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 דבר ראש העיר מר אבי גרובר.  .1

 

בד, כראש עיריית רמת הרבה זמן חיכיתי לרגע הזה. אני מתכ  מר אבי גרובר:

 השרון.

 )מחיאות כפיים( 

. התאריך היום הוא 20לפתוח את הישיבה שלא מן המניין מס'   מר אבי גרובר:

ני חושב שיש משהו סימבולי, שאת ישיבת המועצה הראשונה שלי כראש א, 25.2.2016 -ה

התחלתי  עיר, אני עושה אותה בבית ספר, במערכת החינוך ברמת השרון. את היום הראשון

בבית ספר רימון, הנאום הפומבי הראשון היה בצופים ואת הישיבה הראשונה אני מתחיל 

פורמאליים -פה בבית הספר. אני חושב שזה משהו סימבולי שמוסדות החינוך הא

 והפורמאליים, שם אנחנו מתחילים את העשייה של הקדנציה הזו ואני שמח על כך.

אמת, אחרי הדרך הארוכה שעשיתי, ואז אנחנו אני אתחיל בכמה מילים לפרוטוקול, ב

 היום שלנו.נעבור לסדר 

תראו, אני מסיים היום פרק ארוך ומשמעותי בחיי הציבוריים, ומתחיל פרק חדש, שאני 

מקווה שיהיה ארוך יותר ואני בטוח שהוא גם יהיה משמעותי יותר. שבע שנים בהם נתתי 

ובדרך גם למדתי לעומק את העשייה את כל כולי לטובת העיר רמת השרון ותושביה, 

עובדות הוועדות ואיך מתנהלת העירייה והמועצה.  המוניציפאלית. שנים בהן הכרתי איך

למצוקות ולבעיות, וגם ליתרונות ולאיכויות של התושבים שגרים בעיר  שנים בהן התוודעתי

 שאני כל כך אוהב. את כל אלה אני מביא היום לתפקיד החדש הזה שלי. 

שהאתגרים שעומדים בפניי הם גדולים ומשמעותיים. הדרך א ממקום של ענווה ויודע אני ב

להצלחה עוברת בהמון עבודה קשה ויסודית, וזה בדיוק מה שאני הולך לעשות. אין לי זמן 
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לחגיגות ניצחון, יש לנו תקציב להעביר בהקדם ותוכניות גדולות ומשמעותיות לעתיד של 

 עומדות על הפרק. רמת השרון

אי אפשר גם להתעלם מהמתיחות שעלתה מעל פני השטח במערכת הבחירות האחרונה, עם 

כל הקשור ליחסי דתיים וחילונים ברמת השרון. כל אלה הנחו אותי כשבאתי להקים את 

הקואליציה. הקואליציה שעומדת איתי פה, כוללת עשרה חברי מועצה והיא רחבה יותר 

 80%הזאת. היא כוללת מועמדים שקיבלו מאשר הקואליציה שהתחילה את הקדנציה 

מהקולות בסיבוב הראשון, וחברות בה שש מתוך שמונה הסיעות שמרכיבות את מועצת 

 העיר. אני חושב שזה מדבר בעד עצמו.

היא כוללת נציגים של כל הקבוצות השונות שמרכיבות את העיר, היא גם משקפת סוג של 

 בקדמת הבמה ומקבל את המושכות לידיים. חילופי דורות בהנהגת העיר, שדם חדש עומד 

אני רוצה להודות לשירה, על השנתיים האחרונות בהן הנהיגה את רמת השרון. אלו היו 

על אף המחלוקות בינינו היום, אני ימים לא קלים, במציאות פוליטית לא פשוטה בכלל. 

נים, תודה שני העשורים האחרו חושב שחשוב להוקיר את עשייתך לטובת רמת השרון במשך

 רבה לך.

  )מחיאות כפיים(

זה לא סוד שבכוונתי למנות מנכ"לית חדשה לעירייה. זו   מר אבי גרובר:

 הזדמנות חשובה להגיד תודה לפרח מלך.

 )מחיאות כפיים( 

 13בחמש השנים שאת עומדת בראש המערכת המקצועית, וכמעט   מר אבי גרובר:

אכפת לך מרמת השרון, כמה נתת את כל שנים שאת חלק מהנהלת העיר, אני יודע כמה 

 כולך לטובת רמת השרון ובאמת, תודה ענקית מעומק הלב על כל מה שעשית.

 )מחיאות כפיים( 
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לשירלי פאר, שיהיה לך המון בהצלחה. את מוכשרת ומיומנת   מר אבי גרובר:

 . ואני בטוח שתעשי עבודה מדהימה, שאנחנו נעשה יחד עבודה מדהימה לטובת רמת השרון

אני רוצה להגיד תודה לשותפיי לדרך. קודם כל, לרותי, שאיתי כבר שנתיים וחצי, שלוש. 

 ולעידן ואיריס שחברו אלי בקמפיין, חבר'ה, עשינו את זה. 

אני אתחיל מהנשים, ליידיז פירסט, לדברת, לנורית, ליעקב, לעידו, לגיא, לשמוליק, תודה 

דה קטנה, תסלחו לי כולם, אבל אלה האנשים על האמון, אני מעריך את זה מאוד. ועוד תו

שבאמת הכי חשובים לי, למשפחה שלי, לחברים שלי ולפעילים שליוו אותי כל הדרך. דרך 

ארוכה. אני פה בזכותכם ואיתכם ויש לנו עוד דרך ארוכה קדימה. שיהיה לכולנו בהצלחה 

 ובאמת תודה רבה.

 
 בחירת סגנים ומ.מ. .2

 

נע  מר אבי גרובר: בחירת  בור לעבודה ולעשייה. סעיף ראשון על סדר היוםעכשיו 

סגנים וממלא מקום. שני הסגנים, כפי שנמצא בסדר היום, בשכר, יהיו עידן למדן ממלא 

מקום ומחזיק תיק חינוך, גם כן יושב ראש ועדת מכרזים לבחירת עובדים בכירים. סגן שני 

 בשכר, מר יעקב קורצקי.

 )מחיאות כפיים( 

 תודה רבה.   קי:מר יעקב קורצ

מחזיק תיק הספורט, מחזיק תיק רווחה ויושב ראש ועדת שילוט.   מר אבי גרובר:

 .. . וייזר, מחזיקת תיק מגוונים,   סגנית ראש העיר, בתואר, גברת דברת 

 )מחיאות כפיים( 

 למישהו יש מה להגיד בעניין?   מר אבי גרובר:
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ים בשמנו. קודם כל, ערב טוב כן, אני רוצה לבקש להגיד כמה מיל   :מר טל עזגד

אני אדבר בקול יותר רם. ערב טוב לכולם, אבי בהצלחה. הבוחר אמר את דברו,  לכולם.

ואמרתי לך את זה גם באופן אישי, גם לפרוטוקול אני מאחל לך ולרמת השרון, שתמשיך 

 לשגשג ולפרוח וכמובן לכולנו.

שיושבים כאן סביבי,  מספר מילים, אנחנו באל כורחנו, הגענו, חמישה החברים

לאופוזיציה. לצערי הרב, ובאמת לצערי הרב, היו לנו כוונות אמיתיות להמשיך את העשייה 

ולהיות חלק ממנה. אני חושב שהמשא ומתן נעשה בצורה מאוד לא בוגרת, גם על ידי 

 אנשיך, ובסופו של דבר גם על ידך.

אפילו אם אני אגדיר את זה קצת אני, לפחות, יכול להעיד שהרגשתי, בצורה כזו או אחרת, 

בקיצון, מרומה, בצורה שנעשו הדברים. הדברים יכול להיעשות בצורה אחרת, להיאמר 

בצורה אחרת ואם התקבלו החלטות טרם עת, לא היה צריך להביא אותנו למעמד של משא 

 ומתן, היינו מקבלים בבגרות כל החלטה שקיבלת ואנחנו מכבדים אותה.

היה שם, מאחר ואני בחרתי לא להשתתף במשא ומתן, ומי שניהל קטונתי מלהעיד מה 

אותו, היה הפרופסור מרק מימוני ורפי בראל מטעמנו, אז אני אשמח לבקש ממך לתת 

לפרופסור מימוני כמה מילים ובסוף דבריו של מימוני, אני אבקש להגיד עוד שני משפטים 

 לפרוצדורה ואחר כך, מבחינתי, אין בעיה. כן, מרק. 

אני התכוונתי להגיד את זה יותר בפרטים, אבל פתאום ראיתי   :מימוני קמר ופ'רפ

שבקהל הזה, הנכבד, יש הרבה מאוד אנשים שאוהבים אותך מאוד, אבי, ובאים ובאו לכבד 

 אותך בעיקר ולאחל לך בהצלחה. ככה אני רוצה, לאחל לך בהצלחה.

 )מחיאות כפיים(  

חה שלך, עם הצוות שלך, זו הצלחה של העיר אני בטוח שהצל  :פרופ' מרק מימוני

שאנחנו, שאני גר בה ארבעים שנה והיא יקרה מאוד לכולנו פה הערב. להגיד שאני מרוצה 

מהמשא ומתן? לא. אבל אני לא אפרט, בניגוד למה שחשבתי, בגלל שיש פה גם ילדים, כולל 
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ת אחרת. אבל כנראה, שלך, כולל של עידן. אני רק אגיד שאני חושב שהמצב היה יכול להיו

אבי, אתה בחרת בדרך אחרת, בטרם התחלת המשא ומתן איתנו, ואני לא אגיד יותר, מפני 

שזה לא המקום. האווירה החגיגית וגם הידידות שאנחנו רוצים לשדר בהתחלת החלק השני 

של הקדנציה הזאת, לא יתאימו לביקורת יותר חריפה. אבל יש לי. ואני אשמור את זה 

 לעת... 

רק לסיום דברינו, ופה אני נכנס לפרוצדורה בנושא של בחירת    :מר טל עזגד

סגנים, אני מבקש לקבל מהיועץ המשפטי, או מי שזה לא יהיה, סמנכ"ל כוח אדם, את 

ההסבר, להערכתי ולפי ניתוח המצב שאני, לפחות, בדקתי ועשיתי, בעוד כמה דקות, ברמת 

יריית רמת השרון, מה שלא תופס, לפי מיטב השרון יכהנו שני ממלאי מקום בשכר, בע

וזיכרוני.   הבנתי, ידיעתי 

 וזה למה?   מר אבי גרובר:

כי בפרוצדורה ועל פי חוק, צריך היה, מאחר והמועצה, הבחירות    :מר טל עזגד

הן בחירות מיוחדות, המועצה היא אותה מועצה שנבחרה, נבחר רק ראש עיר, ומה גם שהוא 

יר. עם כל הכבוד למינויים, לקואליציות ולהכל, היינו צריכים לעשות מתוך חברי מועצת הע

פרוצדורות נכונות. שירה לא עברה שום הליך מסודר, על פי חוק, לא שימוע, יכול להיות 

אני כבר מכין אתכם לבאות עם שהיא הייתה בוחרת לחתום על היעדר שימוע, אני מניח. 

