרובר:

 2  בקיצור הולכים לעשות רעש.  מר רמי בר לב: 

 3שהם יתעלמו. עושים. קודם כל אין עיתון שלא כתב על זה. אפשר להגיד הרבה     מר אבי גרובר:

 4אבל הדוברות למשל בשבועות האחרונים. אין עיתון שלא כתב על זה, זה עובדה  

 5ערבבנו פה חזק את  שהנה, הם מתייחסים לזה. יו"ר הותמ"ל לוקח אישית ואומר.  

 6 המים.  

 7אני רוצה להוסיף עוד משהו שכבר היה לנו ניסיון עם כמה דברים ברמה   מר יעקב קורצקי: 

ציבור   נציגי  שלחו  והיום  פה  שנבחרו  שחברים  מאוד  וחשוב  אופן.  בכל   8הזאת 

מהעיר   אחוז  שבעים  ישראל  במדינת  מרכזיים  מאוד  מאוד,  במקומות   9שיושבים 

 10  הזאת.  

 11 שרים אתה מתכוון.     גרובר:מר אבי 

 12אני מדבר על השרים שהיום יושבים וצריך לעשות צוות חשיבה כל אחד   מר יעקב קורצקי: 

 13  שיש לו את המקורבות לשר מסוים, אם זה עידן השר שהוא יכול.  

 14 . השרה היחידה שבאה והתנגדה הייתה השרה שלהם.  באה השרה שלהם   מר אבי גרובר:

 15 את הצוות המקצועי. הביעה עמדה.   פגשה עו"ד עידן למדן:

 16  עידן, עוד דקה ותגיד מה שאתה רוצה.   מר יעקב קורצקי: 

 17נפגשה איתנו ועמדה במילה שלה. היא באה. צריך להגיד לזכותה. מה שמגיע מגיע.     מר אבי גרובר:

 18 מה ששלה שלה.  

התוכניות   מר יעקב קורצקי:  בכל  משמעותי  מאוד  כוח  שהיא  התחבורה  שרת  את  גם   19יש 

 20 האלה.  

 21 יש גם את שר השיכון, שיכול להחליט. על מתחם   עו"ד עידן למדן:

 22 היא צריכה להשמיע את הקול.  מר יעקב קורצקי: 

 23תאמין לי שהוא היה בא לפה ברגע. אם ירצו אותו הוא יבוא אבל כשלא עובדים       גב' דברת וייזר:

 24  מסודר אז זה בעיה.  

 25  כל הסיעות שיש שם נציג.     מר אבי גרובר:

 26מה שאתה אומר זה להחליף את המשנה לראש העיר. יעקב, אתה אומר להחליף   מר רמי בר לב: 

 27 את המשנה לראש העיר.  

 28 לי שמחר הוא מגיע לכאן. רק שלא רוצים ולא משתפים אז הוא לא בא.  תאמין      גב' דברת וייזר:
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 1  אתם לא נותנים לי להתבטא בחדר הזה.   מר יעקב קורצקי: 

 2 חבר'ה בואו שנייה. מעבר לכל    מר אבי גרובר:

 3אני אמרתי לכם עכשיו את הנקודה הכי חשובה, ועם כל הכבוד לכל מה   מר יעקב קורצקי: 

לי כבוד זאת הנקודה הכי חשובה. לא תגיעו  שאתם עושים מסביב. באמ   4ת שיש 

 5לשרים שיושבים בכיסאות אליהם אישית ולהבהיר להם שרמת השרון בחרה בכם  

 6לו את רמת השרון, לא בגלל שתתנו יד לקלקל את רמת השרון,  ק לא בגלל שתקל

 7אנחנו דורשים מכם שאתם תפנו אתם לנציגים שלנו. יש פה רוב מוחלט של תושבי  

 8ציבור שלכם. וזה נקודת מפתח.  הן ששלח אתכם לשרת ציבור ואנחנו  רמת השרו

 9  לא תפנימו.  

 10 אני חושב שזה חשוב מאוד.   מר רמי בר לב: 

 11 זה לא סותר את כל התוכניות.  מר יעקב קורצקי: 

 12אם כבר העלית, אז גם חברי כנסת ששלחו לפה נציגים, יכולים לדאוג ולהפעיל לחץ   עו"ד עידן למדן:

 13 אפרופו, אבל בסדר.  על כל מיני שרים גם היום. 

 14אם אתה יכול להגיד לי מישהו שהוא קשור אלי ואני אלך אליו אני כמו   מר יעקב קורצקי: 

 15תם חושבים  שעשיתי. אני ישנתי בכנסת. מתי שהייתי צריך. מי שתגידו לי מי שא

 16שהוא בעל השפעה. אני מפחד שזה לא יעשה נזק. השנאה שם היא חזקה היום.  

  17 

 18אני רוצה לחזק את מה שאתה אומר. אני רוצה לחזק את מה שאתה אומר אבי   מר רמי בר לב: 

 19  וצריך להכין דף מסרים שאנחנו מפנים אותו לאנשים שלנו.  

 20גש פה בעוד שנה, שנתיים, במקום חמש עשרה  אני רק מפחד ממשהו אחד. אנחנו ניפ מר רביד פלד:

 21אלף יחידות, יהיה פה שלושים אלף. ואז תגידו למה סחבנו רגליים ולא עכשיו רצנו  

 22 יחידות.  אלף  עם חמש עשרה

כמו   מר יעקב קורצקי:  להתנהג  יכולים  לא  שאנחנו  שנים  המון  אותה  טוען  שאני  טענה   23זו 

 24  ילדים קטנים.  

 25 במקום חמש עשרה אלף יהיה פה שלושים אלף.   מר רביד פלד:

 26  חוסר אחריות פה.   מר יעקב קורצקי: 

 27 עם הסחבת שלנו.   מר רביד פלד:

 28  חברי ועדה תמיד היו שוללים כל תוכנית.   מר יעקב קורצקי: 
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 1יבואו וידרשו שלושים    ?אנחנו נרצה להתנגד. התנגדויות זה בסדר. אבל בסוף מה יהיה  מר רביד פלד:

 2 ו.  אלף. יגיד

 3אבל ההתנגדויות יש להם ליד המכשיר שמקבל את התנגדויות יש מגרסה גדולה          :ד"ר צחי שריב

 4  ובשניות זה נפתר העניין.  

 5  אבל מה הקשר?  עו"ד עידן למדן:

 6   יפה. ואז מה קורה. יבואו ידרשו שלושים אלף.  מר רביד פלד:

 7 יהיה הצפות. כל..ישקע מתחת למים.  פרופ' נטע זיו:

 8 זה לא הבעיה ההתנגדויות.         :ד"ר צחי שריב

 9 אם כמה בסוף הם יבואו, שלושים אלף.   מר איציק פרץ: 

 10 בכל דיון שם זה יעלה.         :ד"ר צחי שריב

 11 מה אתה מציע להרים ידיים? להגיד להם.   מר יעקב קורצקי: 

 12אנחנו כמו שנטע אמרה. מצד אחד ננסה להחזיר את זה לוועדה המחוזית. מצד          :ד"ר צחי שריב

 13שני, צריך להביא בחשבון שיכול להיות שלא נצליח ואז צריך לעבוד איתם. הייתה  

 14  השבוע ישיבה.  

 15לילות יהיה גם בינוי, ויהיה גם תעסוקה. ולא  בוא לא נשלה את התושבים. בפי ג   מר אבי גרובר:

 16 שאר שדה.  יצריך. יש כאלה שכן מוכרים סיפורים שכאילו זה לעד י

 17  זה היה גם קודם.   עו"ד עידן למדן:

 18חייבים וזה משהו שאנחנו נלחמים עליו ועובדה שזה היה אחד     having said that   מר אבי גרובר:

 19צריך להתייחס למה שיש במקום.    ,הדברים המשמעותיים שאמרנו בתוך הדיונים

 20יש משהו מעוות בזה שאיפה שהיום החניון עומד הפארק. ואיפה שהיום הנרקיסים  

 21  עומדים המגדלים.  

 22 יתוף פעולה.  במילים אחרות סליחה לעבוד איתם. בש מר רביד פלד:

 23  נכון.         :ד"ר צחי שריב

 24 לעבוד עם מי שיהיה בסוף.     מר אבי גרובר:

 25 לא. קודם כל כל ההשתדלות. אתה לא יכול להרים ידיים.  מר יעקב קורצקי: 

 26  זה נקרא להגיש התנגדות ואז אתה מתחיל   עו"ד עידן למדן:

 27חבר'ה הגשנו ובאיזה שהוא מקום ניצחנו. הסיפור של הניצחון שלנו פה באיזה     מר אבי גרובר:

 28 שהוא מקום באו ואמרו לנו. רגע, ניצחתם מידי.  
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 1איזה כיף להגיד   מה נצחנו ששמו לנו שבע עשרה אלף יח"ד במקום עשרת אלפים?     גב' דברת וייזר:

 2  את זה.  

 3לאשר אותה. אנחנו התנגדנו. כי היו לנו הערות    החזירו את התוכנית. היו יכולים   מר אבי גרובר:

 4 לתכנון כמו שהיה.  

 5עדיף היה שיאשרו את התוכנית עם עשרת אלפים יחידות ולא שבע עשרה אלף.       גב' דברת וייזר:

  6 

 7 זה היה דורס את כל ערכי הטבע. את צריכה לראות שם.    מר אבי גרובר:

 8     טוב?שבע עשרה אלף זה יותר       גב' דברת וייזר:

 9   תלוי איך אתה מפזר את שבע עשרה אלף.     מר אבי גרובר:

 10  זה תוכנית גרועה.   פרופ' נטע זיו:

 11השאלה. שתים עשרה אלף או שבע עשרה אלף השאלה איפה הם עומדים. חבר'ה     מר אבי גרובר:

 12   במקביל.  

 13  איפה הם. זה זה לא רק מספר יחידות הדיור.  פרופ' נטע זיו:

 14במקביל לשבע עשרה אלף הם גם העלו משבע מאות חמישים אלף מטר תעסוקה     מר אבי גרובר:

 15טר תעסוקה. אז על פניו כאילו  למיליון מאתיים אלף מטר. מיליון מאתיים אלף מ

 16אזנו את זה. השאלה איפה הם שמים את זה בתוך התוכנית הזאת. היום יודעים  

 17לייצר צפיפות בכל מיני דרכים. אנחנו באנו והערנו הערות. שמים פארק ומקיפים  

 18אותו באיזה היי ווי של חמישה נתיבים. אז מה זה עוזר שיש גינה כדי להגיע אליה  

 19אז מה זה עוזר. זה לא באמת פארק    5ר כביש שנראה כמו כביש  הילד צריך לעבו

 20וזה לא באמת יש שם את האנשים שם. וזה סתם יהיה סוג של כאילו כמו איזה  

 21תמונה כזאת. לא תוכל להגיע אליו בכלל. כל מיני כאלה דברים ואיפה שהחבר'ה  

ממוקמת   שם  בדיוק  עליו,  מדברים  שהם  פארק  אקו  עם  שם  אביב  תל  צפון   22של 

 23אחד הזרועות של תל אביב יושבת בדיוק על הדבר הזה. היום יש שם   ,שכונה מאוד

 24טבע מאוד יפה ואנחנו רוצים לשמר אותו. אז אנחנו דיברנו על תכנון כולל של כל  

 25הדבר הזה. אנחנו די מתואמים עם תל אביב. זה לא סוד שאני יש לי חשיבה שצריך  

 26את האזור של הטניס, את הבינוי,  את כל פי גלילות שהוא יהיה רמת השרון ויש  

היום   פעולה.  שיתוף  של  בדרכים  גם  זה  לעשות את  אביב אבל אפשר  תל   27שיהיה 

 28עיריית תל אביב העבירה מסמך אלינו שמדבר על זה שמסכימים שצריך, יש הרבה  
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כל   של  כולל  תכנון  ועל  עליהם.  לעבוד  רוצים  שהם  התכנון  בנושא  דברים   1מאוד 

 2רון. הם אומרים את זה במפורש. כן חשוב שתהיה  המתחם הזה יחד עם רמת הש

 3פה איזה שהיא החלטה כי כשהתפרסם הדבר הזה הם נתנו לנו איזה שבעה ימים  

 4שאלו אותנו אם אנחנו רוצים גם להעביר החלטה של גם של המועצה,  הם  . ו בלהגי

 5זה היה מן ניסוח כזה. אז היינו טיפה אחרי ועדה מקומית אז כאילו היה לנו את  

 6ח של החלטת הוועדה המקומית, ואם אתם זוכרים היה שבוע לפני, השביעי,  הנוס 

 7רצינו כשהגיעה ההצעה לסדר רציתי באותו שבוע כבר ביום ראשון של אז, לנסות  

 8לכנס את המועצה. וכל מיני חברים לא יכלו לבוא. בסוף ירדתי מזה. אבל אז ניסיתי  

 9ם נתנו לנו תהיה לנו גם  להכניס גם את הנושא הזה כדי שבתוך השבעה ימים שה

 10 החלטה של ועדה מקומית וגם של מועצה. אז זה לא התאפשר, 

 11אבל אני חייבת להגיד הערה טכנית. סליחה. יש גבול. מה זה לא הבנתי. הייתה       גב' דברת וייזר:

 12  אמורה להיות ישיבה ביום ראשון לפני הישיבה של שבוע שעבר על זה?  

 13   בישיבה היה.   מר אבי גרובר:

 14  אז כאילו סתם אנחנו לא אמרנו מילה שבועיים, שלושה.      גב' דברת וייזר:

 15אמרנו. הגשנו על בסיס החלטת הוועדה המקומית ולא על בסיס החלטת מועצה.     מר אבי גרובר:

 16אני חושב שאנחנו יכולים לתת לזה משנה תוקף אם עכשיו גם נאשרר את זה פה  

 17 בישיבת המועצה. הייתה אמורה להיות.  

תוקף       גב' דברת וייזר: לתת  בשביל  המועצה  של  האישור  את  צריך  שאתה  אומר,  אתה   18מה 

 19  ת של הזה.  לפעילויו

 20 אני רוצה, זה ייתן משנה תוקף אם אנחנו גם ניתן לזה גם חותמת של מועצת העיר.     מר אבי גרובר:

 21  לא יזיק.        :ד"ר צחי שריב

 22 כן. מאשרים את זה גם המועצה.    מר אבי גרובר:

 23  החלטות גדולות תמיד אנחנו מביאים להחלטת מועצה.   מר יעקב קורצקי: 

 24 וגם הוועדה המקומית כוועדה מקומית.     מר אבי גרובר:

 25 אבל לא הייתה שום החלטה של הוועדה. לא הייתה אמירה.   מר מיכאל דורון:

 26  לא הייתה שום החלטה.       גב' דברת וייזר:

 27 בטח שהייתה.     מר אבי גרובר:

 28  אני לא זוכרת שדיברנו על זה. קיבלנו החלטה? איזה אמירה הייתה?     וייזר:גב' דברת 
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 1 ועוד איך החלטה.   : אדר' עירית טלמור

 2  איזה אמירה? מר מיכאל דורון:

 3 שאנחנו מתנגדים לתוכנית.     מר אבי גרובר:

 4  מתי זה נאמר. הייתה על זה הצבעה? הייתה הצבעה על הדבר הזה?   מר מיכאל דורון:

 5 כן.     בי גרובר:מר א

 6את יכולה להעביר רגע את ההצעה. שירד לו את האסימון. תראי לו את   מר יעקב קורצקי: 

 7 ההצעה.  

זה       גב' דברת וייזר: את  שגילינו  מפתיע  נורא  זה  בגלל  פעם.  אי  זה  על  שדיברנו  זוכרת  לא   8אני 

  9 

 10 הייתה הצבעה. זה היה בסוף הסדר היום והייתה הצבעה.    מר אבי גרובר:

 11 לא הייתה שום הצבעה.       גב' דברת וייזר:

 12 לא הייתה שום הצבעה.   מר מיכאל דורון:

 13 זה והיינו צריכים לא ללכת לישון בעמידה.   וחבל מאוד שלא העלנו את      גב' דברת וייזר:

 14 רגע ענבר תוציא.  מר יעקב קורצקי: 

 15  שגונבים לנו את העיר.       גב' דברת וייזר:

 16 היה. ברור שהיה.     מר אבי גרובר:

 17 טוב. תראה נבדוק. היא בודקת. היא תוציא את ההחלטה.  מר יעקב קורצקי: 

 18היה דיון במליאת ועדה    .היה דיון חודש שעבר  )אוקטובר(.  בחמישי לחודש : אדר' עירית טלמור

זוכרים    הוחלט  .מקומית פה  החברים  כל  לותמ"ל.  התנגדות  והוצאנו   19להתנגד 

 20 והצביעו.  

 21 איך. חמישי לחודש זה יום שישי. חמישי באוקטובר?       גב' דברת וייזר:

 22 נו חבל שחיכינו.  כבר חודשיים הסיפור הזה הוא על השולחן ואנח     גב' דברת וייזר:

 23 בעשרים ותשע. אני מדברת מזיכרוני דוברת.   : אדר' עירית טלמור

 24 מה עשינו בחודשיים האלה. לא מבינה.      גב' דברת וייזר:

עשינו : אדר' עירית טלמור מה  זה  השרים,    ?מה  לוועדת  שאפשר.  מי  לכל  התנגדויות   25שלחנו 

 26 לוועדת.  

 27 זה בסדר. מה את רוצה דוברת? מיכאל שותף להחלטות.   מר יעקב קורצקי: 

 28 הוא ניסה להיות שותף אבל התעלמו ממנו.       גב' דברת וייזר:
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 1 דוברת לא בוועדה.   מר יעקב קורצקי: 

 2  אני לא אכפת לי. זאת הערה פוליטית.        גב' דברת וייזר:

 3 אף אחד לא התעלם מכלום.    מר אבי גרובר:

 4וכן אני אגיד את מה שיש לי להגיד. אני חושבת שצריך ללמוד מזה, שכשמישהו       גב' דברת וייזר:

 5פה מנסה לעלות הצעה זה רק לטובת העיר, ובמקום להדוף ולהתעסק במלחמות  

 6קרדיט צריך לשתף פעולה. זה גם מתקשר למה שאמרת. הרי בטלפון אחד מחר  

 7בל כשאף אחד.  הוא נמצא כאן שר השיכון ועוד שרים אחרים. מבחינתי לפחות א

  8 

 9 אם זה לא בהצעה שלך את לא מביאה אותו?     מר אבי גרובר:

 10  לא. כשאתה כראש עיר אפילו לא פונה.       גב' דברת וייזר:

 11 אז אם זה לא בהצעה שלך את לא מביאה אותו?     מר אבי גרובר:

 12לא הייתי חלק    אני גם דרך אגב אני לא רוצה לעשות הצעה. איך אני בשבילך?     גב' דברת וייזר:

 13  ממנה. זה לא מעניין אותי.  

 14  מה לא מעניין אותך?   מר אבי גרובר:

 15  לא. אני לא אהיה חלק ממנה. אתה כראש עיר צריך לדעת       גב' דברת וייזר:

 16 הגשתם הצעה לסדר אבל היא לא הייתה בארבע.     מר אבי גרובר:

את       גב' דברת וייזר: ולהבין  לזה  לדאוג  אמור  אתה  זה  האלה.  הדברים  את  ולבקש   17לבוא 

 18  הפוליטיקות עם שרים.  

 19 אנחנו עובדים מהיום הראשון.     מר אבי גרובר:

ואני       גב' דברת וייזר: רואה  לא  אני  ממנה.  חלק  להיות  רוצה  לא  ממש  אני  אגב  ודרך  הכל.   20זה 

רו  אני  בינתיים  כי  פעולה  לשתף  לדעת  וצריך  מתפזרים  אומרת  שהדברים   21אה 

ולא   כאלה  דיור  יחידות  אלף  עשרה  שבע  לנו  ששמים  העיר.  את  לנו   22וגונבים 

 23מתייחסים אלינו. פה אלה מרשים לעצמם, אלה מרשים לעצמם. כל אחד עושה מה  

 24דה מרקר שאדון טוכמן יו"ר קנדה ישראל  -שהוא רוצה. הנה. רק עכשיו פרסמו ב

 25שאישרו את זה. אז כל אחד עושה פה מה    נפגש עם יו"ר הותמ"ל ארבעה ימים לפני 

 26 שהוא רוצה.  

 27 אז תפעילי את הכוח שלך עם שר השיכון.   מר יעקב קורצקי: 

 28 תבקשו. נפעיל את הכוח. תאמין לי הוא היה מגיע לפה ביום אחרי.       גב' דברת וייזר:
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 1 אבל על מה   מר יעקב קורצקי: 

 2הכל נעשה ככה בצורה לא אם יושבים, תקשיב.   אף אחד לא ביקש כי לא מעניין.     גב' דברת וייזר:

  3 

 4 אני שבוע הבא פנוי. תביאי אותו.   מר רביד פלד:

 5זה לא העניין. צריך לשבת בצורה רצינית. זה בכלל לא מעניין אותי הקרדיטים       גב' דברת וייזר:

 6או לא קרדיטים. לא רוצה להיות חלק מההצעה הזאת בכלל. זה ממש לא מעניין.  

וינתח   שיישב  ומקצועי,  רציני,  חשיבה  צוות  פה  לעשות  שצריך  זה  שמעניין   7מה 

 8ות מי יודע להגיע למי. ויש  וימפה. ככה אני יודעת לפתור בעיות שיש לי בבית. למפ 

 9 לנו כל מיני אנשים  

 10 זה מה שאני אמרתי. שזה המפתח.   מר יעקב קורצקי: 

 11אתה צודק. זה מה שאני אומרת. יש אנשים שהם טובים בדוברות. ויש אנשים       גב' דברת וייזר:

מסוימת   בפוליטיקה  טובים  שיותר  אנשים  ויש  המשפטיים,  בעניינים   12שטובים 

 13ואנחנו צריכים לשבת בצורה רצינית, וממש לא מתוך אגו. ולמפות כל אחד מה הוא  

 14 י על זה לבד.  יכול לתרום ורק ככה הם יוצרים שיתוף פעולה. אני לא חשבת

 15מה שאמרו לי בגיל ילדים א' בשמשון ת"א בכדורגל, מנהיגות לוקחים ואף   מר יעקב קורצקי: 

 16 אחד לא נותן אז תיקחי.  

 17 זה אמרתי לי על הרב גוטמן. שהוא בא לכל טקס להדליק נרות.         :ד"ר צחי שריב

 18  הוא בא. רבנים אחרים לא באים. הוא כל הכבוד לו.   מר יעקב קורצקי: 

 19 יש הצעת החלטה. בואו נאשרר את זה.     מר אבי גרובר:

 20  טוב. אני רוצה  עו"ד עידן למדן:

 21 תזכרו שיש לנו קריטריונים והרבה מאוד אנשים מחכים.    מר אבי גרובר:

 22של הוועדה ועל העניין של אנחנו  אני רוצה להתייחס לדברים שנאמרו פה על העניין   עו"ד עידן למדן:

 23לא מתעסקים פה באמת לא בקרדיטים ולא בדברים כאלה. אני חושב שהדברים  

 24  האלה מאוד חשובים. כתבתי גם  

 25 עידן. אתה רוצה שאני אצחק? אנחנו לא מתעסקים בקרדיטים.   מר רמי בר לב: 

 26  סיימת לצחוק?   עו"ד עידן למדן:
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מ מר רמי בר לב:  לא  אותי.  הורג  שהקואליציה  אתה  אומר  ישיבה  כל  אני  לקרדיטים,   1תייחסים 

פה   מפזרים  בטח  משהו.  פה  שמרים  למי  פעם  כל  קרדיט  לתת  צריכה   2הזאת 

 3 קרדיטים. מה זה לא.  

