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, ברשותכם. ישיבה מן המניין, 4ישיבת מועצת העיר מספר   :מר יצחק רוכברגר

מאוד שמחים לראות ,  אני רוצה לבשר שאני יחד עם חבריי-האחת , שתי הודעות קצרות

ואני רוצה להעביר לכם , ורואים שיש התעוררות, זה כיף, בישיבה הזו את נציגי מועצת הנוער

כי יש לנו עניין להסתכל ,  בעשייההמסר שלנו שאנחנו רוצים לראות אתכם שותפים, מסר

ואתם , והלוואי שנצליח, איתכם יחד לקדם את הנוער ברמת השרון, עליכם בגובה העיניים

, נדון בהם, ואתם כבר עכשיו מעלים נושאים, יודעים כבר שיש לכם אפשרות להעלות נושאים

יש לכם את ו, הכל פתוח ותוכלו להעלות מה שאתם רוצים בכל ישיבה, הכל גלוי, נצביע

 . לא רק בישיבות המועצה, הזכות גם לפנות אלינו תמיד

אנחנו נקיים על זה , ולא ברגע זה, אני רוצה למסור הודעה לעניין ועדת הגבולות,  דבר שני

שר הפנים הורה להקים ועדת גבולות שתקבע לקחת , כי יש כמה החלטות, דיון לקראת הסוף

, כולל החלטות והצעות שלנו, ום הישיבהואני אתייחס לזה לקראת סי, לנו אדמות

בנושא הזה חד משמעית שיהיה ברור כולנו תמימי דעים שאדמות רמת השרון , והתייחסויות

 . אבל נשאיר את זה להמשך הישיבה, ואנחנו נעשה הכל כדי שהאדמות ישארו, יהיו שלנו

 . נתחיל בסדר היום

, לא יכול להעלות נושאיםמאחר ואני לא חבר הנהלה אז אני    :דורון מאיר מר

" אלון"כמו שבזמנו העברתי ביקורת על מנהל תיכון , אז אני רוצה להעלות כאן שני דברים

לא קיבלנו , לא קיבלנו שום דבר במועצה, אני לא יודע, אם זה נכון, ל"שנתן כאילו לפגוע בצה

ואם , ד את זהאז אני מברך אותו על זה שהוא הורי, אם זה נכון שקראו לסרב. סקירה על כך

 ". אלון"אנחנו מתחילים להיות יותר מדי בכותרות בדברים של תיכון , לא אז נשמע מה היה

שניים אני אתן לך להעלות את -אני מבטיח לך שבעוד נושא  :מר יצחק רוכברגר

תן , אין שום בעיה, אני אתן לך גם להעלות, אני יודע, יש לך עוד נושא אחד להעלות, הנושא

 . שלושה נושאים ואני אתן לך את הזכות לומר מה שאתה רוצה-םלי רק שניי

 

יו .1 דלהלן"אישור  לוועדות   :ר 

העיר  )א  טל-חזות  ישראל  מר   . 

תחבורה  )ב  דורון-ועדת  מאיר  מר    . 
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כי , אישור יושבי ראש לוועדות, הסעיף הראשון, ברשותכם  :מר יצחק רוכברגר

ועדה של חזות : אז שתי הוועדות הנוספות, יםאנחנו בחרנו והצבענו על ועדות למעט שתי

פה ? מי בעד, וועדת תחבורה ותנועה בראשותו של מאיר דורון, העיר בראשותו של ישראל טל

 . אחד

 

 :הוחלט לאשר פה אחד את יושבי הראש לוועדות כלהלן  :62החלטה מספר 

 . מר ישראל טל-חזות העיר  )א

 .  מר מאיר דורון-ועדת תחבורה  )ב

 

לוועדות .2 חברים   . אישור 

 

כל הוועדות , אנחנו צריכים לאשר את החברים לוועדות  :מר יצחק רוכברגר

אז הייתי מציע שלא נרוץ . צריכים לאשר את החברים בוועדות, שאישרנו בפעמים הקודמות

יש , נצביע על זה בלוק, הרשימה נמצאת אצל כל אחד מכם, עכשיו ונקריא את כל השמות

 . אז זה סובל דיחוי,  אנשים בוועדותמקומות שחסרים

אני , זה לא עודכן, נוספו מספר שמות במקומות פתוחים   :מר טל עזגד

 .עדיין לא הגיעו, לגבי השמות שלכם, מאיר. אעצור אתכם בוועדה שנוספו שמות

 .יש לי שמות   :דורון מאיר מר

 . תגיש אותם ונביא את זה לישיבה   :מר טל עזגד

אם , השאלה אם באמת צריך ללכת, יש לי חלק להגיש כעת   :דורון מאיר מר

אחרת אנחנו נקרא פה . אם לא אז בואו נמשיך הלאה, יש למישהו התנגדות על איזשהו שם

 .את כל השמות

 . זה מה שאני אומר, בדיוק  :מר יצחק רוכברגר
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החוק אומר שוועדה שממנה . יש לי התנגדות עקרונית למשהו   :דורון מאיר מר

זה , למשל ועדת הבריאות אין בכלל חברי מועצה,  חברי מועצה25%עצה צריכים להיות מו

 . בניגוד לחוק

 . נתקן את זה  :מר יצחק רוכברגר

 . %25זה לא , יש תיקון לחוק :ד יעקב זילברשטיין"עו

 ?איפה זה התיקון לחוק   :דורון מאיר מר

 .  משפטיאבל יש יועץ, לא מופיע אצלכם :ד יעקב זילברשטיין"עו

 .  נבדוק-אם יש משהו   :ד יצחק גלאור"עו

 . זה שני חברים, יש תיקון :ד יעקב זילברשטיין"עו

 . אז בוועדת בריאות אין אף חבר, שני חברים   :דורון מאיר מר

 . אין בעיה, נוסיף, נתקן את זה, מאיר  :מר יצחק רוכברגר

 . שהו חדשאולי יש מ, אני לא מכיר את התיקון   :דורון מאיר מר

יש התנגדויות לגבי מי מהשמות . אין בעיה, אם צריך נוסיף  :מר יצחק רוכברגר

 ?מחברי הוועדה

 …אבל אם ועדת הבריאות. אין בעיה, לא   :דורון מאיר מר

 .אמרנו לגבי ועדת הבריאות נוסיף  :מר יצחק רוכברגר

וא חבר ר ועדה ה"בדרך כלל נהוג שיו, אתה אומר להוסיף   :דורון מאיר מר

אם זה תוקן . צריך להיות חבר מועצה, והיו צריכים לבדוק את זה, שם ישנה בעיה, מועצה

 . אם לא אז אני מתנגד, אז אין לי בעיה

 .ר ישראל גלעדי"אם לא אנחנו נאציל סמכות לד  :מר יצחק רוכברגר

 . רק לחבר מועצה, אתה לא יכול להאציל סמכות   :דורון מאיר מר

יש לך הערות לגבי כמה . ר הוועדה"חבר מועצה יהיה יו  :רמר יצחק רוכברג

 ?שמות

 . אני אגיד אותם עכשיו, כן   :מר טל עזגד

 ?יש לך לתת שמות כרגע, מאיר  :מר יצחק רוכברגר
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הרי אף אחד לא מתנגד , אבל אני אתן את זה לטל, כן   :דורון מאיר מר

 . ימה שלואז כל אחד ייתן את הרש, למישהו אחר אלא אם יש משהו

 . תדפיס את זה מחדש, אין שום בעיה  :מר יצחק רוכברגר

 . אז כל הרכב הוועדות אושר   :מר טל עזגד

 .הרכב הוועדות אושר  :מר יצחק רוכברגר

 . למעט ההסתייגות שציינתי   :דורון מאיר מר

 . תקבל על זה תשובה, למעט ההסתייגות של מאיר דורון  :מר יצחק רוכברגר

 

 . הוחלט לאשר פה אחד את הרכב הוועדות כמפורט בנספח  :63פר החלטה מס

 

מורשה .3 להתחדשות  מיוחדת  ועדה  ע, הקמת  יעקב "הוצג  מר  י 

 . זילברשטיין

  

אני רוצה להסביר . הקמת ועדה מיוחדת להתחדשות מורשה  :מר יצחק רוכברגר

ד מן המועמדים אני חושב שגם במערכת הבחירות כל אח, אמרנו, חשבנו, דנו, במשפט אחד

כל , המרקם, המבנה, דיבר על כך שמורשה צריכה לקבל תפנית לגבי התחדשות הבינוי הפיזי

כפי שצריך להיות , על מנת שהיא תהיה חלק אינטגרלי מתקדם, מה שיש בתוך השכונה הזו

, תציג בקצרה מה בדיוק אנחנו רוצים לעשות, פיפו. -2004אנחנו כבר ב, -2000בשנות ה

 . בבקשה

אנחנו מתחילים לפרוע את , כמו שאיציק אמר, ערב טוב לכם :ד יעקב זילברשטיין"וע

ועדה , כולנו הבטחנו וכולנו מצווים עכשיו להתחיל לקיים, השטרות של ערב הבחירות

יצאה כבר , זו הוועדה שדנה בכל נושא אזור התעשיה במזרח רמת השרון, ראשונה כבר קמה

הנושא שלה , ועדה הרבה יותר מסובכת אומנם, ם להקיםהוועדה השניה שאנחנו רוצי. לדרך

כמו שאתם יודעים מורשה קמה כמעברה , יותר סבוך וזו הוועדה של נושא התחדשות מורשה

ויש הרגשה מאוד קשה שעד היום חלק גדול ממורשה ממשיך להיות מעברת , לקליטת עולים

 הריצו פה -80בשנות ה, או לפחות נשאר בסטטוס הזה של שיקום שכונות שלא צלח, עולים
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הנושא הזה היה בעצם רק טיח שניסה לצפות ולא נכנס לעומק , את נושא שיקום השכונות

יותר , גם הרעיון של האינטגרציה בחינוך, הבעיה של הקיפוח הבולט של שכונת מורשה

האינטגרציה הזו נכשלה בין השאר בגלל שאנשי מורשה , גם הוא לא תפס יותר מדי, מאוחר

כולנו מדברים על איזשהו .  למצוא את עצמם מתחברים למערב המושבה ולא להיפךנאלצו

וזה מה שהוביל אותנו לחשוב ליצור איזושהי , אפקט של אפליה מתקנת לגבי שכונת מורשה

 .ועדה שתנסה להתמודד עם נושא שכונת מורשה

, ת כמובןשתפעל בהתנדבו, זה מה שאנחנו רוצים להביא בפניכם היום, אנחנו נקים ועדה

מכל מיני אספקטים שאני אמנה אותם , ותגבש איזושהי תוכנית שתשדרג את שכונת מורשה

 . עוד מעט בקצרה

, מומחים מקצועיים ונציגי ציבור, עובדי עירייה, החברים בוועדה יורכבו מנבחרי ציבור

הצענו למספר חברי מועצה שמצויים בנושא , בראש הוועדה הזו יעמוד ראש העיר ואני

טל יעזור לנו , ביקשנו משמואל גריידי, ביקשנו ממאיר דורון שיצטרף אלינו, צטרף אלינולה

יש הרבה פעילים חברתיים בשכונת מורשה שישמחו מאוד לחבור אלינו . כעוזר ראש העיר

 . ולתת מהניסיון שלהם

כי נירה , אני הייתי מבקש שנירה תיכנס פנימה, סליחה, פיפו  :מר יצחק רוכברגר

 . מכירה כמעט כל אבן בשכונה, מייסדי שיקום השכונות בזמנוהיתה מ

אבל מי שיכול , הוועדה הזו לא תהיה ועדה ענקית, אין בעיה :ד יעקב זילברשטיין"עו

 .  בשמחה-לתרום 

 .גם אני בתור תושבת השכונה רוצה להיות, פיפו   :אבנר נורית 'גב

, באנשי מקצוע מתוך העירייהאנחנו נגבה את עצמנו . בסדר :ד יעקב זילברשטיין"עו

אנחנו נהיה בקשר עדכוני גם עם ועדת בניין עיר כדי לקבל איזון חוזר , כמובן מהנדס העיר

רפי , ד"היא גם מתכננת ערים וגם עו, דפנה כרמון שמלווה אותנו, מהרעיונות שאנחנו נביא

 . וכמובן תושבים שנמצאים וגרים במורשה, עוד אנשים נוספים, מילר

 הזו תתחיל את העבודה שלה ותגבש לה תוכנית פעולה מתוך מטרה להפוך את הוועדה

אנחנו . ואנחנו נצא לדרך ממש במהירות, מורשה למוקד משיכה לכל תושבי רמת השרון

בסביבה שזה כולל פיתוח , במוקדים העירוניים, נרצה להתעסק בתכנון וחזות העיר והשכונה

 8



 עיריית רמת השרון
 1.2.2004 מיום 4' מס, פרטיכל מליאה מן המניין

נסה ליצור איזה עוגן מקומי שיהיה אטרקציה נ, גנים עירוניים ואטרקציות כמו הואדי

, מסעדות, איזור של פעילות נוער, שוק מובנה, רחבות של תערוכות מיצגים, מיוחדת למורשה

. אנחנו נצטרך לכנס את כל הרעיונות האלה לתוך איזושהי תוכנית, יש הרבה רעיונות, פאבים

שר להעביר את אגף אפ, נשאף להעביר את משרדי המועצה ולא את המחסנים למורשה

 …כדי שתושבי רמת השרון ימצאו את עצמם, משרדים אחרים, תרבות וספורט

 . לשכת ראש העיר  :מר יצחק רוכברגר

אנחנו נתייחס גם . אבל לא עכשיו, יש לי גם על זה מה לומר :ד יעקב זילברשטיין"עו

חנו נצטרך פה עזרה ואנ, בקיצור יש לנו הרבה עבודה, לנושא חינוך ופנאי, לנושא העבריינות

 . ונושאים נוספים שיעלו על ידי התושבים, מאנשי מקצוע, גם מתוך המועצה

וייתכן , בכל מה שנוגע לתהליך עבודת הוועדה, 21אנחנו ניעזר בכל הפרויקט שהיה בסים 

סוף סוף הכפפה הזו ננסה להרים אותה כדי שהיא לא , וגם נוכל לקבל איזשהו תקציב מהם

 . אוריה אלא בתחום המעשהתהיה בתחום התי

, ד זילברשטיין"אני דיברתי עם עו, אני קיבלתי את החומר   :דורון מאיר מר

לצורך זה אני לא מבקר כיוון שאני בתוך השמות שהוא הקריא , דיברתי איתו בנושא הזה

אני כבר אמרתי , הבטיחו בבחירות, קודם כל עזבו את הבחירות, אבל אני רוצה להבין, כאן

אנחנו צריכים לעשות את העבודה לא בגלל שהובטח בבחירות אלא מפני , כמה פעמיםאת זה 

המשמעות כאן שזו צריכה להיות , 15 חברי מועצה מתוך 6כרגע ספרנו כאן , שישנה בעיה

נגיד בגבולות , כשאתה בא לדיון מול גורמי הממשלה, ועדות זה בסדר, לא ועדות, העירייה

הבעיה של מורשה , כאן זה תפקיד עירוני לבוא ולדאוג לתכנון, וכל זה אנחנו צריכים ועדות

כל , זו לא היתה הבעיה של נורית אבנר, זו לא הבעיה של פיפו עם כל הכבוד, כפי שהיא כאן

מול הכפר הירוק היתה , אגב המעברה לא היתה במורשה. אלה הם חדשים במורשה

 . המעברה

ר הוועדה וגם "פיפו יו, כמה תוכניות, ושקעבכל מקרה הבעיה כאן מעבר לוועדות וכמה כסף י

כולם , הבעיה העיקרית היום של מורשה, כלומר לכוון תוכניות אפשר, אחראי על ההנדסה

אילת , יוספטל: אבל לפי הסדר, יש דברים נוספים, זה שלושת המתחמים הנוראיים, יודעים

פתירת , חות משפ160, 168,  משפחות168, ובמידה מסוימת גם השחל אלו הם הבאים
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אבל הפתרון של , יש עוד כמה בעיות אחרות,  המשפחות משדרגת את מורשה490הבעיות של 

 . מדובר בהחלטות של כל העירייה אולי, מדובר בשטחים, מדובר בכספים,  בינוי-הפינוי 

אני אעשה כל מה שאפשר , זו למעשה ועדה שצריכה לעבוד, אם זו ועדה שרק תיתן עצות

אבל אני פוחד אם ועדות אז אחרים רואים את עצמם קצת , רים יקומולעזור כדי שהדב

, ובאמת לעשות את הדברים האלה, של המועצה הזו, אני חושב שזה תפקיד של כולם, מבחוץ

אבל אני עדיין חושב שזו , ה לעשות את הדברים'ואני לא מפקפק ברצון של פיפו ושל החבר

אין לנו את , ו שכונה שיש לה את הבעיות שלהמפני שז, משימה עירונית מלאה לעשות את זה

יש , ואין לנו בעיות במקומות אחרים, הבעיה בשכונת המחתרות פרט לשם אין שם בעיות

 . מה שתחליטו אנחנו נשתף פעולה. לפתור את הבעיה הזו כמשימה עירונית

 .נחליט מה שנחליט  :מר יצחק רוכברגר

כולל כל בעלי ,  עירוניתאני ראיתי את זה כמשימה   :דורון מאיר מר

מינהלת יפו , אז הייתי עושה משהו כמו שעשינו ביפו, אם הייתי עושה משהו. התפקידים

זה דבר שכן הייתי , עם האחריות שיושב בשטח ומנהל את זה, שהיא באחריות הדרג הביצוע

 אני קצת פוחד. יושבת עם הבעיות ביום יום, מינהלת עם פקידות שעושה את הסקרים, עושה

 .מוועדה שאנחנו נגיד בהחלטות ולא נגבה אותן במעשים

אני חושב שאתה העלית כאן מספר נקודות מאוד חשובות   :מר יצחק רוכברגר

ולא פעם , אתה צודק בדבר אחד גם אני בדרך כלל פוחד מוועדות, לקידום הנושא הזה

ד אמרתי אתם תמי, מי שלא שמע, אני אגיד את זה לבני הנוער, אמרתי מה דעתי על ועדות

אני . ואז לא קורה כלום, זה כשיושב אחד ועוד שישה אפסים? יודעים מה זה ועדת המיליון

ואחר כך אם נחליט , אבל כדאי אולי שנשב לפחות בפעמים הראשונות, מקבל את ההערה

להקים איזו מינהלת או משהו כזה אז נביא את זה לשולחן המועצה ונקים מינהלת לצורך 

 הרי סך הכל גם אתה וגם כולנו תמימי דעים שצריך ללכת קדימה בנושא כי, הנושא הזה

 . הזה

 . וכבר להראות את זה בתקציב, נכון   :דורון מאיר מר

ד זילברשטיין "אני רוצה להתייחס לדברים שאמר כאן עו  :נירה פולקמן' גב

י חושבת ראשית אנ, משום שהנושא וכפי שאמר ראש העירייה מאוד קרוב ללבי, לגבי מורשה
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הם פועל יוצא מתהליך שהתחיל לפני , שעצם העובדה שאתה ונורית אבנר גם היום במורשה

