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מנכ .2 בתפקיד  נסיעה  פיתוח "אישור  בנושא  נחום  הרצל  מר  העירייה  ל 

נבחרות בעיריות   .ב"ארה-כלכלי 

 

רוכברג יצחק  טוב  :רמר  העיר , ערב  מועצת  מליאת  ישיבת  את  פותח  אני 

קצרים. 42שמספרה  נושאים  כמה  נתייחס, יש  המצגת. אנחנו  שתוכן  , עד 

הראשון לנושא  להיכנס  לאשר, ברשותכם. ביקשתי  מבקש  בתפקיד אני  נסיעה   

העירייה"למנכ נחום, ל  הרצל  הברית, מר  של  .לארצות  משלחת  יוצאת 

פיתולים"מנכ הוא  שנושאה  בעיריות  כלכלי  העיר, ח  ערים, חזות  יש . איכות 

הברית ארצות  בתוך  פנימיות  חשבון . נסיעות  על  הוא  המלון  בתי  של  המימון 

הברית, המארחים הטיסה . ארצות  כרטיס  של  בתוך 1,252העלות  נמצא  דולר   

התקציב שמנכ. מסגרת  הראוי  שמן  חושב  לנסיעה "אני  יצטרף  אכן  העירייה  ל 

לא, הזאת מבקש  זהואני  את  בעד. ברשותכם, שר   ?מי 

יצחק דוד  הזאת, רגע  :מר  הנסיעה  את  יוזם   ?מי 

רוכברגר יצחק  המנכ  :מר  המקומיות"פורום  הרשויות  של  בתיאום , לים 

המנכ הברית"עם  בארצות  והרשויות  הברית  ארצות  של  לאשר . לים  מבקש  אני 

זה בעד, את  אחד? מי  רבה, פה   . תודה 

 

מספר  לאש  :367החלטה  אחד הוחלט  פה  מנכר  בתפקיד  ל "נסיעה 

נבחרותלהעירייה  בעיריות  כלכלי  פיתוח  בנושא  נחום  הרצל   .ב"ארה-מר 

 

חינוך .1 במוסדות  קיץ  שיפוצי  עבודות  סיכום   .מצגת 

 

רוכברגר יצחק  שתתחיל  :מר  ברשותכם, לפני  מילים  שנת .כמה   

היום נפתחה  מ, הלימודים  למעלה  חושב  אני  מיליון14-השקענו  ? 17, כמה.  

ל קרוב  שקל17-מגיע  מיליון  ילדים.   בגני  במצגת, השקענו  זה  את  תראו  , תיכף 
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ספרהשקענו בבתי  פרמטר,   בכל  אפס . כמעט  עם  נפתחה  הלימודים  שנת 

הבאים. תקלות האנשים  התודה  על  מתנצל , ויבואו  אני  מישהו  אשכח  אני  ואם 

העובדים: מראש וצוות  מנקס  מיכל  של  בראשותה  החינוך  הצוות , אגף 

פיקס. מלווהש היה  ההתאמות  נושא  וכל  הרישום  נושא  שכל  חושב  כולל , אני 

עכשיו שעשינו  המאה  ותוכנית  כנס, תוכניות  באותו  אותה  ראוי . שהצגנו 

פרמטר בכל  כאן. לברכה  העירייה  שאנשי  שעד , כמובן  לכם  לומר  רוצה  אני 

ב מוכן 2-אתמול  יהיה  שהעסק  מנת  על  ובגנים  הספר  בבתי  עבדו  עוד  בלילה   

מאוד , פיקס שהיו  עבודה  כדי  תוך  אליהן  שנקלענו  תקלות  מיני  כל  היו  כי 

לאחד. מהותיות אחד  נפתח  ומיוחד. הכל  אישי  באופן  להודות  רוצה  מאוד , אני 

חם, מאוד נחום"למנכ, באופן  הרצל  העירייה  עד , ל  בשבת  בלילה2שכולל    ,

עד  שישי  בלילה2ביום  ג,   עם  אחרים'יחד  ועם  מרגי  בן  שעשו כולל , קי  הורים 

קודש הלימודיםעבודת  שנת  את  ופתחו  לברכה.   רבה. ראוי  לכם, תודה  . מגיע 

התקציבי המערך  את  שליוותה  העירייה  לגזברית  כאן , כמובן  שעשה  מי  לכל 

המלאכה  מאיר –בתוך  העובדים, עשת  התברואה, צוות  מחלקת , טלי, אנשי 

האלה. הנדסה בנושאים  שהתעסק  מי  מקרב, כל  ברכות  לו  לבמגיע  באמת .  

לנו קודש, מגיע  עבודת  פה  שנעשתה  חושב  אבנר. אני  נורית  ראש , כמובן  סגנית 

התיק, העיר דורון. מחזיקת  שעשה. מאיר  מי  איתו . כל  מישהו  שכחתי  ואם 

שאפו, הסליחה שבאמת  חושב  אני  שצריך, אבל  כמו  עבד  לברכה, העסק  , ראוי 

ואומר חוזר  אני  שקורה. שוב  מה  על  בקצרה  נעבור  במצגתבואו    . 

נחום הרצל  כל  :מר  מוסדות , קודם  את  לקחנו  אסטרטגית  כראייה 

החינוךהחינוך במוסדות  לטיפול  טווח  ארוכת  תוכנית  לעשות  והחלטנו  זה ,   אם 

הילדים גני  זה  ואם  הספר  בבתי , בתי  המרכיבים  לכל  להתייחס  והחלטנו 

פתרונות, הספר להם  הילדים, לתת  בטיפוהלכנו. ובגני  פרמטרים  לכמה  ל  

החינוך שכלל . במוסדות  תקציב  בנינו  בעצם  אנחנו  הזאת  ההיערכות  במסגרת 

הבטיחות נושא  כל  החשמל, את  מערכות  ההצללה, את  נושא  חצרות , כל  פיתוח 
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ילדים מתוכננת, וגני  מאוד  בצורה  זה  את  מקצועיים, שעשינו  אנשים  עם , עם 

החינוך למשרד  והחיצוניו. התאמה  הפנימיות  המעטפות  בכל  של טיפלנו  ת 

אליהם שהתייחסנו  ילדים  גני  של . אותם  גודל  סדר  על  ילדים9מדובר  גני    .

