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מיום  70אישור פרוטוקול ישיבת מליאה שאינה מן המניין מספר  . 7

72.2.7372. 

 

מיום  72אישור פרוטוקול ישיבת מליאה שאינה מן המניין מספר  .7

72.2.7372. 

 

 .0.5.7372מיום  75אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מספר  .0

 

אישור , שוניםשלושת הסעיפים הרא, היום  :מר אבי גרובר

 70אישור פרוטוקול ישיבת מליאה שאינה מן המניין מספר . פרוטוקולים

פרוטוקול . צו הארנונה, זה הישיבה שדנה בנושא של הארנונה, 72.2.72מיום 

. זאת ישיבת התקציב, 72.2.72מיום  72ישיבת מליאה שאינה מן המניין מספר 

יבת מליאה מן המניין פרוטוקול יש, שוב, וישיבת המועצה של חודש יולי

לא היו שום הערות לאף אחד מהפרוטוקולים ולכן . 0.5.72מיום   75מספר 

 . הפרוטוקולים מאושרים

 

פרוטוקול ישיבת מליאה שאינה  הוחלט פה אחד לאשר את: 222' החלטה מס

 8.6.6802.6מיום  82מן המניין מספר 

 

מליאה שאינה  הוחלט פה אחד לאשר את פרוטוקול ישיבת: 228' החלטה מס

 8.6.6802.6מיום  82מן המניין מספר 
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 2686802.6מיום  88המניין מספר 

 

דיווח : בנושא 0.8.72הצעה לסדר של חברת המועצה נורית אבנר מיום  . 2

ויו, פעילות ותוכניות עתידיות ר וועדות של "חצי שנתי של מחזיק תיק 

 .העירייה בישיבות המועצה

 

דיווח , הצעה לסדר של חברת המועצה נורית אבנר  :מר אבי גרובר

ויושב ראש וועדה של , פעילות ותוכניות עתידיות חצי שנתי של מחזיק תיק 

 . בכמה מילים, ככה, בואי, נורית, בבקשה. העירייה בישיבות המועצה

צאים חצי שנה אחרי שנכנסנו אז אנחנו כבר נמ  :נורית אבנר' גב

וחשבתי שזה הזדמנות שאחת לחצי שנה אנחנו נקבל דיווח , לקדנציה הזאת

מה עשו בחצי , מכל מחזיקי התיק ויושבי ראש של הוועדות על הפעילות שלהם

, יכולים לתת עד סוף הקדנציה, ותוכניות עתידיות שלהם לעתיד? שנה הזו

, א, אני חושבת. לטיפול שלהם נושאים לקחת, דברים שהם רוצים, בעצם '

אבל יש חלק , הרבה מאיתנו נמצאים בכל מיני וועדות, שגם לנו חברי המועצה

, למשל, כי, לדעתאז היינו גם רוצים , מאיתנו שלא נמצאים בכל הוועדות

ואין לי מושג מה קורה ברווחה והייתי מאוד , מחזיק תיק של רווחה, קורצקי

גם , מעבר להיותנו חברי מועצה, ואני חושבת, גם  כחברת מועצה, רוצה לדעת

מה , כאילו? באים תושבים ושאולים מה עשיתם בחצי שנה הזאת, התושבים

, אז אני חושבת. חלק אני יודעת וחלק אני לא יודעת? איזה דברים? קידמתם

וחשבנו שנשב ביחד ונכין , יחד עם העוזר של שירלי, גם דיברתי עם ורד שני
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זה גם יעשה , שיסכמו שם בצורה אחידה וכדי, נחה לכולםאולי איזשהו דף מ

זה לא צריך להיות . איך רוצים להציג את זה, סדר לכולם איך פורמט כזה

יוקדש כל , בספטמבר, אני מבינה, בישיבת המליאה הבאה. משהו ארוך מידי

 , הישיבה

 . בגדול, פתיחת שנת לימודים  :מר אבי גרובר

אז נדחה את זה לישיבת , נושא חינוךהישיבה ל  :נורית אבנר' גב

 . המועצה הבאה שתתקיים

 . סליחה, הבעיה היא, לא  :מר אבי גרובר

והייתי מאוד רוצה שזה יהיה פעמיים בשנה לקבל   :נורית אבנר' גב

 . וגם בשם השקיפות לתושבים, שזה גם חשוב לנו, דיווח

שאני  וועדות 77יש , העניין הוא כזה. ברור, לא  :מר אבי גרובר

 . הצלחתי לספור פה

 . יש לי את הרשימה, כן  :נורית אבנר' גב

ל  :מר אבי גרובר  2-זאת אומרת שאם אנחנו מחלקים את זה 

 . וועדות 7כל פתיחת ישיבה יהיה לנו פה מצגת של , ישיבות מועצה

 , בסך הכל, לא צריך מצגת. לא צריך מצגת  :נורית אבנר' גב

 , לדעתי. ישיבות 2אז זה  ,כל חצי שנה  :מר אבי גרובר

 , לא צריך מצגת, אבי  :נורית אבנר' גב

 . שנייה, שנייה  :מר אבי גרובר

 . אומר חבר המועצה  :נורית אבנר' גב

אז , ברגע שעולה הנושא? את יודעת איך זה מתחיל  :מר אבי גרובר

 . מתחילים לדון בכל הנושאים
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דיווח על . יווחנותנים ד, לא צריך לדון בהם  :נורית אבנר' גב

 . החינוך

אז יתחיל דיון על , את מכירה פה את החברים, לא  :מר אבי גרובר

 , על, כל זה

 , נושאים 7או  8אתה יש לך פשוט בערך , אבי  :נורית אבנר' גב

אני מנסה לעשות , בואי, שנייה, אני איתך, נורית  :מר אבי גרובר

אני חושב , קודם כל. ויעיל אני מנסה לעשות את זה נכון, את זה בכמה רבדים

. שאתר האינטרנט שלנו צריך לשקף בצורה מלאה את עבודת הוועדות שנעשית

את הפרוטוקול של הישיבה , כל ישיבה כזאת מתכנסת, למשל, זאת אומרת

אז אנחנו צריכים את כל . זה למשל אחד, צריך להעלות לרשת האינטרנט

זה דבר . התפרסם והכלהזימונים לישיבות וכל הדברים האלה צריכים ל

שקודם כל אנחנו צריכים לוודא שקורה ואנחנו נשב פה עם כל הצוות , ראשון

יהיה את , עוד פעם, בלשכות ונראה איך אנחנו מסדרים את זה שבאמת, שלנו

שיהיה את החומר הזה נגיש לכל , אותו דיווח של מה היה בוועדות והכל

 . די לשמועלא יצטרכו לבוא לישיבה כ, תושבי רמת השרון

וועדות  7-אני יושבת ראש ל, אני יודעת  :נורית אבנר' גב

 . י כותבת פרוטוקול ומעבירה את זהואנ, סטטוטוריות

אני , את זה. זה אחד, מעולה, נורית, שנייה, שנייה  :מר אבי גרובר

אני , וזה, דיברנו לפני, זה לא שזה, הרי שאלת אותי, למה, דווקא מתחבר

באחת הפעמים לפני הבחירות ככה לפטפט איתו על , פעם זוכר שקפצתי אליו

אז הוא סיפר לי באמת , איך מנהלים עיר וכאלה והעצות שלו והתובנות שלו

חייבים פעם בחצי שנה , לא בקטע של באופן, שכל ישיבה הייתה מתחילה

אבל כל ישיבה הייתה מתחילה עם איזושהי מצגת של אחד ממחזיקי , לדווח

וככה זה , שלו ככה היה קצת מספר על המחלקה, המחלקות התיקים או מנהלי
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 , ואז עושים איזשהו סבב כזה במהלך הקדנציה, היה מתחיל

 , כי בפעם אחת זה, לא בפעם אחת  :רות גרונסקי' גב

אני לא רוצה שיהיה , זה סוג של, זה כל חצי שנה  :מר אבי גרובר

 . או משהו, כמו של שימוע כזה, סוג

 . או משהו כזה, ששני אנשים יציגו  :נורית אבנר' גב

, שבמהלך הקדנציה, אפשר לעשות איזשהו סבב כזה  :מר אבי גרובר

מציג את הפעילות אצלו  קצת, מישהו בא, אנחנו נעשה ככה יזום כזה

, היה לנו, עוד פעם, אני מציע. ראש התחום, מחזיק התיק, באגף, במחלקה

אני מציע . ם חמישי הגשת את זהביו? נכון, דיברת איתי על זה ביום חמישי

של איך אנחנו עושים את זה ונכניס , שאנחנו נגבש בינינו איזשהו נוהל כזה

שמישהו , ננסה מאוקטובר, באמת, לתוך העבודה, אם זה מקובל עליך, את זה

 . וככה נעבור, מתחיל להציג

שכל חבר , אבי, אבל זה צריך להיות מאוד מובנה  :נורית אבנר' גב

יתנו , מחליטים בישיבת המועצה של חודש אוקטובר, סגנים ואתה, מועצה

 . חברים 0דיווח 

 . הלאה, רותי תתחיל, בעיה, אין  :מר גיא קלנר

 . אבל באמת, לא  :נורית אבנר' גב

אנחנו נשב ונדבר בינינו , בואי, אנחנו נעשה סבב  :מר אבי גרובר

 . ותיש ישיב, כי עוד פעם, בדיוק איך אנחנו עושים את זה

 ?אהבת את הרעיון  :רות גרונסקי' גב

 . כן, זימונים לוועדות  :ד עידן למדן"עו

 ( מדברים יחד)
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 . כן  :מר גיא קלנר

 ( מדברים יחד)

 , ה'חבר, עוד פעם  :מר אבי גרובר

אין מה , כוח אדם, אין וועדות שאין מה לדווח, לא  :רות גרונסקי' גב

 . לדווח

, חצי שנה, נכון להיום': לה להגידאת יכו, לא  :נורית אבנר' גב

 .2, 0, 7, 7מכרזי כוח אדם בנושא  0התקיימו 

 .0לא , 033. 3ועוד מעט עוד  3תוסיפי   :רות גרונסקי' גב

 ?כמה מכרזים היו לכוח אדם, לא  :נורית אבנר' גב

נגיד ככה  :מר אבי גרובר  ,אם הייתי צריך לקחת על כל שעה, בוא 

 . וחבט 73  :רות גרונסקי' גב

 ?מה פתאום? משרות 73? מכרזי כוח אדם 73  :נורית אבנר' גב

 . ועוד איך? מה פתאום  :רות גרונסקי' גב

 ?משרות לעירייה 73  :נורית אבנר' גב

 .רק ביום רביעי הקרוב יש לך  :רות גרונסקי' גב

כמעט כל , מזכירה בבית ספר זה וועדת כוח אדם  :מר אבי גרובר

, שתביני משהו, עכשיו. עושים, יד כמעט בעירייהכל תפק, וב בעירייה'ג

 . מזכירות ישבו פה 73, מכרז למזכירה, מזכירה כזאת

גם , תראה, בסדר, זה אני יודעת, זה אני יודעת, לא  :נורית אבנר' גב

 . ר את כל הזה"לא יתחילו לתת היו, בוועדת מכרזים שאנחנו יושבים

 , מה שאני מציע, בקיצור  :מר אבי גרובר
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 , בדברים דנה, הוועדה מתכנסת אחת לשבוע  :נורית אבנר' בג

 , זה יהיה שילוב  :מר אבי גרובר

את , אני אדווח, אני אאסוף חומר, אין בעיה  :רות גרונסקי' גב

 . אין בעיה, אנחנו נפרוס את זה. תדווחי

אנחנו עד אוקטובר נבוא , אני מציע שזה יהיה ככה  :מר אבי גרובר

החומר , זאת אומרת, זה יהיה שילוב בין המדיה, ריץ את זהונסכם ונתחיל לה

, על כל הפעילות של הכל, באתר העירייה, יהיה הרבה יותר נגיש באינטרנט

צריך לראות אם יש לנו , זימונים לישיבות, תאריכים שבהם יתכנסו וועדות

עם כל , יש לנו באתר לוח שנה בדיוק? שירלי? יש לנו באתר, לוח שנה כזה

 ?מתי וכאלה, ותהישיב

 , בעיקרון אנחנו עכשיו  :שירלי פאר' גב

אני , אבל, אני אשמח שכל הישיבות יהיו פתוחות  :מר אבי גרובר

 ,יודע שחלק

מלא לכל הזה  office 027אנחנו עכשיו עושים   :שירלי פאר' גב

 . כולל, אז הכל יהיה מלא, ומשדרגים את כל האתר ונגישות

 . החומר יהיה שםאז הרבה מ  :מר אבי גרובר

 . תהיה מראה מוחלטת להכל  :שירלי פאר' גב

גם , צריך גם זימונים לוועדות לשלוח לחברי מועצה  :ד עידן למדן"עו

 . ופרוטוקולים של חברי מועצה, זה

במהלך , אנחנו יזום נביא לפה נושאים, זה גם  :מר אבי גרובר

יהיה איזשהו , ןאז כ, ואם כבר מעלים אותם, הישיבות נביא לפה נושאים

, ישיבות 02, מכרזים 75קיימנו ' :רותי נעמדת, זה לא רק, דיסקוס מסביב

מה עושים , אלא קצת להבין את התחום, לא רק טכני כזה. 'עובדים 78קיבלנו 
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 . כמה עובדים יש בתחום וכאלה? איך זה מתבצע, שם

