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מס המניין28' פרטיכל  מן  המועצה  מישיבת  התקיימה,    אשר 

ראשון בו"ט, ביום  תשסןסיו   19:00בשעה , 11.6.2006, ו" 

 

רוכברגר :משתתפים יצחק  העירייה-  מר  ראש    

מאיר   ומ-  דורוןמר  סגן  העיר"  ראש   מ 

אבנר' גב העיר -  נורית  ראש  סגנית    

זהר' גב  מועצה-  נעמי  חברת    

בר  אליעזר  מועצה-  מר  חבר    

מועצה -  זילברשטיין)פיפו (יעקב ד"עו   חבר 

גריידי   שמואל  מועצה-  מר  חבר    

לוין  אורי  משה  מועצה-  מר  חבר    

קאול  מועצה-   יצחק  חבר    

ג   אהרון  מועצה-  לילמר  חבר    

תמרי' גב  מועצה-  עליזה  חברת    

אבין' גב  מועצה-  שירה  חברת    

טל  ישראל  מועצה-  מר  חבר    

אוס' גב  מועצה- פלדטאורנה  חברת    

 

פולקמן' גב  :חסרים מועצה-  נירה  חברת    

נחום :נוכחים הרצל  מנכ-  מר  העירייה"   ל 

פפר' גב  העירייה-  אורית  גזברית    

ג"עו  יצחק  המשפטי-  אור-לד  היועץ    

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

זמיר ערן  העירייה-  מר  מבקר    

לוין' אדר  העירייה-  ולדימיר  מהנדס  סגן    

עזגד   טל  ע-   מר  העירייה.    ראש 

פינקו  פרץ   מר 

מנקס' גב   מיכל 

אביב    ש"סים ברמה"ל רשת המתנ"מנכ -   ניצן 

טובים  בן   לת פרוייקט טלויזיה קהילתית מנה-  אורנה 

רגב    רכז פרוייקט טלויזיה קהילתית -   אסף 

גרוה   דני 

גבר   משה 
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רוכברגר יצחק  טוב  :מר  חבריםערב  את.   לפתוח  מתכבד  ישיבת אני   

שמספרה מליאת  העיר  המניין, 28מועצת  שמן   .ישיבה 

הרשמי, ברשותכם היום  סדר  את  פותח  שאני  שלפני  אותי  מעדכן  נעמי , טל 

אישית הודעה  למסור   . בבקשה. רוצה 

זהר' גב היום  :נעמי  להיפרד  באתי  בעצם  התחייבה . אני  וייס  קרן 

הבחירות לפני  וחצי, לרוטציה  שנתיים  מקיימ, עברו  ההתחייבות אני  את  ת 

ההתחייבות. שלי קיום  על  המודיע  מכתב  לך  מעבירה  דברים . אני  הרבה  לי  יש 

למכתב, להגיד הכל  משאירה  אני  בדברים, אבל  אאריך  לא  רוצה , אני  ואני 

יצחק לדוד  בהצלחה  אותי" בית"סיעת חבר , לאחל  את , שמחליף  נבצע  ואנחנו 

 .תודה. ההחלטה

דורון מאיר  ל  :מר  שבכפוף  הפניםכמובן  משרד  כעת. הודעת   .לא 

רוכברגר יצחק  והודעתה , אור-גל  :מר  אצלי  כרגע  המכתב  בהפקדת  האם 

ביניהם הרוטציה  את  מקיימת  שהיא  נעמי  ואנחנו , של  יצחק  נכנס  זה  מרגע 

אוטומטי כשזה  לעבוד   ? מתחילים 

גל"עו יצחק  זה :אור-ד  את  לבדוק  לי   .תן 

זילברשטיין"עו יעקב  לך :ד  אגיד  ה. אני  התפטרותזו  לתוקף ודעת  שנכנסת   

שעות48 שגל.   זה-כמובן  את  יבדוק  לתוקף . אור  והבא 48נכנסת  שעות   

נכנס הפנים. ברשימה  למשרד  הולך   . מאיר, לא 

גל"עו יצחק  תוך  :אור-ד  יכולה  כך48היא  על  להתחרט  שעות    . 

רוכברגר יצחק  אומרת  :מר  להשתתף , זאת  כרגע  יכול  לא  דוד  יצחק 

 . בישיבה

י"עו זילברשטייןד  ש :עקב  מתבצעים48-בהנחה  והחילופים  עוברות  שעות    ,

בוועדות מילאה  שנעמי   -התפקידים 

רוכברגר יצחק  כך  :מר  אחר  בזה  שצריך. נדון  כמו  התהליך  את  , נעשה 

מסודר אותו  לאחד, נעשה   . אחד 
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השרון רמת   עיריית 
מס המניין  מן   6.2006.11מיום , 28' פרטיכל מליאה 

עזגד טל  בעיה   :מר  שום  פה  ושאין  מסודר  שזה  לראות  לנו   .תנו 

רוכברגר יצחק  הזהאני   :מר  לעניין  שלי  הודעה  רק  עם : רוצה  לי  היו 

הקודמת בקדנציה  טובים  ימים  הקדנציה, נעמי  בתחילת  גם  לי  לימים , היו 

פה היחסים  מערכות  קצת  זכויות . התקלקלו  גם  יש  שלנעמי  לומר  יכול  אני 

הדרך על  קשה  מאוד  ביקורת  גם  לי  היתה  זאת  עם  נעמי . ויחד  הכל  בסך 

הזאת ההודעה  את  ההודעהאני , הודיעה  את  הצלחה, מכבד  לך  מאחל  , אני 

דוד יצחק  עם  פעולה  גם  לשתף  שנוכל  מקווה  אני  הזה  בעניין  לטובת , ובאמת 

השרון טוב, רמת  הכי  לכולנו   .ושיהיה 

קאול יצחק  קצר  :מר  אחד  משפט  רוצה  האופוזיציה. אני  אני , כראש 

לתפקיד נכנס  שהוא  הצלחה  דוד  ליצחק  כמובן  לומר, מאחל  רוצה  אני  גם אבל   

למועצה, לנעמי שלה  שהתרומה  חושב  המועצה, שאני  תמיד , לחברי  לא  אם  גם 

אמרה שהיא  מה  כל  את  אוהב  אחד  אקטיבית, כל  חברה  את , היא  לומדת 

הכל. פעילה, עובדת, משתתפת, מתייחסת, הנושאים בסך  אומר  משנה , אני  לא 

אופוזיציה או  נעמי, קואליציה  כמו  מועצה  חברי  הרבה  ויהיו   . הלוואי 

רוכברגר יצחק  אחוז  :מר  עליך. מאה  לחלוק  לי  משנה, תרשה  לא   . אבל 

קאול יצחק  דעתי  :מר  את  רק   . אמרתי 

רוכברגר יצחק  דעתי  :מר  את  גם  אמרתי  סגרנו, אני  אנחנו  , אגב. אבל 

באופוזיציה יהיה  שהוא  לך  אמר  אותו ? מי  להכניס  הכל  את  נעשה  אנחנו  אולי 

 ?לקואליציה

קאול יצחק  אופוזיציהאמרת  :מר  או  קואליציה  משנה, י   . לא 

רוכברגר יצחק  דוד, לא  :מר  יצחק   . לגבי 

קאול יצחק  אמרתי  :מר   . גם 

רוכברגר יצחק  הישיבה, רבותיי  :מר  את  נתחיל  נעשה , ברשותכם, בואו 

יותר טובה  ברוח  זה   . את 
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גליל  .1 אהרון  של  עו–שאילתא  דעת  חוות  בנושא  טויסטר"   .ד 

 

רוכברגר יצחק  עו  :מר  דעת  חוות  בנושא  גליל  אהרון  של  ד "שאילתא 

השאילתא, טויסטר בזאת  השאילתא. מצורף  את  להקריא  רוצה  קרא ? אתה 

השאילתא  .את 

גליל אהרון  קצר  :מר  אחד  משפט  לומר  השאילתא  לפני  אבקש   . אני 

רוכברגר יצחק  אחת  :מר  סדר, דקה  לעשות  רוצה  שאתם. אני   מאחר 

לעבו העירייה  ראש  את  וחוקמלמדים  סדר  פי  על  על , ד  להקפיד  מתכוון  אני  אז 

וחוק בישיבהסדר  לעשות  שצריך  מה  רק  יעשה  אחד  וכל  שאילתא .   לך   –יש 

השאילתא את  שלא . תשאל  שאלות  של  מצבים  שום  יותר  מאפשר  לא  אני 

לנושא לנושא, קשורות  קשורות  שלא  השאלות . הערות  את  רק  ישאל  אחד  כל 

סדר . לעניין אותי  מלמדים  סדר –אתם  לפי  הסדר .נעבוד  לפי  הולך  אני  אז   

בבקשה. שלכם השאלה, אז  את   . תשאל 

גליל אהרון  שונות  :מר  בסעיף  אולי  המשפט  את  להגיד  אבקש  , אני 

יכול שונות. אני  בסעיף  לא  אם  עכשיו, אבל  להגיד  אחד  משפט  לי   . תן 

רוכברגר יצחק  מה  :מר   ? על 

גליל אהרון  להעיר  :מר  רוצה  ובשם , אני  לאופוזיציהבשמי  , חבריי 

לפיפו ששלחת  מכתב   -על 

רוכברגר יצחק  רלוונטי, סליחה  :מר  לא   . זה 

גליל אהרון  המכתב  :מר  את  דוחים   . אנחנו 

רוכברגר יצחק  פה, לה'אהר  :מר  עכשיו  לי  לעשות  מתכוונים  אתם  . אם  . . 

גליל אהרון  קצר, לא  :מר   . משפט 

רוכברגר יצחק  מבקש  :מר  השאילת, אני  את  הסדר. אתעלה  לפי  . תעמדו 

שלכם, ביקשתם שאילתות  דחיתי  שלכם , לא  השאילתא  את  לדחות  יכול  אני 

מכן לאחר  זה, לישיבה  את  עשיתי  וכדין. לא  כדת  הכל  את  מקיים  אנא , אני 
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מדויקים אפשרויות. תהיו  יותר  נותן  לא  יותר, אני  משחקים  ההצגות . אין  את 

אחרים במקומות  השאי, תעשו  את  לשאול  מבקש   . לתאאני 

דורון מאיר  העירייה  :מר  הוראות  לפי  הולך  אתה  שקורא , אם  מי  אז 

העירייה ראש  זה  השאילתא   .את 

בכתב    :??? להתקבל  יכולה   . והתשובה 

רוכברגר יצחק  לשאילתא  :מר  התשובות  את  גם  לכם  מחלק  לכל , אני 

בכתב תגובה  יש  חדש. שאילתא   . סדר 

בר אליעזר  או  :מר  אקריא  שאני  רוצה  תקריאאתה  שאתה    ? 

