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רוכברגר יצחק  מס  :מר  העיר  מועצת  מליאת  ישיבת  לפתוח  מתכבד  ' אני 

המניין, 21 מן  היום, ברשותכם. ישיבה  סדר  שעל  נושאים  כמה . כמה  רק 

טכניות ההצגה. ברשותכם, הערות  את  לעשות  למדו  האופוזיציה  נוכח , חברי 

תארו, סגנונו שהם  העירייה, כפי  ראש  בצורה בישי, של  מתבטא  שאני  בות 

אחרת, כזאת או  כזאת  בצורה  בחברים  פוגעת  אמרתי. שכנראה  פעם  שגם , לא 

המעטה, סגנונכם ופוגע, משתלח, בלשון   . מזלזל 

הערה להעיר  חייב  או , אני  אופוזיציה  כשחברי  וגם  הערות  מקבל  בהחלט  אני 

בעיתון כותב  תוכנית, מישהו  אין  העירייה  אין , שלראש  העירייה  , סדרלראש 

כתבת שאתה  מה  למשל  ראיתי  כועס, אני  לא  אני  ובהחלט  לו : כתבת. פיפו  יש 

טוב מתאים, רצון  לא  הוא  כזה-. אבל  שאתה , משהו  מה  את  לכתוב  זכותך 

 . כותב

אקבל לא  אני  הסגנון, גברתי, אבל  העירייה, את  ראש  על  אומרת  , כשאת 

אני זה  אידיוט, שבמקרה  א. שהוא  מעריך  לא  אפילו  ואני  מצפה , ותךמאחר  לא 

להתנצלות אפילו  בכלום, ממך  אותך  מעריך  לא  פשוט  לא , לכן. אני  גם  אני 

להתנצלות ממך  חושב, מצפה  שאני  ומה  אחרים  עלייך  שחושבים  מה  אני , כי 

פה זה  את  אומר  לי, לא  יפה. תאמיני  לא  זה  מכובד, אבל  אומרים. לא  ? איך 

עיניך  מבין  קורה  הזה-טול  עינייך, במקרה  מבין   . זה 

תוכנית לי  שאין  בעיתון  אומרים  תוכניות, אתם  לנו  כלום, אין  אני . אין  אז 

הפרוטוקול, חייב למען  וגם  הסדר  עבודה , למען  תוכנית  לנו  שיש  לכם  להזכיר 

שנים5של  עיני,   מול  כאן  מזה. היא  יותר  לנו  יש  תוכנית , אבל  גם  לנו  יש 

נושא, מסודרת בכל   . כמעט 

מעולה לתוכנית  דוגמא  אתן  דיון.אני  עליה  נקיים  לא  אותה,   אפרוש  רק  , אני 

מופקדת להיות  הולכת  תוכנית  איזו  שתראו  אלה, כדי  בימים  בחלומות . ממש 

כזאת תוכנית  לעשות  חולמת  היית  לא  זהר' גב, שלך  השרף", נעמי  , "דרך 

יפה, תסתכלי הליכה, מסודר, ציר  מסלולי   . עם 
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מסודרת, הנה תוכנית  שעושה  לא, עירייה  אחד  להיות מדויקת  הולך  וזה  חד 

זה, מוגש את  הגשתי  ולא  קצת  חיכיתי  פשוט  עם , אני  לשוחח  רציתי  כי 

העסק, התושבים את  מובילה  ואת  מאחר  לשבת , אבל  מה  לי  שאין  כנראה  אז 

הנה, איתך תוכנית, אבל  לך  מראה  תוכניות. אני  שאין  מדברים  כשאתם  , אז 

צניעות לראייה, קצת  תוכנית  והנה  תוכניות  מה, יש  המפותחות אחת  תוכניות 

שלנו והמסודרות   . שלנו 

נעשה, אגב בקרוב  הזה  מסביב , בנושא  הליכה  מסלול  על  חושבים  אנחנו 

אח, לשדות יתחבר  השרף"הוא  דרך  עם  נהדר, כ  מסלול  יהיה  יהיה , זה  זה 

השרון לרמת  ופנינה   . יצירה 

השנה בראש  עכשיו  נמצאים  שאנחנו  חדשה, מאחר  בושה , בשנה  קצת 

וק תזיקמבחינתכם  לא  מבחינתכם  אתית  התנהגות  תזיק, צת  לא  . פשוט 

לי קשים, תאמיני  יותר  הרבה  דברים  לך  לומר  שתלכי. רציתי  רציתי  , לא 

בישיבה שתשתתפי  אוסיף, לכן. רציתי  לא   . אני 

זהר' גב לך  :נעמי  לענות  לא  לי   . אמרו 

רוכברגר יצחק  לך  :מר  עונה  לא  גם  לך, אני  אומר  אני  לא . אבל  לך  אמרו 

רוצה, ענותל שאת  מה  כותבת  לך. את  שאמר  מי  בסדר, ראיתי  כל . זה  עם 

לבעלך, הכבוד דיברתי  לא  אלייך, אני  מדבר   . אני 

אוספלד' גב אילוצים :אורנה  מיני  כל  בגלל  אקצר  את . אני  העברתי  אני 

החיילים, החומר היסטוריה, מכבסת  בין , קצת  קיימת  ל8היא  שנים-10    ,

שוכטמן  שמוליק  אותה  שלו, ל"זהקים  פרויקט  היה  בזה , זה  השקיע  הוא 

מאוד מחלקת , הרבה  וקבוצות  הייצוג  לקבוצות  שירות  לתת  היה  והרעיון 

הספורט אגודת  של  מכבסת . הנוער  גם  להיות  הפך  וזה  הזה  העניין  התפתח 

וחיילות  . חיילים 
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העיר .1 מועצת  לחברי  מסמכים  ומסירת  גילוי  בנושא  עו"ע, שאילתא  ד "י 

זילברשט  . ייןיעקב 

 

רוכברגר יצחק  מסמכים , פיפו  :מר  ומסירת  גילוי  בנושא  שאילתא 

העיר מועצת   . לחברי 

זילברשטיין"עו יעקב  הכי  :ד  השאילתא  זאת  הזאת  שהשאילתא  חושב  אני 

היום עד  ששאלתי  רוצה . מכעיסה  באמת  אתה  ואולי  טוב  לך  עושה  זה  אולי 

אותנו ולענות  אותנו  ולהשפיל  אותנו  ח. לשגע  לא  שזכות , שבתיבחיים 

והרצית  עץ  כל  ותחת  כיכר  כל  תחת  שלחת  ואתה  בחוק  שכתובה  אלמנטארית 

על  ודיברת  שקיפות  על  ודיברת  פתוח'והסתובבת  נהדר'ו' הכל  , הכל  לך ' מצאת 

מצליח ואתה  אותנו  לשגע  נהדר  לך. נושא  חייב  אחרונה, אני  שאתה , שורה 

מצליח טוב, אחלה  לך  הולך   . זה 

בלשכת הוראה  הוצאת  העירייהאתה  מסמך ,   שום  לאופוזיציה  נותנים  לא 

זה את  אאשר  ואני  זה  את  אראה  שאני  מה. ובלבד  יודע  כתוב ! ?אתה  בחוק 

מסמכים למסור  לך  שאסור  קטגוריות  קטינים, שיש  של  בטחון , בעיות 

. המדינה . . 

רוכברגר יצחק  הפרט  :מר   . צנעת 

זילברשטיין"עו יעקב  הפרט :ד  לעשות. צנעת  מה  ממך אנחנו! ?אבל  ביקשנו   

העירייה של  שוטף  ניהול  של  לגילה, ואגב. מסמכים  אמרת  לי ? איך  אמרו 

אורון לגילה  שהאופוזיציה : שאמרת  המסמכים  מכמות  קורסת  העירייה 

בין "סה. מבקשת ביקשנו  ל12כ  במשך 15-  מסמכים  חודשים4    . 

השעשוע זה  אותך  שמניע  שמה  ברור  אותך, זה  מכירים  כבר  יודע, אנחנו  , אתה 

לידךה רוכברגר, ייתי  מנוע  שעות  הרבה  לי  השני. יש  מהצד  גם  זה  את  , שמעתי 

מישהו מענים   . איך 
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בהומור זה  את  אקח  גם  מצחיק, אני  נהדר, זה  שבו , זה  מקום  ויש  גבול  יש  אבל 

סטופ לעשות  צריך  גבול. היית  איזה  יודע  מתי? אתה  יודע  על ? אתה  כשהממונה 

מכתב לך  מוציאה  לך , המחוז  מרימה  אתה , טלפוןאו  אותנו  שמילא  חושב  אני 

בסדר, משגע אותה, זה  משגע  אתה  מה  מה? אבל  לך? בשביל  נותן  זה  הרי ? מה 

בסוף האלה  המסמכים  את  נקבל  בשביל . אנחנו  דם  לירוק  צריכים  אנחנו  אז 

חדר, מילא? זה לנו  סידרת  קובע, שירותים, מזכירה, לא  שהחוק  . כפי  . . 

רוכברגר יצחק   . ש"יועמ  :מר 

זילברשטיין"עו יעקב  יועמ, לא :ד   . ש"עזוב 

רוכברגר יצחק   . ביקשתם  :מר 

זילברשטיין"עו יעקב  ולנמק , ביקשנו :ד  לנו  מגיע  שלא  להגיד  יכול  אתה  אז 

לנו, מה נותן  לא  ואתה  לנו  שמגיע  קובע  שהחוק  דברים  יש  בסדר. אבל  , אז 

מהבית לעבוד  נוח  פה, יותר  לבניין  להגיע  מאשר  טוב  אומ, יותר  את אני  לך  ר 

בכנות במזגן. זה  לעבוד  נעים  יותר  לנו . במחשב, בבית, הרבה  לתת  אבל 

מסמכים! ?מסמכים לנו  תיתן  שלא  בכלל  אתה  צריך !?מי  שאתה  קובע  החוק   

תוך  מסמך  כל  לנו  שעות72לתת    . 

יותר עוד  זה  את  גיבה  לסעיף , החוק  רק  אמר  לא  העיריות140הוא  לפקודת    ,

יסוד חוק  קבע  גם  מסמכים, בכלל. המידעחופש , הוא  לנו  תיתן  שלא  אתה  ! ?מי 

יכול אתה  כעצה. טכנית  לך  אומר  אני  עכשיו  נפש , אבל  עד  מים  הגיעו  באמת  כי 

הכל את  מיצית  הכל, ובאמת  נהדר, עשית  טוב , אתה  הכי  זה  את  עשית 

 . שבעולם

מינהלית לעתירה  ילך  זה  מה, עכשיו  לך ! ?בשביל  תעשה  לא  מינהלית  עתירה 

הסתם. טוב המינהלית, מן  העתירה  שתוגש  אחרי  את , דקה  תמסור  גם 

שוב, המסמכים ברירה, כי  לך  טוב, אין  לא  אותך  יצייר  השופט  לתת . שם  לא 

מועצה לחברי  עבודה, מסמכים  של  ביקורת, מסמכים  לוועדת  לנו  דרוש  זה , זה 

העירייה של  לביקורת  לנו   . דרוש 
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נוראית היא  שהאופוזיציה  להגיד  יכול  יכול, אתה  שהאופוזיציהאתה  להגיד   -

נעצרת לא  העשייה  בגלגלים, שיירת  מקלות  ותוקעת  מחבלת  האופוזיציה   . אבל 

זהר' גב  . אינטרסנטים  :נעמי 

זילברשטיין"עו יעקב  בעיתונים, משתעשעים, אחלה :ד  אבל . בסדר, צוחקים 

בסוף לתת  תצטרך  המסמכים  ברע. את  או  בטוב  זה  את  רוצה  שואל ? אתה  אני 

על שאלות  המסמכיםאותך  זה,   את  שכתבתי  לי  אותי, תאמין  הרגיז  , באמת 

התרגזתי הכתיבה  לרגע  של . כשהגעתי  מפורשת  מהוראה  מתעלם  אתה  למה 

אותנו? החוק להשפיל  מנסה  אתה  בזה? למה  תשיג  מתכוון ? מה  אתה  האם 

ולהתעלם אותך"אח-? להמשיך  שואל  אני  המדיניות : כ  כל  עם  מתיישב  זה  איך 

בראש? שלך אתה  השנהעכשיו  כיפור,   ביום  סליחה  לבקש  רוצה  בטח  כי , אתה 

יהודי  . אתה 

רוכברגר יצחק   ?ממי  :מר 

זילברשטיין"עו יעקב  מאיתנו :ד  וחלילה, לא  יקרה. חס  מה  יודע  גם  את , אני 

הבא מחזור  ויתחיל  עכשיו  תמסור  הרי  האלה  עוד , המסמכים  ויתחיל  מתישהו 

שעשועון אותו   . פעם 

רוכברגר יצחק  א  :מר  לךאני  מהוראה . ענה  העירייה  ראש  מתעלם  מדוע 

בנדון המחוקק  של  מתעלם, משמעית-חד? מפורשת  לא  מתעלם, אני  אתם . לא 

החומר את   . תקבלו 

זילברשטיין"עו יעקב  במאי :ד   . איציק, ביקשנו 

רוכברגר יצחק  לך  :מר  מבטיח  ואני  החג, קיבלתם  או , במהלך 

תחליטו, שלאחריו שאתם   . מה 

זילבר"עו יעקב   . במהלך :שטייןד 

רוכברגר יצחק  לאחריו  :מר  לכם, או  אקבע  כתבו , אני  שגם  לי  נדמה 

מכתב לבוא, תאריך, לכם   . מתי 

זילברשטיין"עו יעקב  תאריך :ד  לנו  לקבוע  צריך  לא   . אתה 
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רוכברגר יצחק  הימים  :מר  לזכור, נגמרו  צריך  לעשות, אתה  אתם ! ?מה 

בקואליציה, באופוזיציה לא  נות, זה  לא  מחלקות אתם  למנהלי  הוראות  נים 

לעובדים  . ולא 

זילברשטיין"עו יעקב  לא :ד   . ממש 

רוכברגר יצחק  אורון  :מר  גילה  על  גם  מקובל   . וזה 

זילברשטיין"עו יעקב  גם. מקובל :ד  עלינו   . מקובל 

רוכברגר יצחק  אליי. בסדר  :מר  נאמנה, תפנו  מבטיח  לא , אני  אני 

תרגיל שום  לעשות  בזמן, מתכוון  החומרתקבלו  את    . 

