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 .ח מבקר העירייה בנושא רכישת חול"דיון בדו .1

 

ח "הנושא הראשון הוא דיון בדו. ערב טוב, חברים  0מר יצחק רוכברגר

אני פותח את הישיבה , לגבי הנושא הראשון. מבקר העירייה בנושא רישת חול

גם מתוקף העניין שהיתה פנייה למנהלת המחוז , 11מן המניין שמספרה שלא 

מנהלת המחוז ביקשה ממני לקיים את . שאני צריך לקיים את הישיבה

ולכן אני גם , היום –קרי , לחודש 72-הישיבה ואמרתי לה שזה יתקיים ב

מאחר שמבקר העירייה נמצא בחופשה והוא , יחד עם זאת. מקיים את הישיבה

, מני במכתב שלא לקיים כרגע דיון בנושא הזה כל עוד הוא לא נמצאביקש מ

או שאם אתם תעמדו על כך אז לקיים דיון על , אני מבקש לכבד את בקשתו

אני רוצה לציין שאני העברתי ליועץ המשפטי של , יחד עם זאת. הנושא הזה

על מנת לקבל , המלצות של מבקר המועצה בנושא הזה, העירייה את ההחלטות

מנו אי אלו חוות דעת או כיוון איך אני צריך לפעול גם במסגרת דיון או מ

ובמקביל כבר לפני בערך כחודשיים אני , או כל דרך אחרת, במסגרת אחרת

אפילו הוצאתי מכתב שבו הוריתי כל עוד שלא מסתיימים , משהו כזה, חושב

, םגם לא לשלם כסף לספק או הספקי, ההליכים ולא נעשתה בדיקה או משהו

אני צריך לקבל נתונים , נכון לרגע הזה לא משלמים כסף. לצורך הנושא הזה

. כשאנחנו נהיה יותר חכמים מהיועץ המשפטי ונקיים דיון ממצה בנושא הזה

אם הכוונה היתה של אי אלו או מי מחברי המועצה לעשות איזו פרופגנדה 

את  ראיתי, ראיתי את הכתבות. לא במשחק –אני מודיע פה , פוליטית

אני מצהיר פה ואני רוצה , אני יודע דבר אחד. אני לא מתרגש מהן, ההודעות

ראיתי את הערתו של חבר המועצה יעקב : שיירשמו הדברים האלה שאני אומר

. ח בנושא הזה איננו מתייחס אליי אפילו במילה אחת"הדו, זילברשטיין

. ת למשטרהפיפו כותב שם שהוא רוצה לפנו, מטעמים פוליטיים, ולמרות הכל

, ם"לכוחות האו, הוא יכול לפנות למשטרה, זו זכותו לפנות למשטרה, אגב
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אדוני , אני מצהיר פה שלא יהיו אי הבנות, אבל .למי שהוא רק רוצה, ו"לנאט

