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  6.2004.9מיום , 26' פרטיכל מליאה מן המניין מס

מס המניין26' פרטיכל  מן  המועצה  מישיבת  התקיימה,     אשר 

ראשון בא"י, ביום  תשסניסן    19:30בשעה , 9.4.2006, ו" 

  

רוכברגר  :משתתפים יצחק  העירייה-     מר  ראש     

דו   מאיר  ומ-     רוןמר  סגן  העיר"  ראש    מ 

אבנר' גב העיר -     נורית  ראש  סגנית     

בר   אליעזר  מועצה-     מר  חבר     

מועצה -    זילברשטיין)פיפו( יעקב ד"עו     חבר 

לוין    אורי  משה  מועצה-    מר  חבר     

פולקמן' גב    מועצה-     נירה  חברת     

קאול   מועצה-       יצחק  חבר     

תמרי' גב    מועצה-     עליזה  חברת     

אביןשירה' גב   מועצה-       חברת     

טל   ישראל  מועצה-     מר  חבר     

אוס' גב   מועצה-   פלדטאורנה  חברת     

  

זהר' גב   :חסרים מועצה-     נעמי  חברת     

גריידי שמואל  מועצה-     מר  חבר     

גליל אהרון  מועצה-     מר  חבר     

  

פפר' גב  :נוכחים העירייה-     אורית  גזברית     

גל"עו יצחק  המשפטי-    אור- ד  היועץ     

ש"עו   אילת  מח-   ינו'ג- ושניד  מנהלת    נכסים'  

זמיר ערן  העירייה-     מר  מבקר     

לוין' אדר   העירייה-    ולדימיר  מהנדס  סגן     

עזגד    טל  ע-       מר  העירייה.     ראש 
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היום סדר    :על 

היוםה  .1 לסדר  מנהל: צעה  בנושא  מכרז  בסמים /קיום  למלחמה  הרשות  ת 

ע זילברשטיין"ואלימות  יעקב    .י 

בנושא  .2 בצומת שאילתא  הטיהור  למכון  העיר  ממערב  החדש  הביוב  קו   

ע קאול"מורשה  יצחק    .י 

לשנת   .3 העיר  יקירי  ועדת  להמלצת  המליאה  ע. 2006אישור  סגנית "יוצג  י 

יו העירייה  גב"ראש  הוועדה  אבנר' ר    .נורית 

השרף  .4 דרך  בנושא  העירייה  ראש    .הודעת 

פלורי  .5 בירת  לטלהסי  נסיעתו  על  העירייה  ראש  ברית דיווח  לחתימת  דה 

תאומות   .ערים 

  :שונות  .6

השרון  .א   ברמת  ציבוריות  בגינות  נוער  בני    .הפרעות 

חניה  .ב   וכרטיסי  בתשלום    .חניה 

בניין   .ג  באזור    ".מכבי"חניה 

הפסח  .7 חג  לכבוד  כוסית    .הרמת 

הגב  .8 של  מתפקיד  העברה  בנושא  יום  לסדר  מלך' הצעה  לית "סמנכ, פרח 

קאול"ע, תפעול יצחק    .י 
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רוכברגר יצחק  טוב    :מר  מועצת , ערב  מליאת  ישיבת  לפתוח  מתכבד  אני 

שמספרה  יעקב . 26העיר  של  לסדר  הצעה  ישנה  הסדר  שעל  בנושאים 

נוספת לסדר  הצעה  וישנה  היום, זילברשטיין  בסדר  מופיעה  אני , שאינה 

קאול, מתנצל של  בקשה  ה, היתה  לסדר  של הצעה  מתפקיד  העברה  בנושא  יום 

מלך' גב לתפעול"סמנכ, פרח  חייב . לית  לא  שאני  מוטעה  ייעוץ  קיבלתי  אני 

הבאה לישיבה  זה  את  לדחות  גם  יכול  אני  אלא  הזאת  בישיבה  זה  את  , לקיים 

טעות שזו  התברר  מכן  הדיון. ולאחר  את  נקיים  כן  אנחנו  תוכל , לכן  אתה 

ההצעה אחרי  זה  את    .להעלות 

טל ישראל  לסדר    :מר  הצעה  עוד    ?יש 

יצחק    .לא    :רוכברגרמר 

  

היום  .1 לסדר  מנהל: הצעה  בנושא  מכרז  בסמים /קיום  למלחמה  הרשות  ת 

ע זילברשטיין"ואלימות  יעקב    .י 

  

זילברשטיין"עו יעקב  ההצעה  :ד  את  שלחתי  לפניכם, אני  הזדמנות . היא  זו 

ליאור לרותי  טובה  מילה  כמה , להגיד  אישי  באופן  גם  זה  את  לה  שאמרתי 

להגי, פעמים הזדמנות  הרשות זו  את  פה  הקימה  שהיא  הזה  מהמקום  גם  לה  ד 

פה שכולנו  עבודה  עשתה  הכל  וסך  והתמכרויות  אלימות  למניעת  , המקומית 

חושב טובה. מעריכים, אני  מילה  גם  לה  להגיד  הזדמנות  לא , זו  שהיא  למרות 

פה   .נוכחת 

שלה, למעשה מהתפקיד  פרשה  ליאור  השניה, רותי  בפעם  פעם , כבר  כבר  כי 

שה או  מהתפקידקודמת  להשתחרר  ביקשה  שהיא  או  התפטרה  חזרה , יא 

פרשה כך  ואחר  איתה. לתפקיד  לי  שהיתה  אחרים, בשיחה  היא , ולאנשים 

בתפקיד להמשיך  מעוניינת  לא  היא  מסיבה . מסיבותיה  לה  עשתה  גם  העירייה 
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לכבודה  נקיים  מהתפקיד  פרישתה  שלרגל  כאן  וכתבתם  מהתפקיד  פרישה  של 

והוקרה פרידה  ה, ערב  חמישיזה  ביום  נהיר. יה  והכל  ברור  הזו ' הגב, הכל 

התפקיד את    . עזבה 

דבר משום  ידענו  ולא  עודכנו  משמועות, לא  ניזונים  אנחנו  שבחורה . הכל  הבנו 

מקום כממלאת  לתפקיד  נכנסה  האק  פזית  בשם  שואלים , חדשה  ואנחנו 

באופן  מכרז  תקיים  בכיר  כזה  שלתפקיד  הדרישה  את  היום  לסדר  ומעלים 

הזה. מיידי לתפקיד  נכונה  הכי  האישה  היא  הזאת  שהגברת  להיות  יכול , יכול 

להיות אותה, מאוד  בחן  לא  אחד  אף  מאוד . אבל  תפקיד  הוא  הזה  התפקיד 

בעירייה, חשוב בכיר  הזה , תפקיד  לתפקיד  מייחס  אישי  באופן  שאתה  יודע  אני 

חשיבות אישי. המון  באופן  אותה  מכיר  שאתה  להיות  שזו , יכול  מבין  אני 

שלךהי שלא, כרות  להיות  ויכול  אליך  מקורבת  שהיא  להיות  לא , יכול  אני  אבל 

שעכשיו הזה, חושב  בתפקיד  ואקום  שיש  ליאור , במצב  שרותי  ולהגיד  לבוא 

לחל הגב"פרשה  את  לתפקיד  לקבל  יכול  אתה  זה  ובגלל  מקום' ת  כממלאת  , הזו 

נאה שזה  חושב  לא  אותנו. אני  תוקף  ואתה  מצטיירים  הזמן  כל  אנחנו ,אנחנו   

תקין ציבורי  מינהל  רוצים  הכל  ושקוף. בסך  תקין  ציבורי  למה , במינהל 

הזאת אחריםשהגברת  מועמדים  מול  הבחינה  בוועדת  תיבחן  לא  יהיו,   אם ? אם 

טובה כך  כל  קליבר, היא  כזאת  היא  זה, אם  את  יודעים  לא , אתם  אנחנו 

זה את  היום. יודעים  תופיע  שהיא  ביקשתי  גם  לקי, אני  גם  דיון ביקשתי  ים 

רחב יותר  היום. קצת  המקום  לא  זה  חג, אולי  דיון , ערב  לקיים  גם  חשבתי  אבל 

פה זה  את  והתמכרויות, והצעתי  אלימות  של  הזאת  ברשות  בכלל  דיון  . שנקיים 

הגב אם  קליבר' אז  כזאת  אכן  היא  כמה , הזאת  הבחינה  ועדת  בפני  תעמוד 

מהר מכרז, שיותר  גואל, תקיים  לציון  ובא  תיבדק  לא. היא  אולי , ואם  אז 

טוב יותר  מועמד  זה . נמצא  על  חוזר  אני  פעם  וכל  לך  אמרתי  פעמים   –כמה 

הישרה בדרך  ללכת  לא  קצרה? למה  הכי  בוועדת .היא  שיכולים  אנשים  לך  יש   

דעת חוות  עליה  לקבל  בחינה, המכרזים  איזה  לעבור  צריכה  היא    .אם 
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רוכברגר יצחק  זה, שמענו    :מר  את    .אמרת 

זילב"עו יעקב  מציע  :רשטייןד  שאני  ניסיון , מה  תצבור  לא  הזאת  שהגברת 

שנה מורוזובסקי, במשך  יניב  שצבר  וכמו  קצב  יהודה  שצבר  כך , כמו  ואחר 

בתפקיד צברו  שהם  הניסיון  היתה  בהם  לבחירה  הסיבות  תיתן . אחת  שלא 

יד הזה  לדבר  תיתן  לא  הזאת  ושהמועצה  יד  הזה  בדרך , לדבר  לא  שהיא 

מ לעצמה  תמצא  אחריםמלאכותית  מתחרים  פני  על  ויתרון  יצוין , עלה  שזה 

השתמשת  אתה  כי  שנה  של  ניסיון  צברה  שהיא  שלה  החיים  בקורות  כך  אחר 

חל של  וכו"בהסבר    . 'ת 

מזה מה , חוץ  לגבי  התייחסותך  את  ולשמוע  הערה  להעיר  גם  רוצה  אני 

מקבלת, שהבנתי שהיא  מופלגים  היותר  וכו, התנאים  צמוד  רכב  , כמו  זה ' אם 

מהפרק.נכון ירד  זה  אז  נכון  לא  זה  אם  המכרז.   קיום  זה  העניין  להלן . עיקר 

היום  לסדר  מנהל–הצעתי  בנושא  מכרז  של  מיידי  קיום  המקומית /  הרשות  ת 

והתמכרויות אלימות    .למניעת 

רוכברגר יצחק  לך. קיי.או    :מר    ?נכון, לענות 

זילברשטיין"עו יעקב  יודע  :ד  אנ. לא  להתייחס  שרוצים  אנשים  יש  י אם 

לסדר. אשמח הצעה  להשתתף, זו  יכולים    .אנשים 

רוכברגר יצחק    .תתייחסו    :מר 

זילברשטיין"עו יעקב  אנחנו  :ד  רק  קואליציה, לא    .יש 

לוין אורי  פניו    :מר  על  הגיוני  נשמע   .  

רוכברגר יצחק  הגיוני    :מר  נשמע    ?מה 

לוין אורי  אומר    :מר  שהוא    .מה 

רוכברגר יצחק  התשובה     :מר  את  תשמע  יותר תיכף  מה  תראה  אז  שלי 

להתייחס, הלאה. הגיוני שרוצה  מישהו    ?יש 
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לך לומר  יכול  כל , פיפו, אני  עוברת  הזה  בנושא  קאול  של  וגם  שלך  שהצביעות 

קאול. גבול אומר  אני  הנושא? למה  על  מדבר  לא  כרגע  התבטא , קאול  אבל 

אותם בדק  לא  בכלל  שהוא  דברים  על    .בעיתונות 

קאול יצחק  ממ    :מר  מבקש  בנימוסאני  שתדבר    .ך 

רוכברגר יצחק  בנימוס    :מר  אליך  מדבר    .אני 

קאול יצחק  צביעות    :מר  של  במילים    .לא 

רוכברגר יצחק  צביעות    :מר  שזו  אומר  רוצה    .אני 

קאול יצחק  השולחן    :מר  על  שלך  הצביעות  את  זורק  אני    .אבל 

רוכברגר יצחק  אחוז    :מר  צבועים. מאה  שאתם  אומר  אני  אגיד , אז  ואני 

צבועיםלך  אתם  למה    .שניה. גם 

קאול יצחק  בנימוס, תפסיק    :מר    .דבר 

רוכברגר יצחק  בנימוס    :מר  אליך  מדבר    .אני 

קאול יצחק  העיר    :מר  מועצת  של  בחדר  מדבר  חברי , אתה  עם 

  .מועצה

רוכברגר יצחק  אליך    :מר  לדבר  צריך  שאני  ברמה  אליך  מדבר  ככה . אני 

לדבר רוצה    .אני 

קאול יצחק  הרחובתפסיק     :מר  של  הסגנון    .עם 

רוכברגר יצחק  אחוז    :מר  אתה. מאה  זה  אני, הרחוב  לא    .זה 

קאול יצחק  עיר    :מר    .רחוב, ראש 

רוכברגר יצחק  לדייק    :מר    .תלמד 

קאול יצחק  ביוב    :מר  של  סעיפים  פה  לנו  לסעיפי , יש  נגיע  מעט  עוד 

  .הביוב

רוכברגר יצחק  אחוז    :מר  הביוב, מאה  על  נדבר    .תיכף 

יצחק קאולמר  הביבים    :  עם  זה, תפסיק  עם    .תפסיק 
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רוכברגר יצחק  שלך    :מר  הצביעות  על  מדבר  קאול, אני  הגדולאדון    ,

מבר אני    .עליך 

קאול יצחק  הקטן    :מר  רוכברגר  אדון  רגע. ואתה    .תקשיב 

רוכברגר יצחק  העיר    :מר  ראש  בשבילך  אני    .בינתיים 

קאול יצחק  רגע    :מר  קטן. תקשיב  תהיה  אל  ר. אז  העיר אתה  אש 

עיר ראש  כמו  מתבטא  לא  ואתה  עיר  ראש  כמו  מתנהג  לא  אתה    .אבל 

רוכברגר יצחק  אחוז    :מר  עיר. מאה  ראש  כמו  מתנהג    .אתה 

קאול יצחק  הצעה    :מר  העלה  שלך  מועצה  בנימוס, חבר  דיבר , דיבר 

נכונים, יפה טיעונים  והעלה  בשקט    .אפילו 

רוכברגר יצחק  אותך    :מר  די. שמעתי  ולא  יפה  לענייןדיבר    .בר 

קאול יצחק  הפה    :מר  על  דיבר. שמור  הוא  אליי , גם  תפנה  אל  אז 

באמצע העיר. פתאום  המועצה, ראש  של  הרמה  את  תוריד    .אל 

רוכברגר יצחק  לי    :מר  המועצה, תסלח  של  הרמה  את  מתאים  , אני 

  .אליך

קאול יצחק  חצוף    :מר  סגנון. איזה  לשון, איזה    .איזה 

רוכברגר יצחק  אני    :מר  מדבראליך  לך.   מתאים    .לא 

קאול יצחק  מועצה    :מר  של  התדרדרות  של . איזה  דרדור  איזה 

מזה. המועצה לדבר, חוץ  דקות  עשר  לו  מתערב, יש  אתה  אותו , מה  מפסיק 

  ?באמצע

רוכברגר יצחק  אותו    :מר  הפסקתי  לדבר, לא  יכול  דיבר, הוא    .הוא 

קאול יצחק  זה    :מר  את  אמרת    .כבר 

רוכברגר יצחק  ד    :מר    .יברהוא 

זילברשטיין"עו יעקב  העיר  :ד  ראש  את  נשמע    .בוא 

קאול יצחק  קרה    :מר  כך? מה  כל  מתרגז  אתה  טובה? מה  ברוח  , באנו 

יין פה  לחג, יש  לברך  בנימוס. צריך    .דבר 
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רוכברגר יצחק  בנימוס    :מר  מדבר  צבועים, אני  שאתם  אומר  אני  זה , רק 

אומר שאני    .מה 

קאול יצחק  הצביע    :מר  על  נדבר  שלךתיכף    .ות 

רוכברגר יצחק  שלך    :מר  הצביעות  על  נדבר  שלי, אנחנו  קצת . לא  נעשה 

  .סדר

קאול יצחק  פה    :מר  להיות  צריך  זה  כמה ? למה  עוד  להגיד  כדי 

אותם להעלות  שצריך  וחרפה. דברים    .בושה 

רוכברגר יצחק  וחרפה    :מר  בושה    .אז 

קאול יצחק  לעניין, תפסיק    :מר    .דבר 

רוכברגר יצחק  לענייןאני     :מר  לי, מדבר    . סלח 

קאול יצחק  לשאילתא    :מר    .תענה 

רוכברגר יצחק  לעניין    :מר  מדבר  לעניין, אני  אתה    .דבר 

קאול יצחק  שלו    :מר  לשאילתא    .תענה 

רוכברגר יצחק  שלו    :מר  לשאילתא  עונה    .אני 

קאול יצחק  שאילתא    :מר  שאל  היום, הוא  לסדר  הצעה  תענה , הציע 

אחד. לה   .חצוף 

רו יצחק  חצוף    :כברגרמר  רמה? אני  תת  של  רמה    .זה 

קאול יצחק  ביוב    :מר  של    .ביבים, רמה 

תמרי' גב עכשיו, איציק    :עליזה  רמה  תת  מביא  הצעה ? מי  העלה  הוא 

לרדת מתחיל  ואתה  יום    .לסדר 

רוכברגר יצחק  אמרתי    :מר  אני  קאול? מה  ושל  שלך  צביעות    .אמרתי 

תמרי' גב להגי    :עליזה  צריך  היית  מה  זהבשביל  את    ?ד 

רוכברגר יצחק  קאול    :מר  ושל  שלך    .צביעות 

תמרי' גב המילה     :עליזה  מה    ?"צביעות"בשביל 

  9



  עיריית רמת השרון
  6.2004.9מיום , 26' פרטיכל מליאה מן המניין מס

רוכברגר יצחק  להגיד    :מר  רוצה  אני  צביעות. כך  זו  תשמעו, כי   .ותיכף 

לכם אכפת    ?פתאום 

קאול יצחק  לשאילתא    :מר    .תענה 

רוכברגר יצחק  שלי    :מר  בדרך  לשאילתא  אענה  לי, אני    . סלח 

קאולמר  שלך, בטח    :יצחק  בדרך  תענה . תענה. רק  שלך  בדרך 

  .לשאילתא

רוכברגר יצחק  שלי    :מר  בדרך  לשאילתא  עונה  אני    .אז 

קאול יצחק  לסדר    :מר    .סליחה, להצעה 

רוכברגר יצחק  ואומר    :מר  חוזר  מהצביעות , אני  בי  אחזור  לא  ואני 

ופתאום, שלכם אלימות  לנושא  פתאום  שלכם    - בדאגה 

ת' גב אלימות    :מריעליזה    .לא 

רוכברגר יצחק  טובה    :מר  לי  הרשות . תעשי  תפקיד  על  מדברים  אנחנו 

ואלימות בסמים  מדברים. למלחמה  זה    .על 

תמרי' גב הנקודה    :עליזה  לא    .זו 

רוכברגר יצחק  לי    :מר  מדברים, תסלחי  זה    .על 

קאול יצחק  אלימות    :מר  הוא  שלך    .הדיבור 

תמרי' גב ל, איציק    :עליזה  המכרזתתייחס    .נושא 

קאול יצחק  עיר    :מר  ראש  של  בפוזיציה  של , אתה  הרמה  על  תשמור 

כאן   .הדיון 

רוכברגר יצחק  שלך    :מר  המצוקה  את  מבין  אתה , התפרקה" שינוי. "אני 

לך, במצוקה   .כואב 

תמרי' גב ב    :עליזה  לא  לו". שינוי"הוא  כואב  לא    .גם 

קאול יצחק  ב    :מר  לא  של". שינוי"אני  חברים  אולי    .ךיש 

רוכברגר יצחק  עניין    :מר  של  לגופו  לענות  רוצה  על . אני  מדברים  אנחנו 

ואלימות בסמים  למלחמה  הרשות  מנהל  בנושא  מכרז  קיום  של  זה . תפקיד 
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לסדר, הנושא שרשום. הצעה  מה  לומר . זה  רוצה  ואני  זה  על  לענות  רוצה  אני 

שוב גבול, לכם  כל  עוברת  שלכם  אני . שהצביעות  למה  לכם  אגיד  את ואני  אומר 

  .זה

קאול יצחק  לפיפו    :מר  אמרת  פעמים? איך  שלוש  זה  את  אמרת  , כבר 

הסרט, יאללה את    .גלגל 

רוכברגר יצחק  קאול    :מר  ב, אדון  איתי  תדבר  אני , "יאללה"אל  למה 

ב גם  איתך  זה, "יאללה"אדבר    ?איך 

קאול יצחק  הלאה    :מר    .תעבור 

רוכברגר יצחק  כ    :מר  תיכף  הסברים  לתת  צריך  גם  על , אןאתה  למשל 

שאלות אותך  לשאול  רוצה  אני  לרנר  לי, גרגורי  תענה  שלך  חבר  לי . על  תענה 

אחרים דברים  על  למשל  בזק, שאלות  עם  עומד  שאתה  מה  של , על  הנושא  עם 

הסברים, הכופר לנו  סדר. תן  נעשה  עונה. בוא  ואני  שלי  בדרך  לענות  לי  . תן 

צביעות להגיד  לי  שיש. מותר  מה  מה . זה  נשמע  עליכםתיכף  מדבר    .הרחוב 

קאול יצחק  שיש    :מר  מה    .זה 

רוכברגר יצחק  לרחוב    :מר  התושבים, לך  עליכם  מדברים  מה  . תשמע 

לוחמנית" עליכם, "אופוזיציה  מדברים  מה  ברחוב  תשמעו    .לכו 

בר אליעזר  עליך    :מר  אומרים  מה    ?שמעת 

רוכברגר יצחק  לי    :מר  זה. תתביישו, תאמין  איזה ? מי  שמעתי  אני 

פהאוויר מדבר  זה,     ?מי 

קאול יצחק  אוויר. אוויר    :מר  בר  עיר. אלי  מועצת  של    .רמה 

רוכברגר יצחק  חוזר    :מר  הרמה. אני  לך . זו  טוב  תפרוש–לא  ככה .   גם 

הרי כלום  עושה  לא  מחבל, אתה  רק  האתה  בכל    . . העירייה.   .של 

קאול יצחק  אפרוש    :מר  לא  נשאר, אני  דווקא    .אני 

רוכברגר יצחק  הזאת. רתישא    :מר  ברמה  אליך    .נדבר 

זילברשטיין"עו יעקב  תשובה  :ד  לקבל    ?אפשר 
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קאול יצחק  .תענה, יאללה    :מר  . .  

