
 עיריית רמת השרון

 

 

 

 פרטיכל

 17ישיבת מועצה מן המניין, מס' 

 51.206.7, ה"עתש סיון 'כמיום ראשון, 

 
 
 

 - 03-5373237הופק ע"י: בונוס פרוטוקולים בע"מ, טלפון:  -
www.bonuspro.net 

 המישיבת המועצה מן המניין, אשר התקיימ 17פרטיכל מס' 

http://www.bonuspro.net/


 עיריית רמת השרון

 15.206.7מיום  ,17פרטיכל מליאה מן המניין מס' 

 2 

 ,  19:00, בשעה 7.6.2015, ה"עתש סיוןב 'כביום ראשון

 

 סגנית ומ"מ ראש העיר  -  גב' שירה אבין משתתפים:

 סגן ראש העיר  -   מר טל עזגד 

 סגן ראש העיר  -  מר יעקב קורצקי 

 חבר מועצה -  מר גיא קלנר 

 חברת מועצה -  גב' דברת וייזר 

 חבר מועצה  -  מר רפאל בראל 

 חבר מועצה -  גריידימר שמואל  

 חבר מועצה -  אבי גרוברעו"ד  

 חברת מועצה -  גב' רות גרונסקי 

 חבר מועצה -  מר עידן למדן 

 חברת מועצה -  איריס קלקא ד"ר 

נורית אבנר   חברת מועצה -  גב' 

 חבר מועצה - מר אהרון אלמוג אסולין 

 

 ראש העירייה -  מר יצחק רוכברגר  חסרים:

 חבר מועצה -  מר עידו כחלון 

 

 העירייהנכ"ל מ -  גב' פרח מלך נוכחים:

 היועץ המשפטי -  מיכה בלוםעו"ד  

 גזבר העירייה -  מר גיל גורדון

 מבקר העירייה -  ניסים בן יקרמר 

  מחלקה משפטית -  עו"ד איתי קידר 

  סמנכ"ל משאבי אנוש -  מר פרץ פינקו 
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 על סדר היום:

מרק מימוני מטעם סיעת "רמת השרון  שבעת חבר מועצה, פרופ'ה .1

 שלנו".

 . דווח על סיום עבודת גזבר העירייה, מר גיל גורדון .2

עד  ,אשור למתן זכות חתימה לסגנית גזבר העירייה, רויטל פיטרמן . 3

 .לבחירת גזבר

 אישור עבודה נוספת לעובדים. .4

 אישור הסמכת פקחי סביבה. .5

 רמניה.דיווח על הוצאת משלחת נוער לג .6

 שונות. .7
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שבעת חבר מועצה, פרופ' מרק מימוני מטעם סיעת "רמת השרון ה .1

 שלנו".

 

 המליאהלפתוח את ישיבת רוצה שלום לכולם. אני   :גב' שירה אבין

על סדר היום, הנושא הראשון שרשום זה השבעת חבר . 17מן המניין מס' 

. המועצה, פרופ' מרק מימוני, מטעם סיעת 'רמת השרון ש קודם כל, מרק, לנו'

אני רוצה לברך אותך. מאחר והתקבלה עתירה, אני מבקשת מהיועץ המשפטי 

 של העירייה שיסביר את ההליך. 

 הוגשה, עוד לא התקבלה.   :עו"ד אבי גרובר

 הוגשה עתירה, כן. מיכה, בבקשה.   :גב' שירה אבין

ם כידוע לכם, ראשת העיר בפועל הוציאה מכתבי  :עו"ד מיכה בלום

למר רוכברגר, מאחר והוא לא הגיע לישיבות המועצה, על הדחתו מכהונתו 

ללשכתי בקשה דחופה במעמד צד אחד  ההגיע 12:00כחבר מועצה. היום בשעה 

למתן צו מניעה זמני, אשר הוגש על ידי מר רוכברגר, מר טל עזגד, מר גיא 

''רמת השרון שלנו , כנגד קלנר, גב' דברת וייזר, מר רפאל בראל, וסיעת  ' '

העירייה. נאלצנו להגיש תגובה עד  –אבין ופרופ' מרק מיימוני, קרי  השיר

בהתאם להחלטת בית המשפט. מיניתי את עו"ד בר לב לתת את  15:00השעה 

התשובה כי נדרשה מהירות רבה, ובעקבות מומחיותו בנושא. הוא נתן תשובה 

. אמנם היא ובעקבות זה הגיעה החלטה של בית המשפט. אני אקריא אותה

הכי. קשה לי קצת לקרוא -יצאה קצת קטן, אז תסלחו לי אם אני לא הכי

אני קובע לדיון  ,לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובות'אותה אבל זאת ההחלטה. 

וזו הכוונה בעתירה עצמה ליום  במסגרתבפני בבקשה לצו הביניים  האפשר, 

עד ליום . תגובת המשיבים נתמכת בתצהיר הוגשה 9:00, שעה 21.6.15
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, שהודיע שהוא 2. עד להחלטה אחרת לא יושבע המשיב 11:00, שעה 16.6.15

, ושהוא משאיר את ההחלטה בבקשה לשיקול דעת 1מצטרף לעמדת המשיבה 

אני אתן פה פרשנות, פרופ' מיימוני  - כחבר מועצת העיר. קרי בית המשפט

 זכויות הצבעה. הוא כרגע חבר מועצה ועדיין הוא לא מושבע, ולכן עוד אין לו 

 זה פרשנות שלך או של בית המשפט?   :מר טל עזגד

לא הבנו. מאיפה הבאת את המשפט הזה? מה זה   :גיא קלנרמר 

 ?חבר מועצה שלא מושבע ואין לו סמכויות

  -חבר מועצה מתמנה  :עו"ד מיכה בלום

 מה הוא חבר מועצה אם ככה, לקט?   :גיא קלנרמר 

 ו. אתה שאלת שאלה אז תן לו לענות. גיא, תן ל  :גב' שירה אבין

רגע, אתם לא נותנים לענות. אני אקרא את   :עו"ד מיכה בלום

 ההחלטה עד הסוף ואז אני אסביר. 

 אבל בלי פרשנויות כאלה.   :דברת וייזרגב' 

'לא מצאתי מקום למתן הצו הארעי שהתבקש   :עו"ד מיכה בלום

, זה רוכבר1למניעת הפסקת כהונתו של המבקש  גר, 'מחברותו במועצת העיר, '

, הופסקה כהונתו לכאורה על פי הנטען 1שכן על פי ההודעה שנשלחה למבקש 

מבקשים מתנגדים ה, כאשר 1.6.2015-במכתבה כבר מיום ה 1על ידי המשיבה 

להודעה זו והנחה זו, ועניין זה יידון גם הוא במסגרת הדיון בבקשה בעתירה. 

קשים יעבירו לאלתר העתק מהחלטה זו המזכירות תודיע לצדדים וכך המב

למשיבים. ניתן היום, קובי ורדי, שופט'. עכשיו, מה שקורה זה כדלקמן. ברגע 

שראשת העיר בפועל פיטרה את מר רוכברגר מחברותו במועצת העיר נכנס 

חבר מועצת העיר. לתפקיד זה תפקיד הבא ברשימה, קרי פרופ' מיימוני, ל
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עה. זו כניסה אוטומטית כמו אחרי בחירות. כחבר מועצת העיר לא צריך הצב

מה שכן, עד שהוא לא מושבע במליאת מועצת העיר הוא לא יכול להצביע והוא 

לא מקבל סמכויות, ולכן הוא כרגע חבר מועצה ללא אפשרות להצביע. שתיים, 

קבע בית המשפט שהוא לא מקבל את צו המניעה כנגד פיטוריו של רוכברגר 

  -לחודש. קרי, בינתיים 21-לדיון שיערך בכחבר מועצת העיר עד 

 זה אם אין את זה? את הוא יכול איך אז   :גיא קלנרמר 

 איך הוא יכול? אבל זה מה שהשופט קבע.  :עו"ד מיכה בלום

 אני אסביר לך.   :עו"ד אבי גרובר

אל תסביר לי. אני רוצה שהוא יסביר לי. לא   :גיא קלנרמר 

 בקשתי ממך הסברים.

 אני מסביר לך. הוא יכול. זה מה שהשופט קבע.   :בלום עו"ד מיכה

זה לא. אנחנו לא מבינים את זה ככה. אתה עכשיו   :גיא קלנרמר 

 עושה אינטרפרטציה למה שהוא קבע. 

 תודה רבה לכם.   :עו"ד מיכה בלום

 צעקות לא יעזרו לאף אחד.   :גב' שירה אבין

ם כל, זה פרשנות יעזור באמת הצעקות. קודזה לא    :טל עזגדמר 

 ברלב.מוטי של עו"ד  או שלו

לחודש השופט יכול  12-זה מה שיוצא מההחלטה. ב  :עו"ד מיכה בלום

 להחליט מה שהוא רואה לנכון.

 אנחנו נבקש הבהרות מבית המשפט. בסדר.    :טל עזגדמר 
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אתם קודם כל רשאים לבקש הבהרות מבית   :גב' שירה אבין

 המשפט. 

 אין צו ביניים.  :עו"ד מיכה בלום

לא, אתם תבקשו הבהרות מבית המשפט. לא אנחנו   :גיא קלנרמר 

 נבקש הבהרות מבית המשפט. 

.   :עו"ד מיכה בלום  אף אחד לא מבקש. אין צו

אתם תבקשו את ההבהרות ולא  .סליחה ממך באמת  :גיא קלנרמר 

 נבקש הבהרות. אנחנו 

 נכבד את צו בית המשפט.   :גב' דברת וייזר

 גם את בית המשפט אתם מוליכים שולל? על מה?   :גיא קלנרמר 

 אנחנו לא מוליכים שולל.   :גב' שירה אבין

 אין גבול לעזות המצח?   :גיא קלנרמר 

 )מדברים ביחד(

מהיועץ המשפטי תגיד, כשקבלנו את המכתב   :גב' דברת וייזר

כבד את לממשלה, ישבנו כאן ואמרנו שאנחנו מכבדים אותו. אז תבוא אתה ות

 צו בית משפט. 

לא מצאתי : 'להחלטה 4כתוב, אני חוזר, סעיף   :עו"ד מיכה בלום

 . '1שהתבקש למניעת הפסקת פעולתו של מבקש הארעי מקום למתן הצו 

.. שהוא לא יכול להשבע  :גב' דברת וייזר .  והוא אומר.  עד ה..
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 הוא לא נשבע.  :גב' שירה אבין

 ... את לא מבינה  :גיא קלנרמר 

 מה זאת אומרת?   :גב' דברת וייזר

 דברים לא מתחברים. אנחנו מצטערים. הלא, לא,   :גיא קלנרמר 

 הצעקות לא יעזרו. אתם רוצים להבין.   :גב' שירה אבין

 מה אתם צועקים? מה לא הבנתם בהחלטה?   :עו"ד אבי גרובר

  -הצעקה היא לא רלבנטית. עכשיו הנושא הזה  :גב' שירה אבין

בית משפט מתערב בהחלטות, בא ובודק החלטות   :י גרוברעו"ד אב

 ידי ראשת העיר בפועל אומרת שאחד שהתקבלו. ההחלטה שהתקבלה על

 מפוטר ומזה המשמעות אומרת שנכנס חבר המועצה הבא ברשימה. 

 זה לא מסתדר עם הסעיף השני.   :גיא קלנרמר 

  -בא בית המשפט ואומר  :עו"ד אבי גרובר

 זה לא מה שהוא אמר.   :רגב' דברת וייז

 . 21-אני אדון בזה בדיון ב  :עו"ד אבי גרובר

 ביוני.  21-ב  :גב' דברת וייזר

 ועד אז לא ניתן להוציא אותו.   :גיא קלנרמר 

אם אני אבטל את ההחלטה אז הוא לא פוטר, והוא   :עו"ד אבי גרובר

 לא נשבע והוא לא חבר מועצה. 
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 ם. זה סעיף טכני בכלל.  אתם לא מביני  :גב' שירה אבין

 עד אז ההחלטה קיימת.   :עו"ד אבי גרובר

 אבל בינתיים הוא לא חבר.   :עידן למדןמר 

אז הוא בינתיים לא יכול לעשות כלום עם הדבר   :עו"ד אבי גרובר

 הזה. בינתיים אין שום משמעות אופרטיבית למינוי שלו. 

 ... למר שיש ליהכבוד כל  עם  :מר רפאל בראל

.   :"ד אבי גרוברעו  רפי, אין שום משמעות אופרטיבית למינוי

זה בלתי  .הוא לא יכול להיות שניים בבת אחת  :מר רפאל בראל

 אפשרי. 

יים. יש אחד, אבל אין שום משמעות נאין ש  :עו"ד אבי גרובר

 אופרטיבית למינוי. 

  -אנחנו טוענים שהראשון  :מר רפאל בראל

 ית המשפט יחליט. ב 21-אז ב  :עו"ד אבי גרובר

 . , זה עוד שבועייםביוני 12-אז יפה, אז בוא נחכה ל  :גב' דברת וייזר

 נעשה את זה בדיון בבית המשפט.   :מר רפאל בראל

 לא מצאתי לקבל את צו המניעה.   :עו"ד מיכה בלום

 לא, תקרא רק את ההחלטה בלי פרשנות.   :גב' דברת וייזר

 בלי פרשנות.   :מר רפאל בראל
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 אתם לא מבינים בכלל דבר אחד.   :' שירה אביןגב

 אנחנו מבינים טוב מאוד, שירה.   :גיא קלנרמר 

 אני לא אכנס, גיא.   :גב' שירה אבין

אנחנו רוצים כרגע סימנת את המטרה על הקיר.   :גיא קלנרמר 

 רמת השרון, כרגע, הולכת נגד החלטת בית המשפט. עיריית להבין מדוע 

  -אף אחד לא הולך  :עו"ד מיכה בלום

זה מה שאתה עושה כרגע. חוות הדעת, זה מה   :גיא קלנרמר 

 שאתה עושה כרגע. 

 שלילי מאוד מה שאתה אומר כרגע.   :עו"ד מיכה בלום

מה שאתה עושה זה שלילי זה שלילי מאוד, אבל   :גיא קלנרמר 

 מאוד, ולצערי מה ששירה עושה זה שלילי מאוד.  

