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מס המועצה 24' פרטיכל  מישיבת  המנייןשלא   התקיימה, מן   אשר 

ראשון  18:30בשעה  26.2.2006, ו" תשסשבט בח"כ, ביום 

 

רוכברגר :משתתפים יצחק  העירייה-  מר  ראש    

דורוןמר   ומ-  מאיר  סגן  העיר"  ראש   מ 

אבנר' גב העיר -  נורית  ראש  סגנית    

זהר' גב  מועצה-  נעמי  חברת    

בר  אליעזר  מועצה-  מר  חבר    

זילברשטיין"עו יעקב  מועצה - ד    חבר 

גריידי שמואל  מועצה-  מר  חבר    

לוין  אורי  משה  מועצה-  מר  חבר    

פולקמן' גב   מועצה-  נירה  חברת    

קאו  מועצה-   ליצחק  חבר    

גליל   אהרון  מועצה-  מר  חבר    

תמרי' גב  מועצה-  עליזה  חברת    

אבין' גב  מועצה-  שירה  חברת    

טל  ישראל  מועצה-  מר  חבר    

אוס' גב  מועצה- פלדטאורנה  חברת    

 

נחום :נוכחים הרצל  מנכ-  מר  העירייה"   ל 

פפר' גב  העירייה-  אורית  גזברית    

זמיר  ערן  ה-  מר  מבקר   עירייה 

לוין' אדר  העירייה-  ולדימיר  מהנדס  סגן    

עזגד   טל  ע-   מר  העירייה.    ראש 

בייז  ים-   אורי  גליל  קיבוץ  נציג    

מלקס   מיכל 
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היום סדר   :על 

הכספים  .1 לשנת  רגיל  בלתי  תקציב   .2006אישור 
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עזגד טל  טוב   :מר  לכולםערב  ולציבו,   לאורחים  האנשיםגם  . ר 

שקט על  לשמור  מבקש  מסודרת, אני  ישיבה  לנהל  רוצים  לציבור . אנחנו 

לכאן  שהגיע  לישיבה–המכובד  ולהקשיב  כאן  להיות  המלאה  זכותכם  אם .  

החוצה לצאת  מהאנשים  לבקש  סוברנים  אנחנו  הפרעות  מראש , יהיו  אני  לכן 

מסוד בצורה  הישיבה  את  לנהל  לנו  ולתת  והשקט  הסדר  על  לשמור   .רתמבקש 

 

הכספים  .1 לשנת  רגיל  בלתי  תקציב   .2006אישור 

 

רוכברגר יצחק  המליאה  :מר  לחברי  טוב  את . ערב  לפתוח  מתכבד  אני 

שמספרה  המליאה  המניין, 24ישיבת  מן  שלא  רגיל , ישיבה  בלתי  תקציב  בנושא 

הכספים    .2006לשנת 

השרון רמת  של  הפיתוח  תוכנית  תו, לגבי  הקדנציה  בתחילת  הגשנו  כנית אנחנו 

שנתית השנים , חמש  לחמש  השרון  רמת  של  הפיתוח  לתוכנית  שמתייחסת 

התוכנית . הקרובות את  לכם  מציגים  אנחנו  ועכשיו  חלפו  כבר  מהן  שנתיים 

נגזרת , 2006לשנת  היא  השרון  רמת  של  הפיתוח  פעולות  כל  של  הנגזרת  כאשר 

הכללית התוכנית  כתוצ. של  בתוכנית  קלים  שינויים  שיהיו  שיכול  אה כמובן 

אחרת או  כזאת  עבודה  של  דוגמאות, מהתפתחות  כמה  לתת  רוצה  : ואני 

שלנו הפיתוח  של , נבנתה, למעשה, תוכנית  התוכנית  על  נבנתה  אפילו  וחלקה 

למקורות שלנו  ההתחברות  אחרי  שלנו  שלנו . הריצה  הפיתוח  שכפי –תוכנית   

רחובות , שאמרתי וחידוש  סלילה  של  בנושא  מהעובד–מדובר  בעיקר  נובעת  ה  

למקורות שלנו  ההתחברות  בסיס  על  העבודות  את  עושים  כרגע  כפי . שאנחנו 

לכולם המים , שידוע  זיהום  בעקבות  למקורות  התחברנו  אנחנו  כשנה  לפני 

השרון רמת  את  שפקד  רחובות.הגדול  שדרוג  על  מדברת  התוכנית  החלפת ;   

נוספת; מדרכות מים  כבישים; כבישים; צנרת  עומק; קרצוף  כגון , תשתיות 

היישובמ אצלנו, ערב  שקיימות  הניקוז  נוספים; בעיות  לכבישים  , התחברות 
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השרף לכביש  התחברות  למשל  לעשות ; כמו  רוצים  שאנחנו  הליכה  מסלול 

היישוב במערב  לאופניים  השדות, ומסלול  של  דרך , באזור  לכיוון  בהתחבר 

סוף, השרף נצליח  הקרובה  שבשנה  מקווה  בצורה -כשאני  הדרך  את  לעשות  סוף 

שםחוק נוספים ; ית  מבנים–דברים  שיפוץ  למשל  מערכת ,   בתוך  מערכות 

ספר, החינוך ילדים, בתי  שיפור , סים"מתנ, גני  וטעון  לשפר  אפשר  שרק  מה  כל 

בו לגעת  מתכוונים    .אנחנו 

המועצה המועצה, חברי  כהנהלת  מכהנים  שאנחנו  שבשנתיים  יודעים  , אתם 

ל שאין  בקצב  הם  הפיתוח  עבודות  וביצוע  האחרונותתוכנית  בשנים  דוגמה  , ו 

לפחות האחרון  בעשור  אפילו  לומר  יכול  רמת , אני  בתולדות  דוגמה  לו  אין 

המועצה. השרון לעובדי  נותנים  שאנחנו  הגיבוי  על  שמח  בתחומו , אני  אחד  כל 

ההנדסה– מחלקת  המנכ,   מקומי , הגזברות, ל"לשכת  וממלא  סגני  של  לשכתו 

דורון בעניין, מאיר  שנוגע  מי  הוא כל, וכל  בתחומו  אחד  העיר–  חזות  בתחום    ,

הקהילה בחיי  שנוגע  ומה  לומר  אפשר  שרק  מה  וכל  הסביבה  איכות   .בתחום 

השרון ברמת  הציבוריות  הגינות  של  והמשך  פיתוח  על  מדבר  כפי , התקציב 

הציבוריות הגינות  כל  ושדרוג  פיתוח  של  תנופה  האחרונה  בשנה  , שעשינו 

ה בשנה  גם  להמשיך  מתכוונים  שטח ואנחנו  ובכל  גינה  בכל  כמעט  ולגעת  זאת 

מעולם טופל  וטיפול , שלא  שדרוג  וצריך  מוזנח  הוא  לפחות  טופל  אם  וגם 

 .מחדש

המקצועי הדרג  על  בהסתמך  היא  כאן  שמוגשת  שלם , התוכנית  מיפוי  שעשה 

השרון המקצועי, ברמת  הדרג  פי  על  ורק  אך  היא  סדר , והתוכנית  את  שקובע 

לעשות–העדיפויות  רחוב  איזה  לחדש,   צריך  ומה  לעשות  צריך  על , מה  ולא 

העירייה מטעם  מי  של  קפריזה  איזה  של  איזה , בסיס  של  לחץ  איזה  של  או 

שאומר, מישהו מישהו  של  פרוטקציה  הרחוב: "או  את  עכשיו  לי  " תעשה 

הרחוב את  עושים  אנחנו  הזאת. ועכשיו  בצורה  עובד  לא  שתדעו , זה  רוצה  אני 

זה בסיס. את  על  רק  עובד  רחובש, זה  שיש  ויודעים  רחוב  רואים  אנחנו  , אם 

 5



 עיריית רמת השרון
 6.2002.26מיום , 24' מן המניין מסשלא פרטיכל מליאה 

בת  היא  שלו  הצנרת  שנה40שלמשל  רקובה,   והיא  אסבסט  ניגע , עם  אנחנו 

בלוף. ברחוב של  בסיס  על  לא  ברחוב  עומק , ניגע  תשתיות  של  בסיס  על   –אלא 

מחדש , מדרכה, חשמל, מים, ביוב הכביש  וריבוד  מדגיש –קרצוף  אני  כאשר   

כס, כאן לוקחים  לא  האלהאנחנו  העבודות  עבור  מהתושבים  תקציב .ף  כל   

עתידיות הכנסות  סמך  על  הוא  כאן  שמוגש  לקופת , הפיתוח  להתקבל  שאמורות 

שלנו. העירייה הצפי  פי  לנו , על  שיש  הפרוייקטים  והתקדמות  העבודה  תוכנית 

השרון הזה, ברמת  הכסף  את  נקבל  הזה, אנחנו  הכסף  את  לקבל  . ואמורים 

א כמובן  הכסף  קבלת  הפיתוחסביב  לתוכנית  ניכנס   . נחנו 

בגדול לציין  דברים  כמה  העיר, עוד  בחזות  גם  הרבה  להשקיע  מתכוונים  . אנחנו 

אומר  שבילים–הווה  לעיר  לתת  הליכה,   לעשות , מסלולי  הולכים  שאנחנו  מה 

הנביאים ברחוב  עצמו: עכשיו  הרחוב  של  מושבה, שדרוג  חוצה  ואדי  , כולל 

הנביאים הי, מרחוב  הכוונה  היישובכאשר  למערב  עד  אותו  לעשות  שאנשים , א 

ומסודרת מכובדת  בצורה  ללכת  הליכה, יוכלו  מסלולי  מים, עם  שבילי , מתקני 

מזה שמתבקש  מה  וכל  את . אופניים  תראו  אתם  הקרובה  שבשנה  מקווה  אני 

 . התוצאות

המערכות כל  של  מחשוב  במסגרת  לפעול  נערכים  שאנחנו  שאנחנו , כמובן  כפי 

עכשיו המים, שללמ, עושים  והגינות . במערכת  הציבוריים  הגנים  כל 

ממוחשבות היום  ממוחשבות, הציבוריות  מים  מערכות  לו , עם  היה  שלא  דבר 

השרון ברמת  זה. דוגמה  את  ממחשבים  זה, אנחנו  את  מתי , מבקרים  יודעים 

נזילה צריך, יש  מים  תצרוכת  רבות, כמה  עלויות  גם  בזה  חוסכים   .אנחנו 

התוכנ את  בבקשה  במצגתתציגו   .ית 

תמרי' גב להעיר  :עליזה  רוצה  לניגוד , אני  מהוועדה  מכתב  פה  לי  יש 

אותו להקריא  רוצה  ואני  פולקמן  נירה  המועצה  לחברת  בקשר   .עניינים 

רוכברגר יצחק  רלוונטי, סליחה  :מר  לא  עם . הוא  רגע  סדר  נעשה  בואי 

יודע, הדברים אני  גם  הצגות   .לעשות 
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תמרי' גב עושה  :עליזה  לא  הצגותאני   . 

