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, ערב טוב לכולם. אני רק 21ישיבת המליאה מן המניין מס'   :גב' שירה אבין

מבקשת להשתדל להיות בשקט כי גם לי מאוד קשה לדבר. אני בקושי מצליחה עם הקול 

לדבר, אבל בואו נעשה את זה בצורה שקטה, מסודרת. אין נושאים יותר מדי רציניים על 

 שאנחנו מתחילים, אחד. לפני -סדר היום, נעבור אותם אחד 

 אני הייתי מבקש להודיע איזושהי הודעה קצרה, ברשותך,      :טל עזגדמר 

 אבל,   :גב' שירה אבין

 מספר מילים קצרות.      :טל עזגדמר 

 בסדר, עוד שתי דקות.   :גב' שירה אבין

.      :טל עזגדמר   לפני הדיון

חנו נכנסים בכלל לסדר אנלא, לא, לפני הדיונים, רק לפני ש  :גב' שירה אבין

היום, יש, חשוב לי לציין מספר מילים על הנושא של הביטחון. אנחנו, וביקשתי גם ממנהל 

 אגף הביטחון שלנו שיבוא לתת סקירה קצרה לגבי כל מה שנעשה בעיר. 

אנחנו נמצאים בקשר ישיר גם עם מפקד גלילות, עם כל  אחד,חשוב לי לציין שני דברים: 

ואנחנו עושים עבודה יומיומית כדי לתת את תחושת  נחנו נערכנוגורמי המשטרה. א

הביטחון לתושבים ויחד עם זאת להמשיך בשגרה היומיומית שלנו בתוך רמת השרון. אין 

ספק שהמצב שאנחנו עדים לו בתוך המדינה כולה, הוא לא פשוט ואנחנו צריכים להיות, 

גם של משטרת ישראל, של כל  כמובן, ערניים. מצד שני לפעול כמובן לפי ההנחיות,

הגורמים הביטחוניים, ובמקביל יושב איתנו גם מנהל אגף החינוך שלנו, עם הערכות 

 והערכות מצב של חדר הביטחון של משרד החינוך, אנחנו כולנו מתואמים. 

עזי עוד מעט ייתן פירוט מלא לגבי כל מה שנעשה בתוך העיר, ולאחר מכן, אם יהיו 

ת לעזי ולאחר מכן אם יש למישהו שאלה מסוימת לגבי הנושא שאלות, אפשר להפנו
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יוכל לענות. עזי, אני מציעה שתבוא  הספציפי של החינוך, אז יושב איתנו גם אורי והוא 

 לפה כדי שתוכל לדבר ויקשיבו לך. בבקשה. 

ערב טוב. למי שלא מכיר, שמי עזי, אני מנהל אגף הביטחון   :עזי חזקיהמר 

דרכי . אני אעביר כמה, אני לא יודע אם לקרוא לזה מידעים, אבל בעיריית רמת השרון

 פעולה שהרשות פועלת ומבצעת בתקופה הנוכחית ומה אנחנו עושים בשלב הזה. 

אני רוצה לפתוח ולהגיד שאין לנו שום הנחיות מיוחדות ממשטרת ישראל. מבחינתנו, כל 

וגם מתעדכן וגם הולך מה שאני מעודכן ואני מעודכן ברמה יומיומית, גם מעודכן 

לישיבות ונמצא בכל מיני פגישות עם משטרת ישראל וגורמי החירום, אין לנו הנחיות 

מיוחדות. ההנחיות הרלוונטיות שאנחנו קיבלנו, שאני קיבלתי והעברתי אותן הלאה, זה 

נושא של הגברת ערנות בנושא סמ"חים וסל"חים. נושא סריקות נגד חשודים וחפצים 

 ת והגברת ערנות נגד סממנים מחשידים.ונושאי סריקו

הנושאים האלה עברו במייל עירוני לגורמים הרלוונטיים, כולל כלל עובדי העירייה 

במסמך מפורט שאני הוצאתי אותו. לגבי הפעולות שאנחנו נוקטים ברשות: מערך הפיקוח 

ונה במשמרת מתוגברת בבוקר, שמונה קרוב לשמ 24/7העירוני והשיטור המשולב עובדים 

פקחים ובנוסף ניידת שיטור. מסתובבים, קיבלו הנחיות לעבור במוסדות החינוך ברמה 

 המוגברת בזמן המשמרות, בכל מוסדות החינוך שנמצאים בעיר.

כל אירוע שיש בנושא חשודים, או רכבים חשודים, יש לזה סדר עדיפות גבוה. מגיבים גם 

 .לאירועים האלהניידת השיטור וגם הפיקוח, מגיבים 

, שימוש בנשק וכל מה שקשור הגברת ערנות -בוצע רענון הנחיות, הן לגבי חשודים 

לנושאי פח"ע, למאבטחי מוסדות חינוך. ומוקד מטרה, שזה המוקד שנותן לנו את המענה 

 האבטחתי במוסדות החינוך בעיר.

 בשבוע שעבר ביום חמישי, בוצע מבצע שב"ח, על ידי משטרת ישראל, לפנות בוקר. נעצרו

חמישה שב"חים. נבדקו כל אתרי הבנייה בעיר, כל אתרי הבנייה ללא יוצא מן הכלל 



 ית רמת השרוןעירי

 1.10.20151מיום  ,21פרטיכל מליאה מן המניין מס' 

 6 

נבדקו בעיר, לא נמצאו חשודים, כולם היו עם אישורים. סך הכול חמישה, כל החמישה 

 האלה נעצרו והועברו לטיפול משטרת ישראל.

משרד  לגבי מוסדות חינוך, הפצתי היום במכתב שהוצאתי, גם את הנחיות הביטחון של

החינוך לגבי מוסדות חינוך וגני ילדים שאין בהם מאבטח, אבל יש בהם את כל האמצעים 

הרלוונטיים שהרשות השקיעה בהם על פי המדיניות ועל פי החוק, שצריך להיות בגן 

 ילדים שאין בו מאבטח.

עוד נושא אחד שאנחנו מתעסקים איתו, זה להימנע, אנחנו לא נמנעים אבל כל התקהלות 

וכל אירוע שיש בתוך העיר, אגף הביטחון נותן את המענה הרלוונטי, בהתאם לסוג  שיש

האירוע, יחד עם הגורמים הרלוונטיים שאמורים לטפל בו. אם זו משטרת ישראל, כיבוי 

 ומד"א.

זהו, אלה באופן כללי הפעולות שאנחנו עושים. אני רק רוצה להדגיש, אין שום הנחיות 

י קיבלתי ממשטרת ישראל לבצע אותן באופן מיידי. אנחנו מיוחדות שקיבלנו, או שאנ

 מתנהגים כשגרה.   

אני רק רוצה ככה עוד להוסיף, שמעבר לכל מוסדות החינוך וגם   :גב' שירה אבין

בתוך הגנים, כמו שאמרנו גם כשהתייחסנו בנושא של חינוך, כל הגנים מרושתים בתוך 

בימים שיש פעילות של הצופים, כדי  העיר עם מצלמות ויהיו סיורים מתוגברים, גם

נוכל גם שם לתת את מלוא תחושת הביטחון לחניכים. כן, אבי?     שאנחנו 

אני מקבל המון פידבקים מהורים שהם מודאגים. בעניין של   :מר אבי גרובר

יודע שהיו המון ילדים הלכו ליד לבנים, גם אם היציאה מבית הספר. למשל היום, אני 

ם לא. ההורים מודאגים מההליכה הזאת ברחוב. עשרות ילדים הולכים אוטובוסים, גם א

 ברחובות ככה, אז אולי היה אפשר יותר לתאם. 

 אבל עוד דבר שמאוד מדאיג אותם, למשל, במגרש האימונים הסינטטי, אחר הצהריים, 
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 מארבע עד שבע,   :עזי חזקיהמר 

ניידת שעומדת שם.   :מר אבי גרובר  אין 

יש. זה מה שנקרא נקודות תורפה. בנקודות התורפה, איפה   :עזי חזקיהמר 

 שאנחנו מזהים, לדוגמא, 

הם שואלים למה, אנחנו הרי בקיץ מעסיקים פקחים. יושבים   :מר אבי גרובר

כל הלילה בגינות, בכל הגינות ברמת השרון, עשרות גינות, יושבים פקחים. עשרות 

 פקחים, אנחנו שוכרים כל... 

 סדרנים.   :עזי חזקיהמר 

סדרנים כאלה. השאלה היא אם אי אפשר, לכמה ימים האלה,   :מר אבי גרובר

מבזק, בחדרה פיגוע דקירה שני אנשים, אי אפשר לדעת. הרגע, בשנייה הזאת, אתה מקבל 

בניינים שכן עובדים שם. אתה אומר שב"חים, אבל לצערנו אנחנו ממול הרי, יש פה כמה 

אל, סטודנטית באוניברסיטה העברית שלומדת והכול, אין רואים שגם ערביי מדינת ישר

היא עברה רדיקליזציה, והחליטה פתאום שהיא שיכול להיות שלדעת לך שום דרך בעולם 

 רצה ודוקרת.

נמצאים במן מגרש כזה, מאה ההורים מאוד מודאגים שמאות ילדים אחרי הצהריים 

ת, אתה יודע. במקרה הכי טוב מטרים, אם מישהו מחליט לקבל את הזה, עד שתבוא הנייד

ים, שישבו עשרים מאבטח -תמונה. אז אם אי אפשר לקחת איזה עשרה  אפשר לעשות

 במגרש הזה, 

 עשרים?  -עשרה   :יעקב קורצקימר 

ן  לכל העיר. לקחת, לשים בגינת  :מר אבי גרובר הקוצר אחד, בגינת... הרי אי

עשרים מאבטחים  -להיות שעשרה לנו, אנחנו לא תל אביב, זה לא במאות. אבל יכול 

 האלה, 
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 אבי אנחנו,   :יעקב קורצקימר 

.   :עזי חזקיהמר  .  אני לא חושב שאנחנו צריכים ליצור פה תמונה של.

לא תמונה, אבל זה ייתן, אתה יודע משהו? שישב ליד המגרש   :מר אבי גרובר

  הסינטטי בחור אחד, עם אקדח עליו, יושב שם, מיינדד לעניין,

אבי, הערכת מצב ביטחונית לא מתבצעת במועצת עיר, שאתה  :הרון אלמוג אסוליןאמר 

 מחליט עליה ברגע, 

 שקט של הורים זה משהו שהוא,   :מר אבי גרובר

אבל שנייה, זה לא עשרה מאבטחים ולא עשרים. זה יכול להיות  :אהרון אלמוג אסוליןמר 

בצעת כאן. אני חושב שהתפקיד גם שישים או מאה. זה פרי של הערכת מצב, היא לא מת

שלנו היה להגיד לראש אגף הביטחון ולכל מי שאחראי על העניין הזה מה המצב. הוא 

₪, אומר לך שהוא בשגרה, כי ברור לך שהמשמעות של מה שאמרת עכשיו זה שני מיליון 

 ₪? יש לך שני מיליון 

 ₪? איך שני מיליון   :מר אבי גרובר

 ת המשמעות. זא :אהרון אלמוג אסוליןמר 

 ₪. זה לא שני מיליון   :מר אבי גרובר

 מאיפה אתה יודע?  :אהרון אלמוג אסוליןמר 

לקחת שלוש שעות אחר הצהריים, זה לא ₪, זה לא שני מיליון   :מר אבי גרובר

 ₪ . שני מיליון 

אתה לא עושה ככה הערכת מצב ביטחונית. הערכת מצב  :אהרון אלמוג אסוליןמר 

  ת על ידי גורמים מקצועיים וזה לא הפורום.ביטחונית מתבצע
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אהרון, שקט של הורים, אני לא ראיתי שמתכנס משהו אחר,   :מר אבי גרובר

ושקט של הורים, אם יקרה משהו, אז אתה תגיד שהערכת המצב לא דיברה והשקט של 

 האמהות, ותסביר לאמהות למה קרה מה שקרה. 

    ההורים אמרו...אבל שקט של הורים, חלק מ  :עידן למדןמר 

 הילדים הלכו,   :גב' שירה אבין

.   :עידן למדןמר   זה ההורים אמרו כדי לקבל את השקט האולטימטיבי

ג. עמד , עמד בש.12 -בבית ספר של הבן שלי שבאתי היום ב  :מר אבי גרובר

 מאבטח עם אקדח עליו, ראיתי,   

 אבי, הילדים,   :גב' שירה אבין

 ספר עצמו יש מישהו חמוש וזה. בבית   :מר אבי גרובר

 אבי תשמע, את המפגע הבודד,  :אהרון אלמוג אסוליןמר 

הילדים אני יודע שהם נעולים, באמת, אי אפשר לקחת, גני   :מר אבי גרובר

 שבעים מאבטחים כל היום לשבת, אני מבין, הגנים נעולים וזה, יש מצלמות, אני יודע, 

עשרים? כמה פעולות חוץ בית  -אתה קובע עשרה  אז לפי מה :אהרון אלמוג אסוליןמר 

ספריות יש אחרי הצהריים? עם אגודת הספורט, מגוונים, הצופים, יש חמישים בתי כנסת, 

 בואו נאבטח גם אותם. 

אני אתן לך דוגמא, באמת, בית כנסת בירושלים, גם אני   :עזי חזקיהמר 

לנו בכל רמת השרון שכל מי שהוא הנחיה, אצקיבלתי המון, המון טלפונים. אנחנו העברנו 

 נושא נשק, שישתדל לבוא לתפילות עם, 

 יכול לבוא עם הנשק שלו? 11זה בדיוק ההבדל, ילד בן   :מר אבי גרובר
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לא לעשות פאניקה. לא לעשות מזה שתהיה פאניקה. למה הם   :עזי חזקיהמר 

 ישיגו את המטרה, אבי, זה יחלחל. 

יהיו לך כמה מאבטחים, בוא תראה בקבוצות  שום פאניקה. אם  :מר אבי גרובר

 הווטס אפ מה הולך, אתה אומר לי פאניקה. 

בסדר אבל קבוצות הווטס אפ לא מנחות אותנו, אבי. אנחנו גם   :עזי חזקיהמר 

 לא יכולים ליצור פה, 

עם כל הכבוד, להגיד, על השלוש ניידות שיש פה, כמה ניידות   :מר אבי גרובר

 או לא נספר כאילו מסתובבות פה מאתיים ניידות . יש ברמת השרון, בו

 ארבע.   :עזי חזקיהמר 

ניידות,     :מר אבי גרובר  מסתובבות ארבע 

 יש ארבע ניידות.   :גב' שירה אבין

שגם מטפלות, אנחנו שנינו יודעים, כי אנחנו גם בכל מיני   :מר אבי גרובר

מו שצריך, ליד אלכסנדרוני, גם דברים אחרים, שגם כל פעם שיש איזה רכב שלא חונה כ

נכון. יש לך פה כמה חבר'ה שדואגים לצלם לך כל אוטו שלא חונה ברמת  אני מציב אותו?

השרון כמו שצריך, נכון? ואתה מתחייב להם שאתה גם מגיע. וכל פעם שזורקים כמה 

 קופסאות בסוקולוב, אתה גם מגיע. אז, אז,   

ים לייצר במועצת עיר, על כל הסבר של אנחנו משום מה יכול  :גב' שירה אבין

מספר משפטים, גם של איש מקצוע, שיח של שמונה שעות. אבל אני אומרת דבר אחד, גם 

בנושא של המגרש הסינטטי, ניתנה הוראה שיהיה שם פיקוח, שבשעות שעדיין נמצאים, 

 , 16:30-19:00בין 

 פיקוח הפקחים, אין להם נשק.   :מר אבי גרובר
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 הפקחים עם נשק.     :צקייעקב קורמר 

   עם נשק.   :גב' שירה אבין

נאמר להם חד משמעית שהבן אדם שנמצא שם הוא לא עם   :מר אבי גרובר

 נשק. אם יש בן אדם עם נשק, אז אין לך בעיה. 

יש, יש שם אבי. הפקח, הכול בסדר, במגרש הסינטטי, באותו   :יעקב קורצקימר 

 יום התקשרו אלי מהכדורגל, 

 היום בבוקר נאמר להם חד משמעית שהוא לא עם נשק.     :בי גרוברמר א

 אז אני לא יודעת מי אמר. אני אומרת חד וחלק,   :גב' שירה אבין

,   :יעקב קורצקימר  אבי, היום הייתי בבית ספר אוסישקין, יצאתי משם הסבירו לי

.. שמנהלת שם את כל ה...  הסבירה לי שם המנהלת של כל ה.

 ממגוונים.   :רמר אבי גרוב

ו   :יעקב קורצקימר  לא, לא מגוונים, בבית ספר אוסישקין. היא אמרה לי, אנחנ

ביקש מאיתנו עזי לעשות קבוצות יותר קטנות, כל קבוצה תלווה מחר יוצאים מכאן, 

 אותה ניידת עד שנגיע ליעד, 

 זה לגבי מחר.   :מר אבי גרובר

ותם, אמרתי בסדר גמור, נשתדל לגבי מחר, שיטור שילווה א  :יעקב קורצקימר 

 לשמור על שגרה.

 אני יכולה לשאול שאלה?     :גב' דברת וייזר
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רק שנייה, אני רק חייבת להתייחס לנושא, שמדברים על הנושא   :גב' שירה אבין

של ערביי ארץ ישראל. חברים, בואו. צריך לשים את הדברים בפרופורציות נכונות, בבתי 

 כל המקומות, בכל המסעדות, בכל מקום נמצאים עובדים. החולים, בכל החנויות, ב

 בבתי ספר שלנו.     :יעקב קורצקימר 

 מכל מקום, וגם בבתי הספר שלנו.   :גב' שירה אבין

 כן, אבל אי אפשר להתעלם מזה שזה קורה גם על ידי ישראלים.     ד"ר איריס קלקא:

ולם צריכים לשבת בבית לא, אבל  אין שום קשר. אם כך, אז כ  :גב' שירה אבין

 כל היום. 

   לא, ברור שלא,   ד"ר איריס קלקא:

ו   :גב' שירה אבין לכן אמרנו ועזי הסביר בהתחלה, שאנחנו עושים ואנחנ

 נערכים. לכן אני אומרת, אין מה לדבר על זה יותר. יש פיקוח,

 יש כמה מקומות מרכזיים שיש שם הרבה מאוד אנשים.     :מר אבי גרובר

 אבל אנחנו אומרים שיש, למה לחזור על זה עשר פעמים?  :ירה אביןגב' ש

אני אתן לך את ההשוואה הזאת, זה בדיוק כמו שראש עיריית   :עזי חזקיהמר 

ראשון לציון, או אשקלון, יחליט שלא יהיו לימודים בגלל שנפלה רקטה שם. אסור לעשות 

 את זה. 

 ים. זה הכול, אני לא אמרתי שלא יהיו לימוד  :מר אבי גרובר

 זה אותו דבר,   :עזי חזקיהמר 

 אבי, הבנו מה שרצית להגיד. באמת.     ד"ר איריס קלקא:
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 יש פקח,   :גב' שירה אבין

 אז למה לא עושים עם זה כלום?     :מר אבי גרובר

למה לא עושים עם זה כלום? מסבירים לך שעושים עם זה, אז   :גב' שירה אבין

 ם עם זה? אני לא מבינה. למה אתה אומר שלא עושי

אם שמים במגרש כדורגל אפשר לשים גם בעוד כמה מקומות,   :מר אבי גרובר

 זה באותו עיקרון בדיוק.   

אבל בעוד כמה מקומות, במקומות שאנחנו יודעים שבית הספר   :גב' שירה אבין

יבות, ממשיך בפעילות בית ספרית, הארכנו גם בתיכונים, גם במקומות שצריך, אם זה חט

הארכנו את כל הנושא של שעות המאבטחים. אנחנו, יושב כאן, יש כאן מנהל אגף חינוך, 

יש כאן אנשי מקצוע. אומרים לנו בדיוק את כל הדברים, אנחנו עושים כל יום ישיבות 

 הערכת מצב. 

זה לא שסתם משאירים וההורים יכולים להיות מודאגים, אני רק אומרת, בואו לא נכנס 

בואו לא ניכנס למקומות שאנחנו לא צריכים להיות בהם. כי בסך הכול אנחנו לפאניקה ו

 עושים כאן ומשתדלים לעשות את כל מה שניתן ומעבר. 

יודע לקבוע אם מאבטח הוא הפתרון. לפעמים  :אהרון אלמוג אסוליןמר   1001אתה לא 

ם למצוא פתרונות אחרים באים לפני מאבטח. ואני אומר לך שברמת המאבטחים שמקובלי

 במקומותינו, אני מקווה מאוד שאין משהו, זאת התקווה שלי.  

 ועדת מל"ח התכנסה?   :מר אבי גרובר

 כן דברת?   :גב' שירה אבין

.     :גב' דברת וייזר .  במסמך שאתה הוצאת וקראתי אותו, את ה.

 לא ועדת מל"ח,   :גב' שירה אבין
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 . ועדת ביטחון, תתכנס? לא תתכנס  :מר אבי גרובר

 כן.    :אהרון אלמוג אסוליןמר 

 ועדת ביטחון, ישבנו בישיבה עם כל הצוות של,   :גב' שירה אבין

 עם כל הגורמים וגם ביום חמישי הזה,    :אהרון אלמוג אסוליןמר 

גם ביום חמישי הזה יש לנו ועדת מל"ח ואנחנו נעלה את כל   :גב' שירה אבין

חנו גם מעדכנים היום, עובדה שאנחנו מעדכנים הדברים ונגיד את הדברים. ובד בבד, אנ

לפני כל הנושאים שיש על סדר היום, את הנושא הזה. זה אומר שהוא מספיק חשוב גם לנו 

 וגם לנו אכפת. כן דברת? 

, 2במסגרת ההנחיות שהוצאת היום, אז באחד הסעיפים, בסעיף   :גב' דברת וייזר

ילות" בשעות הערב, במוסדות ציבוריים. "בכוונתנו להקפיד על סגירת השערים בלכתבת ש

 . 2סעיף 

 כן.   :עזי חזקיהמר 

זאת אומרת, שבהערכה שלך זה יותר בטוח לסגור שערים   :גב' דברת וייזר

 בלילות. 

 רצוי לסגור, בוודאי.   :עזי חזקיהמר 

 באופן כללי? או רק,   :גב' דברת וייזר

 קפיד על סגירת שערים, באופן, לא, לא, באופן כללי. לה  :עזי חזקיהמר 

אז חבל שבזמנו העלנו את זה, אני לא מבינה בכלל למה אנחנו   :גב' דברת וייזר

 נכנסים רק בשעת חירום, כי בזמנו העלנו את זה,   

 הוא מדבר בשעת חירום, לא ביום רגיל.   :גב' שירה אבין
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 לא, הוא אומר באופן כללי.   :גב' דברת וייזר

 ני אמרתי להקפיד, לא, א  :עזי חזקיהמר 

למה אתה חושב שאז, מה, מבחינה מקצועית, מה המטרה שלך?   :גב' דברת וייזר

 מה הייתה המטרה? 

 המטרה הייתה להפחית רעש,   :עידן למדןמר 

 לא, לא, אני מדברת מבחינה ביטחונית.   :גב' דברת וייזר

השערים,  במבנים ומוסדות יש להקפיד לסגור את כשאני אומר  :עזי חזקיהמר 

במידה וקיים שם, לזה את מתכוונת, לא? בשעות הלילה והערב, הכוונה, במקומות 

שאני... במקומות שיש בהם קבלת קהל, או אירוע, כמו שיש עכשיו, להקפיד שהדלת תהיה 

 סגורה, או השער יהיה סגור. כשיש קבלת קהל. 

זאת אומרת, כשיש קבלת קהל. חשבתי בשעות הערב והלילה.   :גב' דברת וייזר

  אין הנחיה עכשיו לסגור את בתי הספר?

 לא, לא, לא.   :עזי חזקיהמר 

.     :גב' דברת וייזר .  כי אני הבנתי ש.

 בלילה?   :גב' שירה אבין

שיש איזה, ככה הבינו יו"רים מסוימים, שיש הנחיה לסגור את   :גב' דברת וייזר

 שערי בית הספר.  

 לות.   רק בזמן שיש פעי  :עזי חזקיהמר 

 יש פעילות גם אחר הצהריים, גם בערב,   :גב' שירה אבין
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כלומר, כשיש פעילות עכשיו בבתי ספר, ביסודיים יש לנו   :גב' דברת וייזר

 חוגים, יש ילדים שמשחקים, 

 צריך להקפיד שהדלתות נעולות.   :עזי חזקיהמר 

 צריך להקפיד לסגור?   :גב' דברת וייזר

.   :עזי חזקיהמר   נכון

 רגע, ויש שומר בשער?   :גב' דברת וייזר

.   :עזי חזקיהמר   לא, אין

 אז מי סוגר?   :גב' דברת וייזר

 שומר נמצא רק במוסדות החינוך.   :עזי חזקיהמר 

 אז מי סוגר ופותח?   :גב' דברת וייזר

 יש אב בית.   :עזי חזקיהמר 

ב  :גב' דברת וייזר ית הולך בשעה אבל אב בית לא נמצא אחרי הצהריים. אב 

15:00 . 

 מי פותח את האולם?   :עזי חזקיהמר 

האולם נשאר פתוח, לא סוגרים אותו. כל האולמות שבתוך בתי   :גב' דברת וייזר

 הספר, נשארים פתוחים מהבוקר.   

 אתה גם לא יכול לסגור אולם.   :גב' שירה אבין

הנחיה הזאת, היא נכון. בגלל זה אני שואלת, אז תסביר את ה  :גב' דברת וייזר

 לא ברורה. מי פותח ומי סוגר? 
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 במידה ויש פעילות,   :עזי חזקיהמר 

יש פעילות. היום היה בית ספר אוסישקין מלא בשעות   :גב' דברת וייזר

 הפעילות. 