 י לגמרי מה שאתה אומר. שליל  :עו"ד מיכה בלום

 ממש לא.  :גב' שירה אבין

 בוא תקרא את ההחלטה.   :גב' דברת וייזר

 גיא, תקשיבו רגע.   :גב' שירה אבין

 קרוא את זה בלי פרשנות ביניים? סליחה, אפשר ל  :גב' דברת וייזר

.   :גב' שירה אבין .  -לשמועאם אתם לא רוצים אתם ראיתם את ה.

ה יכול לקרוא את הפרשנות, בלי פרשנות את  :גב' דברת וייזר

 ביניים? לא, כי היה משפט אחד שהכנסת באמצע שזה היה פרשנות שלך. 
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 לא הכנסתי שום משפט.   :עו"ד מיכה בלום

 הוא לא הכניס שום משפט.   :גב' שירה אבין

 )מדברים ביחד(

מחלוקת אם איציק את הדברת, הייתי יכול להבין   :עו"ד אבי גרובר

לפה ורוצה עכשיו להצביע, אז הייתי יכול להבין על מה אתם  היה בא

 על מה הריב הזה. מתווכחים. מאחר שאיציק לא פה אז אני לא מבין 

ל  :גב' דברת וייזר  12-אז מה הרעש? בוא תסביר מה הרעש לחכות 

 ליוני. 

אז בוא נוריד. בוא נעבור, בוא נמנה  ?אז מה הרעש  :עו"ד אבי גרובר

 נגיב באמת או לא. ביבה ונלך הביתה. בחודש הבא פקחי איכות ס

  -מה המהלך האסטרטגי הבא  :גב' דברת וייזר

  -אין לי מושג. אני לא עשיתי שום  :עו"ד אבי גרובר

ל  :גב' דברת וייזר ביוני? מה קרה?  12-למה אתם לא רוצים לחכות 

 למה אתה מעמיד אותנו במצב הזה? 

 שלי. זה העניין שלכם. זה לא העניין   :עו"ד אבי גרובר

זה כן העניין. כל העניין זה המהלך האסטרטגי הבא   :גב' דברת וייזר

 שלכם. 

 אבל בוא נמנה פקחים ובוא נתקדם הלאה.   :עו"ד אבי גרובר

כן, זה בהמשך לפגישה בבית קפה שהתקיימה לפני   :גב' דברת וייזר

  הבא.פעם בידכם זה המהלך האסטרטגי הבא? שימו לב מי יושב ל ?כמה ימים
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 . 21בית המשפט אמר   :מר גיא קלנר

 ישבתי איתך בבית קפה.   :עו"ד אבי גרובר

 לא, לא. לפני שלושה ימים בערב.   :גב' דברת וייזר

למה הבאת אותו היום? למה הוא אסור לו להצביע.   :גיא קלנרמר 

 פה היום?

ם הבאה תעשה לי טובה. שים לב מי יושב לידך פע  :גב' דברת וייזר

..ומי .  

 )מדברים ביחד(

.   :גיא קלנרמר   לא יאומן. פשוט לא יאומן

שנייה. אני רוצה דבר אחד להוסיף בנושא הזה   :גב' שירה אבין

י מזכירה לכולם כי כולם היו באותה ישיבה ואנחנו עוברים הלאה. אנחנו, ואנ

 ושכחתם את זה. 

 באיזו ישיבה?   :גיא קלנרמר 

ותה ישיבת מועצה, אחרי שיצא דו"ח מבקר בא  :גב' שירה אבין

העירייה. ודו''ח מבקר העירייה, וכולכם הייתם כאן וגם קראתם את המכתב. 

המכתב נשלח גם ליצחק רוכברגר ונאמר שם. היו שני מכתבים. המכתב 

 -הראשון התריע וביקש הסברים אם יש מה לומר בנושא

 שירה, אנחנו משחקים בכאילו?   :גיא קלנרמר 

 גיא, אנחנו לא משחקים בכאילו.   :שירה אבין גב'

. אף אחד לא עם השטויות האלה אז די, מספיק  :גיא קלנרמר 
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 . נו, די  מאמין למה שאת אומרת. 

,   :גב' שירה אבין לא, כולם מאמינים רק למה שאתה אומר. נו

 באמת. 

 בסדר.   :גיא קלנרמר 

 )מדברים ביחד(

האסטרטגיה היא ברורה.  האסטרטגיה היא מאוד   :זגדעמר טל 

 האסטרטגיה היא החלפת סגנים. עוד אצבע. 

 נורא פשוט.. נכון. יחד עם בית משפט  :גב' דברת וייזר

 האסטרטגיה היא לא החלפת סגנים.   :גב' שירה אבין

שם ביהודה המכבי. 'זוריק' בבית קפה ...הישיבה    :טל עזגדמר 

 ,בשביל מה כל הציניות הזאת אנשים מדברים ושומעים ורואים ומדליפים, אז

 דברת? 

אף אחד לא מדליף ומי אנשים יכולים להדליף.   :גב' שירה אבין

 שמדליף רוצה להדליף, ואני לא יודעת מי מדליף וזה לא מעניין אותי. 

 והדליף.  'זוריק'-אז תחשבו מי ישב שם ב  :גב' דברת וייזר

 במה?   :גב' שירה אבין

 תחשבו.   :גב' דברת וייזר

 באיזה שנה זה היה הישיבה הזו?   :עו"ד אבי גרובר

 יום רביעי בערב. בוא תפתח את היומן שלך.   :גב' דברת וייזר
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 ? 'זוריק'-אתה מתכחש שישבת ב  :גיא קלנרמר 

ב  :עו"ד אבי גרובר  . 'זוריק'-לפני הרבה מאוד חודשים ישבתי 

 אני לא יודעת על מה את מדברת.   :גב' שירה אבין

 ישבת עם כל חברי האופוזיציה ועם שירה?   :קלנר גיאמר 

 לא כל חברי האופוזיציה.   :עו"ד אבי גרובר

 נציגות משמעותית מחברי האופוזיציה?   :גיא קלנרמר 

 ?'זוריק'איזה   :גב' שירה אבין

אבל לא בחודשים האחרונים. בוא, אין לי שום   :עו"ד אבי גרובר

כלום. סביב התקציב שצריך להעביר  סודות להסתיר. אל תבנו בניינים על

 ברמת השרון התקיימו כל מיני פגישות כדי שהעיר הזאת תוכל לתפקד. 

 כל הכבוד.   :גיא קלנרמר 

ם לחלק תפקידים וסגנים עבחודשים האחרונים.   :עו"ד אבי גרובר

האלה לא היה, לא נברא. זה לא הקטע בכלל עכשיו. להבנתי,  יםוכל הדבר

 יום יש בחירות.  60יק להיות חבר מועצה תוך ברגע שאיציק מפס

.   :מר רפאל בראל  נכון

 להבנתי. אז אני לא יודע מה הטעם בלמנות.   :עו"ד אבי גרובר

.   :גב' דברת וייזר  אין בעיה, נמנה אותו

אתם אומרים פה דברים שיכולים להתפרש. פגישה   :עו"ד אבי גרובר

 התקיימה לפני יותר מחצי שנה.  'זוריק'ב
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 ? מי ישב שם בכלל. 'זוריק'  :גב' שירה אבין

 אבל לא צריך, זה לא צריך. אין פה סודות גדולים.   :עו"ד אבי גרובר

 אין שום בעיה.  :מר רפאל בראל

 הצבעה בעניין.  אין  :עו"ד מיכה בלום

לפני חודשים זה היה. בימים האחרונים לא הייתה   :עו"ד אבי גרובר

 ל כל הפגישות.שום פגישה. אתם יודעים ע

 תפתח את היומן שלך.   :גב' דברת וייזר

 שניה רגע, אפשר להציע הצעה טכנית?   :גיא קלנרמר 

אתה יכול להגיד. אם אתה רוצה לומר משפט אתה   :גב' שירה אבין

 יכול להגיד אותו. כן. 

מכיוון שהישיבה היא טעונה אבל אנחנו צועקים   :גיא קלנרמר 

. קטעתי את דברייך. אני מבקש אם את רוצה את ולא שומעים. אני מתנצל

לסיים את דברייך, אבל אני מבקש אני להגיד גם דברים, או כל מישהו אחר 

 שירצה, בצורה של תרבות דיבור נאותה. 

  -קודם כל מי שרוצה להגיד. תרבות דיבור  :גב' שירה אבין

 לא, כי אנחנו צועקים.   :גיא קלנרמר 

א על סדר היום. יאללה, בוא נתקדם שנו זה לא  :עו"ד אבי גרובר

 הלאה. 

 אבי, אתה מנהל את הישיבה עכשיו?   :גיא קלנרמר 
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ל סדר היום? אבל היא ביקשה מהיועץ מה לא ע   :טל עזגדמר 

  .המשפטי

 אבל זה ירד מסדר היום.   :עו"ד אבי גרובר

  -אני אתייחס  :גב' שירה אבין

ו נתן פרשנות להחלטת היועץ המשפטי ברוב טוב   :טל עזגדמר 

 בית המשפט ויש לנו מה להגיד על זה. 

תקרא. אפשר שהיועץ המשפטי יקרא את זה בלי   :גב' דברת וייזר

 פרשנות?

אין מה לקרוא. כל אחד יוכל לקרוא בעצמו. מה זה   :גב' שירה אבין

 רלוונטי? 

אוקיי, אבל הנה, תשימי לב. יש פה משפט נורא   :גב' דברת וייזר

 הוא הכניס פה משפט שהוא פרשנות שלו. ברור ו

 שום קשר לפרשנות שלו. דברת, אין   :גב' שירה אבין

 בוא נכבד את זה כלשונו וכפשוטו. נורא פשוט.   :גב' דברת וייזר

 -אף אחד לא לא מכבד את ענייני בית המשפט  :גב' שירה אבין

ל  :גב' דברת וייזר א יפה, אז רשום שבינתיים, עד להחלטה אחרת, 

 . 2יושבע משיב 

 אבל את בכלל לא מקשיבה.   :גב' שירה אבין

 . א יכול להיות חבר מועצה שלא נשבעאבל הו  :גב' דברת וייזר
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 למה את מסלפת את הדברים שלי?   :עו"ד מיכה בלום

אז תבקשו הבהרה למחר לא כתוב. האבל אבל   :גב' דברת וייזר

 ותקיימו עוד ישיבה.

 )מדברים ביחד(

מה קשורה הישיבה? מה קשורים הנושאים   :אבין גב' שירה

 ל סדר היום בנושא הזה? עהאחרים 

זה לא קשור. יפה, אז בואו נרד מהנושא הראשון   :גב' דברת וייזר

 תבקשו הבהרה.ונעבור הלאה. 

 אין מה לבקש הבהרה.  :גב' שירה אבין

לפחות לכבד את החלטת בית המשפט, והגול    :טל עזגדמר 

  מול בערב כי הייתי צריך להכין את התצהיר.שהפסדתי את

את החלטת בית המשפט כולם מכבדים. הנושא   :גב' שירה אבין

שנאמר, ואמרתי את זה כבר בהתחלה שהיום מרק לא יושבע. עכשיו, על פי 

חוק חבר מועצה נכנס באופן אוטומטי אחרי שהשני סיים, בלי שום קשר, 

שתהיה החלטה של בית המשפט,  והנושא של השבעה יכול להיות רק אחרי

 ולכן היום לא משביעים. זה מה שאמרנו. 

 אפשר רק לברך אותך? ברוך הבא כחבר מועצה.   :גב' נורית אבנר

נו. נורית, תעמדי בשם כולם,    :טל עזגדמר  תן לה לברך אותו, 

 בבקשה. 

משפט אחד לגבי שאר הדברים. אני רק ציינתי עוד   :גב' שירה אבין

רציתי לומר שאנחנו כבר לפני ישיבה דנו בזה במועצה, אחרי שכתבת, ו
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'ח הביקורת  שהייתה ביקורת של מבקר העירייה, ומבקר העירייה, בדו'

האחרון שלו פנה ודיבר על הסוגייה הספציפית של העדרות של חברי מועצה. 

הגעה למספר ישיבות על פי -המכתב הראשון היה מכתב שמבקש הסברים לאי

א הייתה שום התייחסות יצא המכתב השני. יש חוק במדינת חוק. מאחר ול

ישראל, ואנחנו פועלים לפי חוק וזה מה שעשיתי. זה לא קשור למי ולמה. וגם 

אם היה חבר מועצה, ואז גם אמרתי ואתה גם שאלת באותה ישיבה לגבי חברי 

מועצה אחרים, ונאמר לך בצורה מאוד ברורה שלא היו חברים נוספים, כי אם 

 , הם היו צריכים להיות בדיוק באותו דין. זה הכל.היו

 אפשר להגיב לעניין?   :גיא קלנרמר 

 אתה יכול להגיב. אחר כך אנחנו נעבור לנושא הבא.   :גב' שירה אבין

ואני אנצל את ההזדמנות שאני  ,אני חושב שהגענו  :גיא קלנרמר 

בתכתובת של  ,מגיב כי אני גם התכתבתי עם ידידי אסולין במהלך סוף השבוע

, גם לבכירי העירייה וגם לחברי המועצה. אני חושב שאנחנו תפוצת נאט"ו

משחקים בנשף מסכות, ואני חושב שאת יודעת את זה טוב מאוד. אני חושב 

ח את איציק רוכברגר ממועצת העיר. אין פה חד ערכי להדי-שיש פה ניסיון חד

 י לדבר. שום עניין של מבקר העירייה. התלבשת, לטעמי, תן ל

 -מה זה המינוח  :עידן למדןמר 

 תן לו פעם אחת.   :גב' דברת וייזר

 עידן, תן לו לסיים.   :גב' שירה אבין

תן לי לדבר. אתה יכול לא לקבל את המינוח.   :גיא קלנרמר 

התלבשת, לנוחיותך הפוליטית, על דו"ח מבקר העירייה בהקשר הזה. גם 

של סוף סדר  בלילה, באיזשהו נושא 12-כשחילקת את הנייר באותה ישיבה ב
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יודע, כבר לא  היום, שכבר שלושת רבעי אולם לא נמצא פה, וזה היה כבר, לא 

 זכור מי היה פה. אני לדעתי הייתי היחידי מהסיעה של רמת השרון. 

