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בעיר .1 הפיתוח  על  ותשתיות, דיווח  ציבוריים   . גנים 

 

רוכברגר יצחק  שמספרה   :מר  מליאה  ישיבת  מקיימים   3בעוד . 38אנחנו 

רשמי באופן  גם  אותה  נפתח  ואז  תיכנס  נורית  גם  מילים. דקות  , כמה 

על. ברשותכם דיווח  ישיבת  היא  היום  ההישיבה  בעיר  שנעשה , פיתוח  מה  על 

תשתיות וגם  הציבוריים  הגנים  מבחינת  ב. בעיר  ישיבה  לחודש20-יש  שבה ,  

להצביע תבנצטרך  על  וכו"  הפיתוח  מימוש  לצורך   .'רים 

פולקמן' גב עכשיו  :נירה  רקע  מין   . זה 

רוכברגר יצחק  הכנה  :מר  שאת , רקע, זה  ביתר  להראות  כל  קודם  כדי 

הפיתוח תוכנית  השרון להרא, את  ברמת  שעשינו  הגדולים  הדברים  את  ות 

האחרונות רבות . בשנים  שנים  קרה  לא  הזאת  בעיר  שקורה  שמה  חושב  אני 

שקלים של  מיליונים  מאות  של  היקפים  הם  שחברי . וההיקפים  שמח  אני 

התסקיר את  לקבל  מנת  על  פה  נמצאים  העיר  מועצת  מצר, הנהלת  יותר , ואני 

האופוזיציה , ממצר בחשחברי  לישיבהכולם  להופיע  שלא  זה , רו  מתוך  כנראה 

להם רע  שזה  כנראה  הזאת  בעיר  שטוב  טוב , שככל  כנראה  להם  שרע  וככל 

להגיע, לאחר שלא  בחרו  שהם  מצטער  נורא  אני  מקריות. אז  לא . אין  מהם  איש 

מגיע לא  שהוא  השרון. הודיע  רמת  פיתוח  על  שכשמדברים  חושב  חברי , אני 

העיר האופוזיציה, מועצת  של ,חברי  לשיקולים  מעבר  להתעלות  צריכים   

המימד  את  לקבל  כדי  הזאת  לישיבה  להגיע  צריכים  והיו  ואופוזיציה  קואליציה 

הפיתוח עוד. של  הישיבה, מה  בסוף  אבקש  גם  מהם, שאני  גם  לבקש  , וציפיתי 

התקציב ישיבת  לפני  הצעות  המניין, להציע  מן  שלא  מטרה , ישיבה  מתוך 

העבו מתוכנית  חלק  אולי  שלנולראות  לשיפוריםדה  ראויה  אולי  או ,   תיקונים 

ואחרות כאלה  לעשות. הערות  מה  להגיע, אבל  שלא   .בחרו 

לוין אורי  גזבר  :מר  משפטי, ל"מנכ, איפה  לעשות ? יועץ  אפשר  אי 

ישיבה  . ככה 
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רוכברגר יצחק  דיווח  :מר  של  ישיבה  שזאת  תיכף "המנכ, מאחר  יהיה  ל 

למטה, פה מתראיין  כרגע  המ, הוא  ידיהיועץ  על  שוחרר  בכנס , שפטי  נמצא  הוא 

עבודתו, כרגע סיום  על  ברהט  מסיבה  לו  עושים  כרגע . היום  דנים  לא  אנחנו 

כספיים היבטים  על  מצביעים  אותם, ולא  שחררתי  יותר . לכן  היא  הישיבה 

שלנו הפנימיישיבה  הדיווח  לצורך  מדובר,   מה  על  שנראה   . כדי 

המנכ  . ל"הנה 

לוין אורי  ל  :מר  מבקש  המשפטי ,פרוטוקולאני  היועץ  גם  שלהבא   

המנכ וגם  הגזברית  העיר"וגם  מליאת  של  בישיבות  יהיו  בחודש. ל  פעם  הם , זה 

 . יכולים

רוכברגר יצחק  ברור  :מר  שאני. זה  מודה  הנסיבות, אני   -בגלל 

לוין אורי  בסדר  :מר   . אתה 

מלך' גב כאן  :פרח  כלל  בדרך   . הם 

לוין אורי  וה  :מר  כאן  כלל  בדרך  פההם  לא  הם  נראה . יום  זה 

אופוזיציה חברי  פה  אין  שגם  העירייה, מצחיק  הנהלת  פה  אין  אין, גם   -גם 

רוכברגר יצחק  נמצאת  :מר  העירייה   . כולם, הנהלת 

לוין אורי  פה  :מר  נמצאת  לא  גם   . מהנדסת 

רוכברגר יצחק  בכנס  :מר    .היא 

לוין' אדר ערים  :ולדימיר  בנושא  בכנס  פה, היא   . אני 

י רוכברגרמר  מ  :צחק  המהנדס"נמצא   . מ 

לוין אורי  נמצא  :מר  לא   . מאיר 

מלך' גב בחו  :פרח   .ל"מאיר 

רוכברגר יצחק  הדיווח  :מר  בנושא  שלנו  היום  בסדר  להתקדם  רוצה  . אני 

כרגע מבקש  מכן, אני  לאחר  מהחברים  גם  מבקש  יש, ואני  עד , אם  של  במהלך 

הבא היש20-ב, השבוע  את  עושים  אנחנו  לחודש  שיפוץ , יבה  לגבי  הצעות  להציע 

רחובות של  אחר  או  ברמת . כזה  עושים  שאנחנו  שהתשתיות  לומר  יכול  אני 
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כולן כמעט  עומק  תשתיות  הן  מים, השרון  צנרת  של  החלפות  של , זה  החלפות 

