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 ל העירייה"ראש העירייה וסמנכ. ע -  פרח מלך' גב 

  תובעת עירונית- זרחימקמן 'ד קרן ג"עו 

  מזכיר ועדת שמות-  מר שלום קיטעי 

 ל מרכז השלטון המקומי" מנכ-   מר דב קהת

  אזרהתביל' גב

 :על סדר היום

שאילתא של חבר מועצת העיר מר יעקב זילברשטיין בנושא שלטי  .1

 .פרסום

 על פי דרישת משרד ראש 2008לשנת  אישור תקציב מועצה דתית .2

 .הממשלה

גן פת .3 יחת חשבון בנק בבנק לאומי עבור כספי ביטוח לאומי להסבת 

 .ילדים למרכז יום לתשושי נפש

ב פרוטוקול הישיבה מיום " מצ2006אישור מאזן חברה כלכלית לשנת  .4

13.1.2008. 

 .אישור פרוטוקול ועדת מקלטים .5

 .אישור פרוטוקול ועדת שמות .6

קמן מזרחי לפעול 'ד קרן ג"הסמכת מועצת העיר לתובעת העירונית עו .7

 עירוניים לייצג את העירייה ואת הוועדה המקומית על פי חוקי עזר

 .בבתי משפט השונים

דיווח והצגת מצגת בנושא איחוד רשויות יוסבר על ידי ראש העירייה  .8

ן "ל משרד הפנים ומנכ"לשעבר מנכ, ומר דב קהת ל מרכז השלטו

 .המקומי

 .ואישור עקרוני של תקציב לפעילותבחירת נציגות לוועד פעולה *  

 .שונות .9
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 את ישיבת מליאת המועצה אני מבקש לפתוח  :מר יצחק רוכברגר

נושא חשוב . יש לנו כמה נושאים על הפרק שנקיים עליהם דיון. 45שמספרה 

מה היה בישיבה בתל אביב , נושא של איחוד הרשויות, שהבטחתי לדווח עליו

 . אן גם את מר דב קהתהזמנתי לכ. ומה הולך להיות

 

שאילתא של חבר מועצת העיר מר יעקב זילברשטיין בנושא שלטי  .1

 .פרסום

 

שאילתא של חבר , אנחנו נתחיל בשאילתא הראשונה  :מר יצחק רוכברגר

יש . מאיר יענה על השאילתא. המועצה זילברשטיין בנושא שלטי הפרסום

 .  הבא בשל קוצר זמןאני מעביר אותה לחודש, שאילתא שנייה שאתה ביקשת

היא מדברת על שלטי , השאילתא לפני כולם :ד יעקב זילברשטיין"עו

סביבה 'הפרסום גם באיילון וגם השלטים שהיו הנושא של העתירה של 

השאילתא לגבי זה היא לגבי למה העירייה התעלמה מהאזהרות . 'ירוקה

התובעים מטעם וגם , שלחנו, חברי האופוזיציה, גם אנחנו. שנשלחו אליה

כולל , נשלחה אזהרה לעירייה לפעול ברוח פסק הדין ולהוריד את השלט כולו

, למה העירייה בחרה להתעלם מזה ולא להסיר את זה. המבנה של השלט

וגם , מאוד ברורה, גם המחוזי וגם העליון, למרות שההחלטה של בית המשפט

יבה סב'כפי שדרשו שם , אנחנו מסתכנים בתשלום של הוצאות לדוגמה

כיכר המחנות , שלטי הפרסום לאורך דרך משה סנה, באותו הקשר. 'ירוקה

 ?  ובאיזה הליךהאם ניתנו היתרים כדין, ונתיבי איילון צפונה לרב מכר

מי שעובר באיילון . העירייה לחלוטין לא מתעלמת  :מר מאיר דורון

גן וגם אצלנו, בטח רואה שאותו מצב נמצא גם בתל אביב ו יש לנ. גם ברמת 

. שהורדת המסר זה הורדת השלט, שאני מחזיק אותה כאן, חוות דעת משפטית

למרות שיש פירוש כזה . ועמוד זה לא השלט, נשאר שם עמוד, מה שנשאר כעת
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רק האופוזיציות ברמת גן ובתל אביב , הנושא הזה נמצא בבתי משפט, או אחר

, בתיםכולל על ה, לא בחרו לשאול את השאלות ושם נמצאים כל העמודים

 . כולל על עמודים

היתה הצבעה , כנראה שכוונת המחוקק להחזיר את השלטים חזרה, ההחלטה

השבוע לאחר ערעור של דב חנין בוועדת הכלכלה של הכנסת וההצבעה היתה 

אנחנו , התשובה, בכל אופן. אז רק שתדעו את המצב.  נגד3,  בעד השלטים11

ם התשובה שאני מחזיק ביד כל עורכי הדין בודקים אותה ע, בוחנים אותה

גן. שמותר היה לעשות את זה, כאן , תל אביב ושלנו, כעת עורכי הדין של רמת 

יש עדיין זמן לתת את , ד שמיופה כוח להתעסק עם זה בודק את זה"עוה

 . התשובה

 העירייה לא משתפת –לגבי מדוע בחרה העירייה לשתף פעולה עם חברת נור 

זו , פרט לאחד, במקרה זה מרביתם, פרסמים עם כל המ,פעולה עם חברת נור

מפני שאנחנו חושבים שאיילון , אנחנו עם כל המפרסמים על איילון. חברת נור

ולכן במקרה הזה איתם אנחנו , היא דרך פרברית וזה מה שהולך להיות

 . משתפים פעולה

כיכר ,  משה סנה–כל השלטים יש להם היתרי שילוט , לגבי הנושא השלישי

יודע , יש שלט אחד שפיפו העביר לי תמונה. תיבי איילוןנ, המחנות אני לא 

אבל לגבי אלו שזיהיתי את המקומות , לזהות את המקום שלו מפני שלא כתוב

למעט אחד שאני לא יודע , לכולם יש היתרים, אז בדקתי אצל שרי חובב

כל השלטים האחרים . יכול להיות שיראו לי אז אני אבדוק גם אותו. לזהות

 .הם היתריםיש ל

האם . אני רוצה לשאול שאלה לפי מה שמותר לי :ד יעקב זילברשטיין"עו

לפי תוכנית , מדובר? ניתן להוציא היתר לשלטים האלה ששאלתי עליהם

,  א210המתאר של רמת השרון  , בשטחים פתוחים שאין עליהם תוכנית'
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, כאן יש תוכנית. ששלטים הם חלק מהדברים שניתן בכלל לתת היתר

 .מושים המותריםהשי

אם כל היתר אני . שאלו אם יש היתר, קודם כל  :מר מאיר דורון

כל שלט אני . לא יכול לעשות את זה כעת בתשובה חפוזה, אוכל לבדוק לך

נותנים את ההיתרים. אהיה מוכן לבדוק אם השטח מאפשר , אנחנו בדרך כלל 

אני לא . בשטחים פתוחים אנחנו נותנים, בשפת דרכים, אם זה בשפת הדרך

אז יש לך דגל , איך זה לחסל את הנושא של השילוט, יודע אם הכוונה שלך

  .חדש

שואלים שאלה , מאיר, לא מדברים על דגלים :ד יעקב זילברשטיין"עו

 . עניינית

 . אני עונה עניינית  :מר מאיר דורון

, כן? 'יש לזה אפשרות חוקית לפי תוכנית המתאר :ד יעקב זילברשטיין"עו

 . זה הכל, אני חושב שאתה טועה, תה אומר כןא. 'לא

 . יכול להיות, אז הוא טועה  :מר יצחק רוכברגר

 

 על פי דרישת משרד ראש 2008לשנת  אישור תקציב מועצה דתית .2

 .הממשלה

 

 לשנת המועצה הדתיתאישור תקציב  –הנושא הבא   :מר יצחק רוכברגר

 . הסבר קצר, הבבקש, אורית. י דרישת משרד ראש הממשלה" עפ2008

 אישרנו הקצבה למועצה 2008אנחנו בתקציב   :אורית פפר' גב

,  ראש הממשלהי הנחיות משרד"הם תקצבו עפ. ₪ מיליון 1.630 – הדתית

צירפתי את המכתב של משרד ראש . ₪ מיליון 1.539שאנחנו ניתן רק 

 1.260הוא נותן , י זה"עפ. כמה כסף משרד ראש הממשלה נותן, הממשלה

הבעיה היא שמאז . 60%-40%, 60%אנחנו צריכים לתת , י החוק"עפ. ₪ן מיליו
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שיצא המכתב הזה הגיע שבוע אחרי זה מכתב שהגדילו את תקציב המועצות 

י ההנחיות אנחנו צריכים "אז עפ. הם לא הספיקו לעדכן תקציב. הדתיות

זה כרגע יותר נמוך ממה שאישרנו . לאשר פה את תקציב המועצה הדתית

אבל זה .  אנחנו נביא את זה למליאה– יהיה להם עדכון תקציב .במליאה

גם לפני שנה . אין לנו חריגה לעומת מה שאנחנו אישרנו, תואם במספרים

 .זה מה שצריך לעשות, אישרנו

 . אז אני מבקש לאשר? מישהו רוצה להתייחס  :מר יצחק רוכברגר

לייה בהנהלה יש פה ע, מה שמטריד בתקציב שלהם :ד יעקב זילברשטיין"עו

 בתקציב החדש 800 לאומדן תקציב כמעט 2007- ב400-מ. כלליות בכמעט כפול

 . 2008של 

 . ר"אין להם יו  :אורית פפר' גב

 ? איך מתנהלת היום המועצה הדתית, בכלל :ד יעקב זילברשטיין"עו

, ח ניסים דוידוב"המועצה הדתית מתנהלת עם רו  :אורית פפר' גב

יש לו , המזכיר שם חותם,  של משרד ראש הממשלהיש מינוי, הוא בתמונה

 . ח דוידוב מפקח עליו"אישור גם לחתום לבד ורו

אז העלייה בכלליות היא בגלל שיש ממונה מבחוץ  :ד יעקב זילברשטיין"עו

 ?שמקבל משכורת

, זה ממונה מטעם משרד הפנים, הוא לא מקבל, לא  :אורית פפר' גב

 .זה רואה חשבון

 ?אז איך העלייה :טייןד יעקב זילברש"עו

כי עכשיו , ר"כי אם יהיה יו, הם מתקצבים את זה  :אורית פפר' גב

יכול להיות . אז יצטרכו לקלוט וצריכה להיות לזה משכורת, יש משרד הדתות

 . שזה לא יהיה בכלל

אז אני , אנחנו צריכים להצביע לפי הצעת תקציב :ד יעקב זילברשטיין"עו

 .רואה דבר שבולט
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שיישאר כך , אני מאוד מקווה שלא ימנו שם כלום  :רוכברגרמר יצחק 

