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 : סדר היוםעל

 .2008עדכון תקציב פיתוח לשנת  .1

תוספת . (2007 מתמיכות 1/12אישור למתן מקדמה לעמותות בסך  .2

 )לסדר היום
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אני מתכוון לפתוח את ישיבת . טובערב , חברים  :מר יצחק רוכברגר

סעיף : כאשר שני נושאים על הפרק, 41המליאה שלא מן המניין שמספרה 

כפי שנדון בוועדת הכספים לפני , 2008 הפיתוח לשנת  עדכון תקציבראשון זה

 אישור מתן –הכנסנו אותו ביום חמישי , יש נושא נוסף שביקשנו.  ימים10-כ

 .נדון בזה לאחר מכן.  מהתמיכות12 חלקי 1מקדמה לעמותות בסך 

 

 .2008עדכון תקציב פיתוח לשנת  .1

 

יש .  מיליםברשותכם כמה, לנושא תקציב הפיתוח  :מר יצחק רוכברגר

בתוכנית . לנו כאן מצגת להראות מה נעשה ומה דברים שאמורים גם להיעשות

 למעשה את תקציב הפיתוח לשנת –אני רוצה הסבר . עצמה כתבנו ופירטנו

מה שאנחנו מבקשים בישיבה הזאת זה לאשר .  אנחנו כבר אישרנו2008

 כאשר סדר ,שינוי של סעיפים כאלה ואחרים מתוך התקציב, עדכונים לתקציב

אני רוצה להודות לכל האנשים שעשו במלאכה . עדיפות כזה או אחר השתנה

מבחינת נבחרי הציבור שנגעו ממש , גם כתבנו את זה, בנושא תקציב הפיתוח

, ולדימיר, טלי, פרח, הרצל, הפקידות הבכירה, פיזית בעניין היה מאיר

נגעו עצה נלמעשה גם חברי מו. עינב בן יעקב, אתי פרל, אפרת, אורית וספים 

גריידי שטיפל ,  יצחק דוד כחבר בוועדת הכספים–בעניין וטיפלו בעניין 

, ברשותכם. התייחסנו לדברים, העיר, כל אחד שבא ואמר. בנושאים מסוימים

רשמנו הערות לגבי , יש גם הערה בתוך הסעיפים עצמם של תקציב הפיתוח

 ביקש שאת השינויים הוא. ה גליל'השינויים לבקשתו של חבר המועצה אהרל

ואנחנו נבקש , את ההערות, רשמנו את הדברים, אכן נימקנו, אנחנו ננמק

, נשמע, אם יש הערות. לאשר את תקציב הפיתוח, אם אין הערות, לאחר מכן

 . נעבור ישר למצגת, ברשותכם. נעיר ונתייחס אליהן
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 ימוןאנחנו עדכנו את אומדן מקורות המ. ערב טוב :טלי שמחה אליקים' אדר

 הצלחנו לשחרר כמה חסמים כדי לאפשר 2008כשבשנת , 2008, לשנה הזאת

כששחררנו את מתחם , 2007כשהחסם הראשון היה בסוף , היתרים נוספים

שאפשרה לנו להתחיל , י אישור משרד התחבורה ועיריית הרצליה"אלון ע

 בחודש האחרון הצלחנו לשחרר.  יחידות דיור100ולהוציא היתרי בנייה מעל 

ובהתחלת פברואר , של נווה גן' את האישור של משרד התחבורה לשלב א

גן' אנחנו כבר הולכים לנסות ולשחרר את שלב ב שיאפשר לנו , של נווה 

כך שבאמת בצנרת יש .  יחידות דיור1,500-להשלים את מספר יחידות הדיור ל

, יש את השתתפות הבעלים השוטפת, מעבר לזה. הרבה היתרי בנייה חדשים

 22-שמוערך ב, זה בעצם ממוצע שנתי של הכנסות מהשבחה והיטלי פיתוחש

נובע מהתוכניות של שיפוצים. לשנה₪ מיליון  בנייה על , הרחבות דיור, זה 

 .גגות ודברים שהם בתוך העיר

לשיפוץ של תחנת , קיבלנו הלוואה למינהל הביוב, מבחינת יתרת הלוואות

,  יתרת הקרן לפיתוח.₪ מיליון 400אנחנו מדברים על . השאיבה בנווה רום

 מיליון 40זה , רים"הקרן זה החשבון שאנחנו מוציאים ממנו את הכסף לתב

, משרד השיכון,  משרד התחבורה–השתתפות של כל משרדי הממשלה . ₪

והחזר ההלוואות מתושבים דרך , ₪ מיליון 14.9זה , הספורטוטו, מפעל הפיס

 1השנה וממכירת פסלי התות ₪ ון  מילי6אנחנו מדברים על , תרבות הדיור

 . השנה₪ מיליון 

יחד עם יתרת קרן הפיתוח זה , הנתח העיקרי הוא ההשתתפות של הבעלים

, אנחנו מדברים על תקציב שמיועד לשיפוצי קיץ, משרד החינוך.  194,600₪

מבחינת משרד הפנים יש את . עבודות בטיחות והפרויקט של הנגשה לנכים

כל הנושא של התחברות ,  לשיקום מערכת המיםהתקציב השנתי שמיועד

-משרד השיכון מתקצב לנו את הפרויקטים של הפינוי. לצנרת של מקורות

ויוספטלל"שזה מתחם השח, בינוי   . 
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 . לא את הפרויקטים, את התכנון  :מר מאיר דורון