 4זה בסדר לעשות פוליטיקות, זה בסדר לשאוף לקבל קרדיט על סייעות, או קרדיט   עו"ד עידן למדן:

 5א פה אנחנו נמצאים במישור הזה.  על משהו אחר. זה לא רלוונטי. זה בסדר. אבל ל

 6באמת לא נמצא איתנו היום גם גיא שהיה שותף מאוד חזק למאבקים פה בנושא  

 7והשטחים הפתוחים. נטע קיימה את זה במהלך השנה האחרונה. הרבה    800רש  

בוועדה   הדיון  התקיים  ובאמת  הפתוחים.  השטחים  נושא  כל  על  דיונים.   8מאוד 

 9מקומית אבי. כולל ההתנגדות שהוגשה, היה לא  המקומית. אלא שהדיון בוועדה ה

 10יותר מידי חזק ולא יותר מידי דומיננטי. ואכן כשמיכאל דיבר על זה לפני שבוע  

 11  בכאלה בקבוצה והעלה את הנושא.  

 12 כולכם דיברתם.     מר אבי גרובר:

 13של דבר  כולנו דיברנו ואני באמת לקחתי את הסיכום שלו ואמרתי מי שצריך בסופו   עו"ד עידן למדן:

 14להביא את זה והכי מהר זה ראש העיר ואני מברך על כך שהבאת את זה ולא משנה  

לא   הזה  והדבר  נכון.  הזה  חושב שהדבר  ניסוח אמרתי שאני  לא  או  ניסוח   15איזה 

 16מספיק שנתעסק בו רק ואני לא אוהב פה את הניסוח וכן היה לי שיחה ארוכה עם  

 17ל את המאבק, מתל אביב וגבי  מיכאל שבוע שעבר. בשיחה עם יואב קרמר שמובי

 18טלמון והדס אדלר. והרבה מאוד תושבים פה בעיר שמובילים את המאבקים גם  

ושמתקשר ל על בריכות החורף  ...גם  גם באירוע של אקו  800רש  -על   19. היינו שם 

 20פארק, אתה, אני, נטע, גיא היה שם גם כן. היו הרבה מאוד חברי מועצה ולא סתם  

הש את  מאוד  מהר  גם  והתנגדה.  רתמנו  התייצבה  שהיא  הסביבה  לאיכות   21רה 

 22ודיברה על מחטף וחשוב לי להגיד את זה כי היא באה ופגשה אותנו מיד. ולא צריך  

 23פניה. צריך ליזום את הפגישות וללכת וליזום אותם. אם צריך עם אלקין, אם צריך  

 24 עם פנינה טמאנו שאטה.  

 25  איך יוזמים פנייה?     גב' דברת וייזר:

 26אם צריך עם מירב מיכאלי, אנחנו גם כן בקשר איתה כל הזמן. ואני מניח שהיא   עידן למדן:עו"ד 

 27 תבקש את הדיון החוזר.  

 28 זה המפתח. עידן תאמינו לי. זה המפתח.   מר יעקב קורצקי: 
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 1ברור. מסכימים כולנו. ובגדול אבי ואחד הדברים שבאמת מיכאל דיבר, זה היה   עו"ד עידן למדן:

 2איזה שהוא פרויקטור. גם בהצעה הזאת אני לא רואה כרגע את    עניין שצריך לזה

 3מי שירכז את הדבר הזה כי הדבר הזה דורש היום יש לו שלושה מהלכים שונים.  

 4יש את מהלך הותמ"ל, יש את מהלך הערר, סיכמתי את זה בקבוצה של כולנו. יש  

ב  להיות  שאמורה  חוזר  לדיון  הבקשה  הערר.  מהלך  נש  22-את  כרגע.   5לח  לחודש 

בדלתיים   שיתקבל  ולא  שם  להתייצב  לדרוש  חייבים  הזאת  הישיבה  על   6היום. 

 7סגורות. לא מתקבל. ערעור. לבית משפט. על עצם ההחלטה לנקוט בותמ"ל כי לא  

זה באמת נראה לא טוב.    8יכול להיות שיושב ראש הותמ"ל בעצמו אומר על פניו 

 9עניינים. ההחלטה  פורסמו במהלך השבוע האחרון עשרות חשדות להחלטה בניגוד  

ארבעה   חסרים  היו  השרים  הוועדה  בישיבת  שרים  ארבעה  בהיעדר   10שהתקבלה 

 11 שרים. 

 12מה עוד שהשרה אמרה שהיא לא ידעה שהיה חבר שלה. אז אפשר גם על   מר יעקב קורצקי: 

 13 זה להגיד לא נורא תחזרי חזרה. 

 14 ד או נגד.  כן. מה זה לא ידעה. שתחשוב עוד פעם אם להצביע בע      גב' דברת וייזר:

 15צריך לבנות גם פה בדרישה לקיום דיון חוזר בוועדת השרים ולו מהחשש הזה ואם   עו"ד עידן למדן:

או   להבין שהותמ"ל  צריך  לבית המשפט.  פעם  עוד  לא מתקבלת,   16הבקשה הזאת 

 17שהניסיון לייצר קיצורי דרך, על חשבון רמת שרון, ועל חשבון איכות הסביבה, ועל  

 18שהוועדה המחוזית לגמרי קיבלה את הדברים שלנו. לדעתי  חשבון הדברים וזה לא  

 19לא מספיק קיבלה את הדברים שלנו. כי אנחנו להבדיל מתל אביב שדיברו הרבה  

 20יותר סביבה, אנחנו דיברנו והאקו פארק שמובילים שם במאבקים, אנחנו דיברנו  

 21. זה  המון, המון טכניקה ודברים טכניים של ניקוז ותחבורה וגם סביבה. שזה בסדר

 22חשוב אבל אנחנו צריכים גם בדברים האלה לשתף פעולה וזה מחזיר חזרה לאיזה  

זה   אחד  אז  אומרת.  זאת  השלישי  והדבר  הזה.  בנושא  שמטפל  פרויקטור   23שהוא 

לא   אלה  שכל  בהנחה  ושלוש  לותמ"ל  להעביר  ההחלטה  עצם  זה  ושתיים   24הערר 

 25ו צריכים להיות  יצליחו זה המאבק. אז ורק אז הגענו למאבק בותמ"ל שבו אנחנ

להיות   צריכים  אנחנו  ביד.  יד  מלאים.  שותפים  אביב,  תל  עיריית  עם   26שותפים 

 27שותפים עם כל ארגוני הסביבה ועם משרדי הממשלה, שזה החיבור שבאמת היה  

 28פעל  תבמפגש שעשינו. את הדבר הזה צריך לתכלל אותו. כל הזמן לתכלל אותו ול
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 1הנושא המרכזי הוא באמת גם המאבק על עצם הותמ"ל. אז אני  אותו. אבל כרגע  

 2חושב שקודם כל הדבר הזה חסר לך פה בהצעה. חסר לנו פה בהצעה. והדבר השני  

 3  שחסר לנו בהצעה.  

 4 עוד פעם. מה חסר.  מה חסר?   מר אבי גרובר:

להש עו"ד עידן למדן: המחוזית  לוועדה  התוכנית  החזרת  דורשת  העיר  מועצת  אומר   5למת  אתה 

משפטיים,   יועצים  עם  התקשרות  מאשרת  המועצה  הראוי.  התכנוני   6ההליך 

 7תכנוניים ותקשורתיים על מנת להילחם בהעברת התוכנית בותמ"ל. בה. ולא על  

כבר   זה  כי  בנפרד.  והליך אחר  זו החלטה אחרת.  לותמ"ל  והחלטה   8עצם העברה 

 9  הליך לתקוף היום את החלטת ועדת השרים.  

 10 על מנת להילחם. לא הבנתי את הניסוח שאתה מציע.     גרובר:מר אבי 

לותמ"ל.   עו"ד עידן למדן: ההעברה  עצם  על  אלא  בותמ"ל  התוכנית  בהעברת  בותמ"ל,  רק   11לא 

 12  בותמ"ל מצד אחד.  

 13 זה הכוונה.     מר אבי גרובר:

 14 בערר מצד שני.   עו"ד עידן למדן:

 15  א העברת התוכנית לותמ"ל.  לא העברת התוכנית בותמ"ל אל       :ד"ר צחי שריב

 16 לזה התכוונו בסדר. אוקי. לותמ"ל.     מר אבי גרובר:

 17  זה שלושה מישורים.   עו"ד עידן למדן:

 18 ל. לותמ"ל.   –הכוונה ב משתנה ל    מר אבי גרובר:

 19 לותמ"ל. אותו דבר בותמ"ל ואותו דבר לערר.   עו"ד עידן למדן:

 20 זה עוד זמן. זה לא עכשיו.         :ד"ר צחי שריב

 21על הותמ"ל וערר זה עכשיו. בותמ"ל זה אחרי שידחה. אז כרגע אתה צריך על הערר.   עו"ד עידן למדן:

 22ועל לותמ"ל. זה כרגע מה שאנחנו צריכים להתרכז. אחר כך נגיע בותמ"ל שזה מובן  

פרויקטור   שהוא  איזה  על  להחליט  צריכים  שאנחנו  חושב  כן  פה  ואני   23מאליו 

 24כלל את כל הדברים האלה. כי כן. אם דוברת יכולה להגיע היום לשר השיכון  שמת

 25ולעוד שרים. ומישהו אחר יכול להגיע לשרים אחרים. מישהו צריך באמת לתכלל  

 26  את כל העבודה הזאת. וזה פה עוד פעם אני לא רוצה שהדבר הזה יתמסמס.  

 27יש פה הרבה חברים במועצה שיש  אני עדיין חושב אחרי מה שעידן אמר, בגלל ש  מר רמי בר לב: 

 28להם קשרים לרמה הפוליטית הארצית שנשב עם איזה דף מסרים, אחרי שנחליט  
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 1איך בה לצאת עם דף מסרים מסודר ושנביא את כולם לאן שאנחנו רוצים להביא  

 2 אותם. ולא אם אתם רוצים שנצביע על פרויקטור אני חושב שמיכאל  

 3 אני לא בטוח.   מר מיכאל דורון:

 4  למה לא. אתה תהיה מעולה. אתה יודע לתכלל.       גב' דברת וייזר:

 5 צריכים לבוא בשפה אחת מסודרת. ברורה.   מר רמי בר לב: 

 6  דף מסרים זה בסדר.   עו"ד עידן למדן:

 7 לא יודע איך תקרא לזה.   מר רמי בר לב: 

משפטיים,     גב' דברת וייזר: היבטים  פה  יש  תכלול.  אמר.  שעידן  כמו  ממש  היבטים    זה  פה   8יש 

 9 ציבוריים. יש פה  

 10  לכל דבר כזה צריך לדוורר בצורה אחרת.   מר רמי בר לב: 

 11 צריך פה מישהו שעובד בתוך העירייה. זה צריך לבוא כל הזמן. זה משהו. זה.     מר אבי גרובר:

יועץ חיצוני לדבר הזה ספציפית שייקח וירכז את זה   עו"ד עידן למדן:  12אולי צריך פה איזה שהוא 

 13 שלושה מאבקים, שנצטרך.  

 14  ממש שלושה נדבכים.       גב' דברת וייזר:

 15אז אתה יודע. יש לנו עובד מאוד, רציני קוראים לו רן אהרון ואני רוצה שרן אהרון     מר אבי גרובר:

 16וזה חלק מהדברים שהוא עשה  ירכז את הנושא הזה. וזה גם היבטים תקשורתיים,  

ל יודע  והוא  לכאן,  הגיע  חברי  לפני שהוא  עם  גם  לדבר  ויודע   17עשות את הדברים 

 18הכנסת והשרים והכל. והוא יודע לדבר פה עם חברי המועצה ונראה לי שהוא מאוד  

 19מקובל פה על הרבה מאוד מחברי המועצה. אני חושב שרן יכול לעשות פה עבודה  

 20 נהדרת מהבחינה הזאת. הוא ניהל אסטרטגיות. הוא ניהל מאבקים כאלה.  

  21 

 22  גם מנהל אבל זה ..עבודה. רן יש לו המון עבודה לעשות.   זיו:פרופ' נטע 

 23לא אבל מישהו צריך ביום, יום. בסדר. קודם כל רן עובד, הוא לא פה כרגע. אה.     מר אבי גרובר:

 24הנה אתה. רן עובד על זה המון שעות גם היום ומקדיש לזה המון, הנה רן פה. הוא  

 25וד איתו בשמחה. כל מי שמוכן להצטרף  עושה עם זה המון שעות וכל מי שרוצה לעב 

 26 להתגייס לדבר הזה.  

 27  כן. אבל הוא צריך   עו"ד עידן למדן:

 28 צריך יעוץ משפטי.   מר רמי בר לב: 
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ספציפי   עו"ד עידן למדן: דובר  עוד  צריך  אתה  אז  אבל  בעד.  אפילו  ואני  רן  את  מעריך  מאוד   1אני 

 2  לעירייה כי זה ייקח ממנו את הכל. לפחות בחודשים הקרובים.  

 3  יש לו עוזרים. לרן יש עוזרים.  מר רביד פלד:

 4רן ככל שהוא יצטרך הוא יניף דגל ואנחנו נדע לתת לו את המשאבים וזה חלק     מר אבי גרובר:

תכנוניים  ממ משפטיים,  יועצים  עם  התקשרות  מאשרת  המועצה  כאן.  שכתוב   5ה 

 6ותקשורתיים. רן לא צריך כמי שמרכז את זה לעשות, להוציא בעצמו כל הודעה  

 7לתקשורת. אנחנו יכולים לקחת משרד לובי, אנחנו יכולים לקחת משרדים, משרד  

 8בא לפה. יודע    עורכי דין משרד זה. רן עוד פעם מישהו מה שהוא עשה לפני שהוא 

מהכתבות   מעט  לא  העבודה.  את  ולעשות  לבוא  האלה.  הדברים  כל  את   9לרכז 

 10רה לאור דברים שאנחנו דוחפים. חלק מהדברים  שמתפרסמות היום זה עבודה שקו

 11לא היה לנו מושג עליהם. ניגודי עניינים וכאלה וזה זה יצא מכל מיני גם מקומות  

 12הזאת. אני חשוב שרן הוא מתאים  אחרים. לא הכל פה אנחנו מכירים מהבחינה  

 13  לזה בול.  

 14  יש גם יועץ חיצוני.   מר רביד פלד:

אנחנו     מר אבי גרובר: ההצעה.  שאומרת  מה  זה  אנחנו.  וזה.  נשכור  שצריך  מה  כל  פעם   15עוד 

בדיוק   מש"ח  שמונה  ההנדסה  של  התקציב  בתוך  יש  עם.  להתקשר   16מאשרים 

 17א את היועצים והכל. אין פה. לא  לנושאים האלה. ושם ככל שצריך גם יודעים להבי

 18נתנו פה איזה שהיא מגבלה. ועוד פעם, באמת מי ביניכם שרוצה לעבוד יחד איתו.  

 19אתם יודעים לדבר איתו יפה מאוד על מיליון דברים. גם בנושא הזה, אנחנו יודעים  

 20להיפגש ואנחנו יודעים לדבר, וככל שאתם מרגישים שזה לא משהו פה מתפספס.  

 21 תשאלו.  

 22 לא לדבר איתו. הוא צריך לרכז. הוא צריך   עידן למדן: עו"ד

מי שרוצה       גב' דברת וייזר: נדבר.  אנחנו  להגיד  לא  שינוי תפיסה  בדיוק  זה  מדברים.  לא   23אנחנו 

 24ידבר. זה בדיוק ההבדל בין מישהו שמתכלל. ממפה. מי יכול לפנות לזה. מי מטפל  

 25  על זה. זהו.  

 26 אז תנו לו צ'אנס.     מר אבי גרובר:

 27לא. חלילה אני לא דיברתי עליו. אני מדברת עוד פעם הגישה המשפט לא יכול       גב' דברת וייזר:

 28 להיות מי שרוצה לעזור שיגיד. זה לא עובד ככה. צריך לתכלל את זה מלמעלה.  
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 1  אני מתכוון דוברת שאם אתם מרגישים שמשהו לא קורה. אז גם אתם יכולים   מר אבי גרובר:

 2לפנות אליו. ולשאול אותו. זה כל מה שהתכוונתי. תאמיני לי שרן בשבוע, שבועיים  

 3 האחרונים  

 4  אתה לא צריך לשכנע אותי על רן.       גב' דברת וייזר:

 5ואנחנו יצרנו פה  על הנושא הזה בא ולוחץ ודוחף ומנסה לראות את כל הדברים.     מר אבי גרובר:

 6ם בוועדה. והעברנו להם לווטסאפ ושלחנו  קשר עם. העברנו מכתבים לשרים שחברי

 7מכתבים ללשכות שלהם ועשינו את כל הדברים האלה לפני שהייתה הישיבה ביום  

 8שני שעבר. שלחנו דברים ועשינו שורה של פעולות פה. מכל הכיוונים וגם ההנדסה  

 9 פה ישבה וניסחה דברים ודחפה.  

 10   עניין, אפשר לראות?מה שלחתם לוועדת שרים, זה הכי מ     גב' דברת וייזר:

 11 כן.     מר אבי גרובר:

 12 לוועדת השרים. זה הכי מעניין.       גב' דברת וייזר:

 13  את ההתנגדות שלנו.   אדר' עירית טלמור: 

 14 שלחנו עם מכתב כזה נכון. היה מכתב כזה.    מר אבי גרובר:

 15  התנגדות למה?       גב' דברת וייזר:

 16   ההחלטה. העברנו להם. מה אנחנו יכולים לעשות.שאומר להם זה    מר אבי גרובר:

 17  את העברת התוכנית לותמ"ל עם כל הנימוקים.   אדר' עירית טלמור:

 18 אפשר להצביע על זה. מה רצית. בבקשה מיכאל.     מר אבי גרובר:

 19אני חושב שהשדר שאנחנו משדרים לציבור, אנחנו משחקים במשחק של גדולים.   מר מיכאל דורון:

 20נים, יש פה כרישים, יש פה אנשים בעלי אמצעים. יש פה אנשים עם  יש פה טייקו

 21בשעה עשר  אינטרסים גדולים ביותר. ואני חושב שאנחנו משדרים בכל ענות חלושה  

 22בלילה אנחנו דנים בנושא הזה לא שנושאים אחרים לא היו חשובים, אני חושב  

 23ועצת העיר,  שזה היה נושא מספיק חשוב ודרמטי כדי שתכונס ישיבה דחופה של מ

 24שתיתן הצהרה חד משמעית וגיוס של הכוחות הכי חזקים בלובי, בתכנון ובנייה,  

 25ובמשפט ולייצר פה כוח רציני ביותר שאומר זהו. עד כאן. רמת השרון לא תשכב  

 26יותר ותהיה מרמס על ידי הרשויות של המדינה. לא ברביע דרום מזרחי, לא בנושא  

 27ו. אנחנו רוצים לעצב ולקבוע איך העיר  המסוקים, לא בנושאים אחרים של המטר 

 28הזאת תתפתח ולאן היא תגיע. והמסר שאנחנו משדרים כל פעם הוא מסר נסוג,  
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 1הוא מסר נפסד ובסופו של דבר אנחנו נשלם את המחיר הזה. זה מה שקורה. אין  

צאו   ולומר,  להגזים  רוצה  אני  אפילו  אמירה  אין  בוטה.  משמעית  חד   2אמירה 

 3ומת הכפר הירוק. זה לא עובד. זה לא יעבוד בדרך הזאת.  לרחובות תבעירו את צ

 4במכתבים, בהתכתבויות, זה לא יכול להיות, לא יכול להיות שהייתה ישיבה כזאת  

אומר   זה  הזאת,  לישיבה  מגיעים  לא  משמעותיים  שרים  ארבעה  שבה  שרים   5של 

 6שאנחנו לא מעבירים את המסר כמו שצריך ואנחנו נשלם על זה כי זה רק שאלה  

ניגוד    של של  הזה  הסיפור  עיננו  לנגד  פרוסים  הדברים  כל  את  כרגע  פה  יש   7זמן. 

צריך   אותו,  להפיץ  צריך  בו.  להילחם  צריך  בגדול,  אותו  להרים  צריך   8העניינים 

 9לעשות בו שימוש, צריך להפעיל תקשורת, צריך להפעיל את כל האמצעים שעומדים  

 10 לרשותנו. אנחנו לא משדרים את זה.  

 11אפילו ועדת השרים הזאת שהתכנסה, עם ארבעה האלה שלא היו אנחנו יודעים       וייזר:גב' דברת 

 12 את זה אני עכשיו יודעת ממך. 

 13 זה לא נכון מה שאתה אומר.  עו"ד עידן למדן:

 14  שזה פורסם בחדשות נכון.       גב' דברת וייזר:

 15 שמה?     מר אבי גרובר:

 16  שהם לא הגיעו ארבעה שרים.      גב' דברת וייזר:

 17 הגיעו מתוך. יש תשעה חברים בוועדה.     מר אבי גרובר:

 18   כן שלא הגיעו ארבעה?     גב' דברת וייזר:

 19 לא. חמישה לא הגיעו.     מר אבי גרובר:

שרים?       גב' דברת וייזר: ועדת  הייתה  מתי  קרה.  שזה  אחרי  יום  אז  הבנתי.  כן  אחרי.  יום   20נגיד 

 21   השבוע?

 22 יום שני.     אבי גרובר:מר 

 23שבוע שעבר. אנחנו לא עכשיו צריכים ללמוד מזה. בגלל זה אני אומרת זה שינוי       גב' דברת וייזר:

 24חשיבה. יום אחרי כשגילינו הרי אנחנו עם יד על ההדק. זה לא מעניין אותנו מה  

 25  קורה. פה גונבים לנו את העיר ועושים מה שהם רוצים על הגב שלנו. אנחנו יום 

 26 אחרי היינו צריכים להיות היוזמים הראשונים.  

 27 לא יום אחרי. יום לפני לוודא שהשרים יגיעו להצביע.         :ד"ר צחי שריב
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ההצבעה       גב' דברת וייזר: את  כשהייתה  למשל  אומרת  אני  יודע  אתה  בדיוק.  לפני  יום   1יפה. 

 2הצביעו נגד החוק  המבישה  של חברי הליכוד תסלח לי שאני אומרת את זה, שהם  

כל מירי, איך   נפגעי שזה היה מזעזע,  ואלימות   3של העברת אלימות של הכספים 

 4קוראים להם, מירי רגב וכל אלה. תקשיב. אני יכולה להגיד לך שאצלנו בפורום  

 5הפנימי של חברי הסיעה. של השלושים הראשונים אני אומרת אתה יודע על מה  

 6מסר שנייה. שאנחנו אמרנו לאנשים שלנו  כעסנו? ועובדה רגע. אני מנסה להעביר  

 7לשרים שלנו. איך לא אמרתם לנו יום לפני שכולנו נבוא, כל המטות יבואו עם כולם  

 8עם כל האנשים שלהם מכל עיר ונפגין עם שלטים לפני. להגיד להם תזכרו שאנחנו  

 9פה לראות מה אתם מצביעות. זה מה. זה בדיוק מה שהוא אומר. לא הבנת שנייה.  

 10 לא דיברתי על ועדת ותמ"ל. לא דיברתי. לא ידעתי. אני מנסה להגיד משהו. רגע. 

 11 אבל איילת שקד...למהלך הזה.  :?

 12 איילת שקד, מכיוון אחד ואלקין מצד שני מכירים את המהלך הזה. אי אפשר רק   עו"ד עידן למדן:

 13ך יום לפני לא אני  עידן. מה שאני אומרת זה שכמו שבדיוק עכשיו צחי אמר. אי     גב' דברת וייזר:

 14לא ידעתי בכלל שיש את ועדת השרים, לא ועדת שרים, אפילו לא ידעתי לא זכרתי,  

 15דרך אגב.    29.9-הנה חצי מהאנשים פה לא זכרו פה בכלל שהייתה החלטה כזאת ב

 16, עברו חודשיים מאז בוועדה המקומית. לא זכרנו. כמה חמישה אנשים  5.10-לא ב

 17היה כזה חד משמעי ומהדהד שנזכור את זה. אני  פה לא זכרו. זה אומר שזה לא  

נזכור. גם עוד חודשיים. היא הייתה    18מבטיחה לכם שאת הישיבה לסייעות כולנו 

הוועדה   של  ההיא  הישיבה  את  נכון?  פה.  שהיו  נשים  מאה  עם  מהדהדת.   19מאוד 

 20 המקומית אפילו לא זכרתי.  

