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 :על סדר היום

ס "נורית אבנר בנושא השיפוצים בביה' שאילתה של חברת המועצה גב *

 .אורנים

נורית אבנר בנושא ליקויי בנייה בנווה ' שאילתה של חברת המועצה גב *

 .גן

ר איריס קלקא בנושא איכות "הצעה לסדר יום של חברת המועצה ד .1

 .הסביבה

 :נושאים לסדר היום

 .אישור פרוטוקולים של ועדת הקצאות .1

 .71.5.7310מיום  77ועדת הקצאות מספר  

 . 71.11.7310מיום  72ועדת הקצאות מספר  

ל "תשלום לחברי ועדת ערר בגין ישיבות הוועדה כמפורט בחוזר מנכ .7

727317. 

אישור סיווג מיוחד בארנונה למקלט שאינו משמש לפעילות מסחרית או  .0

 .למגורים

 .אישור בחירתה של גילי מליק כמנהלת אגף החינוך .1

 . יוצג על ידי מיכה בלום –פקחים אישור הסמכת  .7

 37171720. ז.דלויה טל ת. 1 

 033021103. ז.מלמד שלומי ת. 7 

 .רשות2 עדכון ועדות חובה  .2

שאושר במליאת המועצה מיום  במקום הרכב הנהלת העיר  .א

שירה , איציק רוכברגר: יש לאשר ועדת הנהלה בהרכב 77.11.10

 .דברת וייזר, ק גריידישמולי, טל עזגד, יעקב קורצקי, אבין

דברת וייזר , האצלת סמכויות ראש העירייה לחברת המועצה .ב

 .לענייני חינוך
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וייזר נכנס כחבר גיא קלנר –עדכון ועדת ביקורת  .ג  .יוצאת דברת 

 . עדכון ועדת חינוך .ד

 .עדכון ועדה להנצחת זכרם של נפגעי פעולות איבה .ה

 .עדכון ועדת איכות הסביבה .ו

 .ן הוועדה לקידום מעמד הילדעדכו .ז

 .עדכון הוועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים .ח

וייזר תשמש כמ: עדכון ועדת כספים .ט  מ לשמוליק גריידי"דברת 

 מ לשירה אבין"איציק רוכברגר ישמש כמ     

 מ לרפי בראל"טל עזגד ישמש כמ     

 מ לעידו כחלון"גיא קלנר ישמש כמ     

נורית אבנר  .י מ לאהרון אלמוג אסולין בוועדות שבהן "כמאישור 

 .ל משמש כחבר"הנ

מ לנורית אבנר בוועדות שבהן "אלמוג אסולין כמ אישור לאהרון .יא

 .ל משמשת כחברה"הנ

 .חדש –אישור הרכב ועדת בטיחות בדרכים  .יב

 :ועדות רשות

 .מ לשירה אבין"רפי בראל ישמש כמ –א "עדכון ועדת מכרזים לכ .א

 .הוספת נציגי ציבור אופוזיציה –ת בריאות עדכון ועד .ב

 .חדש –אישור הרכב ועדת תחבורה ותנועה  .ג

 .חדש –אישור הרכב ועדת שימור אתרים  .ד

י "חות הכספיים של שלוש חברות עירוניות כנדרש ע"הצגה ודיון הדו .5

 .ח דודי ספיר"הממונה על התאגידים העירוניים במשרד הפנים רו

 .ש"לפיתוח רמהרימונים החברה  .א 

 .שרונים תאגיד המים והביוב של רמת השרון .ב 

 .אגודת הספורט העירונית .ג 
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 . קביעת יום ושעה לקיום ישיבות מועצת העיר –שונות  .8

 :לסדר היום 1' מסתוספת 

 17-אישור המליאה להגדלת חברי דירקטוריון החברה הכלכלית ל .1

 . חברים

יו. שילוט תיקון בהרכב ועדת: הרכב ועדות .7 ר הוועדה במקום "טל עזגד 

 .ויעקב קורצקי ישמש כממלא מקום בהעדרו של טל עזגד, שירה אבין

 :לסדר היום 7' מסתוספת 

מינוי רותי גרונסקי כממלאת מקום קבועה של אבי גרובר בוועדות בהן  .1

ומינוי אבי גרובר כממלא מקום קבוע של רותי גרונסקי , הוא חבר

 .ברהבוועדות בהן היא ח

 :שינוי נוסף לוועדת שילוט .7

וייזר –ממלא מקום של טל עזגד בוועדת שילוט    דברת 

 .מ עידו כחלון"יעקב קורצקי ומ –במקום שירה אבין  
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אנחנו מתחילים בסדר היום של ישיבת מועצת העיר   :שירה אבין' גב

 . 7' מן המניין מס

 

בנושא איכות  ר איריס קלקא"הצעה לסדר יום של חברת המועצה ד .1

 .הסביבה

 

הנושא הראשון זה הצעה לסדר של , על סדר היום  :שירה אבין' גב

 . ר איריס קלקא בנושא איכות הסביבה"חברת המועצה ד

 . את צריכה שאילתות, לא  :יצחק רוכברגרמר 

 . לא משנה, אחר כך שאילתות  :שירה אבין' גב

נעשים דברים אני נוכחת לראות שברמת השרון   :איריס קלקא' גב

, גם בהתאם למה שרשום באתר, סביב הנושא של איכות הסביבה מאוד יפים

המקום שאני מתחברת , ואני אציין שתיים, כאשר באמת המטרות בנושא הזה

זה אותם דברים שקשורים מצד , אליו גם כחברה בוועדה לאיכות הסביבה

טילת באשר לאיכות הסביבה יש מימד גם מאוד חזק של נ. אחד לחינוך

. אחריות של הפרט והבנת המקום שלו והחיבור שלו ליישוב וגם לעולם הגדול

הוא אותו , לא במישרין בכל אופן ,שהוא לא קשור לחינוך, והמימד השני

שאני  אלה הם שני מימדים. מימד של מעורבות תושבים ושל שיתוף תושבים

אולי  הם יותר, באשר למימדים האחרים. במרכז של איכות הסביבה רואה

זאת . למחזור, לחסכון, לאיפה צריך לקחת את זה, קשורים לחילוקי דעות

אני נוכחת גם . סוגיה גדולה שאני לא מוצאת לנכון להעלות אותה בפורום הזה

דרך מה שמסתכלים על , שכשמסתכלים על מה שלפחות משתקף דרך האתר

הוועדה  ,רשויות פחות או יותר בסדרי גודל של רמת השרון, רשויות אחרות
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, יש מקומות, פעמים בשנה 0יש מקומות , פעמים 0לאיכות הסביבה מתכנסת 

 . פעמים 1, כפר סבא

ועדת חובה אמורה . פעמים בשנה צריך להיות 1  :פרח מלך' גב

 . להתכנס כל רבעון

אם באמת זאת התדירות שבה נפגשת הוועדה   :איריס קלקא' גב

לאור , אבל נראה לי. וח על כךאין לי אלא באמת לשמאז , לאיכות הסביבה

על , על מנת גם לחבר בצורה מיטבית לתחום החינוך, המלאכה שצריך לעשות

אבל עדיין , יוזמות קטנות חלקן, מנת שכל מיני תכניות ויוזמות שהתחילו

אם זה תכניות לצמצום שימוש , ככה באופי של גראס רוטס מהקהילה

יש הרבה מאוד . ל מיחזוראם זה לתת סיוע לנושא של הסברה ש, בשקיות

אני לא אפרט לגבי דברים שקשורים לחובות של . פעילויות שצריך לקדם אותן

דברים שאנחנו , אלה גם כן דברים שאפשר באמת יהיה בהמשך, דיווח

שולחת את הנתונים האלה ללשכה , אני מניחה, וגם רמת השרון, מחויבים

ויש סדרה , זיהום מיםל, אם זה קשור לצריכת מים, המרכזית לסטטיסטיקה

לפי הבנתי לא מדובר כאן . ברורה של נושאים שצריך ליידע את הציבור

ברמת הדיווח , אני מתכוונת, באיזשהם נושאים שעשויים לעורר מחלוקת

שהם צריכים ליידע את התושבים כפי שנעשה פחות , כלומר. וברמת השקיפות

שבאמת באתר של אני מאוד מקווה . כל רשות עם הסגנון שלה, או יותר

וככה כמו איזושהי פינה , עיריית רמת השרון יהיה עדכון בנושאים שונים

לכן מצאתי לנכון להעלות . זה דורש איזשהו טיפול ועדכון, כשניגשים לשם

כשבנוסף לכל זה ברקע קיבלתי פנייה , את הדברים האלה לסדר היום

, ל כפר סבאבעקבות פרסום שהיה ע, די באקראי זה הגיע אליי, מתושבים

שמאות אזרחים ואפילו מעל לאלף טענו בפייסבוק שטעם המים השתנה והם 

אז ככה אנשים ברמת השרון התעוררו , רצו לדעת מאין מגיעים המים לברז
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 . זה ככה הוספתי כרקע למה שהניע אותי לפנייה הזאת. לעניין הזה

, יאג, אני אתן לך. אני רוצה להתייחס לשני דברים  :שירה אבין' גב

הנושאים שקשורים לאיכות , קודם כל. ראיתי שביקשת, עוד מעט לדבר

ונכון יהיה שיהיו בתוך הוועדה, הסביבה ר "בקדנציה קודמת יו. מן הראוי 

אני , הוא גיא קלנר ר הוועדה"כרגע יו. הוועדה שהיה לא כינס את הוועדה

שבת ואני רק רוצה לומר שאני בהחלט חו, משוכנעת שהוא יכנס את הוועדה

שאם נדע לנהל את הישיבות באמת מתוך הנושאים החשובים ולא מתוך 

נוכל להפיק כולנו  מקומות אחרים אז אני מניחה שהוועדות תתכנסנה וגם 

 . ביחד את המיטב למען התושבים

קיבלתי בזכות גדולה את התפקיד לקדנציה   :גיא קלנרמר 

שמתכנסת , רוןיצא לי כבר להיפגש עם קבוצת אזרחים ברמת הש. הקרובה

פעילים מאוד בתחום , עושים עבודה גם עם מגוונים. 'תות ירוק' תחת השם

אני חושב שבאמת . יש המון יוזמות על הפרק. איכות הסביבה ברמת השרון

אני שמח שאת חלק . הפורום שבו נוכל לקדם את הדברים תהיה הוועדה עצמה

עם יוזמות שאת ואני בטוח שבמסגרת העבודה גם עם התושבים וגם , ממנה

ביישוב  יש עירנות מאוד גדולה. תעלי אנחנו נצליח לקחת את הדברים קדימה

לדעתי אנחנו נמצאים במקום . וגם בעירייה, י אזרחים ותושבים לנושאים"ע

 . שיש בו קונצנזוס מלא

, הוועדה בסדר. יש פה עניין שלא קשור לוועדה  :עידן למדןמר 

 . ברכות על הימנותך

אני חושבת שברגע שיש ועדה . זה לא נכון, עידן  :יןשירה אב' גב

ואחר כך יגיעו אלנו מקסימום  ראוי שקודם כל דברים יידונו בתוך הוועדה

 . בסדר היום של הישיבה
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אבל כשיש דברים שעל פי חוק אנחנו , הכל טוב  :עידן למדןמר 

- חות המים"או דו, חות איכות האוויר פעם בחצי שנה"אמורים לפרסם את דו

 . עידן, אבל זה לא סותר  :שירה אבין' גב

אז מן הראוי שזה כבר יעלה ללא קשר אם ועדת   :עידן למדןמר 

 . איכות הסביבה מתכנסת או לא

. הוועדה תתכנס והוועדה תוביל את הדברים האלה  :שירה אבין' גב

. אני חושבת שיש מנדט בנושא של איכות הסביבה לוועדה להעביר את הדברים

נראה לי . שאנחנו נעשה את זה בדרך כזאת או אחרת רואה שום סיבה אני לא

- תתכנס, יש ועדה. לא נכון

אם החוק אומר זה צריך להיות באתר ללא קשר   :עידן למדןמר 

 . לוועדה

תתחיל להתכנס , אנחנו נמצאים בתחילת קדנציה  :שירה אבין' גב

ים שרוצים או דברים יביאו אלינו לסדר היום דבר, יחליטו, ישבו ביחד, ועדה

לכן אני . אין בעיה, נעשה אותם –שצריכים מעבר לזה כי הם חלק מהחובה 

כי , חושבת שפשוט אנחנו נעלה את זה להצבעה כדי להוריד את זה מסדר היום

אני חושבת . אני מאוד מציעה שהנושא הזה יידון ותטפלו בו בתוך הוועדה

 . שזה הרבה יותר ראוי והרבה יותר נכון

יודעים למה נתנו את זה לגיא  :יעקב קורצקימר  זה יחסוך את כל , הם 

 .אל תדאגו, הוא ינהל את הכל מהמשרד שלו, ההוצאות

יכולות , פעמים בשנה 1ישיבות צריכות להיות   :שירה אבין' גב

אני חושבת שדרך זה אפשר להוביל את . לא צריכות להיות פחות, להיות יותר

 . יבהאני לא רואה שום ס. הדברים
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 . בשמחה רבה  :גיא קלנרמר 

פשוט בגלל שזו הצעה לסדר אנחנו מחויבים   :שירה אבין' גב

 . להעלות את זה להצבעה

הוועדה תתכנס , חודשים 0-הוועדה תתכנס אחת לש  :אבי גרוברמר 

 . פעמים 1והכוונה היתה לפחות , פעמים בשנה 0לפחות 

 1, י חוק את הוועדות"אנחנו בכל מקרה מכנסים עפ  :שירה אבין' גב

אני רק רוצה להעלות את זה להצבעה כדי שנוריד את זה מסדר . פעמים בשנה

 ? מי בעד. היום שלנו ושהדברים יעברו לתוך ועדת איכות הסביבה

 ? להעביר לוועדה  :אבי גרוברמר 

 . כן  :פרח מלך' גב

 . אז לא להוריד  :אבי גרוברמר 

 . העביר לוועדהלהוריד מפה כדי ל  :שירה אבין' גב

 

פה אחד להסיר מסדר היום את הצעתה הוחלט לאשר   :13החלטה מספר 

, ר איריס קלקא בנושא איכות הסביבה"חברת המועצה דלסדר היום של 

 0ולהעביר את הנושא לדיון בוועדת איכות הסביבה

 

ס "נורית אבנר בנושא השיפוצים בביה' שאילתה של חברת המועצה גב *

 .אורנים
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. הגשת, שנורית הסעיף השני זה שתי שאילתות  :רה אביןשי' גב

 ?רוצה לומר משהו, נורית. השאילתות נמצאות לפנינו

מה . ס אורנים"אני אתחיל בשאילתה שלי לגבי בי  :נורית אבנר' גב

ומה הפתרונות  שרציתי לברר זה מתי אמורים להתחיל בשיפוצים בבית הספר

 . יפוצים עצמםשהוחלט עליהם לגבי התלמידים בזמן הש

 ?משהו שאתה רוצה להתייחס  :שירה אבין' גב

כמי שטיפל גם בסיפור הזה , להתייחסאני רוצה , כן  :יצחק רוכברגרמר 

יחד  אני טיפלתי. זה הסיפור הזה של שיפוץ ובינוי בבית ספר אורנים. ארוכות

, עם שירה וטיפלתי עם אגף החינוך ועם הצוותים של הרשות המקומית

אני רוצה לומר דבר . גם נכנסה לעניין דברת לתוך הסיפור הזה ולאחרונה

לשאילתה הצינית  אבל אני אענה בצורה מאוד ברורה, אני עונה בזהירות. אחד

, מאחר שאנחנו באנו בדברים עם בית הספר. אבנר' גב, הזאת והמתחסדת שלך

את האם ניתן לבנות , נוצרו אלף ואחת בעיות, עם נציגות ההורים בבית הספר

. או לאחר מכן בזמן החופש הגדול, בזמן חופשים בית הספר תוך כדי תנועה

ובעצה , עשינו הכל. והתדיינויות אין סוף לאחר ויכוחים, בסופו של תהליך

תוך כדי  אחת יחד עם נציגות ההורים החלטנו שאנחנו מתחילים את הבינוי

נוי בבית הסדרי בטיחות ומענה בטיחות לתלמידים על מנת שנתחיל את הבי

ייבנו כדי שבתחילת השנה יהיו , עד כמה שרק אפשר, הספר ושש הכיתות 

ובית ספר אורנים במתכונת שלו גם ישופץ וגם יקבל , הכיתות האלה מוכנות

נוכל להכין את הילדים כפי שאנחנו   . רצינואת השדרוג המתאים לו וגם 

מים לפני כי מספר י, ציניות שלך? למה אני אמרתי ציניות שלך, אלא מה

הבחירות את כינסת נציגות של מספר הורים במין חוג בית מיוחד לצורך הדבר 

ואם טעיתי בשם המשפחה של בן ציון אז זה , הזה אצל משפחת בן ציון משהו
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 . את יודעת בדיוק על מה אני מדבר, משפחה אחרת

 . אני ממש לא יודעת  :נורית אבנר' גב

 .זכיר לךאני א, את יודעת  :יצחק רוכברגרמר 

 . תדייק, אם אתה אומר משהו  :נורית אבנר' גב

הם בונים עכשיו בזמן בית , 'שומו שמים, ואת  :יצחק רוכברגרמר 

  .ואז מספר הורים קמו והלכו לבית המשפט. 'הספר

מתי . שלא היו אתה מייחס לי דברים. ממש לא נכון  :נורית אבנר' גב

 ?זה היה

ייסבוק את הפנייה שלך לאנשים ואת אני ראיתי בפ  :יצחק רוכברגרמר 

 . הקריאות שלך גם כן

 . ממש לא נכון  :נורית אבנר' גב

 . הכל רשום  :יצחק רוכברגרמר 

 . זו המצאה  :נורית אבנר' גב

אנשים שהיו שם ושמעו את הדיון בחוג ? המצאה  :דברת וייזר' גב

- בית

אל . היה תגידי לי איפה זה היה ובאיזה תאריך זה  :נורית אבנר' גב

 . תזרקי לי סתם דברים

 . אני אגיד לך בדיוק מתי  :יצחק רוכברגרמר 

לא עם אף , הבעיה שלכם היתה עם בית המשפט  :אבי גרוברמר 
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 . הורה

 . תן לי לענות, גרובר. בדיוק  :יצחק רוכברגרמר 

נורית . מי שהפסיק את העבודות זה בית המשפט  :אבי גרוברמר  לא 

 .אבנר ולא הורים

 . מילה לא דיברתי? אני הפרעתי לך כשדיברת  :יצחק רוכברגר מר

 . תוקפים פה מישהו  :אבי גרוברמר 

 . זה לא נכון? מתי זה היה  :נורית אבנר' גב

 . נחלצתי לעזרתה  :אבי גרוברמר 

 . כל אחד מאתנו ילד גדול וכל אחד ידבר בזמנו  :שירה אבין' גב

ואין פה בכלל , שהוא לא נכוןאתה מייחס לי משהו   :נורית אבנר' גב

 .ציניות

 . לא משנה. יש תום לב, בסדר  :יצחק רוכברגרמר 

 ?מה זה קשור לתום לב  :אבי גרוברמר 

דיברת דברים שחלקם היו  ?למה אתה מפריע לי  :יצחק רוכברגרמר 

ואני ישבתי ? מפריע לי אז למה אתה. כיבדתי אותך. שטויות ולא אמרתי מילה

אם הייתי במקומה אני כבר הייתי מוציא , תאמין לי. תי לךלא הפרע, ושתקתי

 .אותך

 . אין לי בעיה להפוך את זה לריטואל קבוע  :אבי גרוברמר 

, לכן מה שקרה. תנו לי לענות. ר"אבל אני לא היו  :יצחק רוכברגרמר 
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ובית המשפט קבע שאל לרשות , קבוצת הורים מסוימת פנתה לבית המשפט

ל "בודות הבינוי כתוצאה מכך שיש איזה חוזר מנכהמקומית להתחיל את ע

. ותקע את העבודות כרגע, שאומר שאי אפשר לעבוד תוך כדי שנת הלימודים

מערערת על ההחלטה של בית המשפט מתוך , למיטב ידיעתי, כמובן שהרשות

כיוון שאנחנו בדקנו בזמנו ואכן לפי כל הסידורים , מטרה שכן נוכל

כדי להתחיל את , ר ועד ההורים"ויושב פה יו, יםוההתאמות עם נציגות ההור

הבעיה האחרת , אלא מה. העבודות ולהתחיל לקדם את העבודות ולסיים אותן

, ישנה הצעת חוק או רעיון של שר החינוך שמדבר על כך שגם בקיץ, שקרתה

גם , ואם יהיה המצב הזה. לצמצם את החופשה ולצאת לקייטנות הרי רוצים

ניתן יהיה  ואנחנו ידינו כבולות כרגע בעניין , לבנות את בית הספרבקיץ לא 

 . הזה

, בכל מקרה לא היית גומר בקיץ את בית הספר  :רותי גרונסקי' גב

 . אני בעדך, ואתה צודק

אני . לכן אנחנו כאן נקלענו לסאגה מאוד הזויה  :יצחק רוכברגרמר 

ן יכול וכל אחד כא, זה רמת השרון, שמה לעשות. מאוד הזויה, אומר לכם

ומספיק שנפלת אצל שופט , המשפט ולהגיש עתירה כזאת או אחרת ללכת לבית

אז עכשיו אנחנו נמצאים בשלב של , כזה שהחליט את מה שהוא החליט

ערכאות ערעור על מנת לעשות הכל כדי להתחיל את העבודות ושהכיתות 

וכרגע זה . זאת הנקודה. האלה אכן יעמדו על תילם ככל שרק אפשר מהר

ואני מאוד מקווה שבית , וע עד להחלטה שאנחנו נראה לגבי הערעורתק

ייענה לבקשה שלנו . כי אחרת אין סיכוי שנוכל לבנות את בית הספר, המשפט 

 .אין סיכוי בכלל

הוא , החוזר הזה מדבר על איך בונים בזמן לימודים  :אבי גרוברמר 

 . לא אומר איך לא בונים
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 . שופטאבל לא אני ה  :יצחק רוכברגרמר 

 . אנחנו לא נכנסים, אבי  :שירה אבין' גב

- המטרה היא שהתלמידים  :נורית אבנר' גב

 . בינתיים שיהיה לך ייסורי מצפון  :דברת וייזר' גב

 . המטרה היא שהתלמידים ילמדו  :שירה אבין' גב

. הייתם פונים ל? מה קשור ייסורי מצפון שלה  :אבי גרוברמר  .. 

 (מדברים ביחד)

 . אני ישבתי בשקט עד עכשיו  :רת וייזרדב' גב

 . תמשיכי לשבת בשקט  :נורית אבנר' גב

אותם הורים שהגישו את העתירה ישבו שם   :דברת וייזר' גב

אנשים פנו אליי ודיברו . אתה לא דיברת. ישבו ואתה לא דיברת נגד ...ושמעו

דיברת ו, המלכים' זה היה ברח? את רוצה שאני אגיד לך איפה זה היה. איתי

אז עכשיו שיהיה . על זה שזה פוגע בביטחון הילדים, על הביטחון של הילדים

אז תקחו את , הורים עשו נזק לאוכלוסייה שלמה 0אותם . לך ייסורי מצפון

 . זה על המצפון שלכם

 ( מדברים ביחד)

 . זה לא נכון ואל תאשימי  :אבי גרוברמר 

וכלוסייה שלמה הורים שמו טריז עכשיו וא 0  :דברת וייזר' גב

 ? משלמת את המחיר
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- אתם הרשיתם  :אבי גרוברמר 

 '? אתם'מה זה   :דברת וייזר' גב

 ( מדברים ביחד)

.  :שירה אבין' גב .  ... זה לא מקובל ואף אחד לא שומע.

