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 :על סדר היום

ייצוג , הצעה לסדר של חבר מועצת העיר .1 עידן למדן בנושא מימון 

 .משפטי למבקר העירייה

חות "אבי גרובר בנושא המרת דו, הצעה לסדר של חבר מועצת העיר . 7

 .חניה לתושבי רמת השרון לאזהרה

ל "עם מחלקת הנכסים בכפיפות למנכ GIS-החלטה על איחוד מחלקת ה .0

 .רייההעי

 .אישור עינב בן יעקב כחבר בוועדת הקצאות כממונה נכסים*  

הסמכת עינב בן יעקב לניהול פנקס המקרקעין של הרשות בהתאם *  

, ניהול פנקסי זכויות במקרקעין)לתקנות הרשויות המקומיות 

 (.1695-ז"התשכ

 .7313חות הכספיים של המרכז לחינוך וספורט לשנת "דיווח על הדו .4

 .עבור אגודת הספורט₪ מיליון  7ור מתן ערבות להלוואה בסך איש. א 

ניר רמת ₪ מיליון  1.7אישור מתן ערבות להלוואה בסך . ב  להפועל 

 .השרון

דיון חוזר לאישור הנצחת יואב גולן באודיטוריום ביד לבנים לקבלת  .7

 .דולר 133,333תרומה על סך 

החלטת הממשלה  סייעות לגני הילדים בעקבות 17אישור לקליטת  .9

גני ילדים לגילאי   .0לפתיחת 

 .אישור משרה נוספת לשירות הפסיכולוגי על פי אישור משרד החינוך 

 .ש דורון"משרות לספרנים לבית הספר ע 7אישור  

 .ערן זמיר, הודעה על סיום עבודתו של מבקר העירייה .5

 .ל חברה כלכלית"הודעה על פרסום מכרז למנכ .8
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ר ועדת גמלאים בחבר מועצת "יונה ברגור כיו, צת העירהחלפת חבר מוע .6

 .מרק מימוני' הפרופ, העיר

ר ועדת שמות בחבר מועצת "אורן ברעוז כיו, החלפת חבר מועצת העיר .13

 .רפי בראל, העיר

שרונים תשתיות מים "ביוב החידוש כהונת דירקטורים בתאגיד המים ו .11

 .מ"וביוב בע

וכן בהתאם , 7331-א"תשס, י מים וביובלחוק תאגיד 91בהתאם לסעיף  

יש לחדש כהונת , 1657-ה"תשל, לחוק החברות הממשלתיות 71לסעיף 

 .אחת לשלוש שנים" שרונים" הדירקטורים בתאגיד המים והביוב

מוצע בזאת לחדש את כהונתם של , עקב תום כהונתם של הדירקטורים 

 :הדירקטורים הבאים

 .מר בני זלינגר .1

 .נירה דרור' הגב .7

 .מר שלמה גושן .0

 .שונות .17
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אני מתכבד לפתוח ישיבת המועצה שמן המניין   :יצחק רוכברגרמר 

יש כמה שאילתות שאני לא העליתי . הערה לסדר היום לפני. 40שמספרה 

שאילתות שהיו צריכים להעלות בדיון , םאותן היום למרות בקשה של חברי

גם שמורה לי הזכות ו, אני לא העליתי אותן היום מפאת קוצר זמן. שעבר

זו חובתי גם  .אז אני אעלה אותה בישיבה הבאה, להעלות אותה אחרי פעמיים

 . לעשות וכך אני אעשה

 . אין בעיה, עוד פעם אחת  :אבי גרוברמר 

בלי שום , אגב. אני מעלה את זה. אז תתבע אותי  :יצחק רוכברגרמר 

חשיבות גם כן חלק מהשאילתות זה כאלה שטויות שלא מצאתי כל כך , קשר

 . עד כדי כך ברמת הדחיפות

דבר נוסף זה תשובה לעידן למדן לעניין של הרכב הוועדות והמינוי שלך חזרה 

, ואז העירו את תשומת לבי, כפי שאני אמרתי והבטחתי. בוועדת המשנה

יש להודיע רק למשרד , שמאחר שהשתנה הסטטוס שלכם ועברתם לאופוזיציה

ואז נודיע . ת אנחנו נעשה את הרכב הוועדההפנים את הדבר הזה ומיידי

ומיד באותו רגע אנחנו , אתה צריך להודיע להם על המעבר, למשרד הפנים

י "בישיבה הקרובה נעשה את הרכב הוועדות מחדש ותמונו לכל מה שצריך עפ

 .הקריטריונים

 

ייצוג , הצעה לסדר של חבר מועצת העיר .1 עידן למדן בנושא מימון 

 .ירייהמשפטי למבקר הע

 

, שאחת נכנסה פנימה, יש כאן שתי הצעות לסדר  :יצחק רוכברגרמר 
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של חבר מועצת העיר עידן למדן  ההצעה הראשונה זו הצעה. אנחנו נעלה אותה

 . בבקשה. בנושא מימון ייצוג משפטי למבקר העירייה

 ? רק כל מה שלא נכנס היום יעלה בישיבה הבאה  :אבי גרוברמר 

 . ודאי  :יצחק רוכברגרמר 

- היה לנו גם הצעה לסדר אחת וגם  :אבי גרוברמר 

כל מה שלא נכנס היום נכנס ? אני דיברתי עברית  :יצחק רוכברגרמר 

 . בישיבה הבאה

 . שלום לכולם  :ימיני ימר רפ

 . שקט  :יצחק רוכברגרמר 

. ? שקט  רפי ימינימר  .. 

 . מראש אני אומר לכם, אני לא אתן לעשות ברדק  :יצחק רוכברגרמר 

 . לא אמרתי ברדק  רפי ימינימר 

 . רפי. לא אתן  :יצחק רוכברגרמר 

 ?מה אתה רוצה  רפי ימינימר 

יש לי כאן . אני אוציא אותך החוצה תוך שנייה  :יצחק רוכברגרמר 

 . תאמין לי, הבאתי פקח שיוציא אותך, בחוץ

ההצעה לסדר קשורה למעשה גם למה שהגענו וגם   :עידן למדןמר 

ולכן , בדבר ההודעה של העירייה 9עה שעומדת היום לסדר היום בסעיף להצ

, היתה אמורה להיות אסיפה, כולל לרבות לעניין שבו ניסו, אני גם קשרתי
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, והיו לנו פה בישיבת המועצה. ישיבה מועצה שלא מן המניין בעניין המבקר

ה באמת ובין השאר על. אני מניח שחברים קראו. פעמיים היו לנו שתי ישיבות

, כששאלו אותו ספציפית מה היה הסיפור. מאוים ששהוא ח, מבקר המועצה

אז הסיפור שהוא הביא והסביר היה באמת סיפור של אותו הליך משפטי 

ועקב , מכיוון שהוא לא קיבל גיבוי, שננקט כנגדו ולדבריו באמת לא היה יכול

כתב את כך בין השאר היתה אחת הסיבות שבגללן במשך כמה זמן הוא לא 

 .מה שהוביל לכל שאר הדברים ולסיטואציה שאליה הגענו, חות"הדו

גם בגלל שראש העירייה בעצמו דיבר כמה פעמים עד , אני הצעתי שאנחנו, לכן

מכיוון , וגם מכיוון שהיה המקרה כבר והוא קרה, כמה חשובה הביקורת

חלט אז אני סברתי שבה, שהמקרה כבר קרה ויכול לחזור על עצמו גם בעתיד

, כמובן היועץ המשפטי של העירייה ראוי שאנחנו נתחייב לתת לו ייצוג משפטי

לאפשר לו לפנות לעורך דין , אבל גם לאפשר ככל שייווצר מצב שבו הוא ייתבע

 . חיצוני

 . אני לא מבין? על המבקר הבא, על מי אתה מדבר  :יצחק רוכברגרמר 

. א שיבוא בעתידהמבקר הב. כל מבקר שיכהן היום  :עידן למדןמר 

וככל , ₪ 93,333ושאנחנו נציע לו ייצוג עד . על זה אני מדבר, מהיום ואילך

כמובן גם אישור , יבוא לוועדת הכספים, שיידרש ייצוג בידי מי שיעלה יותר

אני סבור שזה מה שיאפשר באמת למבקר . גם אישור מועצה, ועדת הכספים

ייווצר מצב דומה, לכשיגיע, הבא , אגב, כמובן. ת תפקידו בשקטלמלא א, ואם 

כן פעל , שאם באמת ייפסק שמבקר העירייה כן חרג מתפקידו, אני מדגיש

, ח ביקורת שהוא הגיש"במשוא פנים או כן היה שיקול זר באותו דו

ויהיה כמובן סעיף . אז בהחלט הוא יידרש להחזיר את הכסף, בהמלצותיו

לו את חופש הפעולה אני סבור שזה יאפשר . שיאפשר לנו לקזז את הכסף

 .הדרוש וימנע מצב כפי שקרה
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 ? אתה רציני כאילו בהצעה שלך   :טל עזגדמר 

 . אני רוצה לענות על ההצעה, חברים  :יצחק רוכברגרמר 

מה זאת אומרת יחזיר את . לא הבנתי עד הסוף  :מר אורי לוין

 ? הכסף

לפחות לפי מיטב ? הרי מה קרה, היה בבית משפט  :עידן למדןמר 

בית המשפט יבוא ויגיד . במקרה שהיה נטען שהוצא לשון הרע, ידיעתי

אז הוא יאלץ להחזיר את הכסף שהוא , שבאמת הוא הוציא את לשון הרע

 . קיבל

, במיוחד בכירים, כל עובד, קודם כל. עזוב, חברים  :יצחק רוכברגרמר 

אשר , אבל אני אומר כל עובד, ובמיוחד ועל אחת כמה וכמה סטטוטוריים

, זה לא משנה מה, יזדקק לשירותים משפטיים בגין הליך כזה או אחר, נזקק

יש ועדה של החזר הוצאות , י הוראות הדין של משרד הפנים"יש ועדה עפ

 . יש קריטריונים ברורים, משפטיות

 .יש גם את נושא החסינות  :ד מיכה בלום"עו

, ה אחתאמנם לא הייתי ישיב. עוד לא הגעתי, רגע  :יצחק רוכברגרמר 

הוועדה היא הסוברנית לקבוע . תירגע, אבל אני עדיין יודע איך לנהל אותה

, על אחת כמה וכמה תפקידים סטטוטוריים. כן או לא, אם העובד זכאי

אף אחד לא הצר את . 'כשיש לו חסינות לתפקיד וכו, במיוחד מבקר עירייה

הסיכום אני חושב ש. אף אחד לא מצר, אף אחד לא יצר את צעדיו, צעדיו

הסיכום שהמבקר הודיע שהוא מבקש לסיים את תפקידו בצורה , בגדול

בגלל זה גם ביטלנו את . אין טענה פה, וזה בסדר גמור, מכובדת ולטובת כולנו

לא היה ולא יהיה , לפחות בתקופה שלי, לא היה, בכל מקרה. הליך השימוע
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ייצוג משפטי ולא יקבל . אן דבר כזה .מצב שעובד צריך לקבל מימון משפטי או 

אני מבקש , אשר על כן. זו זכות מוקנית וזהו, אני מצהיר את זה חד משמעית

 . להסיר

אפשר לבקש ממיכה בצורה מסודרת מה הזכויות   :אבי גרוברמר 

 ? שיש למשל למבקר

אני . אני נתתי לך את התשובה. אתה לא שואל, לא  :יצחק רוכברגרמר 

 . מבקש להסיר את ההצעה

- גם אם זה בדיעבד או  :דןעידן לממר 

אם הוא זקוק , אם הוא יצטרך. אין דבר כזה  :יצחק רוכברגרמר 

הוא לא , הוא לא צריך. אם יצטרך יקבל. אל תהיה לי עכשיו יפה נפש ,לשירות

 . עזוב? אתה ביקשת ולא קיבלת. ביקש

 . ₪ 04,333קיבלתי   :ערן זמירמר 

 . זה בכללאבל לא נכנסים ל, בסדר  :יצחק רוכברגרמר 

. מה  :עידן למדןמר  , ₪ 10,333, ₪ 11,333-ו, שתבעה אותי..

 . מהעירייה

 . יפה  :יצחק רוכברגרמר 

 . בדיעבד  :עידן למדןמר 

יכל . וזה בהחלטה שיפוטית בכפר שיפוטי. בדיעבד  :ערן זמירמר 

 . להגיד שלא משלמים לי כלום

. ה מסדר היוםאני מבקש להסיר את ההצע, חברים  :יצחק רוכברגרמר 
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 . הלאה. 7? מי נמנע. 7? מי נגד? מי בעד

 

( 2 –נמנעים , 2 –נגד )ולות ברוב קהוחלט לאשר   :242החלטה מספר 

עידן למדן בנושא , ההצעה לסדר של חבר מועצת העירלהסיר מסדר היום את 

 0מימון ייצוג משפטי למבקר העירייה

 

 . ההצעה נדחתה ברוב קולות  :שרגא קירשנרמר 

 . ירדה מסדר היום  :עידן למדן מר

 . ההצעה נדחתה  :יצחק רוכברגרמר 

ההצעה . היא נדחתה, היא לא ירדה מסדר היום  :שרגא קירשנרמר 

 . היתה לדחות את ההצעה

 ? מי הגיש, הנושא השני  :יצחק רוכברגרמר 

 . אבי גרובר  :פרח מלך' גב

 

חות "המרת דו אבי גרובר בנושא, הצעה לסדר של חבר מועצת העיר . 7

 .חניה לתושבי רמת השרון לאזהרה

 

לתושבי רמת  חות חניה"המרת דו, הצעה לסדר  :יצחק רוכברגרמר 

 . בבקשה. השרון לאזהרה
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 ? נכון, היית נמנע קודם, אבי  :פרח מלך' גב

 . אבי ואורי, כן  :יצחק רוכברגרמר 

 השנה הוחלט לשנות את תווי. חות חניה"המרת דו  :אבי גרוברמר 

למה הם צריכים  אז אחרי שפנו אליי אנשים שלא כל כך הצליחו להבין. החניה

פנו אליי אנשים , ...ומי שמוכר אוטו יצטרך להביא, להחליף את תווי החניה

אני לא קורא את החוברת של התרבות ואני משלם , תשמע אבי': שאמרו לי

. 'התוויםולא היה לי מושג שהחליפו את , את התשלום ארנונה בהוראת קבע

. 'תיזהרו, הוחלפו התווים'הרי אין שלט ברחבי העיר במקומות החניה שאומר 

 ... אתה אמרת, איציק

 . דבר  :יצחק רוכברגרמר 

אני אדבר אל ראש העיר . אני מדבר אל ראש העיר  :אבי גרוברמר 

 ? כשהוא מדבר עם מישהו אחר

 . דבר  :יצחק רוכברגרמר 

 . אני לא ממהר ,אין לי בעיה  :אבי גרוברמר 

אתה הצהרת לא פעם שהמדיניות שלך שתושבי   :אבי גרוברמר 

פה יש מקרה שאנשים באו , עכשיו .רמת השרון לא יצטרכו לשלם חניה בעיר

חות בעיר על זה שהם לא החליפו את "תושבי העיר קיבלו דו, חות"וקיבלו דו

שצריך יש להם את הישן ולא היה להם מושג , זה לא שאין להם תו. התו

אני מציע פה מנגנון שבמסגרתו התושבים האלה יקבלו פעם . להחלף לחדש

, תושב שיבוא ויחליף את התו ויראה שהוא החליף את התו. ראשונה אזהרה

 . סך הכל אנחנו באים פה לטובת תושבי העיר. ימירו לו את הקנס לאזהרה
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ם של נדרשתי לתת שם כל מיני פרטי, גם כשאני החלפתי, הדבר השני הוא