זילברשטיין"עו יעקב  היום :ד  עד  עשית  למה   ?אז 

רוכברגר יצחק  לך  :מר  אענה  צריכים. אני  אתם  למה  כרגע  נכנס  לא  , אני 

זכותכם של . זו  מסע  האופוזיציה  חברי  את  להעביר  העירייה  ראש  בחר  מדוע 

הציבורית ושליחותם  עבודתם  של  מקסימאלי  ושיבוש   ? השפלה 

תשובה- לך  אענה  לכם: אני  לכם, מגיע  מגיע  למטרת . כי  זה  את  עושים  אתם  כי 

עניינית, פרסום למטרה  לא  זה  את  עושים  מתוך , אתם  זה  את  עושים  אתם 

עבודת  את  להטריד  לכם  אתן  לא  ואני  המועצה  עבודת  את  להטריד  מטרה 

 . המועצה

לכם אענה  ואני  שלכם  הסיוע  את  אבקש  שאני  להיות  שלכם , יכול  פנייה  כל 

אעשהבאותו , תיענה אני  שתעמידו . יום  מישהו  כנראה  אצטרך  אני  אבל 

משרה בחצי  העירייה  לתשובות, לרשות  לכם  זה. שיענה  את  תאשרו  , אם 

יום באותו  זה  את   . תקבלו 

זילברשטיין"עו יעקב  בטח :ד  רציני   . אתה 

רוכברגר יצחק  נוסף . בחיי  :מר  עובד  לקבל  מהאופוזיציה  מבקש  אני 

משרה לתשוב, בחצי  להם   . ותשיענה 

זילברשטיין"עו יעקב  המסמכים :ד  עם  מאוד  יפה  מסתדרת  שלך   . הגזברית 
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רוכברגר יצחק  שלי  :מר  לי, הגזברית  מבקש , תאמין  כשאני  רק 

החומר, מהגזברית את  לכם  תיתן  תשובה. היא  נתתי  אותה, אבל   . קבלו 

זילברשטיין"עו יעקב  ענית :ד  בסדר, לא   . אבל 

רוכברגר יצחק  לך  :מר  לכם)א: אמרתי  מגיע  מתנהגים ,   אתם  ככה  כי 

המערכת את   .ומטרידים 

זילברשטיין"עו יעקב  עיר  :ד  ראש  של  תשובה   .זו 

רוכברגר יצחק  החג) ב  :מר  שבמהלך  לך  לאחריו, מבטיח  את , או  תקבלו 

בחומר, החומר פיגורים  יותר  יהיו  רלוונטית. מילה, לא  לא  השלישית  . השאלה 

המחו מהוראת  שהתעלמתי  חושב  לא  לכם, קקאני  של . נתתי  כזה  עומס 

ופניות בזה, מכתבים  לעמוד  יכולתי  בעשייה. לא  עסוק  יכול, אני  לא   . אני 

זילברשטיין"עו יעקב  שסיפרת, בחייך, איציק :ד  טובה  הכי  הבדיחה   . זו 

רוכברגר יצחק  בעשייה, פיפו  :מר  עסוק   . אני 

זילברשטיין"עו יעקב  העשייה :ד  בשיירת  עסוק   . אתה 

רו יצחק  ואין   :כברגרמר  השרון  רמת  לטובת  מרבית  בעשייה  עסוק  אני 

שלכם השטויות  עם  להתעסק  זמן  לעשות, לי  עוד ! ?מה  לך  מבטיח  אני  אבל 

המכתב, פעם את   . תקבלו 

בנדון העירייה  ראש  והתייחסות  התנהגות  מתיישבת  בכל , איך  דבריו  עם 

ורשותו העירייה  של  לתושב  מלאה  שקיפות  על  רמת-? הזדמנות  השרון תושבי   

רוצים שהם  חומר  כל  לקבל  רוצים, זכאים  שהם  ואיפה  רוצים  שהם  הם . מתי 

חומר ולקבל  לבוא  תושבים, יכולים  על  מדבר  אתה   . אם 

זילברשטיין"עו יעקב  עלינו :ד  מדבר   . אני 

רוכברגר יצחק  אמרתי  :מר  בזמן, אז  זה  את  לאחד, תקבלו  , פיפו. אחד 

במיוחד אליך  עכשיו  מדבר  ס, אני  לי  הזהאין  בעניין  לראש , פק  פונה  שאני 

צחוק מזה  תעשה  לא  ואתה  פתוח  ולב  בשנתיים . ההיפך, פתוח  חווה  אני 

מחדש, האחרונות פעם  סימפטיות, כל  לא  מאוד  מסיפורים . חוויות  התחיל  זה 
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אחרת וצורה  כזאת  מצורה  ואלימות  בבית  אצלי  איומים  של , של  קומץ  מצד 

זה את  חוויתי  השבוע  וגם   . תושבים 

שישיחווי ביום  האוטו  בתוך  תקיפה  ממש  לי, תי  מה , תאמינו  אפילו  מבין  לא 

רוצים איומים. הם  של  סדרה  חמישי  אחרים, ביום  דרך  אליי  , שנשלחה 

קבוצה שיש  מפורשות  כנופיה, שאומרת  לפגוע , או  מנת  על  להתארגן  שרוצה 

כך, בי כדי   . עד 

אחד דבר  לומר  רוצה  פה, אני  ובאמת  ברור  לקוא, שיהיה  ומעבר מעבר  ליציה 

מכם, לאופוזיציה מבקש  התמיכה, מכולם, אני  בעניין , את  המוסרית  לפחות 

ואלימים, הזה עוינים  גורמים  מול  להתכופף  לא  נחוש  שאני  בדרך  אותי  , לגבות 

תגובות שיהיו  ולא  בישוב  אצלנו  והיו , שקיימים  פעמים  כמה  שהיו  כפי 

שלך, תגובות מודה, לא  בחצי , אני  שאמרו  תגובות  את : גיחוךהיו  עושה  הוא 

לעצמו  . זה 

לכם אומר  ועל , אני  כבדים  עבריינים  על  פה  מדברים  לא  ואנחנו  היום  ירחק  לא 

משהו או  מטענים  ששמים  מתוך , עבריינים  אובייקטים  על  כאן  מדברים  אנחנו 

לנו, הישוב מוכרים  שנים, שהם  מנסים  הישגים, שהם  להשיג  אלימות  , בדרכים 

שאנ. משמעית-חד חושב  הזהואני  בפרץ  עומד  הזה, י  בעניין  נחרץ  עומד  , אני 

בכוח שרוצה  למשטרה, מי  לפנות  מהסס  לא  ואני  מקבל  לא   . אצלי 

מצב להיות  יכול  לא  שבת, אבל  שישי  של  במהלך  אצטרך  מה , שאני  אחרי 

כהווייתם, שקרה הדברים  את  אומר  של , ואני  הוראות  בסיס  על  שיצטרכו 

מאי של  עזרה  ושל  מקומי  ושלטון  המנכמשטרה  ושל  טל"ר  ושל  לי , ל  להציב 

איתי ללכת  שיתחיל  הזה. מאבטח  אותו, הביזיון  לשאת  יכול  לא   . אני 

זילברשטיין"עו יעקב  ללכת :ד  צריך  לא  שנה, אתה  לפני  זה  את  לך   . אמרתי 

רוכברגר יצחק  יודע  :מר  מבקש. אני  בקדנציה , אני  שנהגנו  כפי 

לשיקולים, נעמי, הקודמת זוכרת , מעבר  את  ואני שאם  הרוש  מוטי  את  שתקפו 

הגדולים מידידיו  הייתי  שצריכה , לא  ההגנה  כל  את  לו  ונתנו  עליו  והגנו  עמדנו 
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שלנו. להיות שהעירייה  מצפה  האלה , אני  המהלכים  את  תגנה  המליאה 

הגיבוי את  לי  לתת  זה, ותמשיך  את  אעשה  אני  מקרה  בכל  מצפה , כי  לא  אני 

מוסרי, לגיבוי אקט  כדי, זה  מוסרי  האלהגיבוי  האלימים  מול  לעמוד  שנוכל    ,

שכאן השרון, שיבינו  הזאת, ברמת  בקדנציה  ולא , לפחות  נכנעים  לא  אנחנו 

בכוח אחד, הולכים  לאף  בכוח  נותנים  הזה, לא  הדבר  לי   . חשוב 

זילברשטיין"עו יעקב  האופוזיציה :ד  ראש  לא  נמצא, אני  לא  זה , הוא  אבל 

טריוויאלי הדר, דבר  כל  לאורך  זה  את   . ךאמרנו 

רוכברגר יצחק  לי  :מר  שלך, פיפו, האמן  לא  תגובות  תגובות , היו  היו 

אליי זה  את  שהפנו  כבוד, בעיתונים  מוסיף  לא   . זה 

זילברשטיין"עו יעקב  לעניין :ד  לא  כ, זה  דברים  לא "זה  שבכלל  ברורים  כ 

הדיבור את  עליהם  להרחיב   . צריך 

 

בישוב .2 מסחרי  שילוט  בנושא  לסדר  עו"ע, הצעה  זילברשטייןד "י   . יעקב 

 

רוכברגר יצחק  בישוב, פיפו  :מר  מסחרי  שילוט  בנושא  לסדר  , הצעה 

 . בבקשה

זילברשטיין"עו יעקב  ונצביע :ד  החלטה  הצעת  ניקח  טוב , בואו  קלף  לי  יש 

העיר. היום בתוך  לשילוט  הזו  לסדר  בהצעה  מתייחס  העיר, אני  בתוך  , ממש 

לזחו, סוקולוב מתחיל  זה  ולאחרונה  כבראוסישקין  כאן, ל  מהרחוב  יש , ראיתי 

בנייה עליו -אתר  שבונים4שמים  עצמו  מהבניין  גדול  יותר  בגודל  שלטים    . 

השלטים של  הזאת  פעם, המחלה  אי  השרון  ברמת  שהייתה  חושב  לא  אני . אני 

שלטים מקבלים  כולם  שמעכשיו  והחלטתם  החלטה  שלקחתם  חושב  לא  אני . גם 

הקלעים מאחורי  קורה  מה  יודע  זהאני , לא  את  שהחלטתם  חושב  אבל , לא 

ברורה מאוד  מכוער, התוצאה  נורא  כל  קודם  וזה  בשלטים  מצופה  הזאת  . העיר 

כ, אתה לאסתטיקה"שדואג  הטכניון, כ  את  לוקח  זוכר, אתה  איזושהי , לא 
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סוקולוב את  לך  שתתכנן  שלטים , פקולטה  עם  סוקולוב  את  מצפה  אתה  מה  אז 

בניין כל  לשלט! ?על  אישור  נותנים  הורס,אתם  שמישהו  מספיק  מיד , בונה/ 

הגדר על  לו  האתר , שמים  ענקיים4על  שלטים  מכוער,    . נורא 

לעירייה הכנסה  מזה  ההכנסה, יש  את  גם  בה, ראיתי  מזלזל  לא  כסף , אני  זה 

קריטריונים, טוב תעשו  מה, אבל  ברחובות . למה, איפה, תקבעו  האם 

לעשות היום  חשוב  הכי  הדבר  זה   ! ?הראשיים 

בה עביקשתי  משפטית  סקירה  כל  קודם  הזו  לסדר  היועמ"צעה  את , ש"י  שלחתי 

מסודר היום  זה  את  לקבל  בתקווה  קודם  כל . זה  של  המשפטיים  ההיבטים  מה 

האלה העיר, השלטים  בתוך  המסחריים  נדון, השלטים  זה   ? איך 

רוכברגר יצחק  תשובות  :מר   . תקבל 

זילברשטיין"עו יעקב  מכרז :ד  מקבל? יש  בנאדם  יש ? זכייןיש ? איך 

הקריטריונים? קריטריונים את  מיישמים  זה? איך  על  הכנסות  האם ? כמה 

אוכף שכן? מישהו  תגיד  בטח  שהוקם , אתה  שלט  אם  יודע  לא  פעם  אף  אני  אבל 

חוקי חוקי, הוא  לא  הוקם, או  שהוא  יודע  לשמוע . אני  רוצה  אני  זה  בשביל 

עו את  כל  גלאור"קודם  מטעמכם, ד  אחר  מישהו  נעש. או  בשלטים בואו  סדר  ה 

מחרידה, הזאת בצורה  מכוערת  להיות  הפכה  הזאת  בחלון , העיר  בייחוד 

שלה  . הראווה 

דורון מאיר  הנושא  :מר  וריח, לגבי  טעם  להתווכח, על  אין  על , כמובן 

של  הזה  חדש, מכוערתהנושא  דבר  לא  מקבלים, זה  הבנייה  להיות . אתרי  יכול 

בנייה אתרי  יותר  כעת  יות, שיש  אולי  יש  ברחובותאז  שלטים  בנייה . ר  אתר 

הזאת, מקבל בקדנציה  התחיל  לא  גם . זה  שילוט  ועדת  חבר  שהיה  כאחד 

הקודמת היה, בקדנציה  זה  הקודמת  בקדנציה  גם   . אז 

זהר' גב היה. לא  :נעמי  שהיה? איפה  אחד  מקום   . תגיד 

רוכברגר יצחק   . באוסישקין, פה  :מר 
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דורון מאיר  מקומות  :מר  בהרבה  קדנציה הייתה. היה  של  המלצה   

 . קודמת

זהר' גב באוסישקין  :נעמי   ? איפה 

דורון מאיר  מעכשיו  :מר  לא  סוקולוב  ברחוב  האתר  הבנייה . גם  גם 

הפועלים בנק  ההיתר, הבקשה. על  למתן  הגדר, הקריטריונים  אורך  לפי  , זה 

עסקים מרישוי  השילוט, מבקשים  נושא  על  אחראים  יושבים , שגם  אנחנו 

הז בנושא  שלטיםודנים  כמה  קובעים  וגם  השלטים  הקמת  של  הם . ה  השלטים 

האתר של  הגדר  על  ורק  הבנייה  תקופת  למשך  רק  ההורדה . פרסומיים  לקראת 

האתר סיום  עם  הגדר  מהיום , של  משלמים  והם  יורדים  ששלטים  כמובן 

 . הראשון

זילברשטיין"עו יעקב  שלט :ד  שמבקש  אחד   ? מקבל, כל 

דורון מאיר  שיכול  :מר  אחד  בהסכםכל  שלט  לבקש  מקבל,   הוא . הוא 

השלטים כל  את  מקבל  כרגע . לא  יש  כאן  שלטים3למשל  ביקשו ,   שלטים6הם    .

להם  שלטים3אישרנו    . 

זילברשטיין"עו יעקב  לאשר :ד  לכם  יש  קריטריונים   ? איזה 

לוין אורי  שלטים  :מר  כמה  מחליטים  מה   ? לפי 

דורון מאיר  לבוא  :מר  רוצה  לבו? אתה  מוזמן  מהאתה  לפי  לראות  , א 

הצורה הדברים, אורך, לפי  הישיבה, כל  את  ותבדוק  לישיבה  אנחנו . תבוא 

של  צורה  ובאיזה  גובה  ובאיזה  לרחוב  שמתאימה  הצורה  לפי  זה  את  עושים 

מכוער. שילוט לא  הזה  הערים, השילוט  בכל  נהוג  אמרתי. הוא  מכוער  על , לגבי 

להתווכח מה  אין  וריח  הערים, טעם  בכל  נהוג  נתון.הוא  ביקשת  לך ,   העברתי 

המדויק הנתון  שם, את  שיש  מסביב  הערים  כל   . עם 

שאפשר המינימום  את  עושים  שחרגו. אנחנו  מקומות  נכון, יש  והם , זה  מאחר 

העודפים, שילמו השלטים  להם  ירדו  השנה  בסוף  להם, אז  כמה . הודעתי  יש 
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ההיתר את  זה  על  וקיבלו  השלטים  במספר  וק. שחרגו  פספוס  איזה  יבלו היה 

ההיתר  . את 

זילברשטיין"עו יעקב  להם :ד  להוריד  אפשר  אי   ?אז 

דורון מאיר  שילמו  :מר  השלטים31/12-ב. הם  להם  ירדו  הכנסות '.  