במידה ושמי ישורבב בתוך העניין . שיהיה רשום גם לפניך, היועץ המשפטי

אם ישורבב  –ומר אבל עוד פעם אני א, והוא כבר שרבב, הזה מתוך מטרה

אני מזהיר כי אני אתבע לשון הרע בנושא הזה , לאילך שמי בתוך הנושא הזה

פסיק ונגיעה , שלא היתה לי יד, ח יודע"ומי שקרא את הדו, כיוון שלכל ידוע

, דיון ממצה, אנחנו נקיים על זה דיון בהמשך, למרות הכל. בכל הסיפור הזה

לעשות מה שהוא רוצה , צה יכול לגשתמי שרו, אני לא מתרגש. לא דיון פוליטי

 . עם הנושא הזה

גם פיפו דיבר  –ואגב , מאחר שקיבלתי את בקשת המבקר, לכן אני מבקש

אני מבקש להוריד את ההצעה כרגע של , איתי ואמר לי לא לקיים על זה דיון

בהקדם , לאחר שאתה, הדיון מסדר היום ולקיים דיון ממצה בבוא העת

תיתן לנו את ההנחיות כיצד לפעול כדי שהכל , המשפטיהאפשרי אדוני היועץ 

אינני  –אני מודיע פה , חד משמעית. כל הנתונים אחד לאחד, יהיה לפנינו

אבל . לא מתכוון להקל ראש. בטעות שקרתה פה, להקל ראש בתופעה מתכוון

מי בעד להסיר , אז אני מבקש בבקשה להצביע. אמיתי וכן, לקיים דיון ממצה

 ?י בקשת המבקר"עפ, דר היום בשלב הזהאת ההצעה מס

ח "ח הזה הוא דו"הדו, קודם כל. תן לי שתי הערות  0מר יצחק קאול

 . חשוב להדגיש את זה. ל העירייה"לפי בקשת מנכ

- ל לקיים"אני ביקשתי מהמנכ, אגב  0מר יצחק רוכברגר

 . זה לא האופוזיציה ביקשה  0מר יצחק קאול

 . תילא אמר, לא  0מר יצחק רוכברגר

 . אני מוסיף, מאה אחוז, בסדר  0מר יצחק קאול

 . אמרתי רק לגופי אני  0מר יצחק רוכברגר

ל העירייה והמבקר פעל פה לפי הבקשה של "מנכ  0מר יצחק קאול

 . ל העירייה"מנכ



 

 6 

 . אין טענה  0מר יצחק רוכברגר

בהחלט . ומצא פה ליקויים קשים מאוד וחמורים  0מר יצחק קאול

יש פה הערות לגבי . לא מוזכר פה כהוא זה לגבי ראש העיר, תךאני מסכים אי

לגבי זה שלא פעלו במכרז וזה שנתנו כאן נתונים , המחלקות הנוגעות בעניין

כל הדברים האלה לא תקינים ולפי דעתי . שהם מוגזמים מבחינת התשלומים

זה , יש פה כן הערות אגב לגבי המשטרה. צריך לפעול מיד בשביל לתקן אותם

 . מלצה של המבקרה

 . אני לא אמרתי, אני לא טוען  0מר יצחק רוכברגר

אני רוצה למען הסדר להגיד שזה . מאה אחוז  0מר יצחק קאול

 . המבקר הציע להביא

סליחה אם אני . המבקר לא הציע. דקה, איציק, לא  0מר יצחק רוכברגר

 .אני בדרך כלל לא מפריע, מפריע לך

 . האין בעי, כן  0מר יצחק קאול

אני לא מכוון , אני לא יכול לבוא להגיד, תראה  0מר יצחק רוכברגר

אתה , כי מהבחינה הפוליטית אתה לא עומד בפרונט היום –אליך מסיבה אחת 

. אבל אני חייב לומר משהו בשביל ההגינות. לא מתמודד לראשות העיר

בכבודי , אבל יש גבול כמה אפשר גם לפגוע בשמי, פוליטיקה-פוליטיקה

 . מעמדיוב

 .אני לא מתייחס לזה, לא  0מר יצחק קאול

 . גם בשביל הפרוטוקול אני חייב. לא אתה  0מר יצחק רוכברגר

 . הבנתי את הערותיך  0מר יצחק קאול

אני רוצה , עם כל הכבוד, זה לא במקום לכוון אליי  0מר יצחק רוכברגר

 . להבהיר את זה

, ד שאני אמרתיהדבר היחי. הערת את הערותיך  0מר יצחק קאול

. שההמלצה להגיש למשטרה היתה של המבקר בלי קשר להערות האלה שהערת
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שתי הערות נוספות שהוא המליץ להשעות את העובד שמסר בעצם את 

