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היום סדר   :על 

 :מ"ר הוועדות הר"אישור מינויים של החברים הבאים ליו .1

 . נירה פולקמן-  ועדת מתנדבים וגמלאים  

  אורנה אוספלד- ר ועדת מתנדבים וגמלאים"מ יו"מ 

  אורי לוין-   ועדת איכות הסביבה  

  עליזה תמרי-   ועדת פניות הציבור 

 ר ישראל גלעדי" ד-    ועדת בריאות 

  ישראל טל-    ועדת שמות 

 ד יעקב זילברשטיין" עו-    ועדת תרבות 

  יצחק רוכברגר-   ר ועדת הלוואות"יו 

  טל עזגד-  ר ועדת הלוואות"מ יו"מ 

  נורית אבנר-   ועדת ערר לפרישה 

 ד נתן לרר" עו-   ר לארנונה ועדת ער 

 . אישור שיבוצם של חברי המועצה ונציגי הציבור כחברים בוועדות השונות .2

 . 2003 -ח כספי רבעוני ספטמבר "דיון בדו .3

ותשובת ראש העיר היוצא מר , 2002דיון בדוחות הביקורת של משרד הפנים לשנת  .4

י הנחיות משרד "וזאת עפ, עירייהכפי שהועברה לוועדת הביקורת ומבקר ה, גבי פארן

 . הפנים

ח להקמת חדר פיזיותרפיה במרכז " ש40,000אישור העירייה בהשתתפות מימון בסך  .5

 .יום לקשיש ברמת השרון

 . דורית אמיגה בנושא ביטול מינוייה למשרת רכש ואספקה' שימוע בפני המליאה לגב .6

 .  של כלים לעישון סמיםדיון בדרכי פעולה כנגד בתי עסק העוסקים במכר .7

 . 2004דיון בנושא החזר תשלום חניה לשנת  .8

הודעת ראש העיר על השתתפות נציג מועצת הנוער ונציג הגמלאים בישיבות  .9

 .המליאה
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 . נורית אבנר' הודעת ראש העיר על מחזיקת תיק התרבות גב .10

 .רכישת רכב אישי לראש העיר .11

 .23ר "ח מתב" ש205,000 אישור רכישת רכב בסכום של .א 

י משרד "ראש הרשות יחזיר לעירייה את ההפרש בין הסכום המאושר ע .ב

צמוד למדד : כהחזר הלוואה בתנאים אלו, הפנים לרכישה לבין מחיר הרכב

י הנחיות משרד "עפ( ריבית בשיעורים חודשיים עד תום הקדנציה 5%+ 

 ).הפנים לתנאי שכר ראשי רשויות

 . ח" ש-30,000ר ב"כרגע יש להגדיל את התב, 23ר " לתבההלוואה תוחזר .ג

 . שונות .12
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לפני , ברשותכם. 3ישיבת מליאה מן המניין מספר . ערב טוב  :מר יצחק רוכברגר

 פורסם בעיתונות -האחד , לגבי שני נושאים שלי, פתיחת הישיבה אני רוצה הודעה או שתיים

ה גליל בנושא ההצעה שאני 'יב לוין היתה כתבה גדולה על אהרלאצל יר, לפני שבועיים בערך

המכללה לאתיקה , ל"ה הוא משנה למנכ'מכללה שאהרל, העליתי לגבי אותה מכללה

לא דיון אלא למסור הודעה שיש , זה היה בעקבות הצעה שאני ביקשתי לקיים דיון, שלטונית

נוצר רושם אצל חלק מן , ר דבר אחדאני רוצה לומ. 'לנו עניין לשקיפות ואתיקה שלטונית וכו

 . ה עשה איזה דבר שמי יודע מה'האנשים שאהרל

ה לפני כתיבת הכתבה ולפני שהבאתי את זה לסדר 'היתה לי שיחה בנושא הזה עם אהרל

ואני מאוד , ה יעמוד בראש הוועדה לאתיקה שלטונית'אני מאוד שמחתי שאהרל, היום

ואני לא ראיתי בנושא , על מנת לקדם את הנושאה הביא את הרעיון אליי 'שמחתי כשאהרל

הנושא עלה כאן על ידי אחד החברים ואז הוצאתי מכתב שאני מבקש לעכב , ניגוד עניינים

המכללה עצמה שלחה מכתב אליי שהיא ' א, אבל אני חייב לומר פה דבר אחד. את הסיפור

הם לא רוצים שמא כי , מבקשת להשתחרר מהסיפור הזה, מבקשת בגלל ניקיון כפיים והכל

נוצר כאן , ואני אומר את זה במלוא האחריות', ב. יהיה איזה מצב שיחשדו בהם בכשרים

אני אפילו עודדתי את , אלא ההיפך, ה לא כפה את עצמו עליי'כי אהרל, ה'עוול נוראי לאהרל

וחשוב לי פשוט מאוד שהדברים , אני רציתי שהוא יהיה בכל העניין הזה, ה ושמחתי'אהרל

ה בא ומצד אחד הוא משנה 'ה יובהרו בצורה הכי ברורה שלא יווצר כאן רושם שאהרלהאל

. ה אנס אותי בצורה כזו או אחרת'ושיווצר כאן רושם שכאילו אהרל, ל של המכללה"למנכ

 . הדברים לא היו כך לחלוטין

מאוד רוצה שתלווה את , גם עכשיו אני אומר לך שאני רוצה שתלווה את העניין, ה'אהרל

שמבקשת לצאת מהסיפור , אני קראתי אותו, אני יודע שהמכללה נתנה את המכתב, נייןהע

ולראות במסגרת כל , אנחנו יכולים להקים אחר כך איזושהי ועדה כזו או אחרת, הזה

ואני חושב שגם המכללה שלך יכולה להיות בתוך ', המכללות שירצו להיכנס לתוך העניין וכו

והם יחליטו מי ראוי לעשות את , תשב בה ואני לא אשב בהותהיה ועדה שאתה לא , העניין

 . המהלך הזה
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שמקבלים את ההודעה , ואני מניח שגם מבחינת חברי המועצה, אז תדע לך שמבחינתי לפחות

 . רצית לומר משהו בנושא. אני בוטח בך במאה אחוז, אנחנו בוטחים בך, שלי

ח על הדברים של ראש קודם כל אני שמ, אני רוצה להוסיף   :יצחק קאול מר

צריך לדעת שאנחנו עוסקים בדברים שהם דיני . וכמובן אני מצטרף אליהם בכל לבי, העיר

אני צירפתי אותו מתוך אנשים שפגשתי אותם , אני לא הכרתי אותו קודם, ה'אהרל. נפשות

ל "והיותו משנה למנכ, ל התנועה לאיכות השלטון"ובגלל התפקיד שלו כמנכ, במסע הבחירות

: הוא אמר, 3נתתי לו אצלי את המקום המכובד של מקום ,  המכללה לאתיקה שלטוניתשל

ואני , אני מוכן ללכת ולעסוק בזה כי אני רוצה לקדם את נושא האתיקה השלטונית במועצה

שהיה ,  ברשימה3מקום , לקחתי את זה בשתי ידיים ונתתי לו את המקום המכובד הזה

 .  זה שצריך להוביל את האתיקה השלטוניתולקחתי את, מאבק אדיר להיות עליו

אלא אני , לא רק שאני מתלהב מזה: שמחתי מאוד שבשיחה גם עם ראש העיר הוא אמר

ה כדי לשמוע ממנו על 'הוא הזמין את אהרל, ביוזמתו. רוצה ליישם את זה בתוך המערכת

ראש , יוםזה לא היה על סדר ה, ובעצם העלינו למועצה, הנושא הזה של האתיקה השלטונית

עוד לא , העיר בא ודיווח על זה שהוא נפגש איתו ושהוא רוצה להכניס את זה לתוך הפעילות

איך , עוד לא קיבלו מהם הצעת מחיר, עוד לא פנו למכללה, עוד לא קנו כלום, נוצרה העיסקה

מפה ללכת , ל המכללה לאתיקה שלטונית"אומרים כל העולם ידע שהוא משנה למנכ

זה לא , הודעה בעיתון שהוא עשה משהו לא תקין, מרכזי שהוא עוסק בוולהוציא בנושא ה

 .ואני גם מדגיש את זה כאן, ואני שמח גם על ההבהרה של איציק, במקום

אמר לי היועץ , טרחתי לשאול את היועץ המשפטי האם יש כאן איזושהי בעיה, לא רק זה

ספק ספקא , ה איזשהו ספקזאת אומרת אפילו אם הי. עדיין לא נוצרה שום בעיה: המשפטי

אז אם היינו חושבים שיש ניגוד עניינים היינו נותנים לוועדה שהוא , אם יש כאן ניגוד עניינים

קודם כל אני לא מכיר עוד , המכללה הזו לאתיקה שלטונית. לטפל בבחירה, לא מעורב בה

לפי והמחירים שם הם מחירים של נציבות שירות המדינה ו, מכללות לאתיקה שלטונית

 . תטפל, ואיך אומרים אני מסכים לגמרי שוועדת המכרזים תבדוק, כללים

 . לכשתתבצע באם תתבצע העסקה  :מר יצחק רוכברגר
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, גם מהחברים האחרים, אז אני מאוד מבקש. כשיתבצע   :יצחק קאול מר

 . כדי שלא חס וחלילה לא נחשוד בכשרים, לקבל את התמיכה לכיוון הזה

, אתה ביקשת ממני לפני תחילת הישיבה לומר משהו, מאיר  :מר יצחק רוכברגר

 . בבקשה

שנתחיל , אני מציע שנפתח. קודם אני אתחיל בשני נושאים שוליים  :דורון מאיר מר

הם מגיעים עד לישיבה , שהפרוטוקולים מגיעים מהישיבה הקודמת, עם קדנציה חדשה

חר והם יכולים להגיע לפני זאת אומרת הם מגיעים מאו, ומאשרים את הפרוטוקול לישיבה

 .ואנחנו יכולים לעבור עליהם ולאשר אותם

הצעות , אנחנו עושים שינוי, דבר שני. אני מקבל את זה  :מר יצחק רוכברגר

 . הישיבה ותוכנית הישיבה אתם תקבלו את זה ביום שלישי לפני ישיבת המליאה

 . אבל אתה דיברת על הפרוטוקולים   :עזגד טל מר

מפני , יש בזה בעיה, יחד עם זה. הוא רוצה להקל את הדברים   :וןדור מאיר מר

זאת אומרת שאת ההצעות לסדר ,  שעות לפני הישיבה48שמותר להגיש הצעות לסדר עד 

היום צלצלה , צריך תיבה לנבחרים, נקודה שניה. זו נקודה אחת. תמיד אפשר יהיה להוסיף

, בכלל לא ידעתי שהיתה השתלמותאני , אליי חברת מועצה ואמרה לי שהיתה השתלמות

היא בכלל מדברת איתי בהרצליה , ואני מדבר איתה על ההשתלמות שהיתה של ההנדסה

 . כל הוועדות, בוועדת מכרזים,  היינו פה12 - וחצי 11עד שעה . השתלמות

 .זו לא היתה השתלמות שלנו  :מר יצחק רוכברגר

עכשיו אנחנו צריכים גם , שהואם יש איזו תיבה או מ. לא, לא   :דורון מאיר מר

הפקידה , לקבוע שמשרד מסויים, אם אנחנו רוצים לכתוב איזה מכתב או משהו, איזה משרד

 . שם משרתת את חברי המועצה

יהיה משרד , אצלי לא כמו בקדנציה הקודמת, קצת סבלנות  :מר יצחק רוכברגר

 .  ולםלכ, עם כל השירותים שצריך, עם מזכירה, שישרת את חברי המועצה

הופיע בעיתונים שבית ספר תיכון ששייך , הנושא שביקשתי   :דורון מאיר מר

, אני חושב שאני הייתי הכי הרבה בצבא כאן, עשה הצגה שעל פניו זה נראה נורא, לכלל העיר
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הם חמורים , אם הדברים שהופיעו באחד העיתונים נכונים.  שנה בצבא-28עברתי את ה

, פגיעה בתושבים, פגיעה בנו, ל"זו פגיעה בצה, עשות זה צנזורההדבר האחרון שצריך ל. מאוד

אני הוריתי : שאני קורא שהמנהל אומר, הדבר היותר חמור, אני לא יודע איך יכול להרשות

אז או שהבמאי צריך ללכת . או משהו כזה, לו לעשות כמה דברים והוא לא עשה אותם

, זו לא במה מסחרית, ים כאלה לבמהאם עולים עם דבר. או המנהל או שניהם יחד, הביתה

אני הייתי רוצה , אז אני מתאר לי שאיכשהו טיפלת בזה, זה בית ספר תיכון ששייך לכולם

 .לשמוע ממך

אם לא הייתי מטפל בזה היית , איזה מזל יש לי שטיפלתי  :מר יצחק רוכברגר

 . לא ידעתי שתעלה את זה, עכשיו משפד אותי

ית הספר היה כאן הייתי מעלה את זה יותר אם מנהל ב   :דורון מאיר מר

 . בחומרה

אני שמעתי על . חשוב מאוד שאתה מעלה את הנושא הזה  :מר יצחק רוכברגר

היא היתה ביום ראשון בחזרה הגנרלית של ,  נורית אבנר-ההצגה הזו מסגנית ראש העיר 

באתי מהצגה אני , אני מזועזעת, איציק: היא אמרה לי". פרגודים"ההצגה נקראת , ההצגה

" בזמן השבוע", מעריב, קראתי כמו רוב האנשים שקראו עיתון. מאוד קשה, כבדה

ואני , הבמאי וכל מה שיש מסביב, עם תגובות של המנהל, התפרסמה כתבה על ההצגה הזו

למשל כובע אדום , שבתחילת ההצגה השתמשו בסמלים, שמעתי תגובות קשות על ההצגה

הצגה שהיה , אנה'אן ז'מדובר בעיקרון על הצגה של ז, ב" מגובגדים של, עם סמל של צנחנים

ההצגה הזו היא על הכיבוש הצרפתי , והם לא העלו אותה" הבימה"ויכוח עם מעלים אותה ב

 . שיש בהם סממנים ברורים מאוד של הכיבוש הישראלי פלסטינאי, יר'את אלג

 שכאשר קראתי את אני אומר לך, קראתי את התגובות של הבמאי ושל מנהלת בית הספר

אם יש לו , מי הבמאי בכלל שהוא צריך להעלות לסדר היום הציבורי, התגובות התפוצצתי

שמעלה את התפיסה הזו ומביא את זה לדיון ציבורי , אם יש לו גישה או תפיסה, מחשבות

 . התפלאתי גם על התגובה של מנהלת בית הספר בנושא הזה. משיקוליו הוא, כללי

 ?נושא כזה לא צריך לעלות בבית ספר תיכון, אני לא מבינה  :דאורנה אוספל' גב
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 . אני לא פותח ויכוח  :מר יצחק רוכברגר

 .אנחנו מדינה דמוקרטית  :אורנה אוספלד' גב

אני לא רוצה לפתוח כאן ויכוח כי זה , תני לי לסיים בבקשה  :מר יצחק רוכברגר

ד קשה עם סממנים מאוד לאחר ששמעתי את התגובות ושההצגה מאו. ייקח יום שלם

תלמידי התיכון , נפגשתי ביום שישי עם התלמידים, ברורים שמשקפים רק צד אחד

אני אומר לכם שאנחנו , הייתי בבית הספר', עם כל הנושא של ההפקה וכו, שהשתתפו בהצגה

, בהצגת הדברים, בניתוח, הם פשוט גדולים' א, כולנו צריכים להצדיע לתלמידי בית הספר

כשאני ראיתי את , היו לי שיקולים, למידים אף אחד מאיתנו לא יכול לבוא בטענותכלפי הת

הם הורידו את הסממנים , הם עשו תיקונים בהצגה, להוריד את ההצגה מסדר היום, זה

 . ל"שמצביעים לכאורה על חיילי צה

החלטתי , החלטתי שאני מגיע להצגה, היתה להם הצגה אתמול, החלטתי שבהצגה אתמול

 .קשה מאוד, הצגה כבדה.  ולראות מקרובלבוא

 . הכיבוש הוא קשה, החיים נורא קשים  :אורנה אוספלד' גב

 . היא צודקת במאה אחוז   :נעמי זהר' גב

 . זה לא הדיון? זה הדיון   :דורון מאיר מר

 . את לא ראית את ההצגה, אורנה  :מר יצחק רוכברגר

 . אף אחד לא ראה את ההצגה  :אורנה אוספלד' גב

. אני רוצה לענות, הוא שאל שאלה, זה לא דיון על ההצגה  :מר יצחק רוכברגר

למרות שהורדו , ההצגה קשה מאוד, הלכתי אתמול לראות את ההצגה, ישבתי עם התלמידים

, אבל הקשר היה ברור מאוד', ל וכו"משם הסממנים והסימנים שמצביעים על חיילי צה

חנו חייבים במסגרת החינוך להעלות את זה לדיון אנ, אתה צודק בדבר אחד. ראינו את זה

אתה ראית את . זה יעלה לדיון', האם תפקידו של בית הספר להעלות את הפן הציבורי וכו

 ?ההצגה

 .אבל אני רוצה להוסיף על זה כמה דברים, לא   :יצחק קאול מר
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ואני חושב שמי שהיה צריך , זה צריך לבוא לדיון ולראות  :מר יצחק רוכברגר

ואני אמרתי להם שאני עד למה , עשות את הביקורת הזו זה בית הספר בתוך בית הספרל

ניסו לקשור את האונס בזמנו לתוך , שקורה בבית הספר עם הקולות והשמועות של אלימות

אני לא , אני ראיתי אותם, לתלמידים אני מצדיע, אני יכול לומר דבר אחד. כל הסיפור הזה

 . יכול לבוא בטענות אליהם

ואני הולך , ר ועדת החינוך"אני רוצה להגיד את זה כי אני יו   :יצחק קאול מר

כולל את , זה לגמרי לגיטימי מה שמאיר העלה כאן, להעלות את זה גם בוועדת החינוך

כי המועצה , זה גם בסדר שהוא הביא את זה למועצה, הספקות בשאלות זה גם לגיטימי

ויחד עם זאת אני מקבל ,  הם שנויים במחלוקתצריכה להעלות את הנושאים האלה גם אם

, ואני מקבל את זה, אני רוצה להגיד שדעתי. מאוד את הקריאות ביניים של אורנה אוספלד

 …אנחנו חיים בתקופה

 .גם אתה צודק, זה צודק וזה צודק   :דורון מאיר מר

אני רוצה לומר שלפי דעתי זה היה לגיטימי גם שתהיה    :יצחק קאול מר

, אני אומר את זה במלים ברורות ולא מטשטשות באמצע, ת וגם שיעלו את ההצגה הזוביקור

בתחומים , בתחומים העדתיים, מדינת ישראל חיה במצב קוטבי בהרבה מאוד תחומים' א

כדי , התיאטרון מעלה את הנושאים והדוגמאות הקיצוניות, של פלסטינאים וישראלים

 הוויכוח קיים גם ברמה הפוליטית והוא קיים ,לקיים בהם דיון וכדי לקיים בהם ויכוח

, בוודאי שהתיאטרון מותר לו עוד יותר להקצין דברים מאשר החיים עצמם, בתיאטרון

אז לכן מותר להציג את . ואצלנו החיים הם כבר כל כך קשים שהם עולים על כל דמיון

, ינוךאני דיברתי גם עם המנהל וגם עם מנהלת מחלקת הח, הדברים האלה בתיאטרון

נקיים דיון על הנושא הזה גם בוועדת , קיבלתי דיווחים מאוד מפורטים על ההצגה הזו

ולגיטימי להעלות את הדיון , החינוך כדי לראות אם יש כללים ומסגרות שצריך לקבוע בהם

התלמידים האלה בעוד שנה הולכים להפציץ , אבל רבותיי, ולגיטימי לקיים את הוויכוח

 .ולצוד אנשיםכפרים של פלסטינאים 

 . בוא נשאיר את זה לוועדת החינוך, איציק  :מר יצחק רוכברגר
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הם , "פרגודים"ההצגה , אני רוצה לומר שני דברים, אם כך   :דורון מאיר מר

, אם היו מעלים את ההצגה לא הייתי מדבר, ל"לא כתוב סמל צה, ל"לא כתוב חייל צה, שם

. התנגד" הבימה"גם המנהל של ,  של הבמאיאני מדבר על האינטרפטציה, יש חופש הביטוי

בדיוק כמו , שחברי מועצה, כדאי שדברים כאלה, אפרופו זה, אני מדבר על הכתבה בעיתון

בשנה קודמת שלחו לנו , היו צריכים" אלון"בית ספר , שעשתה אורנה ושלחה לכדורסל נשים

, רציתי להזכיר עיתוןאני לא , ואנחנו לא צריכים לקרוא, הזמנות עם התאריכים של ההצגות

 . שהיתה הצגה" זמן השרון"אז ב, "זמן השרון"אבל אם הוא הזכיר את 

תביאו לידיעתנו , אז גם קונצרט וגם הצגה וגם כדורסל, בית ספר תיכון זו כבר רמה אחרת

 . בדף כזה

 . הערה נכונה ואנחנו נדאג שזה יהיה   :יצחק קאול מר

לא , המשך למה שאמרת בהתחלהב, מאיר, רק מילה אחת   :עזגד טל מר

להעביר את המיילים בבית , מה שאני מבקש מכל החברים שלא עובדים בבניין. בקשר להצגה

אנחנו רוצים פשוט לייעל את , בהמשך להצעה של אורי, או במשרד או איפה שנוח לכם

 . הנושא של התקשורת בין הלשכה לבין החברים ולחסוך בנייר

שצריך לוח איכון של , לך מה שאמרתי לך בטלפוןלהזכיר    :דורון מאיר מר

 . פקידות בכירה ושל נבחרים

 . אנחנו עוברים לסדר היום  :מר יצחק רוכברגר

 

ליו .1 הבאים  החברים  של  מינויים  הר"אישור  הוועדות   :מ"ר 

וגמלאים   מתנדבים  פולקמן-   ועדת  נירה   . 

