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 :על סדר היום

י גיל גורדון "יוצג ע – 70.2.7313אישור פרוטוקול ועדת כספים מיום  .1

 .גזבר העירייה

, ב"ארה, שייערך בסאן דייגו GIS-אישור נסיעה לסמינר בתחום ה .7

ד "עו, גיל גורדון גזבר העירייה, GIS-נב בן יעקב מנהל תחום הלעי

 . מיכאל בלום יועץ משפטי לעירייה

 .אישור פרוטוקול ועדת הקצאות .0

 :אישור מועצת העיר .4

י נוהל משרד הפנים "להקמת ועדה למחיקת חובות ארנונה עפ .א

, מבקר העירייה, רווחה' מנהלת מח, יועץ משפטי, בהרכב גזבר

 .גביה' מנהל מח, ארנונה מנהל

הארנונה שיובאו לאישור ' י מח"אישור נוהלי אכיפה שבוצעו ע .ב

 . ד מיכאל בלום"י עו"יוצג ע –הוועדה לצורכי מחיקה 

 .17.5.13אישור מתן אורכה להגשת בקשות לוועדת תמיכות עד לתאריך  .7

 .שונות . 2
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י גיל גורדון "וצג עי – 70.2.7313אישור פרוטוקול ועדת כספים מיום  .1

 .גזבר העירייה

 

 ,שמן המנייןהמועצה את ישיבת  לפתוחאני מבקש   :יצחק רוכברגרמר 

הנושא הראשון הוא אישור פרוטוקול ועדת הכספים מיום  .73מספרה 

יש כאן תוספת של כמה נושאים שעלו תוך כדי . גיל יציג את העדכון. 7062613

אחד כדי -תציג את הדברים אחד, גיל. ואנחנו כמליאה נכנסים בנעלי הוועדה

 . בבקשה. שיתקיים דיון פה

אנחנו בישיבת ועדת כספים הבאנו לעדכון נושא של   :גיל גורדוןמר 

שאני , כאשר הצגנו מספר נושאים, תקציב גם שוטף וגם תקציב הפיתוח

, מבחינת התקציב. יש לפניכם את הניירות. אדגיש את הנושאים המרכזיים

רים נוספים "מדובר על עדכונים וגם הוספה של תב. ב הפיתוחנתחיל מתקצי

קיבלנו השתתפות של  –עדכון פשוט קטן יש בנושא של נגישות לנכים . חדשים

עד . כך שיש פה שינוי בדיווח מבחינת המקורות, ₪ 41,333-משרד התחבורה ב

יש לנו נושא . עכשיו זה גם משרד התחבורה, עכשיו כל המקורות היו עצמיים

וזה דבר , עשינו הנחה של סיבים אופטיים לשעת חירום. סגירות קטנותל ש

גם של , אנחנו לאחרונה גם עושים שיפוצים. ₪ 733,333שהצריך תוספת של 

וזה מצריך מאתנו גם כן תוספת של , שזה הבניין שבו הרווחה היתה, בית צבי

, חדשיםבמשרדים ה, במשרדים שעברו הרווחה –יש לנו פה נושא . ₪ 773,333

אם . נוספים₪  173,333זה , יש צורך לעשות ציפוי של הקירות הצפוניים

כנגד  יש לנו תביעה שאנחנו מנהלים –נעבור שוב לדברים הגדולים הנוספים 

לצורך זה היינו צריכים . ש בנושא של זיהום מקורות המים והקרקעות"תע

 03-מ תביעה של למעלה, ₪ 073,333לשלם אגרה לבית משפט בגובה של 

עשיתי בדיקה עם היועץ המשפטי שמלווה את הנושא ולמעשה . ₪מיליון 
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כולל שזה כבר שלב של דיונים בבית משפט כדי , התביעה הזו כבר הבשילה

, מסתמן פה פתרון כנראה לקבל פיצוי בצורה של קרקעות. לסגור את הדיונים

צריך אז זה ה. אם ירצו בהמשך אפשר לדבר על זה, אני לא אכנס לפרטים

כדי שנוכל לדון במלוא , מאתנו לעשות את ההוצאה הזאת של האגרה

 . התקציב

קיבלנו הודעה מקרן . ם"כגון שיפוץ של מועדון אקי, יש לנו פה דברים נוספים

 703אבל זה למול השתתפות שלנו של , ₪ 773,333שלם שהם מוכנים לתת 

לכן הוספנו גם את ו, יש לנו פה אפשרות לקבל תקציב חיצוני, כלומר. נוספים

. ישנם עוד שלושה נושאים נוספים. ם"שזה שיפוץ של מועדון אקי, הנושא הזה

בתחילת , כל הנושא של שיפוצי הקיץ של מוסדות חינוך שדיברנו, דבר נוסף

ולכן גם  דיברנו שנעשה את המינימום שאפשר, אם אתם זוכרים, השנה

, בתוך מוסדות החינוךאבל ככל שעשו סיורים , תקצבנו את זה בתקצוב חסר

ולכן , ראינו שיש דברים שאי אפשר לדחות אותם, ואני השתתפתי בחלקם

לעשות הגדלות בנושאים , לאחר שראינו את הנתונים בשטח, נאלצנו בכל זאת

 . האלה

על אלה ? אתה מדבר על איזה הגדלות עכשיו  :יצחק רוכברגרמר 

 ?שעכשיו הראית לי

ב  :גיל גורדוןמר   . וועדת כספיםאלה שאושרו 

מה שהראית לי ? מה שעכשיו אתה מראה לי  :יצחק רוכברגרמר 

 ?מקודם

עכשיו יש שלושה . זה אושר בוועדת כספים. לא  :גיל גורדוןמר 

, שצצו מאז ועדת הכספים ועד היום, מה שאיציק כרגע דיבר, נוספים

שלושתם . שנתבקשתי להביא אותם פה גם כן לאישור במסגרת העדכון

אחד מהם זה הצטיידות של מועדון . רים ותקציב פיתוח"לנושא תב קשורים
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מתקציב  53%הבוקר קיבלנו הודעה שביטוח לאומי מוכן לסבסד . גיל הזהב

הם יתנו ₪  730,333, כלומר. ₪ 703,333הצטיידות מועדון גיל הזהב מתוך של 

 כך שיש לדעתי הצדקה לבוא ובאמת לאשר. שאנחנו ניתן₪  05,333לנו כנגד 

אנחנו . ₪ 05,333חלקנו , ₪ 703,333שהוא סך הכל , ר הזה"גם את התב

לצורך הקמה ובנייה של שלושה גני ילדים חדשים ₪ מיליון  7.7אישרנו 

גן, התבור' רח, מנחם בגין' ברחבי העיר ברח תוך כדי עבודה . בשכונת נווה 

 יש שם כל מיני דברים שמצריכים, התבור התברר שהתקציב' בנושא של רח

גן קיבלנו רק עכשיו את התחשיב הסופי. הרחבת התקציב , לגבי נווה 

₪ מיליון  7.7התצהיר המקורי של , בכל מקרה. המהנדסת תוכל לפרט בהמשך

אז זה . לצורך הקמת שלושת הגנים האלה₪ מיליון  1.1צריך להוסיף עליו עוד 

 . 070ר "תב

גלו אמרת בגן תבור הת? איזה דברים נוספים  :אבי גרוברמר 

 . דברים נוספים

זה . זה תיכף המהנדסת תפרט את זה, אז אני אומר  :גיל גורדוןמר 

, דבר נוסף. הם יפרטו ממה זה נובע, הנדסה פנו אליי בבקשה להוסיף את זה

היתה פה אי הבנה עם . ר של מזגנים בבתי ספר"שהוא תב, 034ר "יש תב

קציב ממפעל הפיס ה שקשורים לבתי הספר ולחינוך מאחר והיה לנו ת'החבר

ועל כן החלטנו , שלא דווח בצורה נכונה מבחינת החינוך למול מפעל הפיס

וזה יצר צורך למעשה לכסות מבחינה מימונית , להסב אותו לדברים אחרים

לכן כספים שיועדו בתחילת השנה לנושא המזגנים . מהקרנות את הכסף

לכן יש פה בקשה  .₪ 233,333כאשר הצורך שלנו הוא , ₪ 733,333הותירו רק 

וזה אחרי , לצורך הצטיידות במזגנים בבתי הספר₪  433,333להוסיף עוד 

 . החשמל וכן הלאה, שכבר עשו סקר עם אנשי החינוך ואנשי המזגנים
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? אתה יכול להסביר את זה עוד פעם. לא הבנתי  :אבי גרוברמר 

 ?רהוא הלך למשהו אחר ועכשיו צריכים כסף לגמו, הכסף היה על מזגנים

קיבלנו אישור ממפעל הפיס אנחנו , מה שהיה  :גיל גורדוןמר 

בין , אנחנו ייעדנו במקור את הנושא הזה לנושא החינוך. לפרויקטים עירוניים

נעשו כל מיני דיווחים והתברר שיש כל מיני . היתר לתחום של המזגנים

כדי לנצל את , ואז החלטנו, קשיים בדיווחים וראינו שהעסק הזה נתקע

ואז נוצר פה צורך לממן את זה  להפנות את זה לפרויקטים אחרים, ציביםהתק

 . ולא ממקורות של מפעל הפיס, את ההפרשים, מהקרנות שלנו

 ?לאן זה הלך  :אבי גרוברמר 

אם זה . לפרויקטים אחרים שאישרנו במהלך השנה  :גיל גורדוןמר 

 . רים"תבכל מיני פרויקטים של , של תרומה נוספת, היה בנושא של אלה

לנושא ₪  05,333אתה מדבר על , אם אני חוזר, גיל  :מר מאיר דורון

 . אחד

 . מבחינת הקרנות  :גיל גורדוןמר 

ו 1.1  :מר מאיר דורון זה כל התוספת . לזה 433,333-לגני הילדים 

 . מעבר למה שדנו בוועדת כספים

 . רים"בנושא תב  :גיל גורדוןמר 

 ? יוצא בסך הכלאז כמה זה   :יצחק רוכברגרמר 

 . ₪ 1,705,333  :מר מאיר דורון

אתה , אנחנו מדברים סך הכל תוספת בכל הנושא  :גיל גורדוןמר 

 . מדבר בהבדל ממה שהיה לנו לפני זה

 ? מה המקורות  :שרגא קירשנרמר 
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, אם ראית את הפרוטוקול גם, הסברנו, המקורות  :גיל גורדוןמר 

