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מס המניין12' פרטיכל  מן  המועצה  מישיבת  התקיימה,    אשר 

ראשון בא"כ, ביום  תשסטבת   19:00בשעה , 2.1.2005, ה" 

 

רוכברגר :משתתפים יצחק  העירייה-  מר  ראש    

דורו  מאיר  ומ-  ןמר  סגן  העיר"  ראש   מ 

זילברשטיין"עו  יעקב  העיר- ד  ראש  סגן    

אבנר' גב העיר -  נורית  ראש  סגנית    

זהר' גב  מועצה-  נעמי  חברת    

גריידי  שמואל  מועצה-  מר  חבר    

לוין  אורי  משה  מועצה-  מר  חבר    

פולקמן' גב   מועצה-  נירה  חברת    

קאול  מועצה-   יצחק  חבר    

תמרי' גב  מועצה-  עליזה  חברת    

אבין' גב  מועצה-  שירה  חברת    

טל  ישראל  מועצה-  מר  חבר    

אוספלד' גב  מועצה-  אורנה  חברת    

 

בר  :חסרים אליעזר  מועצה-  מר  חבר    

גליל  אהרון  מועצה-  מר  חבר    

 

נחום :נוכחים הרצל  מנכ-  מר  העירייה"   ל 

פפר' גב  העירייה-  אורית  גזברית    

גלאור"עו  יצחק  המשפטי -  ד   היועץ 

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

זמיר ערן  העירייה-  מר  מבקר    

גולן' אדר  העירייה-  אבנר  מהנדס    

לוין' אדר  העירייה-  ולדימיר  מהנדס  סגן    

עזגד   טל  ע-   מר  העירייה.    ראש 

מנשה  דוד  סמנכ-  מר  תקשורת"   ל 

אליאסימר   העירייה-  גונן  דובר    

גונןנו' גב  עירונית-  רית  תובעת    
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רוכברגר יצחק  טוב  :מר  מליאת . ערב  ישיבת  את  לפתוח  מתכבד  אני 

מספר  העיר    . 12מועצת 

יצחק של  לסדר  בהצעה  לפתוח  רוצה  התקציב, אני  משהו . לגבי  לנו  כתבתם 

ו את  לדחות  מבקשים  שאתם  זה  הכספיםלגבי  התקיימה, עדת  הוועדה   . אבל 

קאול יצחק  צורך  :מר   .אין 

רוכברגר יצחק  מקרה. תודה  :מר  כך, בכל  על  אעיר  שאתה . אני  לי  כתבת 

הכספים ועדת  ישיבת  את  לדחות  של , מבקש  הנושא  היה  האמור  שבנושא 

נעניתי ולא  הרגיל  והתקציב  הפיתוח  הודעת , תקציב  גם  אתה  מקרה  בכל  אבל 

שלא מראש  להגיעלי  תוכל  ביום ,   החומר  את  שקיבלתם  לומר  יכול  אני  אבל 

להעיר , חמישי זמן  לכם  הזהויש  השבוע  במשך  את , הערות  נקבל  ואנחנו 

צריך אם  בהן  ונדון  סעיף . ההערות  לכל  להתייחס  האפשרות  כל  את  לכם  יש 

הישיבה עד   . בתקציב 

פולקמן' גב גם  :נירה  הישיבה   .בזמן 

רוכברגר יצחק  הישיבהבוודאי  :מר  בזמן  שגם  שלא .   נותן  אני  אבל 

כזה משהו  או  נתנו  שלא  כך  אחר  לפני , תגידו  נתקן  גם  זה  לפני  לתקן  אפשר  אם 

 . זה

קאול יצחק  לך, איציק  :מר  להגיד  רוצה  אני  אז  מעיר  אתה  לא , אם 

כספים ועדת  כחבר  שגם  להיות  מגישים , יכול  לא  שלמה  ששנה  פיתוח  תקציב 

אותו, אותו מגישים  הישיבה, בסוף  לפני  יום  אותו  מקבל   . אני 

רוכברגר יצחק  אמרתי  :מר  לכם10כמעט , לכן  היו  ימים    . 

קאול יצחק  של , אוקיי  :מר  הבעיה  את  פותר  לא  שזה  שנדע  אבל 

כספים  .ועדת 

רוכברגר יצחק  בעיה, לא  :מר  שום  התקציב, אין  על  עבדו  לי  , האמן 

 .הכל
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קאול יצחק  ג. בסדר  :מר  שחשוב  תקציב  זה  אותוכי  לעשות  כנוהל  , ם 

כספים ועדת  לפני  מראש, גם  שבועיים  לפחות  אותו  יוכלו , שנותנים  אנשים 

 .לבדוק, לשאול, להתכונן, להסתכל

רוכברגר יצחק  נתנו   :מר  ימים10אז  בעיה,   שום  תעירו , תבדקו, אין 

לתקן, הערות משהו  יש  גם , אם  אנחנו  מקום  יש  אם  הישיבה  שעד  לך  אומר  אני 

זה את  נתקן,נתקן  לתקן  מקום  יש  אם    . 

 

דורון .1 מאיר  מר  של  היום  לסדר  מועצה : "בנושא, הצעה  ראשי  הנצחת 

השרון  ".ברמת 

 

רוכברגר יצחק  הצעה, בבקשה, מאיר  :מר  להציע   . רצית 

דורון מאיר  הישוב  :מר  ראשי  את  מנציחים  מקום  או , בכל  כזו  בדרך 

רחובות, אחרת ידי  אחר, על  דבר  כל  או  היום אצלנ. כיכרות  עד  היו  ראשי 10ו   

עיר, מועצה ראש  גם  הוא   . האחרון 

רוכברגר יצחק  לכתם  :מר  לאחר   . מנציחים 

דורון מאיר  כאן   :מר  אנשים10יש  ה,   העיר  ראש  הוא  אני . 11-איציק 

הוא , מציע אם  כזה  באדם  תלוי  יהיה  לא  שזה  ראש  חיבבכדי  או  העיר  ראש  את 

הלאה וכך  הקודם  מראשי, המועצה  אחד  כאןשכל  שנמצאים  הישוב  היום ,  

מונצחים הראשונים  השניים  רק  בן, למעשה  רחוב  בן-יש  של  שמו  על  -שלום 

בנימיני, שלום צבי  של  שמו  על  בנימיני  ראש 28, אגב. ורחוב  היה  הוא  שנים   

ברורה. מועצה שהנקודה  חושב   . אני 

שלי היום , ההצעה  ו5יש  שנפטרו  עד 5-  שיחיו  בריאות120  עם  שנמצאים ,  

שנפטר. ואיתנ מועצה  ראש  כל  רמת , להנציח  שעיריית  אומרת  החוק  הצעת 

המועצה מראשי  או  הישוב  מראשי  אחד  כל  תנציח  רחוב, השרון  ידי  , כיכר, על 
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אחר דבר  כל  או  העירונית, גן  השמות  ועדת  עם  משותפת  שקובעת , בהחלטה 

המקומות  . את 

קאול יצחק  להעיר  :מר  רוצה  למו, אני  הולך  מישהו  וחלילה  או חס  ת 

 ?משהו

דורון מאיר  אותם3יש   :מר  הנציחו  ולא  שנפטרו   . 

קאול יצחק  עניין  :מר  של  לגופו  בזה  לטפל  שצריך  חושב  כשזה , אני 

 .אקטואלי

דורון מאיר  יהיה  :מר  שזה  קבועה  חוק  הצעת  מציע   .אני 

קאול יצחק  קבועה  :מר  אם  גם  אומר  קרה, אני  מה  לנבחרים , אז  אין 

בהם לעסוק  אחרים  ערים, דברים  ראשי  בהנצחת  לעסוק  נתחיל  מה ? עכשיו 

 ?קרה

דורון מאיר  הבנתי  :מר  לעבוד, לא  למישהו  מפריע   ?זה 

קאול יצחק  אקטואלי, לא  :מר  ולא  רלוונטי  לא  חושב . זה  לא  אני 

עכשיו זה  את  להעלות  נכון  קורה . שזה  היה  וחלילה  חס  שאם  להיות  יכול 

כללים איזשהם  גם  קובעים  היינו  כבר  לעסוק ? מהל, משהו  צריכים  היינו  כי 

 . בזה

אוספלד' גב מראש :אורנה  לקבוע  לא  שלנו? למה  לעבודה  יפריע  לא   .זה 

קאול יצחק  העתידיים  :מר  הנושאים  כל  את  ניקח  בואו   . אז 

רוכברגר יצחק  כל  :מר  הנקודה, קודם  בדיוק  היתה , וזו  שלא  כנראה 

היתה כן  או  פעם  מושג, החלטה  לי  שלמש, אין  עובדה  ויש אבל  כספי  את  יש  ל 

רשף אגב, את  כיכר  לו  יש   .חכם 

דורון מאיר  רשמית  :מר   . לא 

רוכברגר יצחק  מטבע  :מר  של  בגודל  כספי, כיכר  ואת  רשף  את  יש  . אבל 

החלטה בזמנו  העבירו  שפשוט  מקומיות  רשויות  הלך , ישנן  כאשר  אחד  וכל 

אוטומטית הן  אז  הראיה. לעולמו  היתה , פה  לא  שכנראה  בגלל  החלטה דווקא 
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שרצה מאחור3נשארו , כזו  עקרונית.   החלטה  היא  ועדת , ההחלטה  את  יש 

עקרונית, שמות החלטה  שהיו , היא  ערים  ראשי  לכבד  פסול  בזה  מוצא  לא  אני 

וכו מקום' ונתנו  בכל  שנהוג  פסול, כפי  בזה  מוצא  לא   . אני 

קאול יצחק  שמות  :מר  בוועדת  בזה   .ידונו 

רוכברגר יצחק  אפשר, לא  :מר  מועצה,אי  החלטת  להיות  צריכה  זו    . 