. ₪ 133,333 –שהיא רוצה כסף , כי על זה גם מתבססת הקבלנית, העבודה

יודע. ₪ 133,333אצלה נראה שכל דבר זה , בכלל  . אחר אין שום מספר, אתה 

 .אנחנו לא עובדים איתה יותר  0מר יצחק רוכברגר

באמת . והוא המליץ להפסיק לעבוד איתה, יפה  0מר יצחק קאול

אני חושב שבאמת ראוי , מעבר לזה .שעשו את זה בלי מכרז, הדבר החמור

אני . תעשה אותו בהקדם, אני רק מבקש ממך שהדיון הזה. שהמבקר יהיה

 . תעשה את הדיון חושב שראוי שהקדנציה הזאת

. מבטיח לנו דבר אחד, אני מבטיח לך דבר אחד  0מר יצחק רוכברגר

. לא פוליטי –אני אומר עוד פעם , מרגע שהדיון יהיה דיון אמיתי ולא פוליטי

ייתן לנו את חוות דעתו בנושא . יתקיים דיון, ומרגע שהיועץ המשפטי לעירייה 

 . אני חוזר ואומר, אני לא מתכוון להקל ראש

היועץ המשפטי נתבקש להעיר למבקר והוא , אגב  0מר יצחק קאול

 . לא הגיש את המלצתו

עשיתי איתו פגישה , מה שקרה. זה לא מדויק  0ד מיכה בלום"עו

 . עשינו פגישה בעל פה, בשביל לעשות את זה בכתב. מיוחדת לצורך העניין הזה

שכל אין לי ספק , אני אומר לכם חד משמעית  0מר יצחק רוכברגר

בלשון המעטה אני אומר לך . לא תקין, ההליך הזה כאן הוא הליך מוזר מאוד

שחס ושלום עשה , באצלן, במנהל המחלקה, אני לא חושד בכשרים. לא תקין

אני לא רוצה לקיים , אין לי שום בעיה, אני. לרוץ למשטרה זה קל. משהו

ין לי שום א, שהוא יגיש תלונה במשטרה –המבקר רוצה . עכשיו דיון על זה

לא כתוב שאני צריך לעשות את . ואני צריך לעשות את זה, אין המלצה. בעיה

, גם בואו נשמור על כבודו של איש. נקיים על זה דיון, בסדר, הוא המליץ. זה

לא , י כל אמות מידה ציבוריות"עפ, לפי דעתי. של אדם שעובד כאן בעירייה

הדרך , שהוא פלילי מבחינתו מפה עד להפוך את זה לדבר. נעשה כאן דבר תקין
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אני מבטיח את . וחד משמעית נקיים על זה דיון ממצה בנושא הזה, עוד ארוכה