השרון, ככלל. מדרכות, כבישים, גינון, תאורה, ניקוז, ביוב רמת  במקום , בכל 

והתשתיו הפיתוח  את  עושים  מהתושבים , תשאנחנו  כסף  גובים  איננו  אנחנו 

הזה הפיתוח  צריך. בגין  שרק  ממה  כפליים  כפל  לתושבים  מחזירים  . אנחנו 

גדולה ובהנאה  להם  זאת. מחזירים  עם  לפנינו, יחד  רבה  הכנו . עבודה  אנחנו 

להציג, מצגת מישראל  אבקש  ומה אני  התקופה  במהלך  שעשינו  הגינות  את   

לשנת    .2007-2008מתוכנן 

יש טלמר  המצגת  :ראל  את  שנתחיל  מילה, לפני  על  אחזור  רק  . אני 

בהרחבה די  זה  את  הסביר  העיר. איציק  חזות  ה, נושא  זה  מפנה למעשה 

הזאת בקדנציה  פה  שחל  הגדול  כך. והשינוי  על  הדעת  את  לתת  מאוד  , חשוב 

הצוות כל  פה  נמצא  שלא  הגדול, וחבל  הקוורום  האופוזיציה, כל  אני . כולל 

שב מציע  כאלההייתי  עם , מקרים  לגן  מגן  טיול  לארגן  רעיון  לנו  היה  פעם 

מאורגן האנשים, אוטובוס  את  את , להביא  להם  ולהסביר  כולם  את  להוריד 

הגן של  להבין, ההיסטוריה  יוכלו  אנשים  אולי  למעשה . כך  פה  אנחנו  כי 

להם אכפת  שלא  כאלה  ויש  המאמצים  מיטב  את  שחשוב . משקיעים  מה  אבל 

עצמ התושב  זה  זה. וביותר  את  חשים  השרון  רמת  מתושבי , תושבי  אחד  ואין 

של  הנושא  את  עת  בכל  ומשבח  זה  על  מדבר  ולא  לזה  מודע  שלא  השרון  רמת 

 . הפיתוח

להתחיל, בבקשה רואים. אפשר  שאתם  בדיבורים, כפי  נרבה  לא  הכל , אולי 

בשנת . כתוב השדרוג  לרכז , 2005את  והחלטנו  חומש  תוכנית  לקחנו  כאשר 

של  ביצועתקציבים  הפועל  אל  ולהוציא  ארוכה  מאוד  גנים , תקופה  שיותר  כמה 

התושב הזכיר. לטובת  כבר  שאיציק  ארנונה, כמו  משלמים  עד , התושבים 

כלום, היום ראו  ולא  ארנונה  שילמו  הזאת  לקדנציה  התושבים . עד  עכשיו 

התמורה את  ומקבלים  ארנונה  ע, משלמים  באה  נהנים "והתמורה  שהם  זה  י 

יפה הנכדיםבאים, מנוף  עם  הגנים,   מכל  ונהנים  הילדים  עם  בשנת . מגיעים 

 6



השרון רמת   עיריית 
מס המניין   7.2005.31מיום , 38' פרטיכל מליאה מן 

גנים2005 הרבה  למעשה  בוצעו  פה ,   לראות  יכולים  רשימת . 5-6אנחנו  זאת 

הושלמו שלמעשה  הרשימה. הגנים  כל  על  לחזור  טעם  יש  אם  יודע  לא  גן . אני 

מוזנח מאוד  גן  שהיה  גן  זה  שניאור  פשוט, זלמן  שתפסה , מאוד  דשא  פיסת  מין 

שונהשדרוג משהו  היום  נראה  וזה  רציני  מאוד  הגנים.   מי , כל  יודע  לא  אני 

השרון רמת  מתושבי  העיר, מכם  מועצת  ארנה, מחברי  בגן  נפלא. ביקר  דבר  , זה 

השרון ברמת  שישנם  מפוארים  הכי  הגנים  מדבר . אחד  ממש  שהיה  מקום  היה 

דב, עזוב שום  שם  היה  לא  ישן  אשכולית  עץ  ועוד  תותים  עצי  משלושה  , רחוץ 

ושממה חול  שם  היה  לשם. הכל  מגיעים  מדבר , היום  נווה  מעין  להיות  הפך  זה 

שם, פורח להיות  ראו. תענוג  כולם  אם  יודע  לא  שאני  נוסף  גן  אלוף , יש  גן 

רח בין  ולמרחב' שנמצא  הרכב . הבנים  עם  שחולף  מי  שכל  הגנים  אחד  זה 

הגן גודל  את  חש  לא  והבנים  גן, למרחב  פיסת  מין  רואה  הוא  מי .אלא  אבל   

ברגל שמטייל  או  לגן, שעוצר  יפהפה, נכנס  הזה  הגן  כמה  עד  שלא , רואה  משהו 

קיים שנים. היה  עשרות  קיימת  שהיתה  חורשה  נערמו , זו  שנים  עשרות  במשך 

זבל של  ערימות  זה. שם  את  הכיר  שלא  גוזמים , מי  היו  מסביב  התושבים  כל 

הגן לתוך  זה  את  וזורקים  שלהם  הגזם  שלמות. את    .ערימות 

לשנת  בשנת – 2007התכנון  רח2007  של  התכנון  את  לנו  יש  ר "אז' ברח. ר"אז'  

גן מוזנח, ישנו  מאוד  אבל  נחמד  מאוד  גן  כן  גם  לטיפול, שהוא  יזכה  . שהוא 

יפה' ברח גן  כן  גם  יש  הנופלים . המעפילים  שתראו–חורשת  רציתי  ברמת ,  

זה, למעשה, השרון לרגע  בשד, עד  עושים  שאנחנו  לטקסים  ליום ' פרט  ויצמן 

הנופלים שמות  עם  האנדרטה  ליד  הכללי  להוות, הזיכרון  יכול  לא  זה   אבל 

נופלים לחורשת  כזה, חלופה  דבר  היה  לא  היום  מספר . שעד  של  ברוכה  ביוזמה 

הנופלים לזכר  לבנים  יד  לבית  שקשורים  המנכ, חברים  עם  וחזות "בשיתוף  ל 

ואושר, העיר למכרז, הוחלט  יצאנו  כבר  אנחנו  שתהיה .למעשה  חורשה  תוקם    ,

השרון, לדעתי רמת  ששון. לתפארת  של  התותים  שדה  ליד  נמצא  כשאתה , זה 

ברח לשם' הולך  מגיע  אתה  הסוף  עד  הימים  צנועה. ששת  די  חורשה  אבל , ישנה 
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פורח למקום  יהפוך  יפה, זה  מכובד, מקום  שנה , מקום  כשיצטרכו שכל 

הנופלים בחורשת  ל, להתייחד  יהיה  המגיעות  להגיעלמשפחות  יהיה , אן  זה 

מכובד במלאכה, ברמה, מקום  העוסקים  כל   .ויבורכו 

רואים שאתם  לכיכרות , כפי  רצינית  מאוד  לב  תשומת  המשטרה–תינתן  כיכר    ,

המלכים מורשה, כיכר  מורשה. פארק  יודע, פארק  שלא  ליד , מי  בדיוק  נמצא 

לאמנות לאמנות. המדרשה  שם , המדרשה  טופוגרפיתיש  יפהוואי  י,   כול שהוא 

אמפי מיני  מעין  גם  לשמש  הצורך  עם , בשעת  ארוכה  מאוד  שיחה  לי  היתה  פעם 

מטה. הרצל כלפי  יורד  המדשאה  עם  שלו  לאירועים, התוואי  לשמש  זה , יכול 

יפה מאוד  גם. דבר  מורשה, מה  באזור  האזור  את  מאוד  לפתח   . שצריך 

הדרים נחל  על  שם  דגש  שמנו    .לא 

אבנר' גב הודיה  :נורית  זה   ? מה 

טל ישראל  הודיה  :מר  לא  רום, זה  בנווה  הדיה  הדרים. זה  , שביל 

השרון רמת  חוצה  מרח, שביל  ל' שיתחיל  עד  ויגיע  יהיה מרחבהנביאים  וזה   

השרון רמת  של  הכותרת  גולת  שאנחנו . למעשה  לי  אמר  איציק  שגם  דבר  זה 

לתרומות לשבילי נזכה  נחל  אותו  פיתוח  לעידוד  הקיימת  הקרן  של  נוספות   

הליכה.הליכה משבילי  מורכב  יהיה  הזה  המקום  ברזיות , תאורה, ספסלים,  

שביל. מים פשוט  יהיה  שם, זה  אופניים  לרכיבת  משהו  מתוכנן  גם  , אולי 

 ? איציק

מלך' גב ואופניים. כן  :פרח   .הליכה 

טל ישראל  השרון  :מר  ברמת  היום  אותו  שאין  מסלול  יהיה  . זה 

משהו היום  לנו  יו, חסר  שאנשים  תוואי  וליהנותמין  שם  ללכת  לדעתי . כלו  זו 

השרון רמת  של  הכותרת  גולת  הדרים, תהיה  נחל  אותו  שביל , עם  שייקרא 

השרון רמת   .חוצה 

גנים של  תמונות  לקט  פה  לנו  לפני. יש  שהיה  את , מה  להרחיב  צריך  ולא 

עזוב, הדיבור מאוד  מתקנים. היה  מטופח, היו  לא  רואים . אבל  אנחנו  מה 
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ראו? אחרי שכולם  ב, כפי  ב99%-כמעט  או  מהגנים  כל 100%-  את  סילקנו   

לילדים מתקנים  אותם  כל  ליד  גומי  משטחי  והכנסנו  החול  כולל , ארגזי 

מוצלים הצללה, ספסלים  סככות  מין  יצרנו  עצים  היו  לא  פרגולות, ואם  , מין 

התושב לטובת  שבא  דבר  היה. וזה  הנביאים  גן  ל, זה  לאמנויותבסמוך   . מכללה 

פולקמן' גב לשעבר  :נירה  לאמנויות   .תדגיש, המכללה 

טל ישראל  חדד. לשעבר, כן  :מר  בגן  לראות  יכולים , אפשר  אתם 

עצמו את  מבייש  שלא  הגן  גודל  את  גם  קודם .לראות  היה  מה  לא –  כן  לפני   

דבר שום  כמעט  לבוא, היה  יכולים  ילדים  שםוהיום  וליהנות  אופי .   סמטת 

שמכאן. ל"כנ הדוגמה  את  פה  לראות  יכולים  החולאתם  ארגז  פלוס  המגלשה    .

