
 עיריית רמת השרון

 

 

 

 

 פרטיכל

 10' מס, ישיבת מועצה מן המניין

 1.9.2004, ד"ו באלול תשס"ט, מיום רביעי



 עיריית רמת השרון
 1.9.2004מיום , 10' פרטיכל מליאה מן המניין מס

מס המניין10' פרטיכל  מן  המועצה  מישיבת  התקיימה,    אשר 

רביעי תשס"ט, ביום  באלול   , 1.9.2004, ד"ו 

מס[ המניין  מן  שלא  המועצה  ישיבת   ]6' בתום 

 

רוכברגר :משתתפים יצחק  העירייה-  מר  ראש    

דורון  מאיר  ומ-  מר  סגן  העיר"  ראש   מ 

זילברשטיין"עו  יעקב  העיר- ד  ראש  סגן    

אבנר' גב העיר -  נורית  ראש  סגנית    

בר  אליעזר  מועצה-  מר  חבר    

גריידי  שמואל  מועצה-  מר  חבר    

לוין  אורי  משה  מועצה-  מר  חבר    

פולקמן' גב   מועצה-  נירה  חברת    

קאול  מועצה -   יצחק   חבר 

גליל   אהרון  מועצה-  מר  חבר    

תמרי' גב  מועצה-  עליזה  חברת    

אבין' גב  מועצה-  שירה  חברת    

טל  ישראל  מועצה-  מר  חבר    

אוספלד' גב  מועצה-  אורנה  חברת    

 

זהר' גב  :חסרים מועצה-  נעמי  חברת    

 

נחום :נוכחים הרצל  מנכ-  מר  העירייה"   ל 

פפר' גב  גזברית -  אורית   העירייה 

שושני"עו  אילת  מח- ינו'ג-ד  מנהלת   נכסים'  

זמיר ערן  העירייה-  מר  מבקר    

גולן' אדר  העירייה-  אבנר  מהנדס    

עזגד  טל  ע-   מר  העירייה.    ראש 

מנשה  דוד  סמנכ-  מר  תקשורת"   ל 

מנקס' גב  החינוך-  מיכל  אגף  מנהלת    
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היום סדר   :על 

היום .1 לסדר  ע, הצעה  המ"הועלתה  חברי  ומר י  קאול  יצחק  מר  ועצה 

גליל בסך : בנושא, אהרון  מכרז  ש30ביטול  מיליון  גינון "  לעבודות  ח 

השרון  .ברמת 

היום .2 לסדר  ע, הצעה  ומר "הועלתה  קאול  יצחק  מר  המועצה  חברי  י 

גליל לבנייה : בנושא, אהרון  פרויקטים  בתכנון  צעירים  זוגות  שילוב 

השרון  . ברמת 

ל .3 טל  ישראל  מר  המועצה  חבר  מכרזיםצירוף   .וועדת 

כספים .4 ועדת  פרוטוקול   .אישור 

הנכסים .5 מנהלת  של  לסיכומים  העיר  מועצת  שושני "עו, אישור  איילת  ד 

הספר, ינו'ג בבתי  קיוסקים   .בנושא 

השרון .6 ברמת  הספורט  להקצבות  הקריטריונים   .אישור 

הדו .7 הרבעוני"הצגת  הכספי  סקור(יוני -ינואר, ח  ע, )בלתי  גזברית "יוצג  י 

 . העירייה

השרוןהו .8 לרמת  הכלכלית  החברה  של  פעילותה  חידוש  על   .דעה 

רימון  .9 ספר  בבית  הפעלה–קפיטריה  חוזה  המשך  ע,   עו"יוצג  איילת "י  ד 

ג  .ינו'שושני 

 . שונות .10

קאול .11 יצחק  מר  המועצה  חבר  של  אצטדיון : בנושא, שאילתא  הרחבת 

 . הכדורגל

המועצה .12 חברת  של  פולקמן' גב, שאילתא  שרוניתבר: בנושא, נירה   .יכת 
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רוכברגר יצחק  לכולם  :מר  טוב  ישיבת . ערב  את  לפתוח  מתכבד  אני 

מס המניין  שמן  העיר  מועצת  לעשות , ברשותכם. 10' מליאת  מבקש  אני 

היום בסדר  שינויים  לצאת, איזשהם  חייבת  והגזברית  אנחנו , מאחר  כך  אחר 

הכללי היום  לסדר   . נתייחס 

 

הדו . 7 הרבעוני"הצגת  הכספי  סקור(יוני -נוארי, ח  ע, )בלתי  י "יוצג 

העירייה  . גזברית 

 

רוכברגר יצחק  הדו  :מר  את  שתציג  הגזברית  את  מבקש  הכספי "אני  ח 

ינואר  . בבקשה. יוני-הרבעוני 

פפר' גב הדו  :אורית  את  יומיים  לפני  החצי "קיבלתם  הרבעוני  ח 

נקרא , שנתי סקור"והוא  חשבו" בלתי  רואה  שולח  הפנים  שמשרד  נהוג  ן כי 

לדו הן  לדו"מטעמו  והן  השנתי  החצי"ח  בעבודה , שנתי-ח  עכשיו  התחילו  הם 

הדו, שלהם את  המליאה  לחברי  להגיש  צריך  הגזבר  החוק  פי  מכין"על  שהוא  , ח 

הדו את  בפניכם  מביאה  אני  אומרת. ח"אז  כבר  קאול, אני  את , מר  שבדקתי 

שביקשת והם, מה  הפנים  משרד  של  החשבון  לרואה  זה  את  הסברנו  קיבלו וגם   

זה חובות, את  לגייל  ניתן  טכני. לא  הסבר  לך  אתן  חובות. אני  לגייל  ניתן   . לא 

קאול יצחק  טכנית  :מר  ניתן   ?לא 

פפר' גב טכנית  :אורית  ניתן  בדו. לא  רואים  שאתם  בעמוד "כמו  ח 

שקל, הראשון כמיליון  של  הרגיל  בתקציב  בעודף  נמצאים  אנחנו  שנה  , בחצי 

שקל950,000 ובבנק.   לבקופה  נכון  ליוני -30ים  ל2004  קרוב  היו  מיליון -20   

בבנק"ש במרץ, ח  שהסברתי  מה  להסביר  רוצה  אני  קשה , וכאן  היה  אולי  אבל 

זוגיים, להבין בחודשים  גובים  כסף , אנחנו  יותר  הרבה  לנו  יש  יוני  בסוף  ולכן 

מרץ בסוף  לנו  שהיה  אפריל, ממה  בתחילת  גובים  שאנחנו  יוני, כיוון  , בתחילת 
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פה  לנו אז  ש20יש  מיליון  יוני"  באמצע  בבנק  עומס . ח  רואים  שאתם  כמו 

לרדת ממשיך  המילוות  יש , פרעון  בסוף  הראשון  ש5בעמוד  מיליון  פחות "  ח 

השנה הראשונה, מתחילת  השנה  בחצי  החזרנו  זה  כרגע , שאת  כמובן  ואנחנו 

נוספות הלוואות  לוקחים  של . לא  פיתוח  היטלי  בקרן  עודף  כרגע  מיליון7.5יש    

המוגן, ח"ש הדיור  כספי  זה  מזה  גדול  יוני, חלק  סוף  עד  סווג  לא  עוד  , שחלק 

יוני אחרי  היה  המליאה  שאישור   . כיוון 

ומים ארנונה  בגין  שהיה, חייבים  הנלווה  בדף  זה  את  הסברתי  חייבים , אני 

ב השנה  מתחילת  גדל  ומים  ארנונה  ש-6בגין  מיליון  הסברים, ח"  שני  לזה  , ויש 

שמה  מניחה  החובותשאני  גדלו  למה  באמת  זה  זה . שמעניין  ההסברים  אחד 

מים חובות  לכם, שיש  אראה  אני  דו, מיד  של  לעמוד  מתייחסת  גבייה "אני  ח 

חייבים טופס , ויתרת  הדו5זה  של  ל, ח"  גדלה  הפיגורים  ש-12יתרת  מיליון  ח " 

שלהם , במים החיוב  דרך  לגבי  החקלאים  עם  לנו  שיש  מויכוח  ברובו  נובע  זה 

המים. םוהתעריפי בנציבות  נמצא  פתרון , הבירור  לקראת  מתקדמים  ואנחנו 

להם, בנושא שמגיעות  המים  הקצבות  את  יביאו  מים , הם  הקצבת  על  אישורים 

לרובם, 89 ירדו  שהתעריפים  מניחה  את , אני  ישלמו  והם  יקטנו  החובות  ואז 

 . החובות

השני תיקים, הדבר  השוואת  של  בפרויקט  התחלנו  המליאה  החלטת  פי  , על 

ה את  לאנשים  לשלוח   …התחלנו 

רוכברגר יצחק  התחלנו  :מר  ממשיכים, לא  פשוט   .אנחנו 

פפר' גב רצחני  :אורית  בקצב  לעבוד  שולחים . התחלנו  אנחנו 

ההודעות את  של . לאנשים  פה  החוב  בבסיס  נמצא  מהם  גדול  חלק  של  החיוב 

מאי, 2004יוני -ינואר במהלך  ההודעות  את  קיבלו  רק   חלקם, יוני-חלקם 

היום, שילמו שילם  מינואר, חלק  שנוצרו  החובות  את  פורסים  , אנחנו 

הצמדה, בתשלומים וללא  ריבית  ללא  תושבים  בקשת  פי  הזה . על  התהליך 

מגיעים, בבירור התשובה, מבררים, תושבים  את  מבקשים , מקבלים  חלקם 
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מקבלים, מדידות אנשים , משלמים, חלקם  כסף  שיש  דבר  לכל  כמובן 

מ, מתמקחים זהאנחנו  עם  ההסבר, תמודדים  מאוד, זה  גדל  שלנו  מס  , הבסיס 

גדולה יותר  חובות  מצבת  יש   . כרגע 

רוכברגר יצחק  הזה, ברשותך  :מר  לנושא  היתה . משפט  מה  ידוע  לכל 

לפני הזה  בנושא  אחרי, עמדתי  היום  אצלי . וגם  היו  ששלשום  לבשר  יכול  אני 

המשותפים השטחים  את  ומדדו  גר , בבית  שאני  בבניין  זאת. בוגם  עם  , יחד 

היטב, אורית עמדתי  את  יודעת  המועצה, את  חברי  שגם  חושב  מאוד , ואני  אני 

הזה הנושא  עם  שקט  הפנים, לא  במשרד  נוסף , היינו  דיון  לקיים  מבקש  ואני 

הזה בעניין  הפנים  ממשרד  היום  שקיבלנו  המכתב  פי  יבינו , על  שהחברים  כדי 

מדובר במה  יותר  מסוד, עוד  בהודעה  לצאת  לתושביםוגם  פאניקה , רת  יש  כי 

קרה, בצדק, בישוב מה  שיבינו  כדי  לתושבים  אמיתי  הסבר  לתת  חייב  איך , אני 

קרה זה  ולמה  עלינו, קרה  נכפה  זה  דיון. ואיך  זה  על  נקיים  הבאה  . בישיבה 

 . בבקשה, תמשיכי

פפר' גב הנלווה, בנוסף  :אורית  בדף  שכתוב  מתוך , כפי  לנו  יש 

הארנונה  של  מ5.5החובות  ש  של "יליון  ארנונה  חובות  מסחריים 4ח  גופים   

בוררויות, גדולים בשלבי  נמצא  משפטיות, שחלק  בתביעות  מיני , חלק  כל  ויש 

בטיפול. בירורים שנה , העניין  מסוף  אותם  מושכים  שאנחנו  גופים  אותם  זה 

 . שעברה

השני לדף  עוברת  מס, אני  הראשונה, 2' טופס  השנה  בחצי  נקבע  זאת  , למרות 

ה החובותלמרות  הראשונה , גדלת  השנה  בחצי  יותר 200,000נקבע  שקל   

שנתית החצי  נקבע , מהתחזית  מים  פחות600,000אגרות  שקל  מוסבר ,   זה  אבל 

יוני במהלך  נעשים  במים  השימושים  ועיקר  הגבייה  שעיקר  זה  ידי  יולי -על 

יתאזנו, ואוגוסט הדברים  השנה  סוף   . עד 

עצמיות חוסר, הכנסות  שיש  רואים  של אנחנו  לתקציב643,000  יחסית  שקל    ,

לכולם מזכירה  שלטים, אני  באגרת  החיוב  את  וחצי  חודש  לפני  שלחנו  , אנחנו 
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שלטים אגרות  שולמו  לא  עדיין  והעודף , בנוסף. ולכן  הטוב  המצב  בגלל 

החצי הפיתוח , שנתי-התקציבי  תקציב  מכספי  אחד  שקל  העברנו  לא  עדיין 

להעביר  אמורים  ש3.5שאנחנו  מיליון  השנהח"  מתחילת    . 

ממשלה ממשרדי  כרגע , הכנסות  ש1.8יש  מיליון  לעומת "  יחסי  עודף  ח 

נכון , התקציב יהיה  זה  אם  להגיד  יודע  לא  עדיין  הרווחה  ומשרד  החינוך  משרד 

רטרואקטיביים קיצוצים  שיהיו  או  קיצוצים  שיהיו  השנה  סוף  זה , עד  כרגע  אז 

שיש השנה, נתון  סוף  עד  יקרה  מה  ברור  לא   . אבל 

להוצאות עוברת  ל, אני  קרוב  של  ניצול  יש  הכללי  פחות -300,000בשכר  שקל   

עונתיות, מהתקציב יש  בשכר  לכם  מזכירה  אני  ביגוד , אבל  לא  עדיין  שולם  לא 

יובל מענק  הביצוע, ולא  על  משפיע  של . וזה  עודף  ביצוע  לנו  יש  כלליות  פעולות 

שקל178,000 השנת,   הביטוח  תשלום  יש  האלה  הסכומים  את בתוך  ששילמנו  י 

באפריל מראש  כפול , הכל  מוכפלת  לא  והיא  פעמית  חד  שהיא  הוצאה  , 2למשל 

שנה בחצי  שהיו  אירועים  מיני  כל  או  העצמאות  יום  חגיגות  השנה , כמו  ובחצי 

אירועים פחות  הרבה  יש   .השניה 

ורווחה, שכר ב, חינוך  מהתקציב  נמוך  ש-1.3הניצול  מיליון  אני , ח"  ושוב 

ביגוד , חוזרת יובלזה  זאת. ומענק  לעומת  ורווחה  חינוך  הוצאות , פעולות  יש 

ב ש-2.3שגדולות  מיליון  מהתקציב"  בחינוך, ח  עונתיות  ידי  על  מוסבר  , זה 

בחינוך פעילויות  אין  בשנה  הסעות, חודשיים  וכל , אין  ספר  בתי  הפעלת  אין 

חינוכיות יוזמות  מתחלק , מיני  לא  שהתקציב  השני. 50%-50%כך  , בדבר 

ש כספיםמכיוון  יותר  העביר  הרווחה  גדולות , משרד  להוצאות  אותנו  גורר  הוא 

יותר , יותר הוצאות  גם  יש  הרווחה  של  יותר  הגדולות  ההכנסות  מול  זה  ובגלל 

הסילוקים. גדולות ולוחות  התקציב  לעומת  מדוייק  הוא  המילוות   .פרעון 

מס שמעניין, 3' טופס  הדבר  עיקר  ממשלה, זה  ממשרדי  ההכנסות  את  , מציג 

ממשלהש ממשרדי  מהכנסות  נהנית  בדיוק  לא  השרון  רמת  עיריית  זה , כרגיל 
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פיתוח לתקציבי  השנה , הכנסות  מתחילת  ש1.1קיבלנו  מיליון  לפיתוח "  ח 

התחבורה, הישוב ממשרד  כבישים  והחזר  מים  צנרת   .איחוד 

מס בתב, 4' טופס  הפעילות  של  סקירה  פה  פרקים"יש  פי  על  זמני , רים  עודף  יש 

של "בתב ש4.6רים  מיליון  של , ח"  זמני  ש6.4וגירעון  מיליון  נתונים , ח"  זה 

הכנסות, זמניים שיש  הפעולות, עד  שמתקדמות  שהתב, עד  עד  דבר  מגיע "כל  ר 

 . לסיומו

מס אותו, 5' טופס  הסברתי  כבר  שאני  והמים  הארנונה  גביית  מס. זה   6' טופס 

הארנונה תעריפי  סו, הוא  ועד  השנה  מתחילת  שרץ  טופס  אותו  תמיד , פהזה  זה 

הראשוני והחיוב  ארנונה  משתנה, תעריפי  לא  מס. הוא  את 7' טופס  מציג   

היעוד פי  על  והמשרות  השכר  פנים, פירוט  ורווחה, יש  משרד , חינוך  הנחיות  זה 

יעודיים הם  דברים  איזה  מוניציפליים. הפנים  עובדים  לפי  חלוקה  יש  כך  , אחר 

פנים לא  שהם  אלה  כל  ורווחה, שהם  גמלאיםהדבר. חינוך  זה  הנוסף  אלה ,  

תקציבית פנסיה  להם  סגור, נבחרים, שמשולם  ומשק  פיצויים  זה  נפרד   .סעיף 

מס מס8' טופס  וטופס  בדו9'   רק  שמופיעים  טפסים  הם  ובדו"  שנתי  החצי  ח "ח 

מס, השנתי את 8' טופס  מציג  בעירייה13  הגבוה  השכר  בעלי  ללא ,   כמובן 

השכר, נבחרים מרכיבי  פירוט  פי  הפרשיםלמשל, על  יש  אם  פרש ,   מישהו  אם 

בהפרשים מופיע  זה  בטבלה, לפנסיה  מעביד  עלות  זה  הכל  מתחת , סך 

מס טופס  של  שכר, 8' לרובריקה  הכל  סך  מעביד, זה  מה , עלות  לא  זה 

מרוויחים  . שהאנשים 

מס בחלוקה 9' טופס  הממוצע  השכר  עלות  את  מציג  כללי  טופס  שהוא   

ו דירוג  עבודה  הסכמי  פי  על  על , דרגהלקבוצות  הוא  ועדיין  כללי  משהו  הוא 

הפרשים של  בסיס  מעביד, אותו  עלות  משולב, של  וכו, שכר   . 'הוצאות 

הדו את  יגמרו  החשבון  כשרואי  חודשים  כמה  שעוד  מניחה  שלהם "אני  ח 

המליאה בפני  זה  את  נציג  אנחנו  הסקירה  את   .ויעבירו 
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רוכברגר יצחק  להצבי. אורית, תודה  :מר  מהחברים  מבקש  בעד אני  ע 

החצי"הדו הדו, שנתי-ח  הערות, ח"אישור  יש   .בבקשה, אם 

קאול יצחק  הערות3  :מר  הגיול,   של  בנושא  לא , אחת  למה  הבנתי  לא 

הגיול את  הפנים  ממשרד  לנו   .נותנים 

פפר' גב הפנים  :אורית  ממשרד  אמרתי  עושה , לא  לא  הפנים  משרד 

העבודה זה. את  את  לעשות  אפשר  אי  שטכנית  אמרתי  אני ו, אני  תרצה  אם 

לך המקום, אסביר  זה  המועצה  שמליאת  חושבת  לא   . אני 

קאול יצחק  המועצה   :מר  למליאת  גם  להסביר  שאפשר  חושב  אני 

גיול לתת  אפשר  אי  גיול, למה  זה  החובות , מה  זמן  כמה  לתת  זה  חובות  גיול 

במערכת נשארו  אותם, האלה  לצמצם  כדי  בהם  לטפל  לראות  לנסות  אני . כדי 

הר שזה  כסףחושב  אלא , בה  פרטי  באופן  רק  לא  להבין  שמח  הייתי  בהחלט 

 .במועצה

פפר' גב גבייה  :אורית  לבין  גיול  בין  הקשר  מה  מבינה  לא  לא . אני 

הגיול ובין  הטיפול  יכולת  בין  הקשר  את  בעיה, מבינה  אין  לך , אבל  אכין  אני 

עמדה  .נייר 

קאול יצחק  קשר  :מר  לדעת. אין  רוצה   . אני 

פפר' גב לא   :אורית  היא  האוטומציה  עם  שעובדת  בארץ  רשות  בשום 

זה את  להפיק  הטכני, יכולה  ההסבר   . זה 

קאול יצחק  נוכל   :מר  כן  שאנחנו  לכך  לפעול  צריכים  אנחנו  לדעתי 

החובות של  לגיול  לדאוג  הם , לעצמנו  האלה  החובות  זמן  כמה  משמעותי  זה  כי 

המערכת לא, בתוך  ובמה  לטפל  כדאי  במה  גם  לדעת  אפילו אנ. בשביל  הצעתי  י 

מיוחדת ועדה  מאוד, להקים  ותיקים  חובות  שיש  להיות  מאוד  שהיא , שיכול 

מסודרת יועמ, בפרוצדורה  לבטל"עם  אפילו  תחליט  ומבקר  דעתי , ש  לפי  אבל 

כך זה  את  לעזוב  גוף. אסור  יש  יודע , אם  לא  העיריות  כל  של  המיכון  מרכז 

זה את  שילמד, לעשות  כדאי   . אז 
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פפר' גב חקירותמח  :אורית  עם  פרוצדורה  לה  יש  חובות   . יקת 