החלפות תפקידים, אז זה צריך להיות מסודר. יש עוד כהנה וכהנה מנכ"לית העירייה, ואולי 

גם זכויות לאנשים, בין אם הם היו ראשי עיר, ממלאי מקום, סגנים בשכר או בכל דבר, בכל 

צורה אחרת, אז יש להם את הזכויות שלהם לאחר כך. ולכן, אני חושב שכרגע, למיטב 

 .  הבנתי, ואני אשמח אם..

 ה. אני לא מבין מה הטענ  מר אבי גרובר:

 מה?    :מר טל עזגד

 מה הטענה שלך?   מר אבי גרובר:
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הטענה היא שאתה לא יכול היום גם למנות ממלא מקום, עד    :מר טל עזגד

 שלא עשית, קראת, 

 עד שאני לא מקיים שימוע לשירה?   מר אבי גרובר:

עד שלא קראת למועצת העיר, לישיבה שלא מן המניין, מקיימים    :מר טל עזגד

 ועושה את זה בצורה המסודרת. שימוע 

 קודם כל, הישיבה היום היא לא מן המניין,   מר אבי גרובר:

 אבל לא,    :מר טל עזגד

 על סדר היום מופיע בצורה מפורשת,   מר אבי גרובר:

 סדר היום, אצלי לא מופיע שימוע.    :מר טל עזגד

ב שעם כל הכבוד, מופיע מינוי, נכון, אין שימוע. אבל אני חוש  מר אבי גרובר:

יודע, כשאני נכנסתי לתפקיד שלי, לפני קצת יותר משבוע, היו מי שבאו  וביקשו ממני אתה 

יום הראשון שלך תשלח מכתבים, הרי בוא, אנחנו אל תיכנס וב -לכנס ישיבה. אמרו לי 

 ידענו כבר לפני שבוע שאנחנו הולכים להיות משני הצדדים של המתרס, 

כל הכבוד, יכולת לשלוח מכתבים, יכולת לקרוא  אבי, עם   :מר טל עזגד

 לשימוע. 

אמרו לי תכבד את שירה, ואל תשלח מכתבים שאתה לוקח את   מר אבי גרובר:

הסמכויות ועושה כל מיני צעדים אחרים, כי באמת, שירה עשתה מספיק דברים בשביל רמת 

 השרון, מספיק שנים, וביקשו ממני לא לעשות את זה.

בעיה שאם אתה רוצה, אנחנו נעשה ישיבה ביום ראשון הקרוב, עם שימוע עכשיו, אין לי 

לשירה אבין, לפני קבל עם ועדה, האם היא צריכה להמשיך או לא צריכה להמשיך וכל 

התפטרת כסגן בתואר, אז אין בעיה למנות הסיפור הזה, אין לי בעיה. בינתיים, הרי אתה 
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 סגנית שנייה בתואר, 

 רתי, לא דיב   :מר טל עזגד

,   מר אבי גרובר: אין בעיה לאשר את הסגן הקיים טרם נבחר תיקים. אז עידן

 יצטרך לחכות עד יום ראשון. אני חושב שמבחינת התקינות, 

 למה צריך למנות את יעקב עוד פעם?    :מר טל עזגד

למה צריך למנות את קורצקי? קורצקי ממשיך. אין צורך במינוי  :מר אהרון אלמוג אסולין

 . חדש

 יש תיקים וזה.   מר אבי גרובר:

 תיקים זה תיקים.    :מר טל עזגד

 אין צורך.  :מר אהרון אלמוג אסולין

 תיקים זו האצלת סמכות.    :מר טל עזגד

אז כביכול, לדעתכם, עידן יצטרך לחכות ליום ראשון. ואני חושב   מר אבי גרובר:

 שכל תושבי רמת השרון, 

אתה רוא פרוצדורה, על אותו משקל אני רוצה  לא, לא, פשוט  :רפי בראלמר 

 להגיד שקורצקי ממשיך, אין צורך למנות אותו מחדש. 

. בואו   מר אבי גרובר: כשאתה שם על סדר היום מינוי של ממלא מקום וסגן..

 נכבד, 

 אנחנו יותר ממכבדים.    :מר טל עזגד

ברורה, מה סדר יפה. אז כשאתה שם על סדר היום, בצורה כל כך   מר אבי גרובר:
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היום ולכולם ברור שיש שני סגנים בשכר, וסגן אחד בתואר, זה ברור מאוד מה סדר היום. 

 לא צריך כל דבר כתוב ברחל בתך הקטנה, 

אבל מי כמוך יודע את הפרוצדורה. מי כמוך מקפיד על   :מר רפי בראל

 הפרוצדורה, אתה עשית את זאת... 

בוא שירה ותגיד, לאור תוצאות הבחירות, הדבר הנאות הוא, שת  מר אבי גרובר:

 רוצים, לאור הרכב הקואליציה כמו שהוא, אני מתפטרת, אני עוזבת. אם זה, אתם כל כך 

 למה לא פנית אליה, והיית פותר את הבעיה?   :מר רפי בראל

 אין בעיה. אני כן אעמיד פה על סדר היום, כן גיא?   מר אבי גרובר:

 כמה מילים?  אפשר להגיד  מר גיא קלנר:

 יאללה.   מר אבי גרובר:

לדעתי, המהלך הזה, למרות שאני מבין את האמוציה, ואת זה   מר גיא קלנר:

שאנחנו נמצאים בישיבה ראשונה אחרי הבחירות, לא מכבד אף אחד מאיתנו, בראש 

ובראשונה לא את שירה. זה מהלך, לדעתי, מיותר, עם כל אהבתי וחיבתי לכולכם, עם 

בלי הבחירות. אנחנו בישיבה חגיגית. ההליך הפוליטי הוא הנותן והוא הלוקח, הבחירות ו

 זה ברור. זה להיתמם. 

 תצביע.    :מר טל עזגד

 )מחיאות כפיים(

יש פה תהליך ברור שאחרי בחירות הוקמה  טל, טל אחי היקר.  מר גיא קלנר:

ינו, בטח לא של קואליציה, זו המהות, ולהיתפס לתהליכים פרוצדוראליים שהם לא מעני

הציבור, ואני חושב גם לא שלנו, זה לא מכבד אף אחד מהאנשים בחדר, ואחרי כל 

 המחלוקות, אני חושב שזה הכי לא מכבד את שירה.
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ולכן, בהקשר הזה, לטעון את טענותיה כסנגור, להקשר הפרוצדוראלי היבש ואחרי זה 

, זה מיותר. אנחנו מבינים את להביא את זה לתוך הליך, שיהיה עוד יותר לא נעים לכולנו

השיח הפוליטי, אנחנו מבינים את ההליך הפוליטי, נבחר ראש עירייה חדש, החליט להרכיב 

קואליציה כמו שהחליט, חלק נהנים יותר, חלק נהנים פחות, בואו נלך עם זה קדימה, נכבד 

  אחד את השני ונקדם את התהליך.

תן לעירייה ולחבר'ה להתקדם. עם כל עם כל הכבוד, רפי, בואו ני   :מר טל עזגד

הכבוד, גיא, ויש הרבה כבוד, כמובן שראש העיר יכול להחליט מה שהוא רוצה, היועץ 

המשפטי מגבה או לא מגבה את ההחלטה, אל תשחק לנו על מיתרי המצפון. אנחנו כרגע, עם 

שני. יש כל הכבוד לכולם, ואני מוכן לברך עוד פעם את אבי ואת כולכם, לא קשור אחד ל

דברים שהם פרוצדוראליים, יש דברים שצריכים להיות. ומהיום הראשון, צריך להקפיד 

 עליהם.

עכשיו, אין לי בעיה, אתם יכולים להצביע, זה בסדר, אנחנו נבחן את זה. אני חושב שזה 

אני לא אנאם נאום מצפון על ההתנהגות שהתנהגו היה צריך להיעשות בצורה אחרת, ולו גם 

פה מספיק אנשים, שנפגעו מההתנהגות ים כאלה ואחרים, בימים האחרונים. יש כלפי אנש

 והיחס. 

 טל, אמרתי את מה שאני חושב, תעשו מה שאתם רוצים,   מר גיא קלנר:

 אז עניתי לך,    :מר טל עזגד

שנייה, טל, אני בכוונה לא עונה לחלק מהדברים שאמרת, כי מה   מר אבי גרובר:

יודע, מאה ימים מה שנקרא, ואני לא  שנאמר פה, הכול נכנס לפרוטוקול וזה מופיע, אתה 

 במעמד, רוצה לענות לכל דבר. כמו שגם מרק אמר פה, לא נפתח את זה כאן, 

 דברי הימים.   :פרופ' מרק מימוני

דברי הימים. כמו שמרק אמר, בישיבה החגיגית הזאת, בואו לא   מר אבי גרובר:
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פורומים. תר ואני, מה שהיה לי להגיד, אמרתי במספיק נרד לעומק הזה של הדברים. מיו

יותר אני חושב שניהלתי משא ומתן בצורה הכי ישרה, הכי הוגנת בפני כולם. ישבנו אתכם 

מפעם אחת. אם הכל היה סגור מראש, היינו יכולים לגמור את המשא ומתן הזה אחרי 

אמיתית עם כולם. ואני  שבועות. אז תאמין לי שהכוונה היתה 3יומיים, אז למה עברנו 

רציתי להרכיב את המועצה הכי רחבה שאפשר. ועובדה שהרכבתי קואליציה יותר רחבה 

 ממה שהיה קודם. 

ואני שמחתי לראות שהחברות שהצטרפו לקואליציה הזאת, הדבר היחיד שעניין אותם, 

שים או הדבר היחיד שהם באו ודיברו איתי עליו, היה מה הם עושים, ולא מה אחרים לא עו

לא יעשו. וזאת הגישה שאני רוצה לראות עם האנשים שהולכים איתי בדרך ולכן הייתי 

מוכן, גם עם אנשים שהיו איתם ויכוחים מאוד קשים עד לפני חודשיים, לבוא ולהגיד 

'יאללה, אנחנו מעכשיו פותחים דף חדש, אנחנו לא מסתכלים אחורה ומסתכלים רק 

ים הקודמות כאופוזיציה, ידעתי לתת כתף ולתמוך בדברים קדימה'. כמו שאני ידעתי בשנתי

 בלי לבקש שום דבר לעצמי.

