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קודמתתשובות .1 מישיבה  לשאילתות   . 

 

רוכברגר יצחק  שמספרה   :מר  העיר  מועצת  שמן , 41מליאת  ישיבה 

קודמת. המניין מישיבה  לשאילתות  תשובות  עם  אתחיל  לענות , אני  התחייבתי 

עכשיו זה  את  נעשה  אז  השאילתות  לשאילתות , על  שלנו  החוב  את  נסיים  וכך 

 .האלה

הראשונה  השאילתה  עם  בנוש–נתחיל  שאילתה  אנטנות  בר, א  אלי  יש . ששאל 

באוסישקין  סלולרית  לאנטנה  היתר  נתנה  העירייה  האם  שאלה  בית 5כאן  ליד   

קלמן כזאת, ספר  אנטנה  של  הקמה  לגבי  בעיתון  פרסום  איזה  לא , והיה   –ואם 

האנטנה בהסרת  מטפלת  העירייה  לנושא . כיצד  ההנדסה  מחלקת  של  התשובה 

אנטנה איננה  שזאת  היתה  מ, הזה  זה  היתר, גבראלא  צריך  לא   . ומגבר 

מסוימת בעירייה  מישהו  מצד  השבוע  הערה  איזושהי  שיש , קיבלתי  לי  שאמר 

היתר צריכים  מגברים  שגם  כך  על  שמדבר  דין  פסק  איזשהו  אבדוק . כנראה  אני 

הזה הנושא  הנושא. את  לצורך  הנדסה, אבל  מחלקת  של  התשובה  זאת , זאת 

אנטנה בסה, לא  מגבר"זה   . כ 

דור מאיר  טלוויזיה  :וןמר  תוכנית  שזה , היתה  ואמרו  מגבר  שם  הראו 

זה על  לערער  וצריך  פטור, פטור  זה  למה  על   . ומערערים 

רוכברגר יצחק  משפט  :מר  בית  של  החלטה  שיש  חושב  לי , אני  נדמה 

גן הזה, ברמת  הדין  פסק  את  אבדוק   . ואני 

נוספת בר, שאילתה  אלי  של  הקאנטרי, גם  נושא  על  אקריא. מדברת   אני 

יולי בישיבת ": אותה מחודש  העיר 2005המליאה  מועצת  החליטה  הקמת   על 

השרון ברמת  הספורט  מועדון  נושא  לבדיקת  עו. ועדה  מונה  ברוך "בהמשך  ד 

משפטית דעת  חוות  קבלת  לצורך  או  מנת  על  הוועדה . חייקין  של  בישיבותיה 

נמצא לנושא  שמונתה  המנכ) 1: המיוחדת  מסודר"באחריות  פנייה  להוציא  ת ל 

לשנת  מינימום  מחירי  לדרוש  המועדון  התקופות ". 1997למנהלי  על  מדברים 
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עכשיו של  המחירים  את  לראות  כדי  עפ) 2. "הישנות  משנת "לבדוק  ההסכם  י 

במסגר1989 המועדון  על  שחלים  החובות  מהם  ההסכם  לא , ת  ומה  מבוצע  מה 

המנכ) 3. מבוצע אכיפה"באחריות  וידוא  בהסכמים, ל  ן מועדו) 4. כמופיע 

דין"עפ, הספורט פסק  של  תוקף  שקיבל  הסכם  של , י  בסך  הנחה  במתן  מחויב 

המחירון70% ממחיר  השרון  רמת  לתושבי  ע.   מונה  חייקין  על "ברוך  העירייה  י 

משפטית דעת  חוות  לקבל  להתקבל . מנת  אמורה  היתה  משפטית  דעת  חוות 

סוף  עפ. 2006לקראת  שבוצעו  בפעולות  המליאה  את  לעדכן  החלטת"אבקש   י 

הספורט, הוועדה מועדון  נושא  בדיקת  לצורך  מתן , שהוקמה  באכיפת  בעיקר 

של  השרון70%הנחה  רמת  לתושבי    ." 

בר אליעזר   . 30%  :מר 

רוכברגר יצחק   . 70%רשום   :מר 

בר אליעזר  טעות  :מר   .זו 

רוכברגר יצחק  חייקין "  :מר  ברוך  של  הדעת  חוות  את  לצרף  נבקשכם 

העיר מועצת  חברי  של  השואל".לעיון  מתקן  פה  של ,   בהנחה   30%מדובר 

עליה  . שמדברים 

פעולות במספר  נקטנו  שלנו, אנחנו  המשפטי  מהיועץ  מבקש  בלום, אני  , מיכה 

תשובה  . לתת 

בלום"עו מיכה  לבעלי   :ד  חייקין  בין  שנערכה  פגישה  בעקבות 

פנייה, הקאנטרי בוררות1/4/07-ב היתה  להסכם  לטיוטה  נענתה,  לא  היא    ,  

נוספת13/6/07-וב פנייה  היתה  נענתה.   לא  היא  מתוקנת . גם  טיוטה  זו 

להם בוררות. שהוגשה  הסכם  נערך  לא  לא , עדיין  הלאהעדיין  הצדדים  . ישבו 

כשבוע בעוד  מחייקין  לקבל  אמור  כמה, אני  עוד  לו  שחסרים  אומר  מקרים הוא   

דעתו חוות  את  להשלים  מנת  על  לי. עובדתיים  תהיה  שבוע  דעת עוד  חוות   

נשקולמגובשת ולפיה   . 

רוכברגר יצחק  שלישית  :מר  פיפושאילתה  של  שאילתה  היא  שמדברת ,  
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השופט  של  אמירות  שהיו  כך  איטחעל  לעבודהאילן  הדין  בבית  דובר שבו,    

מורוזובסקי ויניב  קצב  יהודה  של  שהיה  המכרז  ביטול  על  והשאילתה , בזמנו 

השופט: "היתה של  אלה  קשות  אמירות  הח, לאור  מאליה   לפתמתבקשת 

הבחינה ועדת  חברי  הבחינה . שלושת  ועדת  חברי  יוחלפו  לא  מדוע  שאלתי 

מחדש שיפורסמו  במכרזים  הדיון  כל". לקראת  קוימו, קודם  כבר  , המכרזים 

זה על  אענה  מקרה  בכל  אני  החלפת . אבל  את  ביקש  לא  השופט  מקום  בשום 

אותם, הוועדהחברי  החלפנו  לא  גם  אנחנו    .ולכן 

דורון מאיר  ועדהמאחר  :מר  חבר  ואני  היתה,     -לא 

זילברשטיין"עו יעקב  זה :ד  על  התיישנות   . יש 

דורון מאיר  התיישנות, סליחה  :מר  התיישנות. אין  אין  השמצות  . על 

הערות העיר  שהשופט  פעם   . כתבת 

זילברשטיין"עו יעקב  לציטוטים :ד  בשאילתה, תתייחס  ציטוט  תגיד . יש  אל 

ציטוט, סתם לציטוט, יש  מפסהיש . תתייחס   . ד"ציטוט 

רוכברגר יצחק  רלוונטי  :מר  לא  כבר   . זה 

זילברשטיין"עו יעקב  נשאל :ד  כשזה  עונה  היית   -אם 

רוכברגר יצחק  מחליט  :מר  הייתי  לא  צריך, גם  הייתי  לא   . כי 

זילברשטיין"עו יעקב  עונה :ד  היית  אם  אומר  היית , אני  מה  מדבר  לא  אני 

ברור. עושה היה  זה  תחליט  שלא   . זה 

רוכברגרמר  צורך. לא? למה  :יצחק  שום  בקשה, אין  היתה   . לא 

זילברשטיין"עו יעקב  אז :ד  ענית  לא  למה   ?אז 

רוכברגר יצחק  התארכה  :מר  אחת  לעזוב, ישיבה  ביקש  אמרנו , קאול  אז 

מחכים זה. שאנחנו  את  זוכר   . אתה 

בר אליעזר  עדיפות  :מר  סדר   . זה 

רוכברגר יצחק  בח, בסדר  :מר  לי  מותר  ועניתי. וקאבל  מזה  בורח   . לא 

אורי של  לסדר  הצעה  אותה, היתה  העליתי  עליה, שלא  שאדבר   והבטחתי 
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במילה המועצה , שתיים-לפחות  לחברי  הביטוח  הגדלת  או  מימון  של  לנושא 

תביעות כאלה, בגין  דברים  או  הביטוח? אורי, נכון. סיכונים   .בדיקת 

לוין אורי  הביטוח  :מר  נושא  את   . להסדיר 

יצחק רוכברגרמר  הזה  :  בנושא  המבקר  של  מכתב  גם  הזה , יצא  הנושא 

הנושא את  לבדוק  מנת  על  המתאימה  למערכת  הנושא, הועבר  את   . בודקים 

לוין אורי  זה  :מר  את  העלית  כבר  להגיד, אם  פה רציתי  שיש   

זמן של  אלמנט  מהדברים, איזשהו  חלק  על  התיישנות  ויש   -והיות 

רוכברגר יצחק  העברנו   :מר  באמת אנחנו  מטרה  מתוך  לבדיקה  זה  את 

בזה  . לטפל 

לוין אורי  מהר  :מר  שיותר  כמה  זה  את   . לקדם 

רוכברגר יצחק  לעשות  :מר  שאפשר  משרד , מה  של  להוראות  בכפוף 

זה, הפנים את  נעשה  גם   . אנחנו 

 

ביטחון ה .2 חדר  מיליון ) ד"ממ(וספת  להקצאת  עקרוני  לצורך ₪ אישור 

לזכאו בכפוף  למשפחות  הרווחה הלוואות  מחלקת  ידי  על  שתקבע  ת 

 .והגזברות

 