 . לכולנו, לנו, זה לעצמי

אני , קודם כל. אני גם כן רוצה להעיר הערה אחת  0מר דוד יצחק

אבל אני . זה מקובל, כי זאת היתה בעצם הבקשה לדחות, כמובן תומך בדחייה

ויש פה את היועץ המשפטי שיגיד אם , לפי מה שכתבנו כאן כי, מעלה שאלה

שאם מבקשים ישיבה שלא מן המניין צריך לעשות את זה , זה נכון או לא נכון

 . ימים 5תוך 

 . אני אומר לך, זה נכון  0מר יצחק רוכברגר

 . אבל עברו מאז ימים ארוכים, כן  0מר דוד יצחק

אני קיבלתי את ההודעה . אני אסביר לך מה קרה  0מר יצחק רוכברגר

כשזה הגיע אליי אני ביקשתי לדחות את . לא ידעתי על זה, אליי קצת באיחור

כי באותו שבוע טכנית לא יכולתי לקיים את הישיבה ושבוע שעבר לא , זה

. זה כל הסיפור שהיה, 72-וביקשתי ממנהלת המחוז לדחות את זה ל, יכולתי

אבל לא היתה כאן . לא יכולתי, איתי הוא דיבר. מה לעשות. טכנית לא יכולתי

המקרה הזה הוא מקרה לא סימפטי מבחינת הנוהל התקין , בוא תקשיב. כוונה

בלשון המעטה , יש פה שרשרת של דברים שלא ברורים לי. וסדרי מינהל תקין

 .אני לא מקל ראש. אני אומר

 . לא ניכנס לנושא הזה  0מר דוד יצחק

  .ייםצריך לק, כן  0מר יצחק רוכברגר

אני מקבל טלפון . אבל אני רוצה משהו בכל זאת  0מר מאיר דורון

למה אתם לא מכנסים ישיבה לבקשת כמה , תגיד לי': ואומר לי, מעיתונאי

יש ': הוא אומר לי. 'אני לא יודע על מה אתה מדבר': אני אומר לו?' אנשים

 תונאיהעי, זאת אומרת. אחרי העיתונאי, אחר כך חיפשנו את המכתב. 'מכתב

: הוא בא ואומר לי, אתם יכולים לשאול אותו, קיבל עוד לפנינו את המכתב

 . העבירו לו בפקס את המכתב. 'העבירו לי את זה בפקס'
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הוא במקביל גם  כשהמכתב הזה נשלח לעיתונאי  0מר יצחק רוכברגר

 . היתה פה תקלה. נשלח אלינו בדואר

ויש בו  599-מה המכתב הוא, חבל על הזמן, דורון  0מר דוד יצחק

 . התקבל, סיגל, 599חותמת העירייה 

 . היתה פה טעות, אז אני אומר לך  0מר יצחק רוכברגר

אם יש בלגאן קצת בתוך העירייה נטפל בבלגאן   0מר דוד יצחק

 . בעירייה

זה הגיע בזמן . אבל זה היה בזמן, לא משנה  0מר יצחק רוכברגר

  .מה לעשות. אליי הגיע לא בזמן, לעירייה

 .אז זו בעיה פנימית פה  0מר דוד יצחק

נתבקשנו לקיים , הנה. אבל אני אשאל שאלה אחרת  0מר יצחק רוכברגר

, קאול, חוץ ממך. רצו לקיים אותו ולא הגיעו, חברים חתמו על הדיון, דיון

 . אז זה גם לא בסדר. לא הגיעו, וממך יצחק דוד

- ימים 5תוך  כיוון שזה לא היה, משום שמה שקרה  0מר דוד יצחק

 . היו אומרים לא לקיים את הדיון  0מר יצחק רוכברגר

אני רק יודע על אחד , אני לא יכול לדבר בשם כולם  0מר דוד יצחק

 . שהוא פשוט יצא לחוץ לארץ, על פיפו, מהם

: אז הוא היה אומר בשבוע שעבר. אבל זה לא רציני  0מר יצחק רוכברגר

 . זה גם ציני קצת. 'לחוץ לארץ אל תקיים את הישיבה כי אני נוסע'

 . הוא ביקש לדחות אותה, לא  0מר דוד יצחק

, הוא לא ביקש לדחות אותה ממני בגלל חוץ לארץ  0מר יצחק רוכברגר

 .זה מרגיז, והציניות הזאת

 . גמרנו. ימים 5כי היה צריך לעשות תוך , בוא נעזוב  0מר יצחק קאול

 .הסתבך עם זהנתחיל לעכשיו לא , עזוב  0מר דוד יצחק
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כפי , אני מבקש בשלב זה, חברים. לא מסתבכים  0מר יצחק רוכברגר

 ?מי בעד. להוריד את הנושא מסדר היום, שאמרתי

 . מסכימים  0מר מאיר דורון

 . תודה רבה. פה אחד. עד הישיבה הבאה  0מר יצחק רוכברגר

 

להסיר מסדר היום את הוחלט לאשר פה אחד   0.40החלטה מספר 

 0"ח מבקר העירייה בנושא רכישת חול"דיון בדו0 "הנושא

 

 .אישור ועדת תמיכות .7

 

