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שמ� ישיבת מליאת י את אני פותח באופ� רשמ    :יצחק רוכברגרמר 

, אני רוצה להודות ל%, קוד� כל. כמה מילי�, ברשותכ�. 16שמספרה המניי� 

פי גלילות, אבי כ. על האירוח במתח�   5� המתח� נסגר לפעילות גז ודלק לפני 

ו ולי את הזכות לאכו+ על מדינת ישראל את סגירת . שני� היתה לחלק מאתנ

ואבי , פי גלילות, ח� הזה שנמצאהג� שהמתח� יושב הרי בתו% המת, המתח�

אני רוצה להודות . קיבלנו סיוע בלתי רגיל לגבי סגירת המתח�, ל"הוא המנכ

להתארח , לא בכדי ביקשתי שחברי המועצה יבואו לכא�. ל% על זה ג� היו�

התפיסה הראשונה היתה שאכ� , כי החלו�, כא� ולראות מה נעשה במתח�

זה לא התאפשר .  ביותר במזרח התיכו�המתח� הזה יהיה מרכז הבילוי הגדול

והיו� מה שנית� לעשות במתח� , בגלל שימושי� כאלה ואחרי� שלא ניתנו

ו נותני�, במסגרת האישורי� או שימושי� חורגי� או אחר ויש כרגע , אנחנ

 better placeיש כא� את המתח� של , כא� את המסירה של רכבי סובארו

כאשר . זה נראה טוב.  של בריכת המי�בתו% אותו מתק� שהיה ג� כ� משאבות

של , אפילו תכנו� מפורט, עובדי� כרגע על תכנו�, בעיריית רמת השרו�, אנחנו

משהו , אני מערי% ייקח כמה שני� טובות. השטחי� לצור% בינוי השטח בעתיד

על כל , של ג� מגורי� וג� תעסוקה,  שני� נתחיל כא� את הבנייה באזור7כמו 

ובנייהכמוב� זה. המשתמע כל , מועצת העיר,  יוצג בפני חברי הוועדה לתכנו� 

לראות את , אז כמוב� הגענו לכא�. מה שרק צרי% כדי לקד� את המתח� הזה

וכו   .'הפעילות של רכבי הדגמה על מסלול ירוק 

 ראינו כרגע בטלוויזיה את המיכל הגדול שנמצא פה בפינה, המתח� הזה

יש לגבי, הצפו� מערבית כמוב� . ו רעיונות מה נית� לעשות ש�מתח� שכל פע� 

יוזמות לפעילות כזאת או אחר ו  וה� במסגרת המטלות המותרות , שככל שיהי

  . אני אשמח שעירית רמת השרו� תית� את האישורי�, במסגרת השימושי�

אני שמח שחברי . ברוכי� הבאי�, שלו� לכול�    :אבי דות�מר 
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ו� . ות מתלווי�ראש העיר והאנשי� שעובדי� בתו% הרש, המועצה הרעי

 משותפת של הנהלת העיר אתנו כדי שהאנשי� יוכלו לביקור עלה בשיחה

 שני� האתר 5 לפני .להתרש� בצורה בלתי אמצעית ממה שמתרחש במקו�

יושב פה עיתונאי שליווה אותנו בסגירה של האתר , אני רק מזכיר. הזה נסגר

ו% המתח� הזה ע� באותה תקופה אנחנו שכנו בת. ע� כל המאבקי� שהיו אז

שזה ,  מיליו� ליטר דלק155 ועוד, שזה היה רק גז, �" אל+ טו� גפ3.5� קרוב ל

 מצריכת הדלק של המדינה שיצאה מהמקו� 50%�40%היה בער% משהו כמו 

בסופו של דבר , סביב האתר הזה היו מאבקי� ארוכי� בדבר הפינוי. הזה

, נינו את האתרהדבר צלח ומאותו רמת ג� שנתקבלה החלטה ואנחנו פי

. התחלנו בסדרה של בקשות לקידו� התוכנית בכל מה שקשור בתו% המתח�

. שבעצ� מקדמת את התוכנית, המינהל בחר חברה מנהלת בש� יעל מהנדסי�

ל העיר זוכר אותה עוד מהתקופה שהיא נבחרה לטפל "מאיר דורו� שהיה מנכ

, כל המתח�והיו� היא מטפלת פה ב, מתח� שרונה והסביבה, בדרו� העיר

כאשר כרגע ה� מובילי� את התוכנית הרעיונית על , עובדי� בצמידות מול�

  .  דונ� שמסביב למתח�1,700� כל ה

הופיע אז ראש העיר וביחד ארגנו פה , כשהמתח� נסגר, בתו% המתח� עצמו

ואז היה רעיו� שאנחנו , אנשי� לא האמינו שאי� פה עוד דלק וגז. אירוע גדול

ו': כדי שאנשי� יגידו, י� בתו� המופענרי� פה ג� זיקוק באמת בתו� , נ

  . 'אי� דלק ואי� גז, המופע זיקוקי�

נו    :יצחק רוכברגרמר    . ועשי

אתה יודע ': עשינו אחרי זה מופע פה במקו� ואמרו    :אבי דות�מר 

אז לפני שנה הגענו פה . 'אבל אולי אלה המתוחכמי� עשו לנו פה משהו, מה

צי� ואישרו לנו את השימושי� והקרקע היא " הבגאחרי שגמרנו ע�, לאירוע

זה לא ,  דורסמ�והיתה בקשה של מיקי, בבעלותנו וכל המאבקי� שהיו פה
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כפי ,  והאירוע התנהל פהקיבלנו אישור לשימוש חורג. לקיי� פה אירוע, סוד

היה אירוע שהיה מושקע . היה מצול� והאירוע היה יפה מאוד, שראית�

רק את , הוא לא השאיר פה את המתקני�חבל ש, בהרבה מאוד כס+

, כמוב�, אנחנו היינו שמחי�. לטובת המש% האירועי� במקו�, הצילומי�

אחד זה . כפי שנאמר, כרגע אנחנו מקדמי� מספר תוכניות. לקד� את זה

, המתח� של הבונדג האוצר והמינהל לגבי , אישור של המכסשצרי% לקבל '

� , better placeי� של הדבר השני זה מתח� המבקר. פה' בונדג כאשר הרעיו

, הוא פה לתת בעיקר צבע ירוק ותוכנית שמקדמת את כל התוכניות שיכולות

צרי% . שהוא יפה והוא טוב, ירוק או משהו שקשור למתח� של פנאי ובידור

הוא אותו , ג� של הרשות המקומית וג� של פי גלילות, לזכור שהאינטרס

ונ, אינטרס , זה עניי� של שני�. ית� לצאת לדר%זה למקס� את הקרקע פה 

ולכ� המינהל נת� ,  שני� הקרובות להערכתנו לא יקרה שו� דבר5� לפחות ב

כאשר אנחנו את השימושי� הנוגעי� ,  שני�5� לנו פה אישור לשימוש חורג ל

אנחנו כמוב� עושי� את , ברגע שצרי% היתרי� ולהתחיל לרו$, בכל מה שקשור

   .זה בצמידות ע� הרשות

, באמת עוד פע� תודה רבה לכ� על שיתו+ הפעולה, שרק נותר לי להגידמה 

ו , וא� יש רעיונות של אנשי� וכל דבר שהוא יכול לבוא בחשבו� אז אנחנ

וכמוב� , בשמחה נעשה את זה פה ואנחנו פתוחי� לכל עצה ולכל מחשבה

  . שיתו+ פעולה

ווה בתק. על המילי�, תודה רבה ל% על האירוח    :יצחק רוכברגרמר 

  . לשיתו+ פעולה

  . שיהיה בהצלחה    :אבי דות�מר 

  

  .שונות  .6
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לפני שנתחיל את סדר היו� , חברי�. תודה רבה    :יצחק רוכברגרמר 

, להתייחס אליואני רוצה , משפט אחד שהזכיר לי יונה ברגור, הרשמי

אבל במסגרת שונות אני מקפי$ , למרות שזה לא רשו� בסדר היו�, ברשותכ�

עיד� אומר לי ברוח .  מעיד� למד�בשבוע שעבר קיבלתי טלפו�. את זה למעלה

לו?' ראית מה כתוב באינטרנט, איציק': הזאת ?' על מה מדובר': אני אומר 

תקרא את הדברי� של האלו+ אלעזר שטר� לגבי רמת השרו� , תשמע': אמר לי

 קריטריוני� ישיבה שבה קבעו או רצו לקבוע, זה נקרא, בישיבה של ועדת גור�

ל במסגרת אחוזי הנכות שיש לה� ולא מגיע "חדשי� או התאמות של נכי צה

יו� או יו� וחצי לראות במה מדובר. 'לה� אז אני רק לוקח את , נכנסתי אחרי 

זה שאלו+ אלעזר שטר� אמר ש� , שג� הגבתי עליו, הציטוט של חלק מהנושא

 השרו�  שנה אמהות מרמת50שבעוד , בער% כמעט מדויק בדברי� שאני קראתי

לא תצטרכנה לשי� דגלי� על בתי הקברות הצבאיי� מאחר שברמת השרו� 

ג� א� חלק מהמשפט , אמירה מאוד מקוממת. ימותו רק מתאונות דרכי�

עצ� העובדה שהוא לקח את רמת , שהוא אמר הוא חלק ממשפט אחר או מה

ל " ג� לרמטכאני כמוב� שיגרתי מכתב. השרו� כדוגמא היתה מקוממת מאוד

ביקשתי אפילו את .  ומצר על הדברי� הקשי�שבו אני מוחה, א" לראש אכוג�

מאחר שהוא ייצג את , א על הדברי� שהוא אמר"ל וראש אכ"התנצלות הרמטכ

  . א בעצמו"ראש אכ, הוועדה בתוק+ היותו אלו+ במילואי�

שכבתי ע� כאבי , אני הייתי בבית,  שטר� הרי� לי טלפו� בעצמוביו� חמישי

הוא לא מתנצל על . הוא דיבר ג� ע� גונ�, smsאיר לי הודעות הוא הש, ראש

לקחת חלק ': הוא רק אמר דבר אחד, הוא לא חוזר בו מהדברי�, הדברי�

כל . אז הרווחת� כותרת בעיתו�, ממשפט שאמרתי והפכת את זה לאישיו

, הרווחת� כותרת בעיתו�, הכבוד זה מה שהוא אמר ולא אמר יותר מזה '
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 אני העליתי את הנושא יעורי� שלי בבתי הספר התיכוניי�במסגרת הש. כלו�

ג� הנושא של גלעד שליט , הנושא הזה עלה. במסגרת שיעורי האזרחות, הזה

שמעתי את תגובת� של . כי אלה היו הנושאי� שאני דיברתי עליה�, במקביל

 מבני הנוער שלנו 100%אני יכול לומר שכמעט . מאוד מצרי�, התלמידי�

חלק ג� , אחוז מאוד גבוה, והרבה, ג� ליחידות קרביות, ל"מתגייסי� לצה

, אמירות מאוד פוגעות. כל אחד לפי הכישורי� שלו, הולכי� ליחידות אחרות

ונראה . מאוד מעליבות יגנו את האמירות האלה  אני מניח שחברי המועצה 

  . אחר כ% אי% להמשי% ע� התהלי%

לי , בר על זהזה פשוט מבי% אותי לד, האמירות האלה, ברשותכ� זה עצוב 

יודע. ל"במיוחד מאוד מאלו+ מצה, לדבר על הדברי� האלה אני חושב , לא 

מאוד צורמות את הדברי� , מאוד מגנות,  תגובות באינטרנט200שהיו איזה 

ר " ג� בהיותו חבר המועצה וג� כיויונה ביקש לומר כמה מילי�. שלו

  . בבקשה, יונה. המשפחות השכולות ברמת השרו�

יונה ברגורר"ד אני קראתי את התגובה של איציק . איציק, תודה    : 

