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רוכברגרמר  טוב, חברים  :יצחק  המניין  .ערב  שמן  ישיבה  היום  לנו  יש 

המניין מן  שלא  ישיבה  הישיבה , ברשותכם. ולאחריה  את  לפתוח  מתכבד  אני 

שמספרה  המניין  הפרק. 12שמן  שעל  נושאים   . כמה 

א הודעות  שתי  רוצה  הערותאני  שתי  סדר  , ו  על  רשומות  אינן  שהן  למרות 

לסדר ,אחד. היום ההצעה  לעניין  מסודר  באופן  תשובה  לך  לענות  חייב  אני   

שאלת מקליטה. שאתה  את  גרובר, אם  אבי  על  מדבר  לסדר, אני  ההצעה  . לגבי 

המועצה מליאת  של  החלטה  שיש  לך  להודיע  מפרח  ביקשתי  כאשר , אני 

הי בה  שיש  לסדר  הצעה  כספייםמביאים  סממנים  או  על , בטים  לפחות  להצביע 

מימון במקביל, מקורות  או  לחליפין  של , או  המקורות  ואת  העלויות  את  לבדוק 

הזאת. זה זה , אגב, ההצעה  על  דיברת  בזמנו  שאתה  הערה  בעקבות  באה 

כאלה. אורי, במליאה סממנים  שם  שאין  שמאחר  לך  להגיד  מפרח  אז , ביקשתי 

כהצעה  זה  את  אעלה  לא  לזה. לסדראני  אתייחס  בהחלט  רוצה , אני  לחלק ואני 

בקצרה התשובה  לשניים, את  תשתיות , אחד. אבל  של  במערך  התחלנו  אנחנו 

אופניים ומסלולי  הליכה  מסלולי  ברח, לגבי  העבודות  את  כבר  ' התחלנו 

לעבודה, בוטינסקי'ז היום  נכנסנו  לא  שישי  ביום  הגשם  בגלל  אבל  , פשוט 

כבר המדידות, התחלנו  זנעשו  של  באזור  רח'  לכיוון  עד  עוקף  '  בוטינסקי 

טובים. השרף חודשים  כמה  של  שלם  פרויקט  יתחבר  , זה  הוא  דבר  של  שבסופו 

לרח השרף  בדרך  מדברים  שאנחנו  הליכה  ושבילי  הכביש  עם  שמקביל' גם  . איה 

אחד  .זה 

משהו לך  אומר  אני  מתנצח, וברצינות, עכשיו  לא  פשטות , אני  בהכי  מדבר  אני 

לה ולהגיד. יותשיכולה  לבוא  פופוליסטית  מבחינה  היא  הכוונה  אחד': אם  , רגע 

בבוקר חלום, קמתי  את , חלמתי  לי  יגשים  רוכברגר  שאיציק  עכשיו  רוצה  אני 

הזה–' החלום במשחק  לא  אני  לפה.   נבוא  אנחנו  לך, אז  אגיד  ,  אוקיי': אני 

שלך החלום  את  מה, אחר, אתה, תשמיע  משנה  יד, לא  רב, נגד, נרים  . 'התודה 

ברצינות לזה  מתייחס  לך.אני  אומר  ואני  בהחלטות, אבי,   רציני  אתה  , אם 
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צריך עשית , היית  לא  הבאה–ואם  בפעם  זה  את  תעשה  לגבי ,   דווקא  לאו 

הזה זה. הנושא  לפני  איתי  לי, שב  איציק': תגיד  כזה , תשמע  רעיון  לי  יש 

העיר, וכזה לטובת  אותו  לקדם  רוצה  , אני  כז' מסלול  במסגרת  זה  או אם  ה 

אחר אמיתית. מסלול  ישיבה  שתהיה  לך  מבטיח  , קונסטרוקטיבית, אני 

הדברים, עניינית את  נקדם  אנחנו  הדברים  את  לקדם  אפשר  רוצה . ואם  אני 

אחת דוגמא  לך  מה, לתת  יודע  דוגמאות? אתה  ככה, שתי  הייתי . שעשיתי  אני 

פ גבי  אצל  במועצה  אופוזיציה. רןאחבר  לבין  קואליציה  בין  ליתא. הייתי  , מין 

המעטה כלום , בלשון  קרה  שלא  זה  רקע  על  פארן  לגבי  קלים  חיים  עשיתי  לא 

לו. בעיר ואמרתי  אחד  יום  אליו  יוזמה': באתי  לי  מהלך , יש  להוביל  רוצה  אני 

דוד מגן  תחנת  של  הקמה  השרון, אמבולנס, של  לי. 'ברמת  טפל , איציק': אמר 

בזה, וואלה. 'בזה הזה, טיפלנו  הנושא  את  לטיפול י. הרמנו  אמבולנס  היום  ש 

השרון ברמת  זה, נמרץ  את  שדרגנו  כך  לו. אחר  ואמרתי  אליו  באתי  כך  : אחר 

אש, תשמע' בכיבוי  נציג  להיות  אותו  ששלחת  כמי  רוצה  של , אני  נקודה  להקים 

אש אש. הסכים. 'כיבוי  כיבוי  של  תחנה  כאלה. עשינו  דברים  כמה  עוד  . היו 

הפנים  של–משרד  הנושא  את  יזמתי  אני  ברמת    הפנים  משרד  של  נקודה  הקמת   

אמר, השרון הוא  האישור  את  שקיבלתי  אחד': אחרי  את , רגע  לי  הביא  הוא 

יהיה': אמר?' האישור הפוך. 'לא  לי  משנה. עשה  הלב. לא  מכל  לך  מבטיח  , אני 

להצעות ברצינות  אתייחס  פייריות, שאני  הן  ההצעות  הוגנות , כנות, אם 

העיר הנקודה. ולטובת   . זו 

לסדרלכן  להצעה  זה  את  להעלות  לא  שאני , ביקשתי  למצב  להגיע  רציתי  לא  כי 

לך אגיד  אני  ואז  לסדר  להצעה  זה  את  היבטים , תשמע': אביא  הבאת  לא 

כלכליים, כספיים היבטים  הבאת  זה, לא  את  להוריד  רוצה  אני  לי . 'לכן  אין 

זה את  להוריד  הליכה, עניין  שבילי  לעשות  עניין  לי  שאנחנו. יש  מאחר  כבר אז   

הליכה בשבילי  העבודות  של  לעיצומן  כרגע  עכשיו  לשבת , נכנסים  אשמח  אני 
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רעיונות, איתך לך  יש  כזה , אם  משהו  או  וסהלן–כיוון  אהלן  את , נפתח,   נקבל 

 . זה

גרוברמר  שנייה  :אבי   ?אפשר 

רוכברגרמר  היום  :יצחק  סדר  על  לא  ככה, זה  עניתי  לי. אני  לא  , תאמין 

שלך , עבר. מתנצח לעיתון, השגתאת   . הגיע 

גרוברמר  העיתון, לא  :אבי  של  עניין  אחרי . לא  לעיתון  הלכתי  אני 

התשובה את  אליך) 1 .שקיבלתי  אבוא  שגם ) 2. אני  משהו  זה  הזה  הנושא 

כספים בוועדת  לפני, העליתי  פעמים  כמה  משלך, למשל. גם  שונה  דעה  יש  . לי 

אומר אחד: אתה  במקום  שביל  עושה  שה. אני  חושב  לאני  צריך   עבור שביל 

אחר במקום  כל  המועצה. קודם  מליאת  כן  זה  בזה  לדון  שהמקום  חושב   .אני 

רוכברגרמר  אדון  :יצחק  לא   . אני 

גרוברמר  הדלת  :אבי  את  איפשהו  לי  סגרו  שפה  חושב  אני  , אני 

המועצה בישיבת  עולים  לא  גדולים  שדברים  דברים , חושב  פה  עולים  לא  כמעט 

ומשמעותיים  . רציניים 

רוכברגרר מ השני. עזוב, אבי  :יצחק  את  אחד  לך , הבנו  אומר  אני 

העיר: עכשיו לטובת  שהם  רעיונות  לך  להסכים, יש  חייב  אני  תמיד  יכול . לא 

אסכים כן  שאני  אבודד. להיות  שאני  לך  אומר  של , אני  הבסיס  על  אלך  לא  אני 

כאלה דברים  על  וקואליציה  א. אופוזיציה  העיר  לטובת  שהם  דברים  יש  ני אם 

עליהם עליהם. הולך  אלך  הנכבד, אגב. ואני  קלנר  גיא  לסדר, גם  הצעה  , שנתן 

אותה לו, הורדתי  נתתי  כלכליים? למה. לא  היבטים  שם  אין   . כי 

גרוברמר  אופוזיציה  :אבי   . אני 

רוכברגרמר  במשחק, אבי  :יצחק  לא  לך, אני  את , פייר. תדע  אומר  אני 

לאחד אחד  האלה   . הדברים 
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קלנרמר  לעיתון  :גיא  הלכתי  לא  אני  שלי. אבל  לאופי   . בניגוד 

רוכברגרמר  לעיתון  :יצחק  הולך  לא  פעם  אף  הלאה.אתה  , חברים,  

הבא  . נושא 

לוין אורי  השרון  :מר  ברמת  השיטפונות  עם  קורה  מילה ? מה  לך  יש 

זה  ?על 

רוכברגרמר  תיכף  :יצחק  לזה  אתייחס   . אני 

לוין אורי  לך  :מר  מודה  מאוד   . אני 

רוכברגרמר  שנייה  :יצחק  ביקשתי: הודעה  שפנו אני  הנהלה  מחברי   

הדתית המועצה  הרכב  לעניין  חברי , אליי  את  השבוע  עוד  לכנס  ביקשתי  אני 

הסיעות. ההנהלה נציגי  רק  לא  להגיע  יכולים  ההנהלהמבחינתי  חברי  כל  אלא    ,

שנדון מנת  ביחד, על  עמדה  איזושהי  ומה , נגבש  עושים  אנחנו  מה  לראות 

שיהיה, חליטיםמ מה  זה  ביחד  שנחליט    .ומה 

גרוברמר  לאופוזיציה  :אבי  נציגות  שם  להיות   . צריכה 

רוכברגרמר  צריך  :יצחק  לא   . בהנהלה 

גרוברמר  בהנהלה  :אבי  של , לא  הנושא  על  דנים  שאתם  אמרת 

הדתית  . המועצה 

דורון מאיר  זה  :מר  את  יגידו  חמישי  ביום  להיות, אז   . שצריך 

הרכב  :רוכברגריצחק מר  יהיה  נעשה, אם  הרכב  על  נחליט   . אם 

למדןמר  הזה  :עידן  הדיון  את  שיש  הפנים  לשר  להודיע  אבל   . צריך 

רוכברגרמר  קצת, יונה. הודעתי  :יצחק  מסודר  לעבוד  הודעתי , התחלתי 

הפנים  . לשר 
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למדןמר  מסודר  :עידן  מספיק  התחלת  היתה , לא  היום  לקראת  כי 