רוכברגר יצחק  ב, קאול    :מר  איתי  תדבר    ".יאללה"אל 

קאול יצחק    .תפסיק, תפסיק    :מר 

תמרי' גב תשובה, איציק    :עליזה  .כשאין  . .  

רוכברגר יצחק  שוב    :מר  לכם  אומר  פעם , אני  עוד  את אני  אציין 

שניכם של  גם, הצביעות  צביעות  מתכוון  אני  למה  לכם  אגיד  אתם . אני 

אלימות בנושא  שדנו  לישיבות  אחת  פעם  לא  הנוער, הוזמנתם  בנושא , בנושא 

לכל . הוונדליזם שותפים  שתהיו  כדי  עגול  לשולחן  אתכם  זימנתי  אחת  פעם  לא 

ובעיריית העיר  מועצת  בישיבות  כאן  מקיימים  שאנחנו  השרוןהמהלכים  רמת   . 

אחת פעם  אפילו  באתם  אחת, לא  פעם  התעניינתם  הייתם . ההפך. לא  לא 

עשינו שאנחנו  פעילות  לשום  הקיץ  במסגרת  רק . שותפים  כרגע  מדבר  אני 

בסמים מלחמה  של  הנושא  של  הספציפיים  הנוער , אלימות, בנושאים 

אחת. והוונדליזם פעם  באתם  מזה. לא  צביעות, יותר  אומר  אני  , אתה? למה 

בוועדה,יצחק אפילו  חבר  היית  הנוער  של  חינוך,     .של 

קאול יצחק  לו    :מר    .תענה 

רוכברגר יצחק  אחריות    :מר  שום  לקחת  לא  כדי    .התפטרת 

קאול יצחק  שלך    :מר  לרמה  לרדת  רוצה  לו. לא    .תענה 

רוכברגר יצחק  לאחד    :מר  אחד  לך  עונה  שאילתא. אני  לא    .זו 

קאול יצחק  לסדר    :מר  הצעה    .יש 

יצ רוכברגרמר  לקרוא. הלאה    :חק  גם    . תלמד 

קאול יצחק  לכאן    :מר  לקרוא, עברת  יודע  לא  פה . אתה  כשישבת 

לקרוא   .ידעת 

רוכברגר יצחק  לי    :מר  לקרוא, תסלח  ידע  לא  הוא  גם  איתי  היה   .כשהוא 

הבעיה הוא  לא  עכשיו    .אבל 

קאול יצחק  לקרוא    :מר  יודע  ואתה  לקרוא  יודע  לא    .הוא 
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רוכברגר יצחק  לי    :מר  ושלך, סלח  שלך  התגובות  את  באינטרנט  , ראיתי 

לקרוא יודע  לא  שאני  שם  כותבים  לדבר, שאתם  יודע    .לא 

בר אליעזר  יקר    :מר  שלנו  עניינית, הזמן  תשובה  נשמע  לגופו , בוא 

עניין   .של 

רוכברגר יצחק  עובד    :מר  אתה  לא    ...הרי 

בר אליעזר  עניין    :מר  של  לגופו  תשובה    .תן 

זילבר"עו יעקב  לסדר  :שטייןד  הצעה  לסדר, תענה. תענה, זו  הצעה    .יש 

רוכברגר יצחק  עונה    :מר  התשובה. אני  לכם  מתאים  עונה, לא    .אני 

זילברשטיין"עו יעקב  עניין  :ד  של    .תגיד, תסיים. לגופו 

רוכברגר יצחק  אסיים    :מר  שאני  רוצה  אסיים? אתה  שום , אני  לי  אין 

  .בעיה

זילברשטיין"עו יעקב  אוט  :ד  יתרוממוהידיים    ...ומטית 

רוכברגר יצחק  ומנומקת, לא    :מר  ארוכה  תשובה  לך  לתת  רוצה  , אני 

לאחד לכם . אחד  מתאים  בעיה–לא  לכם  יש  דבר .   לכם  לומר  רוצה  אני  אז 

נוסף   .אחד 

קאול יצחק  פיפו, "לכם"לא     :מר  כרגע  שאל  ההצעה , זה  את  העלה 

היום   .לסדר 

רוכברגר יצחק  בעיתונו    :מר  עליה  הגבת  עודכנתם . תאתה  שלא  אמרת 

כל. במינוי קודם  במינוי, אז  מעודכנים  להיות  צריכים  לא  בסך .אתם  אתם   

אופוזיציה   .הכל 

קאול יצחק  עודכנתי    :מר  לא  שאני  אמרתי  לא  פעם    .אף 

רוכברגר יצחק  אתה    :מר  אמר, הוא, לא  אומר. פיפו  אני  לא , לכן  אתם 

מעודכנים להיות    . צריכים 

התפקיד  לגבי  ועדה  ליאור, הזההיתה  רותי  תשובות. לגבי  לכם  עונה  אני  , הרי 

לעיתונות הלכתם  כבר  נגמר, אתם  זה  משנה, כבר  לא  צריך , זה  דיון  אבל 
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לחל.להתקיים יוצאת  שהיא  הודיעה  ליאור  רותי  לי . ת"  הודיעה  ליאור  רותי 

בתפקידה להמשיך  רוצה  לא  בחל, בפועל, אבל. שהיא  בחופשה , ת"היא  היא 

תשלום המש, ללא  חלזו  של  אני . ת"מעות  הפירוש  את  מבין  אל  מישהו  אם 

עכשיו אותו  תשלום: אומר  ללא  תחזור . חופשה  לא  שרותי  שכנראה  נכון 

מתפקידה, לתפקידה התפטרה  לא  היא  שבהגדרה  לעשות  מה  היא , אבל  אלא 

תשלום ללא  בחופשה  נמצאת  שהיא . כרגע  לנו  תודיע  ליאור  שרותי  בשלב 

רמת בעיריית  תפקידה  את  השרוןמסיימת  רגע,   מכרז, מיד, באותו  גם  . ייצא 

השנה בתום  להיות  יכול  השנה, זה  תום  לפני  להיות  יכול  אומרת. זה  אם , זאת 

רוצה  שהיא  חודשים  שלושה  או  חודשיים  או  חודש  בעוד  תודיע  ליאור  רותי 

מתפקידה לתפקיד, להתפטר  מכרז  יתקיים  גם  רגע    . באותו 

ספק הסר  למען  פרסמנו, אבל  מכרזאמנם, אנחנו  לא  זה  פרסמנו ,   אבל 

ואלימות בסמים  למלחמה  הרשות  של  הזה  התפקיד  לגבי  מודעה  , בעיתונות 

נוער פעולות  מתאם  מודעה. פלוס  במועצה, פרסמנו  כאן  ישיבה  פרץ , התקיימה 

אבנר נורית  עם  ויחד  ליאור  רותי  עם  יחד  הישיבה  את  שישה . הוביל  לי  נדמה 

ש ובסופו  שלהם  המועמדות  את  נתנו  כממלאת אנשים  נבחרה  פזית  דבר  ל 

מדגיש. מקום מקום: אני  איתה. כממלאת  מוקדמת  היכרות  לי  כבר , אין  אני 

מראש לך  איתה. אומר  מוקדמת  היכרות  האישה, שום  מי  יודע  לא  על . אני 

חינוך כאשת  שלה  הנתונים  חינוך, סמך  כאשת  לי  מתאים  ממלא , וזה  שיהיה 

העת. מקום מכרז, בבוא  לצאת  יצטרך  מכרזחד, כאשר  ייצא  משמעית  כרגע .  

וזהו מקום  ממלא  של  תפקיד  הוא  להוציא , לכן. התפקיד  כרגע  צריך  לא  אני 

שאמרתי. מכרז מתפטרת, כמו  שהיא  תודיע  ליאור  שרותי  גם , ברגע  רגע  באותו 

וכדין כדת  המכרז  שוב . ייצא  מדגיש  מעולם–אני  אותה  הכרתי  לא  לא ,   אני 

אותה לפני, מכיר  היא  מי  יודע  לא  זהאני  דבר.   ידי . שום  על  נבחן  הזה  הנושא 

האזור מדגיש , מפקחת  העבודה–ואני  משרד  של  לא  איזה ,   בעיתון  ראיתי  כי 

שם שהגבתם  העבודה. תגובה  משרד  על  חל  לא  בכלל  הזה  הרשות . הסיפור 
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איתה ישבה  ובאלימות  בסמים  אותה, למלחמה  אותה, בחנה  מקבלת , בדקה 

ממל, אותה של  הזה  המינוי  את  אותהמברכת  מקום  איתה "מצילה", א  ישבו   – 

המשטרתית "מצילה" הרשות  זו  מברכים–  הם  לכם .   לומר  רוצה  אני 

גם " מצילה"ש הם  אז  מישהו  ממנים  בדחיפות  לא  אנחנו  שאם  הודיעו  אפילו 

השרון מרמת  הדוק, יוצאים  פעולה  בשיתוף  אתנו  פועלים  הם    . ועכשיו 

הזה, לכן הנושא  לאל, כל  מתקיים, תודה  העבודות ,כרגע  את  עושה  היא   

הבדיקות, בשטח כל  את  עושה  כרגע  עם , הפגישות, היא  שלה  ההתאמות 

הגורמים, האנשים והכל, פגישות, עם  עבודה  איש , הנה. תוכניות  גם  אני 

אליך  לדעת–בשורה  מעוניין  ובתמים  באמת  אתה  אם  עכשיו,   עד  מה , כי 

לבוא, לעשות רציתם  ולא  לפעילות  שותפים  הייתם  אתםמטע, לא  אם , מכם 

אישית לך  אתן  אני  אישית, תרצה  מכם  למישהו  איתה, או  לשבת  הזכות  , את 

עבודה תוכנית  ממנה  עושה, לקבל  היא  מה  שאלות, לראות  אותה    .לשאול 

זילברשטיין"עו יעקב  למליאה  :ד  תבוא  שלא  דיון? למה  נקיים  שלא    ?למה 

רוכברגר יצחק  לך    :מר  אומר  ואני  ל, שאלת  לבוא  חייבת  לא    .מליאההיא 

זילברשטיין"עו יעקב  כבנאדם  :ד  היא  בנושא, לא  דיון  לקיים    .אלא 

רוכברגר יצחק  לך    :מר  מסביר  אני    .אז 

זילברשטיין"עו יעקב  לא  :ד  זה  צביעות? גם  זה    ?גם 

רוכברגר יצחק  שותפים    :מר  הייתם  לא  שאתם  בדיוק , מאחר  וזו 

צביעות, הנקודה אמרתי  ליש. לכן  פעם  אף  באתם  לא  שאתם  ואתם מאחר  יבות 

מקצועית ישיבה  מכל  רגליכם  את  האלה , עניינית, מדירים  בנושאים  שקשורה 

האלה– ההצגות  את  לי  תעשו  אל  טובה,   לי  על . תעשו  היה  רוצים  הייתם  אם 

לך, הכיפאק אומר  מכם, הייתי  ביקשתי  אחת  פעם  לא  יד, בואו: ואני  תנו , תנו 

למהלך, כתף שותפים  בעיה, תהיו  לי  כל. אין  אתם  מדיריםאבל  הזמן  כך ,   אחר 

משהו שם  בנינו  כאילו  ביקורת  הזה. מעבירים  במשחק  לא  זמן . אני  לי  אין 

האלה אתה. למשחקים  אם  אישי, אבל  לדעת, באופן  ותרצה  להתעניין  , תרצה 
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ירוק אור  לך  נותן  לה, אני  אודיע  גם  איתה, אני  לשבת  ולראות , תוכל  ללמוד 

הדברים   .את 

ואומר, לכן חוזר  פעם  עוד  פורשת – אני  שהיא  תודיע  ליאור  שרותי  מרגע   

וכדין, מעבודתה כדת  מכרז  יתקיים  גם  רגע  ההנחיות, באותו  כל  פי    .על 

זילברשטיין"עו יעקב  שאם   :ד  לתנאי  כפוף  מכרז  להתקיים  יכול  לא  למה 

תשלום , ליאור' הגב ללא  חופשה  לקחה  היא  שכביכול  הזאת  השנה   –בתוך 

שהנוש, ואגב איתה  משיחה  הבנתי  החלאני  של  שמעניין "א  משהו  לא  זה  ת 

מתפקידה פרשה  היא  כי    .נקודה, אותה 

רוכברגר יצחק  פורשת, שתפרוש    :מר  שהיא  למכרז, שתודיע  נצא    .מחר 

זילברשטיין"עו יעקב  כפוף   :ד  מכרז  להתקיים  יכול  לא  למה  שואל  אני 

  .לתנאי

רוכברגר יצחק  דרך    :מר  קיצורי  עושה  לא    .אני 

בר אליעזר  נהלים    :מר  לחליש  גם"  לו . ת  יש  שפורש  אחד  כל  לא 

  .ת"חל

רוכברגר יצחק  לחל    :מר  הנהלים    ?ת"מה 

בר אליעזר  שפורש    :מר  אחד  כל  . לא  . לשנה. לפרוש  אפשר  .אי  . .  

רוכברגר יצחק  פתוח    :מר  שיק    ?להשאיר 

גל"עו יצחק  לצאת   :אור- ד  שנים  מחמש  למעלה  שעובד  עובד  של  זכותו 

חל   .ת"לשנה 

בר אליעזר  שנהוהתפקי    :מר  לו  שמור  ואם ? ד  לחזור  מחליט  הוא  אם 

לחזור מחליט  לא  לחזור, הוא  פתוח  שיק  לו    ?יש 

רוכברגר יצחק  לעשות, כן    :מר    .מה 

בר אליעזר  בספק    :מר  מאוד    .אני 

רוכברגר יצחק  בר    :מר  זה, אלי  את  יכול . תבדוק  שהוא  לי  תאמין 

לתפקידו, לחזור לחזור  גם  צריך  שהוא  לך  אומר    .ואני 
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פולקמןנירה' גב אחת    :  דוגמה  להביא  יכולה  כאן : אני  כשהייתי 

זאב ,במועצה, בעירייהעובדת  חברתיים  לשירותים  המחלקה  מנהל  היה   

יצא, פרידמן תשלוםהוא  ללא  חופשה  שנים  לשלוש    .  

מיוחד    :??? לצאת, באישור    .אפשר 

בר אליעזר  בספק    :מר  סביר, אני  לא  נשמע    .זה 

רוכברגר יצחק  זמ    :מר  זה  סבירשנה    ?ן 

בר אליעזר  מערכות, לא    :מר  להחזיק  אפשר    .אי 

רוכברגר יצחק  החוקים    :מר  אלה    .אבל 

בר אליעזר  פתוח     :מר  שיק  שנה  לו  יש  שפורש  בעירייה  עובד  כל 

תפקיד לאותו    ?לחזור 

רוכברגר יצחק  זה    :מר  את  אמרנו    .לא 

דורון מאיר  לחל    :מר  יוצאים  לפיצויים "אם  זכאים  לא  הם  אז  ת 

האלוולדברים  .  

בר אליעזר  שלו    :מר  הסוציאליים  התנאים  על  דיברתי    .לא 

דורון מאיר  שעובד, אלי    :מר  לך  להסביר  רק  זה , ניסיתי  לפעמים 

נסיעה דירה, בגלל  עבר  מחלה, לפעמים  .לפעמים  . .  

זילברשטיין"עו יעקב  לחזור, מאיר  :ד  רוצה  לא  היא  שלה  היא . במקרה 

פה. אומרת מסיבה  לה  ממ, עשיתם    .נהנפרדתם 

רוכברגר יצחק  משהו, רבותיי    :מר  לכם  להסביר  רוצה  רוצה .אני  לא  אני   

כרגע עיתונאים, לדבר  פה  על . יש  תודיע  ליאור  שרותי  שברגע  מודיע  אני 

מיד המכרז  יתקיים  מהעבודה  החופשה . פרישתה  במהלך  גם  להיות  יכול  זה 

בה נמצאת    .שהיא 

פולקמן' גב שתיארת    :נירה  מה  לפי  למעט, הרי  הפורמלי בעצם  העניין   

מכרז לקיים, של  שצריך  מניחה  שאני  לגבי , כפי  צריך  אכן  אם  יודעת  לא  אני 

  17



  עיריית רמת השרון
  6.2004.9מיום , 26' פרטיכל מליאה מן המניין מס

מכרז הזה  מכרז , התפקיד  לקיים  צריך  שאכן  בהנחה  העניין –אבל  למעט  אז   

התנאים כאן  התקיימו  בעצם    .הפורמלי 

רוכברגר יצחק  התהליכים, כן    :מר    .התקיימו 

פולקמן' גב מודעה    :נירה  מ, היתה  אחת, ועמדיםהיו  האם . נבחרה 

כך אחר  מכרז  לקיים  צריך  פניו? באמת  על  נראה  שזה  המכרז , משום  כך  אחר 

אמיתי מכרז  לא  כבר  שזה  ברור  נכון. זה  תהליך  נעשה  על , אם  לחזור  למה  אז 

פעם עוד  כך  אחר    ?זה 

רוכברגר יצחק  תהליך    :מר  אבל , נעשה  מכרז  כמו  הוא  הזה  התהליך  אבל 

מכרז לא    .הוא 

יע"עו זילברשטייןד  מכרז  :קב  לא    .זה 

פולקמן' גב מכרז    :נירה  לא  זה  מכרז? למה  לבין  זה  בין  ההבדל    ?מה 

רוכברגר יצחק  וכו    :מר  מכרז  רשום  להיות  צריך  היה  כמו . 'זה  היה  זה 

  .מכרז

זילברשטיין"עו יעקב  מפרסמים  :ד  להגיע, כי  למועמדים  חודשים    .נותנים 

רוכברגר יצחק    .נתנו    :מר 

ז"עו יעקב  מכרז  :ילברשטייןד  לא  זה    .איציק, אבל 

פולקמן' גב מכרז    :נירה  לא  זה    .פורמאלית 

זילברשטיין"עו יעקב  שהיא   :ד  להכריז  הזאת  הוועדה  מתוקף  יכול  אתה 

וכדין כדת  בתפקיד    ?זכתה 

רוכברגר יצחק  אומר, לא    :מר  גם  שהוא . אני  תהליך  כאן  שנעשה  אמרתי 

מכרז ההג, כמו  פי  על  מכרז  אינו  הוא  ליאור , לכן. דרהאבל  רותי  עוד  כל 

תשלום ללא  בחופשה  שנכנסה, נמצאת  העובדת  עם , כרגע  בתהליך  אמנם 

והכל מקום, הסינונים  מקום, כממלאת  ממלאת  העת. היא  כשרותי , בבוא 

פרישה, תפרוש על  תודיע  שרותי  וכדין, ומתי  כדת  מכרז    .יתקיים 
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זמיר ערן  החל    :מר  עו, ת"לגבי  של  זכויות  על  כאן  וכודיברו  , בדים  '

יוצאים כשהם  מדויק. לחזור  שהכל  חושב  עובדים , אני  על  כאן  מדובר  אבל 

העירייה"שחל ידי  על  להם  אושר  בא "חל. ת  שהעובד  אופציה  הוא  בעיקרון  ת 

לא או  מאשרת  העירייה  ואז  מהעירייה  מקום . ומבקש  שיש  להיות  יכול 

תשקול בכירים, שהעירייה  בתפקידים  בעובדים  מכרזשמחייבי, כשמדובר  , ם 

המקרה זה  אם  יודע  לא  חל, אני  תאשר  לא    .ת"שהעירייה 

רוכברגר יצחק  כזה    :מר  דבר  לעשות  יכול  לא    .אתה 

זמיר ערן  מנכ    :מר  או  מהנדס  חל"אם  יבקש  העירייה  , ת"ל 

לו תגיד  מיד: העירייה  התפקיד  את  מאיישת  חל, אני  זה    ?ת"מה 

רוכברגר יצחק  שונה    :מר  שהוא  מקרה  פה  ה. יש  לא , אלהבנסיבות  אני 

להרחיב   .רוצה 

זמיר ערן  לאשר     :מר  והסכימה  שקלה  שהעירייה  לציין  אבל  צריך 

לחל בקשתה  אותה, ת"את  לאשר  לא  גם  כאפשרות  לה  שעמד    .מה 

רוכברגר יצחק  זה    :מר  את  לאשר  צריכה  העירייה  לא    .זה 

זמיר ערן  מאשרת"חל    :מר  והעירייה  מהעירייה  מבקש  עובד    .ת 

רוכברגר יצחק  זהא    :מר  את  לה    .ישרנו 

זמיר ערן  חל    :מר  העירייה "אז  את  גורר  כך  ואחר  שמאושר  ת 

לעשות חייבת  שהיא  ממכרז  חל, להימנע  זה  שהוא "אולי  היתה  ששגיאה  ת 

  .באישור

רוכברגר יצחק  העירייה    :מר  של  שיקול    .זה 

דורון מאיר  לדיון    :מר  היה  לא  בכלל  הזה  חל, הנושא  נותנים  ת "אם 

לא למ. או  היה  מכרזהסעיף  היה  לא  שאילתא. ה  אל    .זו 

קאול יצחק  חל    :מר  היתה    . ת"התשובה 

זילברשטיין"עו יעקב  לסדר  :ד  הצעה  היתה  כל. זו  איזשהו , קודם  שמענו 

כבר   .הסבר 
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פולקמן' גב קנטרנית    :נירה  ממש  לסדר  הצעה    . זו 

