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מנשה דוד  טוב  :מר  נכבדערב  קהל  שאנחנו .   לפני  מבקש  אני 

הסלולריים המכשירים  כל  את  לכבות  הבאים . מתחילים  ברוכים 

החגיגית העירייה  מליאת  זו, לישיבת  בקדנציה  ז, הראשונה  ' היום 

תשס בדצמבר 2, ד"בכסלו  לישיבה , 2003  השרון  רמת  תושבי  התכנסנו 

ה העירייה  ראש  של  בראשותו  החדשה  העירייה  מליאת  של  נבחר חגיגית 

רוכברגר- איציק    . 

 

וידאו קטע  הקרנת   ! 

 

מנשה דוד  מרגש  :מר  את . אכן  הבמה  אל  להזמין  שמח  אני 

הזמן"להקת  הקונסרבטוריון" כל  רמת, של  המנון  , השרון-לביצוע 

הנדלסמן דן  רמת , בניהול  המנון  ומחבר  הלהקה  של  מוסיקלי  ניהול 

חיטמן-השרון  אוהד  ובימוי ,   שלום-תנועה  בר  מאיה   . בבקשה.  

 

שירה קטע   ! 

 

היוצאת .1 העירייה  מועצת  וחברי  היוצא  העירייה  מראש   . פרידה 

 

מנשה דוד  ללהקת   :מר  הזמן"תודה  יחזרו , "כל  עוד  והם 

היוצא. אלינו העיר  ראש  את  להזמין  מתכבד  אני  פארן, כעת  גבי  , מר 

דבריו את   .לשאת 

פארן גבי  רוכברגר  :מר  יצחק  מר  העיר  ראש  , תורעיי, כבוד 

ובתו העיר, בניו  מועצת  נכבד, חברי  מועצה , רבנים, קהל  וראשי  חברים 

לכולכם. לדורותיהם טוב  ליצחק . ערב  השרביט  את  היום  מעביר  אני 

בטוחה, רוכברגר בדרך  השרון  רמת  את  יוביל  שהוא  בטוח  , נכונה, אני 

שנבחרו המועצה  חברי  עם  שתדע , יחד  טובה  מועצה  שזו  בטוח  אני 

ולהוביל קדימהלהנהיג  הישוב  את  ציבוריים .   בתפקידים  אחד  דבר  יש 
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בפרט, בכלל הפירמידה  בראש  נראה, וכשאתה  בלתי  דבר  יש , שהוא  אבל 

התפקיד את  נושא  אתה  כאשר  גדול  הכי  המשקל  את  האחריות, לו  , והוא 

אותה רואים  עליה, לא  שומעים  על , לא  מונחת  הזמן  כל  היא  אבל 

קיבלת, הכתפיים מאשר  יותר  כבדהלקחת, אתה  אחריות  עצמך  על    ,

הנכונה שבדרכך  בטוח  אותך , הישרה, ואני  מכיר  שאני  כמו  החברית 

מ שנה-20יותר  את ,   לא  אם  לפחות  שתגשים  כך  הישוב  את  להוביל  תדע 

בך תולים  שאנשים  הציפיות  רוב  את  אז  חשוב , כל  פחות  ולא  בעיקר  אבל 

כדרך לעצמך  קבעת  שאתה  הציפיות  הי, כתוכנית, את  שבו  ית כמקום 

קדימה שנים  עוד  לעמוד   . רוצה 

הקרוב  הצוות  וגם  מועצה  חברי  גם  האחרונים  בשבועיים  להכיר  לי  יצא 

איתך להגיד, שעובד  מוכרח  ולבביים: ואני  מוכשרים  בטוח , אנשים  ואני 

שתצליח כדי  כתף  לך  שתחפוץ. שיתנו  ככל  לרשותך  עומד  כמובן  אני  , גם 

שידרש וככל  שתרצה  שאתה, ככל  בטוח  אני  הישוב אבל  את  תוביל   

אותך מכיר  שאני  כפי  ראויה, בדיוק  שצריך , נכונה, בדרך  מה  לפתח  גם 

רוצים כך  כל  שכולם  מה  כל  את  לשמר   . וגם 

איתי  ששירתו  המועצה  לחברי  להודות  הזדמנות  באותה  רוצה  אני 

היוצאת עוזבים, במועצה  חלקם  אבל  ממשיכים  אומנם  באמת , חלקם 

באשר  דרכו  שתצלח  אחד  לכל  שהיה , יפנהלאחל  מי  לכל  תודה  להגיד 

הדרך, איתי לאורך  במישהו  פגעתי  חלילה  אם  סליחה  לא , מבקש  בוודאי 

רעה כוונה  או  רצון  איזשהו  מתוך  זאת  לכולכם. עשיתי  טוב  ערב  , שיהיה 

הנכנסת למועצה  כח   . יישר 

מנשה דוד  פארן  :מר  למר  את . תודה  כעת  להזמין  מתכבד  אני 

דברים לשאת  דורון  מאיר   . מר 

דורון מאיר  טוב  :מר  חגיגית . ערב  בישיבה  היום  נמצאים  אנחנו 

העיר מועצת  ושמחה , של  חגיגית  ישיבה  תמיד  היא  הראשונה  הישיבה 

המשפחות בני  וזו , עם  אותו  רואים  שלא  דבר  יש  גבי  אמר  איך 

לאורך , האחריות גם  עלינו  לרבוץ  תמשיך  הקרובות5האחריות  השנים    ,
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אחד  כל  צריכים  נהיה  עצמו, בתפקידואנחנו  על  שיקבל  במה  אחד  , כל 

ה כל  שרמת-15אבל  לדאוג  צריכים  יהיו  העיר  למועצת  היום  שמתמנים   -

קדימה תצעד  לתושבים, השרון  בזה  מחוייבים  יהיו , אנחנו  מה  משנה  לא 

הבחירות הצלחה, תוצאות  מאוד  הרבה  העירייה  לראש  נאחל  , אנחנו 

שייקח  אחד  כל  בידי  לסייע  צריכים  נהיה  כדי אנחנו  תפקיד  עצמו  על 

השרון רמת  את  בשרון, לקדם  המובילה  העיר  להיות  רוצים  יותר , אנחנו 

כעת משנה  לא  זה  קטנה  יותר  או  רק , גדולה  לנו  ויש  נגמרו  הבחירות 

אחת אותם : אחריות  לכל  חיים  איכות  או 45לתת  ולכל 47,000  תושבים   

אלינו שהצטרפו  הצעירים, אלה  לזוגות   .במיוחד 

שנע מבטיח  ברמת אני  כאן  חיים  איכות  לכם  לתת  כדי  דבר  כל  שה 

החדש, השרון העירייה  לראש  הצלחה  מאחל  בעל , ואני  ולכל  לסגנים 

רבה. תפקיד  . תודה 

 

החדשים .2 העירייה  מועצת  וחברי  העירייה  ראש   .הצגת 

 

מנשה דוד  למאיר  :מר  ישיבת . תודה  לפתיחת  להזמין  רוצה  אני 

ב התפקידים  בעלי  את  הראשונה  מר "מנכ, עירייההמליאה  העירייה  ל 

ליכטר עו, גדי  המשפטי  גלאור"היועץ  יצחק  אבנר , ד  מר  העיר  מהנדס 

הגב, גולן העירייה  פפר' גזברית  שהין, אורית  צדוק  מר  העירייה  , מזכיר 

עו ג"ואת  שושני  איילת  ומנהלת -ינו 'ד  האישה  למעמד  העיר  ראש  יועצת   

הנכסים השולח, מחלקת  ליד  מקומותיכם  תיפסו   . ןאנא 

מקומה, כעת את  תפסה  המועצה  של  הבכירה  שהפקידות  אני , לאחר 

החדשים  העירייה  נבחרי  את  סוערות  כפיים  בתשואות  לקבל  מבקש 

מקומם את  ולתפוס  לבמה  לעלות  סדר . ונבקשם  לפי  להזמין  מתכבד  אני 

סיעת  חברי  את  בר' הגב": עם"הרשימות  אליעזר  ומר  אבנר  אני . נורית 

חברי את  להזמין  סיעת מתכבד  קאול": שינוי"  יצחק  נירה ' הגב, מר 

והגב, פולקמן גליל  אהרון  תמרי' מר  את . עליזה  להזמין  מתכבד  אני 
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סיעת  זהר' גב": בית"חברי  זילברשטיין"עו, נעמי  יעקב  מתכבד . ד  אני 

