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 . , ערן שוורץ מנכל העיריהיהאבי גרובר ראש העיר :אל

 (א) לפקודת העיריות:36שאילתה על פי סעיף 

לא יאוחר משבעה ימים לפני תחילת הישיבה מן המניין הקרובה, רשאי חבר המועצה להגיש   (א)  .36
לראש העיריה שאילתה בכתב על עניין עובדתי שבתחום תפקידי העיריה, לרבות בעניין תאגידים עירוניים, 

יו נשאלה והיא תנוסח בקצרה ובצורת שאלה בלבד; ראש העיריה או חבר מועצה הממונה על העניין שלגב
 ישיבה, ובקצרה לשאילתה ויקרא את התשובה באותה בכתבישיב השאילתה ושראש העיריה הסמיכו לכך, 

ואולם הוא רשאי לדחות את תשובתו עד הישיבה מן המניין שלאחר הישיבה הבאה ובלבד שלא ידחה 
 .יחולקו לחברי המועצה והתשובההשאילתה תשובתו לגבי יותר משתי שאילתות בישיבה אחת; 

 

 תהיישובימועצת הנשים  : 8.11.2020שאילתה לישיבת מועצת העיר ב  הנדון:

 רקע

" הנהנה עירוניתמועצת נשים סעיף " מופיע )6111( תחת סעיף תקציבי "ראש העיר וסגניו"
האינטרנט של עיריית רמת השרון יש דף נפרד ל"מועצת באתר ₪.  150,000של שנתי מתקצוב 

 . מגדרי" ן, אשר, על פי הדף, "מובילה ומפעילה מיזמים המעודדים שוויו"תהיישוביהנשים 

 השאלות

וועדות עירוניות, המופיעות באתר העיריה, חברי  יםבניגוד לרשימות חברי דירקטוריונ .1
מועצת הנשים או חברות חברי  הן/מי הםמועצת הנשים הישובית לא רשומים שם. 

  מה שמותיהם ומספרם?היישובית? 
 ? ות/מוחלפים ן/? כיצד הםאותם/ן ממנהמי  .2
חברה לתועלת הציבור, עמותה,  - הנשים היישובית היא יישות משפטית?האם מועצת  .3

 או משהו דומה?
יש תקנון? כללי פעולה כלשהם? מסמך מחייב כלשהו  תהאם למועצת הנשים היישובי .4

 וההתנהלות שלה?   אופן הפעילותאת דיר את מטרות המועצה, המג
היא גוף חיצוני לעיריית רמת השרון (כמו העמותות  תהאם מועצת הנשים היישובי .5

המקבלות תמיכה עירונית) או לחילופין חלק העיריה כמו אגף או מחלקה המורכבת 
 ?  המעובדי עיריי

האם מינוי חברים בה צריך לשקף נחשבת תאגיד עירוני?  מועצת הנשים היישוביתהאם  .6
 את הרכב חברי מועצת העיר? האם צריך להיות בה נציג לאופוזיציה? 

, , באילו מועדיםשנים האחרונות 3ב מועצת הנשים היישובית כמה פעמים התכנסה  .7
 ו). (באתר העיריה לא מופיעים פרוטוקולים כאל והאם קיימים פרוטוקולים של ישיבותיה?

. מה הוא "תהיא "יושבת ראש מועצת הנשים היישובי יזריבאתר העיריה כתוב שדברת ו .8
האם ומתי נבחרה דברת לתפקיד?  , על ידי מיכיצדהליך בחירת יושב ראש לגוף כזה? 

 יש פרוטוקול כלשהו המתעד את בחירתה?
ועל ידי  , מתיתהיישובייזר כיו"ר מועצת הנשים ימקומה של דברת ו או ממלאת מי ממלא .9

 מי הוא או היא נבחרו? 

 רמת השרון חופשיתצחי שריב, 



 נספחים:

 

 
 



 



 
 