אני חושב שאלה . אבל זו הצעה לסדר, הייתי שמח להבין מה זה .מייל וטלפון

לכן אני מציע פה שמבקר העירייה והיועץ המשפטי , פרטים פרטיים של אנשים

ושלא , יצטרכו לבחון ולוודא שהמספרים האלה מאובטחים ונשמרים בסודיות

, דונים האלהאני חושב שזה נכון שישבו שני הא .ייעשה בהם שום שימוש

איך , יהיה ברור מה מותר, ירכיבו קריטריונים ברורים, ששניהם עובדי עירייה

. מי שאחראי על המאגרים האלה יקבל רענון בדיוק מה צריך. שומרים הכל

. חוק הגנת הפרטיות, י דין שהחוק מסדיר את העניין הזה"הרי זה מאגרים עפ

וינחו את מ אני לא יודע איפה . י שאחראילכן אני חושב שזה נכון שהם יבואו 

 . מי אחראי עליו, אתם שומרים את המאגר הזה

 ?איזה מאגר   :טל עזגדמר 

 . הוא צודק, עזוב, לא  :יצחק רוכברגרמר 

 . באינטרנט ומיילים יש לכולם 144-טלפון יש ב? מה   :טל עזגדמר 

 . אין. אין באינטרנט טלפון ולא בספר טלפונים  :יצחק רוכברגרמר 

 ? של כל התושבים  :אבי גרובר מר

 . אתה תראה, אז אני אראה לך בגוגל   :טל עזגדמר 

אנחנו פרסמנו , חברים, לגבי ההצעה, סליחה, טל  :יצחק רוכברגרמר 

י חוק מחויבים להחליף את תווי "שאנחנו עפ, משהו כמו למעלה מחצי שנה

אנחנו . שנתייםלהיות מוחלפים כל  י חוק העזר אמורים"תווי חניה עפ. החניה

שנים והמשכנו עם  8.7אנחנו עשינו את זה לפני , לא החלפנו את זה כל שנתיים

  .₪ 43אנחנו מחויבים לגבות מכל בנאדם  י חוק העזר"עפ, אגב. התהליך
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 . לא מחויבים, רשאים  :פרח מלך' גב

וגם אנחנו לא . ₪ 43רשאים לגבות . רשאים אמרתי  :יצחק רוכברגרמר 

אז אנחנו לא כאן נמצאים באיזה מצב . בגין תו החניה₪  43-גובים את ה

זו , הנקודה המרכזית היתה של תווי החניה .שרוצים לעשוק את התושבים

אתה לא ? נכון, אורי. ההחלטה הראשונה שלי כראש הרשות המקומית אז

 ? היית אז איתי

 . לא היה אז כחול לבן  :אבי גרוברמר 

, אבל. תווי חניה חינם לתושבים. ניםזה היה באור  :יצחק רוכברגרמר 

הודענו לאורך כל החודשים , מאחר שהיינו מחויבים לעשות את ההחלפה

לקחנו בחשבון שלא כולם  .'אנא בואו להחליף, תושבים יקרים': האלה

. אלא אם כתוב משהו על ראש העיר מלוכלך אז יקראו ישר, קוראים עיתונים

לקחנו בחשבון שלא , ראים עיתוניםאבל לקחנו בחשבון שלא כל התושבים קו

כי אנחנו פרסמנו על , כל התושבים נוסעים ברכב ורואים את השילוט שנמצא

לרבות אפילו היתה , שילוט ופרסמנו בכל מקום אפשרי את העובדה הזאת

למרות . עשינו את הכל. וצירפנו את זה גם לתלוש הארנונה. ידיעה בעיתון

, מי שלא החליף, ץ אנשים התחילו לקבלבשלב מסוים בחודש מר, האמור לעיל

יש , רבותיי: נתתי אני את ההנחיה ואמרתי, למרות הכל. ח חניה"קיבל דו

סיבות כאלה , כל מיני דברים, בחוץ לארץ, מצבים שאנשים בתום לב לא היו

ויותר , בהנחה שהוא פנה, ח"תבטלו לו את הדו –ח "כל מי שקיבל דו. ואחרות

, תרשמו את מספר האוטו שלו וזה, לאותו בנאדםתנו אזהרות עכשיו , מזה

. כבר תיתן את הזה, במידה והוא חרג אחרי שבוע עוד פעם. תנו לו אזהרה

 157אם אחרי . חות חניה"לא נתנו דו 157עד . הארכנו את זה עד לחודש מאי

עם . יש איזשהו דד ליין שצריך להגיד עד כאן, חות חניה"אנשים קיבלו כבר דו

אני , לכן אני לא מוצא מקום. דד ליין שצריך להגיד עד כאן יש, כל הכבוד
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תיידע את , בבקשה –אם היה מצב שלפני זה ובנאדם לא ידע , אומר עוד פעם

אם זה היה . יקבל את הכסף בחזרה, שיבוא לכאן, תראה מתי זה, הבנאדם

ביטלנו את , אנחנו החזרנו כספים גם, אין שום בעיה. לפני זה והוא לא ראה

 .חות והמרנו את זה באזהרות"הדו

גם אם הם , נתונים מהסוג הזה חד משמעית, לגבי הנושא של הנתונים

ששם הם , וזה נמצא דווקא במאגר של פניות הציבור, הם מונחים, מפורסמים

והיא יש לה את הנתונים של משרד הפנים ויש לה את כל מה , מקבלים את זה

. שמור על נושא צנעת הפרטלכן זה ברור כשמש וחובתנו תמיד ל. שצריך

מסיבה , אנחנו לא צריכים את השימוש הזה בנתונים האלה, מבחינת השימוש

כי יש לנו את זה במסגרת של בתי הספר ובלחיצת כפתור אתה עושה , אחת

אבל צריך את זה לצורך פרופר . לא צריך את הדבר הזה. אתה מתחבר, לינק

  .מה שנקרא הנתונים לגבי זה שמקבל תו חניה

 ? מדוע בכלל צריך לדרוש את זה  :עידן למדןמר 

השני , אחד מחליף אוטו. כי אנשים מחליפים  :יצחק רוכברגרמר 

 .אין ברירה. מחליף זה

 . אני לא מבין? מחויבים לתת את כתובת האימייל  :מר אורי לוין

 . לא  :יצחק רוכברגרמר 

 . אבל לא מחייבים, יש שם מקום    :???

 . לא מחייבים, חברים  :גריצחק רוכברמר 

 .חשבתי שמחייבים אותם  :מר אורי לוין

 . מה פתאום  :יצחק רוכברגרמר 
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 . לא ביקשו ממני מייל, אני מרגיש מרומה   :טל עזגדמר 

 . מופיע בטפסים  :אבי גרוברמר 

. מסדר היום אני מבקש להסיר את ההצעה, חברים  :יצחק רוכברגרמר 

 ? מי נגד? מי בעד

 . אבי? מי נגד  :מלך פרח' גב

 ? מי נמנע  :יצחק רוכברגרמר 

 . יונה  :פרח מלך' גב

 

 (1 -נמנע , 1 –נגד )ולות ברוב קהוחלט לאשר   :247החלטה מספר 

אבי גרובר , להסיר מסדר היום את ה הצעה לסדר של חבר מועצת העיר

 0חות חניה לתושבי רמת השרון לאזהרה"בנושא המרת דו

 

ל "עם מחלקת הנכסים בכפיפות למנכ GIS-מחלקת ה החלטה על איחוד .0

 .העירייה

 .אישור עינב בן יעקב כחבר בוועדת הקצאות כממונה נכסים*  

הסמכת עינב בן יעקב לניהול פנקס המקרקעין של הרשות בהתאם *  

, ניהול פנקסי זכויות במקרקעין)לתקנות הרשויות המקומיות 

 (.1695-ז"התשכ
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עם  GIS-החלטה על איחוד מחלקת ה, שא הבאהנו  :יצחק רוכברגרמר 

הנושא השני זה אישור עינב . פרח, ל העירייה"הנכסים בכפיפות למנכ מחלקת

והנושא השלישי בחלק הזה , בן יעקב כחבר בוועדת הקצאות כממונה נכסים

הוא הסמכת עינב בן יעקב לניהול פנקס המקרקעין של הרשות בהתאם 

לאחר שבית המשפט פסק על . רוצה להסביר אני. לתקנות הרשויות המקומיות

חייבים להפעיל את , ינו בתפקידה כמנהלת מחלקת הנכסים'פיטורי איילת ג

תוך כדי אנחנו גם . אלא להפעיל את המערכת אין לנו דרך אחרת. המערכת

גם בתחום מערך של ההנדסה וגם מערך ואיחוד , עושים שינויים ארגוניים כאן

צריך . ונושאים נוספים זה ביטחון קת נכסיםעם מחל GIS-מחלקות של ה

אי אפשר להיות תקוע עם , צרך להתחיל לעבוד, להפעיל את המערכת

לכן אני מבקש לאשר את ההחלטות שאני ביקשתי של . ההיסטוריה ועם העבר

עם  GIS-כל כך מתבקש ש, זה כל כך טבעי. GIS-איחוד המחלקה של ה

, כחבר בוועדת הקצאות ,רתיכפי שאמ, ולאשר את עינב, מחלקת נכסים

לית העירייה והסמכת עינב לניהול פנקס "פ מנכ"והכל ת, כממונה על הנכסים

 . אחד עם השני זה גם כן הליכים שצריך לעשות אותם. המקרקעין

 ? אצל מי יהיו הסמכויות של הממונה  :אבי גרוברמר 

 היא .אבל פרח היא הממונה מלמעלה, עינב ופרח  :יצחק רוכברגרמר 

 . המפקחת על כל העסק מלמעלה

יו  :פרח מלך' גב  . ר ועדת הקצאות גם"אני 

 . זה היה כל השנים ככה, אגב  :יצחק רוכברגרמר 

 ?בהיטל השבחה מי אחראי  :מר אורי לוין

 .זה לא קשור, היטל השבחה עדיין ממשיך רגיל  :יצחק רוכברגרמר 
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 .זה לא קשור אלינו, זה הנדסה  :פרח מלך' גב

אני הלכתי לאתר של משרד . עוד לא סיימתי, רגע  :י גרובראבמר 

, דרישות התפקיד. ובדקתי מה הדרישות מתפקיד הממונה על הנכסים הפנים

 –השכלה : אבל כתוב פה, אם עינב עומד בהן אז אין שום בעיה, עוד פעם

או השכלה על תיכונית שאינה אקדמאית , תואר ראשון במשפטים ובכלכלה

או בכלכלה  צריך או תואר ראשון במשפטים, זאת אומרת. יובה תעודת שמא

ניסיון מקצועי מוכח במשרה כמשפטן  –והניסיון המקצועי הנדרש , או שמאי

השאלה אם עינב עומד  .שנים לפחות 0המתמחה במקרקעין או כשמאי במשך 

 .בדרישות האלה

י שאנ? יש עוד משהו, אני אענה לך תיכף? עוד משהו  :יצחק רוכברגרמר 

 . אענה ביחד

מעבר למה שאבי , אני רוצה להבין מדוע באמת  :עידן למדןמר 

כמחלקה כרגע תחת , GIS-את ה, מדוע אנחנו צריכים לעשות את זה, אומר

אנחנו כן . ל"אין לי שום בעיה עם העניין שזה יהיה בכפיפות למנכ ?ל"המנכ

ום אנחנו הי, שבנאדם בא היום לשלם ארנונה לעשות פעילות, צריכים היום

אנחנו צריכים לרכז את . צריכים להקל עליו ושהוא יידע גם לאן לפנות

מחלקת . הן לעניין היטלי השבחה. במחלקת הארנונה, לטעמי, הדברים

אני רוצה , אז אם זה ככה. למיטב הבנתי, הנכסים קובעת את היטלי ההשבחה

מי הוא  תחת, להבין האם זה הולך באמת עניין היטלי ההשבחה ומיסי השבחה

 .ולוודא שהדבר הזה יהיה בטיפול, יהיה נמצא

את השינויים מתוך  מי שסוברני או סוברנים לעשות  :יצחק רוכברגרמר 

מטרה גם לייעל את המערכת וגם לתת שירות הכי טוב לתושבים ולייעל את 

לית העירייה וגם עבדכם הנאמן "זה מחלקת כוח אדם יחד עם מנכ, המערכות
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וזו הדרך הנאותה שמצאנו לעשות . ת בעניינים האלהמעורב לא פעם אח

ואני חושב שזה , GIS-שמחלקת ה, במיוחד אמרתי קודם לכן. בתחום הזה

פועלת יחד עם התפקיד  GIS-מחלקת ה, לברכה שזה נמצא תחת הגוף הזה

וניהולה של פרח את העניינים, ההנוסף הזהחדש  פרח לא . תחת פיקוחה 

. וכל היום לרוץ לטאבו ולרוץ לפה ולרוץ לשם ולחתום יכולה כל היום לשבת

לכן מי שיעשה את . זה לא סביר, זה לא הגיוני, היא לא יכולה לעשות את זה

. השכלה וניסיון. מבחינת השכלה הוא בסדר גמור. התהליכים האלה זה עינב

 . הוא עובד בכפוף לפרח, אמרתי

 . שגם לפרח אין את התארים האלה  :אבי גרוברמר 

 . אז תתבע אותי  :ק רוכברגריצחמר 

עינב אחד האנשים היותר ? מה זה תתבע אותי  :אבי גרוברמר 

- אבל. והיותר רציניים פה מסורים פה

מחלקת הנכסים למעשה מאבדת את הנוסחה של   :יצחק רוכברגרמר 

- הפעילות הזאת, התפקיד הזה. מחלקת נכסים

לא יהיה ? תהפונקציה הזאת יורד, אז אני שואל  :אבי גרוברמר 

 ?ממונה על הנכסים

. זה מה שיהיה. GIS-ממונה נכסים יהיה בתוך ה  :יצחק רוכברגרמר 

 . לית"בפיקוד המנכ GISתחת פיקוד של 

אנחנו , יש מי שעשה את זה כל כך הרבה שנים  :עידן למדןמר 

 . צריכים לתת פה מישהו במשרה מלאה

רה מלאה עם הוא יעשה את זה במש, לא צריך  :יצחק רוכברגרמר 
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 . לית"המנכ

