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 ערב טוב. מוכן, הקלטה?  בי גרובר:מר א

 ערב טוב זה לא.   מר גיא קלנר:

 אתה לא חושב שאתה צריך לתת לנו הסבר קטן?    מר טל עזגד:

אתה רוצה לדבר איתנו? אתה רוצה לספר לנו מה   מר גיא קלנר:

  קרה?  

 התחלת להקליט?   מר אבי גרובר:

רי מועצה, אתה 'ערב טוב'? עומדים פה אנשים, חב  מר גיא קלנר:

 לא מגיע ככה, ממשיך כרגיל, אלה בבאללה. 

 ישלח מכתב עם המנכ"לית.   מר עידן למדן:

התחלת את ההקלטה? ערב טוב. ישיבת מליאה מן   מר אבי גרובר:

 . 33המניין מספר 

 אנחנו לא, אנחנו לא רוקדים עם החליל... ממש לא.   מר גיא קלנר:

.   מר טל עזגד: . ישיבה הזאת. . אנחנו מבקשים להצביע על ..

 דחיית הישיבה, אנחנו לא מסוגלים לתפקד ככה. 

 לפי איזה סעיף?   מר אבי גרובר:

לפי הסעיף שהבאת את כולנו ואת התושבים פה,    מר טל עזגד:

לפי הסעיף הזה. קח אחריות ותבטל את הישיבה היום, אבי, אדוני ראש העיר. 

ריד את הלהבות וקצת להבין מה יש רגע שצריך רגע לתת לכולם קצת להו

 קורה פה. 

 אנחנו מבקשים להעלות הצעה לסדר.   מר גיא קלנר:

בוא, לשחק עם המריונטות, אנחנו לא רוצים    מר טל עזגד:
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 . .  לעשות עכשיו ויכוחים פוליטיים.

, היא מתחילה 11:03ישיבת המועצה הוזמנה לשעה   מר אבי גרובר:

 . 11:38בשעה 

 י אתה לא באת, כי אירחת. כ   מר טל עזגד:

 ליתר דיוק.  11:73  גב' שירה אבין:

 . 11:73  מר עידן למדן:

 כי הארכתם את הישיבה הראשונה.   מר אבי גרובר:

 כי לא באת.   מר רפאל בראל:

 לא הארכנו שום ישיבה.    מר טל עזגד:

אנחנו יכולים להעלות הצעה לסדר בתחילת   מר גיא קלנר:

 הישיבה? 

 לא.   גרובר: מר אבי

 לא?   מר גיא קלנר:

 לא, אין סעיף כזה בחוק.   מר אבי גרובר:

אפשר לקבל בבקשה? נראה לי שהדיאלוג בינינו   מר גיא קלנר:

מחברי המועצה.  1/0ימים מראש,  7היום הוא מתוח יותר. אתה יכול לבקש 

 ימים מראש.  7ממה שאני רואה, זה לא 

ראש העיר, שצריך להיות איזה  אני חושב, אדוני   מר טל עזגד:

רגע, שלא לעשות הצגות פה מול אנשים, רגע לחשוב, ורגע לטובת כולם וכל 

העיר הזאת, שנייה לעצור את הדברים. כי לא יכול להיות. אנחנו הרי בשנייה 

נגד, נצביע בעד  וחצי משחקים את הפוליטיקה, כל מה שרק תבקש, נצביע 

היות שככה מתנהלת הישיבה הזאת היום. שאנחנו רצינו. לא יכול להדברים 
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אני חושב שזה, בצורה שאתם לא באתם קודם, ונורית, יש לך תמיד נאום 

מובנה כזה של אחריות ציבורית וכזה, אז אני מניח שאם זה היה הפוך, היית 

נותנת את הנאום הזה. בוא, תעצור את הדברים. יכול להיות שיהיה איזשהו 

 הזאת היא לא ראויה, לא ראויה.  דיון פנימי בינינו. ההצגה

 ההצגה צריכה להסתיים.   מר גיא קלנר:

 סיימת?   מר אבי גרובר:

 -סיימתי, אני מקווה שאתה סיימתי?   מר טל עזגד:

 

 .7.11.15מיום  30אישור פרוטוקול מליאה מן המניין מספר  .1

 

אוקיי, תודה. אישור פרוטוקול מליאה מן המניין   מר אבי גרובר:

 , לא היו הערות. 7.11.15מיום  30ר מספ

 

פה אחד לאשר פרוטוקול מליאה מן המניין מספר הוחלט : 343מס'  החלטה

 .3.00.02מיום  43

 

 תיאטרון האבסורד, לא בשבילנו.   מר גיא קלנר:

ותביא את האנשים שלך ותצביע ותעשה מה שאתה    מר טל עזגד:

 רוצה. תרים ידיים, תוריד ידיים. 

. .    :קהל .  .. לקבל החלטות.

... הוא ממילא הורס את העיר, הוא   מר רפאל בראל: אני לא יודע. 

 ימשיך להרוס אותה בכל הצעה שהוא רוצה. 
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 עכשיו, מר גרובר, גב' גרונסקי ואבנר, יצביעו.    מר טל עזגד:

וינהלו את העיר הזאת.   מר רפאל בראל:  יצביעו 

ד הפנים חוות דעת ליועץ המשפטי של משר    :קהל

 ..  ולעיתונות, של היועצים המשפטיים של העירייה, אם זה מותר הדבר הזה.

 גברת, גברת, תודה רבה.   מר אבי גרובר:

 אדוני המבקר, אני מבקש להתייחס בבקשה.   מר רפאל בראל:

.    מר טל עזגד: .  הדיקטטורה.

.     :קהל כולל מבקר העירייה.  וגם לעיתונות. תודה. ביזיון

 הביתה. גרובר 

ממילא תגיד לנו שאנחנו מונעים ממניעים   ד"ר איריס קלקא:

 פוליטיים וזה. 

אני לא אמרתי כלום. סיימתם? תודה רבה. למה   מר אבי גרובר:

 חברים לקיים את הישיבה? תודה רבה.  0-דברת לא פה? אנחנו יכולים ב

  *** חברי האופוזיציה יוצאים ***

הו כנראה, כי היא בטח לא תפר איריס שכחה מש  מר אבי גרובר:

 את המשמעת. 

 הג'קט שלי לא יכול לדבר במקומי.   ד"ר איריס קלקא:

לציין לפרוטוקול שאיריס קלקא, עידן למדן, גיא   מר אבי גרובר:

קלנר, שמוליק גריידי, אהרון אלמוג אסולין, טל עזגד, שירה אבין, רפי בראל 

יועצים המשפטיים, ניתן לקיים ומרק מימוני, יצאו מהישיבה. לפי בדיקת ה

 חברים.  3את הישיבה בהרכב של 
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 .71.13.15מיום  33תיקון פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מספר  .7

 

 33תיקון פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מספר   מר אבי גרובר:

, כתוב פה שמר אהרון אלמוג 75חד בעמ' . הועבר תיקון א71.13.15מיום 

'חו ל ולא מלח', והוא ביקש שנתן שמי שאמר את זה היה אבי אסולין אמר 

 גרובר. אז זה מתוקן בפרוטוקול. 

 

פה אחד לאשר תיקון פרוטוקול מליאה שלא מן הוחלט : 443מס'  החלטה

 .71.01.02מיום  41המניין מספר 

 

 .71.11.15שאילתא של אהרון אלמוג אסולין מיום  .0

 

שאילתא של אהרון  –ום בסדר הי 0נושא מספר   מר אבי גרובר:

. השאילתא מתייחסת לזה שלא כונסה ישיבה 71.11.15אלמוג אסולין מיום 

יו"ר הוועדה המקומית. הישיבה כונסה ולכן למעשה השאילתא 1לפי  א' לעניין 

 מתייתרת. 

 

 .03.11.15הצעה לסדר של גיא קלנר מיום  .3

 

עידן למדן הצעה לסדר של ד"ר איריס קלקא, גיא קלנר, טל עזגד,  .7

 .03.11.15ואהרון אסולין מיום 
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, ועדת 03.11.15הצעה לסדר של גיא קלנר מיום   מר אבי גרובר:

 שמות. 

 אי אפשר להציג אם הוא לא נמצא פה.   גב' דברת וייזר:

מה קורה עם הצעה לסדר שחבר המועצה שהגיש   מר אבי גרובר:

 אותה לא נמצא? 

 צריך להציג אותה. אני חושבת שהוא   גב' דברת וייזר:

 יורד מסדר היום.  עו"ד קרן ג'קמן מזרחי:

יורד מסדר היום? אוקיי. אז גיא לא נמצא, ההצעה   מר אבי גרובר:

 ירדה מסדר היום. 

הצעה לסדר של איריס קלקא, גיא קלנר, טל עזגד,   מר אבי גרובר:

 7היו . עידן למדן ואהרון אלמוג, בנושא בית מלינוב. גם כן יורדת מסדר היום

הצעות לסדר, גם כן של איריס קלקא ועידן למדן, הוגשו למקום הלא נכון, 

 בזמן הלא נכון, הצעות חסרות. מאחר והם לא פה, גם הן יורדות מסדר היום.

 אז מה נשאר?   גב' נורית אבנר:

יש לנו כמה סעיפים, ואנחנו נעשה את העבודה   מר אבי גרובר:

 שלנו. 

 

ת לסדר יורדות מסדר היום כי מגישי ההצעה אינם ההצעו: 342מס'  החלטה

 נוכחים בישיבה. 

 

 הארכת הסכם קליטת מפונים עם הכפר הירוק. .1
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הארכת הסכם קליטת מפונים  –בסדר היום  8סעיף   מר אבי גרובר:

יודע להסביר את זה? בוא תסביר לנו במר  עם הכפר הירוק. צדוק, אתה 

 מדובר. 