רוכברגר יצחק  אתה  :מר   .תקריא 

בר אליעזר  עו  :מר  של  דעת  חוות  בנושא  היא  טויסטר"השאילתה  , ד 

החקלאית הוועדה  של  בפרוטוקול  החקלאית .שמוצגת  הוועדה  של  בפרוטוקול   

סככות: נכתב בנושא  קנטור  רמי  עו, מר  לשלם "בנושא  לא  הוחלט  טויסטר  ד 

לי משלמים  רוצה . ולא  לא  הציטוטאני  את  לציין , להמשיך  רק  רוצה  אני  אבל 

לתשובה ממך  אנא  של  הבקשה  ואת  הנקודות  עדכון : את  לקבל  מבקשים  אנחנו 

עו של  הדעת  חוות  את "לקבל  אישר  פורום  איזה  לדעת  מבקשים  וכן  טויסטר  ד 

לעו העבודה  טויסטר"הזמנת  גל, ד  יצחק  המשפטי  היועץ  של  אישור  יש  -האם 

העבודה להזמנת  ה, אור  בחוות מה  השרון  רמת  ותושבי  העירייה  של  אינטרס 

הזאת זו, הדעת  דעת  חוות  של  הכספית  העלות   ? מהי 

רוכברגר יצחק  לשאילתא  :מר  תשובתי  הראשונה:להלן  לשאלה  שום :  

לעו העבודה  הזמנת  את  אישר  לא  עירוני  טויסטר"פורום  השניה. ד  : לשאלה 

אישור ג. אין  דעת: 'לשאלה  לחוות  עירוני  אינטרס  זואין  ד.   פנה : 'לשאלה  נא 

הדעת חוות   . למזמין 

 

בר  .2 אלי  של  צביקה –שאילתא  הכדורגל  קבוצת  מאמן  של  שכרו  בנושא   

 .צמח
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רוכברגר יצחק  שניה  :מר   . שאילתא 

בר אליעזר  קבוצת   :מר  מאמן  של  שכרו  גובה  בנושא  שאילתא 

צמח צביקה   . הכדורגל 

רוכברגר יצחק  אותה  :מר   . אלי, תקרא 

אליעז ברמר  השרון   :ר  רמת  עירוני  הכדורגל  עמותה קבוצת  הנה 

בעירייה קובעת, הנתמכת  שהעירייה  מכם  מכתב  קיבלתי  שבוע  לפני  היא , אך 

תעשה, תחליט הלאה, היא  וכן  תתבע  שכרו ) 1: שאלתי, לפיכך. היא  גובה  מהו 

מעסיק, השנתי המשחקים , עלות  לשנת  צמח  צביקה  מר  הקבוצה  מאמן  של 

משנת מה) 2? 2006-2007 לחוזהו  ביחס  הנוכחי  חוזהו  בין  באחוזים  ההפרש  ו 

הקודמת בליגה ) 3? המשחקים  אחרים  למאמנים  מידתי  שכרו  גובה  האם 

העל ליגת  וביחס  תחתית , הלאומית  קבוצה  הנה  הקבוצה  כי  בכך  בהתחשב 

שיניה בעור  בליגה  צמח) 4? שנשארה  צביקה  מר  של  שכרו  גובה  האם , לאור 

הכ ביעדים  תעמוד  הקרובההקבוצה  המשחקים  לעונת  גובה ) 5? ספיים  מה 

צמח צביקה  מר  של  לשנת "יו, שכרו  בעירייה  העובדים  ועד   ? 2005ר 

רוכברגר יצחק  גובה   :מר  בנושא  בר  אלי  של  לשאילתא  תשובתי  להלן 

צמח צבי  של  הכדורגל) 1: שכרו  הכדורגל, הנהלת  הסוברנית , קבוצת  היא 

השכר גובה  על  לאישור, להחליט  יובא  של אשר  התקציבית  הבקרה  בפני   

לכדורגל לוין. ההתאחדות  אורי  את  המועצה  במליאת  כאן  הסמכנו  את , אנחנו 

כספיות התחייבויות  של  הנושא  בכל  לטפל  מינץ  יאיר  ואת  כאשר , הגזברית 

העירייה מטעם  שלנו  האיש  הוא  לוין  עיריית , אורי  ולא  הקבוצה  הנהלת  ולכן 

הש גובה  על  להחליט  סוברנית  השרון  שלורמת   . כר 

בר אליעזר  זה  :מר  בגלל    -דווקא 

רוכברגר יצחק  שאלה   :מר    -2לגבי 

בר אליעזר  פה, סליחה  :מר  שאלה  לשאול  רוצה   . אני 
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רוכברגר יצחק  ויכוח  :מר  שאילתא, אין  בר, זאת  כך . אלי  אחר  לך  מותר 

נכון לך  עניתי  לא  אם  הזה  בתחום  רלוונטית  שאלה   . לשאול 

בר אליעזר  שו  :מר  רלוונטיתאני  שאלה  אותך   . אל 

רוכברגר יצחק  כרגע  :מר  לך. לא  אענה  שאני   . אחרי 

בר אליעזר  לא  :מר  או  כן  תשובה  מקבל  לא  שום , אני  מקבל  לא  אני 

 . תשובה

רוכברגר יצחק  הערה  :מר  לי  תעיר  כך  ואחר  תשובות  לך  אענה  אם , אני 

לך אתן  אני  רוצה   . אתה 

בר אליעזר  זה   :מר  את  נעשה  בוא   .תשובה-תשובהאבל 

רוכברגר יצחק  העיר  :מר  ראש  אני  לעשות, אבל  לפי , מה  עובד  ואני 

הנוהל. הנוהל את  הנוהל, תקרא  את  לקרוא   . תלמד 

עזגד טל  השאלות   :מר  רשאי: "בנושא  שמיעת , השואל  אחר 

נוספת, התשובה קצרה  שאלה  פה  בעל  מתוכן , לשאול  נובעת  שתהא  ובלבד 

 ".התשובה

בר אליעזר  אחתתשו  :מר  לשאלה  או . בה  מארבע  מורכבת  השאלה 

שאלות  .חמש 

רוכברגר יצחק  אותך   :מר  אלמד  ואני  פעם  הסעיף  את  לך  אקריא  אני 

מסודר לפי  עובדים  העירייה, איך  את  לימדת  רשאי. שאתה  אחרי , השואל 

התשובה נוספת, שמיעת  קצרה  שאלה  פה  בעל  נובעת , לשאול  שתהיה  ובלבד 

העירייה  וראש  התשובה  בעל מתוכן  קצרה  תשובה  יענה  מטעמו  אחר  אדם  או 

במועצה. פה ויכוח  יתנהל  לא  נוספת  תשובה  על  או  שאילתא  כל ". על  קודם  אז 

ויכוח נעשה  הזהלא  בנושא  נוספת  שאלה  לשאול  הזכות  את  לך  מבטיח  ואני   . 

שאלה  לשנת : 2לגבי  לחוזהו  ביחס  הנוכחי  החוזה  בין  באחוזים  ההפרש  מה 

הקודמת א–? המשחקים  בוא  חבר   ואתה  בעמותה  חבר  שאתה  לך  אזכיר  ני 

הספורט אגודת  של  הביקורת  בפניך. בוועדת  פתוחים  הנתונים  , לכן. כל 

 9



השרון רמת   עיריית 
מס המניין  מן   6.2006.11מיום , 28' פרטיכל מליאה 

פעם שוב  הן  כאן  הזה  בנושא  שלך  להכשיל, בעיניי, השאלות  נוסף  ניסיון  , בגדר 

הקרובה העונה  לקראת  בהכנות  הכדורגל  קבוצת  את  להכשיל  לנסות  בדיוק , או 

העונה  בתום  שעשית  הכדורגל , שעברהכפי  קבוצת  את  להכשיל  שניסית 

לאומית בליגה  להישאר  שלה  לי. בניסיונות  תגלגל , צר  שאתה  הימים  נגמרו 

לתקרה בעד: תגיד, עיניים  נגד, אני  תהיה  אתה  אהיה , אבל  אני  אבל  נגד  אני 

האלה. בעד הימים  בעניין . נגמרו  האמיתי  פרצופך  את  גם  לחשוף  הזמן  הגיע 

לב. הזה תום  שום  שלךאין  בשאלות  התשובות  על  לך  לענות  מחויב  ואני    . 

מספר  לסעיף  תשובתי  מספר : 3להלן  תשובה  לסעיף . 2ראה  תשובתי  להלן 

מספר : 4מספר  תשובה  גם2ראה  צביקה .   מר  של  שכרו  גובה  מה  השאלה  ולגבי 

לשנת "יו, צמח בעירייה  עובדים  ועד  הפרט– 2005ר  צנעת  חוק  צנעת ,   כאן  יש 

יכ, הפרט לא  תנאי אני  את  או  בעירייה  צמח  צבי  של  משכורתו  את  לפרט  ול 

בעירייה פה, שכרו  זה  את  מפרסם  לא  אני  לא . ולכן  זה  פה  שגם  מניח  אני 

לך כפי , ייראה  האלה  התנאים  את  ולדרוש  המשפט  לבית  ללכת  זכות  לך  תהיה 

אחרים בדברים  הראשונה. שנהגת  השאלה  לגבי  שרצית  מה  תשאל  שלא , עכשיו 

על תשובה  אומרקיבלת  אתה   .יה 

בר אליעזר  אחת  :מר  תשובה  קיבלתי  למעשה  אתייחס , אני  אני  אבל 

ובנפרד ביחד  השאלות  מכתב. לכל  קיבלתי  שבוע  לפני  המועצה , אך  חברי  וכל 

מכתב מחליטה, קיבלו  היא  קובעת, שהעירייה  הדברים, היא  את  מחזק  , אתה 

אותם שהגזברית, איששת  זה  בשולחן  קבעה  לוין, שהעירייה  מיץאורי  ויאיר    ,

הקובעים מובהקת, לפיכך. הם  היא  בקבוצה  העירייה  של  היא , הזיקה 

קובעת והיא  תשובה. מוחלטת  קיבלתי  ולא  רלוונטית  היא  שלי  ואני , השאלה 

המפורטות השאלות  לכל  התשובות  את  ביו, דורש  שמדובר  זה  ועד "לאור  ר 

נוספת, העובדים לעבודה  היתר  קיבל  הוא  אם  מסופק   .שאני 

יצחק רוכברגרמר   .תשאל  : 

בר אליעזר  נוספת  :מר  לעבודה  היתר  קיבל  הוא  אם  שואל   . אני 
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רוכברגר יצחק  שאלת  :מר  לא  שאילתא, אתה  אותה, זו   . תשאל 

בר אליעזר  שואל  :מר  אני   . אז 

רוכברגר יצחק  אותה  :מר  לשאול  עכשיו  יכול  לא  רק . אתה  תשאל 

שלך לשאלות  שרלוונטיות    .שאלות 

בר אליעזר  הפרט  :מר  הפרט, צנעת  צנעת  מככב ? איפה  הבחור 

בעירייה גבוהים  הכי  השכר  מקבלי  להשלים. בעשרה  לי  סעיף . תן   – 5לגבי 

והוא העיריות, מאחר  פקודת  פי  מתפרסם, על  אבל , וזה  הגיע  לא  זה  לאחרונה 

ה ברשימת  מופיע  בעירייה10-הוא  הגבוהים  השכר  מקבלי  נחשף,   כבר  זה , זה 

שהצי, גלוי הראוי  מקבלמן  הוא  כמה  יידע   .בור 

רוכברגר יצחק  שאלות  :מר  שואל  אתה  למה  יודע  אתה  אם   ?אז 

בר אליעזר  תשובה  :מר  לשמוע  רוצה  יודע, אני  לא  אני  התגובה . כי 

הדברים, הפופוליסטית, הפתטית את  להסיט  תמיד  כל , שמנסה  משוללת  שגם 

מגוחכת, יסוד מהמציאות, היא  מנותקת   .היא 

רוכברגר יצחק  הצעה  :מר  תיתן  שאלה, אל  טובה. תשאל  לי  תשאל , עשה 

עניתי שאני  מה   . רק 

בר אליעזר  לעשות  :מר  לי  נותן  לא   -אתה 

רוכברגר יצחק  בשאילתא  :מר  אתה   .כי 

בר אליעזר  שאלה  :מר  סימן  יהיה  להשלים, בסוף  לי   . תן 

רוכברגר יצחק  איתך  :מר  דיברתי   ? אני 

זילברשטיין"עו יעקב  דיברתי  :ד  לא   . איתךאני 

רוכברגר יצחק  באמצע  :מר  הערות  תעיר  אל   . אז 

זילברשטיין"עו יעקב  רוצה :ד  שאני  מה  אעיר   . אני 

רוכברגר יצחק  רוצה  :מר  שאתה  מה  להעיר  יכול  לא   .אתה 

בר אליעזר  תשובות  :מר  שנקבל  הדעת  על  יעלה  כן , לא, לא, לא: לא 

סעיף : או. ולא סעיף , 2ראה  הנוכח. 2ראה  את  מייתר  פהזה  שלנו  לקבל , ות 
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כזו פה, תשובה  שלנו  הישיבה  את  מעקרת  והיא , היא  רצינית  לא  היא 