- אבל צריך שיהיה מישהו, עינב עושה עבודה נהדרת  :עידן למדןמר 

 . אני יודע. צריך לייעל וצריך זה, שמעתי  :יצחק רוכברגרמר 

אני מציע שברגע שהוא יצטרך איזה ייעוץ משפטי   :מר שמואל גריידי

- או כל נושא אחר

 . תמיד יהיה  :פרח מלך' גב

 . תמיד יש, בוודאי  :ריצחק רוכברגמר 

 ( מדברים ביחד)

אני מאוד מתרגש מהעובדה שבאמת אתם רוצים כל   :יצחק רוכברגרמר 

אנחנו מצאנו לנכון , אבל אני עוד פעם אומר, כך לנהל את העניינים ולעזור

ישנו שמאי שמתעסק , ישנו ליווי משפטי צמוד לדברים האלה, שזאת הדרך

ואפשר גם לנהל את העסק הזה גם בצורה  ,ועוזרים לעסק, איתו ועוזר לו

 .אנחנו גם ככה חוסכים גם כסף. הזאת ולא רק באופן שהיתה מחלקה נפרדת

כתוב . אני מחזיק כאן את הניירות של משרד הפנים  :אבי גרוברמר 

שהעיסוק הראשי יכול להיות יועץ משפטי והעיסוק הנלווה יכול להיות ממונה 

א לא יהיה כפוף לפרח אלא יהיה כפוף אם הו, זאת אומרת. על הנכסים

אז יכול להיות שתפטר לנו הבעיה הזאת , מהבחינה הזאת אולי למיכה

 .משפטית

 . או לשמאי  :שרגא קירשנרמר 

מיכה יהיה עם הזכויות של הממונה על הנכסים   :אבי גרוברמר 
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 ?זה אפשרי. ועינב יעבוד תחתיו

את זה וההערה הזאת במידה ואכן אנחנו נבדוק   :יצחק רוכברגרמר 

. אז הכפיפות הפורמאלית תהיה אליך תחת פרח, שלו היא אכן הערה נכונה

 . נבדוק את זה

 . נבדוק את הדברים אחר כך  :ד מיכה בלום"עו

אפשר להביא לפה נושאים לדיון ואפשר לא להביא   :מר אורי לוין

, שיוויש שאלה ואין עליה תשובה עכ אבל אם מביאים נושא לדיון. נושאים

אנחנו נדון על 'התשובה שהוא אומר . אתה צריך לתת על זה איזושהי תשובה

 . זו לא תשובה' זה אחר כך

 . אני אענה לך  :יצחק רוכברגרמר 

לא יודע , שזה בכפוף יש פה הצעת החלטה שאומרת  :מר אורי לוין

, ב', א-ל, מה  . זה הכל. זה לא יכול להיות באוויר. 'ג'

אנחנו . אני חייב לתפעל את המחלקה, קודם כל  :יצחק רוכברגרמר 

זו . נקרא לזה, שזה בכפוף לכפיפות החוקית, צריכים לרשום הערה למטה

 . הנקודה

 .שיעמוד במבחן משרד הפנים  :מר אורי לוין

או עורך דין אחר או , או שזה יהיה יועץ משפטי  :יצחק רוכברגרמר 

 . מה שמתבקש. או שמאי. בסדר גמור, מה

 . אפשר גם לקבל אישור משרד הפנים  :א קירשנרשרגמר 

אנחנו נקבל את זה . ההערה של אורי מתקבלת עליי  :יצחק רוכברגרמר 
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 . בזה זה נגמר. אחד לאחד, בכפוף להוראות החוק

 ?אפשר בכל זאת להוסיף משהו  :שרגא קירשנרמר 

 ?למה צריך  :יצחק רוכברגרמר 

 .ךאני אגיד לך למה צרי  :שרגא קירשנרמר 

 ?עכשיו דיון נפתח איתם  :יצחק רוכברגרמר 

אני חושב שזה . אני רק רוצה להעיר הערה, לא  :שרגא קירשנרמר 

מאוד נכון להוציא את הנכסים מהנדסה ולהעביר את זה להנהלה 

. דרך אגב, כמקובל ברוב ארצות העולם, האדמיניסטרטיבית של העירייה

ראי על הנכסים כדי למנוע ניגוד ל העירייה הוא האח"מנכ, אירופה יש אפילו

ומחלקה  מחלקת ההנדסה עוסקת ברישוי, זאת אומרת. אינטרסים

 . אני חושב שזה נכון. אדמיניסטרטיבית עוסקת בניהול הנכסים

 ?איך זה בתל אביב  :אבי גרוברמר 

 . בתל אביב זה אותו דבר  :שרגא קירשנרמר 

את ההערה של אורי  אני מקבל, טוב. ברעננה אחרת  :יצחק רוכברגרמר 

ואני , אני מבקש לאשר את הצעת ההחלטה שלי על סעיפיה. חד משמעית

 . שעות 74י הוראות החוק שייבדק בתוך "בכפוף לכפיפות עפ: מוסיף

 ?אתם תביאו למליאה הבאה עדכון על זה  :אבי גרוברמר 

נגד? מי בעד. אנחנו נודיע מי הכפיפות  :יצחק רוכברגרמר  יונה ? מי 

 . ברגור
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 :כלהלן (1 –נגד )ולות ברוב קהוחלט לאשר   :242החלטה מספר 

, ל העירייה"עם מחלקת הנכסים בכפיפות למנכ GIS-איחוד מחלקת ה (א

 0שעות 23י הוראות החוק כפי שייבדק תוך "או בכפיפות עפ

 0אישור עינב בן יעקב כחבר בוועדת הקצאות כממונה נכסים (ב

פנקס המקרקעין של הרשות בהתאם  הסמכת עינב בן יעקב לניהול (ג

, ניהול פנקסי זכויות במקרקעין)לתקנות הרשויות המקומיות 

 (19270-ז"התשכ

 

 .7313חות הכספיים של המרכז לחינוך וספורט לשנת "דיווח על הדו .4

 

חות הכספיים של המרכז "זה דיווח על הדו 4נושא   :יצחק רוכברגרמר 

 . בבקשה. 7313לחינוך וספורט לשנת 

 עמותותוה כל חברות הבת. רק אולי מילה לפני זה  :גיל גורדוןמר 

להניח אותם , חות הכספיים"של העירייה מחויבים פעם בשנה להעביר את הדו

בשם הזה  נרשמה אגודת הספורט, בדצמבר, 7336בשנת . בפני מועצת העיר

שעכשיו יוצג , ח הכספי הראשון שלה"זה הדו 7313, כלומר. שעכשיו הוזכר

 . שמוגש למועצת העיר, פניכםב

 . כעמותה עירונית   :טל עזגדמר 

 .כעמותה עירונית  :גיל גורדוןמר 

 . שלמה, בבקשה  :יצחק רוכברגרמר 
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, את מה שיש לנו ברכושמראה  7' בדף מסהמאזן  :קריינדלר שלמהמר 

יש גם . את הפירוט של זה 7יש בביאור , ואם אתה רוצה לראות, שזה מזומנים

 4.8לעומת ₪ מיליון  9.0שיש לנו  בסך הכל אנחנו רואים. שונים חייבים

₪  56,333של ... יש לנו השקעה בעודף. ₪מיליון  1.7שזה גידול של , ₪מיליון 

 9.7סך הכל לרכוש השוטף הוא . ₪ 89,333, אחרי הפחת, ורכוש קבוע בנטו

רת זאת אומ, שהן המחאות לפירעון ויש עוד התחייבויות. בערך₪ מיליון 

מופיעות רשימות , 9' בעמ 4שאם תראו בביאור . וזכאים שונים, שיקים בחוץ

לעומת ₪  86,333זה מראה על גירעון מצטבר של , 9.7סך הכל יש . של הזכאים

יש ירידה . ₪ 193,333זאת אומרת שיש ירידה של . הקודמת בשנה₪  777,333

 . בגירעון מצטבר שנה קודמת

יש , 13' יסתכל בעמ, ההכנסות וההוצאות מי שרוצה לראות את הנושא של

מועצת , שמשלמים' מפעילים וכו. פירוט של כל ההכנסות מאיפה הן מגיעות

, העירייה זה פרויקטים ומה שיש לנו פה בחינוך, ההימורים זה דרך מכבי

וגורמי חוץ זה כל מיני אנשים , והעירייה מה שנותנת בתקציב השוטף

ויש פה הכנסה לקבל של . חלקות השונותשעוזרים לספונסרים שנותנים במ

סך הכל . 7311-ושילמה את זה ב 7313שהעירייה התחייבה בסוף ₪  633,333

 .17%בערך . ₪מיליון  7.7שזה גידול של , ₪מיליון  19.0לעומת  18.7ההיקף 

  ?ממה הגידול  :מר אורי לוין

 . בעיקר מהפעילות, הפעילים, אתה רואה :קריינדלר שלמהמר 

 . לא משהו מיוחד, הפעילות  :חק רוכברגריצמר 

שיש להם , זה הוצאות הפעילות 7ברשימה  :קריינדלר שלמהמר 

שיפוט , תפעול של כל המחלקות, הסעות, שיטור, ביטוחים, ציוד, משכורות

, אם אתם רואים, זה בעיקר. ₪מיליון  7ושם יש עלייה של . ותקשורת
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שבגלל שיש את הגידול , קרייםאלה שני סעיפים עי. וגם התפעול, משכורות

אז יש גם משכורת יותר , בפעילים הוסיפו גם קבוצות והוסיפו מחלקות

, יש כל מיני שיפוצים שעושים במתקנים, וגם האחזקה של המתקנים. גבוהה

שמתחלקות , אחר כך יש את הוצאות ההנהלה והכלליות. אז זה עולה יותר

שהם . ביטוחים ופחת, קצועישכר מ, משפטיות, תקשורת, אחזקה, למשכורות

שהצטרכנו לשלם כמה הוצאות , בעיקר נושא המשפטי .גם כן עלו קצת

 .משפטיות לדברים חריגים

שבינתיים גם , 7311ח של "אנחנו גם הגשנו לכם דו  :גיל גורדוןמר 

אז נמשיך גם את זה ואז . באסיפה. אושר בישיבה של הדירקטוריון של החברה

 . חות"ביחד על שני הדו ניתן אפשר לשאול שאלות

 . זה לא שאלות, זה דיווח  :יצחק רוכברגרמר 

אותם הקריטריונים , 7311-ב 7אם מסתכלים בדף  :קריינדלר שלמהמר 

 7313-ל 7311-יש פה השוואה של בין מה שהיה ב. 7311-הם גם ב 7313-שהיו ב

יש  ומצד שני, גם ברכוש הקבוע, גם במזומנים ובחייבים, וגם פה יש גידול

 . גידול גם בהתחייבויות

אני יכול רק לציין כאן , עזוב גידולים, שלמה  :מר רפאל בראל

מאחר ובשנה שעברה , שהמאזן הוא הרבה יותר טוב כבר משנה שעברה

אנחנו , כפחת₪  00,333ואם ניקח בחשבון תוספת של , ₪ 86,333הגירעון היה 

וזו התוצאה , ₪ 78,333 כאשר השנה הגירעון הוא רק, ₪ 176,333-מגיעים ל

אני גם עברתי על המאזן וראיתי בו . הנכונה ביותר והמדד גם הטוב ביותר

אבל לדעתי המאזן משקף , אמנם העירייה חייבת כסף לאגודה. שיפורים רבים

 . עסק טוב עם מגמה בריאה

 ?7311סיימנו את   :יצחק רוכברגרמר 
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  .פרוש בשיאלאור מה שרפי אמר אנחנו רוצים ל  :גיל גורדוןמר 

יונה ברגור"ד מגישים מאזן . ח ביקורת על זה"לא הוגש לנו דו  :ר 

 .ח ביקורת"יחד עם דו

 . מגישים לך דיווח, לא הגישו לך מאזן, קודם כל  :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור"ד  ?אנחנו לא צריכים לאשר שום דבר  :ר 

 . לא  :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור"ד  ?אלא  :ר 

 . רק להקשיב. תתפלא  :וכברגריצחק רמר 

 . מי שמאשר זה האסיפה   :טל עזגדמר 

אנחנו . האסיפה הכללית של האגודה היא שמאשרת  :מר רפאל בראל

 . מקבלים רק דיווח

, אני חושב שזה במקרה של העירייה, ח ביקורת"דו  :גיל גורדוןמר 

 .לא של החברות הבנות

יונה ברגור"ד  . ורתח ביק"כל מאזן צריך דו  :ר 

  .אני מבקש לא לענות כלום בלי אישור שלי  :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור"ד אני רוצה לנסות . אני בכל זאת רוצה לשאול שאלה  :ר 

 . הוצאות המימון גדלו בשיעור כזה גבוה 7311להבין למה בשנת 

ואני חקרתי את השאלה , שאלה טובה, כל הכבוד  :מר רפאל בראל

 . הזאת היום
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 . אבל לא במקום, השאלה יפה. אל תענה לו  :רוכברגר יצחקמר 

יונה ברגור"ד  ?אין תשובה על זה  :ר 

 . ההערה במקום, אמרתי  :יצחק רוכברגרמר 

- צריך לתת לו תשובה לפני  :מר רפאל בראל

הרי . עזוב אותך, זה ייגמר עוד שנתיים, עזוב  :יצחק רוכברגרמר 

 . ממילא הוא מצביע נגד אם יש הצבעה

לפני רפי אני מבקש , אגב. רפי חקר, מעניין אותנו   :טל עזגדר מ

מאחר ואין לי כל כך זמן ואני די שבע , חות הביקורת"להעיר שהנושא של דו

לכל חברי , אני מבקש מאריק להפיץ אותם לחברים, חות הביקורת"רצון מדו

 . תודה. בתוספת למה שכבר קיבלו, מועצת העיר במיילים

מפני שהם לא צריכים לתת לנו , אני אענה במקומם  :מר רפאל בראל

. אני חקרתי את הנושא. אלא אנחנו רק צריכים למסור לנו דיווח, דיווח

. לאורך כל השנה₪ מיליון  4הוצאות מימון שווים להלוואה של ₪  733,333

אבל כנראה שהיתה לרואה חשבון מחשבה . יש שם משהו שלא מסתדר, כלומר

זה כהוצאות מימון ולא כגירעון ועתודה לתשלום  אחרת כשהוא הגדיר את

הפיצויים שלהם . גירעון ועתודה לתשלום פיצויים, ואני מדגיש .פיצויים

ואני לא צריך להגיד לך כמה , 7311נמצאים בקופה שהפסידה כסף בשנת 

אבל בכדי להבטיח את הפיצויים של האנשים . הקופות האלו הפסידו כסף

אבל רואה , השלימו את החסר. לים את החסרשעובדים שם היה צריך להש

, חשבון לדעתי היה חייב לרשום במאזן גירעון בעתודה לפיצויים ולתת ביאור

 . אבל היה לו יותר נוח להכניס את זה להוצאות מימון

אנחנו פה רואים את המספרים . הערה אחת  :אבי גרוברמר 
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וזה כל , בעתיד אבל יש משהו אחד שכן חשוב לתת עליו את הדעת, הכוללים