א מתקן קליטה ארצי, והוא מסוגל הכפר הירוק הו   מר צדוק:

מפונים, אם זה מהצפון או מהדרום, או מהעיר שלנו למקרה  533-לקלוט כ

הצורך. ולצורך כך אנחנו כרשות, נדרשנו על ידי משרד הפנים, בתוקף נוהל 

של משרד הפנים, של מנכ"ל משרד הפנים, להיות האנשים שקולטים את  773

 האנשים, דואגים להם. 

 מה זה מתקן קליטה ארצי? בוא תסביר.   בר:מר אבי גרו

.   מר צדוק:  זה כמו בית מלון, לתושבים.  מתקן קליטה ארצי

 לתושבים מאיפה, מרמת השרון, מבחוץ?   מר אבי גרובר:

 יכול להיות לרמת השרון, יכולים להיות מהצפון.    מר צדוק:

 הם מחליטים מי מגיע לפה?   מר אבי גרובר:

חליטים מי מגיע לפה. משרד הפנים מחליט. הם מ   מר צדוק:

 הם מממנים את זה, נותנים כסף. 

 ואנחנו בתור מה מאשרים את זה עכשיו?   מר אבי גרובר:

את הכסף ונותנים את אנחנו אלה שכאילו מקבלים    מר צדוק:

 האלה.  האנשים הכסף לטובת אחזקת

.   מר אבי גרובר: . את הכסף זה פשוט עניין חוקי, כי ככה אפשר ל.

 לפי חוקי המדינה? 

 איפה הם יגורו אבל בכפר הירוק?   גב' נורית אבנר:

 יש, בפנימייה עצמה.    מר צדוק:
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 ומה קורה עם התלמידים שגרים?   גב' נורית אבנר:

  -התלמידים הולכים הביתה. חוץ מאלה שהם   מר צדוק:

 יש כאלה שאין להם בית.   גב' נורית אבנר:

 אלה שאין להם בית, לקחו אותם בחשבון. חוץ מ   מר צדוק:

 ילדים.  533יש לך שם פנימייה של   גב' נורית אבנר:

 כן, כן.    מר צדוק:

 יש לך שם משפחתונים.   גב' נורית אבנר:

 לקחו את הכל בחשבון.    מר צדוק:

 אנחנו נדאג לשמור על מי שצריך לשמור.   מר אבי גרובר:

ן, הכל נלקח בחשבון, והכל לקחו את הכל בחשבו   מר צדוק:

 מסודר, וזה כבר שנים עובד כך. 

 זה לא דבר חדש?   גב' רות גרונסקי:

 לא, לא, זה כבר שנים. זה כבר שנים.    מר צדוק:

 זה עולה לנו כסף?   מר אבי גרובר:

לנו שקל זה לא עולה. וגם כל שקל שאנחנו    מר צדוק:

יודע את זה מוציאים, אנחנו מקבלים אותו בחזרה ממשרד  הפנים. ואני 

באחריות. במלחמה הקודמת, אנחנו החזקנו את בית גולמיץ בנתניה, אנחנו, 

 רמת השרון, קלטנו תושבים מהצפון. 

 תושבים פתחנו פה בתים לתושבים מהצפון.  733  גב' נורית אבנר:

 לא, אני מדבר על בית גולמיץ. את זוכרת?    מר צדוק:

זוכרת. אבל מעבר לזה, גם פתחנו בתים  בטח שאני  גב' נורית אבנר:
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 של תושבים. 

שהפעלנו את בית גולמיץ, ושם הוצאנו כספים, וכל    מר צדוק:

 הכספים חזרו חזרה לקופת העירייה ממשרד הפנים. 

 קרן, רצית לשאול משהו? להגיד משהו?   מר אבי גרובר:

רים, להגיד שההסכם הזה צריך לעבור, אם מאש עו"ד קרן ג'קמן מזרחי:

 כפוף לזה שיועץ משפטי יראה את ההסכם ויאשר אותו. 

 אני מניח שזה נוסח סטנדרטי של המדינה.   מר אבי גרובר:

.  עו"ד קרן ג'קמן מזרחי: .  אני לא יודעת.

 , וזה כבר שנים עובד. 73זה נוהל    מר צדוק:

זה צריך לעבור יועץ משפטי לפני שחותמים על  עו"ד קרן ג'קמן מזרחי:

  הסכם.

  -דרך אגב, כל הסכם לפני ש  מר אבי גרובר:

 ואנחנו צריכים לאשר קודם?   גב' רות גרונסקי:

  -לא, אתם יכולים לאשר עקרונית, בכפוף לזה ש עו"ד קרן ג'קמן מזרחי:

 שנים.  7זה מוארך, זה הסכם שמוארך כל    מר צדוק:

 נשים משהו אחד פעם אחת על השולחן. כל החלטה  מר אבי גרובר:

שמתקבלת פה, אנחנו מצפים מהיועץ המשפטי לעבור עליה אחרי זה ולוודא 

אם היא חוקית או לא חוקית. אם מתקבלת פה החלטה והיא לא חוקית, 

אנחנו לא נרצה לחתום עליה במידה שזה. אז היועץ המשפטי לא צריך שננחה 

אותו לבדוק אם ההחלטה פה היא חוקית או לא חוקית. אנחנו מצפים שאחרי 

ישיבה הזאת, אם יש משהו שיש עליו ספק, היועץ המשפטי גם אם לא נבקש 

ממנו, יידע להרים את הדגל. היועץ המשפטי אמור גם לפני ישיבות, החומר 
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מופץ גם לפני, עובר גם לפני. אבל בסדר, במקרה הספציפי הזה, לאור ההערה 

ות. יש שלך, אנחנו נדאג ספציפית שההסכם יעבור. אנחנו נאשר את ההתקשר

הסכם קליטת פה איזשהו נוסח ספציפי שצריך לאשר או פשוט להגיד הארכת 

 מפונים. 

המנכ"ל של הכפר הירוק כבר חתם על זה, זה    מר צדוק:

הנוסח, הוא כבר מוכן לחתימה. כולם קיבלו את זה, כל חברי המועצה קיבלו 

בקדנציה את זה, עד כמה שידוע לי. יש גם כן את הפרוטוקול האחרון שנחתם 

 הקודמת. גם כן. 

 כן, כן, זה הופץ לחברים. נכון, רועי?   מר אבי גרובר:

 כן, כן, קראנו את זה.   גב' דברת וייזר:

אוקיי. עוד שאלות, הערות? מי בעד הארכת הסכם   מר אבי גרובר:

 כניסת המפונים הכפר הירוק. 

 שנים.  7-ל    ???:

 רבה.  שנים. פה אחד. תודה 7-ל  מר אבי גרובר:

 

הארכת הסכם קליטת מפונים עם הוחלט פה אחד לאשר : 343מס'  החלטה

 הכפר הירוק.

 

מינוי גב' עמליה לב, גב' אורית רביב סוירי, ואדר' עירית טלמור  .5

 כדירקטוריות בשרונים.   

 

בדירקטוריון שרונים, תאגיד המים של  –סעיף הבא   מר אבי גרובר:

 חברים, נכון?  1 עיריית רמת השרון, כרגע ישנם
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 נדב פה.  גב' שירלי פאר יגרמן:

 חברים כרגע?  1נכון, יש   מר אבי גרובר:

 . 5 גב' שירלי פאר יגרמן:

 מכהנים כמה?   מר אבי גרובר:

:???    5 . 

יש  1-, כדי להשלים ל1, צריך 1לנו גידי אמר שיש   מר אבי גרובר:

 דירקטורים.  0עוד 

ו1-... ל7לא, לא צריך     ???: חודשים.  7-3פורש בעוד  1-, 

 התהליך הוא ארוך. 

ו 7 גב' שירלי פאר יגרמן:  עוד כמה חודשים.  1-מיידי 

.. נגמר התהליך, לוקח בין     ???:  שנה.

 0-דירקטוריות, נשים. כל ה 0כרגע מבוקש למנות   מר אבי גרובר:

ור הן נשים. מי שקצת זוכר, אני באחת הישיבות ביקשתי להתמנות כדירקט

בשרונים, כי אני חושב שהממשק בין עיריית רמת השרון לתאגיד המים 

המון פניות -שרונים, יש לנו עוד עבודה לעשות על הממשק, יש לנו המון

מתושבים, ואני חושב שזה חשוב מאוד שיהיה נציג של העירייה. חברי 

המועצה, בעיקר אלה שלא נוכחים כרגע בישיבה, לא מצאו לנכון לאשר את 

ולכן אני נוי הזה. זה יותר מידי חשוב בשביל שאני אמשיך לריב איתם. המי

באמת ביקשתי מעירית, מהנדסת העיר, שתתמנה לדירקטוריון. זה חשוב לנו 

מאוד. הרי הרבה מהעבודות שעושים שרונים, קשורות לנושא של התשתיות, 

אני חושב שפעם בכלל תאגיד המים היה תחת ההנדסה, של ההנדסה בעיר. 