זה נושא שאנחנו מצפים . במתחם אלון, שדיברנו, אז זה גם ממכירת הקרקע

ל והנושא ש. שאנחנו רואים אותן כבר מתגשמות בנושא של המוסד, להכנסות

גן נווה  השבוע יצטרך להיכנס גם , שכבר בשבוע הבא, הכנסות שיש לנו מכיוון 

 . כסף

 . זה הכל עובד על צפי  :שרגא קירשנרמר 

 . י קבלניםיש ל, לדוגמה, לזה כבר. לא, לא  :גיל גורדוןמר 

 . שרגא, זה נמצא בפתח  :יצחק רוכברגרמר 

יודע את הקבלנים. זה לא צפי  :גיל גורדוןמר  אני , נווה גן אני 

הם , יש שם כל מיני תיאומים. הבוקר גם היינו בקשר מאיר ואני, בקשר איתם

כבר השיק מוכן , הכסף. מבקשים מאתנו כל מיני אישורים לדברים טכניים

 . זה הנושא של התקציב הזה. קנההכסף ב, בקיצור

כולל שלושת , כל הנושאים האלה של ההגדלה  :שרגא קירשנרמר 

 . הסעיפים שהוספת כרגע

, כאשר עדיין אמרנו, מה שאישרנו בהעדפה ראשונה  :גיל גורדוןמר 

אז מבחינת הזרימה מתי זה ייכנס וכן . שהכל זה תקציבים מותנים, אתה זוכר

, כמו שאמרנו, יש עדיפות. ו מבצעים את העבודותבמקביל לזה אנחנ, הלאה

 . לשיפוצי קיץ לצורך בתי ספר וכן הלאה

 ? עוד הערות  :יצחק רוכברגרמר 

 . אני אתרכז רק בסעיפים הבולטים –תקציב רגיל   :גיל גורדוןמר 

 . סליחה רגע, רגע  :יצחק רוכברגרמר 

 ? אתם רוצים לאשר את זה בנפרד  :גיל גורדוןמר 

 . אחד-אחד, כן  :יר דורוןמר מא
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 . רים ואחר כך"את התב  :יצחק רוכברגרמר 

. כי אני בעד, יש לי שאלה שלא נוגעת לכסף עצמו  :אבי גרוברמר 

אני בעד הקמת גני ילדים . הקמת גן ילדים דתי – 020ר "אני מדבר על תב

 ?אפשר להבין באיזה מיקום זה מתוכנן להיבנות. לאיזה אוכלוסייה שלא צריך

שמיועד לגני  במקומות היחידים שיש לנו שטח חום  :מר מאיר דורון

 . ילדים

 ? איפה  :אבי גרוברמר 

 . אבל דיברנו על הגן הזה  :שירה אבין' גב

יהודה הנשיא הוא ' רח. יהודה הנשיא' אמרתם ברח  :אבי גרוברמר 

 . רחוב די ארוך

 . באחת הסמטאות שיוצאות מיהודה הנשיא  :מר מאיר דורון

הסתובבתי לאורך הרחוב וכל , הוא רחוב די ארוך  :אבי גרוברמר 

 . אני שואל איפה. הרחוב אני רואה בתים

 .פ"יש שם שצ  :יצחק רוכברגרמר 

 ?ליד הדיור המוגן או בצד השני? איפה  :אבי גרוברמר 

 . איפה שהגינה  :יצחק רוכברגרמר 

וטיפה  מצד שמאל למקלט? את המקלט אתה מכיר  :מר מאיר דורון

 . בדרך לכיוון חנות הירקות של שהרבני, הלאה

, אתה לוקח שמאלה, שבטי ישראל' כשאתה בא מרח  :יצחק רוכברגרמר 

 . מצד ימין, אתה עובר את מכבי, אחרי הסיבוב. צד ימין

 . אתם יודעים את זה, זה קטע רחוב מאוד עמוס  :אבי גרוברמר 
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בית שמאי ואחת ' מרח אחת – יש שתי כניסות לגן  :מר מאיר דורון

זה יושב בתוך החצר הזאת ואפשר להיכנס משני . יהודה הנשיא' מרח

אנחנו , אנחנו נשפר עוד את הכניסה מפני ששם יש בעיות עם פולש. המקומות

 .נסדר את הכניסה שתהיה שווה משני הצדדים

 ?זה המקום היחידי שיש את הדבר הזה  :אבי גרוברמר 

, יש לך מקום אחר תגיד לנואם . ה לעשותמ, כן  :יצחק רוכברגרמר 

 . נעשה

זו סביבה שהיה שם לא מזמן , זו סביבה עמוסה  :אבי גרוברמר 

 . עימותים קשים עם התושבים על הנושא של גן ילדים אחר

 ?איפה היה עימותים  :יצחק רוכברגרמר 

 ...בפינה של יהודה הנשיא  :אבי גרוברמר 

היה עימות עם , ים עם תושביםלא היה עימות  :יצחק רוכברגרמר 

- לתושבת הזאתעם כל הכבוד . תושבת

אני ישבתי פה בוועדת התנגדויות והחדר , איציק  :אבי גרוברמר 

 . החדר היה מלא, זה לא תושבת. היה מלא

 .שמעתי  :יצחק רוכברגרמר 

 . השאלה אם בגלל התושבת הזאת גם הגן הזה בא  :אבי גרוברמר 

ויש כאן , ההמלצה באה, אז אני רוצה שתדע. לא  :מר מאיר דורון

בדקנו את . ביקשתי ממנה אפשרות לגן. שהיא מנהלת הנכסים, מאיילת, עדים

לא עשינו אפילו לא שמץ של נקמה ושום . בדקנו כמה אפשרויות, גן כלנית

 . דבר

 .ענית על זה בוועדת כספים   :טל עזגדמר 
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 . םאני עונה כעת עוד הפע, בסדר  :מר מאיר דורון

 ?אז למה אנחנו עושים ועדת כספים אם חוזרים פה   :טל עזגדמר 

 . בוועדת כספים אין עיתונאים  :שירה אבין' גב

בוועדת כספים כשדיברתי על המקום לא רשמו את   :אבי גרוברמר 

הפרוטוקול לא משקף את זה שאני אמרתי שלדעתי המקום . זה לפרוטוקול

 . הזה הוא לא מקום מוצלח

 ?הגן הזה  :רוכברגר יצחקמר 

זה עושה עומס על קטע רחוב . כן, לגן הספציפי הזה  :אבי גרוברמר 

 . מאוד קצר

 . בסדר, הבנו  :יצחק רוכברגרמר 

 . בקושי נתיב לכל כיוון  :אבי גרוברמר 

כל רמת השרון היום היא רמת השרון שיש   :יצחק רוכברגרמר 

אני לא יכול לעשות . ה לעשותאין מ. הרחובות עמוסים, יש צפיפות, יישובים

שהיא קרקע זמינה וקרקע  אני חייב לעשות אותו על קרקע, גן באוויר

גן במקום שאפשר  אם יש לך. שמיועדת לצורך הדבר הזה הצעה אחרת לעשות 

 . תוך שנייה נדון בזה, תגיד לי אותה עכשיו, לעשות

י כי אני חושב שזה דווקא מקום טוב לעשות גן דת  :שרגא קירשנרמר 

 . יש שם הסעות למקום הזה, יש שם מרכז של מוסדות חינוך דתיים

 . מטר 733יש קטע רחוב של   :אבי גרוברמר 

 .אתה אומר, דתי זה לא טוב  :יצחק רוכברגרמר 

זה . בתנאי שלא יחזירו בתשובה את השכנים, לא  :חיים חשטאמר 

 . תרשום, נכון
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 . עזוב, דתי זה לא טוב  :יצחק רוכברגרמר 

היה בפינה מאבק של , חיים? דיברתי על זה  :אבי גרוברמר 

 .תושבים

 . אבי, הבנו, בסדר  :יצחק רוכברגרמר 

גן הכי חילוני בעולם  :אבי גרוברמר   . היה שם מאבק, היה 

אז אני מבקש ? עוד הערות לגבי התקציב. הבנו  :יצחק רוכברגרמר 

כמה הסך , ל אמרעם המצטבר שגי, לאשר את התיקונים לתקציב הפיתוח

התקציב , ר של הפיתוח כולו ביחד עם התוספת"אני רוצה את התב? הכל

  . הרגיל זה משהו אחר

 . הדלתא 1,503,333  :גיל גורדוןמר 

 ?כמה הכל ביחד  :יצחק רוכברגרמר 

כולל מה שאושר בוועדת , הכל ביחד זה תוספת  :גיל גורדוןמר 

 . ₪ 70,445,333 –כספים 

. ₪ 1,503,333-זה עם התוספת של ה. ₪ 70,445,333  :ריצחק רוכברגמר 

 ? מי בעד

 . ר אחד"מתב? נכון, אני יכול להסתייג מסעיף אחד  :אבי גרוברמר 

 . כן  :יצחק רוכברגרמר 

נגד, אז אני נמנע על המיקום  :אבי גרוברמר  - אני לא 

 . של הגן  :יצחק רוכברגרמר 

 . המיקום זה לא כסף  :שרגא קירשנרמר 

ואני , אם אני מאשר את המיקום אז זה שם יהיה  :אבי גרוברר מ

 ? מה העניין, לא חושב שזה מקום מוצלח



ן  עיריית רמת השרו

 02002704מיום , 02' פרטיכל מליאה מן המניין מס

 10 

 . תסתייג  :יצחק רוכברגרמר 

 .אני נמנע  :אבי גרוברמר 

. תודה, פה אחד. על הסעיף הזה אתה נמנע  :יצחק רוכברגרמר 

 . בהימנעות בסעיף הזה של אבי גרובר

 