חול ארגז  אין  גומייש, היום  ומשטחי  מתקנים  אפרת .   יונה  שם –גן  לכם  כתוב   

מסדה, בדיוק הרחובות  והגפן, בין  גדי  לפני . עין  היה  אפשר –מה  בכלל  פה   

של  תפנית  מעלות360לראות  פורח,   גן  להיות  והפך  כלום  היה  לא  גן . למעשה 

בגיל  שכשהתחלתי  לי  מזכיר  כדורגל10מאיר  לשחק  הראשונה ,   הפעם  אז 

בבית אביב"שיחקתי  תל  מאירר  בגן    . 

רוכברגר יצחק  אביב  :מר  בתל  מאיר   . גן 

טל ישראל  העצים   :מר  בין  לשחק  אותנו  נגד 30לקחו  מה , 30  זה 

אז לשינוי. שהיה  לב  שימו  שינוי, רק  נקרא  זה  את , מה  ותראו  היה  מה  לפני 

היום נראה  זה  איך  באמ. הצורה  עבודה, צעזה  כדי  תוך  הנחה . זה  מתוך  צאו 

זה לפני  שהיה  דבר, שמה  שום  היה  כלום, לא  היה  לא   .למעשה 

רוכברגר יצחק  היה  :מר  החמורים  גבעת   .זה 

טל ישראל  רסקו  :מר  בנווה  ורד  הבודדים , גן  הגנים  בין  זה 

חול ארגז   .שאישרנו 

רוכברגר יצחק  היחיד  :מר   . הגן 

טל ישראל  שא  :מר  היחיד  חולהגן  ארגז  מכוון, ישרנו  , באופן 

התושבים כרכום . לבקשת  ההבדלים–גן  את  תראו    . 

 9



השרון רמת   עיריית 
מס המניין   7.2005.31מיום , 38' פרטיכל מליאה מן 

רוכברגר יצחק  הזמן  :מר  על  מדהים. חבל   .פשוט 

טל ישראל  בגנים  :מר  מסייר  שאני  לציין  מגיע, חשוב  שאני  , מתי 

ברח הבנים' כולל  בגן  מלא, ויצמן  מקום, מפוצץ, תמיד  שנמצא . אין  יהושע  גן 

גב רסקו  מגןבנווה  נווה  מאוד, ול  יפה  חשיפה  קיבל  כן  הצופים. גם  גן . ליד 

להתוודות–גדעון  חייב  אני  ידעתי ,   לא  השיפוצים  של  לקטע  הגענו  שלא  עד 

גן' רחשב בכלל  יש  שם, גדעון  הלכתי  לא  פעם  אף  שהתחילו . כי  אחרי 

הזה הגן  את  ראיתי  לטובה, בשיפוצים  דרסטית  תפנית  כן  גם  קיבל  הזה  . והגן 

אברהם הכותרתגן  גולת  זו  הבנים, הוא.   גן  ביותר , ואחריו  המפוצץ  הגן  זה 

השרון שלהם. ברמת  הינוקות  עם  ההורים  כל  לפה  והסבתות, מגיעים  , הסבים 

לפה מגיעים  נהנה. כולם  ואני  הנכדים  עם  לפה  מגיע  כסב  נהנה. אני  לא , אני 

דבר. הם שם  הוא  הזה  כנ. הגן  דקר  אחי  קודם, ל"גן  היה  מה   .תראו 

יצ רוכברגרמר  היום  :חק  זה  על  מסתכל  יאומן, אני  לא  אתה , זה 

השינוי על   .מסתכל 

טל ישראל  בזמנו  :מר  מתקנים  לתשתית, הכניסו  לב  שמו  לא  . אבל 

בתשתית נגעו  לא  אבל  נדנדה  דרסטית. שמו  תפנית  קיבלה  התשתית  מישהו . פה 

ברח זה  הגן  את  הנביאה' מכיר  זוכר? דבורה  בשלבי , איציק, אתה  שהלכנו 

שם  . סיום 

רוכברגר יצחק  תקני. ודאי  :מר  שם  תקניים, הכל  המתקנים   . כל 

רוכברגר יצחק  בלהה  :מר  נבנה , גן  הזה  פרטי הגן  אדם  של  מיוזמה 

אשתו לזכר  הכסף  את  הסכום. שתרם  מלוא  את  תרם  להגיד, הוא  חייב  , ואני 

הזאת הגינה  את  הכרתי  מגי, אני  היה  לא  אחד  ואף  ועלוב  צחיח  מקום  היה  ע זה 

אנשים. לשם לשם  מגיעים  יפהפה, היום  מגיע . פורח, גן  שגדעון  לציין  חייב  אני 

בסדר שהכל  לבדוק  ביום  פעמיים  לפחות  דואג , לשם  הוא  בסדר  לא  משהו  ואם 

לג וגם  לי   .קי'להגיד 
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שרה מוזנח, גן  שהיה  גן  כן  בעבר. גם  בו  מוזנח, השקיעו  מאוד  היה  הוא  . אבל 

אחרתהיום נראה  הוא  נראה .   לשחק הוא  מאוד  נהנים  שהילדים  כזו  ברמה 

מאוד. שם פה  נהנה  שלי  הנכד  בראשונים . לפחות  שנמצא  סוזי  שהפך –גן  גן   

חמד פינת  כלבים. להיות  להכניס  שאסור  שלטים  אמנם  במקרה , יש  אתמול 

כלב עם  מישהו  שם  ויושב  להכניס . עברתי  שאסור  יפה  שלט  יש  כניסה  בכל 

כלב, כלבים עם  מישהו  ש. יושב  אותוצריך  ויתפוס  פקח  הטבק . יעבור  רח–גן    '

קצת לנו  התקצר  רח, הטבק  של  השתנה' האורך  קצת  שליש , הטבק  הורידו 

רבע או  הפרויקט, מהרחוב  והפך . בעקבות  יפה  לקוסמטיקה  זכה  כן  גם  הוא 

מאוד יפה  לגן  ארנה . להיות  קודם–גן  הזכרתי  אלוף,   וגם  הגנים , זה  שני  אלה 

מוסתרים היו , שהיו  לא  תאנה, כלוםהם  ועץ  תותים  עץ  עם  חול  סתם  . היה 

שם היה  לא  דבר  עדן, שום  גן  היום  להיות  הפך  כך, והוא  כדי  שעצי . עד  למרות 

שם גם  נשארו  הפירות. הפרי  משם, גן  רחוק  לא  בעיקר , שנמצא  שמושתת  גן  זה 

פרי השנים. מעצי  ובמשך  בעבר  אותו   -נטעו 

רוכברגר יצחק  בעבר  :מר  אות? מה  נטענו   .ועכשיו 

טל ישראל  יותר, לא  :מר  עתיקים  שהיו  עצים  מזה  רחוק  לא   .יש 

רוכברגר יצחק   . נכון  :מר 

טל ישראל  גן  :מר  שיהיה  מאוד  טוב  מאוד, זה  יפה  בהחלט  דרך . זה 

לתע, אגב שמאל ,ש"בכניסה  בסוף, מצד  כזה, בביאליק  מטע  כן  גם   .יש 

מאמין'גינת  ההבדל–' אני  את  לראות  אפשר  אי  התמונה  לפי  כך  כל  אבל , ים 

הבדלים פה   . נעשו 

רוכברגר יצחק  כן  :מר  גם  העבודות  בתקופת   . זה 

טל ישראל  להבחין  :מר  התמונה  לפי  הפך , קשה  הזה  הגן  אבל 

יפהפה גן   . להיות 

רוכברגר יצחק  לפני  :מר  היה  שם, לא  כלום  היה  עזובה. לא   . היתה 
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טל ישראל  יודע  :מר  בפינה. אני  זית  עצי  שני  א. היו  אותו , לוףגן  זה 

