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. 17אני פותח ישיבת מליאה שמ� המניי� שמספרה     :וכברגריצחק רמר 

בישיבה השתת) ג� מר ,  שעות3 אלי ישי לפני היתה לי ישיבה ע� שר הפני�

למנהלת , ואני יכול לבשר בשורה שהשר הודיע לוועדה המחוזית, חשטא

נכו� יותר  זאת בשורה . על כ% שהוא מבטל את ועדת הגבולות לבקשתי, המחוז 

תצא הודעה . את ועדת הגבולות בי� תל אביב לרמת השרו�. מאוד חשובה

  . אבי בבקשה, הצעה לסדר, בבקשה, הנושאי� הראשוני�. מסודרת לעניי� הזה

  

בנושא תיקו� חוק , מר אבי גרובר, הצעה לסדר של חבר מועצת העיר  .3

  .עזר שילוט

  

נכו�, דצמברבישיבה בחודש      :אבי גרוברמר  נדו� פה , א� אני זוכר 

שמי , עלה לדיו� נושא תיקו� שרצו לבצע בחוק העזר, נושא של חוק העזר

אבל אז . הוריד את השלט או עבר מקו� יקבל החזר חלקישבמהל% השנה 

 וכל מיני 2010הנושא ירד כי היה צרי% להיות תיקו� לחוק העזר וזה היה על 

ניי� אני פה הכנתי הצעה לתיקו� של חוק העזר שמסדירה בדיוק את הע. כאלה

ואני חושב שתכניס הוגנות באופ� גביית המיסי� בתחו� הזה של , הזה

הוא משל� אגרת , Y למקו� X שעוברת ממקו� היו� חנות, למשל. השילוט

וג� במקו� השני  � א) אחד לא רוצה . שילוט לשנה מלאה ג� במקו� הראשו

ועירייה יש לה אינטרס לגבות כמה שיותר בשביל לתת , לשל� מס הרי

ואני חושב שהכל צרי% להיות בנוי על בסיס , י� לתושבי� שלה בעיקרו�שירות

  . וזה מה שאני מבקש לעשות כא�, של הוגנות

שמראה , אני חילקתי לחברי המועצה מספר דוגמאות ממספר ערי� בסביבה

 לא לגבות מחיר של שנה שלמה בלי קשה לכמה זמ� החנות שזה משהו די נהוג

שמדברת ,  מתבססת על חוק העזר של בת י�ההצעה שאני מציע פה. נמצאת



  עיריית רמת השרון

יין מס   10.204.21מיום , 71' פרטיכל מליאה מן המנ

  5

יש פה כל מיני דוגמאות אחרות . שישל� לפי החלק היחסי בחודשי� מלאי�

  . אבל זה מה שאני מציע, שהולכי� פחות מזה

אני מבקש לשבת ולתא� את הנושא הזה יחד ע�     :יצחק רוכברגרמר 

וא� , ית�גזבר העירייה כדי לבדוק את ההיבטי� הכספיי� של ההצעה ובא� נ

, הדבר הזה נית� לעשות אותו וההיבטי� הכספיי� מסודרי� ומתואמי�

  . שיבה הקרובה שתהיה בתחילת החודש ואז נקד� את הנושאלהביא את זה לי

  ?זה יעלה ישיבה הבאה    :אבי גרוברמר 

  . אחרי שתשב איתו, כ�    :יצחק רוכברגרמר 

  . עשינו את זה ג� כ�    :מר אורי לוי�

  . לא קיבלנו החלטה, דיברנו אז, לא    :גריצחק רוכברמר 

  ?לא עשינו את זה לאנשי� ספציפיי�    :מר אורי לוי�

מאיר דיבר על , זה ירד. לא יישמנו את זה בסו), לא    :יצחק רוכברגרמר 

  ?' מה פתאו� גור)'גור) ואנחנו אמרנו 

גור)    :אבי גרוברמר    .התיקו� יעשה את זה 

 תשבו על ההיבטי� הכספיי� רק. אני הבנתי    :יצחק רוכברגרמר 

  . ותביאו את זה לישיבה הבאה

 ומאיר אני ביקשתי שמאיר יענה על השאילתא. יש לי בקשה לגבי השאילתא

אלא שמאיר הל% בדר% היו� לבית . אמור היה להגיע והוא אמור להגיע

כי הוא צרי% , אז יכול להיות שמשהו יתפקשש, הוא הרגיש לא טוב, החולי�

וא� , אני לא מוריד אותה מסדר היו�, אז אני מציע. שאילתאלענות ל% על ה

ו נעצור רגע והנושא יהיה השאילתא כדי  מאיר יגיע לכא� במהל% אז אנחנ

  . בגלל זה, אני תכננתי שהוא מגיע לפה. שיענה ל%

  ?וא� הוא לא מגיע    :אבי גרוברמר 
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א� הוא לא מגיע אז אני את� תשובה בישיבה     :יצחק רוכברגרמר 

אבל זו לא התחמקות . מותר לי ג� לא לענות על שאילתא באותו זמ�. ההבא

  . הוא פשוט הל% לבית החולי�, כי הוא אמר לי שהוא יגיע בשש

  

ג בעומר "בנושא ל, מר אורי לוי�, הצעה לסדר של חבר מועצת העיר  .2

  .ירוק

  

אני באופ� אישי , רבותיי, ג בעומר הממשמש ובא"ל    :מר אורי לוי�

זה חג לא ידידותי לסביבה" שלחושב יכול אז הייתי גור� , ג בעומר  וא� הייתי 

יהיו מדורות זו , שצרי% להדליק מדורות, יש לי ילדי�, אבל אני מבי�. שלא 

מי , ג בעומר"יו� אחרי ל, מי שש� לב, כל שנה, אבל. מצווה ואני מבי� את זה

ו� אוויר אפשר לראות שיש זיה, ג בעומר"וג� שבוע אחרי ל, שיוצא החוצה

: לכ� הייתי מבקש מהעירייה שני דברי�. בכל ישראל, לא ברמת השרו�, כבד

אבל תדאג ג� , היא אולי עושה את זה כל שנה, שהעירייה תדאג למצוא) 1

ופחות מזיקי� לסביבה מקומות , השנה למצוא מקומות שיהיו פחות מסוכני� 

, מדורותשיהיה כמה שפחות נזק סביבתי מה, יותר ידידותיי� לסביבה

כי מה . לספק עצי� לבערה, אני לא יודע א� אפשר, א� אפשר, שהעירייה

אז הזיהו� , שמשתמשי� בחומרי� דליקי� אחרי� שה� לא עצי�, שקורה

יותר גדול אני דיברתי ע� מיכל . והכי חשוב זה הסברה בבתי הספר. הוא 

ג� , ג בעומר" להוסי) להסבר שכל שנה יש לגבי בטיחות במדורות של למנקס

מי שמעביר את , זאת אומרת שהמורי� או המחנכי�. את נושא איכות הסביבה

על שימוש בחומרי� פחות , ידגיש את הנושא של שמירה על הניקיו�, החומר

 מדורות 20שבמקו� שיעשו , זאת אומרת. ואולי על צמצו� המדורות, מזהמי�

  . ילה נגד החגאני לא חס וחל, זה הכל.  יותר גדולות מדורות10קטנות יעשו 
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ה וג� השנ, אנחנו מאתרי� שטחי�, כמו כל שנה    :הרצל נחו�מר 

 יתחילו לנקות יו� אחרי סיו� יו� העצמאות. אנחנו הקמנו שטחי� למדורות

אנחנו את הרשימה נפרס� באמצעות . את השטח ולהכשיר אותו למדורות

 יתאנחנו נדאג שבמערכת החינוכ, לגבי ההדגשי� שאמרת. הדובר העירוני

. יתנו .   . להדגשי� האלה.

י , א� מישהו עושה מדורה לא ידידותית    :חיי� חשטאמר  מה אנ

  ?הוא מקבל רפורט, מה? עושה

  . הוא לא אמר את זה    :יצחק רוכברגרמר 

אבל א� כל שנה יסבירו את , הוא לא מקבל רפורט    :מר אורי לוי�

  � זה

  . זה יצמצ�    :יצחק רוכברגרמר 

  .  כ�הסבירל    :חיי� חשטאמר 

, לפני שנתיי� היה פה ראש העיר התאומה מגרמניה    :מר אורי לוי�

  . שאני לא יודע להגיד את הש� שלה

�   . גאוגסמרינהוטה    :מר מאיר דורו

והוא הסתובב , ג בעומר"ובמקרה הוא היה פה בל    :מר אורי לוי�

בחיי� לא היו עושי� אצלנו חג ': ע� איציק וראה את כל המדורות והוא אמר

  . בגלל שזה מזיק לבריאות, לא בגלל שזה לא יפה. 'כזה

אני רוצה לחזור על ההודעה שהודעתי . תודה רבה    :יצחק רוכברגרמר 

בשלוש היתה . מאיר דורו�, עיד�, מאחר שהצטרפו לכא� ג� יונה ברגור, קוד�

השר . בישיבה השתת) ג� מר חשטא, לי ישיבה אצל שר הפני� בעניי� הגבולות

. לביטול ועדת הגבולות בינינו לבי� תל אביב, לדרישתי, לבקשתיאלי ישי נענה 

  .ייצא מכתב בנדו� הזה



  עיריית רמת השרון

יין מס   10.204.21מיום , 71' פרטיכל מליאה מן המנ

  8

  

בנושא שלט חוצות , מר אבי גרובר, שאילתא של חבר מועצת העיר  .1

  .בצומת הרחובות סוקולוב והשר)

  

, מאיר יענה על השאילתא. בבקשה, אבי, השאילתא    :יצחק רוכברגרמר 

  .הוא פה

,  שלט חוצות על בניי� בכניסה לרמת השרו�עלה    :אבי גרוברמר 

ורח אני חושב , זאת אומרת. אני קצת רוצה להבי�. השר)' בצומת של סוקולוב 

 והתקנות אבל כפי שאני מבי� לא מתקיימות כל הוראות החוק, שאני מבי�

וזה ג� , לא נעשתה כראוי, למיטב הבנתי, דר% האישור שלו. בקשר לשלט הזה

שאני לא לגמרי מבי� למה היה צרי% לכרות אות� , �לווה בכריתה של עצי

אז אני שאלתי פה כמה שאלות לגבי ההלי% החוקי והא� . בשביל שלט זמני

  . ואני מבקש לקבל תשובות, הוא מתקיי�

�  הכניסו כעת מדיה חדשה בכל הערי�, לגבי השלט    :מר מאיר דורו

ת זה לא רק אתה רואה א. שאפשר על פיגומי� למתוח יריעות ולעשות שלט

ו נניח ג�, כל הרחובות הגדולי�, קח את אב� גבירול, אצלנ אפילו , ג� ברמת 

ו . על פיגו�, זאת אומרת. בבני ברק ראיתי כבר את השלט הזה אנחנו ג� עלי

השלט . על החזית היה בזמנו שלט על פיגומי�, נתנו את זה עוד לפני שה� נתנו

זאת . � תקופת השיפו$על פיגומי� הוא שלט שמותר להישאר רק כל זמ

אחת : העזרה בזה היא כפולה. הוא יורד בחזרה ע� תקופת השיפו$, אומרת

כשה� מקבלי� בבית , אבל ג� התושבי�, שאולי פחות חשוב ל%, לעירייה

לכ� הכנסנו את . שעוזר לשיפו$ הבתי�, שהול% לשיפו$ סכו� לא קט� לכיס�

דיו�, בדיו� הכנסנו את זה, זה ק לגבי החלק של פגיעה בשני אתה צוד. לא בלי 

אבל , הורידו ש� את העצי�.  למד�עיד�ד "זה הפנה את תשומת לבי עו. עצי�
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 4 שזה היה באישור מחלקת הנסיעות שלנו ותמורת זה ה� הבטיחו מסתבר

י , מאיר': אומר לי, קי'ברגע שהגיע קראתי לג. עצי� ואנ זה היה בהשגחה שלי 

זה. אני מדייק? נכו�. 'נתתי הוראה איזה ע$ להוריד הוא רצה , אבל לעומת 

. הוא לא קיבל את הרשותואת זה , את הע$ הגדול שמסתיר לו, להוריד עוד ע$

השלט הזה . כמעט שליש מהשלט מכוסה בע$ ולא נגענו בזה, א� אתה ש� לב

לחודש  0 24,000, אני חוזר עוד הפע�. בחודש לעירייה 0 24,000מכניס בער% 

לשנה על  0 300,000שזה כמעט , זאת אומרת. זהלעירייה מכניס השלט ה

  . אני ג� ראיתי כא� שאתה הבאת ג� הצעות. השלט

  . פתרנו את הבעיה. עזוב זה לא קשור לזה    :יצחק רוכברגרמר 

�  ואנחנו הצענו את זה רק שיידע שאנחנו בדיו� בזה    :מר מאיר דורו

  . ג�

,  אלי%דווקא, מאיר, אני רוצה משפט אחד    :יצחק רוכברגרמר 

  . ולסכ� את העניי�, בתשובה

  . זו תשובה מאוד חלקית למה שאני שואל    :אבי גרוברמר 

, מה אתה רוצה. זאת התשובה שהוא נת� ל%    :יצחק רוכברגרמר 

  ? שימציא ל% תשובה אחרת

� אמרתי כ� היה , אתה אמרת שלא היה אישור    :מר מאיר דורו

  . אישור

  ? איפה היה אישור    :אבי גרוברמר 

  .בוועדת שילוט    :ר מאיר דורו�מ

ועדת , כשהשלט עלה    :אבי גרוברמר  יש לי את הפרוטוקול של 

  � שילוט

  . רגע, סליחה    :יצחק רוכברגרמר 
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כל אחד שיש לו פיגומי� יכול לשי� שלט איפה     :אבי גרוברמר 

  ? שהוא רוצה

, הוא ענה ל% תשובה, שאלת שאלה, סליחה, אבי    :יצחק רוכברגרמר 

  . לא חקירות. שאל אותו שאלת הבהרה, לשאול שאלת הבהרה בנושאמותר ל% 

  . שאלתי שאלות ולא קיבלתי תשובות    :אבי גרוברמר 

  .בוועדת שילוט, הוא אמר ל%    :יצחק רוכברגרמר 

�  מטר 100. זה לא הבניי� הראשו� בסוקולוב, אגב    :מר מאיר דורו

  .  מטר צפונה בדיוק100. צפונה היה שלט על פיגומי�

וזו לא זו שאילתא שלו. אני רוצה לעשות מסודר    :יצחק רוכברגרר מ  

אני רוצה פע� אחת לעשות , אז חבל, בהצעה לסדר מותר לדבר. הצעה לסדר

  ?יש ל% עוד מה להוסי). באמת. ישיבה מסודרת

י . כ�, יש לי עוד שאלה אחת    :אבי גרוברמר  על השלט בצד השנ

  ?את� משלמי�

  ?איזה שלט? רכהעל הב    :יצחק רוכברגרמר 

איציק רוכברגר מבר% את , 'יש שלט בצד השני    :אבי גרוברמר 

  .'תושבי רמת השרו�

, איציק רוכברגר'לא כתוב , קוד� כל    :יעקב קורצקימר  איציק 'כתוב '

  . אני מתנצל שבירכתי ג� בשמ%. 'רוכברגר וחברי מועצת העיר

  ?בחינ� קיבלת את זה    :אבי גרוברמר 

  . כ�    :יצחק רוכברגרמר 

�   . כשיש לה� שטח, אנחנו מקבלי� מדי פע�    :מר מאיר דורו
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הוא לא שאל את השאלה , אני מבקש לא לענות לו    :יצחק רוכברגרמר 

  . הלאה, תודה רבה.שאל את זה , הזאת

   .אני רוצה להבי�, מותר לי להוסי) עוד שאלה    :אבי גרוברמר 

. תקבל תשובה, תשאל שאילתא שבוע הבא, הבנתי    :יצחק רוכברגרמר 

  . קיבלת תשובה

כשהוא עולה שו� ועדה לא , עולה שלט בלי היתר    :אבי גרוברמר 

  .ואת� בצד השני שמי� ג� את� שלט, מסמיכה

  .זה לא שלט    :יצחק רוכברגרמר 

  . ולא משלמי�, זה רק ברכה, זה לא שלט, שמעתי    :אבי גרוברמר 

רק חברי מועצת להבא יהיה רשו� . זה רק ברכה    :יצחק רוכברגרמר 

  . העיר למעט אבי גרובר

אתה נות� להעלות שלט לא לפי הנהלי� ומקבל     :אבי גרוברמר 

  . אחרי זה טובת הנאה

  ?איזה טובת הנאה קיבלתי? איזה טובת הנאה    :יצחק רוכברגרמר 

  ?הש� של מי היה ש�    :אבי גרוברמר 

  . תעצור. הבנתי    :יצחק רוכברגרמר 

� כל חוברת ? מה זה,  כל חוברת הוא חתו�אבל על    :מר מאיר דורו

  ? מה קרה ל%, עירונית חתו�

  . עצור    :יצחק רוכברגרמר 

  . יש חוק    :אבי גרוברמר 

תיכ) אני אוציא אוות , תביא לי לפה ג� שני פקחי�    :יצחק רוכברגרמר 

  . תזכור שאמרת שאני קיבלתי טובת הנאה. שהוא לא ישבש אותה, מהישיבה
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  . י שואלאנ    :אבי גרוברמר 