  .המצב

 . שים לב מה היה הביצוע  :אורית פפר' גב

 2יש שירותי קבורה , אני מסתכל, אני לא מבין :ד יעקב זילברשטיין"עו

מישהו יכול .  600,000₪עלייה של . ₪ מיליון 2.6 – 2008-ב, 2007-ב₪ מיליון 

 ? יעלה המחיר של הקבורה? דע צפי של מתיםמישהו יו? להסביר את זה

 ?שמת לב להכנסות  :אורית פפר' גב

 . אני רוצה הסבר על זה :ד יעקב זילברשטיין"עו

יו  :אורית פפר' גב , את המזכיר, ר המועצה הדתית"אז תזמינו את 

 .שיסבירו

יש לי , זה לא היחידי. תסתכלו, תקציב נורא מוזר :ד יעקב זילברשטיין"עו

 . שאלותפה עוד

 ? זה דחוף  :מר יצחק רוכברגר

 . יש הנחיה ממשרד הפנים. לא? לי  :אורית פפר' גב

 . יום במכתב שלהם30יש  :ד יעקב זילברשטיין"עו

 .עובדים לפי הנחיות משרד הפניםאנחנו   :מר מאיר דורון

העירייה נותנת כסף , אבל כמי שנותן כסף, בסדר :ד יעקב זילברשטיין"עו

 . למועצה הדתית

 . אז נזמין אותם  :מר יצחק רוכברגר

אם , העירייה לא מפקחת על המועצה הדתיתאבל   :אורית פפר' גב

נדמה לי ,  דבר נוסף.היא הוציאה על שירותי קבורה בדיוק מה שהיא קיבלה

שהמועצה הדתית הולכת , רים"שזה עלה בישיבת המועצה באישור של התב

קבורה לפתח את בית העלמין על להשתמש בכסף שהיא מקבלת עבור שירותי 

 .חשבונם
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. שיתנו הסבר, אני אזמין אותם לפה, אני לא יודע  :מר יצחק רוכברגר

נבחן , יש שאלות. אני חשבתי שזה משהו אוטומטי, אני מודה. אני גם לא יודע

 . הנושא הזה

שירותי הקבורה זה כולל להתקין את מערכת   :מר מאיר דורון

 . להםהרמקולים וכל מה שבנינו

 . שיסבירו את זה  :מר יצחק רוכברגר

 . יש פה חריגות :ד יעקב זילברשטיין"עו

 . אין פה חריגה  :אורית פפר' גב

  .יש פה עלייה, לא חריגה :ד יעקב זילברשטיין"עו

, אנחנו דנים פה על התקציב של המועצה הדתית  :מר ישראל טל

 לא . על סדר היוםאמנם זה לא, אני התרעתי בזמנו על הנושא של הקבורה

 שאני אוהב לקרוא את זה, עובר כמעט יום שאני לא רואה במודעות האבל

 .  שגר בחיפה ונקבר בבית העלמין במורשה ומשלם כסףשמישהו, משום מה

 . אני לא מתייחס לזה עכשיו, עזוב  :מר יצחק רוכברגר

צריך . מוכרים יותר מדי, כבר העלינו את זה בזמנו  :מר ישראל טל

 .מוכרים יותר מדי חלקות באופן פרטי, וק מה קורהלבד

 . ממש לא נכון  :מר יצחק רוכברגר

 . זה פשוט לא נכון  :מר מאיר דורון

 .לא יהיה לנו מקום, יגיע יומנו, אני חרד לעצמנו  :מר ישראל טל

  .אתה תיקבר בקומות  :מר מאיר דורון

שייתן הסבר , אנחנו נביא נציג של המועצה הדתית  :מר יצחק רוכברגר

 . נדחה את הנושא הזה, שם על מה מדובר

 . לאשר את התקציב, לא נדחה  :מר מאיר דורון

 . לא  :מר יצחק רוכברגר
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מקסימום המועצה הדתית לא תקבל , אל תאשרו  :אורית פפר' גב

 .כסף

 . אני לא מאשר את התקציב, אין לי תשובות  :מר יצחק רוכברגר

 . לא קרה כלום, לא נורא, לו כסףהם לא יקב  :אורית פפר' גב

 ?למה שלא יקבלו כסף  :מר יצחק רוכברגר

 .  יום30תוך , בגלל שיש להם הנחיה  :אורית פפר' גב

 ? למה לעשות להם בעיה. אם אתה לא מאשר  :מר מאיר דורון

עוד , אני ראיתי שיש לך גם זמן, אני שואל שאלות :ד יעקב זילברשטיין"עו

יום יש לך30   . 

היו צריכים . אני לא מאשר. אז זה יבוא עוד חודש  :צחק רוכברגרמר י

 . להביא לכאן את הנציג של המועצה הדתית

 ?אוטומטית מצביעים :ד יעקב זילברשטיין"עו

לא מצביעים . אני לא רוצה להצביע אוטומטית, לא  :מר יצחק רוכברגר

 . אוטומטית

 

גן פתיחת חשבון בנק בבנק לאומי עבור כספי ביטוח .3  לאומי להסבת 

 .ילדים למרכז יום לתשושי נפש

 

 בבנק פתיחת חשבון, בבקשה אורית, הנושא הבא  :מר יצחק רוכברגר

 . לאומי עבור כספי ביטוח לאומי

בדרך כלל . מצורף לכם הנחיה של ביטוח לאומי  :אורית פפר' גב

גופים שמעבירים כספים לעיריות כדי שלא יטילו עיקולים מבקשים לפתוח 

ביטוח לאומי . כמו שאישרנו למפעל הפיס לגבי המחשבים, שבונות מיוחדיםח

, כמו שמצורף בנספח. משתתף בסכום נכבד בהקמת המרכז לתשושי נפש

, ביקשו לפתוח חשבון נפרד, לתשלום הראשון הם מעבירים לא לחשבון הנפרד
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. אנחנו מבקשים לפתוח חשבון נפרד בבנק לאומי לצורך העברת הכספים

 .ים ירוויחושהבנק

אנחנו רק רוצים לפתוח , הכל יש, קבענו כבר קבלן  :מר מאיר דורון

 .את החשבון

לפי החומר . כדי שמהתשלום השני הם יעבירו לשם  :אורית פפר' גב

 . שיש

 .תודה. פה אחד? מי בעד  :מר יצחק רוכברגר

 

פתיחת חשבון בנק בבנק הוחלט לאשר פה אחד   :380החלטה מספר 

 . כספי ביטוח לאומי להסבת גן ילדים למרכז יום לתשושי נפשלאומי עבור

 

ב פרוטוקול הישיבה מיום " מצ2006אישור מאזן חברה כלכלית לשנת  .4

13.1.2008. 

 

 אישור מאזן חברה כלכלית לשנת –הנושא הבא   :מר יצחק רוכברגר

כל שנה באופן אוטומטי צריך להביא את זה לשולחן המועצה על מנת . 2006

, הפעילות היא אותה פעילות. את מאזן החברה הכלכלית, ר את התקציבלאש

 . אין פעילות הרי בחברה

מצורף , יש פה פרוטוקול של הדירקטוריון  :אורית פפר' גב

 . עם ההסברים, הפרוטוקול של הדירקטוריון שאישר את המאזן

לא כתוב שנעדרתי , יש שם רק טעות אחת  :מר יצחק קאול

 . מהפגישה

 . אתה לא היית, נכון  :חק רוכברגרמר יצ

 .לא כתוב שאתה משתתף  :אורית פפר' גב
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 . צודק.אבל צריך לכתוב נעדר, לא כתוב שהיית  :מר מאיר דורון

בזמנו דיברנו על זה שאנחנו רוצים . הוא צודק  :מר יצחק רוכברגר

עשינו , עשינו בדיקות כאלה ואחרות, לבדוק את האפשרויות להחיות אותה

אני מחר מוכן לפתוח את החברה , אישית, מבחינתי. דיקות שלנואת הב

אבל על מנת שזה . לאור הגידול בפעילות והכל, אני אומר לך עכשיו, הכלכלית

לא ייראה חלילה שאנחנו מנסים להחיות את החברה הכלכלית מתוך איזשהו 

כי כבר שמעתי קולות שכביכול אני מתכוון להחיות את החברה , אינטרס

לא יקרה אסון , נמתין. אני אמתין. יס שם עובדים ולנפח את המנגנוןולהכנ

, לא יקרה שום אסון,  חודשים עד הבחירות9יש עוד ,  זה עובד כרגע.בינתיים

אני מבקש לאשר את המאזן של החברה הכלכלית כפי שהוא מצורף . נמתין

 . עם התיקון של קאול, ח"כאן בדו

  .לא למאזן, וקולהתיקון הוא לפרוט  :אורית פפר' גב

 ? מי בעד. לפרוטוקול, כן  :מר יצחק רוכברגר

 ? לא. פה אחד  :מר מאיר דורון

 . אני נמנע  :מר יצחק קאול

 

מר יצחק  –נמנע  1(ברוב קולות הוחלט לאשר   :381החלטה מספר 

 .2006מאזן חברה כלכלית לשנת את ) קאול

 

,  חודשי ניסיון3רי אח, היום. לפני שנתקדם, הודעה  :מר יצחק רוכברגר

אני מציע לחברים . נפתח הרדיו באירוע יפה עם התלמידים, שידורי ניסיון

 בלילה 12עד ,  בלילה12היום יש יום שידורים מיוחד שהוא עד , לגשת

היתה , זה פשוט כיף, צריך לראות. משדרים הילדים בבית ספר רוטברג למטה

היו שם חלק מחברי , אנשיםהזמנו את ה, שמנו פרסומים. חוויה לא נורמאלית

חגיגה שלמה , נחמד. עם התלמידים של בתי הספר, היו שם תושבים, המועצה
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לראות , הייתי מציע שהחברים ילכו לשם בשעות הפנאי שלהם. לרמת השרון

היה שם היום מי שהיה מנהל שידורי קול . איך זה עובד, איך זה מנוהל

 וממשרד שם ממשרד התקשורתהיו , מנהל הרדיו אמנון נדב היה שם, ישראל

זו חוויה , כדאי ללכת לראות את זה, אני מברך, נחמד מאוד, היו שם. החינוך

 . לא נורמאלית

 

 .אישור פרוטוקול ועדת מקלטים .5

 

 .אישור פרוטוקול ועדת המקלטים, הנושא הבא  :מר יצחק רוכברגר

נחנו א, יש פה שני פרוטוקולים. 19 ומספר 18מספר   :נורית אבנר' גב

  .צריכים לאשר את שניהם

אם יש הערות לגבי . 19- ו18אישור פרוטוקולים , כן  :מר יצחק רוכברגר

 .  אם אין הערות נאשר את פרוטוקול ועדת המקלטים, העניין אנחנו נענה

 ? כמה מקלטים יש פנויים :ד יעקב זילברשטיין"עו

 . אין הרבה  :נורית אבנר' גב

  ?מי בעד  :מר יצחק רוכברגר

 . מאשרים שני פרוטוקוליםאז   :נורית אבנר' גב

 . תודה רבה, פה אחד. בסדר  :מר יצחק רוכברגר

 

