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רוכברגר יצחק  טוב :מר  מליאה . ערב  ישיבת  את  לפתוח  מתכבד  אני 

מספר  המניין  אני , 2מן  אז  מכן  לאחר  נוספת  ישיבה  לנו  ויש  מאחר 

שניתן ככל  קצר  הישיבה  את  שנעשה   . מקווה 

הישיבה תחילת  לפני  הודעות  מספר  ברשותכם  מבקש  סדר , אני  לפני 

ר, היום אלימות , אשונההודעה  של  לתופעה  עדים  היינו  האחרון  בשבוע 

נווה משכונת  תושבים  זהר , רום-כנגד  נעמי  הגברת  היתה  הנפגעים  שבין 

המועצה- חברת  משפחה,   אותה  של  הרכבים  נחתכו, ששני  , הצמיגים 

בשכונה7כולל  נוספות  מכוניות  מישהו .   כנגד  להצביע  רוצה  לא  אני 

ל, מסוים קשר  שיש  מניח  אני  בדיוק אבל  ידועה  לא  זוהר  שנעמי  עובדה 

חשבון עושה  שלא  מועצה  ההיפך, כחברת  יש , אלא  הנראה  ככל  לכן 

נפגעו אזור  באותו  שהמכוניות  לעובדה  מספקת  נושאים , סיבה  כמה  ויש 

מסוימים גורמים  לבין  העלתה  שנעמי  דברים  בין  שבמחלוקת  הפרק   . על 

גלי משטרת  מפקד  עם  להיפגש  מתכוון  שאני  מודיע  שיחקרו , לותאני  כדי 

הזה הנושא  מכך, את  נושא, ויתרה  שיעלה  הוא  באשר  מועצה  חבר  , כל 

היום, יבקר לסדר  אותו  מורא, יביא  וללא  חשש  ללא  לעבוד  ואם , צריך 

כאן מודיע  אני  לנושא  קשר  זה, יש  את  מקבלים  שכולם  מניח  יקבל , אני 

סוג  מכל  לאלימות  בנוגע  הוא  אשר  בכל  המועצה  של  הגיבוי  כל  את 

מהחבריםש מישהו  נגד  או  נגדו  וחשוב . תהיה  להיאמר  צריך  הזה  הדבר 

ואת , שייאמר ישראל  מדינת  את  לפחות  שפוקד  הקשה  האלימות  גל  נוכח 

אלינו, א"ת שקשור  בקטע  הגורמים , לא  את  רואים  אנחנו  אבל 

זה, העבריינים את  לגנות  חייבים  אנחנו  התופעות , לכן  את  מגנה  ואני 

המועצה בשם   .האלה 

ה הדרך, יוםסדר  של  ועתידה  השרף  דרך  על  מאיר , העבודות  לבקשת 

העיר, דורון מועצת   . חבר 

דורון מאיר  שאלה  :מר  לי  יש  זה  המזכיר, לפני  לא , לגבי  הוא 

יותר  ?מזכיר 
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רוכברגר יצחק  היום :מר  בדברים  איתי  בא  המזכיר  מקום  , ממלא 

יבוטל מזכיר  מקום  ממלא  של  הזה  התפקיד  הנראה  הז, וככל  ה התפקיד 

בחוק לא  הפנים, הוא  משרד  של  הוראות  גם  ממלא , יש  אין  זה  לרגע  נכון 

מזכיר  . מקום 

דורון מאיר  מדוייק  :מר  לא  בחוק, זה  קיים  ממנים , הוא  אלא 

מנכ"מנכ שהוא  מזכיר-ל "ל  הסטטוטורי,   התפקיד  הוא  כך , מזכיר 

בחוק כן   . שהוא 

רוכברגר יצחק  מנכ :מר  יש  עוד  צודק"כל  אתה  ושא לנ, מאיר. ל 

ביקשת  . שאתה 

דורון מאיר  לטל  :מר  כמזכיר  תהיינה  שלנו   ?הפניות 

רוכברגר יצחק  לא, לא :מר  טל, כרגע  אמרתי  לא  אמרתי , אני  לא 

מנכ, כלום הסדר, ל"יש  לפי  יהיה  מעט  מנכ, עוד  יהיה , ל"יהיה  הכל 

לנושא. בסדר נצמד   .  בוא 

 

הדרך  .1 של  ועתידה  השרף  דרך  על  מאי(העבודות  מר  דורוןלבקשת  , ר 

העיר מועצת   ).חבר 

 

דורון מאיר  השרף  :מר  דרך  על  העבודות  כאן . עכשיו  הייתי  אני 

העבודות, בעירייה דרך , במסגרת  את  לכסות  הוראה  שנותנים  שמעתי 

השרף דרך  שהולכת  השרף, העפר  בדרך, המשך  ולטפל  אותה  כדי , לכסות 

הלאה וכך  אסונות  ש. למנוע  מרם  מכתב  מקבל  אני  זה  אחרי  , מגריום 

המועצה את  בבחירות. שמזהיר  היה  גם  הזה  שהנושא  חושב  אנשים , אני 

ואחר כזה  בחירות  הון  מאוד  הרבה  עליו  הזו, עשו  הדרך  דרך , על  שום 

הרבה כך  כל  עשתה  לא  עדיין  במלחמת , בארץ  בורמה  מדרך  חוץ 

השרף, השחרור דרך  כמו  עשה  לא  עוד  דבר  שלא . שום  שם  משינוי  החל 

בהמשך וכלה  ההמשךאנ. היה  על  רק  מדבר   . י 
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המדיניות תהיה  מה  לדעת  רוצה  הסיפור , אני  את  לגמור  צריכים  אנחנו 

בהמשכים, הזה סיפור  לא , זה  קדנציה  בהתחלת  כעת  תגמור  שלא  מה 

בכלל בעד. ייגמר  אליו, אני  שיגיעו  אחר  פתרון  יש  פתרון , אם  אם 

הזו, שיופיע הסכנה  תהיה  שלא  שיתכננו  פתרון  אין  לגמו, אם  את צריך  ר 

הנושא , זה את  ולסגור  אולי  התושבים  עם  להסכמה  להגיע  גם  צריך 

לפתרונות, הזה זמן  ועדה, לקצוב  איזו  גישור . להקים  הזמן  כל   -יש 

מסביב הדברים  לכל  הדברים . פישור  על  לגשר  שאפשר  חשבתי  בזמנו 

זה, האלה את  לעשות  יום , אפשר  ביום  מעורב  שלא  מישהו  אולי  רצוי 

האלה מרכזיים ולזכ, בדברים  היותר  הצירים  אחד  שזה  ולתמיד  אחת  ור 

מהבסיס"אחה, שמוביל צבאיות  משאיות  נכנסות   .צ 

בתוכניות קיימת  לא  הזו  מקום, הדרך  בשום  קיימת  דרך , לא  בתור  אבל 

מכוניות הרבה  הכי  מסיעה  היא  קיימת  שלא , לא  דרכים  הרבה  מכיר  לא 

הש בדרך  כמו  שנוסעות  מכוניות  הרבה  כך  כל  שיש  אני . רףקיימות  אז 

ההוראות מה  לדעת  השבוע . מבקש  הוראה  נתת  שבאמת  נכון  זה  האם 

הדרך את  הוסדרה. להסדיר  היא   ?האם 

משפט מבית  קנסות  פעם  כל  נקבל  שאנחנו  מציע  לא  שאני  היחידי  , הדבר 

על  קנסות  ולקבל  המשפט  בית  לעמדת  בניגוד  פועלת  השרון  שרמת 

האלה ל, הדברים  קנסות  לשלם  טעם  שום  לנו  מהמסים אין  המשפט  בית 

יש ככה  שגם  הגרעונות  הנקודה, במסגרת  זו  לא   .אבל 

אמיתית נקודה  היא  החלטה, הנקודה  לתת  לא , צריכים  בכוונה  אני 

עיר בניין  לוועדת  זה  את  במועצה, הבאתי  היה  נשלח , זה  הזה  והמכתב 

שמגר מרם  המועצה  עמדתך, לחברי  את  לבקש  רוצה   .ואני 

לוין אורי  לשאו :מר  רוצה  על אני  משפטית  מבחינה  האחראי  מי  ל 

הזו הזו? הדרך  הדרך  על  משהו  למישהו  קורה  אם  אומרת  היא , זאת  מי 

הנתבעת  ?הישות 

רוכברגר יצחק  שאלה, מאיר :מר  אותה, שאלת  נכון, העלית  . הכל 

הבחירות, תשמע אחרי  התושבים , אנחנו  עם  נפגשתי  לא  מעולם  אני 
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לדרך בנוגע  המועצה  כנגד  העתירה  את  שאת .שהגישו  לך  לומר  רוצה  אני   