עד כמה שאני , שאילתה. להעיר לך הערה מבקשאני    :טל עזגדמר 

אל שאלה ומישהו צריך וזה שחבר מועצה ש, שנים האחרונות 13-11-יודע ב

אנחנו לא מנהלים פה ויכוח , הויכוח פה כרגע הוא לא רלוונטי. לענות לו

 . בשביל להצביע

 ?אתה מספר לי בתור מה עכשיו  :שירה אבין' גב

 . אבל אני רוצה לדבר לאנשים פה, אני מדבר אליך   :טל עזגדמר 

? לך כאןלא ראית מה ה, כל אחד צעק על השני כאן  :שירה אבין' גב

 . לא אני ארגנתי אותו, הקרקס היה פה

. תענו לה והלאה, זה לגיטימי, נורית שאלה שאלה   :טל עזגדמר 

 . יש איזשהם כללים. אני לא מבין מה הבעיה

 . תן לה לסיים וזה הכל  :שירה אבין' גב

המלכים זה היה חוג הבית ' חוג הבית שהיה ברח  :נורית אבנר' גב

לא  ,היו שם אנשים מבוגרים, פני בחירות בנושא נגישותהיחיד שאני יודעת ל

 . ס אורנים"היה שם נציג אחד של בי

אני אשלח , יש לי שתי חברות שישבו בחוג בית שם  :דברת וייזר' גב

 . לך את הפרטים
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 . זה לא קשור לזה. אז זה חוג בית אחר  :נורית אבנר' גב

 ? ביתמתי היה החוג ? זה מה שמשנה פה  :אבי גרוברמר 

 . לא היתה פה שום שאלה צינית  :נורית אבנר' גב

וזו זכותה  :עידן למדןמר   . היא אמרה את דעתה 

 . אז תחליטו. עכשיו אי אפשר לבוא ולטעון כנגד  :דברת וייזר' גב

.. בכלל היה, למיטב ידיעתי, עתרמי ש  :עידן למדןמר  של ראש .

 . העירייה

, הילדים שלי בהדר. טוחאנחנו בעד שישפצו ב  :אבי גרוברמר 

זה התבצע בשעות מסוימות עם , שיפצו את בית ספר הדר בזמן שנת הלימודים

- אבל שם עשו את זה. והכל היה בסדר הסדרים מסוימים

 ?מה זה קשור לנורית אבנר  :עידן למדןמר 

 . תחליטו אם אתם בעד או נגד  :דברת וייזר' גב

 . תלמדי להתנהג קודם  :נורית אבנר' גב

את ההערות האלה תשמרי . תעשי לי טובה, נורית  :דברת וייזר' גב

 . לעצמך

 . ר ועדת החינוך"את מתהדרת כאילו שאת היית יו  :יצחק רוכברגרמר 

 ?איזה מחזיקת תיק חינוך  :נורית אבנר' גב

את , את היית מחזיקת תיק החינוך. את אמרת  :יצחק רוכברגרמר 

 .זה כן. א הזהסגנית שלי בנוש, היית עוזרת שלי
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אתה נתת לי סמוך , ת תיק חינוךהייתי מחזיק  :נורית אבנר' גב

 . להחזיק תיק חינוך

 .ארור היום שזה קרה  :יצחק רוכברגרמר 

 . תודה רבה לך  :נורית אבנר' גב

 . אני מבקשת. די, טוב  :שירה אבין' גב

  -אני הייתי בכלל מבקשת  :נורית אבנר' גב

, נראה בחינוך איך זה, כי את הילדים שלךתחנ  :יצחק רוכברגרמר 

 . המקללים הסדרתיים

.  :נורית אבנר' גב .  .כשאנחנו חברי המועצה נכבד אחד את השני.

 . כן, כן  :יצחק רוכברגרמר 

- בשקט כזה את עושה לכולם, את מתסיסה פה  :יעקב קורצקימר 

 . טיזינג  :דברת וייזר' גב

את  .משהו מיוחד, י אומר לךאנ, יש בך מרירות  :יעקב קורצקימר 

- תראי את הפנים שלך, מרירה ואת לא מרגישה

 . בואו לא ניתן אחד לשני פה ציונים, די, טוב  :שירה אבין' גב

, נורית. נגמר הבחירות, ואמרתי לך להפנים  :יעקב קורצקימר 

 ? למה את לא מסתכלת, תסתכלי

 . אני נורא משתדלת  :שירה אבין' גב

יש לך טונה של מרירות . אני מדבר אליך בצורה יפה  :יעקב קורצקימר 
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 .נגמר הבחירות, תפנימי. שאת לא מצליחה להיפרד ממנה

 .יעקב  :שירה אבין' גב

.  :נורית אבנר' גב .   -שנגמרו הבחירות.

 . אכלת אותה, אני אמרתי לך  :יעקב קורצקימר 

 . בואו נתקדם  :שירה אבין' גב

 . סיתיני, השקעתי  :יעקב קורצקימר 

 . יש פה כמה אנשים שיגידו את מה שאתה דיברת  :נורית אבנר' גב

 . עוד הייתי עדין אליך  :יעקב קורצקימר 

 . אני מבקשת, די, יעקב  :שירה אבין' גב

- אני אשמור על הפה שלי  :יעקב קורצקימר 

אני לא צריכה להיות צרודה בסוף הישיבה , ה'חבר  :שירה אבין' גב

 ? לכםמה קורה , הזאת

 . אני רוצה רק להבהיר לה נקודה אחת, שירה  :יעקב קורצקימר 

 . די. אבל הבהרת לה  :שירה אבין' גב

. מה לעשות, לא בחרו אותך להנהיג את העיר הזאת  :יעקב קורצקימר 

 . בואו נראה מה הם יעשו בשביל העיר הזאת, בחרו אנשים אחרים

מיליון היה הולך  7. ט אחדקולות הייתי מנד 53עוד   :יצחק רוכברגרמר 

היה הולך לך כל הכסף . קולות הייתי מנדט 53עוד פחות . לך בשביל מנדט

 .תראה מה זה, בשביל להיות חברת מועצה
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  ?אין לכם על מה לדבר עכשיו בישיבת המועצה  :נורית אבנר' גב

 . תגידי את? למה  :יצחק רוכברגרמר 

יש מישהו שהצביע . יקמספ. די. הועלתה שאילתה  :שירה אבין' גב

אהרון ביקש להתייחס והוא . נו, מספיק, ה'חבר. ביקש להתייחס, בשקט

 . יתייחס

אני לא , אני נשבע לכם שאין לי שום כוונה לצעוק :מר אהרון אלמוג אסולין

 . בטח לא בטל, לא בדברת ולא בך, בא להתחרות

 ?אדון אסולין, אני צעקתי, למה  :יעקב קורצקימר 

 . אבל זה לא הנושא, אני חושב שכן :אלמוג אסוליןמר אהרון 

 . אני טיפה הרמתי את קולי  :יעקב קורצקימר 

 .תנו לו לדבר, די  :שירה אבין' גב

שצריך למצוא להם  בסוף אנחנו מדברים על ילדים :מר אהרון אלמוג אסולין

 .לראות בזה ציניות, איציק, אגב, זכותך, ואני חושב שכשדני בסוגיה. פתרון

נזהרנו כמה  –כמי שליווה את הקמפיין הזה , אני יכול להבטיח לך דבר אחד

שרק אפשר לא לנצל בצורה לא צינית ולא בצורה מניפולטיבית את האירועים 

משום שהבנו שכל הדבר הזה הוא סוג של חומר נפץ שאין לו , בבית הספר הזה

לפחות שתי דעות כי אנחנו כולנו יהודים ועל כל יהודי יש , שום סיכוי לפתרון

אני חושב שאם מתרגמים . ומתנגדים וכן הלאה, דעות 17ובכל ועד יש לפחות 

וכדי לעקר ממנה את המרכיב הפוליטי , את השאילתה הזאת למשהו פרקטי

. אני חושב שצריך באמת להקים איזשהו צוות, שעליו מצביע איציק ודברת

מאוד נקבר ולא  כי כל מה שבוועדה מהר, אני לא רוצה לקרוא לזה ועדה
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אחרי הפתרון , משני קצוות, איזשהו צוות שיבוא וייצג מול ההורים. עובד

ולנסות , כי אי אפשר לעשות שום דבר כשאין פתרון משפטי, כמובן המשפטי

כי בסופו של יום הילדים הם , להוציא את הערמונים מהאש מהסוגיה הזאת

 . אלה שנפגעים

. ום רק להתייחס גם לדבריךאז אני חייבת לסי  :שירה אבין' גב

, לפרטי הפרטים ומן הראוי לא להיכנס, הנושא נמצא כרגע בבית משפט עליון

לא זכותנו . אני חושבת שזו חובתנו. במיוחד כשהדברים מתנהלים בבתי משפט

כמי שליוותה לאורך כל , אני רק חייבת להתייחס לגופו של עניין. אלא חובתנו

חושבת שאין עוד עיר במדינת ישראל שבה ואני , בשיח מאוד פתוח, הזמן

ר ועד ההורים וגם כל "ויכול להעיד גם יו, נעשה כזה שיתוף פעולה עם ההורים

ואנחנו עשינו שינויים כאלה , רוב ההורים גם הלכו אתנו. ההורים האחרים

. ואחרים לאורך השנים האחרונות כדי שיימצא פתרון והפתרון ההולם ביותר

 לשם מבנים יבילים כדי שיתנו את מענה הביניים נווגם במהלך הזמן הבא

. עשינו את הכל בדרך הכי מכובדת וראויה שאפשר לעשות אותה. לילדים

להיכנס עכשיו לפרטי פרטים ולהקים ישיבות וקבוצות כאלה ואחרות אנחנו 

אנחנו . אנחנו מנועים מלעשות את זה מאחר והנושא בבית משפט, לא יכולים

וברגע שהדברים יסתיימו , ם לפי הנחיות של בית משפטכרגע כמובן שפועלי

 . זה לא בידינו כרגע. בבית משפט נראה איך אנחנו מתקדמים

 ?מתי יפעילו את המבנים היבילים האלה  :אבי גרוברמר 

 . אני לא רוצה להתייחס לזה עכשיו  :שירה אבין' גב

נוכל לחשוב, שירה  :נורית אבנר' גב על  באיזה מסגרת אנחנו באמת 

 ?פתרון

בהתאם להנחיות שלו אנחנו . יש עורך דין שמטפל  :שירה אבין' גב
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, תקבלו תשובות, תשאלו את השאלות, אם יהיו שאלות לגבי היבילים. נפעל

 . אנחנו עובדים בתיאום מלא ,אבל אני אומרת שוב. זה לא צריך להיות כאן

 ?בוועדת חינוך נדבר על הדברים האלה  :נורית אבנר' גב

אנחנו גם נוכל לתת תשובות לפני ועדת , אנחנו נדבר  :שירה אבין 'גב

אנחנו לא יכולים לעשות שום . הכל בקטע משפטי, אבל אני אומרת שוב, חינוך

 . דבר שהוא לא בהליך משפטי

 

נורית אבנר בנושא ליקויי בנייה בנווה ' שאילתה של חברת המועצה גב *

 .גן

 

ייה אני רוצה להקדים ולומר לגבי השאילתה השנ  :שירה אבין' גב

 . משהו

 . עוד לא שאלתי את השאילתה, רק רגע  :נורית אבנר' גב

 . תשאלי. אין בעיה, בסדר  :שירה אבין' גב

השאילתה שלי היא בנושא של ליקויי הבנייה בנווה   :נורית אבנר' גב

. אני מניחה שכמעט כל מי שיושב כאן בחדר קורא על זה ושומע על זה .גן

אני צירפתי גם לשאילתה . 2הפרחים ' על אתר בנייה ברח מדברים פה אנחנו

שבו הוא מצביע על ליקויי , ח של מהנדס ששמו מיכאל רוזנפלד"הזאת דו

הפרחים ' בנייה מאוד חמורים בקשר לחפירה ודיפון במגרש באתר בנייה ברח

2 . 

 . לא העבירו לנו את זה   :טל עזגדמר 
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ג  :נורית אבנר' גב למהנדס העיר , גם אליך, ם לראש העירזה נשלח 

השאלה שלי כיצד יתכן שמהנדס העיר ומנהל מחלקת . וגם לפיקוח על הבנייה

ובסכנת , צביע מר רוזנפלדההפיקוח לא הבחינו בליקויים שעליהם 

, שגובלים באתר הבנייה, ההתמוטטות של קרקע בגני הילדים פטל ודובדבן

מדוע , כמו כן. חודשים האחרוניםוזאת למרות שביקרו באתר מספר במשך ה

לא הוצא צו הפסקת עבודות כנגד הקבלן לאחר התמוטטות הקרקע בגני 

ואם . הילדים האמורים עד לתיקון כל הליקויים לפי ההמלצות של המהנדס

 ?הצו הזה כן הוצא אז למה לא אכפו אותו

וזה גם מה , בהתייחס לזה רוצה לענותאני   :שירה אבין' גב

סוגיה הקודמת מאחר ובו זמנית נשלחה אלינו גם פנייה מעורך שהתייחסתי ל

. אנחנו בימים אלה חייבים לשבת ולענות תשובה, דין שמייצג את ההורים בגן

לכן אני לא יכולה להתייחס . כל דבר שנעשה כאן יכול לפגוע בהליך המשפטי

 .היועץ המשפטי שלנו, זה גם על סמך חוות דעתו של מיכה. לזה פה

במתן תשובה כרגע את המדיניות מגבשים אנחנו   :כה בלוםד מי"עו

 . לעורך דין

 . אבל יש פה בעיית רוחב  :אבי גרוברמר 

 ? מי פנה לעורך דין  :נורית אבנר' גב

 .פנו הורים. לא את  :שירה אבין' גב

אם הייתי פונה לא הייתי שואלת , בטח שלא אני  :נורית אבנר' גב

 . אותך מי פנה לעורך דין

 . פנו  :שירה אבין' גב
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אני לא אחשוף את כל העמדה של העירייה כאשר   :ד מיכה בלום"עו

כאשר יש כאן עיתונאים ויש לנו , במליאת מועצת העיר, היא עוד לא מגובשת

תינתן תשובה , הצוות המקצועי בראשות מהנדס העיר יגבש תשובה. קהל נרחב

, גרובר, ואז לאחר מכן, לעורכי הדין שמאיימים בהגשת תביעה בעניין הזה

ואז אחרי שאנחנו נוציא את התשובה . תן לי לסיים לענות לך, אני עונה לך

 . שתדעו. אין שום בעיה להפיץ אותה לכל חברי מועצת העיר

 . אנחנו נמצאים באותו מקום  :שירה אבין' גב

היה גם סיפור דומה שקבלן חפר את  72בסוקולוב   :אבי גרוברמר 

זאת . סידר את הדיפון כמו שצריך וקרס שם החניון הגובל המרתף וכנראה לא

יודע לשים את האצבע, יש לנו פה קצת, אומרת זה לא התחום שלי , אני לא 

-אבל זו פעם שנייה שאני יודע במהלך של שנה, המקצועי שאני מומחה בו

כנראה שיש פה איזשהו משהו עם הקבלנים , שנתיים שקורה אירוע כזה

אני מבין שיש מפקח של . לא תמיד מדפנים את הכלשכשהם חופרים הם 

- אבל יכול להיות, הקבלן שאמור לפקח על זה

יש גם את הפיקוח שלנו ויש את מהנדס העיר   :שירה אבין' גב

 .והדברים נבדקים

יודע  :אבי גרוברמר  אבל כשיש בשנתיים שני אירועים , אז לא 

' הרי ברח, נשיםובמגרש הגובל קורס שטח ומסכן א כאלה שקבלן חופר

גן ילדים. הקיבוץ זה החניון של הבניין ליד קרס צריך לחשוב על נהלים . ועוד 

 .לפיקוח

ואני , היתה כאן בדיקה והתקיימו הנהלים שלנו  :שירה אבין' גב

- אני לא רוצה להיכנס לפרטים מאחר וזה כרגע במהלך, אומרת שוב
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ו לא קובעים אנחנ, עם כל הכבוד לך ולי ולכולנו   :טל עזגדמר 

 . יש נהלים, יש במדינה חוק. נהלים של בנייה

ל  :אבי גרוברמר  כי משהו פה , את הנהלים... יכול להיות שצריך 

..לא . 

הוא חייב לבדוק את הנהלים של , יש מהנדס עיר   :טל עזגדמר 

 . המחלקה שלו

 . אנחנו רוצים להתקדם הלאה  :שירה אבין' גב

, לתה שלי שלא צורפה לסדר היוםהיתה לי שאי  :עידן למדןמר 

וזה , ולמרות שהיא נשלחה לפני השאילתות שהרגע טופלו והועלו בכל זאת

לרבות העניין של כל מינוי ממלאי , וכן הצעת החלטה, נשלח מבעוד מועד

אז , אם תיכף אנחנו דנים גם על זה. שגם זה נשלח וגם זה לא צורף, המקום

- אני רוצה

 .של ממלאי מקום יעלה בסוגיה אחרתהנושא   :שירה אבין' גב

 ?והשאילתה, אוקיי  :עידן למדןמר 

זו שאילתה שכבר עלתה , לגבי הנושא של השאילתה  :שירה אבין' גב

ולעשות  אני לא רואה שום סיבה למחזר דברים, ודנה במועצת העיר הקודמת

אם יש סוגיות שתרצה להתייחס באופן אישי ולשבת בנושא . אותם שוב מחדש

אבל שאר , דברים מסוימים שהיית רוצה עוד להעלות כרעיונות נוספיםשל 

זה שאנחנו יושבים כאן בפורום . הדברים אני לא רואה שום סיבה למחזר כאן

 . אני לא מצאתי לנכון, חלקנו היינו, שהוא קצת אחר

אם אנחנו מעלים שאילתה ואין , בקשר לשאילתות  :נורית אבנר' גב
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- פעם שנייה, בישיבת המועצה לך כוונה להעלות אותה

 . היא הופכת להיות הצעה לסדר  :יצחק רוכברגרמר 

, אבל אם כתבת נניח את השאילתה וזה מופיע בזה  :נורית אבנר' גב

אם נניח הוא שלח שאילתה והיא , זאת אומרת? זה אומר שזה עולה בישיבה

 ...לא עלתה בישיבה

היא . ה שהיא אומרתאני אפרש את מ, במקרה הזה  :יצחק רוכברגרמר 

היא אמרה . היא אמרה לו משהו אחר', זה יעלה בישיבה הבאה'לא אמרה לו 

אני לא מתכוונת להעלות את זה מאחר שזה נדון כבר בקדנציה הקודמת ': לו

שהוא , התרופה לדבר הזה? מה התרופה לדבר הזה. 'ולכן אני לא מעלה את זה

יש לו כלי , עלות את זההוא לא יכול לה, לא מקבל את מה שהיא אומרת

משרד הפנים ינחה את הרשות , הוא יפנה למשרד הפנים, שנקרא משרד הפנים

זה מה שצריך . המקומית או לא ינחה את הרשות המקומית לקיים את הדיון

 . להיות

אבל אם הוא ביקש שאילתה והיא לא עלתה פה הוא   :נורית אבנר' גב

 . ה לסדר היוםיכול לבקש אותה בישיבה הבאה ואז זה יעל

 ( מדברים ביחד)

 .זה החוק, אני כן צודקת  :נורית אבנר' גב

 . לדעתי את צודקת  :אבי גרוברמר 

- נאמר עכשיו שאת העלית שאילתה  :יצחק רוכברגרמר 

אתה , אם אתה ביקשת שאילתה ולא ענו עליה  :נורית אבנר' גב

 ... מבקש אותה בפעם הבאה
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העלית שתי , את שאלת קודם לכן. ךאני מסביר ל  :יצחק רוכברגרמר 

היית צריכה לקבל , ונאמר ששאילתה אחת לא היתה עולה היום. שאילתות

לפי החוק מותר לנו להעלות את זה , אנחנו מצטערים' תשובה שאומרת

, בישיבה הבאה ובהנחה שבישיבה . ואז באמת בישיבה הבאה זה היה עולה'

בישיבה שלאחר מכן , בהבאה היתה המליאה מתחמקת מלהעלות את זה שו

- היא הופכת להיות

יום  :נורית אבנר' גב  . זה סדר 

 . חייב, בטח  :יצחק רוכברגרמר 

 ?אז למה במקרה שלו זה לא. נכון  :נורית אבנר' גב

כי זה נדון כבר . כי היא מודיעה לו שזה כבר נדון  :יצחק רוכברגרמר 

 . הדבר הזה

כ  :נורית אבנר' גב  . שזה נדוןאבל אנחנו לא היינו 

שיפנה , יש לו את התרופה לדבר הזה? אז מה  :יצחק רוכברגרמר 

 . משרד הפנים יגיד לרשות תכנסו או לא תכנסו, למשרד הפנים

אני לא העליתי את זה . זה לא שאני העליתי  :שירה אבין' גב

אז התייחסתי ואמרתי לו למה לא העליתי , עידן העלה ושאל. לישיבה הזאת

  .היוםאת זה על סדר 

היה מן הראוי , קודם כל. אני סבור שאת טועה  :עידן למדןמר 

זה לפחות המינימום , שאת לא מתכוונת להעלות את זה לסדר היום להגיד לי

משום , זה לא נדון, דבר שני. לבוא ולהגיד זה כבר נדון, של תשובה

בשנת  03שהשאילתה בפעם הקודמת התעסקה בהוצאות שכבר היו כשחגגנו 
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  -וכרגע, '88

לגבי הסוגיה של דברים שהיית רוצה שיהיו , עידן  :שירה אבין' גב

 . היא תחליט, יש ועדת חינוך, בתוך חינוך

מ ראש "הן בתור מ, השאילתה שלי היתה כיצד את  :עידן למדןמר 

מתכננת לעשות ולציין את , העיר כרגע בפועל והן בתור מחזיקת תיק החינוך

  .הדברים במערכת החינוך כעת

השני לא ראוי להעלות ... אז אני אומרת שעל ה  :שירה אבין' גב

 . כאן

ואני חושב , לכן זה לא קשור לשאילתה הקודמת  :עידן למדןמר 

 .שאילתה הזות השצריך להעלות א

 . זו זווית אחרת של אותה שאילתה  :גיא קלנרמר 

.. ואם זה על חינוך, שיחדד את השאילתה  :יצחק רוכברגרמר  . 