רוכברגר יצחק  עקרוני  :מר  לאישור  מיליון בקשה  של  להקצאה  לצורך ₪  

למשפחות השרון, הלוואות  רמת  שתיקבע, לתושבי  לזכאות  עבכפוף  מחלקת "  י 

והגזברות אמורים, הרווחה  דברים  במה  אומר  ועדה . ואני  הקמנו  אנחנו  בזמנו 

דורון מאיר  בה  העירייה"מנכ, שהשתתף  בודינגר, ל  ויצחק , הרצל  דגן  בר  מוטי 

לי,דוד נדמה  הקודמת  בישיבה  זה  על  דיבר  יצחק  לזה,   מתוך ,והתייחסנו   

ממ הצבת  מתן  לאפשר  יכולים  אנחנו  איך  ולבדוק  לנסות  חדרי , דים"מטרה 

ממ, ביטחון להם  שאין  בבתים  קרקע  צמודי  לסייע "בבתים  אפשר  ואיך  דים 

הוא. בעניין נכון  החלטהאז  לקבל  יצטרך  הזה  שהנושא  למעשה ,   החלטות  שתי 
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היום) 1 – עקרונית  ירוק ) 2, החלטה  מסלול  ליצור  תצטרך  ובנייה  תכנון  ועדת 

הממ את  להציב  שיכול  למי  ביתו"ואישורים  בשטח  הזה  ייבנה, ד  הוא  אם  , בין 

בשטח ויוצב  מוכן  יבוא  הוא  אם  טלי. בין  עם  יחד  זה  על  לייצר , דיברנו  מנת  על 

הזהאת ההליך  שניתן,   ככל  אותו  עלינו, לקדם  ולא  ושלום  שחס  מטרה  , מתוך 

השרון ברמת  טילים  יפלו  ואם  מלחמה  של  פתיחה  של  רוצה , במידה  לא  אני 

פאניקה הזה, להכניס  הביטחון  מקדם  יהיה  לפחות   . שלאנשים 

הנושא את  להקצות, בדקנו  הכספים , החלטנו  לוועדת  כמובן  כפוף  וזה 

ב לחוד19-שתתכנס  מסודרת, ש  בצורה  זה  את  נביא  מכן  את . לאחר  רוצה  אני 

המהלך את  להתניע  מנת  על  העקרוני  אותו, האישור  אותו, לזרז  אישור . לקדם 

מיליון  של  הקצאה  של  הכספים, ₪עקרוני  ועדת  לאישור  תשב , כפוף  הוועדה 

הנושא התב, על  לנושא"וזה  מסודרות. ר  הודעות  נפרסם  כמובן  אנחנו  , מכאן 

קריט מסודרים נבנה  זכאי–ריונים  מי  כסף,   תשלומים, כמה  מנת , כמה  על 

הממ את  להציב  האלה"שיוכלו  שניתן, דים  ככל  וביטחון  שקט   .ונביא 

מבקש האישור, ברשותכם, אני  עליואת  ולהצביע  הזה  העקרוני  מטרה,   זו  , כי 

נוספים חברים  ושל  דעתי  נעלה, לפי  העקרוני. די  האישור  בעד   ? מי 

לוין אורי  אומר, ₪מיליון   :מר  זה  ממ? מה  זה"כמה   ?דים 

רוכברגר יצחק  הראשון  :מר  ממ, בשלב  של  היתה  שלנו  ד "ההערכה 

אותו, מוכן ומציב  בא  בין , שאתה  של  גודל  סדר  ל1,700זה  דולר2,000-  ד "ממ,  

מ7של  שאפשר. ר"  מה  זה  אישורים. כרגע  ויהיו  עכשיו , במידה  ונותנים 

ל כנראה  או 9-אישורים  מטר10  אחרז,   משהו  יש . ה  מטר7כרגע  הממ,   ד "זה 

להציב לקנות.שאפשר  אנשים  ירצו  זה,   את  את , להתקין  צריכים  כולם  לא 

הזה שיצטרך. הכסף  בעיה , מי  מועצה–תהיה  לאישור  פעם  עוד  זה  את  נביא    . 

האישור בעד  אחד, תודה? מי   . פה 

 

מספר  אחד   :361החלטה  פה  עקרוניהוחלט  אישור  להקצאת  לאשר 
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למשפחות ₪ ון מילי הלוואות  ביטחון לצורך  חדר  בכפוף , )ד"ממ(להוספת 

והגזברות הרווחה  מחלקת  ידי  על  שתקבע    .לזכאות 

 

קיוסקים .3 חוזה   .הארכת 

 

רוכברגר יצחק  קיוסקים  :מר  חוזה  נמצא . בבקשה, אילת. הארכת  זה 

בפנים הערות, פה  יש  אם  רק  הערות. אז  או . טוב? יש  להוסיף  מה  לך  יש 

עצמושהפרוט בעד  מדבר  הארכת ? וקול  בדבר  הפרוטוקול  את  לאשר  מבקש  אני 

בעד. החוזים אחד, תודה? מי   . פה 

 

מספר  אחד   :362החלטה  פה  לאשר  קיוסקיםהוחלט  חוזה   .הארכת 

 

הקצאות .4 ועדת  פרוטוקול   .אישור 

 

רוכברגר יצחק  ועדת  :מר  פרוטוקול  הקצאותאישור  במה .   אסביר  אני 

אמורים בו, ובזמנ. דברים  תמך  הקודם  המשפטי  כשהיועץ  להליך  שבו , יצאנו 

הדר ברובע  שאול  סוכת  הכנסת  לבית  הקרקע  את  להקצות  צריכים  . היינו 

סביר הליך  לא  הוא  שעשינו  שההליך  ערר  בוועדת  טענה  תושבים  של  . קבוצה 

היה זה  משפט  סליחה?בבית  מינהלית,    . עתירה 

דורון מאיר  ערר  :מר  ועדת   . קודם 

אליעזר  ועומדת  :ברמר  תלויה  עתירה  יש  להיום   .נכון 

רוכברגר יצחק  הערר  :מר  ועדת  על  מדברים  שאני , אנחנו  במה  צודק  אני 

הליך , לכן. אומר היה  לא  שההליך  נאמר  שבה  ההחלטה  את  קיבלנו  אנחנו 

מסודר, ראוי לא  הזה, או  במסלול  ללכת  צריכים  היינו  לתקן . ולא  ביקשתי  אני 

זה זה , את  את  מביא  מדבריםכאןואני  אנחנו  מה  על  תסביר  שאילת  כדי    . 
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שושני"עו אילת  שנים :ינו'ג-ד  עשרות  כמה  קיים  שאול  סוכת  כנסת  . בית 

משנת  הכנסת ' 95העירייה  בית  של  להרחבה  ביחס  החלטות  מיני  כל  קיבלה 

הפנים. הזה שר  לאישור  שנשלח  הסכם  והיה  החלטה  היתה  בכלל , בתחילה 

לכביש מעבר  אותו  ש, להקים  שתי . ניבצד  להקמת  תרומה  קיבלה  העירייה 

ולהישאר  הזאת  ההקצאה  שטח  על  לוותר  הכנסת  בית  מנציגי  וביקשה  גן  כיתות 

בו נמצאים  שהם  לזה. בתחום  הסכימו  המועצה, הם  לאישור  בא  בינתיים , זה 

החדש במקום  ותכנון  הישן  במקום  בתכנון  הוצאות  הרבה  הוציאו  מה . הם 

ה של  הטענה  זה  המשפט  בבית  את שהיה  להקים  להם  שנתנו  שהאישור  שכנים 

נמצאים שהם  חלקה  באותה  אותו  ולהרחיב  הכנסת  נוהל , בית  את  נוגד  הוא 

קרקע  . הקצאת 

שלה הטענה  על  ויתרה  לא  נכון, העירייה  פעלה  זה, שהיא  עם  יחד  כדי , אבל 

נוספת טענה  כל  לדון , למנוע  קרקע  להקצאת  לוועדה  בקשה  הגישה  העמותה 

להקצות  שלהם  ישיבותבבקשה  בשתי  בזה  דנו  ואנחנו  הקרקע  בהתחלה , את 

המשפטית הסוגיה  את  לבדוק  רצה  ומיכה  כללית  מאוד  סקירה  בדק , נתנו  הוא 

נוספת לישיבה  וחזרנו  שלהם, אותה  הבקשה  את  להם  לאשר  זאת . והחלטנו 

שלה, אומרת העמדה  את  שינתה  לא  למעשה  ולא , העירייה  נכון  פעלה  שהיא 

הקצאת לנוהל  זקוקה  קרקעהיתה  פנתה,   שהעמותה  מכיוון  הגישה , אבל 

הבקשה, בקשה את  להם  לאשר  מניעה  שום  היתה  לא  כוועדה   . לנו 

רוכברגר יצחק   . בבקשה, הערות  :מר 

זילברשטיין"עו יעקב  כל :ד  הליכים, קודם  בשני  היה  הזה  ההליכים . הנושא 

ערר גב, בוועדת  של  לעיריי' ההחלטה  קשה  מאוד  החלטה  היא  פרידמן  . העופרה 

זה שאחרי  מצפה  הייתי  אמרה, אני  שאילת  מה  הקצאות , למרות  בנוהל  ילכו 

הספר לפי  בראש, ממש  קיבלנו  אחת  פעם  כבר  אמרה.כי  השופטת  זאת : "  לאור 

של  לאיחוד  הבקשה  לאשר  ניתן  לא  כי  החלקות3עמדתנו  רוצה , "  ואני 

לניואנסים לב  האיחוד", שתשימו  מטרת  הבקשה  במסגרת  שתצוין   אופיו, ללא 
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שייבנה המבנה  של  בסביבה, הארכיטקטוני  במסגרת , השתלבותו  לא  אם  גם 