רוכברגר יצחק  שניה  :מר   . שאלה 

קאול יצחק  שני   :מר  הארנונה–נושא  נושא  העיר,   ראש  וגם , שהעיר 

עושים אנחנו  מה  היטב  שנבחן  מציע  בלי , אני  ותלונות  פניות  מקבל  גם  אני 

רבים, סוף תושבים  בתהליך, של  להמשיך  בעד  הייתי  לפני, אני  ע, גם  , כשיוגם 

לבטל אומר  לא  עושים, אני  אנחנו  מה  את  ולבחון  לקחת  אומר  כן  אני   .אבל 

לבחון  :דורון מאיר מר נקרא  זה   .תסביר? מה 

קאול יצחק  זה  :מר  את  עושים  אנחנו  היקף  באיזה  היקף , לדעת  מה 

עושים שאנחנו  עושים, המבצע  אנחנו  בתים  אנחנו , לכמה  שבה  השיטה  מה 

כ, הולכים במי  בוחרים  לאאיך  ובמי  בעייתי, ן  מאוד  נושא  שזה  חושב   . אני 

שלישית לתב, הערה  נוגע  השלישי  מנצלים "התב, רים"הנושא  הזמן  כל  רים 

ספציפיים"תב התב, רים  של  בדיונים  זה  את  הערתי  השונים"אני  חייבת , רים 

התב לגבי  לעירייה  כללית  תוכנית  לגבי , רים"להיות  עדיפויות  סדר  עם  ותוכנית 

התב זה ,רים"ניצול  איך  נבין  גם  המספרים  את  פה  רואים  אנחנו  שכאשר  כדי   

העבודה תוכניות  עם  תב, מסתדר  איזשהו  עם  באים  אנחנו  פעם  כל  כיום  ר "כי 

בו, ספציפי אותו, דנים  מאשרים  לא  או  הכללית, כן  התמונה  את  רואים  , ולא 

הרבה אומרים  לא  הם  פה  המספרים  גם  כרגע , בתקציב, ולכן  מתייחס  אני 

בתבג, לתקציב זמניים  בתב, רים"ירעונות  זמניים  לא , רים"עודפים  אנחנו 

האלה המספרים  של  המשמעות  למה  זה  את  לתרגם  שלושת . יודעים  אלה 

 . ההערות

רוכברגר יצחק  השני  :מר  הסעיף  לגבי  לענות  חייב  שלפחות , אני 

וכו התהליך  את  להמשיך  בעד  שאני  אמרת  , בהגינותך  הופך ' מאוד  הזה  הדבר 

הקרבי את  התהליך, יםלי  עם  להמשיך  רצה  שלא  זה  הייתי  אני  באחת . כי 

דומיננטי מאוד  היית  אתה  עלה  הזה  הנושא  כאשר  המועצה  אני , מישיבות 

לצערי לך  בדבר, אומר  פה  התושבים  כל  את  סיבכת  את , אתה  הובלת  אתה  כי 
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הזה הפנים , המהלך  משרד  כי  ברירה  לי  אין  שהיום  למהלך  זה  את  הובלת 

אותנו הזהפשוט , מאלץ  התהליך  עם  להמשיך  אותנו   . מאלץ 

הנחות שאין  כך  על  מדבר  הזה  א, לכולם, התהליך  בלי  ללכת  , להמשיך  , ב' , ג' '

ללכת כולם  רעש, על  שעושה  דבר  היינו , זה  שאנחנו  מאחר  בו  לדון  רוצה  אני 

ואמרתי הפנים  למשרד  באתי  ואני  הפנים  לא : במשרד  העירייה  כראש  אני 

זה את  הדו, רוצה  את  החצי"ראיתם  הכספי  כרגע-ח  העירייה , שנתי  של  מצבה 

טוב מצב  הזה, הוא  לכסף  זקוק  לא  הזו, אני  לארנונה  זקוק  לא  אנחנו , אני 

בלעדיה להסתדר  אותנו , יכולים  מחייב  היום  הפנים  שמשרד  מצב  הגיע  אבל 

אחד דבר  לי  החלטה , ואומר  למעשה  שאישרה  המועצה  החלטת  בגלל  וזה 

בקד הקודמת  המועצה  של  הקודמתקודמת  אחרת, נציה  דרך  לך  אין  , והיום 

כלום ובלי  הנחות  בלי  כולם  על  להמשיך  חייב   . אתה 

בגזברות שיש  למה  הבנייה  תיקי  בין  שההתאמה  בצורה  ארנונה  קיבלו  , אנשים 

מטריד פשוט  שאומר, זה  שלם  אזור  על  יודע  פה: אני  קרה  נכנסו , מה  אנשים 

הביתה בפנים, אליי  לי  אמרנו . מדדו, בדקו  ככללכי  אחד  הסכמתם, דבר  , ולא 

מודדים לא  בבתים, אמרנו  מודדים  ולא  לבית  נכנסים  התושב , לא  אם  רק  אלא 

במדידה  . מעוניין 

פולקמן' גב הסכמנו  :נירה  שלא  אומר  אתה  למה   ?אבל 

רוכברגר יצחק  נכונה, טעיתי  :מר  לא  הסכמנו  לא  יש . המילה  היום 

התיקים של  וא, התאמה  באים  שאנשים  מצבים  אחד: ומריםויש  זה , רגע  איך 

קפץ? קורה זה  שפתאום  קורה  זה  דיון. איך  זה  על  נקיים   . אנחנו 

לדבר  :דורון מאיר מר רוצה  אני  הזה   .בנושא 

רוכברגר יצחק  לשולחננו  :מר  היום  שהגיע  הפנים  ממשרד  דף  כאן  , חולק 

המחוז על  הממונה  אצל  שלשום  שהיתה  ישיבה  בצורה , בעקבות  מבהירה  היא 

משמעי שתהיה, תחד  הבאה  בישיבה  זה  את  נעשה  ואנחנו  פתרון  לי  לי , יש  יש 

המצוקה על  להקל  כדי  פתרון  כרגע, איזשהו  אותו  לומר  רוצה  לא  אני , אני  אבל 
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המצוקה על  להקל  מנת  על  הכל  לעשות  בגלל , חייב  זה  את  עושים  לא  אנחנו 

לכסף זקוקים  דיון, שאנחנו  כאן  שהיה  בגלל  זה , אלא  לפני  דיונים  היו 

הפניםוה משרד   .מאיר, בבקשה. וראות 

העירייה  :דורון מאיר מר ראש  של  לדברים  מתנגד  לגמרי  אנחנו , אני 

בפנים גר  שהוא  מה  על  לשלם  צריך  אחד  שכל  מפני  לכסף  וחלק, זקוקים  , חד 

קרביים לא  או  קרביים  אותי  מעניין  לא  מה , וזה  את  לשלם  צריך  אחד  כל 

צריך לת, שהוא  אז  הנחות  כך  אחר  לתת  לכולםאם  הנחות  גר . ת  אדם  אם 

שילם -200ב והוא  מטר  מטר100  הרוויח ,   הוא  שנה20אז  שבאנו ,   לא  זה 

לו ה, והכפלנו  את  קיבל  במשך -100הוא  מטר  שנים20  אחרת.   יגידו  שלא  . אז 

אחד לכל  זה  את  אומר  על , אני  העיר  ראש  של  בקשה  בגלל  הביתה  נכנסו  לא 

מבחוץ. הפרט הדברים  כל  את  עשינו  ולא ,אנחנו  מטרים  עשרות  על  ויתרנו   

לבתים  .נכנסנו 

רוכברגר יצחק  לבתים, מאיר  :מר  להיכנס  אתן  לא  גם   . אני 

שלך  :דורון מאיר מר ההחלטה  את  וכיבדנו  זה  את  רוצה . אמרת  אני 

משהו רע, שתבינו  רצון  מתוך  שלא  אנשים  כאן  וקבלן , יש  בא  שהיה  זוכר  אני 

לכם : ואומר רושם  מטר88אני  לכם ,   מטר125יש  בגבייה,   זה  את  שילמו  . וכך 

כך זה  את  כולנו. רשמו  של  הוא  הזה  אני. הכסף  שגם  להיות  להיות , יכול  יכול 

קאול האחרים, שגם  שגם  להיות   .יכול 

פולקמן' גב זה  :נירה  את  נשלם   . כולנו 

נבדקים  :דורון מאיר מר ואיפה, כולם  איפה  תלכו . אין  אמר  מישהו 

העיר ראש  של  מ, לבית  למדוד, ידשלחתי  תלכו  שם  פנימה, אמרתי  , תיכנסו 

העיר ראש  של  הבית  שזה   .מפני 

רוכברגר יצחק  המודד  :מר  את  רואה  אני  מהבית  יוצא  לי , אני  אמר  הוא 

אותי בסדר, שלחו  זה  לו  שלך, אמרתי  העבודה  את   . תעשה 

שם  :דורון מאיר מר ולמדוד  העיר  ראש  של  לביתו  ללכת   . אמרתי 
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רוכברגר יצחק  בית, ירהלד  :מר  לא   .זה 

משהו, רבותיי. לדירה  :דורון מאיר מר לאף , תבינו  הוספנו  לא  אנחנו 

מטרים ב, אחד  שהיו  כאלה  להם -88היו  והיה  מטר  זה, 240  את  מבינים  ? אתם 

לתת  רוצים  כך  שאחר  כולנו  נחליט  אם  משהו 10%אז  או  להעלות  לא  או  הנחה   

כולם, כזה על  ייפול  שנמד, זה  חלק  על  יפול  לא  שהיו . דוזה  הצעירים  הזוגות 

הזה המשותפים, בחדר  השטחים  את  משלמים  אנחנו  אמרו  האנשים , הם  וכל 

המשותפים השטחים  את  משלמים  לא  מאיתנו  מבוססים  זה. היותר  את  . בדקנו 

יום כל  תלונות  ומקבל  יושב  לבדוק, אני  מוכן  לא  שאני  אחד  אחד , אין  אין 

לקראתו ללכת  מוכן  לא  הסוחרים , שאני  עם  האנשיםגם  עם   .וגם 

הכסף יוחזר  שלאחד  לאלקו, ברגע  גם  הכל , יחזירו  בסך  יש  מיליון 3לאלקו   

לאלקו, ח"ש גם  הכסף  את  להחזיר  יהיה   .צריך 

שני חובות, קאול, דבר  גיול  על  עבודה, הדברים  הזמן  כל  עושים  , אנחנו 

העיר במועצת  נעשית  לא  הדוחות, העבודה  את  מקבלים  העיר  אתה , במועצת 

לבו החובותרוצה  את  בודקים  אנחנו  איך  ולראות  אליי, א  מוזמן  אל , אתה 

הדוחות. הגזברית על  בה  שדנים  העיר  מועצת  זו  הכבוד  כל  עם  אנחנו . כאן 

חובות על  חובות, עובדים  גביית  הנחות, על  היום, על  וכל  יום  עד , כל  מהבוקר 

אותנו, הערב לבדוק  רוצה  אחר  מישהו  או  אתה  אם  רבה, אז  אבל , בשמחה 

הישיבהלבו ליד  כאן  ולא  אלינו  לא , א  אם  ומעירים  הישיבות  את  מנהלים  פה 

זה את  הדברים. עושים  את  עושים  הכל, אנחנו  בודקים  שלא , אנחנו  כאלה  אין 

בארנונה אליהם  הזמן, נגיע  במשך  נגיע  השרון  ברמת  הבתים   .כל 

תמרי' גב לבקש  :עליזה  רוצה  רק  אומרת, אני  שאת  מה  אני , כל 

ע לגמרי  דורוןמסכימה  מאיר  החובות, ם  את  גובים  שכאשר  מבקשת  תגבו , אני 

מה, לכולם החלטתם  לכולם-1.1.2004אם  יהיה  שזה  ש.   תושב  פה   …יש 
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 עיריית רמת השרון
 1.9.2004מיום , 10' פרטיכל מליאה מן המניין מס

רוכברגר יצחק  יודע  :מר  אפשטיין, אני  את  מכיר  במשרד , אני  ישבנו 

למצוא, הפנים מנסים  הבעיות , אנחנו  את  לפתור  כדי  במיוחד  שלשום  הייתי 

שלו  .האלה 

תמריעליזה' גב ואיפה  :  איפה  יהיה   . שלא 

רוכברגר יצחק  הזה  :מר  הנושא  על  רק  דיון  נקיים  מבקש . אנחנו  אני 

להצביע בעד. מהחברים  אחד? מי  נמנעים. פה  מתנגדים, אין  רבה. אין   .תודה 

 

מספר  הדו  :128החלטה  את  אחד  פה  לאשר  הרבעוני "הוחלט  הכספי  ח 

סקור (2004יוני -ינואר  ).בלתי 

 

השרוןאישור . 6 ברמת  הספורט  להקצבות  הקריטריונים   . 

 

רוכברגר יצחק  השני  :מר  יש , הסעיף  הגזברית  את  משחרר  שאני  לפני 

סעיפים שני  עוד  השרון. לה  ברמת  הספורט  להקצבות  הקריטריונים  . אישור 

החלה, ברשותכם הספורט  בפתח, עונת  מבקש, הכדורסל  וטרם , ואני  מאחר 

הקריטר לקביעת  ההליכים  בשנת הסתיימו  הקבוצות  את  לתקצב  כדי  יונים 

2004 , 

לבג  :דורון מאיר מר  .צ"בהתאם 

רוכברגר יצחק  לספורט  :מר  ההקצבות  את  לאשר  מבקש  לקבוצות , אני 

בספורט שלנו  בסיס , הייצוג  דבר, 2003על  אותו  מספר . את  שבעוד  מניח  אני 

הקריטריונים את  נסיים  אנחנו  בהם, ימים  לדון  שצריכים  דברים  כמה   יש 

הבג הכדורסל"בעקבות  של  הקריטריונים , צ  את  לדיון  שוב  נביא  אנחנו 

לאשר, החדשים קדימה, בינתיים  ולרוץ  לנוע  להתחיל  לעסק  לתת  את , כדי 

בסיס  על  שהיו  אחת, 2003הקריטריונים  אגורה  להוסיף   .בלי 

לוין אורי  היחסי  :מר   ?החלק 
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 עיריית רמת השרון
 1.9.2004מיום , 10' פרטיכל מליאה מן המניין מס

רוכברגר יצחק  בבת. הכל, לא  :מר  הכל  את  מקבלים  לא   . אחת-הם 

אוספלד' גב יחסית :אורנה  בצורה  כולם  מקבלים  שהיה , הם  כמו 

מוכנים, -2003ב יהיו  יעשו, שהקריטריונים   …אז 

פולקמן' גב פריש  :נירה   ?מיש-יעשו 

אורנה, נירה, לא, לא  :דורון מאיר מר עם  יחד  עובד  לא , אני  אנחנו 

אותם רצוננו. מקפחים  לשביעות   . הכל 

רוכברגר יצחק  בסיס , כםברשות  :מר  על  ההקצבות  את  לאשר  מבקש  אני 

בעד. 2003 אחד? מי  מתנגד. פה  נמנע? מישהו  אחד? מישהו   . פה 

 

מספר  את   :129החלטה  אחד  פה  לאשר  להקצבות הוחלט  הקריטריונים 

השרון ברמת   .הספורט 

 

כספים .4 ועדת  פרוטוקול   .אישור 

 

רוכברגר יצחק  והפרוטוק  :מר  לדוחות  אישור  לקבל  מבקש  של אני  ולים 

הכספים כאן. ועדת  ישבה  הכספים  נושאים, ועדת  במספר  לכם, דנה  מצורף  . זה 

הערות יש  לשמוע, אם  אשמח   . אני 

קאול יצחק  סעיף  :מר  סעיף  ההצבעה  את  שתעשה  מציע   . אני 

רוכברגר יצחק  לי  :מר  הכספים, סלח  ועדת  חבר  בוועדת , אתה  היית  לא 

מסיבה , הכספים סעיף  סעיף  אצביע  לא  לגבי –אחת אני  הערות  לך  יש  אם   

אותן תעיר  סעיף  שאתה , איזשהו  יאה  לא  שזה  חושב  שאני  לך  אומר  אני  אבל 

היית לא  כשאתה  החליטה  הכספים  שוועדת  למה  בניגוד  הערות  עכשיו   .תעיר 

קאול יצחק   ?למה  :מר 

רוכברגר יצחק  היית  :מר  לא  אתה  לבוא. כי  צריך  את , היית  לכבד 

ה, להשתתף, הוועדה  .ערותלהעיר 
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 עיריית רמת השרון
 1.9.2004מיום , 10' פרטיכל מליאה מן המניין מס

קאול יצחק  שייך, סליחה  :מר  זה  לא ? מה  אני  אז  הייתי  לא  ואם 

הערות להעיר   ?יכול 

רוכברגר יצחק  ולבוא   :מר  בוועדה  להיות  לא  הזכות  את  תקבל  לא  אתה 

הוועדה את  ולתקוף  עכשיו   .לפה 

קאול יצחק  זה  :מר  קשקוש  מן   ?איזה 

רוכברגר יצחק  הפנים  :מר  לשר  הערו, חברך, תפנה  לי   .תשיעיר 

קאול יצחק  כאלה, עזוב  :מר  שטויות  תזרוק  חברי, אגב. אל  , הוא 

חברי שהוא  לזה  מתכוון   .אני 

רוכברגר יצחק  יודע  :מר  לגנאי, אני  לא   .בבקשה, ה'אהרל. זה 

גליל אהרון  הכספים  :מר  בוועדת  אחד  סעיף  ביקשתי , עלה  שאני 

המליאה בישיבת  אותו  תעלה  העירי, שאתה  של  לערבות  שקשור  לגבי הנושא  יה 

הספורט לקידום   . העמותה 

רוכברגר יצחק  דיווח  :מר  במסגרת  בהמשך, זה  זה  על  אדווח  כמו , אני 

בוועדה לכם  בפניכם. שדיווחתי  כרגע  הפרוטוקול  את  לכם  הערות , יש  יש  אם 

הערות להצביע, תעירו  מבקש  אני  לא   .אם 

קאול יצחק  הערה  :מר  לי  התב, יש  של  לנושא  מתנגד  , רים"אני 

עכשיואמרתי  גם  אומר  ואני  הקודם  בסעיף  זה  שיבואו . את  להיות  יכול  לא 

תב, למועצה לנו  הרב"שיציגו  רחוב  לגבי  ש2של , קוק-רים  מיליון  עכשיו , ח" 

שצריך  ויגידו  ש2יבואו  מיליון  נוספים"  היגיון, ח  שום  לזה   . אין 

רוכברגר יצחק  הרב  :מר  של  לפיתוח  מתנגד   ?קוק-אתה 

קאול יצחק  מת  :מר  וגרירת אני  תוכניות  הצגת  של  הזו  לשיטה  נגד 

נוספים"תב לכספים  תוכנית . רים  ולהציג  לבוא  צריך  הזה  שלישוב  חושב  אני 

עדיפויות, פיתוח כספים, סדר  ה. כמה  שאת  להיות  ש-2יכול  מיליון  האלה "  ח 

הזה לרחוב  קודמים  שהם  בישוב  מקומות  עוד   . יש 

רוכברגר יצחק  קאול  :מר  לך, מר  אענה   . אני 
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 עיריית רמת השרון
 1.9.2004מיום , 10' פרטיכל מליאה מן המניין מס

קאולמר יצחק  רמב  :  ספר  בבית  היום  הייתי  להיות , ם"אני  שיכול 

הזה מהכסף  היה, שחלק  זה  הזה  הספר  בית  של  בפיתוח  משקיעים  היו   …אם 

רוכברגר יצחק  זה  :מר  על  גם  בישיבה, דיברנו  היית  לומר . לא  רוצה  אני 

משהו הכספים, לך  בוועדת  היית, היינו  לא  הכספים , אתה  בוועדת  והוסבר 

שתיכנ בעברשמי  הזו, ן  בקדנציה  הרב, לא  רחוב  לי, קוק-את  נראה , צר  הוא 

היום נראה  שהוא  כמו  פליטים  למחנה  ולטפל , מתאים  עדיפות  לו  לתת  וצריך 

הזה נוספים, ברחוב  ברחובות  גם  נטפל   . ואנחנו 

קאול יצחק  רחובות   :מר  כמו  שנראים  רחובות  הרבה  עוד  יש 

 .פליטים

רוכברגר יצחק  גם  :מר  נטפל  נוספיםאמרתי  ברחובות  לך ,   מבטיח  ואני 

אחד  שלך–דבר  השחורים  למשקפיים  מבעד  תראה  אתה  הקדנציה  בתום  אתה ,  

ורוד לך. תראה  אין  משהו, אם  לך  להעניק  רוצה  שתתחיל , ברשותך, אני  כדי 

ורוד גם  קאול, לראות  השרון, מר  ברמת  טובים  מאוד  דברים  פה  נעשים  , כי 

השחו למשקפיים  מבעד  רואה  לא  קצת , ריםואתה  שהם  משקפיים  לך  קניתי  אז 

כן, בצבע גם  אותם  לראות  שחור, שתוכל  רק  זה  כרגע  רואה  שאתה  אתה , מה 

דבר שום  רואה  משקפיים, לא  לך  הבאתי   . אז 

קאול יצחק  העיר  :מר  ראש  של  זו  התבטאות  פה ? איזו  זורק  אתה  מה 

השולחן על  עיר? דברים  ראש  של  תרבות   . איזו 

רוכברגר יצחק  שלךאנ  :מר  לתרבות  זה  את  מתאים  נתייחס , י  ותיכף 

דיברת שאתה  הסעיפים  לפי  נתייחס, לזה  מעט   .עוד 

קאול יצחק  אומר  :מר  אני  לומר  מה  לי  אתה, כשיש  גם  תעיר . תגיד 

מתורבת באופן  זה  עניין, את  של  ולגופו  לגיטימי  שאתה , בדיון  כמו  תנהג  ואל 

 .נוהג

רוכברגר יצחק  עכשיו  :מר  לי  תפריע  לךאנ, אל  עונה   .י 
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 עיריית רמת השרון
 1.9.2004מיום , 10' פרטיכל מליאה מן המניין מס

קאול יצחק  מנומס   :מר  ולא  יפה  לא  מדבר  אתה  כי  לך  מפריע  אני 

מתפרע עיר, ואתה  כראש  עושים  לא  מנומס, וזה  תדבר  עיר  אני , כראש  כי 

דיבור רשות  נותן  כשאתה  אליך  ומדבר  אותך   .מכבד 

רוכברגר יצחק  הנכבד  :מר  קאול  סדר, מר  לך  אעשה  אני   . בוא 

קאול יצחק  ש  :מר  למה  תתייחסתקשיב  כך  ואחר  אומר   . אני 

רוכברגר יצחק  לי  :מר  ממך, סלח  מבקש   , אני 

קאול יצחק  לי  :מר  תסלח  עיר, אתה  כראש  מתנהגים  לא   .ככה 

רוכברגר יצחק  טוב  :מר  את , תקשיב  מעבד  ולא  מעכל  לא  שאתה  מאחר 

מוסר לי  תטיף  אל  העיר  ראש  לא  שאתה   .העובדה 

קאול יצחק  או  :מר  מכבד  ואני  מקבל  לעניין, תךאני   .תדבר 

רוכברגר יצחק  לעניין  :מר  מדבר   . אני 

לוין אורי  הולך  :מר  שאני  מצטער  לרוחי, אני  לא  הוא  הזה   . הסגנון 

קאול יצחק  הסגנון  :מר  את  את ? שמעת  שומע  אתה  קואליציה  מאיש 

נגדם. זה להצביע  רוצה  שאני  חשובים  נושאים  כמה  עוד  פה  יש  כי  נשאר  , אני 

הייתי אני  גם  הולךאחרת   . 