ר יד לבני� "יו, וחשבתי שמ� הראוי שג� אני, ואני התחברתי אליה במלואה

אני חשבתי דווקא בהזדמנות זו של ישיבת המועצה . אגיב, כא� ברמת השרו�

  .שהתגובה הזאת נכונה

מסיבות השמורות , �אלעזר שטר' יש לי פינה צנועה וחמה בלבי לאלו+ במיל

אני ג� מערי% אותו בשל נכונותו להתבטא באמירות בלתי . איתי

שאינ� עולי� , בעיקר בתחומי� המשיקי� בי� הצבא לחברה, קונבנציונליות

אבל הפע� . בקנה אחד ע� הציבור שממנו הוא בא ואליו הוא מכוו� את דבריו

תל אביב ו(ו� בהציבו את אוכלוסית רמת השר, חרג האלו+ מ� הטע� הטוב

נית� . ל" כדוגמה מובהקת לאוכלוסיית משתמטי� משירות בצה)ורמת ג�

לחלוק על עמדתו של האלו+ באשר לאבחנה הלאומית בתחומי ההנצחה 
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והתגמולי� בי� חללי� בעקבות פעילות מבצעית לבי� חללי� בתוק+ שירות� 

זו  שמאמיני� שאבחנה אני נמנה על אלו. בצבא ואפשר ג� שלא להסתייג

אלא על הגישה , א% לא על עמדה זו אני מוציא את קצפי, תהיה בכייה לדורות

המכתי� את בני , ל לשעבר"החוזרת ונשנית אצל קצי� החינו% הראשי של צה

אשר , ותושבי רמת השרו� בתדמית של משתמטי� וחסרי מודעות פטריוטית

וארות של הוא לנהוג במכוניותיה� המפ, כבר כיו� וודאי בעתיד, כל עניינ�

וכל הסיכוני� שה� לוקחי� ה� החשיפה לתאונות , הוריה� בעלי האמצעי�

, לא מגיע לנו. דרכי� בלילות שישי לאחר מסיבה פרועה מלאת אלכוהול

לא מגיע לבנינו ובנותינו . לחיות מפיו המשמי$ של האלו+, תושבי רמת השרו�

מלווה אות� כאשר דימוי הנהנתני� , כפי שה� אכ� עושי�, להתגייס לצבא

 המשפחות השכולות 200, ולחלוטי� בלתי ראוי שאנחנו. בעת שירות�

נשמש כלי בידיו של האלו+ כאשר הוא , מאז מלחמת העצמאות, לדורותיה�

� לנגח נוהגי� צהליי� המתקיימי� מאז ראשיתה של המדינה קהילת . מתכוו

בתוק+ תלמידיה והמשפחות אשר איבדו את יקיריה� , רמת השרו� על תושביה

מטפחי� אותו ומחנכי� , מכירי� בער% השירות הצבאי, שירות� הצבאי

תנה את השירות הצבאי בהיענות מאנו איננו מטפחי� מנהיגות אשר . לקראתו

אנו ג� איננו עוסקי� בהנהלת ,  של הציבור הסר למרותהלעמדות הפוליטיות

ויבות להג� עבורנו המח. חשבונות של מאז� קברי בנינו אל מול רשויות אחרות

, ולקיי� את המדינה כרוכה בשילוב הראוי לפעול בחזית הקרבות מול אויבינו

יחד ע� האמונה וההכרה שעלינו לפעול בכל כוחנו ומאודנו למע� השלו� 

ולכ� הוא חוזה , אותו שלו� שאלו+ אלעזר שטר� אינו רואה באופק, הנכס+

יי� העולי� על הרוגי� ובתי קברות צבא,  שנה ויותר של מלחמות50עוד 

, כואב לי על העמדות אשר בוטאו, צר לי שאלו הדברי� שנאמרו. גדותיה�

� זוכה לקי יו ונות של גידופי� מפי אחדתחורה לי שקהילת רמת השרו  מקצינ

תושבי רמת , בני המשפחות השכולות, אנחנו. הבכירי� לשעבר של הצבא
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ו , י� בחיי�אנו מאמינ. איננו מעלי� על נס את קברי יקירינו, השרו� ולכ� אנ

 שנה נזכה כולנו לשבת 50שבעוד , מאחלי� לכל ע� ישראל ולאלו+ ולמשפחתו

ואיש לא יזדקק לפקוד את קבר יקירו ואת , איש תחת גפנו ואיש תחת תאנתו

  . תודה. מצבתו

. עצוב שאנחנו נדרשי� לזה. תודה על הדברי�, יונה    :יצחק רוכברגרמר 

ונראה אי% שיקבל ביטויאעביר את המכתב הזה הלאה למי   . שצרי% 

�   . שזה יוכל להופיע בפרוטוקול, קוד� כל למזכירה    :מר מאיר דורו

אני חושב שצרי% רק לסיכו� להגיד שאני מאמי�      :טל עזגדמר 

  . שכולנו מצטרפי� לדבריו של יונה

לא ידעתי שאתה , דיברנו על זה בחצי משפט, לדעתי    :עיד� למד�מר 

ני חושב שצרי% לשקול את השעייתו מהוועדה לאור אבל בהחלט א, כותב

  . דבריו

יונה ברגור"ד   . הוא הגיש עדות, הוא לא חבר בוועדה    :ר 

  . א"הוא העיד בוועדה כראש אכ    :יצחק רוכברגרמר 

�   . א לשעבר"כראש אכ    :מר מאיר דורו

ל עוד פע� כדי לדעת מה הוא "אני עוד אפנה לרמטכ    :יצחק רוכברגרמר 

  . הוא השתחרר לא מזמ�, ל"אלו+ בצה, בכל זאת. שותמתכוו� לע

יכול לעשות היו�        :???   ?מה הוא 

  .יכול להשעות אותו מכל תפקיד ציבורי    :שרגא קירשנרמר 

�   . הוא לא יכול להשעות אותו, לא    :מר מאיר דורו

, ראש המטה הכללי, אמירה שלו. צבאי, לא ציבורי    :יצחק רוכברגרמר 

  . שיביע עמדה
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. הוא יכול להגיד משהו בזכות רמת השרו� ותושביה    :יונה ברגורר "ד

י "כנגד הדברי� החמורי� שנאמרו ע, ל"הרמטכ, זה מה שהוא צרי% להגיד

  . האלו+

נראה לי פחות קטע של לקחת ולהעלות על המוקד     :אבי גרוברמר 

שחשוב , שג� אתה הבעת אותו וג� יונה הביע אותו, שטר� ויותר המסראת 

  . ופחות המלחמה האישית בשטר�ה יישאר המסרשבתודע

  . אי� שו� מלחמה איתו    :יצחק רוכברגרמר 

ועדה    :אבי גרוברמר  זה . זה לא אי% מוציאי� אותו מאיזושהי 

ה 'החבר. יבוא ויית� אמירה ערכית, בצורה רשמית, חשוב שמישהו בצבא

דות מתגייסי� ליחי, הצעירי� פה ברמת השרו� נותני� את הנשמה למדינה

וג� אחרי, נותני� מעצמ�, הכי קרביות   . עושי� עוד לפני 

  . בסדר גמור    :יצחק רוכברגרמר 

. אני רציתי להגיש שאילתות ואמרו לי שאי אפשר    :אבי גרוברמר 

אני ? בכל זאת משהו קט� שאני לא חושב שיכול לחכות, ברשות%, אפשר

� אפשר כ� לשקול א, על הנושא בכדורגל, דיברתי אית% לפני זה מילה על זה

יוכלו לבוא לראות את  לעשות איזשהו מתח� או אזור שילדי� קטני� 

אני . לעשות ברמת השרו� משהו קצת שונה מהרבה מגרשי� אחרי�, הכדורגל

המשטרה , 6שהוא ב� , אתמול הייתי במשחק כדורגל ע� הילד הקט� שלי

יודעי. פתחה רק יציע אחד ואת היציע השני השאירה סגור � שהקהל אנחנו 

המשטרה עמדה בכל , נקרא לזה ככה, באר$ לא תמיד מתנהג ברמה נאותה

אני יכול להגיד . תוק+ על זה שה� לא מוכני� לפתוח את השער השני לילדי�

ממש , ל% שבמחצית המשחק כל הילדי� הקטני� פשוט הלכו הביתה בפחד

  .כי המשטרה פרצה ליציע ויצאה מהיציע ואנשי� קיללו, ברחו מש�

  . אני ראיתי את זה    :יצחק רוכברגר מר
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ברמת השרו� יש את , אני חושב שא� יוכלו    :אבי גרוברמר 

יש הרבה , חודשיי� כבר לא תהיה עונה� עוד חודש, העונה תיגמר, המקומות

א� תוכלו לסדר את זה שיהיה אזור , ילדי� שמאוד רוצי� לבוא למשחקי�

  . לילדי�

אני ראיתי את זה במו . טרהאני אדבר ע� המש    :יצחק רוכברגרמר 

  . עיניי

יונה ברגור"ד ביו� , אני רוצה להגיד מילה טובה. רק משפט אחד    :ר 

ומישהו שלקח על עצמו את , אני גר בסביבות אג+ התברואה, שישי בבוקר

לראות את , כל קבוצת מנקי הרחובות, היוזמה להביא את כל מנקי הרחובות

  . יבור%, העדלאידע

  . אז אני אסביר ל% מה היה    :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור"ד , אני רוצה להגיד שאני ראיתי את זה כדבר חיובי    :ר 

  . הלב שלי רחב, אני רוצה להגיד ל%. ה� צעדו בגאו�, יפה

, צעדו לש� בגאווה ובגאו�, ה� אכ� היו במקו�    :יצחק רוכברגרמר 

  . אבל אחרי זה ה� ניקו

� , כל שנה,  כל יו� עצמאות,איציק כה�, שתדעו    :מר מאיר דורו

שבע בבוקר � ארבע החגיגות הוא נשאר ע� האנשי� עד שש� כשנגמרות בשלוש

  . והעיר נקייה

יונה ברגור"ד   . אני באמת רואה את זה כדבר מאוד חיובי    :ר 

  . תודה לאל,  ועבר יפההיתה עדלאידע מוצלחת, אגב    :יצחק רוכברגרמר 

זה לא רלוונטי , דורגלרק אולי תשובה לנושא הכ     :טל עזגדמר 

  . אפשר להעלות את זה באגודת הספורט, למועצת העיר

אני אבדוק את , ביקש ממני להעלות את זה, בסדר    :יצחק רוכברגרמר 
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  . לא נורא. זה

  

, אני את� למאיר להציג אותו, ברשותכ�, הנושא בא    :יצחק רוכברגרמר 

י נוגע בעניי� חזר הוצאות לחבר זה אישור ה. אני אצא מהישיבה מאחר שאנ

, מאיר תציגו את זה, אני אצא. מועצת העיר לשעבר מר יעקב זילברשטיי�

  . כשתסיי� תקרא לי. היוע$ המשפטי פה התייצב

  

  .אישור החזר הוצאות לחבר מועצת העיר לשעבר מר יעקב זילברשטיי�  .2

  

� עו    :מר מאיר דורו ד זילברשטיי� כתב מכתב שמבקש "חבר המועצה 

שבדקת , הנושא הזה נבדק ואני באמת משאיר ליוע$ המשפטי, את ההשתתפות

  . את זה

ו , ג� קיבלת�, אני בדקתי את החומר    :ד מיכה בלו�"עו בזמנו דיברנ

אישרנו מקדמה , אנחנו בזמנו אישרנו את זה. על הנושא של החזר ההוצאות

  .לנושא הזה

�   . כפי שהחוק מחייב    :מר מאיר דורו

, 2/8/09 מיו� 94' בהחלטה מס, וק מחייבכפי שהח    :ד מיכה בלו�"עו

החליטה המועצה לאשר ברוב קולות החזר הוצאות משפט לחבר מועצת העיר 

י " מהסכו� המקסימלי שנקבע ע25%על ס% , מר יעקב זילברשטיי�, לשעבר

דהיינו קיבל את החזר , מאחר ולפי פסק הדי� הוא זכה. משרד הפני�

כמוב� .  הנוספי�75%� ר לו את יתרת החלה עלינו החובה לאש, ההוצאות כדי�

שצריכי� , למשרד הפני�, שלאחר אישור המועצה העניי� מועבר לירושלי�

  . לאשר את זה ג�
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�   .  23,0002. תגיד את הסכו�    :מר מאיר דורו

ל. הסכו� המלא    :אבי גרוברמר    .  23,0002� השלמה 

�   ? כול� בעד? יש מישהו שמתנגד    :מר מאיר דורו

  . כול� בעד    :ראבי גרובמר 

�   . פה אחד, כול� בעד    :מר מאיר דורו

  