כון? כל הפעילות הזאת ישבה איפה שהוא, לפני שהיו תאגידים. אז אני חושב נ

הדירקטוריות שייכנסו  7-זה מאוד נכון. מה שאנחנו נבקש לעשות כרגע, ש



ן  עיריית רמת השרו

 2.21.3..7מיום  ,44פרטיכל מליאה מן המניין מס' 

 17 

באופן מידיי, יהיו אורית רביב סוירי ועירית טלמור, ובהמשך תתמנה עמליה 

 ה? לב. אני פגשתי אותן. יש לכם שאלות, הערות, משהו בעניין הז

 אני רואה רק את קורות החיים של עמליה לב.   גב' נורית אבנר:

 ואחריה מיד אורית רביב סוירי,  גב' שירלי פאר יגרמן:

 היתה אחת שלא היה רק. הנה,  גב' דברת וייזר:

 הנה, תציצי פה, נורית.   מר אבי גרובר:

 )מדברים ביחד( 

ידי את אורית אוקיי, בסדר? אנחנו נמנה באופן מי  מר אבי גרובר:

רביב סוירי ואת אדר' עירית טלמור, ובהמשך את עמליה לבד. מי בעד? פה 

אחד, תודה רבה. חשוב אולי להגיד שאנחנו כאסיפה כללית של תאגיד המים 

, את הגב' אורית רביב סוירי ואת אדר' שרונים, מחליטים למנות כמו שאמרתי

 ת עו"ד עמליה לב. עירית טלמור כדירקטוריות באופן מיידי, ובהמשך א

 

הוחלט פה אחד לאשר מינוי גב' אורית רביב סוירי, ואדר' : 341מס'  החלטה

    עירית טלמור כדירקטוריות בשרונים.

 

 .1.11.15אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום  .8

 

מי . 1.11.15אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום   מר אבי גרובר:

 רוצה להסביר לנו את זה? גידי? 

אני אגיד כמה מילים קצרות, ואחר כך שירלי,   מר גידי טביב:

שהיא יו"ר הוועדה, תוכל להשלים. ובאופן כללי אני אזכיר שבמאי אישרנו 

 . 7315את התמיכות לשנת 
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 את הקריטריונים? את מה שאישרנו?   מר אבי גרובר:

נוער. עכשיו מה שאנחנו עושים,   מר גידי טביב: ספורט ותנועות 

שזה עמותות של רווחה, דת, חינוך  7315-מביאים את ההשלמה ל אנחנו

 וכיוצא בזה. 

שאלה שאני חייב לשאול במקום למדן. סתם. למה   מר אבי גרובר:

 זה מובא לאישור רק בנובמבר? 

לקח זמן עד שפרסמנו את המודעה וקיבלנו את   מר גידי טביב:

 ו"ח גזית. הנתונים ובדקנו אותם, בין היתר גם באמצעות משרד ר

החוק קובע מועד שלפניו אי אפשר? זאת אומרת,   מר אבי גרובר:

 המועד הראשון שבו אפשר לאשר את התמיכות? 

  -אני לא מכיר  מר גידי טביב:

יידעו  7315אנחנו רוצים שאנשים שעובדים בשנת   מר אבי גרובר:

 כמה כסף יש להם. שלא יהיה במתח כל השנה. 

אנחנו  7318-חנו נעשה מה שנדרש כדי שבלכן אנ  מר גידי טביב:

את , לכנס 7318-נפרסם מהר את המודעה לגבי האפשרות להגיש בקשות ב

 הוועדה, ואני מקווה שבסביבות מרץ... 

היא שנת  7318אי אפשר להתעלם מזה ששנת   מר אבי גרובר:

חודשיים -בחירות גם. ולכן אני חושב שזה חשוב שהתמיכות לא יקרו חודש

חירות, אלא אם אפשר להקדים את זה לפחות איזה חצי שנה לפני. לפני הב

זאת אומרת, לנסות עד אפריל, מקסימום מאי, לסיים את כל הדבר הזה, שלא 

ניכנס לתוך הקמפיין. הרי חלק מהעמותות האלה זה חבר'ה מרמת השרון, זה 

עמותות של אנשים מרמת השרון, שפועלים לטובת אנשים ברמת השרון. בואו 

ריד את זה מהשולחן ושלא יהיה קטע אם תומכים, לא תומכים, מאשרים, נו
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 , לא מאשרים, בהתאם לבן אדם. אם אפשר לגמור עם זה לפני אפריל=מאי

, כבר 7318-הקריטריונים כבר אישרנו אותם, את הקריטריונים החדשים ל

את החוברות, שרו"ח גזית  1.7-, עד ה1.1-ר, כבר לבקש יגישו אפילו עד הלאש

 יעבור על זה במרץ, ובאפריל לנסות להביא את זה ונגמור עם זה. בסדר? 

בהקשר הזה, אני רק רוצה להגיד, שאנחנו    מר גידי טביב:

מאשרים את הפרוטוקול שיש בו את המסגרות לתמיכה לכל עמותה. השחרור 

אם יש לאיזושהי של הכספים בפועל מותנה בהשלמת מסמכים חסרים פה ושם 

במסמכים או מסמכים שפגי תוקף וצריך לחדש אותם, כמו עמותה חוסר 

אישורים של מס הכנסה וכו'. כמובן שאנחנו בודקים, מאמתם נתונים כמו 

 .  מספר משתתפים וכיוצא בזה, לפני שאנחנו משחררים את הכסף..

 בואו, כמה מילים איך נקבע המספר עצמו.   מר אבי גרובר:

 לטבלאות. התבלינים מתורגמים   מר גידי טביב:

 מי מתרגם אותם? בוא, שזה יהיה ברור בפרוטוקול.   מר אבי גרובר:

שמתמחה בזה, רו"ח בעז גזית, באמצעות אצלו   מר גידי טביב:

שמה הניה. כאשר בפרמטרים, אני מזכיר את הפרמטרים שהם מספר 

משתתפים, יחס מתנדבים, מענה יחסי, שזה אומר החשיבות של העמותה 

להם לתושבי רמת השרון וכך הלאה. כאשר המסגרת הזאת והתרומה ש

התקציבית לכל ענף או לכל קבוצה של, איך נגדיר את זה, מתוקצב בספר 

התקציב. לדוגמא, סיוע לעמותות שמסייעות למשפחות במצוקה. תקציב 

, שזה התקציב הכלל, נקבע בספר התקציב. כך שהחלוקה היא ₪ 007,333

 ברת, לפי הפרמטרים שציינתי. בתוך התקציב, בתוך המסגרת המדו

זאת אומרת, רו"ח גזית מקבל מהעמותות את   מר אבי גרובר:

החוברות, בודק את כל הנתונים שם, מכניס לתוך הנוסחאות שנמצאות 

בקריטריונים, יוצא ניקוד לכל גוף בכל סעיף כזה, מחשב ניקוד כולל לפי 
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-היחסי מתוך ההקריטריונים. בוחרים את הניקוד הזה, עושים את החלק 

של הנקודות שיוצאות, ואז לוקחים את הסכום שנקבע בכל סעיף  133%

 לתמיכה, ואת זה מחלקים לפי החלק היחסי כפי שיצא בבדיקה של רו"ח גזית. 

.   מר גידי טביב:  נכון

אוקיי, ברור? אז ככה למעשה, מה שיוצא שם   מר אבי גרובר:

ו, וזה בדיוק נועד כדי שלא במספרים, זה לפי הקריטריונים שאנחנו קבענ

יהיה משחק כזה שאנחנו מריכים טוב ולא מכירים את הזה, אז לפי זה אנחנו 

קובעים. התמיכה היא פתוחה לכולם. ומי שעומד בתנאי הסף, ומקיים את כל 

ההוראות שנמצאות בחוזר מנכ"ל ובחוק לעניין עמותה, והגיש את כל 

שבים את זה. אין לנו הרבה המסמכים ועומד בכל התנאים, ואז פשוט מח

-שניתנים לשיקול דעת, וגם את ה 13%יכולת לשחק עם זה. יש שם את אותם 

האלה צריך סיבה טובה להחליט למה נותנים אותו לאחד ולא נותנים  13%

לשני. למשל בספורט, אנחנו נותנים את זה לפעמים לפי הישגים. קבוצה 

ל התמיכה הנוספת. פה האלה ש 13%-לקחה אליפות, אז היא תקבל את ה

 133,333למשל, מי שיסתכל כאן על שירותים לגיל השלישי, אז באמת חולקו 

לפי החלטת הוועדה בית  ₪ 133,333בסעיף הזה,  ₪היה סך הכל מיליון . ₪

מלינוב ומועדון אלה, אף אחד מהם לא לקח אליפות, שניהם מצוינים, כל 

 . 73;73 133-אחד בדרכו. ולכן חילקנו את ה

 אם מעלים לאחד, חייבים גם להעלות לשני?   ב' נורית אבנר:ג

, צריך סיבה ₪ 133,333אז עוד פעם אני אומר, יש   מר אבי גרובר:

טובה להחליט שנותנים לאחד ולא לשני. אתה לא סתם בא לי לזה ולא בא לי 

, לפי 73;73לזה. מאחר ואין ביניהם איזשהו משהו, אז מה שעשינו, זה לא 

 האלה, חילקנו לפי הניקוד שיצא.  133,333-ם את ההניקוד, ג

 7לחלק בין  %13-חוות הדעת... החליטה את ה  מר גידי טביב:
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 .  העמותות האלה, בהיותן העמותות המובילות, לפי יחס הניקוד ביניהן

.. מ  מר אבי גרובר:  . ₪ 075,333-ל 711,333-ולכן למשל יצא שב.

.   מר גידי טביב:  נכון

האלה נתנו  ₪ 133,333-כי שנה שעברה, את כל ה  ר:מר אבי גרוב

 רק למועדון אילת. עוד שאלות, הערות לעניין הזה? 

 כן. לאיזה עניין? באופן כללי?   גב' דברת וייזר:

 תמיכות.   מר אבי גרובר:

כן, לי יש בעיה עם זה, עכשיו אני רק רואה   גב' דברת וייזר:

  -שבתחום של

. גב' שירלי פאר יגרמן:  . שמות. .

 למה? מה, זה מסמך סודי המסמך הזה?   גב' דברת וייזר:

 לא.   מר אבי גרובר:

 אנחנו לא פרסמנו אבל עדיין?  גב' שירלי פאר יגרמן:

 אבל זה יפורסם.   מר אבי גרובר:

זה יפורסם רק אחרי, כמו שגידי אמר, אחרי שעוד  גב' שירלי פאר יגרמן:

 שים שלא הגישו. פעם נוודא שכולם הגישו. יש פה אנ

,   מר אבי גרובר: בסדר, אבל אם היא מבקשת שלא יאשרו משהו

 צריך להגיד את השם. 