פולקמן' גב אד? למה  :נירה  להחליט  שמות  ועדת  לגבי -יכולה  הוק 

משהו או  נפטר  שחלילה  עיר   . ראש 

רוכברגר יצחק  השמות  :מר  על  מחליטה  השמות   .ועדת 

פולקמן' גב כזו  :נירה  עקרונית  החלטה  להחליט  צריך  למה  אני ? אבל 

ורע אח  לזה  שיש  חושבת  לא, לא  מכירהאני  זה ,   אם  בין  ציבור  איש  כשנפטר 

סופר או  לציבור, מדינאי  תרומה  איזושהי  לו  שיש  אדם  של , כל  לגופו  דנים  אז 

 . עניין

רוכברגר יצחק  מקום, נירה  :מר  התעמקתי , בכל  יותר  או  פחות  אני 

עובד, גן-רמת, א"ת, הרצליה, בעניין זה  זה. ככה  את  עשו  לא  אנחנו , פה  אז 

ע חסד  לעשות  שהיורוצים  המועצות  ראשי  פסול, ם  בזה  מוצא  לא   . אני 

זילברשטיין"עו יעקב  אחרות :ד  בערים  זה  את   ?בדקתם 

רוכברגר יצחק  כך, כן  :מר  מתקבל  על . זה  להצביע  שכדאי  חושב  לא  אני 

כזה הצבעה, דבר  זה  על  לקיים  רוצים  אתם  אם  יאה . אלא  לא  שזה  חושב  אני 

שלהם, לכבודם המשפחות  שמות. לכבוד  רחובועדת  להציע  יכולה  אבל ,  

עקרונית החלטה  היא   . ההחלטה 

קאול יצחק  שטחי, איציק  :מר  הזה  רציני, הדבר  להנציח, לא  ? מה 

אולם כיכר? לשים  כביש? לשים  נוהל? לשים  להיות  לעבוד , צריך  צריך  מישהו 

זה זה, על  את  להכין  נחליט , צריך  בואו  הבוקר  ואומרים  באים  ככה  לא  זה 

ה ראשי  את  האומנים. עריםלהנציח  עם  אחרים? ומה  חשובים  אנשים  עם  ? ומה 

פרופסורים עם   ?מה 
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רוכברגר יצחק  תשווה  :מר   . אל 

פולקמן' גב להשוות  :נירה  לא   ?למה 

קאול יצחק  מי  :מר  יודע  לא  חשוב, אני  לא , מכובד, הנושא  אחד  אף 

הערים מראשי  מישהו  ינציחו  שלא  וחלילה  חס  את , נגד  לקבל  שלא  אומרת  זאת 

השליליזה בצד  להנציח .   בעד  יד  להרים  עכשיו  לעניין  לא  שזה  חושב  אני  אבל 

הערים ראשי  מגוחך. את  לי  נראה   .זה 

דורון מאיר  טרחו , קאול  :מר  לא  היום  שעד  אמרה  מהם  אחד  של  בת 

מועצה ראש  שהיה  שלה  אבא  את   . להנציח 

קאול יצחק  נגד  :מר  לא   .אני 

רוכברגר יצחק  ע  :מר  החלטה  להיות  הוא , רבותיי. קרוניתצריכה  הנושא 

ונגמר היום  אותו  לעשות  צריך  ואני  סטופר  עם  שעושים  שבהול  משהו  אני , לא 

להסביר ראשי , רוצה  את  תכבד  או  תיתן  שהעירייה  הזמן  שהגיע  חושב  אני 

לעולמם שהלכו  הקודמים  אותם, המועצה  הנציחו  שלא  שלושה  הדבר , ישנם 

מקובל ה. הזה  להיות  תצטרך  היא  שמות  מנציחיםועדת  איך  שיחליט  זאת , גוף 

רחוב ידי  על  זה  אם  מה, אולם, אומרת  יודע  לא  אני  או  את , כיכר  יביאו  הם 

המליאה לאישור  שיקרה, ההמלצה  שיחליטו, מתי  מה  זה , יחליטו  פה  עד 

כרגע. בסדר עקרונית  החלטה  היא  חושבים, ההחלטה  בראש  אנחנו  שאכן , האם 

אחרות ברשויות  שנוהגים  כפי  שהלכו מכ, אנחנו  המועצות  ראשי  את  בדים 

חיים, לעולמם שעדיין  אלה  ארוכים  לחיים  אותם, ושייבדלו   .ולכבד 

בכנות בסדר, לומר  שזה  חושב  בעיה, אני  לי  ועכשיו . אין  כאן  נחליט  לא  אנחנו 

מדברים אנחנו  מה  רחוב, על  כיכר, על  וכו, על  מבנה  , על  ברמה ' מדברים 

העי של  המסר  יהיה  וזה  להנציח  הזוהעקרונית  אלה , רייה  כלפי  כבוד  לפחות 

לנכון. שהיו שראוי  חושבת  שהיא  מה  לפי  תחליט  שמות  את , ועדת  תביא 

במועצה זה  את  ונאשר  המועצה  למליאת   . ההמלצות 
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קאול יצחק  שלי  :מר  הנציחו , איציק, ההצעה  להביא , 3לא 

האלה האנשים  את  שלא , קונקרטית  ערים  ראשי  היו  אלה  שלושת  להגיד 

להנציחאנח, הנציחו רוצים   . נו 

זמיר ערן  לציפורים  :מר  אישור  אישור , אין  ואין  לחיות  אישור  אין 

יושבת. לפרחים שמות  חדש, ועדת  רחוב  שם, יש  לו  קובעת   . היא 

רוכברגר יצחק  עקרונית  :מר  להיות  צריכה  שאנחנו, ההחלטה  כל  , קודם 

השרון רמת  שה, עיריית  אלה  וכלפי  המשפחות  כלפי  הוקרה  של  לכו במחווה 

שמות, לעולמם לוועדת  זה  את  מעבירים  כל  היא , קודם  מה  תחליט  שמות  ועדת 

להנציח, רוצה וכו, איפה  להנציח  שמות, מסודר. 'איך  זה , ועדת  את  תביא 

 . למועצה

טל ישראל  להנציח   :מר  עיניים  בכיליון  מחכה  למעשה  השמות  ועדת 

כלשהו מצליחים, שם  לא  לשמ, והם  שמחכים  רחובות  לנו  אין  לנו , ותכי  אין 

רחובות של  הפנים. תוספת  משרד  תקנון  פי  ניתן , על  לא  שניתן  רחוב  של  שם  כל 

מיוחדת, לשנות בוועדה  של , אלא  הלאה3דיונים  וכן  שנים  שמאשרים ,   עד 

שם חדשה, שינוי  בנייה  לנו  תהיה  שבקרוב  חדשות, ייתכן  שכונות  ואז , יהיו 

להנציח נוכל  איך  כעיקר. נראה  עובדת  השמות  של ועדת  דרישות  סמך  על  גם  ון 

העירייה, העירייה ואומרת. הנהלת  השמות  לוועדת  פונה  העירייה  : הנהלת 

לסלול  עומדים  או 8, 4אנחנו  רחובות17  הנושאים,   ולפי  שמות  לתכנן  יש , נא 

המלצות העיר, גם  מועצת  לחברי  המלצות  ותיתן  תדון  השמות  ועדת  זה  , ועל 

העיר  מועצת  ואז  להמליץ  רק  יכולים  זההם  את  לאשר   . צריכה 

להנציח נוכל  שבהקדם  מאוד  מקווה  בצחוק, אני  פה  שאמרתי  ההנצחה , וכמו 

רחוב  איזה  ייקרא  שפעם  עיר  ראש  עצמו  את  לראות  אחד  כל  לעודד  יכולה  הזו 

שמו כזה, על   . משהו 

רוכברגר יצחק  למות, לא  :מר  לרצות  אנשים  לעודד  יכולה  הזו  . ההנצחה 

להצבעה  ?להביא 
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קאו יצחק  להצבעה, איציק  :למר  זה  את  תביא  שלא  מציע  אני , אני 

להצביע שצריך  חושב   .לא 

דורון מאיר  הצבעה  :מר  נגד  אני  כל  פה , קודם  לא  הוא  כזה  דבר  אם 

הצבעה, אחד נגד   .אני 

רוכברגר יצחק  אחד  :מר  פה  יהיה  שזה  מעדיף   .אני 

קאול יצחק  שלי  :מר  ההצעה  אלה , אז  לגבי  קונקרטי  באופן  תביא 

אותםשרוצי להנציח   . ם 

רוכברגר יצחק  אחד  :מר  פה  יהיה  לא  פעם  לעשות, אף  מה   ?אז 

טל ישראל  פשוטה, איציק  :מר  היא  מאשרים , ההחלטה  שכולם 

השמות ועדת  בפני  תובא  לכל, שהמלצה  .לקרוא  . . 

רוכברגר יצחק  השמות  :מר  לוועדת  אביא  פעם  כל  ברמה ? אני  מדבר  אני 

 . העקרונית

קאול יצחק  משהואני   :מר  בזה, מציע  עוסקים  יש , איציק, אתם 

אותם להנציח  שצריך  חושבים  ואתם  שנפטרו  את ? שלושה  קונקרטית  תביאו 

בעד, 3-ה נהיה  עקרונית, אנחנו  שזה ? למה  האנשים  את  להביא  הצעתי  אני 

קונקרטית להם  אותם, נוגע  לכבד  שצריך  חושב  אני  כאן , בהחלט  עשו  הם 

ציבור, עבודה אנשי  היו  נכ, הם  לעשותזה  אליהם, ון  חושב , קונקרטית  ואני 

בעד נהיה   . שאנחנו 

רוכברגר יצחק  לנו , איציק  :מר  יש  העקרונית  ברמה  למה  מבין  לא  אני 

זה עם  אותי? בעיה  מעניין  העקרונית, זה  ישיבת , ברמה  אשב  אני  אחד  לכל 

מחר? מועצה לכם  אני, תתארו  בעוד , לא  אחר  עיר  ויאמר15ראש  יבוא  שנים    :

ושלום נפטר, חס  לו, מישהו  לתת  רוצה  לא  ואני  אותו  שנאתי  מה, אני   ?אז 

קאול יצחק  כזו , איציק  :מר  החלטה  לגופו כל  אותה  לקבל  מוכנים 

עניין הכבוד, של  כל   . עם 

מנשה דוד  סימבולי  :מר  מזה, אפשר  יותר   . לא 
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פולקמן' גב מנציחים   :נירה  ואנחנו  חיים  שאנשים  לפגם  טעם  בזה  יש 

המוש. אותם בחייםעצם  עדיין  שהוא  אדם  של  הנצחה  הזה  טעם , ג  בזה  יש 

 .לפגם

רוכברגר יצחק  אותו, לא  :מר  מנציח  לא  אני  שבחיים   . מי 

דורון מאיר  בת'חבר  :מר  רחוב  יש  צ, א"ה  רוני ' יץ'לא  ולא  נפטר 

מדברים, מילוא אתם  שטויות  למות, איזה  למישהו  יגרום   !?זה 

רוכברגר יצחק  לה, רבותיי  :מר  מבקש  זהאני  על   . צביע 

 

יחד- מדברים  לתמלל ,   ניתן     -לא 

 

רוכברגרמ יצחק  אישור   :ר  את  לקבל  העקרונית  ברמה  רוצה  אני 

שמות, המליאה לוועדת  תמליץ, כפוף  שהיא  העקרונית , למה  ברמה  לאשר 

השרון ברמת  כאן  לעולמם  שהלכו  ערים  ראשי  שמות , להנציח  שוועדת  וההצעה 

שתידון  הצעה  היא  לנו  בשולחןכאןתציע    . 

