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ערב טוב. אנחנו מתחילים ישיבת מליאה מן המניין   מר אבי גרובר:

יום . לפני שאנחנו נכנסים לסדר היום, אני רוצה לעדכן בקצרה. ה31מס' 

העירייה, השתתף עוד גורם אחד מהתקיימה התמחרות לנושא הקאנטרי. חוץ 

בהתמחרות. בסופו של דבר, מי שזכה בהתמחרות קוראים לו גבי אדרי. 

לפני מע"מ, ואנחנו בירכנו אותו על ₪  10,340,000ההצעה שהוא הציעה זה 

יודע איך להגיד את זה פה. אנחנו עוד מה שנקרא לומדים  את זה. הצעתו, לא 

אבל זו היתה תוצאת ההתמחרות היום, על כל מה שנובע מזה. אז אני מעדכן 

 אתכם על זה. 

 אז אנחנו בחוץ?   מר גיא קלנר:

.   מר אבי גרובר:  כרגע כן

.  מר גיא קלנר: .  לא, לא הייתי ב.

הוא זכה בהתמחרות. עכשיו צריך לראות מול בית   מר אבי גרובר:

. המפרק צריך לבוא, להביא את זה בפני בית המשפט את כל מה שנובע מכאן

 המשפט. בית המשפט צריך לאשר, צריך לראות מה זה. 

 ואם אתה משווה, אתה לא יכול לקחת את זה?   מר גיא קלנר:

. 100,000, 100,000היתה התמחרות, כל פעם עלו   מר אבי גרובר:

  ... היתה התמחרות, ובסיומה.זה התחיל מההצעה שהוא הגיש למפרק

 כמו מכירה פומבית.   גב' רות גרונסקי:

 כן, כן, אוקיי.   מר גיא קלנר:

זכה בהתמחרות מר גבי אדרי, הציע כמו שאמרתי   מר אבי גרובר:

לפני מע"מ, ₪  10,340,000לטובת אהרון שנכנס עכשיו אני אומר את זה, הציע 

 וכאן אנחנו הפסקנו להעלות מצדנו. 
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 רה שמאית. לא היתה גם הע  מר עידן למדן:

 אהרון אדרי. גבי אדרי או אהרון אדרי?  גב' שירלי פאר יגרמן:

תראו, עכשיו המפרק צריך לעשות את הבדיקות   מר אבי גרובר:

שהוא צריך לעשות. מן הסתם אנחנו גם כן נעשה איזושהי בדיקה שלנו בעניין 

הזה. ומה שצריך להמשיך ולקרות מול בתי המשפט, אם יצטרך להיות, 

 ך. ימשי

 

 .9.10.16מיום  30אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מס'  .1

 

אישור פרוטוקול ישיבת מליאה  –חזרה לסדר היום   מר אבי גרובר:

. היו הערות? ורד פה. היו הערות משהו? לא 9.10.16מיום  30מן המניין מס' 

 היו הערות, אז הפרוטוקול מאושר. 

 

פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין  לאשרהוחלט פה אחד : 208מס'  החלטה

 .9.10.16מיום  30מס' 

 

 . 9.10.16מיום  26אישור פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מס'  .2

 

אישור פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין   מר אבי גרובר:

 מאושר. . היו הערות? לא היו הערות. הפרוטוקול 9.10.16מיום  26מספר 

 

אחד לאשר פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן  ההוחלט פ: 209 מס' החלטה

 . 9.10.16מיום  26המניין מס' 
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 . 9.10.16מיום  27אישור פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מס'  .3

 

אישור פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין   מר אבי גרובר:

קיי, אז גם , גם כן לא היו הערות? או9.10.16, גם כן מיום 27מספר 

 הפרוטוקול הזה מאושר. 

 

פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן הוחלט פה אחד לאשר : 210מס'  החלטה

 . 9.10.16מיום  27המניין מס' 

 

 הצעה לסדר של מר גיא קלנר בנושא גינות כלבים בעיר: . 4

גינות כלבים )עליהן יוחלט לאחר בחינה  3-4-ההצעה: לאפשר שימוש ב 

ן וזאת ע 20:30-21:30ון( בין השעות ממצה של פיזור נכ ד לפתרו

גינות כלבים מסודרות.  מערכתי של 

 

הצעה לסדר של גיא בנושא גינות  –סעיף הבא   מר עידן למדן:

 כלבים בעיר. בוא, אתה רוצה להציג את זה בכמה מילים? 

כן. הנושא בעיניי די פשוט ודי נדרש. הסוגיה עולה   מר גיא קלנר:

ם, גם מבעלי הכלבים וגם מאנשים שאין ברשותם כלבים, הכיווני 2-בעצם מ

וזה לעיתים מפריע להם או מטריד אותם או מפחיד אותם. כל מילה שנשתמש, 

יודע שעמלים על תכנית ב לסיים או למפות עד כמה  2017-רלוונטית. ואני 

שניתן את כל העיר ולסגור את כל הסיפור של גינות כלבים ברדיוסים 

התושבים, כך שכל העיר תהיה מכוסה. עד אז, עד לנקודה נורמאליים מבתי 

הזו, וכל יום יוצר חוסר נוחות בעניין הזה. רובנו חברים גם בקבוצות, אנחנו 

 רואים כמה הנושא הזה מעורר דיון בין התושבים ומציק להם. 
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אני מציע פתרון זמני, עד אשר יקומו כל גינות הכלבים שייתנו את הפיזור 

מסגרתו נקבע עיקרון שבו במקומות שאין גינת כלבים כרגע, המלא בעיר, שב

גינת כלבים קבועה, נשתמש בגינות משחק קיימות בשעות  ועד אשר תוקם 

צורך העניין, שברור בערב ל 21:30-ל 20:30הערב המאוחרות. בין השאר 

שברמה האמיתית, הריאליסטית של החיים, אין שימוש באותן גינות באותו 

ים. הגינות האלה מגודרות באותו שלב. אם צריך שבבוקר זמן לצרכים אחר

יינתן איזשהו גיבוי של ניקיון, כמובן שהדברים יתואמו ויסנכרנו עם ההנהלה 

 של העירייה בהקשר הזה. 

שכל, בפיזור נכון, לתקופה קצובה עד  גינות בשום 2-3-אבל אני מעריך ש

מרגוע. ואז, כשהגינות שנסדר את זה, ישקיטו את הרוחות בעיר, ייתנו לכולם 

גינת הכלבים, זו  יוקמו, נבטל את העניין הזה ונחזיר את זה חזרה לתוך 

 ההצעה שלי.

 שירלי, תתייחסי שנייה בבקשה.   מר אבי גרובר:

אנחנו עכשיו עושים בגינת  –שני דברים. אחד  גב' שירלי פאר יגרמן:

עושים בנביאים  המעפילים, כפי שידוע לך, גינת כלבים. השני, אנחנו עכשיו

גינות מיידי. לגבי הנושא של  2פינת עובדת גינת כלבים. ככה שיש כבר עוד 

שחרור כלבים, בעיקרון מותר לקבוע אזורים ומועדים, אסור אבל לשחרר 

. הוכרז כגינת כלבים. להבדיל, כבעלת כלב קודם כל, זה דבר חיוני  כלבים..

גרה במורשה ואין ספק שזה וחשוב. גם לי ליד הבית אין גינת כלבים, אני 

דיוק הפוך, בהמון תלונות -חשוב. יחד עם זאת, אני חייבת להגיד שיש המון

 וזה משקף המוקד על כלבים בתוך גינות משוחררים, ואז אנשים מפחדים. 

 אז אני נותן פתרון לעניין הזה. כאן באה ההצעה.   מר גיא קלנר:
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ני לא בעלת זכות בסדר, אני לא דנה בהצעה, א  :שירלי פארגב' 

 3נחנו מוכנים מיידית עוד אגינות כבר  2-הצבעה או בחירה. אני רק אומרת ש

 שבועות. 

אז שם לא נצטרך לסגור גינה ברדיוס הרלוונטי   מר גיא קלנר:

שהיא אינה גינת כלבים. אני מדבר במקומות שאינם. למשל כל האזור של יד 

 לבנים, אזור הטבק, אזור של רובע אלון. 

 לא, שם אין גינה. הבעיה היא ששם אין גינה.   אבי גרובר: מר

גינה בכלל. שם יש חובה לעשות גינה.   מר עידן למדן:  שם אין 

שם אנחנו נצטרך לעשות גינה, ואני מניח שזה   מר גיא קלנר:

בתכניות. אבל עד אז, לייצר מתחם שבמסגרתו ניתן לשחרר את הכלבים. כי 

 חות מצד אחד, ומצד שני אין להם מענה ופתרון. אחרת, התושבים חוטפים דו"

.   מר אבי גרובר: .  חברים שלי מתקשרים להתלונן כלפי אלה ש.

הצדדים, זה בדיוק מה  2אבל זה אמור לשרת את   מר גיא קלנר:

 שמתלוננים ואת אלה שלא מתלוננים. שאני אומר. זה אמור לשרת את אלה

גינו  מר אבי גרובר: ת כלבים, כמו שאתה יודע, עוד פעם, הנושא של 

גם אני ניסיתי פה לעשות כל מיני דברים גם קודם. ובצורה כזאת או אחרת זה 

עבד חלקית. ייצרו כמה גינות כלבים ברמת השרון. אני חושב שחלקן באופן 

שבו עשו אותן, היה ככה ככה, אבל זו לא הנקודה עכשיו. אני גם את השאלה 

ך פה גם מיכה וזה. אני שאלתי אותם גם הזאת שאתה שואל, יכולים להגיד ל

כן במהלך החודשים האחרונים, האם אני יכול לעשות את זה. אם אני מבין 

נכון, אין פה עניין שצריך לקבל החלטת מועצה האם אנחנו מרשים, לא צריך 

 את האישור של המועצה בשביל זה. 

לא, אני מביא רעיון שאני רוצה להוביל אותו   מר גיא קלנר:

 יצוע. לב
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, מה שאני -כן, כן, סבבה. גיא, אני אומר מבחינה ש  מר אבי גרובר:

מציע שנעשה, לא צריך לקיים על זה נראה לי הצבעה פורמאלית, מי בעד 

לעשות. אני לא חושב שזה שם. מבחינה חוקית, ברגע שיש לך מקום שהוא 

יך מגודר והכלב בתוך זה, ושמים איזשהו שלט שאומר שבין השעות, לא צר

מר שהגינה הזאת היא גינת כלבים או לא. לא בשביל זה אישור מועצה שאו

צריך בשביל זה אישור מועצה. שיעשו את גינות הכלבים. לא הבאתם לפה 

.. שמים פה גדר של  .  1.27ואמרתם 'אנחנו. גינת כלבים'  מ', וקובעים 

אבל אבי, יש גינות משחק קיימות שאפשר   מר גיא קלנר:

 ד שתעשה גידורים, תן כסף, תקציב, סימון מקום. להשתמש בהן. ע

  -אני אומר עוד פעם, אבל זה  מר אבי גרובר:

 אין בעיה. מה קורה מחר בבוקר?   מר גיא קלנר:

תראה, גינת הקוצר, מחר אתה תעשה אותה גינת   מר אבי גרובר:

כלבים, שאתה לא יודע מתי אתה הופך אותה חזרה להיות רק גינה זה, 

ייכנס, והכלבים  יתחילו להסתובב ויתחילו לחפור בדשא. אני אומר לך שזה 

 אני אומר לך גם, יהיו לך פה מלחמות עולם מטורפות. 

.  גב' שירלי פאר יגרמן: . .  מה פתאום סגרתם את הגינה, אני עדיין

 בערב?  20:30-ב  מר גיא קלנר:

  -כן, אם זה גב' שירלי פאר יגרמן:

כף המאזניים יתמודד עם למה סגרתי  נו, אז אני על  מר גיא קלנר:

 בערב.  20:30-את הגינה ב

 גיא, מהיום שנכנסתי, אני מתמודד.   מר אבי גרובר:

 לא צריך בכוח להערים קשיים.   מר גיא קלנר:
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הפתרון הוא אחר. לדעתי, או ברוח של גיא, אבל   מר עידן למדן:

 הוא פתרון קצת אחר. 

 0:302-בגינת משחקים בלא, אבל מי משתמש   מר גיא קלנר:

 בערב? 