רוכברגר יצחק  נגד  :מר  תמיד  יודע, אתה  בעד. אני  היית  עוד , מתי  אני 

ראיתי נגד. לא  הזמן  כל  אתה  סגני  לא  שאתה   .מרגע 

קאול יצחק  זו  :מר  צורה  מן  זה? איזו  את  לך  אומר  הקואליציה  , נציג 

האופוזיציה נציג   .לא 

רוכברגר יצחק  לי' א  :מר  אמר  לא  לך, הוא  זה  את  אמר  גם   . הוא 

קאול יצחק  בהתאם  :מר  ותתנהג  חצוף  תהיה  אל   .אז 

רוכברגר יצחק  אותי  :מר  תחנך   .אל 

קאול יצחק  יפה? שמעת  :מר  דוגמא , תתנהג  ונותן  עיר  ראש  אתה 

ולמועצה התושבים  ולכל  העיר  ויפה, לכל  בנימוס  תדבר   . אז 

רוכברגר יצחק  הנכבד  :מר  קאול   , מר 
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קאול יצחק  לך  :מר  אומר  שאני  מה  מנומס?שמעת  יותר  תדבר    . 

רוכברגר יצחק  אצבע  :מר  עם  אליי  תדבר  אל  כל  אל , שב, שב, קודם 

אצבע עם  אליי   .תדבר 

קאול יצחק  שם, לא  :מר  שלך  האצבע   . זה 

רוכברגר יצחק   . לא  :מר 

קאול יצחק  שלך  :מר  לא  שלי? זה   .זה 

רוכברגר יצחק  ורוד  :מר  לראות  משקפיים  לך   . נתתי 

קאול יצחק  ויפהתדב  :מר  מנומס   . ר 

רוכברגר יצחק  ובהתאם  :מר  מנומס  מדבר   , אני 

קאול יצחק  השרון  :מר  רמת  בעיר  לנהל  שצריך  כמו  הדיון  את  . תנהל 

המשתתפים את  ותכבד  אותך  מכבד  התב, אני  נגד  אני  למה  הסברתי  ר "ואני 

עבודה תוכנית  להביא  צריך  ולמה   .הזה 

רוכברגר יצחק  חוז, שמעתי, שמעתי  :מר  לא  זהאתה  על   . שמעתי, ר 

קאול יצחק  תוכנית , תקשיב  :מר  על  דיון  לקיים  ואז  אותה  להציג 

מסודרת נכון, עבודה  עדיפויות  סדר   .עם 

רוכברגר יצחק  הנכבד  :מר  קאול  לשעבר, מר  הסברתי , תקשיב, סגני  אני 

צד  לגבי  רק  אלא  הרחוב  כל  לגבי  כוללות  תוכניות  היו  שלא  הכספים  בוועדת 

ברחו, אחד דורשהטיפול  הזה   …ב 

קאול יצחק  השרון  :מר  ברמת  נוספים  רחובות  הרבה   .יש 

רוכברגר יצחק  לסיים  :מר  לי  תרבות, תן  על  מדבר  אתה  לי , אם  תן 

בבקשה רוצה. לסיים  שאני  מה  את  לסיים  לי   . תן 

קאול יצחק  לסיים  :מר  לשני  אחד  ניתן  ששנינו  אני , בסיכום  זה 

 .מסכים

רוכברגר יצחק  צריך   :מר  מיםהרחוב  צנרת  כמו  מיוחדת  , השקעה 

עצים, מדרכות, חשמל ונטיעת  עצים  תב, הוצאת  ביקשנו  אנחנו  של "ולכן   2ר 
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ש צידיו"מיליון  משני  הרחוב  את  לעשות  מנת  על  נוספים  זאת. ח  עם  אתם , יחד 

הבא בשבוע  מניח  אני  ברמת , תקבלו  הפיתוח  כל  של  ומסודרת  מתוכננת  רשימה 

סגור, השרון כמעט  מדוייקתתקבלו, הנושא  רשימה  כל , מסודרת,   של 

בעיות איתם  שיש  לפי , הרחובות  הזו  הקדנציה  במהלך  לטפל  מתכוונים  ואנחנו 

מסודרת מים, בגינון, בכבישים, במדרכות, תוכנית  ורמת , בתשתיות, בצנרת 

ב והפיתוח-5השרון  התשתיות  בתחום  פניה  את  תשנה  האלה  השנים  ותקבלו ,  

ל הולך  זה  מתי  לאחד  אחד  תתנגדו, קרותמדוייק  אם  אחר, אלא  משהו   . זה 

המתח  :דורון מאיר מר את  נוריד  של , יצחק. בואו  נושא  לגבי 

בודדים"תב הכוללת, רים  הפיתוח  תוכנית  מתוך  הם  מהרחובות  במטרה , חלק 

התוכניות עם  מוכנים  נהיה  ולא  לחורף  ניכנס  שאנחנו  למצב  להגיע  אנחנו , לא 

מכרז עם  מהדברים  חלק  עם  לצאת  שאנחנו , חייבים  דברים  לא  זה  אומרת  זאת 

נעשה זה  את  אחר  וביום  נעשה  זה  את  ואומרים  התוכנית , בוחרים  מתוך 

כדי  לעשייה  להיכנס  כבר  שאפשר  דברים  יש  העיר  הנהלת  שמכינה  הכוללת 

זה את   . לגמור 

קאול יצחק  תקינה  :מר  דרך  לא  שזו  לך  להגיד  לי  שצריך , מותר 

על ולהצביע  כולה  התוכנית  את  העדיפויות להציג  סדר  ועל  כולה  התוכנית   

מה, כולו כך…ולראות  אחר  פרטים ,   מיני  כל  על  תוכים  איזה  כמו  להצביע  ולא 

כאן לנו   .שמביאים 

פרטים  :דורון מאיר מר לא   . זה 

קאול יצחק  אומר  :מר  שאני  מה  כל  לאשר, זה  לא  אומר  אני ! ?אני 

תוכנית להציג  התוכנית, אומר  כל  את   .לראות 

לדבר  :וןדור מאיר מר לי  לך, תן  הפרעתי   .לא 

רוכברגר יצחק  לאשר  :מר  לא  אומר  שאתה  שלך  מכתב  אחר, יש   .בנושא 

קאול יצחק   .בוודאי  :מר 
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תב  :דורון מאיר מר תוכנית  לכאן, ר"היתה  להגיד , הגענו  רוצה  אתה 

הגעתי לכאן, שאני  הגעתי  מאחריך, אני  שיושב  לאחד  , לולדימיר, קראתי 

לי  תציג  לו  קוקואמרתי  הרב  של  הפיתוח  תוכנית  הולכת  לי , איך  אמר  הוא  אז 

המים ללא  הולך  וכו, הכל  החניות  , ללא  מקובל' לא  זה  ותעשה , אמרתי  שב 

ותחזור  . תוכנית 

רוכברגר יצחק  עכשיו  :מר  לזה  שתיכנס  רוצה  לא   .אני 

עקשנות  :דורון מאיר מר לא  שזו  לו  להסביר  מנסה  לא , אני  זה 

דווקא הז, לעשות  כל  דווקאאתה  שזה  חושב  מתוכננת, מן  עבודה  לו , זו  לקח 

זה לפי  עבדנו  ואנחנו  התוכנית  את  להכין  שאין . חודשיים  לך  להסביר  ניסיתי 

דווקא שום   .פה 

פולקמן' גב ההתנהלות   :נירה  של  לסגנון  להתייחס  שלא  יכולה  לא  אני 

כאן הישיבות  ראשונה, של  פעם  לא  משחק , זו  הכל  סך  שזה  חושבת  ואני 

ככה, כאןפוליטי  אפשר   . אי 

רוכברגר יצחק  סגנון, נירה  :מר  על  תדברי  התקציב, אל  לגבי  . תדברי 

בכתב אותן  לי  תעירי  הערות  לך  יש  את . אם  לאשר  מבקש  אני  שאלות  אין  אם 

 . זה

פולקמן' גב התב  :נירה  לגבי  לומר  רוצה  אני   .ברשותך, רים"אז 

פפר' גב אותי, סליחה  :אורית  צריכים  ש? אתם  לכם   ?אלותיש 

פולקמן' גב עקרוני, לא  :נירה  בעניין  הבחירות . זה  במערכת  כשהיינו 

שנה התב, לפני  תקציב  את  לידי  וקיבלתי  השרון "ראיתי  רמת  עיריית  של  רים 

בבית, 2003לשנת  אותה  לי  שיש  לי  התב, נדמה  ידי "תוכנית  על  שאושרה  רים 

ביוני  השרון  רמת  עיריית  בעצם . 2003מועצת  הקדנציה  צריכים מתחילת  היינו 

רגילים הבלתי  התקציבים  של  פיתוח  תוכנית  על  לעבוד  שבעצם , להתחיל  משום 

שלנו התוכניות  את  משקפים  רגילים  הבלתי  רוצים , התקציבים  אנחנו  למה 
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אחת, להגיע לשנה  דווקא  לאו  רב, וזה  להיות  יכול  ייתכן , שנתי-זה  לא  זה  אבל 

יושבים הולדת, שאנחנו  יום  חוגגים  אנחנו  שנהאוטוטו    , 

קאול יצחק  מעט%20  :מר  עוד  מסתיימת  מהקדנציה   . 

פולקמן' גב תוכנית  :נירה  שום  ראינו  לא  דבר, ועוד  פעם , שום  וכל 

תב מרגישה, ר"עולה  אישי  באופן  אקלקל: אני  לא  אני  נעצור , טוב  לא  אנחנו 

דברים ונאשר, כאן  נאשר  שיטה, אז  להיות  הפכה  זו  אומרת . אבל  אני  לכן 

כמו למרות , מראש יסודית  בצורה  הדברים  את  לעשות  שצריכים  חושבת  שאני 

מאיר דיון, שאמר  יש  כך  ואחר  כביש  קודם  לעשות  אספלט , ולא  לעשות  וקודם 

לאשר כך  זאת. ואחר  עם  ואני , יחד  בסיעה  חבריי  לכל  עקרוני  באופן  אמרתי 

לך מלאה, אומרת  תוכנית  שנראה  עד  נגד  נצביע   .אנחנו 

רוכברגר יצחק  מועצהקיבלנו  :מר  לדאבוני,   אומר  מועצה , אני  קיבלנו 

אחת תוכנית  שהיתה  כלום, בלי  היה  כלום, לא  היה  לא  לשבת , פשוט  וצריך 

לתכנן כדי  הכל  את  ולעשות  הזו  את , למפות, במועצה  שתעשה  רשות  לקיים 

תנועה כדי  תוך  לאחד, הדברים  אחד  הדברים  את  עם . ולבדוק  המהנדס  יושב 

שלו כלילות, הצוות  ימים  התוכניתישב  את  להכין  מנת  על  שהתוכנית ,   כמובן 

אליי וחוזרת  לפיפו  ועוברת  אליי  הדברים, עוברת  את  היו . ובודקים  לא 

לעשות, תוכניות כלום, מה  כאלה  תוכניות  היו  אז  תוכניות  היו  כאשר   .וגם 

העיר את  לפתח  רוצים  בכדי, אנחנו  לא  לי  על , ותאמינו  אדבר  כך  אחר  ואני 

א ותבינו  סעיף  הקשראיזשהו  הפיתוח, ת  קצב  את  להאיץ  רוצה  תודה , אני 

טוב, לאל עומדים  אנחנו  תקציבית  ברמת , מבחינה  המון  לעשות  מקום  יש 

רבות שנים  של  הזנחה  על  כבר , השרון  והתוכניות  כיוון  לנו  ויש  רצון  לנו  ויש 

לפתח ורוצים  לפתח, קיימות  לנו  רוצה, תנו  שאני  מה   . זה 

פולקמן' גב לי  :נירה  אומר  מחכות למה  שהתוכניות  המהנדס   

 ?שיאושרו

רוכברגר יצחק  אותן, נכון  :מר  תקבלו  הבא  שבוע   . אמרתי 
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פולקמן' גב סוף   :נירה  סוף  אולי  אז  אוטומטית  לאשר  נפסיק  אם 

מלאה תוכנית   . תהיה 

זילברשטיין"עו יעקב  הערה :ד  להעיר  רוצה  גליל , אני  לאהרון  ענית  בריישא 

לזה להתייחס  רוצה  שהוצגההעמדה, ואני  לערבות  בקשר  שלי  אותה ,   הבעתי 

הספורט  . באגודת 

רוכברגר יצחק  בכלל  :מר  זה  על  עומד  לא   .זה 

זילברשטיין"עו יעקב  הריישא, איציק :ד  פה  מופיע  מאשרים , אם  אנחנו  כי 

כספים ועדת  פרוטוקול  כמובן, את  מצביע  הסעיפים, אני  את  אאשר  דיווח , אני 

לאשר יודע  לא   .אני 

רוכב יצחק  כרגע  :רגרמר  ממנו  להסתייג  יכול  אותו, אתה  תוריד , תוריד 

כרגע הדיווח  בנפרד, את  עליו  אדווח  קיים. אני  לא  דורון , הוא  מאיר  רשום 

הערבות על  בסוף, מדווח  זה  על  אדווח  הזה, אני  הפול  בתוך  לא   . זה 

החלטות  :דורון מאיר מר רק   .מאשרים 

זילברשטיין"עו יעקב  יחודד :ד  שזה  רציתי   .רק 

רוכברגר יצחק  אחוז  :מר  זה, מאה  את  מקבל  בעד. אני  בעד9? מי  מי .  

נגד4? נגד  . אושר, תודה.  

 

מספר  קולות   :130החלטה  ברוב  לאשר  בעד9(הוחלט  נגד4;    את)  

כספים ועדת   .פרוטוקול 

 

רוכברגר יצחק  הערה  :מר  כעת  להעיר  רוצה  זה 'אהרל, ברשותכם, אני  ה 

לי, אליך מס, צר  לא  פשוט  אותךאני  להבין  בישיבה, וגל  שעות, ישבת  , ישבנו 

בעד בעד, הצבעת  הפיתוח, היית  מכל  הסתייגת  פה, לא  מדובר  מה  תשימו ? ועל 

מדובר מה  על  נגד, לב  מצביע  אתה  הזה, ועכשיו  הדבר  רוצה , מדהים  אני  אבל 
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משהו לי. לומר  תענה  מיד  גבול. אתה  יש  שלכם  הצביעות  שלטונית , את  אתיקה 

 .בסוף

יצחק  צביעות  :קאולמר  עם  תזרוק  האלה, אל  המלים  עם   . ותפסיק 

רוכברגר יצחק  לי  :מר  תענה  אתה  אליך  אדבר   .כשאני 

קאול יצחק  צביעות  :מר  תזרוק  אתה, אל  זה  הגדול   .הצבוע 

רוכברגר יצחק  מדובר  :מר  מה  על   .תקשיבו 

קאול יצחק  סעיף  :מר  סעיף  תעבור  לך  שאנחנו , אמרו  סעיפים  יש 

סעיפ ויש  בנגדבעד  שאנחנו   . ים 

רוכברגר יצחק  לישיבות  :מר   . תבוא 

קאול יצחק  להצביע  :מר   …ולגיטימי 

רוכברגר יצחק  לי  :מר  תפריע  מהישיבה, אל  אותך  אוציא  בפעם . אני 

מהישיבה תצא  אתה  לך  אעיר  אני   .השניה 

קאול יצחק  אחד  :מר   .חצוף 

רוכברגר יצחק  חצוף  :מר  שאני  יודע  עדין, אני   .אתה 

יצח קאולמר  עדין  :ק  שאני   .בהחלט 

רוכברגר יצחק  העיר, תפנים, קאול  :מר  ראש  על , סגנון. אני  מדבר  אתה 

טובה. סגנון לי  תעשה  אז  עליך  חושב  אני  מה  לך  אמרתי  לא  על . אני  מדובר 

מהתב זה, רים"אחד  את  אישרנו  להעיר, אנחנו  רוצה  רק  היה 'ואהרל, אני  ה 

נגד הוא  ועכשיו  העניין  ע, בתוך  תבמדובר  ש"ל  מיליון  בסך  מנת , ח"ר  על 

תע דרך  התנועה  את  החוצה"להוציא  תוך , ש  השרון  מרמת  התנועה  את  לשחרר 

שנה תע. חצי  עם  להבנות  החוצה"הגענו  התנועה  את  להוציא  מנת  על  פעם , ש 

מהפקקים השרון  רמת  את  לשחרר  ולתמיד  בנושא , אחת  ודנו  שאלות  שאל  הוא 

נגד הוא  ועכשיו  צביעות. הזה  לא  צביעות.זו  לא  זו  לך.   לומר  רוצה  רק  , אני 

וחרפה  . בושה 

גליל אהרון  עכשיו  :מר  תשובה  לך  אתן  אני   .אז 
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רוכברגר יצחק  תשובה  :מר  לי  תיתן  לך, אל  הערתי  רק  היית , אני  אתה 

 . בישיבה

קאול יצחק  לא  :מר  תשובה, דיברת? למה  לך  ייתן  לא  שהוא   .למה 

רוכברגר יצחק  לי  :מר  ש, סלח  שומר   ?לואתה 

קאול יצחק  שלו  :מר  שומר   .אני 

רוכברגר יצחק  תג  :מר  עליך  תשים  ביטחון  לצוות  עליו. לך  תשמור  , אל 

עצמך על   .תשמור 

קאול יצחק  לדבר  :מר  לאנשים  כלפיך, תן  מדי  בוטים  עדין . הם  הוא 

כלפיך והגון  לדבר, ישר  לו  תן  לדבר, אז  לו  נותן  לא  אתה  לדבר  רוצה   ? הוא 

רוכברגר יצחק  קאול  :מר  הסגנון, מר  על   . תשמור 

קאול יצחק  בסגנון  :מר  זה  את  אומר  לראש , אני  זה  את  אומר  אני 

  …העיר

רוכברגר יצחק  החוצה, קאול  :מר  אותך  מוציא  אני  הבאה  אני , בפעם 

החוצה אותך  מוציא  ואני  לפקחים  לך. קורא  מודיע  אני , אני  הבאה  בפעם 

החוצה אותך  העסק, מוציא  את  לי  תנהל   .אל 

קאולמר יצחק  לדבר  :  רשות  לו   .תן 

רוכברגר יצחק  החוצה  :מר  אותך  מוציא  אני  הבאה  מעיר , בפעם  לא  אני 

יותר עיר, תתרגל. לך  ראש  שלו, יש   . בסגנון 

קאול יצחק  ומנומס  :מר  מתורבת  לרמת . בסגנון  שמתאים  בסגנון 

שלו, השרון בסגנון   . לא 

רוכברגר יצחק  רמת , סליחה  :מר  של  הזמני  לי, השרוןהדייר  תעיר  , אל 

פה נולדתי  אתה, אני   . לא 

קאול יצחק  צל  :מר   .ש"תקבל 

רוכברגר יצחק  מפח  :מר  מדליה  אתן  אני   . ולך 

קאול יצחק  לו  :מר  עונה  לא   . אתה 
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רוכברגר יצחק  בסיעה  :מר   . תדברו 