רוכברגר יצחק  אותו  :מר  לי  להגיש  רוצה  והיית  מכתב  לך  היה  היית , לו 

הישיבה טרם  אותו  לי  הישיבה. מגישה  טרם  אותו  לי  הגשת  אינו , לא  הוא 

זה בשלב   .רלוונטי 

תמרי' גב לך  :עליזה  להגיש  צריכה  לא  היועץ , אני  של  מכתב  פה  יש 

הזה בעניין  שתומך  העירייה  של   .המשפטי 

יצחק  הזה  :רוכברגרמר  המסמך  את  מכיר  לדיון , אני  רלוונטי  אינו  הוא 

 .הזה

תמרי' גב מאוד  :עליזה  רלוונטי  התב, הוא  נושא   .רים"זה 

רוכברגר יצחק  דנה . שמעתי  :מר  לא  היא  לבעלה  שקשור  מה  כל  כרגע 

 .בו

תמרי' גב לבעלה  :עליזה  קשור  לא   .זה 

רוכברגר יצחק  והצג  :מר  פוליטיקה  עכשיו  תעשו  שלהאל  הגב  על  , ות 

המצגת. בבקשה את  תציגו   .בבקשה 

תמרי' גב לצאת  :עליזה  חייבת   .היא 

רוכברגר יצחק  לצאת  :מר  צריכה  לא   .היא 

מצגת(  )הצגת 

לוין' אדר שנתית   :ולדימיר  הרב  לתוכנית  עדכון  היא  הזאת  התוכנית 

שעברה, 2008-2004 בשנה  לבניית . שאושרה  מנוף  הנה  הרחבה  הפיתוח  תוכנית 

חדשותתשת ציבוריות  מבני  ושדרוג  ציבוריים,   וגנים  העיר  חזות  . מערך 

ראשונית מסגרת  בסיס  על  בנויה  אומדנים , התוכנית  היקף . ועדכוניםכולל 

משנת  משמעותית  גדל  הפיתוח   . 2004תקציב 

רוכברגר יצחק  מבקש, רבותיי  :מר   .אני 

מבקשים   :תושב אנחנו   .גם 

רוכברגר יצחק  להפריע  :מר  באת  ליאתה    ? 
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להפריע   :תושב באתי   .לא 

רוכברגר יצחק  הערה  :מר  מעיר  אתה  למה  כרגע? אז  מקהל  חלק  , אתה 

אותך מכבד  כאן, אני  לשבת  לך   .נותן 

אותי   :תושב מכבד  לא   .אתה 

רוכברגר יצחק  אותך  :מר  אוציא  אני  לי. אז  חלק , סלח  לא  אתה 

מהקהל, מהישיבה חלק  כאן, אתה  נוכחותך  את  מכבד  לי אל. ואני  תפריע   

 .בבקשה

נלך   :תושב תיכף  הכל, אנחנו  באנו. זה  למה  לכולם   . ידוע 

רוכברגר יצחק  לישיבה  :מר  אותך  הזמנתי  לא   .אני 

 .זכותי   :תושב

רוכברגר יצחק  לי  :מר  מכבד , סלח  ואני  לישיבה  אותך  הזמנתי  לא  אני 

נוכחותך שרוצה. את  מי  כאן  שישב  גם  ביקשתי   .אני 

קאול יצחק  פתוחותישי  :מר  ישיבות  הן  מועצה   .בות 

עזגד טל  פתוחות   :מר  ישיבות  הן  המועצה  אין . ישיבות  לקהל 

בישיבה דעתו  את  להביע  האחרונה. זכות  בפעם  מבקש  הערה , אני  תהיה  אם 

לצאת מכולם  נבקש  אנחנו  הישיבה. אחת  את  לסגור  להחליט  סוברנים  . אנחנו 

יכול שמעוניין  באתם. מי  למה  יודעים  כרגע , יאדונ, אנחנו  רלוונטי  לא  זה 

הנוכחי סבלניים. לדיון   .תהיו 

רוכברגר יצחק  קאול  :מר  עליך  מתפלא  ילכו, אני  שהם  ביקשתי  לא   .אני 

קאול יצחק  נוכח  :מר  להיות  אחד  כל  של   .זכותו 

רוכברגר יצחק  לישיבה, אמרתי  :מר  לבוא  זכותם  את  מכבד   .אני 

עזגד טל  להמשיך   :מר  לנו   .תנו 

ל' אדר משנת   :ויןולדימיר  רואים  אנחנו  מתוכנן 2004בשקף  שהיה  צפי   

ביצוע. וביצוע זה  ו2005בשנת . בצהוב  כ2006לשנת . 2006-  הוא  שלנו  הצפי   -

מיליון 160  ₪ . 
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לשנת  בשנת : 2005סיכום  בעיר  שנעשו  העבודות  כל  את  רואים  אתם  בשקפים 

למקורות. 2005 קוק, חיבור  הרב  רחוב  בהיקפי, חידוש  וריבוד  ם קרצוף 

צמתים, גדולים כיכר, הסדרת  ויצמןבניית  בשדרות  גל ,   של  ביצוע  התחלת 

סוקולוב ברחוב  רות, ירוק  ברחוב  ילדים  עם , גן  אוסישקין  ספר  בית  שיפוץ 

כהן"מתנ, הצללה אלי  כ, ס  של  בהיקף  ציבוריים  מיליון 20-גנים  עם , ₪ 

אורנים ספורט  באולם  אוויר  ומיזוג  חדשים   .מתקנים 

לפית תקציב  לשנת הצעת  תשתיות: 2006וח  ביצוע  חדשות ממשיכים  לשכונות   

גן– נווה  שכונת  אלון,   מתחם  מים ; שכונת  למשבר  לסיים –פתרון  עוד  לנו  יש   

של  אגירה  בריכת  קוב5,000ולבנות  עירוניות ;   חיבור –תשתיות  בעקבות   

אותם משפצים  אנחנו  ועכשיו  קו  בהם  שעבר  רחובות  הרבה  די  לנו  יש  ; המים 

מבנ ותרבותשדרוג  חינוך  אלומים, י  ספר  בית  חדשים; כדוגמת  מבנים  ; הקמת 

מושבה חוצה  פרוייקט  הליכה, הקמת  עליו, שביל  דיבר  העיר  מתחילים , שראש 

הפועלים לבנק  עד  השנה  להגיע  ומתכוונים  הנביאים  מרחוב  המשך ; השנה 

העיר בניין  תכנון  הנדסה; הליכי  מערך  מחשוב   .המשך 

ל שלנו  שאמרתיכמו , 2006-התכנון  וכמו  רואים  בריכת , שאתם  הקמת  זה 

של  התותים5,000אגירה  בריכת  יד  על  קוב  אלון;   מתחם  שמחר , פרוייקט 

בפרסום יהיה  העיר; המכרז  במזרח  תנועה  לבעיית  חירום  פתרון  ; הכשרת 

מתע יציאה  מגן; ש"הכשרת  נווה  ספר  בית  ילדים ] 219 -סיור /סיוד[; שיפוץ  גן 

בגין מנחם  בריכת שיפוץ ; ברחוב  עתידי" שירונית"ושדרוג  קירוי  שיפוץ ; עם 

הנביאים ברחוב  כך, ושדרוג   .שייראה 

רוכברגר יצחק  עיר, אגב  :מר  שזו  תחשבו  הדמיה, שלא   .זו 

לוין' אדר ביאליק  :ולדימיר  שדרות  נעשה , שיפוץ  שכבר  ממה  המשך 

שעברה השדרה, בשנה  תיראה   .כך 

לשנת  מימון  העו: 2006תחזית  את  רואים  מאגרות . גהאתם  ההכנסות  צפי 

כ השבחה  והיטלי  מיליון 100-פיתוח  מיליון 20עוד , ₪  בעלים ₪   מהשתתפות 

 9



 עיריית רמת השרון
 6.2002.26מיום , 24' מן המניין מסשלא פרטיכל מליאה 

ל, שוטפת נכון  פיתוח  מקרן  היא 1/1/2006-היתרה  מיליון 31  הלוואות , ₪ 

כ, אפס ומוסדות  ממשלה  מיליון 10-השתתפות  מיליון 1.25תרומה , ₪  וקרן ₪  

עוד  מוגן  מדיור  מיליון 8מקרקעין   ₪. 

שגיבשנו התוכנית  לפי  החלוקה  את  רואים  אנחנו  פרוייקטים . עכשיו  תשתיות 

מיליון 33מרכזיים  מיליון 31כבישים , ₪  הליכה , ₪  ושבילי  מיליון 20גנים   

500,000₪תאורה , ₪ מים ,   מיליון 5.7מערכות  וניקוז , ₪  ביוב   14מערכת 

כמעט , ₪מיליון  מיליון 14חינוך  ונוער , ₪  מיליו8.5תרבות   13ספורט , ₪ן  

ובטיחות , ₪מיליון  חירום  מיליון 12מנהל  מ, ₪  יותר  קצת  מיליון 2-דת   ₪ ,

כמעט  מיליון 9תכנון   ₪ . 

התוכניות כלליתכל  אב  לתוכנית  בהתאם  נעשו  הפיתוח  ותוכנית  שנמצאת ,  

סיום אב.בשלבי  לתוכנית  בהתאם  בדיוק  נעשו  והתשתיות  הצרכים  כל  שזה ,  

החדש השכונות  את  גם  העתידיותכולל  גלילות, ות  פי  של , כמו  תוכנית  כמו 

אלון שכונת  ושל  גן  גן. נווה  בנווה  בנייה  התחלת  כבר  רואים  הבניין , אנחנו 

רביעית בקומה  כבר  ל, הראשון  היתרים  כבר  דיור180-נעשו  יחידות  נשארו ,  

גן460עוד  בנווה  יחידות  ההנדסה.   במערך  מחשוב  מערכת , המשך  עם GISזו   

י שהולך  מה  הזאת כל  המערכת  עם  תשתיות–חד  של  שכבות  מים,   ביוב , של  של 

שמסביב מה   .וכל 

קיים במצב  שלנו  התוכנית  זה  לרגע  נכון  שאמרתי. זה  מתאים , כמו  זה 

אב סיוםלתוכנית  בשלבי  שנמצאת  בהתאם .   בדיוק  והתשתיות  שלנו  הצרכים 

עתידיות  .לתוכניות 

דורון מאיר  להזכיר  :מר  ר, רק  היא  הזאת  תוכנית שהתוכנית  ק 

זה . הפיתוח הרגיל  מיליון 264התקציב  חינוך40%שמתוכו , ₪  זה   . 

רוכברגר יצחק  העבודות   :מר  פירוט  את  המסך  על  שראינו  אחרי 

הפיתוח והיקף  כולכם, המתוכננות  שקיבלתם  בספר  נמצא  בהזדמנות . זה 

להודות שוב  רוצה  אני  הממוחשבתהזאת  המסגרת  ועל  שעשית  מה  על  עינב  לך    ,
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של בעברדבר  היה  במלאכה, א  ועשו  שנגעו  העירייה  אגפי  לכל  , בבקשה. וכמובן 

תקציב. גזברית אגיד , פיפו. הגשנו  שאני  אפשרות  בעד"יש  קיבלתם " ?מי  הרי 

הזה הדבר   .את 

זילברשטיין"עו יעקב  היום :ד  ומעלים, מתעמלים   .מורידים 

רוכברגר יצחק  להצביע  :מר  ממך  ביקשתי   ?אני 

זילברשטיין"עו יעקב  אפשרות :ד  רבע , יש  עוד  שיקרה  מה  שזה  אומר  אני 

 .שעה

רוכברגר יצחק  דבר  :מר  מכל  צחוק  תעשו  תמיד  הרי   .אתם 

זילברשטיין"עו יעקב  צחוק :ד  עושה  לא  שכשמקבלים , אני  לך  אומר  רק  אני 

ברצינות אליה  שנתייחס  ומצפים  כזאת  שאפשר , חוברת  חומר  אליה  מצרפים 

טבלה, לקרוא ולדימ. לא  הטבלה  לנואת  הקריא  לנו, יר  הקריא  אחד  עוד  , אז 

לקרוא יודע  אני  כזה. גם  דבר  על  אצביע  שאני  רוצה  אתה   ?אבל 

רוכברגר יצחק  תצביע  :מר  תצביע. אל  לא  ממילא  הרי  אני , אתה  אם  גם 

שתרצה מה  לך  משנה, אגיד  לא  כספים. זה  האופוזיציה, ועדת  ישבו , מטעם 

לאחד אחד  בסוגייה  מסו, ודנו  הצבעה  זה קיימנו  את  מביאים  ואנחנו  דרת 

חופשי לדיון  ואומר. עכשיו  הצבעה  עושה  לא  בעד: "אני  להעביר " ?מי  בשביל 

זה דיון, את  מקיים  אני  דון . אלא  לקיים  רוצה  לא  בדיון–אתה  תשתתף  אל    .