מקום בכל  שלטים  להקים  היתר  מתן  מעשית  מצדיקות  , לעירייה  בכל ' לא 

האלו, מקום במקומות  הבנייה, אבל  פרטיים , באתרי  לבתים  ניתנים  לא  הם 

לגדרות  המבונה, פרטיותולא  השטח  בתוך  בהיתרים  רק  ניתנים  לא , הם  אני 

בחוץ השטח  על  המבונה. מדבר  השטח  בתוך  רק  מדבר  שאתה  הזכרת  לא , אתה 

 ?נכון, בפריפריה

זילברשטיין"עו יעקב  פה :ד  גם  החקלאיים, דיברנו  השטחים  את  כי , הזכרתי 

אליה שתתייחסו  רוצה  גם  שאני  פרשה  זו   . שם 

דורון מאיר  שם ה  :מר  ויש  הפתוחים  השטחים  זה  החקלאיים  שטחים 

אחרת עיר  בכל  הדברים, כמו  את  ראית. מנצלים  בוודאי  אתה  ברמת , אז  נניח 

בערך 3, גן הוא  אחד  שכל  שלטים  מ500  והכנסות, ר"  לזה  דומר  משהו  לנו , או 

הכנסה כזו  מ, אין  לפי  שמשלמים   . ר"מפני 

זילברשטיין"עו יעקב  החקלאיים :ד  שלכםצריך, ולשטחים  היתר    ? 

דורון מאיר   .כן  :מר 

זילברשטיין"עו יעקב  נותנים :ד   ? ואתם 

דורון מאיר   . כן  :מר 

זילברשטיין"עו יעקב  חקלאי :ד  שטח  שזה   ? למרות 

דורון מאיר  משנה  :מר  זה  נותנים? מה  אנחנו   . לגדרות 

לוין אורי  המחנות  :מר  סיטי, לדוגמא, מכיכר  מהסינמה   . כשבאים 

דורון מאיר  הדרך, כן  :מר  שולי  על   . זה 

לוין אורי  הכסף  :מר  את  מקבל   ? מי 

דורון מאיר   . אנחנו  :מר 
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פולקמן' גב הארנונה  :נירה  את   . אנחנו 

דורון מאיר  השילוט, לא  :מר  אגרת   . את 

לוין אורי  מהעירייה  :מר  חוץ  הזה  מהשלט  מרוויח  מישהו   ? עוד 

דורון מאיר  גם  :מר  כנראה  השטח   . בעל 

אורי לויןמר  השלטים  :  את  לשים  אפשר  איפה  הכביש? ועד   ? עד 

דורון מאיר  הכביש, לא  :מר  עד  נותנים  שלא  מסביר  אנחנו . אני 

בקשה כל  על  הדמיה, יושבים  עם  להיות  צריכה  בקשה  בכל , כל  ודנים  יושבים 

ההדמיה עם   .שלט 

לוין אורי  המחנות  :מר  בכיכר  היום  שנמצא  את , המצב  מצלם  אני 

איך  בתור  עכשיוזה  נראה  לגדול, שזה  יכול   ? זה 

רוכברגר יצחק  לקטון  :מר  צריך   . זה 

לוין אורי  להתווכח  :מר  אפשר  אי  וריח  טעם  שעל  זה , למרות 

by all, מכוער  mean ,בכלל יפה  לא   . זה 

רוכברגר יצחק  נכון  :מר  יקטן, זה  וזה  מכוער   . משמעית-חד, זה 

זילברשטיין"עו יעקב   ? איך :ד 

דורון מאיר  ב"ע  :מר  השלטים  הורדת   . 31/12-י 

רוכברגר יצחק  אותם  :מר  צו, מורידים   .יש 

זילברשטיין"עו יעקב  יפה :ד  שזה  חושב  מכוסה? אתה  על . העיר  חושב  מאיר 

וריח וריח, טעם  טעם  על  מתווכח  לא   . אני 

רוכברגר יצחק  עכשיו  :מר  לך  אומר  נוריד , אני  שאנחנו  מקומות  ישנם 

השלטים שאת, את  בגלל  מבקשלא   . ה 

זילברשטיין"עו יעקב   . בראשונים :ד 

רוכברגר יצחק  זמני  :מר  ככה. זה  ויראה  בור  יישאר  שזה  טוב   ? יותר 

זילברשטיין"עו יעקב  גדר, לא :ד  לבנה, יש  חומר , היא  מאיזשהו  עשויה 

 . פלסטי
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רוכברגר יצחק  עוד   :מר  עושים  בזה  ואנחנו  כרגע  כסף  לנו  מכניס  זה 

כבישים ועוד   . מדרכות 

זילברשטיין"עו יעקב  תעשייה :ד   . שיירת 

דורון מאיר  השילוט'  :מר  חוקי  אכיפת  על  מפקח  שרי -?'מי  אצל  יש   

זה, חובב את  שאוכפים  עסקים  ואוכפים . רישוי  ומצלם  שיוצא  מישהו  גם  יש 

זה נראים. את  שלא  יודע, שלטים  המנכ, אתה  או  הצוות, ל"זה  א "ז, או 

שלטי"המנכ להוריד  לצוותים  מורה  ירדול  שלטים  מעט  ולא  שלטים , ם  כולל 

החדשה ביציאה  אותם, שעשו  והורידו  היתר  ללא  שלטים  עם , עשו  השלט  כולל 

למעלה שהייתה  סנה, המכונית  משה  המכונית, ברחוב  של  הזה  אבל . הדבר 

אביב לתל  ביציאה  זה  את  השלטים, תראה  את  . להוסיף  . . 

זילברשטיין"עו יעקב  מ :ד  שבועיים  שבוע  שכל  שלט  מקוםזה   . חליף 

דורון מאיר  מכאן  :מר  שהורדנו  אביב, השלט  בתל  היום   . נמצא 

זילברשטיין"עו יעקב  אביב :ד  מתל  יזוז   . והוא 

דורון מאיר  כסף  :מר  הרבה  מכניס  בקשה. זה  אותו, הייתה  . הורדנו 

סנה במשה  היום  נמצאים  שילוט, אנחנו  היתר  נותנים  לא  סנה , שאנחנו  משה 

הבנייה. מלא ראיתםמ, לאתרי  שיש  המחנות. ה  ככר  בעודף , ולגבי  נמצאים 

העירייה ראש  עם  כבר  ב, וסיכמתי  מהשלטים  חלק  מוריד   . 31/12-שאני 

זילברשטיין"עו יעקב  אתר  :ד  על  לא  שלטים  שישימו  אנשים  עם  קורה  מה 

בניינים? יבוטלו? בנייה על  פרסום  שלטי  ששמים   . אנשים 

דורון מאיר  מורידים  :מר   . אנחנו 

יצח רוכברגרמר  נותנים  :ק  לא   . אנחנו 

זילברשטיין"עו יעקב  היתר :ד  נותנים   ? לא 

רוכברגר יצחק   . לא  :מר 

זילברשטיין"עו יעקב   ? ככלל :ד 

דורון מאיר   . ככלל  :מר 

 17



 עיריית רמת השרון
 5.2002.10מיום , 21' פרטיכל מליאה מן המניין מס

רוכברגר יצחק  נותנים  :מר   . לא 

דורון מאיר  שם  :מר  עסק  לו  יש  אם  עסק. אלא  לו  יש  מוכר , אם  הוא 

לשים  רוצה  והוא   . שלטשטיחים 

זילברשטיין"עו יעקב  לעסק :ד  שלט   . לא 

רוכברגר יצחק  למשל  :מר  הקודמת  קיר , בקדנציה  אישרה  המועצה 

בסוקולוב, פרסום פארם  שהניו  יצא, איפה  כן  או  יצא  לא  זה  למה  יודע  , לא 

זה את  מאשרים  לא   . אנחנו 

דורון מאיר  זה  :מר  את  לעשות   . התנגדנו 

רוכברגר יצחק  לא-חד  :מר   . משמעית 

לוין אורי  בוועדה  :מר  יושב   ? מי 

דורון מאיר  כולם  :מר  את  זוכר  לא  טל, אני  ישראל  זה  , ל"מנכ, אבל 

חובב היועמ, שרי  את  לאשר  בא"צריך  הוא  אם   . ש 

רוכברגר יצחק  להיות  :מר  חייב  לא   . הוא 

דורון מאיר  ואני  :מר   . הגזברית 

זהר' גב הזאת  :נעמי  הוועדה  את  בחר  לא ? מישהו   . זוכרתאני 

רוכברגר יצחק   . כן  :מר 

טל ישראל  העיר  :מר  במועצת  פה   . נבחרה 

דורון מאיר  לכך  :מר  מבקש, אי  לסדר, אני  הצעה  וזו  אני , מאחר 

ההצעה את  להסיר  ההיתרים, מבקש  מצב  את  עושים, להקפיא  מה  , הסברתי 

להחליט השילוט  לוועדת  זה  את  חדשים, להשאיר  יש , קריטריונים  מישהו  אם 

ה טובהלו  אותה, צעה  לקבל  מוכן  בהחלט  אני  להסיר , אז  מציע  אני  אופן  בכל 

היום מסדר  ההצעה  המועצה, את  חבר  זילברשטיין"עו, של   . ד 

רוכברגר יצחק  מאיר  :מר  של  הצעתו  על  להצביע  מבקש  בעד , אני  מי 

ההצעה את   ? להסיר 

עזגד טל  בעד6   :מר    . 
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רוכברגר יצחק  נגד  :מר   ? מי 

עזגד טל  לוין, 3   :מר  זהר, אורי  ונעמי  זילברשטיין  נירה . יעקב 

נמנעת  . פולקמן 

 

מספר  קולות הוחלט   :232החלטה  אורי : 3 –נגד ; 6 –בעד (ברוב  מר 

זילברשטיין"עו, לוין יעקב  זהר' גב, ד  פולקמן' גב: 1 –נמנעת ; נעמי  ) נירה 

עו של  לסדר  הצעתו  את  זילברשטיין"להוריד  יעקב  מסחרי , ד  שילוט  בנושא 

היום, בישוב  .מסדר 

 

השרון .3 רמת  קאנטרי  לסדר  בר"ע, הצעה  אלי   . י 

 

רוכברגר יצחק  לסדר  :מר  ההצעה  ע, לגבי  השרון  רמת  אלי "קאנטרי  י 

נמצא, בר לא  דיון, אלי  זה  על  אקיים  לא  אני   . אז 

בדרך    :???  . אלי 

רוכברגר יצחק  הכבוד  :מר  כל  לעשות, עם   ? מה 

סה    :??? חשוב"זה   . כ 

רוכברגרמר יצחק  היום  :  מסדר  זה  את  מוריד  לא , אני  בר  שאלי  מאחר 

 . נמצא

 

סעיף - היום 3  מסדר  ירד   - 

 

בנושא  .9 ישיבות שאילתא  החלטות  קבלת  תהליך  למעקב  מנגנון  הקמת 

גליל "ע, המועצה אהרון  מר  היום(י  לסדר  מחוץ   ).נושא 
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רוכברגר יצחק  אהרל"כנ  :מר  של  ההצעה  לגבי  בי'אהרל, ה'ל  קש ה 

העירייה מועצת  החלטות  ביצוע  לגבי  נמצא'אהרל, שאילתא  לא   . ה 

לוין אורי  הזאת  :מר  השאילתא   ? איפה 

עזגד טל  לחברים   :מר  יצא  היום  שסדר  אחרי  אותה  שלח   . הוא 

לוין אורי  הערה  :מר  להעיר  רוצה  את . אני  ראיתי  לא  אני 

מדובר מה  על  יודע  לא  ואני  הזאת   . השאילתא 

רוכברג יצחק  אהרל  :רמר   . ה'הנה 

 

המועצה- חבר  גליל,   אהרון  הישיבות , מר  לחדר   -נכנס 

 

דורון מאיר  החוק  :מר  את  יודעים  לא  בכלל  לא , אתם  בשאילתא 

בכלל דיון  לקיים  לסדר, חייבים  הצעה  לא  שאילתא, זו  דבר . זו  זה  לסדר  הצעה 

לענות. אחר חייבים  לא  שאילתא   . על 

רוכברגר יצחק  חי, גלאור  :מר  לפהאני  שאילתא  להביא  שאני , יב  או 

אחרת בצורה  גם  לו  לענות   ? יכול 

גלאור"עו יצחק  פה, לא  :ד  לדון   . צריך 

דורון מאיר  נכון  :מר  לא, לא  היום, בשאילתא  לסדר  בהצעה  , רק 

העיריות בפקודת   . תקרא 

גלאור"עו יצחק  השאילתא  :ד  על  לענות  צריך   ? לא, בשאילתא 

דורון מאיר  כן  :מר  מועצהא, לענות  בישיבת  חייב  לא   . בל 

גלאור"עו יצחק  זה  :ד  את  אבדוק   . אני 

זילברשטיין"עו יעקב  יום :ד  בסדר  חולק  לא  הערה, זה  להעיר  רציתי   . אני 

עזגד טל  היום   :מר  בסדר  חולק  לא  מאוחר, זה  הגיע   . זה 

זילברשטיין"עו יעקב  מאוחר, לא :ד  הגיע  לא  אהרל, זה  . ה'אולי  . . 