יו"מ  וגמלאים"מ  מתנדבים  ועדת  אוספלד- ר  אורנה    

יומ"מ  החינוך"  ועדת  אוספלד-   ר  אורנה    

הסביבה   איכות  לוין-   ועדת  אורי    

הציבור  פניות  תמרי-    ועדת  עליזה    

בריאות  ד-    ועדת  גלעדי"  ישראל   ר 
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שמות  טל-     ועדת  ישראל    

תרבות  עו-     ועדת  זילברשטיין"  יעקב   ד 

הלוואות"יו  ועדת  רוכברגר-    ר  יצחק    

יו"מ  ה"מ  ועדת  עזגד-   לוואותר  טל    

לפרישה  ערר  אבנר-    ועדת  נורית    

לארנונה   ערר  עו-    ועדת  לרר"  נתן   ד 

 

 אישור מינויים של החברים הבאים ליושבי ראש - 1סעיף    :עזגד טל מר

 . גברת נירה פולקמן-ועדת מתנדבים וגמלאים : מ"הוועדות הר

 . כל אחד צריכים להצביע   :דורון מאיר מר

 ?מי בעד   :זגדע טל מר

 ?יש מתנגדים  :מר יצחק רוכברגר

 

ר ועדת "ליו, נירה פולקמן' הוחלט לאשר פה אחד את מינויה של גב  :38החלטה מספר 

 . מתנדבים וגמלאים

 

 .  גברת אורנה אוספלד-ר ועדת החינוך "ממלא מקום יו   :עזגד טל מר

 . לא כתוב ועדת חינוך   :דורון מאיר מר

 . עשינו שינוי, מאיר  :מר יצחק רוכברגר

 ?יש מתנגדים   :עזגד טל מר

 . תודה  :מר יצחק רוכברגר

 

מ "למ, הוחלט לאשר פה אחד את מינויה של גברת אורנה אוספלד  :39החלטה מספר 

 . ר ועדת החינוך"יו
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 ?יש מתנגדים.  מר אורי לוין-ר לוועדת איכות הסביבה "יו   :עזגד טל מר

 

ר הוועדה "ליו, לאשר פה אחד את מינויו של מר אורי לויןהוחלט   :40החלטה מספר 

 . לאיכות הסביבה

 

 . אין? יש מתנגדים.  עליזה תמרי-ר ועדת פניות הציבור "יו   :עזגד טל מר

 

ר ועדת "ליו, עליזה תמרי' הוחלט לאשר פה אחד את מינויה של גב  :41החלטה מספר 

 . פניות הציבור

 

 . ר ישראל גלעדי" ד-אות ר ועדת ברי"יו   :עזגד טל מר

 .בתו נפטרה, ר גלעדי"אנחנו נשלח מכאן תנחומים לד  :מר יצחק רוכברגר

 . אין? יש מתנגדים   :עזגד טל מר

 

ר ועדת "ליו, ר ישראל גלעדי"הוחלט לאשר פה אחד את מינויו של ד  :42החלטה מספר 

 . הבריאות

 

 . ישראל טל, ר ועדת שמות"יו   :עזגד טל מר

 ? מאיר? יש מתנגדים  : רוכברגרמר יצחק

 . לא   :דורון מאיר מר

 

ר ועדת "ליו, הוחלט לאשר פה אחד את מינויו של מר ישראל טל  :43החלטה מספר 

 . שמות
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? יש מתנגדים, ד יעקב זילברשטיין" עו-ר ועדת תרבות "יו   :עזגד טל מר

 . אין

 

ר "ליו,  יעקב זילברשטייןד"הוחלט לאשר פה אחד את מינויו של עו  :44החלטה מספר 

 . ועדת תרבות

 

 .  יצחק רוכברגר-ר ועדת הלוואות "יו   :עזגד טל מר

 . זו ועדת הלוואות לעובדי עירייה בלבד, זו לא סתם ועדה   :דורון מאיר מר

 .תגיד לי את הרכב הוועדה. זו ועדת הלוואות לעובדים  :מר יצחק רוכברגר

 טל -ממלא מקום .  יצחק רוכברגר-ר "יו: הרכב הוועדה   :עזגד טל מר

צריך להיות למעלה מאיר , נציג ועד,  הגזברית אורית פפר-חברה , דגן- מוטי בר-חבר . עזגד

 . דורון חבר נוסף

 .  דגן-מוטי בר   :אורית פפר' גב

דגן זה -מוטי בר, ד גלאור"עו. נציג ציבור. הוא נציג שלו  :מר יצחק רוכברגר

 . מאה אחוז? אין בעיה עם זה? בסדר

יש , ר ועדת הלוואות"ר ועדת הלוואות וממלא מקום ליו"יו   :עזגד טל מר

 . לא? מתנגדים

 

הוחלט לאשר פה אחד את מינויו של ראש העירייה מר יצחק   :45החלטה מספר 

ר "מ יו"למ, ראש העירייה מר טל עזגד. ואת מינויו של ע, ר ועדת הלוואות"ליו, רוכברגר

 . ועדת הלוואות

 

כי אנחנו , כרגע אנחנו לא נעלה את זה, לגבי ועדת תחבורה  :ר יצחק רוכברגרמ

 . יש אנשים שהם ספצים בנושא זה, רוצים להביא
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הנושא של החניה באחריות מי ? התחבורה תהיה גם חניה   :דורון מאיר מר

 מפני שחניה בעיר,  תנועה וחניה-אני מציע שהוא יהיה באחריות של התחבורה ? הוא יהיה

 . זה מרכיב

כרגע זה לא כל , אנחנו נכניס את זה אחר כך, מקבל את זה  :מר יצחק רוכברגר

 . כך רלוונטי לישיבה הזו

 . אין? יש מתנגדים, נורית אבנר, ועדת ערר לפרישת עובדים   :עזגד טל מר

 

ר ועדת "ליו, נורית אבנר' הוחלט לאשר פה אחד את מינויה של גב  :46החלטה מספר 

 . ישת עובדיםערר לפר

 

 . ד נתן לרר"עו, ועדת ערר לארנונה   :עזגד טל מר

צריך להביא מישהו מבחוץ שאינו חבר , פה אני רוצה להסביר  :מר יצחק רוכברגר

 . אין מתנגדים? יש מתנגדים. ד נתן לרר נתן את הסכמתו לעמוד בראש הוועדה"עו, מועצה

ועדת הערר הקודמת עוד , שלירק להגיד שלפחות המלצה , סליחה  :אורית פפר' גב

 . מטפלת בכמה תיקים

 . בסדר, דיברנו על זה :ד יעקב זילברשטיין"עו

צריך לאשר שהם ימשיכו או שזה ? צריך לאשר את זה פה   :אורית פפר' גב

 ?לגיטימי

 . לא :ד יעקב זילברשטיין"עו

 

 ועדת ערר ר"ליו, ד נתן לרר"הוחלט לאשר פה אחד את מינויו של עו  :47החלטה מספר 

 . לארנונה

 

ר הוועדה האחרונה זה ועדת אמנת שירות ואתיקה "יו   :עזגד טל מר

 . אהרון גליל, שלטונית
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לאור הרגישות , אני מבקש לדייק בשם של הוועדה, סליחה   :גליל אהרון מר

 . הוועדה לתכנון אסטרטגי, של הנושאים

 השירות ואתיקה הוועדה לאמנת: אנחנו קראנו לזה כך  :מר יצחק רוכברגר

 . ושמנו שם אסטרטגיה, שלטונית

איך זה , תכנון אסטרטגי זה בכלל לא דומה, אני לא הבנתי   :דורון מאיר מר

תכנון אסטרטגי זו רמה שונה . זה כמו שוועדת אתיקה יחד עם ועדת המחוז? עם אתיקה

 . לגמרי

יה לאור הדברים שנאמרו וכדי שלא תהיה שוב פעם בע   :גליל אהרון מר

, ועדה לתכנון אסטרטגי, אני מציע שהוועדה הזו תהיה ועדה כפי שבזמנו דיברנו עליה, בנושא

ובכל מקרה אנחנו אמרנו שמי שיטפל בנושא של אתיקה , שהיא תעסוק בנושאים האלה

ואולי אני אישית בכלל , זו בכלל יכולה להיות ועדה אחרת, שלטונית אנחנו נחליט אחר כך

למה פתאום עכשיו , שלא יגידו אחר כך, בקש שהדברים יהיו ברוריםאני מ, לא אטפל בזה

לא , כן דרך המכללה, אז אני אולי כן אטפל בנושא של אתיקה שלטונית, אחרי כל מה שנאמר

אני אומר את זה בפרט , הדברים חייבים להיות חדים וברורים עד הסוף, דרך המכללה

הוועדה , לא צריכה להיות גם בעיה. משמעיחד . כדי שמחר לא יהיו אי הבנות, לתקשורת כאן

 . לתכנון אסטרטגי גם ברשויות אחרות עוסקות בנושאים האלה

 . לעניין אמנת שירות ואתיקה שלטונית  :מר יצחק רוכברגר

 . תכנון אסטרטגי בעניין אמנת שירות   :גליל אהרון מר

 …תכנון אסטרטגי זה בכלל   :דורון מאיר מר

, א לא מתעסק בתכנון של מחלקה להזיז אותה מפה ולפההו  :מר יצחק רוכברגר

 .אנחנו מדברים לעניין אמנת שירות ואתיקה שלטונית, זה לא תפקידו

אני מאחר ואני לא מבין טוב , תסביר לי, אני לא הבנתי   :דורון מאיר מר

אני . אני מוכן לשמוע? מה זה נקרא תכנון אסטרטגי ואתיקה שלטונית, בשלטון מקומי

מפני שהדבר הזה צריך להיות , כאן אני מתנגד, לא התנגדתי לשום דבר,  כל הזמןעברתי
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ר ועדת "ועדות לתכנון אסטרטגי בדרך כלל זה או יו. אנחנו לא יכולים לעשות צחוק, רציני

 . בניין ערים או מישהו שבתחום הזה

 . ההגדרה לא מוצלחת, צודק :ד יעקב זילברשטיין"עו

 הזו היא ועדה שתעסוק בעיקר בשני הנושאים הוועדה   :גליל אהרון מר

ובכל , אני אישית אעסוק בנושא של אמנת שירות, אתיקה שלטונית ואמנת שירות: האלה

הוועדה , אני גם אהיה מעורב, מה שאני אוכל לסייע ולתרום זה נושא של אתיקה שלטונית

לו גם למראית עין ו, בגלל הדברים שנאמרו כאן, מאיר, הזו היא לא ועדה לאתיקה שלטונית

או לישיבה , מה זה בדיוק ואיך תטפל הוועדה אני מציע שזה יעלה בפורום נפרד, זה חשוב

, הבאה אפשר להביא הצעה לסדר יום בצורה מפורטת במה תעסוק הוועדה לתכנון אסטרטגי

 . אבל כרגע אלה שני הנושאים המרכזיים שהיא תעסוק בהם

אני רוצה , שאני תמכתי בישיבה הקודמתאתה יודע , אהרון   :דורון מאיר מר

 …תכנון אסטרטגי זה , שתדע

 .אמרתי לך לעניין אמנת שירות ואתיקה שלטונית  :מר יצחק רוכברגר

אז , תכנון אסטרטגי זה היה אם לעשות את רמת השרון עיר   :דורון מאיר מר

מרת מה זה זאת או, ש זה תכנון אסטרטגי"או איך תראה תע, זה בוועדה לתכנון אסטרטגי

כלומר זה צריך להיות בצורה כזו בקיא , זאת אומרת התוכניות הארוכות, תכנון אסטרטגי

תכנון אסטרטגי זה , ומזה תיגזר תוכנית החומש ותוכנית אחרת, בכל התכנון האופרטיבי' א

או שאנחנו צריכים בית עלמין שהולך , האם נקים עוד גני ילדים, האם נקים עוד בתי ספר

אם יש בעיה עם . אני כעת שומע דברים חדשים, זה הוועדה לתכנון אסטרטגי,  לאלהיסגר או

, אבל בגלל השם לא נקרא לזה תכנון אסטרטגי, השם אני מוכן לתת לכם הצעות לשמות

 . בגלל שזה בכלל לא דומה

ואם אין להם , העיתונות הרי כותבת מה שהיא רוצה, אתה אמרת משהו לעיתונות, אהרון

 .אין להם בעיה,  הם עושים שיהיה להם מה לכתובמה לכתוב אז

 . עזוב את זה? אתה עכשיו מדבר לעיתונות, מאיר  :מר יצחק רוכברגר
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אם אין מינויים הם גם מסדרים את . אני לא מדבר לעיתונות   :דורון מאיר מר

 . הוועדה לסדרי שלטון. המינויים

, יש רגישות, ה'ת אהרלאני מבין א. הוועדה לאמנת השירות  :מר יצחק רוכברגר

 . הוועדה לאמנת השירות

 . היתה פה הצעה להעביר את זה לוועדת שמות, איציק   :טל ישראל מר

? יש מתנגדים,  אהרון גליל-ר "היו, הוועדה לאמנת שירות   :עזגד טל מר

 . תודה רבה. כולם בעד

 

ר הוועדה "יול, הוחלט לאשר פה אחד את מינויו של מר אהרון גליל  :48החלטה מספר 

 . לאמנת שירות

 

בוועדות  .2 כחברים  הציבור  ונציגי  המועצה  חברי  של  שיבוצם  אישור 

 . השונות

 

 .  היה כבר2סעיף    :עזגד טל מר

 

בדו .3 ספטמבר "דיון  רבעוני  כספי   . 2003 -ח 

 

קיבלתם . 2003ח כספי רבעוני ספטמבר " דיון בדו- 3סעיף    :עזגד טל מר

 . ח"את הדו

, גזברית העירייה, אני מבקש שהגברת אורית פפר, מר דורון  : רוכברגרמר יצחק

ביום שישי קראתי , אם דיברת על התקשורת. 2003ח הכספי רבעוני ספטמבר "תדבר על הדו

 . בבקשה, אורית. שאני מסוכסך עם אורית ולא ידעתי מזה

ל שנתי ש-ח המסוקר חצי"בישיבה הקודמת קיבלתם את הדו   :אורית פפר' גב

ח באמצע ובסוף "הרואי חשבון של העיריות מגיעים לעשות דו, הרואי חשבון של העיריות
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 -30ח של ה"זה הדו,  חודשים-3ח רבעוני פעם ב"מעבר לזה אנחנו חייבים להגיש דו, שנה

יש ,  חודשים כפי שהוא נראה פה-9המצב ל, הסברתי לכם קצת בישיבה הקודמת, לספטמבר

אבל בספטמבר עדיין לא נגבית הארנונה של ,  בסוף ספטמברח" מיליון ש6.7גרעון של 

 . אנחנו בכוונה לא שינינו את זה, ח" מיליון ש5שרק ההוראות קבע הן , אוקטובר

תדגישי שבספטמבר לא היינו חברי מועצה ולא הייתי ראש   :מר יצחק רוכברגר

 . העיר

שלי שהשנה הצפי , ואני מאוד מקווה שהשנה, זה לא אתה   :אורית פפר' גב

 . תסתיים

ח "זאת אומרת זה לא דו, ח זה מינואר עד ספטמבר"בדו   :דורון מאיר מר

 .רבעוני

 . מצטבר, רבעוני-תלת   :אורית פפר' גב

בדרך כלל עושים . מפני שאין לנו כאן הכנסות, ח מצטבר"דו   :דורון מאיר מר

, אחר כך את המצטברו, זאת אומרת מה ההכנסות וההוצאות לתקופה, ח הרבעוני"את הדו

 ?נכון, כולל הכנסות, כאן אני מבין שיש רק מצטבר

 .נכון   :אורית פפר' גב

 . ח תקופתי"זה דו, ח רבעוני"אז זה לא דו   :דורון מאיר מר

בעמוד .  לספטמבר-30ח רבעוני מצטבר ל"קוראים לזה דו   :אורית פפר' גב

ני ביצוע של התקציב הרגיל בהשוואה יש נתו, הוא יותר קריא מאשר המאזן, ח"השני של הדו

אני , הגרעון נובע מחוסר בהעברה. אנחנו רואים ממה נובע הגרעון,  חודשים-9באופן יחסי ל

 3בחוסר בהעברה של משרד החינוך באופן יחסי של כמעט , גם הסברתי את זה בפעם שעברה

רבה יותר גרוע בגלל ובשנה הבאה זה יהיה ה, ח" מיליון ש4צפויה עד סוף השנה , ח"מיליון ש

שזה אומר העברות מתקציב הפיתוח , יש לנו בעיה ביתר עצמיות. 10%הקיצוצים של עוד 

זה , ואנחנו גם מקווים שזה ייפתר עד סוף השנה, לכיסוי ההלוואות ולכיסוי אגף ההנדסה

פעולות , בסך הכל ביתר ההכנסות אנחנו עמדנו בצפי, לעומת זאת. ח" מיליון ש2.3עוד 

 .  חודשים יש חריגה שעד סוף השנה תתאזן-9שכר כללי באופן יחסי של ה, תכלליו
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אני חייבת , ח פחות מהצפי"אנחנו רואים ששכר עובדי חינוך זה מיליון ש, אני חייבת לציין