השרון ברמת  להיות  שהולך  הפיתוח  מאופן  הלב  את  אוכלים  אתם  אתם , הרי 

ב אנחנו  ששנתיים  העובדה  את  מעכלים  מהפכהלא  של  לכם , עיצומה  יעזור  לא 

תגידו, כלום שלא  מה  של , תגידו  בסכום  תקציב  רואים  מיליון 170ואתם   ₪ ,

שבשנת  לעכל  מסוגלים  לא  פשוט  כזה2006אתם  סכום  להשקיע  הולכים  רק ,  

לכם. 2006-ב נתפס  לא  דבר  לעשות, זה  תתרגלו, מה  מקרה. אז  לא , בכל  אני 

ומסוד ממצה  דיון  אקיים  ואני  מסודרתאגרר  הצבעה  ותהיה  של , ר  כשבסופו 

מניח, דבר אחד, אני  כל  מצפונם  צו  לפי  יצביעו  המועצה  , כמובן, ואתם, שחברי 

טוב יותר  אם  וגם  טוב  אם  נגד, גם  תמיד  מה , בבקשה. תצביעו  יש  אם  תתייחסי 
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לא. להתייחס להתייחס, אם  להם  ניתן  או  הצבעה   .נקיים 

פפר' גב פתחנו   :אורית  בערך  שנה  לכספי לפני  נפרד  בנק  חשבון 

תחילת . הפיתוח עבורם 2005עד  לפתוח  פיתוח  כספי  הרבה  כך  כל  היו  לא   

בנק המופקדים , חשבון  הכספים  על  נפרד  בנק  חשבון  מתנהל  להיום  נכון 

הפרוייקטים התקדמות  לפי  הכספים  את  משחררים  ואנחנו   .בפיקדונות 

שלהם לייעוד  בהתאם  משוחררים  הכבישי, הכספים  כספי  מיועדים כאשר  ם 

כבישים המים, לסלילת  המים, אגרות  היטלי  החיבור , כל  של  לשדרוג  מיועדים 

שצריך, למקורות לפרוייקטים  עצמם  את  מתאימים  והניקוז  , במים. והביוב 

בהתחברות , למשל הפרוייקטים  של  הקידום  בגלל  למים  כספים  כשחסרים 

ההשבחה, למקורות של  בכספים  חוק  פי  על  מיוע. משתמשים  לכל השבחה  דת 

הפיתוח, הפרוייקטים שכספי  המשימות  הספציפיות, לכל  לא , האגרות 

להם העיר, מתאימות  נכסי  של  השבחות  של  זה , למשל, גינון. ולפעילויות 

ספציפיים, מהשבחה היטלים  זה  על  לוקחים  לא  וכל . כי  הספר  בתי  שדרוג 

השבחה מהיטלי  זה  הגדולות  הבטיחות   .עבודות 

שה והתקציב  הפעילויות  פהכל  גן, ראו  בנווה  שנמצאת  מהפעילות  חוץ  . זה 

גן יודע, בנווה  לא  שעוד  נפרדת, למי  לקופה  נכנסים  הפיתוח  שמשותפת , כספי 

ולעירייה של . לגדיש  נפרד  בנק  לחשבון  נכנס  פיתוח  אגרת  שמשולם  כסף  כל 

לעבודות רק  ויוצא  בתב. העירייה  נמצא  לא  הראשון"זה  הוזכר, ר  רק  לפי . זה 

הכ משתחררים  גן, ספיםזה  בנווה  שמתקדם  הפיתוח  ההשבחה . לפי  כספי 

לעירייה ישירות  הצומח, נכנסים  הספר  בית  לבניית  מיועדים  כמובן  מהם  , חלק 

שם ולגנים  גן  בנווה  הגן  העיר, לכיתת  כל  את  ישמש   .וחלק 

לשנת  בתקציב  עליהם  עבדנו  שאנחנו  של , 2006הדברים  המשך  כמובן  זה 

קודמת בשנה  שאושרו  עבודה, פרוייקטים  באמצע  ואנחנו  שתכננו  או , דברים 

אותם להכין  עדיין  הספקנו  לב. שלא  שם  מישהו  אם  יודעת  לא  כמות , אני  אבל 

בעיתון שמתפרסמים  העירייה, המכרזים  של  הפיתוח  אדירה, מכרזי  כמות  , זה 
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ממני צוחקים  כבר  הגזברים  שלי  שחברים  היא  לי, והאמת  , תגידי: "אומרים 

הפ, מה לוח  כל  את  לרשויות ? רסומיםכבשתם  עבודות  משאירים  לא  אתם 

לפחות". אחרות אחד  פיתוח  פרוייקט  שבוע  מדי  מפרסמים  ופרוייקטים , אנחנו 

קבלנים. גדולים הרבה  שבאים  לספר  שמחה  גם  מעוניינים , אני  מאוד  הם  כי 

השרון רמת  עיריית  עם  מקרה. לעבוד  משנת , בכל  פרוייקטים  של  המשך  פה  יש 

שתוכננו2005 שעברהכשאני ,   שנה  אחד  פה  שאושרו  לכם  ופרוייקטים , מזכירה 

עצמנו , חדשים את  מתקנים  אנחנו  עבודה  כדי  תוך  כי  המשכיים  שהם  שאו 

לעשות  עוד  צריך  מה  למשל–ומגלים  גם ,   בודקים  אנחנו  כבישים  פותחים  אם 

משדרגים  כמובן  אנחנו  להחליף  שצריכים  מים  צנרת  יש  ואם  המים  צנרות  את 

רחוב אותו   . את 

למעלהה מלמטה  המחלקות  מכל  נעשתה  פה  הביוב. עבודה  של  צרכים  של , יש 

הכבישים, הניקוז מחלקת  המים, של  למהנדס. של  הועלה  . ל"למנכ, הכל 

החינוך אגף  הרווחה, שותפו  הסביבה, אגף  איכות  האגפים, אגף  ונוצרה , כל 

מפורטת מאוד  עבודה  שזוכר. תוכנית  מאוד 2002בשנת , למי  מעט  לנו  היו   

תב"התב. רים"תב חינוך  הכל  סך  היו  תב, 1ר "רים  תב, 1ר "רווחה  היה  ר "ביוב 

שלנו , ואנחנו, כללי לנוחות  גם  אבל  הפנים  משרד  מבקר  של  הערות  לפי  גם 

העבודות ריבוי  תב, בגלל  פותחים  לכל"אנחנו  פרוייקטר  נושא,   גם , לכל 

זה אחרי  לעקוב  קל  הכספים, שיהיה  אחרי  שעוקב  כמי  לנו  אני, גם  חושבת וגם   

נהדרת שקיפות  פרוייקט, שזו  לעשות-להראות  מתכננים  אנחנו  מה  , פרוייקט 

להחביא  הכל"ולא  או " בסך  הכל"חינוך   .תרבות" בסך 

העבודות כל  את  להספיק  שנוכל  מקווה  יש, אני  כסף  את , כי  להפוך  צריך  רק 

של  פה  השוטפים  בחיים  לפגוע  ולא  העבודות  כל  את  להוציא  ולהספיק  העיר  כל 

שאלות. העיר יש   ?למי 

קאול יצחק  הערות  :מר  כמה  לי  בקשב , יש  אותן  שתשמעו  מקווה  אני 

מרגיזות, רב לפעמים  הן  אם  איציק. גם  לך  להגיד  רוצה  לא , אני  הרי  אנחנו 
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כאן מציע  שאתה  מה  כל  לקבל   .התחייבנו 

דורון מאיר  מרגיזות  :מר  הן  אולי  בהכרזה  להתחיל  אף . למה  אולי 

מתרגז לא  א. אחד  לתקציבתעיר  שלך  ההערות  מתרגז, ת  לא  אחד   .אף 

קאול יצחק  מתרגז  :מר  כבר  אתה  תתרגז? למה   .אל 

רוכברגר יצחק  ההערות  :מר  את   .בבקשה, תעיר 

קאול יצחק  להתלהם  :מר  צריך  יש , לא  אופוזיציה  לחבר  אם 

הערה עליך, הנה. איזושהי  קופץ  לא  ואני  הערת  עליך , אתה  כועס  לא  אני 

לי שאמרת   . אפילו 

דורון מאיר  כזאת  :מר  בצורה  מתחיל  אתה  למה   ?אבל 

קאול יצחק  לכעוס  :מר  צריך  ראשון, לא  דבר  שני. זה  רוצה , דבר  אני 

העיר לראש  בוועדת , להזכיר  גם  עלו  כאן  אומר  שאני  מההערות  חלק  כי 

כאן. הכספים גם  להגיד  הולך  אני  הכספים  בוועדת  שאמרתי  ההערות   .את 

פית בתוכנית  מתפארים  מדהימהאנחנו  מקדנציה , וח  באה  שהיא  לבדוק  צריך 

מאוד תכננה, קודמת, עשירה  היא  האלה  מהפרוייקטים  גדול  השאלה . שחלק 

אנחנו האם  היא  לשאול  צריכים  תמיד  שלנו, שאנחנו  גם , בקדנציה  נכין 

הבאות לנו, לקדנציות  הכינה  הקודמת  שהקדנציה  בטוח. כמו  כך  כל   .ולא 

רוכברגר יצחק  א  :מר  אתה  זה  ראשונהאת  פעם  זה , ומר  את  אמרת  לא 

הכספים  .בוועדת 

קאול יצחק  דבריי  :מר  סוף  עד  אשמע  אני  הערות  כמה  אני . מעניין 

בקשב מרגיז, האזנתי  זה  אם  גם  בקשב  שתאזינו  מבקש  שאמרתי . אני  בטח 

כספים העיר, בוועדת  של  רשמי  עיר  מהנדס  שאין  להיות  יכול  שבא , שלא 

הפיתוח תוכנית  את  לסביבהשמתי, ומנתח  עדיפויות, יחס  לסדר  , שמתייחס 

לקריטריונים תשתית, שמתייחס  עבודות  לביצוע  הגשתם , ה'חבר. שמתייחס 

למפגרים עבודה  עיר, פה  למועצת  כאן . לא  משתלבות  איך  לראות  רוצה  אני 

הביוב של  המים, התוכניות  של  והתוכניות , התוכניות  התקשורת  של  התוכניות 
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הכבישים ש, של  פה  עושים  מלמטהוהאם  שיפוץ  או  מלמעלה  אנחנו . יפוץ 

תוכנית פה  דקות , רבותיי? קיבלנו  עשר  אחרי  כאן  אתכם  לראות  רוצה  אני 

הפיתוח תקציב  את  קדימה, שהציגו  למעלה: עכשיו  למטה, ידיים  , ידיים 

הפיתוח תוכנית  את  הזאת. אישרנו  התוכנית  זה  מספרים? מה  יודע .זה  מישהו   

במספרים פה  יש  ע? מה  סדר  פה  זמנים? דיפויותיש  לוח  פה  אחריות ? יש  פה  יש 

העבודה? לביצוע בתוכנית  פה  שכתוב  מה  על  ובקרה  מעקב  תוכנית  פה  ? יש 

למה קודם  מה  בכלל  להגיד  כאן  יודע  את , מישהו  קבעו  ולמה  זה  את  עשו  למה 

אחרות, זה בשכונות  ולא  האלה  בשכונות  בחרו  שהערתי ? למה  הערות  אלה 

הכספים התייחסו. בוועדות  כאןלא  לזה  יתייחסו  לא  וגם  שם  לזה   . 