 אתה היית היחיד. אנחנו לא היינו כאן.   :גב' דברת וייזר

  -המהלך הזהאף אחד כבר לא היה בחדר. כל   :גיא קלנרמר 

 רוב חברי המועצה היו.   :גב' שירה אבין

 אנחנו לא היינו. תסתכלי בפרוטוקול. אנחנו יצאנו.   :גב' דברת וייזר

  -שירה, אני אומר לך  :גיא קלנרמר 

 לא אמרתי כולם.   :גב' שירה אבין

שירה, אני מסתכל לך בעיניים ואני אומר לך, ואני   :גיא קלנרמר 

רון במיילים בסוף השבוע. כנראה, אני מקווה שלא כי כתבתי את זה לאה

הערעור של איציק יצליח, אבל אם לא כנראה שהעיר הזאת תלך לבחירות. 

ואם את תנצחי את תקבלי את כל המנדט להיות ראשת העיר, של כל מי שיושב 

פה אם אוהב את זה או לא אוהב את זה, אבל עד אז הדברים צריכים להתנהל 

ם להתנהל, ומה שאת עושה עכשיו זה לוליינות פוליטית כמו שהם צריכי

חברי החדר, ואני קורא לכל חבריי את רוב פה ומבזה לטעמי שמבזה אותך 

מהאופוזיציה שתמיד נתלים בכל הסיפורים של בתי המשפט, וההתנהלות 

ההולמת ואיך צריך להתנהל בדמוקרטיה. יש פה החלטת בית משפט. מה זה 

-, לפני ה21-שיישב פה עם השבעה, בלי השבעה, עד ה להביא את מרק מימוני

. תהיו ישרים, תהיו כנים, תלכו עם האמת שלכם עד הסוף. אתם הולכים 21

פארק פוליטי שאנחנו כולנו -בכחש כזה כמו בלוליינות פוליטית של לונה

עכשיו מסתובבים על הגלגל הענק. נו באמת, אתם לא מאמינים הרי לעצמכם 

ין, ממך הייתי מצפה יותר מכולם בהקשר הזה. לאורך כל בהקשר הזה. אסול
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הדרך ידעת להוביל אג'נדה מבלי להסתכל ימינה ושמאלה. מרק מיימוני לא 

היה צריך לשבת כאן היום. זה מבזה אותו לטעמי. זה לא נכון. זה מבזה את 

לגבי, והעתירה לחודש אם בית המשפט היה מחליט  21-כל חברי המועצה. ב

 -12:00או  14:00לכולכם בשעה הזו ידועה 

 . 12:00  :גב' דברת וייזר

לחודש. השמיים לא היו  12-אפשר היה לחכות עד ה  :גיא קלנרמר 

נופלים. רמת השרון הייתה ממשיכה להתנהל, ולדעתי כל הבזאר התורכי הזה 

עוברים ולצערי, בהגינות ובידידות, את מעבירה אותנו בהקשר הזה,  נושכול

 ן. מיותר לחלוטי

 אתם לא העברתם כלום.   :גב' שירה אבין

שירה, כתבתי גם לאהרון. מאבק פוליטי על האם   :גיא קלנרמר 

  .אנחנו חושבים שאת צריכה להיות ראשת העיר זה מאבק לגיטימי

 אבל זה אפילו לא מאבק פוליטי, אתה מבין.   :גב' שירה אבין

של תלה באמאבל להוציא את איציק מהעירייה   :גיא קלנרמר 

  -דו"ח ביקורת זה בעיניי מתחת לשולחן

 ביקורת זה לא באמתלה.   :גב' שירה אבין

ולא צריך לקרות, ואני חושב שאת צריכה לחזור בך   :גיא קלנרמר 

 מהעניין הזה. 

זה ממש לא אמתלה, כי אני לא אעשה דברים שהם   :גב' שירה אבין

 לא על פי חוק. 

נכנס לעניין היום בצהריים היה  ואחרי שבית משפט  :גיא קלנרמר 
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  -ראוי שאת והיועץ המשפטי לעירייה

 תורידו מהסדר.   :גב' דברת וייזר

 וחברי האופוזיציה היו מושכים את הנייר הזה.   :גיא קלנרמר 

 מה אנחנו קשורים?   :עו"ד אבי גרובר

אומרים למרק, מרק יקירנו, היום אל תגיע.   :גיא קלנרמר 

פט ולא מבזים את כולנו דש. מחכים להחלטת בית המשבחו 21-ממתינים ל

 זה הכל.שאנחנו כרגע חווים. בקרקס הפוליטי 

קודם כל אני לא חושבת שמישהו מנסה לבזות   :גב' שירה אבין

 מישהו. 

או למה המכתב לא נכתב קודם, כשהיה מכתב. היה   :עידן למדןמר 

 מכתב. שכב כבר חודש. למה לא ענו לו? 

 מעניין. זכור לי שאנחנו שאלנו את השאלה הזאת.   :זרגב' דברת ויי

 רק צריך לענות.   :עידן למדןמר 

 . עידן, לך גם לא מתאים. עידןאבל יש את זה היום,   :מר גיא קלנר

 תפסיקו לתת לעיר הזאת.  ?לא מתאים  :עידן למדןמר 

 עידן, אבל זה לא קשור.   :גב' דברת וייזר

ל  :עידן למדןמר  צאו  –הפסיק את נשף המסיכות דברתם על 

 אתם כשאתם עושים... לבחירות. 

לחודש  21-כשנצטרך נצא לבחירות. הכל בסדר. ל  :גיא קלנרמר 
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 אתה יכול לחכות. 

אמרתם הרשעה, אמרתם קלון, אמרתם זה, אבל   :עידן למדןמר 

 בסדר. תמשיכו לרקוד על גב התושבים. 

 גב התושבים?  אתה לא רוקד עלאז אמרנו.   :גיא קלנרמר 

 בסמכותנו להכניס עוד בחירות?   :מר טל עזגד

צא  – אמרת שתתן לה כבוד אם היא תבחר  :עידן למדןמר 

 לבחירות. 

 סבבה.   :גיא קלנרמר 

 )מדברים ביחד(

 ...אני אתפטר מהמועצה.   :גיא קלנרמר 

עם  ,אנחנו לא נמצאים כאן כרגע בדיון על בחירות  :גב' שירה אבין

ד. זו ישיבת מועצה. אני אומרת שוב. יושב כאן מבקר העירייה ומבקר כל הכבו

  -העירייה ברגע, כל זמן

אתם נותנים לו עכשיו את הגיבוי לעשות את   :עידן למדןמר 

 הבחירות. 

אני הייתי, ברשותך, מבקש לשמוע את מבקר    :טל עזגדמר 

 העירייה מאחר והוא מסמר הערב. 

 ניסים, ראית איזה תואר קבלת? קודם כל,   :גב' שירה אבין

 אם זה אפשרי.    :טל עזגדמר 
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אני רק רוצה לומר דבר אחד. הדו''ח מדבר עוד על   :גב' שירה אבין

  -עבר 2014-. ברגע ש2014

תגיד לי, בדקת על עוד חברים שהיו או לא היו?    :טל עזגדמר 

 בדקת פרוטוקולים? אני שואל באמת. 

'ח הכל רשום.  הכל נבדק  :גב' שירה אבין  ובדו'

 מי בא לכל הישיבות.   :עו"ד אבי גרובר

בדקת אם אין חוץ מאבי גרובר שבא לכל הישיבות.    :טל עזגדמר 

 אף אחד שנעדר? 

 רק עוד משפט אחד.   :גיא קלנרמר 

 ותפילות זה לגיטימי. מותר. מילואים מילואים    :טל עזגדמר 

 כן.   :גב' שירה אבין

י חושב שלגופו של עניין ולסגור את הסוגייה אנ  :גיא קלנרמר 

שצריכות להשאל את מבקר העירייה. האחד, האם בדקת גם הזו, שתי שאלות 

לא  ראייהמ. כי 2015-וב 2014-את שאר חברי המועצה ומה הממצאים שלך ב

מדוייקת מצאנו עוד כמה פגמים. והדבר השני, זה האם שקלת את השיקולים, 

חבר  2015-ת השיקולים, אבל האם נלקח בחשבון שבואני לא יודע מי שקל א

המועצה איציק רוכברגר היה בדין נבצר בהיותו ראש עיר והחיל על עצמו 

האם  ,נבצרות מלאה. האם כשנשקלה השקילה לגבי הרחקתו ממועצת העיר

 -נשקלה

 נשקלה, ברור.    :מר טל עזגד

כלל אחד, האם הייתה באמת בדיקה רוחבית לגבי   :גיא קלנרמר 
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, 2015-וב 2014-חברי המועצה. והשנייה, איציק רוכברגר היה במעמד מיוחד ב

והאם כשעשית את הבדיקה שלך התייחסת למצב המשפטי המיוחד שלו 

אולי הוא החליט  ?בהיותו נבצר מתפקידו כראש העיר, והאם זה גם הוחל עליו

האם  להרחיב את הפרשנות ולהחיל את זה על עצמו גם בהיותו חבר מועצה.

 שקלת את זה במסגרת ההמלצה שלך? 

טוב, אז במסגרת הביקורות שערכתי השנה, בין   :מר ניסים בן יקר

השאר בדקתי גם את הנושא של השתתפות חברי המועצה בישיבות המועצה. 

עדיין לא  ,בדקתי את ההשתתפות של כל החברים. הדו"ח עדיין לא פורסם

 ל להתייחס לדו"ח. כך שאני לא יכו ,עבר את וועדת הביקורת

 לא, זה גדול.   :גב' דברת וייזר

.    :טל עזגדמר  .  אז אם אתה לא יכול להתייחס לדו"ח איך.

  -אני יכול רק לומר  :מר ניסים בן יקר

 רגע, הדו"ח הוא כבר דו"ח שפועלים לאורו?   :גיא קלנרמר 

 הוא לא אושר?   :גב' דברת וייזר

'ח  :מר ניסים בן יקר  עדיין לא הובא לדיון במועצה.  סליחה? הדו'

 אוקיי, זאת אומרת הוא לא אושר.   :גב' דברת וייזר

 הוא עדיין לא עבר את כל הפרוצדורה.   :מר ניסים בן יקר

 ? 2014אוקיי, והאם בדקת את שנת   :גב' דברת וייזר

.   :מר ניסים בן יקר .  בדקתי את שנת.

  -אז יש לי ממש, צר לי  :גב' דברת וייזר
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אנחנו ממליצים לך לבדוק עוד פעם אם יש לך אז    :טל עזגדמר 

 איזו בעיה עם האקסלים. 

 חברי מועצה.  3צריך להעיף עוד  2014-יש לך מ  :גב' דברת וייזר

 לא אמרתי שלא.   :מר ניסים בן יקר

 זאת אומרת שזה מגמתי.   :גב' דברת וייזר

  -מה שאני אמרתי  :מר ניסים בן יקר

לחבר מועצה אחד ולשאר  רקאז מדוע יצא מכתב   :רגב' דברת וייז

 לא? 

אני אמרתי דבר פשוט. אני לא מתייחס לממצאים   :מר ניסים בן יקר

והוא עדיין לא  2014של הדו"ח. אני אומר שנעשה דו"ח כזה. הוא נעשה על 

 הוגש למועצה. 

 לא הוגש לוועדת ביקורת.  2015אבל גם   :גב' דברת וייזר

 זה השנה הנוכחית.  2015מה?   :קרמר ניסים בן י

-אוקיי, מצויין. אבל אתה בעצמך עכשיו אומר שב  :גב' דברת וייזר

 ישיבות.  3-יש עדיין עוד חברי מועצה שלא הגיעו ל 2014

  -אמרתי לך  :מר ניסים בן יקר

 להם לא יצא מכתב?   :גב' דברת וייזר

יודע   :טל עזגדמר  שאני רוחש  ניסים, בחיי, עם כל הכבוד ואתה 

 לך המון כבוד, אני לא מבין מה אתה אומר. 
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 אז אני אסביר לך.   :גב' שירה אבין

 )מדברים ביחד(

 ואיפה עניין הנבצרות?   :גיא קלנרמר 

 רצופים.  3יש  0142-מזכירה לך שמ  :גב' דברת וייזר

נבצרות הייתה לאורך כל התקופה. חלק מהפעמים   :גב' שירה אבין

מהפעמים הוא לא הגיע. אז אם בן אדם לא מגיע מהיום הוא הגיע וחלק 

של נבצרות, ואז צריך הראשון ועד היום האחרון, אתה מתייחס לזה כתקופה 

 אם זה כן נכון או לא נכון.  ,לתת את הדין

 זו פרשנות שלך.   :גיא קלנרמר 

 זה לא קשור לפרשנות.   :גב' שירה אבין

ד החלטתי באיזשהו שלב יכול לבוא איציק ולהגי  :גיא קלנרמר 

  -להחמיר עם עצמי. אני לא אומר

אבל אין חוק כזה שאומר שהוא החליט על דעת   :גב' שירה אבין

 עצמו. 

אבל אני אומר, אנחנו כל השנה מתמודדים עם   :גיא קלנרמר 

  -מצב

.   :גב' שירה אבין  נכון

שראש עיר ברמת השרון הוא במעמד של נבצרות   :גיא קלנרמר 

 החיל על עצמו במסגרת העניין הזה. שהוא 

 אין דבר כזה.     :???
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 אי אפשר להתייחס לדברים כפשוטם.   :גיא קלנרמר 

 אבל אחרי הנבצרות הוא גם הושעה.   :גב' שירה אבין

תקשיבו, אני החלטתי באמצע  ואומרהבן אדם בא   :גיא קלנרמר 

 ציני? הדרך להחמיר עם עצמי. אתם לא מתייחסים לזה? זה נשמע ר

 מה זאת אומרת לא מתייחסים?   :גב' שירה אבין

ל  :גב' דברת וייזר  ? 0142-רגע, אבל מה עם ההתייחסות 

.   :עידן למדןמר  .  היה יכול להחמיר עם עצמו.