תודה . תזכור שאמרת שאני קיבלתי טובת הנאה    :יצחק רוכברגרמר 

. יושבי� פה אנשי�, הנה. תזכור מה אני אומר ל%, תקבל על זה תביעה. רבה

  . תקבל על זה תביעה א� לא תתנצל על הדברי� של%

  .  אני שואל א� שילמת    :אבי גרוברמר 

  .  הדברי� של%אנס להתנצל על'נות� ל% צ    :יצחק רוכברגרמר 

  ?אתה שילמת על השלט או לא    :אבי גרוברמר 

, אני מציע ל%, אני אומר ל% עכשיו, אני מציע ל%    :יצחק רוכברגרמר 

תתנצל על , אני מבקש ממ%, תזכור. ואני אגיש את התביעה בש� העירייה נגד%

  . הדברי�

  .  לשאלהאני עוד לא קיבלתי את התשובה    :אבי גרוברמר 

  . תתנצל על הדברי�    :ברגריצחק רוכמר 

  ?שילמת או לא שילמת    :אבי גרוברמר 

. זה לא שלט שלי, זה לא אני, אני לא צרי% לשל�    :יצחק רוכברגרמר 

  . אל תתנצל, תודה רבה. תתנצל, אני אומר ל%

  . אני לא מבינה את הקטע? פרסו� אישי שלו, מה זה    :שירה אבי�' גב

  .  הסיפור אית%נגמר, אל תתנצל    :יצחק רוכברגרמר 

יכול לעשות בכל , יש מקומות לפרס�    :אבי גרוברמר  אתה לא 

  . מקו� מה שאתה רוצה

 –דבר עוד מילה . זכות הדיבור של% נגמרה, תקשיב    :יצחק רוכברגרמר 

  . חבל על הזמ�. אתה בחו$

  . אתה אמרת, אתה לא שאלת    :חיי� חשטאמר 
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  . ולא מקבל תשובות. אני שאלתי    :אבי גרוברמר 

  . שמענו, אנחנו לא מטומטמי�, לא נכו�    :חיי� חשטאמר 

י . עוד פע�, תתנצל על הדברי�, אני אומר ל%    :יצחק רוכברגרמר  כי אנ

  . לא רוצה להיכנס לתביעות

  ?על מה אני צרי% להתנצל    :אבי גרוברמר 

  . חבל, תאמי� לי. בסדר, אל תתנצל. אל תתנצל    :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור"ד   . אני הגשתי שאילתא? גמרנו ע� השאילתות, רגע    :ר 

  . לא ראיתי    :יצחק רוכברגרמר 

  . הד) המודפס הזה, הנה, היא מופיעה     :טל עזגדמר 

יונה ברגור"ד   . זה משהו סופר קצר    :ר 

  

בנושא ערב הוקרה , ר יונה ברגור"ד, הצעה לסדר של חבר מועצת העיר  .4

  .ה סיוו� מיכה אולמ� וארי–לחתני פרס ישראל 

  

ג�. לא ראיתי את זה. בבקשה, יונה    :יצחק רוכברגרמר    . ודיברנו על זה 

יונה ברגור"ד � : אני אקרא פשוט את מה שכתוב כא�    :ר  רמת השרו

 מיכה אולמ� באמנות פלסטית –התברכה לאחרונה  בשני חתני פרס ישראל 

  . בזכות� זכינו בכבוד�. ואריה סיוו� בשירה

� הבעל של ,  עוד אחד שיקבל כנראה פרס ישראליש    :מר מאיר דורו

  . רעיה

  . לא מרמת השרו�הוא     :יצחק רוכברגרמר 
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יונה ברגור"ד מועצת עיריית רמת השרו� מחליטה לכבד את שני     :ר 

�,  בשנה שעברה ובשנה זוחתני פרס ישראל וזאת , מיכה אולמ� ואריה סיוו

ויאפשר לכולנו באמצעות ערב הוקרה לשניה� שיהיה פתוח לציבור הרחב  

להפיק את מלוא ההנאה מיצירותיה� ולאחל לה� המש% פורה בפעילות� 

המועצה מטילה על מחלקת התרבות לקיי� אירוע זה בכל ההקד� . היצירתית

, את הנושא הזה העליתי בפני איציק, בתוספת. בתיאו� ע� שני חתני הפרס

זה כא� כדי אני מעלה את . איציק מיד קיבל את זה ודיבר ע� אלי שגיב

רק החלטה של מועצת , לא למע� שו� דבר. שתהיה החלטה של מועצת העירייה

  . העירייה שאנחנו מכבדי� שני חתני פרס ברמת השרו�

  . אחלה רעיו�    :יצחק רוכברגרמר 

אבל אני חושב , אני לא יודע א� הוא יסכי� או לא    :עיד� למד�מר 

  . העירשאפשר פשוט לשלב את זה ע� העניי� של יקירי 

  .אבל תיכ) נשמע, בדיוק מה שרציתי להעיר עכשיו    :יצחק רוכברגרמר 

. ולתת איזושהי תעודה נוספת במסגרת יקירי העיר    :עיד� למד�מר 

  . א� זה על דעת%, לא יודע

יונה ברגור"ד   . אני פשוט מעלה את זה, אני לא מחליט    :ר 

  . ירזה ג� מוסי) כבוד לעניי� של יקירי הע    :עיד� למד�מר 

�   . אני מתנגד. סליחה, זה מפחית מיקיר רמת השרו�    :מר מאיר דורו

   � אני מבקש לנהל את הישיבה, חברי�    :יצחק רוכברגרמר 

.    :אבי גרוברמר  .   . החלפה בתיק התרבות.

,  אתה עולה ע� העניי� הזהכל ישיבה, תשמע    :יעקב קורצקימר 

פ� של המועצה הזו אתה לא המצ. מהטפת המוסר של%, מתחיל להימאס מזה

  . ע� כל הכבוד לגיל% ומעמד%, ותוריד את הכובע הזה בבקשה בבקשה מהראש
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  ? על מה אתה מדבר     :טל עזגדמר 

  ?על מה, קלנר? מה היה? על מה    :יצחק רוכברגרמר 

כל ישיבת מועצה יש לו הערות . יצא מכל החורי�    :יעקב קורצקימר 

  . על פעילות מחלקת התרבות

  ?מה היה פה עכשיו, אבל זו הערה בונה    :ברגריצחק רוכמר 

  . די לו    :יעקב קורצקימר 

  ? מה הבעיה עכשיו היתה, קלנר    :יצחק רוכברגרמר 

  . לא שמעת עד הסו), לא הקשבת    :יעקב קורצקימר 

הערות ומספיק ע� . מספיק, נו, די? מה לא שמעתי    :יצחק רוכברגרמר 

כולה את העירייה , מדינת ישראלאנחנו לא מנהלי� את , באמת, ה'חבר. זה

 אנחנו רצינו לעשות את זה בהתחלה יחד ע� היקירי� .פה בענייני� שוטפי�

 מהער% של האירוע של יקירי רמת ובהתייעצויות הכלליות אמרו שזה מוריד

באירוע של קבלת פני� שאנחנו , רצינו לעשות את זה ביו� העצמאות. השרו�

 מה� יקבל את הפרס באותו יו� אז זה מתברר שאחד. עושי� ולהעלות אות�

י , דיברנו,  שמחלקת התרבות תקראאנחנו נמצא את הדר%. לא מתאי� אנ

זה מכבד את רמת השרו� ואת , חושב שא) אחד פה לא מתנגד לתהלי% הזה

  . האמני� עצמ�

  ? למה אתה חושב רק שזה באמת מפחית מהאירוע    :עיד� למד�מר 

� ,  מישהו על עבודה שלא קשורהכול לקבל פרסי    :מר מאיר דורו

 שצרי% אנחנו קבענו בקריטריוני�. שהוא היה בקטע מסוי� תושב רמת השרו�

  .  שנה תושב רמת השרו�20להיות לפחות 

לי בעיה    :יצחק רוכברגרמר    . תית� לו הסברי�, אי� 
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השאלה היא רק למה אתה . בסדר, זה לא ויכוח    :עיד� למד�מר 

אני לא אמרתי לתת לה� יקיר רמת .  או לאחושב שזה מוזיל את האירוע

  . השרו�

�   . ניפגש שנינו מחר    :מר מאיר דורו

  . קיבלנו את ההצעה, הלאה    :יצחק רוכברגרמר 

אני חושב . לא הצבענו עליהקיבלנו את ההצעה אבל      :טל עזגדמר 

  . שלא צרי% להצביע

  ? יש מישהו שמתנגד לרעיו� הזה    :יצחק רוכברגרמר 

  . זה לא צרי% לבוא להצבעה בכלל     :טל עזגדמר 

  . א) אחד לא נגד, הלאה    :יצחק רוכברגרמר 

  

מועצת עיריית רמת השרו� מחליטה פה אחד לכבד    :117החלטה מספר 

זו, את שני חתני פרס ישראל מיכה אולמ� ואריה , בשנה שעברה ובשנה 

חב אשר יהיה פתוח לציבור הר, וזאת באמצעות ערב הוקרה לשניה�, סיוו�

ויאפשר לכולנו להפיק את מלוא ההנאה מיצירותיה� ולאחל לה� המש% 

  . פורה בפעילות� היצירתית

בתיאו� , בכל ההקד�, המועצה מטילה על מחלקת תרבות לקיי� אירוע זה

  .ע� שני חתני הפרס

  

אני רוצה לחדד את מה שאמרתי לא פע� , חברי�    :יצחק רוכברגרמר 

 כל אחד לדברי� חברי מועצת העיר יתפרצואני לא אאפשר יותר מצב ש. אחת

יש לו את הזמ� שלו לדבר. של זה תרשמו לכ� מה שאת� , תדברו. כל אחד 

 ברגע שזה נהיה שוק, אבל אני מבקש. לא אגביל אתכ� בדיבור, תגידו, רוצי�
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זה , זה בלתי אפשרי. אני לא יכול יותר ע� זה, אני אפסיק את התופעה הזאת

אני לא אגביל . את א) אחד זה לא מכבד. ד אותנולא מכב, לא מכבד אתכ�

  .זה לא מתאי�, אבל תפסיקו ע� השוק הזה. תגידו. לא אגביל בסגנו�, בדיבור

  

 יוצג – תוכנית עסקית לחברה הכלכלית ואישור חידוש החברה תגהצ  .5

  .גיל גורדו�, י גזבר העירייה"ע

  

 של תהנושא הבא הוא הצגת התוכנית העסקי    :יצחק רוכברגרמר 

דיו� או הערות. החברה הכלכלית , בסופה של ההצגה ולכשיתפתח כא� איזשהו 

היא , שהיא נמצאת היו�, אני אבקש להצביע על הפעלת החברה הכלכלית

דיברנו על זה . נדחה פרויקטי� ואחר, לצור% פעילות פרויקטי� בעיר, קיימת

ונ, בישיבת המליאה, בישיבה שהיתה ציג את אמרנו שנכי� תוכנית עסקית 

עוד ,  המו� זמ� מתחבטי�אנחנו בסוגיה הזאת. התוכנית הכלכלית לחברה

יציג את , ח זינגר"גיל ישב ע� רו. לא מיהרנו. מהקדנציה הקודמת גיל 

, רואה החשבו� יציג את הגישה של אי% הוא עשה את הבדיקה ומה, התפיסה

י ו, לכשנעשה הצבעה. רק משפט. תשאלו שאלות ולאחר מכ� נתקד� הלאה אנ

יש , מקווה שנאשר את החברה לאחר שנשתכנע שיש צור% בהקמת החברה

ו  ,צור% להחלי) חברי� בדירקטוריו� חברי� מהקדנציה הקודמת שלא השתנ

  .בבקשה. וזה יקרה בישיבה הקרובה בתחילת חודש מאי, עדיי�

 ישיבה ראשונה לאחר, י ראש העיר"תבקשתי ענ    :גיל גורדו�מר 

 יותר בא� קיימתלהיכנס לבדיקה מעמיקה , העיר בהנהלת שעשינו בנושא

ח " פניתי לרוכ%לצור% .  חברה כלכלית היו� ברמת השרו�בהפעלתכדאיות 

 עובד ע� חברות כלכליות בערי� נוספות ואשר, עקיבא זינגר שנמצא פה

הוא בי� היתר רואה חשבו� ג� של תאגיד . גדולות ובינוניות וע� תאגידי מי�
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ו . שלנוהמי�  תוכניות בשמתמצאי� , גישות ע� גורמי� בתו% העירייהפקיימנ

 משאבי� לא מנוצלי� כלכליי� שיכולה  ונבדקוהפיתוח שעומדות על הפרק 

וניסינו לתת איזושהי תמונת על , החברה הכלכלית לקחת ולפתח אות�

 לצאת הא� go or no goראשונה מבחינת פרויקטי� רלוונטיי� ולעשות 

תה חד משמעית שיש סיבה כ� כרגע בעיתוי יו היההתרשמות שלנ. לכיוו� זה

  . הכנתי  מצגת קצרה שתציג את הנושא. הזה להפעיל את החברה הכלכלית

. ע� מספר מאוד מצומצ� של עובדי�, יכולה לפעול בגמישותכלכלית החברה ה

כאשר למעשה זה גו) מטה שמפעיל בעיקר . כ% זה מתבצע ג� בערי� אחרות

. את הפרויקטי� הרלוונטיי� הכלכליי� בעיר מקדמי� אשר, גורמי חו$

 אות� ולהוציא, עירייהל הכנסות תחומי� שמביאי�הרעיו� הוא לא לקחת 

 היכולת לקחת משאבי� ולמנ) אות� אלא לנצל את לחברה הכלכליתהחוצה 

גל א� זה ב,  לבצע� שהיו� אנחנו לא מסוגלי�מימוש של פרויקטי�ולהביא 

 מקורות . לות הקיימות היו� בתו% העירייה או ביכומצבת כוח האד�מגבלת 

ניהול י"יובאו למימוש ע,  קיימי�מינו) מקורותאו , חדשי�ההכנסה ה  

. משמעותיי� בתו% העירופרויקטי� גדולי� החברה הכלכלית על ופיקוח של 

הכנסות . ג� ניהול ושיווק של אות� פרויקטי� תמורת אחוזי� כאלה ואחרי�

 נכסי� שקיימי� בעיר היו� מיגוו�שיפותחו במדמי שכירות של פרויקטי� 

. וניהול חניוני�, כמו פרסו�,  נוספי�משאבי�מוהכנסות . ולא פותחו עדיי�

 אזור  פיתוח�   על הפרק פרויקט עוג� נויש, כפי שאנחנו נראה בהמש%

פרויקט , ג� מבחינת העיתוי, שהוא מבחינתנו, התעסוקה מצפו� לסינמה סיטי

  מדובר על. שתנהל את הפרויקט, חברה כלכליתשל ההפעלה שמצדיק בהחלט 

 מטר שיהיו 40,000 נ�תוכ�  ישוב, די�ר מטר של מש700,000הקמה של 

, לאחר מכ� השכרה, הקמה, דבר שמחייב כמוב� ניהול, בבעלות העירייה

סדרי ביחס לאנחנו רואי� ג� . י חברה מקצועית" עפרויקט שמחייב ניהול

 ,הצפוי. 0 מיליו� 172 �   2010ארנונה בשנת הכנסות השתוקצבו כ, גודלה
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 להכנסות הארנונה 77% תוספת של ,אזור התעסוקהפרויקט  פיתוח בסו) 

