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מינוי אריאל דוידי, מנהל אגף הביטחון, כחבר בוועדות הבאות )במקום  .1

מנהל האגף היוצא(: ביטחון, מל"ח, מיגור אלימות, עבריינות ופשיעה 

 ומקלטים.  

 

. אנחנו בישיבה 33ישיבת מליאה מן המניין מספר   מר אבי גרובר:

הל אגף הביטחון, יאל דוידי כמנרהקודמת אישרנו למעשה את המינוי של א

אבל אני שחררתי אותך באותה ישיבה מלהגיע, ויצא כאילו אישרנו אותך בלי 

שהיית. הם כנראה הבינו כמה זה מגוחך שהם כאילו בורחים מישיבה אחת 

  -ואז הם חוזרים לחדר לישיבה הבאה. תיאטרון הבובות הזה

 אין פה קליטה, הם הלכו להתקשר ליוני.   מר יעקב קורצקי:

 אבי, חבל על הזמן, שעה וחצי טחנו מים.   רות גרונסקי: גב'

אריאל, לפני שאנחנו נאשר אותך כחבר בכמה   מר אבי גרובר:

 ור היכנסך לתפקיד. וועדות, לא

 מי זה?   גב' דברת וייזר:

 אריאל דוידי, מנהל אגף הביטחון החדש.   מר אבי גרובר:

 היי, נעים מאוד, בהצלחה.   גב' דברת וייזר:

 אז בוא באמת, שב פה, ספר על עצמך בכמה מילים.   ר אבי גרובר:מ

כפי שראש העיר אמר, קוראים לי אריאל, אני בן   :מר אריאל דוידי

. 3-, מתגורר ביישוב נילי, זה מועצה אזורית מטה בנימין, נשוי, אב ל45

שנים בחיל המשטרה  27השתחררתי לא מכבר משירות צבאי, שירתתי 

פיקוד ומטה, השתחררתי בדרגת סגן אלוף. תפקידיי הצבאית בתפקיד 

האחרונים היו מפקד המשטרה הצבאית של פיקוד הצפון, לפני זה הייתי 
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מפקד בית הספר של מקצועות המשטרה הצבאית, ותפקיד לפני הייתי ראש 

ענף תכנון וארגון של חיל המשטרה הצבאית. רוב שירותי עסקתי בתפקידי 

בטחה. די דומה למה שאני נדרש לעשות היום. יש לי אכיפה, פיקוח, ביטחון, א

ניסיון רב בהפעלת גופי אכיפה, תכנון, פיקוח ובקרה. נמצא פה כבר חודש, 

שמח על זה שאני פה. נותנים לי את היכולת ואת האפשרות להשפיע על מה 

שנעשה בעיר בכל מה שקשור בעיקר לסדר ציבורי. אני סבור שהפיקוח 

נדרשת על מנת שהתושבים ירגישו טוב יותר ונשפר  והבקרה והאכיפה בעיר

את איכות החיים שלהם בחיי היומיום. כמובן שגם את הפן של המוכנות של 

העיר לחירום ולמלחמה, שגם בזה אנחנו מתעסקים לא מעט, נעסוק בזה גם 

 בשנה הקרובה. 

אני חושב שחשוב לציין שבשנה הקרובה, מי   מר אבי גרובר:

התקציב, מי שמביניכם עבר, אנחנו מתקדמים אם  שהסתכל כבר בספר

ההקמה של שיטור עירוני. גם שמנו כסף בתב"רים לטובת הצטיידות בניידת. 

של כוח אדם חדש. מי שיודע, השיטור העירוני, ההבדל בינו גם קבלה לעבודה 

. למה שקורה בעיר. זאת  לבין יחידות אחרות, השיטור העירוני הוא למעשה..

ום למשל יוכרז מצב חירום בירושלים, והמשטרה הרגילה אומרת, אם הי

מושכת כמעט את כל כוח האדם שלה לאירועים בירושלים או בכל מקום אחר, 

השיטור העירוני הוא לא במשחק הזה. הוא נשאר אצלנו בעיר שלנו. אנחנו 

, אנחנו כרגע לא נמצאים 9כרגע, מאחר ורמת השרון בדירוג סוציו אקונומי 

של מדינת ישראל, אז אנחנו שמים בינתיים את המימון מעצמנו.  בתוך מימון

אנחנו מנסים להשיג מימון נוסף. אני חושב שאחד האתגרים הראשונים 

נו. לבאמת, זה נושא הזה באמת של להקים את אותה יחידת שיטור עירוני ש

היא תאפשר, עוד פעם אני אומר, בנוסף לניידת, שבגדול נמצאת כאן, ניידת 

שהיא תהיה שלנו. אנחנו עושים עוד כל מיני פעולות. אני חושב שזה נוספת 

 באמת אחד האתגרים המשמעותיים שלך. 
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טוב, אנחנו נדבר על הנושא גם של איכות הסביבה. זה שוטר ופקח לרוב 

הזאת. יש לנו פה מהבחינה  24/7שנמצאים ביחד באותה ניידת. עוד כיסוי 

פה טוב ויפה, יש לנו המון פריצות. מי שחושב שברמת השרון הכל  אתגרים.

דווקא רמת השרון מושכת אליה, היא מאוד מפתה לגורמים להגיע לתוך רמת 

. אפרופו איכות הסביבה, יש פה הרבה שדות מסביב שמאוד מזמינים השרון

כל מיני גורמים לבוא ולשפוך פה פסולת ולמלא לנו את המרחבים בכל מיני 

 ון אתגרים. סוגים של פסולת. יש לנו פה המ

אנחנו נדבר על זה בהמשך, כל הנושא של התנהלות של חבר'ה צעירים, 

שתייה, לא שתייה, אלכוהול, לא אלכוהול. באמת, יש לנו פה חבר'ה נהדרים, 

אבל גם ברמת השרון אנחנו חווים תופעות שליליות ולא פשוטות, שאנחנו 

גם כמה מילים מתכוונים לעשות הכל כדי להתמודד איתן. תיכף אני אגיד 

לתופעות קשות שראינו פה, מסיבות מאוד בעייתיות שהסתיימו בפינוי של 

חבר'ה צעירים באמבולנס אחרי שתייה מאסיבית של אלכוהול. קורים פה 

דברים, ואסור לנו להתעלם מזה, ואסור לנו לטאטא את זה מתחת לשולחן 

. גם אצלנו זה קיים. אנחנו הכפלנו את 'זה לא קיים' -ל 2-התקנים מ ולהגיד 

. למרות שעוד פעם, חלק מהדברים כבר נמצאים, אבל אנחנו מעגנים את 4.5

זה בצורה פורמאלית. אנחנו עושים פה עבודה, ובאמת עוד פעם, מהחודש 

 הראשון באמת, ההתרשמות היא רבה, ורואים שהרצינות היא מאוד רבה. 

באמת אנחנו  ועכשיו אנחנו, כדי לתת ככה תוקף מעבר למילים היפות, אז

צריכים למנות אותך כחבר בוועדת ביטחון, בוועדת מל"ח, בוועדת מיגור 

 אלימות, עבריינות ופשיעה, וועדת המקלטים. 

אבל קיבלנו אותך בלי זקן, מה? אמרנו שתתחיל   גב' רות גרונסקי:

 להתגלח. 

 אני לא מצאתי את הסכין.   מר אריאל דוידי:
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 פה חופש.  לא, לא, לא. יש  מר אבי גרובר:

 שנים שאני מתגלח כל יום.  27אחרי   מר אריאל דוידי:

אחרי שהוא השתחרר מהצבא, הוא עכשיו החליט   גב' רות גרונסקי:

 שהוא לא מתגלח. לראיון הוא בא בלי זקן, פתאום הופיע לנו. 

 )מדברים ביחד( 

 אפשר להתקדם בבקשה?   גב' נורית אבנר:

י, אנחנו מצביעים למנות את אוקיי, אז אמרת  מר אבי גרובר:

אריאל דוידי כחבר בוועדת ביטחון, בוועדת מל"ח, בוועדת מיגור אלימות, 

 עבריינות ופשיעה ובוועדת מקלטים. מי בעד? פה אחד, תודה. בהצלחה. 

 

הוחלט פה אחד לאשר מינוי אריאל דוידי, מנהל אגף : 233מס'  החלטה

האגף היוצא(: ביטחון, מל"ח,  הביטחון, כחבר בוועדות הבאות )במקום מנהל

   מיגור אלימות, עבריינות ופשיעה ומקלטים.

 

כפקחית במחלקה לאיכות  316899715הסמכת קסניה דולייב ת.ז.  .2

 הסביבה. 

 

הסמכת, צריך לקרוא את השם  –נושא הבא   מר אבי גרובר:

ותעודת הזהות והכל? גם את תעודת הזהות לפרוטוקול? שכל מדינת ישראל 

 ל להיכנס אחרי זה? למה צריך את המספר ת.ז.? תוכ

 למה לא?   מר עידן למדן:

 זה יופיע לה על התג. זה הבן אדם.   :עו"ד מיכה בלום
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 316899715אוקיי. הסמכת קסניה דולייב, ת.ז.   מר אבי גרובר:

 כפקחית במחלקה לאיכות הסביבה. בואי דגנית, גם תסבירי מה זה אומר. 

ו לפני כחודש פקחית סביבה בשם קסניה, בוגרת קלטנ :טלגב' דגנית 

. כרגע היא לומדת את התפקיד GISתואר בגיאוגרפיה עם ניסיון רב במערכות 

גם מהרשויות השכנות, מפקחי הסביבה שנמצאים בהרצליה, רעננה ודרום 

השרון. יש לנו הרבה שטחים שנושקים לאזור רמת השרון. הבעיה העיקרית 

קוח העירוני פועל, הוא פועל בתוך העיר בנושאי שלנו, בניגוד למה שהפי

פיקוח עירוני רגיל, קנסות, חניות. הפיקוח הסביבתי מטפל יותר בנושאים של 

לנו היום, אוטוטו שיש חקיקה סביבתית. זה אומר יותר בשטחים הפתוחים 

אנחנו הולכים הרי לקראת פיתוח מואץ של רמת השרון בבנייה ובכלל אם 

כלל. ויש לנו המון עברייני פסולת מזדמנים פה, במיוחד יהיה נת"צים אז ב

קבלני שיפוץ מזדמנים. הופ, זורקים את הפסולת ונעלמים. אז ההכשרה שלה 

עכשיו בעיקר בימים אלה, זה במיוחד בשצ"פים הפתוחים, בטיפול בכל 

הפסולות וכרגע היא נמצאת בקורס של המשרד להגנת הסביבה שנקרא 'טיפול 

. היא לומדת את כל החומר הזה, ואני מקווה שהיא תצא בפסולת בנייה'

 לדרך. ניתן את הקנסות. 

