
 עיריית רמת השרון

 

 

 

 

 פרטיכל

 14' מס, ישיבת מועצה מן המניין

 6.3.2005, ה"ד באב תשס"י, מיום ראשון 

 
 
 
 
 



 עיריית רמת השרון
 0056.3.2מיום , 41' פרטיכל מליאה מן המניין מס

מס המניין14' פרטיכל  מן  המועצה  מישיבת  התקיימה,    אשר 

ראשון א"כ, ביום  באדר  תשס'ה   19:00בשעה , 6.3.2005 ,ה" 

 

רוכברגר :משתתפים יצחק  העירייה - מר  ראש  הי  בסוף   שיבה הגיע 

דורון   מאיר  ומ- מר  סגן  העיר"  ראש  את מ  ניהל   

 הישיבה

אבנר' גב העיר -  נורית  ראש  סגנית    

בר  אליעזר  מועצה-  מר  חבר    

זילברשטיין"עו  יעקב  מועצה - ד   חבר 

גריידי   שמואל  מועצה-  מר  חבר    

לוין  אורי  משה  מועצה-  מר  חבר    

פולקמן' גב   מועצה-  נירה  חברת    

קאול  מועצה-   יצחק  חבר    

גליל   אהרון  מועצה-  מר  חבר    

תמרי' גב  מועצה-  עליזה  חברת    

אבין' גב  מועצה-  שירה  חברת    

טל  ישראל  מועצה-  מר  חבר    

 

זהר' גב  :חסרים מועצה-  נעמי  חברת    

אוספלד' גב  מועצה-  אורנה  חברת    

 

הר :נוכחים נחוםצמר  מנכ-  ל  העירייה"   ל 

פפר' גב  גז-  אורית  העירייה   ברית 

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 

שבדרון' גב  ה-  מלכה  משרד  הנהלת  חברת   שיכון 

גפני  איתן  חבר-  מר  הש  משרד  הנהלת   יכון 

גורן  רן  השיכון-   מר  משרד  הנהלת  חבר    
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היום סדר   :על 

גאשאילת .1 ואהרון  קאול  יצחק  חיצוני  משפטי  יועץ  העסקת   .ליל 

של שאילת .2 המים"עוא  איכות  בדיקות  זילברשטיין  יעקב   .ד 

לסדר  .3 הסלולאריות:שאנובהצעה  באנטנות  המאבק    . 

ע  עוי"הועלתה  המועצה  חבר  זילברשטיין"  יעקב   . ד 

לסדר  .4 השרון: בנושאהצעה  רמת  מורשה  צומת  העלמין   .בית 

ע טל"הועלתה  ישראל  מר  המועצה  חבר   . י 

לסדר ה .5 ציבוריים: בנושאצעה  במקומות  עישון   .איסור 

ע  לוין"הועלתה  אורי  מר  המועצה  חבר   .י 

לסדר  .6 ציבוריים:בנושאהצעה  שטחים   . 

ע המ"הועלתה  חברת  גבי  פולקמן' ועצה   .נירה 

השירים" .7 שיר "–" משכן  של  ע" עיר  יוצג  השירים  משכן  חזון  רן "הצגת  י 

שבדרון' גב, גורן מנכמלכה  גפני  איתן  ומר  העמותה"   .ל 

זילברשטיין .8 יעקב  החברים  של  צירופם  לו, אישור  זהר  עדת וונעמי 

לבקשתם  .ביקורת 

ושות .9 יניב  דין  עורכי  משרד  עם  התקשרות  יוצג–' אישור  ע  ראש "  י 

 .העירייה

שוכטמן   .10 שמואל  של  זכרו  להנצחת  המלצה  שמות  ועדת  פרוטוקול  אישור 

הצעירים–ל "ז קריית  ספורט  אולם   . 

תב .11 ב– 63ר "הגדלת  בגין  מנחם  ברחוב  ילדים  גן  ₪ 150000-בניית   כ   "סה 

התב 850,000₪ר "           . 

בסך  .12 הלוואה  מיליון 17אישור  צמו15 -ל₪   דיסקונט  מבנק  שנה  פלוס   ד 

ההלוואה 5.2%ריבית  גובה  עד  עצמיות  הכנסות  משכון  תמורת  הלוואה ( 
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קודמת מליאה  בישיבת  עקרונית  ידי) אושרה  על  אורית  יוסבר  הגזברית 

 .פפר

בש .13 ובטלפון  בפקס  הוראות  מתן  החדשים    נאישור  הפיתוח  חשבונות  י 

פפר אורית  הגזברית  ידי  על  יוסבר  דיסקונט  ובנק  לאומי   .בנק 

מ .14 לומינוי  בטחון וזכיר  עזגד-עדת  טל  מר    . 

מל .15 ועדת  הרכב  מעודכן"אישור   .ח 

 .שונות .16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4



 עיריית רמת השרון
 0056.3.2מיום , 41' פרטיכל מליאה מן המניין מס

דורון מאיר  טוב  :מר  הישיבה. ערב  את  פותח  שאני  חסרה , לפני 

אוספלד מסכם, אורנה  באימון  ממני, היא  ביקשה  היא  זה  עם  מי , יחד  כל 

רמת לכן  אגודת  של  הגמר  למשחק  למחר  כרטיסים  לקבל  השרוןשרוצה  וכמה ,  

שוחד, שרוצים לא  זה  האלה  שקיבלה , הכרטיסים  בחינם  כרטיסים  אלה 

רעננה. האגודה במטרודסט  הוא  הסעות , 20:30-ב, המשחק  מוציאים  גם  אנחנו 

האנשים, שלהם רוב  כאן  הפיינל. אבל  את  להביא  הצלחנו  שלא  יודעים  -אתם 

בנאפולי והוא  מאחר  לכאן  חזק, פור  האיטלקית  שהמאפיה  יותר מסתבר  ה 

באופן . מהישראלית מכם  אחד  כל  להזמין  ממני  ביקשה  היא  המשחק  לגבי 

יחד וכולכם  כרטיסים, אישי  למישהו, ויש  או  לטל  תגידו  נדאג , רק  אנחנו 

הכרטיסים את  לכם  שלכם, שיהיו  לילדים  הבא, גם  ברוך  שיבוא  מי  , כל 

לעודד שיוכלו  כדי  הקבוצה  של  חולצות  יקבלו   . הילדים 

מז הירוק  את, מיןהכפר  שיכירו  הירוקכדי  הכפר  המועצה ,   לחברי  סיור 

בכירה באפריל12-ב, ופקידות  השעות ,   ל09:00בין  שרוצה, 11:00-  , מי 

שלהם . בשמחה מהצד  הירוק  הכפר  של  העתידיות  התוכניות  על  גם  נשמע 

ה. כמובן קו  וגם  הנופש  ציר  שם  יעבור  איפה  כן  גם  נדבר  אנחנו  שלנו   60-מהצד 

, אינץ צול 60' באזור  שם  הודעות, שעובר  היו  אלה   . אז 

עזגד טל  כמובן   :מר  ותזכורת  זימונים  לכם  נעביר  תשריינו . אנחנו 

התאריך  .את 

 

השירים" ) 7 שיר "–" משכן  של  ע" עיר  יוצג  השירים  משכן  חזון  י "הצגת 

גורן מנכ' גב, רן  גפני  איתן  ומר  שבדרון  העמותה"מלכה   .ל 

 

דורון מאיר  מ  :מר  שאנחנו  יו, תחיליםלפני  עם  ר "דיברנו 

כאן, האופוזיציה לנו  שיש  לאורחים  לתת  רוצים  שני , אנחנו  את  שיציגו 
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העברי הזמר  אגודת  של  וגם  עשירים  עיר  של  גם  זו , הפרויקטים  שתציג  מי 

שבדרון  .בבקשה, מלכה 

שבדרון' גב טוב  :מלכה  ל. ערב  להתייחס  שלא  יכולה  לא  שישי 'אני 

, בגאון כך' כל  שקיבלתי  מחמאותכיוון  הרבה  בתוכנית,   טוב  כך  כל  , הצטלמתם 

רמת  של  בשבחה  ודיברו  אליי  התקשרו  בארץ  מקומות  מיני  מכל  שחברים 

במישור . השרון שבהחלט  פרויקט  באיזה  פה  מעורבת  שאני  גאווה  הרגשתי 

טובה תשתית  איזושהי  שיש  שברגע  מרגישה  אני  לפתח , האישי  קל  יותר  הרבה 

מאין יש  שמתחילים  מאשר  שיר,רעיון  של  עיר  של  הרעיון  אז  זה ,   השירים  עיר 

במקור כ, היה  לפני  העיר  ראש  לפני  אותו  הצגתי  שיר  של  עיר  של   6-רעיון 

החומר, חודשים של  והפירוט  החומר  את  קיבלתם  שכולכם  מבינה  אני , אני  אז 

הזה הנושא  כל  על  אחזור  קהילתי, לא  במיזם  מדובר  אחד , אבל  נציג  פה  לנו  יש 

הקהילה של  גבריאלוב, כרגע  הזה, מיקי  בפרויקט  מעורב  הרבה , שהוא  יש  אבל 

מכיריםאנשים  זקס, שאתם  ואביבה  גורן  ורבקה  גורן  קורן, רן  אנשים , דליה 

הזה בפרויקט  מעורבים  שהם  לכם  מוכרים   .שהם 

עברי, בקצרה זמר  שנושמת  כעיר  השרון  רמת  במיתוג  בית, מדובר  , כשבמרכזה 

השירים משכן  הוא  גן , הבית  שתחווה , יצירתיים ואמצעיםפורח וסביבו  עיר 

מגוונות ואומנותיות  מוזיקליות  נוספת , יוזמות  ובמה  חדשים  אתגרים  תספק 

בעיר פורחת  שכבר  וחברתית  חינוכית  עם , לעשייה  בשיתוף  כמובן  ייעשה  זה  כל 

החינוך במועצה, מחלקות  והנוף   . התרבות 

פיזית  שיהיה  השירים  משכן  שיבנה  ופעיללאחר  מושבם  כל מקום  של  ותם 

והעובדים היוצרים  אינטגרלי , יוצרים, מבצעים, ארגוני  חלק  יהיו  מלחינים 

בעיר הקהילה, מהנוף  עם  לדיאלוג  נוכחותם  את  לנצל  יהיה  האקלים . וניתן 

הארץ תוצרת  ליצירתיות  יעודד  שייווצר  של , הפסיכולוגי  הרעיון  את  ויחזק 

העברי הזמר  בירת  שהיא  ע. עיר  חרטה  השרון  שרמת  מזה מאחר  דיגלה  ל 

החברתית: שנים והמחוייבות  האנושית  האיכות  ועידוד , פיתוח  שימור  רעיון 
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מרעננת תוספת  הוא  העברי  תוסיף , הזמר  אם  השרון  רמת  תעשה  כתר ויפה  את 

המפואר דגלה  על  העברי   . הזמר 

שהצעתי התוכנית  אישור  על  המועצה  חברי  של  מיתר , ההחלטה  אגודת  בשם 

מייסדה גפני  והכרחי תהיה, שאיתן  חשוב  צעד  הפעילות  מגיבוש , לתחילת  החל 

ממוקדת לפעילות  הרעיון, ההמלצות  בשיווק  מבוססת . וכלה  בהיותה  הפעילות 

חסויות ונותני  מתנגדים  מיוחדים, על  תקציבים  מחייבת  לא , אינה  בוודאי 

נשים כדורסל  לקבוצת  שניתנו  אלה  מאשר   . יותר 

דורון מאיר  צריך , סליחה  :מר  פשוט  שדרוש , לעזובגלאור  מישהו  יש 

שאלה גלאור  את  לשאול  ברירה? לו  לי  אין  אבל  אותו  משחרר  שאני   .סליחה 

 

עו"היועמ: הערה גלאור"ש  יצחק  הישיבות, ד  חדר  את   .עזב 

 

שבדרון' גב מיוחדים  :מלכה  תקציבים  על  פה  מדברים  לא  , אנחנו 

שניתנו  מאלה  יותר  לא  וובוודאי  גביע  שהביאו  נשים  כדורסל  כך לקבוצת  כל 

לעיר כבוד  יו. הרבה  הוא  גאון  העמותה"יהורם  ולכן , ר  בארץ  נמצא  לא  הוא 

הזו לישיבה  הגיע  לא  איתן, הוא  ואני, אבל  שאלות , מיקי  על  לענות  נשמח 

לכם ויש  המפורטת. במידה  התוכנית  את  שקיבלתם  מבינה  הפרטים אני  כל  עם   

השירים ועיר  השירים  משכן  ה, על  על  לחזור  רציתי  לא  אני   . דבריםאז 

דורון מאיר  בבית   :מר  להיות  צריך  מה  של  העיקרון  על  מילים  כמה 

 . השירים

שבדרון' גב עמותת   :מלכה  של  מייסד  בעצם  הוא  גפני  ואיתן  מאחר 

השירים, מיתר משכן  של  הרעיון  את  הגה  משכן , והוא  של  האבא  בעצם  הוא 

השירים, השירים משכן  על  לדבר  מאיתן  אבקש  אני  אם , אז  כן  יהיו ואחרי 

לענות אשמח  אני  השירים  עיר  לגבי   . שאלות 
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גפנימר  והכי   :איתן  נפוצה  הכי  עממית  אומנות  זו  העברי  הזמר 

לפחות לדעתנו  בית, חשובה  לה  שאין  היחידה  האומנות  משכן , והיא  לה  אין 

תיאטרון, פיזי אופרה, יש  קלאסית, יש  מוסיקה  יש , יש  מהאומנויות  אחת  לכל 

בארץ מקום  באיזשהו  אחד,בית  מבית  יותר  הרבה  לפעמים  אין ,   העברי  לזמר 

פיזי, בית שמקום  חושבים  לאט , אנחנו  ולאט  מצליח  העברי  שהזמר  למרות 

שלו המקום  את  ותופס  הפעילות , מתפתח  שבו  מקום  להיות  יכול  פיזי  מקום 

הארץ לכל  תצא  היא  וממנה  תרוכז   .הזו 

גדול שלט  יש  שעליו  במודיעין  מגרש  יש  היום  יוקם: "עד  הזמר פה  בית   

של , "העברי מגרש  לנו  הקצתה  שם  דונם6העירייה  שלט,   בגלל , ושמו  אבל 

לא  זה  ואחרות  כאלה  פוליטיות  מיני  וכל  ואופוזיציוניות  קואליציוניות  סיבות 

העיר. הסתייע ראש  את  פגש  גאון  יהורם  את , בזמנו  נעשה  שאולי  כך  על  דיברו 

פה איגוד. זה  של  מרכז  להיות  אמור  השירים  היוצריםבמשכן  שמיקי , י 

השרון ברמת  שלהם  הנציג  הוא  האומנים, גבריאלוב  אמ, של  ושל , י"של 

מהזמר , הכוריאוגרפיים, הרוקדים חלק  הם  שגם  הישראליים  העם  ריקודי 

 . העברי

בעיר והתרבות  החינוך  במערכות  כל  קודם  להיות  אמורה  וממנה , הפעילות 

שעוס כעמותה  שאנחנו  נוספים  לנושאים  הלאה  עברילהקרין  בזמר  מפה , קת 

הם  שגם  התפוצות  יהודי  אצל  ואפילו  ארציות  לפעילויות  הלאה  זה  את  תוציא 

ישראלית מוסיקה  של  מהצרכנים  משכן . חלק  על  להרחיב  רוצה  לא  אני 

שנתיים, השירים הטוב  במקרה  לקחת  שאמור  פרויקט  זה  שהוא -כי  עד  שלוש 

להתחיל , יוקם שאמור  רעיון  הוא  שיר  של  עיר  של  לפני בפעילות הרעיון  עוד 

השירי יקוםשמשכן  יד. ם  בבית  משרדים  לנו  הקציתם  אנחנו , לבנים-אתם 

שם לעשות, פועלים  הזו  התרבותית  הפעילות  את  מלכה, אפשר  שאמרה  , כפי 

בעירייה הרלוונטיות  המחלקות  עם  מהיום, בשיתוף  שקורה , כבר  דוגמא 

אלה שנקרא , בימים  מוסד  לכם  בלבן'יש  , רוקדים  ריקוד' בשבוע שזה  עם  י 

 8



 עיריית רמת השרון
 0056.3.2מיום , 41' פרטיכל מליאה מן המניין מס

העברי שעברה, הזמר  בשנה  היה  כבר  והתרבות , זה  האירועים  מחלקת  מנהל 

אותו מפיק  פעולה. שלכם  בשיתוף  עכשיו  הזה, אנחנו  האירוע  את  ניתן , ניקח 

ארצית פריסה  יותר  קצת  שהיא , לו  עמותה  בין  פעולה  לשיתוף  דוגמא  וזו 

בלאו זה  את  שעושה  מקומי  גוף  ובין  ארצית  לשיתוף זו , הכי-פועלת  דוגמא 

שיר של  בעיר  לעשות  חושבים  שאנחנו  הבסיס , הפעולה  את  לקחת  אומרת  זאת 

מתנדבים  של  שיתוף  והן  פרסומי  והן  שיווקי  הן  שדרוג  לו  ולעשות  הקיים 

מעורבים כך  כל  לא  שכרגע  העיר  בנושא , מתושבי  אותם  שיקלוט  גוף  אין  כי 

השירים. הזה משכן  לגבי   . זה 

זילברשטיין"עו יעקב  הכספיםא :ד  גיוס  עם  עומדים  אתם   ?יפה 

גפנימר  הכספים  :איתן  גיוס  לגבי  ערוכים  את , אנחנו  עצרנו  אנחנו 

חכירה הסכם  עדיין  לנו  אין  שכרגע  בגלל  הפעולות  אישרתם, כל  שאתם   , למרות 

לוין אורי  הזה  :מר  הפרויקט  את  אישרנו  לא   .אנחנו 

גפנימר  שלי  :איתן  הדברים  את  חזרה  לוקח  אני   .אז 

לויןמר אורי  את   :  אישרנו  לא  עדיין  שאנחנו  להזכיר  רוצה  אני 

הזה  . הפרויקט 

דורון מאיר  הפרויקט  :מר  את  אישרנו  היה , אנחנו  צריך  השטח 

הפרוגרמה דרך  בעיקרון, לעבור  בגלל , אישרנו  הנתון  השטח  את  אישרנו  לא 

השטחים פרוגרמת  של  חזרה, הנושא  השטחים  לפרוגרמה  אז  זה  את  , החזרנו 

המועצהואנח לישיבות  העברתם  שאז  בדרך  זה  את  מביאים  שוב  אז , נו 

אישרנו  .הצבענו, עקרונית 

לוין אורי  תוכנית . עקרונית  :מר  נראה  שאנחנו  אמרנו  אבל 

 . מפורטת

דורון מאיר  התשובה  :מר  את  לתת  מציע  אני   .אז 

גפנימר  הכספים  :איתן  גיוס  לגבי  התשובה  יכולים , זו  לא  אנחנו 

לאסוף  הסכםלהתחיל  של  תהליך  אפילו  עבר  לא  שעוד  לדבר   . כסף 
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שבדרון' גב משהו  :מלכה  להוסיף  רק  רוצה  אני  שאנחנו , אבל  זה  לאור 

כספים לאסוף  לכך, מתכוונים  שדרושות  ההכנות  כל  את  עשינו  זאת , אנחנו 

בעשייה שהיא  תדמית  חוברת  לנו  יש  התוכנית, אומרת  את  שתיכנן  , והאדריכל 

מפו כבר  הכל  אומרת  בחוברתזאת  בעברית , רט  תהיה  שהיא  חוברת  זו 

מודפס, ובאנגלית כבר  ברגע , הכל  לשטח  ייצא  שזה  ולסימן  לאות  מחכה 

סופית פה  יתבהרו  אנשים. שדברים  של  קבוצה  שיש  לזה  אומרת , נוסף  זאת 

עלי חושבים  לתרום, הםשאנחנו  יכולים   , שהם 

דורון מאיר  הייתי  :מר  אותי, אני  הזמין  גורן  ואי, רן  היומלכה  , תן 

אנשים כמה  עוד  ואחרים"היועמ, היו  שלהם  בבית, ש  גורן  רן  אצל  , הייתי 

לדיון אותי  יכולים , הזמין  אם  החוצהשאלו  כבר  נהוג, לצאת  לא  זה  , אמרתי 

החוצה לצאת  לא  נא  מהמליאה  כאן  אישור  יהיה  שלא  חומר , עד  הכינו  הם 

הלאה, טוב וכך  לתרום  שמעוניינים  אנשים  להם  לא . יש  החוצה ביקשתי  לצאת 

העירייה מליאת  של  אישור  כאן  יעבור  שלא   .בבקשה, קאול. עד 

קאול יצחק  דברים  :מר  הרעיון. כמה  על  לברך  רוצה  אני  אני , ראשית 

שיר של  כעיר  השרון  רמת  את  שלראות  וראוי , חושב  יפה  נושא  שזה  חושב  אני 

השרון רמת  לעניין, מבחינת  שנרתמו  האנשים  לכל  הכבוד  את , וכל  דוחפים 

קדימה הזה  השרון. הנושא  לרמת  מאוד  חשוב  שזה  חושב  לברך , אני  רוצה  אני 

זה נוסף, על  דבר  לומר  רוצה  הזה, ואני  שהנושא  חושב  שכל , אני  באמת  ראוי 

צד, קואליציה, אופוזיציה, הישוב מאיזה  משנה  הנושא , לא  את  ידחפו  באמת 

אחד כאיש  קדימה  השרון, הזה  רמת  של  דגל  איזשהו  בזה  דווקא א, ולראות  בל 

נוסף דבר  להציע  רוצה  אני  זה  לאנשים , בגלל  לא  כרגע  זה  את  אומר  אני 

בזה לאדמיניסטרציה, שעוסקים  שכולנו , אלא  אומרים  אנחנו  אם  שלא  לראות 

לו  ונותנים  לנושא  קדימהמסביב  איתו  והולכים  שם להשתדל , יד  לעשות  לא 

ציבורית ביקורת  זה  על  להיות  יכולה  כך  שאחר  של לגבי , שגיאות  תהליכים 

כספים העירייה, הוצאת  של  כספים  יש  מקומות, אם  דווקא , הקצאת  לפעול 
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התהליכים, פה על  מאוד  כאלה, להקפיד  שנושאים  לכם, מכיוון  אומר  הם , אני 

לביקורת לנושאים  הופכים  שאיכשהו   .נושאים 

דורון מאיר  בוועדה  :מר  איתנו  להשתתף  מוכן  תהיה  ועדה ? אתה 

שנעשה  .מצומצמת 

יצ קאולמר  מוכן  :חק  אהיה  אני  הזה  הזה , בנושא  שהנושא  חושב  אני 

מראש להחליט  וצריך  חשוב  מזה , להיפך, הוא  כתוצאה  תהליכים  על  לפסוח  לא 

יחד בתהליכים, להיפך, שכולם  לעשות  שצריך  מה  את  שצריך , לעשות  מה 

לאשר המקובלות  במסגרות  נושא, לאשר  פה  לנו  יש  להגיד  אנחנו , לא  פתאום 

את הכלליםשוכחים  מציע.   שאני  מה  את , זה  ידחף  הישוב  שכל  חושב  אני  ואז 

קדימה  . זה 

דורון מאיר  מבקש  :מר  אחד, אני  פה  שביקשו? האם  אנשים  שני  , יש 

בזה שמטפלת  המצומצמת  לוועדה  להצטרף  ביקשו  לוין  ואורי  קאול  , יצחק 

העיר ראש  ונורית, שזה  להצטרף, אני  מוכנים   .שניכם 

קאול יצחק  ס  :מר  עליכםאני  גם  שאצטרף, מכתי  ביקשת  , אתה 

אצטרף אני  הזה  חשוב, לנושא   .הוא 

דורון מאיר  אומר. כן  :מר  אני  שהסכמתם , אז  לכם  מודה  אני 

ותודה  .להצטרף 

אבין' גב להצטרף  :שירה  גם  מוכנה   .אני 

דורון מאיר  מצטרפת  :מר  גם  אבין  בכל . שירה  פתוחים  נהיה  אנחנו 

האלה מהם , הדברים  ביקשנו  הדבריםלכן  את  ולהציג  לכאן  היה , לבוא  גם  רן 

לכאן להגיע  מה, אמור  משום  לו  הסתדר  יכול , לא  לא  הוא  יום  זה  ראשון  ביום 

לכאן  . להגיע 

 

מספר  אחד   :681החלטה  פה  לאשר  ההוחלט  החברים  צירוף  : ה"את 

קאול אבין, יצחק  ושירה  לוין  ב, אורי  העוסקת   ...לוועדה 
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שבדרון' גב משפטי  :מלכה  התרגשתי, םכמה  ומאוד  פה  , התיישבתי 

והכל טיפה, האווירה  שנרגעתי  שניים, ואחרי  להוסיף  רוצה  שלושה -אני 

בניחותא והדברים , משפטים  התכוננתי  שאכן  בהרגשה  מפה  אצא  שאני  כדי 

יד כלאחר  ולא  שרציתי  כפי  ומחשבה , יוצאים  זמן  הקדשתי  אני  באמת  כי 

היום  . לישיבה 

מיצוב  של  שהנושא  חושבת  יסודיתאני  בצורה  משהו, עיר  עושה  באמת   הוא 

וזאב , לעיר גורן  ורן  גורן  רבקה  מגיעה  ועכשיו  איתם  שדיברתי  האנשים  וכל 

אנשים של  נהדרת  קבוצה  על  מדברת  אני  מיקי , שנרתמה, פלד  יושב  ופה 

סתם, גבריאלוב לא  לרעיון  מסוימות , שנרתמה  ערים  על  מסתכלים  אנחנו 

כרמיאל כמו  ייחוד  איזשהו  למשך , שיצרו  כזו  עיר  היא  כרמיאל  ימים3אבל    .