כמו , אם זה דברים שמדברים על חינוך, אני אומרת  :שירה אבין' גב

- שאמרתי

על השינוי באתר . שלוש השאלות פנו אליך  :עידן למדןמר 

- האינטרנט ומה הולכים לעשות

אני אומרת שכמו . אני קראתי את מה שכתבת  :שירה אבין' גב

יהיה  שדברים שקשורים לאיכות הסביבה מן הראוי ונכון, שאמרתי לאיריס

אני לא חושבת . זה בדיוק אותו דבר. חינוך אותו דבר גם, יעלו בתוך הוועדהש

 . שנושא חינוך צריך להידון בישיבה
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כולל ... יפים והזה'צריך לבדוק כמה אנשים עם הג  :עידן למדןמר 

 . פקחי עירייה

 ? זה קשור לשאילתה, עידן  :שירה אבין' גב

 ( מדברים ביחד)

הנושאים . בואו נעבור, אני מבקשת, ה'חבר, די  :שירה אבין' גב

אני מציעה שניגש , יש לנו הרבה נושאים על סדר היום, עידן, לסדר היום

 .לנושאים שעל סדר היום

 

 :נושאים לסדר היום

 .אישור פרוטוקולים של ועדת הקצאות .1

 .71.5.7310מיום  77ועדת הקצאות מספר  

  .71.11.7310מיום  72ועדת הקצאות מספר  

 

 הנושא הראשון זה אישור פרוטוקולים של ועדת  :שירה אבין' גב

, שמצורפת, 7125210-מיום ה 77' יש לנו את ועדת הקצאות מס. הקצאות

. שגם היא מצורפת וקיבלתם אותה, 71211210-מיום ה 72' וועדת הקצאות מס

אם יש שאלות לדברים שהייתם רוצים להעיר לפני שאנחנו מעלים את זה 

 . זה משהו שהוא פורמאלי, להצבעה

 ? למה מעלים את שניהם  :נורית אבנר' גב

 . או שהן משלימות אחת את השנייה. הן מתנגשות :מר אהרון אלמוג אסולין
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 .  אני אתן לעינב להתייחס לזה  :שירה אבין' גב

.  :מר עינב בן יעקב . , בסוף הקדנציה קודמת לא התכנסה מועצת העיר.

 . היה בקדנציה הנוכחית 72ופרוטוקול  .ולכן לא אישרנו אותה

 . אבל באותם נושאים התקבלו החלטות שונות :מר אהרון אלמוג אסולין

היתה לקראת סוף הקדנציה  77' ישיבה מס. נכון  :מר עינב בן יעקב

, של היועץ המשפטי לא יכולנו לדון במספר בקשות להקצאת קרקע בהמלצה

 . קיבלנו החלטות 72' סבישיבה מ, ולכן דנו מיד אחרי הבחירות

 ? מה גובר, במקום שיש סתירה  :גיא קלנרמר 

 . אין סתירה  :מר עינב בן יעקב

 . אין סתירה  :יצחק רוכברגרמר 

אני , סליחה, מי אתה. בשתי נקודות יש סתירה :מר אהרון אלמוג אסולין

 . פשוט לא מכיר אותך

 . עינב הוא מנהל מחלקת נכסים  :שירה אבין' גב

 . ועל נכסי העירייה GIS-אחראי על ה, עינב  :נב בן יעקבמר עי

, אני חושב שיש התנגשות בשני סעיפים. נעים מאוד :מר אהרון אלמוג אסולין

אני חושב שעל עמותת . שווה שתקרא ונחליט אם מצביעים על זה או על זה

כי , מלינוב אני זוכר. ה יש החלטה שונה ועל מלינוב יש החלטה שונה"אל

, למבנים, לבדוק אופציות לבניין, להקצות אותה 77-ב אמרתם בבמלינו

 . זה נסוג משום שיש איזה צו ירושה כזה או אחר 72ובהחלטה 

מלינוב באופן נקודתי היתה סוגיה . אני אסביר  :מר עינב בן יעקב
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- שעלתה בנושא הצוואה

 . של משפחת מלינוב יש צוואה  :נורית אבנר' גב

שיושבת פה עמותת , נו קיבלנו את המבנהאנח  :מר עינב בן יעקב

, ביתנו' ניסינו לבחון את , מאחר והקרקע עם זכויות בנייה, ניסינו לבחון'

. האפשרות לנייד את הזכויות האלה ואו לבנות שם או לנייד את הפעילות

קיבלנו חוות דעת מטעם היועץ , ניסינו לבחון את זה 77בגלל זה בישיבה 

 -ת המהלך הזההמשפטי שלא מאפשרת לנו א

 .לא רלוונטי 77-זאת אומרת ש :מר אהרון אלמוג אסולין

 . אבל דנו בזה, אוקיי  :מר עינב בן יעקב

 ?למה לאשר את זה :מר אהרון אלמוג אסולין

.. חייבים  :פרח מלך' גב - כל פרוטוקול. פרוטוקול.

- אם לא היו בחירות  :אבי גרוברמר 

 . מיכה. יש יועץ משפטי  :שירה אבין' גב

.. הפרוטוקולים של הוועדה מחויבים לעבור  :ד מיכה בלום"עו . 

 . את הפרוטוקול אתה מאשר  :מר עינב בן יעקב

 .את הפרוטוקולים אנחנו מאשרים  :ד מיכה בלום"עו

 ? אבל למה לאשר דבר שלא נכון :מר אהרון אלמוג אסולין

 . הישיבות האלה נערכו  :ד מיכה בלום"עו

 .ניזה טכ  :גיא קלנרמר 



ן  עיריית רמת השרו

 3102.32022מיום  ,2' מן המניין מסשפרטיכל מליאה 
 

 07 

בגלל שהיו בחירות לא . לאותו מועד זה היה נכון  :אבי גרוברמר 

 . באותו מועד זו היתה ההחלטה. אז זה המצב, היתה ישיבה באמצע

אני במקרה הכרתי את משפחת מלינוב ואני זוכרת   :נורית אבנר' גב

אני יודעת . דנו גם בנושא של בית מלינוב, שגם דנו בזה בקדנציה כשאני הייתי

ואה של משפחת מלינוב היה שהם תורמים את המבנה הזה לצרכי שבצו

אז למה עכשיו בכלל להעלות את הנושא ולהפוך . זו הצוואה שלהם. הקהילה

- את זה

אני העליתי את הנושא בגלל שמצאנו שיש שם   :גיל גורדוןמר 

זכויות בנייה ולמעשה הצוואה לא אפשרה להשתמש באותו מבנה למשהו אחר 

ע ניתן "באותה תב, יש איזשהן אפשרויות, אז אמרנו. אמרום מעבר למה שה

רצינו לבדוק את , יש לזה ערך כספי מאוד גבוה, לנייד זכויות ממקום למקום

זה . 'נבקש חוות דעת': ואז באותה ישיבה ראשונה אמרו. האפשרות הזאת

 . לכן זה צוין גם פה, חוות הדעת אמרה שזה בלתי אפשרי 72-ב. 77-היה ב

שהיא , אבל יש סתירה בין הפעילות של העמותה  :נב בן יעקבמר עי

י "ונוהל הקצאת מקרקעין אומר שבמקרה שהפעילות ע, פעילות ציבורית

אבל הקרקע . צריך ללכת לנוהל הקצאות, עמותה שפועלת ללא מטרת רווח

. ואי אפשר להקצות את הקרקע הזו, היא לא שטח ציבורי, היא לא חומה

הוא מצד אחד דורש , מטעם משרד הפנים. גם משפטית, ההעירייה עמדה בבעי

לכן ניסינו לבחון את . להקצות קרקע ומצד שני הקרקע היא למגורים

 . הדברים

 .ע"הם חייבו אותנו לעשות שימוש בניגוד לתב  :גיל גורדוןמר 

 ? הוא יישאר ככה והוא לא ילך לבנייה, בקיצור  :נורית אבנר' גב
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 . כן  :גיל גורדוןמר 

 . זה מה שרציתי לשמוע, מצוין  :נורית אבנר' בג

 ?איך זה נפתר משפטית, רגע  :אבי גרוברמר 

ב  :עידן למדןמר  ובוצע פרסום ' אז למעשה ההמלצה היא המלצה 

 . י נוהל הקצאות"עפ

. לגבי מלינוב אנחנו לא יכולים ללכת להקצאה, לא  :מר עינב בן יעקב

יה יפנה ליועץ המשפטי של משרד ההחלטה היתה שהיועץ המשפטי של העירי

, הפנים כדי לבחון את הסוגיה המשפטית הזאת שהקרקע היא קרקע למגורים

 . ובמקביל אנחנו נערוך איתם הסכם שכירות לכל דבר

אני רציתי גם לברר אם אתה יכול להבהיר מה   :נורית אבנר' גב

 . קורה בעמותת אנוש

בקדנציה הקודמת לגבי  לגבי אנוש היה הסכם כבר  :מר עינב בן יעקב

אבל הסכם . 'י מימון חיצוני של ביטוח לאומי וכו"ההקמה היתה ע. ההקמה

חלק מהתפקידים של הוועדה להסדיר , ולכן, 7311הפיתוח מסתיים באמצע 

היא כן שטח , ומאחר ושם הקרקע היא כן חומה, את הפעילות במקרקעין

הוועדה אישרה את , קעאז דנו בבקשה של אנוש להקצאת הקר, לבנייני ציבור

וברגע שמסתיימת תקופת ההסכם אנחנו למעשה נכנסים להליך של , זה

יגיע , למעשה כבר עכשיו פרסמנו. הקצאה כאשר בסוף ההליך בכל מקרה הוא 

- כי הבניין הזה, לכאן

 . הבניין הזה נבנה במיוחד לאנוש  :נורית אבנר' גב

צאת מקרקעין מדבר נוהל הק. אבל הוא לא הוסדר  :מר עינב בן יעקב
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 . על הקצאת הקרקע

אם לא עושים את ההקצאה אנחנו חייבים לקבל   :גיל גורדוןמר 

וזה מטיל עליהם נטל נוסף מבחינה , ודמי שימוש במקום ירותכמהם דמי ש

ייעודי לצרכים שלהם. כספית במקום שנצטרך לגבות מהם , מאחר וזה באמת 

- כסף שאין להם

 .תומכים בהם כספית העירייהאבל גם   :נורית אבנר' גב

אז זה כאילו להעביר עוד תמיכה , וגם תומכים בהם  :גיל גורדוןמר 

 .יותר פשוט להקצות להם, בקיצור. שאני אשלם לעצמי את השכירות

 ?וההקצאה היא לכמה זמן  :נורית אבנר' גב

 7היא יכולה להיות בין . זו החלטה של הוועדה  :מר עינב בן יעקב

 . השנ 77-שנים ל

 ? אז עכשיו מחליטים על זה  :נורית אבנר' גב

 .לא  :גיל גורדוןמר 

. זה הפרסום שראית, אנחנו הגשנו הגשת פניות  :מר עינב בן יעקב

בשלב השני , בהנחה ולא. נצטרך לדון בהנחה ונקבל פניות מגופים אחרים

פשוט , הוועדה, במידה ולא יהיו התנגדויות. יהיה פרסום להתנגדויות

בהנחה וכן זה יבוא למועצת , תחליט אם להקצות או לא, ית העירייהל"מנכ

 . ומכאן למשרד הפנים, העיר כדי לקבל את ההחלטה

מי בעד אישור . אנחנו נעלה את זה להצבעה  :שירה אבין' גב

 . תודה, פה אחד? הפרוטוקולים של ועדת הקצאות
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עדת חד את הפרוטוקולים של ופה אהוחלט לאשר   :13החלטה מספר 

 :הקצאות כלהלן

 230202.310מיום  23ועדת הקצאות מספר 

 0 2303302.31מיום  22ועדת הקצאות מספר 

 

 .אישור בחירתה של גילי מליק כמנהלת אגף החינוך .1

 

אני רוצה לעשות את זה פשוט בקצרה , הבאהנושא   :שירה אבין' גב

רוצה סתם זה רק משהו פורמאלי ואני לא , כי אין פה הרבה מדי מה לדבר

ואחר כך  1אני עוברת רגע לסעיף . לעכב בגינה את מי שנמצאת אתנו כאן גם

גילי מליק כמנהלת אגף החינוך. 0-ו 7-נחזור ל מאחר וזה . אישור בחירתה של 

רק לתת אישור  אנחנו מעלים את זה כאן, היה ולא היו ישיבות מעוצה

 ? מי בעד. פורמאלי

 . פה אחד  :פרח מלך' גב

 

פה אחד את בחירתה של גילי מליק הוחלט לאשר   :12פר החלטה מס

 0כמנהלת אגף החינוך

 

 . תודה  :שירה אבין' גב

 . בהצלחה  :גיא קלנרמר 
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ל "תשלום לחברי ועדת ערר בגין ישיבות הוועדה כמפורט בחוזר מנכ .7

727317. 

 

תשלום לחברי ועדת , 7' אנחנו חוזרים לסעיף מס  :שירה אבין' גב

 . 727317ל "שיבות הוועדה כמפורט בחוזר מנכערר בגין י

ועדת ערר לנושא ארנונה זו למעשה ועדה שיפוטית   :גיל גורדוןמר 

כפי שהחוק , שאנחנו פרסמנו, שחברים בה שופטת בדימוס ושני עורכי דין

נגמרה , קיבלנו הנחיה ממשרד הפנים, כי הגיע המועד, בעיתונות, מחייב

לנו הנחיה ופרסמנו בעיתונות וקיבלנו את קיב, הקדנציה של ההרכב הקודם

לאחר שבחנו אותם עם כל הכישורים הדרושים למי שממלא . המועמדים

זה , אנחנו ממליצים. הם נשלחו למשרד הפנים ואושרו, תפקיד כזה שיפוטי

, מאחר וזו עבודה באמת קשה, אנחנו ממליצים בהחלט, נתון לשיקולכם

יצא חוזר , לקבל החלטות, דיון משפטילעשות , לימוד תיקים, שכרוכה בהכנה

זה יחסית , ר"מ ליו"פלוס מע₪  101ל שמאפשר לתת להם תשלום של "מנכ

וכל  כאשר התשלום הזה כולל נסיעות, לכל אחד מהחברים₪  151-ו, נמוך

 ... באמת שעות הכנה ורק אם יש, ההוצאות שמסביב

 ? לישיבה או לשעה  :גיא קלנרמר 

 . ההמלצה שלנו לאשר את הגמול הזה .לשעה  :גיל גורדוןמר 

, יש את הסכומים האלה שצריך לתת, יש ועדת ערר  :שירה אבין' גב

 . אנחנו צריכים פשוט לאשר את זה במליאה, אין פה

הוועדה הקודמת , ל חדש שאמר"היה חוזר מנכ  :ד מיכה בלום"עו
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  -קבעה

 . אין דיון  :יצחק רוכברגרמר 

 . עצמך מצויןהסברת את   :יעקב קורצקימר 

 . פה אחד? מי בעד  :שירה אבין' גב

 

פה אחד תשלום לחברי ועדת ערר בגין הוחלט לאשר   :12החלטה מספר 

 322.320ל "ישיבות הוועדה כמפורט בחוזר מנכ

 

אישור סיווג מיוחד בארנונה למקלט שאינו משמש לפעילות מסחרית או  .0

 .למגורים

 

שזה אישור סיווג , 0' א מסאנחנו עוברים לנוש  :שירה אבין' גב

אני רק . או למגורים2מיוחד בארנונה למקלט שאינו משמש לפעילות מסחרית ו

באמת  אנחנו פועלים במהלך השנים האחרונות. רוצה לומר שתי מילים

בקדחתנות כדי למצוא את הפתרון ולעשות איזשהו שינוי כדי שהשכירות של 

אמנים שעובדים בתוך . מוזליםהמקלטים ותשלומי הארנונה יהיו כמה שיותר 

אנחנו , המקלטים ולא משתמשים שם למכירה אלא אך ורק באמת לסטודיו

לקחנו והתייעצנו גם עם , עשינו פעולות, בעד וניסינו גם בוועדת המקלטים

 . בבקשה, מיכה. גורמים חיצוניים כדי להגיע לפתרון

לטים שהנושא של המק, מה שגם קורה בנושא הזה  :ד מיכה בלום"עו

 . אנחנו מסדירים אותו מבחינת שכר ראוי שצריך לשלם האמן לעירייה
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 .אבל זה לא רק אמנים שמשתמשים במקלטים  :נורית אבנר' גב

המטרה היא בשביל לעזור , אני חוזר. שנייה, רגע  :ד מיכה בלום"עו

, לאנשים כמו אמנים וכד , משרד הפנים .לא לצרכים עסקיים או מסחריים'

מורה לנו שאנחנו צריכים לעשות הסכם והוא צריך , נים נכסכשאנחנו נות

הוא צריך לשלם את המים , הוא צריך לשלם את החשמל, לשלם את השכירות

. עכשיו. והוא גם צריך לשלם את הארנונה במקום מתברר שזה , את החשבון..

אז אנחנו מנסים לעזור להם בעניין של . סכום מאוד גבוה, הרבה מאוד כסף

והעלות , לנו היום לא מאפשר את העזרה הזאתצו הארנונה שקיים  .הארנונה

 . היא מאוד גבוהה

 . למרות שכבר ירדנו במחצית  :שירה אבין' גב

אז ניסינו  .העלות היא מאוד גבוהה, ובכל זאת  :ד מיכה בלום"עו

הדרך היחידה לעזור לאותם אמנים להוריד קצת את המחיר של , עכשיו

 . יקון צו הארנונה כפי שמופיע לכםהארנונה היא במסגרת ת

 ? למה זה לא נדון בוועדת מקלטים    :???

אנחנו דנו בוועדת . זה נדון בוועדת מקלטים  :שירה אבין' גב

המקלטים בקדנציה הקודמת והצלחנו גם להניע את הדברים ולהוביל עד עצם 

 כי זה כבר, מאחר וישיבות המועצה לא התכנסו בסוף הקדנציה. היום הזה

אנחנו החלטנו לחכות ולהעלות את זה בקדנציה , היה ממש בשלהי הבחירות

ולא לעשות את  אני חייבת לומר שחשוב לנו לעשות את זה עכשיו. החדשה

כדי , התהליכים הנוספים ועוד פעם להגיע לוועדת מקלטים מאחר וזה היה

יש לבל מסוים שאנחנו יכולים עד אליו . שנוכל כבר השנה להעביר את זה

 . אם לא היינו עושים זה פשוט לא היה נכנס. בעצם להגיע
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מה אחוז המקלטים ברמת השרון שהם לשימוש של   :נורית אבנר' גב

 ? אמנים

 . 01-מקלטים מושכרים מתוך ה 01  :מר עינב בן יעקב

 ? לאמנים  :נורית אבנר' גב

 . זה אמנים 71מתוכם   :מר עינב בן יעקב

 ?ארומה עם הש  :נורית אבנר' גב

השאר אנחנו צריכים לדון בהם במסגרת ועדת   :מר עינב בן יעקב

 . כי לכולם הסתיימו ההסכמים, המקלטים הקרובה

 ? 7310זה חל על   :אבי גרוברמר 

 . כפוף לאישור משרד הפנים. 7311רק   :מר עינב בן יעקב

ב  :שירה אבין' גב יש דברים שחייבים  .7310-מה שיכולנו עשינו 

את מה שהצלחנו כבר . הפנים ולקבל את אישור משרד הפנים להגיע למשרד

המשכנו להתאמץ , הצלחנו להגיע למקום שהצלחנו, לעשות בעבר עשינו

, אני אומרת שוב. כדי שבאמת נצליח להגיע למצב הזה ולעשות כמה שיותר

 . אנחנו גם נמשיך וננסה עוד לעשות את המעבר שאנחנו יכולים לעשות

אנחנו עכשיו רוצים , 7310-אפשר לעשות באי   :אבי גרוברמר 

 .7311לעשות את 

 . זה חייב לעבור את משרד הפנים, אי אפשר  :שירה אבין' גב

מדובר  מהיכרות יותר אישית של הנושא הזה  :גיא קלנרמר 

 .במצווה
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 .במעשה חיובי  :שירה אבין' גב

מעשה חיובי מקצועי מאוד לטובת הקהילה של   :גיא קלנרמר 

ובכל מקום , יש פה קהילה גדולה שצריכה דחיפה. של רמת השרוןהאמנים 

כרגע מדובר על . שניתן לעשות את זה אנחנו יותר משמחים מלעשות את זה

אם אפשר יהיה לעשות עוד פעולה נוספת  ,7311משהו קונקרטי שמובא לצרכי 

 . אני בטוח שכולם יצביעו פה אחד 10על 

. המטרה היא מטרה ראויה. לךאני רוצה לענות   :יצחק רוכברגרמר 

ר "יו, מי שמחזיק, אני מבקש ממך רק. אין שום ספק. הרעיון הוא באמת נעלה

 .להוביל מהלך, ועדת התרבות בעניין הזה

 . אין ועדת תרבות, מחזיק תיק תרבות  :אבי גרוברמר 

עכשיו גם על זה תלך למשרד . מחזיק תיק תרבות  :יצחק רוכברגרמר 

ההערות  בשביל מה, די, יאללה'? טעה במה שהוא אמר הוא'הפנים להגיד 

מה שנקרא לצמצם אפילו את , אני הייתי מציע לך להוביל מהלך? האלה

 . המסחרי ולעודד עוד אמנים לקחת

בשנה , אנחנו מדברים על זה כבר קרוב לשנה וחצי  :עידן למדןמר 

, בחינה, וגמתי אנחנו רוצים כן לעשות שדר –האחרונה דיברנו על זה פעמיים 

 . יש את הוותיקים שצריכים, אמנים צעירים שמבקשים, ה צעירים'יש חבר

, מלבדי יש את רפי בראל ואת אהרון, יש לנו ועדה  :שירה אבין' גב

- שיושבים

מתי אנחנו , אבל אתם מדברים על זה כבר שנה  :עידן למדןמר 

 ?נוציא את זה לפועל עכשיו עם הארנונה החדשה
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 . עושים ונמשיך לעשות. אנחנו עושים מהלכים, לא  :שירה אבין' גב

- בסוף הקדנציה בשנה האחרונה  :עידן למדןמר 

 . קידמנו את זה כל הזמן  :שירה אבין' גב

 ?יש מישהו שאתה מכיר שביקש ולא קיבל   :טל עזגדמר 

אמרו , בשנה האחרונה דיברו כבר כמה וכמה פעמים  :עידן למדןמר 

 2, 7מי שקיבל כבר לפני . שים ואין שום מכרז מחודששאין שום חידוש של אנ

ואתם , ודיברנו על זה, ואין שום מהלך. שנים הוא עדיין שם כל הזמן 13-ו

 ?מתי זה יהיה. דובר על כך שייקבעו חדשים, אמרתם כמדומני באזור ינואר

אנחנו בונים ומסיימים את , היו שינויים  :שירה אבין' גב

אין שום , נסגור את הדברים ונתקדם קדימה, הנשב בוועד, הקריטריונים

 . מתקיים הלכה למעשה. בעיה

 ?לא, צריך להצביע  :יצחק רוכברגרמר 

אנחנו רק צריכים להצביע על אישור הסיווג   :שירה אבין' גב

 . פה אחד? מי בעד. המיוחד בארנונה

 

פה אחד סיווג מיוחד בארנונה למקלט הוחלט לאשר   :13החלטה מספר 

 0משמש לפעילות מסחרית או למגורים שאינו

מקלט ציבורי אשר לא מתבצעת בו פעילות מסחרית כל שהיא לרבות 

 ₪  17-ב"הוראה או עריכת חוגים בתשלום וכיוצ,מכירה,תצוגה
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 ?7311זה לא נמצא בארנונה של   :אבי גרוברמר 

-כדי שיעלו את זה ל, אנחנו צריכים עכשיו, לא  :שירה אבין' גב

7311 . 