 צריך לסגור את הדלת בשעות הפעילות.   :עזי חזקיהמר 

 ת הדלת. אז מי סוגר את הדלת? אף אחד לא סוגר א  :גב' דברת וייזר

 מי שעושה את הפעילות.   :עזי חזקיהמר 

.   :גב' דברת וייזר  זה לא קורה 

יודע איזה   :עזי חזקיהמר  מאמן כדורסל, חוג בלט, או חוג ריקוד, אני לא 

 חוגים יש שם. 

נגיד עכשיו, בית ספר אוסישקין וקלמן היום היו  :גב' דברת וייזר עשרה  אבל 

ם של כדורגל וכדורסל, ילדים כבר מעבר לשעות הלימודים, שיעורים שונים של חוגים שוני

 -או ב 16:30 -כשאב הבית הלך והשומר הלך בשעה שלוש והשומר של מגוונים הלך ב

16:00 . 

 השער נשאר פתוח, יש מאות של ילדים שנמצאים בבתי הספר, תסביר, מי אחראי לסגור? 

גדרת או שהילדים באים השאלה היא אם זו פעילות מובנית ומו  :עזי חזקיהמר 

 לשחק אחרי הצהריים? 

לא, לא, מובנית, יש חוגים. הבן שלי היה עכשיו בחוג כדורגל   :גב' דברת וייזר

 בבית ספר. 

אז אני אומר, במקרים כאלה, גם הנחיות של משרד החינוך של   :עזי חזקיהמר 

 ביטחון משרד החינוך, 
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 כן?   :גב' דברת וייזר

 ר שערים ודלתות. לסגו  :עזי חזקיהמר 

 אז מי אחראי על זה ממחר?    :גב' דברת וייזר

אנחנו נדאג שכל גוף שעושה פעילות, צריך להשתמש, תיכון   :גב' שירה אבין

 אלון, זה מה שאמרתי, בתיכונים יש שמירה עד שנגמרת הפעילות. 

 עד ארבע לפחות, בשני השערים.     :עזי חזקיהמר 

 עד שש.  גם אם זה  :גב' שירה אבין

 גם ברוטברג וגם באלון.   :עזי חזקיהמר 

אבל מה קורה אם יש לך בתיכונים האלה תלמידים של מגמת   :גב' נורית אבנר

 קולנוע ותיאטרון עושים שם,   

אז אני מסבירה שפנו התיכונים, אמרנו שברגע שיש להם   :גב' שירה אבין

 עילות, יהיה שומר בבית הספר. פעילות, כל פעילות שהיא, עד שהם לא מסיימים את הפ

 זה יכול להיות גם עד עשר בלילה.     :גב' נורית אבנר

זה יכול להיות גם עד עשר בלילה, אם יש להם פעילות שהיא עד   :גב' שירה אבין

 עשר בלילה, אז זה יהיה עד עשר בלילה, בהחלט.  

 הוא אמר עד ארבע,     :מר אבי גרובר

 בע? מה עד אר  :גב' שירה אבין

 הוא אמר בארבע הוא הולך,     :מר אבי גרובר

 אבל לא כל יום הם יושבים שם עד אחת עשרה בלילה,   :גב' שירה אבין
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 בבית ספר אלון ובבית ספר רוטברג יש שני שערים,   :עזי חזקיהמר 

 בקיצור, מחר אתם תשבו ותגידו ותתנו הנחיות? ביום שלישי?     :גב' נורית אבנר

 אתם לא מבינים,   :יןגב' שירה אב

בחוגים כאלה ואחרים יש הנחיות לסגור את הדלתות ולסגור   :עזי חזקיהמר 

 את השערים. 

אוקיי, אז אתה צריך להתייחס לזה, כי כל בתי הספר כמעט,   :גב' דברת וייזר

אגודת  רוב בתי הספר שלנו, הם מפעילים חוגים רשמיים, גם מטעם מגוונים, וגם מטעם

 יקר, הספורט, בע

 אוקיי.   :עזי חזקיהמר 

 בתוך בתי הספר. יש מאות ילדים שמשחקים כדורגל,   :גב' דברת וייזר

 יש להם מדריך?   :עזי חזקיהמר 

 כן, אגודת הספורט, או מגוונים, הם האחראים.   :גב' דברת וייזר

. אנחנו פועלים ברמה   :עזי חזקיהמר  אגודת הספורט הם האחראים, צריך..

 סוגרים את הדלת.  המקומית,

כל שעה ילדים צריכים להיכנס, מישהו צריך להיות ליד השער   :גב' דברת וייזר

 במקרה הזה. 

לא חושב שמישהו צריך להיות בשער, ההנחיה היא לסגור   :עזי חזקיהמר 

 דלתות. 

זה לא יגמר בזה. מי שסוגר את השער, מי פותח אז בארבע ומי   :גב' דברת וייזר

    פותח בחמש?
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.   :גב' שירה אבין . . 

הבן שלי היום לא היה מוכן ללכת לכדורגל בבית ספר, כי הוא   :גב' דברת וייזר

 פחד.   

 וכשהוא הולך ברחוב, הוא לא מפחד?   :גב' שירה אבין

.   :גב' דברת וייזר הוא לא הולך יותר לבד, הוא מבקש שאני אבוא לקחת אותו

בקש שאני אאסוף אותו אחרי הצהריים, הוא הוא בחרדה מהסיפור הזה, באמת. הוא מ

 בחרדה.

 אז את צריכה,   :עזי חזקיהמר 

לא, אבל עזוב את הסיפור האישי שלי, אני שואלת שאלה   :גב' דברת וייזר

לסגור, זה צריך להיות מאוד ברור בהנחיות. כי זה לא לסגור את השער,  פשוטה, זה לא

ונכנסים? אתה מבין? יש כל שעה מארבע  אז מי פותח בארבע, ומי בחמש? כשהם הולכים

 עד חמש, מחמש עד שש, משש עד שבע, משבע עד שמונה. 

 יש מאמן? שהמאמן והמדריך ידאגו לפתוח את השער.   :עזי חזקיהמר 

 )מדברים ביחד(   

,   :גב' שירה אבין  אני אומרת שוב, לגבי

 היא שואלת שאלה פשוטה,   :עידן למדןמר 

 ן. נכו  :עזי חזקיהמר 

 אתה לא עונה לשאלה,   :עידן למדןמר 

 אני עונה.     :עזי חזקיהמר 
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 אחרי ארבע השערים לא נעולים, נקודה.   :גב' שירה אבין

 לא נעולים, תגיד לא נעולים וזאת ההחלטה.   :עידן למדןמר 

 רשמתם נעולים בשעות הערב.   :גב' דברת וייזר

 ה לדברים האלה . אז זאת השאלה שלה, אז תענ  :עידן למדןמר 

כתוב כאן, במבנים ומוסדות עירוניים יש להקפיד לסגור את   :גב' דברת וייזר

 השערים במידה וקיים שער, נעילת דלתות, בדגש על שעות הערב והלילה.   

 נעילת דלתות ולסגור את השערים. תשימו לב,   :גב' שירה אבין

, בערב אתם אמורים לנעול בדגש על נעילת לילה, זאת אומרת  :גב' דברת וייזר

    את השערים.

 מי שרוצה,   :גב' שירה אבין

 שיסגור את הדלת, מה הבעיה לסגור את הדלת באימון?   :עזי חזקיהמר 

 אבל האימון נעשה בחוץ, באולמות בחוץ, לא מתבצעים כולם,   :גב' דברת וייזר

 אם זה נעשה בחוץ, לסגור את השער.   :עזי חזקיהמר 

   יפה, אז אתה צריך לחדד מי סוגר ומי לא,   :וייזרגב' דברת 

 אני אומרת שוב,   :גב' שירה אבין

 )מדברים ביחד(

שער של בית ספר, מה זה לסגור את השער? כל האנשים נכנסים   :מר אבי גרובר

 ויוצאים, 
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.   :גב' דברת וייזר    וצריך שיהיה מישהו

 ו כל היום אנשים? וכשיהיה שומר, לא יכנסו ויצא  :גב' שירה אבין

 אבל יש איזה שומר שרואה, שמסתכל על אנשים,   :מר אבי גרובר

   אין צורך, אבי.   :עזי חזקיהמר 

טוב. כרגע אין צורך. אני בכל מקרה, בקשר ישיר גם עם   :גב' שירה אבין

משטרת ישראל ביום שלישי בבוקר, מפקד המשטרה עם כל החברים שקשורים לכל הנושא 

יום,  -ן, בתוך משטרת ישראל, יהיו אצלנו. אנחנו יושבים על הדברים יום של הביטחו

 רואים מה קורה, רואים אם יש הסכמה, אין הסכמה, ובהתאם לזה מקבלים החלטות.

התיכונים. בתיכון, כשיש פעילות של לגבי הנושא בכל זאת, ואני כן עונה, לגבי הנושא של 

בתי ספר, גם אם זה עד השעה שמונה בערב,  התיכון, או של חטיבה, אני מדברת מבחינת

 יש שומר עד השעה שמונה בערב. אם זה עד ארבע באותו יום, אז עד ארבע, זה הכול. 

 יום שלישי ושישי, בשבט הצופים, יש שם שמירה?     :מר אבי גרובר

 אבל אני אמרתי עכשיו, אתה לא שומע?   :גב' שירה אבין

 לא שמעתי.    לא שמעתי, את זה  :מר אבי גרובר

אני מדברת, כאילו אני מדברת לקיר, ואחר כך כל אחד מגיע   :גב' שירה אבין

ושואל את השאלות, אמרתי בפירוש שביומיים שיש את פעילות הצופים, יש תגבור מלא 

 מהשעה ארבע עד השעה שבע וחצי. זה בצופים. 

 עם נשק.     :מר אבי גרובר

 ברור שעם נשק.   :גב' שירה אבין

 מה אתה נכנס לעניין של נשק?     :עזי חזקיהר מ
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 עם קלצ'ניקוב.   :גב' שירה אבין

גן עכשיו בגן שמואל, שלושה פצועים אחד   :גב' דברת וייזר הנה, בבקשה, ליד 

 מהם קשה. 

 בסדר, זה יהיה עוד הרבה.   :עזי חזקיהמר 

גן.     :גב' דברת וייזר  ליד 

ו נורית, שנייה אירי  :גב' שירה אבין ס, נורית מתייחסת, עידן ואיריס ואנחנ

 עוברים לנושא הבא. 

רציתי רק להתייחס למשהו שהיום, פשוט הורים גם בדקו בכל   :גב' נורית אבנר

מיני מקומות, על בית ספר אוסישקין, על החלוקה שם של מעטפות לילדים. עוברים שם 

ים יש כרטיסי כדורגל אנשים, ומפתים את הילדים לבוא לגדר ולחלק להם מעטפות שבפנ

וכל מיני דברים כאלה. עכשיו, באים עם מעטפות, את לא יודעת מה יש במעטפות והם 

 נכנסים עם המעטפות האלה לתוך השטח של בית הספר. 

 טוב, זה צריך להביא, לא יודע אם במועצת העיר,     :???

 שנייה, נמצא פה אחראי על הביטחון,   :גב' נורית אבנר

 לי תשובה, אורי אמר לי שהוא מטפל בזה מחר.  כתב    :???

אני חושבת שבנושא הזה צריך להחליט הנחיה, זה טוב ששניכם   :גב' נורית אבנר

 נמצאים כאן, מה עושים במקרים כאלה. 

.  :גנץ ר אורי ארבל"ד . . 
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,  :גב' נורית אבנר  היום דיברתי איתה גם על החלוקה של המעטפות באוסישקין

לבוא לגדר ולחלק להם את המעטפות. הילדים נכנסו עם המעטפות  הם מפתים ילדים

 לתוך שטח בית הספר. דוגמא לפעילות שקורית, 

זה דווקא לא הגיע אלי ממך, זה הגיע מדברת והשבתי לה אחר  גנץ: ר אורי ארבל"ד

 הצהריים. 

 אורי אמר שהוא יטפל בזה מחר.   :גב' דברת וייזר

עניין הזה הוא נורא פשוט, כי זה אסור על פי כל קודם כל ה גנץ: ר אורי ארבל"ד

 הכללים, בלי שום קשר למצב הביטחוני. 

.   :גב' דברת וייזר  נכון

אני מחר בבוקר השבתי כבר לדברת, לפני שעה, כשהיא שלחה  גנץ: ר אורי ארבל"ד

אלי את הפרטים. אז קודם כל אני שמח שההורים מציפים את הדברים והמידע מגיע 

לא כל דבר אנחנו יכולים לראות בזמן, אז כשפונים אליכם, תמשיכו לעודד  אלינו, כי

אעביר את ההנחיות ואבקש מהמנהלות אותם שיעבירו אלינו את המידע ואני, על הבוקר, 

לרענן וגם מהמורות התורניות, אלה שרואות בחצרות, שיפעלו ואיפה שיש איזושהי בעיה 

נוכל לעדכן א  ת מי שצריך לטפל בזה.שכמובן יעדכנו אותנו ואז 

לדיון שניהלתם קודם ושאלתם שאלות. תראו, אנחנו  משהו באופן כלליעוד אני רק אגיד 

חזרנו מחופשה בעצם ביום רביעי, אנחנו כעובדים חזרנו ביום שלישי, בתי הספר 

, בהתאם להנחיות, לחדר המצב, On Goingוהמוסדות ביום רביעי ובעצם אנחנו בתהליך 

עם הנהלת המחוז ט וגם אנחנו באגף, גם בקשר עם המפקחות וגם בקשר אנחנו גם הקב

 וגם עם חדר המצב של משרד החינוך.

לא על כל דבר יודעים להשיב לנו קונקרטית מה עושים, כי המצב הוא כמו שאתם מבינים, 

מורכב. אם תשימו לב, מאפייני הפיגועים עד עכשיו לא היו, לא במקומות מרוכזים של 
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נוך דווקא, אלא ברחובות באופן ספוראדי. והמשרד, מטעמיו וגם משטרת מוסדות חי

 ישראל נמנעים מלקבל איזושהי החלטה גורפת ואנחנו משתדלים לתת מענה.

בהמשך לשאלותיכם על התיכונים, הגיעו אלינו פניות ביום חמישי, הגיעה איזו פניה 

חנו אישרנו היום את קונקרטית ומיד אישרנו אותה. לאחר מכן הגיע מידע נוסף, אנ

הארכת האבטחה, אנחנו אישרנו את זה, כל זמן שיש פעילות שהיא פעילות פורמאלית של 

 בית הספר, אז כמובן תהיה שם אבטחה.

היו לנו גם כמה מקרים לא נעימים, וגם עם זה אתם צריכים לדעת, כנציגי ציבור, לדעתי, 

טו להביא מאבטחים איתם. היה ההורים בחלק מהמקרים, לקחו את הדיל לידיהם, והחלי

בכמה גנים, פנו אלינו, רצו להביא מאבטח מטעמם, אנחנו לנו מקרה כזה בשכונת נווה גן, 

לא אישרנו. לכשהגענו בבוקר, מסתבר שהם הביאו מאבטח מטעמם, נכנס לגן, לא הזדהה, 

 למקום,    ישב. אני הוזעקתי

 מאבטח, עם נשק, גם חשוב להבין.   :גב' שירה אבין

עם נשק. נכנס, התיישב בתוך הגן, התחיל לתשאל אנשים,  גנץ: ר אורי ארבל"ד

במקרה אני הייתי גם באזור אז מיד הגעתי וכמובן הוצאתי אותו החוצה והנחיתי את 

הגננת, אנחנו לא יכולים לאפשר דברים כאלה, גם את זה צריך להבין. עם כל הרצון 

יק ולא יכול להיות שמאבטח מטעם עצמו, הטוב, יש נהלים ואנחנו לא פועלים בחלל ר

 ו לא יודעים מי הוא, מה הוא.מטעם הורים, יגיע. הוא לא כפוף לשום הנחיות, אנחנ

הייתה הצעה אחרת של הורים להגיע חמושים בעצמם, ולאבטח, גם את זה אנחנו לא 

 אישרנו. צריך להבין שנושא נשק שיש לו נשק אישי, רישיון הנשק שלו לא מאפשר לו.

הנשק הוא להגנה עצמית, הוא לא נשק שמאפשר לו ללכת ולאבטח גם אם זה בהתנדבות, 

 כל מוסד אחר.

ולכן ההורים הם לא רלוונטיים לעצם העניין, אנחנו לא יכולים לאפשר דבר כזה. צריך 

להבין שאנחנו גם לא יודעים, הורים כאלה, מה ההכשרה שלהם, מתי בפעם האחרונה ירו 
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א רוצים שכל אחד ישלוף את הנשק ויתחיל לעשות את מה שהוא מבין, במטווח, אנחנו ל

 או לא מבין.

אנחנו בקשר עם המנהלות כל הזמן, יש פעילויות שאני, על דעתי, באחריותי, אישרתי 

לבטל אותן. למשל, תיכון רוטברג צריך היה לצאת היום לסיור בתל אביב, סיור רגלי של 

מנהלת בית הספר בשישי בצהריים, החלטנו שאם  הרבה מאוד תלמידים, ובעצה אחת עם

זה לא דבר מאוד, מאוד דחוף, דווקא היום, בשלב הזה, אז באמת אפשר לדחות את זה 

קרה שום דבר. הורים פנו, מודאגים, חרדות ועשינו מה שאפשר. לא  שבועיים, לא -בשבוע 

 צריך לעשות מזה איזשהו משהו נרחב.

תחנו היום בבוקר, והיא עכשיו מתרוצצת ברשת ובכל סוגיית משמרות הזה"ב שעלתה לפ

מיני מקומות, החל בשמועה שרשויות אחרות ביטלו את כל משמרות הזה"ב. גם זה, אנחנו 

ביררנו, אין שום רשות, ככל שידוע לי, עד הרגע הזה, אין שום רשות מקומית שלקחה על 

 ה. עצמה לבטל את משמרות הזה"ב. צריך להבין שיש פה סוגיה כפול

ביטול משמרות הזה"ב מחייב איזשהו מתן מענה אחר במעברי החצייה. גם בעיר הקטנה 

הזו, יש למעלה משלושים ומשהו מעברי חציה שמקבלים מענה על ידי משמרות הזה"ב. זה 

אומר שאם אנחנו מבטלים את משמרות הזה"ב, או שההורים לוקחים את האחריות על 

ומשחררים את מערכת החינוך, בעצם, מהאחריות  עצמם להביא את הילדים לבית הספר,

 לעניין הזה, או שהם עצמם נותנים מענה כלשהו.

הרשות, בכוח האדם שיש לה כרגע, לא יכולה מהיום למחר לגייס אנשים שיעמדו 

 במשמרות הזה"ב שלוש פעמים ביום, גם את זה צריך להבין. 

ריים, קיבלתי עכשיו איזשהו אז אנחנו, אני הייתי בקשר עם חלק מהיו"רים אחרי הצה

אימייל מסוגנן, כך או אחרת, מיושב ראש ההנהגה העירונית, אני אדבר איתו בהמשך. 

צריך להבין שאנחנו במצב מורכב. אין תשובות קונקרטיות לכל, אני גם לא יכול להתמודד 

עם סף החרדה, בהמשך למה שאמרת קודם. צריך להבין שיש הערכת מצב שהיא רשמית 
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ג ם תחושות, חרדות והיסטריה, אני מבין אותן, אבל אנחנו משתדלים בין לבין ויש 

 להיערך. 

זהו, כבר ביום שישי המנהלות רעננו את כל הנהלים אל מול המאבטחים בבתי הספר, אני 

  עברתי בחלק מבתי הספר, בחלק מהגנים,

. נכון?   :גב' נורית אבנר  בכל הגנים יש היום את המצלמה..

..?  גנץ: בלר אורי אר"ד  בכל.

 כן.   :עזי חזקיהמר 

.   :גב' נורית אבנר . גני הילדים כבר יש את המצלמות.  בכל 

 כן, עד כמה שידוע לי.    גנץ: ר אורי ארבל"ד

 כן, מתחילת השנה, כן, כן, בכולם.   :גב' שירה אבין

אני רוצה רק להגיד הערה אחת, כל מי שמקבל הודעות בווטס   :עזי חזקיהמר 

, תודיעו להם להודיע 106ו דרך חברים כאלה ואחרים שבתוך העירייה, תתקשרו אפ, א

, הוא יודע להפעיל את הצוותים הרלוונטיים ולטפל בכל בעיה, כולל 106למוקד שלנו, 

 הבחור הזה שמוכר להם את הקלפים או משהו,  

 סופר גול, הוא מחלק סופר גול.   :גב' דברת וייזר

 ת זה, לפחות, שנה מחלקים א 35    :???

 לא, אבל עכשיו זה יותר מלחיץ בגלל המצב. זה יותר מלחיץ.     :גב' דברת וייזר

 טוב, תודה. איריס, כן?   :גב' שירה אבין
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שאלה ככה, באמת להתמצא בנושא אני ודאי לא מתמצאת, אבל   ד"ר איריס קלקא:

נותי שהאוריינטציה בזמנו הזדמן לנו לראות את הנושא של המצלמות. ואולי, כיוון שהבי

בפארק, או השחתת רכוש או דברים מהסוג הזה, אולי יש איזשהו מקום  היא ונדליזם

לרענן את הנושא של המצלמות. אנחנו יודעים שבתחנות אוטובוסים יכולים לרדת, כבר 

היו מקרים מהסוג הזה, שירדו גורמים לא רצויים והגיעו ככה. אולי זה יכול להיות יותר. 

קטונתי, אבל כיוון שיש איזושהי מערכת די מורכבת שכבר פועלת בעיר, אולי אני באמת 

יש מקום לרענן אותה עם אוריינטציה אחרת, ונדליזם בפארק זה פחות כרגע בעדיפות, 

 מאשר האירועים שאנחנו מדברים עליהם.   

 כל הפקחים וכל הצוותים מקבלים כל יום רענונים.   :גב' שירה אבין

 יש גמישות מהבחינה הזאת, של המצלמות, נכון?   א:ד"ר איריס קלק

מבחינת רענון ההנחיות ומבחינת דרכי פעולה, זה על בסיס   :עזי חזקיהמר 

יומיומי. אם את מסתכלת על המצלמות, המצלמות קיימות. אי אפשר, כרגע, לשנע אותן 

ת חשמל ממקום למקום, אי אפשר. זה מצלמות מקובעות שיש להן תשתית ושיש להן מערכ

ויש להן את כל השלבים הרלוונטיים לאותה המערכת. אנחנו לא יכולים להעביר אותן 

  ממקום למקום. אי אפשר.

יש בוודאי  בכל זאת,  אבל ,צדדיתאוקיי. עכשיו הערה ממש   ד"ר איריס קלקא:

 נהלים גם לגבי הנושא של בדיקת מטפים? 

 מטפים.   :עזי חזקיהמר 

שמשמשים לזה. זה משהו שבאמת גם בודקים? סביב כל  מטפים  ד"ר איריס קלקא:

 הנושא הזה? 

קב"ט מוסדות כן. כל הנושא של בטיחות אש, שמטופל על ידי   :עזי חזקיהמר 

מטלטלים של מערכות חינוך ברמה העירונית. חברת האחזקה שנותנת לנו טיפול בנושא 
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שהיה צריך לרענן,  השלימו, איפה -כיבוי אש ואמצעי כיבוי אש, איפה שהיה חוסר 

 מבחינת פג תוקף וזרנוקים או מטפים או מזנקים של כיבוי אש, זה מבוצע ובוצע. 

 עזי?   :גב' נורית אבנר

 כן?   :עזי חזקיהמר 

גני ילדים, מטרום   :גב' נורית אבנר  טרום חובה, יש לחצני מצוקה? -בכל 

 למוקד? שנותנים התראה

גני הילדים, כל ג  :עזי חזקיהמר  ני הילדים מרושתים במערכות אינטרקום כל 

 פנימיות עם מערכות צפייה, 

 ולחצן מצוקה?   :גב' נורית אבנר

לנו התראה למוקד ולטלפון ויש להם לחצן מצוקה, שנותן   :עזי חזקיהמר 

האישי של חיים ציגלמן, לגיבוי. ככה שאם יש איזושהי התראה מגן ילדים, יודעים 

דרך המוקד העירוני וכמובן, חיים ציגלמן יודע ומעדכן  להזניק את הכוח הקרוב ביותר

 ברמה הטלפונים וגם החברה שנותנת לנו שירות, גם מקבלת. 

,   :עידן למדןמר  אני רוצה לברך באמת על ההתארגנות והתגבור, כן? חשוב לי

ך עם דברת שטיפה יש כן, כמה קצרים שעדיין צריך לחדד הייתה לי תחושה מהשיחה של

פי הפעולה עם אגודת הספורט, או מגוונים, או הצופים, למול אלה שהם לא למול שיתו

 .אנחנו עצמנו

אתם וזה כן דווקא מחילופי הדברים עלה שאתה צריך בישיבת הצוות לחדד את זה.  

צריכים לעשות את הערכת המצב כמיטב יכולתכם. אני רק כן, מילה אחת, חושב 

להעלות את רף החרדה שכפי שאמר -מעבר לשהתפקיד שלנו דווקא, כנבחרי ציבור פה, 

אורי, זה משהו שהוא לא בשליטה, דווקא תפקידנו כן לתת את הרגיעה וחשוב, כן, להבין, 

עליהום. כי אני כבר שמעתי וקראתי דברים שדיברו על לא להעסיק  גם לא לעשות מדיניות
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רים כאלה ואנחנו בכלל ערבים, ולא להעסיק, וצריך להבין עוד פעם שזה מיעוט ויש פה דב

 צריכים להבין שאנחנו צריכים פה גם להוריד את רמת החרדה.