בסדר, איך אני יכולה לשאול? אני לא יכולה   גב' דברת וייזר:

 לשאול. 

 טוב.  גב' שירלי פאר יגרמן:
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( עמותת פוש, שמתעסקת 1לי יש בעיה עם זה:   גב' דברת וייזר:

למרות הבקשות העמותה היחידה שמתעסק בחינוך בעיר. בחינוך, שזה בערך 

. קיבלו רק  שזה סכום מגוחך לעומת היקף התמיכה  ₪ 7,333שלהם, ולמרות..

שלהם פה בנושא של חינוך. אני גם לא מצליחה להבין גידי את העניין של 

התחשיבים עם הקריטריונים. כי כשמדובר בעמותות של חינוך, אנחנו 

תנדבים שיש, ומספר הילדים שמטופלים במערכת מסתכלים על מספר המ

החינוך. זה לא מסתדר לי. זה נושא שכבר עולה שנה אחרי שנה אחרי שנה, 

 שנים.  0-3כבר 

אני אגיד לך מה שקורה עם פוש. היום, מי   גב' נורית אבנר:

 שנכנסים לבתי הספר זה לא פוש.

 הם גם נכנסים לבתי הספר, גם אנחנו.   גב' דברת וייזר:

 חסמו אותם.   גב' נורית אבנר:

ומתנדבים בעיר נכנסים. נכון? גם אנחנו נכנסים,   גב' דברת וייזר:

 דרך מגוונים. 

שאישרתם  7318. תבחינים 7315זה על פי תבחינים   מר גידי טביב:

 שונים.  –

אז מה, אז אנחנו עושים תבחינים שמורידים את   גב' דברת וייזר:

 ? התמיכה של עמותות חינוך

אני אומר שהפרמטר שאת אומרת לגבי חינוך,   מר גידי טביב:

  -שכיום הם

 בהלום רק הם נמצאים.   גב' דברת וייזר:

 פוש?   גב' נורית אבנר:

 כן, והמתנדבים בבתי ספר אחרים, אנחנו נמצאים.   גב' דברת וייזר:
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 מה השאלה אבל, דברת?   מר אבי גרובר:

. עם כל ₪ 7,333תמיכה היא שמפריע לי שה  גב' דברת וייזר:

השיחות שהיו לנו בעניין הזה, שהם משקיעים כל כך הרבה כספים בנושא של 

וחצי שלחתי לך את הבקשה שלהם ההגשה של כל החומר, ולפני איזה שנה 

. ₪ואיזה חישוב שהם עשו כמה שעות הם נותנים, שהם שוות לעשרות אלפי 

נראה לי הזוי שדווקא, אני  יש להם מאות מתנדבים בחלק מבתי הספר, וזה

לא מצליחה להבין את התחשיבים, איך כאילו קורא שבתחום החינוך זה מה 

. לעומת זאת, עמותת אישית, 7,333, 7,333, 7,333עמותות שמקבלות  0שיש, 

. איך זה קורה? מה עלה ₪ 03,333-ל ₪ 13,333-אני רואה שיש לה עלייה מ

 ? מה גדל שם ומה קרה שם? שם

כרגע  ₪ 17,333הפרמטר בעמותות חינוך שמתקצב   טביב: מר גידי

למיטב זכרוני, אנחנו עדכנו את  7318-, כל מי שעומד בתנאי הסף. ב7315-ב

 17,333עמותות,  0הקריטריון באופן שנכנסו פרמטרים נוספים. במקרה הזה, 

 . 1/0, 1/0, 1/0, כל מי שעומד, ₪

 לחינוך?  ₪ 3317,3אבל למה מראש זה רק   גב' דברת וייזר:

 . 7315ככה הוחלט בתקציב של   מר גידי טביב:

 אבל למה?   גב' דברת וייזר:

 )מדברים ביחד( 

התקציב של שנה הבאה, גם בעיניי בתרבות אנחנו   גב' רות גרונסקי:

. אני באתי לשירלי, אז ₪ 17,333נותנים הרבה פחות מידיי. כי גם שם יש 

ת את הטוטאל, ואז כמה שיגישו, אז שירלי אמרה שלשנה הבאה ננסה לשנו

 גם בתרבות הרבה פחות מידיי. יהיה להם יותר כסף. 

 לחינוך?  ₪ 17,333אז אנחנו אישרנו   גב' דברת וייזר:
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 ממש מעט.   גב' נורית אבנר:

ואיך זה שבתחום של קידום האנשים, זה כן עלה   גב' דברת וייזר:

 אחת לוקחת? רק עמותה  03-וכל ה ₪ 03,333-ל ₪ 13,333-מ

 בזכותך החליטו לקדם נשים.   גב' רות גרונסקי:

 טוב לדעת.   גב' דברת וייזר:

.   מר גידי טביב: .  במרכיב הזה התקציב הוא.

 אז מה אתה אומר, שרק עמותה אחת הגישה?   גב' דברת וייזר:

 כן, אחרות לא הגישו.   גב' רות גרונסקי:

 ת מקבלת משכורת? האם בדקת שם אם המנהל  גב' נורית אבנר:

. בקבוצה 1בעמותה הזו שציינת, היא אחת מתוך   מר גידי טביב:

. ויצ"ו פעמונים, בית חום, מאורות השרון ו..  שלה זה 

בית חם זה סיוע למשפחות במצוקה, חסדי תקווה   גב' דברת וייזר:

כנ"ל, פעמונים כנ"ל. איך אישית קשורה לזה? היא לא מסייעת למשפחות 

 מקדמת נשים. זה לא בכלל אותו מקום.  במצוקה, היא

 זה עסק שעובד עם משכורת, יש שם מתנדבות.   גב' נורית אבנר:

לצורך זה, צירפנו לכם את העמודים הרלוונטיים   מר גידי טביב:

בתוך  – 11מכל תמיכה ותמיכה, מכל חוברת וחוברת. ואפשר להקריא. מספר 

ובן אני אשמח לבדוק את זה אפשר לראות כדלקמן. כמהקובץ שנשלח אליכם. 

 שוב. 

 איפה?   גב' דברת וייזר:
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פעילות קהילתית חברתית למען קידומן, רווחתן   מר גידי טביב:

.. ארגון ימי עיון, סדנאות, הרצאות, הפעלת חנות יד שנייה  והעצמתן של.

 למימון פעולות העמותה. 

 נו, איך זה קשור לסיוע למשפחות במצוקה?   גב' דברת וייזר:

ב  גב' נורית אבנר:  ? ₪ 73-מה, שהם קונים שם בגד 

 לא זה לא קשור לזה.   גב' דברת וייזר:

א בואי תעדכני אותי. אם זה לא במשפחות במצוקה   מר גידי טביב:

 .  ו..

ממש לא. העמותה הזאת המטרה שלה זה לקדם את   גב' דברת וייזר:

.. לנשים.   מעמד האישה ולעשות קורסים.

הנשים משלמות כסף בשביל הקורסים ומי שמנהלת   נר:גב' נורית אב

 את זה מקבלת משכורת. 

 בסדר, ייבדק. תודה.   מר גידי טביב:

אז מה עושים עם החינוך? לי יש בעיה עם זה, שפוש   גב' דברת וייזר:

 . ₪ 7,333מקבלים 

 אבל זה כבר אבוד לשנה, דברת. מבחינת התקציב.   גב' רות גרונסקי:

שנים  0אבל אנחנו יכולים להוסיף אחוז מסוים.   יזר:גב' דברת וי

 אני מבקשת. 

 . 7315אבל אנחנו מדברים על תקציב של   גב' רות גרונסקי:

 . 7318גמור, אנחנו מדברות על  7315התקציב של  גב' שירלי פאר יגרמן:

, עכשיו את רוצה כאילו להגיד ₪ 17,333-בתוך ה  מר אבי גרובר:

 לוב תעופה כסף? אנחנו לוקחים לק
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 לא לוקחת.   גב' דברת וייזר:

ל גב' שירלי פאר יגרמן:  ₪ 17,333-אבל את לא יכולה להוסיף כרגע 

  -הסעיף הזה 7318-. את יכולה להחליט שב7315שאושרו בתקציב 

יודע אם יש בסעיף הזה   מר אבי גרובר:  . %13אני גם לא 

ב גב' שירלי פאר יגרמן: שהסעיף הזה סתם יגדל  7318-את יכולה להחליט 

 , ואז הניקוד גם ישתנה בהתאם כמה שיגישו. ₪ 03,333-ל ₪ 17,333-מ

  -הניקוד לא, הניקוד הוא בהתאם  מר אבי גרובר:

, 7או  3סליחה, הניקוד לא ישתנה. אבל אם יגישו  גב' שירלי פאר יגרמן:

 יחולקו בהתאם.  ₪ 03,333-, ה0אם יגישו זה ישתנה בהתאם. 

 כן, ברור.   וייזר:גב' דברת 

 את כרגע לא יכולה לעשות דבר עם התקציב.  גב' שירלי פאר יגרמן:

חבר'ה, זה לא שאנחנו יכולים עכשיו להתחיל להזיז   מר אבי גרובר:

בתוך המספרים. יש קריטריונים, אנחנו צריכים לאשר את זה שהוועדה, 

 .  אנחנו נעשה סוג של..