במשרד . אנחנו בשלב של התכנון, את התכנון. נכון :טלי שמחה אליקים' אדר

בטיחות , יש עוקף מערבי,  כל מיני פרויקטים כמו תוכנית אבהתחבורה יש

מפעל הפיס וכל . ₪ מיליון 5.5התקצוב של , כל הנושא של הכיכרות, בדרכים

שוב שיפוצים , ם"הרחבת בית ספר רמב, הפרויקטים של מועדון בני עקיבא

. לחדר כושר בבריכת שרונית ₪ 300,000-הספורטוטו זה ה. שאנחנו עושים

, הרב קוק והשדרוג של תלמי רות'  תוספת בנייה ברח–לביטוח לאומי המוסד 

של המכירה ₪  מיליון 1-ו, ₪ מיליון 6, והחזר הלוואות מתושבים כבר אמרתי

 לבין 2007 התקציב שאישרנו במאי יש לנו כאן את ההשוואה בין. של הפסלים

שהם , ישנם פרויקטים בתחום התשתיות, בגדול. מה שאנחנו מציעים עכשיו

או שהם היו בתכנון בשנה , באמצע הדרך ואנחנו מעוניינים לסיים אותם

 הנושא של ההפחתה של .שעברה ואנחנו מעוניינים לבצע אותם היום

זה פשוט כי אנחנו , כמו שרואים כאן בנושא של תרבות ונוער, פרויקטים

 . בעיצומו של תכנון ואנחנו מחכים להתחיל את הביצוע בשנה הקרובה

בראש ובראשונה זה הנושא של הפרויקטים , התקציב לפי אחוזיםחלוקת 

. סביבה ומינהל, אחריו יש את הדגש על החינוך. כרות וכבישיםיכ, בתשתית

אנחנו , בנושא של פרויקטים מרכזיים בתשתיות. אלה הפרויקטים הגדולים

שנובעת בעצם מהשינוי של היערכות , ₪ מיליון 10.6מדברים על תוספת של 

,  תקציב כספי הפיתוח התנהג כמשק סגור2007עד .  של נווה גןבתקציב

כשכל , ועכשיו בעצם נתנו לזה ביטוי אחר, לא דרך חשבון העירייה, בנפרד

יש פרויקטים , בקטגוריה הזו. הכספים עוברים דרך החשבון של העירייה

שאת התקצוב של הביצוע שלו העברנו , סוקולוב' שאנחנו בתכנון כמו רח

, המתחם של נווה גן, שוב. השנה זה התכנון, 2009הביצוע לשנת . 2009לשנת 

. יחידות דיור שנמצאות היום בבנייה,  היתרי בנייה609היום יש לנו כבר 

אנחנו נמצאים עכשיו בביצוע של כל שיפור התשתיות שאישרנו בחודש 
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כאן אנחנו רואים רק את .  שעות ביממה סביב השעון24האחרון והעבודה היא 

אבל , לא יאומן. טוי של הצורה האחרת של הרישום של תקציבי הפיתוחהבי

 אני 11/2-ב. וככה זה נראה היום, זה לפני ואחרי, ככה זה נראה לפני שנתיים

הן נמצאות . לתת להן היתרים,  יחידות דיור500מקווה שנצליח לשחרר עוד 

 . כבר אצלנו במחלקת רישוי

צע הביצוע של הטמנת התשתיות של אנחנו באמ, המתחם השני זה מתחם אלון

להטמנה של רשת ₪  מיליון 1שילמנו לחברת החשמל עכשיו , חברת החשמל

, אחת הסיבות שאנחנו בעצם מפנים את האזור מול צמרות. המתח גבוה

יש , זו כיכר שבקרוב אנחנו כבר נצא לביצוע שלה. לעשות כיכר כניסה לשכונה

זה נמצא חלק , חם של הכיכראנחנו משקעים במת, כאן את עמוד החשמל

ואנחנו לקחנו על עצמנו את הביצוע של , חלק בתחום שלנו, בתחום הרצליה

פותחים בקרוב את כל יבנה עד אנחנו . הם ישתתפו בעלויות, הפרויקט

כמה ,  שוב. שם את האזור של הקרוואן הזה של הבנייהמשחררים, הטפנהמ

כל , יות תת קרקעיתהנה כל הרשת שתיהפך לה. תמונות על מתחם אלון

זה מה שאישרנו . שזו תאורה עירונית, כל התאורה החדשה עכשיו, הסלילות

, כדי לאפשר טיפול יותר יעיל, שזה היה איחוד של חלקות, בוועדה האחרונה

 . שהבנייה תהיה יותר כלכלית, מרתף משותף

.  150,000₪ של 2008 יש לנו הפחתה לשנת בתחום של התכנונים השונים

תוכנית אב שאנחנו מתחילים . ריה הזאת כוללת את תוכניות האבהקטגו

שאנחנו נתעד את כל מתקני הספורט , אותה עכשיו זו תוכנית אב לספורט

אנחנו נכנסים , עדיין המצב של אולמות הספורט הוא בעייתי. בתוך העיר

אנחנו צריכים לעמוד בקריטריונים , האולמות השנה מ4עכשיו לשיפוצים של 

,  את המסגרת של הפעילות של הנוער ובסטנדרטים של מיזוג אווירשיאפשרו

ואני חושבת שזה יאפשר גם לקבל את התקציבים , סטנדרטים של אקוסטיקה

  .כשתהיה לנו תוכנית אב מסודרת, בהתאם
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פרויקט שיגיע לוועדת בניין ערים בחודש הקרוב זה הפרויקט של מתחם 

אבל , אני לא אתעכב עליו. ריתנו' ל לבין רח"בין השח, קריית הצעירים

יש את הפרויקט של . התקציב הזה מיועד דרך משרד הבינוי והשיכון לפרויקט

 . זה כבר הוצג רשמית בפני הוועדה, בינוי של יוספטל-פינוי

 עבודות שהחלו אנחנו רוצים לסיים, שוב, הנושא של הכבישים והכיכרות

איפה שצריך את , ייםלפי שיקולים מערכתסדר העדיפויות . בשנה שעברה

אנחנו בהזדמנות זו גם מחליפים את האספלט , הצנרת של מקורות להחליף

 .ואת המדרכות

זה נספח שאנחנו ' כשהנספח של א,  נספחים בסוף החוברת4צירפנו לכם 

זה בעצם רחובות שבהם אנחנו צריכים רק , של הסלילות הקטנות, רואים כאן

להכניס , לעשות אספלט, ר לא קיימיםלהחליף ריצופים שכב, להחליף מדרכות

שהיו בקצב , תשתית לתאורה הדקורטיבית במקום העמודים של חברת החשמל

 מטר כדי להעצים את 20-25עכשיו אנחנו עושים אותם כל ,  מטר50של כל 

 .התאורה

, מבחינת נספח ב אנחנו נמצאים כבר בביצוע של רחוב , זה נווה מגן צפון'

 המשוררת ובעצם כדי לא לשתק אזורים שלמים נכנסנו גם לרחל, גורדון

כדי לא לשתק , אנחנו עובדים היום באזורים קטנים ועושים את הכל כל פעם

 .רחובות שלמים

ג , מבחינת נספח  אנחנו נמצאים לפני . זה שוב בנושא של ההתחברות למקורות'

