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 2 המניין מן  שלא   מישיבת מליאה  14מס' פרטיכל                              

 3 , ז' בחשוון תשפ"א  25.10.2020ביום ראשון אשר התקיימה                       

 4  :משתתפים

 5 ויו"ר  ראש העירייה  - עו"ד אבי גרובר 

 6 מנכ"ל העירייה   -   רץמר ערן שו

 7  היירי עה שאר ןגס ,החבר מועצ -   מר גיא קלנר

 8 היירי עה שאר ןגס ,חבר מועצה - קי ב קורצעקי מר

 9 חבר מועצה -   מר רביד פלד

 10 הייריעה ש אר תינגס ,חברת מועצה -   גב' דברת וייזר 

 11 חבר מועצה -   ד"ר צחי שריב 

 12 חברת מועצה - גב' בת שבע אלקובי 

 13 חבר מועצה -   מר ירון גדות

 14 חבר מועצה  -   מר דני לביא

 15 חברת מועצה -   יופרופ' נטע ז

 16 ר מועצהחב -   מר רוני בלקין

 17 צהחבר מוע - ון דור לאמר מיכ

 18 חברת מועצה   -   גב' ענבל דדון

 19 

 20 צוות מקצועי:

 21 ה ייריעהמבקר  - מר ניסים בן יקר 

 22 הייריעהגזבר  -   מר גידי טביב

 23 ה ייריעליועץ משפטי  - עו"ד מיכה בלום 

 24 מנהל אגף בטחון   - מר קובי אלפסי

 25  םיקס ע יושיר ,מחלקת שילוט - 'ץיבוקסומ גב' שלומית

 26 :ורדענ

 27 הצעומ רבח  -   ןדמל ןדיע

 28 הייריעה  שארל הנשמ ,הצעומ רבח -   ךילק רפוע

 29 הצעומ רבח  -   ידיירג לאומש
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 1 ר היום:דס

 2  רת.ועדת ביקווהמלצות  2019ח מבקר העירייה לשנת . דיון בדו1

 

 

 

 

3 
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 5 פרטי כל 

6 

 7 המלצות ועדת ביקורת ו 2019. דיון בדוח מבקר העירייה לשנת 1

8 

מס'   מר אבי גרובר:  המניין  מן  שלא  ישיבה  מתחילים  אנחנו  14אנחנו  טוב  ערב  שוב  אז   .9 

 10נתי של  מוקדשת לדוח הש  , הישיבה14בישיבת מליאה שלא מן המניין מס'  

 11   ?םניסי ?הה רוצ. רוני את2019מבקר העירייה לשנת 

 12,  2019דיון בדוח המבקר לשנת  טוב. אני מברך את מועצת הרשות ל מר ניסים בן יקר: 

למתן  והמל העירייה  לראש  מודה  אני  ביקורת.  לענייני  הוועדה   13צות 

יו"ר   ומברך את  אני מודה למבקרת  לדו"ח הביקורת.   14הוועדה  התייחסותו 

לעניינלענייני   הוועדה  חברי  על  ביקורת,  ביקורת  הרציניי   15כמפורט   הדיון 

 16ביקורת מעלה עדכונים  . בחלקי הדוח השונים. הדוח האמור שמקיף מספר .

עצמו.   בעד  ומדבר  שונים  האחרים בנושאים  הנושאים  בתוך   17השלבים 

לכל   שחולק  כפי  ביקורת  לענייני  הוועדה  לסיכומי  להתייחסותי   18מפורטים 

 19וני ות הדיבור לרי נותן את רשוועדה ידבר על כך בהמשך. אנהנוכחים. יו"ר ה

 20  בבקשה.

 21ם מכילה את דוח המבקר את החוברת שבעצכולכם קודם כל קיבלתם את   :מר רוני בלקין

כולו. ועדת הביקורת עשתה את העבודה שלה שבעצם היה דריל    22כל הדוח 

 23נה על  של מבקר המדי  דאון על הנושאים השונים. משהו כפתיח. הגשת דוח 

תקשורת אירוע  זה  רוב  אירוע  פי  זה  פוליטיקאי.  מהאופוזיציה  שבו   24ים 

הקואלי  את  ותוקפים  ההזדמנות  את  בראשה,  צמנצלים  והעומד   25יה 

 26...להתעלם. פקודת העיריות היא בעצם קובעת שיש מינוי של מבקר עירייה 

 27להיות   מקצועי ועצמאי, מעליו ממונה יושב ראש ועדת ביקורת שהוא צריך

פע איזונחבר  ..יוצר  מהאופוזיציה.  ביל  מסוימים  העירייים  זה עבודת   28ה. 
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 1עצמי את המשימה    להסיכום הכללי. אני אמנם כחבר אופוזיציה לקחתי ע

 2הזאת אבל בעצם אפשר להגיד שמאחוריה עמדו שתי הצעות בעיני. אחד, זה 

שה להבטיח  אלא  העירייה  מבקר  של  בעבודה  להתערב  בשביל   3 ה דעולא 

 4ת התפקיד א להפוך אופשית מלחצים. ודבר השני זה לר אוטונומית וחשאתי

 5עושים    נחנו לחפור בו, ולא לנגח את ראש העיר כי את זה במילא א  רדוםקל

 6טוב בהזדמנויות שונות אחרות. לא צריך דווקא את הדוח הזה לנצל לעניין.  

ממוקדים,  מאוד  הדיונים  את  לשמור  הוועדה  של  בישיבות   7השתדלתי 

 8ציג  כך ואני מיעידו על  ני חושב שחברי, עמיתי בוועדה  יים, ועניינים, אמקצוע

 9ה עבדה על שלמ  הדו"ח כיושב ראש של הוועדה, לא כאדם פרטי. הוועדה  את

 10זה והשקיעה בזה הרבה זמן ומאמץ, העירה הערות, זה לא רק עבודה שלי,  

 11ודת  כשהרצון אני חושב שלי ושל כולנו זה לסייע בתיקון הטעון תיקון בעב

העירי לימנגנון  לתקן  זה  הדוח  המטרה של  והמיה.  כקויים  שלי   12יושב  טרה 

וסרר כחל  ללא  המסקנות  את  לכם  להציג  הביקורת  ועדת  לאש   13סייע  ק, 

מהנושאים   חלק  הלקחים.  ביישום  אופוזיציה  כחבר  שאפשר  ככל   14בהמשך 

שמערכת   הבנו  בהם  ככל שהעמקנו  כי  גרידא  כטכני  לכם  להראות   15עלולים 

 16הם את הנושאים הטעונים האלה, כי  להם בשביל להבין  וד שהלימו  הקמעה

נובעת  יא חשובמהות שה  טעונים הנאות של העירייה. המהות   17בה לתפקוד 

 18כנבחרים ציבור ושל הנהלת העירייה והעומד בראשה לשרת  בה שלנו  מהחו

ביותר   והיעיל  ביותר,  איכותי  ביותר,  טוב  שירות  לספק  התושבים,   19את 

 20העיר, בכל הקשר שקשור  ומילה לראש  ם ותחום.  והבטוח ביותר. בכל תחו

 21נושאים אחרים. הדוח מתייחס למספר  תך, ובעומד לרשוהדוח אני  ליישום  

אותם   מבקרנושאים  שונים    בחר  נושאים  עולים  שנה  בכל  כך   22העירייה, 

אנשים  למספר  להודות  רוצה  אני  לדוח  שאתייחס  לפני  לבחינה.   23ונוספים 

העירי לעובדי  זה  אחד  שלו.  השבהכנה  ומחלקות  מאגפים  שזיה   24  ו נמוונות 

הבופיע  הל ועדת  לעפני  לשאלוביקורת  הבהר נות  לחלק  ת  ושונות.  רבות   25ה 

 26שליוו את עבודת הוועדה לכל אורך של העירייה  פקידות הבכירה  המעובדי  

מבקר  וכמובן  טביב,  גידי  הגזבר  בלום,  מיכה  המשפטי  ליועץ   27התהליך, 

שותפים שהיו  ועוד  יקר  בן  ניסים  עבודת   העירייה  של  הדרך  אורך   28  לכל 
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לצבי אחרונה  תודה  שלקחלוה  הוועדה.  עצמעדי  על   1מזכירות   תפקיד  ןו 

הדיו בזימוני  רק  לא  וסייעו  וסיכומהוועדה  הפרוטוקולנים,  תרמו    ,י   2אלא 

 3רבות בעצות טובות על בסיס ניסיונן בלשכת מנכ"ל העירייה. ולדוח עצמו. 

 4, הוועדה התכנסה  2020לי  הדוח התקבל לידי ועדת הביקורת לקראת סוף יו

אוגוסט  ב במהלך  ישיבות  לעב  2020מספר  הדוכדי  על  בעליור   5תפקידים   ח 

 6תמצית של המסקנות   כום הוא בעצםבמחלקות העירייה הרלוונטיות. הסי

והלקחים.  המסקנות  נוכח  הוועדה  של  ההמלצות  את  לכלול   7והלקחים 

 8בהם אמורות  ראשית, הערה על הנוהל התקין. אנחנו זימנו מספר ישיבות ש

 9נו  ו גילי. להפתעתנבכל ישיבהובעצם ניסינו לרכז שני פרקים  להיות ישיבות  

לקי מודעים  היו  לא  התפקידים  מבעלי  אשחלק  הדוח  של  להערות  ום   10ו 

 11שמופיעות בו, וחלקם הכירו את הדוח רק מתחילתו ולא בהמשך התהליך.  

 12ותוספת  בקיצור הגענו למצב שחלק מנושאי הדוח היו צריכים לקבל הערכה 

 13  ת א ו ישכע ,הבימוכנים. צשהם יוכלו לעבור לדיון הבא כ של שיעורי בית כדי

לשהודי  אחרי  ?האב צריכים  היו  בקיצור  לך.  לעשות  תי  וזמן  הערכה   14קבל 

 15י בית כדי להופיע מוכנים לישיבות הבאות. זה מצב לא תקין ולא סביר  שיעור

 16יקונים. בסוף  שדוח מסכם מוגש לוועדת הביקורת לפני שנישואיו הגישו ת

מרעשי נקי  שזה  שיגיע  העיררוצים  למבקר  גם  מכוונת  הערה  וגם  ם.   17ייה 

לא  העיר.  לשכת ראש  ל אני  פנימה  פה  איזה   ורעבאהכנסתי  הכול אבל   18על 

 19ני דרך להכנת הדוח, בעצם עשר אבני דרך עם אחריות של בעצם מי שהם אב

בתוך   הזאת  הדרך  מאבני  אחת  כל  לקיים  אחראים  שלטעמנו   20הגופים 

 21מעבר   רווחבמסגרת הוועדה התהתהליך. וההערות אני אגש להערות שבסוף,  

שהתלכ ספק  הסדול  כפי  הליך  כדר  תוך  התגלו  התקיים.  ישיבות  ...לא   22י 

מח והתכנון  שוטפים.  הוועדה  עובדתיים  ופרטים  נתונים  על   23 הדבועלוקות 

נוכח    לע  הדיעהש חומרים  מקבל  דרישת  אי  ועל  שיטתי  לא  חומר   24איסוף 

מוגהעובדות   להיות  חייב  מסכם  ביקורת  ודוח  בדוח.  שהועברו   25ש  והערות 

הרעשים   כל  ממנו  שניכו  הדיוקאחרי  שיכלו  ואי  בשלבי  להשתרבים   26ב 

 27עבור על כולם  אאני לא  דר הטוב. שני העמודים הבאים,  טות. למען הסהטיו

העירייה ומבקר  היות  שלנו,    ,ניסים  ,אבל  להערה  הערותיו  את   28ולא הגיש 
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יש את ההערות  רציתי להוציא את   לנושא אבני הדרך  זה, אז   1שהוא הגיש 

 2נושא  הי הדוח.  . עיקרךכ   רחא  יהםבודה זה נמצא בתוכו. נעבור עלואופן הע

 3ט שהחל  מדובר בפרויק  היה מערך מצלמות אבטחה ברחבי העיר, ון  ראשה

שנים.   2010בשנת   עשרה  אחת  כבר  ונמשך  שינוי,  ועבר  שהורחב   4כפיילוט 

  5 

 6   ?דיון על כל אחד מהנושאים במקום שתקריא את כולם שנקיים לא עדיף מר ירון גדות:

 7  עד עכשיו. א הראשון רק עכשיו הגענו לנוש :ר רוני בלקיןמ

 8  לא. אני יודע אבל אני שואל אם אתה מתכוון.  גדות: רוןמר י

 9  אני רוצה לעשות את זה.  :מר רוני בלקין

 10 יר.  יותר הגיוני כל נושא בנפרד. הצעה לראש הע מר ירון גדות:

 11שיך בבקשה איך שאתה מוצא לנכון. ואחרי  יושב ראש ועדת הביקורת תמ מר אבי גרובר: 

 12  זה.

פרויקט :בלקיןוני מר ר בתחישה  בקיצור  זאת 2010ל  שינוי,  ועבר  שהורחב  פרויקט  זה   ,13 

 14התכולה. נמשך כבר  אומרת גם הורחב מבחינת הנפח וגם עבר שינוי מבחינת  

 15ים למערך מצלמות עירוני ולאו דווקא  אחד עשרה שנים. השימושים האפשרי

 16ביטחון, אבטחה שיהיה פרוס ברחבי העיר יכולים להתרחב לצרכי  מצלמות  

 17ירות לציבור כמו מים, ביוב, תברואה, גינון ועוד.  הש   עולור וייבטחה, שיפא

התנו שטח  ונתיב  אכיפבקרה  לזכור    תעה,  צריך  אבל  ועוד.  חניה   18עבירות 

 19לטפל בעוד כמה היבטים שהם היבטים    שמעבר לשימושים השונים צריכים

 20מידע   ים מתוך השימוש במערכת שיש בה גם מצלמות וגם מערכת שהם נגזר

המשצו את  רברת  הפרט ת,  אשיידע.  צנעת  את  יש  המצולם.  המידע   21מאגר 

 22ן לציבור, חוק וסדר או כל עניין ציבורי  מחד, ונגישות המידע מטעמי הביטחו

 23כת היא  יכים לראות לוודא שהמער חשיבות אבטחת המידע צר   ,שתייםאחר.  

 24וש  מאפשרת כניסה לתקיפה שלה מבחוץ חשיבות ניהול השימ  לא פרוצה, לא

 25גע א  ניאבמערכת חשיבות נגישות המידע, ו  אגרשנ  המידע  למה ישמש  במידע.

וחשיבות מניעת השימוש  26לרעה במידע. מבחינת ההיסטוריה    בזה בהמשך, 

 27לושה אתרים, זה היה בית ספר הוקם הפיילוט על ידי חברת מאגר בש  2010ב

הקוצ גינת  ברוטברג,  ואוסישקין.  הפרויקט    2013ר  הרחבת  על   28הוחלט 
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למעבלט  הוח  2013  ,ןיבא  הריש  תתקופבו הפרויקט הרחבה  ר  את   1להפנות 

ז אינו מלא.  כה הכיסוי  עד  להגיד  צריך  והגינות.  לא שנגמר  לבתי הספר   2ה 

 3ייה עם חברת שמרד  הכיסוי של כל הדברים האלה. לאחרונה התקשרה העיר

שאוש בהמלצה  הופיעו  שבעצם  חברות  ארבע  משרדהיו  ידי  על   4 פ "טבל  רה 

 5טנדור   . חברתים נוספיםדשצלמות חוהוחלט על הקמת עשרים ואחד אתרי מ

הכינה   הטכנולוגי,  המענה  מסמך  את  כתבה  גם,  איתה  שהתקשרנו   6חברה 

כיוםלמעשה   ולדרישות.  לצרכים  הטכנולוגי  המענה  נוכח  ,את   7י  בזמן 

 8 ברחבי העיר שלושים אתרי מצלמות פעילים בהם מופעלות סך   מתקיימים

 9ם מאגר ישואתר. רמצלמות. זאת אומרת יש לנו מצלמות של כל    200-של כ

 10וני, צריך להגיד את זה, למרות הליקוי שמופיע בדוח המבקר, נמצא דע עירמי

רישו קיים  משנת  כי  העירוני  המידע  במאגר  ל2014ם  זה  תקין.  זה  לכן   11א , 

השני הצד  מן  באופן   ,ליקוי.  התכולה  ואת  הרישום  תקפות  את  לבדוק   12  יש 

 13י, צריך  ך כדים תוקבוע אחת לשנה. היות ויש פה בעצם שינויים שהם קור

 14ה לבצע את המיקום של התקפות בעניין הזה. ניהול מאגר המידע,  חת לשנא

בעצם   מנהל    תא   הל נמש  י מהיום  יהודה קצב שהוא   15מאגר המידע המוגדר 

בין  מאגר ההבדל  את  תבינו  הציבוריים.  לשטחים   16השטחים    המידע 

 17ך הספר, יש אבחנה בין הדברים. פורמאלית זה תקין. צריהציבוריים בבתי  

הלב לאורך  דוק  לבצע  הרחבת  אם  או  כך  להישאר  צריך  הצפויה   18התכולה 

 19ה באופן שוטף צריך לבחון את זה  שינוי. יש לבדוק את תכולת מורשי הגיש

 20ולים בעניין, ולקיים מעקב  מה שאנחנו בדקנו מידי פעם פאכל הזמן. יש פה מ

רשימת   ישירות  ועדכון  כפוף  יהיה  המידע  אבטחת  ממונה  הגישה.   21מורשי 

 22הלי העירייה. צריך לבדוק את תקיפות ההוראה  פיע בנדע. כך מוהמיגר למא

ויכולת   השרון  רמת  בעיריית  כישורים  הזאת.  מבחינת  בה  לעמוד   23אמיתית 

 24ת אומרת לא כל אחד הוא בעל היכולת בעצם להבין את  ותחולת התפקיד זא

 25העניין הזה. סמכות ואחריות. ממונה אבטחת המידע   התכולה שקיימת בתוך

מו  רמתית  יריבע כמהשרון  צילומי  גדר  מידע  מאגר  מנהל  המחשוב.   26נהל 

תוכנית   יש  קצב.  יהודה  מר  מוגדר  עמידה  בעירייה  על  לבקרה   27עבודה 

הפרטיות   הגנת  תקנת  של  בדרישות  בקרה  לקיים  או  לוודא  צריך   28בחוק, 
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 1משך שאמרנו הם דינמיים ומשתנים.  שנה כי הדברים כמו  התוכנית אחת ל

הקלט ומחיקת  נוה  ראשית  :ות שמירה  ציל קיים  ציבוריים,  ל.  שטחים   2ומי 

 3עות, כך המערכת שומרת הקלטות של שטחים ציבוריים למשך שלושה שבו

אוט דורסת  בעצם  היא  מכן  ולאחר  בחוק  ההקלטות.  מוגדר  את   4ומטית 

שטחי  ;כלומר לתוך  צילום  ההקלטות.  את  דורס  שנכנס  הספר,    מה   5בתי 

ב ימים  שלושה  למשך  הקלטות  שומרת  ע  ד.לב המערכת  הגזה  פעם   6דרה  וד 

 7  ד קית. עיון בצילומים לאחור. מנהל המוקד שזה עמוס מגוז, יכול לחזור עחו

 8זה נועד לתת  ות אחורה ולבדוק צילומים ללא קבלת אישור משפטי.  עשר שע

 9אם היה    גם אם הוא לא היה פה הוא יכול להיכנס  ;מענה תפקודי, כלומר

 10 הדבריםולדוג את  למערכת    סאירוע חריג, והוא עדיין יכול להספיק להיכנ

 11הרלוונטיים לפני שהוא צריך לפנות למיכה או למשטרה כדי לקבל אישור 

 12ה נועד לתת למוקד  עניין וזה בסדר גמור. זה נועד זה מינהל תקין, זלהיכנס ב

 13גם ממוקד ואדם     וזה נראה לנו סביר. וזהגמישות שהיא תפקודית תפעולית  

 14תי הספר ככל ומים. בבון בצילזכות עי  .ספציפי נושא תפקיד מוגדר וזה בסדר

 15שטח בית הספר אפשרות הצפייה היא של בעל תפקיד    ךותנו בשהצילום הי

יכ לא  זה  זה.  את  להגיד  צריך  הספר.  בבית  הגדרה מוגדר  רק  להיות   16ול 

 17תם כתב מינוי  המנהלת, או סגנית המנהלת, זה דורש הגדרה פרטנית כולל או

 18הזה  שהעסק  שמי, כדי  יות משהו  לה  לבעלי תפקידים רלוונטיים. זה צריך

המידע.   ואבטחת  הפרט  בצנעת  לגדרות  ישמר,  מחוץ  הינו  שהצילום   19ככל 

 20ת הספר ומצלמת  ושערי בית הספר, זה יכול להיות מצלמה שמונחת בצד בי

 21אותו   את הכניסה. הצפייה על ידי מוקד הצילום של השטחים הציבוריים,

 22שלושה  מים הינה  ירת הצילומאחראי עליו. וכללי משך ש  בצקמוקד שיהודה  

שלושה   ישמר  הספר  בית  של  הפרמטר  בתוך  לא  שהוא  אירוע   23שבועות. 

 24באירוע  רח וזה נראה לנו תקין כמובן. בקשת אזרח לעיוןשבועות. בקשת אז

 25הגשת הבקשה על ידי האזרח.    מצולם. דורשת אישור מקצין משטרה לאחר 

 26זה וכזה  וע ביום כרקרי האזרח בא לעירייה, הוא אומר היה איזה שהוא אי

 27ת וכזאת, ואז בעצם ראשית מה שיעשו, ישמרו יסמנו את הקטע  עה כזאש

שהעס כדי  במוקד  הנוהל הזה  זמן.  ייקח  זה  אם  חלילה  יידרס  לא  הזה   28ק 
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ואז המשטרה  מקצין  אישור  ולקבל  לגשת  הוא  חזרה    המהיר  חוזר   1הוא 

 2יכול   הוא  שאומר פה קובי, הנוהל המחמיר יותר זה אם יידרובאמת כמו ש

ל לבית  גם  המשפט.  המשפט  גשת  בית  בצו  זה  את  כמו ולקבל  לסמן   3ניתן 

יידרס   שלא  מנת  על  אותו  ולשמור  מצולם  מידע  פרטי  ולשלוף   4שאמרתי 

 5שה גם אם עדיין לא התקבל אישור קצין משטרה, קרי, במידה וקיימת בק

 6  אבטחת המידע בצד כדי שלא יהיה מצב שיברח.    יש בעצם דרך לשים את זה 

נו שלשוזה  חשוב  המצ  א  סודיות. למות.  מערך  טופס  על  חתום  מוקדן   7כל 

 8מוקדן אינו יכול לשלוף מידע. אבל ניהול סיכונים וגישה למערכת יש לקיים  

 9תקופה. יש כאן מהלך שבעצם מביאים את זה חברת    בדיקת חדירות מידי 

התקי יכולת  את  בודקת  את סייבר  לחסום  כדי  יכולות  בעצם  ונותנת   10פה 

 11ם סקירת הרשאות מצאנו שלא  ש לקיישה גישה ימידע ומור  המערכת. מנהל

 12זה. יש גם כל מיני    מתבצעת סקירה ואין רשימה שמעודכנת וצריך לבדוק את

 13זה מכל העולמות שלנו שמי שיש לו את הקוד  פטנטים. אנחנו מכירים את  

 14..בעניינו. מדיניות סיסמאות יש לקבוע   של האחר יכול להיכנס, צריך  סודי

 15ות איטי בהתחברות למערכת קרי  סיסמא  ות ועדכוןיות סיסמאנולאכוף מדי

ש בחברה  לכם  להגיד  יכול  אני  תקופה.  מידי  אז החלפה  עבורה  עובד   16אני 

חדשים לשלושה  אחת  כל  די   לפחות  בצורה  הסיסמא  את  להחליף   17חייבים 

אפ דירקטיבהדרמטית  הגדרת  לה  :ילו.  להיות יש  רוצים  אנחנו  כמה   18גדיר 

 19במה רוצים לשלוט.  טרות ולשם אלו מים לצלם וצמרושתים, מה אנחנו רו

 20היא רוצה מדיניות זה אחריות המליאה, המליאה חייבת להגדיר בעצם למה  

 21צורך. חשוב להבהיר  שתגדיר את ה ועדת מצלמות  שי :להגיע. הגדרת הצורך

שימ לשם  הסדרה  שדורשות  חוקיות  מגבלות  במצלמות שקיימות   22וש 

 23ט. עת הפרנופל בצנ  אסור. זה  ובדיםבשימושי מצלמות שונים. מעקב אחר ע

 24מתן דוחות חניה דורש הכשרת פקחים ייעודיים יכולת צילום ברמה מוגדרת  

ל ויכו הצג  מול  יעודי  מוסמך  פקח  זמן,  ספירת  מרחוק.  לת  הדוח  מתן   25שם 

פיקוח   תברואה,  ביטחוןפיקוח  התנועה,  זרימת  על  פיקוח   26ואירועים   שפע, 

העמקה דורש  למעלה  המופיע  כל  החלחריגים  עקרוני,  מטטה  מתן   27רות  ת, 

 28עדים ונוהל מתאים הכולל אישור משפטי והכשרה או הסמכה מתאימה. וי



 04-8666313חברת איגמי,                                                                                                                                                  

 25.10.2020לא מן  המניין  מיום  מישיבת  מליאה  ש  14פרטיכל מס' 

 

 9 

שאמרת כמו  שנוקרי  משהו  להיות  יכול  מצלמות  מערך  קודם,  שירות  י   1תן 

 2בטחה אבל הוא דורש העמקה חריגה  הרבה יותר רחב מאשר רק מצלמות א

הבנוש הנושא  זה  הנדרשות.  הכשרות  הסמכות,  התוכן,  במידה  ראשוןא   .3 

 4  עלות הערות לנושא הזה בבקשה.הים לצה רוצחברי המועו

 5 .  אני רוצה להגיד משהו כללי אם אפשר. לפני הצלילה לתוך כל נושא אפשר מר ירון גדות:

 6  ערב טוב ירון.  מר אבי גרובר: 

 7   ?מה נשמע ,אהלן מר ירון גדות:

 8  תודה שהצטרפת אלינו.  אבי גרובר: מר 

 9  ?אל שר אואז אפ מר ירון גדות:

 10וח ביקורת העירייה, כמו שרוני אמר באמת זה לא צריך להיות  גבי הדכללי ל ות:ון גדמר יר

 11את ראש העירייה   רדום לחפור בו, ולבקרקדוח או ועדה שהמטרה שלה היא  

בונ  ,תאישי בונות, או הערות  די  אלא לתת הצעות   12ות, אבל אני חושב שזה 

 13אף ציה ואין  ברי קואליעדה רק חמגוחך שבוועדת הביקורת נמצאים כחברי ו

 14אופוזיציה מלבד יושב ראש הוועדה. אני חושב שזה דבר שגם צריך לבוא    חבר

 15יכול  זה דבר אחד. אני  אש הוועדה עצמו.  בעקבותיו גם התייחסות מיושב ר

 16ירייה בנושאים שרציתי שיכנסו  להעיד שפניתי מספר פעמים גם למבקר הע

 17 צה שזה לחברי מוע  19ל שנת  ה במשך כלדוח הזה כמו חדר סיעות שלא היה פ

לדירקטוריונים   מהאופוזיציה  מועצה  חברי  מינוי  אי  כמו  לחוק.   18בניגוד 

 19ן היו צריכים  שלדעתי כ  זה דברים   . ה קייםלא הי  2019ולוועדות. שכל שנת  

 20אני מבקש שכן הם יכנסו בדוח    בפרט,  2019להיכנס לדוח המבקר. ולדוח  

 21עכשיו  זה כללי.  נמצאים.    בל שהם לא . אלה דברים חמורים בעיני וח2020

יהיה   שהדיון  ראוי  ויותר  נכון  שיותר  חושב  באמת  אני  עצמו,  לדיון   22בקשר 

ב הנושאים  כל  ולא  נושא  אחד  נושא,  כל  ואז  היחד  במעורבב.   23נושא יגיד 

 24המצלמות אין לי משהו ספציפי    הראשון באמת היה המצלמות, אז לגבי נושא

 25 . משיך לדברי אשמח להלהגיד. כשיגיעו לנושאים אחרים אנ

 26רק הערה קטנה תוספת, כשדנו בנושא הזה אז גילינו כמה הוא עבה מבחינה  ו:פרופ' נטע זי

 27ט פרט לשאלות של מדיניות.  , בעצם אין לנו כמעט מרחב להחליתרגולטורי

 28יר שלנו תהיה מרושתת. ברגע שאנחנו  ומרת כמה אנחנו רוצים שהעזאת א



 04-8666313חברת איגמי,                                                                                                                                                  

 25.10.2020לא מן  המניין  מיום  מישיבת  מליאה  ש  14פרטיכל מס' 

 

 10 

 1רים.מאוד ברו  לים מאוד,עצם יש כלמחליטים שהיא תהיה מרושתת אז ב

  2 

 3 בכל סוג רשות   :מר רוני בלקין

 4יון אבל נכון. אז באמת יש לנו. אני לא יודעת מתי יתקיים דיון ואם יתקיים ד פרופ' נטע זיו:

 5היות כמו לונדון, כן, ששמה  זה שאלה גדולה. זאת אומרת אם אנחנו רוצים ל

בלי זז   6רות כמו ערים אח  וא.  ארבע מצלמות שרואות אותך  שיש  אתה לא 

 7מצעי הזה וזה לא שאלה פשוטה, אני לא יודעת אם  מוש באעושות שי  שפחות

 8ג של עיר  נרצה פעם לדון בזה אבל זה כן במנדט שלנו להחליט על איזה סו

 9שיקולים ברורים.  אנחנו רוצים מבחינת כמות המצלמות. כמובן שיש כאן  

 10דון  אולי נמצא זמן ל  אנחנו רוצים לתחום לעומת מעקב. בהזדמנות קרובה

 11 בזה. 

המון   מר אבי גרובר:  פה  עשינו  אחרונות,  שנתיים  בשנה,  המון  שעבר  נושא  זה  כל   12קודם 

 13ואישרנו פה את הנוהל לנושא של    עבודה. זה עבר שינוי משמעותי יסודי. בכל

 14 ת. מצלמות, הוקמה ועדת מצלמו

 15 לא. אני זוכרת אבל.   פרופ' נטע זיו:

 16יש המון פניות של   ים אליהשאר בשנ  הזה, שביןבעניין מהלך שלם עשינו פה  מר אבי גרובר: 

 17ות. בוא נעשה חניה לזמן קצר דרך  אנשים, תשים ברחובות ראשיים מצלמ

 18 דברים.  מצלמות. כל מיני כאלה

 19  ..נכון, ו. פרופ' נטע זיו:

 20בר  כי אין לנו פה ויכוח בד  ,הנוע  חיכינו עם זה לאור מה שעלה זה לא בדיוק : מר אבי גרובר

נעשתה פה ית וחשם אותם בבנשים רואיהזה אבל אני מתאר, א  21וב שידעו 

יכול  לא  עיר  כראש  אני  על  ולהגן  לבוא  באמת  הוא  שלה  שהבסיס   22עבודה 

 23רוצה שתראה לי מה קרה לפני שעה בצומת גיד אני עכשיו  להיכנס לחדר ולה

 24  הזאת והזאת.

 25מה    נתח המצומצם שפה עשינו.מה שעשינו עד עכשיו זו הסדר רגולטיבית ל :מר רוני בלקין

 26 רות פה אפשאומרת יש שנטע 

 27זה נגזר מזה. זה ברור שאם כאילו ראש העיר יכול    לבא עכשיו לוקחים את.   מר אבי גרובר: 

 28י כאילו מה שהוא רוצה, אני בכוונה אומר את זה בגוף שלישי, כ היה לעשות



 04-8666313חברת איגמי,                                                                                                                                                  

 25.10.2020לא מן  המניין  מיום  מישיבת  מליאה  ש  14פרטיכל מס' 

 

 11 

 1חוששים   לא מדבר עכשיו עלי, אני מדבר באופן עקרוני, אז כן, אנשים היו

 2ו בחדר ועוקב אחרי מי  ות אצלעם המצלמ  לו בחדר,  שראש העיר היה יושב

 3 יצא פה ומי יצא שם.  

 4 אני לא באה מהמקום הזה בכלל.  פרופ' נטע זיו:

 5 שם.  תראה לי את הזה. תראה לי פה. תראה לי  בר: י גרומר אב

 6והל כנוהל עובד.  אני ממש לא באה מהמקום הזה. נוהל מצלמות אני זוכרת. נ פרופ' נטע זיו:

 7 י.  סיה של פולאבל זה שאל

 8סי הזה. אני אומר שמתוך המקום הזה שבו יאז אני מנסה להתייחס לפול ר: מר אבי גרוב

 9השרון, אחרי שהכנו את הנוהל הזה ויש נוהל   עשינו את הסדר שתושבי רמת

 10יש משהו כתוב שמועצת העיר רור, שאם קורה משהו שהוא בניגוד לנוהל אז  ב

 11יכול   ם תושבהזה שהיו תוך המקום ד ברור שפעלו בניגוד אליו. מישבה ומאו

 12לדעת בדיוק מה הנוהל. איך זה עובד. מה צריך לבוא כדי להסתכל על זה.  