לשבח ממש  אותו  לציין  שאפשר  הואדי, גן  את  לו  לידי . יש  בא  הזה  הואדי 

בחורף אולי  במיוחד  בחורף, ביטוי  שם  לטייל  לבוא  שיכול  שמע. מי  שכבר  , מי 

דגים בריכת  גם  היתה  למעלה  הזה  הואדי  קשים, בקצה  לידה  חבלי  לה  . שהיו 

דגים אותם, הכניסו  גניבה. גנבו  של  שלבים  כמה  הרעלההיו  ושל  לא ,   מישהו 

הזה בגן  לבקר  שיבואו  כנראה  יפהפה. רצה  הזה  הגן  לכולם , כדאי, אבל  מומלץ 

שם לטייל  המשפחות  את  אלוף. לקחת  גן  ממול  שנמצא  הגן  זה  וילנה  , קהילת 

יפהפה כן  גם  למרחב. הוא  פינת  וילנה  מתחיל, קהילת  הוא   .שם 

אבנר' גב שם  :נורית  ממשיך   ?לא, הנחל 

טל ישראל  שניאור. כן  :מר  היה , זלמן  לא  שקודם  שאמרתי  הגן  זה 

עתיקים, כלום זית  עצי  כמה   . היו 

רוכברגר יצחק  תושבים  :מר  אחד  יום  אליי  לי, באו  הגיע , תשמע: אמרו 

לכלבים גינה  גם  שנעשה  בעיה, ה'חבר: אמרנו. הזמן  לכלבים, אין  גינה  . תהיה 

כמעט , השקענו של  גודל  בסדר  השקעה  על  שם  את 250,000חשבנו  ותכננו  שקל   

תושבים. זה של  חתימות  לי  חתמו 200בערך , הביאו  באזור  שגרים  תושבים   

לכלבים גינה  רוצים  מתקנים. שהם  לזה, עשינו  מתקנים  שרק , הכנו  מה  כל 

לפרק, צריך פק–לעבוד , התחלנו  חתימות ,   לי  תושבים180הביאו  שאלה ,  

זה על  גם  לכלבים, שחתמו  גינה  רוצים  לא  שחתמואלה. הם  עכשיו,   גם   . חתמו 

לוין אורי  מה  :מר   ?אז 

רוכברגר יצחק  שם  :מר  שעשינו  העבודות, מה  את  לעשות  ויש המשכנו   

וזהו שם  להסתובב  שיכולים  שם  הכסף. פינה  כל  את  השקענו  לא   .אז 

טל ישראל  לספר  :מר  חייב  אני  שלך  לקוריוז  שברגע , בהמשך 

שלט  לכלבים"שתליתם  עם , "גן  הטלפונים  קיבלתיאת  אני  בשלט . התלונות 

כתוב  היה  טל"הזה  לצלצל, "ישראל  כולם  גן : התחילו  פה  עושה  אתה  זה  מה 

אתה? כלבים אתה, מי   ? מה 
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רוכברגר יצחק  הכבוד. עזוב  :מר  כל  טובה , עם  כאן  כוונה  היתה  באמת 

הפינה את  היום  שיש  שמח  הכלבים, ואני  עם  האנשים  את  שם  רואה   . אני 

טל ישראל  ה  :מר  יפהפה, בניםגן  גן  היתה , שהוא  שלו  ההמשך  בעבר 

מוזנח. גינה די  שהיה  גן  של  המשך  היה  למתקנים  לרצף. מעבר  זכה  אם , הוא 

שישנ הכיכר  פלוס  הזה  הרצף  על  מסתכלים  שםהאנחנו  הזה ,   האזור  כל 

היכר לאין  שלי. השתנה  המקצוע  בתחום  אנשים  עם  שם  מסתובב  הם , כשאני 

הכיכר, מתפלאים את  רואים  הזההם  המתקן  ואת  היפה  מדהים,   משהו    .זה 

וגידים עור  קרם  הפסלים  לשטח, גן  וקיים, יצא  חי  קצת . הוא  לקח  הרעיון 

של , זמן רק  לא  לב  תשומת  המון  שימשוך  גן  זה  הזה  שהגן  חושב  אני  אבל 

השרון רמת  אורח. תושבי  עוברי  הגן , הרבה  את  לראות  יבואו  וחברים  אורחים 

נקב, הזה אנחנו  שאם  עוד ויתכן  יהיה  בכלל  זה  פסלים  של  נוספות  תרומות  ל 

יפה  . יותר 

רוכברגר יצחק  חשמל  :מר  חברת  עם  ומתן  במשא  נמצאים  כרגע  , אנחנו 

השדרה לאורך  החשמל  של  העמודים  את  של , לצפות  תמונות  עם  מסגרות  עם 

השרון מקומות, רמת  מיני  אסתטי, מכל  ויותר  יפה  יותר  שייצא  מנת  זה . על 

רצף למטהמכאן , יהיה  יורד  שדרה, אתה   . עם 

טל ישראל  החשמל  :מר  עמודי   . כל 

אבנר' גב מלמעלה  :נורית  פה   ?מהעירייה? גם 

רוכברגר יצחק  ל. כן  :מר  קרוב  מעריך  יום2,000-אני  באותו  היו  איש    ,

הזה הגן  חנוכת  מרגש. כשהיתה  פשוט  היה   .זה 

טל ישראל  למרחב  :מר  שמכיר, גינת  של , מי  בעורף  נמצא  זה 

מועדון , אנטריהק העובד'ליד  , הנוער  קיבלנו . למרחב' ברח, מאחורה' פה  גם 

יפהפה פסל  של  הזאת , תרומה  בצומת  שנהרגה  אשתו  את  להנציח  שרצה  מישהו 

דרכים  . בתאונת 

אבנר' גב בצומת  :נורית  נהרגה  שלושטיין   ?רחל 

 13



השרון רמת   עיריית 
מס המניין   7.2005.31מיום , 38' פרטיכל מליאה מן 

טל ישראל  שם  :מר  מכונית, נהרגה  נהרגה, התהפכה  ובעלה , היא 

שנה 20אחרי  אומץ  אותהקיבל  להנציח  רוצה  שהוא  והחליט    . 

אבנר' גב שלוש  :נורית  יואב  של  אמא   .זו 

טל ישראל  אצל   :מר  כשהיינו  בישיבה  לנו  שנמסר  מה  אופן  בכל  זה 

ע, הרצל שנמסרו  הנתונים  המשפחה"ואלה  העירייה. י  של  לב  תשומת  מעט  , עם 

הזאת בעבר, הפינה  מוזנחת  די  תפנית, שהיתה  פתאום  הרבה . קיבלה  מוסיף  זה 

 . לנוף

על  דיברנו  תוכניות2008-ב. 2006-2007אנחנו  כמה  עוד  בתוכנית  לנו  יש    ,

בר גן  ברח-ביניהן   . הגפן' לב 

רוכברגר יצחק   . 2007-2008-ב  :מר 

טל ישראל  תכנון . כן, 2007-2008  :מר  מדבר  , 07אני  . 2008ביצוע '