שיוקם המבנה  של  פרטני  בנייה, תכנון  להיתר  בקשה  זו  היא ". כאילו  בהמשך 

וסובלנות : "אומרת סבלנות  יתר  לגלות  היה  הראוי  מן  כי  נציין  אך 

מוצדקות, להתנגדויות הן  כי  סבורים  אנו  מנומקת, כי  החלטה  ליתן  אך , וכן 

מינהליתז כרשות  המשיבה  של  מחובתה  כחלק  זה ". את  את  לרפא  ניסו  ואז 

זה את  לעשות  שניסיתם  המינהליתבדרך  העתירה  ונולדה  עתירה .   יש  וכרגע 

ועומדת תלויה  אומרת, ששם, מינהלית  שאילת  מבחינה , כמו  התכחשתם 

הקצאה לבצע  שלכם  לצורך  לבצע . משפטית  צריך  שהיה  ברורה  די  כשהיא 

 .הקצאה

לפגםקודם  טעם  זה  ולטעון, כל  לבוא  ועומדת  תלויה  העתירה  אתם : בעוד 

מה שצריך, יודעים  כמו  הקצאות  נוהל  עכשיו  עושים  גם  אנחנו  ביטחון   . ליתר 

רוכברגר יצחק  הזה, לא  :מר  הנושא  את  לקדם  רוצים  באמת  תוך , אנחנו 

הכנסת בית  בדיירי  וגם  בתושבים  גם  הכנסת, התחשבות  בית  ולא , באי 

משחקיםמתכוונים לשחק  זה,   את  לעשות  זה, רוצים  את   . לקדם 

זילברשטיין"עו יעקב  כאן :ד  הציטטה  את  לך  הקראתי  זה  עכשיו , בגלל  שעד 

מסביב בדיירים  כך  כל  התחשבתם  השופטת, לא  אמרה  רוצה . וזאת  אני  אבל 

הערר. להתקדם בוועדת  המינהלית, הייתי  לעתירה  עובר  אני  שתלויה , עכשיו 

עכשיו הגורן וה, ועומדת  מן  לטעון  ולא  שיקול  איזשהו  לעשות  צריכים  ייתם 

היקב לא : ומן  הקצאה–זה  נוהל  מפרסמים  אנחנו  אז  מפרסמים .   אתם  אם 

הקצאה הנהלים, נוהל  לפי  אותו  תפרסמו   .אז 

שושני"עו אילת  לעשות :ינו'ג-ד  רוצים  שאנחנו  מה   . זה 

זילברשטיין"עו יעקב  הנהלים, לא :ד  לפי  מדבר  כל. אני  מנת ,קודם  על   

יקוימו מנכ, שהנהלים  נוהל  נוהל "יש  מבצעים  איך  הפנים  משרד  של  ל 

 . הקצאות

בלום"עו מיכה  פתוחה  :ד  לדלת  מתפרץ  שאנחנו , אתה  מה  בדיוק  זה 
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 . עושים

זילברשטיין"עו יעקב  שאתם , לא :ד  חושב  שאני  לך  להראות  רוצה  אני 

נכון לא  זה  את  היום. מבצעים  מבצעים  שאתם  מה  מפראתם, כי  סמים  

מאוחר, התנגדויות הכי  השלב  שהבקשה . וזה  וכתבם  היום  סדר  על  נתתם  אתם 

הכנסת בית  עמותת  של  קרקע  חלקה , להקצאת  הוספת  לאשר  מבקשים  אתם 

עפ להתנגדויות  קרקע"ולפרסם  הקצאת  נוהל  לך. י  אומר  כל , אני  שקודם 

קרקע הקצאת  של  פרוגרמה  אין  השרון   . ברמת 

רוכברגר יצחק  לענותל, ה'חבר  :מר  ותעירו, א   . תרשמו 

זילברשטיין"עו יעקב  בחינם :ד  משפטיות  עצות  נותן  שאני  חושב  אני . אני 

טעות פה  שיש  משפטית  משפטית. חושב  זה  את  ותבדקו  זה  את    .תשקלו 

בלום"עו מיכה  ייעוץ  :ד  קיבלה   .הוועדה 

זילברשטיין"עו יעקב  לפה :ד  שהגעת  בחדר , לפני  גדול  מאוד  ויכוח  פה  היה 

הזה. הזה בויכוח  השתתפה  אילת  גל, גם  יצחק  הז-גם  בויכוח  היה  גם , האור 

סגן כשהייתי  הזה  בויכוח  הייתי  פרוגרמה . אני  השרון  ברמת  פה  לנו  אין 

לציבורמסודרת קרקע  שטחי  להקצאת  פרוגרמה.   זה  מה  יודע  כן  גם  זו , אתה 

מסודרת וחלקה  ייעוד  לפי  לציבור  כללית  איזה . הקצאה  מודיעה  העירייה 

מסודרשטח מאוד  נוהל  לזה  ויש  להקצות  מוכנה  היא  ויכוח . ים  היה  בחדר  פה 

אותה, ענק שנאשר  כדי  פרוגרמה  עם  אלינו  לחזור  צריך  שהיה  בזה   .שהסתיים 

להתנגדויות מפרסום  מקדמי  יותר  הרבה  הזה.שלב  לחדר  חזר  לא  וזה    . 

שושני"עו אילת  חזר :ינו'ג-ד  שזה  אושר, בוודאי  שאני . זה  מה  כל  לא 

חלק, יהצעת  . אושר 

זילברשטיין"עו יעקב  זוכר, הפרוגרמה :ד  שאני  אושרה, כמה   . לא 

שושני"עו אילת  זוכר :ינו'ג-ד  לא  אתה   . אז 

זילברשטיין"עו יעקב  אושרה :ד  לא  שהפרוגרמה  טוען  אושרה , אני  היא  ואם 

אותי אראה, תפני  שאמרתי, אני  ממה  בי  אחזור  אני  טעיתי   . אם 
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מנכ"עפ נוהל  ה, ל"י  קרקעועדת  להקצאת  תבחינים  להכין  צריכה  יש . הקצאות 

פה, 4.5סעיף  ההקצאות: "וכתוב  הגורמים , ועדת  עם  התייעצות  לאחר 

המקומית ברשות  בדבר  הנוגעים  ותבחינים , המקצועיים  הצעות  תגבש 

המקומית הרשות  בתחום  קרקעות  הקריטריונים". להקצאת  את  פה  , ויש 

התבחינים על  מדברים  מ. ובהמשך  זה  בסעיף אחרי  קרקע : "5דברים  הקצאת 

עבור  המיטבית  בצורה  הרשות  מועצת  שתקבע  עדיפויות  סדרי  לפי  תיעשה 

וכו, הקרקע הציבורי  הצורך  התבחינים ". 'עבור  את  שעשיתם  חושב  לא  אני 

לציבור, האלה האלה  התבחינים  של  הפרסום  על  יודע  לא  יודע , אני  לא  אני 

כזה דבר  להתנגדויות. שפרסמתם  שפונים  צריך לפני  היה  ההקצאה  לפרסום   

הפרוגרמה  את  קיימת–לפרסם  שהיא  אומרת  את  שלא,   אומר  להיות ,אני  יכול   

טועה התבחינים. שאני  את  לפרסם  צריך  זה  לנוהל4.5סעיף , אחרי  לא .   אני 

פורסמו שהם  סעיף . יודע  גם  שנעשה, 7יש  אחד  פרסום  עוד  על  וזה , שמדבר 

השר ברמת  הציבור  שאר  על  שמדבר  זכות, וןהפרסום  יש  לו  לא , שגם 

וכו מסביב  תושבים  של  , התנגדויות  השרון ' ברמת  תושבים  של  הזכות  את  אלא 

השרון ברמת  לא  של , או  הזה  בסוג  ולהשתתף  הזה  השטח  לגבי  הצעות  להציע 

כן גם  לקרקע  שלהם  הצרכים  לגבי  אחרי. דרישה  שרק  חושב  את אני  שממלאים   

האלה התנאים  המד, התבחינים, כל  והפרסוםהפרוגרמה  הפרסום , ויקת  לפני 

הזה, בהתנגדויות הפרסום  את  היום  להביא  צריכים  לדבר. הייתם  בלי  על זה   

קודם שאמרתי  הערר, מה  שוועדת  שלא וזה  קשים  מאוד  דברים  פה  אמרה   

המינהלית והעתירה    .יישמתם 

בר אליעזר  בגלל   :מר  רק  לפיפו  להודות  צריכים  שאתם  חושב  אני 

ומחדד אתכם  מיישר  התקלותשהוא  את  בדיוק  זה,   את  עושה  הייתי  לא  . שאני 

ולהתרסק ללכת  לכם  נותן   .  הייתי 

זילברשטיין"עו יעקב  בזה :ד  לי, התלבטנו  באמת. תאמין  אומר  , אני 

בזה  . התלבטנו 
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בר אליעזר  כאלו   :מר  מטעמים  מתנגדים  שאנחנו  הוא  סוד  לא 

כנסת, ואחרים לבית  עניינית  בצורה  מתנגדים  אחר, לא  מתנגדים מטעמים  ים 

כנסת  . לבית 

רוכברגר יצחק  משנה  :מר  לא  זה  נסגר  כבר  הכנסת  ובית   .  מאחר 

זילברשטיין"עו יעקב   . תפסיק :ד 

רוכברגר יצחק  איתך  :מר  דיברתי   .לא 

בר אליעזר   .צדיק  :מר 

זילברשטיין"עו יעקב  תפסיק, בסדר :ד  מה. אבל  לך? בשביל  תורם  לא   . זה 

בר אליעזר  בסה  :מר  אתכםכ "פיפו  ליישר  מצליח , מנסה  והוא 

שלכם הסופית  המטרה  את  מצליחים , לשרת  לא  שלומיאלית  בצורה  שאתם 

של  פשוטה  החלטה  להעביר  קרקעועדת אפילו  עתירה .הקצאת  עומדת   

לאותו , מינהלית ונופלים  וכושלים  ממשיכים  המינהלית  העתירה  למרות  ואתם 

פעם אחר  פעם  בסה. בור  ההערות"אני  על  מצטער  וענייניותהה. כ  נכונות  , ערות 

לו תקשיבו  לא  בטח  אתם   . אבל 

לוין אורי  יודע  :מר  לא  נכונותאני  לא  או  נכונות  שלו  ההערות  אם    ,

אותן בדקתי  לא  העשירית, אני  בפעם  לפה  מגיע  הזה  שהסיפור  זה  לא , אבל  זה 

בעיניי חן   . מוצא 

רוכברגר יצחק  רצית  :מר  הזמן, מה  כל  שמכשילים  אנשים   ?כשיש 

זילברשטייןד"עו יעקב  ומנצחים :  משפט  לבית  שמגיעים  תושבים  אנשים . יש 

 ? שמכשילים

רוכברגר יצחק  ע  :מר  משפטית  דעת  חוות  גל"קיבלנו  בזמנואור-י    ,

משפטית דעת  חוות  לפי  הדעת, פעלנו  חוות  היתה   . זאת 

זילברשטיין"עו יעקב  וזעק-גל :ד  צעק  הזה  בחדר   . אור 

רוכברגר יצחק  ולא  :מר  זעק  צעקלא   . עזוב,  

זילברשטיין"עו יעקב  הכנסת :ד  בית  על  פרוגרמה , לא  שאין  וזעק  צעק  הוא 
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השרון  . לרמת 