וככה אני חושב שאנחנו צריכים להתנהג שאנחנו חברי מועצה. ככה שמחתי לראות שהם 

באו, ובאמת נתנו ולא ביקשו לעצמם דברים ונותנים את עצמם לטובת רמת השרון. וזאת 

שלי. ושמתי שהם באו, וכמו שאמרתי, נתנו לי את הגישה שאני רוצה לראות מהשותפים 

 האמון. ואני לא אכנס יותר מזה ודברים. אתה עלול להיפגע, אחרי זה יגידו כל מיני דברים.

 לא רוצה ללכת למקום הזה. 

לבוא ועכשיו פה לעמוד. הרי אני חושב שסדר היום מאוד ברור, ואני חושב שלא צריך 

מלאת מקום, היא פשוט לא שותפה לקואליציה הסיבה ששירה לא ממשיכה לכהן כמ

החדשה. זה חלק מהחיים הפוליטיים. לא צריך להעמיד אותך פה לשימוע, ולבוא ולהגיד 

את היית מספיק טובה או לא מספיק טובה. השאלה אם בן אדם מכהן כסגן או ממלא 

ו לך, או מקום, זה לא איזה מקום עבודה שאני עכשיו צריך לבוא ולהגיד כמה חיסורים הי

 אם עשית את הדבר הנכון לטובת רמת השרון או לא. 



 עיריית רמת השרון

 25.2.2016מיום  ,20מן המניין מס' שלא פרטיכל מליאה 

 15 

יום אחרי אני מתחיל  21יש פוליטיקה, בפוליטיקה אני נבחרתי כראש עיר. מרגע שנבחרתי, 

לכהן. והחוק נתן לי את הזכות להרכיב מועצה. ישבתי עם חברי הסיעות, כולם חתמו על 

שנאמר פה על סדר היום מאוד ברור  ההסכמים, העברנו את הנוסחים, הכל לפי החוק. מה

 מה המשמעויות והכל.

סגנים בשכר כפי שפירטתי, וסגן אחד בתואר:  2ואני מבקש להעמיד עכשיו להצבעה, למנות 

וייזר  –סגן וממלא מקום ראש העיר, יעקב קורצקי  –עידן למדן   –סגן ראש עיר, דברת 

 סגנית בתואר. מי בעד? חסר חבר מועצה. 

 . 9  :הגב' סמדר ברד

 . תודה רבה, ההצעה עברה. 5. מי נגד? 9  מר אבי גרובר:

 )מחיאות כפיים(

תודה. בואו נירגע עם מחיאות הכפיים קצת. עוד נתרגל. מיכה,   מר אבי גרובר:

 אני צריך לציין את השכר ואת הכל לפרוטוקול? 

 כן.   :עו"ד מיכה בלום

מר ל? סגן ראש עיר בשכר של הסגנים גם? צריך להגיד את הכ  מר אבי גרובר:

אתה בבעיה עכשיו. סגן וממלא מקום ראש עיר ₪.  630,000יעקב קורצקי, עלות שכר כוללת 

 עלות שכר כוללת, כולל הכל, כולל הכל. ₪.  630,000בשכר עידן למדן, 

אגב, מניסיון, ויש לי, אתה צריך להצביע על כל אחד. כי אנחנו    :מר טל עזגד

ו מהקהל יכול להגיד אחר כך שהצבעת לא טוב או לפרוטוקול. אז בסדר, אבל עוד מישה

 תצביע על כל אחד עם הזה שלא, שיהיה לכולם כיסוי נכון. 

 צריך להצביע על כל אחד בנפרד?   מר אבי גרובר:

 גם.   :עו"ד מיכה בלום
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 כן?   מר אבי גרובר:

 כן.   :עו"ד מיכה בלום

 אוקיי, סליחה.  מר אבי גרובר:

 מיכה, אני יכול להחליף אותך.    :גדמר טל עז

  -ממלא מקום וסגן ראש עיר, מחזיק  מר אבי גרובר:

 אבי, לא השכר, השכר פטור מהצבעה. המינוי.   :מר רפי בראל

 לא יודע, הוא אומר שכן. לא רוצה להתווכח. מחדש.   מר אבי גרובר:

 הכל, הכל, אבי.    :מר טל עזגד

דן, ממלא מקום ראש העירייה וסגן ראש העירייה עו"ד עידן למ  מר אבי גרובר:

משרה מחזיר תיק חינוך ויו"ר ועדת מכרזים לבחירת עובדים בכירים. מי  100%בשכר, 

 . תודה רבה, עבר. 5. מי נגד? 9בעד? 

עו"ד עידן למדן, ממלא נגד( לאשר  מינוי  5בעד,  9הוחלט ברוב קולות ): 38מס'  החלטה

משרה מחזיר תיק חינוך ויו"ר ועדת  100%ש העירייה בשכר, מקום ראש העירייה וסגן רא

 .מכרזים לבחירת עובדים בכירים

 

משרה, מחזיק  100%מר יעקב קורצקי, סגן ראש עירייה בשכר,   מר אבי גרובר:

. תודה רבה, 5. מי נגד? 9תיק הספורט, מחזיק תיק רווחה ויו"ר ועדת שילוט. מי בעד? 

 אושר. 

מינוי מר יעקב קורצקי, סגן נגד( לאשר   5בעד,  9ברוב קולות ) הוחלט: 39מס'  החלטה

משרה, מחזיק תיק הספורט, מחזיק תיק רווחה ויו"ר ועדת  100%ראש עירייה בשכר, 
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 .שילוט

 

גב' דברת וייזר, סגנית ראש העירייה בתואר ללא שכר, מחזיקת   מר אבי גרובר:

. תודה רבה. עבר. 5. מי נגד? 9י בעד? תיק מגוונים, מחזיקת תיק מועצת נשים עירונית. מ

 מחיאות כפיים פעם אחרונה. 

מינוי גב' דברת וייזר, סגנית נגד( לאשר   5בעד,  9הוחלט ברוב קולות ): 40מס'  החלטה

ראש העירייה בתואר ללא שכר, מחזיקת תיק מגוונים, מחזיקת תיק מועצת נשים 

 עירונית.

 

 מינוי מחזיקי תיקים. .3

 

אחד? את כל הרשימה -גם מחזיקי תיקים צריך לקרוא אחד  ר:מר אבי גרוב

מחזיק תיק הנדסה, מחזיק תיק  –מחזיקי תיקים. אבי גרובר  –ולהצביע? סעיף הבא 

מחזיק תיק  –מחזיק תיק חינוך, מר יעקב קורצקי  –צעירים ומחזיק תיק דתות. עידן למדן 

תיק מגוונים ומחזיק תיק מועצת מחזיקת  –הרווחה ומחזיק תיק הספורט, גב' דברת וייזר 

מחזיקת תיק התחדשות עירונית ומחזיקת תיק שיפור  –נשים יישובית, גב' רותי גרונסקי 

מחזיקת תיק איכות הסביבה ומחזיק תיק הגמלאים,  –השירות לתושב, גב' איריס קלקא 

מי  מחזיק תיק פניות הציבור. –מחזיק תיק התרבות, ומר שמואל גריידי  –מר גיא קלנר 

 . תודה רבה, אושר. 5, מי נגד? 9בעד? 

 
 הוחלט לאשר מחזיקי תיקים כדלקמן:: 41מס'  החלטה

 מחזיק תיק הנדסה, מחזיק תיק צעירים ומחזיק תיק דתות.  –אבי גרובר 

 מחזיק תיק חינוך.  –עידן למדן 

 מחזיק תיק הרווחה ומחזיק תיק הספורט.  –מר יעקב קורצקי 
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 קת תיק מגוונים ומחזיק תיק מועצת נשים יישובית. מחזי –גב' דברת וייזר 

 מחזיקת תיק התחדשות עירונית  –גב' רותי גרונסקי 

 ומחזיקת תיק שיפור השירות לתושב.                            

 מחזיקת תיק איכות הסביבה ומחזיק תיק הגמלאים.  –גב' איריס קלקא 

 מחזיק תיק התרבות.  –מר גיא קלנר 

 מחזיק תיק פניות הציבור. –ל גריידי מר שמוא

 

 אישור יושב ראש והרכבי ועדות חובה ורשות. .4

 

אורחים יקרים, אנחנו עוברים למשהו מאוד מהנה, אישור   מר אבי גרובר:

הערות, איפה מבקר העירייה?  2עשרות ועדות. צריך לקרוא את ההרכב של כל ועדה, נכון? 

ועדות אתה מופיע, אבל לפי חוק אתה וגם היועץ ניסים בן יקר, אני מבין שבחלק מהו

המשפטי, אתם רשאים להיכנס להשתתף בכל הישיבות כמשקיפים. אתם לא חברים 

  -בוועדות, אבל אתם רשאים בכולם להשתתף כמשקיפים. אני חושב שמיכה, לגביך

 שאני... יש מספר ועדות   :עו"ד מיכה בלום

תתף? אנחנו מאשרים את זה לא לפי בהן אתה חייב להיות מש  מר אבי גרובר:

יעקב  –שמוליק גריידי, חברים  –איזשהו סדר חשיבות. הרכב ועדת הנחות בארנונה: יו"ר 

יועץ משפטי וגידי טביב גזבר.  קורצקי ורפי בראל, טלי נדיר מנהלת אגף רווחה, מיכה בלום 

 מי בעד? פה אחד. 

 

שמוליק  –ת בארנונה: יו"ר הרכב ועדת הנחולאשר פה אחד הוחלט : 42מס'  החלטה

יעקב קורצקי ורפי בראל, טלי נדיר מנהלת אגף רווחה, מיכה בלום יועץ  –גריידי, חברים 

 משפטי וגידי טביב גזבר.
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וייזר, חברים  –הרכב הוועדה לקידום מעמד הילד: יו"ר   מר אבי גרובר:  –דברת 

ארבל מנהל אגף חינוך,  נורית אבנר, טל עזגד, טלי נדיר מנהלת אגף רווחה, אורי גנץ

שלומית שפיגל בלט, תמי קדרון, דורית שיזל, אסף לוינסקי, אייל באום, מפקד תחנת 

 המשטרה, נציג תנועות הנוער, מירי בת אל. מי בעד? פה אחד. 

 
דברת  –הרכב הוועדה לקידום מעמד הילד: יו"ר הוחלט פה אחד לאשר : 43מס'  החלטה

ל עזגד, טלי נדיר מנהלת אגף רווחה, אורי גנץ ארבל מנהל נורית אבנר, ט –וייזר, חברים 

אגף חינוך, שלומית שפיגל בלט, תמי קדרון, דורית שיזל, אסף לוינסקי, אייל באום, 

 מפקד תחנת המשטרה, נציג תנועות הנוער, מירי בת אל.