חולון על  מסתכלים  אחרי, אנחנו  קרה  ומה  לפני  שהיתה  התדמית   . מה 

דוגמא אתן  אני  הכי , אם  הדופק  את  להרגיש  אפשר  דוגמאות  דרך  תמיד  כי 

השרון, טוב ברמת  ילדים  יער  לנו  למשהו , יש  נהדרת  דוגמא  הוא  הילדים  יער 

אל התייחס  לא  אחד  ואף  פה  מספיקשהיה  סיבות , יו  איזשהן  שהיו  מפני  לא 

מסויימת, מיוחדות בצורה  עיר  ממסד  שאתה  שברגע  מפני  ההתייחסות , אלא 

אחרת התייחסות  היא  בו  פרט  ילדים , לכל  תיקח  מורה  או  גננת  אם  עכשיו  אז 

לב לשים  בלי  לידו  עברו  שכולם  ילדים  יער  של , לאותו  נושאים  להעביר  אפשר 

הזה"ט ביער  בשבט  א, ו  המקוםאבל  ובין  העץ  בין  קשר  ליצור  ואנחנו , פשר 

שייכות של  הקטע  זה  עכשיו  ביותר  הקשות  הבעיות  שאחת  הם , יודעים  העצים 

יותר  מוטיבציההרבה  יש  שלמורה  ברגע  עצים  סתם  האקלים , מאשר  את  יש  כי 

רעיונות להביא  המתאים   .הפסיכולוגי 

נפלאה תשתית  פה  זה, יש  את  את, ואמרתי  מעריכה  בהחלט  זהאני  יודעת ,   אני 

זה  מאיןמה  יש  וליצור  תשתית , להתחיל  שיש  זה  בין  ההבדל  מה  יודעת  ואני 

תרבותית, נהדרת במינה, חינוכית  מיוחדת  רק , באמת  בעצם  זה  אומר  שזה  מה 
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מזה יותר  ולא  חשוב, להוסיף  דבר  הוא  שקיים  משהו  על  להוסיף  של  , והקטע 

פה שהיינו  הקצר  שבזמן  מקווה  השתד, אני  נורא  בשביל כי  מהר  לקרוא  לתי 

המסר את  של , להעביר  הזה  הרעיון  את  וגם  המסר  את  להעביר  הצלחתי  אני 

השירים עולמי, משכן  זמר  מרכז  יהיה  ארצי, שהוא  זמר  מרכז  רק  לא  כל , זה 

הזה, האומנים למקום  יתחברו  האומנים  כל  של  העיבודים  על . כל  תודה  אז 

לנו שנתתם   .הזמן 

דורון מאיר  מ, רבקה  :מר  לידאני  שהגעת  בטעות-בין  אני . לבנים 

מלכה את  ששמענו  לומר  עוד , יכול  לוועדה3הצטרפו  חברים  קאול:   יצחק  , מר 

אבין ושירה  לוין  למהלכים, אורי  שותפים  להיות  ורוצים  מעוניינים  בסך . כולם 

רבה בשמחה  ההשתתפות  את  קיבלנו   . הכל 

פולקמן' גב לשאול  :נירה  רוצה  הנושא, אני  לגבי  כאן  של נאמר   

עקרונית למה, החלטה  קודם  מה  של  סוגיה  כאן  יש  או , כלומר  הביצה 

לפני , התרנגולת תרומות  גיוס  של  בקמפיין  עכשיו  לצאת  יכולים  לא  הם  כלומר 

החלטה מחליטים  עקרונית, שאנחנו  סופית, לא  הולך , מוסדרת, החלטה  שזה 

וכך כך  ע, להיות  לא  בעצם  אז  עכשיו  הזו  ההחלטה  את  נחליט  לא  אם  שינו כי 

דבר  . שום 

דורון מאיר  חוקית   :מר  תהיה  שהיא  החלטה  לתת  היום  יכול  לא  אני 

הדברים עזב"היועמ, לאור  שהוועדה, ש  חייב  אפסיד , אני  אני  אקצר  אני  אם 

הפנים, זמן למשרד  זה  את  להעביר  חייב  ההחלטה, אני  ועדה . את  קבעו  היום 

המנכ של  בראשותו  תשב, ל"פקידותית  ותביא , שהיא  אלינותמליץ  זה  ואז , את 

לפרסם צריכים  בזה. אנחנו  לי  יתערב  ומישהו  לקצר  אנסה  אני  מעדיף , אם  אני 

דברים לקצר  ולא  והבטוחה  הסלולה  בדרך  לנו . ללכת  יהיו  הזה  שבזמן  חשבנו 

אותם והבאנו   .בבקשה, קאול. האישורים 
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קאול יצחק  זאת  :מר  עם  הציבורי, יחד  בצד  דעתי  בצד , לפני  לא 

זה איפה  יעשוהטכני  בדיוק  ומה  יהיה  הציבורי,   בצד  רמת , אבל  שמועצת 

שיר של  עיר  של  ברעיון  תומכת  משתפת , השרון  שלהשהיא  הצעירים   , את 

דורון מאיר  ואת   :מר  התוכניות  את  לפרסם  יכול  לא  אני  אבל 

והמקום, המקום התוכניות  את  יש  החוברת   . בתוך 

גפנימר  שיר'של   :איתן  של   .'עיר 

דורון מאיר  שיר'  :מר  של  מסובך' עיר  פחות   . זה 

קאול יצחק  שיר  :מר  של  והעיקרי' עיר  העקרוני  הנושא   .זה 

דורון מאיר  אחד  :מר  פה  זה  כ? האם  השרון  שיר'רמת  של  , עיר  כולם '

להגדרה  שיר'מקבלים  של  , עיר  אחד' פה  זה  את  מקבלים  של ? כולם  הנושא  בלי 

השטח  . הקצאת 

לוין אורי  אומר  :מר  זה   ?מה 

מא דורוןמר  אסביר  :יר  יער , אני  הילד  יער  כמו  לעשות  רוצים  הם 

שירים אוטובוס"ת, של  תחנות  על  משהו  לעשות  ניסתה   . א 

שבדרון' גב אסביר  :מלכה  חשבתי, אני  ב, אני  בצורה 3-פירטתי  דפים   

מפורטת את . מאוד  שלחתי  ולכן  היקר  זמנכם  את  לבזבז  רציתי  הדפים3לא    ,

מפורטת תוכנית  פה   . יש 

לויןמר  בבוקר  :אורי  מחר  אותי  ישאל  מישהו  אדע , אם  שאני 

אבין, לענות  . שאני 

שבדרון' גב לך  :מלכה  אסביר   .אני 

גפנימר  ישיר  :איתן  באופן  לך  לענות  רוצה  לך , אני  אתן  אני 

מלכה, דוגמא שאומרת  כמו  בדוגמאות  טוב  הזמר . הכי  בירת  היתה  כשערד 

א, העברי העיר  שתושבי  שם  חשוב  שהיה  שלהםמה  בבתים  הפסטיבל  את  , ירחו 

ושרים בבתים  יושבים  שהיו  זמר  חבורות  היתה  ערד  שמונח , בהתחלה  הרעיון 

שיר של  עיר  של  ולהרחיב , בבסיס  היום  לעירייה  שיש  התשתית  את  לקחת  זה 
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למתנדבים עצמה . אותה  על  לקחת  שמוכנה  כמתנדבת  פה  יושבת  גורן  רבקה 

ביו בזה  עוסקים  שלא  אנשים  של  צוות  יוםלרכז  גננות, ם  ואנשים , לא  מורות 

השרון, כאלה ברמת  שגר  שירים, מישהו  אוהב  לוועדת , הוא  להתנדב  מוכן  הוא 

פרסום שיווק, של  תרבות, של  העיר, של  פני  של  חינוך  להקיף "וע, של  כך  י 

קהילתית רמה, במעטפת  שאנשי  לכך  מעורבים "ולגרום  להיות  יתחילו  ש 

הארצית ברמה  האלה  א. בפעילויות  גיוס זאת  על  מדובר  למשל  שאם  ומרת 

לפעילויות ספונסרים  גיוס  או  זה, תרומות  את  תעשה  שהעירייה  לא  אלא , אז 

הנכונים האישורים  את  לה  שיש  וציבוריות, העמותה  עסקיות  תרומות  , תגייס 

עושה לא  שלה  בתקציב  שהעירייה  פעילויות  פה  הזה , לעשות  התקציב  סמך  על 

דברים עוד  לעשות  דוגמא , אפשר   . אחתזו 

ביחד יעשו  כבר  אחרות  ולהגיד , תרומות  לבוא  לא  הוא  הרעיון  אומרת  זאת 

כדי , דברים עוד  לעשות  אפשר  מה  לחשוב  ויחד  שלכם  האנשים  עם  לשבת  אלא 

שיר של  כעיר  הזו  העיר  את  הכל . למסד  בשיווק  שעוסק  מישהו  זה  את  אמר 

שיווק של  מיתוג, עניין  של  עניין  הדברים, הכל  את  מפרסם  אתה  עושים ? איך 

דברים אותם, היום  מפרסמים  איך  בעזרת , השאלה  הדברים  את  ניקח  אם 

הזו בעיר  שגרים  בשיווק, מתנדבים  שעוסקים  ציבור, בפרסום, אנשים  , ביחסי 

זה את  לעשות  שאפשר  עוד , תראו  פלוס  היום  שעושים  מה  זה , 20%את  כבר 

שיר של  לעיר   . הופך 

דורון מאיר  אחזור  :מר  לא  נמצא, אני  אצלךהפרק  שזה .   מבין  אני 

אחד שיר, פה  של   . עיר 

שבדרון' גב לתת   :מלכה  רוצה  תצא 2-3אני  שלא  כדי  דוגמאות   

הבנת שלא  הירוקות. בתחושה  השרון, הריאות  רמת  על  של , תחשוב  פינה  יש 

זיכרון ילדים, שירי  שירי  של  פינה  אהבה, ותהיה  שירי  של  פינה  , ותהיה 

ש של  באווירה  יהיה  כולו  הזה  שלט . יריםהמקום  ויהיה  שתיכנס  להיות  יכול 

רבקה של  רעיון  הביתה", שהיה  שובה  משם  פעמון, אי  שר  משם  יכול ". אי 
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מסוימים ששמות  רחובות , להיות  יש  אולי  להגיד  שיוכל  טל  את  פה  לי  יש 

משוררים שמות  או  שירים  שמות  על  להיקרא  שיוכלו  אומרת . חדשים  זאת 

בעשייה גם  כולה  יציי, האווירה  שירייםציירים  נושאים  לפי  להגיע , רו  ונוכל 

זהב גיל  של  אתגרים, לשכבות  שיחפשו  לשיר, אנשים  יוכל  יצייר  שלא  ומי , מי 

חידונים ימלא  ישיר  ותשבצים, שלא  חידונים  שכל , יפתור  עיר  על  מדברים 

הזמר בשבוע  רק  לא  סביב , פעילות  תסתובב  העיר  השנה  כל  לאורך  יוזמות אלא 

אומנו ויוזמות   . תיותמוסיקליות 

אחר"בת משהו  זה  שירה, א  על  מדברים  לא  שירה , אנחנו  על  מדברים  אנחנו 

לפעולה, מולחנת נרחב  כר  יש  מולחנת  שירה  על  מדובר  שאני , וכאשר  ומכיוון 

השיר על  גם  רב, מדברת  בהחלט  היא  שיר  על  אפשר , מימדית-הסתכלות  אז 

מתמטיקה אוהבים  לא  שאולי  תלמידים  א, לקחת  בפניהם  להציב  תגרים אבל 

מוסיקליים אתגרים  וגם  ספרותיים  אתגרים  גם  יהיו  יכולה , שהם  והעיר 

הזו באווירה   . לפרוח 

דורון מאיר  אחד  :מר  פה  שזה  מקווה  להודות . אני  רוצה  אני 

כאן, בשמכם המתנדבים  מתוך  חלק  מלכה, זה  רבקה, גם  מיקי , גם  גם 

לכאן להגיע  שטרח  המתנדבים, גבריאלוב  לכל  תודה  הכל  הזו וה, בסך  החלטה 

כולם של  בתמיכה  אחד  פה  כאן  של . התקבלה  הדברים  את  לחדד  רוצה  אני 

וקואליציה, קאול אופוזיציה  אין  הזה  פה , בנושא  הזה  בנושא  תומכים  כולם 

 . אחד

קאול יצחק  לך  :מר  מציע  שאני  משפט, מה  עוד  נוגע , תוסיף  זה 

פה שהיו  ולשאלות  לגבי , להערות  מפורטת  תוכנית  תעבד  מה שהעירייה 

המעשיות הזה, המשמעויות  הנושא  את  מקדמים   . איך 

דורון מאיר  משיב  :מר  תגיש , אני  המתנדבים  עם  ביחד  הוועדה 

מפורטת החלטה  מעשית, למועצה  רמת , גם  של  תוכנית  פירוט  עם  הצהרות 

השירים עיר  רבה. השרון   . תודה 
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מספר  רמתהוחלט   :691החלטה  את  למסד  אחד  כ-פה  של 'השרון  עיר 

  .'שיר

 

שלשאילת )1 חיצוניא  משפטי  יועץ  העסקת  גליל  ואהרון  קאול  יצחק   . 

 

דורון מאיר  גליל  :מר  ואהרון  קאול  יצחק  של  יועץ , שאילתא  העסקת 

חיצוני משהו. משפטי  זה  על  להוסיף  רוצה   ?אהרון, אתה 

גליל אהרון  מילים, כן  :מר  את . מספר  קראו  שכולם  הנחה  מתוך 

שקודם , החומר לומר  מבקש  פי אני  על  וגם  העיריות  פקודת  פי  על  גם  כל 

היועמ עם  שעשיתי  פנימית  העירייה"בדיקה  של  חמור , ש  הוא  הזה  הנושא 

יש , ומהותי מקרה  ובכל  צריך מאחר  היה  הזה  שהנושא  העירייה  בפקודת  סעיף 

היועמ של  דעתו  חוות  ולקבלת  לידיעתו  העירייה"לבוא  של  נעשה, ש  שלא  . דבר 

ת לקבל  רוצה  בהחלט  אני  הזולכן  השאילתא  על   .שובה 

השרון בהוד  לאחרונה  היה  דומה  שנושא  הפורום  את  לעדכן  או  לומר  רוצה  , אני 

חוץ משרד  חיצוני, עם  יועץ  העירייה, משרד  נגד  פסק  המשפט  לא , ובית  אני 

שלנו בעירייה  גם  יקרה  כזה  שמקרה  רוצה  לומר . הייתי  מוכרח  אני  לזה  מעבר 

מהחומר עליזה, שחלק  של  בקשה  מהחומרקי, לפי  חלק  את , בלנו  ראינו 

הבעיה, התחומים את  מחריף  רק  זה  התחומים  לפי  בעצם   . אבל 

דורון מאיר  שהוצגה  :מר  כפי  לשאילתא  אענה  משרד , אני  האם 

. ד"עו לעירייה.. חיצוני  משפטי  יועץ  משפטי? משמש  כיועץ  משמש   ,הוא 

כן היא  היועמ, התשובה  במקום  משפטי  יועץ  בייעוץ "לא  אלא  מקרים בש 

רגישים, מסוימים נושאים  או  פוליטיים  בנושאים  למעט , במיוחד  הנושאים  כל 

מתואמים לא  ליועמ, פוליטיים  מודיעים  על . ש"לפחות  אעבור  תיכף  אני 

שמחייב הודענו, אגב. הסעיף  זה  כל  כאן, את  איננו  שגלאור  את , חבל  הודענו 
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לגלאור וכן. זה  העסקתו, במידה  עלות  הפיר? מה  את  לעליזה  עלות , וטהעברנו 

היא  שעות, לשעה$ 100העסקתו  לפי  עובד  של . הוא  דעת  חוות  ניתנה  האם 

החיצוני"היועמ היועץ  של  ההעסקה  לחוזה  מתחייב? ש  ההעסקה  הוא , בחוזה 

ההעסקה חוזה  על  לעבור  צריך  הוא  העסקה  חוזה  יש  אם  ש "היועמ, יידע 

עובד. לעירייה זה  בערך , אם  מעסיקים  ש6אנחנו  דין  עורכי  משרדי  ונים  

שונים הארנונה, בתחומים  הגבולותבנושאים , בנושא  ועדת  של , של  בנושאים 

ואחרים כאלה  ההודעות, משפטים  היועץ, כל  את  העסקנו  ראש , כאשר 

בעיקר בנוכחותי, העירייה  זה  על  הודיע  כך , הוא  על  להודיע  לי  קרא  הוא 

לעירייה"ליועמ לעירייה"היועמ, ש  משהו, ש  או  שמח  שהוא  אומר  לא  כזהאני    ,

שלו ההעסקה  את  ואישר  הסכים  הוא  שעות, אבל  לפי  אותם  מעסיקים  . אנחנו 

בחוזה אותו  להעסיק  כוונה  היתה  בחוזה , בהתחלה  אותו  מעסיקים  לא  אנחנו 

כריטיינר קבוע  שעות, מיוחד  לפי  משימות  סמך  על  כפי , אלא  הטירחה  שכר 

לכם  .שאמרתי 

הג"בדו עליו  וחתמה  אותו  שכתבה  לעליזה  שהעברתי  בדיוק , זבריתח  חתמנו 

במלואה ההוצאה  הסתכמה  ובכמה  הועבר  כסף  ימסרו . כמה  להבא  גם 

מצטער, הסכומים לעליזה, אני  במסירה  עיכוב  איזה  אצלי, היה  היתה  , עליזה 

בזה הסכומים, טיפלתי  במסירת  מלאה  שקיפות  תהיה  להבא  שגם  מקווה  . אני 

הערה להוסיף  השאילתא  למגיש   . מותר 

גליל אהרון  מבקשא  :מר  רק  והיועמ, ני  כאן"מאחר  אינו  אני , ש 

היועמ של  הערה  או  תשובה  הבאה  בישיבה  לקבל  חוזים , ש"מבקש  באמת  האם 

יניב אלדד  משרד  עם  יחד  מפקודת , שנעשו  שמתחייב  כפי  אישורו  את  עברו 

 . העיריות

דורון מאיר  היום, קאול  :מר  לסדר  הצעה  לא  זו  לא , שאילתא  זה 

לדיון השא, נושא  לבעל  להוסיףרק  מותר   .ילתא 

זילברשטיין"עו יעקב  השאילתא :ד  על  חתום   . הוא 
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דורון מאיר  צודק, סליחה  :מר   . אתה 

קאול יצחק  השאילתא  :מר  על  חתום  שגם  מי  שזה , בתור  למרות 

זה על  ענית  לא  כאן  היועמ, כתוב  של  הכספים "הדיון  בוועדת  עלה  ש 

בה שאלתי, שהשתתפתי  בה  שהייתי  הכספים  בוועדת  ראש ואני  ואת  אותך   

לצערי, העיר יניב  אלדד  זה  מי  ידעתי  עוה, לא  אם  שום , ד"ושאלתי  לי  שאין  כך 

אישי עו, דבר  שהוא  בטוח  מוצלח"אני  העו, ד  אם  שאלתי  אני  אלדד "אבל  ד 

ועובד מועסק  לא, יניב  לי  אמרת  אישית  אתה   .גם 

דורון מאיר   . נכון  :מר 

קאול יצחק  א  :מר  מה' אז  את  שתסביר  רוצה  אזאני  לי  שאמרת  כי ,  

לי  אומר  אתה  שכאשר  הבנתי  ובתמימות  שאלתי  לא' לא'אני  כך , זה  ואחר 

שה כן' לא'התברר  בוועדת , זה  זה  איך  בהרחבה  שתסביר  ממך  רוצה  כן  אני  אז 

מועצה, כספים אנשי  של  פורמלי  יו, גוף  אופוזיציה"שבא  הוא , ר  האם  שואל 

כאן, מועסק תפקידים  לו  יש  לא, האם  לו  כך ,אומרים  גם  מתפרסם  זה   

כן, בעיתונים שזה  מתברר  אותי, ובעצם  מעניין  היה  וכן  יודע  לא  עוד  , ואני 

כך על  הסברים  מבקש  ואני  לפרוטוקול  זה  את  אומר  אורית , ואני  של  פירוט  יש 

אליו התשלומים  או , לגבי  נכון  דיווח  היה  אליי  הדיווח  האם  לדעת  רוצה  אני 

שהוא , שקרי אומר  כשאתה  הזה  בזמן  הועסקהאם  קבלות , לא  אין  אז  האם 

העו כסף"של  הזה  לאיש  שילמו  שאז  ממש ? ד  זה  את  לדעת  מבקש  בהחלט  אני 

שאלנו , בפרטים באמת  ויגיד  סליחה  יבקש  שמישהו  אז  כן  שאם  ולפחות 

וטעיתי  . ואמרת 

דורון מאיר  אם 2-ב, לא  :מר  כספים  ועדת  ישיבת  היתה  לאוקטובר   

טועה לא   , אני 

קאול יצחק  זוכראני   :מר   .לא 

דורון מאיר  שלו  :מר  המסיבית  ההעסקה  היתה  לא  יעץ , ואז  הוא  אז 

הגבולות ועדת  של  נושא  רק   .לנו 
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זילברשטיין"עו יעקב  הגבולות :ד  לוועדת  יעץ  הוא   ?מה 

דורון מאיר  הבג  :מר  את  צודק, המים, צ"להגיש   , אתה 

זילברשטיין"עו יעקב  מקב, לא :ד  שהוא  הגבולות  בוועדת  כותב  גם  ל הוא 

פוכמן$, 1500 עם  תיגרה  של  שעה  בחצי  הסתכמה  שלו   .והישיבה 

דורון מאיר  לענות  :מר  לי  דבר, תן  שום  אסתיר  לא  באותו . אני 

היה זה  רק  והנושאים . תאריך  הפוליטיים  הנושאים  כאן  התחילו  מאוחר  יותר 

האחרים הדברים  וכל  והפסילות  ההתנגדויות  יותר, של  הרבה  עסק  מה . והוא 

לאותו העירייהשעניתי  ראש  עם  מתואמת  שלי  התשובה  היתה  תאריך  בוועדת ,  

זה את  אמרתי  אני  בוועדת , הכספים  אז  היה  לא  העיר  שראש  לי  נדמה 

איציק, הכספים  ?נכון 

קאול יצחק  היה  :מר   .הוא 

דורון מאיר  יצא, לא  :מר  שהוא  קטע  היה  זה  על  עניתי   .כשאני 

קאול יצחק  היה  :מר  והוא  ענית   .אתה 

דו מאיר  דעתו  :רוןמר  על  היה  זה  אופן  ה. בכל  אחרי  ההעסקה   2-כל 

להטעות. באוקטובר ניסיתי  תאריך, לא  לאותו  נכון  היה  זה  אנחנו , אז  היום 

ב במרץ6-נמצאים  שעות,   מאוד  הרבה  הועסק  מאוד , הוא  הרבה  מכך  כתוצאה 

שונות, כסף פניות  מיני  בכל  ידינו  על  מאז  הועסק  וכו, תשובות, הוא   .'מכתבים 

זילברשטייןד"עו יעקב  העיר :  ראש  של  אישיים  עניינים  פה  לטיפול ? אין 

 ?שלו

דורון מאיר  לדיון  :מר  שאילתא  להפוך  רוצה  לא  תרצה , אני  אם 

דיון זה  על  כדיון, לעשות  הבאה  לישיבה  זה  את  לענות . תעלה  חייב  הייתי  היום 

ועניתי  . כשאילתא 

קאול יצחק  נו, מאיר  :מר  אומר  שאתה  מה  מבין  לא  שאים אני 

אומרת, פוליטיים זאת  עו, מה  לקחת  בעירייה  חיצוני"אפשר  שכר , ד  לו  לשלם 

פוליטיים נושאים  תקין? על  לא  מאוד  זה  את  רואה  פוליטיים, אני  נושאים   ? על 
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דורון מאיר  לזה  :מר  להיכנס  רציתי  אני , לא  אז  רוצה  אתה  אם  אבל 

 . אכנס

קאול יצחק  פוליטיים  :מר  נושאים  את , על  רואה  מאוד אני  זה 

בפוליטיקה. חמור עוסקים  לציבור, פוליטיים  כסף , הולכים  מפעילים  לא  אבל 

הפוליטיים לנושאי  האזרחים  לעשות, של   .אסור 

דורון מאיר  עושה , יצחק  :מר  שהוא  העיר  ראש  על  התקפה  יש  כאשר 

כזה משהו  או  פוליטי  ניגוח  כלי  איזה   , כאן 

פולקמן' גב זה  :נירה  בשביל  דובר  לו   . יש 

דורוןמר מאיר  משפטית  :  לענות  צריך  שהוא  דברים   . יש 

פולקמן' גב מכתבים  :נירה  שיכתוב  מישהו  מביא   ?אתה 

דורון מאיר  מכתבים  :מר  רק  משפטית, לא  הסמכה  עם  מכתבים  , זה 

שנחייב הדעת  על  יעלה  .לא  . . 