רוכברגר יצחק  פרוגרמה  :מר  אותה, יש  נשמע  תיכף   . אבל 

דורון מאיר  זה  :מר  עם  את , יחד  רימון  ספר  לבית  לתת  הפריע  לא  זה 

מפריע. ההקצאה זה  הכנסת  ה, לבית  אתה  רימון  ספר  לבית  היד אבל  את  רמת 

הדבר אותו  הפרוגרמה, לתת  כן. בלי  אחרים  דברים  זה , לעשות  כנסת  בית  אבל 

בעיניך חן  מוצא  מוקצה, לא  דבר  זה   .למה 

זילברשטיין"עו יעקב  אומר :ד  שאתה  לפני  שתבדוק  לך  אגיד  אני   . שוב 

דורון מאיר  לך  :מר  אוכיח  ואני  זה  את  אבדוק   . אני 

זילברשטיין"עו יעקב  אני  :ד  לךושוב    .תבדוק, אגיד 

לוין אורי  לי  :מר  מוצלח? ענית  לא  הוא  שהטיפול  לי   . ענית 

רוכברגר יצחק  דעת  :מר  חוות  לפי  רק  לעשות, עבדנו   . מה 

לוין אורי  מוצלחות  :מר   .לא 

רוכברגר יצחק  מוצלחות  :מר  מוצלחות, לא  היו  שהן  אמר   ?מי 

דורון מאיר  י, סליחה  :מר  לא  אתה  ערר  לוועדת  בא  איך כשאתה  ודע 

נכנס אחרת. אתה  תהיה  שההחלטה  חשבתי  שהיתה. אני  להיות  אבל . יכול 

אילת של  כאן, לזכותה  אמרה, שיושבת  לא : "היא  הזאת  שהדרך  חושבת  אני 

בדרך". נכונה הלכנו   . אבל 

זילברשטיין"עו יעקב  נכון :ד  לא  שזה  לך  שאמרה  משפטי  ייעוץ  לך  היה   .אז 

רוכברגר יצחק  ייעו  :מר  גם  היה  אחראבל  משפטי   . ץ 

שושני"עו אילת  אחר :ינו'ג-ד  משהו  אמר  המשפטי  היועץ    .כי 

רוכברגר יצחק  הנכסים, אילת  :מר  על  אחראית  תשובות, את   . תני 

שושני"עו אילת  למועצת  :ינו'ג-ד  הגשתי  שאני  פרוגרמה  של  שההצעה  נכון  זה 

שהיא כפי  במלואה  אושרה  לא  בראשותך. העיר  צוות  המהנדס , הוקם  עם 

 .דםהקו

זילברשטיין"עו יעקב  יודע, נכון :ד  גם  אני  זה   . בגלל 
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שושני"עו אילת  יודע :ינו'ג-ד  אתה  זה  הסוף, בגלל  את  הוגשה . שכחת 

מצומצמת את . פרוגרמה  לקבל  לא  העיר  מועצת  של  טעות  היתה  זאת  דעתי  לפי 

שהיא כמו  שלי  ולהתייחס , הפרוגרמה  זה  את  וללמוד  לשבת  הזמן  והגיע 

מק בצורה  פוליטיתלדברים  בצורה  ולא  את . צועית  לכם  אומרת  שאני  סליחה 

בפרוגרמה, זה שהופיעו  האלה  מהשטחים  חלק  הפסידה , כי  השרון  רמת  עיריית 

בפרוגרמה, אותם הופיעו  לא  הם  השרון, כי  רמת  לתושבי  פרסמנו  לא  בואו : כי 

הצעות אותם, תציעו  להקצות  מוכנה  שהעירייה  שטחים   .אלה 

זילברשטיין"עו יעקב  מחויבים :ד  אתם   . אבל 

שושני"עו אילת  מחויבים,סליחה :ינו'ג-ד  זה  מה  אישרתם ?   לא  אתם  אבל 

הפרוגרמה.אותם אותה,   הצעתי  שאני  אושרה, כפי  דיאטה . לא  עברה  היא 

והוגשה קצב, דרסטית  נגד  שהוגש  האנורקסי  האישום  לכתב  ככה , בדומה 

השרון ברמת  ציבור  לשטחי  פרוגרמה  לאש, אושרה  הסכמתם  אותה ולא  ר 

אחת אלא  אחת  הצבעה, אחת-כמקשה  היתה   . ועוד 

רוכברגר יצחק  עושים  :מר  אנחנו   ? מה 

שושני"עו אילת  פרוגרמה :ינו'ג-ד  ככה. יש  פרוגרמה, אם  שאנחנו . יש  מה 

כאן לעשות  אלינו, רצינו  המשפט  בית  של  היתה  ביקש . הפנייה  המשפט  בית 

ה בעניין  קרקע  להקצאת  הוועדה  של  העמדה  מה  הזאתלדעת  ואנחנו , הקצאה 

נתנו דעתנו  נכון. את  הפרסומים  לגבי  שאמרת  הפרסום. מה  של  ואולי , בנוסח 

מוצלח לא  ההחלטה  של  ופרסומים , הניסוח  קודמות  החלטות  תראה  אתה  אבל 

הזאת הוועדה  של  הפרסום , קודמים  ונוסח  בעיתונות  מפרסמים  אנחנו  שבה 

להק שרוצה  מי  לכל  קוראים  שאנחנו  גם  זה  על  עבור מדבר  הקרקע  את  צות 

כלשהי עמדה  להביע  למתנגדים, עצמו  מזה. גם  הלכנו , יותר  הזה  בעניין  אנחנו 

נוהל לעצמנו  אימצנו  ואנחנו  קיצונית  מאוד  כאן, בצורה  כתוב  לא  , שהוא 

מוסרים לשכנים  ההודעה  את  בתיבות , שאנחנו  ומוסרת  שהולכת  חברה  לנו  יש 

העיר מהנדס  שמסמן  תוואי  לפי  פעם, הדואר  העירכל  מהנדס  שזה  מי  הוא .  
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התוואי את  שכןמסמן  זה  דעתו  שלפי  מי  של  שהולכת ,   חברה  פשוט  ואנחנו 

משפחה ההודעות  את  הדואר-ושולחת  בתיבת  מבקשים . משפחה  שאנחנו  מה  זה 

כאן  .לעשות 

לבה לתשומת  לקחה  שהוועדה  דבר  עוד  זה  התבחינים  בנושא  שאמרת  היא . מה 

בנושא דנה  תבחיניםכבר  של  פ  מספר  נוסח   איזשהו  גיבשנו  לא  ועדיין  עמים 

החברים כל  על  הקרובות. שמוסכם  שבישיבות  מאמינה  או , אני  הקרובה 

תבחינים, אחריה נוספת. יהיו  הקצאה  לגבי  עד , החלטה  תהיה  לא  הקצאה  שום 

התבחינים בעיית  את  נפתור  עמדת . שלא  את  זה  מאתנו  שביקשו  מה  כאן 

קרקע להקצאת  התנג, הוועדה  לוועדה  החלקה ואין  את  להקצות  דות 

הכנסת לבית  הזאת  לפי . הספציפית  גם  נפעל  א7אנחנו    , שאמרת' מה  , הפרסום 

ולהתנגדויות לשכנים  הודעה  וגם  בכללותו  לציבור  הזמנה  לפי  הפרסום . גם  כל 

ההחלטה, הזה של  המטרה    .זאת 

דורון מאיר  הזה  :מר  לדבר  לרמוז , מעבר  ניסיתם  אלי  וגם  אתה  שגם 

ש, שאנחנו מינהליתבזמן  עתירה  ראוי, יש  לא  דבר  אני , עושים  וגם  מאחר 

המשפט בבית  המועצה, הייתי  דעת  חוות  את  לשמוע  ביקש  המשפט  הוא . בית 

אילת שהזכירה  מה  וזה  שלנו  דעת  חוות  לשמוע  זמן  לנו  את . נתן  ניתן  ואנחנו 

שלנו הדעת  התושבים, במקביל. חוות  עם  להגיענפגשתי  לנסות  והבטחתי  י "ע,  

הכנסת בית  שמחות"ע, הנמכת  לאולם  שלהם  החששות  הורדת  הדברים , י  לכל 

להגיע, האחרים אחר. לנסות  או  כזה  כנסת  בית  הקמת  עם  כאן  לחיות  , אפשר 

התושבים לנציג  גם  הבטחתי  הכנסת, ואני  בית  של  נציג  התושבים , לא  נציג 

מאחוריך ולה, שיושב  להיפגש  ננסה  הכנסתשאנחנו  בית  על  להסכמה  . גיע 

חדשות תוכניות  הכנסת, ביקשתי  בית  את  להביא . הנמכנו  רוצים  לא  אנחנו 

כנסת בית  בגלל  תושבים  בין  הכי . עימות  בדרך  זה  את  לעשות  מנסים  אנחנו 

מהומות, שקטה לעשות  פחות  המשפט, הכי  בית  נגד  הולכים  לא  אנחנו . ואנחנו 

ל לנו  אמר  המשפט  שבית  מה  בדיוק  יוקם, עשותעושים  זה  כאשר  מקווה  , ואני 
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התושבים עם  בהסכמה  יוקם   .זה 

רוכברגר יצחק  אחרון, ברשותכם  :מר  אילת. משפט  גם  מאיר, ציינה   ,גם 

הוועדה  עמדת  בדבר  ההקצאות  ועדת  פרוטוקול  את  לאשר  מתבקשים  שאנחנו 

לעשות. בנושא מתבקשים  שאנחנו  מה  זאת. זה  עם  של , יחד  בסיפא  רוצה  אני 

ש לצייןהדברים  מאיר  בפרוטוקול,ל  רשום  שיהיה  וגם  א,   לכם  אומר  זה אני  ת 

כן  גם  הכנסת  בית  באי  דעת  ללכת –על  ורוצים  כאן  באים  שאנחנו  מצב  לנו  אין   

בכוחבכוח לבנות  רוצה  ומי  פה  חזק  מי  ולהראות  כזה.   דבר  נעשה . אין  אנחנו 

ומתואמת מותאמת  הכי  בצורה  האלה  הדברים  התושביםאת  עם  יחד  אני .  