גליל אהרון  מוכן  :מר   …אני 

רוכברגר יצחק  מדבר  :מר  ואתה  לך  שאומרים  בובה  זה ? אתה  הדבר מה 

 ?הזה

קאול יצחק  לדבר  :מר  לו   . תן 

רוכברגר יצחק  לי  :מר  לי, סלח  תפריע   .אל 

גליל אהרון  לך  :מר  לענות  בעיה  לי  עכשיו . אין  לך  לענות  יכול  אני 

כך אחר  לך  לענות  יכול   .ואני 

רוכברגר יצחק  כך  :מר  אחר  לי  לענות  יכול  בעיה, אתה  שום  לי  אני , אין 

הס עליי  מקובל  שלא  לך  הזהאומר  כספים, גנון  בוועדת  יושב  בעד , אתה  מצביע 

נגד כך   .ואחר 

גליל אהרון  למה  :מר  לך  אסביר  אני   .אז 

רוכברגר יצחק  עכשיו  :מר  לי  תסביר   . אל 

גליל אהרון  של  :מר  שההערה   …משום 

רוכברגר יצחק  עכשיו, סליחה  :מר  לי  תסביר  פוליטיים. אל  אתם , אתם 

השרון רמת   . אנטי 

גליל אהרון  כאן, איציק  :מר  ששמעת  הערה   …היתה 

רוכברגר יצחק  קאול  :מר  למרות  השרון  רמת  את  אפתח  נושא . אני 

 .ברשותכם, הבא

גליל אהרון  גם   :מר  כאן  ששמעת  שההערה  לך  לומר  רוצה  רק  אני  אז 

מנירה וגם  לך, מקאול  מזכיר  התב, אני  בנושא  הערה  הערתי "זו  שאני  רים 

הכספים א, בוועדת  הזו  ההערה  נגדובגלל  עכשיו  הצבעתי   .ני 

רוכברגר יצחק  יודע  :מר  תירוצים, אני  יש  לכם . תמיד  מבטיח  אני 

תוך  כביש  חודשים6שיפתח  דברים,   הרבה  נעשה  הזמן, ואנחנו  על   . חבל 

קאול יצחק  תפתח  :מר  כפיים, אתה  לך  שתפתח. נמחא  רוצים   .אנחנו 
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רוכברגר יצחק  יודע  :מר  כפיים, אני  תמחא  יודע, אתה   . אני 

קאול יצחק  שתפתח  :מר  רוצים   . אנחנו 

רוכברגר יצחק  העיר  :מר  ראש  שאני  מזה  בלילה  ישן  לא  אתה , אתה 

העיר, חולם ראש  שאני  זוועה  חלומות  לך   . יש 

 . מספיק, די  :אבנר נורית 'גב

רוכברגר יצחק  הרגילים  :מר  לנושאים  לעבור  רוצה   . ברשותכם, אני 

יום של  דו, באיחור  שהגיע  ש"לאחר  העירייהח  מבקר  של , ל  באיחור  אליי  הגיע 

לעיתונות, יום עבר  שכבר  להביא , ולאחר  הזה  בנושא  קאול  של  פנייה  והיתה 

היום לסדר  זה  ברשותכם, את  בדו, אז  לדון  לי  מאפשר  של "החוק  ביקורת  ח 

עד  העירייה  יום90מבקר  בדו,   לעיין  מתכוון  אותו"ואני  וללמוד  מכן  , ח  ולאחר 

במסגרת  אותו  שנקבעלהביא  שנקבע, הזמן  הזמן  עד  לדיון , או  אותו  להביא 

המועצה לאחד, במליאת  אותו, אחד  אלמד  שאני  לאחר  שצריך  כמו  בו  . שנדון 

הדו לגבי  הערה  רק  היתה   .ח"זו 

נוספת שאילתות. ברשותכם, הערה  ויש  לסדר  הצעות  להתייחס , יש  רוצה  ואני 

לס, אליהן כהצעה  שיובא  נושא  כל  מהיום  שהחל  מודיע  שאילתאאני  או  , דר 

לעיתונות זה  לפני  המועצה, ויבוא  לשולחן  מגיע  שהוא  לא , לפני  פשוט  אני 

בו הזו, אדון  אליך, התופעה  ורק  עכשיו  אליך  לדבר  משתדל  אני  , יצחק 

ממנו  והופכים  נוסף  חצי  איזשהו  או  מכתב  איזשהו  שלוקחים  הזו  התופעה 

במועצה לדיון  אותו  שמביאים  לפני  בעיתונות  ועכשיו אני , סיפור  כאן   –מודיע 

אותו אוריד  במועצה, אני  דיון  אקיים  לשר , לא  ללכת  באפשרותך  מבחינתי 

בנושא, הפנים בירור  את , לבקש  תסביר  ואתה  שלי  העמדות  את  אסביר  ואני 

שלך בעיה. העמדות  שום  אין  בשולחן  ונדונו  לשולחן  שמגיעים  נושאים   . רק 
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היום .1 לסדר  ע, הצעה  מר "הועלתה  המועצה  חברי  ומר י  קאול  יצחק 

גליל בסך : בנושא, אהרון  מכרז  ש30ביטול  מיליון  גינון "  לעבודות  ח 

השרון  .ברמת 

 

רוכברגר יצחק  הראשון   :מר  היום–הנושא  לסדר  הצעה  יצחק "ע,   י 

גליל ואהרון  ה, קאול  של  המכרז  ש-30לגבי  מיליון  אותו , ח"  ביטלתי  שאני 

שמועות השרון, בגלל  ברמת  הגינון  אותואני, לעבודות  מוריד  אותו ,   מביא  לא 

הפנים. לדיון לשר  זה  את  תביאו  הערות  יש  בנפרד , אם  דיון  שיתקיים  תבקשו 

הזה ופשוט , בנושא  הפרטים  את  שידעתם  בלי  בעיתונות  מוצה  הזה  הנושא 

חופשי  . יריתם 

גליל אהרון  התייחסנו, סליחה  :מר  שאנחנו  לפני  פורסם  זה  , איציק 

אומר בעצמך  הקשר. אתה  מה   ?אז 

פולקמן' גב אנחנו   :נירה  כך  ואחר  בעיתון  קוראים  אנחנו  הרי 

לזה  . מתייחסים 

רוכברגר יצחק  הפנים. סליחה, נירה  :מר  לשר  זה  את  תגידו , תביאו 

לדבר מכם  מונע  העיר   . שראש 

 היום מסדר ירד הנושא

 

היום .2 לסדר  ע, הצעה  ומר "הועלתה  קאול  יצחק  מר  המועצה  חברי  י 

גליל לבנייה שי: בנושא, אהרון  פרויקטים  בתכנון  צעירים  זוגות  לוב 

השרון  . ברמת 

 

רוכברגר יצחק  השניה  :מר  לסדר  ההצעה  ואהרון "ע, לגבי  קאול  יצחק  י 

לבנייה, גליל פרויקטים  בתכנון  צעירים  זוגות   …שילוב 
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פולקמן' גב שום   :נירה  לפרסם  לא  העיתונאים  מכל  מבקשת  אני  אז 

בעיתון  .דבר 

רוכברגר יצחק  אותך, הניר  :מר  אוציא  את , אני  לעשות  רוצה  לא  אני 

אותך. זה אוציא   .אני 

פולקמן' גב כלום  :נירה  לפרסם   .לא 

רוכברגר יצחק  השרון  :מר  ברמת  לבנייה  פרויקטים  מבקש . בתכנון  אני 

שלו ההצעה  את  להציג   .מיצחק 

קאול יצחק  דיבור. ה'אהרל  :מר  רשות  לו  לתת  לא , צריך  העיר  ראש 

לו  .נותן 

יצחק רוכברגרמר   .תדבר, חופשי, למה  : 

גליל אהרון  רב  :מר  בקיצור  אקריא  ישר , אני  בעצם  אגש  שאני  או 

הספציפיים כולם, לנושאים  בפני  מופיע  שהמכתב  לי  נדמה  השרון . כי  רמת 

בנייה תנופת  של  בפיתחה  בתהליכי , נמצאת  שנמצאים  פרויקטים  מספר  כולל 

מתקדמים שקבעה , תכנון  העיקריים  היעדים  בנייה אחד  לעודד  המועצה 

השרון ברמת  צעירים   . לזוגות 

שלנו היום  לסדר  צעירים ) 1: הצעה  לזוגות  הבנייה  לעידוד  מעשי  ביטוי  לתת 

הראשונים התכנון  בשלבי  מגורים , כבר  אזור  בנייה  פרויקט  לכל  להקצות 

צעירים ושקופים, לזוגות  ברורים  קריטריונים  פי  על  המילה , שיקבע  על  הדגש 

שקופים– השרוןכד,   ברמת  הצעירה  האוכלוסיה  לכל  שווה  הזדמנות  לאפשר  . י 

של ) 2 הצרכים  פי  על  צעירים  לזוגות  המיועד  הבנייה  אזור  את  מראש  לתכנן 

היעד, האוכלוסיה לתת ) 3. אוכלוסיית  המכרז  במסגרת  ביצוע  קבלני  את  לחייב 

צעירים לזוגות  משמעותיות  כספיות  של ) 4. הטבות  שורה  בעירייה  לקבוע 

צעיריםהטבות לזוגות  ארנונה,   תשלומי  וכו, מים, כולל   . 'היטלים 
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בסיכום כותבים  במסע : אנחנו  הכריזו  העיר  לראשות  שהתחרו  המועמדים  כל 

הצעירה האוכלוסיה  את  לעודד  כוונה  על  שלהם  מוטלת , הבחירות  ועלינו 

מעשי באופן  גם  אלה  הבטחות  לממש   . החובה 

רוכברגר יצחק  לכם, תודה  :מר  אענה  הנושא .אני  על  דיברו  כולם  אכן   

עבדך, הזה המועצה, גם  מישיבות  באחת  הבאתי  אפילו  חבר , ואני  הייתי  כאשר 

ש, מועצה הזוגות -30%הצעה  לטובת  יוקצו  השרון  ברמת  הבנייה  מעתודות   

הזה, הצעירים מהרעיון  חוזר  הזו, ואינני  ומהחשיבה  הזה  אנחנו . מהקו 

פיתוח תנופת  על  כרגע  שא, שוקדים  המחוזיתתוכניות  לוועדה  הגשנו  , נחנו 

הטניס של  באזור  גם  בנייה  גלילות, תוכניות  פי  באזור  תע, גם  באזור  , ש"גם 

פיתוח של  תנופה  גם  כרגע  בוועדה, קיימת  עליה  עוד , דנו  שהיו  תוכניות  על 

הקודמת שליטה, מהקדנציה  כל  לנו  אין  זה   .שעל 

זה את  לעשות  חייבים  שאנחנו  ספק  הצעתי, אין  שאני  הוההצעה  עם  אני , -30% 

אותה ליישם  אותה, אשמח  ליישם  כך, רוצה  על  חושבים  גם , אנחנו  מתכננים 

ואחרת כזאת  כי , במסגרת  ובנייה  לתכנון  הוועדה  במסגרת  זה  על  נדבר  ואנחנו 

המקום בדיוק  לא  השרון, זה  רמת  צעירי  את  הבנים, להשאיר  ברמת , את  פה 

זה, השרון את  לעשות  הולכים  שאנחנו  ספק  תמימי אנ, אין  שכולנו  חושב  י 

ורסיות, דעים מיני  בכל  זה  את  לעשות  אדמות , ואפשר  הן  מהאדמות  חלק 

שנוריד , מינהל זה  תמורת  בנייה  אחוזי  ושם  פה  להגדיל  יכולים  אנחנו 

אפשרויות, מחירים הרבה  בשער. יש  כבר  אוטוטו  הפיתוח  לא , תנופת  אנחנו 

רבות שנים  על  שמתח, מדברים  פיתוח  תנופת  על  בחודשים מדברים  ילה 

הקודמת, הקרובים מהקדנציה  ליישם  הולכים  שאנחנו  תוכניות   .עם 

זאת עם  ירוקה, יחד  השרון  כרמת  השרון  רמת  על  לשמור  צריכים  רמת , אנחנו 

חקלאית מסביב, שרון  שדות  אותה . עם  להציג  אמורים  שאנחנו  אב  תוכנית  יש 

ה, למועצה בעזרת  מזור  ככל' שאדם  מהר  אותה  לנו  ויגיש  שניתןיסיים  ובזה ,  

הזה. נגמר בנושא  דעים  תמים  אני   .בבקשה, יצחק. אז 
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קאול יצחק  להוסיף  :מר  רוצה  להצהיר , אני  לא  היא  המטרה 

בעד…הצהרות שכולנו  אמא,   את  לאהוב  שנקרא  מה  שלאהוב , זה  יודעים  כולם 

חיובי שהוא  דבר  זה  אמא  יופי, את  זה  הצעירים  לזוגות  כולם , לדאוג  זה 

 . יודעים

יצח רוכברגרמר  האמא  :ק  מי   .תלוי 

קאול יצחק  לכולם, כן  :מר  שברור  דבר  זה  להטיל . אבל  על  מדבר  אני 

קונקרטית תוכנית  להכין  מישהו  ברור, על  כאן, זה  הן , יבנו  הדירות  אבל 

לקנות, יקרות יכולים  לא  הצעירים  לסידור . הזוגות  מגיעים  איך  לראות  צריך 

נותנים  עצמם  הקבלנים  עם  שבעסקאות  יתרוןכזה  איזשהו  היתרון , להם  ואת 

צעירים זוגות  של  הנושא  לטובת  מעבירים  ספציפית, כולו  הצעה  להכין  , צריך 

אותה, קונקרטית עליה, לתכנן  ולהצביע  לכאן  אותה  עם , להביא  לצאת  ואז 

הצעירים לזוגות  מסר  גיל. איזשהו  לאיזה  להגדיר  אומרת  באיזה , זאת 

א, קריטריונים יהיו  שהקריטריונים  לצלחת כדי  שקרובים  אלה  ולא  חידים 

בהם בישוב. יזכו  אותם  מדהים. לפרסם  מהלך  כאן  לעשות  לבוא , אפשר  ואז 

גיל  עד  לצעירים  הכללים30ולהגיד  אלה  התנאים,   את , אלה  אישרה  העירייה 

האלה הקבלנים, הכללים  עם  לעידוד , בתיאום  תוכנית  ומפרסם  יוצא  אתה  ואז 

לצעירים  . דיור 

רוכברגר יצחק  אומר  :מר  שאתה  מה  מקבל  שאני , אני  מה  בדיוק  זה 

חושב, אומר שאני  מה  אומר, זה  שאני  דבר, מה   .אותו 

קאול יצחק  מישהו   :מר  שממנים  החלטה  לקבל  מציע  אני  אז 

אותה ומביאים  הצעה   . ומכינים 

שאנחנו   :דורון מאיר מר דברים  לקלקל  יכולים  האלה  בדברים  אנחנו 

נוש, חושבים לפרט  רוצה  לא  נוספיםואני  ודברים  הפקעות  של  באמת , א  שהם 

כזה בפורום  סגור, לא  פורום  שזה  ערים  בניין  לדון, בוועדת  מציע . צריך  אני 

כזה בפורום  ולא  ערים  בניין  בוועדת  לדיון  יבוא  הזה  שלא , שהנושא  מנת  על 
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דברים לעצמנו  ערים. נקלקל  בניין  בוועדת  יידון  שזה  מציע  אני  גם , אז  ושם 

להתי יכול   . יחסהמהנדס 

קאול יצחק  גמור  :מר   . בסדר 

 היום מסדר ירד הנושא

 

קאול  .11 יצחק  מר  המועצה  חבר  של  אצטדיון : בנושא, שאילתא  הרחבת 

 . הכדורגל

 

רוכברגר יצחק  יצחק  :מר  שלך  שאילתא  כאן  הרחבת , יש  בנושא 

הכדורגל  . אצטדיון 

קאול יצחק  בנושא  :מר  הצעה  לי  יש  כך  ואחר  אקרא   .אני 

יצחק  הצעה  :רוכברגרמר  לתת  יכול  לא  שאילתא, אתה   . זו 

עזגד  טל  היום  :מר  בסדר  השאילתות  את  קיבלתם  האנשים , לא 

אותן יקריאו  שאילתות   . שהגישו 

רוכברגר יצחק  זה  :מר  את   . תקריא 

קאול יצחק  בעיקר   :מר  רבים  מתושבים  תלונות  נתקבלו  לאחרונה 

במורשה צעירים  לזוגות  הפרויקט  הכ, מאזור  אצטדיון על  את  להרחיב  וונה 

במורשה הרחבת . הכדורגל  כי  חוששים  האצטדיון  באזור  הגרים  התושבים 

שלהם החיים  באיכות  קשה  לפגיעה  תגרום  משמעותי , האצטדיון  גידול  עקב 

התנועה חניה, בנפח  בעיות  וכדומה, רעש, ריבוי  בצורך . לכלוך  מודע  אני 

ב לליגה  הקבוצה  עליית  לאור  האצטדיון  את  יותרלהגדיל  הצבעתי , כירה  גם 

המגרש הרחבת  בעד  הזה . כידוע  הנושא  את  לשקול  מציע  אני  זאת  למרות 

 . מחדש

אליהן להתייחס  מציע  שאני  תלונות : הנקודות  בעקבות  מקום  יש  האם 

הספורט  ברצועת  האצטדיון  בניית  את  להאיץ  האפשרות  את  לבחון  התושבים 
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ה, והנופש המקומות  מספר  את  להקטין  אפשרות  להתווסף לשקול  מתוכנן 

הכדורגל תושבי , במגרש  של  הסבל  לצמצום  מתאימות  הכנות  מראש  לבצע 

המגורים, האזור לאזור  מחוץ  התנועה  ניקוז  לאזור , כגון  רכבים  כניסת  איסור 

ועוד מסוימות  בשעות  הצעה. המגורים  כאן  להציע  רוצה   .אני 

רוכברגר יצחק  סדר  :מר  לע. לפי  רוצה  ואני  השאילתא  את  מקבל  נות אני 

מזה , עליה קיים  במורשה  הכדורגל  שנה40מגרש  בערך ,   קיים   15האצטדיון 

שנים18או  מזה .   קיים  היום  שקיים  או 18מה  שנה15  כזה,   אני . משהו 

בשכונה שקורה  למה  כן  גם  רגיש  התושבים , בהחלט  לרווחת  דואג  גם  ואני 

אינטרס, בשכונה אפילו  לי  שם, יש  גרים  ואחי  ובני  הוריי  את ואני , כי  חי 

גם הזו  השכונה  את  וחי  קיים. הישוב  הזה  המגרש  זאת  עם   .יחד 

היתה שלך  השאלה  את : אז  לבחון  תושבים  של  תלונות  בעקבות  מקום  יש  האם 

והנופש הספורט  לרצועת  האצטדיון  בניית  את  להאיץ  משמעית , האפשרות  חד 

בנו. כן תלויים  בדיוק  לא  לנסות, הדברים  יכולים  תלוי , אנחנו  הזה  הנושא 

המחוזית הוועדה  בפני  שם, ועומד  ההיקף  כל  שיאושר  המקורית , עד  התוכנית 

אותו ולבנות  מהר  שניתן  ככל  המגרש  את  להוציא  היא  יפה, שלנו  , אצטדיון 

משוקע, מודרני ובנייה, אצטדיון  לתכנון  הוועדה  מישיבות  באחת  הציג  , אבנר 

פיפו עם  בק, יחד  להיות  שהולך  הזה  המדהים  המשוקע  האצטדיון  ומפלקס את 

הטניס מתחם  זה. של  את  לעשות  מקום  יש  בהחלט  אומר  אני   . אז 

להיכנס   :דורון מאיר מר לך  שאסור  זה  לומר  רוצה  שאבנר  מה 

בדיון  .לפרטים 

גולן' אדר בהפקדה  :אבנר   .התוכנית 

רוכברגר יצחק  נכנס  :מר  לא  ההערה, אבנר, אני  את  מקבל  לגבי . אני 

השני להק, הסעיף  אפשרות  לשקול  המתוכנן האם  המקומות  מספר  את  טין 

הכדורגל במגרש  הזה, להתווסף  הדבר  את  בוחנים  לומר . אנחנו  רוצה  אני 

אחד ישיבה  מקום  אפילו  הוספנו  לא  לנו , שכרגע  נתנה  לכדורגל  ההתאחדות 
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דצמבר או  ינואר  עד  הקיימת, אישור  במתכונת  המשחקים  את  בהנחה , לקיים 