נתתי אני  הבורות  את  לסגור  סכנה , ההוראה  שראיתי  מאחר  נתתי  אני 

הגשמים, במקום מאוד, לאחר  גדולים  לבורות  נפערו  פשוט  , הבורות 

מאוד הבורות, מסוכנים  בתוך  מים  שם  כשהיו  שם  נסעתי  פשוט , אני 

מאוד לתחזק, מסוכן  ולא  הבורות  את  לסגור  והוריתי  אחריות   ולקחתי 

הדרך בורות , את  להיות  שהפכו  הבורות  את  לסגור  רק  פשוט  אלא 

הזו בדרך  מאוד   . מסוכנים 

הבורות סגירת  לפני  ביקשתי  זוהר, אני  נעמי  הגברת  מחברתי  , ביקשתי 

התושבים עם  הזו  ההחלטה  טרם  מקדימה  פגישה  לקיים  עם , לנסות 

העתירה את  שהגישו  תושבים  הפגישה, אותם  בדיוק  יצאה  אני . ולא 

לךרוצ לומר  שהדרך , ה  המסוכנים, "תוקנה"לאחר  הבורות  , נסתמו 

התושבים נציגי  עם  פגישה  לקבוע  ביום , ביקשתי  מכתב  שקיבלתי  לאחר 

מעו שמגר"חמישי  רם  לגבי , ד  אחרת  או  כזו  בצורה  מתריע  הוא  לפיו 

הדרך את  לתחזק  הנושא , האיסור  אבל  שאסור  אומר  בדיוק  לא  הוא 

המשפט בית  בפני  עו, עומד  לכאורה וכל  המשפט  בית  בפני  עומד  זה  ד 

הדרך את  לתחזק  לי  התושבים. אסור  עם  להיפגש  , ולראשונה, ביקשתי 

הבחירות  …אחרי 

דורון מאיר  במפורש, סליחה  :מר  רשאית : "כתוב  אינה  העירייה 

עבודות  ".לבצע 

רוכברגר יצחק  התושבים. רגע :מר  עם  להיפגש  ביקשתי  , אני 

חמישי  ביום  שמגר  רם  עם  מאילתדיברתי  לו , כשחזרתי  אמרתי 

עם  פגישה  לקיים  מתכוון  ואני  הערב  בשעות  המכתב  את  שקיבלתי 

האלה, התושבים התושבים  את  הכרתי  את . ולראשונה  ראיתי  כאשר 

אליהם, התושבים שניגשתי  שהם , לפני  תושבים  שם  שנמצאים  חשבתי 

וארץ שמיים  זה  השרון  רמת  של  לקיים , הופתעתי, והאינטרס  ביקשתי 

הפג שניאת  ביום  את , ישה  לקיים  יכול  לא  מהתושבים  שאחד  התברר 
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לחו טס  הוא  כי  שני  ביום  את , ל"הפגישה  וקיימתי  חשיבות  בזה  וראיתי 

בשעה  שישי  ביום  עו18:00הפגישה  של  בביתו  עמית"  חנן   .ד 

תושבים  של  קומץ  שם  שיושב  רושם  קיבלתי  הזמן  כל  כי  הופתעתי  אני 

רמת ואת  המועצה  את  לתקוע  רק  השרוןשמחפש  אנשים ,   וגיליתי 

עניין השרון, שמבינים  לרמת  אינטרס  הרבה  פתיחות , עם  הרבה  עם 

הזו הבעיה  את  הוריתי , לפתור  אני  מדוע  שלי  העמדה  את  להם  והסברתי 

התושבים, לסגור של  ראשם  מעל  לבוא  כוונה  שום  לי  היתה  , ושלא 

שרלטן אדם  איזה  או  דיקטטור  איזה  את , להיות  להם  והסברתי 

טובה. ותהמשמעוי ברוח  זה  את  קיבלו  מזה, הם  יותר  להם  , ואמרתי 

לפתור  התכנון  היבטי  בכל  המועצה  עם  ויחד  איתם  יחד  מתכוון  שאני 

הזו הדרך  בעיית  נמצאת, את  כרגע  שהדרך  שכפי  אומר  יש , זה  אם 

ייסתמו הם  ובורות  ולסלול , מהמורות  הדרך  את  לתחזק  מתכוון  לא  אני 

של גרנדיוזיים  דברים  שם  הענייןולעשות  מן  לפנות , א  זכות  להם  והיתה 

הזה הסיכון  את  של , ולקחתי  קנס  על  ולהורות  המשפט  לבית  לפנות 

ש10,000 המועצה"  כנגד  או  כנגדי  לבית , ח  ללכת  מתכוונים  לא  והם 

מהם, המשפט הבנתי  אני  ולאכוף , כך  המשפט  לבית  ללכת  מתכוונים  לא 

מן  כסף  לקחת  ההחלטה  את  או  הזה  הדין  פסק  את  . המועצהלמשל 

הוגנים מאוד  אנשים   .ראיתי 

לומר רוצה  שאני  נוסף  דבר, דבר  אותו  הוא  כרגע  המצב  אומרת  יש . זאת 

למשל מעל , תמרור  למשאיות  שאסור  הנושא  בשטח 4עלה  לעבור  טון   

למשטרה. הזה לפנות  מתכוון  שלנו, אני  הפקחים  עם  כמה , יחד  ולבדוק 

הזה בשטח  נכנסים  כאלה  שה, רכבים  כפי  באמת  שיש ואם  אומרים  ם 

שנכנסות משאיות  הרבה  חקלאיים, שם  טנדרים  על  מדבר  לא  הם , אני 

זה על  דיברו  לא  בעלי , גם  את  נזהיר  מאוד  פשוט  אנחנו  שכזה  במקרה  אז 

דוחות, המשאיות ינתנו  גם  מכן   .ולאחר 

הדרך עם  לעשות  הולכים  אנחנו  מה  העמדה  של , לגבי  התוכניות 

אליך, המועצה זה  יודע, המהנדס  להפקדהואתה  שמיועדת  תוכנית  שיש    ,
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אחר במקום  אותה  ולשים  הזו  הדרך  את  לרחוב , להזיז  קרוב  לא 

המגורים, התלמים לבתי  כך  כל  קרוב  לא  גם  תוגש, אבל  הזו  , והתוכנית 

להפקדה גם  ותוגש  כאן  לדיון  אלינו  תבוא  רואה , היא  שאני  הכיוון  זה 

נגמר ובזה  התושבים  עם  בהתאמה   .יחד 

דורון מאיר  התושביםא  :מר  אותם  עם  מקום  באותו  ישבתי  , ני 

לך אמרו   .בטח 

רוכברגר יצחק  הבחירות :מר  לפני  נפגשת  איתם , אתה  נפגשתי  אני 

הבחירות  . אחרי 

דורון מאיר  קשור  :מר  לא  מאז, זה  הבעיה  נפתרה  היא . לא 

 ?נפתרה

רוכברגר יצחק  לפתור :מר  פתוחים  שהם  לך  אומר   . אני 

דורון מאיר  לה  :מר  מבקש  שיישב אני  הזה  הצוות  מן  חלק  יות 

הזו הבעיה  את  לפתור  חקלאים, כדי  גם  שם  שיש  אחרים, מפני  , גם 

הזו הדרך  את  לפתור   . אפשר 

רוכברגר יצחק  המועצה, מאיר :מר  למליאת  יבוא  לא  הזה  , הנושא 

ולבניה לתכנון  לוועדה  יבוא  יהיה , הוא  מי  נחליט  ובנייה  לתכנון  בוועדה 

יו, הצוות יהיה  ו"מהצוות  נחליט, עדהר  ביחד  שאתה , אנחנו  חושב  אני 

נושאים בהרבה  זכויות  שולל, רב  לא   . אני 

קאול יצחק  משהו  :מר  להציע  רוצה  גם , אני  זה  את  אומר  אני 

אחרים נושאים  משהו. לגבי  לפתח  שרוצה  מי  בתור  ידועה  השרון  , רמת 

התוכניות את  ותוקעים  דין  לעורכי  רצים  שאנחנו . מיד  חושב  אני 

לשנ הישובצריכים  בתוך  שלנו  תרבות  כאיזושהי  גם  זה  את  אם , ות 

להתקדם וגם  הישוב  טובת  את  רוצים  דוגמא. אנחנו  זו  דעתי . השרף  לפי 

מגשר לקחת  צריך  השרף  לו , לנושא  חודשים3לתת  לו,    3תוך : להגיד 

הבעיה את  פותר  לא  אתה  אם  להחליט , חודשים  זכות  יש  תמיד  למועצה 

עושה היא  המגשר . מה  דעתי  מקובלתלפי  שהיא  תוכנית  עם  מה , יבוא 

המגשר של  בניגוד , היתרון  החלטות  מקבל  הוא  שלפעמים  בורר  לא  זה 
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לאלה ובניגוד  לכל , לאלה  טוב  שהוא  מקום  אותו  את  להביא  מנסה  מגשר 