זילברשטיין"עו יעקב  האלה  :ד  הביניים  הערות  עם  יכול  לא    .אני 

רוכברגר יצחק  קיום     :מר  של  ההצעה  את  להסיר  מהחברים  מבקש  אני 

מכרז של  מכרז, מיידי  של  מיידי  לקיום  פיפו  של  החלטה  הצעת  פי  ולקבל , על 

פרישה  על  ליאור  רותי  של  הודעתה  עם  מיד  יתקיים  שהמכרז  הצעתי  את 

שלי. מעבודה ההצעה  בעד    ?מי 

עזגד טל    .7     :מר 

רוכברגר יצחק  נגד    :מר    ?מי 

עזגד טל  אנשי4     :מר    .ם 

  

מספר  קולות הוחלט    :281החלטה  להסיר ) 4 –נגד ; 7 –בעד (ברוב 

בנושא זילברשטיין  יעקב  מר  של  הצעתו  את  היום  בנושא : מסדר  מכרז  קיום 

ואלימות/מנהל בסמים  למלחמה  הרשות    .ת 

  

מתפקיד   .8 העברה  בנושא  יום  לסדר  הגבהצעה  מלך' של  לית "סמנכ, פרח 

קאול"ע, תפעול יצחק    .י 

  

יצחק  שני    :רוכברגרמר  לסדר, נושא    .הצעה 

קאול יצחק  לנצל, ברשותכם    :מר  רוצה  ליאני  שיש  דקות  הכמה  את    ,

הפרעות בלי    .להשתדל 

רוכברגר יצחק  מלך    :מר  פרח  בנושא  לסדר  את . הצעה  יקרא  הוא 

  .ההצעה

קאול יצחק  הגב    :מר  של  מתפקיד  העברה  בנושא  יום  לסדר  ' הצעה 

מלך לתפעול"סמנכ, פרח  מועצה מלי, לית  ישיבת  מלך . 9/4את  פרח  הגברת 

לסמנכ ב"מונתה  בעירייה  תפעול  דו. 2004- לית  נכתב  הזה  ביקורת "למינוי  ח 

  20



  עיריית רמת השרון
  6.2004.9מיום , 26' פרטיכל מליאה מן המניין מס

הביקורת וועדת  העירייה  מבקר  של  כהונתה , חמור  להפסקת  המלצות  בו 

הדו. בתפקיד כתיבת  ופרסומו"בעקבות  תביעות , ח  מלך  הגברת  ידי  על  הוגשו 

ח וכנגד  העירייה  מבקר  כנגד  גבדיבה  המועצה  תמרי' ברת    . עליזה 

לגב השופט  של  משמעיות  חד  ואמירות  המלצה  פי  נכונות , מלך' על  בדבר  הן 

המבקר הגבממצאי  של  אפשרי  פלילי  חיוב  בדבר  והן  הגב, מלך'   מלך ' משכה 

המבקר כנגד  תביעתה  של ' הגב. את  משפט  בהוצאות  חויבה  47,000₪מלך    ,

מצדה תשלם  שהעירייה  מה  את  תביעתהומש, לנכות  את    .כה 

לדיון קבלתה : נושאים  של  הלקויים  וההליכים  המשרה  בנושא  ממצה  דיון 

גב שלה  בהקשר ; מלך' לתפקיד  העיר  מועצת  וחברי  העירייה  מבקר  מעמד 

שהוגשו מהסוג  ההוצאות; לתביעות  במימון  העירייה  לתביעות השתתפות   

בדיון שמועלה  בחינה; מהסוג  ועדת    .תפקוד 

ההחלטה הגבהעברתה: הצעות  של  מתפקיד  סמנכ; מלך'   משרת  ל "ביטול 

התביעה; לתפעול בהוצאות  העירייה  מימון  השתתפות    .ביטול 

מדו קטע  פה  לקרוא  רוצה  המבקר"אני  גם , ח  מסוימת  במידה  שמתייחס 

הקודם   .לתפקיד 

רוכברגר יצחק  לסדר. דקה    :מר  הצעה  ביקשת    .אתה 

קאול יצחק  מדבר, כן    :מר  לי . ואני  לדבר10יש  דקות   .  

רוכברגר יצחק    .דבר    :מר 

קאול יצחק  דו    :מר  כאן  שבחלקו "יש  מבקר  למינוי ח  גם  מתייחס 

קודם בו  אמר. שעסקנו  שמאיר  ספק, כפי  הטיל  לא  מאתנו  אחד  צריך אף  אם   

לגב לתת  גמור, תקין. ת"חל' היה  בעיה, בסדר  שום  מטיל . אין  לא  אחד  אף 

ספק בסדר, בזה  היה  שמי. זה  כאילו  הערות  פה  לזה שמעתי  מסכים  לא  שהו 

מכרז בעד  היד  את  הרים  שהוא  מהדו. בזה  כאן  קורא  לזה"אני  הרלוונטי  , ח 

קודם עליו  שדיברנו  למקרה  גם  נכון  הוא    .אבל 
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המבקר של  מכרז : "הדברים  נערך  בטרם  מקום  כממלאי  עובדים  העסקת 

להם הדברים, מעניקה  שנערך , מטבע  במכרז  אחרים  מועמדים  פני  על  יתרון 

יותר השווה,מאוחר  ההזדמנות  בעיקרון  פוגעת  ובכך  של ,   בבסיסה  המונח 

הציבורי בשירות  המכרזים  המבקר". שיטת  דברי  יכולים , אלה  אנחנו  אבל 

זה את  משמעות, לבטל  שום  להם  אין  שלך  חשובים, הדברים  לא    .הם 

שלו שניה  הדו: "הערה  שונים"במסגרת  ליקויים  עלו  הדרישות ח  בקביעת   

ובמיון שפורסמו  למכרזבמכרזים  שניגשו  המועמדים  שבמכרז .   כך  כדי  עד 

סמנכ שנקבעו "לתפקיד  הסף  תנאי  על  ענתה  לא  שכלל  מועמדת  זכתה  תפעול  ל 

ניכר, במכרז באופן  במכרז  הופחתו  הסף  שתנאי  לאחר  הביקורת . וזאת 

המבקר–" ממליצה של  הביקורת  את ,   קיבל  הוא  מתי  גם  אגיד  תיכף  אני 

זה  את  לבדוק  את  "–התפקיד  ולהפסיק לבטל  זו  מועמדת  של  במכרז  זכייתה 

בעירייה עבודתה  סמנכ. את  כי  בידי "נמצא  נבחרו  העירייה  ודובר  התפעול  לית 

המועמדים  משאר  ניכר  באופן  בכישוריהם  שנפלו  למרות  הבחינה  ועדת 

הוועדה בפני  המבקר". שהופיעו  רק  אמר  זה    .אבל 

האופוזיציה , אגב לא  היתה  זה  את  לבדוק  מהמבקר  שביקש  ועדת מי  לא  וגם 

  .ביקורת

רוכברגר יצחק  ביקשתי    :מר  באופוזיציה. אני  אז  הייתם  לא    .אתם 

קאול יצחק  העיר    :מר  ראש  היה  זה  את  לבדוק  שביקש  שהמבקר , מי 

ההמלצות, בדק את  לו  רוצה, הגיש  שהמבקר  מה  את  קיימו  לא  זאת    .ולמרות 

הקואליציה כאן, חברי  היו  החש, שחלקם  בגין  הקואליציה  את  לניהול עזבו  ש 

אנשים מינוי  של  תקין  כשרים, לא  לא  פוליטיים  מינויים  לפי , של  שלא 

מהקואליציה. הכללים לפרישתם  שהיה  הרקע    .זה 

רוכברגר יצחק  עזבתם    :מר  שאתם  זוכר  לא  שלא . אני  לך  אזכיר  אני 

  .עזבתם
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קאול יצחק  מהקואליציה    :מר  החברים  לפרישת  הרקע  היה  , זה 

להגיד. נקודה רוצה  אני  מזה אבל  יותר  הם –  לאופוזיציה  עברו  כשהחברים  גם   

לדו במועצה"חיכו  כאן  זה  את  והעלו  העיר  ראש  שביקש  המבקר  לבטל , ח  כדי 

האלה המינויים  מלך . את  פרח  של  משפטיים  הליכים  שיש  לנו  אמרת  אז  אתה 

בדו שהופיע  הזה  בנושא  הדיון  את  הביקורת"ודחית  אותו , חות  דחית 

הזאת במועצה  כאן  הגב.מהדיונים  והרחיקה  הלכה  לא , שהחליטה, פרח'   אני 

שלה היועצים  היו  מי  לה , יודע  שיעצו  יועצים  מיני  כל  לה  שהיו  שומע  אני 

תמרי עליזה  המועצה  חברת  את  וגם  המבקר  את  גם  ולתבוע  והלכה , ללכת 

משפט בבית  אותם    .ותבעה 

לקרוא רוצה  הרבה, אני  שלי, לא  הדקות  בעשר  לעמוד  אקרא , כדי  לא  אני  אז 

השופטא שאמר  מה  כל  משפטים. ת  כמה  לקרוא  רוצה  אנחנו , שאגב, אני 

ביקורת בוועדת  מהמבקר  כדיווח  אותם  בבית , קיבלנו  שהיה  הדיון  בעקבות 

כאן, המשפט מצטט  אני  זה  השופט. ואת  בישיבת , אומר  השופט  דברי  מתוך 

ה של  המשפט  מלך30/6/06- בית  פרח  בנושא  ועדת ,   לחברי  שנמסרו  כפי 

על  העירייהביקורת  מבקר    .ידי 

זילברשטיין"עו יעקב  לא   :ד  טעות, 30/3, 30/6זה    .זו 

קאול יצחק  היום. "סליחה, 30/3    :מר  זמני  את  לי , בזבזתם  יש 

ראשון ביום  גם  אותו  שתבזבזו  אמת"דו. הרגשה  הוא  הביקורת  גמר . ח 

ראשון לתואר  לזכאות  דומה  ואינו  קרוב  אינו  ראשון  תואר  לקראת  . לימודים 

ה ראשוןבמועד  לתואר  זכאית  היית  לא  את , מכרז  להציג  לך  היה  אסור  ולפיכך 

למשרה  הבקשה  ובטופס  שהגשת  החיים  בקורות  ראשון  תואר  כבעלת  עצמך 

בעירייה אני . שמילאת  למה  מבינים  שאתם  מקווה  ואני  ביותר  חמור  דבר  זהו 

השופט". מתכוון דברי  כאן  האופוזיציה, עד  חבר  דברי    .לא 

ב הערות  ה"בעקבות  השופט , מלך' גבכ  ביקורת–הוסיף  ועדת  לא  יו,   לא  ר "גם 

ביקורת האופוזיציה, ועדת  לא  וגם  הקואליציה  לא  שאתה : "גם  רואה  אני 

  23



  עיריית רמת השרון
  6.2004.9מיום , 26' פרטיכל מליאה מן המניין מס

לב, "מתעקש אומר  הגברת"הוא  לך", כ  אומר  שאני  מה  את  להבין  לי . לא  תן 

יותר פשוטות  במילים  זאת  לך  החמיר . לומר  ולא  התובעת  על  הקל  המבקר 

יכו, איתה הוא  דוכי  את  להעביר  להמליץ  היה  והוא "ל  למשטרה  הביקורת  ח 

בלבד עבודתה  הפסקת  על  בהמלצה  השופט". הסתפק  דברי  כאן    .עד 

הערות כמה  להעיר  עכשיו  רוצה  ראשית:אני  המשפט,   רואים, בית  שאתם  , כפי 

רבה בחומרה  התביעהראה  כל  את  קנטרנית.   תביעה  הזאת, זו  זה . התביעה  על 

קנטר תביעה  להגיד  גבוהות. ניתאפשר  הוצאות  קבע  המשפט  47,000₪: בית    .

תשלם שהעירייה  מה  בניכוי  אותם  קבע  כאן.הוא  אומר  כבר  אני  את ,   אמרתי 

היום לסדר  בהצעתי  צריכה: זה  לא  לה, העירייה  שקל , אסור  לא  אפילו  לשלם 

הזה. אחד בעניין  הקנטרני  התובע  על  להיות  צריך  אותה , אגב. הכל  תבע  הוא 

האלה  ₪ 47,000של בתשלומים  נתנה   ולא  תביעתה  את  משכה  שהיא  למרות 

המשפט את  גבוה, להשלים  יותר  עוד  בתשלום  אותה  תובע  היה  הוא    . אחרת 

רוכברגר יצחק  זה    :מר  את  ממציא  אתה    ?מאיפה 

קאול יצחק  השופט    :מר  מדברי  לי, הכל  מדייק. תאמינו  הערות . אני 

מאוד חמורות  הן  המשפט  רואים, בית  שאנחנו  כאן ה. כפי  יש  שבעצם  העיר  וא 

פלילית  לתביעה  למרמה–עילה  מסמכים,   למשטרה, לזיוף  תביעה    . להגשת 

קודם שאמרתי  מה  את  שוב  לתאר  רוצה  לא . אני  הקואליציה  חברי  של  הדברים 

הזה התהליך  את  להפסיק  הספיקה, הספיקו  לא  המבקר"דו, הפרישה  , ח 

ממנו הה, התעלמו  לפי  לפעול  בשביל  טוב  מספיק  לא  המבקרהוא  של  . מלצות 

פלא זה  תקין, וראה  לא  הוא  הזה  שהעניין  החלטה  קיבל  המשפט  בית  וגם , גם 

היום לסדר  כהצעה  היום  סדר  על  כאן  זה  את  להעלות  צריכים  אנחנו  כי , עכשיו 

פעולה בשום  נקטו  האלה , לא  ההליכים  מכל  שמתחייבת  בפעולה  לנקוט  כדי 

קודם הזכרתי  התביעה. שאני  כאן  באה    .לכן 

הרושםנוצר  כבד, כאן  חשש  כאן  זה, נוצר  את  שתבדקו  רוצה  של , אני  לבעיה 

אמונים, מרמה הפרת  מידות, של  בטוהר  פגיעה  את , של  שעשתה  הוועדה  של  גם 
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האלה האלה. הדברים  הדברים  את  שיבדקו  מבקש  היו, אני  לא  או  היו  הם  , אם 

אותן  ולבצע  ההחלטות  את  לקבל  לכן  מבקש  הגב–ואני  את  להעביר  מלך '  

המשרה, תפקידהמ את  סמנכ, לבטל  של  המשרה  דעתי  נתפרה "לפי  תפעול  ל 

צורך בה  אין  אז  העירייה, בשבילה  מימון  השתתפות  בהוצאות וביטול   

  .התביעה

רוכברגר יצחק  אענה    :מר  הקראת . אני  שאתה  מה  כל  לראות  רוצה  אני 

האלה, פה הדברים  בו  שרשומים  פרוטוקול  לראות  רוצה  לך . אני  אומר  אני 

פהעכשי הקראת  שאתה  שמה  בפרוטוקול, ו  זה  את    .אין 

קאול יצחק  המשפט    :מר  בבית  נאמר  מה  ואמרתי  יש  מה  אמרתי    .אני 

רוכברגר יצחק  כאן, לא    :מר  עושה  שאתה  אדם , מה  פה  מכפיש  אתה 

ועדה חברי  פה  שלך, ומכפיש  הדברים  של  ביסוס, בסיפא  שום  אומר . בלי  אני 

טועה, לך רק  לא  ב, אתה  מטעה  גם  חברי , גדולאתה  את  במזיד  מטעה  אתה 

המליאה חברי  ואת    .הוועדה 

קאול יצחק  דו    :מר  את  שתיקח  המבקר"מספיק    .ח 

רוכברגר יצחק  שלא     :מר  ומה  אמר  שהמבקר  למה  כרגע  אכנס  לא  אני 

אחת מסיבה  המבקר. אמר  בדברי  דופי  להטיל  לא  הדרך  כל  לאורך  לא , נזהרתי 

לכאן ולא  הדבר, לכאן  את  אהבתי  לא  אם  אמרגם  שהוא  דופי . ים  הטלתי  לא 

שלו המבקר, בדברים  את  מבקר  שאני  מצב  כאן  ייווצר  שלא  דבר . כדי  היה  לא 

פה. כזה עושה  שאתה  מה  רשומים , אבל  שאינם  דברים  כאן  מקריא  אתה 

  .בפרוטוקול

זילברשטיין"עו יעקב  מילה   :ד  ונכתבו  השופט  ידי  על  ונאמרו  רשומים  לא 

ללחוש.במילה בא  לפיד  שיריב  זה  האוזן  על  זה  על  לך  צודק,     . הוא 

רוכברגר יצחק  לי    :מר  לענות, פיפו, סלח  לי  הפרעתי. תן  לא  , אני 

רב בקשב    .שמעתי 
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קאול יצחק  בפרוטוקול    :מר  שכתובים . רשום  דברים  בין  הבדלתי  אני 

המשפט בבית  השופט  ידי  על  שנאמרו  דברים  לבין    .בפרוטוקול 

רוכברגר יצחק  כא    :מר  אמרת  שאתה  רשומים הדברים  אינם  ן 

  .בפרוטוקול

זילברשטיין"עו יעקב  מה, נו  :ד    ?אז 

קאול יצחק  המבקר    :מר  ידי  על  צוטטו    .הם 

רוכברגר יצחק  לך    :מר  הפרעתי  לא    .אני 

קאול יצחק  אומר    :מר  שאני  בדברים    .תדייק 

רוכברגר יצחק  מדייק    :מר  תדייק, אני  אתה  גם    .בוא 

תמרי' גב פרוטוקול    :עליזה  פה  חמור, תקריא, יש  מספיק    .זה 

רוכברגר יצחק  שדנה     :מר  בוועדה  שישבו  הוועדה  חברי  את  מכפיש  אתה 

לעבודה מלך  פרח  את  לקבל  והחליטה  כסמנכ, בזמנו  תפעול"לתפקידה  אתה . ל 

או  חקירה  מין  איזה  להיפתח  צריכה  נגדם  שגם  אומר  שאתה  בזה  אותם  מכפיש 

  .משהו

בר אליעזר  אמר    :מר  המשפט  בית  לי, זה    .תסלח 

קאול יצחק  מכפיש    :מר  לא    .אני 

רוכברגר יצחק  בפרוטוקול    :מר  זה  את  לי    .תן 

קאול יצחק  אותו    :מר  לבדוק  שצריך  כבד  חשש  שיש    .אמרתי 

בר אליעזר  בפרוטוקול    :מר  להיות  חייב  לא    .זה 

רוכברגר יצחק  טובה, שתוק    :מר  לי  לענות. תעשה  להמשיך  רוצה    .אני 

קאול יצחק  א, בסדר    :מר  אענה  זהאני    .חרי 

רוכברגר יצחק  לי    :מר  עונה  לא    .אתה 

קאול יצחק  זה    :מר  לדבר, אחרי  זכות  לי    .יש 

רוכברגר יצחק  דיברת    :מר  לא    ?למה 

קאול יצחק  לדבר    :מר  ביקשת  אתה    .כי 
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רוכברגר יצחק  את , קאול    :מר  לך  שתהיה  חושב  אתה  " החסינות"אם 

אנשים .להכפיש  . .  

קאול יצחק  אנשים    :מר  מכפיש  לא  עם אני  ככה  לי  תעשה  ואל   

  .האצבע

רוכברגר יצחק  האצבע    :מר  עם  ככה  לך  עושה  לא    .אני 

קאול יצחק  האצבע    :מר  את    .תוריד 

רוכברגר יצחק  האצבע    :מר  עם  ככה  לך  עושה  חושב . אני  אתה  אם 

הוועדה חברי  את  ותכפיש  פה  אנשים  תכפיש  מראש, שאתה  לך  אומר  אני  , אז 

לקבל גם  צפוי  .אתה  . .  