כלומר השכונה שאתה . אולי אפילו ראשיתו בפרויקט שיקום מורשה ולפני כן, הרבה שנים

 . שנה25רואה היום כשכונת מורשה זה לא מה שהיה לפני 

 . שנה למורשה25הוא הגיע לפני , הוא היה שם  :מר יצחק רוכברגר

אז , הוא בדיוק עם אלה החדשים שהגיעו,  שנה25, אוקיי  :נירה פולקמן' גב

במקום אנשים שעזבו שם את הבתים ובמקומם , קראנו להם החדשים שהגיעו למורשה

 . הגיעו תושבים חדשים

הוציאו את איציק משם והכניסו את , עשו חילופי אוכלוסיה   :דורון מאיר מר

 .פיפו

תמיד יגידו זה , שים אותי באלסקה, תשים אותי בסביון  : רוכברגרמר יצחק

 . לא שאני מתבייש בזה, לא יודע איך זה קורה, ממורשה

ראשית הכניסה של אוכלוסיה חדשה לתוך מורשה שבא   :נירה פולקמן' גב

לדעתי אלה אחד ההישגים הגדולים של , יחד עם פרויקט השיקום, בעקבות פרויקט השיקום

לא רק טיוח , במקביל לזה היו הרבה מאוד פעולות שנעשו בשכונה.  שיקום השכונותפרויקט

אלא הרבה מאוד תוכניות חברתיות שגרמו לשינויים מאוד מהותיים גם בהרכב האוכלוסיה 

נשארו כמה , כמו שאמר חברי מאיר דורון. וגם ברגשות התושבים כלפי השכונה עצמה

צריכים לטפל , חברתי וגם בתחום הפיזי של מגוריםגם בתחום ה, כיסים של מצוקה, כיסים

אני לא חושבת שהפתרון הוא הקמת ועדה אלא באמת להחליט החלטה של , בכיסים האלה

האם אנחנו באמת מסוגלים לקחת על עצמנו לממש , אולי לקיים על זה דיון בנפרד, עירייה

ואז להקים איזושהי , לזהעם כל המשמעויות שיש , את התוכנית הזו של פינוי ובינוי במורשה

אלא ברמה של גורם , ועדה, מערכת ארגונית שלא תהיה ברמה של כמו שאמר ראש העיר

 .שלוקח את הפרויקט הזה ומנסה לקדם אותו ולבצע אותו הלכה למעשה, ביצועי

צריך לבדוק את זה האם , כמו בנייה של איזשהו מרכז נוער, כל שאר הדברים שאתה מתאר

הם צריכים , הגינון או השיפוץ של הוואדי, ס"ום במורשה זה עוד מתנבאמת מה שחסר הי

אני לא רוצה שאנחנו ננציח את מורשה , להתייחס לזה כמו לכל שכונה אחרת ברמת השרון

  …כל מה שרצינו להשיג בפרויקט שיקום השכונות, להיפך, כשכונת שיקום לעולמי עד
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 . שכונה בעייתית   :דורון מאיר מר

יש לה בעיות אבל היא לא שכונה , היא לא שכונה בעייתית  :ולקמןנירה פ' גב

אני לא הייתי רוצה בפירוש להנציח את הסטיגמה של שכונת . יש הבדל גדול, בעייתית

את , יש לה בעיות כמו לכל שכונה אחרת, לא היא לא בעייתית, מורשה כשכונה בעייתית

אילת ויכול , יוספטל,  שמאיר הזכירהבעיה המרכזית של פינוי ובינוי של אותם השיכונים

לבדוק את זה האם אנחנו יכולים להרים , צריך לתקוף נקודתית, מאוד להיות שגם השחל

לא משהו כזה של ועדה , ואם להרים אותה אז להרים אותה בצורה רצינית, את הכפפה הזו

 . או משהו מהסוג הזה

קאול יצחק  נושא , ש לנוהנושא הזה זה אחד הנושאים החשובים שי  :מר 

זה כמו שאנחנו דאגנו שהילדים של , גם אני לא אוהב לתת למקום מסויים סטיגמה, מורשה

, נוסעים ממזרח למערב, כי ממערב למזרח לא נוסעים, מורשה הם יהיו הילדים המוסעים

עכשיו גם נקים ועדה שיש בה כמו שאמרת מאיר מחצית מהחברים כאן והם מטפלים 

זאת אומרת מה שנוגע למורשה רק הם מטפלים ? הם מטפלים במהעכשיו השאלה . במורשה

, נווה רסקו, ואם מחר יבואו מישוב או מרובע אחר, ובנושאים האחרים מטפלים האחרים

 ? האם נרצה לעשות את זה, יגידו מנווה רסקו גם אנחנו רוצים כמה חברי מועצה שיטפלו בנו

 .להם יש ועד שמטפל יפה בנושא  :מר יצחק רוכברגר

אתה זוכר בקדנציה הקודמת שהיתה להם שלישייה שניסתה    :דורון מאיר מר

 . אז הפעם אין. בסוף הצליחה לקדם, כל הזמן לקדם

יעלו מיד השאלות האם הוועדה הזו למשל מטפלת גם בנושא    :מר יצחק קאול

ות זאת אומרת השאל, גם בנושא איכות הסביבה שנוגע לישוב או לא, החינוך בישוב או לא

אגב אני קיבלתי את הנייר , אני בהחלט חושב שהנושא הזה מוצדק, הן שאלות מאוד רציניות

ואני חושב שהנושא דורש עיון יותר רציני , של מינוי הוועדה הזו, שלכם ממש לפני הישיבה

להרים את היד ולהגיד זה נראה לי ורצים עם זה , מאשר לקבל את הנייר הזה לפני הישיבה

 . יש אנשים שלא קיבלו אותו בכלל וזה לא מקובל עליי,  קיבלת אותו בכללאתה לא. קדימה

, הנייר הזה היה פה, פיפו אמור היה להציג את הנושא הזה   :מר טל עזגד

 . זה לא עבר באופן רשמי לכולם, הראיתי אותו לראש העיר שהראה לך
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 . זאת אומרת עוד אין נייר   :מר יצחק קאול

 .יצא ניירעוד לא    :מר טל עזגד

כדאי לקבל עליו , אני חושב שהנושא הוא נושא מאוד רציני   :מר יצחק קאול

אני באמת חושב שיש כאן פרויקטים רציניים ויכול , שווה לעשות עליו דיון מאוד רציני, נייר

להגיד הנושא של , מנהלי פרויקטים ספציפיים, להיות שכן צריך למנות מנהלי פרויקטים

למנות מנהל פרויקט שייקח , יוספטל ואילת,  נושא שצריך לעשות אותושיקום השכונות הוא

רחובות בסיסיים , אם יש שם נושאים שקשורים לכבישים. את זה ויביא את התוצאות

אז לבוא ולהגיד זה נושא שאנחנו מכניסים אותו , ששנים לא נגעו בהם ולא טיפלו בהם

זאת אומרת לסמן את זה לא בדרך . ענותנים לו את העדיפות ודואגים שהוא יתבצ, לתקציב

 .אלא כן לאותם נושאים ספציפיים שחייבים לקבל את הטיפול, של סטיגמה לרובע מורשה

אלא אולי למנות מנהלי פרויקטים או , אני לא בטוח שוועדות, כמו שאמרת איציק, שוב

ן עם מת, מנהל פרויקט ספציפי שייקח את האחריות ויוביל כמה פרויקטים בישוב הזה

 .כדי באמת לטפל בעניין, עדיפות גם תקציבית

אם בינתיים , צריך לתת עליו את הדעת, הנושא הזה הוא נושא מאוד חשוב, אם אני מסכם

להפיץ נייר מטה , להחליט שמטפלים בנושא, הכינו רק רקע אז אני מציע כן להפיץ נייר

ותו סופית לגבי דרך לפני שמסכמים א, שיעבור עוד כמה דיונים פנימיים בינינו, מתאים

אלא קובעים משימות קונקרטיות , כדי שזה יהיה לא רק באמת ועדה שמקימים, הטיפול

 . שהולכים לטפל בהן

היא , אם החליטו שתהיה ועדה או לא, רשימה של האנשים  :אורנה אוספלד' גב

אבל בואו נגיד שאנחנו , נכון יש אנשים שם שהם תושבי מורשה, קצת אליטיסטית לטעמי

לשמוע ולהאזין להם ולהבין , באמת מחפשים את התושבים שבאים מאותן שכונות מצוקה

אלא הם יבואו ויגידו מה הם , לא אנחנו נבוא ונגיד מה הם צריכים, את הבעיות שלהם

 . צריכים

 .הלכת רחוק, זה רחוק, אורנה  :מר יצחק רוכברגר

 . אבל אני רואה את זה פה, הלכתי רחוק  :אורנה אוספלד' גב
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בהתאם לדיון שגם עשינו , מה שצריך לעשות זה דבר אחד  :מר יצחק רוכברגר

ד "אני מציע לאשר את הוועדה כפי שהוצעה על ידי עו, בהנהלת מועצת העיר בנושא

,  לבחון במסגרת הוועדה-להוסיף את ההערה של מאיר , אבל להוסיף דבר נוסף, זילברשטיין

וועדה גם לבדוק את האפשרויות אולי להציב אחר בתוך ה, ובמקביל, אולי להקים מינהלת

אבל בעיקרון קודם , כמו שאמרת יצחק, לכאן או לכאן, כך מנהל פרויקט לצורך הנושא הזה

 . כל לאשר את הקמת הוועדה מתוך ראייה אחת להתקדם קדימה

פינוי בינוי יבוא במסגרת ועדת . כולם דיברו על פינוי בינוי :ד יעקב זילברשטיין"עו

אז אי אפשר להעלות את זה , שבועיים הקרובים כנושא רחב ואנחנו נדבר בו-ין עיר בשבועבני

משום שהוא יבוא , שיקום מורשה או הוועדה, כל הזמן כמשהו בתוך נושא שיקום השכונות

אז זו רק . כנושא וגם נקבל על זה הרצאה וגם מן הסתם נקיים על זה דיון מאוד ממצה

 . תשובה בקשר לפינוי ובינוי

 . ליאור, בבקשה  :מר יצחק רוכברגר

אין ספק שיש צורך בשיפוץ , יש לי רק שאלה להבהרה   :ליאור חסידוב

אבל איך זה יכול לפתור את הבעיה החברתית שיש לאנשים שנמצאים , המבנים במורשה

 ? שם

, אנחנו קיימנו ישיבה בהנהלת העיר, יש איזשהו מסמך הכנה :ד יעקב זילברשטיין"עו

מיום ראשון עד אתמול נכתב איזשהו מסמך , והחלטנו להקים את הנושא הזה, השבוע

על מנת שלא נירדם . אבל יופץ מסמך עקרונות. אתם לא כל כך הכתובת לקבל את זה, שיופץ

ושהוועדה , אני מאמץ את מה שאתה מציע איציק, בשמירה ושלא יהיו דיונים ועוד דיונים

 . חבל על הזמן, תצא לדרך,  הרעיונותבהתחלה היא תהיה כדי לגבש את, הזו

, הוק ולא ועדה קבועה-שזו תהיה ועדה אד, אני רוצה להוסיף  :נירה פולקמן' גב

 . הוק לפרק זמן כתוב-זאת אומרת שהמטרות שלה יהיו אד

 .היא לא יכולה להיות משהו אחר :ד יעקב זילברשטיין"עו

 .  תודה? אושר  :מר יצחק רוכברגר
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הוחלט לאשר פה אחד הקמת ועדה מיוחדת להתחדשות מורשה   :64החלטה מספר 

 :כלהלן

 . נורית אבנר' גב, נירה פולקמן' גב, מר שמואל גריידי, מר מאיר דורון

 . מהנדס העירייה, אבנר גולן' אדר. ראש העיר. ע, מר טל עזגד

 . מר רפי מילר, ד דפנה כרמון"עו

 

אתה , י למאיר להעלות נושאהבטחת, 4לפני שניגע בסעיף   :מר יצחק רוכברגר

 . תעלה עכשיו נושא ואת הנושא השני תעלה בשלב הבא

יותר מדי , אם יש לך לתת לנו תשובות, לחינוך אמרתי קודם   :דורון מאיר מר

 . שצריך לבדוק" אלון"דברים קורים ב

 . תעלה את זה מסודר  :מר יצחק רוכברגר

ערוכה ששם היה עידוד בעיתונות הופיע שוב שהיתה ת   :דורון מאיר מר

אם היה , מאחר ולא קיבלנו סקירה בזמנו, "אלון"בתיכון , לסרבנות או משהו דומה לזה

בבית ספר שממומן על ידי , כן צנזורה או לא צנזורה, עידוד לסרבנות אז אנחנו בבית ספר

, לא יכולים לתת עידוד לתופעה שחותרת תחת המדינה, שאנחנו אחראים לו, הציבור

היא פעולה לא , הסרבנות היא כנגד החוק, מבלי שאני מתחיל לומר דעה מסוימת, הסרבנות

אם זו היתה הפעולה ומנהל התיכון פעל אז אני . חוקית ואי אפשר לתת לה עידוד ותמיכה

מפני שאחרת אומרים שלאומנות אין גבול ואז , אני יודע שהיתה עליו ביקורת, מחזק את ידיו

אז גם לטעם ואומנות יש , יכת הדם ששטה בתוכה מחבלתאנחנו מוצאים בשבדיה את בר

 .לכן אני מחזק את ידיו של מנהל התיכון, גבול

היו שם מכות , גם אלימות, אם יש משהו, הייתי רוצה לדעת מה קורה עם הילדים שלנו

זה לא מעניין אותי פחות מדברים אחרים שמועלים ? מה הצעדים שננקטים, וזרקו שולחנות

 .  אנחנו לא שומעים דבר,על סדר היום

 . תתייחס, ר ועדת החינוך"יו  :מר יצחק רוכברגר

קודם כל זה שנושא האלימות , אני רוצה כמה דברים   :מר יצחק קאול

זו בעיה אמיתית שצריך , לא נסתיר את זה, ידוע לכל, והסמים בישוב הוא בסולם של עליה
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י ליאור עושים עבודה מצויינת בתחום גם מערכת החינוך וגם רות, יהיה לטפל בה בדרך נכונה

אנחנו נקיים על זה גם , אבל יש לנו עוד הרבה מאוד מה לעשות כדי לשנות את המגמה, הזה

וגם אין לי ספק שנביא את זה פה לדיון במועצה ולהציג את , דיונים מיוחדים בוועדת החינוך

 .מה הפעולות שאנחנו צריכים לעשות כישוב בתחומים האלה

המנהל החליט שיש שתי תמונות שהן , העובדות הן נכונות,  לנושא התמונות שהערת,דבר שני

, האחת שמדברת על נושאים סקסיסטיים והשניה שהיא עוסקת בנושא הסרבנות, לא ראויות

אני קיבלתי דיווח ממנהלת אגף , אגב. והוא החליט שאת התמונות האלה צריך להוריד

הוא , א קיבלו גיבוי מלא ממני לתהליך ההחלטות שלוגם היא וגם הו, החינוך על הנושא הזה

אנחנו בסך דורשים ממנו את הדין וחשבון על מה שנעשה בכותלי בית , מנהל בית הספר

 . גם לנושא הביטוי ולנושא החופש יש גבולות והגדרות, ואיך אומרים, הספר

הוא לא כל כך אם יש משהו שנראה לנו ש, אסור לנו תמיד, אני אומר את זה לך מאיר, לכן

אתה כרגע שמח שהוא כך החליט בנושא , ולעומת זאת הפוך, מיד לבקר, מתאים לנו

צריך . שלא אהבו את הפעולה שלו, אבל יש הורים בבית הספר וגם תלמידים, הסרבנות

אבל צריך לעשות את זה בזהירות , זה קל מאוד מכאן לבוא ולבקר מנהל בית ספר, לדעת

מהמפקחים , הספר הזה מקבל ציונים גבוהים מכל מערכת החינוךקודם כל מנהל בית , רבה

הוא מורה בהחלט שמהווה מודל , ואני מכיר אותו אישית, אני דיברתי איתם אישית, שלו

 . מצויין בבית הספר ואני רוצה שנדע את זה

באמת האומנות אין , מגמה לאומנות זו בעיה, עכשיו צריך לזכור שהוא מנהל מגמה לאומנות

ויש שאלות קשות שלפעמים עולות , היצירתיות והחדשנות אין להם גבולות, בולותלה ג

גם אין , ובגבולות האלה מכיוון שהם נתונים למחלוקת ולדעות שונות, בתחומים של הגבולות

לי טענות אל התלמידים שחשבו שזה כן ראוי ומתאים מותר שתהיינה דעות שונות בתחומים 

אלה ויכוחים לגיטימיים גם אם , ציבורי מעל דפי העיתונותוגם אם יש לזה ויכוח , האלה

 .והם מאופיינים במיוחד למגמה כמו מגמת האומנות, יהיו בעיתונות

מכיוון שהסוגיות האלה עולות וראינו אותן , אני כרגע רוצה לדבר על דבר חדש, יחד עם זאת

ש פה חברים שהם וי, אנחנו שוקלים בוועדת החינוך להקים, שהן עולות כבר כמה פעמים

, להקים ליד כל בית ספר כזה צוות מקצועי עם נציגות ההורים, חברים בוועדת החינוך
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ה גליל שהוא עוסק בתחומים 'דיברנו עם אהרל, שהיא תעסוק, מנהל בית ספר, התלמידים