 היא תהיה מוסמכת לתת דו"חות.   מר אבי גרובר:

כרגע היא יכולה לתת דו"חות רק ברמה של חוקי  גב' דגנית גרינבוים:

העזר הרגילים, כי היא לא עברה עדיין את הקורס של הכשרת פקחי סביבה 

יות המקומיות. רק אחרי שהיא תוסמך לקורס, אז יהיה לא , חוק הרשו2008

 את ההסמכה לתת קנסות. 

 שזה קורה מתי?   מר אבי גרובר:

תהיה להם את התכנית השנתית של  20.1-רק ב גב' דגנית גרינבוים:

  -המפע"מ ואז נוכל לדעת בדיוק
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צא לקורס תה אנחנו נפעל כדי שבאמת במהלך השנ  מר אבי גרובר:

  -ו

היא תצא, חייב שהיא תצא לקורס. במליאה הבאה, לאחר  :טלדגנית גב' 

.. אנחנו נביא באמת לדיון אם היא תפעל על פי חוקי העזר  שהיא תוסמך.

הקיימים, או שאנחנו נלך על פי חוקי חקיקה סביבתית של המדינה, ששם 

רבה יותר גבוהים, וגם זה מקביל לטיפול של המשטרה ה-הקנסות הרבה

טרה הירוקה פייסט של המש-אומרת, שהיא ממש תהיה קופי הירוקה, זאת

 אצלנו פה ברמת השרון. 

 היא יכולה היום לעבוד על פי חוקי המדינה כבר.   מר עידן למדן:

 ברור שזה עדיף.  גב' דגנית גרינבוים:

 כרגע היא אומרת שלא. כרגע לא.   מר אבי גרובר:

 היא לא מוסמכת.   גב' רות גרונסקי:

  -עניין לא, כרגע לא. היא לא עברה את ה  :טל גב' דגנית

נוכל גם ללכת על   גב' רות גרונסקי: ברגע שיהיה את הקורס? ואז 

צווים מנהליים וכל מה שקורה עם קנסות הרבה יותר גבוהים ממה שקורה 

₪  1,500הקנסות היום ליחיד זה ₪,  730,000היום. אם היום הקנס הוא 

 תלוי מה מהות הקנס והעבירה. ₪,  8,000יותר, ואפילו ₪,  3,000ולתאגיד זה 

אין ספק שבדברים האלה, גם האפשרות לתת   מר אבי גרובר:

 קנסות גבוהים, זה מה שבאמת מכוון התנהגות. 

אבי, נכון, גם תהיה לה אפשרות להשתמש ברכב,   ד"ר איריס קלקא:

 -על מנת שהיא תוכל באמת

, איך 4על  4כב, ניידת, ברור, כן, גם רכב, היא תצטרך ר :טלגב' דגנית 

 היא תיכנס לשטח. 
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 לא, זה פה קרוב, אפשר לרוץ.   מר אבי גרובר:

 עם קורקינט חשמלי. או אופנוע, וגם עם  :טלגב' דגנית 

 את לא הצגת את עצמך.   גב' נורית אבנר:

 אתם מכירים אותי, אני כבר עוד מעט שנתיים פה.  :טלגב' דגנית 

 צמך. קשה תציגי את עבב  ד"ר איריס קלקא:

לא כולם מכירים אותה. דיברנו בטלפון, אבל לא   גב' נורית אבנר:

 נפגשנו פנים מול פנים. גם לפרוטוקול. 

היא היתה פה, הציגו אותה. אוקיי, אז מי בעד   מר אבי גרובר:

 מי בעד? הסמכתה של קסניה כפקחית במחלקה לאיכות הסביבה? 

 הצבעה כזאת מותחת. מעולם לא היתה   מר גיא קלנר:

 רק לזרז את זה כמה שיותר מהר את הוצאתה.   מר עידן למדן:

 ברור, ברור.   מר אבי גרובר:

 מה? מה? לא שמעתי.   :טלגב' דגנית 

 זה תלוי מתי המפע"מ עושה את הקורס.   גב' רות גרונסקי:

  -כשהיא תצא לאותה הסמכה כדי שהיא תוכל  מר אבי גרובר:

אה, אוקיי, זה תלוי במפע"מ. אני מחכה. אבל יש   :טלגב' דגנית 

 בחור עכשיו בפיקוח העירוני נדמה לי מסיים את הקורס. 

.  גב' רות גרונסקי:  נכון

 עזרתי לו עכשיו עם איזושהי עבודה.   :טלגב' דגנית 
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קסניה דולייב תז. גב' הסמכת הוחלט פה אחד לאשר : 234מס'  החלטה

 איכות הסביבה.כפקחית במחלקה ל 316899715

 

 כפקח באגף הביטחון.  321802779אישור אולג כץ ת.ז.  .3

 

כפקח באגף  321802779אישורו של אולג כץ, ת.ז.   מר אבי גרובר:

 רוצה להגיד איזו מילה על זה. הביטחון. 

הוא אצלנו חודש, הוא כבר בתהליך למידה.   מר אריאל דוידי:

א את הפרוטוקול לחתימה אצלך מבחינתנו, אחרי שהוא יאושר, אנחנו נבי

 ומבחינתו הוא יכול כבר, לאחר האישור שפה במליאה, הוא יכול לבצע... 

 למה צריך פקח לאגף ביטחון?   גב' נורית אבנר:

 פקח כללי?   מר עידן למדן:

 פקח רב תכליתי.   מר אריאל דוידי:

 רב תכליתי.   מר אבי גרובר:

 ו הגדלה? זה במקום מישהו או שז  מר גיא קלנר:

 לא, זה בנוסף.   מר אריאל דוידי:

 זה משהו חדש. זה תקן חדש?   גב' נורית אבנר:

 לא, זה תקן נוסף?   מר גיא קלנר:

 לא, לא, זה להשלים את התקנים הקיימים.  מר אריאל דוידי:

.   מר עידן למדן:  אנחנו בחוסר תקנים רוב הזמן

 וני. פיקוח רגיל, פיקוח עיר גב' דגנית גרינבוים:

השמיכה הזאת היא מאוד קצרה. יש לנו המון   מר אבי גרובר:
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תלונות על המצב של מה שנקרא הסדר ציבורי, כל ההתנהלות עם חניות 

ובכלל, הרבה מבחינת רעש וזה. היכולת שלנו להיות בכל המקומות כל הזמן, 

היא באמת עוד פעם, אנחנו באמת נמתחים לקצה עם הדבר הזה. אני גם יכול 

פר שאנחנו מתכוונים להיכנס לשיפוץ שם של כל איפה שהם יושבים לס

ונמצאים. המצב של אגף הביטחון הוא זוועה, הוא מתחת לכל ביקורת. הם 

חולקים את החדר עם חולדות וכל מיני כאלה. המחשב שם לפעמים עובד, 

לפעמים לא, והעבודה שלהם מצריכה מחשב. אתה לא יכול להוציא דו"חות 

ת, בלי דברים. המצב הפיזי של המקום הוא על הפנים. כל הנושא בלי תמונו

היינו שם, באנו, עשינו איתם ישיבה שם המחשובי שלו הוא על הפנים. 

 בכוונה. אתה יודע, אתה עושה פה את הישיבה, זה נורא סטרילי כזה. 

באנו ועשינו את הישיבה שם כדי שנרגיש. קנינו להם ציוד חדש לפקחים, 

עילים טרמיים, כל מיני דברים באמת שהם יוכלו להיות בחוץ קנינו להם מ

במזג האוויר שקר וכל זה, שהם יוכלו להיות בחוץ, שיהיה להם נעים כשהם 

מתייחסים לנושא הזה של העובדים וזה, כי  מאודמסתובבים בחוץ. אנחנו 

אתה שולח אנשים לעבוד בחוץ, ואתה לא נותן להם את הציוד הנדרש, את 

שהם יוכלו להיות שם בחוץ. אז באמת שעשינו עבודה מהבחינה המינימום 

הזאת. אנחנו באמת משקיעים בזה, ואנחנו רוצים לתת להם תחושה שזה בית. 

יודע, האגרוף שלך להרבה  זו לא עבודה קלה. הם באיזשהו מקום, אתה 

דברים, והם חוטפים בחזרה גם. כשאתה בא לבן אדם לתת לו דו"ח, הוא אף 

תך עם חיוך ואומר 'איזה יופי, באמת זה לא בסדר שנסעתי ל אופעם לא מקב

. ואנחנו באמת  ככה, חניתי ככה, הלכתי ככה, זרקתי אשפה, עשיתי דברים'

נחנו צריכים לפחות לתת את המינימום, שהם ירגישו שאכפת לנו מהם, ושא

נותנים להם את התנאים לעבוד ובאמת שבמהל משמרת רוצים לשתות קפה, 

חדר נורמאלי, לקחת את הקפה טיפה להתרענן ולצאת עוד פעם  שיהיה להם

החוצה. ואם אנחנו באמת יכולים לקלוט עוד כוח אדם, אז זה חשוב, כי 
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בסופו של דבר אי אפשר לכבד התנהגות בלי שאנחנו נוכחים שם בשטח 

  ופועלים. 

אפשר לשאול שאלה? אריאל, אני פשוט לא כל כך   גב' נורית אבנר:

 לנו את אבנר סער.  מבינה. יש

 אבנר מתחת לאריאל.   גב' רות גרונסקי:

 אבנר הוא מנהל מחלקה.   מר אריאל דוידי:

הוא כפוף אליך? הוא כאילו אחראי על כך הפקחים,   גב' נורית אבנר:

 נכון? 

  -הוא אחראי על כל  מר אריאל דוידי:

 אבל אריאל ביטחון כללי והוא על הפיקוח.   גב' רות גרונסקי:

אז אותו פקח כזה כפוף אליך ישירות ולא לאבנר   גב' נורית אבנר:

 סער? 

