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 עיריית רמת השרון
 5.2006.11מיום , 22' פרטיכל מליאה מן המניין מס

מס המניין22' פרטיכל  מן  המועצה  מישיבת  התקיימה,    אשר 

ראשון בה, ביום  תשסחשוון   18:00בשעה , 6.11.2005, ו" 

 

רוכברגר  יצחק  העירייה-  מר  ראש  :משתתפים  

דו  מאיר  ומ-  רוןמר  סגן  העיר"  ראש   מ 

אבנר' גב העיר -  נורית  ראש  סגנית    

זהר' גב  מועצה-  נעמי  חברת    

בר  אליעזר  מועצה-  מר  חבר    

גריידי  שמואל  מועצה-  מר  חבר    

לוין  אורי  משה  מועצה-  מר  חבר    

פולקמן' גב   מועצה-  נירה  חברת    

קאול  מועצה-   יצחק  חבר    

גליל   אהרון  מ-  מר  חבר   ועצה 

תמרי' גב  מועצה-  עליזה  חברת    

אבין' גב  מועצה-  שירה  חברת    

טל  ישראל  מועצה-  מר  חבר    

אוספלד' גב  מועצה-  אורנה  חברת    

 

זילברשטיין"עו   יעקב  מועצה - ד  :חסרים חבר 

 

נחום  הרצל  מנכ-  מר  העירייה"  :נוכחים ל 

פפר' גב  העירייה-  אורית  גזברית    

גלאור"עו  יצחק  המשפטי -  ד   היועץ 

שושני"עו  אילת  מח- ינו'ג-ד  מנהלת   נכסים'  

זמיר ערן  העירייה-  מר  מבקר    

לוין' אדר  העירייהמ "מ -  ולדימיר   מהנדס 

עזגד   טל  ע-   מר  העירייה.    ראש 

פרץ פינקו    -  מר 

 

 

 

 

 

 2



 עיריית רמת השרון
 5.2006.11מיום , 22' פרטיכל מליאה מן המניין מס

היום סדר   :על 

תם .1 רבנו  ברחוב  הכנסת  בית  עדכון  בר  אלי  ידי  על   .שאילתא 

ע .2 גבולותשאילתא  ועדת  בנושא  קאול  יצחק  ידי   .ל 

א .3 ידי  על  לסדר  שההצעה  אמנת  בנושא  גליל  השרוןירון  ברמת   . רות 

א .4 ידי  על  לסדר  הוועדה ההצעה  החלטת  אוסטפלד  אורנה  בנושא  גליל  רון 

עניינים  . לניגוד 

חדש .5 דירקטוריון  ובחירת  הכלכלית  החברה  פעילות   . חידוש 

שימ .6 לזכות  המליאה  עבור אישור  לאומנות  המדרשה  באולם  לשכירות  וש 

חב וביגודית(. ד"תנועת  חם   ).בית 

מ .7 בכירים  חוזה  ויניב 1.10.2005-אישור  המוקד  מנהל  קצב  ליהודה   

חינוכית רדיו  תחנת  מנהל  על . מורוזובסקי  הממונה  של  מכתבו  פי  ועל 

המקומיות ברשויות  שכר  מבקרת   . הפיקוח 

הוועדה  .8 להחלטת  המליאה  רמי אישור  מר  של  בחירתם  בדבר  החקלאית 

ליו יו"קנטור  לסגן  גפני  אביעם  ומר   . ר"ר 

הפסלים .9 גן  בנושא  הסכם  טיוטת   . אישור 

לוועדות .10 החברים   . אישור 

הסביבה   לאיכות  נעמי –ועדה  מצטרפת   . זהר 

חינוך   זילברשטיין–ועדת  יעקב    . 

תמיכות   פולקמן–ועדת  נירה  במקום  תמרי  עליזה    . 

 . שונות .11
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רוכברגר יצחק  טוב  :מר  מליאת . ערב  ישיבת  את  לפתוח  רוצה  אני 

המניין שמן  בשעה . 22שמספרה , המועצה  חייבים , 19:45בערך  נהיה  אנחנו 

נוספת, לעזוב לפגישה  מוזמנים  אנחנו  ואני, כי  מנכ, מאיר  משרד "עם  ל 

 . התחבורה

היום, ברשותכם בסדר   . נתחיל 

 

אלי  .1 ידי  על  תםשאילתא  רבנו  ברחוב  הכנסת  בית  עדכון   .בר 

 

רוכברגר יצחק  בר  :מר  אלי  של  הכנסת , שאילתא  בית  עדכון  בנושא 

תם רבנו   . ברחוב 

בר אליעזר  הגישור  :מר  הליך  של  סקירה  מבקשים  שהתקיים , אנו 

כה כה. עד  עד  התקיימו  ישיבות  עמדות ?כמה  היו  מה  הושגו ?הצדדים  האם   

הוש ולא  ובמידה  כלשהן  הסכמותהסכמות  הפגישות, גו  הופסקו  האם ?מדוע   

מקום הצדדים, יש  עמדת  הגישור, לאור  בהליך  דו?להמשיך  לגבי  הביניים "  ח 

המועצה חברת  פולקמן, של  המת, נירה  ההחלטות  התקבלו  פורום  וארות באיזה 

  ?במכתב

דו   ראית  ביניים"אתה  דורון ? ח  מאיר  :מר 

יום, קיים   לסדר  זהר' גב . מצורף  :נעמי 

ראיתי   לא  מ .אני  דורוןמר  :איר 

יום   לסדר  מצורף  ראית, זה  לא  זהר' גב . איך  :נעמי 

רוכברגר יצחק  לדבר  :מר  לו  העמדה, תן  את   . להציג 

בר אליעזר  לדו  :מר  מתייחס  המפורט"אני  התקבלו . ח  פורום  באיזה 

במכתב המתוארות  העירייה? ההחלטות  של  בהחלטה  עצמה , מדוע  על  תיקח 

לתכנו היוזמה  החדשאת  הכנסת  בית  אלפי ? ן  עשרות  של  תכנון  בעלויות  מדובר 

לפחות הקהילה. שקלים  צרכי  על  עונה  הנוכחי  הכנסת  מהם , בית  נבדקו  האם 
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רוכברגר יצחק  לך  :מר  אענה  שהשא. אני  חושב  האלהאני  , ראשית, לות 

המאוחר על  המוקדם  הקדמת  בגדר  כרגע. הן  רלוונטיות  אינן  האלה  , השאלות 

אחת מו. מסיבה  מתנהל  שיחות, מ"כרגע  כיוונים, יש  כרגע , ולכן. יש  אין 

שאלת, דברים שאתה  למה  בהקשר  כרגע. שהם  זה  על  לענות  מוקדם  עדיין  , זה 

האלה הדברים  את  עדיין  אין   .כי 

עם  הכבוד  כל  שאלה, השאילתאעם  חקירה, תשאלו  ועדת  לי  תעשו  לא , אל  אני 

חקירה לגלגל. בוועדת  לנסות  מנירה  שביקשנו  הליך  שהן . ישנו  איזה  לכשיגיעו 

עליהן שנלך  והחלטות  הבנות  ויהיו  למועצה , מוסכמות  זה  את  שנביא  כמובן 

במועצה הדברים  את  נפרט  לאחד, ואז  אחד  הפירוט  כל  את  סוכם, נמסור  , מה 

לא  ייעשה, סוכםמה  ייעשה, מה  לא  הכנסת, מה  בית  לגבי , גודל  שצריך  מה  כל 

בשיחות. הכל העניין  השיחות, כרגע  את  מובילה  אח. נירה  זז"נראה  זה  לאן  , כ 

הסתיים לא  תהליך, זה  של  בעיצומו   . אנחנו 

תמרי' גב מבינה  :עליזה  שאני  ומה  התושבים  עם  נפגשתי  אני  , גם 

כ שיחות"שאין  שזכ  מבינה  ואני  המצב  את  מתאר  שאתה  כמו  לא   . ה 

רוכברגר יצחק  נפגשת  :מר  מי  עם  יודע  לא   . אני 

הפעולה   של  הוועד  תמרי' גב . עם  :עליזה 

רוכברגר יצחק  הפעולה  :מר  לוועד  הכבוד  כל  עם  וזהו, אז  שיחות  . היו 

ההמלצות את  להביא  צריכה  ונירה  שיחות  שייעשו, היו  הסיכומים   . לאור 
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תמרי' גב ראש הי  :עליזה  עד  הסיכומים  את  תביא  שהיא  אמרה  א 

 . השנה

רוכברגר יצחק   . נכון  :מר 

קרה   מה  תמרי' גב ? אז  :עליזה 

רוכברגר יצחק  קרה  :מר  כנסת? מה  בית  רוצה  בית , את  רוצה  לא  או 

 ? כנסת

מאוד   רוצה  תמרי' גב . אני  :עליזה 

רוכברגר יצחק  עכשיו  :מר  אותו  נאשר  בואי   . אז 

כנסת   בית  רוצה  תנאים, אני  באיזה  לך  אגיד  תמרי' גב . אני  :עליזה 

רוכברגר יצחק  הפעולה  :מר  לוועד  הכבוד  כל  להבנות, עם  נגיע , כשנגיע 

ברורים דברים  ויהיו  המועצה, לסיכומים  לשולחן  זה  את  , בינתיים. נביא 

אופרטיבי הליך  שום  כרגע  עושים  לא  אנחנו  בינוי, ממילא  שהם , של  דברים  של 

הפי בלתי  הזה, ךבחזקת  הדבר  שלי, לכן. אין  התשובה  תשובות , זאת  כשיהיו 

נתונים, מסודרות לנו  אותם, יהיו   . תקבלו 

הזה   המכתב  של  המעמד  מה  זהר' גב ? אז  :נעמי 

רוכברגר יצחק  דיון  :מר  לא  בר, זה  אלי  של  שאילתא  לאלי , זו  עונה  אני 

 . בר

המעמד   מה  שואלת  זהר' גב . אני  :נעמי 

רוכברגר יצחק  לשאול  :מר  יכולה  לא  בישיבות, את  סדר  שאילתא . יש  זו 

בר אלי   . של 

בר אליעזר  נעמי  :מר  של  השאלה  על  חוזר  של . אני  המעמד  מה 

הזה  ? המכתב 

ביניים"דו   סיכום  זהר' גב . ח  :נעמי 

רוכברגר יצחק  אומר  :מר  אני  פעם  סופיות , עוד  מסקנות  לכשיהיו 

לכאן או  לכאן  הנושא  את  לקדם  הנושאנביא, ונצטרך  כל  על  לשולחן  זה  את    . 
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התחייבות   להיזהר? אין  נורא  זהר' גב . צריך  :נעמי 

רוכברגר יצחק  למועצה  :מר  הביניים  סיכום  את  העבירה  לא   . נירה 

זהר' גב זה  :נעמי  בגלל  התחייבות, דווקא  מעין  כאן  מישהו , יש 

בזה להשתמש   . עלול 

רוכברגר יצחק  שלך  :מר  הפעולה  ועד  את  תשאלי    .אז 

העירייה   בשם  התחייבות  זהר' גב . יש  :נעמי 

רוכברגר יצחק   . עניתי, הבנתי  :מר 

 

גבולות .2 ועדת  בנושא  קאול  יצחק  ידי  על   .שאילתא 

 

רוכברגר יצחק  הגבולות  :מר  ועדת  בנושא  קאול  יצחק  של   . שאילתא 

קאול יצחק  ועדת , ראשית  :מר  בנושא  השאילתא  את  בכתב  העברתי 

רוצה. הגבולות להדגישאני  מילים  כמה  ויקר .   חשוב  הגבולות  ועדת  נושא 

ברקע. לכולנו קצת  להזכיר  רוצה  הפנים, אני  שר  שפורז  שמכיוון  אז , חשבו 

מופיעה הזאת  הפנים, הבעיה  שרי  כשמתחלפים  שגם  הוא , מסתבר  הזה  הנושא 

 . לצערנו, בעייתי

עכשיו אומר  גם  ואני  בעבר  שהזכרנו  להגיד  רוצה  גם  שצרי, אני  מה  יהיה שכל  ך 

הגבולות, לעשות ועדת  של  יחד, בנושא  ונפעל  שנסייע  עם , אמרנו  יחד  נפעל 

השרון רמת  של  הגבולות  על  לשמור  כדי  לדרך. הקואליציה  הסכמנו  לא  , אנחנו 

תקציב אמרנו, כשקבעו  גדול  זמן, תקציב  שיש  לרוץ, אמרנו  צורך  לא , שאין 

אחרים לדברים  ולא  ציבור  זמ. ליחסי  מאוד  הרבה  עבר  לראות , ןואם  קשה 

תקשורתית מלחמה  איזו  הגבולות, שראיתי  ועדת  של  בנושא   . שניהלנו 

למקד אינפורמציה, ראשית, כדי  רוצים  ועדת , אנחנו  עם  קורה  מה  בדיוק  שנדע 

הפנים.הגבולות משרד  של  העמדה  מה  תהליכים ?  שהם  איזה  יש  האם   

הזה בנושא  הזה?שמתקיימים  בנושא  קשיים  שהם  איזה  ישנם  האם  הא?  ם  
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רוכברגר יצחק  לא . יצחק, תודה  :מר  קצת  אשמע  אני  אם  מצטער  אני 

שלי בתשובה  להיות. סימפטי  רוצה  מאוד  שנקרא, אני  הסלחנות , מה  מידת 

בנושא הרוגע  מתכוון. ומידת  לא  המהלכים, אני  את  לפרט  הזה  אני . בשולחן 

באופ איתך  לשבת  אישיאשמח  האופוזיציה, ן  כראש  היום  שעומד  אני , כמי 

והתהליכים  המהלכים  את  בפניך  ולסקור  אישי  באופן  איתך  לשבת  אשמח 

 . שישנם

כאן לענות  רוצה  לא  אני  הזה, למה  גם ! ?במקום  ויש  שיכולים  חברים  ישנם 

פתוחה ישיבה  וזאת  יסודית. תקשורת  מאוד  עבודה  כאן  עשינו  בנושא , ואנחנו 

הגבולות מפורטת, ועדת  גם , מאוד  נשמעו  מהטענות  וחלק  יסודית  מאוד 

הפנים שר  של  החגים, במשרדו   . לפני 

חכם, לכן יהיה  כאן, לא  זה  את  אפרט  שאני  נבון  יהיה  לא  זאת, או  בכל  זו , כי 

החוצה יצא  וזה  פתוחה  איתך. ישיבה  לשבת  אשמח  לך, לפרט, אני  , להראות 

האספקטים כל  את  בפניך  שיש, להציג  מה  הזהע, כל  שבמקרה  מנת  יהיה , ל 

המהלך של  לעניין, ביצוע  תצטרף  ונעשה , לפחות  שנצליח  כמה  עד  לראות  כדי 

הגבולות על  לשמור  פה. הכל  זה  על  אענה  שאני  חכם  יהיה  לא  את , זה  כי 

אביב בתל  גם  קוראים   . העיתונים 

קאול יצחק  אגב  :מר  לא , דרך  שזה  חושב  שאתה  שמה  מסכים  אני 

שיצא תג, נכון  אל  כאן, ידאז  אותה  לחשוף  צריך  לא  ואני  טקטיקה  אבל . יש 

דעתי זה, לפי  את  להגיד  בגדול  היום, כדאי  מסדר  אחד  מסדר , זה  ירד  לא  זה 

בגדול. היום הכללית  התמונה  את   . תן 
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רוכברגר יצחק  עליי  :מר   . מקובל 

קאול יצחק  טקטיים  :מר  שדברים  מסכים  להעלות , ואני  צריך  לא 

פה אש, אותם  לא  גם  עליהםאני   . אל 

רוכברגר יצחק  בגדול  :מר  אענה  הגבולות. אני  כמובן, ועדת  , אנחנו 

ומתכננים הזה  בנושא  דנים  ואנחנו  מרפים  לא  הדרך  כל  כל , לאורך  עם 

שישנם והנתונים   . האספקטים 

הוועדה את  לחדש  ביקש  הפנים  בג. שר  מול  שלנו  עתירה  כרגע  עומדת , צ"ישנה 

עדיין, וקיימת וקיימת  הורדנולא, תלויה  לבג.   לענות  אמור  היה  הפנים  , צ"שר 

כבר שנה  נתן, לפני  לא  וזה  השר  התחלף  תשובות, ועכשיו. אבל  לתת  חייב   . הוא 

קרא מקדמיתהוא  לפגישה  לנו  לחולדאי,   וגם  לי  יש , גם  אם  לראות  מנת  על 

משהו כמה , איזשהו  אחרי  התפוצצה  והישיבה  עליו  ולדבר  לשבת  שאפשר 

הסכמת, דקות לא  אני  מצבכי  לשום  אסכים  לא  גם  שאני  ואמרתי  שאנחנו , י 

נגיד וגם  מאיתנו  גוזלים  שגם  אלה  לתת, בסדר: נהיה  אפשר  מה   . תראו 

הזאת הפגישה  של  הנושא, בסופה  לצורך  שימוע  של  ישיבה  קבע  ובסוף . השר 

להחליט צריך  הוא  הוועדה, הישיבה  פעילות  את  מחדש  הוא  לא, האם  או  , כן 

של  התהליך  עומד   . צ"בגכשברקע 

לשםאנחנו  שלנו, באנו  האנשים  כל  משקל. עם  כבדות  טענות  שם  מאוד , היו 

לישיבה. רציניות בא  היית  מוצקות, אם  מאוד  טענות  לנו  שיש  מתרשם  , היית 

הזה בנושא  צודקים  אנחנו  לפרט. למה  רוצה  לא  שאני  מה  בדיוק  השר . זה 

להחליט  . צריך 

כרגע, אגב, אני שקורה  ומה  אתמול  אותו  שאמרתי, השר, פגשתי  צריך , כמו 

שימוע כן  לגבי  שימוע, להחליט  לא  שלו. או  ההחלטה  את  שנקבל  נפעל , לאחר 

לפעול חושבים  שאנחנו  שלנו, בדרך  בוועדה  ההתייעצויות  מסגרת  זו . על  פה 

איתך לשבת  אשמח  שאני  הזה, הנקודה  בנושא  אותך  שתהיה , לעדכן  כדאי 

הזה בעניין   .מעודכן 
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דורון מאיר  דב2  :מר  להינתן , ראשית: רים  צריכה  התשובה 

ע רק  העירייה"בשאילתא  ראש  יד, י  בכתב  להינתן  כל. או  קודם  נעשית , אבל 

עבודה ביותר, המון  מובנית  ברמה  כתוב  חומר  שנכתבו , כולל  עמודים  מאות 

שנבחרו"ע למיניהם  היועצים  כל  התקציבים. י  את  מנצלים  אם  קודם  , שאלת 

כן אכן  היא   . התשובה 

שני שאילתא, דבר  שנקרא  הזה  לזכור, הכלי  לעיתונות, צריך  רוצים  אז , אם 

כאן דברים, השאילתא  לדעת  רוצים  כאן, אם  לא  בוודאי  ששאילתא , אז  מפני 

נמרץ בקיצור  מנוסחת  להיות  שם. צריכה  הייתה , כתוב  הקודמת  השאילתא 

 . 3' עמ

כתוב   זהר' גב ? איפה  :נעמי 

העיריות   דורון . בפקודת  מאיר  :מר 

בקיצור   זהר' גב ? צריך  :נעמי 

דורון מאיר  נמרץ'כתוב , לא  :מר  למטה. 'בקיצור  : תסתכלי 

העירייה" של  עובדתי  מקרה  על  ורק  נמרץ  בקיצור  תנוסח   ". השאילתא 

בכתב: "כתוב   ישיב  העירייה  זהר' גב ". ראש  :נעמי 

דורון מאיר  כאן. נכון, בכתב  :מר  שלא  אמרתי  הציע , לכן  הוא  לכן 

להיפגש הזה. לך  רגיש, יצחק, הדבר  ועדת , לכן. מאוד  של  הזה  הנושא  את 

קואליציה, גבולות של  לתחום  מחוץ  לשמור  שאפשר   . אופוזיציה-כמה 

רוכברגר יצחק  זה  :מר  את  קיבל   . הוא 

כולם   לגבי  מדבר  דורון . אני  מאיר  :מר 

קאול יצחק  לפרוטוקול  :מר  להגיד  מוכן  הזה , אני  שהנושא  מכיוון 

לכו ויקר  חושב, לנוחשוב  העיר  שראש  מה  מן , אז  ולא  נכון  לא  יהיה  שזה 

הציבורית באוזן  כאן  אותו  להגיד  סביר, התבונה  לי  נראה  בהחלט  כי , זה 

כך לעשות  לדאוג  צריכים  הכי , אנחנו  התוצאות  עם  להגיע  נצליח  שאנחנו 

העיר, טובות פרטי. מבחינת  עדכון  לקבל  אשמח  הדברים, אני  איפה  כן . על  אני 
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דורון מאיר  החוצה  :מר  נצא  כעת  אנחנו  שאם  כמו , הבעיה  יהיה  זה 