החליט להחמיר עם עצמו באמצע הדרך. מה זה   :גיא קלנרמר 

 משנה? 

המכתב בן אדם יכול, תראה, גם כשהוא קיבל את   :גב' שירה אבין

  -השאלה למה הוא לא מגיעאת ו

 הוא לא ענה.   :גיא קלנרמר 

הוא באותה מידה יכל גם לענות מטעמים כאלה   :גב' שירה אבין

 וכאלה בחרתי. היינו מביאים את זה, בוחנים את זה. 

 בדיוק. את כל מה שאתה אומר בתור סניגורו הטוב.   :עידן למדןמר 

 יינו מקבלים החלטה. מבחינת החוק וה  :גב' שירה אבין

 אני הייתי מבקש לשאול עוד שאלה.    :טל עזגדמר 

אבל הוא בחר. שניה, טל. הוא בחר לא להגיב ולא   :גב' שירה אבין

 יש אישור שהוא קיבל. הוא קיבל כי . להתייחס
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 בשליח או בדואר רשום?   :גב' דברת וייזר

 בדואר רשום, דברת. לא,   :גב' שירה אבין

עזבו את זה. זה טכני. אני רוצה בהמשך לדיאלוג    :טל עזגדמר 

-ו 2014ביננו. אני לא מצליח להבין. אולי האחרים הבינו, אני לא. בדו''ח 

אתה אומר שכרגע אתה לא יכול לפרסם את נמצאו, אם אני מבין נכון,  2015

  -זה

 נמצאו ליקויים.   :מר ניסים בן יקר

שמשום מה רק אותו אפשר ליקויים למעט רוכברגר    :טל עזגדמר 

עליו לדבר. למה זה לא עלה עד עכשיו, ולמה אין ביטוי לדבר הזה עם עוד 

 למה לא פנו אליהם?  ?חברי מועצה שגם הם מסיבות כאלה ואחרות

 אז אני מסבירה לך.   :גב' שירה אבין

אתה בהמלצות שלך כתבת רק את השם איציק   :גיא קלנרמר 

 רוכברגר? 

 גיא, אני אענה.   :גב' שירה אבין

לא, תענה לעניין הזה. רק איציק רוכברגר נשוא   :גיא קלנרמר 

 הדו"ח? 

 גיא, תקשיב משהו.   :גב' שירה אבין

 אני לא מצליח להבין את המרדף הפוליטי הזה.   :גיא קלנרמר 

גיא, תבין אבל משהו. לפני שאתה מדבר על מרדף   :גב' שירה אבין

 פוליטי תבין. 
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. הוא אפילו   :גיא קלנרמר   לא..

תן לי לענות לך. אני אסביר לך. אנחנו מדברים   :גב' שירה אבין

  -2014ככה. הדו''ח היה על 

סליחה, אם יש חמישה איש שלא היו שלוש ישיבות    :טל עזגדמר 

 אז זה צריך לצוף פה. 

אני רוצה להגיד לכם משהו ואתם לא מקשיבים   :גב' שירה אבין

ח היה דו" 2014-גם. תקשיבו לפחות למה שאני אומרת. בבכלל. תנסו להבין 

שיצא לגבי הרבה חברי מועצה, בהתייחסות שלהם בכלל לכמות ההגעות 

לא הייתה התייחסות לא  2014. לגבי 2015לה שנת הגעות. והתחי-והאי

לאיציק רוכברגר, לא לגיא קלנר, לא לנורית אבנר ולא לאהרון, לאף אחד. 

רגע . אני, ב2015-אנחנו כבר נמצאים ב תי את הדו"חעבר. כשאני קיבל 2014

, עברתי לגבי 2015שנאמר לי שזה משהו שהוא לא חוקי, מהיום הראשון של 

 כולם. 

 ? 0152-ומצאתם רק את איציק? ב  :גיא קלנרמר 

 כן.   :גב' שירה אבין

 ? אני לא מצליחה להבין. 2014מה עם   :גב' דברת וייזר

רגע עוד לא הייתה שום התייחסות. אני כ 2014  :גב' שירה אבין

 אמרתי, שנייה, אתם לא מבינים אבל. תקשיבו רגע. 

, גם לא לכל 0142-אני יודעת. לא התייחסת בכלל ב  :גב' דברת וייזר

 האחרים. 

 אני לא התייחסתי לאף אחד.   :גב' שירה אבין
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 .0142-כולל איציק. לא התייחסנו לאיציק ב  :עו"ד מיכה בלום

אמרתי שמאחר ואני קבלתי את הדו"ח בשלהי   :רה אביןגב' שי

כי הוא עוד לא תם. עכשיו, כשאתה  מתחילתו 2015-, אני מתייחסת ל2015

 . הוא צריך לענות. יש לו הסבר –שולח לבן אדם מכתב שהוא לא הגיע 

את קבלת גם  0152-אבל זה לא רטרואקטיבי. ב  :גב' דברת וייזר

 . 2015וגם את  2014נתוני 

 . לא, נו, בסדר.אנחנו בדקנו 2015  :גב' שירה אבין

, אבל ...אני יודעת שבדקתם, ברור, והיו שם שלושה  :גב' דברת וייזר

יש  2014-וגם ב ,2015וגם את  2014ים. גם את שני נתונ 2015-ב את קיבלת

שלושה או ארבעה חברי מועצה שלא השתתפו יותר משלוש פעמים באופן 

 ין אחד, דין אחד לכולם. אז בוא נשלח מכתבים לכולם. רצוף. אז אם אנחנו ד

.   :גב' שירה אבין  אוקי

 סלקטיבי. זה סלקטיבי. זה לא יכול להיות   :גב' דברת וייזר

נניח שגם זה יעלה בבית המשפט. יצטרכו לענות    :טל עזגדמר  או 

 על זה. 

החוק או שלא מאמצים את או שמאמצים את   :גב' דברת וייזר

 . החוק

 אין בעיה.  :גב' שירה אבין

בבית המשפט אבל זה לא ילך ככה בצעקות. זה ילך   :עו"ד מיכה בלום

 מאוד מאוד מסודר בבית המשפט. 
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כשחבר מועצה מקבל מכתב הוא גם צריך להתייחס,   :גב' שירה אבין

 לענות או להגיע. 

  -צריך להתייחס, בסדר. אבל שירה  :מר שמואל גריידי

 וכשהוא לא מתייחס, לא מגיע ולא עונה.   :גב' שירה אבין

 אבל זה במקרה יו"ר סיעה שלך.   :מר שמואל גריידי

  ?מה זה רלוונטי עכשיו  :גב' שירה אבין

זה חשוב. זה משהו לא נורמלי. זה מרדף. זה משהו   :מר שמואל גריידי

 לא נורמלי. כשאת יודעת מה המצב שלו. 

עץ המשפטי בתקשורת שלו שאלה אחרונה. האם היו  :גיא קלנרמר 

-עם מבקר העירייה נתן את דעתו לגבי המעמד המשפטי המיוחד של איציק ב

, כי זה נשוא הדו"ח, והאם לאור מעמדו המשפטי המיוחד של איציק, 2015

  -בכללשטרם נתקלנו במעמד משפטי כזה, של נבצרות, שמדינת ישראל 

 אני מבין את השאלה.   :עו"ד מיכה בלום

נו, אז מישהו דיבר על זה? מישהו החיל את זה   :נרגיא קלמר 

 פנימה? 

 אבל הוא לא רק חבר במועצה.   :עידן למדןמר 

 אל תתערב עכשיו. אבל הוא החיל על עצמו הרחבה.   :גיא קלנרמר 

...מספר תפקידים והוא ממשיך להיות חבר מועצה,   :עידן למדןמר 

 וד דברים. בתור מי שאחראי על אמון הציבור ואחראי על ע

אתה ? אז תענה חוות דעתהוא עכשיו מוביל אותך ב  :גיא קלנרמר 
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 בבקשה.

והוא ידע גם  הוא אמור לעשות את הדברים האלה  :עידן למדןמר 

 בניסיון להדיח.  להגיע היטב לישיבות

עידן, אתה מפריע ואתה חסר מעמד בדיון הזה,   :גיא קלנרמר 

 בבקשה. 

 למיכה להסביר בבקשה.עידן, תן   :גב' שירה אבין

תראו, החוק אומר את שלו חד וחלק. החוק מדבר   :עו"ד מיכה בלום

בעד מה מותר ומה אסור. לגבי אף אחד החוק לא מחיל מעמד מיוחד. אין 

מעמדים מיוחדים בפני החוק. עכשיו, מר רוכברגר היה בפני בית המשפט 

עדות. הוא היה העליון ונלחם לקבל זכויות לשבת במועצת העיר, לשבת בוו

בכלל זה היה ידוע לו בפני הוועדה להשעייה וביקש להיות בכל מיני ועדות. 

 שהוא חבר מועצה בכל מקרה צריך להיות. 

 למה לא הודיעו לו?   :גב' דברת וייזר

 מה לא הודיעו לו?   :עו"ד אבי גרובר

  -באמת. הודיעו לו באמת  :עו"ד מיכה בלום

עד העליון הייתי צריך לנסוע כי  ,ותנוהוא סחב א  :עו"ד אבי גרובר

 הוא רצה להיות חבר דירקטוריון. הוא נלחם על זה. 

 )מדברים ביחד(

מיכה, חכה רגע. עידן, מיכה נשאל שאלה ונתן   :גב' שירה אבין

 תשובה. 
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 זה הכללים שלך, זו הטענה?   :גיא קלנרמר 

 שום טענה שלי. לי אין טענות.   :עו"ד מיכה בלום

את זה מסנכרן ח הביקורת אני שואל האם דו"  :לנרגיא קמר 

 פנימה. זה מה שאני שואל. 

 משהו לתוך החוק.  פנימה סנכרןאין אפשרות ל  :עו"ד מיכה בלום

שתהיה קצת יותר חד  ,מיכה ,אני הייתי מצפה ממך   :טל עזגדמר 

 בדברים האלה. 

 . אני לא מבקש שאתה תצפה ממני כלום. אני חד  :עו"ד מיכה בלום

רק דקה, וכמו שאתה מקפיד בוועדת היתרים על    :טל עזגדמר 

החוק כלשונו, אז אני מצפה ממך שתעיר את תשומת ליבנו ותקפיד גם על 

 החוק בדברים האלה. אני חושב שיש פה איזושהי עצימת עיניים שלך לפחות. 

 שלי? על מה?   :עו"ד מיכה בלום

כל הסיטואציה  על כל הסיטואציה הזאת. על   :טל עזגדמר 

בור שהוא לא יכול לצאת שמכניסים בעל כורחו את מבקר העירייה לאיזשהו 

 ממנו. 

אני לא מכניס את מבקר העירייה לשום דבר. מבקר   :עו"ד מיכה בלום

העירייה מחליט מה הוא בודק, הוא עצמאי בשטח והוא יבדוק מה שהוא 

 רוצה. 

נסכים כנראה. טוב, אוקיי. אנחנו גם על זה לא   :גב' שירה אבין

 אנחנו עוברים לנושא השני שעל סדר היום. 
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2 . .  דווח על סיום עבודת גזבר העירייה, מר גיל גורדון

 

אשור למתן זכות חתימה לסגנית גזבר העירייה, רויטל פיטרמן עד  .3

 לבחירת גזבר.

 

הנושא השני זה דיווח על סיום עבודת גזבר   :גב' שירה אבין

נמצא אתנו. אנחנו הגענו להסכמה ולהבנות  . גילגורדון מר גילהעירייה, 

משותפות שגיל מסיים את תפקידו בעיריית רמת השרון. הכל כמובן תואם את 

הנחיות משרד הפנים בחוזה מסודר עם כל הדברים הנדרשים. אני אומרת 

בזמן הקרוב נצא שוב, על פי חוק, בתיאום ובהנחיית משרד הפנים. אנחנו 

. זה היה חשוב לי ברמת הדיווח, ובינתיים עד גזבר חדש למכרז לבחירת

, לתת 3שאנחנו יוצאים למכרז על גזבר חדש אני מבקשת, וזה מתחבר לסעיף 

אישור למתן זכות חתימה לסגנית גזבר העירייה, רויטל פיטרמן עד לבחירת 

 הגזבר. אם יש למישהו איזושהי שאלה או הערה. 

ול. מה קרה? מה הנסיבות כן, אני רוצה לשא  :גיא קלנרמר 

שהובילו אותך לסיים את תפקידך? זה נבע ממך, זה נבע ממשהו אחר? זה 

פתאום. אתה עושה את תפקידך מתוך שליחות ובמקצועיות רבה. מאוד נשמע 

 אתה מסיים את התפקיד שלך?  מה פתאום

זה נבע במקור ממני, ולאחר דיון די ארוך עם שירה   :גיל גורדוןמר 

 ר חודשים, הגענו להסכמה לגבי התנאים של ההסכם של הפרישה. שנמשך מספ
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 מה זאת אומרת דיון עם שירה? לא הבנתי.   :גיא קלנרמר 

 לגבי התנאים של הפרישה.   :גיל גורדוןמר 

 זה מילה לא הבנת?, אימה  :עו"ד אבי גרובר

.   :גיא קלנרמר   אבי, אני מדבר איתו ולא איתך. לא הבנתי

 אתה יושב פה ומציק לאנשים.   :עו"ד אבי גרובר

.   :גיא קלנרמר   אני רוצה להבין

. 'מה זה הדיון עם אומר לך   :עו"ד אבי גרובר 'אחרי הדיון עם שירה'

 ' ?שירה

 מה זה הדיון עם שירה אני רוצה להבין.   :גיא קלנרמר 

 זה לשבת ולדבר.   :עו"ד אבי גרובר

'  :גיא קלנרמר  . לא אני לא מבין את המושג הזה  דיון עם שירה'

 הבנתי מה זה. 

מה לא מובן בדיון עם אתה באת להציק לאנשים.   :עו"ד אבי גרובר

 שירה? מה צריך להבין פה? 