שאמרת. מתחמקת המשפט, וכמו  בית  . באמת  . מניעה. לצו  מללכת  מניעה   .ואין 

רוכברגר יצחק  אחוז  :מר  שוב, רבותיי. מאה  חוזר  גובה . אני  לעניין 

צמח צביקה  של  העירייהשכרו  כעובד  ואומר,   חוזר  את מתו, אני  שיש  זה  קף 

צמח צביקה  של  שכרו  את  לחשוף  יכול  לא  אני  הפרט  מתנאיו, צנעת  משהו  . או 

המשפט לבית  ללכת  יכול  לבית , אתה  ללכת  דבר  כל  התרגלתם  כבר  אתם 

 . המשפט

בר אליעזר  ברירה  :מר  לנו  הזמן. אין  כל  מפסיד   . ואתה 

רוכברגר יצחק  לראות  :מר  יכולים  לא  ואתם  הלב  את  אוכלים  אתם   כי 

הפיתוח זה, את  על  גם  המשפט  לבית  תלכו  אחד . אז  התשובה  את  עניתי  אני 

רבה. לאחד  . תודה 

יודע, אגב קשר , אתה  שום  באיזשהו –בלי  פורסם  שלו  שהשכר  אומר  לבד  אתה   

ראית שאתה  זה . מקום  את  שואל  אתה  מדוע  שלו  השכר  את  יודע  אתה  אם 

 ?בכלל

בר אליעזר  שאלה  :מר  שאלתי  השא, אני  את  גובה : להתראה  מה 

ביחד יודע? שכרו  לא  אני  זה   . את 

רוכברגר יצחק  קבוצת   :מר  של  ההסכמים  על  חותם  לא  ואני  מאחר 

רמת הכדורגל עיריית  היא  כי  ההסכמים  על  חותמת  לא  השרון  רמת  ועיריית   

נתון, השרון לי   . אין 

בר אליעזר  אותם  :מר  שלחת  קובע, אתה   . אתה 

רוכברגר יצחק  נתון  :מר  לי  שואל. אין  שאתה  מה  את  לקרוא  גם  . תלמד 

ככה שכרו: כתוב  גובה   -מה 

בר אליעזר  לשאול  :מר  רוצה  שאני  מה  להסביר  צריך  לא   . אתה 

רוכברגר יצחק  נכון  :מר  שואל  שאתה  מה  שאתה , תסביר  מה  תאבד  אל 

צמח: כתוב. שואל צביקה  מר  של  שכרו  גובה  בעירייה"יו, מה  העובדים  ועד  , ר 
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רשום ? 2005לשנת  העירייה. ביחדלא  לגבי  תדייק, רשמת  רבה. אז  , תודה 

שלישית  .שאילתא 

קאול יצחק  מסביב   :מר  כאן  שיש  המילולית  מהאלימות  מסתייג  אני 

שאלה. לשולחן שואל  מועצה  לו, חבר  לענות  אוהב , צריך  לא  הוא  אם  גם 

אותה, אותה אוהב  כן  הוא   . אם 

רוכברגר יצחק  ענינו  :מר  לא  או   ?ענינו 

ב אליעזר  לא, לא  :רמר  משמעי   . חד 

רוכברגר יצחק   . ענינו  :מר 

קאול יצחק  המילולית  :מר  מהאלימות  מסתייג   . אני 

רוכברגר יצחק  מילולית  :מר  אלימות   . אין 

קאול יצחק  לו   :מר  אומר  האמיתי"כשאתה  לעצמך –" פרצופך  תאר   

כאן אשב  אלה–פרצופך , שאני  מילים  מין  איזה    ? 

רוכברגר יצחק  טובהתעשה  :מר  לי  ביתר . יצחק,   אולי  מדבר  אני 

מה , התרגשות בכל  לפגוע  למטרה  ששמה  חבורה  להיות  הפכתם  שאתם  מאחר 

חיובי שהוא  השרון  ברמת  קצת. שיש  לי  מותר  אתכם, אז  רואה  קצת , כשאני 

החיובי, להתרגש בצד  לעשות. ולא  פעלתם . מה  שאתם  אחד  דבר  היה  לא 

האחרונה בתקופה  השרון  רמת   .לטובת 

י קאולמר  המילולית  :צחק  באלימות   . תפסיק 

רוכברגר יצחק  לי  :מר  תטיף   . אל 

קאול יצחק  ואדישות  :מר  לאלימות  מוביל  דוגמה , אתה  משמש  אתה 

 . שלילית

רוכברגר יצחק  השאלה  :מר  את   . שאל 

קאול יצחק  זה   :מר  את  עושה  ואתה  אנשיך  כלפי  טרוריסט  אתה 

המועצה חברי  לנה. כלפי  כך  זכות  לך  המועצהאין  את   .ל 
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רוכברגר יצחק  לי  :מר  השאילתא, סלח  את  לשאול  רוצה  שאל ? אתה 

 . אותה

קאול יצחק  לא  :מר   ? ואם 

רוכברגר יצחק  תשאל. בבקשה  :מר  אל  אז  לא  לסעיף , אם  נעבור  אז 

 .הבא

קאול יצחק  בנימוס  :מר  תתבטא   . אז 

רוכברגר יצחק  לך  :מר  אומר  אני  השאילתא , אז  את  בבקשה  שאל 

 . הבאה

קאול יצחק  כולם  :מר  כלפי  בנימוס   . תתבטא 

רוכברגר יצחק  הנכבד  :מר  קאול  בבקשה, מר  ממך  מבקש  את , אני  שאל 

 . השאילתא

קאול יצחק  יפות  :מר  מילים   . אלו 

רוכברגר יצחק  מאוד  :מר  אוהב. יפה  אתה  דאווינים  רק  , בבקשה. הרי 

 . שאילתא, אלי. סליחה, לא. שאל

 

בר .3 אלי  של  הירוק– שאילתא  הכפר  מול  השרון  לרמת  בכניסה  משתלה   . 

 

אליע ברמר  השרון  :זר  לרמת  בכניסה  משתלה  בנושא  מול  ,שאילתא 

הירוק האחרונים: רקע.הכפר  בחודשים  משתלה   קמה  בכניסה   עסק  בבית 

מערב מצד  זה. לעיר  עסק  בנייה, בית  היתר  קבלת  ללא  הידיעה  למיטב  , שהוקם 

שבוע מדי  וגדל  וניתן כ, בעבר. מתרחב  טרייה  היתה  היתר  ללא  בנייה  שעבירת 

המרץ במלוא  פועלים  הנכם  כי  הצהרתם  מנהלי  בצו  להרסה  המקום היה  כנגד   

והוגשו : שאילתות. והבעלים המבנה  נהרס  לא  ומדוע  בנדון  היום  עד  נעשה  מה 

האחראים כנגד  אישום  את ? כתבי  לאכוף  מנת  על  לפעול  העירייה  בכוונת  כיצד 
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ב?החוק מעורבים  האם  בכירים   כנגד  איומים  וקיימים  פליליים  גורמים  נושא 

אכיפה פעילות  למנוע  כדי   ?בעירייה 

רוכברגר יצחק  הערה  :מר  להעיר  חייב  משתלה : אני  על  ידוע  לא  לי 

במערב המזרחי, חדשה  לצד  מתכוון  אתה  הצד . אולי  על  מדובר  אם  אבל 

אענה ואני  סופר  טעות  זו  אז   .המזרחי 

בר אליעזר  מערב  :מר  סופר,מצד  טעות  זו  מזרח,   צד   . זה 

רוכברגר יצחק  סופר. קיבלתי  :מר  טעות  אותה . זו  לגבי  הגשנו  אנחנו 

הריסה צו  מניעה. משתלה  צו  והוציא  פנה  אישום. הנאשם  כתבי  אנחנו . הוגשו 

המשפט בבית  יתברר  שזה  כדי  המשפט  לבית  מקרה. מחכים  כתב , בכל  הגשנו 

 .אישום

שלך השניה  השאלה  בכ,לגבי  כיצד  את   לאכוף  מנת  על  לפעול  העירייה  וונת 

משמעית: החוק השלישית. בנחישות, חד  השאלה  ידוע : לגבי  ולא  לי  ידוע  לא 

לנו שיש  איומים  איזה  על  או  שמאיימים  פליליים  גורמים  על  מכיר . לנו  לא  אני 

כאלה  .דברים 

חיי הערהאני  להעיר  טוב, ב  זה  את  יודעים  ואתם  כאן  אותה  כתבתי  , גם 

הקד חשוףשמתחילת  הייתי  אני  פה, נציה  אחרים  חברים  לאיומים , וגם 

סוגים מיני  מכל  חשבון, ובריונות  עשיתי  כנגד , ולא  לפעול  מהסס  לא  ואני 

שהוא סוג  מכל  חוק  איתם, מפירי  וצמחתי  איתם  גדלתי  שאני  כאלה  אני . כולל 

למשטרה ללכת  היססתי  למשטרהלא  ללכת  אהסס  לא  ואני  אהסס ,   לא  ואני 

אנשים  סוהרלהכניס  לבתי  החוק, גם  את  יפרו  שהם  בנחישות . ככל  פעלתי  אני 

הקדנציה לכם. מתחילת  ולהגיד  בעיניים  כאן  אחד  לכל  להסתכל  יכול  : אני 

משחקים אצלי  אין  הזה  שכונה.בעניין  באותה  מילדות  איתי  שגדלו  כאלה  גם    .

שאני  מאנשים  היה  זה  עברתי  שאני  הגיהנום  וכל  לי  שהיו  האיומים  רוב  כי 

כהודעה. איתםגדלתי  גם  פה  זה  את  אומר  ברור, ואני  יהיה  אמשיך – שגם  אני   

אחד לאף  חשבון  לעשות  מצפה.לא  ואני  אמרתי,   אחת  פעם  לא  אומר , ואני  אני 
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לב בכאב  קצת  האלה  הדברים  בעיתונות , את  פרסומים  אחת  פעם  לא  היו  כי 

עליי האיומים  חוויות  את  חוויתי  אני  וחלק , שכאשר  נחרץ  עמדתי  כשאני 

וניסומ אליי  פנו  פה  טובה: החברים  לו, תעשה  לעזור , נבדוק, תיתן  אפשר  אולי 

שם, פה לעזור  ואמרתי, אפשר  נחוש  הייתי  ואופן, לא: ואני  פנים  והיו . בשום 

חברים של  הרושם , שאמרו, מהאופוזיציה, לצערי, תגובות  את  יצרו  או 

נגדי האיומים  של  האלה  התהליכים  את  מביים  אני  רושם נוצר . שכביכול 

זה את  מביים  אני  האלה, שכאילו  הדברים  את  בעיתונות  היה  מצפה . וגם  אני 

פה , פה לכם  אומר  אני  יותר–ובאמת  אותי  לאהוב  יכולים  אתם  אותי ,   לאהוב 

אותי, פחות לתעב  לא  או  אותי  עליכם, אתם. לתעב  להיות ,אופוזיציה, חובה   

איתי אחת  האלה, יד  התופעות  את  כראש, לגנות  עליי  רמת לשמור  עיריית   

 -השרון

קאול יצחק  לנו  :מר  תטיף  לך. אל  אומר  את , אני  מוריד  אתה 

הזה לשולחן   . האלימות 

רוכברגר יצחק  הזאת   :מר  התוקפנות  תופעת  את  למגר  אצליח  שאני  כדי 

 . והאיומים

קאול יצחק  מגנים, אנחנו  :מר  אנחנו  אלימות  אלינו. כל  תדבר  , אל 

מגנים, לאופוזיציה לא   . שאנחנו 

רוכברגר יצחק  טובה, יצחק. הלאה  :מר  לי   . תעשה 

קאול יצחק  האחרונה  :מר  המועצה  בישיבת   . כולל 

רוכברגר יצחק  טובה  :מר  לי   . תעשה 

קאול יצחק  אותי  :מר  תפסיק   . אל 

רוכברגר יצחק  דיבור  :מר  זכות  לך  אין  כי  אותך  מפסיק  עונה . אני  אני 

התשובה איימו. את  עליך  ב. לא  אתה  הקדנציה בינתיים  בתחילת  ממני  יקשת 

חוקי לא  מבנה   . לאשר 

קאול יצחק  לא  :מר  שלך   .בחיים 
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רוכברגר יצחק  לאשר  :מר  הרוש  למשפחת  ביקשת   . אתה 