ועדה: לומר שיש  ועדה-. הסכמנו  שאין  כאילו  נלחמים  אנחנו , אבל. אנחנו 

קמפיין שזה, מכינים  יוחלטברגע  קמפיין,   עם  נצא   . אז 

 

א .3 ידי  על  לסדר  שההצעה  אמנת  בנושא  גליל  השרוןירון  ברמת   . רות 

 

רוכברגר יצחק  אהרל  :מר  של  לסדר  גליל'הצעה  שירות , ה  אמנת  בנושא 

השרון  . בבקשה. ברמת 

גליל אהרון  מילים  :מר  כמה  לומר  אבקש  ההצעה , אני  הסבר  לצורך 

יום שיר. לסדר  אמנת  של  פשוט, ותהנושא  לא  נושא  מורכב, הוא  אני . נושא 

לך לומר  אצלנו, איציק, רוצה  הנושא , באופוזיציה, שאפילו  לגבי  לבטים  יש 

לשפר , הזה בשביל  לעשות  צריך  זה  שלפני  דברים  הרבה  שיש  טענה  מתוך 

לתושבים, בעירייה שירות  אמנת  להוציא  ומנסים  באים  שאנחנו  כמו . לפני 

אמר צרי: בצדק, שמישהו  לדאוגקודם  הרחובות , כים  את  שמנקים  לפני 

הגנים את  עצמה, ומטפחים  ושהעירייה  העירייה  בתוך  לניקיון  לדאוג  , צריך 

תקינה בצורה  היום, תתופעל  קורה  שלא   . מה 

רוכברגר יצחק  לך  :מר  אענה  כיו. אני  תישאר  שאתה  חושב  אתה  ר "אם 

אתיקה אח, ועדת  זה  את  להפוך  אותי"בשביל  לתקוף  כדי  אח, כ  אותך אני  ליף 

הבאה בעדינות. בישיבה  בך  נוהג  אני  לישיבה, כי  זה  את  תהפוך  אל  , אז 

נכון נוהגת  לא  שירות. שהמועצה  אמנת  בסדר, יש  למצב, זה  זה  את  תהפוך  , אל 

נכון נוהגת  לא  העירייה  שאתה . שפתאום  השלטונית  לאתיקה  מידה  גם  יש 

עליה הצביעות. מדבר  של  המשחק  את  תשחק  יודע, אל  אני  גם  את כי  לשחק   

הזה טוב. המשחק  מדי  יותר  מנוהלת  הזאת  טוב, העירייה  מנוהלים  לא  , אתם 
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להסביר, ברשותך   רוצה  אני  זאת  גליל . בכל  אהרון  :מר 

מתאפקת   מגי, האופוזיציה  אפילולא  קאול . בה  יצחק  :מר 

בך   זהר' גב . יטפלו  :נעמי 

רוכברגר יצחק  בו  :מר  יטפלו  בו, לא  יטפלו  אמר   ? מי 

ככה   נשמע  זהר' גב . זה  :נעמי 

רוכברגר יצחק  אמרתי  :מר  שלא  מילים  על  תדברי  איש , זהרהגברת , אל 

אמר  בו'לא  , יטפלו  כבוד' הרבה  לו  רוכש   . אני 

תמימה   אמירה  הייתה  זהר' גב  .זו  :נעמי 

רוכברגר יצחק  מתרגז  :מר  גם  אני  בכדי  את. ולא  למשל  שטות , כי  מכל 

מתרגז לא  אני  שטות, שלך  דברי  אלה  מדברת, כי  שאת   . מה 

חכם   זהר' גב . אתה  :נעמי 

רוכברגר יצחק  לעשות, נכון  :מר    !?מה 

גליל אהרון  זה  :מר  את  אמרתי  למה  לך  אסביר  ולמרות , אני  מאחר 

בקר לנושא  הסתייגות  שלישיש  עשייה  אישית. ב  את , אני  לקדם  מתכוון  כן 

הזה שירות, הנושא  אמנת  של  הזה  שהנושא  חושב  אני  מרכזי, כי  נושא  , הוא 

השרון, חשוב ברמת  אותו  להפעיל  מנכ. שצריך  של  לפעולות  מודע  גם  ל "אני 

הזה בנושא  זאת. העירייה  כמה , ולמרות  זה  את  ואמרתי  זה  את  יודע  אתה 

נסחב, פעמים הזה  זמןהנושא  מדי  יותר  רוחי,   כאן. למורת  מבקש  שאני  , מה 

זמנים לוח  לקבוע  השרון, זה  ברמת  שירות  אמנת  של  שציינתי . להפעלתה  כפי 

פעמים, שם מספר  נדחה  כבר  לשיקול , מבחינתי. הנושא  זה  את  משאיר  אני 

האמנה, דעתך את  להפעיל   . מתי 

רוכברגר יצחק   . בבקשה, ל"מנכ  :מר 
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נחום הרצל  שקבענו אנחנו   :מר  בתוכנית  עומדים  יותר  או  פחות 

השירות, לעצמנו אמנת  הזה. לגבי  בעניין  ייעשה  הבלתי  את  שעשינו  חושב  . אני 

לעצמנו  פיילוט3קבענו  מבצעים  שאנחנו  חודשים  במשך .   חודשים 3וביצענו   

על  מחלקות15פיילוט  נובמבר.   חודש  בתחילת  פגישה , קבענו  עושים  שאנחנו 

ו הפיילוט  לגבי  דמסכמת  עם  מסכמת  פגישה  אופק"בוצעה  מובילה , ר  שבעצם 

זה של  הארגוני  הצד  איתה. את  מסכמת  פגישה  סמנכ, בוצעה  עם  לית "יחד 

המוקד מנהל  עם  ויחד   . תפעול 

לחודש16-ב אצלי,   השירות  אמנת  של  מסכמת  פגישה  אהרל, נקבעה  עם  ה 'יחד 

הזה. גליל הדבר  את  להבין  מצליח  לא  שאני  ה. כך  לחודש16-אחרי  אחרי ,   

המעטפת כל  את  אקבל  שאני  ואחרי  אצלי  פגישה  סיכום , שתהיה  אקבל  אני 

והפצה זמנים  ולוח  המדדים  הוצאת  של  זמנים  לוח  תצא , לגבי  תפוצה  איזו 

השירות המסכמת, תיקנו. אמנת  מהמדדים, בישיבה  צריכים , חלק  היו  שהם 

זה, תיקון את  להריץ  כדי  הזמנים  בלוח  עמד  לא  שזה  לגבי. מכיוון  אמנת זה   

 . השירות

רוכברגר יצחק  אהרל  :מר  את  גם  ששמענו  ששמענו 'אחרי  אחרי  וגם  ה 

המנכ דברי  בכך, ל"את  להסתפק  מציע  מבנה . אני  בתוך  נעבוד  אנחנו  זה  בשלב 

הזה בנושא  מוכן. העירייה  שזה  יגיד  שהרצל  לדיון, ועד  זה  את  בשלב . נביא 

היום, זה מסדר  ההצעה  את  להוריד  מבקש  ל. אני  בעד  ההצעה מי  את  הסיר 

היום  ? מסדר 

 

מספר  קולות הוחלט   :237החלטה  להסיר ) 5 –נגד ; 7 –בעד (ברוב 

אהר של  הצעתו  את  היום  השרוןוןמסדר  ברמת  שירות  אמנת  בנושא  גליל    . 
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החלטת  .4 אוסטפלד  אורנה  בנושא  גליל  אהרון  ידי  על  לסדר  הצעה 

עניינים לניגוד   . הוועדה 

 

רוכברגר יצחק  עהצעה   :מר  אורנה "לסדר  בנושא  גליל  אהרון  י 

עניינים, אוסטפלד לניגוד  הוועדה   . החלטת 

גליל אהרון  דבריי  :מר  בראשית  לומר  מבקש  אם , איציק, אני  גם 

אח אותי"תרצה  לתקוף   . כ 

רוכברגר יצחק  תוקף  :מר   . לא 

גליל אהרון  לשאילתא  :מר  קשר  שבלי  לומר  מאוד , רוצה  אישית  אני 

שא העבודה  את  בישובמעריך  עושה  וכו, ורנה  הספורט  קידום  של   . 'בנושא 

דורון מאיר  גליל'אהרל  :מר  שאילתא, ה  לא  זה , זו  את  ביקשת  אתה 

לסדר  . הצעה 

רוכברגר יצחק  ההצעה  :מר   ? מה 

גליל אהרון  מבקש  :מר  שנכתב, אני  מה  שקראו , מכל  מקווה  אני 

ז, אותו את  מעלים  אנחנו  ולכן  אותנו  שמטריד  אחד  משפט  כאןלצטט  . ה 

אומר עניינים"ע, המשפט  לניגוד  הוועדה  עניינים : "י  לניגוד  חשש  קיים 

למניעתו, אינטנסיבי מנגנונים  לקבוע  ממש  של  קושי  שאנחנו . שיש  והשאלה 

מועצה, מעלים כחברת  לשמש  תמשיך  אורנה  אפשר , אם  עדיין  באמת  האם 

מנגנון פה  לקיים  העניינים, יהיה  ניגוד  את  המעורבות, שימנע   ..."לאור 

דורון מאיר  כתובה  :מר  היא  לסדר  הצעה , הצעה  היא  לסדר  הצעה 

מצביעים  . שעליה 

רוכברגר יצחק  ההצעה  :מר   ? מה 

גליל אהרון  תתפטר   :מר  אוסטפלד  אורנה  שהגברת  מציעים  אנחנו 

הזאת. מהמועצה ההצעה  את  מעלים  אנחנו  למה  להסביר  ניסיתי   . אבל 
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רוכברגר יצחק  צריך  :מר  הצע, לא  להצעה . שמענו, מקובל, הכתוב 

תתייחס שאורנה  מבקש  אני  ולכן, הזאת  צולבים  אותה  אורנה  , אורנה, כי 

להגיד, תתייחסי רוצה  שאת  מה  בסוגיה. תאמרי  נטפל   . תיכף 

אוספלד' גב זה :אורנה  עם  להתמודד  כרגע  צריכה  שאני  לי  בכל , צר  אבל 

גדולה ובגאווה  זה  את  אעשה  אני  מהמותן. אופן  אשלוף  לא  לי , אני  יש  כי 

מהמותן דברים  לשלוף  להגיד. נטייה  רוצה  שאני  מה  שזה  בטוחה  לא  אז , אני 

מהכתוב זה  את  אקרא  גופני35: "אני  לחינוך  מוסמכת  מורה  אני  שנים    ,

כדורסל ומאמנת  בספורט. שחקנית  נשים  לקידום  מוקדשים  לעידוד , חיי 

ע לבין  הקהילה  בין  הקשר  ולחיזוק  בספורט  לעסוק  ונערות  הספורט ילדות  נפי 

 . השונים

ישראל" ובנבחרות  בקבוצות  פעילה  כדורסלנית  המורה , הייתי  הייתי 

גופני לחינוך  הראשונה  ובשנת , היהודייה  בטייבה  הערבי  אף 2004במגזר   

העולמי האולימפי  מהוועד  באות  באירופה, זכיתי  בספורט  נשים  קידום   . על 

כדורסל " מאמנת  ומתוכן25אני  שנה  האחרו20,   השנים  מאמנת , נות  אני 

השרון, ילדות ברמת  ובוגרות  לעצמי . נערות  הצבתי  שנים  אותן  כל  במהלך 

ויעדים גדולה, מטרות  כדורסל  מחלקת  לבנות  היה  ביותר  שתהיה , שהחשוב 

שווה הזדמנות  ושתיתן  ובעולם  בארץ  לחיקוי  ונשים , לילדות, מודל  נערות 

בתחום חייהן, לעסוק  במהלך  מהן  סטיגמות , שנמנע  וקיפוח בגלל  חברתיות 

ותנאים  . במשאבים 

הספורטיבית" העשייה  כדי  ערכים , תוך  לילדות  להקנות  למטרה  גם  לי  הצעתי 

שוויון בצוות, העצמה, מנהיגות, של  פנימית, סובלנות, עבודה  הרגלי , משמעת 

גופני, עבודה נכונה, בריאות, כושר  בלחצים, תזונה  עם , עמידה  התמודדות 

תכונו ועוד  וכשלון  תחרותיהצלחה  בספורט  שרוכשים   .ת 

ילדות" של  שלמעורבותן  מאמינה  בספורט, אני  ונשים  אותן , נערות  שמחשלת 

בחברה הזדמנויות  לשוויון  במאבק  רבות  ובכל , ומסייעת  העבודה  במקום 
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משנתי " ואת  עולמי  תפיסת  את  להציג  כדי  אליכם  באה  לא  אני  היום  אבל 

סופסוף, בנושא לשים  באה  ולתמיד, אני  האווילי , אחת  השדים  במחול 

זמן מזה  באופוזיציה  חברים  שיוזמים   . והמיותר 

מ" יותר  שות20-לפני  הייתי  שנה  עמותת   להקמת  כדורסל " לכן"פה  לקידום 

בכלל נשי  ספורט  וקידום  ונערות . נשים  ילדות  לכדורסל  הספר  בית  את  הקמתי 

השרון רמת  של  העירונית  הספורט  אגודת  הזמן. במסגרת  הספר , עם  בית  הפך 

בארץ ולמצליח   . לגדול 

ובאירופה" בארץ  להישגים  הבוגרת  הקבוצה  את  להוביל  הקבוצה . זכיתי 

כ השרוןמביאה  לרמת  רב  יותר. בוד  עוד  חשוב  מקור , אבל  משמשת  הקבוצה 

לחיקוי ראוי  ומודל  כולה, לגאווה  ובארץ  השרון  ברמת  ונערות  ילדות  , למאות 

עצמן את  להעריך  בהן, שלומדות  הטמון  בפוטנציאל  ביטחונן , להכיר  את  לטפח 

ביכולתן האמונה  ואת  ונערות. העצמי  ילדות  אלפי  של  גרות , דורות  שהיום 

השרון זה, ברמת  את  להעריך  גם   . יודעות 

שנים" הקיימת, במשך  האפליה  את  לחסל  גם  כספי , נאבקתי  של  בתמיכה 

בספורט השרון, ציבור  רמת  בעיריית  מקומית, במיוחד  מועצה  אז  . שהייתה 

האפליה את  הובילה  השרון  למשל. רמת  גברים  כדורסל  קבוצת  שיחקה , כאשר 

השלישית ממו, בליגה  התמיכה  פי הייתה  גדולה  השרון  רמת  מהתמיכה 3עצת   

הנשים המדינה, בקבוצת  אלופת  ומשחקיה . שהייתה  אירופה  גביע  לגמר  הגיעה 

שונים בערוצים  חברותיי. שודרו  עם  יצאתי  לבד, לכן  עשיתי , לא  לא  דבר  שום 

בבג, לבד גדול  בניצחון  וזכינו  המועצה  נגד  משפטי   . צ"למאבק 

בג" חדשים"פסיקת  משחק  כללי  קבעה  ולא .צ  מופקרת  כספים  חלוקת  עוד  לא   

הפוליטית, שוויונית לצלחת  ובמקורבים  בחזקים  רק  תמיכות  עוד  ומשנת . לא 
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י" איך  שליאז  אינטרסים  למען  ולהשפיע  לשנות  יכולה  שאני  , כביכול, יתכן 

פוליטית השפעה  כל  מפני  חסינים  והם  ומוגדרים  ברורים  דברים  , כשיש 

הארץ לכל  לחיקוי  למודל  להיות  הפכנו  גם , כשאנחנו  עיריות  כשהרבה 

בבג כתקדים"משתמשות  הזה  תקווה, חיפה, צ  חן, אשדוד, פתח  גן, רמת  , רמת 

אלה ה, כל  סמלזה  בשבילן   . יה 

שואל" אתכםתאני  לביתי,   עשייה  הם  אלה  כל  עושה ? האם  אני  אלה  כל  האם 

האלה? לפרנסתי לשאלות  השלילית  התשובה  פעם , את  אי  שטרח  מי  כל  יודע 

דו ולקיים  שאלות  אותי  ולשאול  איתי  ענייני-לדבר  הרב. שיח  שלעצרי  לא , דבר 

לעשות הזה  הצלב  מסע  יוזמי  מבין  איש  הפלסטר בטרם , טרח  כתב  את  שלח 

ולתקשורת  . לירושלים 

לפני " עד  עשיתי  אלה  כל  שנים4את  מלאה ,   שנה20בהתנדבות  שנים4לפני .     ,

שלי האישיות  ההוצאות  נטל  על  מעט  להקל  וזכיתי , הוחלט  מפעילותי  הנובעות 

בין  שנע  חודשי  ₪ 4,000-6,000לשכר  למשכורת , ברוטו  בכלום  דומה  שאינו 

בתחום  . וםבכל, המקובלת 

העיר" למועצת  נבחרתי  האחרונה  הבחירות  רצון , במערכת  מתוך  זאת  עשיתי 

בגמלאים הטיפול  על  בעירייה  אחריות  לקבל  למען , עבורי. עז  בעבודה  יש 

השרון ברמת  שלי, הגמלאים  הציבורית  השליחות  מעגל  השלמת  , משום 

נוער הוותיקים, ספורט, הכוללת  האזרחים  וציבור  חיי, להם. קהילה  בים כולנו 

 . המון

העיר" במועצת  שחברותי  שמחה  בהחלט  להשפיע, אני  יכולתי  את  , מגבירה 

ציבורים אותם  שנים,למען  כבר  פועלת  אני  עבורם  זה .   בגלל  בדיוק  הרי 
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אלה" כל  רקע  כ, על  שמשתדלים  למי  לומר  מבקשת  מעמדיכ"אני  את  לקעקע    ,

למענו, להכפיש עמלה  שאני  מה  כל  את  ולקלס  ללעג  חוגי , לשים  אל  הצטרפו 

בקהילה תלמדו, הספורט  ואולי  הילדים  עם  להיות  סופסוף , לכו  תלמדו  אולי 

הוגן משחק  של  ערכים  יודעים, fair play, מהם  לא  שאתם  הגינות . מה 

בזולת, בסיסית אישי, התחשבות   . יושר 

התנהג" פי  ההזוי, ותכםעל  בעולם  כי  להסיק  לחיות, אפשר  רוצים  אתם  , בו 

הפרטי ביתם  של  הבניה  באחוזי  לחרוג  יכולים  מועצה  חברת  או  מבלי , חבר 

מסים לשלם  ומבלי  כך  על  האדם, לדווח   . כאחד 

העירייה" לעובדי  וסמינרים  אירועים  לארגן  יכול  מועצה  חשבון , חבר  על 

המסים אליהם , משלם  בארגון  או  ישירבחברה  באופן  קשור  בסדר, הוא  . זה 

ולקלס לקלל  יכולים  מועצה  את , חברי  ולהעכיר  אמיתות  חצי  ולהפריח  לשקר 

בציבור פוליטיים, האווירה  יריבים  של  מעמדם  את  לקעקע  כדי  בסדר, רק   . זה 

שלכם" ההזוי  לב, בעולם  תיאטרון, שימו  למחייתו , שחקן  בקושי  שמתפרנס 

תמי מקבל  שלו  והתיאטרון  מהעירייהמהמשחק  חבר , כה  לשמש  יכול  לא 

עירייה באותה  לעשות. מועצה  מה  עלובה! ?כי  משכורת  איזו  מקבל  שאין , הוא 

העירייה של  לתמיכה  קשר  התיאטרון, שום  למען  לעשות  יכול  לא  למען , הוא 

שלכם, הציבור העולם  זה  לעסוק. כי  שצריך   ..." מי 

   . . זהר' גב . :נעמי 

אוספלד' גב לי :אורנה  תעני  עכשיואל  בכלל,   לי  תעני  לכם . אל  היה 

העיתונות עם  לדבר  זמן  שלכם, מספיק  המכתבים  את  נבחרתי . חצופים, לכתוב 

את  לעשות  אמשיך  ואני  מתביישת  לא  ואני  בעיר  הספורט  את  לקדם  כדי  גם 

עניינים, זה לניגוד  הוועדה   . למרות 
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עולמכם" לעשות, אבל  עולמי! ?מה  עוד. אינו  מא, מה  כבד  חשש  כי , ודשקיים 

בפניותיכם אמת  כתבתם  והוצאתם , לא  המשפטים  למשרד  אמת  כתבתם  לא 

במזיד מהקשרם  ליוזמתכם. דברים  תגובתי  וכן , את  הוועדה  התנהלות  לאופן 

מוחלט, להמלצותיה באופן  חולקת  אני  בקרוב, עליהם   . אפרסם 

הוועדה" של  במחלוקת  השנויה  ההמלצה  מדגישה, בעקבות  שנויה , אני 

מבחינתישהי, במחלוקת סופית  אינה  כלל  כאמור  על , א  לוותר  החלטתי 

יכולה שאני  וטוב  שלי  הזעומה  לעצמי, המשכורת  לאפשר  יכולה  אני  כי , כי 

אחר במישהו  פוגע  היה  שזה  להיות  לעצמו, יכול  לאפשר  יכל  יכולה . שלא  אני 

הזאת המשכורת  על  זמן, לוותר  לאורך  אצלי, לא  עקרוני  עניין  זה  , כי 

חבר את  העירולהמשיך  במועצת  הגמלאים, ותי  תיק   .כמחזיקת 

הוועדה" של  המופרכת  ההמלצה  לשינוי  ניזונה , אפעיל  שהיא  משום  גם 

מדויקת ולא  נכונה  לא  את , מאינפורמציה  ולהציג  להופיע  ממני  מנעה  שגם 

המידתיות. טענותיי מעיקרון  לחלוטין  והתעלמה  חטאה  את , הוועדה  מנעה 

ובכך השלטון  מפני  כפרט  שלי  בחירותיההגנה  פגעה  גם    . 