 . אני אהיה מוכנה לפתוח, סבבה  :רות גרונסקי' גב

 . טוב  :מר אבי גרובר

 ?אנחנו עושים הצבעה על זה, רגע  :נורית אבנר' גב

 . אנחנו בגדול מאמצים את הכיוון, עוד פעם  :מר אבי גרובר

אני רוצה לדעת אם יש פה מישהו שמתנגד , לא  :נורית אבנר' גב

אני הייתי . אני חושבת שכדאי להביא את זה להצבעה, לא. לרעיון הזה

 . מבקשת ממך להביא את זה להצבעה

, אבל אני לא רוצה להביא את זה שכל חצי שנה, לא  :מר אבי גרובר

 . כל מחזיקי התיקים וזה

, תגיד, מה שסיכמת, מה שסיכמת עכשיו איתי, לא  :נורית אבנר' גב

 , אנחנו

 , אז בהתאם לסיכום, אוקי  :מר אבי גרובר

 . תנסח את זה  :נורית אבנר' גב

אתר האינטרנט של . על זה אני אחזור, עוד פעם  :מר אבי גרובר

, כל הנושא הזה, זימונים, יש שמה את הפרוטוקולים של הישיבות, העירייה

כל , ואנחנו נתחיל להציג, הפעילות של הוועדות תהיה שקופה באתר העירייה

 . להציג איזשהו תחום, ישיבה

נחלק בין , ברהחל מישיבת המועצה בחודש אוקטו  :נורית אבנר' גב

  חברים שמספר, החברים

זה יתחיל להיות , תראי, בואי, אחד. אחד כל פעם  :מר אבי גרובר

 . זה יכול להיות לא מעט, כל ישיבה אחד. כל הישיבה רק על הדברים האלה
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ובנוסף שאנחנו נעביר דף מסודר עם נושאים שכל   :נורית אבנר' גב

 . אחד מחברי הוועדה ימלא אותו

על , הות כזו על הזה שלואיזושהי תעודת ז, מה  :מר אבי גרובר

 ?הוועדה

 . כזה אחידשאנחנו נעשה איזשהו משהו , כן  :נורית אבנר' גב

תביאו את החומר הזה שאתם , אז זה יהיה, בסדר  :מר אבי גרובר

מה , מי החברים, יהיה על כל וועדת איכות סביבה, רוצים וזה יהיה באינטרנט

 ? מי בעד. מתי זה, הנושאים העיקריים

 ?מי בעד, אוקי  :ת אבנרנורי' גב

 ? מי בעד  :מר אבי גרובר

 ?מי בעד  :נורית אבנר' גב

 . פה אחד  :מר אבי גרובר

 . תודה רבה  :נורית אבנר' גב

 

, נורית אבנר' הוחלט פה אחד כי בהמשך לבקשתה של גב: 222' החלטה מס

ר וועדה אחת מוועדות המועצה את סטאטוס פעילות "יובכל ישיבה יציג 

 6 הוועדה

 

 . אישור הרשאות וזכויות חתימה למנהלות בתי ספר חדשות .7

 

אישור הרשאות וזכויות חתימה למנהלות בתי   :מר אבי גרובר

 . לפי חוק? גידי, אתה רוצה להסביר את זה. הספר החדשות
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הואיל , בהדר ובאמירים, באוסישקין, בתי ספר 0-ב  :מר גידי טביב

או הכספים של בתי הספר הם , החשבונותכל הנהלת , ובכלל, וחשבונות הבנק

לכן אנחנו מסמיכים , כל בית ספר איננו ישות משפטית נפרדת, תחת העירייה

 , מתחלפותשהן , מעת לעת, את המנהלת והמזכירה

 ?נכון, יש איזושהי הכשרה שהן עוברות, סליחה רגע  :מר אבי גרובר

 הכשרה שנקבעה בשנים, זה נקרא מנהלנית  :מר גידי טביב

, באוסשקין, אז אנחנו צריכים לאשר אותן כמורשות חתימה. האחרונות

. לילי כהן, והמזכירה םמלי מועדי, את המנהלת באוסישקין, באמירים, בהדר

נורית בר לב , ובאמירים, בהדר את יפית שוויקי והמזכירה מלי גרינברג את 

, יםהור -כמורשות חתימה בחשבונות בית הספר . דנה בן שלום, והמזכירה

ששם נקבעו , ברוש ומוריה, גני ילדים 7ולגבי . רשות -ובחשבון בית הספר 

, אלה חשבונות הבנק, אישור פתיחת חשבון, נירית עומר וצופיה בללי, גננות

שלוש , העירייה מעבירה פעמיים, ניהול כספים של חומרי ניקוי וחומרי לימוד

וגם . ם האלההולך לחשבון הזה ומשם מוציאים את הכסף לדברי, בשנה

אז , שעדיין לא ידוע מי ינהל אותו, אישור לפתוח חשבון בנק נפרד למעון

 . הצבעה? הצבעה? אם יש שאלות. אנחנו מביאים את זה כאן מראש

 , ככה, אז קודם כל, אוקי  :מר אבי גרובר

איך אפשר לתת לאנשים שלא , שאלה רק אחת  :שירה אבין' גב

 ?לאשר פה, יודעים מי הם

 . פתיחת חשבון בנק, לא  :י טביבמר גיד

, זה עדיין לא שמי, לא בן אדם, לפתוח להן חשבון  :שירלי פאר' גב

 . כי אין לנו גננות, אנחנו נביא למליאה

לא כדאי להסמיך את , אבל יהיה חתימות, רגע  :מר אבי גרובר
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אז אורי יהיה זה , שיהיה מורשה חתימה פה ואם נצטרך לעשות פעולות, אורי

 ?כדי שהם יוכלו להתחיל לתפקד, וםשיחת

 . אפשר גם להסמיך את אורי, במליאה הבאה אפשר  :שירלי פאר' גב

גן ברוש זה גן התקשורת החדש שאנחנו מתכוונים   :מר אבי גרובר

. מן הסתם בגן הזה צריך להיות מישהו שמסוגל לחתום על הדברים, לפתוח

מה ? לא, ם אורי לענייןאני מציע שאנחנו נסמיך באמת את המנהלות יחד ע

 . מישהו? למה לא? לא

הם , כיוון שהכספים שמדוברים פה, אין צורך  :מר גידי טביב

. זה כסף שהעירייה , כספים מאוד קטנים פער , לכן, מדברים על גני ילדים..

 , של חודש זמן עד שנקבע מי יפתח את החשבון

 . שקל לגן 0,333זה במקסימום   :שירלי פאר' גב

זה לא משהו שאחרי זה , אבל השאלה אם אין, לא  :גרובר מר אבי

 . לא יהיה נקי ויגידו אין

, מליאה הבאה אנחנו יכולים לאשר את הגננות, לא  :שירלי פאר' גב

זה עוד לא מי מורשה , את החשבון כי כרגע אתה מאשר רק לפתוח פיזית

 . חתימה

הילדים של גני  7-ב. זה בתי ספר ולפתוח חשבון  :ד עידן למדן"עו

 . אז הן תהיינה גם מורשות החתימה, יש שמות, ברוש ומוריה

 . בבתי הספר מורשי חתימה ובגנים פתיחת חשבון  :ד עידן למדן"עו

, צופיה בללי, במוריה, אז בברוש זאת נירית עומר  :מר אבי גרובר

, אנחנו עוד פעם, אז קודם כל זה גם הזדמנות לאחל בהצלחה למנהלות? אוקי

אבל אלה המנהלות החדשות של , ה הבאה קצת נציג בצורה יותר רחבהבישיב

אבל יפית , נורית חוזרת אחרי שנה של שבתון. שיהיה להן בהצלחה, בתי הספר
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עוברת להדר ומלי הייתה בבית ספר דורון ועוברת , הייתה באמירים

 . החשבונות והרשאת זכויות החתימה למנהלות? מי בעד. אוקי. לאוסישקין

 .פה אחד  :ירלי פארש' גב

 . תודה רבה, פה אחד  :מר אבי גרובר

 

וזכויות חתימה למנהלות : 221' החלטה מס הוחלט פה אחד לאשר הרשאות 

 6בתי ספר חדשות

 

 .עדכון בנושא החזרי הנחות רטרואקטיביים .2

 

. עדכון בנושא נוהל החזרי הנחות רטרואקטיביים  :מר אבי גרובר

 . גידי, תמשיך

 , אנחנו מדברים על. כן  :יבמר גידי טב

לא יהיה , לא יהיה צעקות. סליחה, ישיבה שעמום  :רות גרונסקי' גב

 . שום דבר יהיה היום ריב על לא, בלגן

 (מדברים יחד)

 . היית יכול להישאר, בשביל זה חזרת, אתה אומר  :מר גיא קלנר

 , כשהוא יצא, הוא היה מודאג שבשמונה  :מר אבי גרובר

 ( מדברים יחד)

האנשים שבאים אלינו בקטע הזה הם מאוד לחוצים   :מר אבי גרובר

אבל היית צריך לראות אותי כשניסו להסביר לי את . על הדברים האלה

 . כן, איזה פיהוקים רצו. הדברים האלה
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יש את נוהל מחיקת , בגדול, אז נתחיל מהסוף, טוב  :מר גידי טביב

כה לאשר כללים למיצוי הליכי המועצה צרי, על פיו, 7377החובות מדצמבר 

 , לא ארחיב כדי, יש אותם בנייר. גבייה

רשות מקומית : "הכלל הוא, גידי, גידי, לא, לא  :מר אבי גרובר

או לוותר על חובות בהיעדר הוראת חוק , אינה מוסמכת להיתן הנחות

אתה לא יכול כעירייה לבוא ולהגיד , זה קודם כל." המסמיכה אותה לעשות כן

אלא אם כן זה ', מוותר לך על חוב, אני מוחל לך על איזשהו חוב': למישהו

ל משרד הפנים שמסדיר מה זה הנהלים "ויצא החוזר של מנכ, מבוסס על חוק

 , כדי שאפשר יהיה לתת את אותם, או ההוראות, האלה

  .007, 008זה מתבסס על סעיף   :ד מיכה בלום"עו

 . אז תמשיך, אוקי, בדיוק  :מר אבי גרובר

 . מה שאישרנו בעבר  :ד עידן למדן"עו

אחד הדברים הנדרשים בבדיקה של תיק למחיקת   :מר גידי טביב

עיקולי בנק , לעשות חקירה, לבחור אנשי נכסים, חובות זה מיצוי הליכי גבייה

, אבל החידוש שלשמו הבאתי את הנייר הזה לכאן, אלה מפורטים בנייר, וכולי

והחידוש הוא  7370שרתם במליאה ממרץ שהרי כללים למיצוי הליכים אי

: קריטריונים למתן הנחות רטרואקטיביות לבעלי חוב באופן הבא: "'בסעיף ו

או , בקשות למתן הנחות על פי אישור רטרואקטיבי על נכות ממשרד הביטחון

בגין , או קביעה על פי חוק לזכאות רטרואקטיבית להנחה. מביטוח לאומי

זכאי להנחה על פי , החייב, ה שבה היה המבקשחובות ארנונה שנוצרו בתקופ

ייבחנו , או לפי כל דין הקובע זכאות להנחה בארנונה, תקנות ההנחה ארנונה

רק אני אקדים ואומר שעד היום לא הייתה ." על פי הקווים המנחים כדלקמן

אדם נלחם , זאת אומרת, לתת הנחות רטרו, ברמת השרון, אפשרות פה

קיבל הכרה , או בוועדות של משרד הביטחון, נניח, בוועדות של ביטוח לאומי
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עד היום אי אפשר היה לתת לו . שנים אחורה 2בנכותו והיא הנחה שהולכת 

כעת אנחנו רוצים . אלא היום, על אף שלא יכול היה לבוא אלינו, הנחה אחורה

בכל , חודשים מיום שקיבל את האישור 2בתוך , לאשר שאם הוא בא אלינו

אז אנחנו נבחן את הבקשה שלו וניתן לו את ההנחה . ף מתוקצבאנחנו גו, זאת

אלה . שנים אחורה 0בשנה השוטפת ועד , שנים אחורה 0שמגיעה לו עד 

 .2הקריטריונים שמופיעים פה בסעיף 

אז למעשה יש לך מצב פוטנציאלי שבשנה ספציפית   :מר גיא קלנר

 ?אתה נושא נטלים של שנים קודמות

 . ההיקפים הם לא גדולים, כן  :מר גידי טביב

 ?מה  :מר גיא קלנר

 ,אבל יש פה, ההיקפים הם לא גדולים  :מר גידי טביב

 ?יש לך שיערוך מה ההיקפים  :מר גיא קלנר

, לא יודע, מבחינה, אבל, כמה עשרות אלפי שקלים  :מר גידי טביב

 , מבחינת

 . אני חושב שמבחינת הצדק הטבעי  :מר אבי גרובר

 . כולנו בעד צדק, ה'חבר, אל  :מר גיא קלנר

היא לא כי , שנים 0-אבל גם הקביעה של ה, לא, לא  :מר אבי גרובר

 7.0.7סעיף , קובעהנוהל . 0יצא , זרקנו קוביה, זה לא שישבנו בחדר, בא לנו

 . זה לא זה בדיוק, רגע" שנים 0-על  חוב בפיגור של לא פחות מ: "לנוהל אומר

  .אבל, זה לא זה  :מר גידי טביב

 0-איך הגעת ל. הצלחת לבלבל אותי? אתה רואה  :מר אבי גרובר

 ? שנים אז
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 ( מדברים יחד)

 ?שנים 0-איך קבעת את ה  :מר אבי גרובר

כיוון שמעבר , בדיוק מה שאתה אמרת, הגעתי מפה  :מר גידי טביב

 . אני יכול לדון בו במסגרת הסדרי פשרה, שנים 0-ל

 . אוקי  :מר אבי גרובר

שזה חובות , שנים 0-בתחום של ה, זאת אומרת  :יבמר גידי טב

כי , שאדם לא יכול היה בכלל לבקש, שזה במקרה שלנו זכאות להנחות, טריים

שנים ואם הוא משתהה עם  0אז סביר ללכת על , לא היה לו את האישור

, שנתיים אחרי שהוא קיבל את האישור, ההגעה שלו לעירייה ומגיע שנה אחרי

, יקבל רק שנה אחת אחורה, אבל, וטפת שבה הוא הגיעיקבל לאותה שנה ש

שימו , זה בקטע של אנשים שהם בעלי חוב, עד כאן, עכשיו. בקטע של הרטרו

הוא בא עכשיו עם איזה אישור שמקנה לו הפחתה , אדם חייב, בעלי חוב, לב

זה כבר , נמצא אותם קריטריונים 7בעמוד . אני עוד לא מחזיר לו כסף, מהחוב

אדם שאין לו , שאין להם חובות, שזה רוב האנשים, שכאלה, הלמחוץ לנו

אני עכשיו יש לי נכות של , לא בחרתי בזה, לצערי הרב': בא ואומר, חובות

אובדן כושר עבודה  בעל, כך וכך, ואני כבר שנה וחצי, הכירו בי, ביטוח לאומי

 זה סביר לתתו, ק'אנחנו צריכים לתת לו צ, במקרה הזה' .ומעלה 57%של 

, לכן מוצע, על אחת כמה וכמה, ההפך, כמו שאני מפחית למישהו מהחוב, ק'צ

 . רק בפן של לתת החזר לאותו זכאי, את אותם כללים בדיוק

נוכל כל  מעכשיו אנחנו, אז אם אני מבין אותך נכון  :מר אבי גרובר

עד , אבל לתקופה מסוימת זה יהיה במסלול הזה, השנים לתת את אותו החזר

 . שנים זה יהיה במסלול אחר 0ה יהיה במסלול הזה ומעל שנים ז 0

 , זה כבר, מעבר לזה  :מר גידי טביב
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 . הליכי פשרה וכאלה  :מר אבי גרובר