הנהלה להיות   . אמורה 

דורון מאיר  בעוד   :מר  הישיבה  את  ונתחיל  ככה  הנושאים  כל  תמשיכו 

 . שעה

רוכברגרמר  הגשמים  :יצחק  עם  שקרה  סדר , רבותיי, מה  קיבלנו  אנחנו 

העיתונות לפחות  לפי  של  גשם111-110, גודל  של  מילימטר  כרגע .   מתייחס  אני 

טופלה השרון  שרמת  היתה. לנקודות  המים  שכמות  נקודות  בלתיהיו  סבירה    ,

הגיונית הצפות, בלתי  הצפות. והיו  שהיו  כמובן  נגענו  שלא  ואנחנו  , במקומות 

עכשיו בזה  הזאת, נטפל  זאת. בשנה  עם  חפ, יחד  פה  פתחנו  עובדי , ק"אנחנו 

לכאן הגיעו  העירייה"מנכ, העירייה  מי , פיקוח, אחרים, אני, קצב, קי'ג, ל  כל 

להיות צריך  היה  הגיעה. שרק  ראיתי, שירה  מסתובבקלנר  אותו  שרק .   מי  כל 

להיות צריך  בנושאים. היה  בבתים, טיפלנו  תכעס, חשטא, כולל, טיפלנו  , אל 

תכעס, קורצקי נפש, אל  פיקוח  בעיניי  חצי  שזה  בבוקר  , מאחר  אתמול  גם  היינו 

ברח הצפה  שקיבל  שם, 134למרחב ' בבית  שהיה  מה  הזמן  על  בוץ , חבל  עם 

בזה. 'וכו  . טיפלנו 

חשטאמר  אגב  :חיים  לכתחילה, דרך  מותר   . זה 

רוכברגרמר  אתמול  :יצחק  אליך  התקשרתי  אני , לכן. כמעט  באמת 

זה את  עברה  הכל  בסך  שהעיר  קיבלו , חושב  שבאמת  נקודות  כמה  שהיו  למרות 

זה את  לצפות  היה  אפשר  אי  כמעט  ושם  גשם  של  מאוד  גדולה   . מנה 

לוין אורי  הנביאים  :מר  של  דבר, הכיכר  אותו  שנה  לא ,כל  יש  מה   

בזה  ? לצפות 

רוכברגרמר  טופל  :יצחק   . לא 

דורון מאיר  האלו, טופל  :מר  בכמויות  לא   . אבל 
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השרון רמת   עיריית 
מס המניין  מן   9.20011.1מיום , 12' פרטיכל מליאה 

רוכברגרמר  בתיקון   :יצחק  מטופלת  להיות  צריכה  היתה  הנביאים  כיכר 

המים נפחי  הגדלת  לגבי  עדיין. נוסף  טופל  יטופל, לא   . זה 

לוין אורי   . אוקיי  :מר 

 

יו .2 פקחים  הסמכת  לעירייהרענון  המשפטי  היועץ  בלום  מיכה  ידי  על   .צג 

 

רוכברגרמר  הראשון, חברים  :יצחק  מיכה.הנושא  הדו,   של "את  ח 

זה אחרי  פקחים.החברה  הסמכת  רענון  המשפטי. דבר, מיכה,    . היועץ 

בלום"עו מיכה  לכם  :ד  הפקחים, כידוע  את  מסמיכים  בעקבות , אנחנו 

את  מעלים  אנחנו  אותם  מסמיך  העיר  העירשראש  למועצת  ה . זה  בדיק  אחרי 

אותו שיסמיכו  אותו, ראוי  להסמיך   . מבקש 

לוין אורי  למה  :מר  אותו   ?להסמיך 

בלום"עו מיכה   . פקח  :ד 

לוין אורי  כזה, מה  :מר  דבר  עיר  למועצת  עובר  רגיל ? זה  איש 

פקח להיות   ? שהופך 

בלום"עו מיכה  פקח  :ד  לו, הוא   . מרעננים 

רוכברגרמר  זה  :יצחק  הפקחמי  שמו,    ? מה 

בלום"עו מיכה  וובך  :ד   .דני 

לוין אורי  העישון  :מר  עם  הפקחים  עם  קורה  הזה , מה  הסיפור  עם 

העישון מתקדם, של   ? זה 

בלום"עו מיכה  להתקדם  :ד   . יכול 
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השרון רמת   עיריית 
מס המניין  מן   9.20011.1מיום , 12' פרטיכל מליאה 

לוין אורי  דו  :מר  לתת  עישון"אפשר  על   ? ח 

בלום"עו מיכה  דו  :ד  לתת  יכול  עישון"אתה  על   . ח 

רוכברגרמר  הפקח, חברים  :יצחק  הסמכת  את  לאשר  מבקש  מי . אני 

אחד?בעד פה    . 

 

מספר  לאשר   :99החלטה  אחד הוחלט  הסמכת פה  וובקמראת  דני  כ   .פקח 

 

של  .3 חריגה  ₪ 62,374אישור  אוסישקין"מע+   ספר  בית  קיץ  שיפוצי   -מ 

גורדון גיל  העירייה  גזבר  ידי  על   .יוצג 

 

רוכברגרמר  של   :יצחק  חריגה  ₪ 62,374אישור  קיץ "מע+   לשיפוצי  מ 

אוסישקין ספר  זה, גיל. בית  מה   . תסביר 

של :טלי שמחה אליקים' אדר דרישות  בעקבות  זה  הכל  החינוך בעצם  אגף   

מזגנים של  הגדול, לתוספת  הפער  בעצם  החריגות . זה  של  הפירוט  לכם  מצורף 

האחרון חיווט, בדף  של  לתוספת  ותקשורת  מחשבים  של  נושא  היה  . וגם 

יהיה 28% תוספת ביקשנו שזה  להיות  תוספת יכול  ע29%  את   שנסגור  ד 

 . החשבון

גורדוןמר  העקרונית  :גיל  עד , ברמה  כלל  ממכרז 25%בדרך  חריגה   

וגזבר העיר  ראש  בסמכות  ל25%ובין , זה  זה  50%-  המכרז  מסכום  חריגה   

עיר מועצת  של  על , לכן. בסמכות  מדובר  ופה  זה ,  29%-28%מאחר  את  הבאנו 

העירלאישור  מועצת   . של 

רוכברגרמר  בוצע  :יצחק  כבר   ?זה 
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השרון רמת   עיריית 
מס המניין  מן   9.20011.1מיום , 12' פרטיכל מליאה 

 . כן :טלי שמחה אליקים' אדר

לוין' אדר בוצע  :ולדימיר  סופיעדיין . זה  חשבון  עוד , אין  להיות  יכול  אז 

 ...איזה

רוכברגרמר   ? הערות, חברים  :יצחק 

ברגור"ד יונה  המנכ. שאלה  :ר  דרישת  לפי  זה  לפי ? ל"מה  כאן  כתוב 

המנכ  . ל"דרישת 

רוכברגרמר   ? איפה  :יצחק 

ברגור"ד יונה  שהמנכ. 2בסעיף   :ר  ברורה  היא  דרש"השאלה  למה , ל 

מראש זה  את  דרשו  זה?לא  אחרי  בזה  ונזכרו  בתקציב  מופיע  לא  זה  למה   ? 

נחוםמר  חדש  :הרצל  אופק  במסגרת  התאמה  התוספות , היתה  כל 

חדש אופק  במסגרת  המחשבי. שנכנסו  ונושא  החינוך  נושא  , תקשורת, םעלה 

חדש אופק  של  החדרים  סגור. בתוך  היה  חסר, לא  היה  את  . זה  להשלים  כדי 

לתפקד, זה יוכלו  האלה  שהכיתות  זה, כדי  את  לעשות   .הנחיתי 

רוכברגרמר  תשובה  :יצחק  את ? יונה, קיבלת  לאשר  מבקש  אני 

בעד. התוספת  ? מי 

דורון מאיר   . כולם  :מר 

 

מספר  לאשר   :100החלטה  אהוחלט  של  חדפה  ₪ 62,374חריגה    +

קיץ עבור מ "מע אוסישקיןבשיפוצי  ספר  של (.בית    )29%תוספת 

 

למדן .4 עידן  העיר  מועצת  חבר  של  לזוגות , אישורו  בינוי  בנושא  לטיפול 

 .צעירים
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השרון רמת   עיריית 
מס המניין  מן   9.20011.1מיום , 12' פרטיכל מליאה 

 

רוכברגרמר  לגבי  , חברים  :יצחק  הישיבות  באחת  דיברתי  בזמנו  אני 

של  אישרורו  או  האישורו  בנושא  לטפל  למדן  הצעיריםעידן  סעיף .זוגות  אני  . 4 

השרון, מבקש ברמת  הצעירים  הזוגות  בנושא  מטפלים  שאנחנו  אנחנו , מאחר 

באלכסנדרוני כרגע  פרויקט  התכנוניות, מקדמים  ההתאמות  כל  את  כך  , אחר 

הנושא בכל  לטפל  צריך  עידן  העסק, אבל  מתקדם  לקבוע , אם  צוות  ולבנות 

וכו עידן. 'קריטריונים  את  לאשר  מבקש  בנושאאני  כמטפל    . 

גרוברמר  הכל  :אבי  שסך  הקודמת  בישיבה  פוטנציאל אמרת  יש   

של  אחד  יחידות300לפרויקט  ומשהו  פרויקטים.  עוד  יש    ? 