כדי שנוכל לשדרג את כל הצנרת ובעקבותיה גם , הוצאה של מכרז בנווה רום

 .  הרחובותאת

בנווה רסקו אנחנו נמצאים עכשיו בששת הימים .  אנחנו בביצוע–נווה רסקו 

אבל עכשיו , במקום הזה אנחנו דווקא חשבנו שנסיים בקיץ. ונכנסים לכרכום

לקראת פסח , הקדמנו את תקופת הביצוע ואנחנו מקווים כבר לקראת החגים

 . שהעבודה תהיה מאחורינו
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שם במסגרת הפרויקט להנגשת , בנימיני' זה רח, 'יש כאן דוגמה מנספח א

אנחנו כאן , עשינו אבנים מיוחדות גם לעוורים, נכים אנחנו הנמכנו מדרכות

, אנחנו מחליפים את הכל, מטפלים בכל התפרים בין האספלט למשתלבות

, כאן זו שוב סלילה של רחוב המרי וכאן התיקון גם בגינה. לעשות את הרצף

 . בגן המעפילים

 . זה אותנטי כרגע, אגב  :צחק רוכברגרמר י

כדי לחבר את שכונת אלון למים . הכל מהשבוע, כן :טלי שמחה אליקים' אדר

תוך כדי . המחתרת' אנחנו נכנסים לרח, אנחנו יוצאים מהבריכות באוסישקין

, גם את התאורה, גם את המדרכות, זה אנחנו מחליפים שם גם את האספלט

, ח אנחנו מחברים גם לביאליק"את הפלמ. ר"אז' ח ומגיעים לרח"פונים לפלמ

 . שסיימנו שם את כל ההחלפה של הצנרת

 . ר וגעתון"אז, העמק, מתנחלים, ח"זה הפלמ, רגע  :מר יצחק רוכברגר

 . געתון כבר נדמה לי טופל  :מר מאיר דורון

 . לא טופל עדיין  :מר יצחק רוכברגר

 .  יורדים באוסישקיןקטע שאנחנועם הגעתון   :ולדימיר לוין' אדר

 .נכון, כן  :מר יצחק רוכברגר

'  בגלל שברחר יש עבודת תשתית עומק"אז' רחב :טלי שמחה אליקים' אדר

קו המרכזי זה הקו המסיבי  ה.מערב לאורך הרחוב- קווי מים מזרח3ר יש "אז

 ובעצם האפשרות של מערכת משולבת מאפשרת לנו תכנון יותר , צול10 של

אז זה הרבה . ים ולא כל הזמן לנקב את הצינור המרכזיגמיש להתחבר לבת

באותה הזדמנות אנחנו עושים את הסלילה והתאורה של , שוב. יותר גמיש

 .הכבישים

,  ופרחי הרצל"זה נושא שמטופל ע, הגנים והשבילים, בנושא של הסביבה

ר הזה אנחנו מבקשים "בתב. אנחנו ממשיכים לפתח את הריאות הירוקות

 זה בעצם דורש –שדרוג של הגנים . 2008לשנת ₪  מיליון 1.5תוספת של 
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היום אנחנו עובדים עם המרכז המנהל הממוחשב . שיקום של מערכת ההשקיה

ממנו יש את המרכזים הקטנים שעוזרים להעביר את , בוטינסקי'שיושב בז

עובדים בעצם אנחנו . בוטינסקי'המידע על מצב ההשקיה בכל הגנים למרכז בז

 . רים ראשיים של שיקום הגנים ושיקום מערכות השקיה" תבכאן עם שני

 100,000התקצוב הוא תוספת של , הוןט'  רח–קצת פרויקטים שהסתיימו כבר 

ו, ₪ גן נוסף שהסתיים. של הפרויקטFinishing-זה רק לדמי ביד  אנחנו ,  

 .  והתיעודFinish-לעבודות ה ₪ 300,000מבקשים בשבילו תוספת של 

 . זה רשום בתוך זה  :גרמר יצחק רוכבר

יש לנו גן . לגמר של הפרויקט, הדיה זה רק לתיעוד :טלי שמחה אליקים' אדר

ואנחנו נמצאים , אני לא אפרט, שהוא בתכנון ליד רחוב השחף, עוזי יאירי

' בין רח,  ביצועיש את גן הענפה שנמצא לפני. בתכנון של גבעת הלבונה

 . 'נפה בנווה רום אאה' הסנונית לרח

 . כבר התחילו לפרק אותו, נפהאגן ה  :ר יצחק רוכברגרמ

 ₪ 600,000יש דווקא הפחתה שם של , גן ברלב :טלי שמחה אליקים' אדר

גן מאוד , אנחנו מדברים על גן דווקא עם מוטיבים יפניים, בתקצוב שלו

 .מעניין בתכנון שלו

ודי בכל עבודות התשתית עשינו הרבה הכנות לעמ, בנושא של מערכות תאורה

על , עכשיו אנחנו רוצים לצאת למכרז שידבר על אספקת עמודים, תאורה

 800,000ביקשנו תוספת של , מבחינת מערכות המים. פנסים ועל הרכבה שלהם

מכני למכון שאיבה למים -הציוד האלקטרוהתוספת מבוקשת לרכישה של . ₪

ים התפקיד בעצם של המערכת הזאת זה להגביר את לחץ המ. בבריכת התותים

אנחנו , מבחינת ההתחברות למקורות. מהבריכה ולספק אותה לכל מקום בעיר

מה שיאפשר לנו להעביר צינור , מבצעים עכשיו את הקידוח מתחת למשה סנה

 צול מערבה לנווה גן ואחר כך גם בעצם הוא יאפשר לנו להתחבר 60של 

 . לפרויקטים של פי גלילות ושל הרב מכר בעתיד
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, כשדיברנו על נושא של כיכרות וכבישים, ברשותך  :מר יצחק רוכברגר