 13. בעירת מדיניות איך אנחנו שולטים במה שקורה  מפה מגיע השאלה באמ

 14איך המצלמות. המצלמות הם כלי הם לא מטרה. אנחנו רוצים להיות לתת  

 15משהו  בעצם    ביטחון זה ביטחון,    ו איכות חיים. איכות חיים זהלתושבים שלנ

 16קצת יותר בסיסי אבל אנחנו רוצים לתת להם המון ביטחון ואנחנו גם רוצים  

 17ול לבוא י יכון וכל מיני כאלה דברים. דרך מצלמות אנלתת להם למשל ניקי

ניקיון, גם נושאים של חניה. כל הדברים    18ולכוון התנהגות גם על נושא של 

המשאלה.  ה העבודה  את  עשינו  וסידאז  אותהפטית   19אנחנו  ו  עכשי  ,רנו 

 20מת כאילו מצלמות שבכלל נמצאים בכמה מכרזים סביב הנושא הזה אחד בא

המצל דרך  יוכל  כמה  שהמוקד  גבול  יש  הרי  בעיר.  קורה  מה  לראות   21מות 

 22ושתיים, ככלי שאיתו אני   .עוד שנייה  ?חים אתה רוצה להגיד משהו קוביפק

 23ה לא  וטומטי. זת את זה אושא של החניות היום אפשר לעשומסדר את הנ

 24ריך להיות רק הנושא של הפקח. ברחובות הראשיים אנחנו ניתן מצלמות.  צ

רחוב   שבכל  להגיד  יכול  מחשבה  אני  הייתה  אז  בחרושת,  שאנחנו   25חדש 

 26  מודים שעליהם יוכלו לשבת מצלמות. יס עלהכנ

 27  ותאורה חכמה.  :מר רוני בלקין

 28 הזאת.  בתאורה חכמה. יש את האופציה  מר רביד פלד: 
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 1כל פרויקט שאנחנו עושים חלק מהפרויקט זה גם    ם ויה  .םינגה  . ברחובכן  כן. בי גרובר: א מר

יוכלו לבוא, שתהיה את האפשרות לעשות את התשתית הזאת שא  2חרי זה 

א להוסיף  המצלמות.  הזאת  בתוך  ת  שהועלו  הדברים  את  לוקחים   3אנחנו 

 4 ת של מצב מסוים ובסדר. קובי. לגלוהתג ראתמ יד אוה ,הדוח

 5של מצלמות זה בין  ו חיים בו בעניין הזה  מתח שאנחנושב שהאני ח סי: מר קובי אלפ

 6סדר הציבורי. לבין היכולת שלנו החובה שלנו כרשות מקומית לשמור על ה

 7תח שאנחנו חיים בו. וזה מה שהעלית כרגע כמה  המ להגן על הפרטיות. וזה  

 8אלא דול, לא במעקב, נהפוכו, דווקא לא במעקב,  אני רוצה להיות האח הג

 9מסוים, האם   ל אירוע. עכשיו ילד נדרס ברחובשלי לשלוט עולת  מהיכווקא  ד

 10יש לי יכולת לדעת ראש העיר בנושא    אני יכול לאתר את הדורס הזה. האם

אכיפה.   אנישל  לאן  בהחלט    עד  וזה  זה  את  ולקחת  זה  את  למשוך   11רוצה 

 12ערים גדולות אחרות שיש להם רכב שנוסע, ומתעד    מדיניות של עירייה. ניקח 

חנ אנחנועבירות  שם  יה,  סוקולוב לא  אוסישקין  את  לסדר  שלנו  היכולת   .13 

לד כפולות  חניות  של  עירונית  זה במשמעת  את  עושה  טכנולוגיה  זה   14וגמא, 

 15עד עכשיו שאנחנו חיים פה במתח הזה של כמה  בשנייה. ופה באמת הייתה  

 16כי בסוף שאני מצלם את אוסישקין, אני רואה מה  אני שומר על צנעת הפרט,  

 17, מותר לי, מה מותר לי, מה אסור לי, אני חושב הזכות  יש לי את  ורה ברכב.ק

במה   זה  את  הסדירה  גם   18רשות   ט,"רמונוהל  אצלנו  ראים  שקושהמדינה 

וע וטכנולוגיה שבאה  ואיך משפט  ומה מותר  והחוקים   19גנה את כל הנהלים 

 20ים לשים מצלמה בשום מקום  הזה, אנחנו לא יכולחשוב להגיד בפורום  מותר  

 21וד שלה. ופה מיכה יושב והוא יודע ויושב  את היעת המטרה ו להגדיר א  בלי

ובצדק לראות שאנחנו לא חורגים    22מגשימה את    מהדבר הזה שמצלמהלנו 

 23 המטרה ואת היעוד.  

 24   ?מגדירים כלפי מי נר:מר גיא קל

 25מת למה. וצה לשים מצלמה בנקודה מסויקודם כל כלפי עצמנו. אני ר מר קובי אלפסי: 

 26נה עכשיו חומר שלא משרת את  שוך ממי רוצה למתת. אם אנלמה היא משר

 27 . המטרה שלשמה היא הוצבה. אני לא יכול להשתמש בזה

 28 ?מי הרגולטור שזה דה פקטו של החיים מר גיא קלנר:
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את   מר קובי אלפסי:  לנו  יש  ככה.  לנו  העירויש  הוועדה  שהיא  מצלמות   1נית  ועדת 

 2תקנות חוק ואת העלי את ה  ר לזה מה שמכילשדיברתם עליה שהוקמה. ומעב

יכול לחרוג ממנה.  "זה רמו וטכנולוגיה, שאני לא  נוהל רשות משפט   3מי  ט. 

 4ה לעשות  ים, מה רואים. אנחנו גם בעיצומה של עבודות, איך רוארשאי לרא

ו ומה.  מי, מהי  כל מצלמה עם תיק מצלמה. של  עירוני.   5אני תיק מצלמות 

 6 עת הפרט. מור על צנחושב שדווקא ברגולציה הזאת היכולת שלנו לש

 7 ..של השילוט של כל מקום יש לו שילוט. פה מותקנת מצלמה?  ייזר: ברת וגב' ד

מצ אלפסי:  מר קובי תיק  בונים  אנחנו  אמרתי  שאמרתי.  מה  לא  עירוני זה   8למות 

 9 שמסביר כל מצלמה מה היא מי ומה. בתיק מצלמה.  

 10 צלמה. אבל אמור להיות ברחוב מסוים  פה מותקנת מ יזר: גב' דברת וי

וכתוב  לז  גם ובי אלפסי: ק מר יש.  שלנו  מהמקומות  ובחלק  מתייחס.  הנוהל   11ה 

 12 חנו ניכנס ונדייק עוד בכמה מקומות שצריך.  שהמקום מצולם. גם לזה אנ

 13 בעיקר בגינות ציבוריות.   ע זיו:פרופ' נט

 14 לטים. ם מצלמות כתוב שם, יש שבמקומות שאנחנו מתקיני  מר קובי אלפסי: 

 15 שלט.  יותן צריך להאז זה לא תקי :?

 16גם בכניסות וביציאות צריך שיהיה, גם את זה אנחנו נעשה. אבל מה   פסי: בי אלמר קו

 17צנעת הפרט ועל זכות   שוב לומר בפורום הזה, זה היכולת באמת לשמור עלשח

 18 הפרטיות של כל תושב. ועל זה אנחנו עמלים קשה.  

 19מות וחבל יה שם מצלמה לגבי פארק הנצח שזה ממש מתבקש שיה : ת וייזרגב' דבר

 20 היו כמה וכמה אירועי אלימות שם. שאין. 

הביק מר קובי אלפסי:  ועדת  ראש  יושב  פה  החלפנגע  של  בעיצומו  שאנחנו   21ת ורת 

המערכת   השרתים  המנגנון,  את  עכשיו  להתקין  סיימנו  לנו.  שיש   22הישנה 

 23מרד, השלב הבא זה שאנחנו מגדילים את  ולמעשה אנחנו עוברים ממגל לש

המצל בחלקכמות  ובעוד הציבורמהשטחים    מות.  הנצח  בפארק  כמו   24יים 

ו כניסות  נכון,  זוכר  אני  אם  גינות,  שלוש  או  כולל  שניים  העיר  של   25יציאות 

LPR  חר אירועים  לזהות  גנב, כדי  פורץ,  יצא מפה  או  לפה  נכנס  ואם   26יגים 

 27ין היכולת שלנו לשמור על הסדר הציבורי  וכיוצא בזה. ושוב, זה נכנס במתח ב

 28גיד שאנחנו עובדים מאוד צמוד. אגף  שמח להפרט ואני  רת צנעת הועל שמי
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כדי   והביטחון.  משפטית  מחלקה  מידע  הזה  מערכות  הדבר  כל  את   1לאגד 

 2 ט. שיחיה בשלום תחת נוהל רמו

 3 בפענוח קשיים או.  המצלמות האלה עזרו לנו   ד"ר צחי שריב: 

 4 אני יכול להגיד לך   מר קובי אלפסי: 

 5 כי חשוב.  לא בפשע ה פרופ' נטע זיו:

 6אני יכול להגיד לך שבאירועים האחרונים מאז שאני פה, זה עזר לנו  מר קובי אלפסי: 

 7שקין. במקרים שדרס לנו פקח. היה לנו דריסה של פקח באוסי  לאתר את זה

נתונים   ומקבלים  צו,  עם  מגיעים  הם  כי  למשטרה  עוזר  זה   8מסוימים 

והענמהמצ ויתרון.  עזרה  לזה  יש  בהחלט  יש  שלנו.  שלמות  הוא   9גם  יין 

שהמשבמחקרי אכיפה ם  באמצעי  מגביר  שאתה  ככל  עליהם  מדברת   10טרה 

לאט, מקטין את   לאט,  פשוט כאלה אתה  גנב  כי   11כמות הפשיעה הפשוטה. 

 12יאללה היום בא לי לגנוב ברמת השרון ורואה ניידת שמסתובבת,    שבא ואומר

 13ת ורואה מצלמות. אומר בואנה פה משוגעים לא בא  ורואה שלט של מצלמו

 14  לי לפרוץ.

 15 את התיאוריה אני מכיר שאלתי אם פרקטית.   ד"ר צחי שריב: 

 16 עם המשטרה, גם עם דברים  לנו שיתוף פעולה גםאז גם בפרקטית יש   מר קובי אלפסי: 

 17 שקורים אצלנו.  

ב ד"ר צחי שריב:  יודע,  לא  למשטרה.  מגיע  לא  שהוא  משהו  שזה  הלך  נניח  אדם   18ן 

והוא רוצ לו משהו  ומישהו עשה  ואז    ה לדעת מיברחוב,   19רוצה    אני רקזה. 

והוא   משטרה  קצין  של  חתימה  להביא  וצריך  למשטרה  הולך  הוא   20לחדד, 

 21 זה אליכם.   מביא את

 22את המידע. אנחנו בהנחה שהוא עומד בהגדרות של  רפק מבקש ממני   מר קובי אלפסי: 

 23והל רמוט, הוא מקבל את החומר ומשם מה היחסים בינינו ובין המשטרה ובנ

 24 ירה.  זה הולך לחק

 25 ת החומר.  קבל אמי מ י שריב: צח ד"ר

 26בלי או צו מבית  השוטר. בן אדם פרטי לא יכול לבוא לקחת חומר   מר קובי אלפסי: 

 27שראל. זה חומר שהוא מעוגן במאגר מידע  משפט, או הנחייה של משטרת י

 28רח. אמר לך ראש העיר. ראש  רשום. אתה לא יכול לקבל אותו סתם בתור אז
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 1את החומר הזה והזה. אין  נו לי  שלום, תת  מטה להגידהעיר לא יכול לרדת ל

 2 סמכות לדבר הזה.  

 3   אר. אני הבנתי מרוניזה לא כמו שרוני תי ד"ר צחי שריב: 

 4 זה בדיוק מה שרוני תיאר. כן.  גב' דברת וייזר: 

 5 זה בדיוק מה שרוני תיאר.  מר קובי אלפסי: 

הבנתי.   יב: ד"ר צחי שר לא  מצטער  אני  אז  מרוני.  הבנתי  שהואני   6לכים  חשבתי 

 7 מה של קצין משטרה ומקבלים את זה.  ים חתימביא

 8 לא אחת מקבלים.   מר קובי אלפסי: 

 9 המשטרה מקבל את זה.  אתה לא יכול לקבל את זה אף פעם. קצין שריב: ד"ר צחי 

 10 אתה יכול, אם אתה הולך לבית משפט.  מר קובי אלפסי: 

ויכוח    ד גם כאשר רב פק בלום: מיכה עו"ד  זה רב  קודם כל היה   11. מי  פקד או לאאם 

 12פקד הוא כי רב    ?החליט על הנוהל של רב פקד זה אני. למה קבעתי רב פקדש

 13הוא בדרגה מספיק    כבר מפקד חקירה. עכשיו, לכןאי חקירות. הוא  כבר אחר

 14ואני  גבוהה על מנת לבקש חומר מחקירה. כאשר הוא מבקש, זה עובר אלי  

 15ו  . אנחנשחררים לור אנחנו מבודק למה הוא מבקש את החומר. כי לא כל דב

 16לא כפופים למשטרת ישראל. אנחנו לא הזרוע הארוכה של משטרת ישראל. 

 17ד המשפטים האם הזאת. יש על זה כרגע ויכוח מאוד גדול, במשרמהבחינה  

 18העיריות צריכות לתת למשטרה את האפשרות להתחבר לרשת המצלמות של  

 19 עיריות. ה

 20טרה לא יכולה משת. היכול לראוהעיר לא    ראש  ?אז מי רואה את זה ד"ר צחי שריב: 

 21 לראות. רק אתה.  

בקשות עו"ד מיכה בלום:  המון  יש  הפרקטיקה.  ואנחנו    לא.  שמגיעים.  המשטרה   22של 

 23חוז מאשרים את הבקשות האלה. היה איזה מקרה אני  בתשעים ותשעה א

 24משהו אזוטרי. שלא הסכמתי לא אישרתי.  זוכר שלא רב פקד ביקש, ואז אני  

 25ל האנשים. כי אנחנו צריכים  טיות שחופש הפרב  ע וגפלעל מנת    שזה מספיק

 26נת ישראל ועל  הפשע במדי  אחראים על  לשמור על הסדר הציבורי. אנחנו לא 

אנחנ ישראל.  משטרת  המשטרה.  עבודת  של  הארוכה  הזרוע  לא   27אנחנו  ו 

 28גדולה שלנו זה מה שבלקין גם אמר,  שומרים על הצד הציבורי שלנו. הבעיה ה
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 1, וזה לא פשוט וצריך  איכותימאוד    תויהלריך  ח אדם, שציה של כויש לנו בע

 2כל מאמץ שכל חומר לא ידלוף לשמור על החומר הזה. ואנחנו כל הזמן עושים  

שגם   ומה  מערכת.  ש  םגו  ן וכנ  ר מא  ןיקלבמאותה  שצריכה  נטע  חושב   3אני 

משמעו דיון  או  שיחה  באמת  האופן  להיות  האופן.  על  לא  המדיניות  על   4תי 

 5אבל היום.  ול מוסדר  שלנו. הכ  ט, על ידי הנחיות, הנהלים"י רמומוסדר על יד

ל רוצים  אתם  כמה  עד  עצמה  המדיניות  המצלמות לגבי  נושא  את   6העמיק 

 7גדול, עד כמה  נטע אמרה, אתם רוצים להיות האח הבעיר. האם אתם כמו ש

 8  ואיפה האיזונים בין הדברים האלה.

 9 אנחנו בכל מקרה לא רואים את זה אז מה.   ד"ר צחי שריב: 

 10 י. הרתעתאפקט לזה א. יש  פרופ' נטע זיו:

 11 זה לא נכון.  : י שריבד"ר צח

 12יו אם אתה רוצה את דוחות חניה ואנחנו כרגע במצב של  עכש  למשל עו"ד מיכה בלום: 

נב  13צע דוחות חניה דרך המצלמות. אפילו פקח לא יסתובב  עוד מעט אנחנו 

 14בשביל לעשות כסף,  באוסישקין. יהיו כמות אדירה של דוחות. על מנת לא  

 15 אלא על מנת 

 16 ר. לעשות סד אלפסי: מר קובי 

 17מה שאני כל הזמן  לעשות סדר ציבורי. זה  האוכלוסייה הציבורית,   עו"ד מיכה בלום: 

הסדר על  לשמור  אמורים  אנחנו  וכדומה.    אומר.  פשעים  על  לא   18הציבורי. 

 19ולכן אתם צריכים לקבוע בתור מועצה   .לארשי  תרטשמ  להיות יד ארוכה של

 20 .  בתור עיר צים להיותאת המדיניות איפה האיזונים. איפה אתם רו

 21יח שאתה קרה לך התחלת איתה בסדר. ננאני אקח את הדוגמא ש י אלפסי: קובמר 

 22לך שני אפיקים לדרוש    ברחוב במקום שיש מצלמה. ישאיזה שהוא אירוע,  

 23יה יש  ישהו ואתה בא לבית משפט ואומר תקשיב לעיריאת זה. או כי תבעת מ

 24הזה.   את החומר  יה להוציאאת החומר. אני מבקש שבית משפט יורה לעירי

 25  לום קובי, תן לי בבקשה את ההקלטה אתה לא יכול לבוא כאזרח להגיד, ש

 26א אמור לראות אותו . אתה לא יכול. יש שם חומר שאתה ל77מאוסישקין  

 27 קום שבו אנחנו מגנים על הפרטיות. כתושב רגיל. ולכן זה המ

 28 רה.  חומר חקי  ופך להיותמשטרה וזה הב  הנולתהדרך השנייה זה אתה מגיש   פרופ' נטע זיו:
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 1 לראות.  אם מרשים להם  ר צחי שריב: "ד

 2 אני מציע  מר יעקב קורצקי: 

 3 פרטיות.  כי זה בתוך המקום של להגן על ה מר קובי אלפסי: 

 4  עותי ירשו להם.אם זה משהו משמ פרופ' נטע זיו:

לא  מר קובי אלפסי:  שאני  משהו  עושה  ברכב,  עכשיו  אותך  רואה  המצלמה  אם   5כי 

 6שלך שהוא   יזה סמכות יש לי לראות משהושלך. אזה עניין  ראות. כי אמור ל

 7 כי אתה נכנסת לי בתוך הפריים.  ?פרטי

 8שהם  אני מציע, זה לקחת איזה שלוש או ארבע ערים  קובי. ההצעה ש מר יעקב קורצקי: 

 9שכבר עובדת שם המערכת הזאת בסדר גודל של רמת השרון, פחות או יותר 

 10קצת מפה את   ת מפה,א איזה קצולי להוצילהביא משם את המקבצים, א

 11נחנו נשב על זה ונסגור את  ים, להביא לנו כהצעה לפה. אהדברים הכי טוב

 12 אחוז מקצועי, עשרה אחוז פה בחדר. יביאו לנו זה. זה צריך להיות תשעים  

לר שמתאים  מאפיין  איזה  התייעלות,  איזה  ויאללה  עוד  יותר.  השרון   13מת 

 14 בואו נצא לדרך.  

 15 על   אלח הוא הויכו יעקב, סי: מר קובי אלפ

אנ מר יעקב קורצקי:  מדברלא.  כמו   י  בערים  עובד  שזה  איך  משטרה,  לא   16משטרה, 

 17 רעננה, הוד השרון, כפר סבא. 

 18וד.  את זה מאוד יפה איך צריך לעבמה שיפה. המדינה הגדירה לך   קובי אלפסי: מר 

 19 אנחנו פשוט מתאימים את עצמנו לזה. 

 20 .  צאים לדרךוזה הכול. יו מר יעקב קורצקי: 

 21 שהמדינה הכתיבה.  אנחנו עובדים לפי מה  י: מר קובי אלפס

 22 הגיע הזמן שיהיה לנו את המצלמות.  מר יעקב קורצקי: 

ל י: מר קובי אלפס יודע  מיכה,  את  שם  לנו  יש  רואה,  לזוז  אתה  לא  בול.  לנו   23הגדיר 

 24 מילימטר 

 25 אבל עוד פעם שנייה.   מר אבי גרובר: 

 26 .  צות גבוה מאודריעם אחוז פאנחנו בעיר  מר יעקב קורצקי: 

 27 ך לקבוע.  ות צרימדיני מר קובי אלפסי: 

 28פקידות קובעת איפה תהיה עדיין יש איזה מדיניות ודברים זה לא הכול רק ה מר אבי גרובר: 
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 1 כל מצלמה. 

 2 אמרתי להביא את זה לפה ואנחנו   קורצקי: מר יעקב 

 3 זה שילוב של.  מר אבי גרובר: 

איז  .המדיניות  נשלב פה את מר יעקב קורצקי:  עוד  וגמרנונכניס  שניים  או   4 ה אלמנט 

 5  ם לדרך. מה הבעיה.אבי. יוצאי

שא מר ירון גדות: פסולת  של  ניקיון  עם  מצלמות  מה  ידי  על  רק  ואפשר  זורקים   6נשים 

 7ק ת קנסות במקומות יש מקומות קבועים בעיר שאנשים. שרלהרתיע וגם לת

 8 ?מצלמה תפתור

 9  ה להם, היר. פרדסיםיותר מחוץ לעי מר יעקב קורצקי: 

 10יש הרבה מקומות שפעם אחרי פעם באותו מאוד מלוכלכת.  גם בעיר. העיר   גדות:רון מר י

 11 מקום זורקים. 

 12  זה דיון רציני. מה אתה  ?עכשיו הכנסת לי מר יעקב קורצקי: 

 13אני מדבר ברצינות. יש את הנקודה של האיש שקורא את הכסף של האיש  מר ירון גדות:

שתמ למשל.  אהקורא  הנה  מפרגן  יד,  סיני  קטנה  לך,  גינונת  גינה  שם   14דרת 

 15ם זבל שה לא זרקו זבל. אחרי כל יום שזרקו שכזאת. אז איזה יומיים שלו

 16תור, להרתיע, ועכשיו זורקים שם שוב זבל. רק מצלמה מצב כזה יכולה לפ

 17  להביא קנס.

ניתור, ראינו שיש זב :מר רוני בלקין  18שהו ל נשלח מיגם פה יש הבדל. יש הבדל מהותי בין 

 19בדיוק  ר לא. אז אני הרי אני לא  לתת קנס. אתה לבד כבר אומ, וגם  לנקות

 20בוא נבוא עם הגרזן. אני אומר לך ..לא  אללה  אתה אומר י  .פאשיסט כמוך

ואומ  הזה  לעניין  בשלב  חוקיות  ראשון,  דבר  יש  לך.  אומר  שקובי  מה   21ר 

איפ נראה  בוא  שהראשון  כדי  לשם  אנשים  לשלוח  שנדע  מטונף.   22ינקו.  ה 

נוכל  ומובמק חנית שבהם  פה    דאבל  יה אוכמו למשל אכיפת  יש   23פארקינג. 

ל יכולת  איכותה,  המצלמה,  סוג  של  שצריך  הגדרות  גם  ובקצה  זמן   24ספור 

 25המצלמה לבד במחשב לא רשאית   להיות פקח מאושר מאחורי כי אי אפשר,

 26  אדם שמוכשר. לתת את הדוח. רק כשיש אדם בחוץ ו

 27מקום שזה  ים תמיד זבל באיזה שהוא  ועות שבהם זורקדינקודות    אז שאלתי מר ירון גדות:

 28 לא צריך להיות שם.  



 04-8666313חברת איגמי,                                                                                                                                                  

 25.10.2020לא מן  המניין  מיום  מישיבת  מליאה  ש  14פרטיכל מס' 

 

 19 

 1 ה להגיד לך אני לא יכול לתת דוח היום. בזיהוי פנים. מה שהוא מנס מר קובי אלפסי: 

של   ר: מר אבי גרוב הזה  הנושא  ברור.  הביקורת  של  הדוח  חבר'ה  עכשיו.  אנחנו   2חבר'ה 

 3נקודות כאלה    ש אלפינקודות. י יש אלפי    מצלמות ככלי לניקיון העיר ידוע.

 4צריך    שים לצערנו זורקים, יש גם בכלללפי נקודות בעיר שבהם אנבעיר. יש א

 5וד  לפתוח סוגריים האם עד כמה זה משהו. זה ככה עבדה העיר הרבה מא

 6שנים. זה מה שהעירייה ביקשה מאנשים לעשות. אמרה להם זה הנקודות  

 7קוב, מי זה גם לע  ל אחרי זהוף. להתחיאליהם תוציאו את האשפה משם נאס

 8רוצה  עצמי, אני יכול להגיד מה שאני  וזה. אבל. אני מדבר על    הבן אדם ואיך

ע לי,  מקשיבים  בסדר.  טובה,  קרן  הרים  כהן  יונתן  אגב  דרך   9שיתי  עכשיו. 

פ  שחשוב  שמה  חושב  אני  ברור.  הזה  הספציפי  הדוח  מקשיבים.   10ה  ניסיון 

נהלי  11ת  זה באמ  ,הלאה  םירג אמה  ם הקטע עםשמבחינת הדוח זה שיש פה 

 12רים האלה מבינים את האחריות הגדולה שיש  גאעל המ א שהאחראים  לווד

 13פה. יש אחריות מאוד, מאוד גדולה, לבעלי התפקידים  להם. קובי. גם אמיר  

 14עם, מי  ת זה שהם נגישים למאגר מידע מאוד רגיש של אנשים. עוד פמבחינ

 15המצלמות   דבר הקטן.קיבל או לא קיבל דוח, זה ה  הזחנה באיזה חניה ובגלל  

 16הרבה מאוד דברים שקורים. ואפשר להשתמש   הלך היוםולטות במהאלה ק

 17,  תונורח אה  תוריחבב  ם. אני חושב שאפילו ראינועם זה להרבה מאוד דברי 

 18למות האלה מי תלה שלט נגדי ומי תלה שלט בעייתי, וכל דרך המצ  ניסיון

ואז  רגיש.  מאוד  לשימוש  מאוד  להרבה  פוטנציאל  זה  דברים,  כאלה   19מיני 

ולמשתמש בזה  בואים  משהו,  א.  בעייתי,  זה  מאוד  להיות  יכול  שהוא   20ו 

אנ שם.  להיות  רוצים  לא  ואנחנו  דמוקרטית  האח במדינה  פה  אמרו   21חנו 

 22 הגדול. 

 23 גם ככה מצרים לנו את הדמוקרטיה.  לנר:מר גיא ק

כדי   מר אבי גרובר:  הגדול שמצלמות משמשות את השלטון  להיות האח  רוצים  לא   24אנחנו 

ולהענישלכפות את דעותי כן רוצים מתייש  לא  את מי  ו  ואנחנו   25ר עם הקו. 

 26כן רוצים שאנשים ינהגו  שיהיה סדר, ואנחנו כן רוצים שיהיה נקי, ואנחנו  

 27את האחריות,  מאוד דרכים לעשות את זה בצורה שמבינה  כחוק. יש הרבה  

כמי   ואנחנו  וזהו.  לתוצאות.  להביא  יודעת  ועדיין  הרגישות  את   28מבינה 
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ל  שמנהלים את העסק  1ים את האחריות הזאת. ם מבינכולראות שצריכים 

 2  נושא הבא.

 3פר  קודם כל נושא הסייעות בגנים ובבתי הס.  תהפרק הבא זה נושא הסייעו :מר רוני בלקין

 4מבוטלים. הסייעות נמצאות במגע  הם סעיף לתקציב לכמות מועסקות לא  

הלימודים   שנת  כל  לאורך  הספר,  ובבתי  בגנים  הילדים  עם  וקבוע   5ישיר 

 6ווקא מהכיוון הרפואי אפידמיולוגי, בתקופת  רונה דלאחועצמה  משמעות שה

הס וקליטת  ניהול  אופן  ומיוןהקורונה.  הכשרתן  לעבודה.   7  ך רעמ  ייעות 

 8באופן יעיל יתרום לטיפול איכותי יותר, לילדי רמת השרון ויאפשר   תועייסה

 9מיצוי טוב יותר של משאבים המושקעים במהלך הסיוע. לעצם העניין, קודם 

יש   רקע.  אפיוששלכל  סה  של  דבר    ייעות.ונים  לא  זה  זה  את  להכיר   10צריך 

כסייעו המשמשות  גננות  עוזרות  זה  אחד,  הילדים.  אחיד.  בגני  לגננות,   11ת 

 12דים בחינוך המיוחד או בעלי צרכים מיוחדים. יים, זה סייעות צמודות לילשת

בגני   לילדים  צמודות  רפואיות  וסייעות  הספר.  בבתי  או  הילדים  בגני   13זה 

 14חראי על העסקת תשלום שכר הגננות  ינוך א. משרד החהספר תיבבהילדים ו

ו הגננות  עוזרות  שכר  ומימון  הילדים  הרפואיות,בגני  הצמודות   15 הסייעות 

 16ועל העירייה היא זאת שבעצם מעסיקה ומשלמת. נדבר אחר כך על הנוהל, בפ

המעסיקה   היא  והעירייה  לעירייה  הבהרה  שהיא  איזה  יש  אומרת   17זאת 

 18צמודות והרפואיות, יש לנו גם  יעות הננות והסיות הגזרעוומשלמת את שכר 

 19ית של מעל מספר מסוים  מה שנקרא סייעות תוספתיות, ישנה החלטה רשות

 20הסייעות האלה ממומנות על ידי העירייה   ייה מכניסה סייעות נוספות.העיר

החלטה  של  תולדה  כבר  היא  תוספתיות  החינוך.  משרד  השתתפות   21ללא 

נתונים שלנו.  דברים  :ייםספכ  רשותית  השינוי שעלו    כמה  הדוח.   22מתוך 

נובעים מהסיבות הבא  23. תקני  1ות.  והעלייה בסעיפים התקציביים השונים 

 24זה    2019. ב2רות בתוך הסעיפים.  , כולל סייעות לא היו מוסד החינוך המיוחד

 25 2019צריך להגיד פה שמהתחקיר שביצענו אז ב א"כלל גם את תוספות היול

 26נו כבר רואים את זה  אנח  2020למעשה בהתקציב,    נעשה סדר בעניין בתוך 

האל החתכים  בין  ההפרדה  את  לעשות  שיודעת  מוסדרת  ולכן  בצורה   27ו 

תו הנושא  זה,מבחינתנו  את  נראה  רק  אנחנו  עכשיו   קן,  בתקציב   28באמת 
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 1לטובת העניין. עוד דבר שקורה צריך להגיד שלעיתים האבחון אינו מסונכרן  

 2בה. זה נראה  סת ומגירייה נכנהאלה הע  םעם תחילת שנת הלימודים, ובמצבי

 3איזה שהיא  נכנס ילד עם בעיה של    ,לנו נכון ותקין. זאת אומרת אם יש למשל

 4העירייה נכנסת   ,תן ההכרה בזהומשרד הבריאות מתעכב במ  רגישות למזון,

 5וזה בסדר גמור, ומגבה את העניין הזה ומסייעת עד שמתקבל האישור הזה. 