החזר הוצאות משפט לחבר פה אחד הוחלט לאשר    :113החלטה מספר 

הסכו� המקסימלי מלוא ס "מועצת העיר לשעבר מר יעקב זילברשטיי� ע

  . הסכו� שכבר שול� לובקיזוז, ) '23,000 (י משרד הפני�"שנקבע ע

  ).לא נכח בדיו� ובהצבעה, ק רוכברגרמר יצח, ראש העיר(

  

חבל שנהגת� קצת בילדותיות ואישרנו את הרבע     :אבי גרוברמר 

  . התנהגות ילדותית, סת� לגופו של אד�. ולא את החצי

� שהוא יותר , קוד� דיבר ההוא, אבי. ג� הפו% היה    :מר מאיר דורו

את . אז לא תמיד צרי% להוסי+. ואני מתבייש בכל מה שהוא אמר, צעיר ממני

הוא היה בער% אות� , אלעזר שטר�, שהוא גדל, האלו+ הזה אני מכיר אותו

  . שני� שאני בצבא

  

יוצג על ידי , "שרוני�"אישור מועצת העיר להחלפת ש� לתאגיד המי�   .3

  .לית התאגיד"אילנה ניצ� מנכ

  

אני מבקש לאשר במועצת העיר את , הנושא הבא    :יצחק רוכברגרמר 
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היתה אמורה להציג את . שנקרא היו� שרוני�,  לתאגיד המי�החלפת הש�

נכד בשעה טובה, היא נמצאת באירוע אישי, לית אילנה"הנושא המנכ , נולד לה 

  .ר התאגיד"יו, יציג את זה נדב אהרונסו�

זה באמת כבוד לתאגיד המי� , אני שמח להיות פה    :נדב אהרונסו�מר 

בתו% , יעות רבההתחלנו באמת בצנ. שעבר בשנה האחרונה קפיצת דר% נכבדה

הקבועי� של שלושה אנחנו עוברי� למשרדי� � ותו% שבועיי�,  חדרי�3�2

נרכז את . איפה שהיה מכבי, מעל השופרסל, שיהיו באוסישקי�, תאגיד המי�

הכל יעבור למשרדי� ויהיה מרוכז , ההנדסה, כל הפעילות של תאגיד המי�

, ל להדפיס לוגוהגענו לנקודה שבה ג� אנחנו צריכי� להתחי. במקו� אחד

מועצת המנהלי� , והסתכלנו, הבירוקרטיה של משרד, כל מה שצרי%, מכתבי�

שנית� לא על ידינו אלא מי שהקי� את , בחנה עוד פע� את ש� התאגיד

שרוני� 'והש� שנית� הוא , התאגיד לפני שאנחנו קמנו כמועצת המנהלי�

וביוב .  זה קצת יומרני,אנחנו סברנו שאנחנו לא בדיוק מפעלי�. 'מפעלי מי� 

, שהיא בעלי המניות של התאגיד, מועצת המנהלי� מבקשת ממועצת העירייה

. 'שרוני� תשתיות מי� וביוב'� ל' שרוני� מפעלי מי� וביוב'� שנשנה את הש� מ

אנחנו לא יכולי� לשנות את הש� ללא אישור בעלי . נראה קצת יותר צנוע

  . המניות

  ? פטי חיצונילמה יש לה� יוע$ מש    :אבי גרוברמר 

  . ה� תאגיד    :יצחק רוכברגרמר 

  . חייבי�    :נדב אהרונסו�מר 

  ? יש הערות    :יצחק רוכברגרמר 

�   . פה אחד    :מר מאיר דורו

מכל , באמת. תודה על העבודה שאתה עושה, נדב    :יצחק רוכברגרמר 
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  . הלב

  

פה אחד את החלפת ש� תאגיד המי� הוחלט לאשר    :114החלטה מספר 

  ".מ" תשתיות מי� וביוב בע*  שרוני�"* ל

  

יוצג על ידי , 2010 מתמיכות 1/12אישור למת� מקדמה לעמותות בס%   .4

  .גיל גורדו�

  

 הוא אישור למת� מקדמות לעמותות הנושא הבא    :יצחק רוכברגרמר 

, משפט, ברשותכ�. גיל יציג את זה. 2010 מהתמיכות של 12 חלקי 1בס% 

קיבלתי הודעה . ת של הסיפור ע� האלו+בהתרגשו, שכחתי לומר אותו בשונות

ממנהלת המחוז שבימי� הקרובי� אנחנו אמורי� לקבל מכתב רשמי של משרד 

שזו השנה השישית ברציפות שאנחנו נוכרז בטקס על כ% שנבחרנו שוב , הפני�

�, בניהול כספי   .  פרס הניהול התקי�,בניהול תקי� של עיריית רמת השרו

 לכל העמותות 25/2� נו תארי% עד האנחנו קבע    :גיל גורדו�מר 

 מתחילת השנה שלמעשה ה� נשארו לה� חודשיי�.  בקשות לתמיכותלהגיש

הרי ה� מקבלי� בדר% כלל בוועדת תמיכות תמיכה . לא קיבלו את התמיכות

כל שנה , 25/2מאחר והתערי+ האחרו� להגשת הבקשות לתמיכות הוא . שנתית

שלמעשה כדי שיוכלו לקבל , לכ�שזה המסמ% שהוגש , אנחנו מנסחי� מסמ%

ה� חותמי� על המסמ% הזה ע� אישור ,  מהתקציב12 חלקי 1� את ההקצבה ב

שבמידה ולא תאושר לה� הקצבה במסגרת ועדת , של עור% די� וכ� הלאה

אבל .  ריבית וכ� הלאה4%ע� , תמיכות ה� יחזירו את הכספי� צמודי� למדד

ה זה אות� עמותות שהגישו שני� מי שהגיש השנ, בשני� האחרונות מניסיוננו
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כ% , הסכומי� ה� די קבועי� ס% הכל.  את ההקצבותקודמות וג� קיבלו

, בהבדל משנה קודמת. שמבחינה הזאת אנחנו לא לוקחי� איזה סיכו� פרוע

שנה קודמת רוב העמותות לא עמדו בלוחות הזמני� האלה ונאלצנו לעשות 

נוס+ ולהארי% את המועד כול� כבר , ה שאנחנו מתרשמי�לפי מ, השנה. מועד 

העברנו כבר . 25/2� ה, כ% שלהערכתנו זה המועד האחרו�, הגישו את הבקשות

את כל הבקשות לעיו� של רואה חשבו� שעושה את הבדיקה לגבי עמידת� בכל 

נביא את . התנאי� כדי לקבל תמיכה אני מניח שבטווח של שבועיי� עד חודש 

יש לנו למשל הנושא של , כרגע, כל מקרהב. כל הבקשות לדיו� בוועדת תמיכות

יכולי� , ה� צריכי� תקציב כדי לפעול, כדורסל וכ� הלאה, כדורגל ה� לא 

מהסיבה הזאת אנחנו נוהגי� ג� כל שנה להחתי� אות� על המסמ% . לעצור

זה מה שבאתי לבקש את . ולהעביר לה� את החלק היחסי של השנה הזאת

  . אישורכ� לנושא הזה

  ? מה זה אומר החלק היחסי של השנה    :אבי גרוברמר 

  . 12 חלקי 1    :גיל גורדו�מר 

אבל אנחנו נמצאי� בסו+ ,  אני יודע12 חלקי 1    :אבי גרוברמר 

יגמרו, פברואר   . לא בטוח שכול� 

  . אנחנו בתחילת מר$    :גיל גורדו�מר 

ולא 12 חלקי 3אז בואו נאשר . נכו�, סליחה    :אבי גרוברמר   חלקי 1 

12 .  

  .  כל חודש12 חלקי 1    :יל גורדו�גמר 

  . 12 חלקי 1מקדמה בגובה     :אבי גרוברמר 

יחייבו עוד . לכל חודש    :גיל גורדו�מר   חלקי 1כשיתקד� החודש 

כלומר אפריל כבר נאשר לה� את , אפריל� בסביבות מר$, להערכתנו. 12
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  .  ההקצבות בלאו הכי

 יקבלו וא� ההקצבה תהיה יותר נמוכה אז ה�     :טל עזגדמר 

   .פחות

זה לפני סו+ השנה    :אבי גרוברמר  למה ? אז למה לא עושי� את 

יגישו עד נובמבר   ? שלא 

תקציב . בשביל זה צרי% שיהיה תקציב מאושר    :גיל גורדו�מר 

  . ככה זה עובד. ואתה צרי% לתת לה� זמ�, כל תחילת ינואר, מאושר בסו+ שנה

אי� פה בכלל מקו� , אחת: רק שתי הערות למסמ%    :עיד� למד�מר 

  . אבל אי� מקו� של חתימה אישית, יש אימות. של חתימה אישית

  .כא� ה� מכניסי� את השמות הפרטיי� שלה�    :גיל גורדו�מר 

אי� מקו� של חתימה שלה� ולא כתוב שה� ערבי�     :עיד� למד�מר 

  . אישית

  . יתוק�. צודק    :ד מיכה בלו�"עו

  . � אישיתאז להוסי+ שה� ערבי    :עיד� למד�מר 

קיבל היוע$ .  יתוק�–אומר היוע$ המשפטי     :יצחק רוכברגרמר 

  . המשפטי את ההערה

אני לא זוכר מה היתה , פע� שעברה שנדרשנו לזה    :מר אורי לוי�

ואני ביקשתי מתו% , אבל זה היה לא כל כ% מזמ�, בדיוק הבקשה של הגזבר

תות שמקבלות שיצור+ חבר מועצה לפחות לכל אחת מהעמו, ניסיו� אישי

100,0002  , � נגד . ולכ� אני מתנגד, זה לא נעשה. 'וכו2 מיליו אי� לי משהו 

אבל השיטה הזאת אנחנו מחלקי� את הכס+ ככה לא , מישהו ספציפי פה

 של אני מדבר על ההתנהלות, אני לא מדבר על הקריטריוני�. מקובלת עליי

  . העמותות
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  . מה הוא צודקתיכ+ תשמע ל. הוא צודק    :יצחק רוכברגרמר 

  . זה לא בסדר. כול� אמרו כ� ולא עשינו את זה    :מר אורי לוי�

, אמרתי הוא צודק, אני שמעתי את ההערה, אורי    :יצחק רוכברגרמר 

אנחנו דנו בסיפור הזה . אני רוצה משפט בנושא הזה. לא אמרתי לא צודק

טי נדמה לי מהיוע$ המשפ, וביקשנו, בזמנו ואמרנו שנבדוק את האפשרות

לתת את חוות דעת� לעניי� הזה שחבר מועצה יהיה בתו% , וממבקר העירייה

אז אמרנו , אי אפשר את כל העמותות כמוב�. העמותות המתוקצבות שלנו

. נקציב אני לא זוכר א� זה היה לשניכ� שביקשנו את חוות . לקבל חוות דעת..