מורשה קודם, פארק  זה  על  אז. דיברנו  בי, ר"גן  כן   . 2008צוע גם 

מלך     2007בשנת  פרח 

טל ישראל  לשנת  –בוטינסקי 'ז. נכון, כן  :מר  הגן . 2008ביצוע 

צירילסון, במעפילים האחיות  את  שמכיר  יאירי . '08-'07ביצוע , מי  עוזי  גן 

רום  ביצוע –בנווה  ביצוע –התקווה ' רח. '08  ברום, נפהאגן . 2008  כן   .גם 

הצעירים קריית  של  ב, ברחבה  דולב . 2007-ביצוע  גן .2008ביצוע –סמטת   

לבנים' רח, יהודה יד  לכיוון  מסוקולוב  שנכנס  ביצוע , יהודה  כן  . 2008גם 

אדיר, ואציל פרויקט  מבחינתנו  להיות  אמור  לטפח, זה  צריך  שאותו  אציל  , גן 

קיים למעשה  הגן  מסביב, כי  לו  להוסיף  צריך   . רק 

מלך המתקנים    פרח  את  להחליף   . צריך 

טל ישראל  ל  :מר  התוכניות  לחלק .2008-אלה  הזה  בקטע  חייב  אני   

במלאכה העוסקים  לכל  המנכ, שבחים  מהרצל  החל  בנטל, ל"שזה  ואני , שנושא 

דבר בשום  בוחל  שלא  כאחד  אותו  האבק . מכיר  לתוך  חליפה  עם  להגיע  כשצריך 

ובודק, והחול השטחים  לתוך  נכנס  האנשים , פרח, קי'ג. מוודא, הוא  כל 
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במלאכה התוכנית, שעסקו  את  ועשה  שעסק  מי  כל  השרון , וכמובן  רמת  כי 

צורה משהו . שינתה  עוד  לציין  חייב  העיר–ואני  חזות  ועדת  שהוקמה ,  

הקדנציה האלה, בתחילת  בתוכניות  זכויות  הרבה  לה   .יש 

פולקמן' גב היום  :נירה  גם  פועלת   ?היא 

טל ישראל  בה  :מר  היא  כרגע, קפאהכרגע  לתכנן  מה  לנו  אין  . כי 

הוקמה העיר  חזות  שוועדת  עם , ברגע  הוקמה  איש12היא  חודשיים ,   ותוך 

של  ועדה  להיות  איש25הפכנו  חזות .   לוועדת  לעבור  רצו  הוועדות  מכל  כולם 

אקשן, העיר שיש  ראו  ישיבות. כי  באותן  הועלו  הרעיונות  לציין, רוב  חייב  , אני 

מ חברים  של  רעיונות  העיראלה  חזות  אנשים, וועדת  ששלחו  סיעה  הם . מכל 

רעיונות למעשים, העלו  אוגדו  האלה  יצא , הרעיונות  העיר  חזות  מוועדת 

רחב, המסר מאוד  מסר  יצא  למעשה  להתכנס. ובזה  צריכים , כדי  אנחנו 

דברים עוד  ולעשות  עתידי  לתכנון  דברים  לנו  כשיהיו  אולי  אין , להתכנס  כי 

להתברבר סתם  לכנס  למצבהג. טעם  עירענו  חזות  ועדת  של  דבר  של  בסופו    ,

בערך  איש24-25שהגיעו  ישיבה,   היתה  ולא  לדבר  רצה  אחד  כבר , וכל  זה  כי 

מלא פה   . נהיה 

רוכברגר יצחק  הפוליטיקה  :מר  את   .עזבו 

טל ישראל  כוח, רבותיי  :מר  האלה. יישר  הדברים  חייב , מכל  אני 

שלי, להגיד חבר  שאיציק  להגיד , לא  חייב  העיראני  ראש  של  דחיפה  , שעם 

קדימה לרוץ  ונותן  לעבוד  התוצאות, שנותן  את  רואים  ואנחנו  מתפתחת  . העיר 

הכבוד   .כל 

לוין אורי  דברים  :מר  כמה  להגיד  רוצה  מצטרף . אני  שאני  כמובן 

מוצלח, לתשבחות ומאוד  יפה  מאוד  הערות , זה  או  הצעות  כמה  לי  יש  אבל 

הציבוריי. להמשך הגנים  של  הזה  חזותי, םהנושא  שהוא  משהו  רק  לא  זה , זה 

יפה והוא  אותו  שרואים  משהו  רק  החיים , לא  מסגנון  חלק  גם  בעצם  זה  אלא 

בעיר פה  הילדים. שמשתנה, שלנו  עם  שמסתובבים  אנשים  יותר  הולכים , יש 
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וכו , לגנים  האלה' הגנים  של  התוצאה  בעצם  חשוב, וזו  שבאמת  מה  , שזה 

משהו. לדעתי להגיד  רוצה  אני  הגניםכ. ופה  יפים, ל  מאוד  מאוד , שהם  הם 

לפלח, דומים מיועדים  שהם  הזו  מובהקמהבחינה  מאוד  עיר  זה .   שקורה  מה 

בגנים  ההשקעה  של  מהפירות  ליהנות  זוכים  לא  גדולים  היותר  שהילדים 

העיר מתכוון. ובחזות  אני  אולי ? למה  פה  שראינו  לזה  מתכוון  גנים 30אני   

ועוד  בהמשך20שספרתי  שנעשה  שילדים , מצויןשזה ,   אחד  גן  אפילו  אין  אבל 

 -15-16בני 

רוכברגר יצחק  לזה  :מר  אתייחס  אני  צודק. תיכף   .אתה 

לוין אורי  תתייחס  :מר  לסיים, אתה  לי  תן  שאת . אבל  מציע  אני 

לעשות רוצים  שאנחנו  הבאים  מהגנים  כמה  או  שניים  או  נשים , אחד  לא  אנחנו 

חול וארגזי  מגלשות  ס, שם  שם  נשים  כזהאנחנו  משהו  או  בשביל , קייטבורד 

להשתמש יוכלו  אחת. שהילדים  נקודה  תשובה, זו  זה  על  לקבל  אשמח   . אני 

שלו    :??? הבית  ליד  זה  את  ירצה  לא  אחד   . אף 

רוכברגר יצחק  לזה  :מר  נתייחס   . תיכף 

לוין אורי  שלו  :מר  הבית  ליד  רוצה  לא  אחד  אף  נפתור , אם  אנחנו 

זה שני. את  שהע, דבר  אותובנושא  הכלבים, ליתם  בכל . נושא  פתרונות  יש 

כלבים של  לנושא  כלבים. העולם  גן  לעשות  צריכים  שעושים , לא  גן  בכל  אבל 

של  קטנה  פינה  לעשות  לכלבים10-15צריך  שמיועדת  מטר    . 

רוכברגר יצחק  כבר  :מר   . התחלנו 

לוין אורי  מסודר  :מר  וזה  תקנים  לזה  בעיה. יש  צריך , יש  אבל 

אותה  . לפתור 

מלך' גב בחורשות  :פרח  זה  את  פתרנו  ושמנו .אז  חורשות  ייעדנו   

לאיסוף גם  גלליםמתקנים    . 

בעיה    :??? פה  להיכנס , יש  לאנשים  מאפשר  שאתה  שברגע 

לגן כלב   -עם 
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לוין אורי  מתווכח, רבותיי  :מר  לא  ואין , אני  שרון  ברמת  גר  אני 

לכלבים מספיק  טוב  טוב, פתרון  יותר  פתרון  לעשות  לכלביםצריך  דבר .  