קצרה מאוד  של , בהתראה  קצר  יחסית  זמן  בפרק  חדש  גן  שבנינו  לומר  אפשר 

ברח, חודש שנמצא  יוזמה  בית  פתחנו , גדעון' אותו  שגם  להגיד  אפשר  ובעצם 

יערים בקריית  צעירה  מערכת, קריה  שבנינו  להגיד  אפשר  גם  חדשה שזה   

חדשה , מחדש מערכת  בנינו  ובעצם  דבר  שום  לנו  היה  לא  הקירות  מלבד 

ימים חודש  בערך  של   .בהתראה 

ששיפצנו המתקנים  הם  התקציבית. אלה  ההערכה  לא , זאת  עוד  כמובן  אנחנו 

כמה  ויש  בשטח  שהתגלו  תקלות  הרבה  היו  כי  הסופי  החשבון  את  סיימנו 

לפני , למשל. דוגמאות אותם  שעשו  דברים  שמערכת 50זה  ומסתבר  שנה   

מצוינים, הביוב היו  שלא  ספיגה  ספיגה, בורות  בורות  על  שישבו  חול  , ארגזי 

עם  אותם  לתמוך  ונאלצנו  באוויר  וישבו  בטיחותיים  לא  שהיו  תומכים  קירות 

תנועה כדי  תוך  פתרונות  נתנו  שבעצם  דברים  מיני  וכל  כדי , קלונסאות  תוך 

א, שיפוצים יותר  לזמן  אותנו  גררו   .רוךוהם 

העבודות רוטברג:תמצית  ספר  בית  טיפול–   עשינו  פה  פה ,   רואים  שאתם  מה 

לזה  לתת  צריכים  והיינו  אורי  אולם  לתוך  רצינית  מים  חדירת  היתה  בעצם 

רציני המערכת. פתרון  בכל  טיפלנו  המים, פה  של  הנזילה  מערכת  זאת . כולל 

שמאל בצד  ושתלנ, התוצאה  בה  שטיפלנו  אחרי  בעצם  רואים  את שאנחנו  ו 

אלון . הצמחייה ספר  המחול–בית  אולם  זה  פה  רואים  שאתם  מה  שירותים ,  

אחרי ושירותים  דברים. לפני  כמה  עוד  שם  ההלבשה . עשינו  חדרי  אזור  זה  פה 

המחול באולם  הספרייה, לשירותים  זה  ואחרי. פה  לפני  זה  רואים  שאתם   .מה 

 . הלאה

למינהלה    :???  . הכניסה 
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נחום הרצל  ש  :מר  מה  ואחריזה  לפני  רואים  ספר . אתם  בית 

המגרש–אוסישקין  את  זה  רואים  שאתם  מה  החיצוני  נראה,   שהוא  ופה , איך 

במגרש הטיפול  עם  ההצללה  את  לו  הפרוזדורים . עשינו  של  הריצוף  דבר  אותו 

שם, והחדרים שעשינו  היפה  הציפוי  ואת  הקרמיקה  את  פה  רואים  בית . אתם 

רמב א–ם "ספר  לציין  צריך  לא  אני  זה  שם, ת  שהיה  מי  ההזנחה אבל  את  הכיר   

שם שםשהיתה  להסתובב  אפילו  ראוי  בלתי  היה  וזה  בכל .   טיפלנו  בעצם 

הפנימית המעטפת  ובכל  החיצונית  מחדש, המעטפת  ריצוף  החצר, כולל  . כולל 

בית  בהגדלת  שני  לשלב  גם  ניכנס  ואנחנו  הראשון  השלב  שזה  להגיד  אפשר 

הדר . הספר ספר  באגף–בית  טיפלנו  המינהלה  ושודרג,   שונה  מהמרצפות , כולו 

הקירות יערים . ועד  קריית  ספר  שבעצם –בית  שאמרתי  הצעירה  הקריה  זו   

מחדש אותה  קירות, בנינו  לילדים, פתחנו  פנימית  רחבה  אולמות , בנינו 

בהם משחקים  או  בהם  לומדים  בעצם  לחצר, שהילדים  יציאה  מתקן . כולל 

ומתקדם יפה   . מאוד 

אמירים ספר  מבצע– בית  זה  אומר,   את . התאבדות, הייתי  אגיד  אני 

ובשלב . ההיסטוריה אותו  ולסדר  אותו  לשפץ  כדי  אליו  נכנסנו  בעצם  אנחנו 

כסף לחסוך  כדי  חיצוני  למכרז  הולכים  שאנחנו  החלטנו  לדרך . מסוים  יצאנו 

שבועות3לפני   .  

רוכברגר יצחק  רגע  :מר  זה, סליחה  את  הספקת  רק ? מתי  נודע  זה 

 . אתמול

נחום הרצל  בבוקר  :מר   . היום 

רוכברגר יצחק  יאומן  :מר   . לא 

נחום הרצל  אמירים  :מר  ספר  שבית  להגיד  אפשר  זה , בעצם  כן  גם 

שלו הראשון  הלימודית, השלב  לסביבה  דגש  ולבטיחותנתנו  רואים .   שאתם  מה 

הכיתות כל  בעצם  זה  מחדש, פה  רוצפו  הפרוזדורים  שנבנו . כל  להגיד  אפשר 

שירותי לנכיםשני  התאמה  עם  התחתון  למפלס  חדשים  נכה , ם  ילד  שם  יש  כי 
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הזה לעניין  התאמה  ועשינו  גלגלים  כסא  חלונות . על  שהם  החלונות  כל 

תקניים לחלונות  הוחלפו  הפרוזדורים, גיליוטינה  ובכל  הכיתות   . בכל 

בר אליעזר  גם  :מר   . סורגים 

נחום הרצל  סורגים  :מר  הספר . היה, יש  בית  של  הבה  זה השלב 

בעצם הבאה  נשדרג , בשנה  ואנחנו  שלו  החיצונית  במעטפת  שדרוג  יקבל  כשהוא 

הספר בית  של  הלובי  ואת  הכניסה  עוד , את  נבנה  גם  מאוחר  יותר   150ובשלב 

שם  . ספרייה, מטר 

הילדים גדעון: גני  שברחוב  הגן  גן, זה  היה  לא  ישן, הוא  מאוד  מבנה  היה  , הוא 

נוער מועצת  שם  ביק, ישבו  עקב  לגניםובעצם  ילדים, וש  כנראה  ברמת , יש 

צעירה אוכלוסייה  יש  חדש, השרון  גן  לפתוח  הגן . ונאלצנו  זה  שמאל  בצד 

השרון, החדש ברמת  שיצאו  היפים  הגנים  אחד  שזה  חושב  באמת , אני  גן  הוא 

גינון. יפה בפנים, גם  בחוץ, גם  מטבחון, גם  טופל. גם  אוויר, הכל  מיזוג  . כולל 

המטבח הביטחו, זה  חדר  אחוז, ןזה  מאה   .הכל 

בעבודה עכשיו  נמצאת  בעצם  נרקיס  תיגמרמועדונית  והיא  מקווה,    3תוך , אני 

כזה, שבועות שיטה . משהו  החיצונית–גן  במעטפת  טיפול  שקיבל  גן  זה  כן  גם    ,

החצרות של  מחדש, בפיתוח  שנקראת . ריצוף  מיוחדת  אבן  שמנו  חול  במקום 

, שומשום' רואים' שומשום'אותו ' שאתם  ימיןאפור  בצד  חדשים,   , ומתקנים 

טיפול עבר  הזה  גידור, והגן  דבר. כולל  אותו  שיטה  שקמה. גן  גן  אתם , זה 

לפני הגן  את  תקניים, רואים  לא  מתקנים  מפותחת, עם  לא  חצר  הצורה . עם  זו 

שלו הכניסה  עם  הגן  שלו, של  המטבח  ברצפה, זה  קרמי  ריצוף  ברקד . כולל   –גן 

מכיוו כשבאים  האחורית  החצר  הראשוניםזו  החצר, ן  של  הפיתוח  אותו , זה  זה 

הרגיל' שומשום' החול  במקום  ע. שבא  שהומלץ  התקן  החינוך"זה  משרד  , י 

שמאל בצד  החצר  יפה, זאת  יערה . גן  דבר–גן  אותו  לפני.   זה  ימין  צד , צד 

אחרי זה  טיפול. שמאל  ימין. קיבל  בצד  לפני  הגן  של  דוגמה  וזאת , הנה 

ה עם  שלו  החיצונית  שמאלהמעטפת  בצד  החצר  של  הגן. פיתוח  של  הבפנים  . זה 
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ותמר  אמנון  הגן–גן  את  רואים  אתם  ימין  מצד  ברח  את , ריינס'   שמכיר  מי 