קהל הומי  משחקים  שהמשט, שיהיו  כנראה  ואז אז  המקום  את  תאשר  לא  רה 

אחר למגרש  לצאת  כן, יצטרכו  בהחלט   .אבל 

לתושבים פרסמנו  שאנחנו  המקורית  של , בתוכנית  תוספת  על  שם  מדובר  היה 

ישיבה2600 מקומות  המגרש,   של  המערבי  המקורית, בצד  בתוכנית  היה  , זה 

כל  ועם  הכבוד  כל  שעם  תבין  אכן  לכדורגל  שההתאחדות  מאוד  מקווה  אני 

שקיימתהפאני הגדולה  שם , קה  לשים  רוצה  לא  אני  פשוט , 2600הרי 

אותנו אונסת  טובה, ההתאחדות  בשעה  ליגה  עלתה  הקבוצה  רוצה . כי  אני  אבל 

שבשיא שבשיא  לידיעה, לומר  במשחקים, רק  פעמים  כמה  היית  קונים , ואתה 

גג 100 ונמצאים  כרטיסים  המגרש200-300  בתוך  איש  מה ,   זה  עכשיו  עד 

ה. שהיה הלכן  של  ההצעה  את  להקטין  האפשרות  לגבי  בהחלט -2600הצעה   

עלינו עליי, מקובלת  גם   . מקובלת 

האזור תושבי  של  הסבל  לצמצום  מתאימות  הכנות  מראש  ניקוז , לבצע  כגון 

המגורים לאזור  מחוץ  שוקדים, התנועה  אנחנו  זה  על  כרגע , יצחק, גם  ואנחנו 

גדל, מעבירים לא  והנפח  מועט  כך  כל  הוא  האוהדים  מספר  שכרגע  , למרות 

החרושת רחוב  דרך  התנועה  את  ומעבירים  מנסים  החניון , אנחנו  של לכיוון 

מדרום, מגה שער  משם, פתחנו  שיגיעו  מנת  על  כרגע , בכוונה  מתנקזת  והתנועה 

מגה במקום, דרך  שנמצא  הלחץ  את  שניתן  ככל   . לצמצם 

בסעיפים  שהעלית  שמה  חושב  אני  מה 1-3בהחלט  שזה  חושב  ואני  עליי  מקובל   

להיות שנעשה, שצריך  מה  אכן , זה  לכדורגל  שההתאחדות  מקווה  שוב  ואני 

שאפש גואלתבין  לציון  ובא  יותר  או  פחות  הזו  במתכונת  זה  את  להשאיר   . ר 

הצעה, נירה כן  גם  להעלות   .ביקשת 

המועצה .12 חברת  של  פולקמן' גב, שאילתא  בריכת : בנושא, נירה 

 . שרונית
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פולקמן' גב הצעה  :נירה  שרונית, לא  בריכת  לגבי  שאלות  כמה   .שאלתי 

רוכברגר יצחק  ל, ברשותך  :מר  רוצה  לא  דיוןאני  כרגע  זה  על   .קיים 

פולקמן' גב דיון  :נירה  קורה, לא  מה  לשמוע  קוראת , רציתי  אני 

 .בעיתונים

רוכברגר יצחק  בעיתון  :מר  קראתי  אני  שתדעי. גם  רוצה  צוות , אני  היה 

מנכ, במקום במקום"היה  דורון  מאיר  והיה  במקום  נוספים , ל  חברים  עוד  והיו 

נושא , במקום את  ולקדם  לפתור  מנת  שרוניתעל  גם , בריכת  אותי  שאלה 

הקיימת, עליזה הבריכה  עם  קורה  מה  לראות  של  בהיבט  אנחנו , גם  ואיך 

ומחוממת מקורה  לבריכה  הבריכה  את  לשדרג  במקום. עושים  את , היו  בדקו 

שקורה, השטח מה  הבאה, רואים  לישיבה  מסודרות  הצעות  נביא  על , אנחנו 

התושבים לרווחת  שתהיה  הבריכה  את  לקדם  מחוממת , מנת  בריכה  גם 

שם, ומקורה שיהיה  קטן  כושר  חדר  איזה   . וגם 

זילברשטיין"עו יעקב  סקר :ד  איזשהו  שיבוצע  הקודמת  במליאה   …החלטנו 

רוכברגר יצחק  ליזם  :מר  זה  את  להעביר  מתכוונים  לא  אנחנו , אנחנו 

העירייה חשבון  על  זה  את  לקחת  זה, רוצים  את  לעשות  להם  נותן  אני  לכן  , אז 

אנחנו כסףכי  להרוויח  לפה  באים  לא  לתושבים,   שירות  לתת  רוצים  אני . אנחנו 

ממצה לדיון  זה  את  נעלה  אנחנו  נתונים  כשיהיו  הבאה  שבישיבה  לך   . מבטיח 

 

מכרזים .3 לוועדת  טל  ישראל  מר  המועצה  חבר   .צירוף 

 

רוכברגר יצחק  הבא, ברשותכם  :מר  חבר , הנושא  את  לצרף  מבקש  אני 

ה לוועדת  טל  ישראל   . מכרזיםהמועצה 

בר אליעזר  שלו  :מר  הצירוף  על  שמח  כל  קודם  רוצה , אני  אני  אבל 

בוועדה  נהיה  שאנחנו  אנשים6לציין  זוגי,   אי  מספר  להיות  יכול , חייב 

שוויון של  מצב   . להיווצר 
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רוכברגר יצחק  צודק  :מר   .אתה 

ישבנו   :דורון מאיר מר לא  עדיין  הפעמים  בכל  ואנחנו   6מאחר 

לפחות . חברים כבר יש  היה  שלא  אחד  חודשים3חבר    . 

אוספלד' גב להיות :אורנה  רוצה   .אני 

רוכברגר יצחק  מתנגדים. בבקשה  :מר  אחד? יש   . תודה. פה 

 

מספר  חברי   :131החלטה  של  צירופם  את  אחד  פה  לאשר  הוחלט 

וגב טל  ישראל  מר  המכרזים' המועצה  לוועדת  אוספלד   . אורנה 

 

רוכברגר יצחק  לסעיף אני , רבותיי  :מר  לקפוץ  ברשותכם  ולאחר 8רוצה   

לסעיף   . 5מכן 

 

השרון .8 לרמת  הכלכלית   החברה  של  פעילותה  חידוש  על   הודעה 

 

רוכברגר יצחק  הכלכלית   :מר  החברה  של  פעילותה  חידוש  על  הודעה 

השרון הודעה. לרמת  כאן  לתת  רוצה  השרון. אני  רמת  הכלכלית  , החברה 

החלטה פי  על  כרגע  חושב , נמצאת  הקודמת אני  המועצה  של  החלטה  שיש 

ינואר  עד  החברה  פעילות  את  האפשרות. 2005להקפיא  את  לבדוק  את , כדי 

לא או  כן  אם  החברה  של  הכלכלית  לחברה, הכדאיות  תוכן  לצקת  לבדוק , כדי 

הפרויקטים, פרויקטים היקפי  את  יזמויות, לבדוק  להטיל, כולל  מבקש  , אני 

הודעה על , וזו  מטיל  אני  הצבעה  לא  העירייה"מנכזו  אתייחס , ל  מיד  ואני 

שהיו הפרסומים  מנכ, לגבי  על  מטיל  נחום"אני  הרצל  מר  העירייה  לבדוק , ל 

כרגע שאמרתי  ההיבטים  כל  הכלכלית, את  החברה  כדאיות  כל , את  על 

מכך עד , המשתמע  של  לתפקידו, 2005לתקופה  זה , בנוסף  את  עושה  והוא 

העירייה"כמנכ  . ל 
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שהיו פרסומים  איציקו, אפרופו  אליך  הערה  גם  בצורה , פה  מדבר  אני  עכשיו 

חברית ההערות, הכי  את  קראתי  המכתבים, אני  לעיתונות, את  ההודעות  , את 

ברור שיהיה  לומר  רוצה  של , אני  הבדיקה  את  מטיל  אני  עליו  נחום  הרצל 

ביועצים, הנושא להשתמש  יכול  צריך, הוא  שרק  הכלים, במי  את  וזה , נבדוק 

על  לעשות  שצריך  החברהמה  את  להחיות  לנסות  נחליט, מנת  אנחנו  , ואז 

הזה בנושא  מאוד  מסודר  דיון  מדוייקים, יתקיים  נתונים   . עם 

מנכ נחום  העירייה"הרצל  בו, ל  בוטחים  ואחרים  עליו, אני  מדובר , סומכים  כי 

שקלים במיליוני  עבודות  של  ביצוע  ובהיקפי  בתוכניות  רבה , פה  הערכה  וזו 

שלו יודע, לפעילות  שלו ואני  התפקיד  במסגרת  זה  את  לעשות  קשה  לו  שיהיה   

הטובה , ל"כמנכ בצורה  זה  את  יבצע  שהוא  הידיים  בשתי  עליו  סומך  אני 

הנתונים. ביותר את  לנו  דיון, תביא  נקיים  מפעילים , בינואר  לא  אנחנו  אז  עד 

החברה בנושא, את  דיון  מקיימים  בלבד. לא  הודעה  היתה  מצביע , זו  לא  אני 

זה כ. על  או , לליתהודעה  רוצים  אנחנו  אם  ונחליט  לדיון  זה  את  נביא  בינואר 

חברה רוצים   . לא 

 

הנכסים . 5 מנהלת  של  לסיכומים  העיר  מועצת  שושני "עו, אישור  איילת  ד 

הספר, ינו'ג בבתי  קיוסקים   .בנושא 

 

רוכברגר יצחק  הנכסים  :מר  מנהלת  של  לסיכומים  העיר  מועצת  , אישור 

הספר בבתי  הקיוסקים   .בבקשה, איילת. בנושא 

שושני"עו אילת  יש  :ינו'ג-ד  הביניים  ובחטיבות  התיכוניים  הספר  בבתי 

לשירותים  המחלקה  מומלצי  שהם  אנשים  ידי  על  שמופעלים  קיוסקים 

מנכ. חברתיים על  הטלתם  חודשים  מספר  ועליי"לפני  העירייה  לקיים , ל 

בדבר הנוגעים  כל  עם  פגישות  של  הורים, סידרה  ועד  נציגי  אומר  נציגי ,זה   

הספר בתי  התלמידים, הנהלות  הקיוסקים, נציגי  מפעילי  לראות , כולל  כדי 
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שעלו הבעיות  כל  את  לפתור  מנסים  אנחנו  והרבה , איך  בעיות  הרבה  ועלו 

הספר בתי  מנהלי  של  גם  הדדיות  שהיו , טענות  עצמם  הקיוסקים  מפעילי  של  גם 

קיבלו שהם  היחס  לגבי  טענות  הדרי, להם  לגבי  תלמידים  של  שלהםגם   . שות 

קודם  היא  שלהם  שהמטרה  סיכומים  למספר  הגענו  פגישות  של  סידרה  אחרי 

התלמידים עבור  מקום  זה  ספר  שבית  ולמענם, כל  התלמידים  והמטרה , של 

חינוך צריך. היא  זה  עם  שם , יחד  לנהל  למישהו  לתת  החליטה  העירייה  אם 

מהעניין, קיוסק פרנסתו  את  מוציא  באמת  הוא  איך  לראות   . צריך 

הגענו אליו  הסיכום  כאן, זה  מופיע  מינימום' א, הוא  מחירון  איזשהו  , שנקבע 

קיוסק בכל  להיות  שחייבים  מוצרים  לאיזשהם  מקסימום  מחירי  אומרת   . זאת 

רוכברגר יצחק  אותך, איילת  :מר  קוטע  שאני  חברים, סליחה  , ברשותכם 

השרון ברמת  בית  באיזה  פה  שנמצאים  מהממשלה  חברים  כמה  ואני , יש 

ולברךה לשם  לגשת  דקות, תבקשתי  מאיר , למספר  האלה  בדקות  ברשותכם 

שאשוב עד  הישיבה  בהמשך  אותי   . יחליף 

 

העירייה  רוכברגר, ראש  יצחק  הישיבות, מר  חדר  את   . יצא 

 

שושני"עו אילת  שוב :ינו'ג-ד  אחזור  מקסימום , אני  למחירי  מחירון  קבענו 

שמ המוצרים  את  לספק  הקיוסק  בעלי  את  יהיה שיחייבו  וזה  במחירון  ופיעים 

המקסימלי זה. המחיר  שיקול , מלבד  לפי  אחרים  מוצרים  למכור  יוכלו  הם 

מקוריים. דעתם הסכמים  להם  שיש  הקיוסקים  בעלי  לא , כל  האלה  ההסכמים 

הספר בבתי  הקיוסקים  לבעלי  בלעדיות  להם  יוכל , נתנו  ספר  בית  מנהל  וכל 

אחה עושה  שהוא  לאירועים  כיבוד  מוגבל הס. צ"להזמין  יהיה  שזה  איתם  יכום 

בשנה-4ל אירועים  שבוע ,   לפחות  הקיוסק  למפעיל  תינתן  כך  על  ושהודעה 

ה, מראש בדקה  שממש  מקרים  קרו  קנו -90כי  כשהם  לפתוח  לא  להם  הודיעו   

בעצמם כיבוד  והכינו   . סחורה 
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הספר בית  של  הלימודים  לשעות  יקבילו  הקיוסק  הפעלת  יהיה , שעות  ושלא 

הקי–ספק  מפעיל  הספר  בית  להנחיות  כפוף  כללי. וסק  באופן  זה  כאן   .עד 

הספר בבתי  קיוסקים  בעניין  כללית   .החלטה 

ל .1 מקסימום  מחירון  הספר3-נקבע  בתי  ורוטברג, קלמן:   . עלומים 

הקיוסקים מפעילי  עם  בתאום  לשנה  אחת  יעודכן  מפעיל . המחירון 

יהיה הנקוב הקיוסק  במחיר  שבמחירון  המוצרים  כל  את  לספק  חייב   

מוצרים להוסיף  רשאי  עויהיה  אחרים  לחוק "  ובהתאם  דעתו  שיקול  פי 

עפרישוי למגבלות  כפוף  עסקים  דין"  כל  עסקים, י  רישוי  חוק   .לרבות 

המחירון .2 עם  שלט  קיוסק  בכל  תציב   .העירייה 

ביה .3 בתחום  בלעדיות  מעניקים  לא  הקיוסקים  הפעלת  מנהלי . ס"הסכמי 

אירו לצורך  כיבוד  להזמין  רשאים  הספר  בבתיהבתי  שייערכו  , ס"עים 

דעתם "עפ שיקול  למפעיל 4עד (י  הודעה  שתינתן  ובלבד  בשנה  אירועים   

מראש שבוע  לפחות   .הקיוסק 

בבתיה .4 הלימוד  לשעות  מקבילות  הקיוסק  הפעלת   .ס"שעות 

ביה .5 מנהל  להנחיות  כפוף  הקיוסק      .ס"מפעיל 

בעלי  של  החובות  בכל  לטפל  התבקשנו  אנחנו  המועצה  להחלטת  בהתאם 

הבנות, וסקיםהקי לאיזשהן  הגענו  חלק  ברשימה , עם  הראשון  עם   –למשל 

גדעון להסכמה, אלגני  הגענו  כ, לא  של  חוב  לו  שקל-14,000יש  שהוא ,   מה  כל 

זה  ל4000שילם  פרוסים  שקל  תשלומים-5  תשלומים ,   משלם  עדיין  כשהוא 

שלו ישן  חוב  עבור  לו  ב, שאישרו  שילם  לסיים . -2003שהוא  היא  שלי  ההמלצה 

איתו השימוש  רשות  אומרת , את  החוב  את  להסדיר  מציע  שהוא  ההצעה  כי 

שלו החוב  את  ישלם  לא  פעם  אף  ב, שהוא  לפרוס  זה  מציע  שהוא  מה   -800כי 

גבוה, שקל יותר  הרבה  הוא  צובר  שהוא  השוטף  החוב   .כשבינתיים 

לשוטף800  :דורון מאיר מר בנוסף  שקל   ? 
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שושני"עו אילת  רוצה , לא :ינו'ג-ד  לחודש800הוא  שקל  יסיים ,   הוא  וכאשר 

ה היום-800את  לצבור  מתחיל  שהוא  החוב  את  לשלם  יתחיל  הוא  שקל  אז .  

מהקיוסק אותו  להוציא  ולפעול  השימוש  רשות  את  לסיים  זה  שלי   . ההמלצה 

להצבעה  :דורון מאיר מר נושא  לא  זה  הציע .  למעשה  שהוא  מה  זה 

ה? לכם שקל-800את  אידיוטי?   כאן  שיש  חושב   ?םהוא 

נחום הרצל  בעייתי  :מר  והכי  קשה  הכי  היה  גם  נפגשנו , הוא  אנחנו 

הנוער נציגי  עם  התלמידים, פה  החינוך, מועצת  הורים, אגף  ונפגשתי , ועד 

בנפרד הצלחנו . איתו  אנחנו  לבעייתיים  שנחשבו  אלה  שכל  לומר  יכול  אני 

להבנות איתם  שנים, להגיע  הרבה  פה  קיים  שהיה  מצב  איזשהו  פה  בזה , שברנו 

הספר בבתי  רצו  שהם  מה  עשו  שילמו, שהם  שמתגלגלים , לא  חובות  פה  יש 

שנים ולהבנות , לעירייה, הרבה  להסכמה  איתם  להגיע  הצלחנו  ואנחנו 

הזה בעניין  שיקים   . ולהפקדת 

הוא  בעיות  עשה  שבעצם  היחידי  הבנאדם  הדרך  כל  שלאורך  להגיד  יכול  אני 

הזה הבנאדם  לו, בעצם  ואמרתי  הודעתי  שתאבד :ואני  בזה  לך  יעלה  בסוף  זה   

המקום במבחן. את  אותנו  להעמיד  מנסה  שהוא  להיות  יכול  אחרי . אז 

לו לתת  אולי  נצטרך  הזו  לו , ההחלטה  לתת  ממליץ  כזה 30אני  משהו  או  יום   

רציני הוא  הזה  שהדבר  החוב . שיבין  את  לסגור  בבקשה–ירצה  אומר .   לא  אני 

לעשות הולכים  אנחנו  מחר  הזו  זמן א, שבהחלטה  לו  תקציב  הזו  שההחלטה  בל 

הזה בעניין  רציניים  שאנחנו  להבין  באמת  כדי  יום30, מסויים  שהוא ,   כמה 

גם , רוצה לי  אכפת  יום40לא  מחייבת,   החלטה  שתהיה   .אבל 

ברורה  :דורון מאיר מר אומר. הנקודה  גריידי  שמוליק  את  : שמעתי 

בגלל  פרנסה  למישהו  שקל14,000לקפח  ש,   שתדעו  רוצה  שעברה אני  בשנה  גם 

בעיה יהיה, היתה  שזה  כדי  אישית  התערבתי  הכסף, ואני  את  לו , לסדר  סידרנו 

הדברים וכל  מ, שמוליק. ערבויות  צדיק  לא  הצדיקים"ל-הוא  שיש , ו  אחד  זה 

בעיות איתו   . לנו 
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נחום הרצל  שתבין  :מר  רוצה  בניהול, אני  בעיות  איתו  ואני , היו 

שע הרבה  מזמני  והקדשתי  איתו  הזהישבתי  הדבר  על  למכור , ות  כולל  זה 

לתלמידים מחירונים , בהקפה  לשים  רצה  לא  שהוא  דברים  מיני  כל  כולל  זה 

וכו מחירונים  שישים  בסוף   . 'והסכמנו 

קאול יצחק  אחד  :מר  כאיש  מלא  גיבוי  שניתן  מציע   . אני 

המנכ  :דורון מאיר מר של  ההצעה  את  מקבל  שעד , ל"אני  נציע  בואו 

בספטמבר30 בהיום ,   בדיוק  לחודש-1אנחנו  שלך.   ההצעה  את  מקבל  עד , אני 

לגמור30 לספטמבר  ולא ,   ב–היה  בחוץ-1  הוא  באוקטובר  כולם.   ? מקבלים 

 . תודה

 

מספר  את   :132החלטה  לפרוע  גדעון  אלגני  למר  לאפשר  אחד  פה  הוחלט 

ה עד  לעירייה  לספטמבר -30חובו  רשות . 2004  תופסק  יפרע  לא  והחוב  במידה 

ב ישולם.קיוסקהשימוש  החוב  אם  ליום   שעד  לתקופה  השימוש  רשות  תוארך   

20.6.2006   

 

רימון  :דורון מאיר מר ספר  בית  לגבי   .עכשיו 

שושני"עו אילת  ספר :ינו'ג-ד  בתי  שני  עוד  ביניים , יש  חטיבת  את  לנו  יש 

יעקב, אלומים ארזדה  הקודמת , שזה  הלימודים  אחורה–שבשנת  אחת  עוד    ,

עב אלומים  ספר  שיפוץבית  שנה, ר  במשך  עבד  לא  הקודמת , הוא  והמועצה 

ב התקופה  את  לו  להאריך  טענה -3החליטה  כל  על  מוותר  שהוא  בתנאי  שנים   

הזו התקופה   . עבור 

איתו דיברנו  בנפרד, אנחנו  איתו  ואני"המנכ, נפגשנו  הטענות , ל  את  שמענו 

אמר, שלו שהוא  מה  את  הראשונה , שמענו  השנה  במשך  היא  שלנו  וההמלצה 

ישלם  השמאי50%שהוא  מהערכת  עבור ,   הסכום  השמאי 50%ואת  מהערכת   

שנסתיימה ליוני -20ב, בשנה  שילם, 2004  הוא  זה  כל , את  את  גם  שילם  והוא 
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איתו התקופה  סוף  עד  מראש  שיקים , 20.6.06עד , התשלומים  נתן  והוא 

הארכת . מראש ואת  איתו  התשלומים  הסדר  את  שתאשרו  זה  מבקשת  שאני  מה 

עד ההסכם   . 20.6.06שלו 

איילת  :דורון מאיר מר של  ההצעה  את  לקבל  מציע  בעד. אני  ? כולם 

אחד  . פה 

 

מספר  ואת   :133החלטה  התשלומים  הסדר  את  לאשר  אחד  פה  הוחלט 

ארזדה יעקב  מר  עם  ההסכם  לתאריך , הארכת  ליוני 20עד   2006. 