רוכברגר יצחק  אותה  :מר  להעלות  לפחד  צריך  אני  כזאת   ? שאילתא 
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זילברשטיין"עו יעקב  מפחד :ד  שאתה  אמרתי  לא  ממני , אני  שמעת  אתה 

מפחד שאתה  לאהרל? שאמרתי  ענה  שטל  עצמו'אהרל, ה'אמרתי  בשם  ידבר  , ה 

בשמו לדבר  צריך  לא   . אני 

דורון מאיר  השאילתא  :מר  כאן? איפה  מופיעה   ?היא 

עזגד טל  לא    :מר  שהוצאנו , מופיעההיא  יום  באותו  הגיעה  היא  כי 

היום סדר   .את 

דורון מאיר  אותה  :מר  לראות  צריכים  אנחנו  הולך , אבל  אתה  אם 

בה  . לדון 

עזגד טל  בזמן, חברים   :מר  הגיעה  לאהרל, השאילתא  עניתי  ה 'אני 

נידון והנושא  בזמן, מאחר  חמישי, הגיע  העניין. ביום  של  המהות  לא  אני . זו 

לאה במייל'רלעניתי  בכתב  מסכים, ה  העיר  ראש  ואם  אותו  סיפק  לא  אני , זה 

וחצי בדקה  העניינים  השתלשלות  כל  על   . אענה 

רוכברגר יצחק   . תענה  :מר 

גליל אהרון  אציג  :מר  קצרה אני  בצורה  זה  להצעה . את  בהמשך 

אורי בזמנו  ישיבות , שהגיש  החלטות  קבלת  תהליך  למעקב  מנגנון  הקמת  על 

הזהרציתי . המועצה בנושא  מאז  נעשה  מה  עומד , לשאול  הזה  הנושא  איפה 

הקמתו על  שהוחלט  הזה  המנגנון  ומתי  מלאה, היום  לפעולה  כתבתי . נכנס 

כאן זה  את  להדגיש  רוצה  ואני  בשאילתא  נושא , וציינתי  הזה  בנושא  רואה  אני 

חשוב החלטות , מאוד  קבלת  תהליך  לשיפור  שקשור  מה  בכל  משתלב  שהוא 

מא, בעירייה שירותכחלק  תיכנס, מנת  שהיא  מקווה  רצון . שאני  שבע  לא  אני 

השירות אמנת  של  ההתקדמות  מאותו , מקצב  חלק  איזשהו  זה  לפחות  אבל 

לתושבים השירות  ומתן  העירייה  עבודת  שיפור  של   . תודה. תהליך 

עזגד טל  העיר, ברשותך   :מר  בקצרה, ראש  אענה  כתבתי . אני  אני 

השאילתא, ה'לאהרל את  שקראתי  וכתבתי , לאחר  העיר  לראש  הראיתי 
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יום'לאהרל באותו  מס, ה'אהרל: "ה  במליאה  בעמ20' ראה  מהמניין  אני , 35'  

דיווח החינוך, נותן  של  בישיבה  היה   ". זה 

לוין אורי  היה  :מר  זה  תאריך   ?באיזה 

 

המועצה- חבר  בר,   אלי  הישיבות , מר  לחדר   -נכנס 

 

עזגד טל  החינוך   :מר  של  המליאה  דיווח אני. "ישיבת  נותן   

התוכנה, בנושא בהרצת  עיכוב  חל  מפתיע , לצערי  באופן  עבר  מנשה  ודוד  מאחר 

לעבודה חזר  לא  ועדיין  נושא, צנתור  לדיון  הנושא  את  להביא  צורך  אין  ". לכן 

ההחלטות מעקב  של  בנושא  לאורי  וענה  במליאה  זה  את  מעלה  שהוא , ואני 

חשוב מנשה: "מאוד  התקשורת"סמנכ, דוד  תוכנ, ל  למעקב רכש  מיוחדת  ה 

בפיילוט, החלטות והתחלנו  אותה  מריצים  כרגע  הזה . אנחנו  החודש  במהלך 

מתחייב ואני  לעבוד  תתחיל  לרבעון, המערכת  תעבוד, אחת  שהמערכת  , לאחר 

דו המליאה"להוציא  לחברי  החלטות  למעקב  מסודר   ". ח 

אהרל את  סיפקה  לא  הזאת  פיפו, ה'התשובה  את  נכון  יותר  שכתב , או 

אקריאה'לאהרל פשוט  ואני  כזאת,   תפוצה  במן  יצא  זה  שלום'אהרל: "כי  , ה 

טל  בעצם(תשובת  שתוותר) איציק  ואסור  להתחמק  כדי  היא . ניתנה  שאילתא 

היום מסדר  אותה  להוריד  אפשרות  ואין  מוקנית  שלאחר , זכות  בהצעה  אלא 

המועצה חברי  בפני  ונידונה  נוסף, שהונחה  דיון  לא  גם  מנסה , זה  שטל  כפי 

בשנית.לנסח ראשון  ביום  זה  את  להביא  איך  תשקול    ." 

דורון מאיר  זה  :מר  את  כותב   ? מי 

עזגד טל  לאהרל   :מר  ואהרל'פיפו  שוב'ה  אליי  כותב  קראתי : "ה 

שלך הדיווח  תמונה , את  הקרובה  בישיבה  שתציג  מבקש  ואני  מדי  כללי  שהוא 

מדויקת העיר, ברשותך, לכן". יותר  מנ, ראש  שדוד  ברור  היה  לא  רכש אם  שה 

הצנתור בגלל  נתקע  וזה  התוכנה  דקות, את  כמה  לי  יש  אימות , אם  בתור 
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עובד, ניסיון זה  איך  לכם  ולהסביר  הצנתור  מתהליך  להתחיל  גם  מוכן  . אני 

קשה מאוד  צנתור  עבר  מנשה  דוד  ארוכה 99%עם , לצערי  תקופה  ושכב  סתימה   

היום, בבית לעבודה  וחזר  גבוה  מאוד  חום  ש, עם  עיכוב  היה  שבועיים לכן  ל 

הזה  . בעניין 

גליל אהרון  אחת  :מר  הערה  רק  לך  אעיר  אני  יש . אז  החלטות  כמה 

 . ברבעון? 20? 30? ברבעון

לוין אורי  שבאתי   :מר  לפני  האינטרנט  אתר  את  היום  פתחתי  אני 

שכתוב, להסתכל, לישיבה לדעת  המועצה : בלי  כלום-החלטות  מביש. ואין  , זה 

מביך לעניין, זה  לא  טובזה . זה  ירגיש  בריא, שדוד  ושיהיה  מהירה  זו , החלמה 

הזה הדבר  להיות, בושה  יכול  לא  את , זה  לסדר  יכול  דוד  שרק  להיות  יכול  לא 

מבקש. זה מאוד  יסודר, אני  שזה  מזעזע, עד  מאוד   . זה 

זילברשטיין"עו יעקב  להעיר :ד  רוצה   . אני 

רוכברגר יצחק  הערות  :מר  שאילתא, אין  עשית, אתה. זו  שלך  , פיפו, את 

הישיבה את  תנהלו  לא   . אתם 

עזגד טל  לעניין   :מר  לענות  גם  צריך  שאני  מדגיש  רק   . אני 

רוכברגר יצחק  לעניין, ענית, מספיק  :מר  תענה  תשובה. אל  , נתת 

 . מספיק

גליל אהרון  עכשיו  :מר  לעשור  קסה  בין  רחמים, זה  של  ימים   . זה 

רוכברגר יצחק  רחמים  :מר   ! ?איזה 

עזגד טל  פה    :מר  שנשאלו  רציניות3מאחר  שאלות  אענה ,   אני 

מסודר. לעניין מנגנון  יש  היה? האם  לא  היום  עם , עד  לעבוד  התחלנו  אנחנו 

ובהרצה בפיילוט  אכן  והוא  החדש  מנגנון. המנגנון  קיים  ולא  כיצד , במידה 

הפיקוח בד? מתבצע  ידי  על  מתבצע  המליאה, כ"הוא  החלטות  על  עובר  , אני 

חודש אחורהחודשי-תמיד  תקועים. ים  שעדיין  רואה  שאני  דברים  יש  , אם 

אחרת או  כזו  קדימה, מסיבה  זה  את  מריצים  ואנחנו  העיר  לראש  מביא  . אני 
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יותר, נכון שלוקחות  החלטות  שיש  קורה  גם  ושם  גם , פה  לפעמים  זה  אבל 

העירייה של  טכניים  עניינים  השארנו, בגלל  או  ששכחנו  בזה  תלויים  . שלא 

מנגנ מתוכנן  מסודרומתי  באופן  לפעול  המוצע  כבר? ון   . עניתי 

 

חקלאית4בחירת  .4 לוועדה  חברים  עזגד"ע,   טל  לוין: י  נציג , אורי 

ועוד  ע3המועצה  שמומלצים  חברים  החקלאית"  הוועדה   . י 

 

רוכברגר יצחק  החקלאית4בחירת   :מר  לוועדה  חברים  ע,   טל "יוסבר  י 

 . עזגד

זהר' גב הגיע, רגע  :נעמי  או, אלי  האז  את  לו  ניתן  . לי  . . 

רוכברגר יצחק  אלי  :מר  את   . ראיתי 

זהר' גב אחורה  :נעמי  שנייה  נחזור  בואו   . אז 

רוכברגר יצחק   . תמשיך  :מר 

זהר' גב תמשיך  :נעמי   ?מה 

רוכברגר יצחק  היום  :מר  סדר  את  לי  מכתיבה   ?את 

זהר' גב  . כן  :נעמי 

עזגד טל  החקלאית   :מר  לוועדה  הבחירות  התקיימו , במסגרת 

וכדין כדת  מסודרות  הפנים"ע, בחירות  משרד  הבחירות, י  את  פה  . שערך 

החוק החברים12בתוך , במסגרת  שיהיו ,   המלצנו  בוועדה 12אנחנו  חברים   

השרון רמת  של  החברים12מתוך . החקלאית  אישור 4,   לידי  לבוא  צריכים   

 . המליאה

מסמך פה  צירפתי  ע, אני  הומלצו  האלה  החקלאים"החברים  מבקשים י  ואנחנו   

לאישור האלה  השמות  את  לוין. להביא  אורי  ובראשונה  . בראש  . . 
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גלאור"עו יצחק  קטנה, סליחה  :ד  בפאוזה  שאילתא , אולי  אם  שאלתי 

עליה לענות  בכתב, צריך  את , רק  להקריא  וגם  בכתב  גם  לענות  צריך  העיר  ראש 

בישיבה שלו   . התשובה 

דורון מאיר  לדייק  :מר  נותני, ואם  לא  לדבר אז  במועצה  אחד  לאף  ם 

בכתב. בשאילתא מנוסחת  להיות  צריכה  לראש , השאילתא  קודם  להימסר 

ועונה, העירייה אותה  קורא  העירייה  דיון , ראש  ואין  כאן  וקורא  בכתב  עונה 

כאן, אחריה שהיה  מה  דיון. לא  שאילתא, אין  אחרי  שאלות   . אין 

גלאור"עו יצחק  נוספ  :ד  שאלה  להוסיף  רשאי  עצמו   . תהשואל 

דורון מאיר  ההבהרה  :מר  לנושא   . רק 

גלאור"עו יצחק  התשובה  :ד  שמיעת  אחרי  רשאי  בעל , השואל  לשאול 

נוספת קצרה  שאלה  הבהרה, פה  קצרה, לא   . שאלה 

דורון מאיר  התשובה  :מר  מתוכן  נובעת  שתהיה   . ובלבד 

גלאור"עו יצחק  נוספת  :ד  שאלה  לשאול  יכול  הוא   . אבל 

עזגד טל  שנמשיך, תודה, גלאור   :מר  מציע  עוד . אני  חוזר  אני 

לעירייה. פעם בחירות  כמו  בחירות  הן  חקלאית  לוועדה  נערכו . בחירות 

השרון ברמת  כחקלאים"ע, בחירות  שרשומים  החקלאים  כל  גב. י  פה  ' הייתה 

הפנים ממשרד  הפנים, צילה  שר  מטעם  ממונה  פקידת , שהייתה  להיות 

השרון ברמת  פה  נער. הבחירות  והסתיימוהבחירות  וכדין  כדת   . כו 

ל החקלאית  הוועדה  בקשת  את  אישרנו  הקודמת  בוועדה 12-במליאה  חברים   

קדנציה, החקלאית כל  עצמו  על  שחוזר  היסטורי  משהו  נבחרו . שזה  הם 

בת  מעכשיו5לקדנציה  שנים  תחילת ,   אחרי  ומשהו  שנתיים  יוצא  תמיד  זה 

הרשות של  חוק. הקדנציה  פי  להמליץ , ועל  צריכים  ה, לנוהם   4על , 12-מתוך 

אותם תאשר  שהמליאה  ידם. חברים  על  שמומלצים  אורי ) 1: החברים  החבר 

החקלאית-לוין בוועדה  כהונתו  את  להמשיך  מבקשים  נכנס . שאנחנו  אורי 

חדש מועצה  כחבר  הקדנציה  מנשה) 2. בתחילת  ראובן  מר  על  ממליצים  -הם 
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לשנת  החקלאים  ותיק, 2005יקיר  שנה55, חקלאי  ה,   כפועלהוא  היום , תחיל 

עצמאי חקלאי  טרודלר) 3. הוא  מרדכי  יו-מר  החקלאית "היה  הוועדה  ר 

המועצה ראש  בלקין, בתקופת  פסח  לוינסון) 4. מר  ליאור  שני -מר  דור 

השרון, לחקלאים ברמת  החקלאים   . מצעירי 

ה ע4-את  לאשר  החקלאית  הוועדה  מבקשת  האלה  ולפחות "  המליאה  י 

האנשים את  ח, מהיכרותי  ראוייםאני  שכולם  מערך , ושב  לכל  שותף  הייתי 

הזה, הבחירות העניין  על  אחראי  עירייה  כמזכיר  לך , בבקשה, אורי. הייתי  יש 

לומר  ?מה 

לוין אורי  מהחברות   :מר  נהניתי  עכשיו  שעד  להגיד  רוצה  רק  אני 

הזאת שונה, בוועדה  קצת  לבוא, זה  אתכם  מזמין  ברוב . אני  מצטרף  מאיר 

אנש. הישיבות שטוצריושבים  איזה  על  שעות  ומדברים  מבוגרים  די  על , ים 

השני את  אחד  להרוג  רוצים  וממש  ומתווכחים  קטן  ברזון  זה . איזה  אבל 

סה עבודה  עושים  והם  שלנו  להמשיך"החקלאים  אשמח  ואני  יפה   . כ 

עזגד טל  להצביע, ברשותכם   :מר  מבקש  ארבעת . אני  בעד  מי 

 ?החברים

רוכברגר יצחק  אחד  :מר   . פה 

 

מספר  את   :233החלטה  אחד  פה  לאשר  לויןהוחלט  אורי  מר  מר , בחירת 

מנשה לוינסון, ראובן  ליאור  ומר  טרודלר  מרדכי  בוועדה , מר  כחברים 

 .החקלאית

 

מע .5 עם  הסכם  עו"ע, צ"אישור  ג"י  איילת  שושני'ד   .ינו 

 

רוכברגר יצחק  מע  :מר  עם  הסכם  ע, צ"אישור  עו"יוסבר  איילת "י  ד 

רו. ינו'ג הסבראני  רק  זה, צה  על  תדבר  ואיילת  לנושא  כללי  רוצים . רקע  אנחנו 
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הטניס אזור  ליד  השרוןפארק , לפתח  רמת  מתקני , לתושבי  גם  בו  שיהיה 

שמשתמע מה  וכל  הליכה  מסלולי  וגם  שבילים  וגם   . ספורט 

שם  נגישים2יש  שטחים  לאקסטרים,   מיועד  לטניס, אחד  החניה, צמוד  -ו, ליד 

רמ8 עיריית  של  דונם  השרון  פנימה, ת  יותר  קצת  האלה . שנמצא  השטחים  בין 

פרטית בבעלות  שטח  שהוא  שטח  הפקעה"שמע, יש  על  הודיעה  לא , צ  אבל 

ההפקעה את  בפועל   . ביצעה 

למע פנינו  ואני  שמע, צ"מאיר  מנת  בשטח"על  להשתמש  לנו  יאפשרו  , צ 

מופקע אותו, הלכאורה  להפקיע  אמורים  ציבור , שהם  לצרכי  בו  להשתמש 

בנייהובלב כמובן  שם  נעשה  לא  שאנחנו  ירוק, ד  יותר  שבילים, אלא  . יותר 

בסדר"ומע אמרו  ארוך. מ  די  הסיפור  פשוט, אז  לא  לעבור , הוא  רוצה  אני  אבל 

הראשונה המשוכה  הזה, את  התהליך  את  לקדם  ננסה  שלפחות  , איילת. כדי 

 . בבקשה

שושני"עו אילת  שטח :ינו'ג-ד  יש  שהסברת  זה, כמו  את  אדייק  יותראני    .