האקליפטוס, המקום שחורשת  ובמחוץ . איפה  מבפנים  שיפוץ  שעבר  גן  כן  גם 

אוויר, קומפלט מיזוג  המטבחים. השלמה, כולל  של  התוצאות  את  רואים  , אתם 

הרצפה הצביע, של  יפה. השל  איריס . גן  לשקמה–גן  שצמוד  גן  זה  בנווה    

הגן, רסקו של  החצר  נראתה  וכך  ימין  בצד  המבנה  נראה  היום , ככה  נראה  כך 

חיצונית מבחינה  פנימית, מפותח, הגן  מבחינה  הריצוף, וגם  חול, זה  , ארגזי 

, שומשום' הגנים' נראים  וככה  סביבתי  ברח. פיתוח  ניצן  ימין –הירדן ' גן  בצד   

הג הפיתוח, ןזה  את  רואים  אתם  שמאל  הפנימי, בצד  וגם  החיצוני  כולל , גם 

מיוחד ששמנו  חומר  שלו. אותו  החדש  המטבחון  לוטם . זה  צמוד –גן  זה   

הימני, ליערה המבנה  את  רואים  השמאלי, אתם  המבנה  של . זה  הפיתוח  זה 

חדש, ריצוף, החצר  . מיוחד, חול 

בגנים שנמצאת  מים  צנרת  של  דוגמה  קורה כשחפר. זו  מה  גילינו  בעצם  נו 

כדי תוך  גם  התאמות  לעשות  צינור . ונאלצנו  של  דוגמה  גם  לכם  אראה  אני 

מקדחה. שנמצא לא  מתחת , זה  עובד  זה  וככה  לאדמה  מתחת  שנמצאת  צנרת  זו 

 . לאדמה

רוכברגר יצחק  לבתים, אגב  :מר  מגיע  גם  שנעשה. זה  שמה  חושב  , אני 

בתמצית כאן  שראיתם  טובה מייצר, הפיתוח, ומה  וסביבה  נכונה  סביבה  ת 

הרך מגיל  היסודיים, לילד  הספר  לבתי  מגיע  שהוא  עד  כשהוא , כולל  לרבות 

שלנו התיכוניים  הספר  לבתי  הושלמה. מגיע  לא  עוד  ההשקעה .המלאכה  כמות   

אדירה היא . היא  עשינו  שאנחנו  האחרונות  השנים  במהלך  ההשקעות  כמות 

מדהימה הזא. פשוט  בהזדמנות  רוצה  אני  העוסקים שוב  לכל  להודות  באמת  ת 

גדולה, במלאכה באהבה  אותה  עשה  במלאכה  שעסק  מי  שכל  חושב  , אני 

גדולה רבה, באמונה  לכך. במסירות  ראויים  שלנו  שגם , הילדים  חושב  ואני 

הספר והפדגוגיים. בתי  הערכיים  לצדדים  כרגע  נכנס  לא  תוכניות , אני  כי 

שעבר בשבוע  שהיתה  בישיבה  נמסרו  ומסרים  פיס, עבודה  היתה . באשכול 
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החינוך אנשי  כל  שהגיעו  מלא  אולם  עם  המועצה , ישיבה  מחברי  חלק  עם 