,    אני מציין את זה פה, ממש יום אחרי הישיבה, אז בתוכנית אישרנו

פשוט צריך . לבונה אנחנו מתכננים לעשות ממש אוטוטו גם כיכר-שבשרף

 . לציין את זה

  .זה כתוב :טלי שמחה אליקים' אדר

היתה ,  של התושביםיש בקשה. אנחנו לא מחכים  :מר יצחק רוכברגר

 . ובהחלט אני חושב שהיא צודקת, גם הצעה של חבר המועצה יצחק דוד

וניקוז :טלי שמחה אליקים' אדר  173,000יש לנו הפחתה של , במערכות ביוב 

. שהוא הסתיים, היה מיועד לשיקום מכון השאיבה ₪ 400,000הנושא של . ₪

 יש תוספת לתקציב של .משאבות חדשות וציוד חדש, הרחבנו, אנחנו שיפצנו

עברה , י טל"תוכנית האב לביוב נעשתה ע.  500,000₪של , תוכנית האב לביוב

ואנחנו בעצם תוך כדי עבודה גם , למשרד הבריאות לבדיקה ולקבל הערות

עשינו כבר כל מיני , הנצח שאמרת' כמו ברח, כבר שיפורים בשטחעשינו 

נחנו גם בעיצומה של היום א. חסמים שזיהינו אותם כבר בתוכנית האב

 .בעיצומה של עבודה, תוכנית האב לתיעול

לשיפוצים של בתי ₪  מיליון 2אנחנו מבקשים תוספת של , מבחינת החינוך

,  שאנחנו דוחים לשנה הבאהיש גם פרויקטים. ספר ותוספת לאולמות הספורט

שהשנה אנחנו רואים בה שנת תכנון והביצוע יהיה  , כמו בית הספר בנווה גן

כל הנושא של השביתה בבתי הספר מחייבת אותנו להיערך אחרת . 2009-ב

הם לומדים עד . בייחוד בתי הספר התיכוניים, לגמרי לנושא של השיפוצים

צריך גם אולי לנצל את פסח ולהיערך קצת , וכל המערך שלנואמצא יולי 

כאן אנחנו מדברים על הביצוע שאנחנו . יש פחות זמן, אחרת מבדרך כלל

,  עכשיו של ההרחבה של שלב אעושים  כיתות לימוד וחדרי 6אני מוסיפים '

 . ר" מ574כ "סה, ספח

 . ם"רמב  :מר מאיר דורון
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 במימון 144בפועל אנחנו מוסיפים עוד . ם"רמב, כן :טלי שמחה אליקים' אדר

גן אנחנו מדברים על בנייה של שני גני ילדים. הרשות שהשנה אחד , בנווה 

 . ות והשני מהתקציב של משרד החינוךיהיה מתקציב של הרש

אנחנו מדברים על , בנושא של תרבות ונוער יש הפחתה, כמו שאמרתי קודם

. הגלריה, בין קלקא, כמו יד לבנים, פרויקטים שאנחנו עדיין בתכנון שלהם

הפרויקט מהתקציב של , ס אלי כהן" של מתנאנחנו נכנסים לביצוע

זה פרויקט שהביצוע שלו . ₪ מיליון 1גם כאן ביקשנו תוספת של , סים"המתנ

מהצד , עזרא מצד אחד' זה בא להסדיר את כל החיבור לרח, הוא בשלבים

, בשלב הראשון אנחנו יוצרים בעצם קיר אקוסטי למגורים. ירמיהו' השני לרח

, הופכים אותה לאזור של הופעות, שהיא חניה בשלב הזה, ואת כל הרחבה

בשלב השני עובדים עם . ם אותה לעזראומחברי, כדורסל וכדורעף משוקעים

זה . הוספה של כל מיני מתקנים ושיפוץ של המקלט יש שם, החלק המזרחי

בנושא . זה בעבודה עכשיו, אין שום תוספת של תקציב, בני עקיבא. שלב שני

בתוך הפרויקטים בנושא הזה יש את , ₪ מיליון 2.8של הספורט יש תוספת של 

יצוע בעצם כולל את הב. פארק האקסטריםהתוספת שמיועדת לביצוע של 

. יש קירות תומכים, קרקע הטבעית עם כל מערכות התשתיתה  שלההסדרה

מדובר בעצם כבר .  את המתקנים בחלק הצפוני של המתחםהתקציב כולל גם

 200,000יש תוספת של , בריכת שרונית. שאנחנו כמעט בסוף המכרז, על מכרז

אנחנו מדברים על .  517,000₪פת של יש כאן תוס, בנושא של הרווחה. ₪

 מהבנייה בו היא במימון של ביטוח 70%-ש, הפרויקטים של בית הקשיש

אנחנו , בנושא של המינהל. בשבוע שעבר הונחה שם כבר אבן הפינה. לאומי

₪  מיליון 2, 3.8מתוך התוספת של ,  העירייההמדברים על שיפוץ של מבנ

בתוך הקטגוריה . של הגזברות, המיועד למחשוב של הארכיונים של הנדס

יש תוספת של חצי . לא היתה שום תוספת, ששוב, הזאת יש את אגף הרווחה

זה , המכרז מוכן, שגם הכנו את המכרז, ומפעל המים, מיליון לבניין העירייה
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. הצגנו בפני המועצה את הנושא של המכרז, במסגרת המיפוי. כולל גם שימור

כולל , הוא מתייחס לפיתוח בית עלמין מורשה, יש בו הפחתה, הסעיף של הדת

 . הסדרה של השבילים ופיתוח בית העלמין ברחוב הנצח

 200,000? מה המשמעות, תחזרי רגע לגבי ההפחתה  :מר יצחק רוכברגר

,  200,000₪מתקציב העירייה יש הפחתה של . אבל צריך להסביר מה זה, ₪

 .את פיתוח בית העלמין, אבל המועצה הדתית מממנת את זה מתקציבה היא

 . תקציב של חברת קדישא  :אורית פפר' גב

מבחינת , מבחינת הביצוע, זאת אומרת. כן  :מר יצחק רוכברגר

מובילים את זה יחד עם שמוליק בעניין הזה בצורה . אין הבדל, העבודות

 .טובה

 1.5 אנחנו הוספנו ,בנושא של חירום ובטיחות :טלי שמחה אליקים' אדר

זה כדי להתקין את המערכת הממוחשבת עם כל המצלמות לגנים , ₪מיליון 

בגלל כל הוונדליזם שקרה בתקופה האחרונה והגניבה בגן , הציבוריים

 .באמת מגיעות הרבה תודות לכולם. הפסלים בשדרה של הפסל

אני רוצה עוד משפט אחרון לפני . תודות זה חשוב  :מר יצחק רוכברגר

בהתייחס , הביצוע של רוב העבודות. ן והערותאם יהיה דיו, שניכנס לדיון

. שטרם סיימנו, 2007-יש המשך של עבודות שהתחילו ב, למה שקורה כרגע

גינות וגנים נוספים בעיר בכל מיני מקומות20-כרגע אנחנו עושים למעלה מ   .

