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 .שאילתא של חבר מועצת העיר יעקב זילברשטיין .1

 

. אנחנו נפתח את ישיבת המליאה. ערב טוב, חברים  :מר יצחק רוכברגר

פיפו כתב לי מכתב שכנראה שהוא . נתחיל עם השאילתא של פיפו, ברשותכם

רק .  והוא ביקש שיצחק דוד ישאל את השאילתא ואני אענה עליהלא יהיה

, י חושב שזה קצת ציני וחוסר אחריות מצדו של פיפו אנ–איזושהי הערה 

בפעם הקודמת הוא שאל שאלה לגבי הנושא של . ושיירשם מה שאני אומר

אני אביא : אמרתי, לא ידעתי מה לענות על השאלה, תקציב המועצה הדתית

עכשיו . או לפחות שנענה עליה, לכאן נציג כדי שהשאלה שהוא שאל תידון

הוא ידע על הישיבה הזאת שמתקיימת . וא לא מגיעשואל שאילתא ועכשיו ה

לפחות בי אישית , אני חושב שזה זלזול, אני מאוד מצר על כך, מראש

אני כבר התרגלתי , אבל מה לעשות. זה פשוט לא בסדר. ובאינטליגנציה

 . בבקשה, מר דוד. להרבה דברים

 מהיום כאן זה דרעאני רק רוצה לומר שזה שהוא נ  :מר דוד יצחק

 . לל איזשהו אירוע שמתרחש היוםבג

היה יכול לבקש ממני , הוא ידע? מה זה משנה  :מר יצחק רוכברגר

 .לדחות את זה

לאחרונה . "הוא ידע את זה היום, הוא לא ידע אז  :מר דוד יצחק

 כנגד העירייה  השומר בשדות החקלאייםשלנודע על הגשת תביעה משפטית 

מאחר שהחקלאים הם סקטור עסקי . והחקלאים בנוגע לאי תשלום משכורתו

האם כל אמצעי ההגנה ביישוב שתוגברו לאחרונה :  נשאלות השאלות,לכל דבר

בהשקעה אדירה אינם מספקים הגנה מספקת למעט לשדות החקלאיים 

מדוע הוצאה עבור תשלום משכורת שומר השדות וכיסוי הוצאות ? ביישוב

וייגבו "ההגנה המשפטית בגין תביעתו של השומר משולמות ע י העירייה 

 האם העירייה מכסה הוצאות ?מהקופה הציבורית של תושבי רמת השרון
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עבור סקטורים עסקיים או אזרחיים ,  החקלאיםדוגמת, שמירה מיוחדות

 "?סוחרים ואחרים, כגון שכונות תושבים, אחרים ביישוב

וזה לא אליך  .גם פה אני רוצה איזה מקדמה קטנה  :מר יצחק רוכברגר

כמה אני קיבלתי אותה , השאילתא הזאת. כי אתה רק הקראת אותה, דווקא

ימים לפני הישיבה הקודמת וביקשתי לענות עליה היום כי אז לא היה לנו 

חבל שהוא לא נמצא . אפילו פיפו לא כתב אותה, את השאילתא הזאת. זמן

, אני קיבלתי בפקס את השאילתא הזאת. הוא גם לא כתב אותה. פה

. היא כתבה את השאילתא. דווקא מהבית של נעמי זוהר, יתהשאילתא המקור

יודע. נראה לי קצת ציני, לא יודע, אז זה בכלל משחקים את המשחק , אתה 

, כששואלים אותה, ואפילו את השאילתא, של כל כך רוצים מינהל תקין וסדר

  .אני לא מכוון אליך, ועוד פעם. לא יודעים איך לשאול אותה

החקלאים הם לא , אז קודם כל, ה לשואל המקורימאחר והשאילתא נכתב

מה , החקלאים הם סקטור שיושב. חד משמעית. סקטור עסקי לכל דבר

פה , חד משמעית, הם פועלים מכורח פקודת העיריות, ליד העירייה, שנקרא

נכון, הוועדה החקלאית. אין ויכוח ולכן , פועלת מכוח פקודת העיריות, יותר 

שכמובן מתוקצב , פועלים על בסיס תקציב שיש להםי פקודת העיריות הם "עפ

, אופן ההוצאה, אבל הם מחליטים את ההחלטות לגבי הוצאות, על ידינו

בידיעה ובליווי של עיריית , והכל נעשה בכפיפה אחת, במסגרת הוועדה שלהם

והפיקוח לפחות שלנו על העניינים האלה לנושא של , רמת השרון לעניין הזה

בי אמצעי ההגנה ביישוב שתוגברו לאחרונה בהשקעה לג. הוצאת הכספים

 ? על איזה כספים אתם מדברים של ההגנה, אדירה

 . ים ושוטרים שומר,הרי לפני שנה הוסיפו מכוניות  :מר דוד יצחק

הנושא של . זה לא מיועד לנושא הזה ספציפית  :מר יצחק רוכברגר

אלא , לגופי סמךמדובר יותר על אבטחה ליישוב עצמו ולא , תגבור האבטחה

, גניבות וכו, פריצות, מול שמירת הסדר הציבורי, מה שנקרא, יותר לנושא של '
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לגבי הוצאות . לגבי הכסף אותו דבר, עניתי. לא לנושא הזה זה היה. בתים