 אני, אגב, השבוע בוטל לנו טיול בצופים, אני סברתי שכן צריך לצאת,   

 אבל אתה כנס פתחנו, כנס פתיחת שנה, פתחנו כסדרו.   :גב' שירה אבין

לעשות את  זה נדחה, וזה בסדר. אז כמו שאמר אורי, צריך  :עידן למדןמר 

השיקולים, צריך כן לתגבר עוד נקודה שכן עלתה בשיח שחסרה, זה באותן שעות התפר, 

 פעילות אחר הצהריים, קצת אולי תגבור.

וקריאה אחרונה, כמי שגם מתנדב פה במשמרת אופניים ועוד כמה פה עושים את זה, אז 

ו לפעילויות קריאה בכלל להורים ולציבור, בואו כן תתגייסו, מה שנקרא, תתגייס

יוכלו להגביר גם את עניין הביטחון האישי,  האופניים, תתגייסו לפעילויות אחרות, שרק 

מעבר להשתלבות, כי אנחנו כן מרגישים היום שחסרים לנו כאלה בעיר. זה רק יכול 

 מטבענו. תודה לכם.   להוסיף, כי בסופו של דבר יכולת ההתנדבות של כל אדם, היא 

וב, תודה לעזי, תודה לאורי. אתם משוחררים באופן עקרוני, ט  :גב' שירה אבין

 טל, ביקשת? אם אתם רוצים להישאר, בכיף. 

אני מבקש, חברים ערב טוב עוד כן, אני ביקשתי, תודה שירה.    :טל עזגדמר 

פעם, אני מבקש שירה, להעביר מספר מילים לך ולחברי מועצת העיר. אני אבחר לקרוא 

 מהדף:

פר שנים אני מכהן כחבר מועצת העיר וחבר בהנהלת העירייה. לצערי, חברים, מזה מס

בשנתיים האחרונות, נחשפתי שוב ושוב לצד המכוער של הפוליטיקה המקומית בעיר. שוב 

ושוב פונים אלי אנשים, כולל אחדים מכם או מכן, ומספרים ושואלים האם אני מודע 

שירה על ידך, בעידודך ובתמיכתך  לתעלולים ולמעשים הפחדניים שנרקמים מאחורי גבי,

 הישירה.
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יום  אני מודה שלא הופתעתי. מאז הבחירות לפני כשנתיים, שאני וחברי הסיעה חשים מדי 

 מצגי שווא, מסכת שקרים וחוסר ניקיון הדעת, שלך שירה ושל חברייך החדשים לדרך. 

שבי העיר, השיא לדעתי, הוא העובדה שבלי לחשוב פעמיים, החלטת לשנות את רצון תו

כפי שבא לידי ביטוי בהצבעתם בבחירות הדמוקרטיות ואת חברותנו איתך, במינויך 

לממלאת מקום של איציק רוכברגר ומיד אחר כך, לטעמי ולטעמנו, החלת לפעול נגד 

חברייך לסיעה, פעלת להרחקתנו מתפקידנו, למידורנו מפעילות העירייה, עד כדי כך 

 ן חברי הסיעה והקואילציה, לבינך.שאבד לחלוטין האמון הבסיסי בי

 , השיא היה בימים האחרונים, כשנודע לי שוב שאת, בעזרתו האדיבה של מר אסולין

פועלים להדחתי מתפקידי כסגן ראש העיר. תפקיד, שבניגוד אלייך, או אל אחרים, אני 

 ממלא מרצוני בהתנדבות מלאה, ללא שכר, ללא עוזרים ואפילו ללא משרד. 

 זה סתם שקרים אבל. זה סתם שקר טל, עצור.   :צקייעקב קורמר 

 אבל אני מבקש לתת לי לקרוא.    :טל עזגדמר 

 זה שקר.   :יעקב קורצקימר 

 בסדר, שקר, אבל תן לי,    :טל עזגדמר 

יודע שזה שקר.   :יעקב קורצקימר   אתה 

.    :טל עזגדמר   לא נכון

 גנות. אף אחד לא ביקש להדיח אותך מס  :יעקב קורצקימר 

ו   :טל עזגדמר   ליועצי התככים שלך, אבל גם זה, לא הפריע לך 

 טל, זה שקר.   :יעקב קורצקימר 

 אתה מוכן לעזור לי רגע ולא להפריע?    :טל עזגדמר 
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יודע שזה שקר.   :יעקב קורצקימר   אתה 

החלטתי שיש גבול, אינני מוכן לשבת לצידך או לצידכם    :טל עזגדמר 

ולא נותר לי אלא באמת לבוז לכם על השיטה והדרך לא דרך, בה אתם בהנהלת העיר, 

 צועדים ומובילים את העיר, את הפוליטיקה המקומית, לאבדון.

אני מבקש להודיע, חברים, שאני עוזב/מתפטר מתפקידי כסגן ראש העיר. אך למען תושבי 

אש ועדת העיר, אמשיך ואחזיק בתפקידים האחרים אותם אני ממלא ובהם מ"מ יושב ר

מנהל עיר, כמובן כחבר מועצת העיר, כמובן כבא כוח הסיעה הגדולה במועצת העיר, על פי 

 בחירת הציבור.

כולי תקווה שבשבועות הקרובים יתבהר המצב הפוליטי בעיר, ונחזור לתפקד כפי שבחרו, 

או יבחרו תושבי העיר. התפטרותי תיכנס לתוקפה החל מרגע זה. אני מודה לכם ולתושבי 

עיר ואמשיך לשרת את הציבור בצורה נאמנה, לא מכסא סגן ראש העיר. תודה רבה, ערב ה

 טוב לכולם.   

 בבקשה. אנחנו לא מתכוונים בכלל לעשות שיח על הנושא הזה.   :גב' שירה אבין

 לא צריך.      :טל עזגדמר 

אני חושבת שיש כאן גיבוב של מסרים לא נכונים, אני לא   :גב' שירה אבין

ניקיון כפיים והדרך של חלק מהחברים, כולל מתכ וונת להיכנס לזה. כי מי שמדבר על 

שלך, לגבי כל ההתנהלות בהקשר אליי, וכשמדברים על דברים, אני חושבת שרצית, 

ביקשת, אני מכבדת את רצונך להקריא את מה שהקראת ואנחנו עוברים הלאה, לסדר 

 היום.

 

 1-2פה לתקו 2015דיווח דו"ח רבעוני לשנת  .1
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דיווח דו"ח, אנחנו, גידי אני  -סדר היום, הנושא הראשון   :גב' שירה אבין

מאוד קצר. אני מזכירה לכם, יודעת שגם אתה לחוץ, גם רוני לחוץ. אנחנו עושים את זה 

, כאשר אין 1-2לתקופה  2015מה שאנחנו עושים עכשיו זה דיווח על דו"ח רבעוני לשנת 

 כאן מקום ל, 

 מה זה הדו"ח השני? אחד.     :וברמר אבי גר

 שנייה, אחד ושניים.   :גב' שירה אבין

 צריכים את אחד,     :מר אבי גרובר

מה שקורה, אנחנו לא  אבי שנייה, תן רגע לסיים את המשפט.  :גב' שירה אבין

בישיבה שלא מן המניין. עושים שיח על הנושא. אם תחליטו שאתם רוצים לעשות שיח, זה 

מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים את זה בקצרה ועוברים אחר כך לנושא הבא,  כך שכרגע,

  זה הדיווח. רוני, בבקשה. 

 אבי, יש כבר שני דוחות, זה בהמשך.   :מר רוני דנה

 צודק, צודק.   :מר אבי גרובר

ברשותכם, נעבור לעמוד ארבע, שאיתו אנחנו נתחיל את   :מר רוני דנה

שכתוב למעלה. הדו"ח הזה בנוי מטור ראשון  1הרבעוני מספר בדו"ח  10מתוך  4הסקירה. 

אושר, שאושר פה במליאה, מתקציב שנתי  -זה המלל של הסעיפים, טור מספרי ראשון 

טור שני הוא הטור התקציב היחסי, זאת אומרת, במקרה הזה, רבע. הטור האמצעי הוא 

 , 31.3עד  1.1 -הביצוע המצטבר, זאת אומרת, ביצוע מ

 של הדו"ח הרבעוני הראשון אתה מדבר?  4עמוד   :ן למדןעידמר 

 כן.   :מר רוני דנה

 או אתה מתחיל עם עמוד,   :עידן למדןמר 
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 עמוד ארבע של הדו"ח הרבעוני הראשון.   :מר רוני דנה

 תתחיל מההתחלה סליחה, אני חשבתי שאתה עובר עמוד, עמוד.   :עידן למדןמר 

ר התקציב, הטור הבא הוא טור התקציב אוקיי. יש את טו  :מר רוני דנה

, הסטייה 31.3עד  1.1 -היחסי, זאת אומרת, במקרה הזה זה רבע. ביצוע מצטבר, ביצוע מה

 מהתקציב באלפי שקלים והסטייה באחוזים.

עיקר הגירעון ₪,  5,881,000הדו"ח הזה מסתכם, כפי שאתם רואים למטה, בגירעון של 

זה אתם רואים בשורה  3,718,00א בתת ביצוע של הוא בצד ההכנסות, שפה הארנונה הי

הראשונה למעלה. החוסר בהכנסות מארנונה ברבעון הראשון, כנ"ל יהיה גם ברבעון 

ת מוציאה בחודשים הזוגיים. יש רשויות חודשי שהרשו -השלישי, הוא נובע מהדו 

חוסר  שמוציאות בפרד, אז אצלן המצב הוא הפוך שיש עודף גבייה, אצלכם, לכאורה, יש

גבייה בדו"חות של מרץ וספטמבר. בדרך כלל, עוד מעט נראה את זה גם בדו"ח יוני, יש 

 השלמה וזה סוגר את הפער.

זה נובע בעיקר משני סעיפים. הסעיף ₪,  2,164,000בהכנסות העצמיות, שיש שם פער של 

הוא הראשון זו אגרת שילוט שעדיין לא נגבית ברבעון הראשון, ויש את נושא החניה, ש

 כנראה יהיה במצוקה, או בתת ביצוע, גם במהלך הרבעונים הבאים.

בצד ההוצאות, אנחנו לא רואים פה הפרשים מאוד, מאוד גדולים. יש תת ביצוע בנושא של 

השכר הכללי, שנובע כנראה מזה שעדיין לא אישרו חלק מהמשרות שהיו צריכות להיכנס 

 ולא אוישו בתקופה הזאת.

תכם, שהוא תמצית המאזן. אנחנו רואים שיש לנו נכסים בקופה, כאן ברשו 2נעבור לעמוד 

, הטור 70,817,000נכסים נזילים שהיו בקופה . 2, עברתי לעמוד 31.3יש טור השוואה של 

. יש הפרשה להשקעות, לכיסוי קרן לעבודות 31.12.2014 -השמאלי משקף את הנתונים ל

מתוקצבות שטרם התקבלו, זה משרדי  מיליון הכנסות 13 -ה₪.  71,597,000 -פיתוח ב

 הממשלה, חינוך ורווחה, לתקופה. 
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ל הביצוע הרבעוני, ש 5,881,000 -מתווספים לו ה 6,327,000הגירעון לראשית השנה היה 

. זה הדו"ח הרבעוני הראשון. 12,208,000סך הכול לתקופת הדו"ח, גירעון מצטבר של 

יותר משקף, מפני שחצי שנתי הוא כבר נותן אנחנו נעבור לדו"ח הרבעוני השני, שהוא גם 

 לנו אינדיקציה יותר טובה על המצב של הרשות.

. כפי ₪ 3,191,000 -הגירעון כאן מגיע ל , לדו"ח השני.4טוב, אנחנו ברשותכם לעמוד 

ביצוע לעומת התקציב. זה הדו  100%שאתם רואים, הארנונה התיישרה לרמה כמעט של 

יצוע שנשאר בעצמיות, הוא, כמו שאמרתי, נובע מאגרת חודשי שהסברתי קודם. תת הב

השילוט, שבעצם מתחילים לגבות אותה רק מיולי ואילך וחוסר תקבולים מחניה, שכמו 

 שאמרתי קודם, הוא כנראה ימשך גם לאורך כל השנה. 

 אגרת שילוט למה שאתה מייחס לעצמיות אחר?   :עידן למדןמר 

 כן. זה עצמיות,   :מר רוני דנה

 זה אחד הרכיבים בעצמיות אחר?   :עידן למדן מר

כן. שני הדברים האלו, אגרת השילוט והחניה, הם בעצמיות   :מר רוני דנה

 האחר. 

..?   :עידן למדןמר   למה החניה.

 אבל רוב הגירעון לא בא משם, רוני,     :???

מה אמרת? עוד פעם את המשפט, תסיים אותו. בתוך   :גב' דברת וייזר

 ..? העצמיות.

בתוך העצמיות האחר, בעצם הוא כולל את אגרת השילוט   :מר רוני דנה

 שקיבלתי ואת ההכנסות מחניה. 

 שהן ירדו?   :גב' דברת וייזר
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לא. אגרת שילוט, מתחילים לגבות אותה רק במחצית השנייה   :מר רוני דנה

 של השנה. 

 למה?   :גב' דברת וייזר

.   :מר רוני דנה .  לגבי החניה, יש.

 למה? למה היא מתחילה להיגבות רק מהחציון השני?   :ב' דברת וייזרג

 כך זה כל שנה,   :מר רוני דנה

מה, טכנית? רק הגבייה היא על בסיס? או שיש יותר אגרת   :גב' דברת וייזר

 שילוט ב, 

לא. יש סקר שילוט שמתבצע, נדמה לי בחודש מאי, או משהו   :מר רוני דנה

רי סקר השילוט זה מוזן למערכת, היא בעצם מיולי ואילך. זה כל כזה והגבייה בפועל, אח

 שנה ככה. אגב, בכל רשות זה גם ככה בנושא של השילוט. 

 של החניה?  למה הירידה המשוערת  :עידן למדןמר 

אבל רוני, רוב הגירעון לא בא משם. רוב הגירעון מגיע ממה   :מר אבי גרובר

 הפעולות חינוך. הפלוס הזה, שאני רואה פה, מעוד פעם, זה סבבה, 

תת ביצוע, הוא  3,377,000רגע, אני אגיע. העצמיות האחר,   :מר רוני דנה

 בעצם עיקר הגירעון. לגבי החינוך, אם אתה רואה כאן, 

 איפה, איפה? עוד פעם?   :מר אבי גרובר

 עצמיות אחר, זו השורה החמישית מלמעלה,   :מר רוני דנה

ע  :עידן למדןמר   נית לי, אתה לא עונה על השאלה, אני עדיין, אבל לא 
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 מה?   :מר רוני דנה

אגרת שילוט הסברת, על החניה, מה פשר הירידה או הגירעון   :עידן למדןמר 

 הזה, הדרמטי? 

.    דו"חותיש פחות   :מר רוני דנה  חניה, אני..

חנו אנחנו בודקים את זה עכשיו. להבין מה, אין לנו מושג. אנ  :גב' שירה אבין

בודקים עכשיו למה יש. אז נכון שיש דברים ויש פנגו ויש כל מיני דברים שהם משנים את 

 ..  הדברים, אבל אנחנו בודקים כדי להבין למה יש כזה פער בתוך ה.

.. דו"חותעל מה מתבסס אובדן חניה, רק על   :גיא קלנרמר   ? או על דוחות ו.

 גם החניה עצמה,  ,דו"חותזה שלושה מרכיבים, גם   :מר רוני דנה

 שמשלמים עלות חניה?   :גיא קלנרמר 

 והאכיפה. הדו"חות שמשלמים עלות חניה,   :מר רוני דנה

 אז יכול להיות שפשוט התמהיל ביניהם השתנה?   :גיא קלנרמר 

 לא, לא. בשלושתם יחד, אם לוקחים את זה כמקשה אחת,   :מר רוני דנה

 חניה ואכיפה?  תדו"חומה ההבדל בין   :גב' נורית אבנר

לא משנה, זה פה בנוי על ידי שלושה סעיפים תקציביים, זה לא   :מר רוני דנה

  משנה. שלושתם, אנחנו לוקחים אותם כמקשה אחת לצורך הדיון.

 יכול להיות שיותר אנשים שומרי חוק ואז יש פחות הכנסות.   :גיא קלנרמר 

 גם, גם.     :מר רוני דנה
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ב  :גב' שירה אבין שהיו משנים  דו"חותשנה שעברה, הייתה לנו גם גבייה של וגם 

אבודים למעשה, והצלחנו כן להכניס לתוך  דו"חות. שהיו דו"חותעברו, שהצלחנו להכניס 

  התקציב. 

 במאמצי גבייה?   :גיא קלנרמר 

 כן.   :יעקב קורצקימר 

ודם עכשיו, לגבי החינוך אבי, ששאלת, לצד ההוצאות יש לנו, ק  :מר רוני דנה

כל, החינוך מעוות קצת את התמונה. החינוך הוא פועל על פני עשרה חודשים בשנה, ולא 

. ופה, כשאנחנו חוצים את התקציב לחצי במקרה הזה, יש פה עיוות מסוים של 12

התמונה. העיוות הזה בא לידי ביטוי גם בצד ההוצאה וגם בצד ההכנסה. אם אתה רואה 

פעולות עודפות. לעומת זאת, יש הכנסות ממשרד  2,166,000יש לנו בפעולות החינוך 

, זה אתה רואה למעלה. כך שגם ההכנסות יש יותר, וגם 1,859,000החינוך עודפות 

 ההוצאות יש יותר. 

 וגוסט משבש קצת את החיים מבחינת התקציב. א -יולי 

אין הרווחה אותו דבר, אנחנו רואים פה שיש לנו בעצם, זה לא בדיוק אותו דבר, כי שם 

וצאות הם די קשורים יד ביד. ואני אשמח לשאלות אם והה אוגוסט, אבל ההכנסות -יולי 

 יש.   

 טוב.   :גב' שירה אבין

 , את המבנה ואת הכול. הדו"חות אתם מכירים כבר את   :מר רוני דנה

 מי זה שירותי כוח אדם?   :גיא קלנרמר 

 אני באמצע שאלה.   :גב' נורית אבנר

 אוקיי.   :גיא קלנרמר 
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 אנחנו כרגע נמצאים בגירעון רבעוני?   :גב' נורית אבנר

 ₪.  3,191,000כן. בחצי שנה, אנחנו נמצאים בגירעון של   :מר רוני דנה

.   :גיא קלנרמר   ברבעון היינו בחמישה מיליון

תראי, בשנה שעברה, במקביל שלו בשנה שעברה, היו לנו   :מר רוני דנה

 צת יותר. השנה יש לנו ק 1,600,000

 אחרי שאתה מחבר,     :גיא קלנרמר 

אנחנו, מה שאני רק רוצה להגיד, אנחנו יושבים עכשיו על כל   :גב' שירה אבין

ה... רויטל ורוני ופרח ואני, יושבים על כל הסעיפים, כדי לראות איפה יש לנו פלוסים, 

 איפה יש לנו מינוסים. 

, כך שאת כל 1,500,000ת הספורט של אני מזכירה לכם שיש לנו גם התחייבות לאגוד

הדברים האלה אנחנו נביא בקרוב לאיתור תקציב, כדי לעשות את השינוי, כמו שעשינו 

 בשנה שעברה.

 מתי אנחנו מתחילים להיערך לתקציב?     :גב' נורית אבנר

עכשיו. איך שאנחנו נגמור, כשנגמור את הטיפול בעדכון, כדי   :גב' שירה אבין

 את הזהות בין הסעיפים, אנחנו נתחיל את ישיבות התקציב. לראות בדיוק 

רגע, אבל בהינתן התמונה שלה בפועל, אל מול מה שנותר   :גיא קלנרמר 

כתוכנית, שזה בעצם אמור להיות הסיפור שמרכיב תמונה של שנה, לצורך העניין, אז אתה 

  יודע היום לצפות לאן אתה מסיים בדצמבר?

 , מפני שכפי ששירה אמרה, אנחנו כרגע, קשה לדעת  :מר רוני דנה

 או שיש לנו עוד זמן תיקון, לצורך העניין,   :גיא קלנרמר 
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נוצלו, ואם עדיין אפשר גם   :מר רוני דנה אנחנו כרגע בוחנים סעיפים שלא 

שלא לנצל אותם, אם ניתן שלא ננצל אותם, אז אנחנו נעשה את תיקוני התקציב, נקטין 

 ו,  אותם

.   :רמר אבי גרוב יודע איך זה עובד, רבעון אחרון  אתה 

 רבעון אחרון מסדרים?   :גיא קלנרמר 

 כמו ששופכים איפה שמסתבר שלא שפכו מספיק,     :מר אבי גרובר

 זה לא ששופכים, תשמעו,   :גב' שירה אבין

יש לכם החלטת מועצה שאתם החלטתם על הגדלת נתינת מענק   :מר רוני דנה

זה עדיין אין לנו תקציב לזה. אז אנחנו לוקחים ₪. ליון וחצי לאגודת הספורט של מי

 עם עוד כמה דברים שיש לנו, כמו החניה שדיברנו לפני רגע,   אותו, 

יש עוד דבר למשל, בנושא השילוט לדוגמא, כן? עשינו עבודה   :גב' שירה אבין

בים לכולם, בהוצאת מכתמאוד מאסיבית השנה לגבי כל השילוט, ואנחנו עכשיו, שרי כבר 

שזה אמור להכניס לנו בין מיליון לשניים תוספת, כסף שיכנס לנו לבפנים. צריך להבין 

שיש לנו בעצם עדיין דברים שאנחנו, אבל אנחנו כן, בלי שום קשר, מתכנסים לראות בכל 

 -המקומות שאנחנו יכולים כן, מן הנתון הנוסף שאנחנו לא יכולים להתעלם ממנו, וזה ה

בנושא של אגודת הספורט, ועדיין אין לנו אותו מעשה, שהוספנו לתקציב ל 1,500,000

 בשוטף. אז אנחנו צריכים להוריד דברים אחרים כדי לתת אותו. 

 אבל זה יוצא מתב"ר, לא?     :גב' נורית אבנר

 לא, לא, זה יוצא משוטף.   :גב' שירה אבין

 לא? מהשוטף?     :גב' נורית אבנר

 זהו, אני חושב שרוני, תודה בשלב הזה. כן.   :גב' שירה אבין
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 אפשר שנייה?     :מר אבי גרובר

 עוד שאלה אחת ואנחנו מסיימים.   :גב' שירה אבין

 שירותי כוח אדם מקבלן כוח אדם, מי זה?   :מר אבי גרובר

 מה? מי זה קבלן כוח האדם? חברת מטרה.   :מר רוני דנה

הפירוט הזה נמצא, כי בשנה קודם כל אני מברך על זה ש  :מר אבי גרובר

 שעברה, למשל, לא היה את הפירוט. 

 אנחנו משתפרים, לאור הבקשות,   :מר רוני דנה

 זה חשוב, זה נותן תמונה לכסף שהוצאתי. תודה רבה.   :מר אבי גרובר

למיטב ידיעתי עוד פעם, קבלנים  בסדר גמור, לגיטימי.  :מר רוני דנה

כמו בחינוך, כל מיני כאלה דברים שאומרים על זה, שמקבלים מאיתנו במסגרת סעיפים, 

 הם לא מופיעים בנפרד.   

 מוקד מטרה נותנים לנו מענה בתוך העיר.   :גב' שירה אבין

 זה הסעיף הזה?     :מר אבי גרובר

אני לא יודעת אם זה הסעיף הזה, אתה שאלת על קבלן של   :גב' שירה אבין

 שירותי כוח אדם. 

 למשל ניקיון בבתי ספר, זה לא מופיע פה. כי  :מר אבי גרובר

 לא,   :גב' שירה אבין

 אני אומר,     :מר אבי גרובר

 ניקיון בבתי ספר, זה על פי מכרז של ניקיון בבתי ספר.   :גב' שירה אבין
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 זה מה שאני שואל.     :מר אבי גרובר

הנושא של חיובים של עובדים, זה דרך מוקד מטרה שזכה   :גב' שירה אבין

במכרז. יש, כל קבלן שזוכה במכרז, הוא זה שנותן לנו את המענה ואת השירותים 

 המסוימים. 

 מי זה מנהל הכספים שמקבל את המשכורת?     :מר אבי גרובר

 אני לא נכנסת עכשיו לכספים. זה לא לדיון, זה דיווח.   :גב' שירה אבין

 מה רע להבין מי הם?   אז מה, אבל הוא לא יכול לשאול שאלות?   :גב' דברת וייזר

אפשר לשאול, אבל לא עושים על זה שיח. כי אני אומרת שוב,   :גב' שירה אבין

  מה שאני אומרת פה, שמעבר לדיווח,

 יש בעלי שכר גבוה.   :מר אבי גרובר

 באיזה עמוד אתה מסתכל?   :גב' דברת וייזר

 באחרון, עמוד עשר מתוך עשר בדו"ח החציוני.   :מר אבי גרובר

זה דו"ח של  דו"ח שמוגש פעמיים בשנה, ביוני ובספטמבר,זה   :מר רוני דנה

 בעלי השכר הגבוה בעירייה, עשרת בעלי השכר הגבוה בעירייה.

 זה מה ששאלתי, מי זה מנהל הכספים? אין גזבר הרי.     :מר אבי גרובר

  מה?  :גב' שירה אבין

 נכון. מי מנהל כספים?     :גב' דברת וייזר

קודם כל, יש גזבר, את השכר שלו הוא עדיין מקבל עד שהוא   :רה אביןגב' שי

 מסיים. שלושה חודשים הוא ממשיך לקבל שכר, זה החוק, חברים. ואנחנו, 
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 ומי זה כל הסמנכ"לים?     :גב' דברת וייזר

 ממשיכים.   :גב' שירה אבין

 תודה לכם.     :מר רוני דנה

 לנושא השני,  תודה. אנחנו עוברים  :גב' שירה אבין

דרך אגב, אפשר בהזדמנות אחרת, בהזדמנות אחרת אפשר   :גב' דברת וייזר

 לקבל פירוטים?   