תמיד , זאת אומרת כל מיני סוגיות. שיעסקו בוועדה לאתיקה המקצועית בבית הספר, האלה

נניח שמנהל בית הספר היה עולה למנהלת אגף החינוך והיא היתה , "?שמךמי "שואלים 

ר הועד המנהל "ואם מנהלת אגף החינוך היתה באה אליי בתור יו? אז זה בסדר, מחליטה

ואז יכול להיות שליד בית , "?מי שמך"תמיד ישנה השאלה ? זה בסדר, ואני הייתי מחליט

, נציג מורים, נציג הורים, ציג תלמידיםשיש בה נ, ספר נשים ועדה מצומצמת לאתיקה

 -תלמידים ,  תלמידים-כי יש בעיות של יחסים מורים , ובסוגיות מהסוג הזה ואחרות

וכשאתה תשים מן ועדה כזו לאתיקה , כל הדברים האלה עולים בבית הספר, תלמידים

שנעשה אז אני חושב , לחשוב, וניתן לה לשקול, שהשחקנים השונים בבית הספר שותפים לה

 . גם מהלך חינוכי נכון שניתן למן ועדה כזו לייעץ בכל מקום כזה למורה

נדון בזה בוועדת , אם יש עוד הצעות נשמח לשמוע, אז זה הכיוון שאנחנו שוקלים ללכת

וזה יובא לוועדת , ומה שאני אומר כאן זה על דעת מנהלת אגף החינוך, החינוך ונסכם את זה

 . החינוך בפגישה הקרובה

 . ליאור, בבקשה  : יצחק רוכברגרמר

הציגה את ' יא, "אלון"אני לומדת במגמת אומנות בבית ספר    :ליאור חסידוב

המיצג עצמו שאותו בעצם המנהל הוריד בערב , רק רציתי לחדד איזשהו נושא כאן. התערוכה

,  שבת-אני מקווה שקראתם מעריב בשישי , הוא לא היה מיצג שמעודד לסרבנות, הפתיחה

מה שבעצם האמן , המיצג שבעצם הוצג בתיכון היה בדיוק להיפך, תובה שם דעת האמןכ

, אמר שמה שהוא הרגיש בזמן האחרון זה מעין אפטיות למוות שקורה בארץ בזמן האחרון

ובעצם זה הדליק לו נורה , אם זה בנוגע לחיילים שנהרגים בשטחים, אם זה בנוגע לפיגועים

ל הציבור כדי שישימו לב למוות שנמצא סביבנו ואף אחד והוא רצה לעורר את כ, אדומה

זה היה בדיוק להיפך מסרבנות וזה היה בדיוק להיפך מפגיעה . בעצם לא מתייחס אליו

לכן רציתי להעלות את הנקודה הזו . במשפחות השכולות או כל דבר אחר שעלה בנושא הזה

אבל מישהו מכם בכלל הגיע , אני מקווה שזו לא חוצפה. שאתם כנראה לא ראיתם את המיצג

 ?לתערוכה
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בינתיים את לא , כשתהיי בעלת זכות כאן אז תוכלי להטיף' א   :דורון מאיר מר

 . את לא בעלת זכות להעביר כאן ביקורת, ראש העיר נתן לך לדבר, בעלת זכות

אני לא חושבת שצריך לגלות תוקפנות כלפי הנערה ' א   :אבנר נורית 'גב

אנחנו יושבים עכשיו כאן , את העניין שצריך לשאול גם את הנעריש פה , הנחמדה הזו

, ושומעים בדיעבד על איזושהי תערוכה שאף אחד מאיתנו לא הוזמן אליה ולא ידע על קיומה

אני יכולה להגיד שאני שמעתי על התערוכה הזו מעיתונאי שהתקשר אליי ביום רביעי בערב 

לא ידעתי על , אמרתי לו אני נורא מצטערת, ורצה שאני אתן לו אינפורמציה שקשורה לזה

 . אין לי מושג על מה אתה מדבר, התערוכה הזו

זה לא מיצג זה נקרא , באו והראו מיצב, דיברתי קצת עם בני נוער והם אמרו זו המגמה

זה לא שאני לוקחת את הצד של הנוער או משהו , הילד שם מיצב ואף אחד לא שאל, מיצב

 לשמוע את הנוער וכן צריך להבין מה התכוון המשורר כשהוא אני חושבת שכן צריך, כזה

 .ואני חושבת שזה מאוד חשוב,  מה התכוון הנער כשהוא שם את הדבר הזה, כתב את זה

 שבועיים לפני זה את הנושא של -אני יכולה להבין את הדאגה של המנהל כי היה שבוע 

לא כולם עודכנו , ידענו על פרגודיםגם אנחנו , פרגודים והיתה פה איזושהי בעייתיות בעניין

אז לכן אני אומרת צריך לבדוק את זה ואני אשמח מאוד כשיש , הוק על מה שהיה-אד

יזמינו את חברי המועצה שאנחנו נהיה נוכחים , כשיש הצגות, תערוכות כאלה בבית הספר

ברי יש פה מישהו שראה את זה מח, אני נורא מצטערת, ואנחנו נוכל לדעת על מה מדברים

 . אז חבל מאוד? המועצה

  …מותר לנערה להעיר, יש לי בקשה, קודם כל מאיר  :מר יצחק רוכברגר

בישיבות , אמרתי לך, אתה פעלת בניגוד לחוק, סליחה   :דורון מאיר מר

, אתה רוצה לעשות את הדברים אז תעשה, רק חברי מועצה מחליפים דעות, בדקנו, מועצה

 . ני צודקבדקת וראית שא, אבל יש חוקים

היא תדבר וזה , הם פה, מועצת הנוער זו עובדה קיימת, מאיר  :מר יצחק רוכברגר

ופחות להיות אגרסיבי , גם אם הדברים לא נראים ולא נשמעים אני מבקש שתדבר, בסדר

 .עדיף, כלפי הנוער שלנו
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אלא לעניין שאני , אני רוצה ברשותכם להתייחס לנושא לא דווקא מהצד של המיצג הזה

וגם קאול אמר את זה וגם מאיר התייחס לזה ואחרים , ושב שכולנו תמימי דעיםח

בשעות , גם בתוך כותלי בית הספר, לנושא של האלימות שהאלימות בעלייה, מתייחסים לזה

ואני אומר לכם אני הייתי בבית הספר אלון ונפגשתי , בבית הספר בשעות הלימודים, צ"אחה

ואני באתי עם , "פרגודים"לכתי לראות את הצגת עם התלמידים ביום שישי לפני שה

וכשאני , הוהא השלם שהיה על הסיפור-איזושהי תפיסה מסוימת לאור הכתבה שהיתה וה

אני , אבל לא ידעתי עד כמה, ידעתי שיש לנו תלמידים אינטיליגנטים, נפגשתי עם התלמידים

אני אומר את זה , מהיכולת שלכם לבטא את הדברים, מהעוצמה, פשוט עד לרגע זה נפעם

 .בכנות ולא לשם מס שפתיים

קיים גרעין בבתי הספר שמכתים את , ואני לא מאשים את בני הנוער הטובים, יחד עם זאת

אתה אוהב , איציק זה אליך, אני כראש רשות, אני אומר לכם. לא יעזור כלום, בית הספר

בכל ,  הזו בכל דרךאני אומר לך אני נחוש למגר את התופעה, אני פחות, להקים ועדות

לא שמעתי , אני שומע שולחן עף מקומה שלישית, די עם האלימות הזו בבתי הספר, אמצעי

כי מישהו ? למה, שולחן מקומה שלישית, תלמידים אמרו לי, או קראתי את זה בעיתונות

או ששברו יד וכמעט הביאו מישהו לבית , כמעט שברו יד, אז מכות, מישהו לא נראה לו, רצה

 . יש מצבים שאני לא יכול להשלים איתם, יםהחול

אני מציפה את הדברים החוצה על מנת להתמודד עם זה : ורותי אמרה תמיד, ישנים מצבים

ואני אלך בכל גישה ובכל , ואני אומר לכם אני מציף את זה על מנת להתמודד עם זה, נכונה

 של ראש הרשות או משהו ר ועד ההורים המרכזי אומר זו יוזמה"גם אם יו, דרך למגר את זה

. אני אמגר את האלימות הזו, מצדי שועד ההורים לא יעבוד איתי, עם כל הכבוד, כזה

ואם אני , אני אמגר את האלימות הזו בכל דרך. ותפסיק להוציא כל פעם מכתבים על שטויות

, איתם אני אשים את זה, צ אני אעשה את זה בתיאום איתם"אצטרך לשים מצלמות אחה

כל הזמן , אנחנו אוכלוסיה כל כך נהדרת. ואני אמגר את האלימות,  הראש שלהםלא מעל

אני אתחיל , אז כולנו תמימי דעים שצריך למגר? איפה אנחנו נמצאים, אתה  שומע אלימות

 . יחד עם איתכם, למגר את זה

 ?איך :ד יעקב זילברשטיין"עו
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 . זה יקרה מהר, נשב, בכל דרך  :מר יצחק רוכברגר

 

הבוקרהסע .4 בשעות  השונים  הספר  לבתי  תלמידים  ע, ות  ליאור "הוצג  י 

הנוער, חסידוב מועצת   . נציגת 

 

נציגת מועצת , אני נותן את זכות הדיבור לליאור, 4סעיף   :מר יצחק רוכברגר

אני אסביר לך , לא נתתי לך את זכות הדיבור מסיבה אחת, מיכל. להעלות את הסעיף, הנוער

ולכן אני לא יכול לתת , סדר היום בבקשה של מאיר להעלות את זההנושא עלה מחוץ ל, למה

אני אתן לך את זכות הדיבור אם תרצי כאשר נדבר על החינוך ועל . לך את זכות הדיבור

 . המיגור ועל הדרכים למגר

עלה פה שמו של , עלה פה נושא, לא בנושא אלימות, רק הערה    :מיכל

 . יש פה תלמידים שלו, מנהל

, המנהל קיבל ברכות, ההיפך, אף אחד לא הכפיש את המנהל  :רוכברגרמר יצחק 

 . בבקשה, ליאור. הוא לא קיבל ביקורת, שבחים הוא קיבל. מכולם, גם ממאיר

אנחנו ישבנו במליאה די . לשם שינוי, הנושא קצת יותר רגוע   :ליאור חסידוב

ה שאנחנו מגיעים ישיבה ראשונ, מצומצמת של המועצה וחשבנו מה להעלות לסדר היום

אני בטוחה שכולנו שמנו לב . חשבנו על נושא קצת נחמד שיקבל תגובות טובות, למועצה

פקקים נוראיים , לתופעה שאני לפחות נוכחת לה כל יום בבקרים שאני מגיעה לבית הספר

 .  כשמתחילים הלימודים08:00בסביבות , ברמת השרון

ה רעיון שחשבנו על דרך שיכולה לפחות לנסות מה שאנחנו בעצם רצינו להציג בפני המועצה ז

-' בקירוב בני נוער לומדים בכיתות ז3580: הנתונים שאספנו הם כאלה, לפתור את הבעיה

שליש מהתלמידים נוסעים ברכבים פרטיים של ההורים שלהם בבקרים , בסקר שעשינו', יב

 07:30בבקרים בין מה שזה אומר בסביבות האלף פלוס רכבים פרטיים נוסעים , לבית הספר

, רמת השרון היא עיר קטנה, לכולנו ידוע.  בבקור על הכבישים ברמת השרון-08:30ל

 . זה די עומס אלף פלוס רכבים פרטיים, לאחרונה הפכה להיות עיר
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לאחר בדיקה שניה נמצא קו , לכן חשבנו על אוטובוס שיאסוף תלמידים בבקרים לבתי הספר

יה שאנחנו מעלים כרגע שלא מספיק בני נוער עולים על הבע.  שקיים ברמת השרון1מספר 

לכן רצינו להעלות את . עובדה שעדיין אנשים מגיעים לבתי הספר במכוניות פרטיות, הקו

אולי לשנות את הדרך שבה הוא , אולי לפרסם אותו יותר טוב, הנושא במועצה ולשאול בנוגע

אבל בכל אופן זו בעיה שאנחנו , וע בהעובר כדי שתהיה יותר גישה ויותר נוח לבני הנוער לנס

הורים , מכיוון שבני נוער מאחרים לבית הספר בעקבות הפקקים, מוצאים לנכון לטפל בה

התפקוד , מגיעים לעבודה עצבניים, זה גורם לשרשרת של בעיות, יוצאים לעבודה עצבניים

לדבר על זה לכן חשבנו שיש מקום . כולנו מכירים את העניין, בלגן, אבטלה, קצת יורד

 . זה הנושא. במליאה

 . בבקשה, התייחסויות  :מר יצחק רוכברגר

 ?התלמידים ירצו לנסוע בהסעה הזוהאם בדקתם האם    :מר אורי לוין

 .זה נבדק, התלמידים ירצו   :ליאור חסידוב

 . אלה שיש להם מכוניות בטוח שלא  :מר יצחק רוכברגר

כלומר אם נציג ? ונוח אז למה לאאם האוטובוס יהיה זמין    :ליאור חסידוב

הם יעלו על , תעלו על האוטובוס, אנחנו רוצים לפתור אותה, ש"יש בעיה ברמה: את הנושא

 . האוטובוס

 . כאן אני אתן לך להתייחס  :מר יצחק רוכברגר

 2003עיריית רמת השרון בתקציב , כמה נתונים שחסרים    :מיכל

, לכלי הלא פשוט שיש היום בכל שכונות העירבראייה של המצב הכ, בעידוד אגף החינוך

לכל תלמיד , מתן כרטיסיות לנוער ביחס זה או אחר, ח" ש-100,000מממנת סדר גודל קרוב ל

זכאי להחזר הוצאות ' מ עד סוף כיתה י" ק3מי שגר מעל , מ ומעלה" ק3שגר בריחוק של 

מזה יש את הקו חוץ . שמתקבל לחשבונו רטרואקטיבית בפנייה יזומה של אגף החינוך

, ניסינו כבר כמה פעמים לשנות את סדר הזמנים שלו, הפנימי שהוא אותו סידור עם חברת דן

, בהסכם פנימי שלנו, יש חוץ מזה הסעות האינטגרציה שהוזכרו קודם, והם לא מוכנים

,  לא מגיע עד השכונות המערביות ביותר1מתחילות את הבוקר במערב המושבה משום שקו 
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מתחילות את הבוקר בסיבוב במערב ,  שמבצעת עבורנו חברת דן שזכתה במכרזאותן הסעות

 .ובהתאם ללוחות הזמנים של בתי הספר, בניקוב של כרטיסיית נוער, המושבה

, 08:00בתיכונים מתחילים בשעה , בכדי למנוע עומסים נוספים בכל אחת משכבות הגיל

 . ת על מנת למתן את העומסוזא, -08:30בבתי הספר היסודיים ב, -08:15בחטיבות ב

רבים , חשיבה ועבודה משותפת, הקצאה של הרבה מאוד משאבים, חשוב לי שתדעו

אני , בהחלט ניסינו ויש מקום לשאת ולתת. מהתלמידים כמובן מקבלים את אותן הטבות

 .חושבת שחשוב שתדעו את הפרטים

 ?התייחסויות נוספות  :מר יצחק רוכברגר

 ?מה עם כל השכונות המזרחיות, מיכלשאלה ל   :ליאור חסידוב

והוא גר ' ועד כיתה י' מכיתה ד, ומטה מוסע' מכיתה ד    :מיכל

, מי שלא גר במרחק הזה ומבקש הנחה. מ מקבלים החזר הוצאות" ק3במרחק של מעל 

ח עזרה " ש-100,000זאת אומרת עוד פעם קרוב ל , …אוטומטית הוא עובר לאגף החינוך

 . קווי דן, במזרח הישוב יש קווי אגד. עהלמשפחות בהוצאות להס

 ?התייחסויות נוספות מקרב חברי המועצה  :מר יצחק רוכברגר

 .נציג האוטובוסים גם ידבר עוד מעט   :דורון מאיר מר

 ?למה אתה כועס עליי  :מר יצחק רוכברגר

 . מפני שאתה עושה דברים שהם לא חוקיים   :דורון מאיר מר

יש , בלי שום קשר לזה, יש תוכנית,  נקדם את הנושאבואו  :מר יצחק רוכברגר

לבדוק את , שעושים עבודה יפה פה ברמת השרון, תוכנית שדיברתי יחד עם חברי רוטרי

אבל לרכוש אוטובוס , מי פחות, לא משנה כרגע מי מממן יותר, האפשרות שאנחנו נרכוש

רים וגם לגמלאים וגם נוסף שיהיה אוטובוס של רמת השרון שיעשה את כל השירות גם לצעי

אני מניח שזה ייקח כמה , תלמידים והכל, כדורגל, כדורסל, לחוף הים ולסינמה סיטי

 . חודשים טובים והדבר הזה יעמוד

לשבת ולעשות את , לחשוב ומהר, יחד עם מועצת הנוער, אני חושב שבכל מקרה חייבים

הזמנו אתכם , ת ההצגהעשינו א, שזה לא יהיה מצב שהעלית נושא ואוקיי, הבדיקות מהר
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תקבלו את , תעשו את הבדיקות אם צריך יחד איתנו, אז שבו כמו שאתם יודעים. וזה נגמר

 . אל תלכו כי יש עוד כמה סעיפים שגם נוגעים אליכם. כל הסיוע

תביאו את הפתרון , תהפכו את זה למשוואה עם שני נעלמים   :מר יצחק קאול

 . ונראה מה לעשות

ש .5 החלטה  קוביביטול  בית  יעוד  על  קודמת  בקדנציה  המועצה  מליאת   . ל 

 

 ביטול החלטה של מליאת המועצה בקדנציה קודמת - 5סעיף   :מר יצחק רוכברגר

בית קובי הוא . ברשותכם, אני אסביר על מה מדובר. הפרוטוקול מצורף, על יעוד בית קובי

בניין הזה כרגע נמצא ה. שם שנפל באסון המסוקים-מבנה שנבנה על ידי אביו של קובי בן

המבנה כרגע עומד בשיממונו ואנחנו רוצים להחיות ולתת , מחצית המבנה, גוריון-ברחוב בן

לכנס את כל מי שנוגע וכל מי שמעוניין ברמת , וחשבנו על מנת לתת ייעוד, למבנה הזה ייעוד

אנחנו לזרוק למן תיבה כזו רעיונות איזה ייעוד , גם מקרב חברי המועצה ואחרים, השרון

יש רעיון , יש רעיון להפוך אותו למן בית נוער, יש הרבה רעיונות, רוצים לעשות במקום הזה