סיעת  חבר  את  גריידי" יחדיו"להזמין  שמואל  להזמין . מר  מתכבד  אני 

סיעת  חבר  אורי" הירוקים"את  משה  לויןמר  את .   להזמין  מתכבד  אני 

סיעת  טל" העבודה"חבר  ישראל  חברי . מר  את  להזמין  מתכבד  אני 

אחת"רמה"סיעת  והגב": ש  דורון  מאיר  אבין' מר  מתכבד . שירה  אני 

הגב את  אוסטפלד' להזמין  סיעת , אורנה   ". מרצ"חברת 

נכבד החדש , קהל  העיר  ראש  את  הבמה  אל  להזמין  מתכבד  מר -אני   

רוכב  . רגריצחק 

העיר מראש  מבקש  רוכברגר, אני  איציק  ישיבת , מר  את  ולנהל  לפתוח 

הראשונה החגיגית  הקהל. המליאה  מזכיר , לידיעת  בעזרת  העיר  ראש 

העירייה ישיבת  את  מנהלים  יצחק , בבקשה. העירייה  מר  העיר  ראש 

רוכברגר. רוכברגר איציק  מר  את  הדוכן  אל  להזמין  מתכבד   . אני 

רוכברגר יצחק  לכולםער :מר  טוב  הקהל, ב  אוכל , לכל  לא  אני 

כולם את  לפחות, להזכיר  שראיתי  מי  את  אזכיר  אני  אם  די  ואם , אבל 

להיפגע לא  אנא  אז  השאר  את  הזכרתי  גם , לא  אני  המעמד  כובד  מפאת 

קצת  . נרגש 

שהגיעו לחברים  להודות  רוצה  השנים , אני  במהלך  איתי  שהיו  החברים 

האחרונה, האחרונות בקדנציה  כספי , לפחות  לאייל  להודות  רוצה  אני 

הכבאות שירותי  אש5שעשינו , מפקד  לכיבוי  תחנה  כאן  ופתחנו  שנים    ,

לדורותיהם, רבנים המועצה  ראשי , ראשי  לומר  מספיק  לא  זה  אבל 

מהם, המועצה מישהו  של  פעיל  הייתי  אחרת  בתקופה  פעם  שכל  , אנשים 

גדולה אהבה  אוהב  שאני  שרמן  או, מנחם  שהכניס  בלקין  לעבוד פסח  תי 

בשנת  להיות ', 75במועצה  הפכנו  אבל  שלו  פעיל  הייתי  שלא  פיחוטקה 

שבעולם חברים  ורבין. אחלה  סוגר , משה  שהוא  גם  גדולה  זכות  לי  שיש 

עומד אני  שבה  הרשימה  היוצא, את  העיר  ראש  מר , וכמובן  וידידי  חברי 

פארן ככה. גבי  לי  היה  גבי  שנים: עם  הרבה  של  למדו , חברות  הילדים  כי 

הספר, יחד בבית  יחד  למדו  שלו  והבן  שלי  הגדול  את , הבן  גם  לי  והיתה 
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כאן ולהתמודד  לבוא  לגבי  להציע  בכל , הזכות  ומורדות  עליות  וידענו 

להיות שיכולות   .הרמות 

לך לומר  יכול  הרבה, גבי, אני  ממך  ממני , שלמדתי  סבלת  שגם  יודע  אני 

המועצה כחבר  מעט  זה , לא  על  גם  לך  להודות  יכול  בכניסה אני  שעשית 

העיר לראשות  האחרונים, שלי  בשבועיים  הרבה  על , עשית  לך  מודה  אני 

השרון לרמת  שעשית  בשיחה, מה  פעמים  מספר  לך  לי , ואמרתי  שאין 

השרון ברמת  שיהיה  הבא  העיר  שראש  מאוויים , ספר  רק  לי  היו  ואז 

ואחרים הרחוק, כאלה  לטווח  עשית  שאתה  מדברים   .יהנה 

לחב להודות  רוצה  השרוןאני  ברמת  גר  לא  שאומנם  הטוב  אבל , רי 

שנים הרבה  אותי  ישראל , מלווה  ושמדינת  הכל  שיעשה  לו  מאחל  אני 

בלבנון השבויים  ואת  בנו  את  להחזיר  הכל  אברהם , תעשה  חיים  את 

איתי פה  הרבה. שנמצא  לו  חייב  שאני  האיש  את  לו , כמובן  חייב  אני 

כמעט  לפני  בי  האמין  הזה  האיש  כי  שנים9הרבה  לתפקיד ,   אותי  ולקח 

הפקידים בהסתדרות  מאוד  לי , גדול  יש  עליו  מדבר  אני  שכאשר  אדם 

בעיניים פה, דמעות  נמצא  אישי, והוא  שאתם , בוס, חבר  מה  לו  תקראו 

את , רוצים לי  שנתן  גדול  אדם  הוא  הזה  שהאיש  לכם  לומר  יכול  אני 

לייצג  הגדולה  ישראל100,000הזכות  במדינת  עובדים  יום,   שעה , יום 

אליי, שעה צמוד  איתי  הפרידה, היה  עכשיו , קשה  הולך  שאני  למרות 

אחר שונה, לתפקיד  השני, תפקיד  מורוזובסקי, מהצד  ליאון  אני , אבל 

לך  להגיד  אליך-יכול  גדולה  אהבה    . 

בימים  פעולה  איתי  ששיתפו  היוצאים  המועצה  לחברי  תודה  כמובן 

יותר, טובים רעים  הנ, בימים  החדשה  המועצה  , שותפיי, כנסתולחברי 

מעט עוד  שיהיו  הסגנים  שלושת  קאול , כולל  יצחק  יהיה  מהם   -אחד 

העיר ראש  מקום  עליו, ממלא  נצביע  מעט  אבנר. עוד  . חברתי, נורית 

פיפו"עו זילברשטיין  יעקב  להביא . ד  כדי  הרבה  שעשו  והצוות  קורן  יוני 

לכאן  . אותי 
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הברכות המועצה. אחרי  חברי  את  המועצה  בחברי  רואה  ואת אני   

אחד בקול  שמנגנת  אחת  כתזמורת  המועצה , שותפיי  חברי  את  רואה  אני 

התושבים אתכם  ויחד  איתי  שמ, יחד  למהלך  האלה -5שותפים  השנים   

אוהבים שכולנו  למקום  השרון  רמת  את  רוצים, נצעיד  שאנחנו  , למקום 

טוב באזור , למקום  רק  ולא  בארץ  מוביל  ישוב  יהיה  השרון  ושרמת 

 . השרון

כראש  השרון, העיראני  רמת  יום, כיליד  יום  הכל  שעה , אעשה  שעה 

לילה עד  למועצה, מבוקר  חבריי  עם  שיחד  המועצה, כדי  עובדי  עם  , יחד 

הבכירה הפקידות  עם  בדרך , יחד  התושבים  את  לשרת  מנת  על  הכל  נעשה 

העירייה, ישרה, נאמנה בפעילות  מלאה   . ושקיפות 

חבריי עם  יחד  מתכוון  אני  כי  זה  את  אומר  גם , אני  זה  על  ודיברנו 

מקדימה בישיבה  בפעילות , אתמול  השקיפות  לעניין  מיוחד  דגש  לתת 

התושבים למול  השלטונית, העירייה  האתיקה  מבחינת  אני , גם  כאן 

אהרל עם  יחד  גליל'מתכוון  הזה, ה  הנושא  את  שעובדי , לפתח  מנת  על 

ביותר הגבוה  השירות  את  ייתנו  התושבים  למול  ביותר , המועצה  האמין 

הבחירותו במערכת  שהבטחנו  וכפי  שהבטחתי  כפי  ביותר   . היעיל 

השירות איכות  את  לשפר  מתכוונים  שאנחנו  איכות , כמובן  את  לשפר 

בדרך  אם  בין  לעירייה  להגיע  יוכלו  שהתושבים  כזו  בצורה  השירות 

אחרת או  כזו  תקשורת  או  אינטרנט  של  אחרת  בדרך  או  כדי , ישירה 

פשוטים יהיו  ויע, שהדברים  אני . יליםקלים  כי  מאוד  חשוב  הזה  הדבר 

הרשות  לבין  התושבים  בין  שקיים  הניכור  את  למעשה  לבטל  רוצה 

 . המקומית

המועצה לעובדי  להודות  רוצה  ולכולם, אני  המחלקות  על , למנהלי 

יום יום  עושים  שהם  חיוך. השירות  הרבה  עם  לכם  לומר  יכול  אתם , אני 

התוש לטובת  יותר  והרבה  קשה  לעבוד   . ביםמתוכננים 

מתכוונים אומר , אנחנו  , אני'ולא ' אנחנו'ואני  וסיכמנו ' ישבנו  כאשר  כי 

הקואליציה את  על , וגיבשנו  ראשון  מרגע  כמעט  מוסכמים  היו  הדברים 
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הקואליציה חברי  העיר, כל  בחזות  נטפל  העיר, שאנחנו  חזות  את  , נשפר 