 אבנר כפוף לאריאל.   גב' רות גרונסקי:

 אותו פקח גם כפוף?   גב' נורית אבנר:

 לא, אליי, אליי.   :טלגב' דגנית 

 זה משהו נפרד. הבנתי.   גב' נורית אבנר:

י הוא פקח רב זה כי הוא פקח איכות סביבה וזה כ  מר אבי גרובר:

 תכליתי. 

 פקחים שהם גם וגם.  3-2ויש את שניהם,   מר עידן למדן:

 הפקח שהצמדנו לווטרינר, הוא רק של הווטרינר?   גב' נורית אבנר:

 כן.   מר אריאל דוידי:

 לא קשור אליך?   גב' נורית אבנר:
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 לא.  גב' דגנית גרינבוים:

 ו לי. יש מספיק עבודה לכולם, תאמינ  מר אבי גרובר:

 לצערנו. אוקיי, תודה. כן, נכון.   גב' נורית אבנר:

( תפקיד מורכב. יש בו הרבה 2( בהצלחה. 1  מר גיא קלנר:

אתגרים. אני, גם במסגרת הישיבות של ועדת הביקורת, וגם כשדיברנו בזמנו 

 בהקשר של הכלבים שלא מצאנו עין בעין פתרון נכון לרגע זה. 

גינות.  למה? אנחנו  מר אבי גרובר:  עושים 

לא, לא, אני לא מדבר על הגינות. אני מדבר על   מר גיא קלנר:

 הפיקוח. 

 אה, אם הם יכולים להיות בגינה...?   מר אבי גרובר:

לא, לא, לא, עזוב, לא נפתח את כל הדיון. אני   מר גיא קלנר:

אומר משפט, קבלו אותו, אל תקבלו אותו, תעשו עם זה מה שאתם רוצים. 

יודע איפה בדיוק  התחושה ברחוב, אבל זה יותר עניין של מדיניות, אני לא 

עוברת הנקודה, שבנושא הכלבים, לא מדבר אגב על צואת כלבים, זה שיהיה 

החמרה כמה שצריך. בנושא של לתת להם להסתובב בשעות מוקדמות מאוד 

בבוקר. אנשים שם רוצים, אתה יודע, לתפוס את הפינה  05:30-06:00בבוקר, 

-הם לפני שהעיר מתעוררת. כולם מדווחים על עלייה בפיקוח ברמה מאודשל

יודע אם יש הנחיה כזו, אני לא יודע אם אין הנחיה כזו  מאוד חזקה. אני לא 

יוזמה. אני גם אומר לך במסגרת דיונים שהיינו יחדיו בעניין  וזו איזושהי 

 הזה, לשים לב לסיפור הזה. זה מגיע מכמה מקומות. 

ל  בר:מר אבי גרו , 00:06עד  05:30-אני יודע שראש העיר לא כיוון 

 ראש העיר לא מודע שיש שעות כאלה. מבחינתי השעות האלה... 

אני גם לא מכיר. אבל בעלי הכלבים שרוצים   מר גיא קלנר:
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לשחרר אותם לפני שאת מתעוררת, מכירים את השעות האלה. אבי, אני אומר 

  -לך, אנשים

ל  מר אבי גרובר:  . 06:00-5:300-א מראשי העיר שקמים באני 

 משחררים את הכלבים?   גב' נורית אבנר:

משחררים את הכלבים בשקט, לפני שמתחיל. כי   מר גיא קלנר:

אין עדיין את הפתרון של הגינות. יש החמרה בפיקוח הזה. שימו עין על זה. 

 אין סיבה שזה יקרה. 

קח באגף הביטחון? מי בעד אישורו של אולג כץ כפ  מר אבי גרובר:

 תודה רבה, פה אחד. 

 

 321802779את מר אולג כץ ת.ז. הוחלט פה אחד לאשר : 235מס'  החלטה

 כפקח באגף הביטחון. 

 

, 38רישום שעבוד על זכויות העירייה במסגרת הסכם לפרויקט תמ"א  .4

וסח )תיקון נ 194-195חלקות  6417, גוש אוורבוךפינת  42סוקולוב 

 בהתאם להנחיות משרד הפנים.  4.12.16ההחלטה מיום 

 נוסח ההחלטה: 

א( פטור ממכרז להתקשרות בחוזה להעברת מקרקעין של העירייה בגוש  

()ד( לתקנות העיריות )מכרזים(, 2)3 לפי תקנה 194-195חלקות  6417

 . 1987 –התשמ"ח 

בין עירייה כבעלת הזכויות  7.12.15ב( אישור ההסכם שנחתם ביום  

לבין חב' "אחדות" בהתאם לחוות הדעת המשפטית  בחלק מהמגרש

 וחוו"ד השמאית. 
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ג( אישור לרישום שעבוד )משכון( ללוי בנקאי וכן חתימה על ייפוי כוח  

 194-195חלקות  6417בלתי חוזר לטובת היזם על זכויות העיריות בגוש 

 לפקודת העיריות בכפוף לאישור משרד הפנים.  188לפי סעיף 

 

מיכה, בוא תציג את הנושא של רישום שעבוד על   מר אבי גרובר:

 פינת אוורבוך.  42לוב בסוקו 38זכויות העירייה במסגרת הכם בפרויקט תמ"א 

הצגת יפה. בישיבה הקודמת המועצה אישרה את   :עו"ד מיכה בלום

ונותנים הערה, ייפוי בעצם, שאנח 3-ו 2סעיפים  נו מעבירים שם את הרישום 

 2הפעילות של התמ"א שם. להזכירכם, יש לנו שם כוח בלתי חוזר להמשך 

 נכסים. יש לנו שם חנות. 

 לא יודע אם בדיוק חנות.   מר אבי גרובר:

 איפה?   גב' נורית אבנר:

. יש לנו שם נכסים בתוך הבניין. עשו 42בסוקולוב   :עו"ד מיכה בלום

 . כתוצאה מזה אנחנו גישרנו פה. 38שם תמ"א 

ע  מר גיא קלנר:  ל זה. דיברנו 

דיברנו על זה בישיבה קודמת. ואישרנו ליזם לתת   :עו"ד מיכה בלום

ייפוי כוח בלתי חוזר, לשעבד את הזכויות. מה שקורה, שמשרד הפנים,  לו 

מאחר ויש פה כביכול פטור ממכרז, כי אנחנו הרי לא פועלים בשם הדיירים. 

מכרז. אנחנו  הדיירים הם אלה שבחרו את היזם, לא אנחנו. ולא יצאנו להליכי

גם לא נצא. צריך לבקש מהמועצה גם בנוסף למה שאישרנו אז, גם אישור של 

פטור ממכרז. אז אני אקריא לכם את הסעיפים. לאחר מכן, אם תאשרו, זה 

 מה שיהיה בהחלטה. 

 6417. פטור ממכרז להתקשרות בחוזה להעברת מקרקעין של העירייה בגוש 1
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 –לתקנות העיריות )מכרזים(, התשמ"ח  ()ד(2)3לפי תקנה  194-195חלקות 

1987 . 

בין עירייה כבעלת הזכויות בחלק  7.12.15. אישור ההסכם שנחתם ביום 2

 מהמגרש לבין חב' "אחדות" בהתאם לחוות הדעת המשפטית וחוו"ד השמאית. 

. אישור לרישום שעבוד )משכון( ללוי בנקאי וכן חתימה על ייפוי כוח בלתי 3

 לפי סעיף 194-195חלקות  6417על זכויות העיריות בגוש חוזר לטובת היזם 

 לפקודת העיריות בכפוף לאישור משרד הפנים.  188

עם האישור שלכם לעניין הזה, זה עובר למשרד הפנים, יאושר וממשיכים 

 בדרך. תודה. 

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

 

 כדלקמן:הוחלט פה אחד : 236מס'  החלטה

א( פטור ממכרז להתקשרות בחוזה להעברת מקרקעין של העירייה בגוש 

()ד( לתקנות העיריות )מכרזים(, 2)3לפי תקנה  194-195חלקות  6417

 . 1987 –התשמ"ח 

בין עירייה כבעלת הזכויות בחלק  7.12.15ב( אישור ההסכם שנחתם ביום 

ת וחוו"ד מהמגרש לבין חב' "אחדות" בהתאם לחוות הדעת המשפטי

 השמאית. 

ג( אישור לרישום שעבוד )משכון( ללוי בנקאי וכן חתימה על ייפוי כוח בלתי 

 לפי סעיף 194-195חלקות  6417חוזר לטובת היזם על זכויות העיריות בגוש 

 לפקודת העיריות בכפוף לאישור משרד הפנים.  188

 

למיגור הצגת עבודת הוועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים, והוועדה  .5

יו"ר הוועדות.   אלימות עבריינות ופשיעה ע"י נורית אבנר, 
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 נורית, הבמה שלך.   מר אבי גרובר:

 דקות, שעה?  30דקות,  10טוב, כמה זמן,   גב' נורית אבנר:

 בואי תלכי על הנוסח המקוצר. כולנו נודה לך.   מר גיא קלנר:

 הגרסה המקוצרת.   גב' רות גרונסקי:

 כמה זמן שאת רוצה, תשתדלי בנוסח הקצר.   מר יעקב קורצקי:

אז ככה, אני מאוד שמחה שאנחנו מקיימים את   גב' נורית אבנר:

האפשרות לתת לכל אחד מחברי המועצה שמחזיק תיק, לספר קצת על העבודה 

ועדות.  2ועדות, יו"ר של  2שלו. אני במסגרת התפקיד שלי אחראית על 

נגע הסמים המסוכנים. והוועדה הוועדה הראשונה זו הוועדה למאבק ב

השנייה זה ועדה למיגור אלימות. נמצאת איתנו כאן פזית הק, שהיא ראש 

הרשות למניעת אלימות והתמכרויות ברמת השרון, עושה עבודה מעולה כבר 

הוועדות האלה. ולמעשה  2אחראית על כל הנושא,  שנים. היא 10-למעלה מ

זה אגף החינוך, אגף הרווחה, אגודת הקורדינר שלנו בין עובדי העירייה, אם 

מים שקורה ברמת השרון, סל ומגוונים, כל הנושא של אלימות, ש הספורט

 פזית מרכזת את הנושא אצלה. 