אבי גרובר נמנע לעניין ) פה אחדלאשר  הוחלט  :009החלטה מספר 

את הגדלת תקציב הפיתוח בסך  (הקמת גן ילדים דתי – 863ר "תב

08,447,222 ₪0 

 

 . תקציב רגיל כעת  :מר מאיר דורון

במהלך החודשים  עלו מספר צרכים בתקציב השוטף  :גיל גורדוןמר 

עשיתי  7762-ב. ולמולם בדקנו אם יש לנו מקורות, האחרונים שהצריכו עדכון

בדיקה לגבי כמה היו ההכנסות של הארנונה והתברר שאנחנו בקצב מעבר למה 

גם . ₪ 1,347,333אנחנו הוספנו פה באופן שמרני לארנונה  .שחזינו בתקציב

וגם פה אנחנו יכולים בשקט להוסיף עוד חצי  בנושא חניה הגברנו את האכיפה

 –בסייעות רפואיות  יש לנו השתתפות קטנה של משרד הבריאות. ₪מיליון 

, והכנסות בגין שנים קודמות מהרווחים של החברה למשק וכלכלה₪  73,333

כלומר בסך הכל ניתן פה להציג תוספת . ₪ 027,333הודיעו לנו על עוד 

כנגד זה קיבלנו . ₪ 1,075,333 -₪ מיליון  7בהכנסות לתקציב השוטף כמעט 

-ל, חלקנו, הדתית גדלשמשרד הדתות הודיע שהתקצוב של המועצה  הנחיה

הערים הגדולות  17כרגע . נוספים₪  405,333כשהמשמעות היא , 23%-מ 57%

. ץ בנושא הזה ודיונים אבל כרגע זו הנחיה שצריך לתקצב אותה"מנהלות בג

. אם בעתיד אנחנו נוכל להוריד את זה אז בהתייחס לזה גם נשנה את התקציב

תוספת מימון בגלל , מון משמעותיקבוצות הייצוג שלנו דורשות מי, דבר נוסף
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כאשר למולו , ולצורך זה ביקשנו לאשר מיליון נוסף, העלויות שכרוחות בכך

באגודת הספורט בתוקף זה שהם קיבלו לידיהם את ₪ קיצצנו חצי מיליון 

ויש פה סעיפים נוספים שרובם סעיפים יותר , שרונית שמפיקה להם הכנסות

 . אפשר לראות את זה, קטנים

 ?מה הסך הכל  :חק רוכברגריצמר 

שזה הכנסות , ₪ 1,075,333הסך הכל מדובר על   :גיל גורדוןמר 

 . למול הוצאות

 ? הערות. את זה אנחנו צריכים לאשר  :יצחק רוכברגרמר 

אני מבין אותו , מועצה דתיתמכיוון שהנושא של   :שרגא קירשנרמר 

ני מציע שיתנו א, אבל הוא עדיין מה שנקרא תלוי החלטה משפטית, כחוק

 . או שישעו את זה עד שייגמר הנושא 17חלקי  1-להם את זה ב

 .17חלקי  1עושים את זה   :גיל גורדוןמר 

 .אז זה בסדר  :שרגא קירשנרמר 

 ?עוד הערות  :יצחק רוכברגרמר 

על שני סעיפים  בוועדת הכספים הגשתי הצעהאני   :אבי גרוברמר 

ים על איזשהו סדר עדיפויות של שלדעתי הם קריטיים וחשובים ומצביע

לנושא ₪ אלף  733-233-הראשון היה סכום של כ. ולצערי זה נדחה שם, עירייה

אני דיברתי על . בעיקר יסודיים, בבתי ספר, של לוחות חכמים בכיתות

אבל בשלב הזה דיברתי על , לדעתי זה גם צריך להיות מעבר, יסודיים

אם אפשר להתחיל כבר בגיל , ילדים 733-אבחונים לכ הדבר השני זה. יסודיים

 . אבחונים לאיתור קשיי למידה לילדים בגיל הרך. 'ב-'חובה ובטח בכיתות א

 ?אתה יכול לציין מה העלות של כל סעיף  :שרגא קירשנרמר 
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 233,333הלוחות החכמים זה נע סביב , אני אמרתי  :אבי גרוברמר 

 . מה שנקרא, שזה מאפשר לרכוש לכל כיתת מחנך, ₪

 .זה לא מדויק, דיברנו על זה  :אורן ברעוזמר 

 . זה מאוד מדויק  :אבי גרוברמר 

 . זה הרבה יותר  :אורן ברעוזמר 

 . זה לא הרבה יותר  :אבי גרוברמר 

בלי , אתה מתייחס רק ללוחות. הרבה יותר  :אורן ברעוזמר 

 . רק העלות של הלוחות, בלי ההתקנה שלהם, מחשבים

 .דיברתי עם בתי ספר אני  :אבי גרוברמר 

אבל יש לנו את , יכול להיות שדיברת עם בתי ספר  :שירה אבין' גב

 . הנתונים לא רק מבתי הספר

הנושא הזה ממילא כבר מיצה את . תנו לו, ה'חבר  :יצחק רוכברגרמר 

העיתון לא כותב פעמיים את . אז זה כבר לא ייכנס, עצמו בעיתון לפני זה

 .תמשיך. הלאה, מוזה כבר מיצה את עצ, הדבר

יידעו בעד מה , כשפה מצביעים בעד משהו  :אבי גרוברמר  שאנשים 

שזה יופיע בפרוטוקול , שזה יהיה על השולחן, שזה יהיה ברור. הם מצביעים

נע. ושאנשים יצביעו מה שהם רוצים להצביע זה  .₪ 103,333-סביב ה העדכון 

אחד . הכספים זה סדרי הגודל של. ילדים לבצע אבחון 733-מאפשר לכ

ולדעתי המערכת כאן מספרת כל , הדברים שמאוד חשוב לי להגיד בקטע הזה

 . 'אנחנו בודקים ועושים ועדות ועושים בחינות'מיני סיפורים על 

 ?מספרת סיפורים  :שירה אבין' גב

אחרי זה , אני אגמור להגיד את המשפט, שנייה  :אבי גרוברמר 

 . נקשיב לך שאת תעני
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 . בבקשה, נו. תעני לו אחרי זה  :רגריצחק רוכבמר 

אני , בבתי הספר כי עכשיו? למה אני אומר את זה  :אבי גרוברמר 

. יודע לפחות שני בתי ספר אבל אני מניח שאותו דבר קורה גם באחרים

בבית ספר הדר עשו יום . כדי לקנות לוחות חכמים אוספים מההורים כסף

בבית , יל לקנות לוחות חכמיםקהילתי ומשתמשים בכספי הורים אחרים בשב

למשפחה בשביל לממן את ₪  253משפחה נתבקשה לשלם  ספר אוסישקין

, המערכת עצמה כבר הבינה שהיא רוצה לוחות חכמים. החכמים הלוחות

רק עושה את זה מכסף של הורים , המערכת עצמה מצטיידת בלוחות חכמים

אתם . ה כבר קורהז. מסודר מהעירייה, במקום שזה יבוא בתור משהו מתואם

אתם תאשרו , בסוף הרי תחליטו שצריך את זה, יכולים לעשות ועדות עד מחר

אז אני חושב שזו סתם . אבל כבר בכל בתי הספר יהיה לוחות חכמים, את זה

שזה יהיה משהו שבא , היה אפשר שאנחנו מפה נוביל את זה, מריחת זמן

 . מהעירייה ולא שנור של ההורים

נו. גם קראנו את זה, הבנו  :יצחק רוכברגרמר  אתה לא מחדש , בסדר 

 . בסדר –אם היה משהו הפתעה ברעיון . לנו

זה משהו שאני מדבר עליו כבר ? מה קשור הפתעה  :אבי גרוברמר 

 . חצי שנה

 . אני אענה לך  :יצחק רוכברגרמר 

אני . אני רוצה להגיד לך משהו על לוחות חכמים  :שרגא קירשנרמר 

בדיוק אבל זו בכל זאת שזה לא אוניברסיטה , אצלי במחלקההכנסתי את זה 

הוא לא מועיל כי מה שכתוב על הלוח כתוב . והדבר הזה לא מועיל, אקדמיה

גם בספרים ובדרך כלל מורה לא מסוגל להבין את מה שכתוב בספר וכל 

מורה צריך , למשל. הוא צריך יותר תחזוקה טכנית, בייס הזה שנכנס-הדטה

 . השיעור לכייל את הדבר הזהכל פעם לפני 
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שכבר קונים את הלוחות  אני סומך על המנהלים  :אבי גרוברמר 