 תרימו טלפון,   :גב' שירה אבין

 כאילו, איך אפשר,   :גב' דברת וייזר

 אצל הגזבר.   :מר רפאל בראל

 אוקיי.    :גב' דברת וייזר

, אפשר לפנות, רויטל תשמח בדיוק. ואם יש שאלות נוספות  :גב' שירה אבין

 לענות. 

למה היועצים  -כי יש פה כן, באמת, את השאלה, א'   :עידן למדןמר 

החיצוניים? שלא ברור פה עדיין לפי מה זה הולך? זאת אומרת, כתוב פה רכישת שירותי 

כוח אדם, האם זה תחת מחלקה כזאת או אחרת? כי זה לא רשום תחת מחלקה. אנחנו לא 

ע, מה זה אומר. איך זה אומר. אני גם לא הבנתי בדיוק מה שירותי, גם אני יודעים, כרג

  רשמתי לעצמי את אותה השאלה שהיא שאלה, ומה זה אומר שירותי כוח אדם,

 למשל השומרים בקיץ וכל מיני כאלה.   :מר רוני דנה

 מה זה אומר? אנחנו צריכים בדברים האלה,     :עידן למדןמר 
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י אומרת שוב, יש הבדל בין יועצים שכל אחד הוא יועץ אנ  :גב' שירה אבין

 בתחום אחר וזה נכנס, חלק מהיועצים נכנסים לסעיפים מסוימים, 

 מה זה כולל אצלם?     :עידן למדןמר 

אתה רוצה? תיגש לרוויטל, עכשיו לתת פירוט? אני אומרת שוב,   :גב' שירה אבין

 ל להגיד לך מה כל פרט ופרט? תקבל את הפירוט, אין בעיה. אין פה סודות. אב

י   :עידן למדןמר  אני אלך לרוויטל. גם יש פה את העניין של, אני רשמתי לי שנ

דברים נוספים בולטים. אחד באמת על העניין של הגירעון בגבייה, הדבר השני שבלט לי, 

אני כן רוצה לדעת או להבין מה הוא אומר, זו דווקא החריגה לטובה בהכנסות ממכירת 

 ם. זה לא כל כך היה ברור לי. מי

 מאז שיש כזה,   :מר רוני דנה

 לא ברור לי איך יש לנו הכנסות ממכירת מים,   :עידן למדןמר 

 זה פשוט,   :מר רוני דנה

 והדבר השני,   :עידן למדןמר 

 זה יתרות מים ישנות שנגבות כל פעם.   :מר רוני דנה

 מה זה?   :עידן למדןמר 

 -שהרשות, יש את התאגיד, התאגיד מוציא את החיובים מאז   :מר רוני דנה

 וגובה. אבל נשארו יתרות ישנות, שנגבות פה במחלקה, כל פעם קצת, קצת, קצת, קצת. 

 -הכול טוב, אבל למה יש פה את הדווקא חריגה לחיוב הזה? ה  :עידן למדןמר 

 יותר מהצפי?  158%
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חו לגבות ממישהו, מאיזו כי הייתה פה איזושהי הכנסה שהצלי  :מר רוני דנה

חברה או משהו. הוא הסביר לי את זה ינון. אבל זה שהסטייה באחוזים היא זה, אבל 

 במהות הכספית זה לא כל כך מהותי. 

 אם זה בא מהתושבים שלנו, מחירים כאלה,   :עידן למדןמר 

 לא, זו חברה,   :מר רוני דנה

 ומשהו בא פה,   :עידן למדןמר 

 ל זה לא משנה, אב  :מר רוני דנה

 זה משהו שלא נראה לי.   :עידן למדןמר 

אבל גם אם זה תושבים, זה לא משנה, אלו חובות עבר של מים,   :מר רוני דנה

   שגם תושבים צריכים לשלם. 

.  :גב' שירה אבין  טוב, תודה רוני

 תודה לכם.     :מר רוני דנה

 אנחנו עוברים לסעיף הבא שלנו.     :גב' שירה אבין

 

גב' נירה : אישור הארכת כהונתם של שלושה דירקטורים בתאגיד המים שרונים .2

 דרור, מר בני זלינגר ומר שלמה גושן

 

אישור הארכת כהונתם של שלושה דירקטורים בתאגיד המים   :גב' שירה אבין

שרונים. אני ביקשתי גם מעורך דין גידי פרישטיק, שהוא היועץ של התאגיד, שיהיה 
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היינה שאלות. ואני רוצה רק לומר שני דברים, יושב איתנו כמובן גם איתנו, אם ת

 פרופסור נדב אהרונסון ויושב גם אחד הדירקטורים אמיר רוזנבלום.

עלה כאן את הנושא של דירקטור שמדובר על החקלאים. אני רק שני דברים לפני כי עידן ה

גידי יוכל מקום. הנושא של יריב נמצה -עכשיו, יש ארבע דירקטורים. אחד  א בבדיקה, 

 להתייחס. 

 הוא נמצא הרבה זמן בבדיקה.     :גיא קלנרמר 

גידי יתייחס, שנייה. אבל אני אומר, שבכל מקרה זה לא על   :גב' שירה אבין

 חשבון המקום הזה. המקום הזה נשאר ריק, 

 מדובר שאולי אחד מחברי המועצה יהיה שם דירקטור.     :גיא קלנרמר 

של עידן ואני שנייה, אני אומרת את הדברים, הייתה שאלה   :גב' שירה אבין

יוכל, אם נקבל תשובה שלילית לגבי הנושא עונה, מבחינת הקטע של החקלאים. גם  אם לא 

של יריב, אנחנו ורצינו וביקשנו אז שיהיה מישהו שמייצג את החקלאים, אנחנו נוכל 

 חשבון הנושא הזה. אני רק אומרת, זה לא, בכל מקרה, על  שם אחר. להעלות

 האמת, אני מתחבר רגע למייל של,  :גיא קלנרמר 

 עידן?   :גב' דברת וייזר

לא זוכר את כל תוכנו, אבל בכותרות, יש לי קצת סלט עם   :גיא קלנרמר 

 , כי באמת,   הדירקטוריוןהסיפור הזה של 

גידי יוכל,   :גב' שירה אבין  אז 

,    אז בואו נעשה רגע סדר,  :גיא קלנרמר   כי הרי אישרנו פה לא מזמן
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אז הנה, בואו ניתן לגידי, בגלל זה ביקשתי ממנו שהוא יהיה   :גב' שירה אבין

יוכל להסביר, יחד עם נדב. נדב, אתה יכול לשבת לידו, אם תרצה להוסיף  כאן, שהוא 

 משהו, בשמחה. כן גידי? 

ית, נקרא לדיון ברשותכם, מבחינה פרוצדוראל -תודה. אז א'   מר גידי פרישטיק:

קשתנו. בקשתנו, בב' נפרוס את -הזה פרוטוקול של האסיפה הכללית של תאגיד שרונים. ו

שלו  הדירקטוריוןבשורה התחתונה, בהיעדר קוורום כרגע התאגיד בפעילותו, בפעילות 

 כן? מושבתים, במידה מסוימת. 

המינוי של  . ומה שאנחנו מבקשים, שתחדשו אתהדירקטוריוןככל שזה קשור בעבודת 

 שלושה הדירקטורים,  

 אבל זה מה שנאמר בפעם הקודמת,   :גיא קלנרמר 

 מיד, מיד אני אעשה לך סדר על הכול.   מר גידי פרישטיק:

 כמה דירקטורים יש?   :עידן למדןמר 

 אני הכול אסביר.     מר גידי פרישטיק:

לדבר, תקשיב, הוא יסביר את הכול. בואו, במקום שנפריע לו   :גב' שירה אבין

 כן גידי?  בסוף יהיו שאלות.

אוקיי. אז הבקשה שלנו זה לחדש את מינויים של שלושה   מר גידי פרישטיק:

הדירקטורים, זלינגר ראובן, נירה דרור ושלמה גושן. תאגיד שרונים, על פי חוק, אפשר 

וזה  למנות לו עד תשעה דירקטורים. כרגע, יש לנו בתוקף, כלומר שזה אושר על ידיכם

אושר גם על ידי ועדת המינויים, רק שניים. פרופ' נדב אהרונסון ורוני שרוני. אם אתם 

זוכרים, באתי לפניכם לפני כמה זמן עם אותו קטע, וביקשתי, אמרתי לכם, חבר'ה, אין 

 לנו קוורום, 
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.   :גיא קלנרמר   נכון

א איתנו, אישרתם לי שלושה נוספים. אמיר רוזנבלום, שנמצ  מר גידי פרישטיק:

זה היה כבר לפני לא מעט חודשים ועדת  עורכת דין אורית ריי לוין ועורך דין נתן לרר. 

ברנר, אותה ועדת מינויים שיושבת על המדוכה מזה חצי שנה, למי שיודע, היא משותקת, 

השופט ברנר סיים את הקדנציה שלו, עד שאושרה השופטת גילאור רק בשבועות 

 חרונים חודשה פעילות הוועדה. האחרונים ורק בשבועות הא

כלומר, יוצא שכרגע יש לנו שניים ותיאורטית עוד שלושה שהם בצינור. דא עקא, שבין 

לבין, עורך דין נתן לרר, שהוא נמצא חלק ארי מזמנו בחו"ל, התברר שהוא לא יכול 

 והמועמדות שלו, בשלב הזה, יורדת מהפרק. זה אומר, שביום טוב, לדירקטוריוןלהתמנות 

 אחרי שועדת המינויים תסיים את עבודתה, יהיו לי רק ארבעה דירקטורים.  

 חמישה.   :גיא קלנרמר 

ארבעה, אני אחזור על השמות, פרופ' נדב אהרונסון, רוני   מר גידי פרישטיק:

שרוני, אמיר רוזנבלום ועורכת דין אורית ריי לוין. סך הכול ארבעה, כאשר אני צריך 

ועצתנו  ב' לו בקשתנו-ות ובדחיפות למנ -כן הבקשה שלנו, א' ולחמישה.  -לקוורום 

 תשמע, מאחר ומדובר בדירקטורים מיומנים, 

  לא הבנתי, אמרת שנתן לרר, מה קרה לו?  :גב' דברת וייזר

עורך דין נתן לרר, יחד עם אשתו, נמצאים בשוויץ. גב' לרר היא   מר גידי פרישטיק:

ומשכך, בשלב הזה לפחות ולמרות  ם נמצאים שם.עומדת בראש בנק הפועלים שוויץ וה

שאנחנו מאוד אוהבים את העבודה של נתן, בשלב הזה המועמדות שלו יורדת מהפרק. וזה 

 אומר, 

אתה יכול לחזור על השמות, עוד פעם, של הארבעה שכבר   :גב' נורית אבנר

 נמצאים? 
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י שרוני, מינויים כן, אני אחזור. פרופ' נדב אהרונסון ורונ  מר גידי פרישטיק:

בתוקף לכל דבר ועניין. אמיר רוזנבלום ועורכת דין אורית ריי לוין, המועמדות אושרה 

 על, 

 מה השם האחרון?   :גב' נורית אבנר

.   מר גידי פרישטיק:  אורית ריי לוין

.   :גב' נורית אבנר  אורית ריי לוין

מה, טרם המועמדות אושרה על ידיכם אבל טרם הושל  מר גידי פרישטיק:

השתכללה בהחלטה של ועדת המינויים. אנחנו מקווים שזה יהיה בשבועות הקרובים. 

אבל, גם אחרי שהיא תעשה את העבודה, עדיין לפחות אחד חסר לי. כשאני אומר לכם, 

אתם רואים את הסיטואציה, קוורום של חמישה הוא לא מספק. זה אומר שאני צריך 

ל הדירקטורים, שאף אחד לא יוכל לנסוע לחו"ל, לכ להוציא צו עיכוב יציאה מהארץ,

 שאלמלא כן, אין עוד פעם קוורום. לכן אנחנו מבקשים את המינוי של השלושה. 

 וגם הם צריכים לעבור ועדה.  :גיא קלנרמר 

 כמובן.   מר גידי פרישטיק:

  אז למה אתם מבקשים שלושה ולא אחד שחסר לכם?  :גב' דברת וייזר

 הוא אמר, כי אז הוא יהיה על הקשקש.  לא,  :גיא קלנרמר 

 למה רק אחד? למה לא את כל השלושה?     :מר רפאל בראל

 כי אם אחד נוסע לחו"ל, הם לא יכולים לעשות ישיבה.   :גב' שירה אבין

 למה לעצור אותם ולקשור,   :מר רפאל בראל
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 הדירקטוריוןהשאלה היא הפוכה, למה רק שלושה ולא את כל   :גיא קלנרמר 

 ולגמור את זה?

 בקשר לזה,   מר גידי פרישטיק:

 )מדברים ביחד( 

רגע, אני עושה סדר עוד פעם, אני מסכם את המספרים. סך   מר גידי פרישטיק:

 הכול אפשר תשעה, אם בקשתנו תתמלא יהיו שבעה ועדיין יישארו לכם שניים.

ה שאחד אחד לנושא של החקלאים, ועוד אחד בהמשך לישיבה הקודמת ושירה ביקש

 נשריין בינתיים.   

 אחד, קודם כל, יישאר אמרתי לנציגות של החקלאים,   :גב' שירה אבין

 לא, אז אחרי החקלאים יש עוד אחד פתוח.   :גיא קלנרמר 

ובעניין החקלאים, אני חייב עוד הסבר ובזה, אחר כך, אני   מר גידי פרישטיק:

ותה לרשות המים. יש סיטואציה, עלתה מועמדות של חקלאי, העברנו א סותם את הפה.

צריך לדעת שיש דין ודברים, כולל בבית משפט, בין החקלאים לבין התאגיד. רשות המים, 

היועצת המשפטית שאמונה על העניין, היא ישבה כבר פעמיים על המדוכה. הייתי צריך 

 לתת לה הסברים. קיוויתי שלקראת הישיבה הזאת, לכאן או לכאן תהיה החלטה, עוד לא

קיבלתי החלטה, היא צפויה בימים הקרובים. אם המועמדות תאושר על ידי רשות המים, 

אז אין בעיה, אנחנו מעלים את אותו שם לועדת המינויים. אם לא, נחזור הנה ותחליטו 

 איך להתגלגל. 

 עושה רושם, סליחה,   :גיא קלנרמר 

 כן?   מר גידי פרישטיק:
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היא התנגדות עקרונית בהינתן חילופי  עושה רושם שההתנגדות  :גיא קלנרמר 

הדברים המשפטיים בין האגודה לבין החקלאים, ולכן זה בטח לא זהות המועמד, אלא 

 עצם זה שהוא בא מקרב החקלאית. נראה שפה יושב הסיפור. אז, 

אכן, חלק מהעניין יושב פה. העניין הוא שאותו מועמד,  -א'   מר גידי פרישטיק:

ניגוד העניינים הוא בוטה הוא ספציפית בין רשי מת אלה שתבעו את התאגיד. לכאורה, 

יותר. אני לא רוצה לקבוע מסמרות, גם ביקשתי שלא, ביקשתי גם שלא אני זה שיצטרך 

להכריע בעניין, לכן קיוויתי שתהיה אמירה של רשות המים. היא תהיה, אני מקווה, 

 בהקדם ואנחנו כמובן נעדכן. 

ב  מר אביעם גפני:  ין הטובים. הוא לא 

 לפי זיכרוני.    37תסתכל, תובע מספר   מר גידי פרישטיק:

אבל אביעם, מאחר וכך, זו לא החלטה שבכלל אנחנו יכולים   :גב' שירה אבין

 לקבל. 

אבל אפשר לקבל החלטה שאנחנו מאשרים את המינוי בכפוף   :מר אבי גרובר

 לקבלת אישור משפטי.

.ני מזכיר לכםאושר, אושר. א  מר גידי פרישטיק: . . 

    )מדברים ביחד(

אני הייתי גם בקשר עם יריב, אני אמרתי לו שהנושא בטיפול   :גב' שירה אבין

 ושזה נמצא, ואני כמה פעמים, אני כל פעם מנג'סת לגידי ולכן גם התעקשתי.

 אני מציע לעשות בחירות במועצה למועמד אחד.  :גיא קלנרמר 

  )מדברים ביחד(
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יש שם הרבה דברים שאני חשוב שאנחנו צריכים את   :יעקב קורצקימר 

נותן לי הרבה מהתשובות, אז ככה  ההתערבות שלנו, המיידית. אני משתף אותו אבל הוא 

 אפשר, 

כי אתה יש לך תפקיד בעירייה,  אתה לא צריך להיות דירקטור,  :גיא קלנרמר 

 לא צריך. 

 היא שיהיה לנו נציג שם. מה זאת אומרת? אני חושבת שהחובה   :יעקב קורצקימר 

 לא, למועצה כן,   :גיא קלנרמר 

 במיוחד נציג טוב כמוני.   :יעקב קורצקימר 

 אתה בניגוד אינטרסים.   :עידן למדןמר 

 בדיוק.    :יעקב קורצקימר 

חברים, קודם כל, אנחנו לא חוסכים על שום דבר. גידי, מתוך   :גב' שירה אבין

השלושה שנמצאים פה, על סדר היום, יש לנו עוד שני  שכך אנחנו אומרים ככה, שלמעט

מקומות, רק שנדגיש וכולנו נבין ומקום אחד אנחנו שומרים כרגע ליריב גפני, או למישהו 

מבחינת האישורים. עכשיו, יריב בכל  אחר שיהיה נציג של חקלאים. אם יריב לא יוכל

 עדה של מעלה. מקרה צריך לעבור תהליך. אחרי שזה נגמר, זה עוד עובר לוו

 של מעלה, זה נשמע טוב הוועדה של מעלה.     :יעקב קורצקימר 

 נו בסדר, הבנת, זו הוועדה היחידה שדנה בנושא הזה.   :גב' שירה אבין

 יריב היום הוא כבר גם בוועדה?   :עידן למדןמר 

 מי?   מר גידי פרישטיק:

 יריב היום,   :עידן למדןמר 
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 ברשות המים.  לא, הוא  מר גידי פרישטיק:

 יריב בדרך לוועדה.   :יעקב קורצקימר 

 בדרך לוועדה.     :עידן למדןמר 

מה שאמר, אבל, גידי שאם יאשרו בזה, אז כבר הנושא יהיה   :גב' שירה אבין

יש שחברים רוצים שיהיה נציג אחד, שהוא מטעם הרבה יותר פשוט. עכשיו, בכל מקרה, 

 וך התאגיד? עיריית רמת השרון. הנושא אפשרי בת

הנושא אפשרי, אני אגיד שתי מילים ואני אבקש גם מנדב   מר גידי פרישטיק:

להשלים, ברשותך. התאגיד הזה מצוין לשבח תמיד בעבודה של הממונה על התאגידים, 

כתאגיד שהוא רק מהדמויות המקצועיות ותמיד הוא מביא אותו בתור דוגמא. ישנם 

עובדי עירייה. מבחינת הראייה של הרגולטור, זה תאגידים שיש שם גם חברי מועצה או 

אפשרי, החוק מאפשר את זה, יש סעיפים מפורשים, אבל זה פחות נחשב לצורך העניין 

 כמינוי מקצועי.

 אני קטונתי, אני פורש את זה בפניכם, השיקולים, אתם הריבון לשקול.   

  נדב, אתה רוצה להתייחס?   :גב' שירה אבין

כן, אני רוצה להגיד שכשהקמנו את התאגיד, היו לנו שתי   מר נדב אהרונסון:

חברות, אחת יושבת פה. היא הייתה דירקטורית. עכשיו, אין לנו שום התנגדות לנציג, 

הבקשה שלנו תמיד היא שהמינוי יהיה מה שיותר מקצועי. גם הדרישה של הוועדה 

 החיצונית, זה כישורים שמתאימים לדירקטור. 

בתחום  BAיהיה לפחות עם תואר האם חלק מהתנאים זה ש  :גב' נורית אבנר

 כלכלי? 

 בדרך כלל נדרש תואר אקדמי,   מר נדב אהרונסון:
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???:       .  או ניסיון עסקי

 לא לנבחרי ציבור.   :גב' שירה אבין

 יושב על טיקט אחר.   לא לנבחר ציבור, נבחר ציבור   :יעקב קורצקימר 

.   :גב' שירה אבין  נכון

. הוועדה הזאת היא גם אחראית על מינוי   ב אהרונסון:מר נד יש דרישות של..

 מנכ"לים במשרדים,   

 לא, לא, אבל נדב, צריך,   :גב' שירה אבין

האם אותו נציג שאנחנו נחליט שאנחנו רוצים כחבר מועצה, גם   :גב' נורית אבנר

 צריך לעמוד בתנאים האלה?   

 רת, שלא. אז זה מה שאני אומ  :גב' שירה אבין

שנייה, זה הולך על פי בדיקה פרטנית, כאשר, אם יש תואר, אז   מר נדב אהרונסון:

זה כבר הולך בדרך המלך. אם יש ניסיון עסקי שווה ערך, זה גם נחשב ואם לא, אפשר על 

תקן של כהונה ציבורית. אבל שוב, זה, זו בחינה פרטנית. אם תחליטו על מישהו, אז 

 שה איתו בדיקה.אנחנו באופן סולו נע

הפרמטרים, אם בן אדם הוא ראוי להיות חבר פאנל כזה, אז   :יעקב קורצקימר 

 הוא לא ראוי להיות דירקטור בחברת המים? 

לא קשור, סליחה רגע, מניסיוני הדל, שנייה רגע נורית,   :גיא קלנרמר 

נותן, הוא פלטפורמהדירקטוריון ה למגוון , לצורך העניין, אמור, בסופו של יום, הוא 

יכולות, ציבורים לפעמים, תלוי שוב באיזה פורום מדובר וכיוצא בזה. בדרך כלל, אם 

שכזה, לטעמי ואם אני לא טועה, זה גם  לדירקטוריוןמגיע חבר מועצה, לצורך העניין, 
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אמור להיות מעוגן בתפיסת עולם של מי שאמור לתת הרשאות לדבר הזה. הוא לא אמור 

 ל דרך המינוי של דירקטור מן הציבור, או אנשים אחרים. חד ערכית ע -לשבת חד 

עצם זה שהוא בא מתוך מועצת העיר, הוא בא לבטא את קולה של מועצת העיר 

ולכן נראה שהקריטריונים היבשים, שנדרשים אליהם דירקטורים חיצוניים, בדירקטוריון 

 לא אמורים לחול עליו ואפשר להילחם על זה או לנמק את זה. 

שתי מילים בעניין, אני הרי, אני לא הרי אשנה את הוראות   י פרישטיק:מר גיד

להבחין בין חברות עירוניות, שמה שאתה אומר הוא מדויק צריך לדעת ו -החוק. אבל א' 

וועדת  ונכון, והאמירה שלך היא מהעולמות האלה וזה פחות, במינויים על פי חוק החברות

, אני מסייג את הדברים ואני אומר, אתה צודק המינויים לפי חוק החברות. ולמרות זאת

במידה מסוימת בשיקול הדעת. כלומר, עצם זה שבא מועמד ואמרתי, הרבה פעמים זה 

כונס לאותו פתרון קל שאומרים, יש הרי גם כהונה ציבורית כקריטריון שמאפשר כהונה 

ציה, בחברה ממשלתית. אז מסתכלים על הנישה הזאת, עצם זה ואתם לא בהתחלת קדנ

 אלא כבר תוך כדי, כסעיפים, 

 זו קדנציה של כלב, כל שנה זה שבע.   :גיא קלנרמר 

רק הערה, מהניסיון למדנו שהתהליך למינוי דירקטור, גם   מר נדב אהרונסון:

 זה בכל הוועדות.   כשאין בעיות, זה משהו כמו שנה. 

 בנבחרי ציבור זה לא נכון.   :גב' שירה אבין

השניים שאושרו כאן, מתי זה היה? לפני ארבעה חודשים?   מר נדב אהרונסון:

משהו כזה? עדיין לא אושרו דרך הוועדות החיצוניות, לכן ההצעה שלי, תחשבו, תשקלו, 

 תנסו לבחור אנשים, זה לוקח זמן. 

 מה ההצעה שלך?     :גב' דברת וייזר

 נדב, אתה מדבר,   :גב' שירה אבין
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זה יהיה שנה, אם זה לא איש ציבור זה יהיה מי שלא יבחר   :יעקב קורצקימר 

 פחות משנה?

השלושה האלה יאושרו. עכשיו, מה יקרה לאחר אישור   מר נדב אהרונסון:

 השלושה? 

הוועדה לא התכנסה, היא לא התכנסה מכיוון ששם לא היו   :יעקב קורצקימר 

 הגורמים הרלוונטיים. אני מקווה ששם זה כבר הסתדר. 

פעם שעברה היו בחירות, אז עצרו עוד פעם. יש כל מיני סיבות   מר נדב אהרונסון:

 שעוצרות. 

 בסדר.   :יעקב קורצקימר 

מה שאני רוצה לומר, אם מאשרים היום את השלושה שהם   מר נדב אהרונסון:

הדירקטורים הקיימים, נשאר מקום לשני דירקטורים שבהמלצה שלכם ואפשר לגלגל את 

אתם מכינים דירקטורים לעוד שנה, עוד שנתיים, עוד פעם, זה קדימה. קחו בחשבון שאם 

 שלושה מאיתנו מסיימים קדנציה, כבר שנה.   

בסדר, אף אחד לא אמר, אני אומרת שוב, אף אחד לא הבטיח   :גב' שירה אבין

 שזה ייקח שנה. אם אין בעיות, גם עם נבחר ציבור, זה יכול לרוץ מהר.  