אני רוצה להבין האם יש משהו מתחת לשמיכה. אני   :גיא קלנרמר 

. למה הוא לוקח חודשים. למה  לא מבין את המושג הזה 'דיון עם שירה'

 צאים לבחירות הוא החליט להתפטר. בתקופה של עוד דקה יו

אז תשאל ספציפית. אל תשאל מה זה דיון עם   :עו"ד אבי גרובר

שירה. תשאל האם היו תנאי פרישה מיוחדים במסגרת ההסכם. זו השאלה 

 שצריכה להשאל. אותי זה מעניין לדעת, למשל. אותי זה כן מעניין לדעת. 
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לא, זה נשמע כאילו שאתה דואג לי, אבל יש לי   :גיל גורדוןמר 

קודם. אתה משתמש בנושא שלי כלפי שירה שאתה עושה מה שטענת הרגשה 

לצרכים פוליטיים. אני מבקש שתכבד גם אותי וגם את שירה. זה בהחלט 

  -בהסכמה ומה שנאמר פה זה האמת, ובוא לא נעשה מזה איזה

ש כחבר מועצת העיר לא לזה התכוונתי ואני מבק  :גיא קלנרמר 

בבקשה, ואני לא  להבין מדוע החלטת לסיים את תפקידך. תענה לשאלותיי

  -מבקש ממך

זכותו להגיד שהוא לא  גיא, הוא לא חייב לענות לך.  :גב' פרח מלך

 רוצה לעבוד בעיריית רמת השרון. 

 לא, אני שואל אותו. מה כולם קופצים?   :גיא קלנרמר 

 ממך שתכבד אותו.  הוא מבקש  :גב' פרח מלך

מה קרה? אולי באמת יש שם איזו מדורה שכולם   :גיא קלנרמר 

 מכבים את העשן. 

 אף אחד לא. על מי מגן?   :גב' שירה אבין

 ?איזה מדורה  :גב' פרח מלך

 הוא קופץ ואת קופצת.   :גיא קלנרמר 

  -גיא, קודם כל אני מבקשת  :גב' שירה אבין

 רק מישהו אחד יכול להחנק.  מהעשן הזה  :עו"ד אבי גרובר

שאלתי את גזבר העירייה שאלה לגיטימית. נושא   :גיא קלנרמר 

אחרי שאנחנו נמצאים בתקופה כל  ,משרה בכירה בעירייה, במועד כל כך רגיש
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של אישורי תקציב וחילופי שלטון ואולי יוצאים לבחירות. למה  כך רגישה

 אתה עוזב את תפקידך? 

אותו מי הדליק אתו את רוב המדורות. זה  לתשא  :עו"ד אבי גרובר

מה שאתה רוצה לשאול אותו. מי הדליק אתו את רוב המדורות במטאפורות 

 שלך. 

.   :גב' שירה אבין  לא רלוונטי כרגע, אבי. חברים, תרגעו

א שאל אותו. אל למה להכנס לשם? סליחה. הו  :גב' פרח מלך

 בן אדםשיושב פה.  ן אדםתכנסו לשם. הבן אדם יושב פה. קצת כבוד גם לב

 בהסכמה החליט לעזוב את העבודה. בזה זה נגמר. 

אני רוצה לומר ולהסביר ויכול להיות שהדברים   :גב' שירה אבין

יובנו מעבר למה שנאמר, אבל אני ממש מבקשת. אי אפשר כל הזמן לצעוק. כל 

אחד יכול להגיד את הדברים שלו. בקשת גם אתה מקודם שנעשה שיח 

 . אז בוא נשתדל להיות במקום הזה. תרבותי

 ,אני רוצה לשאול שאלה, שנראה לי תמוה שבמועד  :גיא קלנרמר 

ובגלל זה אני שואל את השאלה, במועד כל כך רגיש, אחרי תקופה ובוא נאמר 

י לא נכנס פנימה לפרטיות שהיה לו קשה לאורך תקופה ואני מכבד את זה. אנ

ורק בראי העירייה. מדוע במועד הזה ם. אני מדבר רק מקצועית של הבן אד

 בחרת לסיים את תפקידך? 

אוקי. אז אלף, אתה טועה. בתחום התקציבי המצב   :גיל גורדוןמר 

. יש אולי רגישויות פוליטיות כאלה ואחרות. המצב הוא בכלל לא רגיש

העירייה וכן הלאה לדעתי מעולם לא  האיתנות שלמבחינה כלכלית, מבחינת 

נת זה שגמרנו בעודף תקציבי שנה קודמת אשר היום. גם מבחיהיה יותר טוב מ

מיליון בתקציב השוטף. יש לנו יתרות למעלה ממאה מיליון בבנק. יש  2.5של 
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מהבחינה הזאת, ב"רים גם כן עודפים וכספים וכן הלאה. כך שתהלנו בתקציב 

התחום שאני אחראי עליו, אין בו רגישויות או בעיות. זה שאתם ביניכם 

 לבעיות זה לא קשור לתחומים שאני אחראי עליהם.  רלפתוים צריכ

אני רוצה להוסיף משהו. הייתה  גיל, עם כל הכבוד,  :גב' שירה אבין

תקופה גם לפני התקציב שאני מזכירה לכולם שגיל נעדר מהעירייה בשל 

 ,מחלה, ולאחר מכן כשהוא חזר אנחנו אמנם התקדמנו עם הנושא של התקציב

ב"רים. היו לי מספר פגישות תעבר גם תקציב העירייה וגם ה ובסופו של דבר

עם גיל ובשיח הגענו להבנות שדרכנו לא ממשיכות ביחד וגיל מסיים את 

 תפקידו. 

 זו הייתה בקשה שלך?   :גיא קלנרמר 

 כשהדבר מקובל על שני הצדדים.   :גב' שירה אבין

לסיים, אוקי. זאת אומרת זה לא רק רצון של גיל   :גיא קלנרמר 

 זו גם בקשה שלך שהוא יסיים. 

???:     .  נכון

 עכשיו, אני חושבת שראוי וחשוב שאנחנו נכבד.   :גב' שירה אבין

אין בעיה. רציתי להבין את הנסיבות במאקרו של   :גיא קלנרמר 

 אני לא נכנס לזה.העניין. 

.   :גב' שירה אבין  בשביל זה אמרתי

 תודה רבה.  :גיא קלנרמר 

יש הסברים. זה ההסברים ולכן אני מבקשת בסעיף   :ה אביןגב' שיר 

ת כרגע זכות חתימה לסגנית הגזבר שיושבת אתנו, כדי שנוכל להמשיך לת 3
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ולהניע את העבודה השוטפת בעירייה. במקביל, אנחנו נצא למכרז לבחירת 

 3גזבר חדש. שוב, על פי החוקים והדרישות של משרד הפנים. אנחנו על סעיף 

 להצביע. צריכים 

 אני חייב עוד הערה אחת.   :גיא קלנרמר 

 כן.   :גב' שירה אבין

וכל אחד שייקח את זה איך  ,אני אומר את זה  :גיא קלנרמר 

שהוא רוצה בהקשר הזה. יש תחושה לא נעימה עם הטיימינג. עכשיו, אני 

וגיל, אני חושב שאתה האחרון שיכול לטעון כלפיי שאני  מכבד מאוד את גיל, 

מש בך באופן פוליטי, אבל אני שם את זה בצד. אנחנו באמת בצומת של משת

הכרעות. כולנו מבינים את זה. כל האווירה פה מתוחה כנראה גם בגלל זה. 

נראה לי, בדקה הזו, לעשות את השינוי בפוזיציה מהמרכזיות בעירייה, ואת 

 גם אומרת שהיא על דעתך ואני מכבד את זה שזה נאמר. 

 על דעת שני הצדדים. גם הוא רצה.   :קייעקב קורצמר 

כשאמרתי גם על לא הקשבת. אמרתי שני הצדדים   :גיא קלנרמר 

דעתה, כי בהתחלה זה נאמר רק על דעתו. ולכן, אני חושב שיכול להיות. אני 

 60לא נעול על זה, אני מדבר תוך כדי מחשבה, שאפשר היה לחכות עם זה עוד 

ו מתבהרים. ונראה לי שבתקופה הזו זה היה יום, עוד חודש, עד שהדברים הי

קצת מוקדם מדי ואולי לא מספיק מכיל את כל מה שקורה פה מבחינת 

 האינטרסים של העירייה. 

קודם כל, אנחנו לא יודעים מתי בדיוק יתבהר   :גב' שירה אבין

 הנושא. 

  -לא, אבל עוד חודש  :גב' דברת וייזר
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 כן הזמן?  ומה זה משנה ואם זה  :גב' שירה אבין

  ?ואם איציק חוזר אז עכשיו חצי שנה ערעור  :עו"ד אבי גרובר

 לא לזה התכוונתי.   :גב' דברת וייזר

לא, את אומרת עוד חודש נדע. גם עוד חודש אולי   :גב' שירה אבין

 לא נדע. 

ואז אין טעם לעשות אבל אולי תדעי אולי לא,   :גב' דברת וייזר

 יוצאים לבחירות. זה הקטע. יום 60מינויים כאלה אם תוך 

.  :עו"ד מיכה בלום   מינוי גזבר זה לא משרת אמון

מינוי של אנשי מקצוע. אף אחד, עם כל הכבוד, גם   :גב' שירה אבין

אני לא יכולה להעיד על אחרים, שכל  ,אני לפחות יכולה להעיד על עצמי

אחד האנשים שנבחרו בכל השנה האחרונה לתפקידים בכירים בעירייה, אף 

מהם לא היה לא מינוי שלי ולא הבאתי אף אדם לתוך הנושא. כל האנשים 

 שנבחרו הם אנשי מקצוע מקצועיים ואני חושבת שזה לכבוד רמת השרון. 

אבל יש בזה, זה לא איזשהו סוד שזה. זאת אומרת,   :גב' דברת וייזר

מה לא, לא הבנת. זה לא מה שהתכוונתי. ברור שזה היה ודרך אגב, את ראית 

אמרתי כאן על ראש אגף החינוך. שמעת בדיוק מה הדעה שלי הייתה, שאפילו 

זה שנעשה מכרז אחד אחרי השני עוד פעם ועוד פעם עד שמצאו את המועמד 

הראוי. זו לא הייתה הכוונה. זה ברור. לא הייתה פה איזושהי כוונה כזאת, 

 60שעוד  בזה איזשהו טעם לפגם שדקה לפני שכנראה שיכול להיותאבל יש 

. עוד חודש נדע בדיוק, שבכל זאת 90או  60יום יהיו פה בחירות. לא משנה 

יום, יכול להיות שמי  60ממנים תפקידים בכירים. אם יהיו פה בחירות עוד 

ם וכח במכרז בעצמו, ולבחון את הבן אדחליט להיות נשיישב פה על הכיסא י
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עירייה. אני חושבת שהולך להיות מאוד בעל משקל ברמה העירונית וברמת ה

 שצריך לחכות את החודש הזה. 

בכנסת אסור לעשות מינויים בתקופת הביניים אני   :עו"ד אבי גרובר

 חושב. 

.   :גב' דברת וייזר  נכון

 אנחנו עוד לא יודעים.   :עו"ד מיכה בלום

  נכון, אבל אתה עוד מעט תדע.  :גב' דברת וייזר

 ם. תמיד אפשר להקפיא מכרז. אנחנו עוד לא יודעי  :עו"ד מיכה בלום

 לא הבנתי מה אתה אומר.   :גב' דברת וייזר

 בעזרתכם האדיבה.   :עו"ד אבי גרובר

 אבי, בוא תהיה ענייני שניה.   :גב' דברת וייזר

 אני אומרת שוב.   :גב' שירה אבין

רגע, אבל אם אתה מקפיא את המכרז אז מה קורה   :גיא קלנרמר 

 אז? 

יהיו הנחיות  תראו, אם נכנס לתקופת בחירות  :עו"ד מיכה בלום

ברורות של היועץ המשפטי לממשלה שקיימות לנושאים של בחירות, ואז 

כנראה, אני לא רוצה כרגע לחתום על זה כי לא בדקתי את זה, אבל ככל 

 אוקיי, תמתינו ותקפיאו את המכרז.  –הנראה יגידו 

 הזאת? ומי יהיה על הגה הגזברות בתקופה   :גיא קלנרמר 
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יש כאן מ"מ סגנית גזבר. בגלל זה הזכויות חתימה   :עו"ד מיכה בלום

דבר שלישי, גיל עוד לא עוזב מחר בבוקר. יש לו עוד בשביל שבכל זאת, ו ,פה

 עד שלושה חודשים הודעה מוקדמת. הוא יבוא כשנצטרך אותו. 

לא, זה בסדר להעביר את הזכויות חתימה. זה לא   :גב' דברת וייזר

 אני מתכוונת. מה ש

הוא יבוא, יתן את עבודתו. אפשר להרגע כולם.   :עו"ד מיכה בלום

 בסדר. יהיה הכל 

זה בסדר להעביר. הוא דיבר על זה שבמשפט השני   :גב' דברת וייזר

  את הוספת שבקרוב תצאו למכרז. לזה הוא מתייחס.

 בקרוב זה לא אומר מחר.   :גב' שירה אבין

 להתחיל תהליך.  צריכים  :עו"ד מיכה בלום

עכשיו אפשר לחכות עם ההחלטה לצאת למכרז עד   :גב' דברת וייזר

 ביולי?  15

 את רוצה.  21עד   :עו"ד אבי גרובר

  -עד שמשרד הפניםאני אומרת שוב.   :גב' שירה אבין

ביולי זה המועד האחרון שהוא יכול  15 ?מה הקשר  :גב' דברת וייזר

 העתירה. להגיש ערעור. אני לא מדברת על 

שניה, עד שמשרד הפנים גם לא מאשר את כל   :גב' שירה אבין

הדברים לא ניתן לצאת למכרז, אבל יש איזשהם הליכים. קודם כל, מסיים 

הגזבר הקיים ואז מעבירים את הכל למשרד הפנים. ברגע שמשרד הפנים נתן 

את אישורו ממשיכים הלאה. עכשיו, אני אומרת שוב. לי אין שום כוונה 



 עיריית רמת השרון

 15.206.7מיום  ,17פרטיכל מליאה מן המניין מס' 

 43 

החפז. לא באתי ממקום של להחפז ואני אומרת שוב. אם נצטרך בחודשיים, ל

קודם כל גיל עוד כאן. הוא עוד מלווה אותנו בעת הזאת, וברגע שתהיה 

 החלטה ונדע איפה הדברים עומדים נתקדם קדימה. אף אחד פה לא בלחץ. 