אז . שהם בדקו והם חושבים שזה חשוב להם, ומביאים אותם לבתי הספר

 . המנהלים חושבים שזה חשוב להם והם קונים לוחות והמערכת מתמהמהת

ואני , מחלקה אני עוסק גם בפדגוגיה ואני גם מנהל  :שרגא קירשנרמר 

גם אני קניתי ואני לא חושב שזה היה  –אומר לך שמנהלים לפעמים עושים 

. שהמנהל ייתן לי בריף, אז אני חושב שאם רוצים. זה לא היה חכם. חכם

 . כי האבחון יפתור הרבה בעיות אחר כך, באבחון אני בעדך, לעומת זאת

נ אבל גם באבחון זה לא מדויק  :שירה אבין' גב כון מה וזה לא 

 .כי יש הרבה מאוד ילדים שמקבלים את האבחון, שנאמר כאן

 . מכספי הורים  :אבי גרוברמר 

מי שידו . מקבל מי שידו אינה משגת, קודם כל  :שירה אבין' גב

 4,333במקום פרטי זה עולה . מקבל כאן בסבסוד, משגת לא צריך לקבל בחינם

ב ופיתוח עם גורמים עם אחר כך שילו, ₪ 1,033-פה אנחנו נותנים ב, ₪

כך שלהגיד את הדברים בצורה חלקית כדי שזה יישמע שאתה . חינוכיים

 –הבאת את הרעיון ובמערכת החינוך לא עושים ולא חושבים ולא עובדים 

 . אבי, באמת, עזוב

, בתקציב יש שני סעיפים –לך נתונים , רק להוסי  :גיל גורדוןמר 

שאנחנו , ני סיוע יחידני לתלמידיםהש, שאחד מהם זה אבחונים פסיכולוגיים

  .בתקציב המקורי₪  520,333-תקצבנו אותם ב

 . זה דיון לכותרת, עזוב, טוב  :יצחק רוכברגרמר 

 .זה בדיוק ככה, דיון לכותרת  :שירה אבין' גב

, שכחו איזה גורם קטן שקוראים לו משרד החינוך  :מר מאיר דורון

 . שהוא אחראי לרכש של כל הדברים
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כי אם כבר , צריך להבין, וגם כשמדברים על לוחות  :ירה אביןש' גב

. לא רק את חלקי הדברים, העיתונאים שומעים שיידעו כבר את כל הדברים

העלות שאתה ציינת היא , צריך להסביר שכשאנחנו מדברים על לוחות חכמים

 . עלות חלקית ודי מזערית בפרויקט כולו

 . ה שעולה לקנות לוחזה מ, היא עלות ללוח  :אבי גרוברמר 

אנחנו מדברים על מערכת שלמה . לוח זה דבר אחד  :שירה אבין' גב

של  צריכה להיות הסכמה בכל בית ספר, מעבר לזה. שעולה הרבה יותר כסף

 . של כל אנשי ההוראה, כל המערכת של המורים

 . זה כבר קורה  :אבי גרוברמר 

כדי להיות אתה מדבר על דברים סתם , אבי  :שירה אבין' גב

 . אתה לא עושה שום דבר, פופוליסט

 .הם קונים את הלוחות  :אבי גרוברמר 

 . לא כולם קונים ולא כולם רוצים  :שירה אבין' גב

 . הם קונים את הלוחות  :אבי גרוברמר 

 . אני רוצה לסכם את זה  :יצחק רוכברגרמר 

 . מה לעשות  :אבי גרוברמר 

 . בראתה סתם מד, לא  :שירה אבין' גב

 . מה לעשות שהם קונים את הלוחות, נו  :אבי גרוברמר 

 ...הוא יש לו, זה לא משנה מה תגידי  :יצחק רוכברגרמר 

 .לפחות שיידעו גם את הצד השני  :שירה אבין' גב

 ?את מי זה מעניין בכלל, לא יידעו, שיידעו, בסדר  :יצחק רוכברגרמר 

, בינינו, שהרי הדיון הזה מאחר, קודם כל? אני יכול לענות לסכם את זה
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אני קורא לו נושא עוונטה . זה נושא עוונטה, הנושא שאתה מעלה אותו פה

אז . כי עוד לפני הדיון של ועדת הכספים העברת אותו לעיתונות? למה. בכוונה

 .אני אענה לך תשובה שנדרשת אחד לאחד. דיון עקרוני יסודי תנהל בעיתון

אם את . אני פתוח, אהלן וסהלן –רים אתה רוצה לקדם דב, אני אמרתי לך

אתה רוצה לנהל את זה דרך העיתון . והוגנת פתוחה, המנהל אותו בצורה כנה

 . לגבי הלוחות החכמים, יחד עם זאת. לך לעיתון שיתנו לך תשובות –

 ? מה זה קשור עם העיתון  :אבי גרוברמר 

ני אחזור אני אומר לך וא. אני לא הפרעתי לך, דקה  :יצחק רוכברגרמר 

אין שום  – אתה רוצה לנהל את העניינים דרך העיתון. ואומר ואחזור ואומר

פה ברגע שאתה הלכת לעיתון . אני מכבד את זה, זה בסדר. לך לעיתון, בעיה

כי לפעמים יש גם , אני לא מתכוון לקיים דיון עקרוני יסודי עמוק בנושאים

 . אני לא אמרתי שלא ,נושאים שאתה יכול להעלות והם נושאים כבדי משקל

 ?זה לא כבד משקל  :אבי גרוברמר 

 . בעיניי כל מה שאתה הולך לעיתון לא כבד משקל  :יצחק רוכברגרמר 

יש . אני שואל שאלה, סתם. אתה לא הולך לעיתון  :אבי גרוברמר 

 ? משהו שקורה פה שלא הולך לעיתון

 . האתה הולך לעיתון לפני שאתה מביא את ז  :יצחק רוכברגרמר 

ובדרך , אתה רואה דברים שלא הולכים לעיתון, כן  :שירה אבין' גב

אם רוצים לעשות דיון רציני עושים אותו בדרך . לא בדרך שאתה הולך לעיתון

 . לא בצורה הזאת, הנכונה

 . אני לא מתווכח איתך. עזבי  :יצחק רוכברגרמר 

ודעים י, אנשים מדברים על זה, עושים דיון ציבורי  :אבי גרוברמר 

 . יודעים שאנשים יודעים שהיה דיון, שזה קיים
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, אני לא הפרעתי לך ?אתה מוכן לתת לי לענות לך  :יצחק רוכברגרמר 

עכשיו אני עונה לך תשובה מבחינת לוחות . לא הפרעתי לך, ישבתי בשקט

להתקין , להציב, תדרוש לעשות, אגף החינוך –קרי , ככל שהמערכת. חכמים

לא , בין אם זה מתקן אחר מתקדם, בין אם זה לוח חכם, מתקן כזה או אחר

. לא קיבלו –לא ביקשו . מה שיבקשו יקבלו באופן אוטומטי, מעניין אותי מה

ר ועד ההורים בבית ספר "מני בן חיים היה יו, היה שנים קודמות שביקשו

, מסכי טלוויזיה לצורך עבודה בתוך הכיתותקידם תוכנית להצבה של , אלון

לוחות , יש לוח חכם, אגב, בבית ספר אוסישקין. אין בעיה, הצבנו, שם, אמר

, ידרשו, אגף החינוך –קרי , ככל שהמערכת. בכמה כיתות חכמים כבר הכניסו

 . זו הנקודה. לא נחסוך שקל אחד להציב כל דבר שהוא בגדר קדמה והתקדמות

 73-אם מנהלת מעבירה בקשה ל? המנהלת מבקשת  :אבי גרוברמר 

 ?מים מחר היא מקבלתלוחות חכ

, כל מה שאגף החינוך ידרוש –אני חזרתי ואמרתי   :יצחק רוכברגרמר 

אנחנו כמעט באופן  –יבקש להציב בבתי הספר לצורך קדמה והתקדמות 

לא , לא היתה פנייה להציב לוחות חכמים מאגף החינוך. אוטומטי מאשרים

זה מותר , עצהולכן אני לא חושב שתפקידו של חבר מו היתה דרישה שכזאת

אני לא חושב שזה נכון לאשר על בסיס שחבר מועצה , מותר לך להציע, להציע

זה נעים , זה נחמד, זה פופוליסטי. זה לא חכם. 'אני רוצה לאשר את זה'אמר 

, לא דרשו. אם אגף החינוך ידרוש אנחנו נאשר, אני חוזר ואומר. אין בעיה –

נושאים ? עוד הערות. הלאה. הזו הנקוד. סימן שזה לא הצורך הדחוף שלהם

את התוספת לתקציב הרגיל על , אני מבקש לאשר את התקציב הרגיל? נוספים

נגד? מי בעד. ₪ 1,075,333סך   ? מי 

 . נגד 1, בעד 13  :מר מאיר דורון
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את  (0 –נגד , 02 –בעד )ולות ברוב קהוחלט לאשר   :082החלטה מספר 

לאחר העדכון יסתכם 0 ₪ 0,907,222בסך  0202הגדלת התקציב הרגיל לשנת 

 0 ₪ 826,627,422בסך  0202התקציב הרגיל לשנת 

 