הוועדות הן ועדות סטטוטוריות, הווה אומר שאנחנו חייבים לקיים את 

פעמים בשנה. במאבק בנגע הסמים המסוכנים איריס קלקא,  4הוועדות האלה 

ד. יש לנו נציגת ציבור אורלי יצחקוב, טלי נדיר ראש אגף הרווחה, טל עזג

אורי ארבל גנץ מנהל אגף החינוך, אפי... שהיא נציגת המנהלים של בתי 

הספר, וחדווה דנינו שהיא נציגת הרשות הלאומית למלחמה בסמים 

 ואלכוהול. 

עזגד, בוועדה למיגור אלימות, עבריינות ופשיעה, יש לנו את עידן למדן, טל 

שירלי פאר יגרמן המנכ"לית, אורי גנץ ארבל מהחינוך, אבנר סער, והיום 
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מצטרף אלינו אריאל דוידי, אישרנו אותך עכשיו מנהל אגף הביטחון החדש, 

 טלי נדיר ואביטל לייבה שהיא נציגת מצילה, נציגת משטרת ישראל בוועדות. 

עדה זה ליזום בפקודת העיריות מציגים את העבודה שלנו ככה, תפקיד הוו

ולתכנן פעילות לקידום טיפול מקיף במאבק בנגע הסמים המסוכנים. לגבי 

מניעה, שיקום וטיפול, לרבות טיפול בהשלכות הנובעות מהתמכרות לסמים 

וכן חינוך והסברה. בין השאר לעניין הדין בשימוש בסמים. הוועדה תגיש 

 המאושרות.  לאישור המועצה את תכניותיה ותעקוב אחר ביצוע התכניות

לגבי הוועדה למיגור האלימות, התפקיד שלה זה לאסוף ולנתח נתונים 

הנוגעים למעשי אלימות, עבריינות ופשיעה בתחום העירייה, לבחון את 

התכניות הקיימות להתמודדות עם מעשים אלה, ולגבש תכניות חדשות. 

ת הוועדה תגיש לאישור המועצה את תכניותיה ותעקוב אחר ביצוע התכניו

 המאושרות. 

אז אני רוצה לדווח לכם, שנכון להיום אנחנו קיימנו במסגרת הוועדה למאבק 

לבין  . בינה9.5.16-ישיבות. הישיבה הראשונה התקיימה ב 2בנגע הסמים 

, 8.8.16-הישיבה השנייה, אנחנו קיימנו פגישה עם נציגי הורים, זה התקיים ב

יוזמה של  חברתי שיושבת משמאלי, בנושא של בתים בטוחים, שזו דווקא 

, ואנחנו ממשיכים את היוזמה 2013שהיתה אחראית על הנושא הזה בשנת 

 המדהימה הזאת. 

, קיימנו מפגש נוסף של הוועדה למאבק בנגע הסמים 20.9.16בנוסף, בתאריך 

 , המסוכנים, ושם חשפנו את המשתתפים בכנס לסרט שנקרא אבודים לרגע'

בא ודיבר עליו וגם הקרין לנו את הסרט, סרט שמי שכתב אותו והפיק אותו 

 "ב. י-זה סרט שרץ גם בבתי הספר לכיתות י"א

, 20.9.16-וב 11.4.16-ישיבות, ב 2לגבי הוועדה למיגור אלימות, קיימנו 

ועדות נוספות ואנחנו נחבר כנראה באותה הזדמנות  2ובפברואר אנחנו נקיים 
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רק הבאתי דוגמא מעיתון גם את הוועדה לקידום הילד שדברת אחראית עליה. 

 ימים, בטח כולכם ראיתם את העיתון הזה.  7

ימים בעמוד השער: שבט וודקה. מסיבות שכב"ג, שכבה בוגרת של  7הכותרת 

ומעלה. אלא שידיעות  15הצופים, היו פעם מפגשי חניכים תמימים של בני 

אחרונות חושף, יותר ויותר מסיבות שכב"ג בכל רחבי הארץ, הפכו כיסוי 

לחגיגות אלכוהול פרועות, שבהם קטינים שותים עד אובדן חושים, ולא פעם 

ן במסגרת פעילות של המסיבות הינ -מסתיימות באשפוז. הצופים אומרים 

התנועה, ואנו נאבקים בתופעה. זה רק חלק ראשון בתחקיר על הרגלי 

 האלכוהול החדשים של הנוער הישראלי. 

עכשיו אני לא אגלה לכם שום דבר  יש פה כמה עמודים על התופעה הזאת.

  -חדש, אבל גם אנחנו ברמת השרון

 , זה כבר מאז. 26הבת שלי בת   גב' רות גרונסקי:

גם אנחנו ברמת השרון, חלקנו הגדול כבר גידלנו   גב' נורית אבנר:

את הילדים שלנו פה ושמענו סיפורים שלהם וחזינו במו עינינו במסיבות של 

 ל. השימוש בסמים ואלכוהו

... הבוגרים בינינו יש לנו ילד בכיתה ז', יש לנו פה   מר אבי גרובר:

קוורום מאוד נרחב בקבוצת ווטסאפ של הילדים של השביתה עכשיו של כיתה 

 ז'. 

תנו לי רק לסיים, ואחרי זה אני אפתח את זה לדיון   גב' נורית אבנר:

ל דור הוודקה, אם אתם רוצים ואם יש שאלות והכל. בסדר? יש כאן נתונים ע

כמה הנוער בישראל שותה. הרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול ערכה 

בני נוער. המטרה לברר מהם  16,000-מחקר מקיף בקרב יותר מ 2014בשנת 

הרגלי השתייה של בני הנוער, ואלו המספרים במגזר היהודי. על השאלה: 

 –ת דת(? האם שתית בחודש האחרון משקה אלכוהולי אחד )שלא למטרו
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 , ' ו  32.7%מתלמידי כיתה ח',  15.6%. 11.3%השיבו בחיוב: תלמידי כיתה 

 ,' י וי"ב.  43%מתלמידי כיתה   מתלמידי י"א 

 ... מספרים, זה נכון, זה נכון לגמרי.   מר אבי גרובר:

טוב. -דברת, לפני שנתיים אמרתי לך שתבדקי טוב  גב' רות גרונסקי:

 אל תעצמי את העיניים. 

מבין כלל המשיבים בחיוב, איזה משקה צרכת?   ית אבנר:גב' נור

 שנייה, רותי, שנייה. אחרי זה תגידי. 

 לא, היא לא מאמינה.   גב' רות גרונסקי:

 –מבין כלל המשיבים בחיוב, איזה משקה צרכת?   גב' נורית אבנר:

, משקראות מעורבבים 17.2% –, וויסקי, קוניאק, וודקה, עראק 18% –בירה 

, 12.3% –, בקרדי, בריזר, סמירנוף אייס וכדומה 14.3% –אנרגיה  עם משקה

 . 7.4% –, סיידר אלכוהולי 9.7% –יין 

מנות אלכוהול בתוך כמה  5על השאלה: האם שתית בחודש האחרון מעל 

,  4.5%השיבו בחיוב:  –שעות? )צריכה הנחשבת למופרזת(  ו' מתלמידי כיתות 

', ומתלמ 19.1%מתלמידי כיתות ח',  5.5% י י מתלמיד 25.6%-ידי כיתות 

 י"ב. -כיתות י"א

 והכי גרוע, אחר כך הם עוד נוהגים.   מר יעקב קורצקי:

ששתו לפחות  11אחוז התלמידים בגיל עכשיו איפה   גב' נורית אבנר:

מתלמידי כיתה  11%משקה אחד בשבוע האחרון בהשוואה לעולם? בארמניה 

'. וא 10.2%ו', בישראל  ו , 8%חרי זה זה יורד, מולדובה מתלמידי כיתה 

  -2.7%, רוסיה 5%, אלבניה 6%, קרואטיה 6%, בולגריה 8%רומניה 

 רוסיה פחות מאיתנו?   גב' דברת וייזר:

 כולם עלו לארץ.   מר יעקב קורצקי:
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. ומי הכי נמוכה, 1.2%, וגרמניה 1.9%סלובקיה   גב' נורית אבנר:

 . 0.3%נוברגיה עם 

 מעשנים פחות סמים לעומת זה. זה תחליף.  אבל  גב' רות גרונסקי:

 לא אומרים שזה תחליף טוב בהכרח.   גב' דברת וייזר:

 חבר'ה, אפשר להמשיך? תודה רבה.   גב' נורית אבנר:

נורית.   גב' רות גרונסקי:  אנחנו ערניים, 

 אני שמה לב.   גב' נורית אבנר:

 אנחנו מקשיבים לך, מה את רוצה?   גב' רות גרונסקי:

אני ממש מודה לכם. יש לנו קשר הדוק מאוד עם   ב' נורית אבנר:ג

יוחדת לדון , שהיתה מ8.8-המשטרה, כמו שאתם יודעים, בישיבה שעשינו ב

בנושא של הבתים הבטוחים, דיברנו עם רוני עבדי, שהוא הבלש במחלקת 

ות של הסמים והאלכוהול ומכירות שקורות הנוער, על כל הנושא של הבעי

אצלנו פה בחטיבה. הרבה הורים שהגיעו לישיבה הזאת לא היו מופתעים. 

ההיפך, הם באו ממקום של דאגה כדי לראות מה אנחנו רמת השרון עושים 

 בעניין הזה.

אני הכנתי כאן כמה דברים כדי פשוט לסבר את האוזן מבחינתנו מה הנושאים 

אנחנו נתנו תמונת מצב עדכנית  –עסקנו בהם השנה. אז א' שאנחנו בוועדה 

בנושא תופעת הסמים בארץ וברמת השרון, שהוצגה על ידי נציגה הממשלה. 