שם שוב, שהשתתפו  הדברים  על  אחזור  לא  תודה . ואני  אומר  אני  שוב  אבל 

לך, פרח. גדולה תודה  תיאומים, גם  של  דברים  בהרבה  מטעמי  פעלת  את  , כי 

התודה לך  גם  בהתחלה, אז   . שכחתי 

גליל אהרון  והערכה ק  :מר  תודה  מילת  לומר  רוצה  אני  כל  ודם 

רבה. להרצל להערכה  שראוי  מידע  לומר. הבאת  כאן  רוצה  אני  אחרי , אבל 

בבניינים כסף  הרבה  כך  כל  ספר, שמשקיעים  בבתי  את , בעיקר  מכירים  אנחנו 

הספר בתי  של  התחזוקה  מצב  של  מהירה  מאוד  התדרדרות  של  בעיקר . התופעה 

תלמידים של  משמעת  של . מבחינת  מנגנון  איזשהו  תקיים  שהעירייה  מציע  אני 

הספר בתי  של  התחזוקה  רמת  אחרי  צמוד  מאוד  מנע , פיקוח  פעילויות  כולל 

מחדש , מראש ולהשקיע  לתקן  ולהתחיל  לבוא  נצטרך  שלא  להבטיח  מנת  על 

האלה  . בבתים 

רוכברגר יצחק  הסברה  :מר  אכיפה, פעולות  של  של , פעולות  פעולות 

ומניעה אותן. ייעשו, תנעשו, בדיקה  ונגביר  אותן  נגיע , נגדיל  שלא  מטרה  מתוך 

כשמש. לוונדליזם ברור  במקומה, זה  הדעת . ההערה  את  ניתן  שאנחנו  כמובן 

זה זה, על  על  הדעת  את  בהם , נותנים  שנגענו  ספר  ובתי  שבגנים  מקווה  ואני 

שוב בהם  לגעת  הבאה  בשנה  נצטרך  לא  שלך, השנה  הדברים  בהחלט . לאור  אבל 

ל  .ברכהראוי 

קאול יצחק  לברך  :מר  רוצה  אני  מיכל,גם  את  וגם  נורית  את  גם  על ,  

מוצלחת לימודים  שנת  מאוד. פתיחת  חשוב  שזה  חושב   . אני 

רוכברגר יצחק  מברך  :מר  לא  אתה   ?אותי 

קאול יצחק  החינוך  :מר  אנשי  את  בטח, קודם  ראש , אותך  אתה 

מברך. העיר שאני  בהחלט  חשוב, אז  מאוד  שזה  חושב  לעיראני  רוצה .   אני 

מזה  יותר  מערכת –להגיד  זאת  בעיר  חשובה  הכי  המערכת  שתת  חושב  אני   

באלימות. החינוך להילחם  רוצים  אזרחים , אם  שהם  אזרחים  ולעשות  בסמים 

 10



השרון רמת   עיריית 
מס המניין  מן   7.2009.2מיום , 42' פרטיכל מליאה 

טובים לעתיד, יותר  טוב  יותר  כלכלי  לעתיד  פערים, בהסתכלות  סגירת  , כולל 

החי מערכת  זה  זה  את  לעשות  אפשר  שדרכו  היחיד  כמה , לכן. נוךהמקום 

החינוך במערכת  העיר, שנשקיע  מבחינת  ייטב  כך  יותר  שנשקיע  מברך . ככל  אני 

שנעשית השקעה  כל  כאן. על  שנעשתה  הפעילות  למתקנים, גם  זה  הזה  , במקרה 

במורים משקיעים  אחר  הלימוד, במקרה  שעות  ובהארכת  לימוד  את , בתוכניות 

לעשות צריך  זה  זה. כל  לטו, מכל  התוצאות  ארוךמבחינת  התוצאות , וח  אלה 

זה, האמיתיות על  מברך  אני   . אז 

בר אליעזר  למברכים  :מר  להצטרף  רוצה  להם, אני  מגיע   באמת 

שנה, שאפו אחרי  הצוות. שנה  ולכל  משהו. להרצל  אותך  לשאול  מבקש  . הייתי 

ש מטבחיםראיתי  כלשהו, שיפצתם  ערך  לזה  כן ? יש  גם  בתי –ושאלה  באיזה   

השיפוצ הסתיימו  לא  התחילו ספר  לא  חינוך  מוסדות  או  ספר  בתי  ובאיזה  ים 

בכלל הזאת? השיפוצים   . השנה 

נחום הרצל  השיפוצים  :מר  הסתיימו  בעצם  הזאת  מצב . השנה  אין 

שיפוצים הסתיימו  יעשה, שלא  שקבלן  הפינישים  את  זה  לעשות  שצריך   ,מה 

הפיקוח מאנשי  כדי  תוך  ביקורת  לעבור  שצריך  שהוא, ומה  דברים  להשלים   כדי 

לעשות המטבחים. צריך  מטבחונים, לגבי  זה  שעשינו  חייב , בעצם. מה  גן  כל 

עושה שהוא  בדברים  לטפל  וגם  שמגיע  באוכל  גם  לטפל  צריך  שהוא  אז . פינה 

מטבחונים צריכים , זה  לא  שאנחנו  כזה  מידה  בקנה  שעשינו  מטבחים  לא  זה 

לשני. אותם אחד  קשור  לא  שזה   .כך 

רוכברגר יצחק  שג  :מר  חושב  העשייה אני  וגם  החברים  מצד  הברכות  ם 

העשייה על  מונים  כאלף  מעידה  בשטח  החינוך, שהיתה  שרמת . על  חושב  אני 

בארץ הטובות  מבין  היא  השרון  ברמת  אפילו . החינוך  כרגע  רוצה  לא  אני 

בהישגים העניינים, להתהדר  של  ובפירוט  זה. בתוכניות  את  לעשות  סיבה  , אין 

ב זה  את  באשכול 26-עשינו  לחודש  כך, פיס  על  דבר . דיברנו  לומר  יכול  אני 

החברים, אחד ומבחינת  מבחינתי  בצד , שלפחות  כרגע  מדבר  אני  ולפחות 
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ביומיום  אותי  שמלווים  חבריי  ושל  שלי  חינוך –האישי  לעשות  חיים  שבועת  זו   

טוב, טוב מסר  גבוהה, עם  לימודים  רמת  גם  יקבלו  שלנו  שהילדים  מנת  , על 

במובן, מקצועית חינוך  משמעוגם  תרתי  של    . 

מנקס' גב פה   :מיכל  שנשאלו  שאלות  לגבי  אמירות  מספר –שתי   

גדל לא  בעיר  גיל , הילדים  ילדי  המערכת 3מספר  את  לפקוד  שמבקשים   

בהתמדה וגדל  הולך  דעת . הציבורית  בשיקול  ולכן  גדול  מאוד  היה  הביקוש 

שביקשו הורים  לעזרת  גן  למערכת . פתחנו  הצדעה  בהחלט  בזה  רואה  אני 

שהיתה. הציבורית נוספת  והבינוי , שאלה  המבנים  לתחזוקת  פה –באשר  יש   

לתשתיות פדגוגיה  בין  הרצל. חיבור  שנתן  על , הדוגמה  מדבר  הרצל  את  ולשמוע 

יערים בקריית  צעירה  פדגוגי, חטיבה  נאום  פה  נותן  הוא  דקה  הסיפור . עוד  אז 

הצעירה החטיבה  שיפוץ  סבי, הצורך, של  של  מענה  מתן  באמת  בה הוא 

לכולם. לתוכנית להודות  רוצה  לבד, אני  זה  את  עושים  לחברי , לא  להודות 

השולחן סביב  פה  שסובבים  שעה, העירייה  בכל  קריאה, באמת  ועדה, בכל  . בכל 

תודה המכרזים"כיו, מאיר  ועדת  ולילות, ר  ימים  שאתנו  אבנר  יתר , נורית 

הוועדות תודה. חברי  העירייה  ולראש  הבכירה  עושי. לפקידות  זה לא  את  ם 

העירייה"מנכ. לבד  . תודה, ל 

רוכברגר יצחק  לכם  :מר  רבה   . תודה 

 

כעמותה .3 וניהולו  הגיאולוגי  המוזיאון   . מעמד 

 

רוכברגר יצחק  בא  :מר  המוזיאון , ברשותכם, הנושא  מעמד  הוא 

כעמותה וניהולו  גבוהה. הגיאולוגי  מאוד  ברמה  גיאולוגי  מוזיאון  יש  יש , לנו 

ציבורית מקבלים בש. הנהלה  איך  של  בסוגיה  הרבה  התחבטנו  האחרונות  נים 

העניין, אוצר את  מנהלים  ואיך  מנהל  מקבלים  ההנהלה , החברים. איך  חברי 

האפשרות, הציבורית את  לבדוק  מאתנו  בישיבה, ביקשו  אצלי  עלה  , זה 
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תפ ואופן  הגיאולוגי  המוזיאון  שמעמד  ביקשו  של החברים  במסגרת  יהיו  עולו 