כדי שלא , עכשיו אני רוצה באמת לסיים את זה  :יצחק רוכברגרמר 

ויכוח בעניין הזה , כדי לקיים דיון אמיתי –באמת אני אומר לך . ייווצר בינינו 

 . לתת לך את זהאני לא חייב , תקשיב לי רגע. זה לא תורם כלום, האמן לי

אמרת לי ? אני לא ביקשתי דיון בוועדת חינוך על זה  :אבי גרוברמר 

 . שאתה מפרק את ועדת חינוך

 .תקשיב, תן לי רגע  :יצחק רוכברגרמר 

 . לא פה, אני רציתי שזה יקרה בוועדת חינוך  :אבי גרוברמר 

מאחר שאתה . ועדת חינוך היתה מתקיימת. תקשיב  :יצחק רוכברגרמר 

תוקף את המערכת מבחוץ ומאחר , תקשיב טוב, וקף את המערכת מבחוץת

דרך , שאתה מעביר לעיתון עוד לפני שמתקיים בכלל דיון את העניינים שלך

אני לא אהפוך את הוועדה הזאת לוועדה , העיתונות אתה מנהל את העניינים

 .פופוליסטית

 ?אתה זוכר פעם שהיית אופוזיציה  :אבי גרוברמר 

 . לא עשיתי ככה  :רוכברגריצחק מר 

בוא לא נהיה , די, באמת? לא עבדת עם תקשורת  :אבי גרוברמר 

 . תמימים

 . אבל תן לי לענות לך  :יצחק רוכברגרמר 

 . אני לא בקואליציה, אני חבר מועצה אחד  :אבי גרוברמר 
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תן לי . אי אפשר לדבר עם הבנאדם הזה, יא אללה  :יצחק רוכברגרמר 

 . להסביר לך

זה כלי לגיטימי להשתמש בו בשביל ליצור דעת   :אבי גרוברר מ

 . קהל מסוימת

אז ? אתה רוצה שאני לא אנהל איתך שיחה. תקשיב  :יצחק רוכברגרמר 

, תפקידה לבקר, אופוזיציה. תקשיב? אתה רוצה להקשיב .אני לא אנהל איתך

 . לגיטימי. להתנגח, תפקידה להתנגד, תפקידה לאשר

אני לא מחפש סתם , אני מציע דברים חיוביים  :אבי גרוברמר 

 . לנגח

אתה רוצה לתת לי לדבר או לא רוצה , תגיד לי  :יצחק רוכברגרמר 

. אתה הרי נעול על איזה תפיסה בשביל הכותרת. אני אפסיק? שאני אענה לך

 .בסדר, אז תהיה לך כותרת

 . לא תהיה עוד פעם, היתה כבר את הכותרת  :אבי גרוברמר 

אני הייתי באופוזיציה . אז תקשיב לי טוב  :רוכברגר יצחקמר 

כחבר בקואליציה  העברתי ביקורת, והאמן לי, קואליציה אצל גבי פארן

העברתי ביקורת וגם הצעתי , אופוזיציה כזאת-מין קואליציה, ובאופוזיציה

רק שתדע , אספר לך מה אני עשיתי בוא אני? אבל מה עשיתי. הצעות בונות

, יושב לפני זה עם גבי פארן, תי מביא למועצה את הרעיון שליאני היי. את זה

אני רוצה לקדם את הנושא הזה , תשמע: ואומר לו, מתוך כוונה אמיתית וכנה

הוא גם  –תאמין לי , אם היה לו שכל ואמר כן. זה לטובת הציבור, והזה

אני הרווחתי מזה  –אם הוא אמר לי לא . הרוויח מזה וגם אני הרווחתי מזה

אני ביקשתי להקים תחנת . לך שתי דוגמאות קטנותאתן . וא הפסיד מזהוה

אני הצלחתי להקים תחנת כיבוי . הייתי חבר מועצה, כיבוי אש ברמת השרון

הצעתי את , באתי למועצה. תחנת משנה של כיבוי אש ברמת השרון, אש
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באתי , לעומת זה. קיבלו את זה כי זה היה לטובת הציבור, ההצעה הזאת

ה לאחר שניהלתי עם גבי פארן שיחות על מנת לפתוח סניף של משרד למועצ

ל משרד הפנים "הכרתי את מנכ, התחלתי להתקדם. 'תתקדם'אמר לי  .הפנים

גבי ראה את . אישר לרמת השרון סניף של משרד הפנים, מרדכי מרדכי דאז

אני מאשר פתיחה , איציק רוכברגר': שבו הוא אומר לי, המכתב שאני קיבלתי

, משרד הפנים של אין משרד הפנים ברמת  –עשה ככה למכתב , ראה את זה'

נבחרתי לתפקיד , נהייתי ראש העיר. התושבים הפסידו? מי הפסיד. השרון

 . פתחתי את הסניף הזה –ראש העירייה 

 . במה הפסדת לא אמרת  :אבי גרוברמר 

. לא הצלחתי –רציתי להזיז אותו דרך התקשורת   :יצחק רוכברגרמר 

 . תעלה נושאים, אין לי בעיה. כשיו רגעע

הצעתי שבילי אופניים , גם פה בתקציב הזה למשל  :אבי גרוברמר 

  .קיבלתי מחירים, ישבתי עם ההנדסה. בדרך משה סנה

 . ראיתי  :יצחק רוכברגרמר 

 . אגרת שילוט דיברנו  :אבי גרוברמר 

 . ת איתיאתה לא ישב. קיבלתי, תאמין לי, ראיתי  :יצחק רוכברגרמר 

אני לא בא לבקר אלא אני , אני מציע, אני הולך פה  :אבי גרוברמר 

 . בא להציע

, ישבת איתי לפני כמה חודשים טובים. אבל ראיתי  :יצחק רוכברגרמר 

יש דברי טעם בחלק מהדברים , אמרתי לך. הסתובבנו, עשינו סיור ביחד

, אני אומר לך .אני לא אמרתי לך לא, שאתה מדבר ואני רוצה ללכת לקראת

אני , שיש בהן טעם ויש בהן איכות ורצינות אם אתה תציע הצעות, גם אתה

 .אומר לך שאני לא אפסול אותן על הסף
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אנחנו נשב על , אני אבוא אליך, אתה יודע מה  :אבי גרוברמר 

 . גם על הלוחות החכמים, הלוחות

עזוב את כל . יש לך דרך הרבה יותר פשוטה   :טל עזגדמר 

כבנאדם הוא לא מתאים להיות . אני מציע משהו, שנייה. יותהשטו

יעבוד יחד , יצטרף לקואליציה, שיגמור עם כל הסיפור הזה. באופוזיציה

, זה לא יהפוך אותך לראש עיר בבחירות הבאות. תגמור את הסיפור, אתנו

 . הפעילות הזאת

יום ב? באיזה יום פגשתי אותך, דיברנו השבוע, אבי  :יצחק רוכברגרמר 

נתתי הרצאה לפעילי ציבור בתחומים של , הלכתי להרצות ביום שישי. חמישי

פוליטיקה מוניציפלית ונתתי להם רקע איך אפשר לעבוד ואיך אפשר לעשות 

עם כל , סופר מקצועי, מסקר שאני עשיתי, האמן לי. ואיך אפשר להתפרסם

קל הסגולי המש. רוב הציבור לא היה ער לזה, הרעש שאני עשיתי כחבר מועצה

, הוא צעקן'שהסתכלו עליי ואמרו  –של הרעש שעשיתי נתן לי רק דבר אחד 

 . אחר כך שיניתי את הפורמט אז זה הסתדר. 'לא יותר מזה

 . נהיית בחור רגוע  :אבי גרוברמר 

 

, ב"ארה, שייערך בסאן דייגו GIS-אישור נסיעה לסמינר בתחום ה .7

ד "עו, גורדון גזבר העירייהגיל , GIS-לעינב בן יעקב מנהל תחום ה

 . מיכאל בלום יועץ משפטי לעירייה

 

 .לנושא הבא  :יצחק רוכברגרמר 

לכנס של  הנושא הבא זה שליחת נציגי עירייה  :מר מאיר דורון

אבל השם , GISכל הזמן משתמשים רק בשם , ג זו מערכת מידע"ממ. ג"הממ
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 ת היום התחדשההמערכ. מערכת מידע גיאוגרפית –ג "העברי של זה זה ממ

 –פרט לדבר המסורתי , שבאמת בעיקר, בפונקציות מיוחדות וחדשות לגמרי

, תכנון הכספים( 1: אבל יש היום כמה שימושים, זה היה שימוש של הנדסה

גם  –קבלת מידע על מבנים בכל הרמות ( 7. המסים וכל הדברים, הארנונה

, היה בצל של בית םמה שפע. גם בצל של בתים, גם על הגגות, מתחת לסככות

- היום אתה יכול

 . לא הבנתי? קונים את המערכת הזאת   :טל עזגדמר 

בפן המשפטי . כל הדברים האלו נמצאים. כן  :מר מאיר דורון

היום , א"פעם היו צריכים לדרוש מומחה לתצ, מקבלים היום הוכחות

מקבלים את , יודעים בזה להשתמש, מקבלים את ההוכחות עם היועץ המשפטי

יש לנו הזדמנות בלתי רגילה . הן קריאות, אות השונות"ההוכחות של התצ

אחד שלדעתי הוא נכס בלתי רגיל , לשלוח את שני האחראים על הנושא

עבר את כל , יסד את זה, שהוא הקים את זה כאן, זה עינב, לעירייה

תל אביב ומקומות , ההשתלמויות שיכולנו לשלוח אותו במסגרת הארץ

 . אחרים

בזכותו אנחנו רואים את הבתים בוועדת   :רן ברעוזאומר 

 . התנגדויות

אנחנו . בזכותו הרבה מאוד דברים מסתדרים לנו  :מר מאיר דורון

מבקשים לשלוח גם את הגזבר וגם את היועץ המשפטי לכמה ימים כדי שיידעו 

גני ילדים בערים אחרות כבר בכלל , אגב. לנצל את הגורם הזה לטובתם תכנוני 

 . קובע מרחק ואת המסלולים לכל ילד וילד GIS-ה. שה בצורה מקריתלא נע

 ?איך זה שאף אחד ממחלקת ההנדסה לא נוסע לזה  :אבי גרוברמר 

 ? מה זה עינב, קודם כל  :מר מאיר דורון
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 . עינב שייך  :יצחק רוכברגרמר 