רוכברגרמר  ככה  :יצחק  אמרתי   .לא 

גרוברמר  של   :אבי  שורה  לבחון  לנסות  זה  אם  לדעת  רוצה  אני 

הרגילה הכותרת  רק  או   . פתרונות 

רוכברגרמר  הפרק כ  :יצחק  על  במתחם 320רגע  דיור  יחידות   

תע. אלכסנדרוני מול  בעיה  זה  עם  שיש  מול , ש"הסברתי  הפתרון  את  מקדמים 

מכן"תע ולאחר  תע, ש  מול  הבעיה  את  פותרים  שאנחנו  אמור , ש"ברגע  וזה 

מתקדמים, לקרות היותר  לשלבים  כבר  נכנסים  אחד. אנחנו  מתחם  אין . זה 

צעירים לזוגות  שטחים  השרון  תוכניות  ,לרמת  לייצר  ננסה  שאנחנו  ואמרתי   

מינהל אדמות  שהם  אחרים  מתחמים  לגובה, בתוך  זכויות  למשל , לתת  כמו 

גן נווה  של  לגובה, באזורים  לבנות  אפשרות  ניתן  שאנחנו , שאנחנו  בהנחה  או 

באזור הטניסנבנה  מרכז  של  שם, אשדר,   מהמינהל , לבנות  נבקש  אנחנו  ואז 

גודל סדר  נבקש, להקצות  גודלאנחנו  סדר   - 

גרוברמר  באחריותו  :אבי  האלה  הדברים  להביא , כל  צריך  הוא 

 .פתרונות
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השרון רמת   עיריית 
מס המניין  מן   9.20011.1מיום , 12' פרטיכל מליאה 

דורון מאיר  בונה. סליחה, לא  :מר  לא  החלק , הוא  את  צריך  הוא 

לעשות וזה. הקהילתי  מתקרב. קריטריונים  לא  במקום , הוא  בונה  לא  הוא 

 . המהנדסת

גרוברמר  שואל  :אבי  שאני  מה  בדיוק  אני. זה  למשלאם  פעם ,  

קטנות יותר  דירות  אולי  שהצעתי  זה , קודמת  את  ליישם  לנסות  האם 

קורה, בפרויקט זה  איך  משפטית  כאלה, לבדוק   ? דברים 

דורון מאיר  הקהילתי  :מר  החלק   . זה 

רוכברגרמר  בזה  :יצחק  להיות  יכול  של , הוא  הנושא  זה  יותר  אבל 

ולקדם שצריך, הרישומים, קריטריונים  מה   . כל 

גרובמר  דירות  :ראבי  של  גדול  יותר  פול  ליצור  חשוב   . יותר 

רוכברגרמר  שלנו  :יצחק  תפקיד   . זה 

דורון מאיר  העירייה  :מר  של  התפקיד   . זה 

רוכברגרמר  למדן  :יצחק  עידן  את  לאשר  מבקש  הצוות . אני  ראש  הוא 

זה נגד, יונה. של   ? אתה 

דורון מאיר  אחד  :מר  פה   . כולם 

 

מספר  ל  :101החלטה  אחד אשר הוחלט  מינוי פה  העיר את  מועצת  חבר 

צעירים לזוגות  בינוי  בנושא  לטפל  למדן   .עידן 

 

חשטא .5 חיים  העיר  מועצת  חבר  של  הדתות, אישורו  תיק   .כמחזיק 
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השרון רמת   עיריית 
מס המניין  מן   9.20011.1מיום , 12' פרטיכל מליאה 

רוכברגרמר  חשטא, חברים  :יצחק  חיים  את  לאשר  מבקש  להחזיק אני   

הדתות בנושא  פרוץ. ולטפל  כרגע  הדתות  בו, תיק  מטפל  לא  אחד  בת.אף  יק  

היום אני  זה  שמטפל  מי  למעשה   . הדתות 

לוין אורי  הדתות  :מר  בתיק  עושים   ?מה 

רוכברגרמר  הדת  :יצחק  לנושא  שקשור  מה  בעניינים , למשל. כל  טיפול 

קבורה, שוטפים למשל  לדת, כמו  שקשורים  אחרים  בענייני , בנושאים  פניות 

כנסת לדת, בתי  שקשור  מה  לדת. כל  שקשורים  עניינים  הרבה  שקשורים ,יש   

דתית דתית. למועצה  מועצה  כרגע  לנו  מטעם , אין  הזה  בנושא  יטפל  הוא 

אליי. העירייה יפנו  דבר  שכל  להיות  יכול  רגב. לא  שמוליק  זה  את  עשה   .בזמנו 

לוין אורי  גמור  :מר  בתיק, בסדר  עושים  מה  לדעת  רוצה  רק   . אני 

גרוברמר  תמיד  :אבי  עצמו  בפני  שעומד  תיק   ?זה 

דורו מאיר   . תמיד  :ןמר 

רוכברגרמר  חובה. כן  :יצחק  תיק  לא  רשות, הוא  תיק   . הוא 

ברגור"ד יונה  בקלות, רגע  :ר  ככה  עובר  לא   . זה 

קלנרמר  מבקש  :גיא  העיר, אני  ראש  עם  שהנושא , בתיאום  לציין 

הדתות מתיק  חלק  לא  והוא  סוכם  טרם  תורנית  תרבות  שצריך . של  נושא  זה 

הנוג בין  עדיין  מסוכם  בדברלהיות  מהסיכום, עים  חלק  לא  יובן . וזה  שלא 

העניין על  בעלות  שיש  בבוקר   . למחרת 

רוכברגרמר  משהו  :יצחק  לך  אמרתי  זה . גמרנו? אני  לך  שאמרתי  מה 

שיהיה  . מה 

קלנרמר  אמרת  :גיא  מה  הבנתי  לא   .אני 

רוכברגרמר  לך  :יצחק  אמרתי   .בבקשה, יונה. אני 
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השרון רמת   עיריית 
מס המניין  מן   9.20011.1מיום , 12' פרטיכל מליאה 

ברגור"ד יונה  השגו  :ר  שתי  לי  בהשגה  . תיש  אולי  נתחיל 

הסכמים . הפרוצדורלית ויש  העירייה  במסגרת  כאן  קואליציה  יש 

הקואליציוניים , קואליציוניים בהסכמים  שינוי  יש  שאם  מציע  הייתי  ואני 

הקואליציה לסיעות  לדיון  כל  קודם  זה  את  את , להביא  לקבל  מוכנות  הן  אם 

זה את  לקבל  לא  או  בקואליצי. זה  חבר  של  סטטוס  שינוי  תיק, הזה  ואני , קיבל 

היה שראוי  הקואליציוניים, חושב  ההסכמים  את  פותחים  להיות , אם  יכול  אז 

דרישות עוד   . שיהיו 

רוכברגרמר  קואליציוני  :יצחק  הסכם  במסגרת  לא   . זה 

ברגור"ד יונה  קואליציה  :ר  חבר  של  במעמד  שינוי  זה  , בסדר. אבל 

 . הערה

רוכברגרמר  לך  :יצחק  עונה  אני  ל, אז  קואליציוניזה  הסכם  במסגרת  . א 

בזה לטפל  חשטא  מחיים  ביקשתי  לטפל , אני  ממנו  כך  אחר  ביקשתי  גם  אני 

קורצקי, בזה הכנסת, מיעקב  בתי  עם  מכך. להתעסק  כמו , ויתירה  בדיוק  זה 

צעירים זוגות  של  נושא  של  לעניין  למדן  עידן  לבין  ביני  שיחה  זה . שהיתה 

שפנה משקל  אותו  על  ואבדיוק  שרגא  אליי  לי  של ': מר  בנושא  לטפל  רוצה  אני 

אב מתאר, תוכניות   . תוכניות 

קירשנרמר  הבדל  :שרגא  בקואליציה, יש  הייתי  לא . אני  זה  אבל 

קואליציוניים הסכמים   . במסגרת 

ברגור"ד יונה  זה  :ר  מה   ?אלא 

קירשנרמר  רשות  :שרגא  תיק  של  מינוי   .זה 

עזגדמר  להאצי   :טל  העירייה  כראש  וחובתך  לכל זכותך  סמכות  ל 

המועצה מחברי   .אחד 
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השרון רמת   עיריית 
מס המניין  מן   9.20011.1מיום , 12' פרטיכל מליאה 

רוכברגרמר  האלה  :יצחק  בדברים  לטפל  יכול  לא  פונים . אני  כולם 

מסוגל, אליי לא    .אני 

עזגדמר  צריכים    :טל  ואנחנו  סמכות  האצלת  כרגע  מביא  ואתה 

עליה נגד. להצביע  או  בעד  להצביע   . אפשר 

רוכברגרמר  הדברים  :יצחק  בכל  לטפל  מסוגל  לעש, אינני   ? ותמה 

ברגור"ד יונה  כך  :ר  כל  לי  נראה  השנייה, לא  בהערה  נמשיך  . אבל 

חשטא העירחיים  במועצת  מסוימת  סיעה  מייצג  קבוצת ,   שמייצגות  סיעות  ויש 

קולות יותר  הרבה  וקיבלו  גדולות  יותר  הרבה  סיעות  שהן  הייתי , דתיים  ואני 

הדתות תיק  של  התפקיד  את  להטיל  התמציע  מרבית  את  שמייצג  מי  על  ושבים  

 . הדתיים

רוכברגרמר  חברי, פייר  :יצחק  עכשיו  לך  אומר  של . אני  דובר  תהיה  אל 

שמוליק. שמוליק של  דובר  משהו. עזוב, אתה  לך  להגיד  רוצה  אני  אם . עכשיו 

לשמוליק חשוב  כך  הזאתכל  בקדנציה  פעיל  להיות  פעיל ,   להיות  יכל  הוא 

הזאת הזא, לצערי. בקדנציה  בקדנציה  פעיל  לא  לישיבות , תשמוליק  מגיע  הוא 

דקות15 ונעלם10,   דקות  בכלל,   פעיל  לא  לי. הוא  פעיל, צר  לא  שהוא  רק  , לא 

או  קוורום  כאן  יהיה  שלא  כדי  לישיבות  לבוא  לא  לסיעה  מחברו  מבקש  גם 

למהלכים שותף  יהיה  רוצה, עזוב. שלא  לא  שאני  עניינים  שם  שמוליק .יש  אם   

שותף להיות  רוצה  היה  מודיע, גריידי  כאןאני  לך  את  ,   להדיח  מתכוון  לא  אני 

ל יבוא  לא  הוא  אם  גם  גריידי  ישיבות100-שמוליק  יבוא.   אדיח , שלא  לא  אני 

הרי . אותו צריך  רצוף3כי  להגיע  ישיבות  אותו.   להדיח  מתכוון  לא  אם , אני 

אותו אדיח  לא  אני  יגיע  לא  נגדו, הוא  אפעל  לקחת . לא  בחר  שהוא  לי   100צר 

אחורה לי , צעדים  למהאין  למה. מושג  מושג  לי  זה , יש  את  לומר  רוצה  לא  אני 

לקח . פה גריידי  ששמוליק  בזה  כרגע  שיש  מה  אחורה100כל  צעדים  נובע ,   לא 
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בפוליטיקה שאינם  לחלוטין  אחרים  מעניינים  אלא  פוליטיים  עניינים  . משום 