השרון רמת  בצעירי  בגמלאים, נטפל  כזו , נטפל  לרמה  הישוב  את  נפתח 

מושבה ש על  מתעקש  שאני  לומר  שהתעקשתי  כפי  קטן  ישוב  נהיה  אנחנו 

כ, קטנה עד  של  גודל  לסדר  הישוב  את  נגדיל  גם  בהחלט   -70,000אבל 

ב הבאות-10איש  השנים  כדי .   חבריי  עם  יחד  זה  את  לעשות  מתכוון  אני 

אחרים למקומות  אותנו  יעזבו  שלא  כדי  הצעירים  לזוגות  דגש  גם  , לתת 

תושבים להביא  השרוןוגם  לרמת  חדשים   . 

לנו התושבים  של  הסיוע  את  ולקבל  התושבים  את  לשתף  מתכוון  לי , אני 

המועצה בקלות. ולחברי  האלה  הדברים  את  אומר  אולי  רוצה , אני  אני 

חדשה כמועצה  לנו  חשוב  הזה  שהדבר  בא , שתדעו  לא  מאיתנו  אחד  ואף 

גדול דוקטורט  איזה  מספיק, עם  לא  עדיין  זה  בא  הוא  אם  , וגם 

אחרת , עדיכםבל או  כזו  בפעילות  ובכלל  בוועדות  השתתפותכם  בלי 

הרשות נצליח, במסגרת  שאנחנו  סיכוי  סיכוי, אין  אין  ואני , פשוט 

לנו ולעזור  לבוא  אתכם  לאנוס   . מתכוון 

נשכח, חברים והעבר  נגמרו  קדימה, הבחירות  להסתכל  חייבים  , אנחנו 

אחת תזמורת  היום  שאנחנו  אחת, כשאמרתי  קדימהמס, מנגינה  , תכלים 

חשוב מאוד  הזה  לחבריי. הדבר  אתמול  המקדימה, אמרתי  חצי , בישיבה 

הבחירות לפני  הפוליטיקה, שנה  שתתחיל  הבחירות , ברור  לפני  שנה  חצי 

הכל ב, מותר  הראשונות-4אבל  השנים  וחצי  שנעשה ,   מבקש  ממש  אני 

קדימה השרון  רמת  את  להצעיד  מראש, הכל  לכם  אומר  כבר  אני , ואני 

הבאהמתכו בקדנציה  גם  להיבחר  מה. ון  יודעים  אנחנו , אתם  עוד  כל 

אבחר גם  אני   . בריאים 

ברשותכם רוצה  משפחתי, אני  לבני  מיוחדת  תודה  תודה , להודות 

לאשתי כאן, לאחים, לילדיי, מיוחדת  שיושבת  שלי  סתם , לאמא  לא  וזו 

שבשנים, תודה כך  על  סליחה  מכם  מבקש  אפילו  השנים, אני  כל  , כמעט 

א ציבוריתכי  בעשייה  הזמן  כל  אותי, ני  רואים  ולא  כמעט  לא , אתם 

לידכם להבין, נמצא  צריכים  ואתם  סליחה  מכם  לבקש  צריך  אני  זה  , ועל 
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דיראני אליך  במיוחד  לאבי . זה  אישית  ברכה  לשלוח  רוצה  אני  מכאן 

החולים בבית  היום  בריאות, שאושפז  לו  מאחל  ימים, אני  ואני , אריכות 

שהו כך  על  מצר  ובשמחהממש  בחגיגות  היה  לא  והוא  פה  נמצא  לא  , א 

בריאות והרבה  גדולה  אהבה  מכאן  לאבא  שולח   . ואני 

אחרונה סיעת , הודעה  ראש  הודיע  לרר, "בית"שלשום  נתן  על , מר 

במועצה מחברותו   הסיעה, התפטרותו  כראש  נבחר  שהוא  ומחליף , הגם 

עו זילברשטיין"אותו  יעקב  א, ד  של  התפטרות  היתה  דם ההתפטרות 

דופן יוצא  בצעד  לקחת , גדול  לא  שהחליט  גדול  איש  של  נדיר  בצעד 

מיותר שיש , סיכון  שיגידו  העניין  אלפית  איזושהי  אפילו  לקחת  לא  או 

נושא שהוא  בתפקיד  אינטרסים  ניגוד  עו, איזה  את "האיש  שמייצג  ד 

הקבלנים יו, התאחדות  ולהיות  הנדסה  בתיק  להחזיק  מיועד  ר "והיה 

ערים בניין  משרד , ועדת  של  האתיקה  לוועדת  פניתי  שאני  ומאחר 

עניינים ניגוד  יש  אם  לדעת  כדי  חיכה , המשפטים  לא  אפילו  האיש 

התשובה ולא , לקבלת  במועצה  מחברותו  והתפטר  אישית  דוגמא  נתן 

ובגדול, מהתפקיד כפיים  הזה  לאדם  מגיעות  כך  סיעת . ועל  חברי 

ופיפו": בית" אליי , נעמי  להצמיד  הדרך  את  אמצא  נתןאני  כי , את 

חברים גם  השרון, אנחנו  ברמת  הציבורית  יהיה , לעשייה  לא  הוא  אם  גם 

מועצה כך, חבר  על  מתחייב  ואני  מכאן  זה  את  לו  נמסור  אנחנו   . אז 

וכמה כמה  אותי  שליווה  מנשה  לדוד  גם  מיוחדת  די , ולפרח, תודה  אבל 

הרבה כאן  יש  כי  התודות  מכאן. עם  להודות  רוצה  מיוחדת, אני  , תודה 

לכאןו אותן  להזמין  רוצה  גם  הילדים, אני  מגן  שלי  הגננות  , לשתי 

ועמליה פעם, אלישבע  מדי  אותן  פוגש  אני  שנים  ממש , שהרבה  ואני 

ממני אישי  שי  להן  לתת  ואפילו  להן  להודות   . רוצה 

מנשה דוד  לתפוס   :מר  רוכברגר  יצחק  העיר  מראש  מבקש  אני 

המועצה  ישיבת  את  ולנהל  השולחן  ליד  מקומו   . הראשונהאת 

 

העירייה .3 לראש  מקום  וממלאי  סגנים   .בחירת 
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רוכברגר יצחק  מקום :מר  וממלאי  סגנים  לבחור  מבקש  סגנית , אני 

אבנר-ראשונה  נורית  הגברת  שני.   במשרד , סגן  אפעל  אני  בתואר  כרגע 

בעירייה לעבוד  בא  האיש  כי  בתואר  יהיה  לא  שזה  כדי  בא , הפנים  יעקב 

קש עבודה  בעירייה  ההנדסהלעבוד  במחלקת  סגן , ה  שאמרתי  כפי  ולכן 

עו-שני  זילברשטיין"  יעקב  העיר . ד  ראש  מקום  וממלא  יצחק -סגן   

משהו. קאול להגיד  רוצה  אני  יצחק  מקובל , לגבי  זה  אם  יודע  לא  אני 

זה את  אגיד  אני  אבל  אומר  הבחירות. שאני  במערכת  לפחות , אנחנו 

הראשון יחסי , בסיבוב  של  מערכת  היתה  רגילההמערכת  בלתי  , חברות 

ידידות בערב, לא  בלילה, דיברנו  וב-23:00ב, דיברנו  עם , -24:00 

משהו. חיוכים קרה  השני  התקלקלו, בסיבוב  קצת  שכחתי, היחסים  , אני 

שכח דבר, הוא  אותו  להיות  חוזרים  אסתייע , אנחנו  שאני  מאמין  ואני 

ביצחק, רבות יושר  והרבה  אמון  הרבה  בחוץ, עם  בעשייה , בקשרים 

ראש , ובידע מקום  ממלא  להיות  שהסכמת  לך  תודה  לומר  רק  יכול  ואני 

 . העיר

שהין צדוק  להצבעה  :מר  הסגנים, נעבור  מינוי  בעד   ?מי 

רוכברגר יצחק  לחוד :מר  שם  יעקב . אוקיי, כל  עבור  מצביעים 

בעד, זילברשטיין  ? מי 

שהין צדוק  אחד  :מר   . פה 

 