זילברשטיין"עו יעקב  פוליטי :ד  זה  הרע  לשון  נגד ? תביעת  הרע  לשון  תביעת 

שפרס העירעיתון  לראש  מתאים  שלא  משהו  בסדר. ם  לתקוף , זה  לגיטימי  זה 

ככה חושב  הוא  אם  העיתון  עו, את  להעסיק  שכר, ד"אבל  מקבל  נראה ' א, הוא 

פוליטי ייעוץ  על  לו  שמשלמים  מוזר  זה , לי  עם  ללכת  ואפשר  פה  שאלו  כבר  זה 

רחוק לנו, יותר  כתבה  שאורית  בפירוט  חוץ , אבל  עניינים  פה  מופיעים 

דברים, ייםמפוליט ל, המון  דומה  לא  ממש  שזה  לומר  רוצה  משרדי 6-ואני   

דין  בארנונהעורכי  מתמחים  שהם  מעסיקים  בנושאים , שאנחנו  מתמחים  שהם 

חניה, מסוימים החוצה, דוחות  הזה, גבייה  הסיפור  ולכל  יניב  לאלדד   ?מה 

דורון מאיר  זה   :מר  את  לשלוח  או  בכתב  לענות  יכול  אתה  שאילתא 

א להקריא  ולענותאו  השאילתא  השאילתא . ת  לשואלי  ונתתי  פתוח  יותר  הייתי 

היום, להציג לסדר  והצעה  שאילתא  בין  הבדל   . זה 

קאול יצחק  כל   :מר  על  מילים  כמה  תגיד  שהגזברית  כדי אפשר  סעיף 

מדובר מה  על   ? שנדע 
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דורון מאיר  לשאילתא. לא. לא  :מר  העיר  ראש  תשובת  היתה  אני , זו 

ממנו הגז, קיבלתי  אחדלא  אף  ולא  תדבר  העיר. ברית  לראש  היתה   .השאילתא 

זילברשטיין"עו יעקב  יניב :ד  אלדד  העסקת  של  הנושא  עולה  סעיף ? האם 

היום בסדר   .אחרון 

דורון מאיר  היום  :מר  סדר  לפי  לשם   . נגיע 

זילברשטיין"עו יעקב  ואל , מאיר :ד  חשוב  מאוד  הזה  שהנושא  חושב  אני 

בפירוש דווקניים  עכשיו  הציבורכ, תהיו  של  שאלה  פה  יש   , י 

דורון מאיר  אותי  :מר  תמשוך  החוק, אל  אומר  מה  אתה , אמרתי  הרי 

הזכויות ומה  לו  שנוח  איך  לפי  החוק  את  מפרש  אחד  שכל  בדיוק  לא , יודע  אני 

החוק את  החוק, מפרש  שאומר  מה  בדיוק   .זה 

זילברשטיין"עו יעקב  עניין , מאיר :ד  כל  אישר  שגלאור  אמרת  למשל  כי 

 .יןועני

דורון מאיר  אמרתי  :מר  שהודענו, לא  שהוא , אמרתי  אמרתי  לא 

ועניין עניין  כל   .אישר 

זילברשטיין"עו יעקב  אותו :ד   .יידעתם 

דורון מאיר  העיריות  :מר  בפקודת  כמתחייב  בתחום  אותו   ,יידענו 

זילברשטיין"עו יעקב  אישורו :ד  את  קיבלתם  לא   .אבל 

דורון מאיר  העירי  :מר  מפקודת  לומתחייב  להודיע  צריך  שאני  . ות 

אישר הוא  מהדברים  אישר, חלק  הוא  הדברים   .רוב 

זילברשטיין"עו יעקב  הזו  :ד  הישיבה  לקראת  מכינה  היום  איתו  עשיתי 

אותו יידעו  הנושאים  שמרבית  בדיעבד, והבנתי  לא  או  בדיעבד  לו   . אמרו 

דורון מאיר  כאן   :מר  נמצא  לא  והוא  על מאחר  לענות  רוצה  לא  אני 

שאמרתי, מרתיא, זה מילה  לכל  אחראי   .אני 

גליל אהרון  לנקודה   :מר  יתייחס  ושהוא  יענה  שהוא  מבקש  אני  אבל 

 .הזו
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דורון מאיר  להתייחס  :מר  לו  אתן  אני  הבאה   . בישיבה 

 

של שאילת ) 2 המים"עוא  איכות  בדיקות  זילברשטיין  יעקב   .ד 

 

דורון מאיר  עו  :מר  של  איכו"שאילתא  על  זילברשטיין  יעקב  ת ד 

 .המים

זילברשטיין"עו יעקב  ב :ד  שהיתה  לדצמבר26-בישיבה  החלטה,   , קיבלנו 

וכו מים  חלוקת  בנושא  היה  , הדיון  למצב ' להגיע  הצלחנו  לא  אנחנו  אבל 

השרון ברמת  מים  הרב, שמחלקים  הזו , לצערי  בישיבה  להעביר  הצליח  שכן  מה 

לוין אחד : אורי  פה  ת–החלטה  בדיקות  חשבונה  על  תבצע  העירייה  קופתיות  

הרחב לציבור  זה  את  ותפרסם  המים  בארות  של  מצטט. תכופות  איציק , אני 

בעיה: אמר שום  מכרז, אין  לתנאי  הצעות, כפוף  תביאו  צריך  אחד . אם  פה 

על , התקבלה המים  בארות  של  תקופתיות  בדיקות  לאשר  אחד  פה  הוחלט 

העירייה התושבים, חשבון  לציבור  יפורסמו  הציבור  ב. וממצאי  היה   26-זה 

 .בדצמבר

דורון מאיר  שכתבת  :מר  לדברים  להוסיף  רוצה  שאתה  , חשבתי 

זה את  סעיף. כתבת  סעיף  עונה  השאילתא. אני  כל  הבדיקות , קודם  בוצעו  האם 

החלטה פי  בגללנו? על  לא  בוצעו  רצה , לא  לא  הבריאות  שמשרד  בגלל  אלא 

המים נציבות  ללא  עם, לבצע  ביחד  זה  את  תעשה  שהיא  אמרה  המים   נציבות 

מוכנים. הפיילוט של , היינו  ברמה  אליי  שמגיע  לוי  אורי  את  לציין  רוצה  אני 

בשבוע3-4לפחות  פעמים  הנושא, לחדר,   את  לבדוק  מצלצלים , כדי  ואנחנו 

המיםביחד  הבריאות, לנציבות  המקומות, למשרד  שאנחנו , לכל  הודענו 

חשבוננו על  לקחת  על , מוכנים  איתנו  ה$, 2000דיברו  את  נשלם  -אמרתי 

זה$, 2000 את  את , תעשו  עושים  כיצד  הסדר  ואת  הבקבוקים  את  לנו  תנו  רק 

מחייב, זה תקן  איזה   .יש 
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המים נציבות  עם  דיון  אצלי  יש  זה  חמישי  הכל, ביום  שמתחיל , עם  הפיילוט  על 

השרון ברמת  מתקופתיות, לעבוד  יותר  בדיקות  של , עם  מתמידות  בדיקות 

הזדמנו. המים באותה  לבדוק  גם  רוצים  האוסמוזה , תהם  של  התהליך  האם 

המים את  מטהר  היונים  וספיגת  מרץ, הפוכה  בתחילת  מתחיל  הבא , וזה  בשבוע 

בנושא האחרונה  עובדים. הישיבה  המים, אנחנו  לנציב  נאמר  שלב  לגברת , כל 

אלחנני בישראל, שרה  המים  איכות  על  אחראית  הבריאות, שהיא  משרד  , על 

בדיקה כל  לממן  מוכנים  ה, אנחנו  כסףאנחנו  שנודיע , כנו  עד  תחכו  אמרו  הם 

תוצאו, לכם לתת  יכול  לא  גם  אני  ייבדקו, תולכן  שיהיו  ברגע  זה , תוצאות  ועל 

לוין מאורי  גם  לשמוע  כך  אחר  יכולים   . אתם 

שאמרתי סיבה  אותה  זו  ביצועם  לאי  את , הסיבה  סיפק  לא  הבריאות  משרד 

הבדיקות את  שעושה  האיש  את  סיפק  ולא  מי, התקן  מבחנות  וצריך , וחדותזה 

וכו זרימה  זמן  כמה  אחרי  זה  את  , לקחת  הבדיקות ' את  אוספים  ושולחים הם 

בארה בסוואנה  למעבדה  ביצוען. ב"אותן  לאי  בעירייה  באחריות  נושא  , מי 

נושא לא  אחד  אף  כל , בעירייה  מנסה  ואני  אני  זה  בעירייה  שאחראי  היחידי 

להגיע אחראי, הזמן  לא  אחד  למישהו , אף  טענות  יש  אלייאם  רק  אני . זה 

הזמן כל  כאן  שיתירו  מהרגע  זה  את  לעשות  כסף, מתכוון  לזה  הקצבנו  , אנחנו 

זה את  לעשות  רוצים  עיתון , אנחנו  מאיזה  לכאן  כשבאו  שהיום  יודעים  אתם 

הגבוהה, ועשו החירות  עם  מקורות  של  מים  היה  זה  דווקא  אנחנו . אז  במקביל 

הצינורות להנחת  עובדים  ה, גם  ברחוב  שראה  צינורותמי  כבר  יש  אנחנו , זית 

ממע. מתקדמים האישור  הגיע  לכביש "היום  מתחת  לקדוח  לא , 5צ  עכשיו  שעד 

 .היה

זילברשטיין"עו יעקב  לשאול, מאיר :ד  הצינורות, אפשר  לגבי  הצינורות , לא 

השאילתא היה  לא  הכבוד, זה  כל  ומריחה , עם  מריחה  פה  שיש  חושב  אני 

המים, בגדול את  תבדקו  יהיה ? ביוני? במאי? מתי  והכל  למקורות  כשנתחבר 

דצמבר? מסודר בחודש  היה  בעיצומה , הרעיון  היתה  כשההיסטריה  היה  הרעיון 
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המים לשתיית  חששות  פשוט, ושיש  מאוד  היה  המים, הרעיון  את  לא , בודקים 

באר בבית, מאף  הברז  את  השרון5לוקחים , פותחים  ברמת  מקומות  המים ,   כי 

שותים שאנחנו  מה  זה  מהבאר, מהברז  שותים  לא  שותים , אנחנו  אנחנו 

מהברז. מהברז המים  את  למבנה, לקחת  אותם  דיל, להכניס  נורא , מבחנה, ביג 

שעבר. פשוט בשבוע  הבדיקות  את  שעושה  החברה  עם  פשוט , דיברתי  יותר 

במבחנה, לוקחים, מפשוט התשובות, DHL, שמים  את  מקבלים  שבוע  , אחרי 

עולה  דולר100זה    . 

סיפו תספרו  וצריך אל  המים  נציבות  את  וצריך  נוראיים  סיבוכים  יש  שפה  רים 

הבדיקה על  שיפקחו  גורמים  מיני  וכל  מקורות  שאני , בולשיט, את  לי  תסלח 

 .אומר

דורון מאיר  לסלוח  :מר  רוצה  לא  סיפורים , אני  לך  מספרים  אם 

חבל אז   .ובולשיט 

זילברשטיין"עו יעקב  להמשיך :ד  רוצה  אני   .אז 

דורון מאיר  מספיקב  :מר  ההערה   . שביל 

זילברשטיין"עו יעקב  להמשיך :ד  רוצה  אחראי , אני  שאתה  אמרת  אתה  כי 

זה, לזה על  לי  תשיב   .אז 

דורון מאיר  לזה  :מר  אחראי  אני   .רק 

זילברשטיין"עו יעקב  זה, יופי :ד  על  לי  תשיב  לוין. אז  אורי  אליך  אל , כתב 

העיר אליך, ראש  שזה  מבין  אני  יומי, אבל  לך  כותב  המליאההוא  אחרי  , ים 

ב מליאה  אותה  לדצמבר28-אחרי  לך,   כותב  המועצה : הוא  להחלטת  בהמשך 

, וכו כותב' הוא  מצידםבמידה : ואז  היענות  תהיה  המים, שלא  , נציבות 

שהפרוצדורה, מקורות ההחלטה, או  אחרי  יומיים  המפה  את  קרא  כבר  , הוא 

תחבל  שהפרוצדורה  המועצהאו  לקבל , בהחלטת  ולבאבקשך  אתסיוע   צע 

העירייה ידי  על  פה, הבדיקה  שהחלטנו  מה  זה  את , הרי  תבצע  שהעירייה 

מה, הבדיקות במאי, אז  אותן  של , נהדר? תבצעו  הבדיקה  את  נקבל  במאי 
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היום, מקורות שותים  שאנשים  פכלורט  בודקים  את , אנחנו  לבצע  יכולים  אתם 

מה, הבדיקה יודע  פ, אתה  הבדיקה  את  אבצע  ואני  לך  לעזור  מוכן  תוך , האני 

תוצאות לך  יהיו  פשוט, שבוע  מאוד  הוא  הזה  רוצים , העסק  אם  השאלה 

מהתשובה. לבדוק מריח  מריחה, אני  שהיא  אמרתי  סתם  מריח , ולא  אני 

התקופה את  להעביר  עניין  איזשהו  פה  שיש  שלכם  שיחוברו , מהתשובה  עד 

הרבה, הצינורות, המים לדבר  יכולים  אתם  זה  מבורך, על  הכיפאק, זה  , על 

נקיים, דרבס מים  ונשתה  לבדוק . הלוואי  היה  מה הרעיון  מאי  עד  מדצמבר 

 . קורה

דורון מאיר  וכדומה  :מר  ומריחה  הבא, מאחר  לנושא  עובר  אם . אני 

אז מורח  .אני  . . 

זילברשטיין"עו יעקב  עונהאתה  :ד  לענייןלא  מורח,   לא   . אתה 

דורון מאיר  לעניין, נכון  :מר  עונה  לא  באמת   .אני 

יעקב "עו הבדיקה :זילברשטייןד  על  במקום  צינורות  על  מדבר   .אתה 

דורון מאיר  המקורית  :מר  לשאילתא  התשובה  את  לתת  צריך  , הייתי 

מריחה שעשית  חושב  אתה  אם  . אבל  . . 

 

לסדר  ) 3 הסלולאריות:נושאבהצעה  באנטנות  המאבק    . 

ע  עו"הועלתה  המועצה  חבר  זילברשטיין"י  יעקב   . ד 

 

דורון מאיר  הסלולאריותהצעה   :מר  באנטנות  המאבק  בנושא  . לסדר 

 .בבקשה, יעקב

זילברשטיין"עו יעקב  כאן :ד  נמצא  לא  העיר  שראש  מצטער  אני  כל  , קודם 

לו לחכות  מעדיף  אפילו  הייתי  אני  דברי , ואולי  נשמעו  שאם  יגידו  שלא  כדי 

פה שיהיה  אז  לענות  יכול  שהוא  מבין , ביקורת  אני  כי  לחכות  לי  אכפת  ולא 
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צריך  שיודע . להגיעשהוא  ומי  לסדר  הנושא  את  אעלה  אני  איננו  הוא  אם 

יענה בהם, לענות  מעורב  שהוא  מהדברים  חלק  על  לדבר  הולך  בהחלט   . אני 

הסלול באנטנות  המלחמה  ביותר , ריותנושא  החם  הנושא  היה  שזה  לומר  אפשר 

ביותר, בבחירות מהחמים  אחד  ושלושתכם , אולי  המועמדים  שלושת  כל 

מאי, נמצאים הבחירות, ציקחוץ  במהלך  היום , היו  סדר  על  זה  את  העלו 

סוקולוב, הציבורי ברחוב  שנמצאות  האנטנות  על  בעיקר  מדבר  בפירמידה , ואני 

כוכב  .ובקניון 

דורון מאיר  סוקולוב  :מר  רחוב  עדיין   .זה 

זילברשטיין"עו יעקב  האנטנות. כן :ד  של  היערות  של  המוקדים  נמצאים  , שם 

אמר שאיציק  יודע  אותוו, אני  מצטט  הבחירות: אני  שעות 48תוך , בתום   

סוקולוב ברחוב  האנטנות  כל  גדולות, ייהרסו  היו  נעשה . וההבטחות  לא  בפועל 

כלום מורחקים, כמעט  במקומות  הושמדו  אנטנות  בזה, שתי  יד  לי  הם , היה 

בהליך  ללכת  לא  טיפשות  מספיק  היו  הסלולריות  שהחברות  בגלל  יותר  הושמדו 

ח, הנכון היינו  גדוליםאז  כמו  אותם  והרסנו  קטנים  על  ראש , כמים  כאשר 

נהדר מצטלם  זה  כבאים  סולם  על  מטפס  טוב, העיר  נראה  לא , זה  זה  אבל 

הסלולריות האנטנות  של  בנושא  מלחמה  השרה , נקרא  עם  להסתובב  לא  גם 

אנטנות שיש  בסוקולוב  ולהראות  איציק  להילחם , דליה  נקרא  לא  עדיין  זה 

 . בסלולרי

הדבר של  מבחינתיהשיא  הבג, ים  בעניין  שהגשנו"קרה  עיריית , צ  עם  ביחד 

הבג. הרצליה להגשת  באנטנות "עד  המלחמה  של  בנושא  המובילים  בין  היינו  צ 

הרצליה, הסלולריות עיריית  ראש  עם  ומיותר  טיפשי  ויכוח  נוצר  יעל , ואז 

בבג, גרמן משתתפים  לא  אנחנו  דבר  של  רשומים , צ"שבסופו  ואנחנו  יתכן 

פורמ סמלי, ליבאופן  טירחה  שכר  לשלם  סירבנו  אנחנו  עפנו , אבל  בעצם  ובזה 

שעירייה , צ"מהבג זה  את  להציג  רוצים  לא  כי  שם  רשומים  אנחנו  פורמלית 
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נשרה ויכוח, אחת  התפתח  העיתונות, אבל  לדפי  הגיע  שהוא  איזשהו , כמובן  על 

טיפשי טירחה  שכר   . סכום 

דורון מאיר   ?כמה  :מר 

זילברשטיין"עו יעקב  יודעל :ד  מדוייק, א  נתון  אז  לי  נתן  לא  אם , איציק  גם 

יניב, 20,000$זה  אלדד  של  הקודם  לנושא  זה  את  לקשור  רוצה  לא  בנושא , ואני 

מאוד חשוב  היה  שזה  חושב  אני  הסלולרי  של  זה , הזה  את  לשקול  צריך  היה 

לנהל מלהמשיך  להתחמק  לא  הכל, ובטח  לא  זה  א, אבל  בתוך ' כי  לא  אנחנו 

הזה חדשו, הסיפור  סיפור  נולד  ערים , אז  ראשי  פורום  הקמת  של  הסיפור 

הסלולריות באנטנות  גרמן, למלחמה  יעל  זה  את  בזמנו, הקימה  לאיציק  , פניתי 

הזה בפורום  מוביל  תפקיד  שייקח  הלובי משום , והתחננתי  זה  הזה  שבפורום 

אז קיים  שהיה  ביותר  כלום, החזק  היה  לא  תקופה  אותה  בנושא , עד  שנלחם 

האנטנו הסלולריותשל  הצטרפנו, ת  לא  לפה  ערים . וגם  ראשי  רשימת  שם  יש 

מכובדת ציון, סבא-כפר, ברק-בני, הרצליה, מאוד  ערים, מבשרת  רמת , עשרות 

שם נמצאת  לא   . השרון 

מרכזי תפקיד  היה  שלאיציק  חושב  הוא, אני  היה , דווקא  איציק  כמו  טיפוס 

מרכזי תפקיד  להיות  א, להוביל, יכול  למה  מבינתי  נמצאים נבצר  לא  נחנו 

הזה בנושא , בפורום  דרמטי  שינוי  לעשות  הצליח  שעכשיו  הזה  הפורום 

לאנטנות  תמ, הסלולריותההתייחסות  שינוי  אומר  תהיה , 36א "וזה  שמעכשיו 

האנטנות  של  מיקומן  פרסום  ובנושא  השיפוי  כתבי  בנושא  רגל  דריסת  גם  לנו 

חלק, מראש, הסלולריות בזה  ייקח  שהציבור  מנת  אומראני. על  ההצעה ,   וזו 

היום לסדר  מדי, שלי  מאוחר  לא   , זה 

דורון מאיר  שנצביע   :מר  ההצעה  את  לנסח  לך  אתן  אני  כך  אחר 

 .עליה

זילברשטיין"עו יעקב  דברים :ד  שני  להציע  רוצה  לשמוע , אני  רוצה  אני 

כמובן האנשים  של   .התייחסות 
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דורון מאיר  אח  :מר  לך  אתן  ואני  התייחסויות  לשמוע  רוצה  כך אני  ר 

יצביעו שעליה  הסיכום  הצעת  את  בדיון. שתציע  להשתתף  רוצה  עוד  , נירה? מי 

 .בבקשה

פולקמן' גב הדברים  :נירה  של  מהעיתוי  מופתעת  קצת  זאת , אני 

היסטוריה זה  הכל  אתמול, פיפו, אומרת  התרחש  לא  דבר  הסיפור , שום  כל 

ארוכים חודשים  שנמשך  סיפור  זה  סגן, הזה  כאן  היית  שאתה  ראש בתקופה   

ובנייה"יו, העירייה לתכנון  הוועדה  עכשיו, ר  עד  היית   ? איפה 

זילברשטיין"עו יעקב  עצמי :ד  על  לדבר  רציתי  לא  אדבר , אני  שאני  רוצה  את 

עצמי עצמי? על  על  אדבר   .אני 

פולקמן' גב דבריי, פיפו  :נירה  את  לסיים  לי  זוכרת . תרשה  אני 

היה הסלולריות  האנטנות  של  הזה  כל פשוט , שהנושא  על  עברתי  לא 

זה  את  העליתי  שאני  הספציפי  הפרוטוקול  את  לאתר  כדי  הפרוטוקולים 

הזה בנושא  העירייה  ראש  את  יצאנו, ותקפתי  אנחנו  חושבת , למה  ואני 

ראש  את  שתקפנו  היחידים  היינו  אנחנו  הסלולריות  האנטנות  של  שבנושא 

הזה בעניין  דבר, העירייה  שום  אמרת  לא  ואתה  בפנים  ישבת  עכשיו , ואתה  אז 

ואומראתה   ?בא 

זילברשטיין"עו יעקב  יודעת :ד  את  לקבל, סליחה? איך  מוכן  אני  פה  את , עד 

הזה בנושא  עצמי  על  לדבר  רציתי  לא  אני  כי  בפרטים  את , מעודכנת  אם  אבל 

לדעת במה , היחידי, רוצה  להיזהר  ומאוד  בצניעות  זה  את  לומר  צריך  ואני 

אומר מושג ' א, שאני  לך  מדבאין  שאת  פה , רתמה  ישיבות5-6קיימתי    ,

תושבים פה  דיונים, יושבים  איתם  עבודה, קיימתי  קבוצות  פנינו , הקמנו 

העיר לעבור, לראש  הצלחנו  המשוכולא  את  העיר  ראש  של   . ה 

דורון מאיר  לעבור  :מר  הצלחת  לא  איננו? מתי  תגיד, הוא  באיזה , אז 

 ? נושא

זילברשטיין"עו יעקב  לך בהגינותי  :ד  אמרתי  בניתיהרבה  .שאני  . . 
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דורון מאיר  ואתה   :מר  בישיבות  איתך  שותף  הייתי  ואני  מאחר  אבל 

לנושא אחראי   ,היית 

זילברשטיין"עו יעקב  אחראי :ד  הייתי  לא  כל   .קודם 

דורון מאיר  באנטנות  :מר  המלחמה  לנושא  אחראי  היית   . אתה 

זילברשטיין"עו יעקב  לנושא :ד  אחראי  הייתי  לא  כל  עצמי, קודם  על   לקחתי 

הזה בנושא   . לטפל 

לוין אורי  מבין, סליחה  :מר  לא  פיפו , אני  מר  אם  לא  זה  הזה  הדיון 

עשה לא  או  באנטנות, עשה  לטפל  הוא  האנטנות, הנושא  על  נדבר   .בואו 

דורון מאיר  סליחה  :מר  שמעת,   לא  על , אתה  האשמות  שהיו  ברגע 

זה את  אמרתי  אז  העירייה   .ראש 

אבנר' גב נ  :נורית  לא  העיר  הטענות ראש  על  לענות  כדי  פה  מצא 

 .האלה

דורון מאיר  הפסקתי  :מר  לא  למועצה  עניינית  אמר  שהוא  הזמן  , כל 

העירייה ראש  של  מחסום  לעבור  הצליח  לא  שהוא  אמר  שהוא  אתן , ברגע  אני 

דקה עוד  לסיים, לך  רוצה  את   ?נירה 

פולקמן' גב היו   :נירה  מלכתחילה  האלה  שהדברים  חושבת  אני 

מאוד צעקהב, חמורים  קול  פה  להקים  צריך  היה  שפרשנו   . רגע 

קאול יצחק  כך  :מר  אמר  איציק  לא  היא  או , השאלה  כך  אמר  פיפו 

פה אחר   ...מישהו 

דורון מאיר  ככה  :מר  לזה  להיכנס  רציתי  לא   .אני 

קאול יצחק  אלה, רבותיי  :מר  הערות  מן  האנטנות ? איזה  של  הנושא 

העיר של  בעיה  התושבים, זו  של  בעיה  הסביבהזו, זו  איכות  של  בעיה  בעיה ,   זו 

מבצעים ולא  לתושבים  שמבטיחים  הבטחות  כאן , של  יושב  זה  אם  שייך  לא  זה 

שם יושב  אתה  או  כאן  יושבת  והיא  כאן  יושב  ההוא  השאלה, או  זה , זו  מה 

להוא אמר  לזה, ההוא  אמר  חשבונות , ההוא  פה  מתחשבנים  אנחנו  מה 
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אחרת? פרטיים אמר  וזה  כך  אמר  על אני ? ההוא  הדברים  מגיעים  לאן  מבין  לא 

הזה בנושא  הפרטי  האישי  השיר, הבסיס  של  הנושא  כמו  בדיוק  קודם , זה 

הישוב כל  של  עניין  זה  ואמרנו  לשיר  מסביב  הישוב, התאחדנו  כל  של  עניין  , זה 

יותר עשה  יותר, הוא  עשה  יותר, זה  עשה  של התוצאה , ההוא  בנושא  אפס 

מרכז, האנטנות נושא  היה  שהוא  בבחירותבנושא  ברחוב , י  כולנו  הסתובבנו 

שתוך  סיסמאות  וזרקו  האנטנות48סוקולוב  את  מורידים  שעות  לתת ,   צריך 

לתושבים וחשבון  מפנה , דין  אני  עכשיו  לא  לשםוזה  או  לפה  זה  מפנה , את  אני 

לעיר זה  לכולנו, את  שייך, מצידי  זה  אופוזיציה? מה  חבר  רואה , אני  אני  אבל 

ורוצ כאן  יושב  עצמי  התושביםאת  לאיכות  שנוגע  שמה  לדאוג  העיר, ה  , לאיכות 

ולילות, להשבחה, לעיר, לתרבות ימים  וצעדנו  הלכנו  זה  פתאום , בשביל  ולא 

ההוא עם  או  זה  עם  אתחשבן   . אני 

דורון מאיר  האלה  :מר  הדברים  את  מקבל   . אני 

קאול יצחק  אחוז  :מר  כאן. מאה  שחשוב  מה  זה  התוצאה  אם , לכן 

טו דברים  בראבועושים  אומרים  לתקן , בים  צריך  טובים  לא  דברים  עושים  אם 

להגיד, אותם צריכים  פרטית , אנחנו  בחשנות  איזו  עם  פה  להתחיל  פתאום  ולא 

לו, כזו אמר  וזה  לי  אמר  זה. ההוא  את  לעשות  זה, אסור  את  מגנה  לכן . אני 

כך אומר  בריאות : אני  של  שהנושא  בקריאה  פה  לצאת  צריכים  אנחנו 

המיםכמו, התושבים השיר,   האקולוגיות, כמו  ההפרעות  של  הנושא  זה , כמו 

הזה לישוב  שאכפת  המועצה, נושא  לחברי  פה  דורשים , שאכפת  כולנו  שאנחנו 

האלה הדברים  את  נתקן  שאנחנו  כדי  הכל  את  נבחנו, לעשות  זה  בשביל , בשביל 

פה יושבים  אנחנו  אחרים, זה  דברים  בשביל  או , לא  ימין  מצד  אם  להתקוטט 

שמ הענייןמצד  בתוך  יחד, אל  כולנו  כאן  נצא  שאנחנו  מציע  אני  באמת   . ולכן 

טל ישראל  משהו  :מר  להגיד  חייב  אני  שהיו  הצעקות  כל   , לאור 

דורון מאיר  לאור  :מר  להגיד  אפשר  אי   .צעקות 

קאול יצחק  חיוביות  :מר  בצעקות  הכל   . אמרנו 
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טל ישראל  השרוןחיובי   :מר  רמת  לתושבי  אכפתיות  . לםלכו, מתוך 

כאן שנעשה  הראשון  שהצעד  חושב  בשבוע , אני  התקשורת  שרת  כאן  היתה 

העיר, שעבר ראש  אצל  אני , התארחה  וגם  היה  מאיר  שגם  סיור  פה  וקיימה 

היו אנשים  ועוד  האנטנות, הייתי  נושא  כל  את  להם  משרדה . והראינו  ראש 

האלה בדברים  מיוחד  באופן  לטפל  עצמו  על  חלק , לקח  שזה  חושב  אני 

הגבוההמהתחלה באינסטנציה  העשייה    . 

