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 דקות נפתח את הישיבה 3�2אנחנו בעוד בער(     :מר יצחק רוכברגר

. עד אז אני רוצה דיווח לגבי מה קורה ע� נושא ועדת הגבולות. באופ� רשמי

נו , ל משרד הפני� לפני כשבועיי�"אני הייתי אצל מנכ ביני לפגישה שהיתה 

לו , בעקבות זה שמאוד כעסתי על העניי� הזה שה� קבעו ועדת גבולות ואמרתי 

ועדת גבולות במרכז השלטו� המקומי שלא יכול ל היות מצב שה� מקימי� 

לא , ויתרה מכ(, ועוד במיוחד כאשר נראה שכאילו עמדת� ברורה מראש, שוב

אז הוא ביקש לזמ� אותי . נעשו כל התהליכי� החוקיי� של הקמת הוועדה

ואמר לי שהוא חושב שנכו� שבצורה לא , לפגישה ואכ� הוא זימ� אותי לפגישה

� ,  הוועדהשאיננה קשורה לתו(, פורמאלית שצוותי� של עיריית רמת השרו

יישבו ביניה� על מנת לדבר על נקודות החיכו( ובעיות  ועיריית תל אביב 

הוא אמר , כתנאי לכ(. שונות שקיימות בי� עיריית תל אביב לבי� רמת השרו�

והוא יבטל או יקפיא את , שהוא ידבר ע� עיריית תל אביב וא� היא תסכי�

י , ב הסכימה לשיחות האלהעיריית תל אבי. הוועדה כשאני מראש אמרתי שאנ

מאחר , לא אני ולא ראש עיריית תל אביב, לא מתכוו� להשתת- בשיחה

  . שמערכת היחסי� המתוחה ביני לבינו לא ניתנת כנראה לגישור

ו . והדברי� ג� מוקלטי�, שיהיה ברור, אני אומר פה ואני מצהיר אנחנ

יזשהו מצב להעביר מטר או מנהלי� את השיחה לא על מנת להגיע לא

  . חד משמעית לא. סנטימטר משטח שבמחלוקת

� אנחנו צריכי� לנהל משא ומת� כדי שלא יהיה     :מר מאיר דורו

  . ויתור

ע� כל , אי( קוראי� לואמרתי ג� את זה ל. לא    :מר יצחק רוכברגר

  . הכבוד

�   . זאת הטכניקה של הדיו�    :מר מאיר דורו

, המשא ומת�, עוד פע� אני אומר.  נכנס לזהאני לא    :מר יצחק רוכברגר

. ה� שיחות על נקודות המחלוקת שקיימות בי� הערי�, השיחות ע� תל אביב
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להגיע , או צוותי� שיישבו ש�, בשו� פני� ואופ� אני לא מתכוו� להגיע אית�

� . אית� לאיזשה� הבנות לגבי חלוקת השטח יצא מכתב של אריה בר בעניי

אנחנו מוכני� שיהיו : שבו אנחנו אמרנו, כתב נגדיהזה ואנחנו הוצאנו מ

אבל הודעתי לו שבמידה . ג� טקטית זה לא חכ� א� לא נעשה את זה. שיחות

אנחנו , ומסיבה כלשהי השיחות לא יימשכו או יפוצצו מכל מיני סיבות

שומרי� לעצמנו את הזכות שבמידה ומשרד הפני� ימשי( ע� התהלי( אנחנו 

  . אנחנו קבענו כדי לבטל את הוועדהנמשי( ע� התהליכי� ש

הרבה , תל אביב עושה הרבה רעש בעניי�. אי� שו� שינוי, ככה זה עומד כרגע

אני מקווה ,  מחבר המועצההיו� קיבלנו מכתב. הרבה דיסאינפורמציה, בלגא�

זילברשטיי�, שהוא יהיה לשעבר הוא . שמי� ואר&, שהוא וטובת הציבור, מר 

או שג� ליוע& ,  העתקי� ליוע& משפטי לממשלההוציא מכתב לאריה בר ע�

בלי , הוא מסתמ( על איזה ידיעה שהוא ראה באיזשהו עיתו�. משפטי לממשלה

שחצי , ישר כותב מכתבי�, בלי לברר את הדברי�, לבדוק את הדברי�

אני לא , אני לא מתכוו� לענות לו. ג� לניגוח אישי שלי, מהמכתב הוא פוליטי

אנחנו בשיא . אני מדווח את זה למועצה. זה אליומתכוו� להגיב בנושא ה

אי� שו� סיכוי , ושוב אני אומר, האחריות נמשי( לדווח על מה שקורה

נגיע לאיזשהו הסכ� לגבי הקרקעותשבעול� ו  אני , אי� סיכוי בעול�.  שאנחנ

על ויכוח כזה או ויכוח אחר בהחלט , על נקודות המחלוקת. אומר לכ� עכשיו

  . בזה זה נגמר, זאת הנקודה. צרי( לדבר ונכו� לדבר, דברחכ� ל, נית� לדבר

� חד . הדברי� לא מתנהלי� ביושר, לגבי הנושא הזה    :מר מאיר דורו

ג� על המכתבי� שכאילו נשלחו לשני ראשי . לא מתנהלי� ביושר, וחלק

עוד לא הספקנו לקבל את . ל עיריית תל אביב למטה"הערי� מכותב מנכ

.  מתי קובעי� את הישיבהלפוני� מעיריית תל אביבכבר קיבלנו ט, המכתבי�

כולל הרכבי� שקובעי� ל( מי ינהל את , כל הדברי� האלו מתואמי�, כלומר

וכ( הלאה אנחנו לא רוצי� ': נכו� שחולדאי אומר בכל המקומות. המשא ומת� 
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זה' תוספת שטחי� , אבל במכתב שה� כתבו לשר הפני� אנחנו חושבי�, וכל 

של מטרופולי� תל אביב צרי( לעשות את הגבול הטבעי על לטובת ההתפתחות 

שנמצאי� מדרו� ,  דונ�19,000 דונ� מתו( 5,500זה , זה לא הרבה. 5כביש 

. ה� ג� מפעילי� את התושבי� ש�. ככה שהדברי� האלו די ברורי�. 5לכביש 

ה� הבטיחו לה� , שהתושבי� אמרו את זה, יש ש� עיתונאי ויש ש� אחרי�

, שיקדמו אות� וכו, שיעזרו לה�, חותכל מיני הבט א� ה� יעברו לתל אביב '

וכ( הלאה תל אביב ע� המאות , לתל אביב אי� בעיה. ע� תוכנית מיוחדת 

. ברי�דיכולה לעשות את ה,  מיליארד פלוס4התקציב הוא , מיליוני� שלה

הכל עוד לפני , וה� מנסי� לעשות את זה, המערכה הפע� היא באמת רצינית

, נניח בית הכנסת או לבית ספר רימו�,  א� לוקח להקצות שטח.הבחירות

לבית הכנסת זה כבר מתנהל ,  לרימו� זה התנהל שנה וחצי–הדבר הזה מתנהל 

יו� לגמור את ההחלטות ה� 20תו( , כא� רוצי� לדבר,  שני� ולא נגמר4 או 3  

 אי� על, זה מסריח ממשחק מכור, כלומר. ככה ה� ג� כתבו לוועדה. מבקשי�

ג� השיחה . ראש העיר רצה להיות יותר עדי� על הדברי� האלו. זה שו� ספק

את� יודעי� טוב ששר הפני� לא חתו� . שלו ע� אריה בר היתה שיחה מכורה

יכול , על המכתב נדמה לי שאשתו דירקטורית בעיריית תל אביב והוא לא 

, י אילו�ל נתיב"אריה בר ג� היה מנכ. זה ניגוד ענייני� מובהק, להיות חתו�

י , הדברי� האלו ה� דברי� שממש בנפשנו. שהיה כפו- לעיריית תל אביב מפנ

כ עיר שאינה רמת "זו בסה? מפני שמה זה חשוב, מתחילי� לדברשה� ש� 

אלו התשובות שאתה . השרו� והיא לא צריכה את הכמות הזו של התושבי�

הכל כדי ולכ� אנחנו עושי� את , הדברי� האלו ה� מכורי�, לכ�. מקבל ש�

שלא , עד לאחר שכל הלח& הזה ירד, לדחות את זה לפחות עד לאחר הבחירות

מפני שש� באמת יש הסכ� בי� קדימה לחולדאי בריצה , ינסו לנופ- בהישגי�

ואז בא עוד , שתדעו עד כמה זה קשה, אלה חלק מהדברי�. משותפת לבחירות

שו� דבר , מדורהפיפו וכותב לנו את המכתב הזה שהוא פשוט לשפו( שמ� על ה
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מפני שהוא לא דיבר , דאגה אמיתית, זה לא מראה שו� עניי� אחר. אחר לא

. ע� א- אחד מאתנו והוא מחפש דרכי� איכשהו לחמ� את מערכת הבחירות

ועל כ( אני , אז הוא רוצה איכשהו לחמ� את מערכת הבחירות, שקט כא�

י שיידעו את רצו. שהחליט שהוא לא עונה לו, באמת מצדיע לראש העירייה

  . הדברי�

  

רמת השרו� בהמש( להחלטות . כ.אישרור ערבות להלוואה לקבוצת מ  .1

ו16.10.2007מיו�    �1.6.2008.  

