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 התקיימהאשר , מישיבת המועצה מן המניין 72' פרטיכל מס

 ..:19בשעה , 60307.11, א"עתש' א אדרב 'ל, ביום ראשון

 

 ראש העירייה   -מר יצחק רוכברגר :משתתפים

 סגנית ראש העיר    -שירה אבין' גב 

 חבר מועצה    -מר טל עזגד 

 חבר מועצה   -מר שרגא קירשנר 

יונה ברגור"ד   חבר מועצה   -ר 

 חבר מועצה   -מר אבירם גרובר 

 חבר מועצה   -קורצקימר יעקב  

 חבר מועצה   -מר חיים חשטא 

 

 העיר מ ראש"סגן ומ   -מר מאיר דורון  :חסרים

 חברת מועצה   -שירלי ברנדס' גב 

 חבר מועצה   -מר גיא קלנר 

 חבר מועצה   -מר אורן ברעוז 

 חבר מועצה   -מר משה אורי לוין 

 חבר מועצה   -מר עידן למדן 

 ר מועצהחב   -מר שמואל גריידי 

 

 ל"מנכ   -מר הרצל נחום  :נוכחים

 היועץ המשפטי   -מיכה בלוםד "עו 

 גזבר העירייה   -מר גיל גורדון

 מבקר העירייה   -מר ערן זמיר

 העירייה תמהנדס  -טלי שמחה אליקים' אדר 

 סגן מהנדס העירייה   -ולדימיר לוין' אדר 

 ל העירייה"ראש העירייה וסמנכ. ע   -פרח מלך' גב 

 מר מני בן חיים 
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 :על סדר היום

להקמת ועדה , 7311-א"התשע, (177' מס)חוק לתיקון פקודת העיריות  .1

 .עבריינות ופשיעה בתחום העירייה, למיגור אלימות

 :אישור הרכב חברי הוועדה 

 ראש העירייה –יצחק רוכברגר  

 סגנית ראש העירייה –שירה אבין  

 מנהלת אגף החינוך –מיכל מנקס  

 מנהל מחלקת פיקוח וביטחון –נר סער אב 

 ל העירייה"מנכ –הרצל נחום  

 מנהלת אגף הרווחה –טלי נדיר  

 ראש מינהל גיל הזהב –לאה אורן  

 ראש הרשות למניעת אלימות והתמכרויות –פזית הק  

 נציגי משטרה 

מינוי חבר לעמותת המרכז לחינוך וספורט רמת השרון במקום מר  .7

 .גן ראש העירייהמ וס"מאיר דורון מ

 .לרמת השרון בראשות גיא קלנר 03-בחירת צוות לניהול חגיגות ה .0

 .שונות .4
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אני פותח את ישיבת המועצה שמן המניין שמספרה   :יצחק רוכברגרמר 

 . מספר נושאים לאישור על סדר היום. 75

יונה ברגור"ד היות ? אפשר רק להגיד משפט אחד לפני סדר היום  :ר 

אני , קי מדי פעם בפעם מצפה ממני להגיד פעם איזה מילה טובהויעקב קורצ

אנחנו הולכים בזמן האחרון בדרך ההליכה במערב . רוצה להגיד מילה טובה

 . יופי של ביצוע, יופי של שביל. בשביל, המושבה

 ?מאיפה אתה הולך, אגב  :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור"ד  . מהשדרה לצד הדרומי  :ר 

אנחנו , מיד אחרי הגשמים שיהיו מחר כנראה  :ריצחק רוכברגמר 

 . יהיה לך עוד כמה מטרים. משלימים את הקטע הנוסף

 

להקמת ועדה , 7311-א"התשע, (177' מס)חוק לתיקון פקודת העיריות  .1

 .עבריינות ופשיעה בתחום העירייה, למיגור אלימות

 :אישור הרכב חברי הוועדה 

 ראש העירייה –יצחק רוכברגר  

 סגנית ראש העירייה –רה אבין שי 

 מנהלת אגף החינוך –מיכל מנקס  

 מנהל מחלקת פיקוח וביטחון –אבנר סער  

 ל העירייה"מנכ –הרצל נחום  

 מנהלת אגף הרווחה –טלי נדיר  

 ראש מינהל גיל הזהב –לאה אורן  

 ראש הרשות למניעת אלימות והתמכרויות –פזית הק  

 נציגי משטרה 

 

לתיקון פקודות  חוקקו חוק, הנושא הראשון  :ריצחק רוכברגמר 

עבריינות ופשיעה בתחום , להקמת ועדה למיגור אלימות 177שמספרו  העיריות

, נכפתה, אשר הוועדה הזאת היא למעשה ועדה מקצועית שנקבעה, העירייה
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, ראש העירייה: י הצעת החוק הוא"הרכב הוועדה עפ. אבל אנחנו מחויבים לה