קאול יצחק  לך, ביישן  :מר   . תתבייש 

רוכברגר יצחק  את   :מר  להם  להרוס  בלילה  שתיים  בשעה  הלכתי  כשאני 

זה, זה את  להם  להשאיר  ביקשת   .אתה 

ק יצחק  שלך, למי  :אולמר   ?לחברים 

רוכברגר יצחק  שלך  :מר  הרוש, לחברים   .למשפחת 

קאול יצחק  שהבטחת  :מר  האלה  בעיה, לחברים  לך  יש   .איתם 

רוכברגר יצחק  ביקשת, אתה  :מר  בלילה , בלילה. אתה  בשתיים  כשאני 

להם להרוס   . רציתי 

קאול יצחק   .קשקשן  :מר 

רוכברגר יצחק  ביקשת  :מר   . אתה 

יצחק  קשקשן  :קאולמר  פשוט   .אתה 

רוכברגר יצחק  קשקשן  :מר  זה ? אני  מתי  התאריכים  את  לך  אוכיח  אני 

גם  .תתבייש. היה 

קאול יצחק  התאריכים  :מר  את  לי  פה . תוכיח  עושה  אתה  מה 

דיבור? במועצה צורת  מין  איזה  סגנון, תסתכל   . איזה 

רוכברגר יצחק  מכשלות  :מר  תשימו  אתם  עוד   -כל 

קאול יצחק  דיבור  :מר  תרבות  סגנון, איזה  מתבייש. איזה  לא   ?אתה 

רוכברגר יצחק  העירייה  :מר  פעילות  את  תכשילו  אתם  עוד   -כל 

קאול יצחק  העיר  :מר  ראש  החוק. אתה  על  מדבר  פועל ? אתה  אתה 

לחוק לחוק. בניגוד  בניגוד  שלטים  פה  עושה  בניגוד , אתה  מינויים  עושה  אתה 

מדבר, לחוק אתה  חוק  איזה   ?על 

רוכברגרמר יצחק  השרון  :  רמת  של  האינטרסים  נגד  אדבר , ותפעלו  אני 

הזה בסגנון   . אליכם 
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קאול יצחק  לחוק  :מר  בניגוד  פועל  אליך , אתה  לפנות  יכולים  לכן 

 ...לבקש

רוכברגר יצחק  אחוז  :מר  הבאה, מאה  השאילתא   . עד 

בר אליעזר  שאלה  :מר  לשאול  לי   .מותר 

קאול יצחק  ודב  :מר  מנומס  שצריךתהיה  כמו  ראש . ר  שצריך  כמו 

לדבר  .עיר 

רוכברגר יצחק  קאול  :מר  ממך, מר   . אנא 

בר אליעזר  קטנה  :מר  הבהרה  אישום : שאלת  כתבי  סוג  איזה 

 ?הוגשו

רוכברגר יצחק  בבוקר  :מר  מחר  אוכל  התובעת , אני  עם  אדבר  כשאני 

שלנו מחר, העירונית  בבוקר  אותך  במהלך . לעדכן  אותה  נתפוס  אנחנו  ואם 

הישיבה במהלך  גם  אותה? בסדר. הישיבה  היא , תשיג  אישום  כתב  איזה  תשאל 

 . הגישה

בר אליעזר  מי  :מר   . ונגד 

רוכברגר יצחק  המשתלה  :מר  של  רואה. בנושא  מהר , אלי, אתה  יותר 

חושב שאתה   .ממה 

 

קאול  .4 יצחק  של  החינוך–שאילתא  תיק  מחזיק  בנושא   . 

 

רוכברגר יצחק  הבאה  :מר  קאולמר, שאילתא   .בבקשה,  

קאול יצחק  החינוך  :מר  לנושא  נוגעת  שלי  שכולנו , השאילתא 

לנו חשובים  הכי  הנושאים  בין  שזה  לפני . מצהירים  בעיתונים  קראנו  אנחנו 

יו את  שפיטרו  שבועות  החינוך"כמה  ועדת  אבנר, ר  נורית  שום . את  ראיתי  לא 

 .הכחשה

אבנר' גב פיטרו  :נורית   .לא 

 18



השרון רמת   עיריית 
מס המניין  מן   6.2006.11מיום , 28' פרטיכל מליאה 

קאול יצחק  יוד  :מר  סמכויותיה, עלא  את  שללו  או  כפי , פיטרו 

שם שהיו  יודע. שהניסוחים  שואל, אינני  אני  קורא . לכן  ואני  ידעתי  לא  גם 

נשללו לא  שסמכויותיה  לשמוע, עכשיו  שמח  אני  אחד , אז  באף  ראיתי  לא  כי 

נשללו לא  שסמכויותיה  שהודיעו  המצב. מהעיתונים  זה  אם  אשמח , אז  אני 

בבירור זה  את  הסט, לשמוע  שלהמה  חשובה , טוס  מדי  יותר  החינוך  ועדת  כי 

הכיכר  נושא  על  שלה  הערה  איזושהי  עם  ברגע  התרגזות  איזושהי  שבגלל 

סמכויותיה את  ממנה  לאלימות, שוללים  דוגמה  זו  לא , וגם  רעה  דוגמה  שהיא 

החינוך למערכת  ליישוב, רק  ולכולנו, אלא   .למועצה 

עזגד טל  העיר"יו   :מר  ראש  הוא  החינוך  ועדת   .ר 

קאול יצחק  יו  :מר  שהוא  בטח  לי  יענה  הוא  החינוך"אז  ועדת  . ר 

בפירוש האלה  הדברים  את  לדעת  רוצה  אני  להביא . בהחלט  שראוי  חושב  אני 

החינוך מערכת  של  הנושא  את  רציני  לדיון  למועצה   . הנה 

רוכברגר יצחק  לי  :מר  בשאילתא, סלח  לא   .זה 

קאול יצחק  מהשאילתא  :מר  חלק  תדאג. זה  לך אנ, אל  עושה  הרי  י 

בשאילתא קל, תקציר   . שיהיה 

רוכברגר יצחק  בשאילתא  :מר  רואה  אתה  מדויק? איפה  רק . תהיה 

שלך בשאילתא  מדויק   .תהיה 

קאול יצחק  לגמרי  :מר  מדויק   . אני 

רוכברגר יצחק  רשום  :מר  זה   ?איפה 

קאול יצחק  לדבר, הנה  :מר  בא   .אני 

רוכברגר יצחק  לדבר, לא  :מר  יכול  לא  מה , אתה  על  רק  לדבר  יכול  אתה 

שואל השאילתא. שאתה  את   . יצחק, לקרוא 

קאול יצחק  קורא  :מר  לא  מדבר, אני   .אני 

רוכברגר יצחק  לי  :מר  בעירייה, תסלח  סדר  לעשות  יכול  לא  אתה   . אבל 

קאול יצחק  בעירייה, עזוב  :מר  סדר  לך  עושה  לא   . אני 
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רוכברגר יצחק  ממך, יצחק  :מר  מבקש  מנת, אני  את על  נעשה  שבאמת   

נעימה יותר  ברוח  שאלת, זה  שאתה  השאילתא  לגבי  מדויק   . תהיה 

קאול יצחק  בשאילתא  :מר  מדויק   .אני 

רוכברגר יצחק  השאילתא  :מר  את  תשאל  בבקשה, אז  אותה  אל . תקריא 

קשורים שלא  סיפורים  עכשיו  לי   . תספר 

קאול יצחק  אליי  :מר  עיתונאית  של  דיווח  על  כאן  מדבר  יא שה, אני 

החינוך מערכת  בנושא  זה. פנתה  על  מדבר  אני  שאני , אז  רוצה  אתה  מה  על 

היישובים? אדבר שבכל  לי  אמרה  העיריות, היא  מנהלי , בכל  נתונים  לה  מסרו 

החינוך מחלקת  ומנהלת  הספר  לי, בתי  הודיעה  היא , והיא  אז  תרצה  היא  ואם 

אליך שלה, תכתוב  העיתון  שם  ואת  שמה  את  אגיד  אני  ת, לא  את שהיא  עשה 

הספר. זה בתי  שלמנהלי  לי  אמרה  השרון, היא  ברמת  פחדו , כשפניתי  כולם  הם 

לי – אמרה  שהיא  במילה  משתמש  אני  להתבטא–  פחדו  שהיא .   לי  אמרה  והיא 

נתונים לה  מסרה  לא  היא  וגם  החינוך  אגף  למנהלת  מאיזו , פנתה  יודע  לא  אני 

הנתונים, סיבה את  מסרה  לא  היא  למה  איתה  לבדוק  שאלתי . צריך  עיר –ואני   

שלה, כזאת החינוך  השרוןשמערכת  ברמת  מהמובילות  היא  דור  שנות  במשך    ,

שתיים לפני  מאוד  התגאינו  הנתונים  שמבחינת  כאן  להגיד  רוצה  שלוש -ואני 

שנה, פגישות לפני  לעומת  וחצי  באחוז  עלתה  ההצלחה  לעומת . שבבגרות  אבל 

ש ללפני  אחוז  וחצי  בשניים  ירדה  היא  שנתיים  לא , נהלפני  עדיין  שהשיפור  כך 

שנה לפני  של  למצב  פה, לכן. הגיע  מבקש  שאני  לשאילתא, מה  זה , מסביב 

הנתונים את  השוואתיים, לקבל  נתונים   -לקבל 

רוכברגר יצחק  לי  :מר  הפרק, סלח  על  לא  השאילתא, זה  לא  אתה .זו   

הגורף לסירוב  מיוחדת  סיבה  יש  והאם  להסתיר  מה  לנו  יש  אם  שאלה  . שאלת 

א בדיוקאני  לך   .ענה 

קאול יצחק  שעלו   :מר  לשאלות  מסביב  שנוגע  מה  את  שאלתי  אני 

 .בכתבה
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רוכברגר יצחק  לך  :מר  לענות  לי  למערכת , אתה. תרשה  כך  כל  שחרד 

החינוךהחינוך בנושא  ודוגל   - 

קאול יצחק  תגיד  :מר  לשאילתא, אל   .תענה 

רוכברגר יצחק  לענות  :מר  איך  אותי  תלמד  ואל  לך  עונה  ? סדרב, אני 

לך שמגיעה  התשובה  את  בדיוק  לך  אענה  אני   .בוא 

קאול יצחק  תענה  :מר   . לשאילתא 

רוכברגר יצחק  לקבל  :מר  צריך  שאתה  תשובה  לך.אותה  עונה  אני  אני .  