תקציב ואח  :ביצועי  זה  דשלושים  הזה  ילדים  לפימספר  משרד    וב   6מקצה 

 7נכנסת  החינוך סייעת נוספת. זה מיצוי תקציב ממלכתי נקרא. ברמת השרון  

החל שנייה  ושמונה,  סייעת  העשרים  עובדה   מהילד  זה  רשותית,   8החלטה 

קודם.   שהסברתי  כמו  העירייה  ידי  על  מימון  בגיבוי  הצורך  את   9שהעלתה 

 10מתוך   לפחות  גיד שהיום. צריך להיההתוספתיות הזאת מגובה על ידי העירי

 11בעירייה    ש ונא  יבאשמ  ת את  מה שיעידו בפנינו, והיות וגם מי שהיום מנהל

 12הגנים במחלקת החינוך. משתדלים    אית על תחוםר הייתה אחרהיא במקו

 13להתכוונן למספר הזהב של משרד החינוך כדי למצות את המימון הממלכתי,  

 14יסים. אנחנו מכנשימון הנוסף  שאפשר את המזאת אומרת להקטין עד כמה  

קיש   מאפשרכאן  גנים  ובאלו  לגודלו,  וסיווג  פנימיים  לחרוג  יטריונים   15רים 

יכול האופטימאליתקרי, הכמות  ומספר הזהב.   גן  כל  חורג  באופן  לא  זה   .16 

 17להחליט שהוא יהיה רק עשרים וארבע. חלק מההתייעלות היא צריכה להיות  

 18גני חצי  רוב    ;לומרחצי היום. כ  וגם עושים את זה צמצום גנים מה שנקרא

יוםי גני    ום  עם  אותם  משלבים  אם  ואז  קטנים,  גנים  הם  קצר,   19לימודים 

וייש הורים שלמרות שי  א"היול נגיד באחת יבואו   20קחו את הילדים שלהם 

 21בצהריים, עדיין עומדים במספר הזהב שמאפשר לצמצם את כמות המימון  

 22 הוא בהקשר הדבר השני  זה.  החיצוני שיכולה העירייה צריכה לתת לעניין ה

 23לאפשר שיבוץ מלא הקמת הגנים באזורי הביקוש. על מנת    הזה זה המיקום,

היות המגורים.  צר  באזור  להיווגנים  גן יכים  ייחודי,  גן  זה  כן  אם  אלא   24ת, 

 25תקשורתי, או ילדים שסובלים מבעיה כזאת או אחרת, בסופו של דבר אנחנו  

 26ון הוא ולכן הכיומגורים שלהם.    רוצים שהילדים ילכו לגנים בסמוך לאזור

 27ים באזורי הביקוש. זאת אומרת להתאים את זה באזורים שבהם  מת הגנהק

 28ילאים האלה. כשבמקביל לזה המשך ילדים בג  אוכלוסייתיש ביקוש גבוה.  
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 1וגני היום הקצר, השילוב שלהם כדי להגיע    א"ההתייעלות, עוד פעם גני היול

 2ת הגננות עוזרו  :ותעוזרות הגננת וכמות הסייעולמספר הזהב. משהו לגבי  

 3חמישה ימים בשבוע. יש פה עובדה מעניינת. עוזרות גננות עובדות    עובדות

 4ת שחוקת העבודה קובעת שהיקף משרה  שבוע למרומש שעות בשלושים וח

 5מלאה יעמוד על  ארבעים ושתיים וחצי שעות עבודה שבועיות. על כל שש 

 6העבודה    השלמת יוםתקן נוסף עבור  סייעות, עוזרות גננות, העירייה מקבלת  

מקבלת  שישי,  ה העירייה  למעשה  כדי     116%כלומר  התקן,  על   7תשלום 

באולהשלי החסרה,  הסייעת  את  המשמם  חסרה.  שהיא  יום  היא תו   8עות 

 9משרה, עובדות חמישה ימים בשבוע,   82.5%שעוזרות גננות עובדות למעשה  

 10משרה.    116%הן  ת מבור כל אחה מקבלת עשכר, כשהעיריי  100%מקבלות  

 11משרה מצד אחד וניצול רק של      116%אנחנו נעים בספקטרום שבין קבלת  

 12ה שהיא תשובה שקיבלנו תוך  . אחד הדברים שעלינו עליהם, בגלל איז82.5%

 13 כדי תחקיר 

 14  עשרה.  ת מאה וששאנחנו לא מקבלים על כל סייע מר אבי גרובר: 

 15 יעות.  אתה מקבל סייעת נוספת על כל שש סי :בלקין מר רוני

 16  ון.נכ מר אבי גרובר: 

 17 זה עוד שישה עשר אחוז.   :מר רוני בלקין

 18  משלמים להם כסף. אתה לא מקבל. מר אבי גרובר: 

 19 אתה מקבל כסף עבור.   :ןי בלקימר רונ

 20  אתה מקבל כסף עבור עוד סייעת שבאה. מר אבי גרובר: 

 21ודה.  כל תקופת העב  העניין. תביא אותן אבל נצל אותם אתבדיוק    חכה. זה :בלקין מר רוני

 22בניוד של סייעות ובניוד גם בין סוגי החינוך או הסיוע שלהם, יכול לאפשר  

 23עים בעוזרות הגננות. ואז עלה העניין ניצול האם יותר של משאבים המושק

סעיפים בין  ניוד  לעשות  אפשרי  בלתי  זה  כדי.  שאמרו   24  התחקור   תוך 

 25. וראים לו גידיהו שנמצא פה בחדר קו, מסתבר שיוצא אצל מישכשהעמקנ

 26לגידי מותר לבצע ניוד בין סייעת שמגיעה לילד בגיל הגן ונשאר יום עבודה  

 27ד שנמצא בבית ספר וצריך לו סיוע בבית פנוי, והיא יכולה לעשות אותו עם יל

עוד   מתלבשת  תיכף  הזה  הדבר  על  עכשיו,  מספספר.  הסייעותקומה.   28 ר 
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 1מול    פי תקן. כלומרקות בפועל עולה משמעותית על היקף המשרות להמועס

של   מחזיקים    268.5תקן  אנחנו  שחלק    330סייעות,  היא  העובדה   2סייעות. 

יותר סייעות אל    ,מהסייעות עובדות במשרה חלקית. לכאורה יש   3בגלל זה 

 4עובדות    60א שיש כאלה  עות היבין שהמשמל צריך להמול חלקי משרה. אב

בטיפו שנמצאות  התקן  מעל  העירינוספות  של  אנוש  משאבי  וזוכות  ל   5יה 

ע של  זמן,לתנאים  ולאורך  עירייה  כוח    22%  ובדי  מול  אל  עבודה   6תוספת 

 7ן. ודבר יש גם פה תנאים האדם אחד, בסדר, זה דוח וזה לא נכון, אלא אם כ

 8א עומד בקו ישר בגובה המשרה. ניהול ם זה לשך והתנאיבר כזה מושכל ד

מש טוב.  עוד.  חסר  ב מה  משתתף  החינוך  בממשכר    70%  רד   9קרה  סייעת 

רשימת הספצ ניהול  עליו.  דיברנו  מיוחד  לחינוך  סייעות  ..העירייה.   10יפי 

זה   כרגע  מממנת  שהעירייה  והתוספות  הצמודות  ומנוהל  הסייעות   11תוקן 

 12את זה ברשימה    הארננראה למעשה    2020ו בדרת, אנחנעודית מסוברשימה יי

אח לעקוב  יהיה  שאפשר  אגף  ריה.  ייעודית  מנהלת  כיום  כתובים.   13נהלים 

 14סייעות והתוספות. זאת אומרת  נוך בעצם נדרש אישור שלה לרשימת ההחי

 15, ממומנות  יש גושפנקא מהכיוון של אגף החינוך, זה בסדר. סייעות רפואיות

 16שות מועברות עם תחילת  ת, הבקות מתחילואות. הבקשעל ידי משרד הברי

 17ברואר, הדיאלוג מול משרד החינוך  הרישום, כלומר עם תחילת הרישום בפ

 18מצע אוגוסט ועל פי רוב  הבריאות מתנהל איפה שהוא באמצע יולי לא ומשרד  

 19צאנו את  באמצע אוגוסט יודעים מה נותנים. בעת הצורך העירייה מגשרת ומ

 20ים לזמנים של שבועיים לפני  ו לפעממביא אותנלהגיד זה  זה שזה תקין. צריך  

 21ילד שבאמת צריך את זה, אבל הגיבוי של תחילת שנת הלימודים. ואז יש  

ונראה  ה זה.  את  עושה  שהעירייה  הזה  ותקין.  עניין  נכון  שזה   22קליטת  לנו 

 23כרגע הוא  ן.  תהליך הבחירה והמיון של סייעות חדשות תוק  :סייעות חדשות

מ ידי  על  אגף  מתבצע  כנהלת  תהחינוך,  סייעות  הולל  של  הקליטה   24ליך 

 25ין מנהלת אגף החינוך ומנהלת אגף  תבצע בהחדשות, גם הוא תוקן, הוא מ

 26יון וקליטה בוצע על ידי  אנוש. צריך להגיד שלפני זה התהליך של ממשאבי  

 27זה תוקן.  מזכירה באגף החינוך. זה לטעמנו תקלה אפילו תקלה חמורה אבל  

 28יש לדרוש מגברים ונשים את    לטעמנורות מין.  העדר עבי  תעודת יושר ואישור
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 1יך הקליטה. עד כה לא נדרש מנשים להציג  הצגת שני האישורים האלה בתהל

את שם  נתתי  אני  מין,  עבירות  העדר  לייפר    אישור  מלכה  של   2הדוגמא 

צריך.   לטעמי  בגניםמאוסטרליה,  הסייעות  עבודת  אחר   3רכת המע  :פיקוח 

את   מעדכנים  שבה  העבוהקיימת  הנוכחישעות  מיושדה  ולא  ת   4 . הנימאנת 

מערכ שהינה  סינריון  שנקראת  למערכת  עוברים  חדישה, השנה  מכוונת   5ת 

רישום   גם  הדברותאפשר  אחד  זה  סלולארי.  נוכחות  לנו,  שעות  שהוצג   6ים 

 7אנחנו מקווים שזה יעבוד כמו שצריך, ואז אפשר יהיה לעשות את הרישום 

 8עקב   מעשית, :י חופשהוניצול ימ צבירה חוק. ולא ברשימות ידניות. הזה מר

 9וד ימי חופשה. במהלך  אופי הפעילות בגנים, עוזרות הגננות זוכות להרבה מא 

 10ורישום ימי החופשה זה היה מבטל את יתרת ימי החופשה      הניהולהשנה.  

 11הצבורה שנוצרת היא למעשה גבוהה ממה שמוצג בפועל, ויש לזה ערך כספי.  

 12אמורה לתת    ינריוןמערכת הס  עוד פעם,  לדבר הזה ונזקפות לזכות הסייעות.

 13עבודה בפועל, וניצול ימי  מענה לנושא אמינות הפיקוח והרישום של שעות ה

 14וך הדוח, הם יכנסו לדוח של  חלה. גם נושא ימי המחלה בפירוש בתחופשה ומ

 15מערכת    המבקר אז יראו שהוא סומן בשיבוץ העוזרות של הגננות. לא קיימת

 16אישיות וסייעות    סייעותהסייעות.  יבוץ כלל  ממוחשבת למערך הסייעות, ש

בזמן וה  .תועייס   תוכרעה  מחליפות  השיבוצים  לגבי  נרשם  המידע   17החלפות 

יכ  ברשימות ולכן אין  זה  ידניות  כן עושים את   18ולת בקרה ומעקב אלא אם 

 19עוד    בצורה מאוד סזיפית, לתוך הרשימות. קיימת דרישה שהדבר הזה יוכנס

 20לבדוק  נס, צריך  ים שזה יכהשנה למערכת הליבה של העירייה אנחנו מקוו

 21וסט זה עדיין  את זה כי לפחות שאנחנו ראיינו את האנשים במהלך חודש אוג

היה ההחלפ  לא  גמישות  לסוגיהן כלול.  השונות  הסייעות  בין  והשיבוץ   22ות 

חוז ויש  בשיבוץ  שינויים  לעשות  בעצם  קושי  שיש  מצב  מתואר   23ים מוגבלת 

בעצם   זה  לנו  שנאמר  מה  מאפשרים.  ולא  לאגףיש    2019בקשיחים   24 מעבר 

העסקה    משאבי לחוזה  האלה...אנוש,  בהצרכות  גמישות  יאפשר   25,  שבעצם 

 26אז רכזת כוח האדם להעסקות לא  לפות למשרד החינוך,  ובשיבוץ. דיווח הח

 27ישירות, זה דבר שקיים אצלנו בתוך העירייה. לרכז את נושא הסייעות מול  

 28ים לברר פעם צריכ  משאבי אנוש. זה עשוי לתקן את המצב שנזכר. עוד  אגף
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 1 תרהכשולראות האם השינוי התוספת עשה את התיקון.    2020בסוף  לבדוק  ו

לגננות.   ,יתאשר  :גננותהעוזרות   עוזרות  הסייעות  להכשרת  קורס   2קיים 

גם   להם  לעשות  שצריך  הבינה  הזה  לעניין  נכנסה  המדינה  החינוך.   3משרד 

הגננותיקהכשרה.   ועוזרות  הסייעות  שכל  בזה  היסטורי  פער   4הותיקות    ים 

 5רס. אלה שכבר עובדות בתוך המערכת חלקן שנים רבות,  ות הקואינן בוגר

 6לף ₪ א  117לא מבוטלת. זה  לות הקורס היא גם  רו את הדבר הזה. עלא עב

 7לכל עובדת שעושה את הקורס הזה. פועלים ליישור קו לפי דרישות החוק. 

 8מעט    ות. זה לארו את ההכשרה מאה מתוך מאה שישים עובדעד עכשיו עב

 9ליך של לסיים את השישים הנוספות. אבל צריך לציין שבעצם  לים תהומנה

 10בפועל, כדי    לאחר שנה או שנתיים של עבודהעובדות מוצאות לקורס הזה רק  

 11לוודא יציבות תעסוקתית. לא להוציא כזאת עובדת לקורס ואז לגלות שהיא  

 12  יות יציבה. לא מצליחה לה

 13  ?מאתיים שמאה מתוךכתוב בדוח  מר ירון גדות:

 14רוצה לשמור על מתח מבצעי שיהיה  לא. זה לא כתוב, זה אנחנו תחקרנו. אני   :קיןני בלמר רו

 15דע, למרות שאני נציג האופוזיציה מה לחדש לך. השתדלתי לעבוד. אתה יולי  

 16  היחיד בוועדה, אני משתדל לעשות עבודה. 

 17  מה שרציתי להגיד אבל בסדר. מר ירון גדות:

 18אנוש, על  מתבצע על ידי אגף משאבי  ירון. מיון מקדים    בשביל .. לך   פה  אני :לקיןמר רוני ב

 19החינוך כבר בשלב הזה, זה יצמצם את   פניו נראה כי נדרשת מעורבות אגף

שם,  כמות   נמצאת  שדליה  בגלל  פעם,  עוד  להגיד  צריך  אולי.   20הפסילות 

 21מקל את   החינוך וטיפלה בגנים, לכאורה זה כאילובמקורה היא מגיעה מאגף  

בנהה עדעניין  משולים  ובחינה  בו.  מעורב  יהיה  החינוך  שמשרד   22פרת,  יף 

אנ פעם,  עוד  בדיקה  בשלבי  כרגע  תהיה  נמצאת  מה  לראות  צריכים   23חנו 

שה איזה  בבדיקה. התוצאה  כרגע  נמצא  משופר  מקדים,  בחינה  תהליך   24וא 

 25ם יש רישום של הדבר הזה גם,  שנתייאחת ל  הכשרה רפואית מתבצעת כוללת

 26קודם כל רמת השרון   :הפעלת מעונות יום ך. החינו וגם באגף שאבי אנושבמ

ידי הרשות  בלה החלטה רשותית, עקרונית שהפעלת המעונות  קי על   27תהיה 

 28של איזה אירוע שבעצם ויצו הודיעה  זה היה על רקע  ולא על ידי ויצו ונעמת,  



 04-8666313חברת איגמי,                                                                                                                                                  

 25.10.2020לא מן  המניין  מיום  מישיבת  מליאה  ש  14פרטיכל מס' 

 

 26 

ממ מעון  פתיחת  אי  האחרון,  הלימודים  ברגע  שנת  תחילת  לפני  רגע   1ש 

 2היא פורצת דרך בקשר של הפעלת המעונות.    לברוך.ף החינוך  יסה את אגוהכנ

שמפעיל  למש הראשונה  והיא  באלכסנדרוני,  יום המעונות  מעון  מעון,   3לה 

 4נדרש אישור    ,צריך לזכור שגם אם העירייה מממנתבגילאים אפס עד שלוש.  

 5רייה לא מנוטרלת מהעניין הזה עיה  ;של משרד התמת לעניין הזה. כלומר

צ לעמווהיא  כריכה  באותם  לד  להפעלה ללים  התמת  משרד  אישור   6קבלת 

 7  ן בנושא הסייעות. כן מר גדות. עצמאית. עד כא

של  דות:מר ירון ג בהקשר  כלכליים  בנושאים  מתעסק  בעיקר  הוא  הזה  הדוח  כן   8טוב. 

לרא צריך  תמיד  שלא  חושב  אני  ברובו  אבל  כולו  לא  את  הסייעות,   9ות 

 10ותר לתוכן ייחס יצריך להת  ינוך בכללהנושאים בנושא כזה חשוב בטח ובח

 11הגרוש של הלירה, הנושא של הסייעות גם ופחות להסתכל על הדברים דרך  

 12מהסייעות עושות י עכשיו הזכיר פה בהפתעה. העובדה שפחות מחצי  מה שרונ

 13, זה  את ההשתלמות הזאת של מאתיים חמישים שעות, היא זה לא מופיע פה

לשיפו לגרום  בו,  לדון  שצריך  זהמשהו  שלו,  באמ  ר  מהתחנובע   14לופה  ת 

חלק   או  בעצם  הסייעות  רוב  לשנה,  הגבוהה,  מגיעות  לא  מהסייעות   15גדול 

 16זה בעצם.   ז הן לא מגיעות להשתלמות הזאת נכון, זה רוני.שנתיים ותק וא

  17 

 18ך מאה שישים כבר לא אמרתי שרוב הסייעות ולא אמרתי גם חצי. מאה מתו :מר רוני בלקין

 19ת בעלות של מאה שבעה  סייעו  בע או חמשוע שגם ארעברו. אבל על מנת למנ

 20לשייף  לקורס ואחרי שנה יעזבו אותנו אז אנחנו דואגים    עשר אלף ₪ ייגשו

 21שבאמת הן מחזיקות מעמד  אותן איזה שהיא תקופה בתוך המערכת לראות  

ואכן  הו והיה  קלה.  מערכת  לא  היא  תובענית,  היא  רצינות  מערכת   22יש 

 23  .תעסוקתית מוציאים אותם לקורס

הרב :ן גדותמר ירו מתוך  אבל  לשנה,  ה  מגיעות  לא  הן  הסייעות  המערכת,  בתוך   24שנתיים 

 25 נושרות ואז יוצא שלא.  

 26  זה ממש לא מדויק. ממש מעטות פורשות. :לאוי הילד 'בג

 27 ? אין תחלופה גבוהה  מר ירון גדות:

 28  מעט מאוד. :לאוי הילד 'בג
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 1 את מדברת על סייעות רק בחינוך, לא בצהרון.   דות:מר ירון ג

 2  נוך מיוחד. דברת על חילא מ ני ילדים.אני מדברת בג :לאוי הילד 'בג

 3 ים.  וגם לא על הצהרונ ות:מר ירון גד

 4  גם לא. :לאוי הילד 'בג

 5בקיצור, זה נושא שצריך לשים לב אליו. עוד דבר שקשור לסייעות זה התוכן   מר ירון גדות:

 6ם מביאות לילדים שלנו, שזה קשור לאיפה הן מביאות. וכל הנושא  שהם בעצ

 7 ? בשפה יפהלזה,  איך נקרא ובהקשר שלשל העמותות  שדובר עליו בהקשר

 8  ואתה פופוליזם. יפה שפה  דברת וייזר:  גב'

 9סייעות שברובן מגיעות בוא נגיד מערים דתיות או בעיקר הרבה מבני ברק,  מר ירון גדות:

 10ם משהו שלדעתי היה צריך כן להתייחס אליו, בדוח הזה  ומגיעות לפה זה ג

איזה פה  הייתה  אותו,  להקטין  לשה  ולנסות  הצעה  לפני  יא   11חודש סדר 

 12סייעות לדעתי    לדיון. אבל שמדברים עלל הנושא הזה ולא הגיע  דיברה גם עש

 13 צריך לדבר גם על.  

 14  ?מה זה משנה מאיפה הן מגיעות ?למה פרופ' נטע זיו:

 15 זה משנה.  מר ירון גדות:

 16  ? הוא לא רוצה לראות פה דתיים. מה לא ברור מר אבי גרובר: 

 17ם  א  ? עות מעמותות דת זה לא משנהמגיהן  ת, מה אם  ומרת אמה זא  התוכן. מר ירון גדות:

שונה   שהוא  הסייעות  של  הפילוח  על  מדבר  אני  מעמותות.  מגיעות   18הן 

 19הם שהוא  מהפילוח של האוכלוסייה ברמת השרון. הורים רוצים בחינוך של

 20יהיה עד כמה שיותר דומה לחינוך לתפיסות שלהם. אז גם הדבר הזה צריך  

 21 ו. זהו. ים לב אלילדעתי צריך לש

 22לא אתייחס לזה. אני    מה שהוא אמר. עזוב, אני  רמת שרון תהיה נקייה. זה ובר: גר אבימר 

 23כן רוצה להגיד. הפרק הזה בדוח, מתחבר לעוד פרקים בדוח, שמצד אחד 

 24שקעה הגדולה שלנו כעירייה בתושבי רמת השרון, ואני גאה  מראים את הה

 25ני  צד הששב שהוים. אני חיותר להורבזה שאנחנו ברמת השרון החלטנו לתת  

 26אנשים. אני  יתוק של הממשלה מהצרכים של  שהדוח הזה מראה זה את הנ

 27חושב שהיום שתי סייעות בגן, זה דבר בסיסי. אני חושב שאלה שקבעו שרק  

ילדים   החשיבות בשלושים  מקום  שבאיזה  מראה  זה  שנייה  סייעת   28נכנסת 
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 1ם עשרי הגב כתוב פאנחנו אשה שנותנים לחינוך הקדם יסודי, ואני חושב שז

 2שה משנים עשר  ה ילדים נותנים סייעת. למעונה, אנחנו גם עשרים וחמישושמ

 3כל שנים עשר ילדים, לתפיסתנו צריך להיות עוד איש צוות. עשרים    ,ילדים

 4נכנסת אשת הצוות השלישית לגן. זה עולה לנו כסף, ואני גאה    וחמישה ילדים

 5י  ק. אנא טריוה איזה שההוא אין פת. זה לא איזה שבזה. המועצה מאשר

 6חנו בזה מעשירים את את עוד סייעות האלה, ואנ  גאה בזה. שאנחנו נותנים

ברף   לעמוד  צריכים  לא  שהורים  בזה  גאה  אני  שלנו.  הילדים  של   7החינוך 

 8כשיש לילדים שלהם בעיות רפואיות, כל מיני צרכים שמחייבים  המאוד גבוה  

נותנים שאנחנו  בזה  גאה  אני  ממה  ליווי,   9  גבוה   המאוד  מהסטנדרט  יותר 

 10במצב שכביכול ילד קיבל איזה התקף  צה לעמוד אני לא רושהמדינה קבעה. 

 11אפילפתי או לא יודע מה והיו לנו פה כל מיני מצבים ילדים שנמצאים באיזה  

 12וקה, רגשית מאוד קשה, ואני לא נתתי לו איש צוות וזה. בסופו של  שהיא מצ

ה הזה,  שהליווי  ילדים  זה  הזאתדבר  לה  עזרה   13הרבה  אגב    ודרך  םעוזרת 

 14וי, הוא יכול לגרום לכל  א בקבוצה ואין לו את הליופעמים כשילד כזה נמצ

אנחנו   ולכן  רגיל  באופן  ללמוד  מסוגל  להיות  ולא  מוסחת  להיות   15הכיתה 

 16את ההשקעה הנוספת הזאת. גם זה שאנחנו פותחים פה אפס שלוש  נותנים  

 17אבל מנות  ההזד  לל קפצנו עחנו סוג שזה לא איזה שהוא משהו שבא מתוך אנ

 18שזה שרשויות יותר ויותר אותו בלי קשר. אני חושב    זה משהו שרוצים לעשות

 19ייקחו עלינו את האחריות של אפס שלוש, עם הידע שלנו, עם ההבנה שלנו,  

 20רצון שלנו להעניק לילדים, אני עוד פעם יש אני לא יודע להגיד אלפי או  עם ה

מד עם  גנים  אלפי  עם  עשרות  מדההימים  רמות,  יגננות  מיני אבל  כל   21אינו 

 22ו הרשות, יודעים ורוצים ולתת גם מפחידים, אני חושב שאנחנ מקרים, נורא

 23של  מענה לגילאי אפס שלוש, אנחנו מקדמים פתיחה של עוד מעונות כאלה.  

 24למדוד את זה פה בפרמטרים   ,אפס שלוש, ואנחנו רוצים לתת. אז עוד פעם

 25זה. זה מפספס ח את  ה לוקזני חושב שושא הזה אהכלכליים האלה, וכל הנ

 26ואני חוזר על  ההבנה של הנושא הזה בכלל. אבל כמו שאמרתי  ת  לגמרי פה א

 27ו זה על שני קטבים מצד אחד אנחנו כרשות שרוצה לתת לתושבים שלנ  ,זה

 28ן משלמים  אז אנחנו נותנים להם יותר, אני חושב שכשאנשים פה ברמת השרו
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 1ת הסביבה הכי וב, אהכי ט  את החינוךדים שלהם  ארנונה, ורוצים לתת ליל

 2א להבין מה צריך, איך זה גן, מה קורה  ני קורא מפה לממשלה לבובטוחה, וא

 3זה מייצר    בגן, איך מתנהל גן, להוסיף את התקנים האלה. לא לדחוף, הרי מה

 4רשויות חזקות שיכולות להרשות לעצמן שמות יותר סייעות   ?בסופו של דבר

 5ים נמצאים במצב שהם והגנ  ייעותסלות לשים  שה לא יכוורשויות במצב ק

מקום  נמצ שהוא  ובאיזה  כל  אים.  עם  עכשיו.  זה  את  רואים  גם   6אנחנו 

המערכת  בתוך  צוות  אנשי  יותר  לנו  שיש  זה  החינוך  של  האלה   7  הנושאים 

 8מאפשר לנו אולי אפילו לעבוד עם. היה יכול לאפשר לנו לעבוד עם הילדים 

 9ום קצת ככה  וא מקזה שהילו קצת באאנחנו כאיגיד שזה ש אאחרת, אפילו  

 10כי אנחנו רוצים פה סייעות יותר   הם טיפה באים לקראתם זהעם השעות של

 11 טובות. הרי בסופו של דבר אני גם נורא במערכת מאוד נוקשה של היכולת 

איזה  בתוך  תקוע  ואני  טובות  סייעות  למשוך  רוצה  אני  להם.  לשלם   12שלי 

מסוימתישה מאוד  שכר  מסגרת  ואנחנו  א  עם  .  אנזנמשיך  נה.   13משיך  חנו 

בילדי המון  הסייעלהשקיע  את  לשים  נמשיך  רק  ם,  לא  האלה,  השניות   14ות 

הייתי שמח   יותר  נותן  היה  נותן, אם משרד החינוך   15איפה שמשרד החינוך 

את צריכים    להפנות  כן  אנחנו  צריך,  כן  אחרים,  דברים  לטובת   16הכספים 

מבחינ שלנו  הילדים  עם  שנמצא  שמי  ההכשרותלהבטיח  מבחינת  ת   17ל  כ, 

 18י שנמצא איתו ד שצריך ליווי רפואי, מאלה, שאנחנו באמת לא ילרים ההדב

שאנחנו   להקפיד  ובאמת  זה  את  בודקים  זה  את  שמקדישים  יודע   19אני 

 20חשוף, מה שנקרא בצריח, הוא באמת יקבל   במקומות האלה ילד לא יהיה

באמ שאנחנו  לראות  מחשב  מערכות  מבחינת  הנכון,  הליווי  יותר  את   21ת 

 22צריך להיות מסודרים, אז זה תמיד נכון וטוב ש זאת.  ינה החודרים מהבמס

 23דעת מי הולך ניהול נכון של האנשים, מן הסתם גם יחסוך לנו בסופו של ול

 24את כל כך אדירה רמת השרון זה רק  דבר כסף, אבל כשמנהלים מערכת כז

 25של אתה  שבעים גנים עם מאות אנשי צוות אז לפעמים אתה יודע הנושא הזה  

 26צת ככה מלווים אותם.  של סייעות, אז אנחנו ק  ספייר חזיק  היך תמיד לצר

 27זה די ישכפל את עצמו לתחומים הבאים. שעוד פעם אנחנו נותנים   ,שיועכ

 28ח הוא תמיד בשפה כזאת שנתנו יותר, בהם יותר ממה שאנחנו מחויבים, הדו
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 1ה שהוא  עשו יותר אבל אני לא זה לא מבחינתי זה לא דבר רע, זה לא איז

 2  וא נגיד את זה ככה. , או מינהל לא תקין. בעייתי ילו באהו שהוא כמש

 3 התחייבתי בפני עצמי שאני לא אהיה ציני אז אני לא אגיב על העניין הזה.   :מר רוני בלקין

 4  ?מה מר אבי גרובר: 

 5אבי. מה שאתה אמרת פה הכול טוב עולם כמנהגו נוהג אז ממשיכים ככה.  :מר רוני בלקין

 6 פרמטרים.  כמה דברים שהם  יינים, שמנויות מאוד ענו להשב שניסינאני חו

 7  הדוח הוא. מר אבי גרובר: 

 8  , של ניהול שהוא ייצר מצד אחד אולי התייעלות לא כדי לקרוע את האנשים  :מר רוני בלקין

 9כדי לתת דווקא שירות יותר טוב להורים של הילדים שנכנסים לגנים.    לאא

 10 אבל בסדר. 

 11זה    עשינו אתבזה. לא  לשלושה את הגנים    פר פה שצמצמנוסומ  למשל  אהתר מר אבי גרובר: 

 12אלא יש עלות מאוד גבוהה של עצם הפעלת    ,כדי לחסוך את שלוש הסייעות

 13  ישה ילדים בגן.הגן. השאיפה שלי שהגנים לא יהיו שלושים וחמ

 14 העירייה מסתכלת על זה נכון.  :מר רוני בלקין

 15,  ושים וחמישה ילדים בגןהזה של שלשהדבר  חושב    אני אני הייתי שמח שלא.   מר אבי גרובר: 

של    יוםה שהממוצע  שמח  אני  היו,  אם  שמח  והייתי  גבוה.  נורא  מספר   16זה 

 17  מונה הילדים אני הייתי רוצה לראות בממוצע עשרים ושבע, עשרים וש

 18יכול להיות שהיינו גם יכולים להרשות לעצמנו    עשירה יותר  הייריע  התיהאם   :מר רוני בלקין

 19 בסוף אתה    ין ולכןו לא שם. זה העניבל אנחנילדים, אנים עשר  שגם גנים של  

 20אבל אתה מבין שאם המדינה. אם המדינה הייתה מבינה את הדבר הזה, ולא   מר אבי גרובר: 

 21אבק על תוספת הזאת של שלושה, ארבעה מש"ח, אם  הייתי צריך כל כך להי

 22ן,  ילדים בג  הבע, עשרים ושמונהייתי יכול לעשות שכל הגנים יהיו בעשרים וש

 23פחות בגן. זה הבדל ענק מבחינת נה ילדים  שהילדים שלנו שמוה מבין  אז את

 24  היכולת של הגנים לעבוד איתם.

באם :מר רוני בלקין לא  אנחנו  אבל  האם,  זה  מבין.  את    אני  לשכנע  מנסה  אתה   25הזה. 

 26 בעיה שאנחנו לא מצליחים לשכנע את המדינה. את מי שצריך   המשוכנעים.

 27פעול כדי לצמצם את מספר  משיך לשל כאילו אנחנו ננולוגיה  פה טרמילא. יש   : וברמר אבי גר

מספר   את  לצמצם  לא  בכלל  שלנו  השאיפה  שלנו.  השאיפה  לא  זה   28הגנים. 
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בהחל היא  שלנו  השאיפה  פחות  הגנים.  הוא  שהממוצע  למצב  להביא   1ט 

 2 עם כל העלות והמשמעות של זה.  משלושים ילד לגן. 

 3כאילו לנושא   ה סיימת אתה עובדני בנושא הזם רוובריילו ענו כאאנח גב' דברת וייזר: 

 4 ?הבא

 5 אני עובר לבא. זהו, סיימתי.  :מר רוני בלקין

 6ד שחוץ באמת העניינים לפני שאתה עובר לנושא הבא. אני רוצה להגי גב' דברת וייזר: 

שמת עובדות הפרוצדוראליים,  שהן  משרה  ואחוז  חופשה  לרישום   7ייחסים 

 8זה כי א יודעת להתייחס לוחמש, אני ל  ריםעש  או שעהפחות,  באמת שעתיים  

 9  עניינים יותר פרוצדוראליים. זה באמת

 10 יש שעה עשרים וחמש, במקום ארבעים ושתיים וחצי שעות,  :מר רוני בלקין

 11  . שמחואני יודעת שלושים  וייזר:  גב' דברת

 12 זה שבע וחצי שעות בשבוע.  :מר רוני בלקין

 13  יום. לא התכוונתי ב  ,חה. בשבועע וחצי סלישב גב' דברת וייזר: 

 14 זה שבעה עשר וחצי אחוז פחות  :קיןמר רוני בל

 15ביום פחות כמעט שעתיים, שעה וחצי בערך. אז אני אומרת אני לא   גב' דברת וייזר: 

 16ניינים הרישומים של משאבי אנוש וכו'. אבל אני רוצה להתייחס  אתייחס לע

 17ודמת היו ה קראיתי ששנווקא השנה כשות אני חייבת להגיד שדלמהות. במה

ג  לנו עשרה  אחד  כביכול  בערך  שבהם  השנייה  נו  פספסנים  הסייעת   18את 

 19מהמדינה. אז כשישבנו על זה אמרתי איך אנחנו עושים עכשיו כל גם אם  

 20זים אנשים יותר ממרחב של מאתיים, שלוש מאות מטר כדי  אנחנו קצת מזי

 21  מדהים הואהגנים. ומה שבאמת לנסות לאפשר את זה ולצמצם את מספר  

 22שבע מאות   אלף  אלף שמונה מאות,  סופו של דבר כשישא משנה מה, בשל

ומתאמץ   לא מנסה  ילדים בתוך מערכת עם שיבוצים, כמה שאתה   23ומשהו 

גנים וכאילו זה בסופו של דבר אתה רואה בסוף    24הצלחנו לצמצם בשלושה 

 25ילמו איזה היה אם באמת איזה שהוא מחיר שההורים הרגישו אותו. שהם ש

מחיר.  שה הראשונה  האמוא  שהירה  מישהו  של  בתוך  באמת  יושב  לא   26וא 

 27וצים, והיא מאוד מובנת, אני יכולה להבין את זה לגמרי, וזה משהו  השיב

 28מבלי לשים לב שזה משהו שהוא  שהתחברתי אליו והערתי אותו לפני שנה  
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 1שלא ביקורת כל כך מעמיק בפועל כשאתה מסתכל על ילדים  ככה עולה בדוח  

ל ייכולים  עם  ועם  לדיהיות  שי מסוימים  ילדים  מאם   2אנחנו    רים. גתותר 

יש  מסוימת  בשכונה  אם  מסוים  גן  על  להעמיס  ולא  אותם  לווסת   3מנסים 

 4תדלים לא להעמיס על  איקס ילדים שהם יותר דורשים תשומת לב אנחנו מש

 5גנים מסוימים לא משנה כמה סלטות באוויר אתה יכול לעשות, באמת היינו 

 6יכולים   ,םהיינו מאוד נוקשינושא העברות ר בל מה שקשושים השנה, בכנוק

 7רבה אנשים שאי אפשר לעשות את זה אחרת, זה פשוט היה בלתי פה הלהעיד  

 8ואים את ההבדלים. היום  אפשרי, ואני חושבת שבאיזה שהוא מקום, אנחנו ר

גנים יותר קטנים של    9בפרספקטיבה לאחור, אנחנו רואים את הגנים שהם 

 10לבצע    ת תר שקט ויש אפשרולדים, שיש יוה ירים ושמונים ושבעה ועשעשר

מעמ היותר  יקה  למידה  ובגנים  ילד.  כל  אחרי  ולעקוב  הילדים  את   11ולהכיל 

 12ויותר קשים לאורך  עמוסים אין מה לעשות, אנחנו רואים שיותר מאתגרים  

 13השנה. לגבי העניין של הסייעות הצמודות, אני חייבת להגיד משהו, משהו 

יור  שהיוד שנים כמכירה אותו עשאני    14חושבת   יועד הורים פה. אניתי עוד 

 15אומרת את זה מבלי בכלל למצמץ הלוואי ומועצת העיר הייתה    ואנישהלוואי  

 16יעות בלי לעבור את  מאפשרת לנו בהחלטה לאפשר להצמיד הרבה יותר סי

 17ועדת ההשמה. הלוואי והיינו מספיק אמיצים כי חלק מהבעיות הכי קשות 

בהם    שאנחנו לאנתקלים  ו ור  במיוחד  השילוב  כוחוק  שאנחנו   18ו  נלההכלה. 