 . זה הבדל לבין מי שיש לו חוב לבין מי שאין לו חוב  :ד עידן למדן"עו

שקל לפני  733,333צבר חוב , לדוגמא אדם חלש  :מר גידי טביב

 . הרבה זמן

הוא , שנים 02יש לו דירת עמידר של , שקל 753,333  :עקב קורצקימר י

היא מסבירה שהיא הייתה , ילדים נכים 7יש לו . שקל 753,333צבר , חייב

היא עשתה משכנתא , צריכה לקנות את הבית וצריך לעזור לה לקנות את הבית

 . על כל הבית החדש

 ?ר את זהולסגו, אתה רוצה לתת את השם שלה כבר  :מר גיא קלנר

להתחיל , והיא יושבת פה ורוצה לגמור, פינוי בינוי  :מר יעקב קורצקי

 .25חיים חדשים בגיל 

פה אנחנו נפנה לשר הפנים ונבקש ממנו הצהרה   :מר גידי טביב

שאומרת שהסדרי פשרה עם חייבים בפינוי בינוי עולה בקנה אחד עם מדיניות 

נוכל לעשות אותה איפה ואיפה  ואז, הממשלה לקדם פרויקטים של פינוי בינוי

השיגה את הכסף שאין , אבל בכל זאת, בין אחת כזו שקנתה את הדירה בזול

אבל , שקנה את הדירה שהוא גר בה בשכירות, באותו מצב, לעומת אחר, לה

 . בכסף מלא

אני התחלתי את הנושא של חבר מועצה שהוא   :מר יעקב קורצקי

אז אני ניהלתי , ק את תיק הרווחהאחראי על איזה תיק מסוים ואני מחזי

, בסדר, אז עכשיו אנחנו נתחיל מחבר מועצה אחר, איתך עכשיו את הדיון

 ?נורית

 . לא  :נורית אבנר' גב

 . אני בכל זאת אעשה את זה? לא  :מר יעקב קורצקי
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 . עידן, כן  :מר אבי גרובר

 או האם, אני לא הבנתי למה, אני רק יש לי שאלה  :ד עידן למדן"עו

למה אנחנו , זה מה שהבנתי שגם גיא כיוון, בעניין הזה, אנחנו מוגבלים באמת

 73בהנחה נגיד שהוא בא עם פסק דין שהוא זכאי ? שנים 0-מוגבלים רק ל

אם הוא בא בתוך חצי , שנים רטרו 0-למה אנחנו מגבילים את זה ל, שנים

סמכות אם יש לנו ? אחרי החצי שנה, ולשנה רטרו אם הוא בא בתוך? שנה

 ?או לשקול על כל התקופה, להאריך

 ?יש  :מר אבי גרובר

כעורך , טיפלתי בכל מיני מקרים כאלה, אגב ,אני  :ד עידן למדן"עו

השאלה אם יש לנו . ולפעמים גם בדברים כאלה כחבר מועצה וחבר וועדה, דין

כמו שאני דורש , שנים אחורה 5שזה , שנים 0סמכות פה כן לקבוע שזה לא 

 . נים אחורהש 5חוב 

אנחנו גוף מתוקצב שפועל כל , התשובה הקלאסית  :מר גידי טביב

 , המצב, נקרא לזה, יש סוג של התנגשות בין. שנה ושנה

 . בתי המשפט לא יתירו לנו את זה, המשפטי  :ד מיכה בלום"עו

 , שאומר, המשפטי  :מר גידי טביב

על פי שנת העירייה פועלת ': בתי המשפט אומרים  :ד מיכה בלום"עו

היא לא יכולה להיכנס , תקציב ומאחר שהיא פועלת על שנת תקציב

, לגירעונות יש את הנוהל . הם לא נותנים את ההנחות האלה אחורה, ועל כן'

מדובר , והמדינה הולכת בהגבלה מסוימת, שהוא נוהל יוצא דופן, הזה

, םצריך לבדוק גם את תום הלב של אותו נישו, כפי שאתה מדבר, בסכומים

ואם , שאנחנו רוצים שהוא יבוא תוך חצי שנה ישר מקבלת האישור על זכאותו

אז הוא תמיד יכול לבוא אלינו והוא יקבל באופן אוטומטי על , יש לו זכאות
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 . פי הקריטריונים

 , סיטואציות 7יש לנו   :ד עידן למדן"עו

אנחנו נמצאים במצב שלרוב הוא בהליכים לקבלת   :ד מיכה בלום"עו

 . ואז הוא צריך לבוא אלינו, שנתיים, שההליכים האלה לוקחים שנה, תזכאו

הליכים כאלה יכולים גם לקחת , ממש לא. ממש לא  :ד עידן למדן"עו

 . שנים 5-ו 2-ו 7לפעמים 

 , בתי משפט לא  :ד מיכה בלום"עו

 , אז זה מצד אחד  :מר גידי טביב

, מקרים 7ין אתה מבדיל פה ב, מיכה, אתה אומר  :ד עידן למדן"עו

שהיא טיפה , ואז אני מקבל את הגישה הזאת, שאין לו חוב' מקרה של נספח ב

 . יותר מחמירה

הוא מקבל מה שכתוב , אבל אם יש פסק דין, לא  :מר אבי גרובר

 . אם קובע בית המשפט שצריך לשלם לו, בפסק הדין

 . זה הוא קובע, מה שבית משפט קובע, אני אומר  :ד מיכה בלום"עו

 ,זה על הזכאות  :אבי גרובר מר

 , אז אם הוא בא על פי פסיקה שאומרת  :ד עידן למדן"עו

 . זה לא פסיקה, זה לא פסיקה, לא  :מר אבי גרובר

 . שקל לבתי משפט 0,333הוא לא הולך לרוץ בשביל   :ד מיכה בלום"עו

זה שהוא בא עם אישור , אז זה לא בתי משפט  :מר אבי גרובר

 ,זה, שמגיע לו

 . בדיוק ככה, נכון  :ד מיכה בלום"עו

 . שהוא זכאי לפי קריטריונים  :מר אבי גרובר
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 . נכון  :ד מיכה בלום"עו

זאת , יש לי נכות כזאת וכזאת, אני': זאת אומרת  :מר אבי גרובר

, הוא שילם את הארנונה? הרי מה הוא תובע, ולכן מגיע לו', הנכות שיש לי

הוא ', ש לי זכאות מסוימת לקבל הנחהי, יש לי נכות מסוימת': הוא אומר

 .מגיש את זה

זה , אבל לפעמים זה לוקח הרבה מאוד שנים, בסדר  :ד עידן למדן"עו

, במקרה שבו יש חוב, השאלה אם אנחנו יכולים ללכת, כל מה שאני שואל

, שזה נספח שעליו חל נספח ב, זה לא מקרה שאין לו חוב, וכבר יש חוב אלא '

לתת את זה יותר , אם אנחנו יכולים להחיל על עצמנוה, במקרה שנוצר חוב

 . אחורה

 , שנים 0-אני חושב ש  :מר אבי גרובר

או לתת את זה בהתאם , או לתת את זה מפסק הדין  :ד עידן למדן"עו

 . שנים 0-שיהיה לפחות ברור שאנחנו נותנים גם אם זה יותר מ. לפסק הדין

 ?רים האלהכמה רשויות נותנות את הדב  :מר אבי גרובר

 ?כן, שנים שאני מכיר 0יש , יש חצי שנה, יש אפס  :מר גידי טביב

כמה מרשות ? כמה נותנות יותר? כמה נותנות יותר  :מר אבי גרובר

 ?שנים 0-ללכת יותר מ

 . הפסיקה אומרת בכלל לא לתת, תראה  :ד מיכה בלום"עו

, לא מאיפה שבאתי, עירייה אחת. אני מכיר אחת  :מר גידי טביב

 . שנים 0-שנותנת יותר מ

 ?מי  :ד עידן למדן"עו

 . מרשות אחרת  :מר אבי גרובר
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לא , בגדול. אולי יש עוד כאלה, אחת שאני מכיר  :מר גידי טביב

לא , צריכה להיות חפיפה בין כזה שחייב לבין כזה שלא חייב, צריך ליצור

זה  שנים 0-יעלה על הדעת שההוא שחייב יהיה לו יותר ולכן אני חושב ש

. לא נתקלתי במקרים שזה היווה בעיה, אני יודע את זה גם מניסיון. סביר

מאיזושהי סיבה , אני לא יודע, אוכלוסייה אחרת, אולי כאן, לא יודע, יקרה

זה במקום , אחרי שנלמד מהניסיון, נביא את זה שוב, נרצה להביא את זה שוב

 . אפס

על אנשי המקצוע שאנחנו נסמוך , עידן, אני מציע  :מר אבי גרובר

אני חושב שנסמוך עליהם ואם , שלנו שהם באו וחשבו שזה המספר הנכון

אז יכול להיות שאנחנו , אנחנו נראה פה במהלך הזה שיש פה מקרים או משהו

 , אבל בשלב זה אני חושב, נבוא ונשקול עוד פעם

 . צריך לתת אינטרס לאנשים לבוא אלינו  :ד מיכה בלום"עו

זה , זה שהם צריכים לבוא כמה שיותר מהר, לא  :מר אבי גרובר

 , השאלה, בטוח

אתם , בן אדם עכשיו שלא שילם, יש את, מיכה  :ד עידן למדן"עו

בין מי שיש לו חוב למי , סוגי אנשים 7אתם יצרתם אבחנה בין , הבדלתם

 , שנים וכולי 0, אתם אומרים, מי שאין לו חוב. שאין לו חוב

 . יפים שוניםסע 7זה   :ד מיכה בלום"עו

ב  :מר אבי גרובר  . שנים 0-אומרים שלא למעלה מ, מקרים 7-הוא 

, הלך על נספח ב, מי שאין לו חוב  :ד עידן למדן"עו זה סיטואציה '

לא על , על זה אני לא, ברורה, פשוטה, נוחה, סיטואציה טובה, שאתה מתאר

ו. כך שאלתי אחרי , ל"הנ': בא פסק דין ואומר. 'שאלתי על מי שציינת כנספח 

 .'שנים של הליכים משפטיים 73
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 . אבל זה לא פסק דין  :ד מיכה בלום"עו

ל זה "נכה צה, בדרך כלל זה פסק דין, יש לו החלטה  :ד עידן למדן"עו

 . פסק דין

 , אבל זה לא  :מר אבי גרובר

ל לא נותן ואז הולכים לבית משפט ולפעמים "כי צה  :ד עידן למדן"עו

היום יום . 'מיום כך וכך': נתן ואמר, פעמים לקחת שניםזה יכול ל, ל"גם מל

חס , למה אותו אדם, אז למה אני לא זכאי, הנחה 73%נותנים לי , 7373

החוב הוא אצלנו כבר , כבר יש לו את החוב? 7373-לא זכאי לקבל מ, וחלילה

למה לא . זה כל השאלה שלי. זה לא אותו מצב, זה לא שהוא שילם, ברשומות

 . או ממועד ההכרה, זה ממועד הקבלהלהחיל את 

אם זה חוב שאנחנו לא יכולים לגבות אנחנו תמיד   :ד מיכה בלום"עו

 . יכולים ללכת ולמחוק אותו בדרך של הנהלים דרך משרד הפנים

 ,אני חושב שאפשר, בסדר  :ד עידן למדן"עו

, להביא אנשים שיש להם, אנחנו עושים פה נוהל  :ד מיכה בלום"עו

מפני שאנחנו עובדים לפי שנות , בתקופה קצרה, בלו את האישורעכשיו קי

 , בסוף אתה תהיה, אנחנו עובדים לפי התקציבים שלך, תקציב

אני מה שמפחיד אותי שמה שיקרה זה שכל מי   :מר אבי גרובר

, אם אני מבין נכון את המצב שאתה מתאר, אבל מה שקורה, שמתחיל הליך

 . ום הפסיק לשלםבאותו י, כל מי שרק התחיל הליך

 . נכון  :ד מיכה בלום"עו

 . כדי שהוא יראה אם הוא מקבל או לא  :מר אבי גרובר

 . הוא לא משלם כי הוא לא יכול  :ד עידן למדן"עו

הוא לא ישלם כדי , אבל כל מי שזה, בוא, אבל  :מר אבי גרובר
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יגיד י אם אנ, כשאני אסיים אנחנו נראה': לראות אם הוא מקבל או לא והוא 

, אנשים צריכים לשלם, אנחנו לא יכולים ככה להתנהל שכל מי שחושב', צריך

 . שנים זה מאזן 0-אני חושב שה

 . אנחנו עושים תיקון ביחס למצב קיים  :מר גיא קלנר

 ( מדברים יחד)