, רבותיי .הנושא הבא הוא אישור של ועדת תמיכות  0מר יצחק רוכברגר

אם . אנחנו הגשנו לכם כאן את הצעות ועדת התמיכות לגבי ההרכבים השונים

 . בבקשה, יש הערות

אני אומר את אותם אני חושב ששנה אחר שנה   0מר דוד יצחק

כשמסתכלים על . אז אולי כדאי להעתיק אותם מהפרוטוקול הקודם, הדברים

הסכומים שאנחנו עוסקים בהם בוועדת תמיכות אנחנו רואים שאגודות 

וכל , ₪מיליון  0.7משהו כמו , הספורט המקצועניות מקבלות פה סכומי עתק

ו ושב שזאני ח. השאר מקבלים סכומים של אלפים או עשרות אלפים

אני חושב שהפעילות של העמותות או הגופים , דיספרופורציה משוועת

הפעילות של אגודות  ך הכלהנתמכים למיניהם חשובה פי אלף מאשר ס

 . הספורט

 .שיבוא לפה, הוא בוועדת תמיכות? ל"איפה המנכ  0מר יצחק רוכברגר

אני חושב שעל הנושא הזה של היחסים בין מה   0מר דוד יצחק

כי בסופו , עים בקבוצות הספורט הייצוגיות לעומת כל הציבור הרחבשמשקי

, האגודות, העמותות, של דבר כשאתה מסתכל על כל המבקשים למיניהם
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פה , אז לכל אחד מהם אנחנו זורקים איזשהו פירור, המועדונים וכן הלאה

ופה נשפכים , שזה פשוט זועק לשמים, ושם אנחנו גם לא זורקים פירור

, לתושבי רמת השרון, אני לא חושב שהתועלת לרמת השרון. המיליונים

לכן אני נגד ההחלטות של ועדת . עומדת ביחסים הנכונים, לאזרחי רמת השרון

 . סעיף ויצביעו על כל דבר בפני עצמו-אלא אם כן יחלקו אותה סעיף, תמיכות

 . לגיטימי  0מר יצחק רוכברגר

. י סעיפים תקציבייםהחלוקה של תמיכות היא לפ  0אורית פפר' גב

ריכזנו את כל הפרוטוקולים שהיו וריכזנו את , מה שקורה, בשביל זה

זאת . אי אפשר להעביר מסעיף לסעיף. הסכומים לפי סעיפים תקציביים

אז זה אפשר לתת , ₪מיליון  0-קצת פחות מאישרתם לספורט  Once, אומרת

אנחנו בונים את . אנחנו לא יכולים להמליץ להעביר לאף אחד אחר, רק להם

י קריטריונים שאושרו שנה "אנחנו עפ, ברגע שמאושר תקציב. הקריטריונים

אם למשל יחליטו לא לחלק לספורט , זאת אומרת. קודמת מחלקים את הכסף

- אבל זה לא יוכל להיות מועבר לאף. אז זה יישאר בעירייה

 . לא לזה התכוונתי  0מר דוד יצחק

שברגע שאישרו את , ני מנסה להסבירמה שא. שנייה  0אורית פפר' גב

זה לא . מזה נובע כל האישורים של ועדת תמיכות, התקציב בתחילת השנה

 . קודם ועדת תמיכות מאשרת ואז בונים תקציב

אז אמרתי את אותם , גם כאשר דנו בתקציב  0מר דוד יצחק

אני לא יוצא נגד ועדת תמיכות ואני לא יוצא נגד העבודה המסודרת . הדברים

ואם היא , ואני בהחלט מקבל שוועדת תמיכות פעלה כדין, ל ועדת תמיכותש

אני בא ומעלה שאלה לא לגבי . עשתה את הדברים היא עשתה אותם כדין

אני אומר , אומר ואני אמרתי את זה גם בדיוני התקציבאני . המצב הנוכחי

חלוקת . פעם בדיוני התקציב ופעם בדיוני התמיכות –את זה פעמיים בשנה 

 .הכספים היא לא נאותה מבחינת תושבי רמת השרון
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אז ? עוד הערות ספציפיות לנושא, חברים. קיבלתי  0מר יצחק רוכברגר