ב אליעזר  השופט    :רמר  את  זה, תתבע  את  אמר    .השופט 

קאול יצחק  השופט    :מר  ואת  המבקר    .את 

רוכברגר יצחק  המבקר    :מר  את  תבעתי    ?אני 

קאול יצחק  אומרת    :מר  זאת    ? מה 

רוכברגר יצחק  המבקר    :מר  את  תבעתי    ?אני 

קאול יצחק  המלצותיו, לא    :מר  את  אבל  מקבל  לא    .אתה 

רוכברגר יצחק  לי    :מר  ה, סלח  בקשהאתם  לך, גשתם  אענה  תיכף    .אני 

תמרי' גב חמורים    :עליזה  דברים  פשוט    .אלה 

זילברשטיין"עו יעקב  שכהרגלך  :ד  מאוד  ספין, חבל  עושה  הרי . אתה  אתה 

שופט שאמר  דברים  עם  להתמודד  יכול  בפרוטוקול. לא  נכתבו  לא  אבל , אמנם 

לעשות אותם, מה  שמעת  לא  אותם, אתה  שמענו  לא  אנחנו  המב, גם  קר אבל 

אותם רשם  גם  והמבקר  אותם  אותם. שמע  רשם  הוא  למה  יודע  י כ? אתה 

הזאת התביעה  עם  האישיות  את  לו    .הרסתם 

רוכברגר יצחק  ב    :מר  איתי  תדבר  תביעה, "הרסתם"אל  הגשתי  לא  , אני 

תירגע לי . אז  תגיד  נגדו. תדייק". הרסתם"אל  תביעה  הגשתי  לא    .אני 
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זילברשטיין"עו יעקב  כל  :ד  אותךאני , קודם  דקהאצטט  מלפני  אני :  

לך   ?הפרעתי 

רוכברגר יצחק  בדברים    :מר    .תדייק 

זילברשטיין"עו יעקב  רוצה  :ד  שאני  מה  אגיד  הפעלת . אני  כבר  הרי  אתה 

דיבה19נגדי  הוצאת  לתביעות  איומים  אותן.   שתגיש  מניח  אני  אחד  אני , יום 

מלך של  לתביעה  שקרה  מה  בדיוק  להן  שיקרה  להתמ. מניח  מוכן  עם אני  ודד 

שתגיע. זה לתביעה  מחכים  הזמן  כל  אנחנו  מסכן, הרי  יניב  לו , אלדד  אין 

עבודה, פרנסה לו  תן  לעניין. אז  נחזור  בוא  זה. עכשיו  את  אמר  וערן , השופט 

ביקורת, זמיר ועדת  חמישי, בישיבת  לנו , ביום  ולצטט  לבוא  אמיץ  מספיק  היה 

רשם שהוא  מה  את  במילה    .מילה 

רוכברגר יצחק  רלוונטילא    :מר   .  

זילברשטיין"עו יעקב  לי  :ד  מפריע    .אתה 

רוכברגר יצחק  הייתי    :מר  לא  ואני  היית  לא    .אתה 

תמרי' גב הפרוטוקול, פיפו    :עליזה  על  חשוב, תסתמך  הכי    .זה 

קאול יצחק  קרה    :מר  רלוונטיים, מה  לא  המבקר    ?דברי 

תמרי' גב לא    :עליזה    .בעיניו 

רוכברגר יצחק  דב    :מר  אמרו  עליך  קאול. ריםגם  מר  לי  יודע , סלח  אתה 

בבזק עליך  כתבו  ומה  בבזק  עליך  אמרו  מאוד? מה  רלוונטי  מה , זה  יודע  אתה 

בבזק עליך  ולילה? כתבו  לילה  אלף  לשם, סיפורי  מפה  עבירות    .עם 

זילברשטיין"עו יעקב  להצעה  :ד  להמשיך    ?אפשר 

רוכברגר יצחק  אמרתי, כתבו    :מר  אני  הארץ. לא  בעיתון  מה. היה  ? אז 

  .כתבו

תמרי' גב אמר, איציק    :עליזה  שהשופט  מה  להקריא  אז ? אפשר 

מהפרוטוקול   .תקרא 

זילברשטיין"עו יעקב  להמשיך  :ד  יכול    ?אני 
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רוכברגר יצחק  פרוטוקול    :מר  הקלטה, זה  לא    .זה 

תמרי' גב פרוטוקול    :עליזה    .זה 

רוכברגר יצחק  נגדך, אגב    :מר  ירדה, התביעה  לא  שעוד  מבין    .אני 

תמריע' גב ירדה    :ליזה  לא  שהיא  יודעת  אומר . אני  שאתה  הבנתי  גם 

להמשיך   .לה 

רוכברגר יצחק  בטוחה    :מר    ?את 

תמרי' גב שמעתי    :עליזה  לה . כך  נותן  שאתה  הטובות  העצות  במסגרת 

  .אולי

רוכברגר יצחק  אומר     :מר  הייתי  לי  שומעת  היתה  היא  שאם  לי  תאמיני 

מהתביעה לרדת  לא  לא, לה  היא    ...אבל 

תמרי' בג מהתביעה    :עליזה  לרדת  ככה, לא    .בדיוק 

רוכברגר יצחק    .לא    :מר 

תמרי' גב   .בטח    :עליזה 

רוכברגר יצחק  נגדך    :מר  המבקר, לא    .נגד 

זילברשטיין"עו יעקב  לרדת  :ד  לא  לה  אמרת    ?אתה 

רוכברגר יצחק  לא     :מר  לה  אומר  הייתי  אותי  שואלת  היתה  היא  אם 

הית. לרדת היא  שאם  לך  אומר  אותיאני  שואלת  אותי, ה  שאלה  לא    .היא 

תמרי' גב אמר    :עליזה  שהשופט  מה  כל    ?אחרי 

רוכברגר יצחק  לי    :מר  אמר, תסלחי  השופט    ?מה 

קאול יצחק    .השופט, המבקר    :מר 

רוכברגר יצחק  החלטה    :מר  קופץ? יש  סתם  אתה    ?מה 

תמרי' גב אומר    :עליזה  שהשופט  מה    .תקריא 

רוכברגר יצחק    .הלאה    :מר 

זילברשטייןד "עו להגיד  :יעקב  רוצה  לי , אני  תיתן  אם  זה  את  אגיד  ואני 

לדבר, לדבר לי  נותן  לא  אתה  ביום , כי  מלך  לפרח  זה  את  אמר  שהשופט 
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אמיצה, חמישי מאוד  בצורה  זה  את  לה  זה, אמר  את  לה  ואמר  רשות  , ביקש 

בישראל שופט  שאומר  האלה  בהם, והדברים  לזלזל  שיכול  האחרון    .אתה 

רוכב יצחק  שם    :רגרמר  הייתי  לא    .אני 

זילברשטיין"עו יעקב  לדבר. בסדר  :ד  לי  תן  שם. עכשיו  היית  לא , לא  אני  גם 

שם מודה, הייתי  שם. אני  היה  זה, המבקר  את  רשם  גם  יודע . המבקר  אתה 

רשם הוא    ?למה 

רוכברגר יצחק  אותי    :מר  מעניין    .לא 

זילברשטיין"עו יעקב  להמשיך  :ד  יכול  והמ? אני  שם  היה  רשם המבקר  בקר 

הדברים חשובים, את  מאוד  הם  האלה  הדברים  רוח , כי  היו  שאלה  משום 

הזאת. הדברים שהתביעה  חשב  הזה  בתחנת , השופט  שתתברר  לה  ראוי 

בדו רק  ולא  ביקורת"המשטרה  אמר. ח  הוא  זה  אמר. את  השופט  כן , גם  וזה 

בפרוטוקול רבים : "מופיע  מנימוקים  לעולם  לבוא  צריכה  היתה  לא  זו  תביעה 

ההגנהו בכתב  המנויים  ההגנה". טובים  כתב  את  מצטט  השופט  כדאי , וכאשר 

אותו לקרוא  התייחסנו , לך  שאנחנו  האלה  הדברים  כל  כתובים  ההגנה  בכתב  כי 

עכשיו יכול . אליהם  לא  אתה  ומזה  בפרוטוקול  אמר  השופט  כן  כבר  זה  את  אז 

לוין. לברוח יריב  לא  הזאת, גם  הנחמדה  העצה  את  לך  לא . שנתן  יכולים אתם 

בפרוטוקול, לברוח כתוב  כן  זה    . כי 

רוכברגר יצחק  ממני    :מר  רוצה  אתה  במשפט? מה  הייתי  דיון ? אני  זה 

תיק? שלי הגשתי    ?אני 

בר אליעזר  בעניין    :מר  צד    .אתה 

רוכברגר יצחק  בעניין    :מר  צד    ?אני 

בר אליעזר  לך    :מר  שייך  לא  זה  קשור , כאילו  לא  בכלל  זה  כאילו 

  .לפה

יעקב"עו זילברשטייןד  אחרת  :  עירייה  מנהל    .אתה 

קאול יצחק  מהאו    :מר  בכלל"אתה    .ם 
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זילברשטיין"עו יעקב  לך  :ד  שנוח  שם, איפה  לא    .אתה 

רוכברגר יצחק  האו    :מר  על  תשובה  לך  אתן  תיכף  לא .ם"אני  אני   

מהחלל, ם"מהאו אתה    .אבל 

קאול יצחק  דו    :מר  את  קיימת  המבקר"לא  את , ח  מקיים  לא  אתה 

שהשו אמרמה    .פט 

זילברשטיין"עו יעקב  אמשיך  :ד    .אני 

רוכברגר יצחק  קיימת"    :מר  קיימת, לא  מכל , עובדה, בינתיים". לא 

דבר שום  קורה  לא  שלכם  זה. הנביחות    ?איך 

בר אליעזר  האלה    :מר  הביטויים  עם  אותך. די  מכבד  לא  אצבע . זה 

  .צביעות, נביחות, משולשת

רוכברגר יצחק  אצבע    :מר  עשיתי  לא  משולשתאני   .  

בר אליעזר  אותך    :מר  מכבד  לא    .באמת, זה 

רוכברגר יצחק  אותך    :מר  מכבד    ?מה 

בר אליעזר  אותך    :מר  לכבד  לא  משתדל  את , אני  מכבד  אני  ככה 

  .עצמי

רוכברגר יצחק  אותך    :מר  מכבד    ?אגרופן, מה 

בר אליעזר  בך    :מר  לחזור  לך  מציע    .אני 

רוכברגר יצחק  לך? למה    :מר  אזכיר  אני  מכותבוא  הלכת  מי  עם  עם ,  

מכות הלכת  אנשים    .כמה 

בר אליעזר  בך    :מר  לחזור  לך  מייעץ    .אני 

רוכברגר יצחק  בי    :מר  חוזר  לא    .אני 

בר אליעזר  תחזור    :מר    .מצוין, אל 

זילברשטיין"עו יעקב  להמשיך  :ד    ?אפשר 

רוכברגר יצחק  אני    :מר  לא  זה  אנשים  עם  מכות  שהולך  אתה, מי    .זה 

בר אליעזר  בך    :מר  לחזור  לך  מייעץ    .אני 
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רוכברגר יצחק  בי    :מר  חוזר    .לא 

בר אליעזר    .מצוין    :מר 

רוכברגר יצחק  מכות    :מר  שהולך  פעם, מי  עוד  חוזר  אתה, אני  גם . זה 

פיזית אלימות  וגם  מילולית    .אלימות 

תמרי' גב עכשיו    :עליזה  אלי  על  מדבר  אתה  מבינה? מה  לא  . אני 

  .איציק, באמת

בר אליעזר  הכרמלש    :מר  וחרפה, וק  בך. בושה. בושה    .תתבייש 

רוכברגר יצחק  מתבייש    :מר  לא  אחד. אני  בדבר  מתבייש  שהבאתי , אני 

לפה   .אותך 

בר אליעזר  לפה    :מר  אותך  הבאתי  נדייק, אני    .בוא 

זילברשטיין"עו יעקב  את . יופי? נרגעת? נרגעתם  :ד  זאת  בכל  לך  אצטט  אני 

בפרוטוקול, השופט כתוב  כן  באני . "זה  להשקפת  הנתבע"מסכים  ערן , "כ  שזה 

וטובים ", זמיר רבים  מנימוקים  לעולם  לבוא  צריכה  היתה  לא  זו  תביעה  כי 

ההגנה בכתב  קודם". המנויים  האמירות , אמרתי  כל  בעצם  זה  ההגנה  שכתב 

קודם שציטטתי  קודם, הקשות  שציטטתי  השאר  סיבות , בין  הרבה  שם  יש  אבל 

הי לא  הזה  התביעה  כתב  מדוע  בכללטובות  לעולם  לבוא  צריך  ידע , ה  והשופט 

זה ואומר. את  ממשיך  מבקר : "והוא  כנגד  תביעה  בחומרה  לראות  יש  וכי 

דו לגבי  תפקידו "עירייה  ממילוי  וכחלק  במסגרת  לב  בתום  שערך  ביקורת  ח 

התביעה. הציבורי מן  בה  לחזור  שהחליטה  בכך  התובעת  עשתה  למרות , "טוב 

אומר שאתה  שה, מה  רוצה  היית  בתביעהשאתה  תמשיך  מאוד . יא  חמור  וזה 

שאמרת בתביעה, מה  תמשיך  לפרוטוקול.שהיא  השופט  אמר  זה   .  

רוכברגר יצחק  תמשיך    :מר  שהיא  אמרתי  לא    .אני 

זילברשטיין"עו יעקב  אמרת  :ד  לעצתי: "אתה  שומעת  היתה  היא    ".אם 
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רוכברגר יצחק  אותי. תדייק    :מר  שואלת  היתה  היא  אם  והיא , אמרתי 

או שאלה  מהתביעה, תילא  לרדת  לא  לה  אומר  הייתי  גם . אני  למה  לך  אגיד  אני 

אומרא אותך, ני  מעניין  זה    .אם 

זילברשטיין"עו יעקב    .בהחלט  :ד 

רוכברגר יצחק  המבקר    :מר  עבודת  את  לבקר  לא  עצמי  על  גזרתי  , אני 

בנושא לומר  מה  הרבה  לי  שיש  שהמבקר. הגם  עכשיו  לכם  אומר  בסיפור , אני 

המעט, הזה ביקורת .טעה, הבלשון  מעביר  שאני  למצב  להיגרר  רוצה  לא  אני   

הזאת בישיבה  גם  עכשיו.עליו  גם  המבקר  על  ביקורת  להעביר  רוצה  לא  אני    .

טעה המבקר  זה. אבל  רק  הנושא, ולא  על  מדבר  אני  ביקשתם ? למה  אתם 

אישי לחיוב  לוועדה  הרי  אישית, ופניתם  אותי  בוועדה . לחייב  נמצא  הדיון 

במש אישי  המשפטיםלחיוב  שם. רד  דיון, נמצא  מסמכים, יש  העברתי , העברתי 

נתונים, נתונים צריכים , קיבלתי  שהיו  עניינים  מיני  כל  של  אישורים  לי  יש 

לאחד אחד  פה , להיעשות  קובע  ואני  פה  לכם  אומר  כדת –ואני  נעשה  המינוי   

תקף. וכדין הוא  זיוף. המינוי  שום  בלי  נעשה  הכי. המינוי  בצורה  נעשה   המינוי 

להיות שיכולה  המבקר. חוקית  שקבע  מה  לגבי  השגות  לי  לכם. יש  אומר  , אני 

השגות לי    .יש 

קאול יצחק    .והשופט    :מר 

רוכברגר יצחק  המבקר, סליחה    :מר  אמרתי  משמעית. אני  המשפט . חד 

דיבה משפט  תשכחו, היה  פשוט. אל  לא  סיפור  זה  מבקר  של  הרע  לשון  . להוכיח 

זה על  מדברים  לא    . אנחנו 

עצמולגב והמכרז  עצמו  המינוי  עכשיו , י  לכם  אומר  האישורים –אני  כל  את   

יש הפנים  משרד    .של 

תמרי' גב קשור    :עליזה  לא    .זה 

רוכברגר יצחק  הרע    :מר  לשון  משפט  על  מדברים  הזה . אנחנו  הנושא 

ותלוי עומד    .נמצא 
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זילברשטיין"עו יעקב  ותלוי  :ד  עומד  לא    .הוא 

רוכברגר יצחק  ותלוי     :מר  אישיעומד  לחיוב  הוועדה    .בפני 

זילברשטיין"עו יעקב    .קיי.או, בסדר  :ד 

רוכברגר יצחק  הסיפור    :מר  כל  רוצה. זה  אתה  אקיים , מה  אני  שעכשיו 

זה על  דיון  פעם    ?עוד 

זילברשטיין"עו יעקב  אחת. לא  :ד  תשובה  רק  לך  אענה    .אני 

תמרי' גב קשור    :עליזה  לא    .זה 

רוכברגר יצחק  קשור    :מר  לא    ?למה 

זילברשטיין"עו יעקב  אחת  :ד  תשובה  רק  לך  אענה  בבית . אני  הויכוח 

הזכאות  לגבי  ערכה  שהיא  השווא  מצג  לגבי  היו  השופט  ואמירות  המשפט 

.שלה . .  

רוכברגר יצחק  יודע    :מר    .לא 

זילברשטיין"עו יעקב  לדבר  :ד  לי  לך, תן  הפרעתי  בנושא . לא  התמקד  הדיון 

המכרז–אחד  ברגע  האם  שהי,   החיים  צירפהקורות  שהיא  והתעודות  נתנה  , א 

אקדמאי תואר  בעלת  היתה  לא, היא  או    .כן 

רוכברגר יצחק  אקדמאי    :מר  לתואר  זכאית  היתה    .היא 

תמרי' גב היתה    :עליזה  לא    .היא 

רוכברגר יצחק  ראשון    :מר  לתואר  זכאית  היתה. היתה  לא  לי  תגידי  , אל 

ראשון לתואר  זכאית  היתה  מתווכח. היא  לא  נתתי, אני  לגוף אני  תשובות   

  .הרלוונטי

תמרי' גב תקשיב    :עליזה  זכאית, אבל  היתה  לא    .היא 

רוכברגר יצחק  כרגע, סליחה    :מר  לך  לענות  חייב  לא  צריך . אני  אני 

תשובות לענות  צריך  שאני  לאן  תשובות  ומשרד , לענות  הפנים  למשרד 

התשובות. המשפטים את  אתן  אני  יקבעו, שם  שהם  לענות . מה  צריך  לא  אני 

משפטתש בית  של  לפרוטוקול  בכלל. ובה  הזה  בסיפור  צד  לא    .אני 

  34



  עיריית רמת השרון
  6.2004.9מיום , 26' פרטיכל מליאה מן המניין מס

זילברשטיין"עו יעקב  הנכבד   :ד  שפיצר  אדון  של  במסמכים  מגובה  שאתה  זה 

אישי לחיוב  הפנים  למשרד  תשובות  לך    - ויש 

רוכברגר יצחק  שפיצר    :מר  את    .תתבע 

זילברשטיין"עו יעקב  תובע  :ד  לא    . אני 

רוכברגר יצחק  פורז    :מר  את  תקופה .תתבע  באותה  הפנים  שר  היה  פורז   

הצלחתם הצלחתם, ולא  לא  ההוא  הפנים  שר  את  התעופף, גם  לאל    . תודה 

זילברשטיין"עו יעקב  מה  :ד  יודע  סיימתי, אתה    .אני 

רוכברגר יצחק    .תודה    :מר 

תמרי' גב לומר    :עליזה  משהו  רוצה    .אני 

זילברשטיין"עו יעקב  אחד  :ד  משפט  רק  לך  להגיד  רוצה  מאוד , חבל. אני  אני 

איתה נחמד  מאוד  בקשר  ואני  פרח  את  עליה, מחבב  לי  כואב  תגיד . ומאוד  אתה 

רוצה, "צבוע" שאתה  מה  להגיד  יכול    .אתה 

רוכברגר יצחק  אומר    :מר  לא    .אני 

זילברשטיין"עו יעקב  עליה  :ד  לי  כואב  הגיעה , מאוד  לא  לבד  היא  כי 

הזאת בוודאות. להרפתקה  היום  לך  להגיד  יכול  אני  אותה. זה  גרר  איך , מי 

הזה לסיפור  אותה  בהוצאות, גררו  עכשיו  לה  תעזרו  אתם  כי , מסכנה, איך 

הסוף עד  ההוצאות  של  הזה  לסיפור  גם  נתנגד  .אנחנו  . .  