וייגבו מהקופה"שמשולמות ע, ההגנה המשפטית בגין תביעתו , י העירייה 

 . התקציב שלהםזה הכל ? יש דבר כזה? מה זה הדבר הזה, אורית

 .כספנולא  ?מהתקציב שלהםמה זה   :אורית פפר' גב

ג, לא רק זה  :ד מיכה בלום"עו כנגדם ' אנחנו הגשנו הודעת צד 

 .בתביעה הזאת

. לא הבנתי איזה הוצאות הגנה יהיו על חשבוננו  :אורית פפר' גב

 ?הוצאות הגנה של השומר

 . יש שומר שהגיש תביעה  :מר יצחק רוכברגר

 . אני יודעת, כן  :ורית פפרא' גב

יש שומר שהגיש . אני מנסה לנתח את השאלה  :מר יצחק רוכברגר

 .כנראה לזה מתכוונים, על זה מדובר, תביעה לגבי הפסקת עבודתו

הוא תבע ? הוצאות ההגנה? אבל איזה הוצאות  :אורית פפר' גב

 .אנחנו צריכים להתגונן, אותנו

 .  שלו כנגד הוועדה החקלאיתהכוונה היא לתביעה  :מר דוד יצחק

 . הבעיה היחידה שהוא לא תבע את הוועדה  :אורית פפר' גב

 . אם הוא תבע את העירייה זה עניין אחר  :מר דוד יצחק

אבל העירייה הגישה הודעת , הוא תבע את העירייה  :אורית פפר' גב

 . על הוועדה' צד ג

 . הוועדה עצמההוא תבע אותנו במקום לתבוע את   :מר יצחק רוכברגר

שמירה מיוחדת דוגמת החקלאים בסקטורים עסקיים או , לגבי הנושא הזה

כאשר אנחנו , בגדול, עסקים כמובן,  אזרחים כמובן–אזרחיים אחרים ביישוב 

, כאשר אנחנו עושים את כל האבטחה שמסביב, עושים את כל השמירה מסביב

 עם המשטרה ועם יחד, כאשר אנחנו עושים את כל הביקורות שצריך לעשות

גם על סוחרים וגם על כמובן שזה גם משליך . השיטור המשולב שקיים אצלנו
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יש סוג של שאילתות שלא הייתי . זאת התשובה שלי לעניין הזה. תושבים

 .אבל עניתי עליה, שואל אותן פשוט

 

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

 .הממשלה

 

י "עפ, 2008אישור תקציב המועצה הדתית לשנת   :גרמר יצחק רוכבר

דורש מאתנו לאשר את משרד ראש הממשלה . דרישת משרד ראש הממשלה

ביקשנו . התקציב הוגש לכם בחודש שעבר. 2008תקציב המועצה הדתית לשנת 

שאני מודה שלא ידעתי מה לענות , היתה איזה שאלה לפיפו, להעיר הערות

 אהלן –יזשהן שאלות לגבי העניין של התקציב אם יש פה למישהו א. עליה

 .בבקשה. אנחנו נאשר אותו, אם אין. וסהלן

 בעד מה אנחנו אני מבין שהממשלה קובעת לנו  :מר דוד יצחק

היא , היא מגדירה את התקציב.  כשהיא קובעת את התקציב בעצםנצביע כאן

 . 'אתם תצביעו בעד זה': קובעת אותו ועכשיו היא אומרת

יודע, זה נורא מוזר הדבר הזה  : רוכברגרמר יצחק הממשלה , אתה 

י חוק אתה צריך לאשר את התקציב עד לתאריך "עפ, אומרת לך דבר אחד

, לך קח את זה, תשמע': ואומרים לך, זה היה חודש שעבר נדמה לי, מסוים

. שהתקציב לא מאושר,  בוא עכשיו נשאל שאלה היפותטיתאבל. 'תאשר את זה

 . לא יודע? מה יעשו לנו? קחו אותנו לבית סוהריי, אז מה יעשו

לדעתי צריך להוריד את הסעיף , לכן אני אומר  :מר דוד יצחק

 . מסדר היום

 . אי אפשר להוריד  :מר יצחק רוכברגר

 . שהממשלה תאשר את זה  :מר דוד יצחק
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החלק של . זה מופיע בתקציב של העירייה  :אורית פפר' גב