צורכים שלא  אלה  על  בשוטף, למשל, מדבר  הכנסת  בית  או , את  ביומיום 

עכשיו. בחגים לכם  אומר  אחד, ואני  בדבר  צודק  של , מאיר  התאמות  נעשו 

הכנסת בית  שלו, הקטנת  הגובה  שלו, גם  הסביבה   . גם 

דורון מאיר  האולמות  :מר   . גם 

רוכברגר יצחק  אחת  :מר  פעם  לא  עכ, אמרתי  גם  ואומר  חוזר   –שיו אני 

כזה דבר  יהיה  ולא  מדובר  שמחות, לא  אולם  ולא  כולל  כזאת. לא  כוונה  . אין 

האלה אותם, החששות  נפיג  גם . אנחנו  יוסדרו  האלה  שהדברים  לכם  אומר  אני 

שיהיה ככל  התושבים, בעיגון  עם  שבסה. יחד  חושב  חיה כ "אני  הזאת  העיר 

ובדו החילוני-בשלום  הציבור  לבין  הדתי  הציבור  בין  בבית , קיום  במיוחד 

שומר  חילוני  ציבור  של  ומשמעותי  גבוה  מאוד  באחוז  מדובר  הזה  הכנסת 

כאלה, מסורת דברים  או  פנאטי  חרדי  ציבור  את , לכן. לא  נעשה  באמת  אנחנו 

בהתאמה התושבים, זה  עם  התושבים, יחד  השרון, לרווחת  רמת  אני . לרווחת 

ההקצאות ועדת  פרוטוקול  את  לאשר   . מבקש 

זילב"עו יעקב  משהו :רשטייןד  עוד  להגיד  רוצה  שמעתי. אני  אילת אני  את   

בדעתי מתחזק  התושבים . ואני  עם  להסכמה  תגיעו  נהדר–אם  טוב ,   יותר  אין 

הסכמה לך. מאשר  אומר  אני  עכשיו, אבל  בדעתי  ששמעתי התחזקתי  ממה   

התושבים, מאילת עם  תסתדרו  לא  שתהיה, שאם  הבאה  המינהלית  , העתירה 
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שהצבעתי הפאולים  סיכל  לכם  ויש  העתירה  לב  יהיו  היום  עליהם  להפסיד   כוי 

משפטית בפרוגרמה . אותה  מעורב  שהייתי  זה  על  דיברה  אילת  שגם   –בגלל 

אישרנו לא  ואנחנו  מעורב  הייתי  משוכנע. אכן  כבר  בכלל  אני  אם , עכשיו 

זה אחרי  בו  הייתי  שלא  משהו  עוד  שיש  פרוגרמה, חשבתי  שום  אין  לא , אז 

תבחינים נקודתימה , נעשו  עשיתם   . שעשיתם 

רוכברגר יצחק  כבר  :מר  זה  את   . שמענו 

זילברשטיין"עו יעקב  ואומר , בסדר :ד  חוזר  ואני  בדעתי  מתחזק  רק  אני 

 . אותה

לוין אורי  עכשיו  :מר  הפרוצדורה  הלאה? מה  קורה  ומה    ?מאשרים 

רוכברגר יצחק  העירייה  :מר  עמדת  את  כרגע  בעתירה , מאשרים  דיון  יש 

להתקדםהמינהלית כך  אחר  יתחיל  והתהליך  בצורה ,   הכל  את  נפרסם  אנחנו 

לתושבים, מסודרת התושבים, נקרא  עם  הכי , נדבר  בצורה  זה  את  נפרסם 

אחד וכל  מדוברברורה  מה  על  יידע  כצעקתה,   לישראל , שלא  גואל  יבוא  ובזה 

השרון  . ולרמת 

לוין אורי  בנייה  :מר  להיתרי  לוועדה   .יבוא 

רוכברגר יצחק  ועדת . וודאיב  :מר  פרוטוקול  את  לאשר  מבקש  אני 

הוועדה, ההקצאות עמדת  בעד. את   ?מי 

דורון מאיר   . 8  :מר 

רוכברגר יצחק  נגד  :מר   ?מי 

דורון מאיר   . 4  :מר 

רוכברגר יצחק  נמנע  :מר  גליל'אהרל? מי   . ה 

 

מספר  קולות הוחלט   :363החלטה  ) 1 –נמנע , 4 –נגד , 8 –בעד (ברוב 

פרוטוק את  הקצאותלאשר  ועדת   .ול 
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דותן , הבהרה .5 דודו  של  שמו  הנצחת  בדבר  העיר  מועצת  להחלטת  בהמשך 

מורשה לצומת  המחברת  אחרת , בדרך  לדרך  הכביש  ויועתק  במידה 

חדשה לדרך  השם   .יועבר 

 

רוכברגר יצחק  הבא  :מר  זה, הנושא  על  להצביע  רוצה  אנחנו אני  כי   

דותן דודו  של  שמו  הנצחת  את  בזמנו  זת, אישרנו  השרון  רמת  שהדרך , ל"ושב 

שמו על  תיקרא  מורשה  לצומת  ממורשה  נקראת , ואכן. המחברת  הזאת  הדרך 

דודו של  שמו  מרגש, על  מאוד  אירוע  שם  השרון, היה  רמת  תושבי  חלק , אמנים 

לשם הגיע  גם  המועצה  לי. מחברי  ואמרה  אלמנתו  אליי  פנתה  שלב  : באיזשהו 

שכביכול ידיעה  ופה  כתבה  פה  יותרבמידה, היתה  קדימה  תועתק  פעם  והדרך    ,

אלקו של  תיקרא, לאזור  לא  והדרך  הכל  שייעלם  מצב  יהיה  , ואנחנו. שלא 

שאישרנו הישיבות  זה, באחת  על  שמאיר, דיברנו  חושב  אמרת, ואני  , אתה 

הדרך של  השם  את  החדשהשנעתיק  לדרך  אישרנו.   שלא  חושבת  ואני , היא 

לגב לתת  גם  שראוי  הנפש' חושב  השקט  את  שלהדותן  מבקש . לכבודה, י  אני 

אחר למקום  ותועתק  תיסגר  פעם  אי  והדרך  שבמידה  כאן  לדרך ,לאשר  , בסמוך 

מורשה לצומת  דודו, ביציאה  של  שמו  על  הדרך  את  ונקרא  נמשיך  אני . אנחנו 

לאשר  . מבקש 

דורון מאיר  אחרת  :מר  דרך  להסכמה, או   . שנגיע 

גליל אהרון  רק   :מר  לצייןאני  קרבת מבקש  שבגלל  שלי   משפחה 

בהצבעה משתתף  לא  אני   . לדודו 

רוכברגר יצחק  מבקש  :מר  דאז, ברשותכם, אני  ההחלטה  את  , לאשרר 

עכשיו עליה  בעתיד, להצביע  פעם  הדרך  את  נעתיק  ואנחנו  נקרא , שבמידה 

דודו של  שמו  על  דרך  האחרת  בעד. לדרך  אחד? מי  אהרל, פה  גליל'למעט   . ה 

יצחק דוד  נמנעתי  :מר   . אני 

י רוכברגרמר  נמנע, סליחה  :צחק  יצחק   .דוד 
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מספר  קולות הוחלט   :364החלטה  נמנע 1(ברוב  יצחק–  דוד  מר   ( ,

בדרך  דותן  דודו  של  שמו  הנצחת  בדבר  העיר  מועצת  להחלטת  בהמשך 

מורשה לצומת  כי,המחברת  לאשר  יועבר   אחרת  לדרך  הכביש  ויועתק  במידה   

חדשה לדרך   .השם 

בה( השתתף  לא  גליל  אהרון   )צבעהמר 

 

רוכברגר יצחק  לנמק  :מר  לך   .מותר 

יצחק דוד  ש  :מר  חושב  הענייןאני  של  זילות   .זה 

דורון מאיר  המשפחה  :מר  בקשת  לפי   . זה 

 

אתרים .6 לשימור  הוועדה   .הרכב 

 

רוכברגר יצחק  אתרים  :מר  לשימור  הוועדה  התכנסה . הרכב  הוועדה 

הקדנציה במהלך  וחצי  הרכב, פעם  את  לחדש  פנייה  הוועדההיתה  בזמנו .  