דורון מאיר  משרדה  :מר  ראש  המשרד"מנכ, לא   .ל 

טל ישראל  המשרד"מנכ  :מר  הראשונית . ל  מהעשייה  חלק  זה 

הסלולריות האנטנות  בעיית  את  לפתור  דווקא , להתחיל  אותה  ולקחנו 

להראות היה  שאפשר  הקריטיים  זכות , למקומות  נקודת  שזו  חושב  אני  אז 

הפעולו  .תלהתחלת 

קאול יצחק  סוקולוב  :מר  ברחוב  האנטנות  שתי  את  גם  נוריד  ? אולי 

שאפשר להיות   . יכול 

דורון מאיר  אענה  :מר  ההצעה, אני  את  תציע  רוצה . אתה  רק  אני 

דברים שני  כמו , ראשית. לומר  זה  סלולריות  שאנטנות  חושב  באמת  אני 

האחרים כאן , הדברים  להיות  צריך  קואליציהלא  דבר אין , אופוזיציה  כאן 

מוכח, כזה נזק  הוא   . הנזק 

קאול יצחק  ביניים  :מר  מקצוע , קריאת  כאיש  לך  לומר  רוצה  אני 

האלה שעשינו, בתחומים  הבדיקות  שמכל  לך  אומר  זה , אני  את  לך  אומר  אני 

השולחן על  לנזקים, כאן  גורמות  לא  האלה  לאנשיםהאנטנות  לך ,   אומר  אני  זה 

מועצה כאיש  מ, לא  כאיש  לך  אומר  עשינואני  שבאמת  מהבדיקות   .קצוע 

דורון מאיר  מנכ, קאול  :מר  ת"כשהייתי  עיריית  היית "ל  אתה  א 

ת, בתקשורת לעיריית  אליי  הגיעו  הראשי, א"אז  מכל , המדען  נתונים  לי  פרסו 

טבלאות, העולם שאתה , עם  משיחה  פחות  היא  הגדולה  שהאנטנה  לי  והוכיחו 

הפלאפון את  לאוזן  לי, מצמיד  אמרו  הם  לזהאב, כך  להיכנס  רוצה  לא  אני  , ל 
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מומחה לא  גרוע . אני  היותר  יורדים–הדבר  הבתים  ערכי  מול ,   שגרים  אנשים 

ביתם את  למכור  מסוגלים  לא  כ, אנטנות  להרחיק  היה  ויותר 100-וצריך  מטר   

מבתים האנטנות  הבטיח , נכון. את  שעות48איציק  ראש , רבותיי,   אמר  איך 

אחרת: הממשלה נראה  זה  אנטנהכשהוא, מכאן  לחתוך  תנסה  לו  ואומרים  בא    ,

חבלה על  משפט  מקבל  מיד  זה, אתה  את  יעשה  לא  הוא  שהוא , אז  שמה  מפני 

הבחירות אחרי  לעשות  יכול  לא  הוא  הבחירות  לפני  לא , אומר  מכולנו  אחד  אף 

זה את  עושה  כזה, היה  משהו  או  בפראות  לפעמים  מתנהג  שהייתי  אני  לא , גם 

האלה הדברים  את  עושה  אנטנה, הייתי  וחותך  הולך  הייתי   .לא 

של  הנושא  לענות, צ"הבגלגבי  רוצה  לשלם "בבג, אני  רצה  שאיציק  קטע  היה  צ 

שלנו החלק  כתוב, את  השרון: ושיהיה  ורמת  סירבה . הרצליה  גרמן  יעל 

רמת את   . השרון-להזכיר 

אבנר' גב מוכנה  :נורית  היתה  כן  היא  הכסף  את   ...אבל 

דורון מאיר  בג  :מר  שיקרא  הרצליה"רצו  בבית, צ  אצלה  ישבנו , היינו 

בביתה בג, איתה  יהיה  שזה  הרצליה "רצינו  של  רמה–צ  רצתה, ש"  לא   . היא 

זילברשטיין"עו יעקב  בבג, מאיר :ד  מופיעה  השרון  שלא , צ"רמת  היום  גם 

 . שילמנו

דורון מאיר  לענות, פיפו  :מר  לי  העמדה , תן  את  גם  שישמעו  לפחות 

הסכימו. שלנו שלא  שלנולא, ברגע  החלק  את  לתת  הסכים  שיתנו ,   מדובר  היה 

החלק נורית, את  שהיתה  סגנים  בישיבת  גם  זה  את  העלה  היא , פיפו  אמר  הוא 

לקחת העתירה  כל  את  לזכותה, רוצה  יהיה  זה, שהכל  עם  לי  רוצה , אין  לא  אני 

קאול, להיכנס קודם  זה  את  זה, אמר  את  מקבל  הנושאים , אני  את  עיזבו 

כאן ל, האישיים  באנטנותצריך  חוקי, הילחם  באופן  באופן , להילחם  ורק 

 . חוקי

שעשינו מנכ, הדבר  עם  כאן  התקשורת"כשהיינו  משרד  בעיה , ל  לנו  אין  אמרנו 

בחוץ האנטנות  את  עושים  הגדולות, כשאתם  את  האחרות, תעשו  את  אל , תעשו 
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בתים על  זה  את  וכך , תעשו  אנטנה  מול  חלון  והראינו  הביתה  אותם  הבאנו 

האלהאמר. הלאה האנשים  בסדר, תי  שהכל  של , נגיד  שהערך  יודעים  הרי  אתם 

הזה מהסוג  הדברים  וכל  לחלוטין  ירד  לכם. הבית  אומר  שדרש , אני  הראשון 

היועמ היה  שיפוי  השרון"צו  רמת  לעיריית  להגיד, ש  גלאור  של  לזכותו  , וזה 

ש חוק  החברות80%-ויצא  של  שיפוי  כתב  יהיה  הרשות20%,   קבעו,    .ככה 

האלהלפחות  הדברים  על  ערך  ירידות  מהם  לדרוש  שאפשר  משהו  כעת   . יש 

זילברשטיין"עו יעקב  כללית :ד  הסכמה  פה  יש  הזו , אם  שהשיחה  שמח  ואני 

השרון רמת  של  הכללית  הבעיה  לכיוון  האוזןאז , מתכווננת  את  לסבר  כדי  , רק 

הסלולרי של  הפורום  של  החומר  כל  את  היום  קיבלתי  שתדעו, אני  כל , רק  עם 

מ, למשל, צלחההה לגדול  צפוי  האנטנות  הארץ6000-מספר  ברחבי  , 24,000-ל,  

נתנו, כרגע הסלולריות  שהחברות  המידע   . זה 

האנקדוטה בשביל  לך  אספר  של -שבבני, אני  הלכה  פסק  לצאת  עומד  ברק 

סלולריות אנטנות  הקמת  נגד  בעיר  להביא , הרבנים  השרון  ברמת  הדרך  זו  אולי 

פ להרכיב  שאסור  הלכה   . הפסק 

דורון מאיר  לרבנים , פיפו  :מר  נלך  בוא  לך  אומר  הייתי  לקבל אם 

הלכה  , פסק 

זילברשטיין"עו יעקב  לרבנים :ד  הולך  הזה  בקטע  גריידי, אני  עם  הולך   . אני 

דורון מאיר  האלה  :מר  לרבנים  הולך  לא  גם   .גריידי 

זילברשטיין"עו יעקב  פשרות :ד  הרבה  לעשות  מוכן  אני  הזה   . בקטע 

פולקמןניר' גב מסוימת  :ה  נקודה  להבהיר  רוצה  של , אני  הסוגיה  כל 

פשוטה מאוד  מסיבה  נבעה  הסלולריות  לנושא , 36א "שתמ, האנטנות  מתייחסת 

הסלולריות האנטנות  נושא , של  בכל  המקומית  הרשות  את  הוציאה  מאוד  פשוט 

הסלולריות האנטנות  של  בנושא  החלטות  קבלת   .של 

ל היתר  קבלת  למנוע  היה  אפשר  הוועדה אי  ידי  על  סלולרית  אנטנה  העמדת 

הזה, המקומית בנושא  דעת  שיקול  שום  היה  לא  המקומית  היא , לוועדה  ולכן 
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זה את  למנוע  גם  יכלה  הוא . לא  הזו  העתירה  בעקבות  שנעשה  הגדול  השינוי 

דעת שיקול  המקומית  לרשות  שניתן  או , בכך  להתיר  האם  דעת  שיקול  להפעיל 

להתיר  . לא 

דורון מאיר  לא, לא  :מר  מעורכי , להתיר  מכתב  כעת  קיבלנו  אנחנו 

המהנדס, דין התיישב   , מאחריי 

פולקמן' גב אומר  :נירה  הוא  לפחות? שמה  בעיתון  כתוב  שהיה   מה 

דורון מאיר  שנתאחד   :מר  ההצעה  את  ייתן  שפיפו  מציע   . סביבהאני 

זילברשטיין"עו יעקב  בעיה :ד  של . אין  עיר  בנושא  שאמרנו  כמו  כל  קודם 

וכושיר   , מתאחדים ' כולנו  של אנחנו  בנושא  להילחם  האמיתי  הרצון  סביב 

חורמה עד  הסלולריות  להצטרף , האנטנות  כל  קודם  מציע  אני  אופרטיבית 

הזה, מיידית המהלך  את  להוביל  חייב  העיר  ראש  לפורום , זה  מיידית  להצטרף 

מרכזי תפקיד  לו  ולתת  האלה, הזה  בדברים  מצויין  להצליח, הוא  יכול  זה , הוא 

 . אופרטיבי

הקיימות לאנטנות  מתחת  הקרקע  את  לשמוט  רוצה  לא  את , אני  לשמוט 

סוקולוב ברחוב  אנטנות  של  יער  כבר  שיש  למצב  מתחת  גם , הקרקע  מציע  ואני 

להצעה2בסעיף  רמה,   שעיריית  שלוחיה"להחליט  באמצעות  לי , ש  אכפת  ולא 

שם להיות  אשמח  ואני  מצומצמת  ועדה  איזושהי  פה  ראש בראש, שתוקם  ות 

זה את  להוביל  שחייב  הסלולריות, העיר  החברות  עם  ומתן  במשא  , לבוא 

דרך כל  פשרניים, ולמצוא  יותר  היום  מכל , הם  פידבקים  זה  על  מקבלים  אנחנו 

מקומות גרמן, מיני  עם  גם  דיברתי  איזשהו , אני  פה  שנעשה  מרגישים  הם  היום 

עליהם שמאיים  ומתן, מהלך  למשא  נוחים  יותר  הם   . והיום 

שנייהל הצעה  היום, כן  לבוא  שחייבת  לפורום  להצטרפות  צריכים , מעבר  אנחנו 

שאנחנו  מאמץלהחליט  כל  ועדה, נעשה  איזושהי  תיתן, נקים  שאתה  , רעיון 

את  במיוחד  שמטרידים  המקומות  משני  האנטנות  את  להוריד  ננסה  אנחנו  שבו 

השרון רמת  מרכזייםלשמחתנו, תושבי  מקומות  שני  זה    . 
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דור מאיר  ברשותך  :וןמר  אחלק  אני  ההצעה. אז  של  הראשון  , החלק 

האנטנות נגד  ערים  ראשי  לפורום  להצטרף  העיר  לראש  קוראת   .העירייה 

זילברשטיין"עו יעקב  העיר :ד  לראש  קוראת  העיר   .מועצת 

דורון מאיר  קוראת  :מר  העיר  להתאחד, מועצת  אפשר  זה  הצעה ? על 

אומר. אחת שאתה  שנייה  שוב , הצעה  לפעול  את זה  להוריד  אפשר  אם 

הבניינים בשני   , האנטנות 

זילברשטיין"עו יעקב  ניסוח :ד  אותו   .מאיר, שוב 

קאול יצחק  חיובי  :מר  ניסוח  לך  להציע  רוצה   , אני 

זילברשטיין"עו יעקב  חשובים :ד  לא   .הניסוחים 

דורון מאיר  הוא, בבקשה  :מר  זה   .המציע 

קאול יצחק  בתקשורת. כן  :מר  משתמשים  הרי  ורוצים כולנו   

בתקשורת להציע , להשתמש  תנסה  שהעירייה  כך  זה  את  מנסח  הייתי  אני 

הסלולריות החברות  עם  היא, בתיאום  איפה  .את  . . 

דורון מאיר  החלופיים  :מר  האתרים   ?את 

קאול יצחק  האנטנות  :מר  למיקום  החלופיים  האתרים   . את 

דורון מאיר  זה  :מר  את  עשינו  הצלחנו, בזמנו  את , לא  מקבל  . זהאני 

בזה לעזור  תוכל   ?אתה 

קאול יצחק  אעזור  :מר  אני  אז  אעזור  שאני  צורך  יהיה   .אם 

דורון מאיר  מאוד  :מר  אשמח  אתרים . אני  לתת  מאוד  נשמח  אנחנו 

בסוקולוב, חלופיים הבניינים  שני  לטובת  לפעול  הבניינים , כדי  הקשים שהם 

 .ביותר

זילברשטיין"עו יעקב  קור, מאיר :ד  העיר  שמועצת  העירתנסח  לראש  , את 

המועצה חברי  ל, באמצעות   ...לצאת 

דורון מאיר  כולנו, לא  :מר  העיר, זה  לראש  לא  כבר  בוועדה , זה  זה 

ערים זה, לבניין  את  חלופיים, לבדוק  אתרים   . להציע 
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זילברשטיין"עו יעקב  החברות  :ד  עם  ומתן  במשא  לבוא  כל  קודם 

 .הסלולריות

דורון מאיר  לראש , לעירייה  :מר  לא  לעירייה, העירזה   . יש 

זילברשטיין"עו יעקב  השמות :ד  משנה   .לא 

דורון מאיר  לקבל  :מר  מוכן  משהו. אני  לומר   . בבקשה, רצית 

לוין אורי  משהו  :מר  עוד  להוסיף  דבר , רציתי  להציע  רוצה  אני 

הציבורית, נוסף השקיפות  המיקומים , מבחינת  את  מפרסמים  לא  אנחנו  מדוע 

הסלולריות האנטנות  כל  של של  היום4  שזה  כמו  השרון  ברמת  המרכיבים   ? 

זילברשטיין"עו יעקב  באינטרנט :ד  זה  את  לראות  יכול   . אתה 

לוין אורי  הרשימה  :מר  את  יש   .לי 

דורון מאיר  לי  :מר  אותהתן  אפיץ,   שאנחנו , אני  חושב  אתה  אם 

להסתיר עניין, רוצים  שום  לנו  רשימה. אין  לי  זה , תן  את  אכניס  אני 

המקומותב, סים"במתנ  .כל 

לוין אורי  העירייה  :מר  של   .באתר 

דורון מאיר  העירייה  :מר  של  מוכן, באתר  את , אני  אקבל  אני  אם 

העירייה, הרשימה של  לאתר  אותה  את . להכניס  נכניס  לי  שתעבירו  מקום  כל 

העירייה של  לאתר  שתבינו. זה  רוצה  אחד, אני  פה  כולם  באמת  הזה  , בנושא 

הד חילוקי  את  אוהב  לא  מטרה, עותאני  אותה  את  רוצים  שכולנו   . תודה. מפני 

 

מספר  את   :701החלטה  אחד  פה  לאשר   הוחלט 

לסדר  הסלולאריות:נושאבהצעה  באנטנות  המאבק    . 

ע עו"הועלתה  המועצה  חבר  זילברשטיין"י  יעקב   . ד 

 

לסדר  ) 4 השרון:בנושאהצעה  רמת  מורשה  צומת  העלמין  בית    

ע  ישר"הועלתה  מר  המועצה  חבר  טלי   .אל 
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דורון מאיר  בנושא  :מר  היום  לסדר  העלמין: הצעה  צומת , בית 

רמה טל. ש"מורשה  שכתבת, ישראל  למה  מעבר  להוסיף  משהו  לך   ? יש 

טל ישראל  רמת . ודאי  :מר  תושבי  בטובת  עוסקים  כבר  אנחנו  אם 

בעיתונים, השרון עיני  את  שצד  הנושא  את  להעלות  את , חשוב  כמעט  קורא  אני 

העיתון האבלולל כ, כל  סקרנות, מודעות  האלה . מתוך  בעיתונים  מגלה  ואני 

המנוח  המנוח  של  רמתXשהלווייתו  העלמין  בבית  תיערך  בצומת -  השרון 

בפתח, מורשה המנוח  בבית  וכו, בחולון, תקוה-השבעה  החלטתי. 'ביפו  , לכן 

הזה בנושא  טיפלו  שכבר  לי  שידוע  המועצה , למרות  במסגרת  סדר  פה  יש 

זה , הדתית יכולים . פרוץאבל  אנחנו  השרון  רמת  תושבי  שלטובת  החלטתי 

למצב אזורי, להגיע  ולא  מקומי  עלמין  בית  עם  ישוב  הכל  סך  שהיה , אנחנו  כמו 

הלאה וכן  ירקון  או  שאול  קרית  או   .חולון 

בכפר מקום  לחפש  ללכת  ונצטרך  נתעורר  אחד  בהיר  שיום  למצב  נגיע  -אנחנו 

וכו  . 'סבא 

רציתי שאני  די, מה  לנו  לנושאהיה  מקדים  את , ון  לסבך  הולכים  לא  אנחנו 

בזה דנו  וכבר  מאחר  עניין. העניין  של  למקרים , לסיכומו  שתאשר  ועדה  להקים 

לחו, חריגים שנסע  שילד  ותיקים  תושבים  של  חריגים  מקרים  היה"יש  ולא  , ל 

משהו קרה  כאן, וחלילה  קבורה  לאשר   .אפשר 

לאשר יכולים  לא  אנחנו  רמ, היום  תושב  לכאן  משפחתויגיע  בני  או  שהבן , לה 

ברעננה לדוגמא  ברמת, גר  לקבור  הדרך  באמצע  לו  שקורה, השרון-ונוח  מה  , זה 

כאלה מקרים  מספר  מכיר  אחד , אני  לכל  קרקע  מוכרת  הדתית  המועצה 

בעיה. שמשלם פיקוח, אין   , אין 

דורון מאיר  נכון, לא  :מר   .לא 

טל ישראל  קונה  :מר  אחד  על , כל  להטיל  רוצה  אני  זכוכית לכן  זה 

השרון, מגדלת ברמת  גרים  שלא  חריגים  למקרים  ועדה  אותה  שאותה , ושתהיה 
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למקום הקשר  לראות  מסמכים  תבדוק  שרציתי. ועדה  מה  אני . זה  כל  קודם 

אומר שאני  מה  את  השני, אומר  הצד  את  יגיד  גריידי   .עכשיו 

דורון מאיר  שפיפו   :מר  הנושא  את  לי  שיבדקו  ביקשתי  כל  קודם 

קודם  ידעתיהעלה  שלא  הערים  ראשי  של  הפורום  לבדוק, על   . ביקשתי 

עזגד טל  העניין     :מר  לגבי  עכשיו  איציק  עם  במקרה  דיברתי  אני 

העיר , הזה להבהירראש  בנושא מבקש  ערים  ראשי  של  בפורום  חבר  שהוא   

הסלולריות פורסם, האנטנות  לא  שזה  בישיבות, למרות  היה  היתר , הוא  בין 

חל היה  הוא  שעבר  לדיון בשבוע  הפנים  לשר  שנשלחו  ערים  מראשי  בעניין ק 

ביניהם היה  והוא  הפורום, הזה  בשם  הזה  מהעניין  גדול  חלק  מוביל  ועוד , הוא 

העניין את  לקדם  בשביל  אישי  באופן  מהפורום  מטלות  עוד  לקבל   .עתיד 

זילברשטיין"עו יעקב  היום :ד  קיבלתי  הויכוח, אני  בשביל  כן ' א, לא  אם 

רבה  . נהדר, תודה 

עזגדמ טל  איציק   :ר  של  הבהרה  כי , זו  הערתי  לא  שקודם  ראית 

ה את  בדיוק  ידעתי   ...לא 

זילברשטיין"עו יעקב  שני. נהדר' א :ד  שפיקסס , דבר  מה  מהיום  מחזיק  אני 

פילו אילן  הרצליה  עיריית  דובר  האנשים, לי  כל  של  סגורה  לא , רשימה  שמו 

 . מופיע

דורון מאיר  זה  :מר  את  נבדוק  שחשו. אנחנו  להדגיש  לי  היה   ...ב 

זילברשטיין"עו יעקב  המקומי :ד  בשלטון  עכשיו , אולי  המקומי  בשלטון  כי 

הידברויות כן, יש  הוא  המקומי  שבשלטון  להיות  .יכול  . . 

דורון מאיר  זה  :מר  את  אבדוק  לכיוון . אני  זה  את  להוסיף  רק  רציתי 

משהו. החיובי להעיר  רוצה   ?אתה 

גריידי שמואל  לה  :מר  רוצה  הזהאני  בנושא  בשתי , וסיף  פה  מדובר 

נפרדות השרון, רשויות  ברמת  דתית  מועצה  השרון, זה  רמת  עיריית , ועיריית 

העיריות חוק  פי  על  עובדת  השרון  עובדת , רמת  השרון  רמת  הדתית  והמועצה 
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חוק פי  נפרדות, על  רשויות  שתי  פה , זה  שתתקבל  החלטה  שכל  חושב  אני 

בע תוקף  שום  לה  אין  המועצה   . יקרוןבמליאת 

שני האוזן, דבר  את  לסבר  פה  רוצה  השרון 2003-ב, בדקתי, אני  ברמת  נקברו   

נפטרים300-כ חוץ24מתוכם ,   תושבי  לי .   נתנו  לא  השרון  רמת  הדתית  במועצה 

תושב אותו  של  אביו  זה  אם  מדוייקת  אחיו, תשובה  או  היתה , אימו  לא  לזה 

תשובה בנושא, שום  בדיקה  שום  עשו  לא  הם  על  2004-ב. כי  פה   9, 278מדובר 

ו"מחו חוץ9-ל  תושבי  בטוח ,   מתוכם  אם  יודע  לא  אני  הזה  במקרה  גם  כאשר 

שלפחות  השרון70-80%בוודאות  רמת  בני  הם  לשעבר,   השרון  רמת  או , תושבי 

לבנים  השרוןהורים  ברמת  בין . כאן  נע  פה  הסיפור  ל6אז  מבחינת . 8%- 

לאומי מביטוח  קרקעות  בחלקה , הקצאת  אם  חלקות 360יש לדוגמא   

שאינם , לנפטרים תושבים  או  על  שמדובר  חריגים  למקרים  הקצאה  יש 

השרון ברמת  חוץ, מתגוררים  תושבי  מחו, או  על , ל"בכלל  חלקות90מדובר    ,

אותם  מתוך  להקצות  הדתית  המועצה  את  שמחייבת  לאומי  ביטוח  של  הקצאה 

לידיעה. 360 בפועל, זה  מתבצע  לא   . זה 

לכם לומר  יכול  שאני  הדעת, מה  שיקול  הדתית, מבחינת  במועצה  במקרה , גם 

קבורה במצוקת  שאנחנו  מעודדים , היום  ולא  קבורה  מעודדים  שלא  בוודאי 

השרון לרמת  שייכנס  אחר  גורם  לנו , שום  הדברים כשאין  את  לבצע  כדי  חלקות 

הזה. האלה לנושא  רגישים  להיות  צריכים  שאנחנו  חושב  בנים , אני  כאן  יש 

הש ברמת  יקיריהם, רוןשמתגוררים  את  להביא  בסעיף , שרוצים  מדובר , 4כאן 

השרון רמת  בני  על   , פה 

דורון מאיר  בזה  :מר  דנו  שנה  שלפני  לכם  להזכיר  רוצה   , אני 

גריידי שמואל  לסיים  :מר  לי   .תן 

דורון מאיר  שסיימת  :מר   . סליחה, חשבתי 

גריידי שמואל  לנושא  :מר  רגישים  להיות  צריכים  שאנחנו  חושב  כי ,אני   

גדולה מאוד  רגישות  פה  יש  במיוחד  האלה  מרמת , במקרים  תושב  מכיר  אני 
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מחיפה שלו  ההורים  את  שהביא  להביא , השרון  כדי  בבקשה  אליי  פנה  והוא 

השרון לרמת  נפטר. אותם  שהבנאדם  שברגע  אותו, כמובן  קנה  שהוא  , לפני 

זה, בחיים על  כסף  הרבה  משלם  מעל , הוא  משלם  לחברה 10,000הוא  שקל   

 , דישאק

טל ישראל   . 15,000  :מר 

גריידי שמואל  בדיוק, 10זה , לא  :מר  הסכומים  את  לך  להגיד  יכול  . אני 

משלם  הוא  שנפטר  חוץ  תושב  פלוס 10,000רכישת  שקל  עבור 300  שקל   

לציין. היסודות שחשוב  פה, מה  שמצויינים  המחירים  רמת , כל  תושבי  לגבי  גם 

מעודכן, השרון עדיין  היינו זה  כאשר  מקומית  מועצה  אנחנו , עדיין  כאשר 

עיר עכשיו, נהיה  עיר  כבר  כדי , אנחנו  הפנים  למשרד  מכתב  שלחנו  אנחנו 

המחירים את  למעלה, לעדכן  יצמחו  רק  שהם  כמובן  המחירים  הזה , ואז  ובכסף 

העלמין בית  את   . נטפח 

פולקמן' גב סעיף   :נירה  לגבי  להגיד  רוצה  אני , 4אני  אישי  באופן 

לי שיש  הזהמרגישה  בעניין  לומר  מה  נפטר,   בעלי  של  תושב , אחיו  היה  והוא 

השרון נשאר, רמת  שהוא  בתקופה  בארץ  חי  לא  של , הוא  הנכונות  ובזכות 

השרון ברמת  לקבורה  אותו  להביא  הדתית  בבית , המועצה  אכן  נקבר  הוא 

חשוב, העלמין מאוד  היה  זה  השרון, ולנו  רמת  תושבי  האחים  שני  ואני , כי 

ש שאסור  פהחושבת  יהיה  כזה   . סעיף 

דורון מאיר  רמת   :מר  תושב  כל  לגבי  זה  את  לעשות  הצעתי  שנה  לפני 

לפחות  שהיה  שנה20השרון  זה,   את  זוכרים  בטח  הועבר , אתם  שהוא  ואמרנו 

סיעודי אבות  הבעיה, לבית  את  מציע. ופתרנו  כאן, אני  ויש  מיני מאחר  כל   

ילדים של  ברמור, ניואנסים  שרה  כאן  ק, פנתה  מתה שבעלה  ובתה  כאן  בור 

ה, סבא-בכפר את  הבת12,000-ושילמה  את  כאן  וקברה  שקל  כזה .   ביום  לבוא 

הדברים וכל  הכללים  לפי  רגע  להם  להגיד  ולהתחיל  צער  עם , של  ישבתי  אני 

יו, ועדה, ההצעה להיות  מוכן  בר"אני  אלי  ועם  גריידי  עם  יחד   ,ר 
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בר אליעזר  למה, לא  :מר  גם  לך  אגיד  ואני  מוכן  לא  לא , אני  אתם 

לשמוליק מחייבת, מקשיבים  לא  שלנו  שההחלטה  אמר  האמירה , הוא  בעצם 

הדיון כל  את  מייתר  זה  אותו, הזו  מייתר   . הוא 

דורון מאיר  שמוליק  :מר  של  הדברים  עם  ואנחנו , יחד  מאחר 

 ...60%-ה, משלמים

בר אליעזר  משנה  :מר  את , לא  לאשר  צריך  מחייבת  לא  ההחלטה  אם 

 . זה

דור מאיר  העברתי   :וןמר  החלטות  כמה  לך  אגיד  שאני  רוצה  אתה 

ת בעיריית  אומות ? א"כבר  צדיקי  שהיו  הנוצרים  את  לקבור  רצו  לא  בחיים  הרי 

בית, העולם בתוך  אותם   . הקברות-וקברו 

בר אליעזר  לנו , מאיר  :מר  יש  מה  אז  מחייבת  לא  ההחלטה  אם 

הדיון?לדון כל  את  מייתר  זה  אז    . 