הנקודה  . זאת 

דורון מאיר  אחת  :מר  נקודה  העיר . עוד  ראש  של  אמון  שיהיה  צריך 

התפקידבא את  לו  נותן  שהוא  אדם  ורוצה . ותו  בכיר  תפקיד  בעל  אתה  אם  הרי 

בו, אנשים מלא  אמון  לך  שיש  מישהו  תיקח   .אתה 

גרוברמר  המידות  :אבי  בטוהר  ספק  לך   -יש 

רוכברגרמר  ושלום  :יצחק   . חס 

דורון מאיר  מידות  :מר  טוהר  מילה  שמעת   ?אתה 

רוכברגרמר  ב, סליחה  :יצחק  עונים  אתם  מטיל ? מקומילמה  לא  אני 

שלו ביושר  ולא  שלו  בהגינות  ולא  גריידי  בשמוליק   . דופי 

גרוברמר  גמור  :אבי  לפרוטוקול, יפה, בסדר  יהיה   . שזה 

רוכברגרמר  ושלום  :יצחק  גם, חס  לזה  התכוון  לא  והוא  עלה  לא  . זה 

לא גריידי. ממש  שלשמוליק  אומר  הכבוד, אני  כל  משתתף , לצערי, עם  לא  הוא 

ל, בישיבותפעיל  מגיע  הוא  מגיע  רציני10-וכשהוא  לא  וזה  דקות  והסיבות  ,  

שלו סיבות  הן  פתרונות, שלו  לתת  צריך   . ואני 

עזגדמר  העיקריים , אגב   :טל  התיקים  אחד  את  מחזיק  שמוליק 

הציבור, בעירייה פניות   . שזה 

קורצקימר  אחד, איציק  :יעקב  משהו  להגיד  יכול  שמוליק , אבי? אני 

בפני שלואמר  הקהל  כל  מקום,   בכל  זה  את  מציין  בשכר ': הוא  סגן  לא  אני  אם 

בפוליטיקה יותר  לעשות  מה  לי  רוצה. 'אין  אתה  זה , מה  עם  אלך  שאני 

זה? לשבועה את  שמעו  בשכר.כולם  סגן  להיות  לסדר  יכול  לא  אני  אתם ,   אם 

בבקשה–יכולים  מה .   יהיה  והוא  פעיל  פה  יהיה  והוא  בשכר  סגן  אותו  שימו 

רוציםשאתם להגיד.   לי  שיש  מה   . זה 
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רוכברגרמר  לזה  :יצחק  להיכנס  רוצה  לא   . אני 

למדןמר  להגיב  :עידן  רק  רוצה  דעתי. אני  מתקשר , לעניות  וזה 

חמישי ביום  עושים  שאנחנו  האלה , לישיבה  העניינים  את  צריך  דעתי  לעניות 

פה הדתות  ענייני  המועצשל  של  לעניינים  שנגיע  לאחר  בישיבה  להעלות  ה  

דעתי. הדתית עניות  ספק. זו  שום  לי  את , אין  ימלאו  שיעקב  ולא  שחיים  לא 

באמונה אנחנו , תפקידם  אמונתי  שלמיטב  משום  הזה  בשלב  אתנגד  אני  אבל 

המבנה  על  ההסכמות  ואת  הדתית  המועצה  את  שתהיה  כל  קודם  פה  צריכים 

כרגע. שלה שלה  המבנה  את  אין  שהואאם  כפי  המצב  את  להתיר  מציע  אני  אז    

מצוי  . כיום 

עזגדמר  דתות   :טל  תיק  מחזיק  יהיה  הרכב  יהיה  אם   . גם 

למדןמר  דתית  :עידן  מועצה  מזכיר  שיש  מצב  היום   . יש 

קירשנרמר  הסיעות  :שרגא  את  מייצגת  הדתית  לא , המועצה  זה  אבל 

הסיעה העירייה. חברי  מטעם  מינוי  על  מדובר   .פה 

למדןמר  שמתפקדת  :עידן  דתית  מועצה  הפתרונות כ, יש  לומר 

דת  המענה–לענייני  את  שנותן  מי  יש  הזה,   בשלב  שנותן  מי  מסביר . יש  אני 

לאחר  נעשית  היתה  הזאת  ההצבעה  אילו  בנוח  יותר  מרגיש  הייתי  שאני  כרגע 

בעניין  הדתיתההצבעה   . המועצה 

רוכברגרמר  הגישה  :יצחק  את  מכבד  בעיה, אני  לי   . אין 

ברגור"ד יונה   ?-ו  :ר 

רמר  דבר  :וכברגריצחק  רוצים, ושום  שאתם  מה   . תצביעו 

ברגור"ד יונה  להוסיף, רגע  :ר  רוצה  שלא .אני  דברים  אגיד  אני  בטח   

טוב נשמעים  כך  להגיד, כל  רוצה  אני  זאת  עם  יחד   .אבל 

קירשנרמר  טוב  :שרגא  שנשמעים  דברים  תגיד  אם  נופתע  מאוד   .אנחנו 
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ברגור"ד יונה  שרוב. תודה  :ר  חושב  עדיין  הדתיאני  הציבור  ברמת    

ממנה בא  שחיים  מאוכלוסייה  מורכב  לא  הדתי , השרון  שהציבור  חושב  ואני 

אחר דתות  תיק  מחזיק  לקבל  מעוניין  היה  השרון  מציע . ברמת  הייתי  ואני 

מצביעים שאנחנו  לפני  זה  את  עצמהלשקול  לאישיות  קשר  ובלי  מעריך ,   שאני 

אותה על . ומכבד  הבאה  בהצבעה  גם  יקרה  דבר  הנוסףאותו   . המינוי 

רוכברגרמר  מייצגים  :יצחק  האלה  האנשים  הדתי שני  הציבור  את  גם   

החילוני הציבור  את   . וגם 

ברגור"ד יונה  לא  :ר  החילוני, הם  הציבור  את  מייצגים  הם   ?איך 

רוכברגרמר  לך  :יצחק  אגיד  קורצקי. אני  לך, יעקב  אומר  , עזוב, אני 

כרגע לזה  להיכנס  רוצה  לא  מא. אני  הצביע אחוז  החילוני  מהציבור  גבוה  וד 

בגללו החילוני, לרשימתו  חזר , מהציבור  שהוא  לפני  בעיר  מאוד  מוכר  בהיותו 

אותו. בתשובה פעיל מכירים  היה  הזמן  וכל  מאוד  פעיל  בחור  והוא  המון   

וכו הזולת  ולמען  האחר  למען  עשה  ממש, לכן. 'ותמיד  שלו  חיים . במקרה 

מתכוון  ואינני  זרם  מייצג  לא  זרםחשטא  ייצג  כלל . שהוא  את  מייצג  הוא 

השרון ברמת  הבעיות, רבותיי. הציבור  בכל  לטפל  מסוגל  היה . אינני  זה  אם 

היה זה  בסדרגריידי  בעד?   מצביע   ? היית 

ברגור"ד יונה   . כן  :ר 

רוכברגרמר  נגד  :יצחק  תצביע   . אז 

ברגור"ד יונה   . נכון  :ר 

קלנרמר  שהעמ, יונה  :גיא  לך  להגיד  רוצה  מבטאת אני  שלך  דה 

אותה. צביעות מקבל  לא  אותה, אני  דוחה  חשטא. אני  איתו , חיים  ויכוח  לי  יש 

התורנית התרבות  של  הנושא  בצד, על  זה  את  שם  אני  הזה  העניין  לגבי  . אבל 

גריידי מדין  שונה  דינו  קואליציה"יו? מה  בונה  העיר  על  .ר  נבנית  קואליציה 
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גודל קונסט? בסיס  בסיס  על  נבנית  סיעותקואליציה  של  מסוימת  , לציה 

מסוימת בקונסטלציה  המועצה  חברי  מחצית  את  העיר . שעוברות  ראש  בחר 

חשטא חיים  עם  הקואליציה  את  ומקובל, לעשות  הגון  שונה , איש  דמו  למה 

גריידי של  חזרה?מדמו  שלך  הדברים  את  לקחת  צריך  שאתה  חושב  אני  זו  ,  

העיר במועצת  מקום  לה  שאין  ח, צביעות  בפני  חשטאולהתנצל   . יים 

למדןמר  חשטא  :עידן  חיים  על  אישי  דבר  שום  אמר  לא   . הוא 

דורון מאיר  לספורט  :מר  נציג  בוחרים  אנחנו  לוקחים  , אם  אנחנו  אז 

לשם ובא  בספורט  שמתעסק  או . מישהו  למדן  שעידן  ולהגיד  לקחת  יכול  לא  אני 

דתית במועצה  יתעסקו  ברגור  אותם. יונה  מעניין  לא  את , זה  יודעים  לא  הם 

במקווה, העניינים מתעסקים  לא   . הם 

גרוברמר  קשור  :אבי  זה   ?מה 

דורון מאיר  אותך  :מר  שאלתי  לא  כבר , אני  הפהתסתום  אתה . את 

מפסיק פעם  הזה. כל  כנסת, בנושא  בתי  למקווה, גם  דברים  , ללכת  מיני  כל 

עושה אני  בזה, שלא  עוסק  איציק  בזה, לא  שמאמינים  אנשים  אז . עוסקים 

הדברים את  עושה  שלא  מישהו  שייבחר  רוצה  שיש ? אתה  חושב  לא  אני  אז 

התפקידים באחד  שיהיה  הדתי  מהציבור  מישהו  לפסול  בתפקיד ל"כנ. מקום   

כנסת בתי  אני.של  אז  כנסת,   בבית  הייתי  כנסת, באבל  בבית  אני  אבל , בחגים 

טוב יותר  לייצג  יידע  והוא  כנסת  לבית  יום  כל  שהולך  אחד  לתקן יש  צריך  אם   

מזגנים, חלונות צריך  רעפים, אם  צריך  זה, אם  צריך  להם  . אם  ניתן  בואו  אז 

הדברים הדתי. את  הזה  דתיים , בתחום  לאנשים  הדתי תנו  בתחום  להתעסק 

מזה נפגעים  לא  לנו, ואנחנו  מפריעים  לא  שהם  לנו , ההפך. מפני  עוזרים  הם 

עלמין  . בבתי 
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קורצקימר  העירייה  :יעקב  חברי  לכל  הכבוד  כל  נמצא , עם  שבאמת  מי 

כמעט  חיים24פה  זה  שעות  בשביל , מטפל, בעירייה.   ורץ  אנשים  בשביל  רץ 

 . הציבור

דורון מאיר  באים  :מר  המוןהם    . 