ההכרזה בתחום  שהוא   . שטח 

רוכברגר יצחק  השטח  :מר  איפה  אסביר  הזה, אני  הקטע  על  פה , מדובר 

ה של  שלנו  השטח  וזה  הטניס  לנו 8-זה  יש  ופה  דונם  הזה . 4  הקטע  על  מדובר 

לכאן, החום שכזאת, מכאן  שצריכה , בצורה  כזאת  בצורה  הפקעה  כאן  יש 

הזאת וההפקעה  הפקעה  ר, להיות  אנחנו  להשתמשבה  שביל, וצים  כאן  , יהיה 

הזה למקום  העסק, גישה  כל  את  לעשות  נוכל  אנחנו  הקרקע . שפה  בעלי  אם 

זה את  לנו  זה, יתנו  את  לעבור  העקרונית, נוכל  ברמה  רק  כרגע  כאן , אבל  יש 

הפקעה על  מע, הודעה  של  המשוכה  את  לעבור  המשוכה "רצינו  את  זה  ואחרי  צ 

הבעלים, השנייה  . של 

פול' גב פרטיים  :קמןנירה  בעלים  מבינה, זה   . אני 

רוכברגר יצחק  שלנו. כן  :מר  גם  וזה  שלנו  מזה   . חוץ 

פולקמן' גב כביש   :נירה  זה  משם  השטח   ? 5כל 
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רוכברגר יצחק  כביש   :מר   . כן, 5זה 

שושני"עו אילת  לכביש  :ינו'ג-ד  עוד 5בצמוד  יש  בבעלות 2  שהן  חלקות   

חלקות , העירייה לכבהן  צמודות  שם . 5יש שממש  חלקות3יש  מהן ,   שאחת 

ו המינהל  של  פרטיים2-היא  של  הזה.   ניסוב, השטח  ההסכם  הוא , שעליו 

הדרך של  ההכרזה  שלו, בתחום  מחוזית, שהמטרה  מתאר  לתוכנית  , בהתאם 

כביש  את  להרחיב  שלו  דרומה5שהמטרה  נוספת  יציאה  ולעשות  עדיין ,   זה 

העשייה  של  התכנון  בתחום  לא  הקרובות  מעבשנים  שהחוזה . צ"של  מה  כל 

אומר שמע, הזה  מסכימים"זה  בעלי "ז, מ  עם  להסכמה  נגיע  אנחנו  אם  א 

הזאת"מע, הקרקע לתוכנית  יתנגדו  לא  מוגבל, צ  זמן  לפרק  לגבי . כשהיא  גם 

שטחים לגבי  וגם  העירייה  בבעלות  שהם  להסכמה, השטחים  נגיע  , שלגביהם 

המינהל ועם  הקרקע  בעלי  עם  להסכמה  נגיע   . אם 

גלאור"עו יצחק  לוואי   :ד  למכתב  גם  שלכם  הלב  תשומת  את  מפנה  אני 

להחלטה על , שמצורף  לעלות  זכות  לנו  נותן  לא  בעצם  הזה  שההסכם  שאומר 

פרטיים אנשים  של  בסה, שטחים  האנשים"הוא  עם  לא  נערך  מע, כ  עם  צ "אלא 

לנו"ומע אומר  הפקענו: צ  ולא  להפקיע  צריכים  שהייתם  השטחים  אנחנו , על 

מופקערואים  כאילו  זה  עליהם, את  לעלות  יכולים  על , אתם  תעלו  אל  אבל 

אזרחים של  הסכמתם, שטחים  קבלת  ביטוי . ללא  לידי  שבא  מה  בעצם  זה 

 . בהסכם

דורון מאיר  מילה  :מר  עוד  להתקיים"מע, רק  מהיום  חדלה  , צ 

לזה  לדרכים"קוראים  הלאומית  זה " החברה  הלאומית "והיום  החברה 

מע" לדרכים  . צ"ולא 

רוכברגר יצחק   . בבקשה, פיפו  :מר 

זילברשטיין"עו יעקב  וכו :ד  , אקסטרים  מהר' שיותר  וכמה  זה , הלוואי  על 

ויכוח שום  הסכם, אגב. אין  לא  טיוטה, זה  הנוסח , זו  זה  אם  היא  השאלה  אז 

כתבתם , הסופי  . פה' טיוטה'כי 
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רוכברגר יצחק  הסופי  :מר  הנוסח   . זה 

זילברשטיין"עו יעקב  ל :ד  למתאאני  פה  להיכנס  רוצה  יהפוך , 19/א  זה 

עיר בניין  ועדת  ישיבת  ל, להיות  גם  קשר  עוד  לזה  יש  אושרה214-אבל  שלא  כי ,  

לדרך19/מתא יוצאת  לא  ומתנות 214כי ,   גורפות  פה  ההתניות  וכל  אושרה  לא   

הזאת התוכנית  גורף, את  הזאת 19/מתא, כמשהו  התוכנית  של  ברקע  היא   

לדר19/ומתא יצאה  לא  עוד   . ך 

סטטוטורית    :??? ביצעו, היא  לא  עוד   . אבל 

זילברשטיין"עו יעקב  לדרך, כן :ד  יצאה  לא  סעיפים . היא  רשימת  פה  לנו  יש 

זמני, בהסכם שימוש  מקבלים  אנחנו  שמע, כאילו  יכולה "משום  בבוקר  מחר  צ 

בכלום תלויה  לא  והיא  לך  הזה: להגיד  השטח  את  לי  חוזר , תחזיר  הזה  השטח 

לא, אליי בואתה  משתמש  חזרה,   מקבלת  אני  שבנית  מה  הורס , כל  אתה  או 

שלי הבחירה  סעיפים-. לפי  של  רשימה  פה  הזאת , יש  העירייה  את  שיחייבו 

כסף הרבה  גדול, להשקיע  שאלה  סימן  השימוש , ראשית, עם  יהיה  זמן  לכמה 

הזה גדול, בסיפור  מאוד  שאלה  והיו . סימן  לנו הלוואי  שנה49אומרים  הייתי ,  

לך הידאומר  את  מרים  אני  שמיד  פה.   נשקיע  אנחנו  שאתה , אבל  מניח  אני 

תעשייה שיירת  במסגרת  משהו  יפה, עושה  משהו  עושה  אולי , אתה  אנחנו  אז 

שנה הסיפור, עוד  את  מחזירים  שנתיים   . עוד 

להסכם מתייחס  שיפויים, אני  על  מדבר  כפשוטו  מופיעים , ההסכם  הזמן  כל 

מע, השיפויים נ"שבהם  תהיה  תמיד  הבעלים, קייהצ  עם  נישאר  כל , אנחנו  עם 

מסביב שיש  הזה, השאלה. הצרות  השטח  בלי  אפשר  אי  הפארק "ז, אם  בתוך  א 

 . הזה

רוכברגר יצחק   . אפשר  :מר 

זילברשטיין"עו יעקב  הזאת :ד  הצרה  את  צריך  מה  בשביל  תעלה ? אז  גם  היא 

כסף  . הרבה 

רוכברגר יצחק  שקורה  :מר  העניין, מה  את  מכיר  הרי   . אתה 
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זילברשטיין"עו יעקב  הזה :ד  השטח  בלי  מכיר   . אני 

רוכברגר יצחק  הגיוני  :מר  לא  מאוד  מצב  פה  רוצים. יש  אנחנו  מה  ? הרי 

להבנות להגיע  רוצים  נגיע, אנחנו  שלא  להיות  דוגרי, יכול  לך  אומר  שאני , אני 

מצליח ולא  הקרקע  בעלי  עם  להבנות  להגיע  מנסה  שנה  כמעט  , בגלל. כבר 

שאני אומרסליחה  שלהם,   זכויות , בורות  העברת  זה  מה  מבינים  לא  הם 

האלה וחלוקה, והדברים  איחוד  של  העניין  את  מבינים  לא  לי. הם  אומר  : הוא 

זה את  לי  תיקח  מפה, אתה  פה? תיתן  רוצה  לא  אומר-. אני  לא : אני  אתה 

שלי, קובע במסגרת  זה-. זה  את  מבינים  לא   . הם 

ההליך את  להניע  להתחיל  כדי  אמצעיש, אבל  איזשהו  לי  שקורה, יהיה  , מה 

הזאת הרצועה  את  חייב  כולה, אני  את  כולה, לא  את  לקבל  יכול  הייתי  , אם 

כולה, בסדר את  לא  שמע, אבל  הקטע  את  להפקיע"רק  אולי  אמורים  במידה , צ 

הזה הקטע  את  מסלולים, ויפקיעו  בו  ולעשות  מתכוונים . לקחת  לא  אנחנו 

השקעו של  ברמות  השקעות  כאן  כבדותלעשות  אחת, ת  בדיוק , מסיבה  זה  כי 

אומר שאתה  השטח, מה  את  שירצו  להיות  יכול  היותר , כי  ההשקעות  אבל 

ה, מאסיביות של  הזה  באזור  להיות  אמורות  של 8-הן  בנושא  וכמובן   

פה. האקסטרים מגשר  משהו  צריך  מזה, אני  יותר  ולא  בסיס , מדשאות  על  זה 

 . מדשאות

זילברשטיין"עו יעקב  גלאור :ד  בסעיף גם  אומר  במכתב  מניעה : "2  אין 

תקציבי כיסוי  אין  שאם  ובלבד  מליאה, לחתום  לאישור  להביאו  לא -". יש  אז 

בזה  . דנו 

רוכברגר יצחק  פה  :מר  צריך  פה , לא  לעסוק  מתכוונים  לא  אנחנו  כי 

בכלל הזה  בין . באזור  כגשר  אותו  צריך  החלקות2אני  יוכלו ,   שאנשים  מנת  על 

בסה לכאן  מכאן  הסיפור. כ"להגיע  כל  את , זה  לי  לתת  צריך  מישהו  . אבל  . . 

 ? גשר    :???

רוכברגר יצחק  הליכה, גישור  :מר   . שבילי 
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זילברשטיין"עו יעקב  שם :ד  תשקיעו  כסף   ? כמה 

רוכברגר יצחק  כרגע  :מר  יודע  לא  עוד   . אני 

זילברשטיין"עו יעקב  חשוב :ד   . זה 

רוכברגר יצחק  לדיון  :מר  זה  את  תכנון אני . נביא  כרגע  לעשות  יכול  לא 

מפורטת, מפורט תוכנית   . להגיש 

זילברשטיין"עו יעקב  פה  :ד  שנצביע  רוצה  אתה  . אבל  . . 

רוכברגר יצחק  כרגע  :מר  כסף  על  מצביע  לא  כרגע , אתה  מצביע  . אתה  . . 

זילברשטיין"עו יעקב  כסף :ד  יהיה  הבא  הצעד   . אבל 

רוכברגר יצחק  ל  :מר  התוכנית  את  אביא  אני  זהאז  מתחייב , פני  אני 

לשולחן זה  את   . להביא 

זהר' גב מתומחרת  :נעמי  להיות  צריכה  הצעה  שכל  החלטה   . יש 

רוכברגר יצחק  כסף  :מר  על  לא  זה   .כרגע 

זילברשטיין"עו יעקב   . משוער :ד 

רוכברגר יצחק  לך   :מר  להגיד  יכול  לא  . אני  . . 

זילברשטיין"עו יעקב  רוצי :ד  אתם  מה  יודעים  אנחנו  לעשותאבל   . ם 

רוכברגר יצחק  לך  :מר  אסביר  ה, אני  לגבי  תוכנית  נביא   8-כשאנחנו 

הזה והנושא  פה, דונם  להשקיע, למעט  הולך  לא  אני  פה  אביא , כי  אני  אז 

למועצה מסודרת  כזה, תוכנית  פארק  לגבי  אישור  אבקש  אחר, אני  אני , פארק 

כסף על  מדבר  לא  העיקרון, כרגע  רמת  על  מדבר  להניע, אני  מסוים כדי  תהליך   

להיתקע זה, ולא  על  הולך  לא  אני  אם  מצב, כי  לתכנן  צריך  מראש  אני  , אז 

לכאן מגיע  אני  איך  עכשיו  אופציה  לי  למצוא  צריך  רחוק, שאני  זה  במידה . כי 

הזה המעבר  את  רק  לי  ויתנו  פה  לי  הזה, ויתנו  הקטע  רבה, דרך  תודה  אז , אז 

לכם אביא   .אני 
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זילברשטיין"עו יעקב  לך :ד  לפחות יש  פה  כ6  סעיפים  מאיימים "  נראים  כ 

מקום אתה, באיזשהו  מקום  נצטרך, העירייה, שבכל  של , אנחנו  מקום  כל 

נזק, שיפוי יקרה, ייגרם  שלא  להסכמה, מה  תגיע  אם  לשלם, גם  עלול   . אתה 

רוכברגר יצחק  הזאת  :מר  בצורה  כתוב  לא  עכשיו. זה  לכם  אומר  , אני 

ההסכ טיוטת  את  נאשר  לא  אנחנו  מעאם  מול  הזאת  בטוח , צ"ם  לא  עוד  אני 

היום"שמע יחתמו  הסכימו, צ  הם  יהיה, אז  מה  יודע  לא  אני  בהנחה . היום 

יחתמו התהליך, שהם  את  להניע  יותר  לנו  פארק, קל  כאן  יחתמו. לעשות  . לא  . . 