פרוטוקולי ועדת הוחלט לאשר פה אחד את   :382החלטה מספר 

 .19- ו18' מקלטים מס

 

 .אישור פרוטוקול ועדת שמות .6
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, מר טל. אישור פרוטוקול ועדת שמות, הנושא הבא  :מר יצחק רוכברגר

 .בבקשה

מתכנסת מדי תקופה לאור , כהרגלה, ועדת השמות  :מר ישראל טל

אנחנו לא . וגם הפעם הגיעו מספר בקשות לא מבוטל, כמות בקשות שמגיעות

כי בחלקן הגדול של , את מה שלא מאשרים,  את כולם לפרוטוקולמכניסים

להנציח יישובים , הבקשות ישנן פניות של השלטון המקומי להנציח נשים

שאם , שאנחנו שומרים אותם לעתיד, בר לקו הירוק וכל מיני נושאים כאלהמע

וייווצר מצב שלא יהיה לנו כבר על שם מי לקרוא אז , רמת השרון תתפתח 

ויהיו לנו עוד כמה מאות . אנחנו נשאיר את זה כשרמת השרון תתפתח בעתיד 

ים כרגע אנחנו לא יכול. אם וכאשר, אני אומר את זה במירכאות, רחובות

הוא יורה החוצה לכל , שהוא ממליץ, להיענות לבקשות של השלטון המקומי

למרות שבלי , נשים, כמו שאמרתי, אם זה, הרשויות בארץ ומבקש להנציח

  .שום קשר כשצריך להנציח נשים אנחנו מנציחים

 ? מה ההבדל נשים מול גברים  :מר יצחק קאול

ל העצמת נשים יש טרנד היום ש. אין שום הבדל  :מר ישראל טל

  .וכנראה שהנשים מקופחות

 .לא דיון עכשיו על דברים שלא קשורים  :מר יצחק רוכברגר

.  נושאים שדנו בכובד ראש ואישרנו3יש לנו פה   :מר ישראל טל

הראשון הוא . כולם ראו את הפרוטוקול וקראו, הפרוטוקול הועבר לכולם

, חובות סוקולוב השרףפינת הר, מי שמכיר את שכונת אציל. ל"מנשה אציל ז

.  שם היה פעם גם מגרש כדורגל של מכבי רמת השרון בעברכל השטח הגדול

וכל מה ' אפריקה ישראל'למעשה על השטח שלהם הקימו את כל השכונה של 

לא חורשת הילדים אלא גן ציבורי , יש שם גן ציבורי קיים כרגע. שקשור

המשפחה מאוד . מוד לזההוא צ, מי שמכיר את המגרש הזה, ליד הפטנק, קיים

והם לצורך זה , הנכדים ביקשו להנציח את סבם, ביקשה להנציח את הסבא
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 דולר 60,000פלוס ,  דולר30,000בגובה של , מעלים תרומה מאוד נכבדה

, אפריקה ישראל'נוספים שיגיעו מחברת  שהם למעשה מחויבים בהסכם '

 . לפני שהתחילו לבנות שם, הראשוני

ל העירייה היה בדברים עם "נדמה לי שמנכ  :מר יצחק רוכברגר

 .  דולר לשלב הביצוע10,000המשפחה וכנראה שהם יתרמו עוד 

מה .  דולר100,000-הם אמרו שגם יעגלו את זה ל  :מר ישראל טל

אני . וזה מאוד ראוי, להנציח, זה להרחיב את הגן, שניתן לעשות שם למעשה

, עבר קראו לזה שכונת אצילב, חושב שמאחר וגם השכונה היא על שם אציל

אני תמיד חוזר ומדקלם , אז אני חושב שבמקרה הזה כל מה שאנחנו מעלים

מועצת העיר היא . שוועדת השמות למעשה היא הממליצה למועצת העיר

אם לפעמים נופלת איזושהי טעות . אנחנו רק הממליצים, הסוברנית להחליט

 . ליצים אנחנו ממ–שאנחנו כותבים שוועדת השמות אישרה 

אם , חברים. אחד-אחד, בואו נקיים על זה הצבעה  :מר יצחק רוכברגר

 בעניין הזה אם לא אז אנחנו נכבד את המלצת ועדת השמות, יש התייחסויות

 . ונעשה את הקשר על מנת שזה יבוצע

ועדת " :אני פשוט אקריא את הסעיף האחרון  :מר ישראל טל

ון לאשר את בקשת המשפחה רמת השרהשמות ממליצה בפני מועצת העיר 

  ".ל"ולקרוא לגן על שם מנשה אציל ז

 . אני מבקש לאשר, אם לא. בבקשה, אם יש הערות  :מר יצחק רוכברגר

 . שכחת שהם נתנו את המגרש  :מר מאיר דורון

בפרוטוקול . אני העברתי את הפרוטוקול לכולם  :מר ישראל טל

חד מגואלי הקרקעות ברמת ראוי לציין כי מנשה אציל היה ידוע כא: "כתוב

 ".השרון עוד לפני קום המדינה

'זה מילים קצת מסובכות  :מר יצחק רוכברגר  . 'גואלי קרקעות, 
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לטובת , בכסף והן בקרקעותהן , ותרם רבות"  :מר ישראל טל

 ". היישוב

 . של המשפחה, השטח היה שלכם  :מר יצחק רוכברגר

זה משהו , פה שהגןהאזור של אציל והאזור אי  :נורית אבנר' גב

 .שאנחנו מתכננים הרי לעשות שם את בית התרבות שלנו

 . זה בשטח שהם נתנו לנו. זה לא נוגע בזה  :מר יצחק רוכברגר

גן ציבורי . גן הילדים והמבנה שם לא קשור  :מר ישראל טל יש שם 

 . קיים

כי באמת מאוד מוזנח , אני חושבת שזה חשוב מאוד  :נורית אבנר' גב

 . שם

אני מבקש לאשר את ההצעה , חברים. מאה אחוז  : יצחק רוכברגרמר

 . פה אחד. תודה רבה. בבקשה, של ועדת השמות לנושא הזה

 

, ועדת שמותהמלצת הוחלט לאשר פה אחד את   :383החלטה מספר 

 .ל"על שם מר מנשה אציל זבן גוריון ' רח בגןהלפיה ייקרא 

 

את פה אלמנתו של השופט נמצ, לפני הסעיף השני  :מר יצחק רוכברגר

 של הרצח שזעזע בזמנו הבאנו לשולחן המועצה את נושא ההנצחה. עדי אזר

ז, למעשה את המדינה והמשפחה עדיין תושבי , תושב רמת השרון, ל"של עדי 

כשהיתה , ואנחנו בזמנו, אז עלה הנושא הזה של כיכר המועצה. רמת השרון

 קריאה ופנייה למשרד הפנים הערה של אלי שצריך לעשות שינוי על בסיס של

עשינו , מאחר שהשם הוא שם לאומי, ועדת שרים, ונדמה לי משרד המשפטים

החלטנו לא ללכת . את הבדיקות האלה והתברר שאכן בנושא הזה הוא צדק

, כ אנחנו רוצים לעשות כאן משהו של הנצחה של רצח מתועב שכזה"סה, בכוח

תן בהסכמה הכי רחבה שיכולה ככל שני, מה שנקרא, שיהיה מכובד ושיעבור
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ישבנו עם , בדקנו את הנושאים ועלה נושא שישראל יציג אותו. להיות