עשינו שיח הורי יישובי על ידי נציגים מקצועיים.  2016הצגנו תכניות של 

נציגים ממועצת  2-3בשיתוף עם נציגי הנוער, כי חשוב לנו היה, ישבו פה 

יישובית בנושא של תופעת הבתים המארחים הריקים, מסיבות הנוער ה

האלכוהול שמתקיימות על ידי בני נוער בבתים ללא נוכחות מבוגר. דיברנו על 

הנושא של המיניות בעידן האינטרנט ועל תרבות הסמים בקרב צעירים 

 הנוסעים להודו, וזה בהמשך לסרט שהקרנו. 
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ת שלנו, בראשותה של פזית, פועלת מה שחשוב לי לציין, זה שהרשות העירוני

בדרך שיטתית ודינאמית ומקצועית בתחום מניעת ההתנהגויות הסיכוניות, 

וקובעת סדרי עדיפויות מערכתיים בהתאם לצרכים המקומיים, ויוצרת 

אינטגרציה אפקטיבית בין פעולות המניעה, ההסברה, האכיפה והטיפול. קהל 

ירים והורים, וכמובן כל הצוותים היעד המרכזי שלנו זה ילדים, נוער, צע

המקצועיים והתושבים של רמת השרון. כמו שאמרתי קודם, השותפים הם של 

עיריית רמת השרון, על כל האגפים והמחלקות, זה מתנ"סים, תנועות הנוער, 

אגודת הספורט, המשרד לביטחון פנים, משטרה, הרשות הלאומית למלחמה 

 ים ושירות מבחן בעיר שלנו. בסמים ואלכוהול, מצילה, ובעלי עסק

. אנחנו 2016-אני רוצה להביא לפניכם כמה דוגמאות לפעילויות שקיימנו ב

. במסגרת ההדרכה  מפעילים מרכז הדרכה להורים שנקרא 'חושבים הורות'

הזאת, מתקיימות הרצאות וסדנאות להורים בנושא הורות, תקשורת חיובית 

רים. וזו השנה העשירית ככלי לצמצום אלימות ושימוש בחומרים ממכ

, מתוך 18עד  3י שהתכנית הזאת עובדת. היא מיועדת להורים לילדים מגילא

אמונה שתקשורת חיובית תיצור אקלים חיובי בבית, ובאופן כזה הנטייה של 

 הילדים לבחור בהתנהגויות הסיכוניות האלה, תקטן. 

והשבת  אנחנו מקיימים סדנאות להורים. במסגרת הסדנאות האלה, העצמה

הסמכות ההורית, סדנאות בגובה העיניים, שבמסגרתן נותנים ארגז כלים, 

יודעים, בעיקרי  מתאים במיוחד להורים שנתקלים מידי יום, כמו שכולכם 

,  אלא כבר 14-15בגילאי ההתבגרות שהיום מתחילים, לא כמו שפעם בגיל 

 ם. ', נתקלים בקונפליקטים ודילמות של הוריו-לדים בסוף כיתה ה'י

הנושאים הנוספים שאנחנו מדברים בהם זה ערבי הורים. אנחנו מקיימים 

הרצאות להורים במשך השנה במגוון נושאי הורות, לילדים מגיל הגן  8מעל 

. לדוגמא, כמו שאמרתי הסרט אבודים לרגע שראו הורים. על 21ועד גילאי 

גיל הנושא של גידול בנים בחברה הישראלית, אמהות ובנות פוגשות את 
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ההתבגרות, מיניות בעידן האינטרנט, מנהיגות הורית בחופש הגדול, גבולות, 

להתקרב ולהתחבר למתבגר, הפרעות קשב וריכוז והסכנות שבדרך, וכמובן 

 הרצאות שמתקיימות בבתי ספר. 

פעילות נוספת שקורית ברמת השרון כבר שנים רבות, זה המושבה הבטוחה. 

שבה הבטוחה מסיירים מידי יום שישי הורים למען הילדים, מתנדבי המו

ופוגשים את הילדים בגנים הציבוריים, במקומות הבילוי שבהם מתרכזים 

הרבה בני נוער. בנוסף, אנחנו שמים דגש על אירועים כמו ל"ג בעומר, יום 

העצמאות, סילבסטר ותאריכים מיוחדים שבהם יש התכנסות גדולה של בני 

 הנוער. 

לעיר, זה את מתנדבי זהב בגן במושבה בטוחה. זה  דבר נוסף שאנחנו הכנסנו

פרויקט של מתנדבים למניעת התנהגויות סיכון בגני הילדים, וזה נעשה 

בשיתוף משרד החינוך ואגף החינוך, מצילה והרשות למלחמה בסמים ורשת 

המתנ"סים של רמת השרון. המתנדבים בגיל הזהב עוברים הכשרה בתחומי 

. במניעת ההתנהגויות של  תוכן וידע שונים שקשורים במאפייני גיל הגן..

הסיכון. הקבוצה מלווה על ידי רכזת מקצועית מטעם הרשות למניעת אלימות 

 מתנדבים בפרויקט הזה.  35-והתמכרויות. יש לנו למעלה מ

זה פרויקט ייחודי לרמת השרון יחד עם אגודת  –אם שותים לא משחקים 

לכוהול ועידוד הספורט בקרב בני הספורט. המטרה למנוע שימוש בסמים וא

הנוער, וזאת על ידי גיוס קבוצות הספורט, שתהווינה מקור השראה לצעירים. 

יש את הפעילויות של המירוץ למיליון אחד נגד מאה. אני רוצה רק לספר 

יוזמה למנהל אגף הספורט, וזה אמנה שהורה,  שבאופן אישי אני הבאתי 

אלימות פיזית וגם אלימות מילולית,  המדריך והילד חתומים עליו לגבי גם

כל ההורים ואת הילדים על ואני שמחה לספר שאריק דורון מחתים עכשיו את 

 האמנה הזאת. 
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. עוד קודם. אני מכיר מקרים שהורה התפרץ   מר אבי גרובר: ..

 .  דקות אחר כך, הילד קיבל את הכרטיס של השחקן.  10למגרש..

 הילד יוצא.   גב' דברת וייזר:

אמר לו תודה רבה, אנחנו במחלקה שלנו מוותרים   אבי גרובר: מר

 על החברות שלך פה, וזה לא משנה כמה הילד יהיה טוב. 

... מוצ"ש היתה אלימות, היתה איזו התנהגות   מר יעקב קורצקי:

שהיא יוצאת דופן. אני שואל את השאלה, לא שואל תוצאות, לא שואל כלום. 

 אומרים לי 'הכל שקט'. 

ילד שאבא שלו התפרץ, קילל שופט, משהו כזה,   בי גרובר:מר א

 מקבל את הכרטיס, תודה רבה, נסתדר בלי. 

אבל קורצקי, אתה יודע על האמנה הזאת   גב' נורית אבנר:

 שמחתימים, נכון? אתה מכיר את האמנה הזאת? 

  -כן, אני אומר ש  מר יעקב קורצקי:

ה לרמת השרון, זה לא זה משהו שהכנסנו רק השנ  גב' נורית אבנר:

 היה קיים קודם. 

 זה חשוב מאוד. שלא יהיו הפתעות.   מר אבי גרובר:

כי בכדורגל היום זה נהיה נפוץ, אם תשימו לב.   מר יעקב קורצקי:

, ילדים א' כל פעם מציינים את זה גם  אנחנו קוראים כתבות, ילדים ב'

 בתקשורת. יש הרבה אלימות. היום ההורים... 

אני רק רוצה לסיים לספר על עוד כמה דברים   אבנר: גב' נורית

דקות. יש עוד פרויקט נוסף שאנחנו עושים  5שאנחנו עושים. עוד סבלנות 

 והוא נקרא 'תיאטרון עם חזון'. 

 וואי, זה חשוב להגיד את זה.   גב' דברת וייזר:



 עיריית רמת השרון

 8.1.2017מיום  ,33פרטיכל מליאה מן המניין מס' 

 26 

הרשות למניעת אלימות והתמכרויות, בשיתוף עם   גב' נורית אבנר:

ער תיאטרון עם חזון, שמו להם מטרה להעלות את המודעות קבוצת הנו

בקהילה לסכנות האלימות וההתמכרויות השונות, וכל זאת באמצעות פעילות 

חווייתית. תכנית מניעת ההתנהגויות הסיכוניות היא שיטת עבודה מקורית 

שמשלבת תהליכי חוויה, למידה ויצירה. שבמהלכה מפיקים בני הנוער, הם 

ת קצרים ומחזות באורח מלא והעבודה נעשית בקבוצות מפיקים מחזו

המחזה לקבוצות נוער  שלבים, והמטרה הסופית להציג את 3-שמחולקות ל

 ויצירת דיון... 

מה שחשוב לי להגיד על זה, שאנחנו השנה פעם   גב' דברת וייזר:

ראשונה ביום המאבק לאלימות כנגד נשים, העלינו מחזה של תיאטרון חזון. 

 ת בני נוער בוגרים של תיכון אלון. זה קבוצ

.   גב' נורית אבנר:  שכתבה נערה מרמת השרון

וזו פעם   גב' דברת וייזר: שכתבו בעצמם את המחזה והעלו אותו, 

ראשונה שלא הבאנו באמת איזשהו גורם חיצוני, אלה באמת נתנו מקום לבני 

 הנוער... 

 יצירה מקומית.   גב' רות גרונסקי:

.   :גב' נורית אבנר  וזה הולך לרוץ עכשיו

מאוד מוצלחת. אנחנו עושים -וההצגה היא מאוד  גב' דברת וייזר:

 עכשיו שיתוף פעולה עם החינוך. 

בעקבות ההצגה אז העברנו את זה גם לאגף במטרה   מר עידן למדן:

 לעודד. 

י"ב לראות את -ולהביא את התלמידים של י"א  גב' נורית אבנר:

 ההצגה הזאת. 
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נים אנחנו עוד מתלבטים על החטיבה, שבשני התיכו  למדן:מר עידן 

 כנראה החטיבה זה מוקדם מידיי. 

  -אולי זה מוקדם מידיי, אבל התיכונים  גב' דברת וייזר:

אבל אנחנו כן רוצים להביא את ההצגה הזאת לפני   מר עידן למדן:

 התיכונים. 

 שיתופי פעולה.   גב' רות גרונסקי:

בי הנושא של ילדים ונוער, פיתוח ויישום תכניות לג  גב' נורית אבנר:

מניעה יישוביות במסגרות החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי בבתי הספר 

היסודיים ועד התיכוניים בהתאם למטרות הבאות. הבהרה והפנמת עמדות 

וערכים שוללי עבריינות בכלל ושימוש בסמים ואלכוהול בפרט. רכישת 

ו להעצמה אישית של התלמידים ויאפשרו כישורים ומיומנויות שיביא

התמודדות בריאה עם תסכולים ומצבי לחץ וסיכון ומתן תשומת לב מיוחדת 

נוער מנותק הנמצא בסיכון גבוה לשימוש  ומענה ייחודי לאוכלוסיה של 

 בסמים. חיזוק כוחות בריאים בקהילת בני הנוער.