מספר  מינו :1החלטה  את  אחד  פה  לאשר  עוהוחלט  של  יעקב "יו  ד 

העיר, זילברשטיין ראש   . לסגן 

 

רוכברגר יצחק  אבנר :מר  נורית  בעד, הגברת   ? מי 

שהין צדוק  אחד  :מר   . פה 
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מספר  נורית  :2החלטה  הגברת  של  מינויה  את  אחד  פה  לאשר  הוחלט 

העיר, אבנר ראש   . לסגנית 

 

רוכברגר יצחק  קאול :מר  בעד, יצחק   ?מי 

שהין צדוק  אחד  :מר   . פה 

 

מספר  קאול :3החלטה  יצחק  מר  של  מינויו  את  אחד  פה  לאשר  , הוחלט 

ומ העיר"לסגן  ראש   . מ 

 

רוכברגר יצחק  משהו :מר  יגיד  איציק  שגם  רוצה   . אני 

קאול יצחק  טוב  :מר  בערב, ערב  אתמול  של , אמרתי  במפגש 

כאן, הקואליציה גם  להגיד  רוצה  בבחירות , ואני  נבחר  העיר  ראש 

רוצ, דמוקרטיות של אני  העיר  ראש  הוא  נבחר  שהוא  שמרגע  לומר  ה 

בנאמנות . כולנו הכל  את  לעשות  מבטיח  מקום  וממלא  כסגן  אני 

בתפקידו יצליח  שהוא  כדי  ההצלחה , ובמסירות  היא  שלו  ההצלחה  כי 

והתושבים העיר  הצלחה, של  הרבה  לו  מאחל   . ואני 

 

הרשות .4 מסמכי  על  חתימה  זכות  בעלי   .קביעת 

 

שהין צדוק  מספר נעב  :מר  לסעיף  זכות - 4ור  בעלי  קביעת   

הרשות מסמכי  על   . יצחק, בבקשה. חתימה 

רוכברגר יצחק  הנכנס :מר  העירייה  העירייה, ראש  , מזכיר, גזברית 

המשפטי והיועץ   .מהנדס 

שהין צדוק  מאושר  :מר  זה  אחד? האם   . פה 

 

מספר  על  :4החלטה  החתימה  זכות  בעלי  את  אחד  פה  לאשר  הוחלט 

הרשות   :כלהלןמסמכי 
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העיר  רוכברגר-ראש  יצחק  מר  גב-גזברית ,   פפר'    -ש "יועמ, אורית 

גלאור"עו יצחק  גולן-מהנדס , ד  אבנר  מר  שהין-מזכיר ,   צדוק  מר    . 

 

העירייה .5 מועצת  ישיבות  מועד   .קביעת 

 

שהין צדוק  העירייה  :מר  מועצת  ישיבות  מועד  נהגנו , קביעת 

ה בראשון  אותן  כל -1לקיים  של  לחודש  חודש  מקובל , תחילת  האם 

דבר אותו  הזאת  בקדנציה  כן  גם   ?עליכם 

רוכברגר יצחק  ראשון, כן :מר  יום   . תמיד 

שהין צדוק  ה  :מר  ראשון  חודש-1יום  לכל  הראשון,   , בשבוע 

בערב19:00ובשעה  אחד? מקובל,    . פה 

 

מספר  יתקיימו  :5החלטה  המועצה  ישיבות  כי  אחד  פה  לאשר  הוחלט 

ה ראשון  ל-1בימי  חודש   .19:00בשעה , כל 

 

ויו .6 הנהלה  ועדת  הוועדה"מינוי   . ר 

 

שהין צדוק  ויו  :מר  ההנהלה  ועדת  הוועדה"מינוי  ר "יו. ר 

הקואליציה וחברי  רוכברגר  יצחק  מר  העיר  ראש  זה   .הוועדה 

רוכברגר יצחק  השמות :מר  את   .תאמר 

שהין צדוק  העיר  :מר  ראש  רוכברגר  נורית ' גב, יצחק   -אבנר 

ר העירסגנית  בר , אש  אליעזר  העיר-מר  מועצת  חבר  יצחק ,   קאול   -מר 

ומ העיר"סגן  ראש  נירה ' גב, מ  העיר-פולקמן  מועצת  חברת  גליל ,   מר 

העיר-אהרון  מועצת  חבר  עליזה ' גב,   העיר-תמרי  מועצת  חברת  מר ,  

ישראל  העיר-טל  מועצת  חבר  יעקב ,   זילברשטיין  העיר-מר  ראש  סגן    .
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זהר ' גב ח-נעמי  העיר  מועצת  שמואל . ברת  גריידי  מועצת -מר  חבר   

אורי . העיר לוין  העיר-מר  מועצת  חבר  ההנהלה.   חברי  הם   . אלה 

רוכברגר יצחק  בעד :מר   ?מי 

שהין צדוק  נמנע  :מר  נמנעים3? מי  אוסטפלד:   מאיר , אורנה 

אבין ושירה   . דורון 

 

מספר  קולות  :6החלטה  ברוב  לאשר  נמנעים3(הוחלט  דור:   , וןמאיר 

אוסטפלד אבין, אורנה  יו) שירה  כלהלן"את  וחבריה  ההנהלה  ועדת   :ר 

העיר  ראש  רוכברגר  יו-יצחק  הוועדה"   . ר 

יצחק  קאול   מר 

נורית' גב  אבנר 

יעקב זילברשטיין   מר 

בר אליעזר   מר 

נירה' גב  פולקמן 

אהרון גליל   מר 

עליזה' גב  תמרי 

ישראל טל   מר 

נעמי' גב  זהר 

שמואל גריידי   מר 

אורי לוין   מר 

 

יו .7 של  מינויים  החובה"אישור  ועדות   . ר 

 

שהין צדוק  יו  :מר  של  מינויים  החובה"אישור  ועדות  לוועדת , ר 

יו נקבע  טרם  ובנייה   . ר"תכנון 

רוכברגר יצחק  היו :מר  את  בוחרים  ובנייה  תכנון  בוועדה "ועדת  ר 

 . עצמה
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הכספים  יו-ועדת  רוכברגר-ר "  יצחק  מר   :- 

 

שה צדוק  רוכברגר   :יןמר  יצחק  יו-מר  הכספים"  ועדת  מי , ר 

אחד? בעד  . פה 

 

מספר  העיר :7החלטה  ראש  של  מינויו  את  אחד  פה  לאשר  מר , הוחלט 

ליו רוכברגר  הכספים"יצחק  ועדת   . ר 

 

החינוך  יו-ועדת  קאול-ר "  יצחק  מר   :- 

 

שהין צדוק  קאול   :מר  יצחק  יו-מר  החינוך"  ועדת  בעד, ר  ? מי 

אחד  . פה 

 

מספר הח ומ :8לטה  סגן  של  מינויו  את  אחד  פה  לאשר  ראש "הוחלט  מ 

ליו החינוך"העיר  ועדת   . ר 

 

מכרזים  יו-ועדת  בר-ר "  אלי  מר   :- 

 

שהין צדוק  בר  :מר  אלי  מכרזים"יו, מר  ועדת  בעד, ר  פה ? מי 

 . אחד

 

מספר  בר  :9החלטה  אלי  מר  של  מינויו  את  אחד  פה  לאשר  הוחלט 

מכרזים"ליו ועדת   . ר 

 

קניות וע יו-דת  בר-ר "  אלי  מר   :- 

 