זה מיטיב את המציאות שיש , בוא, בוא נראה  :מר גיא קלנר

 . עכשיו

 ?מי בעד  :מר אבי גרובר

או , פה רק צריך לקחת בחשבון שהאנשים האלה  :מדןד עידן ל"עו

נסיבות המקרה והמקרים , וועדת החריגים תצטרך להתייחס למה שנקרא

יהיה קריטריון , ואני רציתי שהמקרים החריגים יהיו ברורים, החריגים והכל

 . אבל בסדר, נוסף

מי בעד עדכון נוהל החזרי הנחות רטרואקטיביים   :מר אבי גרובר

 , עדכון חברי וועדת. תודה רבה, פה אחד? מי בעד? ברנו לכםכפי שהע

 ?ואז מה קורה? אפשר לא לאשר את זה, רק שאלה :מר אהרון אלמוג אסולין

 . אז אתה לא נותן כלום  :מר אבי גרובר

 . אז אנשים לא מקבלים הנחות  :דברת וייזר' גב

 . אתה לא יכול להפעיל את זה  :מר גידי טביב

 . ואז אתה לא יכול לתת את זה  :מר אבי גרובר

 ? ואז אתה חשוף לתביעות ולכאלה :מר אהרון אלמוג אסולין

 ( מדברים יחד)

לפי הנוהל כתוב שרשות צריכה לקבוע כללים   :מר גידי טביב
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ולה רק חשוב שאנחנו נקבע שזה בתח. אלהלנושא הליכי גבייה וההחזרים ה

 . לגבי בקשות שיוגשו מהיום ואילך, מהיום

עדכון בנושא החזרי הנחות את ההוחלט פה אחד לאשר : .22' מסלטה הח

 6רטרואקטיביים

 

 . עדכון חברי וועדת רכש .5

 

ההרכב הנוכחי , עדכון חברי וועדת רכש, נושא הבא  :מר אבי גרובר

או מיופה , גזבר, חלקת רכשממנהלת , לית העירייה"של הוועדה הוא מנכ

ומזכירת הוועדה היא מרכזת , הל וארגוןמנהלת מנ, מנהל מערכות מידע, כוחו

 . וועדת המכרזים

 ?מה השתנה  :נורית אבנר' גב

היועץ , לית העירייה"מנכ, ההרכב המתבקש  :מר אבי גרובר

מזכירת , גזבר או מיופה כוחו ומנהלת מחלקת הרכש, המשפטי או מיופה כוחו

יופה מה זה מ? מי זה מיופה כוחו. הוועדה תהיה מרכזת וועדת המכרזים

 ?כוחו

 ?מוציאים או מוסיפים, בקיצור  :שירה אבין' גב

 . אני אסביר, מוציאים  :שירלי פאר' גב

 ( מדברים יחד)

, לא היה יועץ משפטי ועכשיו מוסיפים יועץ משפטי  :מר אבי גרובר

 . מצד אחד

אנשים  7מוסיפים יועץ משפטי ומוציאים   :שירלי פאר' גב

  .הוצאנו את צחי שלום. מהוועדה
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 . מנהל מערכות המידע ומנהלת מנהל וארגון  :מר אבי גרובר

 . מנהלת ארגון ומנהל, יהודית מרגלית  :שירלי פאר' גב

 ?מכוח מה השינוי  :נורית אבנר' גב

-ו, מכוח זה שאתה יכול לעשות ריענון ושינוי', א  :שירלי פאר' גב

, ב  , כי אנחנו מוצאים שהוועדה'

 . התווסף היועץ המשפטי, הגזברלא הוצא   :ד עידן למדן"עו

 . היא אמרה את זה, כן  :נורית אבנר' גב

, אתה לא הקשבת, אני לא אמרתי גזבר שיצא  :שירלי פאר' גב

 . התווסף היועץ המשפטי, אמרתי

 . היא אמרה מי הוסיפו ומי יצא  :נורית אבנר' גב

יועץ משפטי  :שירלי פאר' גב כי אנחנו מתעסקים בהרבה , הוספנו 

אני לא ראיתי לנכון שגם , וד דברים של הרבה מאוד מחלקות ואנחנו לאמא

צריכים לשבת , מנהלת מנהל וארגון של החינוך וגם מנהל רשתות צחי שלום

יועץ משפטי, יש מנהלת רכש. בוועדת רכש או מי , אני חושבת שכן צריך לשבת 

 . או מי מטעמו, וכן גזבר, מטעמו

 ?ן נציגות של המחלקה הרוכשתלמה אי :מר אהרון אלמוג אסולין

 . שהיא מגיעה להציג, יש  :שירלי פאר' גב

 . היא לא מופיעה כאן :מר אהרון אלמוג אסולין

 , כל מי, היא לא חלק מהוועדה, לא, לא  :שירלי פאר' גב

 , אבל כדי שנבין על מה, לא :מר אהרון אלמוג אסולין

 , רי הוועדהחב, אנחנו יושבים, אז אני אסביר  :שירלי פאר' גב

 ?אם ההנדסה רוצה לרכוש משהו :מר אהרון אלמוג אסולין
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 . היא חייבת להגיע לוועדה ולהגיד  :שירלי פאר' גב

 , יש מישהו שמגן, יש נציגות, זאת אומרת :מר אהרון אלמוג אסולין

 . בוודאי  :שירלי פאר' גב

 . תמיד מנהל המחלקה הרלוונטית צריך להגיע  :ד מיכה בלום"עו

וועדת יועצים גם ב. אני אסביר, שנייה, גם בוועדת  :שירלי פאר 'גב

, לקנות מוצרים, כל מי שרוצה לרכוש שירותים, קניות/ וגם בוועדת רכש 

בוועדה אנחנו שואלים אותו . חייב לבוא לוועדה ולהסביר, לשכור יועצים

יש . וכולי?' עם כמה דיברת? למי פנית? כמה הצעות מחיר פניתל': שאלות

 773,333-עשתה מתחת ל, דורית אמיגה, מנהלת הרכש. הם מכרזיםרים שדב

היא פונה , אלא מכרז בהצעות מחיר, שזה לא מכרז גדול, מ"שקלים כולל מע

 . היא אותה אחת שגם מטפלת בזה, לימור נסט, יש תיבה, בהצעות מחיר

 . מרכזת הוועדות  :מר אבי גרובר

 ?סליחה, והיא פותחת  :שירלי פאר' גב

 . מרכזת את הוועדה  :ר אבי גרוברמ

שזה בהכרח , והיא פותחת את הצעות המחיר, כן  :שירלי פאר' גב

 . שקלים 773,333-מתחת ל

 ?וועדת רכש זה מה שנקרא פעם וועדת קניות  :נורית אבנר' גב

 . כן  :שירלי פאר' גב

, זה הורידו לגמרי, בזמנו היה חבר מועצה יושב בזה  :נורית אבנר' גב

 ?ןנכו

אני קיבלתי את זה עם האנשים , אני לא יודעת  :שירלי פאר' גב

 . האלה ואני מרעננת
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יש קשר בין זה לבין וועדת היועצים שדובר בה   :מר גיא קלנר

 ?זה ממשיך להתנהל במקביל, או שאין קשר? בהקשרים אחרים

יושבים בה וועדת , וועדת היועצים היא במקביל  :שירלי פאר' גב

ויועץ משפטי, שזה גידי, השלושה בעצם ומבקר מצטרף כמעט לכל , אני 

כל מנהל מחלקה מגיע ומציג את מה שהוא , וכל מחלקה מגיעה. הוועדות

 . צריך

 ?או להמשיך אותה, יש תכנון לפרק אותה  :מר גיא קלנר

 ?אתה רוצה לפרק? למה, as isלהמשיך אותה   :שירלי פאר' גב

, ה משהו שקם לאחרונהז, כי הוא לא הייתה  :מר גיא קלנר

 . או לפני כן, בקדנציה הקודמת

 ?מה פתאום  :שירלי פאר' גב

 . זה לפי חוק תמיד, לא  :מר אבי גרובר

 . זה לא לפי חוק  :שירלי פאר' גב

 ( מדברים יחד)

 . זה מקומי לחלוטין :מר אהרון אלמוג אסולין

בחלק מהמקומות זה ממש לא , זה לא היה קודם  :מר גיא קלנר

 . בקש וזה בירוקרטיה מיותרתמת

 ?אז להכניס סתם אנשים בלי לעבור וועדה, אז מה  :שירה אבין' גב

, השאלה היא קונקרטית? מה לעשות, רגע, רגע  :מר גיא קלנר

היא בוודאי לא מחויבת , ולא בטוח, וועדת היועצים שהוקמה אצל שירה

 , המציאות

 ?היא הייתה או לא הייתה  :נורית אבנר' גב
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 . היא לא הייתה  :גיא קלנרמר 

 . לא בתקופה שלי, היא הוקמה בתקופה של איציק  :שירה אבין' גב

 . לא משנה, אז היא הוקמה אצל איציק  :מר גיא קלנר

 , זה בהחלט היה  :שירה אבין' גב

 , לא הגיוני שעוברת...  :דגנית גרינבוים' גב

 . אענה, אני ברשותכם, רגע, רגע  :שירלי פאר' גב

יודעים לטפל בוועדת יועצים  :גיא קלנרמר  . יש עוד דברים שלא 

 . אז שיעבור דרך וועדת הרכש, רכש חזקהאם יש וועדת 

אנחנו לא בודקים את אותם , זה, אני חייבת להגיד  :שירלי פאר' גב

 . אנחנו לא נותנים גם את אותו דבר. על פי חוק היאוועדת רכש , הדברים

, אני יושב בחדר, תךלתפיס, יועצים וועדת, ערג  :מר אבי גרובר

 ?מחליט מי היועץ וזהו

 . זה חוסר שקיפות, עוד יותר? מה? לבד, כן  :שירה אבין' גב

מה , צריך שיהיו אנשים שיחליטו, חוסר שקיפות  :שירלי פאר' גב

 ?יש

, אנחנו בעד שקיפות ובעד אנשים שיחליטו, בוודאי  :מר גיא קלנר

 , רק שיהיה, רק שיהיה

אני בודק פה , שנייה, בוא נראה עורך דין, שנייה  :בי גרוברמר א

 . ביומן, בזה

 . מיכה יסביר בדיוק  :רות גרונסקי' גב

 ( מדברים יחד)

יש איזשהו ספקטרום בין דמות אפלה , קודם כל  :מר גיא קלנר
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לפחות מהדברים , ממה שאני מתרשם. לבין העניין הזה, במירכאות, וחשודה

וועדת , וזה לצורך העניין כרגע בעולמות התרבות, יותרשאני מתעסק איתם 

 ,בהקשר של המבט שהיא, היועצים

 . תרבות  :שירלי פאר' גב

לצורך , שהיא תופסת לעצמה, אמרתי, תרבות  :מר גיא קלנר

 . הוא לא רלוונטי, כובע מקצועי שהוא לא רלוונטי, העניין

 ( מדברים יחד)

 . אני רוצה, בוא, רגע  :מר אבי גרובר

 , אנחנו דיברנו על זה בזמנו  :מר גיא קלנר

 . אני חייבת לחלוק עליך  :שירלי פאר' גב

הרי אי אפשר לתחר הצעות לתחום שיש בהם   :מר גיא קלנר

גוון מדויק בהקשר של וועדת יועצים, התמחות ברורה מה בין זה לבין . או 

 .  אין לי שום מושג, וועדת יועצים

אני אגיד לך , אני קצת חולק עליך, תראה, יש  :מר אבי גרובר

, אתה שם את הזה במקום הלא נכון, גיא, אני חושב שאתה, באיזה מובן

לא בטוח שהיא מספיק מכירה ויודעת , באותו אופן שבו וועדת היועצים הזאת

גם ראש העיר לא בטוח שהוא מספיק יודע , את התחום כדי לתת החלטה

 . יועץי לקבל את ההחלטה מי יהיה הומודע כד

 . זה תכנים, אבל, זה לא קשור רק ליועצים  :מר גיא קלנר

, עוד פעם, התכנים. שנייה, לא, שנייה, שנייה, לא  :מר אבי גרובר

 ,בתכנים

אלי שגיא עולה לוועדת יועצים על כל אומן ועל כל   :מר גיא קלנר

 ?זה הגיוני, שבת תרבות שהוא רוצה להביא לרמת השרון
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 . תאר לך מה שואלים אותו  :רות גרונסקי' גב

 ( מדברים יחד)

אל , ואני עונה, הוא שואל, עוד פעם, שנייה, שנייה  :מר אבי גרובר

 . אני רוצה, לא. 73:33עד , תדאג

 ( מדברים יחד)

 , יכול להיות, שנייה, שנייה  :מר אבי גרובר

 . הוא לא צריך להחליט לבד מה התכנים  :ד מיכה בלום"עו

יועץ משפטי צריך להגיד לי מה התכנים ברמת , לא  :מר גיא קלנר

 ?השרון

 . אני אמרתי שלא כוונתי לקבוע תכנים, חס וחלילה  :ד מיכה בלום"עו

 . אבל, זה מה שאתה עושה בפועל  :מר גיא קלנר

 . ממש לא, לא  :ד מיכה בלום"עו

 , גיא, גיא  :מר אבי גרובר

בירוקרטיה זה ? מה בין זה לבין מנהל תקין  :מר גיא קלנר

 . מיותרת של אנשים שאינם רלוונטיים בתחום עיסוק מסוים

 , יש הבדל בין להחליט על תכנים  :שירה אבין' גב

 . זה לא מתאים, ולכן צריך להוציא את זה משם  :מר גיא קלנר

יש הבדל בין להחליט על תקנים לבין לבחור את   :שירה אבין' גב

הוקם מתוך , דרך אגב, רים האלהואחד הדב, האנשים שיובילו את התקנים

. לכן הנושא הזה גם הוקם, בלגן וברדק והתנהלות לא תקינה שהייתה בעבר

אם יש משהו , עכשיו. כוועדה, אני מדברת בכלל, אני לא מדברת על תרבות

אבל יש הבדל . אז צריך לבחון את זה לגופו של עניין, לגבי הנושא של תרבות
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 . זה משהו אחר, את האנשים בין תכנים לבין הקטע של לבחור