לחלוטין" סביר  לא  באופן  בחרה  בסיס , הוועדה  שום  לה  שאין  בהכבדה 

ומוסרי, עובדתי לה. משפטי  שיש  היחיד  למתלוננים, והצידוק  פרס  מתן  על , זה 

רצונכם את  להשביע   . מנת 

בעבר" נמנעתי  ואף  התחייבתי  כי  לחלוטין  הישיבות, ברור  כל  לא , לאורך 

שקשו דיון  בשום  כספיםלהשתתף  לוועדת  תמיכות, ר  לוועדת  משהו , או  כל  או 

עניינים לניגוד  בחשש  איכשהו  לא , שקשור  אני  בכדורגל  אפילו  שאולי 

לכדורגל, מתערבת כסף  יתנו  לכדורסל, שאם  כסף  לתת  מתערבת. יצטרכו  , לא 

שלי העצות  את  מפסידים  שאתם   . למרות 

עוד" אומר  האופוזיציה  אומץ, לחברי  לכם  היה  שלא  חבל  והיושר כי  הלב   

מלכתחילה, האישי אליי  שבעולם, לפנות  השאלות  כל  את  אותי  להציג , לשאול 

ישירה בצורה  לכם  לענות  הזדמנות  לפחות  לי  ולתת  השגותיכם  את  חבל . בפניי 
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לכם, בינתיים" לומר  מבקשת  מועצה, אני  חברת  אהיה  מאוד , שאני  הרבה  עוד 

ספורט לקידום  לפעול  ואמשיך  לי , זמן  אסור  בזה  שגם  כתוב  שכאילו  למרות 

הגמלאים, וכמובן. לעסוק ברווחתם   ". לטפל 

משפט עוד  להגיד  רק  חייבת  של ש, אני  באזהרות  להיזכר  שלא  יכולה  לא  אני 

לי קרובים  שבאמת  הבחירות, החברים  לביצה , ערב  להיכנס  לא  בפניי  שהתרו 

הזה, הזאת מסוג  לעסקנים  התכוונו  כנראה  כה , הם  באופן  מייצגים  שאתם 

אפלה. בוטה לעסקנות  הציבורית  השליחות  את  הופכים  צרעות, אתם  , לקן 

מלוכלך חתרנות, לעסק  טובהקנוניות, של  וכפיות    . 

נדע " שכולנו  לקוות  יכולה  רק  טוביםאני  יותר  קצת  הזה , ימים  בחדר  יהיה  כי 

השני עם  אחד  לדבר  להתחיל  והתושייה  דו. האומץ  שכולנו -את  הזה  השיח 

בנו שחבר  לציבור  מבקשת. חייבים  שאני  ורק , מה  שלי  ענייני  שזה  מכיוון 

היום, ענייני מסדר  זה  את  יתע. להוריד  לא  אחד  שליאף  הזה  בעניין   ". רב 

רוכברגר יצחק  המרגשים  :מר  דברייך  את  הנושא . שמענו  כמה  יודע  אני 

לך הדרך, כאב  בגלל  שלך. גם  הסיום  משפטי  שלפחות  מודה  מהרהר , אני  אני 

זמן הרבה  החוצה, בהם  זה  את  הוצאתי  לא  אותם, עדיין  אמרת  נגעת , אבל 

עסק, לדאבוני. בהם כאן  לנו  כולם, יש  עם, לא  באופוזיציהאבל  חברים  כמה    ,

השחור לצבע  יתרה  חיבה  יש  ורוד, שלהם  רואים  לא  שחור, תכלת, הם   . רק 

השרון, מבחינתם רמת  כל  שיקרה, שתישרף  טוב  הכי  הדבר  לא , אבל. זה 

ביחד, יעזור ביחד, אורנה, אנחנו  לקדם , הקואליציה, כולנו  מנת  על  הכל  נעשה 

מכתבים  לכתוב  ימשיכו  ושהם  השרון  רמת  באת  לשבת  קרמל'ושימשיכו  ' קפה 

ולעשות ולא . ולהתייעץ  בעוז  השרון  רמת  את  לקדם  שלנו  בדרך  נמשיך  ואנחנו 

אותנו  להסיט  להם  הרבהניתן  שאמרנו. מהעשייה  יצאה , כמו  העשייה  רכבת 
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עזגד . בעד 8    טל  :מר 

רוכברגר יצחק  נגד  :מר   ? מי 

עזגד טל  בר   :מר  תמרי, אלי  גליל'אהרל, עליזה  יצחק , ה 

זהר ונעמי   . קאול 

רוכברגר יצחק  נמנעה  :מר   . אורנה 

לגלאור   שאלה  לי  זהר' גב . יש  :נעמי 

רוכברגר יצחק  גלאור  :מר  את  שואלת  לא  מבינה, את  לא   ? את 

בעד9, סליחה    עזגד .   טל  :מר 

 

מספר החל קולות הוחלט   :238טה  בר: 5 –נגד ; 9 –בעד (ברוב  אלי  , מר 

תמרי' גב גליל, עליזה  אהרון  קאול, מר  יצחק  זהר' גב, מר  להסיר ) נעמי 

החלטת  אוסטפלד  אורנה  בנושא  גליל  אהרון  של  הצעתו  את  היום  מסדר 

עניינים לניגוד   . הוועדה 

 

זהר' גב ע  :נעמי  ניגוד  על  הודעה  חובת  קובע  אני . נייניםהחוק 

אורנה של  בנושא  התקיימה  הזאת  ההודעה  איפה  לדעת  מישהו , א"ז. רוצה  אם 

עניינים ניגוד  של  האפשרות  לגבי  הודיע   . כאן 

רוכברגר יצחק  במה  :מר  עניינים   ? ניגוד 

זהר' גב ככה  :נעמי  אומר  עניינים: החוק  ניגוד  על  הודעה  -חובת 

עניינים בניגוד  שהוא  המועצה  לחבר  בכתב ל, בהתברר  למועצה  כך  על  הודיע 

האפשרי . ובהקדם  . . 

רוכברגר יצחק  בכתב  :מר  זה  את  תשאלי  הבאה  תהיה , לישיבה  זו 

לסדר להצעה  שלך  לזה, שאילתא  אתייחס   . אני 
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זהר' גב החוק  :נעמי  אני, זה  לא  עניינים, זה  לניגוד  הוועדה  זו  , גם 

אני לא  אנחנו, זה  לא  האופוזיציה, זה  לא   . זו 

רוכ יצחק  משפטים  :ברגרמר  איתך, תלמדי  אדבר  אני  השלישית  . בשנה 

הכבוד כל  עניתי, עם  ע. אני  שהוצעה  לסדר  הצעה  על  כרגע  י "הצבענו 

גליל, האופוזיציה אהרון  מר  אותה  להתייחס. שהעלה  לאורנה  נגעו , נתתי  כי 

היום, באורנה מסדר  זה  את  להוריד  ביקשתי  הדיון  נגמר, לאחר  זה   . בזה 

לגלאורא   בשאלה  פונה  חייב, ני  זהר' גב . הוא  :נעמי 

רוכברגר יצחק  כלום  :מר  לך  חייב  לא   . גלאור 

לענות   חייב  הוא  החוק  זהר' גב . לפי  :נעמי 

רוכברגר יצחק  השאלה  :מר   ? מה 

תמרי' גב משהו  :עליזה  קבעה  עניינים  לניגוד  מוריד , הוועדה  אתה 

היום מסדר  זה   . את 

רוכברגר יצחק  מה  :מר  לכם  אמרה  לכם, היא  ענתה   . היא 

לי"היועמ   לענות  חייב  תמרי' גב . ש  :עליזה 

רוכברגר יצחק  דבר"היועמ  :מר  חצי  לך  לענות  חייב  לא   . ש 

זהר' גב שהיועמ  :נעמי  דורשת  לי"אני  יענה  לראות , ש  רוצה  אני 

מסרב  . שאתה 

רוכברגר יצחק  לך"היועמ  :מר  עונה  לא  שאני "היועמ, ש  לשאלות  עונה  ש 

כי אותו  הישיבה"ושואל   . ר 

זהר' גב עכשיו  :נעמי  ממך  דורשת  שלא, אני  רוצה , תגיד  אני 

לא שאתה  ירשום  . שהפרוטוקול  . . 

רוכברגר יצחק  אצלך  :מר  עובד  לא  להפריע. אני  תמשיכי  אני , אם 

מהישיבה אותך  להוציא   . אבקש 

שהיועמ   רוצה  יענה"אני  זהר' גב . ש  :נעמי 
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רוכברגר יצחק  אמרתי  :מר  מה  לסדרא? שמעת  הצעה  על  הצבענו  . נחנו 

פעם עוד  זה  על  חוזר  מדבר, אני  אני  מה  על  מבינה  לא  שאת  הרגשה  לי  . יש 

לסדר הצעה  על  כרגע  ע, הצבענו  הוצעה  לסדר  אהרל"ההצעה  גליל'י  נתתי , ה 

לסדר להצעה  להתייחס  לאורנה  הזכות  באחד , את  ולא  נגעו  שבאורנה  מאחר 

אמרה, אחר שהיא  מה  את  אמרה   . אורנה 

לסדראתם הצעה  להביא  ביקשתם  העיר,   במועצת  מחברותה  תתפטר  , שאורנה 

אחרת הצעה  ולא  לסדר  ההצעה  הייתה  איננה . זאת  שהיא  הודיעה  אורנה 

העיר במועצת  מחברותה  להתפטר  ההפך, מתכוונת  מבקש , ולכן. אלא  אני 

היום מסדר  זה  את  נגמר, להוריד  של . בזה  הצבעה  מול 9הייתה  רבה, 5   . תודה 

יצחק קאולמר  לנעמי, איציק  :  הערת  בזמנו  שהיא , אתה  זה  על 

היועמ את  אליך, ש"שואלת  פנתה  היא  יושבים . אז  שאנחנו  להיות  יכול  לא  הרי 

ורוצים  . פה  . . 

רוכברגר יצחק  הכבוד, סליחה  :מר  כל  של "היועמ, עם  עובד  אינו  ש 

 . האופוזיציה

קאול יצחק  יועמ  :מר  הזאת"הוא  המועצה  של  לא , ש  הוא  אם 

המועצה"ועמי של  לעשות, ש  מה  לו  המועצה"יועמ. אין  כל  של  הוא  של , ש  גם 

האופוזיציה לא. חברי  זה, אם  את  יגיד   . שהוא 

רוכברגר יצחק  אותו  :מר  תערבו   . אל 

קאול יצחק  לך, אגב  :מר  להגיד  רוצה  גם , אני  צריך  אתה  דעתי  לפי 

הערותיך את  המועצה. להעיר  של  לא  אתה  א, אם  להגיד  צריך  זהאתה   . ת 

רוכברגר יצחק  לקרוא  :מר  יודעים  בהבנת , אתם  גם  בעיה  לך  יש 

שנמצא. הנקרא חבר  עם  ענייני  ניגוד  רישום  יש  הזה  ובנושא  דיון  הוא , כשיש 

העניינים ניגוד  על  הישיבה  בתחילת  להודיע  דיון. צריך  שהיה  פעם  או , בכל 

לספורט קשור  שהיה  בנושא  לכדורגל, הצבעה  היה  זה  אם  לנ, בין  אחראו  , ושא 

במפורש ואמרה  הצביעה  לא  לישיבה: אורנה  שותפה  הצטרף -. אינני  אפילו 
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קאול יצחק  היועמ  :מר  את  לשמוע  רוצה  אני  אומר , ש"אבל  הוא  מה 

מועצה כחבר  המועצה. לי  של  יועץ   . הוא 

רוכברגר יצחק  לך  :מר  לענות  לי  נוח  נעמי , לא  דרך  זה  את  אעשה  אני  אז 

אצלך"היועמ. זהר עובד  לא  השאלה, ש  את  אותי  העיר . שאלת  ראש  אני 

לך"והיועמ עונה  לא  לך"היועמ. ש  לענות  צריך  איננו  סוגיה, ש  לא  . זאת 

הלאה הכבוד. תמשיכו  כל  רוצים, עם  שאתם  לאן  לפנות  לכם  את , יש  לברר 

 . גיההסו

זהר' גב פנייה  :נעמי  בסדר"אח. עוד  לא  שהאופוזיציה  יגידו  כי , כ 

פונה  . היא 

רוכברגר יצחק  כמוכם  :מר  ידיים , אופוזיציה  בשתי  עליה  לשמור  צריך 

עושה שאני  מה   . וזה 

בטוח   תהיה  בר . אל  אליעזר  :מר 

לך   אין  זהר' גב . סיכוי  :נעמי 

רוכברגר יצחק  נח, אלי  :מר  לא  בכלל  לאופוזיציהאתה   . שב 

 

חדש .5 דירקטוריון  ובחירת  הכלכלית  החברה  פעילות   . חידוש 

 

רוכברגר יצחק  הכלכלית   :מר  החברה  פעילות  חידוש  זה  הבא  הנושא 

חדש דירקטוריון  הנושא. ובחירת  את  להציג  רוצה   . ברשותכם, אני 

משנה למעלה  במועצה, לפני  דיון  כאן  לקיים  המליאה, ביקשנו  שבו , בישיבת 

דברבי של  ובסופו  הכלכלית  החברה  את  להפעיל  הייתה , קשנו  ההחלטה 

הכלכלית החברה  הפעלת  כדאיות  את  נבדוק  של , שאנחנו  מהאספקטים 
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התקופה כל  והנה, במהלך  העניין  את  כדאיות , בדקנו  שיש  למסקנות  הגענו 

בנושאלה חומר  והכנו  הכלכלית  החברה  פה, פעלת  אותו  לכם  אותו . נציג  יציג 

שפרק"עו גידי  לעו. ד  ורו"נדרשנו  יו, ח"ד  שהיה  הממשלתיות"מי  החברות  , ר 

יאקוסט לנו, ירון  ויציע  החברה, שיבדוק  להפעלת  כלכלית  כדאיות  יש   . האם 

הנתונים את  שקיבלנו  ולאחר  פ, ומאחר  היום  זה  את  מביאים  לדיוןאנחנו  , ה 

מ התקנוןעל  פי  ועל  הצבעה  זה  על  ותהיה  הכלכלית  החברה  את  להפעיל  על , נת 

הספר מעו, ברשותכם, לכן. פי  מבקש  שפרק"אני  התמונה , ד  את  להציג 

הצבעה נקיים   . בבקשה. ובסיומה 

שפרק"עו גידי  חודשים  :ד  מספר  שנמשכה  לתקופה  עבודה  כאן  , נערכה 

מח ההפעלה  לסוגית  נדרשנו  השרוןבמסגרתם  רמת  הכלכלית  החברה  של  . דש 

במילים להכביר  צריך  כללי, לא  עירוני, שבאופן  כלכלית, תאגיד  היא , חברה 

הארץ ברחבי  רבות  בעיריות  בהם  שמשתמשים  ביותר  החשובים  הכלים  , אחד 

כלכליות יוזמות  לקדם  שעירייה, כדי  לקדם , באופן  מסוגלת  איננה  לעתים 

 . אותם

עכשיומה , סליחה   לוין ? קיבלנו  אורי  :מר 

שערכנו   מזכר  כאן  שפרק"עו . קיבלת  גידי  :ד 

אותו   לקרוא  אמור  אני  זה, עכשיו? מתי  לוין ? ברגע  אורי  :מר 

שפרק"עו גידי  אליו  :ד  אתייחס  מייד  כללי. אני  עירוני , באופן  תאגיד 

לעירייה כלים  לתת  שקיימות , יכול  בירוקרטיות  מגבלות  על  לדלג  מנת  על 

כלכליותשאינן , בעירייה יוזמות  לקדם  לאפשר . מאפשרות  יכול  עירוני  תאגיד 

נקודתי ופחות , יעיל, מהיר, טיפול  מצומצם  מנגנון  עם  בגוף  ומדובר  מאחר 

הכלכליים, בירוקראטי מההיבטים  והן  הארגוניים  מההיבטים  עיריות , שהן 
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למנות שאפשר  היתרונות  כללי, מבין  עירוני, באופן  תאגיד  של  , כאן, להפעלה 

השרון עליהם, ברמת  שחשבנו  ספציפיים  בפרויקטים  ניגע  אפשר , מייד  ראשית 

כלכליות יוזמות  באותן  הטיפול  את  העירייה , להפריד  של  הרגילות  מהמחלקות 

ה לחברה  אותן   . כלכליתולייחד 

תשתיות של  בתחום  פיתוח, פרויקטים  של  בתחומים  יש , חינוך, פרויקטים 

בהם לטפל  שאפשר  פרויקטים  של  רבה  בחברה . שורה  בשימוש  יעילות  יש 

כלכלית, הכלכלית חברה  אותה  של  אדם  כוח  ניצול  של   . במונחים 

רו לא  דבריי, ח"אני  את  מסייג  ואני  הבנתי  שלמיטב  אומר  אני  שזה , אבל 

הבנתילמיט מס, ב  יתרונות  גם  מסוימיםיש  שימוש ,   לעשות  יכול  שאתה 

הכלכלית חב, בחברה  והיא  בעמאחר  תשומות, מ"רה  מס  לקזז  מסוגלת   היא 

התקשרות איתה  לבצע  שמבקשים  קבלנים  להוות , עם  יכול  זה  מבחינתם 

 . יתרון

כלכליתהחבר השרון, כאן,   השנים, ברמת  במרוצת  וחצי. הופעלה  כשנה  , לפני 

דונער כאן  של "ך  ביקורת  רוהח  שיף"משרד  מאדנפרנץ-ח  שהמליץ , 24/3/04- 

הכלכלית החברה  של  הפעילות  את  להפסיק  עת, מאחר, בשעתו  לאותה  נכון  , זה 

דו באותו  ביקורת"נאמר  כלכלית, ח  חברה  אותה  של  שהיא , שהמנגנון  כפי 

עת באותה  שנתית, הופעלה  הכנסה  יפ, חייב  שלא  ממיליון תחבהיקף   וכאשר₪  

הכלכלית החברה  של  עבודותיה  את  ניהול , מבססים  דמי  בהיקף , מקובליםעל 

בין  בשנה6%-3%של  פרויקטים,   זרם  כ, מחייב  של  שנתי  מיליון 30-בהיקף   ₪ .

