
  עיריית רמת השרו�

  

  

  

  

  פרטיכל

  49' מס, ישיבת מועצה מ� המניי�

  8.2006.1, ח" תשסאייר בז"כ, מיו� ראשו� 

  
  
  

  �  5373237�03: טלפו�, מ"בונוס פרוטוקולי� בע: י"הופק ע � 
www.bonuspro.net  



  עיריית רמת השרון

יין מס   8.2006.1מיום , 49' פרטיכל מליאה מן המנ

  2

  
  
  

  אשר התקיימה,  מישיבת המועצה מ� המניי�49' פרטיכל מס

  19:00בשעה , 1.6.2008, ח" תשסאייר בז"כ, ביו� ראשו�

  

   ראש העירייה�     מר יצחק רוכברגר  :משתתפי�

  מ ראש העיר" סג� ומ�     מר מאיר דורו�  

   סגנית ראש העיר �     נורית אבנר' גב

   חבר מועצה�     מר אליעזר בר  

  חבר מועצה �    זילברשטיי�)פיפו (יעקב ד"עו  

י�      חבר מועצה�    מר משה אורי לו

   מועצה חברת�     נירה פולקמ�' גב   

   חבר מועצה�       יצחק קאול  

   חבר מועצה�     מר אהרו� גליל   

   חברת מועצה�     עליזה תמרי' גב  

�' גב      חברת מועצה�     שירה אבי

   חבר מועצה�     מר ישראל טל  

   חברת מועצה�   פלדטאורנה אוס' גב  

  

   חבר מועצה�     מר דוד יצחק   :חסרי�

   חבר מועצה�     מר שמואל גריידי  

  

  ל העירייה" מנכ�     צל נחו�מר הר  :נוכחי�

   גזברית העירייה�     אורית פפר' גב  

   היוע& המשפטי�     מיכה בלו�ד "עו  

  נכסי�'  מנהלת מח�   ינו'ג� ד אילת שושני"עו  

   מבקר העירייה�     מר ער� זמיר

   העירייהת מהנדס�   טלי שמחה אליקי�' אדר  

   סג� מהנדס העירייה�    ולדימיר לוי�' אדר  

  מנהלת היחידה לקידו� נוער �     נאווה שוור&' גב   

  לאה אור�' גב  

  יקי הורובי&מ' גב  

  ד יניב דקל"עו  

  מר זוהר רטנר  

ביצוע פרוטוקולי� בישיבות*   
תמלול קלטות*   

עריכה לשונית*   
תרגומי�*   

בותמערכות הצבעה ממוחש*   
השבחת פסי קול וניקוי רעשי�*   



  עיריית רמת השרון

יין מס   8.2006.1מיום , 49' פרטיכל מליאה מן המנ

  3

  

  :על סדר היו�

פריסת הלוואה יוצג , אישור תוספת להסכ� מועדו� כדורגל רמת השרו�  .1

  .ד מיכה בלו�"על ידי עו

אישור מועצת העיר להמש* הפעלת בריכת שרונית על ידי אגודת   .2

  .הספורט

  . תוספת לקומה בבני� העירייה63/06הגדלת חוזה מספר   .3

  . לבלגיה3אישור יציאת משלחת כנפיי� פרושות   .4

  .דיווח על פעילות מינהל גיל הזהב  .5

  .שונות  .6

  



  עיריית רמת השרון

יין מס   8.2006.1מיום , 49' פרטיכל מליאה מן המנ

  4

את ישיבת מליאת מתכבד לפתוח  אני .ערב טוב    :מר יצחק רוכברגר

. ישיבות לעשותלא נשאר לנו עוד הרבה . 49שמספרה מ� המניי� מועצת העיר 

, אני רוצה לבר* את נציגי הגמלאי� שלנו, קוד� כל: כמה דברי� על הפרק

גיל הזהב5ואנחנו בסעי/ , שנמצאי� פה כפי .  נדווח על פעילות מינהל 

הפעילי� המרכזיי� של פעילות הגמלאי� , נמצאי� פה הגמלאי�, שאמרתי

רנה ג� תדבר או, אנחנו נקבל ג� מצגת. שהיא עבודה ברוכה, ברמת השרו�

בואו נעשה את הישיבה היו� קצרה כי , אגב.  נתחיל בסדר היו�.ולאה אור�

, ברמת השרו�זה  שאנחנו עושי� כא� במסגרת שבוע יש מופע של יו� ירושלי�

לאחר . והיו� אנחנו ע� יהור� גאו� ביד לבני�, שהתחיל אתמול למעשה

  . אי� בעיה, יבואאבל מי שירצה .  שחברי המועצה יגיעוהישיבה אני אשמח

  

פריסת הלוואה יוצג , אישור תוספת להסכ� מועדו� כדורגל רמת השרו�  .1

  .ד מיכה בלו�"על ידי עו

  

 מועדו� הנושא הראשו� זה אישור תוספת להסכ�    :מר יצחק רוכברגר

ונציג של ד� חי"יוצג ע. פריסת הלוואה, כדורגל רמת השרו� הנושא . י מיכה 

הלוואה ופריסת הלוואה , ונית של אישור עלה ברמה העקרהזה בזמנו

  . מיכה, אז בבקשה. לעמותה

הארכנו הסכ� נוס/ שיסדיר את הנושא של , בגדול    :ד מיכה בלו�"עו

להבטיח ג� , ה ההלוואה נשאר אותו גובה הלוואהכאשר גוב, פריסת ההלוואה

, אני מבקש לאשר את זה. את זכותנו וג� את המש* הניהול של אותה עמותה

ד ד� חי נמצא פה לשאלות "ד שטיפל בזה מטע� עוה"עוה, יש עוד שאלותוא� 

  . הבהרה

�   . למה צרי*, בעיקר תסביר מה הנימוקי�    :מר מאיר דורו
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: הסיפור היה כזה. ד יניב דקל"אני עו, ערב טוב    :ד יניב דקל"עו