 יש כאן –ביוב , החלפת צנרת מים, מדרכות,  כבישים–מבחינת תשתיות עומק 

רשום , באזורים מסוימים,  נספחים ברחובות מסוימיםכולל, את הרשימות

, אנחנו רוצים להגיע למצב שבניגוד למה שקורה בדרך כלל לפני בחירות. הכל

אנחנו  , שתמיד עושים תקציב של בחירות ובשנה האחרונה באים ומשקיעים

אני , ואנחנו רוצים לסיים את זה, והרבה כסף,  שנים כל שנה השקענו כסף4-ב

, בסביבות יוני לסיים את עבודות התשתית, צליח לעמוד ביעד הזהמקווה שנ

פחות או , להגיע למצב שאנחנו נגיע לחודשים האחרונים כשאנחנו עם העיר
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 2009-ואת השאר נמשיך ב,  חפרנו,סידרנו, מה שהספקנו הספקנו, יותר

, יש תוכניות נוספות של אולם תרבות גדול וכו. למעשה . לא נכנס לזה כרגע'

כמובן בהתאם , אנחנו הולכים לעשות קצב מואץ מאוד של עבודות,  מקרהבכל

כבר ממש עכשיו , ובשיקולי התקציב ובשיקולים של מה שיש וצפי ההכנסות

, ואתם תראו פיתוח של אזורים שלא נגעו בהם הרבה שנים, בתקופה הזאת

זה פשוט מדהים לראות כמה אזורים נמצאים ברמת . ומצדיק לגעת בהם

אם יש הערות אני אשמח , חברים.  שנה לפחות40שלא נגעו בהם מזה השרון 

 . בבקשה. או אני או מחלקת הנדסה או מישהו, לענות

 ?מה זה שכונת לב מורשה :ד יעקב זילברשטיין"עו

יש שם כמה . הבתים הנמוכים שם, יהודה הלוי  :מר יצחק רוכברגר

נגענו בהם  . צריך עכשיו לטפל, מגרשים ריקים שלא 

 ? מה מתוכנן? מה זה תכנון כביש עוקף מורשה :ד יעקב זילברשטיין"עו

 . המזרח הזה  :ולדימיר לוין' אדר

 ?אז החייתם אותו? העוקף ההוא שנקבע :ד יעקב זילברשטיין"עו

 .לא נגענו בזה, הוא נמצא בכל מקרה, לא  :מר יצחק רוכברגר

 . אז כאן התקציב הוא לתכנון רק :ד יעקב זילברשטיין"עו

 . לא לביצוע. כן  :מר יצחק רוכברגר

אבל עד שמשרד התחבורה מבקש את כל התקן זה   :ולדימיר לוין' אדר

 . ייקח זמן

 .זה רק לתכנון כרגע, בסדר  :מר יצחק רוכברגר

, את הזכרת את העניין של מתקני הספורט, טלי :פלדטאורנה אוס' גב

 . הרציניותאבל אני לא רואה פתרונות לבעיות , שיש בעיה רצינית

 -לשיפוץ₪  מיליון 4.8נתנו תקציב של  :טלי שמחה אליקים' אדר

 ?את מדברת על אולמות הספורט  :מר הרצל נחום

 . כן :פלדטאורנה אוס' גב
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י מהנדס "אנחנו עשינו בדיקה ע, אולמות הספורט  :מר הרצל נחום

שמאפשר לנו , מוסמך לאתר לנו איפה הפיקים הרציניים מבחינה בטיחותית

כי חלק מאולמות הספורט היו בבעיה מבחינת , רישוי של אולמות הספורט

זה קודם כל לטפל בבעיות , אחד: בנינו תוכנית שהיא שני שלבים. רישוי

יש לכל אולם . שלהם אנחנו נותנים פתרון בתוכנית,  האולמות4-הבטיחות ב

 .י חברת הנדסה שהכינה תיק מסודר לגבי מה אנחנו צריכים לעשות"עתיק 

שהיה מורכב מאוד והצריך תקציב בנפרד , האולם הנוסף זה אולם אוסישקין

 .ו"ף עד ת"ולו נתנו מענה מקיף כדי לטפל בו מאל

 . לא הבנתי :פלדטאורנה אוס' גב

, אחד זה אולם אוסישקין: 2-התקציב מתחלק ל  :מר הרצל נחום

 . שמקבל טיפול כולל לטפל באולם

 ?זה כתוב פה :פלדטאורנה אוס' גב

 . כן  :מר הרצל נחום

 . ר אחד"זה הכל בתב  :אורית פפר' גב

. אם לא הבנת בתוך הדבר הזה, אני מסביר לך אותו  :מר הרצל נחום

אחד זה טיפול .  ומשהו מיליון כולל שני סוגי עבודות4-התקציב של ה

י סקירה של "שאיתרנו ע, בטיחותי לאולמות שהיו צריכים טיפול בטיחותי

זה טיפול עומק ,  מיליון4-החלק השני בתוך ה. רד מהנדסיםי מש"האולמות ע

. כל מה שצריך באולם הזה, תאורה, תקרה,  מיזוגזה אומר. לאולם אוסישקין

₪  מיליון 2 אולם אוסישקין זה סדר גודל של –זה מתחלק בגדול , בתוך זה

 .  ומשהו2, בערך

 . 2.5 :טלי שמחה אליקים' אדר

 ?רצפה גם :פלדטאורנה אוס' גב

זה , זה כולל תקרה. אם אני זוכר, רצפה לא, לא  :מר הרצל נחום

 . כל מה שקשור, זה כולל חשמל, כולל מיזוג
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 . טיפול אקוסטי, אקוסטיקה    :???