 19לדים שכמה יותר מוכנים בתוך הכיתות שלנו ובתוך בתי  של יהולכים לשם,  

 20ה הזאת, של שניים  הספר אנחנו לא מוציאים ילדים החוצה, זה בדיוק הבעי

 21שלושה ארבעה ילדים בכיתה של שלושים ושניים ילדים, יכולים לשנות את  

 22א  רשנו  סואכיזה שהוא  מידה ולצור א הל  ת את אופיהחברתי, לשנוהמרקם  

עלי להשתלט  וקשה  לא  ו,  וזה  בכלל,  פשוט  ולא  להכניס  מעזים   23כשאנחנו 

 24ינום, שאנחנו  שמרימים טלפון ועושים רעש. עוברים באמת שבעה מדורי גיה

 25באמת מבינים שקלו כל הקיצים וחייבים להצמיד לאותו ילד מישהי צמודה 

 26ת הכיתה, אנחנו  פשוט יהרוס אזה  השמה, כי  פריל לוועדת  ולא לחכות לא

 27חנו רואים את סיפורי ההצלחה המדהימים וכיתה , אנואים את השינוייםר

יכולה המחנכת  באמת  ויכולה  רגועה  יותר  הרבה  להיות   28באמת    שהופכת 
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 1להקנות את אותם הרגלי למידה. דווקא זה משהו שאני חושבת שיש לנו זכות 

 2תר ולאפשר דרך  את זה קצת יוות  כולים לעשואי והיינו יגדולה, ענקית והלו

פוליטגא ..דרג  לא  לב  פול של י,  איזה שהוא  בתי הספר שיש להם   3מנהלות 

 4זה שהוא סייעות צמודות, שהם היו הן רואות ממעוף הציפור מלמעלה אי

 5  לבצע כזה צוות. תוהיו יכול  ןקושי בכיתה מסוימת, וה

 6ות העירוניים  קדי ההתכנסני מווא אחד משבית יד לבנים ה  בית יד לבנים.  :מר רוני בלקין

 7ן, המוקד השני זה אולם אשכול הפיס ברחוב ת השרוולים שקיימים ברמדהג

 8עילויות אבל  העבודה. מצאנו שבית יד לבנים מוסד עסוק למדי במגוון של פ

שמובאים   והמופעים  התרבות  פעילות  מגוון  הרחבת  ביכולת  מאוד   9מוגבל 

ל מוצעים  גודלאליו,  עקב  הקי  ציבור  ו הבמה  תפיסימת  האולם  תכולת   10ת 

מסכמים  .המוגבלת אנחנו  מה  אם  בבירור    את  ראשית,  אצלנו,   11שעלה 

לגבי המוסד הזה לא מצאנו תקנון או איזה שהוא    12המקדמי בכלל שעשינו 

 13של כנס מייסדים. לטעמנו נדרש מיסוד וכתיבה של דבר כזה. לא קיים    מסמך

 14 וג של מנהל היה סשצריך שי  ה אנחנו חושביםועד מנהל דירקטוריון וגם פ

 15עתי צריכה להישאל, האם בית  היא לדשאלנו שאלה שגם    .עניינים והפעלה

 16  העם הינו האם יד לבנים הינו בית העם העירוני, היכל התרבות העירוני, זה 

אירוע   למשל  כי  ותשובה.  עקרוני  דיון  תרבות"דורש  טיבי   "שבת   17שאחמד 

 18 האירוע שם,ם את  אפשר לקיינים שכאילו לא  הופיע פה והשימוש בשם יד לב

 19ר עליו. האם השם יד לבנים הוא  יך לדבדיון עקרוני שצר  יזהולכן יש פה א

 20סמך של  מונע עובדת היותו בית העם או בית ..העירוני. יד לבנים הוא יחידת  

 21עיריית רמת השרון, הוא לא מתנהל כיחידת רווח עצמאית ובבית יד לבנים  

שפעי גופים  כמה  ולכן  תפעולית    הינסכאכ  ליםיש  סעיפי  בעצם  שם.   22שני 

 23זה סעיף הוצאה אחד תפעולי,  ניים.  ד לבנים מחולק לשי  של בית  ההוצאות

 24היא   לאירועים שמכוסה על ידי העירייה, למעשה העירייה מכסה את כולו.

 25עושה איזה צפי של אירועים וכמו שאמרתי, מצאנו שיש המון אירועים מידי 

אומרת  כל זאת  ושבוע,  מי  שבוע  כמעט  ואפילו  יום,  שזה  סעיף  די   26תרבות 

ע ממנוהל  ידי  לבנים  נהל  יד  בית  צלת  תקציבי, והוא  באיזון  להימצא   27ריך 

של   חלק  של  התוכנית  שהיא  התוכנית  את  לממש  בעצם  לחודש,   28מחודש 
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 1רבות שם, באופן כזה שהיא תצליח למכור מספיק כרטיסים. אנחנו לא הת

שמר מרכז  להיות  ממנה  צמצפים  היא  בתוויח  להימצא  הזה  ריכה   2קציב 

תקציבי.  באיזו דבר ן  שעלוכמה  המב,  ים  גודל  כל  סוג  קודם  את  מגביל   3נה 

 4המופעים שאפשר להציג ואת יכולת ההתמודדות המסחרית כלכלית. פעם 

 5ה. הבמה שישה מטר על שבעה מטר, וכדי לאפשר מופעים אחד זה גודל הבמ

 6ר על עשרה מטר ה מטבקנה מידה מעל למופע קאמרי צריכים במה של עשר

 7ר  ה שאפש את הרפרטואר של מל  צם מגבין זה בעינימום ולכ זה המאו יותר.  

יש   ארבעים,  מאות  שלוש  הוא  באולם  המושבים  מספר  למופעים.   8להביא 

 9שאומרת שעיר בגודל של רמת השרון צריכה    איזה שהיא אמירה סטטיסטית

 10לתת  די להצליח  אולם של בין חמש מאות חמישים לשבע מאות מושבים. כ

 11עים גדולים. זה  ופאולם למת נפח הריות מבחינת מסחות כלכליומענה לדריש

 12לך ביחד עוד פעם עם גודל הבמה ונפח האולם מבחינת כסאות כדי רוב הול

 13 צורה שיש כלכלה מאחוריו. שהדבר הזה יוכל בעצם להתנהל ב

 14  גודל של הבמה מופיע בדוח הזה? מר אבי גרובר: 

 15 ני. דוח הראשוקיבלתי. במקורות של מה שאני מופיע ב :מר רוני בלקין

הי. הסתם רובר: אבי ג רמ דלף.  לפני    ם ודוח  להוציא מהדוח הזה  חוקית אסור  פוסט   16עלה 

ה הדוח  מתוך  שמצטט  פוסט  עלה  מתקיימת.  הזאת  נתונים.  שהישיבה   17זה 

 18מישהו לקח את הדוח, כולל את הדוח שלך והביא אותו למישהו החוצה הבן  

 19א זה  , הולי. הוא פליה על החוקסט. דבר הזה הוא עביראדם ישב וכתב פו

הו יהדוח  שתזה  סתם  החוצה.  הצא  והנתון  שלא דע.  הזה  שבע  על  שש   20זה 

 21קצר. סתם   מופיע בדוח הזה ומופיע בדוח שלך, מופיע באותו פוסט שהוא כזה

 22 שתדע. 

 23 ?מה אומר על זה היועץ המשפטי : מר מיכאל דורון

 24 ק.  עבירה על החו וז עו"ד מיכה בלום: 

 25   ?טסופהכתב את  ימ גב' ענבל דדון:

 26 אל. קר. דוד הרמר הראל הי ר: רובמר אבי ג

 27 דוד הראל.  גב' דברת וייזר: 

 28  מישהו העביר לו את החומר. מר אבי גרובר: 
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 1ושבים דיברתי עליו. תחילת המופעים. כיום היא נעשית על  ספר המטוב. מ :מר רוני בלקין

מוגב שהיא  לבנים  יד  מנהלת  וגידי  עלויות  משכן,  פעם,  עוד  סוגי לת   2וון 

יש למסד אתחתא  ,טעמנול  .המופעים על  ,  רפרטואר  לייצג את    ועדת   3מנת 

השני  הטעם   והדבר  אסנת  על  להישען  רק  יכול  לא  אני  הכולל.   4הציבורי 

 5עם אגף החינוך ומחלקת התרבות את סל התרבות העירוני. יש  להגדיר יחד  

ג גלריה,  גם  עודבה  פה  יש  מוזיאון,  הש  ם  הזה.  העניין  בתוך   6כרת  רכיבים 

 7 צריך לבצע. . רטיסיםמבחינת כ האולם

 8 ?אמרת מוזיאון בבית יד לבנים ני לביא:ד מר

 9 יד לבנים. בסל התרבות העירוני יש עוד הרבה דברים, לא רק בית  :מר רוני בלקין

 10  אה. חשבתי בבית יד לבנים. מר דני לביא:

ש :מר רוני בלקין הערכת  לבצע  ומיש  האולם  הפעלת  לעלויות  עדכנית  מחיר מאי   11כאן 

 12הערכה כמה האם  די ותיקה שעשתה    הערכת שמאייא  שה  ש איזה השכרתו. י

 13וצה לשכור אותו לערב, כמה הוא יצטרך לשלם. צריך לבצע מישהו אחר ר

 14מחודשת למחירי הכרטיסים להופעות. עוד פעם, ההערכה היא  הערכת שמאי  

 15 נס . יש מצב שאין להיכקצת מיושנת

 16  ?בוה מידי המחיר נמוך או ג מר אבי גרובר: 

 17ין להיכנס למכירת מינויים, מכירת  מגבלות האולם א. עקב  ידמ  ת נמוךצק :מר רוני בלקין

עוד   יש פה בעיה   18פעם בגלל  סדרות לעומת זאת מתאימה לאופי המופעים. 

 19המגבלה שיש על סוג המופעים שאפשר להביא קשה מאוד לתת לרפרטואר 

 20ת  רות. סדרול מיני סדמכור מנוי. המקום מאוד מוגבל מצד שני כתיאטרוני, ל

 21 בודות לניקיון. ההסכם כרגע הואהולך הדבר הזה. ערצאות, אנשים זה  השל  

 22ן מוסדות לפי הסכם של מוסדות חינוך. בעצם הם נהנים משירות של קבל

לבנים,   יד  של  הפעילות  לאופי  מתאים  ולא  או  החינוך,  מצב  נוצר  אז   23כי 

ב לאשמתעכב  פשוט  מאוחר.  אליהם  ומגיעים  הספר  צ  בית   24ריך  מתאים. 

 25ואל של הפעילות בבית יד  עודי שיתאים לריטעבודות ניקיון י םד הסכלהעמי

 26ירייה, בית יד לבנים כרגע כפוף ישירות או היה כפוף למנכ"לית הע  לבנים.

 27לתת מענה תפקודי. לטעמנו יש להכפיף את    תנמ  ל עמצב נתון שהיה בעבר,  

 28ה שנכפפת  תופעה דומה מצאנו גם בקתדרלקת התרבות.  בית יד לבנים למח
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לה  לטעמנום  למגווני צריכה  היא  התרבגם  למחלקת  סל  תחבר  אפרופו   1ות. 

אתר התר בתוך  נמצא  לבנים  יד  של  האינטרנט  אתר  קודם.  שדיברנו   2בות 

לעי צריך  בקלות.  נגיש  ולא  מסורבל  הוא  השרון,  רמת  יד  יריית  לבית   3צור 

 4 היה נגיש וידידותי למשתמש. פרסום מתבסס לבנים אתר יעודי, עצמאי, שי

ועל החוברותי בעירונ  על פרסום  5כים של באנרים האלה הארו, המחולקות 

מיסו צריך  החוצות.  של  שלטי  שלטי הפרסום  הד  של  בבאנרים   6שבועי 

מה   זהחוצות.  מתפספס,  זה  שלעיתים  זה  לנו  בצורה  שתואר  מנוהל  לא   7ה 

כמו  משפיע  גם  זה  הפרסום  את  כשאין  ואז  ביצוע טובה  המכירות.  על   8בן 

עירוני,   הספר  ב ב  םי רשקמשאב  להידוק   ומגמותתיכוניים  התי   9  התיאטרון 

 10ייעל ולנצל את משאב  ף החינוך ומחלקת תרבות בשביל להקשר באמצעות אג 

הקיים.   עהעירוני  פעוזה  ומיצוי  וד  העירוני  התרבות  לסל  אותנו  מחזיר   11ם 

ב קתדרה,  ביולוגי,  מוזיאון  גלריה,  כמו  קיימים  רימון,  משאבים  ספר   12ית 

 13 ליכם. ור עובר אדבבקשה הכבמסגרת כל הדברים הללו. 

מה  גב' דברת וייזר:  ואז  הדוח  כל  את  תסקור  שאתה  לי  ברור  אבל  מצטערת   14אני 

 15חות חברי מועצה, אף אחד לא יתייחס  שיקרה זה שאת הפרק האחרון של נוכ

 16  לזה וכולם ילכו נכון? 

 17 לא. אני אתייחס לזה.   מר ירון גדות:

היקר ב' דברת וייזר: ג יקר  בן  ניסים  אז  הבא  אוקי.  עוש  ה פעם  כזה  שאתה   18דוח. ה 

  19 

 20 הוא לא התכוון אלייך נראה לי.  ות:מר ירון גד

..מצוטטת.   גב' דברת וייזר:  נמצאת.  לא  אני  לשישי  אל  שני  אני  לשביעי   21שלושים 

 22  נמצאת.

 23  ?רגע, מה קורה פה  את עושה לי פיגוע :מר רוני בלקין

 24  חמישי. אבל מה שיקרה.  ברת וייזר: גב' ד

צרצדוברת.   :מר רוני בלקין לי.  פידוב   , לי  ר  לי  תעשי  אל  מירת  לא  גועי  אנחנו  בדיון.   25קוח 

 26 הגענו. 

 27  סר ברור. היא צריכה ללכת. היא צריכה ללכת. המ ד"ר צחי שריב: 

 28 קבלי את הבמה בפרק הזה.  :מר רוני בלקין
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 1ן את זה. ולהפיץ מחדש את הדוחות גם אם זה  לא. אני מבקשת לתק גב' דברת וייזר: 

 2  בכל הישיבות.הייתי ירות. אז ניים עוד אומר שמדפיס

 3 כל הישיבות אל תגזימי.   רון גדות:י מר

 4  מה לעשות. מצוטטת בהם.  גב' דברת וייזר: 

 5 דוברת. דוברת.   :לקיןמר רוני ב

 6  לך את הדיון. איזה באסה.  יאיזה באסה. הרסת גב' דברת וייזר: 

 7 דברת די.  :מר רוני בלקין

 8 בות. ישיכחות ב זה לא כזה נושא נו מר גיא קלנר:

 9 שיבות. נמצאת שם ומצוטטת שם. בוא. הייתי בי לרשום שלא וייזר: גב' דברת 

 10  אני רוצה להתייחס לזה.  מר גיא קלנר:

 11 מי שרוצה להתייחס לבית יד לבנים זה הזמן.   :י בלקיןרונמר 

 12 ני. א מר גיא קלנר:

 13 בבקשה גיא.  מר אבי גרובר: 

 14ותו מורכב אני מכיר א  מאוד  עיני נושאא בנים הוטוב. הנושא של בית יד לב  מר גיא קלנר:

 15ת מתח לא פתור. אני גם לא יודע עד הסוף  בעבר. יש שם באממטיפול אישי  

 16מתחם כולו עבר כמה שנים אחורה כן רמונט קודם כל, הוא  מה הפיתרון. ה

 17מאות ארבעים זה אחרי הגדלה. תוך כדי המגבלות הנתונות   גדל אגב שלוש

 18טיפה  עים מושבים אולי ם, ארבשלושיבלי, מה גדל נדבשטח, ובכל זאת הוא 

 19רי הגודל. אבל יותר מהגדילה הפיזית שלו, היה באמת דיון על  יותר. זה סד

ועל  אלונהפונקצי שלו  שיכול   גותימהיות  התוכן  עולמות  על  ובעצם   20שלו 

 21שתהיה סינרגטית ולא תפגע ביסודו של הבית שהוא בית יד    לאכלס בצורה

 22הרבה    דיין לא פתור. כיקשר שע יזה שהוא  ש אישהיא  לבנים. ויש שם איזה  

 23להציף בפרונט עולמות תוכן יותר תרבותיים ושל עולם הפנאי,  פעמים שרצו

 24התנגש עם מקור הבית. עם כוונת המקור, ועם יסודו של הבית  ה  ז  והבידור

 25צוא בעצם את שביל הזהב בהתנהלות שמתקיימת שם. יכול להיות  וצריך למ

 26כי על   ריך להסתכל על זהבעצם צאחת אבל    היא  יזיותשהפיתרון הוא שהפ

ורטיק אחת שני  שפעולה  שלראות  ומבלי  זה  לצד  זה  שמתנהלים   27אליים 

 28על הצד השני. פשוט לראות שיש אכסניה אחת אבל ה  ותמשליכה בעצם הי
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 1באופן נפרד מבחינת ההוויה שלה וההשלכה שלה על   כל פעילות מנוהלת שם

עלו כי אחרת  אני  בדו"צים להיתקל  ויישלים עהפעילות האחרת,   2ם כאלה. 

 3'אנרים והתכנים ואיך שלא נקרא לזה צריכים זוהגם שהרפרטוארים    חושב

ועדה   או  בידי  חברה  יעמילהימצא  לא  זה  כי  דירקטוריון  פה  אין  או   4צת 

 5שם מנהלת נהדרת אבל בסוף זה צריך להיות בידי  עירונית ולא שום דבר. יש  

ועולמו התכנים  אחד.  מאדם  התויותר  שכת  לשן  במגיעים  זה  חלון  ם   6סוף 

 7מות האלו ואני חושב שזה לא משימה שיכולה כמעט היחידי בעולהראווה  

 8פול על אף אדם רק עליו. צריך ילא צריכה ל  ואפול על אף אדם רק עליו,  יל

מי גוף  שהוא  איזה  פה  את להיות  תיתן  שלפחות  משולבת  וועדה  או   9יעץ 

 10.  משמעיתכנים. חד  ת תהבא ול  פוטים שלה, שיתורגמו אחרי זה לרכשנהאי

 11מנכ"ל העירייה ככל שאני מכיר את זה,  והנהלתו כפופים לוהפתרון שהבית  

 12שהוא תקל אישי בעבר. אלי שגיא ז"ל מאוד  זה פתרון שנוצר כתוצאה מאיזה  

 13י את זה. אני חושב שצריך להשיב את זה  לא אהב את זה, אני גם לא אהבת

 14א . זה לחת המחלקהר תחזוך ללמחלקת התרבות. אני חושב שהניהול צרי

 15שב שאולי אפילו בדרך הזאת זה גם יקבל  אף אחד. ואני חו  יפגע בכבודו של 

 16עליהם קודם לכן, של עוד אנשים שעמלים  את אותם צרכים נוספים שדובר  

 17הרלוונטיים כדי שזה יקרה. בעץ הארגון   פוטיםנעל התכנים ונותנים את האי

 18 נתי.  ו מבחיתרבות. זהת ה חלקת מהעירוני חד משמעית זה צריך להיות תח

 19אני חושב שאנחנו בימים גם עם המנכ"ל החדש עם ערן וגם עם ראש העיר  א:מר דני לבי

מב בנושא  את דנים  שוזרים  ואנחנו  דליה.  גם  פה  הייתה  תרבות.  אגף   20נה 

 21אני מודע על הבעיה שתיארת   .בודקים את המערכת  המבנה החדש ובאמת

 22  . ורמים האלהבין הגשהוא נתק  זה  איר  יצקודם שדובר על איזה תקל בעבר ש

 23מקום מורכב. זה בית יד לבנים, יש שם אנדרטה, יש  יודע שהמקום הוא אני 

 24יש שם למעלה אולם אירועים, יש למטה אולם ה ליד.  רישם זכר. יש שם גל

 25  םגוזה מקום מאוד מעניין אבל הוא    םיינכשנ  צת יותרקטן לקצת עניינים ק

תוססי מאוד  דברים  הרבה  שמאומביא  מענים  רמת  יניד  את   26ם השרונים 

 27התרבות, השייחים, שבתות תרבות וכו'.  השוטפים, אירועי  ברמת האירועים  

בטו שיחסית  חושב  ועם  אני  טעם  להודות ב  חייב  ואני  ועוקץ  עניין   28הרבה 
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 1יא לא עושה לבד, היא עושה את זה גם ה .שהמנהלת עושה עבודה מאוד יפה

ידיבייעוץ עם אנשים, עם אנשי מקצוע,   וע עם  ים חדים  בית  לבניברי   2ם. ד 

  3 

 4צא מנקודת מוצא תאמין לי היא ישבה פה שעה וחצי זה מאורגן לדבריה של  :ןמר רוני בלקי

 5 סנת לימור.  או

 6  ?מה מאורגן מר גיא קלנר:

 7ת לא המצאנו דברים. זה לא שהיא מתנגדת שתהיה ועדת  מאורגן. זאת אומר :מר רוני בלקין

 8 היא מבינה שיש לזה מעל.  

 9אני חושב שצריך לדון בזה איך באמת  ות היכולת לניהול  אני רק משבח א.  לא לביא: מר דני

ט רחבה,  באמת  בצורה  הרפרטואר  את  מאוזנת.  לייצר  שקופה.   10אני  ובה, 

 11שיכול להיות שהשיפוץ  אבל אני הבנתי    אוטאני לא רוצה לח  ,הבנתי, שוב

 12הו ויצר משבעצם אולי הגדיל את מספר המושבים, וכך הקטין את הבמה.  

 13 י תיאטרון. בעצם לייצר מופע יכוליםאנחנו לא י שהזו

הבמה מר גיא קלנר: את  הקטין  אומרת  זאת  המושבי  ?מה  שבין  הגדיל  היחס  הוא   14ם 

 15 וטית את הבמה.  אבסול

 16 הבמה לא זזה.   מר אבי גרובר: 

 17 הבמה לא זזה מילימטר.   יא קלנר:מר ג

 18 לא זזה אבל אני הבנתי שהיא קטנה.  מר דני לביא:

 19 נה.  טנה. היא לא הוקטזזה. היא לא ק אל : גרובר מר אבי

 20ים היא הפכה יכול להיות שאול טוגזר היחס שבין שטח הבמה לשטח המושב מר גיא קלנר:

 21 להיות קטנה יותר.  

לנ מר דני לביא: יש  ורציני  בינתיים  הופעות. להעמיד רפרטואר שלם  בעיה של להעמיד   22ו 

 23טרון, תיא  ופעיא מל להביקשה בכלוממה שהבנתי מאוסנת זה שמאוד מאוד  

 24מאוד, מאוד יפה לגבי המחיר אני לא  ים נמכרים בצורה  האירועים התרבותי

 25רון ומינויים הוא זה כן או לא. והנושא של התיאט מבין אם צריך לבדוק את

 26מורכב כי לא יודעים בכלל מה הולך להיות. תמיד עולה הנושא    הרבה יותר

 27  יו.של איזה הופעה הולכת להיות עכש

 28 נגלת.  היא די מג' :קיןבל רוני רמ
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 1עם כל הפרמטרים האלה. זהו.   קחשמכן. אז זה מורכב. זה באמת קצת שמה   יא:מר דני לב

 2  ן לי מה להוסיף יותר. אי

רוצה   מר ירון גדות: רק  פה  אני  יהיה  אם  שההחלטה  חושב  אני  על.  ממבט  משהו   3להגיד 

 4ל זה  הכוי, סך  ר רצינאולם תרבות קטן יחסית כמו שיש לנו או משהו יות

 5שוט לבצע. רמת השרון ומץ לקחת אותה ופחלטה שצריך את האן של העניי

הקרובות,   בשנים  מאוד  לגדול  מתוכננת  מתוכננת  השרון  רמת  אומר   6אני 

מאו מלהכפלגדול  יותר  הבנייה  ד  בגלל  וגם  הקרובות  בשנים  עצמה  את   7יל 

 8ך ם שצרישתיתייבתוך העיר וגם בגלל הבנייה החיצוניות וחלק מהדברים הת

 9שהגיע הזמן שנבין    תרבות. אני חושב  גם כבישים, זה גםספר,    זה גם בתיש

יו גדול.  תרבות  אולם  צריכה  השרון  בהרבה.  שרמת  שקיים,  ממה   10תר 

 11פר של רמת השרון בימים ביום הלימודים  ם שכל בתי הסבהרצלייה יש אול

 12זאת  נוסעים לשם בשביל לראות את ההצגות. אפשרי לקבל את ההכנסה ה

 13השרון. אולם שיהיה ברמת  ע איך זה הולך, בלא יודזות, אני  תקזאת הה  או

ב הספר  בתי  כל  מפוצץ.  והוא  גדול  מאוד  הוא  שם  גם אולם  שכבה   14אותה 

 15ו יום והכספים נכנסים אליהם. מגיעים באות  מרמת השרון וגם מהרצלייה

 16אני גם בטוח שבמצב הסוציו אקונומי של חלק מתושבי רמת השרון יהיה 

להאפ לתשרי  אורומ גיע  מלאה  אניחלקית  ה  כזה,  לאולם  שהיו    ,  יודע   17גם 

 18שב שצריך בורים כאלה בעבר שלא בשלו לא בגלל התורם. סך הכול אני חודי

 19שיד לבנים הוא לא מספק  קדנציה הזאת  לקבל החלטה במועצת העיר גם ב

 20 ולא יספק את הצרכים של תושבי רמת השרון בתקופה הקרובה. 

 21מוצר  בות זה לא בהכרח  שאמרתי קודם, תר  מתחבר למה  מילה.  גידאי  אנ מר אבי גרובר: 

 22, כדורסל,  רווחי. אנחנו בספורט, בכדורגל בקבוצות שנתמכות אנחנו כדורגל

 23גם תרבות צריכה    .תורקל   סף כדי לעזור להם כדוריד, מבינים את זה ושמים כ

 24. שיעזרו לה ויגרמו לה לקרות. אם תרבות היא עסק כלכלי לא תהיה תרבות

 25הצגות  ו יוצא שמסבסדים  בל ולכן זה שאנחנמקום איזה שהוא  בא  ונרלצע

 26רווחיות אז לא    וזה, אני חושב עוד פעם אם אנחנו רוצים שכל ההצגות יהיו

 27  ד לבנים אם היינו מגדילים אותו ושמים שם אני חווה פה ייהיה פה כלום.  

 28ור של  , צריך לזכור זה נמצא ברחובות הכי קטנים של רמת השרון, אזרתוי
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ל  רקעמודי קצ גדול בתוך מהכניס  ועכשיו   1יצרים  ן רחובות כאלה מיאולם 

המ זה  יודע  לא  אני  טוב.  לא  הוא  בריא,  לא  שהוא  בהרצלייה, מתח   2קום 

 3  הפארק וכל הדברים האלה כדורגל והמקום הזה שמה ליד מגרשי ה

 4 אז במורשה. אז יש לך את מורשה ליד המגרש כדורגל.  מר ירון גדות:

ב  הז רובר: מר אבי ג אנחנומרכלא  לנו  ז.  מי  יש  כל  על  מחמחשבות  יש   5שבות ני. 

כן דיב לנו   6ור במסגרת לקונסרבטוריון, אבל זה לא לבנות אולם כזה. היה 

כן דיבור הבסיס של המודיעין שרוצים לעשות   לנו   7שם מרכז הנצחה. היה 

 8אולי לעשות שם איזה שהוא מתקן כזה. איזה שהוא מבנה כזה. איזה שהוא  

 9מרכז ההנצחה    באותו חדר. יש אתא ממש  פה. זה ל  כמוזה לא  ם כזה.  אול

די  והם מקומות.  ומשהו  אלף  של  אודיטוריום  לעצמם  לעשות   10ברו רוצים 

 11שבנו לעשות את זה אולי גם  הרבה מאות מקומות בתוך האולם הזה. אז ח

 12שם ואז באמת אין לנו אין אחר כך בעיות של חניה, שיושבת על רחובות של 

 13ודיטוריום  ור שמי שגר ליד איך לזכתנועה צר  מוןיים וה תים פרטככה של ב

 14. אתה עובד אתה הרי לא בונה כזה בשביל לעשות אותו פעמיים בשנהגדול ש

לגור ערב.  אחרי  ערב  אותו  להפעיל  לך    רוצה  יש  ערב  שכל   15מאות  בסביבה 

 16אנשים שמגיעים ומאות אנשים שיוצאים עם כל מה שזה אומר, זה השפעה  

ע קשה  איכותמאוד  אנחיכול    התושבים.  של  החיים  ל  שדווקא   17נו  להיות 

 18את מהקופסא, יש בסינמה סיטי בתוך יש שם את אולם אחד  צריכים קצת לצ

 19יכולים לעשות איזה שהוא   יכול להיות שאנחנו  . יש שם כל מיני אולמות.וזה

 20הסכם עם סינמה סיטי אולי ולהשתמש יותר באולמות שלהם, זה קצת נעשה  

 21באולם  כמעט של מקומות    א רוצהפר שאתה למס  ו איזה . יש לנאנחנו יכולים

 22אפשר מישהו כותב לי איך אתה מדבר על יד לבנים ולא אומר  והרבה מהם  

 23מקום. בזמנו רצו לעשות על מקומות חניה. אין לזה תשתית להחזיק כזה  

 24 הרי בבן גוריון וראינו את ההתנגדות של כל השכנים מסביב. 

 25 ם. דיברו על מקום ש גדול. לאיכול ל לא שם הואשבמקום אני חושב  מר גיא קלנר:

 26 השיחה פה הלכה איפה עושים את הזה.  מר אבי גרובר: 

 27 ו...אולם אחר.  אמרנלא.  מר גיא קלנר:

 28אני חושב שצריך לזכור זה הכול עניין של סדרי עדיפויות. אין כרגע בסדרי   מר אבי גרובר: 
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 1ף מקומות אל  יכל שללהקים העדיפויות של רמת השרון הדבר הכי חשוב זה  

מא  שהעלות הרבה  היא  מיליונישלו  עשרות  אותו.   וד  לתחזק  וגם   2שקלים 

 3  ואנחנו  אנחנו נמצאים שני מטר מתל אביב,

 4 ין של תרומות. יש עניין של הקדשות, דברים כאלה. יש עני מר ירון גדות:

 5ת יו ברמשוב עכשעוד פעם, הכול נכון, וצריך להחליט האם זה הדבר הכי ח מר אבי גרובר: 

 6הוא מבנה תרבות. לראות פה איזה ש  עם אומר אני אשמחעוד פ  שרון, אניה

 7תר  תי שמח לראות פה משהו יוהיי  ווקאאתה יודע משהו, אני אגיד לך, אני ד

 8יש את ליד העיר הגדולה, את ההצגות הגדולות אפשר אולי ללכת לשם, ויש 

 9ר יותקטן,    זה יותרדברים שבהם דווקא רמת השרון יכולה להציע משהו כ

הופ כא כזה  אינטימיועות  יותר  כלה  כאלה,  דברים  להביא  ת,  דברים   10אלה 

בתו הפיתוח  עם  שבעתיד  ברור  השרון.  יכול  לרמת  החדשות,  השכונות   11ך 

 12ת שדווקא שם זה מאוד יתאים. וישב מאוד נכון, ונוכל לתכנן את זה  להיו

 13כונות  ושב שהשנכון מבחינת ההגעה של האנשים, היציאה של האנשים. אני ח

 14אה פה איך בלב הזאת, אני לא רו  נות טובה מהבחינהת הזדמשות מציעוהחד

 15בנה כזה גדול. ובסוף אני  הישן של רמת השרון יש מתחם שיכול לקלוט מ

יודע, התחושה שלי עד  חזא  16ור עוד פעם על הנושא הזה של הרפרטואר לא 

מידי לתרבות   יותר  היה שכמה אתה מתערב  הענייניםהיום  לא.  בתוך   17  זה 

 18 אתה. 