 נוער.  גב' שירלי פאר יגרמן:

  -אז הנוער לא ישתמש בגינה ב  מר גיא קלנר:

 מספיק שהגינה היא מעבר.  גב' שירלי פאר יגרמן:

 צריך לאזן בין אינטרסים.   מר גיא קלנר:

גיא, אתה צודק, צריך לאזן בין אינטרסים, וצריך   מר אבי גרובר:

ה הזאת רצינית, ואנחנו עושים אותה. אני אסביר לך מה היו לעשות את העבוד

מה פתאום, הבאת לי שגרים ליד גינת המשחקים, יגידו ' התלונות. אנשים

נשים האלה שיושבים לי , את כל הא22:00עד  20:30-עכשיו ליד הבית, מ

. מהיום 'מתחת לבית שמדברים ומשחררים את הכלבים והכלבים נובחים

הזמן מוקד עלייה לרגל של אנשים, של מה אסור לעשות  שנכנסתי, אני כל

אנשים לא רוצים אנשים ליד הבית שלהם. לא כולם. אבל יש, להם ליד הבית. 

בכל מקום שאתה בא לעשות משהו, קופצת לך מיד משלחת שמגיעה לפה, 

 ..  ודורשת שלא פה. בכל מקום אחר זה נורא.

 21:3-ל 20:30בין  אבל מה לעשות? אנחנו מדברים  מר גיא קלנר:

 בערב, חברים. 

ים לא מסתובבים רק שם. בוא, תלך אבל הכלב  מר אבי גרובר:

 לפינה, אתם תראה שהם נמצאים שם. גם ביד לבנים. 

 אנשים אין להם לאן ללכת עם הכלבים.   מר גיא קלנר:

יודע.   מר אבי גרובר: יודע, אני   אני 
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 נו, אז מה הסיפור?   מר גיא קלנר:

אבל כרגע את הפינה של יד לבנים לא פתרת, כי אין   גרובר: מר אבי

 שום גינת כלבים קרובה. 

. היום, אבל לגינת הבנים, גם ככה בשעות הערב   מר עידן למדן: ..

 הם מסתובבים. 

אני אוהב לעשות עבודה רצינית  ואנחנו מנסים   מר אבי גרובר:

עומק יחד עם שירלי. לעשות אותה. אני מציע, בוא, תיכנס לזה קצת יותר ל

בוא נשב על זה יותר בצורה רצינית ובוא נעשה את זה. הגשת את ההצעה, 

בא ומוריד הצעות, אבל אני רוצה לראות דברים  לאאתה יודע, אני 

גינות כלבים ברמת השרון, נקודה. איך שלא  קונקרטיים ולעשות אותם. צריך 

 תאכוף את זה. 

 ני מודע לזה... אבל אני מנסה רגע, א  מר גיא קלנר:

הרעיון שלי הוא... בגיא, וצריך אולי לחפש את   מר עידן למדן:

 הפתרון. 

בוא גיא, אתה עשית כזה איזשהו סוג של מיד באת   מר אבי גרובר:

 לפה, למועצה. 

לא מיד באתי לפה. לא, לא מיד. אני מדבר על זה   מר גיא קלנר:

 עם שירלי. 

 ע, אליי. אוקיי, אז לא יוד  מר אבי גרובר:

אנחנו עושים בעניין הזה, אנחנו לא מוצאים לזה   מר גיא קלנר:

 פתרון. 

  -לא, זה התחיל מהתלונות של המעפילים גב' שירלי פאר יגרמן:

.   מר גיא קלנר:  נכון, נכון
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מה פתאום נותנים להם לשחרר את הכלבים.  גב' שירלי פאר יגרמן:

 ובאמת אנחנו חשופים ביטוחית לנושא הזה. 

חברים, אנחנו פה יושבים סביב שולחן הדיונים, על   מר גיא קלנר:

נושא שהוא בבסיסו של איכות החיים שלנו, אנחנו עושים יותר מידיי 

 תיאוריה. 

 לא עושים תיאוריה, עושים עבודה.  גב' שירלי פאר יגרמן:

עושים עבודה שהיא לאורך זמן, ואפשר מיידי לתת   מר גיא קלנר:

..  פתרון ביניים.  אין לך פתרון במיידי באזור.

 כמו שעשיתי במעפילים, למה אתה אומר לי שלא?  גב' שירלי פאר יגרמן:

 אבל אין לך גינה כזה באזור ההוא.   מר גיא קלנר:

 ראית איך נראית גינה אחרי שכלב נכנס שם?   מר אבי גרובר:

בסדר אבי, אז נתמודד עם זה, נו באמת. אנחנו   מר גיא קלנר:

 ודדים עם דברים יותר גדולים. מתמ

 זה הופך.  ,-הם חופרים בורות שאת לא זה  מר אבי גרובר:

 אז מה?   מר גיא קלנר:

אתה לא יכול בגינה רגילה להכניס את הכלבים   גב' רות גרונסקי:

 בערב. 

 למה אני לא יכול?   מר גיא קלנר:

ות. הם כי הם מחרבים את הגינה, הם מחרבים גינ  גב' רות גרונסקי:

גינות. ובקיץ ב  הילדים עוד נמצאים שם.  20:30-מחרבים 

בני נוער שבאו להתנדנד בנדנדה בערב אחרי משחק   מר עידן למדן:

 כדורסל. 
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כן, ואתה סומך על התושבים שהם יאספו? צריך   גב' רות גרונסקי:

 אזור ייעודי אמיתי. 

בלפור או גיא, נתת לגינה, לך עכשיו לבלפור שם,   מר אבי גרובר:

ויתקין. הייתי השבוע, למשל אני עושה סיורים ברחובות. אנחנו בויתקין שם, 

גינה קטנה כזאת, שכנראה שם באמת  בלפור, הרחובות האלה, בסדר? יש שם 

ואתה צריך לראות את החבר'ה משחררים את הכלבים בתוך הגינה הזאת. 

ל הדשא כמו שרץ ע 3הבורות. עזוב אותי מבני נוער שמסתובבים. ילד בן 

נופל בבור כזה.  3שילדים בני  אוהבים לעשות כשמגיעים לגינה, ופתרום הוא 

זה יכול להגיע לחצי מטר בור. הכלבים חופרים, הם חופרים, הם עושים 

עבודה יפה. נופל, שבר את הרגל, אלוהים יעזור לנו. עכשיו אתה לא יכול 

ל צוות הזה, להתחיל להגיד לכלב 'אל תחפור', ואני לא יכול כל יום, את כ

  -לכסות, וברגע שהם מתחילים לחפור

ל  מר גיא קלנר:  .. גינות  2-אני יכול במסגרת העבודה שאני עושה.

 בעיר, שאם יש בור, מכסים את הבור. 

 אני לא רוצה להגיד לך לא.   מר אבי גרובר:

. בוא נעלה נראה לי התפלמסות יתר. אני מתנצלזה   מר גיא קלנר:

 עה ותדחו את זה. חבל על ההתפלמסות. את זה להצב

.   מר אבי גרובר:  טוב, אוקיי

דרך אגב, כלבים חופרים. חברה שלי, הכלב שלה   גב' דברת וייזר:

 .  חפר לה בגינה..

 אני לא מצליח להבין.   מר גיא קלנר:

 מי בעד?   מר אבי גרובר:

.   גב' דברת וייזר: .  רגע.
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 ה אתה רוצה שאני אעשה? הוא רוצה להעלות. מ  מר אבי גרובר:

 אני רוצה להעלות את זה להצבעה.   מר גיא קלנר:

 גיא, תחשוב עוד קצת.   מר יעקב קורצקי:

אני לא רוצה, זה נראה לי התפלמסות יתר וזה לא   מר גיא קלנר:

 נראה לי כל הדיון הזה. 

 גיא, גיא.   מר יעקב קורצקי:

 ת אותו לדעתי. יש פתרון ביניים שאפשר לעשו  מר עידן למדן:

.   מר יעקב קורצקי:  נמצא פתרון

..?   גב' דברת וייזר:  למה לא עושים.

 . 2פספסת, אנחנו עושים עכשיו  גב' שירלי פאר יגרמן:

 כן, עידן.   מר אבי גרובר:

 לדעתי יש פתרון ביניים.   מר עידן למדן:

פספסנו, אנחנו מדברים על זה, ויש פה סתם   מר גיא קלנר:

 על העניין הזה. התעקשות 

 אמרנו לדברת, לא אליך.  גב' שירלי פאר יגרמן:

גינות כלבים?  גב' דברת וייזר:  לא, שאלתי למה לא עושים פשוט 

כי זה לא מספיק מתקדם בקצב שאנשים צריכים   מר גיא קלנר:

 את זה. זה פתרון שאמור להיות לתקופת ביניים, בוא נעשה אותו. 

ד  גב' דברת וייזר: בר. אני יכולה להגיד לאמא כילד שיש לו יש עוד 

 פחד נוראי מכלבים, ויש הרבה ילדים כאלה, שזה לא פשוט. 

בערב.  21:30-ל 20:30דברת, אנחנו מדברים בין   מר גיא קלנר:

 שמנו את זה אחרי שעות הילדים. 
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 יש ילדים, זה לא זה.   מר עידן למדן:

ב  מר גיא קלנר:  ידן, ברצינות. בערב? ע 0:302-איזה ילדים יש 

 דבר עידן.   מר אבי גרובר:

יש לי רעיון, הוא משתלב עם הרעיון שלך, כי זה   מר עידן למדן:

רעיון שהוא משתלב עם הרעיון שלך, שאני בעבר חשבתי שנכון לעשות אותו, 

 ויש כמה גינות שכן אפשר לעשות אותו. 

 אז בוא נעשה.   מר גיא קלנר:

מי גינות ציבוריות של ילדים, יש כמה כן בתוך מתח  מר עידן למדן:

נים, כמו גינת הקוצר, כמו הגינה כמו גינת הב מאוד גדולות,-גינות מאוד

גינות שאפשר לתחום פינה.   במעפילים. יש כמה 

. גב' שירלי פאר יגרמן: .  ואם אנחנו עושים לגדר.

 אנחנו עובדים על זה.   מר אבי גרובר:

 מא או במקומות אחרים. אבל בבנים לא לדוג  מר עידן למדן:

 במקביל.  20כי אני גם לא יכולה לעשות  גב' שירלי פאר יגרמן:

עד שעובדים, זה גם מייצר כן, אפילו בשעות   מר עידן למדן:

שבאים עם הילדים, יש משפחה שיכולה לבוא עם הילד ולשים אותו באיזו 

גינות גדולות כאלה...   פינה ולצאת גם וגם. שם 

עידן, עובדים על זה. עכשיו רוצים החלטה שאומרת   מר אבי גרובר:

 שכל הגינה הופכת להיות גינת כלבים לשעה. 

אני אומר, לא ההצעה הזאת, אבל כן נתחם בהקדם   מר עידן למדן:

 גינות גדולות, שניקח איזשהו מתחם ונתחם.  2-3

גינות.   גב' רות גרונסקי:  השאלה על איזה 
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 יקרון. מדובר פה על הע  מר גיא קלנר:

לא, לא, אין עיקרון, גיא. זה לא עיקרון. זה צריך   גב' רות גרונסקי:

 להיות פרקטי. 

העיקרון יכול להיות נחמד ונאור וזה. אבל בסוף,  מר אהרון אלמוג אסולין:

וזו, ביום זה וזה. ונראה לי שהקואליציה לא  זה צריך להיות תכלס, גינה זו 

 באה מגובשת בעניין הזה. 

אין פה מה לבוא מגובש, לא צריך על כל דבר   רובר:מר אבי ג

 לעשות מזה סיפור. 

.   מר גיא קלנר: .  זה גם מציק לך שהכל.

.    גב' שירה אבין:  זה מוזר לו

  -אני אגיד לך למה, כי כשמעלים הצעה לסדר מר אהרון אלמוג אסולין:

 אהרון, זה לא הר הבית.   מר אבי גרובר:

היא צריכה להיות לעוסה והיא צריכה להיות  מר אהרון אלמוג אסולין:

 מסודרת. 

 זו הצעה שלו.   מר עידן למדן:

 זו הצעה שלי.   מר גיא קלנר:

אהרון, לא צריך לעשות מכל דבר סיפור. לא על כל   מר אבי גרובר:

 .  דבר עושים 'הר הבית בידינו'

 השאלה שלי היתה על מה רוצים להצביע?  מר אהרון אלמוג אסולין:

אני אגיד לך, אתה לא היית. ההצעה היא לסמן, לפי   גיא קלנר:מר 

מיקומים שאין בהם כיסוי של רדיוס  2-3השכל הישר של הנהלת העירייה, 

שם גינה קיימת, ישתמשו  ים קיימת, עד שתהיההליכה נורמאלי לגינת כלב
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. 21:30-ל 20:30במתחמים קיימים של גינות ושל משחק, שעה בלילה, בין  ..