. יש אלף ואחד רעיונות, יש רעיון להפוך אותו לבית זמר עברי, להפוך אותו לבית אומנים

 . אנחנו רוצים לעשות את זה בהתאמה יחד עם התושבים במסגרת של הרעיונות

שהבית הזה יהיה מוזיאון , בות המועצה בקדנציה הקודמתעברה החלטה באחת מישי

 . זיוה תמיר, נעמי זהר: רשום כאן שניים נגד, 683החלטה מספר . לילדים

 . אחר כך אתה ואני הגשנו מכתב רשמי   :נעמי זהר' גב

 מתאריך 469הסעיף אומר ביטול החלטת מליאה מספר . נכון  :מר יצחק רוכברגר

אישור עקרוני , היה כנראה מתוכנן לגלריה, גלריית לימבוסעם , 2001 לנובמבר -4ה

וזה לא , להתקשרות עם עמותת מוזיאון הילדים הפרטי בישראל במבנה שבביתן האומנויות

אני מבקש בישיבה זו לבטל את ההחלטה של הישיבה על מנת לבחון . קרה עד לרגע זה

 . מחדש

, יתה פעולה כל כך נמרצתה? אתה יודע מה היה בהחלטה הזו   :דורון מאיר מר

 ?אתה יודע או לא. ח ישקיעו שם" מיליון ש2-4היה מדובר בין 

 . אני לא יודע מה קרה עם זה, לא  :מר יצחק רוכברגר
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, על חוויות, בעיקר לילדי גן, רוצים להקים מוזיאון לילדים   :דורון מאיר מר

, ל"ז, בר של רון וייסברגמוזיאון שצריך להיות על שמה של אשתו לשע, על הנוף, על הטבע

רון וייסברג וקבוצת אנשים היו מוכנים לאסוף כסף רב ולהפוך את המוזיאון . שנפטרה בסיני

והבאתי , מול רעננה, א"מול ת, אנחנו התחרינו מול הרצליה. לאחד הדברים היפים יותר

 שהם אני ידעתי. זו קבוצה שלא הכרתי אבל שמעתי על זה והבאתי אותם לכאן. אותם לכאן

הם צריכים , הראיתי להם שפה זה מקום שיש גם פנים וגם חוץ לעשות מוזיאון, רוצים

 .'לעשות את החוויות של החצר וכו

, נעמי שאלה אותי כמה אוטובוסים יבואו, המוזיאון הזה היה צריך להיות מקום שקט

 .  ביום400אמרתי 

 .-40צומצם ל  :מר יצחק רוכברגר

, זה מה שזה יכול לקלוט,  אוטובוסים ליום4, -4צומצם ל   :דורון מאיר מר

בהערכות , זה יכול היה להיות דבר שיגאל את המקום משיממונו, בעיקר זה גני הילדים כאן

 . כדי לחלץ את זה מהמצב זה חצי מיליון דולר, מדברים שם

 ?ולמה לא קרה עם זה כלום  :מר יצחק רוכברגר

כמו כל , הבאתי אותם לגבי, ודםל הק"הבאתי אותם למנכ   :דורון מאיר מר

חיכו לאור ירוק , כולם רצו לעשות את זה. הדברים האחרים הם נתנו גם לנושא הזה להישכח

, כל הצעה אחרת. עשו הכל כדי לא לתת להם את האישורים, להתחיל לקבל את האישורים

דבר על ואני מ, תציע איך משקיעים כסף עירוני בדברים האלה ולא מקבלים את זה כתרומות

הבניין הזה היה פעם עם . חצי מיליון דולר לפחות כדי להשקיע וכדי להסדיר את הבניין הזה

 .מעשני סמים

 .עד שהוא נאטם  :מר יצחק רוכברגר

הוא כמעט נשרף פעם , היינו צריכים לסגור אותו ולגדר אותו   :דורון מאיר מר

 . רבה זמןהמוקטעה שם תמשיך להיות עוד ה, אם רוצים פסל ורוד. אחת

, המטרה היא לא לגאול את המקום הזה מהשיממון שלו   :אבנר נורית 'גב

, המטרה היא באמת בגלל שזה מקום כל כך מרכזי בעיר וזה מקום עם פוטנציאל כזה גדול

 . זה דווקא למצוא את היעוד של המקום הזה כמשהו שבאמת משרת מבחינה תרבותית
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אבל , אולי נורית לא הבנת, ו מהשיממוןזה נקרא לגאול אות   :דורון מאיר מר

 .זה נקרא לגאול אותו מהשיממון

אלא לעשות בו באמת , אני אומר מעבר לגאול מהשיממון   :אבנר נורית 'גב

 .משהו תרבותי

 .לזה אני מתכוון   :דורון מאיר מר

אז לכן אני מבקש לבטל את ההחלטה ההיא ולתת לנו את   :מר יצחק רוכברגר

 ? מי בעד ביטול ההחלטה. תוכן ולבחור ייעוד למקוםהאפשרות לצקת 

 . כדי לעשות משהו חדש זה יבוא אלינו, רגע   :דורון מאיר מר

 . תודה רבה. בוודאי  :מר יצחק רוכברגר

 

 של מליאת המועצה 683' הוחלט לאשר פה אחד ביטול החלטה מס  :65החלטה מספר 

 . על יעוד בית קובי, בקדנציה קודמת

 

פ"דו .6 ארנונהח  הנחות  ועדת   עילות 

 

אנחנו חייבים לדווח על פעילות ועדת הנחות של הארנונה   :מר יצחק רוכברגר

, כאשר אני רוצה לציין, ר הוועדה הנוכחית מר שמואל גריידי"יציג את זה יו, 2003בשנת 

אני . הנה שמוליק? שמואל יצא. 2003שמואל גריידי לא היה חבר בוועדת הארנונה בשנת 

היום , ר הוועדה ולא היית חבר בוועדה" לא היית יו-2003 כאן את העובדה שאתה בהצגתי

 . סכמתית, ח בבקשה"תציג את הדו, ר הוועדה"אתה יו

הפירוט ,  בקשות-241דנה ב, 2003ועדת ההנחות לשנת   :מר שמואל גריידי

 48 - 50%,  בקשות24 - 40%,  בקשות9 - 30%,  בקשות2 - 20%,  בקשה אחת10%, בפניכם

כמו כן . 14 -בקשות שנדחו , 7 -הנחת חוק .  בקשות106 - 70%,  בקשות24 - 60%, בקשות

. בהתאם לקריטריונים שקבעה אותם מרים ברוך,  בקשות להנחה על פי הכנסות117טופלו 

 . אבל בטוח שמופיעים בתקציב, אני מבין שאין פה שום סכומים בבקשות, לגבי הסכומים

 . מאיר, זה בדיוק מה שיהיה  :מר יצחק רוכברגר
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 .אתה יכול לבדוק, 2003אבל זה מופיע בתקציב של , כן  :מר שמואל גריידי

אז יבוא מסמך ולא יבוא בכתב יד , הרי זה לא אתה, שמוליק   :דורון מאיר מר

זה , וזה לא יבוא על נייר של אגף הרווחה מפני שזה לא שייך לאגף הרווחה, כמו שזה הובא

 . סטטוטוריתשייך לוועדה 

בעוד חודש אני מאמין שהוועדה הזו תמוחשב והכל יהיה   :מר שמואל גריידי

 . בסדר

, שמוליק. קיבלת את ההערה של מאיר דורון. הוא צודק  :מר יצחק רוכברגר

 . תודה

 . זה מסמך אותנטי לדיווח, הסיבה שזה הגיע כך   :אורית פפר' גב

כמה עלתה , העלות לעירייה, האחוז, זה צריך להיות הבקשות   :דורון מאיר מר

 . הוועדה הזו

 . זה יהיה, בסדר  :מר יצחק רוכברגר

 

תב .7  : רים"אישור 

 

מימון המועצה , ח" ש23,000רכישת מערכת הגברה לאולם אורנים בעלות כוללת של  .1

 . ח" ש10,000 -להסדר ההימורים בספורט 

ח " ש450,000. ח" מיליון ש1.5של התקנת מערכת מיזוג אולם הספורט בעלות כוללת  .2

 .  מתקציב פיתוח-יתרה .  מימון המועצה להסדר ההימורים בספורט-

,  מיכל מים נגרר- מכספי פיקוד העורף 100%מימון , ח" ש9000 בסכום 62' ר מס"תב .3

 . לחירום

 

מדובר על רכישת מערכת הגברה לאולם , רים"אישור תב  :מר יצחק רוכברגר

 10,000 -מימון המועצה להסדר ההימורים בספורט , ח" ש23,000כוללת של אורנים בעלות 

. ח" מיליון ש1.5 התקנת מערכת מיזוג אולם הספורט בעלות כוללת של -ר השני "התב. ח"ש

 . יתרה מתקציב פיתוח,  מימון המועצה להסדר ההימורים בספורט-ח " ש450,000
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 .זה לא מנוסח כל כך ברור   :מר אליעזר בר

תציגי בבקשה את שני , הגזברית. אני מרגיש, אני יודע  : יצחק רוכברגרמר

 . אני לא מבין למה הניסוח הוא כזה, רים האלה בניסוח נכון"התב

בתוך ההזמנה של הוועדה יש את , אני צירפתי ניירות   :אורית פפר' גב

.  בכתב הידאחרי הנייר,  בתוך הניירת7סעיף , ההגדרות מהמועצה להסדר הימורים בספורט

יאיר מינץ ואנוכי ישבנו וניסינו , כל שנה מגישים בקשות למועצה להסדר הימורים בספורט

ביקשנו מערכת הגברה לאולם , מה אפשר לבקש, לראות מה מתאים לקריטריונים שלהם

הגשנו בקשה גם לקרית הצעירים וגם . אורנים כי ידענו שיש צורך בזה וזה בתכנון של רכישה

  …והגשנו בקשות נוספות, רכת מיזוג אווירלאורנים למע

 ?בשני אולמות צריך מיזוג אוויר   :דורון מאיר מר

אף אחד , ביקשנו גם לקרית הצעירים וגם לאורנים. ביקשנו   :אורית פפר' גב

היתה להם טעות , וגם הגשנו בקשות לכדורגל, הם הסכימו לקבל את הניירות, לא מנע

יום אחד אנחנו פותחים את העיתון ורואים . ון יותר מאוחרזה יבוא לדי, בסכום שהם תמכו

ח בכל מדינת " מיליון ש9 -שסך הכל היו הקצבות של המועצה להסדר הימורים בספורט 

רק אנחנו גם צריכים , זה היה נחמד. ח" ש700,000רמת השרון קיבלה סכום של , ישראל

, 100%שה לעצמה לממן המועצה להסדר ההימורים בספורט לא מר, לתת כסף תמורת זה

הסכום של מערכת ההגברה לאולם הם מממנים . ר הבא"כמו למשל פיקוד העורף שזה התב

 .30%והסכום שהם מוכנים לתת עבור מיזוג האוויר זה , 42%

, ח"כי אם אנחנו מחר בבוקר נעשה מערכת מיזוג אוויר רק במיליון ש, למה חשוב האחוזים

, ההערכה שלנו. ח" ש-450,000הם לא ישאירו את ה, ח" מהמיליון ש30%הם עדיין יתנו 

אנחנו . היה מיליון וחצי של המיזוג של האולם, כשאנחנו נתנו איזושהי הערכה עם מומחה

ח למערכת " ש13,500ועוד , ח מתקציב הפיתוח למיזוג האוויר"צריכים לתת מיליון ש

 . ההגברה

 . מדובר שזה אולם אחד בלבד  :נירה פולקמן' גב

 . זה מה שהסכימו לתת   :אורית פפר' גב
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עליו , עליו מדובר, מדובר על אולם הספורט באורנים  :מר יצחק רוכברגר

גם משחקים שם קבוצת הנשים ומייצגים גם , האולם הזה הוא אולם רב תכליתי, מתוקצב

אנחנו צריכים , לא ראוי למאכל אדם במתכונת הקיימת, במרכאות, בינינו, ל"קבוצות לחו

 .  ולקדם את זהלעשות

 ?בקרית הצעירים יש מיזוג  :נירה פולקמן' גב

 . יש חורים בגב  :אורנה אוספלד' גב

אני מקווה שקרית הצעירים , אין מיזוג בקרית הצעירים  :מר יצחק רוכברגר

 . אבל זה התקצוב שקיבלנו, ייעשה בשלב הבא

, ם בחטאהאולם הזה מהרגע הראשון הוק, צריך את זה' א   :דורון מאיר מר

  …שטירפד לנו את ה, שניים לפניך, ואז היה ראש מועצה, אנחנו הצענו לעשות את הפרקט

 ? למה תמיד כשהוא מדבר אתם מפריעים, סליחה רגע  :מר יצחק רוכברגר

אחד הדברים זה הטיפול , את האולם הזה צריך לעשות   :דורון מאיר מר

,  יגיד לך שאני צודק שצריך לתת אחריותאבל הוא, אז נכון שאלי בר הוא האחראי, באולמות

אז למיזוג אוויר הם לא כל כך . זאת אומרת שכל אחד שמקבל את האולמות יהיה אחראי

ל המועצה נתנו לאלון מערכת להסרטה ואמרו "כשהייתי מנכ, הזכירו פה את אלון, משפיעים

 . אחרי חודש לא היתה מערכת, אנחנו לוקחים את זה על אחריותנו

זו הזדמנות לקבל את הכסף הזה וצריך לעשות את זה מפני שזה כסף שמביא , הבכל מקר

 . כסף אחר יחד איתו

, זה כספי פיקוד העורף, 100%ר השלישי הוא מימון של "התב  :מר יצחק רוכברגר

אני מציע לאשר את . ח" ש9000שעולה , לגבי רכישה של מיכל מים נגרר למצבי חירום

 ? יש מתנגדים. רים"התב

 ?איפה אתה מעמיד את המתקן, סליחה   :דורון מאיר מר

 .עוד לא סיכמנו  :מר הרצל נחום

 . קודם שנקבל את זה  :מר יצחק רוכברגר

 . הדבר הבא זה ברחוב הנביאים, אני יודע מה   :דורון מאיר מר

 . כי עכשיו זה יהיה ברחוב הנביאים, חבל שאמרת את זה :ד יעקב זילברשטיין"עו
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במקום תחנת אוטובוס , אפשר לשים את זה בשבטי ישראל   :ןדורו מאיר מר

 . אפשר להעמיד את זה מולי

 . תודה. אין מתנגדים  :מר יצחק רוכברגר

 

 :רים כלהלן"הוחלט לאשר פה אחד את התב  :66החלטה מספר 

מימון , ח" ש23,000רכישת מערכת הגברה לאולם אורנים בעלות כוללת של  .1

 . ח" ש10,000 -ם בספורט המועצה להסדר ההימורי

 450,000. ח" מיליון ש1.5התקנת מערכת מיזוג אולם הספורט בעלות כוללת של  .2

 .  מתקציב פיתוח-יתרה .  מימון המועצה להסדר ההימורים בספורט-ח "ש

 מיכל מים - מכספי פיקוד העורף 100%מימון , ח" ש9000 בסכום 62' ר מס"תב .3

 . לחירום, נגרר

 

 . בבקשה, רצית להעלות סעיף נוסף, מאיר  :וכברגרמר יצחק ר

אני קראתי . זה דברים שאני קורא בעיתונים ועוקב אחריהם   :דורון מאיר מר

לי זה מריח כשוחד או משהו , ל החברה הכלכלית לשעבר שילם כסף"באחד העיתונים שמנכ

שהוא נתן אמר בבית משפט או בעדות , ל של חברה כלכלית חזי קלפקה"מנכ. דומה לזה

אנחנו , הוא הגיש לנו קבלות, שהוא שילם חצי מהכסף למישהו על הדבר הזה, בבית משפט

  …יכול להיות שאפשר היה לסדר במקום חזי קלפקה, לא מתגאים במקום שהוא סידר

 ?על מה אתה מדבר  :נירה פולקמן' גב

 . תסביר בבקשה מסודר  :מר יצחק רוכברגר

 .את גם יודעת מה זה המכון, את יודעת, כלכליתהיתה חברה    :דורון מאיר מר

 . תסביר מסודר  :מר יצחק רוכברגר

ל "הוא נבחר למנכ, הוא לא גר כאן, ל"חזי קלפקה היה מנכ   :דורון מאיר מר

היה לו איזה משפט פרטי או משהו . מ"ח פלוס מע" ש31,000ובחר לתת קבלות על סכום של 

הרבה הכנסות והוא היה חייב לתת למישהו חצי והוא טען שם שלא היו לו כל כך , אחר

אני לא , אני לא יודע מי מעורב. זה מריח לא טוב, מ למישהו"ח פלוס מע" ש15,000, מהסכום
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יש לי הרגשה שעל הכסף שלנו עשו כאן קומבינה או איך , ראיתי פעם את חזי קלפקה, מכיר

וא צריך לתת למבקר אבל אני חושב שה, איציק יצא החוצה. שאתם רוצים לקרוא לזה

הוא לא ידע מזה , אני כבר דיברתי עם המבקר. להגיש תלונה במשטרה, לחקור את הנושא

נראה לי שהיתה איזו פרשה שמישהו מנסה , אני חושב שהמקרה הוא חמור. שום דבר

, מדובר במאות אלפי שקלים שזרמו לאיזה מאכער או משהו דומה לזה, להעלים אותה

נכון שזה כנראה כסף שכבר . זה נראה מאוד לא טוב. את התפקידשתמורת זה הוא קיבל 

אם זה מישהו , אם זה מישהו מתוך המועצה, אבל הייתי רוצה לדעת אם מישהו קשור, הלך

 . מי היה קשור בנושא, שלא מתוך המועצה

ראש העיר צריך לתת הוראה למבקר או למישהו אחר להגיש תלונה במשטרה ולבדוק את 

אני נתתי את : והוא אמר שם,  ביקשתי את הפרוטוקול של בית המשפט,הלכתי. הנושא

 . אחרת לא הייתי מעלה את זה היום, אני קראתי את זה בפרוטוקול. הכסף

 ?מישהו מחברי המועצה רוצה להתייחס   :מר יצחק קאול

בהזדמנות הזו אפשר אולי לבדוק עוד כמה סרחונות חשודים  :ד יעקב זילברשטיין"עו

 . הקודמתמהקדנציה

, אם אתה יכול. זה שתי קדנציות, זו לא הקדנציה הקודמת   :דורון מאיר מר

אין לי הסתייגות בנושאים של , תן לי את החומר ואני אעלה אותו, אני גם מוכן להעלות

 . שחיתות

 .אפילו אם זה נכון, השאלה אם אין התיישנות על זה   :מר אליעזר בר

אז כדי , גם אם יש התיישנות, תבין משהו. אין התיישנות   :דורון מאיר מר

משנה לי לדעת כדי , זה לא משנה לי כעת אם הוא יילך לבית סוהר או לא, לדעת מי האדם

 . אני לא יודע מי זה ואני לא יודע את הכיוון, להוקיע ושדבר כזה לא יישנה

 ?אתה מכיר את הנושא, המבקר   :מר יצחק קאול

 .כן   :מר ערן זמיר

 ?אתה רוצה להאיר את עינינו   :קאולמר יצחק 
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כי לדעתי מדובר על משפט שיש , לא נוח לי עם כל הדיון הזה   :מר ערן זמיר