סיפור רק  לך  קטןאספר  אחד  החינוך.   ועדת  מתפקיד  התפטרת   -אתה 

קאול יצחק  השאילתא  :מר  על   .תענה 

רוכברגר יצחק  התפטר  :מר  החינוךתאתה  ועדת  מתפקיד  לי-  סלח   אתה,  

בעיתון  ? עובד 

קאול יצחק  שאילתא, לא  :מר  על   .תענה 

רוכברגר יצחק  עיתון  :מר  על  תשובות  לך  לתת  צריך  אני  למה    ?אז 

קאול יצחק  בשאילתא. לשאילתא  :מר  להתמקד  ממני   ?נכון, רצית 

לשאילתא  .תענה 

רוכברגר יצחק  לך  :מר  עונה   .אני 

קאול יצחק  יכול, לא  :מר  לא  לא , אני  תדבר  אם  ואלך  אקום  אני 

 . בנימוס

רוכברגר יצחק  תרומה  :מר  לך  אין  ככה  משנה, גם  זה   .שלום? מה 

 

הישיבה - את  עזבו  האופוזיציה   - חברי 

רוכברגר יצחק  מקרה  :מר  אענה, בכל  אני  היה : לפרוטוקול  קאול  יצחק 

בוועדה מהוועדה,חבר  התפטר  וחבריו,   פ, הוא  כל  ישיבה כאשר  קיימנו  עם 

חינוך נושאי  ונדליזם, שעניינה  אלימות, נושאי  וחבריו , נושאי  קאול  יצחק 

לישיבות להופיע  שלא  זאת. בחרו  עם  שאל, יחד  שיצחק  הסיבות  אני , לגבי 
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נורית : אענה של  סמכויותיה  שלילת  על  רשמי  מקום  בשום  הודעתי  לא  אני 

כיו, לכן. אבנר היום  שמשמש  החינוך"כמי  ועדת  מטעמי נ, ר  פועלת  ורית 

בוועדה החינוך  תיק  אושר. כמחזיקת  גם  זה  המועצה, אגב, כך   .במליאת 

ג שאלה  פנה : 'לגבי  מהעיתון  שמישהו  כוללנית  לאמירה  להתייחס  יכול  אינני 

לו וסיפר  לו  ואמר  הזה. אליו  העניין  את  מבין  לא  בכלל  שלו , אני  הזה  שהקשר 

ע אליו  תשובות  לענות  צריך  ואני  עיתונאים  ששואלים עם  עיתונאים  בסיס  ל 

הזה. אותו הדבר  עליי  מקובל  להסתיר, לא  מה  לנו  במערכת , אין  גאים  אנחנו 

החינוך, החינוך במערכת  עושים  שאנחנו  מה  לעשות. על  מכל , מה  עושים  פה 

פוליטיקה פוליטיקה, דבר  לעשות   .שימשיכו 

עזגד טל  הבאה   :מר  לסדר  עליה, ההצעה  מדלגים   . אנחנו 

רוכ יצחק  לסדר , סליחה  :ברגרמר  ההצעות  לגבי  עכשיו  מתנהג  אני  איך 

נמצאים לא  כשהם   ?שהוגשו 

דורון מאיר  מגישים  :מר   .לא 

רוכברגר יצחק  שזה   :מר  או  הבאה  בישיבה  אותם  להביא  יכולים  הם 

מהפרק  ?יורד 

גל"עו יצחק  מהפרק :אור-ד  זה  את   .תוריד 

רוכברגר יצחק  מהפרק  :מר  זה  את  מוריד  מוד. אני  הזה אני  שבסעיף  יע 

המועצה מישיבת  לצאת  בחרה  המועצה, האופוזיציה  ישיבת  את  ישנן . לעזוב 

לסדר  הצעות  ים–שתי  גליל  בקיבוץ  סלולארית  אנטנה  בנושא  אחת  והשני ,  

הדובר פיטורי  בדבר  בר  אלי  של  לסדר  מסדר . הצעה  יורדות  האלה  ההצעות  אז 

קיימות, היום פה, לא  לענות  למי  גם  לי  שאין  לי ל. מאחר  יש  פה  שגם  מרות 

 .תשובות

דורון מאיר  לדעת  :מר  ביקש  שאלי  מה  את  הוגשו, בדקנו  מה   .לגבי 

רוכברגר יצחק  המשפטית  :מר  היועצת  של  תגובה  לי  יש  בר , גם  אלי  אבל 

לעזוב  .בחר 
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עזגד טל  העירונית   :מר  התובעת   . של 

רוכברגר יצחק  העירונית  :מר  התובעת  זה.לגבי  לא  אני  אז   . 

 

משותפים שיפו .7 בתים  חזיתות  המימון –ץ  מקורות  תיקון   ).116ר "תב( 

 

רוכברגר יצחק  הבא, ברשותכם  :מר  בתים : הנושא  חזיתות  שיפוץ 

בהנהלה. משותפים גם  לכן  קודם  זה  על  אסביר, דיברנו  תב. אני  היה  ר "בזמנו 

יכולים  לא  שאנחנו  מהמבקר  הערה  שקיבלנו  כיוון  אותו  ביטלנו  שאנחנו 

בכספים תבלהשתמש  של  במסגרת  משותפים  בתים  לשיפוי  האלה  אלא "  ר 

רגיל תקציב  צודק. מתוך   ?אני 

פפר' גב בדיוק  :אורית  התב. לא  הצגת  שאנחנו , ר"בצורת  כמו 

אותו הפנים, העברנו  במשרד  אותו  לאשר  הסכימו  משרד , לא  של  והמבקר 

התב את  ביטל  טעם "הפנים  אין  לנו  שהיתה  קרן  רק  זו  שאם  אמר  הוא  כי  ר 

תבלעשות הרצליה.ר"  עיריית  עם  חוזרת  בבדיקה  ועם ,   המחוז  על  הממונה  עם 

הפנים משרד  מטעם  מבקר  שהרצליה , אותו  כפי  בדיוק  זה  את  להעלות  הציעו 

זה את  הם, מציגים  המימון  להלוואות : מקורות  לנו–קרן  היה  זה  השתתפות ,  

פלוס –דיירים  העירייה  לפקודת  דחויות  המחאות  מעבירים  הדיירים   

והעירייה , בויותהתחיי לקבלן  לתשלום  שמיועד  בנק  חשבון  פותחים  הדיירים 

הדחויות ההמחאות  בגובה  ביניים  מימון  הסדר. מעבירה  מאושר , זה  זה  ככה 

המחוז, בהרצליה על  הממונה  על  את , מקובל  שעושה  החשבון  רואה  על  מקובל 

מימון מקורות  כשינוי  זה  את  מכתירה  פשוט  ואני  חדש, הביקורת  דבר  לא   .זה 

רוכברגר יצחק  הקדנציה  :מר  מתחילת  בתהליך  התחלנו  לאפשר אנחנו   

משותפים לבתים  הלוואות  ריבית, מתן  הצמדה, ללא  לשפץ , ללא  מטרה  מתוך 

מבחוץ עצמו  הבית  ואת  הבתים  חזיתות  מסביב, את  שיש  מה  וכל  הגינה  , ואת 

יותר יפה  תהיה  השרון  שרמת  מנת  יותר, על  נוכל . אסתטית  שאנחנו  שמח  אני 
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להצביע תבעכשיו  לאשר  הבקשה  על  מיליון "  סך  על  לצורך ₪ ר  הלוואות 

בתים ואני . שיפוצי  זה  את  עושים  שאנחנו  השרון  רמת  לכבוד  שזה  חושב  אני 

התב את  לאשר  ברשותכם  הגזברית"מבקש  ידי  על  שהוצע  כפי   .ר 

גריידי שמואל  מימון  :מר  מקורות  תב, אישור   . ר"לא 

רוכברגר יצחק  מיליון איש, סליחה  :מר  סך  על  מימון  מקורות  מי . ₪ור 

 . בבקשה? בעד

פפר' גב הזאת  :אורית   .בחלוקה 

רוכברגר יצחק  ההחלטה  :מר  פי   .על 

עזגד טל  בעד7   :מר  נגד.    ? מי 

רוכברגר יצחק  נגד  :מר   . אין 

עזגד טל   ?משהו? נמנעים   :מר 

רוכברגר יצחק  אנחנו   :מר  ולא 7איך   8 ? 

דורון מאיר  בא  :מר  איננה, ילתנירה  היא  זה   . בגלל 

רוכברגר יצחק   .9אנחנו   :מר 

עזגד טל  מתנצל   :מר  בעד8, אני    . 

 

מספר  את   :291החלטה  אחד  פה  לאשר  המימון הוחלט  מקורות  תיקון 

משותפים– 116ר "לתב בתים  חזיתות  שיפוץ   .  

 

התאומה  .8 לעיר  נוער  בני  משלחת  הוצאת  בדבר  העירייה  ראש  הודעת 

 .הגאוגסמרינהוט

 

רוכברגר יצחק  הודעה, ברשותכם  :מר  להודיע  רוצה  אנחנו . אני 

שלנו השניה  המשלחת  את  מוציאים  התאומה באוגוסט  לעיר  הזאת  בקדנציה   

בגרמניה גאוגסמרינהוטה  רצון. שלנו  ודליה  דיין  חיים  מבקש . נוסעים  אני 
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הזאת במשלחת  המועצה  כנציג  טל  ישראל  המועצה  חבר  של  יציאתו  את  . לאשר 

ההצטרפותאנחנ את  רק  לאשר  צריכים  בעד.ו  מי   ? 

עזגד טל   . 7   :מר 

רוכברגר יצחק  נמנע  :מר  טל   .ישראל 

 

מספר  קולות הוחלט   :292החלטה   אתלאשר ) 1 –נמנע , 7 –בעד (ברוב 

המועצה כנציג  טל  ישראל  מר  המועצה  חבר  של  נוער ,הצטרפותו  בני  למשלחת   

גאוגסמרינהוטה התאומה   .לעיר 

 

מע .9 ביישובתגבור  האבטחה   .רך 

 

רוכברגר יצחק  ביישוב  :מר  האבטחה  מערך  כללית . תגבור  הודעה  רק 

הזה הנושא  ברמת : לגבי  פריצות  של  ריבוי  היו  האחרונים  שבחודשים  מאחר 

פלינר, השרון ענת  הדין  עורכת  של  הרצח  גם  אותנו  פקד  גם  עלינו  ואנחנו , ולא 

הת בביטחון  רפיון  של  תחושה  קצת  שישנה  לכך  השרוןערים  ברמת  כאן  , ושבים 

ביחד החלטנו  ואחרות  כאלה  פעולות  עושה  שהמשטרה  אני , והגם  גם  כאשר 

צור דוד  אביב  תל  מחוז  מפקד  עם  נפגשנו  הרצל  המשטרה , וגם  מפקד  עם 

שלו הבכירה  הקצונה  ועם  האבטחה , בהרצליה  מערך  את  לתגבר  מטרה  מתוך 

השרון מ. ברמת  אנחנו  הקרובים  בימים  שכבר  היא  פקחים 10גייסים הכוונה   

שיטור סמכויות  השרון, עם  ברמת  כאן  ל, שיהיו  פקחים  10-שמצטרפים 

היוםנוספים  השיטור, שקיימים  המשולב , במסגרת  השיטור  במסגרת  שעובדים 

שלושת , שלנו את  שיכילו  נוספים  רכבים  שני  גם  להכניס  מטרה  מתוך 

מגן, מרכז: האזורים היישוב, מורשה, נווה  מערב  תה, ואת  יה כאשר 

של  פריסה  ותהיה  באזורים  פעם  כל  הרכבים  של  של 24סינכרוניזציה  שעות   

שלנו שלנו, שוטרים  של . פיקוח  הסוגיה  על  שוקד  גם  האלה  בימים  הרצל 
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האזרחי המשמר  גם , פעילות  ויקבלו  כאן  שיסתובבו  תושבים  של  פעילות 

קיים. סמכויות היה  זה  דעך, פעם  קצת  של , זה  השיטוח  עם  ודעך  הלך 

נצטרך . השיטור שאנחנו  לאחר  הצבעה  לצורך  מיוחד  לאישור  זה  את  אביא  אני 

תב הזה"לאשר  לנושא  כבר . ר  ואנחנו  מודעות  פרסמנו  כבר  אנחנו  בינתיים 

האלה האנשים  של  גיוס  ועדת . בתהליכי  של  בדרך  זה  את  נעשה  כמובן  אנחנו 

וכו  . 'כספים 

גריידי שמואל  תב  :מר   . תקציב, ר"לא 

רוכברגר יצחק  תקציבז  :מר   . ה 

 

 .שונות .11

 