רוכברגר יצחק  רוצה    :מר  שאתה  למה  משהו, תתנגד  ממך  ביקשתי    ?אני 

זילברשטיין"עו יעקב  לדבר  :ד  לי  לך, תן  מפריע  הזאת. לא  גררתם , המסכנה 

סיפורא לתוך  עצובותה  אומר,   גם  עוד  אתה  אותי : "ועכשיו  שואלת  היתה  אם 

לה  אומר  הסוף'הייתי  עד  עליזה. תמשיכי  נגד  המבקר, תמשיכי  נגד  , תמשיכי 

כולם נגד  שעשית, ועכשיו". 'תלכי  הפשוט  בחיוב ", בספין  מטפל  הפנים  משרד 

קשור". אישי זה  הפנים! ?מה  למשרד  בכלל  הקשר    !?מה 

רו יצחק  אותך    :כברגרמר  האישורים. שמעתי  כל  את  יש  לכם . לי  יש 

הפנים–עניינים  למשרד  תפנו   .  
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תמרי' גב לאישורים    :עליזה  קשור  זה    ?מה 

רוכברגר יצחק  קשור    :מר  לא  הרע, זה  לשון  של  נושא  של  עניין  יש  , פה 

המבקר נגד  הגישה  לנושא. שהיא  בכלל  קשור  הרע , לא  מלשון  הקשר  מה 

מתפקיד אותה  בכלל? הלהעביר  קשר    .אין 

בר אליעזר  משפט    :מר  בבית  נקבעו    .העובדות 

רוכברגר יצחק  הרע, אתה    :מר  לשון  לך  יש  לשון , הו- או, בינתיים  איזה 

  .הרע

פולקמן' גב להפסיק     :נירה  לא  מבקשת  ואני  משהו  לומר  רוצה  אני 

לבי. אותי מעומק  באמת  משהו  כאן  לומר  רוצה  שהוא .אני  אמר  כאן  מישהו   

ה את  המבקר"דודרש  של  הזה  יודעת, ח  אני  גם, אבל  כתוב  כך , וזה  על  ויעיד 

את , המבקר לבדוק  ממנו  וביקשנו  למבקר  מכתב  כתבנו  ואנוכי  תמרי  שעליזה 

להתגלגל. הדברים העסק  כל  התחיל    .ככה 

רוכברגר יצחק    .אמת    :מר 

פולקמן' גב המבקר    :נירה  של  העבודה  עבודתו , במהלך  המבקר  עשה 

לרגע . נאמנה המבקראני  של  בעבודתו  דופי  מטילה  סיבה , לא  שום  לי  אין  כי 

זאת הדו. לעשות  את  הגיש  ובדו"המבקר  המבקר"ח  של  דבר, ח  של  , בסופו 

כאן ציטט  שקאול  הדבר  את , נאמרו  לבטל  המלצה  היתה  גם  דבר  של  ובסופו 

פרח של  פרח, אני. המינוי  של  המינוי  את  לבטל  על  שדובר  זמן  זאת , באותו 

את לשלוח  וחציאומרת  שנה  אחרי  הביתה  פרח  עם ,   נוח  לא  מאוד  הרגשתי 

ואמרתי המועצה  בישיבת  זה  את  הבעתי  וגם  שלמה : הדבר  הייתי  שאכן  למרות 

של ההחלטה  עם  ביקורתבזמנו  כוועדת  פרח, נו  כלפי  הוגן  לא  לי  נראה  כמי , זה 

כהלכה אותו  ממלאת  הכל  ובסך  בתפקיד  וחצי  שנה  נמצאת  לא , שכבר  והיא 

לשם בעצמה  לתפקיד , הגיעה  הובאה  שהיא  משום  הזה  לתפקיד  הגיעה  היא 

והמכרז תפור, לדעתי, הזה  מכרז  לדעתי, היה  רק  צורה , ולא  מין  כנראה  זו 

קודם, כזו . שעושים  . מכרזים. עושים  כך  ואחר  האנשים  באמת . את  זה  בעיניי 
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תקין מתייחסת. לא  לא  אני  קודם  שדיברנו  מה  של  באמת , במקרה  יש  פה  כי 

מיוחד   .מקרה 

רוכברגר יצחק  הזה    :מר  המכרז  את  אישרתם  גם  שאתם  תזכירי    .אבל 

פולקמן' גב הדבר, וגם. בדיוק    :נירה  כל  על  זה , נוסף  את  אמרתי  וגם 

יש העיר, יבהבאותה  מועצת  כחברי  בא  הקדמון  החטא  את  רואה  אנחנו . אני 

העיר במועצת  אחד  יום  הראשונה, ישבנו  שלושה , בישיבה  מציג  העירייה  וראש 

ואומר לתפקיד: אנשים  נכנסים  ולא , הם  הפה  את  פתח  לא  מאתנו  אחד  ואף 

  .צייץ

תמרי' גב ראשונה    :עליזה  בישיבה  הצבענו    .ממש 

פולקמן' גב זההצב    :נירה  בעד  כולנו    . ענו 

קאול יצחק  מתאימים    :מר  לא  אנשים  שהם  לשאלה  רלוונטי    ?זה 

פולקמן' גב קאול, סליחה    :נירה  לך, מר  הפרעתי  לא  ואני  דיברת  , אתה 

בבקשה לי  תפריע  אל  פעם . אז  לא  למבקר  זה  את  אמרתי  ואני  הצבענו  אנחנו 

יש –אחת  שאנחנו  בעיה  העיר, כאן  מועצת  התעוררנו, כחברי  אתה. לא  מר , גם 

התעוררת, קאול לא , לא  אחד  ואף  העירייה  לראש  דבר  שום  אמרת  לא  אתה  גם 

דבר שום    .אמר 

קאול יצחק  לב, בהחלט    :מר  בסמנכ, בתום  שבוחרים  ידעתי  ל "לא 

  .תפעול

פולקמן' גב והכל     :נירה  המכרז  את  עברה  מלך  ופרח  הסתיים  המכרז 

בשלום   .עבר 

דורון מאיר  אחד    :מר    ?אף 

פולקמןנירה' גב התנגד, סליחה    :    .מאיר 

טל ישראל  סדר    :מר  עשה  יום  באותו  שאני , מאיר  רצה  לא  גם  הוא 

בוועדה חבר    ...אהיה 

דורון מאיר  אמרתי    :מר  קודם, אני  זה  את  להגיד  גם    .רציתי 
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פולקמן' גב ככה    :נירה  נאמר  בואו  בעיה. אז  לנו    .יש 

זילברשטיין"עו יעקב  בחנת  :ד  גם  ואתה  התנגדת    ...אתה 

דורון מאיר  לא, לא    :מר    . אני 

זילברשטיין"עו יעקב    .שאלתי  :ד 

דורון מאיר  שאלת    :מר  נכון. קבעת, לא  לא  שזה  באוזן  לך  לחש    .הוא 

זילברשטיין"עו יעקב  ויצא  :ד  היה  שאיציק  אותי  תיקנו    .עכשיו 

רוכברגר יצחק  בישיבה    :מר  הייתי  לא    .אני 

זילברשטיין"עו יעקב  אמרו  :ד  ויצא    .היה 

י רוכברגרמר  השתתפתי    :צחק  לא  הזה  יוצא, בדיון  שאני  אמרתי    .אני 

זילברשטיין"עו יעקב  ואמר  :ד  בעיניים  טוב: "והסתכל    ".תצביעו 

פולקמן' גב נכון    :נירה  מאוד  דבר  כאן  אמר  דבר . פיפו  של  בסופו  הרי 

כאן הסיפור  לכל  קורבן  הכל  בסך  שהיא  יודעים  שכולנו  באישה  כאן  של , מדובר 

שאנחנ מה  מגלגליםכל  כאן  זה. ו  את  לשכוח  דיני . ואסור  שאלה  לשכוח  אסור 

שני. נפשות לכם, מצד  להגיד  יכולה  זה, אני  את  תאשר  בטוחה, ופרח  אני . אני 

לו ואמרתי  ערן  עם  פרח, תשמע: דיברתי  עם  לדבר  הולכת  את אני  אבקש  ואני   

הזאת התביעה  את  להסיר  המבקר, פרח  נגד  וגם  עליזה  נגד  אחרי . גם  היה  זה 

שחור חתול  עבר  כבר  עליזה  ובין  דבר. שביני  של  שבסופו  שראיתי  , משום 

הזה  העניין  שכל  רציתי  ולא  לאפס  שואף  הזאת  בתביעה  תצליח  שהיא  הסיכוי 

ייטחן פעם  ועוד  פעם  בו . עוד  נמצא  שזה  למקום  מוביל  שזה  ברור  לי  היה  אז 

  .היום

זמיר ערן  טובה, נירה    :מר  לי  לעשות  מוכנה  את  תצטטי, אם   רק 

זה על  לך  אמרתי  מה    .בבקשה 

רוכברגר יצחק  מוכן    :מר    .שאתה 

זמיר ערן  לה. ההפך, לא    :מר  פה: אמרתי  החלטות  מקבל  , את 

העירייה במועצת  פר. חברה  ששמהאם  חשה  נפגעח  הטוב  זכותה   שזו  חושב  אני   
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או  שלה  בוסית  מין  כאיזה  אליך  שלה  הפנייה  על  מצטער  ואני  כזו  תביעה  לנהל 

כזה עליהאחרא, משהו    .ית 

פולקמן' גב אליי    :נירה  פנתה  לא    .פרח 

זמיר ערן  הזו , לא    :מר  ההצעה  על  מצטער  שאני  לך  אמרתי  אני 

פרח אל  לשון , שהבאת  תביעת  שתנהל  נפגע  הטוב  ששמה  חושבת  היא  שאם 

  .הרע

פולקמן' גב אני     :נירה  זאת  ובכל  אמרת  שאתה  מה  את  שמעתי  אני 

לפרח שאני, פניתי  שחשבתי  א, משום  עצמיאם  עם  שלמה  להיות  רוצה  אני , ני 

הסוף עד  שלי  בדרך  ללכת  לפרח. צריכה  וניסיתי , פניתי  במשרד  איתה  ישבתי 

אותה לה, לשכנע  פרח: ואמרתי  וזה, נכון, תשמעי  אותך  מבינה  פרח . אני  אבל 

תוקף בכל  כך  על  המכרז, עמדה  שהיה  ביום  לתואר  זכאות  לה  בעצם . שיש  זה 

ש היום  סדר  על  שעומד  הפנים. לנוהנושא  משרד  ולא , לא  החוץ  משרד  לא 

החינוך הזה. משרד  בנושא  ורק  אך  הוא  הרע  זה, לשון  על  עמדה  פרח  זה  , ועל 

לתואר זכאית  היתה  אכן  היא  המכרז  ועדת  מול  עמדה  שהיא  יום    . שבאותו 

ההבדל מה  מבינים  אנשים  כמה  עד  יודעת  לא  לתואר אני  זכאות  של  הנושא  בין   

לימודיו"לבין  את  לימודיו. ""סיים  את  יופי" סיים    .נהדר, זה 

בר אליעזר  הגנה, נירה    :מר  לטיעוני  מקום  פה  המשפט . אין  בית 

כבר עובדה    .קבע 

תמרי' גב ראשון    :עליזה  תואר  לה    .נקודה, אין 

רוכברגר יצחק  לא    :מר  המשפט  . בית  . דבר. שום    .לה 

בר אליעזר  קבע    :מר    ?לא 

רוכברגר יצחק  התב. לא    :מר  את  משכה    .יעההיא 

פולקמן' גב קבע, לא    :נירה    .הוא 

תמרי' גב נכון, איציק    :עליזה  לא  איציק. זה  לך  יעזור  לא , לא  אתה 

פה   .צודק 
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רוכברגר יצחק  התביעה    :מר  את  משכה    .היא 

תמרי' גב בעניין    :עליזה  דעתו  את  מביע    .השופט 

פולקמן' גב רוצה    :נירה  שהיא  מה  לטעון  יכולה  יכולה . היא  היתה  היא 

פשוטה לפתו הכי  בצורה  הזאת  הסוגיה  את  שהיא –ר  שאומר  מסמך  להביא   

ינואר  בחודש  לתואר    .2004זכאית 

תמרי' גב לה    :עליזה  שאין  מסמך  להביא  יכולה  לא  היא    .אבל 

פולקמן' גב מסמך    :נירה  הביאה    ...היא 

תמרי' גב הביאה    :עליזה  לא  לה, היא  משקר, איציק. אין  אתה    ?למה 

רוכברגר יצחק  עכשיו, סליחה, גער    :מר  הנושא    ?זה 

תמרי' גב הביאה, כן    :עליזה  שהיא  אומר  שאתה  אותי  מעצבן    .זה 

פולקמן' גב הנושא    :נירה    .זה 

תמרי' גב להביא    :עליזה  יכלה  לא  שהיא  יודע    .אתה 

רוכברגר יצחק  הפרק    :מר  על  שעומד  הנושא    ?זה 

תמרי' גב   .ודאי, כן    :עליזה 

רוכברגר יצחק  אחוז    :מר  הפרקז. מאה  על  שעומד  הנושא  לא    .ה 

תמרי' גב הנושא    :עליזה  כן  לך, זה  יעזור  לא  אין . זה  או  לה  יש  האם 

לה. לה אין  קבע    .השופט 

רוכברגר יצחק  המשפט    :מר  לבית  למשטרה, תלכי    .תלכי 

תמרי' גב המשפט    :עליזה  בבית    .היינו 

רוכברגר יצחק  המשפט    :מר  לבית  אתה  . תלך  . לה. אין  או  לה  יש    . אם 

תמרי' בג לה    :עליזה    .אין 

רוכברגר יצחק  אתם    :מר  לה. תלכו  שיש  אומר    .אני 

תמרי' גב לה    :עליזה  יש  אם  זה, אבל  את  הביאה  לא  היא  למה    ?אז 

רוכברגר יצחק  לזה    :מר  נכנס  לא    .אני 
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תמרי' גב מה    :עליזה  יודע  זה? אתה  את  אומר  אתה  אתה , איציק, אם 

.מגזים . .  

פולקמן' גב לי    :נירה  לסייםתרשה   .  

תמרי' גב לגמרי    :עליזה  רמה  אומר . תת  ואיציק  לה  אין  אומר  השופט 

לה באמת.יש  גבול,     .יש 

פולקמן' גב המבקר    :נירה  דברי  את  מקבלת  אותם, אני  שקיבלתי   כפי 

לכתוב . בעבר מעז  היה  שהוא  חושבת  לא  ואני  בעבודתו  דופי  מטילה  אינני 

הסוף עד  בדוק  שלא  ספק. משהו  שום  לי  לזהמע .אין  מה , בר  השופט  אמר 

הדברים , שאמר את  ואמר  הדברים  את  בדק  כנראה  השופט  שגם  חושבת  ואני 

עובדתית בדיקה  בסיס  לבו. על  מהרהורי  סתם  זה  את  אמר  לא    .הוא 

אומרת אני  רב, לכן  של, בצער  הוצאה  בעד  להצביע  שלא  אוכל  לא    ...אני 

רוכברגר יצחק  רוצה    :מר  שאת  מה  בעיה, תצביעי  שום  א.אין  עכשיו   ני 

פה שוב  לכם  משמעית, אומר  האישורים. חד    ...כל 

תמרי' גב   .תפסיק, איציק    :עליזה 

רוכברגר יצחק  לי    :מר  להפסיק, תסלחי  רוצה  בעיה . לא  לך   –יש 

  .תתלונני

תמרי' גב בעיה    :עליזה  יש    ?לי 

רוכברגר יצחק    .כן    :מר 

תמרי' גב בעיה    :עליזה  יש    .לך 

רוכברגר יצחק  את     :מר  לה  האישוריםיש    .כל 

תמרי' גב המשפט    :עליזה  לבית  אותם  הביאה  לא  היא  למה    ?אז 

רוכברגר יצחק  לי    :מר  המשפט, תסלחי  בבית  הייתי  לא  תכניסי , אני  אל 

למשפט צד    .אותי 

תמרי' גב המשפט    :עליזה  בבית  הייתי  אני  השטויות , אבל  עם  תפסיק 

  .באמת, שלך
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רוכברגר יצחק  לי    :מר  לכם, תסלחו  יעזור    .לא 

קאול יצחק  הצבעה    :מר    .תעשה 

רוכברגר יצחק  הצבעה, בסדר    :מר  לעשות  רוצה  אני    .אז 

תמרי' גב חלקים    :עליזה  לשלושה  לחלק  אפשר    ?אבל 

רוכברגר יצחק    . דקה, לא    :מר 

קאול יצחק    .אפשר    :מר 

זילברשטיין"עו יעקב  הצעות  :ד  שלוש    .יש 

רוכברגר יצחק  לוחש    :מר  אתה    ?מה 

זילברש"עו יעקב  אומר  :טייןד  שאתה  .אמרתי  . .  

רוכברגר יצחק  דיברת, שמעתי    :מר  דקות  אותך, די, עשר  אני . שמעתי 

פעם  עוד  פה  לכם  האישורים–אומר  כל  את  יש  מלך  לפרח  כדת ,   היה  המכרז 

הפנים. וכדין במשרד  ויערער  שילך  השגות  מכם  למישהו  יש    .אם 

תמרי' גב הפנים    :עליזה  למשרד  קשור  זה    ?מה 

רו יצחק  לי    :כברגרמר  אליך, תסלחי  מדברים  מה  להבין  רוצה  לא  ? את 

תביני   .אל 

תמרי' גב להבין    :עליזה  רוצה  מבין, אני  לא    .אתה 

רוכברגר יצחק  טוב     :מר  מבין  ואני  אליי  שמדברים  מה  טוב  מבין  אני 

אומר שאני  מה  אתם. טוב  זה  דברים  מבין  שלא  מי  אומריםכי , בינתיים  : אתם 

הצבענו" מה  על  הבנו  בהתחלהלא  גם   ."  

קאול יצחק  הצבעה, בסדר    :מר  תעשה  בוא    .אז 

רוכברגר יצחק  ביקשת , לכן    :מר  שאתה  ההצעה  את  להסיר  מבקש  אני 

היום   .מסדר 

זילברשטיין"עו יעקב  להצעה  :ד  חלקים  שלושה    .יש 

רוכברגר יצחק  היום    :מר  מסדר  להסיר  מבקש  אני  ההצעות  שלוש  . את 

היו מסדר  ההצעות  את  להסיר  בעד    ?םמי 
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בר אליעזר  מצביעים     :מר  שהם  לפני  לאנשים  תקריא  אולי 

ההצעות, אוטומטית מה  שישמעו    .לפחות 

רוכברגר יצחק  ביקשתם    :מר  הצעת, אתם  מה  יודע  לא    ?אתה 

בר אליעזר  תקריא, בסדר    :מר  לפנינו, אבל  לא    .זה 

קאול יצחק    . חבל, אלי, עזוב    :מר 

רוכברגר יצחק  ההצע    :מר  את  להסיר  מבקש    .ותאני 

תמרי' גב משנה    :עליזה  זה  אוטומטית? מה  מצביעים    .הם 

רוכברגר יצחק  אוטומטית, לא    :מר  מצביעה  לא  כן. את  גם  את  , תוכי 

  ?לא

תמרי' גב אוטומטית    :עליזה  מצביעה  לא    .אני 

רוכברגר יצחק  תוכי    :מר  כמו  לא  דבר ? את  עשית  לא  את  שלך  בחיים 

להצביע לך  אמר  לא    .שהוא 

תמרי' גב לא    :עליזה    .ממש 

רוכברגר יצחק  משנה    :מר  אוטומטית. לא  יצביעו  לא  הם  עובדה . אבל 

אוטומטית מצביעה  לא    .שנירה 

תמרי' גב לפעמים    :עליזה  בעיות  לך  עושה    .מירה 

רוכברגר יצחק  לפעמים, לא    :מר  בעיות  לי  עושה  לא    .מירה 

הגב של  מתפקיד  העברתה  היו  ההחלטה  סמנכ, מלך' הצעות  משרת  ל "ביטול 

התביעה, פעוללת בהוצאות  העירייה  מימון  השתתפות  מבקש . ביטול  אני 

האלה ההצעות  שלוש  את  היום  מסדר  ההצעות . להסיר  את  להסיר  בעד  מי 

היום נגד? מסדר  היום? מי  מסדר  ירד    .הנושא 

  

מספר  קולות הוחלט    :282החלטה  להסיר ) 5 –נגד ; 6 –בעד (ברוב 

זילברשט יעקב  מר  של  הצעתו  את  היום  בנושאמסדר  של : יין  מתפקיד  העברה 

מלך' הגב תפעול"סמנכ, פרח    .לית 
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קאול יצחק  פה    :מר  תקין  הלא  הדיבור  בגלל  לא  עוזב  עוזב , אני  אני 

קודם אמרתי    .כי 

רוכברגר יצחק  הולכת    :מר  את    ?למה 

תמרי' גב שלי    :עליזה  הזמן  על  חבל    .כי 

רוכברגר יצחק  אחד    :מר  דבר  לכם  להזכיר  רוצה  רק  אני  תשובה , אז  רק 

אמרת שאתה    .למה 

קאול יצחק  עוזב    :מר  אני  הלשון  בגלל  שלא  קודם , אמרתי  אמרתי 

ללכת צריך  תקינה. שאני  לא  היא  הלשון  עיר, אבל  מועצת  של  רמה  לא    .זו 

רוכברגר יצחק  אחוז    :מר    .מאה 

  

בצומת   .2 הטיהור  למכון  העיר  ממערב  החדש  הביוב  קו  בנושא  שאילתא 

ע קאול"מורשה  יצחק    .י 

  

רוכברגר יצחק  העיר     :מר  ממערב  החדש  הביוב  קו  בנושא  שאילתא 

ע מורשה  בצומת  הטיהור  קאול"למכון  יצחק    .י 

פולקמן' גב כאן    :נירה  יוצאת  המשפטי, אני  היועץ  של  המלצה    .לפי 

רוכברגר יצחק  יצא    :מר  קאול  יצחק  עושים, אבל  מה    ?אז 

דורון מאיר  זה    :מר  את  לשמוע  חייבים    .לא 

ז"עו יעקב  לא  :ילברשטייןד  או  להשיב  יכול    .אתה 

דורון מאיר  רוצה    :מר  אתה  אם  להשיב  יכול  רוצה . אתה  אתה 

  ?שנשיב

רוכברגר יצחק  ואיזה . נשיב    :מר  התקיימו  נתונים  איזה  היתה  השאלה 

החדש הביוב  קו  לגבי  נבחנו    .חלופות 
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דורון מאיר  מכרזים    :מר  בוועדת  גם  היתה  הזו  לא השאלה  ואני   

להיכ כאן  לרכילותרוצה    .נס 

זילברשטיין"עו יעקב  מכרזים  :ד  בוועדת  עיר, לא  בניין    .בוועדת 

דורון מאיר  השוק    :מר  את  רוצה  לא  לפחות  שקט, אני  מבקש  אני  . אז 

רוצים שאתם  מה  תעשו  כך  נעמי.אחר  שהיתה  עיר  בניין  בוועדת  היה  מדובר    ,

הקו את  נעשה  אנחנו  האם  אבנר  עם  דיברנו  אנחנו  שבזמנו  ואמרה  , עלתה 

ל אלינו" שפדן"נתחבר  שיתחבר  קו  אותו  נעשה  בתחילת . או  דיונים  היה  אז 

התוכניות היו  ועדיין  רגה  עם  לגבי . ההסכם  שונות  מתוכניות  תוכניות  בדקנו 

העיר מערב  בדרום  שנמצאת  הבנייה  גן, כלומר. כל  נווה  לזה  קורא  אני , אני 

של  החלק  לזה  כאן, "אשטרום"קורא  הזה  החלק  יחיד3,000, כל  פה  דיור  , ות 

לזה  קורא  כאן9,000ואני  הזה  המתחם  של  הדיור  יחידות   .  