ואת התקשורת של ראש , אני מציע להוריד את זה מסדר היום, מעורב בו קטין, עליו חיסיון

 . העיר איתי בעניין הזה אנחנו נעשה

 ?הקטין קיבל את הכסף   :דורון מאיר מר

 . אז תחזור על מה שאתה אומר, הנה הגיע ראש העיר   : יצחק קאולמר

 . לא נוח לי להתייחס לזה   :מר ערן זמיר

, אני מציע שהמבקר יבדוק מה קורה, אז מה שאני מציע   :מר יצחק קאול

 ?נראה לך. וראש העיר יראה את הדיווח ויביא למועצה, ידווח לראש העיר

אני יודע מה הוא , אומר שמעורב בזה קטיןאם ערן . לא   :דורון מאיר מר

, אף קטין לא קיבל את הכסף, הקטין לא מעורב בנושא הזה, זה היה בתוך המשפחה, מדבר

 . אף קטין לא קיבל את הכסף, אני חושב שהתשובה הזו שמעורב קטין היא תשובה לא טובה

 .אמרו לך שיש חיסיון, מאיר   :מר יצחק קאול

לדעתי הכתב עבר עבירה כשהוא , יון על התיק הזהיש חיס   :מר ערן זמיר

 . אני לא חושב שנכון שמועצת העיר תדון בנושא. לא קראתי את הכתבה הזו, פרסם את זה

 ?מי זה הכתב  :מר יצחק רוכברגר

 .אני לא יודע, לא קראתי את הכתבה   :מר ערן זמיר

,  הנתוניםהמבקר ייקח את? נראה לך מה שאני אומר, מאיר   :מר יצחק קאול

 . וראש העיר יראה איך הוא מטפל בזה הלאה, ימסור אותם לראש העיר

שראש העיר יעשה עם זה מה שהוא , אני העליתי את זה   :דורון מאיר מר

 . רוצה

מאחר שכאשר אתה , אני אגיד לך מה אני אעשה עם זה  :מר יצחק רוכברגר

ה הולך להעלות את זה כי דיברנו וידעתי שאת, אני גם בקיא קצת בעניין, העלית את הנושא

  …אני קורא את הכתבות בעיתונות, קראתי גם את הכתבה, לפני זה

 . לאישור, אמרו לי שנותנים לך אותן לפני שמדפיסים אותן   :דורון מאיר מר

 .תספר מה שאמרת לי בטלפון  :מר יצחק רוכברגר
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 זה רק 10ד  ע-1המספרים מ, לאייזיק יש טלפון סלולרי   :דורון מאיר מר

 .  אשתו והילדים,  מתחיל הבית-11ב, עיתונאים

ל עיריית "כשהוא היה מנכ, בנימה של הומור, אפרופו. אתה רואה שאני אמרתי לך לספר

 -4ישבתי איתו בשיחה ב, א ואני הייתי המזכיר הארצי של עובדי הרשויות המקומיות"ת

הוא אומר לי אתה , חה הודלפהכל השי, ונשבע לכם לא הדלפתי את זה לעיתונות, עיניים

 . העברת

הוא יצא רגע לשירותים ואחרי כמה דקות כבר היה אליי    :דורון מאיר מר

זאב גולדשמידט היה , היינו חותמים חוזה, זה התחיל בכדורגל. טלפון מה קורה אצלך

 . כבר הוא יודע את החוזה, מצלצל

מבקר המועצה לבדוק את אני ביקשתי מ. עכשיו לעניין עצמו  :מר יצחק רוכברגר

לא נכנסתי לעובי , המבקר אמר לי שיש איזושהי בעיה מסוימת, על מה מדובר, הסוגיה

ואני לא , אם אתה אומר שהנושא הזה, יש שתי אפשרויות, אני אגיד לך מה, המבקר. הקורה

אז יש , אבל אם אתה אומר שיש בתיק הזה חיסיון או משהו כזה, נכנסתי לבדיקה יסודית

או אני , ל או את שניכם"או שאני כראש הרשות אנחה אותך או את המנכ, אפשרויותשתי 

 . לגשת למשטרת ישראל ולהגיש תלונה שהיא תחקור את זה, בעצמי

לא , החיסיון הוא מפני החשיפה הפומבית  של כל הפרטים   :מר ערן זמיר

 .אני לא מרגיש בנוח לדון במועצת העיר בענין. מפני טיפול

כי על פניו זה , אז אל תחשוף פה כלום ואנא תן לי נתונים  :רוכברגרמר יצחק 

 .  מריח לא טוב-נראה לי כמו שאמר מאיר 

 

במס .8 תשלומים  מסמכי  על  לחתימה  כח  עזגד"יפוי  לטל  ראש , ב  עוזר 

שהין(, העיר צדוק  מר  של  היה  זה  כח  יפוי  קודמת   ).בקדנציה 

 

ב לטל "מה על מסמכי תשלומים במס יפוי כח לחתי- 8סעיף   :מר יצחק רוכברגר

תסבירי . בקדנציה הקודמת הייפוי כח הזה היה של מר צדוק שהין. עוזר ראש העיר, עזגד

 . בבקשה
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, ב"דרך מס, אנחנו מעבירים תשלומים שלוש פעמים בחודש   :אורית פפר' גב

 . לחתימה פורמלית, לאחר שראש העיר חתם על הזמנה, האישור פה הוא לחתימה

 . מערכת סליקה בנקאית   :דורון ירמא מר

אחרי , האישור פה. לא בשיקים, מערכת סליקה בנקאית   :אורית פפר' גב

זה לא אישור לזכות , הטכני, זה התשלום עצמו, שראש העיר חתם על ההזמנה ועל חוזים

וכדי להקל על ראש העיר מפני , בקדנציה הקודמת צדוק שהין עשה את זה, חתימה בבנק

 . בים"אתם מתבקשים לאשר שטל יחתום יחד איתי על המס,  חתימותהאינספור

 . אושר. זה הליך טכני? יש מתנגדים  :מר יצחק רוכברגר

 

הוחלט פה אחד לאשר יפוי כח לחתימה על מסמכי תשלומים   :67החלטה מספר 

 .עוזר ראש העיר, ב לטל עזגד"במס

 

העיר .9 ראש  מטעם  שהין  צדוק  למר  סמכות  בנושאי לטיפ, האצלת  ול 

העיר, רווחה ראש  מטעם  נוסף  כנציג  הרווחה , והשתתפותו  מחלקת  של 

ארנונה הנחות   . בוועדת 

 

,  האצלת סמכות למר צדוק שהין מטעם ראש העיר- 9סעיף   :מר יצחק רוכברגר

. והשתתפו כנציג נוסף של מחלקת הרווחה בוועדת הנחות בארנונה, לטיפול בנושאי רווחה

והעבודה בתיק הזה היא , יק הרווחה היה אמור להינתן למר גריידימאחר שת, אני אסביר

שמוליק גריידי עם כל הכבוד , השקעת זמן בלתי רגילה, באמת עבודה רבה עם הרבה בעיות

, שמוליק ביקש ממני לשחרר אותו מקבלת התיק הזה. צריך גם לעשות לביתו ולפרנסתו

, והבנתי את זה, תאים לטפל בנושאלמרות שאני חושב ששמוליק גריידי הוא האיש הכי מ

אבל אני לא יכול לטפל בכל התיקים כי אני גם ראש רשות , אני מטפל בתיק הזה של הרווחה

ביקשתי להאציל סמכות לצדוק שהין לטפל מטעם ראש . וגם צריך לטפל בדברים שוטפים

 .העיר בעניינים בנושאי הרווחה
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מה אסור , דוק מה מותר מבחינת החוקהסברנו לצ, צדוק ולאה אורן באנו בדברים, אני

לכן אני מבקש לאשר , הדברים האלה הוסדרו בינינו, מבחינת צינעת הפרט, מבחינת החוק

יחד עם . להאציל לו סמכות לטפל בנושא הרווחה ברמת השרון מול האגף, את צדוק מטעמי

ר את כי צדוק מכי,  להיות חבר בוועדת הנחות לארנונה-זאת יש גם את הנושא השני 

, בבקשה. פה יש לי בעיה כי הוא צריך להיות בדעה מייעצת, מכיר את הבעיות, התושבים

 . מאיר

קודם כל אתה לא רשאי להאציל סמכויות למי שאינו חבר    :דורון מאיר מר

 . אז חבל שאתה כותב את זה. מועצה

הוא יכול להאציל סמכות לעובד הרשות או לחבר , לא נכון  :ד יצחק גלאור"עו

 . מועצה

 .לחבר מועצה   :דורון מאיר מר

 . וגם לעובד רשות  :ד יצחק גלאור"עו

 ?ר ועדה"ליו   :דורון מאיר מר

  …הוא מינה אותו ל, ר"לא ליו, גם לעובד הרשות  :ד יצחק גלאור"עו

 ? מה יהיה תפקידו. לזה הוא מתכוון   :דורון מאיר מר

 . ר הוועדה"הוא לא יו  :מר יצחק רוכברגר

 . אתה לא מאציל לו סמכות, ר הוועדה"זאת אומרת שאתה יו   :דורון אירמ מר

אין , ר הוועדה"אני גם לא ביקשתי להאציל סמכות אליי כיו  :מר יצחק רוכברגר

 . ר ועדת רווחה"אני לא הגדרתי יו. תהיה אתה. כרגע ועדת רווחה

 ?זה ראש העיר לענייני רווחה   :דורון מאיר מר

 . כן  :מר יצחק רוכברגר

אני הבנתי . זה לא האצלת סמכויות, אז זה משהו אחר   :דורון מאיר מר

 . זה בדיוק כמו שבוועדת הלוואות יושב טל. ר ועדה"שאתה אומר האצלת סמכויות ליו

ברגע , ר ועדת הרווחה"אם יש מישהו שמעוניין להיות יו, אגב  :מר יצחק רוכברגר

 ?מי מעוניין, זה מקבל אותו

 ?מכירה פומבית? מה זה   :ןדורו מאיר מר
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אם יש מישהו שמעוניין אני אשמח . אני שואל מי מעוניין, לא  :מר יצחק רוכברגר

 . לתת את התיק הזה ברגע זה

אתה רוצה למכור , עוד לא הצלחת למכור את ועדת ביקורת   :דורון מאיר מר

אין לו רשות , ליאני רוצה להזכיר שמאחר והוא לא עובד סוציא, לגבי רווחה? ועדת רווחה

 . לעיין בתיקים

 .הגדרנו אותם, הוא יודע את הדברים  :מר יצחק רוכברגר

יש מקרים מיוחדים שהמשפחה . כל הדבר הזה אסור עליו   :דורון מאיר מר

 .אחרת הוא לא יכול, מוכנה להוריד חיסיון אז הוא יכול

 . מתואם עם לאה אורן, הוא יודע בדיוק  :מר יצחק רוכברגר

הוא עוזר שלך שמוסר לך , אז אני לא הבנתי מה תפקידו   :דורון אירמ מר

 ?מה תפקידו? אינפורמציה מה קורה שם

ואתה , אם באים אנשים שרוצים לפנות לרשות המקומית  :מר יצחק רוכברגר

מכוון אותם , צדוק מטפל, יודע בדיוק מה התור של האנשים שמגיעים בחודשיים האחרונים

מי .  מקרים שהוא מטפל בהם אישית מול מחלקת הרווחה במה שמותריש. למחלקת הרווחה

 ?ישראל? ר ועדת הרווחה"הציע את עצמו להיות יו

 . לא   :מר ישראל טל

 . הנושא עבר  :מר יצחק רוכברגר

צדוק שהין לא , יש פה איזו הערה, סליחה, ראש העיר, רגע   :מר ערן זמיר

להגדיר אותו כנציג , ציאלי עד כמה שאני יודעעובד במחלקת הרווחה והוא גם לא עובד סו

כי הוא בעצם מייצג את ראש העיר או , אני חושב שזה גם לא תואם את העובדות, המחלקה

 . את עצמו אולי כיועץ ראש העיר

 . זה מה שאמרתי מטעם ראש העיר  :מר יצחק רוכברגר

היות בשביל זה הרמתי את היד ואמרתי שהוא לא יכול ל   :דורון מאיר מר

 . הוא יכול להיות עוזר ראש העיר לעניני רווחה, עובד רווחה

 . שינינו את הנוסח  :מר יצחק רוכברגר
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, ראש העירכעוזר למר צדוק שהין את  הוחלט לאשר פה אחד  :68החלטה מספר 

 בוועדת ,) מייעצתהבדע(והשתתפותו כנציג נוסף מטעם ראש העיר, טיפול בנושאי רווחהב

 . הנחות ארנונה

 

לעובדים .10 הלוואות  בוועדת  חבר  מר ' גב, החלפת  של  במקומו  קרן  זהבה 

בר השרון, דגן-מוטי  רמת  קול   . מסיעת 

 

גברת ,  החלפת חבר בוועדת הלוואות לעובדים- 10סעיף   :מר יצחק רוכברגר

הנושא ? נכון, אין בעיה. מסיעת קול רמת השרון, דגן-זהבה קרן במקומו של מר מוטי בר

 . אושר

 

' גב, הוחלט לאשר פה אחד החלפת חבר בוועדת הלוואות לעובדים  :69חלטה מספר ה

 . מסיעת קול רמת השרון, דגן-זהבה קרן במקומו של מר מוטי בר

 

 . תציגי את הנושא בבקשה  :מר יצחק רוכברגר

חטיבת קלמן זכתה ביום חמישי בתואר כיתת השנה ' כיתה י    :קרן

. סביב אישיו של התנדבות ותרומה לקהילה, וד מתמודדיםמול הרבה מא, של ערוץ הילדים

את אתר האינטרנט תמר . היא התמודדה יפה מול הרבה מאוד מתמודדים מכל הארץ

 .בנתה אותו, הקימה

במסגרת השדרוג של האתר של הרשות , יש לי הצעה, דוד  :מר יצחק רוכברגר

, שהיא תעצב אותו, לינקצריך למצוא אולי איזשהו , האתר הרשמי של הרשות, המקומית

 . לגבי הנוער

 

בוגרים .11 הכדורגל  לקבוצת   . ערבות 

 

 36



 עיריית רמת השרון
 1.2.2004 מיום 4' מס, פרטיכל מליאה מן המניין

,  ערבות לקבוצת הכדורגל בוגרים של רמת השרון- 11סעיף   :מר יצחק רוכברגר

 . בבקשה, הגזברית. נסביר במה מדובר

 קריטריונים כלליים -האחד , שני חלקים להצעת ההחלטה   :אורית פפר' גב

אם , אז צריכים להינתן, י אם מחר קבוצת הכדורסל גברים תבוא לבקשכ, למתן ערבויות

סך הערבויות , יש פה ארבעה קריטריונים, נותנים ערבויות אז באותם קריטריונים כלליים

זה מחוייב , זה לקוח מפקודת העיריות,  מתקציב השנתי השוטף של הרשות3%לא יעלה על 

, לא יינתנו יותר משתי ערבויות לקבוצה אחת סעיפים נוספים -3ו. על פי פקודת העיריות

 הקצבות שנתיות 3 מסכום של 25%סכום הערבות שאפשרי גם בשתי הערבויות לקחת זה עד 

 3אלא ההקצבות השנתיות לא בהכרח זהות במשך , 75%זה לא בהכרח , האחרונות שהיו

קריטריונים אלה ה.  שנים3כלומר ,  חודשים36וערבות ניתנת מקסימום לתקופה של , שנים

 .הכלליים

דבר ראשון , לאחר ישיבת ההנהלה שהיתה, ד גלאור"השלב השני שכמובן נוסח על ידי עו

האישור פה .  חודשים-36ח ללקיחת הלוואה ל" ש450,000קבוצת הכדורגל ביקשה ערבות על 

כפי שהיא תאושר כשהיא תאושר על ידי ועד , ניתן תמורת שעבוד התמיכה השנתית

הפרוצדורה היא שאחרי שאנחנו מאשרים את הערבות זה . יית רמת השרוןהתמיכות ועיר

, כאשר משרד הפנים מאשר הקבוצה ניגשת לבנק לסדר את ההלוואה, נשלח למשרד הפנים

אנחנו מעבירים להם את , היא אמורה להודיע לנו באיזה בנק היא קיבלה אישור להלוואה

ההוכחה על הפרעון החודשי של כל חודש כשהם מציגים לנו את , התמיכה החודשית

רק , 1:12וזה נותן לנו איזשהו ביטחון שלא במשך שנה אנחנו נעביר את התמיכה , ההלוואה

בסוף השנה הסתבר לנו שההלוואה לא נפרעה ובעצם חלק מהשעבוד שהיה לנו או 

 . הביטחונות שהיו לנו פשוט נגוזו

ת של העירייה תיכנס לתוקף לאחר הערבו, וזה על פי מה שעלה בישיבת ההנהלה, הדבר השני

כי הבקשה להלוואה או , ח מסכם בכתב שיצביע על הסיבות להיווצרות הגירעון"הגשת דו

לערבות היתה בגין גרעון הרבה יותר גדול ממה שמורשי החתימה החדשים של העמותה 

 ואנחנו, ח"שיגישו דו, וראש העיר גם ביקש לדעת מה הסיבות להיווצרות הגירעון, ידעו

או שאתם תאשרו את זה בתנאי שתוגש גם תוכנית הבראה כיצד ההלוואה , מבקשים כאן
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ח ותוכנית ההבראה יהיו כמובן חתומים על "הדו. שנלקחת תעזור לעמידה בתוכנית הבראה