בארץ. עמותה המוזיאונים  עמותה, אגב, רוב  של  הזאת  בצורה  . מתנהלים 

התקציבי הצד  על  כרגע  מדברים  לא  הערכי , אנחנו  הצד  על  מדברים  אנחנו 

העניין, בלבד של  הניהול  מסגרת  מספר . לגבי  לומר  אלעזרי  ממר  מבקש  אני 

הבקשה לגבי   . מילים 

דורון מאיר  ת, סליחה  :מר  אותורק  יו. ציג  ההנהלה "הוא  ר 

שלנו במקצוע, הציבורית  האלו, הוא  בדברים  מבין   . הוא 

רוכברגר יצחק  השרון  :מר  רמת  יקיר  גם   . הוא 

דורון מאיר  הפרטי   :מר  מאוספו  תרם  וגם  השרון  רמת  יקיר  גם 

העולם מכל  לנו  שוב. ומביא  אומר  העולם, אני  קצווי  שנמצאים , מכל  מוצגים 

מה. במוזיאון שקליםחלק  אלפי  מאות  שווים  שאין , מוצגים  בודדים  פריטים 

בעולם מקומות  בארץ. בהרבה  יחידי  מוזיאון  הוא  הזה   . המוזיאון 

אליעזרמר  כל  :ישראל  אליעזר, קודם  ישראל  לי  אלעזרי, קוראים  , לא 

השרון רמת  בעיר. תושב  שגרים  גיאולוגים  בהרבה  התברכה  השרון  אני , רמת 

גיאולוג ור, גם  העירייההתאספנו  לתפארת  יהיה  שגם  משהו  לעשות  אז , צינו 

מושבה ישראל, היתה  מדינת  לתפארת  במדינה. וגם  שחסר  בארץ , דבר  אין 

כאלה בארץ, מוזיאונים  רק  גדולים, ולא  יותר  הרבה  במרחקים  לנו .גם  היתה   

במינם מיוחדים  אוספים  להביא  ויקרים, אפשרות  לעורר . גדולים  רוצה  לא  אני 

זה , סקרנות דולריםאבל  אלפי  ספקמאות  שום  בלי  מאוד ,   שקשה  מספר 

אותו מיוחד. להשיג  אוסף  תצוגתית , זה  מבחינה  מוזיאוני  אוסף  גם  מהווה  וזה 

ולימודית חינוכית  מבחינה  מיוחד  אוסף  לעורר . וגם  הוא  המוזיאון  תפקיד 

ולמשוך שלנו  הארץ  כדור  בתחום  בנעשה  וידע  בנעשה עניין  שיתעניינו  אנשים   

העמותה. בסביבתנו הוקמה  הזה  המוזיאון, לצורך  ניהול  ודחיפת , וכל  הקמתו 

ע בהתנדבות  נעשה  אנשים"העניין  פרופ. י  הוא  החשובים  מהמתנדבים  ' אחד 

הקודמת, פלקסר לפני  או  הקודמת  בקדנציה  העירייה  חבר  אנשים , שהיה  וחבר 
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טבע חובבי  נחמד. שהם  בניין  נתנה  ראשונים, העירייה  בית  עם  יחד  , שצורך 

בתוכןואס אותו  ולמלא  אותו  לרהט  כספים  לימיני .פנו  כאן  שיושבת  אילנה   

הראשונה המנהלת  מרום, היתה  אחר, אילנה  ניהול  היה  כך  עכשיו ו, ואחר 

לעלות צריכים  שאנחנו  למסקנה  למוזיאון , הגענו  ולהתקדם  שדרוג  לעשות 

גבוהה יותר  המוזיאונים , ברמה  ברשת  מוכר  שיהיה  מוזיאון  אותו  לעשות  גם 

משמעותית. רציתהא בצורה  אותנו  יקדם  זה  וגם  לעשות  קל  דבר  לא  מפעל . זה 

הבניין את  להגדיל  תקציב  אישר  בירוקרטיים, הפיס  במעצורים  נעצרנו  , אבל 

אומר הבנה, הייתי  כן  או  הבנה  חוסר  של  ברוח  או  טובה  ברוח  קשה , שנעשו 

למה אחד. להגיד  לאף  טענות  לנו  מ, אין  איך  ללמוד  והתחלנו  הבנו  נהלים רק 

בארץ אחרים  ע, מוזיאונים  מנוהלים  שכולם  עמותות"וראינו  עמותה . י  לנו  יש 

לקהל, מסודרת ופתוחה  להיות , מתוקצבת  תיהפך  שהעמותה  מציעים  ואנחנו 

מוגדר בתקציב  המוזיאון  את  שינהל  מסודרת, הגוף  בצורה  , שיינתן 

התוכנית ביצוע  תקציב  הוא  לכם. כשהתקציב  להגיד  רוצה  מוז, אני  יאון אין 

כזאת, כזה ציריך, ברמה  ועד  כאלה. מפה  דברים  מיוחד, אין  מאוד  דבר  , זה 

מוזיאונים  מאוד  רצינית  באינטנסיביות  אחרינו  מחזרים  ובארץ  כזה  אין  בארץ 

בירושלים–אחרים  המדע  מוזיאון  בחיפה,   המדע  רוצים . מוזיאון  אנחנו 

השרון ברמת  המקום, שיישאר  תושבי  גם , אנחנו  שזה  חושב  הארץ אני  מרכז 

מתאים, כאן מאוד, מקום  ותרבותי  התרבותית , יפה  לפעילות  יוסיף  וזה 

רוצים היינו  סלעים. שאנחנו  גן  יש  המוזיאון  יד  בצורה , על  הוקם  שגם 

אותו לשפר  עוד  ואפשר  ארץ , מכובדת  אהבת  את  גם  כאן  לאנשים  שנותן 

הארץ, ישראל כדור  במבנה  ידע  וגם  ישראל  ארץ  הבנת  את  במערכת , גם 

שלנו, חייםה החיים  בזה, שמירת  וכיוצא  החיים  שהגענו . איכות  חושב  אני 

ברירה שבלית  המוזיאון, למסקנה  את  לנהל  רצינו  שלא  היא  לא , האמת  אנחנו 

אדמיניסטרציה לענייני  להיכנס  המקצועית, רוצים  ברמה  רק  להתעסק  , רצינו 
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אחרת הולך  לא  שזה  ראינו  לגו. אבל  העמותה  את  להפוך  מציעים  ף אנחנו 

המוזיאון של  השוטפים  החיים  את   . תודה. ברשותכם, שינהל 

רוכברגר יצחק  רבה  :מר   . תודה 

גליל אהרון  בתי   :מר  של  חינוך  תוכניות  של  שילוב  יש  מידה  באיזה 

שלכם בפעילות   ? הספר 

אליעזרמר  לענות  :ישראל  רוצה  המוזיאון   .בבקשה? מנהלת 

ששפורטה' גב ל. כן :רחל  רוצה  כל  קודם  הערהאנחנו  הבאתי . העיר  אני 

אפזר, איתי לא  העיתונים, אני  את  תפתחו  עיתון , אבל  , הארץ'וגם ' גלובס'גם  '

הגלובוס על  כתבה  בלי  שעובר  יום  כמעט  הכדור, אין  התחממות  שמציב . על  מה 

חשוב מאוד  במקום  המוזיאון  לפתח , את  חזק  מאוד  מומנטום  זה  חושבת  אני 

לפני באמת  אותו  ולהפוך  המוזיאון  והערך , נהאת  לנו  שיש  היפה  לאוסף  מעבר 

לנו שיש  במוצגים   . החינוכי 

הספציפית השאלה  חינוך , לגבי  שכרגע–לגבי  חושבת  אני  היותר   הנקודה  זו   

המוזיאון של  בכל . חזקה  הלימודים  לתוכנית  מתחברים  שלנו  החומרים 

ביסודי–השכבות  גם  לבגרות,   וגם  הביניים  בחטיבת  שאנחנו . גם  ההדרכות 

מהגןםנותני מתחילות  יודעת,   אולי  יודעת, מיכל  שנים . ריבה  כמה  כבר  אנחנו 

השרון רמת  גני  כל  עם  היסודי , עובדים  הספר  בתי  של  במדעים  התוכנית 

שלנו למוזיאון  הביניים, מתחברת  ז, חטיבת  ח' כיתה  , או  בנושא ' עוסקים 

פלצר עקיבא  של  הספרים  עם  לומדים  ואפילו  נקוד, הגיאולוגי  עוד  לנו  ה ויש 

גיאוטופ שנקרא  מה  וזה  הביוטופ, אחת  הכנת , בסגנון  לבגרות וזה  בחינה 

וגיאולוגיה גיאוגרפיה  של  בוגרי . בנושאים  של  צוות  הוא  שלנו  המדריכים  צוות 

ושני, גיאוגרפיה ראשון  גיאולוגיה, תואר   . או 

קאול יצחק  טובה , ראשית  :מר  מילה  באמת  כאן  להגיד  רוצה  אני 

המוזיאון ח, לאנשי  קשים אני  מאוד  בתנאים  מצוינת  עבודה  עושים  שהם  ושב 

הזה גדול, במוזיאון  לא  באמת  היוזמה, הוא  על  מברך  לי . ואני  נראה 
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נכונה הצעה  היא  שלהם  שההצעה  חושב  ואני  מקצועיים  אנשים  הם  . שהאנשים 