 16



 עיריית רמת השרון
 2.12.2003מיום , 1' פרטיכל מליאה מס

שהין צדוק  בר   :מר  אלי  יו-מר  קניות"  ועדת  בעד, ר  פה ? מי 

 . אחד

 

מספר  בר  :10החלטה  אלי  מר  של  מינויו  את  אחד  פה  לאשר  הוחלט 

קניות"ליו ועדת   . ר 

 

מל יו-ח "ועדת  רוכברגר-ר "  יצחק  מר   :- 

 

שהין צדוק  רוכברגר   :מר  יצחק  יו-מר  מל"  ועדת  בעד, ח"ר  ? מי 

אחד  . פה 

 

מספר  העיר :11החלטה  ראש  של  מינויו  את  אחד  פה  לאשר  מר , הוחלט 

ליו רוכברגר  מל"יצחק  ועדת   . ח"ר 

 

לארנונה  הנחות  יו-ועדת  גריידי-ר "  שמואל  מר   :- 

 

שהין צדוק  גריידי   :מר  שמואל  יו-מר  לארנונה"  הנחות  ועדת  . ר 

בעד אחד? מי   . פה 

 

מספר  לאש :12החלטה  שמואל הוחלט  מר  של  מינויו  את  אחד  פה  ר 

ליו לארנונה"גריידי  הנחות  ועדת   . ר 

 

תמיכות  יו-ועדת  גריידי-ר "  שמואל  מר   :- 

 

שהין צדוק  גריידי   :מר  שמואל  יו-מר  תמיכות"  ועדת  מי , ר 

אחד? בעד  . פה 
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מספר  שמואל  :13החלטה  מר  של  מינויו  את  אחד  פה  לאשר  הוחלט 

ליו תמיכות"גריידי  ועדת   . ר 

 

ביטחון  יו-ועדת  רוכברגר-ר "  יצחק  מר   :- 

 

שהין צדוק  רוכברגר   :מר  יצחק  יו-מר  ביטחון"  ועדת  מי . ר 

אחד? בעד  . פה 

 

מספר  יצחק  :14החלטה  מר  של  מינויו  את  אחד  פה  לאשר  הוחלט 

ליו ביטחון"רוכברגר  ועדת   .ר 

 

הילד  לקידום  יו-ועדה  גב-ר "  אבנר'    -:נורית 

 

שהין צדוק  אבנר ' גב  :מר  יו-נורית  הילד"  לקידום  הוועדה  , ר 

בעד אחד? מי   . פה 

 

מספר  גב :15החלטה  של  מינויה  את  אחד  פה  לאשר  נורית ' הוחלט 

ליו הילד"אבנר  לקידום  הוועדה   . ר 

 

אתרים  לשימור  יו-ועדה  גב-ר "  זהר'    -:נעמי 

 

שהין צדוק  זהר ' גב  :מר  יו-נעמי  אתרים"  לשימור  הוועדה  , ר 

בעד א? מי   . חדפה 

 

מספר  גב :16החלטה  של  מינויה  את  אחד  פה  לאשר  זהר ' הוחלט  נעמי 

אתרים"ליו לשימור  הוועדה   . ר 
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החקלאית בוועדה  לנציג  מועצה  חבר   -:מינוי 

 

שהין צדוק  החקלאית  :מר  בוועדה  לנציג  מועצה  חבר  , מינוי 

 ?הוחלט

רוכברגר יצחק   . אורי, כן :מר 

שהין צדוק  בווע  :מר  נציג  לוין  החקלאיתאורי  בעד, דה  פה ? מי 

 . אחד

 

מספר  המועצה  :17החלטה  חבר  של  מינויו  את  אחד  פה  לאשר  הוחלט 

לוין אורי  החקלאית, מר  בוועדה   . כנציג 

 

בדרכים  לבטיחות  יו-ועדה  קאול-ר "  יצחק   -:מר 

 

רוכברגר יצחק  אחת :מר  ועדה  עוד  לבטיחות , יש  הוועדה  זו 

קאול, בדרכים יצחק  יעמוד   . שבראשה 

שהיןמר צדוק  בדרכים   :  לבטיחות  יו-הוועדה  קאול"  יצחק  , ר 

בעד אחד? מי   . פה 

 

מספר  ומ :18החלטה  סגן  של  מינויו  את  אחד  פה  לאשר  ראש "הוחלט  מ 

קאול, העיר יצחק  בדרכים"ליו, מר  לבטיחות  הוועדה   . ר 

 

רוכברגר יצחק  הבאה :מר  בישיבה  להקים  שנצטרך  ועדות  עוד   . ישנן 

ועדות  רק  הן  במליאה , החובהאלה  עליהן  נצביע  אנחנו  אחרות  ועדות 

בוועדות , הקרובה חברים  להיות  שמעוניינים  מאנשים  נבקש  ואנחנו 

שמות לנו   . לתת 

 

לנבחרים .8 האתיקה  כללי  חוברת  העירייה"ע, חלוקת  ראש   .י 
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החוברת  לנבחרים"  האתיקה  ע" כללי  העירייה"מחולקת  ראש   . י 

 

הרש .9 חברי  מבין  צוות  הרשות מינוי  ועדות  להרכבת  השונות  ימות 

מועצה(המקומית  חברי  שאינם  תושבים   ).הכוללות 

 

שהין צדוק  השונות   :מר  הרשימות  חברי  מבין  צוות  מינוי 

המקומית הרשות  ועדות  חברי , להרכבת  שאינם  תושבים  הכוללות 

הצוות. מועצה מי   ?החלטתם 

רוכברגר יצחק  ועו :מר  אביחי"פיפו  מישה, רגע. ד  אפשר  ו אי 

האנשים. מבחוץ  ?מי 

שהין צדוק  זילברשטיין  :מר  אזגד, יעקב  מישהו , טל  ועוד 

 . מהאופוזיציה

רוכברגר יצחק  אצלכם, מאיר :מר  דורון? מי   . מאיר 

שהין צדוק  אחד? מאושר  :מר   . פה 

 

מספר  ועדות  :19החלטה  להרכבת  הצוות  את  אחד  פה  לאשר  הוחלט 

המקומית  :כלהלן, הרשות 

העיר  ראש  זילברשטיין"עו -סגן  יעקב  גולדנברג . ד  אביחי   ,מר 

דורון מאיר  אזגד. מר  טל   . מר 

 

השרון .10 רמת  לתושבי  בתשלום  החניה   .ביטול 

 

שהין צדוק  השרון  :מר  רמת  לתושבי  בתשלום  החניה   . ביטול 

רוכברגר יצחק  הנושא :מר  את  להסביר  רוצה  לבטל . אני  החלטנו 

רמת לתושבי  החניה  תו  קבלת  בתשלום, השרון-את  היום  תושבי , שניתן 
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קודם שקיבלו  כפי  החניה  תווי  את  לקבל  יוכלו  השרון  לרבות , רמת 

נגיד שאנחנו  נוספים  הבא, מקומות  בחודש  תו , ממש  יקבל  תושב  וכל 

רכב רשיון  או  נהיגה  רשיון  או  זהות  תעודת  הצגת  תמורת  יקבל , חניה 

תשלום ללא  לשלם . תו  יצטרך  השרון  לרמת  שיבוא  מבחוץ  , כרגילתושב 

שינוי שום  אין  דבר. פה  אותו  נשארים  ההסדרים  אחד , כל  דבר   -רק 

חינם התו  את  תקבלו  בקשה. אתם  לי  לא , יש  אם  כי  זה  את  לקחת  תלכו 

אותם נבטל  לא  ואנחנו  דוחות  כך  אחר  יקבלו  אנשים  זה  את   . ייקחו 

שהין צדוק  בעד  :מר  אחד? מי   . פה 

 

מספר  ביטול :20החלטה  אחד  פה  לאשר  בתשלום הוחלט  החניה   

רמת  . השרון-לתושבי 

 

 . שונות .11

 