נוס). הכוללות של העיר  אזור התעשייה פיתוח, א� נחבר לזה פרויקט 

שאנחנו כ% .  הגדלה בהכנסות הארנונה92%� אנחנו מגיעי� ל, במורשה

.  בעירבד יכפילו את הכנסות הארנונהשה� ל, מדברי� פה על שני פרויקטי�

זו  שמספיק שהיא תעשה עבודה ,  העסקה של חברה מקצועיתהמצדיקתחזית 

 רק לנושא הזה ותקדי� את הפרויקטי� האלה בשנה  ממוקדתיעילה ותהיה

יש לנו הכנסה של , אחת שאחרת לא תהיה לנו באותה שנה 0  מיליו� 152והנה 

  . שאנחנו נקדי� את ההכנסות האלה

יונה ברגור"ד   ?בשנה0  מיליו� 152    :ר 

ואלו . בהמש% המצגת אני אפרט בנושאתיכ) . כ�    :גיל גורדו�מר 

ני ,  ארנונה בלבדהכנסות 0 ישנ� ג� הכנסות מאגרות והיטלי� בעשרות מיליו

  ארוכי טווח ויעדי ביניי� ובהתא� ליעדי� אלה יעדי�חשוב להציב . נוספי�

בשק) מפורט , תיכ) תראה את התחשיב. לבנות תוכנית עבודה מפורטת

  .לקראת סו) המצגת

יונה ברגור"ד   . אני ראיתי    :ר 

לי    :גיל גורדו�מר  לא אארי% , אעשה ברי) קצר,  אני רק אגמור, ת� 

יצירה וקידו� פרויקטי� כלכליי� לרווחת היאהמטרה בשתי שורות . במילי�  

אשר , � ופרטיי�ציבוריי, תושבי העיר באמצעות שימוש במשאבי� עירוניי�

וכלכלית, קידומ� יבטיח תשואה חיובית בדר% כלל  משאבי� . ציבורית 

ג� א� נוכל להשתמש , כמוב�. העיר עצמה בתחו� השיפוט של שמצויי�

  . זאתנעשה , מעבר לתחו� השיפוט ולהיעזר בה�במשאבי� 

, קיימותאנחנו צופי� לפי כל התוכניות ש, ציינתיכמו ש, מבחינת העיתוי

 העיר  שני� הקרובות15� שב,  נראה אות� על פני המפה של העירותיכ)

כאשר , בעיקר בפריפריה, אולי אפילו תכפיל את האוכלוסייה שלה, תתפתח
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ובפריפריה  יו ,  אוכלוסיותוספוותהאופי של העיר שקיי� היו� יישמר במרכז 

נוספי�  בנוס). מבחינת יחידות דיור, כמו שיש לנו היו� בנווה ג� ובאזורי� 

אחד מה�  בצפו� . העל הקמת מרכזי תעסוק, כמו שציינתי מקוד�, ג� מדובר

י  ו, מערב העיר   . במזרח העירהשנ

 השני� הקרובות ולממש 15 � על מנת לעמוד ביעדי הפיתוח של העיר ב

לה לתת  החברה הכלכלית וחייבי� להפעיל את, פרויקטי� פוטנציאליי�

זה בטווח הזמ� פרויקטי� אלה  לא נצליח להשלי�אחרת , לעשות את העבודה

נית� לראות ,  א� אני מסתכל על תוכנית ארוכת טווח לחברה הכלכלית.הזה

 בא היו� ראש העיר , נו מדברי� על רצועת הנופשא� אנח. פה את הפרויקטי�

א� דובר בזמנו שחלק מהיחידות ש� ,  מפגישתו ע� שר הפני�ע� הבשורה

 2,900אומר שאנחנו נצטר% לפתח א� זה לא יקרה זה , יועברו לתל אביב

גלילותאזור  על ג�מדובר . אזור אותו ת דיור ביחידו ווחי� היותר  בטפי 

 שטחי� של ופינוי ,  שני�7ל בטווח של " פינוי בסיסי צהמדובר על , ארוכי�

, כמו שאמרתי, ה� בטווחי�. פרויקטי� כבדי� אחד אחד, בקיצור. ש"תע

יותר היא כדאיות הקמת שלנו בדיקה ה. יותרחלק� רחוקי� , חלק� קרובי� 

מציגה תמונת כדאיות  , אבל בהחלט ג� ראייה לטווח הארו%, החברה בעת הזו

  .הפעלת החברה הכלכלית

בטווח המיידי יש לנו כבר עכשיו צפי גידול יחידות , כמו שאנחנו רואי�

במגוו� אתרי� ברחבי ,  יחידות דיור בס% כל בעיר2,100שכרגע בבנייה של 

,  70� בשנות ה. רהעי כבר אז דיברו על גידול , כשעשו את תוכנית האב לעיר'

ו יודעי� שא�  .  אל) תושבי� במעטפת העיר70 עד 43� של העיר מ היו� אנחנ

גדולי�ביעילותנפעל    .  יותר נוכל ג� להגיע להיקפי� 

  . לא נגיע להיקפי� יותר גדולי�    :יצחק רוכברגרמר 
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ולווסת את קצר גידול הבנייה בזה  לשלוט נית�     :גיל גורדו�מר 

יותר לפיתוח דווקא לא של אזורי מגורי� .למגורי�  אני הייתי ממלי$ ללכת 

אזורי תעסוקה כגו� , יותר נטו גבוהה ויותר  אזורי� שיכניסו ארנונה 

  . ותעשייה

ואנחנו רואי� שבמרבית הערי� , חשוב ג� ללמוד מניסיונ� של אחרי�

וה� , יש בה� חברות כלכליות שפועלות, גדולות כמונו והממוצעות בגודל�ה

יש  . לאור% זמ� ומביאות לתוצאות טובות, ותורמות לפיתוח ערי� אלהפועלות 

� , מקומות נוספי�בחברות כמו בראשו� לציו� ו שצברו מהפעילות שלה� הו

מבני תמשי� בהו� העצמי הזה לצור% הקמת ומש, רובו  ג� הו� נזיל, עצמי

ה� רוצי� לפתח שכונה מסוימת והגבייה של ,  לדוגמה.ציבור בתו% העיר

הו� ב נית� לעשות שימוש למימו� ביניי� במלואה התקבלהעוד לא , ההיטלי�

העצמי על מנת להקדי� את תחילת העבודה ולאחר מכ� להקדי� את האכלוס 

. ואת תחילת קבלת תשלומי הארנונה זו איזושהי זרוע שג� מאפשרת , כלומר 

לעשות את כל העבודה בצורה מקצועית , כנס לפרויקטי�בצורה חלקה להי

אמור , הפיתוח המאסיבי המתוכנ�. ותר גמישי גו) מדובר עלכי , ויעילה

 מתקשה לעשות בו להתבצע במקביל למת� השירותי� העירוניי� והעירייה 

ג� העירייה ,  את המטלות ארוכות הטווח שמעבר לעבודה השוטפתזמנית

כל פע� עומדי� על הפרק שירותי� . תני� לתושבי�ילשפר את השירותי� שנ

 העירייה תוכל, העברת המטלות בתחו� הפיתוח לחברה הכלכליתוב, נוספי�

נותנת בעיר    .להתמקד בשיפור אות� שירותי� שוטפי� שהיא 

ע, ניקח לדוגמה את החברה לפיתוח אשדוד י צוות מצומצ� "ש� היא מופעלת 

היא מקימה שכונות , תחת בעיר תשתיותהחברה מפ, של מספר עובדי� בודדי�

� , חדשות  מההכנסות של היטלי 40%�  ל30%היא מקבלת בדר% כלל בי

 והחברה, היטלי�ו אגרות בגי� כל שכונה גובי� , הכנסותנ�יש. הפיתוח

סכו� שבדר% כלל מספיק לכיסוי , 40% עד 30%מקבלת מאות� היטלי� 
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 ניהול  הפיתוח באות�  כלעל חברה אחראיתוה, עבודות הפיתוח באותו אזור

מקרי� ב .  הו� עצמיבאשדוד ניבנההכלכלית חברה  הלשג� במקרה . אזורי�

לא ו, נושא של פיקוח על ביצוע פרויקטי�לרק מסוימי� אחראית החברה 

להבדיל , 10% � י� אלה עמלתה ובמקר, נכנסת כחברת תשתית או פיתוח

 40%�  ל30%בי� אז שכרה ו, מהמקרה שהיא עושה את כל העבודה עצמה

החברה בראשו� לציו� למעשה נכנסה ג� בתחומי� יותר  . כקבל� מבצע

ולכ� היא ,  פיתוחלעבודותברה מוכרת כחי אישור "היא קיבלה מממ. רחבי�

יזמי� שעושי� "מגיעה לכל מיני הסכמי� משולשי� ג� ע� ממ י וג� ע� 

 ר גבוהי�היטלי� בהיקפי� יותגובה ישירות והיא , י"הסכמי חכירה ע� ממ

כ% שהפיתוח , י"מממ ישירות היטלי� במידה והיו גובי�מאשר היו מקבלי� 

.  החברה היא ג� חברה יזמית בראשו� לציו�.בוצע באופ� מקי) וריווחי יותרמ

 את כל ביצעה,  רכשה מספר קרקעותכלומר החברה הכלכלית בראשו� לציו�

ביצעה  וכ%, אותה לקבלני�הפיתוח של הקרקעות ולאחר מכ� מכרה את 

במקרה של . יזמות והרוויחה את הרווח היזמי שנכנס להו� החברהעבודת 

 240,000בסביבות שמונה , כמו שאנחנו יודעי�, שזו עיר, ראשו� לציו�

מפעילי� את ,  תושבי�43,000רק מרמת השרו� שמונה להבדיל , תושבי�

בסיסי לא  עד כמה הצוות הומכ% נית� ללמוד,  עובדי� בלבד6החברה צוות של 

א� זה , ורוב העבודות מתבצעות ש�  באאוטסורסינג, חייב להיות צוות גדול

, כמו שאנחנו רואי�. מבקר וכ� הלאה, רואה חשבו�, א� זה החשבות, פיתוח

בראשו� לציו� ג� הנושא של זיכיו� בתחו� הפרסו� עבר לטיפולה של החברה 

  .ובהצלחה

בעיקר פרויקט ,  פרויקטי�נ�  ישציינתי מקוד� שלצור% הטווח הקרוב יותר

 את צדיק פרויקט עוג� שמואשה, של אזור התעסוקה מצפו� לסינמה סיטי

י . ההפעלה של החברה על גבי המפה נית� לראות את מיקו� המתוכנ� של שנ

.  באזור מזרחית למורשה וצפונית לסינימה סיטי� אזורי התעסוקה כא� באזור  
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שמתוכנני� לפינוי וג� ל "יסי צהשל בסהאזורי� הצהובי� ו, ש"תע, הצהוב

במסגרת , יחייבו בטווחי� יותר מאוחרי� התערבות של ניהול מקצועי וממוקד

אזור הרב מכר מצפו� ב,  ההכנסות הצפויותתחשיבב. החברה הכלכלית

�, לסינמה סיטי  יהיו 40,000מתוכ� ,  מטר700,000  פיתוח שטח בנוי שלמתוכנ

 כפי,  בתעריפי� שקיימי� היו�ח זהשטכאשר מכפילי� . בבעלות העירייה

כ, תוכנית העסקיתבפורט ש  130 �  אנחנו מגיעי� לצפי הכנסות מארנונה של 

 � ניקח , לשנה0 מיליו  מטרי� שהעירייה צפויה 40,000 מאות� 50%וא� 

נוכל ג� ש� ,  הנותרי� ישמשו למבני ציבור50%� בהנחה שה, לקבל ו  אנחנ

 –ויהיו ג� הכנסות משכירות 0 מיליו�  3 � כ ארנונה בהיק) של קבל תשלומיל

ויש לנו , אזור נוס)הכולל , א� נחבר את הסכומי� האלה0  מיליו� 10 עד 9.6

זה הכנסות , שוב, אנחנו רואי� שההכנסות, פה הכנסות ג� מהיטלי פיתוח

כי ג� מדובר באזור , ו אזורתשאנחנו צופי� שלמעשה ילכו בעיקר לפיתוח או

 השקעות כבדות ולכ�שג� הוא ידרוש , וו� של הרצליה מחל) בכיבניית זה על 

יושקעוה� , רזרבותשמהיטלי הפיתוח יישארו לנו אנו לא צופי�   ו במלוא�  

ביא להגדלה בארנונה ביחס להכנסות צפוי להזה אזור רק . בפיתוח אותו אזור

בהנחות אנו צופי� , במורשה, אזור התעשייה השני.  מההכנסות77%היו� של 

 200,000עבור א� נגבה רק , ר המתוכנני�" מ250,000�  כי  מתו% ה,מחמירות

א� נחבר את , וג� פה, מארנונה0  מיליו� 26.5נגיע להכנסה של , מתוכ�ר "מ

 ביחס 92%אנחנו מגיעי� לגידול כולל של , הסכומי� כמו שהראיתי מקוד�

�  חשוב להדגיש שנתו� זה מתייחס להכנסות לאחר סיושוב. לארנונה של היו�

אבל זה מראה את ,  זה לא מחר.ארוכי�הבטווחי� ל "מלוא הפרויקטי� הנ

  . האופק שאליו החברה הכלכלית יכולה להביא אותנו

 יש חשיבות מאוד גדולה שהחברה הכלכלית תעבוד בתיאו� ע� הגורמי�

, הנדסה ותאגיד שרוני�, נכסי�, בעיקר גזברות, המקצועיי� בתו% העירייה 

) ב,  רבה המשאבי� נמצאי� היו� בשליטה של העירייהבמידה) א: כי למעשה
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א� זה , הגורמי� האלה למעשה ה� גורמי� שיהיו באינטראקציה מתמידה

, ציינתיכמו ש. א� זה מבחינת תשלומי� וכ� הלאה, להעביר את העבודות

במקרה שלנו אנחנו .  מצומצמתברת מטהמתכנני� הפעלת החברה כחאנחנו 

י , מהנדס, ל מקצועי" יהיה מנכ� ,  עובדי�3י "ממליצי� שהחברה תנוהל ע רצו

. ומזכירה ע� רקע טכני, בתחו� הבינוי, ע� רקע בנושא של תכנו� ובנייה

יש לנו . יתקבלו מבחו$, כמו שציינו, כאשר שאר השירותי� בראש הפירמידה 

הא� החברה הכלכלית היא זו , בישיבות הקודמות, נשאלתי. את ראש העירייה

חברה כלכלית זו .  בפירוש לא� התשובה היא . תח את העירשתחליט  אי% לפ

והשניי� , ראש העירייה ומועצת העירשמעליה יש דירקטוריו� , זרוע ביצועית

יעדיה  יצטרכו למצוא את הדר% ונהלי החברה , האחרוני� יכתיבו לחברה את 

  .  אות� היעדי� הכלליי� ולפרוט אות� לתוכניות מעשיותלהשגת

  ?אי% מועצת העיר תכתיב לדירקטוריו�    :מר אורי לוי�

              � לדוגמא : אומרי�.  את היעדי�קובעתהיא     :גיל גורדו�מר 

�                                     פיתוח  ג נווה  , אזור כמו    . או פיתוח אזור תעסוקה '

  . המשאבי� ה� של העירייה    :שרגא קירשנרמר 

  . אני מדברמבחינת יעדי�     :גיל גורדו�מר 

אי% , מועצת העיר והדירקטוריו�. אני שואל טכנית    :מר אורי לוי�

  . או אי% הדירקטוריו� נכפ) למועצת העיר, מועצת העיר מכפיפה

זו , כשהוקמה החברה הכלכלית. את� ל% דוגמה    :יצחק רוכברגרמר 

יעד אחד מרכזי, שקיימת היו� רק לא ממש מופעלת זה הנושא של , היה לה 

שהעירייה מסרה אותו , לאחר מכ� היה פרויקט נוס). כו� הטיהורהקמת מ

היה את הנושא של . היו עוד כמה פרויקטי�, לא. לטיפול החברה הכלכלית

  . העירייה נתנה לה� לטפל בזה. של הדיור המוג�' בנייה ומכירת השטח וכו
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, X� אנחנו נחליט שה� צריכי� לטפל ב? ה� חייבי�    :מר אורי לוי�

  ?ייבי� לטפל בזהה� יהיו ח

  .  העירייהזו חברה במאה אחוז בעלות של    :גיל גורדו�מר 

  . קיבלתי תשובה    :מר אורי לוי�

  . אתה בעל המניות למעשה    :יצחק רוכברגרמר 

, על תוכנית עבודהזו לא חברה עצמאית שמחליטה     :גיל גורדו�מר 

  .החברה היא זרוע ביצועית של העירייה

בגי� נבנו עאלכס    :יצחק רוכברגרמר  . י החברה הכלכלית"נדרוני מנח� 

  . ל"אז היה מוטי בר דג� המנכ

אחרי שהראינו את הירידה , כמו שאמרנו, בנוס)    :גיל גורדו�מר 

יש מנהל .  וביצוע הדירקטוריו�מבחינת הכתבה של האסטרטגיה העירונית

ומתחתיו יש לנו את המהנדס , כמו שראינו את האאוטסורסינג, מקצועי

עקיבא זינגר עשה פה למעשה איזשהו , בתו% התוכנית העסקית. ירהוהמזכ

ריכזנו את הנתוני� .  פירוט והראה את המקורות השוני� של ההכנסות

ג� , אנחנו חושבי� שדי סביר .  הצפי שלנואתבגרפי� שיוכלו להמחיש 

שבשנה הראשונה  העירייה תצטר% לסייע במימו� של , מניסיו� בערי� אחרות

 בסביבות חלקה של העירייה יהיהש, הערכה שלנו. לה של החברהחלק מההפע

,  350,0000בשנה השנייה זה ירד לסכו� של . בשנה הראשונה 0 700,000

נרוויח ובשנה השלישית  � , על הסכו� 0 500,000  ובשנה הרביעית נגיע לאיזו

  . בתוצאות המצטברות

יונה ברגור"ד  לא  שני� הוצאות4� אתה רוצה להגיד לי שב    :ר 

  .  שני�4 0 150,000?  בכללתגדלנה
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אי� סיבה להגדיל ו, זו חברת מטה, אנחנו מניחי�    :גיל גורדו�מר 

בראשו� לציו� החברה הכלכלית מנוהלת על .  אנשי�3� ל מעבר את כוח האד�

ותיכ) , כמו שציינו, לא התייחסנו פה להיבטי� של מיסוי.   אנשי� 6 ידי

מוצעות לשני� אלה שבתחילה ה� גבוהות הצגנו עלויות מ. תהיה התייחסות

לדוגמא לא . יחסית ובממוצע ה� מייצגות מודל סביר של התנהלות ההוצאות

,  שכירותהוצגו הוצאות  נחסו% עלויות אלה בכ)% שנקצה לחברה חדר או '

 נית� להניח .הכנסנו את מלוא ההוצאות מההתחלה. שניי� במשרדי העירייה

  .   אל)200�100 � השנתית תגדל בוההוצאה , שבשוליי� אתה צודק

  . אי% ציר ההכנסות מתחבר לציר הפרויקטי�    :גיא קלנרמר 

  . תיכ) נית� לכ� לשאול    :יצחק רוכברגרמר 

נתייחס .   להמחיש את הכיוו�כדי.  בהמש% אפרט     :גיל גורדו�מר 

העלויות מ חלק, מבחינת עלויות. פרויקטי�לעלויות ואחרי זה תחילה ל

. ל העירייה" משכר מנכ80%, ל"למנכנית� לתת  החוק לדוגמא י"מוכתבות ע

זו תשובה לעלויות שהכנסנו , הנה. שכירות, כל העלויות האלה, מהנדס כ% וכ%

�  לכפי שמוצג בשק) מסתכמות העלויות הכוללות . מההתחלה במלוא העלות

להעביר את , כמו שעשו בראשו� לציו�, במידה ונחליט ג� אנחנו.  1,440,0000

  מסתכמותנכו� להיו� הכנסות הפרסו�,  לטיפול החברהושא הפרסו�נ

לא מטופל בצורה , כאשר נושא זה לדעתי היו� פרו$,  500,0000בסביבות 

ו יודעי� שיש לו פוטנציאל אדיר. מספיק יסודית נתקלנו בוועדת שילוט , אנחנ

 שמו עליה� גדרות,  שטחי� ששייכי� לעירייהמספר קבלני� במקרי� שלקחו 

ו , טחי הבנייה שלה�\שחוצצי� בי� שטחי העירייה לש וגבו כספי� שיכולנ

נושא א� יהיה גור� מקצועי שירכז את .  לגבותבאותה מידה ג� אנחנו

או לקופת /לקופת החברה ו הוא ידאג שהכספי� האלה ייכנסו הפרסו� 

   .העירייה
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לא כאשר הכוונה היא לא למ, גור� מקצועיתוכל להיעזר בהחברה הכלכלית 

 איכות תו% הקפדה עלאת העיר בשלטי� אלא לקבוע אזורי� מסוימי� 

באזורי� אחרי� יהיה , אזורי� שבכלל לא יהיה בה� שילוט פרסומי, הסביבה

, כלומר. לקבוע סטנדרטי� מבחינת גודלי השלטי�ו, בפורמט מסוי�שילוט 

הפרסו� מתו% מגמה לשפר את חזות העיר בעדיפות להכניס סדר בתחו� 

  . .נה ורק אחר כ% לממש את הפוטנציאל העסקי שטמו� בתחו� זהראשו

  . כ�, צרי% להיות סדר    :יצחק רוכברגרמר 

, יש אפשרות, בנושא של פיקוח על עבודות תשתית    :גיל גורדו�מר 

בלבד יחושבו דמי הניהול  פיקוח ב מדוברא� , כפי שמקובל בערי� אחרות

בי�  רה הכלכלית תשמש כחברה במידה והחב. 11%�  ל10%בשיעור שינוע 

מודל היותר ל בהתייחס. 40%�  ו30%�   לויגיעמבצעת דמי הניהול והביצוע 

 ,קבלניתפיתוח מלא עליה� כחברה ל תיכנסלא במידה והחברה , שמרני

. לשנה 0 300,000� עשויה להצטבר ל, יהול פרויקטי�מנההכנסה הצפויה 

הנכסי� שהיו� , ית ראשונ פרויקטי� בעיר ועשינו סריקהריכוז של הצגנו

וזה דבר שהחברה , נמצאי� בבעלות העירייה ובהחלט אפשר לשדרג אות�

  נית� לראות כא� בצילו�, פר$. ל.י' א� זה רח, הכלכלית יכולה לקחת ולעשות

 � ייעוד השטח ,  חנויות פרבפועל קיימות היו� מס. עד כמה המבנה מוזנח

, לדוגמהזה פרויקט נציג . ר" מ592נית� לבנות על המגרש , יחידה מסחרית

כ� פרויקט בהיק) . ותראו את המשמעויות הכספיות יש לנו בשבטי ישראל ג� 

עזרא מדובר על בנייה ' רחב, מבחינת המבנה, את� רואי� אותו למטה, מכובד

, אנחנו מכירי� את הנושא, שיכו� המועצה.  יחידות24, בנייה רוויהבשל בניי� 

זה ג� במועצת העיר ל בדוק את האפשרות למכור כבר השנה דיברנו על 

ו . במכרז לנ ויש פרויקטי� נוספי� ברחבי העירחלק ביש  שא� , בית קלקא 

 יופקו מה� רווחי� בצורה משמעותית �גושדרהחברה הכלכלית תתמקד ב

ניקח לדוגמה את הפרויקט . משמעותיי� ר ועוד " מ200 � , פר$. ל.י' ברח, א� 
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צרי% להשקיע כדי לשדרג 0  מיליו� 3 הצפי הוא שבסביבות, במרת)ר "מ 530

אנחנו נצטר% לפצות כא� . למטר מרובע 0 4,000תחת הנחה של , את המקו�

זה עשוי , א� נעשה את כל זה.  500,0000� את מי שהיו� נמצאי� בחנויות ב

א� החברה תיקח הלוואה ממקורות . לשנה 0 770,000� להניב הכנסה של כ

  .ווח שנתי ר 300,0000חיצוניי� היא תכניס 

אני לא חושב שזה נכו� עכשיו להיכנס לפרטי�     :יצחק רוכברגרמר 

  .אתה צרי% לדבר רק במקרו, זה הדירקטוריו� צרי% לקבל את זה. האלה

 .אני אעשה את זה קצר. אבל חשוב לי להמחיש    :גיל גורדו�מר 

,  מקוד�שיווק פרויקט שהוצגיקח לדוגמה נא� , שיווק מקרקעי� עשוי להניב

,  המועצהשיכו�במקרה של הפרויקט , זה לבד,  עבור השיווק1%ביבות בס

 �   . לחברה הכלכלית0 למעלה ממיליו

נות� לעירייה בשורה התחתונה"נשאלתי ע, כדי להמחיש ניסיתי . י אורי מה זה 

מספיק שבאמת הניהול הכלכלי הנכו� והממוקד כדי . איפשהו לתת תחושה

 לנו להקדי� את הביצוע של הפרויקט לטפל בנושא של אזור התעסוקה יאפשר

 160שזה כמעט , המשמעות שאני מרוויח שנה של ארנונה, הזה בשנה אחת

 � א� זה , ההכנסות מאות� דברי� שישודרגו. זו דוגמה אחת. 0מיליו

  . יתנו את ההכנסות הנוספות, משרדי� והמרכזי� המסחריי�

רשת ,  על הצדהוא מדבר, מדובר על אזור התעסוקה    :יצחק רוכברגרמר 

760 .  

ו    :גיל גורדו�מר     בטווח הארו%כל זה, אני מציי�, שימו לב, עכשי

,  להוביל ע� ניהול נכו�נית�אבל מבחינת האופק לאיפה , ל במיידיולא הכו

זה סו) של , והדבר הכי חשוב. סכומי� מאוד משמעותיי�.  הכיווני�אלה

א� יש שאלות . כא�עד . התחלה חדשהו, הקודמתבמתכונת חברה פעילות ה

  . בהמש%, לעקיבא זינגר
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אבל יש לה כרגע תשלו� , החברה אמנ� לא פעילה    :יצחק רוכברגרמר 

מה קורה ע� התחייבויות שיש לחברה ? מה קורה איתו, של חוב שקיי� ש�

וכמוב� , והא� החברה יכולה מהחלטה ומהזרמת עבודות? מעבר לחוב הזה

ולה להיכנס מיד לעבודה ולא צרי% שו� הא� היא יכ, ל וצוות"לכשייבחר מנכ

  .  אלא למעט החלפה או תוספת של דירקטוריו�?רישומי� ושו� דבר מעבר לזה

א� אנחנו מדברי� , נכו� להיו�, מבחינת החובות    :גיל גורדו�מר 

טפל  בירוקרטי� שצרי% לנ� נושאי�טכנית מבחינת הרישו� להערכתי יש

שזו , על השלד הקיי� הפעילות אתצרי% לקבל החלטה א� ממשיכי� . בה�

יש היו� חובות , לגבי השלד הקיי�.  שלד חדשמקימי� או , אפשרות אחת

למיטב . שהעירייה לקחה תחת אחריותה והיא משלמת את ההלוואות האלה

 עד אז נגמור את זה אומר שפחות או יותר. 2014�2013זכרוני זה עד שנת 

החברה לא תתייצב , ינו במודלכמו שרא, אני מניח שעד אותו מועד. החובות

כ% שלא תוכל להיכנס בנעלינו ולהתחייב לשל� את , ועדיי� נצטר% לממ� אותה

חובות   ישירה או עקיפה אנחנו נצטר% לשל� את בדר% לכ�. החובות האלה

ג� חשוב .  ולממ� אות�כ% שמבחינת החובות העירייה צריכה להמשי%. העבר

נעמוד בהלוואות כסדר�, לזכור שאנחנו בסיכו� ע� בנק לאומי ה� יפטרו , א� 

  . סדירות התשלומי�כ% שחשוב להקפיד על , מהחובות0  מיליו� 3.5� אותנו מ

  . התייחסויות, שאלות    :יצחק רוכברגרמר 

ממה אנחנו ? מה החוב הקיי� של החברה היו�    :מר אורי לוי�

  ?מתחילי�

  ? רכמה יש ש� מבחינת הלוואות שצרי% להחזי    :גיל גורדו�מר 

  . כ�    :מר אורי לוי�

  . משהו כזה, 0 מיליו� 15נדמה לי בסביבות     :גיל גורדו�מר 
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שלחתי , קראתי אותה, אני קיבלתי את העבודה    :מר אורי לוי�

  . לא קיבלתי תשובות, שאלות

  . לא ראיתי שאלות    :גיל גורדו�מר 

א� לא קיבלת זו פאשלה , שלחתי, אז אני מצטער    :מר אורי לוי�

שאני הייתי רוצה , יתה מה החוב הקיי� של החברהיאחת השאלות ה. שלי

אי% זה , שזה עוד שנתיי�, 2013ואי% זה עד שנת , 30 או 13לדעת מה הוא ולא 

  . לא ברור? נגמר

אנחנו אחת לחודשיי� משלמי� בסביבות חצי     :גיל גורדו�מר 

 זה לא משהו שקובע לגבי, אמרנו שאפשר לעשות ג� הפרדה. 0מיליו� 

זה לא מה שישפיע על , זה דבר שהעירייה מחויבת לו. הפעילות של החברה

  . כלכליתה הפעלת החברההכדאיות של 

  . אבל אולי צרי% לפתוח חברה אחרת, זה לא ישפיע    :מר אורי לוי�

נבדוק , אי� בעיה. זו כבר החלטה שנקבל, אני אומר    :גיל גורדו�מר 

יותר ב חנו מנהלי� דיו�אנפה . נעשה בדיקה ברמה הטכנית, את זה רמה 

  . עקרונית

  . זה סיפור אחר, חברה אחרת זה דירקטוריו� אחר    :מר אורי לוי�

, זה בסדר, הסוגיה לענות את התשובה כמה חוב יש    :יצחק רוכברגרמר 

כי במילא העירייה יש לה הסדר תשלומי� מול הבנק . אפשר לענות על זה

חברה חדשה נדו� פה בעירייה הנושא של הקמת . ומשלמי� את החוב והכל

כ� או לא , הא� להקי� חברה חדשה לחלוטי�, בקדנציה הקודמת וג� לפניה

ואני ג� לא חושב שצרי% להקי� חברה חדשה עכשיו , וירד מהפרק. והכל

 שהעירייה –צרי% רק לבדוק דבר אחד . ולהתחיל את כל התהלי% עכשיו מחדש



  עיריית רמת השרון

יין מס   10.204.21מיום , 71' פרטיכל מליאה מן המנ

  31

ייעו, מזרימה את הכס) בלי שו� ,  וממנודי לצור% החובמתו% מטרה שזה כס) 

  . לצקת את התוכ�, להמשי% את הפעילות עכשיו, קשר

הקימו את החברה , בפועל מה שעשו בזמנו    :גיל גורדו�מר 

ההשקעות  יכלו לנהל את באותה מידה. ש"הכלכלית לצור% הקמת המט

  . במסגרת העירייה, שנלקחה לצור% הקמתו ההלוואה ואת ש"במט

  ? זינגר, אתה רוצה להתייחס    :יצחק רוכברגרמר 

זינגר"רו זו , אי� צור% להקי� חברה כלכלית חדשה, לא   :ח עקיבא 

העירייה הרי ערבה לתשלו� של החוב והוא לא . פרוצדורה ארוכה ומסובכת

   .אבל לא מעבר לזה, כגור� מעיק, נכו�, חות"הוא יופיע בדו. יפריע

  . שאלות נוספות    :יצחק רוכברגרמר 

אתה אמרת , שאלה אחרת. יש לי כמה שאלות    :י�מר אורי לו

ולא על פעילות ישנה מה שהגדרת לפחות . בהתחלה שמדובר על פעילות חדשה 

אבל בעצ� זה , בתור הביזנס הראשו� של החברה זה הנושא של השילוט

על שילוט ואנחנו רק שהיו� העירייה מקבלת , הכנסות שאתה לוקח מהעירייה

רק , היינו צריכי� להסתכל רק על הדלתא, זאתצריכי� בתוכנית העסקית ה

כי בעצ� לקחנו . ולא בכל ההכנסות משילוט, על התוספת בהכנסות משילוט

, מה עוד. יש פה איזושהי בעיה בצד של ההכנסות, לכ�. את הכס) מהעירייה

תווספו פעילויות ולא לא יתכ� שי, כמו שאמר ברגור, שבצד של ההוצאות

א� אתה נכנס עכשיו לשיווק של שטחי� , זאת אומרת. יתווספו הוצאות

זה עולה , אתה צרי% הנדסה לזה, אתה צרי% תכנו� לשטחי� החדשי�, חדשי�

. או שצרי% להוסי) עוד כס), אז או שלקחת מראש הרבה כס) להוצאות. כס)

  .  הפעילות הקיימת בנושא התזרי�זה בנושא

מגוו� נושאי� כשאנחנו מציגי� , לנושא הפרסו�    : גורדו�גילמר 

 העירייה יכולה להגיע לכל ,מבחינת כל פרויקט לגופו, י החברה"שיטופלו ע
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ההסדר בהתא�  ובאיזה שלב היא משנה את חברהה ע�סוג של הסדר 