 21 אני מבטיח לך דוברת.   מר יעקב קורצקי: 

 22 היא לא הייתה מהדהדת. ובדיוק       גב' דברת וייזר:

גפני מהחדר שלו   מר יעקב קורצקי:  גפני לא דיברו לקחתי את הרב  והרב   23שנים ישראל כץ 

 24 לישראל כץ לחדר שלו. עכשיו תשלימו. יש מחלף ברמת השרון.  

 25 את הנושאים התכנוניים צריך להוביל הרבה מאוד שנים וללכת איתם.   עו"ד עידן למדן:

 26עידן. זה לא מה שאני מנסה להגיד. מה שאני אומרת זה שיום לפני ועדת השרים       גב' דברת וייזר:

 27 הזאת אם היינו יודעים שהיא קוראת. היינו צריכים כולנו. 
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 1ל פעם. יושבים ומציקים ומדברים. ובאים  איך אני ונטע וגיא יודעים ומעורבים כ עו"ד עידן למדן:

 2 ומתקשרים ויוזמים זה לא כל כך  

 3לשלוח לשרים תזכרו שאנחנו פה. הולכים לבדוק טוב, טוב מה. גם אני הייתי גם       גב' דברת וייזר:

 4אני דרך אגב הייתי דואגת למה שהייתי דואגת. אולי גריידי היה דואג לדבר עם.  

 5 מפעיל את השר שלו.  לא יודעת. אולי כל אחד היה 

 6 וגם לא עובד להיות עם רמ"י וגלילות צפון וגלילות דרום זה גם לא עובד.   עו"ד עידן למדן:

 7לא ידענו על זה. טוב. עזבו אתם לא רוצים להקשיב. תעשו מה שאתם רוצים. אם      גב' דברת וייזר:

 8יר.  אתם חושבים שזאת הדרך תעשו מה שאתם רוצים שימשיכו לגנוב לנו את הע

 9 די אתם לא מבינים מה אני מנסה להגיד.  

 10דוברת, אני אמרתי את זה מלכתחילה שזה הדבר הכי משמעותי בקמפיין   מר יעקב קורצקי: 

 11 שלנו.  

 12 אני מנסה לשנות תפיסה בחשיבה.       גב' דברת וייזר:

 13שבעים אחוז מרמת השרון תומכים בשרים שיושבים שם היום. שיזיזו את   מר יעקב קורצקי: 

זה  עצמ זה אנחנו נתחשבן איתכם.   14ם לטובת אלה שבוחרים בהם. לא תעשו את 

 15 הכל.  

 16עיר אתה מסכים איתי שיום לפני בדיוק המשפט שהוא אמר הוא מהדהד לי כי       גב' דברת וייזר:

 17הוא משפט חזק. יום לפני ועדת השרים, שאני לא אין לי מושג יש פה עם כל הכבוד  

 18הם אחראים על הלו"ז והם יודעים את הלוח  מהנדס עיר ויש פה אנשי מקצוע ש

 19גנט, היינו צריכים יום לפני. להרים להם טלפון, וללכת לשם ולהגיד להם תקשיבו  

 20טוב, אנחנו נזכור את זה טוב מאוד מה אתם הולכים להצביע פה ובטח לא נדאג  

 21שלא ארבעה לא יגיעו. אם היינו יודעים היינו עושים את זה אבל אנחנו לא ידענו  

 22  לו שיש את זה.  אפי

 23אם אלקין רוצה שזה יחזור תאמיני לי בעשר דקות הוא מחזיר את זה. תרימי לו     מר אבי גרובר:

 24 טלפון ותדברי איתו.  

 25 אני ירים לו טלפון, בוודאי שאני יעשה את זה.       גב' דברת וייזר:

 26 מחר אלקין יכול לבקש דיון חוזר בממשלה על הדבר הזה.  עו"ד עידן למדן:

 27 יש את הסיבה הכי ברורה.   מר יעקב קורצקי: 
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 1מחר הוא יכול לבקש דיון חוזר על הדבר הזה. מחר. עד מחר הוא עוד יכול. שיבקש.   עו"ד עידן למדן:

 2 תרימי לו טלפון.  

 3 א קרה כלום, תחזירי  היא הצהירה. שרת הפנים אמרה שהיא לא ידעה של מר יעקב קורצקי: 

 4מישהו אמר שלא. כל כך מתעצבן. אני רק אומרת שהדברים האלה לא מנוהלים.       גב' דברת וייזר:

 5 לא הבנת, אתה לא מבין.  

 6והקואליציה תחבור אליו. מירב מיכאלי תחבור אליו. תמר זנדברג תחבור אליו.   עו"ד עידן למדן:

 7מינה שאטה ומי עוד וקרין אלארר הייתה שם. הם יצטרפו לאלקין מחר שיגיש ערר  

 8 לדיון חוזר בממשלה. עכשיו את יודעת מחר הוא עוד יכול להגיש דיון חוזר.  

 9 יעבד ולא מראש.  זה כיף שאנחנו עושים הכל בד     גב' דברת וייזר:

 10 מה. עכשיו שתו לי אכלו לי.   מר יעקב קורצקי: 

 11מה שמעצבן אותי זה דרך החשיבה שלנו שאנחנו לא מתנהלים כמו שצריך. יום       גב' דברת וייזר:

 12 לפני היינו צריכים להתעורר  

 13  יכול להיות. עכשיו עוד אפשר לבקש.  עו"ד עידן למדן:

 14ך מה את עושה מחר בבוקר, בוא נשמע מה את עושה מחר  לא בוכים על חלב שנשפמר רביד פלד:

 15  בבוקר?

 16 אל תדאג.       גב' דברת וייזר:

 17 אז יאללה להרים את הכפפה חברים. זה העתיד שלנו.   מר יעקב קורצקי: 

 18 באחת עשרה מסתיימת הישיבה אפשר לתפוס את אלקין.   עו"ד עידן למדן:

 19 יוצאים למלחמה זה הכל.   מר יעקב קורצקי: 

 20   אני מתחייב על שתי שרות בטוח שיבואו איתו לדיון חוזר בממשלה.   עידן למדן:עו"ד 

 21 שרת האנרגיה שלישית.   פרופ' נטע זיו:

בואו   מר יעקב קורצקי:  מאוחרת.  שעה  זה  חברים.  לדרך  צאו  יאללה  נו  חזקות.  פה   22יש 

 23 מקבלים עכשיו החלטה. יאללה בואו מיותר.  

 24  אתה צריך להוסיף. במקום ב ל ובערר שמנוהל בוועדה המחוזית.   עו"ד עידן למדן:

 25 על מנת להילחם בעצם העברת התוכנית לותמ"ל.     מר אבי גרובר:

 26מנוהל בוועדה המחוזית בכדי להבטיח תכנון ראוי ונכון של התוכנית.  כן. ובערר ש עו"ד עידן למדן:

  27 

 28 ובערר.     מר אבי גרובר:
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 1שירכז את  שמנוהל בוועדה המחוזית, בכדי להבטיח תכנון ראוי ונכון של התוכנית.   עו"ד עידן למדן:

 2   זה רן אהרון.  

 3ש ערר. אבל היא לא  אפשר משהו לא להחלטה. השרה לאיכות הסביבה רצתה להגיפרופ' נטע זיו:

 4רצתה להגיש את זה לבד. ולא היה אף שר שהסכים להצטרף אליה להגשת הערר.  

  5 

 6 הנה אלקין.   מר רביד פלד:

 7   איזה אלקין. אלקין דוחף את התוכניות.   מר יעקב קורצקי: 

 8 אלקין לא יגיש ערר נגד עצמו.   פרופ' נטע זיו:

 9    כן. מה הוא יבזה את עצמו? מר יעקב קורצקי: 

יגיד שהוא רוצה לחשוב על זה שוב. שמע את הדברים, רוצה לחשוב על זה   עו"ד עידן למדן:  10הוא 

 11 שוב. הוא לא ידע על המצב התכנוני.  

 12  נראה לך הוא יפיל את הממשלה על דבר כזה. הוא ילך נגד שרת הפנים? מר יעקב קורצקי: 

 13מפיל ממשלה. בנושא הזה.  לא להפיל ממשלה. למה להפיל ממשלה. אף אחד לא   עו"ד עידן למדן:

  14 

 15 היא דיברה על שבעים אלף יחידות דיור.     מר אבי גרובר:

 16 מירב מיכאלי היא צריכה להצטרף. היא   מר יעקב קורצקי: 

 17אמר אבי קודם שהוועדה המחוזית היא גם כן לא בדיוק מסוס נפשנו הרבה פעמים.   עו"ד עידן למדן:

   18 

 19ממשלה וכל שר יש לו את החישוב שלו על מה הוא מגיש  לא כל דבר מגישים ערר ל  פרופ' נטע זיו:

 20 ומה הוא לא מגיש ערר זה לא מספיק חשוב להם.  

 21   צריך את זה להרים.   מר יעקב קורצקי: 

 22 לא. זה לא מספיק. יש חמישה עשר מתחמים כאלה.   פרופ' נטע זיו:

 23א חייבת  גברת מירב מיכאלי שיש לה פה תומכים רבים. להסביר לה שהי מר יעקב קורצקי: 

 24 להרים את הכפפה. זה הכל.  

 25  כשיהיו כל חמישה שיבקשו לבחון את זה שוב.   עו"ד עידן למדן:

 26חבר'ה הסבירו. מה אתה חושב שזה אנחנו הגענו בכמה דרכים לשם. עוד פעם לא     מר אבי גרובר:

 27   איכפת לה זה מילה נורא גדולה. לבוא.  

 28  לא שלא אכפת לה. בשיקולים שלה לא על זה.  פרופ' נטע זיו:
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 1חבר'ה גם לא היא בודק ואנחנו צריכים קצת להבין את המרחב  משרד השיכון     מר אבי גרובר:

 2ים בו. רמת השרון יושבת המון שנים ודוחה את הקץ. והתוצאה היא  שאנחנו נמצא

 3 שבכל דחיות הקץ האלה בסוף אנחנו מקבלים את זה קוסט פלוס.  

 4השבוע דנו על העצמת זכויות, ואני מאמין שיש לזה רוב אדיר פה בחדר,   מר יעקב קורצקי: 

 5אמירה פה  כן לעשות את העצמת זכויות וכן לעשות. אנחנו אומרים בדיוק הפוך.  

 6  היא עכשיו היא שונה. כן בעד התוכניות. לא אמרנו שאנחנו נגד.  

ממשלת     מר אבי גרובר: צריכים  ואנחנו  תפיסה  יש  אבל  אומרים  שאנחנו  אומר  לא  אני   7יעקב. 

 8ישראל באמת תראה. יש מצוקה בישראל בעיקר לזוגות צעירים ולי זה נורא כואב  

 9בה מאוד אנשים זה משהו שהוא סוג  את זה שזוגות צעירים דירה מבחינתם להר

 10של חלום שהם לא רואים איך הם מגיעים אליו. זה נכון שבנווה גן וזה זה נראה  

 11  בכלל חלום, סוג של.  

 12  יש דירות להשכרה.  מר רביד פלד:

 13בסדר דחפנו. אנחנו דוחפים הרבה דברים. והם מנסים בכל הכוח לבוא ולנסות     מר אבי גרובר:

 14להביא פתרונות. אני חושב שהם טועים בזה שהם דוחפים כמעט את כל הדירות  

הדיור   מחירי  של  משמעותית  להורדה  שהמפתח  מבינים  לא  והם  המרכז   15בתוך 

וז רלוונטית.  תהיה  באמת  שהפריפריה  לזה  לגרום  זה  ישראל  רק  במדינת  לא   16ה 

 17לבנות שם דירות. זה להביא לשם תעסוקה. זה לייצר את התחבורה. להביא לשם  

ועשה שם מהפיכה אדירה.   גת.   18באמת אינטל שיגיע לקריית גת, הפך את קריית 

 19הבסיס הוא להביא את מקומות העבודה הגדולים אל הפריפריה. זה דורש השקעות  

 20ה. לבנות עוד דירות בחמישה  אדירות. אבל זה רק מה שיצליח באמת לשנות במדינ 

 21מש"ח לדירה. זה לא יפתור את בעיות הזה. זה יעזור לאוכלוסייה מאוד מסוימת  

 22שאמיתי לא כל כך צריכה את עזרת המדינה. וזה משהו. אבל זה כאילו מהיר וקל.  

מכל   גלילות  פי  של  הזה  האזור  את  לוקחים  אז  קיימות.  כבר  התשתיות   23כאילו 

 24ת הגוש הגדול מה שנקרא וחוף התכלת בהרצלייה, ואצלנו  הכיוונים שלו, זה התוכני

 25וכל הדברים האלה ומנסים שם לפוצץ עם דירות, וככה כאילו לשפוך קצת ככה זה  

 26  הצלנו.   וואלה

 27  האדמה הכי יקרה.  מר רביד פלד:
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 1מהר דירות. ואני חושב שזה המדינה פה הולכת על הקו ולא מתמודדת עם הבעיה     מר אבי גרובר:

 2ית ואני חושב שהיא טועה כי זה לא יפתור את הזה אבל הם באמת רוצים  האמית 

הדיור   לנושא  פתרון  להביא  רוצה  שאלקין  לגמרי  מאמין  באמת  אני  כנה   3בצורה 

 4  למחירי הדיור במדינת ישראל.  

 5 דברת התחילה לעבוד.   מר רביד פלד:

 6  זה פשוט מבאס לעשות את הדברים האלה אחר כך. ולא בדיעבד.       גב' דברת וייזר:

 7להקשיב לשמוע את המדינה וגם המדינה צריכה לשמוע אותנו. והיא צריכה להבין     מר אבי גרובר:

 8שהרשויות ראשי הערים. לא מחפשים סתם לתקוע דיור. מה שקורה ראשי ערים  

אני   זה  ועל  לתושבים שלהם.  מענה  ורוצים לתת  וטובות  איכותיות  ערים   9רוצים 

 10ו מתנגדים לדיור. וזה  חושב שיוסיף עוול מאוד גדול לשלטון המקומי כאילו שאנחנ 

 11לא נכון. באופן שבו הם מבצעים את זה שכל הזמן הנחתות מלמעלה ושאנחנו כל  

 12יום קמים ומגלים שדחפו לנו עוד אלפי יחידות דיור, אבל כדי לבנות להם בית ספר  

 13 אנחנו צריכים לעבור שלוש שנים של אישורים.  

לי. אלקין היה     גב' דברת וייזר: לפני    הנה. מה היא ענתה  בעיה   14בוועדה. לא שמעתי  מכם שיש 

 15   הישיבה הזאת בבקשה.  

 16 איזה לא שמעה.   פרופ' נטע זיו:

 17ממנו. מה הם דואגים למי שהם דואגים. מישהו בא ואמר משהו. זה מעצבן אותי.       גב' דברת וייזר:

  18 

 19  מה את רוצה שהוא יגיד לך. בסדר או קי. בואו.     מר אבי גרובר:

 20 עם הבאה שקורה כזה דבר, תשלח הודעת ווטסאפ לחברי מועצה.  פ מר רביד פלד:

 21 נטע, אם את לא אומרת להם. את לא מדברת.  מר מיכאל דורון:

אינטרסים       גב' דברת וייזר: להם  יש  את  אז  לי  תאמיני  אומרת  ולא  מדברת  לא  את  אם   22נטע, 

 23 פוליטיים.  

 24 היתמם.  ידענו שזה עובר לותמ"ל. ברור אי אפשר ל עו"ד עידן למדן:

לעשות.       גב' דברת וייזר: מה  לעזור.  רוצים  למי שהם  לעזור  ולא  לעזור  רוצים  למי שהם   25לעזור 

  26 

 27אלקין לא חושב רק על רמת השרון. יש לו עוד מאתיים חמישים ושבע רשויות ועוד   מר רמי בר לב: 

 28  מאתיים חמישים ושבע דוברות. כמו וייזר.  
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 1 מבר. דוברת. בתאריך רביעי בנוב   מר אבי גרובר:

כאן.       גב' דברת וייזר: לביקור  אותה  מזמינה  לא  אני  למה  לי  אמרה  הרל"שית  חודש  לפני   2רק 

  3 

 4 את בוועדת הנהלה? דוברת את בקבוצת ווטסאפ של ועדת הנהלה?     מר אבי גרובר:

 5  לא. אני לא.       גב' דברת וייזר:

 6 מה לא. את חברת בקבוצת ווטסאפ.     מר אבי גרובר:

 7  אבי. יש לי פשוט משהו לענות לך. אחרי שתענה לי אני יענה לך.       גב' דברת וייזר:

 8 ברביעי בנובמבר העברתי פה את הרכב ועדת השרים מסדר היום פנים ושירותים.     מר אבי גרובר:

 9  אחרי שתענה לי אני יענה לך.      גב' דברת וייזר:

 10 ענית לי תודה.     בר:מר אבי גרו

 11אתה רוצה תשובה. שאלת. אם אני חברה שם. עכשיו אני אשאל אותך שאלה. זה       גב' דברת וייזר:

 12נראה לך תקין שחמישה אנשים מתוך עשר לא זכרו שבכלל הייתה החלטה כזאת.  

 13  די, זה אומר הכל.  

 14 הנה. ענית לי.     מר אבי גרובר:

 15  ור שענית. ענית על מה שאתה רוצה להגיד. זה אומר. בר     גב' דברת וייזר:

 16 תשע דקות אחרי העברת.     מר אבי גרובר:

 17תענה לי ואני יענה לך. זה נראה לך תקין מרוב שזה היה בכל ענות חלושה. בגלל       גב' דברת וייזר:

 18  זה אנחנו לא זה.  

 19 העברתי וקבוצה של חבר. או קי. כל ענות חלושה.     מר אבי גרובר:

 20כל ענות חלושה זה היה מה שהיה בוועדה. ועובדה שחצי מאיתנו לא זכרו. ברור       דברת וייזר:גב' 

 21 שזה עבר. כי כשאתה יוצא בקול ענות חלושה אז גונבים לנו את העיר.  

 22זה לא נכון. הלכו וטיפלו. ופנו והעירו והתייצבו באירוע והסתובבו ושלחו    עו"ד עידן למדן:

 23 לעשות את המקסימום.   את הדברים. צריך כל אחד 

 24כנראה שלא מעצבן אותך שיש שבע עשרה אלף יחידות דיור. אותי זה מעצבן.       גב' דברת וייזר:

 25  כנראה לא. אם זה ככה אתה מגיב ביג דיל, ביג דיל.  

 26 העברתי אלייך וכנראה שלא בא מספיק מכובד לכבודה.    מר אבי גרובר:

 27יע לך. אם זה היה לך דחוף לא היית עושה ישיבת חירום על  כנראה שזה לא מפר      גב' דברת וייזר:

 28זה. אבל כנראה יאללה בוא נעביר את זה בעשר בלילה. ככה. בסדר אז אל תענה.  
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 1אם זה היה דחוף היית צריך לכנס את כל המועצה הזאת לפני חודשיים. אין דבר  

  2 

 3 תשע דקות אחרי שאני שולח את מגיבה.     מר אבי גרובר:

זה       גב' דברת וייזר: דברים.  בשני  הזה  מהעיר  חשובים  יותר  דברים  שני  אין  משהו.  יודע   4אתה 

זה   את  הגדירו  כבר  שהם  דונם  וחמש  ארבעים  של  מסוקים  מנחתי  לנו   5שעושים 

 6משדה דב למסוקים. וזה שגונבים לנו את העיר ועושים שבע עשרה אלף יחידות  

כנראה שזה  די יותר חשוב מחצי מהדברים שאנחנו מקשקשים כאן. אבל  זה   7ור. 

 8  מתאים.  

 9 הסייעות לא חשוב.     מר אבי גרובר:

 10אתה רוצה שאני אגיד לך משהו. עם כל הכבוד ואהבתי לסייעות שהן חושבות       גב' דברת וייזר:

 11ם לך מנחתי  ..יותר ממך ועובדה שהן יודעות את זה זה פי אלף יותר חשוב זה שעושי

 12מסוקים פה ברמת השרון וזה שגונבים לך את העיר ונותנים שבע עשרה אלף יח"ד.  

 13 עם כל אהבתי לסייעות. פי מאה יותר חשוב.  

 14 מה קשור   מר יעקב קורצקי: 

מהסייעות.       גב' דברת וייזר: לי  אכפת  שלא  אומר  הוא  הסייעות.  את  הכניס  הוא  כי  קשור   15מה 

יותר ממך. איכפת    16לי יותר ממך מהסייעות אז אל תיתן. אל תטיף לי  איכפת לי 

 17 מוסר על הסייעות.  

להשתדל   מר יעקב קורצקי:  כולנו  של  המטרה  הרי  אבי.  נתקדם.  בואו  ויאללה  חשוב   18הכל 

 19 לעשות הכי טוב  

 20רק להגיד שסדר היום זה של ועדת השרים לפנים שירותים תכנון ושלטון מקומי          :ד"ר צחי שריב

 21ששלחת ברביעי לנובמבר. באמת ראינו שזה פה. אני לא ידעתי מי חברי הוועדה  

 22  הזאת.  

 23 אבל העברתי לך ההודעה דקה לפני זה הרכב ועדת השרים עם הרשימה.     מר אבי גרובר:

 24  לא ידעתי. גם אתה לא ידעת. אני בחברה טובה.    חשבתי שרק אני     גב' דברת וייזר:

 25 העברתי את הרכב ועדת השרים    מר אבי גרובר:

 26  סליחה.         :ד"ר צחי שריב

היום.     מר אבי גרובר: ושמנו את סדר  אליו.  מי מקורב  יודע  כל אחד  כולם  של   27יש את השמות 

 28בכוונה שתבואו ותדעו שהנה זה קיים. כל אחד היה צריך. ציפינו שכל אחד ירוץ  
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כי   ההחלטה  הצעת  על  להצביע  אפשר  חבר'ה  אליו.  שקרובים  השרים  עם   1וידבר 

לעשות את הקריטריונים. את התמיכות   חייבים היום  גם   2סליחה. מועצת  אנחנו 

 3, ומתנגדת  5.10.21העיר רמת השרון מאמצת את החלטת הועדה המקומית מיום  

 4ות מנושאים  עלמלטיפול במסלול ותמ"ל. הת  801נחרצות להעברת התוכנית רש/

ניקוז,   בנושא  לרבות  כולו  המטרופולין  לצפון  גם  כמו  השרון  לרמת  גורל   5הרי 

ביצוע במרחב צפון המ  6טרופולין, היבטים סביבתיים  תחבורה ציבורית, ושלביות 

 7ואקולוגיים, התעלמות מהליכים סטטוטוריים משמעותיים של התנגדויות ושיפור  

 8התוכנית המוצעת ובחירה בתכנון מחדש בהליך מזורז, של תוספת יח"ד ותעסוקה  

החדש   הבנייה  להיקף  הראויים  תכנון  הליכי  על  מאיימים  משמעותי   9בהיקף 

למתחם   ראויות  ולתוצאות  התוכנית  המבוקש  החזרת  דורשת  העיר  מועצת   10זה. 