טל ישראל  בפרוטוקול  :מר  ירשם  שזה  כדי  הזה  הנושא  את  , העליתי 

היום ירחק  ולא  היום  שיגיע  יודע  עם, אני  נשאר  .ואנחנו  . . 

בר אליעזר  הפורום  :מר  לא  אנחנו   . אבל 

דורון מאיר  שתבינו  :מר  רוצה  לקבורה , אני  כל  קודם  הולכים  אנחנו 

זוגות, בשניים של  שאול, קבורה  בקרית  גם  בירקון  רק  נוסע . לא  עם אני 

בקומות קבורה  לראות  הקרובים  בימים  בחוק . המהנדס  לעגן  רוצים  אתם  אם 

העירייה המלצות  את  דתית, עירוני  מועצה  לחייב  יכולים  לא  שאנחנו  , מפני 

העירייה את , המלצות  ונתנו  בנושא  דנו  ציבור  כנציגי  שאנחנו  שיראו  כדי 

לעשות, ההמלצות שאפשר  מה  כל  אפשר, זה  אי   . לחייב 

קאו יצחק  נראה   :למר  דווקא  זה  אומר  שאתה  והצוות  הזו  הוועדה 

מציע, לי אני  דעה, אבל  כרגע  להביע  רוצה  לא  מאוד , אני  מאוד  הוא  הנושא 

את , רגיש רק  קוברת  השרון  שרמת  שנגיד  בזה  מצחיקים  נצא  שלא  וגם 

ומשפחותיהם השרון  רמת  של   ,האליטיסטים 
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טל ישראל  השרון  :מר  רמת  אליטיסטים, תושבי  לא   .זה 

קאולמ יצחק  דעה, כן  :ר  מביע  לא   .אני 

דורון מאיר  יכול   :מר  אתה  סיטואציה  איזו  יודע  לא  פעם  אף  אתה 

האחרון ברגע  ירצה, להגיע  ומישהו  פיגוע  קורה  את , ה'חבר, נגיד  לנו  תנו 

 ,הרגישות

קאול יצחק  מאוד  :מר  רגיש  זה  אומר  אני  בזה , לכן  נאמר  זה  על 

וברגישות בתבונה  לטפל   . צריך 

דורוןמר  הכוונה  :מאיר  שמוליק . זו  זה  כאן  הדתות  נושא  על  אחראי 

יחד, נשב, גריידי המלצות  לפתור, נעבד  איך  ונראה  לכאן  אותן  זה , אגב. נביא 

בזה חריגים  יהיו  ותמיד  המלצות  אומר , יהיו  מי  לראות  רוצה  שאני  מפני 

דרכים בתאונת  נהרג  שבנו  אבא  שם, לאיזה  אותו  בשנה , תקבור  גר  לא  הוא 

כאן פשוט, האחרונה  לא  נוגע, זה  לא  כשזה  גיבורים  צריך , כולם  כשאתה 

לעמוד יוכל  אחד  שכל  בטוח  לא  אני  אז  המשפחה  מול  נכניס . לעמוד  לא  בוא  אז 

בו לעמוד  יכולים  לא  שאנחנו  למקום  עצמנו   . את 

טל ישראל  החלטת  :מר  מה   ?אז 

דורון מאיר  הוועדה  :מר  להיות, אמרתי  ביקשת  שמוליק , אתה 

רוצה, ריידיג לא  אתה  בר   ?אלי 

קאול יצחק  שלושה  :מר  מספיק, אתם   .זה 

 

מספר  ברמת הוחלט  :711החלטה  הקבורה  בנושא  ועדה  הקמת  על   

הוועדה, השרון טל: חברי  ישראל  גריידי, מר  שמוליק  בר, מר  אליעזר    . מר 

 

לסדר  ) 5 ציבוריים:בנושאהצעה  במקומות  עישון  איסור   . 

ע  המו"הועלתה  חבר  לויןי  אורי  מר   .עצה 
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דורון מאיר  לוין  :מר  ציבוריים, אורי  במקומות  עישון   .איסור 

לוין אורי  הקברות  :מר  בתי  של  ההצעה  אותה, אחרי  קראתם  , אם 

פה בעל  אגיד  עירייה, אני  עובדי  של  גם  רבות  בתלונות  נתקלתי  גם , אני 

במקומות  עירייה  של  אחרים  ממשרדים  וגם  הזו  ברמת מהקומה  אחרים 

שירות, רוןהש לקבל  שבאים  תושבים  עישון , וגם  איסור  אכיפת  של  שהנושא 

להיות צריך  שהיה  כמו  מוסדר  לא  הציבוריים   .במקומות 

חוק  את  לאכוף  אפשר  אי  להיום  שנכון  וגיליתי  המשפטית  למחלקה  פניתי 

האחרים הציבור  ובבני  העירייה  בבניין  העישון  הגבלת  העזר , איסור  חוק  כי 

לכם שצורף  מקווה, העירוני  יודע, אני  לא  רוענן, אני  בחוק , לא  והסעיף 

העישון איסור  את  לאכוף  איתו  וכו, שאפשר  הפקחים  בפנקס  מופיע  , לא  זה ' אז 

אחד בו. צד  לטפל  שצריך  הפרוצדורלי  הצד  את  החוק, יש  את  לוקח , לרענן  זה 

זמן אחד, הרבה  דבר   .זה 

שיוכלו , שנידבר  כך  הפקחים  של  הפנקסים  את  לשנות  את צריך  לרשום 

וב. הדוחות בכלל  הסברה  זה  חשוב  והכי  שלישי  בפרטבדבר  העירייה   , נייני 

גריידי שמואל  שמותר  :מר  אמרת   ?איפה 

לוין אורי   . אסור  :מר 

גריידי שמואל  מקום  :מר   ?באיזה 

לוין אורי  העירייה  :מר   , בבנייני 

דורון מאיר  להתייחס"המנכ, סליחה  :מר  רוצה  אתה   ?ל 

לוין אורי  להתייחס  :מר  יהיה  אפשר  ואז  אסיים  אין . אני  היום 

לעשן שאסור  אחר  חדר  באף  ולא  הזה  בחדר  שגם , שלט  יודעים  וכולכם 

לא  וזה  היום  כל  מעשנים  בעירייה  אחרים  בחדרים  וגם  העיר  ראש  של  בפואייה 

ולתמיד, לעניין אחת  זה  את  שנסדר  מבקש  הכל. ואני   .זה 

דורון מאיר  עליי5המלצה   :מר  מקובלת   .  
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נחום הרצל  צודק  :מר  הוא  השילוט  של  ההערה  מהשלטים , לגבי  חלק 

השיפוצים בגלל   .הורדו 

דורון מאיר  יודע  :מר  אני  תדריך  לזה  השלטים, נתת   .על 

נחום הרצל  על   :מר  שיחליט  הסביבה  איכות  מחלקת  את  הנחיתי  אני 

הזה של , העניין  ציבוריים  במקומות  עישון  איסור  בנושא  שלטים  להכין 

אכיפה, ייההעיר נעשה  גם  שלב  באיזשהו  מראש, ואנחנו  אומר  בכמות , אני 

עם  העדיפויות  ובסדר  לנו  שיש  פקחים4הפקחים  הסיגריות ,   את  גם  לאכוף 

בעיה קצת  תהיה  זו  מקומות  מיני  ובכל  סיטי   . בסינמה 

פולקמן' גב מס  :נירה  לנקודה  הולכת  לעשן5' אני  להפסיק  באופן ,  

בדיוק  זה  בחודש  אני  עודאישי  לא  ואמרתי  הסיגריה  את  כיביתי  שנה  , לפני 

סיגריה לקחתי  לא   .ומאז 

לוין אורי  נכון  :מר  לא  הבעיה, זה  וזו  פסיבית  מעשנת  את   . כי 

פולקמן' גב אישי   :נירה  באופן  אני  מרץאמרתי  בחודש  שנה  , לפני 

יותר נוגעת  לא  לעצמי  ואמרתי  אותה  וכיביתי  הסיגריה  את  לא , לקחתי  ומאז 

בסי כזה. גריהנגעתי  דבר  אומרת  בכלל, אני  יעשנו  שלא  היה  יש , עדיף  אבל 

יכול, אנשים לא  עליו, אתה  להתגבר  יכולים  לא  שהם  צורך  מה , זה  אומרת  אני 

מקום בכל  כמו  זה  לעשות  אנשים , שצריך  ששם  מקום  איזשהו  להקצות  צריך 

לעשן להם  שמותר  המקום  שזה  המנכ. יידעו  בבניין "יישב  איפה  ויחשוב  ל 

פינההעירי להקצות  מוכן  הוא   , יה 

דורון מאיר  לעבוד  :מר  לאנשים  מקומות  לנו   . אין 

פולקמן' גב לעשן  :נירה  מותר  הזה  שבמקום  כולם  הכל, יידעו   . זה 

בר אליעזר  נרדף  :מר  מרגיש  העקרונית, אני  להחלטה  מסכים  , אני 

פתרון למצוא  חייבים  בים, אבל  תעשנו  זה  בחוץ? מה  זה  אנחנו 'חבר? מה  ה 

מכור, כוריםמ להתגבר, אני  יכול  לא  פתרון, אני  רוצה  דרקוני, אני  חוק  , יש 

עישון"שהמנכ חדר  לנו  ימציא  עישון, ל  חדר  יש  קפה  ציבורי, בבית  מוסד  , בכל 
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עישון"בנתב חדר  יש  מסודרת. ג  החוק, בצורה  על  לעבור  רוצה  לא  בתי , אני 

נפרד חוק  זה  ציבורי, חולים  במוסד   , אבל 

דורון מאיר  צודק  :מר  ליועמ, אורי  זה  את  מעבירים  צריך , ש"אנחנו 

החוק את  הנושא, לשנות  את  כרגע  לאכוף  אפשר  אפשר . אי  שכאן  להיות  יכול 

עישון חדר  יהיה  שמעשן  מישהו  של  החדרים  שאחד  היום , לעשות  שעושה  מה 

טל של  בחדר  בר  עישון, אלי  חדר  ממנו  עושה   , הוא 

בר אליעזר   .באישור  :מר 

דורון מאיר  פסיבי. באישור  :מר  עישון  שזה  היא  מה , האמת  אין 

דרקוני, לעשות שהחוק  אומר  שאתה  נותן , אפילו  לא  אתה  אם  אומר  החוק 

לבניין מחוץ  לעשן  צריך  עישון   . חדר 

קאול יצחק  לסדר  :מר  הצעה   .זו 

דורון מאיר  ליועמ  :מר  זה  את  אעביר  החוק"אני  את  לתקן  אני , ש 

המנכ עם  למצוא  א"המנכ, ל"אנסה  הענייןל  על  מקום , חראי  למצוא  אנסה 

לעשן יהיה   . שאפשר 

לוין אורי  החוק  :מר  את  שמשנים  אחד  פה   ?הוחלט 

פולקמן' גב ליועמ  :נירה  יפנה  שהוא  אמר  לרענן "הוא  ממנו  ויבקש  ש 

החוק  .את 

דורון מאיר  ההחלטה  :מר  לתיקון "היועמ: הצעת  הצעה  יכין  ש 

הח לפקודה  בהתאם  זה  את  להכליל  כדי  היום , דשההנוסח  יכולים  לא  אנחנו 

החוק את  מופיעה, לאכוף  לא  הזו  שהעבירה  רק , מפני  בכנסת  חוקק  הזה  החוק 

או 3לפני  שנים4  החדש,   האלה, החוק  הדברים  וכל  הפסיבי  העישון  ואז . עם 

החוק של  אכיפה  לדיון  להיכנס  נוכל  פקחים . אנחנו  באים  פעם  שמדי  יודע  אני 

ביום שעתיים  או  לא, שעה  לעשןאומרים  לא  ומבקשים  את , נשים  מגישים  לא 

להגיש, הדוחות יכולים  לא  זה, הם  את  ועושים  לאנשים  הולכים  אם . הם 
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משהו או  פקח  עוד  לקחת  כך  אחר  מהאנשים , נצטרך  מבקשים  רק  הם  זה  בשלב 

ציבוריים במקומות  לעשן  עישון"המנכ. לא  איסור  על  שלטים  שיושמו  אמר   . ל 

פולקמן' גב הה  :נירה  הצעת   ?חלטהמה 

עזגד טל  ליועמ   :מר  להעביר  ההחלטה  של "הצעת  ההכנה  את  ש 

החוק אחד. אכיפת   ?פה 

קאול יצחק  בעד  :מר   . כולם 

 

מספר  אחד   :721החלטה  פה  ליועמהוחלט  של "להעביר  ההכנה  את  ש 

ציבוריים במקומות  עישון  איסור  בנושא  החוק   . אכיפת 

 

לסדר  ) 6 ציבוריים:בנושאהצעה  שטחים   . 

עהועלתה  גב"  המועצה  חברת  פולקמן' י   .נירה 

 

דורון מאיר   .בבקשה, נירה  :מר 

פולקמן' גב רשומים  :נירה  שהדברים  על , כיוון  לחזור  רוצה  לא  אני 

הרקע את  להסביר  פשוט  אלא  שכתבתי  ב. מה  לכם  שלחתי 9-כזכור  לפברואר   

העיר מועצת  לחברי  ערים, מכתב  בניין  ועדת  חברי  רגיל , שהם  סיור  לאור 

עריםשעשי בניין  ועדת  ישיבת  לקראת  השרף  בדרך  לדון , תי  אמורה  שהיתה 

השרף דרך  המשך  של  כתבתי, בנושא  לי : במכתבי  שידוע  כמה  הרחוב עד  תושבי 

הציבורי לשטח  פלשו  זאת , לא  עשו  שנים אלא  לפני  המועצה  עם  הסכם  מתוך 

לא , רבות והעירייה  התושבים  ידי  על  ויטופל  יגונן  זה  ששטח  לשמור  במטרה 

בות לטפל   . צטרך 

לדבר  רוצה  לא  כרגע  שאני  כלשהו  גורם  ידי  על  לידי  הגיע  הזה  המכתב  בעקבות 

רלוונטי לא  זה  כי  ג, עליו  איילת  הגברת  של  איתנו, ינו'מכתבה  כאן  , שיושבת 

להסדיר , 1.10.03מיום  בעצם  היה  שאמור  הסכם  שאותו  לי  התברר  בעצם  שבו 
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הציבורי השטח  טיפוח  של  העניין  נאכ, את  רמת , ףלא  תושבי  כל  על  לא  לפחות 

מידע. השרון עוד  אליי  הגיע  מאז  שעברה  התקופה  סקר , במשך  שנעשה 

ציבורי  שטח  בחזקת  שהם  הציבוריים  השטחים  כל  של  הקודמת  בקדנציה 

הפכו , להלכה, אומנם אפילו  שחלקם  תושבים  בידי  מוחזקים  הם  למעשה  אבל 

הפרטי מהשטח  לחלק  זה  פחות, את  פנים , חלקם  כל  כמה על  עד  ברור  לא 

ההחלטה  להסדירבאמת  בשעתו  העיר  מועצת  פעולה , של  בשיתוף  נעשה  שבעצם 

גלאור כרגע, עם  פה  נמצא  לא  שהוא  מתבצע, שחבל  בעצם , אכן  הזה  והסקר 

מדוייק מידע  נותן  בידיך, היום  נמצא  הוא  יודעת  שאני  כמה  , ולדימיר, עד 

 ?נכון

לוין' אדר  ?מה  :ולדימיר 

פולקמן' גב ציבוריים  :נירה  שטחים   .סקר 

לוין' אדר  .כן, מפה  :ולדימיר 

פולקמן' גב הציבוריים  :נירה  השטחים  כל  של  מלא  מיפוי  יש  , כלומר 

שקבעה  מה  את  בעצם  לאשרר  זה  עכשיו  לעשות  העירייה  שצריכה  מה  שבעצם 

רבות שנים  לפני  העיר  , 90בשנת , מועצת  לדרך' הנתונים , ולצאת  אומרת  זאת 

קי, קיימים בפועלההחלטה  מבוצעת  לא  היא  אבל   . ימת 

בר אליעזר  האזרחים  :מר  ידי  על  שמטופחים  ציבוריים  שטחים   .יש 

פולקמן' גב אומרת  :נירה  כתב , אני  את  אין  אבל  מטופחים  הם 

פי  על  כמחוייב  מבקשת. ההסכםההתחייבות  הייתי  אדוני , ברשותך, אני 

ג, ר"היו איילת  הגברת  כאן  שיושבת  בקיא, ינו'כיוון  ממניהיא  יותר  בעניין  , ה 

אמרה שהיא  לדברים  מתייחסת  אני  את , ובעצם  להרחיב  לה  תרשה  אולי 

הנושא, הדיבור כל  את  כך  כל  מכירה  לא  זאת  בכל  אני   .כי 

דורון מאיר  בקיא, נירה  :מר  קצת  ואני  גם , מאחר  אני  אומרת  זאת 

הדברים וכל  הסקר  עם  הקודמת  בקדנציה  כאן  הייתי  וגם  דיברתי , למדתי  אני 

היועמע לעירייה"ם  ממני, ש  לבדוק, ביקש  צריך  הדברים , הוא  את  לעשות  כדי 
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כתבת זה, שאת  וכל  ההתחייבות  כתב  איך , את  דיון  אצלו  לקיים  ביקש  הוא 

זה את  נכון, לעשות  הוא  שטחים, העיקרון  לנו  הגפן , יש  רחוב  מאחרי  דוגמאות 

הביוב קו  של  הנושא  כל  אחרת, עם  בדרך  מסוימים  ש, שטחים  ניתנו שטחים 

דברים, בהבטחה מיני  כל  היום"היועמ. יש  זה  את  להעלות  לא  ממני  ביקש  , ש 

לדון רוצה  הוא  בנושא, אלא  העיר  מהנדס  עם  גם  זהה, דיברתי  אנחנו , דעתו 

מקצועי דיון  לקיים  קודם  ההחלטה, צריכים  את  כאן  לתת   .לא 

נכון הוא  שלך  שהרעיון  חושב  בצורה , אני  זה  את  לעבד  לנו  תני  אבל 

אותך, עיתהמקצו נעדכן  לאחרים, ואנחנו  או  אליי  גם  תבואי  את  תרצי  , ואם 

השטחים כל  על  מלאה  להצעה  זה  את  שנעבד  אחרי  שליד , רק  משבילים  החל 

מגן נווה  ספר  מקלטים , בית  שמחזיקים  באחרים  וכלה  ביוב  בקווי  וכלה 

מסוימים  . ודברים 

מסויים קטע  על  רק  זה  את  לעשות  אפשר  כ, אי  זה  את  לעשות  עזר אם  חוק 

בזה השטחים, וטיפול  של  המכלול  כל  על  זה  את  לעשות   .חייבים 

פולקמן' גב התכוונתי, נכון  :נירה   .לזה 

דורון מאיר  למקומות  :מר  ערה  כך  כל  את  אם  יודע  לא  יש , אני 

מ למעלה  שמחזיקים  דונם3-מקומות   . 

גולן' אדר ו3גם   :אבנר  דונם4-    . 

אבנר' גב כא  :נורית  אזורים  יש  של איפה  ו3לה  דונם4-   ? 

פולקמן' גב עקרוני   :נירה  שבאופן  החלטה  הצעת  שנקבל  מציעה  אני 

שלי ההצעה  את  מקבלת  יוצא , העירייה  פועל  יהיו  הם  הביצוע  של  ושהפרטים 

הוועדה  . להקמת 

גריידי שמואל  שניסינו   :מר  מסויים  במקום  שהיינו  מקרה  זוכר  אני 

גדרות בכלל, לשנות  כיוון  במקו, לשנות  לכיוון היה  אותו  לשנות  ובאנו  כזה  ם 

להיות צריך  היה  ציבורי, שהוא  ליועמ, שטח  יצחק , ש"ופניתי  לו  אומר  ואני 

הזה במקרה  עושים  שלנו? מה  המסומן  בשטח  הגדרות  את  לבנות  רוצה  . אני 
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משפטית בעיה  זו  שמוליק  אומר  קשה , הוא  שאפילו  משפטית  בעיה  פה  יש 

בו  מחזיק  הוא  הנכס  שבעל  בגלל  אפילו25-30מעל לביצוע  שנה  פה ,   יש  ואז 

 . בעיה

דורון מאיר  היוםבשב  :מר  בזה  לדון  לא  ביקש  הוא  זה  רוצה . יל  אני 

סדר בשלה, לעשות  לא  שלך  ההצעה   . כרגע 

פולקמן' גב זה  :נירה  את  מקבלת  לא  לאשר . אני  צריכים  כל  קודם 

הזה לכיוון  הולכת  שהמועצה  עקרוני  זמני' ב. באופן  לוח  לקבוע  , םצריכים 

שבעוד  לך  מבטיחה  אני  מצב10אחרת  באותו  נעמוד  שנים    . 

דורון מאיר  של ' א  :מר  ההשלכות  כל  על  זה  את  לדחות  צריך 

לישיבה, השטחים התכוננתי  גם  ליועמ, אני  אותו"באתי  ושאלתי  אומר , ש  הוא 

דברים כמה  יש  מאיר  שדיברתי, לי  העיר  מהנדס  עם  גם  דבר  כמה , אותו  יש 

בדברים, סיבוכים הקונבנציונאלייםלא  יודעים .   שכולם  מקומות  כמה  יש 

מדובר, עליהם זה  על  המקומות, לא  כל  על  עזר  חוק  עושים  אם  , דוגמא, אבל 

רוצה את  אם  סתם  לך  אתן  יסמין, אני  מישהו , סימטת  ידי  על  סגורה  הסימטה 

שנה30 אגבאבא,   לו  שם, קוראים  גדלו  שלו  סגורה, הילדים  כעת , הסימטה  אני 

ואחתוך   ?אותהאלך 

פולקמן' גב אמרתי, סליחה  :נירה   , לא 

דורון מאיר  שלו  :מר  מהחצר  שטח  אותה  ועשה  אותה  גידר   .הוא 

פולקמן' גב מדברים   :נירה  לא  ואנחנו  פינוי  על  כאן  מדברים  לא  אנחנו 

של  בנושא  העירייה  כלפי  אדם  אותו  של  להתחייבות  מעבר  דבר  שום  על  כאן 

ציבורית בקרקע  הכל, השימוש   .זה 

דורוןמ מאיר  לנוהל  :ר  הצעה  להכין  רוצה  אני  עזר, אז  לחוק   . לא 

פולקמן' גב מקובל  :נירה  לא  הזה  הנוהל  נוהל ת, אם  החודש  אותו  עשה 

 .אחר
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דורון מאיר  היועמ  :מר  עם  זה  את  אעשה  אני  אבקש , ש"אז  אני 

לא, ממנו זה  כעת  שזה  שכמו  לי  אמר  כדי , הוא  זה  את  לדחות  מציע  הוא 

שהות לו  להכיןשתהיה  ב.   זה  את  לדחות  שאפשר  חושב  שאני 60-אני  כדי  יום   

לדון  .אספיק 

פולקמן' גב יום60  :נירה  גמור,   זה , בסדר  את  לדחות  החלטה  שתהיה 

יום60-ב   . 

זילברשטיין"עו יעקב  ב :ד  יקרה  הימים60-מה   ? 

דורון מאיר  ליועמ  :מר  אגיד  איך "אני  הנכון  הניסוח  את  להכין  ש 

הד כל  את  לנסח  האלהצריך  ציבוריים, ברים  שטחים  של  הנוהל  ואני . את  אתה 

חצרות בתוך  שבנויים  שבילים  עשרות  שיש  כבישים, יודעים  רק  שבילים , לא 

חצרות הבקשות. בתוך  ולדימיר, באחת  עם  עשה , הלכתי  שהוא  גדר  לו  פירקתי 

זמנית גדר  לעשות  לו  של , ואמרתי  הבית  את  מצאתי  הלאה  המשכתי  כאשר  אבל 

גר הוא, אגאבאבא כבר  מקום38  באותו  שנים  בבית,   אצלו  עובר  הרי . השביל 

לשירה יהיה  אחד  וחוק  לאגבאבא  אחד  חוק  שיהיה  להיות  יכול  החוק , לא 

לכולם לכולם, שווה  שווה  זה. הנוהל  עם  בעיה  לי  יש  איתך . לכן  מסכים  אני 

אחוז זה, במאה  את  לעשות  איך  שואל  רק  את 60תוך . אני  נביא  אנחנו  יום   

בש היועמההצעה   .ש"יתוף 

 

מספר  ציבורייםהוחלט   :731החלטה  שטחים  הנושא  את  , לדחות 

בעוד  במועצה  לדיון  מחדש  יובא  יום60הנושא  מחדש לאחר ,   ניסוח 

היועמהתייעצות ו  .ש"עם 

 

זילברשטיין ) 8 יעקב  החברים  של  צירופם  לו, אישור  זהר  עדת וונעמי 

לבקשתם  .ביקורת 
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דורון מאיר  ל  :מר  חברים  הביקורתצירוף  של . וועדת  בקשה  כאן  יש 

להצטרף תמנה , שניים  הביקורת  שוועדת  סיכמנו  חברים5בזמנו  רק ,   לנו   4היו 

חמישי, חברים חבר  לצרף  צריך  כעת  כאן , אז  להחליט  יכולה  הביקורת  ועדת 

לצרף מי  להיות , את  צריכה  חברים5הוועדה    , 

זילברשטיין"עו יעקב  כתוב  :ד   .7מאיר 

דורון מאיר  כתוב   :מר  עד , 7לא  חברים7יכולה    . 

זילברשטיין"עו יעקב  לויכוח :ד  להיכנס  רוצה  לא   , אני 

דורון מאיר  זמיר  :מר  כתוב, ערן   ?מה 

זמיר ערן  מ  :מר  יותר   . 7-לא 

דורון מאיר   . 7עד , נכון  :מר 

קאול יצחק  פורמליים3בעצם   :מר  פורמלי,   לא  אבל  משתתף   . אחד 

דורון מאיר  מציע כעת, 3היו   :מר  אני  אי, 5  תהיינה  שהוועדות  -כדי 

הביקורת"יו. זוגיות ועדת  אי, ר  במספר  הן  כנהוג-הוועדות  מציע , זוגי  ואני 

ועדה5שיהיו  חברי  ה,   מי  תגידו  נצביע, 5-ואתם  נתנגד, אנחנו  לא   . אנחנו 

זילברשטיין"עו יעקב  עד  :ד  שמותר  אומר  החוק. 7אתה  את   . ראיתי 

קאול יצחק  פרקטיאני, מאיר  :מר  שזה  חושב  שיהיו ,    6תאשרו 

כפולה"וליו הצבעה  יש  כאילו , ר  לך  יש  שם , 7אז  שיושבים  חברים6למרות    . 

זילברשטיין"עו יעקב  הבעיה :ד  עד ? מה  מותר  הבעיה7אם  מה  אז  חברים   ? 