עובדי הרשות לא קיבלו את מענק ההבראה , לציין שלמרות שלפי התוכנית להבראת ישראל

ח הזה היו כן לרשום כאילו זה "גיעו ערב סגירת הדוההנחיות של משרד הפנים שה, ביוני

כי אנחנו רשמנו את כל ההבראה בשכר הכללי ללא , זה מה שבעצם גרם לשכר הכללי, שולם

הם מעבירים את , רק לציין שמשרדי הממשלה לא רושמים את זה בתור חוב לרשויות. מיון

 .אבל זו ההנחיה של הרואה חשבון של העיריות, 2004זה לשנת 

הכנסות הארנונה אינן כוללות : "כשיש הערה למטה, ח" מיליון ש6.7בסך הכל המאזן הוא 

זה רק " ח" מיליון ש5תקבולים שהתקבלו בחודש אוקטובר בגין חודש ספטמבר בסך 

זאת אומרת שבסך הכל , ח באופן יחסי" מיליון ש-5התקבולים היו יותר מה, ההוראות קבע

 . המצב הוא לא נורא

סך , אחוז הגבייה, מראה את יתרת הפיגורים, 60זה עמוד , ביה ויתרת חייביםח הג"יש דו

 . -60%היא אפילו לא מגיעה ל, הכל הגבייה באופן יחסי היא נמוכה

 ?באיזה טופס את  :פולקמן נירה 'גב

 . 5כתוב טופס , 5עמוד    :אורית פפר' גב

יתרה ? תה יתרהזו היתה או, לא יכול להיות, -2002 ב1902   :דורון מאיר מר

יתרה ריאלית לתחילת , השורה הראשונה, בארנונה הכללית? מה זה, ריאלית לתחילת השנה

 . ח" מיליון ש37 -2002גם ב, ח" מיליון ש37שנה 

תמיד היתרה . 2002 9 עד -1ו. 2002, זה שנה שלמה, 9 עד 1זה    :אורית פפר' גב

 .1.1.2002היא 

 .זה תחילת שנה   :מר אורי לוין

 .זה נתוני השוואה, תחילת שנה   : אורית פפר'גב

 ?הגבייה היא יותר נמוכה השנה   :מר אורי לוין

מה שקרה . זה ההנחיות של משרד הפנים איך לרשום   :אורית פפר' גב

אז בסכומים זה הקפיץ , אנחנו קיבלנו הרבה כסף רטרואקטיבית מהצבא, 2002בספטמבר 

. פורים לא מגיע פעמיים בשנה, ן רטרואקטיביתופעמיים אי, את המספרים באותה תקופה
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זה עוד לא , בסך הכל לקראת סוף השנה הצלחנו לגבות מכל מיני מתחמקים גדולים

 -אבל הצלחנו לגבות הרבה כסף במהלך אוקטובר , יש לנו עוד אי אילו מהלכים, הסתיים

 . חברת חשמל, מאמישראגז, מפז, נובמבר

 ?קיבלנו  :מר יצחק רוכברגר

הם חייבים , אני אמרתי להם שאין להם ברירה. 450, חלקי   :אורית פפר' גב

ח "בניגוד לדו, זה המצב באופן כללי. אז הם שילמו,  לחודש כי היה כתוב בעיתון31לשלם עד 

אנחנו צריכים לפרט את זה בחצי , ח הרבעוני של ספטמבר אין פירוט שכר"בדו, החצי שנתי

 . שנתי ובשנתי

אני מבקש לחשוב איך ' א. אני רוצה להוסיף כמה הערות   :יצחק קאול מר

 . ח כספי כזה שיהיה יותר ידידותי"עושים דו

זאת אומרת זה , ח שאנחנו מגישים למשרד הפנים"זה הדו   :אורית פפר' גב

 .    צריכים לאשר אותו as is-הנחיות משרד הפנים ש

מספרי , עיפיםהס. תחשבי על זה, קחי את מה שאני אומר   :יצחק קאול מר

. אני מוכן להשתתף איתך ולבחון איך עושים את זה ליותר ידידותי. הפירוטים, העמודים

לנסות ולקבל מודל של עירייה מוצלחת בנושא , אם אפשר, אני מאוד הייתי רוצה, דבר שני

כדי לנסות לשים , הכספיים, של הנתונים שישנם שם, ושנציג כאן את הנתונים בגדול, הכספי

 . יזושהי קבוצת התייחסות לאן אנחנו רוצים להגיעלנו א

אני חושב שאנחנו העירייה שיכולה להוות מודל לעומת   :מר יצחק רוכברגר

 . העיריות האחרות שכמעט כולן בקריסה

אם נסתכל על הנושא , יש כאן. אני מקווה, אורית. אני מקווה   :יצחק קאול מר

אחוז ההוצאה , כמה אחוזים אנחנו, יף גדולזה סע, של סעיף כח אדם מול התקציב הרגיל

 ?לכח אדם מסך הכל התקציב

 ?לשכר או לכח אדם   :אורית פפר' גב

 ?זה רע? זה טוב.  אם אני לא טועה-%50זה קרוב ל. לשכר   :יצחק קאול מר
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, זה לא כל כך שייך, אני אתן דוגמא, זה עניין של גישה   :אורית פפר' גב

רק , אין כמעט עובדים, היתה שם מגמה,  שנים10שקמה לפני עירייה חדשה , בשוהם למשל

עכשיו פה העירייה היא . ואז הסעיף פעולות כלליות היה הרבה יותר גבוה מכח אדם, קבלנים

 .לא חדשה

כדי שנחדד לנו את , לצורך זה אני שואל את השאלה, אורית   :יצחק קאול מר

 . םהמחשבה קצת ונראה למה אנחנו רוצים להגיע במספרי

 ?האם יש משהו נורמטיבי בדרך כלל בעניין הזה  :פולקמן נירה 'גב

, מה שר הפנים אמר בחלוקת הפרסים, אני אספר מה אמרו   :אורית פפר' גב

, ל"אבל אמר שר הפנים או המנכ, קודם כל רשויות שמאוזנות אז כבר אומרים שהן בסדר

 זה שלא מספיק שרשות היא אמר שבשנה הבאה הם יבחנו את, אני לא זוכרת מי משניהם

כי רשות שלא עושה כלום וגובה ארנונה ולא נותנת , גם השאלה מה היא עושה, מאוזנת

והרשויות , אבל היא לא עשתה, אפילו בעודף, היא יכולה להיות נהדרת, שירות לתושבים

בסך הכל המטרה שלהן , המקומיות הן לא איזה גוף שצריך להיות מונפק בבורסה ולהרוויח

והם אמרו שבשנה הבאה הם , ללא כוונת רווח גם ללא כוונת הפסד, ת שירות לתושביםלת

 . יבחנו את הרשויות שבאמת נתנו שירות לתושבים

שגם אין לה גרעון וגם נחשבת נותנת , המודל שתמיד מדברים עליו בהרבה רשויות זה רעננה

הן נותנות שירות ,  שום בעיהאין להן, סביון וכפר שמריהו גם אין להן גרעון. שירות לתושבים

העניין הוא , אז העניין הוא סדר גודל. אני מניחה שהן נותנות שירות לתושבים, לתושבים

אני חושבת שזה יותר מודל של איזה , מה רוצים לתת, כמה ילדים יש, אקונומי-הסוציו

לו כאי. ואז לעשות את זה תחת מיגבלת תקציב, פעולות רוצים לעשות ומה רוצים לעשות

הרעיון הוא , זה לא מה שהוא קבע, גזבר יכול להגיד לא לעשות כלום העיקר שיהיה כסף

 . לתת שירות לתושבים בכל הכסף שיש

היא , השאלות של קאול צריכות לבוא לדיון של התקציב   :דורון מאיר מר

ח " מיליון ש-180אביב יש כ-בתל, ניקח עירייה קטנה, מה זה כח אדם, ענתה לך נכון

הדבר הזה ,  זמניים250 עובדים קבועים ועוד 1980יש להם , הכל מופיע בכח אדם, ואהתבר
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זאת אומרת קבלן , צריך לעשות ניתוח נכון של מה הקבלנים של שירות ומה הקבלני פיתוח

של אינסטלציה ושל דברים , שעושה פיתוח זה לא אותו קבלן שעושה שירות של ניקיון

אז באמת , -2004ע איפה אתם עומדים עם הכנת התקציב לאני לא יוד, את זה כעת. אחרים

, זאת אומרת ביצוע מצטבר,  חודשים-9את נתת צפי ל, אבל השאלה שלי. צריך יהיה לראות

את עושה , השאלה כשאת קובעת את התקציב היחסי לתקופה. יחסי לתקופה ביצוע מצטבר

  …אותו 

 .9:12   :אורית פפר' גב

 . תחילת שנה, את אומרת בלי לקחת בחשבון סוף שנהז, 9:12   :דורון מאיר מר

 . זה מספרים יבשים לחלוטין   :אורית פפר' גב

אם ספר התקציב , את הדברים האלה אפשר יהיה לעשות   :דורון מאיר מר

סעיפים ואתה יכול על כל סעיף לנתח -מפני שיש לך תת, יוכן אז זה יהיה לך באמת ידידותי

מפני שצריך היה לאשר , אני לא יודע איפה זה עומד, ק הזהאני מקווה שאת החל, אותו

 . אני באמת לא בקיא איפה זה עומד, תקציב

אז , אביב מאשרת תקציב בסוף פברואר-גם עיריית תל   :אורית פפר' גב

 . נרגעתי

 .אבל הם כבר עובדים, היא מאשרת   :דורון מאיר מר

 .גם אנחנו   :אורית פפר' גב

הבעיה שלי זה . ני יכול להראות לך את הטיוטות שלהםא   :דורון מאיר מר

צריך קודם , תקציב זה הצהרת כוונות לתוכנית העבודה ולמדיניות, לדעת איך אנחנו הולכים

מה אנחנו רוצים לעשות , את הצעת המדיניות, כאן במועצה את הקווים, לדעתי, כל לאשר

על זה לבנות אחר כך את ו, לאשר את המלל ואת הדברים, פיתוח וכל הדברים, בשנה

, נכון,  בינואר-4מפני שאנחנו נמצאים היום ב, וצריך להיכנס לפעולה די מהירה, התקציב

מפני שבשלב מסויים , אבל אני לא יודע אם זה טוב לנו, אפשר תמיד להגיד שהיו בחירות

 .1:12נצטרך לעבוד 

 . אנחנו נעשה את זה מהר ומהר מאוד  :מר יצחק רוכברגר
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את התוכנית אנחנו , היא יכולה לקבוע את המספרים   :דורון מאיר מר

 . צריכים

 .צודק. אני מקבל את מה שאתה אומר  :מר יצחק רוכברגר

, לגבי הנושא של עומס מילוות לפרעון, עוד שאלה אחת  :פולקמן נירה 'גב

צם בע, נאמר שם שעומס המילוות גדל, שאנחנו נדבר עליו בהמשך אני מניחה, ח המבקר"בדו

כך לפחות כתוב , הגידול הזה עלול להכביד מאוד על קופתה של העירייה בשנים הקרובות

זה נכון בערך בסדר , אני רואה שגם פה יש בעצם גידול בעומס המילוות לפי טופס אחד. כאן

 .10%גודל של 

 ?לעומת שנה קודמת? גדול ממה   :אורית פפר' גב

  .לעומת שנה קודמת, כן  :פולקמן נירה 'גב

 5 לקחו את ההלוואה האחרונה של 2003בשנת , כי לקחנו   :אורית פפר' גב

 . ח"מיליון ש

 ?לכמה זמן בעצם המילוות האלה  :פולקמן נירה 'גב

במסגרת התוכנית , אני רוצה להסביר.  שנה-15 ל10בין    :אורית פפר' גב

 משרד הפנים בגלל זה ההערה של המבקרת של, ההצעה של משרד הפנים, הבראה של הרשות

ומכיוון שעומס , ההצעה של משרד הפנים היתה לצורך תוכנית ההבראה, היתה קצת מוזרה

 .המילוות של רמת השרון הוא מאוד נמוך באופן יחסי

 ?זה נקרא נמוך  :פולקמן נירה 'גב

את לא : אמרו לי, היום הייתי במשרד הפנים. זה נמוך מאוד   :אורית פפר' גב

 15, ח הלוואות" מיליון ש30אישרו לנו ,  אמרתי אני את המיכסה שלי?רוצה הלוואות פיתוח

לי היה , זה הרבה מאוד, ח לפיתוח" מיליון ש-15ו, כיסוי גרעון, ח לתקציב רגיל"מיליון ש

כך שההערה . זה התוכנית הבראה איתם, זה המצאה של משרד הפנים, קשה עם המספרים

ם משרד הפנים לא אישר לעירייה פה הרבה שני, באמת הרבה שנים, של משרד הפנים

נתנו לנו , אז התנהגו יפה.  שנים לפחות ביקשו ולא אישרו כי ביקשו שיתנהגו יפה3, הלוואות

 .ואז המבקר של משרד הפנים אומר שזה הרבה, ח" מיליון ש30
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 ?אנחנו צריכים לאשר את זה  :מר יצחק רוכברגר

 . בעיקרון אישור   :אורית פפר' גב

 . זה מאושר אני מניח  :כברגרמר יצחק רו

 

 . 2003ספטמבר , ח הכספי רבעוני"הוחלט לאשר פה אחד את הדו  :49החלטה מספר 

 

לשנת  .4 הפנים  משרד  של  הביקורת  בדוחות  ראש , 2002דיון  ותשובת 

פארן גבי  מר  היוצא  ומבקר , העיר  הביקורת  לוועדת  שהועברה  כפי 

עפ, העירייה הפנים"וזאת  משרד  הנחיות   . י 

 

 דיון בדוחות הביקורת של משרד הפנים לשנת - 4סעיף מספר    :עזגד טל מר

כפי שהועברה לוועדת הביקורת ומבקר , ותשובת ראש העיר היוצא מר גבי פארן, 2002

 . י הנחיות משרד הפנים"וזאת עפ, העירייה

 ? את מעלה את זה, אורית  :מר יצחק רוכברגר

בעיקרון משרד .  ואני אחזור על זהאני הסברתי בהנהלה   :אורית פפר' גב

התוצאות הכספיות כבר אושרו בקדנציה הקודמת , ח ביקורת רואה חשבון"הפנים מגיש דו

והנחיה של משרד הפנים היא להביא את , חילקנו את הספרים, כי היה לנו את התוצאות

לצת לדון ולכנס את מועצת העיר ולדון בהמ, דוחות הביקורת לדיון בפני ועדת הביקורת

כאשר ראש העיר אמור להורות לעובדי העירייה לתקן , הוועדה ולשלוח את זה למשרד הפנים

, שלחנו לכל ראשי האגפים, ח ביקורת שזה היה בקדנציה הקודמת"כשהגיע דו, את הליקויים

, הם ענו את התשובות, שיענה, את החלק שלו של הביקורת, לכל מי שהיה קשור, מחלקות

והתשובה שחתומה על ידי ראש העיר היוצא נשלחה לוועדת הביקורת , ירהעלינו את זה על ני

 . עשינו את זה גם בשנה שלפני זה. ולמבקר העירייה

הם כותבים להגיד דיווח מפורט , קדנציה נכנסת, בגלל התאריכים שזה היה קדנציה יוצאת

, פה משהו לנובמבר לא היה תאריך שאפשר היה להגיש 9,  לנובמבר9המאשר את הביצוע עד 
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העלינו את , העברנו את זה, פשוט באישורו של ראש העיר, מכיוון שאין כרגע ועדת ביקורת

, כיוון שצריך לשלוח למשרד הפנים את התשובות לביקורת לכאן או לכאן, זה כאן למליאה

אבל , קצת צורה מסולפת, מה עוד שחלק מהביקורת בצורה זו או אחרת הועלתה בעיתונות

 .ח עצמו"זה הדו

 . העיתונות לא תנהל את רמת השרון, לא רלוונטי  :מר יצחק רוכברגר

אני מציע להעביר ' א, ח הזה"אני רוצה להציע איך לטפל בדו   :יצחק קאול מר

להגיד שכל ההערות מתייחסות בעצם , את ההערות שישנן, את התגובה למשרד הפנים

בקדנציה הקודמת ואנחנו וגם ההערות שגובשו גובשו בעצם בהנהלה , לקדנציה קודמת

 . מעבירים את התגובות

כי יש דברים שאנחנו , זה התשובות להערות, זה לא ההערות   :אורית פפר' גב

 . חושבים שזה לא רלוונטי

אני מבקש מהמבקר לרכז רשימה של כל , דבר שני. תשובות   :יצחק קאול מר

ם מרכזיים שהיו בשנתיים ליקויי, אני הייתי אומר שהיו בשנתיים האחרונות, הליקויים

ואז , ל לגבי תיקון הליקויים האלה"לקיים דיון עם המנכ, להכין את זה בטבלה, האחרונות

כי האחריות שלנו , להביא לנו את זה למועצה ולהגיד כך אנחנו הולכים לטפל בליקויים שהיו

 . ולפעול לתיקון הליקויים, בהחלט לראות שהליקויים האלה תוקנו

 ?אנחנו צריכים לאשר את זה  :רגרמר יצחק רוכב

לכנס את מועצת העיר לדיון מיוחד בדוחות הביקורת    :אורית פפר' גב

 . ובהמלצות הוועדה

 .אז דנו בזה דיון מאוד מעמיק  :מר יצחק רוכברגר

 ?אז אתם רוצים לדחות את זה לעוד חודש   :אורית פפר' גב

 . לא צריך לדחות את זה  :מר יצחק רוכברגר

 .אנחנו חייבים לשלוח את התשובה הזו למשרד הפנים   :ורית פפרא' גב

 . התשובה נכתבה ממילא  :פולקמן נירה 'גב

 .כדי שיהיה דיון, פנימית, היא נכתבה לפה   :אורית פפר' גב
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כבר , פחות משבועיים לפני הבחירות הוא כתב את המכתב   :דורון מאיר מר

זה גם לא היה רלוונטי באווירה , אחר לא היהלא היתה שום ישיבה ושום דיון ושום דבר 

מרבית הדברים הם דברים , ח"אני כן עברתי על הדו, אז לכן מרבית הדברים. שהיתה שם

אני לא רואה איך , של המחלקה שלו" הגדול"המבקר עם הכח אדם , שכן נוגעים למועצה

, 2002ח הוא "הדו', הוא גם הכתבנית וכו, המבקר הזה עובד לבד, נעשים כל הטבלאות האלה

שהמבקר יעבור על , סגן ראש העיר, מה שכן הייתי מקבל מתוך הדברים של קאול. 2003לא 

שייקח את הדברים , או שצריכים לתקן שהם משמעותיים, ח ויוציא דברים שנראים לו"הדו

,  נושאים60יש איזה , ל ולעשות אותם"ואז לשבת עם המנכ, שהם רלוונטיים וצריך לעשות

זו ההצעה ,  דברים שהם חשובים ויש להם השפעה לעתיד של המועצה-4-5קח את האלא שיי

 . שלי

מה הדברים , אני מסכים לקבל את שיקול הדעת של המבקר   :יצחק קאול מר

 . ובעיקר לעסוק בטיפול בליקויים, שצריך להביא להנהלה

ם ע, להגיד דנו בזה, חבל למשוך את הדברים, יחד עם זה   :דורון מאיר מר

 -4כל ה, התפקידים התחלפו, שמרבית האנשים התחלפו, אותן הערות שזו קדנציה חדשה

אי לכך אנחנו חותמים ,  הסגנים לא קיימים יותר-3זאת אומרת ראש העיר ו, שהיו בשכר

 .זו ההצעה שלי. ח"ולקחנו לתשומת לבנו את הדו

כותבים הדוחות ביקורת כל שנה המבקרים של משרד הפנים    :אורית פפר' גב

ויש עמוד מיוחד מה תוקן ומה לא תוקן בשנה לפני , ובודקים, את ההערות החדשות שלהם

,  לצורך העניין-2003תוקן ב,  היו הערות-2001נניח ב, ומדי פעם הם כתבו, אלה ההערות, זה

 .2002 היתה לקראת סוף 2001כי הביקורת על 

שהמבקר , רות נכונותאני חושב שההערות של מאיר היו הע  :מר יצחק רוכברגר

 . תודה. יוציא משם את הדברים הרלוונטיים
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הפנים הוחלט לאשר פה אחד את   :50החלטה מספר  משרד  של  הביקורת  דוחות 