עם מי שרק , עם הילדים, ישבנו גם עם אמא שלה, ישבנו עם בילי, המשפחה

 . בבקשה, ישראל עכשיו יציג את זה פה. צריך

המקרה הזה היה לנו , בהמשך לדבריו של איציק  :מר ישראל טל

החלטנו . ר רציני וממש רצינו לצאת בכבוד ולעשות הנצחה ראויהמקרה יות

, סוקולוב פינת השרף'  שאנחנו ניקח את הגן הנמצא ברחבתיאום עם המשפחה

ונקרא לגן , ועוד כמה פסלים פזורים שם בשטח, איפה שנמצא הפסל עם הדשא

ננציח אותו, זאת אומרת. ל"הזה גן על שם השופט עדי אזר ז  זה מקום .שם 

ניתן שם, למעשה אין לו שםש זה , כך שלא צריכים להיות חילוקי דעות, לא 

ואני חושב שבאותה הזדמנות שאנחנו מעלים , צריך להיות דבר מכובד וראוי

גם את הנושא וגם כדי לצאת בהרגשה יותר שלמה עם כל העיכוב שהיה לנו עם 

וכל לקרוא אני חושב שאנחנו נ, לעצמנו גם, שגרמנו קצת אי נעימות, ההנצחה

לא . ובכלל הצומת מאותו רגע תיקרא צומת אזר, לגן הזה על שם השופט אזר

 . לא שינינו ולא עשינו שום דבר, חטפנו מאף אחד כלום

. נקרא לה או צומת השופט אזר או צומת השופט  :מר מאיר דורון

 . אי אפשר, צומת אזר זה יבלבל עם רחוב אזר

, מי שזוכר בעבר, שעשינו שינויכמו . צומת עדי אזר  :מר ישראל טל

עם הנושא של דודו , היה סלע מחלוקת אדיר שאפילו בתי משפט לא הצליחו

 העברנו את זה למקום שאין מחלוקת –מצאנו פתרונות , השרף'  ברחדותן

ויכוחים יצאנו בהחלטה פה אחד שאנחנו מאמצים את , אותו דבר פה. ואין 

 ? זה לאישוראתה רוצה להעלות את, איציק. הנושא הזה

אני בדקתי את הדברים מבחינת , בהמשך לדברים  :מר יצחק רוכברגר

כי חלק מהצמתים הם לא בבעלות של , צ"מבחינת מע, גם משרד התחבורה

הצומת הזאת . צ"גם אם הם בשטח הם באחריות של מע, עיריית רמת השרון

לכן בדקתי את הנושא הזה ו, צ"היא לא צומת שבשליטת מע, היא צומת שלנו



ן  עיריית רמת השרו

 8.2002.3מיום , 45' פרטיכל מליאה מן המניין מס

 18

אני חושב לקראת יום השנה , אנחנו מתכוונים לקיים. פה אין לי שום בעיה

, עם שר המשפטים, לקיים כאן טקס עם שופטי ישראל, ביולי נדמה לי, לרצח

אני חושב שזה . כל מי שרק צריך, כל הגופים, עם נשיאת בית המשפט העליון

 .  עם המשפחהמתואמת יחד, אנחנו נעשה את זה בצורה מסודרת, מכובד מאוד

 שמביאים כאן הצעה שהיא אני שמח, קודם כל  :מר יצחק קאול

אני חושב שזה אחד הנושאים היותר מוצדקים . בתמימות דעים עם הכל

אני מאוד שמח . לקרוא למקום ראוי על שמו של השופט אזר, במדינת ישראל

בתמיכה ופה , שזה בתיאום עם המשפחה וזה חייב בהחלט לעבור בקונצנזוס

שאנחנו רואים , כדי להוקיע מעשים כאלה בכלל בחברה הישראלית, אחד

שנושאים של אלימות הולכת וגוברת ואנחנו צריכים בעניין הזה בהחלט 

 . אני מאוד שמח על זה. לנקוט בפעולות

לפי הפרוטוקול עולה שהבקשה היא להנציח את   :מר אליעזר בר

חנו מדברים גם על הגן וגם על ולפי מה שנאמר פה אנ, ל בגן"השופט עדי אזר ז

 . הצומת

זה לא נכנס כאן בפרוטוקול כי אני . אני אסביר  :מר יצחק רוכברגר

עד שהדפיסו ועד שאמרו אז , והבדיקה, מ" לבדוק את זה מול מעהייתי מחויב

ויום חמישי בערב , כבר יצא, כשבדקתי את הנושא, אחר כך. לקח לי זמן

בגלל זה זה לא נכנס , פשר לעשות את זהקיבלתי את התשובה שנאמרה לי שא

 .פה

 . אבל צריך להדגיש שזה גם הגן וגם הצומת, בסדר  :מר אליעזר בר

והגן יש שם איזה , הצומת תיקרא על שם עדי אזר  :מר יצחק רוכברגר

 . שיוצב שם בצורה מסודרת, פסל מאבן או מה שנחליט עם המשפחה

שזה , אני רוצה להצביע על כך, הזהברוח ובאווירה הזאת של קונצנזוס בעניין 

. אזר תאמר' ולאחר מכן אני רוצה משפט אחד שהגב, באמת יהיה גם פה אחד

 .תודה רבה. פה אחד? מי בעד
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, המלצת ועדת שמותהוחלט לאשר פה אחד את   :384החלטה מספר 

השופט עדי אזר על שם השרף -ייקרא הגן בצומת הרחובות סוקולובלפיה 

יי,כמו כן. ל"ז  .ל"על שם השופט עדי אזר זצומת הקרא  

 

  .בבקשה, בילי  :מר יצחק רוכברגר

ולחברי מליאת ראש העיר ' אני רוצה להודות לכב  :בילי אזר' גב

.  על זה שאישרתם את זה בזמנולכל אחד ואחד מכם באופן אישי, המועצה

, אנחנו המשפחה חטפנו מכה אנושה, כשקרה האירוע עם עדי,  שנים3.5לפני 

בגלל שפושעים , חטפנו מכה קשה מאוד, אנחנו כולנו כחברה, בל גם כולנוא

נקלים ונבזים משולי החברה קראו תיגר הן על הדמוקרטיה והן על שלטון 

רק , הנסיבות שעדי נבחר באופן אקראי בגלל תפקידו כשופט, בכלל. החוק

 ,שופטים מאוימים, מאז לא נדמה שהמצב משתפר. החמירו לזעזוע שבעניין

. אנחנו קוראים בתקשורת חדשות לבקרים על עוד רצח ועל עוד ניסיון רצח

זו גם אמירה , אני חושבת שבהקשר הזה ההנצחה של עדי כאן ברמת השרון

די לאיום על , די לקריאת תיגר לדמוקרטיה, שלנו כרמת שרונים לא לאלימות

גיד לכם אני רק רוצה לה. וכאן אני שוב מודה לכם באופן אישי. שלטון החוק

אנחנו גידלנו את , אנחנו בגללו נמצאים כאן, שעדי נורא אהב את רמת השרון

נוצר פה, אחד כמעט מלידה, הילדים שלנו כאן והוא חי כאן וכאן , אחד אפילו 

, בילהת': הרבה אנשים שאלו אותי. הוא מצא את מותו בנסיבות מחרידות

? ת לא עוברת מפהלמה א? למה את נשארת ברמת השרון, אחרי המקרה הנורא

, את בעלי לקחו. לא': אני אומרת?' לשנות, לא בא לך קצת להחליף אווירה

 כי אני חושבת שרמת השרון היא .'ואת העיר שאני כל כך אוהבת לא ייקחו

, אתם גם הוכחה לכך שיש כאן מצבור של אנשים איכותיים, והנה, עיר נפלאה

מת שרונים ואני מקווה שזה אני גאה להיות רמת שרונית ואני גאה שילדיי ר
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אלה נסיבות נורא עצובות ואני באמת . תודה רבה, שוב. יהיה עד סוף ימי ככה

 .תודה לכם. אני מקווה שנדע רק דברים טובים. מאוד מתרגשת

יש , אני שמח. על הדברים החמים, בילי, תודה  :מר יצחק רוכברגר

  .חבל שבנסיבות. קונצנזוס לעניין

אני ציינתי ,  היו מספר פניות– צחה השלישיתההנ  :מר ישראל טל

, באזור בית העלמין מורשה שלנושנמצא , פה שהיתה פנייה של בית עסק אחד

למקום . אין להם כתובת. מצבות וכן הלאה, יש שם כמה מפעלים לייצור שיש

. זאת אומרת כשאתה רוצה לפרסם משהו אין כתובת למקום, הזה אין כתובת

. אלא פשוט לקרוא למקום בשם,  החלטה מאוד קשההאני חושב שלא היתה פ

אולי כדאי , ונמצא פה מזכיר הוועדה, לא ידענו איך לקרוא למקום בשם

לא כולם מכירים . שיראו אותך, קום רגע, שלום. קטיעישלום , שתכירו אותו

 שלום הוא מזכיר הוועדה ובא תמיד .עובדי העירייה מכירים אותך, אותך

אם . בלי שום קשר, הוא גם המודד של העירייה. כלנאמן ומסור ומכיר ה

עוד לא נהיה חרד , הוא קצת הפך להיות איש מאמין, יש לו כיפה, שמתם לב

שזה שם מלא משמעות ', דרך החיים'הציע לתת את השם , במלוא מובן המילה

'לדרך של בית עלמין  . דבר והיפוכו', דרך החיים, 

דרך 'י פחות מתאים זה אני חושבת שהשם הכ  :נורית אבנר' גב

ממש לא . אני לא חושבת שהשם הזה מתאים לדרך לבית קברות. 'החיים

 . מתאים

 .זו טרמינולוגיה חרדית  :מר ערן זמיר

זו . אני לא אוהבת את השם הזה  :נורית אבנר' גב אני אומרת לך פה 

, ויש לי כבוד אליך, קטיעי, לךעם כל הכבוד , אני מצטערת. דעה אישית שלי

נורא . זה לא מסתדר. לבית קברות' דרך החיים'י לא אוהבת את השם אנ

 .אבל זו דעה אישית שלי, מצטערת

 . בשביל זה אנחנו מעלים את זה פה  :מר ישראל טל
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 .תשקלו שאנחנו נציע הצעות אחרות :ד יעקב זילברשטיין"עו

אני לא אוהבת את השם , תנו לנו אפשרות, בדיוק  :נורית אבנר' גב

  .רא מצטערתנו, הזה

  .נציע הצעות, שייתן חודש לזה, מאיר :ד יעקב זילברשטיין"עו

 . אי אפשר כרגע להעלות את זה, עם כל הכבוד  :מר מאיר דורון

. אנחנו מורידים את זה, אנחנו לא נעלה את זה  :מר ישראל טל

 . ברגע שיש חילוקי דעות

 ? איך קוראים לעסק שהציע את השם  :מר אליעזר בר

מאחר ופה אין . אבן צורפים. יש לנו את המכתבים  :ראל טלמר יש

ונדון, לנו חילוקי דעות עם הנצחה של שם כלשהו וזה שם כללי , אנחנו נשוב 

  -להעביר את זה, מי שיש לו רעיון למתן שם, ואני הייתי מציע בפורום זה

 .מספר, תן להם בינתיים שם זמני :ד יעקב זילברשטיין"עו

 . בינתיים לא ניתן שום דבר  :מר מאיר דורון

אם יש רעיונות . גם בזה יש לנו הסכמה כללית  :מר ישראל טל

, אהלן וסהלן, שרוצים להמליץ על שם כלשהו, חברי מועצת העיר, לאנשים

 . יש לנו פה את בית הקברות שקראו לו רחוב הנצח. אנחנו נלך ונדון בזה

אחרי זה , בי בהיריוןשם באים למכ. יש היגיון, נכון  :נורית אבנר' גב

באים לבית אבות ואחרי זה יש לך בית קברות , באים לטיפת חלב, יש לך שם

 . נהדר,  רחוב הנצח–

 . קוראים לזה לשון סגי נהור  :מר מאיר דורון

' דרך החיים? 'נכון? קאול, אתה מסכים איתי  :נורית אבנר' גב

 . שמובילה לבית קברות זה לא מתחבר

עד שהוועדה . אנחנו נדון בזה שנית,  שום בעיהאין  :מר ישראל טל

זאת . זה ייקח בערך עוד חצי שנה. אני מודיע לכם שאין לנו בעיה, תתכנס

 . עד אז נמצא שם. יום-אנחנו לא מתכנסים יום, אומרת
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רציתי , אני רוצה פעם אחת ולתמיד לפרוטוקול להגיד, באותה הזדמנות

,  חברי הוועדה שבאים ברוחלכללהודות בשמי ובשם חברי מועצת העיר 

הם כולם ,  פעמים בשנה3אמנם זה פעמיים בשנה או מקסימום . בגשם

  .ולשלום ברכות, להודות להם שהם עושים עבודה טובה, מתנדבים

 

קמן מזרחי לפעול 'ד קרן ג"עיר לתובעת העירונית עוהסמכת מועצת ה .7

על פי חוקי עזר עירוניים לייצג את העירייה ואת הוועדה המקומית 

 .בבתי משפט השונים

 