או אחר מופיע בתקציב העירייה שאושר במהלך  שלנו בסכום זה ההשתתפות

 . דצמבר

אז אנחנו צריכים לאשר את הסעיף שלנו בתקציב   :מר דוד יצחק

, של העירייה כחלק מאישור תקציב העירייה ולא תחת האיום של הממשלה

 .שהיא הוציאה הוראה שאנחנו נאשר

 ואז, אבל זה מה שניסיתי להסביר בישיבה הקודמת  :אורית פפר' גב

 . פיפו שאל על מה הולך הכסף שלהם

, אני לא נכנס לשאלה של פיפו מהפעם הקודמת  :מר דוד יצחק

זה ': אלא נכנס לעניין של התוספת או הנספח שאומר שהממשלה אומרת לנו

 . שהיא תצביע בעדו. 'התקציב ואתם תצביעו בעדו

מה שאני צירפתי לכם את ההודעה ואני גם אמרתי   :אורית פפר' גב

הממשלה אומרת כמה היא נותנת כסף ומה , ה השתנה ואחרי זה היה עדכוןשז

 . היא לא אומרת איך הוא מתחלק בפנים. היקף התקציב של המועצה הדתית

 היא יכולה ?אז למה היא אומרת לנו להצביע בעדו  :מר דוד יצחק

אתם מאשרים את . נקודה, אני נותנת לכם כך וכך': כמו בנושא חינוך, להגיד

 . 'ציב שלכםהתק

, קודם כל? אני יכולה ברשותך לסיים את המשפט  :אורית פפר' גב

בהבדל מתקציב ,  ולא לנוהיא נותנת למועצה הדתית, היא לא נותנת לנו

אנחנו בעיקרון כל שנה מאשרים את הסעיף התקציבי אצלנו בתקציב . חינוך

 עד היום אנחנו בדקנו. ואנחנו גם מתבקשים לאשר את התקציב שלהם

היינו מאשרים , או אם היינו צריכים להגדיל יותר מאוחר, שהסכום מכוסה

ואישרנו להם את התקציב לפי הסכום שקשור , את זה בתקציב המועצה שלנו

,  למה הם עושים בתוך התקציב שלהםהעלה פיפו שאלות שקשורות. אלינו
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ובגלל זה זימנו מישהו מהמועצה הדתית , שאת זה אני לא ידעתי לענות

 . זה הכל. מה עושים בתוך התקציב, זה מה שהוא שאל. סביר את זהשי

אנחנו נאשר את , אם לא. אם יש הערות אז בבקשה  :מר יצחק רוכברגר

אז אני מבקש . אין מה לעשות פה, כי ממילא אנחנו צריכים לאשר את זה, זה

 . לאשר

 . אני נגד, רגע  :מר דוד יצחק

 . אני חושב, כולם להיות נגדמותר ל. מותר לך  :מר יצחק רוכברגר

 ?אז מה יקרה, אם כולם יצביעו נגד  :מר אורי לוין

 . אין לי מושג  :מר יצחק רוכברגר

יש עוד הרבה דברים שהצבעתי נגד ולא קרה שום   :מר דוד יצחק

זה , לא יקרה שום דבר. לכן אין צורך להצביע על זה, שום דבר לא יקרה. דבר

 . דבר דמימביאים להצבעה . כל העניין

 . כל שנה זה היה  :מר יצחק רוכברגר

 . אז כל שנה אנחנו מתנהגים כמו טיפשים  :מר דוד יצחק

 ? אבל מה לעשות שהממשלה יושבת עליך  :מר יצחק רוכברגר

 ?מה יקרה, נצביע נגד  :מר דוד יצחק

 . כלום  :מר יצחק רוכברגר

 . אז בוא נצביע נגד ונראה מה יקרה  :מר דוד יצחק

אני ,  מעבר לאישור האוטומטי שלנו.יש לי שאלה  :אהרון גלילמר 

או היא גוף כזה או אחר ,  קשורה בצורה כזו או אחרתמבין שהמועצה הדתית

 .של מועצת רמת השרון, של המועצה

 . אבל אנחנו מעבירים לה תקציב, היא לא שלנו  :מר יצחק רוכברגר

במידה , לא תקינה בצורה במידה והמועצה מתנהלת  :מר אהרון גליל

בכל המקרים , במידה ונמצא מינהל לא תקין, ונניח נוצרים גירעונות קשים



 יריית רמת השרוןע

 8.2003.2מיום , 46' פרטיכל מליאה מן המניין מס

 11

שיושבים מסביב , מה האחריות או המעורבות שלנו, האלה ומקרים אחרים

 ?לגבי הניהול של המועצה, לשולחן הזה

, נדמה לי,  והתמודדנו איתה לפנישאלה במקום  :מר יצחק רוכברגר

 גם לא היה הרכב .למעשה אין הרכב למועצה הדתיתהיום . שלוש-שנתיים

אם אתם זוכרים בתחילת , ח המפורסם"אז היה כאן את הדו. למועצה הדתית

ומדינת ישראל החליטה שהיא מכניסה חשב , 3.2עם גירעון של , הקדנציה

העסק עובד , תודה לאל, מאז. לעסק הזה, נדמה לי זה נקרא, ומנהל מורשה

אתה . אין גירעונות, הכל מסודר, יקה במועצה הדתיתאין פוליט, כמו שצריך

, זה מסודר, זה נוח לי. מבחינתי אישית שימשיך ככה אותו מצב, יודע מה

אם , באמת בכל פרמטר,  שירותי דת ברמה הכי גבוהה כאן בעיראנחנו עושים

זה בסדר מבחינתי ותודה , זה שיפוץ של בית העלמין ואם זה נתונים אחרים

אם ולכשנידרש עוד פעם להקמה של הרכב או משהו . ך ככהלאל שזה ממשי

ונקיים על זה דיון, כזה  . אבל כרגע כלום. נביא את זה לשולחן 

 ?מי מנהל את זה  :מר אורי לוין

 ?מה זה, נציג מטעם משרד הפנים  :מר יצחק רוכברגר

 .מזכיר המועצה הדתית    :???