החקלאים, הצדדים גם  התושבים  וזה  המועצה   .זה 

רוכברגר יצחק  דורון  :מר  מאיר  של  היום  לסדר  להצעה  עונה  אני 

ה אחרת, זהבנושא  דרך  כל  או  מגשר  להביא  נחליט  בעיה , אם  אין 

זה את  מסודרת, לעשות  בצורה  היום  לסדר  זה  את  לא , נביא  אני  כרגע 

היום סדר  על  לא  זה  כי  זה  את  להביא  עוד . רציתי  לומר  יכול  אני  אבל 

הזה במקום  אחראיים  מאוד  תושבים  שגיליתי  לתזה , פעם  בניגוד 

רוצי פשוט  האלה  שהאנשים  דברולתפיסה  כל  לתקוע  אני , מאיר. ם 

לך שעניתי   .מקווה 

דורון מאיר  בינתיים  :מר   . ענית 

 

המנכ .2 של  עבודתו  סיום  בנושא  במליאה  העיר  ראש  גדי "הודעת  מר  ל 

 . לייכטר

 

רוכברגר יצחק  עבודתו  :מר  סיום  בנושא  במליאה  העיר  ראש  הודעת 

המנכ לייכטר-ל "של  גדי  מר  ה.   שאני  הודעה  למסור  רוצה  געתי אני 

לייכטר  גדי  עם  מנכ-להבנה  המועצה"  כמנכ, ל  תפקידו  סיום  ל "על 

מה, העירייה בחופשה-15החל  יהיה  גדי  לדצמבר  ב,   יישב  מכן   -3ולאחר 

חתום גם  הוא  ועליו  איתו  שקיים  החוזה  פי  על  מוקדמת  הודעה  . חודשי 

הפנים ומשרד  המליאה  ידי  על  אושר  הזה  החופשה . הנושא  בתקופת 

המוקדמ שלווההודעה  החוזה  פי  על  בדיוק  שכר  לו  ישולם   . ת 

גדי של  העבודה  סיום  לגבי  אחד  דבר  לומר  רוצה  גדי , אני  את  מכיר  אני 

כמנכ3במהלך כאן  מכהן  שגדי  השנים  המועצה"  דופי , ל  מצאתי  לא  ואני 

תפקידו, בתפקידו את  מסיים  אני  למה  אותי  ישאלו  הודעתי , אז  אני  כי 

המועצה עובדי  עם  שהיתה  הסגניםג, בישיבה  ושלושת  אני  עובדי , ם  עם 

הפנים, העירייה המבנה  בתוך  שינויים  לעשות  מתכוונים  ארגוני -שאנחנו 

העירייה טובה. של  עבודה  עשה  שגדי  חושב  את , אני  אומר  לא  ואני 
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החוץ אל  מהפה  האלה  וכדי , הדברים  שינוי  לעשות  צריך  לפעמים  אבל 

הביתה הולך  הרע  האיש  תמיד  לא  שינוי  ר. לעשות  לגדי אני  להודות  וצה 

במשך  העשייה  השנים3על  העבודה,   את  מוקיר  ידידות , אני  איתו  לי  יש 

חברות הוא , ואפילו  ממני  שדווקא  ציפה  שלא  אחת  פעם  לא  לי  אמר  גדי 

הזאת בצורה  המכה  את  נכון. יקבל  לעשות, זה  מה  אתה , אבל  לפעמים 

כך  כל  לא  כשזה  גם  שינויים  איזשהם  ולעשות  אחריות  לגלות  . נעיםצריך 

אחד דבר  לומר  יכול  שרק , אני  הצלחה  הרבה  הכי  את  לגדי  מאחל  שאני 

 . אפשר

מנכ נחום"ייכנס  הרצל  לו  שקוראים  אחר  של , ל  לתקופה  ייכנס  הרצל 

ובניסיון"מנכ זמני  הזו, ל  התקופה  של , במהלך  שבתקופה  מניח   3אני 

הפנים משרד  הוראות  פי  על  מכרז  יתקיים  משרד , החודשים  עם  דיברתי 

וזהו, יםהפנ הזה  לנושא  האישור  את   . קיבלתי 

 

ליו .3 הבאים  החברים  של  מינויים  כלהלן"אישור  הוועדות   :ר 

רוכברגר  .א יצחק  יו-מר  קרקעות"  להקצאת  הוועדה   .ר 

רוכברגר  .ב יצחק  יו-מר  אתרים"  לשימור  הוועדה   .ר 

רוכברגר  .ג יצחק  יו-מר  חדשים"  עובדים  לקבלת  הבחינה  ועדת   .ר 

 

ר יצחק  ליו :וכברגרמר  חברים  מינוי  ועדות"אישור  כמה . ר  יש 

יו להיות  צריך  שאני  אותן"ועדות  אומר  פשוט  אני  אז  שלהן  ר "יו: ר 

קרקעות להקצאת  אתרים"יו, הוועדה  לשימור  הוועדה  ועדת "יו, ר  ר 

חדשים עובדים  לקבלת  להצבעה. הבחינה  זה  את  מעלה   . אני 

דורון מאיר  סטטוטורית…, סליחה  :מר   ? 

זהרנ' גב  . בטח, כן  :עמי 

דורון מאיר  הוא "שהיו  :מר  העירר   ?ראש 

זהר' גב  . כן  :נעמי 

דורון מאיר  נכון  :מר   . לא 
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גלאור"עו יצחק  שואל  :ד  אתה  ועדה   ?לאיזו 

דורון מאיר  הראשונה  :מר  להיות, הוועדה  יכול  לגבי , הוא 

ברירה לו  אין  השניה  להיות, הוועדה  חייב   . הוא 

גלאור"עו יצחק  פי   :ד  על  שהיא  ועדה  זו  קרקעות  הקצאת  ועדת 

הפנים משרד  של  בוועדה, נוהלים  להיות  רוצה  הרשות  ראש   …ואם 

דורון מאיר  נכון  :מר   .זה 

רוכברגר יצחק  קצר, מאיר :מר  זה  את  לעשות  רוצים  אז , אנחנו 

מתנגדים. חבל מתנגדים? יש   . אין 

 

מספר  החבר :23החלטה  של  מינויים  את  אחד  פה  לאשר  ים הוחלט 

ליו כלהלן"הבאים  הוועדות   :ר 

רוכברגר  .א יצחק  יו-מר  קרקעות"  להקצאת  הוועדה   .ר 

רוכברגר  .ב יצחק  יו-מר  אתרים"  לשימור  הוועדה   .ר 

רוכברגר  .ג יצחק  יו-מר  חדשים"  עובדים  לקבלת  הבחינה  ועדת   .ר 

 

בוועדות  .4 כחברים  הציבור  ונציגי  המועצה  חברי  של  שיבוצם  אישור 

הועדותב"מצ. השונות הרכב   . 

 

רוכברגר יצחק  ונציגי  :מר  המועצה  חברי  של  שיבוצם  אישור 

אצלכם שנמצאת  הרשימה  פי  על  השונות  בוועדות  כחברים  אני . הציבור 

הוועדות חברי  את  להעלות  מטל  השינויים, אבקש   .לרבות 

דורון מאיר  השלישית  :מר  הוועדה  הרכב, לגבי  פרסמתם  , אתם 

אף  אין  אבל  ציבור  נציגי  מהאופוזיציהיש   .נציג 

רוכברגר יצחק  חובה :מר  מאוד . אין  חשוב  תפקיד  יש  לאופוזיציה 

 .בבקשה, טל. בוועדות

עזגד טל  לשינויים  :מר  ונתייחס  ועדה  ועדה  נעבור  , אנחנו 

האחרון ברגע  ששונו  אנשים   . כמה 
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החינוך ועדת  בלום- 10' מס: הרכב  איתן  גרשוני- 11' מס,   מירה  ' מס,  

כפיר- 15 בתיה  בדף,   שקיבלתם  כפי  דבר  אותו  השאר   . כל 

רוכברגר יצחק  זה :מר  על  שנצביע  מציע  בעד, אני  נגד? מי   ? מי 

 

מספר  החינוך  :24החלטה  ועדת  הרכב  את  אחד  פה  לאשר  הוחלט 

כלהלן השינויים  עם  בנספח   :כמפורט 

בלום- 10' מס איתן    . 