  מה זאת אומרת הוא עוד אתנו? יש תקופת ביניים?  :מר רפאל בראל

 יש הודעה מוקדמת שלושה חודשים.   :יכה בלוםעו"ד מ

 ליולי. יש מספיק זמן.  1-שמתחילה ב  :גיל גורדוןמר 

תוך מחשבה אלא משום דבר לא נעשה פה בחפזון   :גב' שירה אבין

 תחילה. 

 גם אפשר להקפיא מכרז.   :עו"ד אבי גרובר

ה . אני מקריא3טוב, אז אני רוצה להצביע על סעיף   :גב' שירה אבין

אותו לפי הכתוב. אישור למתן זכות חתימה לסגנית גזבר העירייה, רויטל 

 תודה. פיטרמן עד לבחירת גזבר. מי בעד? פה אחד. 

 

פה אחד מתן זכות חתימה לסגנית הוחלט לאשר   :125החלטה מספר 

 גזבר העירייה, רויטל פיטרמן, עד לבחירת גזבר.

 

 אישור עבודה נוספת לעובדים. .4

 

, זה אישור עבודה 4הסעיף הבא על סדר היום, מס'   :אביןגב' שירה 

 פרץ, תודה. נוספת לעובדים. 
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מדובר בעצם על שתי עובדות שהגישו בקשה   :מר פרץ פינקו

לעבודה נוספת מעבר לעבודתן בעירייה. הבקשה הובאה לפני הוועדה שדנה 

בות. נוספת לאחר שנבדקו כל הנסיוממליצה, ואכן המליצה לאשר להן עבודה 

 2007-מדובר בשתי עובדות. האחת מועסקת במשרה מלאה ועובדת כאן מ

בתפקיד של מזכירה בבית ספר, ומבקשת לעבוד אחר הצהריים בשעות שאינן 

השתתף לומבקשת  2013-שעות העבודה בעירייה. העובדת האחרת מועסקת מ

ך ולהיות חברה בדירקטוריון. בסך הכל מדובר על חמש ישיבות ופגישות במהל

 השנה. 

לגבי השניה אם אתה יכול להרחיב לגבי  :מר אהרון אלמוג אסולין

 . והדירקטוריון הזה שהיא הולכת להיות בישיבות של

הבקשה השלישית מתייחסת למספר סייעות גני   :מר פרץ פינקו

גני ילדים מבקשות בעצם שתי בקשות שונות. האחת, לעבוד  ילדים. סייעות 

ו במהלך הקיץ חופשה ארוכה יחסית  ןכו'. יש להבחופשת הקיץ, בקייטנות 

במהלך חודש יולי וברוב חודש אוגוסט. מבקשות לעבוד בקייטנות. בקשה 

. צריכים שלהן בגן הילדים לעבוד בגני יול"אאחרת, לעבוד אחרי יום העבודה 

שיש חיפוש מתמיד אחרי סייעות, הן בחינוך המיוחד לסבר את האוזן ולומר 

כי  ןמאוד קשה לגייס סייעות. מצד אחד אנחנו מסייעים לה והן בחינוך הרגיל.

אתם יודעים בוודאי שהמשכורות של סייעות הן מאוד נמוכות. מהצד האחר, 

. בוודאי לא סייעות המערכת זקוקה לסייעות כי מאוד קשה לגייס סייעות

 מיומנות. 

יש אפשרות לאשר להן באופן גורף את כל העבודות   :עו"ד אבי גרובר

 אם היאמשק הבית וזה אחרי הצהריים? שלא כל אחת תצטרך לבוא פרטני של 

 עושה איזה בייביסיטר. 

לעבודה נוספת היא  ןאני אמרתי שהבקשה שלה  :מר פרץ פינקו
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בשני עניינים. האחד, לעבוד בחופשת הקיץ בקייטנות והאחרת, לעבוד בגני 

 ות אחרות. בשעות שאחרי העבודה בגן ילדים. לא מדובר על עבוד "איול

, ןבאופן גורף. אנחנו יכולים להגיד להאני שואל   :עו"ד אבי גרובר

בשעות אחרי הצהריים בעבודות של משק בית,  תעבדו ןאנחנו מוכנים שאת

שהן כאילו עוברות על איזה משהו אם היא עוזרות בית וזה. שלא יצא מצב 

 הולכת ומנקה בית פעם בשבוע אחרי הצהריים. 

שניה. אני רוצה להתייחס בכלל לנושא הזה. קודם   :גב' שירה אבין

כל, באמת יש הרבה עובדים בעירייה שגם עובדים קשה וגם השכר שלהם הוא 

מאוד נמוך. אני תמיד אומרת שאם יש לנו אפשרות לתת אישור לאנשים 

לעבוד בכל עבודה שהיא שלא פוגעת בתפקודם במהלך היום בתוך העירייה, 

הוועדה, מנסים ללכת ככל שניתן למען העובדים כי אני אנחנו תמיד, גם בתוך 

חושבת שזה הדבר הנכון. כרגע, זאת הייתה הבקשה שלהן, כך שאנחנו חייבים 

להתייחס לבקשה הספציפית שהופנתה אלינו, ולכן עשינו את זה גורף לכל 

הסייעות, שגם אם יש כאלו שלא הגישו ותרצנה, תמיד יש להן את הדרך 

  -ת זה. אם תתקבל בקשההפתוחה לעשות א

כן, אבל העניין הזה בדיוק. אנחנו חיים במדינה   :עו"ד אבי גרובר

שלנו. חלק מהאנשים שעובדים בכל מיני עבודות של משק בית לא לגמרי 

מדווחים אותן. אם הן באות לפה ומבקשות אז זה כבר מתחיל כאילו איזשהו 

גורף, כמו שאנחנו עושים תהליך. השאלה אם אנחנו לא יכולים להגיד, באופן 

מוכנים שגם יעבדו בכל עבודות משק הבית. עכשיו, מי לכל העובדות, שאנחנו 

שרוצה לדווח אחרי זה או לא לדווח או לא יודע מה, שלא יצא שהיא תצא 

, שכאילו בגלל שהיא עבדה פה וניקתה איזה בית פעם בשבוע  באיזשהו 'פאול'

 היא עברה על איזושהי הוראה. 

אני חושב שזה לא נכון לעשות את זה מהטעם הבא.   :פינקו מר פרץ



 עיריית רמת השרון

 15.206.7מיום  ,17פרטיכל מליאה מן המניין מס' 

 46 

מחרתיים כל עובדי התחזוקה ירצו לעבוד בתחזוקה בשעות אחר הצהריים. אז 

בוא נאשר לכל בעל תפקיד אחר הצהריים שמי שרוצה לעבוד יעבוד. בסופו של 

דבר, מה שעולה לדיון או מה שמחליטים לגביו הוא בקשה של מישהו שביקש 

אם למישהו אין עניין לעשות את זה אז שלא יעשה את זה, אבל אי  אותה.

אפשר לאשר באופן כזה המשתמע לגבי עובדים אחרים גם כן. ההחלה הזאת 

 אני חושב שהיא לא נכונה. 

. :מר אהרון אלמוג אסולין .   -לאפיין את הדירקטוריון איך הוא.

יודעים פרטים לגבי הדירקטורי  :מר פרץ פינקו ון, פרט אנחנו לא 

 לזה שמדובר ככל הנראה בדירקטוריון משפחתי. 

 עסק משפחתי כאילו?   :גב' רות גרונסקי

 קשור לעירייה, לא קשור לעירייה?  :מר אהרון אלמוג אסולין

 לא קשור לעירייה ולא קשור לרמת השרון.   :גב' שירה אבין

 לא קשור לשלטון המקומי?  :מר אהרון אלמוג אסולין

 לא קשור לשום דבר שנוגע לעירייה.   :מר פרץ פינקו

 לחברה שקשורה לעירייה?  :מר אהרון אלמוג אסולין

ככל שבדקנו ובדקנו, לא מצאנו שום קשר בין   :מר פרץ פינקו

  -לבין איזשהוהדירקטוריון הזה 

 זה חברה משפחתית, לא? אם אני זוכר.   :עו"ד מיכה בלום

נוגע לעירייה בשום דר  :מר פרץ פינקו ך שהיא שבכל הבדיקות לא 

  שבדקנו מצאנו.
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לי יש בעיה עם עניין הסייעות, לא מבחינת האישור   :עידן למדןמר 

העקרוני, אבל אני רוצה לוודא, משום שיש גם את העניין שהיום כן בגופים 

ם או למעשה שכפופים אלינו, אז קיימת איזושהי ישהם מעין ציבורי

הרי עניין הקייטנות הוא בדרך כלל  –זאת אומרת, אתה לא יכול המשכיות. 

דרך מגוונים, שזו חברה שהיא שלנו. האם הדבר הזה ישליך בסופו של דבר על 

התעסוקה שלהן אצלנו? זאת השאלה שלי. אני רוצה להבין את זה. הדבר 

השני, מבחינת שעות עבודה. סייעות זו עבודה מאוד קשה שעוסקת בגיל הרך. 

ניתן את השירות אנחנו , שבאמת אטוטאל של השעות יוצ-מה הסאב

זאת אומרת, זה בא הרי  ?האופטימלי לילדנו, במקביל לכך שיש את הסייעות

ה בעניין הזה, אלף, אחרי העבודה שהן ימשיכו לעבוד. אז חשוב לי לוודא פ

שזה לא בא אלינו מבחינת שעות נוספות, או אם אנחנו רוצים להעסיק אותן 

ות את תנאי העסקתן בכלל. יכול להיות יכול להיות שאנחנו צריכים לשנ

שעות. אני לא יודע. אולי זה מה  8להעלות שכר. יכול להיות להגיד שהן יעבדו 

 שזה לא יחייב אותן.  .שצריך לעשות

יש דרגות. זה מה שהסייעת יכולה לקבל. אתה לא   :גב' פרח מלך

 יכול לעשות מה שאתה רוצה. 

שעות. אם היא עובדת לי עד  בסדר, אבל גם יש בטח  :עידן למדןמר 

את אתן ואחר כך היא צריכה עד שלוש ואני לא  ,אחת בצהריים או עד שתיים

  אז זה לא טוב מבחינתי. האופטימום

 לא הבנתי את המשפט האחרון.   :גב' פרח מלך

יגיעו   :עידן למדןמר  אם אני מחוייב על שעות נוספות, כי בסוף 

וטאל של השעות ורואים כאילו זה ט-ויגידו שאנחנו לוקחים את כל הסאב

 העירייה, ואחר כך לצורכי כל מיני דברים עתידיים. אני רוצה לוודא. 
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 לא הצלחתי להבין מה אמרת.   :גב' פרח מלך

 פרץ יסביר.   :גב' שירה אבין

שעות  15החוק קובע שלעובד מותר לעבוד עד   :מר פרץ פינקו

ברור ות נוספות בחודש. שע 60ועד מעבר למשרה מלאה נוספות בשבוע 

לחלוטין שבחשבון השעות אנחנו נמצאים בתוך המתחם הזה, ובוודאי לא 

חורגים ממנו. לגבי השכר שלהם זה השכר שנקבע בהסכם השכר. אין לנו 

מה שכתוב בספר זה מה שצריכים  שלהם.השכר שיקול דעת לגבי הסכם 

 לשלם. 

סוף כמה שנקרא אנחנו יכולים להיות מחוייבים ב  :עידן למדןמר 

כשעות שעות נוספות, או שאנחנו מראש אומרים שאנחנו לוקחים לנו את זה 

 נוספות ואנחנו מעדיפים שיעשו את זה מי שבחרנו?  

הם עובדים בגוף אחר וגוף אחר משלם את שכרם   :מר פרץ פינקו

 ולא העירייה. 

 בגופים אחרים.   :גב' פרח מלך

 . זה לא בדיוק נכון  :עידן למדןמר 

 למה?   :גב' פרח מלך

כי זה לא בדיוק נכון שזה גוף אחר. זה גוף אחר   :עידן למדןמר 

פורמלית אבל זאת השאלה שלי. יכול להיווצר מצב שיגידו לך שהם עובדים 

 פה בסופו של יום שעות נוספות. 

אם הם עובדים אצלי אני לא צריכה להביא לך   :גב' פרח מלך

שעות נוספות ואני לא  םאצלי אני משלמת לה אישור לשעות. אם הם עובדים
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 שעות חודשיות. 60מותר לי לתת צריכה להביא את זה למליאת המועצה. 

במקום לעשות  אז בואי נשלם להם שעות נוספות  :עידן למדןמר 

  -את זה

 אבל אנחנו לא יכולים לשלם.  :גב' שירה אבין 

ודה נוספת המשמעות של עבלא עבודה נוספת. זאת   :גב' פרח מלך

 זה לא אצלי. 

 אני רוצה לשאול שאלה מזווית אחרת.   :גיא קלנרמר 

 זה לא בדיוק נכון, פרח.   :עידן למדןמר 

, נקרא לזה האפשרות התודעתית, האם האפשרות  :גיא קלנרמר 

ם? שלא יווצר מצב של איפה לגבי הנושא הזה קיימת גם אצל עובדים אחרי

 ביכולת לממש את הזכות.  ואיפה

 ? בכלל לגבי הנושא של עבודה נוספת  :גב' שירה אבין

כן. אם נותנים לעובד, ואני בעד אגב, מבלי שזה   :גיא קלנרמר 

  -פוגע בעבודת היסוד שלו

המון פעמים. אנחנו נותנים  נתנו כבראנחנו אבל   :גב' שירה אבין

 לכל אחד שפונה.

 מים. אישרנו בקדנציה הזאת כמה פעכבר   :גב' רותי גרונסקי

  -נתת את זה בצורה גורפת. פה את אומרתלא   :עידן למדןמר 

.  :יעקב קורצקימר   כל דבר לגופו
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..קייטנות הןאבל ה  :גב' רותי גרונסקי בחודש יולי, הן לא לנצח  .

 נצחים. הגורף זה לקייטנות, זה לא לכל עבודה. 

