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הצעה ) שדרוג מערך צילום ישיבות מועצה  :  2020בינואר הצעה לסדר היום לישיבת המועצה 

 (יה לפקודת העיריותיא לתוספת השנ27לסדר לפי סעיף 

 הנני מתכבד להעלות הצעה לסדר כדלקמן: 

 :    הרקע

הצעתי לסדר בנושא שקיפות  סעיף א' בפה אחד   עבר לפני כחצי שנה  19בישיבת המועצה ביוני  .1

: נוסח הסעיף  ישיבות מועצה וועדות עיריה המצורפת מטה ובה הוחלט לצלם ישיבות מועצה

ירייה בשידור חי החל מישיבת  שאושר: ישיבות מועצת העיר יהיו משודרות לציבור מטעם הע

המועצה הקרובה, בין אם על ידי טלפון סלולארי שיתופעל על ידי עובד עירייה/דובר העירייה  

 ובהמשך ע"י רכישת מערכת מתאימה. 

 

ורק חודשיים מאישור  לא בוצעה,   ו  12.2014לפני כחמש שנים ב הצעה דומה כבר אושרה   .2

 טלפון סלולרי ושידור חינמי בפייסבוק. ההצעה החלו צילומים ושידורים על ידי 

 

יש לציין לשבח    מאז ישיבות המועצה מן המניין ושלא מן המניין משודרות כמו גם חלק מהועדות. .3

יור ועדת חינוך דוברת וויזר, יו"ר ועדת הצעירים רמי   – את יו"ר הועדות המשודרות לציבור 

נטע זיו. יו"ר ועדת   –עדת איכות הסביבה יו"ר ו  – ברלב. אך יש לציין לגנאי כאלה שאינן משודרות 

  –שיוויון וסובלנות ענבל דדון. יו"ר ועדת תחבורה צחי שריב ויו"ר ועדת כספים ושיומר אתרים 

אשר יש בהן עניין של צניעות הפרט ושמירה על    –ראש העיר אבי גרובר. לגבי שאר ועדות 

דואגים להעברה לציבור את החלקים   אשר אינם יש לציין לגנאי יושבי ראש אותם ועדות   –סודיות 

 שקיפות שלטונית היא אבן יסוד בדמוקרטיה. המותרים בוודאות יש כאלה.  

 

הפתרון שיושם לצילום ושידור האספות הוא מינימלי על גבות הזלזול בהחלטת המועצה ואינו   .4

בשידור,  שירות מספק לתושבים. התמונה קטנה לא ברורה ובעלת רזולוצייה גרועה מאוד 

 והסאונד כמעט בלתי אפשרי לשמיעה. למרות זאת נראה כי יש ביקוש רציני לשירות. 

 : מועצת העיר תתבקש אם כן, להחליט כדלקמן
 

ש"ח   50,000. עד שום ותפעול מערכת מקצועית יי התקנה להקצות סכום כסף ראוי לטובת רכש  . א

 ללא צורך באישור נוסף. 

העיריה לעשות כל הדרוש לטובת הפעלת מערכת כנ"ל בתוך  מועצת העיר תנחה את מנכ"לית  . ב

 . 2020חודשיים עד לישיבת המועצה במרץ 

 יושבי ראש כל הועדות והדירקטוריונים יתבקשו לצלם ולשדר את הישובות בראשותם.  . ג

 בכבוד רב, .

 חבר מועצת העיר ,  ירון גדות 