 . אתה מאשר סיווג   :טל עזגדר מ

 

 . יוצג על ידי מיכה בלום –אישור הסמכת פקחים  .7

 37171720. ז.דלויה טל ת. 1 

 033021103. ז.מלמד שלומי ת. 7 

 

זה גם הליך , שוב. אישור הסמכת פקחים, 7סעיף   :שירה אבין' גב

, יכהמ. כי עשינו את זה גם בקדנציה הקודמת, שכבר לפחות חלקנו מורגלים

 . בבקשה

להעסקת , לקבלת פקחים אנחנו פרסמנו מכרז  :ד מיכה בלום"עו

 . פקחים

 ?איזה סוג של פקחים  :אבי גרוברמר 

 .פקח עירוני  :ד מיכה בלום"עו

 . חות"דו  :אבי גרוברמר 
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שלא היו , אני מנסה להסביר לחדשים .חות"דו, כן  :ד מיכה בלום"עו

שלא אישרו את הפקחים במועצה וראש היתה פה תקופה , מה שקרה. לפני כן

י חוק המועצה "עפ. חותם בחותמת על האישור, העיר לא היה נותן אישורים

והם , אחרי שהם נבחרים במכרז כדין צריכה לאשר את הפקחים האלה

י ראש העיר על מנת להציג לתושב שהוא פקח "צריכים לקבל תעודה חתומה ע

 . זה פורמאלי לאשר. מוסמך

 ?עובדי עירייה או עובדי קבלןהם     :???

 . הם חייבים להיות עובדי עירייה. הם עובדי עירייה  :ד מיכה בלום"עו

 ? הפקחים הם תושבי רמת השרון  :נורית אבנר' גב

 . חייבים לעבור ועדת בחינה    :???

אחר כך אנחנו שולחים אותם גם להשתלמויות על   :ד מיכה בלום"עו

 . מנת להתמקצע בתחום

 . באמת, לא. תושבי רמת השרוןעדיף שהם לא יהיו   :ורית אבנרנ' גב

לא כל כך הרבה אנשים . זה תלוי מי מגיע למכרז  :שירה אבין' גב

 . עומדים בתור כדי להיות פקחים

, אם בנאדם גר ברמת השרון ורוצה, זה לא משנה   :טל עזגדמר 

 . אתה לא יכול לפסול אותו

 . היא שאלה, אותו היא לא פסלה  :יצחק רוכברגרמר 

 . היא אומרת שעדיף שלא יגור ברמת השרון, לא   :טל עזגדמר 

 . העיקרון, בסדר. היא לא אמרה את זה  :יצחק רוכברגרמר 
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 ( מדברים ביחד)

אז , ברגע שזה מגיע לאישור הסמכה במועצת העיר  :שירה אבין' גב

יכולים להגיע מיכה עובר לפני על הנתונים ורק אנשים שעומדים בכל התנאים 

אני רוצה , אישור הסמכת פקחים. כך שזה אחרת לא היה מגיע לכאן, לכאן

 . הראשונה זה דלויה טל. להקריא את השמות

לדעתי זה , אני ראיתי את הפייסבוק שלו. זה גבר    :???

 . גבר

ושלומי , 37171720. ז.ת, דלויה טל. מתנצלת, גבר  :שירה אבין' גב

 . תודה. פה אחד? מי בעד. 033021103. ז.מלמד ת

 

 :פה אחד את הסמכת הפקחים כלהלןהוחלט לאשר   :12החלטה מספר 

 0.2333321 ז0דלויה טל ת0 3

 .22332..01 ז0מלמד שלומי ת0 2

 

 . עידן, כן  :שירה אבין' גב

 .בזמנו הגדרנו כמה פקחים לפי חוק איכות הסביבה  :עידן למדןמר 

שרנו לפעול והסמכנו ושלחנו בשלב מסוים התברר שאותם פקחים שאי

? האם הם השכילו לפעול ולאכוף את החוק היום או לא, לשליחויות ולקורסים

 ?מה נהוג ומה מקובל אצלנו

 . כן  :פרח מלך' גב
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 ? עכשיו החוקים שנאכפים זה החוקים החדשים  :עידן למדןמר 

כדי , וכל שנה עדיין ממשיכים לשלוח פקחים. נכון  :פרח מלך' גב

 . יעברו את אותן הסמכות שכולם

 . תודה. לא חוק העזר, כלומר  :עידן למדןמר 

 

 .רשות2 עדכון ועדות חובה  .2

ל "מ לאהרון אלמוג אסולין בוועדות שבהן הנ"אישור נורית אבנר כמ .י

 .משמש כחבר

ל "מ לנורית אבנר בוועדות שבהן הנ"אישור לאהרון אלמוג אסולין כמ .יא

 .משמשת כחברה

 :תועדות רשו

 .מ לשירה אבין"רפי בראל ישמש כמ –א "עדכון ועדת מכרזים לכ .א

 

ועדות  שזה עדכון, 2' אנחנו עוברים לסעיף מס  :שירה אבין' גב

לומר משהו לפני שאנחנו נכנסים לתוך אני רוצה קודם כל . חובה ורשות

גם , גם אבי ביקש, היתה פנייה. העדכון הפורמאלי שנקריא את השמות ונצרף

כל אחד ביקש לקבוע ממלא מקום כדי , לקבוע ממלא מקום, גם נורית ,עידן

- לוועדות יגיעוש

 . גם אתם  :אבי גרוברמר 

לא אמרתי רק , גם אתם, אמרתי. כן, גם אנחנו  :שירה אבין' גב
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 . אתם

הוא ירד עלינו ובסוף הוא . הוא גם ביקש? ...איפה  :נורית אבנר' גב

 . גם ביקש

שהוא לא , אנחנו עובדים על גנטיקה. חוק גריידיזה   :יעקב קורצקימר 

 . יש שיבוט. יצטרך ממלא מקום

מאחר והוא לא נמצא אני לא רוצה לדבר על מי   :שירה אבין' גב

אבל אני רוצה , גם הערהנכון שהוא שלח , אני רק רוצה לציין. שלא נמצא

ממלאי בעיניי יש טעם לפגם בכל הנושא הזה של , הוועדות, תראו. לומר משהו

הוועדות זה דבר . אנחנו יושבים בתוך הוועדות. מהסיבה הפשוטה, מקום

גם כשיושבים בכל ועדה , גם כשיושבים בוועדת מקלטים. שהוא המשכי

בנאדם שלא יושב בתוך . יש איזשהו רצף, יש איזושהי המשכיות, אחרת

כל פעם אחד יעדכן את השני . ת לא יכול בעצם להבין מה קרה עכשיוהוועדו

נראה לי משהו שלא ייגמר ולא הגיוני מבחינת . ואז ההוא יעדכן את זה

ולדעתי בסופו של דבר זה יפגע בפעולות , ההתנהלות השוטפת שלנו כרשות

אבל אני חושבת , מבחינת החוק היבש מותר, י חוק"זה נכון שעפ. העירייה

ם כי אחרת ייווצר מצב שאנחנו יושבי, אני אומרת שוב. שיש בזה טעם לפגם

וכל פעם אנחנו נחזור ונתגלגל כל פעם על אותו , ובונים איזשהו תהליך מסוים

 . נושא

אני מסכימה איתך שבוועדות מסוימות זה קורה   :נורית אבנר' גב

 . אבל לא בכל הוועדות

 . אני חושבת שברוב הוועדות אבל  :שירה אבין' גב

זים זה בוועדת מכר. ועדות 5אני באיזה , למשל  :נורית אבנר' גב
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לפעמים ביום שלישי נבצר ממני להיות וחשוב לי שיהיה . שלישי קבוע כל יום

 . מישהו מטעמי

 ? אין דמוקרטיה? מה זה מטעמך  :יעקב קורצקימר 

 . שנייה, זה לא מדויק אבל  :שירה אבין' גב

מעודכן אד הוק , שלי 7' מס, אהרון, במקרה כזה  :נורית אבנר' גב

 .יהאז אין פה בע. בכל דבר

אני . ההחלטה צריכה להתקבל כאן, אני אומרת שוב  :שירה אבין' גב

- אומרת שבעיניי

 .אז שהוא יהיה במקומך  :יצחק רוכברגרמר 

 . זה מה שאני אומרת  :נורית אבנר' גב

 .שהוא יהיה במקומך מראש, לא  :יצחק רוכברגרמר 

 . אני לא רוצה שהוא יהיה קבוע? קבוע  :נורית אבנר' גב

. יש פתיחה, יש נושא מסוים, למשל בוועדת מכרזים  :ירה אביןש' גב

עם , מכן הרבה פעמים יש בכלל דון בישיבה הבאה בהמשך לדיון שהיה לאחר

 . החלטה ובישיבה אחרי זה יש כבר, כל מיני פרטים

 .זה לא כזה סיפור, אז מעבירים את הפרוטוקולים  :נורית אבנר' גב

 ? ו שונה משלךואם הדעה של  :יעקב קורצקימר 

 . אני לא מדברת על דעה. יכול להיות  :נורית אבנר' גב

 . יש סתירה  :יעקב קורצקימר 
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 . זה לא רלוונטי  :שירה אבין' גב

 . זו נקודה שאתה אומר והיא יכולה לקרות  :נורית אבנר' גב

 . במיוחד בוועדת מכרזים. אז תהיה סתירה  :יעקב קורצקימר 

אבל אני לא מדברת כל כך על , ה בסדרז, לא  :שירה אבין' גב

 . אני מדברת על הניהול התקין של הישיבות, הסתירה בין האנשים

  -לי לעשות את זה אם מבחינה חוקית מותר  :נורית אבנר' גב

 .מבחינה חוקית מותר  :שירה אבין' גב

 .יכול להיות גם בטעות סתירה, נורית, אני אומר לך  :יעקב קורצקימר 

אני לא אומרת שאתה לא , אני חושבת שאתה צודק  :אבנרנורית ' גב

 . יכול להיות. צודק

תקן אותי אם , מיכה, הדבר הזה, מבחינה חוקית   :טל עזגדמר 

בא בכדי לא לפגוע בעבודת העירייה או בעבודת הדבר הזה , אני לא טועה

. ולתת לדרג המקצועי המשכיות שלא נתקע את הדברים, הוועדות של העירייה

לקחנו על עצמנו כשהלכנו לבחירות . אנחנו עושים פה הפוך על הפוך, ידךמא

ואני חושב שבנאדם שיושב בוועדה כזו , מזמננו היקר ולבוא לישיבות להקדיש

ועדת , קחו לדוגמה סתם, ונוצרת איזושהי המשכיות, או אחרת ומתמקצע בה

 ויש, ועדת שילוט תמיד מדברת על מה שהיה בוועדה הקודמת. שילוט

 . זה יפריע שיבוא בנאדם אחר. תקדימים ויש פה ושם

 . גם מכרזים  :שירה אבין' גב

או יש , אם את לא יכולה להיות, עדיף לפעמים   :טל עזגדמר 
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ואני בטוח שאפשר להגיע  ,לדחות ועדה מסיבות כאלה ואחרות, איזה בעיה

 על, אני מדבר גם עלינו. ולא כל היום להחליף אחד את השני, להבנות

 . הבקשות שאנחנו ביקשנו

 . בתוך הוועדה אין בעיה, טל, אגב  :יצחק רוכברגרמר 

ר "זה הגיוני שאם יו, בתוך הוועדות יושבי הראש   :טל עזגדמר 

- ל"נוסע לחו

כי אתה בכל מקרה , זה משהו אחר בתוך הוועדה  :שירה אבין' גב

 . יושב בתוך הוועדה

 . ל מבחוץ זה סתם מסרבלאב, זה בתוך הוועדה  :יצחק רוכברגרמר 

 .לקרות כל שבוע ךזה לא דבר שצרי, אני אומרת  :נורית אבנר' גב

אני באמת משתדלת מאז שנכנסתי לתפקיד להיות בכל . -מדובר פעם ב

  -לתת להם -אבל פעם ב, הוועדות

הרי אנחנו לא נעשה פה . בשביל זה קבענו קוורומים   :טל עזגדמר 

 . בוד לפי מחטפים המועצה הזאת לא שווה כלוםאם אנחנו נתחיל לע. מחטפים

 . יש לי הצעת ביניים  :יצחק רוכברגרמר 

בינתיים אנחנו , אתה יכול להיות ציני עד מחר   :טל עזגדמר 

 . הולכים מאוד לקראת

 ... אני בינתיים  :עידן למדןמר 

רוצה לצאת מנקודת , אני יוצא מנקודת מוצא  :יצחק רוכברגרמר 

 . היא תמימה שהבקשה, מוצא
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 . אני לא חשבתי לרגע שלא   :טל עזגדמר 

במסגרת כזאת  במקום שקורה חריג, אז אני מציע  :יצחק רוכברגרמר 

אנחנו נעביר סבב , או אחרת שבנאדם לא יכול להגיע והוא יודע שלא ויש ועדה

 . נאשר את המינוי הנקודתי הזה ותודה רבה, טלפוני

ו 1-ל ל"חוכשטסים ל, בדיוק   :טל עזגדמר  ישיבות לא  1-שבועות 

 . אז אפשר למנות, תהיי

אני מניח שאנשים לא מתכוונים באופן סיסטמתי   :יצחק רוכברגרמר 

 . לא להגיע

קמתי בבוקר . אבל זה לא רק בקטע כזה. ברור שלא  :נורית אבנר' גב

 . תחליף אותי – ואני עם חום

? איש 17, מה אנשיםכ. נעשה סבב, אז תרימי טלפון  :יצחק רוכברגרמר 

 . 17גם זה לא 

שבנאדם קם , אפשר אבל גם בסיטואציה כזאת  :שירה אבין' גב

, אני לא אוכל להגיע, אני חולה היום'ר הוועדה ואומר "מרים טלפון ליו, חולה

 .'יחליף אותי ממלא מקומי

 . אז זה מה שאני ביקשתי  :נורית אבנר' גב

אני רוצה שזה 'חיל להיות אבל ברגע שכאן זה הת  :שירה אבין' גב

, יהיה ואני רוצה שזה יהיה ממלא מקום שלי - זה הפך להיות משהו שבעיניי'

 . אחד 7' יש רק מס, אין לי הרבה אפשרויות  :נורית אבנר' גב

 ? איפה מיכה  :יצחק רוכברגרמר 
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הבאנו את זה . שבועות שזה יגיע למועצה 0אמרו לי   :נורית אבנר' גב

 . ועצה אז צריך לאשר את זהעכשיו לישיבת המ

 . החוק מאפשר לשים ממלא מקום  :ד מיכה בלום"עו

גם קורה . הרי נקבע קוורום לכל ישיבה, עוד פעם   :טל עזגדמר 

לא , אנשים 0או , כי יש איזשהו כלל, שמתחילים ישיבת מכרזים שני אנשים

גם אם , םולכן עוד פע. ולכל דבר יש את הקוורום שלו יש כלל לכל ועדה. חשוב

לא , מישהו חלילה חולה בבוקר ולא יכול להגיע מסיבות כאלה ואחרות

שאם אנחנו , לפחות המחשבה, שלי, אבל התזה אומרת. משתקים את הוועדה

  ?אז בשביל מה עשינו ועדות, עכשיו עושים פה מיש מש שלם

 . מה שהוא אומר, אבל תשמע את מיכה  :יצחק רוכברגרמר 

צריך אישור אתה ממלא מקום לך ביל שיהיה בש  :ד מיכה בלום"עו

גם אם , אפשר לתפעל גם אם הוא לא מגיע, הקוורום. מועצה לממלא מקום

 . ממלא המקום לא מגיע אז אפשר לפי הקוורום לתפעל את זה

 ...אני מציע על הזה ש  :יצחק רוכברגרמר 

 . זה החוק, זה לא עניין של מציע  :נורית אבנר' גב

 . החוק מאפשר  :ד מיכה בלום"עו

 .תקשיבי, אני מציע  :יצחק רוכברגרמר 

היה מקרה שלא , פניתיכבר שבועות  0לפני אני   :נורית אבנר' גב

צריך להביא , נורית' פרח אמרה לי, שאלתי את פרח, יכולתי להגיע וביקשתי

מביאים את זה לישיבת . עניינים וזה, הוצאנו, מכתב, את זה לישיבת זה

 . בואו נצביע, י חוק"עפ, מליאה
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זה ניתן שבמקרה של , מיכה. אני מציע לתקן את זה  :יצחק רוכברגרמר 

בחריג אני , שחבר מועצה מתקשר ומבקש באותה ישיבה לא להגיע, חריג

 ?אז להביא את זה לסבב טלפוני, לא בשוטף, מדבר

 . ודאי  :ד מיכה בלום"עו

.. יכולאתה לא , אחד יתנגד. אז בוא נעשה  :יצחק רוכברגרמר  תראה .

 . יש כללים, מה לעשות, שלא יתנגדו

הישיבה בתשע , בנאדם קם בבוקר. אז לא, נו  :נורית אבנר' גב

- אני מבקשת שיאשרו? אנשים 11-מי יספיק לעשות טלפונים ל, בבוקר

 . ועדת מכרזים זו ועדה מקצועית  :מר רפאל בראל

 . אני סתם הבאתי את זה לדוגמה  :נורית אבנר' גב

' בוא שב כאן'אז אי אפשר להביא מישהו ולהגיד לו   :רפאל בראלמר 

 . כאשר הוא לא יודע על מה מדברים

אבל אתה מסכים איתי שאני משתפת את , בסדר  :נורית אבנר' גב

הוא מקבל את , והוא יודע בדיוק, שלי בכל ועדה שאני נמצאת בה 7' מס

שאני מקבלת זה ברגע . הפרוטוקולים והוא מקבל את ההחלטות ואת הכל

 . עובר אליו אוטומטית והוא מעודכן

אני עדיין חושב שאנחנו יוצרים במו ידינו איזושהי    :טל עזגדמר 

וזה עניין של איזושהי מחויבות של כל אחד . זילות ציבורית בעניין הזה

. זה לעשות כל מאמץ ולהגיע לפה, מאתנו שהגיע לפה ורץ לפה והציבור בחר בו

לא להופיע מאיזושהי , שהן לגיטימיות, של אנשים גם סיבות יכול להיות שיש

יכול להיות שלא חייבים גם לנסוע לכנסת ביום . כי קמו חולים בבוקר, סיבה
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- אנחנו צריכים ליצור, לכן אני עוד פעם אומר .אחר ולא לבוא לישיבה

 ? מישהו פה אמר ציניות  :נורית אבנר' גב

אני חושב , המשפט האחרון. האני אמרתי עובד, לא   :טל עזגדמר 

 . שצריך להוריד את זה מסדר היום

אנחנו יכולים עכשיו לעשות . שאלה משפטית, מיכה  :שירה אבין' גב

 ? הצבעה ולראות לאן זה מוביל

אני לא . המועצה רשאית להצביע איך שהיא רוצה  :ד מיכה בלום"עו

 . יכול להגיד למועצה איך להצביע

 . חנו נעלה את זה להצבעהאז אנ  :שירה אבין' גב

 ?אפשר בכל זאת מילה  :אבי גרוברמר 

 . מילה אחרונה  :שירה אבין' גב

בתור מי שבקדנציה הקודמת היה הנציג היחיד   :אבי גרוברמר 

  -היה חבר בכל ועדות העירייה, מה שנקרא, ואשר על כן, באופוזיציה

 . והגיע לכל הוועדות   :טל עזגדמר 

אמת ירק דם בקדנציה הקודמת להגיע לכל וב  :אבי גרוברמר 

זו האוניברסיטה הכי טובה לרשויות מקומיות ולעירייה , עוד פעם, הישיבות

אני חושב שאם אחד . אני יכול להבין את המהות שממנה באה הבקשה. והכל

הזה שכאילו נותנים לו ובאופן קבוע לא  white card-מאתנו יבוא וישתמש ב

אני חושב שפה החוק מתיר לשים ממלא . וק מעצמוהוא יעשה צח, יבוא וזהו

: להגיד, יכול ראש העיר להביא לפה, אם מישהו לא יידע להשתמש בזה. מקום
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כל הזמן הוא , דני לא בא אף ישיבה, בוועדת חינוך מיניתי את דני, תקשיבו'

או שיחליפו אותו . אני מבקש להוציא את דני מהוועדה הזאת, שולח את רמי

 .'יהיה ברמי או שלא

 .אבל לי לא נראה נכון שפעם זה יבוא ופעם זה יבוא  :שירה אבין' גב

 . זה לא לבוא זה פעם וזה פעם. זה לא זה  :אבי גרוברמר 

 .בוא נביא את זה להצבעה, אבי  :שירה אבין' גב

 . מיצינו את הנושא, יאללה  :יעקב קורצקימר 

אבל , שיעשהאם מישהו רוצה לעשות צחוק מעצמו   :אבי גרוברמר 

 . אני לא מבין מה יש פה להצביע נגד

את רואה בוועדות , מאז שהתחלנו את השנה הזאת  :נורית אבנר' גב

היחידי . הקואליציה וגם האופוזיציה גם. שאנשים מתייחסים אליהן ברצינות

. וגם לישיבה הזאת הוא לא הגיע, שלא מגיע זה שמוליק גריידי לישיבות

ישיבות מועצה אז  0-אם בנאדם לא מגיע רצוף ל, חוק י"אני יודעת שעפ, ואגב

 ? איציק, נכון. יש איזשהו חוק בעניין הזה

 ? את רוצה שאני אוציא אותו  :יצחק רוכברגרמר 

 . אני לא יודעת  :נורית אבנר' גב

 . זה ראש העיר מוציא מה. אין חוק  :אבי גרוברמר 

 ?את נגדו עכשיו  :יצחק רוכברגרמר 

אני לא . יש חוק כזה, אבל אני אומרת, אני לא נגדו  :נרנורית אב' גב

  -מדברת כרגע ללכת על חוק שאומר
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 . הוא הביא לי אישור  :יצחק רוכברגרמר 

 . יש אישור רפואי שהוא לא יכול להיות   :טל עזגדמר 

 .החוק לא עובד על הקטע של הוועדותאבל   :שירה אבין' גב

 . זה מתייחס לזה  :נורית אבנר' גב

 . לא על ועדות  :שירה אבין' גב

בגלל זה אני , אין חוק על ועדות, אז אני אומרת  :נורית אבנר' גב

  -מבקשת מחברי המועצה

 . אני לא בטוח שאין חוק על ועדות  :יצחק רוכברגרמר 

 ? יש גם חוק על ועדות  :שירה אבין' גב

 .הוא לא חייב, הוא רשאי  :פרח מלך' גב

 ? רשאי, מיכה  :צחק רוכברגרימר 

 ( מדברים ביחד)