 11לוועדה המחוזית להשלמת ההליך התכנוני הראוי. המועצה מאשרת התקשרות עם  

 12יועצים משפטיים תכנוניים ותקשורתיים על מנת להילחם בעצם העברת התוכנית  

של   ונכון  ראוי  תכנון  להבטיח  כדי  וכן  בוועדה המחוזית  ובערר שמנוהל   13לותמ"ל 

רן אהרו מעולה  התוכנית.  פה אחד.  בעד?  מי  בעניין  העירייה  פעילות  ירכז את   14ני 

 15  תודה.  

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21   החלטה:

 22, ומתנגדת נחרצות  5.10.21מועצת העיר רמת השרון מאמצת את החלטת הוועדה המקומית מיום  

 23לטיפול במסלול ותמ"ל. התעלמות מנושאים הרי גורל    800להעברת התוכנית רש/

בנושא לרבות  כולו  המטרופולין  לצפון  גם  כמו  השרון  תחבורה    י: לרמת   24ניקוז, 

סביבתיים   היבטים  המטרופולין,  צפון  במרחב  ביצוע  ושלביות   25ציבורית, 

 26ואקולוגיים, התעלמות מהליכים סטטוטוריים משמעותיים של התנגדויות ושיפור  

 27וצעת ובחירה בתכנון מחדש בהליך מזורז, של תוספת יח"ד ותעסוקה  התוכנית המ

משמעותי החדש    ,בהיקף  הבנייה  להיקף  הראויים  תכנון  הליכי  על   28מאיימים 
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התוכנית   החזרת  דורשת  העיר  מועצת  זה.  למתחם  ראויות  ולתוצאות   1המבוקש 

 2לוועדה המחוזית להשלמת ההליך התכנוני הראוי. המועצה מאשרת התקשרות עם  

 3עצים משפטיים תכנוניים ותקשורתיים על מנת להילחם בעצם העברת התוכנית  יו

של   ונכון  ראוי  תכנון  להבטיח  כדי  וכן  בוועדה המחוזית  ובערר שמנוהל   4לותמ"ל 

 5 .ירכז את פעילות העירייה בעניין  ן, מנהל אגף תקשורת ודוברות,התוכנית. רן אהרו

 6ביא, באצ'י אלקובי, רביד פלד, יעקב קורצקי, אבי  ענבל דדון, צחי שריב, דני ל)פה אחד(:  12 –בעד 

 7   גרובר, דוברת וייזר, מיכאל דורון, רמי בר לב, עידן למדן, נטע זיו.

 8 

 9 

 10להחלטת המועצה עפ"י קריטריונים   –עפ"י הטבלה המצ"ב    2021אישור תמיכות לשנת    .10

 11 חדשים או ישנים. 

 12 

 13 

 14  .  10סעיף  מר רביד פלד:

 15. אמנם היום הקמנו את הוועדה. אבל אנחנו כבר נמצאים בחודש נובמבר.  10סעיף     מר אבי גרובר:

את   לעשות  יתחילו  העמותות  ועכשיו  נאשר  אנחנו  שכאילו  צחי  מקודם   16אמרת 

 17הפעילות. אני יכול להגיד לך שכמעט כל העמותות שאני מכיר פה כבר פועלות כל  

 18ו, אני מקווה שנאשר  השנה. אז מהבחינה הזאת אנחנו אמנם מאשרים את זה עכשי

 19את זה עכשיו וההעברת הכסף תתבצע כמה שיותר מהר אחרי. אבל חשוב שנאשר  

 20 את זה.  

 21  לא. החדשות, רק אלה רגילות.         :ד"ר צחי שריב

 22כל הרשימה הזאת. כל הרשימה פה. אם אנחנו מאשרים את זה כאן. יכולה לקבל     מר אבי גרובר:

 23 מחר את  

 24  י מתייחס להערה שלך שהתחילו לעבוד מתחילת השנה ועשו את זה.  אנ        :ד"ר צחי שריב

 25   למיטב ידיעתי אין עמותה     מר אבי גרובר:

 26 יש אני הגשתי ערעור על שתיים   פרופ' נטע זיו:

 27 אני הצטרפתי.   מר מיכאל דורון:

 28 אני מצטרף ויש לי עוד עמותה שאני מערער.   עו"ד עידן למדן:

 29   צריך לפצות אותם.   מר יעקב קורצקי: 
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 1 צריך לדון בהם כמו שצריך.   פרופ' נטע זיו:

 2  אולי תחלק את זה לקריטריונים ישנים וחדשים. ואחר כך.         :ד"ר צחי שריב

אנחנו העברנו לכם את הטבלה הזא   מר אבי גרובר: כל  קודם  כולכם קיבלתם.  אז אני אגיד.   3ת 

 4 נכון?  

 5  כן.  מר יעקב קורצקי: 

עמותה     מר אבי גרובר: לשום  יודע  לא  אני  אחד,  זה  את  שהבאתי  הסיבות  אחת  הזה.   6עם 

לא או להיפך. כרגע מבין    7שבקריטריונים הישנים, למשל מקבלת כסף ובחדשים 

 8 הרשימה פה. זאת אומרת ככל שיש ערעורים אז נדון בערעורים. אבל  

  9 

 10בסדר. אבל הערעורים לא רק נוגעים לקריטריונים, הם נוגעים בכלל לדרך שבה נתת  נטע זיו:פרופ'  

 11הפעילה את שיקול הדעת שלה. ולא היה להם הזדמנות לדון בזה בוועדת המשנה.  

  12 

 13  לא. אבל אם אנחנו עכשיו נכנסים לדיונים ודיונים אז אנחנו לא נגמור     מר אבי גרובר:

 14אני יכול להציע שאת מה שאנחנו מסכימים להעביר עכשיו, ועל מה שיש התנגדות   מר רמי בר לב: 

 15 נדון.  

 16  אין התנגדות.   מר יעקב קורצקי: 

 17 על מה ההתנגדות?   מר רמי בר לב: 

 18   אין התנגדות לשום דבר. מר יעקב קורצקי: 

 19  יש לנטע הצעה קונקרטית אולי תקשיבו.   עו"ד עידן למדן:

 20  אבי. יש פה רשות.   מר רמי בר לב: 

 21אני גם עוד לא סיימתי שנייה מילה. מהטבלה שאתם רואים שהעברנו לכם חצי     מר אבי גרובר:

 22מהעמותות כמעט, אין שום הבדל ודרך אגב זה בתחומים דווקא יותר כבדים. כמו  

 23יל השלישי חמשת אלפים שקל על שמונה מאות חמישים אלף  למשל הספורט והג 

 24שקל. אז מי שמסתכל רואה שחצי מהעמותות אין שום הבדל לפי תבחינים ישנים  

ארבע   שלוש,  שתיים,  אחת,  למעט  אולי  העמותות  וברוב  חדשים,  תבחינים   25ולפי 

 26חמש עמותות. ההבדל הוא פחות מעשרת אלפים שקל לפי הקריטריונים החדשים  

 27ים. אז בכל מקרה לגבי תשעים ומשהו אחוז מהעמותות ההבדלים הם באמת  והישנ 

 28מינוריים. זה יכול בין מאות שקלים לכמה אלפים בודדים אם בכלל, יש פה עמותה  
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 1תשעים ושלושה שח ולכן במצב הזה חשבתי שעל פניו עדיף באמת עוד פעם לקיים  

 2ואל מול זה למשל    את כל התהליכים אבל אנחנו עומדים פה על שברירים של כסף

SOS    3חיות, אומרים לי אנחנו חייבים אנחנו כבר הוצאנו את הכסף ואנחנו בבעיה 

חשבתי   ולכן  במצוקה.  באמת  הם  בספורט,  גם  בטח  הכסף,  את  חייבים   4אנחנו 

 5שבהבדלים האלה אני מאוד בעד לעשות את הכל לפי כל הפרוצדורה הארוכה והכל,  

זה רק מהשפה אל החו   6ץ, העובדה שיש פה לא מעט עמותות  ואני לא אומר את 

 7חדשות שמגישות תמיכות, אני חושב שזה הישג יפה מאוד של כל העבודה שנעשית  

 8בתחום הזה. זה מראה שאנחנו יותר ויותר גופים מוצאים בנו כתובת, ואנחנו בסופו  

 9של דבר הכסף הזה נועד הוא כסף שחוזר לתושבים, כל העמותות פה זה עמותות  

 10ושבים. אני חושב שהעבודה שנעשתה פה היא ברוכה ויש לה פירות  שפועלות למען ת 

 11טובים אבל אני חושב שעכשיו לבוא ובגלל איזה אלפיים, שלושת אלפים שח בשביל  

גזירה   יהיה  שבשבילם  עמותות  מאוד  הרבה   פה  יש  זה  את  ולעכב  להמשיך   12זה 

 13  באמת, באמת קשה. זה יביא את זה איפה שהוא לאמצע דצמבר הם יקבלו את

 14 הכסף זה כבר זה באמת.  

 15   מי מדבר על עיכוב. איזה עיכוב? מר מיכאל דורון:

 16 אם לא מאשרים היום תמיכות.     מר אבי גרובר:

 17 אבל אנחנו מאשרים.   מר מיכאל דורון:

 18  למה שמישהו לא יאשר?     גב' דברת וייזר:

 19רק רוצים הסברים. אנחנו רוצים להבין למה רון השרון למשל לא מקבלים    ו אנחנ  דורון:מר מיכאל  

 20   כלום.  

 21  לא קיבלו מסמך.  פרופ' נטע זיו:

 22 תחת איזה קטגוריה?   מר רמי בר לב: 

 23  לא הגישו מסמכים.   מר ערן שורץ:

 24מך  גידי איתנו. וככל שיש שאלות. אז בואו בבקשה נטע רצית. מי שצריך להגיש מס   מר אבי גרובר:

 25 גם אפשר גם הם יכולים להגיש ערעורים וזה. אנחנו עשינו תיקונים כאלה.  

  26 

זיו: נטע  הדעת    פרופ'  ששיקול  חשוב  ואני  שהגישו  חדשות,  עמותות  שלוש  או  שתיים  יש   27אבל 

 28  שהוועדה הפעילה הוא לא נכון.  
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 1   באיזה תחום?     מר אבי גרובר:

 2  שתיים סביבתיות ואחד נקראת מנוחה נכונה.   פרופ' נטע זיו:

 3 מנוחה נכונה מקבלת.     מר אבי גרובר:

 4 אלפיים שקלים.  מר רוני בלקין:

 5   את יודעת את שיקול הדעת כי אתה חברה בוועדת         :ריבד"ר צחי ש

 6לא יודעת. אני רואה מה כתוב בפרוטוקול. אני קוראת של הוועדה המקצועית. הם    פרופ' נטע זיו:

 7נימקו. עמותה אחת הם נימקו שהיא מקבלת אפס כי היא עושה את מה שהעירייה  

 8שות את מה שהעירייה עושה.  עושה. ועל פי הקריטריונים לא נותנים לעמותות שעו

 9זה עמותת תושבים שפועלת כבר עשרים שנה לסנוור על שמירת ערכי טבע ושטחים  

ועדים,   ציבורית. הקימו   10פתוחים. היא עשתה כנסים, היא עשתה העלאת תודעה 

 11פעילות, והיא גם הגישה עתירה לבית המשפט. ומכיוון שגם העירייה הגישה עתירה  

הוועדה ישבה  המשפט,  לבית    לבית  עתירה  הגישו  שניהם  או.  ואמרה.   12הנכבדה 

 13  המשפט סימן שהעמותה הזאת עושה את מה אפס.  

 14   אנחנו מדברים על אחלה.     מר אבי גרובר:

 15 כן. אני אומרת זה שיקול דעת תמוה   פרופ' נטע זיו:

 16   הם עושים גם פעילות ציבורית. לא רק.        :ד"ר צחי שריב

 17 הם עושים בעיקר פעילות ציבורית.   פרופ' נטע זיו:

 18 לא רק עתירות.         :ד"ר צחי שריב

 19   כן. העתירה זה החלק השני.   עו"ד עידן למדן:

זיו:   20יש פה איזה חוסר הבנה עמוק של מה זה העמותה הזאת. החברה להגנת הטבע,    פרופ' נטע 

 21ק על בסיס מספר המתנדבים שהיא מפעילה והגישה פרויקט בכלל  שפטו אותה ר

 22בלי מתנדבים. הגישה פרויקט להעביר פעילות חינוכית בבריכות החורף באזורים  

 23שלנו לחמש עשרה כיתות שלושים ילדים בכל כיתה, ארבע מאות חמישים ילדים.  

הוריד  ולכן  מתנדבים  מפעילה  לא  היא  עכשיו  בניקוד.  אפס.  זה  על  לה  קיבלה   24ו 

 25נקודות כי היא לא רוצה מתנדבים אבל זה לא הקריטריון היחיד. אז אני שואלת  

 26גם כאן, ואני לא חושבת שאנחנו צריכים לדון בזה כאן. אני פשוט מבקשת להחזיר  

 27את שתי העמותות האלה לדיון חוזר, בוועדה המקצועית כדי שאפשר יהיה לשקול  

 28  ה שלהם. אותם שוב. אני לא רוצה לאשר היום את הדחיי
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 1   איזה עמותות אלה? מר רביד פלד:

 2   שנייה. גידי.     מר אבי גרובר:

 3עמותות סביבתיות. בקשה לתמיכות ברמת השרון. פעם ראשונה והן. חברה להגנת    פרופ' נטע זיו:

 4  הטבע סניף רמת השרון.  

 5    אישרנו מאה עשרים אלף שח. נכון? ספר תקציב?   מר אבי גרובר:

 6  כן. מאה עשרים אלף שח.   פרופ' נטע זיו:

 7   ומתוך זה הוועדה המליצה לחלק עשרת אלפים.     מר אבי גרובר:

 8  כן.  נטע זיו: פרופ'

שנמצא     מר אבי גרובר: שח  אלף  ועשר  מאה  עוד  יש  המשנה  ועדת  לשבת  יכולה  אומרת   9זאת 

 10   בתקציב.  

 11  אבל ועדת המשנה היא יכולה לשבת אבל  פרופ' נטע זיו:

 12 אז לישיבה הבאה אפשר לאשר את כל מה שכאן.     מר אבי גרובר:

 13   את לא צריכה את הוועדה המקצועית.        :ד"ר צחי שריב

 14  לא צריכה את הוועדה המקצועית? פרופ' נטע זיו:

 15 ועדת משנה יכולה לקבל החלטה. יש בקשה.         :ד"ר צחי שריב

 16 יש טעם להצעה ולדון בה.   עו"ד עידן למדן:

 17  אבל צריך להביא את זה לפה.   מר מיכאל דורון:

 18וזה יחזור יש את הכסף. זה לא שאני עכשיו מחלק את מאה עשרים ואז כאילו     מר אבי גרובר:

 19רגע. חילקת כבר את כל המאה עשרים. אז מה זה יעזור אם אני אקבל אחרי זה  

 20החלטה? אני אומר, יש את הכסף. אם אני עכשיו. אישרתי עשרת אלפים ויש לי  

 21כל מאה עשרים   בסעיף עוד מאה ועשר ואתם באים ואומרים אם הייתי מחלק את

 22אז אני אומר אז היה באמת. מה זה יעזור לי אם אני אלך ואחזור. אבל פה אין  

 23 בעיה.  

 24   אבל המועצה יכולה לקבל החלטה אחרת מהוועדה.   מר ערן שורץ:

זיו:  25בסדר אבל אני לא חושבת שהמועצה עכשיו צריכה להיכנס ולבדוק אם החברה.    פרופ' נטע 

  26 

 27 לא. לא.     מר אבי גרובר:

 28 זה שמועצת העיר מחליטה על תמיכות.        :ד"ר צחי שריב
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 1 לא התכוונתי. גם הם לא עובדים אצלך עכשיו שתנמק.   מר יעקב קורצקי: 

 2הם לא עובדים אצלי. אבל הוועדה קובעת והתמיכות נעשות באישור מועצת          :ד"ר צחי שריב

 3 העיר.  

 4צחי, אל תשתמש באותו דבר פעמיים. אי אפשר גם כן. אתה עושה את זה   מר יעקב קורצקי: 

 5 שלוש שנים כי זה נוח לך. פתאום עכשיו קפצת?  

 6וועדה מקצועית חזרה.  אם מועצת העיר לא מקבלת, היא מעבירה את זה ל עו"ד מיכה בלום:

  7 

 8   אבל היא מקבלת אלפיים.     מר אבי גרובר:

 9  אלפיים שקל.  פרופ' נטע זיו:

 10   כמה הם ביקשו?     מר אבי גרובר:

 11 עשרים אלף שח להתניע פעילות.   פרופ' נטע זיו:

 12 לאפשר להם להתחיל לעבוד.  עו"ד עידן למדן:

 13 התחילו מה.       גב' דברת וייזר:

 14הם כבר ליוו כמה וכמה לוויות. הם כבר בסיג ושיח עם המועצה הדתית. הם עושים   למדן:עו"ד עידן 

 15עבודה, הם עושים פעילות. הם מתקדמים מנוחה נכונה קדימה וצועדים שוב ושוב.  

 16 גם צריך לתת להם את הכלים. צריך לעזור לעמותה הזאת להתחיל לפעול פה.  

א עו"ד מיכה בלום: לאשר  שלא  המועצה  אחת  החליטה  או  המקצועית  הוועדה  המלצת   17ת 

בוועדה המקצועית. במידה   חוזר  דיון  יועבר הנושא   18החלופות לחלוקת התמיכה, 

הוועדה   המלצת  את  לקבל  שלא  האמור  החוזר  הדיון  לאחר  המועצה   19והחליטה 

בלבד   בכתב  מנומקת  בהחלטה  כן  לעשות  המועצה  רשאית  תהיה   20המקצועית. 

 21 ה טוענת ..שנקבעו לפי הנהלים.  שהיועץ המשפטי אישר כי החלטת המועצ

  22 

 23 צריך להחזיר את זה לוועדה מקצועית?   פרופ' נטע זיו:

 24   .2006לחוזר מנכ"ל  8- ו 13סעיף  עו"ד מיכה בלום:

 25 הוועדה צריכה להתכנס מחר בבוקר. נכון? שהיה לה דחוף להתכנס בעניין.   פרופ' נטע זיו:

 26 אנחנו נשאל את יושב הראש.  מר יעקב קורצקי: 

 27 המקצועית. יושב ראש זה המנכ"ל.         :צחי שריב ד"ר

 28   המקצועית זה לא קשור למיכאל.  עו"ד עידן למדן:
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 1הם התכנסו לפני שלושה ימים כדי להביא לנו החלטה פה לאישור. אז שיתכנסו     פרופ' נטע זיו:

 2 בשבוע הבא וידונו ובצורה מסודרת.  

 3 אבל הם לא עובדים אצלנו.   מר יעקב קורצקי: 

 4  ידונו, יבוא לוועדה. יגיע למועצת העיר.   עו"ד עידן למדן:

 5 מה שאמרתי מהתחלה.   נקבל את התמיכות של כולם ונסייג רק את אלה. זה מר רמי בר לב: 

 6   נאשר הכל חוץ משתי   עו"ד מיכה בלום:

 7  אני לא התנגדתי למה שאמרת קודם.   פרופ' נטע זיו:

 8  לא צריך להאריך.   מר רמי בר לב: 

 9 יש לי מאה ועשר אלף שח שהם ביקשו     איכות סביבה  מר אבי גרובר:

 10  עזוב לא משנה כסף.   מר ערן שורץ:

 11  אבי. אני עושה את העבודה   מר רמי בר לב: 

 12 אז מה, למעט באיכות סביבה ודי?     מר אבי גרובר:

 13 כן.  מר ערן שורץ:

 14  תעביר חזרה לוועדה המקצועית.   עו"ד מיכה בלום:

 15 לפרקטיקה. אנחנו נאשר פרט למסויגות. מה שהם עכשיו סייגו. נאשר את כל   מר רמי בר לב: 

 16  לשחרר לעמותות את הכסף.   תאשר הכל, חוץ מאלה כדי עו"ד מיכה בלום:

 17  לפני עשרים דקות אמרתי לכם את זה.   מר רמי בר לב: 

 18שנייה. באיכות סביבה אין בעיה אבל בדת חילקו פה את כל הכסף. אז אם עכשיו     מר אבי גרובר:

 19 יגידו תן למנוחה נכונה עוד עשרת אלפים שקל אני כבר חורג מהכסף בתקציב.  

 20   יודע לפתור. זה גזבר יפתור.  זה אני לא  עו"ד מיכה בלום:

 21 יש ..לנייד?   פרופ' נטע זיו:

 22  מה יקרה אם הם יחכו עוד שבועיים?        :ד"ר צחי שריב

 23 הדת?     מר אבי גרובר:

 24  כן.         :ד"ר צחי שריב

 25 על פניו מה יקרה.     מר אבי גרובר:

 26  אנחנו כבר לקראת סוף שנה לגמרי.   עו"ד מיכה בלום:

 27 בוא נאמר שהם לא ישבו במנוחה נכונה.   מר רמי בר לב: 

 28  אבי. תאשר את כולם. מה שזה תעביר לוועדה.   עו"ד מיכה בלום:
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 1 תסייג את כל החמש. כמה זה מדובר?   מר רמי בר לב: 

 2 אבל איזה מצחיק אתה אם אתה מאשר את היתר זה נוגס מהתקציב.       גב' דברת וייזר:

 3אני רק רוצה להתייחס לסוגייה של ..החדשים. אני לא חשבתי יש לי לפעמים          :ד"ר צחי שריב

 4גם דעות משל עצמי, אני קורא מסמכים וטקסטים בעברית ואני שזה שפת אימי,  

 5אני קראתי את חוזר מנכ"ל  ונותן להם פרשנות שונה משלך, אז אמרתי את זה.  

 6וראיתי, נכון שיש שם תאריכים, יש שם תאריך לאישור קריטריונים שעד הראשון  

ביוני מועד אחרון לחלוקת   ויש שם תאריך של שלושים  קודמת,   7בספטמבר שנה 

ראשון   הגיון  שהוא  מאיזה  נגזר  הוא  בספטמבר  הראשון  של  המועד   8התמיכות. 

ב כי  חדשים,  לקריטריונים  התקציב  בספטמבר  שנת  של  הרביעי  הרבעון   9מהלך 

 10מאשרים בונים תקציב, וצריך לראות מהו. ובדרך כלל גם מאשרים תקציב לקראת  

 11תחילת שנת הכספים ובשנה יש כבר תקציב מאושר ואפשר לחלק את התקציב.  

   12 

 13 מפרסמים לציבור.   פרופ' נטע זיו:

צחי שריב עם          :ד"ר  כבר  כדי שהשנה תתחיל  הזה  לקחו את הזמן  לכן  לציבור.   14ומפרסמים 

 15התמיכות. אם הכל נדחה, והתקציב מאושר באיחור, אז לא נגרם נזק גדול אם גם  

התקציב,   שאושר  לפני  העיר  במועצת  אושרו  הם  עוד  כל  נדחים   16הקריטריונים 

 17   והקטגוריות וכו', נכנסו לתקציב. וכל זה קרה השנה.  