שהין צדוק  העיר, שונות  :מר  ראש   . כבוד 

רוכברגר יצחק  חבריי :מר  עם  אחת  לייעל , בעצה  מתכוונים  אנחנו 

המערכת רענון , את  לצורך  ליחידה  מיחידה  עובדים  להזיז  אומר  הווה 

לתושבים גבוה  שירות  מתן  לצורך  העובדים  והנעת  ת זא, העובדים 

זמן הרבה  כך  כל  מסוים  במקום  שתקועים  עובדים  יש  שאם  הם , אומרת 

ליחידה מיחידה  כולם, יעברו  שיידרש, לא  אחרת, מי  לנו . ליחידה  אין 

עובדים ולפטר  לבוא  העובדים, כוונה  על  אימים  להלך  פנים , או  בשום 

לא וחזק, ואופן  גבוה  שירות  לתת   . אבל 

ולה המנגנון  את  לנפח  מתכוון  לא  גם  למערכתאני  נוספים  עובדים  , כניס 

שפורש  עובד  ויש  במידה  עובד-אלא  תחתיו  ייכנס  אלא ,   תמיד  לא  וגם 

נדרשים שהם . בתפקידים  תפקידים  לשני  המליאה  אישור  את  מבקש  אני 

כעת קיימים  השוטפת, אינם  העבודה  לצורך  להם  זקוק  אני  האחד , אבל 

סמנכ לתפעול"זה  מנכ, ל  מול  הנושאים  בכל  העי"שיטפל  נושאים , רייהל 
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אדם: כגון שצריך, כח  מה  בכל  שוטף  ואנחנו . טיפול  שני  תפקיד 

רבה חשיבות  לו  סמנכ, מייעדים  של  תפקיד  תקשורת "זה  למינהל  ל 

ותקשוב אומר, מחשוב  זה  מה  אסביר  דגש , ואני  לתת  רוצים  אנחנו 

שקיפות של  לנושא  בין , מיוחד  פעולה  שיתוף  של  וראייה  פתיחות 

הזה, התושבים בעינינוהנושא  חשוב  מאוד  קורה ,   מה  יידעו  שהתושבים 

אצלנו, בעירייה קורה  וחוברות, מה  עיתון  להוציא  רוצים  , ואנחנו 

לדעת יוכלו  שהתושבים  כדי  אינטרנט  אתר  כדי , ולפתח  שקשור  מה  וכל 

העירייה במסגרת  קורה  מה  אישור , שתדעו  את  מבקש  אני  כך  ועל 

בעד. המליאה  ? מי 

שהין צדוק  אחד  :מר    .פה 

רוכברגר יצחק  ייעשו  :מר  והתנאים  שהשכר  לציין  רק  רוצה  אני 

של  ואישורים  הפנים  משרד  של  אישורים  כדי  ותוך  מכרז  כדי  תוך 

הפקידים וכדין, הסתדרות  כדת  יהיה   . הכל 

 

מספר  כלהלן :21החלטה  לתפקידים  תקנים  אחד  פה  לאשר   : הוחלט 

לתפעול"סמנכ )א  . ל 

סמנכ )ב תקשורת"לתפקיד  מינהל  ותקשובל  מחשוב    . 

 

שהין צדוק  המועצה  :מר  חברי  יערוך , לידיעת  המשפטי  היועץ 

צריך  שהייתם  האתיקה  ובנושא  מוניציפליים  בנושאים  הדרכה  לכם 

אחרת בהזדמנות  זה  את  יעשה  הוא  אבל  עכשיו  זה  את  . לקבל 

 . לידיעתכם

רוכברגר יצחק  להכריז , צדוק :מר  שצריך  נכון  לי  מעיר  מנשה  דוד 

ה חברי  ובנייהעל  לתכנון  השמות, וועדה  את  בבקשה, לקרוא   . אז 

שהין צדוק  בסיעת   :מר  ויתר  לוותר? "שינוי"מי  צריך   .מישהו 

רוכברגר יצחק  זה :מר  את  אמר   . לא? מי 
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ובנייה לתכנון   -:הוועדה 

 

רוכברגר יצחק  ובנייה :מר  לתכנון  הוועדה   חברי 

דורון מאיר  שמתחילים  :מר  ליועץ , לפני  שאלה  לי  , המשפטייש 

ובנייה לתכנון  הוועדה  של  צמצום  על  הודיעו  האם  הצמצום   ?בעקבות 

גלאור"עו יצחק  ביחד  :ד  הולך  רשמי, זה  באופן  הודיעו  לא   .עוד 

דורון מאיר  שני  :מר  גליל, דבר  לקיבוץ  שומרים  עדיין  ים -האם 

 ?מקום

גלאור"עו יצחק  כן, כן  :ד   . בהחלט 

דורון מאיר  שאמרתי  :מר  היו, מה  כמו 17 תמיד  חברים  חברי 17   

קטן, המועצה בחלק  מחוזית  ועדה  היא  ובנייה  לתכנון  זאת , הוועדה 

היו  המועצה16אומרת  מתוך  חברים  גליל,   מקיבוץ  אחד  ים -וחבר 

שלנו התכנון  מרחב  ל. שבתוך  המועצה  חברי  וצומצמו  חברים-15מאחר    ,

בהתאם צומצמה  הוועדה  גם  אם  ל, שאלתי  צומצם  זה  מתוך -14אם   

מגלילחבר נוסף  חבר  ועוד  המועצה  היא , ים-י  שקיבלתי  התשובה 

זה, חיובית את  המאשר  מסמך  ראינו  טרם   . אבל 

רוכברגר יצחק  אותך :מר  לתקן  רוצה  של , צדוק, אני  להערתו 

צודק, קאול סיעת , והוא  לא  סיעת , "שינוי"זו  רמת"זו   ".השרון-קול 

שהין צדוק  רמת"  :מר   .סליחה, "השרון-קול 

ר יצחק  ובנייה :וכברגרמר  לתכנון  הוועדה  יצחק: חברי  , רוכברגר 

אבנר בר, נורית  קאול, אלי  פולקמן, יצחק  גליל, נירה  עליזה , אהרון 

דורון, תמרי טל, מאיר  זילברשטיין, ישראל  זהר, יעקב  שמואל , נעמי 

אורנה, גריידי ואוסטפלד  לוין   . אורי 

הערה רוצה  טל, ברשותכם, אני  ישראל  כפי , לגבי  עובדיוק  עם  ד "שקרה 

לרר תיווך. נתן  משרד  מנהל  שהוא  הודיע  טל  ביקשתי , ישראל  ואני 

עניינים לניגוד  המשפטים, מהוועדה  משרד  של  האתיקה  לתת , ועדת 

בוועדה חבר  להיות  יכול  ישראל  האם  הזה  בנושא  דעת  הזה . חוות  הדבר 
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ישראל על  הוועדה , מוסכם  בדיוני  ישתתף  לא  הראשון  בשלב  וישראל 

שהו בוועדהלמרות  חבר  יהיה  ועדה, א  אותה  של  הדעת  חוות  לקבלת  . עד 

להצביע מבקש  אני   . אז 

דורון מאיר  דיון, סליחה, לא  :מר   . זה 

רוכברגר יצחק   .בבקשה :מר 

דורון מאיר  מתנגד  :מר  פנים , אני  בשום  טל  שישראל  חושב  אני 

להיות יכול  לא  ברשימה, ואופן  אצלי  היה  שהוא  לו , נכון  הודעתי  אני 

עריםכשהו בניין  בוועדת  חבר  יהיה  לא  שהוא  ברשימה  היה  אדם , א 

שלו דירות, שבמקצוע  במכירת  עוסק  שלו  מגרשים , בתפקיד  מכירת 

להיות, וכדומה יכול  לא  עניינים, זה  ניגוד  לפני , זה  זה  את  אמרתי  אני 

נגד, הבחירות אצביע  יהיה, ואני  שזה  דיון  בשום  אשתתף  לא  מפני , ואני 

שמתחילים חושב  נכונהשאני  לא  בדרך  כאן  ללכת    . 