דו באותו  נאמר  ביקורת"כך   . ח 

דו אותו  בסיס  ביקורת"על  לסוגיה, ח  ראש , ישבנו, נדרשנו  זאת  שהציג  כפי 

ו, העיר יאקוסט  ירון  מר  עם  נציגיםגם  עם  העירייה, גם  בתוך  , בדקנו. כאן 

פרויקטים להעלות  אפשר  הקיימת, האם  הפרויקטים  נכון , במצבת  יותר  או 
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ומ סגן  של  בסיוע  שבוצע  כלכלי  העירייה"בניתוח  ראש  פרויקטים , מ  של  הן 

החומש בתוכנית  לשנים , שמצויים  העירייה  של  השנתית  הפיתוח  תוכנית 

הדף2004-2008 על  אותם  להעלות  שאפשר  נוספים  ופרויקטים  שבאופן ,   נמצא 

אליה , עקרוני והמסקנה  אותם  לשלב  שאפשר  פרויקטים  של  ארוכה  סדרה  יש 

דורון מאיר  כלכלית, הגיע  שמבחינה  אומר, היא  אני  גם ,שוב  נבדקו  הדברים   

יאקוסט"ע ירון  כלכלית, י  עקרוני, שמבחינה  מקום , באופן  יש  את להתניעאכן   

 . המהלך

לסוגיה נדרשים  לא  היום  כאן  ספציפית, אנחנו  פרויקטים  החברה , באילו  תדון 

בבוקר מחר  מעכשיו, הכלכלית  שבוע  בעוד  הפרק. או  על  מונח  שכרגע  זה , מה 

המועצה חברי  בפני  כ, להביא  מחדשאת  הכלכלית  החברה  התנעת  של  הנושא  , ל 

כמותם סבורים  ואנחנו  לנכון  רואים  העירייה  וקברניטי  בכך , מאחר  שגלומים 

רבים המהלך. יתרונות  את  המבנה , להתניע  של  המשמעות  את  לכם  להסביר 

כלכלית, המשפטי חברה  להתנהל  אמורה  שאלות, איך  שתעלינה  כדי , ככל  אבל 

המהלך  את  לקחת  יהיה  קדימהשאפשר  שאנחנו , הזה  הראשונה  ההחלטה 

במועצה כאן  להעביר  חברה , מבקשים  אותה  את  מחדש  להתניע  פשוט  זה 

עבדה, כלכלית לא  האחרונות  וחצי  השנה   . שבמהלך 

לוין ? סיימת   אורי  :מר 

שפרק"עו גידי   .כן  :ד 

לוין אורי  בסה  :מר  דבר  שום  אמרת  את . כ"לא  להתניע  צריך  למה 

הכלכלית  ?החברה 

שפרקד"עו גידי  ישיבות  :  קיימנו  רבות  נציגי , בעיריות  עם  למשל 

לציון ראשון  מצליח, עיריית  מאוד  באופן  כלכלית  חברה  פועלת  היא . ששם  שם 
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שם העירייה  קברניטי  של  ל, המסקנה  גם  מנכישבנו  עם  העירייה"משל  עם , ל 

הכלכלית"מנכ החברה  בקצב , ל  פרויקטים  להרים  מצליחים  התחתונה  בשורה 

המסורתיות, ובכמות העירייה  אותם, שמחלקות  להביא  מצליחות   . לא 

שאמרתי, מדובר יותר, כמו  קטן  בע, במנגנון  חברה  של  במתכונת  . מ"מדובר 

כלכליות, שוב בחברות  שימוש  המצאה, עושים  לא  השרוןזו  רמת  לצורך  זה ,  

הארץ בכל  קטן. קיים  במנגנון  ומדובר  את , יעיל, נקודתי, מאחר  יודע  שאתה 

לך ויש  שלו  ההפעלה  עלות  של  הגודל  . סדרי  . . 

תמרי' גב כלכלית  :עליזה  חברה  לנו  הייתה   . כבר 

שפרק"עו גידי  אומר, שוב  :ד  את , אני  להמציא  צריכים  לא  אנחנו 

 . הגלגל

לוין אורי  אחריםז  :מר  במקומות  שעשו  יודע, ה  רוצה . אני  רק  אני 

עצמי את  פשוט. להסביר  היית  לא  אותו  ,אתה  את  ושמענו  פה  ישבנו  אנחנו 

הפוכה הייתה  והמסקנה  בדיוק . סיפור  סיפור  אותו  את  שומעים  אנחנו  עכשיו 

אחרת היא  הזאת. והמסקנה  השנה  במשך  נשתנה  מה  לדעת  רוצה  אני  , אז 

לה צריכה  עכשיו  שונהשההחלטה  פרויקטים . יות  אותם  הם  הפרויקטים  כי 

שעברה בשנה   . שהיו 

שפרק"עו גידי  הגלגל  :ד  את  ממציאים  לא  כפי , הנתונים. אנחנו 

דו לכם  לעירייה"שמסר  שנערך  הביקורת  המספרים, ח  על  את , א"ז. דיברו 

ממציאים לא  אנחנו  בדו, המספרים  והובאו  קיימים  ביקורת"המספרים  . ח 

בדו כאן  ה"נאמר  במתכונת , ביקורתח  שהופעלה  כלכלית  חברה  שאותה 

הביקורת, מסוימת מועד  לאותו  הייתה , עד  שלה  ההפעלה  לצורך , Xעלות 

מיליון  כלכלית, ₪העניין  חברה  של  המטה  עלות   . זו 

תמרי' גב עו  :עליזה  או  כלכלן  להבין, ד"אתה  רוצה   . אני 
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רוכברגר יצחק  זה  :מר  את  לך. בדקו  נותן  שהוא  על , הנתונים  זה 

. בסיס . . 

תמרי' גב הדו  :עליזה  לא  ביקורת"זה  מבינה, ח  לא  הדבר . אני  זה  מה 

 ?הזה

בר אליעזר  דו  :מר  רו"יש  של  בדיקה   . ח"ח 

תמרי' גב רו  :עליזה   ? ח"אתה 

בר אליעזר  חברה , משפטית  :מר  להקים  שיכולים  יודעים  אנחנו 

 . כלכלית

רוכברגר יצחק  להפריע  :מר  לא  מבקש  א, אני  להתייחסאני  לכם  אין , תן 

פיות סתימת   . פה 

שפרק"עו גידי  כאן  :ד  קיימים  בפני "דו, המספרים  והונח  שקיים  ח 

המועצה הדו. חברי  של  המספרים  את  לוקח  אתה  על "אם  מסתכל  ואתה  ח 

הפיתוח .תוכניות  . . 

לוין אורי  הדו  :מר   ?ח"איפה 

שפרק"עו גידי  הדו  :ד  של  המספרים  מה  לך  אומר  ח "הדו. ח"אני 

שלנוצוטט מ מזכר   . באותו 

בר אליעזר  הדו  :מר  כלכלית"איפה  חברה  לפתוח  לא  שממליץ   ? ח 

רוכברגר יצחק  דו  :מר  כזה"אין   . ח 

תמרי' גב דו  :עליזה   . ח"יש 

רוכברגר יצחק  הדו  :מר  את  לי   . ח"תראי 

תמרי' גב לך  :עליזה  אראה   . אני 

רוכברגר יצחק  לי  :מר  תראי   ?מתי 

תמרי' גב  . חרמ  :עליזה 

בר אליעזר  דו  :מר  אחרון"יש  שלדו, ח  להיות  קיבלת "יכול  את  ח 

פה בעל  דעת  קיבלתי, חוות  שאני  הכתב. כמו  על  אותו  להעלות  לא  . וביקשת 
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רוכברגר יצחק  באנ  :מר  יועמ, ולא  לפתוח "לקחנו  אפשר  אם  ושאלנו  ש 

כלכלית אומר, חברה  היה  וגלאור  גלאור  את  לשאול  גם  יכולנו  לזה  אפשר : כי 

והאלה האלה  בנסיבות  כלכלית  חברה   . לפתוח 

כאן שהוצגו  ע, הנתונים  שנבדקו  הנתונים  בסיס  על  עו"הם  ורו"י  ירון "ד  ח 

הממשלתיות"מנכ, יאקוסט החברות  רשות  מתבס. ל  נתונים אנחנו  על  סים 

הכלכלית. שלו הכדאיות  את  לבדוק  מאיתנו  ביקשתם  זה , אתם  את  בדקנו 

משנה ומספר . באנו, לכשבדקנו. למעלה  נתונים  מספר  לכם  יציג  מאיר  עכשיו 

באחריות, פרויקטים לטיפול, שהם  יעברו  מטופלים , או  להיות  יכולים  הם  או 

וקדימה"ע הכלכלית  החברה   . י 

דורון מאיר  לדייק, כלקודם   :מר  הפסקנו , כדי  אם  שיודעים  אלה  כל 

הפסקנו לא  בסה, או  כאן "אתם  תקופה3כ  מאותה  אנשים  מדבר .   לא  אני 

יותר, בפקידות יש  בסה. פקידות  יש  אנשים3כ "אז  את .   לסגור  המלצנו  לא 

הכלכלית  . החברה 

תמרי' גב אותה  :עליזה   . להקפיא 

זהר' גב צודקת  :נעמי   . היא 

דורון מאיר  הכלכלית  :מר  החברה  של  הפעילות  את  להקפיא  . ביקשנו 

אליי שאלה  הייתה  גם  כאופוזיציה: ואז  אתה  לסגור, מדוע  ולא  להקפיא  . מציע 

לעירייה- מאוד  חשוב  אורגן  זה  כלכלית  שחברה  בעירייה , ואמרתי  להיות  צריך 

כלכלית חברה  שנקרא  יש, אורגן  העיריות  לי"אח. ברוב  תגידו  לאיזה : כ 

אין מכירב-. עירייה  לא  אני  שאין , ינתיים  העיריות  את  תכירו  בטח  אתם  אבל 

כלכלית חברה  הערים. להן  בכל  נמצאת  הכלכלית  החברה  בערים . אבל 

אחת מחברה  יותר  הרבה  יש   . הגדולות 
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החוכמות, לכן שעירייה , כל  כלכלית  פעילות  שמרכזת  חברה  זו  כלכלית  חברה 

לרכז האמצעים. מתקשה  את  לה  השלי, אין  את  לה  את , טהאין  לה  אין 

חיצוניות. ההכוונה חברות  מיני  כל  סוחבים  כעת   . אנחנו 

רוכברגר יצחק  לעש  :מר  יכולה  כלכלית  מקומיתחברה  לרשות  טוב   ? ות 

דורון מאיר  טוב  :מר  לעשות  חייבת  טוב, היא  עושה  גם  החברה . היא 

תקווה פתח  של  חדשה, הכלכלית  שכונה  אביב. בונה  תל  את  לקחתי  לא  . בכוונה 

נתניהמי  את  נוספים, שעושה  ודברים  הגשר  ואת  התעשייה  אזור   . את 

הכלכלית לעירייה, החברה  מהכלל  יוצא  אורגן  הוא  הזה  שהאורגן  חברה  , היא 

העירייה של  כספים  על  לשמור  אחד  מצד  מאפשר  העירייה, הוא  אנשי  הוא , עם 

נוספות פעולות  לבצע  גם  נוספים, מאפשר  גורמים  עם  לבצע  אפשר  תמיד  . שלא 

המכרזיםר ועדת  עם  כאן  ישבנו  היום  חברות , ק  מיני  כל  עם  מתקשרים  אנחנו 

ואחרות  . כאלו 

בר אליעזר  כ  :מר  הייתה  טובה"היא  פלוס , כ  לך  מיליון 30שיש    ₪

הכסף עם  לעשות  מה   .ואין 

דורון מאיר  שהיה  :מר  במה  בקי  לא  שאתה  בכלל . חבל  קשור  לא  זה 

הכלכלית אח, בחברה  מועצה  בחברי  קשור  כאןזה  שהיו  כל , רים  את  שעשו 

 . הדברים

זהר' גב מיליון 30  :נעמי  מועצה₪   לחברי  אז ? קשור  היית  אתה 

 . באופוזיציה

דורון מאיר  היית  :מר  לא  את  קודם. גם  הרבה  התחיל  לפני , הגרעון 

השרון. שהיית רמת  הקמת  מתחילת  היית  לא  של . את  הספר  את  , 1923קראתי 

מופיעה לא   . את 

בר אליעזר  ההכנסה  :מר  מקורות  הכנסה? מאיפה  מקור  שקל , תגיד 

שייכנס מהעירייה, אחד  אחד. חוץ  מהעמלה, שקל     . חוץ 

דורון מאיר  טוב, העמלה  :מר  לא   ? זה 
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בר אליעזר   . לא  :מר 

דורון מאיר   ? למה  :מר 

בר אליעזר  כסף  :מר  אותו  זה   . כי 

דורון מאיר  החוצה  :מר  אותו  משלם  אני   . אבל 

ב אליעזר  בארץ  :רמר  היחידה  הכלכלית  החברה  לה , אנחנו  שאין 

הכנסה  . מקורות 

דורון מאיר  נכון  :מר   . לא 

בר אליעזר  בדקתי  :מר   . אני 

דורון מאיר  דבר  :מר  שום  בדקת  לא   . אתה 

בר אליעזר  סוסים  :מר  חוות  להם  חניונים, יש  להם  להם , יש  יש 

דלק  . תחנות 

דורון מאיר  ו  :מר  סוסים  מחוות  לעירייה"אחהתחילו  עברה   ? כ 

בר אליעזר  עיסוקים  :מר  מיליון  חניון. יש  לך  אין   . פה 

דורון מאיר  הנושא   :מר  את  ממך  טוב  יותר  יודע  שאני  יודע  אתה 

 . הזה

בר אליעזר  הכנסה  :מר  שקל  יהיה  מאיפה  לי  מהעירייה, תגיד   . חוץ 

דורון מאיר  העירייה  :מר  של  הפעולות  גם  זה  עסקי  היום . פיתוח 

את אנח מממנים  האלו, "גדיש"את , "לודן"נו  החברות  כל   . את 

בר אליעזר  זה  :מר  את  לעשות  למישהו  משלם  לך . אתה  היה  אם 

אחד הכנסה  בעד, מקור  מצביע  הייתי   . אני 

דורון מאיר  המים  :מר  של  הזה  הנושא  לבד, את  ניהלתי  לא , אני  אני 

לנהל כך  ה. יכול  את  לנהל  כדי  ולילה  יום  כאן  עבדתי  המיםאני  של  את . נושא 

המים של  הזה  לנהל, הנושא  כלכלית  חברה  צריכה  קטנטן. הייתה  נושא  לא   . זה 

בר אליעזר  יועצים  :מר  יועצים, מינית  היו  הכלכלית  לחברה   . גם 

דורון מאיר  לנהל, בסדר  :מר  צריך   . אבל 
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בר אליעזר  עשית  :מר  שאתה  יעשו , מה  . הם  . . 

זהר' גב נמצ  :נעמי  נירה  דעתי  ענייניםלפי  בניגוד   . את 

רוכברגר יצחק  הדגולה  :מר  קופצת, המשפטנית  את   ? מה 

זהר' גב עניינים  :נעמי  בניגוד  נמצאת   . היא 

רוכברגר יצחק  עניינים  :מר  בניגוד  נמצאת   . את 

זהר' גב הכלכלית  :נעמי  החברה  את  תבעה   . היא 

רוכברגר יצחק  מפריעה  :מר  שאת  הבאה  להוציא , בפעם  אבקש  אני 

 . תךאו

דורון מאיר  ענייני  :מר  ניגוד  זה  מה  לקאול  הסברתי  על . אני  לו  נתתי 

מסודרת, פתק עניינים, בצורה  ניגוד  נקרא  זה   . מה 

זהר' גב הכלכלית  :נעמי  החברה  את  תובעת  . היא  . . 

דורון מאיר  להפריע  :מר  זאת  בכל  רוצה   ? את 

זהר' גב גלאור  :נעמי  את  לשאול  יכולה  לא  . אני  . . 

מאיר דורוןמר  להגיד  :  צריך  הוא  מה   ? על 

זהר' גב הכלכלית  :נעמי  החברה  את  תובעת   . היא 

דורון מאיר  הדיון  :מר  את  תובעת   ? היא 

רוכברגר יצחק  החוצה  :מר  אתכם  אוציא   . אני 

תמרי' גב אותנו  :עליזה   . תוציא 

רוכברגר יצחק  בבקשה  :מר  פיקוח  לפה   . תביא 

תמרי' גב שאתה  :עליזה  רוצה  אותנואני  תוציא    . 

רוכברגר יצחק  אותך  :מר  אוציא  לא  שאני  את  מי   ? למה 

תמרי' גב אתה  :עליזה   ? מי 

רוכברגר יצחק  בשבילך  :מר  העיר   . ראש 

תמרי' גב מועצה, מצוין  :עליזה  חברת  מה, אני   ? אז 

רוכברגר יצחק  קטנה  :מר   . כזאת 
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תמרי' גב קטנה  :עליזה  שי. מדהים. כזאת  הפיקוח  את  וציאו תביא 

 . אותנו

רוכברגר יצחק   . שלום. ביי. תצאי, תצאי  :מר 

זהר' גב לפיקוח  :נעמי  . תגיד  . . 

דורון מאיר  זה, נעמי  :מר  את  אעשה  שאני  רוצה  לי? את  אני , תאמיני 

לעשות יודע  האלה  . בדברים  . . 

רוכברגר יצחק  עליזה  :מר  ואת  העירוני  הפיקוח  יוציא  השיטור , אותך 

 . הקהילתי

אורי  מסודר, איציק  :לויןמר  דיון  נעשה  קשור , לעניין, בוא  לא  זה 

אופוזיציה לעניין, קואליציה-פה  לא   . זה 

דורון מאיר  זמן. תקשיבו, רבותיי  :מר  לאורך  נבדק  הזה  זה . הדבר 

קודם היה  פעילויות, לא  היו  לא  עשרות . קודם  של  לפעולות  נכנסים  כעת  אנחנו 

גן. מיליונים נווה  כ3,000, זה  דירות  שני3,000, אן  בצד  דירות  האזור ,   כל 

שלו הערער  ועדת  בסוף  החדש, שאנחנו  התעסוקה  אזור   . של 

הזה הכביש  הכביש, גם  את  לנהל  מבחוץ  למישהו  נתנו  מיליון , שלמעשה  שעלה 

חושבים. דולר אתם  לחשוב, אם  מתחיל  אני  מה  חוששים, על  מה  שעוד , על 

משכורת יקבל  אחד  לי? אדם  יהיה, תאמינו  זה  שצריךאם  כמו  מנהל  הוא ,  

אחוז במאה   . יחזיק 

שניקח  כאן  מדברים  לא  אנחנו  אנשים8-10הרי  במשהו,   לעבוד  יתחילו  . הם 

הדברים את  שינהל  ניהול  ראש  לה  שיהיה  חברה  על  מדובר, מדברים  זה  . על 

חברת  על  מדברים  לא  אחרת" קולה-קוקה"אנחנו  חברה  על  אנחנו . ולא 

מישהו על  יקבל, מדברים  העירייהשבנוסף  מראש  הוראות   . ל"מהמנכ,  

רוכברגר יצחק   . דירקטוריון  :מר 

דורון מאיר  לעשות. לא  :מר  מה  לדירקטוריון, הוראות  יקבל , יציג 

לעבודות הדירקטוריון  אישור  מינימאלית. את  חברה  על  פה  ביקשו . מדובר 
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נורא כזה  שדבר  תראו  נוראית, אתם  כזאת  היא  הזאת  החברה , שהחברה 

העירייה, הזאת את  שמקלקל  העירייה, משהו  את  יהיה, עוצר  תמיד אפשר   

המלצתי, לפרק שאז  מנכ. כמו  אז  ראיתי  מנכ"אני  היה  שלא  כמה , ל"ל  ראיתי 

פוליטית, דברים להיות  הופכת  שהחברה  אז , פוליטית, במפורש, ראיתי 

הדו, נכון. המלצתי את  כתבתי  הדו. ח"אני  את  שכתב  במלואו"מי  שעוד , ח  נכון 

לידי חתמה  מועצה  חברת  ועד , איזו  מההתחלה  אותו  כתבתי  לבד , הסוףאני 

בבית  .אצלי 

שוב, לכן אומר  ודיברתי , אני  הזה  הדבר  עם  זמן  הרבה  שלם  הייתי  לא  אני  גם 

ואמרתי איציק  הגזברית. עם  ידידתי  של  הדעות  את  גם  יודע  מקרה, אני  , בכל 

לעשות מקום  יש  שכרגע  חושב  החוצה, אני  זה  את  משלמים   . אנחנו 

חברות על  כאן  דיברו  מ, כולם  בחרנו  שכבר  כזה, ל"נככאילו  משהו  כבר , או 

רואים מי. כולם  יודעים  לא  רק , אנחנו  הדירקטוריון  את  לקחת  רוצים  אנחנו 

מקצוע העירייה, מאנשי  ראש  של  הבטחה  שעשינו , זאת  פנימי  בדיון  לפחות 

נוספים אנשים  עם   . אצלי 

שחור הכל  שלא  ותראו  פעם  רמת , תנסו  עם  הלאה  להתקדם  רוצים  שאנחנו 

אותה  ולעשות  העריםהשרון  ככל  הדברים, עיר  את  שתנהל  חברה  לה  , שתהיה 

הכל זה. זה  את  לעשות  הצדקה  זה, יש  את  לעשות  בשר  יהיה "ז, יש  לא  שזה  א 

העירייה עמלות, מתקציב  מאותן  יהיה  שזה  באחוז . אלא  משלמים  אנחנו  אם 

יותראחד נכשלנו,   עמלות. אנחנו  אותן  את  לשלם  צריכים  אותם , אנחנו 

בחוץ משלמים  שהיינו   . הדברים 
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לעשות מה  שיש  ותראו  לעשות  מה  לנו  שלי. יש  הדברים  כאן  על . עד  בונים 