 ?אז איזה יועצים יש בתרבות, אני מדבר על תקנים  :מר גיא קלנר

אם הבנתי נכון את , זה שלמשל, גיא, גיא  :מר אבי גרובר

או כל איזה , זה שמביאים כל חודש. שאני כל הזמן חותם, הפרוטוקולים

אלה כל היועצים עוד פעם את התוכנית וכפילויות כ, תקופה עוד פעם

יכול להיות שבאמת בתחום מסוים מאשרים מישהו ומפה הוא , שנמצאות שם

לא צריך להביא כל הזמן עוד פעם ועוד פעם ועוד , וכל זמן שאין שינוי. רץ

אני בטוח שגם הם ישמחו שהם לא צריכים , פעם את אותם אנשים ואותם זה

את , חדמצד א, יש לייעל. כל ישיבה כזאת לשבת עוד פעם על אותם אנשים

זה נכון שיש כאילו את הפינה , ברמת העיקרון. הפעילות של אותן וועדות

שזה בכלל שאלה אם , הזאת של מי הבן אדם הכי נכון לתת הרצאה לפרשת זה

לא נפתח , שעוד פעם, או דברים כאלה, זה תרבות או זה תמיכה בענייני דת

התנהל תחת הם צריכים ל, עכשיו את כל הדיונים האלה וכל הדברים האלה

אבל כשהיה פה למשל את השאלה האם להביא מתקן . הכובע של תרבות

ומי היועץ המיוחד שמביא ? והאם זה מתקן מיוחד? מסוים לגן שעשועים

 ,אני חושב שזה נכון שזה יהיה קצת. וכל מיני כאלה? אותו

 . זה עלא כיפאק  :מר גיא קלנר

בתחום , למשל, נשבאנחנו . זה יהיה, בסדר, לא, לא  :מר אבי גרובר

בוא נשב על זה ובוא נחשוב איך מייעלים את העבודה הזאת , של תרבות, שלך

ואיך עושים אותה בצורה שלא באמת כל הזמן מייצרים בירוקרטיה כפולה 

יודע איזה מילה תיתן לזה שגם יהיה , ומצד שני. מצד אחד, ומרובעת ולא 

, בר הזה פעם אחתשמסתכל על הד, ברור שיש איזשהו גוף ראסמי שעבר

אני חושב שהדבר האחרון . 'אנחנו לא רואים פה שום בעיה, נראה לנו': אומר

מי שר בדיוק ביום חמישי האחרון , שמעניין את מיכה זה מי בדיוק נותן את
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 . בזה

 , תאמין לי שאני לא יכול  :ד מיכה בלום"עו

יודע אם יש לו בבית את , ממש הוא אומר  :מר אבי גרובר אני לא 

 . או רק חלק, כל התקליטים של אברהם טל

 ?מי זה  :ד מיכה בלום"עו

ויושב, כאילו, אבל  :מר אבי גרובר ואם אתה מביא , אבל הוא בא 

וגידי אומר שיש כסף אני לא חושב שפעם , אז הם מאשרים אותך, לו תוכנית 

 . 'הזמר הזה לא שר משהו': באו ואמרו לך

אבל הגיע הזמן גם שינחת פה , הביאו אחלה זמר  :מר יעקב קורצקי

מר , אם אתה הבנת את מה שאני אומר אליו, איזה זמר גם מגוון קצת שונה

במדינה הזאת , טיפה, טיפה, קצת עם איזה קול יותר. מחזיק תיק התרבות

 , קצת שינו את

 . צ"מישהו שהוא לא בגלגל  :מר אבי גרובר

 ( מדברים יחד)

יודע מה מוצאו  :מר גיא קלנר  ?קורו של קובי אוזמ, אתה 

 . נו, ים תיכוני  :מר יעקב קורצקי

, הוא משדרות. ים תיכוני, ים תיכוני זה לא מוצאו  :מר גיא קלנר

 . הוא טריפוליטאי

 ( מדברים יחד)

לא על מוצאו של , אתה מדבר על הסגנון המוזיקאלי  :מר גיא קלנר

 . הזמר

 . בים את זהוגם היום כולם אוה, אתה יודע, כן  :מר יעקב קורצקי
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לא יאומן איך גלשנו מוועדת הרכש למוצאו של   :מר אבי גרובר

 . לא יאומן, קובי אוז

 . במסיבת האוזניות היה רק ים תיכוני, דרך אגב  :ד עידן למדן"עו

 . אני שומע שהם טובים, תבורי כזה  :מר יעקב קורצקי

 , כשנציג את, עזוב, אלה אבל לצעירים  :מר גיא קלנר

 . אני מזמין אותך לשבת עם מחזיק התיק  :רוברמר אבי ג

 . שזה, לא אמרתי עופר לוי  :מר יעקב קורצקי

 . הארד קור  :מר גיא קלנר

מי בעד הרכב וועדת הרכש כפי ? מי בעד, ה'חבר  :מר אבי גרובר

 . תודה רבה, פה אחד? שהצגתי אותו

 

: מןהוחלט פה אחד לאשר את חברי וועדת הרכש כדלק: 228' החלטה מס

, (או מיופה כוחו)גזבר , (או מיופה כוחו)יועץ משפטי , לית העירייה"מנכ

וועדת מכרזים: מזכירה6 מנהלת מחלקת רכש  6מרכזת 

 

 . אישור דבר הקמת וועדה להעברת מידע בין גופים ציבוריים .8

 

 חבר המועצה הצטרף לישיבה, מר עידו כחלון

 

 ?ס למליאהרשמת שעידו כחלון נכנ, רגע  :שירלי פאר' גב

 . הסעיף האחרון ירד, לא, לא  :מר אבי גרובר
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 ( מדברים יחד)

 . יש לך אישור העברת מידע בין גופים  :שירלי פאר' גב

 ( מדברים יחד)

אישור בדבר הקמת וועדה להעברת מידע , ה'חבר  :מר אבי גרובר

או מיופה , לית העירייה"מנכ, חברי וועדה מתבקשת, בין גופים ציבוריים

תסבירי , שירלי. או מיופה כוחו וממונה אבטחת מידע, היועץ המשפטי, כוחה

 . שנייה

, למשל, בין אם זה, יש לנו בקשות להעברת מידע  :שירלי פאר' גב

על , על דברים ספציפיים, שאנחנו, כל מיני בקשות כאלה, מהחינוך, מהפיקוח

 . פי הוראות החוק

 . ב פהגופים ציבוריים כתו :מר אהרון אלמוג אסולין

 ?מה  :שירלי פאר' גב

 . לא לתושבים, כתוב פה בין גופים ציבוריים :מר אהרון אלמוג אסולין

 . על גופים ציבוריים לתושבים, לא לתושבים, לא  :שירלי פאר' גב

 ?את יכולה לתת דוגמא  :נורית אבנר' גב

 . זה מה שכתוב פה :מר אהרון אלמוג אסולין

 ?ול להביא לי את המיילאתה יכ, עירו  :שירלי פאר' גב

 . התושבים לא פונקציה, בין גופים ציבוריים :מר אהרון אלמוג אסולין

 ?ממחלקת רווחה למחלקת חינוך  :ד עידן למדן"עו

 . כן, Yלמחלקת  Xממחלקת   :שירלי פאר' גב

 . עד משהו שאותר בפיקוח, או מפה למשטרה  :מר אהרון אלמוג אסולין
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מקרה על המשטרה שלא יכולנו להוציא את היה לנו   :שירלי פאר' גב

יש לנו . כל מיני דברים כאלה, הייתם צריכים להביא אישור, מצלמות. זה

 , בקשות

, זה צריך להיות במקום ב  :נורית אבנר' גב  . לגופים ציבוריים'

יש לנו מייל על , רק שנייה, לגופים ציבוריים, כן  :שירלי פאר' גב

 . אני אראה לכם, העניין הזה

 ?מי זה הממונה על אבטחת מידע אצלנו  :ד עידן למדן"עו

 . צחי שלום  :שירלי פאר' גב

 ?באיזה כללים? אבל מה התנאים  :ד עידן למדן"עו

 ?מה זאת אומרת  :שירלי פאר' גב 

 ?אין פה חיסיון  :ד עידן למדן"עו

 ( מדברים יחד)

 ?אפשר להצביע, רגע  :מר אבי גרובר

 , ייה רגעשנ, לא  :שירלי פאר' גב

 . העברת מידע לגופים  :מר אבי גרובר

 . שנייה, לא הביאו לי  :שירלי פאר' גב

 ( מדברים יחד)

, לחוק הגנת הפרטיות 70מדובר על סעיף , ככה  :שירלי פאר' גב

גוף ציבורי אינו רשאי להעביר ידיעות על ענייניו : "כתוב, אנחנו עדכנו

הסכמתו של אדם למסור הפרטיים של אדם ללא הסכמה בחוק או ללא 

אז כדי שאנחנו לא נעביר תקנות כאלה ואחרות בלי איזשהו מנגנון " כאמור

או בין דברים , שבודק שאנחנו באמת מעבירים מידע כפי שצריך בין המשרדים
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 . אנחנו רוצים למנות וועדה, שאנחנו צריכים להוציא למשרדים אחרים

דים בתוך בין המשר? מה זה בין המשרדים  :מר גיא קלנר

 ?העירייה

 . החוצה, לא, יש כל מיני  :שירלי פאר' גב

 . מהעירייה לרשויות אחרות, החוצה  :מר גיא קלנר

 . כן, למשל  :שירלי פאר' גב

 ( מדברים יחד)

 , אתה מעביר את כל המידע שלך החוצה  :ד מיכה בלום"עו

 לא מדובר על שמות או תעודות, לא על תושבים, לא  :שירלי פאר' גב

 . כמו חוק חופש המידע. על מידע, ממש לא, זהות

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מבקשת , לדוגמא  :ד מיכה בלום"עו

אסור לפי חוק , אתה, זה מאגר מידע, ממך את רשימת כל הנזקקים בעיר

יש רשות למאגרי , מאגרי מידע להעביר מאגר מידע ללא הסכמה של הרשות

אנחנו מקימים . אנחנו לא העברנו, צאה מזהכתו. זה עבירה פלילית, מידע וזה

יצאו כל , כי יצאו פה כל מיני אינפורמציות, את הוועדה הזאת על מנת לבחון

גם היה לנו איזה פסק , מידי פעם יוצא, מיני דברים לגבי שמות של תלמידים

על מנת להיזהר בכל אינפורמציה , אנחנו מקימים וועדה, דין בעניין הזה

 . בודקים, בוחנים את זה משפטית, לא מאגר, ם זה מאגרא, שיוצאת החוצה

 ?מה הוועדה תעשה, אבל אם החוק אוסר  :מר גיא קלנר

אז , יש אפשרויות בתנאים כאלה ואחרים, לא, לא  :ד מיכה בלום"עו

זאת לא עבודה של בן אדם יחיד שיצטרך לעשות אותה , זאת עבודה של וועדה

 . בעירייה

, נאשר את הקריטריונים של הוועדה הזאתבואו   :ד עידן למדן"עו
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 . אפרופו קריטריונים

אתה מאשר כל קריטריון ? מה זאת אומרת לאשר  :שירלי פאר' גב

 . בשביל זה יש וועדה שמתכנסת. לא? של כל וועדה

 , היא צריכה לתת תשובה, היא עובדת מקצועית  :ד מיכה בלום"עו

 , זו וועדה  :ד עידן למדן"עו

נותנת דברים כאלה או ' אני לא נותנת, אני נותנת'  :םד מיכה בלו"עו

 . אחרים

, מה הקריטריונים לפיהם אני מעביר או לא מעביר  :ד עידן למדן"עו

יודע לאיזה גופים ובין איזה גופים  . אני לא 

בהנחה שהיא , אני חושב שהוועדה הזאת חייבת :מר אהרון אלמוג אסולין

היא חייבת לגבש נוהל עבודה מאוד  ,קמה כדי למלא איזשהו חסך או צורך

 . מאוד מאוד קשוח

 , אני מסכימה איתך ואני חושבת  :שירלי פאר' גב

 , זה יהיה, כי בלי זה :מר אהרון אלמוג אסולין

 ?נכון, קודם כל הוועדה צריכה לקום בשביל זה  :ד מיכה בלום"עו

 common-אבל אם היא תעבוד מתוקף ה, נכון :מר אהרון אלמוג אסולין

sense  . 