 19 .  א פוליטיקאיםזה ללא.  יא קלנר:ג מר

 20וערב, ערב מזה  אתה יודע יש מישהו שחי את השוק הזה וחי אותו יום, יום   מר אבי גרובר: 

 21שהוא יושב שם בכניסה ורואה מי מגיע איך. אני חושב שכשאלי והחבר'ה  

 22  שלו היו אומרים היו ממליצים להופעות פה ביום העצמאות הרבה פעמים 

 23אומר    הכיכר מלאה ואתה   מביאים ואז פתאוםי אתם  מרים מה מאו  נוייה

למ קיץ,  מופעי  טוב.  הכי  חיים  הם  בסוף  באמת.  הם  מה  יודע  לא אתה   24ה 

 25הזה, אתה יודע אנחנו הפוליטיקאים, למה לא מביאים את הזה.    מביאים את

 26ואתה יודע משהו באיזה שהוא מקום הם יודעים הכי טוב, הם מרגישים הכי  

 27יודע,  האם אוסנת לבד, או לא יודע, אתה    את זה.הם חיים    השוק. את    טוב

ולהראות. אבל   יש ככה אנחנו קצת מסתכלים, אפשר להציע   28אז בכל זאת 
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 1זה לא מספיק כלכלי, זה לא מספיק  מן שפה כזאת של דוח ביקורת  לתחבר  מ

 2ו זה, מפסידים, מראה טבלה, כל חודש. אפשר להסתכל על זה עם כמה אנחנ

 3וא  ושבים שלנו תרבות ותרבות פנאי, בילוי, לבמשקיעים להביא לת  כרשות

צר דווקא  לזה,  לבוא  אפ  דברים לסטנד  יש  סוגים,  שני  שם  שיש  לזכור   4יך 

מביאי אשאנחנו  שמוציאים  ערבים  ויש  אנחנו ם  חיצוניים.  למפיקים   5ותם 

 6משכירים את זה למפיק חיצוני. אני כמעט לא חושב שראיתי שם התייחסות 

 7ו  אבל אני חושב שסך הכול אנחנ ועים שיש.  שני סוגים של איר  ל ש  סוג הזהל

כאילו   כי  עליך  מסתכל  אני  יותר  שלנו  לתושבים  לפרגן  הזה מנסים   8הדוח 

 9ו לנהל נכון את העיר. וללמוד מזה לדברים אמור להיות כלי שאמור לעזור לנ

שרוצה עיר  בתוך  אחד,  תרבות  מבנה  זה  לבנים  יד  יותר  דיב  ,הבאים.   10רנו 

הקמוקד בישיבה  אתה ודמת  ם  איך  כאלה.  מיני  וכל  לאומנות  מדרשה   11על 

כאילו   מן  הוא  לבנים  יד  גדולה.  מאוד  שאלה  זה  עיר.  בתוך  תרבות   12מייצר 

 13רווח כזה. הוא חייב להרוויח או משהו    אתם מתארים אותו פה כזה מן מרכז

 14א לזה. אם  כזה. זה מוביל למן דיון כזה איך אנחנו נהיה יותר טובים להבי

 15היו  הביא שלוש מאות אנשים זה מה שיהיה פה. אז ימצליח לש  המרק    אני

 16אני לא בטוח, אני בטוח שזה לא    ארבע הופעות בשנה. זה מה שאני רוצה?

פ הרבה  יש,  דווקא  רוצה.  שאני  ואנחנו  מה  דברים  מביאים  אנחנו   17עמים 

 18. רק צריך להירשם ואפשר לבוא בחינם. זה מאפשרים לקהל לבוא ולראות

 19א.  עוד פעם אני אומר, אנשים משלמים ורוצים לבוא בטוח שזה רע.  רע? אני ל

 20האם המקום עושה הופעות ואנשים לא מצליחים להיכנס וזה זה כבר סיפור  

הב הנה  אחר.  לדיון  מוביל  זה  לא אחר,  אנשים  ומלא  הופעות  מלא   21אתי 

נמצאים   לא  אנחנו  לצערי  אחר.  לדיון  מוביל  כבר  זה  אז  להיכנס.   22הצליחו 

 23  זה הייתה הבעיה שלנו. כרגע. הלוואי ש במקום הזה

 24י ראש העיר פספסת את העניין. אבל אסביר. אחד, לא דיברנו על זה לדעת :מר רוני בלקין

 25 ולם....שם ברור לכולנו. אשה

 26  לא. תיארו פה איפה הזה אז אמרתי. ר: ובמר אבי גר

ש :מר רוני בלקין פה  יש  שתיים.  השכונות.  של  וגם  המבנה  של  סעיפיםגם   27תקציביים,    ני 

 28ה, של העירייה, הוא ולי, שזה בדיוק מה שאתה מדבר כל הדברים האלהתפע
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 1מכוסה על ידי העירייה. אפילו יותר מזה, היות ויש לנו עוד דברים שפועלים 

הנישם,   מכוסה.  אז  והביטחון  סל  קיון  תחת  שטמון  במה  טמונה   2הבעיה 

 3מנהלת בית  ול אוסנת  התרבות. כי הסעיף הזה מבחינת הדרישה שעומדת מ

לב להרוויד  צריכה  לא  היא  מאוזן.  להיות  צריך  להיות  נים.  צריך  הוא   4יח. 

 5מאוזן, והיא כל הזמן בעצם בקרב, הג'ינגול שלה הוא כל הזמן בקרב איך  

את היא  האיזו  לייצר  למבנה  גם  שמוגבל  המוגבל  הרפרטואר  ועם  הזה.   6ן 

 7מסבסדת    ט שאם היאמתקשה לקיים את האיזון הזה. העירייה יכולה להחלי

 8לה יותר קל. אז  ם בשלושים, ארבעים או שישים אחוז ואז יהיה  את המקו

 9 ה של הסל של התרבות.  ראני אומר. זה הסיפור, אם אתה משנה את ההגד

או מר אבי גרובר:  שאלתי שאלתי  השכירות.  דמי  את  לראות  צריך  לי  אמרת  מקודם,   10תך 

גבוה.   או  נמוך  זה  אואותך  ירים  אני  אם  יהיו  עכשיו  אז תו  הופעות   11פחות 

 12  אילו.כ

 13ול אולמות אחרים כמו שעושים, הם שוכרים אולמות  צריך לבדוק את זה מ :מר רוני בלקין

 14ומר יש את  כמו שאתה אברעננה, בערים דומות, כי בדיוק המופעים האלה,  

 15המופעים הקנויים, זאת אומרת שבא מפיק והוא שוכר את האולם לארבעה  

 16ות אם אתה גובה ממנו  שיש לו. ואז לרא  סטנד אפ  ערבים נאמר לאיזה מופע

 17תיים ₪ לערב, ועושה עוד שמונה מאות ₪ כי באותו אלף ₪ לערב או אלף מא

 18לבדוק    מרתי שצריךמחיר הוא מקבל את זה גם בהרצלייה. זה כל מה שא

 19 את זה לראות שאנחנו לא. 

 20  בסוף זה מתגלגל על התושבים. מר אבי גרובר: 

 21ה גם. כי היא אומרת אני גם משלמת בסופו  זה מתגלגל גם עלי. לבסוף  חכירת :מר רוני בלקין

 22דבר על א'. ב'. ג' ולא מצליחה להתאזן. זה שני הצדדים של העניין. אל    של

 23 לתושבים.  וזה לא יתגלגל תדרוש ממני להתאזן, 

חושב   : מר מיכאל דורון אני  אחרת.  קצת  זה  את  רואה  סעיפים אני  גם  הזה   24שהדוח 

בדוח במ שנוגע  אחרים  לבנים, אה  יד  אני חושב  לבית   25ני חושב שזו מתנה. 

 26מתנה. של התבוננות לתוך מקום שאנחנו מסתכלים עליו    שקיבלת סוג של

 27חושב שיש מקום  בי הקורה ואני  שאין את הזמן תמיד להתעסק ולהיכנס לעו

 28לעשות שם. זאת פנינה, זאת פנינה קטנה שצריך לחזק אותה וצריך לעודד 
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 1האמירה    .מתנה גדולה יותרת לדעתי יוצאת גם  תנה הזאמהאותה אבל מתוך  

 2בין השורות שאנחנו צריכים לעשות פה משהו הרבה   הזאת שמבצבצת פה

גדול, בתחום התרבות. אנחנו זקוקים לזה,  יד  העיר הגיעה כש  יותר   3בעצם 

 4לבנים נבנה, רמת השרון הייתה אולי מחצית מספר התושבים, היום אנחנו 

לחמישים   מגיעים  אנשים  ושנייםהגענו  תושבים.  פתרונות,   אלף   5רוצים 

 6וי. לי יש ילדים שמסיימים את התיכון. אין להם  אנשים רוצים מקומות ביל 

 7ם מגיעים  שמענו שתלמידי  לאן להגיע. הם בסופו של דבר מגיעים לתל אביב. 

 8להרצלייה. אני חושב שראוי שנבחן את זה ונקדם דבר כזה כבר בקדנציה  

 9כיל גם תיאטרון וגם בות גדול ורציני שיולם תרהזאת שהכותרת שלו זה א

חש מאוד  שהיא  שם  מוסיקה  שיש  חושב  אני  לבנים  ליד  ובאשר  לנו.   10ובה 

 11מן  ם באמת יוצאים  דברים נפלאים. אני חושב שמה שאוסנת עושה זה דברי

ועדת  לי  שתהיה  בסדר  שזה  חושבת  היא  אומרת,  בעצמה  היא   12הכלל, 

של   סוג  זה  ובעצם  לי  שתעזור  הדבר  אמירה.רפרטואר  שאת  חושב   13ים אני 

 14ם היעדים של המקום הזה, לאן  האלה צריכים לארוז, באמת להגדיר מה ה

 15  ד.נ.א שלו, וללכת עם זה.-אנחנו רוצים, מה אנחנו מהו ה

 16אלה שאולי שתעזור לנו להבין עד כמה המקום הזה קטן מידי או  יש לי ש ן גדות:מר ירו

 17  יםת חמישבגודל המתאים. יש שם היום כמה שלוש מאו

 18  שלוש מאות ארבעים.  :מר רוני בלקין

 19  ?בעצם קיים שהפופולשיין של העיר כמה היה. מישהו יודע והוא מר ירון גדות:

 20  ושים אלף. בערך של :מר רוני בלקין

 21 שרמת השרון הייתה שלושים אלף תושבים, היה בעצם כ מר ירון גדות:

 22  ת.לא. הוא גדל לפני. הוא היה שלוש מאו מר גיא קלנר:

ועוד בטווח היה שלוש מאות. אז היום רמת השרון חמיש  אז הוא ירון גדות: מר  23ים אלף 

 24אתיים אלף. אז  הקרוב היא תהיה שבעים, שמונים ותשעים אלף אם לא מ

 25 שחייבים אם אנחנו.  נראה לי שהתשובה ברורה 

 26 אבל הנקודה הזאת ברורה ירון.  מר גיא קלנר:

 27  סאות. הבעיה שם היא פר הכיהבעיה שם היא לא מס מר אבי גרובר: 

 28 לא. יש בעיה.  גב' דברת וייזר: 
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שלוש   קלנר: מר גיא באים  שלא  מופעים  יש  הכיסאות.  מספר  עם  בעיה  יש   1מאות  לא 

 2 קומות כדי לעשות אירוע.  ארבעים איש. יש מופעים שאתה חייב אלף מ

 3    ?ולה מה יותר מזהחמה זאת אומרת מ גב' דברת וייזר: 

 4הבעיה היא. צוואר ה הזאת של מטר וחצי.  ולים להופיע על הבמלא יכ  ולהחמ מר אבי גרובר: 

 5  בקבוק הוא לא במספר הכיסאות. צוואר הבקבוק הוא שאם אתה רוצה ה

 6ריך מאחורי, כל הבמה  לעשות מקום שמאפשר מכולה וכל מיני כאלה אתה צ 

 7 ומאחורי הקלעים זה ליגה אחרת לגמרי.  

 8  אבל ברור שעושים  גב' דברת וייזר: 

 9 לליגה אחרת.  אתה חייב להגיע ות:רון גדמר י

 10 ופעים יש הרי יש ..פעילות שאתה אומר שאתה משכיר.  לא. יש שם מ מר גיא קלנר:

 11 זה מאה מש"ח.   אבי גרובר: מר 

 12 אתה משכיר.  סליחה. שנייה מר גיא קלנר:

 13 אם אתם סבבה על מאה מש"ח.  מר אבי גרובר: 

 14 ל ליגה א'.  פעים שמחר בבוקר אתה רוצה להביא מו מר גיא קלנר:

 15 ? איך מאה מש"ח רת וייזר: גב' דב

 16 נייה רגע, עזוב רגע את שנייה רגע. ש מר גיא קלנר:

 17  ?את יודעת מה זה לבנות אולם גרובר:  מר אבי

 18  ?עשרה, חמש עשרה, עשרים, שלושים, לא מאה נו. שתים גב' דברת וייזר: 

 19  בה. הרבה יותר זה הרבה עשרות מיליונים זה הר מר אבי גרובר: 

 20  ע על תב"ר בשביל. תצבי :רוני בלקין מר

 21 כה אולם כזה. לא יעזור כלום.  שנה כמה זה עולה. העיר הזאת צריזה לא מ מר ירון גדות:

פה מר גיא קלנר: יש  נושאים.  שני  פה  יש  נוכל  רגע,  שבו  עירוני  מקום  לנו  שיהיה  אחד,   .22 

 23לי פרדוקסאלאכלס דברים שעד היום אין לנו איפה לעשות אותם ובאופן די 

יכולים להיות תחת פעילות עירונית כלשההנושאים האלה ש יוצאים  הם   24י 

 25 החוצה. 

 26 בארנה. לא הנה.   ר: מר אבי גרוב

 27 ת.  משש מאות עשרים הגענו לשש מאות שבע מאו גב' דברת וייזר: 

 28ארנה אמורה הייתה להיות עם מרכז קונגרסים והייתה יכולה כבר לעמוד  מר אבי גרובר: 
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 1 שנה. 

 2ת נותנת ולמות שבהם אנחנו צריכים שאוסנאם שנייה לזה פעם ראשונה. פע קלנר: מר גיא

 3חיצוניים כמו שאתה אמרת  יש המון מופעים שלא באים  את זה למפיקים  

 4בעים כרטיסים. זה לא נון סטארטר.  כדי לפתוח קופה של שלוש מאות אר

יודע אם זה מאה מיליון   כן לא  יש אולמות. ושלוש,   5או  הם לא באים. אז 

שלושחמיש או  מיליון  אנים  הדיון,  לתחילת  חוזר  אני  אבל  מיליון  לא  ים   6י 

ראו פחות  שזה  זה  בטוח  בסוף  ואם  בטוח.  לא  לאומנות.  ממדרשה  לדיון   7י 

מש"ח   עשרים  או  מש"ח  עשר  שישה  שווה  עולה  לא  האם  מדרשה   8לייצר 

איקוול  זה  השרון.  ברמת  נוסף  אולם  של  מש"ח  בעשרים  דיון   9לעשות 

 10 פחות.  לדיון לברלוונטיות 

 11 ואני אומר גם וגם.   : ורוןמר מיכאל ד

 12הכול. אבל בואו לא נעצור את עצמנו מראש זה לא   ם יש כסף אז אין בעיהא מר גיא קלנר:

 13 הגיוני. 

הולכ : מר מיכאל דורון בפיתוח אנחנו  שקורה  ממה  השבחה,  היטלי  הרבה  לקבל   14ים 

 15 ממערב העיר, 

 16הזה. כדי שזה יהיה   ףורא חוגגים על הכסאנחנו ניש לנו גם המון השקעות.   מר אבי גרובר: 

 17רבה דברים בואו קודם נגמור  ריך לבנות שם עוד האזור תעסוקה מתפקד צ

 18 ואז נחגוג על הכסף. קודם  את כל הכבישים 

 19  תסכים איתי שצריך לתעדף וזה נושא. : ןמר מיכאל דורו

 20 . בדה את ונדצלפני ש בד הור עבואו לא נחלק את  :מר רוני בלקין

 21או להיפך.  של אולם ומעליו מדרשה    דחא  גוסרשה אפשר לעשות  אולי במד נר:מר גיא קל

 22 . בלי מגרש כדורגל.  ובדרך

 23  דני מאחוריך.  : מר מיכאל דורון

 24 אז אתה מחרפן את   :מר רוני בלקין

כבר  צחי שריב: ד"ר  אתה  אם  מקומות.  מאות  שלוש  של  אולם  עוד  רוצה  לא   25הוא 

 26 .  ש מאותעושה זה צריך להיות שש מאות, חמ

 27  לף אתה צריך. ואלף. א מר אבי גרובר: 

 28 ת אלף. לפחו מר ירון גדות:
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 1 שש מאות. זה לא דיון לעכשיו.  מר גיא קלנר:

 2 כמה יש בהיכל התרבות.   ד"ר צחי שריב: 

 3 טוב. בואו נתקדם.   פרופ' נטע זיו:

 4  שלושת אלפים. מר גיא קלנר:

 5 כמה יש בזה של הרצלייה.   מר ירון גדות:

 6 פיים חמש מאות.  אל רץ: מר ערן שוו

 7  אלף. ' דברת וייזר: גב

 8  ייה זה אלף? לא. נראה לי יותר.הרצל ות:מר ירון גד

 9 הרצלייה זה שבע מאות חמישים.  מר ערן שוורץ: 

 10 ?גדול בסינמה סיטימה האולם הכי  ד"ר צחי שריב: 

 11 אלף. יש אלף שם. יש אולם אחד של אלף. רציתי פעם לשכור אותו.   גב' דברת וייזר: 

 12 ודק זה גם  אגב. אתה צ קלנר: מר גיא

 13 . הרי לא נמלא אלף כל יום.  זה משאב עירוני יב: ד"ר צחי שר

 14 רחוק מרמת השרון.  הז לבא זה הרצאות למעלה. אלף איש. גב' דברת וייזר: 

 15  ? איפה תשים אולם של אלף מקומות בעיר ד"ר צחי שריב: 

 16 ם יציאה. גם למטה וגם למעלה. הוא מתחיל למטה. יש לו ג מר ירון גדות:

 17 ר. סינמה סיטי. זה מה שאני אומ איפה. במערב העיר? ד"ר צחי שריב: 

 18 בשטח החום של ארבעים וחמישה דונם.   מר גיא קלנר:

 19  זה כבר הציע לך את ארנה. ד"ר צחי שריב: 

 20 הופתעתי שלקח כל כך הרבה זמן.  :ני בלקיןמר רו

 21  לא. ארנה זה ארנה.  מר גיא קלנר:

 22 ת יב להגיד שאנחנו פה בתחילאני חי :מר רוני בלקין

 23 . ארנה זה פרויקט אחר.  אתה מדבר על אולם קלנר: מר גיא

חלקים   גב' דברת וייזר:  לחמישה  דונם  ושתיים  הארבעים  את  לחלק  יכול   24אתה 

 25 היכל. ובארבע האחרים עוד דברים אחרים. ושמונה דונם לעשות 

 26 יש סיבה שלא מתקדמים בדיון. השעה עשר וחצי.   מר גיא קלנר:

אם גב' דברת וייזר:  ה  רגע,  נוכחיש  על  לדבר  יכולה  אני  או פסקה  מועצה  חברי   27ות 

 28  ?שאתה הולך לפי הסדר מר בלקין
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עוברים   :מר רוני בלקין אנחנו  הסדר.  לפי  הכול  הסדר.  לפי  במוסדות לשהכול  קיץ   1יפוצי 

 2 החינוך. 

 3  הדוח שעשו אותו בלי לדבר עם מנכ"לית העירייה.  מר אבי גרובר: 

 4צת מיושנת. היות  מו שאנחנו מבינים אותו זה הגדרה קכבמוסדות החינוך   :בלקין מר רוני

 5ובעצם מצאנו שיש תהליך של שיפוצים במהלך השנה כולה. קיימים בעירייה  

 6שנים. אבל הם אינם מאוגדים כנוהל כתוב אלא ידע וניסיון שנצברו במהלך ה

 7ח, על הביצוע קיימים כתורה שבעל פה. חלוקת האחריות על הביצוע והפיקו

העבודות ואני    של  שתיבחן.  ראוי  היא  גם  האלה  השונות  לדברים   8אכנס 

כל כפי שאמרתי קודם  אז  הגדרה   ,בהמשך.  היא  קיץ   9ההגדרה של שיפוצי 

בפיזור   מתרחשים  השיפוצים  לנפח  מטעה.  בהתאמה  כולה  השנה  פני   10על 

פורים   חנוכה  הלימודים  בשנת  העיקריות  לחופשות  ובהתאמה   11השיפוץ, 

 12ע  , בשונה ממה שהיה אולי בעבר שנקבלבתקופת הקיץ החופש הגדו  .ופסח

הספר,   ובבתי  הגנים  במרבית  פעילות  נרשמת  הקיץ  לשיפוצי  הלשון   13מטבע 

העיקריות.   השיפוץ  מתחילועבודות  השיפוץ  תום  עבודות  עם  בעיקר   14ות 

 15פעילות הקיץ לרוב הם ממוקדות בשבועיים האחרונים של החופש הגדול מה  

 16אז יש הפסקה בפעילות בית הספר    עבודות שיפוצי הקיץ. כי  םשאנחנו אומרי

הקיץ    של לשיפוצי  כתוב  נוהל  קיים  לא  כי  עלה  מהתחקיר  וכו'.   17הקיץ 

 18צריך להגיד ועל פי  למוסדות החינוך. קיימת הוראה שבעל פה, הגיונית למדי  

 19הפועלים. זאת אומרת הדברים שנאמרים בעל פה הם נופלים על השכל אבל  

 20והל. הנחיות כתובות וחלוקת נמלצה היא לכתוב  ה ך מאגד המאין איזה מס

 21י אחריות ברורה על פי פקודת עבודה ולוחות זמנים מוגדרים. הנוהל  תחומ

נושאים   תשעה  לי  נדמה  של  שלמה.  רשימה  פה  נתתי  להכיל  יכיל   22שצריך 

 23בתוכם. אני אגע רק בשלושה לפני אחרונים, אחד, זה תקציב, אבני דרך גנט  

 24ות ותפוקות מחייבות על ציר  מוח הזמנים הכוונה זה משישלולוח זמנים כ

הגורם  זמן   או  העירייה  מנכ"ל  היא  אחריות  זה  את  רואים  אנחנו   25מחייב. 

 26וח מתחלק בין  האחראי, תחזוקה הנדסה או חברה כלכלית כי מצאנו שהפיק

 27הגופים האלה. ניתוח תוך כדי ביצוע העבודה בפועל, עוד פעם אחריות של  

 28החלטה. יש פה ניגע בזה אחר    ה או החברה הכלכלית דורש דסתחזוקה, או הנ
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 1מה חתכים של עבודות צריך להגיד על זה משהו. וביצוע מסירה מלאה כך כ

 2ו עושים מסירה  בסיום העבודה. כלומר צריך להיות לפי גורם מפקח שמול

 3זה  מקצועית כדי לוודא שתכולת העבודה בוצעה במלואה ובאיכות הראויה. 

 4קופת הבדק. לממש את תקופת תיום נגעתי בו אחר כך זה  שהמביא אותה מה  

מספיק  הבדק   באיכות  אכן  שהעבודות  מסוימת  תקופה  אחרי  לבדוק   5קרי 

 6הליקויים.  את    ןקתלטובה. ואם יש ליקויים להביא את מבצעי העבודה כדי  

 7המלצה שלנו קודם כל שהעירייה צריכה לתכנן    :לוח זמנים מספר קבלנים 

בר  זמנים  לוח  השו ורמסגרת  לשיפוצים  ומוגדרת  השנה,  נה.  כל  פני  על   8ים, 

 9את מה שצפוי לקרות ולראות מה יודע להיכנס לאותם לוחות   כלומר לקחת

העבוד על  בדגש  העבודות,  כל  את  סבירה  בצורה  לחלק  צריך   10ות  זמנים 

שבועיים   הם  הקיץ  של  האחרונים  השבועיים  למשל  במקביל.   11שמתבצעות 

 12רוכז הכול,  מסוף קבלן בית אחד, אצלו  ב  מאוד, מאוד לחוצים, ואם לוקחים

ל ערובה  כמעט  יעמוד ,  ךכזה  לא  שהוא  או  בזמנים,  יעמוד  לא  הוא   13שאו 

התקשרה   איתם  שהם  הקבלנים  כל  בין  זה  את  לפזר  צריך  ולכן   14באיכות, 

 15. כדי לנסות לפרוס את העבודות בצורה כזאת שכן יעמדו בלוחות  העירייה

 16צעו על  וו עמידה בלו"ז עבודות יבא  הזמנים. על מנת להקטין סיכוני ביצוע

 17על ידי העירייה קרי יש לעירייה דווח לנו שלושה   ידי מספר קבלנים האמונים

 18ן  קבלנים כאלה. רק שהעניין היה כמו שהוצג לנו שבמקרים רבים בסוף קבל 

 19אז דיברנו    :תיק פרויקטאחד מקבל את כל העבודות וזה מייצר את הלחץ.  

 20ל העיקר היה בקט. כל התכולה שלו לפי ארויעל פתיחת תיק פרויקט לכל פ

 21וניות יאושרו על ידי נוהלי עירייה בגזברות העירייה.  הזמנת העבודה וחשב

 22לאחר קרי יש בעצם את התכולה, יש את המחיר והדבר הזה יאושר בגזברות ו

יוגש לגזברות כדי לקבל את התשלום.    23יש חוסר בהירות עקב    :פיקוחמכן 

ברורה לא  תפקידים  בחלוקת  התחזו,  החינוך,  מחלקות  ומחלקת  קין   24ה 

 25צם לפי בינוי חדש או תיקונים שהם שיפוצים של  ההנדסה. חלוקה היא בע

 26בינוי קיים או ישן. נושא הפיקוח נכנס למגרש הזה שחקן נוסף זה החברה 

על  הכ פיקוח  בנושא  שלה,  היחסי  היתרון  מהו  ברור  היה  לא  שלנו   27לכלית, 

לקב היא  ההמלצה  בנייה.  שמרכזוע  פרויקטי  מקצועי  פיקוח   28את    גורם 
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 1וע על ידי קבלני המשנה של העירייה. חלק  הפיקוח ההדוק על איכות הביצ

 2מהעבודות יכולות להתבצע על ידי אלמנטים קיימים כמו מחלקת תחזוקה 

 3לי להוציא אותם לקבלני משנה חיצוניים, ככה אתה מנצל אנשים עירונית מב

עוד   כל  בעירייה.  זהם  שממילא מקבלים שכר  ובאיכות  בזמנים   4  ה עומדים 

להיות וגם  עבודה  לספק  גם  דיון    עשוי  פעם  מידי  לקיים  וצריך  יותר.   5יעיל 

שונים.  ואגפים  המחלקות  של  הפעילות  את  לתכנן  כדי  האחריות   6לחלוקת 

 7 מי אחראי על מה. כדי לא להישאר באוויר.  לראות בדיוק

 8ז שאנחנו ם מאאז עד לפני ארבעה חודשים זה בעצם שישה חודשי  :בטיחות

 9ף ההנדסה. את הטיפול  . אז סקר הבטיחות עשו אותם אג רעשינו את התחקו

שלחץ   מי  התחזוקה,  מחלקת  עשתה  שנמצאו  הזה  עבמבנים  שהדבר  זה   10ל 

 11צרכן שזה המוסדות האלה. ביחד איתו,  יבוצע היה אגף החינוך כי הם בסוף ה

 12עניין  את הלאחרונה נכנס ממונה בטיחות באגף החינוך. ולמעשה הוא מכסה  

 13כאורה למיקור חוץ אצל וך מי שלוחץ זה ככה לא יוצא לנהזה, מתוך אגף החי

בוצע האחרונה  בשנה  בהנדסה.  או  מקיף   התחזוקה  קו  יישור  של   14מהלך 

במסגר והלקיחות  ההנגשה  של  בעצם  בתחום  יש  להגיד  צריך  החינוך,   15ת 

ושניים,  אחד  אפס  קרי,  אותם.  שמוצאים  ליקויים  לרמות  נוהלית   16  הגדרה 

 17הוא ממש  ון זאת אומרת זה מצב של משהו שקס זה סגירה מיידית על תיאפ

 18משבית מתקן. כדי שזה לא יקרה. אחד, זה דבר שדורש תיקון מיידי. אבל  

לתו הכנסה  זה  ושתיים  המתקן.  את  משבית  אנחנו  לא  כלומר  עבודה   19כנית 

 20לשנה הבאה שהדבר הזה יתוקן.    הסינכבבעצם רוצים לראות במהלך השנה  

 21יה  עבודות שדורשות היתר בני  הות היתר, כלומר יש פה רמות שדורשועבוד

 22אז הם מבוצעות על ידי אגף ההנדסה מחלקת הביצוע. עבודות שלא דורשות 

 23ותה כי זה לא  בעצם מבצעים אהיתר מבוצעות על ידי מחלקת התחזוקה.  

למה   יותר  מהיר  מענה  היא  התחזוקה  מחלקת  של  ההפעלה  היתר.   24דורש 

 25איזה שהוא מתקן    וד זה מצבים שלא יושבת לנאפס ואח  שקראנו ליקויים

מ חלק  מיידית.  או  תגובה  נדרש  של  למצב  או  להגיד    :הנגשהמתקן   26צריך 

פירים  נבנו  למשל  לעצמנו,  להגיד  צריך  ההנגשה.  בנושא  הפערים   27צומצמו 

 28למעליות עבור כל בתי הספר. לא בכולם הותקנה מעלית. זה כבר נובע בעצם  
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יש רק פיר למעלית,  ת הספר הממהצרכנים. אחד שבבי  1אין מעלית.  וסוים 

ישובצו   תותקן  כאשר  אז  מעלית.  להם  שנדרש  ארבעה  או  שניים   2תלמיד 

סגירת   של  בעצם  המשמעות  זאת  הפיר.  בתוך  במוסדות  ההמעלית.   3נושא 

כלו יבוצע.    ;מרהחינוך,  זה  הצרכנים  ומול  ל.  ההכנה  את  לנו   4  : בטיחות יש 

 5י אוקטובר והפסח. הקיץ או בחגבחופשת    תומאת ה  העניין הזה צריך לרכז

בא במאבל  זה  את  לעשות  היכולת  ת  על  מקרין  זה  כי  החגים,   6תקופת 

 7להשתמש בחצרות הסמוכות או לפעמים זה דווקא ליד החצרות. ולעשות את  

 8שיפוצי הקיץ לא מתאים להגדרה. צריך   זה שם. ככלל נראה שהתב"ר של

 9דמנות,  ובטיחות בהזלקיים תהליך רציף של בנייה ושיפוצים, ותקנות שבר  

 10על כל השנה אל מול תב"ר שקוראים    כנית שהיא נפרסתוכלומר יש לעשות ת

כמו  מיידי,  טיפול  נדרשים  שבאמת  דברים  ויש  קיץ  ..ושיפוצי  שיפוצים   11לו 

 12ליה לטווח הזמן המיידי. ההמלצה היא שאמרנו מחלקת תחזוקה נכנסת א

 13במוסדות ם ושיפוצים  לקיים תב"ר שנתי יעודי כולל, לכל התיקונים, שיפורי

ה התב"ר  עזהחינוך.  כל  את  יכלול  שיפוצים,  ה  של  הספציפיות   14בודות 

 15שיפורים, מתקנים, כולל מתקני ספורט, תשתיות מחשוב, והתב"ר הזה יהיה  

ושל   צפוי מראש,  בלתי  ותקלות שבר גם סעיף של   16סיכון בתיקוני בטיחות 

 17ך  ים אני מערידחופים קרי, נתח מתוך התב"ר הזה שיוקצה לדברים הדחופ

 18מצע השנה והיה פה איזה אירוע  צה והגענו רק לאו שאם אנחנו נגלה שהוא מ

כדי  הזה  הסעיף  הגדלת  של  עבודה  נעשה  אנחנו  אז  שבר  תקלות  של   19חריג 

בינ סעיף  יתכן  בתוך  פנימי  מענה  יעודי שיהיה  תב"ר  לפתוח  צריך  חדש.   20וי 

חדש בבינוי  מטפלים  והם  היות  ההנדסה  במחלקת  שינוהל   21שדורש   נפרד 

 22דורש היתר אז לא    תקן חדש לחלוטיןמאם יש משהו שהוא באמת  .  היתר

 23יפתח תב"ר יעודי ואז הוא ימצא תחת בקרה של ההנדסה כולל בנושא של 

 24ים בנוהל שבעל פה אני  לוח זמנים, חלוקת הכספים והביצוע. לוח זמנים קי

 25ביר אל נכנס לזה. אני חושב שבסופו של דבר לוח הזמנים הזה הוא נשמע ס

 26השנה. המלצה היא   חוד שרודף את כלאמתייתר, מה שנקרא תב"ר    אבל הוא

כל  על  שתיפרס  מתכללת  שנתית  עבודה  לתוכנית  התב"ר  עם  יחד   27לעבור 

 28 ע בוקמשלוח זמנים  חודשי השנה בדגש על החגים, ולא להתקבע על תוכנית ב
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את ב מסיים  אני  פה  כעוגן..אז  שלו  הרלוונטיות  את  מאבד  הקיץ   1חופשת 

 2יאה. מר  חברי המל  םורשות הדיבור עוברת אליכפוצי הקיץ.  הקטע של שי

 3 ? גדות יש לך מה לומר

 4צריך הנגשה  שרק לגבי ההנגשה שאמרת שמבחינתכם זה תקין שבית ספר   מר ירון גדות:

 5  לית.יהיה לו רק פיר למעלית ולא מע

 6היא  לא אמרנו את זה. אמרנו יש פירים בכל בתי הספר. התקנה של מעלית ש :מר רוני בלקין

יק שמאוד  ספר  בית  בכל  תלרה.  שדורשנכנס  הנגשה   מיד  יש  אם   7הנגשה 

 8  שדורשת מעלית, אז גם יתקינו את המעלית בתוך הפיר.