דנו בזה, הדעת א� אפשר או אי אפשר י זה היה פע� אחת ואחר. פעמיי� 

תנו לנו חוות דעת מה נית� לעשות , אני מבקש עוד פע�. שאלנו למה לא

  . בבקשה, במקרה הזה

ו . אבל אני רוצה לציי� משהו, נעשה חוות דעת    :ד מיכה בלו�"עו בזמנ

בא המחוקק . היו מורכבות מחברי מועצה ואנשי מקצועועדות התמיכות 

  . רי מועצהושינה את המסלול וקבע א% ורק אנשי מקצוע ללא חב

  . לא זה מה שהוא מבקש. בוועדת תמיכות    :גיל גורדו�מר 

, אני כבר מראש אומר. הוא רוצה בעמותות, בסדר    :ד מיכה בלו�"עו

יודע   . אני לא 

  .דיברנו על מעבר לסכו� מסוי�    :עיד� למד�מר 

אני כבר רוצה לחסו% ל% את התשובה שתגיד שמי     :מר אורי לוי�

יכו עדי+ לי שאחד לא . לא יכול להצביע אז. ל להצביעשיושב בעמותה לא 

  . יצביע במליאה על התקציב מאשר שכל העמותה הזו תתנהל בלי שו� ויכוח

יכול לחייב עמותה    :ד מיכה בלו�"עו   . אני לא בטוח שאני 

תבדוק את הנושא . אני מבקש מכ� שתהיה בדיקה    :יצחק רוכברגרמר 
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לנו, אבל לא בעוד מאה שנה, הזה , ג� אתה אדוני המבקר,  חוות דעתתתנו 

בדיוק כמו שפע� אתה הערת את הנושא הזה של הקצבות עוקפות ודברי� 

  . אתה זוכר את המקרה הזה, כאלה

  .רק בואו נגביל את זה בזמ�    :עיד� למד�מר 

  . אני מבקש לישיבה הבאה    :יצחק רוכברגרמר 

 הזה מאחר והיו כמה שיחות מחו$ למליאה בעניי�     :טל עזגדמר 

, מה שאנחנו מבקשי� זה לתת את הדעת במידה וחברי מועצה, כמה פעמי�

אבל במידה וחברי מועצה לא יכולי� להיות , למרות שלדעתי יכולי� להיות

מאחר ואנחנו אלה ? הרי אנחנו למה באי� ומבקשי� את זה. חברי� בעמותות

ד אנחנו רוצי� שכל אח, שאמוני� על להרי� את האצבע ולחלק את הכס+

במידה . מאתנו יישב בעמותות שלא קשורות לסיעה הציבורית היומיומית שלו

 האלה בצורה כזו או יכול להיות שאנשי המקצוע צריכי� לשבת בעמותות, ולא

  . אנחנו מחפשי� מנגנו� של בקרה. אחרת

  .יש ל% בקרה    :ד מיכה בלו�"עו

עניי� של קריטריוני�    :מר אורי לוי� ה לא את, קריטריוני�. זה לא 

אני אוציא ל% מהבוידע� כמה אנשי� עמדו בקריטריוני� ולא יצא , מאמי�

  . מזה שו� דבר

  . אני את� תשובות    :ד מיכה בלו�"עו

שלא נגיע לשוקת , אני מדבר על ההתנהלות הכוללת    :מר אורי לוי�

  � שבורה ולא נגיע שהקבוצות או הארגוני�

א+ אחד פה , לח�כל עמותה שאני אזרוק פה על השו     :טל עזגדמר 

  . לא יידע להגיד את ההתנהלות הכספית האמיתית שלה

.וא+ אחד לא רוצה, יגידו איפה הכס+, יבואו    :מר אורי לוי� ..  
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  . קיבלנו    :יצחק רוכברגרמר 

התפקיד של אחד מאתנו יהיה לשבת ולבקר את     :אבי גרוברמר 

  . זה לא תפקיד שלנו? העמותה הזאת

  . קיבלנו את מה שאמרת בשמחה רבה, אורי. ה'חבר    :יצחק רוכברגרמר 

� יש , ג� לאורי וג� לעיד� למד�, ע� כל הכבוד    :מר מאיר דורו

  . לכל המקומות ישאבל , במקרה שלנו אולי לא עשרות. עשרות עמותות

  .  במקרה שלנו25    :גיל גורדו�מר 

� נניח שלצור% זה טל הוא חבר באיזה , מה שקורה    :מר מאיר דורו

והוא , על כל הדברי� האלו, חות"א לא יכול הרי לשלוט על כל הדוהו, עמותה

ניהול לא , הופ% להיות כאילו השעיר לעזאזל של המועצה א� ש� יהיה איזה 

ניהול תקי�. תקי� או משהו , נניח יש הבימה. העמותות חייבות להביא אישור 

ר "וי. צרי% ניהול תקי�. לא צרי% בכל מקו�. אנוש וכל הדברי� האלו, גשר

הוא צרי% להיות אחראי ג� , ח"הוא צרי% לתת את הדו, יש לו תפקיד, עמותה

לוי� יהיה ש� . מול המועצה לא יכול להיות שנגיד לעמותת הכדורגל שאורי 

אנחנו נותני� . זה בניגוד לתפיסה. ויהיה אחראי להוצאות של הכדורגל

ות מנהל אתה צרי% להי. אנחנו לא מנסי� כא� לנהל את העמותות, תמיכות

  . בפועל ולדעת כמה עולה מגרש כדורגל וכמה עולה הישיבה

ו    :מר אורי לוי� היות וזה . אתה צודק, א� זה לא היה כס+ שלנ

אנחנו צריכי� להשגיח , של האנשי� שבחרו בנו, של העיר שלנו, כס+ שלנו

  .עליו

לא דיברנו על כל , דיברנו על סכו�, תקבע סכו�    :עיד� למד�מר 

  . דיברנו על עמותה ע� כס+ קט�לא . עמותה

יו     :טל עזגדמר  י  . בעיר, אני חושב, ר העמותה הכי גדולה"אנ
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אני אומר ל% . אני ג� החזקתי אותה כעמותה רגילה, עמותה כרגע עירונית

אני . יכולתי עד עכשיו ואני ג� יכול. ר"שאני יכול כמעט לעשות כל דבר כיו

של אלה שנותני� לנו את ?  מיבקרה של. אנחנו רוצי� בקרה, רוצה בקרה

  . הכס+

ני. יש לנו בקרה    :גיל גורדו�מר    . יש לנו רואה חשבו� חיצו

� ני    :מר מאיר דורו הוא צרי% , מי שמונה להיות רואה החשבו� החיצו

  . להיות

רואה החשבו� החיצוני מרוויח ריטיינר ועושה מה      :טל עזגדמר 

  . שאני אומר לו

� עיד� . אני חות� יחד אית% על ההוצאות, היחד ע� ז    :מר מאיר דורו

  ?על מה אתה מדבר? אתה לא תוכל לעשות מה שאתה רוצה, למד� יהיה אית%

א� הוא שות+ למהלכי� ורואה מה קורה ומבקשי�     :יצחק רוכברגרמר 

הוא , עכשיו.  יש לו אחריות. או תצביע על תקציב12 חלקי 1 תצביע על ממנו

לו כל שיק וכל סכו�ה, רוצה להיות אחראי מבחינת זה לא , וא לא בודק 

  . על התנהלות כללית, אנחנו מדברי� על מדיניות. מעניי�

, אבל א� הוא יושב ש� על תק� של איזה דירקטור    :אבי גרוברמר 

  . זו אחריות נורא כבדה

 1� לאשר פה את ה? אבל פה לשבת זה לא אחריות    :מר אורי לוי�

  . אותו הכס+זה בדיוק ?  זה לא אחריות12חלקי 

  . אני מבקש חוות דעת. הויכוח מיותר, חברי�    :יצחק רוכברגרמר 

שנעשה , סת� לצור% העניי�, א� אתה תראה עכשיו    :עיד� למד�מר 

, מקבלי� את התמיכה של% באיזשהו בזבוז ניכר, משהו שמבזבזי� את הכס+

  .אתה תוכל להביא את זה למליאת המועצה
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�   .  יוכל היו�ראש העיר ג�    :מר מאיר דורו

  . היו� יהיה ל% יותר קשה    :עיד� למד�מר 

יודע מה קורה בשוט+    :יצחק רוכברגרמר  נגיד אני היו� , אני היו� 

י יודע מה יקרה, אבל א� אני לא נמצא ש�. בכדורגל קצת יודע , חברי�? אנ

במידה ויש . נבדוק את זה, קיבלנו את ההחלטה, הבנו. תודה, הבנו את העניי�

מי שירצה להיות . אנחנו נעשה את זה, ות החוקית לעשות את זהאת האפשר

יהיה נציג אנחנו לא מכריחי� . מי שלא ירצה להיות נציג לא יהיה נציג. נציג 

 חלקי 1� עוד מישהו רוצה להתייחס לגבי ה. הוא יקבע באיזה מקו�. א+ אחד

  . 12 חלקי 1� אז אני מבקש לאשר את ה? 12

  . כ�, ה נציגובתנאי שיהי    :מר אורי לוי�

�   . אי� כא� תנאי�    :מר מאיר דורו

  . תודה. אבי נמנע    :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור"ד   . אני לא משתת+    :ר 

  ? אתה רוצה לנמק? למה    :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור"ד יו    :ר  י    . אני לא רוצה להשתת+ בהצבעה, ר עמותה"אנ

  

ר יונה "ד. 1 –ע נמנ(ולות ברוב קהוחלט לאשר    :115החלטה מספר 

  . 2010 מתמיכות 1/12מת� מקדמה לעמותות בס. ) ברגור לא השתת- בהצבעה

  

  .יוצג על ידי גיל גורדו�, 2010אישור עדכו� תקציב הפיתוח לשנת   .5

  

 לשנת הנושא הבא הוא אישור עדכו� תקציב הפיתוח    :יצחק רוכברגרמר 
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ע. 2010  אמרנו כשאישרנו את  אנחנו.הסבר קט� של משפט ורבע. י גיל"יוצג 

 ותו% כדי הצרכי� נביא עדכוני תקציב התקציב שאנחנו תו% כדי תנועה

אנחנו . בי� א� זה תקציב רגיל, בי� א� זה תקציב פיתוח. במהל% התקופות

נושאי� . מביאי� עדכו� של תקציב הפיתוח היו פניות של חברי� לגבי 

י� אנחנו שינינו ר"חלק מתב. רי�"אנחנו חייבי� לאשר את התב, מסוימי�

למשל נושא שדיברנו על , הוא יסביר. את סדר העדיפות שלה� ממקו� למקו�

וכל הדברי� אל תשכח רק שיש . המדרשה לאמנות שאנחנו רוצי� לעשות ש� 

  . לגבי בית הספר שלא הכנסנו500� את התוספת של ה

, במועצת העיר, כמו שאיציק אמר. שיפוצי קי$    :גיל גורדו�מר 

אמר שהוא עושה , יונה למעשה הוביל את הנושא, ו את התקציבכאשר אישרנ

ונענה באמת  את זה אבל בתנאי שבאמת נעשה את העדכוני� האלה השוטפי� 

לדרישות שמגיעות ג� מצרכני התקציב וג� מגורמי� נוספי� שעושי� את 

לאור האישור הזה פניתי לגורמי� כמו ולדימיר , מה שעשיתי. העבודות

ואז ,  כדי לראות מה באמת הדברי� שעל הפרק ובביצוע,וגורמי� נוספי�

 אינפורמציה הרבה חלק� ראינו כבר, התברר לנו שכל מיני דברי� שאושרו

נוכל לבצע אות� במלוא�, יותר מדויקת ואז עדכנו את התקציב , ידענו שלא 

 שהגירעו� שלנו 2009אנחנו חשבנו בסו+ , לדוגמה, באותה מידה ג�. י מטהכלפ

 7מתברר שהסכו� הוא בסביבות . רי�"יהיה יותר גדול מבחינת כיסוי בתב

 � , כאשר עשינו את כל התנועות לכא� ולכא� בכל העדכו�. פחות2 מיליו

 וזו למעשה, בשורה התחתונה למעשה הסכו� עצמו לא השתנה פרט לדבר אחד

והדבר הזה זה בית הספר , היתה המוטיבציה המרכזית לכל השינוי התקציבי

ג� � .בנווה   לפני שבוע נסעתי למשרד החינו% בירושלי� כדי לקיי� אית� דיו

כפי שאת� בטח . בנושא של כל ההרשאה התקציבית לגבי בית הספר בנווה ג�

 לשנת שנספיק, יש לנו דחיפות מאוד גבוהה לעשות לפחות השנה, יודעי�

ואי אפשר להתחיל את העבודה בלי שמקבלי� ,  כיתות בנווה ג�6, הלימודי�
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, התברר שה� רוצי� מעבר להרשאה, כאשר באנו לש�. הרשאה תקציבית