לקריטריונים  שעונה  מוזיאון  בתור  הזה  המוזיאון  את  להציב  שהיעד  חושב  אני 

בארץ מוזיאונים  המוזיאונים, של  ברשימת  נכון , ולהיות  יעד  שזה  חושב  אני 

המפה. מאוד על  כך  זה  את  להעמיד  באמת  בשביל  לעשות  שצריך  בתור , מה 

מוכר אברך, מוזיאון  בהחלט  מאוד. אני  חשוב  ייחודי . זה  כשהוא  בעיקר 

ישראל מדינת   . מבחינת 

רוכברגר יצחק  מבקש  :מר  העקרונית, ברשותכם, אני  את , ברמה  לאשר 

עני המוזיאון  עמותה"הול  וההליכים. י  התנאים  לכל  בכפוף   . כמובן 

קאול יצחק  זה  :מר  את  מלווה  מי   ?משפטית 

רוכברגר יצחק  נלווה  :מר  בזה, אנחנו  להם  ימשיכו , נעזור  ונורית  מאיר 

ההנהלה בתוך  שם, ללוות  המועצה  התהליך. כחברי  את  נתחיל  אנחנו , אנחנו 

מסודרת משפטית  מבחינה  אותו  לאשר . נפתח  מבקש  אני  העקרונית  ברמה  אבל 

זה  . את 

אליעזר ישראל  משהו  :מר  להגיד  עוד  רוצה  רק  מתנהל . אני  המוזיאון 

מלאה לציבור, בשקיפות  פתוחים  כספיו  ראש . כל  וסגן  העיר  ראש  מקום  ממלא 

הנהלה חברי  הם  בפנים, העיר  שנעשה  מה  כל  יודעים  לכם . הם  להגיד  רוצה  אני 

היס יש  שלמוזיאון  כאןגם  מפוארת  מאוד  חידון , טוריה  כאן  ' גאון-גיאו'היה 

במקום זה  את  לעשות  השרון  לרמת  גדול  לכבוד  היה  וזה  הארץ  כל  את  , שהקיף 

דבר אותו  את  לעשות  אחרים  גופים  מיני  כל  אותנו  מחקים  אנחנו . ועכשיו 

הנכונים האנשים  את  ולהעסיק  לזוז  שנוכל  ברמה , מקווים  מבצעים  נעשה 

ויותר  .הזאת 

רוכברגרמר  לאשר, חברים  :יצחק  מבקש  שאמרתי, אני  מעמד , כפי  את 

כעמותה וניהולו  החוקיים, המוזיאון  התהליכים  לכל  בכופף  אישור , כמובן 

וכו העמותות  רשם  שלנו. 'מול  החברים  בשיתוף  ונורית , כמובן  דורון  מאיר 
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העניין בתוך  כך, אבנר  אחר  מישהו, ונבדוק  עוד  לצרף  גם  נצטרך  עו, אם  ד נצרף 

בעד. מישהו נגד? מי  נמנע? מי  נמנע? מי  בר   . אלי 

 

מספר  לאשר   :368החלטה  קולות הוחלט  נמנע1(ברוב  את)  מעמד   

כעמותההמ וניהולו  הגיאולוגי  לעמידה, וזיאון  החוקבכפוף  בתנאי   . 

 

קאול יצחק  משפטי  :מר  ייעוץ  כאן  לצרף  מציע  בעיקר   . אני 

רוכברגר יצחק  ובוודאי  :מר   . בוודאי 

 

 :שונות .4

שכר  .א תנאי  הרדיואישור  תחנת  ומנהל  המוקד  (.מנהל  לסדר   תוספת 

 )היום

 

רוכברגר יצחק  סיום  :מר  שונות, לפני  הנושא 2לפני . סעיף  עלה  ישיבות   

קצב יהודה  ושל  מורזובסקי  של  המכרז  אישור  על  שלי  דיווח  למנהל , של  אחד 

העירוני המוקד  למנהל  והשני  ואז. הרדיו  כך  על  מר דיווחתי  של  הערה  היתה   

בר ואלי  השכר, זילברשטיין  תנאי  אישור  על  להצביע  אמרתי . שצריך  בזמנו  אני 

זה את  לאשר  צריך  לא  קיבלתי  שאני  דעת  קיבלתי . שמחוות  שאני  מתברר  אז 

נכונה לא  דעת  השכר , חוות  תנאי  את  לאשר  שונות  בסעיף  מבקש  אני  ולכן 

ע, שלהם שאושר  המכרז  בתנאי  שנקבע  משרד "כפי  , האחד. הפניםי 

מנכ30%בשיעור , מורוזובסקי משכר  של , ל"  בשיעור  בכפוף . 35וקצב  הכל 

ע כבר  שנתקבל  הפנים"לאישור  משרד  המכרז, י  לתנאי   . ובכפוף 

לוין אורי  עובד  :מר   ?הרדיו 

רוכברגר יצחק  החודש  :מר  בסוף  יעבוד  מרוהט. הרדיו  מרכיבים , הכל 

האלקטרוניות המערכות  את  הי, כרגע  שםהיום  מצוין, ינו  טוב, נראה  , נראה 
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התקלות כל  יעבוד. אחרי  כבר  שזה  מקווה  אני  החודש  סוף  כבר , עד  יהיו 

שצריך כמו  תעבוד  והמערכת   .שידורים 

לאשר מבקש  השכר, אני  תנאי  עבור  להצביע  מבקש  במכרז , אני  שאושר  כפי 

ע הפנים"ואושר  משרד  בעד. י   ?מי 

דורון מאיר   . 7  :מר 

רוכברגר יצחק  נגד  :מר   ?מי 

דורון מאיר   .5  :מר 

רוכברגר יצחק  נמנע  :מר  אורי? מי   . נמנע 

 

מספר  קולות הוחלט   :369החלטה  ) 1 –נמנע , 5 –נגד , 7 –בעד (ברוב 

שכראת לאשר  של ותנאי  המוקד  קצבמנהל  יהודה  מר  העירוני  בשיעור    35% 

מנכמ של "שכר  שכרו  תנאי  ואת  הרדיול  תחנת  מורוזובסקמנהל  יניב  מר   י 

מנכמ 30%בשיעור  ו, ל"שכר  הפנים  משרד  המכרזבכפוףבאישור  לתנאי   . 

