
11.10.2020 

 אל  

 אבי גרובר, ראש העיריה 

 המיועד  מנכ"ל העיריה ערן שוורץ, 

 18.10.2020 מועצת העירת שאילתה לישיבהנדון: 

 

 הוגשה על ידי סגנית ראש העיר, הגברת דברת וייזר, הצעה לסדר למועצת העיר.   7.9.2020ב 

 קע להצעה, כתבה הגברת וויזר: כר

אין אח ורע בארגונים מסודרים במגזר  משרה חשובה ורגישה ללא ממלא מקום, של  ,"למצב זה

 הפרטי, הציבורי, ברשויות מקומיות ואף לא בעירית רמת השרון. 

. קל וחומר שיש למנות ממלא  לכל ועדה בעיריית רמת השרון יש מינוי קבוע של ממלא מקום

 ללא יו"ר." מקום קבוע גם לועדה החשובה והרגישה שאינה יכולה לתפקד 

 סוף ציטוט. 

 להלן רשימת ועדות מועצת העיר, ורשימת יושבי הראש שלהם, כפי שמונו על ידי מועצת העיר.  
לכל ועדה בעיריית רמת השרון יש מינוי קבוע של ממלא  של דברת שהשאלה הנשאלת, לאור קביעתה 

 .  קבועים כממלאי מקום , מי הם ממלאי המקום של יושבי ראש הועדות, ומתי הם מונו מקום
השאלה לגבי התאריך מתייחסת למועד בו התכנסה ישיבה של פורום בעל סמכות למינוי ממלא מקום  )

 : (נבחר ממלא המקום  היו"ר, באופן שמתועד בפרוטוקול שניתן יהיה לקבלו, וב
 

תאריך מינוי ממלא   הקבוע   מקוםהממלא   יו"ר  ועדה 
 הקבוע   מקום ה

   אבי גרובר  הנהלה 

   דברת ויזר  מכרזים 

   אבי גרובר  כספים

   אבי גרובר  מל"ח 

   אבי גרובר  בטחון 

   רוני בלקין  בקורת 

   יעקב קורצקי  הנחות בארנונה 

   אבי גרובר  בטיחות בדרכים 

   דברת ויזר  קידום מעמד הילד 

נרצחי  הנצחת זכרם של 
 טרור 

   מיכאל דורון 

   דברת ויזר  חינוך

   נטע זיו  איכות הסביבה 

מאבק בנגע הסמים  
 המסוכנים

   רמי בר לב 

   דברת ויזר  מיגור אלימות 

   אביעם גפני חקלאית 



   רמי בר לב  מקלטים 

   צחי שריב  משנה תמיכות והקצאות 

   צחי שריב  תחבורה 

   אבי גרובר  שימור אתרים 

   עידן למדן  שמות 

   באצי אלקובי  רווחה 

   אבי גרובר  מכרזים לעובדים בכירים 

   יעקב קורצקי  גימלאים

   ענבל דדון  יקירי העיר 

   רמי ברלב  צעירים

   דני לביא  ושוויון סובלנות 

   דברת ויזר  מלגות לסטודנטים 

   אבי גרובר  ועדה מקומית לתו"ב 

   אבי גרובר  מועצת העיר רמת השרון 

 
 שאלה דומה לגבי: 

   אבי גרובר  החברה הכלכלית רימונים

 
 

 בברכה
 צחי שריב 

 חופשית  השרון רמת 
 
 