 18 והציבור קיבל הודעה על.   פ' נטע זיו:פרו

 19   והציבור הגיש בקשות         :ד"ר צחי שריב

 20 על פי הקריטריונים החדשים.   פרופ' נטע זיו:

 21   על פי הקריטריונים החדשים.         :ד"ר צחי שריב

 22 זה הנקודה העיקרית.   פרופ' נטע זיו:

שריב צחי  הסתמכ        :ד"ר  אנשים  כלומר,  נכון  זה מה שפורסם.  החדשים  על הקריטריונים   23ו 

 24שההבדל רק בכסף כפי שיצא פה הוא לא גדול אבל זה מה שאנשים הבינו. לעומת  

 25זאת הנושא של מועד החלוקה אז באמת כשאנחנו בחודשים האחרונים של השנה  

 26זה נהיה מגוחך. לחלק לאנשים כסף על עבודה שצריכים להתחיל לעשות בינואר  

 27ם למעט גמישות. חוות הדעת הייתה שדווקא בראשון  לטובת הציבור. פה היה מקו 

 28צריך אסור לסטות ביום, ובשני יש גמישות. אז אני חשבתי שאפשר לאפשר לפי  
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 1הקריטריונים החדשים. אני רק רוצה להגיד שאם הולכים לפי התבחינים הישנים,  

 2אז אחד, בתבחינים הישנים היה כתוב בצורה מפורשת, וכך נהגו בעבר שמי שיש  

ה מקבל  לו  שאתה  או  דאבל.  על  איסור  היה  תמיכה.  גם  לקבל  יכול  לא   3קצאה, 

זה   על  להקל  ניסינו  חדשים  בתבחינים  אנחנו  תמיכה.  מקבל  שאתה  או   4הקצאה 

 5ולייצר נסיבות שבהם זה אפשר. אז אם הולכים על התבחינים הישנים, אני חושב  

 6יים. בין  שיש פה כמה עמותות שלא יכולות לקבל כי הם משתמשות בנכסים עירונ

רוצה   רק  אני  שעברה  משנה  בתמיכות  לזה  מעבר  קרקעות.  או  מקלטים  זה   7אם 

 8להזכיר שהמלצות של ועדת המשנה שאושרו במועצת העיר, כללו בכמה מקרים  

 9איזה שהיא מגבלה ואמרנו פעם אחרונה ודי. עד שלא יסדירו משהו. אתן דוגמא.  

 10 בהיבט של שירותים לגיל השלישי, דובר על  

 11 ..השרון שעד שלא יהיה להם חוזה חכירה מוסדר על   לקין:מר רוני ב

 12בגיל השלישי מאורות השרון. אבל בגיל השלישי דובר על שתי עמותות גם אלה          :ד"ר צחי שריב

 13וגם ביתנו שהיה צריך להסדיר כל אחת משהו אחר. פה ארנונה ופה שכירות וללא  

 14 הקצאה.  

 15  בית מלינוב אתה מתכוון, שלא ? מר יעקב קורצקי: 

 16ציה שצריך להסדיר את זה. זה טרם  כן, זה מה שדיברנו עליו עוד בתחילת הקדנ        :ד"ר צחי שריב

 17התמיכה תותנה    21-אבל ב  2020-הוסדר. בית חב"ד גם פה דובר על זה הם קיבלו ב

 18בהעברת החזקה במקווה על ידי העירייה. ויש פה עוד כמה כמו שאמרתי שיש להם  

 19   אז זה לגבי הקריטריונים הישנים.  

 20  לא בדיוק קריטריונים.   פרופ' נטע זיו:

 21עוד פעם, ועדת התמיכות על פניו לא על פניו. אני אין לי ויכוח איתך. אבל עוד     :מר אבי גרובר

 22פעם. ועדת התמיכות ישבה החליטה, אנחנו צריכים להאמין שהיא שקללה את כל  

 23הדברים שאמרת ונתנה המלצה. זה כאילו זה הדרך הכי בטוחה. אם נאשר משהו  

 24ל מישהו מחר להגיש עתירה  שלא מתבסס על מה שוועדת התמיכות אישרה, אז יכו

 25ועכשיו הכל יכנס פה למשפטים ודברים, וסיפור שלם. ולמה, ותסביר ועכשיו סיפור  

לחמש   רבות  עשרות  ומתוך  מאחר  כאילו  באמת  פעם.  עוד  אומר  אני  אז   26שלם. 

 27עמותות זה הבדל של מעל עשרת אלפים שקל, וחלק זה מעל וחלק זה מתחת, לי זה  

 28אז    21-ולא ב  22- וי הזה שאושר, אז גם אם קורה בנראה ללכת על הבטוח, והשינ
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 1עדיין נעשה פה המהלך ובסופו של דבר את השינויים שרצינו לעשות הם קורים.  

 2אני חושב שאתם יכולים לטפוח לכם על השכם ולהרגיש טוב. כי כן אתם עושים  

 3 פה שינויים ואתם דוחפים דברים. 

 4דרך אגב, הם עושים בדיוק אבי נכון שאתם רוצים למחות כפיים וזה נחמד   מר יעקב קורצקי: 

 5וזה יפה. בדיוק אבל את מה שלא רצו לעשות פה לפני חמש ושש שנים, שהוועדה  

 6הזאת הפכה להיות פופוליסטית כי הצוות, הוועדה המקצועית אמרה לפני חמש  

של התמיכ האלה.  בנושאים  ברמת השרון  לפוליטיקה  די  שנים  צריך  ושש  זה   7ות 

רוב   יש  אבל  לוועדה  המסר  את  להעביר  שניסינו  מה  וזה  מקצועי,  סופר   8להיות 

 9מוחלט שיש שותפים שהם בדעות אחרות בוא נגיד ממה שאני חושב. למרות שאני  

סופר   הייתה  שהוועדה  מבחינתי.  מהותי  שהוא  משהו  להגיד  לי  תן  לך   10אומר 

 11והכל. אבל אין ספק שהרוב  מקצועית ונתנה לכולם לדבר וכולם הביעו את הדעות  

 12המוחלט בוועדה הוא כיוון מסוים וזה לגיטימי. אבל כל פעם שניסינו להכניס איזה  

 13הערה וגם הצוות המקצועי ניסה להכניס שאי אפשר במקומות מסוימים, שמענו  

 14להתראות תזוזו הצידה. מה שמקודם צחי בדיוק צעק עלי. הוא לא עובד. זה בדיוק  

 15סתם  ידה ילדים קטנים. מה אתם מבינים מהצוות המקצועי.  מה שהם עשו. זוזו הצ

 16אנחנו פה בעלי הבית אנחנו נבחרנו על אפכם וחמתכם אנחנו קובעים  אני מקצין  

 17פה עכשיו הכל. השתנו, המשחק השתנה. זה בדיוק שונה ממה שהחליטו לפני שש,  

לזוז הצידה, אני אתן לך את הדוגמא הכי טובה. ה  18ייתי  שבע שנים ואנחנו ידענו 

 19יושב ראש ועדת שילוט, ומכיוון שהבנתי, היינו שלושה חברים עידן, איפה עידן,  

 20אתה היית חבר איתי בוועדה שילוט נכון? היית איתי הרבה שנים כחבר בוועדה.  

 21אני אתה וטל, ישב פה עמית וכל החלטה כמעט היועץ המשפטי של הוועדה כביכול  

פ  וקיבלנו  עמית. אמר זה לא מקצועי. אתם ממש עושים   22עולות שזה לא מקצועי 

 23החלטה אמיצה לפנות את הפוליטיקה, ולתת לדרג המקצועי לקבל את ההחלטות  

 24המקצועיות נטו ולא להביא את הפוליטיקה מכיוון שפונים אלינו כחברי מועצה,  

 25והשיקול שלנו זה לא בדיוק שיקול שהוא היה הכי טוב לעיר. וידענו לזוז הצידה.  

בוו כנ"ל  זזנו הצידה כחברי  ובאותו דבר  אנחנו  ועדת המשנה הזאת,   26עדה הזאת. 

 27מועצה, הצוות המקצועי אמר אתם לא יכולים להכניס את האג'נדה שלכם לתוך  

 28הפרמטרים האלה ולכל מה שעשיתם. אבל לא רציתם להקשיב, וגם את זה צריך  
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לדייק.   לדעת  צריך  אז  הראש  את  מוריד  ואני  מוחלט.  פה  הוא  הרוב  כי   1לכבד 

 2     תמשיכו.

 3יעקב אבל בעקבות העבודה של ועדת המשנה, סוף, סוף, נפתחה הרשימה ואנחנו לא    פרופ' נטע זיו:

 4 משכפלים שוב ושוב את אותן העמותות, אלא יש לנו גם עמותות חדשות.  

 5נטע, אני בכל הצעה שאת הבאת את צריכה להגיד את האמת. נטע אני   מר יעקב קורצקי: 

 6   אמרתי לך את צודקת.  

 7יש משהו שוועדת המשנה עשתה זה די פוליטיזציה. או קי. אז בוא לא נתחיל להגיד   נטע זיו:פרופ' 

 8 מי פוליטי ומי לא פוליטי.  

 9    אני אמרתי לך שאני לא מקבל את מה שאת אמרת נטע? מר יעקב קורצקי: 

 10  לא קשור. זה לא עניין שלי.   פרופ' נטע זיו:

יודע איזה עמותה תקבל התוספת הכי גדולה. איזה עמותה מקבלת     מר אבי גרובר:  11יעקב אתה 

 12 את התוספת הכי גדולה לפי הזה.  

 13  אל תיכנס למספרים. זה לא יפה. זה לא מכובד.   מר יעקב קורצקי: 

 14  אז אני אגיד לך.     מר אבי גרובר:

 15 כנפיים של קרמבו.     מר אבי גרובר:

 16  כולנו אבל היינו. אני חושב שגם.  מר יעקב קורצקי: 

 17 עמותה שתקבל התוספת הכי גדולה זה כנפיים של קרמבו.    מר אבי גרובר:

 18  גם מיכה וגם גידי הם שמחים בכנפיים של קרמו שיקבלו.  מר יעקב קורצקי: 

 19 והייתי שמח לראות אותם מקבלים את כל הסכום הזה.    מר אבי גרובר:

 20אני לא חושב שהם היו לרגע אם אנחנו הם היו עושים את זה. זה פשוט,   מר יעקב קורצקי: 

יתואר   הבאה  בקדנציה  נגיד  בוא  מוחלט  רוב  פה  יש  עכשיו  כי  נכון.  לא  זה   21אבל 

נקבל   אנחנו  אם  תתהפך  הזאת  העיר  דתי.  מסורתי  יותר  קצת  רוב  פה   22שיהיה 

יוד נכניס עמותות את זרם המרכזי לתנועת ברסלב לא   23ע מה.  החלטות שפתאום 

 24 אתם תהפכו את הכל. מה זה. מה זה. לזה התכוון.  

 25  אתה יודע מה יהיה.         :ד"ר צחי שריב

 26 יעקב, אתה יודע שאני אוהב אותך אבל אמרת מקודם שאנחנו מנהלים     מר אבי גרובר:

 27 ביום שחרב בית המקדש.         :ד"ר צחי שריב

 28  אני יודע מה שעשינו.   מר יעקב קורצקי: 
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 1אז גם בתמיכות גם אנחנו מנהלים. בוא גם בתמיכות אנחנו קצת יותר מנהלים.     ובר:מר אבי גר

 2 אמרת מקודם אנחנו מנהלים לא הם מנהלים לנו.  

 3   אנחנו מנהלים. אז מה אמרתי שצחי קפץ פה? מר יעקב קורצקי: 

 4  מיכאל אמר לי משהו בתחילת הישיבה למה אני מזכיר את ירון? אתם מתחילים  מר רמי בר לב: 

 5להזכיר את ירון. במעשים שלכם. די כבר לפני שלושים וחמש דקות אמרתי לכם  

 6 להצביע כבר.  

 7ראשית אנחנו צריכים להגיד לעצמנו שבעיקרון אם אנחנו הולכים עם החוק כמו   מר רוני בלקין: 

 8את    2021כי אנחנו לא אישרנו עד ספטמבר    2022שהוא. אז אנחנו גם פספסנו את  

 9   התבחינים האלה.  

 10 הם לא השתנו.  פרופ' נטע זיו:

 11   אנחנו תקועים עם הישנים.   מר רוני בלקין:

 12 החדשים. אבל לא.   לא. אישרנו את פרופ' נטע זיו:

 13אני כופר באמירה של מה שהיה כך יהיה. ולכן כן. יש גם פוליטיקה בעניין, זה נכון    מר רוני בלקין:

 14שיש בסוף ועדה מקצועית שאולי מכניסה את העסק הזה בתוך המטחנה ומייצרת  

עדיין   אבל  גמור  בסדר  וזה  הטבלה  כמו    מספר את  בדיוק  זה  משתנים.   15דברים 

 16על מתווה הכותל. יכולים כולם להשתגע. אבל מה לעשות שלא  שאנחנו מסתכלים  

 17כל היהדות היא אורתודוכסית ואנחנו צריכים גם לראות שדברים משתנים, ואי  

 18אפשר להגיד שמה שהיה נכון לפני עשרים שנה צריך להיות נכון גם היום. צריך  

 19וא  לזכור שעוד דבר קורה וזה שסכום התמיכות בסופו של דבר התקציב של זה ה

 20סגור ומוגבל. אמנם הוא מחולק לתת סעיפים ואם עכשיו רוצים לעשות שינויים  

 21בתוך הדבר הזה ואנחנו מחליטים מצד אחד שאנחנו משחררים כי צריך לשחרר כי  

היכולת   את  מאבדים  אנחנו  שני  מצד  אז  אחד  מצד  העמותות  את  חנקנו   22אנחנו 

אנחנ ופה  ידרשו.  והם  בהנחה  כך  אחר  התיקונים  את  לבעיה  לעשות  נכנסים   23ו 

ועדת   דרך  דבר  של  בסופו  עבר  לא  הזה  הדבר  וכל  היות  הזה  בעסק   24האחרונה 

 25התמיכות ולא היה בסוף את האובר ויו של הוועדה למשל הערות כמו שנטע עכשיו  

 26העלתה פה או הערות שיש לי זה לא עבר פה מסננת הזאת. המסננת הזאת בעצם  

 27לוועדה המקצועית שתעשה את  הייתה אמורה לבעוט את זה בחזרה כלפי מעלה  

 28התיקונים בהתאמה למה שהיא אומרת. והדבר הזה כרגע לא קרה למרות זאת אני  
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 1מנסה לחפש איזה שהוא פתרון פרקטי שיאפשר לעמותות לעבוד. אנחנו צריכים  

הגופים שפעלו   להרוג את  אי אפשר  זה.  מבינים את  כולנו   2להבין שאנחנו באמת 

 3י אמר, את העבודה במהלך השנה הזאת עשו.  ופועלים. הם כבר בעצם כמו שאב

 4ומגיעים ככה לקצה, על הקשקש, שהסעיף הבא שלנו בוועדה הפועל ניר רמת השרון  

.......  הוא יודע שיש בתמיכה בנפח כזה וכזה    5הוא בעצם מה. הוא מתייחס לזה 

הבאה. שהכל   על חשבון השנה  כבר מאתיים חמישים אלף שח  לנו   6ובוא שחררו 

 7ן המלצתי וראיתי גם המלצתי אני חושב שאנחנו צריכים לאשר את  ברור. אז לכ 

פי   על  הטבלאות  בשתי  שמופיעים  לגופים  התמיכה  את  שאומרת   8המתכונת 

הקטנות   הן  ההקטנות  אם  גם  ניתן.  אותם  והישנים  החדשים   9הקריטריונים 

הזה   הדבר  את  נותנים  אנחנו  אם  שבהם  סעיפים  שיש  להסתכל  צריך   10מזעריות. 

גומ לא  שנטע  אנחנו  כמו  התיקונים  את  לעשות  האפשרות  של  היתרות  את   11רים 

 12דיברה עליהם. ונאמר פה גם על ידי צחי וזה דבר, זה עולה כל הזמן, בוא לא נעשה  

 13מעצמנו צחוק. זאת אומרת מאורות השרון, בחור חביב אני מכיר אותו, אפילו עשה  

 14שאוף דה    אצלי מילואים באוגדה. בשורה התחתונה קיבלנו החלטה בשנה שעברה

 15 רקורד למרות שהוא לא חתם על הסכם  

 16 גם ...מה אתה לא תיתן לבית מלינוב מה הוא שונה?   מר יעקב קורצקי: 

 17על הסכם חכירה. הטיעון היה שהוא צריך את הכסף כדי לשלם על החכירה. אז    מר רוני בלקין:

 18 עכשיו אישרנו לו כדי שיוכל לשלם, אבל שיגיע להסכם חכירה.  

 19 זה גוף שנותן הכי הרבה ברמת השרון. דווקא אליו אתה נתפס? לא יאומן.   קורצקי: מר יעקב 

 20 עכשיו אנחנו מגיעים עוד פעם למצב שהגענו לסוף השנה ואנחנו משחררים את זה.   מר רוני בלקין:

 21 כמה פוליטיקה.   מר יעקב קורצקי: 

 22ותו למקום אחר כדי לנצל  כשאנחנו אומרים לעצמנו בכלל היינו מעדיפים להעביר א  מר רוני בלקין:

ויותר יעיל. את כל המבנה של שמונים וארבעה    23את כל האתר הזה למשהו אחר 

 24מטר ולהביא אותו לאיזה מקום שהוא יוכל לתת את אותו שירות אבל לנו יותר  

שנייה   שנה  כבר  אנחנו  קורה  העירייה. מה  של   25נכון מבחינת השימוש במשאבים 

 26 לא זזים.  לפחות ממשיכים להישאר באותו מצב ו

בתוך   מר יעקב קורצקי:  נמצא  לא  אתה  לדבר.  מבחוץ  קל  רוני.  מקום  אין  מקום.   27תביא 

 28המערכת להבין שאין מקומות. אין מקומות. אין לנו רוני. אובייקטיבית. מה אני  
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מקום   יש  מקומות?  יש  אותו.  תשאל  נכסים  מנהל  יושב  סיפורים.  לך  מספר   1לא 

 2 שאפשר להכניס.  

 3 מקלט.         :ד"ר צחי שריב

 4מקלט. אתה תשב בדברים שאתה רוצה לעשות במקלט. למה שזה יהיה   מר יעקב קורצקי: 

 5במקלט? זה אנשים עם נכויות להרים עגלות. למה שזה יהיה במקלט? כל דבר של  

 6הדתיים תכניסו אותם למקלט ותסגרו גם חזק שלא גם כן בטעות ינשמו. מה זה  

 7 הדבר הזה. מקלט.  

 8 וח אדם עובר.  נעשה את זה פה בקומה התחתונה. כ מר רוני בלקין:

 9 אתה מתעלם.         :ד"ר צחי שריב

 10 אתה מתעלם עם השנאה שלך לדת. אתה כבר לא מוצא את עצמך.   מר יעקב קורצקי: 

 11 מה הקשר לדת? תקשיב.         :ד"ר צחי שריב

מוזיאון שבאים   מר יעקב קורצקי:  עוד איזה  נעשה  בוא  ...הדתיים. בטעות.   12זה בטעות של 

 13פה. פעילות אדירה. אירועים שאתה. טוב שיש לכם שלושה  אליו שלושה אנשים  

 14שנים.    ארבעה חבר'ה שאתם באים מצטלמים שם. פה כל העיר מקבלת ציוד בחינם

יודעים   אתם  רע  רק  בטענות.  תבואו  זה  אחרי  קודם.  האלה  הדברים  את   15תעשו 

 16לגרום. רק רעל אתם יודעים לזרוק. תביאו דברים טובים. אנשים עושים פה דברים  

 17ובים שלושים שנה בהתנדבות. תביאו דברים טובים. אל תשללו את מי שעושה  ט

 18 טוב. תעשו אתם טוב.  

 19  שברתי את הכתף.         :ד"ר צחי שריב

 20 תרגיע.   מר דני לביא:

הנה עכשיו תקפוץ בתשי והשנייה   מר יעקב קורצקי:  להתנהל.  יותר  דני רק   21הבודהה שלך. 

 22 תעשה עם הראש ככה. תירגעו. 

 23   אני מחכה כבר לנשים שיהיה אצלך בסיעה שגם הן יוכלו   גב' בת שבע אלקובי: 

 24 יעקב. מישהו פה מסרב.    : גב' ענבל דדון

 25תגיבו. למה להכניס    הנה התחילו הרביעייה ואני צריך עזרה מהצד הזה. מר יעקב קורצקי: 

 26  איפה זה כתוב מקלט?   אותם למקלט? למה? 

 27   רוני עכשיו בזכות דיבור. אפשר?    מר אבי גרובר:

 28 ..במקלט. בוא מה. בוא    : גב' ענבל דדון
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 1  מה אתה רוצה? תכניס ..לקומה שלישית.        :ד"ר צחי שריב

 2 לא. איפה המוזיאון. בתוך המוזיאון.   מר רביד פלד:

 3  כן במוזיאון.   מר יעקב קורצקי: 

 4 בכניסה נעשה את זה.   מר רביד פלד:

 5 במוזיאון הפעיל.   מר יעקב קורצקי: 

 6  אבל במוזיאון יש מוזיאון.         :ד"ר צחי שריב

 7 בסדר. בחלק הקדמי אין שום. עשיתם בר שם.  מר רביד פלד:

ישמח  בבית קוב  מר יעקב קורצקי:  זה. הוא  נעשה את  יפה. קירות שם  להם מקום  נעשה   8י 

 9  תאמין לי בן שם ישמח לעשות את זה.  

 10 אבל רוני באמצע זכות דיבור.    מר אבי גרובר:

רוני בלקין:  11הייתה איזה אמירה שהוועדה המקצועית שהיא אמירה מעניינת. שהיא אמירה    מר 

פעילות   שעושות  שעמותות  ובעיקר...שאמרה  הטבע  להגנת  בחברה  גם   12שפגעה 

 13שהעירייה תומכת בהן, אני יעקב הייתי ..את עצמנו מהעניין הזה כי עוד פעם העולם  

 14לושי מזון לנזקקים  השתנה. אם עכשיו באופן מקצועי ושוויוני, הרווחה מחלקת ת

 15אז זה מייתר את הצורך לגלגל סלי מזון על ידי העמותות לאנשים שנזקקים. להיפך  

את   לאפשר  כדי  הרווחה  סל  את  מגדילים  או  לרווחה  נותנים  המשאבים  כל   16את 

 17הדבר הזה. כי זאת פעילות שהרווחה שלנו עושה בצורה מקצועית ומרוכזת על ידי  

 18 העובדים הסוציאליים.  

 19 הנה עוד דבר טוב שאתם רוצים להרוס.   קורצקי: מר יעקב 

 20 אז אני אומר לעצמנו רק רגע בואו רגע נסתכל   מר רוני בלקין:

 21 מי אמר שזה טוב?   גב' בת שבע אלקובי: 

 22 למה לא תעביר את הכל לאגודת הספורט?   עו"ד עידן למדן:

 23כל מי שמקבל שלושים שנה. איפה באתם, איפה הייתם? מה עשיתם טוב   מר יעקב קורצקי: 

 24  אתם? תעשו אתם עשר שנים טוב, אני יזוז הצידה.  

 25 למה הם עשו   מר רביד פלד:

 26 עשיתם, נתתם להם ספרים.   מר יעקב קורצקי: 

רוני בלקין: ישיבה שראשת אגף הרווחה    מר  היינו באיזה  יכול להזכיר לכם שהיינו בישיבה   27אני 

 28הגיעה באיחור ואז שאלתי אותה למה איחרת כי זה היה משהו נורא חשוב. היא  
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 1כי הייתה אצלי מישהי שקיבלה משהו אחד     אמרה לי אתה יודע מה הייתה הבעיה? 

 2היא אמרה אוקי זה  והיה רשום שהיא קיבלה מאחת העמותות סל מזון. עכשיו  

 3שקיבלתי זה בסדר. עכשיו אני באתי לכאן לקבל את התלושים. אמרו לה אם את  

 4מקבלת גם וגם, אז יש איזה שהיא משפחה שלא תקבל כי את הזכות שלך מיצית  

 5שם. אז עכשיו כשמסתכלים על הכל ביחד. כנראה שהאנשים שלנו אמורים לפחות  

 6  להכיר כל אחד את סך.  

 7 וני הסל לא קשור. ר מר רביד פלד:

 8רוני דרך אגב אמר חכם באדם, אין חדש תחת השמש. אתה יודע כמה זה   מר יעקב קורצקי: 

 9נכון. וואלה כמה זה נכון. אתה מנסה לחפש עולם אחר. והמצאות של טלאפלא.  

 10 אין חדש תחת השמש.  