 מיליו� 11.4שה� צריכי� לתת מתו% תקציב של 2  מיליו� 8�7.5שבסביבות 

 איפה מאחר ואנחנו עשינו את משרדי הרווח והחינו%, ה� אומרי� שכרגע, 2

, ה� רוצי� פדיו�, ה� אומרי� שינינו את הייעוד, שהיה בית הספר נווה מג�

2  מיליו� 12, ה� בהתחלה דיברו על סכומי� אסטרונומיי�. ה� קוראי� לזה

הבאנו כל מיני שמאויות והראינו לה� שהסכומי� הרלוונטיי� זה . וכ� הלאה

 באותה  אית�תו% כדי הדיו� שעשינו. 2 מיליו� 4�3.5משהו בסביבות 

, ה� השתכנעו שבאמת הסכו� הזה סביר מאוד שה� יוותרו לנו עליו, הפגישה

כי אנחנו השקענו ש� הרבה מאוד כספי� נוספי� כדי להביא את אותו בית 

כ% שזו . כל מיני חיזוקי� ודברי� כאלה. ספר לרמה שבכלל יוכל לתפקד

יוותרו ולכ� ה� או, השקעה שהיינו צריכי� לעשות אותה בלאו הכי מרי� ה� 

אבל זה תהלי% שמותנה בפגישות ע� שמאי� וזה ייקח עוד . על הפדיו�

ה� ביקשו שכרגע נאשר , כדי שנוכל לעשות במיידי את העבודה. חודשיי�

וזה אומר למעשה , הפדיו�, האלה2  מיליו� 3� ר כאילו עדיי� אי� לנו את ה"תב

, כלומר. 2 מיליו� 3.3שהגדלנו את הנטל עלינו בנושא בית הספר בסביבות 

כאשר הסכו� , 2 מיליו� 6.9לוקחי� עלינו אנחנו 2  מיליו� 11.4� כרגע מתו% ה

, וזה למעשה הסכו� המרכזי, 2 מיליו� 3המקורי היה צרי% להיות בסביבות 

שא� אני מקזז אותו אני רואה שס% הכל התוספות שאנחנו מבקשי� פה 

 אז זה הדבר .רי� השוני�"למעשה מתאזנות בהורדות ותוספות לתב, בתקציב

  . הראשו� שחשוב מאוד כרגע לאשר

יונה ברגור"ד   . אני לא הבנתי, תסביר עוד פע�    :ר 

כדי שיוכל לאשר , משרד החינו%. אני אמקד את זה    :גיל גורדו�מר 

בא , הרשאת תקציב לצור% הקמת בית הספר, לנו את הנושא של התקציב

ייקח כחודשיי�, ו לכ�מאחר וכרגע עדיי� לא אישרנ: ואמר ככה את , זה 

, פדיו� בגי� שינוי השימוש בבית ספר נווה מג�2  מיליו� 3הנושא של אות� 
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קחו עליכ� את , דהיינו. אנחנו מבקשי� כרגע תתייחסו כאילו אי� לכ� את זה

ר צרי% "כאשר לא רק זה שהתב, ר"ותאשרו כרגע תב, 2 מיליו� 3.5אות� 

כאשר תכננו לעשות את זה , סו+ כל הפיתוחאלא עד , 2009ר לשנת "להיות תב

ר מלא על מנת "אנחנו מחויבי� לאשר תב, השנה, כרגע, כלומר. 2012עד 

זה למעשה הלב של . שנוכל לקבל את אותה הרשאה תקציבית ממשרד החינו%

זו אותה הרשאה שנדרשת ממשרד . השינוי התקציבי שאנחנו מדברי� עליו פה

  .  כיתות6בודה ואת ההקמה של אות� החינו% כדי שנוכל לקד� את הע

� ,  כיתות זה לכעת6.  כיתות12ר כבר יכלול "התב    :מר מאיר דורו

 כיתות וספרייה 12זה כבר כולל , 2 מיליו� 11.4, ר שאתה אומר"התב

  . ומשרדי� והכל

למרות , משרד החינו% דרש. זה מה שאני אומר    :גיל גורדו�מר 

ר "כ� לאשר את מלוא התב, ר"התב לא יבוצע מלוא 2010שבשנה השוטפת 

זה עכשיו , יונה. של השינוי התקציבי, למעשה, אז זה הלב. 2012� שייגמר ב

  ?ברור

  .רי�"תציג בבקשה את התב    :יצחק רוכברגרמר 

יש פה היבטי� , רי� שאנחנו מדברי�"מבחינת התב    :גיל גורדו�מר 

 מיליו� 20ת אח,  לקחנו שתי הלוואות2009בשנת , א� את� זוכרי�. נוספי�

, שלמעשה המרנו אותה מהלוואה של שנה קודמת ששימשה לפיתוח, 2

אנחנו שיבצנו את . 2009� נוספי� לפרויקטי� שוטפי� ב2  מיליו� 15והוספנו 

 2009כשהגענו לסו+ . רי� שוני�"ההלוואה הזאת לפרויקטי� שוני� בתב

 ראינו שלמעשה בחלק מאות�, בימי� האחרוני� וראינו את התוצאות

אז . למעשה התפנה חלק מההלוואה, רי� שייעדנו לה� כס+ מההלוואה"תב

א� , לדוגמא. רי�"עשינו פה שינוי מבחינת מקורות המימו� בחלק מהתב, לכ�

במקור הוא , שיפו$ אולמות ספורט, ר הראשו� שתראו ברשימה"דיברנו על תב



  עיריית רמת השרון

יין מס   10.203.7מיום , 16' פרטיכל מליאה מן המנ

  27

אנחנו למעשה , 550כרגע . היה צרי% להיות ממומ� כולו מקר� הפיתוח שלנו

אז זה . שלמעשה לא נוצלו, עודפי הלוואה, לוקחי� אות� מאותה הלוואה

  . ר"פשוט שינוי של המקור התקציבי לאותו תב

ר , למשל, ישבנו ע� הגורמי� המקצועיי� ונתבקשנו, דברי� נוספי� להעבי

. 2 מיליו� –דברי� שקשורי� למשל לקרצו+ וריבוד רחובות ' א� ל' מעדיפות ב

יש לנו כבר פרויקטי� שאנחנו ,  השנהכי זה יבוצע' א� ל' ב� העברנו את זה מ

אנחנו , בנושא של דר% השר+, לעומת זה. יודעי� שמתוכנני� וייצאו לדר%

לא ננצל השנה , ככל הנראה, כפי שמסתמ� כרגעאבל , 2 מיליו� 2.4ייעדנו 

 .2011והשאר נדחה לשנת 2  מיליו� 1.9לכ� הפחתנו פה .  500,0002� יותר מ

' ואז התברר שברח 2 300,000א של תאורת רחובות אנחנו הקצבנו בנוש

א� תרצו , אוסישקי� יש בעיה מאוד קשה ע� עמודי חשמל שה� כבר רקובי�

, זה פרויקט שהוא מבחינה בטיחותית. בהמש% יוכלו פה לפרט את הנושא הזה

ו נותני� לו קדימות � . ולכ� אנחנ בי  700,000�  ל600,000זה דורש תקציב של 

ב, זו התוספת בנושא של תאורת רחובות. 2 . 'א� ל' העברנו את זה מעדיפות 

שג� , יש ג� את הנושא של סלילות קטנות, כמו שדיברנו על קרצו+ רחובות

ג� כא� הוספנו . הרבה פרויקטי� קטני�, כא� יש פרויקטי� שמתקיימי�

  .'א� ל' ב� והעברנו מ2 מיליו� 

ו .  ההסכ� ע� תאגיד המי�יש לנו מספר התחייבויות כאשר חתמנו על אנחנ

אחד מה� זו בריכת , פרויקטי� על חשבו� העירייה' התחייבנו לעשות מס

וזה הוצב בעדיפות , 2 מיליו� 5שהוא פרויקט לא מבוטל בהיק+ של , התותי�

, א ו ' שמינהל המי� נות� מענק בנושא  2 400,000אבל מאז התברר שיש לנ

.  400,0002, זה של מינהל המי�אז פה הוספנו את המקור הכספי ה, הזה

ג' בשד , הנצח' ש ורח"שזה למעשה מהכיכר לכיוו� תע, שדרוג' ביאליק יש שלב 

שזה למעשה פרויקט חדש שנתבקשנו לתקצב , אז פה מדובר על פרויקט נוס+

  . הוא לא תוקצב. אותו
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יונה ברגור"ד איפה ה� באי� לידי ביטוי ,  מינוס400,000� ה    :ר 

  ?בתקציב

ב, אנחנו מורידי� מהמקור    :גורדו�גיל מר   5� תקצבנו את זה 

 � מקרנות הרשות  2 400,000אנחנו מורידי� , מקרנות הרשות2 מיליו

 2 400,000מינוס . זו המשמעות. ממענק ממינהל המי� 2 400,000ולוקחי� 

וקיבלנו  2 400,000למעשה הורדנו מהקרנות . 126ר "בתב? אתה רואה בסעי+

  . רשות המי�, שזה המקור של מינהל המי�, את זה ממקור אחר

� , זה פרויקט חדש שנתבקשנו לתקצב אותו, ביאליק' לגבי שד   .2מיליו

  ?לפי מה? אי% אתה מתקצב אותו    :מר אורי לוי�

ג, ביאליק' הנושא של שד    :גיל גורדו�מר    .'שדרוג שלב 

�   .הוא רק משנה עדיפויות, זה היה בעדיפויות    :מר מאיר דורו

  . זה לא היה בתוכנית. זה לא נכו�, לא    :גורדו�גיל מר 

�   . בתוכנית אצל ולדימיר זה היה    :מר מאיר דורו

  . אפילו זה לא היה' אבל בעדיפות ב    :גיל גורדו�מר 

�   . אבל זה היה בי� התוכניות, לא חשוב    :מר מאיר דורו

  . אני אסביר איפה זה מדובר    :יצחק רוכברגרמר 

, אני שואל,  לא מדבר על הרחוב הספציפיאני, לא    :מר אורי לוי�

 �   ?לפי מה2 תקצבנו מיליו

  . לפי תמחור או אמד�    :יצחק רוכברגרמר 

  ? אתה שואל על המיליו� או מה המקור הכספי    :גיל גורדו�מר 

מהקטע של , מדובר על הקטע של ביאליק, אגב    :יצחק רוכברגרמר 

, חלק עשו צד אחד.  לא עשוהצד השני עוד. ש"לכיוו� תע, הכיכר לכיוו� מזרח
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  . עכשיו הצד השני

� איפה , איפה שהיה הפרויקט החדש, בחלק אחד    :מר מאיר דורו

שזה היה חלק מתו% , ש� עשו את המדרכות לחניה, שראש העירייה גר

  . אבל צרי% להמשי% את זה הלאה. הפרויקט כולו

  . תמשי%, הלאה    :יצחק רוכברגרמר 

ג� א    :גיל גורדו�מר  הוא לא ייקרא בש� הזה מאחר , ציללגבי 

הודיע לנו שאת רוב , שהוא ממשפחת אציל,  380,0002והתור� שהבטיח 

יכול לעמוד בה   . ולכ� הפחתנו פה, התרומה הוא לא 

. חוצפה בפני עצמה אבל נתייחס לזה אחר כ%    :יצחק רוכברגרמר 

  . הלאה

 380,000לכ� הורדנו פה את התרומה המתוכננת של     :גיל גורדו�מר 

  .  ממקור עצמיוחזרנו למקורות2 

�   . אי� לנו חוזה, אי אפשר    :מר מאיר דורו

  . הלאה. התחייבות זה ג� חוזה    :יצחק רוכברגרמר 

� מאחר ואנחנו השנה צפויי� לעליית מחירי מי� ב    :גיל גורדו�מר 

שאנחנו משלמי� תעריפי מי� שבעבר לא , אמנ�,  ולמעשה זו שנה שנייה40%

ויש חשיבות לעשות ייעול ובקרה לנושא חנו החלטנו שיש מקו� אנ, שילמנו

, השקיה של הגינות ומהסיבה הזו אנחנו מכניסי� מחשוב מערכת השקיה

, ומעלי� אותה לעדיפות א' שהיתה בעדיפות ב תוספת  2 300,000שזה '

ב, דבר נוס+. לתקציב � והעלינו אותו ל' יש לנו פרויקט שג� כ� היה בעדיפות 

, א . ס+שזה מא' . הוא , דר% אגב, שס% הכל הפרויקט, כבישי� ותאורה, מערבי.