את הכלבים שלהם. ואם צריך לעשות שם תגבור של גינון, יעשו... לא  לשחרר

 נראה לי סיפור כזה לעירייה. 

 טוב, אתה עומד על זה שנצביע?   מר אבי גרובר:

 כן.   מר גיא קלנר:

אני אפילו לא יודע לסגנן את זה. אתה רוצה לנסח   מר אבי גרובר:

 את זה? 

גרת החלטה של ההצעה לסדר אומרת שבמס  מר גיא קלנר:

חלטו ביחד עם מנכ"לית העירייה, יסומנו גינות מתחמים שיו 2-3העירייה, 

גינת כלבים קיימת,  משחק שנותנות פתרון ברדיוס שאין באותו רדיוס 

וכפתרון ביניים, עד לכינונן של גינות כלבים קבועות, המתחמים האלה ישמשו 

המשחק המוכרות של  כגינות כלבים זמניות לשעה בודדת בלילה, אחרי שעות

 הילדים במתחם. 

 .6. מי נמנע? 3מי נגד?  1מי בעד?   מר אבי גרובר:

 אז איך מקבלים החלטה?   גב' רות גרונסקי:

לא, ההצעה לא עברה. אני יכול להבטיח לך שאנחנו   מר אבי גרובר:

נשב על זה בצורה מסודרת, אנחנו נביא מתחמים ואנחנו נראה אם אפשר 

לק מהם, ואם לא, אז יכול להיות שגם את כל המתחם. אני לשים גדרות בח

לא אוהב להביא ככה הצעה שבאיזשהו מקום אני לא יודע להגיד מה למעשה 

החלטתי. ואני אומר לך שאנחנו כן הולכים בכיוונים האלה, ואנחנו כן נבצע 

 את זה. 

אני רק רוצה להבהיר את העניין הרפואי בלבד.   פרופ' מרק מימוני:

זה נמנעתי בין היתר, מפני שכמובן אני לא מתמצא טוב בנושא, כמה זה  בגלל

פרקטי או לא. אבל אם אתה שם איזה גינה שבה הכלב או כלבים יעשו את 
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הצרכים שלהם ולמחרת או בשעות אחרות יהיו ילדים בסביבה, יש לכלבים 

מאוד בעייתיים, אם ילדים חופרים ושמים אחר כך את הילד -טפילים מאוד

 לכן זה בעיה מה שאתה אמרת, רפואית. ה. לפ

 עכשיו אתה אומר את זה?   מר אבי גרובר:

 צריך לבקש אולי חוות דעת של הווטרינר.  מר אהרון אלמוג אסולין:

.   פרופ' מרק מימוני:  לא הייתי שולח את הילדים או הנכדים שלי

 )מדברים ביחד( 

 ת. אנחנו עובדים על זה, שירלי עובד  מר אבי גרובר:

 גינות כלבים.  2... עם  גב' שירלי פאר יגרמן:

 בתור התחלה, ואנחנו הולכים לעשות עוד.   מר אבי גרובר:

.   גב' רות גרונסקי: .  לא סתם לא נותנים לכלבים להיכנס.

, ואני אשמח לדעת 2, נתחיל עוד 2-אבל נגמור את ה גב' שירלי פאר יגרמן:

 איפה יש צורך. 

התקבלה החלטה. אנחנו , בואו נתקדם. חבר'ה  מר אבי גרובר:

ממשיכים. אמרתי, גינות כלבים יהיו ברמת השרון, אנחנו עובדים על זה, זה 

חשוב שיהיה ברמת השרון. בעלי הכלבים, הכלבים עצמם, מגיע גם לכלבים 

שיהיה מקומות שאפשר לשחרר בהם. יש מקומות שכאלה, אנחנו בוחנים 

ה. זה, בתוך האג'נדה שלנו, ונעשה את זה. מקומות כאלה, אנחנו עובדים על ז

 והמעשים יוכיחו פה אם אני אמיתי במה שאמרתי או לא. 

 השם של הטפיל: טוקסוקרה קניס.   פרופ' מרק מימוני:

.   מר יעקב קורצקי:  אה, אני מכיר אותו

וחשוב לעשות את זה בגינת הבנים כמה שיותר מהר   מר עידן למדן:
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 או באזור. 

בבקשה רותי, הסעיף הבא. בהמשך להצעה שנורית   ר:מר אבי גרוב

  -העלתה

 כן, חבר שנורית בדיוק היום לא נמצאת.   גב' רות גרונסקי:

אז קורה שנורית לא נמצאת. אבל העיקרון הוא   מר אבי גרובר:

 עיקרון. 

 בסדר.   גב' רות גרונסקי:

 

מר גיא  הצעתו לסדר שלהוחלט ברוב קולות לא לקבל את : 211מס'  החלטה

 קלנר בנושא גינות כלבים בעיר.

 

הצגת עבודת ועדת מכרזי כ"א, ועדת יקיר העיר, ותיק התחדשות  .5

 עירונית ע"י רותי גרונסקי, יו"ר הוועדות ומחזיקת התיק. 

 

יו"ר של ועדה או שתיים   מר אבי גרובר: בכל ישיבה מחזיק תיק, 

 במה שלך. יציג את הנושא שלו שהוא מטפל בו. בבקשה, רותי, ה

אני אדבר ממש בקצרה. פעם קודמת היה פה   גב' רות גרונסקי:

מישהו, שאל אותי אם אני מכינה מצגת. הרעיון זה באמת לסקור את הדברים 

יו"ר הוועדה, כינסנו  ועדות  15בקצרה. בוועדת מכרזים רגילה, מאז שאני 

מכרזים מכרזים, עלו מכרזים שונים בתחומים שונים שהעירייה עוסקת בהם. 

גדולים שהיו זה מכרז של ההסעות, עכשיו אישרנו מכרז להתקנה בכל בתי 

ועוד כהנה וכהנה מכרזים שונים.  WI-FIהספר לעשות להם התקנה של 

תפקידים שנבחנו להתקבל לעירייה.  42בוועדת מכרזי כוח אדם עד עכשיו היו 

אנחנו לא  תפקידים שונים. חלק מהמכרזים, אם 16בחודש הקרוב בוחנים עוד 
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מוצאים אדם מתאים, אנחנו עושים מכרז פעם נוספת. למשל המכרז למנהל 

משאבי אנוש שהוכרע ללא מציאת אדם ראוי לטעמנו. אז אנחנו הוצאנו עכשיו 

 מכרז חוזר שיהיה בעוד כשבועיים. 

 כמה מתמודדים היו?    מר טל עזגד:

 . 72 גב' שירלי פאר יגרמן:

  .42לא,   גב' רות גרונסקי:

 בתולות של השהידים.  27-כמו ה מר אהרון אלמוג אסולין:

 כל אחד ועולם הדימויים שלו.   מר אבי גרובר:

 . 72לפני הסינון היו  גב' שירלי פאר יגרמן:

 אנשים.  42אה, לפני הסינון. ראיינו   גב' רות גרונסקי:

 . 72הגישו  גב' שירלי פאר יגרמן:

 16מו שאמרתי בחודש הקרוב יש עכשיו עוד כ  גב' רות גרונסקי:

באגף חינוך,  2תפקידים בקנה, מסוגים שונים: פקח עירוני, בודק תכניות, 

 קב"ס, ספרנים, מנהל ספריה וכדומה. 

 היה כבר?   ד"ר איריס קלקא:

 היה ולא מצאנו.   גב' רות גרונסקי:

 לא התמודד אף אחד.  גב' שירלי פאר יגרמן:

 . יש מכרזים שלא מגיע אף מתמודדים. כן, לא נמצא  גב' רות גרונסקי:

כמו למשל לבורנטים, ספרנית, בודק תכניות,  גב' שירלי פאר יגרמן:

דברים כאלה שלא מגיעים פשוט. השכר במינהל הציבורי מאוד נמוך. אנחנו 

שרים באף מכרז, משתדלים לא להתפשר ולקחת רק אנשים ממש פלא מת

 טובים 
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 דעים מראש מי יזכה במכרזים. ואנחנו גם לא יו  מר אבי גרובר:

, זה מה  it goes without sayingזה ברור.   גב' רות גרונסקי:

 שנקרא. הוועדה הנוספת שאני יו"ר הוועדה, זה יקירי העיר. 

 אני מתנצל, רותי, אני פשוט חייב ללכת.  מר אהרון אלמוג אסולין:

.   מר אבי גרובר:  ביי, אהרון

ב  גב' רות גרונסקי: חודש ספטמבר ישיבה של הוועדה. הוחלט קיימנו 

לחדש מחדש את טקס יקירי העיר. הטקס יתקיים מתישהו בחודש מאי, אנחנו 

כרגע בודקים תאריך. חשבנו אולי בערב יום ירושלים, אבל לא בטוח שזה 

אנחנו מסתדר עם התרבות. זה יהיה בחודש מאי בכל מקרה מבחינת התאריך. 

תונות המקומית על פי הקריטריונים שנקבעו. נוציא קריאה בחודש הקרוב בעי

תיכף אני אגיד מהם הקריטריונים. מישהו מכם שמכיר אנשים שראויים 

 ליקירי העיר על פי הקריטריונים, גם מוזמן להציג, להציג את האנשים. 

זה אומר בעצם להיות יקיר העיר, כאילו  בנוסף, נשאלה שאלה בוועדה, מה

דברים שאנחנו ננסה  3יקיר העיר, והחלטנו על  מה הפריבילגיות במרכאות של

תהיה רשימה גם במחלקת תרבות וגם בלשכת ראש  –כרגע לקדם אותם. אחד 

העיר של כל היקירים שעדיין נמצאים איתנו. יקירי העיר יוזמנו לכל טקסי 

ימי הזיכרון ויום השואה ויישמר להם, כמובן יוכלו להיכנס ולשבת במקומות 

לכל אירועי התרבות שהעיר מקיימת, הם יקבלו הזמנה שמורים. בנוסף, 

 רשמית מסודרת, דבר שלא נעשה עד עכשיו. 

בנוסף, בבית הקברות, אנחנו נקצה, כמו שהיה בבית הקברות בנצח, היתה 

חלקה של יקירי העיר. גם בבית הקברות החדש, אנחנו נקצה חלקה. יקיר, 

ם הם רוצים להיקבר שם המשפחה שלו, או שהוא עוד בחייו יכלו לבחור הא

 או לא. אבל תהיה חלקה של יקירי העיר. 
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הקריטריונים שקבענו הם דומים לקריטריונים שהיו מקודם. זה אומר 

 20ומעלה, תושבי העיר לפחות  70שהיקיר או היקיר הצריכים להיות בגיל 

שנה. הם פעילי ציבור או מתנדבים למען הקהילה, או שיש להם איזושהי 

שנה לפחות, עם  15דית ומשמעותית לעיר ו/או למדינה במשך עשייה ייחו

הוכחות לפעילות שלהם. זאת אומרת, שיהיה איזשהו רקורד של הפעילות 

שלהם, בשביל שזה לא ישמש איזשהו מנוף ליקירים של העיר. שזה יהיה 

משהו באמת משמעותי ורציני. כמובן שאנחנו נשתדל לעשות את זה, שיהיו 

קירים בכל שנה, לא יותר מזה. בסדר? י 5, ויהיו 2-2בהכרח  נשים וגברים, לא

 זו הוועדה הזאת. 

התיק הכי כבד שגורם לי הרבה מחשבה, התלבטויות ודילמות, בעצם זה התיק 

של התחדשות עירונית. כשבעצם קיבלתי את התפקיד הזה, יש דילמה מאוד 

לנו כמה קשה, התחדשות עירונית זה הכרח מצד אחד בעיר, ומצד שני קיב

תכניות שכבר היתה עליהן חותמת שכולם יודעים בדיוק מה קורה איתן, 

 ומעוררות מצד אחד התנגדות של תושבים, ומצד שני רצון עז מהרבה מאוד

ם בעיר, שפנו אליי יתושבים לקיים אותן ושהן יקרו. ויש עוד מספר מוקד

הבין מה אנשים, אם זה יזמים ו/או תושבים ו/או ביחד, לדעת מה קורה, ל

הנהלת העיר הנוכחית חושבת לגבי המתחם שהם חיים בו, ומה האני מאמין 

 שלנו. 