אוספלד' גב להתכנס :אורנה  סיבה  לכם  סוף, תהיה   .סוף 

רוכברגר יצחק  מתנגדים  :מר  נמנעים? יש   ?יש 

קאול יצחק  נמנע  :מר   . אני 

רוכברגר יצחק  נמנעים, בסדר  :מר  בעד. שניים   . השאר 

 

מספר  לאשר   :491החלטה  קולות הוחלט  בעד11(ברוב  נמנעים2;   מר :  

קאול פולקמןנירה' גב, יצחק  רמה)   מועצת  ראשי  לעולמם"הנצחת  שהלכו  , ש 

השמות ועדת  להמלצת   . בכפוף 

 

רוכברגר יצחק  לדו  :מר  שניכנס  סעיפים "לפני  שני  יש  הביקורת  ח 

 . קטנים
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חח .5 לקיחת  בגובה "אישור  מהתקציב5%ד  הכנסות ,   משכון  תמורת 

היום(עצמיות  לסדר   )מחוץ 

 

רוכברגר יצחק  פת  :מר  לאשר  רוצה  בנושא אני  בנק  חשבונות  יחת 

בנקים בשני  החח. הפיתוח  של  הנושא  את  פשוט, ד"וגם  פה  עלה  לא  זה  . כי 

 . בבקשה, הגזברית

פפר' גב קודמת  :אורית  משנה  דף  לכם  חח, יש  היינו , ד"לאשר 

השנה בסוף  זה  את  לעשות  שנה, צריכים  כל  זה  את  עושים  לא , אנחנו  פשוט 

כל  במשך  בזה  בשבי, 2004השתמשנו  פורמליאבל  אישור  כבר , ל  הפנים  משרד 

הפורמלי האישור  בשביל  הניירות  את  לאשר, מוציא  מבקשת  כמו , אני  בדיוק 

ב2003שבסוף  כמו  אישרנו  היקף, 2002-  באותו  לאשר  מבקשת  למרות , אני 

ב גדל  שלנו  פה, 5%-שהתקציב  שיש  מהסכומים  יותר  הרבה  הוא  , התקציב 

בהם להסתפק  מוכנים  אחד. אנחנו  דבר  התנגדות,זה  שאין  מקווה  אני   . 

פולקמן' גב כזו  :נירה  בצורה  שעברה  בשנה  גם  זה  את   . אישרנו 

פפר' גב שיהיה, כן  :אורית  אבל  השתמשנו   .לא 

רוכברגר יצחק  מתנגדים  :מר  נמנעים? יש  אחד? יש   . פה 

 

מספר  אחד   :501החלטה  פה  לאשר  חחהוחלט  בגובה "לקיחת   %5ד 

בשנת , מהתקציב שאושר  עצמיות, 2003כפי  הכנסות  משכון  י "עפ, תמורת 

כלהלן  :הפירוט 

הפועלים )א מיליון 6.5 - בנק   ₪. 

דיסקונט )ב מיליון 1 - בנק   ₪. 

לאומי )ג מיליון 2 -  בנק   ₪. 

המזרחי )ד מיליון 1 -  בנק   ₪ . 
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בנקים .3 בשני  הפיתוח  בנושא  בנק  חשבונות   .פתיחת 

 

פפר' גב הפיתו  :אורית  שכספי  התחזית  בסכומים לאור  פה  יזרמו  ח 

גדולים נפרדים, מאוד  פיתוח  חשבונות  לפתוח  שנוכל  מקווה  מה , אני  שיהיה 

שם לפתוח , להפקיד  מעוניינת  למהאני  מה  כרגע  להגדיר  בלי  חשבונות  כי , שני 

ליתר  ואחד  להשבחה  אחד  לפתוח  היה  הפנים  במשרד  שהיו  הרעיונות  אחד 

הפיתוח הנחיה, כספי  יצאה  לא  עוד  שני א. בינתיים  לפחות  לפתוח  רוצה  ני 

עקרוני באופן  שם , חשבונות  יהיה  ובאמת  הבנקים  בין  תחרות  שתהיה  כדי 

כסף בגרון, הרבה  אותנו  יחזיק  אחד  בנק  עקרונית. שלא  החלטה  זו  כשיהיו , אז 

והכל סכומים  עם  ספציפית  עקרוני, הבנקים  שיהיה  רוצה  שאני  מה  רק . זה 

ברור נפתחים, שיהיה  לא  עדיין  שםהחשבונות  להפקיד  מה  לי  אין  כי  אבל ,  

כספים שם  נפקיד  אנחנו  כסף   . כשיהיה 

זילברשטיין"עו יעקב  להפקיד :ד  מה  אין  אם  להיפתח  יכול  לא  זה   ?למה 

פפר' גב  ?במינוס  :אורית 

זילברשטיין"עו יעקב  במינוס :ד  כסף. בשקל, לא  נכנס  יום   .כל 

פפר' גב פי2ספר , חברים, נכון  :אורית  כספי  שנקרא  מה  כרגע , תוח 

במינוס בעיה, נמצא  יש   .אז 

זילברשטיין"עו יעקב  מינוס :ד  פירוט? איזה  קצת  לנו   .תיתנו 

פולקמן' גב רקע  :נירה  לנו  נתאזן, אין   ?מתי 

פפר' גב המהנדס  :אורית  של  הצפי  לפי  מניחה  ניכנס , אני  אם 

הקרובים .בחודשים  . . 

זילברשטיין"עו יעקב  המינוס :ד  המשוער? מה   ?מה 
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פולקמןני' גב להבין  :רה  רוצה  ההשבחה , אני  היטלי  בעצם  להיום  נכון 

בעצם הפיתוח  תקציבי  פיתוח, וכל  של  בנושא  של , הכנסות  המינוס  את  מקזז 

השוטף  ?התקציב 

פפר' גב מינוס  :אורית  אין  השוטף  הפוך. בתקציב  בדיוק  . זה 

טוב במצב  נמצאים  כרגע  אנחנו  השוטף  תזרימית , בתקציב  מבחינה  בעיה  יש 

הפיתוחע כספי  להיכנס , ם  צריך  אם  מיליון 5למשל  שבוע₪    -שבועיים , עוד 

דברים, שלושה מאשרים  שאנחנו  אחרים  פיתוח  כספי  יוצאים  גם  אז , ובינתיים 

לאזן אמור  לבין, זה  בין  לפעמים  תזרימית  בעיה  לידיעה. יש  בתקציב , רק  רק 

לחח להיכנס  מותר  של "הרגיל  בבנק  יכו, 5%ד  לא  הפיתוח  להיות תקציב  ל 

הזה  .במצב 

רוכברגר יצחק  לאל   :מר  תודה  טוב2004אבל  במצב  נמצאים  אנחנו   . 

פפר' גב הרגיל  :אורית   .בתקציב 

רוכברגר יצחק  ב, ברגיל  :מר  גם  פרס  נקבל  מבטיח , 2004-ואנחנו  אני 

 . לכם

זילברשטיין"עו יעקב  המינוס, אורית :ד  על  פרטים  אומרת . קצת  את 

במי נמצא  הפיתוח   . נוסשתקציב 

פפר' גב ספטמבר  :אורית  של  בדוחות  זה  את  לכם  לכם , יש  אביא  אני 

הדוחות  .את 

רוכברגר יצחק  בתקציב  :מר  זה  על  שני , נדבר  לפתוח  עקרונית  מדברים 

 . חשבונות

זילברשטיין"עו יעקב  פותחת :ד  לא  היא   .עקרונית 

רוכברגר יצחק  פותחת  :מר   . היא 

זילברשטיין"עו יעקב  ש :ד  אומרת  להתאזןהיא  צריכה   . היא 

טל ישראל  יפתחו  :מר  כסף  שיהיה   .ברגע 

רוכברגר יצחק  החשבונות  :מר  שני  לפתיחת  מתנגדים   ?יש 
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טל ישראל  לפי , אורית  :מר  נבחרים  הבנקים  ששני  מבין  אני 

 . התנאים

רוכברגר יצחק  מתנגדים  :מר   .אין? יש 

 

מספר  אחד   :511החלטה  פה  לאשר  בנק הוחלט  חשבונות  לנושא פתיחת 

נפרדים, הפיתוח בנקים   . בשני 

 

רוכברגר יצחק  להודות , ברשותכם  :מר  לעצמי  הרשיתי  הכספים  בוועדת 

סך  על  פרס  שקיבלנו  כך  על  ₪ 550,000לגזברית  לשנת   נכון  כספי  ניהול  על 

לגזברית, 2003 גדול  קרדיט  שמגיע  חושב  העבודה, אני  הפיקוח, על  על , על 

 . העשייה

זהר' גב פארןולגב  :נעמי   .י 

רוכברגר יצחק  רוכברגר2003  :מר  איציק  חודש  היה  יכולתי ,   בחודש  גם 

העירייה את  זה, לדרדר  את  עשיתי  לא   . אבל 

זהר' גב לגבי  :נעמי  תודה  מגיעה   ?לא 

רוכברגר יצחק  לגזברית  :מר  תודה  אמרתי  לגבי, אני   . תודי 

זהר' גב טובה  :נעמי  מילה  להגיד  צריך  להגיד , אם  לדעת  צריך 

 . ותהא

רוכברגר יצחק  לו  :מר  שעשית  הצרות  על  לכם . זה  לומר  יכול  אני 

ב שגם  של , 2004-בוודאות  הפרס  את  נקבל  אנחנו  ספק  יהיה , 2004ללא  ואז 

לכהונתי וחודש  באחריות. שנה  לך  אומר  מתוקצב, אני  כבר  הכסף  . ואפילו 

 . תודה, אורית

 

בדו .2 החשבון"דיון  רואה  של  מפורט  ביקורת  והמלצת , 2003נת של, ח 

 .הוועדה
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רוכברגר יצחק  הבא   :מר  בדו–הנושא  דיון  רו"  של  ביקורת  לשנת "ח  ח 

הוועדה2003 והמלצת  ב.   שמדובר  פארן, 2003-תזכירי  גבי  גם  ועדת "יו. זה  ר 

 . בבקשה, איציק, הביקורת

קאול יצחק  ראשונה  :מר  ל, הערה  נוגעות  ההערות  . כולן, 2003-כל 

שנייה ל, הערה  רוצה  בכללאני  למבקרים  הפנים, הודות  למבקר  אלה , גם 

אפורים קשה, אנשים  עבודה  אוהב , עושים  לא  אחד  שאף  עבודה  עושים 

בזה החשובה , להתעסק  העבודה  על  תודה  להם  לומר  הזדמנות  שזו  חושב  ואני 

עושים  . שהם 

להזכיר  שצריך  גדולים  מרכזיים  נושאים  בכמה  דנים  בעצם  הביקורת  דוחות 

מידותנושאים ' א, אותם לטוהר  תקין' ב. שקשורים  הנחיות , יעילות, מינהל 

הנושאים על  הממונים  המשרדים  החוקיים, של  רוצה . הנושאים  שאני  הדגש 

ביקורת, לשים יש  עבודה  שעושה  גוף  תקלות, בכל  בעיות, יש  חושב , יש  אני 

תיקון  שדורש  מה  את  לתקן  ובעיקר  ההערות  את  להעיר  זה  שחשוב  שמה 

חוש, ליקויים הדגשואני  את  פה  לשים  צריכים  אנחנו  זה  שעל  את , ב  ללוות 

הליקויים את  מתקנים  גם  שאנחנו  ולראות   .הביקורת 

קבוע באופן  מתכנסת  יודעים  שאתם  כפי  הביקורת  שוועדת  לומר  רוצה  , אני 

ב עכשיו  עד  עסקה  הביקורת  דוחות3-ועדת  הדו,   זה  שהועבר "האחד  השנתי  ח 

למועצה להגיע  יהיה  וצריך  העיר  הדו,לראש  לא  וזה  היום"  בו  דנים  שאנחנו  , ח 

מיוחדים דוחות  תמיד  דו, יש  יש  הפעם  מיוחד"גם  בדיון, ח  עדיין  ח "הדו. זה 

רואה של  דוחות  זה  הפנים-השלישי  משרד  של  הדו, החשבון  שאנחנו "וזה  ח 

היום בו  ההערות. דנים  את  גם  יש  שקיבלנו  וההמלצות , בחומר  ההערות  את  גם 

למועצה הביקורת  ועדת  הביקורת,של  לדוחות  העיר  ראש  של  ההערות  ואת   . 