רוכברגר יצחק  ההערה, מאיר :מר  את  מקבל   .אני 

שהין צדוק  יורד  :מר   .ישראל 

רוכברגר יצחק  את  :מר  מסיר  שהוא  עכשיו  מודיע  טל  ישראל 

מהוועדה טל. מועמדותו  ישראל  במקום  לוועדה  נכנסת  אבין  יש . שירה 

יו להיות  שאמור  מי  של  הערה  הוועדה"כאן   . ר 

יעקב"עו זילברשטייןד  לדעת :  מבקש  רק  במהלך , אני  אתמול  כי 

הקואליציה, הישיבה בעלך , ישיבת  של  המקצוע  בעניין  הערה  עלתה 

שלו טועים, וההתעסקות  ואנחנו  זה , ייתכן  את  לברר  רוצה  אני  אבל 

ולתמיד בעיה, אחת  שום  אין  אז  כן  זה  בבנייה , ואם  עוסק  בעלך  האם 

השרון בדברים ? ברמת  מעורב  הוא  כאןוהאם  כן? מסוימים  זה , שאם  אז 

בדיקה  . שווה 

אבין' גב השרון   :שירה  ברמת  מעורב  לא  מהנדס , הוא  הוא 

בנייה באתרי  בפיקוח  קבלנים, שמתעסק  עם  קשר  לו   . אין 

רוכברגר יצחק  בוועדה :מר  חברה  תהיה  לבדיקה , שירה  כפוף 

המשפטים משרד  של  האתיקה  מלאה. בוועדת  שקיפות  רוצה  אני  פה  , גם 

 24



 עיריית רמת השרון
 2.12.2003מיום , 1' פרטיכל מליאה מס

בוועדהואת חברה  תהיי  נכון,   זה  אומרת  שאת  שמה  מניח  ולכן , אני 

מכתב נשלח  דעת, אנחנו  חוות  נכבד , נבקש  שתתקבל  דעת  חוות  כל 

 . אותה

 

מספר  לתכנון  :22החלטה  הוועדה  חברי  את  אחד  פה  לאשר  הוחלט 

כלהלן  :ובנייה 

זילברשטיין "עו יעקב  יו-ד   ר " 

רוכברגר  יצחק  העירייה -מר  ראש    

יצחק קאול מר  ומ-  סגן  העירייה"  ראש   מ 

אבנר ' גב העירייה-נורית  ראש  סגנית    

זילברשטיין "עו יעקב  העירייה-ד  ראש  סגן    

בר אלי   מר 

פולקמן' גב  נירה 

גליל אהרון   מר 

תמרי' גב  עליזה 

דורון מאיר   מר 

אבין' גב  שירה 

זהר' גב  נעמי 

גריידי  שמואל   מר 

לוין  אורי   מר 

אורנה' גב  . אוסטפלד 

 

ולאורחיםת .12 העירייה  מועצת  לחברי  הנכנס  העירייה  ראש   . ודת 

 

רוכברגר יצחק  שי :מר  לחלק  לנו  החברים, נותר  לכל  רבה  . תודה 

נעולה  . הישיבה 
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מנשה דוד  זוכר   :מר  שאני  שקטה  הכי  הפתיחה  ישיבת  בתום 

השרון להקת , ברמת  את  שוב  להזמין  שמח  הזמן"אני   . בבקשה, "קול 

 

שירה קטע   ! 

 

דוד  ללהקת   :מנשהמר  רבה  הזמן"תודה  מתכוון ". קול  אני 

סמלי אקט  לבצע  חותמים , כעת  העיר  וראש  העיר  מועצת  חברי  שבו 

הציבור כלפי  התחייבות  כתב  על  פומבי  החוק, באופן  מן  מתבקש  לא  , זה 

ראשונה ממדרגה  סמלי  אקט  בזה  רואים  אנחנו  את , אבל  אקרא  ואני 

מועצת  חברי  לחתום  עומדים  שעליו   : העירהנייר 

חבר" העיר/אני  מועצת  עירי /מתחייב, ת  את  לשרת  בזאת  רמת -ת   

פנים, יושר, בנאמנות, השרון משוא  מדינת , וללא  לחוקי  ובהתאם 

מתחייב. ישראל בכל /אני  השרון  רמת  לקידום  מאודי  בכל  לפעול  ת 

של , קהילה, חברה, חינוך: התחומים ציביונה  על  ושמירה  החיים  איכות 

הקטנה השונים הכל, המושבה  לזרמים  ופתיחות  סובלנות  גילוי  תוך   

הקהילה את  המרכיבות  השונות  לשרתם , ולקבוצות  מחוייבות  ומתוך 

לצורכיהם החתום, בהתאם  על  העיר " …ובאנו  ראש  את  מזמין  מר -אני   

ראשון לחתום  רוכברגר  קאול . איציק  יצחק  ומ-מר  סגן  העיר"  ראש  . מ 

אבנר  העיר-נורית  ראש  סגנית  יעקב .   העיר-זילברשטיין מר  ראש  סגן    .

בר  העיר-אלי  מועצת  חבר  פולקמן .   העיר-נירה  מועצת  חברת  אהרון .  

העיר-גליל  מועצת  חבר  תמרי .   העיר-עליזה  מועצת  חברת  דורון .   מאיר 

העיר- מועצת  חבר  אבין .   העיר-שירה  מועצת  חברת  טל .   חבר -ישראל   

העיר זהר . מועצת  העיר-נעמי  מועצת  חברת  גריידי ש.   חבר -מואל   

העיר לוין . מועצת  העיר-אורי  מועצת  חבר  אוסטפלד .   חברת -אורנה   

העיר העיר. מועצת  מועצת  לחברי  של . תודה  פומבי  התחייבות  כתב  זהו 

נאמנה שליחותם  את  למלא  הציבור  בפני  העיר   . מועצת 
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ניגוד  מניעת  של  נספח  לאישור  נביא  הבאה  העיר  מועצת  בישיבת 

חב של  העיראינטרסים  מועצת  של , ושוב, רי  שקיפות  של  פומבי  כאקט 

הציבור כלפי  העיר  יוסתר, מועצת  לא  דבר  יתחמק , שום  לא  אחד  אף 

בתפקודו  לו  להפריע  שעלולים  אינטרס  וכל  ענין  כל  יסתיר  לא  אחד  ואף 

העיר/כחבר מועצת   .ת 

הדוכן, כעת אל  להזמין  מבקש  העיר , שוב, אני  ראש  יצחק -את   

להענ, רוכברגר היוצאתכדי  העיר  מועצת  לחברי  תשורה  מזמין , יק  אני 

רוכברגר  יצחק  מר  העיר-את  ראש  היוצא ,   העיר  לראש  ראשון   -שיעניק 

פארן גבי   .מר 

רוכברגר יצחק  איתי  :מר  יהיו  מקומי  וממלא  שהסגנים  מבקש  אני 

 . כאן

מנשה דוד  מקום   :מר  וממלא  סגן  את  הבמה  אל  מזמין  אני 

היוצא  העיר  איתי -ראש  מר  חברת . הוז  זהר  נעמי  הגברת  את  מזמין  אני 

הנכנסת המועצה  חברת  גם  היא  אבל  היוצאת  את . המועצה  מזמין  אני 

העיר מראש  שי  לקבל  כהן  גריידי . אילן  שמואל  המועצה -מר  חבר   

הנכנסת המועצה  וחבר  נהרי . היוצאת  ראובן  המועצה -מר  חבר   

המוע. היוצאת וחבר  היוצאת  המועצה  חבר  דורון  מאיר  הנכנסתמר  . צה 

היוצאת המועצה  חבר  שטיינפלד  אסי  סובוצקי . מר  שגיא  חבר -מר   

היוצאת גולדהבר ' גב. המועצה  היוצאת-מיכל  המועצה  חברת  שי .   מר 

היוצאת-קיפניס  המועצה  חבר  סניאולין' גב.   טננבוים ' גב. מיקול   -קרן 

היוצאת המועצה  שמגר' גב. חברת  אדרי . מור  מוטי  המועצה -מר  חבר   

תמיר ' גב. וצאתהי היוצאת-זיוה  המועצה  חברת  לא .   השאר  כל 

כאן להם, נמצאים  ממתין  השי   . אבל 

מופלאה, כעת גברת  להזמין  מיוחד  עונג  לי  ציון, יש  דבורה  לקבל , ושמה 

העיר מראש  ציון, שי  דבורה  שראש . הגברת  זה  במעמד  להודיע  רוצה  אני 

רוכברגר יצחק  תה, העיר  ציון  דבורה  שהגברת  ראש החליט  מועמדת  יה 

בנושא שתדון  הוועדה  של  הבאה  בהתכנסות  השרון  רמת  ליקירת   . העיר 
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זה, לסיכום מרגש  פרח, במעמד  את  להזמין  רוצה  היא, אני  כן  , כשמה 

הנכנס  העיר  לראש  שי  רוכברגר-להעניק  יצחק  מר    . 