ועוה, המלצות יאקוסט  ירון  שפרק"אותו  גידי  פעמים, ד  כמה  אצלי  ישבו  . הם 

החג בערב  כאן  ישבו  של, הם  יום  כאן  סגורה, םישבנו  הייתה  העירייה  . כשכל 

להיעשות צריך  זה  ואיך  לעשות  יכולים  עבודות  איזה  וראינו  לא . דנו  אני  אז 

הפרטים לכל  להיכנס  כאן   . רוצה 

רוכברגר יצחק  האלה  :מר  ובשנתיים  העיר  את  לפתח  פועלים  , אנחנו 

בקצב פעולות  עושים  האחרונות, אנחנו  בשנים  ורע  אח  לו  היה  פיתוח . שלא 

הפיתוח. אדיר על  ביקורת  שמעבירים  כאלה  ביקורת, יש  להעביר  כבר , זכותם 

לזה בסה. התרגלתי  מתכוונים , כ"אבל  ואנחנו  נוגעים  פינה  בכל  שכמעט  רואים 

השרון לרמת  שנוגעים  העניינים  בכל  וכמעט  הרחובות  בכל  כמעט  , לגעת 

הסביבתי הפיתוח  ואחר, מתחום   . בנייה 

הש, לדאבוני רמת  עיריית  של  שלה, רוןהיכולת  הזאת, בכלים  , הפעילות 

עליהם ורק  מועט  אנשים  מספר  על  נופל  הזה  בד. התכנון  נופל  מנכ"זה  על  ל "כ 

מאיר, העירייה על  עליי, נופל  המהנדס, נופל  על  אחרים, נופל  על  אני .  נופל 

לעבוד ככה  אפשרי  בלתי  שזה   . יודע 

בעיה פעם  הכלכלית  החברה  עם  שהייתה  א, נכון  לא  עדיין  זה  שצריכה ומר אבל 

בעתיד בעיה  שקיימת, להיות  הזאת  התנופה  הדברים. נוכח  את  הבאנו , בדקנו 

הנתונים חברה, את  יש  בארץ  עיר  בכל  חברות, כמעט  אחת, יש  לא . לא  אני 

פסול מה  הזה, רואה  הניסיון  את  נעשה  אנחנו , שאנחנו  איך  לראות  מנת  על 

לתעשייה הנושא. מתקדמים  את  לקדם  רוצה  מאוד   . אני 

בתהחב חברת  להיות  הופכת  לא  הזאת  כ, רה  חברת  הכוונה, א"או  זאת  לא  , כי 

חשש יש  למישהו  הכוונה. אם  זאת  בשטח, לא  פעולות  שתעשה  חברה  על , אלא 

שמשתמע מה   . בבקשה, יצחק. כל 

קאול יצחק  כאן  :מר  הערות  כמה  רוצה  רב, אני  בקשב  להן  , תאזינו 

אותן תאהבו  לא  אם  החברה . גם  שהגשת  חושב  הזהאני  היא , בשלב 
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יושבים כאן  את, כשאנחנו  שומעים  לא  אנחנו  פעם  דעותיהםאף  חילוקי ,   אין 

אחרת, דעות מחשבה  וככה, אין  ככה  חושב  שאולי  מישהו  אנחנו , בהחלט. אין 

ככה, באופוזיציה הצביע  חלק  פעמים  אחרת, הרבה  הצביע  את , חלק  מביע  חלק 

ומדבר, דעתו עניין  של  לגופו  פה. מסתכל  זה  את  אומר  לחברי , אני 

עכש. הקואליציה תצביעו  אתם  שאם  להגיד  רוצה  הכלכליתאני  החברה  על  . יו  . . 

דורון מאיר  שתדע  :מר  ביניים, רק  פנימי. הערת  דיון  שכל "ז, היה  א 

דעתו את  הביע   . אחד 

קאול יצחק  המועצה  :מר  על  מדבר  במועצה, אני   . אני 

דורון מאיר  הנהלה  :מר  גם  בהנהלה, יש  פעם   . היית 

קאול יצחק  במועצה  :מר  הערותיי, אני  את  אומר  פ. אני  ה יושבים 

הדו את  שכתבו  הזה"אלה  הדו. ח  את  להגיש  להתבייש  צריכים  הזה "אתם  ח 

הזו כלכלית. למועצה  חברה  להקים  שאפשר  יודעים  לא  לא ? אנחנו  אנחנו 

במועצות כלכליות  חברות  שיש  הזאת? יודעים  העירייה  שנים , הרי  במשך 

כלכלית חברה  דירקטורים, הפעילה  בה  כסף, היו  בזבזה  הגיעה , היא  היא 

של לגרעו מיליון30ן  טיהור,   מכון  הקימה  דו, היא  יש  היום  משפטיים "עד  חות 

העירייה תביעות, כנגד  יש  היום   . עד 

הקודמת הפעם  של  הכישלונות  של  בלקחים  לדון  בקשה  חבר . הגשנו  הייתי  אני 

איתך, קואליציה ודיברתי  ואמרתי, כשבאתי  הגזברית  ועם  העיר  אני : ראש 

חברה  בכל  שכמו  אז-חושב  הדברים למדתי  את  כלכלית-  חברה  שתהיה  . צריך 

דעתי גם  הייתה  זה, זו  את  יודעים  אמרתם. אתם  את , רגע: אבל  למדנו  לא  עוד 

הכלכלית, הכל החברה  את  שצריך  בטוחים  לא  אמרה-. אנחנו  אין : הגזברית 
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פתאום מקבלים  אנחנו  דחינו, עכשיו  סתם  בעד, לא  ככה  סתם  תהיו  , בסוף. אל 

כאן מקבלים  עצמו, אנחנו  לפני, בדיון  ימים  כמה  לא  דו, אפילו  של "מקבלים  ח 

ומכובד, ד"עו אותו, ידוע  מכבד  מאוד  חברה , כן: שאומר, אני  להקים  אפשר 

אומר, משפטית-. כלכלית הש. הוא  לחברה ? אלהזאת  חיכו  שנתיים  זה  בשביל 

 ? הכלכלית

הקודמת, ראשית מהפעם  לקחים  להפיק  שצריך  אומר  אמרתי . אני  כשאני 

שם דירקטוריון, בדירקטוריון  חבר  הלקחים: אמרתי, אני  נלמדו  למה , לא 

של ? נכשלנו לגרעון  הגענו  מיליון30למה  אמרת-?   עכשיו: איציק, אתה  , לא 

הדו את  מאשרים  רק  הכספיים"אנחנו  הדו: אמרתי-. חות  את  נאשר  חות "אם 

בלקחים, הכספיים ידונו  לא  פעם   . אף 

נכשלנו שלנו? למה  החולשות  היו  של ? איפה  לגרעון  העירייה  את  הכנסנו  למה 

מיליון 30 הכלכלית₪   לסדר, אגב, הגשנו? בחברה  הכללים, בקשה  לפי  , שזה 

דיון זה  על  לקיים  צריך  לקיים, היית  מבקש  ואני  לתבוע . איציק  שדרשנו 

משפטית כראוי, תביעה  תפקידם  את  מילאו  שלא  הדירקטורים  שלא , את 

דיון  לקיים  צריך  והיה  שם  שהיו  המנהלים  ואת  דירקטורים  אחריות  את  מילאו 

תוך  הזה  בנושא  המועצה  ימים7בכל  הכללים,   כאן , לפי  זה  את  מזכיר  אני 

ל. לפרוטוקול הזה  הדיון  התקיים  ימים7-לא  בנ,   דנו  הפקת לא  של  הזה  ושא 

הכישלונות . הלקחים היו  הכלכליתלמה  החברה  של  האלה   ? הגדולים 

זה עו, במקום  של  מכתב  איזה  לי  אותו, ד"מביאים  מכבד  אומר, שאני  : שהוא 

כלכלית, כן חברה  להקים  תוכנית , רבותיי-. אפשר  להגיש  צריך  היה  כאן 

הפרויקטים, עסקית את  הפרויקטים, שבודקת  ישנם  את צריכה , כי  לבדוק 

העסקית, הפרויקטים התוכנית  את  אם , להגיש  האלטרנטיבה  מה  לראות 

כאן זה  את  הכלכלית, עושים  בחברה  זה  את  עושים  אם  כדאי , או  למה  לראות 
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בלקחים, לכן כל  קודם  לדון  שצריך  חושב  אני  העבר, ראשית  של  . בכישלונות 

בקשתנו, צריך פי  של , על  קשים  להפסדים  אותנו  שגררו  אלה  נגד  תביעה  להגיש 

מיליון 30 גדול , ₪  הכי  השרוןההפסד  ברמת  הזאת , שהיה  שהמועצה  מאז 

מהם. קמה העניין, וחלק  בתוך  מעורבים  שהיו  אנשים  מאותם  חלק  אני . זה 

עסקית תוכנית  להכין  שצריך  הדין, אומר  עורכי  של   . לא 

כלכלית חברה  להקים  שאפשר  זה, בטח  את  יודעים  בנושאים , אנחנו  שדנה 

זה, הכלכליים את  ומנתחים  לאנשי, שמציגים  החומר שנותנים  את  ללמוד  ם 

נכונה, קודם דעה  הזה  הנושא  על  שאין, לגבש  התפקידים  יהיו  מה  מה , לראות 

החברה של  העירייה, המטרות  שממלאה  התפקידים  מה  מתחלקים , מול  איך 

ביניהם שהיו, התפקידים  מהכישלונות  חלק  עושים , ואז. זה  שאם  להיות  יכול 

כהלכה זה  כלכ, את  חברה  של  לכיוון  ללכת  נכון   . ליתזה 

להצביע וכך  לבוא  אוטומטים? אבל  כמו  היד  את  עשינו ? להרים  שלא  כאילו 

כלום, כלום בדקנו  שלא  רציני, כאילו  לא  עורכי , באופן  פה  לנו  שהגישו  בנייר 

הכלכלית, הדין לחברה  זה? ללכת  את  לעשות  שאסור  חושב   . אני 

יאקוסט, עכשיו זה  יאקוסט? מה  את  מכיר  מכובד, אני  מאוד  ל, איש  לא אז  מה 

יאקוסט של  העסקית  התוכנית  את  להקים ? נתנו  שאפשר  אמר  שהוא  רק  להגיד 

כלכלית יתרון, חברה  בזה   ? יש 

בר אליעזר  לפנינו? למה  :מר  עומד  לא   .הוא 

קאול יצחק  משנה  :מר  מה, לא  שלו? אז  נייר  על  לדון  צריך  היה  , הוא 

המספרים על  לדון  צריך  היה  והפסד, הוא  ברווח  קורה  מה  במאזן,לראות    .

הכלכלי בצד  לתרום  הולך  זה  מה  של  במובן  זה  את  להגיש  כמו , צריך 
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האלה, איציק ההערות  את  לקבל  לך  מציע  שבאות לא, אני  כהערות   

מישהו, מהאופוזיציה של  מצד  שבאות  כהערות  לנהל , אלא  נכון  שזה  שחושב 

נכון כלכלי  באופן  שצריך. פרויקטים  הדברים  את  ולעשות  להתנהג  , אבל 

הזה לעניין  להוביל  מראש, בשביל  מובטח  שלנו  הכישלון  את . אחרת  עשו  כך 

ולכן של , הקודם  לגירעון  מיליון 30נכנסו   ₪ . 

יצחק  נכון  :רוכברגרמר  לא  למה, ממש  גם  לכם  אגיד  רוצה. אני  , אני 

לך, ברשותך מו, יצחק, להזכיר  ניהלנו  קואליציוני"שכשאנחנו  דרשת, מ  , אתה 

יו להיות  הכלכלית"רצית  החברה   . ר 

קאול יצחק  קודם  :מר  זה  את   . אמרתי 

רוכברגר יצחק  אחר, עזוב  :מר  משהו  זה  שרצית  על , זה  מדבר  לא  אני 

אחראני, זה משהו  על  מדבר  מועצה.   חבר  בזמנו  שהיה  מי  עם  יחד  הצגת  , אתה 

פה סגן  היה  האלה, הוא  המהלכים  לכל  שותף  היה  שהוא  את , או  גם  הצגתם 

בהם לטפל  צריכה  שהחברה  אשכח. הפרויקטים  לא  עכשיו , אני  יכול  אני 

מהמשרד זה  את  הפרויקטים. לשלוף  את  הצגתם   . אתם 

עליה מדבר  שאתה  הפרויקטים  הרחבנו, םאת  וריבענו , אנחנו  והוספנו שילשנו 

לחברה, עליהם תוכן  שיהיה  מנת  לעבוד, על  תוכל  הזאת  שהחברה  מנת  היא , על 

השרון רמת  עיריית  לטובת  הדברים  את  שיעשה  הגוף  היכולות, תהיה  עם , עם 

הזריזות, היעילות ועם  המהירות  שניתן, עם   . ככל 

האלה העירי, הפרויקטים  במסגרת  אותם  יודע. קשה, יהלעשות  אני  , עכשיו 

קשה אומר  טוב, שכשאני  עושה  זה  מכם  לחלק  אתם , קשה? למה, אולי  כבר  אז 

כזה. קי.או: אומרים פרויקט  עם  ייתקע  הוא  מזה, אז  יותר  זמן  לו   . יימשך 
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רוצים - השרוןאנחנו  לרמת  בסה. לעשות  קדנציה , כ"הרי  אעשה  אני  אם  בין 

מאה, שתיים, אחת משנה, או  לא  תושבי אנ, זה  נשארים  דבר  של  בסופו  חנו 

ולרע לטוב  השרון  השרון. רמת  רמת  השרון, תתקדם  רמת  לא , תתפתח  כבר 

הקדנציה את  יעשה  מי  כרגע  נשארים, משנה  כאן  ילדים. כולנו  לנו  לחלק , יש 

והכל נכדים  כבר  ולרע. מאיתנו  משנה, לטוב  לא  טוב , זה  רק  רוצים  אנחנו 

 . לעשות

קאול יצחק  אומ  :מר  זה  לנהוגרק  כך  שאסור  אסור , ר  זה  בגלל  רק 

לנהוג שאסור, כך  מאליו  מובן   . זה 

רוכברגר יצחק  עצמנו  :מר  את  בודקים  אנחנו  וחצי  את , כשנה  בוחנים 

הזה בנושא  לאחד, עצמנו  אחד  העניין  את  קיימת. מביאים  לא , החברה  אני 

חדשה חברה  כרגע. מקים  הדירקטוריון  את  לשנות  רוצים  הבא . אנחנו  בשלב 

הדירקטוריוןא את  להרחיב  נרצה  ואם  כאן  נשב  לשולחן , נחנו  זה  את  נביא 

התקנון, המועצה את  החברים, נשנה  מספר  את  חברים , נרחיב  שיהיו  נרצה  אם 

בכלל, נוספים בעיה  לי  אין   . בזה 

התקנון פי  על  לעבוד  רוצה  אני  להפעיל, כרגע  רוצה  נפעל . אני  לא  אנחנו 

ה לפני  החברה  נוספותנמשיך , 1/1-במסגרת  ואחרות  כאלה  בדיקות  . לעשות 

העקרונית ברמה  כרגע  מדבר  וב, אני  לחברה  דירקטוריון  לאחר , 1/1-לבחור 

היבטים מספר  נוספים , שנבדוק  דברים  על  הגזברית  עם  עדיין  לשבת  צריך 

אותם לבדוק  צריכים  ב. שאנחנו  לכם, 1/1-נבוא  יש , רבותיי: נודיע 

לפעול, דירקטוריון מתחילים  נגמרבז. אנחנו  זה   . ה 

קאול יצחק  דירקטוריון  :מר  הדו, מינית  על  לך  חתמו  הם  חות "הרי 

 . הכספיים

רוכברגר יצחק  אותו  :מר  מינינו  שבזמנו  דירקטוריון  שיש . היה  מתברר 

דירקטוריון, תקנון בוחרים  איך  מפורשות  הוראות  של , יש  הרכב  יש 

 41



 עיריית רמת השרון
 5.2006.11מיום , 22' פרטיכל מליאה מן המניין מס

קאול יצחק  הדו  :מר  את  להחזיר  הכספיים"נא  בסדר, חות  לא  , אתם 

אותם להחזיר  שאסור  י. אמרתי  אותם, ודעאתה  לאשר  לא  כולם . אמרתי 

מהקואליציההצביעו בעד    . 

רוכברגר יצחק  לאויב  :מר  הקואליציה  את  תהפוך   . אל 

קאול יצחק  וחלי  :מר   . להחס 

רוכברגר יצחק  אחראית  :מר  מאוד  קואליציה  כאן   . יש 

קאול יצחק  בעד  :מר  הצביעו  יד, כולם  הרימו   . כולם 

רוכברגר יצחק  אחוז  :מר  לעשות, מאה  צריך  היה  תמיד . ככה  הם 

היד את  מורידים  תמיד  ואתם  היד  את  מבקש. מרימים  אני  העניין  על , לעצם 

התקנון הרכב, בסיס  רוצה . להציע  לכםאני  הכלכלית , לומר  החברה  שהרכב 

ממש ההרכב, הוא  לפי  תראו  מקצוע, אתם  בעלי  אנשים  לאחד , זה  אחד 

במשק הראשונה  כספית, מהשורה  פעילות  היקף  להם  שיש  שבחלומות , אנשים 

לא אני  וגם  לגלגל  חולמת  היית  לא  את  והביעו , שלך  ועושים  מספיק  שגלגלו 

הכלכלית לחברה  להצטרף  נכונותם  רא, את  כבודכי  אות  בזה  למען , ו  לעשות 

השרון יודע. רמת  נחת, אני  לכם  עושה  לא  לעשות, זה   . מה 

ברשותכם ההרכב  את  להציע  רוצה  כזה. אני  הוא  המוצע  . ההרכב  . . 

קאול יצחק  מה   :מר  יודעים  שאנחנו  לפני  בהרכב  דנים  אנחנו 

 ? המטרות

בר אליעזר  יצחק  :מר  של  הדברים  על  אחזור  לא  מסכים , אני  אני 

לחדד, לכולם רוצה  אני  ש. אבל  הדעת  על  יעלה  חברה לא  לפתוח  עומדים 

. כלכלית . . 

רוכברגר יצחק  פותחים  :מר   . לא 
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בר אליעזר  אותה  :מר  אותה. מחדשים  מחדשים  בעיה , אם  בכלל  זו 

משפטית. כשלעצמה ישות  הייתה  זו  של , אם  בהתחייבויות  לעמוד  צריכה  היא 

ב. העבר תעמוד  היא  מיליו30-מאיפה  את ? ₪ן   לשלם  יכולה  לא  העירייה 

הכלכלית החברה  של  בפעילותה, החובות  תמשיך  היא  את . אם  משנה  אתה 

שלה צורב. הסטאטוס  לכישלון  נועדה  מזה, היא  אחת. חבל, תימנע  בעיה  , זו 

משפטית ישות  לשנות  לך  מציע  וכאשר, אני  בזווית . אם  זה  על  מסתכל  אני 

בכלל, כלכלית משפטית  משפטן, לא  פה    .יש 

הכלכלית צורב, ברמה  לכישלון  נועד  יקרוס, זה  היתכנות . זה  לך  שאין  ברגע 

עסק, כלכלית פותח, כל  שאתה  מכולת  הכנסות, כל  צופה  יודע , אתה  אתה 

הכנסות לך  יהיו  פה. מאיפה  לך  שיהיו  היחידות  בין , ההכנסות  -3%מעמלה 

מהעירייה, 6% מערכות. שתיגבה  מכפיל  עצמך, אתה  על  מכביד   אתה, אתה 

כלכלי. מייקר לכישלון  נועד  וזה  לגמרי  מיותר  לך. זה  מציע  באמת , אני 

אחר, לטובתך אחד  באף  ולא  בך  יידבק  מזה, שהכישלון   . תימנע 

רוכברגר יצחק  להיכשל  :מר  מתכוון  לא   . אני 

לוין אורי  ואתה   :מר  אמר  שקאול  הדברים  לכל  מסכים  לא  אני 

מסכים לא  אני  למה  יודע  חברי . בטח  שכל  לא אמרת  וזה  מצביעים  הקואליציה 

העניין, נכון לא  וזה  מצביעים  שלא  חברים  פה  לקואליציה . יש  מעבר 

השבוע, ואופוזיציה הנהלה  בישיבת  הייתי  לנו , אני  הסבירו  ההנהלה  בישיבת 

היום פה  שהסבירו  מה  באופן . את  כלכלית  חברה  נגד  דבר  שום  לי  אין 

וחלילה, אידיאולוגי שחברה, להיפך, חס  חושב  מצויןאני  דבר  זה  כלכלית  אם ,  

שצריך כמו  אותו  ועושה  לעשות  צריך  שהוא  מה  את  עושה   . הוא 

ההנהלה, אבל בישיבת  זה  את  שהציג  מי  לנו , אמר  ויסבירו  היום  שיבואו 

המנגנון, באמת יעלה, איך  זה  יעבוד, כמה  זה  הפרטים , מתי, איך  כל  את 

החב את  היום  לפתוח  צריכים  למה  אותנו  שישכנעו  הכלכליתהחשובים  מי , רה 
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לקבל  ציפית  עמודים5לא  אם ,   להחליט  זה  ולפי  הישיבה  בתחילת  עכשיו 

שעולה . לפתוח משהו  לקנות  מישהו  לשכנע  מנסה  מיליון 30כשאני  אני , ₪ 

יו קצת  מצגת  לזה  ונותן  יותר  הרבה  אינטליגנטית , תראתאמץ  אומר  הייתי 

הציבור את  לשכנע   . בשביל 

מבקש אני  אפשר, אז  נוספת, אם  פעם  הזאת  ההצגה  את  יותר , לעשות  בצורה 

זה , לעומק, רצינית את  לקדם  יוכלו  שבעד  מי  וגם  המתנגדים  שגם  שנבין 

היד את  לזה  ולתת  עכשיו. בברכה  הוסבר  שזה  וכמו  עכשיו  מוצג  שזה  אני , כמו 

שמ אומר  נכוןלא  לא  פה  זה, שהו  בשביל  עמוק  מספיק  לא   . זה 

רוכברגר יצחק  שתצביע  :מר  משהו, לפני  לך  להסביר  רוצה  רק , אני 

הטוב הסדר  אמרנו . למען  ולא  לפה  אותם  להביא  צריכים  שאנחנו  דיברנו  לא 

להביא צריכים  תדייק, שהם  לגיטימי, רק  וזה  שאלת  בישיבה  ששאלת   . מה 

לוין אורי  היו  :מר  בטוחיםבישיבה  שלא  רשומות  בטוחים,   . כן  . . 