רק , ההסכ� המקורי הוא ג� הסכ� שחוזר להיות מונח היו� על השולח�

כתחילה לא אושר ברשות לבקרת תקציבי� של ההתאחדות שההסכ� הזה מל

מכיוו� שניתנה ש� האופציה למפעיל הקבוצה לבחור באחת משתי , לכדורגל

, של הקבוצה,  להעביר את כל הניהול של העמותה–חלופה ראשונה : חלופות

 בתאגיד הקיי� ולשנות חברי האופציה השנייה פשוט להשתמש. לתאגיד נפרד

ות לבקרת תקציבי� אומרת שברגע שמשני� תאגיד היא כאשר הרש, הנהלה

 עשינו .התחלנו לנהל משא ומת� חדש, לצור* העניי�. דורשת ערבויות בנקאיות

במקו� לשבת :  וההתאחדות אמרה דבר מאוד פשוטבירורי� בהתאחדות

פשוט תשללו ממנו את האופציה , ולהפו* את כל ההסכ� ולעשות הסכ� חדש

תשאירו אותו כמנהל , זאת אומרת. אגיד אחרלהעביר את הפעילות לת

גו/ , העמותה בעל זכויות למנות בעלי תפקידי� בעמותה וברגע שמדובר באותו 

  .משפטי אי� לנו בעיה לאשר את ההסכ�

שמשאיר את כל ההסכ� הקוד� , מה שעשינו זה תיקו� להסכ�, אשר על כ�

הוא , כלומר. למעט האופציה שלו להעביר את הניהול לתאגיד אחר, בתוק/

  .משאיר את הניהול בעמותה הנוכחית וככה הרשות מאשרת את התקציב

   ?כרגע זה עונה לצרכי� של הבקרה התקציבית    :מר יצחק קאול

למעשה רק היה , לעניי� ההלוואה לא נגענו, כ�    :ד יניב דקל"עו

י . אבל ההלוואה נשארה אותו דבר, באפשרויות הפריסה, שיפור בתנאי� השינו

  . העברת הניהול לתאגיד אחר הוא לעניי�היחידי

ו    :מר יצחק רוכברגר , בתחילת העונה, בישיבה שזה היה, אני בזמנ

התברר שכדי להפו* אות� לבעלי� במסגרת של תאגיד אחר ה� היו צריכי� 

כדי להפו* 2  מיליו� 4של סדר גודל של כמעט , לשי� ערבות אישית שלה�

. שמו כס/ מהכיס, ג� ככה ה� באו, ריזה דבר מטור/ לגמ. להיות מי� בעלי�

: ואמרנו דבר אחד, אז באתי ואמרתי כא� בישיבה. זה לא היה דבר הגיוני
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יהיו בתו* , המפעילי� ייכנסו לנעלי העמותה, אנחנו חוזרי� למצב הקוד� ה� 

ויפעלו מתו* העמותה ה� לא , אני מודה שהעבודה שלה�. העמותה כרגיל 

אני יכול לומר .  ואי� פה חריגות ואי� כלו�אנחנו לא נתנו תוספות, ביקשו

הניהול היה , אבל זה משהו אחר, לא רק שה� ג� נשארו בליגה, דבר אחד

אי� גירעונות והעסק מסודר בצורה , זה כבר שנתיי� שה� בעסק. 10פשוט 

א� מישהו רוצה ,  בבקשה.זו רמה אחרת לחלוטי�, זה ניהול אחר. מסודרת

  .להתייחס

  ? על כמה כס/ מדובר? מה גובה ההלוואה    :מר אליעזר בר

  . גובה ההלוואה המקורי    :ד מיכה בלו�"עו

  ?400, כמה    :מר אליעזר בר

  . שני� כבר עברו3? אי* יכול להיות מקורית    :אורית פפר' גב

רק פרסו אותו   , ההסכ� נשאר אותו הסכ�, נכו�    :ד מיכה בלו�"עו

  . 5� ל

מדברי� על ? וואהאבל מה הסכו� של ההל    :מר אליעזר בר

   .אי אפשר לאשר הלוואה בלי לנקוב בסכו�. תיקוני�

  . לפי מה שהיה בהסכ� הקוד�, בדיוק    :ד מיכה בלו�"עו

  . 400היה ? כמה הוא    :מר אליעזר בר

ההסכ� הוא הסכ� מקורי , רק הפריסה שונתה    :ד מיכה בלו�"עו

  . רק הפריסה שלו שונתה. שכבר אושר על הצדדי�

  ? ההלוואה סולקה ועכשיו מכיני� מחדש    :רמר אליעזר ב

  . לא לוקחי� הלוואה חדשה    :מר יצחק רוכברגר

אותו סכו� המקורי , לא לוקחי� הלוואה חדשה    :ד מיכה בלו�"עו

  . 400היה 

  . היו שתי הלוואות    :אורית פפר' גב

  ? מיליו�1.7�  או על ה400� על ה, אז על מה מדברי�    :מר אליעזר בר
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  .על היתרה.  מיליו�1.7� על ה    :אורית פפר' גב

  . אני רוצה שנשמע את התשובות    :מר יצחק רוכברגר

ל    :ד מיכה בלו�"עו   .  תשלומי�5� היתרה שנשארה חולקה 

  ? מיליו�1.7� מה    :מר אליעזר בר

  . ממה שנשאר לתשלו�    :ד מיכה בלו�"עו

 1.7�  ו400, אני רוצה לעשות סדר, היו שתי הלוואות    :מר אליעזר בר

  ?  מיליו�1.7� אנחנו מדברי� על ה. ליו�מי

   .5�  חולק ל–מה שנשאר .  נפרע–מה שנפרע     :ד מיכה בלו�"עו

  .אי אפשר לדעת על כמה, את� מדבר על הלוואה    :מר אליעזר בר

  .  בהסכ� המקורי.אושרה על ידכ�ההלוואה     :ד מיכה בלו�"עו

ניתנה מ. אני אסביר עוד פע�    :מר יצחק רוכברגר לפני , זמ�ההלוואה 

יש פריסה . אנחנו לא ביקשנו להגדיל את ההלוואה ולא כלו�. לא עכשיו, שני�

 ה� דיברנו שברמה העקרונית, היה סכו� שדיברנו עליו בזמנו. של ההלוואה

אי� פה שקל אחד תוספת . ינהלו שיחות ע� הבנק לצור* פריסת ההלוואה

 זה מה .ת הלוואה על רמה עקרונית של פריסאני מדבר. אי� כלו�, לתקציב

אנחנו אישרנו את זה כא� ברמה , אני לא זוכר את הסכו� פשוט כרגע, היהש

אחרי שה� יעשו את ההתקשרות ע� הבנק אנחנו נאשר : רק אמרנו, העקרונית

  . זהו. פשוט את התנאי להמש* הפעילות

� גליל  הניהול הכספי אפשר להבי� אי* היה, איציק    :מר אהרו

  ? אי* היה הניהול התקציבי?במהל* השנה האחרונה

אבל , זה לא רלוונטי בכלל, קוד� כל. אמרתי    :מר יצחק רוכברגר

נכו� לרגע זה ה� . ח על מה שהיה"אנחנו צריכי� לקבל מה� דו. אמרתי

אי� . ה� בסדר גמור. אחד לאחד, י כל התנאי� של הבקרה"עומדי� עפ

  . Touch wood, באמת ניהול חבל על הזמ�. הכל בסדר גמור, גירעונות

  . זה נכו�    :מר אליעזר בר
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  .  שני�3זה לא מה שהיה לפני . באמת בסדר    :מר יצחק רוכברגר