 יוצא שקל בלי אישורו שלא,  מלווהיש רואה חשבון :'הרצל לחמנוביץמר 

 . לא משכורת ולא שום הוצאה אחרת. של רואה החשבון

אתה לא יכול היום לקבל , כל הביקורת אחד לאחד  :מר יצחק רוכברגר

לאשר את תקציב המועצה הדתית לשנת , אם כך, אני מבקש. שם אפילו עובד

2008 . 

אתם הגשתם תקציב שהתאים להודעה . רק שנייה  :אורית פפר' גב

. לא הגשתם תקציב שהתאים להודעה השנייה של משרד הדתות, הראשונה

 . הגיעו בהפרש של שבועיים שתי הודעות

 . התקציב השני  :מר יצחק רוכברגר
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כי , אנחנו מאשרים את התקציב הראשון, לא  :אורית פפר' גב

אז . זה כבר יותר ממה שאנחנו אישרנו במליאה, התקציב השני שהם כפו עלינו

נאשר כרגע סכום יותר נמוך ממה שאנחנו אישרנו במליאה את החלק אנחנו 

אתם גם צריכים להתאים את , כשנעשה עדכון תקציב נתאים את זה. שלנו

 . התקציב שלכם

 ? זה בסדר  :מר יצחק רוכברגר

 . אין ברירה  :אורית פפר' גב

 ? כמה עומד התקציב הראשון  :מר יצחק רוכברגר

 . שנדע, סדר גודל  :מר אורי לוין

 .אין לי את הניירות  :אורית פפר' גב

 . כל המועצות הדתיות,  ₪ מיליון150כתוב פה   :מר יצחק קאול

. נשכח ממנו,  ₪ מיליון1.7הוא , האחרון, הדף הזה :'הרצל לחמנוביץמר 

 .  ₪ מיליון1.080מה שהגישו לנו מועצת העיר זה 

ממה שאישרנו קצת פחות , על הנייר שלי כתבתי  :אורית פפר' גב

אנחנו מאשרים את תקציב המועצה הדתית כפי . אין לי את הנייר. במליאה

 . שהוזכר

 .  ₪ מיליון1.026כתוב כאן , החלק שלנו  :מר יצחק קאול

, אז נעשה את זה, אנחנו אישרנו במליאה קצת יותר  :אורית פפר' גב

 . בכתב יד שלי מופיע

 ?אפשר לדעת את המספר  :מר יצחק רוכברגר

 ?איזה מספר  :אורית פפר' גב

 . של התקציב  :מר יצחק רוכברגר

זה מה ₪ מיליון  1.026.  ₪ מיליון1.026זה לא   :אורית פפר' גב

 . אנחנו משתתפים ביותר, שהמדינה משתתפת
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, זה חלקו של משרד ראש הממשלה₪  מיליון 1.026 :'הרצל לחמנוביץמר 

 . 40%שהוא 

 . 10- ותכפיל ב4-תחלק את זה ב  :אורית פפר' גב

 . החלק של הרשות המקומית₪  מיליון 1.539 :'הרצל לחמנוביץמר 

 1.630קיבלתם ואנחנו אישרנו ₪  מיליון 1.539זה   :אורית פפר' גב

 . במליאה₪ מיליון 

מי בעד לאשר את . יפה. ₪ מיליון 1.630אז   :מר יצחק רוכברגר

 ? ₪ מיליון 1.539התקציב כפי שהוצג כאן על בסיס 

 . אתה מאשר את תקציב המועצה הדתית, לא  :אורית פפר' גב

 . הכללי, את התקציב הגדול  :מר יצחק רוכברגר

 . שגם מתאים לחלק שלנו, תקציב המועצה הדתית  :אורית פפר' גב

. עזבו את הסכום כרגע, את תקציב המועצה הדתית  :מר יצחק רוכברגר

  ?מי בעד

 .מענייןזה , ם גםכדאי שנדע מה הסכו  :מר אורי לוין

 אנחנו מאשרים ?של המועצה הדתית או החלק שלנו  :אורית פפר' גב

 . אנחנו לא מאשרים כסף. את תקציב המועצה הדתית

 ? מה אנחנו מאשרים. אז אני לא מבין  :מר אורי לוין

הם הגישו תקציב לפי מה שמשרד ראש הממשלה   :אורית פפר' גב

אבל אנחנו צריכים לאשר את כל , ₪ מיליון 1.539חלק שלנו שם ה, כתב

 אפשר להביא את .בגלל זה צירפתי לכם את התקציב שלהם. התקציב שלהם

 . החומר

 ? למה תמיד בדברים האלה מסתבך  :מר יצחק רוכברגר

 .כי זה החומר של הישיבה הקודמת  :אורית פפר' גב

 .כלוםאני לא מצביע , חכו רגע  :מר יצחק רוכברגר
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בעיקרון היה צריך להציע על החומר שהיה בישיבה   :אורית פפר' גב