 שני� עד 4�  גרייס לחברה יכולה לתת להעירייה, להתפתחות פעילות החברה

 להיות מאוד כהצריההתנהלות של העירייה למול החברה  כל. תייצב תא ישה

זו זרוע ביצועית שלנווכי בס% הכ, תהגיוני באותה מידה אתה יכול פשוט . ל 

 וה� יעשו את העבודה, קיימי�כי  צרכי� , לקלוט פה עובדי� בתו% העירייה

במצב זה . אבל במגבלות העירוניות שיסרבלו ויקשו על השגת היעדי� ביעילות

הוצאות נוספות רק שהכל  למעשה את המשכורות שלה� במלוא� וכ� תממ�

, לדוגמא, אפשר לעשות הסדר, לדעתי לכ�. יבלע בתקציב הגדול של העירייה

לאחר שהיא ו,  לחברה השני� הראשונות מלוא הכנסות הפרסו� נכנסות4� שב

לפחות את הסכומי� שהיו עד אז להעביר לעירייה תתייצב היא מתחייבת 

  . ריאליערכ� הב

מה שאתה אומר עכשיו זה לא . אבל זה לא בתוכנית    :מר אורי לוי�

  . בתוכנית

,  השני� הראשונות שהתייחסנו אליה�5� ב    :גיל גורדו�מר 

  . התייחסנו שמלוא ההכנסות נכנסות באמת לחברה

  . אז לקחת את הכס) לעירייה    :מר אורי לוי�

לא , ת החברהבשני� הראשונות צרי% לייצב א    :גיל גורדו�מר 

רק לטפל בטווח הבינוני והארו% לחברה הרעיו� הוא לתת . תהיה ברירה

 עירייהלהכנסות שמקבלת הולהביא הכנסות מעבר בנושאי� שהיא תוכל למנ) 

  . היו�

 שמבחינת הצגת הדברי� אני רק אומר, אי� לי בעיה    :מר אורי לוי�

  .כו�זה לא נ

  .ני� הראשונות ש5� זה נכו� בטווח של ה    :גיל גורדו�מר 
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  . אני לא רוצה להתווכח, טוב. אבל זה לא היה בעבר    :מר אורי לוי�

כל דבר כזה אתה יכול לעשות , אני אומר, אבל שוב    :גיל גורדו�מר 

  . סוגי הסכמי� שוני� עד כמה החברה תיכנס לפיתוח או תהיה חברה קבלנית

ת הכס) שמופיע בהכנסות החברה זה כס) שהוצא    :מר אורי לוי�

  . אי� מה לעשות, מההכנסות של העירייה

  . בחלקו    :גיל גורדו�מר 

  . עד השיפור, עד התוספת, כולו    :מר אורי לוי�

� דיברנו על המרכז המסחרי ב. אני את� ל% דוגמה    :גיל גורדו�מר 

  .פר$ למשל. ל.י

  . אני מדבר רק על נושא הפרסו�, לא    :מר אורי לוי�

 השני� הראשונות אתה 5� ב, מרתי ל%א. הפרסו� כ�    :גיל גורדו�מר 

  . צודק

  . נגרע מהעירייה    :מר אורי לוי�

זינגר"רו מה שהוצג , שאכ� ייכנסו פרויקטי�, לגבי ההוצאות   :ח עקיבא 

יגדלו ה� יגדלו , שה� הקבועות, זה הוצאות ההנהלה מתו% הנחה שא� ה� 

י הוצאות בניכו, הוצגו בנטו, מכל העבודות, ההכנסות מהפרויקטי�. בשוליי�

  . שיהיו כמוב� לצור% הפיתוח

נותני� כיוו� הרי    :גיל גורדו�מר  זו לא איזה תוכנית , אנחנו 

   .מפורטת

, שאנשי� ישימו לב, אני רק מעלה נקודות, בסדר    :מר אורי לוי�

אני רק מעלה נקודות שאני מבקש שישימו לב , אני בעד הקמת חברה. זה הכל

אולי זה 0  מיליו� 40א� יש הפסדי� של זה נכו� ש, תשלו� מיסי�. אליה�

  � אבל א� אנחנו מתעלמי� מה�, משפיע על המיסי�
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  ?הפסדי� במה, לא הבנתי    :גיל גורדו�מר 

  . תשלו� מיסי� של החברה. אני חוזר    :מר אורי לוי�

זינגר"רו , למס תה התייחסותיבתוכנית אני ציינתי שלא הי   :ח עקיבא 

נכנס כרגע לת מוב� שא� העירייה מעבירה את זכותה . סכנוני מכי אני לא 

, אולי רק על הקטע הקט�, לא נמהר לשל� מיסי�, לקבל את הכנסות הפרסו�

  . ונרצה למשו% חזרה את הכספי� לעירייה כהחזר

יש הפסדי� צבורי� שאתה יכול להשתמש בה�     :גיא קלנרמר 

   ?כנכס מס

זינגר"רו י , החברהחות הכספיי� של "לא ראיתי את הדו   :ח עקיבא  אנ

  . לא יודע א� יש הפסדי�

  . הוא מדבר בפעילות העתידית א� יש, לא    :גיל גורדו�מר 

   � א� צבור לי חוב של כמה שיש    :גיא קלנרמר 

זינגר"רו   . בוא נבדיל בי� שני הדברי�. זה לא הפסד, זה חוב   :ח עקיבא 

. והחברה לא    :גיא קלנרמר  מהפסדי� שאפשר להשתמש בה� ..

  ? כנכס מס

זינגר"רו במכירה כבר כיסתה , ש"כי היא מכרה את המט, לא   :ח עקיבא 

  � את כל מה שהיה

. אני את� לכ� לשאול שאלות, אני מבקש, ה'חבר    :יצחק רוכברגרמר 

  . הוא לא סיי�

לגבי הוצאות . הלאה, יפה? לגבי מיסי� נתת תשובה    :מר אורי לוי�

זה ג� כס) שהעירייה ? הזה ג� על חשבו� העיריי, מימו� של החברה הקיימת

   ?מכניסה לחברה



  עיריית רמת השרון

יין מס   10.204.21מיום , 71' פרטיכל מליאה מן המנ

  35

זינגר"רו  כהלוואה א� העירייה תעביר כס), הוצאות המימו�   :ח עקיבא 

כי , העירייה סת� תשל� מס על הכנסות מריבית, ובמקביל תקבל ריבית

אפשר  .ריבית שהעירייה מקבלת מחברה בת בבעלותה המלאה מחויבת במס

  . העודפי� שיצטברו בחברהכדמי ניהול מ, למשו% את זה לאחר מכ�

אי% פותחי� אותה אני כבר , שאלה אחרונה שלי    :מר אורי לוי�

ו סוגרי� אותה ביו� מ� הימי� שנחליט שאנחנו לא רוצי� , רואה אי% אנחנ

  ?יש אפשרות? אותה

  . בהחלטה של העירייה    :יצחק רוכברגרמר 

זינגר"רו   .זו כבר שאלה משפטית   :ח עקיבא 

  . יכולי� לסגור אותהחנו אנ    :מר אורי לוי�

  . כ�    :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור"ד בהמש% , אני בכל זאת רוצה להמשי% את הקו    :ר 

עכשיו בואו נדבר על ההכנסות הענקיות , דובר על הפרסו�. השאלה של אורי

נגרע מהכנסות של העירייה. ארנונה0  מיליו� 160של    ? נכו�, זה 

נכנס לעירייהאני אמרתי, לא    :גיל גורדו�מר  . אני רק מראה.  שזה 

 החברה לא .עירייהאת ההכנסות האלה לקופת האתה מקבל , זה לא נגרע

. מהפעלת החברהתשואה תהיה לעירייה ו אני מראה איז. תקבל את הכס) הזה

שמצדיקי� הפעלה ומימו� , עותיי�שממקפי� יבדקנו הא� ישנ� פרויקטי� בה

הבדיקה .  בפרויקטי� אלהופ� ממוקדגו) מקצועי שיטפל בזה באראשוני של 

    אשר מצדיקי� הפעלת החברההיקפי�  מאוד משמעותיי�העלתה פרויקטי� ב

יונה ברגור"ד ג� כ� , אני רוצה להבי� מראש העירייה ג� כ�    :ר  אני 

אני חושב שברוב הרשויות המקומיות שפועלות , לא מתנגד לחברה כלכלית
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. בצורה ל.. אבל בסופו של דבר אנחנו מדברי� . קיו� חברה כלכליתיש הצדקה 

  .כא� על פעילות שאתה מציג אותה באמצעות שני אנשי�

  . ואאוטסורסינג    :גיל גורדו�מר 

יונה ברגור"ד יכולה לעשות    :ר  באמצעות . אאוטסורסינג ג� העירייה 

  ?0 מיליו� 160שני אנשי� אנחנו מרוויחי� 

  . אז לא הבנת, לא    :גיל גורדו�מר 

יונה ברג"ד בס% הכל , זאת אומרת. אני בכוונה מקצי� את זה    :ורר 

יוסיפואת� באי� ואומרי� ואני כ� נתפס , גיל, אני הבנתי נכו�.  ששני אנשי� 

  . ההכנסה האמיתית היא הקידו� של הפרויקטי�. למה שאתה אומר

  .הבנת נכו�    :גיל גורדו�מר 

יונה ברגור"ד  א� אתה מרוויח שנה אז הרווחת, זאת אומרת    :ר 

  . כס)

זינגר"רו   . אמת   :ח עקיבא 

יונה ברגור"ד נציג את     :ר  אז בואו נציג את הסכומי� האלו ולא 

הסכומי� הגלובליי� האלו שנראי� כאילו שרמת השרו� מכפילה את 

  . לא הגיוני בעיניי.  שני�5ההכנסות שלה במש% 

הוא הציג הכנסות לעיר ברמת ארנונה והוא , לא    :גיא קלנרמר 

זה שני דברי� . ות לחברה ברמת הכנסות והוצאות של חברההציג הכנס

  . נפרדי�

יונה ברגור"ד ו     :ר  אתה מאמי� שבעקבות החברה הכלכלית אנחנ

  ?  שני�5� נכפיל את הכנסות הארנונה ל

אני מאמי� שבאמצעות החברה . אני אענה ל%, רגע    :גיא קלנרמר 

  . י�הכלכלית קצב גידול ההכנסות של העיר יגדל ויקצר טווח
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  . זה לא דיו�, ה'חבר    :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור"ד , אתה יודע לעשות את החשבו� הכלכלי טוב מאוד    :ר 

וזה , ויש תחשיב מאוד מובהק אי% מחשבי� קידו� הכנסה של שנה או שנתיי�

  . ההכנסות האמיתיות שהחברה הזו תביא לעירייה

לי לוי�בא אורי? את השק) הזה אתה זוכר    :גיל גורדו�מר  :  ואמר 

ויפהוהכ, החברה וק מהש, אבל בוא תראה לי למה אני כמשקיע חיצוני, ל טוב 

מה יוצא . אני רוצה להשקיע בחברה, אני רואה איזה תוכנית עסקית, הפרטי

בוא , בעלי המניות במאה אחוז, העירייה, במקרה הזה אנחנו? לי כבעל מניות

יוצא  קצר טווחי�שר תאפשר לתוכנית אאז באתי והצגתי . תראה לי מה 

התוכניות האלה בעקבות אותו צוות ביצוע את בשנה אחת ומספיק שנקדי� 

זה אומר הכנסה ,  אאוטסורסינג ובסיוע ממוקד בפרויקטי� שנגדיר לושיהיה 

  ? למה לא. באותה שנה0  מיליו� 160של , עירייהתה לימארנונה שאחרת לא הי

יונה ברגור"ד   . 5% או 4%יח שזה ננ, 0 מיליו� 160    :ר 

 160 – תמומש שללעירייה תהיה הכנסה שאחרת לא     :גיל גורדו�מר 

 �   . 0מיליו

יונה ברגור"ד   . 0 מיליו� 160זה לא     :ר 

  ? למה לא    :גיל גורדו�מר 

יונה ברגור"ד   . בואו לא נתווכח על זה, רגע. בחיי%    :ר 

נ, יש ל% לשנה? אתה מבי� מה שאני אומר    :גיל גורדו�מר  גיע כאשר 

נגיד מספיק אחד, מלוא הפיתוח בשני אזורי התעשייה, לסו) הדר% , ובוא 

הכנסה בשנה זה , מספיק שאת זה תקד� בשנה אחת, 77%, שהוא רוב הכס)

 אשר יותירו בקופת החברה לאחר ההוצאות מספר ארנונה0  מיליו� 160

  . רווח0 מיליוני 
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יונה ברגור"ד   . אבל זה לא רווח, זה הכנסה    :ר 

  . זה רווח נטו    :יל גורדו�גמר 

יונה ברגור"ד   . היית מקבל את זה בשנה הבאה. לא    :ר 

אתה . אבל בשנה הבאה כבר אי� ל% את השנה הזו    :גיל גורדו�מר 

א� אתה , 1 מינוס Xבשנה . 1 מינוס Xיש ל% שנה , Xיש ל% שנה . לא מבי�

% בשיטה א� תל. יהיו ל% הכנסות באזורי התעסוקה אפס, תל% בדר% הקיימת

  .  הכנסות0 מיליו� 160יש ל% עוד של הפעלת החברה הכלכלית 

יונה ברגור"ד . אבל בוא לא נדבר על זה, אני לא מקבל את זה    :ר 

מה שמוצג כא� כחברה ,  קצת במונחי�וכא� אני מדבר שוב, שאלה אחרונה

  . הכלכלית היא מהווה בעצ� קבל� ביצוע של העירייה

  . ועיתזרוע ביצ    :גיל גורדו�מר 

יונה ברגור"ד   . אי� בה שו� פעילות יזמית, היא לא יזמית    :ר 

  ? למה לא    :גיל גורדו�מר 

יונה ברגור"ד   . היא בונה עבור העירייה, כל מה שהיא עושה    :ר 

  . אבל הצגתי ל% בראשו� לציו�    :גיל גורדו�מר 

פתאו� נהיה ריב מכלו� ואי� . תעשה לי טובה, יונה    :יצחק רוכברגרמר 

  . יבר

יונה ברגור"ד אני מאוד . אז אני רק שואל את השאלה הזאת    :ר 

, בי� א� זה בישיבת המועצה, בי� א� זה בישיבה הזאת, הייתי רוצה לראות

או בדירקטוריו� , בי� א� זה בתהלי% האישור שאנחנו עוד לא אישרנו את זה

יזמות מעבר לזה שהחברה הזו תהיה ק, או משהו כזה בל� לחשוב במונחי� של 
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היא מקימה מה שהעירייה יכלה לעשות א� , כרגע מה שהיא עושה. ביצוע

  . יתה מגייסת שני אנשי� פהיהעירייה ה

  . לא נכו�    :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור"ד  א� העירייה היתה מגייסת שני אנשי מקצוע טובי�    :ר 

  . היתה יכולה ג� לעשות אותו דבר, או שלושה אנשי מקצוע טובי�

, זה נכו� מה שאתה אומר. ואני אסביר, לא נכו�    : רוכברגריצחקמר 

והיא חייבת להיות ג� , החברה היא ג� זרוע ביצוע של העירייה הופכת להיות

ויש ג� פה בתו% הנושא הזה. יזמית אולי לא , יש יזמויות שהחברה תפתח 

  . אז תגיד אתה מה הנושאי� שיכולי� להיות ביזמות, חידדת�

בראשו� לציו� רכשו קרקע , אני ציינתי לדוגמה    :גיל גורדו�מר 

ועשו רווח יזמי לקופת השביחו את הקרקע, את כל הפעולה היזמיתוביצעו   

  . החברה

  � במקרה הזה אתה צודק :מר יונה ברגור 

והיא תהיה . בוודאי, היא חייבת להיות יזמית ג�    :יצחק רוכברגרמר 

  . יזמית

 מרכזי�במסגרת� יפותחו שאני הצעתי פרויקטי�     :גיל גורדו�מר 

אז . ולא פיתחו אות�רבות שני� מסחריי� אשר נמצאי� בבעלות העירייה 

 בחברהמבוקר ומקצועי  , מסודרבאופ� בואו נעשה את זה , אתה צודק

   .כלכלית

החברה . סיסית אולייש פה איזה אי הבנה ב     :טל עזגדמר 

ל שלה לא הופ% "והמנכ'  או עירייה ב2' הכלכלית לא הופכת להיות עירייה מס

ברגע , כמו שאתה אומר, תפקידה, החברה הכלכלי. להיות ראש העיר השני

� ויש  שהחברה הכלכלית תיזו� פרויקטי� טובי� ואיכותיי� יש לה דירקטוריו
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בהיררכיה הזאת , כמוב�, מעל הדירקטוריו� מליאה והדברי� האלה יבואו