 

שושני"עו אילת  שלום :ינו'ג-ד  הסיפור, ארזדה  כל  את  לכם  כל ,כתבתי   

איתו העניינים  באשמתו, השתלשלות  שלא  הסכם  לו  אין  היום   .עד 

רוטברג  :דורון מאיר מר תיכון  זה  שלום   .ארזדה 

שושני"עו אילת  הסכם. כן :ינו'ג-ד  לו  אין  היום  באשמתו, עד  פעם , שלא  כל 

הסכם על  לחתום  אותו  הזמנתי  הקודמת  בקדנציה  החלטה  הוא , שנתקבלה 

הסכם על  העי, חתם  שראש  ההסכםאלא  על  חתם  לא  ההחלטה . ר  בעקבות 

כ לעירייה  שילם  הוא  בשיקים-40,000שלכם  שקל  את , 2007עד ,   פרס  הוא 

שלו שלו, התשלומים  החוב  כל  התשלומים , את  הסדר  את  לאשר  ממליצה  אני 

עד  של  לתקופה  הסכם  הארכת  לו  ולאשר   . 2007איתו 

דמי  את  להקטין  שלו  בבקשה  להתחשב  לא  זה  ממליצה  שאני  , השימושמה 

כזו בקשה  לו  השמאי, היתה  מהערכת  פחות  זה  את  שהוא , להקטין  חושבת  אני 

השמאי שקבע  מה  לשלם  שלו. צריך  הטענות  את  קיבלנו  לא   . אנחנו 

נחום הרצל  הזה  :מר  האדם  לגבי  לציין  רוצה  מקום , אני  באיזשהו 

עוול לו  נגרם  שם , אולי  לתכנן  הקודמת  הקדנציה  ידי  על  נתבקש  הוא 

התכנון,קפיטריה על  נכבד  סכום  השקיע  הוא   . 

שושני"עו אילת  שקלים :ינו'ג-ד  אלפי   .עשרות 
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נחום הרצל  לטימיון  :מר  אצלו  ירד  הזה  הכסף  כל  ובעצם , ובעצם 

הזה בעניין  לו  שנגרמו  הנזקים  על  העירייה  את  לתבוע  יכול  הציג , הוא  והוא 

בפניי גם  הזה  העניין   .את 

חושב   :דורון מאיר מר בדיוק  לא  לתבועאני  יכול  מקבל , שהוא  ואני 

איילת של  ההצעה  תוכניות . את  עוד  יהיו  שם  לפתוח  נתחיל  שאם  אומר  רק  אני 

מסכים לא  ההצעה, והמהנדס  את  לקבל  אלא  הזה  בנושא  ניגע  לא  בואו   . לכן 

בבניין   :אבנר נורית 'גב לפתוח  אישרנו  ולא  בו  התחשבנו  גם  אנחנו 

קפיטריה להתחשב . ליד  היתה  הסיבות   . בואחת 

נחום הרצל  להסדר   :מר  איתו  הגענו  למה  ברקע  שיהיה  מסביר  אני 

התשלומים של  הפריסה  עם   . הזה 

היחס  :דורון מאיר מר את  קיבל  באנוש, הוא  בו  איילת , טיפלתם 

מדבר אני  מה  על  בדיוק  מקובלת. יודעת  איילת  של  אחד? ההצעה  תודה , פה 

 . רבה

 

מספר  את   :134החלטה  אחד  פה  לאשר  ואת הוחלט  התשלומים  הסדר 

ארזדה שלום  מר  עם  ההסכם  לשנת , הארכת  שלום . 2007עד  מר  של  בקשתו 

נדחית השימוש  דמי  הקטנת  בנושא  בהתאם , ארזדה  יהיו  השימוש  דמי 

השמאי הערכת   .לקביעת 

 

רימון  . 9 ספר  בבית  הפעלה–קפיטריה  חוזה  המשך  ע,   עו"יוצג  ד "י 

ג שושני   .ינו'איילת 

 

שושני"עו אילת  רימון :ינו'ג-ד  ספר  בית  זה  האחרון  מגר, הדבר  דליה . דליה 

משנת  שם  הקיוסק  את  מפעילה  מגר . '98מגר  לדליה  אישרה  הקודמת  המועצה 
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ל שלה  ההסכם  את  סוף -3להאריך  עד  עונות  צריך , 2006  שזה  קבעה  היא  אבל 

שמאי הערכת  פי  על  ל. להיות  הסכום  את  קבעה  חדשה  שמאי   . $-200הערכת 

המנכ ואני"גם  שםל  היינו  שלה,   נורא, המבנה, המקום  נראה  מצד , הוא  זה 

שהנכס . אחד לדאוג  צריכים  אנחנו  משלמת  שהיא  לכמה  קשר  שבלי  חושבת  אני 

בו ולהשקיע  טוב  יותר  יראה  זה, הזה  של  הכלכלי  בפן  שירות , לא  של  בפן  אלא 

להיות, לתושב יכול  לא  שלנו, זה  ספר  בית  זה  הכל  את , אחרי  מקצים  אנחנו 

ה כקפיטריההנכס  שימוש  עבור  להיראות, זה  צריך  היה  צריכים , וזה  אנחנו 

מכובד יותר  יראה  שזה  כדי  משהו  שם   . לעשות 

נגד  הליכים  וננקטו  בנייה  היתר  בלי  שהוא  מזנון  עוד  פתחו  ממנה  רחוק  לא 

הזה חושבת, האדם  שלה, אני  בפרנסה  פוגע  שמאוד  מישהו  זה  מקרה  , בכל 

החרושת דרך, ברחוב  לשם  הספרשהיציאה  בית  של  החצר    . 

אלכסנדרוני  :אבנר נורית 'גב של  הבניינים   ?מול 

שושני"עו אילת  השני, לא :ינו'ג-ד  מגה, לצד   . מול 

שם  :דורון מאיר מר היינו  ואני  פיפו  וגם  נורית  לא , גם  פשוט  הם 

מהמזנון רצון  למזנון, שבעי  ללכת  לא  האנשים  את  מעודדים   .הם 

שושני"עו אילת  לא :ינו'ג-ד  רצוןמי  שבעי   ? 

מהמזנון  :דורון מאיר מר רצון  שבעת  אינה  הספר  בית  הנהלת  , כל 

שלנו העזרה  את  הזמן  כל  מבקשים  ללא , הם  להוציא  יכולים  לא  אנחנו 

אותה, הסכמה להוציא  מוכנים  שהם  אומרים  פיצויים, הם  שיהיה , שיהיו 

לשפץ. הכל מוכנים  לא  המזנון, הם  את  שנשפץ  רוצים  לא  טוענים , הם  הם 

רצונםש לשביעות  לא  הוא  שם  מנוהל  שהוא  כפי  בו, המזנון  מעוניינים  לא   . הם 

הספר בית  לשיפור  תוכניות  בקרוב  יגיש  ירמון  ספר  הלאה, בית  וכך  . להגדלתו 

מזנון גם  יהיה  הזו  פנים , במסגרת  בשום  יסכימו  לא  שהם  כבר  הודיעו  הם 

הנוכחי הניהול  לגברת, שיהיה  מציע  אני  אותי , לכן  מעניין  $ 100או $ 200לא 

יהיה שזה  כמה  להסכמה, או  חוזה , שישאר, תגיעי  אלא  ארוך  חוזה  לא  אבל 

 44



 עיריית רמת השרון
 1.9.2004מיום , 10' פרטיכל מליאה מן המניין מס

שנה כל  הספר, שמתחדש  בית  חשבונו, כשימות  על  משפץ  הספר  שבית  , ותזכרו 

חשבוננו על   .לא 

נחום הרצל  בדיוק  :מר  ההערה  להשקיע , זו  תתחייב  שהעירייה  בלי 

שם, שם להשקיע  חבל   .כי 

לגברתאז   :דורון מאיר מר לחדש  מציע  שאין , אני  לה  ברור  שיהיה 

הקיים במזנון  אלא  המשך  של  תנאי  כסף, שום  נשקיע  לא  שכל , אנחנו  מפני 

שנתיים תוך  לטימיון  תרד  תשס, השקעה  שנת  את  לה  כנראה , ו"תשס-ה"ולתת 

מוכנים יהיו  לא  עדיין  מזנון, שהבתים  על  מדברים  בית , הם  על  מדברים  הם 

אחר פנים , קפה  בשום  היוםהם  שם  שקיים  הדבר  את  רוצים   .לא 

שושני"עו אילת  הקודם  :ינו'ג-ד  הדירה  שכר  את  להשאיר  הוא  כאן  הנושא 

לה  .שהיה 

מסכים  :דורון מאיר מר עליי. אני  מקובל  תקבעי  שאת  מה  , אמרתי 

ההערכות את  להשוות  יודעת  מקובל. את  שתקבעי  על , מה  שמקובל  מקווה  אני 

להסכמה, כולם איתה  במפורששיהי, תגיעי  כתוב  תנאי , ה  מהווה  לא  זה 

אחר משהו  או  אחר, להמשך  במקום  לה  לתת  אותנו  יחייב  לא  בונים , זה  הם 

הזמן במשך  שלנו  להיות  יעברו  המבנים  על , אבל  לבנות  יכולים  שלא  מפני 

שלנו חוקים, אדמה  כמה   . יש 

שושני"עו אילת  רימון, מאיר :ינו'ג-ד  ספר  שבית  להיות  יכול  בכל , לא 

העירייה, הכבוד של  בנכס  מועצה, יושב  החלטת  הסכם, בלי  לא , בלי  הם 

אחר למישהו  נקצה  אנחנו  במה  שיקול  להיות  איתה. יכולים  לא , בחוזה  ממש 

יהיה שזה  להיות   . יכול 

הספר  :דורון מאיר מר בית  את  רוצים  בינתיים  את , אנחנו  לנהל  כדי 

המזנון את  לנהל  ולא  א, המוסיקה  אז  חוזים  של  בעיות  יש  צריכים אם  נחנו 

למזנון קשר  בלי  חוזים  של  הבעיות  את  ספר . לפתור  בית  הוא  רימון  ספר  בית 

העירייה הנהלת  על  מקובל  לנו, שמאוד  שלו  המוסף  הערך  ועל  התושבים  . על 
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אותם לנצל  יותר  צריכים  אולי  דעות , אנחנו  כאן  שמעתי  לא  אני  הכל  בסך  אבל 

הספר בית  לרמת , כנגד  כבוד  מוסיף  הזה  הספר  אנחנו , לשכונה, השרוןבית 

אצלנו אותו  בת, רוצים  שההצעות  בדיוק  יודעת  ומקומות , א"ואת  גבעתיים 

לעבור בשיניים, אחרים  אותו  מחזיקים  הדעות, אנחנו  את  מכיר  את , אני 

שנה כל  זה  את  לי   . אומרת 

בר אליעזר  עכשיו, מאיר  :מר  הקפיטריה  על  דנים  אתם , אנחנו 

לא, תחליטו. גולשים או  הספרצרי, כן  בית  להנהלת  גם  קשובים  להיות   . ך 

שושני"עו אילת  רימון, מאיר :ינו'ג-ד  ספר  בית  בעד  מאוד  שייך , אני  לא  זה 

העירוני בנכס  בשימוש  שלו  החוקי  המעמד  שונים, להסדרת  דברים   .שני 

איתך  :דורון מאיר מר מסכים  זה, אני  על  נשב  שאנחנו  לך  . אמרתי 

ל החוקי  המצב  הסדרת  ללא  להם  בנייהאמרתי  היתרי  יהיו  הכי , א  הדבר  זה 

אותם מחזיקים  שאנחנו   . חזק 

נחום הרצל  ג  :מר  את  מסמיכה  ה'הוועדה  את  לסגור  ואותי   …ינו 

הגברת  :דורון מאיר מר עם  זה  את  שאמרתי , לסגור  תנאים  באותם 

חוזה לה  יהיה  מסכימים, שלא   .אוקיי? אתם 

 

מספר  עו  :135החלטה  את  להסמיך  שו"הוחלט  איילת  גד  לנהל 'שני  נו 

גב"מו עם  לשנה' מ  רימון  הספר  בבית  הקיוסק  להפעלת  מגר  ל "דליה 

ההסכם"תשס-ה"תשס להארכת  אופציה  ללא   .ו 

 

 

 . שונות .10

 

שונות  :דורון מאיר מר מישהו, בנושא   .בבקשה, נורית? יש 
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של   :אבנר נורית 'גב חוברת  פה  שמונחת  לב  שמתם  זמן "בטח 

כיו, "תרבות תר"פיפו  ועדת  התיקר  כמחזיקת  ואני  בשמך, בות  גם  מדברת  , אני 

לי מקיימים , תרשה  שאנחנו  הגדול  באירוע  אתכם  לשתף  רוצים  מאוד  היינו 

הבא הנוכחית. בשבוע  הקדנציה  של  יוזמה  לא  זו  שגיא , אומנם  אלי   –אבל 

בעיר תרבות  מחלקת  הפתוח, מנהל  הסטודיו  את  שעברה  בשנה  במשך , ערך 

הש רמת  תושבי  ביקרו  השרוןיומיים  רמת  תושבי  אומנים  של  בבתים  , רון 

לבנים ביד  זה  לפני  אירוע   . התקיים 

הזו המסורת  את  להמשיך  החלטנו  מ, השנה  למעלה  לנו  יוצרים-65יש  אומנים    ,

בשישי שלהם  הבית  את  הבא-שפותחים  על , שבת  ו10מדובר  בספטמבר-11    ,

השעות  ל10:00בין  בבוקר  אחה-17:00  הרחב, צ"  תפ. לקהל  אתם  את אם  תחו 

כל  מפורטים  שבה  השרון  רמת  של  המפה  את  בפנים  תגלו  אתם  החוברת 

אזורים. האומנים לפי  זה  את  חילקנו  מגן, מורשה: השנה  רסקו, נווה  , נווה 

הדר אלון, רובע  יערים, רובע  האומנים, קרית  כל  של  השמות  את  פה  הם , יש 

המפה על  ומופיעים  מספר   . קיבלו 

בזה עבודה  הרבה  אוכל וחבל , הושקעה  שאני  כדי  כאן  נמצא  לא  שגיא  שאלי 

התרבות  ומחלקת  שלו  והצוות  שהוא  הרבה  העבודה  על  לו  להודות  בנוכחותם 

הזו בתוכנית  גן, השקיעו  התרבות , האוצרת, אפי  במחלקת  העובדים  וכל 

הזה בדבר  בעיתונים. שהשקיעו  גם  פרסום  קיבל  זה  לב  ששמתם  באנרים , כמו 

התושבים , בעיר כל  את  הפתוחשמזמינים   . לסטודיו 

מאוד גדול  באירוע  הפתוח  הסטודיו  של  האירוע  את  פותחים  שיתקיים , אנחנו 

הבא חמישי  בערב20:30בשעה , ביום  לשעבר,   לאומנות  המדרשה  של  , במתחם 

הזה למתחם  לקרוא  איך  יודעים  לא  משתמשים , אנחנו  הזמן  כל  אנחנו 

לאומנות בר, במדרשה  קיימת  לא  כבר  היא  יודעים  שאתם  השרוןכפי  היא , מת 

ברל בבית  של . נמצאת  האזור  כל  את  להחיות  רוצים  שאנחנו  הוא  הרעיון 

תרבותית, מורשה קונוטציה  לאומנות  המדרשה  של  לאזור  בכלל  כמו , ולתת 
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ואישרנו ספר , ששמעתם  לבית  כיתות  כמה  כנראה  שם  לתת  הולכים  אנחנו 

שם ולהתאמן  לבוא  יוכלו  שהם  ה. רימון  את  לפתוח  החשיבה  את  הזה יש  מקום 

לאומנים מורשה, לסדנה  של  הזה  האזור  כל  את  מאוד , להחיות  לנו  היה  ולכן 

חמישי ביום  הבא  בשבוע  הזה  האירוע  את  לקיים   .חשוב 

הזדמנות כיו, באותה  ישובית"אני  נשים  מועצת  חירות, ר  עדנה  גברת  עם  , יחד 

ישובית"המנכ נשים  מועצת  של  לקדם , לית  זה  השנה  שלנו  הפרויקטים  אחד 

השרוןאת  ברמת  ראש , הנשים  לפני  ונפלאה  נהדרת  הזדמנות  שזו  החלטנו 

יצירה, השנה של  בנושא  ימין  ברגל  ברמת , להתחיל  היוצרות  הנשים  לכל  ופנינו 

האומנות, השרון בתחום  זה  נשים , משוררות, סופרות, כדרות, תכשיטנות, אם 

באופנה יגיעו . אופות, שעוסקות  אם  דיינו10-20אמרנו  נשים  ר.   לספר אני  וצה 

הזה  לדבר  שנרשמו  נשים45לכם  דוכן,   יקימו  הזדמנות , והן  יוצרים  אנחנו  וכך 

השרון ברמת  פה  לנשים  השנה, גם  ראש  מהיצירות , לפני  למכור  הזדמנות 

בהם שיכירו  וכמובן   . שלהם 

לאומנות המדרשה  של  המתחם  באזור  תבקרו  אתם  חייבת , אם  אני  שוב  ופה 

המון שמשקיע  להרצל  תודה  הזהלהגיד  בפרויקט  מאמצים  עובדי ,   עם  יחד 

העירייה של  האחרים  חשמל, הגינון, המחלקה  כל , עידה, זיוה, מחלקת 

גדול לאירוע  הזה  האירוע  את  להפוך  כדי  וכתף  יד  נותנות  בעירייה  , המחלקות 

אתכם להזמין  רוצה  המועצה, ואני  חברי  שאתם  לי  חשוב  גם , מאוד  ואני 

המועצה לחברות  אישי  מכתב  נשי, כתבתי  נושא  הוא  הזה  הנושא  שכולכם , כי 

חשוב מאוד  זה  כי  אנשים  איתכם  ותביאו  הזה  באירוע  חלק  ותיקחו   . תבואו 

זילברשטיין"עו יעקב  פתוח  :ד  בית  כשהיה  שעברה  בשנה  לומר  רוצה  רק  אני 

בתים, לאומן מעט  לא  כיף, הכרתי  פשוט  ממש , זה  לא  שאומנות  למי  גם 

אליו בבית, מדברת  האומן  עם  והפרופיל , המפגש  אומן  כל  בחוברת  לכם  ויש 

מלים בכמה  בשישי, שלו  כולם  את  לכסות  אפשר  שאי  שעברה . שבת-כמובן  שנה 

מסחררת הצלחה  היתה  זה, זו  את  ארגן  שגיא  וסימנו , אלי  הלכו  פשוט  אנשים 
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אותם8-10להם  שמעניינים  דברים  בשבת,   וגם  בשישי  מלאים, גם  היו  , הבתים 

הרבה  להם  נתן  זה  קוניםהאומנים  אנשים  כי  פרנסה  וגם  שעברה . כבוד  שנה 

ב לפחות  בתים-15הייתי  נהניתי,   מאוד  כך  כל  אהבתי  שלא  דברים  יש , אפילו 

האומן עם  מפגש  שלו, לך  הבית  בתוך  נורמלי, הוא  לא  כיף  הזדמנות. זה  זה , זו 

לגלריה ללכת  כמו  מכופתר, לא  לא  ביותר, זה  זה, מומלץ  את  הרחבנו   . והשנה 

להוסיף  :אבנר נורית 'גב רוצה  פה, אני  חוטאת  קצת  של , אני  הנושא 

ערב מאותו  חלק  רק  יהיה  זה  מופעים, הנשים  בתוכנית  שיש  תראו  וקפה , אתם 

קפה בית  שם  פותח  וינגנו, אסף  יבואו  רימון  ספר  ענק, ובית  הפנינג  יהיה  , זה 

במינו אור, מיוחד  של  תצוגה  ייחודי, עם  מאוד  משהו  יהיה  באמת  ואני , וזה 

תגיעוממ שכולכם  מאוד  ואשמח   . ליצה 

בר אליעזר  לברך, ברשותך  :מר  רוצה  פעילות , אני  שזו  חושב  אני 

הלאה וכן  המפה, חשובה  את  רואה  אני  מספיק , אבל  נותנים  שלא  חושב  ואני 

משמעותיים מאוד  שהם  קטנים  לדברים  הדעת  זה . את  עם  לחיות  יכול  אני 

ברמת וחדשות  חשובות  שכונות  שתי  פה  השרוןשהשמיטו  שכונת ,   את 

גן נווה  ושכונת  השרון, המחתרות  לרמת  מוניציפלית  שייכים  עדיין  אבל , הם 

בהם נאבקת  שהיא  השטחים  על  מפה  מוציאה  השרון  שרמת  יותר  לי  , מפריע 

עצמה שלה  מהמפה  אותם  משמיטה  עתה, והיא  זה  יצאה  הזו  תגיע , המפה 

ת עיריית  ידי  על  ותוצג  הגבולות  בשל"לוועדת  כפרי  לא ש, א  השרון  רמת 

שלה במפה  עצמה  שלה  השטחים  את  הדעת , מייחסת  את  נותנים  לא  אנחנו  איך 

חשובים כך  כל  שלמות, לדברים  סלע , שכונות  שהם  השטחים  של  ובטח 

היום  .המחלוקת 

בר  :דורון מאיר מר אחוז, אלי  במאה  צודק  זה , אתה  את  אמרתי  אני 

לאלי, היום היום  זה  את  שאמרתי  עדים  כאן  לי  לא הו, יש  עוד  לי  אומר  א 

מוכנה המפה. היתה  הדפסת  את  עצרתי  אזור , אני  את  גם  להכניס  וחייבתי 

החדש הגבולות, התעשיה  עם  השטחים  כל  את  תכלול  החדשה  עצרתי , המפה  אז 
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המפה נלחמים , את  שאנחנו  השטחים  כל  לו  אמרתי  היום  פתח  כשהוא  זה  את 

נמצאים לא   . עליהם 

בר אליעזר  לו  :מר  תגיע  הזו  הגבולותהמפה   .ועדת 

נוספים  :דורון מאיר מר שטחים  על  מדבר  המחתרות, אני  , שכונת 

שכונה לכל  קוראים  לא  הרבעים, אנחנו   .זה 

בר אליעזר  משמעותית  :מר  פחות  היא  היא , הסמנטיקה  גן  נווה 

 ?שכונה

איתך  :דורון מאיר מר הסכמתי  שאתה . אני  אמרתי  דקה  לפני  הרי 

אחוז במאה  אמרתי , צודק  זה  שלא : לועל  השרון  ברמת  מפה  יותר  תהיה  לא 

גן נווה  כולל  השטחים  כל  את  יותר, תכלול  תהיה  דיוק. לא  רוצה  אתה  אז , אם 

רסקו לנווה  אותו  וסיפחו  פה  נגנב  מגן  מנווה  המרכז, חצי  אזור  , התיכון, כל 

רסקו לנווה  סופח  המפה. הכל  את  היום  לי  השטחים , זרקו  כל  איפה  אמרתי 

השרון רמת  אנ. של  מסכיםאז  נכונים, י  בר  אלי  של  אחזיר , הדברים  לא  אני 

חזרה המפות  נתמקד, את  בואו   . אבל 

קאול יצחק  החינוך  :מר  מערכת  במסגרת  להעיר  רציתי  ראש , אני 

שונות בסעיף  אמר  את , העיר  אמר  מישהו  אם  מצטער  ואני  היום  ביקרתי  אני 

קודם הדברים, זה  על  לחזור  חובה  מוצא  מברך, אני  אני  כל  מערכת קודם  את   

השרון, החינוך ברמת  החינוך  במערכת  מצויינת  עבודה  עושה  שהיא  חושב  , אני 

טובה מערכת  טובה, היא  סתם  לא  להיות  צריכה  שהיא  היא , למרות  אלא 

הראשונה להיות  לזה, צריכה  תגיע  גם  שהיא  בטוח  אני   . אז 

שם ביקרתי  שאני  הספר  לבית  דברים  כמה  להעיר  רוצה  עליי , אני  הטיל  מישהו 

ברמב ברמב–ם "לבר  ביקרתי   .ם" 

אני  :דורון מאיר מר  .גם 

קאול יצחק  בבוקר  :מר  הייתי  עד -07:30מ, כשעתיים, אני   10:00 .