� גליל  א� הניהול ?אז למה אתה אומר שזה לא רלוונטי    :מר אהרו

  .פשוט מאוד, אני לא הייתי מצביע בעד, הוא לא תקי�

. אלתודה ל, הניהול הוא תקי�, ל*אז אני אומר     :מר יצחק רוכברגר

זה אי� לי פה , אני התכוונתי הפירוט כרגע של תקציב כזה או אחר. רלוונטי

אלי לא נחשב ,  הנה.הניהול זה ליגה אחרת, אבל באמת בסדר. וג� לא צרי*

  . לגדול אוהביי ואומר את הדברי�

יוצא מ� הכלל    :מר אליעזר בר   . הניהול 

, מיכה. ראז אני מבקש רק ברשותכ� לאש. נכו�    :מר יצחק רוכברגר

  ? הניסוח הוא נכו�

  . כ�    :ד מיכה בלו�"עו

זו תוספת להסכ� למועדו� הכדורגל בגלל פריסת     :מר יצחק רוכברגר

, לא מבקשי� תוספת כס/, אנחנו לא מגדילי�, עוד פע� אני אומר. ההלוואה

ו , התקבל אישור. שנפרסה, זו אותה מסגרת שהיתה בזמנו. שו� דבר אנחנ

  . התוספת מאחר שה� לא כרגע בעלי� באופ� רשמיפשוט צריכי� לתת את

  ?העירייה נותנת לה� כס/    :מר אליעזר בר

  . לא    :מר יצחק רוכברגר

מה שנשאר לה� ה� , ההלוואה הקודמת, אז מה    :מר אליעזר בר

  ? מחזירי�

   .ה� פרסו אותה    :מר יצחק רוכברגר

  . אבל היא היתה פרוסה בלאו הכי    :מר אליעזר בר

   .היא לא היתה פרוסה, לא    :כברגרמר יצחק רו

  ? ה� הגדילו אותה לצור* התשלומי�    :מר אליעזר בר

זה מה . ה� לקחו את ההלוואה ופרסו אותה, בדיוק    :מר יצחק רוכברגר

אני מבקש לאשר את התוספת להסכ� ,  חברי�.שהיה ואנחנו אישרנו את זה
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אורנה לא ?  בעדמי. רק את התוספת להסכ� כפי שהוא מוצג. מועדו� הכדורגל

  ?למה אתה לא משתת/. משתתפת

  . כי אני חבר בעמותה    :מר אורי לוי�

 עליזה . שלא משתתפי� בהצבעה2� כול� פרט ל    :מר יצחק רוכברגר

  .  תספור בבקשה?אז כמה בעד. נמנעת

�   ?נמנעת    :מר מאיר דורו

  . היא צודקת, היא לא היתה    :מר יצחק רוכברגר

�   .ביר בשתי מילי�אפשר להס    :מר מאיר דורו

, אני רוצה שהישיבה תהיה קצרה. לא צרי* להסביר    :מר יצחק רוכברגר

  ? מי בעד,  עוד פע�.יש לנו הופעה

�   . 10    :מר מאיר דורו

עליזה . אורי ואורנה:  לא משתתפי� בהצבעה2    :מר יצחק רוכברגר

  . נמנעת מאחר שהיא איחרה

  

. 1 –נמנעת , 10 –ד בע(ברוב קולות הוחלט לאשר    :399החלטה מספר 

וגב תוספת ה את )אורנה אוסטפלד לא השתתפו בהצבעה' מר אורי לוי� 

� כדורגל רמת השרו�   .  פריסת הלוואה בעניי�להסכ� מועדו

  

אישור מועצת העיר להמש* הפעלת בריכת שרונית על ידי אגודת   .2

  .הספורט

  

 יראני ביקשתי את אישור מועצת הע, הנושא הבא    :מר יצחק רוכברגר

אבל נירה פולקמ� העבירה , י אגודת הספורט"להמש* הפעלת בריכת שרונית ע

 בריכת –קוד� כל אני רוצה לציי� לגבי הבריכה . לי מסמ* לפני הישיבה

שודרגה ברמה שאי אפשר , ומי שלא היה חבל שלא היה, מי שהיה, שרונית
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ריכות  ב3, חדשי� לחלוטי�, מתקני� מדהימי�, זה פשוט מבנה. להכיר אותה

ע� , ע� מבנה חדיש, מחוממת, חדשות כאשר אחת מה� היא בריכה מקורה

זו ליגה שאני לא מכיר רשות שמחזיקה . הכל חדש. סאונה ומקלחות באמת 

נתנו אישור לאגודת 2006� ב, יחד ע� זאת. מתק� כזה כמו שאנחנו מחזיקי�  

זוכרי� אחרי שאנחנו חווינו את החוויות שאת� , הספורט להפעיל את הבריכה

 אני רציתי לאשר ג� היו� את המש* ההפעלה של .'בדיוק מי הפעיל וכו

י נירה שלמעשה לא צרי* את , י אגודת הספורט"הבריכה ע אבל מציינת בפני

י אגודת " חידשנו את הפעלת הבריכה ע2006כיוו� שאנחנו בינואר , זה

, ת זהולכ� אני יכול טכנית לעשות א, הספורט ולא הגבלנו את זה ג� בזמ�

  .אבל אני חושב שאני אוריד את זה מסדר היו� מאחר שיש לנו ממילא אישור

  ?מה מורידי� מסדר היו�  :ד יעקב זילברשטיי�"עו

כי , את אישור המש* הפעלה של בריכת שרונית    :מר יצחק רוכברגר

אז אני מוריד . 2006� י האישור שלנו ב"ממילא יש לנו את אישור ההפעלה עפ

  . את זה מסדר היו�

 אני חושבת שיש איזושהי ?אפשר רגע להבי� משהו  :פלדטאורנה אוס' גב

בעיה בכל הנושא של הנחות ועזרה לאנשי� שצריכי� תמיכות מסוג זה או 

השאלה שלי א� העירייה , הבקשות ניתנות כל הזמ� לאגודת הספורט. אחר

תית� גב או תקבע קריטריוני� או תחליט איזשה� החלטות שקשורות בנושא 

שהוא מנהל אגודת , הפניות מגיעות ליאיר מינ&. שהוא מאוד רגיש, זהה

  . הספורט

�  היוע& המשפטי אני לפני שעה גמרתי דיו� ע�    :מר מאיר דורו

ל משרד הפני� וצריכה "מסתבר שיש הנחיות חדשות יחסית של מנכ, לעירייה

 רק, דבר שלא ידעתי קוד�. כולל ההנחות, להיות ועדה שתקבע קריטריוני�

ל "הוועדה מורכבת ממנכ. היו� הוא הראה לי את הנייר הזה היוע& המשפטי

אנחנו אכ� נקבע את . מנהלת הרווחה ועוד כמה אנשי�, גזברית, העירייה
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ואחר כ* ג� נקבע באיזה מקו� ,  כדי שלא יופעל הלח& על מינ&הקריטריוני�

 מפני, כדי שלא יפלו כל ההוצאות, העירייה מפצה את אגודת הספורט

א� זה יהיה . מי� וכל הדברי� נופלי� על אגודת הספורט היו�, שחשמל

העירייה קובעת את הסוג של ההנחה וג� את הסוג של , בכמות כזאת או אחרת

אז היו� הוא הראה לי את הנייר ולפי זה . הפיצוי שיהיה תמורת ההנחה

  .אנחנו נעבוד

אבל ,  זהאני בכל מקרה מוריד את, חברי�, טוב    :מר יצחק רוכברגר

  .התשובה מספקת

  