רוכברגר יצחק  זה  :מר  על  דיברתי   .אני 

קאול יצחק  בחומר  :מר  פה  זה  את  ראיתי  לא  את . אני  לקרוא  אפשר 

הזה עליו, החומר  העבודה. להסתכל  תוכניות  לזה? איפה  צמודות  לא  הן  ? למה 

כ כתוב  ומה  היום  עושים  רחובות  איזה  ולהסתכל  לפתוח  יכול  לא  אני  אן למה 

חודש, בתוכנית בעוד  יעשו  רחובות  חודשיים, איזה  בעוד  יעשו  רחובות  , איזה 

נושא  כל  כאן  משתלב  ואיך  חודשים  שלושה  בעוד  יעשו  רחובות  איזה 

פיתוח? התשתיות תוכנית  על  מדברים  אנשים . רבותיי, אנחנו  כמה  בטח  פה  יש 

פיתוח תוכניות  בהכנת  תוכ, שעסקו  אחרי  ומעקב  פיתוח  תוכנית  ניות פירוט 

 .פיתוח

התקציב  ההתחייבויות–לגבי  מה  רואה  לא  אני  עצמנו   על  לוקחים  שאנחנו   

לעתיד הפיתוח  תוכניות  של  תקציבים  לגבי  עיר  בתור  זה . כאן  מתוך  אפשר  אי 

שנים לכמה  השנה. ללמוד  ונגמרת  שמתחילה  פיתוח  תוכנית  תוכנית ? זו  זו 

הבאות לשנים  שנמשכת  שנים? פיתוח  מ? לאיזה  פה  יש  לשנים האם  גם  חויבות 

הגזברית? הבאות שאמרה  שנה, כמו  מלפני  שנמשכים  פרוייקטים  כאן  אז . יש 

הזה הפירוט  הבאות? איפה  לשנים  עצמה  על  לוקחת  העיר  מחויבות  ? איזה 

תימשך הזאת  התוכנית  זמן  כמה  לא? למשך  או  השנה  לסוף  עד  תסתיים  ? כולה 
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כאן אין  זה  היקרים, כל  והמולטימדיה. רבותיי  הדיון הצבעים  זה  מחשב  של   

עיר של  עבודה  עיר! ?בתוכנית  של  פיתוח  להיות ! ?בתוכנית  שצריך  הדיאלוג  זה 

השרון רמת  של  פיתוח  תוכנית  על  המועצה  חברי  בין  בסדר! ?פה  פה ! ?הכל  אין 

משהו לשים  או  משהו  להוריד  אחת  שיקול ! ?הערה  להשאיר  בכלל  אפשר  איך 

ה, דעת סדר  לי  נראה  לא  או  לי  נראה  זה  הזהאם  מערכת ! ?עדיפויות  מה 

תוכנית  את  דווקא  להציע  העיר  בתוך  המנהלים  לכל  שהכתיבה  השיקולים 

הזאת עיר? העבודה  מהנדס  פה  אין  שלמה  שנה   .בערך 

רוכברגר יצחק  קובע  :מר  לא   .אתה 

זילברשטיין"עו יעקב  קובע :ד  מצביע, לא  אני  מה  על  לשמוע  רוצה   . אבל 

רוכברגר יצחק  את   :מר  קיבלת   ?החומרמתי 

זילברשטיין"עו יעקב  הזה :ד  חומר? החומר   !?זה 

רוכברגר יצחק  החומר  :מר  את  קיבלת   ? מתי 

זילברשטיין"עו יעקב  שבועיים :ד   .לפני 

רוכברגר יצחק  לעירייה   :מר  לבוא  האלה  השבועיים  במהלך  יכולת 

שרצית התוכניות  כל  את   . ולראות 

זילברשטיין"עו יעקב  הכל :ד  לנו  להציג  צריך  שלךאתה  המנגנון  ידי  על   . 

רוכברגר יצחק  ולראות  :מר  לבוא  ממך . יכול  מקבל  לא  אני  בינתיים 

לעשות מה  לסגור, אישור  ומה  לפתוח  את . מה  מכם  מקבל  לא  תודה 

 . האישורים

זילברשטיין"עו יעקב  התעמלות :ד  שיעור   .זה 

בר אליעזר  מסמך  :מר  שום  מקבלים  לא   .אנחנו 

רוכברגר יצחק  לבו  :מר  ולראותיכולת   . א 

בר אליעזר  המסמכים  :מר  עניין  על  משפט  בבית   .אנחנו 

רוכברגר יצחק  השם  :מר  עובד, ברוך  לא  עובדת, אתה  לא  לא , את  אתה 

עובד לא  ואתה  בשפע. עובד  זמן  לכם  הכל, יש  ולראות  לבוא   .יכולתם 
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בר אליעזר  שנה  :מר  מסמך  שום  ממך  מקבלים  לא  אנחנו . אנחנו 

משפט  .בבית 

ר יצחק  לבוא  :וכברגרמר  יכולתם  המסמכים  כל   .את 

זילברשטיין"עו יעקב  ל :ד  הכנסת  אתה  לא " לוקאל"זה  שאנחנו  זה  את 

 ? עובדים

רוכברגר יצחק  ב  :מר  לי " לוקאל"קראתי  נודע  אז  עובדים  לא  שאתם 

עובדים לא  שאתם   .באמת 

זילברשטיין"עו יעקב  באופוזיציה :ד  עובדים   .אנחנו 

רוכברגר יצחק   .תמשיך  :מר 

קאול יצחק  הגזברית  :מר  את  לשמוע  רוצה  גם  של , אני  ההערות  לגבי 

הפיתוח"דו תקציב  של  הניהול  נושא  על  המבקר  מה , ח  וגם  ההערות  מה  גם 

בדו המבקר  שמעיר  הליקויים  את  לתקן  כדי  שננקטה  הביקורת"הדרך  על , ח 

פיתוח תקציב  ניהול  של  מהצד, אגב. נושא  צוחקים   . פה 

דורון מאיר  ימיןמצד   :מר  מצד  או  התכוונת, שמאל  צד   ?מאיזה 

קאול יצחק  ימין  :מר  מצד  מדבר  אני  יושבת ' הגב, עכשיו  פולקמן 

העיר של  פיתוח  תקציב  בניהול  כדין  שלא  בהרמת . כאן  וגם  בדיון  גם 

עליזה. האצבעות עליו  שדיברה  שלא , המסמך  ארכאי  מסמך  איזשהו  לא  זה 

עליו העיר. יודעים  ראש  אל  שנשלח  מסמך   .זה 

רוכברגר יצחק  אליי  :מר  נשלח  הוא   ? מתי 

קאול יצחק  חודש  :מר  בערך   .לפני 

זהר' גב אותו  :נעמי  קיבלנו  חמישי  גל. ביום  של  היועץ , אור-מכתב 

 .המשפטי

רוכברגר יצחק  אותך, זוהר' גב  :מר  שאלתי  את , לא  ביקשתי  אני 

 .המסמך

זהר' גב לך  :נעמי  אביא  בעיה, אני  שום   .אין 
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קאול יצחק  קשה, אגב  :מר  בעיה  על  מדברים  על , המסמכים  רק  לא 

עקיף עניינים  ניגוד  על  גם  אלא  ישיר  עניינים  תביעה, ניגוד  שמתנהלת  , בשעה 

זה את  גם  לדעת   .וצריך 

רוכברגר יצחק  אליי, אגב  :מר  נשלח  שזה  אומר  לך , אתה  תדע  רק  אז 

אליי העתק  אפילו   .שאין 

קאול יצחק  הפני  :מר  משרד  של  מסמך  יש  מפורט, םאבל  , מאוד 

אותו העינינים, שראית  ניגוד  על   .שמדבר 

רוכברגר יצחק  חברי   :מר  את  כאן  ותטעו  במסמך  לי  תנפנפו  אל 

 . המועצה

קאול יצחק  להמשיך  :מר  יכול   ?אני 

רוכברגר יצחק  את , לא  :מר  נקריא  בוא  אז  מסמך  על  מדבר  אתה 

סדר. המסמך נעשה   . בוא 

פולקמן' גב אצא  :נירה  אני    .אולי 

קאול יצחק  לצאת, בהחלט  :מר  צריכה   .את 

פולקמן' גב משפט  :נירה  לבית  הבעיה, לך  זמן? מה  לכם  לכם , יש  יש 

 .כסף

רוכברגר יצחק  המסמך  :מר  את  אקריא  על , אני  יראו  המועצה  שחברי 

מדברים אתם  מה. מה  יודע  מי  איזה  כאילו  מסמך  איזה  פה  מוציאים  . אתם 

האופוזיציה  חברי  אל  הוא  המשפטיהמכתב  היועץ  הוועדה , מאת  של  דעת  חוות 

עניינים פולקמן' גב, לניגוד  דעתי) 1. "נירה  לחוות  ידכם  על  חוות נתבקשתי  על   

הגב של  בעניינה  עניינים  לניגוד  הוועדה  של  פולקמן' הדעת  חוות , נירה  להלן 

נאמר ) 2. הדעת עליה  כי  שנדמה  ברורה  כה  הדעת  גורע'חוות  המוסיף  כל . 'כל 

הוא  גבהנותר  וכרוחה' כי  כלשונה  תקיימה  שבסימוכין ) 3. פולקמן  במכתבכם 

עניינים לניגוד  הוועדה  של  ההודעה  משמעות  כי  מציינים  חברת הנכם  שעל  היא   

העירייה כחברת  פעילותה  מכל  עצמה  להשעות  פולקמן  נירה  נדמה . העירייה 
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לכת מרחיקת  היא  זו  היא , שמסקנה  זו  למסקנה  מגיעה  היתה  הוועדה  לו  שכן 

מפורשהי באופן  זאת  קובעת  גל. תה  טובה". אור-יצחק  לי  תעשו   .באמת, אז 

תמרי' גב סעיף   :עליזה  אומר   ?2מה 

רוכברגר יצחק  את   :מר  מפר  שאני  ותגידו  המשפט  לבית  תלכו  אז 

המשפט בית   .תמשיך, הלאה. החלטות 

אבין' גב שעברה  :שירה  אחר, בשנה  במקום  ישבה  היא , כשהיא  למה 

ל ואז  הצביעה  להגידכן  מה  לך  היה   ? א 

רוכברגר יצחק  איתהכ  :מר  היתה  היא   . י 

פולקמן' גב עניינים  :נירה  לניגוד  הוועדה  שכתבה  מה  נקריא   .אולי 

רוכברגר יצחק  צריך  :מר  דיון, לא  לא   .זה 

קאול יצחק  דברים  :מר  כמה  היו  לא  שנה  של . לפני  מסמך  היה  לא 

מובהק עניינים  ניגוד  על  הפנים  וע, משרד   . קיףישיר 

פולקמן' גב מסמך  :נירה  שום  מוציא  לא  הפנים   .משרד 

קאול יצחק  לך  :מר  שאסור  הערות  מגיבה  להיות , את  צריכה  את 

 .בחוץ

רוכברגר יצחק  בחוץ  :מר  להיות  צריכה  לא  הכבוד, היא  כל  והיא , עם 

בחוץ תהיה   .לא 

קאול יצחק  בחוץ  :מר  להיות  צריכה   .היא 

רוכברגר יצחק  צריכ  :מר  לא  בחוץהיא  להיות  את .ה  קובע  אני  בינתיים   

בישיבה והיא  הישיבה   .סדר 

קאול יצחק  לפי   :מר  לפעול  ביקשתי  שאני  לפניך  שתרשום  רוצה  אני 

הפנים משרד  עניינים, הנחיות  שבניגוד  עקיף, שאומרים  וגם  ישיר  לא , גם  היא 

בדיונים להשתתף  עוסק. יכולה  פיתוח  שתקציב  שראינו, מכיוון  בין , כפי 

ביוב, השאר ותשתיות, בנושאי  סך , מים  על  תביעה  אלה  בימים  ₪ 700,000ויש   

הזאת העיר  ראש  סגן  אז  שהיה  הטיהור , ממי  מכון  על  ואחראי  מפקח  כך  אחר 
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הביוב נושאי  תכנון  של  הנושא  על  אחראי  .והיה  . . 