 .טיפול בטיחותי,  אולמות4השאר זה   :מר הרצל נחום

 .זה לא רציני, מה אני אגיד לכם :פלדטאורנה אוס' גב

  .2008-זה ל  :אורית פפר' גב

 . האולמות במצב קטסטרופלי, זה לא רציני :פלדטאורנה אוס' גב

 ?איזה אולמות  :אורית פפר' גב

 -אלון, אוסישקין. כולם :פלדטאורנה אוס' גב

 . ₪ מיליון 2.8, אנחנו מטפלים באוסישקין  :אורית פפר' גב

אז למה לא לשים רצפת , אם אתם מטפלים כבר :פלדטאורנה אוס' גב

 .אם תבדקו את זה, יחותי גםזה לא בט? פרקט

אין לה  ,כמות המשאבים שאנחנו משקיעים בעיר  :מר יצחק רוכברגר

, אם אנחנו מסוגלים לעשות כרגע,  צריך גם לחשוב איך עושים.אח ורע

אני לא נכנס ,  די מסיביתאוסישקין ייכנס לעבודה. את הכל, בתקופה הזאת

דם כל לוקחים כרגע את אנחנו קו', לא פרקט, כן פרקט'כרגע לעניין של 

לקחת ולגעת . בפן הבטיחותי קודם כל, כמו שאמר הרצל, הנושא של האולמות

₪  מיליון 4-וזה סדר גודל של הכל ביחד כ, בדברים הבטיחותיים אד הוק

אנחנו מתכננים לתקציב הבא ללכת על בסיס של . ₪ מיליון 4.5כמעט . ומשהו

, כי אנחנו נגמור כמעט,  הספורטאולמות, יותר אולמות תרבות, יותר אולמות

 90% אם לא 80%כמעט אני חושב , מבחינת היקף העבודות בגדול בעיר

אנחנו . אחר כך אנחנו נתמקד גם בדברים האלה. מעבודות התשתית בעיר

אין שום ספק ', חבל על הזמן'אוסישקין יקבל טיפול . נעשה כרגע את זה

 . אני לא נכנס כרגע לפרקט כזה או זה. בכלל

 .150,000זה . במכרז נבדוק את זה  :מר מאיר דורון

יועץ בטיחות והוא לא הציע דווקא   :אורית פפר' גב יש הערות של 

 . את הפרקט
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 . אם יציעו פרקט אז אנחנו נבחן את זה עוד פעם  :מר יצחק רוכברגר

יועצי בטיחות או שאנחנו רוצים  :פלדטאורנה אוס' גב אנחנו עובדים לפי 

 ?ימום לילדיםלתת את המקס

, אז אנחנו נבדוק את זה. את המקסימום לילדים  :מר יצחק רוכברגר

לצורך  ₪ 150,000 למועצה ונבקש עוד ואם יש אפשרות אנחנו נביא את זה

לא עשינו , אני מודה. כרגע לא עשינו. נעביר מסעיף או משהו, הנושא הזה

וק את זה עם נבד, העלית את הרעיון. כי לא אמרו לנו לעשות פרקט, פרקט

 . אם צריך נעשה את זה, המתכננים

ביטלתם , מה שאתם קוראים פארק מורשה, 46' עמ :ד יעקב זילברשטיין"עו

אפשר לקבל קצת . אני מניח שהעברתם את זה לשנים הבאות, 700,000-את ה

 .244 סעיף 46' עמ? הסבר

התוכנית היתה לעשות את כל השטח של המדרשה   :מר יצחק רוכברגר

 .  אנחנו נכניס את זה2009בשלב של , 2008-הוא לא התבצע ב. ותלאמנ

 ?יש סיבה מיוחדת :ד יעקב זילברשטיין"עו

לא נספיק בחודשים האלה לעשות . פשוט, עדיפות  :מר יצחק רוכברגר

אני לא , אנחנו בהיקפים של פיתוח של גינות כרגע, זה תכנון וכל זה. את זה

וגינות20-לה מלמע, יודע אם שמעת כשאמרתי את זה לא נצליח .  גנים כרגע 

עשינו , אבל גם באזור שם, אני חושב שבכל האזורים. כרגע לעשות גם את זה

לא , אז ייקח עוד כמה חודשים, אני לא אמרתי שלא, צריך עוד. מעל ומעבר

 ? אחרים? פיפו, עוד משהו. יקרה אסון

, סברים והכלאחרי שקיבלנו את ההערות וההערות רשומות כאן בפירוט עם ה

את השינויים , ברשותכם אני מבקש לאשר את התיקונים לתקציב הפיתוח

 ?מי בעד. שנעשו

 . פה אחד  :מר מאיר דורון

 .כ סכום"צריך סה  :אורית פפר' גב
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 . הסכום אושר כבר  :מר יצחק רוכברגר

 . צריך להגיד את הסכום  :מר מאיר דורון

תקציב הפיתוח עם אז אני מבקש לאשר את   :מר יצחק רוכברגר

 ?מי בעד.  216,923,000₪ס " ע2008השינויים שלו לשנת 

 . פה אחד  :מר מאיר דורון

 . תודה רבה, פה אחד  :מר יצחק רוכברגר

 

תקציב הפיתוח המתוקן הוחלט לאשר פה אחד את   :200החלטה מספר 

 .  216,923,000₪ בסך 2008לשנת 

 

תוספת . (2007תמיכות  מ1/12אישור למתן מקדמה לעמותות בסך  .2

 )לסדר היום

 

 . בבקשה, אורית, הנושא הבא  :מר יצחק רוכברגר

 ? למישהו חסר? יש לכולם  :אורית פפר' גב

 . יש כאן עודף  :פרח מלך' גב

2007אישרנו במליאה בינואר , כמו השנה, לפני שנה  :אורית פפר' גב

, נים לתמיכותבגלל ההתעכבות של האישור של הקריטריו, בישיבת המועצה, 

מי . כדי לא לפגוע בגופים, בתחילת דצמבר, נדמה לי, השנה אישרנו את זה

 חלקי 1אנחנו מבקשים אישור של ,  לקבלת תמיכהשמגיש את מלוא הנתונים

כשאני צירפתי לכם את המסמך שהם חותמים עליו , 2007 מתמיכות 12

 . חייבות להתשלכםהאישור אני מבקשת את ,  יש מסמך מצורף.כהתחייבות

 ?יש עמותות שהיו לפני שנה ולא הגישו השנה  :מר אליעזר בר
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מגיש את כל , מי שמגיש מלא? מאיפה אני יודעת  :אורית פפר' גב