 –אבנר סער , מנהלת אגף החינוך –מיכל מנקס , שירה סגנית ראש העירייה

 –טלי נדיר , ל העירייה"מנכ –הרצל נחום , מנהל מחלקת פיקוח וביטחון

ראש  –פזית הק , ראש מינהל גיל הזהב –לאה אורן , מנהלת אגף הרווחה

ונציג המשטרה ששמו ניתן עכשיו   –הרשות למניעת אלימות והתמכרויות 

 . ההרכב ונצטרך לפעול לפי ההרכב הזה בדיוניםזה . ק אהוד דיין"רפ

, יש את יחידות המתנדבים. ני רוצה להציע משהוא  :אבי גרוברמר 

חברים נוספים ובין השאר , 'כתוב פה שאפשר. גם על האופניים וגם בממונע

. אפשר להוסיף חברים נוספים. 'נציגי ארגונים העוסקים בזכויות נפגעי עבירה

זה . אני פעיל שם, ה שמסתובבים פה בלילות'חבר זה, אלה הרי תושבים

הם יודעים את , הם נפגשים עם האנשים, אנשים שמסתובבים בלילות

 . ההתמודדות

, אנחנו נפנה אליהם שיתנו לנו שם. קיבלתי, אוקיי  :יצחק רוכברגרמר 

 . בסדר גמור, אני אפנה אליהם. אין שום בעיה

חוץ , אני מבין, אחדאתה מסתפק בחבר מועצה   :אבי גרוברמר 

 . ממך

 . כן  :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור"ד  .יש שניים? למה  :ר 

 . זהו, אני ושירה, כן  :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור"ד אני מציע להוסיף איזשהו מישהו שמבין באיסוף   :ר 

 . וניתוח נתונים

 ?איפה זה רשום  :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור"ד  . 'שתפקידה לאסוף ולנתח נתונים ועדה'. בהתחלה  :ר 
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אבל יש לנו גם את פזית ויש לנו את הרווחה וכל   :שירה אבין' גב

 . הגורמים

יונה ברגור"ד  . לא מומחיות, איסוף נתונים  :ר 

 . הרי יש גם את האינדיקציה לאסוף את הנתונים  :שירה אבין' גב

יונה ברגור"ד  .וניםאין כאן אף אחד שיש לו ידע באיסוף נת  :ר 

 . 'המועצה תבחר ועדה שתפקידה לאסוף ולנתח את הנתונים'

אתה . אבל רשום לך מי יהיו חברי הוועדה, ה נכוןז  :יצחק רוכברגרמר 

 . אני לא יכול, שאלתי את היועץ המשפטי לפני זה. לא יכול

יונה ברגור"ד  . חברים נוספים  :ר 

עה של גרובר ההצ, חברים נוספים, אז אני אומר  :יצחק רוכברגרמר 

 . מקובלת עליי

יונה ברגור"ד מבחינת  אבל אני הצעתי שיהיה מישהו מקצוען  :ר 

 . איסוף נתונים

יש את הנתונים שתביא אותם פזית ? איזה נתונים  :יצחק רוכברגרמר 

 . הק ומחלקת החינוך

יונה ברגור"ד  . לא יודעים לאסוף נתונים  :ר 

צטרך ייעוץ באיסוף נתונים אם הוועדה ת, חברים  :יצחק רוכברגרמר 

 .  אף אחד? מי נמנע? מי נגד? מי בעד. זה לא בעיה, נבקש אותו

 

פה אחד הקמת ועדה למיגור הוחלט לאשר   :159החלטה מספר 

לפי תיקון פקודת העיריות , עבריינות ופשיעה בתחום העירייה, אלימות

 :הרכב חברי הוועדה0 7.11-א"התשע, (177' מס)

 ראש העירייה –יצחק רוכברגר 
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 סגנית ראש העירייה –שירה אבין 

 מנהלת אגף החינוך –מיכל מנקס 

 מנהל מחלקת פיקוח וביטחון –אבנר סער 

 ל העירייה"מנכ –הרצל נחום 

 מנהלת אגף הרווחה –טלי נדיר 

 ראש מינהל גיל הזהב –לאה אורן 

 ראש הרשות למניעת אלימות והתמכרויות –פזית הק 

 ג המשטרהנצי –ק אהוד דיין "רפ

 

מינוי חבר לעמותת המרכז לחינוך וספורט רמת השרון במקום מר  .7

 .מ וסגן ראש העירייה"מאיר דורון מ

 

לעומתת המרכז לחינוך מינוי חבר , הנושא הבא  :יצחק רוכברגרמר 

מאיר . מ וסגן ראש העיר"מ –וספורט רמת השרון במקום מר מאיר דורון 

רט ואני מבקש למנות את יעקב קורצקי התפטר מחברותו במרכז לחינוך וספו

נגד? מי בעד. כחבר במרכז  ? מי נמנע? מי 

יונה ברגור"ד  .זה לא בגלל יעקב. לא משתתף  :ר 

 . יונה לא משתתף  :יצחק רוכברגרמר 

 . יונה לא משתתף, פה אחד  :פרח מלך' גב

 