פארן, 2002לשנת  גבי  מר  היוצא  העיר  ראש  לוועדת , ותשובת  שהועברה  כפי 

העירייה ומבקר   . הביקורת 

 

בסך  .5 מימון  בהשתתפות  העירייה  ש40,000אישור  חדר "  להקמת  ח 

השרון ברמת  לקשיש  יום  במרכז   .פיזיותרפיה 

 

 אישור העירייה בהשתתפות מימון בסך - 5סעיף מספר    :עזגד טל מר

אתם קיבלתם את . ח להקמת חדר פיזיותרפיה במרכז יום לקשיש ברמת השרון" ש40,000

אישור הגדלת אנחנו בעצם מצביעים על ,  מנהלת אגף הרווחה בנושא-מכתבה של לאה אורן 

 . ח הם מחשבון המועצה" ש-40,000כש, ח" ש-160,000ר ב"תב

 . אם יש מקור אז מאה אחוז   :דורון מאיר מר

 . אישרנו   :אורית פפר' גב

 ?יש מתנגדים   :עזגד טל מר

 . לא  :מר יצחק רוכברגר

 

 40,000הוחלט לאשר פה אחד את השתתפות העירייה במימון בסך   :51החלטה מספר 

 .ח להקמת חדר פיזיותרפיה במרכז יום לקשיש ברמת השרון"ש

 

לגב .6 המליאה  בפני  למשרת ' שימוע  מינוייה  ביטול  בנושא  אמיגה  דורית 

ואספקה  . רכש 

 

,  שימוע בפני המליאה לגברת דורית אמיגה- 6סעיף מספר    :עזגד טל מר

 . בנושא ביטול מינויה למשרת מנהלת מחלקת רכש

 28



 עיריית רמת השרון
 4.1.2004מיום , 3' פרטיכל מליאה מס

היינו בבית , לבקשתי, הנושא עלה בישיבת המליאה הקודמת  :מר יצחק רוכברגר

ובית המשפט אמר שאנחנו , בבית הדין לעבודה צו המניעה שהיא ביקשה הוסר, הדין לעבודה

ניהלו שיחות עם דורית , מתוקן או בכל דרך, בהחלט יכולים לעשות את התהליך מחדש

, דברים פה על פיטורי עובדיםאני רוצה להדגיש שאנחנו לא מ, אמיגה וגם עם האנשים שלה

 . וצריך שימוע, אנחנו מדברים פה בסך הכל על העברת עובד מיחידה ליחידה

מי , אתה מאיר. ניהלנו איתה שיחות והיא הביעה את רצונה לפרוש מהעבודה פרישה מרצון

 . '97הוצעו לה תנאים על בסיס משרד הפנים של מאי , כמוך יודע ובקיא

 . הבנתי שזה לא נגמראני   :דורון מאיר מר

 . מיד, רגע  :מר יצחק רוכברגר

 …אני חושב שהטיפול, זה בנאדם   :דורון מאיר מר

 . חייב להביא את זה  :מר יצחק רוכברגר

, כפי שהגברת אומרת, רק את המסקנות צריך להביא לפה   :דורון מאיר מר

 עושה עבודה אני חושב שהיא. רק את זה צריך, שסגנית ראש העיר תקרא את השימוע

 .  שעות6היא ישבה על זה , מצויינת בזה

, הגברת אמיגה הוזמנה לכאן להשמיע את דבריה בנושא הזה  :מר יצחק רוכברגר

, ד דרור גל נמצא כאן"ד מטעמנו עו"עו, ד שלה לא הגיעו לכאן"משום מה לא היא ולא העו

היו נציגי ועד , עלהשמי, לשמוע,  סגנית ראש העיר-אני האצלתי סמכות לנורית אבנר 

: המסקנות בגדול הן, זה היה משהו מדהים לחלוטין,  שעות ישבו על שימוע6, עובדים

תפקיד מקביל רוחבי שהיא , "אלון"להעביר את הגברת אמיגה לתפקיד מנהלנית בבית ספר 

 . אני מבקש את אישור המועצה, עשתה בפעם הקודמת

 ?את גמרת את השימוע, נורית   :דורון מאיר מר

 . יש לי סיכום. כן   :אבנר נורית 'גב

 ?את עומדת על ההמלצה הזו   :דורון מאיר מר

 . כן   :אבנר נורית 'גב

 . את צריכה להגיד, את עשית את השימוע   :דורון מאיר מר
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השורה התחתונה זה שבמידה וגברת אמיגה אינה מעוניינת    :אבנר נורית 'גב

אז אנחנו מציעים לה , "אלון"מנהלת בתיכון ליטול על עצמה את התפקיד שמוצע לה כ

 . ולא נחייב אותה לבצע תפקיד שבו אינה חפצה, פרישה מכובדת מעבודה בעירייה

למרות , אני רציתי להגיד לך לעשות  גלות בתיכון. מאה אחוז   :דורון מאיר מר

יא לא אז אם ה, התיכון הזה הוא בעייתי גם ככה, זה לא מסתדר, שקודם דיברתי על ההצגה

 .רוצה לעשות עדיף לתת לה עוד קצת תנאים ושהיא תלך הביתה

רק פה מנסים לסחוט , האמן לי, היא קיבלה את המקסימום  :מר יצחק רוכברגר

האמן לי שהיא קיבלה מעל ומעבר וסוחטת , אבל זה לא לשולחן הזה, את המערכת ויש גבול

 . את הרשות

, היא תעשה בעיות,  שהיא לא רוצהלהיות קניינית של תיכון   :דורון מאיר מר

 . עדיף שהיא תפרוש

אז ההחלטה שאנחנו מבקשים זה לבטל את מינויה של   :מר יצחק רוכברגר

 . הגברת

סגנית ראש , לקבל את ההמלצות של הגברת נורית אבנר   :דורון מאיר מר

 . העיר

 . מאמצים את ההמלצה, מאה אחוז  :מר יצחק רוכברגר

 

סגנית , נורית אבנר' וחלט פה אחד לאמץ את המלצותיה של גבה  :52החלטה מספר 

 . דורית אמיגה למשרת רכש ואספקה' בנושא ביטול מנוייה של גב, ראש העיר

 

לעישון  .7 כלים  של  במכר  העוסקים  עסק  בתי  כנגד  פעולה  בדרכי  דיון 

 . סמים

 

 . ברשותכם, 7סעיף   :מר יצחק רוכברגר
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דרכי פעולה כנגד בתי עסק העוסקים במכר  דיון ב- 7סעיף    :עזגד טל מר

 .קיבלתם את חוות הדעת של היועץ המשפטי, של כלים לעישון סמים

מספר משפטים בטרם מר גלאור יאמר את דברו , ברשותכם  :מר יצחק רוכברגר

בפיצוחיות של רמת השרון מוכרים כלי עישון מכל מיני , ברמת השרון. הנושא רציני. בנושא

 שקלים -10שבני הנוער הולכים ויכולים לקנות ב,  להיות תופעה בלתי רגילהזו הפכה, סוגים

בכל הנושא הזה של הסמים החלטתי לעורר את דעת הקהל ולצאת . מן בקבוק שנקרא באנג

רכשנו , אנחנו פעלנו במספר מישורים, חוצץ כנגד הפיצוחיות שמוכרות את כלי העישון האלה

ולא בהתאם לתנאי הרשיון , ליד בית הקפה, שרוןבקבוק כזה מפיצוחיה בכניסה לרמת ה

אני יודע שבפיצוחיות אחרות כבר , נגשנו נגדם כתב אישום על מכירת הבאנגים האלה

שגוזלים , תראו לאן הגענו, מקללים אותנו ואותי במיוחד על זה שאני גוזל להם את הפרנסה

 . להם את הפרנסה

קודם כל אני , אני ברשותכם רוצה שמר גלאור, אנחנו ניסינו לעשות כמה דברים ברשיון, לכן

אני מניח שזה על דעת כולנו שאנחנו נעלה את המודעות הזו בנושא , רוצה להודיע כאן

מי שפועל להפצת סמים , מי שמתעסק, ונלחם ללא חת בכל מי שמוכר, הסמים ברמת השרון

בת במושבה שירה מתנד, אני אגב הייתי במושבה בטוחה. מכל מיני סוגים ברמת השרון

אני גם , וגם אמרתי שאני אתנדב במסגרת מושבה בטוחה לפעילויות, אמרתי את זה, בטוחה

אני חושב שזו זכות , אם הם יכולים, לכולם, קורא בהזדמנות זו ברשותכם לחברי המועצה

אני חושב , שיתנדבו פעם אחת כדוגמא אישית במסגרת מושבה בטוחה בנושא זה, להתנדב

אתם עושים עבודת קודש בעניין . אני רק מבקש, אני לא מחייב, ת קודששאתם עושים עבוד

 . בבקשה, מר גלאור. ואני רוצה להביא את זה לסדר היום ולהילחם בזה נחרצות, הזה

גלאור"עו יצחק  אנחנו ניסינו לבחון מהי הדרך האפקטיבית ביותר להילחם   :ד 

לים האלה שמדובר בהם זה כלים תוך כדי בדיקה הסתבר לנו שבעצם הכ. כנגד התופעה הזו

זה מאוד דומה , אם תראו למשל את הבקבוק הזה שהוא עשוי מפלסטיק, מאוד תמימים

, ודרכו נושפים, זה בקבוק מפלסטיק עם איזשהו חור, לאותם האמצעים שהם משתמשים
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אבל ראיתי את , לא שאנחנו בעלי ניסיון בעישון, בדקנו, ראינו את זה. בפנים נמצאים הסמים

 . המכשירים האלה

כאשר מאפשרים לכל , בארץ הזו לאחרונה נעשה חוק יסוד כבוד האדם וחוק חופש העיסוק

לכאורה האנשים האלה באים . אדם למכור ולהתעסק בכל עיסוק כל עוד ולא נאסר בחוק

או כל מטרה , אנשים משתמשים בהם לגדל כריזנטמות, ואומרים אנחנו מוכרים בקבוקים

מי שמכם לבוא , אתם פרנסי העיר, מי שמך.  הזה הוא מאוד תמיםולכן הדבר, אחרת

 .ולהגביל את העיסוק שלנו כל זמן שאין בחוק הממלכתי איזשהו איסור

. בסופו של דבר הגענו למסקנה שהדרך הטובה ביותר להילחם זה באמצעות רישוי עסקים

ל שלב שהוא לאחרונה רק הוכנס תיקון לחוק רישוי עסקים שמאפשר לרשות הרישוי בכ

מה יהיה , אני מכניס תנאי נוסף לרשיון שלך, אדוני: לבוא לאדם שמנהל עסק ולהגיד לו

 . התנאי יהיה איסור והגבלה של מכירת המכשירים התמימים האלה-התנאי 

התביעה קיבלה , אנחנו רשאים כמובן להגיש נגדו כתב אישום, היה והוא לא יעמוד בתנאי

קש קנסות כבדים תוך כדי אזהרה עם הודעה לפרוטוקול שאם פעם ראשונה לב, כבר הנחיות

אם הוא לא יעמוד בזה אנחנו יכולים לפנות גם לבית . זה יקרה פעם שניה העסק יסגר

 . ואנחנו יכולים גם לבטל את הרשיון בצורה אדמיניסטרטיבית, צו סגירה שיפוטי, המשפט

מן הסתם זו תהיה מכה , רכלומר ברגע שמטה לחמו של האיש ייפול והחנות שלו תיסג

 . מכאיבה

זה חקיקת חוק עזר מקומי , אני כבר אומר את זה, והיא לא קלה, דרך שניה שאנחנו בוחנים

אמרתי שזה לא קל וזה מסובך מפני שחוקי עזר , שיאסור ויגביל מכירה של החפצים האלה

ואני , פניםטעונים אישור של שר ה, של רמת השרון כמו חוקי עזר של הרשויות המקומיות

 . מניח ששר הפנים יבוא וישאל מי שמכם בכלל לפגוע בחופש העיסוק של אדם

כדאי , יהיה אשר יהיה: התקיים בנושא הזה דיון בהנהלה ונשמעה דעה נוספת שאומרת

אבל , לא יאשר, הוא יהיה זה שלא יסכים, שיבוא לשר הפנים, שאנחנו נחוקק את החוק הזה

, אנחנו ננסה להילחם אולי בכל החזיתות, כלומר. ימוםאתם כנבחרים עושים את המקס

 . כאשר לדעתי הצעד האפקטיבי ביותר זה יהיה הצעד דרך רישוי עסקים
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 . לא התייחסת לקטע שביקשנו גם חוק עזר  :מר יצחק רוכברגר

 . הוא אמר   :דורון מאיר מר

 . לא שמעתי,  סליחה  :מר יצחק רוכברגר

מפני , אני מכיר את זה ותהיה בעיה, ים האלהלגבי הדבר   :דורון מאיר מר

 .בקבוק עם חור, שהם יכולים למכור את זה בשני חלקים

 . אל תיתן להם רעיונות  :מר יצחק רוכברגר

מפני שאלה , הם משתמשים בבקבוקים של התינוקות   :דורון מאיר מר

ם להבין שאנחנו הם צריכי. תהיה לנו בעיה, בקבוקים וכל דבר לחוד. בקבוקים יותר עמידים

אנחנו נפגע בכם , כמו שעשו במקומות אחרים, נגיד להם, מתכוונים לזה ברצינות ונפגע בהם

, אתם יודעים שאת הפושעים הכי גדולים תפסו על דברים קטנים, בשעות הפתיחה והסגירה

תהיה בעיה עם חוק כבוד . 'עבירות תנועה של חגורת בטיחות וכו, על דברים של מס הכנסה

אתם רוצים את : אנחנו צריכים להגיד להם, זה מאה אחוז נכון, כמו שאמר גלאור, האדם

לא כדאי להתחכם , במקרר בחוץ, כל פעם שיהיה לנו מידע אתם תשלמו בניקיון, הפיצוחיות

אף אחד לא משלה את , הם צריכים להבין שאנחנו לא נוותר, רשות חזקה יותר, עם רשות

יגידו לך , יהיו לך כל מיני מוכרים, ושהם יעשו את זה לבדעצמו שיפסיקו את עישון הסמים 

 .יש שם אחד שמוכר את הדברים האלה, תיגש ליד אזור התעשייה בצד

אנחנו , אנחנו צריכים להבהיר חד משמעית שאנחנו מתכוונים להילחם בזה, יחד עם זה

החוק ,  נגדעובדה שבאנטנות כולנו מצביעים, זה לא הולך, נצביע ושר הפנים יצביע אחרת

האנטנות ,  ימים-48 שעות ולא ב-48אומר יש אנטנות ואף אחד לא הוריד אותן לא ב

, להבהיר להם את זה, כל זמן שיש חוק ולא מאפשר לך. ממשיכות להיות בכל המקומות

את שעות , בודקים להם את הניקיון, כך עשיתי עם סוחרים, לא היתה ברירה, לרישוי עסקים

מפני שבנושא הסמים , זה אני מציע לעשות. אין ברירה, ים האחריםאת כל הדבר, הפתיחה

 . אין בושה

 .יותר חשוב שעות הסגירה   :טל ישראל מר

 . כך נקרא החוק, שעות פתיחה וסגירה   :דורון מאיר מר
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,  בטלוויזיה3כשהנושא הזה עלה בערוץ , רק הערה, מאיר  :מר יצחק רוכברגר

 מן התושבים היו בגישה של ללכת בגישה -60%ו, שא הזההיה סקר בטלוויזיה שעשו על הנו

אני רוצה לומר לך שאני מקבל אישית את , ללכת בכאסח כנגד הנושא הזה, שאנחנו מציעים

אני אומר לך בכל דרך , ולהטריד אותם, לפנות אליהם, הרעיון של ללכת ולטרטר אותם

הנושא של בני ,  כל הזמןאני אמרתי את זה, אצלי זה צוואת חיים, שאפשר לעשות את זה

ובכל דרך שאתה אומר ובתוספת , זה נגמר, בעלי הפיצוחיות, צעירים שעושים את זה, הנוער

 . נעשה את זה

 . גם דרך העיתון תוציא להם מכתב, תוציא מכתב   :דורון מאיר מר

 . הוצאנו מכתב  :מר יצחק רוכברגר

 . האפליה לרע, אין לי בעיה של אפליה   :דורון מאיר מר

הנושא של הסמים זה אחד , אני רוצה להעיר מספר הערות   :יצחק קאול מר

אני רוצה להגיד שהנתונים . הנושאים היותר חמורים שישנם ברמת השרון ובמערכת החינוך

הנושא הזה .  מבני הנוער חשופים לנושא הזה של הסמים-50%ששמענו אותם זה שיותר מ

, בכל הכלים שעומדים לרשותנו, ה להיאבק בנושאצריך כשאנחנו מקבלים החלט, של הסמים

אני מדבר על מערכת , קודם דיברנו על נושאים של אכיפה, זה לא רק בנושאים של אכיפה

צריך להפוך כאן את כל הישוב לישוב שמודע לנושא של , על ההורים, סים"על המתנ, החינוך

 .  בנושא הסמיםולרתום את כולם למלחמת חורמה, הסמים והאלימות שהזכרת איציק

ביום שלישי יהיו אצלי כל מנהלי , ואני הולך לבקש את זה בוועדת החינוך, אני אגב ביקשתי

כי חלק , אנחנו הולכים לבקש מכולם להעביר דיווחים, במסגרת ועדת החינוך, בתי הספר

כי הם מתביישים , חלק גדול מההורים מסתירים נתונים, גדול מהמנהלים מסתירים נתונים

 . נים ובעובדות האלהבנתו

 .וחלק גם לא יודעים   :אבין שירה 'גב

, והתפקיד שלנו לחשוף את הסוגייה הזו, וחלק גדול לא יודע   :יצחק קאול מר

אלא לפעול כדי להוריד את , לא להתבייש בנתונים, להציב אותה בכל מקום, לפוצץ אותה

, י מציע שכך תצא הקריאהאנ, והנתונים שאנחנו שומעים הם נתונים מזעזעים, הנתונים
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ורמת השרון יכולה להיות בעניין הזה , קריאה לפעולה של כל הקהילה למלחמה בנגע הסמים

 . אם נעשה את זה כהלכה, אות ומופת גם לערים אחרות

 

, הוספת תנאי לחידוש לרשיון לבתי עסק אחד פה לאשר הוחלט  :53החלטה מספר 

 . יםולהגביל מכירת כלים המשמשים לעישון סמ

 

לשנת  .8 חניה  תשלום  החזר  בנושא   . 2004דיון 

 

אנחנו בישיבת . 2004דיון בנושא החזר תשלום חניה לשנת   :מר יצחק רוכברגר

-150נוצרה איזושהי בעיה קטנה שיש כ, המועצה הראשונה ביטלנו את נושא החניה בתשלום

יך מחזירים להם אז א,  וצריך להחזיר להם את הכסף2004 איש ששילמו מראש לשנת -200

, גברת פפר. אז צריך להחזיר להם את הכסף,  שקלים30? בסך הכל כמה זה? את הכסף

 .תסבירי בבקשה איך מחזירים את הכסף

מה שאני הצעתי זה שהפיקוח יעביר רשימה מסודרת של    :אורית פפר' גב

 -90זה יכול להגיע גם ל, ח לרכב" ש30זה אומנם , המשפחות ששילמו עבור הרכבים, הרכבים

 . ואנחנו פשוט נזכה את חשבון הארנונה,  רכבים3ח למשפחה אם יש "ש

 

 2004הוחלט לאשר פה אחד הסדר החזר תשלום חניה לשנת   :54החלטה מספר 

החזר התשלום ייעשה דרך זיכוי מחשבון , 2004תושבים אשר שילמו מראש חניה לשנת ל

 . הארנונה

 