, אני קצת מבין פחות, זה שהוא נוסע אני מבין  :אבי גרוברמר 

 . ובכלל לא מבין למה היועץ המשפטי, הגזבר למה, טיפה פחות

 . אז אני אסביר לך  :יצחק רוכברגרמר 

כשיש דין של מדינת ישראל , למה היועץ המשפטי  :אבי גרוברמר 

. אני לא כל כך מבין למה הוא נוסע, ואסור לעורך דין ישראלי לעסוק בדין זר

 ? אנשים בבריכהאתה מצלם , בשביל מה

 ? זה עולהכמה    :טל עזגדמר 

 .כתוב לא עולה. לא עולה  :אבי גרוברמר 

 שדן בהיבטים גם משפטיים מקצועיהכנס הוא כנס   :יצחק רוכברגרמר 

פרופר ובאנשים שמתעסקים פיזית  GIS-וגם בהיבטים מקצועיים בתחום ה

ביקשנו לשלוח אותם לשם על מנת להשתלם יותר ולקבל את כל , בנושא הזה

אחד . על מנת להשתלם ולהביא אותם גם אלינו, נסההיבטים שנמצאים שם בכ

השני גזבר העירייה שמתעסק עם , GIS-שמתעסק ביומיום עם ה, מהם זה עינב

 –והשלישי זה היועץ המשפטי מתוך מטרה אחת ', ב-'ככלי עבודה א GIS-ה

שיש היבטים משפטיים בתוך התחום הזה וצריך לדעת עליהם איך זה מתקדם 

ולכן אני מבקש לאשר את הנסיעה של שלושת הגורמים . בעולם ואיך זה נהיה

גם אני לא , תירגע, אגב, לרבות, זו לא נסיעה פוליטית ואף חבר מועצה. האלה

 . נוסע

 . זה לא קשור  :אבי גרוברמר 

 . נסיעה מקצועית  :יצחק רוכברגרמר 
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מתעסק בהרבה נתונים והמקום העיקרי  GIS-ה  :שרגא קירשנרמר 

ולכן אני חושב שזה לא יזיק שאנשי , ם זה זכות הקנייןשהוא מתעסק בה

יש שתי הערות שאני חושב שאנחנו כן , אבל. המקצוע של העירייה ייסעו

אנחנו , אנחנו בסך הכל גוף ציבורי –הערה אחת . צריכים לעמוד עליהן

הם צריכים לתת , שולחים אנשים לחוץ לארץ להשתלמויות או להחלפת ידע

 . כי השולחן הזה מאשר את זה, ך לבוא לשולחן הזהדיווח והדיווח צרי

פקודת העיריות מחייבת להוציא , החוק מחייב  :מר מאיר דורון

 . ח על הנסיעה"דו

כל המשלחות שהיו יתנו לנו ש, אז מה שאני מבקש  :שרגא קירשנרמר 

כדי שנראה שהדבר הזה מביא תועלת , והדיווח יצורף לפרוטוקולדיווח 

 . לציבור

אני , תדווח בשונות. החוק מחייב ואתה צודק  :ק רוכברגריצחמר 

 . על הנסיעה אחרי זה, מציע

 . ח"כולם צריכים לתת דו  :שרגא קירשנרמר 

ויכוח, מאה אחוז  :יצחק רוכברגרמר   . אין 

מה הם חושבים , לפני, דרך אגב, ולהגיש גם בקשה  :שרגא קירשנרמר 

אז אני חושב כל הנשמות . יבוריכמו שעושים בכל גוף צ. להפיק מהדבר הזה

יירגעו והדיון יהיה ענייני  . הטובות 

 .תודה. צודק  :יצחק רוכברגרמר 

אמנם , שותפי לסיעה ביקש לדעת –עוד דבר אחד   :שרגא קירשנרמר 

אפילו טלפון לא , גם אליי זה הגיע באימייל, הוא עשה את זה באימייל

לא מה ? חנו כן חייבים בהמה העלות הנוספת שאנ. אבל זה בסדר, קיבלתי

 . העלות שיש לנו פטור ממנה
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- יש רק את הנושא של ה, אין  :יצחק רוכברגרמר 

 . יש כן, לא  :מר מאיר דורון

 . הכל עולה, ל עולה"אש, כרטיסים עולה  :שרגא קירשנרמר 

 . ימים מלון וכרטיסי הטיסה 7  :מר מאיר דורון

 ?כמה זה  :שרגא קירשנרמר 

- ועוד 05כפול  7, אם אני לא טועה  :ןמר מאיר דורו

 ?משהו כזה? דולר 1,533דייגו זה -סאן  :שרגא קירשנרמר 

 . 1,503  :מר מאיר דורון

 ? דולר ללילה 133ומלון עולה   :שרגא קירשנרמר 

 . משהו כזה בערך  :יצחק רוכברגרמר 

דולר  7,333-אז אנחנו ב. דולר 733אז זה עוד   :שרגא קירשנרמר 

 ? לבנאדם

 . לכולם ביחד, לא  :יצחק רוכברגרמר 

כ  :מר מאיר דורון  . דולר לכולם 0,333-בערך 

 . אז זה דבר שצריך גם כן להופיע בפרוטוקול  :שרגא קירשנרמר 

 . נכון  :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור"ד , שבאישורים של המשלחות להבא אני רוצה להציע  :ר 

שזה , ק באישורים של פקידי העירייהאנחנו לא נעסו, כולל גם המשלחת הזאת

 . ל העירייה"מנכ, מנהלי מחלקותהולך לפי 

 ?אז מי יאשר את זה  :יצחק רוכברגרמר 

 . אתה חייב לאשר אותה, זו הוצאה   :טל עזגדמר 
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יונה ברגור"ד אנחנו רק נאשר את חברי המועצה שמצטרפים או   :ר 

אני , אבל היו לנו משלחות, אם זה עולה כסף במיוחד ובנוסף כן. לא מצטרפים

פשוט לא חושב שאני צריך להחליט לקבל החלטה שמנהל אגף שולח מישהו 

 . אני לא רוצה בכלל להתעסק עם זה. וזה נכנס בתקציב

החוק מחייב . אתה חייב לאשר את זה כי זו הוצאה  :יצחק רוכברגרמר 

 . אותנו כל נסיעה

יונה ברגור"ד נחנו לא צריכים אבל א, זה בסדר לאשר את זה  :ר 

אני בכלל לא . מועצהה נושא של חברהמלבד , להיכנס לקרביים של מי נוסע

 . רוצה להיכנס לדיון הזה

'יגידו מה  :אבי גרוברמר  , לא אומרים לכם כמה, אנחנו שולחים? 

- 'לא אומרים לכם מה

יונה ברגור"ד  . יכולים להגיד  :ר 

ה הוא צריך להיכנס למ. צריך לדווח, הוא צודק  :יצחק רוכברגרמר 

 . בסדר גמור. לגבי עובדים אני רק אדווח. הוא צודק? לעובד כזה או עובד אחר

יונה ברגור"ד  . ורק חברי מועצה. בדיוק  :ר 

 . מקבל את זה  :יצחק רוכברגרמר 

שבעקבותיו , הערה אחת לגבי החומר שנשלח אליכם  :ערן זמירמר 

כאילו הספק  שלח עולה תמונהמהחומר שנ. נעשתה איזושהי בדיקה בעירייה

 . זה מצב לא תקין, מארח את העובדים שלנו

 . כתוב, לא  :מר מאיר דורון

דולר והספק סופג את זה או  1,033כתוב שזה עולה   :ערן זמירמר 

זה מצב שהוא לא  –ושלא יהיה לכם ספק , אני עשיתי את הבדיקה. כזה משהו

קה שערכתי הסתבר שמי שיש מהבדי. תקין שאנחנו נתארח על חשבון ספקים
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המערכת של , והמערכת הזו קיימת ומותקנת בעירייה, לו רישיון משתמש

הוא נותן למשתמשים עם , אותו יצרן שהוא עורך את הכנס בארצות הברית

רישיון משתמש תקף לבוא ולהתארח בכנסים שלו כדי לעזור להם להתמקצע 

 . ידהולהכיר את המערכת על היכולות הנוספות שהיא מעמ

אבל , תצאו לכנס, מה שאתה אומר, זאת אומרת  :מר מאיר דורון

 . תשלמו על הכסף

 . הוא לא אמר את זה, לא  :יצחק רוכברגרמר 

מי שאין לו רישיון משתמש משלם כסף כי . הפוך  :ערן זמירמר 

ומי שיש לו רישיון משתמש זכאי לבוא ולהשתתף , החברה לא מכירה אותו

  .בכנס

אתה לא יכול , בשביל למכור לך משהו, כנס שיווקי   :טל עזגדמר 

 . אם לנו יש את הרישיון אז אפשר לנסוע להתמקצע. לנסוע על חשבון הספק

זה מה , הוא לא עושה לך שום טובה לרמת השרון  :אבי גרוברמר 

 . שהוא אומר

אני מבקש לאשר את הנסיעה של שלושת , חברים  :יצחק רוכברגרמר 

 ? מי בעד. יועץ משפטי ושל עינב, זברג–הפונקציונרים 

 ?אני נמנע על ההרכב  :אבי גרוברמר 

 ?מי נמנע  :יצחק רוכברגרמר 

 . נמנע 1, בעד 13  :מר מאיר דורון

 

 (0 – מנענ, 02 –בעד )ולות ברוב קהוחלט לאשר   :080החלטה מספר 

לעינב בן יעקב , ב"ארה, שייערך בסאן דייגו GIS-נסיעה לסמינר בתחום ה
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ד מיכאל בלום יועץ "עווגיל גורדון גזבר העירייה , GIS-נהל תחום המ