רוכברגר יצחק  האלה, שמענו, טוב  :מר  ההצגות  עם   .די 

קאול יצחק  דברי  :מר  שאת  הרי  יודע  אשמיעאתה  אני  רוצה .י  אני   

ויעשו  ישבו  שכאן  כדי  מדי  רציני  שזה  של ] 665 –פלסטר [להגיד  מההערות 

המשפטים  . משרד 

כסף של  הנושא  כסף, לגבי  יש  הזאת  שבעיר  התושבים. בטח  הזאת   בעיר 

ארנונה הרבה  ארנונה. משלמים  מדי   .יותר 

רוכברגר יצחק  שחקן  :מר  כ. אתה  את  להם  שיתאימו  לזה  גרמת  ל אתה 

גרמת. השטחים חבריך, אתה  האמת. עם  את  פה  לאנשים  לך .תגיד  אפתח  אני   

בכפוף , פרוטוקולים הבנייה  תיקי  התאמת  את  להמשיך  אותי  אנסת  איך 

הקודמת חבריך. לקדנציה  עם  לאחד. אתה   . אחד 

קאול יצחק  צוחק  :מר   .אתה 

רוכברגר יצחק  צוחק  :מר  לא  שאני , אני  מה  את  בפנים  לך  אומר  אני 

יפה. אומר מדבר  נעים, אתה  קול  לך  בכלל, יש  לעניין  מדבר  לא  אתה   .אבל 

זילברשטיין"עו יעקב  אותם :ד  פתח  מאיר  לא  זה   .אז 

רוכברגר יצחק  זה  :מר  את  פתחתם   .אתם 

זילברשטיין"עו יעקב  גם :ד  בזה  גאה   .אני 

רוכברגר יצחק  האמת  :מר  את  שיגידו  בושה. לפחות  אין  שלך  יודע  . אני 

שאתה יודע  בזהאני  גאה  אומר,   רק  שתהיה , אני  ביניכם  תתאמו  לפחות 

 . סינכרוניזציה

קאול יצחק  זאת  :מר  סגנון, למרות  באותו  עונה  לא  מעיר . אני  אני 

הערותיי הסגנון, את  על  איתך  רב   .לא 

רוכברגר יצחק  בדברים  :מר  תדייק  בעיניים, רק  אנשים  על  תעבוד   .אל 

קאול יצחק  הרי  :מר  זה  את  יודע  כאןיש, אתה  פרוטוקולים  , נם 

במועצה הארנונה, שאמרנו  נושא  את  מחדש  לדיון  להביא  שצריך , שצריך 
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הארנונה נושא  את  שהיה, להוריד  למה  מעבר  מדידות   .שעשו 

רוכברגר יצחק  לבג  :מר  פניתי   .ץ"אני 

זילברשטיין"עו יעקב  זה :ד  על  לבג. תדייק. לא  פנית  זה  על  תמכור , ץ"לא  אל 

לוקשים  .סתם 

ר יצחק  פה  :וכברגרמר  תעזור  לא  שלכם  כל . הצביעות  כאן  שיהיו 

בפרצוף, התושבים אגיד  הבנייה. אני  תיקי  התאמת  להמשך  גרמתם   .אתם 

זילברשטיין"עו יעקב  פעמים  :ד  חמש  האצבע  עם  תעשה  יותר אם  יהיה  זה 

 .משכנע

רוכברגר יצחק  חמש  :מר  לכם, לא  אעשה  אני  פעם  ואני , אתם. חמישים 

בפרוטו זה  את   .קוליםאראה 

קאול יצחק  הנקודה  :מר  זאת  לא  מדי . אבל  יותר  משלמים  התושבים 

ולנצל, ארנונה לקחת  שצריך  אומר  לא  לבזבז, זה  האלה, או  הכספים  שלא , את 

מתואמת תוכנית  ועניינית, עם  תוכניות , רצינית  לגבי  אותה  לעשות  שצריך 

  .הפיתוח

בר אליעזר  ימים  :מר  מספר  לפני  החומר  את  הדיוןטרם. קיבלנו    ,

הסתייגויות מספר  להעלות   .ברצוני 

דורון מאיר  ימים  :מר   ?כמה 

בר אליעזר  ימים10  :מר  בדקתי.   כמה . לא  של  לסוגיה  נכנס  לא  אני 

בדיוק עניינים . ימים  ומספר  מהותיות  הסתייגויות  מספר  להעלות  רוצה  אני 

לפרוצדורה הפרוצדורה. שקשורים  עם  מבחינתי, נתחיל  מהותית  פחות  , שהיא 

כך אחר  ברשותכם  אמשיך  אני   . אבל 

בסמכות שלא  הוצאה  לישיבה  העיר, ההזמנה  ראש  ידי  על  נעשתה  על . משלא 

העיר ראש  עוזר  חתום  עזגד, ההזמנה  טל  שניה, מר  פעם  למעשה  ב, וזו  -גם 

תקלה2005 אותה  היתה   .  

דרישת  הפרת  כדי  תוך  ניכר  באיחור  המועצה  לחברי  הומצאו  התקציב  הצעות 
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תוכנן ) א(206סעיף  את  כראוי  ללמוד  לחברים  שסיפק  ומבלי  העיריות  לפקודת 

לגביהן עמדותיהם  גיבוש  שיאפשר  ברורה. באופן  מאוד  היא  החוק  היא , לשון 

כספים שנת  של  תחילתה  לפני  מחודשיים  יאוחר  שלא  חודשיים . קובעת  אנחנו 

הכספים שנת  לפני, לאחר  למעשה.לא  מהותי,   לשורש  שיורדת  בעיה  היא , זו 

תק פה, ינהלא  הסיפור  כל  את  לפסול  יכולה  כשלעצמה   . היא 

החוק  פי  על  לכך  הדרישה  את  המספקים  ההסבר  דברי  את  מספקת  לא  החוברת 

יבשה, למעשה. והתקנון בלשון  החוק, מדובר  להגדרות  עונה  איננה  , אשר 

ולאחר  התקציבים  באגף  ההכנה  בשלב  עוד  ראש  בכובד  לדון  צריכה  שהיתה 

נפרדת בישיבה   .מכן 

התקציבלגב הצעת  יודעים , י  לא  השולחן  סביב  שיושבים  אלה  שרוב  בטוח  אני 

התקציב היקף  יודע"המנכ. מה  לא  עצמו  לי . ל  אמר  מדברים . 250הוא  אנחנו 

מיליון 167על  צחוק. ₪  לא  מיליונים, זה  מאות  על  מדברים  סכום . אנחנו  זה 

הקודמות בשנים  ורע  אח  לו  הקודמים, שאין  כדי , בעשורים  , 2 -ול גיל[תוך 

העירייה] 38 של  העתידיות  ההכנסות  אלו. כל  בעשורים , הכנסות  היו  שלא 

עיקריים , האחרונים מקורות  משני  שהגיעו  הכנסות  פיתוח –עקב  אגרות   

חדשות שכונות  תכנון  הבשלת  פרי  השבחה  קודמות, והיטלי  בקדנציות  . שנעשו 

אלון רובע  ועל  גן  נווה  שכונות  על  מדבר  מיליון145שזה , אני    ₪ של    165מהסך 

זה. ₪מיליון  הזו, בצד  החוברת  שתהיה, בכל  ככל  מכובדת  מוקדש , שתהיה 

שכונות  מיליון 4לאותן  היום. ₪  מחויבים  הבאה, מחר, אנחנו  , בקדנציה 

ונווה , מתישהו גן  נווה  בשכונות  הזה  הסכום  של  הארי  החלק  את  להשקיע 

 .אלון

דורון מאיר  מדב  :מר  שאתה  מה  יודע  לא  שאתה   .רחבל 

בר אליעזר  לך, מאיר  :מר  הפרעתי  לא  להשלים, אני  לי  לא . תן 

 .סיימתי

דורון מאיר  אמרת  :מר  פעם  נותן : "אתה  שאני  חשוב  לא 
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מוטעית בעיתון, אינפורמציה  יהיה  שזה   ".העיקר 

בר אליעזר  אמרתי  :מר  לא   .אני 

דורון מאיר  טועה  :מר  שאתה  כעת  אומר   . אני 

בר אליעזר  מתנגח  :מר  לא  איתךאני  עשר ,   את  להשלים  לי  תן 

שלי רוצה. הדקות  סעיף, אתה  כך  אחר  ה. סעיף-תעיר  מתוך   167-ההשקעה 

זה, ₪מיליון  את  מחדד  שהניבו , אני  אלה  לטובת  מיליון 4היא  מה . ₪  זה 

החוברת של  בסעיף  יבשה. שראיתי  היתה  לא  החוברת  מגובה , אם  היתה 

עומק לה  והיה  לומד , באסמכתאות  אולי  הייתי  אחראז  מה , משהו  זה  אבל 

הזה. שראיתי מיליון 4, הסכום  לרש, ₪  לעג  ציבור , מהווה  כספי  בזבוז  הוא 

אלה שכונות  לפיתוח  בעיקר  מיועדים  משלמים. אשר  את , הם  לקבל  זכאים  הם 

אחרת או  כזו  בצורה  שברור. הכסף  לפיתוח , כך  כספים  יוותרו  לא  בעתיד  כי 

הנ החדשות  מחויבת, ל"השכונות  הרשות  מסך כאשר  עיקרי  חלק  ולו  להחזיר   

מיליון 145של  מהם₪    .שנגבים 

אב פיתוח  בתוכנית  מגובה  לא  הפיתוח  שנעשית , תוכנית  בתוכנית  שמדובר  כך 

תלאים גבי  על  טווח, תלאים  ארוכת  וחשיבה  כוללת  ראייה  פה . מבלי  הכל 

 .בשלוף

רוכברגר יצחק  על   :מר  הצבעת  אתה  בקואליציה  שכשהיית  שוכח  אתה 

ה לפיתוחתוכנית  הכל. אב  שכחת  לאופוזיציה  אותך  ששלחתי   .ברגע 

בר אליעזר  מה   :מר  את  לך  אמרתי  אז  שגם  לך  להגיד  רוצה  אני 

חושב חושב, שאני  שאני  מה  את  לך  אומר  אני  היום  דבר. וגם  אותו  חושב   . אני 

התשתיות בתחום  עתידיות  התחייבויות  התקציב  בהצעת  רואה  לא  איזה . אני 

שומרים התרזרבה  מול  ביוב  כגון  ציבור, מים, חייבויות  ומבני  אין ? חשמל 

האלו ההתחייבויות  כלפי  שאחראי  מקצועי  צוות  ואין  שלמה   . תמונה 

גרידא, לסיכום פורמאליות  טכניות  נקודות  לא  הן  שהעליתי  הן . הנקודות 

רמת משליכות  בעיריית  תפקידים  נושאי  של  תפקיד  ותפיסות  עבודה  נהלי  על 
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להשפ, השרון עשויות  במועצת הן  כאן  שנעשית  הדיון  רמת  על  מהותי  באורח  יע 

בפרט שנתיות  עבודה  ובתוכניות  תקציב  בהצעות  ובכלל  בעיקר . העירייה  עניינן 

מועד מבעוד  נתונים  של  תשתיות  אותם, במתן  קיבלנו  שאנחנו . שלא  הטענה 

שקיפות חוסר  פה  שיש  מלמדת  ולראות  לבוא  כשלעצמו, יכולים  אילו . שמחשיד 

את  לנו  ורציני היו  מושכל  באורח  לבחון  אפשרות  לנו  היתה  האלו  הנתונים  כל 

האמורות ההצעות  ארוכי , את  הכספיים  ומשאביה  העיר  עתיד  פני  את  לקבוע 

נעשה. הטווח לא  וזה  מאחר  אנחנו, אנחנו, אבל  רק  פה , ולא  לעשות  אפשר  אי 

אופוזיציה של  המועצה, קואליציה-חלוקה  חברי  לא , כל  שרובם  בטוח  שאני 

פהמכיר הסעיפים  את  בכלל  דומם, ים  רוב  הם  פה  המועצה  חברי  רוב  , אבל 

ודעה, לצערי, אוטומטי משקל  חוסר . ללא  זה  כזה  דבר  על  יצביעו  הם  אם 

ציבורית שראינו, ולצערי, אחריות  מתוך , חלקם, כמו  שלהם  האצבע  הרמת 

מאוד צרים  אישיים  שלהם, מניעים  הבית  קירות  ארבע  לשורשי   .שיורדים 

ר יצחק  אומר  :וכברגרמר  זה   ? מה 

בר אליעזר  כלום  :מר  אומר  לא  אחד, אני  אף  על  הצבעתי  לא  . גם 

התחושה שזו  לך  אומר  אני   .אבל 

רוכברגר יצחק  בר  :מר  להפסי, אלי  לך  אנשיםקכדאי  להחשיד  אני .  