הגמלאים  .9 ונציג  הנוער  מועצת  נציג  השתתפות  על  העיר  ראש  הודעת 

המליאה  .בישיבות 
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הודעת ראש העיר על השתתפות נציג מועצת הנוער ונציג    :עזגד טל מר

 .הגמלאים בישיבות המליאה

אני , מאחר שאנחנו מועצה חדשה, אני מבקש. אני אסביר  :רוכברגרמר יצחק 

אני מבקש מהמליאה להסכים שנציג של מועצת , ואין נציג גמלאים ואין נציג לנוער, מבקש

יביא מדי פעם בפעם את דבר הנוער ואת דבר , הנוער והגמלאים יישב בישיבת המליאה

 . ת אישור המליאה לצורך הנושא הזהאני מבקש א. כמובן שבלי יכולת להצביע, הגמלאים

מחר זה יהיה ארגון החיילים , זה לא במערכת' א. אני מתנגד   :דורון מאיר מר

תעשה . אני מתנגד לדברים האלה. מחרתיים זה יהיה האלמנות וכך הלאה, המשוחררים

בישיבות , גם פקידות בכירה במקרים מסוימים. אני מתנגד, פורום פתוח שיכולים לדון

רק אלה , זאת אומרת שהם הפקידות הבכירה לצורך נושא מסויים, צה מדברים יועציםמוע

ר ועדת "פיפו יו, זה לא איזה פורום תרבותי או משהו כזה, עם כל הכבוד, צריכים לדבר

. בסדר, לנוער יש פעם בשנה השתתפות בישיבה. אני מתנגד. תרבות אז הוא יעשה משהו כזה

סיטריים וכך -נציג רחובות שהם חד, יהיה נציג סוחרים, רזה לא ייגמ. תעשה ישיבה כזו

 . לא יהיה סוף לדברים האלה, הלאה

 . אני מצדד בדעתך, מאיר  :מר יצחק רוכברגר

 ?מי יבוא? באיזה מסגרת יהיו הגמלאים :ד יעקב זילברשטיין"עו

מי בעד לצרף אותם בדעה מייעצת . הם יבחרו משלהם  :מר יצחק רוכברגר

 ?לשולחן הזה

 . אתה אומר לתת להם כבר לדבר   :דורון מאיר מר

 . מאיר, בלי זכות הצבעה  :מר יצחק רוכברגר

 ?יש לך את הספר פה   :דורון מאיר מר

אני שאלתי את איציק ואיציק אמר מליאה רק בלי זכות   :מר יצחק רוכברגר

 . הצבעה

ישיבות הרי ה, אבל אם הם באים, בהנהלה הם לא יכולים  :ד יצחק גלאור"עו

 . שיישבו, אם הם ישבו פה, האלה הן פתוחות
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 . הם ידברו בישיבה, לא ישבו   :דורון מאיר מר

 . זו סכנה גדולה מאוד  :גלאור יצחק ד"עו

 .תגיד שוב  :מר יצחק רוכברגר

הישיבות האלה הן אומנם פומביות וכל אחד רשאי להיות   :גלאור יצחק ד"עו

כמו שבכנסת ישראל לא , המליאה זה הפרלמנט, וריאבל הגוף הזה הוא גוף סטטוט, בהן

אתם הפרלמנט של , מייעצים ומדברים, מקובל שהאזרחים שיושבים בטריבונה משתתפים

ברגע שאתה נותן לגוף אחד להיות ואתה קובע לו סטטוס מייעץ מדבר או אני לא . הישוב

למה הם כן : אמרכל מגזר יבוא וי, כל מי שאתה רוצה, רווקים, נשים גרושות, יודע מה

מדי ,  כן-לכן אני אומר לאפשר להם להיות פה , זו סכנה ולא תוכל למנוע את זה, ואנחנו לא

, באמצעותכם הם יכולים להעלות נושאים ככל שירצו, אתם הרי נציגי התושבים, פעם בפעם

 . אבל לא לתת להם איזשהו סטטוס או מעמד כי זה תקדים מסוכן

 ?עמד הם מקבלים פהאיזה מ  :מר יצחק רוכברגר

 . לדבר בישיבת מועצה   :דורון מאיר מר

 .שהם מדברים בישיבה בתור יועצים  :גלאור יצחק ד"עו

 ?אז מה המסקנה שלך  :מר יצחק רוכברגר

 . המסקנה שלי לא לאפשר  :גלאור יצחק ד"עו

אני לא מקבל את מה שאתה , אני רוצה לומר לך משהו עכשיו  :מר יצחק רוכברגר

כי , אני לא מקבל את זה, וסליחה שאני מדבר בצורה כעוסה, אני אומר לך בכנות, המציע פ

ואמרת שזה , אתה נשאלת את השאלה הזו האם הם יכולים להיות במליאה או בהנהלה

ועל סמך זה אני הבאתי את זה עכשיו לישיבת , בסדר שהם יהיו במליאה ולא בהנהלה

 ?ה אומר לי משהו אחראז עכשיו את, המועצה כי ידעתי שאני סגור

 . השאלה מה  :גלאור יצחק ד"עו

 . את השאלה הזו אני שאלתי  :מר יצחק רוכברגר

 .מישהו אחר, אתה לא שאלת אותי  :גלאור יצחק ד"עו

 . אני לא מבין את זה. ואמרתי דעה מייעצת  :מר יצחק רוכברגר
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 .הם רשאים להיות נוכחים אבל לא לקבוע פה עמדה  :גלאור יצחק ד"עו

 .שאלתי ואמרתם לי בסדר  :מר יצחק רוכברגר

 ?לקבוע עמדה  :גלאור יצחק ד"עו

אמרתי שהם לא יכולים להצביע אבל יכולים להביא את   :מר יצחק רוכברגר

, לגבי הנושאים האלה, אבל לזה נתייחס בשונות. שאלנו את השאלה, ואמרת לי בסדר, דברם

 .פעם אומרים כך ופעם אומרים אחרת, יש גבול

הוא , יש דברים שלראש המערכת צריך לתת לו, תראו רבותיי   :מר יצחק קאול

צריך לתת לו להשפיע על מה שקורה , מרגיש מהבטן שהוא רוצה להזמין הנה את נציג הנוער

 ? מה קרה, זה נראה לו שזה טוב להביא הנה את נציג הנוער, הוא נבחר כראש העיר, כאן

 . קרה   :דורון מאיר מר

 .מותר לך. בסדר, תתנגד, מאיר  : רוכברגרמר יצחק

 ?אתה לא עשית את זה. מותר לי לזרוק קריאות ביניים   :דורון מאיר מר

 . מותר לך, מאיר  :מר יצחק רוכברגר

, אני אומר מותר לנו להגיד גם אחרי ששמענו את כל ההערות   :מר יצחק קאול

. הרבה נציגים אחרים נגיד להם לאוכשיבואו , בנושא של נציג הנוער אנחנו מזמינים אותו

, מה יש, אם אנחנו רק נסתכל מה כתוב באותיות, רבותיי היקרים, אנחנו רוצים. ככה? למה

ורוצה ראש , אם באופי של מה שאנחנו רוצים להנהיג בישוב, את האותיות גם אפשר לשנות

רנו שזה יכול אמ, הערנו את ההערות, אז בסדר, העיר והוא מרגיש שהוא רוצה לעשות את זה

אבל אחרי ששמענו את זה אנחנו , שיכולות לבוא עוד קבוצות וגם לבקש, להיות תקדים

, זו לא עוד איזושהי קבוצה, בכל זאת נציג כל הנוער לרמת השרון, אתם יודעים מה, אומרים

היתה שם התנגדות מדהימה , ר מכללה"אני יו, אני רוצה להגיד לכם מהניסיון הפרטי שלי

והלכו על זה מלחמות , ת נציג הסטודנטים להיות משתתף בוועד המנהללהכניס א

 . ואמרו אי אפשר יהיה לנהל את הישיבות, והתנגדויות

. אני מבקש את נציג הסטודנטים שיישב בפורום, סליחה חברים: הגעתי לישיבה ואמרתי

 שהוא הוא נהנה מהדברים, קודם כל רוב הזמן אין לו מה להגיד, יושב נציג הסטודנטים
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הוא נותן לנו את השטח של , וכשהוא כבר מדבר הוא אומר דברים חכמים, שומע

 . אני לא רואה בזה שום נזק, איך הם חושבים, איך הם רואים את הדברים, הסטודנטים

אני לא חושב שבנושא כזה שאומר ראש ? האם הכללים הכתובים הם אלה שפה מחייבים

אנחנו מונעים ממך : אז שאנחנו נגיד לו, הנוער כאןאני מרגיש שאני רוצה את נציג : העיר

 . להביא את נציג הנוער

, הרעיון המרכזי לצרף לכאן נציג של הנוער וגם הגמלאים  :מר יצחק רוכברגר

, דיברו על טובת הנוער,  השנים האחרונות דיברו ודיברו ולא עשו-5הוא לאור העובדה שב

ואנחנו רואים את הצעירים שלנו יושבים על , דיברו על טובת הצעירים ולא עשו שום דבר

אני ? מה קרה. סמים וכל מה שיש ואין פעילות, אחר כך באנגים, תוצאה קו נטוי, הברזלים

ויש גם הרבה כאן , אני חושב שבשכבת הגיל אני מאוד קרוב אליהם. רוצה  יותר פתיחות

 !?שמע אותםמה יקרה אם נ, שגם מחשבתית חושבים כמוהם עם ילדים בגילאים האלה

זה לא כנסת , בסך הכל אמרת את רוב מה שרציתי להגיד :ד יעקב זילברשטיין"עו

, זו מועצה שקשובה למה שאנשים פה במושבה, ואל תשוו אותנו לכנסת ישראל, ישראל פה

אז יבואו ? אז מה הקטע, רוב נציגי הציבור החדשים פה באו ממקום של הקשבה לתושבים

יבוא מי , אני לא רוצה לעשות מזה דבר ציני? את מי זה מבהיל, נציגי הסוחרים אחרי זה

נשקול את זה , מה הבהלה, שיבוא שיש לו משהו עקרוני להגיד שאנחנו רוצים לשמוע אותו

אנחנו , לא קרה שום דבר, אם הוא מייצג גוף מסויים במושבה הזו אז נשמע אותו, עניינית

אמרו שיש מקום לבני הנוער לשבת אני חושב שכל המפלגות , יצאנו ממערכת בחירות

 . במועצת העיר לא כמצביעים

 . תראה לי איזה מפלגות   :דורון מאיר מר

אני יודע שאיציק הציע את זה בחוג בית , אצלנו זה מופיע :ד יעקב זילברשטיין"עו

 . אמרתי רוב המפלגות שרצו פה לבחירות, אני לא אומר שאתה אמרת את זה, שלו

 . הם אמרו. גם הוא אמר את זה  :מר יצחק רוכברגר

, אחוז נכבד של תושבים, גמלאים ברמת השרון? מה הפשע :ד יעקב זילברשטיין"עו

אם במשהו שלא קשור , אם במשהו שעולה שקשור אליהם? למה שלא יביאו את דברם לפה
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,  דקות10,  דקות5ידברו , ר ישיבה שינהל אותה"יש יו, אז נשמע את הדברים שלהם. אליהם

 . גם אותו נקבל בשמחה, יבוא גוף אחר שמייצג. נחליט מה שנחליט, ע אותםנשמ

מאיר אני מציע בנושא של הנוער , קריאת ביניים למאיר   :מר יצחק קאול

 . שגם אתה תסיר את ההתנגדות, וגמלאים

 . אני לא מסיר את ההתנגדות   :דורון מאיר מר

 . מותר לך, מאיר  :מר יצחק רוכברגר

יש חוקים ופתאום אתה אומר לי שמלים כאלה ואחרות לא    :וןדור מאיר מר

ברגע . אז גם לא צריך להיות צמוד כאן לכל מיני דברים נוספים, צריכים להיצמד אליהם

  …שמתחילים ועובדים שלא לפי החוקים

. אני מקבל את מה שאתה אומר, מותר לך, זה בסדר, מאיר  :מר יצחק רוכברגר

 .  הדיבור לאחר מכן שוב פעםאני אתן לך גם את זכות

לגבי , אני חושב שלגבי הנוער אני מסכים במאה אחוז   :מר אורי לוין

כי הנוער לא יכל לרוץ לבחירות לעומת הגמלאים שיכלו לעשות , הגמלאים זה לא אותו דבר

אז אם היה אפשר . ועובדה שעשו את זה במקומות אחרים ואפילו הצליחו מאוד, את זה

 . לפצל את זה

 . בבקשה, ישראל. אני אפצל את ההצבעה  :מר יצחק רוכברגר

מפלגת העבודה לפני , אני חייב לציין דברים שלא יצאו   :מר ישראל טל

 . הבחירות התארגנה לרוץ לבחירות

 . תמשיך, היא לא קיימת כבר, עזוב  :מר יצחק רוכברגר

 אצלנו והדברים העיקריים שהופיעו, לצורך זה הכנו מצע   :מר ישראל טל

והכנסת פעילות פוליטית בבתי ספר , גם כאן, במצב הבחירות היו שילוב הנוער ביתר שאת

שיתחילו להרגיש , להתחיל להבין, להתחיל לרתום את הנוער, לתת במה, תיכוניים בהסכמה

 . ולכן אני רואה בזה צעד חיובי מאוד כן לשתף אותם, שהם שותפים לעשייה

אני חושבת שאנחנו נמצאים בחברה , גוד לאורי לויןאני בני  :אורנה אוספלד' גב

הם היו ,  גמלאים ברמת השרון7000יש לנו בסך הכל , שלא כל כך מכבדת את המבוגרים

 40



 עיריית רמת השרון
 4.1.2004מיום , 3' פרטיכל מליאה מס

זה שהם לא מצאו לעצמם ייצוג במליאה פה אני לא , יכולים לבחור פה כמה ראשי עיר

ני באמת חושבת אבל א, כל הזמן מדברים על הנוער, חושבת שאין להם מקום להביע דעה

זה סקטור גדול מאוד , זה כמו שאתה מדבר על סקטור של סוחרים, שנציג של הגמלאים

אמרו שאנחנו צריכים להקשיב , אני באתי ממפלגה. שצריך למצוא פה איזשהו ביטוי

 . וגם אותם צריך להכניס שיהיו חלק מהחברה הזו, לקהילה שלנו ויש להם מה להגיד

אני אפילו נענה . זכותו. מותר לו, הוא העיר הערה, האורנ  :מר יצחק רוכברגר

 . לבקשתו לפצל את ההצבעה

אז יש מערכת ואין , כשאנחנו באנו ואמרנו שצריך להקשיב   :דורון מאיר מר

אני לא מכיר שום , אני לא מכיר את המקומות האחרים שאמרו שעשו את זה, מקשיבה

אם אנחנו לא משכילים . ת מועצהמקום שעשו את זה בישיבות מועצה כמוטיב לישיבו

זה הרבה , 8260 יש 60אם את רוצה לדעת מעל גיל , אגב, למצוא ולהביא את הקול שלהם

אם אנחנו לא מצליחים להביא את הקולות שלהם ואת הבעיות . יותר ממה שאת אמרת

של אלה שיושבי כאן בצורה , התפקיד של ההנהלה. אם כך צריך להחליף את כולנו, שלהם

אנחנו נבחרנו כדי , זה להציג ולהביא את הדברים ולהציג אותם, ה זה לשמוע אותםקבוע

אני רוצה לומר לכם , הפורום הזה הוא פורום סטטוטורי בניגוד לכל פורום אחר. לייצג אותם

גם , אף אחד לא מדבר, ייעוץ משפטי, גזברית לצורך התקציב, שבמקומות אחרים גם פקידות

 .כך זה נהוג, ר הדברים נותן ראש העיראת סקירת התקציב וכל שא

במקומות . בדרך כלל זה העברת פתקאות בין הפקידים לראש הרשות שמנהל את הישיבה

בחוק הסטטוטורי ישיבת מועצה זה .  תושבים לדוגמא700,000 -ניקח את ירושלים , אחרים

עו את תשמ, רוצים לשמוע תביאו לכאן את ועדת הנוער, זה לא פורום לקבל, דבר רשמי

כל מי שאמר כאן , נמיין את הדברים האלה, תגידו לא, תגידו כן, תעלו את הבעיות, הנוער

 .אז שומעים את כל האנשים האלה, שלא שומעים אותם ורצו במצע כזה או אחר

לדבר לעניין ולעשות את הדברים כמו שצריך , במקום הזה אנחנו צריכים להיות מקצועיים

כל הבקבוקים וכל הדברים , כל האווירה של החברותא כאן, ראני אמרתי לך בעב. ולהצביע

אז לכן זה באמת נראה כך מעין מסיבה כזו , הם לא מוסיפים לטעם הטוב, האלה על השולחן
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אני מציע ללכת למקומות אחרים ולראות איך נראה שולחן . יותר מאשר ישיבת מועצת עיר

מה קורה אם מביאים את , מד אותיאז כל אלה שניסו לל, ואיך נראות ישיבות מועצת עיר

מחר יהיה פה הוועד , אם מביאים אז צריך לתת ביטוי, אני אומר לכם. הנוער או משהו כזה

 ? למה ששם לא ישמעו, הדבר הבא יהיה ועדת בניין עיר, אני זוכר טוב מאוד, של מורשה

 . מותר לשמוע גם שם :ד יעקב זילברשטיין"עו

 . בינתיים גם שם זה אסור, סליחה פיפו   :דורון מאיר מר

 .מותר גם שם לשמוע :ד יעקב זילברשטיין"עו

 . זה אסור, הוא צודק  :מר יצחק רוכברגר

 …ר הקודם לא רצה לשמוע"זה שהיו. ר"יש שיקול דעת ליו :ד יעקב זילברשטיין"עו

 . בסדר, יש שיקול דעת, הוא גם צודק  :מר יצחק רוכברגר

 .ר"ול דעת ליויש שיק :ד יעקב זילברשטיין"עו

 .תמשיך בבקשה, מאיר  :מר יצחק רוכברגר

נשמע , חלק פתוח,  תעשו ישיבה פתוחה-רוצים לשמוע    :דורון מאיר מר

זו העמדה , בישיבה רשמית לא מדברים אלא נבחרים, נשמע אותם, של זה, נציגות של אלון

מלי והחלק נשמע אותם בפני חלק לא פור, רוצים לשמוע את הגמלאים ואת כולם. שלי

אני חושב לשמור על , מה שאמר לי איציק אני אתנגד, אני אתנגד בכל מקרה, הפורמלי

 . הכבוד של הפורום הזה

אני חושב שהנושא הזה הוא נושא , אני מבקש להתייחס   :מר אהרון גליל

אם אנחנו רוצים להתנהג , מאיר, מה שאתה אומר אני מקבל, נוער וגם גמלאים, מאוד חשוב

הגיע . ויש מקומות שיש מה ללמוד מהם, רשות כזו או אחרת במדינת ישראל,  עירייהכמו כל

ואחד , הגיע הזמן, הזמן שרמת השרון תהפוך להיות גם היא איזשהו מודל למספר תחומים

, מכובדות, זה שיבואו מרשויות אחרות, שבצדק עלה על סדר היום, הנושאים לדעתי היום

נציג , ופתעו לראות שבמועצת רמת השרון חל פתאום מהפךוי, כמו ירושלים, אביב-כמו תל

לא באופן , כמובן לפי השיקול דעת שלנו, העתיד של רמת השרון הוא משתתף, של הנוער

  …או שלא ניתן, אוטומטי צריך להזמין אותו
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 . הם יהיו מוזמנים באופן תדיר, לא  :מר יצחק רוכברגר