 . כפי שהוגש לנו, אני מבקש בבקשה לאשר את המלצות ועדת התמיכות

אחד זה . אני אולי מטעה. החלטות פה 0צריך אבל   0אורית פפר' גב

אנחנו , הסכומים, קודם כל. האחרוןהסכומים שמחלקים ואחד זה בעמוד 

על , עשינו טבלה של הסכומים שמחלקים ואני מציעה להצביע על זה

עשינו אין . הסכומים רוכזו מכל הישיבות שעשינו. זה דבר אחד. הסכומים

 . אחד זה הטבלה המרכזת של הסכומים, אחד זה הסכומים. סוף ישיבות

 . כפי שהגשנו  0מר יצחק רוכברגר

 . י סכומים"הגשנו חלוקה עפ  0פפר אורית' גב

. יש לנו אותם פה, אז עכשיו נאשר את הסכומים  0מר יצחק רוכברגר

אנחנו , חברים. אנחנו נשב פה עד הלילה, אין טעם, סעיף-אני לא אעבור סעיף

כ "שם הגוף הנתמך ואת סה, שם הסעיף, קיבלנו את הסעיפים התקציביים

 .לאשר את הסכומים, התאם לטבלהב, י הטבלה"עפ, אני מבקש. הסכומים

 . ובהתאם לתנאים שמופיעים  0אורית פפר' גב

 . בוודאי, כפוף לתנאים? מי בעד. בוודאי, כמובן  0מר יצחק רוכברגר

 .אורי יצא. 6  0מר מאיר דורון

 ? מי נגד. אורי לא מצביע  0מר יצחק רוכברגר

 . 1  0מר מאיר דורון

 ?נמנע  0מר יצחק רוכברגר

 . 1  0דורוןמר מאיר 

 . עליזה גם נמנעת. 7  0מר יצחק רוכברגר

 . נמנעו 7. לא ראיתי, נכון, עליזה  0מר מאיר דורון

אורי לא משתתף בהצבעה , אני רוצה לציין, אגב  0מר יצחק רוכברגר

כי בדרך כלל הוא לא הצביע על נושא של , הוא ביקש את זה ממני, הזאת

 . ספורט בגלל המעורבות שלו שהיתה
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0 0 –נמנעים , 1 –נגד , 6 –בעד )ברוב קולות הוחלט   0.20חלטה מספר ה

בכפוף לתנאים , התמיכותאת לאשר  (מר אורי לוין לא השתתף בהצבעה

 0שאושרו בוועדת תמיכות

 

אני מבקשת מכם ללכת לעמוד האחרון שמצורף   0אורית פפר' גב

הוועדה  ,שורות האחרונות 13-תלכו ל, המלצה נוספת –לפרוטוקול הזה 

המשך שימוש במבנים של , כפי שאושר במליאה בשנה קודמת מאשרת

כדורגל , כדורסל נשים: כולל עלויות החזקה לעמותות הבאות, העירייה

, המבנים. תמיכהזה כ, ללא דמי שימוש ה"אלבית מלינוב ו, אנוש, גברים

תוספת . ניתנו תקציבים לעירייה על מנת שישתמשו בהם, שופצו חלקם

מה שאנחנו . כולל השימוש בחשמל, מתבטאת בשימוש במבנים לתמיכה

, אתה בעצמך אמרת את זה, וגם קאול, לאור הערות ביקורת שהיו, המלצנו

. אבל היתה בעיה טכנית לעשות את זה, ח הביקורת שהיה"הסתכלתי על דו

כי יש קצת בעיה , אנחנו ממליצים שבאתרים שניתן להפריד את החשמל

אבל במקומות  במשותףבכדורגל שמשתמשים ה ובמגרש באולם כדורסל נשים

י העמותות "שאנחנו יכולים להפריד את החשמל אז ישולם החשמל ישירות ע

משנה הבאה או שהעירייה תשלם וזה ייכלל בתמיכות ואנחנו נגדיל את 

נגדיר את זה, התמיכה בלי לפגוע בהם  . זה דבר נוסף. אבל 

 . ת אנחנו צריכים להצביעאז על ההצעה הזא  0מר יצחק רוכברגר

 . זה פשוט לא היה בדפים  0אורית פפר' גב

? מי בעד. אז אני מבקש להצביע עבור ההצעה הזאת  0מר יצחק רוכברגר

 ? מי נגד

 . בעד 5  0מר מאיר דורון

 .  יצחק דוד נגד  0מר יצחק רוכברגר
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מר 0 1 –נגד , 7 –בעד )ברוב קולות הוחלט לאשר   0.60החלטה מספר 