בדיקות של  שלמה  שורה  עשינו  בזה , כאן  המשיך  אבל  אבנר  זה  את  התחיל 

ולדימיר שלנו  התשתיות  הדיונים , מהנדס  של  מלא  פירוט  לכם  לתת  יכול  והוא 

פירוט. שעשינו תרצו  הפירוט, אם  את  לו  אכנס, יש  לא  ש. אני  לנו  זה הסתבר 

יותר שקל  קוב  כל  על  לנו  לעלות  צריך  טוב . היה  שקל –תשמעו  קוב  כל  על   

ל, יותר   ".שפדן"התחייבות 

זילברשטיין"עו יעקב    ?למה  :ד 

דורון מאיר  שה    :מר  החדש , היום" שפדן"מפני  התעריף  עם 

מאתנו , וההתחברות 2.75₪דרש  היה .   2.35₪זה  מה.   2.75₪ – 1/1- החל    .

בסכומים מדייק  היום ? דימירול, אני  עולה  ₪ 1.77לנו  ב  פרט ". שפדן"אצלנו 

לחקלאות, לזה המים  את  צריכים  פה. שאנחנו  לחקלאות  הקצבה  היום  יש  , לנו 

שצריכים המים  כל  את  לנו  נותנת  מים . שלא  קוב  מיליון  צריך  כאן  הזה  החלק 

הביוב .לשנה ממכון  כרגע  מקבלים  אנחנו  קוב650,000  רוצה ,   לא  המים  נציב 

י לנו  לירקון, ותרלתת  להזרים  מים  מספיק  שאין  רוצים . טוען  אנחנו  לכן 

כאן המים  כל  את  הירוק, להעביר  הכפר  על  דיברנו  לא  שעדיין  שאנחנו , ותזכרו 
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ממנו לקחת  פתוח. הולכים  חמצון  אגם  היום  מחזיק  ולא , הוא  בריא  לא  שזה 

הירוק. צריך הכפר  של  המים  את  קולטים  גם  אותם אנחנו  מעבירים  ואנחנו   

בגרביטציהמה הזאת  בעתיד. נקודה  גם  לקלוט , אבל  יהיה  שאפשר  המקום  בנוי 

האלו המים  את  בשנה. גם  קובים  מיליוני  על  כאן  מדברים  שהיו , אנחנו 

ל אותם, "שפדן"הולכים  רואים  היינו  השבה . שלא  במכון  מטפלים  כעת  אנחנו 

לירקון המים  את  חשבון , שיזרים  אלינו " מקורות"על  חזרה  אותם  יזרים 

השדותו את  להשקות  נוכל  ואת , אנחנו  שלנו  ההשקיה  אזור  את  להגדיל 

הקברות, הפרדסים בית  של  האזור  חזרה , כל  שיוחזרו  קולחין  במי  יושקה  הכל 

זמן כמה  בעוד  להיכנס  שצריך  המים  של  השדרוג    .עם 

הזאת נעמי, השאילתא  לה, באה  תלמדי, נעמי: אמרתי  רוצה, בואי  היא ? את 

העביר היא  אז  היתה  לקאוללא  זה  את  הביטוי. ה  על  מתמצא , סליחה  לא  הוא 

האלו בדברים  עבדנו. בכלל  לדבר. אנחנו  לולדימיר  נותן  כעת  הייתי  , אם 

ייאמר העבודה, ולזכותו  כל  את  עשה  לכם , הוא  להסביר  יכול  שעה  היה  הוא  אז 

לנו כדאי  זה  זה. למה  את  לנו, בדקנו  כדאי  רווחי , זה  יהיה  גם  וזה  לנו  רצוי  זה 

דברבסופו    .של 

זילברשטיין"עו יעקב  היתה  :ד  השאילתא  חלופות , וענית, כל  בדקתם  האם 

הכל. אחרות   .זה 

דורון מאיר  חלופות, כן    :מר    .בדקנו 

זילברשטיין"עו יעקב  הסיפור  :ד  כל    . זה 

דורון מאיר  להשקיע     :מר  הולכת  מיליון 50הרצליה  בדקנו . בזה₪  

הרצליה עם  לעשות  גם  נק, אפשרות  אנחנו  מהרצליהשחלק  ילך , בל  מכאן 

שלנו את  יקבלו  והם  נגמר. למטה  לא  עוד  וזה  שנים  עוד  ייקח  שזה  . מסתבר 

ה את  גם  הכמויות, "שפדן"ה. אמרתי, "שפדן"בדקנו  על  הם , כשדיברו  אז 

המערבי, סליחה: "אמרו בקו  מדברים  לא  אנחנו  האלו  הכמויות  על , על 

המזרחי לקו  תלכו  האלו  ז". הכמויות  מה  יודעים  מערביאתם  הולך , ה  מערבי 
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הים שפת  יותר, על  קיבולת  לו  גן. אין  רמת  את  שם  קולט  קיבולת, הוא  לו  . אין 

לו כשאמרת  המהנדס  אצל  היית  זמן  אותך? כמה  זרק  והוא  דקות    ?לא, שלוש 

לוין' אדר המהנדס   :ולדימיר  עם  היינו  דקות    .שלוש 

בר אליעזר  להתחבר    :מר  אפשר  אי  רוצה, טכנית  היית  אם    .אפילו 

דורון מאיר  המזרחי    :מר  דרך  של , אפשר  מזרחי  קו  עושים   150הם 

  .₪מיליון 

בר אליעזר  עובר    :מר  המזרחי    ?איפה 

דורון מאיר  הלאה    :מר  וילך  גהה  בצומת  יעבור  בדקנו . הוא  אנחנו 

האפשרויות כל  שלנו. את  למכון  קודם  להגיע  זה  גהה  לצומת  המכון . להגיע 

בערך  היום  קולט  מיליו5.5שלנו  כזה  משהו  או  קוב  עוד , ן  לקלוט  יכול   8הוא 

הקיים המכון  על  מים  קוב    .מיליון 

בר אליעזר  במכון    :מר  עולה    ?כמה 

דורון מאיר  1.77₪    :מר   .  

בר אליעזר  הקו    :מר  את  להקים  לך  עולה    ?וכמה 

דורון מאיר  מיליון 8    :מר   ₪.  

בר אליעזר  הכל    :מר  את  נשקלל    ?ואם 

דורון מאיר  אתה    :מר  אתה . תבדוק  וחצי  שבשנתיים  לך  אומר  אני 

הקו את    .מקים 

בר אליעזר  את     :מר  להשקות  אפשרות  שתהיה  אומר  שאתה  זה 

נשמע, הפרדסים . זה  . שופך . ואתה  להשקות  יכול  אתה  היום  גם  הכי  שבלאו 

לירקון המים    .את 

דורון מאיר  אומר    :מר  אתה  בודק. מה  לא  אתה    ?למה 

בר אליעזר  ת    :מר  אתה  מחויב  אתה  אם  בעתידאז  גם  מחויב    .היה 

דורון מאיר  מים    :מר  יותר  לקבל  רוצה  אני  לי . לכן  נותן  הוא  היום 

קוב650,000 המים.   נציב  עם  רב  כטובה , אני  לי  לתת  קוב800,000שהסכים    .
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מים של  כמות  להזרים  חייב  כאן. אני  מים  של  כמות  אקבל  שאני  הוא , ברגע  אז 

לי קוב: אמר  מיליון  עוד  תזרים  משהו, אם  לזהאו  דומה  מיליון ,   חצי  לך  ניתן 

נוספים האלו. קוב  הדברים  את  לי  לבדוק.אין  שרצה  מי  כל  אבל  ישיבת ,   אז 

בזה לא  זה  לענות. מועצה  הסכמתי  אליי, אני  באים  איתי, אבל  , יושבים 

האלו הדברים  כל  את  ותקבלו  ולדימיר  עם  על , רציתם. יושבים  עניתי  אז 

  .השאילתא

רוכברגר יצחק  רב    :מר    .התודה 

  

לשנת   .3 העיר  יקירי  ועדת  להמלצת  המליאה  ע. 2006אישור  סגנית "יוצג  י 

יו העירייה  גב"ראש  הוועדה  אבנר' ר    .נורית 

  

רוכברגר יצחק  העיר     :מר  ליקירי  הוועדה  המלצת  את  פה  קיבלתם  אתם 

בבקשה, נורית. 2006לשנת  מילים  שם. כמה  לעבור  צריך  יש , שם- לא  אם  אלא 

שאלות או    .הערות 

אבנר' גב מספר     :נורית  קיימה  היקירים  שוועדת  להגיד  רוצה  רק  אני 

  .מפגשים

דורון מאיר  השמות    :מר  את  כן  בפרוטוקול, תקריאי  יהיו    .שהם 

אבנר' גב דורון    :נורית  מאיר  הם  הוועדה  יעקב "עו, חברי  ד 

פולקמן, זילברשטיין שגב, נירה  היימן , אהרון  זכות –שוש  בעלי  שהם   

היו. ההצבעה נוכחיםבישיבות  שגיב:   התרבות, אלי  מחלקת  וסמדר , מנהל 

בעיר. 'ליזרוביץ גורמים  מיני  מכל  המלצות  פרטיים, קיבלנו  אנשים  גם , גם 

עמותות מיני  מועמדים , מכל  שישה  השנה  לבחור  החלטנו  דבר  של   –ובסופו 

גברים  וארבעה  נשים  מועמד –שתי  להוסיף  השנה  החלטה  קיבלנו  מתוכם   

מועמד  הוא  השרוןשמבחינתנו  לרמת  כבוד  שמביא  שזה , ראוי  מועמד  להוסיף 

הקריטריון העירייה, יהיה  ראש  של  מועמד  שנה  כל  לנו  יש  כל . ובנוסף 
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וכולם אחד  פה  נבחרו  השנה  שנבחרו  על , כמובן, המועמדים  עונים 

לעצמנו שהצבנו  גיל , הקריטריונים  מעל  להיות  צריכים  בעיר , 70שהם  גרים 

מ מה20- למעלה  אחד  ושכל  שנה  התנדבותית   לפעילות  איכשהו  קשור  ם 

  .קהילתית

הם קפלן"ד: המועמדים  בבט  פליקברודס, ר  כוכבא, מלי  יצחק "ד, שמשון  ר 

ארד  לרמת –טולקה  כבוד  שמביא  כמועמד  לשים  השנה  שחשבנו  המועמד  הוא   

ספיר, השרון ושאול  שמואל  העירייה, אליעזר  ראש  מועמד    .שהוא 

רוכברגר יצחק  אי    :מר  את  מבקש  על אני  שהומלצו  לשמות  המליאה  שור 

הוועדה בעד. ידי  אחד? מי  רבה, פה    . תודה 

  

מספר  את    :283החלטה  אחד  פה  לאשר  יקירי הוחלט  ועדת  המלצת 

לשנת    . 2006העיר 

  

השרף  .4 דרך  בנושא  העירייה  ראש    .הודעת 

  

רוכברגר יצחק  השרף    :מר  דרך  בנושא  הודעתי  זו  השני  לפני . הנושא 

ה נמסרו  כשעה  השרףבערך  בדרך  הגרים  לתושבים  איה, ודעות  בצד , ברחוב 

השרף דרך  עם  שמחזיקים , הגבול  הציבורי  השטח  לפינוי  העירייה  לדרישת 

המכתב, ברשותכם. בחזקתם את  לקרוא  רוצה  מדובר, אני  מה  על  . שתדעו 

הזה בצד  שנמצאים  הדיירים  לכבוד  נכתב  לדו: "המכתב  פיקוח "בהתאם  ח 

בשטח  מחזיק  הנך  לנו  חזקה שנמסר  בו  ותפסת  העירייה  בבעלות  אשר  ציבורי 

כדין ורוכבי . שלא  רגל  להולכי  שביל  להכשיר  השרון  רמת  עיריית  בכוונת 

תאורה, אופניים פתוחהכולל  ציבורי  ושטח  הדרך ,   לבין  חלקתכם  בין  הכלוא 

הנ. הקיימת העבודות  ביצוע  השטח "לצורך  את  לפנות  בזאת  נדרשים  הנכם  ל 

ידכם על  המוחזק  העירייההציבורי  לידי  ולהחזירו  אדם ,   מכל  פנוי  כשהוא 
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בתוך , וחפץ זה30וזאת  מכתבנו  קבלת  מיום  יום  והמדידה .   ההכשרה  עבודות 

ה בתאריך  השטח . 10/5/06- יחלו  את  תפנה  לא  באם  כי  להודיעך  נתבקשנו 

לעיל כאמור  ו, הציבורי  בעצמה  זאת  לבצע  העירייה  קבלן /תיאלץ  באמצעות  או 

ההוצאות וכל  בלבדחיצוני  עליך  יחולו  כך  בשל  ייגרמו  אשר  לעיל .   באמור  אין 

הנ השימוש  בגין  ראויים  שימוש  דמי  לקבוע  העירייה  בזכויות  לפגוע  ל "כדי 

כחוק/ו בידה  הנתון  אחר  אמצעי  בכל  רב. או  לוין 'אינג, בכבוד  ולדימיר   –ינר 

העירייה  מהנדס  מקום  ג, ממלא  נכסי –ד "עו, ינו'אילת  על  הממונה   

  ".העירייה

הסבר, ברשותכם רוצה  אופניים . אני  ומסלול  הליכה  שביל  מתכננים  אנחנו 

ז שמרחוב  השדות, בוטינסקי'בדרך  הראשונים, דרך  דרך  השטח , בואך  כאשר 

המדובר להשיבו , הזה  מבקשים  ואנחנו  שם  הדיירים  בחזקת  שנמצא  שטח  הוא 

השרון רמת  מדרך, לעיריית  ליהנות  יוכלו  השרון  רמת  שכלל  מנת  לו יוכ, על 

יפה במסלול  אופניים, ללכת  מסלול  השדות, כולל  להוסיף , בין  שיכול  דבר 

השרון לרמת  האלה. המון  ההודעות  את  שלחנו  גם  קשור. לכן  אינו  הזה  , הדבר 

הזה הדרך, בשלב  הדרך. לנושא  את  מתחזקים  כרגע  איננו  פי . אנחנו  על 

הדרך את  לסלול  יכולים  לא  אנחנו  המשפט  בית  כרג. החלטת  מדבר  על אני  ע 

השביל, הדרך על  מבקשים, לא  חומרים , שאנחנו  שם  לשים  כרגע  יכולים  ואיננו 

המשפט בית  להחלטת  בניגוד  שונים  החלטת , לכן. מסוגים  את  מכבדים  אנחנו 

היום נמצאת  שהיא  כפי  נמצאת  והדרך  המשפט  רב , בית  סבל  שמביאה  דרך 

השרון רמת  עצמם, לתושבי  לתושבים  גם  דעתי    .ולעניות 

עצמם    :פולקמןנירה ' גב לתושבים    .בעיקר 

רוכברגר יצחק  שם    :מר  שגרים  לתושבים  נתקלתי , אבל. גם  לא  עוד  אני 

אנשים של  כזאת  הקצוות, בצביעות  משני  המקל  את  להחזיק  מצד . שמנסים 

המחוזית, אחד לוועדה  בקשה  הגשנו  סטטוטורית , אנחנו  דרך  לסלול  מנת  על 

תמ של  התוכניות  פי  על  בנושא ומתקיי, 5מ "במקום  המחוזית  בוועדה  דיון  ם 
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החליטה, הזה לא  המחוזית  הוועדה  עוד  להחלטה , וכל  נאמנים  כרגע  אנחנו 

המשפט בית  החלטת  את  משמעית. ומכבדים  הזאת. חד  הדרך  הזה , לגבי  השטח 

שאמרתי, נמצא התושבים, כפי  זה, בחזקת  את  יחזירו  שהם  הראוי    .ומן 

או כשעה  לפני  כי  הזאת  ההודעה  את  מוסר  סיימו אני  שלנו  הפקחים  שעתיים   

פי  על  לפעול  מתכוונים  ואנחנו  המכתב  קבלת  על  הדיירים  את  להחתים 

לנו שמוקנית  השרון, הסמכות  רמת  לעיריית  האלה  השטחים  את  , להשיב 

הציבור   .לטובת 

זילברשטיין"עו יעקב  נמצא  :ד  האופניים  שביל  שנושא  זוכר  לא   אני 

במלי פה  דיברנו  שעליהן  העבודה  שציינתבתוכניות  הזמנים  לוחות  עם  . אה 

שם שגרים  בתושבים  שלך  מהמאבק  חלק  הוא  הזה  שהשביל  לי  חיפשת , נראה 

בשביל לגעת  אבל  בדרך  לגעת  לא  איך  הבית, דרך  בעל  מי  להם  להראות  . כדי 

לי נראה  זה  העבודה. ככה  בתוכניות  בפרוטרוט  ודנו  פה  ישבנו  לא , אנחנו  אני 

ה העירייה  של  העבודה  שבתוכנית  לשנת זוכר  אופניים 2006זאת  שביל  מופיע   

השרף   .לדרך 

רוכברגר יצחק  תוכניות    :מר    .ישנן 

זילברשטיין"עו יעקב  תוכניות  :ד  לך. יש  להגיד  רוצה  אני  הערה  וזה , ועוד 

משפטית זה. מבחינה  את  שבדקתם  מניח  משפטי, אני  יועץ  היה , יש  הוא  אם 

בזה אותו, מעורב  עוברת  לא  העבודה  מרבית  הרי    .כי 

רוכברגרמר  האלה    :יצחק  הדברים  את  אומר  אתה    ?למה 

זילברשטיין"עו יעקב  אומר  :ד  נכון, אני  זה  ככה    .כי 

רוכברגר יצחק  דרכו    :מר  עוברת  לא  עבודה  מרבית    ?איזה 

זילברשטיין"עו יעקב  את   :ד  עוברת  לא  בעירייה  המשפטית  העבודה  מרבית 

הזה המשפטי  רוצ. היועץ  שאתה  פעמים  כמה  זה  את  אגיד  לשמועאני  . ה 

כ, והראייה יניבכמה  לאלדד  משלמת  הזאת  העירייה    .סף 
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רוכברגר יצחק  הנושא    :מר  לא  שנעשה. זה  מה  היועץ , כל  באישור  הכל 

המשפטי. המשפטי היועץ  את  לשאול  רוצה    ?אתה 

זילברשטיין"עו יעקב  אשאל  :ד    .אני 

רוכברגר יצחק  לפחות    :מר  בידיעתו  נעשים  הדברים  אם    .שאל 

זיל"עו יעקב  השביל  :ברשטייןד  אם  לשאול  רוצה  לעשות , אני  מתכנן  שאתה 

מהדרך, אותו חלק  לא  יש . הוא  כי  מתחזק  לא  שאתה  טוען  אתה  אותו  כי 

משפט בית  של  גל. הוראות  את  שאלה  שואל    .אור- אני 

רוכברגר יצחק  אותי, לא    :מר  לך, תשאל  אענה    . אני 

זילברשטיין"עו יעקב  גל  :ד  את  אשאל  שאני  רוצה    .אור- אתה 

רוכברגר יצחק  הדרך    :מר  את  רוצה  אני  מתעסק, אבל  לא  .הוא  . .  

זילברשטיין"עו יעקב  השביל  :ד  האם  שואל  אני  המשך , אז  בעצם  שהוא 

לדרך, הדרך הדרך, צמוד  את  מהווה  מניעה , לא  צו  פעם  בעוד  מסתכן  לא  ואתה 

   .'וכו

רוכברגר יצחק  .השביל    :מר  . .  

זילברשטיין"עו יעקב  שביל  :ד  של  הגדרה    .אין 

רוכברגר יצחק  ומסלול     :מר  רגל  להולכי  לעשות  רוצים  שאנחנו  השביל 

מהדרך, אופניים חלק  איננו  הוא  הזה    .בשלב 

זילברשטיין"עו יעקב  הזה  :ד  בשלב  זה    ?מה 

רוכברגר יצחק  מהדרך    :מר  חלק  איננו  הוא  הזה  בשלב . בשלב  רוצה  אני 

שביל לעשות    .מסלול, הזה 

זילברשטיין"עו יעקב  ח  :ד  הוא  מהדרךאבל  מניעה. לק  צו  תקבל    .אתה 

רוכברגר יצחק  להיות    :מר  שאלה. יכול  אותך  לשאול  רוצה  אתה , אני 

העירייה של  שטחים  מסוימים  אנשים  בחזקת  להשאיר    ?בעד 

זילברשטיין"עו יעקב  גם  :ד  זה  על  לך  אענה  פשוט. אני  לא  נושא    .זה 

רוכברגר יצחק  פשוט    :מר  החוק? למה? לא  על  ששומר  איש    .אתה 
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זילברשטיין"עו יעקב  אותי  :ד  תתקיף  תתלהב. אל  קצת, אל    .תירגע 

רוכברגר יצחק  רגוע    :מר  מאוד    .אני 

זילברשטיין"עו יעקב  זה  :ד  את  מתאר  שאתה  כמו  פשוט  כך  כל  לא  משום , זה 

ישן סיפור  בתפקיד, שיש  שהייתי  מהזמן  זוכר  עוד  אני  אומר ,וזה  לא  אני   

בתהלי תצליח  אולי  דבר  של  בסופו  לא  הזהשאתה  שהנושא , ך  לך  אומר  רק  אני 

פשוט לא  זה. ממש  את  לפתוח  עכשיו  רוצה  לא  הדיון, אני  לא  אומר . זה  רק  אני 

בדחיפות פתאום  נולד  הזה  הנושא  שכל  הרגשה  לי  תוכניות , שיש  על  דיברתי 

זה על  ענית  ולא  ב, עבודה  לא  היום. 2006- בטח  פתאום  נולדו    .הן 

רוכברגר יצחק  לך, לא    :מר  אזכיר  ב.אני  כבר  היועץ2005-   נתן   המשפטי   

פרטיים אנשים  בידי  שנמצאים  ציבוריים  שטחים  לגבי    .התייחסות 

זילברשטיין"עו יעקב  החלטנו  :ד  מה  יודע  בקטע ? אתה  הייתי  אני  גם  כי 

אז. הזה החלטנו  מה  יודע  אמרת? אתה  רמת : "אתה  לכל  אחד  דין  יהיה 

ואמר". השרון אצלך  הזה  הנושא  את  העליתי  פעמיים  לי אני  דין ". בסדר"ת 

התושבים לכל  לחוד. אחד  השרף  רחוב  השרף. לא  רחוב  עם  באתי    .אני 

רוכברגר יצחק  לך    :מר  אענה  אנחנו. אני  שבו  מקום  מקדמים כל   

עבודה עבודה , תוכניות  של  ביצוע  מחייב  העירייה  של  העבודה  שסדר  מקום  כל 

פלשו, מהיר אנשים  מחזיקים, ושם  אנשים  שם  ש/ו, או  מחזיקים  טחים אם 

זה, ציבוריים את  לקחת  נפעל  נמצא . אנחנו  היום  סדר  שעל  לך  לומר  יכול  אני 

נוסף שטח  עליו, גם  לעלות  אמורים  ריינס, שאנחנו  רחוב  מאחורי  של  , באזור 

הוואדי מכתבים, באזור  להוציא  מתכוונים  אנחנו  שם    .גם 

זילברשטיין"עו יעקב  גדולה  :ד  אחת  פלישה  זו  השרון  רמת  כל    .הרי 

יצחק רוכברגרמר  לתשובות    :    .תקשיב 

זילברשטיין"עו יעקב  שתתמקד  :ד  רוצה    .אני 

רוכברגר יצחק  מתמקד    :מר  לענות. תקשיב, אני  לי    .תן 

זילברשטיין"עו יעקב  גל  :ד  מפורטת- כי  הצעה  לנו  נתן    .אור 
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רוכברגר יצחק  ואומר    :מר  חוזר  השרון : אני  רמת  שעיריית  מקום  בכל 

פ לצורך  הקרקע  על  לעלות  .עילותאמורה  . .  