לעבור היא  שלי  כאן, ההצעה  לדיון  מציע  אני  יעיל, זה  גם  יהיה  שזה  אני , כדי 

ההמלצות על  לעבור  הביקורת14יש , מציע  ועדת  של  המלצות  לי ,   שנראה 
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אותן לקבל  קצרה, שהגיוני  בדרך  זה  את  לעשות  את , אפשר  לאשר  מבחינתי 

אותם, כולם קראו  לא ו, אם  אחד–אם  אחד  לעבור  כאן ,   שיש  להיות  יכול  כי 

המלצות מיני  אותם, כל  לקבל  צריך  שלא  שחושבים  כאלה  יש  אז . שאולי 

כך או  כך  זה  את  לעשות  אפשר  אחד . לחילופין  אחד  לעבור  לי  אכפת  לא 

ההמלצות את  מאשרים  שאנחנו  להחליט , ולראות  אז  נאשר  לא  שאנחנו  במקום 

אחרת דעה   . שיש 

רו יצחק  נוספות  :כברגרמר  הצעות  הערה ? יש  איזו  להציע  רוצה  מישהו 

משהו  ?מאיר? או 

דורון מאיר  הנקודות, לא  :מר  את  נראה  אז  אחד  אחד  עוברים   . אם 

קאול יצחק  אחד  :מר  אחד  נעבור  זה , אז  את  לעשות  יהיה  אפשר  ואז 

מהר ראשונה . יחסית  ששולם –המלצה  השכר  גובה  בין  התאמה  ואין  במידה   

לב הפניםבפועל  ממשרד  שניתנה  ההנחיה  לקופת , ין  להשיב  הוועדה  ממליצה 

ששולם השכר  עודפי  את  במקרים . העירייה  נקטה  כבר  שהעירייה  יודע  אני 

 , כאלה

זהר' גב מדובר  :נעמי  מה   ?על 

קאול יצחק  שהוא   :מר  שכר  לתת  מחליטה  שהעירייה  לפעמים  יש 

יותר הפנים, גבוה  משרד  אישור  צריכה  שאח, היא  אחר מתברר  אישור  יש  כך  ר 

הפנים משרד   . של 

זהר' גב מסוימים  :נעמי  עובדים  לגבי  ספציפית   ?זה 

קאול יצחק  כללית, לא  :מר  כהמלצה  זה  את  אומר  כרגע   .אני 

רוכברגר יצחק   .תתקדם, איציק  :מר 

קאול יצחק  מקובל  :מר   ?זה 

זהר' גב תלוש  :נעמי  נשמע  קצת  ספציפית, זה  יותר   .קצת 

רוכברג יצחק  סדר  :רמר  נעשה  על , בואו  הצבעה  לעשות  מתכוון  לא  אני 

מהסעיפים אחד  ממליצים. כל  נחליט, אתם  זה  אחרי  את . אנחנו  תגידו 
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נחליט כך  ואחר  כתובות. המלצותיכם  לעבור , ההמלצות  כדאי  אם  יודע  לא  אני 

אחד אחד  זה  כתובות. על   . הן 

זילברשטיין"עו יעקב  אחד  :ד  עליהן  להצביע  שחייב  חושב   . אחדאני 

רוכברגר יצחק  כך  :מר  עשו  לא  פעם  בקדנציה , המבקר. אף  הייתי 

תקופתיים, הקודמת דוחות  כן  גם  עלו  הקודמת  לא , שנתיים, ובקדנציה  מעולם 

סעיף סעיף  פה, הצבענו  היית  הצבענו, אתה   . לא 

זמיר ערן  ההצבעות  :מר  את  זוכר  לא  שיהיו , אני  לי  נדמה  אבל 

דע לתמימות  שיזכו  סעיפים   .יםכאן 

רוכברגר יצחק  ההמלצות  :מר  על  נעבור  שאנחנו  חושב  לעבור , אני  אפשר 

ההמלצות הדו, על  את  נאשר  המועצה  כמליאת  נגמר"ואנחנו  זה  ובזה  אני , ח 

עכשיו סעיף  כל  על  להצביע  אתחיל  על , לא  יודעים  לא  פה  שום 2003אנשים   

 .דבר

קאול יצחק  ההמלצות  :מר  כל  את  לאשר  התנגדות  לי   .אין 

י רוכברגרמר  נאשר  :צחק  ורבע, לא  שורה  סמך  על  שלהם  הכלים  ? מה 

ורבע שורה  סמך  על  עכשיו  לאשר  המועצה  חברי  של  הכלים  הוועדה "? מה 

הגבייה סוגי  כל  את  למחשב  פעמיים, ממליצה  חד  תשלומים  הם , "כולל 

המשמעויות את   ?מבינים 

קאול יצחק  החשבון, סליחה  :מר  רואה  של  הדוחות  את  הפצנו  . אבל 

סעיףא סעיף  שנעבור  מוכן  אני   . ז 

לוין אורי  רוכברגר  :מר  שיהיה, איציק  מציע  אתה   ?מה 

דורון מאיר  ההערות  :מר  כל  את  לדון , לשמוע  שרוצים  דברים  יש  אם 

ידונו–   . 

רוכברגר יצחק  ההמלצות, יצחק  :מר  כל  את  מכן, תעלה  אתה , לאחר  אם 

להצביע שצריך  משהו  על  ספציפית  לדון  שצריך  עליו, חושב   . נצביע 

קאול יצחק  אותן  :מר  לקבל  ראוי  שכתבתי  ההמלצות  כל  דעתי   . לפי 
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רוכברגר יצחק  האופציות, יצחק  :מר   ?מה 

גלאור"עו יצחק  על   :ד  הסכמה  יש  אם  ביחד  הסעיפים  כל  את  אפשר 

סעיף, הכל סעיף  לעבור  הסכמה  אין  מחליטים, ואם  שאתם  פה , איך  אין 

 . מיגבלות

דורון מאיר  צריך אם   :מר  אתה  כולם  את  לאשר  רוצה  לא  אתה 

אחד אחד  תאשר, לעבור  שלא  כאלה  שיהיו  להיות  יכול   . כי 

רוכברגר יצחק  הקודמת  :מר  בפעם  זה  את  שעשינו  זוכר  לא   . אני 

זהר' גב ועדת   :נעמי  היתה  כך  כל  לא  הקודמת  בקדנציה  כי 

 .ביקורת

 

יחד- מדברים  לתמלל ,   ניתן     -לא 

 

רוכברגר יצחק  המבקראד  :מר  לי, וני  מה , צר  על  חולק  אני  אבל 

על . שאמרתם והממונה  לביקורת  אגף  מנהל  של  מכתב  ביד  מחזיק  אני 

הפנים במשרד  רייף, החשבונאות  אחר, דני  משהו  אומר  בהתאם : "והוא 

השנתית העבודה  .לתוכנית  . הבאים, . בצעדים  לנקוט  מתבקש  להביא ) א: הינך 

הוועדה  בפני  לדיון  הביקורת  דוחות  בעירייהאת  ביקורת  הדבר , "לענייני 

ובהמלצות ) ב. "נעשה הביקורת  בדוחות  מיוחד  לדיון  העיר  מועצת  את  לכנס 

בדוחות ) ג". הוועדה שהועלו  הליקויים  את  לתקן  העירייה  עובדי  את  להורות 

הליקויים, "הביקורת את   .תתקן 

זילברשטיין"עו יעקב  ב :ד  בשלב   .'אתה 

רוכברגר יצחק  בדוחות עכשיו , קדימה  :מר  מיוחד  דיון  מקיימים  אנחנו 

הוועדה ובהמלצות  את . הביקורת  לתקן  העירייה  לעובדי  נורה  אנחנו  כך  אחר 

 .הליקויים

זהר' גב  .בדיוק, כן  :נעמי 
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זילברשטיין"עו יעקב  בזמן :ד  זה  את   .ותגביל 

זהר' גב איציק  :נעמי  קורה, לזכותך  שזה  הראשונה  הפעם  , זו 

בוו שצריך  כמו  דיון  ביקורתמקיימים   . עדת 

קאול יצחק  מס  :מר  גובה – 1' המלצה  בין  התאמה  ואין  במידה   

הפנים ממשרד  שניתנה  ההנחיה  לבין  בפועל  ששולם  הוועדה , השכר  ממליצה 

ששולם השכר  עודפי  את  העירייה  לקופת  המקרים. להשיב  מי  כאן   .שאלו 

זמיר ערן  מדובר  :מר  שבהם  המקרים  את  כאן  פירט  לא  , המבקר 

צי הוא  לעבוד אבל  שהתקבלו  בכירים  בעובדים  שמדובר  כללית  תופעה  ין 

דצמבר  שלהם, 2003בחודש  לתפקיד  מכרז  נערך  ששולמה , בטרם  השכר  שרמת 

הפנים משרד  ידי  על  מכן  לאחר  שאושר  מהשכר  שונה  היתה  הוועדה . להם 

השכר את  להתאים   . ממליצה 

רוכברגר יצחק  זה, קראנו  :מר  על  נצביע  לאגפי, לא  לטפל נורה  המועצה   

בטיפול. בנושא זה  קשר  שום   . ללא 

קאול יצחק  האדם , להיפך. בסדר, סליחה  :מר  כח  מנהל  הרשימה  את 

 . להוציא

רוכברגר יצחק  בטיפול, רבותיי  :מר  למשרדים , זה  אורה  גם  ואני 

זה את  לאכוף  בדבר   . הנוגעים 

זילברשטיין"עו יעקב  זמן :ד  של  הגבלה   ?יש 

רוכברגר יצחק  הפנים, פלמטו  :מר  משרד  עם  בטיפול   .זה 

קאול יצחק  כספים – 2המלצה   :מר  של  הכנות  תזקוף  העירייה   

מוגדר לשימוש  ביוב, המיועדים  וכדומה, היטלי  או , ניקוז  היעודיות  לקרנות 

מהתושבים"לתב שנגבו  הכספים  ייעוד  את  תואמת  שמטרתם   . רים 

דורון מאיר  להבין  :מר  רוצה  מתב, אני  כסף  ל"לקחנו  דברים רים 

 ?אחרים
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זמיר ערן  לאחרונה. בוודאי  :מר  אושר  שלא  פעולות  על  זה , מדובר 

היה שאמור  השבחה  .היטל  . . 