 ?ילדים 13-אבא ל? מה תוציאי  :יעקב קורצקימר 

אמרתי שיש חוק אם  ,אני לא אמרתי להוציא אותו  :נורית אבנר' גב

 . אני לא המצאתי אותו, זה חוק, ישיבות 0-רצוף ל חבר מועצה לא מגיע

 . אם אין לו סיבה מוצדקת  :שירה אבין' גב

 . כוןנ  :רית אבנרנו' גב

 .הבנאדם חולה  :יעקב קורצקימר 



ן  עיריית רמת השרו

 3102.32022מיום  ,2' מן המניין מסשפרטיכל מליאה 
 

 72 

 . אני לא ידעתי  :נורית אבנר' גב

וזה מתקשר אולי גם , בעיקרון יש פה באמת  :עידן למדןמר 

שאם היה אפשר לדבר אז באמת מלכתחילה כל הסמכויות , לישיבה הקודמת

 סיעה יכולה. היו מואצלות וחברתנו דברת היתה גם חברת הוועד המנהל

, אנחנו בהחלט מדברים ברוח שאיציק מדבר .לאשר לעצמה ממלא מקום

ליוצא מן הכלל  ואני יוצא מנקודת הנחה שזה בא בהחלט, בהחלט מדברים

- שאלת אותי קודם למה אני קצת גיחכתי. וליוצא דופן

 . אני לא מאמין? מה היה לי  :יצחק רוכברגרמר 

, בניגוד לטענותיך, גבא. כשמגיע תמיד יש, תמיד יש  :עידן למדןמר 

ככה שאנחנו יכולים לראות את זה גם בקדנציה , עד עכשיו הכל עבר פה אחד

 . הקודמת

 ? מה שאלתי ומה ענית לי  :יצחק רוכברגרמר 

 . היתה החלטה אחת שלא, אני אזכיר לך. לא הכל  :יעקב קורצקימר 

שאנחנו באמת , העלה את הדבר הנכון, בקיצור  :עידן למדןמר 

, אני לא יודע מה הניע סיעות אחרות להחליט .ים על היוצא מן הכללמדבר

  -לפחות במקרים שלנו מדובר במקרה של הסיעות שאכן הגישו את הבקשה

 .מדובר לגבי כולם  :שירה אבין' גב

הסיעה , אם אתם סבורים שזה לא נכון. לגיטימי  :עידן למדןמר 

וזכות , זכותכם כסיעה, םשלכם סבורה שזה לא נכון לתת ולמנות ממלאי מקו

 . כל סיעה אחרת

 . מותק, לא, עידנוש  :יעקב קורצקימר 
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זה , זו החלטה פשוטה. ההחלטה היא של סיעה  :עידן למדןמר 

אז אף אחד לא הולך לא לבוא  SOSוצאו מנקודת הנחה שאם אין , החוק קובע

 . או כן לבוא

מה זה אז ל, אם זה נכון מה שהוא אומר, מיכה   :טל עזגדמר 

 ?צריך לבוא להצבעה פה

 .כמו שאתה מאשר את הוועדות בכלל  :עידן למדןמר 

הסיעה היא זו . נקודה, לוועדה צריך אישור מליאה  :ד מיכה בלום"עו

סיעה שלך . לא סיעה אחרת. שצריכה להחליט את מי היא רוצה כממלא מקום

בעת את לכן הסיעה קו. לא יכולה לקבוע ללמדן מי יהיה ממלא המקום שלו

כמו כל חבר מועצה . המועצה צריכה לאשר את זה, אבל. ממלא המקום שלה

 . בכל ועדה

 . אבל גם אתם ביקשתם  :נורית אבנר' גב

זה נכון . לא כולם חייבים להסכים, אבל שוב, בסדר  :שירה אבין' גב

אני רוצה להעלות את הנושא . גם לגבינו בדיוק כמו שזה נכון לכל אחד אחר

 .ההזה להצבע

נגד אז אני לא יכולה שהוא יחליף   :נורית אבנר' גב אם הרוב יהיה 

 ? אותי בישיבות

 . לא  :יצחק רוכברגרמר 

השאלה . המועצה רשאית להחליט מה שהיא רוצה  :ד מיכה בלום"עו

 . אם זה יעמוד במבחן בית משפט

ואז יהיה , תלכי לבית משפט. לכי לבירור, בקיצור  :עידן למדןמר 
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 . יותרותהוצאות מ

 . הוועדה רשאית להחליט מה שהיא רוצה  :אבי גרוברמר 

הגורף  אבל בקטע, אני מעלה את זה להצבעה  :שירה אבין' גב

מי בעד לבטל את הנושא . זה נכון לגבי כולם. לא לאחד כן ולאחד לא, לכולם

 ?של ממלאי מקום לוועדות

 ? להוריד את זה מסדר היום, מה   :טל עזגדמר 

  -ההצעה היתה, לא  :וכברגריצחק רמר 

 . להוריד את הסעיף הזה מסדר היום  :מר רפאל בראל

ממלא מקום לחברים  ההצעה היתה לאשר, לא  :יצחק רוכברגרמר 

 . בוועדה

 . זה מה שאמרתי  :שירה אבין' גב

 .את אמרת לבטל, לא  :יצחק רוכברגרמר 

 . לפהאתם מכניסים לי מילים . לא אמרתי לבטל  :שירה אבין' גב

 . זה לא הצעה לסדר? למה להסיר  :יצחק רוכברגרמר 

 . קיבלת עוד מחמאה, הנה. אתה צודק  :אבי גרוברמר 

 . אמרת לבטל  :עידן למדןמר 

 . לאשר את המינוי הבקשה היתה  :אבי גרוברמר 

מי ? מי בעד? מי בעד ממלאי מקום במינוי לוועדות  :שירה אבין' גב

 ? בעד מינוי ממלאי מקום
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 . 2  :פרח מלך' בג

 ? 2למה , 7? 2איך     :???

 ? איך את סופרת. 7  :יצחק רוכברגרמר 

 . רותי יצאה, 7  :אבי גרוברמר 

 .טעות? מה קרה, תירגעו  :פרח מלך' גב

 ? מי נגד  :שירה אבין' גב

אבל עדיין אתה יכול להחליף אותה אם היא עושה   :יעקב קורצקימר 

  -קניות

 ?כמה אנחנו  :יצחק רוכברגרמר 

 . 8   :טל עזגדמר 

 

שלא לאשר מינוי  (3 –נגד , 3 –בעד )ולות ברוב קהוחלט   :.3החלטה מספר 

 0ממלאי מקום לחברי ועדות חובה ורשות

 

יש  77.11.10במקום הרכב הנהלת העיר שאושר במליאת המועצה מיום  . א

יעקב , שירה אבין, איציק רוכברגר: לאשר ועדת הנהלה בהרכב

 .דברת וייזר, שמוליק גריידי, טל עזגד, קורצקי

 

, יש לנו עכשיו את הוועדות עצמן, הנושא הבא  :שירה אבין' גב

אז אנחנו . שאנחנו צריכים בהרכבים עכשיו לאשר אותם כי יש דברים שהשתנו
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במקום הרכב הנהלת  –ועדת הנהלה . ועדה-פשוט צריכים להצביע ועדה, נחזור

, יצחק רוכברגר: ועדת ההנהלה תכלול. המאשרים הרכב ועדת הנהל העיר

מי ? מי בעד. שמוליק גריידי ודברת וייזר, טל עזגד, יעקב קורצקי, שירה אבין

 . 7? מי נמנע? נגד

 

 :כלהלן (3 – נמנעים, 3 –בעד )ולות ברוב קהוחלט לאשר   :33החלטה מספר 

 מאשרים 23033031במקום הרכב הנהלת העיר שאושר במליאת המועצה מיום 

, טל עזגד, יעקב קורצקי, שירה אבין, איציק רוכברגר: ועדת הנהלה בהרכב

 0דברת וייזר, שמוליק גריידי

 

וייזר נכנס כחבר גיא קלנר –עדכון ועדת ביקורת  .ג  .יוצאת דברת 

 

: בהרכב ועדת ביקורת .הרכב ועדת ביקורת. הלאה  :שירה אבין' גב

עידו כחלון , גיא קלנר, רפי בראל, קלקא איריס, אהרון אלמוג אסולין

גם אם היד . פה אחד? אתה לא בעד, עידן? מי בעד. והמבקר ניסים בן יקר

 . התעייפה

 

פה אחד את הרכב ועדת ביקורת המעודכן הוחלט לאשר   :32החלטה מספר 

עידו כחלון , גיא קלנר, רפי בראל, איריס קלקא, אהרון אלמוג אסולין: כלהלן

 0והמבקר ניסים בן יקר

 

כי הנושא , הכספים אי מה לעבור שוב הרכב ועדת  :ירה אביןש' גב
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 . של ממלא מקום הוא לא רלוונטי

 '? מה עם ב  :אבי גרוברמר 

 . אין, לא  :שירה אבין' גב

 ? אז מי יורד שם בממלא מקום    :???

 . בפעם הקודמת זה מי שמאושר מי שאושר. לא יורד  :שירה אבין' גב

 . ורדים כל ממלאי המקוםי :מר אהרון אלמוג אסולין

 . יורד לך 0סעיף     :???

. כי אין ממלאי מקום. כולם, 0לא רק סעיף   :שירה אבין' גב

 . אין ממלאי מקום, נשארים רק חברי הוועדה

 . הסדר נשאר כמו שהיה  :מר רפאל בראל

 

 . עדכון ועדת חינוך .ד

 

 אני מקריאה פשוט את, בהרכב ועדת החינוך  :שירה אבין' גב

וייזר, שירה אבין. גם את כל האנשים הנוספים האנשים כי הוספנו טל , דברת 

אין . אמיר רוזנבלום, דליה שהם, תמי סער, נורית אבנר, רותי גרונסקי, עזגד

יו . ר עצמו"ייכנס היו, ר מועצת תלמידים עירוני"לנו עוד כאן את השם של 

 . ויהודה יעקובסון

א "ר ועד הורי יול"ר או יו"שיו ?אפשר להציע משהו  :אבי גרוברמר 

 . גם יהיה חבר בוועדה
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- אני לא יודעת אם אפשר מבחינת  :שירה אבין' גב

 . הוא לא יכול  :פרח מלך' גב

זה . בפקודה, הוא מוגדר בדיני עיריות. אי אפשר  :יצחק רוכברגרמר 

 . הרכב קבוע

ג, בקטע משפטי אנחנו נבדוק את זה, יש הרכב  :שירה אבין' גב ם זו 

 . עמותה

 .נאשר מראש, אם אפשר. תבדוק, מיכה  :יצחק רוכברגרמר 

יהיה מספר  כי אז, אנחנו לא יכולים להכניס אותה  :שירה אבין' גב

 .זוגי

- בואו? לא זוגי, מה זה זוגי  :אבי גרוברמר 

 ? מה זה, יש חוק  :שירה אבין' גב

חינת אם מב. תבדקו אם הוא יכול –זה כל כך פשוט    :טל עזגדמר 

 .אז הוא יהיה... החוק הוא יכול לשבת כ

 ?הוא יכול להיות כמשקיף  :אבי גרוברמר 

 . ניתן תשובה, חכה? אבל למה משקיף  :יצחק רוכברגרמר 

 . בוא נאשר את זה בכפוף להרכב המוצע בחוק   :טל עזגדמר 

. נבדוק גם את הנושא של ההכנסה וגם של משקיף  :שירה אבין' גב

 . פה אחד? מי בעד. סמה שאפשר ייכנ
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פה אחד את הרכב ועדת חינוך המעודכן הוחלט לאשר   :31החלטה מספר 

תמי , נורית אבנר, רותי גרונסקי, טל עזגד, דברת וייזר, שירה אבין: כלהלן

ר מועצת תלמידים עירוני ויהודה "יו, אמיר רוזנבלום, דליה שהם, סער

 0 יעקובסון

כחבר נוסף  א"ועד הורי יולר "יומאשרים את , בכפוף לבדיקה משפטית

 0או לחילופין כמשקיף, בוועדה

 

 .עדכון ועדה להנצחת זכרם של נפגעי פעולות איבה .ה

 

רפי : של נפגעי פעולות איבה ועדה להנצחת זכרם  :שירה אבין' גב

- ויש, חיים בר נועם, שולה פסקין, עידו כחלון אהרון אסולין, בראל

 . לאסתר איי' גב  :אבי גרוברמר 

 . אסתר אייל' וגב  :שירה אבין' גב

למה אין פה  ?מה עם נציג משפחות נרצחי הטרור  :אבי גרוברמר 

 ? את השמות

 . גם אתה יכול לתת, אין את השמות שלהם  :פרח מלך' גב

אנחנו צריכים פשוט , אנחנו נוסיף אותם בהתאם  :שירה אבין' גב

 .לברר

 ? פעם זה יצטרך לבוא לפה עוד  :אבי גרוברמר 

 . כאלה 5יש , צריך להכניס נציג של המשפחות, לא   :טל עזגדמר 
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 ? מי בעד. מי שיסכים להיכנס  :שירה אבין' גב

 ? יובא לאישור מועצה או פשוט יישלח לנו השמות  :עידן למדןמר 

 . אנחנו נעביר  :שירה אבין' גב

 . 0  :פרח מלך' גב

 . נציגים צריכים להיות 0  :שירה אבין' גב

יודע   :טל עזגדמר   . כל הסיפור, משפחות 5אבל יש , אני 

 . 0אז יהיה   :שירה אבין' גב

 . אני לא בטוח שירצו   :טל עזגדמר 

 . הלאה  :שירה אבין' גב

 

פה אחד את הרכב הוועדה להנצחת זכרם הוחלט לאשר   :33החלטה מספר 

 :כלהלן המעודכן של נפגעי פעולות איבה

אסתר , חיים בר נועם, שולה פסקין, אהרון אסולין, עידו כחלון, רפי בראל

 0נציגי משפחות נרצחי פעולות טרור 1-אייל ו

 

 .עדכון ועדת איכות הסביבה .ו

 

, דברת וייזר, גיא קלנר: הוועדה לאיכות הסביבה  :שירה אבין' גב

 . מנהל מחלקת איכות הסביבה, איריס קלקא, יעקב קורצקי
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 ?לא, יש לו שם? מי זה? למה אין שם  :אבי גרוברמר 

 . אין לנו כרגע  :פרח מלך' גב

 . איציק כהן כרגע  :יצחק רוכברגרמר 

. איציק כהן ואבנר  :פרח מלך' גב - אבל זה לא..

 . ר האגף"איציק כהן הוא כרגע יו  :יצחק רוכברגרמר 

ואם יהיה שינוי נעלה , איציק כהן יישב פה בינתיים  :שירה אבין' גב

 ? -ו, אתי סמואל נציגת ציבור, פורת נציגת ציבורנילי . את זה פה

 . רוני ליכט רותם  :אבי גרוברמר 

 . פה אחד? מי בעד  :שירה אבין' גב

 

פה אחד את הרכב ועדת איכות הסביבה הוחלט לאשר   :33החלטה מספר 

 : המעודכן כלהלן

וייזר, גיא קלנר  ,נילי פורת, איציק כהן, איריס קלקא, יעקב קורצקי, דברת 

 0ורוני ליכט רותם אתי סמואל

 

 .עדכון הוועדה לקידום מעמד הילד .ז

 

, שירה אבין: הרכב הוועדה לקידום מעמד הילד  :שירה אבין' גב

, תמי קלדרון, שלומית שפיגל, טלי נדיר, גילי מליק, עידן למדן, דברת וייזר

מפקד תחנת המשטרה , אמיר רוזנבלום, ר מועצת התלמידים"יו, דורית שיזל
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ניצן אביב . זה להחלטתם, או מפקד גלילות או מפקד היחידה כאן, יחליטו –

 ? מי בעד. ומירי בת אל

 

פה אחד את הרכב הוועדה לקידום מעמד הוחלט לאשר   :32החלטה מספר 

 :הילד המעודכן כלהלן

, שלומית שפיגל, טלי נדיר, גילי מליק, עידן למדן, דברת וייזר, שירה אבין

מפקד , אמיר רוזנבלום, ר מועצת התלמידים"יו, ת שיזלדורי, תמי קלדרון

 0ניצן אביב ומירי בת אל, תחנת המשטרה

 

 .עדכון הוועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים .ח

 

, דברת וייזר: ועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים  :שירה אבין' גב

יהיה , פזית הק, אפי שדיב, גילי מליק, טלי נדיר, רותי גרונסקי, עידו כחלון

ויש לנו את , זה מי שהם ישלחו, נציג של הרשות הלאומית למלחמה בסמים

 . מיכל רוזין

  ?ר של הגוף הזה הוא לא רמת שרוני"היו  :אבי גרוברמר 

 . היה  :פרח מלך' גב

 . הוא ממשיך, לא? הוא עזב  :יצחק רוכברגרמר 

 .הוא שם, לא   :טל עזגדמר 

 . אהוא נמצ? יאיר גלר  :שירה אבין' גב
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 ?והוא לא יכול להיות חבר בוועדה  :אבי גרוברמר 

 . הוא לא יכול להיות   :טל עזגדמר 

 . ל"הוא מנכ  :יצחק רוכברגרמר 

 ? מי אחרי מיכל רוזין    :???

 . חסר לכם קואליציה, מהאופוזיציהדני אדמסקי   :אבי גרוברמר 

 . ודודו שוהם אמרתם  :פרח מלך' גב

 ? מי בעד. והם ודני אדמסקידודו ש  :שירה אבין' גב

 . פה אחד  :פרח מלך' גב

 

פה אחד את הרכב הוועדה למאבק בנגע הוחלט לאשר   :32החלטה מספר 

 :המעודכן כלהלן הסמים המסוכנים

, אפי שדיב, גילי מליק, טלי נדיר, רותי גרונסקי, עידו כחלון, דברת וייזר

דודו שוהם  ,יןרוזמיכל , נציג הרשות הלאומית למלחמה בסמים, פזית הק

 0ודני אדמסקי

 

 .חדש –אישור הרכב ועדת בטיחות בדרכים  .יב

 

שהיא ועדה , שהיא ועדת חובה יש לנו ועדה נוספת  :שירה אבין' גב

יש לנו בוועדת , ותהלקיים גם א שאנחנו מחויבים בקדנציה הזאת, חדשה

 . צריך להיות חבר אופוזיציה, רפי בראל, שירה אבין: בטיחות בדרכים
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 . אהרון אלמוג  :אבי גרוברמר 

מי . יוני קלרמן, אמיר רוזנבלום, אהרון אלמוג  :שירה אבין' גב

 ?אבי, הנציג שלכם

 .מפקד יחידת האופניים. אושרי אנגל  :אבי גרוברמר 

יהיה . גילי מליק, ולדימיר לוין, צביקה שמואלי  :שירה אבין' גב

ת בדרכים ונציג של המשרד נציג של גופים בבטיחו, נציג של שר התחבורה

 ? מי בעד. לביטחון פנים

 

 פה אחד את הרכב ועדת בטיחות בדרכיםהוחלט לאשר   :33החלטה מספר 

 :כלהלן

, יוני קלרמן, אמיר רוזנבלום, אהרון אלמוג אסולין, רפי בראל, שירה אבין

, נציג שר התחבורה, גילי מליק, ולאדימיר לוין, צביקה שמואלי, אושרי אנגל

ונציג המשרד לביטחון פניםנצי  0ג גופים בבטיחות בדרכים 

 

 . אין לנו שום דבר לשנות, ועדת מכרזים לכוח אדם  :שירה אבין' גב

 ?אישרנו את זה  :יצחק רוכברגרמר 

 .אישרנו פעם קודמת  :שירה אבין' גב

 

 .הוספת נציגי ציבור אופוזיציה –עדכון ועדת בריאות  .ב
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 . אותועדת ברי  :שירה אבין' גב

 . נציג ציבור את צריכה לאשר, רגע  :יצחק רוכברגרמר 

ר ראובן "וד, רופאת ילדים, סיגל זינגרר "ד  :נורית אבנר' גב

 . אקופיאן

 ? מי בעד  :שירה אבין' גב

 

ר "ר סיגל זינגר וד"את מינוי דפה אחד הוחלט לאשר   :32החלטה מספר 

 0 ראובן אקופיאן כנציגי ציבור בוועדת בריאות

 

 .חדש –אישור הרכב ועדת תחבורה ותנועה  .ג

 

. עוד ועדה חדשה שנקראת ועדת תחבורה ותנועהיש   :שירה אבין' גב

אהרון טריסטמן , עודד עבודי, צביקה שמואלי, ולדימיר לוין, שירה אבין

 ? מי הנציגים שלכם. ויהודה לברן

 .עמית שמש ורועי ברזילי  :אבי גרוברמר 

 ? דמי בע  :שירה אבין' גב

 

פה אחד את הרכב ועדת תחבורה ותנועה הוחלט לאשר   :.3החלטה מספר 

ן , עודד עבודי, צביקה שמואלי, ולדימיר לוין, שירה אבין: כלהלן אהרו

 עדי ברזלי,עמית שמש0טריסטמן ויהודה לברן
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 .תעביר לנו גם טלפונים שלהם  :פרח מלך' גב

 ?אתם מוציאים כתב מינוי מסודר  :אבי גרוברמר 

 . אין בעיה? עם הפרטים  :פרח מלך' בג

 

 .חדש –אישור הרכב ועדת שימור אתרים  .ד

 

 הרכב ועדה. יש לנו עוד ועדה שאנחנו מביאים כאן  :שירה אבין' גב

 ?מי מבחינתכם אבי. יצחק רוכברגר, שירה אבין: לשימור אתרים

 . אבי גרובר. אני  :אבי גרוברמר 

 ?  לא, יו עוזב'אבל סרג  :נורית אבנר' גב

. בינתיים אין לנו אדריכל אחר. מי שיחליף אותו  :שירה אבין' גב

וולינסקי'ולדימיר לוין וסרג, עינב בן יעקב . יו מסיים את תפקידו'כשסרג, יו 

 ? מי בעד

 

פה אחד את הרכב ועדת שימור אתרים הוחלט לאשר   :33החלטה מספר 

 :כלהלן

יו 'ולדימיר לוין וסרג, בן יעקבעינב , אבי גרובר, יצחק רוכברגר, שירה אבין

 0וולינסקי
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דברת וייזר לענייני , האצלת סמכויות ראש העירייה לחברת המועצה .ב

 .חינוך

 

יש . שאישרנו אנחנו אישרנו עכשיו את כל הוועדות  :שירה אבין' גב

, ולאחר מכן יש את סעיף ב, את הרכב הנהלת העיר, שאישרנו גם' את סעיף א '

. לחברת המועצה דברת וייזר לענייני חינוךת ראש העיר שזה האצלת סמכויו

. אנחנו מצביעים על הנושא הזה, זה אחרי שעשינו את התיקון בסעיף הראשון

 ? מי בעד

פה , דרך אגב, פעם קודמת? אפשר להגיד מילה  :אבי גרוברמר 

, בקטע הזה רציתי להגיד מה שאני רוצה להגיד עכשיו וזה נגמר כמו שזה נגמר

- היה אפשר, וחבל

 . אז אולי כבר תצא החוצה   :טל עזגדמר 

 היה אפשר לחסוך. את הבדיחה הזאת כבר אמרתי  :אבי גרוברמר 

. אני חושב שיש שני נושאים מרכזיים בעשייה העירונית .גם את המעגל הזה

הנושא של , והנושא השני זה הפיתוח של העיר הנושא הראשון זה חינוך

אלה , אני חושב שהסגנים בתשלום. קות על זהרציתי לדבר שתי ד. ההנדסה

הם אלה שצריכים להחזיק את , ועובדים במשרה מלאה 7125שנמצאים פה 

יוצא שבקדנציה הזאת גם ההנדסה . התיקים האלה של החינוך ושל ההנדסה

 . י אנשים שהם לא סגנים במשרה מלאה"וגם החינוך מוחזקים ע

 . סגרנו את זה  :יצחק רוכברגרמר 

ואני חושב שזה לא , הם לא סגנים במשרה מלאה  :י גרובראבמר 

וחבל , זה אולי מראה על סדר עדיפויות שהולך להיות בקדנציה הקרובה. נכון
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 . לי ועצוב לי שזה כך

 אני חושב שזה לכבוד לעיר. אני רוצה לענות  :יצחק רוכברגרמר 

, נוךשדברת מקבלת האצלת סמכויות מטעמו של ראש הרשות לטפל בנושא חי

 . ר ועד הורים היחידי"ר ועד הורים וגם יו"כמי שכיהנה כיו

 . שים אותה סגן  :אבי גרוברמר 

אתה יכול , בוא תאשר לי עוד סגן, סליחה רגע אחת  :יצחק רוכברגרמר 

 ?לאשר לי עוד סגן

- יש לך שני סגנים, אבל אתה צריך להחליט, לא  :אבי גרוברמר 

 . בסדר, ואל אותךאז אני לא ש  :יצחק רוכברגרמר 

החלטת לתת אותו בפוליטיקה , יש לך שני סגנים  :אבי גרוברמר 

 .לדברים מסוימים

 . ככה החלטתי, אז אני ככה רוצה להחליט  :יצחק רוכברגרמר 

 . זה בדיוק מה שאמרתי, יפה  :אבי גרוברמר 

אני גאה בעובדה שדברת מקבלת את האצלת   :יצחק רוכברגרמר 

בעוד בערך , והצוות הזה של דברת ושירה ואני, יפולהסמכויות האלה לט

הכי , נטפל בחינוך ברמה הכי אוהבת, אל תפקידי כאשר אחזור, שבועיים

ולכן אני מברך על כך ואני יכול להגיד לך . זה מה שקורה. מחבקת והכי טובה

דברת וייזר בכלל לא רצתה להיות , רק בשביל לסבר לך את האוזן, יותר מזה

 . סגנית בשכר

 ?מה זה קשור  :אבי גרוברמר 
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והיא עושה את זה בהתנדבות ואני . וכל הכבוד לה  :יצחק רוכברגרמר 

 .גאה על כך

ואני מאוד מקווה שחברי המועצה יבלו את הזמן   :דברת וייזר' גב

שעות ביום אם  17, ימים בשבוע 1אני יושבת כאן . שאני נמצאת פה במועצה

 . צריך

האצלת סמכויות , מעלים את זה להצבעה אנחנו  :שירה אבין' גב

 ? מי בעד. ראש העיר לחברת המועצה דברת וייזר לענייני חינוך

 . 8  :פרח מלך' גב

 . כל השאר? מי נגד  :שירה אבין' גב

 . נמנעים    :???