 .ידי מורשה החתימה של העמותה

 .תוכנית ההבראה תינתן לפני מתן הערבות   :מר יצחק קאול

ח המסכם "ערבות תיכנס לתוקף לאחר הגשת הדוה, ודאי   :אורית פפר' גב

 . במתן תוכנית ההבראה

 .בבקשה, מאיר? התייחסויות  :מר יצחק רוכברגר

זה מה שאני , ח" ש800,000קודם כל אנחנו טענו שחסרים    :דורון מאיר מר

 . יודע מתוך הדוחות

 . ח" ש-900,000קרוב ל, -900 ל800בין    :מר אליעזר בר

צריך , זה דבר אחד. לא לחומרא, אם טעיתי אז טעיתי לקולא   :דורון מאיר מר

יש כנראה , אני לא יודע מי העמותה, אני לא רואה את הדרך, דבר שני. לראות כיצד נעשה

אתה יודע שהדבר הזה , איציק מאחר ואתה היית גם בצד ההוא, בעלי זכות חתימה חדשים

שהחזירה את ההלוואה , ת אחריםלא ממקומו, תראה לי עמותה אחת מספורט, לא יחזור

צריך לראות , גם אלי בר כאן, אם אתם רוצים להיות רציניים. שלה ולא הפכה את זה למענק

ח לתת " מיליון ש6.5 שזה בערך 3%נכון שהחוק אומר שמותר לך , את התוכנית ואז נדבר

 דומה לטובת הקהילה או משהו, אבל הערבויות האלה ניתנות לבניית פרויקטים, ערבויות

 . כאן לפי מה שנאמר זה לתשלום משכורות, לזה

 . תשלום משכורות של חודשים ארוכים וגם ספקים   :מר אליעזר בר

 . בעיקר משכורות   :דורון מאיר מר

 . גם ספקים וגם משכורות, לא רק   :מר אליעזר בר

 .אני מציע שנדון בזה כשנראה את התוכנית   :דורון מאיר מר

 . זה יכול להיות מאוחר מדי   :מר אליעזר בר

העבירו . אמרו לי שמס הכנסה לא שולם ויכולה להיות בעיה   :דורון מאיר מר

אם , האחריות של חברי מועצה לגבי החלטות, לנו במכתבים שהמהנדס ופיפו העבירו לנו

אבל זו עמותה שנסמכת , נכון שזו עמותה, אנחנו ניתן את האישורים ולא שילמו מס הכנסה

 . ק על שולחננואך ור
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 . המכתבים זה לוועדת בניין עיר :ד יעקב זילברשטיין"עו

אבל הכיוון הוא שיש אחריות שאתה מאשר . אני יודע   :דורון מאיר מר

מה שאני מציע שתקים גוף . גם קראתי ואני יכול להגיד לך בדיוק על מה מדובר, כספים

, מה לדון ואז נראה את זהאם יש , אחרי שנראה את תוכנית ההבראה, מצומצם שיטפל

לא קיבלנו עד היום ולא , אנחנו ניסינו במשך שנתיים או יותר לקבל תשובות מאיפה הגרעון

 . נקבל

לבי כבד מאוד עם . אני אענה לך משהו לגבי הנושא הזה  :מר יצחק רוכברגר

ויש לי היסטוריה עם הספורט ברמת השרון , ואני חובב ספורט בדיוק כמוך, העניין הזה

אני גם , מהיום שאתה השתחררת מהצבא והגעת לרמת השרון ואנחנו יחד הלכנו במסלול

אפילו היתה לי הזכות להיות מזכיר הפועל רמת השרון , אני גם אוהב כדורסל, אוהב כדורגל

, אני יכול לומר דבר אחד. ושנה אחר כך זכות כאובה כשהיא ירדה ליגה, בשנה מוצלחת

פעם לבי כבד מן העובדה שאני צריך היום בתחילת קדנציה ואני אומר עוד , כראש רשות

שאני פשוט לא , לטפל או לנסות לאשר ערבות לחוב כל כך גדול שנוצר בקדנציה הקודמת

ואני אומר , אני פשוט לא מסוגל להבין, מבין איך נוצר חוב כזה עם חוסר אחריות משווע

כי הם , שים משהו שהוא לגיטימיובינינו הם מבק, לכם הסוגייה שעומדת על הפרק היא כזו

זה יהיה על , אפילו אם תהיה רעידת אדמה או קריסה, אומרים זה על חשבון ההקצבות

מחר זה , אז זה להם, ולכאורה קל לבוא ולומר אני אאשר את זה, חשבון ההקצבות שלהם

ך ואנחנו נצטרך לתת כי צרי, זה לא משנה, לקבוצת כדורסל גברים, לקבוצת הכדורסל נשים

 . להיות כאן איזשהו שוויון ושוויוניות

ואני , לא אוכל לאשר, ואמרתי את זה גם בישיבת ההנהלה, אני לא אוכל, יחד עם זאת

ואני אומר , אמליץ גם למועצה לא לאשר עד אשר אנחנו נראה בכתובים כיצד נוצר הגרעון

 מי מהעמותה אם אני אראה בדוחות שהגרעון הזה נוצר תוך כדי רשלנות פושעת של, לכם

. זה נגמר. די. אני אמצה איתו את הדין בכל דרך, כי העכשווית לא אחראית לנושא, הקודמת

גם אם יבואו כל , אמצה איתו את הדין, למרות שאנשים לכאורה אינם נמצאים במקום

יש גבול לברדק ולניצול הכספי הציני , אני לא עושה חשבון, האוהדים ויפגינו מול העירייה

 . כפי שקרה
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פה ,  שחקנים22, 21, 20לוקחים , אתם יודעים מה שקרה בקבוצת הכדורגל בשנה הקודמת

יש לי התחייבות כאן : כל שני וחמישי בא לי מישהו עם פתק ואומר לי,  שחקנים45לקחו 

, אני לא מתכוון לכבד את זה ואני לא אכבד את זה, כאילו אני חתמתי חוזים, ח" ש15,000

אז נופל . שוק עזה מה שקרה בקבוצת הכדורגל לא יחזור על עצמוואת שוק הכרמל הזה ו

, 400מצמצתי זה נהיה , ח" ש200,000כל פעם אני שומע זה רק , לפתחנו עכשיו כל החוב הזה

, ח בשבוע הבא" מיליון ש-1.1אני אומר לכם זה יגיע ל, 900אני כבר שומע , 600עוד מצמוץ 

 .לא מבין איך זה קורה

ח מוכן והוא מבקש "הוא אמר לי שהדו, שהוא חבר בעמותה ובהנהלה, נדלראמר לי יוסי שוה

כשנראה את זה נלמד , אמרתי לו אני אראה אחרי זה הישיבה, לתת לי את זה עוד הערב

לא נקבל , היה ולא. אז אנחנו ניתן את הערבות, אותו היטב ונראה שיש לנו מקום לפעול

 . א תינתן הערבותעם כל הכבוד ל, נתונים מספיקים כפי שצריך

 . זה נאמר בכתב הערבות במפורש  :ד יצחק גלאור"עו

 . ההתניה הזו נאמרה מפורשות בכתב הערבות  :מר יצחק רוכברגר

 ?ח"למה צריך לאשר את זה לפני שאנחנו רואים את הדו   :מר אורי לוין

אישרנו את זה עקרונית עם , דיברנו על זה גם בהנהלה  :מר יצחק רוכברגר

ח ומראים גם תוכנית התייעלות "על מנת שלא יהיה מצב שאם באמת מביאים דו, ותההתני

תראה מה , כי הם גם צוברים נקודות, כי הם צריכים עכשיו באופן נזיל, שלא יהיה מצב', וכו

, עולים ליגה, אני לא מתרגש מהעובדה הזו, יכול להיות שיעלו ליגה או משהו, קורה איתם

אבל אני אומר הנושא הזה עלה עם התניות מפורשות כדי , מזהלא מתרגש , יורדים ליגה

 . לעזור להם לקבל כסף ולהזרים את הקבוצה להניע אותה קדימה

אין , והתמונה נראית רע מאוד, אני חי מהדיווח שקיבלנו כאן   :מר יצחק קאול

אם אנחנו רוצים שבקדנציה הבאה לא יגידו עלינו מה שאנחנו אומרים עכשיו על , שום ספק

לכן הייתי . צריך לראות שאנחנו ננהג באחריות רבה מאוד בנושא הזה, הקדנציה החולפת

כנית הבראה והצד הכספי לתוכנית הנושא של תו, אני אומר את זה כאן לגזברית, מציע

הייתי מנסה להגדיר כאן במדוייק שאני מבקש שהגזברית תראה , עסקית היה צריך לעלות
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תבדוק מבחינתנו את , שתראה את התוכנית, הגזברית, לא ראש העיר, את התוכנית

 . התוכנית

 . אני לא מוכנה לקחת את האחריות על זה, סליחה   :אורית פפר' גב

: תבוא ותגיד לנו. אם לא אז תיכף נראה מה לעשות, רגע   :אולמר יצחק ק

הייתי אומר , לפחות בארגונים שאני מכיר כך אני הייתי עושה, התוכנית העסקית שאני רואה

תראה איך הולכים להחזיר את , תסתכל על התוכנית העסקית, ל הכספים"אדוני סמנכ

, יכול להגיד לי שאני יכול לתת ערבותואם אתה לא , תגיד לי שאני יכול לתת ערבות, הכסף

, כי אחרת השאלה של אורי היא נכונה, אחרת מה קורה. סימן שאני לא יכול לתת ערבות

אנחנו על , אנחנו לא ראינו לפנינו את תוכנית ההבראה, אנחנו מסכימים לתת את הערבות

בוחן את , בודק, שהוא מסתכל, ואין בצוות מישהו שהוא אחראי כלפינו, עיוור אומרים בסדר

 . המספרים

והוא , שעוקב ובודק, אלי בר, ר אגודת הספורט"יש את יו, יש  :מר יצחק רוכברגר

יש גם את הגזברית אם , הוא מציף את העניין, למעשה אפילו הציף את הנושא הזה החוצה

הם סמוכים כמעט , אני אגיד לך איפה הבעיה בכדורגל בנושא של תוכנית הבראה. צריך

והם מתנהלים כאילו הם אוטוריטה אחרת , וז על שולחנה של הרשות המקומיתבמאה אח

אז מה , הם מנצחים! ?תגיד להם תעשו לי פחות נקודות? מה תעשה תוכנית הבראה. לחלוטין

איפה הם , הם צריכים להראות איפה הם מתיעלים, יש פה בעיה? אתה יכול לעשות

אבל זה לא כובד , ם צריכים להראות את זהה, זה בסדר, כמה אנשי צוות יש להם, מבזבזים

 . החוב

אתה קובע קודם כל תקציב שנתי , גם בכדורגל אפשר, איציק   :דורון מאיר מר

הם גם עולים . שהתקציב השנתי קובע את השחקנים ואת נקודות הפרמיה ואת כל הדברים

 . ליגה והם עוד ידרשו מענק

 . ח מההתאחדות" מיליון ש3לו יקב, יקבלו מענק, לא :ד יעקב זילברשטיין"עו

 ?מאיזו התאחדות   :דורון מאיר מר

 4.5יעמוד על , התקציב הכללי שלהם אם הם יעלו ליגה   :מר אליעזר בר

 .בלי שאנחנו נגדיל את התקציב שלנו, ח"מיליון ש
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 ?עם הטוטו   :דורון מאיר מר

 . עם מענק עליה, עם זכויות שידור, עם הטוטו   :מר אליעזר בר

 . אז זה לא מענק   :דורון מאיר מר

לדעתי צריך לאחד . הם יקבלו במסגרת הליגה הלאומית   :מר אליעזר בר

 . אותם עם קבוצה מהרצליה

 . זה לא עכשיו  :מר יצחק רוכברגר

הוא ממילא צריך , אני חושבת שיש מפקח על התמיכות   :אורית פפר' גב

 . ק את המאזנים שלהםהוא אמור לבדו, לבדוק את הדוחות הכספיים שלהם

 . זה עבר את הבקרה התקציבית, אין בעיה בבקרה התקציבית   :מר אליעזר בר

שיבדוק  גם את התוכנית הבראה ואחר כך יבדוק , בבקרה   :אורית פפר' גב

 . אני לא מוכנה לקחת אחריות.  חודשים3מדי 

הוא , לךאם הוא יצטרך את הסיוע ש, אלי בר יוביל את זה  :מר יצחק רוכברגר

 ?מה אתה מציע. יקבל את הסיוע שלך

נקבע ועדה מצומצמת שתיכנס , אני מציע שנראה את הדוחות   :דורון מאיר מר

הרי . לקחו את התקציב של הנוער והעבירו אותו למבוגרים. שתראה מה היה, לעומק הדוחות

 . ריםוהכל עבר לבוג, לנוער, ח בקדנציה הקודמת" ש150,000התקציב של הנוער נתנו 

שלא לאשר את זה עד , מה אני מבין מהדברים שאתה אומר  :מר יצחק רוכברגר

 ?או שקודם כל לאשר ולקבל במקביל את הדוחות? למתן דוחות

ח ואחר כך "תן את הדו, ברגע שאתה מאשר אז אתה נותן   :דורון מאיר מר

 . נוכל לאשר

ידי היועץ יש פה הצעת החלטה שנוסחה מפורשות על   :מר יצחק רוכברגר

מליאת מועצת העיר מאשרת מתן ערבות על ידי העירייה ללקיחת הלוואה : המשפטי שלנו

,  חודשים36לתקופה של , על ידי קבוצת מועדון ספורט רמת השרון, ח" ש450,000בסך 

. תמורת שעבוד התמיכה השנתית כפי שתאושר על ידי ועדת התמיכות ועיריית רמת השרון

העברת התשלום החודשי בגין התמיכה יותנה בהוכחת הפרעון , לאחר אישור ההלוואה

ח מסכם "הערבות של העירייה תיכנס לתוקף לאחר הגשת דו. החודשי של הלוואת הבנק
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. ותוכנית הבראה לגבי העתיד מאידך, בכתב שיצביע על הסיבות להיווצרות הגירעון מחד

 ).העמותה(ל הלווה ח ותוכנית ההבראה יהיו חתומים על ידי מורשה החתימה ש"הדו

זה רק , זה לא אומר שאתה יכול לעשות עם זה שום דבר   :מר אורי לוין

לא משנה , ח"הערבות תיכנס אחרי שיגישו את הדו, אין מה לעשות. ח"כתוב שזה יוגש הדו

 . ח"מה כתוב בדו

זה לא רלוונטי כל . ח מנתח את הסיבות שגרמו לגירעון"הדו   :מר אליעזר בר

 . ולא רלוונטירלוונטי. כך

  …אנחנו לקחנו שחקנים מיותרים, אלי   :דורון מאיר מר

 . סיבות60אני יכול לתת לך    :מר אליעזר בר

החלפנו שלושה מאמנים , לקחנו שחקנים: -61אז הסיבה ה   :דורון מאיר מר

 . וקנינו אוטובוס

 . הם עשו אלף ואחת טעויות, הם דחו תשלומים   :מר אליעזר בר

או אתה צריך ? ח שאתה תסכים איתו"אתה צריך לקבל דו   :ורוןד מאיר מר

 ?ח כדי לצאת ידי חובה"לקבל דו

 ?אנחנו מנסים לצאת ידי חובה, מה פתאום  :מר יצחק רוכברגר

ליישם את זה בעתיד , ח ללמוד מהעבר"אנחנו רוצים דו   :מר אליעזר בר

 . ולדעת מה קרה

לא , ח שייבחן וייבדק יסודית" דו:אני אוסיף כאן הערה  :מר יצחק רוכברגר

 .אלי בר, מפקח על התמיכות, גזברית: על ידי גורמי המועצה. משהו באוויר

מה חלקם של החובות במסגרת ? מה יהיה עם הפעילות היום  :נירה פולקמן' גב

 . זה בעצם יכסה את כל החובות הקודמים,  האלה-450,000ה

אם הם לא מקבלים את , ת קודמיםהם לא ישלמו חובו, לא  :מר יצחק רוכברגר

 . זה מהר הם בבעיה

השחקנים לא יחכו ,  לחודש הם עשויים להתפרק-15ב   :מר אליעזר בר

הקבוצה הבאה , ספקים יפסיקו לספק שירותים. לא קיבלו משכורת תקופה ארוכה, בסבלנות
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רק והיו הקבוצה עשויה להתפ. אנחנו נפסיד את כל המומנטום הזה, היא במומנטום של עליה

 . דברים מעולם

 .עם כל הכבוד ועם כל הצער לא אנחנו האשמים  :מר יצחק רוכברגר

 . לא אשמים, בסדר   :מר אליעזר בר

כי אנחנו ? איזו אחריות אישית יש להנהלה החדשה שנכנסה   :מר ישראל טל

 בנפילה, כחברי מועצת עיר אמורים לאשר משהו שאנחנו לוקחים על עצמנו אחריות אישית

 . כלשהי אנחנו באחריות האישית נצטרך לשאת באחריות כלפי מעלה

 .יש להם אחריות אדירה   :מר אליעזר בר

 ?למי  :מר יצחק רוכברגר

אולי , הם אחד הנתבעים, חס וחלילה, או לקבוצה המתפרקת   :מר אליעזר בר

 . הנתבעים הראשיים

 ?"הם"מי זה   :נירה פולקמן' גב

 . עמותהחברי ה   :מר אליעזר בר

אולי איזשהו מקדם ביטחון שכל , אני שואל שאלה אחרת   :מר ישראל טל

 .אחד מחברי העמותה יחתום גם כן על ערבות אישית

האנשים האלה , אני מניח שאתה לא היית מסכים, סליחה   :מר אליעזר בר

 . זה נשמע לי בלתי סביר בעליל, אי אפשר לצפות ולבקש מהם דבר כזה, עובדים בהתנדבות

 .חברי ההנהלה עושים את זה בהתנדבות  :מר יצחק רוכברגר

אני ? מה אתה מצפה, ללא שכר, הם עושים את זה בהתנדבות   :מר אליעזר בר

 . בחיים לא הייתי מסכים לחתום על דבר כזה

מכל האנשים פה היחידי שעשו לו עיקול בבית בגלל אגודת    :דורון מאיר מר

 . ספורט זה אצלי בבית

עם כל הכבוד ליושבי ראש האגודות , אני אומר כחבר מועצה   :חק קאולמר יצ

הוא לא , הוא חבר מועצה כרגע. אלי תסלח לי, והעמותות הם לא מעניינים אותי לצורך זה

אותי מעניין לצורך העניין הזה נושא המשרה המקצועי , מעניין אותי לצורך העניין הזה

, אנחנו פה מקבלים החלטות. היא של הגזבר, כבודעם כל ה, האחריות כלפיי, שאחראי כלפיי
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זה הגורם המקצועי שלי שצריך , שאנחנו נקבל החלטה לפי המלצות של הגזבר, כך אני מציע