דורון מאיר  מדבר, סליחה  :מר  אתה  מה  על  מבין  לא  כל , אתה  עם 

תב. הכבוד כזה"אין   . ר 

זמיר ערן  תב  :מר  לאשר  הפנים  למשרד  סירוב  חזר  גבולות"לא   ?ר 

דורון מאיר  הכ  :מר  כל  תב, בודעם  כזה"אין   . ר 

רוכברגר יצחק  קורה, רבותיי  :מר   ?מה 

טל ישראל  רגישה  :מר  בנקודה  לו  נגע   .הוא 

דורון מאיר  תב, סליחה  :מר  איזה  על  כעת  דיברנו  העברנו"אנחנו   , ר 

זהר' גב הקודמת, 2003-ב  :נעמי  בקדנציה  גם  היו 2003על . זה   

טענות  .הרבה 

רוכברגר יצחק  ת2003-ב  :מר  לקחו  והעבירו"ב   ?רים 

זמיר ערן  כזו  :מר  תופעה  זיהה  שהוא  כתב  החשבון  , רואה 

הרגיל שההכנסות לתקציב  מרוכזת  בצורה  מועברות  פיתוח  ובכך , מקרנות 

הכספים ייעוד  זה. מטשטש  את  שכתב  החשבון  רואה  את  להזמין  רציתם  , אם 

לפה אותו  להזמין  צריכים   . הייתם 

קאול יצחק  הא, סליחה  :מר  הצעקות  הזמןמה  כל  להיות ? לה  אמור 

כאן, נימוס צועק   ?מישהו 

דורון מאיר  האלה  :מר  הצעקות  עם  רושם  עושה  אתה  מי  . תירגע? על 

צעקתי לי, אני  זה, אמרת  את  זה, תירגע. קיבלתי  את  טענות . קיבלתי  לך  יש 

 ?לגזברית

רוכברגר יצחק  הסדר, רבותיי  :מר  לפי  שלא  לדבר  תמשיכו  אני , אם 

הישיבה את  בבקשה, הגזברית. סוגר   .תעני 

פפר' גב ההערה  :אורית  את  מחפשת   .אני 
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קאול יצחק  אגב  :מר  האלה  הזה, ההערות  המבקר  של  לא  של , הן  הן 

הפנים משרד  של  החשבון   . רואה 

דורון מאיר  בדו, קאול  :מר  כזו  הערה  היתה  לא   . ח"גם 

תמרי' גב פעמים, יש  :עליזה  כמה  מופיע   . זה 

רוכברגר יצחק  זה, הויכוחמה   :מר  את   . נבדוק 

פפר' גב בוועדה  :אורית  שלכם  בוועדה, ההמלצה  שישבתי  , מכיוון 

בצורה  מועברות  השונות  הפיתוח  מקרנות  שהכנסות  הערה  בעקבות  היתה 

ל .מרוכזת  . . 

רוכברגר יצחק  בהתאם  :מר  ונפעל  שיש   . אמרתי 

קאול יצחק  הלאה  :מר  עובר   . אני 

זהר' גב א  :נעמי  מפעם  יותר   .חתכתוב 

קאול יצחק  שכתוב  :מר  שכתוב, בוודאי  תראי  אז   .תקראי 

פפר' גב הפוך  :אורית  העברתי, כתוב  .שלקחתי, שלא  . . 

קאול יצחק  מס  :מר   .3' המלצה 

זילברשטיין"עו יעקב  עם , רגע :ד  קורה  מה   ?2אז 

קאול יצחק  יתקנו  :מר  כאלה  תקלות  יש  שאם  אמר  העיר   . ראש 

 

יחד- מדברים  לתמל,   ניתן     -ל לא 

 

זמיר ערן  הבא  :מר  הדבר  את  אומרת  הליקוי  ההכנסות : לשון 

השונות הפיתוח  רגיל, מקרנות  הבלתי  לתקציב  מרוכזת  בצורה  אין , מועברות 

פיתוח בקרנות  השנה  לסוף  היתרה  נובעת  ממה  העירייה  בספרי   .פירוט 

רוכברגר יצחק  כזה  :מר  לדבר  נתייחס  שאנחנו  מבטיח  מנת , אני  על 

דבר  יש  יישנהשאם  לא  הבעיה, כזה   ?מה 

זמיר ערן  בעיה, מצויין  :מר  ליקויים, אין  תיקון   . זה 
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דורון מאיר  בהמלצה, ערן  :מר  שכתוב  ממה  הפוך  קראת  תקרא ? לא 

שוב זה  הפוך, את  בדיוק  היתה  שההמלצה  לקרנות, מפני  מה , שהעבירו  תבדוק 

בהערות השני, כתוב  את  סותר  לא  אחד  אם   . תבדוק 

זמיר ערן  הבנתי  :מר  הפוך, לא   ?מה 

רוכברגר יצחק  שענית  :מר   . התשובה 

זמיר ערן  הדו  :מר  את  קיבלתי  כמוכם"אני  הזה  עכשיו , ח  אתם 

דומתחקרים על  אותי  כתבתי"  שלא   .ח 

רוכברגר יצחק  אותך  :מר  מתחקר  לא   . אני 

זמיר ערן  דורון  :מר  למאיר  לתת  צריך  אני  הסברים   ?איזה 

דורון מאיר  עונהחשבתי, בסדר  :מר  שאתה    . 

קאול יצחק  הביקורת  :מר  של  ההערה  את  קרא  מה, הוא   ?אז 

דורון מאיר  שהיה, תקשיב  :מר  ממה  הפוך  בדיוק  היא   .ההמלצה 

קאול יצחק  הפוכה  :מר  המלצה  לא   . היא 

רוכברגר יצחק  הבא, ראיתי, שמעתי  :מר  לנושא  מבטיח . תעבור  אני 

הנושא את   . לבדוק 

קאול יצחק  ממל  :מר  הגבייההוועדה  סוגי  כל  את  למחשב  כולל , יצה 

פעמיים חד  מקצועיות, אגב. תשלומים  הן  ההמלצות   .כל 

דורון מאיר  מקובל  :מר  דבר  שזה  חושב   .אני 

קאול יצחק  יפה, מקובל, בסדר  :מר  מס. זה  סעיף : 4' המלצה  זה 

נבחרים של  משפחה  קרובי  בהעסקת  את , שדן  להפסיק  ממליצה  הוועדה 

חס אפרת  הגברת  בעירייההעסקת  בעירייה, ון  לעבודה  קבלתה  ובעת  , מאחר 

העיר ראש  של  בנו  של  הזוג  בת  בסעיף , היתה  לאמור  בניגוד  ) א(174וזאת 

העיריות  .לפקודת 
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רוכברגר יצחק  הסברים  :מר  לתת  רוצה  אני  מה , עכשיו  דעתי  לפי 

צונאמי  אלא  פוליטיקה  לא  משום  בו  יש  המעטה  שבלשון  דבר  זה  פה  שעשיתם 

זהל, פוליטיקה את  אומר  אני  הדו' א, מה  במסגרת  היה  לא   , ח"זה 

פולקמן' גב הדו  :נירה  במסגרת  כן   .ח"זה 

רוכברגר יצחק  לתשובה, נירה  :מר  תקשיבי  עונה  שאת  רוצה . לפני  אני 

משהו לכם  לעבודה, להסביר  לכניסתי  סמוך  לעבודה  התקבלה  חסון  , אפרת 

לפני שבוע  לי   .נדמה 

פולקמן' גב ש  :נירה  מה  לא  פהזה   .כתוב 

רוכברגר יצחק  שלי, רגע  :מר  לבן  נשואה  היתה  לא  חסון  אפרת , אפרת 

קשורה  היתה  ולא  לו  נשואה  היתה  לא  והיא  אחר  משפחה  שם  עם  היתה  חסון 

למשפחתי קשר  שלינדמה . בשום  הבן  עם  התחתנה  היא  שבמרץ  שני. לי  , דבר 

ספר בבית  מנהלנית  של  שלה  נדרש, התפקיד  תפקיד  היה  דבר . אושר, שהוא 

מינימום, שלישי שכר  זה  השכר  מבחינת  שלה  הכי . הנושא  שהוא  הרביעי  הדבר 

לסעיף , חשוב הכבוד  כל  העיריות174עם  לפקודת  הרלוונטית,   כמו , בתקופה 

אמרתי אליי, שאני  משפחתי  קשר  שום  לה  היה  הכבוד, לא  כל  אני . עם  לכן 

הזו ההמלצה  את  היום  מסדר  להוריד   . מבקש 

זמיר ערן  פ  :מר  בהבנהיש  טעות  עכשיו, ה  עולה  שזה  כי , חבל 

העירייה בפני  זמן  מאוד  הרבה  מונחות  כבר  האלה  ) א(174סעיף , ההמלצות 

מסגניו: אומר אחד  של  או  העירייה  ראש  של  משפחה  קרוב  שהוא  לא , אדם 

בה למשרה  יתמנה  ולא  בעירייה  לעבודה   , יתקבל 

רוכברגר יצחק  היתה  :מר  לא   .היא 

זמיר ערן  מג  :מר  משפחהואז  קרוב  של  הגדרה  , הורה, זוג-בן: יעה 

זוגם, בן ובני   . בת 

רוכברגר יצחק  בת  :מר  זה  נשואה? זוג-מה  אישה  זו  זוג   .בת 

זמיר ערן  כתוב  :מר  כך   .כלה, חתן: אחר 
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רוכברגר יצחק  כלה  :מר  ולא  חתן  היתה  לא  זה . היא  אומר  שאני  מה  כל 