 המשך שימוש במבנים של העירייה (רי לוין לא השתתף בהצבעהאו

, אנוש, כדורגל גברים, כדורסל נשים 0לעמותות כולל תשלום חשבון חשמל

 0שאושר בוועדת תמיכותכפי , ה"בית מלינוב ואל

 

החלטה שלכם , כיוון שאנחנו חששנו, הדבר השלישי  0אורית פפר' גב

להשאיר , בסוף שנה, ה שנה שעברהלהשאיר את הקריטריונים שאושרו במליא

 . את הקריטריונים לצורך שנה הבאה ואז כבר נעשה הודעה בעיתונות ונפרסם

 . לגבי קריטריונים  0מר יצחק רוכברגר

 . לשנה הבאה  0אורית פפר' גב

 . מצוין. הגיע הזמן כבר  0מר יצחק רוכברגר

 . כדי שנעמוד בזמנים ולא נגיע לסוף שנה  0אורית פפר' גב

 . הגיע הזמן כבר, מצוין  0מר יצחק רוכברגר

אולי כדאי לבדוק עוד פעם את , פה ההערה של דוד  0מר מאיר דורון

 . הקריטריונים

 . זו בדיוק הכוונה, היא תיבדק  0מר יצחק רוכברגר

 ?ברגע שעושים קריטריונים אז נבדקים  0מר מאיר דורון

 . להשאיר את הקריטריונים  0אורית פפר' גב

- ובשנה הבאה, כרגע  0צחק רוכברגרמר י

 . זה לשנה הבאה, לא  0אורית פפר' גב

 . כרגע לאשר את זה לפי הקריטריונים הקיימים, כן  0מר יצחק רוכברגר

המלצה למליאה כי קריטריונים שאושרו בשנה , לא  0אורית פפר' גב

 . 7339קודמת ישמשו אותנו גם לשנת 

 ?זה למה אני צריך את  0מר יצחק רוכברגר
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ההנחיות של . זו החלטה שלכם. אני אסביר לכם  0אורית פפר' גב

כדי , אומרים שבספטמבר צריך להחליט על הקריטריונים משרד הפנים

אישרנו את זה  –מה שקרה שנה שעברה . שבדצמבר אנשים כבר יגישו בקשות

 . הגענו עד הלום, שלחנו בפברואר, בסוף דצמבר

 .ת התהליךלא לעכב אכדי   0מר הרצל נחום

היינו צריכים להעלות את זה , החלטה שלכם  0אורית פפר' גב

 –תחליטו שאתם רוצים להשאיר את זה לקדנציה הבאה להחליט . עכשיו

 . מקסימום זה יקרה יותר מאוחר

- אני חושב שזה דבר שמתחלפת קדנציה  0מר מאיר דורון

 .להשאיר את זה לקדנציה הבאה  0מר יצחק קאול

 .שיהיה דיון על הקריטריונים, תשאיר  0ןמר מאיר דורו

  .אני מציע להשאיר את זה לקדנציה הבאה  0מר יצחק רוכברגר

רק לקחת בחשבון שהתהליך , לנו זה לא בעיה  0מר הרצל נחום

 .יתעכב

זה לא טוב אבל , לכם יותר נוח, אתה צודק. הבנו  0מר מאיר דורון

 . להעלות נושא כזה בחודש האחרון

. בקדנציה הבאה. זה לא נראה לי, חודש אחרון  0ברגרמר יצחק רוכ

 . גמרנו עם זה

 

עדכון והוספת תחומי פעילות וערוצי שירות לחשבון קיים בבנק -אישור .0

 (.11715מספר חשבון )אוצר החייל סניף רמת השרון 

 