דורון מאיר  בוועדות  :מר  כנהוג  פרד  מספר  יהיה  שזה   . כדי 

זילברשטיין"עו יעקב  ה :ד  שוועדת  עניין  תפעליש  פעילות, ביקורת  , תוכיח 

שקוף, תבדוק הבעיה, והכל  מה   ?אז 

דורון מאיר  אי  :מר  במספר  להיות  צריכה  שוועדה   .זוגי-אמרתי 

זילברשטיין"עו יעקב  ליו :ד  נותנים  אנחנו  בישיבה , ר"אז  תחליט  הוועדה 

שליו שלה  כפול"הבאה  קול  יש   . ר 
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בר אליעזר  שיש   :מר  חושב  בטעם5אני  צריכים 5-ה.   את   לשקף 

העיר במליאת  שנמצאת   . האופוזיציה 

דורון מאיר  שיהיו   :מר  נהוג  כלל  ו4בדרך  מאופוזיציה  קואליציה3-    ,

ועדה עושים   . ככה 

זילברשטיין"עו יעקב  ותבואו, תבואו, אדרבה :ד  מההנהלה   .תתפטרו 

דורון מאיר  יכול  :מר  לא  חברי , אני  של  חדש  טיפשי  חוק  יצא  כי 

בא, ההנהלה אומר  ההנהלהאני  לחברי  נותן  שלא  טיפשי  חוק   . חריות 

זילברשטיין"עו יעקב  קורקטי , מאיר :ד  לא  שזה  בישיבה  אמרת  בזמנו 

אחת מסיעה  מורכבת  ביקורת  במליאה, שוועדת  אמרת  היא . בזמנו  עכשיו 

סיעות משתי  יהיו , מורכבת  שלא  הפורמליסטיקה  ומה  המניעה  מה   6אז 

ביקורת נאחזים? בוועדת  אתם   ?במה 

א ברמר  הכוחות  :ליעזר  יחסי  את  לשקף  צריך   .זה 

זילברשטיין"עו יעקב  הזו, לא :ד  בוועדה  לא  אחרות  בוועדות   . זה 

בר אליעזר  הזו  :מר  בוועדה   .דווקא 

דורון מאיר  את , קאול  :מר  שמייצג  אחד  אף  אין  כי  לוקה  הוועדה 

העירייה טריוויאלית, עמדת  בשאלה  עמדת , אפילו  את  מייצג  לא  המבקר  הרי 

 .עירייהה

קאול יצחק  דו  :מר  אין  עמדת "אבל  את  מזמינים  לא  שאנחנו  ח 

 . העירייה

זמיר ערן  אחר   :מר  עובד  כל  כמו  העירייה  עמדת  את  מייצג  המבקר 

לאוויר, בעירייה משולך  הוא  שמפיתחם  האנשים  את  מכבד  לא  הזה   . הקמפיין 

דורון מאיר  זה  :מר   ?מה 

זמיר ערן  גורם  :מר  שהמבקר  הזה  עויןהקמפיין  את ,   ממציא  הוא 

שלו  . הדוחות 

דורון מאיר  הזו, סליחה  :מר  המילה  את  ממני  שמעת   ?אתה 
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זמיר ערן  העירייה. לא  :מר  את  מייצג  לא  .המבקר  . . 

דורון מאיר  דו  :מר  מכין  עמדת "כשאתה  את  מייצג  לא  אתה  ח 

מדבר? העירייה אתה  מה  מבקר? על  עבודת  זו  מה  אותי  ללמד  רוצה  ? אתה 

העירי מקצועיעמדת  גוף  ידי  על  להיות  יכולה  העיר, יה  ראש  ידי  יכול , על  אתה 

במקום לא  פקידים  מקבלים  אם  מדבר? לענות  אתה  להכין ? מה  צריך  אתה 

ביקורת"דו העירייה, ח  עמדת  את  מייצג  שאתה  לי  להגיד  רוצה  אתה ? אתה  מה 

סיפורים ביקורת? מספר  עושים  איך  אותי  ללמד  רוצה   ?אתה 

קאול יצחק  הניהול,לא  :מר  אנשי  את  תמיד  מזמינים  אנחנו  אבל   . 

דורון מאיר  אחר  :מר  משהו  שלא , זה  נימה  הכניס  שהוא  ברגע  אבל 

כל קודם  לו  לענות  צריך  הייתי  אז  לכאן   . שייכת 

זמיר ערן  כללית  :מר  אווירה  מן  איזו  על  מדבר   , אני 

אבנר' גב רגיש  :נורית  מדי  יותר   . ערן, אתה 

דורון מאיר  מ  :מר  דוכשאתה  את "כין  מייצג  לא  אתה  ביקורת  ח 

העירייה לייצג. עמדת  יכול  לייצג, המהנדס  הגזברית  הכבוד , יכולה  כל  עם 

העירייה את  מייצג  לא  גריידא. אתה  מקצועי  נושא  על   . דיברתי 

שנהוג , רבותיי כפי  ייעשה  שזה  רוצה  חברים5 –אני  מהעירייה ,   שליש  זה 

ביקורת ועדת  את. בחברי  לעשות  רוצים  ההצבעהאתם  מהעירייה , נעשה,   שליש 

ביקורת ועדת  חברי  לדעתי, הם  להיות  צריך  זה   . כך 

קאול יצחק  יו' א  :מר  ביקורת"בתור  ועדת  כאן , ר  להגיד  רוצה  אני 

המבקר של  הנושא  על  שכר, משפט  לו  משלם  אני  לא  למבקר , מבקר  שמשלם  מי 

העירייה זו  הזו, שכר  לעירייה  דווקא  לא  עירייה, לכן  כל המב, בכל  קודם  קר 

האופוזיציה של  ולא  העירייה  של  איש  שכר, הוא  לו  משלמת  לא  , האופוזיציה 

העירייה משלמת  כאן  וגם  עירייה  בכל  המבקר  של  הוא , שכרו  זאת  עם  יחד 

סימפטית, מבקר לא  עבודה  לעשות  צריך  את , קשה, הוא  להאיר  צריך  הוא 

הבעייתיים  . הדברים 
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דורון מאיר  דו  :מר  פעם  ביקורת"היה  איתו ח  הסכמת  לא  שאתה   

זרים שיקולים  שזה  וטענת  אחר  כאלה, במקום  לדברים  להיכנס  רוצה  לא  , אני 

האלה הדברים  את  עבודתו, עזוב  את  לעשות  צריך  איתו, מבקר  מדבר  רק , ואני 

קמפיין לזה  להמציא  החליט   .שהוא 

קאול יצחק  פוליטיות  :מר  הערות  פה  מעיר  לא  אני  אומר , הרי  אני 

המקצועית  עירייהברמה  כל  הלאה. לגבי  אומר  אני  תרצו , עכשיו  לא  , 7אם 

לעשות זה  בשביל  צריכים  לא  הצבעהאנחנו  שיש ,   חושבים  חברים6אנחנו    ,

רוצה לא  שאתה  מרגיש  אתה  אם  עם , אבל  להישאר  רוצה  עם , 5אתה  , 5נישאר 

להצבעות כאורחים  אזמין  אני  האחרים  ה. את  שלגבי  מבין  אני  אז , 5-עכשיו 

מצי אתה  ה, עמה  ה5-לגבי  הם  מי  אקבע  שאני   -5? 

דורון מאיר  כרגע   :מר  אחד, 4יש  עוד  לספח  רוצים  את , אתם  תגידו 

.השם . . 

קאול יצחק  עכשיו  :מר  שגם  היא  שנדייק, האמת  שלושה , כדי  יש 

ועדה חברי  תמיד , שהם  בדיונים  שמשתתפים  ה, 4למרות  גם  . כי  . . 

דורון מאיר  להצביע  :מר  צריכים  א, אנחנו  מינוי זאת  לא  זה  ומרת 

יו של  הוועדה"אוטומטי  לי , ר  לתת  רוצה  אתה  אם  על , 5אז  להצביע  מוכן  אני 

ה ה, 5-כל  את  לי  תן  שאתם . 5-אבל  חשבתי  מאיר , 4אני  כעת  לי  אומר  אתה 

שמצטרף, 3אנחנו  אחד   .זה 

קאול יצחק  אישרו, נכון  :מר   .ככה 

בר אליעזר  בעיה, מאיר  :מר  אין  מ3הם , למעשה  ואנחנו  עוד   צרפים 

בעיה, 2 פורמלית. אין  לא  הצבעה, עליזה  סמכות  לה   . אין 

קאול יצחק  הביטוי  :מר  על  חברת , סליחה  שהיא  לי  אמרה  עליזה 

ביקורת ידעתי, ועדת  לא   .אני 

תמרי' גב משתתפת  :עליזה  פורמלית, אני  לא   .אני 

בר אליעזר  הצבעה  :מר  זכות  לה   . אין 
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דורון מאיר  גם , יצחק  :מר  לי  שלהיש  אליה , מכתב  מתייחס  אני 

ביקורת ועדת   .כחברת 

קאול יצחק  חברי , לגיטימי  :מר  כל  כמו  ומשתתפת  פעילה  גם  היא 

הביקורת  . ועדת 

דורון מאיר  הדו  :מר  של  שאלה  פעם  למסור , ח"היתה  חייבים  אמרתי 

ביקורת, לה ועדת  חברת   . היא 

קאול יצחק  קולי  :מר  כמו  בדיוק  משמעית, קולה   . חד 

מא דורוןמר  מציע   :יר  רוצים , 5אני  אתם  אם  להצביע  כעת  מוכן  אני 

לי  שמות5לתת  הפרוטוקול,   את  להביא  שכחתי   .אני 

 

שוכטמן   ) 10 שמואל  של  זכרו  להנצחת  המלצה  שמות  ועדת  פרוטוקול  אישור 

הצעירים–ל "ז קריית  ספורט  אולם   . 

 

טל ישראל  חייב, מאיר  :מר  זה, אני  ובסוף  הצעות  פה  מעלה  לא אני   

בפרוטוקול  .מופיע 

דורון מאיר  כעת  :מר  לך  נותן   .אני 

טל ישראל  קודם, לא  :מר  בקצרה, גם  היה  מכמה , הכל  חוץ 

שדיברנו העיר. משפטים  לראש  גריידי  שמוליק  של  פנייה  את , בעקבות  להנציח 

שוכטמן שמוליק  של  כדורסל, זיכרו  קבוצות  ממקימי  ניהל , ודו'ג, שהיה 

הצעירים"מתנ קרית  השרוןה, ס  ברמת  פעיל  מאוד  למצב , יה  שהגענו  חושב  אני 

השמות לוועדת  הועבר  בפני , שהמכתב  ממליצים  שאנחנו  החלטה  התקבלה 

החלטה אותה  את  לאמץ  העיר  מועצת  כבוד , להנציח, לקרוא, חברי  ולתת 

שנים במהלך  שתורמים  ראינו, לאנשים  אנחנו  זה, כי  על  לנו , דיברנו  היתה 

זה על  שיחה  עלינו כל , איזושהי  ולא  שנים  במשך  מזמנו  וישקיע  שיבוא  אדם 

לעולמו לאדם , יילך  הראוי  שמן  חושב  מיטב אני  את  והשקיע  ציבור  פעיל  שהיה 
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הנצחה, זמנו איזושהי  בתחום . שמורה  שקוע  כולו  היה  ושוכטמן  מאחר 

הצעירים לקרית  קשור  והיה  ה, הספורט  את  שמוליק אימצנו  של  מלצתו 

בפנ, גריידי להמליץ  שמווהחלטנו  על  לקרוא  כאן  המועצה  קרית , י  את  זה  אם 

אחד דבר  או   , הצעירים 

בר אליעזר  חדר  :מר  על   .דיברנו 

טל ישראל  אותה  :מר  יעלה  מאיר  שתיכף  הצעה  פה  התקבלה , יש 

חלקית החלטה  להגיד, איזושהי  למאיר  זה  את  אשאיר  הוועדה , ואני  אבל 

קובעת שלא  ועדה  היא  .פשוט  . . 

דורון מאיר  טל א, לא  :מר  שישראל  בדוחות  כעת  ייצא  אז  סיכמנו  ם 

התנגד דורון  ומאיר  עליי. הציע  זה  את  אקח   .אני 

טל ישראל  התנגד, חלילה  :מר  לא  אחד  לומר, אף  רוצה  שאני  : מה 

השווה לעמק  הג, הגענו  אולם  את  להקצות  אחד  פה  הוא 'שהוחלט  שם  שגם  ודו 

פעיל הג, היה  לאולם  של, ודו'ולקרוא  שמו  על  אותו  שוכטמןלהנציח  שמוליק    ,

מאוד חשוב  השנה, זה  יום  ייערך  וחצי  כשבוע  להיות , בעוד  יכול  שזה  חושב  אני 

אותו להוקיר  למשפחה  נחמד  מאוד  שהיה , עיתוי  מי  וכל  מועצה  חברי  בנוכחות 

הלאה וכן  אליו  זה, מקורב  על  החלטה  כאן  להתקבל  צריכה  אם  יודע  לא  , אני 

מובא  וזה  מאחר  אופן  שבכל  חושב  אני  העיראבל  מועצת  מאוד , בפני  כדאי 

זה את  לאשר   . ומומלץ 

קאול יצחק  החלטה  :מר   .צריך 

דורון מאיר  היה  :מר  זה  גרונמן  ואצל  בדיעבד , מאחר  עשינו  כך  ואחר 

בעיניי חן  מצא  לא  וזה  האישורים  בזמן, את  זה  את  עושים  כעת  ההצעה . אנחנו 

הצעירים בקרית  הספורט  אולם  היתה  הוא הספורט אולם , המקורית  הזה 

מאוד וכו, מוזנח  אוויר  מיזוג  עם  בו  להשקיע  אני $, 100,000בסביבות ' צריך 

הזה האולם  את  לשמור  הכסף, רוצה  את  לנו  נתנה  שפעם  שהקהילה  , או 

מהולנד מהסוכנות, הקהילה  או  על , לקבל  השם  את  ואסגור  זה  את  ואקרא  היה 
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שוכטמן הכסף, שם  את  לקבל  סיכוי  לנו  ביקשתי, אין  וראוי מא, ולכן  חר 

שוכטמן את  הג, להנציח  שאולם  אמרתי  אלופת 'אז  שהיתה  בתו  שיפעת  ודו 

בג שלו'הארץ  והבנים  שם  התאמנה  והיא  הג, ודו  אולם  את  לקרוא  כדי 'אז  ודו 

לאולם האופציות  את  לנו  לסגור  שלי. לא  התיקון  היה  מסכימים , זה  אתם  ואם 

למתנ ניתן  הדברים"אז  בכל  לטפל   . ס 

קאול יצחק  בעיהאין  :מר   .הלאה,  

בר אליעזר  ג  :מר  באולם  שוכטמן  את  להנציח  בעד  לי , ודו'אני  אין 

שמות, בעיה בוועדת  שדנה  העיריות  פקודת  את  קראתי  לי , אבל  חשוב  ישראל 

זה את  תדע  שמות, שאתה  מעלים  שאנחנו  שמבני , לפני  ובטח  ברחובות  גם 

לבעלים, ציבור או  לתורמים  לפנות  דעתם, צריך  את  נו אנח, להשמיע 

הזה. מחוייבים הגנה, במקרה  זכות  להם  יש  אז  תרמה  הולנד  ויהדות  , מאחר 

שימוע שהוא. זכות  סוג  מכל  שלך  החלטה  עליהם  לכפות  יכול  לא  אתה , אתה 

דעתם את  להשמיע  להם  לתת  שלנו, שנית. חייב  שההחלטה , ההחלטה  מנת  על 

של  ברוב  לעבור  צריכה  היא  האל, 75%תעבור  הדברים  את  שנדע  כדאי  , האז 

נתבזה כך  ואחר  להחלטות  נכנס  שלא   . כדאי 

טל ישראל  העיר  :מר  מועצת  בפני  השמות  ועדת  של  המלצה  , הבאתי 

המלצה זה, זו  עם  עושים  מה  להחליט  צריכה  המועצה   . עכשיו 

בר אליעזר  התורמים, לא  :מר  את  להזמין  צריכה  הם , המועצה 

דעתם את  להשמיע   . חייבים 

דורון מאיר  צרי  :מר  להסכיםהסוכנות  היא , כה  ההחלטה  כל  קודם 

ללכת יכולים  בכלל  הג, האם   ...ודו'אולם 

פולקמן' גב הג  :נירה  הולנד'אולם  יהדות  של  תרומה  כן  גם  זה   ?ודו 

גריידי שמואל  האולם  :מר  את  תרם  מי  ונבדוק  שניכנס  מציע   . אני 

דורון מאיר  למתנ  :מר  זה  את  שנשאיר  מציע  רציתי , ס"אני  היום 

ע החלטה  הנכס"המתנ, קרוניתלקבל  רישום  את  יבדוק  ניתן, ס  זה   , איך 
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פולקמן' גב דבר  :נירה  שום  נתנה  לא  שצריך , העירייה  כסף  הכל  זה 

עליו  .להוציא 

דורון מאיר  עירייה  :מר  אמרתי  לא  המקום, אני  את  רק  נתנה   .היא 

פולקמן' גב שואל, לא  :נירה   .גריידי 

דורון מאיר  שיפצנו  :מר  רק  כספיםהשקענו, אנחנו  בשנת ,   קיבלנו 

הטקס, 1985 זה, כשהיה  את   . קיבלנו 

טל ישראל  הצעירים, מאיר  :מר  קרית  אולם  על  מדבר  ? נכון, אתה 

הג לגמרי'אולם  שונה  זה   . ודו 

דורון מאיר  נדון  :מר  לא  הכושר   .אולם 

טל ישראל  החיצוני  :מר   . האולם 

דורון מאיר  הישן  :מר  הספר  בבית  מדבר   ?אתה 

גר שמואל  הג  :יידימר  הספורט'אולם  אולם  בתוך  נמצא   . ודו 

דורון מאיר  הכושר  :מר  חדר  על  מדברים  שאתם  אולם . חשבתי 

מהאולם'הג חלק  הוא  מהאולם, ודו  כחלק  איתו  ביחד  קם  דיברו , הוא  בהתחלה 

ג כיתות  על  תקופה , ודו'כאן  הזההיתה  הגדול  באולם  מתעמלים  היו  , שכולם 

שנה20לפני  ההחלטה.   הגלק: הצעת  אולם  את  שוכטמן'רוא  שם  על  בכפוף , ודו 

המתאימים האישורים   .לקבלת 

טל ישראל  השנה  :מר  ביום  יהיה  לא  זה  אז  כך   .אם 

דורון מאיר  השנה  :מר  יום  על  להתחייב  יכול  לא  מציע . אני  אני 

המתנ עם  ביחד  בנושא"שתפעלו  פועל  שהוא  מפני  הספורט , העירייה, ס  אגודת 

זה עם  עובדת  יום"המתנ, פחות  ביום  זה  עם  עובד  היא , ס  בלאש  ותקוה 

המתקן כל  על  הג. אחראית  אולם  את  לקרוא  מחליטה  שם 'העירייה  על  ודו 

ז שמתחייבים, ל"שוכטמן  הנהלים  שמירת  לכל  וכל , בכפוף  לסוכנות  הודעה  זה 

שצריך החוק. מה  כנגד  לפעול  יכול  לא   . אני 
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מספר  אוהוחלט   :471החלטה  של  שמו  את  לקרוא  אחד  הגפה  על 'לם  ודו 

ז שוכטמן  שמואל  של  זכרו, ל"שמו   . להנצחת 

המתאימים**  האישורים  לקבלת   . בכפוף 

 

זילברשטיין ) 8 יעקב  החברים  של  צירופם  לו, אישור  זהר  עדת וונעמי 

לבקשתם דיון( ביקורת   )המשך 

 

נחום הרצל  ביקורת  :מר  ועדת  את  רוצה   ?אתה 

דורון מאיר   .כן  :מר 

נחום הרצל  ביקורת: "9 בסעיף  :מר  ועדת  יצחק –ר "יו: מינוי   

קול, קאול סיעת  חברי   ".והמבקר, שני 

קאול יצחק  שאמרתי  :מר  כמו  שיהיו . זה  כך  על  עומדים  אתם  אם 

לך, חמישה אודיע  ואני  החברים  עם  אתייעץ   . אני 

דורון מאיר  הנושא  :מר  את  לדחות  רוצים   ?אתם 

קאול יצחק  שיהיו , לא  :מר  אוד, 5הסיכום  האנשיםושאני  מי  לך   .יע 

דורון מאיר  עליי  :מר  כולם. מקובל  על   ?מקובל 

עזגד טל  נגד   :מר  מישהו  אחד? יש  פה   . מאושר 

 

מספר  את   :751החלטה  אחד  פה  לאשר  החברים הוחלט  של  צירופם 

וגב"עו זילברשטיין  יעקב  הביקורת' ד  לוועדת  זהר  חברים5כ "סה. נעמי   . 

 

פולקמן' גב הערה  :נירה  לי  ובהצבעה א, יש  בדיון  מלהשתתף  מנועה  ני 

מל ועדת   .ח"על 

אבנר' גב מל  :נורית  ועדת  של  לסעיף  הגענו  לא   . ח"עדיין 

דורון מאיר  היום9סעיף   :מר  סדר  על  יעלה  לא    . 
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תב ) 11 ב– 63ר "הגדלת  בגין  מנחם  ברחוב  ילדים  גן  ₪ 150,000-בניית   

התב"סה 850,000₪ר "כ   . 

 

דורון מאיר  תב  :מר  בגין , 63' מס ר"הגדלת  מנחם  ברחוב  ילדים  גן 

הצעירים הזוגות  שכונת  בתב. ליד  700,000₪ר "ביקשנו  של ,   שהעבודה  הסתבר 

היא  ₪ 540,000הקבלן  מינוס  או 70ועוד , פלוס   80,000 ₪ והסתבר , התכנון 

השטח פיתוח  את  עושה  כשאתה  ביחד  הגנים  לשני  גינון  עבודת  שם   .שיש 

גולן' אדר מוסיפים  :אבנר  הנוסףהם  הגן  את  גם    . 

אבנר' גב נותן   :נורית  החינוך  הזה540,000משרד  הסכום  מתוך    . 

דורון מאיר  היה "התב  :מר  700,000₪ר  850,000₪הוא ,   בטוח ,   לא 

בכסף המהנדס, שנשתמש  עם  אפשרות , דיברתי  על  הקבלן  עם  משוחח  עוד  הוא 

יהיה , להוריד שזה  רוצי, 800יתכן , 750יתכן  לא  אנחנו  יבואו אבל  כך  שאחר  ם 

ביקורת עם  לכם: לכאן  שאישרנו  ממה  יותר   . השקעתם 

זילברשטיין"עו יעקב  שאלה :ד  לי  את , יש  מבין  אני  שלך  מהתשובה 

הזה, התשובה הגן  לגבי  איציק  זה, בזמנו  על  נורית  עם  דיברתי  הגן , וגם  לגבי 

לי, הזה נדמה  חנוכה  שבמסיבת  סיפר  באזור, הוא  שם  היה  הבין , שהוא  הוא 

מקוםו בכלל  שאין  ילדים, קלט  במינוס  הוא  היום  שקיים  כמעט , הגן  אין 

ביקש, ילדים בעצמו  שנייה, איציק, הוא  אי  מחשבה  האם  ולגבי  גן  הקמת  לגבי 

בתוך לשלב  יהיה  .אפשר  . . 

דורון מאיר  מנקס  :מר  ומיכל  מנורית  ביקשנו  לכך  לנו , אי  שיסבירו 

הגן את  צריכים   . למה 

אבנר' גב א  :נורית  לכםאני  של , סביר  מעון  זה  היום  שם  שנמצא  מה 

ילדים, ו"ויצ גן  לא  שנה, זה  לגילאי  מעון  גן , שנתיים-זה  על  פה  מדברים  אנחנו 

טרום , חובה של  ילדים  גם  הזה  בגן  שנשלב  חובה  לגן  הוא  הזה  הגן  של  הייעוד 
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בעיות. חובה כמה  שם  שהיו  גן  זה  היום  של  בגן  שקורה  מה , מה  יודעת  לא  אני 

הילדי שנמצאמספר  שבסביבות , ם  חושבת  ילדים30אני  פה .   מדברים  אנחנו 

אלכסנדרוני בשכונת  לתושבים  שירות  לתת  משכונת , בכלל  הילדים  היום 

גנים מיני  לכל  העיר  לתוך  מוסעים  ואומרים , אלכסנדרוני  התושבים  ובאים 

הבית ליד  גן  רוצים  הילדים, אנחנו  את  להסיע  רוצים  מיכל. לא  עם  יש , דיברתי 

כר הזה28גע לנו  בגן  להיות  שמיועדים  מהשכונה  ילדים   . 