 ה, עכשיו הציפייה שזה ילך יותר מהר.עכשיו יש ועד  :יעקב קורצקימר 

בדיוק, אז אני אומרת, עכשיו יש ועדה ומישהו שהוא נבחר   :גב' שירה אבין

ציבור ומכהן פה מספר שנים, אני לא רואה שום סיבה שזה ייקח שנה. תרוויחו רק עוד 

 חבר תאגיד, זה הכול, מעבר לשלושה. 

    אפשר עכשיו לאשר את השלושה?  :יעקב קורצקימר 

 בטח שאפשר.   :גב' שירה אבין
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 נו, אז אני, את רוצה שאני אעמוד?     :יעקב קורצקימר 

 רגע, לפני זה. קודם כל, יש לנו את השלושה, הספציפיים,   :גב' שירה אבין

בואו נביא ארבע, לא שלוש ואחד, בואו נביא ארבעה. את   :מר אבי גרובר

 השלושה האלה ואת יעקב.   

,   :גב' שירה אבין  שנייה, אני אומרת, אנחנו מדברים ככה, יש לנו

 הוא דוחף את יעקב לתפקיד,   :גיא קלנרמר 

 הוא כל כך רוצה, אז,   :מר אבי גרובר

 מכובד מאוד, אבל אולי רוצים נוספים להתמודד?   :גיא קלנרמר 

 תציעו.   :יעקב קורצקימר 

 ערב. אין בעיה, אני מציע שלא נעשה את זה ה  :גיא קלנרמר 

 אני מציע גם.     :עידן למדןמר 

 אני גם.   :גב' שירה אבין

גם אני חושבת שפשוט כדי שלא "נתבזה" במירכאות, עדיף   :גב' נורית אבנר

 שיבדקו את הנושא, 

 מה יש להתבזות?   :מר אבי גרובר

תראה, אין לי בעיה להצביע ליעקב, אבל אני חושבת שקודם כל   :גב' נורית אבנר

 בדוק את הנושא המשפטי, אם הוא באמת, צריך ל

 אומרים לך שאין בעיה של נציג ציבור, זה עוקף בג"צ.   :יעקב קורצקימר 
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 אין בעיה.   :מר אבי גרובר

 נציג ציבור זה ידוע, בכל חברה,   :יעקב קורצקימר 

 אפשר אולי לשאול אם יש עוד אנשים שיש,   :גב' נורית אבנר

 רוצה להגיד מישהו, חלילה, תראו, אני   :גיא קלנרמר 

 אתה רוצה להיות?   :מר אבי גרובר

עידן רוצה להיות, דברת רוצה להיות, אני רציתי להיות. אני   :גיא קלנרמר 

 מאוד מתעניין במים. 

 כמו שטרפדו לי את המינוי במגוונים.   :גב' דברת וייזר

 אולי באמת זה לא הזמן, ומי שרוצה,   :גב' נורית אבנר

 לא, אני אגיד לכם,   :קלנר גיאמר 

 אולי גיא ירצה להיות.   :גב' דברת וייזר

.     :גיא קלנרמר  .  אני רציתי להיות, אני יש לי.

 מאחר וכולם רוצים, אז אנחנו נעשה את זה בצורה מסודרת.  :גב' שירה אבין

 , עכשיו כל אחד יתחיל... חברים, אני, דקה אביעם, בואו, אניטוב, 

 נכון, כל אחד ירים את האצבע, נעשה הצבעות בצורה מסודרת.     :רגב' דברת וייז

תראו, אם בן אדם אחד רוצה, אני מבינה. אם יותר מבן אדם   :גב' שירה אבין

עוד ישיבת  -אחד רוצה, נעשה את זה בצורה מסודרת. יש לנו בדיוק עוד שבועיים וחצי 

 מועצה. נביא את זה מסודר לישיבה הבאה. 

 מה יש בעוד שבועיים וחצי?     :צקייעקב קורמר 
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 בתחילת החודש הבא.   :גב' שירה אבין

 אני מחכה שגם יאשרו אותי אחרי שנה שלמה.     :גב' דברת וייזר

בסדר, הוועדה בדיוק לא עבדה באותם קריטריונים, כמו שלא   :גב' שירה אבין

 עבדה שם, לא עבדה גם, 

  בסדר, זה גם משמעותי.  :גב' דברת וייזר

 עידן, אתה יש לך בעיה שאני אהיה דירקטור שם?   :יעקב קורצקימר 

 לא.   :עידן למדןמר 

 אז למי יש בעיה, לך יש בעיה שאני אהיה דירקטור?   :יעקב קורצקימר 

לא, אין לי בעיה, אני רק אומרת שבוא נחכה לראות, שנייה,   :גב' דברת וייזר

 יות בחברה הכלכלית, אם מאשרים במקומות אחרים. הוא גם רצה לה

 מה זה קשור עכשיו? אני צריך להיות מוחזק במקומות אחרים?   :יעקב קורצקימר 

 לא.   :גב' דברת וייזר

אני אישרתי אתכם במקומות אחרים, בשמחה. למה להיות   :יעקב קורצקימר 

 קטנוני?

 למה קטנוני אבל? למה קטנוני.   :גיא קלנרמר 

ית אומר שאתה רוצה, אני ישר הייתי אומר שאני תאר אם הי  :יעקב קורצקימר 

 רוצה ואני שמח שאתה תהיה. 

 אני רוצה, אז בוא נצביע עליי. למה אני לא? למה?  :גיא קלנרמר 

 )מדברים ביחד(  
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 טוב, גידי,   :גב' שירה אבין

 רגע, אתה הגעת לפוליטיקה במקום לבוא ולחפש אדם שיתאים,   :מר רפאל בראל

 הוא סגן ראש עיר? גם אני רוצה להיות.  :מר אבי גרובר

.     :גב' דברת וייזר  שירה, זה לא לעניין עכשיו מה שקורה כאן

 תודה לכולם,   :גב' שירה אבין

 סליחה, זה ממש מביש.   :גב' נורית אבנר

,  :גב' דברת וייזר זה לא לעניין בכלל.  ממש לא לעניין מה שקורה כאן. תסלחו לי

 ככה.   מה זה? זה לא מכובד 

אנחנו לא ממשיכים בנושא. אני ממש לא יכולה לצעוק היום,   :גב' שירה אבין

אני נורא מתנצלת, אני מבקשת, אנחנו לא מתעסקים בזה, לא סוגרים את זה ולא 

 אני רוצה עכשיו,  מתעסקים בזה יותר. תמשיכו לדבר, די.

 אבל יש לי שאלות לגבי השלושה האלה.     :עידן למדןמר 

 יפה, אז תגיד ככה. כן?   :ירה אביןגב' ש

 אני רוצה רק,   :עידן למדןמר 

 קיבלנו קורות חיים רק של שניים, שירה.     :גב' נורית אבנר

 מי לא הגיע?  של שלושה.  :גב' שירה אבין

 הגיע שלמה, בני ונירה. יש גם בני.   :מר אבי גרובר

 נירה בני ושלמה.     :עידן למדןמר 
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 בבקשה. כן?   :גב' שירה אבין

 קורות החיים לא הספקתי.     :עידן למדןמר 

קורות החיים האלה כבר הועברו אלינו, זו לא פעם ראשונה   :גב' שירה אבין

 שאנחנו דנים בהם. 

קורות החיים לא הספקתי לעבור ואני מברך את האנשים   :עידן למדןמר 

 הקיימים. אבל,   

 כן?   :גב' שירה אבין

אני ראיתי במכתב שבמקור  - 1אבל השאלה שלי היא פה, כרגע,   :עידן למדןמר 

 רציתם בכלל לאשר עוד איזו גברת.   

רצו לאשר איזו גברת ואני אמרתי שעד שאין, שמאחר ואנחנו   :גב' שירה אבין

 דיברנו על שלושה ואלה השלושה, כרגע אף אחד לא מדבר על אחרים. 

הדירקטורים שצריך להיות יחס של נשים תגידי, אבל אין בחוק   :גב' נורית אבנר

 וגברים? 

חשוב עוד פעם, כשיוצאת ההחלטה, שאנחנו שומרים באמת את   :עידן למדןמר 

  המקום, בין אם זה יריב גפני ובין אם זה נציג אחר, זו המטרה שלנו.

 אישה. -אישה ואורית  -אישה, נירה  -רוני   :מר אבי גרובר

עה יהיו ועוד שלושה, זה שבעה. שבעה, שליש זה עכשיו ארב  :גב' דברת וייזר

 צריך להיות יותר משתיים.   

 רוני זאת אישה.   :גב' שירה אבין

 רוני זו אישה?   :גב' נורית אבנר
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 כן.   :גב' דברת וייזר

,  :יעקב קורצקימר   העלבתם עכשיו

האם יש יכולת לעשות הארכה כרגע, האם יש יכולת לעשות את   :עידן למדןמר 

 אישור לשנתיים ולא לשלוש? למה דווקא לשלוש?   ה

 )מדברים ביחד(

רק שנייה, זה שכולם מדברים זה לא נשמע אחד את השני. כן?   :גב' שירה אבין

 יאללה, חברים, טוב, 

 האמת היא אני יורדת מזה, אני לא רוצה בעצם.     :גב' דברת וייזר

 פציפית? טוב, חברים, עידן רצית לשאול ס  :גב' שירה אבין

.   מר נדב אהרונסון: .  אני לשנתיים, עוד שנתיים אני.

 נשארו לך עוד שנתיים?   :עידן למדןמר 

 כן.   מר נדב אהרונסון:

 בגלל האישור הקודם.   :עידן למדןמר 

אני מזכיר לכם שבפעם הקודמת החלטתם לשנה וחזרנו הנה   מר גידי פרישטיק:

 ת כזה מינוי, ועדכנו אתכם שועדת המינויים לא מקבל

 תעשה לשלוש שנים, בעוד שנתיים יתפנו עוד שלושה.   מר נדב אהרונסון:

אם זה תורם במשהו, אני מסיר את התנגדותי, אני בעד יעקב.   :גיא קלנרמר 

 אם זה עושה שלום בית, אני בעד יעקב.   

 רגע, אביעם,   :גב' שירה אבין
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 אני בעד,     :גיא קלנרמר 

,   :גב' שירה אבין  רגע, אביעם רצה לדון

 שכנעתי את כולם.   :יעקב קורצקימר 

 אני בעד.     :גיא קלנרמר 

 שנייה, שנייה רגע בבקשה. אביעם רצה,   :גב' שירה אבין

 אם אין לכם התנגדות, אני מוכן לקדם את זה הערב.     :גיא קלנרמר 

נו. שנייה, רגע. אביעם רצה להגיב, אי אפשר לדבר מ  :גב' שירה אבין שפט, 

 אביעם? 

 אני בחיים לא התנגדתי למינוי שלכם, בחיים. פרגנתי.     :יעקב קורצקימר 

 אביעם רוצה לומר משהו, כן אביעם, בבקשה.   :גב' שירה אבין

מהמים  20%החקלאים נדמה לי שלוקחים ערב טוב לכולם,   מר אביעם גפני:

ם הצענו כל מיני נציגים, רצו ברמת השרון. עד היום אין להם נציג, למרות שהרבה שני

כזה, הצענו עם תואר כזה ואף פעם זה לא מסתייע וזה  רצו עם תואר הצענו אישה, -אישה 

 לא, 

 לא זכורה לי הצעה שלכם.   מר נדב אהרונסון:

 אל תפריע לי.   מר אביעם גפני:

 לא, אבל,   מר נדב אהרונסון:

חנו זוכרים והצענו בעשרים אתה אומר, לא זכור לך, אבל אנ  מר אביעם גפני:

אלף ניסיונות וכל פעם זה נדחה מסיבה כזאת או אחרת, והפעם יריב גפני הציע את עצמו, 
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גם יש לו  כי הוא עבר כבר את ה, איך אומרים, את הדירקטורים של מדינת ישראל. 

 תואר, וגם וגם וגם, עכשיו רשות המים.

.. אני חושב שסמכות פה בחדר, ואנירוצה לעניות דעתי, מכיוון שזו חברה עירונית, אני   . 

סומך פה על האנשים וגם אני מעריך מאוד את תאגיד המים שרונים על העבודה הטובה 

מהמים ברמת השרון, יהיה שם נציג.  20%שהם עושים ואני חושב שראוי, שלצרכנים של 

 וזה הכול.

 צודק.   :יעקב קורצקימר 

גופים ברמת השרון, עורכי דין, רואי  יש נציגים בכל מיני  מר אביעם גפני:

חשבון, אנשים שעבדו במשרד ראש הממשלה, אנשים מאוד מכובדים שיושבים שם הרבה 

שנים, ולא יקרה כלום. והדחיות האלה נראות לי מאוד מוזרות. כל פעם מחפשים איזו 

נקודה חצי שחורה חצי חומה בבן אדם. בסדר, אתם רואים שהוא לא טוב? תגידו אתם, 

תגידו מי אתם חושבים, אני אמצא לכם. למה כל הגוף של הותיקים ברמת השרון נמצא 

 לכם, 

למען הסר ספק, המקום הזה יגיע לחקלאים, אתם צריכים   :עידן למדןמר 

 לעשות את זה כמה שיותר מהר, כבר לפני שנה, 

.   :גב' דברת וייזר  נכון, אי אפשר למסמס את זה, זה מאוד הגיוני

ונגמור עם הסאגה,   גפני:מר אביעם  להביא לכם נציג ראוי מהקבוצה הזאת 

 תודה רבה לכם. 

 אני חייב להגיד עוד משפט בהקשר הזה,   :גיא קלנרמר 

בכל הגוף הזה  אני חושב שגם זה יסייע לעבודה הטובה שלכם,  מר אביעם גפני:

 של הותיקים אפשר למצוא אחד,   
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 או אחת.   :גב' שירה אבין

 או אחת, כמובן,   גפני:מר אביעם 

 חקלאית עוד יותר טוב.   :גב' דברת וייזר

 ואני מציע שתביא אותו לישיבה הקרובה.   :מר רפאל בראל

 מה?   מר אביעם גפני:

 אני מציע שתביאו אותו לישיבה הקרובה.   :מר רפאל בראל

 יש מישהו,   מר אביעם גפני:

 הם אומרים שזה לא עובר.   :גב' דברת וייזר

 אני רוצה להגיד משפט, ולא,   :גיא קלנרר מ

 קודם כל יריב עומד.   :גב' דברת וייזר

 יכול להביא מישהו אחר חוץ מיריב.   :מר רפאל בראל

 אני לא מביא יותר, מספיק.   מר אביעם גפני:

 בסדר.   :מר רפאל בראל

 אם לא הבנת.     מר אביעם גפני:

 די.   :גב' שירה אבין

רשו לי להיות ישיר ולא לכבס מילים. כתוצאה מההתדיינות, ה  :גיא קלנרמר 

לפעמים הקשה, עם החקלאים ברמת השרון, אני מת על נדב, אנחנו בקשר מעולה, 

משתפים פעולה בגזרות נוספות וגם על כל האנשים הנוספים שם, יתכן ולא נעשית מלוא 
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לואה כדי לעשות העבודה כדי לאשר את החקלאי. או לא, או דוושת הגז לא נלחצת במ

 אתז ה. 

 הוא לא חקלאי.   מר אביעם גפני:

 לא משנה, נציגכם.   :גיא קלנרמר 

  נציג הוועדה החקלאית.  :גב' דברת וייזר

 אני אומר קודם כל,   :גיא קלנרמר 

 הוא לא נחמד כמו שהוא נראה,   מר אביעם גפני:

 תעזוב רגע אתה,   :גיא קלנרמר 

  עניין, הוא לא נחמד.אבל זה ה  מר אביעם גפני:

להיות שבהינתן זה שנוצרה פה סיטואציה כזו או אחרת יכול   :גיא קלנרמר 

עם החקלאים, שמישהו, או חושש, או מפחד, או לא רוצה, או כל מילה אחרת והכול אני 

חושב, רק אני חושב, אולי אני טועה. ואני חושב שכדאי להוריד את זה מהשולחן. 

יוריד  ני ברמת השרון. הם חייבים להיותחקלאים פה הם גזע רצי . ואני חושב שזה רק  ב..

מטעמם. כי כל בדירקטוריון את רמות החיכוך ולא יעלה אותן. בהינתן זה שיהיה נציג 

השדים, באותו רגע, יתפיידו להם. ולכן, צריך לדחוף את זה קדימה, ויכול להיות אפילו 

ק, ואני קורא לכם לדחוף את זה. שלא מעכבים את זה, אבל לא דוחפים את זה מספי

כי יכול להיות שגם מול רשות המים, או כל גורם אחר שבוחן  לדחוף את זה במאה קמ"ש

את זה ומעכב את זה, צריך להיות יותר אסרטיבי ויש דרכים לעשות את זה ברמה 

ולהביא את המינוי הזה לקו הסיום. לא יכול להיות ששנה  משפטית או ברמה ציבורית

 ם עם זה, ואין עם זה התקדמות, זה לא הגיוני. מתעסקי
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יכול להיות שבאמת האינטרס של הוועדה ה, המים? או   :גב' דברת וייזר

Whatever   ? 

 מינוי.   :גב' שירה אבין

ועדת המינוי, יש להם מן הסתם איזשהו אינטרס כדי לא לקדם   :גב' דברת וייזר

אם יש לכם איזשהו כוח נוסף מעבר לכוח  את המינוי הזה, בגלל שיש תביעה. השאלה היא

של אותה ועדה כדי להשפיע על מינוי כזה או אחר שאתם מוצאים לנכון שהוא רלוונטי 

 לעיר. ונכון

 אז ככה, שירה, ברשותך אני אתייחס?     גידי פרישטיק:

 כן.   :גב' שירה אבין

 לעניין הטרמינולוגיה, שימו לב,  -א'   גידי פרישטיק:

 יפה, בשביל זה אני שואלת אם יש להם.   :וייזרגב' דברת 

במינויים של דירקטורים יש סוגים של דירקטורים. דירקטור   גידי פרישטיק:

מקרב הציבור, ואלו הדירקטורים שאנחנו נדרשים למנות, הם מקרב כלל הציבור והם לא 

מונח מאיזה גדר סקטוריאלי כזה או אחר. ולכן, בטרמינולוגיה אסור לנו להשתמש ב

, כי באופן דומה אין נציג של הצרכנים הביתיים, או נציגי התעשייה.  'הנציג של החקלאים'

הציפייה היא שאותו דירקטור יבוא מכלל הציבור וזה בדיוק מה לא כך זה עובד. 

 שהוועדה בודקת.

אנחנו כן חושבים, ואני מאוד מתחבר לדברים שאתה אומר, שיכול להיות שמישהו מקרב 

בין את הסוגיות החקלאיות יבוא ולצורך העניין, סתם אני מצייר את זה, החקלאים מ

פרופסור, כן? אני לא קובע שום מסמרות, אלא כדוגמא, פרופסור שמתעסק בכלכלה 

חקלאית ויכול להציף את הבעיות שלהם, אבל הוא גם במשקפיים של כלל משק המים, 

 ם את התאגיד.הוא מינוי מדהים. הוא גם יהיה להם לפה וגם ישמש לה
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ספציפית בעניין של המינוי הזה, אמרתי בתחילת הדברים, חשבנו שלא נכון שאנחנו אלה 

שנחווה את הדעה, המשרד שמלווה את התאגיד, אלא העברנו את זה לרשות המים, זו 

סוגיה רוחבית לא פשוטה. כי כמו שיש חקלאים, יש באילת ובים המלח יש בתי מלון, ויש 

ש שם תעשיינים לכן גם חלק מהסרבול של העניין, עולם המושגים תאגידים אחרים שי

שאני משתמש ואומר לכם עכשיו לא להגיד ככה ולא להגיד ככה, זה יותר ממה ששמעתי 

 בשיחות הטלפון למה הסיפור לא זז.

גם לנו זה תקוע, גם לנו, אתם יכולים לתאר לעצמכם, מנדנדים לא מעט. גם אנחנו היינו 

    זה מסדר היום, לכאן או לכאן, אנחנו מקווים שזה יקרה בהקדם. שמחים להסיר את

טוב, אז אנחנו מדברים על השלושה, אני רק חייבת כן להגיד   :גב' שירה אבין

 אביעם, אנחנו פה, היינו צריכים לאשר את זה, אישרנו את זה,דבר אחד, 

 את לא צריכה להתנצל.     מר אביעם גפני:

ל  :גב' שירה אבין  א, ממש לא מתנצלת. אני ממש, אני 

 היושרה של האנשים וכל דבר,     מר אביעם גפני:

 אביעם, אני ממש לא מתנצלת,   :גב' שירה אבין

 סליחה, שירה.     מר אביעם גפני:

אני אומרת אנחנו, להיפך, למרות ששנים זה לא היה ואנחנו כן,   :גב' שירה אבין

 ונצנזוס, כל חברי מועצת העיר, והיה על זה גם ק

 אין הרבה נשים ברמת השרון שהן קונצנזוס.       :???

שאנחנו נקדם את הנושא הזה ואני חושבת שדווקא בהחלטה   :גב' שירה אבין

של התאגיד, בגלל שיש דברים כאלה בחינוך, אני חושבת שזה נכון דווקא שמי שצריך 

וד שיש לי אליכם וכל לקבל את ההחלטה, במקרה הזה, אלו לא אנשי התאגיד, עם כל הכב
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מה שיש לי לומר, באמת. זה לא באופן אישי ואנחנו נמשיך לקדם את זה. ואני אומרת 

שוב, בכל מקרה, המקום הזה שמור, מבחינתנו, לנציגות של החקלאים, כי במקרה הזה גם 

 יש קונצנזוס, אז אין בעיה. 

 תודה רבה.     מר אביעם גפני:

ובאותה הזדמנות, אם אנחנו כבר מעלים, וכל אנחנו מעלים   :גב' שירה אבין

האחרים הורידו את מועמדותם ואנחנו לא נהיה לקרקס בתוך העיר, אז יעקב מגיש את 

המועמדות שלו. מיכה, אנחנו יכולים לעשות את זה עכשיו? אין שום בעיה להוסיף אותו 

 גם? 

 כן.     :עו"ד מיכה בלום

ה פה, אנחנו נעלה את יעקב לדירקטור אוקיי. אז אם יש הסכמ  :גב' שירה אבין

ור הארכת כהונה, יש שני סעיפים, אנחנו נחלק את זה, קודם כל איש -ואנחנו נצביע ככה 

 אישור הארכת כהונה של שלושה דירקטורים בתאגיד המים שרונים:

 גב' נירה דרור .1

 מר בני זלינגר .2

 מר שלמה גושן  .3

 להאריך את הכהונה, מי בעד? פה אחד, תודה. 

[ 

פה אחד את מועמדותם של נירה דרור, בני הוחלט לאשר   :142חלטה מספר ה

 זלינגר ושלמה גושן לדירקטורים בתאגיד המים שרונים. 

 

 בני זלינגר, אין לו לימודים מתאימים.   :עידן למדןמר 
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   יש לו ניסיון עסקי שנבדק על ידי הוועדה.   מר גידי פרישטיק:

שדירקטור אחד אנחנו משאירים פתוח לנציגות ולגבי, אמרנו   :גב' שירה אבין

 של החקלאים ולאישור של יריב ודירקטור נוסף שיש לנו, אני מעלה להצבעה, 

 אז תרשמו נציג של רמת השרון שמבין את החקלאים.     אבינעם גפני:

 יפה, אין בעיה, מקובל.   :גב' שירה אבין

 נשים לגברים.  קחו בחשבון שהם דורשים יחס בין  מר נדב אהרונסון:

 דיברנו על זה.   ד"ר איריס קלקא:

 ואם יעלו פה שני מועמדים גברים, זה יכול להיתקע.   מר נדב אהרונסון:

 כמה נשים יש?   :יעקב קורצקימר 

 יש כרגע שלוש.     ד"ר איריס קלקא:

 יש שלוש.   :גב' שירה אבין

 שלוש מתשע זו כבר בעיה.  מר נדב אהרונסון:

 שלוש מתשע זה גם שליש.   :צקייעקב קורמר 

 אני לא קובע.     מר נדב אהרונסון:

 מי מוכן לבוא עם חצאית?   :גב' שירה אבין

י   :יעקב קורצקימר  יש שלוש נשים משמונה נציגים. עכשיו אני מבין למה יריב גפנ

 בבעיה. תמשיך עוד קצת את הדיון ואני כבר מתחיל להבין מאיפה הבעיה של יריב גפני.

ילו כל המים, חכה רגע, יש עורך דין, הוא תן לו שהוא ידבר, הוא מבין קצת בנושאים כא
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..? איך אמרנו על יריב? ללחוץ על הגז, אתה לא עם  האלה. מה אתה כל הזמן עם ה.

 הברקס, אתה כבר עם הארמברקס משוך חבל על הזמן אתה. תירגע. 

  סוף מעשה במחשבה תחילה.  מר נדב אהרונסון:

סוף מעשה, אנחנו סומכים על הניסיון שלך, אבל עזוב, עצור.   :קורצקי יעקבמר 

 אל תגלה את כל הקלפים, תשאירו לכם כמה סגורים.   

טוב, גידי, כדי שאתה תוכל לסיים, אנחנו רוצים להעלות, אני   :גב' שירה אבין

ון? כדי אומרת שוב, אני לא יודעת גם קודם כל, כל חבר מגיע לוועדה בסופו של דבר, נכ

 שנאשר.

 כן, כן.     מר גידי פרישטיק:

אז בואו, כדי שנקדם את הנושא, ואם יש כאן קונצנזוס שלם   :גב' שירה אבין

יש הסכמה, בואו נעשה את זה בהצבעה. אם כן, בתוך המועצה, וכולם אין אף אחד אחר ו

 הכול.נוכל לתת עוד וכשאתם הולכים עכשיו לוועדה, כבר תהיה אפשרות לבדוק, זה 

אז אני רוצה להעלות, בנושא של דירקטור נוסף, שהוא בעצם דירקטור מטעם מועצת 

 העיר, את סגן ראש העיר, את יעקב קורצקי, מי בעד? 