זילברשטיין"עו יעקב  בסדר  :ד  זה  אז  הקרקע  על  עולה  לא  שהיא    ?ומקום 

רוכברגר יצחק  לא. תקשיב    :מר  או  לדבר  לי  נותן    ?אתה 

זילברשטיין"עו יעקב  בתשובה  :ד  תתמקד    .אבל 

רוכברגר יצחק  מתמקד    :מר  בבקשה, אני  לי  שעיריית . תן  מקום  בכל 

לצורך  הקרקע  על  לעלות  אמורה  השרון  הציבור רמת  לתועלת  ציבורי  תכנון 

הציבור לדיירים, וכלל  הודעות  מוציאים  את , לתושבים, אנחנו  להשיב  מנת  על 

אמרתי. הקרקע מה  אומר? שמעת  שאני  מה    .זה 

אחרים ציבוריים  שטחים  ראשון, לגבי  עדיפות  בסדר  לא  כרגע  גם ,שהם  אנחנו   

בהתאם מכתבים  להם  לאחד, נוציא  העבודה, אחד  של  בקצב  את ז. הכל 

הקרקע. הנקודה את  להשאיר  רוצה  שאתה  מבין  הכל , ואני  עשית  אתה  הרי 

וחבריהבזמנו שנעמי  מצב  למנוע  כדי  שם,   השטח, שנמצאים  את  , יחזירו 

שם דבר  שום  יהיה  שלא  סוסים, ומבחינתך  רק    .שיהיה 

זילברשטיין"עו יעקב  אליך, איציק  :ד  שמופנה  מכתב  לי  השרף . יש  לגבי 

אות, לבד, לחוד ליהזעקת  ואמרת  לחדר  השרון: "י  רמת  לכל  אחד  דין  ". יש 

אחת שניה  רק  מתרומם, עכשיו  שאתה    .לפני 

רוכברגר יצחק  לך    :מר    .עניתי 

זילברשטיין"עו יעקב  עצמך  :ד  את  מלהיב  אתה    .כי 

רוכברגר יצחק  לך, לא    :מר    .עניתי 

זילברשטיין"עו יעקב  גל  :ד  מסודרת - בא  מאוד  הצעה  פה  לפתחנו  והניח  אור 

התלהבנווכולנ מאוד  דיברת, ו  את  שגם  זוכר  הזיכרון, אני  לי  בא    .פתאום 

רוכברגר יצחק  מגן    :מר  אתה  מה  להבין, על  רוצה    .אני 

זילברשטיין"עו יעקב  לשאול  :ד  רוצה  מגן, אני  לא    .אני 
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רוכברגר יצחק  שטחים     :מר  ומחזיקים  שפלשו  אלה  על  מגן  אתה 

השטח, ציבוריים את  להחזיר  אתה? שצריכים  מה  מגןעל   ?  

זילברשטיין"עו יעקב  לדבר  :ד  לי  לתת  מוכן    ?אתה 

רוכברגר יצחק  מה    :מר  על  מגן  דרך , אתה  לעשות  רוצה  שאני  זה  על 

דרך רוצה  לא  מגן? ואתה  אתה  מה    ?על 

זילברשטיין"עו יעקב  לדבר  :ד  לי  לתת  מוכן    ?אתה 

רוכברגר יצחק  צביעות    :מר  לא    ?זה 

זילברשטיין"עו יעקב  לא, לא  :ד    .ממש 

י רוכברגרמר  לא    :צחק  שלך, בטח  לחברה  נוגע  זה    .כי 

זילברשטיין"עו יעקב  להם, אני  :ד  נמאס  כי  מפה  שהלכו  לחבריי  כי , בניגוד 

נסתבך שלא  כדי  תארים  מדי  יותר  לה  לתת  רוצה  לא  שאני  רמה  היא  , הרמה 

להישאר כן  החלטתי  השרף, אני  על  ידעתי  לא  זה, כי  על  ידעתי    .לא 

רוכברגר יצחק  היוםכתוב     :מר    .בסדר 

זילברשטיין"עו יעקב  להודיע  :ד  הולך  אתה  מה  יודע  שעה ? אני  לפני  אתה 

הפתקים את  להודיע, מסרת  הולך  אתה  מה  יודע  אני  כתבת ? אז  זה  את 

חמישי ביום  כבר  הפתקים, בפרוטוקול  מעניין, ואת  שיהיה  לפני , כדי  נתת 

דרמה, שעה קצת  לך  זה, שיהיה  על  לכתוב  יוכל  ב. שיריב  טוב  אתה , זהאתה 

בזה   .אלוף 

רוכברגר יצחק  משהו    :מר  ממך  למדתי    .אני 

זילברשטיין"עו יעקב  כלום, לא  :ד  למדת  לא  ממני . ממני  לומד  היית  אם 

אחרת מתנהג    .היית 

רוכברגר יצחק  לי    :מר  ואבוי    .אוי 

זילברשטיין"עו יעקב  הצעה- גל  :ד  פה  לנו  נתן  .אור  . .  

דורון מאיר  כתוב    :מר  לא  זה  בפרוטוקול  היא . אבל  ההערה  אמנם 

בפרוטוקול, יפה כתוב  לא  זה  עלה. אבל  שונות  בסעיף    .זה 
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גל"עו יצחק  כאן  :אור- ד  הפוליטיים  לדיבורים  להיכנס  רוצה  לא  , אני 

הערה לאיזושהי  להתייחס  רוצה  אני  דריתחא,אבל  בעידנא  נאמרה  שאולי    ,

ידי על  נעשית  לא  המשפטית  העבודה  המשפטיתשמרבית  המחלקה  מודיע.    אני 

משפטית עבודה  מרוב  קורסת  היום  המשפטית  מי . שהמחלקה  שכל  חושב  אני 

תביעות  כמה  להעיד  יכול  הזאת  ובעירייה  במחלקה  ונמצא  גם –שעובד  זה   

משפט  בבתי  הופעות  וגם  אמרת –ייעוץ  פעם  בעצמך  שאתה  לי  נדמה  אפילו   

דין עורכי  שלושה    .שצריכים 

זילברשטיין"עו יעקב  את , נכון  :ד  לתגבר  שלךהצעתי  לי , המחלקה  הורידו 

זה   .את 

גל"עו יצחק  התכוונת  :אור- ד  לא  אולי  עבודות, אתה  לתוצאת  , התכוונת 

מבקש הייתי  אני  לא, אז  כאילו  היום  המשפטית  שהמחלקה  הוא  הרושם  .כי  . .  

זילברשטיין"עו יעקב  לזה, לא  :ד  התכוונתי  לא    . ממש 

גל"עו יצחק  זה  :אור- ד  את  תבהיר    .אז 

זילברשטי"עו יעקב  המשפטית  :יןד  שהמחלקה  התכוונתי  שלא  מבהיר  , אני 

וחלילה עובדת, חס  העליתי . לא  וגם  קורסת  המשפטית  שהמחלקה  אמרתי 

יתקדם זה  דצמבר  שעד  לי  והבטיחו  דצמבר  לפני  עוד  פה  יום  לסדר  וזה , הצעה 

הלך שלך, לא  המחלקה  את  חשוב. לתגבר  הנושא, לא  לא    .זה 

רוכברגר יצחק  בו    :מר  פוגע  אומרלמה, אתה  אתה   ?  

זילברשטיין"עו יעקב  דבריי  :ד  את  משהו. תיקנתי  מחרחר  כבר  הרחת ? אתה 

  ?מה? משהו

רוכברגר יצחק    .לא    :מר 

זילברשטיין"עו יעקב  דבריי, אמרתי  :ד  את  השרף. תיקנתי  על  מדבר  , אני 

גל את  לשמוע  רוצה  דווקא  גל, אור- והייתי  הצעה - כי  פה  לפתחנו  הביא  אור 

מסודרת בהשהיינו , מאוד  ולדון  להמשיך  על , צריכים  השתלטות  בנושא 

ציבוריים השרף, שטחים  נכון, כולל  זה  אחרים, אם  מקומות  חילק , כולל  והוא 
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חלקים לשלושה  שלו  ההצעה  מובנית. את  מאוד  חכמה, הצעה  קרה. מאוד  ? מה 

לפה מביאים  שאנחנו  ההצעות  מרבית  בזה, כמו  התקדמות  שום  היתה  . לא 

היום   .פתאום 

רו יצחק  היו    :כברגרמר  הצעות  מדבר? איזה  סתם  אתה    ?למה 

זילברשטיין"עו יעקב  רשות   :ד  תיתן  העירייה  שבה  הצורה  את  למסד  שם  היה 

ואחרים כאלה  בקריטריונים  ציבוריים  בשטחים  לעשות , להשתמש  רצון 

הציבוריות בפלישות  סדר  הכל. איזשהו    .זה 

בר אליעזר  פלישה     :מר  יש  אם  המשפטי  לויכוח  להיכנס  אין בלי  או 

משפטי , פלישה ויכוח  בהיתר–ויש  ניתן  זה  בהסכמה,   ניתן  בקדנציות , זה 

יודע, הקודמות לא  עניין. אני  של  בגופו  מצוי  לא  זה . אני  אופניים  שביל  באמת 

מצוין זה, רעיון  את  לקדם  רוצה  אתה  באמת  אם  ובתמים, אבל  למה , באמת 

הש רחוב  של  הדרומי  בצד  האופניים  שביל  את  תעשה  לא  את אתה  ותוריד  רף 

חוקי בלתי  באופן  שניתלה  האלקטרוני  מטר? השלט  שני  לך    .יש 

רוכברגר יצחק  חוקי    :מר  לא  שלט  נתלה    ?איפה 

בר אליעזר  האלקטרוני    :מר  השלט  על  מתווכח  לא  הדרומי . אני  הצד 

השרף רחוב  לעלות, של  יכול  אתה  מטר, מחר  שני  לך  בקלות . יש  יכול  אתה 

ל, רבה מופקע  כבר  זה  ציבורייםלדעתי  לא , צרכים  או  המקום  את  לסלול 

המקום את  הדין, לסלול  פסק  של  המגבלות  לאופניים , במסגרת  שביל  ולעשות 

השרון רמת  משפטי. לתפארת  לויכוח  להיכנס  מניעה, במקום  ייצא , לצווי  ולא 

  .שביל

רוכברגר יצחק  זה    :מר  את  אשאיר  שאני  זה  את  מעודד    ?אתה 

בר אליעזר  ש, לא    :מר  אומר  רחוב אני  של  הדרומי  בצד  זה  את  תעשה 

אחד פה  מחר  זה  את  עושה  ואתה  אחד, השרף  אף  של  התנגדות  אולי . בלי 

אחר או  כזה    .חקלאי 

רוכברגר יצחק  אותם    :מר  לבדוק  בלי  דברים  מדבר    .אתה 

  57



  עיריית רמת השרון
  6.2004.9מיום , 26' פרטיכל מליאה מן המניין מס

דורון מאיר  משהו, אלי    :מר  ולשחק . תקשיב  לכאן  לבוא  אפשר  אי 

המשחק . את  . אישה. לי  מנקים: "כשאומרת  השטחאנחנו  את  לי, "  רק , תאמין 

הואדי של  שם  הציר  של  לפתיחה  הצביע  לי. פיחוטקה  ואומרת  אליי  : מצלצלת 

מתנגדת, תשמע" הדרך, אני  את  תתקנו  לא  שאתם  רוצה  לה". אני  אני : אמרתי 

הדרך את  לתקן  זה  לפי    .חייב 

בר אליעזר  הויכוח, מאיר    :מר  לא  ההצעה, זה  לא    .זו 

דורון מאיר  לדב    :מר  לך  אתה, רנתתי  גם  לא . תשמע  שאתה  מפני 

פעם עוד  זה  את  קודם, שמעת  אגרופן, אתה  לך  אמר  אתבע : "אמרת, הוא  אני 

  ".אותך

בר אליעזר  אותו. נכון    :מר  אתבע    .אני 

דורון מאיר  לי    :מר  ליהודים : "אומרת  שעשו  מה  לי  עושה  אתה 

  ".באושוויץ

בר אליעזר  זה, לא    :מר  את  תזכיר    .אל 

רוכברגר יצחק  אמרה    :מר    .היא 

בר אליעזר  מאיר    :מר  זה, אבל  את  תזכיר  אמרה . אל  היא  אם  אפילו 

טעתה   .עזוב. והיא 

דורון מאיר  בעיניך    :מר  חן  מוצא  לא    ?זה 

בר אליעזר  בעיניי, לא    :מר  חן  מוצא    .לא 

דורון מאיר  אליה    :מר  וצלצל  האמין  לא    .העיתונאי 

בר אליעזר  אמרה    :מר  היא  חשוב. אז  לא  של לג, מאיר. זה  ופה 

שלי  כל–ההצעה  קודם  ללמוד,   לי  שעה ? מאיפה  ולפני  הגעתי  עכשיו  רק  אני 

זה את    .שלחתם 

דורון מאיר  מדבר    :מר  אני  זה  על    .לא 

בר אליעזר  ללמוד    :מר  צריך  אני    ?מאיפה 
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רוכברגר יצחק  שואלים    :מר  אתם  כי  דיון  זה  על  מקיים  אני , אני  אבל 

הודעה נתתי  הכל    . בסך 

בר אליעזר  זה     :מר  את  לעשות  שוב  שתשקלו  מציע  אני  אז 

מהיר אחד, אופרטיבית  פה    .לדעתי 

דורון מאיר  מציע    :מר  אתה  הדיירים, מה  אצל  השטח  את    ?להשאיר 

בר אליעזר  משפטי. לא    :מר  ויכוח  תנהל  זה  ייצא. על  לא  צווי , שביל 

ארוכות שנים  שיימשך  משפטי  עניין  וזה  פה  ירוצו  זה . מניעה  את  תעשה  מחר 

הד השרףבצד  רחוב  של  הכי2, רומי  בלאו  לעירייה  יש  מטר   .  

דורון מאיר  אפשר    :מר  חלקיות9בחלקה . לא. אי  בעלויות  יש   .  

בר אליעזר  בעלויות    :מר  יש  להפקיע , אז  יכול  מטר2אתה  קרה ,   לא 

רבה. כלום בקלות  להפקיע  יכול  בעיות, אתה  לך  ואין  שביל  לך  ותנהל , ויש 

כך אחר    .משפטים 

רוכבר יצחק  את     :גרמר  לקבוע  שצריך  זה  שאני  שלי  המזל  בינתיים 

שבילים לגבי  העירייה  של  זה, המדיניות  וכל    .מדרכות 

בר אליעזר  עיר    :מר  שלה    .לצערה 

רוכברגר יצחק  העיר, נכון    :מר  של  לקבוע . לצערה  פנטזיה  רק  יש  ולך 

המדיניות הבאה . את  בקדנציה  לך  ייצא  לא  וגם  המדיניות  את  תקבע  לא  אתה 

המדיניותלקבוע  לך, את  מבטיח  אמשיך . אני  ואני  המדיניות  את  קובע  אני 

המדיניות את  לעשות, לקבוע  שבילים, מה  לדבר , ויהיו  גם  מתנגדים  ואתם 

נגד, הזה תהיו  תמיד  אתם  השרון  לרמת  שטוב  מה  השרון. כי  לרמת  שטוב  , מה 

ולנוער, לקהילה נגד, לגמלאים  תהיו  שבילים, אתם  אעשה    .ואני 

ב אליעזר  סיסמאות    :רמר  בלי  שלי  להצעה  להתייחס  יכול  זה ? אתה 

בחירות מסע    ?לא 

רוכברגר יצחק  רלוונטית    :מר  לא  שלך  דבר , ההצעה  שאומרת  הצעה  היא 

הזה: "אחד במקום  שבילים  תעשה  שבילים, "אל  לעשות  רוצה    .ואני 
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בר אליעזר  מקום    :מר  באותו  שביל  לעשות  לך  אומר    .אני 

רוכברגר יצחק  אעשהבי, בסדר    :מר  אני    .רח 

בר אליעזר  בעיה, בקלות    :מר  התנגדויות, בלי    .בלי 

רוכברגר יצחק  אחוז. שמעתי    :מר    .מאה 

שושני"עו אילת  דברים  :ינו'ג- ד  כמה  להעיר  רוצה  גל. אני  של  אור - ההצעה 

במליאה אושרה  ציבור  לשטחי  בפלישות  טיפול  עוד , לנוהל  היתה  כך  אחר 

להעביר  פולקמן  המועצה  חברת  של  חיצוניתהצעה  לחברה  זה  אנחנו . את 

בעניין, ישבנו שנוגעים  הגורמים  את , כל  ולמצוא  פרמטרים  להגדיר  בניסיון 

כזאת חיצונית  לחברה  הצעות  ולקבל  לבחור  יצאה . הדרך  לא  הזאת  הדרך  מפה 

הפועל שליפה , אל  של  הזאת  לטענה  כל–אבל  קודם  שיצאו,   יצאו , המכתבים 

המועצה במליאת  שאושר  לנוהל  המשפטי ,בהתאם  היועץ  ידי  על  שנוסח  כפי   

המשפטי היועץ  עם  התייעצות  ולהולכי . ולאחר  לאופניים  שבילים  של  הנושא 

חודשים  ידי  על  שנבדק  נושא  הוא  עכשיו  הזכיר  שאלי  הרעיון  שגם  נושא  זה  רגל 

דו, ארוכים והוגש  נבדק  הזה  המקום  העירייה"וגם  לראש  איפה , ח  שאומר 

אפשר אי  ואיפה  לעשות  עליוהמ. אפשר  המדבר  שאת  הזה  אי , קום  במפורש 

שם לעשות    .אפשר 

בר אליעזר  אפשר    :מר  אלקטרוני  אפשר, שלט  אי    .שביל 

שושני"עו אילת  שלטים  :ינו'ג- ד  על  יודעת  לא  שבילים, אני  על  מדברת    .אני 

דורון מאיר  יודע    :מר  לא  אתה  שטח , אולי  על  נמצא  אלקטרוני  שלט 

  .פרטי

בר אליעזר  מה    :מר  ל? אז  חוקיהוא    .א 

דורון מאיר  חוקי    :מר  לא    ?למה 

רוכברגר יצחק  רלוונטי    :מר  זה  בשלטים? מה  ניסיון  לכם  יש  במה . הרי 

מתגאה לקבל , אתה  צריכה  השרון  רמת  שעיריית  ₪ 400,000בשלט  לטיפול  

עזר, בגמלאים בשיעורי  להם  ולעזור  בילדים  רוצים , להשקעה  אתם  זה  את  וגם 
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לכם! ?למנוע השרוןהעיקר . תתביישו  רמת  את  את , לדפוק  שדפקתם  ובלבד 

העירייה גדול. ראש  דבר  אתכם.באמת  אוכל  זה  אבל   .  

בר אליעזר  איתך    :מר  מסכים  מאוד , אני  להרבה  עוזר  הזה  השלט 

  .אנשים

זילברשטיין"עו יעקב  אחרים  :ד  במקומות  כסף  המון  לחסוך  יכול  , אתה 

לי   .תאמין 

רוכברגר יצחק    . פיפו, כן    :מר 

דור מאיר  ואתה    :וןמר  בעיתון  הופעת  שאתה  כבר  . שמעתי  . להחליף .