גרשוני- 11' מס מירה    . 

כפיר- 15' מס בתיה   . 

 

חדשים  :עזגד טל מר עובדים  לקבלת  הבחינה   -ר "יו: ועדת 

רוכברגר גריידי, יצחק  ציבור , שמואל  בר-נציג  עמי  בעד. לב-  מי ? מי 

 ?נגד

דורון מאיר  נגד  :מר   . אני 

 

מספר  קולות  :25החלטה  ברוב  לאשר  נגד 1(הוחלט  דורון-  מאיר  מר    (

בנספח כמפורט  חדשים  עובדים  לקבלת  הבחינה  ועדת   . את 

 

מכרזים  :דעזג טל מר ועדת  כיו: הרכב  נבחר  כבר  בר  , ר"אלי 

החברים שאר  אבנר: כל  דורון, נורית  תמרי, מאיר  שאר , עליזה  וכל 

בעד. הפונקציונרים נגד? מי   ? מי 

 

מספר  המכרזים  :26החלטה  ועדת  הרכב  את  אחד  פה  לאשר  הוחלט 

בנספח  . כמפורט 
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קניות  :עזגד טל מר ועדת  במליאה : הרכב  שנבחר  בר  אלי 

ליו זוהר, ר"הקודמת  אבנר, נעמי  אוסטפלד, נורית   - 5ומספר , אורנה 

תמרי עליזה  עם  התחלפה  פולקמן  הוועדה, נירה  חברי  בעד. אלה  מי ? מי 

 ? נגד

דורון מאיר  הזמן. אין  :מר  על  דברים. חבל  שני  ביקשתי  , אני 

אוסטפלד אורנה  אמרתי  המכרזים  בוועדת  שלי  מקום  וממלא , ממלאת 

בווע שלה  הקניות מקום  אני-דת  לך.   ממלא . הודעתי  למנות  לנו  נותר 

 . מקום

גלאור"עו יצחק  למנות  :ד   .אפשר 

רוכברגר יצחק  בעיה :מר  בעד. אין  נגד? מי  השמות, מאיר? מי   ?מי 

דורון מאיר  אוסטפלד  :מר  אורנה  אורנה , במקומי  ובמקום 

מקום ממלא  אני   . אוסטפלד 

מתנגדים  :עזגד טל מר  . אין? יש 

 

מספר החלטה הקניות  :27  ועדת  הרכב  את  אחד  פה  לאשר  הוחלט 

בנספח  . כמפורט 

  

הכספים  :עזגד טל מר ועדת  רוכברגר: הרכב  נורית , יצחק 

זוהר, אבנר טל, נעמי  גריידי, ישראל  קאול, שמואל  דורון, יצחק  , מאיר 

גליל  . אהרון 

דורון מאיר  מי  :מר   ?במקום 

רוכברגר יצחק  במקום :מר  לא  ב. בנוסף  נגד? עדמי  אחד? מי   . פה 

 

מספר  הכספים  :28החלטה  ועדת  הרכב  את  אחד  פה  לאשר  הוחלט 

בנספח  . כמפורט 

 

 14



 רמת השרוןעיריית 
 14.12.2003מיום , 2' פרטיכל מליאה מס

קרקעות  :עזגד טל מר הקצאת  רוכברגר-ר "יו: ועדת  יצחק    ,

זילברשטיין קיבלנו, יעקב  לא  אופוזיציה   . ונציג 

דורון מאיר  אהיה  :מר   . אני 

רוכברגר יצחק  יהיה :מר  אחוז, מאיר  בעדמי. מאה  נגד?   פה ? מי 

 . אחד

 

מספר  הקצאת  :29החלטה  ועדת  הרכב  את  אחד  פה  לאשר  הוחלט 

בנספח כמפורט   . קרקעות 

 

לארנונה  :עזגד טל מר הנחות  ועדת  שנבחר "יו: הרכב   -ר 

גריידי אבנר, שמואל  תמרי, נורית  פונקציונרים, עליזה  זה   . השאר 

רוכברגר יצחק  בעד :מר  נגד? מי  אחד? מי   . פה 

 

מספר החל הנחות  :30טה  ועדת  הרכב  את  אחד  פה  לאשר  הוחלט 

בנספח כמפורט   . לארנונה 

 

ביטחון  :עזגד טל מר רוכברגר-ר "יו: ועדת  יצחק  בר,   , אלי 

גליל קמינר, אהרון  ציבור, מוטי  צפריר, נציג  עמינח, גייזי  חיים , ראם 

גורן, קרו הפונקציונרים, יאיר  ושאר  גופר   . אלי 

רוכברגר יצחק  בעדמ :מר   ?י 

דורון מאיר  להיות  :מר  צריך  כאן  כל  לך, קודם  אמרתי   . אני 

רוכברגר יצחק  אחד, סליחה :מר  שם  עוד  מאיר, יש  , גורשבסקי 

במשטרה-תת  . ניצב 

בר אליעזר  ציבור  :מר   .כנציג 

רוכברגר יצחק  ציבור, כן :מר  לחקירות . נציג  הארצית  ביחידה  הוא 

 . הונאה
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דורון מאיר  אמרת, טל  :מר  מקוםאני  כאן  לי  שמגיע  לך   . י 

רוכברגר יצחק  מקום :מר  רוצה   . קח? אתה 

דורון מאיר  חסון  :מר  יהיה  זה  חסון. כנראה   . אמיתי 

רוכברגר יצחק  כנראה :מר  זה   ?מה 

זה  :עזגד טל מר על  להצביע  או  אותו ? כנראה  תוסיף  אז 

הבאה  . במליאה 

דורון מאיר  השאי  :מר  שלא  מפני  אותו  להוסיף  יכולתי  לילא   . רו 

רוכברגר יצחק  עכשיו :מר  אז  ודאי  זה  במליאה , אם  אז  לא  אם 

אותו לך  נאשר   . הבאה 

דורון מאיר  ראש  :מר  יושבי  שני   ?יש 

דפוס, לא  :עזגד טל מר טעות  בעד. זו  נגד? מי  אחד? מי   . פה 

 

מספר  ביטחון  :31החלטה  ועדת  הרכב  את  אחד  פה  לאשר  הוחלט 

בנספח  . כמפורט 

 

הילדה  :עזגד טל מר מעמד  לקידום  הוועדה  אבנר , רכב  נורית 

יו- זוהר, ר"  קאול, נעמי  אבין, יצחק  לב, שירה  ורותי  לוין  , אורי 

בעד. פונקציונרית נגד? מי   ?מי 

 

מספר  לקידום  :32החלטה  הוועדה  הרכב  את  אחד  פה  לאשר  הוחלט 

בנספח כמפורט  הילד   . מעמד 

 

תמיכות  :עזגד טל מר ועדת  שנבחר "יו: הרכב  שמואל  -ר 

זוהר, גריידי אבנר, נעמי  והפונקציונרים , נורית  פולקמן  נירה 

משפטי, שמצטרפים ויועץ  בעד. גזברית  נגד? מי   ?מי 

דורון מאיר  בכספים  :מר  שעוסקות  ועדות  שתי  זו , יש  האחת 

התמיכות זה  והשניה  אופוזיציה, הנחות  נציג  אף   .אין 
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רוכברגר יצחק  חובה, מאיר :מר   . אין 

דורון מאיר  חובה  :מר  המבנה . יש  את  לשקף  שצריך  אומר  החוק 

המועצה הנחות. של  בוועדת  שיש , אמרתי  חושב  אני  תמיכות  בוועדת 

מהאופוזיציה מישהו  להכניס   . מקום 

רוכברגר יצחק  בעיה, מאיר :מר  שום  המשפטי. אין  היועץ  , אדוני 

זה עם  בעיה  בעיה? יש   . אין 

טל ישראל  את, איציק  :מר  איתעשה  זה   . זוגי- 

רוכברגר יצחק  אבין :מר  גמור, שירה  בעד. בסדר  נגד? מי   ? מי 

 

מספר  התמיכות  :33החלטה  ועדת  הרכב  את  אחד  פה  לאשר  הוחלט 

בנספח  . כמפורט 

 

בדרכים  :עזגד טל מר לבטיחות  הוועדה  אחרונה  יצחק : ועדה 

יו-קאול  גליל, ר"  לוין, אהרון  התפקידים, אורי  ובעלי  טל  י מ, ישראל 

נגד? בעד אחד? מי   . פה 

 