התאגיד עושה תשתיות של 2  מיליו� 4.7מתוכ� , 2 מיליו� 16�15בסביבות 

אנחנו ג� , ואנחנו באותה הזדמנות שכבר פותחי� את הכבישי�, ביוב בעיקר
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שזה , 2 מיליו� 4כא� מדובר על . עושי� את העבודות שלנו בתשתיות האחרות

  .תוספת שאנחנו מוסיפי� לתקציב הזה

עבר עכשיו לנווה מג� והבניי� הקוד� שהוא , כמו שאת� יודעי�, אג+ הרווחה

. אנחנו מתכווני� לבוא ולשפ$ אותו, שהיה ליד משרדי העירייה, היה בו

ב.  400,0002הערכה שלנו שהשיפו$ יעלה בסביבות  . 'א� ל' ג� זה עב מעדיפות 

חלה תכננו כבר מתחילת השנה לצאת לפרויקט בהת, לגבי בית יד לבני�

זו ו2  מיליו� 4ואישרנו  לפי מה , בפועל. בשנה הבאה2  מיליו� 4� בשנה 

2  מיליו� 2� השנה לא יבצעו יותר מ, לפי הערכות של אנשי המקצוע, שראינו

האלה שלא יבוצעו יעברו 2  מיליו� 2� לכ� ה. מאחר ורק ביולי ייצאו לעבודה

  . זה לגבי בית יד לבני�. 2 מיליו� 6� וקצב ב והיא תתלשנה הבאה

  ? מתי ההערכה של תחילת עבודות ש�    :יצחק רוכברגרמר 

  . אוגוסט� יולי    :גיל גורדו�מר 

�    .אחרי יו� העצמאות אנחנו נתחיל לעבוד    :מר מאיר דורו

  ?איפה כל אירועי הקי$    :אבי גרוברמר 

  . אחרי זה, אחר כ%    :יצחק רוכברגרמר 

  . ה� לא בתו% אול� יד לבני�    :ורו�מר מאיר ד

   .דקה, אחר כ% נדבר על זה, אירועי קי$ זה אחר    :יצחק רוכברגרמר 

 100,000מדובר על , שדרוג רחובות נווה רסקולגבי     :גיל גורדו�מר 

ופה סגירהר שלמעשה הסתיי�"שזה תב, 2 וגמר פרויקט מבחינת ,   ניצול 

פה דובר מקוד� על . ב את זההתוצאות הסופיות של הביצוע שצרי% לתקצ

פה למעשה הוספנו והעברנו , הנושא של מתח� אמנויות בבית הספר למחונני�

, בעדיפות ב. 'א� ל' ב� מ � , דר% אגב' ו . 2זה היה בזמנו מיליו אז למעשה עשינ

הגדלנו את זה ממיליו� לשני מיליו� והעברנו , כלומר. ג� העברה וג� הגדלה
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  . 'את זה לעדיפות א

יונ"ד   ? אי% זה מתחלק    :ה ברגורר 

  ?מתחלק בי� מה למה    :גיל גורדו�מר 

יונה ברגור"ד   .בי� אמנויות ומחונני�    :ר 

  .אני לא בקיא בפרטי�    :גיל גורדו�מר 

זה ?  אבל2אי% זה . אני אסביר    :יצחק רוכברגרמר  אמרנו שהעלות של 

  . יותר גדולה

  .2 מיליו� 2אבל בשנה שוטפת , כ�    :גיל גורדו�מר 

ו . אחרי זה אני אענה ל% ג� על זה. אוקיי    :יצחק רוכברגרמר  ישבנ

  . תיכ+ אני אסביר, עובדי� על זה כבר, תכננו כבר רעיונית את זה, במקו�

אנחנו תקצבנו , לגבי הנושא של שיקו� גני� שוני�    :גיל גורדו�מר 

וזה פרח תוכל , נתבקשנו להוסי+ לאור כל מיני תוכניות, 2את זה במיליו� 

נווה . וזו ההגדלה שהכנסנונוספי�  2 350,000, לפרט א� תרצו לגבי בית ספר 

אנחנו מדברי� פה על , שיפו$ והתאמת מבנה העירייה. ג� כבר פירטתי מקוד�

  .שכבר למעשה עומדות תקופה ארוכה, הקומה השנייה והשלישית, שתי קומות

�   . הראשונה והשנייה    :מר מאיר דורו

כאשר , הראשונה והשנייה, מעל הקרקע, אוקיי    :גיל גורדו�מר 

את� , השנייה מנוצלת אבל המשרדי� ש�, השנייה מנוצלת באופ� חלקי

ביקשנו מאדריכל העיר שיעשה . כולכ� נוכחת� לראות מה הצורה שלה�

כאשר למעשה , 2 מיליו� 1.5הוא מדבר על .  ויית� הערכה כספיתבדיקה

העברנו , דר% אגב,  את זהוג�,  310,0002בשנה זו תקצבנו רק , במקור

יש לנו מצוקה מאוד גדולה של חדרי� ויש חשיבות . 'לעדיפות א' מעדיפות ב

, לדוגמה, ל"מאוד גדולה לנושא הזה של לעשות את השיפו$ ולאפשר למנכ
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 שיקו� .לעלות לקומה השנייה ולפנות חדרי� בקומת הקרקע, וגורמי� נוספי�

ג� , ויבויות שיש לנו לתאגיד המי�בריכת מי� אוסישקי� זה ג� כ� אחת המח

 500,000, מתו% התקציב שתוקצב במקור. 'א� ל' פה העברנו את זה מעדיפות ב

 חלקנו מהקרנות כלומר, אנחנו מקבלי� ג� פה ממינהל המי� 2 200,000, 2

לפני שאני הגעתי אז , לפני כשנה, א� את� זוכרי�. בלבד 2 300,000שלנו 

� 2,  והתרעה עירוניתצילו�גבי מערכת היה מכרז ל, לפני יותר משנה , 2 מיליו

נצליח , אנחנו מניחי� שהשנה המערכת הזו. בבית משפטוהנושא הזה נתקע 

  .סו+ להתקי� אותה� סו+

נגד אני מוריד את זה    :יצחק רוכברגרמר  אתה נגד . א� אתה 

  ?המצלמות

  ?למה שאני אהיה נגד המצלמות    :אבי גרוברמר 

י     :יצחק רוכברגרמר  א� אתה . תמשי%, אתה לא נגד אז בסדר. שואלאנ

  . אומר נגד אני מוריד את זה מסדר היו�

  ?למה שאני אהיה נגד    :אבי גרוברמר 

  . אי� בעיה, אז בסדר, אתה לא נגד    :יצחק רוכברגרמר 

כל מה שאנחנו פה . 'זה תוקצב במקור בעדיפות א    :גיל גורדו�מר 

  . הלוואה,  992,0002, מדווחי� זה בס% הכל שהמקור התקציבי

ו    :אבי גרוברמר  , אני לא מבי� למה צרי% לבוא כל דבר כזה אלינ

  . אבל בסדר

למועצת . אני צרי% לאשר. מה לעשות, כי זה החוק    :גיל גורדו�מר 

, שוב.  400,0002פה מדובר על , צרי% לעשות בו פיתוח, יש ג� שבי ציו�. העיר

נושא של הקמת . 'א� ל' ב� העברה מ ג� אותו , מגרש אימוני� לכדורגליש פה 

, א� ל' ב� העברנו מ   . 2מדובר על מיליו� '
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  . איפה שהיציאה החוצה ממורשה, מגרש נוס+    :יצחק רוכברגרמר 

ברחבי העיר יש עצי� נוספי� שיש כוונה לבוא     :גיל גורדו�מר 

שזה , 2מדובר על השקעה בסביבות מיליו� . ולהחלי+ אות� על פני כל העיר

  . ר חדש"תב

אחרי שיגמרו לעשות ? המגרש יישאר ש� לעולמי עד    :אבי גרוברמר 

יישאר ש� מגרש    ?את הצומת והכל 

כשהצומת . אלוהי� גדול, לא יודע מה להגיד ל%    :יצחק רוכברגרמר 

  . תהיה כ�

  ? יישארו ש� שני מגרשי�, כל הפיתוח של הצומת    :אבי גרוברמר 

  . הלאה, ה'חבר    :יצחק רוכברגרמר 

אני ואנשי� , מנהלת אג+ החינו%, ל"הבוקר המנכ    :יל גורדו�גמר 

עשינו סיור במספר בתי ספר וגני� כדי לעשות הערכה לגבי שיפוצי , נוספי�

לאחר סיור וירדנו ש� לפרטי� ע�  2 900,000� אנחנו תקצבנו אות� ב. הקי$

, דר% אגב, וזה לא הופיע פה, אנחנו רואי� שיש צור% להוסי+, אנשי המקצוע

. ר שקשור לשיפוצי קי$"לתב 2 500,000להוסי+ עוד , אני מציי� את זה פשוט

  . אז זה אלמנט נוס+ שאני מבקש שג� אותו נביא לאישור

  ?אפשר לשאול מה את� עושי� במסגרת�    :אבי גרוברמר 

  . רק נגמור את התמונה הכללית, תיכ+ אני אפרט    :גיל גורדו�מר 

� 3.8    :שרגא קירשנרמר    . וספתת2  מיליו

הקטע שלמעשה הפחית הכי . הנה הגענו עכשיו, חכה    :גיל גורדו�מר 

ו , כמו שאמרתי, הרבה מהזה הקטנת , 2 מיליו� 18כמעט , 17.9אנחנו תקצבנ

יכולי� אנחנו 2  מיליו� 7בסביבות , בפועל. 2009רי� בגי� שנת "גירעו� בתב

נתוני� סופיי� של שנת , לחסו%  7יש לי פה , כלומר. 2009מאחר וקיבלנו 
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 �   . רי� חדשי�"נוספי� ואני מעביר אות� לאות� תב2 מיליו

זה בגלל שביצעת בפחות כס+ או שביצעת פחות     :מר אורי לוי�

   ?פרויקטי�

וג�        :???   . ג� 

י. זה דבר אחד    :גיל גורדו�מר  עדיי� א� , כשאני בא ואומר, דבר שנ

זה ,  אבל כמו שציינתי,תוספת ממקורות מימו�2  מיליו� 5.8יש פה , תסתכלו

, שלמעשה זה דבר שצרי% לקזז, ר של בית הספר בנווה ג�"כולל את מלוא התב

כ% . הנוספי� ממשרד החינו2%  מיליו� 3� מה ג� שנקבל בהמש% עוד את ה

רק , אנחנו למעשה לא מוסיפי� לתקציב, שבפועל נסתכל על כל הנתוני�

  . עושי� שינויי� בי� הסעיפי�

  . לענות רגע ליונה, ברשותכ�, אני רוצה    :יצחק רוכברגרמר 

אנחנו ציינו במכתב לוואי שיש , רק עוד דבר אחד    :גיל גורדו�מר 

מאותו נכס , שלמעשה א� נמכור נכס שתכננו למכור אותו, ג� קר� מקרקעי�

בעיקר רכישת , אלא רק לעשות עבודות, לא נוכל לבצע כל דבר שאנחנו רוצי�

  . יוחד לעשות שיפוצי�או באישור מ, נכסי� חדשי�

�   . רכישת נכס אחר    :מר מאיר דורו

באישור מיוחד ממשרד , או שיפוצי� של נכסי�, כ�    :גיל גורדו�מר 

 ה� אמרו שזה יינת� רק כאשר באמת נמכור ואז, למשרד הפני�פנינו . הפני�

, כרגע מה שאנחנו עושי� מבחינה רישומית, כלומר. את הנכס לאישור ספציפי

והיה ונסגור , רי� נוציא מקרנות הפיתוח הרגילות שלנו"כל התבאנחנו את 

� . את המכרז ונמכור את הנכס אז נקבל אישור ספציפי ממשרד הפני� זה עניי

  . רישומי שרציתי לעדכ� אתכ�

יכולי� לקנות ג� נכסי� בלונדו� או דברי�     :שרגא קירשנרמר  אנחנו 
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  ?כאלה