זילברשטיין"עו יעקב  פארק :ד  יהיה   .לא 

רוכברגר יצחק  תקועים  :מר  בבעיה, אנחנו  אי, אנחנו  לי  להגיע אין  ך 

פשוט, לשם לא  סיפור  הזאת, לכן. זה  ההסכם  טיוטת  את  לאשר  מבקש  , אני 

שמע יחתמו"בהנחה  חתמו"מע, צ  לא  עוד  התהליך, צ  את  לקדם  חבל . כדי 

זה את   . לתקוע 

זהר' גב לתביעות  :נעמי  אותנו  חושף  לא  זה  אם   . השאלה 

רוכברגר יצחק  תביעות  :מר  שום  חוטף   . לא 

דורון מאיר  הייתההכוו  :מר  אמר, נה  שהוא  חלקה  אנחנו , באותה 

הצפוני שהחלק  לזה  מע, ערים  של  ההכרזה  שבתוך  חלק  אמרנו "הוא  ולכן  צ 

וחנייה ושבילים  דשאים  בעיקר  רק  נעשה  אנחנו  הזה  לאפשר , שבחלק  כדי 

למקום הזה, להגיע  לשטח  ועד  יחסית  רחוקה  היא  הטניס  של  שהחנייה  , מפני 

ייק והם  החניה  את  לנו  ייקחו  דשאאם  קצת  נורא, חו  לא  עדיין  זה  כאשר , אז 

המתקנים עיקר  את  רואים   . אנחנו 

הזה בשטח  הדבר  של  הגישה, עיקרו  את  לנו  לתת  שמיועד  שטח  שבילים , זה 

אקסטרים, ודשא פארק  רק  רוצים  לא  שאנחנו  שאפשר , מפני  מקום  גם  אלא 

דברים, לשבת וכמה  ספסלים  וקצת  השקעה , כלומר. עגלות  היא  ההשקעה  אם 

הזה בקטע  גרוש, שולית  יעלה  לא  שזה  אומר  לא  כסף, אני  יעלה  זה , זה  אבל 

עצים כמה  ולנטוע  וספסל  דשא  לעשות  של  ברמה  כסף  שזה , יעלה  רוצים  אנחנו 
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לנוח שאפשר  מקום  גם  שם , יהיה  לבנות  לנו  ואסור  לשמש  חשוף  מקום  רק  לא 

דבר זה, שום  את  יודע  חל, פיפו  על  לעשות  לנו  אסור  רשתיות  מותר , קאפילו 

על  מהשטח4%או , 5%לנו  שלנו,   השטח  לתת , מכל  צריכים  שאנחנו  ככה  אז 

המרגוע ואת  הצל  דשאים, את  ודרך  עצים  אזור. דרך  לאותו  הכוונה   . זאת 

רוכברגר יצחק  האישור  :מר  על  להצביע  מבקש  אישור, אני  לא  עוד  , זה 

למע הפנייה  על  לנו, צ"לפחות   .לאשר 

דורון מאיר  לנו   :מר  הסכםלאשר   . לחתום 

רוכברגר יצחק  מו  :מר  לנהל  לנו  מע"לאשר  עם  על "מ  חתימה  לצורך  צ 

האלה העקרונות  בעד. בסיס   ? בבקשה, מי 

עזגד טל   . 8   :מר 

רוכברגר יצחק  נגד  :מר   . 4? נמנעים? מי 

 

מספר  קולות הוחלט   :234החלטה  לאשר ) 4 –נמנעים ; 8 –בעד (ברוב 

מע עם   . צ"הסכם 

 

זהר' גב השיפוי  :נעמי  של  מהקטע  רגועים  לא   . אנחנו 

רוכברגר יצחק  הסכם  :מר  ייחתם  מבטיח, אם  עוד , אני  אותו  אביא  אני 

המועצה לאישור  במועצה, פעם   . לדיון 

זילברשטיין"עו יעקב  ייחתם :ד  לא  קשר, אם  בלי  זה  את  ותעשו   . הלוואי 

רוכברגר יצחק  אחרת  :מר  בדרך  הפארק  את  עושים  שאנחנו  נחליט   ,ואם 

למועצה זה  את  אביא  אני  וגם  אותה  נעשה  מקרה, אז   . בכל 

 

הגב .6 הצטרפות  כספים' אישור  לוועדת  אבין   . שירה 

 

 33



 עיריית רמת השרון
 5.2002.10מיום , 21' פרטיכל מליאה מן המניין מס

רוכברגר יצחק  הבא  :מר  הגב, הנושא  הצטרפות  אבין ' אישור  שירה 

כספים קודמת, לוועדת  פעם  עלה  זה, הנושא  את  שנבדוק  , מאיר, אמרנו 

 . בבקשה

דורון מאיר  לפקודת  :מר  את התקנה  לשקף  שצריך  אומרת  העיריות   

לשקף"סה, מהלך צריך  הוועדות  אחד , כ  נציג  לפחות  להיות  צריך  ועדה  בכל 

 . מהאופוזיציה

בר אליעזר  מדויק  :מר  לא  והקואליציה המשקל . זה  האופוזיציה  של 

לכוחה בהתאם  להיות  צריך  ועדה   . בכל 

דורון מאיר  נכון  :מר   . לא 

בר אליעזר  חדשה  :מר   . פסיקה 

גלאור"וע יצחק  נכון  :ד  לא  הוועדות, זה  כלל  בין  להיות  צריך  , המשקל 

ועדה בכל  ל, לא  צריך  לפעמים  בנאדםכי   .חתוך 

רוכברגר יצחק  הקודמת  :מר  שבישיבה  והראייה  סוגיה  גלאור , בכל  אמר 

הנושא את  לבדוק  הנושא, שצריך  את  שנבדוק  אמרנו  שאנחנו  כל , בדקנו. או 

שהיועמ מח"מה  העירייה  של  דעתוש  את  מקבלים, ווה  את . אנחנו  יש  לזה 

 . ש"היועמ

דורון מאיר  הידיעה  :מר  מתוך  זה  על  חוזר  צריך "סה, אני  הוועדות  כ 

התצורה את  לאופוזיציה. לשקף  אחד  נציג  עוד  נותנים  היינו  היו , אם  הם  אז 

היום , 44% מתמטיקה40%כשהם  על  זה  את  עושים  ולא  נציג .   יהיה  אם 

האופו, מהקואליציה תהיה אז  פרקי , כלומר. 33%זיציה  כאן  שיש  ברור 

משירה וחצי  בר  מאלי  חצי  לוקחים  לא  ואנחנו  ומאחר  אדם  ורבעי  או , אחוזים 

אחר ממישהו  ועדה , חצי  היא  הכספים  וועדת  שלם  על  עובדים  אנחנו  אז 

העירייה את  שמפעילה  ועדה  זה, שבעיקר  את  בדקתי   . לכן 

בר אליעזר  ש  :מר  כמו  המצב  את  תשאיר  אי , הואאז  עכשיו  המצב 

 . זוגי
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דורון מאיר  שתדע  :מר  רוצה  שיהיו , אני  החלטה  חברים 7הייתה   

כאן, וקאול אהרל, שאיננו  את  שנצרף  מאיתנו  ביקש  גליל'הוא  אז ? נכון, ה 

אהרל את  שמצרפים  גליל'אמרנו  אחר, ה  מישהו  נצרף  להגיע , בהזדמנות  כדי 

זוגי האי  במס. למספר  זה  את  לעשות  כעת  זוגיהחלטנו  האי  שעושים , פר  כמו 

ועדה האמת, כל  בדיוק  אהרל, זו  את  נכון'תשאל  זה  אם   . ה 

רוכברגר יצחק  זה  :מר  את  אמר  קאול   . גם 

בר אליעזר  כרגע  :מר  איזון  יש  אם  אותו, אבל  מפר   . אתה 

רוכברגר יצחק  זוגי  :מר  הוא   . כרגע 

פולקמן' גב הכללי  :נירה  האיזון   ? מהו 

רוכברגר יצחק  זוגיצ  :מר  אי  מספר  להיות   . ריך 

פולקמן' גב כללי  :נירה  איזון  שצריך  לו  אמרת  האיזון , אבל  מה  אז 

ביחד? הכללי הוועדות  זה, כל  את  עשינו  של , לא  הכללי  האיזון  מה  לנו  תגידו 

הוועדות  . כל 

בר אליעזר  שהוא  :מר  כמו  המצב  את   . להשאיר 

זילברשטיין"עו יעקב  להיבדק :ד  צריכות  הוועדות  להביא ,כל  באמת  רצינו   

זה יצא, את  איזון. לא  חוסר  היום  יש  הוועדות  האופוזיציה, בכל  לרעת   . דווקא 

דורון מאיר  גדלה  :מר  שהאופוזיציה  מפני  איזון  חוסר  מוכן . יש  אני 

זה את  הזו, לעשות  לישיבה  לא  בדיקה. אבל   . נעשה 

זילברשטיין"עו יעקב  מכתב :ד  לך  אשלח   ? שאני 

רוכברגר יצחק  מכתב  :מר  צריך  איתי, לא  לדבר  יכול   . אתה 

דורון מאיר  הסטטוטוריות  :מר  הוועדות  של   . בדיקה 

בר אליעזר  רשות  :מר  וגם  חובה  ועדות  גם  לעשות   . צריך 

רוכברגר יצחק  בא  :מר  לא  במילא  זמן, אתה  לך   . אין 

בר אליעזר  בא  :מר  לא   ? אני 
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רוכברגר יצחק  זמן? לוועדות  :מר  לך  שב? יש  לי  מכרזים אמרו  וועדת 

היית לא   . הרבה 

בר אליעזר  בציפורניים  :מר  נלחם   . אני 

רוכברגר יצחק  הופעת  :מר  לא  פעמים  שהרבה  מכרזים  בוועדת  לי  . אמרו 

הכספים לוועדת  שירה  לצירוף  להצביע  מבקש  בעד, אני   ? מי 

עזגד טל  בעד8   :מר     . 

רוכברגר יצחק  נגד  :מר   ?מי 

עזגד טל  נגד4   :מר   . 

 

קולות הוחלט   :235מספר החלטה  לאשר ) 4 –נגד ; 8 –בעד (ברוב 

הגב כספים' הצטרפות  לוועדת  אבין   . שירה 

 

רוכברגר יצחק  הצעה  :מר  נביא  הבאה   . בישיבה 

זילברשטיין"עו יעקב  כולם, לא :ד  את  היום  מביאים  אתם  נצביע , אם  אנחנו 

 . בעד

רוכברגר יצחק  כולם  :מר  זה   ?מי 

זילברשטיין"עו יעקב  הוועדות :ד   . כל 

רוכברגר יצחק  ביקשת  :מר   ? אתה 

דורון מאיר   . תבקש  :מר 

זהר' גב ביחד  :נעמי  הוועדות  כל  זה  אומרים  שאתם  מה  , לפי 

 . תציגו

רוכברגר יצחק  הכבוד, אתה  :מר  כל  רוצה , עם  שאתה  הצעה  תביא 

הוועדות של  הנושא  כל  את  וסהלן, לבדוק   . אהלן 

זילברשטיין"עו יעקב  צר :ד  בטחאני  אורון  גילה  עם  לדבר   . יך 

רוכברגר יצחק  לי, תקבל, לא  :מר  תבוא, תאמין   . רק 
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זהר' גב הכללי  :נעמי  האיזון  פי  על  אומר  שהחוק  אומרים  , אתם 

זה על  להצביע  אפשר  אי   . אז 

רוכברגר יצחק   . אושר  :מר 

 

סביבה .7 בנושא  ושבילים, עדכון  ציבוריים   . גנים 

 

רוכברגר יצחק  סביבהעדכון   :מר  ושבילים, בנושא  ציבוריים  . גנים 

יו גם  זה  על  וידבר  יציג  העיר"הרצל  לחזות  הוועדה  טל, ר   . בבקשה. ישראל 

נחום הרצל  לשנת , אנחנו  :מר  הפיתוח  עדיפות , 2005בתוכנית  נתנו 

הציבוריים בגנים  המשחקים  מתקני  ההחלפה, לנושא  של  בהיבט  בגלל , גם 

ואחזקה בטיחות  הג. בעיות  מצב  מיצינו בשל  שלא  ובגלל  שלנו  הציבוריות  ינות 

המקסימאלי התכנון  ב, את  שתכננו  ביאליק, 2005-מפרויקטים  שדרת  או , כמו 

הדרים נחל  חוצה  ולא , כמו  הכסף  את  עדיין  קיימת  מקרן  קיבלנו  שלא  בגלל  גם 

התוכנית את  ברמת , מיצינו  נוספים  גנים  ולשדרג  להמשיך  עדיפות  נתנו  אנחנו 

נתנו , השרון פרמטריםכאשר  כמה  על  הדגש  ההשקיה ) 1: את  מערכת  מחשוב 

לשנות  התאמתה  ובעצם  השרון  וצפונה2006ברמת  נמצא,   לא  שהיום  ) 2. מה 

מרכזית ושליטה  מנהל  חדר  השרון, הקמת  ברמת  ההשקיה  מערכת  כל  ) 3. על 

נוספים פרמטרים  שבילים, הכנסת  השרון, תאורה, של  ברמת  בגינות   .צמחיה 

מבק, לכן שאנחנו  עדיפות, שיםמה  שאנחנו , לתת  העדיפות  סדר  את  לשנות 

ב נעשה  אותם  אנחנו  שבגינם  הפרויקטים  לגבי  רוצים 2006-קבענו  ואנחנו   

מקצועית מבחינה  קבענו  שאנחנו  לעדיפות  התאמה  שאנחנו , לעשות  לגנים 

בהמשך ונבצע  בשטח  אותם  ומבצעים  עדיפות  להם  נותנים   . כמובן, כרגע 

למשל אחת  הבני, דוגמא  ועדיפות. םגן  שדרוג  קיבל  הבנים  מכל , גן 

בכל , הפרמטרים למעשה  אותו  ושדרגנו  התאורה  נושא  את  לסיים  רק  נשאר 

ממוחשבות, המרכיבים השקיה  מערכות  שבילים, כולל  נושא . כולל  ייכנס 
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וכדומה, תאורה משחקים  הזה. מתקני  בתהליך  נמצאים  כרגע  מיני , אנחנו  בכל 

כמובן ונמשיך  השרון  ברמת  אותוגינות  לעצור  רוצים  לא  ואנחנו  הזה  בתהליך    . 