 

יו"ר   מר אבי גרובר:  –איריס קלקא, חברים  –הרכב הוועדה לשימור אתרים: 

 שירה אבין, עינבן יעקב, ולדימיר לוין וארז טל. מי בעד? פה אחד.  גיא קלנר,

 
איריס  –לאשר הרכב הוועדה לשימור אתרים: יו"ר הוחלט פה אחד : 44מס'  החלטה

 גיא קלנר, שירה אבין, עינבן יעקב, ולדימיר לוין וארז טל. –קלקא, חברים 

 

להנצחת זכרם של  איפה גיא? גיא יצא מהחדר. הרכב הוועדה  מר אבי גרובר:

, עידו כחלון, שמואל גריידי, נורית אבנר, טל עזגד –גיא קלנר, חברים  –נרצחי טרור. יו"ר 

ו ות נרצחי טרור. דרך אגב, אני רוצה להגיד לפרוטוקול, כל נציגי משפח 3-אהרון אסולין 

ם נציגי ציבור בחלק מהוועדות זה נמצא. יש גם נציגים לקואליציה וגם נציגיהנושא של 

לאופוזיציה. לישיבה הבאה בצורה מסודרת נעשה את אותו הליך כמו עכשיו ונשלים את 

ההרכבים של חלק מהוועדות עם נציגי הציבור. ולכן, גם פה אנחנו נביא את זה עוד פעם 

לישיבה הבאה עם נציגי הציבור. היה לי חשוב לאשר את חברי המועצה, כי יש הרבה ועדות 

 ות יותר מידיי זמן. שמחכות לעבודה והן תקוע

כדאי רק שאם כבר רושמים, אז גם את החברים לפחות, גם אם   גב' שירה אבין:
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אנחנו באופוזיציה, אפשר לציין את הסיעות שלנו. אני חושבת שזה מן הקטע המכובד.פ 

 להשלים פשוט אחר כך בכל הדפים. 

 יש טענה לגבי הסיעות שלכם?   מר אבי גרובר:

 לא עניין של טענה.  זה  גב' שירה אבין:

 מי שצריך לברר את זה, זה שר הפנים.   מר אבי גרובר:

 ... חבר וחברה, יש כמה טעויות.   :מר רפי בראל

 יתוקן הכל. זה טעויות של ס  גב' פרח מלך:

 לא ממש שאלה, אבל זו ככה הזדמנות להכיר אותך. רציתי  :ד"ר איריס קלקא

 ם בוועדת הכספים, אחר כך זה יובאכן. אנחנו מחר מאשרי  :מר גידי טביב

 ? 2016האם עיריית נס ציונה כבר הכינה את התקציב שלה לשנת   :גב' נורית אבנר

 זה טעויות סופר, זה לא במכוון.   גב' פרח מלך:

 לגבי איזו סיעה?    :מר טל עזגד

 לגבי הסיעה שלנו.   גב' שירה אבין:

 .. יש ויכוח על השם, אבל באמת.  מר אבי גרובר:

 זה לא רלוונטי.   גב' שירה אבין:

 הרכב הוועדה להנצחת זכר. קראתי את השמות.   מר אבי גרובר:

 מסורת של הסיעה, אז יש לכולם.   :מר רפי בראל

 יתוקן.   גב' פרח מלך:
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קראתי את הרכב הוועדה. מי בעד? פה אחד הרכב הוועדה   מר אבי גרובר:

 להנצחת זכרם של נרצחי הטרור. 

הרכב הוועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור. יו"ר הוחלט פה אחד לאשר : 45מס'  החלטה

ו –גיא קלנר, חברים  –  3-עידו כחלון, שמואל גריידי, נורית אבנר, טל עזגד, אהרון אסולין 

 נציגי משפחות נרצחי טרור.

 

נורית  –הרכב הוועדה למיגון אלימות, עבריינות ופשיעה: יו"ר   מר אבי גרובר:

עידן למדן, טל עזגד, מנכ"ל העירייה, אורי גנץ ארבל, אבנר סער, עזי  –ר, חברים אבנ

 חזקיה, טלי נדיר, נציג משטרת ישראל. מי בעד? פה אחד. 

הרכב הוועדה למיגון אלימות, עבריינות ופשיעה: הוחלט פה אחד לאשר : 46מס'  החלטה

העירייה, אורי גנץ ארבל, אבנר עידן למדן, טל עזגד, מנכ"ל  –נורית אבנר, חברים  –יו"ר 

 סער, עזי חזקיה, טלי נדיר, נציג משטרת ישראל.

 

 גיא קלנר חזר. מי בעד? פה אחד.    מר אבי גרובר:

 –איריס קלקא  –הרכב ועדת איכות הסביבה: יו"ר הוחלט פה אחד לאשר : 47מס'  החלטה

נציג השר להגנת ותי גרונסקי, גיא קלנר, אהרון אסולין, דגנית טולדנו, ר -חברים

 הסביבה, נציגי ציבור.

 

אבי גרובר ראש העירייה, מנכ"ל  –הרכב ועדת ביטחון: יו"ר   מר אבי גרובר:

העירייה, עזי חזקיה מנהל מחלקת ביטחון, אבנר סער, חיים ציגלמן, קובי מחט, אייל 

 באום, נציג שר הביטחון. 

 יתוקן אחרי.   גב' פרח מלך:

 איפה?   מר אבי גרובר:
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 מופיע פעמיים אבנר סער.   ר עידן למדן:מ

 מי בעד? פה אחד.   מר אבי גרובר:

אבי גרובר ראש  –לאשר הרכב ועדת ביטחון: יו"ר הוחלט פה אחד : 48מס'  החלטה

העירייה, מנכ"ל העירייה, עזי חזקיה מנהל מחלקת ביטחון, אבנר סער, חיים ציגלמן, 

  קובי מחט, אייל באום, נציג שר הביטחון.

 

הרכב ועדת הנהלה. בכוונתי ביתרת הקדנציה להפעיל את ועדת   מר אבי גרובר:

ההנהלה. אני חושב שזה דבר נכון, שלפני שמגיעים למליאה, דנים בהנהלת העיר על 

הנושאים, מגיעים מגובשים וככה זה מגיע לסדר היום. חברים בוועדת הנהלה, צריך לאשר 

 את זה? 

 ב. אתה לא חיי  :עו"ד מיכה בלום

 –לא חייב לאשר. אני רק אקרא את זה לפרוטוקול. חברים: יו"ר   מר אבי גרובר:

ונורית  אבי גרובר, רותי גרונסקי, עידן למדן, יעקב קורצקי, דוברת וייזר, שמואל גריידי 

 אבנר. 

וייזר, שירה אבין,  –עידן למדן, חברים  –הרכב ועדת חינוך: יו"ר  רותי גרונסקי, דברת 

גנץ, יהודה  מרק מימוני, תמי סער, איריס מגן, אייל באום, אסף לוינסקי, אורי ארבל 

 יעקובסון, חבר ועד הורי יול"א. מי בעד? פה אחד. אסף, יש לך המון עבודה. 

 –עידן למדן, חברים  –לאשר הרכב ועדת חינוך: יו"ר הוחלט פה אחד : 49מס'  החלטה

ני, תמי סער, איריס מגן, אייל באום, מימו מרקרותי גרונסקי, דברת וייזר, שירה אבין, 

 אסף לוינסקי, אורי ארבל גנץ, יהודה יעקובסון, חבר ועד הורי יול"א.

 

עידן למדן,  –רותי גרונסקי, חברים  –הרכב ועדת מכרזים: יו"ר   מר אבי גרובר:
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נורית אבנר, רפי בראל, טל עזגד, מנכ"ל העירייה, מיכה בלום,  וייזר,  יעקב קורצקי, דברת 

 ידי טביב גזבר העירייה. ג

 
רותי גרונסקי, חברים  –הרכב ועדת מכרזים: יו"ר הוחלט פה אחד לאשר : 50מס'  החלטה

וייזר, נורית אבנר, רפי בראל, טל עזגד, מנכ"ל  – עידן למדן, יעקב קורצקי, דברת 

  העירייה, מיכה בלום יועץ משפטי, גידי טביב גזבר העירייה.

 

יו"ר ועדה למ  מר אבי גרובר: נורית אבנר,  –אבק בנגע הסמים המסוכנים. 

איריס קלקא, טל עזגד. אנחנו צריכים להשלים פה את נציגי הציבור. טלי נדיר,  –חברים 

 תודה רבה, פה אחד. אורי ארבל גנ, אפי שדיב, פזית הק. מי בעד? 

 
הרכב הוועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים. הוחלט פה אחד לאשר : 51מס'  החלטה

איריס קלקא, טל עזגד, ציגי הציבור, טלי נדיר, אורי ארבל  –נורית אבנר, חברים  –ו"ר י

 גנ, אפי שדיב, פזית הק.

 

 כל הוועדות המקצועיות, צריך לקרוא פה?   מר אבי גרובר:

 כן.   גב' פרח מלך:

 מיכה?   מר אבי גרובר:

 אבל זה ממשיך בעצם. אז יכול להיות שלא.   גב' פרח מלך:

 מה?   :מיכה בלוםעו"ד 

 זה ממשיך, זה סטטוטורי.   גב' פרח מלך:

 אם זה ממשיך אותו דבר, אין צורך.   :עו"ד מיכה בלום

 בדיוק, אין צורך.   גב' פרח מלך:
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 לא, אבל הגזבר השתנה.   מר עידן למדן:

 גזבר זה גזבר.    :מר טל עזגד

 צריך לציין שהגזבר השתנה או לא רלוונטי.   מר עידן למדן:

 ... כשאני אצא, אתה תשנה.   גב' פרח מלך:

למען הסר ספק, כל הוועדות שלא אמרנו אותן פה היום,   מר אבי גרובר:

ההרכב נשאר אותו בדבר. הרכב הוועדה לקידום ממשיכות כמו שהיו במתכונת הקודמת. 

יו"ר  וייזר, חברים  –מעמד הילד:    -נורית אבנר, טל עזגד –דברת 

 זה היה כבר. עשית את זה כבר.   גב' פרח מלך:

 –אבי גרובר, חברים  –אוקיי, אישרנו. הרכב ועדת כספים: יו"ר   מר אבי גרובר:

עידן למדן, יעקב קורצקי, שמוליק גריידי, דברת וייזר, שירה אבין, רפי בראל, מנכ"ל 

 העיר נוכח בכל הישיבות. מי בעד? פה אחד. העירייה, גזבר העירייה, מהנדס העיר ומבקר 

 –אבי גרובר, חברים  –ר הרכב ועדת כספים: יו"ר הוחלט פה אחד לאש: 52מס'  החלטה

עידן למדן, יעקב קורצקי, שמוליק גריידי, דברת וייזר, שירה אבין, רפי בראל, מנכ"ל 

 העירייה, גזבר העירייה, מהנדס העיר, מבקר העיר. 

  

אהרון אסולין, חברים. גיא, אני  –הרכב ועדת הביקורת: יו"ר   מר אבי גרובר:

 מבקש שאתה מבקש לא להיות בוועדה? אוקיי. 