אבל אני כן רוצה להתייחס. לגבי הסוגייה של   :גב' שירה אבין

 בדים. עו

 מה לא ברור? כולם יודעים שהם יכולים לבקש.   :גב' רותי גרונסקי

עובדים שמבקשים לעבוד, אנחנו לא יכולים לתת   :גב' שירה אבין

בהחלטה גורפת כי יש לפעמים דברים שהם בניגוד עניינים לעבודתם בעירייה. 

ט יכול לכן כל עובד עירייה יודע שאם הוא רוצה לעבוד עבודה נוספת הוא פשו

להגיש בקשה לוועדה. הוועדה מתכנסת לפחות פעם בחודש או במקרה הצורך, 

וכל עובד שזה לא נמצא בניגוד עניינים מקבל אישור. אין שום בעיה. אני רק 

רוצה את הנושא הזה, אישור העבודה הנוספת לעובדים, להביא להצבעה לפי 

 מי בעד? את לא? הסעיפים גם לעובדת א', עובדת ב' וסייעות גני ילדים. 

 נמנעת.   ר איריס קלקא:"ד

 בעד ואיריס נמנעת.  8נמנעת, אוקיי.   :גב' שירה אבין

 

( 1 –, נמנע 8 –ברוב קולות  )בעד הוחלט לאשר   :126החלטה מספר 

 אישור עבודה נוספת לעובדים. 

 

 .אישור הסמכת פקחי סביבה .5
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הסמכת פקחי  זה אישור 5סעיף מס' הסעיף הבא.   :גב' שירה אבין

 איתי, בבקשה. סביבה. 

טוב, במסגרת רפורמה של המדינה שהתחילה בשנת   עו"ד איתי קידר:

, המדינה בעצם מעבירה את 2011ובעצם התחילה בפועל בשנת  2008

של אכיפת חוקי סביבה לרשויות המקומיות עם תמריץ כלכלי. הסמכויות 

ם סמכויות בדומה לצורך זה בעצם הרשות צריכה להסמיך פקחים שיש לה

לסמכויות של מפקח בפיקוח על הבנייה. סמכויות לחקור, להכנס למקרקעין 

חוץ מלבית מגורים, לכלי טיס, לכלי רכב, לדרוש ולמסור פרטים, לתפוס 

לסמכויות. על מנת שפקח  4חפצים ויש עוד הרבה סמכויות שמנויות בסעיף 

במדינה, נדרש  כזה יוכל לקבל את הסמכויות, בדומה לכל בעל סמכות

להסמיך אותו פה על פי הנוהל. זה עובר קודם כל אישור מועצה ואחר כך, 

אחרי שבעצם אנחנו בדקנו שיש לו את כל הדרישות להסמכה, אנחנו בעצם 

מפרסמים את זהותו ברשומות ומאותו רגע הוא יכול בעצם להתחיל לבצע את 

א של השלכת האכיפה שלו, שבתור התחלה אנחנו נאכוף לעומק את הנוש

פסולת בניין ופסולת בכלל בשטחים הפתוחים, מפוחי עלים. זה בתור שלב 

  -ראשון. אחר כך

 יש לנו כבר פקחים כאלה של איכות הסביבה?   ר איריס קלקא:"ד

 יש לנו ארבעה שעברו הסמכה.   עו"ד איתי קידר:

.   ר איריס קלקא:"ד  אני מתכוונת אם יש לנו לפני

 ה או שישה בשנה שעברה. ארבע  :גב' פרח מלך

 שכבר הוסמכו ופועלים.   ר איריס קלקא:"ד

 . הם לא פועלים  :גב' פרח מלך
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 לא, הסמכה עדיין לא. זה עכשיו.   עו"ד מיכה בלום:

 אז אין. אין כאלה שפועלים כפקחים.   ר איריס קלקא:"ד

 אז אין לנו עד עכשיו.   :עו"ד מיכה בלום

 ו. לא, אין לנ  עו"ד איתי קידר:

 איריס, אין לנו עדיין ועכשיו אנחנו מסמיכים.   :עו"ד מיכה בלום

 למה אין לנו עדיין?   :עידן למדןמר 

 עכשיו הם עוברים. כי הם לא עברו את ההכשרות.   :עו"ד מיכה בלום

 איתי, עכשיו אנחנו מצביעים ומתחילים לפעול?   :מר יעקב קורצקי

שומות שבמקביל גם יופקו כל לא, אנחנו נפרסם בר  עו"ד איתי קידר:

 הפנקסים. 

 כמה זמן ההליך הזה ייקח?   :מר יעקב קורצקי

 פרסום ברשומות? אני מאמין שעד חודש ימים.   עו"ד איתי קידר:

 שהם מוסמכים? עד חודש ימים ויהיו לנו פקחים   :מר יעקב קורצקי

 כן.   עו"ד איתי קידר:

מהם סיים את הקורס  , שלמשל אחד2010-למה מ  :עו"ד אבי גרובר

  ?ועד עכשיו הוא לא עובד

 אלף, השניה לא עברה את ההסמכה שלה בין היתר.   עו"ד איתי קידר:

 התביעה.   :גיא קלנרמר 
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 התביעה עברה לאחרונה קורס ראשון בעניין הזה.   עו"ד איתי קידר:

 מה זה התביעה?   :גיא קלנרמר 

 ים שיסמיכו אותנו. הוא, כן. גם אנחנו צריכ  :עו"ד מיכה בלום

אבל יכול לעשות את כל העבודה,  פקחזאת אומרת,   עו"ד איתי קידר:

יגיע לשולחן לא יהיה מי כ שתהיה לו בעצם את הסמכות לפעול לפי זה. שזה 

אז עברנו את ההסמכה. במקביל יש תהליכים שעושות רשויות גדולות כמו 

לוקחים זמן עד ירושלים שעשתה תהליך של תפיסת כלים. הדברים האלה 

שבעצם נכנסים לפעולה. עכשיו, גם לקבל את אישורי המשטרה לקח קצת זמן. 

כדי לקבל את אישורי המשטרה לפקחים. זו אחת עזר לנו  "מעהמפ

 מהדרישות. 

 כל הדברים האלה הבשילו לאחרונה.   :עו"ד אבי גרובר

 כן.   עו"ד איתי קידר:

 מודו? ודש, גרוסו כמה יהיו למעשה בעוד חאז   :גיא קלנרמר 

 . 4יהיו כרגע   עו"ד איתי קידר:

עכשיו, יש לי עוד שאלה. לגבי המטרות שהצבת   :גיא קלנרמר 

ונושאי מפוחים ורעש, האם אפשר להציב עוד  –כמטרות ראשוניות  קבלנים 

מטרה או איך נקבעות המטרות הראשוניות האלה? כי יש פה עוד כמה דברים 

יבה שאנחנו לפחות דנו גם בוועדה ומעוניינים דחופים במסגרת איכות הסב

 לקדם. 

הוועדה תעביר לנו. אנחנו נשקול לפי היכולות מה   :עו"ד מיכה בלום

 דחוף כרגע ואנחנו פתוחים לדברים נוספים. 
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זה דברים שהתגלגלו ברשויות האחרות ואנחנו   עו"ד איתי קידר:

  -פשוט

 ד נקודה, אין בעיה? זאת אומרת, אם נרצה לכוון עו  :גיא קלנרמר 

  אין בעיה.  עו"ד איתי קידר:

הדרך שלנו היא גם יותר פשוטה אני חושבת שהיום   :גב' שירה אבין

כי יש לנו גם מנהלת מחלקה ומרגישים שהגלגלים מתחילים לעבוד ולנוע 

 ן, עידן. כ -קדימה נכון. אז מה שאני רק

י, אני לא זוכר אנחנו עברנו בשנים האחרונות, לדעת  :עידן למדןמר 

, אבל לפחות שלוש פעמים כבר אם זו הפעם השלישית או הפעם הרביעית

 אישרנו פקחי איכות סביבה. 

 פעמיים.   :גב' פרח מלך

פעמיים? אוקיי. אז אמרתי, אני לא זוכר אם זו   :עידן למדןמר 

 הפעם השלישית או הרביעית. 

 . 12יצאו   :גב' פרח מלך

שינו פעמיים. אני בינתיים מבין שכנראה, אז כבר ע  :עידן למדןמר 

או לתחושתי, לא מספיק ידענו ליישם ולנצל את העובדים הללו והפקחים 

 הללו בתחומים שבהם הם הוכשרו. 

אבל הוא אמר לך שלא היה. עכשיו זהו, יש. בתוך   :יעקב קורצקימר 

 חודש יהיה לנו. 

י  :עידן למדןמר   ש שמונה. יש לי קדר של שמונה כרגע. לכאורה 
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אז הוא אומר לך שהוא המוסמך ועכשיו תוך חודש   :יעקב קורצקימר 

 הכל יושלם ואנחנו הולכים לדרך חדשה. זה בירוקרטיה של המדינה. 

.   :עידן למדןמר  'וי' שמינינו וזהו  זה בירוקרטיה כדי לעשות 

ממש לא נכון, עידן. גם אנחנו עברנו איזשהו   :יעקב קורצקימר 

 ינו פה את הגברת ועכשיו הוא הוסמך. בוא נצא לדרך. תהליך. מינ

 עברנו תהליך. אנחנו מאשרים פעם אחר פעם.   :עידן למדןמר 

אנחנו כבר זהו, סיימנו את  ?למה עכשיו להתעכב  :יעקב קורצקימר 

התהליך. נשאר עוד חודש. אם יתעכב עוד חודש תבוא ותחזיר את זה אלינו 

 ונשאל שאלות. בוא נצא לדרך. 

 מה אמור לקרות בחודש הזה?   ר איריס קלקא:"ד

 הוא אמר שניתן לו חודש לעשות את הכל.   :יעקב קורצקימר 

שם של מפקח צריך לפרסם את השם ברשומות. עד   עו"ד איתי קידר:

 לא מתפרסם ברשומות הציבור בעצם לא יודע עליו ולכן אין לו את הסמכויות. 

או עשרה אנשים שאישרנו שאתה יש לך כבר שמונה   :עידן למדןמר 

כבר יכול להתחיל להשתמש בהם, מרגע שגם אתה עברת את ההסמכה שלך, 

  שגם את זה אני תמוה שזה רק עכשיו קרה.

אני סיננתי אנשים שכבר לא עובדים במחלקה, שלא   עו"ד איתי קידר:

 עובדים אפילו בעירייה. 

רנו? כמה אישרנו אבל. מה עם כל השמות שאיש  :עידן למדןמר 

 פקחים היום מוסמכים יש לך? 
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 אין לי אף אחד שמוסמך לפי חוק אכיפה סביבתית.   עו"ד איתי קידר:

 כל מי שאישרנו עד היום לא קיים במערכת?   :עידן למדןמר 

 לא לפי חוק אכיפה סביבתית.   עו"ד איתי קידר:

 כל השמונה או התשעה שמות שעברו פה פעמיים?   :עידן למדןמר 

האנשים האלה עברו הסמכות מנהליות לנושא של   ד איתי קידר:עו"

 כלבים, חוקי הפיקוח על הכלבים. 

זה היה משהו שונה. עכשיו זה דברים יותר   :יעקב קורצקימר 

 מהותיים שבשבילנו לא נגענו בהם. 

לגבי נושא של עישון, לגבי נושא של שמירת הניקיון   עו"ד איתי קידר:

 לפי חוק העזר. 

לעוד איזה אישור או משהו או אנחנו הולכים   :אבי גרובר עו"ד

 זהו? ש

את אישור אני צריך  לא, יש לי את כל האישורים.  עו"ד איתי קידר:

  המועצה. 

ונגמר?   :עו"ד אבי גרובר  פרסום ברשומות 

 כן. קח חודש לסיים את ההליך.   :יעקב קורצקימר 

. 2010מכה בשנת סליחה, אלה עכשיו שעברו הס  :עידן למדןמר 

. בכל הכבוד הראוי, אני בטוח שחוקי איכות הסביבה 2015אנחנו עכשיו בשנת 

השתנו דרמטית בשנים האחרונות, ואלה לא יוכלו לעזור לנו בשום דבר כרגע 

 לדעתי, כי הם כרגע לא עומדים בידע וביכולת שקיימת. 
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אתה אתה אומר את זה כי אתה יודע שזה ככה או ש  :עו"ד אבי גרובר

 אומר את זה כי נראה לך? 

יש שמונה אנשים שכבר אישרנו. אני לא מאמין   :עידן למדןמר 

שאף אחד לא נמצא במערכת, ושבמשך חמש או שש שנים מאז שמינינו לא 

 כלום. איתו עשינו 

עידן, אני חושב שגם בן אדם מהרחוב שרואה   עו"ד איתי קידר:

לא מחלקים פה נקניקיות. זאת  –משאית שמשליכה את הפסולת אומר לעצמו 

אומרת, יש דברים שממילא בחלק מהחיקוקי סביבה לא יוכל מפקח רגיל 

יוכלו  בשום מצב לבצע אותם. נושא של חומרים מסוכנים וכאלה דברים. לא 

אנחנו הסברנו לבצע את זה וגם המדינה מבינה את זה, וגם בהכשרה שלנו 

פקח שמאוד מוסמך לנושא הזה יצטרך להגיע  חומ"ס, לאיכות הסביבה שנושא

המטרה היא בסופו של דבר להלחם קודם כל בנושא  שיעבור את כל ההסמכות.

בנושא של צמיגים ובנושא של  ,של פסולת הבניין שמושלכת בכל מקום

הדרכים ושילוט, של חוק שמירת הניקיון עם כל  בנושא של חוק ,המחזור

ת, נושא של כרייה של בנושא פקודת המכרו ,הנושא של הרכבים שננטשים

חול, פקודת היערות, כריתה של עצים או פגיעה בעצים, הגנת הצומח, נושא 

של בעלי חיים. זה דברים שהם לא מסובכים אבל יש דברים שכן. אין לרשויות 

המקומיות אפשרות להתמודד עם זה, אלא אם כן תיקח מישהו שהוא, 

בתיות, ואני ישבתי עם להערכתי, כמעט דוקטור. בשביל זה יש יחידות סבי

היחידה הסביבתית של רעננה. שם, דרך אגב, פועלים אנשים שהם בעלי תואר 

 שלישי. 