הספר בבית  ביקרתי  הכיתות, גם  בכל  המורים, הייתי  דיברתי , בחצר, בחדרי 
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האנשים האנשים, אל  כל  את  אליהם, אספו  זה , דיברתי  להגיד  רוצה  שאני  מה 

אבחנה : כך הילדים יש  לבין  הניהולי  הצוות  בין  רגילה  בלתי  אהבה  בין 

הספר, וההורים בית  מבחינת  חריגה  ממש  תופעה   . זו 

זאת הזה, לעומת  הספר  בבית  שישנן  התשתיות  שם , מבחינת  הרגשתי  אני 

גרתי בהן  למעברות  שחזרתי  הזה, כאילו  הספר  בבית  הרגשתי  לא , כך  ואני 

מגזים שאני  כך, חושב  ממש  מהר, זה  איך , השירותים, צפההחל  הזה  הבניין 

והמגרש נראה  המסדרים, שהוא  חול, ומגרש  של  מגרש  שישנו , זה  והריהוט 

שניה, שם יד  הכל  ללכת  צריך  שלשם  זה, וההתייחסות  לראות ? מה  רוצה  אני 

העירייה  את  תובעים  והיו  משפטים  עושים  והיו  עומדים  היו  דין  עורכי  כמה 

כך יראה  לא  שהעניין  דורשים  הנושא , והיו  את  רואים  גם  עולמם  בהשקפת  הם 

להם שיש  מה  את  ולכבד  הצניעות  במועט, של  זה , להסתפק  את  מקבלים  הם  אז 

בסדר זה  ייאמן, כאילו  לא  פשוט  זה  רבותיי  השרון , אבל  לרמת  מתאים  לא 

כך יראה  אחד  ספר   . שבית 

כאן לסכם  צריכים  אנחנו  דעתי  כמשימה, לפי  זה  את  על , לקבל  יודעים  אתם 

איתיאיזה  דיברה  היא  כסף  של  התביישתי, מספרים  ממש   .אני 

מנקס' גב לשמוע  :מיכל  מעניין   . דווקא 

קאול יצחק  לומר  :מר  רוצה  שאני  דאג , מה  לא  שם  מישהו  אם  גם 

לעניינים כרגע, מספיק  מי  משנה  לא  זה  השרון  ספר , לרמת  בית  השרון  לרמת 

כזה ילדים, ם"רמב, אחד  א, עם  שהם  השרון  רמת  ילדי  השניההם  ישראל  , רץ 

מתאים מתאים, לא  לא  שם, פשוט  מישהו  בגלל  זה  ההנהלה , ואם  בגלל  זה  אם 

אחר פוליטיקאי  בגלל  ואיך , או  זה  את  מנטרלים  אנחנו  איך  לראות  צריך  אז 

השרון לרמת  מתאים  יהיה  הזה  שהמקום   . דואגים 

מנקס' גב בקצרה  :מיכל  אשתדל  ואני  להגיב  מבקשת  שיש , אני  משום 

הרבה  לומרלי  חשובים. מה  דברים  בשני  ולפתוח  להתחיל  רוצה   –האחד , אני 

מקצוע איש  בצעדיי, אני  פוליטיים  שיקולים  שוקלת  לא  מעולם   –השני . אני 

 51



 עיריית רמת השרון
 1.9.2004מיום , 10' פרטיכל מליאה מן המניין מס

איתך מסכימה  מסכימים, אני  השולחן  סביב  שכולם  חושבת  ילדיי , ואני  הם 

השרון וראוי, רמת  הולם  חינוך  להם  מגיע  מספר, ולכן  להציג  מוכרחה  אני   אבל 

עמדה, נתונים כהבעת  חלילה  בהם  תראו  נתונים, שאל  הם   . אבל 

רמב–האחד  ספר  בית  רשמי"  שאינו  מוכר  ספר  בית  הוא  לא , ם  ישראל  מדינת 

בו בו, מכירה  מכיר  לא  החינוך  מרכז , משרד  עם  קשורים  אנחנו  זאת  למרות 

העצמאי ישראל, החינוך  אגודת  של  לזרם  שייך  לקבל , כרגע  אמורים  ואנחנו 

הזהמספר  מהמוסד   .תקציבים 

נתונים ז117אמרתי , עוד  לכיתה  ועד  הגן  את  להוציא  ילדים    , בבית ' לומדים 

עושים. הספר הם  ככה  כי  הספר  בית  למתחם  הכניסו  הם  הגן  כיתת  לא , את  הם 

מבוקרים, שואלים לא  משרד , הם  ידי  על  לא  וגם  ידינו  על  מפוקחים  לא  הם 

כשבשלהם. החינוך הספר  בבית  ש, עושים  אחראיתעד  היתה  ישראל  , אגודת 

ד לבנות' מכיתה  בנים  בין  מכיתה , הפרידו  לבנות  בנים  בין  מפרידים  הם  היום 

, א בממוצע ' ל18יש  מחולקים  גיל  בשיכבת  ילדים  צריכים . -2  חדרים 16הם   

א מכיתה  הספר  בית  את  לקיים  ח' בכדי   . 'עד 

גן, בנוסף לכיתת  נוסף  במבנה  משתמשים  להש, הם  במקום  מזה  תמש חוץ 

לשם גן  כיתת  עוד  הכניסו  הם  חדרים  חדרים, במספר  מצוקת  להם  יש  . ולכן 

ראוי אינו  ספק  ללא   .המבנה 

נתונים קצת  אבטחה, עוד  שירותי  לשם  מספקת  השרון  רמת  , ניקיון, עיריית 

 , מזכירות

 .הסעה  :דורון מאיר מר

נחום הרצל  בנפרד  :מר  סיפור   . זה 

מנקס' גב החינוך  :מיכל  ממשרד  בו. זה  כמובן  אנחנו . -%13מקוצצת 

הפעלה תקציב  גם  להם  ונותנים  אותם  מפלים  העירייה, לא  מימון  נטו  . שזה 

לשנה שקלים  אלפי  עשרות  על  מדברים  החשבון. אנחנו  את  מבקרים  , אנחנו 

החינוך"ורו אגף  עבור  ביקורות  מבצע  לינדנר  יוסי  פירוט , ח  את  תראו  אם 
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מזמן , ההוצאות רגיל  ספר  בית  היה  זה  התקציביםאם  את  עוצרים  , היינו 

בעיות  עם  ובתלמידים  ברווחה  שקשורות  הקרנות  בכל  שם  עוזרים  אנחנו 

השירותים, כלכליות סל  כל  את  מקבלים  מוסע, הסעות. הם  הספר  בית  , כל 

הזו ההסעה  של   …העלות 

פולקמן' גב מוסע  :נירה  הספר  בית  כל  אומרת  זאת   ?מאיפה? מה 

מנקס' גב בית   :מיכל  תלמידי  הספרכל  לבית  מביתם  מוסעים   .הספר 

פולקמן' גב מגיעים  :נירה  הם   ?מאיפה 

מנקס' גב השרון  :מיכל   .ברמת 

נחום הרצל  לקריטריונים  :מר  בניגוד   .אבל 

פולקמן' גב  ?למה  :נירה 

מנקס' גב מופלים  :מיכל  ירגישו  שלא  כך , כדי  עברו  ששנים  משום 

ממשיכים אנחנו  וכך  נהוג   , היה 

המרחק  :דורון מאיר מר בגלל   .חלקם 

מנקס' גב למבנה  :מיכל  מתייחסת  תשתיות , אני  במצב  אכן  המבנה 

 . קשה

קאול יצחק  לדעתי  :מר  בטיחות  בעיות   .וגם 

מנקס' גב לא  :מיכל   .בטיחות 

קאול יצחק  בחצר  :מר  מתקנים   . יש 

מנקס' גב העיר  :מיכל  בתוך  השיפוט  בשטח  דרים  והם  אנחנו , היות 

הביקו כל  את  הזהמבצעים  הספר  בית  בתוך  גם  לכן  קודם  שמניתי  גם , רות 

החשמל ביקורות , מחלקת  שם  מבצע  המחלקה  מנהל  שם  החשמל  מחלקת  ואגב 

את , אישית שמסכנות  דרכים  לא  בדרכים  לחשמל  מתחברים  שהם  משום 

הילדים של  לא , שלומם  שהלוח  משום  החשמל  מערכת  של  קריסה  עם  בעיה  יש 

טוב  . מספיק 
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נחום הרצל  טובלא   :מר  לא  שהלוח  שבניגוד , בגלל  מכיוון 

 …לקריטריונים

מנקס' גב מעמיסים  :מיכל  הם   . כי 

נחום הרצל  ללא   :מר  מתרחב  והכל  מזגנים  מדי  יותר  מוסיפים  הם 

 . בקרה

מנקס' גב בית   :מיכל  במתחם  חדש  מבנה  של  לבנייה  תוכנית  יש 

ביניהם, הספר גשר  ואיזשהו  הקיים  המבנה  של  שיפוץ  שבאמת במטרה , כולל 

נורמטיביות כיתות   . יהיו 

גולן' אדר אתכם  :אבנר  לעדכן  קידמנו, רק  שאנחנו  תוכנית  , זו 

לתכנון תקציב  וחצי, קיבלנו  שנה  לפני  החינוך  למשרד  הוצגה  כאשר , התוכנית 

ואחרים כאלה  טכניים  עניינים  על  הדרך  המשך  את  לנו  שמקפיא  מי  , בעצם 

להרוס  אפשר  ואי  קיים  בניין  גם  שיש  הבניין, אותובגלל  את  לבנות  מנת  , על 

התכנון ברמת  שוליים  ממש  עניינים  בגלל , וזה  החינוך  שמשרד  יודעים  אנחנו 

להשלים  מנת  על  שוליים  טכניים  קשיים  עלינו  מערים  בעצם  התקציבים  חוסר 

התכנון למתכננים . עם  לשלם  מנת  על  אוקיי  לקבל  יכולים  היינו  מחר  לו 

מקסימה הוצ, יפהפיה, תוכנית  כאןשכבר  בית , גה  הנהלת  ידי  על  התקבלה 

החינוך ואגף  יפה, הספר  מאוד  תוכנית  על , הכנו  לאוקיי  מחכים  רק  שאנחנו 

אותה לתכנן  ל, מנת  א-8זה  בשלב  כיתות    , של ' פרוגרמה  כיתות 16ועד   

של , שאושרה בפרויקט  ש4מדובר  מיליון  לאישור . ח"  לפחות  מחכים  אנחנו 

ה את  להשלים  שנוכל  מנת  על  למכרזהעקרוני  ולצאת   . תכנון 

הדברים, קאול  :דורון מאיר מר את  אמרתי  אני  שהגעת  אמרתי , לפני 

הערביים מהכפרים  חלק  לי  מזכיר  בעיה. שזה  לנו  הצליחו , יש  אחרות  בערים 

העצמאי החינוך  של  ההקצבות  מתוך  כספים  להביא , להביא  מצליחים  לא  הם 

כאן בפתח, אותם  להביא  הצליחו  ס, תקוה-הם  את  שם  שמכיריש  מי  גלבוע  , יני 

מהחינוך מיליונים  כמה  הביא  לבד  הכסף, הוא  את  להביא  כאן  מצליחים  . לא 
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הנושא את  בדקתי  כספים, אני  כאן  להביא  מצליחים  לא  לי , אנחנו  דפים 4יש   

בעיות הילדים, של  גן  של  חצר  מתקני  זה  המסוכנים  המתקנים , המתקנים  אלו 

מסוכנים שמצאתי  בסדר, היחידים  מדכאא, המעקות  הוא  אמרת , בל  לא  אתה 

סגורים-3ש מסדרונות  זה  מהכיתות   . 

קאול יצחק  בקרוואנים  :מר  יושבים   . הם 

הספר  :דורון מאיר מר בית  של  היא  לבקר , הבעיה  נותן  לא  גם  הוא 

יהדות. אותו נושא  זה  מה  לבדוק  הלכתי  ישראליות, אני  של  דבר  שום   . אין 

מנקס' גב  . צינות, מורשת  :מיכל 

הרצ נחוםמר  מורשת  :ל  ציונות, אין  הזיכרון, אין  יום   . אין 

שלנו  :דורון מאיר מר ילדים  עדיין  מקרה. הרצל, הם  , יצחק, בכל 

להם לעזור  נצטרך  שאמרת, אנחנו  הסכומים  לא  נעלם , זה  זה  פעם  שכל  מפני 

מקומות מיני  הצילום, בכל  מכונות  את  הדברים, בדקתי   . את 

תקציב  :אבנר נורית 'גב היה  שלהםמה  הכיבוד   ? 

בצניעות  :דורון מאיר מר חיים  תנאים, הם  לא  חדר , התנאים 

שם לאכול  שיוכלו  כדי  להחליף  צריכים  ל, המורים  מקום  עד -4יש  מורות 6   

להם  מורות20ויש    . 

מנקס' גב אין   :מיכל  יערים  קרית  ספר  מורות20בבית    . 

מ  :דורון מאיר מר הולך  עד -10זה   18. 

מנקס' גב ילדים18ין א  :מיכל   . 

ספרתי, 18יש   :דורון מאיר מר יש , אני  הכיתות   .18באחת 

נחום הרצל  מונה   :מר  הספר  בית  ילדים100כל  כיתות16,    . 

מדוייקים  :דורון מאיר מר כך  כל  לא  כאן  אנחנו , יצחק. המספרים 

לעשות יכולים, נצטרך  לא  אנחנו  הילדים  את  שהם , לקחת  דברים  כמה  יש 

וכדומההשירו, בריאותיים האלה, תים  הדברים  את  לעשות  נשתדל  , אנחנו 
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החשמל זה  העיקרית  מזגנים, הבעיה  חיברו  כוח, הם  תלת, אין  לא  פזי -זה 

 . מתאים

נחום הרצל  בקלות  :מר  אותו  לפתור  שניתן  דבר  לא  גם  השעה , זה  זו 

שקל150,000של   . 

עם   :דורון מאיר מר בקלות  יינתן  שקל150,000זה    . 

מנקס' גב החשמל   :מיכל  שקל150,000רק    . 

מקרה  :דורון מאיר מר צודק, בכל  אתה  אדלשטיין , יצחק  הרב  גם 

איתי שלו, דיבר  הבת  זו  שם  פעם. המנהלת  מדי  תרומות  אוסף  גם   . הוא 

קאול יצחק  בית   :מר  את  שסוגרים  מחליטים  היו  שאם  להיות  יכול 

אחר סיפור  זה  ישנו. הספר  הזה  הספר  בית  אם  מה, אבל  חלק  הזההוא  , ישוב 

לשם הולכים  הספר, הילדים  בית  שזה  לעצמנו  להרשות  יכולים  לא  או . אנחנו 

לא, כן  .או 

צודק  :דורון מאיר מר הצעת . אתה  כאן  ונציג  שנבוא  להיות  יכול 

כאן . תקציב בעיות4ריכזתי  של  דפים  זה,   את  לפתור  נצטרך  שום , אנחנו  אין 

הכל את  שלא  בין , ספק  מאוד  טובים  יחסים  שם  מורים–הורים יש  מה ,   ונראה 

לעשות יכולים  בשונות. אנחנו  הערות  עוד   ?יש 

קאול יצחק  נוספת  :מר  הערה  רוצה  זו, אני  היתה  הערה . הראשונה 

ה, שניה של  לגינון  המכרז  נושא  את  להעלות  לי  נתן  לא  העיר  שראש   -30כיוון 

ש  . ח"מיליון 

בשונות  :דורון מאיר מר זה  את  תעלה  שלא  מבקש  גם   . אני 

קאול יצחק  בשונות, לא  :מר  זה  את  מעלה  לא  אומר , אני  רק  אני 

זה את  להעלות  לי  נתנו  לפרוטוקול, שלא  זה  את  אומר  לא , אני  שזה  אומר  אני 

זה את  להעלות  לי  נתנו  שלא  והוא , תקין  בעייתי  הוא  הזה  שהנושא  חושב  אני 

בסדר אותו, לא  לבדוק  מהמבקר  מבקש   .ואני 

משהורצ, המהנדס  :דורון מאיר מר לומר   .ית 
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גולן' אדר לומר  :אבנר  ספר , רציתי  בית  על  הקיץ  שיפוצי  במסגרת 

מבחינת, ם"רמב יכולנו  כן  שאולי  דבר  כן  אצלנו , זה  שזה  בגלל  שנקרא  מה 

הפרופורציוני, בבית המשאב  את  להקצות  הכל, אז  שיפוצי , למרות  במסגרת 

השרון רמת  לכל  כמו  הפרופורציוני  המשאב  את  להקצות  חושב א, הקיץ  ני 

היה הזה  הכל, שהדבר  ולמרות  עתידית  תוכנית  שיש   …למרות 

מנקס' גב זה  :מיכל  את  אומר  אתה  עכשיו  רק  למה  לא ? אז  אני 

זה את  מעלה  אתה  למה   . מבינה 

גולן' אדר כביקורת  :אבנר  זה  את  אומר  לא   . אני 

עשו   :דורון מאיר מר שלא  אומר  הוא  אבל  כביקורת  אומר  לא  הוא 

זה ביקורתביקורת. את  כותרת  לכתוב  צריך  לא    . 

גולן' אדר היא   :אבנר  אם  גם  להגיד  שיכולה  במערכת  גדלתי  אני 

יכולנו ולומר  חטא  על  להלקות  יכולה  היא  בסדר  לא  משהו  קרה, עשתה   ! ?מה 

שאמרנו  :דורון מאיר מר שמעת   .בבקשה, נירה. אתה 

פולקמן' גב פה  :נירה  נמצא  לא  העירייה  ראש  הרב  א, לצערי  ני אבל 

לידיעתו שיגיע  חשוב  עכשיו  אומר  שאני  שמה  מאיר , חושבת  ממך  אבקש  ואני 

דברים לו  הנושא. למסור  לגבי  העירייה  ראש  של  שההערה  חושבת  שזה , אני 

קאול שאמר  למה  מתקשר  ש, בעצם  בגלל  היום  לסדר  זה  את  העלה    …שלא 

בנוכחותו  :דורון מאיר מר הבאה  בישיבה  זה  את  כועס , תעלי  לא  אני 

דברולא שום   . 