 1אני מבקשת את האישור לקבל , חותם על ההתחייבות הזאת, המסמכים

יגיש , מי שלא היה שנה שעברה לא כלול.  של שנה שעברה12חלקי  ומי שלא 

שמאשר , ד מיכה בלום" מצורף לכם הנייר עם אישור של עוה.ולבטח לא כל

 . את הנוסח

 1ס "אני מבקש לאשר את המקדמה לעמותות ע  :מר יצחק רוכברגר

י "עפ? אורית, נכון. י הבקשות הספציפיות של כל אחד מהם"עפ, 12חלקי 

 . הבקשות

עד שוועדת , ימלא את כל הטפסים, מי שיגיש  :אורית פפר' גב

אנחנו , עצור פעילותכדי לא ל, בינתיים, תעלה אליכם, תאשר,  תשבתמיכות

מי שקיבל שנה שעברה ומי .  משנה קודמת12 חלקי 1מבקשים אישור של 

 . כמובן, שיגיש

מי . י הסבר הגזברית"אני מבקש לאשר את זה עפ  :מר יצחק רוכברגר

 . תודה. אורנה לא משתתפת בהצבעה מטעמים מובנים? בעד

 

 מתן מקדמה לעמותות בסך הוחלט לאשר פה אחד  :201ר החלטה מספ

בכפוף להגשת בקשה והעברת , 2007 מהתמיכה שניתנה בשנת 1/12

 . המסמכים כראוי

 )אורנה אוסטפלד לא השתתפה בהצבעה' גב(

 

אני רוצה כמה מילים , לפני שאנחנו מסיימים  :מר יצחק רוכברגר

 10בשבוע שעבר או לפני , יוברד, באינטרנט,  פרסום שהיה בעיתונותלעניין

שר הפנים הודיע שרמת השרון היא : הסבר קצר. בעניין איחוד רשויות, ימים

כאשר מדובר , חלק מרשויות נוספות שאמורות או מיועדות להיות מאוחדות

הקמנו צוות ? מה קורה מאז. כפר שמריהו, הרצליה, רמת השרון, עלינו
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נראה , לדידנו. הזאת מסדר היוםבשלטון המקומי על מנת להוריד את ההצעה 

שלא נעשתה עבודה מעמיקה בנושא ומישהו לקח איזה עפרון כחול ושרטט לו 

אני מניח שרוב . לא הגיוניים לחלוטין, איזה גבולות מפה וגבולות משם

מעבר לשיקולים של , אם לא כל החברים שנמצאים פה, החברים שנמצאים פה

ריית רמת השרון תישאר כרשות עניינם הוא שעי, קואליציה-אופוזיציה

נטולי , י ממשלה"במיוחד כאשר אנחנו רשות שאינה מתוקצבת ע, עצמאית

כמעט , גם הרצליה אותו דבר, אגב. ואנחנו גם מקבלים פרסים על ניהול, מענק

 הצוות שהורכב –מה שהולך לקרות זה ככה . וגם כפר שמריהו, אותו משקל

י יועץ משפטי של השלטון המקומי "עשמלווה כרגע , מבחינת השלטון המקומי

אנחנו מכנסים פגישות בינינו מתוך מטרה לא לקדם את התהליך , ונוספים

אנחנו צריכים . ומחר כבר יש ישיבה עם השר בכנסת לצורך הנושא הזה, הזה

אני מתחייב להביא בפני חברי המועצה את . להיערך לסוגיה הזאת

אני אפילו לא בא כרגע עם הצעה . ההתקדמויות של העניינים, ההשתלשלויות

כמו , כל אחד, הגם שיש רשויות שכבר התחילו בקמפיין עצמאי, קונקרטית

עשו כבר שלטי חוצות ויש כאלה שמתארגנים לעשות , למשל בנס ציונה

, על מנת להראות שרוב התושבים שלהם אינם מעוניינים באיחוד הזה, סקרים

אני מחר אהיה . כל את הענייןעל מנת לאסוף את החומר הרלוונטי כדי לס

ואם , ככל שניתן. בכנסת ואני לאחר מכן אדווח לכם איפה הדברים עומדים

אז אנחנו נקים מתוכנו , ונצטרך להתארגן, כדי שאנחנו נתארגן, יהיה צורך

וכל מי , איננו רלוונטי, המפלגתי, כאשר העניין הפוליטי כאן, צוות של חברים

אותו לצורך העניין  נרתום –עניין הזה שירצה להצטרף ולהיות בתוך ה

ואם נצטרך גם אפילו איזשהם משאבים שלנו לצורך סיכול העניין עוד , בברכה

אחרי שנתייעץ עם , נביא את זה לשולחן המועצה, טרם שימוע כזה או אחר

 .'החברים פה וכו

 ?מתי מתוכנן שימוע :ד יעקב זילברשטיין"עו
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 משרד הפנים עובד בשני ,מה שקורה כרגע  :מר יצחק רוכברגר

על שינוי חוק ? על מה. מצד אחד הוא מזמין אותי לעניינים אחרים. מישורים

הן , הן לגבי חברי מועצה, על צמצומים, על שינויים, על תוספות, הרשויות

, צמצום למשל סגנים או לא, לגבי שכר לחברי מועצה נבחרים בקדנציה הבאה

 . מעמד חבר המועצה

 . זה פקודת העיריות :שטייןד יעקב זילבר"עו

הכניס אותך פנימה לתוך , במקביל, ולעומת זה  :מר יצחק רוכברגר

לא , אגב,  אנחנו–אני חייב לומר פה משהו שהוא מבחינת האבסורד . העניין

 3גבעת שמואל הוכרזה לפני , רעננה בחוץ. היינו מעולם בתוך הנישה הזאת

 . בני ברק בחוץ. בחוץ, שבועות כעיר

 חוץ מרשות אחת .רץ' 88-זה מ, לא צריך להיבהל  :ליעזר ברמר א

 .לא איחדו אף אחד', 82-מ

שפה במקרה הזה , מה שנאמר לנו בשלטון המקומי  :מר יצחק רוכברגר

יש ועדה שהוא . ופה הפחד הגדול, הוא לא צריך להעביר את זה בחקיקה

והוא , הלר המינ"והוא האציל כרגע את הסמכות גם ליו, מאציל את הסמכות

: הוא יכול לבוא ולהגיד, מספיק על בסיס סעיף בפקודת העיריות או בחוק

 ,כמובן שאנחנו יכולים לתקוף את זה בהיבט המינהלי. 'אלה ההמלצות שלי'