זילברשטיין"עו יעקב  בספטמבר  :ד  מתחייבים  בעצם  שאנחנו  אומרת  זאת 

גן להם   .לספק 

אבנר' גב  . בהחלט  :נורית 

דורון מאיר   . נכון  :מר 

אבנר' גב פה  :נורית  שקורה  הזכות , מה  את  מנצלים  לא  אנחנו  אם 

הכסף  את  מאבדים  אנחנו  עכשיו  החינוךשלנו  לנו , ממשרד  נותן  החינוך  משרד 

ה540,000 מתוך  מבקשת. 700-  אני  נצטרך 150, מה  שלא  להיות  שיכול   

המלאה, להשתמש השקיפות  של  הקטע  זה  אומרת  הזה  בקטע  אני  שלא , אבל 

צריך תשמעו  ויגידו  יבואו  ואז  הכל  לבנות  נתחיל  שאנחנו  מצב  כבר , ייווצר  אני 

מוכן לא  אומר  שקאול  שקוף, עכשיולמה , רואה  השולחן, הכל  על   .הכל 

קאול יצחק  פעם   :מר  שכל  עכשיו  בחשבון  לקחת  צריך  שאני  אומר  זה 

גבוה יותר  כסף  שמים  תקציב   ?שמגישים 

אבנר' גב לא  :נורית   . ממש 

לוין אורי  למהנדס  :מר  שאלה  לי  ה, יש  ₪ 150,000-בלי  לא   הגן 

בספטמבר להיפתח   ?יוכל 

דורון מאיר  פ  :מר  ללא  השטחייפתח   .יתוח 

אבנר' גב לזה  :נורית  מעבר  לכם  אגיד  בנייה , אני  תוכניות  יש  גם 

הזה מהאזור  צעירים  לזוגות  זמן  כמה  הזה, לעוד  לבנות , והגן  צריך  אם  יוחלט 
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גן עוד  אומרת, שם  אני  לכן  ולבדוק , אז  זה  עם  לרוץ  עכשיו  שלנו  ההזדמנות  זו 

זה שם, את  לגן  יכנסו  ילדים   . ושבספטמבר 

גולןאבנ' אדר גנים  :ר  שני  מתוכננים  האב  תוכנית , בתוכנית  לנו  יש 

גנים שני  עם  בלבד, מגירה  אחד  גן  מממשים  אנחנו  וראינו . כרגע  ועשינו  באנו 

הצעה, כרגע וקיבלנו  התקציב  את  וקיבלנו  קונקרטית  נהייתה  , כשהתוכנית 

השטח כל  את  לפתח  הגיוני  יותר  ואמרנו  שהולך , באנו  כסף  לא  זה  אומרת  זאת 

הבאה, יבודלא הגן  כיתת  את  כשנבנה  שייחסך  כסף  גומרים , זה  אנחנו  בינתיים 

הפיתוח כל  הכל, את   . זה 

דורון מאיר  הדברים  :מר  וכל  סחף  למניעת  בטון  קיר  לעשות  אין , יש 

 . ברירה

לוין אורי  ברירה  :מר  אין  זה  מבין? מה  לא  את , אני  כשעשו 

היה  זה  הזו  של , 700התוכנית  תוספת  זו  שאני , 20%עכשיו  ראשונה  פעם  לא  זו 

זה, שומע את  להבין  רוצה   . אני 

גולן' אדר בלבד  :אבנר  אחד  גן  לבנות   , תיכננו 

לוין אורי  אחד  :מר  גן  גם   .ואישרנו 

גולן' אדר מכם. יפה  :אבנר  שמבקשים  מה  שהתוכניות , היום  כיוון 

רלוונטיות נהיו  סופיו, כרגע  לא  אבל  מפורטות  תוכניות  לנו  היו  זה  , תלפני 

הנדסית שמבחינה  למסקנה  השני, הגענו  הגן  את  בונים  לא  שעדיין  , למרות 

השני הגן  של  השטח  את  כבר  לפתח  שבעוד , כדאי  שבמקום  את 3כך  נבנה  שנים   

נצטרך לא  הבא  פה, הגן  תהיה  הפיתוח, אתה  עבור  נבקש  לא  אנחנו , אנחנו 

הגן כיתת  את  רק  הגנים, נבנה  לשני  עושים  היום  אנחנו  תרצה ו, והפיתוח  אם 

המפורטות התוכניות  את  לך  אראה   .אני 

דורון מאיר  ייצא  :מר  הכסף  כל  שלא  חשבתי , אמרתי  הערכה  היתה 

רק  תביא , 100,000להביא  אמרו  איתי  150,000₪דיברו  רציתי ,    .100אני 
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פפר' גב אחד  :אורית  דבר  להגיד  חייבת  ההסכם, אני  נחתם  לא  , עוד 

טרום  .זה 

דורון מאיר  קודםחייאני   :מר  לאשר   . ב 

פפר' גב לפני  :אורית  עושים  שהקפיצה, אנחנו  קפיצה, כך  היתה  , אם 

מפורטת תוכנית  היתה  לא  חודש  החינוך, לפני  משרד  של  האישור  את  , קיבלנו 

כשנכנסנו חותמים, ועכשיו  שאנחנו  לפני  שאנחנו , דקה  זהאו  על   . מוותרים 

דורון מאיר  מתנגדים  :מר   ?יש 

לוין אורי   .ניא, כן  :מר 

 

מספר  לאשר   :761החלטה  קולות הוחלט  נגד 1(ברוב  לוין–  אורי  מר    (

תב ב– 63ר "הגדלת  בגין  מנחם  ברחוב  ילדים  גן  ₪ 150,000-בניית  כ "סה 

850,000₪ר "התב  . 

 

בסך  ) 12 הלוואה  מיליון 17אישור  צמוד 15 -ל₪   דיסקונט  מבנק  שנה   

ג5.2%ריבית  פלוס עד  עצמיות  הכנסות  משכון  תמורת  ההלוואה   ובה 

קודמת( מליאה  בישיבת  עקרונית  אושרה  ידי) הלוואה  על   יוסבר 

פפר אורית   .הגזברית 

 

דורון מאיר   .בבקשה, הגזברית  :מר 

פפר' גב חודשיים  :אורית  הפיתוח -לפני  תוכנית  במסגרת  שלושה 

פה  אישרנו  מיליון 17אנחנו  למקורות₪   להתחברות  בין , הלוואה  סקר  עשיתי 

הצ, הבנקים להיו  שנים8-עות  ו10,   שנים  שנים15-  כמה .   עם  התייעצתי 

ההלוואה את  ניקח  שאם  שאמרו  הפנים  ממשרד  אנשים  ועם  הגזברים   ,מחבריי 

לשאומנם  אטרקטיבית  מאוד  ריבית  שנים7-היתה  כל ,   את  לעצמנו  נסתום 

הלוואות עוד  לקחת   .האפשרות 
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קאול יצחק  היעוד  :מר  את  לנו  זה, תזכירי  את   . אישרנו 

פפר' גב למקורות  :אורית  לומר. התחברות  חייבת  יש , אני  בינתיים 

המים למינהל  הפנים  משרד  בין  ושיחות  לפני , התכתבות  הגשתי  הבקשה  את 

וחצי יהיה, חודש  מענק  כמה  מתכתבים  עוד  וכמה, והם  אישור , כמה  לנו  אין 

למאי, לכלום התחייבנו  כי  החוזים  עם  מתקדמים  בינתיים  יכול , אנחנו  אבל 

יאשרולהיות והם  נס  יקרה  הבאה  המועצה  לישיבת  עד  הבאים  שבשבועיים    . 

אטרקטיבית'בתכל מאוד  הצעה  קיבלתי  זה , ס  כתבתי , 5.2כאן  הפנים  למשרד 

שעובר, 5.3 הזמן  עם  דיסקונט , אבל  בנק  של  ההצעה  על היום  . 5.03עומדת 

הריבית מבחינת  האחרונים  בחודשיים  לטובתנו  משחק  רק  עדיין , הזמן  אני 

לפניהתח שדקה  סוף , ייבתי  סוף  זה  את  מעביר  שהוא  מחליט  הפנים  כשמשרד 

ולאוצר הפנים  הבנקים, לשר  כל  בין  סבב  פעם  עוד  עושה  להיום . אני  נכון 

הוא זה , ההפרש  פועלים  גדולים, 5.15בנק  הם  לדעת, הפערים  אפשר  אי  , אבל 

שלהם ההצעות  את  משנים  הם  יום  וכל  בנק   .כל 

את מבקשת  אני  להרגע  לנכון  דיסקונט  בנק  של  האישור  שנה17-  תמורת   

עצמיות הכנסות   . משכון 

זילברשטיין"עו יעקב  ריבית :ד  כמה   ?עכשיו 

פפר' גב זה   :אורית  להיום   .5.03נכון 

זילברשטיין"עו יעקב  הריבית :ד  הכל   ?סך 

דורון מאיר   . כן  :מר 

זילברשטיין"עו יעקב  טוב :ד  יותר  לקבל  אפשר  אי  כאלה   ?בסכומים 

פפרא' גב ל. לא  :ורית   ...15-לא 

בר אליעזר  הוא, להיפך  :מר  הארוכים, נהפוך  לטווחים  .דווקא  . . 

פפר' גב היתה , ה'חבר  :אורית  כזו , 5.15היה , 5.5ההצעה  ריבית  אין 

מקומית רשות  לא, לאף  מקומיות  שרשויות  לכם  מזכירה  אני  .אם  . . 
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דורון מאיר  ב  :מר  לקחה  מד, 4.58-המדינה  ערבות  היה  ואין וזה  ינה 

מדינה ערבות   . כאן 

בר אליעזר  היא   :מר  ישראל  בנק  של  הריבית  כאזרח. 3.5היום  , אני 

השורה מן   . 4.9, כאדם 

פפר' גב ושאלתי, נכון  :אורית  הבנק  עם  דיברתי  יש , אני  אמרו 

פרטיים ללקוחות   .מבצעים 

בר אליעזר  פרטי  :מר  לא  חברה, אני   .4.9אבל , אני 

פפר' גב לא  :אורית  משנהזה  לרשויות,   לא   . אבל 

דורון מאיר  בר  :מר  ממשיכה , אלי  היא  להלוואה  שנלך  הרגע  עד 

הבנקים של  הפתחים  על   .לחזר 

פפר' גב אחריי  :אורית  מחזרים   . הם 

בר אליעזר  נכנס  :מר  שלא  פרמטר  עוד   , יש 

פפר' גב לקבל , אלי  :אורית  מסוגלות  לא  המקומיות  הרשויות  רוב 

ה, הלוואה אוצר  למלבד  שמתקרבת  בריבית  שקורע  לעשות, 5.75-שלטון   . מה 

זילברשטיין"עו יעקב  חיובית :ד  שהיא  מקומית  רשות  אנחנו   . אבל 

פפר' גב זה   :אורית  זה  בשביל  פועלים , 5.05אז   . 5.15ובנק 

דורון מאיר  הריבית  :מר  את  שתאשרו  רוצה  לא  רק , אני  מבקש  אני 

ההלוואה קיום  את   .שתאשרו 

זילב"עו יעקב  זה :רשטייןד  את  בישיבת , אישרנו  עקרונית  אושרה  ההלוואה 

הקודמת  . המליאה 

דורון מאיר  הבנק  :מר  את  שאמרנו  מאיתנו  דורש  הפנים  .משרד  . . 

זילברשטיין"עו יעקב  בנק :ד  איזה  לי  אכפת  על , לא  לדבר  שנוכל  אבל 

פעם עוד   .הריבית 

פפר' גב הריבית  :אורית  על  לדבר  רוצים  אתם   ?מתי 

יעקב"עו זילברשטייןד  טוב :  יותר  משהו   .כשיהיה 
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פפר' גב חודש  :אורית  בעיה, שלושה, חודשיים, עוד  במאי , אין 

למקורו מתחברים   .אנחנו 

בר אליעזר  גבוהה  :מר  היא   .הריבית 

פפר' גב גבוהה, סליחה  :אורית  לא  היא   .הריבית 

בר אליעזר  בעיה  :מר  עוד  לי   .יש 

פפר' גב בעי, אלי  :אורית  כמה  לי  הפנים, ותיש  משרד  עם  , דיברתי 

הזו לריבית  לי  מאמינים  לא   .הם 

בר אליעזר  בעיה  :מר  עוד  לי  יש  הזה  יותר , בסעיף  שהיא  בעיה  אבל 

גובה , גדולה עד  עצמיות  הכנסות  משכון  יהיה  ההלוואה  שתמורת  כתוב 

צו, ההלוואה משכון  זה  נותנת  שאת  מה   . למעשה 

פפר' גב העי, אלי  :אורית  של  ההלוואות  ככהכל  הן   .רייה 

בר אליעזר  צו, לא  :מר  משכון  לתת  צריכה  לא  לתת , את  יכולה  את 

בניין, נכס לתת  יכולה   . את 

פפר' גב נכס  :אורית  למשכן  לי   .אסור 

בר אליעזר  לא  :מר   ?למה 

פפר' גב עצמיות  :אורית  הכנסות  ממשכנים  אנחנו   .כי 

בר אליעזר  ה  :מר  לתתlimit-זה  לך  שיש  האחרון    . 

פפראור' גב ה, לא  :ית  לא  האחרוןlimit-זה  רשויות ,   לוקחות ככה 

לי. הלוואה  . צר 

בר אליעזר  אל  :מר  מאום  חזקה  יותר  שלך  המוצא  , פאחם-נקודת 

עם  השרון  מרמת  באה  . את  .  . חיובי.

פפר' גב שלי  :אורית  המוצא  נקודת  לא  משרד , זה  של  הנחיות  זה 

 .הפנים

בר אליעזר  הפנים  :מר  משרד  ה? למה  איזה מה  למשכן  שלך  בעיה 

 ?נכס
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פפר' גב אמשכן  :אורית  אני  מי  הגזברית, את   ?את 

בר אליעזר  וחצי   :מר  דונם  איזה  לך  פי יש  שווה  שהוא  , 10בגלילות 

הבעיה  ?מה 

פפר' גב שלי  :אורית  נכסים  למשכן  יכולה  לא   . אני 

בר אליעזר  לא  :מר  לך? למה  מפריע  בינך ? מי  מסחרי  עניין  לבין זה 

 .הבנק

פפר' בג מה  :אורית  יודעים  בעיה, אתם  לי  על , אין  נוותר  בואו 

 . ההלוואה

בר אליעזר  טובים   :מר  מסחריים  לתנאים  להגיע  שאפשר  אומר  אני 

 .יותר

פפר' גב אפשר  :אורית   ?למי. אי 

בר אליעזר  למי  :מר  זה  הבנק? מה  שוק, מול  זה   .הבנק 

פפר' גב מבינים  :אורית  לא  הנחיות , אתם  לוקח  משרד בנק  של 

והבנקים נכסים, הפנים  משכון  לא   , זה 

בר אליעזר  לא  :מר  לבנק? למה  ביטחונות  מי , זה  לו  אכפת  לא  הבנק 

 . משלם

דורון מאיר  לך, רגע  :מר  משנה  זה   ?מה 

בר אליעזר  צו  :מר  משכון  נותן  שאתה  משנה  את , זה  נותן  אתה 

יכול שאתה  לתת, המקסימום  לך  אין  לזה   . מעבר 

 

יחד- מדברים  לתמלל ,   ניתן     -לא 

 

זילברשטיין"עו יעקב  חשוב :ד  משהו  לומר  רוצה  נותנים , אני  אנחנו  אם 

צו עצמיות, שיעבוד  הכנסות  של   ,משכון 

פפר' גב ההלוואה  :אורית  יתרת   .בגובה 
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זילברשטיין"עו יעקב  משפט, שנייה :ד  להגיד  לי  שזה . תני  חושב  שאני 

נפלא הכי  שה, הביטחון  מדינה  ערבות  כמו  מקבלת זה  או 4.4יא  לנו , 4.5  יש  אז 

הבנק עם  וממכר  אחרים, מקח  בנקים  עם  שיש  חושב, כמו  אני  לא , ככה  אני 

בנקים מול  הייתי  לא  ועוד   , גזבר 

פפר' גב אחרים  :אורית  בנקים  זה   ?מה 

זילברשטיין"עו יעקב  להוציא  :ד  יכול  אתה  שבו  אחרות  בסיטואציות  הייתי 

טובים יותר  את , תנאים  נותן  נפלאהאתה  הכי  להתנגד , הערבות  מוכן  אני 

ולהגיד יפהפיי: לאלי  כזו  ה, הערבות  את  לי  .תן  . . 

דורון מאיר  זה, סליחה  :מר  את  קיבלנו  לא  הפועלים  מבנק  , אנחנו 

ב הפועלים  בבנק  נמצאים  הלכנו. 5.2-אנחנו  ואני  עופראורית  לגיורא  ל "מנכ,  

דיסקונט לנו, בנק  להתח, שנתן  הסכים  שהוא  אומרת  בנוזאת  אצלו , שב  היינו 

ערב, א"בת איתו, באיזה  מעבר , ישבנו  לכם  לתת  אחת  פעם  רוצה  אני  אמר  הוא 

הפועלים לאומילבנק  לבנק  ומעבר  להשוות,   הצליחו  לא  להם , שניהם  אמרנו 

דיסקונט בנק  בקשה, על  איזו  לעשות , היתה  הולך  הפועלים  שבנק  מפני 

במורשה זמן, כספומט  הרבה  לעבור, אחרי  מה, רצינו  לרדת  הסכימו  לא  -ם 

אחר. 5.2 מישהו  או  אתה  או  בר  אלי  ב, אם  לי  אשמח , 4.60-4.90-יביא  אני 

דיברתי, מאוד מי  עם  לכם  לומר  יכול  אני  מעל , אבל  לדבר  יכולים  אתם  אם 

בעיה לי  אין  עופר   .גיורא 

פפר' גב ב  :אורית  ל4.8-יש  שנים7-    . 

זילברשטיין"עו יעקב  ל :ד  רוצים  אנחנו  שנ15-ולמה   ?ה 

טל ישראל  לבנק  :מר  בברית  עדיין  מחובר  ואני  שנה 30, מאחר   

מחובר אני  ועדיין  בבנק   , עבדתי 

בר אליעזר  טובה7  :מר  יותר  ריבית  מקבלת  את  שנים  אולי ?   אז 

ל לקחת  לשקול  שנים7-צריך   . 
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פפר' גב אומרת  :אורית  שאני  למה  מקשיבים  הפנים ? אתם  משרד  בא 

הגזברים ה, וחבריי  איגוד  לקחת, גזבריםכולל  לא  לי  כי , אמרו  לך  כדאי  לא 

הלוואות לקחת  האפשרויות  כל  את  לך  סותמת   . את 

בר אליעזר  אומרת  :מר  זאת  ל? מה  לוקחת  את  מה 7-אם  שנים   

 ?ההבדל

פפר' גב מהזמן50%  :אורית  מ,   אתה  מיליון 17חזיר כי   7-ב₪  

 .שנים

בר אליעזר  מהר  :מר  חובות  ש, להחזיר  כמה  להחזיר  יותר השאיפה 

 .מהר

פפר' גב אחרת, אלי  :אורית  הלוואה  שום  לקחת  יכול  לא  , אתה 

פעמיים תחשבי  לי  הריבית , אמרו  של  המציאה  על  קפצתי  בהתחלה  אני 

כרגע, הנמוכה יש  מה   .זה 

טל ישראל  ענייני  :מר  היה  לא  זה  פה  שנאמר  סתם , מה  היו  אלה 

הש, דברים את  חי  שאני  מקצועית  מבחינה  לך  להגיד  רוצה  הזהאני  , וק 

לציבור ומשלם  מגייס  שהוא  מה  לפי  נמדדים  הבנק  של  הגיוס  ככה , מקורות 

הכסף את  מגייס  אולי , הוא  של  מזערי  מרווח  פרומילים2-3יש  המרווח,   , שזה 

פחות שהם  בסכומים  זה  את  לך  לתת  יכול  לא   , הבנק 

זילברשטיין"עו יעקב  לא  :ד  כבר  זה  פרומיל2-3מזמן   . 

טל ישראל  ל  :מר  זה בבנקים  פרומיל3משכנתאות   . 

דורון מאיר  פרומיל30, לא  :מר  עשיריות3,     . 

קאול יצחק  ב, אגב  :מר  עכשיו  נותנים  הם   . 4.6%-משכנתאות 

טל ישראל  משתנה  :מר  בריבית  נותנים  את , משכנתאות  לך  שנותנים 

הראשונה לשנה  הבאה, זה   ...ובשנה 

קאול יצחק  ל  :מר  קבועה  או  משתנה  שנה20-או    . 
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י טלמר  לתת  :שראל  יכולים  הבאה , לא  בשנה  אתה  ואז  משתנה 

ל לך  עולה  וזה  המשק  של  הממוצעת  הריבית  את  סופג   . 5.5%-אתה 

דורון מאיר  זה  :מר  את  לעשות  מבקש  ספק, אני  בעקבות , אין 

פעם, השיחה עוד  מנכ, ננסה  עם  הבנק"נדבר  מזה, ל  הוא"מנכ, יותר  הבנק  . ל  . . 

בר אליעזר  ה  :מר  את  לא , ביטחונותולהחליף  האלה  הביטחונות 

ביטחונות. טובים בלי  אחרינו. לדעתי  מחזרים   . הבנקים 

דורון מאיר  ביטחונות, אורית  :מר  לא , בלי  שאנחנו  לו  אמרתי 

ביטחונות בלי  ההלוואה  את  לקבל  את, יכולים   . תעני 

פפר' גב ההלוואה  :אורית  על  לוותר  שכדאי  חושבת   . אני 

קאול יצחק  ניסיוןשיע, מאיר  :מר  עוד  להיות, שו  יכול   .מה 

פפר' גב ניסיון  :אורית  לעשות  מתנדב  כל ? מישהו  מתקשרים  אליי  כי 

בליל ההלוואה9-ה  את  לקחתי  אם  לשאול   . 

דורון מאיר  לך  :מר  אומר  לי, אני  תאמין  שלו , קאול  להנהלה  הלכנו 

בת הלוי  יהודה  והמנהלים, א"ברחוב  עופר  גיורא  עם  שם  ישבנו  ואני  , אורית 

שםמ ההון  שוק  על  שאחראי  טוב. י  יותר  שיכול  מישהו  מבקש . נשמח, יש  אני 

דיסקונט מבנק  ההלוואה  אישור  על    . 5.03%בריבית , להצביע 

פפר' גב כתוב   :אורית  זה , 5.2היה  להיום  נמשיך , 5.03%נכון  אם 

בחינם יהיה  זה  אולי   . לחכות 

דורון מאיר  להצביע  :מר  מבקש  יהיה, אני  לא  נצביע   .לא 

קאול יצחק  בדיקה, מאיר  :מר  תעשה  לך  מציע   .אני 

דורון מאיר  כעת  :מר  להצביע  חייב  אני  אבל  ההצעה  את  . קיבלתי 

טלפונים נרים  שוב  חודש, אנחנו  עוד  כעת  אחכה  לא  אני   . אמרתי 

פפר' גב אחד   :אורית  אף  כי  מכספה  זה  את  משלמת  העירייה  כרגע 

ההלוואה את  לנו  לתת  החליט  לא   . עוד 

אל ברמר  הדחיפות, אורית  :יעזר   ?מה 
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פפר' גב הדחיפות  :אורית  מה  לכם  אסביר  היא , אני  הבאה  הישיבה 

אפריל ולחתום, בתחילת  להריץ  ויתחיל  יתרצה  שמישהו  להיות  דקה , יכול 

לכולם טלפון  פעם  עוד  ארים  אני  ולחתום  להריץ  מחליטים  שהם  אני , לפני 

קורה מה  רוצה, אשאל  את . מי  נעביר  אם  גם  טלפוניאבל  בסיבוב  החלטנו , זה 

וריבית ל, בנק  הלוואה  שזו  טלפוני  אישור  צריך  שנה15-עדיין  הלוואה ,   שזו 

מיליון 17של  פחות, ₪  יאשר  בסוף  הפנים  שמשרד  להיות  משכון , יכול  ותמורת 

עצמיות בפרוטוקול, הכנסות  להיות  צריך  זה  הורדת , כל  או  הבנק  של  שינוי 

הריבית, ריבית את  נעלה  לא  הבנק,הרי  של  שינוי  יהיה ,   שזה  כולם  תסכימו 

טלפונית כללית, בהצבעה  החלטה  כל  לא   ...אבל 

דורון מאיר  אומרת  :מר  שאת  למה  מסכים  לא   . אני 

בר אליעזר  טלפונית  :מר  הדחיפות? למה  מה  שואל  חצי ? אני  עוד 

יקרה מה   ?שנה 

פפר' גב צריך  :אורית  לא  שנה  חצי  לשלם, עוד  גומרים  במאי   .כי 

מא דורוןמר  בר  :יר  טלפונית, סליחה, אלי  הצבעה  תהיה   .לא 

פפר' גב צריך  :אורית  לא  חודשיים  זה, עוד  את  משלמת  אמרתי . אני 

ההלוואה על  תוותרו   . לכם 

דורון מאיר  טלפונית  :מר  להצבעה  מסכים  לא  אין , אני  מתנגד  אחד 

 . הצבעה

פפר' גב מסכימה  :אורית  ההלוואה, אני  על  נוותר   . בוא 

יצ קאולמר  מאיר  :חק  התשובה, רגע  את  מבינים  לא  בעוד , אנחנו  אם 

ההלוואה את  צריך  לא  נניח   ,חודשיים 

פפר' גב אותה  :אורית  אשלם  אני  כי  צריך   .לא 

קאול יצחק  הכלכליים  :מר  במושגים  שואל   , אני 

דורון מאיר  דוגמא  :מר  לך  אתן   .אני 

קאול יצחק  יקרה  :מר  לא  שואל? מה  שאני  מה   .זה 
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פפרא' גב לכם  :ורית  להזכיר  רוצה  חודש , אני  לפני  אישרתם  אתם 

פיתוח תוכנית  היה , וחצי  פיתוח  מיליון 140בתוכנית  שמחה , ₪  מאוד  אני 

מיליון 140שאישרתם  מיליון 17מתוכם , ₪  הלוואה₪   את . היו  ניקח  לא 

פחות , ההלוואה מיליון 17נעשה  אחר₪   בעיה, במשהו  שום  יקרה , אין  לא 

נזק  . שום 

דורוןמ מאיר  יצאו  :ר  כבר  מהמכרזים  גדול  שם, חלק  : וכתבנו 

בנקאית–מקורות  הלוואה  למקורות.   התחייבתי  ואני  חייבים   1.4, אנחנו 

מים, ₪מיליון  לנו  ייתן  לא  מפני , הוא  התחבר  לא  הוא  אבל  הקו  את  עשה  הוא 

לו שאנחנו  מיליון 1.4חייבים  לכביש . ₪  מתחת  הקידוח  את  עושים  אנחנו 

העבודות , הבאבשבוע  על  שלכם  האישור  סמך  על  הזמן  כל  עובדים  אנחנו 

שהיא, האלה כמו  ההצעה  את  לאשר  מבקש  קאול . אני  של  להערה  מסכים  אני 

הריבית על  נוספת   .לבדיקה 

זילברשטיין"עו יעקב  שאלה :ד  לשאול  רוצה  בג, אני  לא "בעקבות  המים  צ 

ממשלתית תמיכה  שנקבל  מדובר   ?היה 

פפר' גב ההלוואהבגל  :אורית  את  לי  אישרו  לא  זה   .ל 

דורון מאיר  אושרה  :מר  לא  עדיין  נפגשים , ההלוואה  כעת  אנחנו 

המים מוזמנים, במינהל  העיר, אנחנו  ואנוכי, מהנדס  מוזמנים , הגזברית 

לקבל לנסות  המים  על . למינהל  כעת  איתנו  מדברים  מיליון 2-3הם  שם , ₪  היה 

מהאוצר אמיר, ילד  לו  לי, קוראים  אמר  רוציםהוא  אתם  מה  היו ?   לא  בכלל  זה 

שלכם זבל. המים  שאנחנו  כאילו  איתנו  דיבר   . הוא 

פפר' גב בעוד   :אורית  רק  היא  המים  במינהל  הבאה  שהישיבה  מכיוון 

 , חודש

דורון מאיר  הבאה, לא  :מר  הישיבה  לפני  תהיה , זה  הבאה  הישיבה 

אפריל של  ראשון  ואז , ביום   קודם  תהיה  המים  במינהל  אדעוהישיבה  , אני 

הבאה  לישיבה  לחכות  יכול  לא  הלוואהאני   . לאישור 
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בר אליעזר  טובים  :מר  לא  מסחריים  תנאים  שאלה  אומר  זה , אני 

אומר שאני  ב. מה  קיבלתי  השבוע  ל4.9-רק  שנים5-   . 

אבנר' גב על   :נורית  איתך  מדברת  שנים15היא    . 

בר אליעזר  שנה30גם   :מר  נוח,   יותר  לא , זה  שנה30למה   ? 

פפר' גב מ, מעניין  :אורית  יותר  לרשויות  מאשרים  לא  שנים15-כי    . 