  . תוספת לקומה בבני� העירייה63/06הגדלת חוזה מספר   .3

  

 תוספת – 63/06 שמספרו  הגדלת חוזה.הנושא הבא    :מר יצחק רוכברגר

  . אני מבקש שהמהנדסת תסביר על מה מדובר. לקומה בבניי� העירייה

הקומה  רק מהתוספת של 30%מדובר על הגדלה של   :טלי שמחה אליקי�' אדר

 מרכיבי� אנחנו מבקשי� 4ובגלל 2  מיליו� 2.76� החוזה היה ל. העליונה

נושא אחד זה שאחרי שנחת� החוזה ע� הקבל� אנחנו . עכשיו את השינוי

ד וברגע "היינו במשא ומת� כל הזמ� ע� פיקוד העור/ שאמר שיהיה פטור מממ

. פטורשבאנו לשי� את היתרי הבנייה ה� אמרו לנו שה� לא מקבלי� את ה

. 14%מה שגר� לחריגה של ,  האחוריתד בחצר"לכ� אנחנו בעצ� יצקנו ממ

הנושא השני היה  .14%אז זה , היציקות של הבטו� ה� יציקות מאוד יקרות

ברגע שהגענו לפירוט נדרשה תוספת של .  כלליותשהמכרז היה ע� כמויות

,  300,0002זו תוספת של בער* . פלדה יותר ממה שהיתה ההערכה הראשונה

הנושא . הכל מסודר, כשיש חישובי� סטטיי�,  טו� פלדה9 על כשמדובר

, 2%שה� תוספת של , השלישי זה נושא של שינויי� שהיו במערכת החשמל

מה שלא נלקח , כשחשבנו שזה נכו� ג� לעשות צביעה של המבנה מבחו&
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. המבנה הנמו*, בנושא של כל אג/ הגזברות לא לקחו אותו בחשבו�. בהתחלה

מה שגר� לעלות שמוערכת בעוד תוספת של , ושא של הניקוי של הגרנוליטהנ

תוספת לחוזה של 2  מיליו� 2.7�  מה30%כ אנחנו מבקשי� "אז סה. 4%

  800,000 יוצא בי� 30%, זה החוזה של הקבל� המקורי2  מיליו� 2.7 .הקבל�

  .  900,0002� ל

   .30%�  הגיעו ל14%� לא הבנתי אי* ה    :מר יצחק קאול

 עלויות 10%עוד , ד" מהממ14%זה . זה מצטבר  :טלי שמחה אליקי�' אדר

כ "סה.  זה טיפול בחציצות4%�  החשמל ו2%, הפלדה וההתייקרות של הפלדה

  .  30%ביחד זה 

  ?מתי היה צרי* להסתיי� הפרויקט הזה    :מר אורי לוי�

  .זה בשלב של הריהוט, מרהטי� כבר  :טלי שמחה אליקי�' אדר

  . אני חושב, אמור להסתיי� לפני שנה    :מר יצחק רוכברגר

  ? זה לא נראה קצת הרבה    :מר אורי לוי�

ג�    :מר יצחק רוכברגר . עוד מעט נווה ג� הולכת להיגמר, בנינו את נווה 

אי� מה . א� תשאל אותי בדיעבד? נהרוג את האנשי�, מה לעשות, היו תקלות

את הגדלת לאשר , א� אי� הערות, אני מבקש ברשותכ�, חברי�. לעשות

  . החוזה

� לפחות לחברי מועצת העיר יהיה , הדבר היחידי    :מר מאיר דורו

  .מכיני� את זה לקדנציה החדשה. אול� ישיבות נורמאלי

מי בעד לאשר את . אנחנו ג� נזכה עוד לשבת, לא    :מר יצחק רוכברגר

  . תודה רבה, פה אחד? התוספת

  

 – 0663/ה מספר הגדלת חוזחלט לאשר פה אחד הו   :400החלטה מספר 

  .30%+ ב, תוספת לקומה בבני� העירייה
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  . לבלגיה3אישור יציאת משלחת כנפיי� פרושות   .4

  

כנפיי� 'אישור יציאה של משלחת , הנושא הבא    :מר יצחק רוכברגר

.  לפני שנאווה תאמראני רוצה כמה מילי�. שנה שלישית לבלגיה' פרושות

כי אנחנו חייבי� , קרוניתאני מבקש את האישור רק ברמה הע, קוד� כל

זה , לעשות שלב נוס/ של אישור בוועדת כספי� כי אנחנו נצטר* להעביר את 

כי , לאישור לוועדת כספי� ולאחר מכ� ג� להקצות לזה תקציב מסודר

מנתוני� שלפחות על פניו כנראה שסיימנו או שאנחנו אמורי� לסיי� את 

ואני אסביר ,  העקרוניתאז אני רוצה רק ברמה. מכסת התקציב של המשלחות

 אנחנו שנה שלישית מוציאי� בני נוער שמעול� עד היו� לא נסעו .ג� למה

יכולי� להרשות לעצמ� לנסוע , לחו& לאר& ואני לא יודע א� בשני� הקרובות 

שנוסעי� , וזה מדובר על בני נוער במסגרת של היחידה לקידו� נוער, ל"לחו

י זוג יהודי� מבלגיה "ומאומצי� ע, ה� נסעו שנתיי�, לבלגיה שנה שלישית

 ג� בקרב יש קשיי� היו� בבלגיה. שמשקיעי� את רוב הכס/ מכיס� ה�

ג . ולתרו�, שלא מתלהבי� היו� לבוא ולהזרי� כס/, הקהילה היהודית הזו

אבל היו ג� באר& ומאוד רוצי� להמשי* את , האישה מאוד חולה, הזה

  . �המסורת הזאת של ילדי� מרמת השרו� מגיעי� לש

יש לה� כל מיני מטלות במהל* השנה עד , הילדי� האלה, אני רוצה להסביר

התנדבות בתו* הקהילה , שיפור מער* הציוני�, של שיפור בלימודי�, הנסיעה

אני ראיתי ושמעתי ג� . וזה הוכיח את עצמו בצורה בלתי רגילה, לפני ואחרי

בצורה אחרת זה פשוט לקבל את הילדי� , את בני הנוער שלנו שחזרו מש�

ואנחנו יכולי� ג� , שמחי� יותר, אחראיי� יותר, ילדי� בוגרי� יותר, אחר כ*

במסגרת היחידה , אני מדבר עוד פע�. כא� בעיר הזאת להרשות לעצמנו

. זה לא ילדי� שלומדי� כול� במסגרת בתי הספר הרגילי�, לקידו� נוער
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 לא יכולי� ,שלא מסוגלי� לממ� את הנסיעה הזאת, ממשפחות מאוד קשות