, וזה לא עונה על הדרישות, עם כל הכבוד, בדקתי: מותר לגזבר להגיד. לייעץ לי מה לעשות

אנחנו נותנים את : זאתלקבל אחריות ולהחליט בכל , בניגוד לדעתה, ומותר למועצה

 . אבל הגורם המקצועי כלפינו צריך להגיד מה עמדתו. הערבות

 . אבל היא אמרה בישיבת ההנהלה  :מר יצחק רוכברגר

אבל עכשיו אחרי שעושים את הבדיקה של , היא דיברה, לא   :מר יצחק קאול

 את אנחנו נקבל, היא צריכה לבדוק אותה ולהגיד לנו מה עמדתה, תוכנית ההבראה

ואולי נגיד , אם זה לא תקין תגידי לנו לא תקין, אני לא רוצה שהיא תיקח אחריות, האחריות

אבל הגורם , אז האחריות היא שלנו, למרות שזה לא תקין אנחנו רוצים לעשות את זה

 . לבדוק ולהעיר את הערותיו, המקצועי חייב להסתכל זה

נחנו עושים כאן מעשה לא א, אני רוצה לשאול את הגזברית   :דורון מאיר מר

 . הטובים, אנחנו רוצים להיות הנחמדים, יפה

 . מאיר, לא   :מר יצחק קאול

 .אנחנו זה גם אני בפנים   :דורון מאיר מר

 . מאיר, זה לא מה שאמרתי   :מר יצחק קאול

 . שום דבר לא תקין שם, בכדורגל היא לא תוכל   :דורון מאיר מר

 .מאיר צודק, כולההיא לא י  :מר יצחק רוכברגר

מבחינתנו היא הגורם , אני לא שם עליה את האחריות, מאיר   :מר יצחק קאול

 . המקצועי

 . היא לא יכולה לדעת, לא  :מר יצחק רוכברגר

 . אנחנו צריכים לבחון מה הסיכונים של העירייה   :מר אליעזר בר

א משלמים אנחנו מלכלכים את הגזברית מפני שהם ל, איציק   :דורון מאיר מר

 ?למה שזה ייפול על הגזברית, הם לא מגישים דוחות בזמן, מס הכנסה

 . אז לא צריך לאשר, אז מה אתה אומר, סליחה, מאיר   :מר יצחק קאול

, מחר תהיה לך ההפגנה. אנחנו צריכים להיות אלה שנסתכל   :דורון מאיר מר

 . אבל לא להפיל את זה על אורית, מחר הכדורגלנים יהיו במועצה
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 . אני הצעתי שלושה אנשים שיבדקו את הדוחות האלה וזהו  :מר יצחק רוכברגר

 .השאלה אם מאשרים להם את הערבות עכשיו  :נירה פולקמן' גב

 .מאשרים את זה מותנה בבדיקה והכל, לא מאשרים  :מר יצחק רוכברגר

 . אין סיכון, אנחנו צריכים לבחון מה הסיכון בכל זה   :מר אליעזר בר

תמיכות ואלי בר שיעברו על , הגזברית, אישרנו את זה מותנה  :יצחק רוכברגרמר 

 . תבדקו ותביאו לנו. זה

גם אתה וגם אני יודעים שהחוב , יש כאן דברים רגישים   :דורון מאיר מר

  …אז אם אתה חושב, ישאר

  …אני מודיע לך פה, אני לא רוצה לדבר בפרוטוקול, מאיר  :מר יצחק רוכברגר

 . אז בוא לא נדבר פה   :דורון ירמא מר

אם אני אראה שהיתה פה מגמה לצפצף על כל המערכת . נכון  :מר יצחק רוכברגר

 .אני אמצה את הדין עם מי שצריך, השלטונית ברמת השרון

 . אתה רוצה לעזור לאלי בר בצדק   :דורון מאיר מר

פה נבעו שאתה רוצה לבדוק מאי, אתה אמרת משהו אחר  :אורנה אוספלד' גב

מה יהיה המיליון ,  יהיה על השוטף-450,000ה, ח"אתה תגלה שיש חוב של מיליון ש, החובות

 . זה ייפול על העירייה, ס אין מה לעשות'תכל? מה תעשה? ח"ש

 ?שאני אשלם את החובות, אז מה את חושבת  :מר יצחק רוכברגר

 ?מי ישלם את החובות, נו  :אורנה אוספלד' גב

 .אני לא אשלם את החובות  :רמר יצחק רוכברג

 .אנחנו חייבים לשלם את החובות  :אורנה אוספלד' גב

זה על חשבון התקציב שלהם אין לי , לא אשלם את החובות  :מר יצחק רוכברגר

הם , היה להם תקציב. אני אומר את זה ושיירשם בפרוטוקול, לא אשלם את החובות, בעיה

  …וללכת לאיזו סטייה' גאז אני מוכן להיות לאר, עבדו על תקציב

  …כאילו אם הם יעלו ליגה אז אנחנו, אנחנו מהמרים  :אורנה אוספלד' גב

 . לא מהמרים, סליחה   :מר אליעזר בר

 . לא אשלם, לא אשלם את החובות גם אם הם יעלו ליגה  :מר יצחק רוכברגר
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יה אין לעירי, יש פה נקודה מרכזית שמפספסים אותה, איציק   :מר אליעזר בר

התקציב יכול לעבור לקבוצה אחרת שתתחיל , גם אם הקבוצה תתפרק מחר, סיכון כספי

ואם הקבוצה ממשיכה לתפקד והיא לא עומדת , והוא יהיה פחות מהסכום הזה' מליגה ג

הסיכון הוא , 1:12היא מקבלת כסף , בהתחייבויות הכספיות שלה היא לא מקבלת כסף

 . אפס

, הוא יילך לחובות, הוא לא יילך לקבוצה,  תקציבאתה תיתן  :אורנה אוספלד' גב

 . התקציב ייצא מהמועצה

הם לא ,  לא יקבלו תקציב-אם הם לא יעמדו בהתחייבויות    :מר אליעזר בר

 .יקבלו כסף חי

 ?אבל מה עם החוב  :אורנה אוספלד' גב

 ?איזה חוב   :מר אליעזר בר

  .ספקים, מס הכנסה. ח"מיליון ש  :אורנה אוספלד' גב

 . יש חובות לשלטונות המס בעיקר, נכון, יש חוב   :מר אליעזר בר

מה אנחנו נעשה , כל מיני דברים, כדורגלנים, ספורטאים  :אורנה אוספלד' גב

 . ברגע שהקבוצה תתפרק

 . אם הקבוצה תתפרק היא תתפרק   :מר אליעזר בר

ך את שאלת ואני אומר ל, חברת המועצה אורנה אוספלד  :מר יצחק רוכברגר

כשהקבוצה נמצאת במקום , ואני אומר את הדברים האלה עכשיו, אני לא מתכוון, הדברים

ומבחינתי , אני מודיע פה, יחד עם זאת. ואני מאחל לקבוצה לעלות לליגה הלאומית, השני

 . ח"לא מתכוון לשלם את החובות בסך של כמיליון ש, שלא יתנו לי להיכנס למשחקים מחר

 . אורן כוכבי-תמול נוסף שחקן חדש א   :דורון מאיר מר

אני רוצה שהם יעלו , אני מאחל להם שיעלו ליגה, אמרתי  :מר יצחק רוכברגר

, לא מעניין אותי, יחד עם זאת אני לא מתכוון לשלם את החובות, ליגה כי זה יכניס גם כסף

 . לא מתכוון לשלם את החובות

אתה אמרת לי שאתה , סדראני רוצה לעזור לך לעשות , אלי   :דורון מאיר מר

 . כך אמרת לי, בשיחה בינינו, תעשה סדר
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 .ישראל רוצה משפט סיום  :מר יצחק רוכברגר

, כאחד שנגוע בכדורגל ובספורט באופן מיוחד מאז היותי ילד   :מר ישראל טל

מקרינה , לא חובות, חובות, קבוצת הכדורגל, אני חייב להדגיש את החשיבות של הנושא

  … לנו ברמת השרוןיש, כלפי מטה

 . עזוב את זה  :מר יצחק רוכברגר

 .זה מאוד חשוב, לא   :מר ישראל טל

אני ? שזה הקאמרי, מה אתה תגיד לי עכשיו שזה התיאטרון  :מר יצחק רוכברגר

 . יודע את זה

זה מקרין על מאות בני נוער שמשחקים ברמת השרון , להיפך   :מר ישראל טל

לכן אני רואה בזה כמוסד חינוכי ממדרגה . בתי ספר וכן הלאה, בכל מיני מועדוני כדורגל

עם הקטע של הכסף צריך , כי זה ספורט להמונים, הכדורגל חייב להמשיך להתקיים. ראשונה

לכן אני אומר יחד עם כל מה שנאמר קודם הכדורגל חייב להמשיך , לבדוק מה שקורה

 שבאים ויש הרבה בני נוער יש מאות אוהדים, להתקיים כי זה אבן יסוד ברמת השרון

 .שמשתתפים בזה

, אני חסיד של כדורגל, אני חייב לענות לך משפט, ישראל טל  :מר יצחק רוכברגר

אני אומר לך , אין בכל מחיר, יחד עם זאת. אני אוהב כדורגל ואני מעורב והכל טוב ויפה

ם כפי שאני אנסה ואנסה להשיג ספונסרי, אני אעזור ואסייע לקבוצה, אין בכל מחיר, עכשיו

ואני אומר לך , וצריך, גם לנשים וגם לגברים אם צריך, להשיג ספונסרים לקבוצות הייצוג

שהוא חסיד של , איציק רוכברגר, אף אחד לא יהלך על ראש עיריית רמת השרון, עכשיו

 -מה שחוקי , בשיטות ובהצגת מצגת של מקרין למטה ומקרין למעלה ולצדדים, הכדורגל

ואם יצטרכו גם לסגור אני לא אעשה ,  לא יהלכו עלינו אימים-שהיה לא חוקי מה . יקבלו

לא , שיראו מאיפה מביאים כסף, אסגור, אומר לך גם אם יהיו בליגת על, חשבון ואני אסגור

 . מעניין אותי

אני לא אשלם את , אני לא רוצה לסגור.  שנים והמדינה לא רעדהXהפועל נתניה נסגרה לפני 

 . אם הקבוצה תיסגרגם , החובות
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מעבר לקטע של החובות יש לזה , לכן הדגשתי, אתה צודק   :מר ישראל טל

 . חשיבות

 . תודה רבה  :מר יצחק רוכברגר

 

ליאת מועצת העיר מאשרת פה אחד מתן ערבות על ידי העירייה מ  :70החלטה מספר 

,  חודשים36 לתקופה של, רמת השרוןכ .מי קבוצת "ח ע" ש450,000ללקיחת הלוואה בסך 

 . תמורת שעבוד התמיכה השנתית כפי שתאושר על ידי ועדת התמיכות ועיריית רמת השרון

העברת התשלום החודשי בגין התמיכה יותנה בהוכחת הפרעון , לאחר אישור ההלוואה

 . החודשי של הלוואת הבנק

 ח מסכם בכתב שיצביע על הסיבות"הערבות של העירייה תיכנס לתוקף לאחר הגשת דו

ח ותוכנית ההבראה "הדו. ותוכנית הבראה לגבי העתיד מאידך, להיווצרות הגירעון מחד

 ).העמותה(יהיו חתומים על ידי מורשה החתימה של הלווה 

המפקח על התמיכות ומר אליעזר , אורית פפר' י הגזברית גב"ח ייבחן ויבדק סופית ע"הדו

 . בר

 

תב .12 שוטפת"הגדלת  עבודה  להמשך   . רים 

 

 .ח" ש300,000ס "הגדלה ע. ס אלי כהן" מתנ- 29' ר מס"תב .1

 . לצורך השלמת הפיתוח מסביב לבניין, י בקשת נורית אבנר"עפ: הסיבה 

 

 . ח" ש300,000ס "הגדלה ע.  שמאות תכנונית- 20' ר מס"תב .2

 . המשך הזמנות עבודה לשמאויות להכנסות שוטפות מהיטל השבחה: הסיבה 

 

 . ח" ש500,000ס "הגדלה ע. רת מתקני העירייה העב- 42' ר מס"תב .3

 

 . בבקשה, אבנר. המשך עבודה שוטפת, רים"הגדלת תב  :מר יצחק רוכברגר
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אנחנו , שאנחנו תכננו רק את הבניין, ס אלי כהן"לצורך מתנ  :אבנר גולן' אדר

 -50פלוס עוד תוספת קטנה של עבודה של כ, רוצים כרגע להשלים את הפיתוח מסביב לבניין

ר "ח לתב" ש-300,000סך הכל תוספת תקציב של כ, ח שצפויה מתוך הבניין" ש100,000עד 

לצורך שמאות . ר הזה הוא מהכסף שנכנס מהדיור המוגן"המימון לתב, שהם נובעים, 29

וזה , זה הכסף שאנחנו משלמים בו לשמאויות, ח" ש300,000 של 20ר "המשך תב, ותכנונים

אז זו , סות של העירייה כתוצאה מעסקאות והיתרי בנייהבעצם מה שגם מייצר את ההכנ

 . עבודה שוטפת בנושא היטל השבחה

אני צירפתי , ח" ש-500,000ר ב"הגדלת תב, לצורך העברת מתקני העירייה לרחוב הנביאים

בסופו של דבר כשאנחנו יצאנו , שחלק לא ידעו, כאן מסמך של השתלשלות הפרויקט הזה

 . ח" ש500,000שני המכרזים היה של ההפרש בין , למכרז השני

לבחון כמה יעלה גם לפנות את , ר הוועדה"ראש העיר ביקש ויו, בישיבת ההנהלה, בנוסף לזה

כל , כולל גדרות, ולסיים את כל הפיתוח שנגזר, הפריקסטים שקיימים שם, שני המחסנים

מידה וכמובן ב, העלות של זה, הנושא הזה לא היה כלול בפרוגרמה שהוגדרה בשלב הקודם

, על פי אומדן שהכין סגן המהנדס, העלות של זה, א"תיווצר אלטרנטיבה להעברת מחסני הג

זאת אומרת בסופו . זה מה שאתה ביקשת בישיבת ההנהלה, ח תוספת" ש250,000 עד -200כ

כי , של דבר תחולת הפרויקט לא כללה את פינוי המחסנים האלה ואת הגידור שנגזר מזה

 . ואת הפיתוח שנובע מהרחבת רחוב הנביאים לעניין הזה, חיץ וגדרהמחסנים היוו 

ר נובעת "הגדלת התב, כיוון שהפרויקט עומד לפני סיום, ר כרגע"בסופו של דבר הגדלת התב

 . בשביל החשבון הסופי בתחולת הפרויקט הנוכחי

 .  זה אומדן-250ה, אבנר  :מר הרצל נחום

 . דאיבוו, זה אומדן בלבד  :אבנר גולן' אדר

 ? רצית לשאול משהו, פיפו  :מר יצחק רוכברגר

 . אני רציתי לשאול מה זה אומר אומדן :ד יעקב זילברשטיין"עו

 . בלי יציאה למכרז בלי כלום, זה הכל אומדן  :אבנר גולן' אדר

התקדמנו צעד , אנחנו נחזור לישיבת ההנהלה עכשיו, בסדר :ד יעקב זילברשטיין"עו

 ?מה הסטיות שיכולות להיות באומדן, נו יודעים מה האומדןעכשיו אנח, אחד קדימה
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 . 30% עד 25אומדן בשלב כזה זה פלוס מינוס   :אבנר גולן' אדר

וזה כולל את כל העבודות עד שנותנים את המפתחות סופית  :ד יעקב זילברשטיין"עו

 ?ומאשרים לנו שהעבודות נגמרו

כוונה שלך כרגע למה זאת אומרת אם ה. להערכתנו כן  :אבנר גולן' אדר

, מדובר רק במתקן שלנו, אני לא יודע אם יש נגזרת, שוב, להריסת הפריקסטים, שהוספתי

ואם יש כרגע נגזרת של להתאים מקום חדש להעברת המחסנים כתוצאה מהסכמים עם 

 . את זה לא כללתי בזה, א ולהתאמת חלל שיימצא"הג

לא לקחו , רת המחסניםהיות ולא לקחו אלטרנטיבה להעב  :נחום הרצל מר

אז אף אחד לא תכנן , זאת אומרת חשבו שהמחסנים האלה יתאדו באוויר, אותה בחשבון

, אין שום אלטרנטיבה, תכננו באיזה הסכם שעושים, מחסנים חלופיים ולא תכננו שום דבר

כשאני נכנסתי לתפקיד עשיתי סבב ובדיקה של כל המערכת הזו וראיתי שיש פה חורים 

שאבנר בכלל לא היה מעורב , הטלתי על אבנר' אז א. פירה של כל המהלך הזהבת, בסגירה

ולהכין גם את , קודם כל לבחון את כל הסבב הזה ולראות שהוא נכון, בעניין הזה

של עלות וכל , תכנונית, כי יש לה משמעות גם הנדסית, האלטרנטיבה למחסנים האלה

ליך הזה כדי למצוא את החלופה אנחנו נמצאים כרגע בבחינה של התה, הדברים האלה

כדי , כנראה שהאלטרנטיבה תהיה בחלק מהמדרשה לאומנות, הנכונה עם העלות המינימלית

אין אלטרנטיבה , כי כרגע אין אלטרנטיבה אחרת ברמת השרון, להכניס לשם את המחסנים

זה כרגע מה שנראה הפתרון האלטרנטיבי כדי להכניס לשם את הדברים וזה יעלה , חדשה

 . נראה מה צריך לעשות שם ונשקיע, ברגע שהחלופה הזו תסוכם על ידי ההנדסה. סףכ

למה ? למה לא ליד מכון הטיהור לעשות שם את כל המחסנים  :נירה פולקמן' גב

 ?בתוך השכונה

היה צריך להיות מחסני , קודם כל זה המקום המקורי   :דורון מאיר מר

אנחנו נשב שם : היו ועדי עובדים שלא רצו, שם תוכנן ודובר, ליד בית העלמין, המועצה

 . איך נגיע וכך הלאה, רחוקים

יש שם ארכיון שחלקו צריך לעבור איפה , אני אתקן אותך  :נחום הרצל מר

 . א"יש שם את המחסנים של הג, שנמצא הארכיון שכבר נמצא שם
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, מה שיקרה, אין פתרונות, אני תומך במה שאתה אומר, לא   :דורון מאיר מר