אז עשינו בעצם כמה צעדים. אני יכולה לספר בשמחה שאבי כתב מתישהו 

בספטמבר מכתב למחוז, לגבי מתחם אילת. וביום חמישי הגיעה תשובה 

מיחידות  מהמחוז שהם פונים, במסגרת הסכם הגג ישנה אפשרות לנייד חלק

הדיור למקומות אחרים. אנחנו ביקשנו שמתחם אילת ייכנס גם כן, למרות 

בעצם, אנחנו קיבלנו אותה כתכנית  done dealשהוא כבר תכנית שהיא 

גמורה, שבעצם יאפשרו לחלק מהיחידות לנייד אותם בתוך המסגרת של 

 הסכם הגג. 
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 21-ייה. ובהמחוז פנה לרמ"י בבקשה להתייחס לבקשה הזו של ראש העיר

לחודש, יהיה דיון במחוז, אחרי שרמ"י ייתן את התשובה שלו. וכל שנותר הוא 

ונוכל לצאת עם בשורה לתושבי מתחם  יגיד שאכן הוא מסכים  להתפלל שרמ"י 

אילת וכל הסביבה שלו, שאכן אפשר יהיה לקיים את הפרויקט ולהוציא אותו. 

אילת צריך להישאר  כי אני לא חושבת שיש מישהו בשולחן שחושב שמתחם

כמו שהוא, ובמקביל לנסות כן להוריד את העומס מסביבות השכונה 

 ומהשכונה בכלל. זה דבר אחד. 

דבר נוסף שעשינו, השגנו ממשרד השיכון מימון שלמעשה ישלים את תכנית 

המתאר שלנו. אנחנו עושים עכשיו סקר להתחדשות עירונית שיקבע את 

תאר, ולמעשה העברנו לגם לעדן בר שהוא העקרונות שיהוו חלק מתכנית המ

מכין את התכנית, וגם לאורבניק שבודקים את הכדאיות הכלכלית של כל 

התכניות, ובעצם אנחנו ניצור איזשהו אני מאמין של העיר הזו לגבי כל 

המתחמים שכרגע אנחנו רואים אותם כמתחמים בתוך המרקם הקיים של 

 העיר להתחדשות עירונית. 

תוך חודש וחצי אני מאמינה שיהיה לנו בחזרה את המסמך  אז משהו כמו

הזה, והוא אחר כך ייכנס כנספח בתוך תכנית המתאר ובעצם יבהיר לתושבים 

מה אנחנו בעצם מוכנים כרגע לתת. אנחנו מקווים שבאמת גם במסגרת הסכם 

 הגג נוכל לנייד זכויות, אבל זה יבהיר לאנשים, ואנשים לא יגיעו אליי, ויגידו

, ב עצם 'אוקיי, אנחנו כבר בתהליך, מה קורה איתנו? לאן אנחנו הולכים?'

נגיד 'אנחנו רוצים לתת לכם, אבל תראו מה שקורה בחוץ, בואו נתכנס  ואנחנו 

לדברים הגיוניים עם הרצון שלנו לקדם ולחדש את העיר'. אז זה בגדול, 

 יכולתי לדבר על זה עוד שעות, אבל בקצרה, זהו. 

.   מר אבי גרובר:  תודה רבה, רותי

אפשר לשאול? נתחיל מהסיפא, את הסדר   ד"ר איריס קלקא:

 להתחדשות עירונית, המשרד של עדן בר עושה? 
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לא. הסקר של עדן בר, אנחנו ביקשנו. מאחר ועדן   גב' רות גרונסקי:

הוא בר הוא זה שמכין את תכנית המתאר, אנחנו אמרנו לו איזה מתחמים 

לו עם העיר. לא היה טעם לקחת היום אדריכל אחר יבדוק ביחס להיכרות ש

שיתחיל ללמוד את העיר. עדן בר בקיא בעיר, מכיר את העיר. בנושא יש את 

חברת אורבניק, שהיא מכינה לנו את כל ההיתכנות הכלכלית בהסכם הגג. 

במתחם זה וזה הכדאיות הכלכלית יכולה  –בעצם המסמך הזה יבוא ויגיד 

קומות כאלה אנחנו מאפשרים לכם לבנות. ואז  X , או3;1, 2.5;1להיות 

 אנשים יוכלו להבין. 

בגדול, עוד פעם, זה משרד השיכון בחר את   מר אבי גרובר:

 היועצים. בתיאום איתנו. 

את התחלת בוועדה שהיא לא ועדת מכרזי כ"א,   ד"ר איריס קלקא:

 בוועדה אחרת. 

אני יו"ר ועדת ייה. מכרזים, ועדת מכרזים של העיר  גב' רות גרונסקי:

 מכרזים. 

 יש ועדת מכרזים רגילה. גב' שירלי פאר יגרמן:

 כל מכרז של העירייה.   גב' רות גרונסקי:

 יש אצלנו מצבים שיש רק פנייה אחת?   ד"ר איריס קלקא:

 נדיר.   מר יעקב קורצקי:

 נדיר, נדיר.   גב' רות גרונסקי:

 לא, יש, זה יכול לקרות.   מר אבי גרובר:

 נדיר, נדיר.   ר יעקב קורצקי:מ

 לא זוכר שקרה.   מר עידן למדן:
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 , לא זוכרת שהיה. -לא זוכרת שהיה מאז שאני בזה  גב' רות גרונסקי:

.   מר אבי גרובר: .  , יכול לקרות. מה השאלה בזה? 2.

 מציע אחד לא היה. היה, מיכה?   גב' רות גרונסקי:

 היה, יש.   מר אבי גרובר:

 היה? לא חושבת, לא.   קי:גב' רות גרונס

 היה, בטח שהיה.   גב' דברת וייזר:

 לא, לא.   גב' רות גרונסקי:

שנים, היה לא  7אני זוכר שישבתי בוועדה הזאת   מר אבי גרובר:

 פעם. יש פעמים שיש מציע אחד. 

 )מדברים ביחד( 

 אני זוכרת שהיה.   גב' דברת וייזר:

 פניי. בסדר, אז זה היה ל  גב' רות גרונסקי:

.   גב' שירה אבין: .  כשאני רציתי.

 היית שם, לא משנה.   מר אבי גרובר:

  -זה תקין כשיש רק הצעה אחת? כאילו אולי  ד"ר איריס קלקא:

 את לא יכולה למנוע את זה.   מר אבי גרובר:

 אולי זה דרקוני מידיי?   ד"ר איריס קלקא:

במכרזי כוח אדם תראי, קורה לנו שיש מציע אחד   גב' רות גרונסקי:

 גם. בא מועמד אחד. את יכולה להגיד לו 'סליחה'? 

חבר'ה, יש התייחסויות בחוק מה עושים כשיש   מר אבי גרובר:

מציע יחיד, איך בודקים את זה ומה עושים את זה. זה ברור שתפקידה של 
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ועדת המכרזים, זה לנסות לייצר מצב שיש כמה מתמודדים ואתה בוחר 

 ד, אז חלק מזה זה לבדוק איך הגענו למצב הזה. ביניהם. אם בא אח

 מאוד רציני למה לא לקחנו. -... צריך נימוק מאוד  :עו"ד מיכה בלום

לא בטוח לעניין שתי הערות לעניין יקיר העיר. אני   מר עידן למדן:

הצורך בחלקת יקירי העיר, למרות שאולי זה היה נהוג בעבר או מכובדים 

 90-מה שכן, לדעתי בחגיגות הנכנס לזה. כאלה בעיר, אבל כרגע לא 

 המוקדמות של העיר, בין השאר נקבע שיום חלוקת יקירי העיר. 

 הטקס.   מר אבי גרובר:

דיברנו על זה, אני לא זוכר אם זה היה בהחלטת   מר עידן למדן:

מועצה. יעבור למעשה לדצמבר, קרי לחנוכה ואנחנו נעשה את האירוע הזה של 

 היקירים. 

 שאז תכלס עלו על הקרקע.   גרובר: מר אבי

שאז תכלס עלו הקרקע, ועל כך דיברנו באמת. דובר   מר עידן למדן:

 על זה וקיבלנו את ההחלטה שזה באמת יתחיל להיות מצוין כיום רמת השרון. 

אבל אז זה היה אומר שאנחנו בעצם עד חנוכה, כי   גב' רות גרונסקי:

ואז זה אומר שעד חנוכה הבא. לא היינו לא היינו מצליחים להתארגן לעכשיו, 

מצליחים להתארגן לעכשיו, גם זה לא בתקציב של מחלקת תרבות. זה טקס 

שעולה כסף, זה לא נכלל במסגרת התקציב שלהם. אז העדפנו לקיים את זה 

 עכשיו במאי, ושנה הבאה זה בחנוכה יהיה. זו היתה ההחלטה. 

 של חצי שנה.  למעשה אז ייצא לנו בטווח  מר עידן למדן:

 אז ייצא זמן יותר קצר, נכון, נכון.   גב' רות גרונסקי:
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בסדר. אבל אני כן חושב שאולי אפשר לעשות   מר עידן למדן:

איזשהו טקס, לציין בפעם הראשונה. תחשבו על זה אתם, עם מחלקת התרבות 

 או עם ראש העירייה. אבל כן, פעם ראשונה לציין סוף סוף בחנוכה את העיר. 

 אה, חנוכה הזה?   ב' רות גרונסקי:ג

, או 4-ולא ל 8-ואז מקסימום נעשה אולי, נחלק ל  מר עידן למדן:

 פעימות. 2-באמת נחלק ב

 היה על זה דיון בפרוטוקול. תקרא את הפרוטוקול.   גב' רות גרונסקי:

אבל כן, הקביעה היתה לעבור ולהתחיל שלרמת   מר עידן למדן:

ביום ירושלים אנחנו עושים את הטקס הזה, וזה  השרון יהיה היום שלה ולא

 באמת אחד הדברים שעלה. 

 דיברנו על זה בפרוטוקול.   גב' רות גרונסקי:

 זהו.   מר עידן למדן:

 סבבה.   גב' רות גרונסקי:

 הלאה. תודה רבה, רותי.   מר אבי גרובר:

רגע, יש לי עוד שאלה. אני חוזר לנושא של    מר טל עזגד:

מנו, היתה אליי פנייה בנושא של יקירי העיר. היתה אליי פנייה הקבורה. בז

באמת מצד, אם אני זוכר נכון, זאת היתה גב' רינה שעשוע יקירת העיר, 

שפנתה ביוזמה להקצות כבר חלקות קבר. אם אני זוכר נכון, עשינו אז בדיקה 

 ראשונית, אני לא יודע... 

 לא בחינם לדעתי. בחינם?   מר אבי גרובר:

שנייה. היה משהו שעשינו איזו בדיקה ראשונית.    מר טל עזגד:

אני לא בטוח שהדבר הזה הוא בכלל ישים מבחינה חוקית, בגלל שזה חוקים 

שהם לא בדיוק עירוניים. זה גם חברה קדישא מעורבת פה, ויש פה איזה ערב 



 עיריית רמת השרון

 0166.11.2מיום  ,31פרטיכל מליאה מן המניין מס' 

 28 

ה רב של דברים, כך שלהכריז על זה בצורה כזאת, אני לא יודע אם זה נכון. מ

גם שעקרונית, אני חושב שצריך לקבל החלטה. בסך הכל יקירי העיר מקבלים 

את התואר על דברים שהם עשו וזה לכבוד העיר ולכבודם. יש עוד המון המון 

אנשים שלא מקבלים את יקיר העיר ועשו דברים אפילו יותר אצילים. אבל 

כולנו אני חושב שלהתחיל לשמור חלקות קבר, יש בזה טעם לפגם. אנחנו 

תושבים שווי זכויות, אזרחי המדינה. מי שרוצה איזו חלקה מיוחדת, יכול 

 לקבל... 

כנראה שהחלקה הזאת בבית העלמין הנצח,   מר עידן למדן:

 מורכבת יותר ממקימי היישוב היסטורית. 

לא יודע. מה גם שאל תשכחו שהיום החוק הוא    מר טל עזגד:

 ביחד?  לקבור בזוגות. אז מה, יקברו יקירים

 לא, יחד לא.   גב' רות גרונסקי:

 לא, אני צוחק.    מר טל עזגד:

 הם יכולים להחליט שהם לא רוצים.   גב' רות גרונסקי:

להרבה מהיקירים יש גם בני זוג. אז אפשר לקבור   מר אבי גרובר:

 את היקיר עם בן זוגו. 

ד, אני אבל אם היקיר כבר נקבר, אז השני יבוא ויגי  גב' דברת וייזר:

 רוצה להיקבר ליד בעלי. 