לך תביעה, אומר  תחטוף  הזמן, אתה  על   .חבל 

בר אליעזר  הכובע, סליחה  :מר  בוער  הגנב  ראש  ל. על  הזכרתי אני  א 

 .שמות

רוכברגר יצחק  בפרוטוקול  :מר  רשום  שזה   . טוב 

בר אליעזר  רשום  :מר  שזה  זה . מצוין  את  לך  כתב  המשפטים  משרד 

לך, בפרוטוקול להגיד  צריך  מתעלם? אני  ואתה  כתב  המשפטים  מה , משרד  אז 

 .קטונתי? אני

רוכברגר יצחק  לי  :מר  כתב   ?מה 

בר אליעזר  ניגוד  :מר  פה  שיש  לך  ענייניםכתב  הכי .   בצורה  לך  כתב 
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מלאה. מפורשת שורה  שלך, כתובה  העירייה  של  המשפטי   .היועץ 

רוכברגר יצחק  לך  :מר  כתבה  זוהר  שנעמי  מה  לקרוא   .תמשיך 

בר אליעזר  כתב  :מר  לא  אחד  בארבע , אף  בעצמי  זה  את  כתבתי  אני 

בוקר  .לפנות 

רוכברגר יצחק  שלך  :מר  הסגנון  לא  הסגנ, זה  את  מכיר  שלךאני   .ון 

בר אליעזר  יעידו  :מר  וכולם  להעיד  יכול  כתבתי , אני  אני  זה  שאת 

בוקר לפנות  בארבע  במילה  ליישוב . מילה  לדורות  בכייה  תהיה  הזו  ההצבעה 

הכלכלי, כולו העתידי  שיקומו  לראות  מתקשה  אני  את . ממנו  שופכים  אנחנו 

שקיבלנו הכסף  אחריםכל  בכיוונים  אותם  ומשקיעים  גורמים  משני  כאשר ,  

היא  יהיה"התפיסה  שיהיה  זה, מה  את  ישלמו  בעצמם, אחרים  אני ". יסתדרו 

במה  באמצעות  להתריע  זה  בידי  שנותר  וכל  בכך  חלק  לי  שאין  לברך  רק  יכול 

 .זו

קאול יצחק  המבול"  :מר   ".אחריי 

רוכברגר יצחק  לגבי   :מר  משהו  לכם  להגיד  רוצה  המבול"אני  ". אחריי 

שיוש מהקהל  שחלק  מניח  כאןאני  ואחרות, ב  כאלה  ראש , מסיבות  שאני  חושב 

שעושה עושה, עיר  לא  גם  שאני  יגידו  לא , וחלק  או  יצביעו  לא  גם  וכנראה 

לחלוטין, הצביעו לגיטימי  ולחבריך. וזה  לך  להגיד  יכול  זה , אני  אחד  דבר 

הבאה–בטוח  בקדנציה  גם  עירייה  ראש  להיות  מתכוון  אני  הסוגייה .   לכן 

של  המבו"הזאת  אצלי" לאחריי  קיימת   .אינה 

קאול יצחק  אחרי  :מר  גם  להיות   .יכול 

רוכברגר יצחק  אבחר  :מר  הנהלה , תירגע, אני  עם  טוב  עיר  ראש  אני  כי 

השרון, מצוינת לרמת   .שעושה 

זהר' גב צנוע  :נעמי   .גם 

רוכברגר יצחק  צנוע  :מר  להיות  צריך  שאני  איפה  צנוע  מולכם . אני 

שאנחנו מה  על  להתגאות  לי  השרוןמותר  ברמת  עושים  השרון .   לרמת  כבוד 
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כאן עושים  האלה  בהתנדבות, שהאנשים  עושים, רובם  שהם  מה  נתחיל . את 

שלו במסגרת  שעושה  שלו, מאורי  במסגרת  שעושה  טל  אוסטפלד , ישראל  אורנה 

שלה שלו, במסגרת  במסגרת  שלה, גריידי  במסגרת  ונירה  שלה  במסגרת  . שירה 

הסגנים על  עכשיו  מדבר  לא  שכר, אני  מקבלים  השרון . סגנים  לרמת  כבוד  אות 

האלה האנשים  אתם . על  בגלגלים  מקלות  לתקוע  יכולים  שאתם  דבר  כל 

באופוזיציה. עושים שאתם  שמאז  לא מעניין  השרון  ברמת  חיובי  דבר  שום   

 . היה

קאול יצחק  מתלהם  :מר  אתה   ?למה 

רוכברגר יצחק  מתלהם  :מר  לא  הקול, אני  את  מרים  רק  רגו. אני  . עאני 

אותי מכיר  גבוה, אתה  גם  מדבר  אני  אז  אמת  מדבר  ואני  מתלהב   .כשאני 

קאול יצחק  גבוה, לא  :מר  מדבר  אתה  כועס   .כשאתה 

רוכברגר יצחק  כועס  :מר  לא  שאני  מכם. באמת  מאוכזב  אני  היה . אבל 

חינוך באתם, שבוע   .לא 

בר אליעזר  בתב  :מר  דנים   .ר"אנחנו 

רוכברגר יצחק  בישיבתה שמעתי , מספיק  :מר  הכספים  ועדת  חברת  את 

זוהר' הגב, הקודמת השרון. נעמי  רמת  את  מעירים  אנחנו  למה  מבינה  לא   .היא 

בר אליעזר  הדיון  :מר  את  מסיט   . אתה 

קאול יצחק  באוסישקין  :מר  עכשיו  הצדקה, נסעתי  שום  קח , אין 

מהיום  ...לעיר 

רוכברגר יצחק  אותה  :מר  ותיקנו  תקלה  נו. היתה  עיר  זו  זו , שמתהלוא 

חיה תקלות, עיר  גם   . יש 

קאול יצחק  כל   :מר  את  משאיר  הייתי  בבית  אצלי  היה  זה  אם 

 ?האורות

רוכברגר יצחק  זה  :מר  את  שכיבו  ותראו  לשם  תקלה. תצא  קורה , היתה 

תקלות הכבוד. שיש  כל  קרה, עם  דלק! ?מה  מה, האור  תקלות! ?אז   .קורות 
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קאול יצחק  תקלה  :מר  זו  אם  מקבל   .אני 

גלילמר  להציע  :אהרון  מבקש  תיבחר , איציק, אני  אתה  אם  גם 

אחר מישהו  ייבחר  אם  וגם  הבאה  הכי , בקדנציה  הפיתוח  שתוכנית  מאוד  חשוב 

השרון רמת  של  של , גדולה  גודל  מיליון 170בסדר  תנוהל , ₪  שהיא  מאוד  חשוב 

הבא העיר  שראש  כזאת  אחר, בצורה  מישהו  או  אתה  זה  היו , אם  מה  ידעו 

העדיפויות, השיקולים היו  ומה  הקריטריונים  היו  איך , מה  שידעו  מנת  על 

הזה יקר  המאוד  הפרוייקט  את  מתכוון. להמשיך  אני  לך ? למה  לספר  רוצה  אני 

מנכ כמה  עם  להיפגש  לי  ביותר , לים"שיצא  מהמסודרות  עיריות  כמה  של 

למועצת , במדינה פיתוח  עבודת  תוכנית  עם  ספר  מכינים  הם  איך  ראיתי  ואני 

העיר,העיר את  לפתח  איך  העיר  מועצת  את  שואלים  כן  כשהם  מתייחס .   אני 

הערת  קודם  שאתה  ביניים  מועצת –להערת  חברי  של  לדעתם  רבה  חשיבות  יש   

לתת עדיפויות  סדרי  ואיזה  העיר  את  לפתח  איך   .העיר 

רוכברגר יצחק  זה  :מר  את  קיבלתם. קיבלתם  כזה  שנים, ספר  חמש   .של 

גליל אהרון  רו  :מר  אני  שראיתי אז  מה  שם  ראיתי  שלא  להסביר  צה 

אחרות זה , בעיריות  את  מעיר  אני  מקצועי–ולכן  מאוד  ניתוח  ספר    ,

הביוב, סטטיסטי של  הבלאי  מצב  כל  המים, של  הכבישים, של  מצב , של  באיזה 

וכביש כביש  כל  אליו, נמצא  להגיע  צריכים  תשתית  רמת  איזה  עד  רחוב  אם , כל 

ח רק  או  למטה  עד  רחובות  העיר , לקפותחים  של  הזה  בחלק  מתחילים  למה 

העיר של  ההוא  בחלק  חברי . ולמה  את  ושואלים  מסודרים  קריטריונים  יש 

העיר עליכם: "מועצת  מקובלים  האלה  הקריטריונים  כאלה " ?האם  ויש 

לא שיגידו  כאלה  ויש  כן  כלכלי. שאמרו  הוא  שלהם  שהשיקול  כאלה  או , יש 

חינוכי, חברתי מ. או  שיקולים  מיני  כל  לפתח יש  להתחיל  מאיפה  חשובים  אוד 

עיר של  פה. תשתית  ראיתי  ולא  שם  שראיתי  מה  להעיר, זה  שרציתי  מה   .וזה 

רוכברגר יצחק  בקצרה  :מר  לענות  רוצה  משפט , אני  כן  גם  לך  אתן  אני 

מכן לאחר  דורון   .ומאיר 
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לוין אורי  קאול  :מר  שהעלה  לשאלה  גם  להתייחס  תוכל  מה , אם 

העיר למהנדס  בנוגע   .קורה 

רוכברגר יצחק  הזאת  :מר  לישיבה  רלוונטי  לא  אתייחס , זה  אני  אבל 

המכרז20-ב. גם מתקיים  הבא  בחודש  כ.   מועמדים40-הגישו  ומשהו   . 

דורון מאיר  בסף20  :מר  עומדים   . 

רוכברגר יצחק  סינון  :מר  של  מערכת  מכרז 20-ב, היתה  מתקיים  בחודש   

קובע הפנים  שמשרד  הכללים  כל  פי  בחוד20-ב. על  שייבחר  מניח  אני  .ש  . . 

זילברשטיין"עו יעקב  ייבחר :ד   ?מי 

רוכברגר יצחק  חצוף  :מר  למה, אתה  גם  לך  אגיד  שאתם . אני  מה 

האשמות, עושים תקשורת, במסגרת  אמצעי  מיני  כל  של  במסגרת  שכביכול , גם 

עמדתי את  קבעתי  כבר  ואתם . אני  גםקבעתם  במכתבים  זה  את  לי , אמרתם  יש 

שלכם מהנדס שכבי, מכתבים  להיות  ייבחר  שולדימיר  העובדה  את  קבענו  כול 

 . העיר

זילברשטיין"עו יעקב  אמרנו :ד  זה  את  סוף . לא  סוף  לך  גרם  לך  שכתבנו  מה 

לעשות לא  הנכונה  ההוראה  את  הפנים  ממשרד  משרותלקבל  שתי  אתה .   זה  את 

פה אומר   .לא 

רוכברגר יצחק  מינוי  :מר  לגבי  כרגע  מדבר  ייבחר, אני  מי  שאלת  אני . כי 

ייבחר מי  יודע  מהנדס. לא  וייבחר  מסודרת  ישיבה  שמי . תהיה  מניח  אני 

רוחכם למורת  יהיה  לעשות, שייבחר  מה  רוחכם, כי  למורת  מישהו  יהיה  , תמיד 

וכדין כדת  היא  הבחירה  חוקית, חוקית, אבל  תהיה  מבקר, היא  כל , ישנו  פי  על 

המכרז יתקיים  כך   .דין 

זילברשטיין"עו יעקב  המוקדמנהלכמו  :ד   ? 