ים גם הראו שהכדורסל צריך בסדר, הקריטריונ  גב' דברת וייזר:

 . ₪ 033,333והם קיבלו עוד  Xלקבל 

 זה לא היה בהתאם לקריטריונים.   מר אבי גרובר:

 אז אפשר להצביע לא בהתאם לקריטריונים.   גב' דברת וייזר:

זו היתה תמיכה נוספת שהיועץ המשפטי יצטרך   מר אבי גרובר:

דות שעל סמכן החלטנו אילו נסיבות מיוחלבדוק את חוקיותה. והיו שם כ

 לאשר את זה. אבל זה לא היה בתוך הקריטריונים. 
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יש לי שאלה לגבי בית ספר רימון. הם אף פעם לא   גב' נורית אבנר:

 יוכלו לקבל תמיכה בגלל הקצאת הקרקע? 

.  גב' שירלי פאר יגרמן:  כרגע כן

בינתיים הם לא יכולים לקבל. כפי שהסבירו לי, זה   מר גידי טביב:

 , שהסדירו להם אישור משרד הפנים לקרקע.7317-ק מהתנאים בחל

 מה?   גב' דברת וייזר:

  -הסדירו את ה 7317-ב  מר גידי טביב:

.   גב' דברת וייזר:  ההקצאה של הקרקע, נכון

בין היתר נקבע שם שהם צריכים אם אני לא טועה,   מר גידי טביב:

 לתרום לתושבי רמת השרון וכו'. 

.  :גב' דברת וייזר  נכון, נו

  -לכן זה לא  מר גידי טביב:

 אבל הם עושים את זה.   גב' דברת וייזר:

.   מר גידי טביב: .  עולה בקנה אחד עם.

לא הבנתי את החוק. מי שיש לו הקצאת קרקע   גב' דברת וייזר:

 מהעירייה לא יכול לקבל? אז למה אקי"ם מקבלים? 

 ? מתי הקצו להם את הקרקע  מר גידי טביב:

 לא, זה לא קשור. למה אקי"ם מקבלים.   ' דברת וייזר:גב

האם בהקצאה שלהם היתה איזושהי התניה? אני   מר גידי טביב:

 אומר לך מה שאמרו לי. 

לא הצלחתי להבין את החוק. אתה אומר שאם   גב' דברת וייזר:

  -מישהו
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 לא, לא חוק.   מר גידי טביב:

ולם לתקצב אותם בגלל החוק אומר שלא ניתן לע  גב' דברת וייזר:

שיש להם הקצאת קרקע. אז אם יש להם הקצאת קרקע, הם לעולם לא יכולים 

 לקבל תמיכה? 

 זה מה ששאלתי.   גב' נורית אבנר:

יודע איזה חוק את מכירה.   מר גידי טביב:  אני לא 

ההערה כאן היא לא נשמעת הגיונית, שבגלל זה לא   גב' דברת וייזר:

י"ם אנחנו מקצים ולבית רות, ולמרות זאת אנחנו כן מגיע להם. כי גם לאק

 תומכים בהם. 

אצלם זו התניה בתוך האישור של משרד הפנים,   מר גידי טביב:

 אם לדייק את מה שהקראת. 

יוכל   גב' נורית אבנר: זאת אומרת, בעיקרון, בית ספר רימון לא 

 לבקש מאיתנו אף פעם דרך סעיף תמיכות כסף? 

א ניתן לתקצב תמיכה, הואיל וקיבלו הקצאת ל  מר גידי טביב:

הקרקע בתנאים. כמו שכתבתי, זה בתנאים. היה להם שם איזשהו תנאי. זה 

יודע מ פעמים ששאלתי. אני אבדוק את זה פעם רביעית. הם  0-מה שאני 

 יודעים את זה גם. 

. ואיך אנחנו יכולים   מר אבי גרובר: קודם כל אנחנו בוחרים..

נוך אחרים והכל. שנית, צריך לזכור, שרימון, אנחנו לעזור למוסדות חי

שוכרים שירותים מסוימים מרימון, הם גם משתתפים בפרויקט של הזמר 

ג'. ואנחנו מנסים לעזור להם  בכל מקום כזה לשלב אותם.  בכיתות 

 הם לא עושים את זה בהתנדבות.   גב' נורית אבנר:
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האלה. כרגע אנחנו אנחנו משלמים להם על הדברים   מר אבי גרובר:

לא גובים מהם את הארנונה. צריך לזכור את זה. כרגע, עד לבירור הנושא הזה 

של התשלום של הארנונה, אנחנו לא עושים פעולות לגביית הארנונה הזאת. 

אז כרגע הם עוד לא משלמים את הארנונה, ואנחנו מקווים שאנחנו נצליח 

רנו את זה פה הרבה פעמים, למצוא את המגנון הזה בשביל שבאמת, אנחנו אמ

רימון זה נכס, זה יהלום לרמת השרון, אנחנו רוצים אותם פה, זה חשוב לנו 

 .שרימון ימשיך להיות ברמת השרון

 מאוד.   גב' נורית אבנר:

הם עושים פעילויות מדהימות, ואנחנו נעשה את   מר אבי גרובר:

ו זה. ואנחנו נמצא כל דרך, נהפוך כל אבן מה שנקרא, כדי  לראות איך אנחנ

יכולים לעזור לבית ספר רימון. בית ספר למוסיקה רימון. יש פה איזה שהן 

 הערות נוספות? 

מה שאנחנו מסכמים זה שאנחנו נאשר את זה   גב' נורית אבנר:

 בכפוף לחישובים של הגזבר, נכון? 

,   גב' רות גרונסקי: לבדיקה של הגזבר את הנושא של העמותה הזו

 הסתייגות לגביה. גידי, סבבה?  שהיתה לשתיכן 

 מי בעד? פה אחד. תודה רבה.   מר אבי גרובר:

 איזה כיף בישיבה.   גב' רות גרונסקי:

 

וטוקול ועדת תמיכות מיום פרהוחלט פה אחד לאשר : 331מס'  החלטה

 , כפוף להערות. 1.00.02

 

 .11.11.15דיון בהמלצות פגישת העבודה בנושא השכרת מקלטים מיום  .1
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דיון בהמלצות, מה שאנחנו קוראים פה, פגישת   מר אבי גרובר:

העבודה בנושא מקלטים. אני אסביר לפרוטוקול. אנחנו במקלטים. בעיקרון 

יש ועדה שנקראת ועדת מקלטים. ועדת המקלטים אמורה לקבל בהתאם 

על מתן רשות שימוש במקלטים, היא מאשרת למדיניות שאישרה מועצת העיר 

אותו נוהל, ואני מבין שהיא אחראית לוודא שמירת תקינותם את היישום של 

של המקלטים. נכון, צדוק? היא אמורה לאשר. אנחנו מנסים, מזה כמה 

חברים: אנוכי ראש העיר,  0שבועות טובים, לכנס את הוועדה. בוועדה חברים 

אהרון אלמוג אסולין ושמוליק גריידי. הם פשוט לא מגיעים לישיבות. פעם 

זימנו הם לא הגיעו, בכל מיני טענות. פעם שנייה גם כן. בדיוק ראשונה ש

באותו זמן שהיתה את הישיבה, שנייה לפני הישיבה ראיתי את אהרון אלמוג 

פה למטה יושב לקפה עם איזשהו עסקן שמתעסק עם עניינים נדל"ניים, ואחרי 

זה הוא נכנס לתוך ישיבה של ועדת ההיתרים שהתחילה חצי שעה אחרי 

ה היתה ועדת המקלטים להתחיל. שמוליק גריידי טען שיש לאיזה שאמור

קרוב משפחה שלו טיפול רפואי, אבל באותו זמן הוא היה בסניף הדואר ואחרי 

בקיצור, יש להם כנראה דברים יותר זה הלך לכל מיני מקורות אחרים. 

חשובים לעשות מלבוא לישיבות הוועדה. אבל יש אנשים שמחכים המון זמן, 

ו להם את ההקצאה. עידו כחלון מצטרף לישיבה. ופה קרן, אני שואל שיאשר

אותך, לפרוטוקול, האם המועצה יכולה להיכנס בנעלי ועדת המקלטים, כי 

 ליחים לכנס את הוועדה הזאת? אנחנו פשוט לא מצ

האמת שאני לא הספקתי לגמרי לבדוק את הנקודה.  עו"ד קרן ג'קמן מזרחי:

עדת רשות. שהוועדה הסמיכה ויכולה להיכנס ברמה העקרונית מדובר בוו

לנעליה. מצד שני מדובר גם במהלך, שינוי מנוהל שאושר במליאה. לכן, לדעתי 

אנחנו נצטרך, גם אתם מחליטים לאשר, בכפוף לחוות דעת, לראות איך 

 מסתדר הנושא עם נוהל מקלטים. 
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ך לא הבנתי. העירייה תמיד יכלה לבוא ולהחליט אי  מר אבי גרובר:

 מקצים את המקלטים והכל. 

.  עו"ד קרן ג'קמן מזרחי:  נכון

 זה תמיד נמצא בסמכות העירייה.   מר אבי גרובר:

.  עו"ד קרן ג'קמן מזרחי:  נכון

הסמכנו איזושהי ועדה, הוועדה הזו לא מתכנסת.   מר אבי גרובר:

 אז במקרה הכי גרוע, זה חוזר לגוף שנתן את הסמכות. 

נכון, אבל המשמעות של המהלך הזה, היא שינוי של  :עו"ד קרן ג'קמן מזרחי

 הנוהל שאושר במועצה. 

 לא שומעים. דברי טיפה יותר בקול.   גב' רות גרונסקי:

הנושא הזה, מצד אחד ועדת רשות, שאכן המועצה  עו"ד קרן ג'קמן מזרחי:

ויכולה לקחת חזרה את התחומים שהוסמכה הוועדה. מצד שני, יש  הסמיכה 

ל נוהל שאושר במליאה, שהנוכל מסמיך את הוועדה. וכאן בעצם כאן נושא ש

יש נקודה נוספת של התממשקות עם הנוהל. אני לא הספקתי לבדוק את 

הנקודה הזאת ואם אתם יכולים לקבל את ההחלטה, בכפוף לחוות דעת, אנחנו 

 נבדוק את זה עם חוות דעת מוסמכת. 