ח את זה. רק )מדברים ביחד( שנייה, אני רק אתן לסיכום ואחרי זה נפת

הרחבה והנגשת תכנית להורים עירונית  –? 2017-הסיכום. מה היעדים שלנו ל

בתחום מניעת התנהגויות סיכוניות, פעילות הסברה נרחבת בקרב הורים, בני 

ויישום תכני מניעה בקרב בני נוער וצעירים  נוער ותושבי העיר. פיתוח 

.  במסגרות הבלתי פורמאליות, קבוצות מנהיגות צעירה, תנועות נוער וכו'

פעילות קהילתית מקיפה במטרה להעלות את המודעות הציבורית וליצור 

אווירה ציבורית השוללת שימוש לרעה בסמים ואלכוהול, הגדלת מעגלי 

המתנדבים העוסקים בתחום מניעת ההתנהגויות הסיכוניות. כמו שאמרתי 

לי תפקידים קודם, גם במושבה בטוחה וגם בזהב בגן,  הכשרת צוותים ובע

המתנדבים ועובדים עם נוער, איסוף נתונים על בעיית הסמים והאלכוהול 
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יישוב, הקמת מערך עירוני הכולל ועדה ציבורית, וחיזוק השותפויות בין ב

 הגורמים בקהילה, גורמי טיפול, גורמי חינוך וגורמי אכיפה. 

  -שרוןאתה קודם הזכרת את זה בקטנה, אבי, זה שבחטיבות הביניים ברמת ה

 תיכף אני אתייחס בהרחבה.   מר אבי גרובר:

יש לנו רכזות מניעה. אנחנו עכשיו את רכזות   גב' נורית אבנר:

המניעה, נמצאות בחטיבה גם בעלומים וגם בקלמן. התפקיד שלהן זה לבדוק 

מה קורה בחצר בית הספר, מה קורה בסביבה, סוג של מבוגר מעבר למורים 

את הבעיות ומשקף לנו. ואנחנו מעבירים אותם  ומנהלת שנמצא שאם ורואה

 להיות עובדות עירייה.  2017עכשיו בתקציב של 

 רגע, זה בחטיבה?   גב' דברת וייזר:

בחטיבת עלומים כרגע אנחנו מחפשים מישהי. כבר   גב' נורית אבנר:

לא היה לנו למעלה משנתיים שלוש רכזת שם. בחטיבת קלמן יש לנו את אותה 

 שנים.  10-נמצאת שם לדעתי למעלה מבחורה שכבר 

 שנה.  16  גב' פזית הק:

 אז הנה, אני מספרת לכם.   גב' נורית אבנר:

 ובתיכונים אין?   גב' דברת וייזר:

בתיכונים אין לנו. אבל השנה עכשיו בתקציב של   גב' נורית אבנר:

, אנחנו מעבירות אותם. אז אם אתם תראו שתקציב השכר ברשות 2017

הרכזות החדשות שאנחנו  2להתמכרויות גדל, אז תבינו שזה בגלל  הלאומית

 מכניסים אותן עכשיו לתפקיד. דגנית, מה רצית להגיד?

השאלה שלי אם הוועדה מקבלת נתונים של סמים,  גב' דגנית גרינבוים:

אלכוהול, ביחד לשנה שעברה? זאת אומרת, אם את יודעת להגיד בתוך 

-כמה מקרי אשפוז של בני נוער היה השבוע ב הוועדה, זה לא צריך להתפרסם,
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. אם יש איזשהם נתונים של בדיקה שקיימים במאגר, וכל 2016, 2015, 2014

 אחד מהנושאים שאתם מתייחסים אליהם. 

יש. ויושבת לידך פזית. פזית, את רוצה  –אז א'   גב' נורית אבנר:

 לענות לה על השאלה הזאת? 

. אם אנחנו מדברים על 2-את זה לכן, אנחנו נחלק   גב' פזית הק:

 .  ההיבט המשטרתי, אז אנחנו יכולים לדעת לפי מספר תיקים ש..

לא יכולים. השאלה אם זה מגיע לוועדה, אם יש  גב' דגנית גרינבוים:

 באמת... 

כן. אז נורית ציינה שהיתה פריסה של כל תמונת   גב' פזית הק:

 המצב העדכנית. 

 עלייה, ירידה, מה? אם יש  גב' דגנית גרינבוים:

אבל אני רוצה להתייחס לסוגיה הזו. משטרת   גב' פזית הק:

, זה 2016-ישראל מציבה לעצמה יעדים. ולדוגמא, אחד היעדים שהם הציבו ב

למצוא את כל הנושא של סמים בקרב בני נוער. שנה לפני כן הם הציבו לעצמם 

-שו בסמים ביעדים אחרים. זאת אומרת, יש פה משהו, זה לא שלא השתמ

, אני לא משלה את עצמי. אבל היעד המשטרתי התייחס יותר לכיוונים 2015

 אחרים. 

  ו, לא היה לנו נתונים מדויקים על...למרות שביקשנ  מר עידן למדן:

 הוא אמר, תסתכל בפרוטוקול, יש.   גב' פזית הק:

אני לא זוכר שהיו לנו סמים. כי רצינו כן לדעת גם   מר עידן למדן:

 ך אנחנו ביחס... הוא לא ידע להגיד... אי

 הוא אמר מספר תיקים.   גב' פזית הק:

אבל בטח שיש להם. פעם אנחנו עשינו את זה, והוא   גב' דברת וייזר:
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 . .  נתן לנו נתונים.

 הוא לא ידע להגיד לנו ביחס ארצי.   מר עידן למדן:

ב  גב' פזית הק:  היו 0152-מה שהוא ציין שהיעדים של המשטרה 

 והיו נתונים.  2016-שונים מ

 בתקופתי  אני זוכרת שכן נתנו סקירה של נתונים.   גב' דברת וייזר:

כדאי לדעת עם השנים, את יודעת, אם התחושה  גב' דגנית גרינבוים:

היא רק שלנו שעולים מקרי השתייה. זה לא מנחם. צרת רבים היא לא אמורה 

 לנחם אותנו. 

רה של פזית, ואני שיתפתי אותך, ההערה הקצ  מר יעקב קורצקי:

ובאמת, זה חשוב הנושא של סמים ואלכוהול. הוא אומר נגעתם בנקודה הכי 

וזו  חשובה שזה כבר מגיפה כלל ארצית, שבני הנוער מכורים להימורים. 

ע את זה כאן, מכיוון שאני נחשף להרבה בני , רציתי לשמו-נקודה שחשבתי ש

סכומי עתק. אני חשבתי שזה לפני  נוער שההורים שלהם נאלצים להוציא

  -ההימורים היום ולפני

 במסגרת הוועדה הנתונים האלה עלו.   גב' פזית הק:

הרבה יותר לפני שתייה וסמים. היום מגיפה שהיא   מר יעקב קורצקי:

  -כלל ארצי

 ברמת השרון זה גם.   מר גיא קלנר:

ברמת השרון היום, אם תשים מעל סמים   מר יעקב קורצקי:

  -ואלכוהול

 זה הימורים?   מר גיא קלנר:
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הרבה הרבה הרבה ברמה, אם תיקחו את הגרף,   מר יעקב קורצקי:

יותר זה עניין של הימורים. זה... הם נחשפים להכל, וזה זמין, זה נגיש, הכל 

 אונליין. 

 זה קיים אצלכם?   מר גיא קלנר:

, אני מסכימה איתך שזה עלה במסגרת הוועדה  גב' פזית הק:

דיברו על הנושא של הימורים. כרגע התייחסנו לסוגיות של אלכוהול סמים 

ואלימות. אבל זה בהחלט נתון שהוא מדאיג. גם לזה אנחנו מתייחסים 

בתכניות המניעה בבתי הספר. תראו, להורים פה יש מקום מאוד משמעותי 

ולה בכל הנושא הזה, ואנחנו מנסים מבחינתנו כמה שיותר לגייס אותם. אני יכ

 20להגיד לכם שבשבוע וחצי האחרונים, בטח תשמחי לשמוע, גייסתי מעל 

  -מתנדבים לסיירת ההורים. אני חושבת שחנוכה קצת

.  גב' דגנית גרינבוים: .  לא קצת. אני יכול להגיד לך שחנוכה.

:???     .  זה המון

. גב' דגנית גרינבוים:  ההורים נבהלו

 20ידת אופניים נוספת של בתור מישהו שהיה ביח  מר אבי גרובר:

 הורים, זה אפילו הכפלת הכוח, לא? 

 . 40לא. אנחנו עומדים כרגע על ממוצע של כמעט   גב' פזית הק:

זה משמעותי. אבל פה חשוב לי  50%עלייה של   מר אבי גרובר:

שלושה האחרונים -להגיד משפט בעיקר כראש העירייה. אנחנו בשבועיים

ני חושב שעשו עוול נורא גדול עם הכותרת 'שבט נחשפנו לכמה מסיבות, ופה א

וודקה' ומסיבות השכב"ג. אז ברמת השרון, אחוז מאוד גבוה של החבר'ה 

נמצאים בתוך הצופים, ואז נורא קל לבוא אליהם, זו מסיבה שיש שם כמה 

חבר'ה מהצופים ולהכפיף אותו תחת אותה כותרת. שבט הצופים ברמת השרון 

ושה באמת דברים מדהימים. ולראות מה שקורה שם עושה דברים מדהימים. ע
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ילדים נמצאים  1,500-עם השילוב, גם מעבר לפעילות השוטפת, מעבר לזה ש

במסגרת שיודעת לתת המון ערכים לבני הנוער והכל, העבודה שלהם עם ילדים 

בעלי צרכים מיוחדים, אמנם עכשיו קרמבו פה קיימים, אבל אני יכול להגיד 

ים וכל הדברים האלה, באמת קורים פה דברים מדהימים גם לפני, הצמיד

בתוך שבטח הצופים. אבל כן, יש לנו בקרב החבר'ה התיכוניסטים שלנו בעיה 

ילדים פונו לבתי של שתייה. היו פה כמה מסיבות שבהן זה הגיע למצב ש

חולים מתוך המסיבות בגלל מצב של שתייה מוגזמת ומצבים מאוד קשים 

 נדרשו לטיפול והכל.  מבחינת הילדים. הם

ואני יכול להגיד שכראש העיר ונתתי פה הנחיה מפורשת גם לאריאל ודרך זה 

למשטרה, חלק מהמסיבות האלה קורות בתוך בתים. ההורים יודעים 

שהמסיבות האלה קורות בתוך הבתים. בחלק מהמקומות אנחנו בודקים את 

   -זה כרגע

 להם את האלכוהול.  ההורים הולכים וקונים  גב' רות גרונסקי:

 מה מידת המעורבות שלהם בקנייה.   מר אבי גרובר:

אתה ראית בל"ג בעומר את האבא שפירק את   גב' נורית אבנר:

 הארגז עם הבירה והביא לילדים למדורה. 