מספר  לבטיחות  :34החלטה  הוועדה  הרכב  את  אחד  פה  לאשר  הוחלט 

בנספח כמפורט   . בדרכים 

 

חח .5 לקיחת  בגובה "אישור  קודמת 5%ד  בשנה  שאושר  כפי  מהתקציב   

עצמיות הכנסות  משכון   . תמורת 

הפועלים  .א  ש6.5 - בנק  מיליון   . ח" 

דיסקונט .ב  ש1 - בנק  מיליון   . ח" 

לאומי .ג  ש2 -  בנק  מיליון   . ח" 

המזרחי . ד  ש1 -  בנק  מיליון   .ח" 
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רוכברגר יצחק  חח :מר  לקיחת  בגובה "אישור  כפי 5%ד  מהתקציב   

עצמיות הכנסות  משכון  תמורת  קודמת  בשנה  לציין . שאושר  רוצה  אני 

בנושא  הנכון  הכספי  הניהול  פרס  את  קיבלה  העירייה  שעבר  שבשבוע 

הפנים של בג, ממשרד  ש500,000ובה  שנת , ח"  על  שלא , 2002מדובר 

מהפיכות כאן  עשינו  כבר  ימים  שבשבוע  אני, יובן  לא  כל , זה  מגיע 

פארן גבי  היוצא  העיר  לראש  וגם  לאורית  לציין . הכבוד  רוצה  אפילו  אני 

ולקבל  לטקס  לבוא  לו  אפשרו  שלא  הפנים  משרד  הודעת  על  מצר  שאני 

הפרס ו. את  לך  גם  להודות  רוצה  היוצאאני  העיר  לראש  לאלה , גם 

במלאכה וגם , שעסקו  הפרס  את  נקבל  הבאה  בשנה  שגם  מקווה  אני 

 . בבקשה, אורית. -2004ב

פפר' גב אוטומטי   :אורית  באופן  שולח  הפנים  משרד  שנה  כל 

חח ללקיחת  בבנק"אישור  אובליגו  אישור  שזה  מהתקציב 5%בגובה , ד   

היה , השוטף השוטף  ש227התקציב  מיליון  שנ"  שעברהח  מגיע , ה  בעצם 

מ יותר  ש-11לנו  מיליון  ב, ח"  מסתפקים  ש-10.5אנחנו  מיליון  לפי "  ח 

לפניכם שנמצאת  לא . החלוקה  שאנחנו  אתכם  להרגיע  יכולה  אני 

הכסף בכל  אישור , משתמשים  לי  שולח  הפנים  משרד  ממילא  אבל 

המליאה אישור  את  לראות  רוצים  אישור , והבנקים  זה  בעצם  אז 

 . פורמלי

מא דורוןמר  שווים, אורית  :יר  בתנאים  הריבית? כולם  ? מה 

5.5%? 

פפר' גב שלו  :אורית  הריבית  עם  בנק  לא , כל  כמעט  אנחנו  אבל 

בזה הפועלים, משתמשים  בבנק  משתמשת  יותר  אם , אני  לאומי  בבנק 

 . צריך

דורון מאיר  שווים  :מר  תנאים  נותנים   ?הם 

פפר' גב ומתן  :אורית  במשא  תמיד   . זה 

מאיר דורוןמר  בסעיף "בדו  :   . 2ח 

פפר' גב דו  :אורית   ?ח"איזה 
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דורון מאיר  חשבון"בדו  :מר  הרואה  של   . ח 

פפר' גב לזה  :אורית  הגענו  לא   . עוד 

דורון מאיר  כך  :מר  אחר  בזה   ?דנים 

פפר' גב החח. כן  :אורית  את  מאשרים   ? ד"אתם 

רוכברגר יצחק  חח :מר  ללקיחת  מתנגד   ?ד"מישהו 

אשראי  :בר אליעזר מר הקצאת   .אין 

פפר' גב אשראי  :אורית  הקצאת  משלמת, אין   . לא 

 

מספר  את  :35החלטה  אחד  פה  לאשר  חחהוחלט  בגובה "לקיחת   %5ד 

עצמיות הכנסות  משכון  תמורת  קודמת  בשנה  שאושר  כפי   . מהתקציב 

הפועלים  .א ש6.5 - בנק  מיליון   . ח" 

דיסקונט .ב ש1 - בנק  מיליון   . ח" 

לאומי .ג ש2 -  בנק  מיליון   . ח" 

המזרחי . ד ש1 -  בנק  מיליון   .ח" 

 

דו .6 שנתי"אישור  חצי  כספי   . סיקור, ח 

 

פפר' גב החצי"הדו  :אורית   . שנתי-ח 

דורון מאיר  היה   :מר  הנזכרת  בתקופה  שהגרעון  שם  כתוב 

ש700,000 שהיה, ח"  הגרעון  כל   ?זה 

פפר' גב הזו  :אורית  השנה  ש700,000זה , כן, בחצי  שנובע ח " 

החינוך  ממשרד  בהכנסות  ש2 -מחוסר  מיליון  השנה , ח"  בסוף  שיגיעו 

ל4בין  ש-5  מיליון  פיתוח, ח"  כספי  שזה  עצמיות  לנו , יתר  היה  שלא 

השוטף לתקציב  להעביר  כסף  זה , מספיק  השנה  סוף  שעד  מקווה  אני 

זאת. יסתדר היו , לעומת  שכר  ש2סעיפי  מיליון  מהתקציב"  פחות  גם , ח 

תש אי  ההבראהבגלל  מהתקציב. לום  פחות  מיליון  המים  ולעומת , מינהל 
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שיש  בהנהלה  קודם  הסברתי  שאני  התקציב  מעל  מיליון  פעולות  זאת 

השנתית הפעילות  של  הראשונה  השנה  בחצי  שקורים  יום , דברים  כמו 

כך , העצמאות ואחר  יוני  עד  מינואר  שפועלות  חינוך  פעולות  כמו 

דצמבר עד  ש, מספטמבר  השני  החצי  יותר ואז  הצעות  יש  השנה  ל 

מתמודדים . נמוכות אנחנו  אשראי  שבכרטיסי  זה  פה  מוזכר  שעוד  מה 

בנקים התאמות  הדו, עם  עיקר  פה"זה  ליקויים , ח  שום  מצאו  לא 

שלנו  . בעבודה 

דורון מאיר  הפיתוח  :מר  פדיון  את  שמעבירים  זה  על  העירו   . לא 

פפר' גב חוקי? למה  :אורית  או, זה  הפנים  משרד  : מרותהנחיות 

פיתוח מתקציב  לכסות  פיתוח  לכסות, הלוואות  העיר  מהנדס   …לשכת 

דורון מאיר  פיתוח  :מר  הלוואות   ?זה 

פפר' גב מדוייק  :אורית  פיתוח, זה  הלוואות  תראו . מחושב  אם 

שלנו מלוות, בהלוואות  מחזירים  כמו , שאנחנו  משהו  מיליון 14זה   

רק , 14.5, ח"ש פיתוח  מקרן  מעבירים  בניגוד ז, 12אנחנו  בדיוק  חושב  ה 

שנתיים לפני  שהיה  השכר , בנוסף. למה  אחרון  לפני  אחד  בעמוד  מוזכר 

לרשות ביותר  היקרים  העובדים  בעיתון, של  זה  את  שראיתם  אני , כמו 

שוב זה  את  מזכירה  ואני  זה  את  העובדים , הזכרתי  זה  כלל  שבדרך 

קיבלה , הבכירים שהיא  הפרשים  בשל  פה  מוזכרת  החינוך  אגף  מנהלת 

אחורה7על  שנים  השכר ,   של  החמישי  במקום  הופיעה  היא  זה  בגלל 

מיוחדות, הגבוה הערות  היו  לא  מזה  בסדר "והדו, חוץ  דעתי  לפי  נראה  ח 

 . גמור

באובליגו  :בר אליעזר מר ההתחייבויות  הכל  סך  השאלה ? מה 

באובליגו העתידיות  ההתחייבויות   .מה 

פפר' גב ה  :אורית  שנתי  החצי  המצטבר  מיליון 13וא הגירעון   

שאת , ח"ש להזכיר  רוצה  עם 2002אני  התחילו  ש39  מיליון  והפרעון , ח" 

שיטריד מה  אולי  שזה  שלנו  צריכים , מילוות  היינו  בבוקר  מחר  אם 

זה  ההלוואות  כל  את  ש82לפרוע  מיליון   . ח" 
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הכל   :בר אליעזר מר ש100בסך  מיליון   .ח" 

פפר' גב ל  :אורית  בערך  ו-10זה  הבא-15  השנים   . ות 

עוד   :בר אליעזר מר יורד  שנה  כל  ש10אז  מיליון   . ח" 

פפר' גב ש13-14  :אורית  מיליון   . ח" 

קאול יצחק  ארוך  :מר  לטווח  וכמה  קצר  לטווח  מזה   ?כמה 

פפר' גב ש-82ה  :אורית  מיליון  ארוך"  לטווח  זה   .ח 

שנים-10ל  :בר אליעזר מר  ? 