  

ישיבת המליאה שלא , 19:35, אני פותח את הישיבה    :מר יצחק רוכברגר

והנושא הוא אשרור של ערבות להלוואה לקבוצת , 42מ� המניי� שמספרה 

ו16/10/07ה בהמש( להחלטות מיו� וז, הכדורגל רמת השרו�   �1/6/08 .  

חילקנו לכ� את הצעת ההחלטה ואני רוצה כמה מילי� לגבי הנושא אנחנו 

כשלא , בישיבה הקודמת אנחנו אישרנו לחתו� על ההלוואה מול הבנק. הזה

אמרנו שאנחנו לא מתכווני� להגדיל את . סליחה, הערבות. ציינו סכו�

. נו ג� לא מגדילי� בערבות הזאת את הסכו�התקציב לקבוצת הכדורגל ואנח

, ומשפחת מולדבסקי, אוטוטו, הליגה נפתחת בשבת הזאת, מה שקורה

כרגע העמותה היא המנהלת של . הודיעו שה� פורשי�, שהחזיקו את הקבוצה

לי , העסק ,  957,0003ובזמנו אנחנו אישרנו סכו� של הלוואה של נדמה 

  . אישרנו את זה פה בעירייה

  . בספטמבר3   מיליו� 1.082מה שאישרנו זה     :רית פפראו' גב

 בתקופה של 3 מיליו� 1.082אישרנו . סליחה, נכו�    :מר יצחק רוכברגר

לאחר ,  לאשררלאחר שהעברנו אליכ� את הנתוני� אנחנו מבקשי�.  חודש60

והתקבל ג� אישור של משרד , שהעברנו את כל החומר ג� למשרד הפני�

  מאחר שלא נקבנו בסכו� בישיבה , נק ביקש מאתנוהב, הפני� למהל( הזה
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זאת . להביא את זה לישיבת המליאה על מנת לאשרר את זה שוב, הקודמת

זו , זו לא הגדלה,  שוב אני מדגיש.לכ� אני מביא את זה פה לאשרור. הנקודה

, זה פשוט אשרור של ההלוואה שכבר אישרנו אותה, זה לא כלו�, לא תוספת

  ? את רוצה להוסי- משהו, אורית? שאלות. נקפשוט לבקשת הב

  . אני רק רוצה שג� מיכה יהיה    :אורית פפר' גב

  . תהיה פה רגע, מיכה    :מר יצחק רוכברגר

הבנק דרש את הסכומי� המדויקי� ג� כ� ולכ�     :ד מיכה בלו�"עו

  . הפע� זה סכומי�. עד שפע� שעברה לא היו סכומי�, אנחנו העברנו את זה

  . זה הפירוט להצעת ההחלטה    :פראורית פ' גב

  . אנחנו מבקשי� את האישור    :ד מיכה בלו�"עו

 אני מבקש לאשרר את הערבות לקבוצת ?יש הערות    :מר יצחק רוכברגר

  .  957,6003על סכו� של , הכדורגל כפי שהוגשה לכ�

  . כפי שמופיע בהצעת ההחלטה    :אורית פפר' גב

מי . בוודאי, הצעת ההחלטהכפי שהיא מנוסחת ב    :מר יצחק רוכברגר

  ? בעד

�   . פה אחד    :מר מאיר דורו

  .תודה רבה. פה אחד    :מר יצחק רוכברגר
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ערבות להלוואה לקבוצת לאשרר הוחלט פה אחד    :202החלטה מספר 

� . כ.מ ו16.10.2007לטות מיו� בהמש) להח,  '957,600ס "ערמת השרו   )

  :הזמנה לישיבת המליאה על פי הצעת ההחלטה שצורפה ל.1.6.2008

  
          
שתינת� לקבוצת  3 957,600אישור מת� ערבות להלוואה בס(  .1

 הכדורגל על ידי בנק אוצר החייל
  
ותוספת הלוואה  3 771,000� מטרת פרעו� הלוואה קיימת בס( כ .2

השינוי הוא  בשל חלו- תקופה מאז ההחלטה .  188,0003בס( 
חזרה חלק מההלוואה הראשונית ואישור משרד הפני� לאחר שהו

 . 3  957,000על הס( של 

 16.10.2007אישור לתנאי הלוואה כפי שאושרו בישיבה מיו�  .3
 חודשי� ראשוני�  24� ח ב" אלש100שהינ� החזר קר� וריבית בס( 

  . חודשי�  שלאחריה�36� ויתרה שתפרע ב
  

  

_________________  
  יצחק רוכברגר
  ראש העירייה

__________________  
  ורו�מאיר ד

   ראש העירייה. מ.סג� ומ
  

  