רוכברגר יצחק  מתכוונים  :מר  הבא, אנחנו  בחודש  מין , אולי  להוציא 

השרון רמת  עיריית  של  אינפורמטיבי  כאן , עיתון  שלנו  הפעילות  את  שיקיף 

השרון לעשות. ברמת  מה  כלל , כי  בדרך  לכתוב  אוהבים  המקומית  בעיתונות 

רעש קצת  משום  בהם  שיש  הדברים  צבע, את  וקצת  תמיד , דם  בדיוק  ולא 

להכיל, מתמקדים יכולים  שלנו, או  העשייה  כל  הזה. את  הדבר  אבל , לגיטימי 

אנחנו שלנו, לכן  הרבה  העשייה  בכל , נוכח  אלינו  פונים  שתושבים  זה  ונוכח 

לדעת ורוצים  קרה , למשל, התחומים  ומה  השני  באזור  גן  יש  איפה  אחד  באזור 

ומתי הכביש  פתיחת  בתחום  קורה  ומה  כביש בחינוך  עושה  אתה  החלטנו –   

נוציא שאנחנו  אחד  עיתון  תחת  הכל  את  חודש, לרכז  בתחילת  בית  לכל  . יגיע 

ייצא כבר  זה  שביולי  מקווה  באוגוסט, אני  ייצא  זה  לא  כאן . אם  מבקש  לא  אני 

תקציבי דבר, אישור  שום  מסודרים, לא  הזה  בעניין   . אנחנו 

דורון מאיר  מהותי  :מר  נושא  אין  ד. בשונות  שעתיים : בריםשני  בעוד 

הפתיחה כביש  על  לעבוד  לכביש , מתחילים  היציאה  ייפתח . 4כביש  השבוע  עוד 

צורה, הכביש באיזה  יחליט  העיר  משהו, ראש  או  טקס  מעריך . אם  אני 
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העבודות את  נגמור  בלילה  ומחר  אופן. שהלילה  מתחילים , בכל  שעתיים  בעוד 

הכביש על  אחת. לעבוד  נקודה  שביק. זאת  אלו  כל  ואז  אותנו  שיגעון "רו 

זה" גדלות הפיתרון, וכל  שזה  לדעת  כדאי  הזמן, אגב. אז  כל  אנחנו , נעשו  אבל 

הסימנים את  האין. נוריד  סימני  את  נוריד  בלילה  ומחר  הדרך , כניסה-הלילה 

וחוקית חופשית  הרעש, אגב. תהיה  את  ועשו  שהתנגדו  המומחים  הם , כל 

אחוז במאה  שצדקנו  אתנו  היתה , הסכימו  הדברים הדרך  וכל  בטיחותית 

נכונים היו  לידיים , שעשינו  החוק  את  כאילו  שלקחנו  קנאה  היתה  שזו  אלא 

הבעיה את  ותפתור  טובה  לנו  תעשה  הממשלתית  שהפקידות  חיכינו  אנחנו . ולא 

זה את  פותרים   .השבוע 

רוכברגר יצחק  הזה  :מר  הנושא  לגבי  הערה  וגם , רק  אני  שגם  מאחר 

הזמן כל  הוכינו  באופוזיציהלפחות , אתה  החברים  ידי  פה, על  לא  שהם  , חבל 

חוקי  הזה  שהכביש  טענו  הזמן  וכל  הכביש  של  הזה  בנושא  הוכינו  אבל 

שלנו, למהדרין התנועה  עומסי  את  הקל  הזה  הכביש  על . ואכן  מצטער  לא  אני 

הזה הכביש  את  וסללנו  שעשינו  לרגע , הדרך  אצטער  ולא  לרגע  מצטער  לא  אני 

שעשינו מה  אחת, על  לחכות– מסיבה  צריכים  היינו  האחרים  בתהליכים  כי    ,

הזה100עוד  באזור  שם  כביש  היה  לא  שנה  בשורה.   אנשי  אנחנו  היום  , והנה 

מאיר, ואכן שאמר  כביש , כפי  באזור  הצבע  את  לעשות  מתחילים  בלילה  בעשר 

שם, 4מספר  שצריך, מרחיבים  מה  שם  ימשיכו . מזיזים  היום  יספיקו  לא  אם 

בין  ל10מחר  בלילה  בוקר5-  לפנות  שלישי,   לעשות -וביום  מתכוון  לא  אני   

כנראה כסף, טקס  אבקש  ולא  טקס  פעם  עוד  אעשה  לא  אני  הנראה  אבל , ככל 

לנהגים פרחים  ולחלק  בבוקר  שם  לעמוד  באמת  מתכוון  נסיעה , אני  לאחל 

הזה. טובה בתהליך  וצדקנו  שהצלחנו  השרון  לרמת  חג  יום  שזה  חושב  , אני 

גם להבטיח  יכול  לדרך ואני  נוספת  דרך  לפתוח  מנת  על  הכל  נעשה  שאנחנו   

הקרובים בחודשים  כבר  אפשר, השרף  שיהיה  ככל  חוקית   .בדרך 
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דורון מאיר  השניה   :מר  חלק –הנקודה  כאשר  ששמח  אחד  אף  אין   

כאן עוזב  המועצה  הוא , מחברי  שהנושא  מכתבים  לקבל  מתחילים  כאשר  אבל 

הנושא, אישי את  לבדוק  כוונה  שום  שאילתאאנש. אין  כאן  כותבים  נגיד , ים 

טויסטר עופר  של  הדעת  חוות  ארבעה. על  בזה  מטפלים  ואנוכי  לוין  -אורי 

חודשים הפרטים. חמישה  את  לקבל  יכולים  היו  נושא . בקלות  זה  אם  אז 

משהו  או  העיריות  פקודת  חוקי  על  עבירה  איזו  בסדר–שהיתה  יכול ,   אתה 

זה את  התעניינות. להפיץ  היתה  דיברו, לא  לדבר,לא  רצו  לא  נושאים .   לוקחים 

לנגח שוב  כדי  אישורים, רק  נתנו  אנחנו  כאילו  כמה  להראות  נתנו. שוב  . לא 

להסביר  הזמן  כל  מנסים  הפרטים–אנחנו  את  לקבל  אלינו  תפנו  לכם ,   ניתן 

הפרטים את  האופוזיציה, בשמחה  שארבע. לחברי  טבעי  לא  דבר  זה  , חמש, הרי 

לזה ישיבה  בכל  שאילתות  תדעואני . שש  אתם  האלה  הדברים  שאת  , רוצה 

האינפורמציה כל  את  לתת  מנסים  בכבוד. שאנחנו  נענית  פנייה  פנייה . כל  כל 

בכבוד נענית  הזאת, לצערי. שלהם  בצורה  עובר  ראויה, זה  צורה  לא  אולי  , שזו 

הדו כאן  להיות  הופך  זה  הזה, שיח-אבל   .הקרב 

רוכברגר יצחק  עזבו  :מר  שהם  מצטער  לא  אומ. אני  דוגריאני  לך  לא , ר 

עזבו שהם  האלה. מצטער  המריבות  הזמן  וממכשלות, כל  ממריבות  נמאס  . כבר 

השולחן על  נשים  אחת  שפעם  הזמן  יידע, הגיע   . שהציבור 

אקסטרים  לחתום–לגבי  אותי  הסמכתם  הקודמת  בישיבה  על   עקרוני  באופן   

עם  עקרוני  קולה"הסכם  אקסטרים" קוקה  פארק  הקמת  רוצה . לצורך  אני 

דבר לה של  בסופו  חתמתי  לא  אני  לחתום  אותי  שהסמכתם  שלמרות  כאן  ודיע 

עם  קולה"בישיבה  ההסכם" קוקה  שקוף . על  יותר  עוד  זה  את  לעשות  בחרתי 

פתוח יותר  שישי, ועוד  ביום  מודעה  מיני , ופרסמנו  לכל  קוראים  אנחנו  שבה 

מ להציע  שרוצים  ומעלה600,000-מציעים  דולר  מ,   יפחת  לא  , 600,000-או 

שהוא סוג  מכל  פארקים  שטח, להקים  להם  נקצה  ברמת , אנחנו  פעילות  לצורך 

אחת. השרון מטרה  מתוך  זה  את  קולה "– עשינו  חד " קוקה  לי  הודיעו 
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מאוד שהם  השרון-משמעית  לרמת  לתרום  רוצים  קולה"נשיא . מאוד  " קוקה 

השרון ברמת  כאן, גר  זה  את  לעשות  עניין  לו  לי. יש  שהאופוזיציה : אמר  מרגע 

את  ולהכניס  הזאת  הפוליטית  הפעילות  לתוך  אותנו  לשרבב  קוקה "תנסה 

מעניינם" קולה שלא  הרגליים , לעניינים  את  לוקחים  מאוד  פשוט  הם  אז 

החוצה ובורחים  שקוף. שלהם  יותר  עוד  הזה  התהליך  את  לעשות  עוד , בחרתי 

פתוח שמנסים , יותר  מהחברים  מי  של  האמיתי  פרצופם  את  להראות  כדי 

א הזאתלהכשיל  העסקה  צעירי , ת  לטובת  תועלת  כולה  כל  שהיא  עסקה  שהיא 

השרון רמת  וילדי  השרון  מקרה. רמת  לקיים , בכל  מתכוון  אני  הבאה  בישיבה 

דיון זה  אליכםעל  מסודרת  בצורה  החומר  את  ולהעביר  זמן,   כדי , בטרם 

אותו הלאה, שתלמדו  ונתקדם  הערות   .נעיר 

 

הקהילתית  .10 טלוויזיה  פעילותה  ונציג הצגת  אבין  שירה  ידי  על 

 .הטלוויזיה

 