הקוצר, שלישי בגן  פעמים, למשל  כמה  שם  שירותים, הייתי  אומר. אין  זה  ? מה 

בשיחים שלהם  הצרכים  את  עושים  שהילדים  אומר  יתכן. זה  לא  לא , זה  זה 

זה, מקובל את  לפתור  אנשים. חייבים  כמה  עם  לדבר  קיבלתי , ניסיתי  לא 

שירו. תשובה גם  יהיו  לפחות  הגדולים  שבגנים  מבקש  סוגאני  מאיזשהו   .תים 

רוכברגר יצחק  הערת  :מר  שאתה  שההערות  חושב  דברי , אני  פשוט 

חיים ברצינות. אלוהים  מדבר  חשוב. אני  מסיבה . זה  עליהם  לענות  רוצה  אני 

הדעת, אחת את  זה  על  נתנו  אנחנו  שאתה , כי  זה  כדי  ותוך  תנועה  כדי  תוך  כי 

ומפתח, מייצר מיני , עושה  כל  לנו  לכאורה' קטים'ריג'התגלו  אני . שחסרים 

הראשון הנושא  לגבי  כמה  שלך, אתן  בראש  דווקא  הולך  השרון , כן. ואני  רמת 

בית משפחתיות, זה  יותר  של  מסוים  צביון  יש  השרון  בית, לרמת  יותר , יותר 

עיר, מושבה שאנחנו  קונספט, למרות  באותו  יותר  או  פחות  באותה , ואנחנו 

הירוק את  לעשות  של  הגבע, תפיסה  את  וכולעשות  עושים. 'ה  אנחנו  ואני , אז 

האלה בגינות  תושבים  רואים  שאנחנו  גם  ויש , באים. שמח  מזה  נהנים  פשוט 

מישהו. דרישה לי  אמר  תושב? איך  לכל  גינה  של  מצב  יהיה  מעט   ככה. עוד 

נצטרך ואנחנו . אנחנו  הזה  התהליך  עם  ממשיכים  אנחנו  כי  שמח  אני  אבל 

מוקד20אחרי  לשלבים  כבר  ניכנס  לחודש  וביצוע  תכנון  של  שניתן , מים  ככל 

הדברים לגבי   . מהר 

גדולים יותר  לילדים  גם  שמיועדות  גינות  או  גינה  לאוכלוסיות , לגבי  גם  או 

גדולות  כן–יותר  זה,   את  לעשות  הולכים  מקומות. אנחנו  שני  אנחנו . יש 

תע עם  מתקדם  מאוד  ה"בתהליך  לגבי  פה40-ש  דונם  הנצח,   כבר . ברחוב  זה 

 .40נהיה 

אבנר' בג שיהיה, 24שיישאר   :נורית   .אבל 
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רוכברגר יצחק  תע  :מר  עם  כרגע  ויכוח  לנו  גם , ש"יש  מקווה  שאני 

אותו ע. לבדוק  כרגע  אותו  בוחנים  שמאי"אנחנו  נצטרך , י  שאנחנו  העלות  לגבי 

הזה השטח  את  לוקחים  שאנחנו  לתקופה  שימוש  כדמי  אנחנו . לתת  כי 

שם ולעשות  אותו  לקחת  עם הר. מתכוונים  גם  ומתן  במשא  כרגע  נמצא  צל 

פתוחים שטחים  מיני  בכל  ספורט  מתקני  של  להצבה  למשל , חברה  כמו 

ולעשות , במורשה לבוא  יכולים  שאנשים  ספורט  מתקני  לשים  עכשיו  שהצעת 

ואחרים כאלה   .תרגילים 

אבנר' גב  ?איפה  :נורית 

רוכברגר יצחק  איפה  :מר  מדויק  אומרים  לא  עוד  כרגע   . אנחנו 

ישר טלמר  במצלמה  :אל  פה  לי  באריאל, יש  של , צילמתי  פארק  יש 

כושר  . מתקני 

רוכברגר יצחק  עושים. שנייה, חברים  :מר  אנחנו  של . אז  נושא  לגבי 

אותו לעשות  הולכים  שאנחנו  יתחילו , אקסטרים  הקרוב  שבחודש  מניח  אני 

השטח על  כבר  אותם . לעבוד  על  מדבר  הטניס4אני  מרכז  ליד  דונם  ששם ,  

האקסטריםאנחנו פארק  את  לעשות  הולכים  לי.   היה , צר  כבר  הזה  הנושא 

ע מוקם  מזמן  להיות  קולה'י "צריך  טרפדו . 'קוקה  מועצה  שחברי  זוכרים  אתם 

זה האלה, את  הדברים  את  לומר  ואחרות, וצריך  כאלה  בגלגול , מסיבות  הכל 

לתקרה את , עיניים  רצו  קולה'לא  , קוקה  זה' את  עושים  אנחנו  הכל  . ולמרות 

הזה הדבר  דולר  מיליון  כמעט  של  גודל  אותו, סדר  להקים  הולכים  אני , אנחנו 

של  שבטווחים  מהיום3מניח  חודשים  מהיום4,   חודשים  נעמיד ,   כבר  אנחנו 

בארץ ביותר  המתקדם  אקסטרים  פארק  לנו  ויהיה  הרגליים  על  זה  אז .את   

זה את  לעשות. עושים  מועצה, מה  חברי  בתור  הזה  בעניין  אותנו  אבל ,תקעו   

זה את   .נעשה 

פעילויות של – לגבי  מגרשים  שני  של  הקמה  של  ניסיון  כרגע  עושים  אנחנו   

כדור סינטטי, מוארים, קטנים, רגל-קט, משחקי  דשא  משטחי  כרגע . עם  אנחנו 
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לעשות נוספת  אפשרות  בודקים  ואנחנו  הטבק  רחוב  ליד  זה  את  לעשות   חושבים 

שם גוריון  בן  גם . באציל, ליד  בודקים  זהאנחנו   .את 

הכלבים  מיני –לנושא  בכל  גללים  איסוף  של  מתקנים  כרגע  הצבנו  אנחנו   

האולטימטיבי. חורשות, פינות הפתרון  לא  אכיפה . זה  צריכים  אנחנו  אחד  מצד 

ברורה כלבים , מאוד  לבעלי  סיכוי  איזשהו  גם  לתת  חייבים  אנחנו  שני  מצד 

מסוימת בפינה  ולהיות  הכלב  עם  אנחנו. לבוא  שאפשר  איזשהו במקומות  נקצה   

בפנים שם  יהיו  שהם  כדי  לעשות. שטח  מה  זה, אין  את  ראיתי  קורה , אני  זה 

בעולם הדברים, במקומות  את  ראיתי  הדעת, אני  את  לתת  לזה  גם   . חייבים 

השירותים  של  ברח–הנושא  אברהם  גן  שירותים, הקוצר'   שם  לעשות  . חייבים 

ביקשתי חודשים  מספר  לפני  הדבר אני  את  לבחון  מטלי  שם   לעשות  כדי  הזה 

לתינוקות, שירותים שם  ומחליפים  לשם  שבאות  אמהות  שם  נראה , יש  לא  זה 

שירותים. טוב שם  לעשות  כדי  מחיר  הצעת  בדיקת  של  בשלב  נמצאת  היא  . כרגע 

הלילה בשעות  זה  את  לסגור  נצטרך  למין אנחנו  שם  לנו  יהפוך  לא  שזה  כדי   

אחרת או  כזאת  ש, מחששה  לעשות  הולכים  אנחנו  הזהאבל  במקום  זה . ירותים 

מתבקש נדרש, מאוד  בינינו. מאוד  גם  ויכוחים  הצוות, היו  אנשי  כן , בין  אם 

לעשות לא  או  הזה, לעשות  הדבר  את  לעשות  כן  ביקשתי  אני  דבר  של   . בסופו 

טל ישראל  תושבים  :מר  של  דרישה   .יש 

רוכברגר יצחק  לעשות  :מר  לא  או  לעשות  כן  אם  בינינו  ויכוחים  , היו 

מ היבטיםמכל  הזה , שיקולים, יני  הניסיון  את  לעשות  שצריך  חושב  אני  אבל 

השירותים של  המתקן  את  שם   . ולעשות 

פולקמן' גב כל  :נירה  הזאת, קודם  הפעילות  על  לברך  רוצה  אני . אני 

בעירייה פה  פעילה  כך  כל  השרון , לא  מרמת  פה  אנשים  עם  נפגשת  אני  אבל 

מה גדולה  מאוד  רצון  שביעות  שומעת  הגניםואני  של  הזה  שאמר . נושא  כמו 

גנים, חברנו של  חיים, הנושא  איכות  זה  מזה  היוצא  החיים , הפועל  ואיכות 

להסתובב ונעים  לשבת  מקום  ויש  נעימה  היא  הסביבה  אם  מושפעת  אני . מאוד 
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בו גרה  שאני  שבאזור  להגיד  השנים, יכולה  כל  במשך  אלוף  שנכנסנו , גן  מאז 