 אני חלש בביקורת.   מר גיא קלנר:

איריס קלקא, עידו  –אהרון אלמוג אסולין, חברים  –אזי יו"ר   מר אבי גרובר:

 מימוני. מי בעד?  מרקכחלון ו
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 מי במקום גיא?     ???:

 ? 5. חייבים להיות 4יהיו   י גרובר:מר אב

 )מדברים ביחד( 

אם תהיה בעיה, אנחנו נמצא פתרון. היחידה שהוא לא חבר   מר אבי גרובר:

 בוועדת הנהלה, ואני לא יכול להכריח בן אדם. 

.    :מר טל עזגד .  אפשר לתת זכות ליו"ר להצביע.

ני אקרא עוד פעם את אוקיי, בסדר. גיא קלנר מצטרף לוועדה. א  מר אבי גרובר:

 ההרכב? 

 לא צריך. גיא קלנר בפנים.   מר עידן למדן:

גיא  –אהרון אלמוג אסולין, חברים  –למה? בוא נהנה מזה. יו"ר   מר אבי גרובר:

 מימוני. מי בעד? פה אחד.  מרקקלנר, איריס קלקא, עידו כחלון, 

אהרון אלמוג  –פה אחד לאשר הרכב ועדת הביקורת: יו"ר הוחלט : 53מס'  החלטה

ו –אסולין, חברים    מימוני. מרקגיא קלנר, איריס קלקא, עידו כחלון 

 

אהרון  –אבי גרובר, חברים  –הרכב ועדת בטיחות בדרכים: יו"ר   מר אבי גרובר:

ונציגי  אלמוג אסולין, צביקה שמואלי, ולדימיר לוין, אורי ארבל גנץ, נציגי משרדי ממשלה 

 ציבור. מי בעד? 

אבי גרובר,  –הרכב ועדת בטיחות בדרכים: יו"ר הוחלט פה אחד לאשר : 54' מס החלטה

אהרון אלמוג אסולין, צביקה שמואלי, ולדימיר לוין, אורי ארבל גנץ, נציגי  –חברים 

 .נציגי ציבור, משרדי ממשלה
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ועדת מינוי בכירים זה ברשות? ועדה נוספת שאנחנו מרכיבים   מר אבי גרובר:

 רווחה. ממה שאני ראיתי, לא אישרנו הרכב של ועדת רווחה. לראשונה זו ועדת 

 כי לא עשו אותה.   גב' שירה אבין:

 מונתה ועדה?   מר אבי גרובר:

 זה היה, אבל היא היתה ריקה, לא היה בה גם שמות.   גב' פרח מלך:

זו   מר אבי גרובר: הוועדה הזאת תהיה מלאה בתוכן. בקדנציה הזאת לא היתה. 

מאוד חשובה, שתתעסק בין השאר בכל הנושא של בעלי צרכים מיוחדים ברמת ועדה לדעתי 

יעקב  –השרון ויש שם המון עבודה. כמו שאתה יודע, זה נושא שמאוד חשוב לי. יו"ר 

נורית אבנר, שירה אבין, מרק  –קורצקי, חברים  אבי גרובר, איריס קלקא, שמואל גריידי, 

 מימוני, טלי נדיר. מי בעד? פה אחד. 

 –יעקב קורצקי, חברים  –: יו"ר הוחלט פה אחד לאשר הרכב ועדת רווחה: 55מס'  חלטהה

 מימוני, טלי נדיר. מרקאבי גרובר, איריס קלקא, שמואל גריידי, נורית אבנר, שירה אבין, 

 

הרכב ועדת משנה תמיכות. קודם כל יש ועדה מקצועית שקובעת   מר אבי גרובר:

 מם. את הנושא של חלוקת התמיכות עצ

אתם קבעתם את זה במליאות הקודמות שאתם רוצים ועדת   גב' פרח מלך:

 משנה, לשנות את הקריטריונים. 

זאת ועדה שתפקידה להרכיב את הקריטריונים, לקבוע מה הם   מר אבי גרובר:

עידו כחלון, שירה אבין, מרק מימוני, מנכ"ל  –אבי גרובר, חברים  –הקריטריונים. יו"ר 

 בלום, גידי טביב. מי בעד?  העירייה, מיכה

אבי גרובר,  –יו"ר  הוחלט פה אחד לאשר הרכב ועדת משנה תמיכות:: 56מס'  החלטה
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 עידו כחלון, שירה אבין, מרק מימוני, מנכ"ל העירייה, מיכה בלום, גידי טביב. –חברים 

 

עידן למדן,  –הרכב ועדת עדת מכרזים לעובדים בכירים: יו"ר   מר אבי גרובר:

 רותי גרונסקי, טל עזגד, פרץ פינקו, מנכ"ל העירייה.  – חברים

 ותקרא את ההערה.   גב' פרח מלך:

במכרז של מנכ"ל העירייה, מחליף היועץ המשפטי את מנכ"ל   מר אבי גרובר:

 העירייה כחבר הוועדה. מי בעד? פה אחד. 

ן למדן, עיד –הרכב ועדת עדת מכרזים לעובדים בכירים: יו"ר הוחלט : 57מס'  החלטה

 רותי גרונסקי, טל עזגד, פרץ פינקו, מנכ"ל העירייה.  –חברים 

 במכרז של מנכ"ל העירייה, מחליף היועץ המשפטי את מנכ"ל העירייה כחבר הוועדה. 

 

 –רותי גרונסקי, חברים  –הרכב ועדת מכרזים לכוח אדם. יו"ר   מר אבי גרובר:

כנציג הציבור, פרץ פינקו, מנכ"ל  איריס קלקא, רפי בראל, מוטי בר דגן ממשיך לכהן

 העירייה, יועץ משפטי מיכה בלום. מי בעד? 

רותי  –לאשר הרכב ועדת מכרזים לכוח אדם. יו"ר הוחלט פה אחד : 58מס'  החלטה

איריס קלקא, רפי בראל, מוטי בר דגן נציג הציבור, פרץ פינקו, מנכ"ל  –גרונסקי, חברים 

 העירייה, יועץ משפטי.

 

שמוליק  –אבי גרובר, חברים  –הרכב ועדת מקלטים: יו"ר   בר:מר אבי גרו

 גריידי, אהרון אסולין, עזי חזקיה, צדוק שהין, מנכ"ל העירייה, עינב בן יעקב מנהל מחלקת

 נכסים. מי בעד? פה אחד, תודה רבה. 

 –אבי גרובר, חברים  –הרכב ועדת מקלטים: יו"ר הוחלט פה אחד לאשר : 59מס'  החלטה
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 גריידי, אהרון אסולין, עזי חזקיה, צדוק שהין, מנכ"ל העירייה, עינב בן יעקב.שמוליק 

 

 –רותי גרונסקי, חברים  –הרכב ועדת יקירי רמת השרון: יו"ר   מר אבי גרובר:

 עידו כחלון, גיא קלנר, מרק מימוני, רפי בראל. יש עוד נציגי קואליציה כמו שאמרתי. 

 יפה אותך.לא, כאן אני מחל  :גב' דברת וייזר

 נציגי ציבור.  3  :מר רפי בראל

וייזר מחליפה את גיא קלנר. אז עוד פעם, יו"ר   מר אבי גרובר: רותי  –דברת 

 עידו כחלון, דברת וייזר, מרק מימוני, רפי בראל. מי בעד? פה אחד.  –גרונסקי, חברים 

 נציגי קואליציה ואופוזיציה.   מר עידן למדן:

רותי  –השרון: יו"ר אחד לאשר הרכב ועדת יקרי רמת הוחלט פה : 60מס'  החלטה

  עידו כחלון, דברת וייזר, מרק מימוני, רפי בראל, נציגי ציבור. –גרונסקי, חברים 

 

יעקב  –עידן למדן, חברים  –הרכב ועדת ערר לפרישה. יו"ר   מר אבי גרובר:

 קורצקי, שירה אבין. מי בעד? אושר פה אחד. 

,  –הרכב ועדת ערר לפרישה. יו"ר אחד לאשר  הוחלט פה: 61מס'  החלטה עידן למדן

 יעקב קורצקי, שירה אבין. –חברים 

 

יו"ר   מר אבי גרובר: איריס קלקא,  –גיא קלנר, חברים  –הרכב ועדת שמות: 

 מרק מימוני, נציגי ציבור נשלים בישיבה הבאה. מי בעד? אושר פה אחד.

 –גיא קלנר, חברים  –שמות: יו"ר  ועדתהוחלט פה אחד לאשר הרכב : 62מס'  החלטה
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 איריס קלקא, מרק מימוני, נציגי ציבור.

 

יו"ר   מר אבי גרובר:  –אבי גרובר,  חברים  –הרכב ועדת תחבורה ותנועה: 

ונציגי ציבור. מי בעד?   אושר פה אחד. מהנדס העיר, צביקה שמואלי 

אבי גרובר,   –ו"ר הרכב ועדת תחבורה ותנועה: יהוחלט פה אחד לאשר : 63מס'  החלטה

 מהנדס העיר, צביקה שמואלי, נציגי ציבור. –חברים 

 

יו"ר   מר אבי גרובר: רותי  –איריס קלקא, חברים  –הרכב ועדת גמלאים: 

 גרונסקי, שירה אבין.כמו כן, יצחק בן דב, אילנה דן, לאה אורן. 

 רק אילנה דן תשנה לכרמלה אבנרי, היא היו"ר.   גב' פרח מלך:

 נציגי ציבור יושלמו בישיבה הבאה. מי בעד? אושר פה אחד.   רובר:מר אבי ג

איריס קלקא, חברים  –ר הרכב ועדת גמלאים: יו"ר הוחלט פה אחד לאש: 64מס'  החלטה

 רותי גרונסקי, שירה אבין.כמו כן, יצחק בן דב, כרמלה אבנרי, לאה אורן.  –

 

 ל ים.אישרור הרכב הוועדה לתכנון ובניה + שני חברי גלי .5

 

תודה רבה, צלחנו את זה. אנחנו נאשרר למען הסדר הטוב את   מר אבי גרובר:

נציגי חברי גליל ים. אנחנו צריכים להצביע על זה,  2הרכב הוועדה לתכנון ובנייה, כולל 

 מיכה? 

 הרכב ועדת בניין עיר נצביע בוועדה המקומית לתכנון ובנייה.   :עו"ד מיכה בלום
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ע  מר אבי גרובר:  כשיו לא צריך להצביע בנושא? אז 

.   :עו"ד מיכה בלום .  כן. זה ההרכב.

 ההרכב נשאר ללא שינוי, אותו דבר.   מר אבי גרובר:

 לא השתנה אף חבר מועצה.   :עו"ד מיכה בלום

 מגליל ים גם לא.   גב' פרח מלך:

 הם לא מגיעים בין כה וכה.     ???:

הוועדות של הוועדה המקומית, את זה  לכן אין צורך. ולגבי יתר  :עו"ד מיכה בלום

 אנחנו נעשה בוועדה המקומית. 