 11כל מי שאכל  אנחנו נצביע כמו תוכי. הייתה רשימה של שנה שעברה. כל מי שהיה    מר רוני בלקין:

יצליחו לאכול   וכל האחרים לא  גרעינים  ינקר בצלחת   12מהצלחת הזאת כמו תוכי 

 13 מהצלחת כי אנחנו מצביעים אותו דבר. בסדר.  

 14אני לא קבעתי את הקריטריונים אדון בלקין. ישבו צוות המקצועי ועכשיו   מר יעקב קורצקי: 

 15אמרת מנקרים  אתם שוללים אותם כאילו הם כלום פה. אוכלים פה בוטנים. איך  

לפוליטיקה בדברים   די  הוא אמר   16בצלחת. הם החליטו הצוות המקצועי החליט. 

 17 האלה. הם החליטו. הם קבעו את הקריטריונים תבוא אליהם בטענות.  

 18תקשיב לי טוב. אם הצוות המקצועי הזה היה פועל על פי הקריטריונים שהיו ..שנה    מר רוני בלקין:

היית לא  חדשה  עמותה  אף  אז  הדברים  שעברה  אחד  הזאת.  לרשימה  נכנסת   19ה 

 20 שאנחנו עשינו זה שפתחנו את זה שעמותות אחרות יוכלו להיכנס.  

 21אז כשנוח לכם. אז עכשיו הנה אתה אומר. נוח לכם אז הצוות המקצועי   מר יעקב קורצקי: 

 22 זה לא אז הם עובדים אצלנו? 

 23תי  אמראני אגיד לך, מנוחה נכונה. אני מקבל אחלה שירות מחברה קדישא, אני גם    מר רוני בלקין:

 24לטעמי אנחנו    שבסך הכל הם מאוד פלורליסטים ונותנים שירות טוב גם לאנשים.  

 25מקבלים שירות מספיק גמיש אבל יש אנשים שחושבים אחרת ממני וגם אני מכבד  

 26ושב שחבר'ה קדישא עד היום  את זה. שהם רוצים שזה יהיה גמיש עוד יותר. אני ח

 27 די התגמשו אל מול הדרישות לא הכל. עכשיו יש כמה  

 28 הכל. תגיד לי אחד שלא. אני   מר יעקב קורצקי: 
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 1 רב רפורמי לא נוח להם. הכל בסדר.   מר רוני בלקין:

 2 איזה שטויות רוני. רוני   מר יעקב קורצקי: 

 3 תן לו לדבר.        :ד"ר צחי שריב

 4הוא מדבר אלי אני מגיב לו. אדוני. טוב אני אבקש ממך את רשות הדיבור.   קורצקי: מר יעקב 

 5  טוב סליחה.  

 6  ממני.     מר אבי גרובר:

 7 אה לא ממך. חשבתי ממנו.     מר אבי גרובר:

בלקין: רוני  אחת    מר  פעם  אותו.  לחנוק  לנו  אסור  יצליח.  באמת  הזה  שהדבר  רוצים  אנחנו   8אם 

 9יתר הקבוע שלא יהיה  התנו נלחץ שיקבלו כבר את הבהקשר של זה שאנחנו מבחינ

 10..אצל חבר'ה קדישא אלא יעבור לעמותה המפעילה כדי שבאמת ננתק את העניין  

 11הזה אחד. ושתיים, כן לתת להם לא אלפיים שקלים אלא תקציב יותר ראוי כדי  

שגם   אנחנו  אומרים שבסוף  אנחנו  כי אחר כך  בתוך הדבר הזה   12שיוכלו להתנהל 

 13נו מקרקעים אותם. לא נותנים לדבר הזה להתרומם ואני אומר עוד  מלמטה אנח 

 14פעם. אני בתפיסת העולם שלי מקבל שירות מצוין מחברה קדישא אני חושב שהם  

 15חבר'ה של רמת השרון מספיק גמישים אבל אני לא יכול לייצג את מי שחושב שהוא  

 16גם אישרנו את  רוצה ללכת עוד קצת הצידה ולהיות יותר אחר וזה זכותו. לא בכדי 

 17 הקבורה האזרחית מתוך רצון. 

 18לא. אבל הרב הרפורמי היה שם. היינו ביחד בהלוויה. הוא לא היה ודיבר   מר יעקב קורצקי: 

 19   והכל?

השרון     מר אבי גרובר: ברמת  האזרחית  הקבורה  לגבי  אחד  רוני,  במשפט.  להתייחס  רוצה   20אני 

 21תהיה קבורה אזרחית על מלא. לא בערך, לא ליד, לא חצי, לא זה לא ככה ולא ככה.  

בחלקה   גם  המסירה  פה  יהיה  זה.  את  להם  ואמרתי  השבוע  גם  איתם   22נפגשתי 

 23על הכל בוצעה  האורתודוכסית הנוספת עוד לא התבצעה המסירה. יש שם זה. לא  

מהר.   שיותר  כמה  יקרה  שזה  רוצים  ואנחנו  המסירה  את  נבצע  ואנחנו   24המסירה 

 25ואנחנו נדאג שזה יהיה חלקה אזרחית על מלא. לא בערך. באמת בצורה אמיתית,  

 26 כנה, ותהיה חלקה אזרחית.  

 27  יפה שעה אחת קודם.   עו"ד עידן למדן:



 14.11.21 –רמת השרון     34 ישיבה מן המניין מס' 

105 

 

 1ושמונה שנה רמת השרון הייתה בלי ועכשיו    מסכים איתך. יפה וזה יקרה ותשעים   מר אבי גרובר:

שאמרת   מה  כל  רוני  סבבה.  הזה.  את  עושים  יקרה.  וזה  זה  על  עובדים   2אנחנו 

עשרה   בארבע  עומדים  אנחנו  אחוז.  מיליארד  אחוז,  מאה  לא  אחוז.   3מיליארד 

 4בנובמבר עם סט עם המלצה של ועדת תמיכות ועוד פעם אפשר להעביר ואת כל  

הבדי כל  ואת  עוד  הערעורים  ייקח  שזה  לזה  נגרום  רק  אנחנו  הדברים.  וכל   5קות 

באמת   שכבר  גופים  יש  הכסף.  את  יקבלו  שהם  עד  שבועות  שלושה  עוד   6חודש, 

 7 צמאים לכסף. הישיבה הבאה היא בחמישי בדצמבר אז אם היום לא מחליטים. 

 8 איך חמישי בדצמבר. זה נר חנוכה.       גב' דברת וייזר:

 9 זה נר שמיני.   עו"ד עידן למדן:

 10  מי בנר שמיני עושה ישיבת מועצה. זה החג הכי משפחתי.      גב' דברת וייזר:

 11  עולות פה הערות לאורך כל הדרך. אז אני אומר.     מר אבי גרובר:

 12  הכי פוליטי שיש.  מר רביד פלד:

 13 איכות הסביבה דווקא יש לנו מלא כסף וגם אם. אני מציע אבל ככה.     מר אבי גרובר:

  14 

 15נדחה את זה בחודש. יהיה בסדר. אבל יש לי עוד הערה. אני חייבת להגיד. זה דווקא    פרופ' נטע זיו:

 16לערן. אחת הסיבות שאנחנו יושבים עכשיו בארבע עשרה בנובמבר, זה לא רק בגלל  

ארבעה   למה..לוקח  יודעת  לא  חשבון  לרואה  שלוועדה  אלא  הוועדה,   17שנדחתה 

האלה בבקשות  לטפל  לפחות  במרץ  חודשים.  אישרנו  באיחור.  היינו  ככה  גם   .18 

 19פרסמנו במאי הדרישות הגיעו עד יוני, ואנחנו קיבלנו את זה רק בסוף אוקטובר.  

 20  זה לא יתקבל על הדעת שאנחנו.  

 21   ממה שאני מבין.     מר אבי גרובר:

 22  מחכים ארבעה חודשים.  פרופ' נטע זיו:

 23 גזית שמטפל לנו בזה גידי אם אני. גידי אתה איתנו? אני מבין שרואה חשבון בועז     מר אבי גרובר:

   24 

 25 משהו לא עובד שם.  פרופ' נטע זיו:

 26ממנו שמענו גם הרבה מאוד עמותות שפנו אליהם פעם אחת ופעם שנייה. ופעם   מר ערן שורץ:

 27  שלישית.  

 28 עוד פעם ועוד פעם והם לא חוזרים. ולא מעבירים.     מר אבי גרובר:
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 1   ..צריך להתחנן. לא הגשת במועד. כמו שצריך.         :ד"ר צחי שריב

 2  שלום.  פרופ' נטע זיו:

 3    עוד פעם מי נפגע מזה בסוף? אבל מי נפגע מזה בסוף?   מר אבי גרובר:

 4 אז שיתחילו להעביר לנו סבבים.   פרופ' נטע זיו:

 5   תגידו. מה זה הדבר הזה?       :ד"ר צחי שריב

 6 עוד פעם אתה צודק.     מר אבי גרובר:

 7 לא הגשת במועד. אז אתה לא תקבל נקודה.   עו"ד עידן למדן:

 8לא לכולם מתקשרים שלא הגשתם נכון. לעמותות הספציפיות האלה שהתחברו          :ד"ר צחי שריב

 9..לרמת השרון, אליהם מתקשרים. גם רואה החשבון הזה, מתי הוא נבחר במכרז  

 10   ת זה?  וכמה שנים הוא פה? מתי מרעננים א

 11  למה הם ממשיכים לעבוד איתו כבר עשר שנים? פרופ' נטע זיו:

 12אותו אחד תמיד בודק. תמיד אותן תוצאות. תמיד אותן תשובות. הוא כבר רגיל          :ד"ר צחי שריב

 13   הם רגילים.  

 14 אנחנו לא מרוצים מהשירות שאנחנו מקבלים.   פרופ' נטע זיו:

 15הם רגילים, הכסף זורם. שום דבר חדש אסור שיקרה פה. אפשר מידי פעם          :ד"ר צחי שריב

 16   רואה חשבון חדש?

 17    זה הכל?   מר אבי גרובר:

 18 תוך שלושים יום.   פרופ' נטע זיו:

 19 הנה. גם מפטר את רואה החשבון.   מר יעקב קורצקי: 

 20 לא לפטר. זה ספק         :ד"ר צחי שריב

 21 חדש, לחדש.   מר יעקב קורצקי: 

 22 יש ועדת מכרזים מידי פעם.         :ד"ר צחי שריב

 23עלה השנה אחרי שנה שהוא עושה עבודה שנה אחרי שנה עלה שהוא עושה עבודה   עו"ד עידן למדן:

 24 לא מספיק טובה.  

 25 לכמה ההתקשרות הזאת? לכל החיים?        :ד"ר צחי שריב

 26 ולא מספיק רצינית עם הרבה מאוד סימני שאלה. זה עלה שנה אחרי שנה.   עו"ד עידן למדן:

 27 מי זה הוא?       גב' דברת וייזר:

 28 לא סתם שינוי את התבחינים ולפעמים צריך לרענן.   עו"ד עידן למדן:
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 1  רואה החשבון לא בסדר? מר יעקב קורצקי: 

 2 אפשר לרענן.   עידן למדן:עו"ד 

 3 לרענן.   מר יעקב קורצקי: 

 4הגזבר לא בסדר. תתרענן. יועץ משפטי, תתרענן. אבל מה הם לא עובדים   מר יעקב קורצקי: 

 5 אצלנו.  

 6 יעקב. ארבעה חודשים הוא לא נותן תשובה.   גב' בת שבע אלקובי: 

 7 נו. אז נתרענן.   מר יעקב קורצקי: 

להביא עו"ד עידן למדן: שידעת  ככה    כמו  להתרענן,  כדי  זה  סיירות  שפע  סיירות  נחשים,   8סיירות 

 9אפשר להתרענן גם פה. או קי. אפשר גם פה להתרענן כי כשאתה רואה שדברים לא  

 10 נעשים אתה מריץ אותם.  

 11 גם בזה נתרענן.   מר יעקב קורצקי: 

 12  יפה. אז גם זה עולה. די.   עו"ד עידן למדן:

 13   גידי אתה רוצה להתייחס?     מר אבי גרובר:

טביב: גידי  נכנסה    מר  שהגישה  עמותה  כל  זה  בגלל..כל  לגשת  יכלו  שלא  עמותות  שיש   14עמותות 

 15לקטגוריה בין אם זה בתבחינים הישנים ובין אם בחדשים. איך זה קורה. פשוט  

 16מהעובדה שבשתי הקטגוריות החדשות תמיכות איכות סביבה ותמיכות עמותות  

 17   ים, אף עמותה לא הגישה.  בריאות ואיכות חי

 18  מה פתאום.   פרופ' נטע זיו:

 19 זה לא נכון גידי.     מר אבי גרובר:

 20  איכות סביבה הגישו.   מר ערן שורץ:

 21   אז אם זה ככה לא מגיע להם.   מר רביד פלד:

 22 איכות חיים לא סביבה.   מר גידי טביב:

 23אחלה נמצאים פה. מה זה    לא הבנתי את האמירה הזאת. מה זאת אומרת אבל  מר מיכאל דורון:

 24 לא הגישו.  

 25 הוא התבלבל.   עו"ד עידן למדן:

 26  איכות חיים לא איכות הסביבה.  מר ערן שורץ:

 27 רגע. באיזה תחומים יש כאילו הערות על.     מר אבי גרובר:
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התמיכות   עו"ד עידן למדן: ועדת  המקצועית  ולוועדה  התמיכות  לוועדת  להחזיר  מבקשים   1כרגע 

 2 בדצמבר אחלה, החברה להגנת הטבע, ומנוחה נכונה.  

 3אני רוצה הסבר מדוע אין אף עמותה בתחום התרבות, שניגשה אם אנחנו פונים    מר מיכאל דורון:

 4שאלנו אם אולי  לעמותות אז מדוע לא פנינו לעמותה בתחום של תרבות. מדוע לא  

 5שאלנו, אבל אני רוצה לדעת אם זה נעשה, האם שאלנו את רון בשרון אם יש להם  

 6  כוונה להגיש מדוע הם לא מגישים?

 7   הגישו ופסלו אותם.         :ד"ר צחי שריב

 8  הגישו. הם פשוט לא הביאו את המסמכים.  פרופ' נטע זיו:

 9ים לבקש מהם. הם צריכים אגב, מנוחה  צחי אמר קודם מה פתאום אנחנו צריכ מר רמי בר לב: 

 10   נכונה יכולים לקבל מתרבות אם אין כסף בדף.  

 11רון בשרון. הגישו חוברת לא מלאה ולמרות שנעשה אליה פנייה לפחות אחת, הם לא    מר גידי טביב:

 12 הגיבו. לא טרחו לבוא ולהשלים. ולכן לא קיבלו.  

 13 אני קיבלתי מהם פניה ונאמר שלא הייתה אליהם פנייה להשלמת מסמך.   עו"ד עידן למדן:

  14 

 15 יש פנייה כתובה.  מר גידי טביב:

 16    המבקש?שהגיע לגורם   עו"ד עידן למדן:

 17 כן.   מר גידי טביב:

 18   תשלח את זה לעידן גם את הפנייה. גידי.   מר יעקב קורצקי: 

 19השאלה השנייה הייתה בקשר למה. למנוחה נכונה? מה הייתה השאלה למה אלפיים    מר גידי טביב:

 20 שקל? אין להם פעילות, אין להם הוצאות, אין להם. 

 21  זה לא רלוונטי.   עו"ד עידן למדן:

 22 זה לא מדויק.     רובר:מר אבי ג

 23  לא מדויק. אחד יש להם הרבה פעילות.   עו"ד עידן למדן:

 24 הם קיימו שתי הלוויות.     מר אבי גרובר:

 25 מה אתה רוצה שהם יעשו פיילוט?   מר יעקב קורצקי: 

 26   איפה הבעיה בהפעלת שיקול דעת שאתם.   מר ערן שורץ:
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 1שאנחנו מעודדים עמותות חדשות להגיש, ואנחנו אומרים צריך לעודד ולעשות    םמשו  זיו:פרופ' נטע  

 2פעולות ולהפעיל עליהם ..חדשים. אז להגיד עמותה....לא מקבלת כי היא לא עשתה  

 3  פעילות זה  

 4  גידי. תחת מה אתה יכול לשאוב כסף למנוחה נכונה. תחת איזה קטגוריה   מר רמי בר לב: 

אגיד     מר אבי גרובר: תגיד  אני  ואתה  אגיד  אני  אולי  לזה.  פתרון  לי  יש  רמי.  מציע.  אני   5לך מה 

 6   וואלה?

 7  אני כבר שעה אומר לכם שתסייגו את חמישה האלה.   מר רמי בר לב: 

 8קודם כל איכות סביבה אנחנו מאשרים פה עשרת אלפים ויש עוד כמה. אז אנחנו     מר אבי גרובר:

 9 איכות סביבה.  

 10   לא. לא.   עו"ד עידן למדן:

 11 להחזיר לוועדה.  פרופ' נטע זיו:

 12 צריך להחזיר.  מר מיכאל דורון:

 13  להחזיר לוועדה.   עו"ד עידן למדן:

ממה     מר אבי גרובר: אחוז  תשעים  עכשיו  נאשר  אנחנו  הדת  של  שבנושא  מציע  אני  אחד.   14זה 

את   מייצר  זה  העמותות.  לכל  הכסף  כל  את  כמעט  מעביר  זה  אישרה.   15שהוועדה 

כדי   והכל  נכונה  עמותה  של  הזה  הנושא  את  לבדוק  שיוכלו  כדי  הזאת   16הרזרבה 

ייתן לעמותות את היכולת כרגע שיהי זה גם   17ה להם  שיהיה לנו את השביל הזה. 

 18איזה שהיא הכנסה בעניין ועד החמישי, הישיבה הבאה היא בחמישי בדצמבר, אז  

כרגע   הרי  תרבות,  גם  סביבה,  איכות  עם  גם  לפה.  תחזרו  לדצמבר  החמישי   19עד 

 20מחלקים אפס. אז אם בתרבות אתם תמצאו שרון בשרון הגישה את כל מה שצריך  

 21ם בנושא הדת עם תשעים  והיא צריכה לחזור אז גם תוכלו להחזיר את התרבות וג

 22אחוז, אז ככה. אז אני אומר. יש את ועדת המשנה, היא תבדוק את כל העניינים.  

 23 כל השאר לפי בסדר.  

 24 הוועדה המקצועית ואז התמיכות.   עו"ד עידן למדן:

 25   גידי אתה שומע.  אני חושב שצריך לומר אמירה עקרונית.  מר מיכאל דורון:

 26אתם לא שומעים אותי. מצהירים על מחזור פעילות של ששת אלפים שקל ועלות    מר גידי טביב:

 27פעילות של אלף שקל. ואין הוצאות שכר. אז פה צריך לקבל החלטה על איזה שהוא  

 28  סכום פיקס. אין פה עניין של ועדה מקצועית. או קי אלפיים שקל כדי  
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 1 על מי אתה מדבר עכשיו?     מר אבי גרובר:

 2 מנוחה נכונה.   על מר ערן שורץ:

 3   זה לא רלוונטי.   עו"ד עידן למדן:

 4אז תהיה להם הזדמנות כבר    2022מנוחה נכונה. אוטוטו מגישים הרי את הבקשות ל  מר גידי טביב:

 5 בנובמבר.  

 6 לא רלוונטי. הפוליטיקה החליטה ככה תזרמו. מה אתם בכלל מבינים? מר יעקב קורצקי: 

  7 

 8 ד שלושה שבועות לקבל השלמה.  הם יכולים בדיוק עו   מר אבי גרובר:

 9   זה לא קשור לפוליטיקה, זה קשור לעודד עמותה שמתחילה.   עו"ד עידן למדן:

 10  תושבים מקומיים.   פרופ' נטע זיו:

 11  חבר'ה.     מר אבי גרובר:

 12 גידי אני שוב שואל מאיזה קטגוריה אפשר למשוך כסף לקבורה נכונה. מאיפה? מר רמי בר לב: 

  13 

 14 דת. אתה לא יכול מתרבות למשוך. לעמותה הנכונה.     גרובר:מר אבי 

מה   עו"ד עידן למדן: לראות  עמותה  מכל  פנוי  אחוז  עשרה  ישאיר  כרגע  אחוז  תשעים  יאשר   15הוא 

 16  יוחלט. לא יוחלט. יחזור עשרה אחוז לאותם וכן יוחלט. עשרה אחוזים.  

 17אני ממליץ מעמיד להצבעה. לאשר את  עוד פעם יש פה. נתנו לכם פירוט לפי הזה.     מר אבי גרובר:

תרבות   של  בתחומים  למעט  התמיכות  ועדת  להחלטת  בהתאם   18הקריטריונים 

כרגע   ולחלק  המלצות.  אלינו  ותחזיר  תבחן  תשב  הוועדה  שזה  הסביבה,   19ואיכות 

 20תשעים אחוז מהמלצות הוועדה בעניין של דת. תשב הוועדה ותבוא אלינו גם האם  

 21 לתת את כל  

 22  הקריטריונים הישנים.   מר יעקב קורצקי: 

 23 לפי המלצות ועדת התמיכות. מה שהמליצה ועדת התמיכות. בגדול היא המליצה.     מר אבי גרובר:

 24  זה הישנים יעקב.   עו"ד עידן למדן:

 25זה בערך. לדעתי יש איזה כמה יש איזה אני לא בטוח יש כמה מקומות שבהם     מר אבי גרובר:

 26ם הייתה אמורה לקבל אחד עשרה תשע  קבוצת השבים לפי הקריטריונים הישני

 27מאות שישים ואחד ולפי ועדת התמיכות הם מקבלים שתים עשרה שש מאות ואחד  

 28 עשרה למשל.  
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 1  לא קשור אבי. הקריטריונים הישנים.   מר יעקב קורצקי: 

 2 טיונינג לתבחינים הישנים.  ן אבל זה לא בדיוק. ועדת התמיכות ישבה ועשתה פיי    מר אבי גרובר:

 3  זה רק לא יפגע. שלא תהיה פגיעה.   מר יעקב קורצקי: 

 4אז אני אומר, ועדת התמיכות שזה הגוף המקצועי, ישב ובחר את הקריטריונים,     מר אבי גרובר:

 5  ונתן המלצה משלו. בחלק המקומות הם עשו כמה שינויים. 

 6 חבר'ה בואו נצביע.   מר רביד פלד:

בלקין: רוני  לפי    מר  שנייה  פעם  הישנים  הקריטריונים  לפי  אחת  פעם  בנתה  היא  צודק.   7הוא 

במרבית   החדשים,  לקריטריונים  הולך  אתה  שכאשר  החדשים.   8הקריטריונים 

 9   המקרים למרות שזה כסף קטן, זה ירידה בתמיכה. השאלה היא.  

 10 ..עליה.  פרופ' נטע זיו:

 11   בסדר.   מר רוני בלקין:

 12 יש כאלה שמרוויחים ויש כאלה.   פרופ' נטע זיו:

 13 זאת המלצת היועץ המשפטי.  עו"ד עידן למדן:

 14  כן. אבל צריכה לקחת.   מר יעקב קורצקי: 

 15אבל ועדת התמיכות ישבה, אני מניח, הרי לפי חוות הדעת של היועץ המשפטי,     מר אבי גרובר:

הישנים   הקריטריונים  זה  שתופס  שמה  אמר  אותם  הוא  בסיס  על  עדיין   16והם 

 17קריטריונים, המליצו המלצה ששונה ממה שאמר רואה החשבון החיצוני שזה מה  

 18 שמקבלים לפי התבחינים הישנים. הם עשו.  

 19   ומבחינתנו זה עובר? מר יעקב קורצקי: 

 20 ברור שזה עובר.     מר אבי גרובר:

 21  אז יאללה. להצביע.   מר יעקב קורצקי: 

 22אני אומר שזה לפי ההחלטה של ועדת התמיכות המקצועי. זה מה שהמספרים     מר אבי גרובר:

 23 שתופסים.  