את הסמכת , י החוק"עפ, אני מבקש. הנושא הבא  :מר יצחק רוכברגר

י "לפעול עפ, קמן מזרחי'ד קרן ג" עוה–לתובעת העירונית שלנו מועצת העיר 

י עזר עירוניים לייצג את העירייה ואת הוועדה המקומית בבתי המשפט חוק

אמרנו גם , לא לקחנו סיכונים, היא פה, קרן נבחרה בוועדת המכרזים. השונים

היא נבחרה פה ,  ימים בערך10אז קרן החלה בתפקידה לפני . נציג את קרן

י שגם כד, אני מבקש לאשר את הסמכתה. אחד בוועדה אחרי מיון מאוד קפדני

 . נציג את זה

 . מילה רק על הרקע שלה  :מר יצחק קאול

 .אולי היא תציג את עצמה  :מר מאיר דורון

 . בואי תציגי את עצמך, קרן  :מר יצחק רוכברגר

עבדתי בתחומים , אני עורכת דין בהסמכתי, שלום :קמן מזרחי' גד קרן"עו

ד פרטי " עובמשרד, ארנונה, אגרות והיטלי פיתוח, של רשויות מקומיות

ליוויתי גם רשויות מקומיות וגם חברות מול , ח משך כמה שנים"ומשרד רו

 . ת בכל מיני הליכים של גיוסי הון ותחומים מקצועיים"משרד התמ

 ?איפה למדת  :מר יצחק קאול
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תואר  ,בראשון לציוןבמכללה למינהל תואר ראשון  :קמן מזרחי'ד קרן ג"עו

 .  גםאשון לציון ברMBAואני מסיימת , שני בבר אילן

 ? תושבת רמת השרון  :נורית אבנר' גב

יונה, לא :קמן מזרחי'ד קרן ג"עו  . תושבת כפר 

אז אני מאוד שמחה , דיברנו קודם על העצמת נשים  :נורית אבנר' גב

  .שיש לנו תובעת

 . היא נבחרה לא בגלל שהיא אישה  :מר יצחק רוכברגר

 . בטוח  :נורית אבנר' גב

לא , היא נבחרה כי היא היתה הכי טובה במכרז  :כברגרמר יצחק רו

 . בגלל שום דבר

 . בהצלחה  :נורית אבנר' גב

כמובן פה ? מי בעד. אני מבקש לאשר את ההסמכה  :מר יצחק רוכברגר

 .תודה רבה ועבודה נעימה. אחד

 

תובעת מסמיכה פה אחד את המועצת העיר   :385החלטה מספר 

 לפעול על פי חוקי עזר עירוניים לייצג את ,מזרחיקמן 'ד קרן ג" עו,העירונית

 .העירייה ואת הוועדה המקומית בבתי משפט השונים

 

דיווח והצגת מצגת בנושא איחוד רשויות יוסבר על ידי ראש העירייה  .8

ן "ל משרד הפנים ומנכ"לשעבר מנכ, ומר דב קהת ל מרכז השלטו

 .המקומי

 .וני של תקציב לפעילותבחירת נציגות לוועד פעולה ואישור עקר*  
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אני דיווחתי על קצה המזלג בישיבה , הנושא הבא  :מר יצחק רוכברגר

הקודמת את נושא איחוד הרשויות והבטחתי לתת הסברים לאור פגישה שהית 

ביום . ראשי הרשויות שאמורים או מיועדים להתאחד עם רשות אחרת, הלנו

אז כמה מילות רקע , חמישי האחרון היתה ישיבה עם שר הפנים בתל אביב

נמצא פה דב . לגבי הישיבה וכמה מילות רקע לגבי מה הולך לקרות לאחר מכן

ל המרכז " והיה גם מנכל משרד הפנים"שלמעשה דב היה מנכ, קהת ובנו

השלטון המקומי הקים צוות חשיבה וצוות פעולה שדן . לשלטון המקומי

וניתוחים כאלה ו על , אחרים כלכלייםומבקש לקבל הסברים וניתוח אסטרטגי 

שאין בהם , מנת להוכיח שהאיחודים המוצעים הם איחודים לא נורמאליים

גיש עבודה מאוד הדב , השלטון המקומי שכר את שירותיו של דב. הרבה היגיון

 לאותה ועדה שאמורה לכשאנחנו נהיה אמורים להגיע, מעמיקה בנושא הזה

 . לשמוע אותנו

מצד . חה איתו היתה שיחה מאוד מוזרההשי, כשאנחנו ישבנו עם שר הפנים

הוא טען שההליך הזה של איחוד הרשויות הוא הליך שנובע מהחלטת , אחד

וההחלטה הזאת היתה , 2006אחר כך היה , 2003היה גם . 2006ממשלה משנת 

, שהיא דנה, מתברר שכרגע פועלת ועדה בראשותו של אפרתי. כמו שהיא היתה

כל אחד . אנחנו באנו ואמרנו דבר אחד. יותבודקת את הנושא של איחוד הרשו

כי זה לא היה , מראשי הרשויות השמיע את הטענות שלו ואמרנו שם בגדול

נכפה עליי , אני, תראו': השר אמר, זו היתה שיחה כללית עם השר, הרי שימוע

והסברנו לו ', כנעו אותי למה לאאבל ַש, הדבר הזה ואני מקדם את התהליך

 . את המשמעויות

 ?מי כפה עליו  :מאיר דורוןמר 

. הוא אומר שהוועדה מתקדמת. 2006-ב. הממשלה  :מר יצחק רוכברגר

שרמת השרון היתה בתוך הקו הזה של איחוד , למשל, אני לא זוכר מעולם

לא זוכר שהיינו בתוך העסק . הרשות יחד עם הרצליה ויחד עם כפר שמריהו
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כמו , ו החליט לאחד רשותמישה, מישהו הכניס אותנו שם בתוך העניין. הזה

לא ראינו איזה . סתם קבעו מי לא, סתם קבעו מי כן, למשל חולון ובת ים

אנחנו חוסכים , רגע אחד': חשיבה נכונה שאומרת, היתכנות, בדיקה כלכלית

Xלא . ' כסף או מאגמים משאבים בצורה כזאת או אחרת לאור האיחוד הצפוי

גם הרצליה וגם כפר ,  רמת השרוןאז גם, כשאני מסתכל על רמת השרון, יודע

, מסודרות, כ מאוזנות"רשויות שבסה, אנחנו רשויות נטולות מענק, שמריהו

ואני אמרתי לו שברמת . אני לא מוצא שום היגיון. י התקציב שלהן"חיות עפ

יכול להיות . השרון יש קונצנזוס מלא מקרב חברי המועצה לעמוד איתן מולך

אני . אני לא אומר שלא, בסדר. איחוד שם, שאתה צריך לעשות איחוד פה

לא הראית , יתירה מכך. אתנגד לרמת השרון כי אני חושב שאין בזה היגיון

 . הבדיקה, כמו שאמרתי, לנו איזשהו מצב

אותו , שהוא ראש הוועדה, בפתיחת הישיבה יונה יהב. אני גם יושב בוועדה

אנחנו , י השרידיד': אמר לו מיד בפתיחת הדברים, צוות שאנחנו הקמנו

, אנחנו רוצים. ולא יכול להיות מצב שאתה הולך בדרך הזאת, מאותה מפלגה

 ימים את כל הפרמטרים לפיהם אתם החלטתם 7לתת לנו תוך , וביקשנו ממך

 .'איך אתם קבעתם את מה שאתם קבעתם

 ?שטרית מוביל את זה  :מר יצחק קאול

מה פתאום ':  לואמר, שטרית השתולל. כן, שטרית  :מר יצחק רוכברגר

: ואז אני קפצתי ואני אמרתי לו. ולא פה ולא שם' אני לא עובד אצלך?  ימים7

אנחנו נדאג דרך המפלגות להפיל את ,  עם כל הכבוד לך,תקשיב טוב'

אבל אנחנו נדאג דרך , אני האחרון בעולם שרוצה להפיל ממשלה. 'הממשלה

נעשתה . ת הפקרותכי מה שנעשה פה זה בחזק. המפלגות להפיל את הממשלה

הרשויות המקומיות שמיועדות , י דב"נעשתה בדיקה מאוד יסודית ע, עבודה

החלטת .  התחילו בקמפיינים עצמאייםרובן, או אמורות להיות מאוחדות

כאשר , שכל רשות תעשה לביתה ולעצמה, לפחות בוועדה, השלטון המקומי
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 מתנגד כשהוא, השלטון המקומי מלמעלה מוביל את המהלך כמהלך גג

 אנחנו לא,  גם אם אתה רוצה לעשות איחוד–ואמרנו דבר נוסף . לאיחוד

, מבינים מדוע אצה לך הדרך לעשות את זה במספר חודשים כל כך מצומצם

 . בסד שהכנסת את עצמך לכמה חודשים

, היום היה פרסום בבוקר, היום הוא הוציא תיקון :ד יעקב זילברשטיין"עו

רשויות שיבחנו את האיחוד הבחירות יתקיימו שב, סליחה שאני קוטע אותך

, הארץ'-היום בבוקר ב. זה הסלוגן החדש. בהן בעוד שנתיים הודעת דובר '

 .משטרית

הסיכום שלנו בפגישה . אז אני אסביר לך מה היה  :מר יצחק רוכברגר

? לדחות את זה בשנתיים, מה אתם אומרים': הוא שאל אותנו שאלה, איתו

כל מיני ? אני יודע מה?' פריץ ימות או הכלב ימותעד שה? אחרי הבחירות

אז הוא הלך יותר . 'תראה לנו נתונים, תדחה, כן': ואמרנו לו, סיפורים כאלה

 .רחוק

 . הלך הפוך  :מר מאיר דורון

אני אוביל את , אוקיי': הוא הלך הפוך ואמר  :מר יצחק רוכברגר

 .'ואני אדחה, 'כנראה מה שאתה אומר', המהלך של הבדיקה

 שהם בוחנים את רשויות שיודיעו: הוא אמר, לא :ד יעקב זילברשטיין"עו

אז . זה מטורף. שמוכנות לבדוק. הוא לא קבע מה זה נקרא בוחנים. האיחוד

 .  הבחירות שלהן יהיו רק עוד שנתיים–הן מקבלות בונוס 

,  של אורניתהיו שם ראשי רשויות. אני אסביר לך  :מר יצחק רוכברגר

: הם אומרים. שהם בעד איחוד, משהו כזה,  קרני שומרון–הן של יהודה כ

 תהפוך –אנחנו רוצים , אנחנו חושבים שזה לא חכם להשאיר אותנו פזורים'

, למועצה אזורית שומרון' אותי מרשות א וההוא מאורנית גם . משהו כזה'

, זה מה שאתה אמרת כרגע', מי שרוצה, אתם יודעים מה': אז הוא אמר. חושב

אנחנו נלך אליו ונדחה לו את הזה ,  שיודיע לירוצה את האיחודמי ש'
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אני שמעתי עכשיו בכניסה שאומר לי דב שבכלל הרכב הוועדה לא . 'לשנתיים