רוכברגר יצחק  הנוסף  :מר  פעילות , ברשותכם, הדבר  הצגת  זה 

הקהילתית ע, הטלוויזיה  הטלוויזיה"שיוצג  ונציג  שירה  משפט . י  רוצה  אני 

בסוף, אחד זה  את  להגיד  רוצה  שהייתי  של. למרות  צרכן  ערוץ אני  גם , 25  אני 

הזאת בסדרה  הקבועים  מהמשתתפים  שעבודת . חלק  לכם  לומר  רוצה  אני 

שהמתנדבים כאן, הקודש  עושים  האלה  השרון, האנשים  תיעוד , ברמת  בתחום 

השרון ברמת  שקורה  ומה  מידה, הפעילות  קנה  בכל  לברכה  ה 'החבר. ראוי 

דלים באמצעים  זה  את  במיוחד, עושים  מודרניים  לא  שאפשר , באמצעים 

אותם שאתם , אני. לשדרג  מה  על  אתכם  שרואה  בהתנדבותכמי  מסיר , עושים 

הכובע בעיה , ניצן, אגב. את  איזושהי  פתרנו  גם  בעיה–אנחנו  לא  לכם ,   הוספנו 

ביקשת שאתה  גרושים  אתכם. כמה  מברך  הפעילות, אני  על  שמח  על , אני  מברך 

הפעילות, הפעילות את   . בבקשה, שירה. רוצה 

 29



השרון רמת   עיריית 
מס המניין  מן   6.2006.11מיום , 28' פרטיכל מליאה 

אבין' גב ובראשונה  :שירה  על , בראש  לדבר  מתחילה  שאני  לפני 

הקהילתיתהט לא , לוויזיה  היקרים  האופוזיציה  שאנשי  כך  על  מצרה  מאוד  אני 

להישאר לנכון  יד, מצאו  יקריםוהם  אנשים  של  מצגת  היום  שיש  שעושים , עו 

הזה ביישוב  באמת  קודש  הזמן, עבודת  כל  רואים , ונמצאים  כך  כל  לא  גם  והם 

מגיעים לא  מהפעילויות  גדול  לחלק  גם  הם  כי  ר, אותם  לא  גם  הם  את אז  ואים 

האירועים את  שמתעד  ישמעו . מי  המועצה  חברי  כל  שבאמת  מאוד  חשוב  היה 

הסקירה שהגיע. את  לטונים  והגיע  הישיבה  לפני  עלה  זה , הנושא  מתוך  אבל 

בטלוויזיה  נעשה  מה  ידעו  באמת  שכולם  שחשוב  המסקנה  את  הסקנו  אנחנו 

ובראשונ, הקהילתית בראש  להודות  המקום  כל  קודם  שזה  חושבת  לשני ואני  ה 

לדן, הנציגים וגם  למשה  קודש, גם  עבודת  בהתנדבות  באמת  ימים , שעושים 

ושבתות וחגים  נפלאה, ולילות  עבודה  כאן  עושים  זה , שבאמת  את  להגיד  וראוי 

ידעו כולם  שבאמת  שעושים , וראוי  ואנשים  במתנדבים  מבורכת  שלנו  העיר  כי 

השנים ולאורך  השנה  כל  לאורך  נפלאה  כזאת  עבודה  להגיד אז, כאן  מגיע   

התודה, תודה את  אומרים  תמיד  בעיתונים , ולא  כותבים  גם  לפעמים  ועוד 

כדי  בעיתונים  לפעמים  גם  יורדים  ולא  מבינים  כך  כל  שלא  ביקורת  איזושהי 

נעשה באמת  מה  לי. להבין  חבל  גם  לאנשים . וזה  תודה  באמת  כל  קודם  אז 

 .הנפלאים

ניצן גם  כאן  אתנו  מנכ, יושבים  המתנ"שהוא  כולם , םסי"ל  שכאן  מאמינה  אני 

אותו מכירים. מכירים  לא  האופוזיציה  מטעם  פה, אולי  נמצאים  לא  הם   .אבל 

אורנה מתנ, יושבת  מנהלת  גולן"שהיא  של , ס  הנושא  על  אחראית  גם  שהיא 

הקהילתית אסף, הטלוויזיה  אתנו  הקהילתית , ויושב  הטלוויזיה  רכז  שהוא 

השרון במילים. ברמת  להאריך  ל, במקום  ומאמינה, תודותמעבר  חושבת   אני 

מה  על  הדגש  את  ולתת  המצגת  את  לעשות  שצריכים  אלה  הם  המקצוע  שאנשי 

פה  .נעשה 
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מצגת - הצגת   - 

אביבמר  נושאים  :ניצן  של  קצר  מאוד  לקט  לכם  , הראינו 

הטל של  קהילתית, ק"שהמתנדבים  טלוויזיה  של  תיבות  ראשי  העלו , שזה 

הא וחצי  השנה  או  האחרונה  השנה  קטן. חרונותבמהלך  מאוד  חלק  כמובן  , זה 

שעשינו ארוכים  דברים  הראינו  ניצולי , לא  שלושה  על  מדהים  סרט  למשל  כמו 

העיר תושבי  הטל, שואה  חברי  שאר  עם  יחד  העלה"שמשה  גם , ק  הוקרן  וזה 

ב וגם  הקהילתי  שעשינו, yes-בערוץ  ארוכים  כאלה  פרוייקטים  מיני  כל  , ועוד 

ו הקצרים  לפרוייקטים  מעבר  מקיימיםשהם  שאנחנו  היומיומי   .הסיקור 

רייטינג זה  שלנו  הבעיות  שאחת  אמרתי  השרון, בדיוק  שאם , ברמת  ואמרתי 

יעלה  שלנו  הרייטינג  בטח  אז  כאן  לצלם  לנו  הזמן"יאפשרו  על  פעם ". חבל  זו 

מועצה בישיבת  יושב  שאני   .ראשונה 

הקהילתית טלוויזיה  זו  מדינה? מה  מחוק  חלק  זה  הקהילתית   הטלוויזיה 

ציבורית, בעצם במה  שיש  באנגליה, כמו  זה  את  מכירים  במה , אתם  יש 

אחר מקום  בכל  אלקטרונית, ציבורית  ציבורית  במה  גם  יש  זה . אז  במסגרת 

הכבליםyesגם , הגופים וגם  קהילתיים,   נושאים  להעלות  ומחויבים  . מוכרחים 

הכתבות  את  ונותנים  קהילתיים  שהם  למוסדות  זה  את  נותנים  זה  במסגרת 

שלהםה הפעילות  בתחומי  שהם  בנושאים  רמת . אלה  עיריית  זה  הזה  בתחום 

מאוד, השרון עליו  מקפידים  ואנחנו  חשוב  שמאוד  דבר  אינו , כאשר  שהתוכן  זה 

אישיות מטרות  לקדם  מסחריות, מפלגתיות, פרטיות, בא  או  זה , פוליטיות  ועל 

משדרים שאנחנו  המהדורות  בתוך  מקפידים   . מאוד 

חש שמאוד  דבר  הקהילתית, ובעוד  הטלוויזיה  בבסיס  בעצם  נותן , וזה  וזה 

כדי תוך  שעולות  שאלות  להרבה  גם  הקהילתית , תשובות  שהטלוויזיה  זה 

מתנדבים ידי  על  להביא, מופעלת  רוצים  שהם  הדברים  את  מביאים  , והם 

אנחנו מקצוע , כאשר  שכר–כאנשי  מקבלי  זה  מקצוע  ואנשי  אסף ,   זה  אם 

קהילתי טלוויזיה  רכז  המתנ, תשהוא  מנהלת  זה"אורנה  על  שאחראית  , ס 
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לנו  שיש  המקצועיים  מה –העורכים  את  ביטוי  לידי  הכל  בסך  מביאים  אנחנו   

שחשוב  והקהילתיים  החשובים  הנושאים  שאלה  מחליטים  שהמתנדבים 

משדרים שאנחנו  במהדורות  אותם   .להעלות 

כיום  הקהילתית  הדיבור –בטלוויזיה  רשות  את  לאסף  אעביר  אני  ופה  יש –   

מבוגרים פעילים  קבוצת  גם  היום  פעילה , לנו  שנים7-8שכבר  האלה 'החבר.   ה 

עירוני  אירוע  בכל  כמעט  באמת  אותם  תראו  ואתם  רבה  במסירות  פועלים 

נוער. שמתקיים פעילי  קבוצת  כאן  פיתחנו  מתגאים , אנחנו  גם  אנחנו  והיום 

ילדים בשנתי. בקבוצות  הקהילתית  בטלוויזיה  שעשינו  מהשינוי  ים חלק 

זה למיזםהאחרונות  זה  את  הפכנו  שאנחנו  גם ,   מנסים  שאנחנו  אומר  והמיזם 

ומשונים שונים  הכנסה  מקורות  הפעילות, להכניס  בסיס  את  להרחיב  על , וגם 

גולן ספר  בבית  גם  פעילות  לנו  יש  שהיום  זה  פעילות , ידי  מקיימים  אנחנו 

הטל גולן, ק"במסגרת  ספר  בית  ילדי  ד, כל  ו' כיתות  , עד  שעה מקב' לים 

קהילתית טלוויזיה  לומדים  שהם  בבסיס , שבועית  נתחיל  שאם  תקווה  תוך 

לאט אנחנו  מתנדבים-רחב  ויותר  יותר  ניצור  הביניים , לאט  בחטיבת  וגם 

ז כיתות  של  קבוצה  לנו  יש  , ח-'עלומים  חוגים ' כן  גם  שם  מפעילים  שאנחנו 

קהילתית טלוויזיה  של  ופעילות  קהילתית  שהמשוג, לטלוויזיה  לדבר כדי  עים 

לפעילות האלה. יגיעו  הפעולות  על  יותר  תפרט    .בוא 

רגבמר  הרבה  :אסף  הילדים. פירטת  קבוצת  עם  ההצלחה , נלך 

ילדים. שיש לקבוצת  עכשיו  טובה  ואמרו , דוגמה  אליי  שבאו  ילדים  חמישה  יש 

הבאה, תשמעו: לי שנה  רוצים  ז, אנחנו  בכיתה  להתנדב  כבר  מותר'? אפשר  ? זה 

ק כבר  לי  של ויש  הקהילתית5בוצה  בטלוויזיה  הלאה  שהולכים  ילדים  קבוצת .  

נוער היום, פעילי  עושים  שהם  הקמת, מה  על  עובדים  משלהםהם  תוכנית  הם ,  

פשוט  מאפס  אולפן  דיקטים–בונים  לקחו  מה , קרשים,   כל  מהרחוב  אספו 

תפאורה , שאפשר בונים  בינתיים –הם  יפהפייה  שהתפאורה  למצב  הגענו   – 

לה של והולכים  תוכנית  דקות27קים  שלהם,   רק  זה . שזה  שנוצרו  הבעיות  אחת 
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המבוגרים עם  רמה  באותה  מדברים  לא  ברור, שהם  מחויבים . וזה  הם  היום 

שלהם אחת  כתבה  לנו  למגזין , לתת  הכותרת , "מראות"גם  גולת  שהוא  המגזין 

הקהילתית, שלנו הטלוויזיה  את  שמחזיק  מה  של . זה  הקבוצה  נמצאים  וכאן 

המבוגריםהפעילי להגיד, ם  שאפשר  מה  כל  ששמענו  חושב  של , אני  מהרמה 

לעשות, ישיבות שרוצים  הכתבות  מה  של  אותן, החלטות  לעשות  רוצים  . איך 

אותם מנחים  זה  בעצם  עושים  שאנחנו  להם, מה  מיני , עוזרים  כל  מלמדים 

נוספים כן, תחומים  גם  דבר, מתווכחים  של  בסופו  לפועל   .ומוציאים 

דורון מאיר  השעות  :מר  את  ידעו  שכולם  גם   .תגיד 

רגבמר  ב  :אסף  משדר  לנו  בערוץ , HOT-יש  שישי : 25זה  יום 

ארבע בשעה  רביעי  ויום  וחצי  חמש  בערוץ yes-ב. בשעה  זה  חדש 98  הישג  וזה   

טועה, שלנו לא  אני  אם  חודשים  ארבעה  זה  שני , עכשיו  ביום  נמצא  זה  ושם 

עשר בשעה  שישי  ויום  תשע   .בשעה 

התוכ אירועים: ניתמבנה  של  מגוון  לתת  דואגים  יהיה אנחנו  עצמו  שהמגזין   

בעיר. מעניין שקורים  קצרים  ממבזקים  זה  את  מרכיבים  כלל  בדרך  , אנחנו 

הצוות  שעושים  קבועות  לפינות  זה  את  מעבירים  אנחנו  כך  למשל–אחר    ,

העירייה" ראש  את  קבועה, "פגוש  פינה  אמנים ; שהיתה  פינת  פעם –יש  כל   

אמן בעירלקחנו  אחר  זה,   עם  סיימנו  עם , לא  פעם  עוד  ממשיכים  אנחנו  עכשיו 

חדשה  אמן–נאגלה  לוקחים  שלו,   היצירות  את  פעם, מציגים  הוא , ועוד  הדגש 

בעיר שקורים  אירועים  ורק  אמנים"וכנ, אך  גם  עומק; ל  כתבה , כתבות  כמו 

שואה ניצולת  על  במגזין  שיש  וגם , נוכחית  שהיתה  מאוד  גדולה  עומק  כתבת 

המים על  כתבה  זה  רצינית  מאוד  לתהודה  כך  אחר  דן, זכתה  גלילות, של  פי  , על 

לאחר  מיד  שינוי  גם  שעשתה  הירוק  הכפר  בצומת  הרמזורים  על  שהיתה  כתבה 

הכתבה  .שידור 

רוכברגר יצחק  הלילה, אגב  :מר  אולי  אתכם, תצאו  להיות  מוכן   ,אני 

ההיסטוריות העבודות  את  שם   . לצלם 
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אביבמר  המגזיניםאנ  :ניצן  של  בקטע  לציין  רק  רוצה  ובייחוד , י 