בר אליעזר  המקסימום  :מר  את  לקחת  למה   ?אז 

פפר' גב תחשבי  :אורית  לי  אמרו  והם  להם  שלחתי  אני  רשות , כי  אף 

כזה סכום  לוקחת  משהו, לא  לך  לומר  רוצה  אני  הגזברית , אלי  אני  כה  עד 

ומגזב הפנים  ממשרד  ייעוץ  אחריםומקבלת   . רים 

בר אליעזר  דעתי  :מר  את  אומר   . אני 

פפר' גב חודש  :אורית  לפני  זה  את  אישרתם  רוצים , אתם  אתם 

אחר סכום   . תביאו 

בר אליעזר  ההלוואה  :מר  את  התנאים, אישרנו  את   .לא 

דורון מאיר  שתדעו  :מר  רוצה  פרומיל, אני  ב, כל  פה   17,000-מדובר 

פה . ₪ מדברים  לא  שאנחנו  כאןשתבינו  שינועו  המיליונים  צריך ' א, על 

דבר כל  על  מיליונים, להילחם  לא  זה  שמדברים  הפרומילים  מדובר , אבל  זה 

17,000 ₪ פרומיל  כל  על  שמדובר, לשנה  מה   . זה 

בר אליעזר  פרומיל  :מר  על  כל , לא  של  שעבוד  לתת  יכול  לא  אתה 

העירייה של  שלה, הנכסים  העצמיות  ההכנסות  להגיע . כל  יכולה  לתנאים את 

טובים  .יותר 

פפר' גב מקשיב, אלי  :אורית  לא   . אתה 

בר אליעזר  כך  :מר  אחר  בנק  להחליף  יכולה  לא  את , את  יודעת  את 

 ?זה

פפר' גב רגע, אלי? באמת  :אורית   , סליחה 
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דורון מאיר  שלו  :מר  את  אמר  אינטליגנטיים, אלי  אנשים  כאן  , יש 

שמבין מה  מבין  אחד   . כל 

פפר' גב שלי17  :אורית  העצמיות  ההכנסות  כל  זה  מיליון   ? 

בר אליעזר  . אבל, לא  :מר  . . 

 

יחד- מדברים  לתמלל ,   ניתן     -לא 

 

דורון מאיר  הערבויות  :מר  הן , זה  עצמיות  ומשהו 120הכנסות   

 .₪מיליון 

פפר' גב הארנונה, לא  :אורית  לקחה , אלי. רק  מיליון 32העירייה   

₪ . . . 

בר אליעזר  ה  :מר  על  אקדח   . רכהבלי 

דורון מאיר  הגזברית  :מר  ידי  על  שנכתבה  כפי  ההצעה  בעד  על , מי 

ה של  מיליון 17-ההלוואה  המים₪   פיתוח  עבודות  בעד. לצורך  בעד6? מי  מי .  

נגד6? נגד מתקבלת.   לא  ההצעה  הזה   . במקרה 

 

מספר  קולות הוחלט   :771החלטה  בעד6(ברוב  נגד6;   לאשר  )  לא 

בסך  מיליון 17הלוואה  פלוס15 -ל₪   צמוד  דיסקונט  מבנק  שנה   5.2%ריבית   

ההלוואה  גובה  עד  עצמיות  הכנסות  משכון  עקרונית (תמורת  אושרה  הלוואה 

קודמת מליאה   .)בישיבת 

 

בר אליעזר  לשתות  :מר  מים  לנו  יהיה  לא  קרה? מחר   ?מה 

פפר' גב הפיתוח, לא  :אורית  תוכנית  של  ההצבעה  את  סותרים   .אתם 

בר אליעזר  ההצבעהאנחנ  :מר  בעד   . ו 
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יחד- מדברים  לתמלל ,   ניתן     -לא 

 

בר אליעזר  המקסימום, אורית  :מר  שזה  להיות  מבקש , יכול  רק  אני 

 .שתבדקי

פפר' גב המינימום, לא  :אורית  העיתון , אלי. זה  את  תפתח  רק 

בכלל הלוואות  מקבלות  לא   . שרשויות 

דורון מאיר  ההלוואה  :מר  על  ויתרנו  יסד. אנחנו  בר  לנו אלי   . 4.9ר 

בר אליעזר  אמרה   :מר  בעצמה  קיבלה היא  היא  שבוע  , 5.2שלפני 

זה  מאמץ, 5.02היום  שום  עשית  קרה, לא  מה  לך? אז  שירד  אמרת  בעצמך  , את 

מופרך משהו  אומר  אני   ?אז 

פפר' גב  ,כן  :אורית 

דורון מאיר  נגמר  :מר  הזה   . הנושא 

בר אליעזר  יושב  :מר  אני  עמי  מה, בתוך  יודע  התנאים אני   

לכולם נותנים  שהם  הזואז , המסחריים  לעירייה  נותנים  אז  לי  נותנים   . אם 

פפר' גב צודק  :אורית  טוב, אתה  משיגה  לא  פעם  אף   ...אני 

בר אליעזר  טובה  :מר  לא  שאת  אמרתי   . לא 

פפר' גב יודעת  :אורית  אני  טובה  שאני  להגיד, זה  צריך  לא   . אתה 

דורון מאיר  אוש  :מר  לא   . רהההלוואה 

נחוםמר  לא   :הרצל  הפיתוח  שתוכניות  ברור  שיהיה  רוצה  אני 

מזה כתוצאה   . מתבצעות 

בר אליעזר  הקשר  :מר   ? מה 

נחום הרצל  הקשר  :מר  בדיוק   . זה 

דורון מאיר  זה  :מר  את  להם  להסביר  צריך  לא  הוא , אני  אחד  כל  לא 

זה, גזבר את  ירגישו   . הם 
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פפר' גב שאתם, אלי  :אורית  אחד  דבר  יודעיםיש  לא  הפנים ,   משרד 

פיתוח הלוואות  לאשר  חפץ  לקחת , לא  לי  הציעו  המים  של  המשבר  בגלל 

שלנו, הלוואה יוזמה  היתה  לא   .זו 

פולקמן' גב הזה  :נירה  העניין  על  חוזרת  הצבעה  לעשות  מבקשת   . אני 

טל ישראל  שוב   :מר  בודקים  ההלוואה  קבלת  שלפני  וחלק  חד  סוכם 

השוק הכל, את   .זה 

מאי דורוןמר  נגד  :ר  שהצביעו  מאלה  נהניתי  דווקא   . אני 

טל ישראל  לשנייה  :מר  דופי  בה  מטיל  לא  שהתנאים , אני  אומר  אני 

טובים לא   . המסחריים 

רוכברגר יצחק  הבעיה, רבותיי  :מר   ?מה 

פפר' גב הגזברית  :אורית  את  ההצעה, לפטר   . זו 

 

יחד- מדברים  לתמלל ,   ניתן     -לא 

 

דורון מאיר  שנתווכחא  :מר   .מרנו 

בר אליעזר  יהיה   :מר   ? 6%ואם 

דורון מאיר  ל  :מר  זה  את   .5.02-הגבלנו 

בר אליעזר  אפשרי  :מר  בלתי  הוא  הצף  עם , השעבוד  בא  אתה 

ל שלך  אני  לבנק  ואומר  שנים15-הכיסים   . 

דורון מאיר  נכון  :מר   .לא 

בר אליעזר  בנכון  :מר  שעבוד, כן  לך  שיש  לבנק , ברגע  משועבד  אתה 

הזו, סקונטדי ההלוואה  את  להוריד  צריך  אתה  נוספת  הלוואה  תרצה  , אתה 

עצמיות הכנסות  על  שעבוד  פעמיים  לתת  יכול  לא   .אתה 
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דורון מאיר  ל  :מר  מיליון 17-מוגבל  על . ₪  מדבר  מיליון 120אתה    ₪

אחרים ודברים  אגרות  ועוד  כל , מהארנונה  את  משעבד  שאתה  תגיד  אל 

 .ההכנסות

בר אליעזר  ההכנסותלא   :מר  כל  נכון, את  אותי  הבנת  לא  אני , אתה 

ל עצמך  את  משעבד  שאתה  הזה15-אומר  בבנק  שנים    . 

פפר' גב ל  :אורית  מיליון 17-רק   ₪ . 

בר אליעזר  לך  :מר  יגידו  אחר  לבנק  תלכי  הלוואה: כשאת  רוצה  , את 

השעבוד את   ...תסירי 

פפר' גב משכנתא  :אורית  לא  זה  לי, אלי. אלי   , תקשיב 

אל ברמר  נכס  :יעזר  שתשעבד  אומר  אני   .אז 

רוכברגר יצחק  אפשר  :מר  זה. אי  את  מאשר  לא  הפנים   . משרד 

פפר' גב זה   :אורית  נכס  שיעבדה  הזו  שהעירייה  היחידה  הפעם 

הזה טיהור  זה, במכון  על  פה  בוכים  היום   . ועד 

זמיר ערן  בערך "בדו, אלי  :מר  יש  הכספי  מהסוג 20ח  הלוואות   

הש, הזה העירייהובכולן  הכנסות  הוא   . עבוד 

בר אליעזר  להגיע  :מר  שאפשר  המקסימום  באמת  זה  יכול , אולי 

 . להיות

רוכברגר יצחק  הזה  :מר  בנושא  נוספת  הצבעה  לקיים  מבקש  , אני 

אחד דבר  לשעבד , אלי, כשברור  הפנים  משרד  הוראות  פי  על  היום  אפשר  אי 

אפשר, נכס אי  הכנסות . פשוט  שעבוד  זה  היחידה  , ברשותכם. עצמיותהדרך 

בנושא נוספת  הצבעה   .לקיים 

קאול יצחק  חוזרת  :מר  הצבעה  שנעשה  מצביע  לא   .אני 

לוין אורי  שאלה  :מר  לי  לפני , יש  בזה  דנה  לא  כספים  ועדת  למה 

לישיבה זה  את   ?שמביאים 

פפר' גב דנה  :אורית   .היא 
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רוכברגר יצחק  מזמן  :מר  בזה  הפיתוח, דנו  בתוכנית   . דיברנו 

אור לויןמר  הזו  :י  ההצעה  את  הביאה  כספים  לך ? ועדת  אסביר  אני 

שואל אני   , למה 

דורון מאיר  הפיתוח  :מר  תוכנית  את  שם, אישרת   –מקורות : כתוב 

מיליון 17 הכיוון, הלוואה₪   את  לא  זה  כעת  הביאה  שהיא  של , מה  הכיוון 

ישנו בריבית, ההלוואה  דיסקונט  מבנק  הלוואה  שצריך, אלא  מה  ן העיקרו, זה 

הפיתוח בתוכנית   .אושר 

רוכברגר יצחק  תוכנית   :מר  נושא  על  הכספים  בוועדת  גם  דיברנו 

לקחת , הפיתוח אמורים  שאנחנו  אמרנו  המליאה  בישיבת  העקרונית  ברמה 

כ, הלוואה בערך  של  בסכום  נקבתי  אפילו  מיליון 50-אני  אנחנו ₪   ואמרתי 

הצורך לפי  זה  את  שנב, נבדוק  לפני  ההלוואה  את  ניקח  לשולחןלא  זה  את  , יא 

צעד שום  נעשה  לשולחן, לא  זה  את  הבאנו   . ועכשיו 

לוין אורי  ה  :מר  היה  מיליון 50-זה   . ההוא₪  

רוכברגר יצחק  מחולק  :מר  יחד, זה   . זה 

לוין אורי  הצבעה  :מר  עליו  נגד, שעשינו  הצבעתי  זוכר , שאני  אני 

זה  . את 

רוכברגר יצחק   . אמת, נכון  :מר 

לוין אורי  אותם ז  :מר  מיליון 50ה  .ש₪   . . 

דורון מאיר  מזה, לא  :מר  חלק   .זה 

רוכברגר יצחק  מתוך  :מר  חלק  בצורה , זה  זה  את  שנביא  אמרנו  אז 

הכלים כל  את  נבדוק  שאנחנו  לאחר   .מסודרת 

זילברשטיין"עו יעקב  פה, איציק :ד  היית  כשלא  זה  על  יקרה , דיברנו  שלא 

אסון פה, שום  הדברים  רוח  היתה  חודשנצביע , זו  בעוד  הזה  הדבר  אי , על 

יתעכב הפיתוח  של  הנושא  כל  אז  ולהגיד  אימים  עלינו  להלך  משום , אפשר 

רלוונטי משהו  יש  .שאם  . . 
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דורון מאיר  חודש  :מר  בעוד  להצביע  ממפעל ? למה  כסף  נקבל  אולי 

  ?הפיס

 

יחד- מדברים  לתמלל ,   ניתן     -לא 

 

בש ) 13 ובטלפון  בפקס  הוראות  מתן  חשבוננאישור  החדשים    י  הפיתוח  ות 

פפר אורית  הגזברית  ידי  על  יוסבר  דיסקונט  ובנק  לאומי   .בנק 

 

דורון מאיר  חשבונות  :מר  בשני  ובטלפון  בפקס  הוראות  מתן  . אישור 

 .בבקשה, אורית

פפר' גב החדשים  :אורית  הפיתוח  ספציפי , חשבונות  אישור  ביקשו 

בחשבונות שיש   , כמו 

דורון מאיר  במקו  :מר  אדבר   . מךאני 

קאול יצחק  לקצר  :מר  חיובי, אפשר  נראה  בסדר, זה   .זה 

דורון מאיר  צורה  :מר  באותה  לעבוד  רוצים   . תודה. אנחנו 

 

מספר  אחד   :781החלטה  פה  לאשר  ובטלפון הוחלט  בפקס  הוראות  מתן 

דיסקונטנבש ובנק  לאומי  בנק  החדשים  הפיתוח  חשבונות   .י 

 

לו ) 14 מזכיר  בטחון ומינוי  מר -עדת  עזגד    .טל 

 

דורון מאיר  הביטחון  :מר  לוועדת  מזכיר  למנות , מינוי  צריכים  אנחנו 

הביטחון לוועדת  עזגד, מזכיר  טל  את  מציעים  אחד. אנחנו   . פה 
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מספר  אחד   :791החלטה  פה  לאשר  לוועדת הוחלט  מזכיר  מינוי 

עזגד-הביטחון טל  מר    . 

 

מל )15 ועדת  הרכב  מעודכן"אישור   .ח 

 

דורון מאיר  מל  :מר  ועדת  הרכב  מעודכן"אישור  כמה . ח  היו 

להוסיף, שינויים צריכים  מילואים, היינו  עושה  עדיין  והרצל  אז , מאחר 

כמנכ שם  מופיע  שהוא  א"ראיתם  , ל  ב"מנכ' , ל  את ' לעזוב  רוצה  לא  הוא 

אחד. היחידה פה   . אושר 

 

מספר  אחד   :180החלטה  פה  לאשר  מלהוחלט  ועדת  הרכב   .ח"את 

 

 .שונות ) 16

 

דורוןמ מאיר  דברים. שונות  :ר  להחזר , מספר  בוועדה  אישרנו  אנחנו 

משפטיות הוצאות, הוצאות  איזה  אנשים  לכמה  בכל , קאול. אישרנו  היית  אתה 

השמות, הוועדות על  לחזור  רוצה   ?אתה 

קאול יצחק  ועדות  :מר  ל, שתי  והשנייה  תמרי  לעליזה  .אחת  . . 

דורון מאיר  זמיר  :מר   . המלצנו, לערן 

טל עזגדמר  למליאה"יועמה   :  הדעת  חוות  את  הביא  לא  עדיין  , ש 

בזה לדון  אפשר   . ואי 

דורון מאיר  אושר  :מר  בלי . הפרוטוקול  זה  את  להעביר  יכול  לא  אני 

 .ש"היועמ
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רוכברגר יצחק  המבקר  :מר  את  אשאל  בלי , אני  זה  את  להביא  אפשר 

היועמ של  דעת   ?ש"חוות 

זמיר ערן  הנוהל  :מר  את  זוכר  לא  שלא,אני  חושב  אני    . 

זילברשטיין"עו יעקב  בעיקרון :ד  נצביע   . בוא 

עזגד טל  להיות    :מר  יכול  כי  עיקרון  על  להצביע  יכול  לא  אתה 

זה את  יאשר  לא   . שהוא 

דורון מאיר  השרון  :מר  רמת  יום  מרכז  להעביר , מבנה  אישרנו  אנחנו 

ל אל5-להעביר  לעמותת  שנים  במקום "  לפעול  שנים5ה  מהבי,   טוח קיבלנו 

דורשים שהם  כותב, הלאומי  הלאומי  הביטוח  מה  אקרא  חתימת : אני  לצורך 

היום מרכז  המבנה  ייעוד  לגבי  המועצה  להחלטת  להעמיד  אבקשכם  , ההסכם 

השדרוג10 ביצוע  סיום  מיום  שנים  לטובת ,   ישאר  המבנה  הקשישים ייעוד 

ג. המוגבלים בעיות'איילת  שאין  אמרה  ההסכם  על  שעברה  מבקש, ינו  ים אנחנו 

אל10לאשר  לעמותת  שנים  בקשישים"  לטפל   .ה 

פולקמן' גב קוק  :נירה  הרב  ברחוב  הספציפי   . במבנה 

עזגד טל  אחד   :מר  פה   . אושר 

 

מספר  אחד   :811החלטה  פה  לאשר  קוק הוחלט  הרב  ברחוב  המבנה  יעוד 

אל בקשישים–ה "לעמותת  טיפול  שנים10למשך ,    . 

 

דורון מאיר  שרונית  :מר  הצבענובשנ, בריכת  לנו  היתה  שעברה  , ה 

הספורט אגודת  לתפעול  אותה  בשנה , העברנו  זה  את  להאריך  רוצים  אנחנו 

הקרובה בשנה  הספורט  אגודת  ידי  על  שתופעל  תנאים , נוספת  באותם  בדיוק 

קודמת בשנה  זה. שפעלה  עם  בעיות   ? יש 

בר אליעזר  זה  :מר  על   . תחזור 
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דורון מאיר  בשנה  :מר  הפעילה  הספורט  בריכת אגודת  את  שעברה   

שוב, שרונית תתחיל  הספורט  שאגודת  ותתחיל , כדי  האחריות  את  תיקח 

הקיץ לקראת  אותה  לאפריל, להפעיל  מתקרבים  בשנה . אנחנו  גם  מבקש  אני 

הספורט אגודת  ידי  על  תופעל  שרונית  שבריכת   . הקרובה 

רוכברגר יצחק  צודק  :מר  אתה  לחברים , פיפו  להגיש  שצריך  חושב  אני 

על"דו הכספיח  בנושא  שקרה  מה  יודע,   שאני  שממה  לכם  לומר  יכול  , אני 

מימית, מבדיקה שקיבלתי  מנתונים  יודע  כמעט , אני  של  רווח   70-80,000יש 

כזה, ₪ זאת. משהו  עם  את , יחד  שמקימים  ואמרנו  הנושא  את  כשלקחנו 

רווח, הבריכה לצורך  זה  את  לקחת  התכוונו  לא  אם , ממילא  גם  אמרנו  אלא 

איזשה הפסדיהיה  איזה , ו  אפילו  אמרנו  לי  או 150נדמה   200,000₪ ננשום ,  

תודה ונגיד  עמוק   . אוויר 

קאול יצחק  כך  :מר  אחר  עושים  מה  לבדוק  כוונה   .מתוך 

רוכברגר יצחק  הדברים  :מר  את   . אמת, לבדוק 

דורון מאיר  המהנדס  :מר  עם  בתיאום  לתכנון  יוצאים  , אנחנו 

מחוממת ב. לבריכה  צריך  ואני  בכל מאחר  להתעסק  להתחיל  הקרובים  ימים 

הדברים את  לפתוח  כדי  הקיץ  לקראת  לאשר, ההכנסות  מבקש  מבטיח . אני  אני 

הדו את  לכולם"להעביר  הדו, ח  את  קיבלו  שכולם  חושב   .ח"אני 

זילברשטיין"עו יעקב  אגודת  :ד  איך  על  לדבר  צריכים  שאנחנו  חושב  אני 

זה את  מפעילה  אנשים, הספורט  ש, איזה  מבין  יותראני  רציני  יהיה  זה   . השנה 

רוכברגר יצחק  של   :מר  רווח  עשתה  היא  האחרון  ברגע  80,000₪אם    ,

יותר עוד  שיהיה  כדי  הכל  את  נעשה  מזה, אנחנו  לפחד  צריך   . לא 

בר אליעזר  השנה  :מר  כל  זה  את  להפעיל  שחשוב   . מה 

רוכברגר יצחק  מחוממת   :מר  לבריכה  אותה  לשדרג  הולכים  אנחנו 

 . מקורה
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גולן' ראד הפיתוח   :אבנר  ו3בתוכנית  השנה  מיליון  בשנה 4-  מיליון   

 .הבאה

רוכברגר יצחק  הבריכה  :מר  את  לשדרג  הולכים   .אנחנו 

גולן' אדר לשדרג  :אבנר  את , הולכים  לשדרג  וגם  מחוממת  בריכה  גם 

הזו  .הבריכה 

דורון מאיר  אגודת   :מר  לתפעול  זה  את  להעביר  התנגדויות  יש 

מתנ? הספורט אחד, גדיםאין  פה   . מאושר 

 

מספר  אחד   :821החלטה  פה  לאשר  את הוחלט  נוספת  בשנה  להאריך 

הספורט אגודת  ידי  על  שרונית  בריכת  קודמת, תפעול  משנה  לתנאים   . כפוף 

 

רוכברגר יצחק  התשתיות  :מר  שר  עם  מפגישה  כרגע  בנושא , הגעתי 

המים איתו, תקציב  נוספת  פגישה  לי  יש  רביעי  ל, ביום  מנת  הוא על  איך  ראות 

בתקציב לנו  המערכת, מסייע   . במימון 

דורון מאיר  רבה  :מר  נעולה. תודה   . הישיבה 

 

 

 

 

_________________ 
רוכברגר  יצחק 
העירייה  ראש 

__________________ 
עזגד  טל 

העירייה. ע  ראש 
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 קובץ החלטות

השירים" ) 7 שיר "–" משכן  של  ע" עיר  יוצג  השירים  משכן  חזון  י "הצגת 

גורן מנכ' גב, רן  גפני  איתן  ומר  שבדרון  העמותה"מלכה   .ל 

 

מספר  אחד   :681החלטה  פה  לאשר  ההוחלט  החברים  צירוף  : ה"את 

קאול לוי, יצחק  אביןאורי  ושירה  השירים, ן  משכן  בהקת  העוסקת   .לוועדה 

 

מספר  רמתהוחלט   :691החלטה  את  למסד  אחד  כ-פה  של 'השרון  עיר 

 . 'שיר

 

לסדר ) 3 הסלולאריות:נושאב הצעה  באנטנות  המאבק    . 

ע  עו"הועלתה  המועצה  חבר  זילברשטיין"י  יעקב   . ד 

 

מספר  את   :170החלטה  אחד  פה  לאשר   הוחלט 

 

לסדר  ) 4 השרון:בנושאהצעה  רמת  מורשה  צומת  העלמין  בית    

ע  טל"הועלתה  ישראל  מר  המועצה  חבר   .י 

 

מספר  הקהוחלט  :711החלטה  בנושא  ועדה  הקמת  על  ברמת   בורה 

הוועדה, השרון טל: חברי  ישראל  גריידי, מר  שמוליק  בר, מר  אליעזר    . מר 

 

לסדר  ) 5 ציבוריים:בנושאהצעה  במקומות  עישון  איסור   . 

ע  לוין"הועלתה  אורי  מר  המועצה  חבר   .י 
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מספר  אחד   :721החלטה  פה  ליועמהוחלט  של "להעביר  ההכנה  את  ש 

במק עישון  איסור  בנושא  החוק  ציבורייםאכיפת   . ומות 

 

לסדר  ) 6 ציבוריים:בנושאהצעה  שטחים   . 

ע  גב"הועלתה  המועצה  חברת  פולקמן' י   .נירה 

 

מספר  ציבורייםהוחלט   :731החלטה  שטחים  הנושא  את  , לדחות 

בעוד  במועצה  לדיון  מחדש  יובא  יום60הנושא  מחדש ,   ניסוח  לאחר 

היועמ עם   .ש"והתייעצות 

 

ועדת  ) 10 פרוטוקול  שוכטמן  אישור  שמואל  של  זכרו  להנצחת  המלצה  שמות 

הצעירים–ל "ז קריית  ספורט  אולם   . 

 

מספר  הגהוחלט   :471החלטה  אולם  של  שמו  את  לקרוא  אחד   ודו'פה 

הצעירים קריית  ז,באולם  שוכטמן  שמואל  של  שמו  על  זכרו, ל"   . להנצחת 

המתאימים**  האישורים  לקבלת   . בכפוף 

 

החברים ) 8 של  צירופם  זילברשטייןאישור  יעקב  לו,   זהר  עדת וונעמי 

לבקשתם  .ביקורת 

 

מספר  את   :751החלטה  אחד  פה  לאשר  החברים הוחלט  של  צירופם 

וגב"עו זילברשטיין  יעקב  הביקורת' ד  לוועדת  זהר  חברים5כ "סה. נעמי   . 
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תב ) 11 ב– 63ר "הגדלת  בגין  מנחם  ברחוב  ילדים  גן  ₪ 150,000-בניית   

התב"סה 850,000₪ר "כ   . 

 

מספר  לאשר   :761החלטה  קולות הוחלט  נגד 1(ברוב  לוין–  אורי  מר    (

תב ב– 63ר "הגדלת  בגין  מנחם  ברחוב  ילדים  גן  ₪ 150,000-בניית  כ "סה 

850,000₪ר "התב  . 

 

בסך  ) 12 הלוואה  מיליון 17אישור  צמוד 15 -ל₪   דיסקונט  מבנק  שנה   

גובה5.2%ריבית  פלוס עד  עצמיות  הכנסות  משכון  תמורת  ההלוואה    

קודמת( מליאה  בישיבת  עקרונית  אושרה  ידי) הלוואה  על   יוסבר 

פפר אורית   .הגזברית 

 

מספר  בעד6(הוחלט   :771החלטה  נגד6;   לאשר  )  בסך לא   17הלוואה 

פלוס15 -ל₪ מיליון  צמוד  דיסקונט  מבנק  שנה  משכון 5.2%ריבית    תמורת   

ההלוואה  גובה  עד  עצמיות  עקר(הכנסות  אושרה  מליאה הלוואה  בישיבת  ונית 

 .)קודמת

 

בש ) 13 ובטלפון  בפקס  הוראות  מתן  החדשים    נאישור  הפיתוח  חשבונות  י 

פפר אורית  הגזברית  ידי  על  יוסבר  דיסקונט  ובנק  לאומי   .בנק 

 

מספר  אחד   :781החלטה  פה  לאשר  ובטלפון הוחלט  בפקס  הוראות  מתן 

דיסקונטנבש ובנק  לאומי  בנק  החדשים  הפיתוח  חשבונות   .י 

 

לו ) 14 מזכיר  בטחון ומינוי  עזגד-עדת  טל  מר    . 
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מספר  אחד   :791החלטה  פה  לאשר  לוועדת הוחלט  מזכיר  מינוי 

עזגד-הביטחון טל  מר    . 

 

מל )15 ועדת  הרכב  מעודכן"אישור   .ח 

 

מספר  אחד   :180החלטה  פה  לאשר  מלהוחלט  ועדת  הרכב   .ח"את 

 

 .שונות ) 16

 

מספר  לאשר   :811החלטה  אחד הוחלט  קוק פה  הרב  ברחוב  המבנה  יעוד 

אל בקשישים–ה "לעמותת  טיפול  שנים10למשך ,    . 

 

מספר  אחד   :821החלטה  פה  לאשר  את הוחלט  נוספת  בשנה  להאריך 

הספורט אגודת  ידי  על  שרונית  בריכת  קודמת, תפעול  משנה  לתנאים   . כפוף 
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