 . את הקייטנהתקבע , תעשה את הקייטנה   :דורון מאיר מר

 . מאיר, אני לא נכנס לטכניקה   :מר אהרון גליל

 .  יבואו-ירצו , הם מוזמנים באופן קבוע  :מר יצחק רוכברגר

מוזמנים באופן קבוע ויבואו ממקומות אחרים ויראו שניתן    :מר אהרון גליל

 יותר ולא יקרה שום אסון אם בשלב, אותו דבר גמלאים, לשלב נציגי נוער גם ברמת השרון

 . מאוחר סקטור כזה או אחר שחש עצמו או פגוע או שלא בא לידי ביטוי מספיק

ובדרך כלל , אני רוצה לומר לך גם כשאתה מצביע נגד, מאיר  :מר יצחק רוכברגר

, ואני מאוד מעריך ומוקיר את מה שאתה יודע והרבה דברי טעם, אתה מאוד קונסטרוקטיבי

אז אני מבקש לפצל את .  את זה בכל זאת להצבעהאבל אני מבקש להביא, גם במקרה הזה

מי בעד לצרף בדעה מייעצת נציג נוער לישיבות , ההצבעה לבקשתו של אורי בנושא הזה

אין ? מי נמנע. מאיר? מי נגד. הוא בא לפה בלי רשות הצבעה, הוא יכול לייעץ? המליאה

 . נמנעים

 

השתתפות נציג ) ר דורון מאי- נגד 1(הוחלט לאשר ברוב קולות   :55החלטה מספר 

 . ללא זכות הצבעה, מועצת הנוער בישיבות המליאה

 

. מאיר? מי נגד? מי בעד צירוף נציג הגמלאים, לגבי הגמלאים  :מר יצחק רוכברגר

 . אורי לוין? מי נמנע

 

 מר אורי - נמנע 1;  מאיר דורון- נגד 1(הוחלט לאשר ברוב קולות   :56החלטה מספר 

 . ללא זכות הצבעה, ג הגמלאים בישיבות המליאההשתתפות נצי) לוין
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זה עכשיו משהו לא , פה לפחות, אני מקווה שהעיתונאים  :מר יצחק רוכברגר

, שאנחנו עירייה, תיתנו ביטוי לדבר שאני חושב שבבחינת חידוש בארץ בנושא הזה, שגרתי

 . גם הנוער וגם הגמלאים, חברי מועצה ששמים דגש על שתי הקבוצות האלה

אני רק רוצה להוסיף דבר אחד לגבי הנושא של הנציג של    :שירה אבין' בג

כי אנחנו היינו , כדי שזה יהיה מכובד, שמאוד חשוב לבחור את אותו אחד שיהיה, הנוער

 . זה מניסיון. עדים לכל מיני מפגשים שהיו שם נציגים שמאוד ביזו את הישיבות

 . את אומרתאני מקבל את מה ש, שירה  :מר יצחק רוכברגר

צריך לבקש מאותה ישיבה של בני נוער שישלחו נציג ראוי    :שירה אבין' גב

 . לישיבות

אני אפילו הייתי שמח אם , אני מברך את מה שאת אומרת  :מר יצחק רוכברגר

 . היית שותפה לתהליך הזה איתם ביחד מטעם המועצה

 

גב .10 התרבות  תיק  מחזיקת  על  העיר  ראש  אבנ' הודעת   . רנורית 

 

 הודעת ראש העיר על מחזיקת תיק התרבות גברת - 10סעיף    :מר טל עזגד

 . נורית אבנר

 . היא מחזיקת התיק, ר"פיפו היו  :מר יצחק רוכברגר

 . לא הבנתי   :דורון מאיר מר

 . מחזיקת תיק התרבות תהיה הגברת נורית אבנר  :מר יצחק רוכברגר

 . ראי לנושאמחזיק תיק זה נקרא אח   :דורון מאיר מר

 . ר הוועדה"ופיפו יהיה יו, נכון  :מר יצחק רוכברגר

 . אני מסכים רק תסביר לי, אז רק בשביל ההסבר   :דורון מאיר מר

ר הוועדה על פי ההסכם שיש "ד זילברשטיין משמש כיו"עו  :מר יצחק רוכברגר

 את תיק מי שמחזיק, יש לנו הסכם שמחזיקים את תיק התחבורה, לנו הסכם קואליציוני

, במסגרת התיק הזה נורית ופיפו יעבדו בכפיפה אחת. זו נורית אבנר, סים"המתנ, הצעירים
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והטיפול הכללי מלמעלה , כאשר את הישיבות היומיומיות השוטפות בנושא הזה יעשה פיפו

 . והם יעבדו בכפיפה אחת בשיתוף פעולה, תעשה נורית אבנר

 ?מי אחראי לנושא?  אני מדברכשאני רוצה משהו עם מי   :דורון מאיר מר

 . אתה יכול לפנות לשניהם  :מר יצחק רוכברגר

 .בעיקרון אנחנו נעבוד יחד   :אבנר נורית 'גב

 . הם יעבדו בכפיפה אחת  :מר יצחק רוכברגר

איפה שתראה מישהו מחזיק תיק אליו , אתה תלך, מאיר   :מר ישראל טל

 . תלך

 . לם בעדכו? מי נגד? מי בעד  :מר יצחק רוכברגר

 . אני לא מבין בזה, זה דברים חדשים, אני לא נגד   :דורון מאיר מר

 ?ר"אין מחזיק תיק ואין יו, למה  :מר יצחק רוכברגר

 . לא   :דורון מאיר מר

 . בטח שיש  :מר יצחק רוכברגר

 !?ר"מחזיק ויו   :דורון מאיר מר

 

רית אבנר כמחזיקת הוחלט לאשר פה אחד את מינויה של גברת נו  :57החלטה מספר 

 . תיק התרבות

 

העיר .11 לראש  אישי  רכב   .רכישת 

 .23ר "ח מתב" ש205,000אישור רכישת רכב בסכום של  .א 

י משרד "ראש הרשות יחזיר לעירייה את ההפרש בין הסכום המאושר ע .ב  

צמוד למדד : כהחזר הלוואה בתנאים אלו, הפנים לרכישה לבין מחיר הרכב

י הנחיות משרד "עפ(רים חודשיים עד תום הקדנציה  ריבית בשיעו5%+ 

 ).הפנים לתנאי שכר ראשי רשויות

 . ח" ש-30,000ר ב"כרגע יש להגדיל את התב, 23ר "ההלוואה תוחזר לתב .ג
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 . וראש העיר יסביר,  רכישת רכב אישי לראש העיר- 11סעיף    :מר טל עזגד

אני רוכש רכב , גע ברכב שכוראני נוסע כר, אני רוצה להסביר  :מר יצחק רוכברגר

כאשר מותר לי על פי התקנות והוראות משרד הפנים לרכוש , ח" ש205,000מסוג ניסן שעולה 

מאחר שמצאתי רכב שמתאים לי גם מבחינת , נכון לעכשיו,  שקלים155,000רכב בסכום של 

שיהיה , ח אני מוסיף מכיסי" ש-50,000את ההפרש של ה', התנאים האישיים עם כאבי גב וכו

, ישנם תנאים איך מחזירים את הכסף הזה. לא על חשבון הרשות המקומית,  מכיסי-ברור 

 . אני מביא את זה למועצה, בהתאם להנחיות משרד הפנים, 5%צמוד למדד פלוס 

 . בגלל שזה רכב עם כיסא אורטופדי, תגיד למה   :דורון מאיר מר

צה שהם יתחילו אחר כך לרשום אני לא רו. חשבתי שזה ברור  :מר יצחק רוכברגר

אני מוסיף את . אני צריך רכב עם כיסא אורטופדי וזה מוסיף את העלויות. לי כאבי גב

 . זה לא רכב מפואר. הסכום מכיסי אני

יש מתנגדים . ח" ש30,000ר בסכום של "לצורך הנושא הזה צריך להגדיל את הסכום של התב

 ? ר"לתב

 

 :אחד רכישת רכב אישי לראש העיר כלהלןהוחלט לאשר פה   :58החלטה מספר 

 .23ר "ח מתב" ש205,000אישור רכישת רכב בסכום של  .א

י משרד הפנים "ראש הרשות יחזיר לעירייה את ההפרש בין הסכום המאושר ע .ב

 ריבית 5%+ צמוד למדד : כהחזר הלוואה בתנאים אלו, לרכישה לבין מחיר הרכב

י הנחיות משרד הפנים לתנאי שכר "עפ(בשיעורים חודשיים עד תום הקדנציה 

 ).ראשי רשויות

 . ח" ש-30,000ר ב"כרגע יש להגדיל את התב, 23ר "ההלוואה תוחזר לתב .ג

 

 . שונות .12
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, יש לי מספר הודעות. כמה דברים, סעיף שונות ברשותכם  :מר יצחק רוכברגר

.  לאורך כל הדרךכפי שאתה נוהג, מאיר אני יודע שאתה איתי פה בגדול, בנושא אלימות

קראתם בעיתונות וכפי שבטח אתם גם יודעים ואני גם העליתי את זה , בנושא האלימות

כאשר נחתכו צמיגי המכונית של חברת המועצה נעמי , בישיבת המליאה השניה פה בשולחן

אמרתי שאנחנו נגנה ונפעל בתוקף כנגד כל פעולה שהיא בבחינת אלימות כנגד חברי , זהר

ידי המועצה הבכירים או כל אחד אחר שהוא בקרב העובדים של הרשות מועצה או פק

 . המקומית

והתחיל כאן מסע של , נגמרו הבחירות וכנראה שיש מערכת ציפיות לקבוצת אנשים מסויימת

בשבוע שעבר נעצר קבלן . כולל בריונות ואלימות עליי ועל מספר פקידים בעירייה, לחצים

 .שנחשב לקבלן משוקם

 . עובד בקבלנות, לא קבלן   :רוןדו מאיר מר

 . הוא קבלן משוקם. הוא מוציא חשבונית, הוא קבלן  :מר יצחק רוכברגר

 .זה מעליב את הקבלנים   :דורון מאיר מר

אתם לא רואים את , מה שקרה. קבלן משוקם. זה נכון, לא  :מר יצחק רוכברגר

חלקם , לת שורה של אנשיםכי עומדים כאן בד, מי שנמצא פה רואה את התופעה, זה כל יום

השני רוצה להציב דוכנים בצורה כזו , אחד רוצה בסטה, חלקם עם איומים, עם קללות

זו , זה יותר משוק, צעקות, גידופים, קללות, מדברים בטון הכי מאיים שבעולם, ואחרת

זרקו לתוך ביתו של ראש עיריית רמלה שני רימוני , מי ששמע אתמול, אגב. אלימות לשמה

שאומנם לא תקף אותי , מאחר שאותו בחור שאני מדבר עליו,  אני לא יודע לאן זה יגיע.רסס

אבל היה מגיע לכאן מהיום הראשון שאני נבחרתי כדי לקבל כאן מקדמות על זה , אישית

 .שהוא עושה עבודה לכאורה והוא לא מבצע אותה נכון

יני כאלה שהיתה להם היתה כאן תופעה של הקדנציה הקודמת שהכשירה כל מ, אני אסביר

, פה לא מתמודדים עם בעיות, פתרון קל, בעיה כלכלית או בעיה אחרת ונתנו להם פתרון

תקבל מה , בוא תהיה קבלן גינון: במקום להתמודד עם הבנאדם היו נותנים לו תפקיד

הרי אתם רואים מה קורה בחזות העיר ברמת ? מה קרה בפועל. תעשה עבודה, שתקבל
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 הנותרים -50%ואת ה, 50% או 40%הם היו עושים עבודה של ,  הקודמתמהקדנציה, השרון

שאר הדברים הם עושים עבודות , כל העבודה שלהם מתבצעת בפעמיים בחודש, לא נותנים

 .זה לא מטופל ולא כלום, איך זה נראה, איזה גינון זה: מה התושבים היו אומרים. בחוץ

אתה לא תשים בסטה כי : הצעתי לו, מןיש אחד שהוא נרקו, הצעתי לאנשים האלה שיקום

דרך מחלקת , אני אציע לך שיקום, בוא: ואמרתי לו, הוא פנה לנורית, אני אפנה אותך

. אני רוצה רק לשים בסטה, לא: אמר לי, ובלבד לשקם אותם, דרך כל המוסדות, הרווחה

, ה שאתה רוצהמ, צעקות, איומים, הוא הגיע לכאן, פינינו אותו, הודעתי לו שאני אפנה אותו

 . מיום חמישי,  הימים האחרונים יש לי שקט-3מתברר שב. לא התרשמנו מזה והוא הלך

 .מפני שהבסטה נמצאת מול השלט הגדול בכניסה   :דורון מאיר מר

. עכשיו תבין למה כעסתי קודם כשאיציק העיר את ההערה  :מר יצחק רוכברגר

אתה אומר לי והוא אומר , מה קורה. וםהיא צריכה לדעת איפה יש בכל מק, מחלקת הפיקוח

אז אנחנו הולכים לתת . אנחנו מחלקת הפיקוח, ואני צריך לראות לבד, לי והיא אומרת לי

לא יכול , כך זה לא יימשך, ואנחנו נגדיל את המחלקה הזו, דגש לנושא הפיקוח ברמת השרון

איר לא פעם מתריע או אתה מ, להיות שאני נוסע בלילות ואני צריך להיות מחלקת הפיקוח

 .זה נראה לי לא סביר לחלוטין, בפניי על כל מיני מפגעים ודברים

מנהל מחלקת הגינון . ביקש כסף על עבודה שלא ביצע, הוא הגיע לכאן, לענין הבחור ההוא

אבל כסף הוא , גם אשתו אמרה לי הוא לא רוצה לקום, הבחור לא עבד כל החודש: אמר לי

והוא , לא מגיע לך, עזוב את המקום: אמר לו חד משמעית, הרצל, ל העירייה"ואז מנכ. רוצה

ובסופו של דבר הוא שבר כאן תמונה עם היד ואז הזמנתי את המשטרה , ניסה לתקוף אותו

 . ועצרו אותו

היום הוגשה תלונה במשטרה על ידי סגן מנהל מחלקת הגינון כנגד עוד אחד , תופעה חדשה

,  הוא אומר שהשטח שהוא עובד בו כקבלן לא מספיק לו,על מה הוא רוצה כסף, שרוצה כסף

או לחילופין תיתן , או שתוריד לו שטח ותיתן לו את אותה המשכורת: אז יש שתי אפשרויות

עכשיו הוא הגיע ואיים על סגן מנהל . כך הוא רוצה, לו משכורת יותר גדולה לשטח הזה
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וצה הוא יתאבד וייקח אותו שהוא מתכוון במקרה כזה אם לא יאושר מה שהוא ר, המחלקה

 . הוא הגיש נגדו תלונה במשטרה. איתו

מפני שגם הוא , כעת הוא יהיה במעצר יחד עם הבן שלו   :דורון מאיר מר

 . במעצר

, אני אומר לכם דבר אחד. הכל אתה יודע, שתהיה בריא  :מר יצחק רוכברגר

עים לבריונות ואלימות אנחנו צריכים לקבל פה החלטה ברורה וחד משמעית שאנחנו לא נכנ

וכל חבר מועצה וכל עובד מועצה באשר הוא שממלא את תפקידו הציבורי , מכל סוג שהוא

 . יקבל את מלוא ההגנה ומלוא התמיכה של הרשות הזו, ואת השליחות הציבורית

לא נתתי בסטות ולא דברים , היתה לי תופעה בעיר הקטנה   :דורון מאיר מר

המקום היחידי שבו משוקם מסמים יכול לעבוד זו עבודה ,  דברלא קבלנות ולא שום, כאלה

 . גופנית

 . הם לא רוצים לעבוד  :מר יצחק רוכברגר

. זו בעיה שלהם, לא רוצים לעבוד זו לא בעיה שלנו, אני יודע   :דורון מאיר מר

,  בסטות ברמת השרון6אתמול היו . אני מכיר את התופעה, לא הסכמתי ולא נתתי בסטות

, אני אמרתי לאילנית, יש כמה דברים,  לא יהיה אז אתה תמשיך לקבל את האיומיםאם זה

לא נכנסים לתוך , אם הם רוצים הם ממתינים על ספסל בחוץ. לא יושבים ולא נכנסים לחדר

אנחנו יודעים , לא יודעים לשקם, אנחנו לא יודעים לשקם אנשים שהם רק סוחרים. הלשכה

. אחרת אנחנו נהפוך להיות התחנה של כולם, עבודה פיזיתשיעבדו ב, לשקם אנשים לעבודה

תוך ,  שאמרת שמחכים40 או 20הבקשות מתוך , ברגע שתהיה עבודה פיזית, אני מבטיח לך

 .כל השאר לא מעוניינים לעבוד, 3-4כמה זמן יהיו לך 

אני הייתי , אני רוצה להגיד לך משהו במלוא ההגינות, מאיר  :מר יצחק רוכברגר

, ל עירייה מסויימת"עד כדי סכנת נפשות לתופעה של מנכ, אלימות, עה של בריונותעד לתופ

אני . על זה שהוא בסך הכל רצה לבצע את תפקידו, עם איומים, שהציבו כנגדו דוקרנים

והאיש עמד בגבורה , זה ממש פחד אלוהים, ראיתי את הדוקרנים, אישית הייתי עד לזה

הוא , ת שלי לעמוד נחוש וחוצץ כנגד אותם בריוניםוהוא אחת הדוגמאו, סביב הנושא הזה
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למה אני אומר . זה פשוט נמאס, אני נחוש לעשות את זה בכל מחיר. אני מדבר עליו, יושב פה

ותיכף תשמעו את הנושא השני אז תבינו באיזה מצב , אין לי מחלקת פיקוח נכונה? את זה

 . אנחנו נמצאים פה בעירייה הזו

י רוצה לומר שאני מכירה את התופעה הזו מאז שאני אנ  :נירה פולקמן' גב

כל פעם שבא ראש מועצה חדש מתחילה , בתקופת של פסח' 78הייתי עובדת המועצה בשנת 

אנחנו מכירים , אני לא רוצה לנקוב בשמות, אותה תופעה של הטסטינג של אותה אוכלוסיה

עכשיו בודקים הם . אלה אותם השמות שחוזרים על עצמם כל פעם מחדש, את השמות

 . נגלה נחישות בעניין הזה והכל יעבור, יעברו כמה חודשים, אותך

 . אני מודה על התמיכה במאבק בנגע הזה  :מר יצחק רוכברגר

דורית אמיגה יצאה , אני שכחתי פשוט כשדיברנו על הנושא של דורית אמיגה, דבר נוסף

שה עד לסיכום סופי על פי החלטת בית המשפט היא יצאה לחופ,  לחודש-1לחופשה ב

בינתיים אנחנו צריכים להניע את המערכת ולהאציל סמכות חתימה זמנית כממלא , בעניינה

, זכות חתימה בנושא הזה כממלא מקום, עד אשר ייפתר הנושא לצורך התפקיד שלה, מקום

 .תודה. את פרח מלך שתעשה את זה, את עובדת הרשות, זה רק טכני, ואני מציע ברשותכם

 

, פרח מלך' הוחלט לאשר פה אחד האצלת זכות חתימה זמנית לגב  :59מספר החלטה 

 .מ מנהלת מחלקת רכש"שתשמש כמ

 

אני יודע שכמה אנשים כאן לא , אני רוצה עוד משפט אחד  :מר יצחק רוכברגר

זה , ואני חייב לומר את הדברים האלה בצורה הכי ברורה, יאהבו את מה שאני רוצה לומר

 .לא משנה, הצעה, לשאילתא, ה לסדר יוםמתקשר עכשיו לבקש

מכתב , בתוך ים של ניירות, אנחנו קיבלנו בנוסף לסדר היום  :נירה פולקמן' גב

יק פיוטר בנושא הדיור 'בעניין הסכם של העירייה עם מג, אבנר גולן מהנדס העיר' של אדר

 :המכתב הבאובעקבות זה שלחתי את , וטרחתי לקרוא את כל העניין ואת כל הסיפור, המוגן

 50



 עיריית רמת השרון
 4.1.2004מיום , 3' פרטיכל מליאה מס

שהעתקו ,  בדצמבר31מיום , בנדון, אבנר גולן' אדר, בעקבות מכתבו של מהנדס העירייה"