פפר' גב ל10בין   :אורית  אח, -15  הלוואה  שנה מלבד  שלקחנו  ת 

שיצאו העובדים  של  הפרישה  פיצויי  את  לכסות  אכיפה , שעברה  היתה  זו 

הפנים משרד  ש2, של  מיליון  ל"  זה  את  לקחת  ביקשתי  שאני  שנים -3ח   

 . בלבד

לוקחת   :בר אליעזר מר את  הלוואה  שנפרעת  פעם  כל  למעשה  אז 

תחתיה חדשה  ה, הלוואה  של  הגבולות  על  נשמר  מיליון -100והמצב   

 .ח"ש

פפר' גב שום , לא  :אורית  כאן  לקחו  לא  שלוש  או  שנתיים 

איפשר, הלוואה לא  הפנים  האחרונות , משרד  וחצי  בשנה  לקחנו  אנחנו 

ש30 מיליון  הבראה"  מהתוכנית  חלק  היה  שזה  הלוואות  מיליון 15, ח   

גרעון"ש כיסוי  ש15, ח  מיליון  פיתוח"  שכרגע. ח  חושבת  אישית  , אני 

מצ יום  כל  שהבנקים  הלוואהלמרות  לי  עם , יעים  לעצור  צריך  קצת 

באמת , הלוואות ש30כי  מיליון  זה"  וחצי  בשנה   …ח 

ל  :בר אליעזר מר בתמורה  לבנקים  יש  ביטחונות   -100איזה 

ש  ?ח"מיליון 

פפר' גב עצמיות  :אורית  הכנסות   . משכון 

נדל  :בר אליעזר מר משכון   ?ן"אין 

פפר' גב עצמיות, לא  :אורית  הכנסות   . לנואסור , רק 

דורון מאיר  הדו  :מר  את  לאשר   .ח"צריך 

רוכברגר יצחק  מתנגדים :מר   . אין? יש 
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מספר  הדו :36החלטה  את  אחד  פה  לאשר  החצי"הוחלט  הכספי  -ח 

 .שנתי

 

מס .7 המועצה  מליאת  החלטת  מס104' ביטול  מפרטיכל  מתאריך , 16'  

גב, 31.10.99 של  מינויה  הרכש' בדבר  כמנהלת  אמיגה  ף בכפו(, דורית 

לעבודה האזורי  הדין  בית   ).יפו-א"ת, להחלטת 

 

רוכברגר יצחק  מספר  :מר  המועצה  מליאת  החלטת  , 104ביטול 

מספר  גב, 31.10.99מתאריך , 16מפרוטוקול  של  מינוייה  דורית ' בדבר 

הרכש כמנהלת  לעבודה, אמיגה  האזורי  הדין  בין  להחלטת   . בכפוף 

שונה בסגנון  קצת  זה  את  להקריא  רוצה  ביטול שא, אני  את  מבקש  ני 

הרכש כמנהלת  אמיגה  דורית  הגברת  של  המליאה , מינויה  החלטת  פי  על 

להסביר, 31.10.99מתאריך , 104שמספרה  רוצה   .ואני 

הקודמת בקדנציה  המועצה  כחבר  העובדה , אני  כנגד  אחת  לא  התרעתי 

אמיגה  דורית  שכנגד  חושב  הרכש-שאני  מנהלת  כאלה ,   הערות  היו 

תפקוד לגבי  אחריםואחרות  עובדים  עם  שלה  האנוש  יחסי  ולגבי  אני . ה 

חבר  כשהייתי  עוד  מתפקידה  אותה  להעביר  ביקשתי  אישי  באופן 

הציבור פניות  תיק  מחזיק  והייתי  שאני . המועצה  לאחר  ימים  מספר 

החניה, נבחרתי במגרש  אותי  פגשה  אמיגה  איזשהו , גברת  וניהלנו 

ביוזמתה הדרך, דיאלוג  כל  רוצ: "ולאורך  אתה  אותי, האם  " תפטר 

אותה לפטר  מתכוון  לא  שאני  לה  זאת. והבהרתי  עם  בהחלט , יחד 

הרה בעירייה-במסגרת  כאן  לעשות  הולכים  שאנחנו  חושב , ארגון  אני 

בהתאמה  ליחידה  מיחידה  עובד  להעביר  העירייה  ראש  של  שסמכותו 

הסובבים כל  ועם  העובדים  ועד  ועם  שצריך, איתו  מדגיש, כפי  : כשאני 

כוונ לי  במועצהאין  מעבודתה  אמיגה  הגברת  את  לפטר   . ה 
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לה  והובהר  העובדים  ועד  עם  יחד  פרץ  אצל  לשיחה  הוזמנה  אמיגה 

אחר לתפקיד  אותה  להעביר  אותו , רוחבי, שמתכוונים  מילאה  שהיא 

הרכש מנהלת  של  התפקיד  קבלת  הוא , טרם  בבית -והתפקיד  מנהלנית   

מדגיש , "אלון"ספר  בשכרה-ואני  לפגוע  בלא  , בזכויותיה, דהבמעמ,  

דבר מה. בשום  ולפנות , משום  אחרת  בדרך  ללכת  בחרה  אמיגה  הגברת 

לעבודה הדין  שציינתי , לבית  הרוחבי  לתפקיד  העברתה  את  ולמנוע 

לכן בתפקיד . קודם  איתה  ולעבוד  להמשיך  העירייה  כראש  יכול  לא  אני 

הדעות, הזה לכל  רגיש  תפקיד  מחלקות, שהוא  ממנהלי  תלונות  עליה  , יש 

הסובביםיש  מכל  אחר, תלונות  משהו  רוצה  מישהו . אני  כשיבוא  גם 

לתפקיד המליאה, אחר  מתוך  סמכויות  לו  הבית, נאציל  מתוך , מתוך 

מבחוץ, העובדים מישהו  להביא  מתכוון  לא   . ואני 

לעבודה האזורי  הדין  בית  להחלטת  בכפוף  ביקשתי  אני  מחר , לכן  יש  כי 

בשעה  בבוקר09:00דיון  מבקש ,   אני  היוםולכן  ההחלטה  לא , את  אני  כי 

דיון זה  על  ולקיים  היום  לסדר  שוב  זה  את  להביא  כך  אחר  ולכן , מתכוון 

עכשיו זה  את  עושה   . אני 

דורון מאיר  שלך  :מר  הרצון  על  ויכוח  לי  לא , אין  אני  זה  על 

המשפטי. מתווכח מהיועץ  לשמוע  רוצה  שהתקבל , אני  עובד  כל  על 

מליאה החלטת, בהחלטת  ביטול  זה  מליאהמה   ? 

רוכברגר יצחק  לך :מר  אענה  המשפטי, אני  היועץ  סגן , בזמנו. לא 

העיר  הרוש-ראש  מוטי  האצלת ,   את  המועצה  מליאת  להחלטת  הביא 

רכש כמנהלת  אמיגה  דורית  לגבי  רכש , סמכות  של  שהתפקיד  מאחר 

סטטוטורי כתפקיד  נקבע, נקבע  זה  אבל , ככה  סטטוטורית  לא  היא 

המ מטעם  סמכות  לה  לקחת , ליאההאצילו  צריכה  פשוט  המליאה  ולכן 

הזו הסמכות  רוצה, את  שאני  מה  האחר, זה  לתפקיד  אותה  להעביר   . כדי 

דורון מאיר  סמכויות  :מר  האצלת   ?היתה 

גלאור"עו יצחק  סטטוטורי  :ד  עובד  לא  היא  עצמו , התפקיד  החוק 

הסטטוטוריים העובדים  הם  בחוק, מי  שקיים  הזה  במובן  תפקיד  , זה 
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מחל בחוקקניין  מופיעה  היא  קניות  הוא , קת  התפקיד  את  שממלא  מי 

ועניין דבר  לכל  שלו, פקיד  הפיטורים  כדין  שלו  הקבלה  מבין , דין  אני 

ייעשו שהדברים  בשביל  ככה  זה  את  עושה  הרשות  הכל , שראש  לפני 

נאות בפניכם, גילוי  זה  את  להביא  חייב  היה  לא  הוא  החוק  פי  על  , אבל 

לעשות בהחלט  היה  יכול  פנימי,הוא  אדמיניסטרטיבי  עניין  זה  כי    . 