 9יל ההורים של  אז מה שרציתי להגיד שלפעמים ההנגשה צריכה לבוא בשב מר ירון גדות:

 10 התלמיד ולא רק לתלמיד אז אני. 

 11  זה אותו דבר. :ויז עטנ 'פורפ

 12 תלמיד.  לא מאחד המורים,ההנגשה ..ו בית ספר שיש עכשי :מר רוני בלקין

 13 זה הורים. פרופ' נטע זיו:

 14 אבל זה לא מהורים. יש הנגשה להורים.  מר אבי גרובר: 

 15 אני חושבת שיש.   פרופ' נטע זיו:

 16  ?ספר עם אבא נכות. ואני מחויב לשים מעליתאימא בבית  מר אבי גרובר: 

 17 טוח.  לא בבטוחה. אימא בכיסא גלגלים. אני לא  פרופ' נטע זיו:

 18דברים הגיוניים. תיכף אני אתייחס לנושא שיפוצי קיץ ואתה תראה    רבהה מר אבי גרובר: 

 19  הפער בין היגיון לבין זה. 

 20 .  אז אולי עוד פעם אולי אני לא הבנתי את זה מר ירון גדות:

 21ן  יי הרעיון הוא שיש לך הנגשה כללית להנגשה פרטנית. יש לך איזה בייס ל פרופ' נטע זיו:

 22  הציבור. שכל מבני 

 23בנתי. בכל בתי הספר יש פיר למעלית אבל לא מעלית. המעלית תגיע שיהיה ה :מר ירון גדות

 24 תלמיד שיצטרך הנגשה.  

 25  נכון. פרופ' נטע זיו:

 26 ם יש הורה שצריך הנגשה.  אז אני אומר שגם א מר ירון גדות:

 27  לא בטוח שהחוק מחייב.  פרופ' נטע זיו:

 28   ע את זה שלא צריך. אבליודע מי קובאני לא  רון גדות:מר י
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 1 חוק.  רופ' נטע זיו:פ

 2 ?בטח רוני יכתוב על זה. עוד משהו מר אבי גרובר: 

 3 האמת שאני לא מצאתי משהו. בייחוד הסייעות שהעמקתי בזה, אני גב' דברת וייזר: 

ונ טכנוקרטיה   חפש  כאילו  מאוד  זה  פה  מצאתי  שלא  להגיד   4הלים  חייבת 

 5ל המציאות  כ  במציאות של החיים, קודםפועל בחיים  וכתוב ומי עושה מה. ב

בפרטים  דיליי  יש  רוצים  ולא  גם שאנחנו מאוד משתדלים   6מראה שבאמת 

 7מסוימים. יש המון גורמים שנכנסים לתוך המערכת. הלוואי והיינו יכולים 

 8 ין.  ים את זה בקיץ, אבל כשאנחנו רוצים לאזן בין שיפוצים בקיץ ובלסי

 9זה הולך, אתה מקבל כסף  י  הנגשה להורים. כנראה הרלי שכן יש    אומרים מר אבי גרובר: 

 10  מול הנגשה. אז אם זה עומד בכללים.

 11 אמרו פה שצריך ואמרו פה שלא צריך, אז כן צריך.   מר ירון גדות:

 12זה  חינוך מאשר את אחד ההורים הוא כנראה צריך לעמוד באיאם משרד ה מר אבי גרובר: 

 13 לית. הכסף גם למעמסוים. אז אתה מקבל את  ףרשהוא 

 14 לדא. נגישות פרטנית לתלמיד והורה.   19ף עיס פרופ' נטע זיו:

 15 או קי. סבבה.   מר אבי גרובר: 

 16 רק שהמשרד לא כל כך מאשר.  מר אבי גרובר: 

אומ גב' דברת וייזר:  אני  אופן  הזאת בכל  בדילמה  נמצאים  אנחנו  השנה  שכל   17רת 

 18ה העניין.  פש הגדול. זנו מנסים כמה שיותר להאריך את קייטנות החוכשאנח

 19ו לזה. כי בעצם בגלל שהלימודים נדחו עד התשיעי ליולי,  שנהשנה ממש נדר

 20אז בעצם במקום העשרים ואחד, זה נהיה עשרים ושמונה ביולי, וזה פשוט  

 21לשמיני או חמישה עשר באוגוסט, זה היה פשוט    וגני הילדים זזו מהרביעי

 22ון עכשיו עובר ה, תיכון אלמשימה בלתי אפשרית לבצע את זה בקיץ ולראיי

בא מאסיבי  מתהתחיל  שיפוץ  עכשיו  עובר  הוא  החגים   23  בל"  לש  בתקופת 

 24 תמיד יש לנו את הדילמה הזאת.  ."ןולא

 25וצאה היה סיפור לא. זה כי נתקענו. רצינו לעשות את זה גם בקיץ. נתקענו כת מר אבי גרובר: 

 26 עם הזמנה של המזגנים.  

 27  לא משנה אני מדברת על העיקרון. דברת וייזר:  גב'

 28 ניצלנו את זה. ענו שזה סגור אז ויד ובר: מר אבי גר
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 1אני אומרת שבעיקרון יש תמיד את הדילמות האלה בין כמה שיותר  גב' דברת וייזר: 

 2מה שיותר לסייע  לאפשר למידה מיטבית בתוך בתי הספר בתוך גני הילדים, כ

 3אל מול באמת      ,םינצינ   תינכת  ל החופש הגדול,להורים עם כל הפתרונות ש

 4ית מביאה לנו  צוות אמרו לנו הלוואי והיאנשי ה  איך   הדילמה אתה יודעים 

 5בעשרים ביוני את המפתחות. והיינו רצים עם הפרויקטים האלה, זה תמיד  

מאוד   בצורה  מהפרויקטים  חלק  מזיזים  בעצם  אנחנו  מראש  ולכן   6דילמה 

 7ר לקרוא לזה שיפוצי קיץ.  אי אפש תייונית, אני מסכימה שמבחינה מינוחהג

 8 . ערה לגידי לשנות את הסעיףזה אולי ה. זה שיפוצי מבני ציבור

 9 זה הסלנג.  מר גידי טביב: 

 10 זה סלנג אבל זה נכון, זה לא שיפוצי קיץ. זה ממש לא.  גב' דברת וייזר: 

 11 אבל אם זה מטעה נשנה.   מר גידי טביב: 

 12 להיות יותר.  שיפוצי מבני ציבור זה יכול  וייזר:  גב' דברת

 13 בקיץ.  רהתשעים אחוז מהזה זה קו  מר אבי גרובר: 

 14 יכול לשפץ בזמן הלימודים.   כי אתה לא ו"ד מיכה בלום: ע

שנעשות   מר אבי גרובר:  העבודות  את היקף  להשוות  אפשר  אי  אבל  עבודות  עושים   15אנחנו 

 16 בקיץ. 

 17 ים?  לשפץ בזמן הלימוד ד"ר צחי שריב: 

 18 פשר. אבל ככה. ..הקירות ובצדק.  אה. שנה א עו"ד מיכה בלום: 

 19 ? ם לא רק של החינוךיבור אז מה מבני ציבור שהה במבנה צז אבל אם פרופ' נטע זיו:

לזה   גב' דברת וייזר:  חינוך.  מוסדות  שיפוץ  לזה.  לקרוא  אפשר  חינוך   20מוסדות 

 21 התכוונתי לא מבנה ציבור. מוסדות חינוך.  

 22ר לשיפוץ ולמה הם לא נכללים ציבו  ימבנ  שי  החוורל  םגאני אומרת   : יבוקלא י'צאב 'בג

 23  ?בשיפוצים

 24שיפוץ מוסדות חינוך זאת  מגרש של החינוך והמצא תחת  יף פרטני שנזה סע :בלקיןמר רוני 

 25  ח. "וסמההגדרה. 

חזרו   מר ירון גדות: גם  חלק  עכשיו  השנה  שהתחילה  יודע  אני  המזגנים.  של  הנושא   26רק 

 27רים. איך קורה, אני י מזגנים בחלק מהמקללמוד עם מסיכות, בחדרים בל

 28מגיעים    אה לי שפשוטקשור לנושא, נרלא יודע אם זה קשור לנושא או לא  
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 1   ?ת לימודים בלי מזגניםלמצב של תחילת שנ

 2  כמה כיתות לימוד יש?  מר אבי גרובר: 

 3 ? לא יודע, מה זה משנה מר ירון גדות:

 4 .  הערת שוליים ממש לא. זה לא נכון, עזוב, זאת גב' דברת וייזר: 

 5 זה אלפי כיתות היום שצריכות מזגנים.  מר אבי גרובר: 

 6יוק בראשון בספטמבר,  ורה שאיזה מזגן התקלקל בדלפעמים כן קו דברת וייזר: גב' 

 7 זה זניח מאוד. והמנהלת צריכה לדווח.  

שיש   מר אבי גרובר:  לא  זה  שוטף.  ניהול  זה  מזגן  בסוף  סיפור,  יש  מזגנים.  עם  בעיות   8יש 

אנחנוהחלט מש"ח    ת.  עשרים  לנו  שיש  קייצים  היו  יודע  אתה   9משקיעים, 

 10  קטן. לבנות.מזגן זה כסף  בשיפוצי קיץ.

 11ה שיפוצי קיץ. זה היה כשחזרו מהסגר הראשון של מרץ. ואז חזרו  זה לא הי מר ירון גדות:

 12 לשתי כיתות ואז אמרו להם. 

 13ל שיח שהיה לי עם המערכת ש  אני מסביר לך משהו על הנושא הזה. כי זה סוג מר אבי גרובר: 

יש מזג  בכל הכיתות ברמת  ?זה. אין כיתה בלי מזגן בסדר  14ן. בחלק השרון 

עכ  מהם מזגנים.  שני  יש יש אפילו  ניהול שוטף. בסוף  של  עניין  פה  יש   15שיו 

 16מנהל שנמצא, אב בית שנמצא בכל בית ספר. לא תמיד הדיווחים עובדים 

ל קצת  ננסה  כזה,  מיני  כל  יש  יעיל,  עשרים הרמספיק  השקענו  ננסה,   17ים, 

 18ול השוטף  הטיפעניין של  אז כן יש    ?מש"ח לבסוף אנחנו פה על כמה מזגנים

 19ם זה לוקח יומיים, האם זה לוקח שבוע כל מיני כאלה  של הדבר הזה. הא

עליו  להסתכל  צריך  שבאמת  למה  לדעתי  מפה  זה  את  אקח  אני   20ופה 

 21יב אבל הערה טכנית קטנה. הדוח חיכשמדברים על שיפוצי קיץ. קודם כל אני  

במרץ   הוגש  נכתב  דוח  2020הזה  שיש  להיות  יכול  איך  קיץ  שיפ  לע.   22וצי 

 23איתה לפי הדוח שלכם מילה, כשאז הסיפור  כ"לית העירייה לא דיברתם ומנ

 24עם המנכ"לית היה בסוף מאי. איך עשיתם דוח כזה בלי להחליף מילה עם  

 25וצי הקיץ. אם אתם רוצים  יפשירלי, שהייתה גורם כל כך משמעותי בתוך ש

 26 להבין באמת את שיפוצי הקיץ, לא מבין. אמיתי לא מבין. 

 27 שביעי לשביעי.  ב יתיי ה הפיאאני לא מבינה גם  ברת וייזר: גב' ד

 28  יש פה רשימה עם מי דיברנו. אז או שלא כתבתם עם מי דיברתם. מר אבי גרובר: 
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 1אי אפשר לא לדבר עם שירלי    לקדיברנו איתה והיא הייתה חטעות.   : רקי ןב םיסינר מ

 2 אם עושים את זה.  

 3 ביעי.  א בשביעי לשאני לגם אי אפשר לכתוב ש גב' דברת וייזר: 

 4, גידי טביב שיוורד  משה  הזורערך הכנת הדוח קיימנו פגישות עם. רוני  לצו מר אבי גרובר: 

 5זה מה שכתוב בדוח שלך. אז זה הקטן. ההערה היותר גדולה   .ןמרטיפ  לטיורו

דוגמא פעם  עוד  שזה  מאוד להת  היא  למשהו  מאחריות  המדינה   6נערות 

 7ים  ם שנה. הילדכל המבנים הם בני חמישימשמעותי פה. ברמת השרון כמעט  

 8ון ואגפים פה ושם, תוספות פה ושם, שגם הם, חלק שלנו למעט בית ספר דור

בניין קיים, על  עוד איזה אגף  בניין קיים. בהדר הלבשנו  על   9מהם הולבשו 

  10 

 11 הם יותר מחמישים שנה. שניים לפחות  :מר רוני בלקין

 12 מבנים בני.  מר אבי גרובר: 

 13 גולן שבעים.  זר: גב' דברת ויי

פה שתיקנו את התקהמ י גרובר: מר אב הזה  רוצה  בנה  לא  אני   14רה, שהורידו את התקרה, 

 15לספר לכם מה נמצא שם. איזה דברים. איזה גועל נפש, מתחת מה הילדים  

במבנים   לומדים  שלנו  הילדים  עשרות,למדו.  לא    בני  אנחנו  שנים.   16עשרות 

מצל בקושי  אנחנו  הבנייה  על  לקבל  בקושמצליחים  אנחנו  החדשה   17י יחים, 

 18בלים משהו? כלום. והמצב הפיזי של קבל כסף. על ישן אנחנו מקמצליחים ל

בונים  בנוי לפי סטנדרטים שלא  זה  זוועה   19המבנים בחלק מהמקומות הוא 

 20עלומים שם להתנהל. זה  ה. לנסות בככה היום יותר. אנחנו במן מבוכים כאל

 21ה.  אני מבקר פה את הממשל  , זה אי אפשר ככה להתנהל. גדות מחייך נורא

 22  .מה שצריך

 23 ממשלה שנאשם בפלילים, הוא לא דואג לדברים האלה. מה לעשות. יש ראש   מר ירון גדות:

 24לומדים.   לימודים שבה הילדים שלנוההממשלה יש לה אחריות על סביבת   מר אבי גרובר: 

 25רק לטובת מבנים חדשים, רק לטובת בתי ספר חדשים, ולמעשה    לתת כסף

 26על הרשות המקומית מוביל  המבנים רק    את האחריות על שדרוג שללהפיל  

 27מצב שבו בתוך כל הלחצים שיש לרשות, ואם אנחנו ברמת השרון לא בונים ל

 28כותב  כותבים לי פה שהיא נותנת איזה מאתיים חמישים אלף ₪ בשנה רוני  
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 1נותנת מאתיים חמישים אלף ₪ על כל בית ספר לכל בתי הספר לי, המדינה  

 2 יים חמישים אלף ₪. פר ביחד מאתנה לשיפוצים. כל בתי הסביחד בש

 3  ?אתה מדבר בישראל או ברמת השרון :י בלקיןמר רונ

 4ת  האם בתי הספר שלנו, עמידוברמת השרון. זה בדיחה. באמת שזה בדיחה. ו מר אבי גרובר: 

וכאלה   אדמה  אפשר לרעידות  זה  דרך  ואולי  משהו  שהוא  איזה  יש   5עכשיו 

מתי   יודע  לא  הזה  לקבל.  הכסף  את  בכלל  הדברים  נקבל  אבל וכל   6האלה, 

 7נם סוציו אקונומי תשע, אבל המצב שלנו בהשבחה וזה, הוא  אנחנו כאילו אמ

 8לא כזה נהדר. עכשיו אולי נתחיל לראות קצת כסף שבא. התושבים במצב  

 9וב שאנחנו נמצאים במצב אנחנו עדיין מקום . וטוב שכך כרשות זה טנהדר

 10ר ולהשקיע לקחת בתי ספסופו של דבר כדי לבנות  ראשון בארץ בזה. אבל ב

 11פעם, זה כדי באמת להשקיע כמו שצריך בבתי ספר, לדעתי    בהם את אני עוד

שהוא   לאיזה  אותם  להביא  כדי  מש"ח  מאות  שלוש  מאתיים,   12במינימום 

 13עיר בערך בגודל שלנו, היה איזה שהוא  י יודע שבגבעתיים שזה  סטנדרט אנ

כדי   נדרש  כמה  כזאת,  החינבדיקה  מוסדות  כל  את  סכומלשפץ  זה   14ים  וך, 

 15לים על חלק מהשנים שעברו איזה שלוש, ארבע  אדירים. אם אנחנו מסתכ 

וזה   החינוך,  מוסדות  את  לשפץ  רק  אחר,  כלום  שאין  על משנים   16שליך 

 17חדרים של שלושים וחמישה, ארבעים שבה אתה אמרתי עלומים  הסביבה,  

 18 מטר, יושבת כיתה כמעט עם ארבעים ילדים.  

 19 מונה.  יש לי ת זר: ב' דברת וייג

ואתה  זה   מר אבי גרובר:  ללמוד.  ילדים  יכולים  שבהם  נורמאלים.  מצבים  לא  זה   20דירים, 

 21כאלה    רוצה להשקיע דברים, ואתה רוצה להכניס מערכות מחשוב וכל מיני 

 22מיני תעלות בקיר. זה לדעתי נורא. עוד פעם מדברים פה  דברים ואתה עם כל  

 23נחנו עושים שיפוצי קיץ  עבור ואיך אנו צריכים לעל כל הבירוקרטיה שאנח 

 24וח. רוב השיפוצים כמעט כולם קורים בקיץ. ברוב השנים המסות הגדולות וד

 25מוכנים. אבל באמת קרו בקיץ. הייתה עבודה של חודשים כדי להגיע לקיץ  

 26רא קשה, בפער האדיר הזה של המצב הפיזי של המבנים למול  אמיתי זה נו

 27  בכל כיתה, הנגשות, אנחנו  אלפי מזגניםים שלנו עם  החלומות שלנו, והצרכ

הנגשות,  במסגרת  צריך  ומה  הנגשות  שצריך  החליטו  פתאום  הרי   28נדרשים 
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זה   ולהנגשה.  לבטיחות  לשים  כסף  המון  נדרשים  כן  דברים    אנחנו   1שגם 

 2וק לשים מיליונים לטובת הדברים האלה ואם תוך שלוש, מכריחים אותנו בח

 3, ארבע שנים אנחנו לא  אם תוך שלוש ים החליטו שארבע שנים, לפני כמה שנ

 4עים את כל הדברים האלה אז יש אחריות פלילית על ראש העיר על עוד  מבצ

 5רוג סביבת  כמה בעלי תפקידים בעירייה. אז יש עוד פחות כסף להשקיע בשד

ה של  חושב הלימודים  אני  אבל  בהם,  להשקיע  רוצים  ואנחנו  שלנו,   6ילדים 

התיי כמעט  לזה  אין  בדוח.  שזה  זוכרחסות  לא  מידי   אני  יותר   7שראיתי 

 8ות לזה. וזה משהו שכן הייתי היה יכול לעזור לי אם הייתי רואה את  התייחס

 9בנים, את כל זה. דוח כזה היה יכול להיות כלי שהיה בודק את המצב של המ

 10 ברים שיכולתי לבוא איתו למדינה ולהגיד, תסתכלו. מיני כאלה ד

 11   ?כליניסים? שיהיה לנו כזה  2021ה בתקציב לעשות את ז אתה יכול גב' דברת וייזר: 

 12 במסגרת של דוח לא קיים.  מר ניסים בן יקר: 

 13 לא. של המבנים, של המצב של המבנים.  גב' דברת וייזר: 

 14 ך. מסגרת אחרת של דוח. שצריב מר ניסים בן יקר: 

עוד פעם. אנחנו משקיעים המון מיליונים שבהיקפים ש מר אבי גרובר:   15לא הושקעו אנחנו 

חוק אני  אנחנודם.  פה.  מתואר  זה  שגם  עם  שב  משמעותי  זינוק  עשינו   16ו 

עכשיו.   להשקעות  קודם  שהיו  מבין  שאני  מלפני  באמת  ההשקעות   17אנחנו 

 18בודה, שמסתכלת על הרבה יש המון עמנסים לעשות את זה בתוך מערכת  

 19שירלי הייתה עושה המון עבודה אל מול הוועדים. אל מול המנהלות להבין 

 20מוד בתוך המסגרות התקציביות. זאת  אנחנו מאוד הקפדנו לעאת הצרכים.  

היה עשרים מש"ח. מהבחינה   הביצוע   21אומרת אם מאשרים עשרים מש"ח 

 22ת התקציביות.  ה שבאמת להיות בתוך המסגרוהזאת אנחנו עבדנו מאוד קש

 23היה פה ליווי מאוד משמעותי. לנסות לגייס כספים מבחוץ לטובת הדברים  

ש  אני  האלה. לנו  חושב  היה  באמת  עשינו  זאת  השנה  מאחורי.  חשיבה   24גם 

 25אומרת רצינו לייצר, נתנו לכל מנהלת סכום מסוים של כסף כדי שהיא תייצר  

 26כיוון מאוד   ית הספר. אני חושב שזה היהת למידה חדשניות בתוך בוסביב

בו.   לעבוד  עבודה משמבורך  ככלי  להיות מבחינתי  יכול  היה   27הו  הדוח הזה 

 28אותי היה לקבל עליו דוח זה ולדעתי  הוא נושא שמאוד מעניין    ההנושא הז
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 1  הוא קצת הולך ליד. 

 2בורי זה תחום שנושא השינוי במרחב הצי.  פרסום חוצותנעבור לנושא הבא   :מר רוני בלקין

מס מזה  בחובו  חשוב  פחות  ולא  ואסתטיות  נראות  בטיחות,   3פר אלמנטים. 

על   בדגש  העירייה  לקופת  השהכנסות  נמצא לוט.  יזכייניות  הזה   4הנושא 

 5קוח של מחלקת רישוי עסקים במינהל ההנדסה העירוני ומנוהל בשנים בפי

 6שרון. מצאנו  האחרונות על ידי חברת רימונים, החברה הכלכלית של רמת ה

 7לייעל את הפעילות בתחום הזה. למצוא מקורות הכנסה  שיש מקום לשפר ו

 8חו שנים רבות מידי.  נקיימים שהוזנוספים לעירייה, מקורות פוטנציאליים  

 9ר הדוח. קודם כל קיימים מספר סוגי שלטי חוצות. שתי משפחות נאמר  בעיק

 10 ככה. יש שלטי פרסום חוצות 

 11  .תרתי משמע מר אבי גרובר: 

 12ודי עסק או על שטחים פרטיים. במקרה הזה השלטים הללו  פרסום של צמ :מר רוני בלקין

 13ושלטי פרסום    .ל היתרבה על מנת לק פונים למחלקת השילוט במינהל ההנדס

 14ת ציבורי שמופעלים על ידי זכייני שילוט שזכו במכרז המפורסם על ידי  חוצו

הזכיינים אחראים להקמת רימונים.  ותחזוקת החברה הכלכלית   15, השכרת 

ומשלמים   העיקריות.  השלטים  המשפחות  שתי  אלה  לעירייה.  זיכיון   16דמי 

אושרה   ופרטי  ציבורי  לשילוט  אב  מליאת    2020בפברואר  תוכנית  ידי   17על 

העי דברים מועצת  שני  אכיפה.  לבצע  מדיניות  ונקבעה  הזאת.  המליאה   18ר, 

 19שכים על  בעניין הזה. אחד, יש לקדם את הליכי האכיפה והריסה חלקם נמ

יש ע  20וד שארית של משהו כמו תשעה עשר שלטים שש שנים. זאת אומרת 

ל משפטי  קביעה  הליך  ואחרים,  כאלו  בהליכים  הארנו שעדיין   21נה,  מחלקת 

 22שפטיים. צריך להשתמש באופן מהיר ונחוש בכלים  אכיפת ההריסה בכלים מ

הזה החוסר    תא  םצמצלמשפטיים,   הדבר  החוצות.  פרסום  בשלב   23יעילות 

 24הגישו אלו  נסות מאחד ולאחר מכן גם לתביעה שלאובדן הכ  םרג  םגבעצם  

 25שכן הגישו זיכיון למעשה הם טענו שהפרסום הפיראטי שקיים, גורם לירידה  

 26 ו נדבר על זה אחר כך.  ת שלהם אנחנכנסובה

 27אם אפשר לדייק, הם טענו שעכשיו המצב כל כך טוב ולכן עכשיו הם יכולים  גידי טביב:  מר

 28אילו.רונה והם הגישו תביעה על כסף שהם כלהרוויח כסף, זה היה לפני הקו
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  1 

 2 וויח.  ולהרלכן הם קיבלו זיכיון לעוד שנתיים, באותם תנאים כדי להמשיך  :מר רוני בלקין

 3  קיבלו אצל השופטת בדימוס. זה התוצאה שהם  ידי טביב: מר ג

פרטי   :מר רוני בלקין בנייה.  היתר  בעצם  דורש  שילוט  אישור   / כל  לקבלת  עובר   4  ציבורי 

 5אלמנט של קונסטרוקציה    מחלקת ההנדסה. השלטים שיש בהם איזה שהוא 

קונסט  אישור  קבלת  מחייב  בנייה  היתר  אישור  בעיקר  חשמל,   6  ר וטרוקאו 

 7בור תקני לרשת החשמל. יש תקן  ואישור חשמלאי לנושא חי  הנבמלחוזק ה

 8של פקח שילוט מחלקת רישוי עסקים שמופעל על ידי המחלקה הזאת. הפקח  

דוח הבנ  מעביר  על  והפיקוח  הבנייה  על  לפיקוח  דיווח  חריגות  מעביר   9ייה 

 10ש או  לתובע העירוני לפי הצורך והאמצעים, כלומר הוא זה בין אם שלט חד

חושש שהוא  שלט  לט  או  אישור  קיבל  שלא  שהוא  ב  איזה  בו  מזהה   11שהוא 

לתובע   בעצם  עובר  זה  ומשם  ההנדסה  זה למחלקת  את  מעביר  הוא   12ליקוי 

ההמלצות   מפקח    .1  :שלנוהעירוני.  ידי  על  שוטף  פיקוח   13מחלקת לקיים 

 14השילוט. מצאנו שיש פיקוח בפולסים. זה לא פיקוח שוטף לאורך כל השנה. 

 15חברה סוקרת פעמיים  ידי קבלן המשנה החיצוני. קר שילוט עלרוש סויש לד

 16בשנה. צריך להסביר את זה למעשה מבצעים סקר פעם בשנה בתחילת השנה.  

 17ים עד  אנחנו גם מדברים על זה זה מצב שקיים שמחכצור מצב ויזה עשוי ל

 18פברואר. כל מי שרוצה מה שנקרא לגנוב סוסים נגמר סקר השילוט בפברואר 

 19השנה הבאה. מי    באה שהוא יתגלה זה בתחילתחדש, לפעם הם שלט  מקימי

 20שזה לא יהיה הרוויח עשרה חודשים שהוא לא שילם על השילוט עד שלא  

 21בהתאם לאופי השילוט נדרשת קבלת    :חותבטיהתגלה השלט החדש שלו.  

קונסטרוקטי,    היתר בהיבט  מתמקד  הנדסה  היתר  ההנדסה  מינהל   22בנייה 

 23ו  שיון השילוט. דברים שמצאנים רענון ריה מתקילחיבור לחשמל. אחת לשנ 

מהנדס   אישור  בקבלת  השילוט  רישיון  רענון  את  להתנות  יש   24ככה. 

 25סמך, כל שנה בציבורי  קונסטרוקציה, ובקבלת אישור ביקורת חשמלאי מו 

 26את זה גילינו שמתבצע הליך של חידוש רישוי, אבל לא ובפרטי. צריך להגיד  

אנ קונסטרוקציה.  בדיקה  במקרמתבצעת  מעולי  מגיע  גם ה  בניתי  שבו   27ם 

בדיקת  קונסטרוקצ לבצע  שנה  כל  אותי  חייב  זה  חשמל,  חיבורי  וגם   28יה 
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 1ה שהמבנה כשיר קונסטרוקטיבית על ידי קונסטרוקטור מוסמך שייתן חתימ

 2בדוק את החיבורים קחו למשל מצב שבו ילד  וזה מחייב שחשמלאי מוסמך י

 3כזה שלט טרוקציה של  הקונס  מחכה לאבא שלו, משעין את האופנים שלו על

 4הפחת לא נבדק והוא לא תקין כבר שנתיים. במסגרת  ומתחשמל כי מפסק  

עסקי של  רישוי  מפקח  אותו  העירוני,  הפיקוח  על  השוטף  הם  הפיקוח   5ם 

הבטיחותחייבי לנושא  גם  ערים  להיות  כלומרם  עכשיו    ;,  מזהים  הם   6אם 

 7גמא  דיברנו על דו מתנדנד ברוח, ,ףפוראירוע מזדמן של בטיחות שלט שהוא 

 8לפני גשר גנדי, שהקונסטרוקציה  ד על העוקם בדרך בין קצת  מתנדנש  טלש

 9שלו כבר מזמן נרקבה. ועד היום מתעסקים עם זה שמתי יצליחו להשכיב את  

 10עניין הזה. הסכמי החברה  זה אני כבר מזמן הייתי ...כדי לגמור את ההדבר ה

 11ת לנושא  רייה הגנה. אחריוהכלכלית מול זכייני השילוט, צריכים להיות לעי

לאכבטיה וכלים  הזכיין.  על  באמצעות  חות  למשל  הבטיחות  נושא   12יפת 

הקונסטרוקטור   אישור  של  בדרך  עמד  לא  הזכיין  אם  כלומר   13הגבייה. 

בזמ אתוהחשמלאי  נעשה  שאנחנו  זה  דרך  יהיה  השיפוי  אז  ידי    ן,  על   14זה 

 15דש. דיברנו  אז יש ועדה מקצועית שמתקיימת אחת לחו  ועדת שילוטהגבייה.  

 16ל פרסום פוגעני, דיברנו על  נדרש וצריך להגיד קשרים שאופי השלט הפה על 

 17זה קצת במהלך השנה, צריך להגיד פה שהתגובה של זה היא תגובה עוכרת.  

 18ום זה הזכיין. גל, מי שבעצם מנהל את המכירה של שטח הפרסאתה לא מסו

 19גיב מהר בהנחה עכשיו, אנחנו צריכים להיות ערניים שנראה מה מפורסם ונ

 20אבל צריך  שהוא פרסום פוגעני.    הפגיעה. יש פה איזה פרסוםחנו מצאנו שואנ

יודעים לשבת    21להגיד ביושר, אנחנו מה שנקרא תגובתי לפרסום, אנחנו לא 

 22ולמנוע את זה אז.  ט.  הפרסום של מוכר של הזכיין שמוכר את השילובוועדת  

 23ת החברה הסוקרת.  אז חלה עלייה דרמטית בהכנסות עם החלפ סקר שילוט

 24ית מאוד בעשרות אחוזים הכנסות. כזה מעניין. עלייה משמעותה מן אירוע  ז

 25קודם כל הפקח העירוני צריך לקיים פיקוח על בקרה ועל תוצאות הסקרים.  

 26נה. הוא לא בא למופע  ומרת הוא בעצם עושה הוא קיים אצלנו כל השזאת א

 27ם  בר הזה. צריך לקייאו שניים במהלך השנה ולכן הוא צריך לבדוק את הד

הש סקר  הסברנואת  בשנה,  פעמיים  מחלקת    ילוט  על  מקובל  זה  למה   28גם 
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חברות החלפת  בקרה  נתח  על   1 תונרע  לע  רומשל  תנמ  לע  תיתע  ולשמור 

 2ת כנראה גם היא קצת אנחנו מצאנו שהחלפה של החברה הסוקר .מערכתית

 3יותר זה שהסקר היה יותר יסודי. הוא פשוט הביא  ניערה את העץ וגרמה ל

 4ימים בשטח וכנראה  שהיו כבר קיפנים כמו שקוראים לזה. פני שילוט פיזית 

נ החברה ברחו.  מנכ"ל  את  ראיינו  נוסף,  שילוט  פוטנציאל  אחר,  כבד   5ושא 

 6  ר בכ, יש  דרך נמיר  הכלכלית שלשמחתנו נמצא פה בתפקידו החדש, לאורך

תל אהסכמות   עיריית  בסיס עם  על  הפורמאלי  הגבול  הוסדר  לא  אבל   7  ביב 

 8שעיריית תל  רמת השרון    ...מפרידה בדרך נמיר. קיימים שלטים שהם בשטח

 9תמורת הזכיינות עבורה. צריך להגיע להסדר ההמלצה היא  אביב גובה את  

סב לא  מיידי,  לסיום  הנמצא  ילהגיע  שילוט  שנים  שבמשך  רמת  ר   10בשטח 

זיכיון לעיריית    11תל אביב. ככל שנקדים עם העניין הזה.  השרון משלם דמי 

 12 .  הזיכיון יגיעו אלינו. לאורך ציר נתיבי איילוןדמי 

 13ב על שולחן השר. מחכה לחתימת השר לאישור פרוטוקול זה יושאני רק בגלל   רובר: מר אבי ג

 14כמה פעמים. כל   ועדת הגבולות. אני כל כמה זמן זה היה כבר אמור לעלות

 15י שהוא אתה יודע, שעון עומד זה יקרה אבל. הזמן אומרים לי, אוטוטו. מת

  16 

 17 נה. וכנהאה את השעה אומרים, פעמיים ביום הוא מר :מר רוני בלקין

 18אבל כולל היום התכתבתי שם עם לשכת המנכ"ל לבדוק איפה זה עומד. זה   מר אבי גרובר: 

 19  ה אמור. על השולחן של השר. אמור לחתום. ז

הסוגי רץ:מר ערן שו את  לדייק  כדי  איזוגם  יש  אביב  תל  לעיריית  זיכיון  דמי  הזאת,   20ה ה 

 21ההחלטה של  כמובן שאם    שהיא חלק מסוים שמגיע גם לרמת השרון. אבל

ש הגבולות  אחוז  ועדת  שמאה  כמובן  אז  השרון  רמת  הוא  השטח  כל   22ל 

 23  מההכנסות האלה צריכות להגיע לעירייה. 