ישב , הוא עוד הגדיל לעשות, זאת אומרת. רק היום הוא חתם עליו, נחתם

  . והגדיל לעשות עם זה' עשה קמופלאג, אתנו

מה . אתן לדב לדבר קצת מבחינה מקצועיתמשפט אחרון שלי ואני אחרי זה 

אני , אני גם דיברתי כאן עם מספר חברים, שאני אבקש בסופו של תהליך

שיוביל את המאבק , אבקש להקים ועד פעולה משלנו של עיריית רמת השרון

מאחר שכל : אני אסביר, אני סיכמתי עם הגזברית את הדברים הבאים. הזה

, ₪ מיליון 1נס ציונה הוא הקצה לעצמו ב, רשות מקציבה לעצמה סכום כסף

יודע כמה בכל מקום שיש שם התנגדות , בהוד השרון הוא מקצה לעצמו לא 

ניתוחים אורבניים , אבל קמפיין שיש בו ניתוחים כלכליים, ומובילים קמפיין

אנחנו , דיברתי עם הגזברית. כל המשמעויות שיש, ומוניציפליים קהילתיים

אני לא , ע אינדיקציה כמה כסף זה צריך לעלותאין לי כרג, את ההוצאות

אנחנו נחליט אחר כך במסגרת הוועדה ונביא כמובן את , כי זה תוך כדי, יודע

אנחנו , את הכספים שאנחנו נצטרך להוציא בנושאים האלה. זה לדיון במועצה

במידה ויחסר . נעשה אותם דרך מחלקת ההנדסה שלנו ומחלקת ההסברה שלנו

 לנושא של תכנון וכל י אנחנו צריכים הרי להביא יועציםכ, כסף לפעילות

ובמידה ויחסר כסף אנחנו נאשר את ההשלמה של הכסף , הדברים האלה

 . ולהצביע על הרכב של ועדה, זה מה שנצטרך להצביע. לכיסוי ההפרש שקיים

אם היינו מתאחדים עם הרצליה היה לנו יותר כסף   :מר אורי לוין

 . בשביל זה

יודע מה  :וכברגרמר יצחק ר יודע למה. לא היה שקל, אתה  רק ? אתה 

זה , השיקול שהם מדברים עליו זה חסכון. משפט אחד ואני אתן לדב לדבר

למשל , אז תסביר לי אתה, אבל נאמר שהרשויות ממילא מיועלות. 'ייעול וכו

נאמר שאתה מאחד רשות כמו רמת השרון , אם למשל מבחינת שכר. דוגמה

נמדדת , טבלת השכר, הרכב השכר? מה קורה מבחינת השכר. נגיד. והרצליה
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זו דרגת , 50,000 נגיד עד 10,000-מ, 10,000 עד 0-מ, נאמר. לפי גודל היישוב

נגיד , איחדת את הרשות המקומית. שכר אחת  40,  איש30,  איש20פיטרת 

גודל היישוב גדל לך , פיטרת אותם. הגדול' ברן'-זה לא עושה את ה, איש

ג תיכף השכר שלהם , משהו כזה בערך,  תושבים150,000ודל של כמעט לסדר 

לכן . אני לא מבין את העניין. לא חסכת שום כלום. לא חסכת שום דבר, קפץ

אני אתן את זה לדב ואחר כך אנחנו נקיים איזשהו דיון בינינו וכל אחד 

 שכולנו נגד יש כאן תמימות דעיםבאמת אני חושב שמאחר ש. ישמיע את דעתו

, דיברתי כאן עם חברים מראש, אז גם את ההרכב של החברים, האיחור הזה

דיברתי וקיבלתי את , אני רוצה גם חברים שיהיו מהאופוזיציה בפנים

 . דב, בבקשה. אז בשמחה, המסקנות

 אני מתעסק עם השלטון המקומי –קצת רקע    :דב קהתמר 

, 83ובמשרד הפנים התחלתי בשנת ' 74למעשה משנת   שנים במשרד 10 שירתי'

אני שקוע עמוק ' 83אבל למעשה משנת , מרכז שלטון מקומי שנתיים, הפנים

איחודי רשויות , מפת השלטון המקומי, בסוגיה הזו של מבנה השלטון המקומי

בין השאר הייתי מרכז ועדת שרים מיוחדת שהקימו . מקומיות בארץ ובעולם

נשים מנוסים כמו משה שהשתתפו בה א, לאיחוד רשויות מקומיות' 84בשנת 

בחנה את , בין השאר,  הוועדה הזאת.'גדעון פת וכו, יוסף בורג, שחל

שבבת אחת ,  הרבה רפורמות כאלה70-עשו בשנות ה, הרפורמות הגדולות

כל מיני רפורמות , 800- ל2,500-הקטינו את מספר הרשויות המקומיות מ

 שהזמין חוקרים ,י ועדת זמבר"והדבר הזה נבחן הן ע, מאוד מרחיקות לכת

כשאני , וגם משרד הפנים, י אותה ועדת שרים"והן ע, לבחון את הנושא

 וגם כן '96-'91ל עשיתי תוכנית חומש למשרד לשנים "התמניתי להיות מנכ

 . בחנו את הסוגיה הזאת

המסקנות של כל המחקרים שעסקו בעניין הזה לימדו שאין שום חסכון כספי 

כל הלוקאל פטריוטיות נפגע בצורה מאוד , לזהנוסף . באיחודים כאלה גורפים
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הכושר של הרשויות המקומיות לרזולוציה של שירותים , הניכור עולה, רצינית

כך שהנזקים הם מאוד קשים , לאוכלוסיות מובחנות כמעט מתבטל לחלוטין

 . והתועלות הן בספק מאוד גדול

 התפלאתי אני אגב מאוד, למעשה כשפורז היה שר הפנים, 2003לקראת שנת 

כי הוא הרבה שנים היה בוועדת הפנים של הכנסת והוא הכיר את , עליו

כי משרד האוצר . ומאוד התפלאתי עליו שהוא נפל לבור הזה, השלטון המקומי

, תמיד כשהוא מדבר על משרד הפנם, בפתח ספר התקציב, שנים על גבי שנים

ויות מקומיות איחוד רש': הוא בא עם המנטרה הזאת, על הרשויות המקומיות

,  בשלטון המקומיאחרי שהיה המשבר הגדול, בסוף התהליך, אגב. 'יחסוך כסף

בגלל שהוא באמת ראה שגם . 'טעיתי': פורז יצא עם מאמר מאוד גדול בעיתון

וגם האיחודים , הקיצוץ הגדול שהוא נתן ידו במענקי הרשויות המקומיות

 ניסה לדברר חזק  מי שבאמת.באמת לא הביאו את התועלת שציפו, האלה

הוא בהתחלה זרק . מאוד את הרעיון הזה של האיחודים היה ביבי כשר אוצר

 5אני דרך איחודים אחסוך ': הוא אמר, מספר מופרך לחלוטין לאוויר

כולל תקציבי , צריכים להבין שכל תקציב הרשויות המקומיות. '₪מיליארד 

זו צריכה להיות ₪ מיליארד 5לחסוך מזה . ₪ מיליארד 40-מגיע ל, פיתוח  

, לא': אבל לא עברו שבועיים והוא אמר. אמנות באמת יוצאת מן הכלל

י כך שאנחנו ניקח "וזה ע, ₪ מיליארד 2.5אבל אנחנו נחסוך , טעינו, סליחה

אם הוא היה , אגב. ' רשויות מקומיות130-ונצמצם את השלטון המקומי ב

ו מגיעים בדיוק  רשויות מקומיות היינ130-מצמצם את השלטון המקומי ב

אנחנו בעצם , זאת אומרת. '51 שהיו בארץ בשנת למספר הרשויות המקומיות

 ולהקטין את מספר הרשויות 5יכולים להגדיל את האוכלוסייה פי כמעט 

בעצם ירו את החץ ואחר כך ציירו את ? איך עושים את זה. המקומיות לחצי

 10%רת תחסוך כל רשות מקומית שתקלוט רשות מקומית אח: אמרו. המעגל

באמת , אף אחד לא עשה עבודה. ככה? למה. 20%והרשות הנקלטת תחסוך 
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אבל זה היה . הוכיח או הריץ איזשהו תמוד תיאורטי כדי להראות את זה

 11 עשו 2003בסופו של דבר בשנת . הדבר הזה נכשל כשלון חרוץ. הרעיון

 אכנס לזה יותר מאוחר אני. 10-איחודים וצמצמו את הרשויות המקומיות ב

הוציאו יותר כסף בעקבות , להפך. ואני אראה שלא נחסכה אגורה אחת

 .האיחודים האלה

, 2006  זו החלטת ממשלה שהתקבלה בספטמבר465החלטת הממשלה 

אף אחד , מעניין, ושם החליטו, כשבועיים אחרי מלחמת שלום הגליל השנייה

עיון של פתרון הר. על נושא הבעיות של העורף, לא דיבר על נושא החירום

 לפקודת 3ועוד לפי סעיף . בעיית מדינת ישראל זה איחוד רשויות מקומיות

 זה סעיף שהשימוש העיקרי בו היה תמיד שינוי שטחי שיפוט, שאגב, העיריות

יש פה גם , אגב. ולפעמים איחוד רשויות מקומיות בדרך של שינוי שטח שיפוט

, חוקית של השר, יקתיתמדובר פה בסמכות חק, שאלות משפטיות מסובכות

בכל . זה לא ברור אם מותר לממשלה להורות לו להפעיל את הסמכות שלו

ראה השר כי רצוי הוא שתושבי אזור : "אני קורא פה את לשון החוק, אופן

ניהול , בין שהוא כולו או מקצתו בתחומה של עירייה ובין אם לאו, פלוני

, תו אזור או מסיבה אחרתאם משום שזו משאלתם של רוב תושבי או, עירייה

גם אם זה מסיבה אחרת רשאי הוא לצוות על עריכת חקירה בדבר אותו אזור 

 בכל מקרה הוא היה אמור לבחון, זאת אומרת". ובמשאלותיהם של תושביו

אני מודיע לכם שמשרד הפנים לא עשה שום . מה המשאלות של התושבים

 .' בדיקות וכולא הכין איזשהו מערך של שאלונים או, עבודה כזאת

הוועדה הזו . גם הוקמה ועדה,  התקבלה החלטה2006בספטמבר , דבר שני

החליט להעיר את , בא שר חדש, השרים התחלפו,  חודש לא פעלה15במשך 

עד עכשיו . רק היום שר הפנים חתם על כתב המינוי של הוועדה, אגב. הוועדה

הפגישה אתכם אחרי , אגב. אותה ועדה היתה בכתב מינוי של השר בראון
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, היום הוא חתם על כתב המינוי, ואחרי ההבטחות ואחרי דחיות ועניינים