והוא צריך לפרט את שיקול , שהוא לא יכול לעשות את זה ויש לו שיקול דעת

 . ברור הדבר הזה. הדעת

 . אנחנו לא לבד, ויות כאלו רש80יש עוד   :מר אליעזר בר

 .  רשויות80אין , לא  :אורית פפר' גב

 . הוא מתכנן על הכל  :מר אליעזר בר

 .  רקאת הגדולות  :אורית פפר' גב

אנשים , הגם שזאת לכאורה, אני אומר לכם  :מר יצחק רוכברגר

אנחנו צריכים , מה שאתה אומר, וכל זה' זו אמירה, עזוב, תשמע': אומרים לי
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שצריך לאחד , אלא אם יש פה מישהו בשולחן שחושב שזה בסדר. רךלהיע

 אני אעדכן את החברים כבר –אז אני עוד פעם אומר . אני בטוח שלא. אותנו

אני . אני אעדכן אתכם במה שקורה. שתהיה בפברואר, בישיבת המועצה הבאה

 לעדכן אתכם אפילו מחר כשאני אני אשמח, מחר נמצא שם בשתיים וחצי

, בעניין הזה, כי אני חושב שפה באמת, חופשי, פתוח. מי שירצה לדעת, חוזר

  -כמו שהצלחנו אז בזמנו עם הסיפור

 . ח של סופשבוע איזשהו עדכון"בדו :ד יעקב זילברשטיין"עו

 . הכל פתוח, מה שתרצו, בעיהאין שום   :מר יצחק רוכברגר

נ  :מר ישראל טל ושא רציתי בכמה מילים אם תוכל להסביר לנו את 

 . שיש רעלים במיםכי מהעיתון למדנו . המים

מה .  פהאני אסביר מה קרה, אין רעלים במים  :מר יצחק רוכברגר

של כתב מסוים שיושב פה , שלפי דעתי הוא חסר אחריות, שקרה בין הפרסום

שראה פה באיזשהו מקום איזשהו , יריב לוין, שאני לא אזכיר את שמו, בפינה

מה שקורה . ערכת שלו עשתה מזה את סיפור המאהאו שהמ, מסמך ועשה מזה

צריך , ימה את המים לחקלאים במערכת המים שמזר–בפועל זה דבר אחד 

שלא ,  שגורם למצב שכאשר יש ירידה בלחץ המיםשהו מין מגוףלהיות איז

זה .  המים חוזרים חזרה בהעדר לחץיהיה מצב שכאשר מדשנים את הקרקע

אם לא יותר , אם אני לא טועה,  מחודשיםכבר לפני בערך למעלה. מה שקרה

מאיר כבר התריע בפניהם שהוא דורש מהם להתקין חסם או מחזיר כדי , מזה

 -למנוע מצב

 . אבל זה גם בבית פרטי יכול להיות  :מר שמואל גריידי

כדי , הם עשו פעולות של שיפוע, בכל מקרה. נכון  :מר יצחק רוכברגר

,  היום בבוקר ביקשתי מבוקוסלבסקי,ולמען הסר ספק, שהמים לא יחזרו

לתת להם ארכה של לא עוד , ל העירייה וגם עם מאיר"ובשיחה גם עם מנכ

 .  שעות48אלא סדר גודל של , חודש ולא עד תחילת החודש
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 . זה ייקח להם שבוע לארגן את המתקנים  :מר מאיר דורון

אז ייקח להם שבוע לארגן את המתקנים ולאחר   :מר יצחק רוכברגר

, כי נתנו להם די והותר זמן. פשוט נפסיק להם את המים לחקלאותמכן אנחנו 

שאם חס , ולמען הביטחון שבביטחון, כדי להסיר ספק. עם כל הכבוד להם

אז מקסימום ייקח להם עוד שבוע להתקין את זה וזהו , ושלום תקרה תקלה

 . אין שום סכנה מיידית. זה כל הסיפור, זה

 ?קורה בבית פרטימה   :מר שמואל גריידי

אותו דבר , אתה מדשן את הגינה שלך. אותו דבר  :מר יצחק רוכברגר

 . בדיוק

, לא היה יותר נכון שהעירייה היתה יוזמת את זה  :מר ישראל טל

 ?שמה את החסמים האלה ומחייבת את החקלאים

 .זה לא פשוט, לא  :מר יצחק רוכברגר

ריך להיות בתוך אבל זה צ, כל אחד עם העצות  :מר מאיר דורון

ואתה לא נכנס לכל אחד , אתה בתוך החלק שלו על יד הדישון, החקלאי

 .ביום אחרי אתה תעשה חסמים בבתים פרטיים, ועושה

 . חוזר-אללכל מדשנת יש   :מר אליעזר בר

 . זה לא נכון  :מר מאיר דורון

 ? למה שלא יחברו אותם ישירות למים המטוהרים  :מר שמואל גריידי

  .הם מחוברים למים  : דורוןמר מאיר

 . למים המטוהרים ממכון הטיהור  :מר שמואל גריידי

 .אין לנו כבל מים  :מר מאיר דורון

 .ערב טוב, תודה רבה, חברים  :מר יצחק רוכברגר

 

__________________ 

 פרח מלך

 עוזרת ראש העירייה 

_________________ 

 יצחק רוכברגר

 ראש העירייה
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 ל העירייה"וסמנכ

 

 קובץ החלטות

 .2008עדכון תקציב פיתוח לשנת  .1

 

תקציב הפיתוח המתוקן הוחלט לאשר פה אחד את   :200החלטה מספר 

 .  216,923,000₪ בסך 2008לשנת 

 

תוספת . (2007 מתמיכות 1/12אישור למתן מקדמה לעמותות בסך  .2

 )לסדר היום

 

תות בסך  מתן מקדמה לעמוהוחלט לאשר פה אחד  :201החלטה מספר 

בכפוף להגשת בקשה והעברת , 2007 מהתמיכה שניתנה בשנת 1/12

 . המסמכים כראוי

 )אורנה אוסטפלד לא השתתפה בהצבעה' גב(

 