מינוי מר יעקב קורצקי את פה אחד הוחלט לאשר   :.16החלטה מספר 

כחבר בעמותת המרכז לחינוך וספורט רמת השרון , עצת העירחבר מו –

 0 מ וסגן ראש העירייה"מ –במקום מר מאיר דורון 

יונה ברגור לא השתתף בהצבעה"ד  0 ר 
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 .לרמת השרון בראשות גיא קלנר 03-בחירת צוות לניהול חגיגות ה .0

 

 03רמת השרון תחוג  7317במהלך . הנושא הבא  :יצחק רוכברגרמר 

אני מבקש למנות את גיא קלנר לראש צוות . 1077-רמת השרון נוסדה ב. שנה

כאשר בהמשך אני אביא למועצה רשימה של חברים שירצו , ניהול החגיגות

מקרב תושבים וכל מיני גם מחברי המועצה וצוות ההיגוי וגם , להצטרף

אבל אני רוצה שגיא . פונקציונרים שיהיו בצוות ההיגוי לקביעת אופי החגיגות

בהיותו גם מחזיק את תיק , יהיה ראש צוות הניהול מטעם הרשות המקומית

 ? מי בעד. אני חושב שזה חכם לעשות את זה. התרבות

 ? למה הוא לא פה, רק יש בעיה, אני בעד  :שרגא קירשנרמר 

הוא אמר לי שהוא . יה בלוויה בגבעת שמואלגיא ה  :יצחק רוכברגרמר 

 ? בעד מי. יגיע מגבעת שמואל ישר לכאן

 ? לא משתתף יונה   :פרח מלך' גב

 .הישיבה הסתיימה. פה אחד. יונה לא זה  :יצחק רוכברגרמר 

 

חבר  –ר גיא קלנר מינוי מ פה אחדהוחלט לאשר   :161החלטה מספר 

 0לרמת השרון .9-צוות לניהול חגיגות ההר "כיו ,מועצת העיר

יונה ברגור לא השתתף בהצבעה"ד  0ר 

 

 

 __________________ 
 פרח מלך

 עוזרת ראש העירייה 
 ל העירייה"וסמנכ
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 קובץ החלטות

להקמת ועדה , 7311-א"התשע, (177' מס)חוק לתיקון פקודת העיריות  .1

 .עבריינות ופשיעה בתחום העירייה, למיגור אלימות

 :אישור הרכב חברי הוועדה 

 ראש העירייה –יצחק רוכברגר  

 סגנית ראש העירייה –שירה אבין  

 מנהלת אגף החינוך –מיכל מנקס  

 מנהל מחלקת פיקוח וביטחון –אבנר סער  

 ל העירייה"מנכ –הרצל נחום  

 מנהלת אגף הרווחה –טלי נדיר  

 ראש מינהל גיל הזהב –לאה אורן  

 ראש הרשות למניעת אלימות והתמכרויות –פזית הק  

 נציגי משטרה 

 

ה למיגור הקמת ועד פה אחדהוחלט לאשר   :159החלטה מספר 

לפי תיקון פקודת העיריות , עבריינות ופשיעה בתחום העירייה, אלימות

 :הרכב חברי הוועדה0 7.11-א"התשע, (177' מס)

 ראש העירייה –יצחק רוכברגר 

 סגנית ראש העירייה –שירה אבין 

 מנהלת אגף החינוך –מיכל מנקס 

 מנהל מחלקת פיקוח וביטחון –אבנר סער 

 ירייהל הע"מנכ –הרצל נחום 

 מנהלת אגף הרווחה –טלי נדיר 

 ראש מינהל גיל הזהב –לאה אורן 

 ראש הרשות למניעת אלימות והתמכרויות –פזית הק 

 נציג המשטרה –ק אהוד דיין "רפ



ן  עיריית רמת השרו

 1107.306מיום , 72' פרטיכל מליאה מן המניין מס

 13 

 

מינוי חבר לעמותת המרכז לחינוך וספורט רמת השרון במקום מר  .7

 .מ וסגן ראש העירייה"מאיר דורון מ

 

מינוי מר יעקב קורצקי את פה אחד אשר הוחלט ל  :.16החלטה מספר 

כחבר בעמותת המרכז לחינוך וספורט רמת השרון , חבר מועצת העיר –

 0 מ וסגן ראש העירייה"מ –במקום מר מאיר דורון 

יונה ברגור לא השתתף בהצבעה"ד  0 ר 

 

 .לרמת השרון בראשות גיא קלנר 03-בחירת צוות לניהול חגיגות ה .0

 

חבר  –ר גיא קלנר פה אחד מינוי מלט לאשר הוח  :161החלטה מספר 

 0לרמת השרון .9-צוות לניהול חגיגות ההר "כיו ,מועצת העיר

יונה ברגור לא השתתף בהצבעה"ד  0ר 

  

 