  . פשוט אי�. לממ� נסיעה מהסוג הזה

 8,000מדובר על סדר גודל של , מאחר שהכס/ במסגרת התקציב לא קיי� כרגע

 כיוו� ?ולמה ברמה העקרונית. אז אני מבקש רק ברמה העקרונית, כ"יורו סה

כי חודש הבא כבר אנחנו , שצרי* להיער* לכל המסע הזה ואני לא יכול לחכות

  ? יולי והנסיעה מתינהיה בחודש 

  . ביולי    :נאווה שוור-' גב

י    :מר יצחק רוכברגר  כמה מילי� לגבי הנסיעה אז בואי בבקשה תציג

  . הזו

אני חושבת שאיציק כבר אמר את הדברי�     :נאווה שוור-' גב

  . העקרוניי�

�    .נאווה היא מנהלת היחידה לקידו� נוער    :מר מאיר דורו

, ינה ג� שהמליאה הזאת היו� מאוד קצרהאני מב    :נאווה שוור-' גב

  � אבל בכל זאת

  .אבל לא שעה. אנחנו לא מגבילי� אות*, לא    :מר יצחק רוכברגר

משלחות יוצאות . הפרויקט הזה הוא מאוד חדשני    :נאווה שוור-' גב

אבל . משלחות של נוער זה לא דבר חדשני, בכל מיני ערי� לכל מיני מקומות

ילדי� שמטופלי� באג/ הרווחה, נוערהמשלחת של ילדי� מקידו�  , שכול� 

וילדה , יש לנו ילד שאבא בכלא, כול� מגיעי� ממשפחות במצוקה הכי קשה

ויש ילד שאמא שלו ע� , שהאמא מאושפזת בגלל בעיות פסיכיאטריות

. כל אחד ואחד מהילדי� האלה ע� סיפור אישי מאוד קשה. פרקינסו� מתקד�

שזוג אחד מה� הוא , של משפחות בבלגיהבזכות יוזמה ורצו� טוב , אנחנו

 20בשנתיי� הקודמות שיצאו , שזו אישה שהיא בעצמה אישה חולה, המוביל

 ילד כבר יצאו והשנה הולכי� להיות 40כלומר , הילדי� הראשוני� כל שנה

.  מכל העיר הזאת של ילדי� שייסעו להגשי� את החלו� הזה60� המספר ה
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ס/ ובשני� הקודמות ה� לא ביקשו המטרה שלה� היתה לגייס את כל הכ

,  נפטרו תורמי�–בגלל שהיו כמה סיבות , השנה. השתתפות בכלל של העירייה

ה� דיברו , כשדיברנו אית�.  היתה בעיה בגיוס הכס/–כמה מה� עלו לאר& 

.  יורו42,000שהוא בסביבות ,  מהתקציב הכולל של הפרויקט20%� על בער* כ

זה אומר ביקור , זה אומר ארוחות, מלו�זה אומר בתי , זה אומר נסיעות

וזה אומר נסיעה של יו� חוויה בפריז שזו הפתעה , במוזיאו� השואה במכל� 

וכשה� מספרי� , הילדי� האלה מגיעי� בחזרה לאר& אחרי הקי&. בשביל�

שזה פשוט קשה , ל אז קומת� מוזקפת בתו* בית הספר"שג� ה� היו בחו

יודע איפה זה הארדני� היה לנו תלמיד שבשיעור גיא.לתאר , וגרפיה שאלו מי 

הצביע , שבקושי קורא ספרי�, א/ ילד מהכיתה לא ידע והילד המטופל שלנו

י יודע': ואמר למורה מה שזה . 'זה היה בבלגיה ואני הייתי בקי& בבלגיה, אנ

  . זה לכל החיי�, עשה לו

ר ופ'אנחנו לא לקחנו את הנסיעה כצ, כמו שאיציק אמר מקוד�, כ* שבאמת

אנחנו מפעילי� את הפרויקט . זה היה הכי פשוט לעשות את זה כ*, בקי&

אבל כל קבוצת ,  וטיפולכמוב� יש ליווי לפני ואחרי. מתחילת השנה ועד סופה

לשפר התנהגות , לשפר לימודי�,  לשפר ציוני� הילדי� האלה מתחייבת20

ני לא א, ואנחנו עוקבי� אחריה� אחר כ* ואנחנו רואי�. ולהתנדב בקהילה

במקרי� של אלימות , אות� ילדי�, אבל ה� כמעט ולא מעורבי�, אגיד הפ*

אנחנו בהחלט רואי� מגמה . או במקרי� של עבריינות נוער כזאת או אחרת

 המשפחות של 20זה ג� , זה לא רק הילדי�. של שיפור בכל התפקודי� שלה�

וא לא רק קידו� נוער היו� ה. שה� זוכי� ג� להכרה בקהילה, אות� הילדי�

, אני חושבת שהעיר הזאת. קידו� נוער היו� נות� טיפול ונות� גאווה, מצוקה

הייתי פה ג� , א� שנתיי� קיבלנו את התמיכה וההדרכה של כל הנציגות פה

אז אני חושבת שא� תהיה התמיכה הקטנה הזאת והיחס הכללי , בשנה שעברה
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ואני חושבת שזה לט, של כל הפרויקט ובת כל הילדי� אז זה יהיה מבור* 

  .בעיר

הוא חשוב , ברור שצרי* לתמו* בפרויקט הזה    :מר יצחק קאול

השאלה היחידה אי* נבחרי� הילדי� . ודאי חשוב לילדי� וחשוב לעיר, מאוד

   .מי בוחר ומחליט שאלה נוסעי� ולא אחרי�, האלה

 זה נוער שמגיע לאג/ כל הנוער שמטופל אצלנו    :נאווה שוור-' גב

ר שמגיע לפרויקט זה אות� ילדי� שהמשפחות ה� במצוקה הנוע. הרווחה

לא רק , כלכלית מאוד קשה וזה ברור שא/ אחד לא יכול להרשות לעצמו

כל הילדי� . & לאר& וג� על דברי� אחרי�לנסוע אלא ג� לחלו� על חו

. מוכרי� לנו מלפני כ�, י עובד או עובדת סוציאלית"ע, מטופלי� על ידינו

בעבודה קבוצתית ואנחנו בודקי� את , בטיפול פרטניאנחנו מלווי� אות� 

כול� . ה� מלווי� במהל* כל השנה. המחויבות שלה� ואת המוטיבציה שלה�

ראויי� במוב� הזה שמבחינה כלכלית אי� לה� ומבחינה זאת שה� מוכני� 

 כי ה� לא היו יש ילדי� שנשרו מהפרויקט. להתחייב לכל המחויבויות

  . שהטלנו בפניה� ומי שהיה ראוי יצאמסוגלי� לעמוד במשימות 

, אני מבקש לקבל אישור ברמה העקרונית: הערה    :מר יצחק רוכברגר

אבל הרמה העקרונית זה רק במידה ולא נצליח להשיג את המסגרת 

במידה , הגזברית, במידה ונצליח להשיג את המסגרת התקציבית. התקציבית

אבל במידה ולא . מאשרי�אנחנו כבר , אז לא צרי*, והיא תמצא את התקציב

נביא את זה לוועדת כספי� ואחר כ* , נצטר* אחרי זה להגדיל תקציב, נצליח

על מנת , רבותיי, אני רוצה לקבל את האישור העקרוני. נביא לאישור

  . שהחברי� ייערכו כיאות למשלחת הזאת

ישנה פה ג� שאלה כמה מגישי� בקשות וכמה     :מר יצחק קאול

   ?כל אלה שמבקשי� מאשרי�? לוסייה מאשרי�את כל האוכ. מאשרי�
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:  אומר ככהשזה, אנחנו עושי� תהלי* של מיו�    :נאווה שוור-' גב