י לא מבינה, זה לא ... לעשות את זה עכשיו. אנ  גב' דברת וייזר:

 הגיוני. 

  -... שתהיה ועדה של חברי  גב' רות גרונסקי:

  -מאוגוסט אנשים  מר אבי גרובר:

 זה לא הגיוני.   גב' דברת וייזר:

שתהיה ועדה של הבכירים בעירייה, כמו שיש ועדת   גב' רות גרונסקי:
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 תמיכות. 

של אבל את לא יכולה עכשיו לשנות את ההרכב   מר אבי גרובר:

 הוועדה. זה בטח את לא יכולה עכשיו, כי זה לא הופיע בסדר היום.

קרן, זה לא נשמע הגיוני שמליאה שהיא יותר   גב' דברת וייזר:

 ללא קיומה של ועדה. אין בזה שום היגיון. רחבה, לא יכולה לקבל החלטה 

 לא הבנתי. סליחה?  עו"ד קרן ג'קמן מזרחי:

פילו כשיש ועדת כספים שמקדימה אין היגיון. א  גב' דברת וייזר:

לישיבת מועצה, ועדיין בוועדת כספים יש את הכללים שלה, שהיא חייבת 

להביא לאשרור המועצה, אם חברי המועצה שנוכחים בחודר מחליטים שהם 

מצביעים ללא ועדת כספים, אז זה מה שעושים. נכון? אז אין שום היגיון. אם 

  -םאנחנו פה סביב השולחן ואנחנו מוכני

  -אני אמרתי שאני לא עו"ד קרן ג'קמן מזרחי:

???:     . .  אתם יכולים... חזרה.

 בדיוק, אבל יש פה ישיבת מועצה.   גב' דברת וייזר:

 אני לא יכולה, אני אמרתי לכם.  עו"ד קרן ג'קמן מזרחי:

 היגיון זה דבר יפה.   מר אבי גרובר:

ביע בכפוף לחוות אני אומרת שאנחנו צריכים להצ  גב' דברת וייזר:

 דעת. 

אבל עורכי דין יגידו לך שאם הכל היה עובד לפי   מר אבי גרובר:

 היגיון, לא... אני גם עו"ד, זה בסדר. 

אבל זה מה שהיא אמרה, היא אמרה את זה בסוף   גב' נורית אבנר:

 הדברים שלה. 
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לא, היא אמרה שהיא רוצה לבדוק ואז היא תחזור   גב' דברת וייזר:

עד שהיא תחזור אלינו, זו כבר תהיה ישיבה הבאה, שלא תעבור, כי הם אלינו. 

 יגידו שהם לא היו. 

לא, לא, לא. מאשרים בכפוף לזה שהיא תבדוק   מר אבי גרובר:

משפטית. אנשים מאוגוסט מחכים, חייבים להתחיל להתקדם עם זה. גם אחרי 

נו עוד שיבואו הפעם השנייה שהם לא הגיעו, אנחנו שלחנו עוד מועדים, וביקש

והכל והם לא. מה שאנחנו נעשה, אנחנו נבקש לאמץ את מסקנות אותה ועדה. 

שי אני אגיד למה זה היה חשוב לקיים את אותה ועדה. כי לי היה חשוב שאנ

  -המקצוע בעירייה, יבואו ויגידו

 ישיבה, לא ועדה.  עו"ד קרן ג'קמן מזרחי:

אחד לבד יושב לא יכול כן, כי לא היה קוורום, כי   מר אבי גרובר:

לקבל את ההחלטות. אבל באמת הדיון המקצועי התקיים, ואני אעבור ככה. 

אנחנו דיברנו על הנושא של קלוב התעופה, ואמרנו שאנחנו נמצא דרך לנסות 

 לעזור, אולי דרך אגודת הספורט. אתה רוצה להסביר, עינב? 

... מה שהיה פה בהתחלה, זה שב  מר עינב בן יעקב: עצם המועצה כן, 

הסמיכה את הוועדה לקיים את ההשכרות וכו', ועכשיו אנחנו בעצם עמדנו 

מקלטים  07בוועדה בלי אפשרות באמת לדון בהשכרות. למעשה, יש לנו 

 שאנחנו השכרנו אותם. 

 רגע, מה זה שינוי שיטת חישוב שטח המקלט?   מר אבי גרובר:

ידוש ההסכמים, אז אני אסביר. כן. במסגרת ח  מר עינב בן יעקב:

שאנחנו עשינו עם השוכרים, הנוהל שינה את שיטת החישוב לדמי השימוש. 

למעשה אנחנו עיגלנו את תעריף שכר הדירה מצד אחד למי שעושה חוגים, 

ומצד שני העלינו גם את מי שלא עושה חוגים, את גובה שכר הדירה. 

ענו שהם לא ובפגישות לי עם כל האומנים, וגם אלה שמפעילים חוגים, הם ט
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עושים שימוש בכל המקלט. המקלטים ברובם, אלה שאנחנו משכירים אותם, 

הם תת קרקעיים, ויש את חדר המדרגות ואת כל המבואה בחלק העליון ולפי 

חישוב הארנונה, מחשבים את זה, מפחיתים את הקירות פחות איזשהו חלק 

ון, והם לא מסוים. והם טענו בצדק שיש להם את האולם המרכזי בחלק התחת

יכולים להשתמש בשאר החדרים. ולכן, בעצה אחת שפניתי במייל וזה מצורף 

לפרוטוקול, לגזבר, בעצם סיכמנו, ביקשנו לחייב לפי השטח האפקטיבי שבו 

הסוחרים עושים שימוש. גידי הגזבר הוציא הנחיה שזה מקובל עליו. 

חרי המשמעות היא שהצלחנו ככה לבוא לקראת האומנים, שבאמת גם א

 לעלויות שחלקם צריכים לשלם.  ההפחתה, הם באים בטענות

 )מדברים ביחד(  

 נו בואו, חבר'ה.   מר אבי גרובר:

 סליחה.   גב' רות גרונסקי:

אז באמת, נושא אחד זה באמת לבקש את שיטת   מר עינב בן יעקב:

 החישוב עבור הארנונה ועבור שכר הדירה. 

 דרגות, שירותים. הבנתם? יש במקלט מ  מר אבי גרובר:

 ברור, ברור.   גב' רות גרונסקי:

 וכל מיני מחסנים, כל הדבר הזה.   מר אבי גרובר:

 אני קראתי בבית.   גב' דברת וייזר:

קראנו את זה, התכוננו בבית. עינב הסביר את זה.   גב' רות גרונסקי:

 אנחנו לא... 

.?   גב' נורית אבנר:  כמה אחוז..

.   מר אבי גרובר:  עוד פעם, תלוי כל מקלט. תלוי
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בדיוק, זה תלוי, אבל זה משמעותי. בסוף זה   מר עינב בן יעקב:

 משמעותי. 

... השטח המת הזה?  גב' דברת וייזר:  אבל מה אתם עושים? 

יש לנו מפת מדידה של כל מקלט ומקלט שצורף   מר עינב בן יעקב:

יחד איתו את להסכם. אני זימנתי כל אחד מהשוכרים אליי לחדר, וסימנתי 

השטח שבו הוא עושה שימוש, ואחר כך הוצאנו ביקורת דרך העובדים של 

 113-צדוק, לוודא ששם הוא עושה שימוש. המשמעות היא, שלצורך העניין, מ

מ"ר. זה מקטין להם  13מ"ר ברוטו, שהם שילמו עד עכשיו, הם משלמים לפי 

ש להם פה כעסים שעל הארנונה יגם את העלות של הארנונה, לא רק שכירה. 

ובצדק, אם יורשה לי להגיד, על זה שהעירייה במשך השנים לא דאגה להגדיר 

סעיף ספציפי לחישוב ארנונה. וכאשר העירייה רצתה לעשות את זה, משרד 

הפנים לא אישר את זה ואז הגובה של התעריף למ"ר, הוא גבוה ביחס 

 לשימוש. 

ו  גב' נורית אבנר: משמעותי מלשכור דירה אבל עדיין זה זול בהרבה 

 -ברמת השרון או מקום

עדיין זה זול. אבל תראי, אם אני עכשיו לוקח אמא   מר עינב בן יעקב:

שהילד שלה מתופף והוא נזקק, שהוא משלם כמו מישהו שעושה חוג, 

  -והארנונה היא אותה ארנונה, אז יש

 לא הבנתי מה הדוגמא שהבאת.   גב' נורית אבנר:

יש טענה למשל של אמא שיש לה ילד ששוכר מקלט   מר עינב בן יעקב:

 עבור תיפוף עצמי. 

יע  גב' רות גרונסקי:  שה רעש לשכנים, אז הוא לקח מקלט.שלא 

זה סכום קבוע. במקביל יש לנו מישהו שעושה חוג,   מר עינב בן יעקב:
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והתעריף של הארנונה שלו הוא אותו תעריף. אז הם אומרים 'חבר'ה, יש פה 

לפגם, כי אנחנו לא שווים בנקודת המוצא שלנו'. אז ניסינו לבוא  משהו, טעם

 כמה שיותר ולעזור להם בחישוב השטח האפקטיבי. זהו. 

אנשים לא צריכים לשלם לפי סכומים שאפילו   מר אבי גרובר:

העירייה משתמשת בהם. הם לא משתמשים בזה. אנחנו רוצים לעזור לאנשים. 