קורצקימר  חדר, חיים  :יעקב  לך  פה , מגיע  להסתובב  צריך  לא 

היום. במסדרון כל  כמעט  פה  נמצא  לאנשים, חיים, הוא  מה . ומטפל  יודע  אני 

עובר אותו, מה. הוא  להלל  עכשיו   ?צריך 

קירשנרמר  האישית  :שרגא  הנימה  את  להוציא  כדאי  שבכלל  חושב   .אני 

נציגים פה  אגב, יש  הדתישמייצג, דרך  הציבור  רוב  את  משתי שניהם. ים   

הדתי הציבור  של  שני. הסיעות  קשר, דבר  שום  תיקאין  איזשהו  של  מינוי  בין    ,

רשות תיק  דתית, שהוא  חוק. למועצה  לה  יש  דתית  ממונה, מועצה  שר  לה  , יש 

ייעשה וזה  והחוקים  התקנות  לפי  להיעשות  צריך  מגוחך . הכל  שזה  חושב  אני 

אישיו למלחמות  פה  א, תלצאת  זה  אתי' כי  לעניין' ב-ו, לא  לא  יש . זה  אם 

הזה בציבור  שמטפלים  הזה, אנשים  הציבור  את  שאתם  , מייצגים  כמו 

 . מייצגים

למדןמר  אחד  :עידן  ואומר, אף  חוזר  את אני  מקבל  לא  ואני   

צביעות לא  או  צביעות  של  האלה   . הדברים 

קירשנרמר  אמר  :שרגא  שהוא  מה  את  מחזק  צרי, אתה  לא  ך אתה 

 . להגיד

למדןמר  אחד, לא  :עידן  באף  סרה  דיבר  לא  שיונה  אני  , משום 

סרה דיברתי  שלא  אחד. בוודאי  דבר   -דיברנו 

קירשנרמר  לא   :שרגא  הוא  אבל  כבוד  לי  שיש  להגיד  נחמד  מאוד  זה 

 . מתאים

 21



השרון רמת   עיריית 
מס המניין  מן   9.20011.1מיום , 12' פרטיכל מליאה 

למדןמר  מתאים  :עידן  לא  שהוא  גם  אמר  לא  אחד  נכון, אף  .  לא 

מתאים לא  אמר  לא   .הוא 

מאיר  כן  :דורוןמר  אמר  הוא  אז  גריידי  היה  זה  אם  אמר   . הוא 

למדןמר  קיבל   :עידן  שגריידי  בנימוק  זה  את  הסביר  הוא  אבל 

קול2,500 טוב,   יותר  שגריידי  בניגוד  אישי. לא  דבר  וחצי  דבר  פה  היה  , לא 

אישי. שרגא דבר  שום  פה  שאין  השולחן  על  שיהיה  מאוד  חשוב  זה  אלא , לכן 

עקרונ אחד  דבר  פה   . ייש 

קירשנרמר  אישית  :שרגא  תשתית  היתה  האלה  הטיעונים  של  ,  התשתית 

מיותר  . וזה 

ברגור"ד יונה  ייצוגית, לא  :ר   .תשתית 

קירשנרמר   . אישית, לא  :שרגא 

דורון מאיר  לך, יונה  :מר  אכפת  זה  מה  הדתי? אבל  לחלק  בעיקר   . זה 

ברגור"ד יונה  לי  :ר  אכפת  מה  אומרת  זאת  לאש? מה  צריך  את אני  ר 

הדתות ? זה תיק  על  אחראי  לקבל  זכאי  השרון  ברמת  הדתי  שהציבור  חושב  אני 

שלו מהסביבה  ולא   . מתוכו 

למדןמר  והקונסרבטיבי  :עידן  הרפורמי  הציבור  קהילה . וגם  פה  יש 

גדולה קונסרבטיבית, רפורמית   . קהילה 

רוכברגרמר  הזאת  :יצחק  שבקדנציה  זה  על  להגיד  לך  יש  לא , מה  אתה 

הקודמתהיית  לכלום, בקדנציה  כמעט  שואפת  גריידי  של   ?הנוכחות 

למדןמר  להיות  :עידן  אומר, יכול  לא  אחד   . אף 

ברגור"ד יונה  בסדר  :ר  לא   . זה 
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למדןמר  לתיק   :עידן  זכאי  גריידי  ששמוליק  אומר  לא  אחד  אף 

הדתות, הדתות לתיק  זכאי  הוא  גריידי  ששמוליק  פה  נאמר  לא  מה . זה  זה  לא 

 . שנאמר

אבין' בג הדברים  :שירה  את  למחזר  ממשיכים  קודם . עכשיו  כאן  יש 

קואליציה בתוך  חבר  להיות  שמגיע  בנאדם  דבר, כל  בכל  להתעסק  יכול  . והוא 

הסיעות שתי  את  לקחו  וכמה  כמה  אחת  דתיים, על  אנשים  שניהם  ונתנו , שהם 

להתעסק מהדבר  מחצית  אחד  בכלל . לכל  זה  את  ולוקחים  הולכים  אתם  אז 

אותםלמקומו מבינה  לא  בכלל  שאני  הזוי, באמת. ת  פשוט  לי  לא  .נראה  אני   

לא והשני  טוב  ויותר  להיות  יכול  כן  אחד  שמישהו  החליט  מי  האנשים . יודעת 

תיק  של  בנושא  פעילות  כל  שיצטרכו  האנשים  כל  את  היום  מייצגים  האלה 

הכל. הדתות כנסת. זה  לבתי  שקשורים  דברים  גם  שצריכים  אנשים  הרבה  , יש 

טובאני פחות  לא  העבודה  את  יעשה  סיעה  אותה  של  השני  שהנציג  בטוחה  אז .   

כך ואחר  למקומות  הדברים  את  לקחת  צריך  דבר, לא  של  לאנשים , בסופו  לתת 

פה. להרגיש עושים, הם  שכולנו  כמו  בדיוק  לעשות  רוצים  סיבה . הם  שום  אין 

להם לתת  טוב, לא  זה  את  יעשו  בטוח  גם. הם  הדברים  את  לשים  צריך   אז 

פרופורציה נעימים. באיזושהי  לא  שהם  למקומות  זה  את  מובילים  , אתם 

 .בפירוש

גרוברמר  עוד , במילה  :אבי  להצביע  הולך  שאני  מה  את  להסביר  כדי 

אופוזיציה. שנייה איש  להתנגד בתור  אמור  אני  וכאלה  מינויים  העיקרון  ברמת   

כאלה, כן. אוטומטית למינויים  להתנגד  אמור   . אני 

קירמר  אם . זכותך  :שנרשרגא  שלך  התפקיד  את  מבין  לא  כנראה  אתה 

אוטומטית להתנגד  אמור  שאתה  חושב   . אתה 

גרוברמר  כל  :אבי  קודם  רוב , אז  הצבעתי  איך  תבדוק  אתה  אם 

 -ההצבעות
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קירשנרמר  זה  :שרגא  על  נתנצח  לא   . די, בוא 

גרוברמר  שני  :אבי  על , מצד  אחראי  שיהיה  מישהו  של  עצמו  הרעיון 

תושבים, הדת מאוד  חילונים, שהרבה  שמתחתנים, גם  זוגות  אנשים , גם  , גם 

עלינו כאלה, לא  ודברים  קבורה  שירותי  האלה, שצריכים  בשירותים  , נפגשים 

האלה השירותים  את  שאחראי. צריכים  מישהו  שיהיה  נכון  לי  נראה  מה . זה 

מיני , שכן ובכל  פרסומים  מיני  בכל  כרגע  שיש  מזה  להתעלם  יכול  לא  אני 

קבוצותומותמק מיני  כל  בין  עימות  איזשהו  פה  שיש  רושם  איזה  האנשים.   , כל 

אגב עליי, דרך  רוצה. מקובלים  לא  זהאני  של  באמצע  להיכנס  באופן .   אני 

הזה הרקע  על  להימנע  מתכוון   . אישי 

למדןמר  פה  :עידן  שהועלו  הדברים  לפגוע , לאור  רוצה  לא  ואני 

תיקים לתת  העירייה  ראש  של  החברים אנ, בסמכות  שני  את  מכבד  באמת  י 

התיקים את  ולתת  לתרום  נימנע, שרוצים  כן  גם   . אנחנו 

רוכברגרמר  זה  :יצחק  את  מכבד  את , חברים. אני  לאשר  מבקש  אני 

בעירייה הדת  תיק  כמחזיק  חשטא   .חיים 

דורון מאיר   . 9  :מר 

רוכברגרמר  נמנעים3  :יצחק   ?נכון,  

דורון מאיר  נמנעים3  :מר    . 