 . היא צריכה לקום ושיהיה לה נוהל לפני שהיא קמה  :ד עידן למדן"עו

 . לא, לא, לא  :ד מיכה בלום"עו

 . היא תקום ותגבש נהלים  :דברת וייזר' גב

אני לא יודע כרגע בין מה למה ? מה זה תגבש נהלים  :ד עידן למדן"עו

 . אנחנו מעבירים



ן  עיריית רמת השרו

 622288.7מיום  ,82' פרטיכל מליאה מן המניין מס

 23 

אנחנו , אנחנו קיבלנו בקשות, םגם אנחנו לא יודעי  :שירלי פאר' גב

 . לא עושים כלום

אז צריך להקים וועדה והיא תקבע את הנהלים   :דברת וייזר' גב

 . ותציג את הנהלים

 ?מה אתה עושה, באה אליך עכשיו בקשה  :ד מיכה בלום"עו

 ?מה  :ד עידן למדן"עו

 , באה אליך היום בקשה להוציא חומר החוצה  :ד מיכה בלום"עו

 . לא יודע  :ן למדןד עיד"עו

 ?מה אתה עושה, בתכנון ובנייה  :ד מיכה בלום"עו

 , אתה היום, לצורך העניין  :ד עידן למדן"עו

מה ': אתה פונה ליועץ המשפטי ואתה אומר לו  :ד מיכה בלום"עו

 . אבל אני לא אחראי על כל הדברים?' עושים

אם  ,אתה נותן אם זה חוקי, עדיין אתה נותן את  :מר גיא קלנר

 . ניתן או לא

 , בגלל זה יועץ משפטי  :שירלי פאר' גב

צריך לדעת , ח מחשבים שיודע"יש ממ  :ד מיכה בלום"עו

יש המון פרמטרים וגורמים בעניין , צריך לדעת איזה כמות, אינפורמציות

 . אני לא מנהל את כל הדברים האלה. הזה

לעצם  היא לא תחליף, אבל הוועדה היא לא, ברור  :מר גיא קלנר

 . החוק

 . וודאי  :ד מיכה בלום"עו

אחר כך , אבל הוועדה תגבש נהלים והיא תשב, לא  :דברת וייזר' גב
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 . תראה לו את זה והוא יגיד אם זה חוקי או לא חוקי

 ( מדברים יחד)

 . יש כל הזמן בקשות ושאלות  :שירלי פאר' גב

 ( מדברים יחד)

אני לא ברחל ביתך  ,יש כל הזמן שאלות ובקשות  :שירלי פאר' גב

 . הקטנה

 ?אתה לא תיתן למשטרת ישראל לראות במצלמה  :מר אבי גרובר

אסור לך לתת למשטרת ישראל ללא אישור יועץ   :שירלי פאר' גב

אז בינתיים עושים הכל , אבל אין וועדה, משפטי וללא שהתכנסה הוועדה

 . ככה

 . נקודה, צריכה להיות וועדה  :דברת וייזר' גב

 ,אי אפשר להעביר חומר  :לי פארשיר' גב

אי אפשר להעביר חומר בלי שתהיה וועדה כמו   :נורית אבנר' גב

 . שהחוק דורש

אי אפשר להעביר חומר בלי שיש וועדה , צודקת  :שירלי פאר' גב

איך ? לא מעבירים את החומר? שמתכנסת ומחליטה האם מעבירים את החומר

 ?מעבירים את החומר

אני חושב שהוועדה הזו צריכה לקום ולגבש נוהל  :ליןמר אהרון אלמוג אסו

 ,עבודה על בסיס החוק

 . ונשמח להציג לכם גם  :שירלי פאר' גב

 . זה כבר עניין :מר אהרון אלמוג אסולין

 . אין ביחד, אין לי מה לאשר  :שירלי פאר' גב
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 ?בתור מה הם יתכנסו  :מר אבי גרובר

 . אם אין לנו וועדה אנחנו לא נתכנס שנייה  :שירלי פאר' גב

 ?יתכנסו ואז יכינו את זה ביחד  :מר אבי גרובר

 , היא יכולה לכתוב, אם היא מתכנסת הוועדה הזו :מר אהרון אלמוג אסולין

 . זו וועדה מקצועית  :שירלי פאר' גב

 ,אז תן להם להתכנס והם יגבשו  :מר אבי גרובר

. וכל לשבת ולגבש נוהלאם הוועדה הזו תקום היא ת :מר אהרון אלמוג אסולין

 ?אתה רוצה שיעשו את זה ביחד

 . אי אפשר לעשות את זה ביחד  :מר אבי גרובר

 . צריך לגבש קודם את הוועדה :מר אהרון אלמוג אסולין

 . היא אומרת שזה לא הנוסח השלישי  :מר אבי גרובר

 ( מדברים יחד)

יר שאמור להעב, אני ואיש מערכות המידע, מיכה  :שירלי פאר' גב

 . את מערכות המידע

 ?זה הנוסח השלישי שהופץ  :מר אבי גרובר

אני רוצה לשדרג את . אני אתן לכם עוד דוגמא  :שירלי פאר' גב

מותר לי להעביר את , עלתה השאלה, הגיבוי החם של עיריית רמת השרון לענן

כולל , כל העסקים הפרטיים, אם הייתי עסק פרטי? החומר לענן או לא

יודע. בעננים מגבים, ממשלה - עננים שיש, מי שלא 

 ( מדברים יחד)

כתוב , אין בחוק. זה לא כתוב בשום מקום? מי אמר  :שירלי פאר' גב

אחד מהדברים שהוועדה תצטרך , עכשיו. לא כתוב, שאסור לגבות בעננים
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 , להחליט

 . משרדי ממשלה מגבים בעננים  :שירה אבין' גב

 . ד ממשלתיעירייה זה כמו משר  :נורית אבנר' גב

 . לא כתוב  :שירלי פאר' גב

אז ברור שהעירייה , אבל אם משרד ממשלתי יכול  :נורית אבנר' גב

 . יכולה

 . זה לא תמיד ברור, קודם כל  :ד מיכה בלום"עו

הוא לא יודע להגיד לי אם מותר לגבות , ממש לא  :שירלי פאר' גב

 . באיזה ענן, ואם כן, בענן

 ( מדברים יחד)

 ?אנשים 0מה זה יעזור אם ישבו לידך עוד   :אבנר נורית' גב

 . שהם יעשו איזשהו סינון  :שירה אבין' גב

 ?אני אמור לעשות הכל  :ד מיכה בלום"עו

אחריות , זה מחלק את האחריות, זה נותן גם  :שירלי פאר' גב

 . ההמון קוראים לזה

 . זה לא עניין של לחלק את האחריות  :מר אבי גרובר

 . זאת לא התשובה, שירלי  :לוםד מיכה ב"עו

 . נכון, אנשים שואלים שאלות אחד את השני  :שירלי פאר' גב

 ( מדברים יחד)

 . אני אעזור לך עם תשובה, שירלי :מר אהרון אלמוג אסולין

יש לו , גם היועץ המשפטי לממשלה יש לו יועצים  :ד מיכה בלום"עו
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 . יש במדינה יחידה למחשוב רק, יחידה

? אני לא מצליחה להבין את השיח הזה, לא ברור לי  :אביןשירה ' גב

 . אני לא מבינה? מה מפריע למישהו שתהיה פה וועדה

 . נו מה, לא יהיה, לא רוצים, אני גם לא מבינה  :שירלי פאר' גב

 . זה שאלה שמפנים אותה ליועץ המשפטי  :נורית אבנר' גב

 . אליו זה שאלות שמגיעות אלי ואני רצה  :שירלי פאר' גב

 . אחר כך אתם באים בתלונות אלי, שירלי  :ד מיכה בלום"עו

 , התשובה לשאלה הזאת, שירלי :מר אהרון אלמוג אסולין

 . אני רוצה להיות יועץ משפטי  :ד מיכה בלום"עו

פרטים  7,337יש , כאשר מעבירים מידע מגוף לגוף :מר אהרון אלמוג אסולין

, או המפתח לזה, אולי, חלק הארי או, חלק מהם. שצריך להתייחס אליהם

באיזה ? באיזה סדר? באיזה כמויות? אבל איך מעבירים, הוא הנושא המשפטי

כל הדברים האלה ? איך מבקשים מידע מגוף אחר? איך מאשרים קבלה? נוהל

ל העירייה ומי שאחראי על המידע בעירייה "צריכים להתגבש על ידי מנכ

 . הזאת

לקרוא ביחד את , אנחנו רוצים לשבתבשביל זה   :שירלי פאר' גב

 , החוק

, לכן אני חושב שצריך להצביע על הוועדה הזאת :מר אהרון אלמוג אסולין

 . שתתחיל לעבוד, שתביא לנו נוהל מגובש, לתת לה לעשות את העבודה

אני הייתי מציעה לבדוק ברשויות אחרות גם , אבי  :נורית אבנר' גב

 . איך הדבר הזה עובד

 , מי בעד אישור. בסדר. בטח  :ברמר אבי גרו
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לחוק הגנת  70בהתאם לסעיף ? רק אפשר להוסיף  :ד עידן למדן"עו

, הפרטיות ב , א'  , לחוק הגנת הפרטיות'

 . בהתאם לחוק  :ד מיכה בלום"עו

 , הוועדה  :ד עידן למדן"עו

 . תמיד, הוועדה תעבוד בהתאם לחוק עידן  :מר אבי גרובר

 ( מדברים יחד)

 .אני לא אומר שהוועדה תעבוד לפי החוק  :וברמר אבי גר

 . יש שם הנחיות מפורטות  :ד עידן למדן"עו

אם יש לך חשש , הוועדה מוקמת. לא, עידן, די  :מר אבי גרובר

זה ההרכב , הוועדה מוקמת. די, באמת, תגיש תלונה, שהיא עוברת על החוק

, הרכב הוועדה ,אישור בדבר וועדה להעברת מידע בין גופים ציבוריים. שלה

או מיופה כוחו וממונה על , יועץ משפטי, לית העירייה או מיופה כוחה"מנכ

 . תודה רבה, פה אחד? מי בעד. אבטחת המידע

  

הוחלט פה אחד לאשר הקמת וועדה להעברת מידע בין : 222' החלטה מס

או מיופה )לית העירייה "מנכ: חברי הוועדה יהיו כדלקמן6 גופים ציבוריים

 6ממונה אבטחת מידע, (או מיופה כוחו)יועץ משפטי  ,(כוחה

 

 . הקמת גני ילדים -725ר "עדכון בעניין תב .73

 

 0-אני מבין שב. יורד מסדר היום 7אני מבין שסעיף   :מר אבי גרובר

את רוצה , הקמת גני ילדים -725ר "עבר גם עדכון בעניין תב, העותקים שעברו

 ?שירלי, מילים 7להרחיב 
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 ,ר שאני"זה תב, כן  :פאר שירלי' גב

 ?למה זה ירד  :דברת וייזר' גב

, אני הטעיתי אתכם, סליחה, ר"זה לא ירד התב, לא  :שירלי פאר' גב

אין לי פה את . היום זה לא היום שלי, אני מתנצלת, כי יש לי את העותק

 . גידי. סליחה, ר"התב

, רההבאנו אותו בתוכנית הפיתוח לסגי, 725ר "תב  :מר גידי טביב

 , אנחנו מבקשים, מיליון 7.0הוא עם יתרה של 

 . מההתחלה, רגע  :מר אבי גרובר

 . צריך כבר הסברים, מיליון 7-עברת את ה  :מר יעקב קורצקי

לא משנה השם , 7372הקמת גני ילדים , 725ר "תב  :מר גידי טביב

 מיליון והבאנו אותו 7.0נותרה בו יתרה של , מיליון 77-היקפו היה כ. שלו

, זו רק התוכנית, ולא העברנו עדיין למשרד הפנים, כעת אנחנו רוצים. לסגירה

 7-מיליון ל 7.0-אנחנו מבקשים לבטל את הסגירה שלו כדי שנוכל להשתמש ב

כיתות נוספות בבית ספר אור  7צריך , במקום גני ילדים תומר ותדהר, כיתות

 . ולכן אנחנו רוצים להשתמש ביתרה הזאת, השחר

 ?במספר או ביתרה של הכסף, מה  :אבין שירה' גב

 , זאת אומרת, מיליון 7.0-ב, ביתרה של הכסף  :מר גידי טביב

 ?זה בדיוק מתאים  :מר גיא קלנר

 . פחות או יותר, בערך  :מר גידי טביב

ר "היה לנו באחת הישיבות סגירת התב, לא, לא  :שירלי פאר' גב

 . הזה

 . קציבבישיבה של הת, סגרנו  :שירה אבין' גב
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 . אנחנו רוצים לפתוח אותו מחדש, נכון  :שירלי פאר' גב

 . לא סוגרים, לא סוגרים, לכן אני מביא  :מר אבי גרובר

 . זה צריך לעבור וועדת כספים  :שירה אבין' גב

 . לא סגרנו אותו עוד, לא  :שירלי פאר' גב

 . הוא צריך לעבור וועדת כספים, אבל עדיין  :שירה אבין' גב

 . לא צריך. לא צריך  :קב קורצקימר יע

 . אבל וועדת כספים כבר כאן? מה זה משנה  :דברת וייזר' גב

כשאנחנו מדברים על , אין חובה חוקית, אני אסביר  :מר גידי טביב

 , ר כזה כאן"תב

שנבין , תמיד לא עושים את זה כאן, רק להבין, לא  :שירה אבין' גב

 . לפחות

 . אז אפשר לחפור אותו פה, אחד אבל זה סעיף  :מר אבי גרובר

 . אז אין בעיה, אם אפשר, הוא יסביר למה, בסדר  :שירה אבין' גב

מאחר ואנחנו נמצאים עכשיו , הנה אני מסביר  :מר גידי טביב

, בתקופת הקיץ ואנחנו עושים את כל השינויים ואת כל הדברים מהסוג הזה

גם ביתרה הזו לצורך  כדי שנוכל להשתמש, אז חשוב לנו להביא את זה לכאן

 . הכיתות בבית ספר אור השחר 7התאמת 

גידי  :נורית אבנר' גב גני ילדים באור השחר, אבל   . יש לנו 

 , יש לנו  :מר גידי טביב

הגנים לא יהיו , תומר ותדהר, אני עוד לא הבנתי  :מר אבי גרובר

 . באור השחר

 . רמוציאים את גני הילדים מאור השח  :ולדימיר לוין' אדר
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או גני , אתה רוצה לעשות כיתות לימוד, לא הבנתי  :דברת וייזר' גב

 ?ילדים

 . כיתות לימוד  :מר גידי טביב

 . אמרת גני ילדים, אז תגיד כיתות לימוד  :דברת וייזר' גב

 . הוא לוקח את הסעיף, לא, הוא אמר, לא  :מר גיא קלנר

גני ילד, הוא לא אמר, לא  :דברת וייזר' גב ים במקום גני הוא אמר 

 . ילדים אחרים

 . הוא אמר  :מר גיא קלנר

 . לא שמת לב, הוא אמר  :שירלי פאר' גב

 . כיתות לימוד, התכוונת במקום גני ילדים, בסדר  :דברת וייזר' גב

 ?לא נתנו להם כסף, אבל כיתות לימוד  :שירה אבין' גב

 . נתנו גם  :מר אבי גרובר

 . נו, תסבירו את זה נכון? אז צריך תוספת  :שירה אבין' גב

 . שירלי  :מר אבי גרובר

 . אני אסביר  :שירלי פאר' גב

 ,אני שואלת עוד פעם  :שירה אבין' גב

אור , תומר ותדהר, כיתות גן 7באור השחר יש   :שירלי פאר' גב

 7, כיתות הגן 7-הגנים האלה ולעשות מ 7לפיכך צריך לפנות את , השחר גדלו

 . 'או ב' כיתה א, פרשל בית ס, כיתות לימוד

 ?מיליון 7.0ועל זה צריך   :שירה אבין' גב

, אין לנו, גנים חדשים 7בשביל להמציא . רק שנייה  :שירלי פאר' גב
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 ,בשביל להעביר את תומר ותדהר, הגנים 7את , הצורך הזה התעורר