 ?מי נמנע  :יצחק רוכברגרמר 

 . בסדר. עידן נמנע? אתה נמנע  :שירה אבין' גב

 

 (3 –נמנע , 3 –נגד , 3 –בעד )ולות ברוב קאשר הוחלט ל  :32החלטה מספר 

 0האצלת סמכויות ראש העירייה לחברת המועצה דברת וייזר לענייני חינוך

 

 :לסדר היום 1' מסתוספת 

יו. תיקון בהרכב ועדת שילוט: הרכב ועדות .7 ר הוועדה במקום "טל עזגד 

 .ויעקב קורצקי ישמש כממלא מקום בהעדרו של טל עזגד, שירה אבין
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שינוי בוועדת . עוד דבר אחד לגבי נושא הוועדות  :שירה אבין' גב

 .הרכב הוועדה יהיה כדלקמן. שילוט

 .זה לא מופיע פה  :אבי גרוברמר 

 .זה מופיע בתוספת שנשלחה  :שירה אבין' גב

 .אני לא קיבלתי את התוספת הזאת  :אבי גרוברמר 

 . אתה רשום כאן  :שירה אבין' גב

 . אוקיי, בדף הזה, אה  :אבי גרוברמר 

 . 7בסעיף   :פרח מלך' גב

, ר ועדת השילוט במקומי"טל עזגד יהיה מעכשיו יו  :שירה אבין' גב

ויעקב קורצקי בתוך הוועדה , אני יוצאת מהוועדה, ויעקב קורצקי נכנס כחבר

זה בתוך , אבל אין לזה משמעות, ישמש ממלא מקום של טל אם הוא יעדר

 . הוועדה

 . עידן גם חבר בוועדה הזאת  :ראבי גרובמר 

אז צריך להביא גם . אני דיברתי על השינוי, כן  :שירה אבין' גב

וטל הופך , נכנס יעקב, אני יוצאת –אני אומרת שוב את השינוי . להצבעה

פה ? מי בעד. כשעידן כמובן חלק בלתי נפרד מהוועדה, ר הוועדה"להיות יו

 . אחד

 

אחד את הרכב ועדת שילוט המעודכן  פההוחלט לאשר   :31החלטה מספר 

 :כלהלן
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 0 ועידן למדן, ר"מ יו"מ –יעקב קורצקי , ר"יו –טל עזגד 

 

חות "דיווח על הדו, 5' אנחנו עוברים לסעיף מס  :שירה אבין' גב

י הממונה של התאגידים "כנדרש ע, הכספיים של שלוש החברות העירוניות

 . העירוניים במשרד הפנים

קביעת ? לפני כל ההצגה 8שר להחליט קודם על אפ  :עידן למדןמר 

 . סדר היום

אין לי בעיה לעשות . זה רק דיווח. אין לי בעיה  :שירה אבין' גב

 . 8שנייה את 

 

 . קביעת יום ושעה לקיום ישיבות מועצת העיר –שונות  .8

 

. קביעת יום ושעה לקיום ישיבות מועצת העיר  :שירה אבין' גב

כמו . בערב 10:33בשעה , ראשון של כל חודש' ם אהישיבות תהיינה בכל יו

נקבעה ועדה , שזה יום ראשון, 721-בינואר כבר ב. שהיה בקדנציה הקודמת

לכן אנחנו במהלך ינואר נעשה , גדולה של תכנון ובנייה והוזמנו כבר אנשים

וזה עדיין עומד באותה מסגרת ימים שאנחנו , 1721-ב, את זה שבוע לאחר מכן

 . םצריכים לקיי

רשאי . היום הקבוע זה יום ראשון הראשון בחודש  :אבי גרוברמר 

- ראש העיר להעביר

למה אנחנו עושים ? מה הבעיה, אני רוצה להסביר  :שירה אבין' גב

עוד דבר אחד קטן לפני שאנחנו נכנסים . בסדר? לא טוב? מותר. 17-את זה ב
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 .חות"להצגת הדו

 ? מי נגד? מי בעד  :אבי גרוברמר 

 . זה שונות, לא  :פרח מלך' גב

 ? זה לא צריך  :אבי גרוברמר 

 . לא צריך, שונות  :שירה אבין' גב

אני הכנסתי את זה , בדרך כלל מצביעים על זה  :פרח מלך' גב

 . אתם יכולים להצביע על זה. כשונות

 . אנחנו נצביע  :שירה אבין' גב

 . בקדנציה הקודמת הצבענו  :פרח מלך' גב

. נצביע –אז מיכה אומר . כן? צריך להצביע, מיכה  :שירה אבין' גב

פה ? מי בעד. 10:33ראשון של כל חודש בשעה ' כל יום א, אז אני אומרת שוב

 . אחד

 

פה אחד כי ישיבות מועצת העיר יתקיימו הוחלט לאשר   :33החלטה מספר 

 0בערב ..:32הראשון בכל חודש בשעה ' בכל יום א

 

קול דעת שלכם ושל מי שיושב בראש אבל לשי, לא   :טל עזגדמר 

אם יש ישיבות מאוד ארוכות אני חושב שכדאי לבקש מהאנשים , הוועדה

 . 18:33-להוריד את זה ל

במידה ותהיה ישיבה שנדע שהיא . שנייה, רגע  :שירה אבין' גב
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כדי שלא נישן , 18:33אנחנו נשמח לקיים אותה משעה , ישיבה מאוד ארוכה

  . כאן במהלך כל הלילה

דוד , רפי בראל. אני רוצה לעדכן בעוד דבר אחד לפני שאנחנו נכנסים לדיווח

הוא , הוא היה פה עד מקודם, ל תקשוב"דוד מנשה הוא סמנכ –מנשה ואני 

חנכו . בסנט מור, אנחנו היינו בעיר התאומה שלנו. הוא ישב פה, כבר לא פה

 . דצמברזה היה ב. שם כיכר וגן מאוד מרכזי בעיר על שם רמת השרון

 . בחודש 10-ב, ביום ראשון שעבר  :מר רפאל בראל

 ?נסיעה כזאת לא חייבת לעבור איזשהי בדיקה  :נורית אבנר' גב

 . זה החוק. רק דיווח  :שירה אבין' גב

 ? המועצה לא צריכה לאשר נסיעה  :נורית אבנר' גב

 .רק דיווח. זה לא מה שהיה פעם. לא   :טל עזגדמר 

ה בקדנציה הקודמת אבל איזשהו נוהל שייצא הי  :אבי גרוברמר 

 . איזה משהו כתוב

 . הם מביאים דיווח לפה. יש נוהל  :פרח מלך' גב

 ? אבל לא היה כזה כתוב  :אבי גרוברמר 

 ? מה היה, לא  :שירה אבין' גב

 .היא מדווחת לפרוטוקול   :טל עזגדמר 

 . זה לא הגיע לשם  :שירה אבין' גב

עיריית רמת השרון ר התאומה הזמינה או שהעי  :נורית אבנר' גב
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 ?מי מימן את כרטיסי הטיסה ואת השהות שם? מימנה

 . עיריית רמת השרון  :שירה אבין' גב

 ?איך זה לא מגיע לאישור, אז אני אומרת  :נורית אבנר' גב

 . אז אני אומרת שהחוק טוען שלא חובה  :שירה אבין' גב

 . ץ המשפטיאני שואלת את היוע  :נורית אבנר' גב

 . זה במסגרת התקציב  :אבי גרוברמר 

 .כל עוד יש תקציב לעניין העירייה יכולה  :ד מיכה בלום"עו

כל אחד יכול לנסוע אם יש תקציב נוסף בלי   :נורית אבנר' גב

 ?שהמועצה מאשרת

 . לא סתם כל אחד יקום וייסע, צריכה להיות סיבה  :מר רפאל בראל

. מי נוסע, נוסעים 1, נוסעים 7. מחליטים, לא יודעת  :נורית אבנר' גב

 . סליחה, זה תמוה בעיניי? ככה בלי אישור

אנחנו גאים בזה שאנחנו מקדמים כבר במהלך   :שירה אבין' גב

 ... לא רק בקטע של, יש קשרים מאוד פעילים. שנים את הקשרים 1-הקרוב ל

 . צריך להביא נסיעה כזאת. נפלא  :נורית אבנר' גב

 .נורית, את מתווכחת עם החוק עכשיו. לא צריך   :דטל עזגמר 

 . הוא אמר שלא צריך אז לא צריך  :שירה אבין' גב

 ? מתי שינו את החוק  :נורית אבנר' גב



ן  עיריית רמת השרו

 3102.32022מיום  ,2' מן המניין מסשפרטיכל מליאה 
 

 50 

 . זה החוק? מה זה משנה מתי, מתישהו   :טל עזגדמר 

 . אז אני שואלת מתי  :נורית אבנר' גב

 . אז יושב פה יועץ משפטי   :טל עזגדמר 

אם יש תקציב ויש זה לא , היועץ אבל אמר, הנה  :א קלנרגימר 

 . צריך

אני שואלת אותו , הוא לא עונה לי היועץ המשפטי  :נורית אבנר' גב

 . פעמיים

 ?מיכה  :שירה אבין' גב

. אם יש צורך נכתוב חוות דעת כתובה ונגמור עם זה  :ד מיכה בלום"עו

 . אני לא רוצה לתת עכשיו חוות דעת ככה

האם החוק שונה . אני רוצה רק לשאול שאלה אחת  :רית אבנרנו' גב

 ?שנים אחרונות 7-ב

אני יודע שברגע שיש סעיף תקציבי העירייה לא   :ד מיכה בלום"עו

 . בשביל זה יש סעיף תקציבי. חייבת

 ? ככה כל אחד נוסע חופשי  :נורית אבנר' גב

 . היא ממלאת מקום ראש העיר  :גיא קלנרמר 

 . והיא חייבת אישור, אבל זו הופעה. לא משנה  :נרנורית אב' גב

.  :ד מיכה בלום"עו . נקבעו . סעיף תקציבי. מאשר בתקציב העירייה.

  -קריטריונים
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נסיעה של חברי מועצה שמייצגים את עיריית רמת   :נורית אבנר' גב

אלא אם כן תראה לי את . חייב להגיע לישיבת מועצה ולאשר את זה, השרון

. ב. ששונההסעיף בחוק  - כל נסיעה..

 . שאומר מה שאת אומרתתראי את הסעיף   :ד מיכה בלום"עו

 . הוא יבדוק וייתן חוות דעת מסודרת, לא משנה   :טל עזגדמר 

 .זה לא שאני נפלתי מהירח והמצאתי משהו  :נורית אבנר' גב

 . את צודקת שבזמנו היו מאשרים את זה, לא  :ד מיכה בלום"עו

, שנים 1-במהלך ה, גם רפי וגם אני, אני השקעתי  :שירה אבין' גב

הקשר הזה היום הוא לא רק קשר . הרבה מאוד עבודה לקידום הקשר הזה

גם שלנו , זה קשר שגם דרך השגרירים, לבין סנט מור בצרפת שבין רמת השרון

הוא תורם הרבה מאוד גם , זה משהו שקיבל תאוצה, גם השגריר הצרפתי

וסגן ראש העיר שם הוא חבר פרלמנט שלקח על  ,למערך של שתי המדינות

, וחשוב להגיד את זה לפרוטוקול, והוא גם לא יהודי, עצמו את כל קידום

אז אני . ולקח על עצמו את כל קידום הנושא הזה בתוך הפרלמנט בצרפת

, עשינו את זה במסגרת הנושא, לא נסענו לטיולים, חושבת שעם כל הכבוד

ם שאנחנו צריכים לדווח זה היה מדווח מבעוד ואני חושבת שאם היו אומרי

  .מועד

אני בעד שיתוף פעולה עם ערים , תביני, שירה  :נורית אבנר' גב

גם של בני נוער , אני חושבת שזה חשוב כל הנושא והקשר והפיתוח, תאומות

ואני , אני חושבת שזה מאוד חשוב וזה נכון. שלנו שנוסעים לערים תאומות

שבא מעיריית רמת  ברגע שזה תקציב –אומרת דבר כזה אני . מעודדת את זה

אולי , אני חושבת שאת יודעת מה, השרון ונוסעים נציגים של המועצה לשם
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 . לפחות לידיעה, אפילו לא תביאי את זה לאישור

 . אבל המחוקק קבע אחרת   :טל עזגדמר 

אני , סליחה רק רגע. לידיעה שיוצאת משלחת כזאת  :נורית אבנר' גב

 . סיימתי את הדבריםלא 

 . שנייה, עידן  :שירה אבין' גב

 ...חייב להיות  :עידן למדןמר 

יש גם . אתה נכנס לתוך הדברים שלה, שנייה, עידן  :שירה אבין' גב

 . תנו לנורית רגע לסיים. מסודר, תאמיני לי, דיווח כתוב

 ( מדברים ביחד)

ישרו את זה וגם כשאתה היית לא א, עידן כבר היה  :שירה אבין' גב

 . אז היה מותר, אבל בסדר. לפני

שאני , ואני חוזרת ואומרת, מה שאני אומרת  :נורית אבנר' גב

ומעבר לזה , נסיעה כזאת, חושבת שזה חשוב והכל צריך להביא את זה לאישור

כי זה . שנדע על הנסיעה הזאת, אולי אפילו דיווח כתוב, גם לתת סוג של דיווח

 . נודע לי במקרה

הכנו  ,לגבי הנושא של דיווח כתוב, אני אומרת שוב  :ירה אביןש' גב

ומי שרוצה , דיווח כתוב שמפרט את כל מה שהיה שם בצורה מאוד מסודרת

 . זה לכבוד לרמת השרון. נשמח לענות לו, בשמחה –לקבל עוד נתונים 

 . אין לי בעיה, נכון  :נורית אבנר' גב
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י "ש חברות עירוניות כנדרש עחות הכספיים של שלו"הצגה ודיון הדו .5

 .ח דודי ספיר"הממונה על התאגידים העירוניים במשרד הפנים רו

 .ש"רימונים החברה לפיתוח רמה .א 

 .שרונים תאגיד המים והביוב של רמת השרון .ב 

 .אגודת הספורט העירונית .ג 

 

חות "הצגה ודיון בדו, אנחנו חוזרים לסעיף השביעי  :שירה אבין' גב

רימונים החברה לפיתוח רמת  –החברה הראשונה . שלוש החברות, הכספיים

, לפני שאנחנו מתחילים, יש עוד התייחסות אחת? מי מציג, בבקשה. השרון

 . התייחסות של פרח

אגפים  את ביקשת ממני רשימה של מנהלי, נורית  :פרח מלך' גב

, י דרכילכל מי שיפנה אלי אני אשמח לסייע, חברים יקרים. ב"וטלפונים וכיו

 .זה לא מקובל. לא דרך מנהלי המחלקות

 ?מה  :נורית אבנר' גב

, לא בטלפון ולא במיילים. לפנות למנהלי מחלקות  :פרח מלך' גב

 . בשביל זה אני נמצאת כאן, לא לבקש מהם שום דבר

 . אני פונה ליועצים ומעבירה לך את החומר  :נורית אבנר' גב

אני . דרך הלשכה בשמחה. ומרתאז אני א, אין בעיה  :פרח מלך' גב

דרך הלשכה שלי . אז אני פשוט מעלה את זה כאן, אומרת כי את ביקשת ממני

 . תקבלו את כל הסיוע
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 . סבבה  :נורית אבנר' גב

  .בבקשה, רואה החשבון? מי מציג, רימונים  :שירה אבין' גב

במהלך השנה התחלפו . 7317ח כספי לשנת "דו  :ח עקיבא זינגר"רו

נסתכל . 7317דבר שקצת שיבש את הפעילות של החברה בשנת , יםל"המנכ

. תמיד הנושאים המעניינים זה תוצאות הפעילות הכספית, 0' מס' בעמ

שלמעשה זו השנה הראשונה שהיא התחילה , המחזור של הפעילות של החברה

אם , החברה עושה בעיקר. ח"מיליון ש 8.0עמד רק על , באופן מלא לפעול

נראה את המקור של  10' אז בעמ, אות מה החברה עושהאנחנו נרצה לר

שמכאן , שזה המקור העיקרי, אז יש לנו את האנרגיה הסולרית, ההכנסות

 . התחילה החברה לפעול שוב

 . זה לא הסעיף העיקרי אבל  :אבי גרוברמר 

יש את הפרויקטים שהיא מבצעת עבור העירייה   :ח עקיבא זינגר"רו

סך הכל מחזור . ועוד קצת השכרה מהטריבונה ,2.7%בתמורה לתקורה של 

אמורה להסתיים  7310-אני יכול להגיד מתוך ידיעה ש. יחסית נמוך מהציפיות

 . בתוצאה הרבה יותר טובה

 ?סדר גודל  :אבי גרוברמר 

, 2.7%פשוט ברגע שהחברה עובדת על תקורה של   :ח עקיבא זינגר"רו

אז ההכנסות הן , כת וגדלההפעילות שהחברה מבצעת הול, ככל שהמחזורים

, היא תסיים כפי הנראה בעודף שאפילו יכסה את עלויות המימון. בהתאם

נובעות מהפעילות הנוכחית, שאני מזכיר אלא , עלויות המימון לא 

ומאז נמכר ' 03-מההיסטוריה של המתקן לטיהור שפכים שנבנה בסוף שנות ה

, 2.7%התקורה . םתסתיי 7317ורק נשארה היתרה של ההלוואה שעד לסוף 
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 2.7%לולא התקרה של . מ"י שלטונות מע"אני יכול להגיד שהחברה נבדקת ע

 . מ היה מכיר בפעילות"כל העיסוק של החברה היה ספק בכלל אם מע

זה , מיליון 2.2-של ה, האחרים, הפרויקטים האלה  :דברת וייזר' גב

-ו בזה אותם פרויקטים שגם הסתיימ, פרויקטים שהסכום שלהם ממשיך

7310 ? 

 . וחלקם הרבה פרויקטים אחרים, חלקם  :ח עקיבא זינגר"רו

שזה סדר , י מסתכל על הוצאות הנהלה וכלליותאנ  :אבי גרוברמר 

 ?נכון, זה ההוצאות, ח אני מבין"גודל של מיליון ש

 . כן  :ח עקיבא זינגר"רו

כדי , אני צריך להיות, 2.7%אם התקורה שלי היא   :אבי גרוברמר 

מיליון  73אני צריך להיות בסדר גודל של , רה תכסה את ההוצאות שלהשהחב

 . ח בשנה"ש

 . כעיקרון כן  :ח עקיבא זינגר"רו

 ?אנחנו שם  :אבי גרוברמר 

 . כן 7310-ב  :ח עקיבא זינגר"רו

. אנחנו נמצאים על  :ו מנצורמר דוד והיה אפשר לעשות , 7310-ב..

. מוגבלים גם ב. יותר .. 

מי , אתה עושה את כל הפרויקטים של העירייה  :אבי גרוברמר 

  .העירייה? 2.7%-משלם לך את ה

 . כן  :ו מנצורמר דוד
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 ... אז למעשה אנחנו  :אבי גרוברמר 

 . אתה מקבל תמורת זה שירותים, לא  :גיל גורדוןמר 

 . העירייה מקבלת  :אבי גרוברמר 

 . כן, מהם  :גיל גורדוןמר 

 ? עושה את זה בתוך העירייהואם הייתי   :אבי גרוברמר 

 .היית משלם משכורות  :מר רפאל בראל

כמו , למשל בתוספת, היית לוקח פקחים פרטיים  :גיל גורדוןמר 

אחוז  0-ל 5משלמת בין , זה תלוי לפי סוג הענף, ל"דרך החכ, שהעירייה עושה

 . ל"לחכ

כמה יש כדאיות  –אני חושב שזו השאלה המהותית   :אבי גרוברמר 

זו שאלה שעלתה בזמן שגם הקמנו את החברה . לה של חברה כלכליתלהפע

אני חושב שזה שהחברה . אני הצבעתי בעד כי חשבתי שזה נכון. הכלכלית

, עיקר הפעילות שלה זה לנהל פרויקטים של בנייה ותשתיות, הכלכלית היום

רישתו , עשינו פעם אחת, שזה איזשהי מכה, חוץ מהסולרי, אני שואל עוד פעם

יודע אם אני רואה אותו כמספיק , נושא של שילוט, הגגות וזה את אני לא 

לא , לא מתוך העירייה, האם החברה הכלכלית מבצעת פה. משמעותי פה

פעילות , אלא האם היא מייצרת פעילות נוספת, כקבלן משנה של העירייה

יודע, שמכניסה הכנסות שלא היו אחרות , האלה 0%-7%-אולי ה, ואז אתה 

אם צריך , אפשר להתווכח על זה, לא יודע – 2.7ופה זה  5ר שזה פה אתה אומ

היינו אמורים למנות דירקטוריון חברה , אפרופו, ודרך אגב. את העוד גוף הזה

 ?לא, כלכלית
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. יש לנו ישיבה אוטוטו. נעביר את זה לישיבה הבאה  :שירה אבין' גב

 . העלית גם סוגיה, גם יש כאן משהו שצריך

- אני רק אסביר  :רו מנצומר דוד

, אני חושב שזה באיזשהו מקום? הבנת את השאלה  :אבי גרוברמר 

מה הכדאיות של החברה הכלכלית ולאן החברה , חות האלה"לאור הדו

שבאמת ייתן לה , משהו, חיצוני, הכלכלית הולכת כדי לתת ערך נוסף

 יש, ח"אלף ש 218-ל 101-המשכורות פה עלו מ, ועוד שאלה קטנה. משמעות

 ? רק הסבר מה נשתנה

מה שאתם רואים , חברהקודם כל ה. כמה דברים  :ו מנצורמר דוד

לוקח זמן עד שהחברה מתבססת , כרגע זה בסך הכל שנה שנייה של ההקמה

ואז זה , עד שהעירייה מכירה את היכולות, ועד שהיא מקבלת פרויקטים

יותר  כבר הנתונים הרבה, 7310בשביל זה אני מדבר על . תהליך שקורה

אנחנו מצביעים על רווח ואנחנו מדברים גם על פרויקטים , כלומר. טובים

אם אנחנו מדברים על עבודות שהיו מבוצעות בשביל . חדשים שנכנסים

את היעילות שבחברה , אז אכן יש את מבני הציבור למיניהם, העירייה

 ביצוע מהיר וכל רווח נוסף, הכלכלית מהבחינה הזו של קיצור לוח זמנים

אז בינוי פינוי , מבחינת פרויקטים נוספים, אבל לשאלתך. שנוסף לעניין

מוערך , כשאנחנו מדברים על מתחם אילת בהיקף של כמיליארד וחצי, למשל

לא , ניהול מהיזם, משהו, אנחנו אמורים לקבל שם אחוז, כמיליארד וחצי

רק זה , שכבר אנחנו כמה שנים קדימה, ח"מיליון ש 17-סביב ה, מהעירייה

אנחנו , גלילות צפון. פרויקט אחד מתוך רצון לקדם פרויקטים נוספים

בינואר , אם ירצה השם, אנחנו נכנסים. שנמשך כבר שנים מדברים על תהליך

 73משהו בסביבות , אחד זה תשתיות בשם גלילות צפון. לשני מכרזים גדולים

- בנוסף לזה אנחנו מדברים על. לפתח את האזור, ח"מיליון ש
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, לא יודע אם אתה זוכר. תרשה לי במילה אחת רק  :יל גורדוןגמר 

, עשינו תכנית עסקית, לפני שהקמנו במתכונת החדשה את החברה הכלכלית

או שבגללו באמת כדאי לעשות , ואז אמרנו שהעוגן המרכזי שמצדיק את זה

דונם  573-זה הנושא של להקים מינהלת שתנהל את כל הפיתוח של ה, את זה

למעשה המינהלת הזאת הוקמה במסגרת החברה . נמה סיטימצפון לסי

כרגע . שיש שם הרבה מאוד פרויקטים, ועל זה עכשיו דודו מדבר, הכלכלית

. סלילה של כביש רוחבי .. 