, המלצה של העובד הסוציאלי שמכיר את הנער ופגישה ע� הילד וההורי� שלו

מתו* .  ילד בשנה שרוצי� אנחנו ממייני� מתוכ�40�30א� יש לי , ולא כול�

 שנה נשרו שניי� והחלפנו אות� בשניי�  ילדי� שהתחילו בתחילת20� ה

  .  התנאי הוא שה� יכולי� לעמוד במשימות שהוטלו עליה�.אחרי�

לדאוג שיהיה מישהו ההערה היחידה זה שצרי*     :מר יצחק קאול

  . זה הכל, שבודק שיש יחס שווה לילדי� בתנאי� שווי�

  . של התוכנית הזאת' ב� 'זה א    :מר יצחק רוכברגר

  . אני לא יודע, אני מקווה רק שזה כ* מתבצע    :מר יצחק קאול

אני מבקש ,  רבותיי.ה� באמת עושי� עבודת קודש    :מר יצחק רוכברגר

  . תודה רבה, פה אחד. לאשר את ההצעה

  

לאשר אישור עקרוני יציאת הוחלט פה אחד    :401החלטה מספר 

  . לבלגיה3משלחת כנפיי� פרושות 

  

  .דיווח על פעילות מינהל גיל הזהב  .5

  

.  מינהל גיל הזהבהנושא הבא הוא דיווח על פעילות    :מר יצחק רוכברגר

אני רוצה .  שנציג את פעילות מינהל גיל הזהבאנחנו התחייבנו באחת הישיבות

, לומר שאני גאה שבמהל* השנתיי� וחצי מאז שהוק� מינהל גיל הזהב

ר כאש. א� לא לתפארת מדינת ישראל. חבל על הזמ�. לתפארת רמת השרו�

הפעילות ,  מהאוכלוסייה ה� היו� בגיל של גמלאי� בעיר הזאת18%�17%

המקפת שנעשית היו� בעיר במסגרת של תמיכה ושיתו/ פעולה של נציגי 

תמיד אפשר לשפר . פשוט מדהימה, ה ובית מלינוב"של עמותת אל, העמותות

נוכל"אבל בסה, ולעשות יותר , לא יעבדו ביחד, כ חששות שהיו שאולי לא 
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אני מלווה . מאוד ענפה, שות האלה אכ� התבדו ואכ� יש כא� פעילות רבההחש

אני חושב שבאמת רמת . למפגשי�, אני הול* לכנסי� שלה�, את הפעילות

 אני חושב שבאמת .כולנו יכולי� להתבר* על כ* שהמינהל הזה קיי�, השרו�

לומר , שהיא מחזיקת התיק, ואני מבקש מאורנה אוסטפלד, זו אות כבוד

לאחר מכ� . פר דברי פתיחה לצור* הנושא או כל דבר שהיא רוצה בנושאמס

  . בבקשה. סרט על הנושא ולאחר מכ� לשירי� ע� יהור� גאו�

אני רוצה להודות לשחקני , קוד� כל. שלו� לכול�  :פלדטאורנה אוס' גב

ה� כל יו� פעילי� , אבל במציאות ה� כל יו� לא שחקני ספסל, הספסל

חלק מה� עובדי� , חלק מה� עובדי� כמתנדבי�. אשיי�שחקני� ר, ועובדי�

כל הדיבורי� , אבל באמת לולא הפעילות והעבודה המבורכת שלכ�, בשכר

אני ג� רוצה להגיד לראש העיר שעכשיו אי� לי מה . האלה אי� לה� מקו�

ל, אז כמו שאמרנו. להגיד אחרי שאמרת אני אגיד כמה .  חלקי�3� זה מחולק 

זה קצת , רציתי לדבר אבל אני מעדיפה לקרוא אות�האמת היא ש, מילי�

אחר כ* יבוא . יהיה יבש אבל אני מקווה שאת� תצליחו להיות בהאזנה

א� תרצו לשאול , אחר כ*.  הרבה יותר מהרבה דיבורי�השזה שוו, הסרט

  . יש מקו� לזה. ב� דב, מיקי הורובי&, נמצאת פה לאה אור�, שאלות

בתחו� החברתי .  בשני משפטי�ה באר&אני רוצה להתחיל קצת על הנעש

מספיק להסתכל על מצב� המחפיר . מדינת ישראל פשטה את הרגל מבחינתי

שחוגגת , מדינת ישראל, ולראות אותנו, בני גיל הזהב, של הקשישי� בישראל

 למרות שפע חוקי הביטחו� הסוציאלי .לא מסוגלת לדאוג לאזרחיה,  שנה60

נוספי� , חירותוכבוד האד� ו: וביניה� חוק יסוד חוק ביטוח לאומי או חוקי� 

זכויות הנכי� והחולי� י בישראל נמצא במצוקה בפועל כל קשיש רביע, בדבר 

שזה , וכ� כל קשיש רביעי בישראל, כלכלית קשה וחי על הקצבאות השונות

  . נחש/ לאלימות כזאת או אחרת, ממש נתו� מדהי�
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שרו� החלטה מערכתית קיבלנו ברמת ה, כמו שאמרת, לפני שנתיי� וחצי