 0משפטי לעירייה

 

 .אישור פרוטוקול ועדת הקצאות .0

 

 . אישור פרוטוקול ועדת הקצאות  :יצחק רוכברגרמר 

בישיבה  אנחנו את הוועדה הזו היינו צריכים להציג  :הרצל נחוםמר 

בית ספר רימון ביקשו לדחות . אבל בגלל לחץ של נושאים נדחה לפה, קודמת

, בעיקרון ועדת ההקצאות אישרה את זה. את מועד התחלת עבודות הפיתוח

הוא יעמוד , בלוח זמנים של גמר עבודה הם לא שינו אותו. אז זה נושא טכני

הסכם פיתוח ליהדות . כך שאנחנו לא רואים בזה בעיה, באותו לוח זמנים

בזמנו הוקצאה קרקע , משנה וחצי יש פיגור של למעלה, לקהילה, מתקדמת

. לגבי בעצם שהם לא עושים וזה עלה לוועדת הקצאות לבית הכנסת הזה

המבנה אפשר להגיד , הקהילה ליהדות מתקדמת נמצאים בפיגור של שנה וחצי

הוצאנו להם , אנחנו כבר התחלנו בהליך. הם לא עשו איתו כולם, שעומד

בנושא של תחילת עבודה כי הם הם ביקשו ארכה . המבנה מכתב התראה לגבי

אנחנו כבר את מכתב , לגבי מכתב ההתראה, אז הנושא הזה. מגייסים כספים

 . ההתראה הוצאנו לקהילה ליהדות מתקדמת

כרגע זה לאשר את . בקשה להקצאת מבנה ללא תמורה –מאורות בשרון 

אנחנו בודקים אפשרויות בנושא הזה לראות איפה אנחנו מקצים , הנוסח הזה

 .אנחנו נקבל החלטה בעניין הזה, ם מבנה לפי המלצת הנדסהלה

היתה , אנחנו החלטנו שנעשה דיון בעניין הזה –מועדון פיס בני עקיבא 

אנחנו בימים אלה . יש שתי חלופות לגבי הדרך שבה נקצה את המבנה, ישיבה

 . המבנה קיים. נסכם את הנושא של ההקצאה
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, עומד בשיממונו, מבנה קיים. הערה על בני עקיבא  :יצחק רוכברגרמר 

 .חייבים לפתור את הבעיה הזאת שם. מה שנקרא

, חבר המועצה שמוליק גריידי אני נפגשתי גם עם  :הרצל נחוםמר 

. הסברתי לו ואמרתי לו שהנושא הזה של המבנה שימשיך לעמוד ככה לא יכול

בכפוף לחוות הדעת של , בגדול, אחת: שלוש חלופות, יש שלוש אפשרויות

תהליך שייקח הרבה זמן , יתכן וצריך לעשות ועדת הקצאות, היועץ המשפטי

כי זה אומר שהמבנה הזה יישאר עומד עד שוועדת , וזאת הדרך הכי גרועה

שתי . וזו הדרך הכי גרועה, הקצאות ושר הפנים וכולם יעשו את הדבר הזה

זה להפעיל את , חלופות שהן בעצם אפשר להגיד חלופה עם אלטרנטיבה

בנה באמצעות העירייה ואז אנחנו לא קשורים לבירוקרטיה של משרד המ

וחלופה נוספת זה באמצעות , סים"זה אומר אחד באמצעות המתנ, הפנים

 .מחלקת תרבות

 ?אתה תביא את החלופות לפה  :יצחק רוכברגרמר 

. אני לא חושב שזה צריך לעבור את האישור הזה  :הרצל נחוםמר 

זה כבר לא צריך לעבור נוהל  זה באמצעות העירייהברגע שאנחנו מפעילים את 

היתה לי , כנראה שאחת משתי החלופות האלה שאמרתי תתקבל. הקצאות

 . פגישה עם גריידי

 . אבל תיידע  :יצחק רוכברגרמר 

קריטריונים ותבחינים להקצאת נושא של . בסדר  :הרצל נחוםמר 

ן הגישה טיוטות עורכת הדי, אנחנו נמצאים בעיצומה של העבודה – קרקע

נוציא , בנושא של התבחינים אני מקווה שתוך פרק זמן יחסית קצר אנחנו 

 . תבחינים חדשים

 ?עד סוף השנה יהיה  :אבי גרוברמר 
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 . יהיה? התבחינים  :הרצל נחוםמר 

יונה ברגור"ד מה הם יודעים . תסבירו לי מה זה מאורות השרון  :ר 

 ?לעשות

 . ייכים לרב אדלשטייןמאורות השרון ש  :הרצל נחוםמר 

יונה ברגור"ד   ?למה מקצים להם בניין  :ר 

 . יש שם ציוד שמשאילים אותו לאנשים שנזקקים  :הרצל נחוםמר 

 . כמו יד שרה  :יצחק רוכברגרמר 

 . זה כאילו מקביל ליד שרה, כמו יד שרה  :הרצל נחוםמר 

 . בלי כסף, ח"בגמ  :חיים חשטאמר 

, כל מיני אמצעים לאנשים שצריכים, ייםקב, עגלות  :הרצל נחוםמר 

יש כאלה , לפעמים צריכים את זה לשבוע, לאו דווקא נזקקים דרך אגב

אנחנו חושבים שהנושא הזה צריך להיות  .שלושה-שצריכים את זה לשבועיים

אנחנו , אני לא בטוח שהחלופה הזו יכולה להיות הכי טובה. ברמת השרון

 . יקרון צריך להיות מבנה כזהאבל בע. בודקים את החלופות האלה

 . חייב  :חיים חשטאמר 

יונה ברגור"ד  . אנחנו תומכים בעמותה הזאת  :ר 

 . כן, ח"תומכים בלתת לאנשים בגמ  :חיים חשטאמר 

יונה ברגור"ד  . לתת בניין לפעילות של הרב  :ר 

 . לתת ציוד רפואי  :חיים חשטאמר 

יונה ברגור"ד  . בלפעילות של העמותה של הר  :ר 

 . בלתת ציוד רפואי, לא  :חיים חשטאמר 
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יודע איפה זה נמצא  :יצחק רוכברגרמר   ?אתה 

יונה ברגור"ד  . אני פשוט שואל. אני יודע. בדואר, כן  :ר 

 . זה בחינם, ח"זה גמ, זה מצווה  :חיים חשטאמר 

יונה ברגור"ד  . זה עולה כסף לעירייה  :ר 

 ?מה, איזה  :חיים חשטאמר 

יונה בר"ד  . בניין להקצות  :גורר 

אני . אבל ציבור האזרחים משתמשים בזה יומיום  :חיים חשטאמר 

 . אתה מגזים, אומר לך

כל שנה , התמיכה היא לא אוטומטית, קודם כל  :הרצל נחוםמר 

 . ובעובדה זה עלה לדיון ביוזמתנו וקבענו מה שקבענו, אנחנו דנים בדבר הזה

 ? הכמה שנים המקום הז  :אבי גרוברמר 

 . עוד לפני הקדנציה הזו. הרבה שנים  :יצחק רוכברגרמר 

 ? יש עוד גוף ברמת השרון שנותן שירות דומה  :גיא קלנרמר 

 . לא  :יצחק רוכברגרמר 

 . אני מבקש שדרוג? אז למה לא לשדרג אותו  :חיים חשטאמר 

, אם יהיה גוף שייתן שירות יותר טוב, לכן אמרתי  :הרצל נחוםמר 

אבל כרגע אין מישהו שמרים . נשמח לבחון את זה, היקף יותר גדולב, חליפי

אנחנו כל שנה בוחנים . זה לא אוטומטי, לא רק זה. את הכפפה בצורה הזאת

בוחנים , אנחנו בוחנים את ההתנהלות הכספית שלו, את ההתנהלות של הגוף

זה לא . את היקפי ההשאלות ובהתאם לזה אנחנו בעצם מתייחסים לגוף הזה

יש שם פעילות שעצרנו בגלל . הוא לא מקבל אוטומטית כל פעם, טומטיאו

 . הערות שלנו בהתנהלות
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אני , לאשר את פרוטוקול ועדת ההקצאות, חברים  :יצחק רוכברגרמר 

 . יונה נמנע? אתה נמנע, יונה. מבקש לאשר את הפרוטוקול

 . נמנע 1, בעד 13  :מר מאיר דורון

 

את  (0 – מנענ, 02 –בעד )ולות ברוב ק הוחלט לאשר  :080החלטה מספר 

 0פרוטוקול ועדת הקצאות

 

אני רק מקווה שהתבחינים האלה והקריטריונים   :אבי גרוברמר 

 . אני פה שנה וחצי וכל פרוטוקול זה מופיע שאין תבחינים. כבר יהיו

שקיבלה את זה  דין חיצוני הפעם זה עורכת, אמרתי  :הרצל נחוםמר 

 . כמשימה

 

 :מועצת העיר אישור .4

י נוהל משרד הפנים בהרכב "להקמת ועדה למחיקת חובות ארנונה עפ .א

, מנהל ארנונה, מבקר העירייה, רווחה' מנהלת מח, יועץ משפטי, גזבר

 .גביה' מנהל מח

הארנונה שיובאו לאישור הוועדה ' י מח"אישור נוהלי אכיפה שבוצעו ע .ב

  .ד מיכאל בלום"י עו"יוצג ע –לצורכי מחיקה 

 