שלטי :לקיןמר רוני ב כעשרה  להציב  אפשרות  יש  איילון.  נתיבי  גדולים    דוח  הם   24חוצות 

 25ם מיידי על מנת לאפשר מכרז של מיצוי המשאב  נוספים, צריך להגיע לסיכו 

 26  ה. אין מה לעכב את העניין הזולזכיינים. 

 27רק פה גם לדייק. יש כאן טעות סופר אני חושב שההצבה של העשרה שלטים   רץ:מר ערן שו

 28  וחסת לנמיר. לאותו שטח שנמצא.מי
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 1  לנמיר?  הנוספים זה :מר רוני בלקין

 2השילוט,    ם יכולים להיות על פי גם המדיניות ומתחמילנו יש היום שלושה, ה רץ:מר ערן שו

עשרה  הם להיות  לגדול  של  יכולים  הנושא  נכון.  לנמיר,  זה  לאיילון,  לא   .3 

ה ועדת  לבין  הזכיין  בין  בדיון  הוא  המחלקה  איילון  העניין,  לצורך   4שילוט 

 5  המשפטית לפי חוק דרכים שילוט.

 6 זה לא שלנו? מה שמתפרסם.  :וני בלקיןמר ר

 7 הישיבה התחילה בשמונה וחצי.  גרובר: מר אבי 

 8 זה שתי ישיבות.   : יכאל דורוןמר מ

 9  היום יש לנו שמונה שעות.  שריב:  ד"ר צחי

 10  רך נמיר.עשרה מיקומים מתייחסים לד רץ:מר ערן שו

 11 ?ו מקבליםאם אגב שמים שלט לאורך איילון בשטחנו. אז אנחנ  :מר רוני בלקין

 12  בוודאי שכן. ורץ:מר ערן ש

 13  ? אז מה קורה עם זה :בלקיןמר רוני 

 14ן לוועדת השילוט, ככל שימצאו אותו  יאושר יש בקשות של הזכיי  ככל שזה רץ:ומר ערן ש

 15ל שימצאו אותו עומד בחוק הדרכים והשילוט אז כן, לוועדת שילוט שלנו, ככ

 16  כמובן שהכנסות יהיו של העירייה.

 17שיש שם אפילו פוטנציאל יותר זה אומר רק מה שבעצם ערן הוסיף לנו בעצם   :בלקין מר רוני

 18יה פוטנציאל של נמיר יש טים אם אני טעיתי פה. שיהבר לעשרה שלגדול. מע

 19 פוטנציאל לאורך איילון בשטחנו. 

 20מה הקשר לוועדת שילוט. השילוט הוא על איילון זה על פי החוק לא ניתן   גיא קלנר: מר

 21 שלטים.  לשים שם

 22  כן. מותר באיילון מותר.  מר אבי גרובר: 

 23בתנאים  וט אתה יכול להציב שלטים  הדרכים שיל  אין אמירה שאסור. בחוק רץ:מר ערן שו

 24 מסוימים. 

 25ת אסור לשים שלט. מרציאנו בזמנו אם אני זוכר נכון, הוא  בדרך בין עירוני מר אבי גרובר: 

 26יח להכניס החרגה לעניין  זה שבאיזה שנייה אחרונה של אחת הכנסות הצל

 27 ר. שאלה מה היעוד  של איילון. באיילון כן מות 

דורון   עו"ד מיכה בלום:  המאיר  של  הזכיין  עם  למעלה  לירושלים  עלה  יחד  עלו   28זה 
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 1 ן ..על זה.  לוועדה של הכנסת ומאיר דורו

 2 נכון זה היה עתירה.   פרופ' נטע זיו:

 3 נכון מאוד.  עו"ד מיכה בלום: 

 4ול לשים שילוט.  יעוד הוא למגורים ולא לחקלאות על איילון אז אתה יכאם ה מר אבי גרובר: 

 5 ק בצד.  ני הצדדים רעכשיו יש מחלוקת. בש

 6 איזה מרחק אתה רואה.   עו"ד מיכה בלום: 

זה שהיעוד הוא מגורים,  האם   מר אבי גרובר:  יש שם האם   7זה שהיעוד הוא כבר מגורים. 

 8וחים מצליחים להגיע פה. אני אבל זה עדיין לא משמש למגורים. וכל מיני ויכ

לש בעיה  שום  שאין  שלטיםחושב  פני  ,ים  מחלוקות  פה  לנו  יש   9מיות  אבל 

 10 . בעניין

 11קום עכשיו להגיש כל כך פשוט. לא כל כך פשוט. אבל זה לא מ  זה לא עו"ד מיכה בלום: 

 12 את המשפט הזה. הם רואים את בר רפאלי ומאבדים שליטה. 

 13   כי היא באמת גרה שם. מר אבי גרובר: 

 14  שחשודים באונס וזה.היום יש שם את כל השמות של אלה  פרופ' נטע זיו:

 15רת מרחבי שילוט. מפה, ועשינו את  ו את מדיניות השילוט והגדאנחנו הגדרנ :מר רוני בלקין

 16כתמים הללו. מעשית מה שנאמר אצלנו החברה הכלכלית הגישה למינהל ה

 17  . 2019ההנדסה, פה בתוך העירייה ...תשלום באפריל 

 18  לוועדת השילוט.  מר ערן שוורץ: 

 19ארבעה חודשים, לא  הבית שנה ו  ועדת השילוט. התהליך תקוע אצלנו בתוךלו :מר רוני בלקין

בע הייסביר  הוועדה  חברי  אנחנו  הזה ליל.  הדבר  את  כששמענו  נבוכים   20נו 

אישור   על  המורכב,  התהליך  של  מהותו  את  לנו  הסבירה  חובב   21כששרי 

 22שים ברצינות רבה. למה זה צריך לקחת כל  השילוט שתקוע שישה עשר חוד

 23 ה תדע.  את הכביש אתן ולמה זה תקוע. תעריפי גבייה. עברת כך הרבה זמ

 24  מת להנחתה. הר מר אבי גרובר: 

 25אז התנהל קודם כל מה שאמר פה גידי, תהליך משפטי בין    תעריפי גבייה :יןמר רוני בלק

 26כרגע הורד. ולכן הזכיינים עיריית רמת השרון בעקבות השילוט הפיראטי ש

 27וספת של הפעלת השילוט על פי אותו בעצם הם קיבלו איזה שהיא תקופה נ

 28ל מנת  יש לבצע שמאות עדכנית ע  :מבחינת ההמלצותהפיצוי.  יון, כחלק מזיכ
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 1לבדוק את תעריפי מכרז השילוט לאור פינוי השילוט הפיראטי. הם עצמם  

 2, בואו גם אנחנו עכשיו העידו שעכשיו אפשר להרוויח. אם אפשר להרוויח

נכון   בהמשך.  הזה  מהעניין  שעולה נרוויח  מה  גדולים  שחקנים  מול   3לעבוד 

לייבע שכדי  מהביצוע,צם  נובעת  כדאיות  שחקנ  צר  עם  לעבוד  עדיף   4ים  אז 

צריך   הקטן.  לשילוט  הגדול  השילוט  בין  ממוצע  מייצרים  שבעצם   5גדולים 

 6ו משיתים על  ראשון חייב להיות יחסית ארוך כי אנחנ  הלהכיר את זה חוז

 7בסוף התהליך הזה הוא חוזר אלינו  הזכיין את הקמת השלט ובסופו של דבר,  

 8ר לנו  תר קצרים ואז בעצם יאפשהמשך כבר יכולים להיות יוותנו. חוזה  לבעל

 9בהנחה והשמאות תאפשר ונראה שזה כדאי, אז נוכל לעלות את התעריפים  

בזה.   תתמוך  שהשמאות  פוטנציאלבהינתן  של  מקדים   10השילוט   תכנון 

 11ת תהליך וציר שתיים, אותו והתאמת תהליכי פיתוח וביצוע. על ציר השדו

 12סינמה סיטי  לך לכיוון  השרף ועד. ציר שתיים, שהומחבר הציר מ ציר בעצם ש

 13הוא נמצא בתהליך. אבל מה שאנחנו מצאנו פעם אחת ציר שתיים בתהליך,  

ב2019הוא אחד מאלה שבתהליך מאפריל   להיות   14אורכו . השילוט שאמור 

 15אמרנו ההמלצה שניתנה    ברגע שיבוצע ההרחבה של הציר. ולגבי דרך השרף

 16ר אנחנו בעצם נאשר  ון ומתן האישורים כדי כאשעכשיו בתכנ  כבר להכיל כבר

יהיו  את ה דרך השרף  כל האישורים    וניד יבהרחבה, את ההכפלה של   17כבר 

 18ונתחיל את העניין של השילוט ולא לחכות, אז להתחיל את התהליך הזה. 

 19 יש להעיר בנושא השילוט? למי 

 20לוט שילוט קוראים לשי  לא הבנתי עד היום דבר אחד מאוד פשוט. אנחנואני   מר גיא קלנר:

 21  כה בשנה האחרונה.פיראטי והוא נו

 22 לא כולו.  :ר רוני בלקיןמ

 23רובו. ובצד השני הוא קיבל היתרים. לא פיראטי. אז אני לא כל כך מצליח   מר גיא קלנר:

 24 הזיכיון ואלה השלטים.   להבין. יש את שלטי

 25 היום כמעט פיראטי.  אין  מר אבי גרובר: 

 26 הרבה פיראטים.  ומר היו לנולא. אני א מר גיא קלנר:

 27 תיכף אני אתייחס.   היו. רובר: מר אבי ג

 28אז היו פיראטים או הם קיבלו היתר. ושילמו כנגדם. מה הסטאטוס שלהם   מר גיא קלנר:
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 1 ? היה כל השנים

 2 ו פיראטים והם לא קיבלו היתר.  הם הי מר גידי טביב: 

 3יודע יש עבירות,   השלטים. אתהאני רוצה להגיד לך משהו על חלקם קיבלו.  : מר אבי גרובר

 4ם קורים בחדרים פנימיים, אתה יודע, יש אתה יודע מכרז אז  ם שהיש דברי

 5אתה לא תמיד יודע מה היו המחירים. כל מיני זה יכול לקרות בחדר פנימי, 

כולם רזה לא, שלט הקט  6ואים  ע שלו, שהוא עומד במקום שכולם רואים. 

כ השרון  ברמת  השלטים  כל  השלטים.  אאיפה  רואים  השלטים. ולם   7יפה 

האלה נתנו  פתא  והשלטים  הפרטי,  השטח  לתוך  אחורה  מטר  עמדו   8ום 

 9היתרים לאנשים בשטח פרטי במקום לבוא ולהכניס אותו לקופה הציבורית.  

 10ה פה מדיניות שנתנו לדברים האלה  ת. הילא ראינו  ו נאי אפשר להגיד לא ידע

 11יך  זה שטח ששי  ידעו שהם נמצאים שם, בצומת של הכניסה לעיר  לקרות.

 12יתר, הוא קיבל היתר להעמיד שלט על שטח זה  בל הלעיריית רמת השרון, קי

 13ומישהו אחר לקח את הכסף. ואנחנו עשינו. אנחנו עשינו מהלך. אבל הדברים 

 14 ו על משה סנה.  האלה קרו פה שנים. שלטים שעמד

 15 פיראטים.  אז הם לא היו  מר גיא קלנר:

 16 עוד פעם.  מר אבי גרובר: 

 17 ומר. קיבלו היתר זה מה שהוא א הם ת וייזר: גב' דבר

 18 לא לפיראטים. העירייה ראתה מזה כסף?   מר גיא קלנר:

 19 לא.  מר אבי גרובר: 

 20 הוא אמר לך, הוא קיבל היתר.  גב' דברת וייזר: 

 21 בתוך המערכת.  השילוט אולי אגרת שילוט שזה הכסף הכי קטן  את אגרת מר אבי גרובר: 

 22 ריך להגיד. אז זה מה שצאה. או קי.  גב' דברת וייזר: 

 23 אבל אתה אם יש לי אתר הכסף.  : גרובר מר אבי

 24 ברור, כסף לזיכיון.   מר גיא קלנר:

מאה   מר אבי גרובר:  שהוא  איזה  קיבלתי  אני  אז  השלט.  של  הזיכיון  על  זה  הגדול   25הכסף 

 26 חמישים ₪ למטר לשנה.  

 27 ת פירורים.  קיבל גב' דברת וייזר: 

 28 רגע, אז היו לו.   מר גיא קלנר:
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 1 .  ת חמישיםשבע מאו : 'ץיבוקסומ תימולש 'בג

 2 שבע מאות חמישים ₪ למטר לשנה?  מר אבי גרובר: 

 3 כן.  : 'ץיבוקסומ תימולש 'בג

 4 או קי.  מר אבי גרובר: 

 5 והוא היה משכיר את זה.   גב' דברת וייזר: 

זיכיון מר גיא קלנר: כאן שלטי  יש  אז  פיראטים  הי  רגע,  היו שלטים   6ו את שלטי ההיתר. 

 7 שהיו ללא היתר. ולא בתחום הזיכיון. 

 8  היו. ובר: מר אבי גר

 9 לא?   בכפר הירוק ד"ר צחי שריב: 

 10חלק מהמכרז היה שאנחנו גם התחייבנו להוריד את אותם שלטים  עו"ד מיכה בלום: 

 11ם פיראטיים. כלומר כשעשו את המכרז עברו את כמות השלטים שיש. שיכולי

 12צאת. ואז הם באו בטענה שאנחנו לא מספיק מהר הורדנו את כל השלטים ל

 13 נה. הישהזכיין  הלא חוקיים על מנת

 14ותר מזה אני ישבתי שם. הם טענו שיכולנו לעשות את זה יותר מהר. אז לא. י מר גידי טביב: 

להוריד  יודעים  אתם  אם  הביקור  כרטיס  את  תביאו  יופי.  להם   15אמרתי 

 16 פחות משלוש שנים. אז הם צחקו. טענות היו.  וך שלטים פיראטיים בת

 17נה  ם שלטים נגיד לאורך משה סם היו גיה גאני שואל שאלה אחרת. האם ה מר גיא קלנר:

 18 כדוגמא שהם גם לא היו בהיתר. עזבו רגע שזה פגע בזיכיון והם כאילו.  

 19 בוודאי שהיה. בוודאי שהיה.  :ץרוש ןרעמר 

 20 כן. הוא שם.  עו"ד מיכה בלום: 

 21תושבי רמת השרון הפסידו הרבה מאוד מיליוני שקלים תושבי רמת השרון. י גרובר: ר אבמ

  22 

 23 ני. א מעט היו כאלה אחד על השל ורץ:רן שמר ע

פה   מר אבי גרובר:  עשו  לא  פה.  שאפשרו  מזה  שקלים  מיליוני  הרבה  הפסידו  שנים   24במשך 

 25ציא  ל להוהרי יש לך, ברגע שנתלה שלט תוך שלושים יום אתה יכוכלום כנגד.  

 26י  צו הריסה ולהוריד אותו. כל מה שהלך על משה סנה כשהיית נוסע בתוך שנ

 27ך לגורמים פרטיים ולא  ה שלטים וכמעט כל הכסף הל אלה שהכל היקירות ה

 28עבד בצורה מסודרת עם כל ההיתרים, עם כל הדברים, כל מיני שלטים שהיו 
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 1נו את זה  ידו לבכל מיני מקומות. עובדה שעשינו עכשיו עבודה. הרי לא הור

 2 נו הורדנו כי סתם לא בא לנו על השלט. היה פה, העברנו מדיניות שילוט. אנח

 3 אטים האלה. והכל. אנחנו.  את כל הפיר

 4  ?כמה זיכויים גדל כתוצאה מזה מר גיא קלנר:

 5 כל זה בשביל  עו"ד מיכה בלום: 

 6  קודם כל אנחנו די בתחילת התהליך. מר אבי גרובר: 

 7אחד, השינוי שנעשה בנושא אכיפה הוא    :ת הדברים הבאיםהגיד אצריך ל ורץ:מר ערן ש

 8ת וזה, התמונה היא תמונה  ה סנה במחנוותי. אתה נוסע במשמאוד משמע

 9האופציה להרחבה אחרת לגמרי. הנושא של שינוי מתחמי השילוט, פתח את  

 10מאוד משמעותית בכל התחום הזה שבכלל אפשר את הדיונים בהקשר הזה.  

של   הנושא  שהיה, אישורי  לגבי  משפטי  סכסוך  אותו  כדי  תוך   11הוועדה, 

 12 ת איאליים. עברו  ת שהם פוטנצאת כל אותם נקודו  רימונים התחילה לסמן

 13ה, לא עוד הכול עבר אבל חלקים משמעותיים קיבלו התייחסויות דיוני הוועד

 14ויש כמה וכמה שלטים שעברו כבר לשלבים של הגשת בקשות להיתר. וזה 

 15  השלב שבו אנחנו נמצאים. 

 16  מה. במקומות שהורדנו?  גיא קלנר: מר

 17ראות גבוהה עם פוטנציאל  יר עם רמת נ עיקר על משה סנה. שהוא צגם. גם ב ורץ:מר ערן ש

יש  מ שבו  נמיר  ציר  שזה  אחרים  רכיבים  יש  הזה.  בהקשר  טוב   18סחרי 

 19פוטנציאל, אבל יש שם את סוגיית אישור שר הפנים על נושא של המלצת 

 20יים על איילון. ושם זה יותר היבטים חוקיים ן שמתקועדת הגבולות, יש דיו

 21כביש שתיים הפנימי  רו למשל את  רכיבים אחרים כמו שהזכי  בעמידה הזאת.

 22סיטי זה דבר שצריך להיות מטופל הפוטנציאל שלו הוא קודם צריך    בסינמה

 23לסיים את עבודות הפיתוח ואז הוא יהיה יותר רלוונטי. כנ"ל גם לגבי הנושא  

 24רה שם היא יותר נמוכה וגם יש עוד דרך לעשות בהקשר התעבו  של השרף. גם

 25 הזה. 

 26 ? ו לנו זנבותאיפה נשאר מר גיא קלנר:

 27 ומות. שלטים שלא ירדו. אלה המק ורץ:מר ערן ש

 28העיקרון הגדול של האכיפה בסופו של דבר, המטרה שלו הייתה להגן   עו"ד מיכה בלום: 
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 1 על המכרז החדש.  

 2   הצפוני. איילון בקטע מר אבי גרובר: 

 3 יהיו מאוד גבוהים.   ובמכרז החדש מחירי הזיכיון עו"ד מיכה בלום: 

טע ר: מר אבי גרוב שלטהייתה  על  ויתר  גרובר  איך  השלטים נה  כל  קודם  אז  זה.  בלי   4ים 

 5שירדו. הכניסו לנו כסף קטן. זה היה עוד פעם זה האגרות האלה. זה הכסף 

כש אבל  שליהקטן.  החוזים  בתוך  החדשים  השלטים  מעלו  עם  כמו נו   6כרז 

 7 באמת מהפוטנציאל.  שצריך אז העירייה הזאת תתחיל ליהנות

 8 ?כלכלית הרבח לים כולם מכרזים יוצאה מר גיא קלנר:

 9רמת השרון, חצי מתושבי המדינה עוברים במהלך היום בכבישים של רמת  י גרובר: מר אב

נכון שזה כבישים בין עירוניים וכאלה, יש לנו עוד פעם אני    10השרון. עכשיו 

 11לט שנמצא בכפר הירוק  , אמיתי יש לנו סוג של ויכוח בבית זה האם ש אומר

 12ל לראות את ד שנוסע בכביש חמש לא יכועלה, ואף אחואף אחד שנוסע, למ

 13השלט הזה, איך אפשר להגיד שזה. אתה עובר בתוך מנהרה. השלט למעלה  

זה   עירוני.  בין  בכביש  להגיד שזה שלט שרואים אותו  איך אפשר  הזה.   14על 

 15חנו עשינו סדר בכסף מה  שעדיין יש לנו פה סוג של בתוך הבית. אבל אנכוח  וי

 16ה מאוד כסף ואני  ובזכות זה אנחנו נקבל הרבל כסף קטן,  שנקרא, בויתור ע

 17אומר את זה פה הכי גלוי, לא יכול להיות שמי שישבו פה לא ראו מה הולך 

 18ם חראיולא ידעו מה הולך, ואם הם לא ראו ולא ידעו, אז הם לא פחות א

 19 האלה שלהם.  ואשמים ורשלנים על הקופה הציבורית במעשים

 20  ?יהיו דרך החברה הכלכלית חדשים כולם הזיכיונות ה מר גיא קלנר:

 21 הפעילות מנוהלת דרך   ורץ:מר ערן ש

 22  של העירייה אבל אנחנו עושים את זה דרך החברה הכלכלית. מר אבי גרובר: 

ובתום שנה א רץ:מר ערן שו יש חמישים אחוז מהרווו באופדרך רימונים  עובר  ן שוטף   23ח 

הם   ברימונים  נמצאים  הם  אם  גם  והיתר  מלעירייה  היום   24תורגמים בסוף 

 25 שמגדילות את הנכסים.  להשקעות כלכליות 

 26 ?למה התכוונת ויכוח בתוך הבית. על מה : מר מיכאל דורון

 27 יש שם את הכפר הירוק.   מר גיא קלנר:

 28על הגבעה היה שלט דופן בכפר הירוק למעלה  רי על הה  ,האם שלט שנמצא מר אבי גרובר: 
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 1  ? א חוקיהאם השלט הזה הוא שלט חוקי או ללמשל. 

 2 הוא שלהם.  ' דברת וייזר: גב

 3 לא חוקי בהגדרה.   : מר מיכאל דורון

 4 למה הוא שלהם. מה זה.   גב' דברת וייזר: 

 5  נכון. עו"ד מיכה בלום: 

 6 ..שילוט. לא חוקי   : מר מיכאל דורון

 7רואים אותו מכביש בין עירוני. מכביש חמש לא  אני אומר עוד פעם לא  אז   בר: מר אבי גרו

 8 . מצליח להבין איך הוא שלט ני לא כל כךרואים אותו, א

 9 בהגדרה חוקית הוא כן שלט.  עו"ד מיכה בלום: 

 10 די נו זה סתם התעקשות. עזבו את הכפר הירוק.   גב' דברת וייזר: 

 11   ?בין מי למי הויכוח : מר מיכאל דורון

ל גרובר:  מר אבי קרוב  בתוך  הוא  מטר  עשרים  עירוני  בין  שהכביש  רק  עירוני,  בין   12כביש 

 13 .  ה. אבל בסדרהאדמ

 14 ?ין מי למי נפגש הויכוח. הויכוח הזה הוא בין מי למיאבל ב : מר מיכאל דורון

 15כרגיל בין הלשכה המשפטית לאנשים שרוצים לשים את השלט. מה  עו"ד מיכה בלום: 

 16 חדש פה. 

 17 ין, השלט הזה , אבל אני לא מברגע לנר:מר גיא ק

 18 יש לנו אינטרס בחוק.   ינטרס בשלט.אנחנו תמיד עניינים ואין לנו א עו"ד מיכה בלום: 

 19אומר ראש העיר שיש פה פוטנציאל הכנסות.    ?מה זה אין לנו אינטרס בשלט גיא קלנר: מר

 20 אנחנו רוצים לממש אותם. 

 21 ראש העיר יכול לדבר   עו"ד מיכה בלום: 

 22 בר על פוטנציאל פרחים. הוא לא מד :גיא קלנרמר 

 23 אני מדבר משפטית.   עו"ד מיכה בלום: 

 24 יים כדי למצות את ההכנסות.  . מחפשים את הנתיבים החוקבסדר קלנר: מר גיא

 25 זה לא עובד ככה .  עו"ד מיכה בלום: 

 26 עובד, עובד.  מר גיא קלנר:

 27 לא עובד.  עו"ד מיכה בלום: 

 28 אומר לא עובד.   , אתהומר עובדאז עובד. אני א מר גיא קלנר:
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 1 המדיניות שלך לא יכולה.   עו"ד מיכה בלום: 

 2הכנסות לעירייה. ואתה צריך לעזור    מדיניות. אני מחפש להביא  אני לא קובע מר גיא קלנר:

 3 לנו לעשות את זה.  

 4 על פי חוק.  עו"ד מיכה בלום: 

 5 בחוק, אבל לעזור לנו לעשות את זה.  מר גיא קלנר:

 6 חוק אז עשית עכשיו פרוגראמה שזה.   על פי ם: עו"ד מיכה בלו

 7. זה של העירייה להעלות הכנסותסייע בידה    אז אנא עזור לנו בדרך חוקית. מר גיא קלנר:

 8 מה שאנחנו רוצים.  

 9 אבל זה מה שעשינו. זה לא אומר שהשלט של הכפר הירוק.  עו"ד מיכה בלום: 

יודע, לא מכיר את השלט של הכפר מר גיא קלנר:  10עכשיו השאלה על מה  ק.  הירו  אני לא 

 11   ?ורנוהויכוח בכפר הירוק, כי אנחנו נלחמים עבור הכפר הירוק או עב

 12 הצומת הזאת,  יש לך עוד פעם. בי גרובר: מר א

 13 לא הבנתי מה הסיפור של הכפר הירוק.   מר גיא קלנר:

 14 הצומת היא גדולה   מר אבי גרובר: 

 15 זה חלק מזיכיונות שלנו?  מר גיא קלנר:

 16ה שם מקומות שאתה גם יכול שהם כן שלך בצד השני יש לך פינה שהיא יש ל בר: גרומר אבי 

יכ ישול להיות ששלגמרי שלך,   17טענה שכל מה    ם אפשר לתלות שלט. אבל 

 18 שנמצא על הצומת הזאת הוא חלק מכביש בין עירוני ולכן אסור.  

 19  רות עבור. מר גיא קלנר:

 20 אם אפשר.   יש לי שאלה. מר ירון גדות:

 21  ה כל פעם מקפיד לשאול אם אפשר.את פרופ' נטע זיו:

 22המחיר  ,  2019שרים וחמישה אחוז במחיר עלה בעהתחשיב, האני ראיתי ש מר ירון גדות:

 23  שאנחנו העלות שאנחנו מקבלים, לא עלות, ההכנסה.

 24  ההכנסה. :מר רוני בלקין

 25 וז.בעשרים וחמישה אח 2019ה בההכנסה שלנו של השלטים עלת מר ירון גדות:

 26  רק בעשרים וחמישה אחוז. מר אבי גרובר: 

אז   מר ירון גדות: אחוז.  וחמישה  בעשרים  קרה  רק  זה  באיך  שנת    2019שדווקא   27אחרי 

 28 ירות זה עלה בעשרים וחמישה אחוז? בח
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 1  מה זה קשור לשנת בחירות ? מר אבי גרובר: 

ס :מר רוני בלקין חברת  בגלל  הייתדווקא  נסקרו,  החברה  של  הפנים  כמות  גדולה  קר   2ה 

 3  ממה. משמעותית 

 4 ישה אחוז. בעשרים וחמ  לא. לא כמות. פר אני מדבר על מחיר פר שלט. שעלה מר ירון גדות:

 5יצא חוק עזר חדש. בחוק העזר   2018בשמח אם אפשר לענות.  אני א : 'ץיבוקסומ שלומית

והתעריף מ  6חמש מאות שישים וחמישה ₪ החדש היה עדכון של תעריפים 

 7  טר השנה.מאות חמישים ושתיים למלמטר עלה לשבע 

 8  מטר רבוע. :מר רוני בלקין

 9 ?עשרה או רק בתשע בשמונה עשרה מר ירון גדות:

 10שרה אושר, בתשע עשרה הוא נכנס לתוקף. ולא רק בגלל חברת בשמונה ע :שלומית

 11ם ביחד עשו את השינויים.סקרים שנכנסה והיא גם עשתה איזה שינוי. שניה

  12 

א מר ירון גדות: שילמתזאת  בבחירות  אתם  וחמישה  ומרת  עשרים  פחות  יותר.  בזול   13ם 

 14  ?אחוז

 15  ?מי זה אתם מר גיא קלנר:

 16  יש פה שניים. העיר, אני יודע.מי שהתמודד לראשות  גדות:מר ירון 

 17  מי שהרוויח זה החברות הזכייניות. :מר רוני בלקין

שהיה   ירון גדות:מר  אומרים  אתם  הזכיין.  להחלפת  מכרז  לגבי  להחלפת  עכשיו   18מכרז 

 19  . 17. החברה לא הוא נגמר ב2020-הזכיין ב

הזכיין :מר רוני בלקין להיפך.  ש  לא  עוד  הקודקיבל  הזיכיון  שתנאי  מדבר .  םנתיים   20אתה 

 21 . גידי.  19עכשיו על 

 22  אתה צודק. מקשיב.  מר גידי טביב: 

כך2019לא   :לקיןמר רוני ב על  הלינו  הם  מחדש.  המכרז  להיפתח  צריך  היה  הזכיינים   .  23 

 24ים שאנחנו התמהמהו השלטים הפיראטיים והם  שהכנסתם נפגעה בכל השנ 

על הכנסותינו  ראו  משמעאמרו  יותר  שהמחירים  ו  זה  בעקבות   25ותית 

היה שבמקום שנעביר  וכפיצוי ההסדר  לסגור  יכולנו  לכן  ירדו   26הפיראטיים 

מיד   בעוד  כסף  הארכה  הקודם  המכרז  של  תנאים  באותם  קיבלו  הם   27ליד 

 28 שנתיים. 
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 1 . רישוי עסקים שלטים. מחלקת שילוט : 'ץיבוקסומ שלומית

 2  שלומית. מר אבי גרובר: 

 3 ירות שעדיין.  ילו שלטי בח יש שלטים אפ מר ירון גדות:

 4ה אתה שואל יש עלייה של עשרים וחמישה אחוז. חבר'ה שנייה. אחת עשר בר: מר אבי גרו

 5וחצי, אנחנו שוברים פה שיא. מה זה אומר שאתה שואל עשרים וחמישה 

 6  אחוז, מה זה.

 7 לא. רציתי להבין מאיפה יש קפיצה כזאת.   ות:מר ירון גד

 8 בתור מה.  מר אבי גרובר: 

 9 הסבירו לך.  ' נטע זיו:פרופ

 10עוד פעם. זה לא בוא אם אתה לוקח את הפוטנציאל    .םינטק  םירפסמ  הז  לבא : מר אבי גרובר

 11  הכנסות.

 12 ניסיתי להבין איך זה עלה. מותר לי לדבר.   מר ירון גדות:

 13 בשביל הבחירות.  2018ים במיוחד בהיו נמוכ תעריפים ד"ר צחי שריב: 

 14ריד אחרי אז זה כבר  אם הייתי מוזה גם היה עשרים וחמישה אחוז.  2017ב  מר אבי גרובר: 

 15  תח אבל בגלל שזה עלה עכשיו אני מוגן. היה פ

 16קודם כל לגבי עשרים וחמישה אחוז קיבלתי תשובות. עברנו נושא אבי. פשוט  דות:מר ירון ג

 17ש איזה שהוא קשר בין החברה או מישהו שקשור אומרים שיאני שואל כי  

 18ל איך בעצם ים, אני שואלשלטים לבין פוליטיקאים שבזמן הבחירות מקבל

 19הוא קשר  קשר כזה. איך אפשר לפקח שלא יהיה בעצם איזה שנמנע קיום של  

 20 .לא משנה בקיצור ?של תקבל

 21  מה. בין מי למי. בחברה  גב' דברת וייזר: 

 22 בין החברה של השלטים  וליטיקה.פ מר ירון גדות:

 23  ?כולם צריכים לענות, למי היא מופנית השאלה הזאת  ד"ר צחי שריב: 

 24 אר  בשקט כמו כל הישיבה.  לא לך. אתה יכול להיש ות:מר ירון גד

 25  למי כן? יב: ד"ר צחי שר

 26 למי שמוכן לענות עליה. זה יכול להיות רוני, זה יכול להיות המבקר זה יכול  מר ירון גדות:

 27  אש העיר. להיות ר

 28 אנחנו לא מצאנו קשר כזה.  :מר רוני בלקין
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 1  ?כזה  לא. איך מונעים קשר ד"ר צחי שריב: 

 2שרד מבקר המדינה שאמור וזמן לפנות למשטרת ישראל. למולשם כך אתה מ :וני בלקיןמר ר

 3 להפעיל מנגנונים של ניהול קשר כזה שהוא קשר מושחת לחלוטין.

 4  ת שיהיה קשר כזה במנגנון הקיים.ין אפשרואתה חושב שא מר ירון גדות:

 5 ים.  בכל דבר יש אפשרות. ואתה יודע יש חוק :מר רוני בלקין

 6יתרי זיכיון מזון יש סכנה כזאת. מי ש סכנה כזאת וגם בהגם בהיתרי בנייה י קלנר: מר גיא

 7  שמושחת יש סכנה כזאת. 