 . הגנים 7אנחנו מעבירים את   :ד עידן למדן"עו

אני צריכה לקנות , שיוכלו לשבתגנים ברזלים  7-ל  :שירלי פאר' גב

 . לעשות את כל הדברים האלה, לפתח שטח, יבילים

 ?איפה זה הולך להיות בכלל  :מר גיא קלנר

 . במתחם אילת  :שירלי פאר' גב

 . זה משהו אחר  :שירה אבין' גב

 . אז לא הבנתי ככה  :מר גיא קלנר

 . מההתחלה  :שירלי פאר' גב

 . לא הבנתי  :שירה אבין' גב

עד עכשיו זה באמת לא היה . עכשיו הבנתי, לא  :מר גיא קלנר

 . ברור

 . גני ילדים 7במתחם אילת הולכים לפתוח   :שירלי פאר' גב

 . באופן זמני  :מר אבי גרובר

 , יוצקים קרקע. זה יבילים, פותחים אותם  :שירלי פאר' גב

 ?על החורשה  :שירה אבין' גב

 . ליד המקלט  :מר אבי גרובר

ד עם "נחסוך קנייה של ממ, בצמוד למקלט שלנו  :שירלי פאר' גב

 . מקלט

 ( מדברים יחד)

מאחוריו יש , בית חם, איפה שבית גוברין, מאחורה  :שירלי פאר' גב
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 , יש משטח, מקלט

 . נורית, היא צודקת, כן  :מר יעקב קורצקי

 . מאחורי רמה? מכירים את זה? אוקי, יש מקלט  :שירלי פאר' גב

 . בקיצור, נו, דרך המבואה  :ית אבנרנור' גב

 . בפנים, במבואה, כן  :שירלי פאר' גב

 . במקביל לספרייה  :מר יעקב קורצקי

גן 7שם עושים   :נורית אבנר' גב  ?כיתות 

להתאמה של הגנים לכיתות , הכסף לכיתות, רגע  :דברת וייזר' גב

 ?או להעברה, לימוד

כיתות הגן  7לעשות את  הכסף הזה, עוד פעם, לא  :שירלי פאר' גב

, עם כל ההצטיידות וכל הפיתוח, בשטח של העירייה, במתחם אילת מאחורה

 . כיתות הגן לכיתות בית ספר 7ובמקביל להשמיש את , מה שזה אומר

הכסף הגדול הולך כדי לעשות את , באופן טבעי  :מר גיא קלנר

 . הגנים

דיברנו על זה אנחנו כל הזמן , יש לי שאלה אחרת  :שירה אבין' גב

 , שיהיו גנים

 . בעזרא  :שירלי פאר' גב

 . בעזרא, נכון, באלי כהן  :שירה אבין' גב

רק עכשיו גמרו , ר"אישרו רק עכשיו את התב, נכון  :שירלי פאר' גב

 , לפחות זה מה. לא היה אפילו תוכנית, כשאני הגעתי. לא היה, את התוכניות

 ?ימירולד, לא הייתה תוכנית  :שירה אבין' גב

 . זה לפחות מה שההנדסה אמרה  :שירלי פאר' גב
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 ,אין לנו את, יש רק עכשיו  :ולדימיר לוין' אדר

כסף , הייתה תוכנית לגנים, אבל התוכנית הייתה  :שירה אבין' גב

 . אולי לא היה

יש רק , אין הרשאה לכסף, הרשאה אין לך  :ולדימיר לוין' אדר

 . לתוכנית

אתה היית צריך את , אני מבין נכון אם, גידי  :מר אבי גרובר

בסופו של דבר הם , מיליון הם עוברים 7.0-הרי ה, ר שבו זה מתבצע"התב

ר "מספר תב, טכנית, ר"עכשיו צריך את התב. זה כאילו זה, חוזרים לקופה

 ?נכון, שבו מתבצעות העבודות

 . כן  :מר גידי טביב

 .זה הקטע  :מר אבי גרובר

 . ר חדש"השנייה לפתוח תבהאפשרות   :מר גידי טביב

 ?נכון, אז זה הקטע  :מר אבי גרובר

הזה אתה  Pool-ומה, Pool-כי הכסף הזה הולך ל  :מר גידי טביב

 . גנים יבילים 7התקנת , ר חדש"מושך לתב

כדי לחסוך את כל הפרוצדורה של לפתוח , עכשיו  :מר אבי גרובר

שנים את החלטתנו אנחנו מ, אנחנו משאירים, ר חדש וכל הסיפור הזה"תב

ר הזה יישאר פתוח ובמסגרת אותו "התב, ר"הקודמת לסגור טכנית את התב

 ?נכון, ר יבצעו את אותן עבודות"תב

 . נכון מאוד  :מר גידי טביב

 . זהו  :מר אבי גרובר

 . זה עבודות אחרות, זה לא אותן עבודות  :דברת וייזר' גב
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 . לעשותאותן עבודות שהם מבקשים , לא  :מר אבי גרובר

אם , ר בנפרד"לגני עזרא יש תב, בלי שום קשר  :שירלי פאר' גב

 , שאלת ואנחנו אכן מתחילים את הבנייה כי אנחנו חייבים אותם

 . מבנים יבילים 7כשקונים עכשיו , אני אומרת, לא  :שירה אבין' גב

 . הבנתי, לא קונים מעבירים לשם  :מר אבי גרובר

 . אין לנו, וניםאנחנו ק, לא  :שירלי פאר' גב

 ?זה יקר? מה זה, מיליון 7.0-ה  :דברת וייזר' גב

זה ממש , ולשים אותם שם 7כי לקנות עכשיו   :שירה אבין' גב

 . זה נראה לי פשוט לא הגיוני המקום עצמו, קופסא

גן בכל התקן, לא  :שירלי פאר' גב  . זה 

 . זה זמני  :ד עידן למדן"עו

 ?יקרה אחרי זהמה ? מה זה זמני  :מר גיא קלנר

גני הילדים  :ולדימיר לוין' אדר  . אחרי זה בונים את 

 ( מדברים יחד)

מיליון  7.0למה להוציא עכשיו ... אבל יש גנים    :???

 ?שקל

כי אגף , היה קול קורא, חרוב במאי הושכר שוב  :שירלי פאר' גב

 . זלנדונהוא הופך להיות גן ס, הגן היחידישזה , רימון. החינוך אמר שלא צריך

 ?גן מה? מה  :דברת וייזר' גב

 . גן סנוזלנד  :שירלי פאר' גב

כל הטיפולים לבעלי צרכים . סנוזלנד יהיה ברימון  :מר אבי גרובר
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 . מיוחדים

אני אסיע את תדהר ותומר ? אבל מה אני אעשה  :שירלי פאר' גב

מילדי אור השחר שהם היו בגני תדהר  87%, הם גרים במורשה? למערבית

עד היום , אז מה. גרים במורשה, והראיתי את זה גם לאור השחר 87.7, מרותו

 . ההסעות יורדות גם, גם היו להם הסעות

 ?שנה ורבע, לקנות יבילים לשנה  :שירה אבין' גב

אולי שווה כלכלית לבחון כמה יעלו ההסעות לשנה   :מר גיא קלנר

 . הזאת

 ? מה תעשה באור השחר. אי אפשר  :שירלי פאר' גב

  ( מדברים ביחד)

 . בוא נבין שנייה מה זה הסנוזלנד הזה, גיא  :מר אבי גרובר

 . מטר מהגן 73,333ילדים ללכת גן   :שירלי פאר' גב

 . מיליון הזה 7.0-תתני הסעה ב? מה זה ללכת  :מר גיא קלנר

 . אין לי, אין לי, אין לי גנים? למה לי לתת הסעה  :שירלי פאר' גב

 ?מה עם הגנים של זה, ירליש  :שירה אבין' גב

 ( מדברים יחד)

 ?גם במערבית לא? אין בכל רמת השרון  :מר גיא קלנר

גן חושי  :שירלי פאר' גב זה , לא נוגעת בו, יש גן רימון שהולך להיות 

יש את גן . זה אחד, גן שילדים עם צרכים מיוחדים יכנסו ויקבלו טיפול

, ושלא נדע, ביוב, הצפה, ה משהוקור, גן ספייר בסבב, שזה גן ספייר, סיגלית

 . זה הכל, גמרתי את הגנים, מעבירים את זה, יש לנו כל שנה כמה כאלה

 ?אין? זהו  :מר גיא קלנר
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, אגף החינוך, שאנחנו, ו שהתפנו"גנים בויצ 0יש   :שירלי פאר' גב

הגנים האלה ופתחה  0עיריית רמת השרון לקחה את החסות על , מעונות היום

, לתינוקות, קבוצות 0-יא מפעילה את זה דרך אגף החינוך לת וה"סמל תמ

 .3-0, פעוטות ובוגרים

 . והוא גם בנוי לפעוטות  :ד עידן למדן"עו

 ,אין שום, ומעבר לזה  :מר גיא קלנר

זה לא , הוא מתאים גם לגן רגיל, זה לא קשור  :שירלי פאר' גב

 . רלוונטי

 ?ונטי בעיראין שום מתחם רלו, ומעבר לזה  :מר גיא קלנר

 ?מה  :שירלי פאר' גב

 ?אין שום מתחם רלוונטי בעיר, ומעבר לזה  :מר גיא קלנר

, גנים בשנה הבאה 7אנחנו חייבים לבנות עוד , לא  :שירלי פאר' גב

 . והשנה אנחנו כבר בניצולת המקסימאלית. גנים לשנה הבאה 7חייבים דחוף 

 . בצד השני, יש שטח גם יותר גדול  :שירה אבין' גב

 ?איפה  :שירלי פאר' גב

יש שם מדשאה , וברין'בבית ג, איפה שאמרת  :שירה אבין' גב

 , שזה לא יהיה בתוך איזה, אולי שם לפחות, גדולה

 , אבל זה לא  :שירלי פאר' גב

 . בדקנו את הגודל של החצר  :מר אבי גרובר

 . החלק הצמוד זה מקלט  :שירה אבין' גב

אבל החצר , היבילים על המשטח, רהשי, לא, לא  :שירלי פאר' גב

אנחנו משמישים , בלי שום קשר. זה בתקן הרגיל, את תראי את זה, מפותחת
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לבנות על גן , אנחנו פותחים היתרים להרחיב גנים, עוד כמה גנים לשנה הבאה

 . קומה שנייה

 , ורק עכשיו  :שירה אבין' גב

עם כל  לא סתם אנחנו בלחץ כל כך גדול, ה'חבר  :מר אבי גרובר

 . יש פה המון ילדים בעיר, הנושא של בתי ספר וכל הדבר הזה

 . ר"רק עכשיו נודע לי על התב  :שירלי פאר' גב

 ( מדברים יחד)

גילינו את זה, רק עכשיו  :שירלי פאר' גב יולי? מתי   . בתחילת 

את אמרת שבאור השחר לא ידענו , אני שואלת  :שירה אבין' גב

 ,שצריך

 . ביולי הודיעו לנו, נכון  :שירלי פאר' גב

 ?מה הודיעו לנו  :מר אבי גרובר

 . ילדים 73זה ', כיתות א 7זה , מה זה  :שירה אבין' גב

 . ביולי הודיעו לנו, באור השחר צריך לפנות  :שירלי פאר' גב

 . ידענו כבר לפני חודשים שיהיה  :שירה אבין' גב

 . ור השחר ביוליאני ידעתי על א, ביולי, לא נכון  :שירלי פאר' גב

 , מה בעצם  :מר גיא קלנר

 ( מדברים יחד)

 ?לא, ההרשמה היא בפברואר  :ר איריס קלקא"ד

 ?איזה הרשמה  :שירלי פאר' גב

 . לבתי הספר  :ר איריס קלקא"ד
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 . במאי. ממש לא, לא  :שירלי פאר' גב

 . אז כדאי לעשות את ההרשמה יותר מוקדם  :ר איריס קלקא"ד

את , זה קשור למשרד החינוך, זה לא קשור אליך  :שירלי פאר' גב

 . לא מחליטה

 . אוקי, אה  :ר איריס קלקא"ד

 . ל"חוזר מנכ, יש תקנות של משרד החינוך  :שירלי פאר' גב

מה קורה שם מבחינת , אם כבר נוגעים באור השחר  :מר גיא קלנר

כמות ? מה קורה שם? באיזה תהליך אנחנו שם? מגמת התרחבות בית הספר

 .כיתות 7מוסיפים ? מה אנחנו צופים שקורה שמה? הילדים

 ,בישיבת המועצה הבאה  :נורית אבנר' גב

כיתות קיימות שהיו מלכתחילה  7זה , לא מוסיפים  :שירלי פאר' גב

 . של בית הספר

 ?כמות התלמידים גדלה בבית הספר  :מר גיא קלנר

 . אתה רואה שכן  :מר אבי גרובר

 ?בכמה  :מר גיא קלנר

 . כיתות 7שנה הבאה ייפתחו   :מר אבי גרובר

 . כיתות נוספות 7  :שירלי פאר' גב

אם אני זוכר , אני מראה לו פה? נכון, כיתות יש 7  :מר אבי גרובר

 .5שעוזבים זה ' ו, כיתות 7, נכון

 ?יש' כמה א  :דברת וייזר' גב

 . אני לא יודעת להגיד לך  :שירלי פאר' גב
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 . כן, םילדי 5  :מר אבי גרובר

 . אני עוד לא יודעת, אני לא קיבלתי את הרשימות  :שירלי פאר' גב

כמה ילדים עולים , מחזיק תיק החינוךאתה , עידן  :דברת וייזר' גב

 ?באור השחר' א-ל

 ?מלמטה 73ונכנסים  5עוזבים ' ו  :מר גיא קלנר

 .5-אבל נכנסים הרבה יותר מ, 73לא יודע אם   :מר אבי גרובר

 . ילדים 23, 03כיתות זה  7  :ייזרדברת ו' גב

 .72יצאו לך השנה . 72אבל יצאו לך השנה   :ד עידן למדן"עו

את לא יכולה . 73יכול להיות , 23לא חייב להיות   :רות גרונסקי' גב

 .23את יכולה אפילו . 73לעשות כיתה של 

.. גם התקן אצלם בחינוך ה. נכון, 23עד   :דברת וייזר' גב   ... הוא לא.