 . י נוהל"הקמת ועדת למחיקת חובות ארנונה עפ  :יצחק רוכברגרמר 

נתבקשנו לעשות נוהל בעירייה על מחיקת חובות על   :ד מיכה בלום"עו

, לפקודה 000-ו 000במסגרת החוק סעיפים . מנת שיהיה קל יותר לפעול

, ל השונים שפורסמו בעניין הזה מטעם משרד הפנים"בהתאם לחוזרי המנכ
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לצורך אותן מחיקות חובות . נוהל שלם עם ועדה יותר מורחבת וכלליםערכנו 

אנחנו קבענו כללים מסוימים ואותם כללים אנחנו במסגרת אותו נוהל 

 . אני מבקש לאשר את זה. צריכים לאשר במועצת העיר

ע  :אורן ברעוזמר  י "הנוהל הראשון זה משהו שהתבקשנו לעשות 

 ?מאיפה זה בא? משרד הפנים

רצינו לעשות את זה בצורה יותר . נתבקשנו פה, לא  :יכה בלוםד מ"עו

יש , קבענו. ל בעניין הזה"חוזר מנכ, יש נהלים של משרד הפנים, מסודרת

 . צורך באישור הכללים לצורך הטיפול השלם בעניין

 ?מאיפה בא האינטרס  :אורן ברעוזמר 

 . אולי אני אסביר בכמה מילים  :גיל גורדוןמר 

אבל למה אנחנו בכלל רוצים למחוק חובות   :וזאורן ברעמר 

 ?לחייבים

אם קראת את , אבל יש לנו מצבים, אנחנו לא רוצים  :גיל גורדוןמר 

כאלה  מחיקה אלא גם להסכמי פשרה 133%-הוא לא מתייחס רק ל, הנוהל

 . ואחרים

הוא כעת , י דרור חייקין"מאחר והנוהל נכתב ע  :מר מאיר דורון

בנוהל עצמו לא צריך את כל התקדימים ואת כל . המסביר למה וכמה ז

 . הדברים

זה , ברגע שיש חובות שלא גובים אותם, מה שקורה  :גיל גורדוןמר 

- משפיע על כל מיני

רק את , מתומצת, הנוהל צריך להיות על נייר עירוני  :מר מאיר דורון

 . הכללים ללא הדוגמאות וללא הדברים הנוספים
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אנחנו אחר כך , הכל אנחנו רוצים לאשר את זה בסך  :ד מיכה בלום"עו

 . נערוך את הנוהל

ו  :יצחק רוכברגרמר  - מי בעד הקמת הוועדה לבדיקת חובות 

איזה חייבים יהיה אפשר לבטל את החוב שלהם   :אבי גרוברמר 

 ? ואיזה לא

 . תקרא אותו, זה כתוב בנוהל  :ד מיכה בלום"עו

שאין , יך לאכוף את הגבייההנוהל אומר שאתה צר  :גיל גורדוןמר 

 . למכור, לו נכסים שאפשר לעקל אותם

, 0תקרא את סעיף . אתה לא קראת, אני מציע לך  :מר מאיר דורון

 . אנחנו מדברים רק במקום שהחוק מאפשר. כתוב הזכות לפטור ממסים

 .כולם ואחד נמנע. תודה? מי נמנע? מי נגד? מי בעד  :יצחק רוכברגרמר 

 . נמנע 1 ,בעד 0    :???

 

 (0 – מנענ, 3 –בעד )ולות ברוב קהוחלט לאשר   :088החלטה מספר 

 :כלהלן

י נוהל משרד הפנים בהרכב "הקמת ועדה למחיקת חובות ארנונה עפ 0א

, מנהל ארנונה, מבקר העירייה, רווחה' מנהלת מח, יועץ משפטי, גזבר

 0גביה' מנהל מח

שיובאו לאישור הוועדה  הארנונה' י מח"נוהלי אכיפה שבוצעו עלאשר  0ב

 0לצורכי מחיקה

 

 .17.5.13אישור מתן אורכה להגשת בקשות לוועדת תמיכות עד לתאריך  .7
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. אישור מתן ארכה להגשת בקשות לוועדת תמיכות  :יצחק רוכברגרמר 

 . 1765-אנחנו בזמנו דיברנו על זה ואני מבקש להאריך את זה עד ל

 ?אותם שני גופים  :אבי גרוברמר 

 . לכולם פתחנו את זה  :יצחק רוכברגרמר 

 73מתוך החודש עברו כבר . אמרנו חודש, אז פתחנו  :מר מאיר דורון

 . יום 17-11נשארו עוד איזה , יום

 . 1765-אנחנו מבקשים להאריך את זה עד ה  :יצחק רוכברגרמר 

 ?הם נמצאים באיזשהו הליך? איפה זה עומד  :אבי גרוברמר 

  .הרוב הגישו, בתהליךהם   :מר מאיר דורון

 ?מי בעד. נתבקשנו לבקש ארכה נוספת  :יצחק רוכברגרמר 

 . פה אחד  :מר מאיר דורון

 

פה אחד מתן אורכה להגשת בקשות שר הוחלט לא  :084החלטה מספר 

 01070020לוועדת תמיכות עד לתאריך 

 

 .שונות . 2

 

. אחד רק משפט, אנחנו למעשה סיימנו את הישיבה  :יצחק רוכברגרמר 

, לא יודע מי בדיוק, אלמונים, הנביאים' גינה ברח, אור ליום שבת חמש בבוקר

הרבה כסף . שרפו את מתקן המשחקים, שרפו את הגומי, שרפו את הגינה

 . הנביאים פינת שבטי ישראל' ברח. נזק גדול יש שם, הסיפור הזה

 ?למה לא שמים מצלמות    :???
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ל  :יצחק רוכברגרמר  היה זוכה , אנחנו יצאנו למכרז. מהאני אסביר לך 

בית המשפט לאחר הרבה זמן קבע . קבוצה אחרת ערערה, מישהו ערער, במכרז

 .החברה השנייה ערערה לבית המשפט העליון על ההחלטה. שהמכרז היה תקין

 . הפסידה  :מר מאיר דורון

זה עבר . במחוזי. עוד אין החלטה, עוד לא הפסידה  :יצחק רוכברגרמר 

  .לכן אני תקוע עם הנושא של מצלמות, וזה תקוע בעליון לעליון

 ?העליון הוציא צו מניעה  :אבי גרוברמר 

העליון הקפיא את , העליון לא הוציא צו מניעה  :יצחק רוכברגרמר 

 . התהליך עד להחלטה בדיון

 . צו מניעה  :אבי גרוברמר 

 . זה לא צו מניעה  :יצחק רוכברגרמר 

ל  :אבי גרוברמר   . א יכול לשים מצלמותאתה 

. החל מהיום אנחנו מתחילים שמירה בגנים. נכון  :יצחק רוכברגרמר 

 .קיץ נעים

 

 __________________ 
 מאיר דורון

 ראש העירייה0 מ0סגן ומ
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 קובץ החלטות

י גיל גורדון "יוצג ע – 70.2.7313אישור פרוטוקול ועדת כספים מיום  .1

 .גזבר העירייה

 

אבי גרובר נמנע לעניין ) פה אחדהוחלט לאשר   :009החלטה מספר 

את הגדלת תקציב הפיתוח בסך  (הקמת גן ילדים דתי – 863ר "תב

08,447,222 ₪0 

 

את  (0 –נגד , 02 –בעד )ולות ברוב קהוחלט לאשר   :082החלטה מספר 

לאחר העדכון יסתכם 0 ₪ 0,907,222בסך  0202הגדלת התקציב הרגיל לשנת 

 0 ₪ 826,627,422בסך  0202ת התקציב הרגיל לשנ

 

, ב"ארה, שייערך בסאן דייגו GIS-אישור נסיעה לסמינר בתחום ה .7

ד "עו, גיל גורדון גזבר העירייה, GIS-לעינב בן יעקב מנהל תחום ה

 . מיכאל בלום יועץ משפטי לעירייה

 

 (0 – מנענ, 02 –בעד )ולות ברוב קהוחלט לאשר   :080החלטה מספר 

לעינב בן יעקב , ב"ארה, שייערך בסאן דייגו GIS-תחום הנסיעה לסמינר ב

ד מיכאל בלום יועץ "עווגיל גורדון גזבר העירייה , GIS-מנהל תחום ה

 0משפטי לעירייה

 

 .אישור פרוטוקול ועדת הקצאות .0
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את  (0 – מנענ, 02 –בעד )ולות ברוב קהוחלט לאשר   :080החלטה מספר 

 0פרוטוקול ועדת הקצאות

 

 :מועצת העיר אישור .4

י נוהל משרד הפנים בהרכב "להקמת ועדה למחיקת חובות ארנונה עפ .א

, מנהל ארנונה, מבקר העירייה, רווחה' מנהלת מח, יועץ משפטי, גזבר

 .גביה' מנהל מח

הארנונה שיובאו לאישור הוועדה ' י מח"אישור נוהלי אכיפה שבוצעו ע .ב

  .ד מיכאל בלום"י עו"יוצג ע –לצורכי מחיקה 

 

 (0 – מנענ, 3 –בעד )ולות ברוב קהוחלט לאשר   :088החלטה מספר 

 :כלהלן

י נוהל משרד הפנים בהרכב "הקמת ועדה למחיקת חובות ארנונה עפ 0א

, מנהל ארנונה, מבקר העירייה, רווחה' מנהלת מח, יועץ משפטי, גזבר

 0גביה' מנהל מח

לאישור הוועדה הארנונה שיובאו ' י מח"נוהלי אכיפה שבוצעו עלאשר  0ב

 0לצורכי מחיקה

 

 .17.5.13אישור מתן אורכה להגשת בקשות לוועדת תמיכות עד לתאריך  .7

 

פה אחד מתן אורכה להגשת בקשות שר הוחלט לא  :084החלטה מספר 

 01070020לוועדת תמיכות עד לתאריך 
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