בין המקצועות השונים בנושא של התקצוב , הנושא שיש בין האגודות השונות

 17,333בעוד למשל הכדורסל מקבלים . שלנו את הקבוצות של הילדים והנוער

אני חושב שהמצב הזה הוא לא  .13הכדורגל מקבלים פי , לקבוצת נוער₪ 

 . ואנחנו נרצה לפתור אותו, תקין והוא לא נכון

 

דיון חוזר לאישור הנצחת יואב גולן באודיטוריום ביד לבנים לקבלת  .7

 .דולר 133,333תרומה על סך 

 

, לפני שנעבור לשני הסעיפים של א, חברים. תודה  :יצחק רוכברגרמר  '

, ב מדובר בדיון חוזר לאישור הנצחת . יורד מסדר היום 7סעיף , ברשותכם'

אז הסעיף . דולר 133,333תרומה של יואב גולן באודיטוריום יד לבנים וקבלת 

היתה פה בישיבה הקודמת . למה הוא יורד אני רוצה להסביר, הזה יורד

אבל היתה . שלא בדיוק הבינו על מה מדובר, הטעיה מכוונת של החברים

מצדו של מי , אני לא רוצה להתבטא בצורה יותר חריפה, הטעיה מכוונת

אני קראתי ביום שישי אליי את . יונה ברגור, ר יד לבנים הקודם"שכיהן כיו

והוא הלך להיפגש , ביקשתי להסביר את הדברים, ר הנוכחי"היו, יוסי ברנע

כדי שהדברים ייעשו בצורה מוסדרת , קודם כל עם המשפחה כדי לדבר איתם

וזה אני , זו רק הערה, ובלי שום קשר, והדבר השני, ולא בלהכעיס מישהו

אנחנו לא צריכים את האישור של , באהבישיבה ה, אתייחס אליה בפעם הבאה

, יד לבנים עצמו. הנהלת יד לבנים להנצחה באולם ולא בספרייה ולא בכלום

, באמת, עם כל הכבוד וההערכה, השטח של יד לבנים מיועד לטובת יד לבנים

ולכן . הבניין הוא שלנו, הבניין הוא לא שלהם. אני אומר את זה מכל הלב
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וההנהלה , אני ביקשתי שההנהלה תתכנס, ת הכלולמרו. אנחנו יכולים לאשר

לא , תצביעו –תרצו . בישיבה הבאה אני אסביר את הכל. התכנסה ואישרה

 . זה מה שיש, אל תצביעו –תרצו 

יונה ברגור"ד  ?לא מתקיים דיון על זה עכשיו  :ר 

 . לא  :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור"ד  ?אז מתי מתקיים  :ר 

 . מניח שבישיבה הבאהאני   :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור"ד - אבל בינתיים הפתיחה של  :ר 

 . זה לא קרוי על שמו? מה הקשר  :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור"ד  .ככה כתוב שם  :ר 

לא קרוי על , כל עוד לא אושר. לא קרוי על שמו  :יצחק רוכברגרמר 

 . שמו

יונה ברגור"ד  .תודה, בסדר  :ר 

 

עות לגני הילדים בעקבות החלטת הממשלה סיי 17אישור לקליטת  .9

גני ילדים לגילאי   .0לפתיחת 

 .אישור משרה נוספת לשירות הפסיכולוגי על פי אישור משרד החינוך 

 .ש דורון"משרות לספרנים לבית הספר ע 7אישור  
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סייעות לגני  17 הסעיף הבא הוא אישור קליטת  :יצחק רוכברגרמר 

מה . זה קצר. 0תיחת גני ילדים לגילאי ילדים בעקבות החלטת הממשלה לפ

י . נכנס 0חוק חינוך חינם לגילאי , שקרה אנחנו נכנסים בשיא המרץ לבניית גנ

זה , סייעות 17, אנחנו צריכים יחד עם זה גם כן כמובן סייעות לגננות. ילדים

י "סעיף שני זה אישור משרה נוספת לשירות הפסיכולוגי עפ. הסעיף הראשון

שמתעסק ספציפית עם הנושא של  יש לנו פסיכולוג. ינוךאישור משרד הח

והאישור השלישי הוא אישור של שתי משרות לספרנים לבית הספר . תלמידים

 .אני חושב שאין פה ויכוח, אלה הנושאים. על שם דורון בנווה גן

 ?סייעות אתה מקבל חזרה כתוצאה מהחוק  :גיא קלנרמר 

זה מכוסה . לקלוט עכשיו אנחנו צריכים, לא  :יצחק רוכברגרמר 

אני מבקש לאשר את זה . יש מקורות, הכל מותאם. מכוסים, כן, תקציבית

 . פה אחד. תודה רבה? מי בעד האישור של הנושאים. בבקשה

 

 :פה אחד כלהלןהוחלט לאשר   :249החלטה מספר 

סייעות לגני הילדים בעקבות החלטת הממשלה לפתיחת גני  12קליטת  ( א

 40 ילדים לגילאי

 0משרה נוספת לשירות הפסיכולוגי על פי אישור משרד החינוך (ב

 0ש דורון"שתי משרות לספרנים לבית הספר ע (ג
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 .ערן זמיר, הודעה על סיום עבודתו של מבקר העירייה .5

 

אמרתי . של מבקר העירייה הודעה על סיום עבודתו  :יצחק רוכברגרמר 

ועל כך , התנהל משא ומתן, קידוערן ביקש לסיים את תפ. קודם בנושא הקודם

על מנת להגיע להסדר ראוי ופרישה , עם אורי לוין, תודה גדולה לאורי לוין

. 0158-נחתם הסכם בין ערן למנגנון אצלנו וערן מסיים את תפקידו ב. ראויה

יולי, אבל למעשה בסוף החודש, 0158-יחסי עובד מעביד מסתיימים ב , בסוף 

ני רוצה לומר שלמרות הקולות שנשמעו בישיבה א. ערן למעשה פורש מתפקידו

בסופו של דבר אני רוצה להודות לך , הקודמת והערות כאלה והערות אחרות

 ?שנה 17? שנה 15, בסך הכל על שירות של כמה

 . ומשהו 17  :ערן זמירמר 

. שנה 17רוצה להודות לך על שירות של . שנה 17  :יצחק רוכברגרמר 

בסך הכל תודה לך , ם קלקולים או תקלות או מהיכולים תמיד להיות איזשה

 . על שירותך

 . תודה רבה  :ערן זמירמר 

 . יש לי שאלה  :עידן למדןמר 

 . לא צריך שאלות, זו רק הודעה  :יצחק רוכברגרמר 

אני רוצה אם אפשר לקבל איזושהי , בכל זאת  :עידן למדןמר 

וכל הדברים שקדמו כולל הדברים שקראתי שהיו , יש פה את העניין. תשובה

לעצם הגשת  אין פה שום התייחסות. וגם שמעתי מאורי לוין בעצמו, להליך

שזה היה אחד הדברים שהיה חשוב לנו מאוד בעניין הזה לדעת , חות"הדו
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- שאנחנו באמת

 .חות"הוגשו דו  :יצחק רוכברגרמר 

 ? אבל מה זה שייך עכשיו לדבר הזה  :מר רפאל בראל

את העניינים שהתעכבו  ראה, חות"וא עבר על הדוה  :יצחק רוכברגרמר 

 . חות כמו שצריך"הוא הגיש את הדו, הוא עבד, פה והתעכבו שם

 ?חות שהיו חסרים"הוגשו כל הדו  :עידן למדןמר 

 .חות"הוגשו דו  :יצחק רוכברגרמר 

 .זה לא משנה  :מר רפאל בראל

 . אין לנו טענות, חות"הוגשו דו  :יצחק רוכברגרמר 

מה , חות"גם אם לא היה מגיש לך את הדו, סליחה  :ל בראלמר רפא

 . נגמר הסיפור? תתלה אותו, אתה תעשה

 (מדברים ביחד)

 . תודה? אתה רואה מה אתה עושה. תודה, חברים  :יצחק רוכברגרמר 

אם אתה כבר רוצה להיות נחמד אז , תהיה נחמד  :מר רפאל בראל

 . תהיה נחמד עד הסוף

- ו להתכנס וכולנועמדנ  :עידן למדןמר 

 . עזוב, נו, עידן, טוב  :יעקב קורצקימר 

 ? ומה היית עושה בישיבה  :יצחק רוכברגרמר 



ן  עיריית רמת השרו

 2101.702מיום , 34' פרטיכל מליאה מן המניין מס

 07 

.  :עידן למדןמר  . רוצה לדעת אם הגישו , גם אמרתי לך את זה.

שם מה , הייתי מקבל את עמדת היועץ המשפטי, ואם לא, חות או לא"דו

 . חות"לשמוע שהוגשו הדו רצית. לא, חות"ואם היה אומר שמגיש דו. שנאמר

, אני מאחל לו הצלחה, בירכתי את המבקר. תודה  :יצחק רוכברגרמר 

 .בסדר גמור

 ?מתי יתפרסם מכרז למבקר עירייה חדש  :אבי גרוברמר 

. הוא כרגע עוד נמצא. לא עכשיו, עם סיום תפקידו  :יצחק רוכברגרמר 

 . אין שום בעיה, יש לנו זמן, עם סיום תפקידו

צריך . אני לא חושב שאפשר לחכות עם המבקר  :גרובר אבימר 

 . למנות בהקדם מבקר

אני צריך לקבל , כרגע המבקר עובד. יש מבקר אבל  :יצחק רוכברגרמר 

. אנחנו מתחילים לטפל בזה, נקבל את האישור. אישור של כוח אדם וביקורת

 .אבל כרגע הוא עוד נמצא

 

 .כליתל חברה כל"הודעה על פרסום מכרז למנכ .8

 

. ל החברה הכלכלית"הודעה על פרסום מכרז למנכ  :יצחק רוכברגרמר 

חשבנו שהוא ייבחר . נבחר לכנסת, צלנר, ל החברה הכלכלית שלנו"מנכ

ו, לחודש וחצי, לחודש  .חודשים 4-התוצאה היא כנראה משהו כמו שנה 

ל שעושה את העבודה "לא נוכל להישאר עם מנכ, לתקופה הזאת, בינתיים

אני . ל נוכח הדבר הזה"צריך למנות מנכ, ים או שלוש פעמים בשבועבפעמי
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הכל בכפוף לכל דין , י התנאים"עפ, י הכללים"מודיע על פרסום מכרז עפ

 . ויובא אחר כך לכאן

 

ר ועדת גמלאים בחבר מועצת "יונה ברגור כיו, החלפת חבר מועצת העיר .6

 .מרק מימוני' הפרופ, העיר

 

בבקשה הוא החלפת חבר מועצת העיר  ושא הבאהנ  :יצחק רוכברגרמר 

ואני , מרק מימוני' בחבר מועצת העיר פרופ ר ועדת הגמלאים"יונה ברגור כיו

יו. אסביר מאחר שמאז , ר הועדה"יונה ישאר חבר בוועדה אבל לא יהיה 

הוועדה הזו כונסה על ידו פעם , שנים 4שהרשות הזו מכהנת מזה עוד מעט 

אני מבקש להחליף כדי לתת שירות וטיפול , הכבוד עם כל, אשר על כן. אחת

 . ר"אני מחליף אותו כיו. לגמלאים

 ?מינינו את מרק חבר בוועדה בכלל  :אבי גרוברמר 

ייכנס לוועדה  :יצחק רוכברגרמר   . עכשיו הוא 

 . ר"אנחנו נמנה אותו ויהיה יו  :יצחק רוכברגרמר 

 . ר"שיהיה חבר בוועדה ויו   :טל עזגדמר 

- אתה מרגיש נוח, מימוני' פרופ, קודם כל  :יונה ברגורר "ד

 ? אתה מרגיש נוח עם זה שלא כינסת את הוועדה  :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור"ד ויש עוד ? אתה כינסת את ועדת החינוך פעם אחת  :ר 

 .הרבה ועדות אחרות שלא כונסו אפילו פעם אחת
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לך פתאום להיות מה הלהיטות ש, אתה לא כינסת  :יצחק רוכברגרמר 

 ? נהיה לך זמן? מה קרה? פעיל

יונה ברגור"ד  . אני לא רוצה לענות לך  :ר 

- אני חייב לך, אגב  :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור"ד  . תן לי להתבטא  :ר 

 . אני חייב לך התנצלות, אגב  :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור"ד אתה יכולת גם להתקשר אליי ולהגיד לי שאתה   :ר 

..ד להחליף אותי ולא לקבל את זה דרךעומ . 

 . אתה לא עונה לי  :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור"ד  . אני לא חייב לענות לך, אני לא עונה לך  :ר 

 ?אז איך אני אתקשר אליך  :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור"ד , אם היית עונה לי בטלפון? אני לא עונה לך בטלפון  :ר 

- לפחותיש לי זכות . תנו לי, רגע

 . דקות 13, בטח  :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור"ד אז . זכות להגיב על ההליך הזה כפי שהוא נעשה  :ר 

- מימוני' פרופ, רציתי לשאול אותך, קודם כל

אני . אני מבקש, זה לא הוגן שאתה שואל אותו, לא  :יצחק רוכברגרמר 

 . ממנו ביקשתי

יונה ברגור"ד  . רגיש נוח עם זהאני שואל אותו אם הוא מ  :ר 
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 . אני ביקשתי ממנו להתמנות  :יצחק רוכברגרמר 

  ?אני יכול לענות לו  :מרק מימוני' פרופ

, אתה לא על המוקד אצלו .פרופסור ,לא צריך, לא  :יצחק רוכברגרמר 

 . הוא מתחיל שאלות יפות ואחר כך זה מתחיל. עם כל הכבוד

יונה ברגור"ד אני מנסה מסוף מרץ לכנס את , ראשית. שני דברים  :ר 

- י"כאשר לכל אורך הדרך אני נתקל במכשולים מתוכננים ע, ועדת הגמלאים

 . שירה  :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור"ד ואני לא מצליח , י לא יודעאנ, מי שזה לא יהיה  :ר 

ות ראוי היה שבמקום שאני אשקיע שעות וימים בכדי לנס. לכנס את הוועדה

 . ר הוועדה"יגידו לי שאני עומד להיות מפוטר מיו, ולהגיע לכינוס הוועדה

 . לא מפוטר, מוחלף  :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור"ד ורק לאור זה שבסופו של דבר לא היתה ברירה אלא   :ר 

. עכשיו היוזמה יצאה להדיח אותי מיושבות ראש הוועדה, לכנס את הוועדה

עם שפניתי למזכירת ועדת הגמלאים או לבעלי כל פ, מסוף מרץ עד עכשיו

כל פעם אמרו לי , ל העירייה"כולל מנכ, שכל אחד, תפקידים אחרים בעירייה

ופשוט מתייחסים אליי בצורה לא כל כך נעימה ', תעשה את זה, תפנה לזה'