  � ית שהחברה הכלכליש פה איזה מי� פחד כזה. לכולנו

  . הוא לא נגד, אי� פחד    :יצחק רוכברגרמר 

יונה     :טל עזגדמר  , אני אומר באופ� כללי, אני לא אמרתי על 

  . אז א� כול� בעד אז בואו נצביע ונל% לכדורסל. שלא תהיה תחושה

לי , נמצאת פה המהנדסת. אני אגיד יותר מזה    :יצחק רוכברגרמר  יצא 

גבי התפיסה של החייאת החברה  למה עמדת%: שאלתי אותה, לדבר איתה

  . 'היזמויות וכו, תגידי משפט לגבי נפח העבודות? הכלכלית

העיתוי בעצ� של הקמת החברה עכשיו הוא עיתוי   :טלי שמחה אליקי�' אדר

שנתיי� האחרונות אישרנו נפחי� של היתרי� שה� � שנהכי ב, ממש קריטי

אלה ה� נפחי� הנפחי� ה. אדירי� ובעצ� ה� עכשיו כבר זמיני� לביצוע

שהעירייה בעצמה אי� לה שו� אפשרות להשתלט עליה� מבחינת הכמויות של 

שאת כל המערכות של , בנינו את כל תוכניות המתאר בכמה שכבות. העבודה

זאת . התשתיות והכבישי� והכל אנחנו כבר יכולי� מחר להתחיל לבצע

ורטות זה ג� ישביח את הנכסי� שעומדי� אחר כ% בתוכניות מפ, אומרת

  � לקרו� עור וגידי� בהמש% לתוכניות המתאר

מה מונע אותנו היו� , את אומרת שהכל  מוכ�    :עיד� למד�מר 

ע� , מחלקת ההנדסה, את, אנחנו, היו�? מלהכניס לש� קבלני� לשטח

זה , א� הכל מוכ�, אני שואל. ולדימיר מה היו� מונע ממ% מלהוציא את 

  ?לקבל�

קצב . אני אסביר ל%. לא פשוט. ל%אני אענה     :יצחק רוכברגרמר 

אני .  ימי�3הוא יהיה בעוד , שיכל להיות נגיד אתמול, התקדמות העבודות פה

, נפחי העבודה ה� גדולי�, זה קשה מאוד. מדבר אית% במימדי� של זה
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ואנחנו רוצי� להספיק ולעשות . העירייה אינה מסוגלת, הולכי� להיות גדולי�

ולעבוד טוב   . מהר 

יונה "ד אתה רוצה להגיד לי ששני אנשי� שיושבי� מחו$     :ברגורר 

  ? ה� יעשו את המהפ%, לעירייה

  . כ�    :יצחק רוכברגרמר 

�     :גיל גורדו�מר  � .  אנשי� עושי� את זה6בראשו� לציו ראשו� לציו

יותר גדולה   . זה גו) מטה שמפעיל גורמי�.  אנשי�6, פי כמה 

יונה ברגור"ד   . להפעילאבל ג� העירייה יכולה     :ר 

? אתה רוצה העירייה? אתה רוצה בכוח. לא יכולה    :יצחק רוכברגרמר 

  . בואו נראה מתי יד לבני� יהיה ומתי כל זה יהיה, בסדר

נועדה למקס� רווח    :שרגא קירשנרמר  חברה , החברה הכלכלית 

ענייני הציבור מה עושה , עכשיו. יש הבדל ביניה�. ציבורית נועדה לנהל את 

ו גו) ציבורי? של גו) ציבוריחברה כלכלית  היא לוקחת ? מה היא עושה. אנחנ

, את הנכסי� שלנו וממקסמת את תהליכי הרווח שלה� באמצעות ניהול תכנו�

וייזו� פעולות שהעירייה מעוניינת במדיניות לפתח היא . זה הכל. ניהול ביצוע 

. היא עושה את זה עבור דמי ניהול, עושה את זה בעיקר באאוטסורסינג

� . ווחי� בדר% כלל הולכי� לעירייההר נתנו לנו דוגמה של עירייה כמו ראשו

ואכ� השבוע , שג� עשתה פעולות יזמיות אמיתיות ופעולות פיתוח, לציו�

. בדיוק התפטר ראש החברה הכלכלית כי הגיע לקונפליקט ע� ראש עיר חדש

 הוא החזיק את הכס) והשני החזיק את, כי הוא החזיק במשאבי� של הכס)

תהיה , יווצר יותר מדי רווח באמת ייווצריא� , ובאמת הקונפליקט הזה. העיר

הסיפור הוא לעשות דמי ניהול כדי . אבל בגדול זה כל הסיפור. ע� זה בעיה

ניהול תכנו� שיווק וניהול ביצוע  � וש� לדעתי כדאי , להשגיח באמצעות איזו

  . לנו לעצור בגלל הגודל של העיר
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י רו    :גיא קלנרמר  יענה ג� צה להגיד כמה משפטי�אנ  קצרי� וזה 

יונה אמנ� לא של , אני ניהלתי חברה כלכלית של גו) ציבורי. קצת להקשר של 

אותו רציונל קיי� בכל האורגני� הציבורי� , עירייה אלא של אוניברסיטאות

משרדי� ממשלתיי� וכיוצא , ממשלה, רשויות מקומיות,  אוניברסיטאות–

פעיל זרוע כלכלית מהסיבה הפשוטה שהמבנה הוא יש היגיו� רב בלה. בזה

 שיש לה ברגע שהמבנה הוא חברה, כלומר. בעצ� מייצר את התוצאה

זה גוזר , ות ורווחאוריינטציה של חברה כלכלית שמוכוונת למטרות פעיל

יכול . לא יעזור בית די�, התנהלות אחרת זה  אתה יכול להעלות פנייה אי% 

ווליו� עבודה ותוצרי� טובי� יותר מגו)  אנשי� יתנו 4, 3, 2� להיות ש

כי הגו) הציבורי עסוק בצרכי הציבור והגו) . דה פקטו זה מה שקורה. ציבורי

שלא מאפשרות לו ,  יומיומיות אחרותהציבורי עסוק באל) ואחת פעילויות

יכולה לתת בה  ולהיות ממוקד בדיוק באותה פעילות שחברה כלכלית  להתעסק 

  .�זה דבר ראשו. ער% מוס)

יש פה ציר ההכנסות של החברה . בכל זאת יש פה שני צירי�, דבר שני

א� . ויש פה את ציר ההכנסות שאותה זרוע תקדי� לעירייה, הכלכלית גופא

לצור% ,  והעירייה תמשי% להתנהל כפי שהיא מתנהלת2010אנחנו היו� בשנת 

יליו�  מ213 היא תכניס את אות� 2015� ב, אל תתפסו אותי במספרי�, העניי�

עזוב את , א� עכשיו נקי� את החברה הכלכלית: אומר הגזבר. מארנונה0 

 זה 2015באמצעות החברה הכלכלית במקו� , ההכנסות של החברה הכלכלית

ארנונה בגי� קידו� 0  מיליו� 200 קיבלת שנה בונוס, כלומר. 2014יהיה 

  . הפרויקטי� והחלת הארנונה וההכנסות בגינ�

יונה ברגור"ד   . חדש0  מיליו� 214 קיבלת לא    :ר 

אבל ההכנסה היא , היה ל% ג� הוצאות מסוימות    :גיא קלנרמר 

  . הכנסה
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יונה ברגור"ד הוא במשמעות , האלו0  מיליו� 215� הרווח של ה    :ר 

  . 215�  ל5%של הלוואה בבנק של 

  . אתה מבלבל, יונה, לא    :גיל גורדו�מר 

יונה ברגור"ד   . זה הרווח. זה הרווח המעשי    :ר 

 היטל זה .אתה מבלבל בי� היטלי� לבי� ארנונה    :גיל גורדו�מר 

אתה מקבל , כלומר. שמשולמת מידי חודש, אבל זה ארנונה, סכו� חד פעמי

  . זה מלוא הכס)? אתה מבי�, אתה מקבל בונוס שנה. שנה אחת יותר

קוד� כל אני בעד , הדבר היחיד שצרי% לשי� לב    :גיא קלנרמר 

והדבר שצרי% לראות באמת אי% לנהל אותה נכו� , ליתהקמה של חברה כלכ

 יש מקומות שבה� .שהגול� לא יקו� על יוצרו, וצרי% להיזהר רק מדבר אחד

, הזנב התחיל לקשקש בכלב ולא ידעו אי% להשתלט עליה�, החברות הכלכליות

בי� ראשי ערי� למנכ צרי% מראש להגדיר את גבולות . 'לי� וכו"ויש ריבי� 

  . וא� זה ככה זה רק יכול להביא תועלת,  הפעולה של החברההגזרה ומנדט

ואני פשוט לא , אני חושב שמה שהתחדד בדיו� פה    :אבי גרוברמר 

ו , רוצה לחזור זה שהחברה הכלכלית היא בס% הכל אמצעי שבאמצעותו אנחנ

אנחנו רוצי� לנהל אותו , רוצי� לקחת את הנכסי� ואת הכלי� שיש לעירייה

לאור האמצעי� ולאור מה ,  ממה שאנחנו מאמיני� שכרגעהבצורה יותר טוב

אנחנו לכ� מאמיני� שא� נמשי% . אי% שזה מתנהל כרגע, שיש בעירייה

 וא� נקי� חברה כלכלית 2015� במתכונת הקיימת אז פרויקט מסוי� יקו� ב

א� מתיישבי� , אתה יודע. זה יכול לקרות אפילו לפעמי� הרבה יותר משנה

כי ס% הכל א� . דברי� יכולי� להתקד� משמעותית, אותועל משהו ומנהלי� 

ו , אנחנו מסתכלי� על כל התוכנית אז מדובר פה על תוכניות הפיתוח שאנחנ

ואנחנו , כ% או אחרת, זה אזורי� שממילא יפותחו, שומעי� אות� כל הזמ�

יכולי� לקד� אות� אני הסתכלתי . מדברי� פה שדר% האמצעי� האלה אנחנו 
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הרי ג� ה� , י� שכאילו החברה הזו תנהל בשני� הראשונותפה על פרויקט

אז א� לוקחי� את זה . כרגע יש פונקציה בעירייה שמנהלת אות�, מתנהלי�

אז למעשה , בתור החברה הכלכלית היא אמצעי לבצע את כל הדברי� האלה

זו השאלה . אנחנו יורדי� לשורה התחתונה של מי ההנהלה של החברה הזאת

ו. פה אני קצת בדקתי על החברה  .ש�  יכולי� לבקר את מה שקורהואי% אנחנ

לי� לחברה " מנכ5היו ,  שני�7שזה , 2002עד ' 95� מ, הכלכלית אחורה

לי� שבאו " מנכ4היו פה תכלס . אחד מה� היה אמנ� לחודשיי�. הכלכלית

חו$ מאחד שעבד , שנה וחצי� כל אחד הצליח לעבוד שנה. לחברה הכלכלית

כל אחד כזה אחרי שנה ,  כול� היו מינויי� פוליטיי�כמעט.  שני�3כמעט 

, עוד כל מיני הפרשות אחרות,  חודשי הסתגלות6�  ל3עבודה לרוב קיבל בי� 

ל "אחד מה� הפ% להיות מנכ, חלק מה� אחרי שה� עבדו בחברה הכלכלית

ל "מנכ' ל חברה כלכלית וביו� ב"הוא היה מנכ' למרות זאת שביו� א, עירייה

, אני חושב שמה שקריטי פה.  חודשי הסתגלות וכל מיני כאלה6עירייה קיבל 

יודע שמבחינתי זה די ההבדל בי� להצביע בעד ונגד ל של "זה שהמנכ, ואני 

יוכל להגיש מועמדות, החברה הכלכלית ימונה במכרז חיצוני יש . שבו כל אחד 

אני חושב שהיא עשתה , לעירייה ועדת מינוי בכירי� שבוחנת את המינויי�

ייבחר המנכ.ודה טובה בגזברעב ל של החברה " זו למעשה שאלה אי% 

  . הכלכלית

 הא� אפשר לתגמל. אני רוצה להוסי) עוד שאלה    :מר אורי לוי�

   ?אי� דבר כזה? ל לפי ביצועי החברה"את המנכ

זינגר"רו . ל משרד הפני� לא מכיר"מנכ   :ח עקיבא  . .  

זו חברה לא , כליתזו לא חברה כל. אז זה לא כלכלי    :מר אורי לוי�

   .כלכלית
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 הרבה פעמי� חברה שמקימה .יש לי עוד שאלה    :אבי גרוברמר 

אחת הסיבות שהיא מקימה את אותה חברת בת והיא מכניסה לתו% , חברה בת

ח של "איגו,  למשל.זה כדי ללכת להלי% של גיוס הו�, אותה חברה פעילות

ח "י� דר% איגוואז אתה יכול לממ� את ההקמה של הפרויקט, פרויקטי�

חברה כזאת יכולה לעשות את . שכזה מכספי ציבור וזה מוריד כס) מהעירייה

   ?זה

זינגר"רו   . בהחלט   :ח עקיבא 

, עירייה ג� גייסה כס) בבורסה. ג� עירייה יכולה    :ד מיכה בלו�"עו

. אבל זה לא . .  

אני חושב שציבור שבא לגייס ואתה מבודד לו     :אבי גרוברמר 

. על הסיכו� איפשהו של העירייה,  לא נכנס על כל העירייההוא, פרויקטי�

זה קצת נות� יותר ודאות . ח בשבילו"אלא יש פרויקטי� מסוימי� שאתה מאג

  . אני שואל א� משפטית זה נית�, זה יתרו� גדול. לגופי� ממוסדי�

 היינו בצוות ההקמה של תאגיד במקרה אני ועקיבא    :גיל גורדו�מר 

ח "ובסמו% מאוד להקמה עשינו איגו, מניב, � לציו�המי� והביוב בראשו

ו, לגופי� ממלכתיי� וציבוריי� ובפועל א� תשאל אותי זו , 0 מיליו� 84 גייסנ

 באותה מידה יכולנו ללכת לבנק לקבל הלוואה אבל, תה חוויה נהדרתיהי

די דומה   . יותר פשוט לקחת הלוואה, אז א� תשאל אותי. בריבית 

נית�אבל ז    :אבי גרוברמר    . ה 

  .כ�    :גיל גורדו�מר 

, יהיה פרסו�. אי� מועמד, ל"כרגע אי� מנכ, חברי�    :יצחק רוכברגרמר 

  � נשלי� את הדירקטוריו� בישיבה הבאה, לכשאנחנו נבחר את הדירקטוריו�
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י תקנו� החברה אי% "עפ? אי% נבחר דירקטוריו�    :עיד� למד�מר 

  ? הוא נבחר היו�

. ת� לענות לו קוד� כל,  אענה ל% אחרי זהאני, דקה    :יצחק רוכברגרמר 

י הוראות משרד הפני� "עפ, יושל� הדירקטוריו�, לכשיוק� הדירקטוריו�

זה , י כללי� ברורי�"צרי% להיות פרסו� רחב לציבור עפ נית� לעשות את 

י "פתוח לחלוטי� עפ, יוע$ משפטי, מהנדס, בדיוק כמו שאתה בוחר גזבר

א� צרי% להביא את זה אחר כ% , בחירהדר% ה, הוראות ברורות של שכר

זה, עירייה, לאישור של האסיפה הכללית יהיה פרסו� ויית� . צרי% להביא את 

יציע את המועמדות שלו, לציבור הרחב בכל מדינת ישראל להציע   . כל אחד 

  . זה ייעשה כמו מינוי הבכירי� בעירייה    :אבי גרוברמר 

  . ממש אותו דבר    :יצחק רוכברגרמר 

  . זה לא היה    :בי גרובראמר 

  .הוא צודק, פע� זה לא היה    :יצחק רוכברגרמר 

פשוט לקחו מישהו , המינויי� שאני דיברתי עליה�    :גיל גורדו�מר 

  . ואחרי שנה הוא הל%. 'ל חברה"אתה מנכ, 'בלי כלו�, בלי מכרז

ג� משרד הפני� , נעשו שינויי�, אני חושב אפילו    :יצחק רוכברגרמר 

  � קבע

  ?י משרד הפני�"הקריטריוני� ה� עפ    :ד� למד�עימר 

 .י משרד הפני�"הקריטריוני� ורמת השכר נקבעת ע    :יצחק רוכברגרמר 

, אי� פה אפשרות לשחק, יש כללי� ברורי� לדבר הזה. נשאלה פה שאלה טובה

, אני לא בטוח, אני חושב אפילו. זה אותו דבר בדיוק כמו שאתה בוחר בכירי�

, בדיוק כמו שזה נעשה במקרי� שלכ�, י% לאשר את זהשמשרד הפני� ג� צר

 צרי% לחשוב אחר כ% .פה המשחק הוא מאוד שקו). ולהביא את זה למועצה
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, או ועדת איתור או בחינות אחר כ%, במסגרת דירקטוריו� אי% עושי� את זה