הדגשתי שאני  עליהם, מה  מדברים  שאנחנו  הפרויקטים  בעצם  כרגע , זה  שהם 

התבצעו לחלוטין, לא  התכנון  את  אחד  מצד  מיצינו  שלא  זה  שניעקב  ומד  עקב ,  

הדרים נחל  לגבי  שגם  קיימת, כך  מקרן  הכספית  ההקצבה  את  קיבלנו  לא  . עוד 

שאנחנו  הנקודה  אותהזה  מעלים  הפירוט. בעצם  את  פה  לנו  לא , יש  אני  אבל 

הזה בעניין  אותו  לפרט  כרגע  טעם   . רואה 

אחת נקודה  לדוגמא, רק  הגנים  אותם, למשל  לתכנן  רוצים  בהמשך  , שאנחנו 

שלהם המרכזי  הרעיון  את  פה  יש  הגפן, אז  גן  הטבק, שזה  וגן  גם , כרכום  שהוא 

שלנו העבודה  לתוכנית  בהמשך  להיכנס  כרגע עתיד  המרכזי  הרעיון  את  יש  ופה   

הלוח  . על 

זהר' גב פירוט  :נעמי  יותר  קצת  לקבל  מאוד ? אפשר  נושא  זה  כי 

 . חשוב

רוכברגר יצחק  לך  :מר  אענה  מציע. אני  הייתי  נלך, אני  שעכשיו  , במקום 

בשטח סיור  שנעשה  נקבע. שתסתובבו, כדאי  פתוח , בואו  אפילו  אני  מבחינתי 

להסתובב מישהו, בחג  מכםאם  ונעבור ,   באוטו  איתי  אפילו  לנסוע  לי  אכפת  לא 

ותראו מתקדם  זה  ואיך  מתפתח  זה  ואיך  נעשה  מה  ותראו  גן  מועד. גן  , נתאם 

הסיור את  זה. נעשה  אחרי  מיד  או  החגים  בין  השרון, נקבע  ברמת  סיור  , נעשה 

עברנו איפה  בקרה  איזושהי  לעשות  והכל, כדי  נעשה   . מה 

נחום הרצל  המ  :מר  את  זהנביא  את  שיציג   . תכנן 

רוכברגר יצחק  אחוז, בסדר  :מר  טובה. מאה  מילה  צריך  אם  מגיעה , וגם 

שעשה מי  לכל  טובה  מילה  חיובי . גם  מאוד  הוא  ההד  שכרגע  לי  ותאמינו 

השרון, בישוב ברמת  דברים  את . עושים  לקבל  לאנשים  קשה  שקצת  מבין  אני 

במקום, זה סיור  נעשה  אנחנו  בשמחה  אתה , הבבקש, ישראל. אבל  גם  תתייחס 

 . ר"כיו

 38



 עיריית רמת השרון
 5.2002.10מיום , 21' פרטיכל מליאה מן המניין מס

טל ישראל  התיק  :מר  שמח, כמחזיק  להתעסק , אני  מאוד  נהנה  אני 

יפים העיר"סה. בדברים  חזות  של , כ  ברומו  דבר  לי  נראה  שמלכתחילה  דבר  זה 

מה . עולם וכל  וצמחיה  אסתטיקה  מבחינת  השרון  רמת  את  לשנות  צריך 

 . שקשור

שהיום חושב  השרון, אני  מ, ברמת  וכל  ילד  ומטייל, בוגרכל  שהולך  מי  , כל 

ברחובות העשייה, מסתובב  את  זה, רואה  את  לציין  חייב  מסתובב , אני  אני 

שדרוג של  בעיצומם  שנמצאים  גנים  כמה  הקוצר , סביב  ברחוב  אברהם  גן  כמו 

שרה  . וגן 

לאנשים  כוח  ישר  לומר  חייב  באמת  ואני  לקצה  מקצה  מהפך  שם  נעשה 

פ לציין  חייב  ואני  במשימה  אנשים, השנושאים  בפני  המקום  לא  זה  , אולי 

נחום שהרצל  חושב, להגיד  התפקיד, אני  את  פרופורציה  לכל  מעל  א "ז, נושא 

צמוד באופן  זה  את  ומלווה  האנרגיה  מיטב  את  משקיע  שהכל , הוא  כך  כדי  עד 

ציפינו שאנחנו  למה  מעבר   . יוצא 

ברח, א"ז בילהה  בגן  לבקר  ללכת  אנשים  הזמנתי  הקודמת  בישיבה  גם  וב אני 

מדבר. העמל מעין  שהיה  רצה , המקום  לא  אחד  ואף  שם  דרך  לא  שאיש 

המשפחה. להיכנס העיר, בתרומת  מועצת  של  אישור  כאן  שעבר  שם , דבר  הוקם 

לתפארת שיכול . גן  מי  וכל  רואה  שמסתובב  מי  וכל  ומרשים  יפה  טקס  שם  היה 

להסתובב ללכת  תינוקות, היום  עם  נשים  לשם  שמגיעות  שם  נכנסות , רואה 

לשבת. נימהפ איפה  להחנות, יש  איפה  מהגנים, יש  ליהנות  איפה   . יש 

לומר רוצה  שאני  העשייה, מה  פה, שמבחינת  שחלו  לנושא , נכון  נכנס  לא  אני 

הכספי, כספי בתחום  להתערב  יכול  לא  את , אני  לסיים  שניתנו  העדיפויות  אבל 

השרון, הגנים רמת  של  הדגל  ספינת  למעשה  יהיו  האלה  דעת, הגנים  . יזאת 

זה, לכן לרגע  עד  פה  שנאמר  מה  לסיור , כל  אוטובוס  לארגן  ממליץ  מאוד  אני 

במדריך, קבוצתי מזה. מלווה  תיהנו  שכולכם  לכם  מבטיח  מכם . ואני  אחד  כל 

בעיר בנעשה   . יתגאה 
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עיר מועצת  שכחברי  חושב  חרדים, אני  אנחנו  לטובת ? למה  לדאוג  רוצים  אנחנו 

השרון רמת  נבחרנו, תושבי  העיראנחנ. לזה  את  לשדרג  לנסות  לכאן  באנו  , ו 

הדברים  אחד  למעשה  יהיה  וזה  השרון  רמת  תושבי  לטובת  הנושאים  את  לקדם 

בהם להתגאות  שתוכלו  ביותר   . היפים 

רוכברגר יצחק  הסקירה  :מר  על  תודה  כל  ביותר, קודם  מתומצתת  . היא 

בשטח זה  את  שעושה , נראה  למי  הכבוד  כל  ובאמת  השינוי  את  רואים 

למנכ,במלאכה גם  לישראל, ל"  הצוותים, גם  שנמצא 'ג, לאנשי  מי  וכל  קי 

ביחס. בעניין שינוי  פה  לעשות  צריך  הציג, רק  שהרצל  מה  בבקשה, לפי  , אז 

עליו, אורית להצביע  שצריך  השינוי  בדיוק  מה   . תגידי 

פפר' גב רק   :אורית  ₪ 100,000אישרנו  גנים  מעבר ש, למחשוב  זה 

. לגנים  . . 

רוכברגר יצחק  המים  :מר  ההפעלה, מחשוב   . מערכת 

זהר' גב השקיה  :נעמי  מערכת  לא  קוצב, זה  יותר   . זה 

רוכברגר יצחק  ממוחשבת, לא  :מר  מים  מערכת   . זה 

פפר' גב היא  :אורית  קוצב , נעמי, האמת  שזה  חשבתי  אני  גם 

ש הרבה100-וחשבתי  זה  כלום,   זה  גינה, אבל  לכל  מחשוב  מערכת  שמים , זה 

עולה , מחשב 16,000₪בסביבות זה  ואנחנו ,   שם  ההשקיה  כל  את  מבקר  זה 

מקווה, הולכים הציבוריות, אני  בגינות  מים  בהוצאות  פה  מערכת . לחסוך  יש 

במוקד בגנים, מחשוב  נזילות  על  ומתריעה  המים  של  העניין  כל  את  . שמנתבת 

משדרגים לא  שאנחנו  לגינות  גם  קיימות, מכניסים  גינות  מכניסים , גם  פשוט 

מ במיידי. חשובמערכת  הנזילה  את   . רואים 

נחום הרצל  המים, לא  :מר  מערכת  כל  את  סוגרת  שיש . הנזילה  ברגע 

מים נסגרת, פיצוץ  המים   . מערכת 

רוכברגר יצחק  האינטרנט  :מר  דרך   . הכל 
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נחום הרצל  שמינימום   :מר  היא  חסכון 15%ההערכה  בשנה   

המים  . בהוצאות 

רוכברגר יצחק  התיקונים  :מר   ? מה 

נחוםמר הרצל  נכונה   :  יותר  היא  שההשקיה  זה  על  נדבר  שלא 

יותר מעמד  מחזיקה   . והצמחייה 

עזגד טל  תב   :מר  על  להצביע  צריכים  תב, 144ר "אנחנו  ר "שזה 

הציבוריות הגינות  של   . למחשוב 

רוכברגר יצחק  המים  :מר  מערכת   . מחשוב 

עזגד טל  הציבוריות   :מר  לגינות  המים  מערכת  של, מחשוב   בסך 

מיליון   . ₪חצי 

פפר' גב מאה  :אורית  היה   . זה 

עזגד טל  מיליון    :מר  חצי  לאשר  מבקשים  ואנחנו  מאה  היה   . ₪זה 

רוכברגר יצחק  ואושר"התב  :מר  קיים   . ר 

זהר' גב היום  :נעמי  בסדר  הופיע   ? זה 

פפר' גב עדיפות  :אורית  סדרי  בשינוי  הופיע   . זה 

עזגד טל  חוזר   :מר  מבק, אני  להוסיף אנחנו  לתב400,000שים  ר " 

ה אושר100,000-של  שכבר  סה"ז,   מיליון "א  חצי  מס"תב, ₪כ   2-ו. 144' ר 

. תוספת ₪ מיליון  . . 

זהר' גב היום  :נעמי  בסדר  מופיע  לא   . זה 

רוכברגר יצחק  מופיע  :מר  לשנת : זה  עדיפות  בסדר  לעומת 2005שינוי   

פיתוח בסעיף . תוכנית   . 7תקראי 

זילבר"עו יעקב  עדיפות: כתוב :שטייןד  בסדר  את -. שינוי  לצרף  צריכים  אתם 

המספרים"התב עם  הכל, ר   . עם 

רוכברגר יצחק  לך  :מר  אומרים  אנחנו  עכשיו  השינוי, אז   . זה 

זילברשטיין"עו יעקב  יכול :ד  לא   . אתה 
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רוכברגר יצחק  תצביע  :מר  אל  תצביעי, אז  במפורש. אל   . שינויים: כתוב 

זהר' גב בנ  :נעמי  לחוקזה   . יגוד 

רוכברגר יצחק  לחוק  :מר  בניגוד  לא   . זה 

זילברשטיין"עו יעקב  לחוק :ד  בניגוד   . מוחלט, זה 

זהר' גב חייב   :נעמי  ימים10אתה  לעדכן,   חייב   . אתה 

בר אליעזר  היועמ  :מר  של  הדעת  שחוות  אמרת  קובעת"אתה   . ש 

רוכברגר יצחק  ההצעה, אורית  :מר   ? מה 

פפר' גב מי2  :אורית  גנים₪ ליון   . לשיקום  . . 

רוכברגר יצחק  במפורש  :מר  לשנת : רשום  עדיפויות  סדר  בנושא  שינוי 

פיתוח , 2005 תוכנית  בינואר , 2005לעומת   . 2005שאושרה 

זילברשטיין"עו יעקב  הביתה :ד  זה  את  מקבלים  שכשאנחנו  רוצה  , אתה 

הזה בסעיף  רוצה  אתה  מה  נדע   ? אנחנו 

רוכברגר יצחק  אנחנו  :מר  מתקניםאז  עכשיו    . 

זהר' גב ולבדוק  :נעמי  לבחון  לנו   . תאשר 

רוכברגר יצחק  לבחון  :מר  מה  לך  לבחון, אין  צריכה  לא  להצביע , את 

חכמה לא  זה   . נגד 

פפר' גב פרויקט ב  :אורית  היה  הפיתוח  הירקוןולג"תוכנית  של " ת 

770,000₪ יצא.   שהכסף  בכלל  נראה  ולא  משלמת  לא  רשות  אף  להיום   . נכון 

רוכברגר יצחק  להציג, אורית  :מר   .תמשיכי 

פפר' גב מיליון 2תוספת   :אורית  גנים₪   מיליון 4היה , לשיקום   ₪ .

400,000 ₪ קיימים  בגנים  השקיה  מערכות  מאה, למחשוב  במקום . היה  זה 

מבוצעים לא  שכרגע  הבא, פרויקטים  לשנה  יידחו  הדרים"כמו , אלא  , "ואדי 

הקיימת בקרן  לכסף  הירקון"ויקט פר, שמחכים  מתבצע" גולת  ' לשד, שלא 

יצאו  לא  כרגע  מיליון 4ביאליק  הזאת, ₪  בשנה  דחייה, לא  פרק. זו  באותו  , זה 
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גינון של  הוא  היום. הפרק  נעמי, עד  אגב  במליאה, דרך  מאשרים  שהיינו  , מה 

תב לגינון"היה  כללי  אחד  לכבישים, ר  פירוט, כללי  קיבלתם  לא   . מעולם 

בתחיל הפיתוח  לפרט2005ת בתוכנית  השתדלנו  פרויקטים ,   היו  כאן  אבל 

היה , מפורטים לגנים4אחד  כללי  מיליון  פרויקטים ,   המון  והיו  שירצו  כפי 

עדיפויות. קטנים, מפוצלים השטח, בסדרי  את  לא , כשבחנו  האלה  הקטנים  כל 

ב כרגע  ל, 2005-מתבצעים  נדחים  גנים, והכללי. 2006-הם  של  רשימה  , לפי 

להגד רוצים  זהאנחנו  את   . יל 

תב, כ"בסה מקבלים  הייתם  השנים  גדול"כל  אחד  תב, ר  חינוך "היה  , 22ר 

כבישים "תב גינון "תב, 14ר  לי12ר  נדמה  היו ,   לא  ואז  פירוט  שום  היה  לא 

דבר שום  לשנות  למליאה  לבוא  מסודרים. צריכים  השנה  להיות  מה , ניסו  אבל 

בנובמבר פרויקט , 2004דצמבר -שחשבו  את  שהתחילו  היה , הגינוןלפני  לא 

הקטנים הגנים  בכל   . מדויק 

הדרים" הקיימת" ואדי  הקרן  של  לתשובה  מחכים  כל , עדיין  את  לעצור  במקום 

הגינון, העבודה לצורך  שאורגנו  כספים  מיליון 15שזה , יש  סה₪   כ "ואנחנו 

אתכם העמל"שבמקום , מיידעים  רחוב  פרויקט , השנה" חורשת  גולת "או 

כאלה" הירקון שהצבעתם מ, ודברים  גנים  עם  מיליון 4תקדמים  כללי₪   , לזה 

כרגע מתבצעים  לא  הקטנים  הפרויקטים   . אבל 

השרון לרמת  המיליון , הסדרה, כניסה  כל  יהיה  לא ' שד, השנה₪ לא  ביאליק 

ה כל  אומרת. 4-יהיה  שוב  לא , ואני  כי  זה  את  צריכים  היינו  לא  פעם  אף 

מפור, פירטנו בפעילות  פשוט  אתכם  משתפים  ואני , טתאנחנו  דרישה  לפי 

נכון שזה  בנובמבר. חושבת  כשיושבים  עם -אבל  מתחילים  ולא  דצמבר 

יהיה, הפרויקט מה  בדיוק  יודעים  יותר 10עברו . לא  יודעים  ועכשיו  חודשים   

ומשתפים  . ובאים 
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בר אליעזר  לשנות   :מר  ולא  הכסף  את  להשיג  שצריך  אומרת  את  אם 

הז, אותו לגן  הזה  הגן  במקום  כתוב  לא  הזה , הלמה  ליעוד  הזה  היעוד  במקום 

דבר לכל   ?וכמה 

פפר' גב פה   :אורית  אישרתם  שאתם  לכם  להזכיר  רוצה  מיליון 4אני   

ציבוריים, ₪ גנים  תב, שדרוג  ייפתח  גן  מיוחד"לכל  כמה , ר  שאל  לא  אחד  אף 

גן כל   . יעלה 

זהר' גב שאלתי  :נעמי  גן, אני  כל  יעלה  כמה  ששואל  שלי  מכתב   . יש 

פפ' גב פיתוח  :ראורית  בתוכנית  אחד  פה  הצביעו  מזכירה , כולם  אני 

לא. לכם וחלק  מפורטים  היו  מהדברים  דברים. חלק  מתחיל , יש  לא  כשעוד 

יגיע, תכנון זה  למה  יודעים  אחת, לא  גינה  מתחילים  צורך , לפעמים  פי  על 

זה עם   . רצים 

מתקנים, למשל שעשו  גינות  ראשון, יש  מתקן  כששמו  רק , אבל  לשים  החליטו 

מסביב הגינון  כל  את  יגמרו  ולא  המקצוע. מתקן  אנשי  דעת  גועל , לפי  נראה  זה 

חדשים. נפש דברים  רק  ולעשות  ללכת  במקום  דברים, אז  לדחות  עושים , או 

מושלם הכל   . את 

שוב אומרת  פרק, אני  באותו  הכל  בדיוק, זה  דבר  באותו  שעוד . הכל  דברים  יש 

תכנונים להם  התכנונ, אין  את  מסיימים  מחיר , יםעכשיו  הערכת  לנו  אין 

בסה, אפילו ירצה"אבל  מישהו  ואם  הרצל  שאצל  חושבת  ואני  גינות  זה  אצל , כ 

וג רשימות'הרצל  יש  לעשות, קי  הולכים  יעשו, מה  דבר, מה   . כל 

בר אליעזר  לכולם  :מר  שמצביעים  שלפני  חושב  על , אני  לדעת  צריך 

מצביעים  . מה 

רוכברגר יצחק  משה, פיפו  :מר  לומר   ? ורצית 

זילברשטיין"עו יעקב  לבקש :ד  כזה, רק  דבר  עושים  . אתם  . . 