רוכברגר יצחק  בזה :מר  נתלית  פשוט   . מאיר, היא 

דורון מאיר  אנשים   :מר  של  לגופם  דנים  שאנחנו  טוב  לא  זה 

כזה להיות , בפורום  יכול  אז  שהיתה  הדיבור  צורת  זו  שאם  להיות  יכול 

בכלל מקום  לה  עיר . שאין  כראש  החלטה  לקבל  צריך  שאתה  חושב  אני 

ל זהלא  את  כזה, הביא  בפורום  עובדים  על  נדון  ולכן , ושלא  עמדתי  זו 

אמנע  . אני 

רוכברגר יצחק  בכבודה :מר  פגעתי  לא  שאני  חושב  לא , אני  גם  אני 

פשוטה, מתריס הכי  בצורה  ההערות  את  הערתי  לקבל , אני  מבקש  ואני 

אותה  ולהעביר  אמיגה  דורית  הגברת  של  מינויה  את  לבטל  החלטה  כאן 

אחר ביקשתי,לתפקיד  שאני  מה  זה  בעד.   נגד? מי  נמנע? מי  מאיר ? מי 

 . נמנע

 

מספר  קולות  :37החלטה  ברוב  לאשר  נמנע 1(הוחלט  דורון-  מאיר  מר    (

הגבאת  של  מינויה  עפ' ביטול  הרכש  כמנהלת  אמיגה  החלטת "דורית  י 

מס מתאריך 104' מליאה   31.10.99. 

) לעבודה  האזורי  הדין  בית  להחלטת   ). יפו-א"ת, בכפוף 

 

 . שונות .8

 

רוכברגר יצחק  שונות :מר  קצרים, לגבי  נושאים  שלושה  לי  , יש 

הודעות בשבוע . למעשה  נפגשתי  שאני  למליאה  הודעה  לתת  רוצה  אני 

השרון מרמת  תושבים  עם  השרון , שעבר  ברמת  מאוד  מבוססים  תושבים 

 24



 רמת השרוןעיריית 
 14.12.2003מיום , 2' פרטיכל מליאה מס

השרון מרמת  גורמים  של  התרמה  של  מהלך  להוביל  התרמת , שרוצים 

אנש של  הוןכספים  בעלי  השרון, ים  רמת  לטובת  לתרום  לטובת , שרוצים 

השרון רמת  של  ופיתוח  השרון  רמת  הזה . פעילות  הכסף  את  לקבל  כדי 

לפיתוח קרן  להקים  מתכוון  השרון, אני  רמת  לפיתוח  קרן  , שתיקרא 

הציבוריות המידה  אמות  כל  פי  על  ותוקם  מה , המשפטיות, שתנוהל  כל 

ה, שצריך לידיעת  זה  את  אביא  שהובא , מועצהאני  לפני  הקרן  תוקם  לא 

הודעה, למועצה מוסר  רק  שיש , אני  זכות  לנו  שיש  חושב  אני  שפשוט 

עולם חובקי  עסקים  להם  שיש  השרון  ברמת  תושבים  שרוצים , היום 

השרון לרמת  לעזור  לצורך , היום  הזה  הכסף  את  נקבל  שלא  למה 

השרון רמת  של  הזה, פיתוחה  בנושא  שלי  ההודעה  נב, וזו  כך  את אחר  יא 

מסודרת הכי  בצורה  הזה  העסק   . כל 

שניה הראשונה, הודעה  במליאה  זה  על  האתיקה , דיברנו  לגבי 

גליל, השלטונית אהרון  עם  יחד  הבוקר  שישבתי  להודיע  רוצה  , ואני 

הרשות לעובדי  השתלמות  של  מערך  להוביל  מתכוונים  אפילו , אנחנו 

העיר מועצת  שלטונית, לחברי  אתיקה  המכ, בנושא  ידי  לאיכות על  ללה 

בזה, השלטון להשתתף  העובדים  לכל  אורה  אחת , אני  מטרה   -מתוך 

השרון רמת  לתושבי  ביותר  הטובה  השירות  רמת  את  ניתן  אנחנו  , שאכן 

התחייבנו שכולנו  את , וכפי  שניתן  כולם  על  מוסכם  היה  שזה  חושב  ואני 

הטובה השירות  מקצועית, היעילה, רמת  השרון , הכי  רמת  את  ונצעיד 

אהר.קדימה תודה, לה'  לך  לומר  רוצה  העבודה, אני  תוכנית  את  , ראיתי 

הכיפאק על   . פשוט 

הזו  :בר אליעזר מר המכללה  בעלויות  כרוך   ?זה 

רוכברגר יצחק  אענה :מר  בעלויות, אני  כרוך  פתרון , זה  לי  יש  אבל 

הזה המקומית, לנושא  הרשות  על  ייפלו  לא  האלה  שהעלויות  ואני , כדי 

שמ שהעלויות  לך  של אומר  גודל  סדר  זה  עליהן  שקלים41,000דברים    ,

בהתנדבות, peanutsשזה  זה  את  שעושה  מכללה  שזו  לי  יש , נראה  אבל 

לזה פתרון  שלי, לי  יודע, מאיר, הפתרון  אתה  עמותות , זה  אותן  זה 
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היום שקיימות  מקצועי  תוכן , לקידום  לצקת  יכול  בהחלט  שאני 

מקצועי לקידום  העמותה  ה, במסגרת  את  של ולהנחות  במסגרת  עובדים 

רצופים3 ימים  כסף, שילמדו,   כמעט  לנו  יעלה  לא   . בשוליים, וזה 

גליל אהרון  נאות  :מר  גילוי  למען  הערה  להוסיף  רוצה  אני , אני 

כמנכ כיום  השלטון"משמש  לאיכות  המכללה  של  בפועל  הודעתי . ל  אני 

בהשתלמויות פעיל  חלק  לקחת  לא  אשתדל  אישית  שאני  העיר  , לראש 

אם  העיראלא  ראש  דעת  ועל  כולם  דעת  על  מוסכם  יהיה  זה  פה , כן  שאין 

עניינים ניגוד  של  למיליון  אחד  של  סיכוי  זה , שום  את  אעשה  אני 

לא, בשמחה אקדמאים, ואם  אנשים  בה  יש  השלטון  לאיכות  , המכללה 

ההשתלמות, דוקטורים את  יעבירו   .שהם 

בר אליעזר  מהמכללה  :מר  שכר  מקבל   ?אתה 

גליל אהרון  שכר  :מר  מקבל   .אני 

דורון מאיר  השכר   :מר  ושאת  זה  את  ירכז  שאהרון  זה  בעד  אני 

כאן וגם  כאן  גם  יקבל  זה . הוא  על  בונוס  יקבל  שהוא  משהו  כאן  אין 

לזה דומה  משהו  או  מאיתנו  עובדים  עוד  יביא  לנו , שהוא  יש  אז 

זה את  לכוון  ויידע  בפנים  נמצא  כבר  מאיתנו  שמישהו  , ההיפך. הזדמנות 

שהוא יתרחקזה  לרעתנו,   רק  יהיה  בזה. זה  מעורב  עושה , שיהיה  הוא 

הזה הדבר  טובה, את  שההדרכה  חושב  העמותות. אני  דרך  מציע  , אני 

האלה ולדברים  המלח  לים  לנסוע   . במקום 

רוכברגר יצחק  לנסוע, לא :מר  יכולים  בים , הם  זה  את  לעשות 

אחד. המלח דבר  לומר  יכול  שלך  לדברים  בהמשך  אנש. אני  ים אנחנו 

לחבק של  מתחת, מהסוג  למצוא  ולא  הנושא . לאמץ  על  איתי  דיבר  הוא 

הזה, הזה בנושא  עניינים  ניגוד  שום  מצאתי  לא  הנושא . להיפך, אני  כל 

התושבים למול  העובדים  את  לקדם  פשוט  לפני . הזה  אותו  נאמץ  בוא 

 .שיברח

אחר בנושא  שלישית  הוועדות, הודעה  בכל  דנו  על , לא  בעיקרון  דיברנו 

סטטוטוריותועדו הוועדות, ת  יתר  על  דיברנו  כהודעה . לא  רוצה  אני 
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דבר החלטה, למסור  לא  שלי, וזו  הודעה  סובלת ' גב. רק  זוהר  נעמי 