 . הקודמת

 ?צריך לדעת מספרים  :מר יצחק רוכברגר

 . אני לא הכנתי את זה לישיבה  :אורית פפר' גב

אני דוחה רגע את ההצבעה לגבי . בינתיים נתקדם  :מר יצחק רוכברגר

אנחנו . אני לא מצביע סתם, רצריך לדעת את המספ. אנחנו נחזור לנושא, זה

 5.5אמדן התקציב הוא . נעבור לסעיף הבא ואחר כך נחזור חזרה לדיון הזה

 .₪מיליון 

 -חלק מסכום, ₪ מיליון 5.567כ התקציב הוא "סה :'הרצל לחמנוביץמר 

לא שאלו את השאלה . זה התקציב. לא נכנס, עזוב  :מר יצחק רוכברגר

 .הזאת

 . ₪ מיליון 1.539, חלק שלכםוזה ה :'הרצל לחמנוביץמר 

מי .  5,567,759₪ הוא 2008סך כל התקציב לשנת   :מר יצחק רוכברגר

נגד? מי נגד. 7? בעד  . יצחק דוד 

 . אנחנו נמנעים  :מר יצחק קאול

 . הנושא הבא, תודה רבה.  נמנעים3, בסדר  :מר יצחק רוכברגר

 

) 3 –מנעים נ, 1 –נגד (ברוב קולות הוחלט לאשר   :387החלטה מספר 

 על פי דרישת , 5,567,759₪ בסך 2008דתית לשנת המועצה התקציב את 

 .משרד ראש הממשלה

 

ה להשתלמות מקצועית " רכזי תוכנית המא2דיווח על נסיעת  .3

 .ב"בפרובידנס ארה
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ה " תוכנית המאדיווח על נסיעת שני רכזי  :מר יצחק רוכברגר

אני רוצה משפט אחד לפני . להשתלמות מקצועית בפרובידנס ארצות הברית

ה זו אותה "תוכנית המא. שמיכל מנקס תאמר כמה מילים לגבי הנושא הזה

 כיתות בכל בית 4שיש בתיכון רוטברג ותיכון אלון ,  שדיברנו עליהתוכנית

אבל ,  בכיתה אחת17 או 16נדמה לי שבאלון יש ,  תלמידים בכיתה15-כ, ספר

התוכנית הזאת זוכה להדים .  תלמידים בכיתה15בעיקרון הממוצע זה 

 ואני מתפלל ומייחל שאנחנו כרגע היא ממש סיפור הצלחה, חיוביים ביותר

הסיור שאנחנו עשינו בזמנו בשנה שעברה . נשליך אותה על כל בית הספר

הביא לכך שאנחנו , מיכל ושני מנהלי בתי הספר, אני,  בוסטוןבפרובידנס

 . שלחנו לשם שני נציגים אז

 . לא היה, יועכש    :???

מביא לכך שאנחנו צריכים . הם נסעו למשהו אחר  :מר יצחק רוכברגר

לראות שם ולהשתלם ולראות איך , מורים שלנו, לשלוח שני נציגים שלנו

ומתאימים את שיטת החינוך , אנחנו עושים את זה עוד יותר טוב והכי טוב

ים מכל אני חושב שהיום בא. שקיימת שם בבסיס למציאות של רמת השרון

 פעמים הייתי כאן עם רשויות אחרות 3אני כבר לפחות , הארץ לראות אותנו

אני . י משרד החינוך"מאושר גם ע, העניין מלווה, שבאו ללמוד את העניין

עצם . גם הקהילה כאן משתלבת בכל הסיפור. זה דבר מדהים, אומר לכם

דים העובדה שאנחנו לוקחים תושבים שהופכים להיות חונכים של תלמי

, אני אישית חונך כאן שני תלמידים. בהתמחויות שהם אוהבים, במקצועות

, נראה לי הם יברחו מזה אחרי זה. הם אוהבים פוליטיקה, הם מתלויים אליי

 לאולפני אבל הם אוהבים פוליטיקה אז לקחתי אותם איתי כבר פעם אחת

, אבל עד שהם יראו את הכיף, הרצליה ופעם אחת למשרד הביטחון

אבל זה כל יום שלישי . נראה לי הם כבר לא ירצו להתעסק עם זה, רכאותבמי
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, מיכל. הרבה תושבים עושים את זה ואני מברך על כך, מהבוקר עד הצהריים