 24  שכחת רק לציין את רון בשרון בסוף.   עו"ד עידן למדן:

 25 אמרתי תרבות.     מר אבי גרובר:

 26  הוא ציין.   מר ערן שורץ:

 27  רון בשרון אתם בסעיף תרבות. ואיכות סביבה. מי בעד?   מר אבי גרובר:

 28   רגע. אתה מצביע על הכל במכה?       :יבד"ר צחי שר
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 1  אתה רוצה לעבור כותרת, כותרת?   מר אבי גרובר:

 2אפשר לבקש הצבעות ...יעקב יש לו ניגוד עניינים עם חסדי תקווה. הוא יכול          :ד"ר צחי שריב

 3  להצביע עכשיו על הכל?

 4   כן.  מר יעקב קורצקי: 

 5  להצביע על הכל?איך הוא יכול  : גב' ענבל דדון

 6אני לא רשום בחסדי תקווה כבר המון שנים. אני לא מגיע גם לחלוקה ואני   מר יעקב קורצקי: 

 7מצביע לחסדי תקווה. אני לא יפה נפש. אני לא אהיה יפה נפש. אשתך מה עכשיו  

 8   אתה מכניס את זה. אני יצאתי. אני מצביע על הכל.  

 9 שם אימא שלך.  זה עמותה של אימא שלך. על : גב' ענבל דדון

 10אני מוציא את עצמי מחסדי תקווה. תהיה רגוע. תפריטו רק את זה. יש   מר יעקב קורצקי: 

 11פיל בחדר. תעשה רק אחד תוציא. ועל הכל. אתם לא בניגוד עניינים. עכשיו הבאתם  

 12עמותות של חברים שלכם, על מה אתם נלחמים? רק להביא את האג'נדה שלכם  

 13  שעות. אין לך טיפה בושה? עכשיו אתם נלחמים 

 14לנו אין   זה חברים שלי? חברה להגנת הטבע? איזה עמותות של חברים שלנו?        :ד"ר צחי שריב

 15  בושה?

 16אני לא מאמין. אין לכם בושה בגרוש אתם. אתם נלחמים עכשיו. אתם   מר יעקב קורצקי: 

 17 אומרים כן זה פוליטי. ואתם נלחמים.  

 18 יש לך ניגוד עניינים.         :ד"ר צחי שריב

 19  אני לא רשום שם המון שנים.  מר יעקב קורצקי: 

 20 מה זה משנה.   מר דני לביא:

 21 שחתמת בתחילת הקדנציה אתה לא יכול להשתתף בדיון.         :ד"ר צחי שריב

 22  אז אתה צודק.   מר יעקב קורצקי: 

 23 אתה חתום?   מר רביד פלד:

 24הנה ..ואני אצא בחסדי תקווה. בסדר אני מקבל את ההערה של צחי שריב   מר יעקב קורצקי: 

 25 אני אצא.  

 26  ם?למה מישהו מאיתנו לא חתם על הסדר ניגוד ענייני       :ד"ר צחי שריב

 27 כולנו חתומים. כולם חתומים.  מר יעקב קורצקי: 

 28  מישהו לא חתם על הסדר ניגוד עניינים.        :ד"ר צחי שריב
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 1 חתמנו. השאלה אם הסעיף הזה מופיע. שמיכה יחליט.   מר רביד פלד:

 2  הוא יודע מה מופיע.         :ד"ר צחי שריב

 3 אני שואל. זה מופיע או לא.   מר רביד פלד:

את   מר יעקב קורצקי:  למשוך  מנסה  הוא  מה  מבין  לא  אתה  למשוך.  מנסים  בעיה.  לי   4אין 

 5 הדיון. תעביר עכשיו את הכל ואני אצא בחסדי תקווה.  

 6 אבל אתה לא בחסדי תקווה.         :ד"ר צחי שריב

 7  אני ממש לא רשום שם כבר הרבה שנים.  מר יעקב קורצקי: 

 8 הוא יכול להיות או לא יכול להיות.   פלד:מר רביד 

בחסדי   עו"ד מיכה בלום: נמצא  לא  הוא  עניינים.  ניגוד  טופס  מילא  הוא  נמצא.  לא   9הוא 

 10 תקווה.  

 11 מה זאת אומרת מילא טופס.         :ד"ר צחי שריב

 12 אני לא רשום שם בכלל כבר הרבה שנים צחי.   מר יעקב קורצקי: 

 13 הוא מילא טופס ניגוד עניינים.  עו"ד מיכה בלום:

 14צחי. אני לא נמצא שם המון שנים. אני גם לא מגיע לחלוקה הרבה שנים.   מר יעקב קורצקי: 

 15 זה הכל.  

 16  אז למה העוזר שלך מתעסק איתם? גב' בת שבע אלקובי: 

 17  זכותו להתנדב. הוא לא יכול לבוא לחלוקה?העוזר שלי  מר יעקב קורצקי: 

 18 זה לא ניגוד עניינים שהעוזר שלך.  גב' בת שבע אלקובי: 

 19  מה זה קשור.   מר יעקב קורצקי: 

 20 מתנדב. הוא מקבל כסף העוזר שלו?   מר רביד פלד:

אצא.   מר יעקב קורצקי:  אני  רוצים  אתם  הזאת.  בהחלטה  אצא  אני  אוהבים.  אתם   21איך 

 22  רוצה?יאללה מה אתה 

 23  אבי בלי קשר. כבר עבר אחת עשרה.   עו"ד עידן למדן:

 24 לא התחלנו באחת עשרה. שנייה בואו נצביע על זה.     מר אבי גרובר:

 25  לא יודע איך אתה רוצה לעשות את זה. יש ככה ויש ככה.         :ד"ר צחי שריב

ע    מר אבי גרובר: מצביעים  אנחנו  שאמרתי.  כמו  פעם  עוד  מצביעים.  נוער,  אנחנו  תנועות   26ל 

 27 שירותים.  

 28  רגע. אני יוצא. תעשו על הכל. אני יוצא תעשו על הכל.   מר יעקב קורצקי: 
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 1עוד פעם, אנחנו מצביעים על הכל דת, תשעים אחוז מהסכומים המצוינים בטבלה.     מר אבי גרובר:

 2  ותרבות איכות סביבה לא מצביעים כרגע, זה יחזור אחרי הוועדה. מי בעד?

 3  וגם מנוחה נכונה חוזר לוועדה.  עידן למדן:עו"ד 

 4 הכל. הדת, אנחנו מצביעים תשעים אחוז יושבת הוועדה.    מר אבי גרובר:

 5  כדי לדון במנוחה נכונה.   עו"ד עידן למדן:

 6 הוועדה תשב. אני משאיר את זה.     מר אבי גרובר:

 7 הוועדה זה מיכה. והגזבר המקצועי ואז זה מיכאל.   עו"ד עידן למדן:

 8 יושב ראש הוועדה זה המנכ"ל, גזבר ואני. כולם   עו"ד מיכה בלום:

 9  נכון. כמו שאמרתי.   עו"ד עידן למדן:

 10   מי בעד?   מר אבי גרובר:

 11  עוד פעם. אני לא הבנתי את זה.   מר דני לביא:

 12  מצביעים על הכל.     מר אבי גרובר:

 13  מה עם.   מר דני לביא:

 14  תרבות, איכות סביבה.     מר אבי גרובר:

 15  לא. תבחינים ישנים וחדשים. מה התייחס לזה. עשית את הממוצע הזה?  מר דני לביא:

 16לא. יש את ועדת התמיכות המקצועית ישבה, ונתנה המלצה. בגדול זה מתבסס     מר אבי גרובר:

 17על הישנים. אבל זה המלצה. משפטית זה הכי חזק. הכי קשה לתקוף את המלצות  

 18 יכות המקצועי. ולכן אני ממליץ להצביע לפיה.  ועדת התמ

 19כדי למנוע מצב עכשיו שיתחילו עתירות או צווי מניעה, או עיכובים שימנעו משהו   עו"ד עידן למדן:

 20  כרגע. בסוף השנה.  

 21גידי לא נכון. אתם לא המלצתם על מה שנייה גידי פה מתכתב איתי. זה מה שאתם     מר אבי גרובר:

 22   ועדת התמיכות לא נתנה המלצה?     המלצתם לא?

 23  כן. ההמלצה   מר גידי טביב:

 24    וזה מופיע בצבע כחול פה. לא?   מר אבי גרובר:

 25מה שאתה רואה בכחול זה לפני תיקונים טכניים שהיו אחר כך והובאו גם לוועדה  מר גידי טביב:  

שמופיע   הטור  תחת  זה  מקצועית  ועדה  של  הסופיים  המספרים  עכשיו   26המשנה. 

 27כותרת תבחינים ישנים. אם תקרא את הכותרת של הכחול וסיכומים לפרוטוקול  ב

 28  ועדת תמיכות עליהם בוצעו תיקונים בהמשך. תיקונים של ניקוד של טכני.  
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 1    מה אתם המלצתם? מה ההמלצה שלכם?   מר אבי גרובר:

 2 כתוב הומלצו תבחינים ישנים.   מר גידי טביב:

 3 עמודה אחרונה.   עו"ד עידן למדן:

 4  ברור שהמליצו על הישנים. מה זה ברור.       גב' דברת וייזר:

 5   מה זה סכומים ופרוטוקולים וועדת תמיכות.     מר אבי גרובר:

 6 אולי גידי אומר לנו.   פרופ' נטע זיו:

 7  ישנים הוא אמר. ישנים.       גב' דברת וייזר:

 8    המלצה שלכם זה התבחינים הישנים?   מר אבי גרובר:

 9  כן.   גידי טביב:מר 

 10 אוקי. אז על זה אנחנו מצביעים.     מר אבי גרובר:

 11  .  2021עמודה אחרונה שכתוב עליה   עו"ד עידן למדן:

 12 לא. הוא אומר התבחינים הישנים.     מר אבי גרובר:

 13  לא. זה מה שגידי אמר.   עו"ד עידן למדן:

 14 לא נצא מפה אף פעם.     מר אבי גרובר:

 15ודה השמאלית זה מה שגידי אמר. כתוב בזאת סכומים בפרוטוקולים ועדת  על העמ עו"ד עידן למדן:

 16 .  2021תמיכות מקצועית עליהם בוצעו תיקונים בהמשך. 

 17 לא. הוא אמר לך. לא. אתה ממשיך להגיד מה הוא אמר.      גב' דברת וייזר:

 18 זה מה שגידי אמר.   עו"ד עידן למדן:

 19  הוא אומר לך לא.       גב' דברת וייזר:

 20  איפה הפרוטוקול של הוועדה?   מר אבי גרובר:

 21  שיגיד סכומים לכל עמותה.   עו"ד עידן למדן:

 22  איפה הפרוטוקול של הוועדה שלהם?   מר אבי גרובר:

 23 גידי לאיזה עמודה אתה מתייחס?   מר ערן שורץ:

 24    איפה הפרוטוקול? יש פרוטוקול. לא הוצאתם פרוטוקול?   מר אבי גרובר:

 25 הטור מתחיל בתשע עשרה אלף, מאה וארבע עשרה אלף, שמונה עשרה אלף ואילך.   טביב:מר גידי 

 26  נכון. זה הטור שיש בצבעים.      גב' דברת וייזר:

 27 בשניהם יש תשע עשרה וארבע עשרה. איפה הפרוטוקולים שלהם? יש פרוטוקול.     מר אבי גרובר:

 28 זה מה שהקראתי בעמודה השמאלית.   עו"ד עידן למדן:
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 1 תבחינים הישנים זה אותם מספרים.       ' דברת וייזר:גב

 2  לא. יש שם תיקונים.   עו"ד עידן למדן:

 3 גידי תעלה את זה.   מר רביד פלד:

 4 לדוגמא מאורות בשרון פחות ארבע מאות שקל.   עו"ד עידן למדן:

דורון: מיכאל  לפניך?  מר  נמצא  אקסל  אלינו.   גידי.  שהגשת  האקסל  על  מדבר  אני   5בעמודה  גידי. 

 6   גידי.   זה העמודה? 2021האחרונה סכומים 

 7העמודה השמאלית ביותר אלה המספרים הראשונים של הוועדה המקצועית לגבי    מר גידי טביב:

של   בקטגוריות  מאוחר  יותר  ימים  כמה  טכניים  תיקונים  נעשו  קטגוריות   8שלוש 

 9אתכם. מה    משפחות במצוקה, בעלי מוגבלויות, וחינוך. זה לא משהו שצריך לעניין

 10 שצריך לעניין אתכם זה מה הם ההמלצות הסופיות של הוועדה המקצועית.  

 11 מה המספרים. המספרים הם בעמודה השמאלית?   מר מיכאל דורון:

 12 העמודה השמאלית.   עו"ד עידן למדן:

 13   השמאלית ביותר? מר מיכאל דורון:

 14ה שהוא אומר. נו מה אתה  לא. הוא אומר שלא. הוא אומר שהשנייה. אבל זה מ   מר אבי גרובר:

 15 רוצה.  

 16 אבל הוא לא גמר.   מר מיכאל דורון:

 17  זה מה שהוא הסביר שעה עכשיו. העמודה השמאלית שכתוב עליה.   עו"ד עידן למדן:

 18 לא. הוא אומר שלא.     מר אבי גרובר:

 19   לא. זה לא מה שהוא אומר.   מר ערן שורץ:

 20  תיקונים בהמשך אתם רואים את זה? כתוב בעמודה השמאלית עליהם בוצעו מר גידי טביב:

 21   כן.   מר מיכאל דורון:

 22 לכן תתעלמו מהטור הזה.   מר גידי טביב:

 23   יפה. הטור של התבחינים הישנים.   מר ערן שורץ:

 24 אחרי התיקונים הטור הוא הרביעי משמאל.  מר גידי טביב:

 25 . יש את דף האקסל. מה חשוב. Eכלומר עמודה שקוראים לה עמודה   מר רוני בלקין:

 26 תבחינים ישנים.   מר מיכאל דורון:

 27  איזה עמודה? מר רוני בלקין:

 28 תבחינים ישנים.   מר מיכאל דורון:
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 1 אקסל למעלה יש עמודות. אותיות לטיניות. איזה עמודה?   מר רוני בלקין:

 2   הרביעית משמאל הוא אמר.         :ד"ר צחי שריב

 3 יש לו שם.  פרופ' נטע זיו:

 4  תבחינים ישנים.   עו"ד עידן למדן:

הוועדה?    מר אבי גרובר: של  מסודר  פרוטוקול  את     יש  במייל  להעביר  בבקשה  יכול  אתה   5גידי 

שלכם? הוועדה  של  המסודר  את     הפרוטוקול  לראות  שנוכל  למישהו  יודע   6לא 

 7הפרוטוקול של הוועדה שלכם. חבר'ה בואו שנייה להצביע להאריך את כי אנחנו  

 8 חייבים. מי בעד להאריך את הישיבה? תודה רבה.  

 9  רגע. מי נגד?       גב' דברת וייזר:

 10 מי נגד. עבר.     גרובר:מר אבי 

 11 יפה. עכשיו זה הצבעה מלאה.      גב' דברת וייזר:

 12 רשמת ערן מי בעד מי נגד.         :ד"ר צחי שריב

 13 תרשום מי בעד מי נגד.       גב' דברת וייזר:

 14 למה אנחנו מחכים?   מר מיכאל דורון:

 15גידי. יש כאן את הטור של סכומי הפרוטוקולים של ועדת תמיכה מקצועית. אתה   מר ערן שורץ:

 16לא מתייחס לזה אלא הולך לעמודה של התבחינים הישנים שעליהם בוצעו תיקונים  

 17 טכניים ולכן מה שרלוונטי.  

 E  ? 18האם מדובר בעמודה  מר רוני בלקין:

 19  אין פה. הנה זה כאן הוא אומר את זה נו.   מר ערן שורץ:

 20 איפה הסכום? איפה אני רואה פה את הסכום?     מר אבי גרובר:

 21 . תבחינים ישנים. Eאו. תודה רבה עמודה  מר רוני בלקין:

 22 אה. בבקשה עידן.       גב' דברת וייזר:

 23 בסדר זה ברור.   מר ערן שורץ:

 24 ב.  בחמש שורות הראשונות יש בצהו מר רוני בלקין:

 25 שלוש פעמים הוא אמר אחרת. גברת דוברת.   עו"ד עידן למדן:

 26   לא. הוא הקריא את המספרים.      גב' דברת וייזר:

 E  . 27עמודה  פרופ' נטע זיו:

 28 זו העמודה הזאת.   מר ערן שורץ:
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 1   מי בעד זה מי בעד זה?     גב' דברת וייזר:

את     מר אבי גרובר: שלכם.  ההמלצה  את  לי  תראה  חינוך  של  בתחום  כלום.  פה  רואה  לא   2אני 

 3   הפרוטוקול. שירותם לבעלי מוגבלויות. איפה?  

 4  בסדר אנחנו מצייתים ליועץ המשפטי.   פרופ' נטע זיו:

 5אני רוצה לראות פרוטוקול של ועדת התמיכות למשל בנושא של בעלי מוגבלויות.     מר אבי גרובר:

 6 אני רוצה לראות את הפרוטוקול. איפה הפרוטוקול שהם הוציאו?  

 7 זה היה צריך להיות מוגש למועצה מזמן.  מר מיכאל דורון:

 8הולך  חבר'ה איזי שפירא בכלל לא משרת את תושבי העיר. בספיבק. מי ש גב' בת שבע אלקובי: 

 9  אליהם משלם להם. זה לא בהתנדבות הם עושים את זה.  

 10  זה מה שהוועדה הזאת אמרה שזה.     מר אבי גרובר:

 11 את בוועדה. צחי בוועדה.   מר רביד פלד:

 12  לא. אנחנו לא החלטנו על סכומים מה פתאום?   גב' בת שבע אלקובי: 

 13 מי מחליט על סכומים?   מר רביד פלד:

 14  מה פתאום. ועדה מקצועית.  לא.  גב' בת שבע אלקובי: 

יצא מכתב? הוועדה הזאת מקבלת     מר אבי גרובר: הוועדה. לא   15אין לכם פרוטוקול מסודר של 

 16 ככה, ועדה הזאת. אין פרוטוקול מסודר?  

 17 לא. ספיבק נותנים אבחון. לא פה אבל הם עושים במחיר מופחת מה שנקרא.       גב' דברת וייזר:

 18  ין משלמים להם. זה לא  אבל עדי  גב' בת שבע אלקובי: 

 19 במה הם עושים אבחון?   מר רביד פלד:

הם       גב' דברת וייזר: קשות.  קשב  הפרעות  עם  מיוחדים.  צרכים  עם  לילדים  אבחון  עושים   20הם 

 21 עושים להם אבחונים מסובסדים. 

 22 אז למה זה יורד דרך הרווחה אם כך? זה היה צריך לרדת משהו של חינוך.   גב' בת שבע אלקובי: 

 23זה לא היה  לא מה פתאום? כל האבחונים זה כמו זה רווחה. דרך אגב, הלוואי ו     גב' דברת וייזר:

 24  בחינוך. עמותה בקשב. כמו שהיחידה מסכנה הורידה אותה מעשר לשמונה.  

 25  בית איזי שפירא מה זה? מר רביד פלד:

 26 זה ברעננה.   גב' בת שבע אלקובי: 

 27  איזי שפירא זה ברעננה.       גב' דברת וייזר:

 28 שתף מסך תעשה מה שאתה רוצה. תראה לי בבקשה פרוטוקול.     מר אבי גרובר:
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 1אמנם הם מקבלים אצלם טיפולים אבל ממש מחיר מופחת תושבי רמת השרון.       ' דברת וייזר:גב

 2 למיטב ידיעתי.  

 3  כן. נכון. משלמים להם. שום דבר.  גב' בת שבע אלקובי: 

 4  שלושים אלף מקבלים פה.   מר רביד פלד:

 5  דע.  לא יודע. ישבה ועדה והחליטה שמגיע להם כסף לפי אני לא יו    מר אבי גרובר:

 6  אני שואל את הוועדה. מי שיושב בוועדה. אף אחד לא יודע לענות לי.   מר רביד פלד:

 7 בסדר. יש ועדת משנה     מר אבי גרובר:

 8כל ילד שמגיע לשם בסבסוד. הטיפולים כאילו בגן. בית איזי שפירא לוקחים את   :?

 9  המקרים הקשים ביותר בדרך כלל אבחנות כפולות. אוטיזים. 

 10 כמה תושבים.  מר רביד פלד:

 11 זה בודדים.   גב' בת שבע אלקובי: 

 12  יש. מגיעים מכל אזור השרון.  :?

 13 איפה הפרוטוקול.     מר אבי גרובר:

 14   אותי מעניין רמת השרון.   אלקובי: גב' בת שבע 

 15בארבע עשרה לעשירי שלחתי לצחי חבר ועדת המשנה שני אקסלים שבהם רואה    מר גידי טביב:

 16  החשבון ביצע תיקון טעויות. נא להתייחס אליהם.  

יוצא מכם ועדת     מר אבי גרובר:  17אני לא מבין. לכם אין פרוטוקול מסודר? אין לכם פרוטוקול, 

 18   יוצא מכם פרוטוקול מסודר? זאת ההמלצה שלנו.    המקצועית. לא

 19  הפרוטוקולים שלנו...פרוטוקול ועדה מקצועית. הסברים.   מר גידי טביב:

 20   איפה המספר?     מר אבי גרובר:

 21  משפחות במצוקה. עם האקסלים.   מר גידי טביב:

 22    מה ההמלצה שלכם?   מר אבי גרובר:

 23באקסלים של משפחות במצוקה ומוגבלויות היה תיקונים קטנטנים. באקסלים של    מר גידי טביב:

עדכון.   קיבלה  המשנה  וועדת  המספרים  רק  משתנה.  לא  הפרוטוקול  אז   24בועז. 

 25 הפרוטוקול ודאי שיש.  

 26  ברור. אתם שלחתם לנו את זה במייל.       גב' דברת וייזר:

 27צת השבים מקבל לפי המלצה שלכם סכום  פעמונים פה מקבל סליחה. רגע. קבו   מר אבי גרובר:

 28קבוצת השבים שתים עשרה שש מאות ואחד עשרה. זה    2021התמיכה שוב לשנת  
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 1מה שמופיע בטור הכי שמאלי ולא בטור של תבחינים ישנים. בטור של תבחינים  

 2   ישנים כתוב אחד עשרה אלף. 

 3מאות אלא אחד עשרה תשע  על זה תוקן טעות טכנית שתוקן זה לא שתים עשרה שש    מר גידי טביב:

 4  מאות.  

מאות.     מר אבי גרובר: שש  עשרה  שתים  שאומר  טור  פה  יש  הזאת?  ההמלצה  את  לי  יש   5איפה 

   6 

 7 שתים עשרה שש מאות זה לפי החדשים.   פרופ' נטע זיו:

 8  אני לא מבינה.       גב' דברת וייזר:

 9 מה שהוא כותב. זה הסכום המומלץ.     מר אבי גרובר:

 10למה אנחנו צריכים לבדוק את המספרים. הרי אפשר להחליט שמצביעים לפי שם       גב' דברת וייזר:

 11  והם יבדקו את עצמם אחר כך. למה עכשיו אנחנו נשארים. 

 12 אני ממליץ באוויר?     מר אבי גרובר:

 13   ?נצביע לפי החלטות הדרג כן או לא     גב' דברת וייזר:

 14מראה לך פה הדרג שהוא המליץ שתים עשרה שש מאות ואחד עשרה. ואחרי זה     מר אבי גרובר:

 15 יש איזה שהוא בדקנו משהו וזה נהיה  

 16הוא סימן בצהוב את הטור שהוא המליץ עליו. תבדקו את הפרוטוקול הוא שלח       גב' דברת וייזר:

 17  לנו את זה במייל.  