 שמתכנסת שבוע הבא.   מר אבי גרובר:

 אנחנו נזמין.   :עו"ד מיכה בלום

 הזימון יצא.   מר אבי גרובר:

משכר  30%אישור אסף בז'ירנו לעוזר למ.מ. וסגן ראש העירייה עידן למדן בשיעור  .6

 מנכ"ל.

 

בור עכשיו לאישור של עוזרי הסגנים. אישור של אסף בז'רנו, נע  מר אבי גרובר:

משכר מנכ"ל. ביקשו שאני  30%לממלא מקום וסגן ראש העירייה עידן למדן בשיעור של 

 ברוטו עלות שכר צריך להגיד? ₪  10,128-הכוונה ל 30%-אקרא פה לפרוטוקול ש

 משכר מנכ"ל.  30%צריך להגיד   גב' שירה אבין:

 אמרו לי במפורש לציין.   :מר אבי גרובר
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 משכר מנכ"ל.  30%לא, לא, זה   :מר רפי בראל

יגידו לא פירטת, לא זה. צריך לפרט את   מר אבי גרובר: אני לא רוצה אחרי זה 

 המספר? 

 פרץ ביקש שכן.   גב' פרח מלך:

משרד הפנים מבקש שכן. הרי הכל מופיע בסופו של דבר בדו"חות   מר אבי גרובר:

נמנעים. כמה היה בעד?  5ה. אז אין פה הרבה סודות. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? של העיריי

8 . 

( לאשר את אסף בז'ירנו כעוזר נמנעים 5בעד,  8הוחלט ברוב קולות ): 65מס'  החלטה

 משכר מנכ"ל. 30%למ.מ. וסגן ראש העירייה עידן למדן בשיעור 

 

 משכר מנכ"ל.  30%קורצקי בשיעור אישור זכי טיירי לעוזר לסגן ראש העירייה יעקב  .7

 

אישור זכי טיירי לתפקיד עוזר סגן ראש העיר יעקב קורצקי   מר אבי גרובר:

 מי בעד? ₪.  10,128משכר מנכ"ל. את השכר אמרתי מקודם,  30%בשיעור של 

אפשר? הבחור הזה עמד לאישור לדעתי לפני שנתיים ולפני שנה.  :מר אהרון אלמוג אסולין

תי, מסתבר שמשרד הפנים לא מאשר אותו, בגלל פרמטרים, נקרא להם מבדיקה שעשי

טכניים. מה הטעם להביא אותו לאישור נוסף אם משרד הפנים לא מאשר אותו? הטעמים, 

 עד כמה שאני יודע, לא השתנו. 

 אני יכול לענות לו?   מר יעקב קורצקי:

 בבקשה.   מר אבי גרובר:

ולכן אמרתי שטוב שפרץ גם כן אמרת  מי שגם מעורב פה,  מר יעקב קורצקי:
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שחייבים להגיד לפרוטוקול. אני גם שנתיים מדברים טכניים, לא אישרו את השכר שלי 

במשרד הפנים. ואת אותו דבר עשו לבחור הזה. נשלח, אם משרד הפנים לא יאשר, נמצא 

  -עוזר אחר. כי אני אומר

 מה זאת אומרת? שנתיים לא קיבלת שכר?    :מר טל עזגד

לא קיבלתי את השכר שלי כמו שצריך. רק עכשיו השלימו לי   מר יעקב קורצקי:

  אמרו דברים שלא נאמרו. יש דברים טכניים שנעשו. ולשירה. שנתיים. מכיוון שבישיבה 

.. של דיון כזה או אחר. פה יש  :מר אהרון אלמוג אסולין כן, יעקב, אבל השכר שלך הוא.

אז תגידו לנו, אולי גם  –עומד בהם. אם השתנה משהו  פרמטרים קבועים, שאין מצב שהוא

 נשנה... 

 פרץ פינקו היה מעורב. נעשתה טעות.  מר יעקב קורצקי:

 אהרון, זכותו של סגן ראש עיר.  מר אבי גרובר:

יודע.  :מר אהרון אלמוג אסולין  אני 

לבקש מי יהיה העוזר שלו. אני מכבד את יעקב, הוא מבקש   מר אבי גרובר:

ת למנות את זכי להיות העוזר שלו. כמו שאמרת, כל המינויים האלה כפופים לאישור לנסו

משרד הפנים. אם יבוא משרד הפנים ויגיד שלא ניתן למנות את זכי לתפקיד של זכי, אז 

הוא לא ימונה לתפקיד של עוזר. וכמו שאתה יודע, הוא לא יקבל שכר לפני שהוא יאושר. 

בעד.  8ות, יבוצע עד האות האחרונה. זהו. מי בעד? אנחנו כל הפרוצדורות, מה שצריך להי

 .  תודה רבה. 4. מי נמנע? 1מי נגד. 

כעוזר  זכי טיירי( לאשר את נמנעים 4נגד,  1בעד,  8הוחלט ברוב קולות ): 66מס'  החלטה

 משכר מנכ"ל. 30%בשיעור  יעקב קורצקילסגן ראש העירייה 

 

שכר  40%ראש העירייה, אבי גרובר, בשיעור אישור לדגנית גרינבוים לראש לשכת  .8
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 מנכ"ל.

 

אישור לגב' דגנית גריבוים, ראש לשכת ראש העירייה בשיעור של   מר אבי גרובר:

 מי בעד? ₪.  13,504מנכ"ל, זה יוצר משכר  40%

אפשר להגיד משהו רגע? ממתי מאשרים באופן אוטומטי ישר    :מר טל עזגד

ויכול להיות שאני טועה. קודם כל התפקיד הוא מנהלת ? אנחנו מכירים את הנהלים, 40%

.. התחיל ב , 30%-לשכת ראש העירייה, עד כמה שאני יודע. והדבר השני, שזה הנוהג לפחות.

. פרח ואני 5%אצל כולם גורף לאורך השנים האחרונות. אחר כך כמובן היתה העלאה על פי 

ה המקומית, אבל אנחנו זוכרים את זוכרים את זה, עוד מעט יש לנו בר מצווה פה בפוליטיק

כל  5%יכשהו זה עלה על פי חוק אואחר כך  30%-זה מאז, לפני הרבה שנים אישרו אותנו ב

 שנה, כל שנתיים. 

.   גב' פרח מלך:  כל שנתיים וחצי

 זאת אומרת, האם זה נבדק?    :מר טל עזגד

רוצה שאנחנו אז מאחר ולקדנציה נותרו שנתיים וחצי, ואני לא   מר אבי גרובר:

נחזור לפה כל הזמן, ובסופו של דבר מי שקובע מאיזו רמה מתחילים, זה משרד הפנים. אז 

ויגיד שהוא לא  אנחנו קבעו שאנחנו מביאים פה לאישור את הרף העליון. יבוא משרד הפנים 

ותתקדם לפי אישורים של משרד  30%, אז דגנית תרוויח מהתחלה 30%מוכן לאשר אלא רק 

ל עכשיו במקום כל הזמן לחזור לפה כל פעם עם האישורים, אנחנו חושבים הפנים. אב

 שאנשים הולכים לעבוד קשה. 

תאמין לי, אנחנו נחזור לפה עם דברים כל כך מסובכים, שבדקה    :מר טל עזגד

  -וחצי נאשר לה בעוד שנתיים העלאה או מתי ש

זה כפוף לאישור  אין בעיה. אז זה מה שאנחנו מבקשים לאשר.  מר אבי גרובר:
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נגד? מי נמנע? 9של משרד הפנים. מי בעד?   . תודה רבה. 5. מי 

אישור לדגנית גרינבוים  ( לאשר אתנמנעים 5בעד,  8הוחלט ברוב קולות ): 67מס'  החלטה

 שכר מנכ"ל.  40%לראש לשכת ראש העירייה, אבי גרובר, בשיעור 

 

 ה יכהנו:מגוונים כנציגי העיריי דירקטוריוןאישור הרכב  .9

 . דוברת וייזר1 

נורית אבנר2   . 

 . שירה / טל3 

 חברי מועצה אלו יחליפו את חברי המועצה המכהנים, ככל שישנם כאלה. 

 

אישור הרכב דירקטוריון מגוונים. מילה בנושא הזה, אני מתכוון   מר אבי גרובר:

ים, אני יודע לבחון את כל הנושא של איוש הדירקטוריון של מגוונים. כרגע שלושת החבר

 חברים, תקנו אותי אם אני טועה, מטעם חברי המועצה.  3שעד עכשיו מונו 

 . 4   :מר טל עזגד

 ? 4-. מי היו ה4  מר אבי גרובר:

 גיא, נורית.   גב' שירה אבין:

 . 3ושירה. היינו   גב' נורית אבנר:

.   מר אבי גרובר: .  חברי מועצה שמכהנים בדירקטוריון.  3.

 . 4היו צריכים להיות    :מר טל עזגד

 ... ממלא מקום.   גב' נורית אבנר:
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 . 3כרגע יש    :מר טל עזגד

. רק שמישהו לא נתן לך להיכנס, אם 4הם היו צריכים להיות    :מר טל עזגד

 אני זוכר נכון. 

לי? אני לא זוכר שביקשתי. קדנציה קודמת לא נתנו לי ללא מעט,   מר אבי גרובר:

 לית. בספורט אמרו לי 'תעשה בלגן ספורט'. גם לא לחברה הכלכ

 אה, חשבתי על הכלכלית, סליחה. אני מתנצל.    :מר טל עזגד

נציגי המועצה זה  3-חברים. אני מעמיד עכשיו להצבעה ש 3היו   מר אבי גרובר:

מחליף את ההרכב הקודם, למען הסר ספק. שלושת חברי המועצה שכרגע יכהנו 

 דברת וייזר, נורית אבנר. ומי מביניכם יהיה, שירה או טל? בדירקטוריון מגוונים הם: 

 אני.   גב' שירה אבין:

שירה אבין. בישיבה הבאה, אחרי שנבחן את ההרכב הכולל של   מר אבי גרובר:

 . פה אחד? תודה. 9הדירקטוריון, נביא לפה את הרכב המלא. מי בעד? 

 
 מגוונים הוחלט פה אחד לאשר הרכב דירקטוריון  :68מס'  החלטה

 . דוברת וייזר1 כנציגי העירייה יכהנו:

 . נורית אבנר2    

 אבין. שירה 3    

 חברי מועצה אלו יחליפו את חברי המועצה המכהנים, ככל שישנם כאלה.