 באיזה גיל?   מר גיא קלנר:

 בחטיבה.   גב' נורית אבנר:

 . 14בגיל   גב' רות גרונסקי:

נ  מר אבי גרובר: תתי פה הנחייה, וזה כרגע קורה, זה לא ברמה אני 

של כותרת. נתתי פה הנחיה למצות מבחינת המשטרה את הדין עם ההורים 

האלה. ואנחנו נדע שיש בית ויש פה כנראה איזה בית או שניים שמה שנקרא 

אפשר להשכיר אותם לטובת אירועים, ובמקום הזה לקיים מסיבות אלכוהול 

וני אנחנו נהיה שם והצוותים שלנו ייצאו למקום, פרועות. אנחנו כגורם עיר
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ואני יודע שיש חקירות לגבי מי באמת מעורב בתוכה, מי ארגן את זה. והורים 

הול, יהיו חשופים שיהיו חלק מארגון של מסיבה שבה מוגש לקטינים אלכו

לסנקציות. אנחנו יכולים להגיש תלונה, ואנחנו לא נהסס בעניין הזה. אני 

 ו לשם גופים. דאגתי שיגיע

גם חשובה ערנות הורים אחרים ליידע מיידית ואז   מר עידן למדן:

 אפשר. ואנחנו יכולים על המקום.

הגיעו ניידות, החרימו את הקופה. חקרו אנשים   מר אבי גרובר:

במקום, לקחו לחקירות בהמשך. עיריית רמת השרון תהיה שם, אנחנו נגיע 

וגרים שאחראים על המסיבות האלה. למסיבות האלה, ואנחנו נחפש את המב

כשילדים הולכים לאיזה שדה ומגיעים לשדה ועושים זה דבר אחד. הרי אם 

המסיבה הזאת היתה מתקיימת באיזה מועדון פה, יש פה כמה מועדונים 

לצעירים, אבל אם במועדונים האלה היו מגישים אלכוהול, היינו סוגרים את 

שכפופים בחוק, והמקומות האלה לא לכל הדברים ויום  30-המועדון הזה ל

 נותנים את הדין. 

 דווקא המועדונים מקפידים.   מר עידן למדן:

אני אומר, זה הם מקפידים. מה קרה, הם רואים   מר אבי גרובר:

שלא נותנים להם לעשות במועדונים, ואני בכוונה לא אומר את השם, כי אחרי 

ע אלכוהול ושם המועדון, זה בפרוטוקול אתה עושה חיפוש וכאילו זה מופי

 ואני לא רוצה. 

.   מר עידן למדן:  נכון

אני לא רוצה להגיד את השמות, והם מתנהגים   מר אבי גרובר:

 דווקא בסדר. אני אומר, אין לנו שום עדות ששם מוגש אלכוהול שמתקיים. 

 לא מוגש?     ???:
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אנחנו יודעים שלא. אנחנו יודעים ששם זה לא   מר אבי גרובר:

יים. ולכן אולי הם בוחרים לכל מיני מקומות אחרים ולכל מיני בתים ק

שהסבתא נפטרה ועוד לא מכרו ועוד לא עשו, והבית הזה עומד ריק, והם 

שוכרים אותו לטובת המסיבות. אז מי שהשכיר בית כזה, יצטרך לבוא 

ולהראות שהוא עשה צעדים כדי למנוע את המצב של האלכוהול וכאלה, 

ו מעורבים ומי ארגן את המסיבה. החוק קובע שאסור להגיש והורים שיהי

, זו עבירה פלילית עם כל מיני דברים. 18אלכוהול לילדים מתחת לגיל 

 ואנשים חייבים להבין שהם יהיו אחראים. 

פה במקרים האלה, האמבולנס הגיע מספיק מוקדם, והילד טופל ומהר מאוד 

טרו כתוצאה משתייה ילדים נפהחזירו אותו למצב סביר. אבל צריך להבין, 

ול. ויש גם סמי אונס וכל מיני דברים אחרים שאנחנו לא מוגזמת של אלכוה

יודעים, אין לנו דיווחים על זה, אבל המדרון הוא חלקלק, להגיע ממסיבת 

אלכוהול כזאת, ילדה מעולפת לכל מיני התנהגויות אחרות, אסור לנו לתת 

 2-ואני אומר, אני נתתי הנחיה, ובלזה להיות. ותהיה פה אפס סובלנות. 

מסיבות שאנחנו יודעים עליהן, מתקיימות חקירות ובדיקות, ואנחנו נלך על 

זה חזק. ההורים אחראים למה שהילדים שלהם עושים. וכשהורה נותן את 

הבית שלו למסיבה והוא לא מבטיח שבמסיבה הזאת לא יהיה אלכוהול, הוא 

ומר, אנחנו בפועל שם, ואנחנו נהיה שם, יהיה אחראי למה שיקרה שם. ואני א

ניתן יד. אנחנו נעשה הכל כדי להרוג את התופעה הזאת.   ואנחנו לא 

ואני שמח לשמוע שבאמת הורים מתנדבים. עוד פעם, אמנם לא כל כך יוצא לי 

להתנדב, אני מתי שהוא אעלה על האופניים בחזרה, אבל אני באמת קורה 

ב על זה איזשהו אייטם וגם קריאה שלי, זה מפה לשרון. אני חושב שאם תכתו

לא רק שלי, אני בטוח שכולם פה מסביב לשולחן, אנחנו קוראים להורים 

  -הורים 20הורים אלא עוד  20להתנדב. היכולת שלנו, אם זה יהיו לא 

 ואנחנו קוראים להורים להגיד 'לא' לילדים שלהם.   גב' רות גרונסקי:
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 ת בחודש. לתת משמרת אח  מר אבי גרובר:

לתת להם מסר שאלכוהול יכול להרוג. לא מושבה   גב' רות גרונסקי:

 בטוחה. כל הורה בבית הפרטי שלו צריך לחנך את הילדים. 

זה מעבר. אבל אני אומר, אם יהיה לנו מספיק   מר אבי גרובר:

 מתנדבים שיהיו שם בחוץ, שיסתובבו בגינות ויחליפו מילה עם הילדים פה. 

 הם כבר לא בגינות, אבי, הם כבר לא בגינות.   בנר:גב' נורית א

 הם בבית.   גב' רות גרונסקי:

הם בבתים, הם כבר לא בגינות, כי הפקחים   גב' נורית אבנר:

 מסתובבים בגינות. 

 ההורים נסעו והבר נשאר פתוח.   גב' רות גרונסקי:

אחת המסיבות היתה בשטח של תעש שם, בסוף   מר אבי גרובר:

נת הנצח, יש שם שדה. אחת המסיבות בגשם ובמה לא, היתה מסיבה יבנה פי

בחוץ בשטח. לא כל המסיבות הן בתוך בתים. והמתנדבים שלנו, תביני משהו, 

הדיווחים על המסיבות האלה הגיעו מאמא של ילדה שקיבלה את 

האינפורמציה דרך החברים והחברות של הילדה, ודרך זה הזרימה אלינו את 

לייצר מודיעין זמן אמת על השנייה לדעת איפה המסיבה ולאן המידע. ידענו 

הם בורחים כי הם עושים כל מיני תרגילים. הם אומרים שהם במקום אחד 

 והם עושים את זה במקום שני, והם עושים את ההטעיות. 

.   גב' נורית אבנר:  נכון

וידענו ליפול על היה לנו מודיעי  מר אבי גרובר: ן בזמן אמת, 

מו שהיא קורית, עם הקופה שם, עם האנשים שם, והיה לנו את המסיבה כ

החוט החם הזה בשביל לבוא ולהתלבש על המסיבות האלה. ואם יהיו לנו 

יותר מתנדבים שמכירים ונמצאים ויודעים להעביר אלינו את האינפורמציה, 
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ויודעים גם ללכת למקום, ואנחנו לא מחפשים רק להעניש, אנחנו גם מחפשים 

ז יותר הורים שמגיעים ויודעים לדבר עם החבר'ה ולהסביר להם. לחנך. א

. אני אומר את זה, אולי אני לא 18תשמעו, רובנו שתינו אלכוהול לפני גיל 

אמור להגיד את זה כראש העירייה, אבל כשאתה טועם את הבירה פעם אחת 

בצורה מבוקרת זה סיפור אחד, וכשאתה מגיע למסיבה שאין שם שום מבוגר, 

ילדים  3דים שותים שם, מורידים בקבוקים של וודקות, מדברים על ויל

מבוגר לא יודע לעמוד בזה, ילד בטוח לא לבקבוק, יחסים כאלה במסיבה. 

יודע. הוא לא יודע מתי הוא מתקרב לסף. הוא לא מבין מה הסכנות של סף. 

זה נראה מגניב, אתה רוצה לצאת טוב עם החברה, ואתה שוט עם זה, ואתה 

ה עם זה, ואתה שותה שוט עם ההיא, והילד מהר מאוד מגיע למצב של שות

אובדן יכולת, והם אחרי זה עולים על אופניים חשמליים בחלק מהמקומות, 

והם נוסעים. הסכנות פה הן אדירות. וכמה שיהיו יותר מבוגרים הורים בתוך 

ם המושבה בטוחה, זה יהיה לנו הרבה יותר יכולת עם המשטרה העירונית, ע

ההורים, עם יחידת האופניים. כל הדברים האלה ביחד אנחנו נמחק את 

 התופעה הזאת. 

 )מדברים ביחד( 

אני הייתי רוצה להדגיש את הנושא של הבתים   גב' נורית אבנר:

הבטוחים. פה בדיוק הנושא הזה של האחריות של ההורים. ובתחילת השנה 

של ההורים שהיה בבית  נכנסו מתנדבים והורים ותלמידים לכיתות בישיבות

 הספר, כדי לצרף את ההורים לתכניתה זאת.