 .ומחר כנראה תהיה בעיתון ההודעה לגבי האיחודים

  ?אנחנו בפנים  :מר אליעזר בר

מבחינת , הרוב הגדול מתנגד. כן, אתם בפנים   :דב קהתמר 

  .יש כמה ראשי רשויות שחושבים שזה טוב להם, התושבים ודאי

  -הרצליה, למשל במקרה שלנו :ד יעקב זילברשטיין"עו

 . מתנגדת   :דב קהתמר 

יכול להגיד היגיון כפר שמריהו , אתה יודע :ד יעקב זילברשטיין"עו

 . והרצליה

 . הם מתנגדים   :דב קהתמר 

, אגב. ויש צדק בדברים שלה, היא אומרת היא בעד  :מר יצחק רוכברגר

 בתחומים על איגום משאבים, ה מישורים איתםאנחנו כבר עושים את זה בכמ

או כמו שאנחנו עם , כמו שהיא עשתה עכשיו עם רעננה עם הכדורסל, מסוימים

 . איגוד ערים בתל ברוך

 .זה חוסך הרבה כסף :ד יעקב זילברשטיין"עו

 . אין לי בעיה, אני גם פתוח לזה, כן  :מר יצחק רוכברגר

רבה הזאת לבחירות זה אין ספק שהק, בכל אופן   :דב קהתמר 

 אני ייצגתי גם 2003אני רוצה לומר שבשנת . עיתוי בלתי סביר להתעסק עם זה

,  לא אוחדו8שמתוכן ,  רשויות מקומיות9את מרכז השלטון המקומי וייצגתי 

שבאמת ,  רמות השבים עם המועצה האזורית דרום השרון–אחת אוחדה 

למרות ,  מאוד להגן עליה תושבים והיה קשה1,000היתה רשות מקומית של 

כי היא היתה רשות שהחזיקה את , לא היה הכרח כזה, שאני אומר בדיעבד

היתה התחייבות של הממשלה , באותו משא ומתן שהיה עם הממשלה. עצמה

 כזאת של איחודים גורפים בלי הכנה מאוד ושל הכנסת לא לעשות שום פעילות

 . שום דבר כזה לא נעשהכמובן ש. רצינית ביחד עם מרכז השלטון המקומי
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 זה בפקודת המועצות 2סעיף , שהקראתי אותו מקודם, 3סעיף , כפי שאמרתי

,  המדינה2003-עובדה שב. הוא לא מתאים לאיחודים גורפים, המקומיות

הם הבינו שאי אפשר , כלומר. הממשלה והכנסת חוקקו חוק מיוחד לאיחודים

בואו לא , רגע': אמרו,  אחרהיה להם גם רעיון. בחוק הרגיל להתמודד עם זה

בואו נפתה רשויות ':  שאמרה2455יש החלטה . 'בואו נתמרץ, נעשה בכוח

גם אלה , לא עשו עם זה שום דבר, לים"הקימו ועדת מנכ. 'מקומיות להתאחד

לא באו להציע לאף אחד אלא , ושוב, שהתאחדו לא נתנו להם את התמריצים

אחת הטענות . פעלה בכוחשזה שוב החלטה של ה, 465חזרו עם החלטה 

 מספר הרשויות '51מאז , אני כבר אמרתי. שהמפה שלנו מפוצלת, שאמרו

, בהשוואה בינלאומית. 5אבל כמות האוכלוסייה הוכפל פי , המקומיות הוכפל

ו , שהיא היתה הבסיס לחוק האיחודים, י ועדת שחר"נעשה עוד ע, שאגב אנחנ

 . לוסייה של רשויות מקומיותאחת המדינות שיש בה כמות יחסית קטנה לאוכ

כי אם באמת , אני גם טוען שהממשלה באה פה ביוזמה בידיים לא נקיות

אז עשיתי להם את , כאלה איחודים טכניים של רשויות מקומיות חוסך כסף

    5 עשיתי 20- ו10במקום חוסך , אמנם בצורה יותר מצומצמת, אותו תרגיל

, בואו תעשו את זה, אז אני אומר.  דקות5-ב₪  מיליארד 7.5חסכתי , 10-ו

 ממה שחסכתם לשלטון המקומי ולא יהיו בעיות בשלטון 30%תתנו לנו 

 .המקומי

, אנחנו בדקנו כספית את הרשויות המקומיות שאוחדו. האיחודים נכשלו

 10%ודאי אם אני משווה את זה ליומרה של חסכון של , בכולן ההוצאה עלתה

, למשל, אנחנו יכולים לראות. דול בתקציבאז בעשרות אחוזים היה גי. 20%-ו

 מענקי משרד הפנים 2002בשנת , אם אתם רואים, את האיחוד של עיר הכרמל

לא רק , זאת אומרת. ₪ מיליון 55- זה קפץ ל2006בשנת , ₪ מיליון 27היו 

, כלומר. אלא גם המענקים כמעט הוכפלו, ₪ מיליון 94- ל91-שהתקציב גדל מ

עכשיו גם . גם זה איננו נכון,  הממשלה חוסכתגם הטענה הזאת שכאילו



ן  עיריית רמת השרו

 8.2002.3מיום , 45' פרטיכל מליאה מן המניין מס

 33

מורידים איזה , הנה: התושב הפשוט חושב, מוכרים את הסיפור הזה לתושבים

, כמו שאיציק אמר. חוסכים, מורידים מהנדס, ל"מורידים מנכ, ראש עיר

-ברגע שעוברים את ה, הסכמי העבודה מקפיצים ישר ברמה אחת את העיר

על כל פקיד בכיר ישלמו , אז למשל. ו שמתוכנן פהי איחוד כזה כמ" ע100,000

גם , ואגב,  דרגות2-כל דרגות הביניים יקפצו ב, לשנה₪  אלף 35 עד 30עוד 

, זאת אומרת. בניתוח שעשינו בטבלה הקודמת ראינו שרוב הגידול הוא בשכר

 . שאין שום ספק שלא רק שלא חוסכים

 3כשמאחדים נגיד ,  אגב.עכשיו אנחנו גם מביאים מהדוגמאות של המיזוגים

בתורת המיזוגים אנחנו רואים .  מיזוגים50רשויות כאלה זה כמו בערך 

 כישלון 83%היום יש הרבה מחקרים שמראים על .  כישלון50%מינימום 

.  איתם מכאובים להרבה זמןגם אלה ששורדים את המיזוגים סוחבים. ויותר

עשים בשביל להשתלט על הם נ, כל המיזוגים לא נעשים בגלל התייעלות, אגב

אבל כמעט שאין , כל מיני דברים אחרים, להשתלט על טכנולוגיה, שוק

 . מיזוגים שהבסיס שלהם הוא ההתייעלות

 . לא הבנתי את הפסקה האחרונה  :מר אורי לוין

מחקרים מראים . מיזוגים בשוק הפרטי, הרכישות   :דב קהתמר 

יעקב '  של פרופ את המחקריםאני מציע לך לקרוא.  נכשלים המיזוגים83%-כ

 . נדמה לי, שהוא ראש התחום במכללה למינהל, ובר

 ?  מהמיזוגים בשטח נכשלים83%  :מר אורי לוין

זה נשמע . אני מציע לך לקרוא את המחקרים. נכון   :דב קהתמר 

 . באמת פנטסטי

 . זה נשמע לי מופרך  :מר אורי לוין

מסתמך על המומחים אני . אז תקרא את המחקרים   :דב קהתמר 

ובר בהחלט בא ' אבל פרופ, אני לא בא מתחום הרכישות והמיזוגים. בתחום

גם הזמנתי אותו לפגישה והוא גם מתכוון , קראתי את המחקרים שלו. משם



ן  עיריית רמת השרו

 8.2002.3מיום , 45' פרטיכל מליאה מן המניין מס

 34

היות שהוא מתנדב , הוא יוזם, אגב. להופיע בפני הוועדה ולהציג את העניין

יו יוזם יום עיון בנושא הזה הוא עכש, שהם גם מועמדים למיזוג, בהוד השרון

 . לראשי רשויות כדי להבהיר ולהראות את הניסיון הבינלאומי בתחום

  ?אתה מדבר בניסיון עסקי מסחרי  :מר אליעזר בר

 . גם, כן   :דב קהתמר 

 .אין לזה שום השוואה? או ציבורי  :מר אליעזר בר

 . זה נתון מקובל  :מר יצחק קאול

 מעניינת בגלל שהרעיון פה שאתה ההשוואה היא   :דב קהתמר 

כאילו מזלזלים בכל , מנסים לקחת את זה, זאת אומרת. הולך לחסוך כסף

: אז אמרתי. 'העיקר שנחסוך כסף, בואו נראה, רגע': הצד החברתי ואומרים

זה לא , זה טיעון אחד מתוך עשרים. בואו נראה אפילו מה קורה, אוקיי

 . ליוהטיעון המרכזי שלנו שאנחנו הולכים ע

 . זה נתון מקובל שרוב המיזוגים והרכישות נכשלים  :מר יצחק קאול

עכשיו כמובן יש פה התעלמות מוחלטת מכל    :דב קהתמר 

של מה זה עושה עיר גדולה לעומת עיר ,  החברתיים הסוציולוגייםההיבטים

, ככל שהעיר היא יותר גדולה האינטראקציות של התושב מהירות. יותר קטנה

ופ שיכולים לחוות בה , לעומת קהילה יותר קטנה, שטניותקצרות 

אני רק ככה רץ על , נכנסנו כמובן להרבה היבטים. אינטראקציות משמעותיות

, אמרנו עלייה בהוצאות שכר, לאיחוד רשויות מקומיות השלכות שליליות. זה

אם לרשות אחת יש קרקע ,  כלומר–פוטנציאל לשימוש בזבזני בקרקע 

ניצול תת קרקע , בינוי-לא יעשו רה, ציפוףיעשו ולשנייה אין לא  לא יעשו 

פוטנציאל .  ואותן ינסו לפתחאלא יתנפלו על הקרקעות הפנויות, ובנייה לגובה

,  תמיד משווים את המסים כלפי מעלה–להעלאת מיסים שאינם נחוצים 

הצורך בהקמת . משווים דרגות שכר כלפי מעלה ומייצרים הוצאות מיותרות

כל המחקרים הבינלאומיים מראים שערים מעל , ה מוניציפליותיחידות משנ
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 מתחילות לייצר יחידות משנה כדי לקרב את השירותים 60,000סדר גודל של 