רוכברגר יצחק  מצגת  :מר  לעשות  צריך  לא  מועצה  כמה , בישיבת  של 

וכו פעילות  כל   . 'כסף 

לוין אורי  שצריך  :מר  רק  הצעה , לא  שכל  במועצה  החלטנו  גם 

מתומחרת ותהיה  בעד, תבוא  הצבעת   . אתה 

רוכברגר יצחק  לך   :מר  אגיד  ואני  תמחור  יש  יותר  או  איך פחות 

וסאב. התמחור פרויקטים  יש  אותם-הרי  לעשות  רוצים  שאנחנו  . פרויקטים 

עצמה פעילות, החברה  לכל  עסקית  תוכנית  יציג  החברה  של  , הדירקטוריון 

לאחד אחד  העסקית  בתוכנית  ידון  החברה  של  יצטרך . הדירקטוריון  אם 

החברה של  המועצה, הדירקטוריון  בפני  העסקית  התוכנית  את  בפני , להציג 

המועצהמל המועצה, יאת  מליאת  בפני  זה  את  יציג  החברה   . דירקטוריון 
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הפרויקטים על  מצביעים  לא  כרגע  כרגע, אנחנו  מנת , כ"בסה, אנחנו  על 

מתוך  הנתונים  את  להביא  שנוכל  מנת  ועל  החברה  לתוך  פרויקטים  להכניס 

להיעשות, הדירקטוריון שצריכות  הפעולות  שצריכים , לאור  פרויקטים  אותם 

לכאן . תלהיעשו יבוא  והדירקטוריון  הדירקטוריון  את  נכנס  כזה  במקרה 

זה את  לעשות, ויעשה  שצריך  מה  המועצה. זה  לישיבת  זה  את  להציג , להביא 

הדברים את   . לכם 

עכשיו זה  את  לעשות  חכם  לא  עכשיו, זה  זה  את  לעשות  טעם  אנחנו . אין  הרי 

שיעים מתאבדים  איזה  מ, לא  שאנחנו  פרויקטים  של  סל  לנו  אותו יש  גלגלים 

הפרויקטים. כרגע של  הסל  ידוע, ישנו  הפרויקטים  של , סל  חוברת  קיבלתם 

ה הפעילות  שנתי5-תוכנית  השרון,   רמת  של  הפיתוח  קיימת , תוכנית  היא 

עוד. בפנים להרחיב  נוכל  דירקטוריון, כמובן  יש  שאם , לזה  אתכם  יש  לזה 

נוספות הצעות  להציע  בזה, תרצו  בעיה   . אין 

לבוא אפשר  ולהגידאי  לכאן  החברה:   את  להקים  רוצים  לי , אנחנו  שיש  מאחר 

מיליון  לי  שעולה  מסוים  אתר  איזשהו  עכשיו  כאן  אעשה , ₪להקים  אני  פה 

כביש לי , אולי  ככה-. 700יעלה  עובד  לא  לאחד. זה  אחד  ידון  יש , הדירקטוריון 

לו  יש  אחריות  נאמנות, מחויבותלו  חובת  לו   . יש 

זמיר ערן  מבקש  :מר  להעיר אני  קצרות2  הערות  העלה .   בר  אלי 

החברה של  החוב  של  העניין  מיליון 30של , את  הזו . ₪  שההתחייבות  חושב  אני 

העירייה של  לפתחה  מחדש, תרבוץ  תוקם  החברה  אם  תיסגר , בין  היא  אם  בין 

מקרה. מחר ייפרע, בכל  שהוא  עד  הזה  החוב  עם  תקועה  אם , העירייה  אלא 

אותו מעמיד  שהוא  יחליט  מיידיהבנק  לפירעון  חדל ,   הזה  כשהתאגיד 

מהסיפור. מלהתקיים יצא  לא  טוב  לעניינו, משהו  להרע  יכול  רק  אני , זה 

 . חושב

הזה המסמך  חולק, לגבי  שהוא  מאז  הדקות  בכמה  אותו  לקרוא  מאתגר  , שדי 

משפטית דווקא  ולאו  כלכלית  בעיקר  היא  שהסוגיה  חושב  אני  כאן . אבל   18יש 
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אומר19וסעיף  בפניה : "  ונפרוש  העיר  מועצת  בפני  הסוגיה  להציג  הראוי  מן 

מגובשת הכל, תוכנית  החברה  של  סעיף "אח-". כליתלהפעלתה  מציין20כ    :

בלבד" ראשוני  מזכר  מהווה  לעיל  האמור  כי  לציין  לדון , למותר  יש  אשר 

הכלכלית החברה  של  מפורטת  הפעלה  תוכנית  להתקין  מנת  ועל  נבקש . בעיקרו 

בהקדם ישיבה  ספציפיים, לקיים  פרויקטים  יחדיו  לבחון  לשלב , כדי  ניתן  בהם 

לגבש  בכדי  וזאת  הכלכלית  החברה  פרויקטיםאת  של  פרטנית  אשר , רשימה 

העיר מועצת  בפני  הכלכלית, תוצג  החברה  של  ההפעלה  מתוכנית   ". כחלק 

לוין אורי  קרה  :מר  לא   . וזה 

זמיר ערן  השולחן, לצערי, וזה  :מר  על  כאן  נמצא  למיטב . לא 

שסגרו , זיכרוני הכלכליתבתקופה  החברה  הדו, את  בעקבות  היתר  ח "בין 

כתב הייתההביקורת , שמאיר  בדירקטוריון  חריפה  צ: הכי  אין , רטר'אין 

ומטרות לעשות, יעדים  מה  לחברה  קבעו  דירקטורים . לא  איך  יודע  לא  אני 

הסכמה אמורה , יביעו  היא  ומה  ייעודה  מה  יודעים  לא  שהם  לחברה  להצטרף 

 . לעשות

קאול יצחק  השתנו  :מר  דברים  לסגירת , איזה  שהביאו  מהנסיבות 

 ? החברה

זמיר ערן  מחפשים  :מר  אנחנו  דירקטורים  שמומחים ? איזה 

בדפוס, באלקטרוניקה מומחים   ? או 

רוכברגר יצחק  לך  :מר  אענה   . אני 

בר אליעזר  הכנסות  :מר  יהיו   ? מאיפה 

זמיר ערן  בתשתיות  :מר   ? אולי 
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רוכברגר יצחק  מדויק  :מר  כמעט  מסמך  הסכומים, ישנו  על  אני , שמדבר 

הפרוט לצורך  גם  פה  אותם  הדירקטורים , וקולאקריא  לידיעת  והובא  שהוצג 

הזה בשלב  בפניהם. המוצעים  שהצגתי  הנתונים  ניאות, ולאור  את והם  לקבל   

סקירה. זה לך  אתן   . אני 

התשתיות אלון : תחום  ב–רובע  מוערך  מיליון 10-   . 2006-2008לשנים ₪  

מכר גלילות : רב  של –צפון  גודל  בסדר  מוערך  מיליון40.5  השנים ,   -2006בין 

2008 . 

הנביאים  רחוב  ב–סלילת  מוערך  מיליון 10-  השנים , ₪   . 2006-2008בין 

ציון  שבי  רחוב  ב–שיקום  מוערך  מיליון 2.5-  השנים , ₪   . 2006-2008בין 

צעירים זוגות  300,000₪, תכנון, שכונת  השנים ,    . 2006-2008בין 

השרף  דרך  ב–המשך  מוערך  מיליון 4-  השנים , ₪  פה א. 2006-2008בין  רוצה  ני 

המחוזית לוועדה  אותה  והגשנו  הדרך  תוכנית  על  חתמתי  שהיום  פי , לציין  על 

הדרך תוואי  את  ואישרה  קבעה  ובנייה  תכנון  שוועדת   . מה 

קאול יצחק  הכלכלית  :מר  החברה  את  מצדיק   ? זה 

רוכברגר יצחק   . בוודאי  :מר 

הנגבה  רחוב  מיליון 3 –סלילת  השנים , ₪   . 2006-2008בין 

הדריםואדי וגנים :   ב–סביבה  מוערך   -5,300,000₪   . 

קאול יצחק  התב  :מר  את  לנו  קורא  את , רים"אתה  יודעים  אנחנו 

 . רים"התב

רוכברגר יצחק  חושב  :מר  אתה  הגלגל, מה  את  לך  אמציא   ? שאני 

קאול יצחק  כלכלית  :מר  חברה  שצריך  לנו  מסביר   ? זה 

רוכברגר יצחק  הפרויקטים  :מר  מה  לך  אומר  לטפלאני  יכולה  שהחברה    ,

התב מה, רים"אלה   ? נו 

זהר' גב מטפל   :נעמי  לא  . בגדיש  . .? 

רוכברגר יצחק  יעילות  :מר  יותר  רוצה  אני  מה, אם   ? אז 
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זהר' גב יעילות  :נעמי  איזו  יודעים . ראינו  ואנחנו  הפוך  בדיוק  זה 

הדירקטורים יהיו   . מי 

רוכברגר יצחק  העלוי  :מר  את  לכם  מקריא  כבר  לא , ותכשאני  גם  זה  אז 

הפרויקטים. טוב עליהם, אלה  מדברים  שאנחנו  הפרויקטים  גודל  סדר   . זה 

קאול יצחק  הכלכלית  :מר  החברה  הפעלת  של  עלויות  לא   . זה 

רוכברגר יצחק  כאן  :מר  שהגשתי  מה  של  קמצוץ  רק  כאן , זה  יש  עדיין 

דבריי2עוד  בתחילת  גם  ואמרתי  הפרויקטים  של  דפים  יש,   מכם  אחד   לכל 

פעילות  של  שנתית5חוברת  השרון,   רמת  של  פיתוח  אתם . תוכנית  מה 

כלכלית? חושבים חברה  שמקימים  אמרנו  אנחנו  מחדש, שאם  אותה  , מקימים 

חדשים פרויקטים  גם  ממציאים  פתאום  אנחנו   ? אז 

בר אליעזר  הכלכלית  :מר  לחברה  הכנסה  חברה , מקורות  אין 

בארץ הכנסה, כלכלית  מקורות  לה   . שאין 

דורוןמר מאיר  טועה  :  נכון, אתה  לא  שזה  לך  אומר   . אני 

בר אליעזר  לעירייהאין   :מר  כסף  מביאה  שלא  כלכלית  אין , חברה 

קיום זכות   . לה 

רוכברגר יצחק  עכשיו  :מר  לכם  אומר  בהפעלת , אני  מתבססים  אנחנו 

הכלכלית הקיימים, החברה  הפרויקטים  על  כל  לשנים , קודם  המיועדים 

פרויקטיםישנם . שדיברתי של  עשרות  שקלים, עוד  של  -2006לשנת , במיליונים 

ל, 2008 קרוב  פה  שיש  חושב  שאני  גודל  סדר  מיליון 300-זה  שנים 5-ל₪   יש . 

עבודה של  נדלית  בלתי  כמות  שוב, ולכן. כאן  אומר  הפעלת , אני  או  הקמת 

החדשה במתכונתה  ה, החברה  התוכנית  ושל  הפעילות  של  פונקציה   5-היא 

שהוג לכםשנתית  חדשים. שה  פרויקטים  עכשיו  ממציא  לא   . אני 

בר אליעזר  הנוכחי  :מר  במנגנון  לך  רע   ? מה 

רוכברגר יצחק  יעילות  :מר  יותר  רוצה   . אני 

בר אליעזר  יעילות  :מר  יותר  לא  הפוכה, זה  פעולה  עושה   . אתה 
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רוכברגר יצחק  להיות  :מר  לעשות, יכול   !?מה 

שפרק"עו גידי  סי  :ד  בין  ההבדל  גדודזה  של  התנהלות  לבין  אתה . ירת 

תפקיד לה  שיש  ייעודית  יחידה  בצנרת, מקים  תועות  שכרגע  תוכניות  לך  , לקדם 

שלה התכלית  כאן. זו  שהצגנו  הזאת  הדעת  משפטי, חוות  מסמך  אבל , נכון, זה 

המשפטית לבדיקה  הכלכלי, בצמוד  מהצד  גם  מקיפה  בדיקה  כאן   . נעשתה 

שורה כאן  הציג  העיר  חלק, ראש  את של  לתוכם  להכניס  שאפשר  מהפרויקטים   

הכלכלית מיקרו. החברה  לרזולוציות  נכנסים  לא  פיזית , אנחנו  התנהלות  זו  כי 

חברה אחרת, של  חברה  כל  כלכלית. כמו  וענייןחברה  דבר  לכל  עסק  זה    .

לפתחה ואחרים  כאלו  פרויקטים  חברה, וכשיעמדו  אותה  של  הדירקטוריון  , אז 

אותם לקבל  אם  ויחליט  אותםיבדוק  לקבל  לא  או    . 

לוין אורי  העיר  :מר  מראש  הבנתי  העיר, אני  ל "המנכ, סגנו, שראש 

העבודה, והגזברית כל  את  היום  עושים  באותה , שממילא  ממילא  גם  ישבו 

הכלכלית  . החברה 

שפרק"עו גידי  העבודה  :ד  את  יעשו  לא  הם   . אבל 

זהר' גב הקודמת  :נעמי  בחברה  דירקטורים  היו  גם  היו כולם , והם 

 . דירקטורים

רוכברגר יצחק  העבודה  :מר  את  יעשו  לא  לעשות , הם  צריכים  לא  הם 

העבודה בעניין, את  החשיבה  להיות  צריכים   . הם 

זהר' גב הקודמת  :נעמי  בחברה  דירקטורים  הייתי  תראו , אתם 

. לאיפה . . 

דורון מאיר  קשקשנית  :מר  אותי, את  קשקשנית, תתבעי  את , את 

שהחובות בדיוק  קודםיודעת  היו  אצלך,   ספרים  מנהלת  כל , את  במרתף  יש 

נמצאים, התיקים כולם  של   . התיקים 

זהר' גב מחשב  :נעמי  לי   . אין 
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דורון מאיר  פה  :מר  כולם  על  מלא  מעקב  לך  זהר. יש  נעמי  , תיקי 

האלה הדברים  על  יודעים   . כולם 

רוכברגר יצחק  יודעת  :מר  לא   ? את 

דורון מאיר  ש  :מר  בדיוק  יודעת  מיליון 42היו את  את , חובות₪  

זה את   . יודעת 

בר אליעזר  השיחה  :מר  את  מדרדר   . אתה 

דורון מאיר  מדבר  :מר  אמרה? אתה  היא  מה  שמעת  הייתי . אתה  אני 

ב דירקטור  איילון"גם   ". נתיבי 

זהר' גב דירקטור  :נעמי  היית  הכלכלית, לא   . בחברה 

דורון מאיר  דירקטור  :מר  שהייתי  מה, בטח  התגברנואז? אז    . 

רוכברגר יצחק  נתון  :מר  מצב  קיבלתי  אני  בכלל, אבל  מדברת  את   ? מה 

דורון מאיר  דירקטור  :מר  היה  הוא  כאן  אשם, גם   ?הוא 

זהר' גב היה, לא  :נעמי  לא   . הוא 

רוכברגר יצחק  עכשיו  :מר  בחובותכולם . הוא   . נכנסו 

זהר' גב מוקפאת  :נעמי  עכשיו, החברה  זה   ? מה 

ט ישראל  עבר  :למר  בחובות  שקועה  הייתה  הקודמת   . הקדנציה 

דורון מאיר  אורנה  :מר  קודם  עליה  שדיברה  ההסתה  פשוט  מה , זה 

אורנהתהסהזה עושה שאת  עליה  שדיברה   . ה 

זהר' גב הפוך  :נעמי  שזה  חושבת  עושה, מאיר, אני  שאתה  , מה 

הסתה  . זאת 

רוכברגר יצחק  דוגמא  :מר  לכם  אתן  לדירקטור, אני  לחברה להצעה  ים 

הזה סיעה. בשלב  של  דירקטורים  ולא  פוליטיים  דירקטורים  לא  , להיפך. זה 

סיעת  עם  שמזוהה  דירקטור  אפילו  והכנסתי  עצמי  עם  החמרתי   ". בית"עוד 

בר אליעזר  העגלה  :מר  לפני  הסוסים  את  רותם   . אתה 

זהר' גב מלוכלך  :נעמי  טריק   . זה 
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רוכברגר יצחק  עבור   :מר  להצביע  מבקש  . השמותאני  . . 