זה בכל הערים יש, דרך אגב. בכל עיר יש חלקת   גב' רות גרונסקי:

 יקירים. זה לא חייב, זה פריבילגיה. 

רותי, זאת היתה איזה סוג של הערה בונה, שלפני    מר טל עזגד:

 שאנחנו יוצאים בהצהרות, שווה לבדוק את זה. 

 אין בעיה.   גב' רות גרונסקי:
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חבר'ה, המטרה של ההצגה של הדברים זה רק   אבי גרובר: מר

 להגביר שקיפות. 

 לא, בסדר.    מר טל עזגד:

 נבדוק, נבדוק.   גב' רות גרונסקי:

 ישבה הוועדה. טל גם בוועדה, לא?   מר אבי גרובר:

 לא. מרק.   גב' רות גרונסקי:

 אבל אבי, תבין, לצאת בפרוטוקול הכרזות כאלה,   מר טל עזגד:

 אנחנו אחראים על מה שיוצא. לכן צריך להיזהר. 

 צריך לשקול את זה בשנית או לבחון את זה.   מר עידן למדן:

רותי אמרה שזו היתה ישיבה ראשונה שמתחילים   מר אבי גרובר:

להניע את התהליך. במסגרת הנעת התהליך, עלו כמה רעיונות, וזה היה אחד 

דוק את זה משפטית. גם לי עלו חלק הרעיונות שנבדקו. מן הסתם יצטרכו לב

 מהשאלות שהעלית. 

... דשנו ובדקנו וזה, אני יכול להוציא את החומר   מר אבי גרובר:

 אם בכלל. 

זה לא שיש מצב שתושבי רמת השרון, חלק מהם   מר אבי גרובר:

נקברים לא נקברים. השאלה, האם מנסים לייצר איזה משהו שבכל זאת, 

במישהו ליקיר רמת השרון, והוא כבר קיבל את הגיעו למצב שבו בחרו 

התואר, האם לנסות לייצר איזה אזור שכביכול בו מרוכזים יקירי רמת 

  -השרון. בואו, נזה נושא, שכשזה יגיע להחלטה קונקרטית אז

צריך להיות ראשי מועצה, חברי מועצה, לא רק   מר עידן למדן:

.. יש לזה הרבה שאלות.   יקיר העיר.
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 פקחים למחלקת הפיקוח: 2 מינוי .6

 .311243760מר אור חיים ת.ז.  

 .326895612מר אולג מישין ת.ז.  

 

פקחים למחלקת הפיקוח. מי  2מינוי  –נושא הבא   מר אבי גרובר:

יודע להציג את הזה? את רוצה להציג את זה? אני אגיד את השמות. צריך 

 להגיד תעודת זהות פה? 

, אם יש בעיה, אם יש שמות דומים. ... אם השם  :עו"ד מיכה בלום

. .  אבל לא.

לא יודע, שלא כל אחד יוכל להיכנס אחרי זה   מר אבי גרובר:

 ונתחיל לחפש אותם. 

 בלי תעודת זהות. רשום אצלנו בדיוק.  גב' שירלי פאר יגרמן:

 מר אור חיים ומר אולג מישין, פקחים רגילים.   מר אבי גרובר:

 ליתי אנחנו קוראים להם. רב תכ גב' שירלי פאר יגרמן:

פקח רב תכליתי. אנחנו רוצים לתגבר קצת את   מר אבי גרובר:

 פקחים. מי בעד?  2המחלקה הזאת. הצלחנו למצוא 

 אולי נקרא את השמות?   מר עידן למדן:

אמרתי. תעודת זהות לא אמרתי, קראתי את   מר אבי גרובר:

 דה רבה. השמות: מר אור חיים ומר אולג מישין. פה אחד, תו

 

 פקחים למחלקת הפיקוח: 2הוחלט פה אחד לאשר : 212מס'  החלטה

 .311243760מר אור חיים ת.ז.  

 .326895612מר אולג מישין ת.ז.  
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ביטול מינוי של מר פרץ פינקו, סמנכ"ל משאבי אנוש, כחבר בוועדת  .7

 המכרזים לבחירת עובדים בכירים. 

 

  פרץ.פרד מבסוף החודש אנחנו ני  מר אבי גרובר:

. אנחנו גב' שירלי פאר יגרמן:  מאריכים את השירות שלו עד ה..

 לא, בסדר.   מר אבי גרובר:

 לא, לא, תעשה את זה ביחד.   :עו"ד מיכה בלום

 לא הבנתי. בסוף החודש?   גב' דברת וייזר:

בסוף החודש. אנחנו מאריכים את השירות, מאחר   מר אבי גרובר:

עוד ימי חופשה. בוא, תסביר את זה שנייה, פרץ. וחלק מתנאי השירות, יש 

 תסביר על עצמך. 

מה שקרה, שהיה מכרז שהתחלנו לקיים אותו לפני   מר פרץ פינקו:

מועמדים. חלק מהמועמדים  72וב, כמו שנאמר קודם, חודשים. וש 4-למעלה מ

יו 40-לא עמדו בתנאי הסף ולא הוזמנו לראיונות. כ תר אנשים, או קצת 

שנשלחו למבחני התאמה. לא עברו בצורה  3איון, מתוכם נבחרו הוזמנו לר

מוצלחת את מבחני ההתאמה. התוצאה של זה, שבסוף החודש הזה יהיה מכרז 

נוסף. נוצר מצב בעצם שבתקופה הזאת למעשה לא יהיה מנהל משאבי אנוש 

בעירייה למשך תקופה שיהיה משהו כמו במהלך פברואר, אולי אפילו מאוחר 

מותנה במבחני התאמה, מותנה באישור החוזה במשרד הפנים, יותר. זה 

מותנה בהודעה מוקדמת שלהם, למקום העבודה שבו הם נמצאים, וכן 

 ..  התהליך של הבחירה.

 לא הבנתי. למה, הוא לא נשאר?   גב' דברת וייזר:
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 פרץ פורש.  גב' שירלי פאר יגרמן:

 הגיע לגיל. הוא לא נראה האמת.   גב' רות גרונסקי:

 והוא פורש.  70פרץ בן  גב' שירלי פאר יגרמן:

 לא, אבל אנחנו לא מאריכים את זה?   גב' דברת וייזר:

 חודשים עד שאנחנו מוצאים מישהו.  4-מאריכים ב גב' שירלי פאר יגרמן:

  -בינתיים מתבקש לאשר ככה  מר אבי גרובר:

 הארכת מועד.   :עו"ד מיכה בלום

 , אנחנו נחליף אותו. 0282-ישהו בעד שנמצא מ  מר יעקב קורצקי:

 הארכת מועד.  גב' שירלי פאר יגרמן:

 בואי, תציגי את זה.   מר אבי גרובר:

בינתיים אנחנו צריכים להאריך את השירות שלו עד  גב' שירלי פאר יגרמן:

שדורש אישור מליאה, לבטל את מינוי של סמנכ"ל משאבי  , דבר31.3.17-ה

 לבחירת עובדים בכירים. אנוש כחבר בוועדת המכרזים 

 למה?   גב' דברת וייזר:

כי אם הוא לא יהיה וינצל ימי חופשה כמגיע לו  גב' שירלי פאר יגרמן:

 בחוק, אז את לא יכולה לקיים מכרזים. 

 כי הוא חבר בוועדה.   :עו"ד מיכה בלום

 . 1.33-לא הבנתי, אבל הוא נשאר עד ה  גב' דברת וייזר:

 חודשים חופש.  4ו יש ל  מר יעקב קורצקי:

אבל יש לו זכויות כעובד. בגלל שזה קצובה מאוד  גב' שירלי פאר יגרמן:

 קצרה, אם מחר פרץ לכאורה רוצה לצאת לחודש חופש, מותר לו, נכון? 
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 נו.   גב' דברת וייזר:

 יופי. לא עושים מכרזים בינתיים? גב' שירלי פאר יגרמן:

רה הוא יכול לצאת לא הבנתי. אבל בכל מק  גב' דברת וייזר:

 לחופשה. גם לפני חצי שנה הוא יכל לצאת לחופשה. 

לא, לא. אבל בגלל שאנחנו בתהליך החלפה, ורק  גב' שירלי פאר יגרמן:

בסוף החודש אנחנו עושים מכרז נוסף, ואנחנו לא רוצים להיות תלויים באם 

 מחר פרץ יהיה או לא יהיה. 

  יש לו ימי חופש צבורים.  מר אבי גרובר:

אז אנחנו מבקשים לבטל את המינוי שלו בוועדת  גב' שירלי פאר יגרמן:

הבכירים של כוח אדם. דרך אגב, שהוא לא חבר חובה. זו ההחלטה פה 

בקדנציה שלך אני חושבת או בקדנציה הקודמת. אני לא יודעת. ולמנות אותי 

 במקומו, שגם ככה אני יושבת בוועדה הזאת. 

 מצליחה להבין. אני לא   גב' דברת וייזר:

 אז איך את מתמנה פעמיים?   מר גיא קלנר:

 אני לא יושבת בוועדה כמחליטה.  גב' שירלי פאר יגרמן:

אבל אז זה אומר שבמשך כמה חודשים עכשיו עד   גב' דברת וייזר:

 מרץ, אין סמנכ"ל משאבי אנוש? 

 .211-, ואם ב9.112-למה עד מרץ? אני עושה מכרז ב גב' שירלי פאר יגרמן:

  -שהגיעו 3,4,10-אנחנו נמצא? כאילו נחליט מתוך ה

 אז אחרי שנמצא, נחליט.   גב' דברת וייזר:

 אבל עוד פעם, פרץ פורש.  גב' שירלי פאר יגרמן:

 כן, כן, על פניו יכול להיות מצב כזה.   מר אבי גרובר:
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יכול להיות מצב כזה. לא נשמע לי הגיוני שבוועדת   גב' דברת וייזר:

 של כוח אדם סמנכ"ל משאבי אנוש לא נמצא.  מכרזים

קודם כל, הוא לא צריך להיות על פי חוק. קודם  גב' שירלי פאר יגרמן:

 כל. 

 מה, לא?   גב' דברת וייזר:

 לא, הוא לא צריך להיות על פי חוק.  גב' שירלי פאר יגרמן:

לא על פי חוק. מה הנוהל? מה בדרך כלל קורה? זה   גב' דברת וייזר:

 שמע לי תקין. לא נ

)ב()א( ואלה חברי ועדת המכרזים לבחירת 169סעיף   מר אבי גרובר:

חברי מועצה, המנהל  2עובדים בכירים: ראש העירייה או נציגו מקרב סגניו, 

הכללי של העירייה, נציג שימנה השר, זה החברים. את הנציג שימנה את השר 

בעלי התפקידים  4 הם שולחים כל פעם מקביל בתפקיד אחר מעירייה אחרת.

מתוך העירייה זה עידן יו"ר הוועדה, רותי גרונסקי, טל עזגד ועכשיו תהיה 

שירלי במקום פרץ. זה הכל. עוד פעם, בהרבה עיריות, באופן קבוע דרך אגב, 

בחולון הם נורא משוויצים עם זה, שמנכ"לית העירייה היא גם מנהלת מחלקת 

 ה תרבות וככה הם כאילו חסכו בתקנים וכאל

 אל תדאג, זה לא יקרה.  גב' שירלי פאר יגרמן:

 שירלי תתאבד.   גב' רות גרונסקי:

ב גב' שירלי פאר יגרמן:  הביתה.  5:001-אני גם רוצה ללכת 

אנחנו לא מחפשים לעשות את זה לטווח ארוך, אבל   מר אבי גרובר:

 פרץ סיים, הגיע לגיל הפרישה, יש לו כל מיני זכויות סוציאליות ואחרות

שהוא מבקש לנצל אותן. ואנחנו בתקופת הביניים הזאת, יכול להיות, אני 

החודשים האלה, בעצם כן, רק המהנדס,  3-, אני לא יודע שב-מאמין ש
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התפקיד של המהנדס זה התפקיד היחידי עכשיו שיוצאים אליו למכרז. אבל 

  -חוץ מהמהנדס, כל שאר בעלי התפקידים פה, אין להם תכניות ללכת

 אין בכירים.  ירלי פאר יגרמן:גב' ש

  -אין לי תכניות לשחרר אותם. אני מקווה ש  מר אבי גרובר:

  -להיפך, עשינו הכל כדי שבמכרז של ה גב' שירלי פאר יגרמן:

 אבל כל הזמן יש מכרזים.   גב' דברת וייזר:

 אבל זה כוח אדם בכירים מדברים איתך. גב' שירלי פאר יגרמן:

ו  מר עידן למדן:  עדת בכירים, ויש ועדת כוח אדם. יש 

 ההיפך, בדקנו שגם פרץ יהיה זמין לוועדה.   מר אבי גרובר:

 רגע, ובוועדה הרגילה הוא כן נשאר?   גב' דברת וייזר:

לא, אז יהיה לו ממלא מקום. אני ממלאת את  גב' שירלי פאר יגרמן:

 מקומו בוועדה. 