רק שנייה, יעקב אם תוכל לצאת. שיעקב לא יהיה בהצבעה   :עו"ד מיכה בלום

 ונעשה עוד פעם את ההצבעה.   

 אני מעלה להצבעה את יעקב קורצקי, אני שוב אומרת, טוב.  :גב' שירה אבין

אני מעלה שוב את המועמדות של סגן ראש העיר יעקב קורצקי למועמדות בתאגיד 

 , מי נגד? אין אף אחד, מי נמנע? רפי.1,2,3,4,5,6,7,8יש לנו  שרונים, מי בעד?
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את מועמדותו  (1 – נמנע, 8–ולות )בעד ברוב קהוחלט לאשר   :143החלטה מספר 

 ורצקי לדירקטור בתאגיד המים שרונים. של יעקב ק

  

פקח רב תכליתי, רועי שריקר  27258581טלמור יקר ת.ז. : אישור הסמכת פקחים .3

פקח רב תכליתי  317271328פקח רב תכליתי, דני וובק ת.ז.  301362463ת.ז. 

 ואיכות הסביבה.

   

שור הסמכת . אי3אנחנו עוברים לסעיף הבא שלנו, סעיף מספר   :גב' שירה אבין

 פקחים, גידי תודה.

   תודה רבה.   גידי פרישטיק:

אנחנו עוברים לסעיף השלישי, מי טוב, חברים, אנחנו ממשיכים   :גב' שירה אבין

שרוצה לדבר, דברו בחוץ בבקשה. הסעיף השלישי שלנו זה אישור הסמכת פקחים. אנחנו, 

או, אנחנו לא יכולים כל פרץ, אתה רוצה לומר כמה מילים על האישור? רק שנייה, בו

  ישיבה להחזיק עד שתים עשרה בלילה.

.. לאישור מועצת העיר. כמו  מונח כאן לאישורכם,  :מר פרץ פינקו הסמכה של.

 כן מובאים לאישור גם מספר שלוש וארבע,   

 יש כאן שלושה, הרביעי אני אגיד עוד מעט, אני אתייחס.   :גב' שירה אבין

 וד גם כפקח איכות סביבה.   ... יעב  :מר פרץ פינקו

אני רוצה רק להוסיף דבר אחד, יש כאן שני פקחים שהם   :גב' שירה אבין

 פקחים חדשים שאנחנו מאשרים אותם היום, שזה טלמור יקר ורועי שריקר. 

   מה זה אומר רב תכליתי רק?  :מר אבי גרובר
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פקחים חדשים,  רב תכליתי, שהוא יכול בעצם לבצע את כל, אין  :גב' שירה אבין

אבל את כל התפקידים שמוטלים עליו, פקח בתוך הנושא של הפיקוח, לא קשור לאגפים 

 , קאחרים, הוא יכול לבצע. עכשיו, יש לנו פה שני אנשים נוספים, אחד מהם זה דני ווב

 ? חניה? מה זה אומר? רב תכליתי. דו"חותזה אומר מה?   :מר אבי גרובר

 . דו"חותדעים רק לעשות הם יו  :פרופ' מרק מימוני

.   :מר פרץ פינקו .  פקחים גם לחניה, וגם.

אתה לא היית יכול לבקר ושישמרו על הילדים שלך במקום   :פרופ' מרק מימוני

 ? זה יעזור מאוד. לכולם.   דו"חותלעשות 

 רק שנייה.   :גב' שירה אבין

בסדרי חניה וגם בדו"חות פקח רב תכליתי יכול לטפל גם   :מר פרץ פינקו

.. כל דבר אחר שמגיע לעמדת הפיקוח.   התנ  ועה וגם באבטחת אירועים, כאשר יש.

 ועכשיו?   :גב' שירה אבין

 לאיכות הסביבה הוא לא יכול.     :מר אבי גרובר

לא, עכשיו אני אסביר, תן לי להסביר. יש נושאים כמו איכות   :גב' שירה אבין

ח לעשות הסמכה מובנית לצורך העניין. , שזה מחייב פקההווטרינריהסביבה ותחום 

עכשיו, אחרי שהכנסנו את מנהלת איכות הסביבה, דגנית, חשוב לנו שיתחיל לעבוד שם, 

 אפילו בחלקיות, גם פקח שעבר את ההכשרה. 

עכשיו, מי שעבר את ההכשרה ואנחנו אחרי שיח גם עם פרץ וגם עם עזי ועם אבנר כדי 

שזה שם שלא רשום לכם פה, שהוא עשה את כל לראות, ופרח, יש את יוגב חזקיה, 

 ההסמכה של איכות הסביבה, 
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 למה הוא לא מופיע פה?     :גב' נורית אבנר

כי בהתחלה, דיברנו על אחד, כשישבנו והבנו שאנחנו צריכים   :גב' שירה אבין

גם לווטרינריה, וגם לאיכות הסביבה, בדקנו מי עשה את ההסמכות. עכשיו, בהתחלה 

עבר גם את ההסמכה של  ק. דני וובקיבה את איכות הסביבה לשים את דני וובהייתה חש

וטרינריה. וטרינריה, הוא היחיד שיש לו כרגע את ההסמכה. ולכן, אנחנו יכולים רק לתת 

 -לו. בכל הנושא של וטרינריה, יש דברים, אנחנו, כשנביא את זה עכשיו את הדיונים ל

ך ורק בנושא של איכות הסביבה ופקח שיהיה אך , אנחנו נצטרך לתת פקח שיהיה א2016

 ורק בנושא של וטרינריה.

יש דברים מסוימים שלאורך השנה בתחום הווטרינריה פה לא נעשו, אבל כן מחויבים, 

אותו הדבר גם בנושא של איכות הסביבה. לכן, כשהכנסנו עכשיו את בעלי התפקידים 

זה מאוד, מאוד נכון להחליט שבאמת יש גם את הדרישות הנלוות. אני חושבת שהחדשים, 

 יש לנו אנשים שיצטרפו ויהיו גם בנושאים הנוספים. 

 אז יוגב מועמד גם לווטרינריה?     :גב' נורית אבנר

רק שנייה בבקשה. בינתיים אנחנו יוצאים למכרז לעוד שני   :גב' שירה אבין

ים, הם לא עברו פקחים. אבל כשאנחנו יוצאים למכרזים חדשים, עדיין האנשים שנבחר

את כל ההכשרות הנלוות. אז אנחנו כבר אמרנו, קודם כל, בואו נשריין שהם יהיו רב 

תכליתיים, אבל שתהיה להם גם את האפשרות הזאת כדי שאם יש צורך, אנחנו שם, כמו 

שלקחנו והתעסקנו גם בנושא של השילוט, ונתנו לשם את אחד הפקחים, שהוא את כל 

 בנישה שלו.ה גם הנושא של השילוט, יהי

, שהוא פקח רב תכליתי, ובכל נושא הווטרינריה, כי קאז השניים האחרים הוא דני ווב

 הוא עבר את כל ההשתלמויות, 

 הוא איכות הסביבה?     :גב' נורית אבנר
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לא, הוא לא איכות הסביבה, זה מה שאני אומרת, היה רשום   :גב' שירה אבין

נריה, ויוגב חזקיה, הוא פקח וטרינר, וטרי-תכליתי ו ואני עכשיו אומרת, הוא פקח רב פה

 רב תכליתי ובנושא איכות הסביבה. 

עשתה הצרחה, בקיצור. ולמה לא להכשיר אותם, את כל   :מר אבי גרובר

 השלושה, על שניהם? 

 אני בכלל חושבת שכדאי שיהיה שניים, שהם יהיו,   :גב' נורית אבנר

 שלושה.   ששניהם יהיו לכל ה  :מר אבי גרובר

 אבל הם לא עברו את ההכשרות.   :גב' שירה אבין

 רגע שיעברו את ההכשרות, יהיה אפשר.   ב  :פרופ' מרק מימוני

 זה בדיוק מה שאני אומרת.   :גב' שירה אבין

 אוקיי, אז לא הבנתי אותך.     :מר אבי גרובר

וך אז אני מקריאה רק את השמות, כי אנחנו חייבים לת  :גב' שירה אבין

 הפרוטוקול גם לתת את ה, 

 אני רוצה להבין את ההיגיון,     :גב' נורית אבנר

 כן?   :גב' שירה אבין

 את רוצה שלכל אחד מהם יהיה תחום אחד נוסף של התמחות.     :גב' נורית אבנר

בשלב הזה, כרגע, אנחנו שולחים עכשיו לפקחים נוספים ואנחנו   :גב' שירה אבין

ת של הפקחים לשנה הבאה. אנחנו נקלוט עוד פקחים ואז אנחנו נעשה נגדיל גם את הכמויו

פקח שיהיה רק איכות הסביבה. פקח שיהיה רק לנושא הווטרינריה. כרגע, אין לנו היצע 
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מאוד, מאוד גדול של פקחים. מצד שני, יש לנו פקחים שנמצאים במלאי הפקחים ועברו 

 שירותים שאנחנו צריכים. את ההכשרה המתאימה, אז הם יכולים לתת לנו את ה

אני רציתי שכבר נחשוב שלב הלאה, ונתייעל ושיהיו לפחות,   :גב' דברת וייזר

   ..  בכל תחום, שניים. שאם אחד לא נמצא, השני יכול.

, זה מה שאני 2016אבל זה בכל מקרה אנחנו יכולים לדבר על   :גב' שירה אבין

יכולים לאשר מתוך ההיצע שיש לנו,  אומרת. כרגע, בינתיים כשאנחנו מאשרים, אנחנו

 אנחנו לא יכולים לאשר מעבר. 

אז דני עדיין לא מוסמך לנושא של איכות הסביבה? של   :גב' נורית אבנר

 הווטרינריה?   

דני, גם אם הוא מוסמך, אנחנו לא יכולים, כרגע, לקחת מישהו   :גב' שירה אבין

 רב תכליתי. שיהיה גם וטרינריה, גם איכות הסביבה וגם פקח 

 למה לא? מה הבעיה?     :מר אבי גרובר

כי זה בלתי אפשרי לתת לבן אדם כל כך הרבה תחומים. זה   :גב' שירה אבין

 ..  לא.

 אתה צריך אותו לשים דו"ח, אז הוא ילך לפה,     :מר אבי גרובר

לא, אתה לא צריך אותו לשים דו"ח. יש דברים שהם מעבר.   :גב' שירה אבין

טרינריה, יש דברים מאוד מסוימים, שהוטרינר צריך את הפקח. זה לא דברים, למשל, בו

  אנחנו נצטרך לארגן את כל המחלקות האלה, עכשיו, בצורה אחרת.

דני נוסע לחופש לשבוע וחצי, אז אין אף אחד שייתן את   :מר אבי גרובר

 הדו"ח?   
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את הווטרינריה,  אין אף אחד שיכול לתת, כי הוא היחיד שעבר  :גב' שירה אבין

 זה בדיוק מה שאני אומרת. 

להיפך, אבל זה אומר משהו הפוך, רוצים להגביר אבל כרגע יש   :גיא קלנרמר 

כרגע אין לה את  לה את המינימום כדי לעשות את זה. זה לא שלא רוצים שיהיו שניים.

 ההסמכות לאחרים. 

 ות האלה.   אבל אם הוא עבר קורס, תן לו גם את ההסמכ  :עידן למדןמר 

 מי?   :גב' שירה אבין

 אם הוא כבר עבר קורס.     :עידן למדןמר 

דני עבר גם את איכות הסביבה וגם את וטרינריה. אתם רוצים   :גב' שירה אבין

 לתת את שתי ההסמכות? שייקח את שתי ההסמכות? 

ו  :גב' נורית אבנר  וטרינריה, למה לא?   -לא, שיישאר איכות הסביבה 

הו לא יכול להישאר. אז אני אומרת, אפשר לתת גם את זה. רק   :ה אביןגב' שיר

צריך, אין בעיה לתת גם לדני את הנושא של איכות הסביבה. אבל אני מסבירה שבתחום 

 הווטרינריה, יש רק אחד שעבר את ההסמכה. 

 יפה.   :גב' נורית אבנר

בכל השלושה  בסדר, אז אותו נסמיך רק בזה, את דני נסמיך  :מר אבי גרובר

יוגב נסמיך בשניהם.     ואת 

 אין בעיה.   :גב' שירה אבין

 עכשיו, היוגב הזה הוא כבר פקח שנמצא בעירייה.     :גב' נורית אבנר

 יוגב ודני הם פקחים ותיקים.   :גב' שירה אבין
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 הם ותיקים.   :גב' נורית אבנר

ם הקודמת, גם מתי הם עברו אבל את ההסמכות האלה? כי בפע  :עידן למדןמר 

 כן ראינו שכל ההסמכות היו לפני חמש וארבע ושלוש שנים.

 אני מאמין שבשלוש השנים האחרונות ופחות.     :מר פרץ פינקו

,   :גב' שירה אבין  הם עברו

 לפני שלוש שנים הם עברו.     :מר פרץ פינקו

מנהלת וטרינר מקצועי וגם עידן, אבל ברגע שיש לנו, היום גם   :גב' שירה אבין

איכות סביבה מקצועית, אז את כל הנושא הזה, ברגע שבן אדם עבר הכשרה, גם היא תיתן 

ת שלו. כלומר, זה משהו שכבר יש תחת שליטה אוטרינר ייתן -את כל האימפקט שלה ו

מקצועית, מלאה של אנשי המקצוע הספציפיים לתחומים. ולכן, אני רואה שזה רק דבר 

  חיובי, לא דבר שלילי.

אחד הפקחים פה, אני לא, למרות שאפשר היה להגיד   :ידן למדןעמר 

לפרוטוקול, אני לא רוצה להגיד אותו כאן לפרוטוקול, אפרופו הדברים שאמר קודם טל, 

היה מעורב לא פעם מעורבות פוליטית, במהלך הבחירות האחרונות, כולל במצוות לא 

יות. ואינני חושב שצריך לתת יודע מי, הוא פעל לתלישת שלטים ופעל של מפלגות פוליט

 להם עוד הסמכות מיותרות. 

 ... צריך ללכת להליך משמעתי.   :עו"ד מיכה בלום

בסדר, אמרתי, לא פניתי בזמנו להליכים משמעתיים כנגד   :עידן למדןמר 

 העובד, 

 אז איך אתה רוצה שנתייחס לזה?   :עו"ד מיכה בלום

 ך להרחיב סמכויותיו. אני גם לא חושב שצריאבל   :עידן למדןמר 
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 אז מה אתה חושב?   :עו"ד מיכה בלום

זה כרגע בגדר רכילות. אם אתה רוצה לדעת, המסכן הזה ומי   :מר אבי גרובר

 שנתן לו את ההוראות לעשות משהו, נתן לו את ההוראות. 

???:     .  זו לא רכילות, ראינו אותו

מסכן. פקח כזה, שזו  הבעיה היא מי שנתן לו את ההוראות,  :מר אבי גרובר

 ך תוריד שלטים. ל -הפרנסה שלו, באים ואומרים לו 

.     :עידן למדןמר  .  פקח צריך להיות מקצועי, גם.

 אני לא אתן לו הוראות.   :גב' שירה אבין

.     :עידן למדןמר  .  גם אם ראשת העיר תיתן לו הוראות לתלוש שלטים או לקחת.

 לא אעשה את זה, שאני  תאמינו לי  :גב' שירה אבין

.   :עידן למדןמר  .  אז אני.

.     :מר אבי גרובר .  אני מרחם עליו יותר.

 בואו, השאלה,   :גב' שירה אבין

 זה לא הוויכוח כרגע.     :גב' נורית אבנר

אני אומרת שוב, אנחנו כרגע צריכים לתת הסמכה, אישור   :גב' שירה אבין

רחיבים את תחומי העבודה שלהם, אנחנו הסמכה לפקחים. אני חושבת שברגע שאנחנו מ

כוח לתוך העירייה. עכשיו, אם היו לכל תחום מספר פקחים שעברו את  רק בעצם מוסיפים

 ההכשרות, אז היינו במצב טוב. 

 זה ממזמן היה צריך לעשות את הדברים האלה.     :עידן למדןמר 
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 בסדר, אני,   :גב' שירה אבין

 שתפצלי את ההצבעות.    אני מבקש אז רק  :עידן למדןמר 

 בבקשה, אין לי בעיה.   :גב' שירה אבין

 לא על כולם כגוש אחד.     :עידן למדןמר 

,   :גב' שירה אבין אין שום בעיה. אישור הסמכת פקחים אנחנו עוברים לראשון

 פקח רב תכליתי, מי בעד? אתה לא?  27258581טלמור יקר, ת.ז. 

אגיד את דעתי? הפקחים של העיר רמת השרון  את רוצה שאני  :פרופ' מרק מימוני

 אנטיפטים, לא מחונכים, הם נוגדים את כל מה שאני אוהב בנימוס האלמנטרי.   

 בסדר,   :גב' שירה אבין

איך שהם, אני חושב שהם צריכים, הייתי אומר, השתלמות   :פרופ' מרק מימוני

 אז אני נמנע.    בנימוס, בלהזהיר, לא בלהעניש. הם אנטי כל מה שאני אוהב,

 בסדר, לא, לא, מאה אחוז, זכותך.   :גב' שירה אבין

דרך אגב, אני חושב, שירה, שמה שהוא אמר עכשיו, שוב,   :גיא קלנרמר 

במינון הנכון ובגוון המתאים, זה שיח מעניין. הסיפור של פיקוח, שהוא היד הראשונה 

בלא משנה איפה, בדו"ח חניה, שהתושב פוגש, ברוב המקרים, על המדרכה, בדו"ח תנועה, 

 זה הפנים של העירייה.   

 אני מסכימה איתך.   :גב' שירה אבין

ויש שם, קבור שם כלב לא קטן. אני לא רוצה לעשות הכללות   :גיא קלנרמר 

  ואני לא יודע אם כולם, אבל יש שם עניין ששווה עליו דיון.

.  :פרופ' מרק מימוני .  אני יכול להגיד לך שאני.
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.  :אהרון אלמוג אסוליןמר  . אני יכול רק מילה אחת, יש לנו חלון ראווה, גיא אליך אני.

יש לנו חלון ראווה הרבה יותר חשוף והרבה פחות מתפקד וקוראים לזה מוקד עירוני. 

 ..  תקרא את הדו"ח שהעברתי אליך, שמסכן את הדיונים שהחסרת. זה שווה דיון, כי.

 קודם כל,   :גיא קלנרמר 

 לא, זה ביחד,  :ון אלמוג אסוליןאהרמר 

יודע אם חלון אחד הוא על חשבון השני, במירכאות.     :גיא קלנרמר   אני לא 

 לא, הוא אומר שניהם.   :גב' שירה אבין

. לא, אני משלים. אני אומר  :אהרון אלמוג אסוליןמר  . . שזה הולך ביחד, הנושא הזה של 

 בים, היא לוקה בחסר. הזאת שמחברת את המועצה או העירייה עם תוש

 רגע, בחנת גם את זה וגם את זה?     :גיא קלנרמר 

 כן.   :גב' שירה אבין

 לא, בחנת את המוקד.   :גיא קלנרמר 

 כן, אבל המוקד מפעיל פקחים.  :אהרון אלמוג אסוליןמר 

 בסדר,   :גיא קלנרמר 

  אז אתה רואה איך זה עובד וזה לא עובד.   :אהרון אלמוג אסוליןמר 

 אני אענה, שנייה,   :גב' שירה אבין

 זה לא עובד, זה פשוט לא עובד.    :אהרון אלמוג אסוליןמר 

,   :גב' שירה אבין  תראו
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 אבל מארק מדבר על דבר אחר, הוא אומר שהעבודה של הפקח,   :מר אבי גרובר

 כן, אבל זה הולך ביחד,   :גיא קלנרמר 

רה כשיש לך, מארק, כל כך מעט למשל יכול להיות שזה קו  :מר אבי גרובר

פקחים שצריכים, באיזשהו מקום, להתעמת על כל הגזרה, יכול להיות שבשלב מסוים 

 .  אתה כבר נראה..

 יש פקחים, יש לך עם הכשרות בלי הכשרות,   :עידן למדןמר 

, אני איש שומר חוק. אין לי בעיות. אבל דו"חותתבין שאין לי   :פרופ' מרק מימוני

איך הם מדברים לאנשים, איך הם לא מנומסים. הרבה פעמים חשבתי, צריך אני רואה 

 לתת להם איזו סדנא של התנהגות . 

 נכון, יפה, רעיון יפה, טוב. נכון מאוד.   :גב' נורית אבנר

.     :פרופ' מרק מימוני .  אני מתנדב לזה, להתחיל לנהוג בצורה.

 אז אני, קניתי את זה,   :גב' שירה אבין

 לכן אני אומר,     :רק מימוניפרופ' מ

זה  -רגע, קניתי, לא צריך... אני רוצה להגיד שני דברים, אחד   :גב' שירה אבין

, יש שם סעיפים שונים שאנחנו נתייחס 2014נכון שתהיה לנו ישיבה בנושא ביקורת 

מעל אבנר, שהוא מנהל  אליהם, זה דבר אחד. אני ישבתי היום, מי שאחראי על הפקחים

ח זה עזי. אני דיברתי היום עם עזי, אני אמרתי לו שאני חושבת שיש תהליכים הפיקו

שקורים בנושא הפיקוח ואנחנו קודם כל בוחנים אותם איזושהי תקופה כבר, יחד עם פרח 

גם ואנחנו, אני אמרתי שאני הולכת לעשות, בלי שום קשר לנושא של שיח, פגישה איתם, 

.. פרח ישבה איתם רבות, שמעה  אותם, דיברה איתם. אנחנו ליקטנו, קודם כל, את כדי.

 החומר ואנחנו הולכים לעשות המשך של שיח יחד איתם. 
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אני, קודם כל, מארק, אני אשמח אם אתה רוצה לקחת על עצמך את הנושא הזה ולעזור 

 בנושא הזה, 

 זה מאוד יקר לי, כי אני חושב,     :פרופ' מרק מימוני

 א מאוד חשוב, אני מסכימה. זה דבר שהו  :גב' שירה אבין

  את רוצה לעשות?  :פרופ' מרק מימוני

 אני אשמח.     :גב' נורית אבנר

לאורך שנים יש לנו, נושאים שאנחנו צריכים לטפל. אני, לאורך   :גב' שירה אבין

 כל השבועיים האלה שהייתה, 

ברו שפה נתנהג יפה קודם, אתם מצפים מהפיקוח שלכם? פה תד  :יעקב קורצקימר 

... אומרים עלינו מה הם חושבים, או הציבור. פיקוח. תביאו לי עיר אחת  יפה אחד לשני, 

בארץ, אני לא יודע, בעולם, שהציבור יבוא ויגיד על הפקחים שלו שהוא נופת צופים, או 

 .  ש..

 לא על זה מדובר.   :גב' דברת וייזר

מת השרון, אנחנו אני מבין על מה אתם מתכוונים. אנחנו ר  :יעקב קורצקימר 

לקחנו לנו, אנחנו שמנו לנו סמל, אנחנו רוצים להשיג גלגל חדש ועכשיו אנחנו עושים על 

זה, עוד פעם, כל נושא שלא קם ברמת השרון, זו המצאה שלנו. הפיקוח, בכל מקום, 

תבדקו אותי, בבני ברק הם אכזריים בצורה שאני לא יודע איך לאכול את בני ברק. בתל 

 שלהם כבר יצא למרחקים. אביב, השם 

 מה עושים אנשים אכזריים?   :גב' דברת וייזר

. אני כבר לפני חודש ראיתי אותם יושבים,   :יעקב קורצקימר  די, כל פעם יש פה..

יש טיפול של מנכ"לית העירייה בנושא של הפיקוח, צריך לעבור שם איזה רענון באמת, 
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בעים אותם על זה שהם לא עושים מספיק אבל אל תצאו מפרופורציות. אנחנו מצד שני תו

 . דו"חות

, להלן הדירקטור, אני הדירקטוריוןיעקב, או יאמר מעתה חבר   :גיא קלנרמר 

 .  רוצה להגיד משהו שלא נזרוק את ה..

רגע, אני אגיד לכם עכשיו מה הסוד שאני כל כך רציתי להיות   :יעקב קורצקימר 

 ..  דירקטור ב.

  נו?  :גיא קלנרמר 

 אני סך הכול צריך לפתוח את החלון של הבית ואני קופץ,   :יעקב קורצקימר 

 נכון, אתה קרוב לשם.   :גיא קלנרמר 

.    :יעקב קורצקימר  .  בגלל זה רציתי את כל ה.

רגע, רגע, עזוב יאללה.  -שזה מאוד חשוב, לכן אמרנו  ראיתי  :גיא קלנרמר 

   חסמת לי... אני רוצה להגיד משפט אחד רציני. 

 כן?   :גב' שירה אבין

אבי, מעבר למה שמרק העלה, ובאמת זו סוגיה חשובה, אני   :גיא קלנרמר 

רוצה שלא נרפה את ידינו. זו בעיקר ההנהלה הפעילה של העירייה, שזה ראש עיר, סגנים, 

 מנכ"לית, 

 מהיום סגן.   :יעקב קורצקימר 

. זאת אומרת, עזי ואבנר יש פה עניינים של מדיניות סגן. נכון.  :גיא קלנרמר 

ומעל זה מנכ"לית ומעל זה מי שנמצא, בחלק מהנושאים שקשורים לפיקוח ובהתראה 
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ובהרתעות וכיוצא בזה, זה עניינים של מדיניות. ובמקומות האלה יכול להיות שנמצא, או 

 אין מדיניות.  -טווח בלתי מכוסה, כלומר 

טיפשית, אבל אלה הדוגמאות של  או, במקומות מסוימים, האם, סתם אני נותן דוגמא

החיים האמיתיים, שפקח פוגש עבירת תנועה של  חניה כפולה בסוקולוב, או אוסישקין. 