 

הכדורגל .ב.4 קבוצת  (ניהול  היום.  לסדר    )תוספת 

 

רוכברגר יצחק  נוספת  :מר  הכדורגל, ברשותכם, הודעה  בזמנו .בנושא   

התקשרות הכדורגל, אישרנו  קבוצת  לגבי  מולדבסקי  האחים  עם  שהם , חוזה 

של הבעלים  להיות  הקבוצההולכים  הערות.   מיני  כל   . היו 

בר אליעזר  בעלים  :מר  ניהול, לא   . זכויות 

רוכברגר יצחק  הקבוצה  :מר  של  ניהול  של . זכויות  הניהול  זכויות  בגין 

כמעט  של  בשיעור  נוספת  ערבות  לתת  חייבים  היו  שהם  התברר   4הקבוצה 

שקל חמישי. מיליון  ביום  היה  לחלוטין, ממש  הגיוני  לא  שהוא  ביקשו הם. דבר   

אתנו החוזה  את  להמשיך, לבטל  ביקשו  הם  העמותהאבל  בנהלי  הסכימו ,   הם 

העמותה בנהלי  של . להמשיך  שלהם  כספית  ערבות  שמו  שקל600,000הם  הם ,  
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היום מקבלים  לא  והם  לשחקנים  שכר  לצורך  כספים  גם  יקבלו , שמו  לא  הם 

הניהול זכויות  הקודם. את  למצב  לחזור  הזה  ברגע  מבקש  כל כפי , אני  שהיה 

עמותה , הזמן חברי  והם  העניינים  את  שמנהלת  זאת  היא  העמותה  כאשר 

הזה הנושא   . לצורך 

בר אליעזר  ערבות4למה באמת   :מר  שקל  מיליון   ? 

רוכברגר יצחק  החשבון  :מר  רואה  שאמר  מה   . זה 

בר אליעזר  שמנו   :מר  שנה  מיליון, 600לפני  הגודל, חצי  סדר   . זה 

רוכברגר יצחק  במפורש הבקר  :מר  לי  ואמרו  איתי  דיברו  התקציבית  ה 

מבקשים  ניהול4שהם  זכויות  עם  להיות  באים  שהם  בגלל  מיליון  הם ,   וכאילו 

קבוצה של  כבעלים  לתת . מוגדרים  צריך  קבוצה  של  שקל 4ובעלים  מיליון   

מערכות. מזומן טירוף   . זה 

בר אליעזר  הגיוני  :מר  לא  ממש   . זה 

רוכברגר יצחק  הגיו  :מר  לא   . נכון, ניממש 

לוין אורי  המצב  :מר  את  לי  בעצם . תסביר  הוא  עכשיו  המצב 

קודם היה  מאשר  מבחינתנו  טוב  יותר  להבין. כביכול  רוצה   . אני 

רוכברגר יצחק  היום  :מר  התקשרות  כסף. אין  הפקידו  הם  הם , כרגע 

כסף ערבות, שמו  על  לשבת  ממשיכים  הערבות, הם  את  שמים  הם , הם 

כסף  להזרים  לכל , הכל, בקבוצהממשיכים  עמותה  כחברי  נכנסים  הם  אבל 

ועניין  . דבר 

לוין אורי  לפרוטוקול  :מר  משהו  להגיד  רוצה  שאני , אני  בגלל 

זה את  מכיר  הזאת מבחינתנו. טיפה  מהבחינה  השתפר  המצב  בעצם   

חוזית לא  היא  שלנו  שעלה . שההתקשרות  הנושא  את  להעלות  רוצה  אני  אבל 

בטוח  ויעלה  שעברה  שנה  הזאת בסוף  השנה  שאחרי –בסוף  בשנה  יקרה  מה   

 .זה

רוכברגר יצחק  מושג  :מר  לי   .אין 
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לוין אורי  מושג  :מר  לך  שאין  יודע  זה, אני  את  מעלה  אני  זה  . בגלל 

אחרי  בשנה  יהיה  מה  לדאוג  צריכים  אנחנו  הנכון  שבזמן  לפרוטוקול  מבקש  אני 

ה, זה בדקה  הזאת  לישיבה  נבוא  לעש90-שלא  מה  לנו  אין  ונגיד  כסף  ואין   .ות 

רוכברגר יצחק  זה  :מר  הסוף, מרגע  לשבת , לקראת  לבוא  חייבים  אנחנו 

לכאורה, איתם בעלים  לא  כבר  הם  הרי  יש , כי  אלא  שלהם  ניהול  זכויות  ואין 

ולבדוק. עמותה העמותה  בתוך  העניין  את  ולבדוק  לבוא  צריכים  אם , אנחנו 

קונספט  אותו  עם  להמשיך  ירצו  וסהלן–הם  אהלן  א,   אותו , חוזמאה  ימשיך 

רגיל, קונספט ממשיך  קונספט . הכל  אותו  עם  להמשיך  ירצו  אנחנו –לא   

מחדש עצמנו  את  לארגן   . ובזמן, נצטרך 

בר אליעזר  בעיה  :מר  קצת  יש  שבאמת  חושב  להצטער . אני  יכול  אני 

קרה ניהול, שזה  זכויות  בעלי  לא  כבר  והם  מאחר  חתימה , אבל  זכות  להם  יש 

החשבונות על  ציבורי100%, מלאה  כסף  הוא  מהכסף    . 

רוכברגר יצחק  שלהם  :מר  כסף  גם   . יש 

בר אליעזר  שלהם  :מר  כסף  גם  למנות . יש  צריך  שאתה  חושב  אני 

חתימה מורשה  כן  גם  שיהיה  מהעירייה  הכספים , נציג  אחרי  מעקב  לנו  שיהיה 

 . שם

רוכברגר יצחק  לעשות  :מר  כזה  דבר  ניתן   -אם 

בר אליעזר   . בטח  :מר 

י רוכברגרמר  יודע  :צחק  לא  אנחנו . אני  אז  לעשות  כזה  דבר  ניתן  אם 

העמותה בתוך  שלנו  נציג  שם, אורי. נצרף  עדיין  פרשת? אתה   ?אתה 

בר אליעזר  עמותה  :מר  חבר   . אורי, אתה 

רוכברגר יצחק  זה  :מר  את  אבדוק   .אני 

בר אליעזר  מורשה   :מר  להיות  רוצה  לא  ואני  בעמותה  היחידי  אני 

 . חתימה
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רוכברגרמר יצחק  יודע  :  לא  ההערה, אני  את  מקבל  אבדוק , אני  אני 