.   :עידן למדןמר   זה הצעתי בדיון הקודם לפני כשנתיים וחצי

 לא, שהם בעלי תואר שלישי.   עו"ד איתי קידר:
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שזה בא בדיוק לדיון אמרתי בואו נקים פה יחידה כ  :עידן למדןמר 

 את. זה בדיוק מה שעלה ולא כל הזמן נעשה כאילו. כז

 .70יש לנו פה אנשים שקיבלו ציון של   ר איריס קלקא:"ד

אם הוא רואה משאית משליכה חול, זה שיש לו גם   עו"ד איתי קידר:

  הוא לא יודע לנתח את זה? 30ציון של 

 לא.   ר איריס קלקא:"ד

מרים לו? אז איך הוא הוא לא יודע לנתח מה שאו  עו"ד איתי קידר:

 רושם דוחות בחוץ? 

רגע, אבל יש לי שאלה אחרת. יש לנו פה ניידות   ר איריס קלקא:"ד

 לבדיקת זיהום אוויר? 

יודע   עו"ד איתי קידר: יש לנו כרגע מחלקה לאיכות סביבה. אני לא 

 מה תפקידה לעשות. 

 אין לנו ניידת לבדיקת זיהום אוויר?   ר איריס קלקא:"ד

ניידת.   יתי קידר:עו"ד א  אין לי 

זהו, פה מה שכתוב באתר של איכות הסביבה,   ר איריס קלקא:"ד

 למעשה גם אין את הכלים ליישם את זה. 

לראש האגף לאיכות  ?הם יהיו כפופיםלמי   :עידן למדןמר 

 ?הסביבה

 אנחנו צריכים ניידת לזיהום אוויר.   ר איריס קלקא:"ד

 ים לראש האגף החדש?הם יהיו כפופ  :עידן למדןמר 
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יודע. אני מעריך שחלקאני   עו"ד איתי קידר:   -לא 

 . אווירראשת המחלקה זה לא   עו"ד אבי גרובר:

  -שני דברים. הפקחים האלה  :גב' שירה אבין

.   ר איריס קלקא:"ד .  אני חושבת שמגיע לנו משהו יותר טוב מהאנשים.

 בוא נתחיל במשהו.   :עו"ד אבי גרובר

 יש לו שמונה כאלה כבר.   :למדןעידן מר 

 אחר כך אתה נתקע עם זה.   ר איריס קלקא:"ד

, ובוא נחכה שיגיע 4אז את צודקת, בוא לא נסמיך   :עו"ד אבי גרובר

נוכל  -הדוקטור לאנרגיה גרעינית ואז איתו אנחנו 

יודע?   :ד"ר איריס קלקא  מגיע לכם יותר אבי, אתה 

. אבל בוא נתחיל מזה ואחרי זה אז בוא נעשה גם  :עו"ד אבי גרובר

 נמצא גם את היותר. 

את יודעת שאין פה אפילו לא קנס אחד לשנה על   ר איריס קלקא:"ד

 קקי של כלבים? אין. 

 ?יש, למה את סתם אומרת  :יעקב קורצקימר 

עיריית רמת השרון עדיין לא הצליחה להגיע למצב   ר איריס קלקא:"ד

 הזה. 

את סתם אומרת נתונים שאת לא יודעת  איריס,  :יעקב קורצקימר 

 את צודקת, אני סובל מזה. עליהם. בטח שיש, אני אביא לך את הנתונים. 
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 תביא לי? אוקי, אז אחרי זה אני אחליט.  ר איריס קלקא:"ד

אני אביא לך את הדו"ח. יש. לא להגיד סתם   :יעקב קורצקימר 

 ולזרוק סיסמאות. 

 את זה בוועדה לאיכות הסביבה. לא, אמרו לנו   ר איריס קלקא:"ד

 אבל יש.  ,יש. לא מספיק, את צודקת  :יעקב קורצקימר 

בוא נתקדם. איריס, המצב שלנו בדרך להיות עכשיו   :עו"ד אבי גרובר

לאין שיעור יותר טוב ממה שהוא היה לפני שנתיים, שלוש, ארבע וחמש. 

ביבה. לא היה הייתה ועדה שלא התכנסה אף פעם. לא הייתה מחלקת איכות ס

אבל היא הייתה אחת  אירית, אתשם ראש מחלקה. הייתה מחלקה, הייתה 

יו"ר הוועדה המכנסת בא בזמן. חוץ מזה אני עוד כל רמת השרון. על מסכנה 

 לא יודע. 

 טוב, אני מודה לכולם על הדיון הפורה בנושא.   :גב' שירה אבין

 אני רוצה משפט אחד בבקשה.   :עידן למדןמר 

 אחרון.   :ירה אביןגב' ש

אני חושב שזה כבר פעם שלישית שזה מגיע   :עידן למדןמר 

לשולחננו. כפי שאמרתי בפעם האחרונה, בפעם הראשונה תמכתי ושמחתי. 

בפעם השנייה נמנעתי ואמרתי בואו נקים פה יחידה כמו שצריך. לבוא היום 

יני ולאשר אנשים שעברו הכשרה לפני חמש וארבע שנים נראה לי לא רצ

מביא את התועלת ואת הצרכים של העיר, ולא את הרצון שלנו לא  לצערי,

באמת לתת את הכלים. גם אם זה למחלקת השילוט שכל פעם אמרה לי 'אין 

, וגם אם זה למחלקת איכות הסביבה ואנחנו לא נפתור בזה את  לי פקחים'

ה וזה הבעיה. כדי לפתור את הבעיה צריך לתת פה את היחס הרציני לעניין הז
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 כרגע לא פותר את הבעיה. 

ניידת לבדיקת זיהום אוויר.   ר איריס קלקא:"ד  קחו 

 מה זה קשור? אבל למה את לא רוצה את הפקחים?  :עו"ד אבי גרובר

 אני לא מצליח להבין את ההגיון שלכם.

.   :גב' שירה אבין  טוב, אבי, איתי אמר את דעתו

האגזוז שלך מוציא את הם צריכים כלים למדוד.   ר איריס קלקא:"ד

 הזיהום אוויר ואני צריכה אפשרות לנטר את זה. 

נקנה ניידת אבל מה זה מפריע אז תגישי בקשה ש  :עו"ד אבי גרובר

 לאשר את הפקחים? 

 הפקחים הרגילים גם יכולים לתת קנסות על הזה.   ר איריס קלקא:"ד

 חברים, אבי ועידן, לסיכום הנושא הזה לפני  :גב' שירה אבין

 הצבעה. 

 פקחים רגילים יכולים לתת.   :עידן למדןמר 

איריס ועידן. אני אומרת דבר אחד. אנחנו קלטנו   :גב' שירה אבין

מנהלת מחלקה חדשה שעושה, לפחות על פי הרושם של איך שהיא נכנסה 

לעבודה ומה היא עושה, היא עושה עבודה נהדרת. יש לנו היום גם את 

 ובדים בשיתוף פעולה. ההסמכה של איתי. ביחד הם ע

 יש ועדה פעילה.   :גיא קלנרמר 

עוד לא סיימתי את דברי. מעבר לזה אתם היום   :גב' שירה אבין

יושבים ושותפים בתוך הוועדה גם לכל הדברים שמתרחשים בנושא, כך שאני 
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וסוף סוף, אחרי שעברו כל מיני הכשרות, יש  ,חושבת שצריך רק לברך על זה

 היכולת עם כל מי שמפקח עליהם לעשות את העבודה. להם את האפשרות ו

 תני לו מילה טובה. רגע, הוא מחכה.   :יעקב קורצקימר 

 היא אמרה, לא הבנת.   :מר גיא קלנר

אם אנחנו נעשה מי קיבל מילים טובות ממי אני   :גב' שירה אבין

ם בקיצור, אנחנו מעלינתתי לו הרבה יותר ממה שהוא נתן לי אז עזוב, בסדר. 

ואני רוצה להתייחס  ,את זה להצבעה. הסעיף הוא אישור הסמכת פקחי סביבה

השמות של האנשים לשמות כי אנחנו חייבים להעביר את זה יחד עם השמות. 

יורי ובלילי אלי. מי בעד?   הם: יחזקיהו יוגב, וובק דני, גרשמן 

 בעד.  7  :גב' פרח מלך

  ים?אפשר לבקש שהם ישפרו ציונ  ר איריס קלקא:"ד

.   :עו"ד אבי גרובר  מה? ישלחו אותם למועד ב'

 מי נגד?   :גב' שירה אבין

 איריס.   :מר גיא קלנר

 תודה.   :גב' שירה אבין

 

( את 2 –, נגד 7 –ברוב קולות )בעד הוחלט לאשר   :127החלטה מספר 

 הסמכת פקחי הסביבה כלהלן:

יורי 317271328 (, מר דני וובק )ת.ז.038770236מר יחזקיהו יוגב )ת.ז.  (, מר 

 (.054286091( ומר אלי בלילי )ת.ז. 307588277גרשמן )ת.ז. 
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 דיווח על הוצאת משלחת נוער לגרמניה. .6

 

חברים, אני רוצה רק לדווח שלושה משפטים בלי   :גב' שירה אבין

שכולם ידברו עם כולם. אני רוצה לדווח על משלחת שיוצאת לעיר התאומה 

. יוצאת משלחת נוער כמו בכל שנה. אני לציין דבר נוסףבגרמניה. אני רוצה 

מזכירה לכם שבפסח בני הנוער הגרמנים היו ברמת השרון והתארחו אצל ילדי 

רמת השרון. עכשיו ילדי רמת השרון נוסעים. רציתי לדווח על זה. אני רוצה 

שנה של קשר משותף עם משלחות וקשר בין  40לציין גם שהשנה חוגגים ביחד 

ראש העיר בגרמניה יחד עם כל ערים. אני חושבת שזה דבר ראוי וחשוב. שתי ה

עוד לא קבלתי ממנו שום  שנה. כרגע 40-הצוות שם ביקש לעשות חגיגות ל

מכתב רשמי. אם יהיה מישהו מבין החברים שירצה להיות שותף השנה 

שנה אני אשמח לשמוע מזה. בנוסף, נשאלה עוד שאלה לגבי  40-לחגיגות ה

 ? גרמניה

 אני פנוי לנסיעה אם מישהו צריך.  :גיא קלנרמר 

 נציג האופוזיציה.   :עו"ד אבי גרובר

נוער נוסעים? עשרים בני נוער.  ,אבי  :גב' שירה אבין  שאלת כמה בני 

כל שנה נוסעים עשרים. אחרי שהם עוברים, בעצם   :גב' פרח מלך

מעביר אותם בוחנים אותם ושואלים כמה שעות הם בהתנדבות. רכז הנוער 

 . 20נבחרו  60-בני נוער. מתוך ה 60איזשהו ראיון ובוחר מתוכם. הגיעו השנה 

 שני רכזי הנוער. שזה , פלוס שני מלווים 20יוצאים   :גב' שירה אבין
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י' עד יב' או מ  :גב' פרח מלך ט' עד יב', אחד משניהם. אני -מכיתה 

 לא זוכרת. 

 את נוסעת איתם?   :עו"ד אבי גרובר

לא, אני פה, שומרת עליכם. דרך אגב, לא נוסע אף   :שירה אביןגב' 

 גורם פוליטי עם המשלחת. נוסעים רק שני מדריכי הנוער שהם המלווים. 

 שנה אז אולי כדאי.  40אם זה   :עו"ד אבי גרובר

 כן איריס.   :גב' שירה אבין

לפי מיטב ידיעתי גם בני הנוער שנוסעים צריכים   ר איריס קלקא:"ד

 שתתף בתשלום. לה

 הם משלמים את הכל.   :גב' פרח מלך

נוער   ר איריס קלקא:"ד אני רוצה לדעת האם יש איזשהו סידור שבני 

שהם מיעוטי יכולת, האם יש איזשהו סידור שלא יהיה עניין כספי שימנע 

 ממישהו לנסוע? 

נוער שאנחנו מוציאים בכל משלחת  יש, בהחלט.  :גב' שירה אבין של 

לא רק בקטע של גרמניה, בכל הערים ובכל המשלחות, אין מצב שיש אין מצב, 

ילד שרוצה להיות שותף ומתאים על פי הקריטריונים ובגלל הנושא הכספי לא 

 יוצא. אנחנו תמיד עוזרים ופותרים את הנושא. 

 כן, זה גם בפועל קרה?   ר איריס קלקא:"ד

 תמיד. תודה רבה, הישיבה נעולה.  :גב' שירה אבין
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 __________________ 
 פרח מלך

 מנכ"ל העירייה
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 קובץ החלטות

השבעת חבר מועצה, פרופ' מרק מימוני מטעם סיעת ''רמת השרון  .1

 שלנו''.

 הנושא נדון, לא התקבלה החלטה. -

 

 דווח על סיום עבודת גזבר העירייה, מר גיל גורדון.  .2

 ניתן דיווח. -

 

ר העירייה, רויטל פיטרמן, עד אשור למתן זכות חתימה לסגנית גזב .3

 לבחירת גזבר.

 

מתן זכות חתימה לסגנית פה אחד הוחלט לאשר   :125החלטה מספר 

 גזבר העירייה, רויטל פיטרמן, עד לבחירת גזבר.

 

 אישור עבודה נוספת לעובדים. . 4

 

( 1 –, נמנע 8 –)בעד  ברוב קולות הוחלט לאשר   :126החלטה מספר 

  .ובדיםאישור עבודה נוספת לע

 

 אישור הסמכת פקחי סביבה. .5

 

את ( 2 –, נגד 7 –)בעד  ברוב קולותהוחלט לאשר   :127החלטה מספר 

 כלהלן: סביבהההסמכת פקחי 
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יורי 317271328(, מר דני וובק )ת.ז. 038770236מר יחזקיהו יוגב )ת.ז.  (, מר 

 (.054286091( ומר אלי בלילי )ת.ז. 307588277גרשמן )ת.ז. 

  

 .יווח על הוצאת משלחת נוער לגרמניהד .6

 . ניתן דיווח -

 