 

מ לאשר   :102ספר החלטה  קהוחלט   )3 – נמנעים, 9 –בעד (ולות ברוב 

הדתות תיק  כמחזיק  חשטא  חיים  העיר  מועצת  חבר  של  מינויו   . את 

 

קורצקי .6 יעקב  העיר  מועצת  חבר  של  הכנסת, אישורו  בתי  על   . כאחראי 
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רוכברגרמר  לאשר  :יצחק  נשימה  באותה  מבקש  קורצקי  אני  יעקב  את   

הכ בתי  תחום  על   . נסתכאחראי 

ברגור"ד יונה  הזה  :ר  התיק  מה   . תסביר 

רוכברגרמר  דקה  :יצחק  לפני  מאיר  זה  את   . הסביר 

ברגור"ד יונה  בתי , לא  :ר  ותיק  בנפרד  דתות  תיק  יש  מה  מבין  לא  אני 

בנפרדכנסת מבין.   לא  אני   .זה 

רוכברגרמר  אסביר  :יצחק   . אני 

לוין אורי  דת  :מר  תשתיות  ויש  דת  שירותי   . יש 

ברגור"ד יונה  באמת  :ר   . נו 

אבין' גב הקשת, יונה  :שירה  כל  של  עכשיו  ייצוג   . יש 

ברגור"ד יונה  מחלקה  :ר  אותה  אני . זו  למה  בדיוק  יודעת  את 

 . מתכוון

רוכברגרמר  השרון  :יצחק  ברמת  יש  כנסת  בתי   ? כמה 

קורצקימר   . 42  :יעקב 

דורון מאיר  מ, 42  :מר  עוד3-חוץ  מניינים    . 

רוכברגריצחמר  דיון, עזוב  :ק  צריך  דבר  כל  רשמי . לא  השרון  ברמת  יש 

כנסת42 בתי  זה,   מיני  וכל  בתים  בתוך  שהם  רשמיים  לא   .ויש 

למדןמר   . 35רשמי   :עידן 

רוכברגרמר  שלהם   :יצחק  העבודה  את  עושים  האלה  האנשים  שני 

דבר, בהתנדבות שום  ולא  תמלוגים  עם  תיק  ולא  בשכר  תיק  לא  הציבור . זה 

בעיר פעיל  שמאוד  ציבור  הוא  לעשות. הדתי  דרישות, פעיל, מה  להם  יש , יש 

צרכים בקשות, להם  מיני  כל  להם  עניינים, יש  מיני  שהם . כל  כנסת  בתי  יש 
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כנסת בתי  ויש  כנסת ישנים  ובתי  ספר  שצריכים  כנסת  ובתי  שיפוץ  שצריכים   

ואחר כזה  טיפול  חיים . שצריכים  שלא  כדי  העניין  את  לחלק  , חשטאביקשנו 

ביחד ועדות  כמה  פה  עצמו, שעושה  על  הכל  את  ייקח  זה . שלא  את  חילקנו 

שירות לתת  יוכלו  ששניהם  כזו  בצורה  יותר  או   . פחות 

קורצקימר  בבחירות  :יעקב  השרון  ברמת  הכל  סך  בחרו  אנשים  ? כמה 

דתיים4,000 אנשים  בחרו  אנשים    . 

ברגור"ד יונה  חשטא  :ר  של  לסיעה  בחרו  מזה  הצביעו  800? כמה 

פחות, בעדך הרבה  שלך   . ולסיעה 

דורון מאיר  קשור  :מר   ? מה 

ברגור"ד יונה  ביותר  :ר  קשור   . זה 

דורון מאיר  הבחירות, יונה  :מר  את  ניצחה  לבני  הממשלה , ציפי  ראש 

ביבי אומר. זה  אתה   ?מה 

חשטאמר  השרון300  :חיים  רמת  ממערב  קולות  דתיים,    . לא 

דורון מאיר  נחזורבו, ה'חבר  :מר  לא  בחירות, או  פה  יהיו  מעט  . עוד 

שיבוא, יונה מישהו  צריך  אם  במיליונים. שאלת  כנסת  מבתי  בקשות  לנו  . יש 

הצרכים את  כנסת  בית  לכל  ויראה  שיבוא  מישהו  צריך  מוכן .אז  היה  והוא   

זה את  שתיאורטית. לעשות  נכון  .אז  . משכורת, . בזבוז  לי  אומר  היית  הם . אם 

בהת זה  את  עושים  בזה, נדבותשניהם  רע  מה  ם ?אז  אנשי  ששני  רע  מה   

במשרד, מתנדבים יום  כל  כמעט  אצלי  נמצאים   ?הם 

למדןמר  כלל   :עידן  את  מייצגים  שבאמת  לדאוג  זה  שחשוב  מה 

הדתי רפורמים, הציבור  קונסרבטיבים, לרבות  הכל. לרבות  זוכרים . זה  אם 

הדתית הקהילה  לכלל  לדאוג  קונסרב, שצריך  וכולל  רפורמים  ושזה כולל  טיבים 

שלכם  מהתפקיד  לבריאות–חלק    . 
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רוכברגרמר  הכוונה  :יצחק  בדיוק  הכוונה, אמיתי. זו   . זאת 

דורון מאיר  מתנדבים  :מר  עצמם. שניהם  על  לקחת  הסכימו   . הם 

רוכברגרמר  או   :יצחק  תיק  כמחזיק  קורצקי  יעקב  את  לאשר  מבקש  אני 

הכנסת בתי  נושא  על  בעד. כאחראי   ? מי 

ל אורי  גם  :ויןמר  בהצלחה  לו   . ולאחל 

רוכברגרמר   . אמן  :יצחק 

דורון מאיר   . 9  :מר 

רוכברגרמר  נגד  :יצחק   ? מי 

דורון מאיר  נמנעים3  :מר    . 

רוכברגרמר  נמנעים3  :יצחק   . הלאה, תודה.  

 

מספר  לאשר   :103החלטה  קהוחלט   )3 – נמנעים, 9 –בעד (ולות ברוב 

העיר  מועצת  חבר  של  מינויו  הכנסתאת  בתי  על  כאחראי  קורצקי   . יעקב 

 

לוין אורי  חשובה  :מר  שאלה  לי  סוף . יש  של  בעיתונים  קראת  אני 

זה וכל  שטחים  החלפות  הסכמי  על  שעבר  בשבוע  אליי . השבוע  והתקשרו 

שאלות אותי  לשאול  מדובר, אנשים  מה  על  לדעת  רוצה   .ואני 

רוכברגרמר  את   :יצחק  אעלה  אני  הקרובה  ההנהלה  , הנושאבישיבת 

זה על  אחד. נדבר  דבר  לך  להגיד  יכול  בזמנו : אני  שדיווחתי  העובדה  למעט 

השרון  רמת  בין  שיחות  שמנהלים  צוותים  שיש  ואמרתי  הפנים  משר  כשחזרתי 

אביב תל  שאז , לבין  מאחר  הזה  מהנושא  עצמם  את  שבודדו  הערים  ראשי  למעט 

הוסרה שלמעשה  גבולות  לוועדת  תביעה  והיתה  בקשה  ביקשתי ואנ, הוגשה  י 
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לנו  לתת  הפנים  משרד  וממנכל  הפנים  בינינומשר  שיחות  לנהל  האפשרות  .  את 

שיחות בפרסומים. מתנהלות  ממש  שיחות, אין  מתנהלות  אכן  גיבוש. אבל  , אין 

עמדות טיוטות, אין  אפילו  ראיתי  לא  עוד  מבטיח . אני  אני  משהו  יהיה  אם  אז 

 . נדבר, שנשב

קירשנרמר  ח  :שרגא  להיות  מבקש   .לקאני 

רוכברגרמר  כלוםאיןעוד כרגע , בסדר  :יצחק    . 

ברגור"ד יונה  משהו, איציק  :ר  להגיד  רוצה  זאתאני  בכל  רוצה .   אני 

וברורים מובהקים  הדברים  את  להביא  בכדי   . להגיד 

רוכברגרמר  מדבר  :יצחק  אתה  מה   ?על 

ברגור"ד יונה  הקודמות  :ר  ההצבעות  שתי  על  מדבר  אחד . אני  משפט 

רוצה להגידאני  האנשים ,   משני  נובעת  לא  האלו  מהמינויים  שלי  שההסתייגות 

התפקיד את  כרגע  להם, שקיבלו  שנתן  העיר  מראש   . אלא 

רוכברגרמר  מבין  :יצחק   . לא 

קלנרמר  מהם  :גיא  ולא  ממך  היא   . ההסתייגות 

ברגור"ד יונה   . בדיוק  :ר 

קלנרמר  חייב  :גיא   ? היית 

ברגור"ד יונה   . כן  :ר 

מאי דורוןמר  אותם  :ר  להרגיע   . כדי 

רוכברגרמר  זה  :יצחק  את  להגיד  חייב  היית  לי, לא  לא .תאמין  אתה   

בי פוגע  אתה  אז  בהם  לפגוע    ?רוצה 

ברגור"ד יונה  דבר. לא  :ר  כל  לספוג  יכול   . אתה 
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למדןמר  ספק  :עידן  הסר  פעם, למען  נאמר, עוד  שזה  זה , בגלל 

שהיתה שיחה  לאותה  שמתקשר  ולא ואתה, משהו  שיחה  אותה  היתה  מה  יודע   

פה אותה   .נגיד 

רוכברגרמר  חופש  :יצחק  לכם  נתתי   -אני 

ברגור"ד יונה  התכוון, לכן  :ר  הוא   . לזה 

אבין' גב פה, טוב  :שירה  מעלים  לא  אישיות   .שיחות 

קורצקימר  אותו  :יעקב  ממנה  שאתה  וחיים, כשאמרת  אני , אני 

שהרמתי מסתכל, הראשון  היית  בכ. אם  לך, יףלמה  לעשות  , מגיע  ראוי  אתה 

זה  . את 

למדןמר  בגללך  :עידן  במיוחד   . נמנענו 

לוין אורי  מבוים  :מר   . עזוב, יעקב, הכל 

למדןמר  שזה  :עידן  בגלל  רק  . נמנענו  . חיים. ובגלל . שיהיה  בגללכם 

הדוגמא את  לכם  לתת  שלנו  והרצון  האישי  העניין  על  הכל, שנאמר  אחרת . זה 

מתנגד היינו   .יםבאמת 

 

דו .1 פרסום  לשנת "אישור  כלכלית  חברה  גורדון 2007ח  גיל  ידי  על  יוצג   

העירייה  .גזבר 

 

רוכברגרמר  דו, חברים  :יצחק  את  ולהציג  לדווח  מבקשים  ח "אנחנו 

לשנת  הכלכלית  שנישאל. 2007החברה  למה , לפני  אסביר  אנחנו .2007אני   

דו את  הצגנו  לא  ומתמיד  שוטף  הכלכל"באופן  החברה  במליאת חות  ית 

נדרשנו. המועצה זה, לא  את  צריכים  היינו  משרד .לא  מטעם  מבקר  הגיע   
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בהתנהלות  ואחרים  כאלה  ופרמטרים  ואחרות  כאלה  התנהלויות  שבדק  הפנים 

העירייה של  סמך  גופי  מיני  ובכל  שמ, העירייה  לנו  להביא 2007-ואמר  צריך   

הדו במועצה"את  לאישור  לאישור. חות  במועצה, לא  אז.לדיווח  אנחנו    

זה את   . מדווחים 

לוין אורי  בא  :מר  כן  זה  החברה , אבל  על  שדיברנו  זוכר  אני 

במועצה משהו. הכלכלית   . היה 

רוכברגרמר  זה  :יצחק  היה  לא  מאזנים. זה  היה   .זה 

רוכברגרמר  קיימת  :יצחק  פעילה, החברה   . לא 

דורון מאיר  אחת  :מר  פעילות  רק  לה  החובות, יש  תשלום   . וזה 

למדןעידמר  מאשרים, מיכה  :ן  לא  אנחנו  אם  המשמעות   ?מה 

רוכברגרמר  מאשרים  :יצחק  מצביעים, לא   . לא 

דורון מאיר  על   :מר  יודע, 2007זה  לא  אתה   . אם 

רוכברגרמר  אותנו, חברים  :יצחק  מתרגם  אחד  כל  אחד  משפט  על   ?למה 

מאשרים בלבד, לא  דיווח  למה. זה  גם  הדיווחהסברתי    . 