בו דבר, לגור  שום  שם  היה  וחרפהומ, לא  בושה  היה  שם  שהיה  זה . ה  עכשיו 

פנינה דופן. ממש  יוצא  שהיה  דבר  שם  היו  הקיץ  של  הפעילויות   . וגם 

דברים שני  להדגיש  רוצה  זאת  בכל  אני  אוכלוסייה  :אבל  של  ראינו –הנושא   

פה גם  זה  הילדים, את  של  המתקנים  מופיע  הזמן  רוצים . כל  כולנו  אנחנו 

ילדים שיותר  כמה  כס, שיהיו  יש ואני  שלי  בדור  היום  שגם  לומר  מוכרחה  בתא 

עם  באים  שגם  וסבתות  סבים  של  השרון  ברמת  אוכלוסייה  מאוד  הרבה 

אומרת. הילדים אותנו, זאת  גם  משרת  בהחלט  זאת. זה  עם  חושבת , יחד  אני 

אוכלוסייה גם  שיש  לחשוב  יותר , שצריכים  פינות  איזשהן  לעשות  אולי 

יותר, שקטות מבוגרים  אני,לאנשים  שגם  אגיע  אולי  ברמת ,   אהיה  לא  אם 

הזה לגיל  אגיע  לפחות  אבל  ולשוחח, השרון  בשקט  לשבת  עם , שרוצים  לא 

הילדים כל  של  אוכלוסייה . הרעש  שיש  יודעים  שאנחנו  המקומות  באותם  אז 

יותר מגן, מבוגרת  בנווה  המערב, כמו  של  באזור  ישיבה , כמו  פינות  לעשות 

יותר מבוגרים  לאנשים  כל , כאלה  עם  הילדיםשלא  של   . הבלגאן 

סקייטבורד של  יפה , בנושא  מאוד  זה  שהסקייטבורד  לך  לומר  רוצה  אני 

לשכנים, לילדים מאוד  קשה  מכה  זו  מקומו .אבל  שסקייטבורד  חושבת  לא  אני   

מגורים באזור  גינה   . בתוך 

רוכברגר יצחק  לזה  :מר  התכוון  לא  פתרון, הוא  התכוון  לא , הוא  הוא 

איזה הסקייטבו. אמר  הטניסמרכז  מרכז  ליד  יהיה  שטח, רד  כבר  , ישנו 

 . הקצאה

פולקמן' גב יודעת  :נירה  לסקייטבורד. אני  מתכוון  שהוא   . חשבתי 

רוכברגר יצחק  לזה  :מר  התכוון  לא  פתרון, הוא  לתת  התכוון   .הוא 

פולקמן' גב סליחה  :נירה  הכלבים. אז  של  לא , לנושא  כבר  היום  אני 

כלב מארחת, בעלת  אני  לפעמים  שלהםאבל  הכלבים  עם  שלי  הילדים  את  ואני ,  

בעיה ממש  שזו  לכם  לומר  להסתובב. יכולה  רוצים  גם  כלבים  איזה , כי  רוצים 
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משהו, פארק זה. איזה  על  לחשוב  גם  אומרת. צריכים  רק, זאת  לי, לא  , תסלחו 

הצרכים את  שאפשר, לעשות  פארק  איזשהו  גם  שאומרים, אלא  . חורשה, כמו 

דשא מתקנים, בלי  כלוםב, בלי  ממש . לי  שיהיו  מקומות  כמה  על  לחשוב 

כלבים לבעלי  ולהסתובב, מיועדים  לבוא   . שיכולים 

אבנר' גב החורשות  :נורית  של  הרשימה  את  לפרט   . אולי 

פולקמן' גב דווקא, וגם  :נירה  לנו  שיש  הגדולים  השטחים  כל  לא , מבין 

הקטנים  .  בשטחים 

רוכברגר יצחק  צודקת  :מר  זהפרסמנו, קי'ג. היא  את    ? 

פולקמן' גב אליי  :נירה  הגיע  מוסדר. לא  באמת  יהיה  שזה  , כדאי 

האלה המתקנים  את  שם   . ושיהיו 

מלך' גב מוסדר  :פרח  מתקנים. זה   . יש 

פולקמן' גב פרסום  :נירה  שיהיה  הכלבים, וגם  בעלי   . לכל 

רוכברגר יצחק  יכולים   :מר  שכלבים  החורשות  של  הנושא  לגבי 

ה, להסתובב כל  לכלבים כמעט  כרגע  מאפשרים  אנחנו  היום  שקיימות  חורשות 

שם שקורה. להיות  מספיק, מה  היה  לא  הפרסום  התושביםכנראה  לכל  שהגיע    .

נפרסם שאנחנו  חושב  כדי , אני  לתושבים  החוברת  את  להוציא  הולכים  אנחנו 

גינות עשינו  איפה  ידעו  גינות, שתושבים  מיני  בכל  להסתובב  , ללכת, שיוכלו 

לתושבים. וליהנותלשבת , לראות כזאת  חוברת  לתושבים, יוצאת  . שירות 

להסתובב  יכולים  כלבים  שבעלי  החורשות  איפה  אומר  שגם  דף  שם  נצרף  אנחנו 

זה. שם את  לעשות  טובה, חשוב  הזדמנות  שזו  חושב  להגביל. אני  אפשר  , אי 

טוטליטרים לא  אופציה, אנחנו  נותן  לא  אתה  אחד  ומצד  לא  אחד  אבל . מצד 

כן  . בהחלט 

אבנר' גב העלה   :נורית  שאורי  הנושא  על  משהו  להוסיף  רוצה  אני 

הנוער נמצאים. לגבי  הנועראנחנו  בני  של  לחופשה  היציאה  לפני  וקצת  חודש    ,

לחופש20/6-ב והתיכון  החטיבה  תלמידי  יוצאים  מחדש ,   שנה  כל  ואנחנו 
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הזה הנושא  על  ודנים  אחד. יושבים  בגן  נמצאים  הפקחים, הם  הם , באים 

אחרהולכים לגן  הפקחים,   אחר, באים  לגן  הולכים  את , הם  מוצאים  ואנחנו 

הכל ועם  הפקחים  עם  זה  את  ואוכפים  הקיץ  במשך  אחריהם  רודפים  . עצמנו 

לבקש רוצה  הייתי  שאני  יודעים, מה  אנחנו  שאנחנו אם  גנים  על  מראש  כבר   

לקיץ אותם  לייעד  מראש, יכולים  ידעו  כבר , שהילדים  זה  את  לפרסם  ואפילו 

מוציאים בחו שאנחנו  שיש ', 10קיץ 'ברת  ידעו  הם 2-3שהילדים  ששם  גנים   

הקיץ בחופשת  לבלות   .יכולים 

לוין אורי  גנים  :מר  כאלה   ?יש 

אבנר' גב אומרת  :נורית  אני  להיות, אז  שיכול  אומרים  עכשיו   כי 

קט נעשה  מקום-שאנחנו  באיזשהו   . רגל 

לוין אורי  הזה  :מר  לקיץ  יהיה  לא   . זה 

ישראל  מאמין  :טלמר  לא  הבעיה .אני  את  יפתור  לא  גם  זה  אבל   

אליה מתכוונת   . שאת 

אבנר' גב שיש   :נורית  יודעים  הנוער  שבני  ברגע  מקומות 2-3אבל   

בהם להיות  יכולים  הזה, שהם  הדבר  את  נפרסם  כבר   .אנחנו 

רוכברגר יצחק  הציבוריות  :מר  הגינות  לגבי  משהו  לומר  רוצה  אני . אני 

עם שיחד  זה  המועצההייתי  מחברי  חלק  ועם  ההורים  את , ל"מנכ,   שהגינו 

בגינות שומרים  לשים  הזה  לכם.הרעיון  אומר  אני  עם ,   נפגשתי  אני 

חינוך שעת  של  במסגרת  התלמידים, תיכוניסטים  עם  מדבר  אומרים , שאני  והם 

הזמן כל  הציבורית: לי  לגינה  נכנסים  בעשר, אנחנו  בלילה-נגיד  וחצי  , עשר 

אותנו מגרשים  אומר. וישר  הפקח  מחוץ : אבל  תהיה  שאתה  לי  אכפת  לא 

רעש, לגינה תעשה  הגינה, שם  בתוך  לא  הכוונה. העיקר  לא  בעיה. זאת  לי  , אין 

עד , מבחינתי גם  הגינה  בתוך  ישבו  שתיים12שהם  ועד  אחת  ועד  שהם ,   בלבד 

אלוהים מהומת  שם  עושים  ולא  ונדליזם  עושים  לתלמידים. לא  הבטחתי  , אני 

לי, לנוער מהגינותאין  אותם  לגרש  כוונה  שום  לשבת .   יכולים  הם  מבחינתי 
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והכל בחברותא  ולשבת  בגינות  ולהיות  טעם, בגינות  בטוב  נעשה  זה  עוד  אם . כל 