 . וממש מעליבה ופוגעת

 . מאוד קשה לי עם זה  :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור"ד וזה , אתה גם קראת לי ברברי. שלך קשה אני יודע  :ר 

 . אבל בוא נמשיך הלאה, בסדר. לא היה עלבון
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 . אני לא זוכר שקראתי לך ברברי  :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור"ד  . יש את זה בפרוטוקול? לא  :ר 

לא אמרתי לא , אמרתי לא זוכר, יכול להיות  :יצחק רוכברגרמר 

במסגרת התקופה . ני חייב לך התנצלותא, אגב. יכול להיות שאמרתי. אמרתי

אני , וגם כתבת מכתב, שאתה גם מתקשר לסמדר כל שני וחמישי, האחרונה

כמו , כי אתה ביקשת לקרוא לך דוקטור, מתנצל שאני לא קורא לך דוקטור

ביקשת בתוקף , שרגא קירשנר' ולפרופ, מימוני' מימוני פרופ' שקוראים לפרופ

אני אקרא לך דוקטור איפה , מר לך את האמתאז אני או. לקרוא לך דוקטור

אני רוצה לראות את התעודה שלך . רק אני רוצה לראות את התעודה, שתלך

ר יונה "אני אגיד ד, כל מקום אני אלך, אם אתה דוקטור. שאתה דוקטור

 . ברגור

יונה ברגור"ד הפנייה שלי לסמדר היתה מפני שההצעה לסדר   :ר 

. 'מרק מימוני' ף את יונה ברגור בפרופלהחלי': היה כתוב ככה, היום

אפשר היה לעשות , הקונוטציה הזאת שמחליפים את יונה ברגור בפרופסור

 . 'ר יונה ברגור"ד'תיקון קל ולכתוב 

, אבל היא אמרה לך שזה כבר יצא והיא מתנצלת  :יצחק רוכברגרמר 

 . ואתה אמרת בתוקף שאני רוצה

יונה ברגור"ד  .ישוראז אתה לא נתת לה א  :ר 

 ?מה אתה רוצה, אמרתי אני אתן לך תשובה  :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור"ד  . לא נתת לה אישור לשנות את התיקון  :ר 

 . מר ברגור, תמשיך  :יצחק רוכברגרמר 
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יונה ברגור"ד היות ואנחנו . להזכיר לכם, ברשותכם, אני רוצה  :ר 

פעמים התכנסה אני רוצה לנסות להבין כמה , נמצאים במועצת העירייה

 . הוועדה לקידום הילד

 . פעמים 4  :שירה אבין' גב

יונה ברגור"ד כמה פעמים ועדת הביטחון וכמה פעמים ועדת חזות   :ר 

וכמה פעמים התכנסה ועדת תרבות וכמה פעמים התכנסה הוועדה , העיר

ויש עוד רשימה שלמה של , כל הוועדות האלו. להנצחת זכרם של נרצחי טרור

 . ולם לא התכנסו או שהתכנסו פעם אחתועדות שמע

 . יש גם כאלה שהתכנסו, כל הרשימה שהקראת  :שירה אבין' גב

יונה ברגור"ד  ?נכון, ויש כאלה שלא התכנסו  :ר 

 . אל תגיד אבל את כולם  :שירה אבין' גב

יונה ברגור"ד  . אמרתי חלק מהם, לא אמרתי כולם  :ר 

 . חלק, בסדר  :יצחק רוכברגרמר 

כך שהתיזה שראש העירייה אומר שזה בגלל זה   :נה ברגורר יו"ד

 .יש בה אלמנט מובהק של פגיעה אישית. היא מופרכת, שלא התכנסנו

עומדת לך הזכות כחבר באופוזיציה להתלונן בפני   :יצחק רוכברגרמר 

 . משרד הפנים

יונה ברגור"ד  . אני אנהג ככה  :ר 

 . בבקשה  :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגו"ד אני חושב שראוי היה גם , איציק, בכל מקרה  :רר 
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אפשר לנהל את העניינים במערכת . בנסיבות לעבור מקואליציה לאופוזיציה

 . יחסים אחרת ולא בצורה כזו

. תשאל את החבר שלך על הצורה האישית. הלוואי  :יצחק רוכברגרמר 

, מהאתה יודע בדיוק על . שאל את החבר שלך על צורה אישית, כשאתה מדבר

לא , אני נשבע לך. אני מבקש ממך, אבי .מתנהג אותו דבר כמוך. אל תיתמם

 . די. בהן צדק, אעיר לך

יונה ברגור"ד שהפוליטיקה היא , בניגוד לפוליטיקאים מקצועיים  :ר 

המתקרבים , אני לא מתכוון להקדיש את שארית חיי הקצרים, קריירה שלהם

אני . וטינה נגד ראש העירייהלמלחמת חורמה בפעילות נקם , לסופם הטבעי

קשה לי לבוא לקראת , גם ככה קשה לי לבוא הנה. לא מתכונן לעשות את זה

מפני שמערכת היחסים שרוב הנוכחים כאן עומדים ומשתלחים באופן , זה

ואני לא מתכונן לעשות את המלחמה , היא ממש קשה לי מאוד, חופשי בי

יר יכול להשתלח ולהשמיץ והמצב הטבעי שבו ראש העהיכולת . הזאת לנצח

נגמר לי . ואני ממש מרגיש לא טוב עם זה, באופן אישי חבר מועצה קשה לי

מה איציק רוכברגר מכין לי היום בסדרת , לקום כל בוקר עם מועקה בלב

 .ההשמצות וההשתלחויות

אני , היות ויש לי עוד כמה דקות, אתם כבר קיבלתם ממני פעם אחת, לסיכום

הצרתי . לא שתיהן בשבילי. שתי דרכים נפרדו ביער עבות": רוצה לקרוא לכם

לאורכה של אחת הרחקתי ראות עד לנקודת , נעצרתי מולן לזמן ממושך. על כך

. ואולי במעט מצודדת יותר, כמותה מפתה, לשנייה אז פניתי. פיתולה שבסבך

בעצם דמו הן . עשבייה שעליה פחות עבותה, כך לי נדמתה, רמוסה קצת פחות

על מרבד בתולי של עלי , בשתיהן כאחד ריצד שם האור .בלי הכרכמעט 

. שכן דרך נמשכת, אך לא. לזו יום אחד עוד אחזור: אז אמרתי. השלכת

איאנח , בשנים הבאות, ברבות הימים. מכאן לא אשוב עוד ללכת, ידעתי
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בחרתי בזו שהלכו בה , משתי הדרכים שביער עבות, בחוזרי לספר איך אי שם

 . זה רוברט פרוסט. תודה לכם". הרי כל ההבדל בעולםופה , פחות

מה . אני לא הבנתי? אתה התפטרת מהעירייה, רגע  :יצחק רוכברגרמר 

 ?זה היה התפטרות, זה היה ההודעה

יונה ברגור"ד לא התפטרתי . אני לא מתחייב לענות לך לשום דבר  :ר 

 . כיף כזה אני לא אעשה לך. משום דבר

, שנים אחורה 4נלך , נלך על פרוטוקולים, אתה  :יעקב קורצקימר 

יותר מכולם , אתה דיברת פה הכי, אתה קיבלת פה הכי הרבה כבוד מכולם

ומיד פעם אתה סחבת אותנו למקומות שאנחנו לא רוצים להגיע , ביחד

יודע מה. אתה גם גורם לפרובוקציה. אליהם אם אתה רוצה שנקרא לך , אתה 

- דוקטור

ם הקודמת כשאני לא הייתי והשתלחת זה היה בפע  :יצחק רוכברגרמר 

 . אבל לא חשוב, בסדר

יונה ברגור"ד אני הצבעתי . ההצעה יד לבנים לא אני הצעתי  :ר 

 . להצעה של חבר הרשימה שלך

 . אני מדבר על השתלחת  :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור"ד  . אני לא השתלחתי  :ר 

זה , ר של דוקטוראם היה מגיע לך תוא, יונה  :יעקב קורצקימר 

 . דוקטור בפרובוקציה

שלראש העירייה יש את הסמכות  אני בהחלט סבור  :עידן למדןמר 

. זה בהחלט לגיטימי, והלגיטימיות לעשות חילופי גברי בוועדות כאלה ואחרות
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, אבל כן. לפי הדברים שיונה אמר, אולי היה ראוי לעשות את זה קצת אחרת

שכן ציפיתי שגם יהיו את חילופי הגברי , ךבשים לב למה שאמרת בתחילת הדר

 . למרות שאני חושב שזה פה בהחלט סמכותך, אז אני אתנגד להצעה, האחרים

בחודש הבא יוסדר , אני מבטיח לך, אין בעיה  :יצחק רוכברגרמר 

 .הנושא

אני חושב שאם אתה חושב . הערה קטנה  :אבי גרוברמר 

לא . ריך לפעול כשזה קורהאתה צ, שכשוועדות לא מתכנסות זה לא בסדר

וכשרוצים כן לכנס , שנים שהוועדה לא מתכנסת ולשבת בשקט 0לחכות כמעט 

כל השלוש שנים זה לא , זאת אומרת. ר"אז אתה מדיח את היו, את הוועדה

, ר ומבקש כן לכנס את הוועדה"אבל כשבא היו, הפריע שהוועדה לא מתכנסת

אני לא ראיתי שם שום דבר , ממה שקיבלתי את סדר היום, ממה שאני זוכר

אתה יודע איזה . אז מדיחים אותו, שהוא בא או מתלהם או מתריס או משהו

מותר לך למנות , עוד פעם. מדיחים אותו מרשות הוועדה? מקום זה מזכיר לי

אני חושב שלבוא ולעשות את זה אחרי . זו הפררוגטיבה שלך, את יושבי הראש

 . ה לא לענייןז, שהוא דווקא כן מכנס את הוועדה

 . י רוטציה"הוא נבחר ע  :מר רפאל בראל

  -חות מבקר זה היה נוח"שנים לא היה דו 9-כש  :אבי גרוברמר 

אני מבקש לאשר את החלפת יונה . עזבו את המבקר  :יצחק רוכברגרמר 

 ? מי בעד. מימוני' ר יונה ברגור בפרופ"את ד. מימוני' בפרופ

- אני מבקש  :מרק מימוני' פרופ

 . בסדר, אל תצביע  :יצחק רוכברגרר מ
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 . לא להשתתף  :מרק מימוני' פרופ

עידן ? מי נגד. מימוני לא משתתף בהצבעה' פרופ  :יצחק רוכברגרמר 

 . יונה ואבי גרובר? מי נמנע. למדן נגד

 

0 2 –נמנעים , 1 –נגד )ולות ברוב קהוחלט לאשר   :.23החלטה מספר 

ר "ד, חבר מועצת העיראת החלפת  (המרק מימוני לא השתתף בהצבע' פרופ

 0מרק מימוני' הפרופ, ר ועדת גמלאים בחבר מועצת העיר"יונה ברגור כיו

 

יונה ברגור"ד  ?תרשה לי עוד משפט אחד  :ר 

 . בבקשה  :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור"ד ראיתיכם שוב בקוצר , לחברי המועצה היקרים  :ר 

 . חיים נחמן ביאליק. תודה. ידיכם

 . חשבתי חיים חשטא  :קב קורצקייעמר 

 

ר ועדת שמות בחבר מועצת "אורן ברעוז כיו, החלפת חבר מועצת העיר .13

 .רפי בראל, העיר

 

אני מבקש , י בקשתו של אורן ברעוז"עפ, חברים  :יצחק רוכברגרמר 

, ר ועדת שמות במקום אורן ברעוז שביקש להתפטר"כיו למנות את רפי בראל
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 . נוכח עיסוקיו הרביםלשחרר אותו מתפקידו 

 . אני חבר בוועדה, דרך אגב  :מר רפאל בראל

 ?איך אתה מרגיש עם זה   :טל עזגדמר 

 ?מי בעד  :יצחק רוכברגרמר 

 ?לא צריך להיות נציג האופוזיציה בוועדה  :אבי גרוברמר 

אז . לא יודע למה לא היית. היה אופוזיציה אחת אז  :יצחק רוכברגרמר 

, שמעת את זה, אני עושה שינוי. ניתן לכם, יה יותר גדולהעכשיו יש אופוזיצ

 . הכל מה שצריך, אני עושה שינוי הרכבים. אמרתי את זה

 . הלאה. עידן ואבי, 7? מי נמנע. יונה נגד? מי נגד? מי בעד

 

 (2 -נמנעים , 1 –נגד )ולות ברוב קהוחלט לאשר   :231החלטה מספר 

ר ועדת שמות בחבר מועצת "ז כיואורן ברעו, את החלפת חבר מועצת העיר

 0 רפי בראל, העיר

 

שרונים תשתיות מים "חידוש כהונת דירקטורים בתאגיד המים והביוב  .11

 ". מ"וביוב בע

וכן בהתאם , 7331-א"תשס, לחוק תאגידי מים וביוב 91בהתאם לסעיף  

יש לחדש כהונת , 1657-ה"תשל, לחוק החברות הממשלתיות 71לסעיף 

 .אחת לשלוש שנים" שרונים"תאגיד המים והביוב הדירקטורים ב
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מוצע בזאת לחדש את כהונתם של , עקב תום כהונתם של הדירקטורים 

 :הדירקטורים הבאים

 .מר בני זלינגר. 1  

 .נירה דרור' הגב. 7  

 .מר שלמה גושן. 0  

 

והביוב  חידוש כהונת דירקטורים בתאגיד המים  :יצחק רוכברגרמר 

וכן בהתאם  7331-א"תשס, לחוק תאגידי המים 91עיף בהתאם לס, שרונים

יש לחדש כהונת , 1657-ה"תשל, לחוק החברות הממשלתיות 71לסעיף 

עקב תום  .אחת לשלוש שנים" שרונים"הדירקטורים בתאגיד המים והביוב 

י הדירקטוריון "עמוצע , ולצורך פעילות סדירה כהונתם של הדירקטורים

נמצא . שלמה גושן, נירה דרור, בני זלינגר יםאת כהונתם של הדירקטורלחדש 

בחיים שלי לא האמנתי שאני אשב עם . נדב אהרונסון' פרופ, ר התאגיד"פה יו

 . כל כך הרבה פרופסורים

יונה ברגור"ד  . לא אני, היא השתמשה בזה  :ר 

אני מדבר על . חס ושלום, לא התכוונתי ללעוג  :יצחק רוכברגרמר 

 .לא התכוונתי, עכשיו

יונה ברגור"ד  . לא התכוונת  :ר 

 . עכשיו לא התכוונתי  :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור"ד  . הבנתי  :ר 
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מי . אני מבקש לאשר את זה לצורך המשך הפעילות  :יצחק רוכברגרמר 