גו/ חדש שנקרא  לא , ראשוני, חדשני, זה גו/ ייחודי. 'מינהל גיל הזהב'להקי� 

זה גו/ , חושבי� ורואי�, כמו שאנחנו מרגישי�. קיי� בא/ מקו� באר&

עוזר , למקו� אחר לגמרי, בכל נושא הקשישי�, רמת השרו�, שמצעיד אותנו

כי אני , ת לתת לכ� קצת דיווחאני פה באמ. להציב אותנו במקו� אחר לגמרי

אי� איזה , מרגישה שבאמת הפעילות הזאת היומיומית היא לא חשופה

ברוב� לא , והאנשי� שיושבי� פה,  או משהו כזה5אי� פה ערו& , תקשורת

יודעי�, מכירי� ממזרח העיר ועד , צרי* לבקר באמת בכל המקומות. לא 

  .יש חשיפה ופריסה גדולה של הפעילות. מערב העיר

 גופי� שסיפקו 4פעלו בעיר , חצי דקה היסטוריה, לפני שהוק� המינהל

' ביתנו'עמותת , ה"עמותת אל, זו היתה מחלקת הרווחה. שירותי� לקשישי�

 הארגוני� עבדו בצורה באמת נפלאה ומעוררת .ורשת המרכזי� הקהילתיי�

, היו כמה בעיות. ע� הרבה מאוד מתנדבי� ועשו הרבה מאוד דברי�, כבוד

שגר� בי� ,  השוני�היה העדר תיאו� בי� הארגוני�. ואני אציי� רק כמה מה�

השאר לכפילויות של דברי� שנעשו להשקעת משאבי� ואנרגיות שלא תמיד 

בגלל שלא היה . חלק מהאנרגיות הלכו לתחרות בי� הגופי�. היה לה� מקו�

מי שקצת . תיאו� ג� נוצר ואקו� וחסר גדול ברצ/ השירותי� לקשישי�

  . מתעסק בזה מבי� כמה שזה חשוב

גיל הזהב הוק� בראייה מערכתית כוללת תו* כדי ניצול אופטימלי של , מינהל 

כשבראשו נמצאת יד מקצועית שמנהלת ומכוונת , משאבי� כספיי� ופיזיי�

הנחיצות של מיקוד . לאה אור� שיושבת עמנו פה' וזו גב, את כל הפעילות

אני את� לכ� קצת . רצ/ של פעילות בולטת בצרכי� של אוכלוסייה זו ובניית

הממוצע . 18% המהווי� 65 מעל גיל  איש7,500� ביישוב מתגוררי� כ: מספרי�

 30%� ו, 5,200� כ, 75 מהקשישי� ה� מתחת לגיל 70%. 13%הארצי עומד על 



  עיריית רמת השרון

יין מס   8.2006.1מיום , 49' פרטיכל מליאה מן המנ

  20

 שנה 20�10בטח בעוד , לפי התחזיות. 2,200� שה� כ, 75מה� מעל גיל 

  .ה מהאוכלוסיי25%הגמלאי� יהוו 

  ?  שנה20    :מר יצחק רוכברגר

 שני� אחרי 18הגמלאי חי בממוצע . פחות אפילו  :פלדטאורנה אוס' גב

במקרה הטוב חיי� חיי� . שהוא פורש או פורשת ממקו� העבודה במקרה הרע

, את� יכולי� להבי� איזה פרק זמ� ארו*.  שנה40�  ו30, בשיבה טובה, טובי�

 כשאנחנו מדברי� על חינו* אז .שבאמת צרי* למצוא מעני� לפרק הזמ�

פה אנחנו נמצאי� בטווח שיכול להגיע ג� . יסודי,  שני�4מדברי� על תיכו� 

   . שנה30� ל

ל    :מר ער� זמיר   . קיצרו לכ� את זה קצת,  אבל67� הפרישה עלתה 

 יש ברמת 100אבל אתה יודע כמה אנשי� בני . נכו�  :פלדטאורנה אוס' גב

  ?השרו�

  . שרה אולמ�,  נפטרה101� ה    :לאה אור�' גב

 והיא היתה 100היינו ביו� ההולדת שלה בגיל   :פלדטאורנה אוס' גב

  .  ומשהו90או ? נכו�, 100אבל יש עוד כמה בני . צלולה

  .  זה צעירי�90. יש    :לאה אור�' גב

מינהל גיל הזהב מתייחס לצרכי� השוני� בטווח   :פלדטאורנה אוס' גב

ועד 65� המאוד גדול של החל מ     65 –ע� דגש מיוחד על הקצוות ,  שני�100 

 פלוס המינהל צרי* באמת לתת את השירותי� לכל 80בוא נגיד שמגיל . 85� ו

שלא יכולי� וה� נשארי� בבית , אלה שצריכי� את השירותי� הסיעודיי�

ארוחות על , כמו הסעות, וצריכי� כל מיני שירותי� שינגישו לה� אות�

יש כל כ* . מרכז מידע וייעו&, ותי פיזיותרפיהשיר, בדיקות רפואיות, גלגלי�

בקצה . את� תראו את זה אחר כ* בסרט, הרבה דברי� שאני לא רוצה להרחיב

לכל הדברי� שימלאו , צרי* לדאוג לשירותי הפנאי,  פלוס65מגיל , השני

  . אותנו ואות� בתוחלת חיי� ואיכות חיי� יותר טובה
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 דברות ישירה ע� הגמלאי�בהי, קוד� כל: המינהל פועל בכמה דרכי�

המינהל הזה הפ* להיות , דבר שהוא באמת חדשני. בקבוצות הגיל השונות

והשיתו/ הוא בעצ� ע� , כתובת וגו/ שאפשר לפנות אליו והוא פונה לאחרי�

במקו� שהגופי� והעמותות היו פוני� כל אחד . כל מחלקות העירייה השונות

, ע� החינו*, רוכז ע� מחלקת רווחה� יש גו/ שפועל באופ� כללי ומהיו, בנפרד

כמעט כל . ע� אגודת הספורט, ע� ההתנדבות, ע� התנועה, ע� התרבות

, סי�" המתנהוא עושה ג� את התיאו� בי�. מחלקת ההנדסה ג�, המחלקות

כל מה שקשור בפעילות , ה"עמותת אל, עמותת ביתנו, המרכזי� הקהילתיי�

זה כל , שו� גו/ שמטפל בזהמה שבאמת לא היה ,  מעבר לזה.של הקשישי�

אני רוצה להגיד לכ� שככל שהפעילות . נושא התקציבי� ממשרדי ממשלה

גוברת ככה צרי* יותר תקציבי� רמת השרו� מצליחה לגייס הרבה מאוד כס/ 

הוא לא , וזה כס/ שמגיע לרמת השרו�. מהרבה מאוד משרדי� בזכות הפעילות

י המשרדי� השוני� "מוערכת עכי הפעילות פה מאוד , מגיע למקומות אחרי�

אני לא יודעת כמה , ביטוח לאומי והמשרד לענייני גמלאי�,  משרד הרווחה–

וג� ניסיו� לפעול מול חברות , ל"אש, קופות חולי�. זמ� הוא יחזיק מעמד

לא חסרות קרנות של . ואני מקווה שבעתיד ג� נפעל מול קרנות, פרטיות

  .ולתת כס/יהודי� מספיק עשירי� שיכולי� לתרו� 

בתחו� השירותי� התומכי� :  פרמטרי�4� לפחות ב, הפעילות פה גדלה מאוד

בפעילות , בפעילות לשעות הפנאי לגמלאי� עצמאיי�,  לא עצמאיי�לגמלאי�

כל הדברי� . וג� בבינוי והרחבה, שכמות העשייה פה היא מדהימה, בי� דורית

הוא יותר מעניי� , אני מקווה שתצליחו לקלוט בסרט כי הוא ג� מרגש, האלה

אל לנו להיות אדישי� : אני רק רוצה להגיד משפט אחד. מהדברי� האלה

יו� בהיר אחד   . למצב של הקשישי� בו אנו עלולי� להימצא 

  . רוצי�. זו לא מילה טובה' עלולי�'        :???