טעם בטוב  נעשה  להם, זה  שיגיד  בעולם  לי. לכו: האחרון  אכפת  שישבו ? מה 

רוצים שהם  הנחיה.ככל  ניתן  אנחנו  אז  נתן .   הרצל  שעברה  שנה  זוכר  אני 

כזאתהנחיה חצי,   עבד  מה , זה  הבינו  בדיוק  שלא  פקחים  מיני  כל  שמנו  כי 

איתם בגינות. שמדברים  להיות  האפשרות  את  להם  ניתן  אנחנו  שום , השנה  אין 

הזה, בעיה העניין  מכל  ברדק  יהיה  ולא  ונדליזם  יהיה  לא  שרק   . ובלבד 

טל ישראל  לציין  :מר  שרציתי  יפים, מה  טוב, שהגנים  הכל , הכל 

לאזכראנ. מעולה צריכים  יפה, חנו  שלט  שיהיה  חייב  לגן  כניסה  שכתוב , בכל 

הגן  . שם 

מלך' גב הכולל  :פרח  בשלט  כולל. יהיה  שלט  על  עובדים   . אנחנו 

רוכברגר יצחק  כולל  :מר  שלט  זה   ? מה 

מלך' גב הסעיפים   :פרח  כל  את  בו  כניסה –שיהיה  איסור  של  

ניקיון ,כלבים   .נוספים ודברים 

רוכב יצחק  אחוז  :רגרמר   .מאה 

טל ישראל  זה   :מר  מה  יודע  לא  והוא  אברהם  גן  למישהו  אומר  אני 

אברהם  . גן 

רוכברגר יצחק  נוסף, ברשותכם  :מר  נושא  על , ישנו  נדבר  אנחנו  אבל 

בהרחבה הנוסף  ראשוןהנושא  ביום  המועצה  בישיבת  תוכנית ,   של  נושא  זה 

והתשתיות שתקציב . הפיתוח  לומר  יכול  עומד2007אני  של  גודל  סדר  על    ,

לי ל197, נדמה  שקל  מיליון  השנה. 2007-  במחצית  כבר  שאנחנו  חשבון  , תעשו 

מכירה לא  הזאת  שהעיר  עבודה  היקפי  אפילו, זה  לקלוט  מסוגלת  ואנחנו , לא 

של  בהיקפים  זה  את  בערך197 – 2007עושים  מיליון  כנ2008-וב,   זה . ל" 

עבודה של  מדהימים  מאוזן.היקפים  ב,   לא  עכשיו . גירעונותאנחנו  כבר  אני  לכן 

לי, רוצה לפרוטוקול, ותרשו  גם  מדברים  שאנחנו  להודות , בגלל  לי  תרשו  אז 

התקופה , אישית כל  שלאורך  זה  על  העיר  מועצת  הנהלת  לחברי  כל  קודם 
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העיר. עודדו, תמכו, פרגנו מועצת  חברי  על  מדבר  העיר, אני  מועצת  . הנהלת 

גריידי משמוליק  מתחיל  אב, אני  טל, יןשירה  לוין, ישראל  פולקמן, אורי  , נירה 

אבנר אוסטפלד, נורית  ואורנה  דורון  רבה. מאיר  שלנו. תודה  המקצוע  : ולאנשי 

מנכ–הרצל  העירייה"  מרגי 'ג, ל  בן  הגינון–קי  מחלקת  מנהל   –פרח ,  

עוזרת, לית"סמנכ גם  האנשים. היום  הזה, לכל  בעניין  נגע  שרק  מי  , לכל 

מדהים, רבותיי פרויקט  התכנון , ולדימיר. זה  תהליכי  לכל  שותף  שהיה 

עשה, וההנדסה שרק  מי  עכשיו. כל  אוכל  לא  אחר , אני  השמות  כל  את  אגיד  אני 

העניין, הדוברות, עינב. כך בתוך  נמצא  שרק  מי  תודה . כל  להגיד  רוצה  אני 

רבותיי. גדולה פה, כי  עושים  שאנחנו  מה  לראות  הארץ  מכל  מכל , באים  באים 

ה את  לראות  כאןהארץ  עושים  שאנחנו  גדול. פרויקטים  גדולה, כבוד  , גאווה 

תודה כך   .על 

לומר רוצה  אני  לישיבה , ושוב  הגיעו  לא  האופוזיציה  שחברי  כך  על  מצר  אני 

חשובה, הזאת שהיא  הפיתוח, ישיבה  את  שמראה  שכולנו , ישיבה  ישיבה 

בה להתגאות  לעשות. יכולים  מה  בהתחלה, אבל  גם  בזה , אמרתי  שגם  לי  עצוב 

פוליטיקה רע, עושים  לאנשים  שטוב  שככל  לי  לעשות , עצוב  נמשיך  אנחנו  אבל 

הפיתוח לקדם, את  השרון, נמשיך  רמת  לתפארת  עיר  ונעשה  לעשות  חד , נמשיך 

 .משמעית

 

ע .2 שאורגן  תאומות  לערים  בכנס  החינוך  אגף  מנהלת  השתתפות  י "דיווח 

גרמניה ידידות   .ישראל-קרן 

 

רוכברגר יצחק  ה  :מר  קצר , ברשותכם, באהנושא  דיווח  רוצה  אני 

היום, ביותר סדר  על  זה  ישיבת . כי  היתה  לא  כי  זה  את  להביא  זמן  לנו  היה  לא 

תאומות, מועצה ערים  של  לכנס  נסעה  מנקס  מיכל  כמעט , אבל  נציגים  שנסעו 

הארץ ע. מכל  אורגנה  הזאת  גרמניה"הקרן  של  הידידות  קרן  היום . ישראל-י 
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לחזור אמורה  ה. מיכל  ע, נסיעהעלות  מומנה  כולה  הקרן"כמעט  ההשתתפות , י 

בלבד250היתה  דולר  המועצה.   מחברי  מבקש  זה , אני  את  מביא  שאני  למרות 

ישיבה היתה  לא  כי  הנסיעה  שהיתה, לאחר  שלה  הזו  הנסיעה  את  ואני , לאשר 

שאנחנו מאוד  שאמרתי, מקווה  תקציב 20-ב, כפי  את  נעביר  גם  לחודש   

המשך, הפיתוח בבחינת  השרוןשהוא  רמת  של  הבשורה  מייצרים .   ממש  אנחנו 

חדשה טובה, עיר  מאוד, עיר  מתפתחת  לכם. עיר  רבה  לאשר . חברים, תודה  רק 

מנקס מיכל  של  הנסיעה   . את 

טל ישראל  יודע  :מר  לא  אתה  מאוד , איציק, אולי  מתפתחת  העיר  כי 

נדל להשיג  השרון"קשה  ברמת   .ן 

רוכברגר יצחק  יודע  :מר  זה. אני  על  הפיתוחנדבר  בתקציב  מי , חברים.  

אחד? בעד  . תודה. פה 

 

מספר  את   :352החלטה  אחד  פה  לאשר  אגף הוחלט  מנהלת  השתתפות 

ע שאורגן  תאומות  לערים  בכנס  גרמניה"החינוך  ידידות  קרן   .ישראל-י 

 

_________________ 
רוכברגר  יצחק 
העירייה  ראש 

__________________ 
מלך  פרח 

תפעול"סמנכ  לית 
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