 ?בעד

זו פעם ראשונה שמביאים אתה ? אפשר שאלה אחת  :אבי גרוברמר 

 ?חידוש שלהם

 . הפעם ראשונ, כן  :יצחק רוכברגרמר 

- 0סיימו   :אבי גרוברמר 

  .מותר להם עוד פעם אחת, כן  :יצחק רוכברגרמר 

 ? יש הגבלה על מספר הקדנציות  :אבי גרוברמר 

? מי בעד. הארכה אחת מותר. אני חושב, הגבלה יש  :יצחק רוכברגרמר 

 . תודה רבה. יונה נמנע? נמנע? מי נגד

 

את חידוש  (1 –מנע נ)ברוב קולות וחלט לאשר ה  :232החלטה מספר 

בתאגיד , נירה דרור ומר שלמה גושן' גב, כהונת הדירקטורים מר בני זלינגר

לחוק  21בהתאם לסעיף , "מ"שרונים תשתיות מים וביוב בע"המים והביוב 

לחוק החברות  21וכן בהתאם לסעיף , 1..2-א"תשס, תאגידי מים וביוב

 19710-ה"תשל, הממשלתיות

 

 .עבור אגודת הספורט₪ מיליון  7להלוואה בסך  אישור מתן ערבות. א .4
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 7להלוואה על סך  ישור מתן ערבותא, הנושא הבא  :יצחק רוכברגרמר 

יש כאן שתי בקשות . אולי אני אומר רקע כללי. עבור אגודת הספורט₪ מיליון 

ומתן ערבות , ₪מיליון  7אחת מתן ערבות להלוואה לאגודת הספורט על  –

בסמכות העירייה לאשר . לנושא של הכדורגל₪ מיליון  1.7להלוואה על סך 

אנחנו נמצאים מתחת לתקרה . את ההלוואה מאחר שאנחנו רשות איתנה

אורי ביקש להגיש כאן . בסמכות שלנו, ושוב, המותרת לנו לאשר את הערבות

, אם יש לטל, תגיד, גילי, אם יש מה להוסיף. צירפנו כל מה שצריך, חות"דו

 .שיגיד –רט או מישהו אחר ל אגודת הספו"מנכ

ניתן לרשות , לפקודת העיריות 'א 737לפי סעיף   :גיל גורדוןמר 

. מהתקציב הרגיל 0%שלנו כרשות איתנה לתת את הערבויות עד גובה של 

זה אומר שאנחנו יכולים , ₪מיליון  043התקציב הרגיל השנה זה בסביבות 

, כלומר. ₪מיליון  7.9ו נתנו נכון להיום אנחנ. ערבויות₪ מיליון  13.7לתת עד 

 . ₪מיליון  5יש לנו בסביבות 

 ?ניתן 7.9-למה ה  :גיא קלנרמר 

, לקבוצת כדורסל נשים. זה ניתן למספר דברים  :גיל גורדוןמר 

היא נכון להיום בסביבות . בזמנו נתנו ערבות שלאט לאט הלכה ופחתה

. ₪ 976,333-ו 087,333-לכדורגל הגברים שתי הלוואות שפחתו ל. ₪ 477,333

זה . 5נתנו ערבות להלוואה בגובה , אם אתם זוכרים, לתאים הפוטו וולטאים

שם יש סעיף שמגדיר שהערבות שלנו , למעשה הולך לפי החלק היחסי לשנה

רק בישיבה קודמת , ל"לקק. ₪ 567,333שזה , היא רק להחזר השנתי בכל שנה

סך , כלומר. ₪ 6,333ל והשנייה ע 051,333אחת על  –אישרנו שתי ערבויות 

 7.9-כשאני מסכם את כל מה שכרגע אמרתי זה מסתכם ב. ₪ 083,333הכל 

 5.7דהיינו יש לנו , ₪מיליון  13.7אנחנו יכולים לתת , כמו שציינתי. ₪מיליון 

שזה בערך , ₪מיליון  0.7אנחנו מדברים על . בערך עדיין שניתן לתת₪ מיליון 
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 . ה חוקית לתת את הערבות הזאתכך שאין בעיה מבחינ, חצי מהסכום

 ? הלוואות... ערבויות  :עידן למדןמר 

זה אחוזים . יש לך מכסה נפרדת להלוואות, לא  :גיל גורדוןמר 

 .אז אנחנו מבקשים לאשר את שתי הערבויות האלה. שונים

למה נדרשות , תה יכול להגיד למה צריךא  :אבי גרוברמר 

 ?הערבויות

עיריית רמת השרון בתחילת , ודת הספורטלגבי אג  :אריק דורוןמר 

כדי לסגור את השנה ולהתחיל  .₪מיליון  7-השנה קיצצה את התקציב שלנו ב

, העירייה כרגע. ₪מיליון  7-בשנה הבאה אנחנו צריכים להשלים את ה

היא יכולה לערוב שאנחנו ניקח , ₪מיליון  7לא מסוגלת לתת , מסיבות שלה

, שנים מדובר 13-ל. באה יהיה תקציב מלאאת ההלוואה והתקציב של שנה ה

 . שנים נחזיר את ההלוואה 13במשך 

  ?למה התקציב נשחק  :אבי גרוברמר 

 .הוא קוצץ, התקציב לא נשחק  :אריק דורוןמר 

. תנו לי רגע לעשות סדר בעניין הזה, אני מבקש   :טל עזגדמר 

ציב בישיבת בתק₪ מאחר וכולנו זוכרים שאישרנו בעצמנו קיצוץ של מיליון 

כי זה , אני לא אכנס פה למספרים מדויקים כרגע, התקציב הקודמת שהיתה

את כל הרווחים שהיו לנו , אנחנו החזרנו את כל הכספים. לא ממש רלוונטי

זאת אומרת שהפסקנו גם לשחק עם . העברנו לעירייה לפני שנתיים, תבשרוני

ם גם להוריד ואז היינו יכולי, שמראש היינו שומרים אותו הכסף הזה

: נדרשנו לעשות שני דבריםאנחנו . היו לנו גירעונות כאלה ואחרים. בתקציב

בעיקר בשכר ובעיקר במשרות , או לעשות צמצום כזה ולחתוך בבשר החי
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ולחילופין העדפנו לא לעשות שום , ובעיקר באנשים שמקדמים לנו את העסק

. שלמים לנו עליומ, שרוב הכסף שאנחנו מקבלים –קיצוץ מסיבה אחת פשוטה 

. משלמים בשביל להשתמש בשירותים שאגודת הספורט נותנת, זאת אומרת

העדפתי אחרי הרבה שיקול דעת ואחרי . 'שימוש במתקנים וכו, חוגים –קרי 

הרבה התייעצות עם אריק ועם שלמה ועם אנשים שלנו בעמותה ובאגודת 

, ושוב, ואהיף לקחת הלולבוא לראש העירייה ולהגיד שאני מעד, הספורט

כתוצאה מהקיצוצים וכתוצאה מזה שהעירייה החליטה לעשות את התקציב 

כמו שהחליטה ולקחת הלוואה ולהשלים את התקציב בהתאם למה שאנחנו 

אני מדגיש ורוצה . בכדי לא לפגוע בשום פעילות של אגודת הספורט, תכננו

רות פה ושם אנחנו שוקלים בנושא של מכי, להגיד שאנחנו כן מתייעלים

שאנחנו נוכל לשחק , ₪ 733,333ואנחנו גם הורדנו ענף אחד ששווה משהו כמו 

את הענף סגרנו  .וזה כדורעף, עם התקציב הזה שבעונה הבאה כבר לא

ילדים שהביעו נכונות  0למעט , כתוצאה מזה שלא היו לנו ילדים בכלל

לטנו ולכן הח, שום נציג מרמת השרון לא שיחק בה, הקבוצה הבוגרת. להירשם

. למרות שהם היו בליגת על ובמקום יחסית ריאלי, לקבל החלטה אמיצה

 . קיבלנו החלטה אמיצה לסגור את הפעילות הזו

ונביא . לעומת זה אנחנו גם פותחים פעילויות חדשות אני מניח שנאשר תקציב 

אני . נעשה את זה בצורה קצת יותר מסודרת, לפה איזושהי תכנית עבודה

זאת אומרת אנחנו צריכים את אישור , את כל השלבים חושב שאנחנו נעבור

יש לנו שרשרת של . משרד הפנים, מועצת העירייה ואת אישור רשם העמותות

ורק אז נוכל לפנות לבנק לקבל , פעילויות שאנחנו צריכים לעבור ולאשר אותה

העירייה , כמו שאמר ראש העירייה. אני מניח שנעבור את הכל. הלוואה

אנחנו יכולים לעמוד גם , אנחנו יכולים לעמוד בזה, חזקה נחשבת לעירייה

אני מניח שאם המצב בעירייה יהיה כזה . ולא נפגע כרגע בפעילות, בהסדרים

אני מניח , שנוכל לאזן את העמותות העירוניות או את מה שזה לא יהיה
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ואז , גילי, תקן אותי אם אני טועה. שאנחנו נחזיר את ההלוואה במכה אחת

 .אלא אפשר להחזיר את זה במכה אחת, שנים 13צורך למשוך  לא יהיה

אני מבין שאם יבשילו , שאלה ראשונה: שתי שאלות  :גיא קלנרמר 

על מה מדובר מבחינת , אבל בתכנית כרגע, התנאים תחזירו את זה במכה

מה ההחזר השנתי ועד כמה יש בעיה לאגודה להחזיר או , שנים 13? ההלוואה

שאלה . שלא יהיה פה איזה בור שהוא לא מתוכנן? שוטףלא להחזיר את זה ב

זה צורך , השנה וטיפה קדימה, כפי שרואים אותה כרגע, האם בתכנית, שנייה

 ? חד פעמי או שצפוי להיות כתוצאה מתהליכים עתידיים עוד צרכים כאלה

 . אני אענה  :יצחק רוכברגרמר 

שלי  ההערכה. עוד לא התחלנו תהליכים לבנק   :טל עזגדמר 

תלוי בריבית , ההערכה שלי שאנחנו נקבל. ₪מיליון  1.7שההחזר השנתי הוא 

- שנסגור

 . לא יכול להיות? איך  :גיא קלנרמר 

 . אני אומר הערכה גסה   :טל עזגדמר 

 . ₪מיליון  7אתה לוקח ? ₪מיליון  1.7מה זה   :יצחק רוכברגרמר 

, בחלוקה₪  מיליון 7. עשיתי את המכפלה, סליחה   :טל עזגדמר 

- זה יכול לצאת בסביבות, אם תיקח עם ריבית

 . ₪ 033,333  :יצחק רוכברגרמר 

 . אפילו פחות   :טל עזגדמר 

 . לשנה₪ אלף  773-ל 773בין   :גיל גורדוןמר 
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ואנחנו יכולים לעמוד בזה במסגרת התכנית    :טל עזגדמר 

 .האלה₪  733,333-לא סתם אמרתי ה, מזכיר לכם עוד פעם .זה הכל, השנתית

זה יובא כמובן , אנחנו מתכננים בתקציב שנה הבאה  :גיל גורדוןמר 

לתת את התקציב שיאפשר את מלוא פעילויות האגודה בהיקף , לאישור שלכם

אז אנחנו מקווים שלא יהיה את הצורך הזה לעשות קיצוץ נוסף , שהוא היום

 . כך שלא יהיה קיצוץ נוסף, בשנה הבאה

 ? שאלות נוספות  :יצחק רוכברגרמר 

לנו הוצג , ההחזר של ההלוואה של אגודת הספורט  :אבי גרוברמר 

 .בישיבה של האסיפה שההחזר יבוא מקופת העירייה

 . אי אפשר  :יצחק רוכברגרמר 

להוסיף תקציב , שהעירייה בשנים הבאות, לא  :אבי גרוברמר 

 . לאגודת הספורט

שזה יבוא מקופת כשאני הצגתי את זה ואמרתי    :טל עזגדמר 

אנחנו נסתדר עם הגזבר בצורה , יש את הרווחים של שרונית. אכן כן, העירייה

יכול להיות שאנחנו במסגרת הזה נחזיר , מצד שני. שלא ייפגע התקציב כזאת

בשביל אנחנו לא מבקשים הגדלת תקציב . פחות לעירייה בשביל לאזן את זה

 . אם זאת השאלה, להחזיר את ההלוואה

למעשה זה יצא מיליון , תחילת השנה היה קיצוץב  :גרובר אבימר 

וקיצצו מהתקציב ₪ העמיסו עליהם פעולות נוספות במיליון . ועוד מיליון

שכרגע בצורה של , לנו באסיפה. ₪מיליון  7וזה יצר בור של . ₪מיליון 

כי אין לעירייה כרגע בשוטף להביא את , ₪מיליון  7-הלוואה משלימים את ה

-או ה 773-או ה 733-אבל שנים הבאות ה, מתוך תקציבה שלה₪ ון מילי 7-ה
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703 -

אם , לדוגמה –קרי . ירד מתוך הנכסים של האגודה   :טל עזגדמר 

 . 033ק של 'גילי יקבל צ, הכנסות משרונית₪  733,333יהיה 

בהנחה שנכנסים , הכוונה של טל היתה בנושא הזה  :יצחק רוכברגרמר 

שזה , זאת היתה הכוונה, אז במקרה כזה, ם נוספיםכספים משרונית ומגורמי

 . כמה שזה מהסכום הזה, יקוזז מיידית במכה

 ?ואם אין  :אבי גרוברמר 

 . אם אין אז זה ישולם כל חודש בחודשו  :יצחק רוכברגרמר 

 . מתקציב האגודה  :אבי גרוברמר 

נגדיל את התקציב  :יצחק רוכברגרמר   . אלא אם 

 . השאלה מה עדיף, חברים   :טל עזגדמר 

 . תענה לו על השאלה, שאל שאלה. לא מה עדיף  :יצחק רוכברגרמר 

 –השאלה בפועל מה עדיף . אז אני עונה לו   :טל עזגדמר 

- להתמודד עכשיו עם החזר

 ? אז למה לא אמרו לנו את זה ככה באסיפה  :אבי גרוברמר 

אומר לך פה  אני, אני לא יודע מה ענו לך באסיפה  :יצחק רוכברגרמר 

ובהנחה שייכנס כסף או שנגדיל את התקציב אז זה , זה יורד מתקציב האגודה

 . ירד

האגודה . לא עשינו עכשיו כלום למעשה, בקיצור  :אבי גרוברמר 

 . לוקחת הלוואה בשביל לסגור את החוב שהעירייה יצרה, בתור עצמה מתנהלת



ן  עיריית רמת השרו

 2101.702מיום , 34' פרטיכל מליאה מן המניין מס

 71 

 .אנחנו רק נותנים ערבות  :יצחק רוכברגרמר 

 . אז בשנים הבאות יורד מהפעילות  :גרובר אבימר 

, אבל בכל מקרה אני מחזיר את הכסף של שרונית   :טל עזגדמר 

 . יש החלטה שהכסף חוזר לעירייה. לעירייה, לצורך העניין

 . אל תענה  :יצחק רוכברגרמר 

 1.7למה צריך עוד . לעניין הכדורגל, שאלה שנייה  :אבי גרוברמר 

 ?לכדורגל₪ מיליון 

 . תיכף נענה  :יצחק רוכברגרר מ

אנחנו כן , לגבי הוצאות המימון של ההלוואה  :עידן למדןמר 

. הסכם היא תיקח על עצמה, היא זו שמממנת צריכים לבדוק שהעירייה

וסברנו שבאמת אם , שמעתי גם באסיפה את מה שאמרת והסכמנו על הדברים

אבל עדיין על . דראין תקציב שוטף אז יהיה טוב לקחת את ההלוואה וזה בס

 . העירייה לקחת את האחריות לממן גם את הוצאות המימון האלה

אם לא יהיה לך איך . העירייה נותנת לך ערבות   :טל עזגדמר 

 . העירייה תצטרך לשלם להחזיר

, אבל היא תוכל לתת לי ערבות על מלוא הסכום  :עידן למדןמר 

.. ואני צריך  .ריבית והצמדה₪  033,333.