 . כמה מילים

 חודשים באמת התחלנו 9אני מוכרחה לומר שלפני   :מיכל מנקס' גב

ה האישי של  שבועות חנכנו את חתימת החוז3- ורק לפני כלרכוש את הרעיון

, מעמד מרגש, יום לאחר מכן ברוטברג, כל אחד מהתלמידים בתיכון אלון

מצאו את ,  ילדי רמת השרון שנמצאים בתיכונים120-מחויבות של כל אחד מ

בפן החברתי ובפן של , המקום שבו הם מתחייבים להצטיין בפן הלימודי

הוא הגוף המכון לחינוך דמוקרטי , אגב. לידה נפלאה. כישור זה או אחר

הוא חשף בפנינו את השיטות ואנחנו תופרים , האקדמי שמלווה את התוכנית

המכון לחינוך דמוקרטי מתבסס על כמה . את החליפה לצרכי רמת השרון

באותו מקום . ביניהם מודל שפותח בפרובידנס ומתקיים כאן, מודלים בעולם

ת הרכזים של כך אנחנו מוצאים לנכון לשלוח א, שראינו בעיניים את העשייה

 המחנכים הוא רכז התוכנית ואחראי 4-בכל אחד מהתיכונים אחד מ, התוכנית

בהמלצתו של , אנחנו סבורים. גם על בניית התוכנית והתאמתה לתלמידים

, שחלק מההכשרה שמתקיימת בחודש הבא, יעקב הכט ובהמלצתנו כמי שראה

ן מנחם מתיכון  רועי ב–שני הרכזים , על פסח וליל הסדר,  לחודש19 עד 17

שעושים ימים כלילות ורואים במלאכתם , אלון ואורלי בכר מתיכון רוטברג

על ,  למרות שזה בליל הסדרמוכנים לעזוב את משפחותיהם, מלאכת קודש

,  אנחנו ברשותכם.ולהצטרף לחוויית הלמידה הזו, חשבון חופשה מהעבודה

 . נתחיל לארגן את כל האישורים לאחר ישיבה זו

 ? מה התוצאות שאנחנו רואים בינתיים  :קאולמר יצחק 

 . התלהבות  :מר יצחק רוכברגר

 של בוגרי חטיבות 100%מעבר לעובדה שלראשונה   :מיכל מנקס' גב

זו משנתי וזו משנתם של ראש העיר וסגניתו , הביניים לומדים בתיכונים

 אני מוכרחה.  השנים האחרונות5-ואנחנו פועלים לזה כבר ב, מחזיקת התיק
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בכנסת מנהלי מחלקות החינוך שהיה . לומר שנכון להיום זו הצלחה כבירה

שבוע שעבור פגשתי את רחלה שיפר מאגף הבחינות של מטה משרד החינוך 

אמרתי שאני נורא שמחה . ודיברתי איתה על חישוב אחוזי הזכאות לבגרות

 שליש אחוז –כי אני מזכירה לכם , שהם צריכים להכניס את פרמטר ההנשרה

אז .  ארצי4% שנים הוא 5היעד של משרד החינוך לעוד . נשירה ברמת השרון

אבל אמרתי שאני חושבת שברמת קרדיטציה ,  על זה קרדיטהם יתנו איזשהו

שאנחנו בעצם , אף אחד לא לוקח בחשבון את מאת האחוזים של התלמידים

אנחנו . הלימודי והאקדמי, מבטיחים להם את כרטיס הכניסה החברתי

בנו להעמיד מדדים ואנחנו גם מעמידים מערך מדידה והערכה על התחיי

במיוחד , זה היה קל מאוד שזה יקרה. אף אחד מהילדים לא נשר. התוכנית

היו , בעודם שובתים, אגב, הרכזים. השביתה שהחזירה את כולנו אחורה

 . אני חושבת שזו הצלחה ברמה מרשימה. פשוט נפלא. בקשר עם הילדים

התלמידים נכנסים לקבוצה הזו באופן מקרי או   :מר יצחק קאול

 ? שבחרו

אנחנו עכשיו בהליכי רישום לשנה . היו קריטריונים  :מיכל מנקס' גב

אני לא .  כיתות בכל תיכון לכל הפחות בשנה הבאה3אנחנו כבר צופים , הבאה

 . רוצה להתבסס רק על רשמים וחוויות

להאמין כמה הילדים צריך לראות את זה בשביל   :מר יצחק רוכברגר

צריך , כמי שאכפת לו באמת, כתושבים, זה פשוט מעבר. האלה מאושרים

אתה תראה את ההתלהבות , כדאי לבוא לראות את זה. לבוא לראות את זה

 . זה פשוט מדהים, של התלמידים

כמו , הילדים שמשתתפים בקבוצות הלימוד האלה  :נורית אבנר' גב

אני באופן אישי . ון של נשירה מהתיכוניםזה ילדים שחלקם עם סיכ, שאמרו

אתה . והשתתפתי בשיעורים, גם ברוטברג וגם באלון, סיירתי בבתי הספר

ואתה גם מדבר , פשוט טוב להם, רואה קבוצות של ילדים שפשוט מאושרים
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 שעות 24זה מורים שעובדים . עם המורים ואתה רואה את ההתלהבות שלהם

פותח את זה מעגל בוקר עם . עור והולךנותן שי, זה לא מורה בא, ביממה

. זה דבר שאין בבתי ספר אחרים, סוגרים את זה עם מעגל בסוף היום, הילדים

התלהבות וכבר כבר אתה רואה אצל הילדים את ה, אני חושבת שהתוכנית הזו

והילדים האלה , ילדים שרבים מהם חוו כישלונות. הילדים מקבלים הצלחות

כזה רק מחזק את המוטיבציה שלהם להמשיך כמובן שכל דבר . מצליחים

לא סתם היא מהווה מוקד עלייה לרגל , ואני חושבת שהתוכנית הזאת, וללמוד

 . ממקומות אחרים

 

 .אישור מומלצי ועדת יקיר העיר .4

 