 ? העורף מערבי  :נורית אבנר' גב

 . גלילות צפון, לא  :גיל גורדוןמר 

, ביםמהסינמה סיטי עד שבעת הכוכ, גלילות צפון  :ו מנצורמר דוד

כל המבואה שבין סינמה סיטי עד . נציג לכם את זה בהזדמנות. כל המבואה

 ... שבעת הכוכבים

 ? ר"מ 173,333  :נורית אבנר' גב

 . כן, 533,333  :ו מנצורמר דוד

 .ר"מ 033,333, שבסוף בסוף, דונם 573  :גיל גורדוןמר 

אני הצעתי בזמנו שתוקם , אם אתה זוכר, גיל  :אבי גרוברמר 

.. ואז ההחלטה היתה שהמינהלת... נהלת למי מאוד  08א "הנושא של התמ.

אני יודע שהיתה תלונה בקרב יזמים . לכן אני מאוד מעורה בזה, מעניין אותי

זה למשל משהו שהעיר . שמה שדורשים בחברה הכלכית היתה מאוד גבוהה

, שהוא מיינדד לעניין, גם מזה שיש גוף שדוחף את זה –מרוויחה פעמיים 

אם כבר החליטו , עוד פעם, אני אומר. שיושב מול הדיירים, שהוא מבין

אבל כבר . אני חשבתי שזה צריך להיות תחת מהנדס העיר, שעובדת דרכם
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פה החליטו , ברמת גן זה יושב מתחת למהנדס העיר, החליטו שזה עובד דרכם

בוא לא ננהל עוד פעם את הויכוח , עזוב. שזה עובד דרך החברה הכלכלית

 . זהה

שורה . שיתוף הפעולה מצוין ומלא עם מהנדס העיר  :ו מנצורמר דוד

א "אנחנו גם בתמ. אנחנו נשמח על כל פרויקט נוסף של פינוי בינוי, תחתונה

בשורה התחתונה אנחנו . זה יותר גם לטובת העיר, פחות ברגיל, 7-יותר ב, 08

שב שבסך הכל אני חו. אחוז לשם, לא נריב על האחוז לפה, נקדם כל פרויקט

.. מעבר לזה ש, דיברתי על פרויקטים , שעד היום חלקם לא תוקנו, העיר.

זאת . שיהיו נכסים מניבים, אנחנו מתכוונים לטפל בזה על מנת להשביח אותם

סך הכל אנחנו מדברים על סיום שנה . יש פה הרבה מאוד רעיונות, אומרת

ב גם לעירייה וגם אנחנו נשמח ביחד אתכם לקדם כל פרויקט שיני, שלישית

 . לחברה וגם לטובת הציבור

החברה , בתקופה שאני הייתי פה סגנית ראש עיר  :נורית אבנר' גב

גם אהרון . אבל לא הפעילו אותה, היא היתה קיימת.הכלכלית לא היתה פעילה

אם אתה יכול ממש בכמה משפטים להסביר . וגם אני חדשים בקדנציה הזאת

נניח החברה הכלכלית הזאת , זאת אומרת. תלי איך עובדת החברה הכלכלי

? מה קורה עם הכסף הזה, ח"מיליארד ש 7תרוויח , עכשיו תלך על פרויקט

 ? לאן זה הולך

 .בכפוף כמובן למועצת העיר, זה תאגיד עירוני  :ו מנצורמר דוד

 ? הכסף חוזר לעירייה  :נורית אבנר' גב

 . יכול לחזור    :???

-מחר, יכולה להחליט לעשות עם הכסףהעירייה   :ו מנצורמר דוד
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אין , זאת אומרת. לבנות גן או כל דבר אחר, מחרתיים ירצו לבנות בית ספר

אז לקחנו לדוגמה את , דיברתי על השבחת נכסים, אנחנו יכולים לקדם, לנו

- יכולנו להשקיע את הכסף, בית קלקא

 ? ר"מ 1,333-אתה מדבר על המרתף של ה  :נורית אבנר' גב

ובהמשך נקבל אותו , דוגמה של השקעת הכסף  :ו מנצורמר דוד

 . לא עניתי לאבי לגבי המשכורות. הכסף נשאר לטובת העיר. 'וכד... באמצעות

ר של החברה "אני רציתי לשאול אותך מי היו  :נורית אבנר' גב

 ?ראש העיר, הכלכלית

 . ראש העירייה  :פרח מלך' גב

 ?ראש העירייה בחופשאז מה קורה עכשיו כש  :נורית אבנר' גב

 . כרגע אין דירקטוריון גם ככה  :פרח מלך' גב

 .כרגע אין דירקטוריון  :ו מנצורמר דוד

 . לאישור, למועצת העיר, זה צריך להגיע לפה   :טל עזגדמר 

ואם אנחנו רוצים להגדיל את כמות האנשים   :נורית אבנר' גב

 ? שחברים

יו   :טל עזגדמר  רקטוריון כי הוא ראש ר הדי"ראש העיר הוא לא 

 ... העיר

 ?זה לא אוטומטית כראש עיר, אה  :נורית אבנר' גב

 . זה יכול להיות כל אחד, לא   :טל עזגדמר 
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דיון לגבי הנושא , מה שאנחנו צריכים עכשיו לעשות  :שירה אבין' גב

 . של החברה הכלכלית זה לא כרגע הזמן

נשים שיושבים שם פשוט ראיתי את הרשימה של הא  :נורית אבנר' גב

 . כנציגי ציבור

מה זאת . בישיבה הבאה נעלה, אני אומרת שוב  :שירה אבין' גב

 ? אומרת ראית בישיבה הזאת

- שאנחנו צריכים לאשר  :נורית אבנר' גב

. זה בדיוק מה שאני אמרתי, לא צריכים היום  :שירה אבין' גב

מנה את חברי נדון בנושא ונבחר ונ, לחודש 17-ב, בישיבה הבאהשאנחנו 

מה , אני אומרתש כרגע. החברים החדשים, הדירקטוריון של החברה הכלכלית

חות "לתת דיווח על הדו, גם לא לדון, זה לתת את הדיווח, שאנחנו צריכים

אם יש שאלות ספציפיות . החברות 0נעבור את . זה מה שנעשה היום. הכספיים

 . ים לשאולאתם מוזמנ, חות הכספיים"לגבי הנושא של הדו עדיין

 . שאלתי על המשכורות  :אבי גרוברמר 

 . זו פשוט לא היתה שנה שלמה    :???

, מטבע הדברים. החברה גדלה, 1היום אנחנו כבר   :ו מנצורמר דוד

 . ככל שהפרויקטים יגדלו גם החברה תגדל

  ?מי העובדים של החברה הכלכלית  :נורית אבנר' גב

את מנהלת התחדשות עירונית  היום מבחינתנו יש  :ו מנצורמר דוד

, מנהלת תחום תיאום ובקרה, זמיר... התחדשות עירונית, סליחה, אורית

.. אורית, היאגם מנהלת פרויקטים  . ויש מזכירה.
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 . אמרת שלושה  :נורית אבנר' גב

 . והוא הרביעי   :טל עזגדמר 

 ? מורוזובסקי לא מקבל כסף בחברה הכלכלית  :נורית אבנר' גב

.. מנהל פרויקטים  :נצורו ממר דוד . 

- זה דיון שאנחנו בוחרים, אני מבקשת שוב  :שירה אבין' גב

מורוזובסקי הוא עובד החברה הכלכלית ומקבל   :נורית אבנר' גב

 ? שכר

אבל לא , יש עוד הרבה כאלה שמקבלים מאתנו שכר  :ו מנצורמר דוד

אתנו דרך ח עקיבא עובד "רו. אנחנו מפעילים אאוטסורסינג. באופן ישיר

 . הוא עובד בשביל החברה, אאוטסורסינג

 . יועץ משפטי אאוטסורסינג  :פרח מלך' גב

 . 'עורכי דין וכד  :ו מנצורמר דוד

אז חוץ מעורכי הדין ורואי החשבון איזה עוד   :נורית אבנר' גב

 ? עובדים מקבלים כסף

 ... עוד מנהל פרויקט ויש  :ו מנצורמר דוד

 ?אלת מי יש יחסי עובד מעבידאת שו  :גיל גורדוןמר 

 . כן  :נורית אבנר' גב

 . הוא אומר, 1  :גיל גורדוןמר 

מורוזובסקי ? זה תחת שכר טרחה מקצועי או מה  :אבי גרוברמר 
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  ?באיזה סעיף? איפה הוא יושב, למשל

- באמצעות חברה  :ו מנצורמר דוד

ה הוא שואל אם זה בסעיף משכורות או בשכר טרח  :דברת וייזר' גב

 . מקצועי

 . כן, רפי. רק שנייה  :שירה אבין' גב

. אני חושב שאנחנו כולנו מחטיאים את המטרה כאן  :מר רפאל בראל

כאן זה לא . צריך לדון בו במועצת המנהלים של החברה, המאזן של החברה

, רבותיי. כאן אנחנו צריכים לקבל דיווח ותו לא .מועצת המנהלים של החברה

 . ות לא לנואנחנו הולכים למקומ

 ?אני יכול להגיד לך משפט  :אבי גרוברמר 

 . אנחנו הולכים למקומות לא לנו, לא  :מר רפאל בראל

בדירקטוריון של החברה הכלכלית היה צריך להיות   :אבי גרוברמר 

לא נתנו , לא מינו שם נציג אופוזיציה. גם בקדנציה הקודמת נציג האופוזיציה

 . רוצים לשאול את השאלותאנחנו , לנו לשאול את השאלות

אפשר לבקש דיון במועצת העיר על החברה , בסדר  :גיא קלנרמר 

 . חות הכספיים"עכשיו יש עדכון על הדו. זה לא בהכרח במעמד הזה, הכלכלית

לדון . אנחנו היום צריכים לקבל דיווח ותו לא  :מר רפאל בראל

 . במאזן של החברה זה רק במועצת המנהלים של החברה

 . חות"כתוב פה דיון בדו  :בי גרובראמר 

 . אבי, אני אמרתי בהתחלה, לא, לא  :שירה אבין' גב
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 ( מדברים ביחד)

נותנים , בקטע הזה הספציפי, כשאנחנו מדברים  :שירה אבין' גב

. דיווח רק .. 

 . נו, יושב לך רואה חשבון   :טל עזגדמר 

חנו אנ. בסך הכל זה רואה חשבון של החברה  :שירה אבין' גב

 . בבקשה, שרונים –עוברים לסעיף השני 

ר "יו –נדב אהרונסון ' נמצאים כאן איתי פרופ  :אילנה ניצן' גב

יודע, מועצת המנהלים , לית של שרונים"המנכ, אני אילנה ניצן. למי שלא 

החשבת היתה . רואה החשבון של החברה, ועקיבא זינגר, תאגיד המים והביוב

. ואמרתי שזה מאוחר ואני אייצג אותה בכבודאמורה להגיע אבל סימסתי לה 

השנה השלישית שאנחנו , 7317זה , חות הכספיים שלנו אתם מכירים"את הדו

אבל , כי ביקשתם את זה, ח הדירקטוריון"השנה גם העברנו את דו. מציגים

ח "נשאלנו כאלה שאלות שיושבות גם בדו 7311חות של "כשהצגנו את הדו

אני אדבר בגדול . ח הדירקטוריון"ו גם את דווהפעם העברנ, הדירקטוריון

 .ואני מאוד אשמח לענות על שאלות

 7310. או ברייק איבן, שנה ראשונה שהחברה נכנסה למצב של רווח קטן 7317

ככל שאנחנו , אני רק אציין שרשות המים דואגת כי בכל פעם. נראית יותר טוב

ל הפרמטרים שאנחנו אב. אז היא דואגת להוריד את זה, מתייעלים ומשתפרים

בעיקר בסעיפי עלויות כוח אדם , יכולים לראות הם פרמטרים של התייעלות

 71.2-להזכירכם התחלנו מ. שזה סעיף פחת המים של החברה, ובסעיף המרכזי

פחת מים זה כמות המים בעצם שאנחנו לא . 2.7-ב 7317סיימנו את , 7330-ב

אנחנו  –אני אומר בגדול  או, פחת המים זה היחס .מקבלים תמורתם תשלום

למה עלה אני . אנחנו אמצעי ביניים. רוכשים מים ממקורות ואנחנו מוכרים
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אבל בדרך יש איבודי מים כתוצאה , אני מאוד אשמח לענות, תשאלי, אתייחס

או לא , מה שנקרא פחת ניהולי, מחוסר מדידה או מדי מים בלתי תקינים

וככל שאנחנו מתקדמים באיתור , עניינים שונים, גניבות. נמצאים מדי מים

שזה , ויש את הפחת שנקרא פחת פיזי. גניבות אז גם הם מתקדמים בצד השני

ההערכה שלנו שחלקו הגדול זה , לכן המעבר הגדול. מהצנרת ומהתשתיות

. ואנחנו היום גםב שיפור של הפחת הפיזי, התגברות על כל הפחת הניהולי

י רשות המים מדברים "עפ, המצופהזה בערך המינימום  2.7%-להגיד לכם ש

אם . זו עבודה קשה ועבודת רגליים זו הטכנולוגיה הכי טובה .8%-ו 5%על 

הן עלו בעיקרן . אז ההכנסות עלו כמעה, חות הכספיים"נסתכל בגדול על הדו

צפינו לירידה בשימוש במים כתוצאה ממה  7313-אם ב. כי גם גדלו המכירות

נשים כנראה פחת ויש לנו גידול בשימוש מאז הפחד של הא, 7330-שקרה ב

 . במים

חיינו כמה . זה בגלל המדיניות של השימוש במים  :איריס קלקא' גב

 . שנים בקטע של לחסוך מים ועכשיו כבר לא מדברים על זה שהכינרת עולה

 . אז אני אתייחס לזה  :אילנה ניצן' גב

אין , לההפסיכולוגיה של הציבור נרגעה בגיל ההטפ  :גיא קלנרמר 

דקות ופעם זה היה רק שתי  7.7אני היום מתקלח . יותר את הלחץ הפסיכולוגי

 . דקות

המים ברמת השרון שאנחנו מקבלים היום הם   :אילנה ניצן' גב

, אתם יכולים לראות .מהמוביל הארצי 73%-מים מותפלים ו 73% –מעורבים 

- דרך אגב

  ?ההרכב הזה היה שונה לפני כן  :איריס קלקא' גב
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מאז שפתחו את מפעל ההתפלה באזור פרדס חנה   :אילנה ניצן' גב

ולהערכתי יש גם , בוודאות 7310כל . אז זה מה שאנחנו מקבלים, חדרה

תושבי רמת , אחת האפשרויות לבדוק את זה זה פשוט לראות. 7317מאמצע 

זה , שימו לב. כל כמה זמן צריך לנקות את האבנית בקומקום, השרון לפחות

 . וד כתוצאה מההתפלהפחת מא

 ? הניטור של איכות המים מוטל עליכם  :איריס קלקא' גב

כל מה שקשור בנושא המים ובנושא הביוב של רמת   :אילנה ניצן' גב

, גם של זה וגם של זה, הניטור, הן בצד הצרכני של האיכות. השרון זה עלינו

ומהצד , מיםוגם של , זה לא רק ניטור של המים, כי יש גם ניטור של שפכים

ובכל הפיצוצים  בתכניות לטווח ארוך, השני כל מה שקשור בתשתיות

 . והסתימות

למה ? מי מחליט מאיפה לוקחים את המים להתפלה  :נורית אבנר' גב

 ? דווקא מפרדס חנה

 . בכלל לא תלוי בנו, מקורות  :אילנה ניצן' גב

 ? הם קובעים לכל רשות מאיפה היא מקבלת  :נורית אבנר' גב

..איך זה מתחבר זה מנוהל בתוך ה  :אילנה ניצן' גב . 

 ?איפה מתפרסם הניטור של המים  :איריס קלקא' גב

אנחנו מבצעים , כנסו לאתר האינטרנט שלנו  :אילנה ניצן' גב

, בדיקות אחת לשבועיים והבדיקות מפורסמות באתר האינטרנט של החברה

גם זה מתפרסם , בשנהמקורות מפרסמת פעם . כולל הבדיקות שמקורות עושה

 . כי כך אנחנו מחויבים, ובעיתונות המקומית, באתר האינטרנט של החברה
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 ? זה משהו שמונח לפתחכם, לגבי הצנרת  :דברת וייזר' גב

 . בטח  :אילנה ניצן' גב

 ? ומה האחוז ברמת השרון של צנרת שהוחלפה  :דברת וייזר' גב

ני לא זוכרת את קשה לי לדבר על אחוז כי א  :אילנה ניצן' גב

חות "תסתכלי בדו, אבל אני יכולה לדבר על מספרים, המטרים בראש

זה לא , התקבולים, תראי שהכנסות החברה מהיטלים, 7317הכספיים של 

 13-בערך כ –ח של תזרים מזומנים "בדו, אלא זה בתזרים מזומנים, הכנסות

, ה שאומרמ. ח השקעה בתשתיות"מיליון ש 13-בערך כ, ח היטלים"מיליון ש

בתזרים המזומנים של  קצב ההשקעה שלנו בתשתיות מותנה. מה שנכנס יוצא

כספי ההיטלים זה בנייה . והכספים האלה זה בעצם כספי ההיטלים, החברה

 . 'וכו

הייתי מבקש לדעת מה אחוז החיוב עבור המים   :מר רפאל בראל

 . אני את השאלה הזו שאלתי כבר בעבר. שיש ברמת השרון

אתה מדבר על . לא הבנתי את השאלה באחוז החיוב  :נה ניצןאיל' גב

 ? הגבייה

 . אנחנו מדברים על חיוב, גבייה זה מה ששילמו לנו  :מר רפאל בראל

 . אחוז הגבייה    :???

אני לא מדבר על . אני לא רוצה שתתקנו אותי  :מר רפאל בראל

אני יכול לגבות . יש הבדל גדול בין גבייה וחיוב. אני מדבר על חיוב, גבייה

-ואני יכול לחייב את האנשים ב 133%-ואני יכול לחייב את האנשים ב 00%

 .00%-ולחייב את האנשים ב 03%ואני יכול לגבות  133%
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 . האמת שאיבדתי אותך כבר בהתחלה  :גיא קלנרמר 

 . אני אפרט, תנו לי  :פרח מלך' גב

 ? וז החיובמה אח, אנחנו קונים מים ומוכרים מים  :מר רפאל בראל

 . אמרתי  :אילנה ניצן' גב

אני רוצה לדעת כמה אני , מים 133%אני קונה   :מר רפאל בראל

 . כי השאר זה מים שהולכים לאיבוד. מוכר

 . פחת מים 2.7%. 00.7%  :אילנה ניצן' גב

 ? זה פחת בגלל הצנרת או פחת בגלל הגניבות  :מר רפאל בראל

אני ', א. ורמים לפחת המיםיש כמה ת, אמרתי  :אילנה ניצן' גב

זה פחות מהגבול התחתון שרשות המים מצפה שיהיה  2.7%, אחזור שוב

בהערכות , נכון להיום. פחת מים 8%-5%אנחנו מדברים על , כלומר. לחברה

עיקר הרכיב של זה זה התשתיות והחלק המזערי של זה הוא מה שנקרא , שלנו

 . שזה לא רק הגניבות. הפחת המינהלי

 . הבעיה שלי עכשיו היא התשתיות  :ל בראלמר רפא

, אבל גם, עכשיו הבעיה העיקרית היא בתשתיות  :אילנה ניצן' גב

ונסתובב  2%-אני מאוד מקווה שהשנה אולי נהיה ב. אנחנו לא נרד הרבה יותר

 . והיעד שלנו זה לשמר את אחוז הבנייה, מסביב לזה

 . 00.7%-את ה  :מר רפאל בראל

 .נכון  :אילנה ניצן' גב

אז . אבל אמרת שיש התייעלות מבחינת כוח האדם  :עידן למדןמר 
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גם מבחינת מוסדות , גם מבחינת שכר, איך אנחנו רואים את העלייה בכל זאת

איפה ההתייעלות בכוח . 7בגין שכר וגם בעניין ההפרשה לחופשה כמעט פי 

 ? אדם פה

. ח ה"אתה יכול להסתכל על זה בדו  :אילנה ניצן' גב לראות שזה ו..

 . אותו דבר

ואני רואה  אבל אם את אומרת שהתייעלתם, לא  :עידן למדןמר 

 . 17ביאור ? אז איפה ההתייעלות פה, עלייה

 ... זה לא, זה רק מאזנים  :ח עקיבא זינגר"רו

כשאומרים לי שיש התייעלות . אני מדבר מאזנית  :עידן למדןמר 

 . ת מהבחינה המאזניתמבחינת כוח אדם אז אני מצפה לראות התייעלו

כי זה יתרה ביום , ח רווח הפסד"צריך להסתכל בדו  :אילנה ניצן' גב

כשאחרי החתך משנים את זה זה לא . ביום ספציפי מסוים זה המאזן, צפייה

. חות"של דו 10. רלוונטי .. 