ברצוני להציג שאילתא במסגרת סעיף שונות בישיבת המועצה , הגיע לידי כחברת המועצה

האומנם לא , אני מבקשת לדעת. מאחר והעניין חשוב ואינו סובל דיחוי, שתתקיים היום

האם ראוי , אם אומנם כך הם פני הדברים? ל"למתן היתר בנייה ליזם הננתקיימו התנאים 

שהעירייה תעביר זכויות שבחוזה עם היזם לידי הבנק שלו בלא לקיים את כל סעיפי החוזה 

האם לא ראוי שבטרם יינתן היתר הבנייה תבטיח העירייה ) 3. 17כמפורט בסעיף , בעניין זה

יוכל לעמוד בהתחייבויותיו הכספיות לא תעמוד שחלילה לא ייווצר שבמקרה והיזם לא 

הכוונה כמובן לדיור , "העירייה בפני שוקת שבורה כשניטלו ממנה כל זכויותיה בפרויקט

מה עושה העירייה בפועל על מנת להבטיח את ביצועם המלא של כל סעיפי החוזה ) 4. "המוגן

 ".בטרם מתן ההיתר

 . להסביר פהעכשיו אני רוצה . תודה  :מר יצחק רוכברגר

לא ידעתי שהיא הולכת להעלות , זה בדיוק הנושא, סליחה   :דורון מאיר מר

 . את זה

 . אז תתייחס לזה אחרי זה  :מר יצחק רוכברגר

 . אתה נותן תשובה   :דורון מאיר מר

 . אני אתן לך לדבר, לא נותן תשובה, לא  :מר יצחק רוכברגר

 . מה שאני מתכוון לומריכול להיות שיעזור לך    :דורון מאיר מר

אני . אני רק רוצה משפט אחד, תעלה מה שאתה רוצה, מאיר  :מר יצחק רוכברגר

או , אני לא הולך לעשות את הטעויות שעשו אחרים, כמעט כולכם פה חדשים, ראש עיר חדש

כולכם תמימי דעים שזה מה , דיברתי על פתיחות, אני דיברתי על שקיפות, לפחות קודמי

עלתה סוגייה לעניין , מדובר כאן על שטח ברחוב הנצח לעניין הדיור המוגן. תשצריך לקרו

אני לא נכנס , ח על בסיס הצעות כאלה ואחרות" מיליון ש11מתן היתר כדי שנוכל לקבל 

אני מדבר על . מאיר בטח יתייחס לדברים האלה כי הוא יודע על מה מדובר בדיוק, לזה

 . העיקרון
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ואני , אנחנו נמצאים בתחילת קדנציה, תבינו, יכול להשלים איתםקורים פה דברים שאני לא 

אפשר להגיד אפילו שהם ידידים , באופן אישי, מודה שהעובדים בגדול ובכירי העירייה בגדול

, היינו בישיבת עובדים, אלא מה. ואני ממש מעריך ומוקיר כל אחד באופן אישי, אישיים שלי

, יצחק קאול, הגברת אבנר, ד זילברשטיין"עו, ניא, מיד לאחר כניסתי לתפקיד ראש העיר

ודיברנו על כך שאנחנו רוצים תרבות ניהול ותרבות שלטונית אחרת ברמת השרון נוכח מה 

כי אני כל כך כואב ואנחנו בסך הכל , צר לי, צר לי לומר. שהיינו עדים לו בקדנציה הקודמת

תרבות , ני מכיר את הענייניםכי א,  שנים100חודש בתפקיד ואני מרגיש כאילו אני כאן 

זה , אני כבר לא מדבר על זה. תושבים זה הפקר פה, הניהול ברמת השרון בגדול על הפנים

איציק גם התייחס אליה , העלינו את הנקודה, אני מדבר על משהו אחר לחלוטין, נושא אחר

 מצב  לא נוכל לאפשר-העלינו את הנקודה ואמרנו דבר אחד . בישיבה עצמה עם העובדים

ואני מוקיר כל אחד באופן אישי ואני , שהבכירים מסוכסכים היסטורית בינם לבין עצמם

 . אני מדבר אל הקירות, אבל אני לא יכול לעבוד, מדגיש עוד פעם

אני קורא לשלושה , אני לא מצליח, אנשים פה מסוכסכים ועושים טריקים אחד עם השני

ורא לגזברית כי הגזברית היא זו שהניעה את למעשה אני לא ק, אני קורא לגזברית, בכירים

ומעירה לי שאנחנו הולכים כאן או , וחס ושלום שלא יתפרש שאני מקטרג כנגדה, העגלה

, ח" מיליון ש11ח או לקבל " מיליון ש5כי הייתי צריך להחזיר , ח" מיליון ש5להפסיד 

, אני לא סותם פיות, מותר לו, מותר למהנדס העיר להעיר הערות. 'בהמשך לתנאי חוזה וכו

, מנהלת אגף הנכסים: יושבים שלושה שנוגעים בעניין, אני מדבר על משהו אחר לחלוטין

לבקש לחתום על , כדי להניע את העגלה, אני לא מצליח, רבותיי. מהנדס המועצה והגזברית

ואני רוצה , העסק תקוע בגלל מערכת יחסים כזו ואחרת, לא מצליח לגלגל כאן כלום, היתר

אתה יודע שאני בקדנציה הקודמת , ואנחנו חברים מאוד טובים, אבנר אליך, ר משהולומ

ותמיד הזהרתי , ואני שמרתי עליך מכל משמר, כחבר מועצה נתתי לך גיבוי לאורך כל הדרך

 .אבל יש לי גם דברים ואני מאוד כועס, אותך מכל הדברים

לא היית צריך לעשות , ורמיםו לכל הג"אני את המכתב הזה שאתה מוציא אותו בתפוצת נאט

ברגע שאתה מוסיף תפוצת . 3, 2, 1: הערות, יכולת לרשום את זה לידיעת ראש העיר, את זה
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מותר לבוא , מותר להעיר, לא שאני סותם פיות, ו זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות"נאט

ם ולא יכול להתקדם ע, ואני לא מקבל ממנה תשובה, ואני לא מקבל ממך תשובה, ולומר

ואף אחד לא יכול לבוא ולומר שאני חס ושלום נגוע או חשוד , ואני תקוע, הנושא הזה

. אף אחד, באיזשהו היבט כלכלי כזה או אחר במתחם הזה או בכל מתחם אחר ברמת השרון

לא מסוגל לקבוע כלום בעניין , אבל לא יכול להיות שאני ראש עיר לא מסוגל לתת החלטה

הכל כאן במסגרת של סכסוכים , טופ-מקצועיות מסודרות טיפאני לא מקבל תשובות . הזה

 . אחד עם השני

אתם לא , וגלאור הוא חבר שלי, למה אני צעקתי על גלאור, זה לא סכסוך, רוצים דוגמא

פעם אחת הוא , אני לא יכול לשאת את זה, יודעים איזו מערכת יחסים נפלאה יש לי איתו

 !?איך אפשר לעבוד ככה, כהאומר לי ככה ופעם אחרת הוא אומר לי כ

אני , וגם אמרתי לשלושתכם בישיבה אצלי, ושיהיה ברור, אז אני מודיע כאן את ההודעה הזו

אני לא אחכה לתום , נגמר לי, ואני גם לפעמים יודע לצחוק, חייכן ואני לפעמים גם בדחן

החברים ואם כל , חד משמעית, אני רוצה להיבחר לקדנציה נוספת,  שנים-5השנה ולתום ה

כי אני רואה כאן , אני גם אשמח לראות את כולם,  עוד יותר טוב-האלה יילכו איתי אחר כך 

אני אתחיל להביא , ואני לפעם הבאה, אני לא יכול לעבוד, אני אומר לכם דבר אחד. פתיחות

אני לא יכול , חד משמעית, הצעות למליאת המועצה להשתחרר מהבכירים של העירייה

ואתה אדם , הידידות, האהבה, עם כל החברות. אנסים'אין יותר צ, גמרנ, להתקדם יותר

אני לא מצליח לקבל רמת , כולכם מקצועיים, ואת מקצועית והמהנדס מקצועי, מקצועי

 . ואם אני אפרוש לכם אחד אחד בדוגמאות אני אביך אתכם, שירותים טובה

אני , צת מכירמאחר ואני ק, ליין' אחרי שעשית את הפאנץ   :דורון מאיר מר

זה לא , ואתה בדקת ושאלת אותי, בחוזה הזה היה. חושב שהמכתב הזה לא היה צריך לצאת

כשאתה , זה נקרא חפירה וטיפול, היה מדובר בהיתר בנייה מלא אלא בהיתר לטיפול בחפירה

אני הוצאתי את ההיתר לחפירה וטיפול לעזריאלי בערך חצי שנה , חופר אתה מקדם דברים

 מיליון 5ח ועוד " מיליון ש11פה עד כמה שאני יודע היה , גמר את התשלומיםלפני שהוא 

 . ח אם אני לא טועה במספרים" מיליון ש22ח מתוך " מיליון ש16היו ? אני צודק, ח"ש
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חברי מועצה פשוט העבירו פתקים שיש עיתונאים בישיבה   :מר יצחק רוכברגר

אני יודע מה אני . הוא יושב מולי, איםאני יודע שיש עיתונ, וההתבטאויות שלי הן קשות

 . הרי ממילא מביאים את זה בדרך עקיפה לעיתונאים. עושה

יש , יש פרויקטים שאנחנו רוצים להזיז ועדיין זה לא עבירה   :דורון מאיר מר

, עד שבונים את בית האבות הזה אנחנו יכולים להחזיק אותו, לנו מערכת שלמה של ערבויות

, את אומרת אם היית אומר לי אנחנו לא מעונינים בזה אז זה משהו אחרז, אנחנו מעונינים

ח בשבילי זה הרבה " מיליון ש16, איך שלא יהיה, אנחנו לא מעונינים להתחיל לתקוע אנשים

אמרתי , אני ראיתי את הוויכוח שהיה אז בחדר. גם על זה יכולים להיות שיקולים, מאוד

יכול ראש עיר להחליט את הדברים האלה ולקחת במסגרת החוק , שיש איזה גבול מסויים

הרבה מאוד דברים נעשים בשלבים ואתה יכול לעשות , אחרת אנחנו נתקע דברים, אחריות

אבל אם אנחנו , על מכתבים כאלה" לחגוג"אני כאופוזיציה צריך . את הפיקוח בשלבים

ה אז צריך לקחת את הדברים האל, אמרנו שאנחנו רוצים לקדם את רמת השרון

יש , כל עיתונאי מתחיל אנחנו הכי טובים בשבילו, הם לא צריכים לצאת החוצה, בפרופורציה

 השנים הקרובות -5לפחות ב, אנחנו החלטנו שאנחנו רוצים, לו את החומר הזה ואוספים לו

אבל בכל מקרה צריך לראות את , אז אני מקבל את הדברים, להזיז דברים ברמת השרון

תאכלו שם אחד את השני כמה שאתם , נהלה או בישיבת בכיריםהדברים האלה בישיבת ה

מפני שברגע שאתם מוציאים החוצה מישהו ידע לנצל את , אל תוציאו החוצה. רוצים

 . כל אחד לטובתו הוא, הדברים האלה

 ?ומה עם השקיפות   :נעמי זהר' גב

? אני אמרתי לו להסתיר? מה זה שקיפות, הוא חותם על זה   :דורון מאיר מר

, אמרתי קודם, אמרתי לו שאני הייתי חותם על זה, הוא עוד שאל אותי מה אני הייתי עושה

שילמו עד הפרוטה , היתה ביקורת בעיתונות שלא יהיה ביטחון וכל זה, אני בעזריאלי נתתי

 . האחרונה

אני לא מצליח אפילו לגבש החלטה אם לעשות , נעמי שתביני  :מר יצחק רוכברגר

 .  ביניהם כל הזמןהם, כך או אחרת
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זה עוד הרבה יותר גרוע ממה שאתה , אני רוצה ממש בקצרה :ד יעקב זילברשטיין"עו

אתה יודע שבשבוע , זה לא שאני שופט את מה שקורה פה, ולא בשביל שתתעצבן יותר, חושב

ועיקר החגיגה היא במחלקות , ר ועדת בניין עיר ומחזיק תיק ההנדסה"בתור יו, האחרון

אז . זו מילה קשה מדי, אני לא יודע אם זה חגיגה, ההרגשה, ת מה שאני מכירלפחו, האלה

וכבר ,  שנים פה5אתה , אני חדש, התחלתי לראיין אנשים בשביל ללמוד את התפקיד

מהתמונה שמתגבשת עכשיו זה הרבה יותר גרוע במובן שאנשים מכשילים אחד את השני 

אני לא , לי לפחות יש הרגשה,  אחרתזה לא אמרת ועשית וההיתר ייצא כך או, בתפקיד

וזה הדבר הכי , אבל כולם עם כוונה מאוד טובה, טריבונל שיפוטי ששופט את האנשים

,  מוטיבציה להצליח באיזשהו מקוםoverאולי עם כוונה ועם , הכי קשה בעניין, מכשיל בעניין

 . אבל אין קשר

ואני לא אגיד , ומות שכן הצליחובפגישות שהיו לי עם כמה יושבי ראש ועדות בניין עיר במק

זו לא אופרה שכולם מנגנים , אם מחלקת הנדסה, עוד פעם את החלום שלנו רעננה ואחרים

 .הלך עלינו, עם הכלים כדי שזה לא ייצא קטופוניה

 . זה לא רק בהנדסה  :מר יצחק רוכברגר

, תכלומהמעט שאני מס, אני מדבר כרגע על מה שאני יודע :ד יעקב זילברשטיין"עו

משום שאני עושה איזשהו , אם לא היית מעלה את זה היום הייתי מתאפק ולא אומר את זה

אבל אם . סבב ואני רוצה שתדע שאנחנו עושים איזשהו סבב כדי קודם כל להבין את הבעיה

. אתה תצטרך לקחת החלטה כזו או אחרת, הוק להחליט בנושא מסויים-אתה צריך היום אד

 . או לא תיקח החלטה

 . אני לא רוצה לעשות טעות, אני לא יכול לקחת החלטה  :ר יצחק רוכברגרמ

אני חושב שבחודש הקרוב תתגבש פה איזושהי תמונה עם  :ד יעקב זילברשטיין"עו

המלצות איך לתקוף את הבעיה הזו ואיך לגרום לאנשים לעבוד בהרמוניה ולא בעוצמות 

 . בנה הרבה יותר טובים בתוך המחלקהאבל מתוך ניסיון למצוא קשב וה, שאולי אתה דיברת

עם כל המועצה ועם , אין שום ספק, השיחה הזו מאוד קשה   :מר יצחק קאול

יכול להיות שיותר טוב שעושים את . ואומרים פה דברים קשים מאוד על השולחן, התקשורת
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ואת הדברים האלה באמת עושים במקומות , זה בתחילת הדרך ואחר כך עובדים בשקט

 . עשותשצריך ל

אנחנו נכנסנו לכאן עם איזשהו מסר לציבור , אמר את זה איציק ואני גם אומר את זה

ניהול אחר של העיר יכול להיות שהוא , שאנחנו רוצים לראות כאן ניהול אחר של העיר

בעבודה , הוא מתחיל קודם כל אצלנו בדוגמא האישית שלנו, מתחיל מלמעלה והולך למטה

, אני קורא לזה שיטת השיברים. חר כך הדרג הניהולי ומהם למטהא, האישית שאנחנו עושים

יש פקידים , שיטת השיברים, זה בשירות הציבורי זה בכלל ידוע, זה אגב לא רק בעירייה הזו

והעוצמות שלו קודם כל , כל פקיד יש לו את הכוח שלו ואת העוצמות שלו, בתוך המערכת

ה אישית לאיש הזה או לאיש ההוא או לאיש זה לא נוגע כרגע חס וחליל, הוא תוקע דברים

מה יוצאים השיברים ,  שיטת השיברים-תזכרו את זה , אלא כל אחד בעוצמות שלו, אחר

 האזרח יוצא -מה קורה בסוף , הם יוצרים מכתבים, הם יוצרים בירוקרטיה מיותרת, האלה

 . אזרח דפוק

אבל אם , אני מצטיין,  טובהלא שמישהו כאן יגיד אני עושה את העבודה הכי, המבחן שלנו

אז כולנו עובדים לפי החוליה החלשה בתוך , אני מצטיין והשרשרת מסביב לא טובה

, לראות שהתהליכים הם קצרים, החוכמה שלנו היא לפרוץ את העניין הזה. נקודה, המערכת

האפקטיביות והיעילות מתחילה , שהעבודה שלנו היא אפקטיבית, שהבירוקרטיה היא קצרה

, אין מה לעשות.  כל אצל הקבוצה הזו של הבכירים כאן ומכאן זה חייב לעבור למטהקודם

 . אומנם זה כאן בפומבי לפני כולם, הוא אומר זה מה שאני מרגיש כראש עיר, ראש העיר

 .אנחנו יושבים ומדברים, אותו דבר? מה אתה מרגיש  :מר יצחק רוכברגר

אגב , מעית אני אומר לכם את זהחד מש, אני אומר אותו דבר   :מר יצחק קאול

אני לא רואה פה תוכנית עבודה משולבת של , אני לא רואה פה דברים הרבה יותר בסיסיים

איך זה יכול להיות שמתחילה . אם כבר אמרנו אז בואו נשים את כל הדברים, כל הקבוצות

,  מתואמתתוכנית עבודה חייבת להיות, אין לנו תוכנית עבודה, אין לנו תקציב, שנה חדשה

אם תוכנית עבודה לא מתואמת אז אנחנו נראה פעם חופרים את הכבישים ופעם תוקעים את 

אבל הדברים האלה לא בדיוק משתלבים , עמודי התאורה ופעם מתעסקים עם התנועה
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הוא בקטע שלו יוכיח לך באותות , ומתמזגים יחד כי כל אחד מתעסק לו בקטע של המערכת