גורדוןמר  הפנים  :גיל  שניםמשרד  כמה  כל  ממנה  רואי   משרד   

דו של  ביקורת  שעושה  משרד5במשך . חות"חשבון  פה  היה  שנים  ה ,   בשנ 

דקדקן יותר  הרבה  והוא  המשרד  התחלף  מוציא . האחרונה  הוא  פעם  מדי 

הלאה וכן  העיר  למועצת  הובא  לא  זה  למה  הוא , מכתבים  המכתבים  ובאחד 

דו של  הנושא  לגבי  ו"שאל  כספיים  דיווחחות  ה בכלל  החבר  של  בנושא   

הדו. הכלכלית את  לדיווח  לפה  עכשיו  זה  את  הבאתי  להנחייתו  חות "בהתאם 

הובאו, 2007של  לא  היום  החשבון. שעד  רואי  משרד  עם  בדקתי  כבר , גם  אנחנו 

סוף  על  מעט  דו, 2009עוד  עם  קורה  להם. 2008ח "מה  קטן יש  פרט  איזשהו   
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הקרוב בשבוע  אותו  מקוו, שיבררו  דואני  את  נביא  גם  זו  שנה  סוף  שעד  ח "ה 

2008.  

הכלכלית בחברה  קורה  ומה  הפעילות  מה  ב. שאלתם  הכלכלית   2007-החברה 

הלוואה בהחזר  התמקד  שלה  הפעילות  עיקר  לצורך , למעשה  נלקחה  שבזמנו 

המט שופכין–ש "הקמת  מי  לטיהור  מתכן  נוספת.   זניחה  פעילות  עוד  שזה , יש 

₪ 165,000מקבלים  שנה   בכניסה מדי  שנמצא  הגשר  על  הפרסום  של  לזיכיון 

הפעילות, לעיר עיקר  להגיד  אפשר  למעשה  הכנסה. וזה  ההלוואה. זה  של  , הצד 

הוצאה זה  המט.כמובן  את  כשהקימו  בזמנו  ונוהל "המט, ש"  למעשה  הוקם  ש 

הכלכלית החברה  להעביר2002ובשנת , במסגרת  החליטה  הכלכלית  החברה    ,

למעשה ר, להחכיר  המטא.ג.לחברת  את  ה"  ובמשך  ו24-ש  הקרובות  השנים   -10 

המט את  לנהל  אמור  הוא  בית ש"חודשים  ליד  שנמצא  שופכין  מי  טיהור  מרכז    

הזאת. הקברות ההלוואה  להיום  ל, נכון  למעשה2007-גם  לחודשיים ,   אחת 

משלמים בסביבות אנחנו  ההחזר  את  הלוואה   460,000 ₪ הלוואה   אותה  עבור 

בשנת  ה' 97שנלקחה  המכוןלצורך  בעוד . קמת  לקבל  אמורים  שנים24אנחנו    ,

כזה העירייהאת , משהו  לבעלות  חזרה  ר, המכון  ם .ג.כאשר  ג  תקופה  באותה  א 

במכון השקעות  ההשקעות, תשקיע  כל  כולל  נקבל  ללא ואנחנו  לעירייה  זה  את   

נוספת תמורה   . כל 

המים    :??? לתאגיד  עובר   ? זה 

גורדוןמר  לתאגיד, כן  :גיל  עובר  המיםזה  אנחנו .   ההלוואה  את 

הם, משלמים כ, אבל  אליהם  שהועבר  הנכסים  סקר  מיליון 130-בגלל  הם , ₪ 

במשך  הלוואה  לנו  לשלם  של 15מחויבים  שנה  מיליון 33  הלוואה  . ₪  זו  אבל 

למכון פה  קשורה  שלא  התחייבנו  .נפרדת  אנחנו  המכון  של  ההלוואה  את   

ההסכם  -במסגרת 

גרוברמר  אצלנ  :אבי  אצלםההוצאות  המכון  של  וההכנסות   ? ו 
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גורדוןמר   . לא  :גיל 

רוכברגרמר   . BOT  :יצחק 

גרוברמר  זה   :אבי  יודעBOTמה  אני  לאותו  .   הולך  לא  זה  למה  אבל 

קורה הכל  שבו   ? מקום 

רוכברגרמר  הכנסות  :יצחק  אין  עכשיו   . למכון 

דורון מאיר  החברה  :מר  את  כשסגרו  ניתנה  של , ההלוואה  התנאי 

ל ההלוואהבנק  לוקחת  תהיה  שהעירייה  היה  אומרת. אומי  שהעירייה , זאת 

לחוב האחראית  לשלם.היא  שנים  כמה  עוד  לנו  יש    . 

גורדוןמר   .2015עד   :גיל 

דורון מאיר  הגזבר  :מר  לך  שאמר  משלמים , מה  חלק . 540אנחנו 

הריבית על  הולך  זה  היתה . ניכר  היא  ואז  את  , 6.5%מאחר  משלמים  אנחנו 

ב6.5%הריבית  זה  את  נגמור  ואנחנו   ?נכון, 2014- 

גורדוןמר   . 2015  :גיל 

דורון מאיר  שנה  :מר  כל  משלמים  כ. אנחנו  עכשיו  עד  עלה   55-המכון 

 .₪מיליון 

גרוברמר  המים  :אבי  תאגיד  לאחריות  עובר  זה  גם , אם  למה 

המים לתאגיד  הולכת  לא   ? ההלוואה 

דורון מאיר  ההל  :מר  את  לשלם  מסוגלים  לא  את . וואההם  קיבלו  הם 

לנו, התאגיד לשלם  כעת  צריכים  מיליון 3.3 הם   ?נכון, ₪ 

גורדוןמר   . לשנה, כן  :גיל 

דורון מאיר  לעמוד  :מר  זה  את  גם  מסוגלים  לא  את . הם  אבל 

להעביר היה  אפשר  אי   . ההלוואה 
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גרוברמר  לוקחים   :אבי  ואנחנו  בהגדרה  גירעוני  הוא  המים  תאגיד 

מההוצאה חלק   .עלינו 

דורון מאיר  נכון  :מר   . זה 

גרוברמר  אבין  :אבי  להבין, שאני  רוצה   .אני 

דורון מאיר  לך  :מר  להגיד  רוצה  אני   . אז 

גורדוןמר  אומר  :גיל  ודאויות, הוא  אי  כמה  יש  להיום  לא , נכון 

התאגיד עם  יהיה  מה  שואל. יודעים  שאתה  מה  בעיקרון  ו , אבל  בזמנ  עשו 

לאישור גם  פה  שהובא  חלוקהשעש, הסכם  אומר. ו  אתה  עשו': אולי  למה  ?' אז 

למט הלוואה  אחד  מצד  משלמים  אנחנו  ו , ש"פה  לנ  משלמים  הם  שני  מצד 

נכסיםהלוואה הסקר  על    . 

דורון מאיר  למה  :מר  תסביר  להעביר . אבל  הסכים  לא  לאומי  בנק 

לתאגיד זה  דרש. את  לאומי  העירייה, בנק  של  הארוכה  הזרוע  זו  התאגיד   .הרי 

שה דרש  הכסףהוא  את  להם  ותיתן  אחראית  תהיה   . עירייה 

גורדוןמר  את    :גיל  נשאל  זה  ואחרי  סקירה  אעשה  שאני  כדאי  לא 

השאלות התחלתי? כל  לא   . עוד 

קלנרמר  לשנת , גיל  :גיא  המימון  הוצאות  הם 2007אם  מיליון 2.5   

שב, ₪ מניח  וב2008-אני  וכו2009-  שני '   מצד  הכנסה  ואין  כהוצאה  נצבר  זה 

העי  ?רייהשל 

גורדוןמר  פשטנית. לא  :גיל  בצורה  אסביר  למעשה.אני  העירייה ,  

מתקן להקים  פיחוטקה, החליטה  של  טועה, במהלך  לא  אני  כזה"מט, אם  .  ש 

לשפד להתחבר  ללכת  אלטרנטיבה  עצמאי, ן"היתה  להיות  רצה  אמר , פיחוטקה 

רוצה' לא  , אני  העיר' על  העמיס  זה  כי  שגויה  החלטה  היתה  זו  רבים  ייה לדעת 

גדולות יותר  הרבה  אמר. עלויות  הזה: הוא  הדבר  את  אעשה  אני  ח ? איפה  לק 
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שלד כלכלית, איזשהו  חברה  אלא  בורסאי  שלד  לוקח: אמר, לא  מכניס , אני 