רוכברגר יצחק  המוקד, כן  :מר  מנהל   .כמו 

דורון מאיר  בארץ  :מר  טובים  הכי  הכי , מהמהנדסים  הארכיטקטים 

לכאן, טובים להגיע   .בחרו 
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רוכברגר יצחק  רוח. עזוב  :מר  באותה  לכם  לענות  אתחיל  תדאג, אני   .אל 

בר אליעזר  בסדר  :מר  כך  כל  זה  בוועדה, אם  שם  נציג  לנו  אין   ?למה 

י רוכברגרמר  יש  :צחק  כל  יודע, קודם  לא  אפילו  יודע . אתה  לא  אתה 

שלך, כלום הבעיה  לעשות, זו  היום. מה  איתי  לא  שאתה  גם  שמח  אני  זה   .בגלל 

בר אליעזר  אני  :מר   .גם 

רוכברגר יצחק  כך  :מר  כל  שמח  שהיית  סימנים  עשית  לא  אני . אתה 

ל לכםרוצה  לעכ, הזכיר  לכם  קשה  שזה  זהלמרות  את  שזו , 2004נת שבש, ל 

השרון ברמת  כאן  שלנו  מלאה  הנכון את קיבלנו , קדנציה  הכספי  הניהול  פרס 

של 2004לשנת  כספי  פרס  גם  וקיבלנו   500,000₪ אמרתי.   גם , אני  ואני 

פה הזה, מתחייב  הפרס  את  נקבל  אנחנו  הבאה  בשנה  קריטריונים.שגם  יש    ,

ההצגו את  לעשות  קהל  מול  ותפסיקו  ציניים  להיות  יפה תפסיקו  איזה  של  ת 

ימים, רבותיי. נפש עשרה  לכם  לבוא, היו  יכול  היה  מכם  אחד  , לראות, כל 

ולעיין מכם, לבדוק  מנע  לא  לשבת . איש  מעדיף  היית  פשוט  שאתה  שלך  הבעיה 

לראות באת  ולא  כאן  הקפה  לראות. בבתי  באתם  שלכם, לא  שלי, בעיה   .לא 

בר אליעזר  לראות  :מר  לנו  נותן   ?היית 

רוכב יצחק  מזה. בוודאי, כן  :רגרמר  לעשות, חוץ  בדרג , מה  לא  אתם 

אופוזיציה, המבצע של  בדרג   .אתם 

בר אליעזר  מהתושבים  :מר  חצי   .אנחנו 

רוכברגר יצחק  מהתושבים  :מר  חצי  אתה   ?ממתי 

בר אליעזר  מהתושבים. כמעט  :מר  חצי  את  משקפים   .אנחנו 

דורון מאיר  אופוזיציה  :מר  של  ברשימה   ?נבחרת 

יצחק רוכברגרמר  דבר  :  שום  משקף  לא  טוב . עזוב, אתה  יודע  אתה 

אותך מכניס  הייתי  לא  אני  אם  למועצה  נכנס  היית  לא   .שאתה 

בר אליעזר  הרוב  :מר  נהיה  אנחנו  מעט   .בקרוב. עוד 

רוכברגר יצחק  לך  :מר  אומר  ישראל, אני  במדינת  מקום  בכל  , כמעט 
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השרון ברמת  הדירות  ערך  שגם  היא  בש, והראיה  האחרונותלפחות  , נתיים 

ועולה מדד, הולך  כל  להערכה . לפי  מושא  שאנחנו  עכשיו  לך  אומר  אני 

אחרות רשויות  בקרב  מעולה. ולהערצה  פשוט  כאן  טוב, הניהול  ניהול  . הוא 

רוצים שאתם  כמה  סיסמאות  כאן  לזרוק  יכולים  דבר , אתם  לכם  מבטיח  אני 

כביש–אחד  עוד  אעשה  אני  שלכם  ביקורת  כל  על   . 

יצחק  לי  :קאולמר  הזה, תגיד  הסגנון  זה  לכם", מה  מבטיח  אני , אני 

לכם הזאת? "אומר  הבעלות  זו  התקציב? מה  על  ההערות, דבר  את   .תעיר 

רוכברגר יצחק  הזה  :מר  התקציב  על  שמח   .אני 

אבנר' גב כך, לה'אהר  :נורית  כל  שותק  אתה  שתמיד ? למה  אתה 

לדבר צריך  איך  על  שלך, מדבר  חבר  לידך  מילהאתה, יושב  לו  מעיר  לא  לבוא .  

להתנהג ואיך  לדבר  איך  אותנו   ?ולחנך 

גליל אהרון  מכם, נורית  :מר  התלהמות  שומע  מקאול, אני  קאול . לא 

גמור בסדר   .מדבר 

רוכברגר יצחק  התלהמות  :מר  לפתח ? מה  נמשיך  שאנחנו  אומר  כשאני 

התלהמות זאת  השרון  רמת  מתלהם? את  אני  אז  התלהמות  זאת  אני .אם   

חמתכםאפתח  ועל  אפכם  על  השרון  רמת  ברמת , את  להשקיע  אמשיך  ואני 

חמתכם ועל  אפכם  על  כלום, השרון  יעזור  שאנחנו . לא  זה  על  מדברים  לא  אתם 

השרון רמת  של  המצטבר  הגירעון  את  ברמת . צמצמנו  המלוות  את  צמצמנו 

מדברים, השרון לא  אתם  זה  היתה . על  אחראית  אופוזיציה  מתוקן  מקום  בכל 

תו השרוןאומרת  רמת  עיריית  של  ולצוות  העירייה  להנהלת  ימים , דה  שעושה 

קדימה השרון  רמת  את  להצעיד  האחרונות  השנתיים  במשך  גם , נכון. כלילות 

מטעויות חפים  לא  ביושר, אנחנו  עובדים  אנחנו  גדולה , אבל  ובאהבה  בהגינות 

הזה להיגרר. למקום  ולא  לחבריי  תודה  להגיד  שוב  רוצה  אני  הזאת   בהזדמנות 

האופוזיציה של  הפרובוקציות  זה, אחרי  לרגע  האלה, שעד  דבר , ובשנתיים  רק 

לעשות  יודעים  בגלגלים–אחד  מקלות  לשים  לכם.   מציע  לשטח, אני  צאו , צאו 
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התגובות את  ותראו  השרון  אותן. לרמת  לקבל   .קשה 

מהקהל: הערה[  . ]הפרעות 

טל ישראל  האווירה  :מר  את  קצת  אשנה  אני  תיק. אולי   כמחזיק 

העיר חושב, חזות  העשייהאני  מתוך  מדבר  שאני  השטח,   חושב . מתוך  אני 

השרון ברמת  מנשבת  חדשה  זהשרוח  את  להכחיש  יכול  לא  אחד  ואף  תושב .   כל 

השרון והולך, ברמת  פונה  שהוא  הנעשית, לאן  ההשקעה  את  בגנים , רואה  הן 

כללי באופן  העיר  בחזות  פניה. והן  את  משנה  השרון  רו, לכן. רמת  צה אני 

פה–להגיד  שמוגש  התקציב  הפיתוח,   אמיתי, תקציב  תקציב  שיכול , הוא 

קדימה שלבים  כמה  השרון  רמת  את  רמת . לקדם  את  לראות  לא  התרגלנו 

מתקדמת במקום, השרון  ודורכת  עוצרת  שנוכל . אלא  הזמן  שהגיע  חושב  אני 

לתושבים נעשית, לתת  לא  הזאת  העשייה  כל  אף , הרי  לטובת  ולא  לטובתי  לא 

העיראחד מועצת  מחברי  לתושבים,   ורק  אך  ליהנות. זה  צריכים  , התושבים 

שלהם והילדים  שאני . התושבים  מזה  ונהנה  בברכה  מקדם  מלא  בפה  אני  לכן 

המכרזים בוועדת  וגם  הכספים  בוועדת  גם  העיר  חזות  של  בנושא  יושב  כך , גם 

העניינים  כיצד  רואה  ואני  העניינים  השתלשלות  כל  אחרי  עוקב  שאני 

תקועיםמתקד ולא   .מים 

מהקהל: הערה[  . ]הפרעות 

טל ישראל  קיים  :מר  שהוא  שמח  ואני  הזה  התקציב  על  מברך   .אני 

זהר' גב הוועדה  :נעמי  עם   ?מה 

טל ישראל  שעברה  :מר  השנה  בתחילת  עצמה  את  מיצתה  , הוועדה 

להמשיך לאיפה  אין  ומכאן  התוכניות  כל  את   . הבאנו 

זהר' גב לוועדה   :נעמי  יותר  לעשותאין   ?מה 

טל ישראל  לא  :מר  הבאות. כרגע  התוכניות  הליכה , כשיהיו  שבילי 

היתר שכן, וכל  תוכנית. ודאי  התווינו  התכנסה. אנחנו  העיר  חזות   .ועדת 

זהר' גב אחרונה  :נעמי  פעם  התכנסה  היא   ?מתי 
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טל ישראל  היחידה   :מר  הוועדה  היא  העיר  חזות  ועדת 

סטטוטורי, ההתנדבותית ועדה  לא  מ, תאנחנו  למעלה  פעמים 12-שהתכנסה   

הקודמת יום. בקדנציה  כל  להתכנס  צריכה  לא  דרך. היא  התוותה  כל , היא 

העיר חזות  ועדת  ידי  על  שהותוותה  דרך  זו  לדרך  היום  שיוצאים   .הגנים 

רוכברגר יצחק  נצביע, דורון  :מר  ואנחנו  מילים   .כמה 

דורון מאיר  מ, רבותיי  :מר  ואני  למעלה  שלוחץ  קהל  כאן  את יש  בין 

שדנה. הרגשות כספים  ועדת  בוועדת , יש  האופוזיציה  נציגי  מה  ומשום 

תיקון, הכספים שצריכים  הדברים  את  להגיד  צריכים  את , שהיו  מילאו  כמעט 

מים קטן, פיהם  דבר  איזה  ושם  הגדול, וכעת, פה  הקהל  התחילה , כשהגיע 

הלאה. ההצגה אמשיך  ואני  תעיר  ביניים  הערת  רוצה  אתה  יוד, אם  ע אתה 

בכמה  כבר  עשינו  למדתם  לא  עוד  שאתם  מה  כל  שאת  מפני  הלאה  אמשיך  שאני 

זה את  לעשות  איך  יודעים  ואנחנו  צ. מקומות  של  העוזר  כאן  , יץ'היה  חבל '

הלך עושים, שהוא  מה  ללמוד  באים  אופוזיציה  חברי  איך  לכם  מסביר  , היה 

שגריידי בתקציב, כפי  בעיות  לו  באו, ושירה, וטל, כשהיו  כולם  וביקשו איך   

שלהם הדברים  על  בא. פרטים  לא  דיברו? מי  שכאן  אלה  כל  אותו. זה  עניין  , לא 

זה את  ולא  בר  אלי  את  בכלל , לא  קשורה  שלא  מהכתוב  מגילה  איזה  קורא 

 .לתקציב

זהר' גב חומר  :נעמי  לנו  נותנים  לא  הייתי. אתם  ביקשתי , אני 

יומיים לפני  לי, חומר  נתן  לא  אחד  לנו. אף  מרשים  לא  עם אתם  לדבר   

 .הגזברים

רוכברגר יצחק  לתקציב  :מר  באת  לא  היית, כרגיל? למה   ?איפה 

זהר' גב היית  :נעמי  אתה   ?איפה 

רוכברגר יצחק  בתקציב  :מר  הייתי  לארץ. אני  בחוץ  היית   .את 

זהר' גב הייתי  :נעמי  איפה  זוכרת  לא    .אני 

דורון מאיר  שלי  :מר  הטלפון  את  יודעת  פעם , היא  מתקשרת  היתה 
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רצתה20 שהיא  הדברים  את  לקבל  ביום  פעם   . 

זהר' גב לי  :נעמי  נתנה  לא  והיא  לאורית  באתי   .אני 

דורון מאיר  פנה  :מר  לא  מהאופוזיציה  אחד   .אף 

זהר' גב פניתי  :נעמי  תגיד, אני   .אל 

דורון מאיר  אליי  :מר  פנית   .לא 

בר אליעזר  פנינו  :מר  כך, לא  אחר  החומר  את  נקבל   ?אבל 

דור מאיר  תקבל  :וןמר  שתרצה   .מה 

רוכברגר יצחק  כלום  :מר  תקבל   .לא 

בר אליעזר  מהשק  :מר  המרצע   .יצא 

רוכברגר יצחק  תקבל  :מר  לא  תקבל. ממני   .ממנו 

דורון מאיר  את   :מר  עזבה  אורנה  אז  לקשישים  בעיה  כשהיתה 

לדבר ובאה  האלו, האימונים  הסיפורים  עם  שמספיק  הזה. ככה  אנחנו , הדבר 

עליו  המוחותעובדים  כל  סך  של  הדברים  כל  את  ומנסים  זמן  מאוד  יש . הרבה 

כזה בעובי  עבודה  יודעים. ספר  אנחנו  אחרות  בערים  שעושים  זה , מה  פה  גם 

העבודה.קיים תוכניות  לפי  בדיוק  ועבדנו  התקדמנו  אנחנו   . 