מה המקרים והתגובות הראשוניות כשבאים למומחים? האם ישר מוציאים את פנקס 

הדו"חות? האם נותנים התראה, האם מבקשים מהתושב לשים לב פעם הבאה לא לעשות 

י יש פה טווח של מקרים, שאפילו אולי לא יודעים איך להגיב אליהם את זה? לדעת

 במסגרת מדיניות.   

 יודעים מאוד,   :גב' שירה אבין

 אז אני שואל, אני לא יודע.     :גיא קלנרמר 

,   :גב' שירה אבין  אז אני כבר, קודם כל אני אומרת, הם יודעים מצוין

 , הם יודעים היטב מה המדיניות.   לאור מה שראינו עם החניה  :עידן למדןמר 

שנייה, דקה. קודם כל אני אומרת, כי אנחנו בוחשים הרבה   :גב' שירה אבין

 בתוך הנושא הזה. 

 לא ידעתי.     :גיא קלנרמר 

יודעים בדיוק ומונחים בדיוק. יש בעירייה,   :גב' שירה אבין ואני אומרת שהם 

ם, בחישות כאלה ואחרות מאחורי הקלעים, בשנתיים האחרונות, זה לא סוד וכולנו יודעי

ותהליכים כאלה ואחרים שקורים כאן עם חלק מעובדי העירייה. והרבה פעמים עובדים 

נמצאים בסיטואציות מאוד לא נעימות ומאוד לא נוחות. יחד עם זאת, העובדים יודעים 

 וגם הפקחים יודעים מה הם צריכים לעשות.
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של המוקד העירוני, שיש לנו, מעבר לזה שיש  זה כמו שאנחנו עוקבים אחרי הנושא

מדיניות והיא לא תמיד מיושמת, אז אנחנו דורשים את הדברים ואנחנו קוראים לאנשים 

הרלוונטיים ואנחנו מנחים אותם איך כן הדברים צריכים להיות בהתאם למדיניות 

  ולהנחיות שקיימות. זה רק בהמשך למה שהעלת.

יש דף של מקרים ומקומות זה נהדר. ואני רוצה  אוקיי, אז אם  :גיא קלנרמר 

להגיד עוד משהו בשולי הדברים, לחלוטין לא קשור, אני מדבר על פיקוח. אני חושב 

, כוח פיקוח ייעודי, או מתוך הפיקוח הקיים לשעת 2016שכדאי לבחון, זה יותר לתקציב 

 הבוקר.   

 בעיר.   :גב' שירה אבין

ששעת הבוקר ברמת השרון, זה דרך אגב, חוזר אני אומר לכם,   :גיא קלנרמר 

אלינו בדיונים על ועדה לתכנון ובנייה, טאבו ומורשה ומה שאתם לא רוצים. לדעתי, 

הפקק הכי גדול שלנו, תרתי משמע, כוח פיקוח שבין שבע לתשע ייתן זרימה של תנועה 

 בשלושה הצירים המרכזיים שם, יעשה פה קסם, העיר הזו תיפתח. 

 להיפך.   :מדןעידן למר 

בוא לא נחזור, אני מבקש. אני, מעיני מתבונן פשוט, אומר לך   :גיא קלנרמר 

שהרמזורים, במתכונת הנוכחית שלהם, גורמים יותר נזק מתועלת. הם לא חכמים, הם לא 

מנטרים, הם לא יודעים להגדיר נפחים. אלא אם כן מעבירים את כל מערכת הרמזורים פה 

 עומסים,  למערכת חכמה, שמנטרת

 בדקת בארץ אם יש לזה תקדים?   :יעקב קורצקימר 

 בטח. רגע,     :גיא קלנרמר 

 עשינו שינוי.   :גב' שירה אבין
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שנייה, שנייה. אני אומר דברים כרגע ככותרת, בכלל דיון שלא   :גיא קלנרמר 

 רוצה שנעשה אותו, אני רק אומר את זה גם בפיקוח.   

 עושים דיון אבל. אנחנו לא   :גב' שירה אבין

.     :גיא קלנרמר  .  בסדר, אני כחבר מועצה, לא יודע, אני לא נמצא בזה.

 כן?   :גב' שירה אבין

שישה אנשים, בין שבע וחצי  -ברמה הזו, יכול להיות שארבעה   :גיא קלנרמר 

לתשע, לשעה וחצי, נמצאים על צירי תנועה ונותנים זרימה על פי עומסים, יכולים לעשות 

 במצב הזה ואנשים פה, תזרח להם שמש בהקשר הזה.  50%-40%שיפור של פה 

 אתה אומר להשתמש באנשים במקום ברמזורים?   :גב' נורית אבנר

יכול להיות. אלא אם כן יש מערכות רמזור שיודעות היום   :גיא קלנרמר 

ה של וסישקין, ברמה של צירי תנועא -וקולוב ס -לעשות... אם את מזרימה את ראשונים 

 עין, זה מדהים יכול להיות. 

גם שירה וגם אני יודע שבעניין הזה, באמת גם להרחיב היקפים   :עידן למדןמר 

 וכן לחשוב איך מרחיבים עוד פקחים את המחלקה, כדי להוסיף. 

 אני אומר, אפילו אם אין, לראות איך עושים הצרחות.   :גיא קלנרמר 

כל המיומנויות ואני אוסיף שמה  יש את הדיבור הזה על  :עידן למדןמר 

שאמרתי, אחד הדברים שהכי חסרים לנו פה, זה פקחי בנייה. זה לא מה שכרגע על הסדר 

 וגם את זה אנחנו חייבים לפתור פעם  אחת.   

נכון. אני רק חייבת לומר שבנושא של פיקוח אנחנו עשינו כבר   :גב' שירה אבין

  קשה לגייס כוח אדם.  עשרות ועדות מכרזים. והמצב מאוד, מאוד
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 בגלל המשכורת הנמוכה?     :גב' נורית אבנר

ו   :גב' שירה אבין השכר נקבע על ידי משרד הפנים, אבל קשה מאוד, מאוד ואנחנ

יושבים שעות על גבי שעות, ישבנו כבר בכל כך הרבה מכרזים, מאוד, מאוד קשה. יחד עם 

חושבת שזה דבר מאוד, מאוד חשוב.  זאת, אנחנו כן נתגבר ונוסיף גם לשנה הבאה ואני

לגבי הנושא של הרמזורים, רק ברבע משפט, למשל, מהצד המערבי וכל פעם אנחנו עושים 

ספירות, גם בקטע של נווה רסקו, ביציאה. עשינו שינויים בתזמונים, אחרי שהיו ספירות 

 לה. וצביקה לקח את זה לעצמו, והיום הדברים הרבה יורת משוחררים כבר בחלקים הא

 מתרפ"ד כאילו?       :???

גם מתרפ"ד, וגם מ... בצומת ראשונים, כשנוסעים, מהצד   :גב' שירה אבין

 ממשיכים ללמוד את כל הדברים. המערבי לצד המזרחי והזה. אבל עדיין, כל הזמן אנחנו 

יש פשוט אני רוצה להגיד לך, קודם כל, פקחי הבניה, זה בכלל   :פרופ' מרק מימוני

.. שתיים  לא אותו , שזה אתה כן יודע -דבר, זה לא אותו גוף. אתה צריך לדעת שזה.

   -מקצוע, כדי לסדר את התנועה צריך ללמוד, אחרת יכולים לעשות בלגאן ציבורי. שלוש 

.. אני מניח הנחה בסיסית, שאם נשים שם   :גיא קלנרמר  לא אמרתי לשים שם.

 בן אדם, הוא יודע מה לעשות. 

זה רעיון מעולה לדעתי מה שאתה אמרת, אבל זה לא לא,   :וניפרופ' מרק מימ

המקצוע שלהם, הם לא יודעים. בינתיים, מה שהם עושים, הם לא עושים את זה טוב. 

אני יודע מאיציק רוכברגר, אני יודע שהוא  נורית התנדבה, אני אביא את כל הבעיות.

 וף אחר שעושה את זה.   התעסק הרבה עם הרמזור, הרמזורים. אין לנו יד בזה, זה ג

 לא, הרמזורים אנחנו מטפלים בהם.   :גב' שירה אבין

 את מטפלת?     :פרופ' מרק מימוני
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 זה בדיוק מה שאמרתי.   :גב' שירה אבין

 הם עושים או לא עושים מה שאת רוצה, נכון?     :פרופ' מרק מימוני

 ת ספירות, לא, לא, אנחנו עושים. אנחנו צריכים לעשו  :גב' שירה אבין

 לפקח אסור לקחת לרמזור, חוץ משוטר תנועה.     :???

מה אני אומר לך, זו לא סמכות של פיקוח בכלל אני חושב. גם   :יעקב קורצקימר 

   שוטר, יש שוטרים שזה היעוד שלהם הרמזורים האלה. 

רגע, אני רוצה רגע להעביר את שאר הפקחים, אנחנו לא דיברנו   :גב' שירה אבין

 כל הפקחים. על 

 גם את הראשון לא גמרנו.     :יעקב קורצקימר 

 את הראשון בדיוק דיברנו ואז מארק אתה נמנעת.   :גב' שירה אבין

אם באופן תיאורטי חבר מועצה רוצה להתנדב כפקח, הוא   :גיא קלנרמר 

 יכול?   

צריך לעבור הכשרות. תשעה בעד, אחד נמנע. אני מדברת על   :גב' שירה אבין

 למור יקר, רק אחד נמנע וזה מארק. ט

( את הסמכת 1-נמנע , 9 –ולות )בעד ברוב קהוחלט לאשר   :144החלטה מספר 

 .פקח רב תכליתיכ 27258581ת.ז. הפקח טלמור יקר 

, פקח רב 463301362ת.ז.  רועי שריקר, -אנחנו עוברים לשתיים   :גב' שירה אבין

 , מארק.תכליתי. מי בעד? תשעה שוב בעד ואחד נמנע

רועי ( את הסמכת 1-נמנע , 9 –ולות )בעד ברוב קהוחלט לאשר   :145החלטה מספר 

 ., לאשר ברוב קולותפקח רב תכליתיכ 301362463שריקר ת.ז. 
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פקח רב תכליתי  317271328אני עוברת לשלישי, דני וובק, ת.ז.   :גב' שירה אבין

 נמנעים.  2, מי נמנע? 2ד? טרינריה, מי בעד? שישה בעד. מי נגו-ואיכות הסביבה ו

( את 2-, נמנע 2 –נגד , 6 –ולות )בעד ברוב קהוחלט לאשר   :146החלטה מספר 

 .ינריהוטר-ו איכות הסביבהפקח רב תכליתי,  317271328ק ת.ז. דני וובהסמכת 

 

 למה אתה נמנע דווקא פה?   :גיא קלנרמר 

לא מסוגל לבדוק בפרקי הזמן  כי הגיעה אלי אינפורמציה שאני :אהרון אלמוג אסוליןמר 

 שעומדים לרשותי, 

 עליו ספציפית?   :גיא קלנרמר 

.  :אהרון אלמוג אסוליןמר  .  כן. ולכן אני מעדיף להימנע. לגבי שני האחרים אני אפילו לא.

.     :גיא קלנרמר   לא, בגלל זה שאלתי

ך, יוגב הלאה, יוגב חזקיהו, בואו חברים. אני רק רוצה להמשי  :גב' שירה אבין

, פקח רב תכליתי פלוס איכות הסביבה. מי בעד? שישה בעד, מי 038770236חזקיהו, ת.ז. 

 מי נמנע? ארבעה. תודה. נגד?

 

יוגב ( את הסמכת 4-נמנע , 6 –ולות )בעד ברוב קהוחלט לאשר   :147החלטה מספר 

 כפקח רב תכליתי ואיכות הסביבה. 038770236חזקיהו, ת.ז. 

 

 הצבעות המותחות ביותר שהיו פה אי פעם. מה  :גיא קלנרמר 

 כן, ממש.     :גב' דברת וייזר
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 בואו נעשה את זה זריז, חברים.  :גב' שירה אבין

 

גזבר העירייה לגב' רויטל פיטרמן שכר בשיעור שכרו של גזבר  לסגניתאישור  .4

, בכפוף לאישור משרד הפנים 1.10.15, החל מתאריך 5דרגה  95%העירייה היוצא 

 לתפקיד של הגזבר החדש כניסתואת עד למועד וז

   

אישור לעוזרת גזבר העירייה לגב' רויטל הנושא הרביעי,   :גב' שירה אבין

, 1.10.15, החל מתאריך 5דרגה  95%פיטרמן שכר בשיעור שכרו של גזבר העירייה היוצא 

  בכפוף לאישור משרד הפנים וזאת עד למועד כניסתו לתפקיד של הגזבר החדש.

 שנבחר?     :ר אבי גרוברמ

 לא, לא נבחר, צריכה להיות עוד ועדה.   :גב' שירה אבין

 מה קורה כשיהיה גזבר חדש?   :גב' נורית אבנר

 מה יקרה לה אז? יורד לה השכר?     :מר אבי גרובר

השכר שאנחנו מדברים עכשיו, זה על כל פרק הזמן שגזבר   :גב' שירה אבין

ת תפקידו, היא ממלאת מקום, אבל כל זכויות החתימה וכל איננו. מהרגע שגיל סיים א

 האחריות חלים עליה. ולכן, מן הראוי, שבעת הזאת, עד שיהיה הגזבר ויכנס לתפקידו, 

 מה זה מהעת הזו? מרטרואקטיבי,     :גיא קלנרמר 

 , המכרז לגזבר הוא בחודש הבא. 1.10 -מה  :גב' שירה אבין

 כשיהיה גזבר חדש?    אבל מה יקרה  :גב' נורית אבנר

 היא תחזור לתפקיד שלה,   :גב' שירה אבין
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 ולשכר.   :גיא קלנרמר 

 שכמה אחוזים זה?     :גב' נורית אבנר

 אין לי מושג.   :גב' שירה אבין

 אם אני זוכר נכון, שישים.     :???

 שישים?     :גיא קלנרמר 

 משיך לקבל. מה שהיה תמיד. מה שהיא קיבלה, היא ת  :גב' שירה אבין

 אני חושבת שצריך לציין את זה בהחלטה.     :גב' נורית אבנר

אבל אני כותבת את זה כאן, שנייה, אנחנו כותבים. החל   :גב' שירה אבין

כפוף לאישור משרד הפנים וזאת עד למועד כניסתו לתפקיד של ב, 1.10.2015 -מתאריך ה

 הגזבר החדש.

להגיד ליתר ביטחון שהיא חוזרת לשכר אוקיי, ואז, פשוט   :גב' נורית אבנר

 הקודם שלה.   

 היא חייבת לחזור לשכר שלה, אי אפשר לשלם לשני אנשים.   :גב' שירה אבין

 זה מקובל נורית, מקובל בכל מקום.   :מר רפאל בראל

 אוקיי.   :גב' נורית אבנר

.   :מר רפאל בראל .  אדם עושה מאמץ, מתאמץ, יושב.

   בעד לתת לה את זה. אני   :גב' נורית אבנר

הניסוח כאן, סגנית גזבר. אז אנחנו כותבים כאן, אישור   :גב' שירה אבין

לסגנית גזבר, אני כותבת שוב, אישור לסגנית הגזבר, כן? אני חוזרת שוב, אני פשוט 
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בדרגה  1.10 -החל מה 95%שיניתי, כי זה לא עוזרת, זה סגנית הגזבר. אנחנו נותנים לה 

 לתפקידו הגזבר החדש, ואז כמובן היא חוזרת לשכר שהיא קיבלה.   חמש, עד שנכנס

 היא יכולה להיות גזבר, בגדול?     :גיא קלנרמר 

 אם היא הייתה מגישה.   :גב' שירה אבין

 היא לא מגישה?     :גיא קלנרמר 

 היא לא הגישה. ההרשמה נגמרה.   :גב' שירה אבין

 כמה יש מועמדים?   :גב' נורית אבנר

 . 46  :יעקב קורצקימר 

 רק שאלה אחת, כמה זמן היא עובדת פה?   :עידן למדןמר 

 רגע, עידן, שאלנו שאלה והוא באמצע תשובה.   :גב' נורית אבנר

 42אנשים מועמדות, מתוכם עמדו בתנאי הסף  56הגישו   :מר פרץ פינקו

או  שהזמינו אותם לועדת המכרזים. כל מי שלא עמד בתנאי הסף מקבל מכתב מחר

 מחרתיים, יוכל לערער, כמובן, על ההחלטה הראשונית. 

 אני רוצה להעלות את זה להצבעה.   :גב' נורית אבנר

 רק שאלה אחת פה, כמה זמן היא כבר בפועל, למעשה?     :עידן למדןמר 

 , 1.10 -מה  :גב' שירה אבין

 לא, למעשה יש לנו היום חודשיים,   :עידן למדןמר 

 מאז שגורדון הלך.     :יעקב קורצקימר 
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.   :גב' שירה אבין  נכון

 כמה היא עושה?     :עידן למדןמר 

 מה זאת אומרת כמה היא עושה?   :גב' שירה אבין

אני אומר, היום יצא מצב שלמעשה, אנחנו רואים את הבעיה   :עידן למדןמר 

 רק לחודש, בעוד שבפועל היא ארבעה חודשים מילאה בפועל את התפקיד.   

לא, לא, זו ההגדרה. זה מתי שהיא התחילה לחתום, כמו   :ירה אביןגב' ש

 שצריך. 

 זה מתי שהיא התחילה לחתום?     :עידן למדןמר 

.   :גב' שירה אבין  נכון

 זה מה שרציתי לדעת.     :עידן למדןמר 

. זה. טוב, מי בעד? פה אחד,   :גב' שירה אבין זה כתוב. יש חוקים, אנחנו לא..

 תודה.

סגנית גזבר העירייה גב' של  שכרהפה אחד את  הוחלט לאשר  :148מספר החלטה 

, החל מתאריך 5דרגה  95%רויטל פיטרמן שכר בשיעור שכרו של גזבר העירייה היוצא 

 ., בכפוף לאישור משרד הפנים וזאת עד למועד כניסות לתפקיד של הגזבר החדש1.10.15

   

 שונות.  .5

 

ברים מאוד קטנים שחשוב לי שתדעו. אחד, יש, יש עוד שני ד  :גב' שירה אבין

אני רק רוצה לומר לגבי הנושא של תע"ש. אנחנו, כמו שאתם זוכרים, בישיבת מליאה, 

  העלנו אז את הנושא של תע"ש, אמרנו שאנחנו הולכים למאבק.
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אנחנו החלטנו בזמנו, שאנחנו הולכים למאבק, ככל שיידרש המאבק. אז קודם כל, חשוב 

לכם שאנחנו, את מה שאנחנו אישרנו, בדיעבד, הדברים ממשיכים ויש עוד הרבה לי לדווח 

מאוד נושאים שעל הפרק. לכן, אנחנו כרגע, ממשיכים להתקדם קדימה וחשוב שכולם 

תגובה. יש  -ידעו את זה, כי יש לנו עכשיו, בפנינו, עוד התייחסויות לועדת ערר, ותשובה 

ירה, ויש אחר כך דברים נוספים, שיכול מאוד אחר כך עוד נושא של בית משפט עם עת

להיות שגם נצטרך להגיע לעליון ועוד יהיו לנו הרבה מהלכים בדרך. לכן חשוב שתדעו, 

  שאנחנו ממשיכים ואני מניחה שכולנו מסכימים,

 הייתה החלטה עד כה?     :עידן למדןמר 

 מה?   :גב' שירה אבין

 ו, הייתה איזושהי החלטה?   בישיבה, בדיון שהיינו ב  :עידן למדןמר 

אנחנו, כשאנחנו אישרנו בוועדת יועצים, גם כשלקחנו את אנשי   :גב' שירה אבין

 המקצוע, לקחנו אנשי מקצוע לפרק זמן מסוים ואנחנו מתקדמים. 

 המשך מימון לייעוץ, זה מה שאת מדברת.     :עידן למדןמר 

 כולל כל מה שנצטרך בהמשך.   :גב' שירה אבין

.  :הרון אלמוג אסוליןאמר  .  השאלה אם זה צ'ק פתוח, או.

 בדיוק.     :עידן למדןמר 

 מה פתוח?   :גב' שירה אבין

 מה עמדתנו? אנחנו בודקים את עמדתנו? או שמה?     :מר אבי גרובר

מה אנחנו בודקים? יש למישהו חשיבה אחרת לגבי הנושא של   :גב' שירה אבין

 תע"ש? 
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נגדות שלנו, אם אני זוכר לנכון שדיברנו פה את ההת  :מר אבי גרובר

 שההתנגדות טובה, בסופו של דבר ההתנגדות הוגשה בלי שתאושר פה. 

לא, לא, רגע, לדעתי הוא מבלבל בין שני דברים, יש בין מה   :גיא קלנרמר 

שמביאים לפה/לא מביאים לפה, ברמת נוסח ההתנגדות, אם אני מבין נכון, מה ששירה 

  הביאה כרגע,  

 לוועדת ערר.   :גב' שירה אבין

,  :גיא קלנרמר  יועץ משפטי  אנחנו מנהלים הליך באמצעות 

 עכשיו אנחנו בוועדה הארצית,   :עידן למדןמר 

 שנקרא רפי אטינגר,     :גיא קלנרמר 

 ויועצים נוספים.   :גב' שירה אבין

.   :גיא קלנרמר  .  ויועצים נוספים, על פי.

 ו יודעים, השאלה היא עכשיו,  זה אנחנ  :עידן למדןמר 

 זה אנחנו לבד? או בשיתוף עם כמה רשויות אחרות?     :גב' נורית אבנר

כל רשות יש לה, בחלק מהדברים, את הנציגויות שלה. ייעוץ   :גב' שירה אבין

משפטי, כל רשות מביאה את היועץ המשפטי החיצוני שלה. במקביל, יש דברים שאנחנו 

 מממנים ביחד. 

, יש איזשהו רעיון שאנחנו הולכים לשבת עליו, לגבי הנושא של חוות דעת נוספת עכשיו

מארצות הברית. אם אנחנו נצטרך, אנחנו נעשה שכל הרשויות ישלמו יחד, כל אחד משלם 

שליש. יש דברים שחלים על כל עירייה בנפרד ויש דברים שהם דברים משותפים. אבל אני 
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נו מתעסקים עם הדברים. יש המשך, כי יכול להיות אומרת, עברנו תקופה רצינית, שאנח

 שהדברים היו מסתיימים בוועדת ערר והיו נגמרים. הדברים לא הסתיימו שם. אז חשוב, 

הכול בסדר, היינו שותפים לכל הדברים האלה ובאנו איתך   :עידן למדןמר 

ם מלפני שלוש שני Memoryובאנו איתכם והובלנו ובדיוק היום גם היה לי איזה 

מהפייסבוק על ההופעה הראשונה שלי עוד בפני החוקר. אני רק אומר פה, כרגע, אם יש, 

עדכון, אם יש איזושהי החלטה של ועדת הערר  שגאנחנו צריכים כן לעשות איזשהו מפ

 הארצית, כי אני לא יודע.   

,   :גב' שירה אבין  עוד אין

שיך. אז על רוצים אוקיי, אז את אומרת, אנחנו רוצים להמ  :עידן למדןמר 

 להמשיך, אנחנו כן צריכים לבוא פה, אני לא נותן,   

בסדר, יושב מיכה ובודק את הדברים מול יועץ משפטי, מבחינת   :גב' שירה אבין

 עלויות, 

   שירה, שירה,   :עידן למדןמר 

 כן?   :גב' שירה אבין

ככה וככה רפי אטינגר דורש עוד  -אז אנחנו צריכים, היום   :עידן למדןמר 

אלפי שקלים, לצורך ערעור, או לצורך תוספת. חוות הדעת הזאת מחו"ל, אנחנו מגישים 

   לבד כי פנינו להרצלייה והוד השרון ולא רוצים להיות שותפים איתנו, עולה עוד כך וכך. 

 לא, אבל אי אפשר,   :גב' שירה אבין

.   :עידן למדןמר  .    לפחות שנדע סדר גודל, זה ה.

יגיעו כל יום למועצת עיר, עם כל הכבוד.   :ה אביןגב' שיר אי אפשר שהדברים 

 אז אני אומרת, 
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   אז מה ההודעה הזאת?   :גיא קלנרמר 

,   :גב' שירה אבין  אנחנו עברנו פרק זמן

   במקום שממשיכים לגל נוסף, עם היועצים וצריך לדעת,   :עו"ד מיכה בלום

להביא, לא לעשות שמונה שנים ופתאום אני חושבת שמן הראוי   :גב' שירה אבין

 להגיד וואו, 

 בסדר, צריך לעשות על זה דיווח יותר מסודר.   :עידן למדןמר 

 כולנו בעד להמשיך את התהליך הזה, יחד עם זה,   :מר אבי גרובר

 אני רוצה לדעת מה ממשיכים.   :גיא קלנרמר 

 תן לו לסיים, היה פסיק.   :עידן למדןמר 

אני אומר שכולנו, ואני אומר את זה באחריות, כולנו בעד   :מר אבי גרובר

 המשך ההתנגדות לעניין הזה של תעש.   