המערכת , הוא אמר, יש לו כיסויים, הוא התריע, הוא כתב, ייופ, ובמופתים שהוא סופר

 . אנחנו יחד עושים עבודה מחורבנת, כולנו

ואנחנו פעלנו ואמרנו שאנחנו ניתן שירות , הציבור הפתיל שלו קצר ובצדק, תראו רבותיי

כמה , תשאלו את הציבור ברחוב אם הוא כבר מרגיש שפה השתנה משהו או עוד לא, מצויין

 . חודשיים, נו כבר פהזמן אנח

 . באות אחרת' צ-רק תחליף את ה, השירות הוא מצויין  :מר יצחק רוכברגר

לא מה אני עשיתי , המבחן שלנו הוא מבחן הציבור, רבותיי   :מר יצחק קאול

המבחן שלנו , לא כמה מוצלח הייתי, לא כמה קשה עבדתי, לא כמה שעות הייתי, פה בחדר

זה יהיה המבחן , האם השתנה פה העסק או לא,  לקבוצה הזוהוא מה הציבור ברחוב יגיד

 . כולל עם המוסדות שאנחנו נפגשים איתם, שלנו

להתחיל כל אחד להסביר את הזווית , כאן אפשר לשמוע את הצד השני, עכשיו אני אומר

 . שלו

 .אני לא במשפט שדה, לא  :מר יצחק רוכברגר

יך אנחנו עובדים כקבוצה אנחנו צריכים לראות יחד א   :מר יצחק קאול

אני אומר לכם , העבודה בין החדרים צריכה להיות הרבה יותר מזורזת, מתואמת, מלוכדת

אנשים שהם לא בתוך הליין ולא מסתדרים ולא מסתגלים אז צריך לעזור להם יחד , בכנות

 . אין שום דרך אחרת, שימצאו דרכם החוצה

מי שלא , ומרים דבר כזהזה נשמע כמעט כמו איום כשא   :נעמי זהר' גב

  …אנחנו בקדנציה שאין בה אופוזיציה, מסתדר עם השורה

 ?למי את אומרת את זה עכשיו   :מר יצחק קאול

 .לך   :נעמי זהר' גב

 …אני רוצה להגיד לך שאם זה איום   :מר יצחק קאול

 . זה נשמע לי ככה   :נעמי זהר' גב

 ?אז מה קרה? מה זאת אומרת   :מר יצחק קאול

 57



 עיריית רמת השרון
 4.1.2004מיום , 3' פרטיכל מליאה מס

 ?אז מה לעשות, נעמי  :ר יצחק רוכברגרמ

, המבחן שלי. אם זה פוגע בשירות לאזרח זה המבחן שלי   :מר יצחק קאול

 . השירות לאזרח מחורבן, השירות לאזרח צריך להיות מצויין, התוצאה בשירות לאזרח

 . אני עומד מאחרי כל מילה שלו  :מר יצחק רוכברגר

אני עד , אני כמעט נעלב? ואלת אותיאיזו מן שאלה את ש   :מר יצחק קאול

על מי שלא עושה את ? מה זה איום. איזו שאלה את שואלת אותי, עכשיו הייתי שקט

על מי שתוקע ? על מי שתוקע ברזים במערכת? על מי שמקבל כסף ולא עושה עבודה? עבודתו

 ?את המערכת

ם ולא דווקא על האנשי? את יודעת מה הולך פה למטה  :מר יצחק רוכברגר

 . שנמצאים פה

שאנחנו עושים את עבודתנו לא טוב כלפי , זה איום עלינו   :מר יצחק קאול

 .הציבור

: אז רשום קבלת קהל, -13:05אם מגיע מישהו ב, נעמי  :מר יצחק רוכברגר

הם ? איפה זה נשמע. תבוא שבוע הבא,  היא לא מקבלת את הבנאדם-13:05ב, 08:00-13:00

אנחנו מדברים מכאב , לא חלילה שצועקים עליך. קצת רגישות? מתעסקים פה במדע מדוייק

 . ואת יודעת, על מה שקורה פה

. אם זה איום, את השאלה הזו אני מאוד לא מבין, נעמי   :מר יצחק קאול

אם מישהו עושה עבודה לא טובה , אנחנו מתביישים להגיד למישהו שעושה עבודה לא טובה

 . בוודאי שכך נעשה, עושה שנשלח אותו הביתהומקבל משכורת בשביל עבודה שהוא לא 

אמרנו את , דיברנו על זה בפרהסיה, אני מדבר עם אנשים  :מר יצחק רוכברגר

לא באים כאן , אנחנו באים לכאן עם פתיחות, אנא: ביקשנו מהם, הדברים ליד כל העובדים

 על שלושת ואני מדבר עכשיו, האחרון בעולם שמנסה, חס ושלום לחסל חשבונות עם אף אחד

אני לא , ואני בראש המערכת שמנסה לתפור תיק למישהו, האחרונים שמנסים, הסגנים

לים "יושב פה מאיר שהיה ראש כל המנכ. אני באתי מתחום העובדים, בעניין הזה בכלל

ואני ראיתי , הוא גם לא היה מסכים לתופעות כאלה, הוא יודע בדיוק על מה מדובר, בישראל
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אז כל אחד פה עושה את העבודה שלו , אי אפשר ככה, ל תופעות והכלאותו עומד חוצץ מו

, תעמדי ליד פקס, גבירתי: ואם אני צריך להתקשר למישהי ואומר לה, בצורה הזו ושמים פס

אז , ואני לא יכול לקבל תשובה, והיא סוגרת לי את הטלפון, אין פקס, בסדר: והיא אומרת לי

אני בא הביתה , כי אני בא הביתה כואב, זה עצוב, אנס'אני לא יכול לתת לזה צ? לאן הגעתי

זה לא שאני באתי , אנחנו חייבים לשנות. אנחנו רוצים לשרת את הציבור. עם לחץ בחזה

 .לעשות משפט שדה

 . נשמע, תן להם לדבר   :נעמי זהר' גב

 .הוא קרא להם לסדר   :מר אליעזר בר

תאמיני לי שהמעמד קשה , עאני לא מעמיד את אבנר לשימו  :מר יצחק רוכברגר

במקרה יצא בנושא הזה , אני דיברתי באופן כללי, אבל אני לא מעמיד אותו למשפט שדה, לי

אבנר אני לא מעמיד , אני לא רוצה אפילו שאבנר יענה, חלק מהנושא שזה קשור גם אליו

 .אותך למשפט שדה

  .אני מבקש שיהיה כתוב שלא קיבלתי זכות תגובה  :אבנר גולן' אדר

 . חלילה, כי אתה גם לא בשימוע, מאה אחוז  :מר יצחק רוכברגר

 . יש לי בהחלט מה לומר  :אבנר גולן' אדר

 .אני לא רוצה כי זה לא משפט  :מר יצחק רוכברגר

אבל אתה אמרת והוא , אנחנו לא בכנסת, אנחנו לא במשפט   :נעמי זהר' גב

 .העלית את הנושא. חייב לענות לך

ואני לא , העליתי את הנושא בגדול כלפי המערכת בכלל, נעמי  :מר יצחק רוכברגר

, ואני לא באתי כאן ואמרתי שאבנר מקבל ממני איזה מכתב, עושה את זה כרגע כמשפט שדה

, כי אם הייתי רוצה לבנות תיק אז הייתי כותב מכתב והערות ולא עשיתי את זה לאף אחד

אני כואב את מה שקורה , זה המקום, אנחנו בישיבת מליאה, אני מעלה את הנקודה הזו

 . ותרשמו שלא נתתי לאבנר את זכות הדיבור בנושא, ברשות המקומית

 . שיירשם שזה גם לא נגד אבנר באופן אישי :ד יעקב זילברשטיין"עו

 . חס ושלום, לא  :מר יצחק רוכברגר
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 …קודם כל אני עומד בצומת מטעמי התפקיד  :אבנר גולן' אדר

 .סליחה, אני לא נתתי לך זכות דיבור, אבנר  :מר יצחק רוכברגר

 . הוא חייב לדבר   :נעמי זהר' גב

אני לא מעמיד , הוא לא חייב, די נעמי. הוא לא חייב לדבר  :מר יצחק רוכברגר

 . ותאמיני לי מחר אני צריך לחייך לו, אותו למשפט

 . אני עומד מאחרי המשפט הזה, רק דבר אחד  :אבנר גולן' אדר

 . אני יודע שאתה עומד  :וכברגרמר יצחק ר

 . עובדה שעדיין לא קיבלנו תשובה  :אבנר גולן' אדר

 . אני לא ביקשתי ממך לחזור מהמכתב, סליחה  :מר יצחק רוכברגר

 . להגן עליך, סימן שכנראה היה חשוב שהמכתב ייצא  :אבנר גולן' אדר

סוגל לקבל אני מדבר באופן כללי שאני לא מ, אני יודע  :מר יצחק רוכברגר

אני לא מסוגל לקבל , וזה לא משנה אם אתה צודק או מישהו אחר, תשובות בגלל מחלוקות

כי , אבל אני לא שופט אותך, ואני לא מסוגל לקבל, אני צריך להניע את המערכת, תשובות

 . אתה עמדת בהרבה נושאים בקדנציה הזו שאני עכשיו ראש רשות ושמרת עליי

 מהתקציב של 1:12יש בקשה להעביר ,  טרם אושר2004 של מאחר והתקציב. הנושא הבא

הכל כפוף , ה ובית מלינוב קשישים וגמלאים" עבור תמיכה לקבוצות הספורט ועבור על2003

, אז אני ברשותכם. שכל החומר בהקשר זה מוגש כיאות ומאושר על ידה, לבדיקת הגזברית

ואם יש , צה לאישור הנושא הזהאני מביא את זה לישיבת המוע, כדי לא לתקוע את המערכת

 .בבקשה, משהו להעיר

 .2003 של תקציב 1:12, 2004זה כמיקדמה על תקציב    :דורון מאיר מר

 . כן. כן  :מר יצחק רוכברגר

 .לא תוספות מיוחדות   :דורון מאיר מר

 . לא תוספות מיוחדות  :מר יצחק רוכברגר

 ?זה רק על הדברים האלה   :דורון מאיר מר

 . כן  :ק רוכברגרמר יצח

 60



 עיריית רמת השרון
 4.1.2004מיום , 3' פרטיכל מליאה מס

 . אני חושב שאתה צריך לעשות על כל הדברים   :דורון מאיר מר

הם מקבלים את , שאר הגופים האלה גם שנה שעברה עשינו   :אורית פפר' גב

 . כל היתר לא מקבלים מדי חודש, 1:12זה 

 

 עבור 2003 מהתקציב לשנת 1:12הוחלט לאשר פה אחד העברה של   :60החלטה מספר 

 . ה ובית מלינוב"עמותת על, לקבוצות הספורטתמיכה 

 

 . רצית לומר משהו, מאיר  :מר יצחק רוכברגר

,  בפברואר שזה יום ראשון-1הישיבה הבאה צריכה להיות ב   :דורון מאיר מר

 -1הישיבה הבאה ב, אז צריך לשריין, יש כל מיני אנשים ונושאים, אז כבר לישיבה הבאה

 ?לפברואר

 . כן  :מר יצחק רוכברגר

 . היום הראשון של החודש-1מפני שהפעם זה ה   :דורון מאיר מר

לעניין , אני לא יודע אם העליתי את זה פה, מאיר, אפרופו. כן  :מר יצחק רוכברגר

 ?העלינו את זה פה', השירותים שאתם צריכים לקבל במסגרת הוועדות וכו

משטרת , ענותאבל אם אתה רוצה ל. ענית לי, אמרת שיהיה   :דורון מאיר מר

, הסיכום שלנו כאן בחדר הזה עם אהרונישקי, ישראל תחנת גלילות לא עומדת בסיכומים

 .נדמה לי שאתה היית בחלק ועזבת אחר כך

 .אני הייתי פה עד הסוף. אני לא עזבתי, לא  :מר יצחק רוכברגר

זאת . הוא סיכם איתנו שיהיו סיורים וכל הדברים האלה   :דורון מאיר מר

אז ? אתה זוכר את ההתנגדות, ועל זה הסכמנו, אנחנו ניעזר בתחנה ולא בית מלוןאומרת ש

אני היום לא . אל תדאג, מאיר: הוא אמר לי, אביב-נסעתי אליו לתל, אני אז דיברתי איתו

 . רואה גופים מבצעיים בבניין הזה

אני ביקשתי מיוסי סידבון להקים פה משטרה עירונית   :מר יצחק רוכברגר

ומה שקרה , אצלי, התקיימה פגישה בשבוע שעבר. משהו משולב כזה, קהילתיתומשטרה 
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כי פתאום , למה התפוצצה באמצע, בדיוק על הנושאים האלה, הפגישה הזו התפוצצה באמצע

, זה היה ביום רביעי, ק"ופתאום הם הקימו פה חפ, גילו איזה שלושה מחבלים מכפר ויתקין

 . מאיר, אני אשמח שבפגישה הבאה תשתתף. וכל העסק התפוצץ ותהיה ישיבה נוספת

 .ההבטחה היתה שזה יהיה גוף מבצעי כאן   :דורון מאיר מר

 . עד אז אני מקווה שגם תהיה  :מר יצחק רוכברגר

 .  תקנים והוא לא ניצל אפילו תקן אחד26העובדה שהיו פה    :מר אליעזר בר

 . בר הנהלהעד אז אני מקווה שאתה תשב כח, מאיר  :מר יצחק רוכברגר

הוא כותב לי , באיזה שנה תיתנו לי מינוי, כולם באים אליי   :דורון מאיר מר

 .עושים לי את המינויים, מכתבים

 . הישיבה נעולה, תודה רבה  :מר יצחק רוכברגר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ 
רוכברגר  יצחק 
העירייה  ראש 

__________________ 
עזגד  טל 

העירייה. ע  ראש 
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 קובץ החלטות

ליו .1 הבאים  החברים  של  מינויים  הר"אישור  הוועדות   :מ"ר 

וגמלאים   מתנדבים  פולקמן-   ועדת  נירה   . 

יו"מ  וגמלאים"מ  מתנדבים  ועדת  אוספלד- ר  אורנה    

הסביבה   איכות  לוין-   ועדת  אורי    

הציבור  פניות  תמרי-    ועדת  עליזה    

בריאות  ד-    ועדת  גל"  ישראל   עדיר 

שמות  טל-     ועדת  ישראל    

תרבות  עו-     ועדת  זילברשטיין"  יעקב   ד 

הלוואות"יו  ועדת  רוכברגר-    ר  יצחק    

יו"מ  הלוואות"מ  ועדת  עזגד-   ר  טל    

לפרישה  ערר  אבנר-    ועדת  נורית    

לארנונה   ערר  עו-    ועדת  לרר"  נתן   ד 

 

ר ועדת "ליו, נירה פולקמן' של גבהוחלט לאשר פה אחד את מינויה   :38החלטה מספר 

 . מתנדבים וגמלאים

 

מ "למ, הוחלט לאשר פה אחד את מינויה של גברת אורנה אוספלד  :39החלטה מספר 

 . ר ועדת החינוך"יו
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ר הוועדה "ליו, הוחלט לאשר פה אחד את מינויו של מר אורי לוין  :40החלטה מספר 

 . לאיכות הסביבה

 

ר ועדת "ליו, עליזה תמרי' שר פה אחד את מינויה של גבהוחלט לא  :41החלטה מספר 

 . פניות הציבור

 

ר ועדת "ליו, ר ישראל גלעדי"הוחלט לאשר פה אחד את מינויו של ד  :42החלטה מספר 

 . הבריאות

 

ר ועדת "ליו, הוחלט לאשר פה אחד את מינויו של מר ישראל טל  :43החלטה מספר 

 . שמות

 

ר "ליו, ד יעקב זילברשטיין"ר פה אחד את מינויו של עוהוחלט לאש  :44החלטה מספר 

 . ועדת תרבות

 

הוחלט לאשר פה אחד את מינויו של ראש העירייה מר יצחק   :45החלטה מספר 

ר "מ יו"למ, ראש העירייה מר טל עזגד. ואת מינויו של ע, ר ועדת הלוואות"ליו, רוכברגר

 . ועדת הלוואות

 

ר ועדת "ליו, נורית אבנר'  אחד את מינויה של גבהוחלט לאשר פה  :46החלטה מספר 

 . ערר לפרישת עובדים
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ר ועדת ערר "ליו, ד נתן לרר"הוחלט לאשר פה אחד את מינויו של עו  :47החלטה מספר 

 . לארנונה

 

ר הוועדה "ליו, הוחלט לאשר פה אחד את מינויו של מר אהרון גליל  :48החלטה מספר 

 . לאמנת שירות

 

בדו .3 ספטמבר ח"דיון  רבעוני  כספי   - 2003 . 

 

 . 2003ספטמבר , ח הכספי רבעוני"הוחלט לאשר פה אחד את הדו  :49החלטה מספר 

 

לשנת  .4 הפנים  משרד  של  הביקורת  בדוחות  ראש , 2002דיון  ותשובת 

פארן גבי  מר  היוצא  ומבקר , העיר  הביקורת  לוועדת  שהועברה  כפי 

עפ, העירייה הפנים"וזאת  משרד  הנחיות   . י 

 

הפנים הוחלט לאשר פה אחד את   :50החלטה מספר  משרד  של  הביקורת  דוחות 

פארן, 2002לשנת  גבי  מר  היוצא  העיר  ראש  לוועדת , ותשובת  שהועברה  כפי 

העירייה ומבקר   . הביקורת 

 

בסך  .5 מימון  בהשתתפות  העירייה  ש40,000אישור  חדר "  להקמת  ח 

השרון ברמת  לקשיש  יום  במרכז   .פיזיותרפיה 

 

 40,000הוחלט לאשר פה אחד את השתתפות העירייה במימון בסך   :51לטה מספר הח

 .ח להקמת חדר פיזיותרפיה במרכז יום לקשיש ברמת השרון"ש
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לגב .6 המליאה  בפני  למשרת ' שימוע  מינוייה  ביטול  בנושא  אמיגה  דורית 

ואספקה  . רכש 

 

סגנית , רית אבנרנו' הוחלט פה אחד לאמץ את המלצותיה של גב  :52החלטה מספר 

 . דורית אמיגה למשרת רכש ואספקה' בנושא ביטול מנוייה של גב, ראש העיר

 

לעישון  .7 כלים  של  במכר  העוסקים  עסק  בתי  כנגד  פעולה  בדרכי  דיון 

 . סמים

 

הוספת תנאי לרשיון לבתי עסק העוסקים  אחד פה לאשר הוחלט  :53החלטה מספר 

 .בממכר כלים לעישון סמים

 

ב .8 לשנת דיון  חניה  תשלום  החזר   . 2004נושא 

 

 2004הוחלט לאשר פה אחד הסדר החזר תשלום חניה לשנת   :54החלטה מספר 

החזר התשלום ייעשה דרך זיכוי מחשבון , 2004לתושבים אשר שילמו מראש חניה לשנת 

 . הארנונה

 

הגמלאים  .9 ונציג  הנוער  מועצת  נציג  השתתפות  על  העיר  ראש  הודעת 

המלי  .אהבישיבות 

 

השתתפות נציג )  מאיר דורון- נגד 1(הוחלט לאשר ברוב קולות   :55החלטה מספר 

 . ללא זכות הצבעה, מועצת הנוער בישיבות המליאה
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 מר אורי - נמנע 1;  מאיר דורון- נגד 1(הוחלט לאשר ברוב קולות   :56החלטה מספר 

 . ללא זכות הצבעה, השתתפות נציג הגמלאים בישיבות המליאה) לוין

 

גב .10 התרבות  תיק  מחזיקת  על  העיר  ראש  אבנר' הודעת   . נורית 

 

הוחלט לאשר פה אחד את מינויה של גברת נורית אבנר כמחזיקת   :57החלטה מספר 

 . תיק התרבות

 

העיר .11 לראש  אישי  רכב   .רכישת 

 .23ר "ח מתב" ש205,000אישור רכישת רכב בסכום של  .א 

י משרד " את ההפרש בין הסכום המאושר עראש הרשות יחזיר לעירייה .ב  

צמוד למדד : כהחזר הלוואה בתנאים אלו, הפנים לרכישה לבין מחיר הרכב

י הנחיות משרד "עפ( ריבית בשיעורים חודשיים עד תום הקדנציה 5%+ 

 ).הפנים לתנאי שכר ראשי רשויות

 . ח" ש-30,000ר ב"כרגע יש להגדיל את התב, 23ר "ההלוואה תוחזר לתב .ג

 

 :הוחלט לאשר פה אחד רכישת רכב אישי לראש העיר כלהלן  :58החלטה מספר 

 .23ר "ח מתב" ש205,000אישור רכישת רכב בסכום של  .א

י משרד הפנים "ראש הרשות יחזיר לעירייה את ההפרש בין הסכום המאושר ע .ב

 ריבית 5%+ צמוד למדד : כהחזר הלוואה בתנאים אלו, לרכישה לבין מחיר הרכב

י הנחיות משרד הפנים לתנאי שכר "עפ(שיעורים חודשיים עד תום הקדנציה ב

 ).ראשי רשויות

 . ח" ש-30,000ר ב"כרגע יש להגדיל את התב, 23ר "ההלוואה תוחזר לתב .ג
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 . שונות .12

 

, פרח מלך' הוחלט לאשר פה אחד האצלת זכות חתימה זמנית לגב  :59החלטה מספר 

 .מ מנהלת מחלקת רכש"שתשמש כמ

 

 עבור 2003 מהתקציב לשנת 1:12הוחלט לאשר פה אחד העברה של   :60החלטה מספר 

 . ה ובית מלינוב"עמותת על, תמיכה לקבוצות הספורט
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