בת, לפרוטוקול היתה  לא  א, זוגו-היא  היתה  לא  גרושתוהיא  ולא  לכן , שתו 

להגדרה עונה  לא  לפני, היא  זה  את  אחרי . ובדקנו  או 4התחתנו  חודשים 5   

לי באפריל. נדמה  או  במרץ  איתו  התחתנה   .היא 

קאול יצחק  לסעיף   :מר  לעבור  יכול   ?5אני 

רוכברגר יצחק   .בבקשה, כן  :מר 

קאול יצחק  מס  :מר   .5' המלצה 

רוכברגר יצחק  זמיר , סליחה  :מר  היטבערן  לי  מידע , תקשיב  נותן  אני 

נכון  ?לא 

זמיר ערן  זה, סליחה, לא, לא  :מר  את  אמרתי  שסגן , לא  אמרתי 

נכון לא  מידע  מסר  העיר  אפרת , ראש  גברת  מתי  לשאול  אליו  פנתה  הוועדה  כי 

בעירייה לעבוד  התחילה  תאריך , חסון  בו  שמופיע  מסמך  סיפק   7והוא 

 .בדצמבר

דורון מאיר  סגן  :מר   ?ניא? איזה 

זמיר ערן  בידה, כן  :מר  מחזיקה  תמרי  שעליזה  מסמך   . זה 

תמרי' גב לנו  :עליזה  נתת  שאתה  שלך   . מסמך 

זמיר ערן  קודם  :מר  שבוע  היה  שזה  מסתבר  זה 7. עכשיו  בדצמבר   

התפקיד  .אחרי 

רוכברגר יצחק  נשואה, סליחה  :מר  היתה  לא   .היא 

דורון מאיר  הייתי   :מר  לא  כשעוד  מסמך  נתתי  מתי ? בתפקידאני 

 ?נבחרתי

זמיר ערן  לתפקיד, לא  :מר  שנכנסת   .אחרי 

דורון מאיר  המסמך  :מר  של  התאריך  את   .תראו 

תמרי' גב לפברואר23-ב  :עליזה    . 

דורון מאיר  בתפקיד  :מר  הייתי   .לא 
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פולקמן' גב הזה  :נירה  בחדר   .ישבת 

רוכברגר יצחק  נוספת  :מר  הפנים, הערה  למשרד  עבר  הזה   על, הנושא 

נירה הפנים, ידיכם  למשרד  נבדק, שלחתם  ובדקנו, הנושא  שם  לי , הייתי  ואין 

הזה בנושא  בעיה  לא , שום  היא  שאמרתי  כפי  הרלוונטית  שבתקופה  מאחר 

כלום שום  ולא  אשתו  דבר, היתה  שום  ולא  אליי  משפחה  קירבת  אני . לא  לכן 

היום מסדר  זה  את  להוריד   . מבקש 

קאול יצחק  מס  :מר  תשלומי העי: 5' המלצה  גביית  על  תקפיד  רייה 

ומים בנכסיה, ארנונה   . מהמחזיקים 

דורון מאיר  מקובלת  :מר  המלצה   .זאת 

קאול יצחק  בזמן : 6המלצה   :מר  מלאה  התאמה  תיצור  העירייה 

חשבונות, אמיתי הנהלת  רישומי  לבין  הגבייה  מחלקת  נתוני  גביית , בין  בנושא 

העירייה מנכסי  דירה   . שכר 

רוכברגר יצחק  זה  :מר  עם  בעיה   . אין 

קאול יצחק  כל : 7המלצה   :מר  של  הגבייה  יכולת  את  תבחן  העירייה 

האפשרי, חובותיה בהקדם  נוהל, ותמחק  אגב  המוסמכים, זה  מי  כל , ולקבוע 

אבוד כחוב  שיוכר  פה, אגב. חוב  חודשים  כמה  זה  את  מעלה  בדיון , אני  פעם  כל 

כאן זה, שעולה  את  לעשות  וע. שצריך  למנות  סמכויות, דהצריך  לתת  , צריך 

ולהחליט  להגדיר  אבודצריך  חוב  זה   .מה 

רוכברגר יצחק  היועמ  :מר  עם  אבדוק  ועדה"אני  פה  להקים  צריך  אם  , ש 

ההר וכוכב ומה  , שלה  בזה' לדון  מנת   . על 

זילברשטיין"עו יעקב  פנימי :ד  משהו  להיות  צריך   .זה 

רוכברגר יצחק   . פנימי, כן  :מר 

קאול יצחק  מסהמלצה  :מר  עבודות : 8'   לצורך  שייגבו  פיתוח  היטלי 

האמורות, פיתוח העבודות  את  לבצע  העירייה  של  התחייבות  ולפיכך , מהווים 

נגבו לשמו  לייעוד  רק  וישמשו  אלה  היטלים   . ישוריינו 
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זהר' גב מאוד  :נעמי   .חשוב 

דורון מאיר  החוק  :מר  שאומר  מה  לא   . זה 

פפר' גב נעשה  :אורית  כבי, לא  נסלול   , שיםלא 

רוכברגר יצחק  שתעירי  :מר  מבקש   .בבקשה, אני 

קאול יצחק  כבישים  :מר  לסלול  שצריך  חושבים  אנחנו  גם   . הרי 

רוכברגר יצחק  ולא , איציק  :מר  בשמך  לדבר  יכול  אני , "אנחנו"אתה 

ה לכל  מאמין  להאמין, "אנחנו"לא  יכול  אני   .לך 

קאול יצחק  מ" אנחנו"  :מר  ומעלה2-זה    . 

רו יצחק   . בבקשה, הגזברית  :כברגרמר 

פפר' גב לפני   :אורית  שגבו  פיתוח  היטלי  לכבישים 10יש  שנים   

לפני , מסוימים אותם  שהוציאו  מניחה  שנים10אני  לא .   אנחנו  עכשיו  אם 

אותם שמרו  לא  כי  הכבישים  את  עכשיו, נסלול  שייגבה  כסף  אנחנו , וכל  אם 

ויבנה סוקולוב  גובים  סוקו, עכשיו  את  גבינו  ויבנהלמשל  כסף, לוב  אז , וגבו 

שנתיים אחרי  זה  כי  יודעים  איזושהי , אנחנו  לעשות  הולכים  אנחנו  אם  אבל 

פיתוח לפני , עבודת  התגלגלו  ו5והכספים  שנים10-  זה,   את  נבצע  אם , לא  או 

אזור של  פיתוח  עכשיו  לבצע  צריכים  הכסף, אנחנו  את  קיבלנו  לא  לא , ועוד  אז 

זה את  יגיע, נעשה  שהכסף   . נחכה 

זילברשטיין"עו יעקב  עתיד :ד  בלשון  פה   .מדובר 

זהר' גב שיגבה, בדיוק  :נעמי  מה   . אומרים 

פפר' גב בעיה  :אורית  מתחם , אין  את  לעשות  צריכים  עכשיו  אנחנו 

הסבר. אלון לכם  אתן  כסף, אני  גבינו  לא  עוד  אלון  אנחנו , מתחם  בינתיים  אז 

הכסף יגבה  שלא  עד  כלום  נעשה   .לא 

רוכבר יצחק  לעשות  :גרמר  אפשר  אי  תכנון  גם  זה   .לפי 

פפר' גב מעשי, נכון  :אורית  לא  הכסף. זה  שיגיע  יודעים  , אנחנו 

הכסף שיגיע  הגדיר  למשל  התב, אבנר  את  מאשרים  אנחנו  זה  סמך  על , ר"על 
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התב על  חותמת  אני  זה  שיגיע, רים"סמך  יודעת  אני  יכולים , כי  לא  אנחנו 

הכסף את  הע, לשריין  את  עושים  מהכסףקודם  חלק  שמקבלים  לפני   . בודה 

גולן' אדר להסביר  :אבנר  בבקשה  לי  הפיתוח. תרשה  קודם , עבודות 

דבר של  בסופו  מיועדות  הן  יבנה, כל  באזור  חדשה  שכונה  בונים  אנחנו  יש , אם 

הישוב בכל  רחבות  השלכות  ברחוב , לזה  פיתוח  עבודות  מתכננים  כשאנחנו 

צנרת , יבנה עבודות  מתכננים  גם  לשםאנחנו  אב  תוכנית  ביוב , של  צנרת 

או , שיוצאת עקיף  באופן  הזה  במתחם  כספים  משקיעים  אנחנו  אומרת  זאת 

ישיר הי, באופן  שניתן  טרם  היטליםעוד  נגבו  או  בנייה   .תר 

רוכברגר יצחק  זה  :מר  את  לעשות  לנו  אסור  הזו  ההמלצה  לפי   . אבל 

גולן' אדר סתירה, לא  :אבנר  שאין  חושב   .אני 

קאו יצחק  סותר  :למר  לא  סתירה, זה   . אין 

גולן' אדר שנאמר  :אבנר  מה  והיטלי , כל  האגרות  שכל  המשורר  כוונת 

לפיתוח יילכו   . הפיתוח 

אוספלד' גב מטרה :אורנה  לאותה  בדיוק  מסומן  כסף   . זה 

דורון מאיר  נכון, אבנר  :מר  זה  שאומרים  מה  אומרת , בעיקרון  זאת 

הפיתוח כ, היטלי  במקביל  עושה  אתה  פיתוחאבל  תוכניות  מחכה, מה  לא  , אתה 

מתחייב פיתוח, אתה  היטלי  גבית  מהם, אתה  גובה  אתה  כמה  כרגע  קשור  , לא 

הפיתוח את  לעשות  מתחייב  במקביל, אתה  דברים  שני  לעשות  יכול  , ואתה 

הכסף את  גבית  לא  עוד  אחד  שמדבר  שהיטלי , למרות  כותבים  היו  אם  ולכן 

דבר של  בסופו  הפ, הפיתוח  היטלי  הביצועגביית  את  יבטיחו  מקובל , יתוח 

שישריינו. עליי הזה  הדבר  סוקולוב , אבל  שילם  מישהו  למשל  משריינים   –לא 

נפרדת, יבנה בקופה  זה  את  ישוריינו, שמים   , כתוב 

זילברשטיין"עו יעקב  כתוב :ד   .לא 

רוכברגר יצחק  ישוריינו  :מר   . כתוב 

אוספלד' גב זה :אורנה  רק  לשמ, לא  לייעוד  רק  כתוב  נגבוגם   . ו 

 28



 יריית רמת השרוןע
 2.1.2005מיום , 21' פרטיכל מליאה מן המניין מס

 

דורון מאיר  ניסיון  :מר  בעלי  וכולם  כשמעבירים , מאחר  לפעמים 

זה את  לעשות  לתת. צריך  צריכה  שהעירייה  שגבו , ההתחייבות  הזה  שהמקום 

ההיטלים את   . יבוצע, לו 

פולקמן' גב כסף  :נירה  לך  ואין  התחייבות  לך  כשיש  קורה  זה ? מה  אז 

עובד  . לא 

דורון מאיר  הת, ישוריינו  :מר  העירייהזה  של   .חייבות 

זילברשטיין"עו יעקב  שבמקום  :ד  עליך  כתוב " ישוריינו"מקובל  יהיה 

 ?"ייועדו"