 .02זה ' כיתה א, ה'חבר  :ר אבי גרוברמ

 . 07  :שירלי פאר' גב

 . 02;7התקן הוא   :ד עידן למדן"עו

אין , כיתות 7 כבר ילדים אתה פותח 07אם יש לך   :רות גרונסקי' גב

 . מה לעשות

 ?כיתות 7פותחים  27  :דברת וייזר' גב

 . תלוי איפה  :רות גרונסקי' גב

 . ד כרגע"ממ גני 7יש לנו   :מר אבי גרובר

 . שנה הבאה את הולכת בכלל לגדול  :ד עידן למדן"עו

, טרום טרום, חובה, שזה לטרום חובה, ד"גני ממ 7  :מר אבי גרובר
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, עוד פעם, עכשיו. יש המון ילדים שבאים לשם, טרום וחובה שהם גנים זה

היה כל . שנייה, אנחנו צריכים מתישהו לקבל החלטה לאן אור השחר הולך

היו כל מיני עניינים ברקע סביב . אז אני עונה לך, אתה שואל, נייניםמיני ע

אני מקווה שעכשיו העניינים האלה קצת נרגעו ואני מקווה שאור , אור השחר

, כמו שהיה עד עכשיו ואנחנו נצטרך לקבל החלטה, השחר ימשיך לפעול כסדרו

ל לאן אור השחר ממשיך אם אלה יהיו ההיקפים ש, במוקדם או במאוחר

 . הילדים שיגיעו אליו

אבל במסגרת ניתוח המגמות של החינוך , לא  :מר גיא קלנר

יודעים לצפות מה קורה בגזרה הזאת, היסודי כרגע ברמת השרון -ב, הרי גם 

 . שנים הקרובות 7, 0

 . נכון, נכון  :מר אבי גרובר

בית הספר הזה יודע להכיל , אז ככל שאנחנו צופים  :מר גיא קלנר

 ?ריךאת מה שצ

תלוי כמה רחוק אתה מושך את האקסל ובאיזה   :מר אבי גרובר

ואם אנחנו רוצים ללכת למאבק , אמצעים אתה מנסה בתוך בית הספר לפתור

אז אנחנו צריכים לבוא ? להעמיס ולהעמיס, הזה של המשבצת הקטנה הזאת

, אז למצוא מקום חלופי, אם אנחנו מחליטים שאנחנו מעבירים, ולבחור מקום

בוא , כרגע. זה תהליך שאנחנו צריכים לעשות אותו. כל המשמעויות של זהעם 

אבל אנחנו יכולים , זה לא הכי דחוף, באתגרים שעומדים לפתחנו, נגיד ככה

אבל אנחנו מתישהו נצטרך . הקרובות, בערך, את השנתיים, להערכתנו, לשרוד

מקום מה ה? האם הוא עובר ולאן הוא עובר, לקבל החלטה לאן אור השחר

עשו להם עכשיו , שירלי זרקה את זה, למשל, אני אומר עוד פעם? הנכון

השאלה איפה המקום הכי נכון לשים ? מאיפה באים הילדים וכאלה, בדיקה

 . יתקיים איזשהו דיון על זה ואני אביא. אותו
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אבל אם עושים כבר דיון , אני לא מחדש, נראה לי  :מר גיא קלנר

אין , על נושא בתי הספר ברמת השרון, כזה רגשי, כזה מורכב, כזה אסטרטגי

אם אור השחר יושב על המדוכה , זאת אומרת. מה לדחות את זה בשנתיים

 . הוא צריך להיות בסבב הזה, אפילו אם זה שנתיים צפונה, כבר עכשיו

 , אם אור השחר, תראה  :מר אבי גרובר

 , אבל בוא  :מר גיא קלנר

כי זה כביכול , ך רק ברמת משפטאני זורק ל, לא  :מר אבי גרובר

 . על כל מיני מקומות אחרים, פתרון הקסם שמסתובב כאילו ברקע

 . זה אחד הפתרונות  :מר גיא קלנר

 78, אם אור השחר היה יכול להיות בית ספר שלם  :מר אבי גרובר

. אז אור השחר היה נשאר בו ולא היה צריך להזיז וזהו, עם הכל, כיתות

 8-ו 5היום עם . יצטרך לעבור זה כי הוא לא מספיק הסיבה שהוא כנראה

זה , ילדים בכיתה 05זה לא , בוא נודה על האמת, ילדים בשכבה ועם כיתות

הוא לא מצליח להכיל יותר מידי ואנחנו כנראה נצטרך לקבל את , פחות

כי המשבצת הספציפית הזאת לא , ההחלטה הזאת לא עוד יותר מידי זמן

אין שם . גם זה בכוח, זה ההיקפים, כיתות 77, 73, 7-מסוגלת להכיל יותר מ

 . כמעט חצר

 . אין להם כלום, אין להם אולם ספורט  :נורית אבנר' גב

זה לא באמת יכול להכיל , זה לא, באמת, אין להם  :מר אבי גרובר

אני חושב הרבה דברים היו , אם הוא היה יכול להכיל בית ספר. בית ספר

או שיכול להיות שבאמת , שהוא היה נשאר שמה וזה או, הרבה יותר קלים לנו

, תאמין לי. הוא היה עובר יותר קרוב לאיפה שהילדים וזה היה בית ספר שלם

, הייתי שמח פשוט לשנות את השלט בכניסה ולהחליף את המנהל וסבבה



ן  עיריית רמת השרו

 622288.7מיום  ,82' פרטיכל מליאה מן המניין מס

 23 

, דונם 2זה משבצת בקושי . אנחנו לא שם. גמרתי בשנייה אחת את כל העניין

גם את אוסישקין , שרת בצורה נאמנה מאוד את באימגרש החנייה שם מ

מאוד בצער הייתי , זה גם דבר שהייתי, החורשה הקטנה שיש שמה, ובכלל

 . נאלץ לגעת

כל קוביה שזזה היא קוביה שתגרום איזושהי   :מר גיא קלנר

 . תזוזה לא נעימה

בשורה , אבל עוד פעם אני אומר, אני אומר, לא  :מר אבי גרובר

היינו , אתה יודע, אז באמת, ם זה היה יכול להיות בית ספר שלםא, התחתונה

מי צריך ללמוד שם לאור , צריכים להחליט באסטרטגיה האם זה המקום

אז , מאחר והמשבצת הזאת קטנה מידי להכיל בית ספר? מגמות הפיתוח שיש

שממילא בית הספר , אני לא הולך ועושה שם איזה פתרון לשנתיים שלוש

 , או משהו, חהצומ, שייפתח

אי אפשר , זה עוול לילדים? מה זאת אומרת  :דברת וייזר' גב

 . להשאיר אותם ככה שנתיים

אז , שנים נצטרך לעבור למקום אחר 0ומילא תוך   :מר אבי גרובר

 . אני לא פותר לעצמי שום בעיה

אתה לא תעשה עוול לילדים להעביר , זה לא רק זה  :דברת וייזר' גב

 . בית ספר אותם תוך שנתיים

אור , בדיון האסטרטגי, לכן. זה מה שאני אומר  :מר אבי גרובר

מי שלקח . הוא לא שם, באיזשהו מקום שכן, הייתי שמח. השחר לא נמצא שם

 , בגודל שעשה אותו, איך שלא קוראים לזה, ועשה את בית גיל הזהב

 ?בדבורה נביאה  :נורית אבנר' גב

. השאיר מספיק שטח לבית ספרלא , בנצח, לא, לא  :מר אבי גרובר
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יש גם מחסור של דיור מוגן , הדיור המוגן. אם רוצים להתרחב, דרך אגב

יש מחסור של דיור מוגן ויכול להיות שנצטרך לקבל פה החלטה , במרכז העיר

זה גם . שאת השטח הספציפי הזה אנחנו מרחיבים את הדיור המוגן שם

 . זה לא רלוונטי, של החינוך בקטע, אבל בוא נגיד. החלטה שיכולה להתקבל

 ?מה הבעיה עם החנייה שמה  :מר גיא קלנר

צריך , אם אתה לוקח את מקומות החנייה האלה  :מר אבי גרובר

 . אותם

 ( מדברים יחד)

עם , דונם וקצת 2זה , עם מגרש החנייה ועם הכל  :מר אבי גרובר

 . כולל הכל, הכל

 ( מדברים יחד)

אוסישקין שהוא , גיא, שהוא קטן, יןאוסישק, גיא  :מר אבי גרובר

 , קטן

 .78-ל 7-מ  :נורית אבנר' גב

 ?כמה חנייה שם, למה  :מר גיא קלנר

זה , זה לא רלוונטי, דונם 2זה , יחד עם הזה, ה'חבר  :מר אבי גרובר

 . הוא לא עומד בשום תקנים. הוא לא מספיק לשום בית ספר, לא

 ?כולל החנייה  :מר גיא קלנר

הוא לא , הוא לא עומד בשום תקנים, כולל החנייה  :רמר אבי גרוב

אנחנו לא רוצים לעשות בתי , ה שם מסרבים להכיר בזה'החבר, נותן פתרון

אז ': אז הם כל פעם אומרים. ספר נורא קטנים שלילדים אין מקום להיות

 . 'ואז תבנה עוד 77תעשה ונראה ותתחיל עם 
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  .זה לא יעזרו לך 77גם   :רות גרונסקי' גב

אתה לא עושה בית ספר חדש שאתה מראש מכניס   :מר אבי גרובר

יודע שהוא לא ישרת אותך תוך  . שנים Xאת האנשים לסד נורא קטן שאתה 

זה חצי חוכמה מבחינת למצוא חצי פתרון ושראש עיר , אז זה לא חוכמה

אז . אוקי. אני לא עובד ככה. לא עובדים ככה, שנים 8יתעסק עם זה בעוד 

אנחנו כרגע . תראה שאני אומר את ההחלטה נכון, גידי, למעשה, ההחלטה

זו ? נכון, הקמת גני ילדים, שכותרתו 725ר "מחליטים לא לסגור את תב

 . ר"לא לסגור את התב. ההחלטה למעשה שאנחנו מקבלים כרגע

 . נכון  :מר גידי טביב

 ? מי בעד? אוקי  :מר אבי גרובר

כתוב . כתוב פה עדכון, בעהזה לא הצ, רק רגע  :נורית אבנר' גב

 . אז לא צריך להצביע על זה, שזה עדכון 73בסעיף 

 . עדכון להצבעה  :מר גיא קלנר

 . על הכל היה כתוב עדכון  :ד עידן למדן"עו

 ?צריך הצבעה  :נורית אבנר' גב

 . נו, ר שדורש הצבעה"הם מעדכנים תב  :מר גיא קלנר

 . בסעיף כתוב עדכון. סעיףאז לא ניסחו נכון את ה  :נורית אבנר' גב

 . לילה טוב, תודה רבה, אושר פה אחד  :מר אבי גרובר

 

: שכותרתו 128ר "הוחלט פה אחד לא לסגור את תב: 221' החלטה מס

 "6הקמת גני ילדים"
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_________________ 
 אבי גרובר

 ראש העירייה
 

__________________ 
 שירלי פאר

 לית העירייה"מנכ
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 קובץ החלטות

 

מיום  70אישור פרוטוקול ישיבת מליאה שאינה מן המניין מספר  . 7

72.2.7372. 

 

הוחלט פה אחד לאשר את פרוטוקול ישיבת מליאה שאינה : 222' החלטה מס

 8.6.6802.6מיום  82מן המניין מספר 

 

מיום  72אישור פרוטוקול ישיבת מליאה שאינה מן המניין מספר  .7

72.2.7372. 

 

הוחלט פה אחד לאשר את פרוטוקול ישיבת מליאה שאינה  :228' החלטה מס

 8.6.6802.6מיום  82מן המניין מספר 

 

 .0.5.7372מיום  75אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מספר  .0

 

הוחלט פה אחד לאשר את פרוטוקול ישיבת מליאה מן : 222' החלטה מס

 2686802.6מיום  88המניין מספר 

  

דיווח : בנושא 0.8.72חברת המועצה נורית אבנר מיום  הצעה לסדר של . 2

ויו, פעילות ותוכניות עתידיות ר וועדות של "חצי שנתי של מחזיק תיק 

 .העירייה בישיבות המועצה
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, נורית אבנר' הוחלט פה אחד כי בהמשך לבקשתה של גב: 222' החלטה מס

עילות ר וועדה אחת מוועדות המועצה את סטאטוס פ"בכל ישיבה יציג יו

 6 הוועדה

 

 . אישור הרשאות וזכויות חתימה למנהלות בתי ספר חדשות .7

 

וזכויות חתימה למנהלות : 221' החלטה מס הוחלט פה אחד לאשר הרשאות 

 6בתי ספר חדשות

 

 .עדכון בנושא החזרי הנחות רטרואקטיביים .2

 

הוחלט פה אחד לאשר את העדכון בנושא החזרי הנחות : .22' מסהחלטה 

 6אקטיבייםרטרו

 

 . עדכון חברי וועדת רכש .5

 

: הוחלט פה אחד לאשר את חברי וועדת הרכש כדלקמן: 228' החלטה מס

, (או מיופה כוחו)גזבר , (או מיופה כוחו)יועץ משפטי , לית העירייה"מנכ

וועדת מכרזים: מזכירה6 מנהלת מחלקת רכש  6מרכזת 

 

 . ציבוריים אישור דבר הקמת וועדה להעברת מידע בין גופים .8
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הוחלט פה אחד לאשר הקמת וועדה להעברת מידע בין : 222' החלטה מס

או מיופה )לית העירייה "מנכ: חברי הוועדה יהיו כדלקמן6 גופים ציבוריים

 6ממונה אבטחת מידע, (או מיופה כוחו)יועץ משפטי , (כוחה

 

  .הקמת גני ילדים -725ר "עדכון בעניין תב .73

 

: שכותרתו 128ר "חלט פה אחד לא לסגור את תבהו: 221' החלטה מס

 "6הקמת גני ילדים"

 