בוועדה היתה  זהר  נעמי  המועצה  מועצה, חברת  חברת  לא  כבר  אני , היא  ולכן 

ההרכב את  לשנות  כיו, מבקש  אני  הוא  המוצע  שהחוק , ר"וההרכב  מה  זה 

דורון, מחייב מאיר  טל, את  ישראל  זהר, את  נעמי  את  שיחליף  אחר  , נציג 

נקבל ואנחנו  רוצים  אתם  מי  את  אתם  לי  ישרא, שתגידו  נציג את  שהוא  גרניט  ל 

עפ, ציבור התקנון"זה  הוראות   . י 

זילברשטיין"עו יעקב  עירייה :ד  עובד   ? לא, הוא 

רוכברגר יצחק  עירייה, לא  :מר  עובד  לא  גרניט  גם , יועץ. ישראל  והוא 

יועץ כיועץ. כאן  ציבור   . נציג 

זילברשטיין"עו יעקב  נצ :ד  עובד אם  שלא  ציבור  נציג  שיהיה  אז  ציבור  יג 

היועץ. העיריי בתור  בעירייה, שיהיה  עובד  שלא  ציבור  נציג  תכניס  שלא , אבל 
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לעירייה חשבוניות  פעם. נותן   . בשבילך, עוד 

רוכברגר יצחק  טכניים  :מר  אנשים  צריך  מקצועייםאנשים, אני    . 

זילברשטיין"עו יעקב  כיועץ :ד  בוועדה  יהיה   .הוא 

רוכברגר יצחק  יכול  :מר  לא   . הוא 

זילברש"עו יעקב  לא :טייןד  ההקצאות? למה  את  עושה  הוא  לא, אם  ? למה 

כעובד מהעירייה  משכורות  מקבל   .הוא 

רוכברגר יצחק  לי  :מר  עובד, סלח  לא   . הוא 

זילברשטיין"עו יעקב  כסף :ד  מקבל   . הוא 

רוכברגר יצחק  מה  :מר   ? אז 

זילברשטיין"עו יעקב  ציבור, בסדר :ד  נציג   . שיהיה 

רוכברגר יצחק  גרנ  :מר  ציבורישראל  כנציג  הוועדה זה , יט  הרכב 

ג. המתבקש אילת  הנכסים'ואת  על  הממונה  בוועדה, ינו  חברה  אתם . שתהיה 

השם את  עכשיו  לי  להגיד  חייבים   . לא 

זילברשטיין"עו יעקב  שם :ד  בר. יש   . אלי 

אליקים' אדר לבכם :טלי שמחה  תשומת  את  להסב  רוצה  שברשויות , אני 

מהוו חלק  הוא  העיר  מהנדס  חלק .עדהאחרות  הוא  אם  שלכם  להחלטה  זה  אז   

לא או  הצבעה  זכות  לו  ויש  מקצועי. מהוועדה  שהוא  מישהו  בתוך , יש  שהוא 

מטעמו, הוועדה מישהו   .או 

בר אליעזר  בוועדה  :מר  לא   ?את 

אליקים' אדר בוועדה, לא :טלי שמחה  לא  כאן   . אני 

רוכברגר יצחק  כל  :מר  בוועדה, קודם  להשתתף  יכולה  הרכב . את 

אמרתיהו שאני  הפרמטרים  לפי  נקבע  בוועדה , ועדה  להשתתף  תוכלי  ואת 

עמדתך את  השרון. ולהשמיע  ברמת  לנו  יש  אתרים  שימור  כבר  כמה  שישמע   .מי 

בלום"עו מיכה  בסעיף   :ד  את , 5רשמתי  להזמין  יש  בוועדה  דיון  לכל 

נציגו או  העיר  נציגומהנדס  או  המחוז  מתכנן  את  וכן    . 
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בר אליעזר  ז  :מר  הצבעהאבל   . כות 

רוכברגר יצחק  ההרכב, חברים  :מר  את  קובע  אני  לא , לא  ומי  מצביע  מי 

הזה. מצביע הנושא  לצורך  הפנים  משרד  הוראות  זה  ההרכב  את  שקובע  . מי 

הוועדה הרכב  את  לאשר  מבקש  בעד. אני   ?מי 

זילברשטיין"עו יעקב  בבעיה :ד  בעד. אני  להצביע  רוצה  ישראל , אני  אבל 

חושב , גרניט נכוןאני  לא   . שזה 

רוכברגר יצחק  תימנע  :מר  בעד. אז   ? מי 

מנוע    :???  .אלי 

בר אליעזר  מנוע  :מר  לא   .אני 

רוכברגר יצחק  נגד  :מר  נמנע? מי   . פיפו? מי 

 

מספר  קולות הוחלט   :365החלטה  הרכב ) 1 -נמנע (ברוב  את  לאשר 

כלהלן אתרים  לשימור   -: הוועדה 

רוכברגר .1 יצחק  מר  העיר  יו– ראש  הוועדהר"   . 

דורוןמר  .2 טלמר , מאיר  בר, ישראל  אליעזר  גרניט מר , מר  נציג (ישראל 

ג' וגב) ציבורה שושני  בוועדה-ינו 'אילת  חברים   . 

 

זילברשטיין"עו יעקב  לנמק :ד  רוצה  הוועדה. אני  עם  בעיה  לי  היא , אין 

התכנסה לא  שהיא  וחבל  להיות  אגב, צריכה  אחת, דרך  פעם  היום   . עד 

יצ רוכברגרמר  וחצי  :חק  פעם   . התכנסה 

זילברשטיין"עו יעקב  חשבוניות  :ד  שנותן  מישהו  עם  בעיה  לי  יש  אבל 

ציבורלעירייה כנציג  משמש  והוא  כיועץ  ישראל.   את  מכיר  בעיה , אני  לי  אין 

ישראל לפגם. עם  טעם  שזה  חושב  הכל, אני   .זה 

רוכברגר יצחק  גיאוגרף  :מר  בעניין, הוא   . מבין 

יעקב "עו יודע :זילברשטייןד  טוב, אני  אותו  מכיר  יוצא .אני  בנאדם  הוא   
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בעיה, דופן לי   . אין 

 

במשפחה  .7 האלימות  להפסקת  השרון  מרמת  קורא  גב–קול  ידי  על  יוצג    '

אבנר  .נורית 

 

רוכברגר יצחק  הבא  :מר  הנושא  להציג.   מנורית  ביקשתי  את אני   

במשפחה האלימות  הפסקת  בדבר  מעניי.הפעילות  לא  זה  אותך  בר, ן   ? מר 

בר אליעזר  שנייה  :מר  הולך   . אני 

רוכברגר יצחק  לזה  :מר  מתייחסים  גם  כמה . ככה  לומר  רוצה  אני  אבל 

הרצינות במלוא  וגובר. דברים  הולך  במשפחה  האלימות  בחברה , נושא  גם 

השרון, הישראלית ברמת  וגם  בעולם  במפגשים . גם  אחת  פעם  לא  ישבתי  אני 

הרכבים או  בפורומים  נשיםאו  מועצת  של  האחר,   או  הזה  ואני , בהרכבה 

להפסקת  קוראים  אנחנו  שבו  מהלך  נוביל  השרון  ברמת  שאנחנו  ביקשתי 

במשפחה בצעדים , האלימות  לנקוט  אלא  אמירה  בסתם  להסתפק  רק  ולא 

ואחרים העונשים, כאלה  החמרת  זה  האלים, אם  הגורם  הרחקת  זה  אם , אם 

משאבים הגדלת  החתמה , זה  דוכני  זה  שמשתמעאם  מה  שאני . וכל  לי  צר 

שאומר  קודם  שיצא  המועצה  חבר  את  שומע  ואני  לדבר  קורא"התחלתי  " קול 

כזה חשוב. בזלזול  דבר  זה  הפכו ,   שנשים  תופעה  עם  להשלים  יכולים  לא  אנחנו 

חפץ בה, להיות  פוגעים  בה, שאישה  התופעה . הורגים  עם  להשלים  יכול  לא  אני 

לכן.הזאת ש,   נשים  מאותן  הזהביקשתי  הנושא  עם  זהמתעסקות  את  להציף    ,

הציבורי היום  לסדר  זה  את  חשוב. להביא  מאוד  מאוד  הזה  מבקש . הנושא  אני 

הזאת הקריאה  לגבי  דברים  כמה  לומר   .מנורית 

אבנר' גב איציק  :נורית  שאמר  במשפחה , כמו  האלימות  של  הנושא 

אותנו שמעסיק  נושא  יישובית, זה  נשים  ה, מועצת  מהרגע  חושבת  ראשון אני 

היו להיות  התמניתי  שלה"שאני  המנכ. ר  כאן  נשים "נמצאת  מועצת  של  לית 
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חירותי, יישובית השרון. עדנה  ברמת  מציינים  שנה  כל  למעשה  ,          אנחנו 