עשיר את קופת העירייה. מדובר פה על הקטע עם המקלטים לא בא כדי לה

במקרה הטוב, מבחינתנו כעירייה. מדובר פה על סכום יחסית  ₪עשרות אלפי 

, יכול ₪ 7,333, ₪ 1,333קטן. אבל בשביל בן אדם כזה שמקליט את המקלט, 

להיות סכום. מי שבאמת יש לו מקום לסטודיו והכל וזה, לא הולך לשבת 

 ר. מ" 33-73במקלט של 

 ... רוצים לשכור מקלט, לעשות שם כל מיני דברים.   רית אבנר:גב' נו

 יש מקלטים. עוד פעם, מי שרוצה, יש.   מר אבי גרובר:

תלוי. נושא נוסף זה הנושא של קלוב תעופה כמו   מר עינב בן יעקב:

שאמרת. ברגע שאישרתם את הנוהל במועצה, המשמעות היא שתעריף שכר 

לחודש. הם הוציאו  ₪ 1,733-לחודש, ל ₪ 713-הדירה שלהם לחודש קפץ מ

מכתב שהם לא יכולים לשלם את הסכום הזה. העלינו בישיבה המקצועית כל 

מיני אפשרויות. שחלק מהן זה להפוך אותם, לא אותם, את הפעילות שלהם, 

שתפעל תחת אגודת הספורט שלנו. מה שייתר את הצורך בהסכם, ולגבות מהם 

 כספים. 

 מבין שזה מתקדם.  אני  מר אבי גרובר:

הנושא השלישי זה בקשות של וזה מתקדם.   מר עינב בן יעקב:

תושבים, שבאמת כמו שאמרת, אדוני ראש העיר, מחכים כבר הרבה זמן 

להחלטה של הוועדה המקצועית להשכיר להם את המקלט. אנחנו אל באים עם 

ובה השכרות כאלה בכלל למועצה. דרך אגב, גם לוועדות לא, כי אין לי ח
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חוקית כזאת. אבל משהנוהל הזה אושר בצורה הזאת, אז אני תקוע ולא יכול 

 לאשר להם את ההסכמים. 

 07-אז יש רק בעיה עם קלוב תעופה? עם כל ה  גב' נורית אבנר:

 האחרים אין בעיה? 

.. את כולם, הכל עבר בסדר גמור, משלמים,   מר עינב בן יעקב: . לא, 

 חתמו על חוזים. 

דרך אגב, היתה החלטת מועצה שאומרת שאנחנו   ר:מר אבי גרוב

 ננסה לעזור לקלוב תעופה. 

.   גב' נורית אבנר: .  אני זוכרת.

הסעיף הזה מתנהל בהמשך להחלטת המועצה   מר אבי גרובר:

. זאת אומרת, היתה פה החלטה מפורשת 1.8.15מיום  33במליאה מספר 

אם נכניס אותם תחת נושא הזה, שאומרת שנחפש איך לעזור להם. ובאמת ה

אגודת הספורט, אפרופו הצעה לסדר שהיתה לסדר היום בנושא בית מלינוב, 

שנכנסים תחת אגודת הספורט, וזה גוף למעשה של העירייה ולא עמותה 

פרטית. העירייה לא צריכה לשלם לעצמה כסף. ואז הנושא הזה של התשלום 

א חל עליהם, זה תמורת המקלט והארנונה והארנונה וכל הדברים האלה, ל

פוטר. דרך אגב, זה גם מה שיפתור שם את הבעיה, אבל לא ניכנס לזה. 

בהמשך למה שהיועצת המשפטית פה ככה שמה לנו בהתחלה, הנוסח של 

ההצעה לסדר הוא ככה: מאחר והיו מספר ניסיונות לכינוס ועדת המקלטים 

בסדר  3 שזה סעיףללא קוורום בישיבות, הסעיפים בתחום השכרת המקלטים, 

באותה  7-ו 3היום, נכון? זה בקשות חדשות להשכרת מקלט. זה סעיפים 

הזמנה לוועדת מקלטים, בסדר היום של הישיבה. מובאים לישיבה זו באופן 

שיוחרג נוהל מקלטים והמועצה נותנת לעצמה חזרה את סמכות ועדת 

, המקלטים, לצורך ישיבה זו, בכדי לאפשר המשך עבודה תקינה של העירייה
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וכל ההחלטות בכפוף לחוות דעת של היועץ המשפטי שיבדוק, שבאמת היה 

אפשר לבצע את אותה משיכה חזרה אלינו לעירייה. מי בעד? לפרוטוקול יצוין 

 . 7שאנחנו פה עכשיו 

 וכולם בעד.   גב' נורית אבנר:

 

אחד לאשר כדלקמן: מאחר והיו מספר ניסיונות  הוחלט פה: 330מס'  החלטה

דת המקלטים ללא קוורום בישיבות, הסעיפים בתחום השכרת לכינוס וע

זו באופן  3-ו 4המקלטים, סעיפים  בסדר היום של הישיבה, מובאים לישיבה 

שיוחרג נוהל מקלטים והמועצה נותנת לעצמה חזרה את סמכות ועדת 

המקלטים, לצורך ישיבה זו, בכדי לאפשר המשך עבודה תקינה של העירייה, 

ף לחוות דעת של היועץ המשפטי שיבדוק, שבאמת היה וכל ההחלטות בכפו

 אפשר לבצע את אותה משיכה חזרה אלינו לעירייה.

 

 מינוי מר ניר נאמן כחבר ועדת מל"ח וחבר ועדת מכרזי כ"א. .13

 

של העירייה,  מינוי מר ניר נאמן ראש אגף כוח אדם  מר אבי גרובר:

מנכ"לית העירייה  אנחנו מממנים אותו כחבר בוועדת מל"ח וכנציגה של

בוועדה לבחירת כוח אדם, במקומה של הגב' נוגה קורן, מנהלת אגף משאבי 

 אנוש היוצאת. מי בעד? פה אחד. 

 

פה אחד לאשר מינוי מר ניר נאמן כחבר ועדת הוחלט : 337מס'  החלטה

 מל"ח וחבר ועדת מכרזי כ"א.
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עדה לשימור מינוי אדר' חיים מלמן במקומו של אדר' ארז טל כחבר בוו .11

 אתרים וכחבר בוועדת שילוט.

 

מינוי אדר' חיים מלמן במקומו של אדר' ארז טל   מר אבי גרובר:

כחבר בוועדה לשימור אתרים וכחבר בוועדת שילוט. זה אדריכל העיר, הוא 

מחליף את אדריכל ארז טל, כחבר בוועדה לשימור אתרים, וכחבר בוועדת 

 השילוט. שאלות, משהו? 

 לא.   ונסקי:גב' רות גר

 מי בעד?   מר אבי גרובר:

 אף אחד לא מתנגד?     ???:

 לא.   גב' רות גרונסקי:

 אין מי שיתנגד.   גב' נורית אבנר:

 אין עוד כמה דברים שיכולים להעביר היום?   גב' רות גרונסקי:

הדברים במועצה הזו עוברים פה אחד, אני לא מבין   מר אבי גרובר:

 ת. למה יש לאנשים תלונו

 חבל שהמועצה זה לא רק אנחנו.   גב' נורית אבנר:

 

פה אחד לאשר מינוי אדר' חיים מלמן במקומו של הוחלט : 333מס'  החלטה

 אדר' ארז טל כחבר בוועדה לשימור אתרים וכחבר בוועדת שילוט.

 

הסמכת פקחים: אתל מיחלב והוד ביגר לאכיפת החוק לייעול הפיקוח  .17

 .7311 –שויות המקומיות )תעבורה(, תשע"ו והאכיפה העירוניים בר



ן  עיריית רמת השרו

 2.21.3..7מיום  ,44פרטיכל מליאה מן המניין מס' 

 08 

 

הסמכת פקחים: אתל מיחלב והוד ביגר לכיפת   מר אבי גרובר:

החוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות )תעבורה(. אני 

 מבין שזה בעיקר נושא של האופניים החשמליים. 

חשמליים תגיד לי, יש בחוק הזה של האופניים ה  גב' נורית אבנר:

 נושא של להרכיב על האופניים? 

 כן, אסור.   עו"ד עמית גייגר:

 אסור להרכיב?   גב' נורית אבנר:

 להרכיב בכל מקרה אסור.     ???:

:???     . .  הורה יכול להרכיב ילד קטן אם יש.

עד גיל מסוים ובאופניים רגילים ולא באופניים  גב' שירלי פאר יגרמן:

 חשמליים. 

אנחנו מדברים על החשמליים. באופניים חשמליים   בנר:גב' נורית א

 אסור להרכיב? 

 ראית מה הולך ברחוב שלנו?   גב' רות גרונסקי:

חבר'ה, שנייה, בואו לא נעשה פה. אחרי זה מישהו   מר אבי גרובר:

 יקרא לפרוטוקול, ויגיד מותר/אסור. 

 יש חוק, על פי חוק.  גב' שירלי פאר יגרמן:

מה שכתוב בחוק, ויש לנו פקחים, והם מוסמכים   מר אבי גרובר:

 לאכוף, וכבר התחילו. 

 התחילה האכיפה?   גב' נורית אבנר:



ן  עיריית רמת השרו

 2.21.3..7מיום  ,44פרטיכל מליאה מן המניין מס' 

 01 

פקחים שכבר הוסמכו. עכשיו אנחנו מאשרים  0יש   מר אבי גרובר:

 , תיכף נצביע. בואו נעשה את זה. מי בעד? 7עוד 

 ? 7מה, להוסיף   גב' נורית אבנר:

 . 7אשר את אותם , ל7אותם   מר אבי גרובר:

 לא, להסמיך אותם.   גב' רות גרונסקי:

פקחים נוספים, פה אחד? עוד  7להסמיך את אותם   מר אבי גרובר:

שהסמכנו אותם, וכבר התחלנו לחלק קנסות.  7, עכשיו נוספו עוד 0פעם, יש 

 . עוד לא התחילו? למה לא התחילו? 1.17-כבר התחילו לחלק מה

 אזהרות.  עדיין  עו"ד עמית גייגר:

 עד מתי אזהרות?   גב' נורית אבנר:

 אמרו שהאזהרות נגמרות בסוף נובמבר.   גב' דברת וייזר:

 עדיין אזהרות.   עו"ד עמית גייגר:

 עד מתי?   גב' רות גרונסקי:

 עד מתי?   גב' דברת וייזר:

בקרוב מאוד. צריך להיות מפורסם ברשומות.   עו"ד עמית גייגר:

 מאוד בקרוב. -מאוד

זה כאילו סוד, ואז זה יהיה סורפרייז ופתאום   גב' דברת וייזר:

 יהיו? 