 . אישור מומלצי ועדת יקיר העיר–הנושא הבא   :מר יצחק רוכברגר

 נורית תגיד כמה מילים .עם מי האיש, הגשנו כאן את הדפים עם המועמדים

, נורית. ולאחר מכן נצביע על זה, ר ועדת היקיר"כיו, לגבי הרכב הוועדה

 . בבקשה

 24קיבלנו , יחסית לשנים אחרות, האמת, השנה  :נורית אבנר' גב

ד יעקב "עו, שזה מאיר דורון, חברי הוועדה.  לתואר יקיר העירמומלצים

אחד מחברי , לצערי הרב. ההיו שותפים להחלט, זילברשטיין ורפי בראל

נירה פולקמן .  אהרון שגב–הוועדה נמצא בבית חולים ונבצר ממנו להשתתף 

ארבעתנו עברנו , לכן. לא השתתפה בישיבה ולא קיבלנו ממנה המלצה כתובה

בשונה , והחלטנו השנה שאנחנו עושים בטקס של יקיר העיר, על כל המומלצים

 וגם אנחנו עושים את יקיר 2008 גם את יקיר העיר לשנת, משנים קודמות

את עדינה רוזנטל ואת , את רחל גאון,  נשים3 בחרנו השנה. העיר לדורותיו

כל אחד מכם שקרא את זה רואה שכל אחת מהנשים האלה . עדנה גדעוני סומך

משתתפת ופעילה בארגונים ובפעילות התנדבותית עם תרומה מאוד גדולה 
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 מר מוטי –לנו מועמד של ראש העירייה יש . לקהילה ברמת השרון ומחוצה לה

אנחנו בחרנו תושב העיר שתרם , כמו כל שנה. שהוא מומלץ ראש העיר, בר דגן

 –ותושב נוסף , והשנה בחרנו את האלוף דוד עברי, תרומה משמעותית למדינה

הבחירה . כולם ראויים,  מועמדים3,  מועמדות3כ יש לנו "סה. גדעון שם טוב

 כמה כאלה שזו כבר שנה שנייה שקיבלנו אותם ולא היו, היתה מאוד קשה

אז כמו . אנחנו פשוט נאלצים לדחות אותם לשנה הבאה, היתה ברירה

כי אנחנו גם נחלק , הטקס השנה יהיה טקס קצת ארוך יותר, שאמרתי

למועמדים של השנה וגם נעשה טקס לכל המועמדים שחיים של יקירי העיר 

אנחנו נחלק אותו , לקראת יום העצמאותלדורותיהם ואנחנו גם נוציא ספר 

אני מאוד מקווה שכולכם חושבים שהבחירה שלנו היא מוצלחת . במעמד הזה

היו עוד מועמדים טובים אבל , ואנחנו מצטערים שיש כאלה שהיינו צריכים

 מועמדים 6- ל5 בדרך כלל בין .6-החלטנו השנה שאנחנו לא עוברים על יותר מ

 שנה 20לפחות תושבי העיר , 70כים להיות מעל גיל הם צרי. לפי הקריטריונים

כשקיבלנו , תרומה מיוחדת לקהילה ברמת השרון או מחוצה לה, ופעילות

, החלטה בשנה שעברה שאנחנו ניתן גם מועמד שמביא כבוד לרמת השרון

 . ובחרנו את דוד עברי

אני חושב שהם , חברי הוועדהלברך את אני רוצה   :מר יצחק קאול

 .אני חושב שהבחירה מוצלחת, ים ראוייםבחרו אנש

 . תודה רבה  :נורית אבנר' גב

. או להציע איזה הצעה, אני רוצה לשאול שאלה :פלדטאורנה אוס' גב

כ "סה.  ובטח היה לכם נורא קשהאני בטוחה שהמועמדים ראויים, קודם כל

איך יודעים מי , רציתי לשאול איך מגיעים המועמדים.  מועמדים זה הרבה24

 .איך אתם מקבלים את ההצעות, שמותה

באתר של ', זמן תרבות'-ב,  החודשים האחרונים3-ב  :נורית אבנר' גב

' זמן תרבות'-אם תסתכלי ב. אנחנו מפרסמים ומבקשים מהתושבים, העירייה
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יש הודעה גדולה על חצי עמוד שמבקשת ,  החודשים האחרונים3של 

, זמן תרבות'-רק בלא , גם פרסמנו את זה במקומונים, מהתושבים  3-ב'

אנשים . שאנחנו מבקשים מכל תושבי העיר שימליצו לנו, חודשים האחרונים

 . קוראים את זה ושולחים מועמדים

 גם אני מעריכה ומוקירה את .יש לי בכל זאת הצעה :פלדטאורנה אוס' גב

, אבל שנה הבאה, אולי לא חשבנו בזמן, הוועדה ואני חושבת שמן הראוי היה

שהיא זאת שמטפלת בכל ,  תהיה נציגה שהיא ראש מינהל גיל הזהבשבוועדה

זה כמו שאם היו בוחרים . גיל הזהב או איך שתקראו לזה, נושא הקשישים

 -בחינוך באיזה מורה אז בוודאי ש

אני רוצה להגיד לך שהרבה מהפניות שקיבלנו זה   :נורית אבנר' גב

 . ך לאה אורןהרבה מהפניות של המועמדים זה דר. דרך לאה אורן

אבל אם יש מישהי שיכולה ומכירה את הפעילות  :פלדטאורנה אוס' גב

 -ואת כל האנשים שהתנדבו ותרמו

 . אפשר לצרף אותה לוועדה, זו לא בעיה  :מר ישראל טל

 שבאמת זה אני חושבת שמן הראוי לצרף מישהי :פלדטאורנה אוס' גב

 . ביומיום העבודה שלה

, אנחנו רק רוצים פה להוקיר ולהעריךמאחר ש  :מר יצחק רוכברגר

 . נכניס אותה, תביאי הצעה כזאת, נקיים על זה דיון

 . לצרף עוד מישהו לוועדה, בדיוק  :נורית אבנר' גב

אני מבקש לאשר את המומלצים כפי , ברשותכם  :מר יצחק רוכברגר

 . תודה. פה אחד? מי בעד. י הוועדה"שנקבעו ע

 