קאול יצחק   .כן  :מר 

גולן' אדר הן  :אבנר  העיקריות  הבעיות  ינוהלו, אחת  שהן  אם , ברמה 

יבנה במתחם  בנייה  היתרי  נותנים  יבנה , אנחנו  מתחם  את  לאכלס  מנת  ועל 

קו  להכין  צריכים  מערביאנחנו  עוקף  הזה , ביוב  שהכסף  לוודא  צריכים  אנחנו 

מקיימים שאנחנו  בניהול  ייועד  או  את , ישוריין  לאכלס  שנוכל  מנת  על 

האלה  .הבניינים 

רוכברגר יצחק  הזה, מקובל  :מר  המקום  את  לפתח  עניין  לנו  יש   . הרי 

פפר' גב שאלה  :אורית  לי  העוקף, יש  קו  את  מתכננים  אין , אם  אם 

לי כסף  עושים, בנהמספיק  מה   ?אז 

גולן' אדר יש  :אבנר   .להערכתי 

רוכברגר יצחק  אין  :מר  אם   ?אבל 

פפר' גב עושים  :אורית  מה  מתכננים? אז  לא   ?אז 

קאול יצחק  בסעיף  :מר  כאן  כתוב  לא   .זה 

דורון מאיר  שאמרתי  :מר  מה  בדיוק   .זה 

פפר' גב עושים  :אורית  מה  שואלת  רק  מקצועית, אני  המלצה   .זו 

יצ קאולמר  הזה  :חק  בסעיף  כתוב  לא  ממש   . זה 
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יחד- מדברים  לתמלל ,   ניתן     -לא 

 

רוכברגר יצחק  לבצע, המלצתי  :מר  עניין  לנו  שיש  היטלי , מאחר 

פיתוח עבודות  לצורך  שיגבו  את , הפיתוח  לבצע  העירייה  של  התחייבות  מהווים 

האמורות  . נקודה, העבודות 

קאול יצחק   , בסדר  :מר 

דורון מאיר  אחוז? מקובל  :מר   .מאה 

קאול יצחק  בעיה  :מר  שום  יצורף : 9המלצה . אין  חוזה  טופס "לכל 

לחתימה חוזה  היועמ" אישור  עירייה"מאת  ייחתמו , ש  לא  זה  אישור  וללא 

החתימה מורשי  בידי   . חוזים 

גלאור"עו יצחק  המשיח  :ד   .ימות 

פולקמן' גב מאוד  :נירה   .חשוב 

רוכברגר יצחק  זה, חשוב  :מר  אומרמה   ? 

פולקמן' גב ידו  :נירה  תחת  לעבור  צריך  חוזה  שכל  אומר   .זה 

רוכברגר יצחק  חוזה  :מר   ?איזה 

פולקמן' גב של   :נירה  אישור  שיהיה  חייב  העירייה  של  חוזה  כל 

הכל, ש"היועמ  .זה 

קאול יצחק  העירייה  :מר  חיוב   . בוודאי, זה 

פולקמן' גב חוק  :נירה  פי  על  שהעי. זה  להיות  יכול  תתחייב לא  רייה 

שהוא דבר  בכל  משהו  שהיועמ, על  זה"בלי  את  מאשר  לעירייה   . ש 

רוכברגר יצחק  העיריות  :מר  פקודת  אומרת   ?מה 

דורון מאיר  חוות   :מר  את  לקבל  חייב  שאתה  אומרת  העיריות  פקודת 

אחרת, הדעת דעת  חוות  לאמץ  רשאית  העירייה  או  בעיקרון , המועצה  אבל 

היוע של  אישור  לקבל  אחרת, ש"מחייבים  דעת  חוות  גם  לאמץ  הוא , יכולה 

אותו בדק  שהוא  לסמן  אפשר. צריך  גם  מאשר  לא  הוא   . אם 
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רוכברגר יצחק  חולה  :מר  כשהיית  שעשינו  מה  אחוז. זה   .מאה 

קאול יצחק  שום : 10המלצה   :מר  עבור  חשמל  תשלם  לא  העירייה 

לה חיצוני  סמויה, גוף  בתמיכה  ומדובר  מקום . היות  כל  אומרת  אתה זאת 

החשמל הוצאות  של  הנושא  את  לגבות  גוף, צריך  לשום  החשמל  את  לשלם   .לא 

שנה: 11המלצה  מה, מדי  יאוחר  בשנה1-לא  במרץ   . .. 

רוכברגר יצחק  סעיף , סליחה, איציק  :מר  תשלום –) 7עמוד  (18לגבי   

התנדבותיים גופים  עבור  חשמל  לזה, הוצאות  להיכנס  רוצה  חולק. אני  לא  , אני 

לד רוצה  מדובראני  מה  על   .עת 

פולקמן' גב לך  :נירה  אקריא  אני  העירייה : "אז  בהם  מקרים  קיימים 

התנדבותיים וגופים  עמותות  עבור  חשמל  הוצאות  אלה , משלמת  הוצאות 

כתמיכות ולא  רגילות  כהוצאות  העירייה  בספרי  שזו , "נרשמות  טוען  והוא 

עקיפה תמיכה   . בעצם 

קאול יצחק  שהיא, אגב  :מר  המלצה  גם  העירייהזו  על  מגינה    . 

רוכברגר יצחק  שם  :מר  תרשום  כתמיכה: אז  דיווח  במסגרת  , אלא 

התמיכה של  ההוראות  פי  על   . כתמיכה 

פולקמן' גב התמיכה  :נירה  את  גוף  לאותו   ...תגדיל 

קאול יצחק  דוגמא, ערן  :מר  לתת  רוצה   ? אתה 

זמיר ערן  הדו  :מר  דוגמאות "בתוך  הביא  הוא  אם  זוכר  לא  אני  ח 

העירייה, נקרטיותקו לא  שהם  גופים  שנמצאו  אמר  הוא  שהעירייה , אבל 

החשבונות את  עבורם  חשמל, משלמת  מים, גם   . גם 

מנשה דוד  למשל  :מר  עירוני  מתקן  זה  ספורט, אם  אולם  מה , שזה 

זה עם   ?קורה 

זמיר ערן  חיצוני  :מר  גוף  לא  זה  עירוני   . מתקן 

שושני"עו אילת  כי :ינו'ג-ד  להבין  רוצה  זהאני  את  לבצע  אצטרך  אני    , 
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רוכברגר יצחק  המשמעות  :מר  את  להבין  רוצה  את , אני  מבין  לא  אני 

 . זה

נחום הרצל  הכדורגל  :מר  מגרשי  זה  כל , סים"המתנ, המשמעות 

מהעירייה חשמל  מקבלים  שהיום  משלמים, הגופים  לא  אולמות , הם  כולל 

הספר בבתי  המתקנים, הכדורגל  כל   . כולל 

דורון מאיר  הספר, סליחה  :מר  בבתי  הכדורגל  זה , אולמות  ספר  בית 

עירוני אחר, גוף  גוף  זה  אז  למישהו  מושכר  זה  של , אם  אולם  הוא  הזה  האולם 

 . העירייה

שושני"עו אילת  העירייה :ינו'ג-ד  של  אולם  כל , הוא  אותו  משכירים  אבל 

גופים  .מיני 

דורון מאיר  מושאל  :מר  או  מושכר  הוא  שאם  אומר  זה , אני  אז 

אחרמי  . שהו 

רוכברגר יצחק  זה, חברים  :מר  את  לבדוק  לי   . תרשו 

פולקמן' גב לבדוק  :נירה  צריכה   .איילת 

שושני"עו אילת  לבדוק :ינו'ג-ד  הנחיות  לי   , תיתנו 

רוכברגר יצחק  כרגע  :מר  זה  את  נבדוק  את . לא  לבדוק  מבקש  אני 

הזה הנושא  של  אומר, ההשלכות  זה  לדיווח, מה  זה  את  אביא   . ברשותכם. ואני 

קאול יצחק  אחוז  :מר  מה: 11סעיף . מאה  יאוחר  לא  שנה   1-מדי 

העוקבת בשנה  דו, למרץ  העירייה"יוגש  למועצת  הציבור  פניות  על  הממונה   . ח 

רוכברגר יצחק  ב  :מר  צריך  למרץ1-למה   ? 

קאול יצחק  יאוחר  :מר  לא  אומר  שנה, אני  על , תקבע  מדבר  אני 

 . השנה

רוכברגר יצחק  בעיהאין   :מר   . שום 
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זמיר ערן  העיר  :מר  ראש  הזה, אדוני  העניין  על  אני , כשישבנו 

היום הציבור  פניות  על  לממונה  התאריך , ניגשתי  לה  נראה  מה  אותה  ושאלתי 

נוח אמרה , שהוא  במרץ1-הוהיא   . 

רוכברגר יצחק  בעיה  :מר  שום  פה"יו. אין  נמצא  הוועדה  שום , ר  אין 

שקרה. בעיה קל, מה  הסבר  הוגשלמ, פשוט  לא  פניות , ה  תיק  על  הממונה 

הקודמת, הציבור הקודם, בקדנציה  העיר  ראש  ידי  על  פוטר  זה . פשוט  במקרה 

 . אני

קאול יצחק  בכספים : 12המלצה   :מר  שימוש  על  תקפיד  העירייה 

פיתוח למטרות  ורק  אך  לפיתוח  הסעיף , המיועדים  עם  הושלם  בעצם  זה 

 . הקודם

פפר' גב קאול  :אורית  ר, מר  שזה אני  בליקויים  שכתוב  להעיר  וצה 

חלקית חלקית2003-ב. תוקן  תוקן  כבר  זה   . 

זמיר ערן  החסר  :מר  החלק   .את 

פפר' גב התב. בסדר  :אורית  האלה"נגמרו   . רים 

קאול יצחק  תב: 13המלצה   :מר  לבצע  ממליצה  רק "הוועדה  רים 

הפנים ומשרד  העירייה  מועצת  בידי  שאושרו  הסכומים   . במסגרת 

ר יצחק  המשמעות, הגזברית  :וכברגרמר   ?מה 

פפר' גב ולהיצמד   :אורית  להמשיך  צריכה  שהגזברית  המשמעות 

הבירוקרטים אישור, לנוהלים  לפני  דבר  שום  לעשות   . ולא 

רוכברגר יצחק   .יפה  :מר 

קאול יצחק  החשבון: 14המלצה   :מר  רואה  המלצת  מאמצת  , הוועדה 

הלוו בגין  העירייה  להתחייבויות  לתת  הכלכלית וממליצה  החברה  שנטלה  אות 

בתב העירייה, ר"ביטוי  התחייבה  עליה  הערבות  יתרת  מלוא  את  ישקף  . אשר 

להסביר רוצה  התשלום, אני  את  לבצע  פה  כוונה  רישומית, אין  כוונה   .זו 

זילברשטיין"עו יעקב  מדובר :ד  סכום   ?מאיזה 
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קאול יצחק  יודע, שיגידו  :מר  לא  סכום. אני  איזה  יש , יגידו  ואם 

הסכוםבעיה מה  שנדע   . 