 ם, הוא נשאר?אבל אני שואלת, אם לא בבכירי  גב' דברת וייזר:

אז אני מסבירה לך, אני ממלאת את מקומות  גב' שירלי פאר יגרמן:

 ברגיל, עד לקבלת מנהל משאבי אנוש חדש. 

 אז הוא לא יהיה בוועדות רגילות?   גב' דברת וייזר:

 נכון, כן. לא יהיה.   מר אבי גרובר:

 נכון, אם הוא יצא, אז לא.  גב' שירלי פאר יגרמן:

ואם הוא לא יוצא, אנחנו עכשיו מצביעים רק על   גב' דברת וייזר:

 בכירים או לא רק על בכירים? 

 על הכל. גם על בכירים, גם על הרגילים.   מר אבי גרובר:
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 נכון, אז למה אתם ממנים רק לבכירים?   גב' דברת וייזר:

ואם הוא יוצא לחופש, אז אני לא מנהלת מכרזים?  גב' שירלי פאר יגרמן:

 תך? אני שואלת או

 נו ברור שכן, זה מה שאני אומרת.   גב' דברת וייזר:

 בגלל זה אנחנו מבקשים מכם.  גב' שירלי פאר יגרמן:

 לא, רגע, אני לא מבינה.   גב' דברת וייזר:

 מה לא מובן?  גב' שירלי פאר יגרמן:

 כי את לא עונה בדיוק לזה.   גב' דברת וייזר:

 אז בואי תשאלי.  גב' שירלי פאר יגרמן:

אז אני שואלת עוד פעם, בלי התחכמויות שנייה. עד   גב' דברת וייזר:

היום כשבן אדם כמוהו לא נמצא ויוצא לחופשה, זה לא רלוונטי לזה שהוא 

 ..  עוד מעט עוזב ויש לו ימי חופשה. הוא יכול לצאת לחופשה גם.

 לא, אז אני אסביר.  גב' שירלי פאר יגרמן:

ל לצאת לחופשה גם לפני שנה רגע, הוא יכ  גב' דברת וייזר:

 לחודשיים, כי יש לו ימים, זה לא רלוונטי. 

 אז אני אסביר.  גב' שירלי פאר יגרמן:

ואז במקרה כזה, בכל מקרה היית מחליפה אותו   גב' דברת וייזר:

 וממלאת את מקומו. 

 לא.  גב' שירלי פאר יגרמן:

 ם? אז מה היה קורה? אז חודשיים לא עושי  גב' דברת וייזר:

אני אסביר. במקרה הזה, בגלל שזו פרישה, הוא  גב' שירלי פאר יגרמן:

, הוא פורש, אוקיי? סליחה פרץ שאני מדברת אליך בגוף שלישי. 70הגיע לגיל 
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,  Xנהוג לפני פרישה לנצל את כל הזכויות שלך, אוקיי?   Xחודשים נצברו

זכויות.  ימים נצברו לכאורה לפני פרישה, אתה יכול להגיע למצב מיצוי

אוקיי? גם במקרה הזה. אנחנו היינו צריכים להתחיל את המכרז הזה של פרץ 

, לא 1.3-, לא ב1.2-. אי אפשר היה להתחיל אותו ב1.2-כדי שלזה לא יקרה ב

יולי, הגענו לאוגוסט היה קיץ, -. התחלנו אותו במהלך ההתכווננות ליוני1.4-ב

רה, אנחנו עושים את המכרז התחלנו בספטמבר, אוקיי? זה המצב כרגע. לכאו

חודשים יגיע. בזמן הזה  3-, ייבחר מישהו. ההערכה שלנו בין חודש ל29.11-ב

ריכים את השירות של פרץ. אבל הסיום שלו, כולל כל מיצוי אנחנו מא

. אוקיי? זהו. 31.3.17-הזכויות שלו מבחינת חופשים ומה שמגיע לו, יסתיים ב

ו לא לנצל את כל הזכויות שלו, אז הוא אם פרץ יחליט שהוא רוצה להתנדב 

 יישאר פה. יש לו את האופציה. 

יש פה שירלי טעות יסודית. אני לא יודע למה את    מר טל עזגד:

 מתפתלת. 

 אני לא מתפתלת, אני מסביר.  גב' שירלי פאר יגרמן:

 אני איתך.    מר טל עזגד:

 לא, אבל אני מסבירה.  גב' שירלי פאר יגרמן:

שנייה. זכותו המלאה של ראש העירייה, זכותך    מר טל עזגד:

המלאה כמנכ"לית, לשבת בצורה כזו או אחרת לבד. אם קיבלתם החלטה שאת 

זה לא אומר שפרץ לא נכנסת כחברה עם אצבע במקום מישהו מחברי הוועדה, 

ימשיך לעשות את תפקידו או מי מטעמו ינהל את המכרז וינהל את הרשימות 

נים וכו'. קיבלו החלטה ששירלי מחליפה אותו ואת השמות ואת המיו

 כמצביעה. זה לגיטימי. פרץ כן בחופש, לא בחופש. כן זה, מה זה משנה?

לא סגרנו את אגף כוח אדם בעיריית רמת השרון.   מר אבי גרובר:

 יש עובדים באגף, אני ישבתי עם פרץ, העובדים יודעים את העבודה שלה. 
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ירייה, יש מהנדס העיר, היועץ המשפטי, ... גזבר הע  :עו"ד מיכה בלום

 ופרץ פינקו על פי חוק... 

בסדר, אז אני רק אומרת שסמנכ"ל משאבי אנוש,   גב' דברת וייזר:

 .. נשמע לי מאוד נוהל תקין שהוא יושב בוועדות מכרזים. זה מה שאני אומרת.

 זה לא משנה אם זה פרץ או מישהו אחר. 

 שנייה, דברת.   מר אבי גרובר:

להיפך, לי לא נשמע הגיוני כל השנים, שסמנכ"ל    טל עזגד: מר

משאבי אנוש, היה חבר מצביע בוועדה הזאת, כי הוא פונקציה מאוד 

 מקצועית. אז להיפך. יש בזה אני חושב ברכה בעניין. 

דרך אגב, רוב העיריות הם ללא מנהל משאבי אנוש  גב' שירלי פאר יגרמן:

 במכרזים. 

 , נכון. נכון   מר טל עזגד:

בזה אתה צודק, כי אנחנו רואים את זה ברוב  גב' שירלי פאר יגרמן:

 העיריות. אבל זה לא משנה. 

דברת, מה שנקרא ואז יש את החיים עצמם. יצאנו   מר אבי גרובר:

למכרז, אנחנו תכננו שעכשיו אנחנו פה נציג את מנהל אגף כוח אדם החדש, 

י לא היינו מוכנים להתפשר, ואנחנו ויוצאים לדרך. נוצר מצב שזה לא קרה, כ

יוצאים אכן לסיבוב נוסף. אנחנו מקווים שכמה שיותר מהר נגמור עם זה. 

אבל אני אומר לך אמיתי, אני סומך על שירלי, יש עוד חברים בוועדה, זה לא 

 שיש עכשיו מחליט יחיד. 

 רותי היא יו"ר הוועדה, דרך אגב.  גב' שירלי פאר יגרמן:

יש לי שאלה. החדש ייכנס אחר כך כשהוא יהיה   ר:גב' דברת וייז

 חדש? 
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 אז כן.  –אם נחליט שכן  גב' שירלי פאר יגרמן:

ייכנס כמו שנכנס  מר אבי גרובר:   -כן. לא, לא, החדש 

 עכשיו ההחלטה היא זמנית או שזו החלטה קבועה?   גב' דברת וייזר:

 אין סיבה שייכנס החדש.    מר טל עזגד:

זה לא אני מחליטה, יש פה החלטת ועדות. זה  יגרמן: גב' שירלי פאר

 המועצה מחליטה. 

.   גב' דברת וייזר: .  לא, זה לא המועצה מחליטה. אתם.

בוועדת כוח אדם בכירים, כשאני הייתי בקדנציה   מר אבי גרובר:

 הקודמת, ממה שאני זוכר, פרח ישבה והצביעה. נכון? 

 לבכירים.  נכון, אבל זה היה הרכב  מר פרץ פינקו:

בבכירים, פרח ישבה והצביעה. בוועדה הרגילה   מר אבי גרובר:

 ישב, אתה ישבת ברגילה והצבעת? 

.   מר פרץ פינקו:  ... רפי

  ישבו רק חברי מועצה.  גב' רות גרונסקי:

רק חברי מועצה? אוקיי. אז למה עכשיו צריך   מר אבי גרובר:

 להחליף אותך בו, אם ממילא לא הצביע פרץ? 

 בבכירים לא.   גב' דברת וייזר:

 לא, ברגילים.   מר אבי גרובר:

 ברגילים הוא אומר שכן.   גב' דברת וייזר:

 אנשים...  3... לפחות   מר פרץ פינקו:

 מה? לא הבנתי, בבכירים?   גב' דברת וייזר:
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בבכירים החוק קובע הרכב קבוע לכל תפקיד, אם   מר פרץ פינקו:

 ר וכו'. זה מהנדס, או אם זה מבק

 אוקיי.   גב' דברת וייזר:

במכרז הרגילים החוק קובע שצריכים להיות מספר   מר פרץ פינקו:

.  3אי זוגי, ולפחות   חברי ועדה. ולא קובעי מי..

.  גב' שירלי פאר יגרמן:  הוא לא קובע מי

אבל אני שואלת מה היה עד היום. עד היום היית   גב' דברת וייזר:

 רגילים? חבר גם בבכירים וגם ב

 לא בבכירים ולא ברגילים.   מר פרץ פינקו:

 אז למה רוצים להחליף אותך אם לא היית?   גב' דברת וייזר:

 פרץ, אתה בוועדת כוח אדם רגילה, היית חבר?   מר אבי גרובר:

 לא. רק בקדנציה הזאת.   מר פרץ פינקו:

רק בקדנציה הזאת, תודה רבה, מחליפים. שירלי   מר פרץ פינקו:

 יכנס במקומו. ת

 אז תגידו את זה.   גב' דברת וייזר:

 אוקיי?   מר אבי גרובר:

 טוב.   גב' דברת וייזר:

מי בעד החלפתה? שירלי תחליף את פרץ כחברה   מר אבי גרובר:

 בוועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים, מי בעד? פה אחד, תודה רבה. 

 

וי של מר פרץ פינקו, לאשר ביטול מינהוחלט פה אחד : 213מס'  החלטה

 סמנכ"ל משאבי אנוש, כחבר בוועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים. 
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מינויה של גב' שירלי פאר יגרמן כחברה בוועדת מכרזים לכ"א במקומו  .8

 של פרץ פינקו, סמנכ"ל משאבי אנוש. 

 

 . 13רגע, אישור הארכה שלו, סעיף  גב' שירלי פאר יגרמן:

מבוקש למנות  – 8. 13, ואז 8, יש 6,7, שנייה, שנייה  מר אבי גרובר:

את מנכ"לית העירייה, הגב' שירלי פאר יגרמן, כחברה בוועדת המכרזים 

 לכ"א. עוד פעם במקומו של פרץ פינקו. מי בעד? פה אחד, תודה רבה. 