בר אליעזר  חברה  :מר  שתהיה  תחליט  אותה, קודם   . להקים 

רוכברגר יצחק  מהמועצה  :מר  מבקש  הצעתי, אני  את  את , לאשר  לחדש 

הכלכלית החברה  מ, פעילות   .  1/1/06-החל 

לוין אורי  הדירקטורים  :מר  את  נאשר  את , אולי  שמעתי  לא  שאני 

והדי, שמותיהם הדירקטורים  את  נאשר  אולי  ההצעה אבל  את  יביאו  רקטורים 

החברה  . לפתיחת 

רוכברגר יצחק  חברה  :מר  בלי  דירקטורים  לאשר  יכול  לא  אני   . אבל 

לוין אורי  דירקטורים  :מר  מחליף  הרי  חברה, אתה  אותה  לא , זו  זו 

חדשה הדירקטורים. חברה  את  אותם, תחליף  להחליף  בעד  שום , אני  לי  אין 

האלה. בעיה הנכבדים  ההצעה יוכ, הדירקטורים  את  ויביאו  עצמם  את  יחו 

לראות, מסודרת רוצים  שהיינו  חושב  שאני  הזאת , כמו  החברה  לפתיחת  בקשר 

נצביע ה, ואז  לפני  להצביע, 1/1-ביומיים  שצריך   . מתי 

דורון מאיר  התרגיל  :מר  את  להבין  יכול   ? אתה 

לוין אורי  תרגיל  :מר  תרגיל, מאיר, שום  לא   . ממש 

דורון מאיר  אסב  :מר  למהאני  לך  הדירקטוריון"יו. יר  זה , ר  הוא 

ומציג הפרויקטים. שבא  את  להציג  המועצה  לישיבת  באים  לא   . דירקטורים 

רוכברגר יצחק  אגיד   :מר  ואני  מציע  שאתה  מההצעה  חלק  על  הולך  אני 

הולך אני  איך  ה. לך  ועד  כרגע  הדירקטורים  החלפת  את  לאשר  מציעים  -אנחנו 

ו1/1 להתכנס  מהדירקטורים  נבקש  פרטנית  תוכנית   . להציע 

קאול יצחק  היועמ  :מר  את  לשמוע  מבקש  של . ש"אני  נייר  פה  קיבלנו 

לשמוע, ד"עוה  ? אפשר 

רוכברגר יצחק  היועמ  :מר  לגבי  משהו  לך  לומר  רוצה  לא . ש"אני  אני 

היועמ את  לערב  הזאת"רציתי  בסוגיה  הזאת, ש  שהסוגיה  שידעתי  היא , מאחר 
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היועמ את  לערב  רציתי  שהיועמ, ש"לא  העירייה"כדי  של  הזה, ש  לא , במקרה 

סיבוך לאיזשהו  ניגוד, ייקלע  האופוזיציה , או  חברי  בין  קונפליקט  איזשהו  או 

הקואליציה המועצה, לחברי  כחברי  בינינו  היועמרצית. או  על  לשמור  ש "י 

הזאת שניתן, בסוגיה  ככל  זה. ניטראלי  את  לעשות  נכון  שזה  חושב  , ואני 

הזה"שהיועמ במקרה  שניתן, ש  ככל  ניטראלי  קודם , יהיה  שאמרתי  מה  מתוקף 

 . לכן

אינ, לכן היא  כרגע  משפטיתהסוגיה  סוגיה  כרגע. ה  ערכית, הסוגיה  לה  , נקרא 

שהצעתי. מסחרית, כלכלית שלךלקחתי, וכפי  ההצעה  את  כרגע,   מבקש  , אני 

ב, ברשותכם החברה  פתיחת  את  הדירקטורים , 1/1/06-לאשר  את  למנות 

אותם אקריא  ה. שתיכף  של , 1/1/06-ועד  מפורטת  רשימה  לכם  תוצג 

הזה, פרויקטים הנושא  לצורך  פרטנית  עסקית  תוכנית  פרויטק, עם   . פרויקט 

אלה, ברשותכם הם  המוצעים  מ4: הדירקטורים  חברי  התקנון, ועצה  פי  . על 

יו להיות  חייב  החברה"אני  החוק, ר  דורון. ההוראות, מתוקף  נירה , מאיר 

האופוזיציה נציג  את  מציע  ואני  קאול, פולקמן  יצחק   . את 

קאול יצחק  לעניינים  :מר  בניגוד  היא  שנירה  חושב  לא , אני  היא 

הזאת בחברה  להיות   . יכולה 

רוכברגר יצחק  אח  :מר  זה  על  אח, כ"נתעכב  לאחר . ברשותך, כ"תעיר 

מציע  אני  בכירים3מכן  העירייה ,   גזברית  פפר–שהם  אורית  המהנדס "מ,    –מ 

לוין העירייה "מנכ, ולדימיר  נחום–ל  הרצל  הציבור.   אנשי  צריך , לגבי  אני 

לציין4להציע  רוצה  אני  ופה  ציבור  אנשי  של  שמות  ושוחחתי ,   והצעתי  שלקחנו 

הבאים הציבור  אנשי  עסקישלכל , עם  רקע  יש  מהם  מבין , כלכלי-אחד 

בארץ שלמו ) 1: המובילים  הפרסום–רמי  איש  השרון,   רמת  צחי ) 2. תושב 

השרון–ליפקה  רמת  תושב  טיב,   רשת  את  לו  זלינגר ) 3. טעם-יש  שהיה –בני   
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אותו והצעתי  ודיברנו  לסיעת , והנה. ישבנו  ששייך  אדם  לא , "בית"הצעתי 

פחדתי, חששתי הדברים , לא  את  לעשות  רוצים  שאנחנו  יודעים  אנחנו  כי 

ביותר  הטובה  ביותרבצורה  ה. והמקצועית  החברה, 1/1/06-עד  פתיחת  עד , עד 

החברה לאחד, הפעלת  אחד  אליכם  התוכנית  את  מבקש. נגיש  , ברשותכם, אני 

ב הכלכלית  החברה  הפעלת  את  כפי 1/1/06-לאשר  הדירקטורים  ומינוי   

בבקשה. שהצעתי בעד   ? מי 

עזגד טל  בעד9   :מר    . 

רוכברגר יצחק  נגד  :מר   ? מי 

עזגד טל   . 5   :מר 

 

מספר  קולות הוחלט   :239החלטה  יצחק : 5 –נגד ; 9 –בעד (ברוב  מר 

גליל, קאול אהרון  זהר' גב, מר  תמרי' גב, נעמי  בר, עליזה  אלי  את ) מר  לאשר 

פעילות בחידוש  הכלכלית  החברה  כלהלן1/1/06-  הדירקטורים  ומינוי    : 

מועצה4 חברי  החכ"יו:   רה–ל "ר  רוכברגר"  יצחק  מר  מאיר, ע  דורוןמר  ' גב,  

קאול יצחק  ומר  פולקמן   . נירה 

העירייה3 בכירי  העירייה "מנכ:   נחום–ל  הרצל  מר  העירייה ,   גב–גזברית    '

ומ פפר  העירייה "אורית  מהנדס  אדר–מ  לוין'    . ולדימיר 

ציבור4 אנשי  שלמו:   רמו  ליפקה, מר  צחי  אייל , מר  ומר  זלינגר  בני  מר 

 .כרמון
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רוכברגר יצחק  רק   :מר  ברשותכםאני  הבא, רוצה  לאחר , בשלב 

תיפתח האפשרות, שהחברה  את  נבדוק  גם  מקרב , אנחנו  החברה  את  להרחיב 

מועצה ציבור, חברי  נבחרי  אחרים, או  לישיבת . או  זה  את  ונביא  זה  את  נבדוק 

הבאה הבא, ברשותכם. המועצה   . הנושא 

 

לאומנות  .6 המדרשה  באולם  לשכירות  שימוש  לזכות  המליאה  אישור 

חבעבור תנועת  וביגודית (.ד"  חם    ).בית 

 

רוכברגר יצחק  אולם   :מר  לשכירות  שימוש  לזכות  המליאה  אישור 

חב תנועת  עבור  לאומנות  וביגודית, ד"המדרשה  חם  . בית  להסביר) רוצה  , אני 

גוטמן הרב  של  חם  הבית  את  כאן  הזה, היה  במקום  פעילות , פה  שעשה 

לנזקקים וולונטרית  וביגוד, התנדבותית  וחלוקתם, יתאוכל  בגדים  איסוף  . של 

הבנייה בגלל  נהרס  הזה  לבין , המקום  הקרקע  בעלי  עם  לנו  שיש  הסכמים  בגלל 

החם. הקבלן לבית  מקום  למצוא  צריך  המדרשה . היה  באולם  מקום  נמצא 

באולם. לאומנות לשכירות  השימוש  זכות  את  לאשר  מבקש   . אני 

דורון מאיר  מחסנים  :מר  היה  יד , זה  ריהוט  שם  שהיה , שנייההיה 

אחה שלישי  ביום  בשבוע  פעם  משאירים, צ"פתוח  אנחנו  הזה  המחסן  את . את 

שלהם הסגור  המלאי, המחסן  לאשר, את   . כדאי 

זהר' גב האומנים  :נעמי  עם  משהו  שם   ? לא, יש 

דורון מאיר  קשור  :מר  לא  השני, זה  בבניין   . זה 

בר אליעזר  גריידי  :מר  של  דעתו  את  לשמוע  לי  חשוב  מה ,מאוד   

הזה בעניין  שלך   ? העמדה 

רוכברגר יצחק  דתי  :מר  לא  זה, רבותיי. זה  את  לאשר  התנגדות  אין ? יש 

 . התנגדות

דורון מאיר  אחד  :מר  פה   ? אפשר 
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רוכברגר יצחק  אחד  :מר  פה  רבה? אפשר   . תודה 

 

מספר  את   :240החלטה  אחד  פה  לאשר  לשכירות הוחלט  השימוש  זכות 

עבו לאומנות  המדרשה  חבבאולם  תנועת  וביגודית. (ד"ר  חם   ). בית 

 

קאול יצחק  חשובה  :מר  מאוד  עבודה  עושים  שהם  חושב  צריך , אני 

זה את   . להגיד 

רוכברגר יצחק  הבא. נכון  :מר   . הנושא 

 

מ .7 בכירים  חוזה  ויניב 1.10.2005-אישור  המוקד  מנהל  קצב  ליהודה   

חינוכית רדיו  תחנת  מנהל  ה. מורוזובסקי  של  מכתבו  פי  הפיקוח ועל  על  ממונה 

המקומיות ברשויות  שכר   . מבקרת 

 

רוכברגר יצחק  מ  :מר  בכירים  חוזה  קצב1/10/05-אישור  ליהודה  מנהל ,  

מורוזובסקי ויניב  החינוכית, המוקד  הרדיו  תחנת  של . מנהל  מכתבו  פי  ועל 

המקומיות ברשויות  שכר  מבקרת  הפיקוח  על  את . הממונה  לכאן  צירפנו 

 . האישור

ש לכם  התנאיםהבטחתי  את  קובעים  לא  השכר, אנחנו  את  קובעים  אלא , לא 

הפנים זה. משרד  את  הביא  הפנים  פורמאלי, משרד  אישור  צריך  מביא , אני  אני 

המועצה לאישור  זה  וכדין. את  כדת  מכרז  הערות, נעשה  היו  בסדר, לא  . הכל 

המועצה, ולכן ממליאת  מבקש  שניהם, אני  של  השכר  את   . 35%, לאשר 

קאול יצחק  לחוד  :מר  אחד  כל   . אולי 

בר אליעזר  לשאול  :מר  מבקש  עכשיו. אני  עד  מסמכים  ראינו  , לא 

שביקשנו מדובר, למרות  במה  יודעים  לא   . אנחנו 

רוכברגר יצחק  מה  :מר  של   ? מסמכים 
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בר אליעזר  ההסכם  :מר  המשרה, של  . של  . . 

רוכברגר יצחק  טועה  :מר   . אתה 

בר אליעזר  מכתבים  :מר  קיבל,שלחנו  עכשיולא  עד   . נו 

רוכברגר יצחק  לי  :מר  מדויק, ובמקרה. עניתי, סלח  עניתי  הזה  . במקרה 

לבוא מעליזה  הכל, ביקשתי  רוצה, לקבל  שהיא  מה  אמרתי. כל  אחד  לא , דבר 

השכר אישור  את  שאקבל  לאחר  ורק  השכר  אישור  את  עדיין  אני , קיבלתי 

הפנים. אגיש ממשרד  התקבל  השכר  עכשיו, אישור  אותו   . הגשתי 

בר אליעזר  היעודה  :מר  בשעה  לפה  באנו  ועליזה  המסוים , אני  ביום 

קיבלנו  . ולא 

רוכברגר יצחק  עכשיו  :מר  לך  מודיע  מפורט, אני  מכתב  אתם , ישנו 

פעם  מאה  להגיד  קיבלנו'יכולים  עליזה . 'לא  את  הזמין  שהוא  מכתב  קיבלתם 

הנתונים, תמרי כל  את  לקבל  שה, עיתונות, צילום, לבוא  מה  לאחדכל  אחד  , יה 

פתוח  . הכל 

בר אליעזר  זה  :מר   ? איפה 

רוכברגר יצחק  לקחת  :מר  באה  לא   . היא 

בר אליעזר  בדואר  :מר  ועשרה  שקל   . זה 

רוכברגר יצחק  בדואר  :מר  שולח  לא  בכתב, אני  לקחת  רק . הזמנתי  לא 

בכתב לקחת  מזה, שהזמנתי  יותר  הנתונים, אמרתי  את  שאקבל  אני , ברגע 

אותם רוצים, בבקשה, באתיה. אביא  אתם  מזה, מה   ? יותר 

בר אליעזר  קיבלנו  :מר  שלא  היא   . התוצאה 

רוכברגר יצחק  לקבל  :מר  רוצים  לא  אתם  כי  התוצאה   . זו 

בר אליעזר  קיבלנו  :מר  שלא  היא  משנה, התוצאה  לא  זה  אני . אבל 

לשאול החומר, רוצה  את  קיבלתי  יודע, לא  לא  פשוט  אני  כי  שואל  אני  . אבל 

לאני  פורסם  שהמכרז  בכירים30%-יודע  משכר  ל? נכון,   הפך  זה   ? 35%-עכשיו 

רוכברגר יצחק  מדבר  :מר  אתה  מי   ? על 
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בר אליעזר  יניב  :מר  על  מדבר   . אני 

רוכברגר יצחק  פורסם   :מר  לא  של , 30%יניב  במכרז  אחד  שקל  היה  לא 

במכרז. יניב שכר  היה  אחוז, לא   . מיליון 

בר אליעזר  קצ  :מר   ? בויהודה 

רוכברגר יצחק  קצב  :מר  רשום , יהודה   . 30%היה 

בר אליעזר  ל  :מר  שודרג  זה  למה   ? 35%-אז 

רוכברגר יצחק  זה  :מר  את  לתקן  לבקשתי  נענה  הפנים   . משרד 

בר אליעזר  איזון  :מר  חוסר  זה  אחר. אז  מישהו  ביל , יבוא  יבוא 

הזה: יגיד, גייטס המכרז  על  מתמודד  הייתי  יודע, אני  הייתי  שזה אם   35% . 

רוכברגר יצחק  משמעותי  :מר  לא   . זה 

בר אליעזר  מאוד  :מר  משמעותי  מהותי, זה  פגם   . זה 

רוכברגר יצחק  מציע  :מר  אתה  מה   ? אז 

בר אליעזר  את   :מר  לפסול  מציע  האלה2אני  המכרזים    . 

דורון מאיר  שניהם  :מר  את   ? למה 

בר אליעזר  מחדש  :מר  אותם   . לפרסם 

לוין אורי  צודק  :מר  הוא   . אבל, אולי 

רוכברגר יצחק  שכר, רבותיי  :מר  רמות  שקובע  ורק , מי  הפנים  משרד  זה 

הפנים  . משרד 

בר אליעזר  מאשר  :מר  הפנים  פרסמת , משרד  אם  צריך , 30%אבל 

 . 30%להיות 

רוכברגר יצחק  טוב  :מר  פעמים, תקשיב  הרבה  המהנדס , הרי  אותו  גם 

ואח מסוים  אחוז  עם  עלה  מש"הגדול  לוכ  העלה  הפנים   . רדים 

בר אליעזר  עבודה  :מר  כדי  תנועה, תוך  כדי  בעיה, תוך  אבל . אין 

לכולם, כשפרסמת שווה  ש. זכות  להיות  טובים, 35%-יכול  מועמדים  עוד  , היו 

יותר  . טובים 
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רוכברגר יצחק  מורוזובסקי  :מר  יניב  של  החוזה  את  לאשר  מבקש  , אני 

שנקבע35%בשיעור  כפי  של .   החוזה  קצבואת  של , מר  זה30%בשיעור  בשלב    .

נוסף אישור  יקבל  מכן  לאחר  זה, ואם  את  ההצבעה. נעשה  את  לחוד  אעשה   . אני 

מורוזובסקי יניב  השכר, לגבי  של  התנאים  את  לאשר  מבקש  שנקבע , אני  כפי 

הפנים"ע משרד  בכירים35%, י  משכר  החדשה , 5דרגה ,   לטבלה  בהתאם 

מנכ לחוזר  הפנים"ובהתאם  משרד   . ל 

זהר' בג יוצא  :נעמי  זה   ? כמה 

רוכברגר יצחק  יודע  :מר   . לא 

בר אליעזר  מזה  :מר  חוץ  נלווים  תנאים   ? יש 

דורון מאיר  ₪ 9,000בערך   :מר   . ברוטו 

רוכברגר יצחק  התנאים  :מר  את  ממציא  לא   . אני 

בר אליעזר  מצורף  :מר  רוצה   . אני 

רוכברגר יצחק  מצורף  :מר  שמ. אין  מה  לכם  אומר  הפניםאני  אני , שרד 

השכר את  ממציא  אומר, לא  הפנים  שמשרד  מה  עושה   . אני 

בר אליעזר  שכר  :מר  על  מדבר  לא  נלווים, אני  תנאים  על  מדבר   . אני 

רוכברגר יצחק  נלווים  :מר  קובע, תנאים  הפנים  שמשרד  מה  כן  גם  , זה 

זה וזהו  רכב  אחזקת  רגיל , זה  שעובד  אחרים  דברים  ואין  נוספות  שעות  אין 

למשלמק מורוזובסקי, רבותיי. בל  יניב  את  לאשר  מבקש  שכרו , אני  את 

שנקבע, 35%בשיעור  בעד. בבקשה, כפי   ? מי 

קאול יצחק  נמנעתי  :מר  אני  יניב  של   . במקרה 

עזגד טל  בעד9   :מר    . 

רוכברגר יצחק  נגד  :מר   ? מי 

עזגד טל  נגד4   :מר  נמנע 1,   קאול–  יצחק    . 
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מספר  קולות בהוחלט   :241החלטה  נעמי ' גב: 4 –נגד ; 9 –בעד ( רוב 

בר, זהר אלי  תמרי' גב, מר  גליל, עליזה  אהרון  יצחק : 1 –נמנע ; מר  מר 

מורוזובסקי ) קאול ליניב  בכירים  חוזה  חינוכית –לאשר  רדיו  תחנת  מנהל   

בשיעור  דרגה  35%ושכרו  בכירים  ובהתאם , 5משכר  החדשה  לטבלה  בהתאם 

מנכ  . ל"לחוזר 

 

רו יצחק  קצב  :כברגרמר  יהודה  את  פה  לתקן  מבקש  הצעתו , אני  פי  על 

בר אלי  קצב. של  יהודה  של  חוזהו  את  לאשר  מבקש  של , אני   30%בשיעור 

דרגה  בכירים  מנכ, 5משכר  לחוזר  ובהתאם  החדשה  לטבלה  מחודש , ל"בהתאם 

בבקשה, 2002דצמבר  בעד   ? מי 

עזגד טל  בעד9   :מר    . 