 18 עובדה שהוא מביא לך מייל שבו כתוב שתים עשרה שש מאות ואחד עשרה.     מר אבי גרובר:

 19 בדרך כלל ליאורה שלחה להם את ההמלצות.   גב' בת שבע אלקובי: 

 20  אבי, תן לוועדת המשנה לשבת על זה. לעשות סדר.         :ד"ר צחי שריב

 21  ומתי נחזור לפה לאשר את זה?   מר אבי גרובר:

 22 לא. אי אפשר לעשות את זה      גב' דברת וייזר:

 23 ישיבה מיוחדת.         :ד"ר צחי שריב

 24 לא. אי אפשר לחכות עם זה.      גב' דברת וייזר:

 25 שיבואו כמה אנשים ויצביעו.         :ד"ר צחי שריב

 26 לא. הם בטירוף העמותות על זה שהם לא. בעיקר העמותות של הרווחה.       גב' דברת וייזר:

 27 אם אנחנו לא מחליטים. אלפי אנשים.   תמיכה מר יעקב קורצקי: 
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 1אני לא מבינה למה אנחנו צריכים להיכנס למספרים. בואו נחליט האם מצביעים       גב' דברת וייזר:

 2 לפי  

 3 לא. הכבוד שלו נפגע. חושב על הכבוד שלו. יש פה עניין של כבוד.   מר יעקב קורצקי: 

 4  את מאשרת את הפרטים עם המספרים.   עו"ד עידן למדן:

 5אני אגיד לכם מה אני ממליץ. אנחנו לכל האורך מאשרים עכשיו תשעים אחוז     מר אבי גרובר:

 6מתוך התמיכות זה ישאיר זה בדיוק כדי לבוא ולבדוק אחרי זה את כל הפערים  

 7האלה, של אלף אלפיים שח שיש פה. אנחנו נאשר עכשיו תשעים אחוז מהכל. מכל  

 8  לה הזאת של תבחינים ישנים. ואתם תחזרו אלינו עד החמישי בדצמבר  הטב

 9  בסדר גמור.   מר רמי בר לב: 

 10   עם הזה. בסדר?    מר אבי גרובר:

 11  יאללה אבי בוא נצביע. זה כבר קיבלנו את ההחלטה. מי בעד? מר רביד פלד:

 12לפי הטור של התבחינים    הצבענו   רגע. צחי. בסדר. פה אחד? מי את רושמת מי פה?   מר אבי גרובר:

 13הישנים תשעים אחוז ממה שמופיע בתבחינים הישנים. תשב הוועדה המקצועית  

 14שזה הישיבה הבאה תאשר לנו לגבי היתרה של    5.12- הותשב ועדת המשנה, ועד  

 15 אותם עשרה אחוזים.  

 16 

 17   החלטה:

 18ממה שמופיע    90%  –אישור המלצת מתן התמיכות על פי "התבחינים הישנים" בטבלה המצורפת  

 19 בטבלה.  

 20הנותרים ובחינה    10%יש לכנס את הוועדה המקצועית ולאחריה וועדת המשנה לתמיכות לאישור  

ה לפני  זאת  כל  הסביבה.  ואיכות  תרבות  הסעיפים:  של   21ויובא    5.12- מחודשת 

 22 אה. לאישור בישיבת המועצה הב 

 23רוני בלקין, עידן למדן, מיכאל דורון, אבי גרובר, דוברת וייזר, באצ'י אלקובי,  )פה אחד(:    9  –בעד  

 24 דני לביא, רביד פלד, רמי בר לב.

 25   יעקב קורצקי לא השתתף בהצבעה. 

 26 

 27  אבי תדחה אותה ביום או בשבוע. זה נר שמיני.   עו"ד עידן למדן:

 28 אם נראה שצריך זמן אז נדע לדחות אותה בשבוע.     מר אבי גרובר:
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 1 לא. בגלל הנר השמיני. זה נר שמיני של חנוכה.   עו"ד עידן למדן:

 2  אי אפשר. זה נר שמיני של חנוכה.       גב' דברת וייזר:

 3  ת זה. אתם רוצים לדחות את הישיבה בשבוע?אם אתם רוצים אני אדחה א   מר אבי גרובר:

 4  ברור.       גב' דברת וייזר:

 5 לא להקדים. אבי להקדים. עוד עשרה ימים עושים ישיבה. עוד שבוע. ראשון הבא.   מר רביד פלד:

 6  כן.   רגע. שינוי מורשי חתימה. אבי הם צריכים את זה. מה עם כדורגל? :?

 7  אני רוצה.     מר אבי גרובר:

 8  אבי. כולם רוצים להתקדם. רק אתה עוצר אותנו.   רביד פלד:מר 

 9 עשינו על התמיכות. שינוי מורשי חתימות. כדורגל. אישור מתן מקדמה.     מר אבי גרובר:

 10  לפי הסדר.  עוד לא הצבעת על אישור מורשי חתימה. נעבור נושא, נושא.   עו"ד עידן למדן:

 11  לפי הסדר עושים עידן.   מר רביד פלד:

 12 

 13ש"ח על חשבון תמיכה   250,000אישור מתן מקדמה לקבוצת הפועל ניר רמת השרון בסך    .11

 14 . 2022לשנת 

 15 

 16 

 17אישור מתן מקדמה לקבוצת הפועל ניר רמת השרון בסך מאתיים חמישים אלף     מר אבי גרובר:

 18. עוד פעם. הורדנו להם שם איזה שהוא סכום. 2022שקל על חשבון תמיכה לשנת  

 19מקדמה. תכלס לא נותנים להם עוד כסף. פשוט חלק מהכסף שהם  הם מבקשים  

 20   יקבלו שנה הבאה הם מבקשים  לקבל אותו עכשיו

 21 הם אמורים לקבל תשעים אחוז מתוך מה שכאן הוקצה.   מר רוני בלקין:

 22   כן. לא כבר הצבענו על זה? גב' בת שבע אלקובי: 

 23 כבר הכל יצא.     מר אבי גרובר:

 24  זה לא עסק שלנו. זה עסק שלהם.   עו"ד עידן למדן:

 25בסדר אבל הם מבקשים. אתם רוצים בעד לא רוצים לא. אבל יעקב אתה יכול     מר אבי גרובר:

 26 לחזור.  

 27   אם אני יושב פה זה בסדר?  מר יעקב קורצקי: 

 28 זה בסדר.     מר אבי גרובר:

 29 שם אתה לא יכול לצעוק כמו שצעקת היום כל היום.   עו"ד עידן למדן:
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 1  בואו נקדם את זה. בואו נצביע.   אל דורון:מר מיכ

 2מי בעד? לתת מקדמה לקבוצת הכדורגל של מאתיים חמישים אלף שח על חשבון     מר אבי גרובר:

 3 התמיכה בשנה הבאה. זה מאוד יעזור להם. 

 4  ניתן את זה  לסייעות.         :ד"ר צחי שריב

 5זה לא קשור. זה תזרימי לגמרי. השנה הם קיבלו שלוש מאות ומשהו מקדמה. הם     מר אבי גרובר:

 6נו כאילו יורד לנו מהתקציב אנחנו צריכים כסף.  אומרים המקדמה הזאת שקיבל

 7ולאט, לאט אני מוריד להם את המקדמה הזאת. מי בעד? שבע. מי נגד? אחד. מי  

 8 לא משתתף? נמנע. ארבע נמנעים.  

 9 

 10 

 11 

 12 החלטה:  

 13לקבוצת הכדורגל    2022מתן מקדמה על סך מאתיים חמישים אלף ש"ח ע"ח תמיכה לשנת  אושר  

 14 . הפועל ניר רמת השרון

 15 אבי גרובר, מיכאל דורון, רביד פלד, יעקב קורצקי, דוברת וייזר, רמי בר לב, עידן למדן.  :7 –בעד 

 16 צחי שריב.  :1 –נגד 

 17 נטע זיו, רוני בלקין, דני לביא, באצ'י אלקובי.   :4 –נמנע 

  18 

 19יש פה מוסד מתנדב לציבור אישור פרוטוקול ועדת הנחות. הנחה למוסד מתנדב     מר אבי גרובר:

 20 הוועדה פה.  שההמלצה היא  

 21   . זה לא אותם בעלים. זה משהו אחר מבגד קפה. לחלוטין.בקול גב' בת שבע אלקובי: 

 22   אולי תסבירי לכולם. מר ערן שורץ:

 23עילה את בגד קפה ועמותה חדשה  אבל זה עמותה כמו בבית קפה כמו אישית שהפ  עו"ד עידן למדן:

 24ועוד פעם אנחנו דנו הרבה אפרופו עמותה חדשה שנכנסת ודברים איך אפשר לעזור  

 25 ואיך אפשר לקדם. לבסוף החלטנו לתת להם את ההנחה לעמותה הזאת.  

 26  אין להם שום קשר לבגד קפה.  גב' בת שבע אלקובי: 

 27  אנחנו מדברים על עמותת זרם למשפחות?    מר אבי גרובר:

 28  כן. מתפעלים את החנות קולר בשבטי ישראל. אני חייבת להגיד   גב' בת שבע אלקובי: 
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 1 אתה חתום על זה רוני.     מר אבי גרובר:

 2 לצערי הם השתמשו יפה מאוד בשם של הרווחה.   גב' בת שבע אלקובי: 

 3  אותו מקום שהיה בגד קפה פועלת עכשיו החנות הזאת. זה הכל.   מר רוני בלקין:

 4 שאלות משהו.     מר אבי גרובר:

 5לא. אני רציתי להגיד שמהתחלה, מהיום הראשון הם השתמשו בשם של  גב' בת שבע אלקובי: 

 6הרווחה. אנחנו בכלל לא הכרנו אותם, לא ידענו. אנחנו בטח שלא מעבירים רשימות  

 7ו שאת הרווחים הם מעבירים למשפחות חד הוריות, מאיתנו  של אנשים. כי הם טענ 

 8 בטח הם לא קיבלו שום רשימות. פעם ראשונה שנוצר איתם קשר. 

 9למה הנציגה שלכם בוועדה לא אומרת כלום. מהרווחה למה הנציגה לא אומרת   עו"ד עידן למדן:

 10 שום דבר. 

 11אין לי מושג. פעם ראשונה שיצרו איתנו קשר זה ממש בפסח האחרון. רצו   גב' בת שבע אלקובי: 

 12 להעביר תלושי מזון וזהו. זה הייתה הפעם הראשונה והאחרונה ששמענו מהם.  

 13 זה לא בגדים לרווחה.         :ד"ר צחי שריב

 14 הם רק התחילו לעבוד.   עו"ד עידן למדן:

 15 בגדים שנמכרים במחיר.         :ד"ר צחי שריב

 16 החנות הזאת כל אחת יכולה להיכנס ולקנות.   גב' בת שבע אלקובי: 

 17מעסיק נשים. זה היה חלק משיתוף פעולה של ויצו בזמנו. לא יודע אם זה ממשיך   עו"ד עידן למדן:

 18 או לא ממשיך.  

 19  זה עמותה חדשה.   גב' בת שבע אלקובי: 

 20 אל תבלבל עם מה שהיה.   מר דני לביא:

 21 אין קשר למה שהיה.         :צחי שריב ד"ר

 22אני לא מבלבל עם מה שהיה. אני זה שעיכב את המהלך בתוך הוועדה שלנו. ויושבת   עו"ד עידן למדן:

 23שם נציגת רווחה ולא אמרה לנו כלום. יושב שם רוני, יושב אני, יושב יעקב ואף  

 24זה עמותה    אחד לא אמר ואני זה שאמרתי תעשו את הבירורים על הוועדה הזאת כי

 25 חדשה. אז למה לא אמרת שם בוועדה כלום?  

 26 אני לא הייתי בוועדה.   גב' בת שבע אלקובי: 

 27 לא. לא את הנציג של הרווחה.  עו"ד עידן למדן:

 28 אין לי מושג.   גב' בת שבע אלקובי: 
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 1 מי זה.         :ד"ר צחי שריב

 2  אז לא להצביע.   עו"ד עידן למדן:

 3 לא חייב לאשר את זה. לא מבין.   מר רביד פלד:

 4 תביאו את המידע אלינו.   עו"ד עידן למדן:

 5  מי יושב שם? גב' בת שבע אלקובי: 

 6 רונית.   :?

העמותה   עו"ד עידן למדן: את  שתבדקו  שביקשתי  השנה  חצי  את  ניצלתם  לא  שאתם  מאוד   7חבל 

 8  הזאת ולא רציתי לתת לה את האישור. מהרווחה.  

 9 חבר'ה אנחנו כבר באחת עשרה וחצי. ואני מציע.     מר אבי גרובר:

 10י  אצ'אומרים לי לא מוכר לרווחה ויושבת נציגת הרווחה אני לא. אין לי תלונות לב עו"ד עידן למדן:

 11פה. אני לא בא אלייך עם תלונות. אני אומר יושב כאילו היא רוצה שואלת איך  

 12 אישרנו ואני מסביר איך הדבר הזה אושר ויושבת נציגת רווחה שלא אמרה כלום. 

 13 לא מכבד אותו שעושים את זה ככה. כאילו על הדרך.     מר אבי גרובר:

 14  תעשה מה שאתה רוצה. כל העיר מחכה לזה.   מר יעקב קורצקי: 

 15בסדר. אז נעשה את זה אוטוטו. יעשה את זה כמו שצריך בצורה מכובדת ונוכל.     מר אבי גרובר:

מורשי   שינוי  אותם.  לקבל  ככה  רוצה  לא  ואני  חשובים  פה  הנושאים  בוא.   16אני 

 17  חתימה רק.  

 18  .  10תעשו את הגנים  מר רביד פלד:

 19 לא. לא ככה.     מר אבי גרובר:

 20  עכשיו.    10את הגנים  לא. אל תעשה  עו"ד עידן למדן:

 21 למה. זה רק מגיע לוועדה.   מר רביד פלד:

 22  הוא יעשה את זה עוד שבועיים.  עו"ד עידן למדן:

 23 

 24 שינוי מורשי חתימה במוס"ח.  .17

 25 

 26 

 27 אנחנו נעביר את זה יש פה את מורשי החתימה. טכני לגמרי.     מר אבי גרובר:

 28  בעד. יאללה.   מר יעקב קורצקי: 
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 1  יש למישהו זה. אתם רואים את הרשימה. מי בעד? פה אחד נטע את בעד.     מר אבי גרובר:

 2 

 3 

 4   אושרה רשימת מורשי החתימה שהועברה לחברי המועצה. החלטה:

 5לביא, באצ'י אלקובי, רביד פלד, יעקב קורצקי, אבי גרובר,  צחי שריב, דני  )פה אחד(:    10  –בעד  

 6   מיכאל דורון, עידן למדן, נטע זיו, רוני בלקין.

 7 

 8 זה בדיוק שנייה. זה מעבירים לרימון. סמכות.   10עידן הגנים   מר רביד פלד:

 9  זה לא בדיוק שנייה.   עו"ד עידן למדן:

 10 לא. נעשה על זה דיון כמו שצריך.    מר אבי גרובר:

 11  ויש לך את זה עוד שבועיים וזה דיון.   עו"ד עידן למדן:

 12  רשמת מי פה ענבר?   מר אבי גרובר:

 13  עד עכשיו אתה היית גם לי מותר. ואני כבר באחת עשרה עשרים ושש.   עו"ד עידן למדן:

 14 תודה רבה לילה טוב.     מר אבי גרובר:

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

  22 
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 1 סיום הישיבה 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

  13 
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 1 

 2 קובץ החלטות 

 3 

 4 

 5סעיף ראשון בסדר   – .הצעת החלטה למינוי יו"ר חדש לוועדת המשנה לתמיכות והקצאות  1

 6 )ב( לתוספת השנייה לפקודת העירייה.   9היום בהתאם לסעיף 

 7 

 8 

 9 

 10 החלטה:  

 11 הוחלט לפצל את ועדת משנה לתמיכות והקצאות לשתי ועדות עם אותו הרכב חברים: 

 12 . ועדת הקצאות. 2. ועדת תמיכות 1

 13אבי גרובר, צחי שריב, נטע זיו, באצ'י אלקובי, יעקב קורצקי, רוני בלקין, דני    :(פה אחד)  13  -בעד  

 14 , מיכאל דורון. לביא, ענבל דדון, רביד פלד, דוברת וייזר, רמי בר לב, עידן למדן

 15 

 16 

 17 . מינוי יושב ראש לוועדת המשנה לתמיכות מר מיכאל דורוןהחלטה: 

 18מיכאל דורון )יו"ר(, צחי שריב, דוברת וייזר, יעקב קורצקי, נטע זיו, באצ'י אלקובי,    הרכב הועדה:

 19 רוני בלקין. 

 20אבי גרובר, צחי שריב, נטע זיו, באצ'י אלקובי, יעקב קורצקי, רוני בלקין, דני    :(פה אחד)  13  -בעד  

 21 ן. לביא, ענבל דדון, רביד פלד, דוברת וייזר, רמי בר לב, עידן למדן, מיכאל דורו 

 22 

 23 

 24 החלטה:  

 25צחי שריב )יו"ר(, דוברת וייזר, יעקב קורצקי, מיכאל דורון, נטע זיו,    הרכב ועדת המשנה להקצאות:

 26 באצ'י אלקובי, רוני בלקין.  

 27אבי גרובר, צחי שריב, נטע זיו, באצ'י אלקובי, יעקב קורצקי, רוני בלקין, דני    :(פה אחד)  13  -בעד  

 28 לביא, ענבל דדון, רביד פלד, דוברת וייזר, רמי בר לב, עידן למדן, מיכאל דורון. 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

 37 

 38 
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 1 

 2 

 3 .13.9.21מתאריך  32. אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 2

 4 

 5 

 6   לא התקבלו הערות. הפרוטוקול מאושר.  החלטה:

 7 

 8 

 9 

 10 שיפור תנאי שכר סייעות חנ"מ וגנ"י.  -31.10.21. הצעה לסדר יעקב קורצקי 7

 11 

 12 

לשיפור תנאי השכר של  החלטה:    13חברי המועצה מתבקשים להביע את תמיכתם במתווה המוצע 

הולם   פתרון  לרבות  המקצועית,  הוועדה  החלטת  את  ליישם  מנת  על   14הסייעות, 

רכב. לאחזקת  זכאית  שאינה  למי  תמריץ  או  מענק  יוכנסו    בדמות  אלה   15רכיבים 

 16 . 2022לתקציב 

 17אבי גרובר, רוני בלקין, נטע זיו, עידן למדן, רמי בר לב, מיכאל דורון, דוברת  )פה אחד(:    14  –בעד  

 18וייזר, יעקב קורצקי, באצ'י אלקובי, דני לביא, צחי שריב, ענבל דדון, רביד פלד,  

 19   עופר קליך.

 20 

 21 

 22 

ב.     6  23מתן    –עדכון חוק עזר עירוני בנושא מפגעי רעש    -29.9.21י אלקובי  אצ'הצעה לסדר 

 24   סמכות לפקחי העירייה.

 25 

  26 

 27ממחלקת הפיקוח לאכיפת רעש בהקדם לפעול באמצעות הסמכת פקחים    אושרה ההחלטההחלטה:  

 28 האפשרי. 

 29רוני בלקין, נטע זיו, עידן למדן, רמי בר לב, מיכאל דורון, דוברת וייזר, אבי    )פה אחד(:  12  –בעד  

 30 גרובר, רביד פלד, באצ'י אלקובי, דני לביא, צחי שריב, ענבל דדון.  

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

 37 

 38 

 39 
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  1 

 2 פי גלילות.    – 800רש/. אישור החלטה בנושא 9

 3 

 4   החלטה:

 5, ומתנגדת נחרצות  5.10.21המקומית מיום  מועצת העיר רמת השרון מאמצת את החלטת הוועדה  

 6לטיפול במסלול ותמ"ל. התעלמות מנושאים הרי גורל    800להעברת התוכנית רש/

בנושא לרבות  כולו  המטרופולין  לצפון  גם  כמו  השרון  תחבורה    י: לרמת   7ניקוז, 

סביבתיים   היבטים  המטרופולין,  צפון  במרחב  ביצוע  ושלביות   8ציבורית, 

 9ואקולוגיים, התעלמות מהליכים סטטוטוריים משמעותיים של התנגדויות ושיפור  

 10התוכנית המוצעת ובחירה בתכנון מחדש בהליך מזורז, של תוספת יח"ד ותעסוקה  

משמעותי הרא   ,בהיקף  תכנון  הליכי  על  החדש  מאיימים  הבנייה  להיקף   11ויים 

התוכנית   החזרת  דורשת  העיר  מועצת  זה.  למתחם  ראויות  ולתוצאות   12המבוקש 

 13לוועדה המחוזית להשלמת ההליך התכנוני הראוי. המועצה מאשרת התקשרות עם  

 14יועצים משפטיים תכנוניים ותקשורתיים על מנת להילחם בעצם העברת התוכנית  

בוועדה המחוזית ובערר שמנוהל  של    לותמ"ל  ונכון  ראוי  תכנון  להבטיח  כדי   15וכן 

 16 .ירכז את פעילות העירייה בעניין  ן, מנהל אגף תקשורת ודוברות,התוכנית. רן אהרו

 17ענבל דדון, צחי שריב, דני לביא, באצ'י אלקובי, רביד פלד, יעקב קורצקי, אבי  )פה אחד(:  12 –בעד 

 18   נטע זיו. גרובר, דוברת וייזר, מיכאל דורון, רמי בר לב, עידן למדן,

 19 

 20 

 21 

 22להחלטת המועצה עפ"י קריטריונים   –עפ"י הטבלה המצ"ב    2021אישור תמיכות לשנת    .10

 23 חדשים או ישנים. 

 24 

 25 

 26 

 27   החלטה:

 28ממה שמופיע    90%  –אישור המלצת מתן התמיכות על פי "התבחינים הישנים" בטבלה המצורפת  

 29 בטבלה.  

 30הנותרים ובחינה    10%יש לכנס את הוועדה המקצועית ולאחריה וועדת המשנה לתמיכות לאישור  

ה לפני  זאת  כל  הסביבה.  ואיכות  תרבות  הסעיפים:  של   31ויובא    5.12- מחודשת 

 32 לאישור בישיבת המועצה הבאה. 

 33י אלקובי,  רוני בלקין, עידן למדן, מיכאל דורון, אבי גרובר, דוברת וייזר, באצ')פה אחד(:    9  –בעד  

 34 דני לביא, רביד פלד, רמי בר לב.

 35   יעקב קורצקי לא השתתף בהצבעה. 

 36 

 37 

 38 

 39 
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 1ש"ח על חשבון תמיכה   250,000אישור מתן מקדמה לקבוצת הפועל ניר רמת השרון בסך    .11

 2 . 2022לשנת 

 3 

 4 

 5 

 6 החלטה:  

 7הכדורגל  לקבוצת    2022מתן מקדמה על סך מאתיים חמישים אלף ש"ח ע"ח תמיכה לשנת  אושר  

 8 . הפועל ניר רמת השרון

 9 אבי גרובר, מיכאל דורון, רביד פלד, יעקב קורצקי, דוברת וייזר, רמי בר לב, עידן למדן.  :7 –בעד 

 10 צחי שריב.  :1 –נגד 

 11 נטע זיו, רוני בלקין, דני לביא, באצ'י אלקובי.   :4 –נמנע 

 12 

 13 

 14 

 15 שינוי מורשי חתימה במוס"ח.  .17

 16 

 17 

 18 

 19   מורשי החתימה שהועברה לחברי המועצה.אושרה רשימת  החלטה:

 20צחי שריב, דני לביא, באצ'י אלקובי, רביד פלד, יעקב קורצקי, אבי גרובר,  )פה אחד(:    10  –בעד  

 21   מיכאל דורון, עידן למדן, נטע זיו, רוני בלקין.

 22 

 23 
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