  עיריית רמת השרון

יין מס   8.2006.1מיום , 49' פרטיכל מליאה מן המנ

  22

, דאגה היו� למצב הקשישי� הנה דאגה להורינו  :פלדטאורנה אוס' גב

  . עתידנו ועתיד ילדינו

אורנה בחצי . אני חייב לפני הסרט עוד מילה אחת    :מר יצחק רוכברגר

אני בטוח , אני חושב שכולנו. בהיבט של הכדורסל' שחקני ספסל'הומור אמרה 

תושבי רמת השרו� צריכי� להצדיע לכ� על , שכול� איתי בעניי� הזה

לא מוצאי� בכל , אני אומר לכ�. על המשוגעי� החיוביי� שאת�, הפעילות

מגיע לכ� את כל ההערכה , זה דבר מדהי�, בה� צדק. ו� אנשי� כמוכ�מק

  . תודה תודה. שיש בעול�

  

  +  הקרנת סרט + 

  . יפה מאוד    :מר יצחק רוכברגר

�   .  דקות10היה לה� סרט של שעה ונתנו לה� רק     :מר מאיר דורו

, ספיר.  בעניי� הזהאשני משפטי� ברוח של בדיחות    :מר יצחק קאול

היו� מחלקי� ,  אז זה ג� רלוונטיהיו� מחלקי� את פרס ספיר, את� יודעי�

ע� הפנקס , הוא היה ידוע כשר אוצר מאוד קשוח. י מפעל הפיס"ספרי� ע

יו� אחד הוא הגיע לשירות בתי הסוהר והקציני� ש� מציגי� לו את . השחור

ורוש� ואומר לעוזרי� שלו לבצע, הדברי� שואלי� אותו העוזרי� . הוא רוש� 

כא� פתאו� , אתה כל הזמ� אומר לנו לחסו* ולקמ&, דחילק':  אומרי� לו,שלו

. 'לפה א/ אחד לא יודע א� לא נגיע פע�': אז הוא עונה לה�. 'היד של* רחבה

  . אז אותו הדבר אני אומר פה

אני חושב שזה אחד הפרויקטי� . אני רוצה להגיד עכשיו אבל ברוח רצינית

,  להעביר את המסר הזה בבתי הספרצרי*. הכי חשובי� שיש לרמת השרו�

אני חושב שמי שלא . צרי* להעביר אותו בקהילה, צרי* להעביר אותו בציבור

זה צרי* להיות חלק מהתרבות . סופו שלא ידאגו לו, דואג למבוגרי� בקהילה

אני . דואגת לתחומי�, ואני שמח שרמת השרו� מטפלת בעניי� הזה, בתו* העיר
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נדמה לי שאני יכול . א� בתחו� הזה של הקשישי�מבר* את העבודה שעושי� כ

  .להגיד ששו� נושא אסור לעצור בו במה שנוגע לקשישי�

אני רוצה בהזדמנות הזאת ג� את כל הפעולות שמדינת ישראל דאגה במסגרת 

אני חושב שזה מעשה עוול שאסור לעשות , הקיצוצי� שלה לקחת מהקשישי�

כי .  זה מהאוכלוסייה המבוגרתכי א� יש מישהו שאסור לקחת ממנו. אותו

יכול לתק� את השגיאות שאתה עושה בכל מקו� אתה יכול לתק� . ש� אתה לא 

ולכ� אני מבר* , לגבי האוכלוסייה המבוגרת אתה לא יכול לתק�, את השגיאות

כמו , על הפעולה ומעודד שישקיעו כמה שיותר ושרמת השרו� תהיה מודל

   .שהיא

  

� , אני רוצה להשבית מעט את השמחה  ביתנו נציגת עמותת + אריאלה בלקי

ר, מפני שכשעושי� סרט הוא צרי* להיות אובייקטיבי ב הסרט הזה וולצערנו 

כי היתה התעלמות מוחלטת מכל מה שנעשה בבית , הוא לא אובייקטיבי

הופיע בש� אבל זה לא יכול ל, זה מאוד יפה שמיקי סיימה את הסרט. מלינוב

וזה כדאי שחברי המועצה , ה במקו� מסוי�כל מה שקורה בגיל הזהב וקור

  . יידעו

  . סרט לא מקי/ את כל הפעילות שקיימת בעיר    :מר יצחק רוכברגר

אני רוצה לתת איזושהי נימה לכל המתנדבי� כא�     :שירה אבי�' גב

ואני חושבת שראוי לציי� שהעבודה של הצוות לא , שעושי� עבודה נפלאה

וכל כ* מקיפה א�  לא היו אות� אנשי� יקרי� שבאת היתה כל כ* טובה 

  . משקיעי� יו� ולילה למע� המקו� ולמע� האנשי�

  . חד משמעית    :מר יצחק רוכברגר

  . לכ� התודה האמיתית    :שירה אבי�' גב

  

  .שונות  .6
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ע, בנושא שונות    :מר יצחק רוכברגר י פר& פינקו להציג "התבקשנו היו� 

  . שתראו במי מדובר, אותורק להציג . את שמאי הבית שלנו שנבחר במכרז

אני .  ואני השמאי שאמור להיכנסשמי זוהר רטנר    :רטנרזוהר מר 

אני מגיע לכא� מרשות .  שנה11אני שמאי מקרקעי� כבר . 39ב� , גר בגבעתיי�

הייתי שמאי מחוזי שאחראי על עסקאות ,  שני�7הייתי ש� , המסי� בישראל

שרמת השרו� שייכת אליה , ניהובי� היתר הייתי ג� בנת, מתל אביב עד חיפה

 ואני מכיר אותה התעסקתי בהרבה עסקאות פה ברמת השרו�. מבחינת השטח

  . אני גאה להיות חלק מכ�. די טוב

  . תודה רבה    :מר יצחק רוכברגר

  

  

_________________  
  יצחק רוכברגר
  ראש העירייה

__________________  
  פרח מל0

  עוזרת ראש העירייה 
  הל העיריי"וסמנכ
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  החלטותקוב- 

פריסת הלוואה יוצג , אישור תוספת להסכ� מועדו� כדורגל רמת השרו�  .1

  .ד מיכה בלו�"על ידי עו

  

. 1 –נמנעת , 10 –בעד (ברוב קולות הוחלט לאשר    :399החלטה מספר 

וגב תוספת ה את )אורנה אוסטפלד לא השתתפו בהצבעה' מר אורי לוי� 

� כדורגל רמת השרו�   .  פריסת הלוואהבעניי� להסכ� מועדו

  

  . תוספת לקומה בבני� העירייה63/06הגדלת חוזה מספר   .3

  

 – 0663/הגדלת חוזה מספר חלט לאשר פה אחד הו   :400החלטה מספר 

  .30%+ ב, תוספת לקומה בבני� העירייה

  

  . לבלגיה3אישור יציאת משלחת כנפיי� פרושות   .4

  

 עקרוני יציאת לאשר אישורהוחלט פה אחד    :401החלטה מספר 

  . לבלגיה3משלחת כנפיי� פרושות 

  

  