 8 ות. ו מהבחיראני פשוט רואה. קודם כל יש שלטים שעדיין נשאר מר ירון גדות:

מי   מר אבי גרובר:  בסוף  הרי  המדינה  מבקר  שלך,  הדוח  את  מכין  שאתה  המדינה   9מבקר 

 10  ות יודע.ודד פה לראששמתמ

 11 סבירות.  בודק את ה :מר רוני בלקין

להביא   מר אבי גרובר:  צריך  אתה  שתלית  שלט  כל  על  ברמת  לו  להגיש  צריך  אתה   12לוקח, 

נתונים של  ארוכה  סדרה  יש  השלט,  של  לאצילום  אני  מה    .  בדיוק   13יודע 

 14שילוט  החברות  מבקשים במקביל מה משרד מבקר המדינה מבקש לקבל מ

אבל מדינ   עצמן,  מטורף  המבקר  מידע  מאגר  מחזיק  מחיריה  ועל  על   15ם, 

 16כמויות. אז אני עונה לך. זה ברור שהם לא עובדים בחינם. הם לא נותנים לך  

 17לא תלית  משהו שאםשלטים לגמרי בחינם כי זה נורא קל לתפוס את זה זה 

 18שלט לא תלית כלום. מבקר המדינה אוסף אני כמתמודד נדרשתי להגיש את  

 19  מגיש את הדוח לאישור.   ות שלי, אתהכל החשבוני

 20 מכיר את זה אני יודע.   גדות:ר ירון מ

 21אתה מגיש את כל הזה. הוא יודע. הוא שאל שאלה. אנשים מסתכלים אפשר   מר אבי גרובר: 

 22 לתת תשובה. 

לדוח  א שריב:  ד"ר צחי קשור  זה  לשאלות.  לענות  חייב  אתה  מה  זאת.  שאלה   23יזה 

 24 המבקר? 

 25  ה במשפט, יש תשוב מר אבי גרובר: 

 26 ני מתמודד לראשות העיר.  ד שאצחי מפח ר ירון גדות:מ

 27אף אחד לא חייב אפשר ללכת הביתה. אין הצבעה בנושא. אנחנו די בסוף  מר אבי גרובר: 

 28 ועוד שנייה. 
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 1 את הזה.   צים לכבדרו פרופ' נטע זיו:

 2 פעם בשנה צריך לדון בדוח הזה.  מר אבי גרובר: 

 3 . א קשור לדוחבסדר אבל זה ל פרופ' נטע זיו:

הז גרובר: מר אבי  על  הדוח  ישיבות  ארבע  שלוש,  היה  ואפשר  דיון  גם  להיות  יכול  היה   4ה 

 5דוחות כאלה. אנחנו בפעם אחת מסיימים עם זה. זה בסדר גמור שאל שאלה, 

 6ונה לו אם יש תשובה אני עונה לו אם יש תשובה זה שני  ה. אני עיש פה נקוד

 7פר הזה, יש  את כל הס. אתה מגיש  משפטים. היה כבר אפשר לגמור עם זה

את רוצה    שם  היה  המדינה  מבקר  משרד  שאם  מניח  אני  שלט  פרסומי   8כל 

לבוא   מידע  המון  לו  יש  אז  וכאלה  הזה  בעניין  חקירה  שהיא  איזה   9לעשות 

מא פעמים  חריגילראות  לעומת  וד  אחר  מועמד  איזה  אצל  פתאום  אצל   10ם 

 11יווח על  ה לא מקבל דמועמדים אחרים. אפשר שם לראות. אני עוד פעם, את

 12  לט ואתה מקבל מחיר לשלט. אתה מבקש שכולם. 

 13לא. בסדר. אני לא מכיר את כל הפרטים וכל הנהלים וכל הזה. רציתי לדעת   מר ירון גדות:

 14 אם יש אם מדברים.  

 15  י יכול להגיד לך שהתחרות על השלטיםאנ רובר: מר אבי ג

 16 ענית לי תשובה.   מר ירון גדות:

 17יכית. מלחמת עולם אתה ים בתקופת הבחירות היא פסהשלטרות על  התח מר אבי גרובר: 

 18לא מבין איזה ברכיות שם רצות, וזה כדי לקבל את השלט בימים אתה צריך  

 19  להזמין אותם.

 20   ?משיך לשלב הבאיכול לה מר גרובר האם אני :מר רוני בלקין

 21  כן. בבקשה מר בלקין.  מר אבי גרובר: 

 22דוברת תתחממי   חילקתי אותם לשני צמדים.  סעיפים אני  יש לנו עוד ארבעה :מר רוני בלקין

חברי   נוכחות  הם  הראשונים  הנושאים  שני  מגיע.  זה  רגע  עוד  כי  הקו.   23על 

 24 ירייה  מועצה בישיבות מליאת מועצת העיר. וקיום ישיבות ועדות הע

 25 ?אפשר היה להתחיל בזה יא ר אבי גרובר: מ

 26ודוברת תיכף תעיד על    מועצת העיר   יאתא. זה נושא רגיש לחלק מחברי מל :מר רוני בלקין

 27 חשיבות רבה. כי התשובה פה לדוברת.   הזל שיכך 

 28  אין לזה חשיבות?  גב' דברת וייזר: 
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 1  יש לזה חשיבות.  מר ירון גדות:

מוטלת :מר רוני בלקין ו  רגע.  מוסרית  זה  חובה  הדברים.  את  לאמץ  הציבור  כלפי   2ערכית 

 3לא לרדת  נחנו בחרנו  נבחרים. אבהחלט אחד המבחנים שלנו כשליחי ציבור  

 4ירדה אליו ולכן אנחנו דרך אגב רשמנו המלצות  שדברת    סטביי  ןא  סטלבי

 5שמשנה שעברה שלצערנו לא מומשו זה גם היה מאפשר לתקן לאורך השנה  

נכו שאינם  ולכן  רישומים  זימון ל  איה  ונלש  הצלמההנים.  עם  יחד   6פרסם 

 7ת ים בשנה אישיבת מליאת מועצת העיר, בסיום כל רבעון, קרי, ארבע פעמ

 8צת העיר. פרסום רבעוני ישקף לחברי ת חברי המליאה בישיבת מועדוח נוכחו

 9דוח המבקר השנתי. ואז  ל   ההמתנ  אללהמליאה את מצב הנוכחות בדיונים,  

תיקוני למשל  היה  נכנסי אם  היו  גם  הם  לעניין,  ולא  ם  הזה  לשלב  כבר   10ם 

 11ין לך  ייה. להמתמגיעים לדיון הזה. הנושא השני זה קיום ישיבות ועדות העיר

 12 אבי? 

 13  .אני מקשיב מר אבי גרובר: 

 14אתה מקשיב, אתה מצליח. גם פה בחרנו לחזור על ההמלצות מלפני שנה.   :מר רוני בלקין

 15מועצת  יחד עם זימון ישיבת מליאת  לפרסם בסיום כל רבעון. לפרסם בסיום  

ועדות העירייה. למה כל רבעון ישיבות   16י  כי הישיבות הכ  ?העיר. דוח קיום 

ש או  ביניארוכות  לרבהפערים  אחת  זה  גבוהות  הכי  לקיים  הם  חובה   17עון. 

 18אותם אחת לשלושה חודשים. ..חברי הוועדה פרסום שכזה ישקף את מצב  

ראש   יושבי  את  ויעודד  הוועדות  את  התכנסות  לממש  וחבריהם   19הוועדות 

 20 בת ההתכנסות וקיום הדיונים ועכשיו מה יש לכם לומר דוברת תורך.  חו

מתנצ לנר:מר גיא ק יוצא.אני  אני  תומך  ל  כמובן  אני  נש  יתתימעב  אבל  טעויות אם   21פלו 

 22 בדיווח צריך לתקן אותם. תודה 

 23  ?יש לך מה להגיד מר בן יקר גב' דברת וייזר: 

 24 תגידי את הטענות שלך.  קודם כל ניסים בן יקר:

 25 ? אצלנו בעדה היו אומרים זיצרוי. מה את אומרת : מר אבי גרובר

נוכחות י בחמישי ככוב. זה באמת מדהים כט גב' דברת וייזר:   26ה בטבלה הזאת של 

 27סיסטנטי ממש אחרי בישיבה אחרי ישיבה.  ברי מועצה נפלה טעות אבל קונח

 28שים לשביעי אחת אחרי  אתה סימנת בחמישי לחמישי, בשני לשישי, ובשלו
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ההיע את  ברשימת השנייה  בדוח  טעות  שנפלה  לי  ברור  שזה  שלי   1דרות 

 2שאתה מעלה על  דווקא בגלל  מצפה ממך לעשות, זה  הנוכחים ומה שהייתי  

בצורה   בכזאת  הכתב  נתקל  שאתה  אחד  או  אפס  ומסמן  ברורה,  כך   3כל 

שלא  ולוודא  לפרוטוקולים  להיכנס  כמבקר  ממך  מצפה  הייתי   4  סיטואציה 

א רואה  לא  ושאחרת אתה  טעות  פה  של  נפלה  לאורכם  מופיע  אותו שם   5ת 

 6  אותם  חמישים ושישה עמודים.

 7 סמך ..רשימה.  אומרת. על  ולכן בקצרה את :בלקיןמר רוני 

 8  כן. ברור. ייזר: גב' דברת ו

 9 אנחנו רוצים לקצר את.   :מר רוני בלקין

 10שי דיברנו על הנגשת כיתה  לא דיברתי כל הישיבה. כי בחמישי לחמי גב' דברת וייזר: 

 11ה. ואז אמרתי שזה עולה שלושים אלף ₪. ודיברתי על המעליות לקויי שמיע

 12  א הייתי שם.זה מדהים שלפו שיפוצי קיץ. והנגשה. אפרו

 13  חמישי לחמישי?  ת:מר ירון גדו

 14חמישי לחמישי. ובשני לשישי, אני מצוטטת הוועדה שפנו אלי נטע  גב' דברת וייזר: 

כמובן, דני  ע  או  יש  אומר,  שאבי  כמו  נדבכים  כמה  סוציאליות  יש   15ובדות 

 16 ות שנכנסות לתיכונים. וכו'. שמתמחות בנושא רווחה וחינוך, וכו'. ועמות

 17 ובשביעי?  :יןמר רוני בלק

הישיבה   ייזר: גב' דברת ו זה  הייתי.  לא  בשביעי  לא.  לשביעי.  בשלושים   18ובשביעי, 

 19מצוטטת, אנחנו מדברים   היחידה שלא הייתי. אבל בשלושים לשביעי אני גם

 20  פסיקו לעבוד, האם הם מקבלות. על אימהות שה

 21 תי היית  לא הבנ :מר רוני בלקין

 22 לא היית?  היית או  פרופ' נטע זיו:

 23  הייתי. ב' דברת וייזר: ג

 24 אז אמרת לפני רגע.   :ר רוני בלקיןמ

 25  בשלושים לשביעי הייתי. לא מן המניין.  גב' דברת וייזר: 

 26 ם לשביעי כן הייתה. לא מן המניין.  שלושי מר ירון גדות:

 27היחידה לאורכה    7.7-הייתי בה היא באו קי. הישיבה היחידה שלא   גב' דברת וייזר: 

 28צלות גדולה. אני מחכה  ש חושבת שאתה חייב לי התנ ואני ממנה.  של כל הש
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 1לזר הפרחים הגדול. שיגיע. ולהתנצלות הפומבית. ואני מבקשת שתוציא דוח  

 2  מתקן.

שכל :יןמר רוני בלק בזה  נעמוד  שאנחנו  מצפה  יהיה    ואני  אפשר  ואז  זה  את  נגיש   3רבעון 

 4 העיר. לתקן את דוח הנוכחות.  למועצת 

 5  להגיד. אני יכול  : מר ניסים בן יקר

 6בתחילת כל ישיבת מועצה ראש העיר מעלה להצבעה את פרוטוקול  מר ניסים בן יקר: 

 7תיקונים שיש    ישיבת המועצה הקודמת. חברי המועצה מגישים לראש העיר

 8רת ים. בכל פרוטוקול של ישיבות המועצה שהעבלבצע לפרוטוקולים השונ

 9ץ לכל חברי  ם. אני ממליאלי את לא נכללת ברשימת חברי המועצה שנוכחי

 10לבדוק כל פעם אחרי שפרוטוקול המועצה נעשה האם את   המועצה וגם לך

 11 נוכחת ובהתאם לכך לתקן את הפרוטוקול. כשאת מעבירה. 

 12כ"ל אנחנו נראה שלא יקרה מצב שמישהו  אני אדאג שבלשכתי ובלשכת המנ גרובר: מר אבי 

 13ה דקות  איחור של כממצא בישיבה ואולי לא היה בשנייה הראשונה והגיע בנ

 14 צלכם. וכנראה המקליטים בתחילת הישיבה לא מופיע ברשימה א

 15  לאור זאת מי שצריך להתנצל זאת את. על זה שאת לא בדקת. מר ניסים בן יקר: 

 16 ו אתה לא רציני. ממש לא. לא. די נ גב' דברת וייזר: 

 17 י על זר הפרחים מוותר.  אנ מר ניסים בן יקר: 

 18עושה שית טעות ומן הראוי שאתה  ע  .ןטק   התא  ה מה זהתקשיב ז גב' דברת וייזר: 

 19כזה דבר זה להיכנס לפני שאתה מעלה יש הבדל גדול בין לעבור על פרוטוקול  

שא שם.  נמצא  שאתה  לבקש  זה  שלם  סליחה  לעניין.  קשור  לא  מבקש   20תה 

 21  וד. לא יכול להיותמהותי מא

הדוח  :מר רוני בלקין כל  על  לעבור  שצריך  אומרת  את  אומרת.  שאת  מה  טעות   זה  יש   22  כי 

 23 ברשימת הנוכחים.  

 24לא. אני אומרת א. אני אומרת שהלשכה שלו צריכה לעשות. ברגע   רת וייזר: גב' דב

 25י מצפה שיסתכלו כמה דפים אחורה,  שרואים מישהו נעדר שרשום נעדר, אנ

 26 לוודא. 

 27     זה לא ייתן לנו כלום. אבי גרובר:  מר

 28 מי? מי צריך.   :מר רוני בלקין
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 1  העיר.  לשכה של ראשה גב' דברת וייזר: 

 2 ני מחויב, אני עובר על הכול. תולעת. על כל.  א :מר רוני בלקין

 3הם כביכול מינוריים, דבר שני יש הבדל בין דברים כאלה שוטפים ש גב' דברת וייזר: 

בי דוח  מגיש  שאתה  לשנת  לבין  מינ  2019קורת  מסמן  אדם ואתה  לבן   4וס 

 5 יך לעשות.  זה המעט שצרשנמצא פה. צריך להיכנס לדוח ולבדוק את עצמך. 

 6אבל ניסים, יש לי הערה. כמו שאתה מבקש תגובת המבוקרים אתה   : ןמר מיכאל דורו

 7בוודאי אם אתה רואה שלוש  צריך לבקש את תגובתה לשאול אותה ולוודא. 

 8 היעדרויות רצופות  

 9 טל עליך כמבקר. זה המעט שמו גב' דברת וייזר: 

 10 ר אדום. זה צריך להדליק אצלך או  : מר מיכאל דורון

 11 כביכול לאשר את הדבר הזה ולהביא אותו לוועדת ליקויים.  נו אמוריםאנח אבי גרובר:  מר

 12  י הציע. אנחנו צריכים גם לאשר את מה שרונ מר ירון גדות:

 13ב ביצוע החלטות המליאה והנושא חרונים. אחד, זה מעקטוב. שני נושאים א :מר רוני בלקין

 14שיהיו לנו כלים פשוטים נחנו רוצים  השני זה דוח תיקון ליקויים. ראשית א

 15רורים למעקב ובקרה, אחרי החלטות במליאה. הנושא הזה צריך לאפשר  וב

 16החלטות המליאה מעקב וביצוע, את מנגנון הפיקוח. מה שקורה לנו, גם על  

 17 ם ליקויים. וגם דוח תיקוני

 18  שלושה זה קוורום לישיבה. ברגע שיש פה פחות משלושה אנשים. גרובר: מר אבי 

 19 דוח תיקון ליקויים.   :יןמר רוני בלק

 20אני עכשיו לא מאשרת את הדוח. או קי. סליחה. לפרוטוקול. אני לא  גב' דברת וייזר: 

 21  מאושר על ידי עד שהוא לא יתוקן. תודה.  מאשרת את הדוח. הדוח לא

 22  מה יישאר להצבעה.  ירון גדות: מר

 23  דוח תיקון ליקויים.  :מר רוני בלקין

 24  צבעה. ך להישאר להצרי מר ירון גדות:

 25ח תיקון הליקויים, הוכנה טבלה כזאת, התחילה עבודה בתקופת מנכ"לית דו :מר רוני בלקין

 26זה מספר חודשים, כשרועי דביר  הקודמת. למעשה אני הייתי במעקב אחרי  

התמסמס זה  לעזב  פוטרה  ,  שירלי  מכן  לאחר  לקורונה,  נכנסנו  מכן   27אחר 

 28מעקב. ההמלצה   העצובשהיא לא    ובעצם אנחנו נמצאים באיזה שהיא טבלה
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 1מלשכת ראש העיר או המנכ"ל ממונה מעקב ביצוע על תיקון שלנו למנות  

אני   לנו...לקינוח. מיכה.  אין  ועדת  הליקויים שבעצם  להודות לחברי   2רוצה 

 3  .. סוחד אמץהביקורת על הירתמותם למ

 4  אני רוצה לדבר על הסעיף הקודם. קודם כל אתה הצעת פה הצעה שיהיה  מר ירון גדות:

 5. אז איך מפה זה הולך לביצוע של  דשי ויכלול גם את הוועדותדוח תלת חו

 6החלטה,    הדבר הזה. צריך להצביע, צריך להביא את זה כהצעה לסדר. איך זה

 7   ?זה הצעה טובה. אני בעד. איך עושים שזה יקרה

 8  מה כל שלושה חודשים?  מר אבי גרובר: 

 9י המועצה ואם יש איזה כחות של חבראחת לשלושה חודשים יוצג דוח הנו :מר רוני בלקין

 10  ת ברישום. ולא לחכות שפעם בשנה זה יופיע בדוח המבקר.טעו

 11  גם הוועדות אמרת.  מר ירון גדות:

 12 דבר השני שאמרנו   :ני בלקיןמר רו

 13  ה תועלת של זה אבל בסדר.לא יודע מ מר אבי גרובר: 

 14היבלת ברגל,   ם לחץ לה עלהתועלת של זה זה מייצר איזה הנה דוברת, פתאו :מר רוני בלקין

 15 זה.   היא בדקה את

 16  אבל עוד פעם היה פה איזה שהוא משהו בהתנהלות. הרי מה הפער פה.  מר אבי גרובר: 

 17 לא קשור להתנהלות.   :בלקיןמר רוני 

שה גרובר:  מר אבי פה  כל  הפער  מסתכל  לא  הוא  הראשון,  העמוד  הרשימה.  את  לוקח   18וא 

רואה   ראשון,  עמוד  לוקח  מעתיהפרוטוקול.  פעם.  רשימה.  עוד  אותה.   19ק 

 20 אם השאלה אם כך. ניסים. 

 21 יד.  תפקיד של כל חבר מועצה לעבור על הפרוטוקול. והוא צריך להג מר ניסים בן יקר: 

פניו. מר אבי גרובר:  חברי    ועל  שלך,  לדוח  כהונתהבהמשך  את  מסיימים  האם םמועצה   .22 

 23 ם הבאה. אתה מסיים את כהונתו של מישהו תסתכל. ולא הסתכלת בזה פע

 24 ה לא החוק. זה לא החוק, ז ירון גדות:מר 

 25 אני מציג תמונה.   מר ניסים בן יקר: 

 26בשלוש ישיבות    ש חברת מועצה שלא הייתהעל פניו אני כרגע. כתוב פה שי מר אבי גרובר: 

 27  לא היא כנראה. זה על פניו. לא...חברת מועצה. רצופות. תיכף זה

 28מר  ק, תקרא את החוק. החוק אומכתב. יש חולא. אתה אמור להוציא לה   מר ירון גדות:
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 1 להוציא לה מכתב.  

 2ה ולהפקיע היא הייתה בזה. ידענו במה היא נמצאת וזה. לבוא לחבר מועצ מר אבי גרובר: 

 3 מרים את זה להביא לסיום כהונתו.  איך או

 4  אני לא מפקיע. ניסים בן יקר: מר 

 5 זה לא היה בסיום כהונתו.  מר ירון גדות:

 6 במהלך כזה.  מר אבי גרובר: 

 7 צלם תמונת מצב אתה תפקיד שלך  מאחד, אני ...אף  מר ניסים בן יקר: 

הסתכ מר אבי גרובר:  אמרתם.  לא  דין  עורך  הייתי  בכשאני  רק  לא  לתי  הראשון,   8עמוד 

 9 .  3הסתכלתי בעמוד 

 10 זה לא בסדר, ניסים, אני לא מבין אותך.   : דורוןמר מיכאל 

 11 אם מחר בבוקר,   מר ניסים בן יקר: 

הסתמכת : כאל דורוןמר מי להגיד  יכול  לא  על  אתה  הסתמכתי  לא  אחד.  עמוד  על   12י 

 13  עמוד עשר.

 14 .  אבל זה לא הנושא מיכאל, זה לא הנושא מר ירון גדות:

 15 מיכאל. בכל ישיבת מועצה ראש  ר ניסים בן יקר: מ

המסמכים  אבי גרובר: מר  של  שלוש  ובעמוד  ביקורת  דוח  עושה  כשאתה  היא   16השאלה 

 17מסתכל רק על  ₪...כתוב במאתיים...אתה    קניתי במאה  שמביאים לך כתוב  

 18 עמוד שלוש ולא מסתכל.  

 19 אבי. אני מגיש לך את הדוח.  מר ניסים בן יקר: 

 20ח שלך ללא רציני.  אתה הופך את הדוח שלך ללא רציני. אתה הופך את הדו : ברמר אבי גרו

 21 ניסים. בוא עזוב. אם אתה לא מבין. 

 22 . אבי.  ממש לא. ממש לא מר ניסים בן יקר: 

 23 ורשית לגוף העניין. יש לנו בעיה ש אבי גרובר: מר 

בהתייחס מר ניסים בן יקר:  שלך,  התפקיד  להגיב.  לי  חשוב  להגיב,  לי   24שלך    ותחשוב 

 25את זה באמת דברים  שאתה מוסר לי בסוף, זה לעבור גם כן על הרשימה הז

 26ה  קרדינאליים וקריטיים ולבוא ולהגיד לי ניסים תתקן פה. אין לי שום בעי 

 27 ח לעשות את זה אז יש בעיה.  את זה. אבל אם אתה לא טוראני אתקן 

 28ו לך מסמכים. על  הביאניסים. אנחנו הראנו לך בחלק מהמקומות דברים.   מר אבי גרובר: 
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 1זה כתוב, ככה אני משאיר את  דברים שאתה כותב בדוח ואתה אמרת ככה  

 2 זה בוא נו. זה לא.  

ש מר ניסים בן יקר:  לנקודה  תתייחס  כאבי.  העלית  להתייחסות אתה  ותתייחס   3רגע. 

כשאתה  ש לדוח  מתייחס  אתה  הדוח.  את  לך  מעביר  אני  הנקודה.  זה   4לי. 

 5 זה קרדינאלי.  נתך מתייחס לדוח, זה דבר שמבחי

 6   העברת את הדוח. אלאבל  : מר מיכאל דורון

 7 לא מבין מה מדברים אליו. אמיתי אתה לא מבין מה אומרים לך. אתה.  מר אבי גרובר: 

 8 לא קשור לדוח בכלל.   זה ון גדות:מר יר

 9 אני מעביר את הדוח לראש.  ניסים בן יקר: מר 

 10  וב. אמיתי. זה עצ  הוא לא. זה לא. באמת זה מר אבי גרובר: 

 11מכים. הוא עובר על זה מי שזה לא  אחת לשלושה חודשים יחד עם כל המס :מר רוני בלקין

 12 היא או הוא.  

 13 ודת הביקורת מסתכלת רק עלנושא הזה עברוני. השאלה היא האם רק ב מר אבי גרובר: 

אחרים,   בנושאים  שגם  או  עשרה  שבע  לעמוד  מסתכלת  ולא  אחד   14עמוד 

 15זה מה שמופיע באחריותך ולהסתכל על    העמוד הראשון, כי  מסתכלים רק על 

מסתכ שבאמת  או  כל  זה.  ועל  שלו,  ההיבטים  כל  על  התהליך,  כל  על   16לים 

זה השאלה רוצה בקטן.   17א שלפעמים  . התחושה היהדברים שלו. אם אתה 

 18ר לבדוק אותם, לא בדקו אותם ולא חזרו לתקן אותם. על  דברים שהיה אפש

 19 .   בד ככהולם. אבל זה לא עופניו זה הכי נוח לי בע

ישי מר ניסים בן יקר:  שיש  היפותטי  מצב  לא תתאר  מסוים  מועצה  וחבר  מועצה   20בת 

 21 ץ אומר מילהמופיע, ואחר כך באיזה שהוא נושא שבע עשרה הוא פתאום מצי

 22 והולך. כן. 

 23 נכון. זה נחשב שהוא היה בישיבה.  ר: מר אבי גרוב

 24 וא לא נוכח בישיבה. ו לא נוכח בישיבה? ההוא נוכח בישיבה א מר ניסים בן יקר: 

 25 ישיבה.  הוא כן היה נוכח ב מר אבי גרובר: 

 26 חד משמעית. חד משמעית.  מר ניסים בן יקר: 

 27  נשאל את היועץ המשפטי. א היה נוכח.הוא כן היה נוכח או ל מר אבי גרובר: 

 28הנושא הוא שיש שתי    או שאתם עושים ויכוח בכוונה כי זה לא הנושא בכלל. מר ירון גדות:
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 1וח  ועצה של חבר מועצה שלא מגיע, באמצע השנה, לא מחכים לדישיבות מ

 2 שיגיע עוד שנה וחצי, אתה צריך להוציא לו מכתב  

 3  ם מכתבים.יוצאים מכתבים, יוצאי מר אבי גרובר: 

 4 מה.  מר ירון גדות:

 5  יוצאים מכתבים.  י גרובר: מר אב

 6 כתבים, לכל חברי המועצה שהיה פה פעמיים. למי יצאו מ מר ירון גדות:

 7  יצאו מכתבים. אני יודע שיצאו מכתבים.  מר אבי גרובר: 

 8כתוב שלא יצאו מכתבים וזה משהו שדיברנו עליו. ואותו דבר שלושה. זה לא  מר ירון גדות:

 9 כלל של הדוח. אתה אמור. תפקיד שלו ב

 10מועצה אחד שלא היה בשלוש ישיבות מועצה אנחנו עשינו בדיקה. אין חבר   מר אבי גרובר: 

 11  מן המניין.

 12 מן המניין אני יודע.   מר ירון גדות:

 13  רצוף לא היה בשלוש ישיבות מן המניין.  מר אבי גרובר: 

 14 שות. אתה צריך לעלא היה. אני יודע אבל גם בשניים  מר ירון גדות:

 15וד לא זה. וגם אז אם הוא מביא כל  צריך להוציא לו מכתב אבל הוא עאני   מר אבי גרובר: 

 16  . כן.מיני אישורים וזה הוא עוד פה

 17 יכול להגיע.   נכון. בגלל זה אני אומר שהוא לא מר ירון גדות:

 18 עם אחת. אבל לפחות. אני יודע בטוח על פעם אחת שיצא מכתב. לפחות פ מר אבי גרובר: 

 19. זה לא צריך לחכות לדוח המבקר בעוד  ויות של שניים ברצףאבל היו פה כמ ירון גדות:מר 

 20ה משהו שצריך להתבצע בלשכה  שנה וחצי שיגיע בשביל שתוציא מכתב. ז

טעו יש  המבקר  דוח  ואם  להיעלב. שלך.  צריך  לא  א.  וזה  מישהו  באיזה   21ת 

 22 מכתב.  מועצה. יש  כנראה שזה היה בטעות, וזה לא גורם להדחה של חבר

 23משהו, שנייה, יש פה עניין של עיקרון שהוא מסרב   עות. אתה לא מבין..ט מר אבי גרובר: 

אני הוא אומר,  עליו.  על    להסתכל  אני מסתכל  עובי.  כזה  פרוטוקול  לי   24יש 

ראשון.   ראשון,  עמוד  עמוד  העמודים.  שאר  כל  הולך  מה  אותי  מעניין   25לא 

 26  ייתה. אתה יכול היא מדברתשדברת כן ה  עכשיו אני יכול לדפדף ככה ולראות

יודע   בתוך יודעת    תרבודאתה  נמצאת  שהיא  רואה  אתה  דברים.   27להגיד 

 28בדיון, אז היא הייתה. לא כולם מגיעים    הישיבה. אתה רואה שהיא משתתפת
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 1  עובדים, אנשים זה. בדקה הראשונה. אנשים 

 2 דוח המבקר לא קשור.  זה לא הנושא, זה לא הנושא.  מר ירון גדות:

 3  זה כן הנושא. אבי גרובר: מר 

 4 קשור. זה כמו שתגיד.   לא ות:מר ירון גד

 5לי שום אינטרס ברבע לשתים זה כן הנושא. עד כמה שעושים דוח. אני אין   מר אבי גרובר: 

 6וג של עניין עקרוני. כשמסתכלים על  עשרה בלילה זה. יש פה איזה שהוא ס

 7מוד  הכול או שבעדוח עד כמה נכנסים לעומק שלו של הדברים ובודקים את  

 8 מבחינתי זה לא קיים.   ם אזהראשון לא היה כתוב ש

 9  בוא נסיים עם זה כבר.  עו"ד מיכה בלום: 

 10 לושה זה בסדר. שילך. טוב בקיצור איך.  גם ש מר ירון גדות:

 11בעיה להגיש כל שלושה חודשים דוח אבל זה סתם זה לא. אבל אין    אין לי מר אבי גרובר: 

 12מקום ה של נוכחות. מצידי שיהי ושה חודשים.בעיה, אם אתם רוצים כל של

 13  שבו אפשר לראות מי נוכח כמה.

 14 גם נוכחות וגם ועדות.   מר ירון גדות:

 15  עוד משהו רוני.  : מר אבי גרובר

וע :מר רוני בלקין לחברי  להודות  רוצה  מספר  אני  של  ואינטנסיבי  ..דחוס  הביקורת.   16דת 

הד של  לשורשם  עניינית  ותחקירים  מועט  לא  גם  ברים...מהדופגישות   17ח. 

 18והתחקור מעניינים למדי והעיסוק בכמה דברים רק    נו שהבירורהשנה מצא

 19תיקון. עוד פעם השתדלנו להיות הוא כשלעצמו הביא להבנה ולהעמקה, טעון  

 20 שהו. לתקן לפחות חלק מהדברים. עניינים. נקווה שנעשה עם זה מ

 21ל  ל המסדרון אבבצד השני ש  מותר להחמיא לך טיפה. לא באמת שאני אמנם מר אבי גרובר: 

 22ת שומע, על העבודה המאוד רצינית שנעשית בוועדת הביקורת. אני ככה קצ

 23אתם יושבים פה ישיבות אחרי ישיבות.  את האנשים,  אתם באמת מזמינים  

 24הליכים, באמת מנסים להבין מה קורה שם. אני באמת מנסים להבין את הת

 25נו כמערכת  כלי שאפשר לחשוב שמהבחינה הזאת באמת ישיבות הוועדה הם  

 26תכל על עצמנו ולראות איפה אנחנו צריכים להשתפר. אני  וא ולדעת להסלב

 27ם שם, אני לא יודע כל מילה שנאמרת, חושב שעצם זה שאני יודע גם שהדיוני

 28ם שאני מקבל, יושבים עם האנשים, מנסים להבין  אני יודע בגדול, פידבקי
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פעם שעוד  טוב.  זה  להם  שגם  חושב  אני  עניי  איתם,  בצורה בצורה   1נית, 

מנסים  מ הזדמנות עמיקה  נותן  זה  להם  גם  הדברים.  את  איתם   2להבין 

 3יו פעמים שאנשים סוג שקיבלו  להסתכל על עצמם קצת בעבודה. אני יודע שה

 4ינה הזאת אני חושב שהוועדה עושה עבודה  שיעורי בית, הלכו, חזרו, ומהבח

 5תם סתם מך. לא חיפשיפה. הוועדה כמו שאתה אומר, אתה אומר את זה בעצ

 6יך להעיר מעירים, אבל באמת היה שם עבודה מעמיקה וכאלה. אם צרלנגח  

 7גם לשאר החברים בוועדה. ושעוד  ויישר כוח, גם לך שמוביל את זה בוועדה  

 8ודע ניסים עוד פעם, זה עניין של הסתכלות  פעם שנלך ונשתפר ונלמד אתה י

ישלדעתי פוטנציאל  פה  שהיה  חושב  אני  נושאים    .  וחשפה   9ובים  מעניינים 

 10להתמקד בהם. אני חושב שהדוחות האלה היו יכולים להיות יותר  שבחרתם  

 11ני לא. ואנחנו צריכים להעביר את  זה עבודה שלך אמשמעותיים, אבל בסדר,  

 12  זה לוועדת

ההמלצות   מר ניסים בן יקר:  את  ביקורתמאשרים  לענייני  זה לוועדה  את  מביאים   .13 

 14  אשרים. להצבעה ומ

 15 מתי עכשיו?  ירון גדות:מר 

 16 עוד פעם מה? לי יש המון ביקורת על הדוח. כאילו מה.  ר אבי גרובר: מ

 17 גע על המלצות של וועדה לענייני ביקורת. לא. אנחנו מדברים כר מר ניסים בן יקר: 

 18 אה. המלצות להעביר אותם לוועדה.  ר אבי גרובר: מ

 19 ת. אתם מאשרים את ההמלצו מר ניסים בן יקר: 

 20  תודה רבה. פה אחד ארבעה. מלצות?  מי בעד לאשר את הה ר: גרובמר אבי 

  21 

 22 

 23 

 24ההמלצות של החלטה: ארבעה חברי מועצה שנכחו בהצבעה הצביעו פה אחד בעד אישור  

 25 הוועדה לענייני ביקורת.  

 26 
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