  . הגזמת, לא    :יצחק רוכברגרמר 

  . בהחלט כ�    :גורדו�גיל מר 

י יודע , חברי�    :יצחק רוכברגרמר  אני רוצה תשובות ג� ממה שאנ

אנחנו מדברי� על . לפחות לגבי איפה יהיו האירועי� לכשניכנס ליד לבני�

, כשיתחילו לעבוד ביד לבני�, אני מניח שבזמ� העבודה עצמה. אירועי החו$

 יש לנו מספיק .אנחנו נמצא את הפתרונות האחרי� במקומות נוספי�

  . מקומות

שלא , הקטע הוא שבאי� בעיקר ילדי� קטני�    :אבי גרוברמר 

  . רוצי� לנסוע

�   . כל הרחבה נשארת    :מר מאיר דורו

יכול להיות שיותר חכ� לחכות חודש ולעשות את     :אבי גרוברמר 

  . האירועי�

של עוד חודש הדחיות האלה . אי אפשר כבר לחכות    :יצחק רוכברגרמר 

צרי% לקבוע נקודת .  נתחיל לעבוד2012�  חודש יביאו אותנו למצב שבועוד

  . חיתו% מסוימת

בגלל זה , אנחנו לא מכירי� את כל פרטי התוכנית    :אבי גרוברמר 

  � לא צרי%. שואלי�

כדי שלא תחשוב שאני , אני רק עונה. אני לא כועס    :יצחק רוכברגרמר 

  . רדו� ולא מתפקד בעירייה או משהו

  . זה בלי קשר    :רובראבי גמר 

כשיהיו . אני רוצה לחדד. אני מעיר את זה לא סת�    :יצחק רוכברגרמר 

וא� יצטרכו לא לעשות את , נתאי� אות� בתו% העיר, אירועי� כאלה ואחרי�
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ביניי� וא� בתקופת ה, זה ברחבה אז בתקופת הביניי� זה לא יהיה ברחבה

אז הוא יהיה , ת האירועכשעושי� את העבודות לא נצטר% לעשות על הדשא א

אבל אנחנו לא נצמצ� את הפעילות בגלל .  אפשר למצוא מקומות.במקו� אחר

  . הדבר הזה

גיא , עיד�, אני,  אנחנו היינו במקו�–לגבי המתח� של המדרשה לאמנות 

החלטה נפלה שצרי% להתחיל . כולל המהנדסת, קלנר וצוות מקצועי שלנו

 א� לא נתחיל לעבוד עכשיו לא נעשה ,בדיוק על אותו משקל, לעבוד במקו�

, למעלה, המבנה הקבוע,  שבמבנה עצמו–מדובר ככה . את זה עוד מאה שנה

כשאת המסתכל על המבנה ומצד ימי� יש את המועדו� הזה של התושבי� 

י "זה עפ, מעל הספרייה למעלה זה יהיה הכיתות למחונני�, שמשחקי� ש�

 ,נרצ+ ש� את כל המתח�. ה בסדרז, בהתאמה למקו�, דרישה של אג+ החינו%

, תאי�, חדרי�, אנחנו מייצרי� ש� מבני�. נכשיר אותו לפעילות של אמני�

של מבני� , לאור% המקבילה של זה,  או משהו כזה20של משהו בסביבות 

. כדי שהמתח� הזה יהיה פאר היצירה, ע� משרד, יפי�, מותאמי�, מסודרי�

שיעבוד , יתאי� לפעילות תרבותיתעד כמה שרק אפשר להפו% אותו למשהו ש

  . ש� ג� במסגרת הלילה ובפעילויות אחרות

  ?הבית ח� נשאר    :אבי גרוברמר 

  . זה יהיה משולב, כ�, הבית ח� נשאר    :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור"ד  2� הא� השלב הזה של ה, אחת. שתי שאלות קצרות    :ר 

 �   � לא משנה כרגע, 2מיליו

  . 2 מיליו� 4.5של בער% ור זה סיפ    :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור"ד   ?האלו2  מיליו� 4.5� יש לכ� כבר ראייה לגבי ה    :ר 

  . כ�    :יצחק רוכברגרמר 
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יונה ברגור"ד   . ראייה תכנונית אני מדבר    :ר 

ותוכנית סופית צריכה להינת� אצלנו ממש , כ�    :יצחק רוכברגרמר 

ת חניה מוסדרי� כולל הכשרת מקומו, בימי� הקרובי� לגבי כל הפיתוח

שיפו$ המבני� שזה ייראה נורמאלי ופינוי מה שצרי% , ומסודרי� בצד השני

  . כ�, כל מיני דברי� כאלה, להיות מפונה

יונה ברגור"ד מה שיהיה מחונני� ולאמני� ובזה זה , זאת אומרת    :ר 

  . ושיפוצי� מסביב כל מיני, נגמר

  . כ�, בוודאי    :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור"ד   . והסתכלות לטווח יותר ארו% כרגע עוד אי�    :ר 

אני . כרגע לטווח הארו%, זה כרגע מה שהול% להיות    :יצחק רוכברגרמר 

ואני לא רוצה , רוצה ליצור אותו מקו� שבאמת מתאי� לפעילות כזאת

אבל זה לא , כי אני חושב שהפעילות הזאת ג� תמנע פעילות אחרת, להרחיב

  . לעכשיו

יונה ברגור"ד לי עוד שאלה שנייה, רגע    :ר  בתקציב הפיתוח .  לגיליש 

אני לא . באיזשהו סעי+ על התאמת כיתות למחונני� 2 150,000המקורי יש 

  . אני יכול לחפש למצוא את זה, מבי� אי% מצד אחד

�   . כנראה יהיה אפשר להעביר, זה היה במקו� אחר    :מר מאיר דורו

  . צרי% להעביר את זה    :יצחק רוכברגרמר 

� היה מבנה ליד , זה היה על יד קריית הצעירי�    :מר מאיר דורו

  .צרי% להעביר את זה למקו� חדש, קריית הצעירי�

  . א� ככה צרי% לשנות את הסכו�    :גיל גורדו�מר 

יונה ברגור"ד   . אני תיכ+ אגיד ל% בדיוק איפה זה. בדיוק    :ר 
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  ? זה היה' בעדיפות א    :גיל גורדו�מר 

  . כ�        :???

  . אי� עוד מחונני�, אז אתה צרי% להעביר את זה    :צחק רוכברגרימר 

  . הוא יקבל את זה    :גיל גורדו�מר 

  . הלאה? בסדר, אז תתק� את זה    :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור"ד   . 334. מבנה לכיתת מחונני�. 2 מיליו� 1.5, הנה    :ר 

  . צרי% להוריד את זה. אז זה זה    :יצחק רוכברגרמר 

יונה "ד   .זה פעמיי�    :ברגורר 

  . צרי% לתק� את זה. תודה על ההערה    :יצחק רוכברגרמר 

  ?בטוח אבל שזה זה    :גיל גורדו�מר 

  . כ�    :יצחק רוכברגרמר 

  . אז אני אתק� את זה    :גיל גורדו�מר 

� ג�    :מר מאיר דורו   . אבל לא הכנסת כא� את הג� השלישי בנווה 

 אז בואו נעשה את כל .נוספי� 2 900,000זה     :גיל גורדו�מר 

  � 2 מיליו� 1.5ועוד  2 900,000. השינויי�

נכנס    :יצחק רוכברגרמר    ?אי% זה לא 

� י , כעת שמעתי שהוא הקריא, אני לא יודע    :מר מאיר דורו אנ

  . הקשבתי כל הזמ�

אני אומר מה שדיברתי ג� באישור של התקציב     :אבי גרוברמר 

אמרת� שבכמה חודשי� .  שנתישאני חושב שצרי% להיות תקציב רב, עצמו

  ?אז אפשר איזה מילה איפה זה עומד, הראשוני� של השנה זה יהיה
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ו , דיברתי ע� המהנדסת על זה    :גיל גורדו�מר  באמת רוצי� אנחנ

אני , התחלנו לאסו+ את הפרויקטי�.  שני�5� לעשות תקציב חומש כזה ל

פני ועדת כספי� מערי% שבטווח של בי� חודש לחודשיי� נוכל להציג את זה ל

  . בצורה מסודרת

�  4�3זה ייקח לנו .  ויו� העצמאותזה חג הפסח כעת    :מר מאיר דורו

  . חודשי�

ייקח חודשיי� שלושהא    :אבי גרוברמר  י . מרת� בינואר שזה  אנ

צריכה , חושב שתקציב פיתוח צרי% להיות לא רק ברמה של סעיפי� כאלה

  .להיות איזושהי אסטרטגיה לעיר

. שולפי�, אנחנו עובדי� ככה, עזוב, אי� אסטרטגיה    :וכברגריצחק רמר 

  .  שני�5ככה נעבוד 

  � אנחנו כל חודשיי�. ככה זה נראה    :אבי גרוברמר 

  . הלאה. רק בשליפות אנחנו, ככה    :יצחק רוכברגרמר 

, בקטע של הכיתות. אני רוצה להגיד עוד משהו    :אבי גרוברמר 

יודע לפחות בבית , אני שומע, לההכס+ שהול% לשיפוצי� בבתי ספר וכא י  אנ

 שוברי� את הראש ומביאי� כספי� מתו% ההורי�, הספר של הילדה שלי

מחשוב הכיתות וכאלה , תקציבי הורי� וכאלה בנושאי� של כיתות חכמות

אני חושב שזה צרי% , אני לא חושב שזה צרי% לבוא מכס+ של הורי�. דברי�

, ודדות ע� לקויות למידה ואחרותאני חושב שבהתמ, לבוא מכס+ של מערכת

. בכל המחקרי� הראו שזה דברי� שמאוד עוזרי� לילדי� ע� לקויות למידה

נדו� על זה בוועדת חינו% ו  ועדת , אבל אני לא יודע למה, אני קיוויתי שאנחנ

זה , שהעירייה צריכה לתת את הדעת לנושא הזהאני חושב . חינו% לא מתכנסת

, � במעלה במסגרת מה שקורה במערכת החינו%נושא שלדעתי הוא באמת ראשו

  . בכיתות של המאה, כמו שאמרתי, שמתבטא
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יכול להצביע בעד , הרגילבגלל אות� נימוקי� שהיו לי בתקציב  אני אישית לא 

. אבל יש פה לא מעט דברי� שאני בעד�, תקציב הפיתוח כמו שהוא מובא לנו

, שי� את הכביש והתכנו�שאני עדיי� חושב שהצורה שבה עו, מלבד השר+, לכ�

  . שאר הדברי� אני מתכוו� להימנע, ש� אני מצביע בעד, אני מתנגד באופ� הזה

זה בתור נושא , משהו קצר    :מר אורי לוי� אני רציתי להעלות את 

בנושא האומדני� ובנושא השיפוצי� של . נפרד אבל אני מנצל את ההזדמנות

ו , ע� מאיר וע� גילאני יושב בוועדת מכרזי� . הכיתות בבתי הספר אנחנ

זה , בהערכות מחיר גרועות ביותר, חוזי� מדי שבוע במכרזי� לא מוצלחי�

הבדל של מאות אחוזי� , מבי% לשבת ש� כשפותחי� את זה ורואי� שאי� קשר

ואנחנו מבטלי� את המכרזי� וחוזרי� על זה , בי� האומדני� לבי� ההצעות

בנושא שיפוצי .  מציע בקשר לזהתיכ+ אני אגיד מה אני. עוד פע� ועוד פע�

אנחנו תמיד הגענו ע� הלשו� בחו$ , וג� שני� לפני זה, בשנה שעברה, קי$

למכרזי� של השיפוצי� והחלטנו בסו+ בלית ברירה לקחת את הדבר שהסתדר 

כי , זה בזבוז של כס+ ואי� שו� סיבה לזה, זה קטסטרופה. לנו ברגע האחרו�

. ודע כבר עכשיו מה אתה רוצה לעשות בקי$אתה י, אנחנו יודעי� כבר עכשיו

מי שלא יעשה עד . צרי% לקבוע תארי% סופי, אז בקשר למכרזי� של בתי הספר

  .בשנייה האחרונה לקבל את המכרזי�, לא ברגע האחרו�. לא נעשה את זה, אז

י , כל המיליוני� שדנו בה�, בקשר להצעות של המכרזי� של כל השיפוצי� אנ

, נגיד, שזו המהנדסת, רזי� לא יגיע מנהל המחלקהלא מוכ� שלוועדת מכ

יי� ולדימיר, לצור% הענ , וה� יידעו בדיוק מה כתוב ואי% הגיעו למספרי�, או 

כי זו הדר% היחידה שאנחנו . ויצליחו להסביר א� יש טעות למה יש טעות

', מיליו�� מיליו�� מיליו�� מיליו�'כי הוא אומר , עמוד בתוכניות של גיליכולי� ל

  . הרי זה לא מיליו�אבל 

. כי יצא לנו לדבר על הנושא הזה. תרשה לי, אורי    :יצחק רוכברגרמר 
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נכנסנו מאחר שהישיבה הזאת היתה אמורה להיות  ישיבה חגיגית ואנחנו ככה 