להקת  את  מזמין  הזמן"אני  סיום" קול   . בבקשה. לשיר 

 

שירה קטע   ! 

 

מנשה דוד  לעמוד  :מר  מתבקש  הקהל  התקווה   . לשירת 

הטקס החדש , תם  העיר  ולראש  החדשה  העיר  למועצת  צלחה  דרך  ברכת 

רוכברגר- יצחק    . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ 
רוכברגר  יצחק 
העירייה  ראש 

__________________ 
שהין  צדוק 

העירייה  מזכיר 
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 קובץ החלטות

העי .3 לראש  מקום  וממלאי  סגנים   .רייהבחירת 

 

מספר  עו :1החלטה  של  מינויו  את  אחד  פה  לאשר  יעקב "הוחלט  ד 

העיר, זילברשטיין ראש   . לסגן 

 

מספר  נורית  :2החלטה  הגברת  של  מינויה  את  אחד  פה  לאשר  הוחלט 

העיר, אבנר ראש   . לסגנית 

 

מספר  קאול :3החלטה  יצחק  מר  של  מינויו  את  אחד  פה  לאשר  , הוחלט 

ומ העיר"לסגן  ראש   . מ 

 

הרשות .4 מסמכי  על  חתימה  זכות  בעלי   .קביעת 

 

מספר  על  :4החלטה  החתימה  זכות  בעלי  את  אחד  פה  לאשר  הוחלט 

כלהלן הרשות   :מסמכי 

העיר  רוכברגר-ראש  יצחק  מר  גב-גזברית ,   פפר'    -ש "יועמ, אורית 

גלאור"עו יצחק  גולן-מהנדס , ד  אבנר  מר  שהין-מזכיר ,   צדוק  מר    . 

 

ישיב .5 מועד  העירייהקביעת  מועצת   .ות 

 

מספר  יתקיימו  :5החלטה  המועצה  ישיבות  כי  אחד  פה  לאשר  הוחלט 

ה ראשון  חודש-1בימי  לכל   .19:00בשעה ,  

 

ויו .6 הנהלה  ועדת  הוועדה"מינוי   . ר 
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מספר  קולות  :6החלטה  ברוב  לאשר  נמנעים3(הוחלט  דורון:   , מאיר 

אוסטפלד אבין, אורנה  יו) שירה  ו"את  ההנהלה  ועדת  כלהלןר   :חבריה 

העיר  ראש  רוכברגר  יו-יצחק  הוועדה"   . ר 

יצחק  קאול   מר 

נורית' גב  אבנר 

יעקב זילברשטיין   מר 

בר אליעזר   מר 

נירה' גב  פולקמן 

אהרון גליל   מר 

עליזה' גב  תמרי 

ישראל טל   מר 

נעמי' גב  זהר 

שמואל גריידי   מר 

אורי לוין   מר 

 

יו .7 של  מינויים  החובה"אישור  ועדות   . ר 

 

הכספים ועדת יו-  רוכברגר-ר "  יצחק  מר   :- 

מספר  העיר :7החלטה  ראש  של  מינויו  את  אחד  פה  לאשר  מר , הוחלט 

ליו רוכברגר  הכספים"יצחק  ועדת   . ר 

 

החינוך  יו-ועדת  קאול-ר "  יצחק  מר   :- 

מספר  ומ :8החלטה  סגן  של  מינויו  את  אחד  פה  לאשר  ראש "הוחלט  מ 

ליו החינוך"העיר  ועדת   . ר 
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מכרז יו-ים ועדת  בר-ר "  אלי  מר   :- 

מספר  בר  :9החלטה  אלי  מר  של  מינויו  את  אחד  פה  לאשר  הוחלט 

מכרזים"ליו ועדת   . ר 

 

קניות  יו-ועדת  בר-ר "  אלי  מר   :- 

מספר  בר  :10החלטה  אלי  מר  של  מינויו  את  אחד  פה  לאשר  הוחלט 

קניות"ליו ועדת   . ר 

 

מל יו-ח "ועדת  רוכברגר-ר "  יצחק  מר   :- 

מספר  העיר :11החלטה  ראש  של  מינויו  את  אחד  פה  לאשר  מר , הוחלט 

ליו רוכברגר  מל"יצחק  ועדת   . ח"ר 

 

לארנונה  הנחות  יו-ועדת  גריידי-ר "  שמואל  מר   :- 

מספר  שמואל  :12החלטה  מר  של  מינויו  את  אחד  פה  לאשר  הוחלט 

ליו לארנונה"גריידי  הנחות  ועדת   . ר 

 

תמיכות  יו-ועדת  גריידי-ר "  שמואל  מר   :- 

מספר ה שמואל  :13חלטה  מר  של  מינויו  את  אחד  פה  לאשר  הוחלט 

ליו תמיכות"גריידי  ועדת   . ר 

 

ביטחון  יו-ועדת  רוכברגר-ר "  יצחק  מר   :- 

מספר  יצחק  :14החלטה  מר  של  מינויו  את  אחד  פה  לאשר  הוחלט 

ליו ביטחון"רוכברגר  ועדת   .ר 

 

הילד  לקידום  יו-ועדה  גב-ר "  אבנר'    -:נורית 
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מספר גב :15 החלטה  של  מינויה  את  אחד  פה  לאשר  נורית ' הוחלט 

ליו הילד"אבנר  לקידום  הוועדה   . ר 

 

אתרים  לשימור  יו-ועדה  גב-ר "  זהר'    -:נעמי 

מספר  גב :16החלטה  של  מינויה  את  אחד  פה  לאשר  זהר ' הוחלט  נעמי 

אתרים"ליו לשימור  הוועדה   . ר 

 

החקלאית בוועדה  לנציג  מועצה  חבר   -:מינוי 

מס המועצה  :17פר החלטה  חבר  של  מינויו  את  אחד  פה  לאשר  הוחלט 

לוין אורי  החקלאית, מר  בוועדה   . כנציג 

 

בדרכים  לבטיחות  יו-ועדה  קאול-ר "  יצחק   -:מר 

מספר  ומ :18החלטה  סגן  של  מינויו  את  אחד  פה  לאשר  ראש "הוחלט  מ 

קאול, העיר יצחק  בדרכים"ליו, מר  לבטיחות  הוועדה   . ר 

 

מב .9 צוות  הרשות מינוי  ועדות  להרכבת  השונות  הרשימות  חברי  ין 

מועצה(המקומית  חברי  שאינם  תושבים   ).הכוללות 

 

מספר  ועדות  :19החלטה  להרכבת  הצוות  את  אחד  פה  לאשר  הוחלט 

המקומית  :כלהלן, הרשות 

העיר  ראש  עו-סגן  ז"  יעקב  דורון. ילברשטייןד  מאיר  טל. מר  עמר   . זגד 

 

לתוש .10 בתשלום  החניה  השרוןביטול  רמת   .בי 

 

מספר  בתשלום  :20החלטה  החניה  ביטול  אחד  פה  לאשר  הוחלט 

רמת  . השרון-לתושבי 
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 . שונות .11

 

מספר  כלהלן :21החלטה  לתפקידים  תקנים  אחד  פה  לאשר   : הוחלט 

לתפעול"סמנכ )א  . ל 

סמנכ )ב ותקשוב"לתפקיד  מחשוב  תקשורת  מינהל   . ל 

 

מספר  את :22החלטה  אחד  פה  לאשר  לתכנון הוחלט  הוועדה  חברי   

כלהלן  :ובנייה 

זילברשטיין "עו יעקב  יו-ד   ר " 

רוכברגר  יצחק  העירייה -מר  ראש    

קאול  יצחק  ומ-מר  סגן  העירייה"  ראש   מ 

אבנר ' גב העירייה-נורית  ראש  סגנית    

זילברשטיין "עו יעקב  העירייה-ד  ראש  סגן    

בר אלי   מר 

פולקמן' גב  נירה 

גליל אהרון   מר 

תמ' גב  ריעליזה 

דורון מאיר   מר 

אבין' גב  שירה 

זהר' גב  נעמי 

גריידי  שמואל   מר 

לוין  אורי   מר 

אורנה' גב  . אוסטפלד 
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