 . מדובר פה בהדבקה אדמיניסטרטיבית ולא באיחוד עירוני. לתושב

  ?איפה נושא הפגיעה ברמת השירות  :מר מאיר דורון

אבל ללא , פה רץ בכותרותכ "אני סה, יש הרבה   :דב קהתמר 

יש דברים . על ירידה בהתנדבות, ספק יש דיווחים על ירידה ברמת השירות

, אם זה נגיד מבחינת הצד הכלכלי, הם לא בחנו אותם, אחרים שיכלו לעשות

היום השירותים הממלכתיים אינם . כל הנושא של מימון שירותים ממלכתיים

. זה למעשה מעוות. י המדינה"ע, לא רווחה, לא חינוך, ממומנים באופן מלא

אין תמיכה בהקמת נכסים מניבים לרשויות מקומיות כדי לייצר הכנסות 

ואין תמיכה ' אין כלים מתוחכמים לטיפול בנושא של תשתיות וכו, נוספות

 כי אין ספק שבכל הדברים, ביצירת ארגון של שיתופי פעולה אזוריים

. ר גדולה לא יכולה להשיגשיתוף פעולה יכול להשיג מה שעי, המתמחים

, נתיבי איילון, ניקח תל אביב, ניקח אפילו אזור חיפה, עובדה שבכל המקומות

מערכות שדורשות התמחות מעמיקה מחייבות שיתוף , כלומר. יפה נוף, ע"נת

 ,אלה היו ההמלצות של ועדת זמבר,  אגב.פעולה אזורי ולאו דווקא איחודים

 אלה ההמלצות של המומחים .לה אזורייםבמקום איחודים ללכת לשיתופי פעו

, אגב.  על פני איחודי רשויות מקומיותלהעדיף שיתופי פעולה אזוריים, בכלל

מי אמר , זאת אומרת. לא שקלו בכלל חלופה של שינוי תקצוב המדינה

 יכול להיות שהיו ?שנשקלו כל הדברים ותקצוב השלטון המקומי הוא נכון

אף אחד לא . ומי על פני עדיפויות אחרותצריכים להוסיף כסף לשלטון המק

וינוגרד"ואני מזכיר את דו, עשה פה עבודת מטה ח וינוגרד בעצם "דו. ח 

הם לא הולכים .  שיטת השלוף–מאשים את הממשלה בדיוק בשיטה הזאת 

. בכל עבודה הכי פשוטה אתה קודם כל בודק מה המטרה. ועושים עבודת מטה

3,  אלטרנטיבות3-4 תעמיד מול זה –'  וכולשפר תכנון, המטרה שלך זה לייעל

: אתה לוקח כלי ואתה אומר, אתה בא. ותבחן איזה כלי הכי עובד,  כלים4-
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מדובר פה , לכן. בלי שחקרת, בלי שהצדקת, בלי שבדקת. 'אני רץ איתו'

 . ואני מאמין שהיא גם לא תעמוד בשום מבחן, לא רצינית, בעבודה שרלטנית

מה העמדה שלך היתה , במשרד הפניםכשעבדת   :מר אליעזר בר

  ?לגבי התוכנית הזאת

 ל משרד הפנים"כשאני הייתי מנכ, אני אמרתי   :דב קהתמר 

ואמרנו שאנחנו נגד איחודים ' 95-'91אנחנו הכנו תוכנית חומש של שנת 

מאז קום , אגב. עשינו אותם, שאגב, אנחנו בעד איחודים נקודתיים, גורפים

בבדיקה של משך שנים וליווי אחר כך של , אבל.  איחודים30המדינה היו 

, קוברסקי. לקחו את נחלת הקטנה וצירפו לראשון לציון,  סתם דוגמה–שנים 

, נתן לראשון לציון, ₪ מיליון 25כתב שיק של , ל משרד הפנים"שהיה אז מנכ

ל הוא "אני אישית כשהייתי סמנכ. דאגו שתוך שנתיים כל התשתיות יושבו

ו צוות שחיפש עבודה לכל אחד שלא נקלט בעיריית ראשון שלח אותי והקמנ

אני אישית . היתה התעניינות, זאת אומרת. חיפשנו עבודה לאנשים, לציון

, היתה התעניינות, זאת אומרת.  פעמים במקום50 אולי הייתי במשך שנתיים

תשאל את עצמך . 'כבר יסתדרו': פה מישהו זורק את זה ואומר. היה ליווי

זה עניין . 2003פקידי משרד הפנים ביקרו ברשויות שאוחדו בשנת כמה פעמים 

 . של התייחסות, של גישה

אנחנו קיבלנו . אנחנו לא נקיים עכשיו את הדיון  :מר יצחק רוכברגר

כי אצלי יש עוד חומרים ואני ראיתי גם , זו רק תמצית שבתמצית, בתמצית

, מה שאני אבקש. גם משפטיים, יש לנו ניתוחים, אצל דב חומרים נוספים

לסיכול , יש לי הצעה לוועד פעולה שיכין את התוכנית למאבק, ברשותכם

שנוגעים , כמובן להתקשר עם בעלי מקצוע בעניין דוגמת דב ואחרים, ההחלטה

, כפי שאמרתי, את ההוצאות. כפי שעושות רשויות אחרות, בעניין הזה

נבקש , ויק כמה כסףמאחר שאין לנו כרגע נתון מד, אנחנו נעשה, הראשוניות

כמובן שאם יחסר כסף . להוציא ממחלקת התקשורת שלנו ומחלקת הנדסה
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לוועדת , אני חושב, אנחנו נביא את זה גם, לפעילות בגין ההוצאות האלה

 . על מנת לאשר הגדלת תקציב לצורך הפעילות הזאת ולהחזר, הכספים

 ?יש מסגרת לתקציב הזה :ד יעקב זילברשטיין"עו

אני לא יודע מה היקף . אין לי מושג, אני לא יודע  :כברגרמר יצחק רו

 1מראש הוא הקצה למשל בנס ציונה , אמרתי לכם. לכן אני לא יודע, הפעילות

כי , אני חושב שזה לא חכם לעשות את זה. 'אני רץ על זה':  ואמר₪מיליון 

 שנייה אנחנו-בישיבה הראשונה, נראה תוך כדי תנועה. אני לא יודע כמה כסף

ואם צריך , נראה איך לעשות, לא צריכים להוציא במכה. פחות או יותר נדע

אנחנו . נאשר תקציב לצורך הנושא ונשתמש בזה, נביא את זה לוועדת כספים

ונביא את זה לאישור המועצה כמובן  .נשב ונחליט אחר כך 

את , מאיר דורוןאת , השמות שאני מבקש להציע כאן זה אותי, ברשותכם

נורית אבנר, אורי, שירה אני . יצחק קאול ופיפו, עליזה תמרי, ישראל טל, את 

אנחנו נדווח לחברים על . לא רוצה להרחיב את זה ליותר מדי כי זה לא פרקטי

  ?מי בעד. אני מבקש לאשר את זה ברשותכם. העניין

 . אין משקל יחסי לאופוזיציה ולקואליציה פה  :מר אליעזר בר

גם . קואליציה-ו את זה באופוזיציהלא בדקנ  :מר יצחק רוכברגר

כדי לראות , אמרנו. ולא הצענו, בקואליציה עצמה יש את גריידי ויש את זה

 . אם אפשר שאנשים יבואו לעשות עבודה כאן, את זה טכנית

 ?כמה חברים בוועדה  :מר אליעזר בר

זוגי,  חברים9  :מר יצחק רוכברגר ממש לא מודדים . זה בסדר, זה אי 

 .תודה רבה. פה אחד, בבקשה? מי בעד. אופוזיציה פה-ואליציהאת זה על ק

 

לנושא מינוי ועד פעולה הוחלט לאשר פה אחד   :386החלטה מספר 

, מאיר דורוןמר , יצחק רוכברגר מר –ראש העיר : בהשתתפות, איחוד רשויות
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עליזה ' גב, ישראל טלמר , נורית אבנר' גב, אורי לויןמר , שירה אבין' גב

 . ד יעקב זילברשטיין"יצחק קאול ועו מר, תמרי

 .הוחלט לאשר אישור עקרוני את תקציב הפעילות

 

נזמן ממש בימים , נקיים על זה דיוןאנחנו   :מר יצחק רוכברגר

 . תודה רבה. אני אביא גם חוות דעת, הקרובים דיון

 

 

 

__________________ 

 פרח מלך

 לית תפעול"מנכס

_________________ 

 יצחק רוכברגר

 ראש העירייה
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 קובץ החלטות

גן  .3 פתיחת חשבון בנק בבנק לאומי עבור כספי ביטוח לאומי להסבת 

 .ילדים למרכז יום לתשושי נפש

 

פתיחת חשבון בנק בבנק הוחלט לאשר פה אחד   :380החלטה מספר 

 .לאומי עבור כספי ביטוח לאומי להסבת גן ילדים למרכז יום לתשושי נפש

 

ב פרוטוקול הישיבה מיום " מצ2006ברה כלכלית לשנת אישור מאזן ח .4

13.1.2008. 

 

 מר יצחק – נמנע 1(ברוב קולות הוחלט לאשר   :381החלטה מספר 

 .2006כלכלית לשנת החברה המאזן את ) קאול

 

 .אישור פרוטוקול ועדת מקלטים .5

 

פרוטוקולי ועדת הוחלט לאשר פה אחד את   :382החלטה מספר 

 .19- ו18' מקלטים מס

 

 .אישור פרוטוקול ועדת שמות .6

 

, המלצת ועדת שמותהוחלט לאשר פה אחד את   :383החלטה מספר 

ז' לפיה ייקרא הגן ברח  .ל"בן גוריון על שם מר מנשה אציל 
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, המלצת ועדת שמותהוחלט לאשר פה אחד את   :384החלטה מספר 

די אזר השרף על שם השופט ע-לפיה ייקרא הגן בצומת הרחובות סוקולוב

 .ל"ייקרא הצומת על שם השופט עדי אזר ז, כמו כן. ל"ז

 

קמן מזרחי לפעול 'ד קרן ג"הסמכת מועצת העיר לתובעת העירונית עו .7

על פי חוקי עזר עירוניים לייצג את העירייה ואת הוועדה המקומית 

 .בבתי משפט השונים

 

מועצת העיר מסמיכה פה אחד את התובעת   :385החלטה מספר 

לפעול על פי חוקי עזר עירוניים לייצג את , קמן מזרחי'ד קרן ג"עו, וניתהעיר

 .העירייה ואת הוועדה המקומית בבתי משפט השונים

 

דיווח והצגת מצגת בנושא איחוד רשויות יוסבר על ידי ראש העירייה  .8

ן "ל משרד הפנים ומנכ"לשעבר מנכ, ומר דב קהת ל מרכז השלטו

 .המקומי

 .וועד פעולה ואישור עקרוני של תקציב לפעילותבחירת נציגות ל*  

 

לנושא מינוי ועד פעולה הוחלט לאשר פה אחד   :386החלטה מספר 

, מאיר דורוןמר , יצחק רוכברגר מר –ראש העיר : בהשתתפות, איחוד רשויות

עליזה ' גב, ישראל טלמר , נורית אבנר' גב, אורי לויןמר , שירה אבין' גב

 . ד יעקב זילברשטיין"עויצחק קאול ומר , תמרי

 .תקציב הפעילותאת הוחלט לאשר אישור עקרוני 

 