 ( מדברים ביחד)

יש לך את הוצאות הנהלה , תסתכל 77ביאור   :אבי גרוברמר 

יש עוד . נמצאים בהוצאות הנהלה וכלליות, ל הדברים האלהכ, שכר. וכלליות

 .שכר בגביית חובות מסופקים

אני . עוד לא קיבלתי תשובה לאיפה ההתייעלות  :עידן למדןמר 

איפה . עלייה 17עלייה וגם ביאור  10ביאור , עלייה 77מסתכל ביאור 

 ? ההתייעלות

 . יש ירידה 10ביאור   :ח עקיבא זינגר"רו
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 ? עם השאר 10איך זה מסתדר ביאור   :מדןעידן למר 

 ... ח"מיליון ש 1.502, שכר עבודה ונלוות, הנה  :אילנה ניצן' גב

יש התייעלות בסעיפים . יש לך את כל נתוני השכר  :ח עקיבא זינגר"רו

שיש דרישות , כמו גבייה, בסעיפים אחרים. מסוימים שאפשר להתייעל בהם

, נדרש להוסיף כוח אדם, המידה לשירות נוספות של רשות המים בנושא אמות

ייצוגית .אחרת אתה לא עומד בדרישות  . אתה חשוף לתביעה 

לאחרונה התבשרנו בתל אביב על איזשהי  :מר אהרון אלמוג אסולין

. משהו דומה. או שאת לא יודעת להבטיח? איך זה לא נופל עלינו. שערורייה

ומה חלקו של , לא יקרה איזה מנגנונים יש בחברה שלכם להבטיח שכזה דבר

 ?מבקר העירייה בעניין

עובדים של תאגיד המים בתל אביב מעורבים  10  :נורית אבנר' גב

 ?איך זה לא יקרה ברמת השרון. בשחיתות

 -אנחנו נכנסים, תראו  :שירה אבין' גב

 . זו שאלה פשוטה :מר אהרון אלמוג אסולין

- אבל בואו נתקדם  :שירה אבין' גב

 . זה לא משפט  :פרח מלך' גב

. מי האנשים שעובדים, כוח אדם, אבל זה חשוב  :נורית אבנר' גב

 ?  נכון, עובדי עירייה אין בתאגיד מים

 .חות"זה לא קשור לדו    :???

לא  –לא רוצה . תענה –רוצה לענות . שאלתי שאלה :מר אהרון אלמוג אסולין
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 . תענה

כל מה , שוב. יםאני יכולה להתייחס בשני משפט  :אילנה ניצן' גב

. לים"זה ממה שיש בתקשורת ומהשיחות הפנימיות בינינו המנכ שאני יודעת

שני המשפטים . ספציפית אני לא יודעת מה היה שם. אני לא יודעת מעבר לזה

לא קשור למבקר , ביקשתי ממבקר הפנים של החברה( א: מתייחסים לכך

מחברת ברייטמן  זה רואה חשבון, יש לנו מבקר פנים של החברה, העירייה

אנחנו . 'שיבוא ויבדוק נהלים ודרכים וכו, בדיוק את השאלה הזו, אלמגור

מערך , דבר שני .00%-אני רוצה להבטיח ש. 133%-חושבים שאנחנו מוגנים ב

אנחנו ' א, האישורים הכספיים של החברה ומי שמעורב באישור של כל דבר

 1-7מערך האישורים זה ' ב, חברה מאוד קטנה עם מספר מאוד קטן של אנשים

ואז זה עובר ', איש שמאשרים מהביצוע של העבודה הספציפית והכמויות וכד

עובר לחשבת שמתחילה את כל , עובר למהנדס שאחראי, ממנהל העבודה

. ומסכום מסוים זה גם עובר את נדב, החישובים מחדש ואני מסתכלת על הכל

ביקשתי , וכפי שאמרתי ,אנחנו לפחות מנסים לפקח שהדברים האלה לא יהיו

 . כי לא לעולם חוסן, שגם ישים עין, מבקר הפנים שלנו, מרועי אילן

חות "רק לגבי הנושא של הדו, אני אומרת שוב  :שירה אבין' גב

 .הכספיים

כשאת , ח תזרים מזומנים"דו. שתי שאלות  :אבי גרוברמר 

ול מסתכלת על השקעות בפיתוח תשתיות מים ובפיתוח תשתיות ביוב למ

 ? נכון. אין הלימה, התקבולים בגין היטלי פיתוח והיטלי ביוב

 . לעולם לא תהיה  :אילנה ניצן' גב

? למה זהאבל זה נראה לי כאילו , אני לא מבין בזה  :אבי גרוברמר 

 ?נכון, אתה מממן עם אחד את השני
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 . כן  :אילנה ניצן' גב

ת מוקמות תשתיו, זה מה שנקרא גלגל מתגלגל  :ח עקיבא זינגר"רו

 . לטווח ארוך

זה אנחנו . אני מניח שזה לא משהו שנקבע אצלכם  :אבי גרוברמר 

 ?קובעים את גובה ההיטל

אני יכולה רגע להתייחס לזה בתור מי שעושה . לא  :אילנה ניצן' גב

- ההיטלים. אני אתייחס לזה? את התזרים

  .פשוט אנחנו לא נגמור כאן עד מחר  :שירה אבין' גב

  -אתם צופפתם את זה היום לסדר היום  :למדןעידן מר 

אי אפשר להציע לחברי מועצה שרוצים דברים יותר   :גיא קלנרמר 

  -פרטניים לפגוש

אני יכולה להגיד שהיום הייתי . אני עשיתי את זה  :דברת וייזר' גב

 . אצל גיל גורדון שעה וחצי גזלתי מזמנו והוא ענה על כל השאלות שלי

להתייחס לדברים שכן ..., זה לא עניין של סקרנות  :אבי גרוברמר 

 . צריכים להיות בפרוטוקול

 . כל סעיף וסעיף קיבלתי תשובות, הכל שאלתי  :דברת וייזר' גב

- את הסקרנות שלנו, אנחנו לא פה רק כי אנחנו  :אבי גרוברמר 

.  :עידן למדןמר  . כנראה שאם . תשובות שחשבונית זה סוד מסחרי.

 . שובה אני אפנה לפי פקודת העיריותאני לא אקבל ת

אנחנו צריכים להתכנס ולסיים את הקטע של   :שירה אבין' גב
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 . הדיווח הספציפי

שאלה שקשורה בהשקעה בתשתיות וקשורה גם   :אילנה ניצן' גב

מיליון  13ההכנסה מהיטלים , אז אמרתי. אני רוצה להתייחס אליה, במאזן

אנחנו . בל זה לא ספציפית צבוע בצבועא. ח"מיליון ש 13ההוצאה היא , ח"ש

אנחנו מעריכים מה , עושים כשבוניםאת מערכת ההשקעות לשנה הקרובה

זו הערכה שמתבצעת יחד עם מהנדס העיר מתוך . תהיה ההכנסה מהיטלים

לפי זה מתכננים את הפרויקטים שנכנסים אליהם ואת . 'בנייה צפויה וכד

לא תמיד יש הלימה . ה קורהמה שקורה במהלך השנה ז. עבודות התכנון

אז . 8אבל היו רק  ,ח הכנסות מהיטלים"מיליון ש 17כי שיערנו שיהיו , 133%

 . לפי זה גם מחליטים לאיזה פרויקטים להיכנס

אתם פשוט יושבים מה שנקרא עם , זאת אומרת  :אבי גרוברמר 

- האצבע על הדופק

 . כל הזמן  :אילנה ניצן' גב

- ויקטים אתםבאיזה פר  :אבי גרוברמר 

 .בדיוק. זה אל מול הכסף שנכנס  :אילנה ניצן' גב

בעלויות , ח רווח והפסד"והשאלה השנייה לגבי דו  :אבי גרוברמר 

כמה תכלס יש לקוחות שלא משלמים ברמת . הגבייה והחובות המסופקים

 ? השרון

הם טיפה  7317נתוני , במצטבר אנחנו באחוז גבייה  :אילנה ניצן' גב

אחרי שעשינו תהליכי אכיפה . גבייה 08%-במצטבר אנחנו ב 7310-ב, פחות

  -וגם רואים בעלויות הגבייה, מאוד קשים
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 ?מרק של אזור השרון' מה הבנץ  :אבי גרוברמר 

 . מספרים דומים, גם רעננה, גם הרצליה. כאלה  :אילנה ניצן' גב

 ? זה הרבה לקוחות או שיש מישהו אחד שלא משלם  :אבי גרוברמר 

 . תלוי  :אילנה ניצן 'גב

ח "מיליון ש 1.1אחד שלא שילם . ח"מיליון ש 1.1  :דברת וייזר' גב

 . חוב

 . ח זה הרבה"מיליון ש 1.1  :אבי גרוברמר 

 . זה בנאדם אחד. אחד רשום שם  :דברת וייזר' גב

צריך לדעת שיש . 08%-קודם כל אנחנו ב. שנייה  :אילנה ניצן' גב

אני לא אכנס  .שאנחנו קוראים להם אנשי רווחהשל מה , קבוצה ברמת השרון

, אנחנו עובדים על זה בשיתוף פעולה מלא עם מחלקת הרווחה בעיר. לפירוט

 . י ההמלצות"עפ, אנחנו לא גובים מהם כסף

אבל זה לא נכון לכתוב אותם כלא גבית את הסכום   :אבי גרוברמר 

 .הזה

היה בחובות והוא לאחר כך י, זה חוב שקיים  :אילנה ניצן' גב

עוד לא . מה שנקרא חוב אבוד, אנחנו נראה מה נעשה אחר כך, מסופקים

 . התקבלה על זה החלטה

אין החלטה מסודרת שיש איזשהם קריטריונים   :אבי גרוברמר 

ייכנס? ואת אלה אנחנו פוטרים  ? מי קובע מי 

שאומרות מי זו אותה  יש הנחיות של רשות המים  :אילנה ניצן' גב
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 . ה שלגביה לא מבצעים אמצעי אכיפה לגביית חובות מיםאוכלוסיי

 . בהתאם להחלטת מדינה    :???

 . ואסור לנתק את המים  :אילנה ניצן' גב

נגד  :אבי גרוברמר    -אני אומר רק שבנאדם אם היה, אני לא 

מיליון  1.1-זה בנאדם אחד שלא קשור לרווחה ה  :דברת וייזר' גב

 ?ח"ש

-ה. בכלל ח הוא סיפור אחר"מיליון ש 1.1-ה ,לא  :אילנה ניצן' גב

, 7311עד  7330ח הוא חיוב בגין גניבה חקלאית שבוצעה בשנים "מיליון ש 1.1

ומכיוון שאנחנו לא בטוחים כמה , חיוב בגין הגניבה 7317שהוצאנו לו בסוף 

לכן זה גם מצוין . לתוך החובות המסופקים 73%נגבה מתוך זה הכנסנו 

 . חות בנפרד"בדו

- מי שרוצה לשאול שאלות ספציפיות. הלאה  :שירה אבין' בג

גם ? אולי את אגודת הספורט נדחה כבר, שירה  :עידן למדןמר 

- בשביל השעה

 . אבל הגיע מישהו שצריך לתת את הדיווח  :שירה אבין' גב

.. אבל בכל זאת, מכבד אותו מאוד  :עידן למדןמר  . 

 . זה בסך הכל דיווח  :מר רפאל בראל

- חלק מחברי המועצה  :עידן למדןמר 

אני , עידן. מי שבחר לא להיות כאן שלא יהיה  :שירה אבין' גב

קודם כל מפאת כבודם של האנשים , מבקשת לעבור על הנושא האחרון
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חות הכספיים של "זה הדו. בבקשה? אתה מעביר את זה, שלמה. כאן שנמצאים

 . אגודת הספורט

 .ל אגודת הספורט"אני מנכ, אני אריק שומרון  :דורוןמר אריק 

המטרה שלנו לא , ר"אנחנו מלכ, בשונה משני התאגידים העירוניים הקודמים

עמותה עירונית שהתפקיד שלנו זה לקיים את  7330-אנחנו מ. ליצור רווחים

יש . כל פעילות הספורט ברמת השרון ולהפעיל ולתחזק את כל מתקני הספורט

מה אנחנו יכולים , הסמכויות שלנו לנו הסכם עם העירייה שמגדיר גם את

... רווחה, אנחנו חלק גדול מהחינוך המשלים. והחינוך המשלים, לעשות

, כשחלק מהמחזור מחזיק את עצמו, ח"מיליון ש 71המחזור השנתי שלנו הוא 

, כמו הפעילות של אירועים של בני נוער וכד וחלק מזה זו פעילות שמתוקצבת '

כדורסל , קבוצות בוגרים, קבוצות תחרותיות שזה פעילות של, י העירייה"ע

כל מתקני הספורט שאנחנו מפעילים , כדוריד בליגת העל, בליגה לאומית

 . י העירייה וזו הפעילות שאנחנו מפעילים"מתוקצבים ע

 ... של המאזן יש את כל ה 7' בסף מס    :???

נראה לי . אם יש איזשהן שאלות? משהו נוסף  :שירה אבין' גב

, 7' אנחנו נועלים את ישיבת המועצה מס, תודה רבה. ם מאוד פשוטיםשהדברי

 .תודה רבה ולילה טוב

 

 

 __________________ 
 פרח מלך

 ל העירייה"מנכ
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 קובץ החלטות

ר איריס קלקא בנושא איכות "הצעה לסדר יום של חברת המועצה ד .1

 .הסביבה

 

את הצעתה  פה אחד להסיר מסדר היוםהוחלט לאשר   :13החלטה מספר 

, ר איריס קלקא בנושא איכות הסביבה"לסדר היום של חברת המועצה ד

 0ולהעביר את הנושא לדיון בוועדת איכות הסביבה

 

 :נושאים לסדר היום

 .אישור פרוטוקולים של ועדת הקצאות .1

 .71.5.7310מיום  77ועדת הקצאות מספר  

 . 71.11.7310מיום  72ועדת הקצאות מספר  

 

חד את הפרוטוקולים של ועדת פה אהוחלט לאשר   :13 החלטה מספר

 :הקצאות כלהלן

 230202.310מיום  23ועדת הקצאות מספר 

 0 2303302.31מיום  22ועדת הקצאות מספר 

 

 .אישור בחירתה של גילי מליק כמנהלת אגף החינוך .1

 

פה אחד את בחירתה של גילי מליק הוחלט לאשר   :12החלטה מספר 

 0נוךכמנהלת אגף החי
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ל "תשלום לחברי ועדת ערר בגין ישיבות הוועדה כמפורט בחוזר מנכ .7

727317. 

 

פה אחד תשלום לחברי ועדת ערר בגין הוחלט לאשר   :12החלטה מספר 

 322.320ל "ישיבות הוועדה כמפורט בחוזר מנכ

 

אישור סיווג מיוחד בארנונה למקלט שאינו משמש לפעילות מסחרית או  .0

 .למגורים

ציבורי אשר לא מתבצעת בו פעילות מסחרית כל שהיא לרבות  מקלט

 ₪  17-ב"הוראה או עריכת חוגים בתשלום וכיוצ,מכירה,תצוגה

 

פה אחד סיווג מיוחד בארנונה למקלט הוחלט לאשר   :13החלטה מספר 

 0שאינו משמש לפעילות מסחרית או למגורים

לרבות  מקלט ציבורי אשר לא מתבצעת בו פעילות מסחרית כל שהיא

 ₪  17-ב"הוראה או עריכת חוגים בתשלום וכיוצ,מכירה,תצוגה

 

 

 . יוצג על ידי מיכה בלום –אישור הסמכת פקחים  .7

 37171720. ז.דלויה טל ת. 1 

 033021103. ז.מלמד שלומי ת. 7 

 

 :פה אחד את הסמכת הפקחים כלהלןהוחלט לאשר   :12החלטה מספר 

 0.2333321 ז0דלויה טל ת0 3
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 .22332..01 ז0מד שלומי תמל0 2

 

 .רשות2 עדכון ועדות חובה  .2

ל "מ לאהרון אלמוג אסולין בוועדות שבהן הנ"אישור נורית אבנר כמ .י

 .משמש כחבר

ל "מ לנורית אבנר בוועדות שבהן הנ"אישור לאהרון אלמוג אסולין כמ .יא

 .משמשת כחברה

 :ועדות רשות

 .מ לשירה אבין"מש כמרפי בראל יש –א "עדכון ועדת מכרזים לכ .א

 

שלא לאשר מינוי  (3 –נגד , 3 –בעד )ולות ברוב קהוחלט   :.3החלטה מספר 

 0ממלאי מקום לחברי ועדות חובה ורשות

 

יש  77.11.10במקום הרכב הנהלת העיר שאושר במליאת המועצה מיום  . א

יעקב , שירה אבין, איציק רוכברגר: לאשר ועדת הנהלה בהרכב

 .דברת וייזר, שמוליק גריידי, טל עזגד, קורצקי

 

 :כלהלן (3 – נמנעים, 3 –בעד )ולות ברוב קהוחלט לאשר   :33החלטה מספר 

מאשרים  23033031במקום הרכב הנהלת העיר שאושר במליאת המועצה מיום 

, טל עזגד, יעקב קורצקי, שירה אבין, איציק רוכברגר: ועדת הנהלה בהרכב

 0דברת וייזר, שמוליק גריידי

 

וייזר נכנס כחבר גיא קלנר –עדכון ועדת ביקורת  .ג  .יוצאת דברת 
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פה אחד את הרכב ועדת ביקורת המעודכן הוחלט לאשר   :32החלטה מספר 

עידו כחלון , גיא קלנר, רפי בראל, איריס קלקא, אהרון אלמוג אסולין: כלהלן

 0והמבקר ניסים בן יקר

 

 . עדכון ועדת חינוך .ד

 

פה אחד את הרכב ועדת חינוך המעודכן ט לאשר הוחל  :31החלטה מספר 

תמי , נורית אבנר, רותי גרונסקי, טל עזגד, דברת וייזר, שירה אבין: כלהלן

ר מועצת תלמידים עירוני ויהודה "יו, אמיר רוזנבלום, דליה שהם, סער

 0 יעקובסון

יו, בכפוף לבדיקה משפטית א כחבר נוסף "ר ועד הורי יול"מאשרים את 

 0לחילופין כמשקיףאו , בוועדה

 

 .עדכון ועדה להנצחת זכרם של נפגעי פעולות איבה .ה

 

פה אחד את הרכב הוועדה להנצחת זכרם הוחלט לאשר   :33החלטה מספר 

 :של נפגעי פעולות איבה המעודכן כלהלן

אסתר , חיים בר נועם, שולה פסקין, אהרון אסולין, עידו כחלון, רפי בראל

 0חי פעולות טרורנציגי משפחות נרצ 1-אייל ו

 

 .עדכון ועדת איכות הסביבה .ו
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פה אחד את הרכב ועדת איכות הסביבה הוחלט לאשר   :33החלטה מספר 

 : המעודכן כלהלן

וייזר, גיא קלנר , נילי פורת, איציק כהן, איריס קלקא, יעקב קורצקי, דברת 

ורוני ליכט רותם  0אתי סמואל 

 

 .עדכון הוועדה לקידום מעמד הילד .ז

 

פה אחד את הרכב הוועדה לקידום מעמד הוחלט לאשר   :32לטה מספר הח

 :הילד המעודכן כלהלן

, שלומית שפיגל, טלי נדיר, גילי מליק, עידן למדן, דברת וייזר, שירה אבין

מפקד , אמיר רוזנבלום, ר מועצת התלמידים"יו, דורית שיזל, תמי קלדרון

 0ניצן אביב ומירי בת אל, תחנת המשטרה

 

 .ון הוועדה למאבק בנגע הסמים המסוכניםעדכ .ח

 

פה אחד את הרכב הוועדה למאבק בנגע הוחלט לאשר   :32החלטה מספר 

 :הסמים המסוכנים המעודכן כלהלן

, אפי שדיב, גילי מליק, טלי נדיר, רותי גרונסקי, עידו כחלון, דברת וייזר

שוהם דודו , מיכל רוזין, נציג הרשות הלאומית למלחמה בסמים, פזית הק

 0ודני אדמסקי

 

 .חדש –אישור הרכב ועדת בטיחות בדרכים  .יב
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פה אחד את הרכב ועדת בטיחות בדרכים הוחלט לאשר   :33החלטה מספר 

 :כלהלן

, יוני קלרמן, אמיר רוזנבלום, אהרון אלמוג אסולין, רפי בראל, שירה אבין

גילי , ולאדימיר לוין, צביקה שמואלי,עדי ברזלי, עמית שמש, אושרי אנגל

נציג גופים בבטיחות בדרכים ונציג המשרד , נציג שר התחבורה, מליק

 0לביטחון פנים

 

 .חדש –אישור הרכב ועדת תחבורה ותנועה  .ג

 

 .חדש –אישור הרכב ועדת שימור אתרים  .ד

 

 .הוספת נציגי ציבור אופוזיציה –עדכון ועדת בריאות  .ב

 

ר "ר סיגל זינגר וד"וי דפה אחד את מינהוחלט לאשר   :32החלטה מספר 

 0 ראובן אקופיאן כנציגי ציבור בוועדת בריאות

 

 .חדש –אישור הרכב ועדת תחבורה ותנועה  .ג

 

פה אחד את הרכב ועדת תחבורה ותנועה הוחלט לאשר   :.3החלטה מספר 

ן , עודד עבודי, צביקה שמואלי, ולדימיר לוין, שירה אבין: כלהלן אהרו

 0טריסטמן ויהודה לברן

 

 .חדש –אישור הרכב ועדת שימור אתרים  .ד
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פה אחד את הרכב ועדת שימור אתרים הוחלט לאשר   :33החלטה מספר 

 :כלהלן

יו 'ולדימיר לוין וסרג, עינב בן יעקב, אבי גרובר, יצחק רוכברגר, שירה אבין

 0וולינסקי

 

דברת וייזר לענייני , האצלת סמכויות ראש העירייה לחברת המועצה .ב

 .חינוך

 

 (3 –נמנע , 3 –נגד , 3 –בעד )ולות ברוב קהוחלט לאשר   :32החלטה מספר 

 0האצלת סמכויות ראש העירייה לחברת המועצה דברת וייזר לענייני חינוך

 

 :לסדר היום 1' מסתוספת 

יו. תיקון בהרכב ועדת שילוט: הרכב ועדות .7 ר הוועדה במקום "טל עזגד 

 .מקום בהעדרו של טל עזגדויעקב קורצקי ישמש כממלא , שירה אבין

 

פה אחד את הרכב ועדת שילוט המעודכן הוחלט לאשר   :31החלטה מספר 

 :כלהלן

 0 ועידן למדן, ר"מ יו"מ –יעקב קורצקי , ר"יו –טל עזגד 

 

 . קביעת יום ושעה לקיום ישיבות מועצת העיר –שונות  .8
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תקיימו פה אחד כי ישיבות מועצת העיר יהוחלט לאשר   :33החלטה מספר 

 0בערב ..:32הראשון בכל חודש בשעה ' בכל יום א

 

י "חות הכספיים של שלוש חברות עירוניות כנדרש ע"הצגה ודיון הדו .5

 .ח דודי ספיר"הממונה על התאגידים העירוניים במשרד הפנים רו

 .ש"רימונים החברה לפיתוח רמה .א 

 .שרונים תאגיד המים והביוב של רמת השרון .ב 

 .הספורט העירונית אגודת .ג 

 

 0חות הוצגו בפני המועצה"הדו -

 

  

 