 

 חברה לפיתוח רמת השרון בע"מ. -רימונים  דירקטוריוןאישור הרכב   .10

 

החברה הכלכלית של רמת  –אישור הרכב דירקטוריון רימונים   מר אבי גרובר:

: אבי גרובר, רותי גרונסקי, גיא קלנר 4 -השרון. החברים של הוועדה יהיו: חברי המועצה 
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: בשלב הזה פרח מלך, ולדימיר לוין, גידי טביב ורויטל 4 -ושירה אבין. עובדי העירייה 

יונה  פיטרמן. וכנציגי ציבור עוד פעם, רמי שלמור ויעיל יטיב ממשיכים. מובאים בנושף

ברגור, שאני מבין שכבר אושר, אבל אנחנו נאשרר את המינוי שלו, ורון הלפרין. מי בעד? 

 פה אחד. 

 
רמת  חברה לפיתוח -לאשר הרכב דירקטוריון רימונים הוחלט פה אחד : 69מס'  החלטה

אבי גרובר, רותי גרונסקי, גיא קלנר, שירה רבין. עובדי  –השרון בע"מ: חברי מועצה 

רמי שלמור,  –פרח מלך, ולדימיר לוין, גידי טביב, רויטל פיטרמן. נציגי ציבור  –עירייה 

יונה ברגור, רון הלפרין.   יעל יטיב, 

 

 אישור הרכב אסיפה כללית אגודת הספורט. .11

 

 12הרכב האסיפה הכללית של אגודת הספורט. גם כאן יש   מר אבי גרובר:

נים יומיים האחרו-ציגי ציבור. אני פניתי ביוםנ 4-עובדי עירייה ו 4חברי מועצה,  4חברים, 

וביקשתי להביא כמה דמויות מתחום הספורט שיוסיפו לאגודת הספורט, ושמחתי שחלק 

מהם נענו. אני מודה שאישית לא את כולם אני לגמרי מכיר. זאת אומרת, זה לא איזה שהם 

 30-40הספורט בפעילים או חברים. אבל אני חושב שבאמת כל מי שקצת קרא את עיתוני 

ואני חושב שזו גאווה גדולה שהם הסכימו לבוא שנה האחרונות, מכיר חלק מהשמות, 

אבי גרובר, יעקב קורצקי, עידן  –ולכהן באגודת הספורט. החברים הם: חברי המועצה 

גידי טביב, יאיר מינץ, פרח מלך, רויטל  –למדן, אהרון אלמוג אסולין. עובדי עירייה 

אסתר רוט שחמורוב, אסף ברנע, הראל לוי, ורודית סרוסי. מי בעד?  –בור פיטרמן. נציגי צי

 פה אחד. תודה רבה. 

יודע שהיא היתה חברה ברשימה שלנו, אסתר.    :מר טל עזגד  אתה 

התקשרתי אליה, שאלתי אותה אם היא תסכים להיות באגודה,   מר אבי גרובר:
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 חה שהתקשרתי אליה. היא אמרה לי שזה יהיה בשבילה כבוד גדול, והיא שמ

אבי, מילה בנושא הזה של נציגי ציבור. כי לדעתי נעשתה פנייה  :מר אהרון אלמוג אסולין

 .  לדמות אחרת בעיר, והוא הביע את הסכמתו, ויכול להיות שזה לא היה..

 אתה רוצה להגיד את זה לפרוטוקול?   מר אבי גרובר:

  -לא, אני פשוט :מר אהרון אלמוג אסולין

 תדברו על זה.      ???:

 תוסיף עוד מישהו. יש בעיה להוסיף?   :גב' רותי גרונסקי

.  :מר אהרון אלמוג אסולין  כן. כי נעשתה פנייה אליו

 נו, ואם הוא ירצה, אז שיוסיפו אותו, מה הבעיה?   מר גיא קלנר:

 . 12אי אפשר, אי אפשר. ההרכב הוא   גב' פרח מלך:

 . 5,55,, או 4,4,4זה:   מר אבי גרובר:

 מי ביקש ממנו, מי פנה אליו?   מר יעקב קורצקי:

אני רוצה רק לבקש, שוב, למען הסדר הטוב, בכל הדירקטוריונים    :מר טל עזגד

בכלל ובאגודת הספורט בפרט, לנהל הליכים מסודרים של הוצאת הדירקטורים מהאגודות. 

קות את הדבר הזה, אני הייתי חבר בעמותה הזאת, מישהו אחר בעמותה אחרת. צריך לנ

 פרח. 

לא, זה ברור, אבל מתחילים את הפרוצדורה אחרי שמאשרים   מר אבי גרובר:

 הרכב חדש. 

 טוב, בסדר. אני רק מזכיר.   :מר טל עזגד
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קודם כל אישרנו פה את ההרכב החדש. נקפיד לבצע את כל   מר אבי גרובר:

 הפרוצדורות. 

 
סיפה כללית אגודת הספורט: חברי לאשר הרכב אהוחלט פה אחד : 70מס'  החלטה

 –אבי גרובר, יעקב קורצקי, עידן למדן, אהרון אלמוג אסולין. עובדי עירייה  –המועצה 

אסתר רוט שחמורוב, אסף  –גידי טביב, יאיר מינץ, פרח מלך, רויטל פיטרמן. נציגי ציבור 

 ברנע, הראל לוי, ורודית סרוסי. 

 

 הרשות. קביעת בעלי זכות חתימה על מסמכי .12

 * ראש העירייה 

 * מ.מ. ראש העירייה.  

 

קביעת בעלי זכות חתימה על מסמכי הרשות. יש פה איזה נוסח   מר אבי גרובר:

 שצריך לקרוא מיוחד? 

 לא.   גב' פרח מלך:

 מה שכתבנו.   :עו"ד מיכה בלום

ראש העירייה, מוסמך לחתום, ובהיעדרי  –מה שכתבנו. אני   מר אבי גרובר:

 קום ראש העירייה. מי בעד? ממלא מ

 בהידרך מהארץ?   :מר רפי בראל

 כן.   גב' פרח מלך:

 בהיעדרי מהארץ, ולא סתם שאני לא בא.   מר אבי גרובר:

.   :מר רפי בראל .  כי אתה יכול לצאת לפגישה.
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 לא, לא. רק בהיעדרי לחו"ל, עידן מחליף אותי.   מר אבי גרובר:

 

  שר קביעת בעלי זכות חתימה על מסמכי הרשות:אחד לאהוחלט פה : 71מס'  החלטה

  * ראש העירייה   

 * מ.מ. ראש העירייה.   

 

בעניין חתימה על תעודה לרשם  055992291אישור האצלת סמכות לשלומית רז ת.ז.  .13 

 המקרקעין.

 

אישור האצלת סמכות לגב' שלומית רז, צריך לקרוא? לא צריך   מר אבי גרובר:

 תעודות זהות? 

 לא צריך.   ' פרח מלך:גב

אוקיי. בעניין חתימה על תעודה לרשם המקרקעין. ואיור האצלת   מר אבי גרובר:

סמכות לעופר בראון בעניין חתימה על תעודה לרשם המקרקעין. אתם יודעים במה מדובר, 

 נכון? 

 תעשה כל אחד בנפרד.   גב' דברת וייזר:

ת סמכות לשלומית רז בעניין כל אחד בנפרד. אז אישור האצל  מר אבי גרובר:

 חתימה על תעודה לרשם המקרקעין. מי בעד? פה אחד. 

 
 055992291לאשר האצלת סמכות לשלומית רז ת.ז. הוחלט פה אחד  :72מס'  החלטה

 בעניין חתימה על תעודה לרשם המקרקעין.

 

ם בעניין חתימה על תעודה לרש 057365033אישור האצלת סמכות לעופר בראון ת.ז.  .14
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.  המקרקעין

 

אישור האצלת סמכות לעופר בראון בעניין חתימה על תעודה   מר אבי גרובר:

 לרשם המקרקעין. מי בעד? פה אחד. 

 

 057365033האצלת סמכות לעופר בראון ת.ז. הוחלט פה אחד לאשר : 73מס'  החלטה

 בעניין חתימה על תעודה לרשם המקרקעין.
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 קובץ החלטות

 

 מ.מ.בחירת סגנים ו .2

 

נגד( לאשר  מינוי עו"ד עידן למדן, ממלא  5בעד,  9: הוחלט ברוב קולות )38החלטה מס' 

משרה מחזיר תיק חינוך ויו"ר ועדת  100%מקום ראש העירייה וסגן ראש העירייה בשכר, 

 מכרזים לבחירת עובדים בכירים.

 

ב קורצקי, סגן נגד( לאשר  מינוי מר יעק 5בעד,  9: הוחלט ברוב קולות )39החלטה מס' 

משרה, מחזיק תיק הספורט, מחזיק תיק רווחה ויו"ר ועדת  100%ראש עירייה בשכר, 

 שילוט.

 

נגד( לאשר  מינוי גב' דברת וייזר, סגנית  5בעד,  9: הוחלט ברוב קולות )40החלטה מס' 

ראש העירייה בתואר ללא שכר, מחזיקת תיק מגוונים, מחזיקת תיק מועצת נשים 

 עירונית.

 

 מינוי מחזיקי תיקים. .3

 

 : הוחלט לאשר מחזיקי תיקים כדלקמן:41החלטה מס' 

 חזיק תיק הנדסה, מחזיק תיק צעירים ומחזיק תיק דתות. מ –אבי גרובר 

 מחזיק תיק חינוך.  –עידן למדן 

 חזיק תיק הרווחה ומחזיק תיק הספורט. מ –מר יעקב קורצקי 

 יק תיק מועצת נשים יישובית. זיקת תיק מגוונים ומחזמח –גב' דברת וייזר 
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חזיקת תיק התחדשות עירונית  ומחזיקת תיק שיפור השירות מ –גב' רותי גרונסקי 

 לתושב.

 חזיקת תיק איכות הסביבה ומחזיק תיק הגמלאים. מ –גב' איריס קלקא 

  מחזיק תיק התרבות. –מר גיא קלנר 

 חזיק תיק פניות הציבור.מ –מר שמואל גריידי 

 

 יושב ראש והרכבי ועדות חובה ורשות.אישור  .4

 

שמוליק  –: הוחלט פה אחד לאשר הרכב ועדת הנחות בארנונה: יו"ר 42החלטה מס' 

פי בראל, טלי נדיר מנהלת אגף רווחה, מיכה בלום יועץ ר,יעקב קורצקי –גריידי, חברים 

 משפטי וגידי טביב גזבר.

 

דברת  –דום מעמד הילד: יו"ר : הוחלט פה אחד לאשר הרכב הוועדה לקי43החלטה מס' 

נורית אבנר, טל עזגד, טלי נדיר מנהלת אגף רווחה, אורי גנץ ארבל מנהל  –וייזר, חברים 

אגף חינוך, שלומית שפיגל בלט, תמי קדרון, דורית שיזל, אסף לוינסקי, אייל באום, 

 מפקד תחנת המשטרה, נציג תנועות הנוער, מירי בת אל.