רוכברגר יצחק  נגד  :מר   ? מי 

עזגדמר   . 5   :טל 

 

מספר  קולות הוחלט   :242החלטה  נעמי ' גב: 4 –נגד ; 9 –בעד ( ברוב 

בר, זהר אלי  קאול, מר  יצחק  גליל, מר  ליהודה ) אהרון  בכירים  חוזה  לאשר 

בשיעור –קצב ושכרו  המוקד  מנהל  דרגה 30%  בכירים  משכר  בהתאם , 5 

מנכ לחוזר  ובהתאם  החדשה   . ל"לטבלה 

 

רוכברגר יצחק  היגיון  :מר  היה  מה   ? אז 

בר אליעזר  אחרים  :מר  טעמים  לי  אותם, יש  שום , הצגתי  ראינו  לא 

 . דבר

זהר' גב קודם  :נעמי  אותם  שהכרתם  זה  רקע  על   . גם 
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רמי  .8 מר  של  בחירתם  בדבר  החקלאית  הוועדה  להחלטת  המליאה  אישור 

ליו יו"קנטור  לסגן  גפני  אביעם  ומר   . ר"ר 

 

רוכברגר יצחק  החקלאיתאישור   :מר  הוועדה  להחלטת  בדבר , המליאה 

ליו קנטור  מר  של  יו"בחירתם  לסגן  גפני  אביעם  ומר  טכני. ר"ר  בעד. הליך   ? מי 

עזגד טל  אחד   :מר   . פה 

 

מספר  את   :243החלטה  אחד  פה  לאשר  הוועדה הוחלט  החלטת 

ליו קנטור  רמי  מר  של  בחירתם  בדבר  לסגן "החקלאית  גפני  אביעם  ומר  ר 

 . ר"יו

 

מא דורוןמר  ידם  :יר  על  הוחלט   . אגב, זה 

 

הפסלים .9 גן  בנושא  הסכם  טיוטת   . אישור 

 

רוכברגר יצחק  הפסלים  :מר  הגן  את   . תציג 

נחום הרצל  ז, רבותיי  :מר  דגון  מוזיאוני, ל"יואב  ומנהל  אוצר  . היה 

אחותו פה  השרון, טליה, נמצאת  רמת  תושבת  גם  השרון . שהיא  לרמת  נפלה 

פה  להקים  פסליםהזדמנות  של  תרבותי  את . פארק  להנציח  רצתה  המשפחה 

איתו שעבדו  והאומנים  הפסלים, שמו  את  ולתרום  העבודה  את  לעשות  . מוכנים 

הזה, בעצם, המשפחה העניין  את  לממן  הכספים  את  את . אספה  נציג  מעט  עוד 

מדובר, ההדמיה מה  על  שתדעו  ע. כדי  נעשתה  העבודות  ועדה"בחירת  שבה , י 

המשפחה נציג  ה,היה  אוצרת  הייתה  שלנו  דן, אומנות  ומעצב , אפי  פה  שנמצאת 

גל דודי  בשם  פיסול   . גני 
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מטה עבודת  עשינו  שנה  חצי  והמכשולים , במשך  הקשיים  כל  את  לנטרל  כדי 

הזה, והמוקשים הדבר  את  להריץ  שנוכל  להיות . כדי  יכול  הזה  הפרויקט 

השרון לרמת  משמעותי  סוקולוב , פרויקט  רחוב  על  גם  יקרין  היופי הוא  על  וגם 

הזה האזור   . של 

המשפטיים המאמצים  כל  את  ועשינו  הזה  בנושא  קריטריונים  גם  כדי , קבענו 

לדרך לצאת  יוכל  הזה  קרקע , בעיקרון. שהנושא  שום  פה  מקצים  לא  אנחנו 

השרון, למשפחה לרמת  נתרמים  הפסלים  בהסכמה . אלא  זה  את  איגדנו 

שהיועמ, משפטית דיונים  לזה"עשינו  שותף  היה  חוזה , ש  טיוטת  הוצאנו 

הסופי, ראשונית החוזה  את  יש  והיום  אותה  ע, עיבדנו  היועמ"שאושר  ש "י 

איננו המשפטי  והמכשול   . שלנו 

הזה לדרך, הגן  שיצא  הביצוע, ברגע  ואת  התכנון  את  עצמנו  על  לוקחים  . אנחנו 

הפסלים את  תורמת  שהמשפחה  שונים15זה . כמובן  בגדלים  פסלים  י "ע,  

מפורסמים השרון . אמנים  רמת  את  וישים  מאוד  יפה  פרויקט  שזה  חושב  אני 

טוב הפתיחה. במקום  יריית  תהיה  שזו  ימשיכו , כמובן  שבעתיד  להיות  יכול 

בהמשך נוספים  פסלים  עם  הזה  הפרויקט  את  ונגדיל   . התרומות 

מדובר במה  לראות  תוכלו  ואז  ההדמיה  את  עכשיו  יקום . נציג  הזה  הפרויקט 

שד למטהמהאזו, ויצמן' לאורך  עד  ומערבה  המוניות  של  האנדרטה, ר  . לכיוון 

בטון משטחי  על  בנוי  יהיה  שבעצם  פרויקט  יהיה  מיוחדת, זה  תאורה  . עם 

השדרה כל  את  טובה, נשדרג  ברמה  משהו  יהיה  וזה  המדרכות   . כולל 

דן' גב פסלים16זה    :אפי  ע,   למשפחה  הפסלים "שנתרמו  טובי  י 

ברמ. בארץ היום  לנו  שיש  ממה  השרוןלהבדיל  של , ת  תרומות  זה  שחלקם 

מקומיים ידועים, פסלים  פחות  פסלים  הזה. או  הפסלים  גן  של  הגדול  , היתרון 

בע השיגה  שטליה  דורצזה  של  תרומה  וצ'צם  וטומרקין  וקדישמן'ינג   , מבליסטה 

בינ16 שם  בעלי  שכולם  פסלים  ולאומי"  נתנו . ל  שהם  דברים  זה  הפסלים  כל 
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אבנר' גב העיר  :נורית  תושבת  לא  ועובדת , היא  בהרצלייה  גרה  היא 

 . בעיר

דן' גב בעיר   :אפי  עובדת  בעיר, היא  שלה  מזוהה . הסטודיו  היא 

העיר כאן, עם  פסלים  גם  לה  שכל. יש  הוא  נעימים הרעיון  מאוד  הפסלים   

מ, לתפיסה של  בגובה  מ1.5-כולם  ועד '   מ3בערך   ' . 

קאול יצחק  המשפחה  :מר  על  מילה  זה, תגידו  מי  זה, לכבוד   . למי 

דורון מאיר  ז  :מר  ברחוב  גרים   . בוטינסקי'הם 

דן' גב המשפחה   :אפי  את  להזמין  יכולה  תציגי , טליה. אני 

 . אתכם

דגון' גב משפח  :טליה  השרוןאנחנו  ברמת  ותיקה  מאוד  ההורים , ה 

כבר  פה  שנה52גרים  המערבי,   הבכור. בצד  הבן  היה  בבוזאר , יואב  למד 

גבוהה אומנות  מוזיאון . ובסורבון  את  מוזיאון " גוטמן"ניהל  ואת  לאחרונה 

קודם הרצלייה. הרצלייה  מוזיאון  את  הרים  גם  היום, הוא  שהוא  מה   . להיות 

דורון מאיר  מוזיאון   :מר  בנה" גוטמן"את   . הוא 

דגון' גב מוזיאון   :טליה  הקים" גוטמן"את  אז , הוא  ישב  הוא 

מוזיאון  את  להקים  ונקרא  בצרפת  קצרה  היה ". גוטמן"תקופה  הרעיון  כל 

הטראגי מותו  יואב, שלאחר  את  להנציח  איכשהו  כמובן  רצתה  , המשפחה 

ע מוערך  מאוד  מחו"שהיה  וגם  בארץ  האומנות  קהילת  כל  עם עליתי . ל"י 

הזה אותו, הרעיון  שהכירו  לאומנים  הכרתי , לפנות  לא  בכלל  בעצם  שאני 

חמים, אותם קשרים  נוצרו  לתרום . אבל  מוכן  והיה  מגדרו  יצא  פשוט  אחד  כל 

יואב לזכר  לתרום  ומוכן  השרון   . לרמת 

למשפחות לפסלים, פניתי  מימון  להשיג  צריך  שהיה  למשפחות . מכיוון  פניתי 

הורוביץ אלי  השרוןתושבי , כמו  בדש, רמת  שרם, משפחת  גם , משפחת 
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אופן מס, בכל  לצרכי  האישור  את  שנותן  לגוף  נכנסו  כבר  הייתה . התרומות 

מאוד יפה  מקיבוץ. היענות  גל  דודי  את  בהתנדבות  מעברותלקחתי  שעיצב ,  

ישראל שם. במוזיאון  בעל  מעצב  בתפן, הוא  הפסלים  גן  את  דבר , עשה  שם  הוא 

ופיסול עיצוב  בכלל, בתחום  תערוכות  לא . עיצוב  פנינה  להיות  אמור  הפרויקט 

מקומית ארצית, רק  שברמה  להניח  סביר   . אלא 

אבנר' גב להוסיף  :נורית  יכולה  אני  התרבות, אם  תיק  , כמחזיקת 

הג הזהשטליה  הרעיון  על  וסיפרה  הקדנציה  בתחילת  ממש  אליי  אלי . יעה  גם 

לזה התחברנו  מאוד  אני  לציין, ל"והמנכ. וגם  חייבת  מהר , אני  לזה  התחבר 

המשימה את  עצמו  על  ולקח  הקלעים , מאוד  מאחורי  הדברים  כל  את  לארגן 

בזה. והכל רואים  השרון, מבחינתנו, אנחנו  מבחינה , כרמת  השרון  לרמת  נכס 

הפסלים, תיתתרבו גן  את  פה  לנו  טליה, שיהיה  של  אח  של  הזכר  את  פה  . נכבד 

שבסה חושבת  ותאוצה , מבחינתנו, כ"ואני  תנופה  פה  תופס  התרבות  כשנושא 

הזאת, בעיר מהבחינה  אותנו  ויעצים  ויגדיר  יעלה  רק  הזה  הדבר   . אז 

טל ישראל  משהו  :מר  להוסיף  חייב  הנושא, אני  את  שראשית , לחזק 

בנושא העירהדרך  חזות  בוועדת  החלה  הזה  מסוימת.   תקופה  זה  את  , גלגלנו 

ע אחד  פה  אושר  וזה  העיר"קידמנו  חזות  ועדת  חברי  מאוד , י  ועדה  שהיא 

ביותר, רחבה קצרה. גדולה  מאוד  הייתה  הדרך  של , משם  הערך  את  ללמוד  כדי 

הלאה התגלגל  זה  ומכאן  הזה  זה. העניין  עם  ללכת  מאוד, חובה   . מומלץ 

יצחק"עו גלאורד  לב  :  שמים  אתם  בצורה , בחוזה, אם  נוסח  החוזה 

למשפחה, כזאת נתרמים  הפסלים  והמשפחה , שבעצם  האומן  עם  קשר  אין  לנו 

לעירייה הפסלים  את  תורמת  מה. עצמה  לחוזה , משום  צורף  לא  כנראה  זה 

ג, שבפניכם האומנים' נספח  של  ההתחייבות  את  לשקף  שבאים , אמור 
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דורון מאיר  פה  :מר  כתוב  ג, הנה, זה   . 'נספח 

גלאור"עו יצחק  מצורף  :ד  לא  זה   . אצלי 

דורון מאיר  ג  :מר  נפסח   . 'יש 

גלאור"עו יצחק  ג, יופי  :ד  נספח  יש   . 'אז 

רוכברגר יצחק  להצביע  :מר  רוצים  טיוטת . אנחנו  אישור  בעד  מי 

 ? ההסכם

דורון מאיר  אחד  :מר   . פה 

רוכברגר יצחק  אחד  :מר   . תודה, פה 

 

מספר  את   :244החלטה  אחד  פה  לאשר  גן הוחלט  בנושא  ההסכם  טיוטת 

 . הפסלים

 

לוועדות .10 החברים   . אישור 

הסביבה   לאיכות  גב–ועדה  זהר'  נעמי   .  

חינוך   זילברשטייןמר  –ועדת   . יעקב 

תמיכות   במקום ' גב –ועדת  תמרי  פולקמן' גבעליזה   . נירה 

 

רוכברגר יצחק  לוועדות  :מר  חברים  אישור  הוא  הבא  לוועדה . הנושא 

זהר נעמי  מצטרפת  הסביבה  זילברשטיין, לאיכות  יעקב  חינוך  ועדת , לוועדת 

פולקמן נירה  במקום  תמרי  עליזה  בעדמ. תמיכות  נגד? י  אחד? מי   . פה 
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מספר  החברים הוחלט   :245החלטה  הצטרפות  את  אחד  פה  לאשר 

כלהלן  :לוועדות 

הסביבה  לאיכות  זהר'גב –ועדה  נעמי    . 

חינוך  זילברשטייןמר  –ועדת   . יעקב 

תמיכות  במקום ' גב –ועדת  תמרי  פולקמן' גבעליזה   . נירה 

 

 . שונות .11

 

רוכברגר יצחק  נו  :מר   . מאיר. ברשותכם, סףנושא 

דורון מאיר  המים  :מר  שכאילו , על  אורית  אפשר25%צדקה    .

האלו נגמר, בעבודות  זה  איפה  יודעים  לא  אנחנו  פעם  עם . אף  ישבתי  היום 

דחוף וזה  ומאחר  רוצים , גלאור  ה. לגמוראנחנו  את  לעבור  יכול   .25%-זה 

גלאור"עו יצחק  עובר   :ד  זה  מכרז, 25%אם  לעשות  אפשר , חייבים  אי 

החוק פי  ואמרת, אבל. על  באת  צינור: אתה  של  עניין  פה  דחופה, יש  עבודה  . זו 

לעשות- דחופות. חשוב  עבודות  של , לגבי  דעת  חוות  להיות  שצריכה  קובע  החוק 

 . מומחה

דורון מאיר   . יש  :מר 

גלאור"עו יצחק  הרקע  :ד  את  מסביר  רק  דחופה. אני  עבודה  יש  יש , אם 

שמ ובלבד  ממכרז  דחופהפטור  בעבודה  שמדובר  קבע   . ומחה 

דורון מאיר  ב  :מר  אסביר  לנו2-אני  קרה  מה  דקות    . 

רוכברגר יצחק  חוקית  :מר  אפשר  אם  אפשר, השאלה  לא   . או 

דורון מאיר  אומר, אפשר  :מר  דעת. הוא  חוות  שקרה. יש  יש , מה 

של , גשר שרוול  לנו  יש  צול24בפנים  צינור ,   להכניס  צול20כדי  הצליח.   ו לא 

זה את  עבודות, למצוא  עשו  זהק, הם  את  חברת . רעו  את   "מאיה"הבאנו 
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כעת שקורה  שם, מה  העבודות  באמצע  נמצאים  השיקומים, אנחנו  כדי . עם 

של , להכניס הוצאה  לנו  390,000₪יש  על .   זה  את  לעשות  יכולתי  תיאורטית 

ייגמר. 25%סמך  זה  אם  יודע  לא  התמוטטות, אני  להיות  משהו , יכולה  או 

מועצה. כזה ישיבת  כרגע  גלאור. יש  עם  התייעצתי  לי, היום  תביא : אמר  אם 

מומחה דעת  בחיפה-. חוות  אותו  ד, איתרתי  אדיר"את  אריה  מנהל , ר  שהוא 

הישובים, יקטהפרו אחד  של  מהנדס  גם  דעת. הוא  חוות  לי, ביקשתי  אמר  : הוא 

דחוף השוחות, זה  את  יפיל  וזה  יבואו  הגשמים  זה , אחרת  את  לאשר  תדאג 

מהר שיותר  לעבוד, כמה  להתחיל  מחרתיים  שאוכל   . כדי 

בר אליעזר  שלי  :מר  הידיעות  יכול , למיטב  אתה  כזה  במקרה 

ב מכרז  הזה. 25%-להעלות  חדש,במקרה  במכרז  לצאת  צריך  אתה  אבל , דחוף,  

 . חדש

דורון מאיר  ה? למה  :מר  את  עברתי  לא  עוד  תסתכל , 25%-בינתיים 

כתוב  . מה 

בר אליעזר  מ  :מר  פחות   ? 25%-זה 

פפר' גב גלאור  :אורית  של  דעתו  לחוות  הסכמת  שהוא , אתה  מה 

 . אמר

בר אליעזר  דעתו  :מר  לחוות  מסכים  אני   . תמיד 

דור מאיר  דחופים  :וןמר  מים, במקרים  של  נושאים  אלה  ביוב , אם 

זה ה, וכל  את  לעבור  ל25-אפשר  עד  מומחה, 50-  דעת  חוות  יש  אתם . אם 

העבודות את  לעצור  העבודה, רוצים  את  לתקן   ? או 

גלאור"עו יצחק  הסעיף  :ד  את  לכם  להקריא  רגע  לי  פטור . תנו  יש 

העיריות, ממכרז מתקנות  קורא  אני  זה  אחד  ":מכרזים, את  בכל  פטור  יש 

הבאים העירייה, מהמקרים  הוצאות  את  להגדיל  הבא  חוזה  מקרה  י "ע, כולל 
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מומחה יש  דחופה, אם  בעבודה  כזאת, שמדובר  דעת  חוות  ויש  התפוצץ  , צינור 

הזה הפטור  לגדר  נכנסים  אתם   . אז 

דורון מאיר  אחד? רבסד  :מר  פה  כולם   . תודה? אז 

 

מספר  אח  :246החלטה  פה  לאשר  עבודה ד הוחלט  של דחופהביצוע   

מכרז ללא  מים  צינור   .החלפת 

  

 

 

 

 

 

 

 

__________________ _________________ 
עזגד רוכברגר טל   יצחק 

העירייה. ע ראש  העירייה ראש 
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החלטות  קובץ 

 

א .3 ידי  על  לסדר  בנושההצעה  גליל  שרון  אמנת  השרוןיא  ברמת   . רות 

 

מספר  קולות הוחלט   :237החלטה  להסיר ) 5 –נגד ; 7 –בעד (ברוב 

השרון ברמת  שירות  אמנת  בנושא  גליל  אהרון  של  הצעתו  את  היום   . מסדר 

 

החלטת  .4 אוסטפלד  אורנה  בנושא  גליל  אהרון  ידי  על  לסדר  הצעה 

עניינים לניגוד   . הוועדה 

 

מספר  קולות בהוחלט   :238החלטה  בר: 5 –נגד ; 9 –בעד (רוב  אלי  , מר 

תמרי' גב גליל, עליזה  אהרון  קאול, מר  יצחק  זהר' גב, מר  להסיר ) נעמי 

החלטת  אוסטפלד  אורנה  בנושא  גליל  אהרון  של  הצעתו  את  היום  מסדר 

עניינים לניגוד   . הוועדה 

 

חדש .5 דירקטוריון  ובחירת  הכלכלית  החברה  פעילות   . חידוש 

 

מספר  קולות הוחלט   :392החלטה  יצחק : 5 –נגד ; 9 –בעד (ברוב  מר 

גליל, קאול אהרון  זהר' גב, מר  תמרי' גב, נעמי  בר, עליזה  אלי  את ) מר  לאשר 

ב הכלכלית  החברה  פעילות  כלהלן1/1/06-חידוש  הדירקטורים  ומינוי    : 

מועצה4 חברי  החכ"יו:   רה–ל "ר  רוכברגר"  יצחק  מר  דורון, ע  מאיר  ' גב, מר 

פו קאולנירה  יצחק  ומר   . לקמן 

העירייה3 בכירי  העירייה "מנכ:   נחום–ל  הרצל  מר  העירייה ,   גב–גזברית    '

ומ פפר  העירייה "אורית  מהנדס  אדר–מ  לוין'    . ולדימיר 
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ציבור4 אנשי  שלמו:   רמו  ליפקה, מר  צחי  אייל , מר  ומר  זלינגר  בני  מר 

 .כרמון

 

המ .6 באולם  לשכירות  שימוש  לזכות  המליאה  לאומנות אישור  דרשה 

חב תנועת  וביגודית (.ד"עבור  חם    ).בית 

 

מספר  את   :240החלטה  אחד  פה  לאשר  לשכירות הוחלט  השימוש  זכות 

חב תנועת  עבור  לאומנות  המדרשה  וביגודית. (ד"באולם  חם   ). בית 

 

מ .7 בכירים  חוזה  ויניב 1.10.2005-אישור  המוקד  מנהל  קצב  ליהודה   

ח רדיו  תחנת  מנהל  הפיקוח . ינוכיתמורוזובסקי  על  הממונה  של  מכתבו  פי  ועל 

המקומיות ברשויות  שכר   . מבקרת 

 

מספר  קולות הוחלט   :241החלטה  נעמי ' גב: 4 –נגד ; 9 –בעד ( ברוב 

בר, זהר אלי  תמרי' גב, מר  גליל, עליזה  אהרון  נמנע ,מר  יצחק : 1 –  מר 

מורוזובסקי ) קאול ליניב  בכירים  חוזה  רדיו –לאשר  תחנת  מנהל  חינוכית  

בשיעור  דרגה  35%ושכרו  בכירים  ובהתאם , 5משכר  החדשה  לטבלה  בהתאם 

מנכ  . ל"לחוזר 

 

מספר  קולות הוחלט   :242החלטה  נעמי ' גב: 4 –נגד ; 9 –בעד ( ברוב 

בר, זהר אלי  קאול, מר  יצחק  גליל, מר  ליהודה ) אהרון  בכירים  חוזה  לאשר 

בשיעור –קצב ושכרו  המוקד  מנהל  בכיר30%  משכר  דרגה   בהתאם , 5ים 

מנכ לחוזר  ובהתאם  החדשה   . ל"לטבלה 
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רמי  .8 מר  של  בחירתם  בדבר  החקלאית  הוועדה  להחלטת  המליאה  אישור 

ליו יו"קנטור  לסגן  גפני  אביעם  ומר   . ר"ר 

 

מספר  את   :243החלטה  אחד  פה  לאשר  הוועדה הוחלט  החלטת 

ליו קנטור  רמי  מר  של  בחירתם  בדבר  גפ"החקלאית  אביעם  ומר  לסגן ר  ני 

 . ר"יו

 

הפסלים .9 גן  בנושא  הסכם  טיוטת   . אישור 

 

מספר  את   :244החלטה  אחד  פה  לאשר  גן הוחלט  בנושא  ההסכם  טיוטת 

 . הפסלים

 

לוועדות .10 החברים   . אישור 

הסביבה   לאיכות  גב–ועדה  זהר'  נעמי    . 

חינוך   זילברשטייןמר  –ועדת   . יעקב 

תמיכות   במק' גב –ועדת  תמרי  פולקמן' גבום עליזה   . נירה 

 

מספר  החברים הוחלט   :245החלטה  הצטרפות  את  אחד  פה  לאשר 

כלהלן  :לוועדות 

הסביבה  לאיכות  זהר'גב –ועדה  נעמי    . 

חינוך  זילברשטייןמר  –ועדת   . יעקב 

תמיכות  במקום ' גב –ועדת  תמרי  פולקמן' גבעליזה   . נירה 

 

 . שונות .11
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מספר  פ  :246החלטה  לאשר  אחד הוחלט  של ה  בהול  עבודה  ביצוע 

מכרז ללא  מים  צינור   .החלפת 
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