 

מינויה של גב' שירלי פאר יגרמן הוחלט פה אחד לאשר : 214מס'  החלטה

 א במקומו של פרץ פינקו, סמנכ"ל משאבי אנוש. כחברה בוועדת מכרזים לכ"

 

 

אישור הארכת השירות של מר פרץ פינקו, סמנכ"ל משאבי אנוש,  . 13

 . 31.3.17לתקופה קצובה עד לתאריך 

 

מבוקש לאשר הארכת שירות של מר פרץ פינקו עד   מר אבי גרובר:

 . מי בעד? פה אחד, תודה רבה. 31.3.17לתאריך 

 

הארכת השירות של מר פרץ פינקו, וחלט פה אחד לאשר ה: 215מס'  החלטה

 . 31.3.17סמנכ"ל משאבי אנוש, לתקופה קצובה עד לתאריך 

 

 עדכון ואשרור מורשי החתימה במוסדות החינוך לפי דרישת הבנקים.  .9
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עדכון ואשרור מורשי חתימה במוסדות  – 9סעיף   מר אבי גרובר:

 מה הזאת שנמצאת כאן? החינוך לפי דרישת הבנקים. זה כל הרשי

 כן, אני אסביר.  גב' שירלי פאר יגרמן:

 אנחנו לא נקריא אותה.   מר אבי גרובר:

זה רק שינויים קלים בין מנהלות חדשות, הורים  גב' שירלי פאר יגרמן:

 . גננות וכו'  חדשים שנכנסו, 

 ונציגי הורים.   מר אבי גרובר:

ם. כן. נכנסו. בית ספר הדר נציגי הורים גם חדשי גב' שירלי פאר יגרמן:

אז יפית שוויקי במקום מישהי אחרת, יעלה רימר צוק היא ועד ההורים עכשיו 

 במקום מישהי אחרת. 

 גם עכשיו יש מלא... משותפים.   גב' דברת וייזר:

. כפולים.  גב' שירלי פאר יגרמן:  לא, אי אפשר..

בקיצור, עברתם פה על הרשימה, ראיתם את   מר אבי גרובר:

גן ומי בכל בית ספר, מי  הרשימה? יש פה רשימה מסודרת של מי בכל 

המורשים, על מנת שנוכל לחתום פה על מסמכי הבנקים, מבוקש לאשר. עוד 

משהו להעיר, גידי, מיכה, אין? אוקיי. מי בעד הרשימה כפי שהועברה אליכם? 

 פה אחד, תודה רבה. 

 

ור מורשי החתימה לאשר עדכון ואשרהוחלט פה אחד : 216מס'  החלטה

 לפי דרישת הבנקים.0במוסדות החינוך 

 

 .19.9.16אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום  .10
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 . 19.9אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום   מר אבי גרובר:

.   גב' דברת וייזר:  אני שאלתי שאלה ולא ענו לי

גידי, תציג את זה בכמה מילים.   מר אבי גרובר:  שנייה. 

רגע, לא, לפני כן. משהו עקרוני שאלתי ביום חמישי   וייזר: גב' דברת

  ודת יש שם? את רועי. למה רק רווחה

 הכל כבר היה, לא?   מר יעקב קורצקי:

שאלו למה בפרוטוקול הספציפי הזה יש רק רווחה   מר אבי גרובר:

 ודת?

 איפה כל השאר?   גב' דברת וייזר:

 הכל כבר היה.   מר יעקב קורצקי:

 כל השאר זה הספורט, ואישרנו את זה פה ביוני.   די טביב:מר גי

 אז עשיתם הפרדה?   גב' דברת וייזר:

 כן. זה היה דחוף, ספורט.   מר יעקב קורצקי:

שנייה. אז איפה נגיד בית ספר רימון למשל   גב' דברת וייזר:

 למוסיקה? הם לא הגישו? 

 צאת קרקע. הוא לא יכול לקבל, יש לו הק גב' שירלי פאר יגרמן:

בית ספר רימון לא הגישו, וגם הם לא מופיעים   מר גידי טביב:

-בקריטריונים שלנו. זאת אומרת, שאנחנו יושבים על המדוכה לקריטריונים ל

. כך שהוא לא בא היום לאישור. ואז נכלול גם קריטריון, ככל שזה 2017

 . 2016, אנחנו דנים על 2016-מתאפשר, לגבי בית ספר רימון. נכון ל

 אז לזה הם לא הגישו?   גב' דברת וייזר:
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לא. וגם אם היו מגישים לא, היו מקבלים. כי הם   מר גידי טביב:

 . 2016לא מופיעים בקריטריונים של 

זה עכשיו הם צריכים לשבת, אם הם רוצים, יגישו   מר יעקב קורצקי:

 עכשיו. 

 )מדברים ביחד( 

ם למה יש פה מוסיקה, כל היום אנחנו עם תושבי  מר אבי גרובר:

למה אנשים מקפיצים כדור, למה אנשים הולכים, למה אנשים לועסים 

 מסטיקים, למה אנשים אומרים שלום אחד לשני. 

 למה הם נושמים.   :עו"ד מיכה בלום

לגבי הפרוטוקול, הרי במסמך הרלוונטי של משרד   ד"ר איריס קלקא:

גנון בקרה מטעם העירייה הפנים לגבי ועדת תמיכות, כתוב שצריך לקום מנ

לבדוק עד חודש ספטמבר או אוקטובר, לא זוכרת בדיוק, שאכן הכספים 

הוצאו למטרות שלשמם היו צריכים להיות מוצאים. האם כל הגופים האלה 

 ספים? מסרו לך באמת דו"חות על מה הם הוציאו את הכ

אז כמובן שאנחנו ערים לצורך הזה. תוכלי לראות   מר גידי טביב:

, ציינו את זה גם לפרוטוקול, שיש לדרוש דו"ח פיקוח על 3רוטוקול בעמ' בפ

עמותות שמקבלות תמיכות ממנהלי המחלקות הרלוונטיות. ואנחנו גם נתאם 

  ביקורים ברוב, אם לא בכל המוסדות שמקבלים את התמיכה.

אבל כבר נגמר חודש ספטמבר, אז למה זה לא   גב' דברת וייזר:

 נעשה? 

 כן, כל השנה הזאת בסוג של דיליי.   ב:מר גידי טבי

ככה לרענון, לאו דווקא עכשיו, אחד הקריטריונים   ד"ר איריס קלקא:

שיש בתבחינים שלנו, מתייחס לגבי סניף שאמור להיות לגוף, סניף שאמור 
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להיות לו בתוך רמת השרון. למשל לפעמונים אין סניף ברמת השרון, ולמעשה 

כז שלהם הוא בפתח תקווה, וזה משהו שבן גם אין שום טעם שיהיה. המר

אבל העניין של ₪,  10,000אדם צריך פעם אחת בחיים. ואני הסתכלתי, זה רק 

העיקרון כאן, שאנחנו צריכים להחליט, זה התבחינים האלה היו מתאימים 

אולי פעם שיהיה סניף, כי העניין הפיזי דווקא היה מאוד חשוב. אני כשלעצמי 

  -ב להיות סניף. אבל אנחנו צריכים להבהיראני לא חושבת שחיי

יש סעיף כללי שאומר שגם גוף ארצי שיש לו פה   מר אבי גרובר:

 פעילות, יכול לקבל תמיכה. יש הרבה גופים כאלה. 

גם אם אין לו סניף, אבל הוא תומך בתושבים. יש  גב' שירלי פאר יגרמן:

  -סעיף כללי בהתחלה שאומר את זה שגם

לא, לא, בסדר גמור. אני אומרת שרק צריך לחדד   א:ד"ר איריס קלק

את הנושא הזה של סניף של פעילות. בוודאי שמי שאין לו פעילות כאן, אז אין 

תח של , תמיד יש בפ-מה לבקש תמיכה. וגם את הנושא של, מבחינת

התבחינים, העניין הזה של אפליה על בסיס של כן מגדר וכל הדברים האלה, 

ח אדם שפועל בהם, שזה יכול עמותות, שגם מבחינת כו שוב גם כן יש כאן

להיות רק גברים. אוכלוסיית היעד היא רק גברים או דברים מהסוג הזה, 

אנחנו גם כן צריכים לחדד את הדברים האלה, אם אין איזושהי אפליה מסוג 

 זה. 

לפי מה שהבנתי מהמחלקה המשפטית, הנושא של   מר גידי טביב:

  -אפליה מתקנת נגמר

לא מתקנת, אפליה. נניח אם יש פה הרצאות   ד"ר איריס קלקא:

שניתנות אך ורק, נניח, אך ורק לגברים, אז אולי אנחנו צריכים להתייחס לזה 

 אחרת, לא? אולי.
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נגיד. מה   גב' רות גרונסקי: אבל יכולה להיות עמותה שהיא רק לנשים 

 רע בזה?

  אז יכול להיות, יכול להיות.  ד"ר איריס קלקא:

.   גב' רות גרונסקי: .  אז צריך שיהיה אולי איזון. אבל לא בהכרח.

אבל אי אפשר לפסול את העמותה בגלל שהיא   גב' דברת וייזר:

 מקדמת נשים. 

בסדר, אני חושבת שאנחנו צריכים לחדד את הנושא   ד"ר איריס קלקא:

הזה. גם מבחינת אוכלוסיית היעד של העמותה וגם מבחינת האנשים שהיא 

פעילה. כי אתה אומר, אתה מצפה מכל מעסיק כמו העירייה, שהאנשים הוא מ

מעסיק יהיו שווים, שגם גברים וגם נשים וגם לפי גיל וגם לפי צבע יוכלו 

 להתקבל כעובדים במקום הזה. 

בסדר, אבל כשהם מגישים לנו כעמותה, אנחנו לא   גב' רות גרונסקי:

 סוקה. בודקים שהם מקיימים את חוק השוויון בתע

 קודם כל בתבחינים זה כן רשום.   ד"ר איריס קלקא:

  -בתבחינים זה רשום שהם מקיימים את ה  גב' רות גרונסקי:

יש התייחסות להיעדר אפליה, וזה דבר שצריך   ד"ר איריס קלקא:

להתייחס אליו. אני לא חלק מהוועדה, זו ההזדמנות שלי להתייחס לנושא 

 הזה. 

 אז אנחנו מקווים ששירלי בודקת את כל העמותות.  גב' שירלי פאר יגרמן:

 קשה לי לפענח את איריס.   מר יעקב קורצקי:

.   גב' רות גרונסקי: .  היא רוצה שהעמותות.

ביקשתי דו"ח  –אני ביקשתי כמה דברים. אחד  גב' שירלי פאר יגרמן:

.. תמיכות, ממנהלי המחלקות הרלוונטיות, אם זה ספורט, רווחה  פיקוח שלנו.
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. שנית ו ביקשתי לתאם מולי ביקורים מוסדרים בכל העמותות האלו פעם  –כו'

בשנה בשביל להבין יותר את העניינים. וגם ביקשנו להוסיף עוד תמיכה בבעלי 

 חיים, באיכות סביבה, דברים שעלו פה לסדר היום. 

 נושאים נוספים כאילו.   גב' רות גרונסקי:

הו? מי בעד אישור עוד שאלות, הערות, מש  מר אבי גרובר:

 הפרוטוקול? פה אחד, תודה רבה. 

 

וטוקול ועדת תמיכות מיום פרהוחלט פה אחד לאשר : 217מס'  החלטה

 )עידן למדן לא נכח( 19.9.16

 

בעניינו של יאן  18.9.16של ועדת שמות מיום  1אישור החלטה מספר  . 11

 קרסקי. 

 

של ועדת  1 גיא, אישור החלטה מספר –סעיף הבא   מר אבי גרובר:

בעניינו של חסיד אומות העולם יאן קרסקי. בוא, תציג את  18.9השמות מיום 

 זה בכמה מילים כיו"ר הוועדה. 

לאט את ההחלטות של -אנחנו בעצם מאשרים לאט  מר גיא קלנר:

הוועדה הראשונה שהתכנסה בנושא שמות. ההחלטה הקודמת היתה בהקשר 

בקשה שהועברה באופן רשמי  של גב' גרנות, וההחלטה הזו היא בעצם

משגרירות פולין בישראל. יאן קרסקי הוא חסיד אומות עולם, זכה באלף 

עיטורים, גם מיד ושם, גם מממשלת ארצות הברית, גם מגופים בינלאומיים 

נוספים על חלקו בהצלת יהודים במסגרת מלחמת העולם השנייה וחשיפת 

  -פולין, רוצים להנציחהמפלצת הנאצית. אנחנו לאור הפנייה משגרירות 

 למה הם פנו אלינו לרמת השרון? יש לך מושג?   גב' רות גרונסקי:
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לא. במסגרת ראייה בנו כעיר שיכולה לקדם מהלך   מר גיא קלנר:

כזה. מבחינתם זה גם פתח לשיתוף פעולה למסגרת של ערים תאומות 

, 2017חילת , או ת2016ופעילויות נוספות. לקראת סוף השנה הזו, אני מתכוון 

ראש ממשלת פולין או נשיא פולין, אמורים להגיע לישראל. בהנחה ונתכנס עם 

הלו"זים למועדים הביקור שלהם, נוכל לבצע את הטקס במעמד של ראש 

ממשלה או נשיא מדינה פה ברמת השרון, ומכאן החיבור הלו"זי של הדבר 

ור את הפינה הזה. איתרנו כמה מקומות, עוד אין סגירה. אבי גם צריך לסג

הזו ביחד איתי, של איפה בדיוק הלוקיישן, כמובן בתיאום עם שירלי גם. 