 )מדברים ביחד( 

למה אתם הולכים? יש פה עוד מישהו שרוצה   גב' נורית אבנר:

 להגיב. 

 אם יש שאלה משפטית אני אחזור.   :עו"ד מיכה בלום
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 אנחנו נתקשר אליך, מיכה.   גב' רות גרונסקי:

 ה על ההקשבה. טוב, תודה רב  גב' נורית אבנר:

 רגע, גיא ביקש משפט.   מר אבי גרובר:

דווקא על רקע מה שנורית אומרת, וברור שכולנו,   מר גיא קלנר:

דיברנו על זה במהלך הישיבה, אני חושבת שנדרשת התערבות, אני לא יודע 

באיזו צורה, בטח על רקע הדוגמאות השליליות של מה שקורה בעיר. יש 

עיניי לפחות, אני חושב גם בעיני דברת, אני חושב עכשיו דוגמא חיובית, ב

נוער. אפשר לחלוק על הסיבה ועל  שבעיני אחרים, להתנהלות של בני 

התוצאה. אבל עצם ההתארגנות, עצם הביטוי, עצם הרצון שלהם שלנות 

גילוי נאות, הבת שלי לומדת שם, הבן  יודע שגם הבת של קורצקי,  בקלמן, אני 

 של אבי לומד שם.  של דברת לומדת שם והבן

 הוא עמד היום במצב לא נעים.   מר אבי גרובר:

.   גב' דברת וייזר:  גם הבן שלי

יודע, גם הבת שלי.   מר גיא קלנר:  אני 

.     :קהל .  כל הילדים שלכם ברחו.

 מה את מבלבלת את המוח? יש פה תמונות.   מר גיא קלנר:

 הבת שלך היתה?    :קהל

 ברור.   מר גיא קלנר:

 אפשר לדעת במה מדובר?   ' נורית אבנר:גב

.   גב' דברת וייזר: .  כרכזת מדעים.

 הבת שלי עמדה והרגל שלה... זה לא משנה.   מר גיא קלנר:
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בקלמן הודיעו שאין טיול בן יומיים. והילדים   מר אבי גרובר:

 מארגנים כרגע מחאה בנושא. 

 אבי, יש שם בעיה יותר גדולה.   מר גיא קלנר:

הבעיה היא שלא נתנו להם להביע את המחאה   ת וייזר:גב' דבר

 שלהם. 

לא, יותר מזה. יש גם רדיפה עכשיו אחרי אלה   מר גיא קלנר:

 ארגנו את המחאה. ש

 גם אני שמעתי.   מר עידן למדן:

ואני חושב שמחזיק תיק החינוך, אני חושב שראש   מר גיא קלנר:

ין שום בעיה. לא יכול להיות העירייה, אני מוכן גם להיכנס לעניין הזה, א

שילדים עושים את צעדיהם הראשונים בבגרות דמוקרטית, ולא משנה כרגע 

אם הם טועים, מותר להם לטעות בגיל הזה, ורודפים אותם. אני לא רוצה 

להשתמש במילים קיצוניים, מצרים את צעדיהם בצורה שלא משקפת נכון 

 נה. חבר'ה בחטיבה, ואני גם חושב שההחלטה לא נכו

אני יוכל להגיד לך גם גיא, חשוב לי להגיד את זה   מר אבי גרובר:

באיזשהו מקום. למשל אנחנו מקיימים תקופה דיון בנושא של האם התקיים 

ו' או לא. ואגף החינוך, יחד עם ההורים, עם ועדת  טקס יישובי בסוף כיתה 

  -ההורים היישובים, החליט שמפסיקים עם האירוע

 באמת? החליטו סופית?   גב' נורית אבנר:

ו', לא   מר אבי גרובר: החליטו שמבטלים. והתלמידים גם כן, כיתה 

, ו', החתימו עצומה, אפרופו איזה רעיון שהם היו אצלי, אז הם באו ופנו  ז'

בעניין. אני קיימתי פה ישיבה איתם, קיימנו ישיבה איתם בנושא. הם הציגו 

, זה היה פשוט מרגש את העמדות שלהם. דרך אגב, גם הם, כילד ו' ים בכיתה 

ברמות, זה היה מדהים לראות. הם העלו טיעונים לכאן ולכאן. חלק מהם 
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חשבו שזה נכון, חלק לא. הם גם באו והעלו כל מיני, לא עושים עם זה, תעשו 

לנו אירועים מגבשים וכל מיני. הם העלו גם רעיונות. אנחנו מתכוונים 

יק וכולם, נוביל תהליך שבסופו של דבר להיפגש איתם שוב. באמת מחזיק הת

אנחנו ננסה למצוא את עמק השווה, את המשהו שכולם יתכנסו סביבו. בנושא 

הזה גם עידן תיכנס יותר לעומק של העניין, בוא תראה איך אנחנו מעודדים 

 ילדים לדמוקרטיה מצד אחד. 

.   מר יעקב קורצקי: .  אבי, אם לא יהיה טיול.

 ו בתהליך של דיון איתם. אנחנ  מר אבי גרובר:

.   מר יעקב קורצקי: .  כהחלטה סופית אני מעביר את הבת שלי ל.

לא, אנחנו לא נקיים עכשיו את הדיון הזה אם זה   מר אבי גרובר:

 יתבטל או לא. 

.. לנקודה, זה זכות   מר גיא קלנר: אני חושב שהעירייה צריכה.

 הביטוי של הילדים וקבלת החלטה בהקשר הזה. 

 חד משמעית   בי גרובר:מר א

 כי יש שם מצוקה. גם להורים.   מר גיא קלנר:

חד משמעית שזכות הילדים, והיינו גם סטודנטים,   מר עידן למדן:

 ..  והיינו גם.

 אז מעיפים אותם ממועצת התלמידים עכשיו.   מר גיא קלנר:

 רק הערב שמעתי על זה, עכשיו.   מר עידן למדן:

 זה יותר בעומק. ניכנס ל  מר אבי גרובר:

 איימו עליהם.   מר גיא קלנר:

אני בהחלט סבור שאם ילד הפגין, זכותו להפגין   מר עידן למדן:
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ולא יוציא אותו ממועצת תלמידים על רקע הפגנה כזאת או אחרת. נלמד את 

 זה, נשמע. 

 אנחנו נקיים את הפורומים הפנימיים.   מר אבי גרובר:

ים עכשיו, אז כדאי שתתכנסו אבל הדברים קור  מר גיא קלנר:

 לזה. 

 גיא, הכל היה היום.   מר אבי גרובר:

 אבל יש טיול, מתי הטיול?  מר גיא קלנר:

 , כיתה ח', זה עוד יומיים. 19.1  גב' דברת וייזר:

 חבר'ה, טיולים אפשר לסדר.   מר אבי גרובר:

ההפגנה היתה בבוקר ורק עכשיו הודיעו על העניין   מר עידן למדן:

.. הז  ה שאתה מדבר.

 תודה רבה, ערב טוב.   מר אבי גרובר:

 

_________________ 
 אבי גרובר

 ראש העירייה
 

__________________ 
 שירלי פאר

 מנכ"לית העירייה
 

 קובץ החלטות

 

מינוי אריאל דוידי, מנהל אגף הביטחון, כחבר בוועדות הבאות )במקום  .1

אלימות, עבריינות ופשיעה  מנהל האגף היוצא(: ביטחון, מל"ח, מיגור

 ומקלטים.  

 

: הוחלט פה אחד לאשר מינוי אריאל דוידי, מנהל אגף 233החלטה מס' 

הביטחון, כחבר בוועדות הבאות )במקום מנהל האגף היוצא(: ביטחון, מל"ח, 
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   מיגור אלימות, עבריינות ופשיעה ומקלטים.

 

ה לאיכות כפקחית במחלק 316899715הסמכת קסניה דולייב ת.ז.  .2

 הסביבה. 

 

: הוחלט פה אחד לאשר הסמכת גב' קסניה דולייב תז. 234החלטה מס' 

 כפקחית במחלקה לאיכות הסביבה. 316899715

 

 כפקח באגף הביטחון.  321802779אישור אולג כץ ת.ז.  .3

 

 321802779: הוחלט פה אחד לאשר את מר אולג כץ ת.ז. 235החלטה מס' 

 כפקח באגף הביטחון. 

 

 

 

 

, 38רישום שעבוד על זכויות העירייה במסגרת הסכם לפרויקט תמ"א  .4

וסח )תיקון נ 194-195חלקות  6417פינת אוורבוך, גוש  42סוקולוב 

 בהתאם להנחיות משרד הפנים.  4.12.16ההחלטה מיום 

 נוסח ההחלטה: 

א( פטור ממכרז להתקשרות בחוזה להעברת מקרקעין של העירייה בגוש  

()ד( לתקנות העיריות )מכרזים(, 2)3 לפי תקנה 194-195 חלקות 6417

 . 1987 –התשמ"ח 

בין עירייה כבעלת הזכויות  7.12.15ב( אישור ההסכם שנחתם ביום  
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בחלק מהמגרש לבין חב' "אחדות" בהתאם לחוות הדעת המשפטית 

 וחוו"ד השמאית. 

י כוח ג( אישור לרישום שעבוד )משכון( ללוי בנקאי וכן חתימה על ייפו 

 194-195חלקות  6417בלתי חוזר לטובת היזם על זכויות העיריות בגוש 

 לפקודת העיריות בכפוף לאישור משרד הפנים.  188לפי סעיף 

 
 : הוחלט פה אחד כדלקמן:236החלטה מס' 

א( פטור ממכרז להתקשרות בחוזה להעברת מקרקעין של העירייה בגוש 

לתקנות העיריות )מכרזים(, ()ד( 2)3לפי תקנה  194-195חלקות  6417

 . 1987 –התשמ"ח 

בין עירייה כבעלת הזכויות בחלק  7.12.15ב( אישור ההסכם שנחתם ביום 

מהמגרש לבין חב' "אחדות" בהתאם לחוות הדעת המשפטית וחוו"ד 

 השמאית. 

ג( אישור לרישום שעבוד )משכון( ללוי בנקאי וכן חתימה על ייפוי כוח בלתי 

 לפי סעיף 194-195חלקות  6417ל זכויות העיריות בגוש חוזר לטובת היזם ע

 לפקודת העיריות בכפוף לאישור משרד הפנים. 188