 (ם ביחדמדברי)

כ  :עידן למדןמר  ואנחנו ₪  033,333-הערבות תהיה סדר גודל של 

 . צריכים לממן את זה
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 .הערה יפה  :יצחק רוכברגרמר 

 . אני רוצה לדעת שאנחנו מממנים  :עידן למדןמר 

 . אמרו לנו הפוך    :???

 .שמענו  :יצחק רוכברגרמר 

על זה דיון אבי התייחס לזה קצת קודם והיה לנו   :עידן למדןמר 

אחד הדברים . שהתעסק בן השאר בבור שנוצר, ממש עכשיו באסיפה הכללית

שעלה היה באמת הפניה גדולה מאוד למחלקת הכדורגל נוער באגודת 

, כי הכוונה של המקצוענות והכל עלה, והיה באמת איזשהו אלמנט, הספורט

, זהאבל היה אלמנט שדרש שבגלל ההשקעה הגדולה שלנו כעירייה בתחום ה

, הפועל ניר, שתיכף נדון עליה, אז ייחתם באמת הסכם בינינו לבין העמותה

, אני סבור שאנחנו צריכים לקחת גם את הדברים האלה. לגבי כרטיס השחקן

משום , משום ההשקעה הגדולה, משום שאנחנו מדברים פה על כסף ציבורי

חנו אני סבור שאנ, שזה דברים שהלכו כהחלטה של מדיניות, המקצוענות

 . צריכים לדאוג גם לחתימת ההסכם בד בבד עם אישור הערבות

 ? איך אתה יכול בד בבד, לא בד בבד  :יצחק רוכברגרמר 

 . בחודש הקרוב לסגור את זה  :עידן למדןמר 

 . לא  :יצחק רוכברגרמר 

אמרתי , קודם כל. אני יכול לענות לך במשפט   :טל עזגדמר 

אין לי שום היגיון לחתום , הדבר השני. ..באסיפת העמותה שיש צדק בדברי

הבלעדיים , וברגע שמורשה החתימה הבלעדי והיחיד, כרגע מול שום גוף

לכל נושא של השבחת שחקנים וכל מה . זה אריק בראון ואני, והיחידים
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, לצורך העניין, שגם אין דרך חוקית כרגע, זאת אומרת. שמשתמע מזה

נוער Xלהרוויח  אין לי דרך חוקית לשרשר . מפה לשםשיעבור  כסף על שחקן 

אסור לשרשר את , עמותת הספורט, מעמותה שלנו. את הכסף לעמותה אחרת

הדבר היחיד שאני יכול לעשות זה להעביר , זאת אומרת. זה לעמותה אחרת

. והעירייה יכולה להחליט מה היא רוצה לעשות עם זה, את הכסף לעירייה

- למעט אגודת הספורט, גורםאין שום נגישות לשום , ברמת העיקרון

 . זה לא על סדר היום, ה'חבר  :יצחק רוכברגרמר 

אני אומר . זה לא רלוונטי לישיבת מועצת העיר   :טל עזגדמר 

בין אם זו הקבוצה , אין שום גוף, השליטה של אריק דורון ושלי, לכם עוד פעם

עשות שיכולים ל, לצורך העניין, בין אם זו קבוצת כדורסל נשים, הבוגרת

 . איזשהו שימוש בכסף הזה ובכרטיסים

כי יש . אני אתייחס לזה כשנדבר על הכדורגל  :יצחק רוכברגרמר 

. אבל יש, קשה לי להגיד את זה. איזשהו משהו שהוא כן נכון בהערות שלו

 . מה אני אעשה, דיברת דברי טעם הפעם

 .אני משתדל לפעמים  :עידן למדןמר 

 . קרה  :יצחק רוכברגרמר 

זה ? רק מה תהיה העמדה לגבי הוצאות המימון  :עידן למדן מר

 . האם אנחנו כן נתקצב או לא נתקצב. באמת מאוד חשוב לי לדעת

. אנחנו נראה ונחליט, יגיע תקציב, אני לא יודע  :יצחק רוכברגרמר 

עבור אגודת ₪ מיליון  7אני מבקש לאשר מתן ערבות להלוואה בסך , חברים

 . יל הציג כאןהספורט בהתאם למה שג
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השם המשפטי שלה זה המרכז לחינוך וספורט רמת   :גיל גורדוןמר 

 . השרון

היה חשוב לך לשמוע ? אה, זה היה חשוב לך, אבי  :יעקב קורצקימר 

 ...את השם

מי ? מי בעד. המרכז לחינוך וספורט רמת השרון  :יצחק רוכברגרמר 

 . תודה רבה. נמנעיםעידן ויונה ברגור ? מי נמנע. אבי גרובר נגד? נגד

 

 (2 -נמנעים , 1 –נגד )ולות ברוב קהוחלט לאשר   :234החלטה מספר 

המרכז לחינוך , עבור אגודת הספורט₪ מיליון  2מתן ערבות להלוואה בסך 

 0 וספורט רמת השרון

 

 .הנושא הבא הוא מתן ערבות  :יצחק רוכברגרמר 

 ... כשאני יושב  :אבי גרוברמר 

 . אבי, אבי  :יעקב קורצקימר 

- כשאני יושב באגודת הספורט באסיפה, לא  :אבי גרוברמר 

 . שמענו, די  :יצחק רוכברגרמר 

 ... ואומרים לי  :אבי גרוברמר 

 . די נו, אבי  :יצחק רוכברגרמר 

- וממשיכים עכשיו  :אבי גרוברמר 
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 . הנושא הבא, חברים, די  :יצחק רוכברגרמר 

.ו בתור דירקטורלמרות שאני עכשי  :אבי גרוברמר  .. 

? למה אתה עושה את זה. אני אוציא אותך, אבי  :יצחק רוכברגרמר 

 .הנושא נגמר. די, נתתי לך לדבר, אמרת? בשביל מה

. יש לו? יש לו משהו ליום חמישי, איציק, רגע  :יעקב קורצקימר 

פעמים אמרת את  7. אפשר להמשיך את הדיון, עכשיו אתה יכול להיות רגוע

 . זה

 . דאגת מבעוד מועד  :ידן למדןעמר 

 .עכשיו אתם גורמים ליריב לקנא  :יצחק רוכברגרמר 

 

ניר רמת ₪ מיליון  1.7אישור מתן ערבות להלוואה בסך . ב  להפועל 

 .השרון

 

על אותו משקל לאשר מתן , אני מבקש, חברים  :יצחק רוכברגרמר 

מיליון  1.7ך על ס, ערבות להלוואה לקבוצת הכדורגל הפועל ניר רמת השרון

הכדורגל עירוני  קבוצת. ברשותכם, אני רוצה להסביר כמה מילים לפני זה. ₪

הקבוצה , אחד. עשתה צעד מאוד חשוב השנה בכמה היבטיםרמת השרון 

נשארה בליגה בצורה מאוד , שכולם אמרו שהיא יורדת ודאית לליגה השנייה

י אשר להתעלם הדבר השני הוא שא. זה דבר ראשון. מכובדת ומעוררת כבוד

אנחנו גם , אבל כתוצאה מהקבוצה הבוגרת ומה שקורה שם כרגע, מהעובדה

המגרש , חדרי הלבשה, זה יציעים, מטפלים בכל הנושא של הבינוי שם
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מחלקת הנוער מונה , בגדול, אבל. הסינטטי וכל מה שיש שם מסביב והכנות

לראות את מה וזה פשוט לא יאומן , וזה הולך ומתקדם, ילדים 833משהו כמו 

קבוצת הכדורגל הפועל רמת השרון צמצמה . פשוט ראוי לברכה. שקורה שם

נוכח התחייבויות , ומה שקרה, את ההלוואות שהיו לה למימדים ממש סבירים

כמו למשל תביעה , שהוטלו על קבוצת הכדורגל שלא באשמת האגודה הזאת

 .שהגיש צביקה צמח נגד האגודה על פיטורין

. באיזה סכום ה  :אבי גרוברמר   ?החדשים..

אני לא אומר לך , לא יודע. משהו כזה, ₪ 173,333  :יצחק רוכברגרמר 

לפי , רשום, ח"יש לכם דו. אין לי אותם מול העיניים, עכשיו את הסכום

והתחייבויות נוספות של מאמנים שפוטרו בשנים קודמות ומס . ח"הדו

רשום את זה , חות הרי"דואבל יש פה , לא נכנס לזה כרגע, לא משנה. הכנסה

מאמנים שפוטרו וכל מיני . לא צריך פעמיים להזכיר את זה, חות"בתוך הדו

מתן , אותו רעיון, על אותו נוסח, לכן אני מבקש לאשר גם ,דברים שהם בנוסף

עכשיו אני רוצה לומר שעד היום האגודה . ₪מיליון  1.7ערבות להלוואה על 

חייב . לא היה שום דבר, א היו חריגותל, עמדה יפה מאוד בהסדר התשלומים

היתה התחייבות . לציין פה משהו אחד בנושא הזה של מתן הערבות להלוואה

של גורם מסוים בעונה הקודמת להעביר תמורת פרסום כזה או אחר סך של 

. אני לא רוצה להזכיר כרגע, לא משנה. היתה הבטחה שלו מפורשת. ₪מיליון 

 . מישהו שרצה

 . גורם מסחרי  :גיל גורדוןמר 

. ₪גורם מסחרי שרצה לתת פרסום והבטיח מיליון   :יצחק רוכברגרמר 

ועד היום הזה לא קיבלו את הכסף . זה היה דבר שהוא כמעט נמצא לך על היד

כל הנושא הזה מביא אותם למצב שהם צריכים כרגע גם לפתוח את . הזה
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רה כרגע מבחינת מה שקו, ואני רוצה לומר שבאמת, העונה וגם להיערך נכון

ל עושה "ואבישי רן כמנכ, יש סדר, מה שלא היה הרבה שנים, קבוצת הכדורגל

והכל עובד כמו , הוא בעל מקצוע בתחום הזה, באמת עבודה מאוד חשובה

 . בבקשה –ואם יש שאלות , שצריך ובאמת יישר כוח

לא הבנתי מה השתנה בשנתיים האחרונות לזה   :עידן למדןמר 

 . שצריך ערבות

בשל כל מיני התחייבויות , יש חוסר. הסברתי לך  :יצחק רוכברגרמר 

, פסקי דין. משנים קודמות, שלא היו מתוכננות בכלל, שהוטלו על האגודה

מה . ולכן אין להם ברירה. כל מיני דרישות, בוררויות, החלטות כאלה ואחרות

, תקציבתנו לנו עכשיו הגדלת 'הם לא באו לבקש מאתנו . נפל עליהם, לעשות '

 . ערבות להלוואה, הם ביקשו בסך הכל דבר אחד

 .הם גם צמצמו את הערבויות הקודמות שלהם  :גיל גורדוןמר 

  .צמצמו את זה משמעותית, אמרתי  :יצחק רוכברגרמר 

מבחינת , ברגע זה, כמה האגודה פתוחה כרגע  :אבי גרוברמר 

 ?מחויבויות

 ?לוואהכמה יש היום בה, אבישי  :יצחק רוכברגרמר 

ההלוואה לשנה היא פחות או יותר משהו כמו   :אבישי רןמר 

033,333. 

 ? שהתחילה בכמה  :אבי גרוברמר 

ב  :אבישי רןמר  . עומדת גם וההלוואה השנייה, 677-התחילה  .. 
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ב  :אבי גרוברמר    ?-שהתחילה 

ב  :אבישי רןמר  . כמו שנהוג. 873-התחילה   . חות"לקבל את הדו..

ולא קיבלנו  7313-קיבלנו חלק מ, 7336קיבלנו את   :אבי גרוברמר 

וחלק , אני לא יודע 7311-רוצה להסתכל מה קורה בכך שאם אני . 7311את 

אז גם קשה נורא , לא קיבלנו 7313-מהביאורים שמסבירים לי את מה קרה ב

היה הבדל מאוד גדול בתחילת השנה . 7313-חות מה קרה ב"להבין מתוך הדו

בעוד שבקבוצת הכדורגל אנחנו . רט לבין קבוצת הכדורגלאגודת הספו בין

לאגודת הספורט אנחנו קיצצנו את , ₪מיליון  7.0-העלינו את התקציב ל

אני חשבתי , אני אז מאוד התנגדתי. ₪מיליון  7אותו חור שהיה של . התקציב

שזה כיוון לא נכון שאת קבוצת הכדורגל אנחנו מוסיפים ומוסיפים שם כספים 

למעשה מה שיוצא עכשיו זה שאנחנו . נחנו מקצצים מאגודת הספורטבעוד שא

כי זה שאגודת הספורט לוקחת , מנציחים את הקיצוץ באגודת הספורט

היא , את החורהשארנו אצלה . הלוואה זה לא משנה כלום מבחינת המצב שלה

בניגוד למה , עוד פעם. רק תיתן בשנים הבאות לסחוב את הדבשת הזאת

אם אני , עכשיו למעשה מה שקורה זה. אפתח את זה עוד פעם אבל לא. שנאמר

מעל ? אני מבין נכון. ₪מיליון  1.7שנתנו יש צורך בעוד  7.0-מעל ה, מבין נכון

ועוד  8-סך הכל יוצא שאנחנו פה חשופים ל, זאת אומרת. התקציב שנתנו

זה דברים אתה אומר , כי כל מה שאמרת עכשיו. המיליון שבע שמונה כרגע

 . ברמהע

 . אבי, זה לא נכון  :יעקב קורצקימר 

ועכשיו צריך עוד ₪ מיליון  7.0זה . אז אני שואל  :אבי גרוברמר 

 . הלוואה

 . אבל זה לא, איציק יענה לך  :יעקב קורצקימר 
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 . נמצאים בתוך התקציב 7.0-כי ה  :אבי גרוברמר 

איציק יענה לך ויעמיד את הדברים , בסדר  :יעקב קורצקימר 

 .מםבמקו

 . בוא תעמיד אותם, בסדר  :אבי גרוברמר 

 . אני אענה לך, שמעתי  :יצחק רוכברגרמר 

 ? ₪מיליון  1.7ועוד  7.0זה ? אני טועה  :אבי גרוברמר 

הסברתי שהושתו עליהם דברים שלא היו במסגרת   :יצחק רוכברגרמר 

. כמו למשל התביעה של צמח בנושא של הפרש פיצויים. התכנית שלהם

 . הסברתי את הדברים האלה, אמרתי

. איך מגיע ל, 86,333זה   :אבי גרוברמר  .. 