נשים, 25/11-ב נגד  באלימות  המאבק  לציון  הבינלאומי  היום   . את 

במשפחה אלימות  של  הרב, התופעה  באל, לצערי  יותר  ביטוי  לידי  ימות באה 

הגברים את  תוקפות  שנשים  מאשר  נשים  גם , כלפי  מאפיינת  כלל  בדרך  והיא 

לתוקף הקרבה  אומרת. את  שנתקפת, זאת  ע, האישה  נתקפת  כלל  בדרך  י "היא 

ע או  שלה  הבעל  או  שלה  הזוג  שלה"בן  המשפחה  קרובי  של , י  מאלימות  בשונה 

למשפחה, גברים שקשור  משהו  לא  כלל  בדרך  א. שזה  חושפת  ת האלימות 

מוות לסכנת  ניכרות, לנכות, הנשים  ונפשיות  בריאותיות  , למעשה. להשפעות 

בו מוגנות  הכי  להיות  אמורות  שהן  שלהן, במקום  הבית  כוללת . שזה  האלימות 

רגשית כל , פיזית, כלכלית, פסיכולוגית, אלימות  מתקיימים  לפעמים 

חלקם רק  ולפעמים  ביחד  האלה   .ההיבטים 

בנשים  מסוימת  הכרה  יש  לאלימותהיום  קורבנות  מאמצים , שהיו  נעשים 

התופעה מימד  את  לצמצם  כנגדה, ציבוריים  חוק  חוקק  חוק , וגם  שנקרא 

במשפחה אלימות  המודעות . 1991-א"תשנ, למניעת  של  הגברה  קיימת 

רק  מתרחשת  לא  שהיא  ולהבנה  הזאת  התופעה  של  הנרחב  להיקף  הציבורית 

מסוים במעמד  או  מסוימת  השדרה , בעדה  בכל  עם , החברתיתאלא  הביא  וזה 

המשפטית במדיניות  ושינויים  תקציבים  של  תוספת  קצת  גם  במדיניות , השנים 

הציבורית ובדעה  נאבקים , הטיפולית  והארגונים  הדרך  מאוד  ארוכה  עוד  אבל 

ותרומות תקציבים  לקבל  הזמן  על , כל  נעשית  מהעבודה  הרבה  הרב  ולצערנו 

בלבד התנדבות  של  מ. בסיס  העבודה  כלל  המיידייםבדרך  בקורבנות  , תמקדת 

החברתי  בפן  יותר  מעמיק  ובטיפול  מניעה  בדרכי  מערכתית  השקעה  הרבה  אין 

התופעה השדרות . של  לכל  שיגיעו  כדי  יותר  מסיבית  ממשלתית  השקעה  נדרשת 

החברה הרב. של  שנה, לצערנו  כל  שבממוצע  לתופעה  עדים  מ, אנחנו   20-למעלה 

ע נרצחות  במשפ"שנים  שלהן  הזוג  בני  עליהן, חהי  להגן  שניסו  אנשים  , או 

נרצחים האלה  הנשים  של  נוספים  משפחה  כחברה. קרובי  בכלל  חייבים , אנחנו 
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לרשותנו שעומדים  האמצעים  בכל  במשפחה  האלימות  של  התופעה  את  . לבער 

המינים, לדוגמה בין  ושוויון  אלימות  למניעת  הילדים  זוגות , חינוך  לחינוך 

נישואים חדשניות, בטרם  לזוגותלסדנאות  חקיקה,   של , ובעיקר  הנושא 

ואכיפה ההשפלה, חקיקה  עם  להשלים  ולא  להרתיע  כוונה  הדיכוי , מתוך  עם 

הזו התופעה  את  ולהנציח  סוג  מכל  האלימות  שיש . ועם  לזה  מודעים  אנחנו 

המשפטית  החקיקה  ואת  הנדרשים  הכלכליים  המשאבים  כל  את  להקצות 

ב הקורבן  של  הזכויות  את  לשמור  כדי  מבצע הנחוצה  של  בזכויות  נעסוק  טרם 

 . הפשע

ביישוב  פה  שקורה  עצמנו–מה  על  לקחנו  יישובית,   נשים  כמו , מועצת 

ועוד , שאמרתי עדנה  נשים30עם  האישה ,   ביום  איציק  של  פנייה  ובעקבות 

במרץ שחל  האחרון  איציק, הבינלאומי  תוכנית , בואו: אמר  איזושהי  תכינו 

פעולה אתכן  אשתף  ביחד . ואני  יכולים ישבנו  אנחנו  מה  וחשבנו  הצוותים 

התופעה מיגור  של  בנושא  יודעים. לעשות  שאתם  היא , כמו  השרון  רמת  לצערנו 

הזאת מהתופעה  שעבר, לאחרונה, חלק  נשים , בשבוע  ממועצת  הרצאה  קיבלנו 

ע מהמשטרה"יישובית  מלכה  שרון  המפקח  הפניות , י  לכל  המשטרה  נציג  שהוא 

נפתחו "בסה. האלה בארץ  נשים200,000כ  נגד  באלימות  לפגיעה  תיקים  רק ,  

יוני, הקיץ מ, יולי-בחודש  למעלה  בנושא 90-היו  גלילות  למשטרת  פניות   

 .האלימות

מה, למעשהאנחנו  שעברה25/11-כבר  שנה  יכולים ,   אנחנו  איך  וחשבנו  ישבנו 

הזאת מהתופעה  שסובלות  השרון  ברמת  הנשים  למען  נשים . לעשות  מועצת 

עם , יישובית הרווחהבשיתוף  מאגף  נדיר  ד, טלי  ועם  רהב  רונית  עם  ר "יחד 

ארז לזוגות, רות  אותן  וחילקנו  הנשים  מועצת  את  לתוכנית , לקחנו  כשקראנו 

אישה'הזאת  למען  מאמץ. 'אישה  זוג  שכל  היא  אישההמטרה  מקבלות ,   אנחנו 

הרווחה מאגף  הנשים  לסיוע, את  זקוקה  שהיא  בעיות  מיני  בכל  אותה  . ומלוות 

ל רוצה  חודשיםאני  כמה  כבר  עובדת  הזאת  שהתוכנית  לכם  שנה, הגיד  . כמעט 
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קורן מירי  גם  כאן  יישובית, יושבת  נשים  במועצת  חברה  אחת , שהיא  והיא 

חודשים כמה  כבר  אותה  מלווה  והיא  אישה  שאימצו  למעלה . מהנשים  יש  היום 

רמת 8-מ תושבות  הנשים  את  שמלוות  נשים  מועצת  מחברות  נשים  של  זוגות   

אגף כל. השרון של  הנהדר  והצוות  טלי  של  צמודה  בהדרכה  נעשה  באמת  זה   

הזה, הרווחה הפרויקט  את   . שמלווה 

לזה עצומה, בנוסף  נכין  שאנחנו  היום , החלטנו  מציגה  אני  הזאת  העצומה  ואת 

המועצה, בפניכם העיר, חברי  ראש  עם  הזאת . יחד  שהעצומה  חושבת  אני 

עצמה בעד  כתבנ. מדברת  אנחנו  הזאת  העצומה  יותר את  קצת  בצוות  ו 

העצומה, מצומצם של  לנושא  הוק  אקריא, ברשותכם. אד   . אני 

רוכברגר יצחק  זה  :מר  את  זה, יש  את  קיבלו   . הם 

אבנר' גב ב  :נורית  למעשה  מתמקדים  עיקריים3-אנחנו  נושאים  כי ,  

הזה בנושא  לטפל  שאפשר  נושאים  הרבה  ב, יש  להתמקד  נושאים 3-והחלטנו   

ה, עיקריים עכשהנושא  שניתנים  העונשים  של  החמרה  זה  בתי "ראשון  י 

אלימות של  בעבירות  נותנים , לדעתנו. המשפט  המשפט  בתי  שהיום  העונשים 

מרתיעים מספיק  לא  חזקים, הם  מספיק  לא  הרב, הם  שומעים , ולצערנו  אנחנו 

הנשיםעל  את  שהכו  הזאת, גברים  התופעה  על  וחזרו  העונש  את  אנחנו . קיבלו 

לשי, מבקשים שלהןבמקום  הילדים  ואת  הנשים  את  מהבית , ם  אותם  להוציא 

מוכות לנשים  במקלטים  אותם  ולשים  הגורם , שלהם  שאת  חושבים  אנחנו 

בסביבה , האלים הילדים  ואת  הנשים  את  ולהשאיר  מהבית  להרחיק  צריך  אותו 

שלהם האלים. הטבעית  הוא  שהגבר  מזה  לסבול  צריכות  לא  שאמרתי . הן  וכמו 

זה ה, לפני  את  ועמוקלהגדיל  יסודי  לטיפול  המשאבים  של  לשיקום , הקצאה  גם 

האלים הגורם  לזה, של  רק  המודעות, לא  של  הנושא  לכל  בכלל    .אלא 

איציק עם  להתחיל  רוצה  ש, אני  השרון  ברמת  הראשון  יהיה  על שהוא  חותם 

הזו אנחנו . העצומה  איך  לראות  גונן  ועם  מנשה  דוד  עם  ביחד  ישבנו  אנחנו 

מש בצורה  זה  את  ביישובמפיצים  שקורים . מעותית  האירועים  כל  של  דף  הכנו 
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בחודש השרון  ברמת  הקרובים-פה  התרבות, חודשיים  אירועי  תשבנה , כל  שם 

התושבים את  ותחתמנה  הנשים  מועצת  של  אתר . נציגות  את  נפתח  אנחנו 

העירייה של  ולחתום, האינטרנט  להיכנס  יוכלו  אנשים  גם  בכניסה . ששם 

תו וכל  השומר  יישב  לבולעירייה  תשומת  את  יפנה  הוא  שייכנס  נכין , שב 

תרבות, פוסטרים לזמן  כמובן  זה  את  לפחות . נכניס  להשיג  מקווים  אנחנו 

מהיישוב10,000 חתימות  שב.   לציין  רוצה  רק  הבינלאומי , 25/11-אני  ביום 

יו, הקרוב את  האישה"הזמנו  למעמד  הוועדה  סהר"ח, ר  גדעון  יהיה , כ  הוא 

שלנו מקוו, האורח  לפחות ואנחנו  לנו  שיהיו  הזה  התאריך  עד   10,000ים 

כאחת ונשים  גברים  של  השרון, חתימות  רמת  מחוץ . תושבי  אנשים  ירצו  אם 

לא להם  נגיד  לא  אנחנו  ולחתום  להצטרף  השרון  להם, לרמת  נסרב  אנחנו . לא 

משהו לעשות  נצליח  אנחנו  הזאת  העצומה  שבאמצעות  מקווים  להזיז , באמת 

העמ שאנחנו  בנושאים  לעצמנומשהו   . דנו 

רוכברגר יצחק  נורית  :מר  הרבה, הנושא. תודה  עוד  עליו  לדבר   אפשר 

לצמצם דווקא  ביקשתי  לכולם, ואני  ברור  שהעסק  חושב  אני  חושב , אבל  אני 

הזה בנושא  פעילות  כאן  לעשות  שצריך  כך  על  שחולק  הזה  בחדר  אדם  . שאין 

הצבעה, האמת, אני זה  על  להעלות  התכוונתי  חו, לא  אני  סמלי אבל  כאקט  שב 

במהלך תמיכה  הנושא, של  הובלת  קדימה, של  דחיפה  שעיריית , של  הראוי  מן 

השרון המועצה, רמת  הזה, חברי  התהליך  בעד  שאנחנו , יצביעו  לחתימות  מעבר 

למהלך ומצטרפים  חותמים  הצבעה. כאן  לעשות  התכוונתי  לא  אנחנו , אני  אבל 

נצביע לכם, ברשותכם, כן  אכפת  לא  מ. אם  מבקש  את אני  לאשר  המועצה  חברי 

במשפחה אלימות  להפסקת  הקוראת  בעד. הפעילות   ?מי 

לוין אורי  תקציב  :מר   ? יש 

רוכברגר יצחק  לזה  :מר  תקציב  אחד. יש   . פה 

 

מספר  את   :366החלטה  אחד  פה  לאשר  הקוראת הוחלט  הפעילות 
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במשפחה אלימות   .להפסקת 

 

לוין אורי  מטפלות  :מר  אתן  נשים   ? בכמה 

אבנרנורית' גב נדיר  :  טלי  לידך   .יושבת 

 

 .שונות .8

 

רוכברגר יצחק  קצרה, ברשותכם  :מר  גן. הודעה  בנווה  אמורים אנחנו   

כ הזה  החודש  סוף  עד  החדשה25-לאכלס  בשכונה  ראשונות  משפחות  בחודש .  