מט של  הזו  הפעילות  הקמה, ש"את  לצורך  ההלוואה  מהכספים, את  כמו , חלק 

מאיר היה50זה , שאמר  מיליון  ומשהו  ש,   בכסף  השנים  במהלך  יצא שולמו 

לקבלנים ישירות  העירייה  היתרה. מקופת  מיליון 26, את  הלוואה, ₪  .  לקחו 

פה, כלומר רואה  שאתה  מה  כל  כלכלית, למעשה  חברה  הצדה  זו , תעזוב 

הקמת לצורך  שנלקחה  שופכיןהלוואה  מי  טיהור  מכון  רואה .   שאתה  מה  זה 

הכנסה. פה לראות  מצפה  שאתה   -זה 

קלנרמר  תוחזר  :גיא  היא   ? איך 

דורוןמר  הרגע  :מאיר  אמרתי   .2014-ב, אני 

גורדוןמר  לי, מאיר  :גיל  זה, תן  את  אסביר  הזו .אני  ההלוואה   

ל שלבים3-נחלקת  להחזיר 2015עד .   אמורים  אנחנו  במרץ  מיליון 14.8    ₪

שאמרתי ₪ 460,000של , בתשלומים  וריבית  הלאה  וכן  הצמדות  עם  חודש   .כל 

הלו2015במרץ  של  פעמי  חד  החזר  יש  ל, ואה  נכון  שלה  זה 2007-שהסכום   4.9 

האלה. ₪מיליון  התשלומים  בכל  נעמוד  ואנחנו  נוספת ,והיה  הלוואה  קיימת   

מיליון 3בסך  מקודם. ₪  שאמרתי  התשלומים  בכל  נעמוד  קוראים , אם  הם 

הלוואה'לזה  אותה, דהיינו. 'תימחל  להחזיר  נצטרך  על  . לא  ויתרו   3הם 

ומ. ₪מיליון  משא  שהיה  אחרי  לאומיזה  בנק  עם   . תן 

קלנרמר  מקורה  :גיא  יהיה   ? מה 

גורדוןמר  העירייה  :גיל   . הכנסות 

גרוברמר  משלמים   :אבי  מה  ₪ 103,000על  ב  מקצועיים  -שירותים 

2007? 

דורון מאיר  חשבון  :מר  רואה  על  ניירות,זה  האדם . חות"הדו, על 

בחברה היום  שעובד  חשבוןהיחידי  הרואה  זה    . 
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ברגו"ד יונה  איננו , מאיר  :רר  החברה  של  החשבון  רואה  למה  אבל 

זה את  להסביר  צריך  וגיל   ?כאן 

דורון מאיר  אותו  :מר  להביא  אמר, רצינו  הוא  את ': אז  תדחו 

ישראל ממשלת  עם  ישיבה  לנו  קבעו  שהיום  מפני  אותו. 'הישיבה  להביא  , רצינו 

אותו נביא  אנחנו  לא  שאם  בדו2008-ב, ואמרנו  כאן"  יישב  הוא  הו.ח  היום   א 

לגיל האלו  הדברים  את  כאן. הסביר  יהיה  הדברים. הוא  וכל  ניירות  גם  , זה 

לבנקים הבנקים"הדו, עמלות  מול   . חות 

גורדוןמר  שאמרתי  :גיל  הגשר, כמו  על  מהפרסום  הכנסה  . יש 

מנרב2003בדצמבר  כנגד  תביעה  הכלכלית  החברה  הגישה  החברה ,   שזו 

המט את  להם ו, ש"שהקימה  מיני  כל  במטמצאו  מיליון ש"יקויים  סך  על    ₪  ,

המט את  גם  זמן  באותו  שתפעלה  מקורות  עם  תקופה , ש"יחד  באותה  ולמעשה 

מיליון  על  גם  נגדית  תביעה  הגישו  ומנרב  זה . ₪מקורות  את  להכניס  החליטו 

עדיין, לבוררות מתקיימתהבוררות  הזה,   נושא  נסגר  לא   . זה 

רוכברגרמר  הדו  :יצחק  את  פ, ח"הצגת  אותו   ?נכון, הנתת 

גורדוןמר   . כן  :גיל 

רוכברגרמר  אותו  :יצחק  מאשרים  לא  הרי   . אנחנו 

גורדוןמר  דיווח, נכון  :גיל   . זה 

רוכברגרמר  שאלות  :יצחק  יש  זה, אם  וזהו  החברים  שאלות  . שישאלו 

אותו מציגים  אותו, אנחנו  מה. הצגת  מה , אז  את  עכשיו  מתרגמים  אנחנו 

פה  ? שכתוב 

דורון מאיר  הדו, יונה  :מר  את  הציגו  לא  בגלל . ח"שנים  כעת  רק 

החשבון  . רואה 

קלנרמר  בהכנסה  :גיא  שם  הגשר  רק   ? למה 
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דורון מאיר  לך  :מר  אסביר  ליצור . אני  והתחלנו  כלכלית  חברה  היתה 

להכנסות אישור  כלכלית  שם. לחברה  המתקן  את  עשתה  היא  נשאר , אז  זה  רק 

 . לה

ברגור"ד יונה  איזשהן   :ר  לך  החברה יש  לגבי  עתידיות  מחשבות 

 ? הכלכלית

רוכברגרמר  גדולים  :יצחק  לדעת   . קלעת 

ברגור"ד יונה  ברצינות  :ר  שואל   . אני 

למדןמר  כך  :עידן  כל  קשור  לא  בעניין , זה  שעולה  למה  קשור  זה 

הדיווח העניין. של  ה, לצורך  את  מזרימים  לא  מיליון 24-אנחנו  מה , האלה₪  

ה? המשמעות את  מפרק  העירייה? חברהזה  את  מפרק   ?זה 

דורון מאיר  העירייה, לא  :מר  חתומים. זה   . אנחנו 

רוכברגרמר  שאלה, חברים  :יצחק  התייעצות, שאלת  לקיים  מתכוון   אני 

למועצה מסוים  בשלב  ולהביא  ההנהלה  פרטים, בקרב  כמה  שנבדוק  את , לאחר 

הכלכלית החברה  של  הכלכלית, הפעלתה  החברה  של  הרבה. חידושה   יש 

הפרק שעל  הפרק, פרויקטים  שעל  פעילויות  שהעירייה. הרבה  שלי  , התחושה 

ה במהלך  גדולים  מאוד  היקפים  כאן  שנים5-ועשינו  זה ,   את  לעשות  צריך 

מהיר בקצב  יותר  מרבי, הרבה  יותר  לזה, בקצב  את . נקרא  מוצאים 

נתונים, האלמנטים איזשהם  שיהיו  אבואלאחר  אני  בסיסיים  עם , אשב,   נדבר 

החבר, םהחברי עם  בהנהלה'נדבר  לכאן, ה  זה  את   . נביא 

דורון מאיר  האלמנט  :מר  את   .נביא 

רוכברגרמר  בתפיסה  :יצחק  נוטה  החברה , בראייה, אני  את  להפעיל  כן 

זה את  שתעשה  כדי  כרגע. הכלכלית  זה  את  מביא  לא  אני  מקווה . אבל  אני 
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חודש לכאן-שתוך  זה  את  נביא  זה . חודשיים  על  נדבר  גם  , גיל. ביחדאנחנו 

 .תודה

 

 :שונות .7

גב * הספורט ' מינוי  עמותת  דירקטוריון  כחברת  גורן  לסדר  (אלומה  מחוץ 

 ).היום

 

רוכברגרמר  ברשותכם, חברים  :יצחק  נוסף  נציגים . נושא  אישרנו  בזמנו 

הספורטלדירקטוריון  של  שהוצעה , העמותה  זהבי  ליאת  בשם  מישהי  והיתה 

חברה מאתנו. להיות  ביקשה  שהיא  בהרכב  חלק  להיות  יכולה  לא  אנחנו . היא 

במקומה ספורט  אשת  שהיא  מישהי  להציע  גורן, רוצים  אלומה  שהיתה , את 

ידועה השרון, כדורסלנית  ברמת  בעמותה, גרה  חברה  תהיה  עומדת . שהיא  היא 

שצריך, בקריטריונים מה  אותה. כל  לאשר  מבקש  בעד. אני  אחד? מי  תודה , פה 

הישיבה. רבה את  סוגר   .אני 

 

מספר  לאשר   :104החלטה  גבהוחלט  מינוי  אחד  גורן ' פה  אלומה 

גב במקום  הספורט  עמותת  דירקטוריון  זהבי' כחברת   .ליאת 

 

 

__________________ _________________ 
מלך   פרח 

העירייה  ראש   עוזרת 
העירייה"וסמנכ  ל 
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 קובץ החלטות

המ .2 היועץ  בלום  מיכה  ידי  על  יוצג  פקחים  הסמכת  לעירייהרענון   .שפטי 

 

מספר  לאשר   :99החלטה  מרהוחלט  הסמכת  את  אחד  וובקפה  דני  כפקח   . 

 

של  .3 חריגה  ₪ 62,374אישור  אוסישקין"מע+   ספר  בית  קיץ  שיפוצי   -מ 

גורדון גיל  העירייה  גזבר  ידי  על  של .יוצג   29%תוספת 

 

מספר  לאשר   :100החלטה  אחדהוחלט  של  פה  ₪ 62,374חריגה    +

קיץ שיפועבור מ "מע אוסישקיןבצי  ספר  של .בית   29%תוספת 

 

למדן .4 עידן  העיר  מועצת  חבר  של  לזוגות , אישורו  בינוי  בנושא  לטיפול 

 .צעירים

 

מספר  לאשר   :101החלטה  מינוי הוחלט  את  אחד  העיר פה  מועצת  חבר 

צעירים לזוגות  בינוי  בנושא  לטפל  למדן   .עידן 

 

חשטא .5 חיים  העיר  מועצת  חבר  של  הדתותכמ, אישורו  תיק   .חזיק 

 

מספר  לאשר   :102החלטה  קהוחלט   )3 – נמנעים, 9 –בעד (ולות ברוב 

הדתות תיק  כמחזיק  חשטא  חיים  העיר  מועצת  חבר  של  מינויו   . את 
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קורצקי .6 יעקב  העיר  מועצת  חבר  של  הכנסת, אישורו  בתי  על   . כאחראי 

 

מספר  לאשר   :103החלטה  קהוחלט   )3 – נמנעים, 9 –בעד (ולות ברוב 

הכנסת בתי  על  כאחראי  קורצקי  יעקב  העיר  מועצת  חבר  של  מינויו   . את 

 

 :שונות .7

גב * הספורט ' מינוי  עמותת  דירקטוריון  כחברת  גורן  לסדר  (אלומה  מחוץ 

 ).היום

 

מספר  לאשר   :104החלטה  מינוי הוחלט  אחד  גורן' גבפה   אלומה 

גבתכחבר במקום  הספורט  עמותת  דירקטוריון  זהבי'    .ליאת 
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