  . י הכללי� אחד לאחד"כל מה שצרי% עפ

 אני מצטר) באופ� עקרוני. יש לי כמה שאלות    :עיד� למד�מר 

וה� , אבל עדיי� לא ברור לי כמה שאלות. להרבה דברי� שאנשי� אמרו פה

ל ולגבי עניי� "המנכאותה שאלה לגבי עניי� של , אחת. בכל זאת אקוטיות

  .אני יודע אי% הוא בנוי בעיריית תל אביב, הדירקטוריו�. הדירקטוריו�

י הוראות " עפיש קביעה של מסמרות. אני אסביר    :יצחק רוכברגרמר 

. אי% זה נקרא ש�, העמותות, או רש� החברות, משרד הפני� מי יכול להיבחר

ו.  שמדברי� על מי צרי% להיותיש קריטריוני� ברורי� , אני אומר לכ� עכשי

אי� , אני לא רוצה להיות. הלוואי והיה אפשר שאני לא אהיה בחברה הכלכלית

יואבל הח. הייתי סומ% על אחרי� שיהיו, לי זמ� לזה ר "וק מחייב אותי להיות 

אני , א� יגידו לי שיש בחוק אפשרות שלא, מחר אני מוכ�. החברה הכלכלית

  . נות� למישהו אחר, מוותר על תפקידי

  . אני סבור שלא    :עיד� למד�מר 

  . אני עמוס. אני אומר ל% מה אני מרגיש    :יצחק רוכברגרמר 

  . ר אסיפת המניות"יו    :עיד� למד�מר 

ישנ� כללי� . הייתי נות� למישהו אחר, לא משנה    :כברגריצחק רומר 

כמה אנשי� מקצועיי� וכמה , ישנ� כללי� כמה נציגי ציבור, ברורי� מי

יש ממש הרכב ברור לדבר הזה וכמה . אנשי� פוליטיי� בתו% העניי� הזה

כי יש כאלה , עכשיו יש שינויי�. אנשי� צריכי� להיות ועל זה אנחנו נעבוד

לפי זה אנחנו נעשה . אחד מתפטר, מצאי� ואנחנו רוצי� לחדששעזבו ולא נ

  . את ההרכב
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וכ� אני רוצה לחדד את ,אני עדיי� לא הבנתי פה     :עיד� למד�מר 

מה המשמעויות של זה היו� . את העניי� של חובות החברה הקיימת, הזה

. אי% זה משפיע, עקיבא, אני לא מבי�? בהנחה שאנחנו מפעילי� את הדברי�

  . לחלוטי� לא התייחסת לזהאתה 

  . רק ברישו�, הוא אמר ל%, הוא התייחס    :יצחק רוכברגרמר 

זה . העירייה לקחה עליה את החוב בכל מקרה    :אור� ברעוזמר 

  . העירייה משלמת את זה, כאילו איננו

�    :עיד� למד�מר  , וזה העלית אתה גיל, לכ� אני עדיי� רוצה להבי

  . להשאיר את החברה הקיימת קיימת, שהחדמדוע לא להקי� חברה עירונית 

  . הוא ענה על זה    :יצחק רוכברגרמר 

  . הוא אמר זה לוקח זמ�    :עיד� למד�מר 

אז , א� העירייה לא היתה מחויבת על החוב הזה    :הרצל נחו�מר 

אבל היות והעירייה מחויבת בלאו . יכול להיות שיש משהו במה שאתה אומר

. אי� ל% יכולת לברוח מהחוב הזה, מחויבת לזההכי על החוב הזה והיא תהיה 

  . כי אתה מחויב על החוב, תמשי% איתה, לכ� החברה הקיימת

  . זה ג� משהו טכני. אתה לא נמלט ממנו    :גיא קלנרמר 

א� היה פה חשש שכאילו תהיה הכנסה לחברה     :הרצל נחו�מר 

 פה אבל אי�. אז אתה צודק, ויהיה אפשר לעקל את ההכנסה לטובת החוב

  . מקלט בכלל

כמה חוב , לישיבה הבאה תביא את הנתו� הזה    :יצחק רוכברגרמר 

  . בלי שו� קשר, נשאר

ידיעתי וכמי שהיה דירקטור . עוד שאלה    :עיד� למד�מר  למיטב 

אז יש לי פה עדיי� , בחברה עירונית ומכיר כל מיני חברות עירוניות בעיקר
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יש פה את העניי� ,  אומרתזאת. שאלה בעניי� של ההשפעה למול העירייה

 החששות שאבי העלה ה� חששות שתמיד קיימי�. שנוצרות תמיד כפילויות

נוצרות פה כפילויות . ג� החששות שהעלה גיא, ואנחנו רואי� אות� לפעמי�

במיוחד ? אי% אנחנו משפיעי� או נמנעי� מזה, של תפקידי� ובעלי תפקידי�

יודע? נסות העירייהגורעי� מהכ, לפחות בשלב הראשו�, כשאנחנו י , אני  ואנ

י יודע שאצלנו בעיריית תל אביב, עוד לא הבנתי פה לא , כשאני הייתי עובד, אנ

העירייה , זאת אומרת. אלא היו מזרימי� פרויקטי�, היו מזרימי� כספי�

חלק היה נשאר , רי�"היתה לוקחת כל מיני פרויקטי� שמוגדרי� בתב

וניות כדי שלא יהיה מצב שבו באמת בעירייה וחלק היה זור� לחברות העיר

� למעט העניי� של ה, אתה נכו� לרגע זה, השאלה היא. צרי% להזרי� את הכס)

 אתה אומר אנחנו נשלי� את הכס) הזה, אתה לא הראית, פרסו� 0 500,000

  . זה אתה אמרת. שלוש הראשונות� לפחות בשנתיי�

 שיש רטנובתוכנית פי? קראת את התוכנית העסקית    :גיל גורדו�מר 

מפיתוח של , מניהול פרויקטי�, בחלק� מה שאמרת כרגע, עוד הכנסות נוספות

  .אזורי�

משפיעי� לנו על הכנסות אי% הדברי� האלה     :עיד� למד�מר 

אני . גיל, אני לא רואה את היחס הזה, על העובדי� שלנורי� ו"העירייה מתב

ומר לי אחרי אני לא רואה מה אתה א, רואה מה עקיבא אמר לי על החברה

. אחרי שגרעתי את זה מתקציב העירייה, ואתה גזבר העירייה, שגרעתי את זה

  . או אני צרי% להשלי� בכס) ולא בפרויקטי�/ו

אז מה . לא הכנסות, רי� יש ל% הוצאות"בתב    :גיל גורדו�מר 

, יהיו לה דמי ניהול,אנחנו נית� לאותה חברה שתנהל את זה , שאנחנו אומרי�

עשינו , היקפי הפרויקטי�, לפי מה שבנינו כרגע. ההכנסותאז זה חלק מ

אפשר אולי , לשנה0  מיליו� 5זה יהיה משהו בסביבות , בדיקה ראשונית
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אז גזרנו מזה את , 0 מיליו� 5 שמדובר עלאבל בהנחה , להגביר את הכמויות

אבל , ראינו שבהדרגה צרי% עדיי� להוסי) כספי� מתו% העירייה, ההכנסות

.  את ההוצאותות מכסהכנסותיה� הול% וגדל עד שק) הפרויקטי�היבהדרגה 

יותר עבודה ופרויקטי�נית� לפעול בהתא� להצעת% ולהעביר לחברה ,  הרבה 

שהיא נכנסת , ת שבאמת החברה עובדת נכו�לראו,  צרי% לבדוק,לדעתיאבל 

היקפי עבודות גדולי� , ולא בבת אחת להפיל עליה�,  ויעילניהול נכו�ב לתל�

  .שילו אות�שיכ

יונה ברגור"ד  5אי% , לא פרובוקטיבית, הסבר, תסביר לי בבקשה    :ר 

 �   � רי� שאנחנו אישרנו"יש הכנסות כשהתב0 מיליו

 6%,  300,0000זה . עלות הפרויקטי�, לא הכנסות    :גיל גורדו�מר 

  . מזה זה הכנסות

יונה ברגור"ד  מיליו� 70�60רי� שאנחנו אישרנו היו "כשהתב, רגע    :ר 

  ? 6%האלו החברה מקבלת 0  מיליו� 70� אתה אומר על ה, 0

 5אני מעביר לה� מהפרויקטי� בהיק) של . לא    :גיל גורדו�מר 

 � הכנסה של חברה כלכלית .  300,0000שזה , 6%מתו% זה מקבל , 0מיליו

  . בשנה

יונה ברגור"ד   . בשנה הראשונה    :ר 

  ? ואי% זה משפיע עלי% כעירייה    :עיד� למד�מר 

, זו הוצאה שהייתי מוציא אותה אחרת למישהו    :יל גורדו�גמר 

  . גור� חיצוני

יונה ברגור"ד   . זה לא נכו�, לא שלא ברור. זה ממש לא ברור    :ר 

א� החברה מנהלת את הפרויקט היא לא יכולה     :שרגא קירשנרמר 

  . א% ורק את דמי הניהול, לקחת את הכס)
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יונה ברגור"ד   .  300,0000אז היא מכניסה     :ר 

יהיו כאלה     :שרגא קירשנרמר  מה שעיד� ביקש זה שהיקפי הפרויקטי� 

עונה לו גיל שהוא לא רוצה להעיז לעשות את זה . שהחברה תחזיק את עצמה

, בגדול. זו התשובה. כי הוא רוצה לבדוק את זה בזהירות, כבר על ההתחלה

. טי�לא הצביעו על פרויק, לא ישב דירקטוריו�, לא נבחרה חברה כלכלית

  . אנחנו צריכי� לאשר את הכיוו�. אנחנו אפילו לא יודעי� מה התקנו�

  .אסיפת בעלי המניות צריכה לאשר את המדיניות    :הרצל נחו�מר 

  . הוא הציג רק דברי� כלליי�. אני יודע, בוודאי    :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור"ד   . הציגו בפנינו תוכנית עסקית לא מלאה, לפי הבנתי    :ר 

  . נכו�. יכול להיות    :צחק רוכברגרימר 

יונה ברגור"ד א� היא לא . הכוונה היתה להציג תוכנית עסקית    :ר 

  . אנחנו נבקש להחזיר אותה אחר כ%, מלאה

  . לא    :יצחק רוכברגרמר 

  . כי לא הראו ל% תוכנית, היא פוטנציאלית    :שרגא קירשנרמר 

יונה ברגור"ד אתה . קיתהוא אמר שזו תוכנית עס, לא נכו�    :ר 

  . המצאת את המילה הזאת

י יכול להוסי) פה עכשיו רשימה של תוכניות     :הרצל נחו�מר  אנ

  .  לפהשזה לא נכנס, יזמיות

יה יחברה יחסית צעירה בהרצל. תשמע מהסביבה    :גיל גורדו�מר 

  . בוא תשמע, תראה אי% בנו אותה,  שני�8של 

זאת לא . מדויקי�את� הולכי� לכיווני� שה� לא     :יצחק רוכברגרמר 

 שמציגי� אותו כא� וממנו אפשר זה פוטנציאל עסקי, התוכנית אורי� ותומי�
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ג�. לקחת יותר ולקחת פחות וצרי% ג� , אפשר לעשות יותר ואפשר ליזו� 

הרי ממילא כשיצטרכו להעביר . זה פוטנציאל עסקי שמוצג כא�. ליזו�

זה . ר את הפרויקטי�פרויקטי� לחברה זה חייב להגיע לכא� ומפה אנחנו נעבי

, אפשר להכניס כא� עוד פרויקטי�. והדר% עוד ארוכה. לא הול% ככה באוויר

ואני אומר , לאחר ששמענו בגדול את הדברי�, מה שצרי% כרגע. זו לא הבעיה

זה פוטנציאל עסקי שאנחנו צריכי� להרחיב , זה כמו שאמר שרגא, עוד פע�

, לאשר את הפעלת החברה, ר זה בסדאפילו א� אפשר להגדיל אותו, אותו

לאחר מכ� , להביא לישיבה הבאה את ההרכב המעודכ� של הדירקטוריו�

ואז נצטר% בחברה , י ועדת שפני$"לאחר שהוא יאושר ע, יתכנס הדירקטוריו�

ולכ� מה שייעשה , החברה היא לא חברה חדשה,  ישנו תקנו�.יש תקנו�, לעשות

, הכללית ותית� לחברה הכלכליתהעירייה תבוא בנעליה כאסיפה , לאחר מכ�

הדירקטוריו� של החברה הכלכלית יבקש לעשות מכרז ויתקיי� מכרז , ג� לא

ואחר כ% יחילו לצקת . הדר% עוד ארוכה. אמות המידה כמו שדיברנוי "עפ

  . תוכ� לתו% החברה

ג� זה די ברור שזה , עכשיו זה עושה יותר סדר    :עיד� למד�מר 

אבל הא� .  לא תוכנית עסקית כפי שהדברי�פוטנציאל עסקי כי זו באמת

אנחנו יכולי� לבקש את התוכנית העסקית הזאת להביא אותה מפורטת לעוד 

לפני שאנחנו , עוד פע�, כדי, לדירקטוריו� לפחות לכשיתמנה, שתי ישיבות

מוצאי� את עצמנו ע� עוד חובות וע� עוד דברי� שאנחנו יכולי� להגיע ע� 

 ובאמת מוביל אותה  באמת תתנהל כמו שצרי%החברה הכלכלית כדי שהיא

  . להגיע למצב שאנחנו מתחילי� להפעיל אותה פיזית, לדר% חדשה

אנחנו מאשרי� רק את הצד של ההוצאות של     :מר אורי לוי�

את הצד של ההכנסות אנחנו לא . אני לא צוחק ואני לא ציני. רה הכלכליתהחב

ות ואני לא יודע א� נחליט כ� כי ה� לא קיימות וה� לא ברור, יכולי� לאשר

אנחנו רק . זה עוד לא ברור,  או לא לעשות שילוטלעשות את השילוט
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אני מקווה , 0 מיליו� 1.5שזה ,  את ההוצאות של החברהמחליטי� להשקיע

, אנחנו משקיעי� בחברה חדשה. כי זה לא סו) העול�0  מיליו� 1.5שזה רק 

אתה לא , הזאת יודעת לעשותמה החברה . זה מה שאנחנו מחליטי� להשקיע

  . זה ייקח חצי שנה. אתה לא תדע, תקבל את זה בישיבה הבאה

יונה ברגור"ד   . אני מקבל את מה שאתה אומר, אורי    :ר 

 ל החדש"זה ייקח לפחות חצי שנה עד שהמנכ    :מר אורי לוי�

התוכנית העסקית , י הדירקטוריו� החדש יציע תוכנית עסקית"שימונה ע

  . פה ואנחנו נאשר או לא נאשרהזאת תחזור ל

  . בדיוק    :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור"ד אני רוצה לשאול . מלבד דבר אחד, מקובל עליי    :ר 

צריכה להיות , שאתה דיברת עליה,  שאנחנו מדברי� עליההא� התוכנית הזו

  ? ל"ל או אחרי מינוי המנכ"י הדירקטוריו� לפני מינוי המנכ"מוגדרת ע

  . אחרי    :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור"ד לדעתי אפשר לחשוב שאחרי שהדירקטוריו� יתמנה     :ר 

  . ה� יכינו תוכנית מסודרת שתבוא לאישור המועצה

   .אנחנו נחליט. לא חייב    :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור"ד   . זאת הצעה שלי    :ר 

  . נחליט בדירקטוריו�    :יצחק רוכברגרמר 

 לראות א� –% לעשות שני דברי� דירקטוריו� צרי    :שרגא קירשנרמר 

  � ודבר שני למנות,  ולעבד אותוהתקנו� רלוונטי

  . דירקטוריו� לא רואה א� תקנו� רלוונטי או לא    :עיד� למד�מר 
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 שדירקטוריו� הנוהל של חברה כזאת עובד ככה    :הרצל נחו�מר 

. מכי� את התוכניות, קובע את המדיניות והדרג המקצועי הניהולי מבצע

, ריו� יחליט שהוא הול% על אהדירקטו , ב' ל ע� הצוות "המנכ, כמדיניות' ג'