 

איריס  –אחד לאשר הרכב הוועדה לשימור אתרים: יו"ר  : הוחלט פה44החלטה מס' 

 יא קלנר, שירה אבין, עינבן יעקב, ולדימיר לוין וארז טל.ג –קלקא, חברים 

 

: הוחלט פה אחד לאשר הרכב הוועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור. יו"ר 45החלטה מס' 

 3-עזגד, אהרון אסולין ועידו כחלון, שמואל גריידי, נורית אבנר, טל  –גיא קלנר, חברים  –

 נציגי משפחות נרצחי טרור.

 

: הוחלט פה אחד לאשר הרכב הוועדה למיגון אלימות, עבריינות ופשיעה: 46החלטה מס' 
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עידן למדן, טל עזגד, מנכ"ל העירייה, אורי גנץ ארבל, אבנר  –נורית אבנר, חברים  –יו"ר 

 סער, עזי חזקיה, טלי נדיר, נציג משטרת ישראל.

 

 –איריס קלקא  –: הוחלט פה אחד לאשר הרכב ועדת איכות הסביבה: יו"ר 47ה מס' החלט

י, גיא קלנר, אהרון אסולין, דגנית טולדנו, נציג השר להגנת רותי גרונסק -חברים

 הסביבה, נציגי ציבור.

 

אבי גרובר ראש  –: הוחלט פה אחד לאשר הרכב ועדת ביטחון: יו"ר 48החלטה מס' 

ירייה, עזי חזקיה מנהל מחלקת ביטחון, אבנר סער, חיים ציגלמן, העירייה, מנכ"ל הע

  קובי מחט, אייל באום, נציג שר הביטחון.

 

 –עידן למדן, חברים  –: הוחלט פה אחד לאשר הרכב ועדת חינוך: יו"ר 49החלטה מס' 

רותי גרונסקי, דברת וייזר, שירה אבין, מרק מימוני, תמי סער, איריס מגן, אייל באום, 

 ף לוינסקי, אורי ארבל גנץ, יהודה יעקובסון, חבר ועד הורי יול"א.אס

 

רותי גרונסקי, חברים  –: הוחלט פה אחד לאשר הרכב ועדת מכרזים: יו"ר 50החלטה מס' 

וייזר, נורית אבנר, רפי בראל, טל עזגד, מנכ"ל ע – ידן למדן, יעקב קורצקי, דברת 

  גזבר העירייה.העירייה, מיכה בלום יועץ משפטי, גידי טביב 

 

: הוחלט פה אחד לאשר הרכב הוועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים. 51החלטה מס' 

טלי נדיר, אורי ארבל יריס קלקא, טל עזגד, ציגי הציבור, א –ורית אבנר, חברים נ –יו"ר 

 אפי שדיב, פזית הק. גנץ,

 

 –בר, חברים אבי גרו –: הוחלט פה אחד לאשר הרכב ועדת כספים: יו"ר 52החלטה מס' 

עידן למדן, יעקב קורצקי, שמוליק גריידי, דברת וייזר, שירה אבין, רפי בראל, מנכ"ל 
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 העירייה, גזבר העירייה, מהנדס העיר, מבקר העיר. 

 

אהרון אלמוג  –: הוחלט פה אחד לאשר הרכב ועדת הביקורת: יו"ר 53החלטה מס' 

  ומרק מימוני. יא קלנר, איריס קלקא, עידו כחלוןג –אסולין, חברים 

 

אבי גרובר,  –: הוחלט פה אחד לאשר הרכב ועדת בטיחות בדרכים: יו"ר 54החלטה מס' 

אהרון אלמוג אסולין, צביקה שמואלי, ולדימיר לוין, אורי ארבל גנץ, נציגי  –חברים 

 משרדי ממשלה, נציגי ציבור.

 

 –ורצקי, חברים קיעקב  –: יו"ר : הוחלט פה אחד לאשר הרכב ועדת רווחה55החלטה מס' 

 אבי גרובר, איריס קלקא, שמואל גריידי, נורית אבנר, שירה אבין, מרק מימוני, טלי נדיר.

 

אבי גרובר,  –: הוחלט פה אחד לאשר הרכב ועדת משנה תמיכות: יו"ר 56החלטה מס' 

 ידו כחלון, שירה אבין, מרק מימוני, מנכ"ל העירייה, מיכה בלום, גידי טביב.ע –חברים 

 

עידן למדן,  –: הוחלט הרכב ועדת עדת מכרזים לעובדים בכירים: יו"ר 57טה מס' החל

 ותי גרונסקי, טל עזגד, פרץ פינקו, מנכ"ל העירייה. ר –חברים 

 במכרז של מנכ"ל העירייה, מחליף היועץ המשפטי את מנכ"ל העירייה כחבר הוועדה. 

 

 

 

 

רותי  –לכוח אדם. יו"ר  : הוחלט פה אחד לאשר הרכב ועדת מכרזים58החלטה מס' 

איריס קלקא, רפי בראל, מוטי בר דגן נציג הציבור, פרץ פינקו, מנכ"ל  –גרונסקי, חברים 

 העירייה, יועץ משפטי.
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 –אבי גרובר, חברים  –: הוחלט פה אחד לאשר הרכב ועדת מקלטים: יו"ר 59החלטה מס' 

 "ל העירייה, עינב בן יעקב.שמוליק גריידי, אהרון אסולין, עזי חזקיה, צדוק שהין, מנכ

 

רותי  –: הוחלט פה אחד לאשר הרכב ועדת יקרי רמת השרון: יו"ר 60החלטה מס' 

 ידו כחלון, דברת וייזר, מרק מימוני, רפי בראל, נציגי ציבור. ע –גרונסקי, חברים 

 

, ע –: הוחלט פה אחד לאשר הרכב ועדת ערר לפרישה. יו"ר 61החלטה מס'  ידן למדן

 עקב קורצקי, שירה אבין.י –חברים 

 

 –גיא קלנר, חברים  –: הוחלט פה אחד לאשר הרכב ועדת שמות: יו"ר 62החלטה מס' 

 איריס קלקא, מרק מימוני, נציגי ציבור.

 

אבי גרובר,   –: הוחלט פה אחד לאשר הרכב ועדת תחבורה ותנועה: יו"ר 63החלטה מס' 

 .הנדס העיר, צביקה שמואלי, נציגי ציבורמ –חברים 

 

איריס קלקא, חברים  –: הוחלט פה אחד לאשר הרכב ועדת גמלאים: יו"ר 64החלטה מס' 

 , שירה אבין.כמו כן, יצחק בן דב, כרמלה אבנרי, לאה אורן. רותי גרונסקי –

 

 

 

משכר  30%אישור אסף בז'ירנו לעוזר למ.מ. וסגן ראש העירייה עידן למדן בשיעור  .6

 מנכ"ל.

 

נמנעים( לאשר את אסף בז'ירנו כעוזר  5בעד,  8רוב קולות ): הוחלט ב65החלטה מס' 
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 משכר מנכ"ל. 30%למ.מ. וסגן ראש העירייה עידן למדן בשיעור 

 

 משכר מנכ"ל.  30%אישור זכי טיירי לעוזר לסגן ראש העירייה יעקב קורצקי בשיעור  .7

 

י טיירי כעוזר נמנעים( לאשר את זכ 4נגד,  1בעד,  8: הוחלט ברוב קולות )66החלטה מס' 

 משכר מנכ"ל. 30%לסגן ראש העירייה יעקב קורצקי בשיעור 

 

שכר  40%אישור לדגנית גרינבוים לראש לשכת ראש העירייה, אבי גרובר, בשיעור  .8

 מנכ"ל.

 

נמנעים( לאשר את אישור לדגנית גרינבוים  5בעד,  8: הוחלט ברוב קולות )67החלטה מס' 

 שכר מנכ"ל.  40%רובר, בשיעור לראש לשכת ראש העירייה, אבי ג

 

 אישור הרכב דירקטוריון מגוונים כנציגי העירייה יכהנו: .9

 . דוברת וייזר1 

נורית אבנר2   . 

 . שירה / טל3 

 חברי מועצה אלו יחליפו את חברי המועצה המכהנים, ככל שישנם כאלה. 

 

 הוחלט פה אחד לאשר הרכב דירקטוריון מגוונים  :68החלטה מס' 

 . דוברת וייזר1 י העירייה יכהנו:כנציג

 . נורית אבנר2    

 . שירה אבין3    

 חברי מועצה אלו יחליפו את חברי המועצה המכהנים, ככל שישנם כאלה.
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 חברה לפיתוח רמת השרון בע"מ. -אישור הרכב דירקטוריון רימונים   .10

 

רה לפיתוח רמת בח -: הוחלט פה אחד לאשר הרכב דירקטוריון רימונים 69החלטה מס' 

אבי גרובר, רותי גרונסקי, גיא קלנר, שירה רבין. עובדי  –השרון בע"מ: חברי מועצה 

רמי שלמור,  –פרח מלך, ולדימיר לוין, גידי טביב, רויטל פיטרמן. נציגי ציבור  –עירייה 

יונה ברגור, רון הלפרין.   יעל יטיב, 

 

 אישור הרכב אסיפה כללית אגודת הספורט. .11

 

: הוחלט פה אחד לאשר הרכב אסיפה כללית אגודת הספורט: חברי 70מס'  החלטה

 –אבי גרובר, יעקב קורצקי, עידן למדן, אהרון אלמוג אסולין. עובדי עירייה  –המועצה 

אסתר רוט שחמורוב, אסף  –גידי טביב, יאיר מינץ, פרח מלך, רויטל פיטרמן. נציגי ציבור 

 ברנע, הראל לוי, ורודית סרוסי. 

 

 קביעת בעלי זכות חתימה על מסמכי הרשות. .12

 * ראש העירייה 

 * מ.מ. ראש העירייה.  

 

  : הוחלט פה אחד לאשר קביעת בעלי זכות חתימה על מסמכי הרשות:71החלטה מס' 

  * ראש העירייה   

 * מ.מ. ראש העירייה.   

 

תעודה לרשם בעניין חתימה על  055992291אישור האצלת סמכות לשלומית רז ת.ז.  .13

 המקרקעין.
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 055992291הוחלט פה אחד לאשר האצלת סמכות לשלומית רז ת.ז.  :72החלטה מס' 

 בעניין חתימה על תעודה לרשם המקרקעין.

 

בעניין חתימה על תעודה לרשם  057365033אישור האצלת סמכות לעופר בראון ת.ז.  .14

 המקרקעין.

 

 057365033מכות לעופר בראון ת.ז. : הוחלט פה אחד לאשר האצלת ס73החלטה מס' 

 בעניין חתימה על תעודה לרשם המקרקעין.

 

 

 

 

       

 פרח  מלך 

 מנכ"ל העירייה