 לא, לא.   עו"ד עמית גייגר:

 זו פרוצדורה, מה?   גב' רות גרונסקי:

 לפרסום ברשומות, ואז זה לא יהיה סוד. מחכים  עו"ד קרן ג'קמן מזרחי:
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אני סכנת נפשות כל האופניים החשמליים האלה.   גב' נורית אבנר:

 מבינה איך הורה נותן לילד שלו אופניים חשמליים. לא 

 הם לא עומדים בלחץ.   גב' רות גרונסקי:

 פשוט רישיון למוות.   גב' נורית אבנר:

 רשלנות פושעת.     ???:

 

הסמכת פקחים: אתל מיחלב והוד הוחלט פה אחד לאשר : 334מס'  החלטה

ברשויות המקומיות ביגר לאכיפת החוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים 

 .7104 –)תעבורה(, תשע"ו 

 

הקמת ועדה בת חמישה חברים בנושא הגדרת קריטריונים לסבסוד  . 10

צהרונים בבתי הספר הצומחים. חברים מטעם הקואליציה: אבי גרובר 

 ודברת וייזר. 

 

חברים  7הקמת ועדה בת  –לסדר היום  10סעיף   מר אבי גרובר:

סבסוד הצהרונים בבתי הספר הצומחים. בעיקרון בנושא הגדרת קריטריונים ל

חברים, הצענו שמטעם הקואליציה זה יהיה  7ביקשנו למנות ועדה לפחות של 

אני ודברת. הצהרונים מתנהלים דרך מגוונים, אז הצענו את שנינו. חשבנו על 

, היינו גם מוכנים 7פלוס  1-. אם הם היו רוצים לקיים אותה גם ב7ועדה של 

לנו שהוועדה הזאת תקום. על מנת למנוע מצב שהם יגידו אחר כך חשוב לזה. 

וצריך להביא את זה עוד פעם לישיבה, אני מציע  0-שהם לא אמרו מי ה

שלוועדה הזאת וכל נושא של בתי הספר לרוב שירה, גיא ועידן חברים.בואו 

נמנה את שירה גיא, עידן מטעם התשיעייה ואותי ודברת מטעמנו השישייה, 
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דה הזאת כבר תוכל לצאת לדרך, כי יש פה הורים שמחכים לדעת מה ושהווע

קורה איתם מבחינת התשלום. זה בסיסי שהם יידעו מה קורה איתם ואיפה 

הדברים עומדים. זאת ההצעה שלי. מי בעד? פה אחד. אם הם ירצו להחליף 

  -אחד מהם

 בישיבה הבאה.   גב' נורית אבנר:

 להם להחליף. אז אנחנו מרשים   מר אבי גרובר:

 גרייס. -אנחנו נותנים להם אפ  גב' רות גרונסקי:

.   גב' דברת וייזר:  לא, לא, לא ישיבה הבאה. לא נחכה עכשיו

זו   מר אבי גרובר: קודם כל, הוועדה הזאת לא ממש ועדה חוקית. 

  -ועדה שאנחנו מקימים אותה כזה

 הוק. -אד  גב' רות גרונסקי:

 י. ועדת היגו  גב' דברת וייזר:

 כן.   מר אבי גרובר:

ושהם יחליט ביניהם אם הם רוצים  0בקיצור, הם   גב' נורית אבנר:

 לשנות. 

אם הם ירצו להחליף, אז אנחנו מרשים להם   מר אבי גרובר:

 להחליף. 

 מאשרים להם.   גב' נורית אבנר:

יגידו   מר אבי גרובר: עידו, רק למען הסדר הטוב פה, כדי שאחר הם 

הצבענו על הנושא של הארכת הסכם קליטת מפונים עם הכפר  . בהתחלה7;0

הירוק, מינוי של גב' אורית רביב סוירי ואדריכלית עירית טלמור מהנדסת 
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העיר באופן מידיי כדירקטורים בשרונים, ובהמשך תצטרף גם עמליה לב. 

 בפרוטוקול ועדת תמיכות כבר היית, נכון? הצבעת?

.   מר עידו כחלון:  כן, כן, כן

אתה מצרף את ההצבעה שלך בעד הנושאים האלה?   ר אבי גרובר:מ

 מצרף.   מר עידו כחלון:

 תודה רבה.   מר אבי גרובר:

 

הקמת ועדה בת חמישה חברים פה אחד לאשר הוחלט : 333מס'  החלטה

בנושא הגדרת קריטריונים לסבסוד צהרונים בבתי הספר הצומחים. חברים 

וייזר. מטעם הקואליציה: אבי גרובר ודבר חברים מטעם האופוזיציה: ת 

 שירה אבין, גיא קלנר ועידן למדן. 

 

 

 

_________________ 
 אבי גרובר

 ראש העירייה
 

__________________ 
 שירלי פאר

 מנכ"לית העירייה
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 קובץ החלטות

 .7.11.15מיום  30אישור פרוטוקול מליאה מן המניין מספר  .1

 

אשר פרוטוקול מליאה מן המניין מספר : הוחלט פה אחד ל343החלטה מס' 

 .3.00.02מיום  43

 

 .71.13.15מיום  33תיקון פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מספר  .7

 

: הוחלט פה אחד לאשר תיקון פרוטוקול מליאה שלא מן 344החלטה מס' 

 .71.01.02מיום  41המניין מספר 

 

 .03.11.15הצעה לסדר של גיא קלנר מיום  .3

 

סדר של ד"ר איריס קלקא, גיא קלנר, טל עזגד, עידן למדן הצעה ל .7

 .03.11.15ואהרון אסולין מיום 

 

: ההצעות לסדר יורדות מסדר היום כי מגישי ההצעה אינם 342החלטה מס' 

 נוכחים בישיבה. 

 

 הארכת הסכם קליטת מפונים עם הכפר הירוק. .1

 

מפונים עם : הוחלט פה אחד לאשר הארכת הסכם קליטת 343החלטה מס' 

 הכפר הירוק.
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מינוי גב' עמליה לב, גב' אורית רביב סוירי, ואדר' עירית טלמור  .5

 כדירקטוריות בשרונים.   

 

: הוחלט פה אחד לאשר מינוי גב' אורית רביב סוירי, ואדר' 341החלטה מס' 

    עירית טלמור כדירקטוריות בשרונים.

 

 .1.11.15אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום  .8

 

: הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 331החלטה מס' 

 , כפוף להערות. 1.00.02

 

 .11.11.15דיון בהמלצות פגישת העבודה בנושא השכרת מקלטים מיום  .1

 

: הוחלט פה אחד לאשר כדלקמן: מאחר והיו מספר ניסיונות 330החלטה מס' 

הסעיפים בתחום השכרת לכינוס ועדת המקלטים ללא קוורום בישיבות, 

זו באופן  3-ו 4המקלטים, סעיפים  בסדר היום של הישיבה, מובאים לישיבה 

שיוחרג נוהל מקלטים והמועצה נותנת לעצמה חזרה את סמכות ועדת 

המקלטים, לצורך ישיבה זו, בכדי לאפשר המשך עבודה תקינה של העירייה, 

דוק, שבאמת היה וכל ההחלטות בכפוף לחוות דעת של היועץ המשפטי שיב

 אפשר לבצע את אותה משיכה חזרה אלינו לעירייה.

 

 מינוי מר ניר נאמן כחבר ועדת מל"ח וחבר ועדת מכרזי כ"א. .13
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: הוחלט פה אחד לאשר מינוי מר ניר נאמן כחבר ועדת 337החלטה מס' 

 מל"ח וחבר ועדת מכרזי כ"א.

 

חבר בוועדה לשימור מינוי אדר' חיים מלמן במקומו של אדר' ארז טל כ .11

 אתרים וכחבר בוועדת שילוט.

 

: הוחלט פה אחד לאשר מינוי אדר' חיים מלמן במקומו של 333החלטה מס' 

 אדר' ארז טל כחבר בוועדה לשימור אתרים וכחבר בוועדת שילוט.

 

הסמכת פקחים: אתל מיחלב והוד ביגר לאכיפת החוק לייעול הפיקוח  .17

 .7311 –המקומיות )תעבורה(, תשע"ו והאכיפה העירוניים ברשויות 

 

: הוחלט פה אחד לאשר הסמכת פקחים: אתל מיחלב והוד 334החלטה מס' 

ביגר לאכיפת החוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות 

 .7104 –)תעבורה(, תשע"ו 

 

הקמת ועדה בת חמישה חברים בנושא הגדרת קריטריונים לסבסוד  . 10

תי הספר הצומחים. חברים מטעם הקואליציה: אבי גרובר צהרונים בב

 ודברת וייזר. 

 

: הוחלט פה אחד לאשר הקמת ועדה בת חמישה חברים 333החלטה מס' 

בנושא הגדרת קריטריונים לסבסוד צהרונים בבתי הספר הצומחים. חברים 

וייזר. חברים מטעם האופוזיציה:  מטעם הקואליציה: אבי גרובר ודברת 

 , גיא קלנר ועידן למדן.שירה אבין