אליעד שרגא  המתנדבים. את  שורת  תהיו  לי, אתם  אמרו    ".הארץ"עיתון , ככה 

זילברשטיין"עו יעקב  מתאים  :ד  לא  זה    .לך 

דורון מאיר  נכון    :מר  לא  או  נכון  זה    ?אבל 

זילברשטיין"עו יעקב  פתאום  :ד    .מה 

דורון מאיר  האר    :מר  בעיתון  תחילה שאמרת  השרון  רמת  שגם  ץ 

הארץ בכל  כך    ?ואחר 

זילברשטיין"עו יעקב  אליעד  :ד  שרגא  על  דיברתי    ?אני 

דורון מאיר  דיברת, לא    :מר  לא  לי . אתה  אמר  מאוד  מוסמך  מישהו 

לעיתון  אמרת    ".הארץ"מה 

זילברשטיין"עו יעקב  העיתונים, בסדר  :ד  עם  עושים  מה  יודע  גם ? אתה  אני 

דואגי כך  כל  שאם  ולאחריםאמרתי  לגמלאים  להם, ם  לדאוג  אפשר , וצריך 

אחרים במקומות    .לחסוך 

רוכברגר יצחק  כסף    :מר  לקבל  אפשר  אם  לחסוך  צריך  מטר 100? למה   

שלט יש  זה  מדברים, ליד  לא  אתם  שם  מזמן ? למה  זה  הרי  השרון  רמת  טובת 

מעניינכם   .לא 

זילברשטיין"עו יעקב  הסיסמאות  :ד  עם  אתה  פעם    .עוד 
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רוכ יצחק  מוכנים , אתם    :ברגרמר  העירייה  ראש  את  לדפוק  בשביל 

השרון רמת  כל  את  מעשייה. לדפוק  סובלים  אתם  סובלים , הרי  אתם 

לעשות, מהפיתוח   .מה 

בר אליעזר  הסיסמאות    :מר  עם    .די 

רוכברגר יצחק  בר    :מר  מסיים, אלי  אתה  מעט  וחצי , עוד  שנתיים 

  ...אתה

בר אליעזר  אתה    :מר  בחוץ. גם    .אתה 

יצח רוכברגרמר  לך    :ק  אוכיח  זה. אני  התושבים ? איך  מה  תשמע 

עליך   .אומרים 

  

ברית   .5 לחתימת  פלורידה  בירת  לטלהסי  נסיעתו  על  העירייה  ראש  דיווח 

תאומות   .ערים 

  

רוכברגר יצחק  הבא    :מר    . רבותיי, נושא 

זילברשטיין"עו יעקב  שמח  :ד  חג  לכם    .שיהיה 

רוכברגר יצחק  לדווח. שלום    :מר  רוצה  לטלהסי אני  הנסיעה  על  בקצרה   

ערים ברית  חתימת  טלהסי. בנושא  העיר  מפתח  את  קיבלנו  בירת , אנחנו 

שם, פלורידה שערכנו  מוצלח. בביקור  מאוד  היה  מאוד . הביקור  היה  הביקור 

משותף, מיוחד ביקור  היה  זה  שם. כי  שקיבלנו  העיר  מפתח  את , הנה  מציג  טל 

ומאוד . זה מיוחד  מאוד  ביקור  היה  מסיבה . מענייןהביקור  מעניין  היה  הוא 

לבין , אחת שם  שנמצאת  היהודית  הקהילייה  בין  מתואם  ביקור  נעשה  הוא  כי 

טלהסי ידי . עיריית  על  גם  אלא  העיר  ידי  על  רק  שתוכנן  ביקור  היה  לא  זה 

שם שנמצאים  היהודים  העיר  כ, נכבדי  שם  יהודים4,000- ונמצאים  של .   הסיפא 

המפ נמצא  במקום  ששם  היה  למגנטהביקור  בעולם  גדול  הכי  אתם , על  שאם 

אומרים אתם  אז  מגנט  זה, רגע: "שומעים  היום " ?מה  הוא  המגנט  אבל 
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החשמל של  תחליף  שלו, למעשה  הבדיקות , בעוצמות  את  יוצרים  ממנו  למעשה 

ה וכוMRI- של  במפעל.'  האנשים  בקהילה,   גם  פעילים  נכונות , שהם  הביעו 

שלנו תלמידים  שלהם, לקלוט  המורים  המגנט,עם  בנושא  שם  ללימודים   6בין ,  

שבועות7- ל חשבונם,     . על 

טלהסי של  פלורידה, האוניברסיטה  של  הגדולה  האוניברסיטה  למעשה  , שהיא 

השרון ברמת  כאן  אוניברסיטה  להקים  נכונות  לכאן , הביעה  יגיעו  ובנובמבר 

העירייה מטלהסי, ראש  עסקים  ואנשי  לפתח , סגנו  ונכונות  רצון  שמביעים 

ובטלהסיקשרים  השרון  ברמת  עסקים , עסקיים  אנשי  נזמן  אנחנו  כך  ולצורך 

השרון זה. מרמת  לפני  מכינה  ועידה  דברים , נעשה  במה  שנראה  מנת  על 

מטלהסי  עסקים  אנשי  עם  משותפת  ישיבה  או  סימפוזיון  כאן  ונקיים  אמורים 

השרון רמת  לבין  טלהסי  בין  פעולה  שיתוף  או  דעות  החלפת    . לצורך 

היתה  מאודהנסיעה  איכותית  מאוד, באמת  מאוד, תורמת  מקווה  כפי , ואני 

הזה, שאמרתי העניין  עם  משהו  לעשות  נצליח  אנחנו  מאוד , שבנובמבר  שהוא 

הערים שבין  לקשר  השרון, חשוב  רמת  של  העניינים  את  מקדם    .וגם 

  

  .שונות  .6

  

השרון  .א ברמת  ציבוריות  בגינות  נוער  בני    .הפרעות 

  

רוכברגר יצחק  הבאהנוש    :מר  אחד, בשונות, א  דבר  של : רק  הנושא 

השרון רמת  ברחבי  שישי, ההפרעות  ובימי  בחופשות  לנו , במיוחד  שהיה  כפי 

הקיץ בחודשי  התופעה  כך , את  ידי  על  בקיץ  לחלוטין  כמעט  אותה  ופתרנו 

שומרים הציבוריותשהצבנו  בגינות  העבודות .   שלנו  הציבוריות  הגינות  ברוב 

ונשלמות כב, הולכות  והילדיםהגינות  המשפחות  בהן  ומשתתפים  מאוכלסות  , ר 

מצוין ממש  נראה  משתוללים, אלא. וזה  הנוער  של , שבני  במסגרת  זה  אם 
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מאתמול, ונדליזם דוגמה  אתן  בשעה : אני  נוער 3:20אתמול  בני  בוקר  לפנות   

ברח שרה  בגן  חזיזים' התכנסו  שם  ופיצצו  מכוניות. הנצח  עם  לשם  הגיעו    .הם 

בר אליעזר  ראיתיאני    :מר  ל.   הלכתי  בלילה  . באחת  . שלי . האוטו 

נוער, שם בני  שם  וראיתי  האוטו  את  לראות    .הלכתי 

רוכברגר יצחק  במקום    :מר  היו  את , הם  להזמין  התקשרתי  אישית  אני 

שלנו השיטור  את  וגם  מסוימת. המשטרה  בפעילות  עסוק  היה  שלנו  , השיטור 

זמן לאחר  הגיעה  ב. המשטרה  יצאתי  אני  דבר  של  למקוםבסופו  אישי  . אופן 

מעל  קופצים  הנוער  בני  את  ראיתי  למקום  הגעתי  ואני  המשטרה  כשהגיעה 

אותם, הגדר לעצור  הצליחה  לא  כולם, המשטרה  שם  בדהרה  מכוניות  עם  , יצאו 

השני לצד  וילנה, עברו  קהילת  חזיזים, לכיוון  פיצצו  כן  גם  אחריהם , ושם  ואני 

הזמן   . כל 

אחד דבר  עכשיו  לכם  אומר  של יש: אני  ריבוי  של  השרון  ברמת  גם  תופעה  נה 

לבתים   .פריצות 

הארץ        :???   .בכל 

רוכברגר יצחק  הארץ    :מר  אותי  מעניין  השרון, לא  רמת  על  מדבר  . אני 

פריצות של  גדול  התחנה. ריבוי  מפקד  עם  להיפגש  ביקשתי  שלישי , אני  ביום 

כאן להיות  אמור  המשטרה. הוא  מערך  של  תגבור  מבקש  ברמת, אני   הסיור 

העניין. השרון את  לפתור  מצליחים  לא  שאנחנו  אראה  ואני  אביא , במידה  אני 

המועצה הקודמת, לשולחן  בפעם  שהבאתי  הקהילתי , כפי  השיטור  את  להגדיל 

שלנו, שלנו העירוני  הפיקוח  מערך  את  להגדיל  גם  אני , ובמקביל  אם  גם 

זה את  אעשה  אני  הציבוריות  בגינות  פקחים  בחופשות  להציב  ת זא. אצטרך 

שלי   .ההודעה 

אוס' גב אגב  :פלדטאורנה  הזה, דרך  באזור  רק  לא  קיימת  הזאת  , התופעה 

במורשה קיימת    .היא 

רוכברגר יצחק  השרון    :מר  רמת  בכל  קיימת    .היא 
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אוס' גב בגדול  :פלדטאורנה  בבעיה. אבל  לטפל  מצליחים  לא  החזיזים . הם 

זה  הנביאים, "בטירוף"שם  ברחוב  את.בכיכר  להפסיק  אפשר  אי  זה   .  

בר אליעזר  האלו    :מר  החזיזים  של  המכירה  את  לאסור  כמו , אפשר 

הבאנגים עם    . שעשו 

אוס' גב השרון  :פלדטאורנה  ברמת  זה  את  קונים  לא    .אבל 

רוכברגר יצחק  פה    :מר  זה  את  קונים  שהם  בטוח  בדקנו, לא  . אנחנו 

נשלח לבדוק, אנחנו  לחנויות  גם  שולחים  איכות. אנחנו  על  מדברים  אנחנו   פה 

שלנו לבדוק. החיים  לחנויות  גם  שולחים  פה, אנחנו  בטח  זה  את  קונים  לא  , הם 

את  ועושים  באוויר  יורים  שהם  דינור  זיקוקי  של  הזה  הנושא  את  גם  יש 

עבודה . הרעשים תוכנית  להכין  היום  מהרצל  ביקשתי  שאני  לכם  לומר  יכול  אני 

לידיעתכם אותה  אביא  ואני  הקרובים  לימים  הזה. מסודרת  לא בעניין  אני   

כסף לחסוך  תודה.מתכוון   .  

אבנר' גב הזה    :נורית  ראשי , בנושא  בו  שהיו  בפורום  הייתי  במקרה 

וסגנים משטרה, ערי  העיר  כל  של  בכניסות  מציבים  שפשוט  עכשיו  ערים  , ויש 

של  סכום  גובים  אפילו  זה  ₪ 10ולצורך  ₪ 15או   לחודשיים  דרך , אחת 

התגבור, מהתושבים, הארנונה את  לממן  הזהכדי  כסף.   עולה    .זה 

בר אליעזר  מתכוון     :מר  אתה  בגנים  שעות24שמירה   ?  

רוכברגר יצחק    .בלילה, לא    :מר 

בר אליעזר  הגדולה    :מר  אביב  המרכזית , בתל  בתחנה  הגן  למעט 

גן, הישנה ועשו  הנרקומנים  כל  את  .שהורידו  . זה . שם  שיושב   היחידי  המקום 

ממונע.שעות 24 סיור  אולי  לעשות  צריך   .  

רוכברגרמר יצחק  זה    :  את  בודק    .אני 

עזגד טל  בעניין , אגב     :מר  הפנים  במשרד  עבודה  עכשיו  נעשית 

גם   .הזה 
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רוכברגר יצחק  הזה    :מר  הנושא  את  לבדוק  הרצל  על  הטלתי  מה , אני 

לעשות הולכים  יש. אנחנו  שכן  מקומות  שלא, ישנם  מקומות  יודע . ישנם  אני 

למשל הטיי, שבנתניה  של  באזור  שמה  ורסיות. לתהיא  מיני  כל  רוצה . יש  אני 

זה את  שניתן, למגר  ככל  זה  את  לעשות, לצמצם  שצריך  מה  הזה . זה  בנושא 

החג, ברשותכם. סיימנו   .ערב 

  

חניה  .ב וכרטיסי  בתשלום    .חניה 

  

טל ישראל  כוסית    :מר  מרים  שאתה  להעלות , לפני  רציתי  בשונות 

חניה בנושא  בתשלום. משהו  חניה  בנושא  השרון  אוכפת מ, רמת  היא  אחד  צד 

החוק חניה, את  כרטיסי  של  מכירה  נקודות  אין  שני  בזה . מצד  נתקל  אני 

שהולכים , ברחובות אנשים  רואה  אני  בחוץ"פתאום  הלשון  ושואלים " עם 

חניה כרטיס  להשיג  אפשר    .איפה 

רוכברגר יצחק  ההערה    :מר  את    .קיבלנו 

טל ישראל  כרטיסים    :מר  אין  דו, אם  יתנו  שלא    .ותח"בינתיים 

רוכברגר יצחק  שלך    :מר  ההערה  את  בזה, קיבלתי  נטפל    .אנחנו 

פפר' גב מדחנים    :אורית  של  מכרז  מכינים    .אנחנו 

טל ישראל  יודע    :מר  אני  זה    .את 

בר אליעזר  השרון    :מר  רמת  תושבי  על  זה    ?מדחנים 

רוכברגר יצחק  חינם, לא    :מר    .נתנו 

עזגד טל  העניין      :מר  את  משווקת  הפיקוח  הזמן , הזהמחלקת  כל 

חניה כרטיסי  יהיו  שכן  ודואגת  בקיוסקים  שלא . עוברת  קיוסקים  ישנם 

זה עם  להתעסק  מוכנים  ולא  לקנות  שכן. מוכנים  כאלה  הרבה  גם    .יש 

רוכברגר יצחק  בולט    :מר  יותר  במקום  זה  את  נפרסם    .אנחנו 
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פולקמן' גב דו    :נירה  כאן  קיבלה  בתי  את "במקרה  בדקנו  כך  ואחר  ח 

הזה הרצל,הנושא  עם  גם  בדקתי  שמוכר.   אחד  מקום  אוסישקין  ברחוב    .אין 

דורון מאיר  פה     :מר  פתוחה  שעות24העירייה   .  

פולקמן' גב העירייה, לא    :נירה  בקופת  שאני . גם  ואמרתי  באתי  אני 

לקנות לי, רוצה  אמר  מוכר: "הוא  לא    ".אני 

דורון מאיר  זה    :מר  את  לבדוק  שצריך    .אמרו 

טל ישראל  הית    :מר  לסדרזו  עדינה  הצעה  שהוא , ה  אמר  איציק 

בזה   .יטפל 

רוכברגר יצחק  זה    :מר  את  אבדוק  אני  בבוקר    .מחר 

טל ישראל  חניה. יפה    :מר  למדחני  מכרז  שיש  יודע    .אני 

  

בניין   .ג באזור    ."מכבי"חניה 

  

בר אליעזר  של , בשונות, ברשותך    :מר  עניינים  העלה  שישראל  מאחר 

בע, חניה עוד  להעלות  רוצה  חניהאני  של  לאחרונה " מכבי"בניין . יה  כסף  גובה 

– 5 ₪ 10₪- ו  מתשלום.   להימנע  שרוצים  אלה  וסותמים כל  בפריפריה  חונים   

הסמוכים הרחובות  כל  שלי, את  הישן, לרבות  התעשייה  באזור  נווה , ובמיוחד 

במגרש . מגן ההסכם–הבעיה  יודע,   שאני  השרון , כמו  רמת  לתושבי   177מקצה 

בחינם זהאנ. חניות  את  לאכוף  צריכים  ה, חנו  את  בבניין 177- שיאפשרו  חניות   

החניה, "מכבי"   .במגרש 

רוכברגר יצחק  הסכם    :מר  פרטי? איזה  שטח  הוא    .המגרש 

בר אליעזר  יודע    :מר  הלאה, אני  וכן  לאשר  שלהם  בהסכם  יש , אבל 

השרון רמת  לתושבי  מסוימת    .הקצאה 

דורון מאיר  כל    :מר  הסכם, קודם  הז. אין  מגרש המגרש  בכלל  הוא  ה 

הכסף את  לגבות  יכולים  והם  בנייה  ממאגרי    .חכור 
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בר אליעזר  העירייה    :מר  עם  הסכם  יש    .אבל 

דורון מאיר  על     :מר  אנשים  ₪ 5אם  על   ₪ 10או  בכל   חונים 

כאן, הרחובות מדחנים  צריך  לא  כך  זה. אם  את  לעשות  אפשר    .אי 

פולקמן' גב אחרת? למה    :נירה  עיר  הרכבת- בכל  יד  על  אביב   בתל   

₪ 25משלמים  פה . לחניה  לוקחים  ₪ 5אנחנו  מדי  יותר  גם  זה    ?אז 

בר אליעזר  בוודאות    :מר  יודע  לא  עם , אני  הסכם  שיש  יודע  אני  אבל 

השרוןהעירייה רמת  לתושבי  להקצות   .  

דורון מאיר  בחינם    :מר  הסכם  כזה, אין  הסכם    . אין 

זמיר ערן  זוכר    :מר  שאני  כמה  הם, עד  הפיתוח  חייבים בהסכם  היו   

החניות את  בחינם, לפתח  יהיה  שזה  התחייבו  לא  הם    .אבל 

דורון מאיר  התחייבו    :מר  הכל, לא  וזה  לחניות  לדאוג  צריכים   .הם 

בחינם, אחרת היה  זה  ברירה, אם  היתה  ולא  הגדולות  המשאיות  כל    .ירצו 

  

הפסח  .7 חג  לכבוד  כוסית    .הרמת 

  

רוכברגר יצחק  ער, ברשותכם    :מר  לפני  הפסחאנחנו  חג  שגם . ב  חבל 

באופוזיציה פה, החברים  נמצאים  כולם  המתוחים. לא  הדברים  על  לי  או , צר 

הצדדים שני  בין  שנאמרים  הקשים  מסוימים, הדברים  חברים  לבין  ביני  . גם 

החג ערב  דווקא  זה  את  אומר  להשתלח , אני  ומתכנן  לכאן  בא  לא  אני  הרי  כי 

שמנסים, ולפגוע אולי  לאחרים  ע. בניגוד  אומראני  פעם  ללכת , וד  רוצה  אני 

חג ערב  אנחנו  כי  טובה  אנשים, בהרגשה  של  ללבם  מדבר  אני  שמותר , ואולי 

לבקר, לבקר בסדר  וזה  לבקר  ועל , צריך  השותפות  על  גם  להסתכל  צריך  אבל 

השרון רמת  לטובת  כאן.הדרך  עושים  שאנחנו  מה  כל  החברים ,   כל  ולפחות 

פה ל, שנמצאים  מנת  על  הדברים  את  את . קדםעושים  לקדם  גם  מותר  זה 

האישיים הפלילי, העניינים  בפן  הפוליטי, חלילה, לא  בצד  בסדר , אבל  זה 
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עניין, מבחינתי לי  השרון . אין  רמת  טובת  על  מדברים  כשאנחנו  אבל 

השרון רמת  שלטובת  עניין  על  ולא , ומסתכלים  ושכם  יד  ניתן  שכולנו  הראוי  מן 

העירייה בעבודת  לחבל  י, ננסה  הכל  בסך  תנופהכי  מתכוון , ש  לא  אני  כי 

ששותפים. לעצור לחברים  כאן  להודות  רוצה  לעשייה , אני  יד  שנותנים  לחברים 

השרון ברמת  כאן  שמתקיימת  לכולנו , הגדולה  כאן –ולאחל  אומר  ואני   

וקואליציה , לכולנו אופוזיציה  של  הבדל  העירייה–בלי  לעובדי  לחברי ,  

שמח, לכולם, לנבחריה, המועצה חג  נעים, מאחל  אביב  - והרבה, פורח, חג 

לכל, הרבה ולמשפחות, סבלנות, מעבר  לכם  ובריאות    .לחיים. סובלנות 

שי חבילת  שליח  ידי  על  לבתיהם  יקבלו  המועצה  את . חברי  לתת  הספקנו  לא 

היום זה, השי  את  הביתה, מארגנים  שי  יקבלו  המועצה  חברי  החג  ערב  . עד 

שמח וחג  הסתיימה. תודה    .הישיבה 

  

  

  

  

  

  

_________________  
רוכברגר   יצחק 
העירייה   ראש 

__________________  
עזגד   טל 

העירייה. ע   ראש 
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החלטות   קובץ 

היום  .1 לסדר  מנהל: הצעה  בנושא  מכרז  בסמים /קיום  למלחמה  הרשות  ת 

ע זילברשטיין"ואלימות  יעקב    .י 

  

מספר  קולות הוחלט    :281החלטה  להסיר ) 4 –נגד ; 7 –בעד (ברוב 

בנושאמסדר  זילברשטיין  יעקב  מר  של  הצעתו  את  בנושא : היום  מכרז  קיום 

ואלימות/מנהל בסמים  למלחמה  הרשות    .ת 

  

מתפקיד   .8 העברה  בנושא  יום  לסדר  הגבהצעה  מלך' של  לית "סמנכ, פרח 

קאול"ע, תפעול יצחק    .י 

  

מספר  קולות הוחלט    :282החלטה  להסיר ) 5 –נגד ; 6 –בעד (ברוב 

הצעת את  היום  בנושאמסדר  זילברשטיין  יעקב  מר  של  של : ו  מתפקיד  העברה 

מלך' הגב תפעול"סמנכ, פרח    .לית 

  

לשנת   .3 העיר  יקירי  ועדת  להמלצת  המליאה  ע. 2006אישור  סגנית "יוצג  י 

יו העירייה  גב"ראש  הוועדה  אבנר' ר    .נורית 

  

מספר  את    :283החלטה  אחד  פה  לאשר  יקירי הוחלט  ועדת  המלצת 

לשנת    . 2006העיר 
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