מומלצי ועדת יקיר ר פה אחד את הוחלט לאש  :388החלטה מספר 

, עדינה רוזנטל' גב, רחל גאון' גב, )מומלץ ראש העיר(מר מוטי בר דגן : העיר

 .אלוף דוד עברי ומר גדעון שם טוב, עדנה גדעוני סומך' גב
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 .שונות .5

 

 אני .שאלה, רק הערה, למעשה אנחנו סיימנו  :מר יצחק רוכברגר

בקשה לקיים ישיבה שלא מן המניין שישנה , ל"קיבלתי מכתב כשהייתי בחו

וממילא התכוונתי לקיים , בנושא שפורסם עם הסיפור של הסמים בבתי הספר

אז יש לי . כולל עם אנשי המשטרה ועם אנשי החינוך, ישיבה מסודרת בנושא

 השאלה אם אתם רוצים שנעשה את זה בתוך יומיים או ,בקשה אליכם

ניתן לזה פרק מסודר , הבאהאו שנעשה את זה בישיבת המועצה , שלושה

 ?יצחק, בסדר. לצורך העניין הזה

 . בסדר  :מר יצחק קאול

 כמו אז אנחנו נקיים את זה בישיבה מסודרת. עדיף  :מר יצחק רוכברגר

 . שצריך

נוכח המתרחש בדרום וברצועת , מחוץ לסדר היום  :מר דוד יצחק

כי , ת מצב דומהאני חושב שצריך להגיש סקירה על היערכות העיר לקרא, עזה

 . במוקדם או במאוחר זה יהיה עלינו

זה , אני מודה שבעניין הזה אתה לא מרפה ובצדק  :מר יצחק רוכברגר

אני ארשום את זה עכשיו , תזכיר לי רק. בסדר גמור ואני אתן גם דיווח על זה

 . לפניי ובישיבה הבאה אני אתן תסקיר

יו, אפרופו שדרות :פלדטאורנה אוס' גב  לפני שבוע אלקטרה ,דעמי שלא 

 ילדים לאירוח במשחק של רמת השרון לגביע 100-רמת השרון הזמינה כ

אירחו את . האירוח היה תחת חסות של חברת אלקטרה והקבוצה. אירופה

הסיעו אותם והחזירו , וגם במשחק, נתנו להם כמובן לאכול וזה, הילדים

 כי הכל היה ברגע 50ף הגיעו בסו, 100היו מתוכננים . וזו היתה חוויה, אותם

  .אבל מתכוונים לעשות את זה לא כתופעה חד פעמית, האחרון
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 . תגידי עוד פעם. סליחה, לא שמעתי  :מר יצחק רוכברגר

 -הסיפור הוא שהוזמנו ילדים? את כל הסיפור :פלדטאורנה אוס' גב

ראיתי , גם הייתי, אני יודע את זה, שמעתי את זה  :מר יצחק רוכברגר

 .נורית ואנחנו מסיימים. טלמתי איתםאותם והצ

ת ואחד מחברי המועצה את חילקתי לכל אח  :נורית אבנר' גב

יום האישה חל , כמו שאתם יודעים. 'תמיד אישה'הפרוספקט שהכנו לפסטיבל 

זה שיתוף פעולה של מחלקת התרבות ' עשינו'כשאני אומרת ,  ועשינו פה8/3-ב

ויש פה תוכנית מאוד , אש העיריועצת ר, המרכזים הקהילתיים, בעירייה

ואם יש ביניכם שרוצים ומעוניינים לבוא , מתחיל ביום רביעי, מגוונת

, זה גם לגברים, זה לא רק לנשים. אז להזדרז, ולהשתתף נשארו עוד כרטיסים

 .אז כולכם מוזמנים

 .תודה רבה, חברים  :מר יצחק רוכברגר

 

 

 

__________________ 

 פרח מלך

 עוזרת ראש העירייה 

 ל העירייה"וסמנכ

_________________ 

 יצחק רוכברגר

 הראש העיריי
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 החלטותקובץ 

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

 .הממשלה

 

) 3 –נמנעים , 1 –נגד (ברוב קולות הוחלט לאשר   :387החלטה מספר 

ל פי דרישת  ע, 5,567,759₪ בסך 2008דתית לשנת המועצה התקציב את 

 .משרד ראש הממשלה

 

 .אישור מומלצי ועדת יקיר העיר .4

 

מומלצי ועדת יקיר הוחלט לאשר פה אחד את   :388החלטה מספר 

, עדינה רוזנטל' גב, רחל גאון' גב, )מומלץ ראש העיר(מר מוטי בר דגן : העיר

 . אלוף דוד עברי ומר גדעון שם טוב,עדנה גדעוני סומך' גב

 