 . זה צמח אתה לוקח  :יצחק רוכברגרמר 

ב  :אבי גרוברמר   . 7336-היא מופיעה 

היא . מה לעשות. צריך לשלם אותה, היא לא שולמה  :יצחק רוכברגרמר 

, תודה. לךעניתי ? מה אתה סתם אומר מספרים, 7336. צריכה להיות משולמת

 . הלאה

 ?הסדר ההלוואה מאיפה יבוא  :אבי גרוברמר 

 . מתוך התקציב, מהם  :יצחק רוכברגרמר 

 . אל תשכח שיש חינוך, אבי  :יעקב קורצקימר 

 ?בקבוצה הבוגרת יש חינוך, איפה  :אבי גרוברמר 
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 . בכל הכדורגל, לא  :יעקב קורצקימר 

 . ודת הספורטאבל כל הכדורגל אישרנו באג  :אבי גרוברמר 

אם זה ממשיך ככה אני מצביע על זה מיד , חברים  :יצחק רוכברגרמר 

תודה , חברים. אני מצביע על זה וזהו. די, אבי. בלי דיבורים. עכשיו וזהו זה

אני מצביע , אני מפסיק, עוד פעם אחת תפריעו אחד לשני, תמשיך לדבר. רבה

 . חשטא, די. אני מצביע, חברים .על זה ישר

- אני גאה בקבוצה שלוקחת את הילדים והנוער  :יים חשטאחמר 

 . די, חשטא  :יצחק רוכברגרמר 

 . עבודת קודש. כל הכבוד לה, גם אגודת הספורט  :חיים חשטאמר 

 . הילדים באים בגלל הבוגרים    :???

 . תפרגן, אז מה. נכון  :חיים חשטאמר 

 . הלאה  :יצחק רוכברגרמר 

, קודם כל אורי לוין, מההצבעה הקודמתלהבדיל   :עידן למדןמר 

, חות שלא הומצאו"הוא זה שביקש את הדו, שלצערי לא נמצא פה עכשיו

 . חות שלא הומצאו"ואנחנו לא יכולים להיות עדכניים על הדו

אתה רוצה , 7373תעשה גם דחות של . הומצאו לך  :יצחק רוכברגרמר 

 ? גם

  .ותלרא 7311אני רציתי את , לא  :עידן למדןמר 

נגד, אוקיי, בסדר  :יצחק רוכברגרמר   . אז תצביע 
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גם להבדיל מהעניין של אגודת הספורט והעמותה   :עידן למדןמר 

 . ופה אין לנו, לפקח, לדעת, שם גם יש לנו את היכולת לראות, העירונית

 . לא ציפיתי. בסדר, אתה מצביע נגד, הבנו  :יצחק רוכברגרמר 

אנחנו פה הולכים ונותנים עוד ועוד  ,העניין פה  :עידן למדןמר 

עמדתי בעניין לגבי שתי הקבוצות . כספים לשתי קבוצות מקצועניות

התקציב שאנחנו נותנים . כמובן שצריך להפחית ולקצץ ולא לתת, המקצועניות

, לשתיהן הוא יותר מהתקציב שאנחנו נותנים לכל הפעילים ברמת השרון

. 803פעילי הכדורסל זה , 503ער זה אז פעילי הנו, ואמרת את פעילי הנוער

ולכן גם היינו צריכים לאשר את , אנחנו לא מצליחים לתת את הדברים

לכן הפכנו את זה פה . ההלוואה קודם ואת הערבות להלוואה לאגודת הספורט

 . לבור בלי תחתית ואנחנו צריכים להפסיק עם הכספים ולמצוא מממן

אני רוצה , לא רוצה להעיר לךאני , רפי, די. טוב  :יצחק רוכברגרמר 

 . לסיים

יונה ברגור"ד  ?אפשר לשאול את גיל שאלה  :ר 

 . שאל את גיל שאלה  :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור"ד של הכדורגל והערבות הקודמת האם הערבות   :ר 

 ? כמה יהיה סך הכל ערבויות עכשיו, שאישרנו

 ?סך הכל ערבויות בכלל  :גיל גורדוןמר 

יונה ברג"ד  ? איפה אנחנו נמצאים עכשיו, 0%אמרת . כן  :ורר 

 . כרגע אם נאשר₪ מיליון  7.7  :גיל גורדוןמר 
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יונה ברגור"ד - 1.7ועוד  7.7  :ר 

 7.9נכון להיום ציינתי שההיקף של הערבויות זה   :גיל גורדוןמר 

 ... יגיע לסביבות, אם יאשרו 7.7עוד . ₪מיליון 

יונה ברגור"ד  . כדורגל 1.7-ו  :ר 

, ₪מיליון  0.7זה ₪ מיליון  1.7ועוד ₪ מיליון  7  :גיל גורדוןמר 

 .7.9ועוד 

יונה ברגור"ד כמה מותר לנו אתה . 9.1. ₪מיליון  9זה כבר   :ר 

 ? אומר

 . מותר לנו₪ מיליון  13.7  :גיל גורדוןמר 

יונה ברגור"ד -לפחות ב. רק עוד הערה אחת קטנה למר חשטא  :ר 

 4.4בכדורגל הוא  שכר שחקנים ומאמנים, יבלנו יותרמפני שאנחנו לא ק, 7313

 .החינוך כאן לא מקבל שום כסף. 9.5מתוך 

- אני התכוונתי להגיד שהילדים והנוער  :חיים חשטאמר 

יונה ברגור"ד  . אבל הכסף הולך לגדולים  :ר 

 . גם הבוגרים. זה חינוך הילדים שלנו  :חיים חשטאמר 

זה . זה טל עזגד, ה אגודת הספורטהילדים והנוער ז  :עידן למדןמר 

 . זה לא לנוער לילדים. זה לא לנו, לא לטל עזגד

. הבוגרים בעיר? מה יש  :חיים חשטאמר  במקום להסתובב ..

 . ברחובות

רוב הילדים שם זה לא . וגם שם אתה נותן כסף  :עידן למדןמר 
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אם אתה רק תבדוק את הנתונים אז אתה תמצא שבאים מכל . מהרחובות

 . רק תבדוק את הנתונים. לא רק מהרחובות, 73-73-ר בהעי

- אני מבקש לאשר מתן ערבות  :יצחק רוכברגרמר 

 . אבל שיבדוק את הנתונים, לא  :עידן למדןמר 

 . הערה קטנה  :חיים חשטאמר 

אני מבקש לאשר את מתן הערבות להלוואה על סך   :יצחק רוכברגרמר 

 . נגד 0? מי נגד? מי בעד .להפועל ניר רמת השרון₪ מיליון  1.7

 

ערבות מתן  (4 –נגד )ולות ברוב קהוחלט לאשר   :233החלטה מספר 

 0 להפועל ניר רמת השרון₪ מיליון  101בסך להלוואה 

 

 .שונות .17

 

 על שתי נסיעות אני רוצה לדווח, הנושא הבא  :יצחק רוכברגרמר 

, 1755-זה ב, דיםליל, אחת זה כנפיים פרושות. של משלחות נוער, שמתקיימות

נוער, ילדים שלא טסו מעולם 13זה . שנוסעים לבלגיה , מהיחידה לקידום 

עושים מלאכת , שנים אני חושב שעושים את זה 7שהמסלול הזה משהו כמו 

 . אירוח אצל משפחות יהודיות, קודש

יונה ברגור"ד  ? מי מלווה אותם  :ר 
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 . אנשי הצוות שלהם  :שירה אבין' גב

הנסיעה השנייה היא . אנשי הצוות של קידום נוער  :גריצחק רוכברמר 

בין , לעיר התאומה גאורגסמרינהוטה יציאה של משלחת הנוער שלנו

 . המשלחת המסורתית, שוב. 1658-ל 558התאריכים 

יונה ברגור"ד  ? מי נוסע  :ר 

לעיר , מימוני לצאת' אני רוצה להציע לפרופ  :יצחק רוכברגרמר 

 . אתה רוצה תודיע ליאם . לגרמניה, התאומה

 . אני לא בטוח שאני יכול  :מרק מימוני' פרופ

אני אתייעץ עם החברים לראות מי יכול , אם לא  :יצחק רוכברגרמר 

 .תודה רבה. לנסוע

 

 

 __________________ 
 פרח מלך

 ל העירייה"מנכ
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 קובץ החלטות

ייצו, הצעה לסדר של חבר מועצת העיר .1 ג עידן למדן בנושא מימון 

 .משפטי למבקר העירייה

 

( 2 –נמנעים , 2 –נגד )ולות ברוב קהוחלט לאשר   :242החלטה מספר 

עידן למדן בנושא , ההצעה לסדר של חבר מועצת העירלהסיר מסדר היום את 

 0מימון ייצוג משפטי למבקר העירייה

 

חות "אבי גרובר בנושא המרת דו, הצעה לסדר של חבר מועצת העיר . 7

 .רמת השרון לאזהרה חניה לתושבי

 

 (1 -נמנע , 1 –נגד )ולות ברוב קהוחלט לאשר   :247החלטה מספר 

אבי גרובר , להסיר מסדר היום את ה הצעה לסדר של חבר מועצת העיר

 0חות חניה לתושבי רמת השרון לאזהרה"בנושא המרת דו

 

ל "עם מחלקת הנכסים בכפיפות למנכ GIS-החלטה על איחוד מחלקת ה .0

 .העירייה

 .אישור עינב בן יעקב כחבר בוועדת הקצאות כממונה נכסים*  

הסמכת עינב בן יעקב לניהול פנקס המקרקעין של הרשות בהתאם *  

, ניהול פנקסי זכויות במקרקעין)לתקנות הרשויות המקומיות 

 (.1695-ז"התשכ

 

 :כלהלן (1 –נגד )ולות ברוב קהוחלט לאשר   :242החלטה מספר 
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, ל העירייה"עם מחלקת הנכסים בכפיפות למנכ GIS-איחוד מחלקת ה (א

 0שעות 23י הוראות החוק כפי שייבדק תוך "או בכפיפות עפ

 0אישור עינב בן יעקב כחבר בוועדת הקצאות כממונה נכסים (ב

הסמכת עינב בן יעקב לניהול פנקס המקרקעין של הרשות בהתאם  (ג

, קרקעיןניהול פנקסי זכויות במ)לתקנות הרשויות המקומיות 

 (19270-ז"התשכ

 

 .7313חות הכספיים של המרכז לחינוך וספורט לשנת "דיווח על הדו .4

 

- בפרוטוקול נרשם דיווח  -

סייעות לגני הילדים בעקבות החלטת הממשלה  17אישור לקליטת  .9

גני ילדים לגילאי   .0לפתיחת 

 .אישור משרה נוספת לשירות הפסיכולוגי על פי אישור משרד החינוך 

 .ש דורון"משרות לספרנים לבית הספר ע 7אישור  

 

 :פה אחד כלהלןהוחלט לאשר   :249החלטה מספר 

סייעות לגני הילדים בעקבות החלטת הממשלה לפתיחת גני  12קליטת  ( א

 40ילדים לגילאי 

 0משרה נוספת לשירות הפסיכולוגי על פי אישור משרד החינוך (ב

 0ש דורון"משרות לספרנים לבית הספר ע שתי (ג

 

 .ערן זמיר, הודעה על סיום עבודתו של מבקר העירייה .5

 

- נרשמה ההודעה בפרוטוקול  -
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 .ל חברה כלכלית"הודעה על פרסום מכרז למנכ .8

 

- נרשמה ההודעה בפרוטוקול  -

 

ר ועדת גמלאים בחבר מועצת "יונה ברגור כיו, החלפת חבר מועצת העיר .6

 .מרק מימוני' הפרופ, העיר

 

0 2 –נמנעים , 1 –נגד )ולות ברוב קהוחלט לאשר   :.23טה מספר החל

ר "ד, חבר מועצת העיראת החלפת  (מרק מימוני לא השתתף בהצבעה' פרופ

 0מרק מימוני' הפרופ, ר ועדת גמלאים בחבר מועצת העיר"יונה ברגור כיו

 

ר ועדת שמות בחבר מועצת "אורן ברעוז כיו, החלפת חבר מועצת העיר .13

 .רפי בראל ,העיר

 

 (2 -נמנעים , 1 –נגד )ולות ברוב קהוחלט לאשר   :231החלטה מספר 

ר ועדת שמות בחבר מועצת "אורן ברעוז כיו, את החלפת חבר מועצת העיר

 0 רפי בראל, העיר

 

שרונים תשתיות מים "חידוש כהונת דירקטורים בתאגיד המים והביוב  .11

 ". מ"וביוב בע

וכן בהתאם , 7331-א"תשס, ידי מים וביובלחוק תאג 91בהתאם לסעיף  

יש לחדש כהונת , 1657-ה"תשל, לחוק החברות הממשלתיות 71לסעיף 

 .אחת לשלוש שנים" שרונים"הדירקטורים בתאגיד המים והביוב 

מוצע בזאת לחדש את כהונתם של , עקב תום כהונתם של הדירקטורים 

 :הדירקטורים הבאים



ן  עיריית רמת השרו

 2101.702מיום , 34' פרטיכל מליאה מן המניין מס

 98 

 .מר בני זלינגר. 1  

 .נירה דרור 'הגב. 7  

 .מר שלמה גושן. 0  

 

את חידוש  (1 –נמנע )ברוב קולות וחלט לאשר ה  :232החלטה מספר 

בתאגיד , נירה דרור ומר שלמה גושן' גב, כהונת הדירקטורים מר בני זלינגר

לחוק  21בהתאם לסעיף , "מ"שרונים תשתיות מים וביוב בע"המים והביוב 

לחוק החברות  21בהתאם לסעיף  וכן, 1..2-א"תשס, תאגידי מים וביוב

 19710-ה"תשל, הממשלתיות

 

 .עבור אגודת הספורט₪ מיליון  7אישור מתן ערבות להלוואה בסך . א .4

 

 (2 -נמנעים , 1 –נגד )ולות ברוב קהוחלט לאשר   :234החלטה מספר 

המרכז לחינוך , אגודת הספורטעבור ₪ מיליון  2מתן ערבות להלוואה בסך 

 0 רוןוספורט רמת הש

 

ניר רמת ₪ מיליון  1.7אישור מתן ערבות להלוואה בסך . ב  להפועל 

 .השרון

  

ערבות מתן  (4 –נגד )ולות ברוב קהוחלט לאשר   :233החלטה מספר 

 0 להפועל ניר רמת השרון₪ מיליון  101בסך להלוואה 

 