רוכברגר יצחק  תקציב  :מר  מביאים  לא   . אנחנו 
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זילברשטיין"עו יעקב  פה :ד  בעל  שהסברת  מה  ברור  יום. זה  סדר  נותן  ! ?אתה 

הזה העמוד  את  היום. תוסיף  סדר  את  שקוראים  אנשים  שכולם , יש  מאמין  אני 

היום סדר  את  עצמםמכינ, קוראים  את  כזה. ים  דבר  מקבל  כשקראתי , אתה 

דבר שום  שאין  וראיתי  הזה  הסעיף  אחר, את  משהו  לי  שיגידו  לעצמי  , אמרתי 

כסף על  שמדברים  ידעתי   . לא 

בר אליעזר  עדכון  :מר  היה  זה   . בעיני 

זילברשטיין"עו יעקב  כסף :ד  על  לדבר  שהולכים  ידעתי  אנחנו . לא  עכשיו 

במיליונים כסף  על   . מדברים 

רוכברגר יצחק  פעם  :מר  עוד  ואומר  חוזר  עכשיו  אני  רוצה , אז  אני 

תקציבית. להצביע תוספת  פה  מבחינת , אין  עדיפויות  סדרי  שינוי  פה  יש 

שחלק, העבודה הרצל, מאחר  ואמר  הגזברית  שאמרה  שינוי , כפי  כאן  יש 

העבודה לעשות, בסדרי  צריכים  שהיינו  מהנושאים  נעשו-חלק  ייעשו , לא  הם 

ישנו. 2006בשנת  ישנו, הכסף   . התקציב 

הזאת שהפעם  כ, מאחר  מדויק"היינו  הכל  כמעט  וצברנו  מסודרים  יש , כ  אבל 

שינויים, שינויים שיש  לכם  להודיע  צריכים  אנחנו  השנים. אז  שאמרה , כל  כמו 

פירטו, הגזברית לא  העבודה, מעולם  בתוכנית  פירטנו  שאנחנו  את , כמו 

פירטנו. הנושאים מב, אנחנו  עכשיואנחנו  גם  זה  את  לא , לכאורה. יאים  גם  אני 

שלכם האישור  את  צריך  כללי, הייתי  בסעיף  היה  זה  כללי. כי  סעיף  עשינו  , לא 

נהגו השנים  כל   . ככה 

זילברשטיין"עו יעקב  ככה :ד  יהיה  לא  זה  שבעתיד  לבקש  מאוד ? אפשר 

בעד, פשוט פשוטה, נצביע  בקשה   . מבקש 

רוכברגר יצחק  לבקש  :מר   . אפשר 

זילברשטיין"עו יעקב  דף :ד  עוד   . צרף 

זהר' גב פה  :נעמי  בעל  שאמרתם  מה  דף, כל  על   . שיהיה 
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זילברשטיין"עו יעקב  שלמה :ד  מגילה  תיתן  תכתוב, אל  יותר , אבל  לך  יהיה 

 . קל

רוכברגר יצחק  לבקש  :מר   . אפשר 

זילברשטיין"עו יעקב   . תודה :ד 

רוכברגר יצחק  בעד, רבותיי  :מר  שינוי אנח? בבקשה, מי  מבקשים  נו 

עדיפויות לשנת , סדרי  הגינון  מיליון . 2005לפרק  חצי  הוא  . ₪השינוי  . . 

עזגד טל  מיליון    :מר  הגנים₪ חצי  המים, למחשוב  עד . מערכת 

בתב היה  100,000₪ 144ר "היום  מיליון ,   חצי  לאשר  מבקשים   . ₪אנחנו 

דורון מאיר  להוסיף   :מר  מבקש  400,000₪אתה    . 

עזגד טל  לתב400,000להוסיף    :מר   . 144ר " 

רוכברגר יצחק  התקציב  :מר   . מתוך 

עזגד טל  מיליון 2-ו   :מר  משוקמות₪   לגינות  מתוך . תוספת  זה 

אחרות, התקציב גינות   . מתוך 

רוכברגר יצחק  בעד  :מר   ? מי 

עזגד טל  אחד   :מר   . פה 

 

מספר  אחד   :236החלטה  פה  לאשר  עדיפויותהוחלט  סדרי  ק לפר, שינוי 

לשנת  מיליון :2005הגינון  חצי  ו₪   המים  ₪ 400,000-למערכת  תוספת  

התב144ר "לתב תקציב  מתוך   . רים" 

 

 .שונות .8

 

רוכברגר יצחק  הבא  :מר  בשונות , נושא  להעלות  ממני  ביקש  אורי 

. סעיף . . 
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לוין אורי  ממך  :מר  ביקשתי  כמה , לא  לפני  מטל  ביקשתי  אני 

בענף במסגרת . ימים שלי  . הכדורגלהפעילות  . . 

רוכברגר יצחק  ביקשת  :מר   ? מתי 

לוין אורי   . אתמול  :מר 

רוכברגר יצחק  יצא  :מר  היום  שסדר  אחרי   . זה 

לוין אורי  זה  :מר  את  כתב  לא  הוא  לפני , כי  ממנו  ביקשתי  אני 

ימים  . כמה 

רוכברגר יצחק   . בבקשה  :מר 

לוין אורי  הכדורגל  :מר  בנושא  מעורבותי  גיליתי , במסגרת 

במצבלה נמצאים  השרון  ברמת  הכדורגל  שמגרשי  חמור, פתעתי  כינסתי . נגיד 

שבועיים הגזברית-לפני  את  איילת, שלושה  המנכ, את  דורון, ל"את  מאיר  , את 

המהנדס אנשים, את  עוד  היו  המגרשים. אולי  את  וראינו  המפה  על  . הסתכלנו 

יש , היום השרון  מגרשים2לרמת  א,   ואין  אימונים  ומגרש  גדול  אחד מגרש  ף 

האלה, במנגנון המגרשים  על  המתקנים, שאחראי  על  מה , שאחראי  שיודע 

לגביהם התקציב, התוכנית  מה  ושיודע  התוכנית  של  הביצוע  אחרי  אין , שעוקב 

כזה  . מצב 

טובים אנשים  עשרות  טובים, יש  לעזור, פחות  ומנסים  כאלה , שמתערבים  יש 

להפריע המצב, שמנסים  זה  לא . אבל  שהאצטדיון  למשחקיםעובדה  . מאושר 

כסף  משלמת  והעירייה  השרון  לרמת  מחוץ  משחקת  הבוגרת  הקבוצה  אחד  מצד 

השרון לרמת  מחוץ  שוכרת  שהיא  המגרשים  מגרש. עבור  יש  שני  שאמור , מצד 

אותה משמש  לא  והוא  אותה   . לשמש 

בעיות2יש  הזה,   למגרש  בית  בעל  שאין  היא  אחת  זה , בעיה  את  לעשות  ניסינו 

הספורט  אגודת  צלחעם  לא  האלה, וזה  המגרשים  על  להשתלט  הצליחו  לא  . הם 

שני לשמש, מצד  אמורים  שהם  מה  את  משמשים  לא  האלה  לא . המגרשים  אני 

האלה למגרשים  כסף  עוד  מבקש  לא  ואני  לבקש  מישהו , רוצה  יהיה  שלא  עד 
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האלה המגרשים  את  הזה, שייקח  במקרה  מתנדב  לא  על , אני  זה  את  ייקח 

בהם ויטפל   . עצמו 

זההזמנ את  לראות  טל  ישראל  את  אחרים, תי  חברים  יש . הזמנתי  לדוגמא 

גדול עמד , קרוון  והוא  נשרף  שהקרוון  אחרי  חודשים3שהזמינו  שמאיר,   , עד 

רבים תכנונים  צריך , אחרי  שהיה  מה  את  שם  ולעשות  בזה  לטפל  התנדב 

מושלם, לעשות לא  עדיין  גם   . שזה 

זילברשטיין"עו יעקב  מבקש :ד  אתה   ?מה 

או לויןמר  שניסיתי ) א  :רי  לכם  מספר  . אני  . . 

מכתב    :??? שיראו, כתבת  רוצה  אתה  מה   ? אבל 

לוין אורי  בעיה  :מר  להציע, שיש  רוצה  לא  מטעם , אני  בא  לא  אני 

בעיה, מישהו שיש  אומר  רק  השרון. אני  רמת  של  נכס  אליו , יש  מודעת  שאיילת 

מתק אנחנו  איך  מבין  לא  ואני  מזה  אכפת  לא  אחד  אני . דמיםולאף  שבוע  כל 

שיק ממנו  לרעננה, מבקש  מגרש, לשלם  שיטה, לשכור  לא  לשנים . זה  קשור  זה 

המצב זה  והיום  נכונה  לא  התנהלות  של   . רבות 

רוכברגר יצחק  אעשה  :מר  שאני  מצפה  אתה   ? מה 

לוין אורי  הזה  :מר  המגרש  על  אחראי  מי  שתגיד  מצפה  מי ? אני  אל 

בבוקר ראשון  ביום  לבוא  יכול  במגרש אני  לשחק  יכול  לא  אני  למה  לו  ולהגיד   

כדורגל  . הזה 

טל ישראל  לשלים  :מר  כדורגל , רציתי  בנושא  מבין  שקצת  כאחד 

היום , במתקנים שנמצא  המתקן  מצורת  מאוד  שהתאכזבתי  להגיד  חייב  אני 

השרון לאומית. ברמת  בליגה  שנמצאת  כדורגל  שקבוצת  ייתכן  משנה , לא  לא 

ליגה לשמש , באיזה  לילדיםשצריכה  מודל  לגיל , גם  לכדורגל  ספר  לבית 

ובוגרים נוער  גיל  לכיוון  שנקרא , שמתקדם  משהו  להם  שיהיה  חייבים  הם 

, מועדון' להתקיים' ואיפה  להגיע   . לאן 
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אומר שאורי  למה  כיסוי  יותר  לתת  רוצה  אני  הזה  מאוד . בקטע  דבר  אמר  אורי 

חוקית, פשוט מבחינה  בו  לשחק  יכולים  לא  שאנחנו  מספיק "ז, שברגע  שאין  א 

הזה באצטדיון  ישיבה  לזה, מקומות  הפתרונות  את  גם  לחפש  ואין . צריך  מאחר 

ישיבה לקבוצות, מקומות  לנדוד  צריכים  עולה , אנחנו  שזה  אחרים  למגרשים 

ו7,000זה , כסף  -10,000 ₪ נהיה  שאנחנו  ייתכן  ולא  לגיון , למשחק  שנקרא  מה 

הראוי. זרים שמן  חושב  ע, אני  היא  השרון  שמשמשת רמת  , כדוגמאיר 

בספורט היותר , כמובילה  מהתחומים  כאחד  שמובילה  הספורט  אגודת  זה  אם 

הספורט בתחום  בארץ  ספורט, בולטים  אגודות  לכדורגל, בניהול  ספר  , בבתי 

אחרים תחומים  מיני  וכל  הכדורגל, כדורסל  שבנושא  חושב  שהם , אני  מה 

הזה שלמגרש  התחתונה, רוצים  בית, בשורה  בעל  לבוא ב, יהיה  שאפשר  בית  על 

העירייה להיות  צריך  הבית   . ובעל 

הספורט תיק  את  קיבלתי  ואני  והלאה, מאחר  שמפה  חושב  להיכנס , אני  צריך 

הקורה המנדט, לעובי  את  ולקבל  לטפל  לנו , להתחיל  תהיה  שלא  חושב  אני 

קדימה, בעיה שלבים  כמה  הזה  הנושא  את  להעלות   . כדי 

רוכברגר יצחק  מנדט  :מר  לך   . יש 

דורון מאיר  כ  :מר  מעורבת  עירייה  אף  שאנחנו"אין  כמו  בקבוצה   . כ 

 

 

 

 

_________________ 
רוכברגר  יצחק 
העירייה  ראש 

__________________ 
עזגד  טל 

העירייה. ע  ראש 
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החלטות  קובץ 

בישוב .2 מסחרי  שילוט  בנושא  לסדר  עו"ע, הצעה  זילברשטיין"י  יעקב   . ד 

 

מספר  קולות בהוחלט   :232החלטה  אורי : 3 –נגד ; 6 –בעד (רוב  מר 

זילברשטיין"עו, לוין יעקב  זהר' גב, ד  פולקמן' גב: 1 –נמנעת ; נעמי  ) נירה 

עו של  לסדר  הצעתו  את  זילברשטיין"להוריד  יעקב  מסחרי , ד  שילוט  בנושא 

היום, בישוב  .מסדר 

 

חקלאית4בחירת  .4 לוועדה  חברים  עזגד"ע,   טל  לוין: י  נציג , אורי 

ועוד המועצ ע3ה  שמומלצים  חברים  החקלאית"  הוועדה   . י 

 

מספר  את   :233החלטה  אחד  פה  לאשר  לויןהוחלט  אורי  מר  מר , בחירת 

מנשה לוינסון, ראובן  ליאור  ומר  טרודלר  מרדכי  בוועדה , מר  כחברים 

 .החקלאית

 

מע .5 עם  הסכם  עו"ע, צ"אישור  ג"י  איילת  שושני'ד   .ינו 

 

מספר  קולות ברוהוחלט   :234החלטה  לאשר ) 4 –נמנעים ; 8 –בעד (ב 

מע עם   . צ"הסכם 

 

הגב .6 הצטרפות  כספים' אישור  לוועדת  אבין   . שירה 

 

מספר  קולות הוחלט   :235החלטה  לאשר ) 4 –נגד ; 8 –בעד (ברוב 

הגב כספים' הצטרפות  לוועדת  אבין   . שירה 
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סביבה .7 בנושא  ושבילים, עדכון  ציבוריים   . גנים 

 

מספר  אחד   :623החלטה  פה  לאשר  עדיפויותהוחלט  סדרי  לפרק , שינוי 

לשנת  מיליון :2005הגינון  חצי  ו₪   המים  ₪ 400,000-למערכת  תוספת  

התב144ר "לתב תקציב  מתוך   . רים" 
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