כיכר, ואנחנו מנסים לסגור את הפינה של המיקום  זו תהיהאנחנו רוצים ש

הסופי. אבל את הפרוטוקול, כפי שאתם מכירים בפרוצדורה של ועדת השמות, 

ארתי. אנחנו צריכים צריך להעביר במועצה. אז הנושא העקרוני הוא כפי שתי

 לקבל את האישור של המועצה, ואחרי זה נעבור לפרקטיקום. זה הנושא. 

איפה מיכה? אה, מיכה יצא. אנחנו יכולים לאשר   מר אבי גרובר:

 ככה כללי? 

 כן, כן.  גב' שירלי פאר יגרמן:

 זאת אומרת, את העיקרון?   מר אבי גרובר:

  כן, לקרוא כיכר. גב' שירלי פאר יגרמן:

את העיקרון לקרוא כיכר על שם ואז ספציפית   מר אבי גרובר:

 ? תלבחור אח

 כן.  גב' שירלי פאר יגרמן:

 אולי כיכר במורשה.   מר יעקב קורצקי:

 אין בעיה.   מר גיא קלנר:

אני יכולה להקריא גם את האופציות שניתנו לכיכר  גב' שירלי פאר יגרמן:
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 אם אתה רוצה. 

.. אבל את העיקרון. לא, א  מר אבי גרובר:  ני לא רוצה בכוונה.

 ... לכיכר יש לה שם לא נעים, אפשר למתג אותה.   מר יעקב קורצקי:

 עוד יותר טוב.   מר גיא קלנר:

 אחלה כיכר.   מר יעקב קורצקי:

אוקיי, אז אנחנו מצביעים עכשיו על העיקרון   מר אבי גרובר:

ת ועדת השמות. ואחרי זה לקרוא כיכר על שמו של יאן קרסקי בהתאם להחלט

 אנחנו נשב, נבחר בדיוק את הכיכר הספציפית. 

 וזה יבוא לאישור נוסף?    מר טל עזגד:

  -לא. כיכר  מר גיא קלנר:

לדעתי לא צריך לבוא לאישור נוסף. זה מה   מר אבי גרובר:

 ששאלתי, אם זה צריך לבוא. 

  כיכרות... 6-5תראה, יש  גב' שירלי פאר יגרמן:

.   קב קורצקי:מר יע  שיבוא לעדכון, נעדכן

 נעדכן.   מר גיא קלנר:

כיכרות שאין להן שמות. ואז זה  6-5השאלה אם יש    מר טל עזגד:

 באמת לא משנה. 

 כן, שאין להם שמות.   מר גיא קלנר:

 רק כיכר שאין לה שם ויש לנו רשימה מדויקת.  גב' שירלי פאר יגרמן:

של למה היתה התלבטות. היה נורא אני אגיד לך למ  מר אבי גרובר:

קל, הרי עכשיו נוספות כיכרות לאורך רח' השרף למשל. אבל הוגשה איזושהי 

.  5-הצעה לקרוא את כל ה  על שם..
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 לא, לא, כל עוד אין שמות, אז לגיטימי שתבחרו.    מר טל עזגד:

מתוך המקום הזה, אני לא רוצה פה סתם לשלוף.   מר אבי גרובר:

דקודים, האנשים הבכירים מאוד מפולין אמורים להגיע, אז לאור זה שהקו

 אנחנו רצינו פה להעלות את זה באופן עקרוני, להאיץ את זה. 

.  גב' שירלי פאר יגרמן:  גם אח של פוטין

ואז לישיבה הבאה ואז נראה וכאלה. אנחנו רוצים   מר אבי גרובר:

 להיות מסוגלים לקדם.

 עומדת מאחורי זה?  אבל בדקתם שהמדינה   מר טל עזגד:

מה זאת אומרת? הוא חסיד אומות עולם שמונצח   מר גיא קלנר:

 ביד ושם, באוניברסיטה העברית. 

בטקסים רשמיים עם נשיא או ראש ממשלה, האם    מר טל עזגד:

 ועדת שרים לענייני טקסים, או יש איזשהו גוף כזה. 

 אה, אני לא יודע. האמת, אני לא יודע.   מר גיא קלנר:

 אם זה יקרה אנחנו נדבר עם משרד החוץ.  גב' שירלי פאר יגרמן:

 ... שלא יגידו לנו פתאום שזה לא קרה.    מר טל עזגד:

 נעשה תיאום עם הגב' רגב.   מר גיא קלנר:

 לא יודע אם זו רגב. אה, כן, זו רגב.    מר טל עזגד:

 כן, זו רגב.   מר גיא קלנר:

 זו רגב.  גב' שירלי פאר יגרמן:

 זה הצד שלך. רגב זה אתה. אתה בתרבות, לא?    מר טל עזגד:

בקיצור, הכיכר במורשה, גם נביא להם נשיא   מר יעקב קורצקי:

 . win-winלמורשה, תענוג. זה 
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 קדימה.   מר גיא קלנר:

.   מר יעקב קורצקי: .  אשריך גיא.

 מי בעד? פה אחד. תודה רבה.   מר אבי גרובר:

 

של ועדת שמות  1לאשר החלטה מספר פה אחד הוחלט : 218מס'  החלטה

 בעניינו של יאן קרסקי )עידן למדן לא נכח( 18.9.16ם מיו

 

 שיפוץ מבנה "המשקם". –עדכון היקף התקשרות  .12

 

.   מר אבי גרובר:  עדכון היקף ההתקשרות לגבי המשקם. בוא, גידי

אנחנו מדברים על המבנה של המשקם. מבנה   מר גידי טביב:

ם בו והוא מבנה עירייה. הם נותנים את הכסף למימון השיפוץ. שמשתמשי

 ..970לצורך העניין.  917פתחנו תב"ע 

 מאחורי קופת חולים כללית.  גב' שירלי פאר יגרמן:

תוך כדי הבנייה התברר שצריך לעשות עבודות   מר גידי טביב:

 נוספות. 

 איפה שכיבוי אש.   מר גיא קלנר:

 כן.   מר יעקב קורצקי:

על פי פקודת העיריות אנחנו מביאים כאן בקשה   ר גידי טביב:מ

לאישור הגדלת ההתקשרות עם הקבלן אורלן הנדסה בניין ופיתוח בע"מ, 

מדובר על ₪. . ההיקפים המדוברים זה כמה מאות אלפי 48%הגדלה של 

 ₪.  143,000תוספת של 

 לפני מע"מ?   מר אבי גרובר:
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 כן.  גב' שירלי פאר יגרמן:

  -וזה לצורך השלמת ה  ידי טביב:מר ג

 כולל מע"מ. ₪  167,000 גב' שירלי פאר יגרמן:

 347,000בואו נגיד ככה, היקף החוזה המקורי היה   מר אבי גרובר:

 .₪ 

.  גב' שירלי פאר יגרמן:  נכון

 ₪.  167,000התוספת שמתבקשת היא   מר אבי גרובר:

.  גב' שירלי פאר יגרמן:  נכון

קף התב"ר הי₪.  31,0005-ך הכל זה מגיע לס  מר אבי גרובר:

ולכן לא צריך להגדיל את התב"ר. אבל צריך להגדיר ₪,  530,000המקורי הוא 

, אנחנו מאשרים עכשיו פה 50%את ההסכם. ולכן, מאחר וההסכם מוגדל עד 

 במועצה את התוספת הזאת, כדי שנוכל להשלים את העבודות במשקם. 

 וב ביותר. מצווה. חש  גב' רות גרונסקי:

 כן.   מר אבי גרובר:

 ברור.   מר גיא קלנר:

הערות, שאלות למישהו? לא. מי בעד? פה אחד?   מר אבי גרובר:

 תודה רבה חבר'ה, לילה טוב. 

 איזה יופי. אני לא מאמינה, תסתכלו מה השעה.   גב' רות גרונסקי:

 

 שיפוץ –לאשר עדכון היקף התקשרות פה אחד הוחלט : 219מס'  החלטה

סך כל ₪.  347,000לתב"ר בסך ₪  167,000מבנה "המשקם" כדלהלן: תוספת 

 ₪.  531,000התב"ר 
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_________________ 
 אבי גרובר

 ראש העירייה
 

__________________ 
 שירלי פאר

 מנכ"לית העירייה
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 קובץ החלטות

 
 .9.10.16מיום  30אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מס'  .1

 

: הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין 208מס'  החלטה

 .9.10.16מיום  30מס' 

 

 . 9.10.16מיום  26אישור פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מס'  .2

 

: הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן 209החלטה מס' 

 . 9.10.16מיום  26המניין מס' 

 

 . 9.10.16מיום  27ישיבת מליאה שלא מן המניין מס'  אישור פרוטוקול .3

 

פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן : הוחלט פה אחד לאשר 210החלטה מס' 

 . 9.10.16מיום  27המניין מס' 

 

 הצעה לסדר של מר גיא קלנר בנושא גינות כלבים בעיר: . 4

ב  גינות כלבים )עליהן יוחלט לאחר בחינה  3-4-ההצעה: לאפשר שימוש 

ן וזאת ע 20:30-21:30ממצה של פיזור נכון( בין השעות  ד לפתרו

גינות כלבים מסודרות.  מערכתי של 

 

: הוחלט ברוב קולות לא לקבל את הצעתו לסדר של מר גיא 211החלטה מס' 

 קלנר בנושא גינות כלבים בעיר.
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 פקחים למחלקת הפיקוח: 2מינוי  .6

ז.    .311243760מר אור חיים ת.

 .326895612ין ת.ז. מר אולג מיש 

 

 פקחים למחלקת הפיקוח: 2: הוחלט פה אחד לאשר 212החלטה מס' 

 .311243760מר אור חיים ת.ז.  

 .326895612מר אולג מישין ת.ז.  

 

ביטול מינוי של מר פרץ פינקו, סמנכ"ל משאבי אנוש, כחבר בוועדת  .7

 המכרזים לבחירת עובדים בכירים. 

 

אחד לאשר ביטול מינוי של מר פרץ פינקו, : הוחלט פה 213החלטה מס' 

 סמנכ"ל משאבי אנוש, כחבר בוועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים. 

 

מינויה של גב' שירלי פאר יגרמן כחברה בוועדת מכרזים לכ"א במקומו  .8

 של פרץ פינקו, סמנכ"ל משאבי אנוש. 

 

ר יגרמן : הוחלט פה אחד לאשר מינויה של גב' שירלי פא214החלטה מס' 

 כחברה בוועדת מכרזים לכ"א במקומו של פרץ פינקו, סמנכ"ל משאבי אנוש. 

 

אישור הארכת השירות של מר פרץ פינקו, סמנכ"ל משאבי אנוש,  . 13

 . 31.3.17לתקופה קצובה עד לתאריך 

 

: הוחלט פה אחד לאשר הארכת השירות של מר פרץ פינקו, 215החלטה מס' 

 . 31.3.17ה קצובה עד לתאריך סמנכ"ל משאבי אנוש, לתקופ
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 עדכון ואשרור מורשי החתימה במוסדות החינוך לפי דרישת הבנקים.  .9

 

: הוחלט פה אחד לאשר עדכון ואשרור מורשי החתימה 216החלטה מס' 

 לפי דרישת הבנקים.0במוסדות החינוך 

 

 .19.9.16אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום  .10

 

 אחד לאשר פרוטוקול ועדת תמיכות מיום : הוחלט פה217החלטה מס' 

 )עידן למדן לא נכח( 19.9.16

 

בעניינו של יאן  18.9.16של ועדת שמות מיום  1אישור החלטה מספר  . 11

 קרסקי. 

 

של ועדת שמות  1: הוחלט פה אחד לאשר החלטה מספר 218החלטה מס' 

 בעניינו של יאן קרסקי. )עידן למדן לא נכח( 18.9.16ם מיו

 

 שיפוץ מבנה "המשקם". –עדכון היקף התקשרות  .12

 

שיפוץ  –: הוחלט פה אחד לאשר עדכון היקף התקשרות 219החלטה מס' 

סך כל ₪.  347,000לתב"ר בסך ₪  167,000מבנה "המשקם" כדלהלן: תוספת 

 ₪. 531,000התב"ר 

 