זה את  עושים   . איך 

דורון מאיר  נכון, אגב  :מר  עכשיו , זה  לכפות  יכול  אחר  מישהו 

בשמנו התחייב  שמישהו   . התחייבויות 

בר אליעזר  חובות8פתאום   :מר  שקל  מיליון  מאיפה,   תדע   . לך 

טל ישראל  החלט  :מר  קיבלנו  שנה  נציג לפני  להיות  הופך  שאני  פה  ה 

בעמותה  -העירייה 

רוכברגר יצחק  עכשיו  :מר  אומר  אני  את , אז  לבדוק  רק  אותי  תסמיכו 

אותו , זה ולמנות  העמותה  בתוך  שנמצאים  מהחברים  אחד  את  לקחת  כן  ואם 

חתימה זכות   . כבעל 

קאול יצחק  היא  :מר  לקואליציה, האמת  קשר  אני , אופוזיציה-בלי 

סחרחורת  הזאתמרגיש  הקבוצה  עם  הולך  מה  תצביע . מבחינת  אתה  אם  בין 

טוב לא  זה  טוב, בעד  לא  זה  נגד  תצביע  הנתונים . אם  מה  לראות  צריך  אתה 

הזה,המספריים העסק  בתוך  בינתיים  קרה  מה  החלטות .   לעשות  מציע  לא  אני 

כאן, כאלה לכם  אומר  את , אני  גם  שבודק  משפטי  ויועץ  חשבון  רואה  בלי 

היה  מה  ומתחייביםההסכמים  נכנסים  אנחנו  ולמה  לנו  יהיה  ומה  אם . לנו 

נגד או  בעד  אמנע, יצביעו  שאני  מראש  אומר  מבחינת . אני  שגם  לי  נראה  אבל 

הקואליציה התנהגות, חברי  איזה  פה  להיות  כמה , צריכה  כל  אפשר  אי 

לשנות  .חודשים 

רוכברגר יצחק  משנים  :מר  שלך, לא  הטעות  איפה  לך  אסביר  נכון . אני 

תקציביתלרגע מסגרת  יש  הזה  כספית .   בטוחה  יש  התקציבית  המסגרת  לצורך 

עצמו הבנאדם  מטעמו. שנתן  כספית  בטוחה  למשל , כלומר. נתן  לוקח  אני  אם 

מטעם  והוא  העמותה  בנעלי  נכנס  שאורי  הקודמת  השנה  ואת  הזאת  השנה  את 

העניינים את  ניהל  מתמשכים, העירייה  גירעונות  של  ממצב  למעט , וסיים 

האותה  עם  אז  שהיה  שלך  בגירעון'שאמרת , 500,000-הערה  נהיה  , בטוח  אבל '
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תהליך של  מאוזן, בגדול, בסופו  מאוזן. סיים  גם  סיימו  הזאת  ובשנה . ובשנה 

מאוזן יסיימו  גם  מאוזן. הבאה  יסיימו  הם  כספית? ולמה  בטוחה  יש  אם , כי  כי 

שלהם הכספית  הבטוחה  את  מהם  מבקשים   . לא 

בר אליעזר  ה  :מר  התקציבגם  את   . גדלנו 

רוכברגר יצחק  שם, לכן. בדיוק  :מר  לעשות  אפשר  אי  העסק , היום 

שצריך, מסודר כמו  אחראי. מנוהל  לא  אני  וזה  נקודות  בטוח, לגבי  אבל . זה 

הזאת בסדר, מהבחינה  ממש  העסק  מנוהל   . היום 

בר אליעזר  לגמרי  :מר  מסכים   . אני 

רוכברגר יצחק  חברים  :מר  לה, אז  מבקש  שינוי אני  עבור  רק  צביע 

שאמרתי, המסגרת ע, כפי  הקבוצה  והפעלת  החוזה  כפי "ביטול  העמותה  י 

השנים לאורך   . שהיה 

בר אליעזר  חתימה  :מר  זכות  עם  מה   ?אבל 

רוכברגר יצחק  אמרתי  :מר  ימים, אני  כמה  רק  אותי   .תסמיכו 

בר אליעזר  אותך  :מר  להסמיך  צריך   .לא 

קאול יצחק  ש  :מר  החלטות  שתי   . ונותזה 

בר אליעזר  אותך  :מר  להסמיך  צריך  מוסמך, לא   .אתה 

רוכברגר יצחק  זה, בסדר  :מר  את  אעשה  אני  אעשה . אז  אני  ימים  כמה 

זה החוזה. את  ביטול  בעד   ? מי 

דורון מאיר   . 9  :מר 

רוכברגר יצחק  נגד  :מר  נמנע? מי   ?מי 

אוס' גב משתתפת :פלדטאורנה  לא   . אני 

רוכברגר יצחק  י  :מר   . ודעאני 

דורון מאיר   . 3  :מר 

רוכברגר יצחק  קבוע  :מר  באופן  בזה  משתתפת  לא  אוסטפלד  , אורנה 

לכם, רבותיי. ברור רבה   . תודה 
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מספר  קולות הוחלט   :370החלטה  לבטל  )3 –נמנעים , 9 –בעד (ברוב 

מס מס300' החלטה  מועצה  מישיבת  מיום 30'   ניהול 3.9.06  הסכם  בעניין   

הכדורגל  .קבוצת 

בהצבעה' גב השתתפה  לא  אוסטפלד   .אורנה 

 

 

 

 

_________________ 
רוכברגר  יצחק 
העירייה  ראש 

__________________ 
מלך  פרח 

תפעול"סמנכ  לית 

 23



השרון רמת   עיריית 
מס המניין  מן   7.2009.2מיום , 42' פרטיכל מליאה 

החלטות  קובץ 

מנכ .2 בתפקיד  נסיעה  פיתוח "אישור  בנושא  נחום  הרצל  מר  העירייה  ל 

נבחרות בעיריות   .ב"ארה-כלכלי 

 

מספר  פ  :367החלטה  לאשר  אחד הוחלט  מנכה  בתפקיד  ל "נסיעה 

נבחרותלהעירייה  בעיריות  כלכלי  פיתוח  בנושא  נחום  הרצל   .ב"ארה-מר 

 

כעמותה .3 וניהולו  הגיאולוגי  המוזיאון   . מעמד 

 

מספר  לאשר   :368החלטה  קולות הוחלט  נמנע1(ברוב  מעמד )  את   

כעמותה וניהולו  הגיאולוגי  לעמידה, המוזיאון  החוקבכפוף  בתנאי   . 

 

 :ותשונ .4

הרדיו .א תחנת  ומנהל  המוקד  מנהל  שכר  תנאי  (אישור  לסדר .  תוספת 

 )היום

 

מספר  קולות הוחלט   :369החלטה  ) 1 –נמנע , 5 –נגד , 7 –בעד (ברוב 

שכראת לאשר  של תנאי  המוקדו  בשיעור מנהל  קצב  יהודה  מר  העירוני   35% 

מנכ של "משכר  שכרו  תנאי  ואת  הרדיול  תחנת  מורוזובמנהל  יניב  מר  סקי  

מנכ30%בשיעור  משכר  המכרז, ל"  לתנאי  ובכפוף  הפנים  משרד   .באישור 

 

הכדורגל .ב.4 קבוצת  (ניהול  היום.  לסדר    )תוספת 
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מספר  קולות הוחלט   :370החלטה  לבטל ) 3 –נמנעים , 9 –בעד (ברוב 

מס מס300' החלטה  מועצה  מישיבת  מיום 30'   ניהול 3.9.06  הסכם  בעניין   

הכדורגל  .קבוצת 

בהצבעה' גב השתתפה  לא  אוסטפלד   .אורנה 
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