הקבועות  זה –בפינות  למגזין  הרלוונטיים  הנושאים  יהיו  מה  שקובע  מי   

מאפשרים, המתנדבים לא  גם  ואנחנו  הזאת  בעבודה  להם  מתערבים  לא  , אנחנו 

הזה בעניין  החומה  להיות  צריך  אני  כלל  שבדרך  אומר  לא , אני  אנחנו 

להתערב אחד  לאף  ולמאפשרים  לעשות  מה  לומר, הגיד  לא  ומה  לומר  או , מה 

לא ואיזה  להעלות  כתבות  אובייקטיבי , איזה  באופן  זה  את  שמציגים  זמן  כל 

אומרת. ושקול כתבה, זאת  כל  של  הצדדים  כל  את  להראות  ובחמש , חייבים 

אהבה  ממש  לא  שהעירייה  נושאים  לפעמים  עלו  לפחות  כאן  שאני  על –השנים   

בעיר חניה  בעי, בעיות  בזמנועל  שהיתה  המים  נושאים, ית  מיני  הזה . כל  בקטע 

אובייקטיביים נושאים  יהיו  שאלה  מאוד  מקפידים  בצורה , אנחנו  יוצגו 

בזמנו. אובייקטיבית שהיה  הכנסת  בית  זוכר, על  מישהו  ומשהו, אם  שנה  , לפני 

ש של  מעורבות  שם  דברים"שהיתה  מיני  וכל  הציגו , ס  כאשר  הועלו  הדברים 

הצדדים כל  לגבי"נכ. את  פינת , למשל, ל  כמו  העיר"פינות  ראש  את  ". פגוש 

בעיה  כל  להעלות  יכול  תושב  שכל  זה  איציק  עם  שלנו  ההסכם  הזאת  בפינה 

להגיד יכול  לא  העיר  לדבר: וראש  מוכן  לא  אני  זה  לי : או, על  טוב  לא  זה 

זה את  שתעלו  מוכן  לא  אני  אז  מועלים . להעלות  והדברים  עולים  הנושאים  כל 

אוב הכל, ייקטיביבאופן  להעלות  מאפשרים  קהילתיים. ואנחנו  נושאים  , אלה 

רב ביושר  זה  את  מעלים  בעניין , אנחנו  הסוף  עד  הגנה  פה  מקבלים  והמתנדבים 

יועלו, הזה הדברים  שכל  הצדדים, כדי  כל  מועלים  שאכן  זמן  התנאי. כל   .זה 

רגבמר  חשוב  :אסף  מאוד  וכדומה, משהו  שבועי  למפגש  , מעבר 

ש משהו  פעמיםוזה  הרבה  נתקלים  ההודעות, אנחנו  את  שמקבל  ואני  : הצוות 

עכשיו תצלמו  רוצים, בואו  ברור. אנחנו  פעם, וזה  של , עוד  צוות  שזה 

מסוימת, מתנדבים הגבלה  שמודיעים, יש  רגע  באותו  לקפוץ  יכול  אחד  כל  , לא 

עיתון או  כלשהי  מסחרית  לטלוויזיה  הזה. בניגוד  בקטע  בעייתיות  יש  זה , אז 

מחכיםמשהו  אנחנו  כלל  נפגשים, שבדרך  אנחנו  ראשון  ביום  כלל  , בדרך 
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הרעיונות, מדברים, יושבים כל  את  אומר, מעלים  מישהו  זה  יכול : מתוך  אני 

הזה ביום  הזה, להגיע  ביום  פנוי  המשבצת. אני  את  לעצמנו  בונים  מה . אנחנו 

מגזין, עוד בתוך  למלא  לנו  יש  זמן  כמה  כלל  בדרך  יודעים  גם  יש א. שאנחנו  ם 

הצילום של  ברמה  לעמוד  יכולים  אנחנו  כתבות  מספיק  חכמה , לנו  לא  גם  זה  כי 

האלה התכנים  יעלו  שלא  ובסוף  ולצלם  את , לצלם  לשרוף  לא  גם  ובטח 

לרוץ. הפעילים פעם  כל  קשה  מאוד  לשבת . זה  כך  אחר  זה  צילום  ליום  מעבר 

העריכה לפחות, בחדרי  שעות  עשר  לשבת  החומר, זה  את  לעבד  להגיע , בשביל 

ראויה כתבה  של   .למצב 

אביבמר  עשה  :ניצן  שהצוות  דברים  על  דיברנו  אנחנו  אנחנו , פה 

האחרון הזמן  על  רק  באמת  עלתה. מדברים  המים  פינה , בעיית  ראש  בפסטיבל 

זה את  הרמזורים. הקרינו  בעיית  על  הזאת , כתבה  הכתבה  את  שהעלינו  אחרי 

מיידי לפיתרון  הביא  התחבורה  באמת , משרד  מיידיוזה  פיתרון  לנו . היה  יש 

טיס'חבר בקורס  מהם  שלושה  שהיום  סיום, ה  שלבי  לקראת  כבר  אבל , הם 

בטל היו  שנתיים"כשהם  לפני  כנפו, ק  ויקי  של  הצעידה  שכל , בזמן  לפני  עוד 

הזאת הצעידה  על  עלו  בכלל  המסחריים  הטלוויזיה  אליה , ערוצי  הצטרפו  הם 

לפ הרבה  הזה  העניין  את  איתרו  איכשהו  איתרווהם  שכולם  אותה . ני  ליוו  הם 

הדרך כל  הזה, לאורך  העניין  את  הזה, צילמו  את , והסרט  סיימו  שהם  אחרי 

מאוד, התיכון פשוט  חוקית  והם , מבחינה  התיכון  את  סיימו  הם  כאשר 

ערוץ  אותו8התגייסו  ושידר  הסרט  את  קנה  בערוץ .  הצילומים 10  את  שידרו   

הלב"מאירוע  אירועי – 2ערוץ ". משאלת  העצמאות  לשניה, יום  ממש  , אמנם 

בחדשות המסחרית  בטלוויזיה  שנהוג  צילמנו , כמו  שאנחנו  חומרים  שידרו  אבל 

העצמאות ב. ביום  החדשה  המשבצת  אדיר, yes-וכמובן  הישג  כל . שזה  לא 

המתנ של  הקהילתיות  לזה"הטלוויזיות  להגיע  מצליחות  בארץ  רק , סים  זה 

מאוד מ, מעטים  שידור  איכות  דורשים  גבוהההם  עמדנו , אוד  ואנחנו 

האלה בעצם. בקריטריונים  זה , זהו  את  אומרים  אנחנו  להתראות  "–איך 
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שמשודרות ". במראות קהילתיות  טלוויזיות  רואה  שאני  לציין  רוצה  רק  אני 

רבות למתנ, בערים  החברה  עובד  אני  אז  יודע  שלא  לנו , סים"מי   180יש 

הארץ"מתנ ברחבי  שונות180-ב, סים  ערים  טלוויזיה כמעט,   יש  בכולם   

כאן. קהילתית יכולים  שאנחנו  לומר  יכול  בעיראני  אומר ,   אני  מקצוע  כאיש 

זה עושים, את  שלנו  שהמתנדבים  בעבודה  באים  להיות  באמת  יכולים  . אנחנו 

העבודה את  עושים  אנחנו, הם  לא  שלנו. זה  המוטו  לומר .זה  ההזדמנות  וזאת   

לנציגים את , תודה  יעבירו  שהם  בטוח  הקבוצהואני  חברי  לשאר  וכמובן , זה 

כאן נמצאים  שלא  הנוער  לאסף. לבני  ענקית  בשנתיים , ותודה  אותם  שמרכז 

 .האחרונות

אבין' גב להוסיף  :שירה  מילה  עוד  רק  רוצה  התודה .אני  את  אמרנו   

זה, למתנדבים את  ושוב  שוב  לציין  לי  חשוב  על , ותמיד  להגיד  גם  חייבת  ואני 

ונמצ, אסף עבודה  כאן  שעותשעושה  הרבה  כך  כל  כאן  מעבר , א  גם –הרבה   

בהתנדבות גדול  חלק  עושה  כמשרה, הוא  עושה  שהוא  למה  מעבר  הרבה  זה  , כי 

אירוע בכל  וגם  בחגים  גם  כאן  בעיריית , ומשקיע  שיתועד  מבקשים  רק  אנחנו 

השרון היישוב, רמת  הקהילה, למען  ונמצא, למען  נכון  תמיד  לו . הוא  מגיע  אז 

על תודה  המון  כן  עושהגם  שהוא  הנפלאה  העבודה  כל    . 

טל ישראל  משהו  :מר  להגיד  חייב  הנושא . אני  את  שהעלה  כמי 

טוב, והנה, למעלה זה  הכל  יותר, סך  מודעים  כולם  להסיר . עכשיו  חייב  אני 

הכובע הצוות, את  ידי  על  שנעשית  יסודית  מעבודה  התרשמתי  מאוד  ולרגע , אני 

ל שהוא  מישהו  לגבי  פקפוק  שום  לי  היה  מקצועילא  לא  או  בסדר  כל . א 

לשדרג לנסות  היתה  זה. המטרה  את  אומר  רק  במסגרת , ואני  זה  שאם 

לשדרג, סים"המתנ באמת  הדרך  כל  לאורך  אפעל  לשדרג. אני  אומר  זו , כשאני 

שדרוג לקבל  בושה  וכהנה, לא  כהנה  ודברים  מתוחכם  לציוד  אני . להחליף 

מתפקידנו שזה  פה, חושב  שיש  כזה  יפה  כלי  זמןאני. עם  המון  לזה  חיכיתי    ,

התקשורת שרת  עם  שהיה  כנס  איזשהו  זוכר  במתנ, אני  ושאלתי "שישבנו  ס 
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במסגרת  בזה  לצפות  ניתן  לא  טכניקהyesלמה  שזה  ואמרו  כששמעתי . בעיה,  

לראות שהתלהבתי, שניתן  הראשון  לראות, אני  רצתי  שאלת . ישר  רק  לי  יש 

תוכנית–ביניים  מחליפים  זמן  כמה  כל    ? 

רגבאסףמר  חודש  :  כל  זה  טכניות. כרגע  בעיות  אז , יש  עלה  גם  זה 

השרה עם  את . בשיחה  להפעיל  הזיכיון  את  חיצונית  חברה  קיבלה  אלה  בימים 

לשידורים זה  את  לשלוח  ואז  קהילתי  ערוץ  שנקרא  מה  הרבה . כל  לנו  יש  היום 

סאונד עיבוד  של  טכניות  בעיות  תמונה, מאוד  מגזין , עיבוד  המגזין –עיכוב   

לעלותכב אמור  היה  לה , השבוע, למשל, ר  שיש  החליטה  היא  כי  התעכב  והוא 

אוטוטו. עומס להיפתר  שאמורות  בעיות  מקווים, אלה   .כולנו 

טל ישראל  דבר  :מר  עוד  להשלים  ראשון. רציתי  שתזמינו , דבר 

לשם מקרוב, אותי  זה  את  לראות  רוצה  בצילומי , אני  ומתעסק  צילום  כחובב 

בושה. וידאו לא  שאלותכ, זו  ושאלתי  שהעליתי  את ,מו  הצפתי  בכוונה  ואני   

ורגילה, זה שגרתית  בדרך  לא  לשירה , אולי  לבוא  אחרת  בדרך  אולי  יכולתי 

ולדבר, ולניצן פה, לשבת  זה  את  אעלה  שאני  לתומי  את , וחשבתי  פגשתי  ועוד 

יום באותו  הקהילתית, שירה  הטלוויזיה  לשדרוג  לדאוג  רוצה  אני  אז . אמרתי 

בושה לא  לכם,זו  ומודה  הכובע  את  מסיר  אני  של , ותמשיכו,   קודש  עבודת  זו 

 . מתנדבים

רוכברגר יצחק  רבה  :מר  נעולה, תודה  ב. הישיבה  הבאה   .2/7-הישיבה 

 

 

 

 

_________________ 
רוכברגר  יצחק 
העירייה  ראש 

__________________ 
עזגד  טל 

העירייה. ע  ראש 
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השרון רמת   עיריית 
מס המניין  מן   6.2006.11מיום , 28' פרטיכל מליאה 

החלטות  קובץ 

משות .7 בתים  חזיתות  המימון –פים שיפוץ  מקורות  תיקון   ).116ר "תב( 

 

מספר  את   :291החלטה  אחד  פה  לאשר  המימון הוחלט  מקורות  תיקון 

משותפים– 116ר "לתב בתים  חזיתות  שיפוץ    . 

 

התאומה  .8 לעיר  נוער  בני  משלחת  הוצאת  בדבר  העירייה  ראש  הודעת 

 .גאוגסמרינהוטה

 

מספר  קולות הוחלט   :292החלטה  נמנע ,7 –בעד (ברוב  את לאשר ) 1 – 

המועצה כנציג  טל  ישראל  מר  המועצה  חבר  של  נוער ,הצטרפותו  בני  למשלחת   

גאוגסמרינהוטה התאומה   .לעיר 
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