פולקמן' גב יעלה, מאיר  :נירה  לא  שוב  זה  הבאה  אנחנו , בישיבה  כי 

בעיתון מתפרסמים  שדברים  כך  על  אחראיים  להיות  יכולים  דבר , לא  לכל  לא 

אחראיים שני. אנחנו  ליופיטר , דבר  שמותר  שמה  כזה  דבר  להיות  יכול  לא 

לחמור לא, אסור  אחד  ואף  הפה  את  סוגרים  אומר  העירייה  ראש  מודיע אם   

לעיתונות דבר  בעיה, שום  לי  נחלתו , אין  תהיה  שהעיתונות  יתכן  לא  אבל 

נהיה ואנחנו   …הפרטית 
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אחד  :דורון מאיר מר אף  של  החלטות  לא  שאלה  מסכים  אבל , אני 

יבוא  זה  כך  ואחר  בעיתון  קודם  יופיע  לא  שזה  היתה  העיר  ראש  של  כוונתו 

 .לכאן

פולקמן' גב לגיטימי, סליחה  :נירה  זה  בעיריות , גם  גם  תסתכל 

 . אחרות

באמצע  :דורון מאיר מר אותי  מכתב. הפסקת  שאותו  היא  , הנקודה 

בעיתון היה  שהנושא  לדון, לא  קודם , מותר  והוא  מכתב  לנו  כותבת  כשאת  אבל 

העיתונאי לגיטימי, אצל  בזה  רואה  לא  אני   .אז 

פולקמן' גב נכון  :נירה  לא  פעם, זה  אף  קרה  לא   .זה 

דוגמא  :דורון מאיר מר הויכוח. נתתי  את  לפתוח  רוצה  לא  , אני 

הרוחות את  קצת   .בבקשה, אהרון. הרגענו 

גליל אהרון  על   :מר  דיווח  לתת  רוצה  שהוא  הודיע  העיר  וראש  מאחר 

הכדורגל לקבוצת  העירייה  של  ערבות  של  נחליט , הנושא  שאנחנו  מבקש  אני 

שידווח או  העיר  שראש  עד  יוקפא  הזה  הנושא  שה, שבינתיים  יידון או  נושא 

מסודרת בצורה  בישיבה   . כאן 

יוקפא  :דורון מאיר מר לא  גם  והוא  להקפאה  עלה  לא  הוא . הנושא 

להודיע היה  זה, יכול  את  להודיע  רצה  שהוא  חושב  יכולים , אני  לא  אתם 

ההודעה את  להקפיא, להקפיא  רוצה  אתה   ?מה 

גליל אהרון  ההליך  :מר  את   .להקפיא 

וההליך  :דורון מאיר מר לא מאחר  אתה  אז  להצבעה  הליך  לא  הוא   

להקפיא רוצה, יכול  שהוא  מה  לעשות  יכול  שואל , הוא  שהוא  אמר  לא  הוא 

הערבות את  לתת  אם  הערבות, אתכם  לגבי  הודעה  כאן  יודיע  שהוא  אמר  . הוא 

זה את  לכם  נשלח  יודיע  שהוא  שאיך  אדאג  אני  עמדה , אז  לא  ההודעה 

הכבוד, להצבעה כל   .עם 

קאול יצחק  הודעהאפש  :מר  איזו  לדעת  מדובר? ר  מה   . על 
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גליל אהרון  במקומו  :מר  תדווח  אתה  אולי  חושב , אז  אני  כי 

מדובר מה  על  לדעת  צריכה  כספים, שהמועצה  על  פה   .ומדובר 

נותן   :דורון מאיר מר שהוא  הודעה  להיות  צריכה  היתה  שלו  ההודעה 

הקבוצה של  הכספים  במסגרת  הקבוצה, ערבות  של  ההקצבה  וא ה, במסגרת 

הספורט לאגודת  כסף  עד , נותן  אם  תיתן  הספורט  שאגודת  למאי 31ככיסוי   

ההודעה, 2005 היתה  לדיון, זו  העלה  לא  שהוא  מפני  לדיון  מעלה  לא  . אני 

שונות בסעיף  היינו  ההודעה, אנחנו  את  הסברתי  רק  משהו. אני  להעיר   ?רצית 

נחום הרצל  הנושא  :מר  את  עברנו   . כבר 

ר  :דורון מאיר מר קטניםאני  דברים  שני  עוד  השבוע –האחד , וצה   

גן נווה  לשכונת  פינה  אבן  שם, הניחו  היה  כאן  מהנוכחים  גדול  המהנדס , חלק 

 .בבקשה

גולן' אדר לדרך  :אבנר  יצאנו  כל  בשכונה, קודם  זוכה  קבלן  והיה , יש 

הקרקע בעלי  כל  הוזמנו  שבו  מרגש  מאוד  מרמת , טקס  ואנשים  מועצה  חברי 

בסיו. השרון ממדובר  למעלה  שארך  תכנון  תהליך  של  שנה-25מו  בעצם ,   כאשר 

וביוב מים  ותשתיות  כבישים  לביצוע  יוצאים  תחלנה , אנחנו  שהעבודות  כנראה 

שבוע  . שבועיים-תוך 

לאוקטובר-15ב  :דורון מאיר מר לי,   אמרו  ב, כך   -15שזה 

 . לאוקטובר

גולן' אדר להיתרי  :אבנר  בקשות  מחכות  עיר  בניין  בוועדת  ם בפועל 

כ בניינים-8של  ל,   קרוב  דיור-250שזה  יחידות  בקרוב,   בהם  נדון  סך . שאנחנו 

אדירה פיתוח  תנופת  על  מעיד  זה  גם , הכל  מתכננים  אנחנו  הזו  שלשכונה  מפני 

מים הזנת  של  משם, תשתיות  ביוב  הובלת  שתוצג . ומתכננים  שלמה  מערכת 

עליה ועובדים  שקיימת  הרבה  הפיתוח  תוכנית  במסגרת   . לכם 

השרוןבכ לרמת  היסטורי  יום  היה  שזה  חושב  אני  אופן  כך , ל  כל  שתכנון  כיוון 

השרון כרמת  רבתי  השרון  רמת  על  בעצם  שמצביע  עוגן , מורכב  שם  שמנו  בעצם 
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בתודעה שם  השרון, שמהיום  רמת  לא  זו  בתודעה  אנשים  חושב , להרבה  אני 

רבתי פיתוח  על  חושבת  השרון  שרמת  מראה  בעצם  הזה  תיא, שהעוגן  ום תוך 

השכונות בין  השכונות, וקישור  של  בשוליים  פתוחים  בהתאם , שטחים  הכל 

להתייחסות הפצנו  שאנחנו  האב  עד , לתוכנית  התייחסות  שביקשנו  מזכיר  אני 

האב לתוכנית  אחר, ספטמבר  דיון  בנושא  זה, זה  את  מזכיר  אני   . אבל 

היסטורי רגע  היה  שזה  חושב  אני  אופן  נוסף. בכל  דבר  לומר  יכול  אנחנו , אני 

אלון מתחם  על  גם  עוד , עובדים  למכרזים  לצאת  מוכנים  נהיה  ואנחנו 

אלון, כחודשיים במתחם  הפיתוח  לעבודות  שבעוד , גם  מקווה  אני  שם   3-4וגם 

דומה טקס  לעשות  נוכל  מזה, חודשים  מתכננים , ויותר  בבחירת  כבר  אנחנו 

מכר הרב  ב, למתחם  פיתוח  לעבודות  לצאת  מתכננים  אנחנו  שם  אז , -2005וגם 

אדירה תנופה  פה  יש   . בעצם 

זילברשטיין"עו יעקב  הערבות :ד  בנושא  קטן  אחד, סימון  לא , במשפט  אני 

הופיע כשזה  הסתייגתי  זה , סתם  את  הוציא  שהוא  איציק  את  מכבד  אני 

כספים ועדת  הערבות. מדיווח  של  בדיווח, הנושא  וזה  להצבעה, היות  אני , לא 

אגודת  של  בישיבה  גם  ואמרתי  של , הספורטחשבתי  הערבות  מכתב  נושא  שאת 

במליאה לדיון  להביא  צריך  היה  העיר  לתת , ראש  רצה  העיר  ראש  אם  בטח 

אומר, דיווח שהוא  לדברים  להתייחס  יכולתי  הדיווח , שאז  את  נתן  לא  גם  הוא 

חושב, וחבל שאני  להגיד  רוצה  רק  במסגרת , אני  היתה  בערבות  לדיון  המסגרת 

די, מליאה גם  נעשה  ולא  תירשם והיות  שלי  שההערה  רוצה  אני  אז  ווח 

 .בפרוטוקול

פולקמן' גב כלום  :נירה  ואין  אישור  ואין  דיווח   . אין 

זילברשטיין"עו יעקב  לפניכם :ד  בפניכם, הכל  המכתב , הנתונים  הוצא 

שידווח ידווח, למאיר  העיר   .ראש 

פולקמן' גב מצטערת  :נירה  מדבר, אני  אתה  מה  על  מבינה  לא   . אני 
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קא יצחק  נתונים  :ולמר  לשום  שותף  לא  דבר , אני  יודע  לא  אני 

תקינה, בנוסף לא  שהיא  ערבות  נתנו   …אם 

פולקמן' גב מדוייק  :נירה  דיווח  מקבל  אתה  ערבות, אולי  נותן  על , מי 

סכום מה, איזה   ?על 

קאול יצחק  שהוא   :מר  למה  באחריות  שיישא  הערבות  את  שנתן  מי 

 .עשה

הערב  :דורון מאיר מר את  נתנו  כמכתב , ותלא  ניתנה  הערבות 

בכל  יעמדו  לא  הם  אם  הכדורגל  של  ההקצבה  מתוך  תנכה  שהעירייה 

לבנק. התשלומים ערבות  לא  עם , זו  אחראית  תהיה  שהעירייה  מכתב  זה 

הכדורגל לדיון. עמותת  זה  את  מכניס  לא  שונות, אני  בסעיף  היה  צריך , זה  היה 

העיר זה, ראש  על  ידבר  שהוא  אמר   . הוא 

ב אליעזר  שיק  :רמר   …זה 

שיק  :דורון מאיר מר לא  אם . זה  אפילו  לדיון  זה  את  פותח  לא  אני 

רוצים  .אתם 

פולקמן' גב שיק  :נירה  יש  או  שיק   ?אין 

שיק  :דורון מאיר מר  . אין 

בר אליעזר  שיק  :מר   ?אין 

 . לא  :דורון מאיר מר

בר אליעזר  שיק  :מר  נתנה  הספורט   …אגודת 

זמיר ערן  נ, אלי  :מר  שיקהאגודה  מכתב , תנה  נתנה  והעירייה 

לאגודה זה  את  תחזיר  העירייה  אז  ימומש  השיק  שאם  לאגודה   . גיבוי 

המכתב  :דורון מאיר מר את  נתן  העיר   .ראש 

זמיר ערן  דיבר, כן  :מר  העיר  ראש  זה   .על 

הספורט  :דורון מאיר מר אגודת  לא  זה   . הדיון 
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בר אליעזר  בסמכות  :מר  שלא  ניתן  מסמכ. השיק  יש . ותחריגה 

בג חוקי, צ"החלטת  בלתי  היה  הספורט  באגודת  שנעשה  הדיון   .כל 

זמיר ערן  חוקי"היועמ  :מר  שזה  דעת  חוות  נתן  עומד , ש  לא  זה 

לבג  .צ"בניגוד 

בר אליעזר  שיק  :מר  שאין  אמרת  שיק, אתה  יש   .פתאום 

שיק  :דורון מאיר מר שיק, אין  שום  נתנה  לא   .העירייה 

בר אליעזר  שיש…אנחנו  :מר  הספורט  מאגודת  שיק    . 

שיק  :דורון מאיר מר נתנה  לא   .העירייה 

פולקמן' גב תדייק, מאיר  :נירה  לי, בוא  נכון , תרשה  מבינה  אני  אם 

הספורט אגודת  כלפי  ולא  הספורט  אגודת  כלפי  היא  הערבות   ?שבעצם 

בר אליעזר  העירייה  :מר  של  למכתב  משמעות  של , אין  שהמכתב 

תוקפו פג  י, העירייה  המכתבהשיק  של  תוקפו  שיפוג  לאחר  נקוב , יפדה  השיק 

יפרע-31ל והוא  ליולי  משמעית,   חד   . זה 

זמיר ערן  למיליארד  :מר  אחד  לנו   .אמרו 

בר אליעזר  יפרע  :מר  לא  שהוא  למיליארד   .אחד 

זמיר ערן  יפרע  :מר  כן  שהוא  למיליארד  אחד  אמר  החשבון   .רואה 

בר אליעזר  יפרע  :מר  לא  שהוא  מצב  אגודת אלא , אין  כן  אם 

ב הפיס  במפעל  תזכה  ש-6הספורט  מיליון  יפרע, ח"  הוא   , אבל 

פולקמן' גב יהיה  :נירה  מה   ?ואז 

בר אליעזר  תקפה  :מר  לא  היא  שניתנה  העירייה  של  או , הערבות 

השיקו של  הפרעון  מועד  לפני  תוקפה  זו, שפג  לא  היא  הבעיה  הבעיה , אבל 

בג להחלטת  שבניגוד  דיון  משמע, צ"שנעשה  בג, יתחד  של  הביניים  צ "פסיקת 

מפורש באופן    …קבעה 

גמר  :דורון מאיר מר לא  הוא  בר  אלי  של  והמשפטים  היה , מאחר 

יועמ בסדר"כאן  היה  שזה  שאמר  הספורט, ש  באגודת  ויכוח  כאן   היה 
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קאול יצחק  עו, מאיר  :מר  גם  הוא  פה"פיפו  יושב  והוא  הוא , ד 

אופוזיציה, קואליציה  . לא 

פולקמן' גב לדבר, מאיר  :נירה  לאנשים   .תן 

בר אליעזר  בג  :מר  החלטת  לבזות  יכולים  לא   .צ"אנחנו 

קאול יצחק  שהוא   :מר  מאיר  ויושב  קואליציה  שהוא  פיפו  יושב 

ורודים, קואליציה משקפיים  צריכים  מעירים. ואנחנו  הם  ראש , אז  של  ומהצד 

בזה, העיר להתחשב  לא  למה   ?אז 

פולקמן' גב או  :נירה  לשמוע  לא  לפחותלמה   ?תם 

מי  :דורון מאיר מר לשמוע? את  כעת  רוצה  לא  סדר , אני  על  לא  זה 

 . היום

פולקמן' גב שונות  :נירה  סעיף  יש   . אבל 

שונות  :דורון מאיר מר רוצה  הספורט, את  באגודת  שייך , תהיי  זה 

הספורט  .לאגודת 

פולקמן' גב לי  :נירה  נותנים  והיו   .הלוואי 

לא   :דורון מאיר מר שיקהעירייה  שום  ואמרתי, נתנה   . חזרתי 

להתייחס נוכל  כן  שעליהם  דברים  באר–האחד , שני  העיר  בצער  השתתפות   -

הכבד באסון  באר, שבע  ותושבי  העיר  בצער  משתתפת  השרון  רמת   . שבע-עיריית 

לשמחה טובה, מעצב  שנה  לכולם  ראש , לאחל  לפני  אחרונה  ישיבה  וזו  מאחר 

כוסיות, השנה הרמת  לנו  ט. תהיה   !ובהשנה 

טל ישראל  הפרוטוקול, מאיר  :מר  נווה , לצורך  שכונת  על  מדובר  פה 

רחובות מספר  לפחות  שם  שיהיו  מוועדת , גן  דרישה  להוציא  שצריך  חושב  אני 

להתכנס לתכנן, שמות  זמן, להתחיל  ייקח  שזה  לוועדת , למרות  יהיה  סוף  סוף 

שם איזה  לתת   . שמות 
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חב  :דורון מאיר מר של  ההערה  את  מקבל  שמואל אני  המועצה  ר 

התמיכות"יו, גריידי ועדת  התמיכות , ר  ועדת  ידי  על  שנקבעו  הקריטריונים 

ב השנה  ל, -2004בתחילת  אמרתי , -2004קריטריונים   .2003בטעות 

טובה  !שנה 

 

 

_________________ 
רוכברגר  יצחק 
העירייה  ראש 

__________________ 
עזגד  טל 

העירייה. ע  ראש 
 

 קובץ החלטות

הדוהצג . 7 הרבעוני"ת  הכספי  סקור(יוני -ינואר, ח  ע, )בלתי  י "יוצג 

העירייה  . גזברית 

 

מספר  הדו  :128החלטה  את  אחד  פה  לאשר  הרבעוני "הוחלט  הכספי  ח 

סקור (2004יוני -ינואר  ).בלתי 

 

השרון . 6 ברמת  הספורט  להקצבות  הקריטריונים   .אישור 

 

מספר  את   :129החלטה  אחד  פה  לאשר  להקצבות הקריטרהוחלט  יונים 

השרון ברמת   .הספורט 

 

כספים .4 ועדת  פרוטוקול   .אישור 

 

מספר  קולות   :130החלטה  ברוב  לאשר  בעד9(הוחלט  נגד4;    את)  

כספים ועדת   .פרוטוקול 
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היום . 1 לסדר  ע, הצעה  ומר "הועלתה  קאול  יצחק  מר  המועצה  חברי  י 

גליל בסך : בנושא, אהרון  מכרז  ש30ביטול  מיליון  לעבו"  גינון ח  דות 

השרון  .ברמת 

 היום מסדר ירד הנושא

 

היום . 2 לסדר  ע, הצעה  ומר "הועלתה  קאול  יצחק  מר  המועצה  חברי  י 

גליל לבנייה : בנושא, אהרון  פרויקטים  בתכנון  צעירים  זוגות  שילוב 

השרון  . ברמת 

 היום מסדר ירד הנושא

 

מכרזים .4 לוועדת  טל  ישראל  מר  המועצה  חבר   .צירוף 

 

מספר  חברי   :113החלטה  של  צירופם  את  אחד  פה  לאשר  הוחלט 

וגב טל  ישראל  מר  המכרזים' המועצה  לוועדת  אוספלד   . אורנה 

 

הנכסים . 5 מנהלת  של  לסיכומים  העיר  מועצת  שושני "עו, אישור  איילת  ד 

הספר, ינו'ג בבתי  קיוסקים   .בנושא 
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הספר בבתי  קיוסקים  בעניין  כללית   .החלטה 

מקסימום.1 מחירון  לנקבע  הספר3-  בתי  ורוטברג, קלמן:   . עלומים 

הקיוסקים מפעילי  עם  בתאום  לשנה  אחת  יעודכן  הקיוסק . המחירון  מפעיל 

רשאי  ויהיה  הנקוב  במחיר  שבמחירון  המוצרים  כל  את  לספק  חייב  יהיה 

ע אחרים  מוצרים  עסקים "להוסיף  רישוי  לחוק  ובהתאם  דעתו  שיקול  פי 

עפ למגבלות  דין"כפוף  כל  חוק, י  עסקיםלרבות  רישוי   . 

המחירון. 2 עם  שלט  קיוסק  בכל  תציב   .העירייה 

ביה. 3 בתחום  בלעדיות  מעניקים  לא  הקיוסקים  הפעלת  מנהלי . ס"הסכמי 

בבתיה שייערכו  אירועים  לצורך  כיבוד  להזמין  רשאים  הספר  י "עפ, ס"בתי 

דעתם  הקיוסק 4עד (שיקול  למפעיל  הודעה  שתינתן  ובלבד  בשנה  אירועים   

שבוע   .מראשלפחות 

בבתיה. 4 הלימוד  לשעות  מקבילות  הקיוסק  הפעלת   .ס"שעות 

ביה. 5 מנהל  להנחיות  כפוף  הקיוסק   .   ס"מפעיל 

 

 

מספר  את   :132החלטה  לפרוע  גדעון  אלגני  למר  לאפשר  אחד  פה  הוחלט 

ה עד  לעירייה  לספטמבר -30חובו  רשות . 2004  תופסק  יפרע  לא  והחוב  במידה 

בקיוסק ישו. השימוש  החוב  לתקופה אם  השימוש  רשות  תוארך  ליום ולם  עד 

20.6.2006.  

 

מספר  ואת   :133החלטה  התשלומים  הסדר  את  לאשר  אחד  פה  הוחלט 

ארזדה יעקב  מר  עם  ההסכם  לתאריך , הארכת  ליוני 20עד   2006. 
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מספר  ואת   :134החלטה  התשלומים  הסדר  את  אחד  פה  לאשר  הוחלט 

ארזדה שלום  מר  עם  ההסכם  לשנת , הארכת  שלום . 2007עד  מר  של  בקשתו 

נדחית השימוש  דמי  הקטנת  בנושא  בהתאם , ארזדה  יהיו  השימוש  דמי 

השמאי הערכת   .לקביעת 

 

רימון  . 9 ספר  בבית  הפעלה–קפיטריה  חוזה  המשך  ע,   עו"יוצג  ד "י 

ג שושני   .ינו'איילת 

 

מספר  עו  :135החלטה  את  להסמיך  ג"הוחלט  שושני  איילת  לנהל 'ד  נו 

גב"מו עם  לשנהדל' מ  רימון  הספר  בבית  הקיוסק  להפעלת  מגר  ל "יה 

ההסכם"תשס-ה"תשס להארכת  אופציה  ללא   .ו 
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