כלפיה אש  מכוון  ממסע  האחרונה  שאני . בתקופה  להבהיר  מבקש  אני 

הוועדות את  לכשנביא  בידי, מתכוון  להחזיק  התשתיות  תיק  אבל , את 

התשתיות תיק  לגבלהאצי, במסגרת  במסגרת ' ל  לטפל  סמכויות  זוהר 

אב התפרסמה . על/תשתיות  שהשבוע  מאחר  הזו  ההודעה  את  מוסר  אני 

שגם  חושב  ואני  נחת  לה  עושים  ממש  לא  האלה  והדברים  כתבה  זה  על 

כולנו לכבוד  לא  שלה. זה  ביושר  מאמין  בקדנציה , אני  שלי  שותפה  היית 

 .הקודמת

דורון מאיר  העית  :מר  באחד  התייחסתי  הגיע . וניםאני  זה 

דרכך לא  עיתון, לידיעתי  ושואל. דרך  אלי  מצלצל  דעתך : עיתונאי  מה 

וכך כך  לו, על  בא  זה  מאיפה  הבנתי   .לא 

גולן' אדר הזה  :אבנר  המסמך  את  הדליף  המהנדס  שלא   . וכנראה 

רוכברגר יצחק  ממך :מר  בא  ההדלפה. זה  קרתה . לא  הזו  הכתבה 

איך. ממך יודע  ל? אתה  מכתב  הוצאת  שלךאתה  ראה , מחלקה  הוא 

סיפור, שורה מזה   .עשה 

גולן' אדר הלשכה   :אבנר  עם  בתיאום  זה  מוציא  שאני  מכתב  כל 

ועדות מינוי  היום  סדר  על  היה  שבו  יום  סדר  הוצאתי   .וגם 

דורון מאיר  דיבור  :מר  ברשות   .אני 

רוכברגר יצחק  לענות :מר  חייב  לא  אתה  הודעה   . אחרי 

דורון מאיר  שהיה  :מר  נכונה זו , מה  לא  שהיתה  הודעה  היתה 

כזה. בעליל מינוי  שהיה  ולכתוב  למנות  יכולים  שני. לא  נעמי , דבר 

הכתבה אחרי  איתי  יודע: אמרתי, דיברה  לא  למהנדס. אני  באתי  , אז 

איך אותו  לי, שאלתי  אמר  טל: הוא  עם  זה  את  תיאמתי  הלכתי . אני 

לי, לטל אומר  פתאום: טל  איתי, מה  תיאם  הנקודה. לא  זו   . לא 

עזגד טל  הנאות  :מר  הגילוי  למען  בפעם ,   עולה  וזה  מאחר 

לשולחני, הרביעית הגיע  אכן  איתי, המכתב  תואם   .לא 
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דורון מאיר  צדקתי  :מר  הנקודה. אז  זו  בעד. לא  אכפת , אני  לא 

שתאציל האלה. לי  מהדברים  מסתייג  שאני  שאמרתי  היחיד  שלא , הדבר 

של המדובר  באזור  שקשורות  בתוכניות  הדברים תעסוק  וכל  שרה  עוקף   

 .האלה

רוכברגר יצחק  בכלל :מר  כלפיך  היתה  לא  שלי  היתה , ההערה  היא 

העיתונות  . כלפי 

דורון מאיר  יהיה  :מר  זה  שאם  אומר   .אני 

רוכברגר יצחק  וכדין :מר  כדת  הכל  לאורך , יהיה  שהתחייבתי  כפי 

הדרך מכרזים, כל  של  מינויים  כלפי  מכרז, גם  תפקיד  יהיה , כל  הכל 

 .דרבס

גולן' אדר עומד  :אבנר  בעצם  שאני  כיוון  להתייחס  חייב   …אני 

רוכברגר יצחק  להתייחס, לא :מר  צריך  לא  תודה . סליחה, אתה 

הישיבה, רבה  .תמה 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ 
רוכברגר  יצחק 
העירייה  ראש 

__________________ 
עזגד  טל 

העירייה. ע  ראש 
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 קובץ החלטות

מינוי  .3 ליואישור  ועדות"חברים   . ר 

 

מספר  החברים  :23החלטה  של  מינויים  את  אחד  פה  לאשר  הוחלט 

ליו כלהלן"הבאים  הוועדות   :ר 

רוכברגר  .א יצחק  יו-מר  קרקעות"  להקצאת  הוועדה   .ר 

רוכברגר  .ב יצחק  יו-מר  אתרים"  לשימור  הוועדה   .ר 

רוכברגר  .ג יצחק  יו-מר  חדשים"  עובדים  לקבלת  הבחינה  ועדת   .ר 

 

בוועדות  .4 כחברים  הציבור  ונציגי  המועצה  חברי  של  שיבוצם  אישור 

 . השונות

 

מספר  החינוך  :24החלטה  ועדת  הרכב  את  אחד  פה  לאשר  הוחלט 

כלהלן השינויים  עם  בנספח   :כמפורט 

בלום- 10' מס איתן    . 

גרשוני- 11' מס מירה    . 

כפיר- 15' מס בתיה   . 

 

מספר  קולות :25החלטה  ברוב  לאשר  נגד 1 (הוחלט  דורון-  מאיר  מר    (

בנספח כמפורט  חדשים  עובדים  לקבלת  הבחינה  ועדת   . את 

 

מספר  המכרזים  :26החלטה  ועדת  הרכב  את  אחד  פה  לאשר  הוחלט 

בנספח  . כמפורט 

 

מספר  הקניות  :27החלטה  ועדת  הרכב  את  אחד  פה  לאשר  הוחלט 

בנספח  . כמפורט 
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מספר  הרכב  :28החלטה  את  אחד  פה  לאשר  הכספים הוחלט  ועדת 

בנספח  . כמפורט 

 

מספר  הקצאת  :29החלטה  ועדת  הרכב  את  אחד  פה  לאשר  הוחלט 

בנספח כמפורט   . קרקעות 

 

מספר  הנחות  :30החלטה  ועדת  הרכב  את  אחד  פה  לאשר  הוחלט 

בנספח כמפורט   . לארנונה 

 

מספר  ביטחון  :31החלטה  ועדת  הרכב  את  אחד  פה  לאשר  הוחלט 

בנספח  . כמפורט 

 

מס לקידום  :32פר החלטה  הוועדה  הרכב  את  אחד  פה  לאשר  הוחלט 

בנספח כמפורט  הילד   . מעמד 

 

מספר  התמיכות  :33החלטה  ועדת  הרכב  את  אחד  פה  לאשר  הוחלט 

בנספח  . כמפורט 

 

מספר  לבטיחות  :34החלטה  הוועדה  הרכב  את  אחד  פה  לאשר  הוחלט 

בנספח כמפורט   . בדרכים 

 

חח .5 לקיחת  בגובה "אישור  מהתקצ5%ד  קודמת   בשנה  שאושר  כפי  יב 

עצמיות הכנסות  משכון   . תמורת 
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מספר  את  :35החלטה  אחד  פה  לאשר  חחהוחלט  בגובה "לקיחת   %5ד 

עצמיות הכנסות  משכון  תמורת  קודמת  בשנה  שאושר  כפי   . מהתקציב 

הפועלים  .א ש6.5 - בנק  מיליון   . ח" 

דיסקונט .ב ש1 - בנק  מיליון   . ח" 

לאומי .ג מיליו2 -  בנק  ש   . ח"ן 

המזרחי . ד ש1 -  בנק  מיליון   .ח" 

 

דו .6 שנתי"אישור  חצי  כספי   . סיקור, ח 

 

מספר  הדו :36החלטה  את  אחד  פה  לאשר  החצי"הוחלט  הכספי  -ח 

 .שנתי

 

מס .7 המועצה  מליאת  החלטת  מס104' ביטול  מפרטיכל  מתאריך , 16'  

גב, 31.10.99 של  מינויה  הרכש' בדבר  כמנהלת  אמיגה  וף בכפ(, דורית 

לעבודה האזורי  הדין  בית   ).יפו-א"ת, להחלטת 

 

מספר  קולות  :37החלטה  ברוב  לאשר  נמנע 1(הוחלט  דורון-  מאיר  מר    (

הגבאת  של  מינויה  עפ' ביטול  הרכש  כמנהלת  אמיגה  החלטת "דורית  י 

מס מתאריך 104' מליאה   31.10.99. 

) לעבודה  האזורי  הדין  בית  להחלטת   ). יפו-א"ת, בכפוף 
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