  . שלו יכי� את התוכניות העסקיות המפורטות

יונה ברגור"ד � , אי� לי בעיה ע� זה    :ר  אני רק טוע� שהדירקטוריו

זאת . ל" את התוכנית וישפיע על בחירת המנכיגדיר בצורה יותר מובהקת

  . הנקודה

  . רגע, ה'חבר. קיבלת, כ�    :יצחק רוכברגרמר 

ל שהוא "כשאתה מביא מנכ. אני לא בטוח שזה נכו�    :אבי גרוברמר 

  � שאתה רוצה באמת להביא מישהו איכותי, מישהו מקצועי

  . אנחנו לא מחליטי� על זה עכשיו    :יצחק רוכברגרמר 

להגיד שקוד� . למה שהוא אמר, שנייה    :אבי גרוברמר 

  . כרח נכו�הסדר הזה הוא לא בה, הדירקטוריו�

  . חברי�. אבל תקשיב מה הוא אמר    :יצחק רוכברגרמר 

לי לגמור משפט, איציק    :אבי גרוברמר    . ת� 

נהני� פה לייצר מילי�    :יצחק רוכברגרמר  הוא ? מה הוא אמר? את� 

 במסגרת הדירקטוריו� להכי� את הא� נית�: העלה רעיו� שאומר דבר כזה

, הנה': ל להגיד לו"לכשיגיע המנכ, תאת הרעיונות לתוכנית עסקי, התוכנית

  ' � עכשיו, אלה היעדי� שלנו

  � אז אני לא חושב שזה    :אבי גרוברמר 

  . זה בסדר, אתה לא חושב שלאאז     :יצחק רוכברגרמר 

הוא צרי% להיות חלק , כי אתה מביא מישהו, לא    :אבי גרוברמר 

זה, מאותו פיתוח של הדבר ינהל את    . הוא הרי 
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אולי אתה רוצה להגדיר שהחברה הזו תעסוק     :הרצל נחו�מר 

  . תלוי מה אתה מחפש. ל גיאולוג"אז תחפש מנכ, בחיפושי נפט

הדירקטוריו� יצטר% . עוד אי� דירקטוריו�, חברי�    :יצחק רוכברגרמר 

אני מבקש לאשר את חידוש . להחליט א� הוא נכנס לזה או לא נכנס לזה

ו נביא את ל. החברה הכלכלית על בסיס מה שנאמר כא� ישיבה הבאה אנחנ

  . פה אחד? מי בעד. רשימת חברי הדירקטוריו� המעודכנת

  

פה אחד את חידוש החברה הוחלט לאשר    :118החלטה מספר 

  .הכלכלית

  

  .2010ש לשנת "אשרור יקירי רמה  .7

  

את המועמדי� ליקיר רמת  אני מבקש לאשרר    :יצחק רוכברגרמר 

 מתקיי� האירוע של יקירי יו� ירושלי�כי ב? למה לאשרר. 2010השרו� לשנת 

אנחנו טלפונית דיברנו ע� . רמת השרו� והוועדה קבעה את יקירי העיר

ו , כול� אישרו את זה, אנשי� אישרו את זה, האנשי� ובגלל החג אנחנו דחינ

, וא� יש ל%, אני מבקש לאשרר. היא לא היתה בתחילת החודש, את הישיבה

  . תגיד בבקשה, מה להגיד, יונה

יונה ברגור"ד אני רוצה להגיד שאני ראיתי את שמות האנשי�     :ר 

אני חושב , שמועמדי� ליקיר רמת השרו� השנה ואני אישית לא רק מרוצה

שכמו שהוחלט שזה לא בהכרח עיסוקי� , שחל מהפ% רציני בבחירת האנשי�

 ואני מבר% את מי שניהל וביצע את אלא אנשי� בעלי איכויות, ברמת השרו�

  . הצוות, הזההדבר 
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אני ג� מאוד מרוצה מהרשימה , בתור חבר הוועדה    :אבי גרוברמר 

יכול שלא להביע מורת רוח על זה שאתה החלטת . שהוועדה הגישה אני לא 

  � להציע מועמד

  . אני הייתי מציע ל% לעצור פה     :טל עזגדמר 

יונה ברגור"ד   . תעצור, תעצור    :ר 

ה תקי� שמועמד במפלגה של אני לא חושב שז? למה    :אבי גרוברמר 

אני חושב שזה לא תקי� שמביאי� . י ראש העיר לתארי�"ראש העיר מוצע ע

  . אנשי� מהמפלגה

אני חושב שזה לא ? זה מביא טובות הנאה, למה    :שרגא קירשנרמר 

זה ס% הכל לקחת בנאד� , זה לא מביא טובות הנאה. פייר מה שאתה עושה

  . ולתת לו, שראוי, מכובד

אחד ע� . אחד האנשי� ברשימה מסתדרי�� אחד    :גרובראבי מר 

כל אחד בקטע , אבל שורה של אנשי� ברשימה מסתדרי�. אחד בלי כס), כס)

  . אבל אני חושב שזה לא תקי�, אני לא רוצה להיכנס לשמות. שלו

  . אבל תקפת בנאד� באופ� אישי        :???

, לא תקי� שהוא מקבל מראש העיר את התפקיד    :אבי גרוברמר 

  . נראה לי

אתה אמרת את דברי% ואמרת את זה ג� , אבי    :שירה אבי�' גב

אני חושבת שזה אד� שעשה , אני חושבת שזה לא ראוי להגיד את זה. בוועדה

זה . וממשי% לעשות, לא רק ברמת השרו� אלא ג� במדינת ישראל, הרבה

 כי אנחנו בדקנו, שהוא היה ברשימה כזאת או אחרת אי� לזה שו� משמעות

  . ג� כשבדקנו מועמדי� אחרי�, בכלל

  . לא אמרתי שזה לא חוקי    :אבי גרוברמר 
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אני חושבת . התייחסנו לעשייה הציבורית שלה�    :שירה אבי�' גב

שאנחנו מבזי� את עצמנו שאנחנו בכלל דני� בזה היו� מפאת כבודו של האיש 

  . עשה ועוד יעשה הרבה, שעושה, היקר הזה

י    :גיא קלנרמר  בנ אז ? זה לא יקיר רמת השרו�,  ברית ישראלנשיא 

  ? מי כ�

  . הוועדה תבחר אותו    :אבי גרוברמר 

אנחנו כתבנו את התקנו� ובתקנו� יש לראש העיר     :שרגא קירשנרמר 

עשינו בתור ועדה עבודה יפה ואתה , באמת. אז הוא בחר, זכות לבחור מועמד

  . זה לא יפה, מעיב עליה

 שא� הוא היה מועמד בתו% הוועדה אי� לי ספק    :שירה אבי�' גב

אי� שו� . והוא היה נבחר בכבוד הראוי, אי� לי ספק שהוא היה נבחר, שהיתה

  . ג� השנה הזאת, כמו שכל שנה, פסול בזה

אנחנו חושבי� שאמרת דברי� לא לעניי� ומוטב     :גיא קלנרמר 

  . שתיקח אות�

, עיתאני חושב שהוועדה עבדה בצורה מאוד מקצו     :טל עזגדמר 

אני חושב שדברי� נעשי� בצורה . ובאמת תודה על המחמאות, כמו שאמר יונה

אני הצעתי לאבי לעצור ולקחת את דבריו עוד לפני . הכי ישרה והכי הוגנת

  . יצירת כותרת מיותרת, ע� כל הכבוד, אבי. שהוא התחיל

  ? מה כותרת    :אבי גרוברמר 

יודעי� מה העיתוני� כות     :טל עזגדמר  זה , בי� בסו)אנחנו  ולכ� 

  . מפאת כבודו של האיש היקר, כמו שאמרה שירה, זה מיותר. מיותר

י    :יצחק רוכברגרמר  בפ� . יותר מנעלב, אתה יודע מה, אני מודה שאנ

אני חייב להגיד . נעלב בשביל האיש הזה, נעלב בשביל כולנו, האישי אני נעלב
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הציעו את . י� האלה אני לא עושה פוליטיקה לדבר–ל% משהו שתכניס לראש 

הציעו אותו פעמיי� במהל% הקדנציה , 90שהוא היו� ב� , אבא שלי פעמיי�

שלא היתה מנהיגות , בימי� של מורשה. שלי להיות מועמד ליקיר רמת השרו�

א� זה , א� זה בכבישי�, האיש הזה עשה רבות למע� מורשה, במורשה

עוד , תי ראש העירייהבגלל היו. א� זה בוועדות כא� בעירייה והכל, בחינו%

אל תתנו לאבא שלי יקיר , תשלפו את זה': כשזה הגיע רק למשרד אני ביקשתי

, רמת השרו� אבל . 'נת� לאבא שלו'כדי שלא יגידו ? למה. ואני לא נות� את זה'

  . אולי הרווחת כותרת? הרווחת כותרת.  הציעו ל% תחזורבמקרה הזה

  . ושב שזה מעניי�לא ח, לא חושב שזה כותרת    :אבי גרוברמר 

י יכול להגיד ל% דבר אחד    :יצחק רוכברגרמר  י . אנ יש פעמי� שאנ

י . חבל, חבל, חבל. מתבייש לשבת בשולח� אחד ע� סגנו� שכזה זה מה שאנ

נגד? מי בעד לאשרר את השמות .יכול להגיד ל%   ? מי 

  . אני נמנע    :אבי גרוברמר 

  ? בוועדהאי% אתה יכול להימנע כשאתה חבר     :טל עזגדמר 

,  על החמשאני הצבעתי בוועדה. ישישבגלל הנציג ה    :אבי גרוברמר 

  . על השישי אני נמנע

  

לאשרר את רשימת  )1 – נמנע(ולות ברוב קהוחלט    :119החלטה מספר 

  .2010יקירי רמת השרו� לשנת 

  

, אני בגלל טיפוס כזה, תקשיב טוב. נו, עזוב אותו    :יצחק רוכברגרמר 

מודיע פה שאת ועדת החינו% לא אכנס א� , תרות יש מאי�שמנסה ליצור כו
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הוא , כינסתי אותה פע� אחת, לכנס אותהרציתי ? למה. בגללו, יתהפ% העול�

  . עוד לפני שישבת איתי, יצא נגד תוכנית המאה בעיתונות

י     :אבי גרוברמר  נגד תוכנית המאהאנ   . לא 

. זה בסדר, כלאתה בעד ה, אתה לא נגד שו� דבר    :יצחק רוכברגרמר 

לא אכנס את ,  יתהפ% העול�–אני אומר את זה פה , אבל רק שתדע דבר אחד

  .כי אתה עושה הכל פוליטיקה? למה. הוועדה כל עוד אתה חבר בוועדה

  . אתה עובר על החוק    :אבי גרוברמר 

 ל% . משטרה תעצור אותי–אז אני עובר על החוק     :יצחק רוכברגרמר 

. ל%, יאללה, עשית את זה כבר, שה מה שאתה רוצהתע. תעצור אותי, למשטרה

  . עד פה, תודה רבה

  

  .10.5.2010דחיית מועד אחרו� להגשת בקשות לוועדת תמיכות עד   .8

  

מועד אחרו� להגשת בקשות לוועדת , נושא הבא    :יצחק רוכברגרמר 

  . תמיכות

יונה ברגור"ד   . הקצאות    :ר 

  . הקצאות בישיבה הבאה    :יצחק רוכברגרמר 

וזה מה שה� , כל שנה עשינו דחייה של המועד הזה    :גיל גורדו�מר 

ביקשו , פנו אליי שתי עמותות שלא עמדו בתארי% האחרו� להגשה, מבקשי�

, מאחר ומי שיכול לאשר את זה זה רק מועצת העיר. א� אפשר להארי% את זה

מי , 10/5� ס% הכל עד ה, נעשה הארכה קצרה, אמרתי אני אביא את זה לדיו�

  . וזמ� קצר אחרי זה נשב הוועדה לדו� בהקצאות, שעד אז יכניס את הבקשות
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יונה ברגור"ד פע� שעברה שדנו בנושא הזה . יש לי שאלה קצרה    :ר 

, כדי להימנע מהדבר הזה, השנה אני חוזר ומציע. אני הייתי מאוד בעד לדחות

י, עד סו) מאי, זאת אומרת. מפני שאנחנו נמצאי� בראשית מאי , וניראשית 

אני מציע הצעה . זה מעכב פעילות, זאת אומרת. אי� החלטה של ועדת תמיכות

, שיביאו לה� בזמ�, שכל אות� עמותות שמקבלות מדי שנה בשנה, שהצעתי אז

  . שיכתבו הנה מכתב

זה שתי עמותות , יונה. זה חדשות, אי� בעיה    :גיל גורדו�מר 

  . הרמנו טלפוני�, עשינו את זה. חדשות

יונה"ד   . אני מציע שתשלחו מכתב    : ברגורר 

  ?מי זה העמותות האלה    :אבי גרוברמר 

, ה"עמותה אחת שפנתה אליי זו עמותת אחל    :גיל גורדו�מר 

וכ� הלאה   . העמותה השנייה זו עמותה לטיסנאות 

יונה ברגור"ד   ?ה"מה זה אחל    :ר 

  .ה"אני אסביר מה זו עמותת אחל    :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור"ד   . אתה לא חייב, לא צרי%, סת� שאלתי    :ר 

עמותה ציבורית של , ה"עמותת אחל. הוא שאל    :יצחק רוכברגרמר 

בזמנו עיריית . לטהר את הקרקע, תושבי� שפעלה על מנת לשנות את הסדרי�

כי אנחנו היינו , מימו� לייצוג משפטי 0 50,000רמת השרו� בראשותי אישרה 

ואי אפשר , כ� רצינו להעביר את הכס)ל. משיבי� פורמאליי� בתו% העניי�

התברר שמבחינה משפטית אי אפשר להעביר את . היה להעביר את הכס)

מביאי� את זהל , אז אמרנו. אז ה� היו חייבי� דר% ועדת תמיכות. הכס)

כי ה� עשו את , כי מגיע לה� את הכס) הזה. זה כל הסיפור, וועדת תמיכות

  . מהעתירהזה לטובת הציבור ואנחנו היינו חלק 
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יונה ברגור"ד   . תשלחו מכתבי� לפע� הבאה לכול�, אני מציע    :ר 

כי ה� ג� בהוד השרו� , אני לא יודע ספציפית    :עיד� למד�מר 

אני חוזר . אני לא אוהב לדבר על עמותות ספציפיות, אבל עוד פע�, והרצליה

צרי% את הדברי� האלה לעשות אחת , ג� בפע� הקודמת כשהארכנו, ואומר

ו נותני� פה פתח . תמיד מסודר ולא כל פע� להארי%ול אני סבור שאז אנחנ

זה , הערתי את זה בשנה שעברה כשתמכתי בזה, ופה פתח הפע� אני בגלל 

למי שמקבל באופ� קבוע זה ובכל , אבל אני חוזר על הרעיו� של יונה. אמנע

  . יש מועד, זאת לא צרי% לתת

, אני שוב אומר, ת הזמני�כל הקבועי� עמדו בלוחו    :גיל גורדו�מר 

  . זה חדשי�. לא היתה בעיה

ל    :יצחק רוכברגרמר  ? מי נמנע? מי נגד? 10/5� מי בעד דחיית המועד עד 

  . תודה רבה חברי�

  

דחיית  )3 –מנעי� נ(ולות ברוב קהוחלט לאשר    :120החלטה מספר 

  .10.5.2010מועד אחרו� להגשת בקשות לוועדת תמיכות עד 

  

  

  

  __________________  
  פרח מל%

  עוזרת ראש העירייה 
  ל העירייה"וסמנכ
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  קוב. החלטות

בנושא ערב הוקרה , ר יונה ברגור"ד, הצעה לסדר של חבר מועצת העיר  .4

  . מיכה אולמ� ואריה סיוו�–לחתני פרס ישראל 

  

מועצת עיריית רמת השרו� מחליטה פה אחד לכבד    :117החלטה מספר 

מיכה אולמ� ואריה , נה שעברה ובשנה זובש, את שני חתני פרס ישראל

אשר יהיה פתוח לציבור הרחב , וזאת באמצעות ערב הוקרה לשניה�, סיוו�

ויאפשר לכולנו להפיק את מלוא ההנאה מיצירותיה� ולאחל לה� המש% 

  . פורה בפעילות� היצירתית

בתיאו� , בכל ההקד�, המועצה מטילה על מחלקת תרבות לקיי� אירוע זה

  .ני הפרסע� שני חת

  

 יוצג – תוכנית עסקית לחברה הכלכלית ואישור חידוש החברה תגהצ  .5

  .גיל גורדו�, י גזבר העירייה"ע

  

פה אחד את חידוש החברה הוחלט לאשר    :118החלטה מספר 

  .הכלכלית

  

  .2010ש לשנת "אשרור יקירי רמה  .7

  

לאשרר את רשימת  )1 – נמנע(ולות ברוב קהוחלט    :119החלטה מספר 

  .2010קירי רמת השרו� לשנת י
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  .10.5.2010דחיית מועד אחרו� להגשת בקשות לוועדת תמיכות עד   .8

  

דחיית  )3 –מנעי� נ(ולות ברוב קהוחלט לאשר    :120החלטה מספר 
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