יו� בצורה , לעוד איזה נושא אני ביקשתי ממ% אפילו להעלות את זה בסדר 

 לוקח ברצינות את מה ואני בהחלט,  מאחר שזה לא על סדר היו�.מסודרת

אני אביא אות� לישיבת ,  ההערות שלו לגבי הנושא של המכרזי�,שאתה אומר

יכול להיות מצב שאני שומע כל פע� שמכרזי� נדחי� ומעוכבי� . מועצה לא 

צרי% לעשות סדר ע� , אי אפשר. ותמיד כולנו צודקי�, 3�2�1בגלל סיבות ' וכו

 מנהל מחלקה לא יודע להגיש א�. מה מגישי�, אי% מגישי�, הדבר הזה

יודע לטפל בענייני� , או לשלוח אותו. אז צרי% לתת את הדעת, אומדני� ולא 

או שהוא לא יתעסק בזה , לאותו מנהל מחלקה, ללמוד אותו לאיזשהו מקו�

נדבר , בישיבה הבאה תעלה את זה, אז נדבר על זה. וימצא איזה פרמטר אחר

, מה לעשות. ק את עצמנו תו% כדי תנועהעד הישיבה הבאה אנחנו נבדו. על זה

  . כדי שיהיה לנו תשובות

  .שזה יהיה בזמ�, והשיפוצי� של בית הספר    :מר אורי לוי�

כדי שבאמת זה , בגלל זה עכשיו ביקשנו את העדכו�    :יצחק רוכברגרמר 

�. יהיה בזמ�   . נכו

  . בואו נראה    :מר אורי לוי�

  . לדאבוני, יושב בוועדת מכרזי�אני לא . אני מקווה    :יצחק רוכברגרמר 

להכות על חטא והשני , אחד. אני מבקש שני דברי�     :טל עזגדמר 

ולמחות על כ% , להכות על חטא על כ% שאני לא מספיק נודניק וקולני. למחות

שעד לרגע זה לא היה שו� אזכור לשו� דיו� בנושא של אגודת הספורט 

, עמותה הכי גדולה בעיראגודת הספורט היא ה. ומשרדי אגודת הספורט

ל ילדי� ותושבי� שרשומי� בפעילות4,500� שנותנת שירות  פלוס כל ההורי� ,  

, מסביב וכו תקוע , למי שלא יודע, ומתנהלת מתו% קרווא� וחצי שנמצא'

� אי אפשר לנהל מש� עסק של קרוב ל, אי אפשר לקבל קהל. באמצע הקתדרה
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אי� לה� מקומות , הספורטהעובדי� של אגודת . תקציב בשנה2  מיליו� 17

, הדבר הזה.  ולעבוד על שולח� או על מחשבלא יכולי� לבוא לעבודה, ישיבה

, אני כבר כמה פעמי� העליתי את זה ואני חושב שאיפשהו זה נשכח הדבר הזה

זה פשוט ביזיו� להביא תושבי� למקו� הזה ואני מבקש . או קצת נדחק הצדה

  .להפנות לזה התייחסות וביטוי

י יודע , אני לא יכול עכשיו לתת לזה ביטוי    :חק רוכברגריצמר  אבל אנ

  . את זה

  . להתייחס לזה בעתיד     :טל עזגדמר 

יונה ברגור"ד , אני בכל זאת רוצה להבי�, גיל. שתי שאלות קצרות    :ר 

  � התוספת

אני מנסה למצוא ואני לא מוצא את זה של , רגע    :גיא קלנרמר 

  . המחונני�

יונה ברגור"ד 2  מיליו� 11.  זה כתוב334. תיכ+ אני אגיד ל%    :ר 

תסביר עוד . אמרת שבעצ� אי� תוספת בה�, האלו של התוספת שכתובי� כא�

  . פע� למה אי� בה� תוספת

תסתכל בס% , בתוספת ממימו� חיצוני, א� תראה    :גיל גורדו�מר 

השגנו , ר של בית הספר בנווה ג�"את התב, בנוס+ לזה. 2 מיליו� 5.3, הכל

,  יש ל% סכו� הרבה יותר קט�2010דה פקטו על , כלומר. 2012ותו עד שנת א

, שזה אותו פדיו� שאמרנו בגי� נווה מג�, 2 מיליו� 3כשבנוס+ לזה יש עוד 

  . שלושה� שאותו ג� נקבל עוד חודשיי�

יונה ברגור"ד היות ודובר על איזושהי תוספת : שאלה שנייה    :ר 

  � לסיו� הנושא של המצלמות

  . דובר על שינוי מקור תקציבי, תוספתלא דובר על     :גורדו�גיל מר 
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יונה ברגור"ד מה ע� ההגנה על , מה עושי� ע� הצילומי� האלו    :ר 

יו�? מי זכאי לבחו� את זה? זכויות הפרט עד , כל שעה, לראות את זה כל 

  . עד סו+ הדורות? מתי

פני ל. אני אסביר איפה זה עומד, השאלה במקו�    :יצחק רוכברגרמר 

, היה זוכה במכרז והיה תקצוב לדבר הזה, משהו כזה, קצת למעלה משנה

יהיה זוכה במכרז , וכבר חשבנו שהנה, בער2%  מיליו� 12משהו על ס%  אוטוטו 

 שהשתת+ במכרז הגיש עתירה לבית 2מספר . ואנחנו מתחילי� את העבודות

פני ביקשתי מהיוע$ המשפטי ל. י השופטת"המשפט וההחלטה טר� ניתנה ע

ע� כל הכבוד לכבוד השופטת . אי אפשר ככה': אמרתי לו, תקופה מסוימת

, תגידי ככה, תתני החלטה. 'לא יעלה על הדעת שהיא לא מקבלת החלטה, רונ�

ו . להתחיל לנוע, אבל שנוכל לעשות משהו כבר, תגידי אחרת אני שמעתי עכשי

לשאלתו , בהאני אומר פה בישי. היו�, שיצא מכתב אליה שמתריע בנושא הזה

להגביל את , היא יכולה ג� לא לענות לנו, אני מבקש להגביל, של יונה בעניי�

, אני מבקש להעביר פנייה, במידה ולא נקבל תשובה. ההמתנה לתשובה

כדי שיקבלו , ג� לנשיא בית המשפט או למנהל בתי המשפט, תלונה, דרישה

  . זה לא הגיוני, החלטה

מי תכנ� את הפריסה של המצלמות . יש לי שאלה    :שרגא קירשנרמר 

  ?האלה

גופי� חיצוניי�, ל העירייה"ישב צוות ע� מנכ    :יצחק רוכברגרמר  , ע� 

  . ע� מיפוי שעשו ש�

  ?זה פרוס על כל העיר    :שרגא קירשנרמר 

  . לא על כל העיר, זה פרוס על הרבה נקודות בעיר    :יצחק רוכברגרמר 

זה רעיו� לשי� סנסורי� מכיוו� שלי יש בראש אי    :שרגא קירשנרמר 

  .אני רוצה את המפה, למפות
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  . תשב איתו    :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור"ד   ? מה קורה ע� הצילומי�    :ר 

ע� כל מה , ע� בקרה, יש מוקד עירוני ע� מסכי�    :יצחק רוכברגרמר 

  . שצרי%

יונה ברגור"ד   ? וזה נשמר לנצח    :ר 

יודע    :יצחק רוכברגרמר    . אני לא 

יונ"ד   .אני שואל אי% מגיני� על זכויות האד�    :ה ברגורר 

אחרי . יש פרמטרי� מסוימי�, אתה תקבל תשובות    :יצחק רוכברגרמר 

  . באמת שאני לא יודע, זה נענה

על ההצעה המקורית . רק לסכ� מה אנחנו מאשרי�    :גיל גורדו�מר 

ית מבחינת המקור התקציבי למתח� אמנויות ב.  שינויי�3שהגשנו פה עשינו 

, כלומר. 2 מיליו� 1.5, 334ר "ראינו שיש מקור נוס+ מתב, ספר למחונני�

לעומתה . 2 מיליו� 1.5אז זו הכנסה , למעשה יש לנו פה הכנסה שכבר תוקצבה

אז זה , שאות� אנחנו צריכי� להוציא לכיתת ג� נוספת, נוספי� 2 900,000יש 

 100,000מעשה יש לנו ל. זה ג� במינוס,  500,0002ושיפוצי קי$ עוד , במינוס

המשמעות היא שאנחנו מאשרי� פה למעשה הגדלת . שאנחנו בעוד+ פתאו�2 

' וס% הכל תוכנית הפיתוח בעדיפות א,  10,966,0002�  ב2010תוכנית פיתוח 

ב   . אחרי כל השינויי�.  135,945,0002� כרגע תסתכ� 

  ? מי בעד    :יצחק רוכברגרמר 

  . שעליו אני מתנגד, י+ של השר+למעט סע, אני נמנע    :אבי גרוברמר 

�   ? למעט איזה סעי+,  נמנע1,  בעד8    :מר מאיר דורו

  . הסעי+ של השר+    :אבי גרוברמר 
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�   ?שש� אתה נגד    :מר מאיר דורו

  . נמנע ונגד    :אבי גרוברמר 

�   . 'אני בעד כול� אבל אני נמנע בשר+'חשבתי שתגיד     :מר מאיר דורו

  . תודה רבה    :יצחק רוכברגרמר 

  

 מר אבי *  נמנע 1,  בעד8(ברוב קולות הוחלט לאשר    :116החלטה מספר 

הגדלת תקציב את  ) דר. השר- אליו הוא מתנגדלמעט הסעי- בנושא, גרובר

כ תוכנית הפיתוח "כ. שסה,  '10,966,000* ב*  ב2010הפיתוח לשנת 

ב' בעדיפות א   .  '135,945,000* תסתכ� 

  

  

   

  __________________  
  פרח מל.

  זרת ראש העירייה עו
  ל העירייה"וסמנכ
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  קוב3 החלטות

  .אישור החזר הוצאות לחבר מועצת העיר לשעבר מר יעקב זילברשטיי�  .2

  

פה אחד החזר הוצאות משפט לחבר הוחלט לאשר    :113החלטה מספר 

ס מלוא הסכו� המקסימלי "מועצת העיר לשעבר מר יעקב זילברשטיי� ע

  .בקיזוז הסכו� שכבר שול� לו, ) '23,000(י משרד הפני� "שנקבע ע

  ).לא נכח בדיו� ובהצבעה, מר יצחק רוכברגר, ראש העיר(

  

יוצג על ידי , "שרוני�"אישור מועצת העיר להחלפת ש� לתאגיד המי�   .3

  .לית התאגיד"אילנה ניצ� מנכ

  

פה אחד את החלפת ש� תאגיד המי� הוחלט לאשר    :114החלטה מספר 

  ".מ" וביוב בע תשתיות מי�* שרוני� "* ל

  

יוצג על ידי , 2010 מתמיכות 1/12אישור למת� מקדמה לעמותות בס%   .4

  .גיל גורדו�

  

ר יונה "ד. 1 –נמנע (ולות ברוב קהוחלט לאשר    :115החלטה מספר 

  . 2010 מתמיכות 1/12 מת� מקדמה לעמותות בס. )ברגור לא השתת- בהצבעה

  

  .וצג על ידי גיל גורדו�י, 2010אישור עדכו� תקציב הפיתוח לשנת   .5
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 מר אבי *  נמנע 1,  בעד8(ולות ברוב קהוחלט לאשר    :116החלטה מספר 

תקציב הגדלת את  ) דר. השר- אליו הוא מתנגדבנושא למעט הסעי-, גרובר

כ תוכנית הפיתוח "כ. שסה,  '10,966,000* ב*  ב2010הפיתוח לשנת 

ב' בעדיפות א   .  '135,945,000* תסתכ� 

  