עוד  ומתקדם25הבא  הולך  וזה  משפחות  לחברי .   יהיה  שנכון  חושב  אני 

במקום סיור  לערוך  שרוצים  שם, המועצה  קורה  מה  מתפתח , לראות  איך 

לראות, המקום מנת  על  סיורים  שם  נערוך  ואנחנו  אתנו  פשוט . לתאם  זה 

 . מדהים

לוין אורי  לשאול  :מר  רוצה  בעבר, אני  זה  את  שאלתי   האם, וכבר 

גן לנווה  עד  מפה  מדרכה  תבנה  השרון  רמת  שעיריית  אפשרות  שאנשים , יש  או 

באוטו לנסוע   . צריכים 

רוכ יצחק  יפה  :ברגרמר  הנכון, שאלה  במקום  לא  אענה . רק  אני  אבל 

 .לך

לוין אורי  לשם  :מר  ללכת  רוצה   . אני 

רוכברגר יצחק  שם  :מר  אופניים  על  לנסוע  רוצה  גם  סוד . אני  לא  זה 

הקרקע נושא  על  אביב  תל  עם  בעימות  נמצאים  אזור . שאנחנו  על  מדבר  אני 

גלילות פי  ואזור  ה. הטניס  בתקופה  מנסים  אלו אנחנו  לאי  להגיע  אחרונה 

מסביב , הבנות הדרך  את  לייצר  נתחיל  אנחנו  שכאשר  מצב  ליצור  מנת  על 

היה'ז, לשדות היה, בוטינסקי  לא  השרף  אנחנו , דרך  שאכן  שם  מצב  ליצור 

ואופניים הליכה  מסלולי  גם  לעשות  אביב, נוכל  תל  לכיוון  גם  הרי . שירוצו 
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שם שייכת  גם  השרון  משולב. רמת  משהו  עם ל, לעשות  להתאמה  להגיע  נסות 

אביב לשם, תל  הלאה  כך  אחר  להמשיך  יכול  אפילו  שירצה  בהחלט . שמי  אבל 

זה על  שוקדים   . אנחנו 

לוין אורי  לשם  :מר  עד  הירוק   . מהכפר 

רוכברגר יצחק  זה  :מר  על  אלינו. עובדים  שייכת  לא  שם  מהדרך  , חלק 

אביב לתל   . שייכת 

דורון מאיר  אומר  :מר  שאתה  הולכים, ללכת, מה  כעת  שאנחנו  , ברגע 

יודע אתה  אם  יודע  לא  לתחום , אני  מבנים  מאוד  הרבה  עם  פלש  הירוק  הכפר 

מבנים לו  להרוס  הולכים  כעת  ואנחנו  יהיה . הדרך  הוא  מבנים  כמה  לפחות 

לקחת נוספים, חייב  מתקנים  ימינה. כולל  לפנייה  עד  מדרכה  נעשה  ואז , אנחנו 

העלמין בית  של  הקצה  עד  הפנייה  הכניסה,תהיה  לתוך  שיורד  משם  וכביש    .

אנשים מפנים  כעת  מחסנים, אנחנו  בדרך, מפנים  מתקנים  מיני  כל  . מפנים 

וייסלל מתוקצב  כבר  הזה   . הכביש 

רוכברגר יצחק  העיר "בסה  :מר  מתוך  כרגע  מרוחק  קצת  המקום  כ 

ספר בית  שם  לבנות  מתכוונים  שצריך , ואנחנו  השירותים  מערך  וכל  ילדים  גן 

למקו ומתקדםלהיות  מתפתח  מאוד  מקום  להיות  שהולך  במקום , ם  אנחנו  ולכן 

החודש, הזה שם, במהלך  שתשב  השרון  רמת  עיריית  מטעם  נציגה  , תהיה 

המקום של  המינהלת  מנהלת  מעין  עדיין , שתהיה  מהמקום  שחלק  מאחר  כי 

האנשים עם  מגע  וצריך  לאנשים  שירותים  לתת  צריך  ושם  בנייה  כאתר  , נחשב 

הזה מודיעאני, ולנושא  בר,   אורלי  במקום. נבחרה  תשב  בר  טיפלה , אורלי  היא 

מאיר עם  יחד  מקום  פיתוח  של  אתנו, בנושא  במקום, יחד  שם  תהיה   .והיא 

זילברשטיין"עו יעקב  חודש :ד  שם  תהיה   ? היא 

דורון מאיר  לשם  :מר  תעבור  היא  חודש   .תוך 

רוכברגר יצחק  ההקמה  :מר  לתקופת  חודש  של , תוך  האכלוס  לתקופת 

 . המקום
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בר אליעזר  גדיש  :מר  את  מחליפה   ?היא 

רוכברגר יצחק  גדיש  :מר  את  מחליפה  לא  לזה.היא  מעבר  רוצה ,   אני 

מסודרת, לומר בצורה  המועצה  לידיעת  גם  זה  את  אביא  רעיון , ואני  יש 

בפניות שיטפלו  רובעים  נציגי  של  שכונות, להקמה  ועדי  של  ואנחנו , הקמה 

כרגע אנשים , שוקדים  המשימה מחפשים  את  לעשות  שיכולים  העירייה  מתוך 

הזאת  . הברוכה 

זילברשטיין"עו יעקב  לבחירות :ד  טוב   . זה 

רוכברגר יצחק  אמרת  :מר  אליך. אתה  בחירות, בניגוד  עושים  , לא 

בחירות  עושים  שנים5אנחנו  הציבור5.   לטובת  עובדים  שנים    . 

בר אליעזר  בדיוק  :מר  העבודה   ?מה 

רוכברגר יצחק  כרגעזו  :מר  שאילתה  ולא  הודעה  היתה  שיהיה , חברים.  

לכולם טוב  הסתיימה, ערב   .הישיבה 

 

_________________ 
רוכברגר  יצחק 
העירייה  ראש 

__________________ 
מלך  פרח 

תפעול"סמנכ  לית 
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החלטות  קובץ 

ביטחון ה .2 חדר  מיליון ) ד"ממ(וספת  להקצאת  עקרוני  לצורך ₪ אישור 

בכפו למשפחות  הרווחה הלוואות  מחלקת  ידי  על  שתקבע  לזכאות  ף 

 .והגזברות

 

מספר  אחד   :361החלטה  פה  עקרוניהוחלט  אישור  להקצאת  לאשר 

ביטחון ₪ מיליון  חדר  להוספת  למשפחות  הלוואות  בכפוף , )ד"ממ(לצורך 

והגזברות הרווחה  מחלקת  ידי  על  שתקבע   . לזכאות 

 

קיוסקים .3 חוזה   .הארכת 

 

מספר  אחד הוחלט   :362החלטה  פה  קיוסקיםלאשר  חוזה   .הארכת 

 

הקצאות .4 ועדת  פרוטוקול   .אישור 

 

מספר  קולות הוחלט   :363החלטה  ) 1 –נמנע , 4 –נגד , 8 –בעד (ברוב 

הקצאות ועדת  פרוטוקול  את   .לאשר 

 

דותן , הבהרה .5 דודו  של  שמו  הנצחת  בדבר  העיר  מועצת  להחלטת  בהמשך 

מורשה לצומת  המחברת  ויוע, בדרך  אחרת במידה  לדרך  הכביש  תק 

חדשה לדרך  השם   .יועבר 

 

מספר  קולות הוחלט   :364החלטה  נמנע 1(ברוב  יצחק–  דוד  מר   ( ,

בדרך  דותן  דודו  של  שמו  הנצחת  בדבר  העיר  מועצת  להחלטת  בהמשך 
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מורשה לצומת  יועבר , המחברת  אחרת  לדרך  הכביש  ויועתק  במידה  כי  לאשר 

חדשה לדרך   .השם 

השתת( לא  גליל  אהרון  בהצבעהמר   )ף 

 

אתרים .6 לשימור  הוועדה   .הרכב 

 

מספר  קולות הוחלט   :365החלטה  הרכב ) 1 -נמנע (ברוב  את  לאשר 

כלהלן אתרים  לשימור   -: הוועדה 

רוכברגר  .1 יצחק  מר  העיר  יו–ראש  הוועדה"   .ר 

דורון .2 מאיר  טל, מר  ישראל  בר, מר  אליעזר  גרניט , מר  ישראל  נציג (מר 

ש' וגב) ציבורה גאילת  בוועדה-ינו 'ושני  חברים   . 

 

במשפחה  .7 האלימות  להפסקת  השרון  מרמת  קורא  גב–קול  ידי  על  יוצג    '

אבנר  .נורית 

 

מספר  את   :366החלטה  אחד  פה  לאשר  הקוראת הוחלט  הפעילות 

במשפחה אלימות   .להפסקת 
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