בר אליעזר  ה  :מר  לשנות  בשנות . מאיר, 50-התקדמת  אנחנו 

ככה. האלפיים מנהלים  לא  ככהמ. מכולת  תקציב  עושה  לא   .כולת 

דורון מאיר  זה  :מר  מה  יודע  בקושי  להעיר , אתה  גם  רוצה  כבר  אתה 

 .הערות

בר אליעזר  לדעת  :מר  צריך  יודע, לא  אני  עושים . מכולת  לא  מכולת 

 .ככה

דורון מאיר  ענקית  :מר  רשימה  את , היתה  לעשות  אפשר  שאי  כמובן 

ישיבות. הכל עשרות  המקצועי  הדרג  עם  הגזברותע, ישבנו  אפרת , ם  עם 

לכם להגיד  ויכולה  כאן  לתקציב, שיושבת  להגיע  כדי  ישיבות  כדי , עשרות 

לאיזון שמשקיעים . להגיע  ואומר  לתקציב  מומחה  כך  שכל  אחד   4כשבא 
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המקומות4 –₪  מיליון  ובכל  גן  בנווה  אולי  בחודש  משקיעים  אנחנו  מיליון    .

הכבישים את  מחדש  ביוב, סוללים  מערכות  קוויםע, עושים  מביאים , ושים 

לשם האלו. מים  השטויות  בוא ? מאיפה  אז  הדברים  את  מבין  לא  אתה  אם 

הביקורת, תשאל את  תעביר  כך  נשקיע.אחר  גן  בנווה  אנחנו  לנו ,   יש  בביוב  רק 

של "תב שנה  כל  מיליון 2.6ר  לזה2012עד , ₪  דומה  משהו  או  הולכים .   אנחנו 

כבישים הרחבת  באלון  מים, לעשות  מש, עם  הדבריםעם  וכל  מחדש  אם . אבות 

המים בעיות  כל  נפתרות  היו  לא  אז  חושבים  שאתם  כמו  עובדים  תוך . היינו 

המים בעיות  כל  את  פתרנו  הליכה  היום . כדי  מקבלים  קוב 7אנחנו  מיליון   

ממקורות קודם, בשנה  היה  לא  פעם, זה  אף  היה  לא   .זה 

בר אליעזר  מיליון 167-ב  :מר  משהו₪   שתעשו  מה, מצפים  אתה אז   

שעושים שעושים? אומר  מיליון 167-ב. ברור  שלנו, ₪  העתידיים  הכספים  . זה 

ילדים גן  לעשות  מחר  כסף  יהיה  רוציםלא  שהם  כמו  כנסת  בית  ולא   . 

דורון מאיר  משהו  :מר  בשנה"תב, תבין  נגמר  לא   .ר 

בר אליעזר  עכשיו  :מר  שבאות  הכנסות  אלה  מיליון 145, אבל   ₪ ,

שורף אתה   .אותם 

מאיר דורוןמר  נכון  :  לא   . זה 

בר אליעזר  אותה  :מר  שורף  ואתה  היום  משכורת  שתקבל   .כמו 

דורון מאיר  ש  :מר  מקווה  אומר אני  לא  אתה  אחרים  במקומות 

מדבר שאתה  מה  מבין  לא  שאתה  נגמר"תב. דברים  לא   .ר 

בר אליעזר  עתידיות  :מר  הכנסות  יהיו  מאיפה . לא  לי  תגיד  בוא 

א. יהיו שיהיו  לי  תגיד  לך אם  אגיד  אני  וסהלן"ז   ". אהלן 

מהקהל: הערה[  ]. הפרעות 

דורון מאיר  ראש   :מר  בשם  מזמין  העיר  שמזכיר  שתדע  כדאי 

זאת . העירייה הערה  מין  חוקי"איזה  לא   ?"זה 

בר אליעזר  בשם  :מר  כתוב  קטן. לא  טכני  עניין   .אמרתי, זה 
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דורון מאיר  קטן  :מר  עניין  דיברת, זה  זה  על  ומ. אבל  גן  תחם נווה 

בעיר יפות  הכי  השכונות  להיות  הולכים  גני , אלון  ועם  שנבנה  ספר  בתי  עם 

 .ילדים

בר אליעזר  ספר  :מר  בית  תבנה  כסף  הכנסות ?מאיזה  לך  מאיפה   

ספר בית   ?לבנות 

עזגד טל  להצבעה, תודה   :מר  עוברים   .אנחנו 

רוכברגר יצחק  לשנת   :מר  הפיתוח  תקציב  את  לאשר  מבקש   2006אני 

מיליון 160.277בסך   ₪. 

זילברשטיין"עו יעקב  התקציב :ד  כל  על  אחת  כמקשה   ?מצביעים 

רוכברגר יצחק   .כן  :מר 

דורון מאיר  לבקש  :מר  יכול  אתה  משהו  להכניס  רוצה  אתה  . אם 

הכל על  מצביעים   .בעיקרון 

זילברשטיין"עו יעקב  ניירת :ד  קיבלתי  לא  אני  כי  יכול  לא  מנסה , אני  אני 

לך והיי. להסביר  יכולהלוואי   .תי 

רוכברגר יצחק  התקציב  :מר  עבור  להצביע  מבקש  ראשון. אני  אני , סעיף 

לשנת  הפיתוח  תוכנית  את  לאשר  מהמליאה  בסך 2006מבקש  מיליון 160.277   

בעד. ₪  ?מי 

עזגד טל  בעד9   :מר   . 

רוכברגר יצחק  נגד  :מר   ? מי 

עזגד טל  נגד6   :מר   . 

מספר  קולות הוחלט   :154החלטה  אליעזר : 6 -נגד , 9 -בעד (ברוב  מר 

קאול, בר יצחק  זילברשטיין"עו, מר  יעקב  גליל, ד  אהרון  זהר' גב, מר  , נעמי 

תמרי' גב ת) עליזה  את  לשנת קציבלאשר  הפיתוח  בסך 2006  מיליון 160.277   

הצפויים, ₪ המימון  מקורות  את   .הכולל 
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רוכברגר יצחק  את   :מר  לאשר  מבקש  התברשימתאני  לאישוררים"  בסך    

מ77.346 הפיתןח , ₪יליון   לתקציב  בעד. 2006המצורפת  נגד? מי   ?מי 

עזגד טל   .6   :מר 

 

מספר  קולות הוחלט   :155החלטה  אליעזר : 6 –נגד , 9 –בעד (ברוב  מר 

קאול, בר יצחק  זילברשטיין"עו, מר  יעקב  גליל, ד  אהרון  זהר' גב, מר  , נעמי 

תמרי' גב האשר ל) עליזה  רשימת  לאישוררים"תבאת  מיליון77.346סך ב,    ₪, 

הפיתוח  לתקציב   .2006המצורפת 

 

רוכברגר יצחק  תב  :מר  לאשר  מבקש  נוסף"אני  סך , 878שמספרו , ר  על 

מיליון 2.6 ל₪   עד  שנה  הטיהור, 2015-לכל  למכון  כך . שמתייחס  על  מדבר  אני 

תב לעשות  צריכים  שאנחנו  לנו  העירה  הביקורת  עד "שוועדת  לא 2015ר  כי   

הז הדבר  את  זה. ההיה  על  גם  להצביע  מבקש  טכני, אני  הליך  פשוט  מי . זה 

 ?בעד

בר אליעזר  טכני  :מר   ?למה 

פפר' גב עד   :אורית  שם  מאושר  זה  בוועדת , 2009כי  ההערות  ולפי 

סוף  עד  זה  את  לאשר  צריך  ההלוואההביקורת   .תקופת 

רוכברגר יצחק  התב  :מר  אישור  בעד  הזה"מי   ?ר 

זהר' גב יכול  :נעמי  לא  ביקשנו, יםאנחנו  את . אנחנו  קיבלנו  לא 

 .זה

רוכברגר יצחק  החלטה  :מר  תב: הצעת  שמספרו "לאשר  סך 878ר  על   2.6 

שנה₪ מיליון  הטיהור, לכל  מכון  פשוט. 2015עד , לעניין  הלוואה  החזר   .זה 

זהר' גב לבקשה  :נעמי  בהתאם   .זה 

רוכברגר יצחק  הביקורת  :מר  להערת   .בהתאם 

פולקמן' גב בהצבעהאני   :נירה  משתתפת   .לא 
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מספר אחד   :156 החלטה  פה  לאשר  מס"תב הגדלתהוחלט  על , 878' ר 

מיליון 2.6סך  שנת ₪   עד  שנה  שנלקחה  למטרת, 2015לכל  הלוואה  החזר 

טיהורלמימון  שפכיםמכון   . 

בהצבעה' גב השתתפה  לא  פולקמן   .נירה 

 

רוכברגר יצחק  רבה  :מר  בעד. תודה  תהיה  לא  שהאופוזיציה   צפיתי 

הפיתוח רמת , תקציב  לתושבי  לבשר  שמח  ואני  התקציב  את  שאישרנו  שמח  אני 

כאן, השרון שנמצאים  לאלה  רק  חשובה, לא  מאוד  מאוד  בשורה  כאן  אין . שיש 

השרון רמת  לטובת  יופעל  הזה  שהתקציב  תדאג  גם  הזאת  שהעירייה  ספק  , לי 

אצלנו שקיימת  המדויקת  הפיתוח  תוכנית  פי  ל, על  תמשיכו  השנה  ראות וכבר 

כשנתיים לפני  שהתחלנו  התוצאות  הקדנציה , את  את  גם  שנסיים  ספק  לי  ואין 

ג ולא  מאוזנים  כשאנחנו  שנים  שלוש  פרס , רעונייםיבעוד  את  לקבל  ונמשיך 

הנכון האופוזיציה, הניהול  חברי  של  כאבם  של , למרות  בנושא  דבר  שלכל 

נגד מצביעים  ופיתוח  ב. תקציב  השרון  רמת  את  לקדם  נמשיך  רבה אנחנו  אהבה 

גדולה רבה. ובעשייה  הסתיימה, תודה   .הישיבה 

 

 

 

 

 

 

_________________ 
רוכברגר  יצחק 
העירייה  ראש 

__________________ 
עזגד  טל 

העירייה. ע  ראש 
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החלטות  קובץ 

הכספים  .1 לשנת  רגיל  בלתי  תקציב   .2006אישור 

 

מספר  קולות הוחלט   :154החלטה  אליעזר מר : 6 -נגד , 9 -בעד (ברוב 

קאול, בר יצחק  זילברשטיין"עו, מר  יעקב  גליל, ד  אהרון  זהר' גב, מר  , נעמי 

תמרי' גב ת) עליזה  את  לשנת קציבלאשר  הפיתוח  בסך 2006  מיליון 160.277    

הצפויים, ₪ המימון  מקורות  את   .הכולל 

 

מספר  קולות הוחלט   :155החלטה  אליעזר : 6 –נגד , 9 –בעד (ברוב  מר 

קא, בר יצחק  זילברשטיין"עו, ולמר  יעקב  גליל, ד  אהרון  זהר' גב, מר  , נעמי 

תמרי' גב הלאשר ) עליזה  רשימת  לאישור"תבאת  מיליון77.346בסך , רים   ₪ ,

הפיתוח  לתקציב   .2006המצורפת 

 

מספר אחד   :156 החלטה  פה  לאשר  מס"תב הגדלתהוחלט  על , 878' ר 

מיליון 2.6סך  שנת ₪   עד  שנה  מכון החזר למטרת , 2015לכל  למימון   הלוואה 

שפכיםטיהור  . 

בהצבעה' גב השתתפה  לא  פולקמן   .נירה 
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