זה אישור עדכון , ברשותכם, הנושא השלישי  0מר יצחק רוכברגר

. י שירות לחשבון קיים בבנק אוצר החיילתחומי פעולות וערוצ והוספת

 . תסבירי מה זה
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. על בנק אוצר החייל זה הדף הנוסף ששלחנו לכם  0אורית פפר' גב

החשבון בבנק אוצר . לא מחקו את המטבע חוץ, אני רק רוצה לתקן את הדף

גם החשבון . שנה ורצינו לעדכן את זה 03-13-החייל נפתח לפני בטח יותר מ

מה שאנחנו . 'אז גם לא היה לנו אישורים באינטרנט וכו, עיללא היה כל כך פ

 . זה הנייר שלהם, רוצים זה פשוט החלטת מליאה לעדכן את תחומי הפעילות

 .י המצורף"עפ  0מר יצחק רוכברגר

מטבע . פשוט לא נמחק מטבע חוץ, למעט מטבע חוץ  0אורית פפר' גב

 . לא ייכלל, חוץ טעות פה

י "עפ, ברשותכם, מבקש לאשר את העדכון ניא  0מר יצחק רוכברגר

 ?מי בעד. המצורף

 .פה אחד  0מר מאיר דורון

 

עדכון והוספת תחומי ר פה אחד הוחלט לאש  0.70החלטה מספר 

על  יף רמת השרוןפעילות וערוצי שירות לחשבון קיים בבנק אוצר החייל סנ

 0חוץ מטבעלמעט , (14017מספר חשבון ) 0פי הפרוט שצורף להזמנה לישיבה

 

לאחל לכולנו  אני רוצה בהזדמנות הזאת, חברים  0מר יצחק רוכברגר

כתושבים שנמשיך בשיתוף ככל ? מה נאמר עוד. שנה של בריאות, שנה טובה

אני מאחל לנו ולמשפחות בריאות ושכל אחד בדרכו הוא יעשה למען . שניתן

 . שתהיה שנה טובה וחג שמח. רמת השרון

 .לכולם שנה טובה  0מר מאיר דורון

 

_________________ 
 יצחק רוכברגר
 ראש העירייה

__________________ 
 פרח מלך

 עוזרת ראש העירייה 
 ל העירייה"וסמנכ
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 קובץ החלטות

 .ח מבקר העירייה בנושא רכישת חול"דיון בדו .1

 

להסיר מסדר היום את הוחלט לאשר פה אחד   0.40החלטה מספר 

 "0יה בנושא רכישת חולח מבקר העירי"דיון בדו0 "הנושא

 

 .אישור ועדת תמיכות .7

 

0 0 –נמנעים , 1 –נגד , 6 –בעד )ברוב קולות הוחלט   0.20החלטה מספר 

בכפוף לתנאים , התמיכותאת לאשר  (מר אורי לוין לא השתתף בהצבעה

 0שאושרו בוועדת תמיכות

 

מר 0 1 –נגד , 7 –בעד )ברוב קולות הוחלט לאשר   0.60החלטה מספר 

כולל המשך שימוש במבנים של העירייה  (רי לוין לא השתתף בהצבעהאו

בית , אנוש, כדורגל גברים, כדורסל נשים 0לעמותותתשלום חשבון חשמל 

 0כפי שאושר בוועדת תמיכות, ה"מלינוב ואל

 

עדכון והוספת תחומי פעילות וערוצי שירות לחשבון קיים בבנק -אישור .0

 (.11715פר חשבון מס)אוצר החייל סניף רמת השרון 

 

עדכון והוספת תחומי ר פה אחד הוחלט לאש  0.70החלטה מספר 

 פעילות וערוצי שירות לחשבון קיים בבנק אוצר החייל סניף רמת השרון

למעט מטבע , (14017מספר חשבון ) 0על פי הפרוט שצורף להזמנה לישיבה

 0חוץ
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