פפר' גב כל , סליחה  :אורית  את  זה  ביקש  הפנים  שמשרד  מה 

בדו, ההלוואה התקשקשות  הרבה  זה  על  יש  ענינו"גם  שאנחנו  כל , ח  שאת 

ה, ההלוואה מיליון 25-את  בתב₪   עכשיו  לאישור "לזקוף  זה  את  ולשלוח  ר 

הפנים מיליון 21או . משרד  זוכרת, ₪  לא  א. אני  יאשר  לא  הפנים  זה משרד  ת 

להם  להראות  לי  אין  מיליון 21כי  ביוב₪   את . בקרן  שמים  שאנחנו  אומר  זה 

בצד את , הכסף  להם  להראות  צריכה  שאני  אומר  זה  הפנים  משרד  אישור 

לפניהמליאה , הכסף לפני  החברה לקיחתאת אישרה , לפני  ידי  על  ההלוואה   

כסף, הכלכלית תחזיר  שהמועצה  הכס, כדי  את  תחזיר  היא  חודשיים  ף כל 

מניות כרכישת  הלוואה  ב, לכיסוי  היה  כל , 1967-זה  לעשות  היה  שנהוג  מה 

ה–שנה  את  לאשר  מיליון 2-  ומשהו  שנה"כתב₪   לאותה  לשים , ר  אפשר  אי  כי 

ה כל  את  מיליון 20-בצד  החשבון, ₪  רואה  משרד  של  המלצה  ש, זו   אתהמה 

זה אומר  בצדכאן  הפנים, לשים  משרד  לאישור   .לשלוח 

יודעים  היום כולנו  מיליון 20שאין  בצד₪   כמה , לשים  עוד  ינטרל  זה  ובטח 

פה שנעשות  חשבון. עבודות  הרואה  עם  לי  שהיה  המקצועי  הויכוח  הוא , זה 

אותך מבין  אני  של, אמר  המלצה  זו  . אבל  . . 

קאול יצחק  זה  :מר  את  מקבל  לא  הזו , ולמה, אני  המועצה  לא  זו 

הזו הדייסה  את  עשה, עשתה  אחר  מישהו  שאנחנו אנחנ. זה  לדאוג  צריכים  ו 

הכללים לפי  להם. עובדים  ולומר  אליהם  לבוא  היקרים: אפשר  אתם , רבותיי 

עכשיו  אקח  שאני  מתכוונים  לא  מיליון 20הרי  לא , ₪  אחד  שאף  בטוח  ואני 

ל, מתכוון סגור  זה  את  אחזיק  שנה20-ואני  זה,   את  לך  יגיד  לא  אחד  אתה , אף 

לעבוד שבריש, צריך  פרוצדורה  ימצאו  מחייבאז  באמת  אתה   20כתוב , ום 

שלך, ₪מיליון  התזרים  על  משפיע  לא  זה  ראשונה , אבל  שפעם  לחשוב  אפשר 

כזה דבר  עושים   .אנחנו 
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רוכברגר יצחק  מבקש  :מר  הייתי  הזו, אז  ההמלצה  את  לקבל  אבל , לא 

הפנים במשרד  הגורמים  עם  יחד  כזה , לבדוק  פתרון  איזשהו  למצוא  אפשר  איך 

אחר שה, או  חוב לסוגייה  לתשלום  העירייה  התחייבות  במסגרת  כאן  ועלתה 

כן, החברה גם  זה  על   . ונדווח 

קאול יצחק  ההמלצות. אוקיי  :מר   .אלה 

רוכברגר יצחק  רבה  :מר  הדו. תודה  הדו, ח"לגבי  מתייחס "אמנם  הזה  ח 

בו, 2003-ל שטעיתם  חושב  שאני  אחד  סעיף  למעט  הכל  רואים , שאמרתי, ובסך 

בס וזה  עבודה   . דרשהשקעתם 

 

 . שונות . 4

 

רוכברגר יצחק  שונות  :מר  לסעיף  קל. נעבור  את , דיווח  הזמנתי  אני 

הקהילתי השיטור  של  לטקס  המועצה  השיטור , חברי  של  הניידת  חנוכת  של 

נפטרה, המשולב המחוז  מפקד  של  אשתו  כי  נדחה  את , זה  קיבל  שלא  מי 

כאן, ההודעה זה  את  לומר  מקום  מוצא  אחר, אני  תאריך  אצלו , יקבע  היינו 

תוזמנו, היום וכולכם  אחר  מועד   .יקבע 

נוסף הפנים, דיווח  ממשרד  אישור  בתקציב, קיבלנו  גם  יתבטא  שם , וזה  יש  כי 

משרות של  עובדים , גידול  מספר  של  להעסקה  הפנים  ממשרד  אישור  קיבלנו  אז 

ואחרים הנדסה  מחלקת  של  במסגרת  שלנו  הדרישה  פי  על   . שאושרו 

אות, המבקר אוציא  לוין, ךאני  יריב  עם  עכשיו  שיחות  שתנהל  להיות  יכול  , לא 

טובה לי  תעשה  אותך. די, ויריב  מחפש  שאני  יגידו  כך  את , אחר  רוצה  לא  אני 

שתירגע. זה מבקש  אני  הישיבה   .מתחילת 

זהר' גב  . שמענו, די  :נעמי 

רוכברגר יצחק  שמענו  :מר  זה   ?מה 

זהר' גב שתצעק  :נעמי  רוצה  לא   . אני 
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רוכ יצחק  מסודרת  :ברגרמר  בצורה  הישיבה  את  לנהל  רוצה  מותר , אני 

 ? לי

תמרי' גב לך. לא  :עליזה   .אסור 

רוכברגר יצחק  בבקשה  :מר  את   ?מי 

תמרי' גב עליזה  :עליזה  אנשים. אני  על  שתצעק  מוכנה  לא   . אני 

רוכברגר יצחק  שצריך  :מר  איפה  מחמאה  לך   .תירגעו, נתתי 

תמרי' גב מח  :עליזה  לי  תיתן   .מאותאל 

רוכברגר יצחק  הישיבה  :מר  את  לפוצץ  בכוח  רוצים   .סיימנו, אתם 

זהר' גב תצעק  :נעמי  שלא  רוצים   . אנחנו 

רוכברגר יצחק  זהר  :מר  טובה, גברת  לי  נוכחת , תעשי  שאת  שמח  אני 

הכבוד, בישיבה כל  בישיבה, עם  סדר  גם  שיהיה  מבקש, תדאגי  שאני  מה   . זה 

נוסף אישר, דיווח  הפנים  עבודה,משרד  של  שנה  מנהלת , לאילנית, לאחר 

של , הלשכה בשיעור  אישי  מנכ30%חוזה  משכר  ואולי , ל"  תודה  הבעת  זו 

שנקרא מה  שעות  ללא  שעות  עובדת  שהיא  כך  על  חוסכים , הוקרה  אנחנו  פה 

הנוספות השעות  של  העניין  נוספות, את  בשעות  יותר  תתוגמל  לא  השכר . היא 

שכר אותו  כמעט  ל, הוא  לה  גורם  לדווחזה  פעם  כל  תצטרך  לא  שהיא  אני , מצב 

ולעזרה ממנה  לסיוע  כן  גם  זוכים  שאתם  תודה , חושב  להגיד  שצריך  חושב  אני 

העשייה  . על 

זילברשטיין"עו יעקב  בהקשר  :ד  טל  לגבי  ההתפתחויות  מה  לשאול  אפשר 

 ?הזה

רוכברגר יצחק  העיר  :מר  ראש  עוזר  יש, טל  התפתחויות   ?איזה 

זילברשטיין"עו יעקב  שלו :ד  המשכורת   .לגבי 

רוכברגר יצחק  השאלה  :מר  הבנתי? מה   .לא 

זילברשטיין"עו יעקב  התפתחויות :ד  איזה  יש  אם  שואל  גם , אני  כי 

שלו הדו, המשכורת  לפי  ביקורת"הבנתי   .חזרה, הלכה, ח 
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רוכברגר יצחק  משרד   :מר  ידי  על  שאושרו  שינויים  על  דיווחתי  אני 

משרד . הפנים ידי  על  אושר  לא   .הפניםטל 

זילברשטיין"עו יעקב  בקשה :ד  הוגשה   ?ולא 

רוכברגר יצחק  אושר  :מר  ולא  בקשה  רוצה . הוגשה  שהייתי  למרות 

והכל אותו  ולתגמל  להוסיף  אושר, מאוד  לא  שמישהו . אבל  נוספים  נושאים  יש 

להעלות  . אין? רוצה 

רבה נעולה, תודה   .  הישיבה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ 
רוכברגר  יצחק 

העירייהר  אש 

__________________ 
עזגד  טל 

העירייה. ע  ראש 
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 קובץ החלטות

דורון .1 מאיר  מר  של  היום  לסדר  מועצה : "בנושא, הצעה  ראשי  הנצחת 

השרון  ".ברמת 

 

מספר  לאשר   :491החלטה  קולות הוחלט  בעד11(ברוב  נמנעים2;   מר :  

קאול פולקמן' גב, יצחק  רמה) נירה  מועצת  ראשי  לעולמם"הנצחת  שהלכו  , ש 

השמות ועדת  להמלצת   . בכפוף 

 

חח .5 לקיחת  בגובה "אישור  מהתקציב5%ד  הכנסות ,   משכון  תמורת 

היום(עצמיות  לסדר   )מחוץ 

 

מספר  אחד   :501החלטה  פה  לאשר  חחהוחלט  בגובה "לקיחת   %5ד 

בשנת , מהתקציב שאושר  עצמיות, 2003כפי  הכנסות  משכון  י "עפ, תמורת 

כלהלן  :הפירוט 

הפועלים )א מיליון 6.5 - בנק   ₪. 

דיסקונט )ב מיליון 1 - בנק   ₪. 

לאומי )ג מיליון 2 -  בנק   ₪. 

המזרחי )ד מיליון 1 -  בנק   ₪ . 

 

בנקים .3 בשני  הפיתוח  בנושא  בנק  חשבונות   .פתיחת 

 

מספר  אחד   :511החלטה  פה  לאשר  לנושא הוחלט  בנק  חשבונות  פתיחת 

נפרדים, הפיתוח בנקים   . בשני 
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