 יפה.   :גב' שירה אבין

נגיד שזאת הבקשה,   :מר אבי גרובר מצד שני, לבוא לכאן ולבקש צ'ק פתוח, 

ון מילי 15כשאנחנו לא יודעים כמה שילמנו עד היום, אנחנו לא יודעים, אם מחר זה יעלה 

 לעירייה? דרך ההגזמה אני נותן לך את זה. זה נכון, זה אחראי לבוא ולהגיד, כן, אנחנו₪ 

בעד להמשיך את הדבר הזה? יש לנו איזשהו עדכון ביניים על כמה זה עלה עד עכשיו? מה 

השגנו עד עכשיו? איפה אנחנו עומדים עד עכשיו? יכול להיות שאנחנו נעשה איזושהי 

וד, אני בכוונה אומר לך את זה כי אתה תיכף תקפוץ, אבל אני הערכת מצב שהקרב אב

בטוח שאתה לא תקפוץ, כי אתה יודע שאני בקרבות אבודים. אבל יכול להיות שנגיע 

 להערכה כזאת, גם אז נלך להוציא מיליונים של שקלים?   
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 לא, אנחנו, תראו, כרגע,   :גב' שירה אבין

נו, כאשר אנחנו נדרשים לבוא לתמוך אני חושב שהאחריות של  :מר אבי גרובר

 בתהליך, צריך גם לדעת מה משמעות התפקיד שלו. סתם לדוגמא, כמה זה עלה עד עכשיו?   

תראו, אנחנו יכולים, בלי שום קשר, אנחנו נזמין גם את היועץ   :גב' שירה אבין

דברים המשפטי שמלווה אותנו וגם שייתן איזושהי סקירה על מה נעשה עד עכשיו, איפה ה

עומדים. אנחנו, בכל מקרה, בכל נושא שאנחנו מאריכים חוזים, לכל יועץ שהוא, זה עובר 

דרך הוועדה של העירייה, שיושבים בה כל האנשים הנכבדים, כולל מיכה, כולל המבקר, 

 כולל מנכ"לית העירייה, כל האנשים שיושבים ובודקים דברים בוועדת יועצים.

חשוב לי לעדכן שאנחנו עדיין ממשיכים. כי עד עכשיו נעשו  עכשיו, אנחנו, קודם כל, היה

החלטה של ועדת ערר ארצית. יש עוד חומר מסוים דברים מסוימים. כרגע, אנחנו לקראת 

שצריך לערוך אותו היועץ המשפטי ולהעביר לוועדה כתגובה שלנו ואז צריכה להתקבל 

 החלטה.

ם בהם. אז קודם כל, חשוב לי מעבר לזה, יש הליכים נוספים שאנחנו נצטרך להתקד

שתדעו שהדברים לא הסתיימו, לא נגמרו ויש לנו המשכיות מסוימת. עכשיו, אנחנו נביא 

לישיבת המועצה הבאה, בלי שום קשר, את היועץ המשפטי שייתן איזושהי חוות דעת של 

מה נעשה עד היום. אבל כן חשוב לי, ברמת הדיווח, כי אני חושבת שבסופו של דבר, 

לנו החלטה ואז ההחלטה לא קיבלה על כמה יעלה לנו, החלטנו שאנחנו הולכים עד קיב

  הסוף, זאת הייתה ההחלטה בנושא של, 

.    :מר אבי גרובר .  אז אני חושב שהיום, קצת אחרי, שווה לעצור, לרדת במקום.

 אני לא חושבת שצריך לעצור.  :גב' שירה אבין

בשר וחלב, בואו רגע נתחיל מהצד, לדעתי מערבבים שוב קצת   :גיא קלנרמר 

אם אני מבין נכון מה שירה רצתה להביא, לבין דיון נוסף שהתפתח פה כדיון משנה. אני 
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אתחיל מהמשנה, שהוא חשוב והוא לגבש מחדש לקבל עדכון ולהתגבש מחדש על הדרך 

שאנחנו מובילים בנושא ההתנגדות לתע"ש. מה קרה עד עכשיו, מה העמדות שאם ונקבל 

 ובות של ועדת המשנה, מהן התשובות, תש

רק שנייה, סליחה שאני מתפרץ, את זה אתה יכול לעשות רק   :עידן למדןמר 

 אחרי ועדת הערר, 

.   :גיא קלנרמר   נכון

 רק אחרי שתדע מה ועדת הערר החליטה.     :עידן למדןמר 

 אבל יש לנו עדיין דברים שצריך לעשות לועדת הערר.   :גב' שירה אבין

ו   :גיא קלנרר מ אבל זה דווקא רציתי, כי זה לדעתי דיון יותר עקרוני שאינ

קשור בדיווח הזה. כלומר, נושא כמו תע"ש שהוא נושא משמעותי מאוד לעתידה של רמת 

תשובה  -השרון, לאן פנינו בנקודת הזמן שבה אנחנו מחליטים לעשות חיתוך מצב, קרי 

משיכים לבית משפט, מה הטענה המרכזית של ועדת הערר, ממשיכים לבית משפט, לא מ

 . שלנו? האם השגנו הישגי משנה? האם לא השגנו הישגי משנה, מה סיכויי ההצלחה וכו'

זה דיון סופר לגיטימי וסופר חשוב שאנחנו צריכים לעשות. זו סוגיה אחת. הסוגיה היותר 

ורך דין רפי קונקרטית, עידן שנייה, לטעמי, ההחלטה של עיריית רמת השרון לקחת את ע

אטינגר לייצוג בנושא ההתנגדות לתע"ש ולא משנה בכמה יחידות זה עוד יעבור, הייתה 

החלטה מהטובוחת שלקחנו. החלטה נכונה, מקצועית, כזו ששמה את הסוגיה הזאת בראש 

סדר היום של העירייה, וזה קרדינאלי. בואו עכשיו נבין על מה אנחנו מדברים. לקחנו 

אותנו יועץ באלף סוגיות אחרות, יועץ משפטי, עם מחירים נורמטיביים יועץ, כמו שמלווה 

ייעוץ עד לנקודה הזאת  לתחום הייעוץ בעולם שבו הוא מתנהל. והוא נתן פאקט של 

יך טרם הסתיים אפילו בוועדת הערר, באה שירה מכיוון שההל .10.10.2015 -שנקראת ה

 ואומרת עכשיו, אנחנו ממשיכים להיעזר בשירותיו.

 כשיו, לא מדובר פה לא על מיליונים ולא על לעשות מיליונים בהקשר הזה, ע
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 )מדברים ביחד( 

 אין על זה שום מחלוקת, זה העניין, רק לדעת שבעוד חודש,   :עידן למדןמר 

אני מציעה שתביאי את זה בצורה מסודרת לישיבת הוועדה   :גב' נורית אבנר

 הבאה.   

 ה בצורה מסודרת ועדיין, אני אביא את ז  :גב' שירה אבין

 בוועדת בניין עיר. זה לא הוגן כלפי חברי המועצה,     :גב' נורית אבנר

מה זה רלוונטי? בשונות זכותי להעלות דברים, מה קרה? לא   :גב' שירה אבין

להגיד לכם? שלא תדעו? מה הבעיה? חברי המועצה שהיה חשוב להם, נשארו עד עצם 

 ליתי כאן היום? אפשר לחשוב, ההחלטה הזאת. אז מה. מה הע

סליחה, אני חושבת שהתגובה שלך היא קיצונית. את יכולה   :גב' נורית אבנר

 לדבר איתי ולא להלהיט,   

 אני מדברת, אני לא עושה שום דבר.   :גב' שירה אבין

 לא, את מתלהטת.     :גב' נורית אבנר

חברי המועצה כל דבר שמעלים, היינו צריכים לחכות ל  :גב' שירה אבין

 האחרים. 

 לא, אני אומרת, סליחה, אוקיי? את יכולה לתת לי לדבר?     :גב' נורית אבנר

 בכיף.   :גב' שירה אבין

תודה. אני אומרת, הנושא הזה הוא נושא חשוב. אני חושבת   :גב' נורית אבנר

ף של שכולנו היינו רוצים לשמוע את הדבר הזה. מאחר והנושא הזה לא מופיע כרגע בסעי
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השונות, אז אני מבקשת אם אנחנו יכולים לדון בזה ולקבל יותר פרטים בצורה מסודרת 

 עוד שבועיים.  בישיבת המועצה הבאה שתתקיים

 את לא מצביעה ממילא.   :עידן למדןמר 

לא משנה, השעה תשע וחצי, אנחנו יושבים פה משבע, אני   :גב' נורית אבנר

 מבקשת אם אפשר, אוקיי?   

 אבל זה לא רלוונטי אחד לשני, נורית.   :רה אביןגב' שי

את יכולה לבקש דיון בתע"ש, לגיטימי, אבל זה לא קשור ליסוד   :גיא קלנרמר 

 העדכון.   

 זה שאני מעדכנת?   :גב' שירה אבין

 לא, תודה רבה על העדכון, אני מודה לך.     :גב' נורית אבנר

,  :גב' שירה אבין בשונות, יש עוד נושא אחד שחשוב  הזכות היא עומדת לעיניי

לעדכן עליו וחשוב שאתם תהיו מעודכנים. זה בדיוק, מכל דבר פה, פשוט עושים סיפורים 

גדולים. יש דברים שיכולים בדיוק בשני משפטים לשמוע, לקבל ולהתקדם. גם בנושא של 

 הביטוח. הביטחון. שעה ורבע, 

את דיברת, אז התחילו לעלות לא, כי שמת לב שבעקבות זה ש  :גב' נורית אבנר

 פה כל מיני...   

מי שנמצא כאן ושאל, הוא מקבל את  אז עלו שלושה דברים,  :גב' שירה אבין

 התשובות. 

את יכולה רק להעריך כרגע, ההמשך הזה, בכמה עלות, בסדר.   :עידן למדןמר 

 , כרגע,   100,200
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י זה לא מתפקידי, שנייה, זה לא מתפקיד  :גב' שירה אבין י לתת הערכה. אנ

ויועץ. אני לא  אומרת שוב, כרגע, מי שצריך לתת כמה הוא רוצה להמשך, זה כל יועץ 

צריכה להעריך את מה שהם. הם צריכים, לפי ההיקפים, לתת לנו את חוות הדעת ואנחנו 

 צריכים להחליט שאנחנו ממשיכים קדימה. זה הכול. 

ערר. הייתה אליי פנייה של שר האוצר, לגבי נושא נוסף ואחרון, לגבי הנושא של ועדת 

שבא ודיבר על זה שהוא היום, בתוקף סמכותו, רוצה להקים ועדות ערר נוספות כי הוא 

חושב שלוקח הרבה מאוד זמן, הוא פנה אלי ולרשויות אחרות כמובן, לראשי ערים. 

וההתייחסות שלו היא בעצם שהוא רוצה לקיים עוד ועדות ערר נוספות, מעבר לאחת 

להקטין את זמן הציפייה ואת התהליכים הארוכים שעוברים היום, ושאל  קיימת, כדיש

לדעתי. אז כתבתי לו בחזרה מכתב תשובה, שאני חושבת שזה דבר מאוד מבורך. כי אם יש 

לנו אפשרות לתת לתושבים, אפשרות לקבל מענה בדרך הרבה יותר מהירה ושהמדינה 

 תייצר ועדות נוספות, הדבר מבורך.

הוא לא פנה לוועדה.  , כתב אלי בחזרה תשובה, שהוא היה רוצה לדעת, הוא פנה אלי,הוא

בדרך כלל, כשרוצים לפנות לוועדה, פונים לוועדה. הוא פנה אלי, הוא קיבל ממני תשובה. 

הדעה של ועדת תכנון ובניה, מועצת העיר, הווה הוא אמר שחשוב לו מאוד לדעת, גם את 

 קבוצה.אומר, אנחנו כולנו באותה 

אנחנו  לכן, ולדימיר ואני דיברנו יחד עם טל ואמרתי שאנחנו, מה שאנחנו צריכים לעשות,

אוד מ. אבל הם 18 -רצינו להעלות את זה קודם כל בישיבת ועדת תכנון ובניה שתהיה ב

ז נחזיר להם תשובה. אמרנו, מאחר והחברים א, שעד 15.10 -קצרים בזמן ואז הם ביקשו ב

קרה, יש את המכתב ועל המכתב הפעם אנחנו נחתום שלושתנו. גם טל, יושבים פה בכל מ

ייצוג של כל הגופים לצורך הנושא הזה.  ולדימיר ואני, כדי שיהיה 

היה חשוב לי להביא את זה לכאן, אני מניחה שלאף אחד מהחברים אין התנגדות עכשיו, 

  יותר מהר.שתהיינה עוד ועדות ערר ברמה ארצית, כדי שיוכלו לקדם את הדברים 
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 יש לי התנגדות גדולה.     :עידן למדןמר 

מה זה יעזור לנו? הרי ועדות בכל מקרה תהיינה והוא יעשה את   :גב' שירה אבין

 זה. אז אם תהיה עוד ועדה וזה יקל גם, 

 זה יותר מדי תוכניות, ודווקא ככה לקדם יותר מדי,   :עידן למדןמר 

גיד לך משהו, סליחה עידן, אני חושב, זה אני אגב, אני רוצה לה  :גיא קלנרמר 

יכול להישמע, אולי, לא פוליטיקלי קורקט, אני לא בטוח שהאינטרס של הרשויות זה 

ועדות ערר. אני חושב שועדות הערר, היום, הן כלי בידי המדינה ואנחנו נפגשים בזה לא 

 מעט, לעצב מדיניות מעל הראש שלנו, ולעיתים, 

 נגדויות, נכון, כמו כל דבר, יש הת  :עו"ד מיכה בלום

 רגע, סליחה, אז תסבירו על מה מדברים, מה זה?   :גיא קלנרמר 

 זה לא ועדה של המחוזית,   :מר אבי גרובר

 אז מה זה?   :גיא קלנרמר 

 ועדת ערר.   :מר רפאל בראל

.     :מר אבי גרובר .  מיכה גידרון, שאתה לא רצית.

 מיכה גידרון, סליחה. לא נדבר עכשיו על   :גב' שירה אבין

אני מקבל את  -הוא אישר את ההחלטה שלך, בא למקום ואמר   :מר אבי גרובר

 ההחלטה,   

 רגע, אנחנו לא בוועדת תכנון ובנייה.   :גב' שירה אבין

 )מדברים ביחד(   
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 עוד פעם, זו לא ועדה מחוזית,   :גב' שירה אבין

תה, השכן שלך בונה, רוצה זו לא ועדה מחוזית זו ועדה שא  :מר אבי גרובר

.   לעשות שני מטרים ומשהו הקלה,   אז..

מה שאנחנו יכולים פה לעשות, אנחנו הרי בסופו של דבר   :גב' שירה אבין

מייצגים את התושבים. ואם תושב, שהוא במהלך איזשהו תהליך של בניה, הוא קובע, הוא 

חכות שנה, או שנה ומשהו, כי בסופו של דבר מגיע לועדת ערר. אם בועדת ערר הוא צריך ל

שם יש ועדה אחת ועד שהיא מתכנסת ויש כל כך הרבה תושבים מכל הערים השכנות 

 אז אנחנו בסך הכול יכולים לעשות איזשהו אקט חיובי למען התושבים שלנו. שפונים, 

אבל דבר אחד מבחינת הוועדות שם, בוועדת ערר, מי האנשים   :גב' נורית אבנר

 ועדה? שיושבים שם בו

אחד שמחליט ועוד כמה שבעיקר שותקים. ומרימים את היד   :עידן למדןמר 

 לפי האחד שמחליט. 

כלומר במקביל יכול להיווצר מצב שבמחוז יהיו שתי ועדות   :גב' נורית אבנר

 ערר, אבל מי יושב כיושב ראש של הועדות האלה? 

 מי שנבחר על ידי המדינה.   :עידן למדןמר 

 אתה מוכן לתת ליועץ המשפטי לענות? תודה.   :רגב' נורית אבנ

 אבל אני יכול לענות לך.   :עידן למדןמר 

 אני מעדיפה שהיועץ המשפטי יענה, תודה.   :גב' נורית אבנר

.   :עו"ד מיכה בלום היו"ר נבחר על ידי משרד המשפטים, עורך דין במקצועו

 ושני נציגי ציבור. יושבים שם אדריכלים, אדריכלי תכנון וכדומה שם נוספים 
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 אתה יכול בבקשה לסגור את הפרוטוקול רגע?  :יעקב קורצקימר 

    ***הפסקת הקלטה***

 אנחנו חוזרים. אבי, רצית לומר משהו?   :גב' שירה אבין

אני רוצה להגיד שנייה משהו, שני דברים. אחד הדברים   :מר אבי גרובר

לו לחכות גם את השנה בשביל לקבל את הגדולים, כן? הקבלנים, יזמים, מי שמגיש, שווה 

מה שקורה העוד קומה, או לקבל את קו הבניין. אז בדברים הגדולים הם יחכו את השנה. 

 זה שדווקא מי שהכי סובל מהם, זה כל הדברים הקטנים.

עכשיו, אנחנו כוועדה יושבים, חושבים, חושבים, חושבים ומוציאים החלטה. ואז בא 

לתקוע אותו שנה וחצי עכשיו. נקם בשכן שלו ועכשיו הוא יכול איזה שכן שסתם רוצה להת

 הוא יכול,  ממילא,

עד היום ראינו שכנים שבאו והם אלה שהצליחו, בכמה   :עידן למדןמר 

פרויקטים, לגרום לוועדה הזאת לשנות את עמדתה ולגרום לדרג המקצועי לשנות את 

 עמדתו. 

 יושבים ועושים החלטה. בסדר, אבל בשביל זה אנחנו   :מר אבי גרובר

 אז זה מה שעשו.   :עידן למדןמר 

.  :מר אבי גרובר .  הדברים הגדולים, אנשים ממילא.

אבי, זה קו שלו כבר הרבה שנים, בואו נעשה הצבעה ומי   :יעקב קורצקימר 

. לתושבים, יגיד שלו, שחושב שאנחנו .. 

 לא, על תעשה,   :מר אבי גרובר

 לתושבים מהצד שלו, מבחינתו,    הוא עוזר  :יעקב קורצקימר 
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היום לגופים במדינה אינטרס לדחוף עוד לבנייה, בדיוק כמו יש   :עידן למדןמר 

 לכסנדרוני.   א -שהיום שמענו שמדברים על כמה פרויקטים פה ברמת השרון, לדוגמא 

 מסכן, הוא לא יכול לשמוע את כולם ביחד.   :גב' שירה אבין

 )מדברים ביחד(   

מיכה, מיכה, עידן, שנייה רגע, מיכה. רק אני רוצה לשאול   :רה אביןגב' שי

 משהו, תראה, אנחנו העלנו את זה בשונות פה בתוך הישיבה. 

 לא להצבעה, ברור.     :עו"ד מיכה בלום

 מה?   :גב' שירה אבין

 זה לא להצבעה, זה בשונות, את לא יכולה להצביע על זה.     :עו"ד מיכה בלום

שנייה. עכשיו,כ אנחנו בכל זאת, זה בדיוק מה שאני רוצה   :ביןגב' שירה א

לשאול אותך. אנחנו לא ידענו, תראו רגע, למה אני שואלת את זה? כי ברגע שכל חברי 

 המועצה פה, אנחנו יכולים לעשות את ההליך, שזה הופך להיות ועדת תכנון ובניה. 

 כן, אבל לא כל חברי המועצה.     :עו"ד מיכה בלום

 כרגע, למה אני שואלת אותך את מה שאני שואלת אותך?   :ב' שירה אביןג

.     :יעקב קורצקימר   איזה מזל שיש לנו פה את היועץ המשפטי 

 אני באתי ואמרתי, בגלל שהמכתב היה, הם ביקשו,   :גב' שירה אבין

אני לא יודע למה את צריכה את מועצת העיר בשביל לתת   :יעקב קורצקימר 

 שר ה...   תשובה ל
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כי התבקשה ההחלטה של הוועדה, מעבר לדעתי האישית,   :גב' שירה אבין

ההחלטה של ועדת תכנון ובניה. עכשיו, אנחנו דיברנו לפני הישיבה, גם עם טל שהיה אמור 

להיות כאן וגם להסביר את הנושא הזה בתוקף תפקידו. בתוקף החלק בתפקיד שהוא 

 החליט שהוא משאיר לעצמו. 

 את יודעת כמה השתנה מאז?     :ב קורצקייעקמר 

 הלאה. עכשיו, ולדימיר, הכין, רק דקה,   :גב' שירה אבין

    )מדברים ביחד(

תנו לי רגע, די עכשיו לדבר על טל, נו, רבאק. תקשיבו לי רגע,   :גב' שירה אבין

ו למה אני שואלת את מיכה? כי כרגע, אנחנו לא כל חברי ועדת תכנון ובניה. אז אנחנ

יכולים לנהל את הדיון, אבל מאחר וגם טל איננו כאן, למרות שהוא ידע שאנחנו מעלים 

את זה בסוף והוא היה אמור להיות כאן, מאחר והוא איננו כאן, ויש כאן רק חלק מחברי 

המועצה, אנחנו, מה שאנחנו נעשה ולכן אני שואלת את מיכה, ומיכה בא ואומר שבפורום 

 צביע כדי לקבל החלטה. הזה אנחנו לא יכולים לה

לכן, אנחנו, תוכלו להמשיך להגיד, אם תרצו, עוד שני משפטים, רק אני אומרת, אנחנו 

נוכל להצביע היום ואנחנו בכל זאת, מאחר ויש לנו ב שון , ביום רא18 -בנושא הזה לא 

 ישיבה, אנחנו את הנושא הזה נביא לישיבה. 

 )מדברים ביחד( 

 י אתן לך דוגמא, שמע רגע, אנ  :גיא קלנרמר 

 אל תיתן לי דוגמא.   :מר אבי גרובר

   תן לי שלושים שניות ועוזבים את הנושא.   :גיא קלנרמר 

 כן גיא?   :גב' שירה אבין
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דווקא בסוגיית התמ"א, שגיבשנו תוכנית מתאר שברוב   :גיא קלנרמר 

, ועדת הערר 3000/1500 -המקרים, אחרי דיונים פה ולא פשוטים של ה , אם לא היה וכו'

מתחלף גידרון שעכשיו דיברנו על זה, אם לא היה מתחלף גידרון, הייתה פועלת באופן 

נגדנו. כלומר,  יודע אם להגיד כל מקרה לגופו, בגדול,  היינו מגבשים הסתברותי, אני לא 

תוכנית מתאר, גם אם היא לא הייתה עוברת, או שהמדיניות לא הייתה יכולה להיות 

דקה, יתכן וזו הוועדה הזו, זו לא הוועדה המחוזית, זו הוועדה הזו,  מיושמת, עוד חצי

היינו מקבלים על הראש. רצון מצד אחד שלנו לבצע מדיניות, למשל בתחום התמ"א, 

שהוא תחום מורכב ולתושבים ולעיר, לא בהכרח יש תמיד את אותם אינטרסים מבחינת 

 ועדת הערר, -האינטרס הכללי ו

מוצא פה איזה תאוריות על משהו, כי עכשיו ראש מנהל אתה   :מר אבי גרובר

 התכנון הוא נגד התמ"א בוילות למשל. 

.   :גיא קלנרמר   נכון

אז אם אחת כמוה הייתה מגיעה לועדת ערר, אולי זו הייתה   :מר אבי גרובר

   ההצלה הכי גדולה שלך? אולי הנוכחית היא הבעיה הכי גדולה שלך. 

 דה, הישיבה נעולה. טוב, תו  :גב' שירה אבין

.  :מר אבי גרובר  זה ויכוח מאוד רלוונטי

   

 

 __________________ 
 פרח מלך

 מנכ"ל העירייה
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 קובץ החלטות

גב' נירה : אישור הארכת כהונתם של שלושה דירקטורים בתאגיד המים שרונים .2

 דרור, מר בני זלינגר ומר שלמה גושן

 

את מועמדותם של נירה דרור, בני  פה אחדהוחלט לאשר   :142החלטה מספר 

 זלינגר ושלמה גושן לדירקטורים בתאגיד המים שרונים. 

 

את מועמדותו  (1 – נמנע, 8–ולות )בעד ברוב קהוחלט לאשר   :143החלטה מספר 

 של יעקב קורצקי לדירקטור בתאגיד המים שרונים. 

 

י, רועי שריקר פקח רב תכלית 27258581טלמור יקר ת.ז. : אישור הסמכת פקחים .3

פקח רב תכליתי  317271328פקח רב תכליתי, דני וובק ת.ז.  301362463ת.ז. 

 ואיכות הסביבה.

 

( את הסמכת 1-נמנע , 9 –ולות )בעד ברוב קהוחלט לאשר   :144החלטה מספר 

 .פקח רב תכליתיכ 27258581ת.ז. הפקח טלמור יקר 

רועי ( את הסמכת 1-נמנע , 9 –ולות )בעד ברוב קהוחלט לאשר   :145החלטה מספר 

 ., לאשר ברוב קולותפקח רב תכליתיכ 301362463שריקר ת.ז. 

( את 2-, נמנע 2 –נגד , 6 –ולות )בעד ברוב קהוחלט לאשר   :146החלטה מספר 

 .ינריהוטר-ו איכות הסביבהפקח רב תכליתי,  317271328ק ת.ז. דני וובהסמכת 

יוגב 4-נמנע , 6 –ות )בעד ולברוב קהוחלט לאשר   :147החלטה מספר  ( את הסמכת 

 כפקח רב תכליתי ואיכות הסביבה. 038770236חזקיהו, ת.ז. 
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אישור לסגנית גזבר העירייה לגב' רויטל פיטרמן שכר בשיעור שכרו של גזבר  .4

, בכפוף לאישור משרד הפנים 1.10.15, החל מתאריך 5דרגה  95%העירייה היוצא 

 יד של הגזבר החדשוזאת עד למועד כניסתו לתפק

 

סגנית גזבר העירייה גב' פה אחד את שכרה של  הוחלט לאשר  :148החלטה מספר 

, החל מתאריך 5דרגה  95%רויטל פיטרמן שכר בשיעור שכרו של גזבר העירייה היוצא 

 ., בכפוף לאישור משרד הפנים וזאת עד למועד כניסות לתפקיד של הגזבר החדש1.10.15

 

 