? ר המקורי"מה היה התב, ח" ש300,000ר לבקשתה של נורית אבנר "קודם כל יש כאן תב

אני מדבר על הסעיף , ח" ש300,000ר המקורי ומה זה החריגה "צריך לציין מה היה התב

 . הראשון

  …ח זה" ש-300,000ה, ח" מיליון ש1.5ר היה "התב  :אבנר גולן' אדר

 ".על פי בקשת נורית אבנר" סיבה אתה לא יכול לכתוב   :דורון מאיר מר

 . כתוב לצורך השלמת הפיתוח מסביב לבניין, לא   :אבנר נורית 'גב

, ס אלי כהן"לצורך השלמת הפיתוח הסביבתי סביב מתנ  :אבנר גולן' אדר

ח " ש600,000ר הזה היה "המימון לתב. ס אלי כהן"ר לשיפוץ מבנה מתנ" היה תב29ר "תב

בקיצור העבודה , נפלנו עם קבלן, אנחנו יצאנו לקבלן. העירייהוהיתרה , סים"החברה למתנ

יצאנו לפרויקט באופן , אנחנו נמצאים חודשיים עד שלושה לפני אכלוס הבניין, מושלמת

 . כי זה היה מבנה שעמד שנים ארוכות כאבן שאין לה הופכין, מינימלי

העירייה החליטה , סך הכל בתקציב מאוד מינימלי החלטנו לצאת לדרך, בסופו של דבר

אנחנו נמצאים במצב שנדרש להשלים את הפיתוח , לצאת לדרך והיום הפרויקט לפני אכלוס

 . הסביבתי מסביב לבניין

, לגבי המחסנים בנביאים, מאיר, עכשיו תשאל את אותו דבר :ד יעקב זילברשטיין"עו

ובסוף , 300וד אנחנו נוסיף כנראה ע, 500אנחנו מוסיפים , ח" מיליון ש-1.8ששם התחלנו ב

 .נעביר את המחסנים ליד מכון הטיהור בעוד שנתיים

, אני ערערתי אז בישיבת המועצה, כששמו את המעבר, איציק   :דורון מאיר מר

יעמוד כמה , אמרו לי שזה דבר זמני: אני הערתי ואמרתי, אתה יודע מזה, אתה היית נוכח

וכעת איך שהוא , ח" מיליון ש2.3 להיות ח הופך" מיליון ש-1.8ה, הדבר הזמני הזה. זמן ויזוז

ח " על החצי מיליון ש150,000זאת אומרת שזה יכול להיות עוד , 20-30%שאל אז עוד 

 . הנוספים

 .  שמענו עכשיו250כי ,  פלוס300עוד , לא :ד יעקב זילברשטיין"עו

 ? מה אנחנו היום יכולים לעשות, מאיר  :מר יצחק רוכברגר
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כל ההריסות האלה לא עובדים , צריך כרגע את ההריסותלא    :דורון מאיר מר

 . לפי תוכנית אב למחסנים

זה לא אנחנו , אנחנו נקלענו לתוך סיטואציה שכבר התחילו  :מר יצחק רוכברגר

 . קבענו

 . לא לבנות ברחוב הנביאים שום דבר   :דורון מאיר מר

 . נגמר, מאיר  :מר יצחק רוכברגר

 ?ח"עוד חצי מיליון שומה כעת    :דורון מאיר מר

שאלתי אם אפשר , אני רציתי לעצור את הפרויקט הזה  :נחום הרצל מר

, מספיק, אי אפשר להרוויח שקל, הוא כבר באוויר, אמרו לי הכדור ירו אותו, להרוויח שקל

 . לעצור אותו

 . אין לנו ברירה, יש פה זכיין במכרז   :אורית פפר' גב

 ?ח הזה"י מיליון שאז מה זה החצ   :דורון מאיר מר

 . לגמור את הפרויקט  :נחום הרצל מר

 .יש שם מחסנים  :מר יצחק רוכברגר

 ?כדי להרוס את שני המחסנים   :דורון מאיר מר

 . היות ולא היית בהנהלה, ממש לא, לא :ד יעקב זילברשטיין"עו

 . אני לא הייתי בהנהלה   :דורון מאיר מר

אבל אני בשמכם אגיד שזה , תסבירו אתם, ח" שהחצי מיליון :ד יעקב זילברשטיין"עו

 . של התשלום, כדי להשלים את המכרז כי הם נקלעו למצוקת מימון שם

 .היתה הערכה לא נכונה  :מר יצחק רוכברגר

היו שני , יצאנו למכרז ראשון ונכשלנו, אני מזכיר לך, מאיר  :אבנר גולן' אדר

 . מכרזים

 . תםושרצינו להפריד או   :דורון מאיר מר

ותוצאת מכרז היתה , אני מזכיר לך, החלטנו לחבר אותם  :אבנר גולן' אדר

 . ח"בסופו של דבר עוד חצי מיליון ש
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האם זה כולל גם את , במסגרת הרחבת התקציב הזו, אבנר   :מר ישראל טל

 ?הפיתוח של הכביש

 . מה פתאום   :דורון מאיר מר

 . לא  :אבנר גולן' אדר

 . רעועההדרך    :מר ישראל טל

 . רק מה שבתוך הגדר  :אבנר גולן' אדר

מהאומדן , תאמין לי גם דעתי לא נוחה מכל הסיפור, אבנר  :מר יצחק רוכברגר

אנחנו נכנסנו לסיטואציה שנקבעה עוד , לא משנה, טעות במיקום, יש פה טעות בהערכה', וכו

לא אני יכול , יוםאנחנו נמצאים ה, גם אני דיברתי על זה, אתה העלית, בקדנציה הקודמת

מה אתה יכול , יש טעות באומדן, יש הערכה, העסק כבר כמעט גמור, לעצור את זה ולא אתה

אין ? מה אני אגיד עכשיו אני לא יכול להשלים את הסוף של זה? לעשות היום בטעות באומדן

היו צריכים מראש לקבוע איפה יהיו המחסנים , יחד עם זאת אתה צודק. לי ברירה אחרת

 . תמודד עם זה באומץולה

אני לא רוצה , אני מבין, אם אתה אומר לי שאתה לא יכול   :דורון מאיר מר

הרי , לדעת איפה המחסנים, צריך לבוא עם תוכנית, לתת לך דברים של הקדנציה הקודמת

הרי כל הסיבות של העובדים שהם ישבו רחוק וכל הדברים , בעתיד מתוכנן גשר שיורד לשם

 . אין להם שום תירוצים שהיו אז, ת היום במכוןאין ריחו, האלה

בתוכנית האב המהנדס קיבל לתכנן מחסנים בתוכנית , מאיר  :נחום הרצל מר

כי המקום הזה הוא באמת לא מתאים כי אי אפשר גם לעשות שם עבודות מינימליות , האב

ר בתוכנית האב שלו המהנדס התבקש לאת, אבל היות והושקע הסכום הזה, במקום הזה

 . מקומות ששם מחסני העירייה ומחלקות העירייה בראייה עתידית יתמקמו שם

כאן צריכה לבוא , אתה יודע שאני לא מזלזל בתפקיד שלך   :דורון מאיר מר

לעשות תוכנית להוציא את מחסני העירייה , ר הועדה"של יו, החלטה של ראש העיר ושל פיפו

 . עם הדברים, עם הגנרטורים, תעם המשאיו, אחת ולתמיד, מתוך האזור המיושב

 . צודק, מקובל מה שאתה אומר  :מר יצחק רוכברגר

 . אין ברירה, אבל כרגע זו השקעה זמנית, אני מקבל את זה  :נחום הרצל מר

 54



 עיריית רמת השרון
 1.2.2004 מיום 4' מס, פרטיכל מליאה מן המניין

, רק תשים לב למה נקלענו, מה שאתה מעלה הוא נכון, מאיר  :מר יצחק רוכברגר

, כי העסק כבר כמעט גמור וכמעט פתירנקלענו למצב שאין לנו ברירה אלא להמשיך את זה 

על תוכנית אב למחסני , ויחד עם זאת אנחנו חייבים לחשוב על פתרון שאתה מדבר עליו

, פעמיים אנחנו עושים את זה,  בזבוז-מה שקורה . כן צריך לעשות, המועצה במקום אחר

עה את אנחנו לא המועצה שקב, אבל מה לעשות. במקום שהיינו עושים את זה פעם קודמת

 . אני מקבל מה שאתה אומר, קבעו את זה אחרים, זה

לפחות , ח הזה"הדבר היחידי שיכול להיות בחצי מיליון ש   :דורון מאיר מר

מה צריך , שילמדו, איך היא צריכה להיות, תוכנית של מחסנים,  חודשים5-6שיהיה טוב 

שלפחות נדע , םשתהיה תוכנית של מחסני, מה צריך להיות הדברים האלה, להיות רעש

 . שאנחנו עובדים

רים תוך כדי תוספת בהחלטה "אז אני מבקש לאשר את התב  :מר יצחק רוכברגר

 .  חודשים תוכן תוכנית אב להקמת מחסני העירייה במקום חליפי אחר6שתוך 

תוכנית אב לאכלוס משרדי ומתקני , תרשה לי לתקן, איציק  :אבנר גולן' אדר

 . ינים ביחדזה מה שאנחנו מכ. העירייה

תודה . אנחנו מדברים עכשיו על המחסנים, זה נושא אחר  :מר יצחק רוכברגר

 . רבה

 

רים להמשך עבודה שוטפת "הוחלט לאשר פה אחד את הגדלת התב  :71החלטה מספר 

 :כלהלן

 .ח" ש300,000ס "הגדלה ע. ס אלי כהן" מתנ- 29' ר מס"תב .1

 . מת הפיתוח מסביב לבנייןלצורך השל, י בקשת נורית אבנר"עפ: הסיבה 

 . ח" ש300,000ס "הגדלה ע.  שמאות תכנונית- 20' ר מס"תב .2

 . המשך הזמנות עבודה לשמאויות להכנסות שוטפות מהיטל השבחה: הסיבה 

 . ח" ש500,000ס "הגדלה ע.  העברת מתקני העירייה- 42' ר מס"תב .3

 להקמת מחסני העירייה  חודשים תוכן תוכנית אב6עד פרק זמן שלא יעלה על   

 . במקום חליפי אחר
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נושא המקלטים יהיה הסעיף הבא , יש לי בקשה, ברשותכם  :מר יצחק רוכברגר

 דקות שהוא -40וגלאור העביר לי פתק לפני כ, אני חייב את גלאור לדיון הבא, מסיבה אחת

 .חייב לנסוע מסיבה אישית

 . אני טס בעוד שעתיים  :ד יצחק גלאור"עו

 . אז ברשותכם, הוא טס בעוד שעתיים  :ק רוכברגרמר יצח

 

גבולות .14  ועדת 

 

נושא חשוב מאוד ועומד , אני רוצה לדבר על הנושא הכי חשוב  :מר יצחק רוכברגר

 : קיבלתי מכתב הבוקר שאומר כך. היום לפתחנו בנושא ועדת הגבולות

 משר הפנים אברהם אגב המכתב הוא, "ראש עיריית רמת השרון, לכבוד מר יצחק רוכברגר"

 21אני מאשר את קבלת מכתבך מיום .  רמת השרון-אביב -ועדת גבולות תל: הנדון", פורז

אך על , אכן הובאה לידיעתי התנגדות ראש העירייה הקודם של רמת השרון, 2003בדצמבר 

עיריית רמת . פני הדברים הנושא טעון בדיקה ולפיכך בשלב זה החלטתי למנות ועדת חקירה

במאמר מוסגר אעיר כי נדמה לי ,  תוכל להביא את טיעוניה בפני ועדת החקירההשרון

 ".שניהלת מערכת בחירות לפיה אתה מתעקש על מושבה קטנה

 . לצורך זה אני מייצג אותך   :דורון מאיר מר

אני אומר לכם שהמכתב הזה הוא , זה מאוד לא מצחיק  :מר יצחק רוכברגר

ושיגיעו אליו ,  מכתב מחוצף של שר הפנים-וצה שיודגש אני ר, מכתב מחוצף של שר הפנים

ואני לא מוכן שכבוד שר הפנים ימשיך ויעשה פוליטיקה על , ההערות האלה שאני מעיר

העובדה . הוא עושה את זה עכשיו, הוא עשה את זה ערב הבחירות, האדמות של רמת השרון

אני אמרתי שאני מתעקש והעובדה שבקמפיין , שבמערכת הבחירות הנושא של האדמות עלה

אני , אינה רלוונטית לעובדה שכולנו תמימי דעים, על מושבה קטנה ואני אכן גם חושב כך

והשיקולים כאן הם , ששר הפנים במקרה הזה טועה בגדול, מקווה שכולנו תמימי דעים

 . א"שיקולים זרים ואינטרסנטיים לטובת ת
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לא ידעתי על מה הפגישה , לבקשתו, בשבוע שעבר נפגשתי בפגישה אישית עם רון חולדאי

בפתיחת הישיבה , אני בכלל חשבתי שהפגישה אמורה להיות על משהו אחר לחלוטין, אמורה

שהבחירות נגמרו ורמת השרון צריכה להבין , בעמידה, רון חולדאי דיבר בצורה מתנשאת

אם לא : והמשמעות של ועדת החקירה תהיה,  שיש ועדת חקירה לעניין הגבולות-דבר אחד 

שהאדמות שלנו יועברו , או לפשרה על האדמות, נגיע למצב שאנחנו נגיע להסכמות איתו

 . הוא כבר יודע. א"לת

אני מוכן לנהל שיחות : ואני אמרתי לו דבר אחד, כמובן שהפגישה התפוצצה כי אני התנגדתי

ישתך ובתנאי שקודם כל אתה תוריד את דר, עם צוותים ברמת השרון, איתך יחד עם חברים

למעשה היא מוקמת רק הדיונים , לכל ידוע שאם תוקם ועדת החקירה. להקמת ועדת גבולות

אם תוקם הוועדה התוצאות שלה עשויות או עלולות להיות רעות מאוד , עוד לא התחילו

אם אתה מקבל מכתב משר בממשלת ישראל , כי אתה שומע את הקולות כבר, לרמת השרון

אבל לא , תאמינו לי אני מתאפק לא להיגרר לסגנון אחר, השכותב דבר כזה בשורה האחרונ

, יעזור לו כי אנחנו נעשה הכל על מנת שהאדמות של רמת השרון ישארו ברמת השרון

להמשך הגידול , לחיות של רמת השרון, האדמות האלה חיוניות לעתידה של רמת השרון

 .א עכשיו ולהקיםלא מבין מאיפה החוצפה הזו פשוט לבו. וההתפתחות של רמת השרון

בודקים את , במסגרת מחלקת ההנדסה, אז אנחנו בודקים עכשיו במסגרת יועצים משפטיים

מתמודדים איתה גם בהליכים , כל ההיבטים על מנת לראות איך אנחנו תוקפים את הבעיה

 אם אנחנו לא נשכיל ולא נבין -ואני יכול לומר דבר אחד , משפטיים ובצעדים ארגוניים

, וזה אני אומר דווקא לחבריי מסיעת שינוי, פשוט אין פוליטיקה, ה אין פוליטיקהשבעניין הז

אין לי ספק שבעניין הזה הם , ואני לא מאמין אני טועה, שאין לי ספק בכלל שבעניין הזה

עומדים איתן ויד אחת לימין השיקולים של רמת השרון ולא לימין שיקוליו של שר הפנים 

 . לקחת את האדמות שלנו

כי אנחנו הולכים כאן , אני רוצה לראות את כולנו שותפים למאבק הזה, י אומר לכםאנ

ואני לא הייתי רוצה שבקדנציה שלנו אנחנו נהיה אלה שתינתן החותמת ויסתם , לברוך גדול

להוציא את האנשים , הגולל לקחת את האדמות וזה מחייב אותנו למאבק ציבורי ככל שניתן

ופה , ולקמפיין ארגוני ולהליכים משפטיים ככל שידרשו, שורתילרחובות וללכת לקמפיין תק
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יש לי , אני אציע בסוף הצעה. ושר הפנים צריך להבין את זה, צריך ללכת למלחמת עולם

אני רוצה שאנשים יתבטאו בנושא , אבל ברשותכם, הצעה מסודרת, הצעה בסוף מה לעשות

 . מאיר, בבקשה. הזה

יש אנשים שזוכרים את זה , מר אשר יגורתי בהלצערי אני או   :דורון מאיר מר

אני אמרתי את זה ואמרתי שאם לא ידברו מהר בלשון שאנחנו . מלפני מערכת הבחירות

יש עוד דברים , לצערי, אני כתבתי ואמרתי את זה, רוצים את השטחים אנחנו נפסיד אותם

 שתקים יש כמה מפני שהם לטקטיקה של הוועדה או למה, שאני אפילו לא רוצה להגיד כאן

אבל , כטיעונים פרלימינריים לפני הטיעונים העקריים שצריך גם איתם להשתמש, דברים

כולל דרכי , א מתכננת על השטחים האלה"ת' א-מפני ש, הנושא הזה הוא נושא חמור מאוד

בקטע אחר התחברות , כולל התחברות בקטע מסויים לנווה שרת, כולל בנייה, היציאה

ואין , כאשר הכוונה תהיה, התחברות לנווה גן עם כל מה שקשור בזה, ותלצהלה ולכל המקומ

הם לא ירצו עד , 5הם אומרים היום אנחנו רוצים עד כביש , שום ספק שהכוונה תהיה פשרה

או שאחר כך הם יעשו איזו , הם ירצו עד כביש הנופש כדי שאנחנו נממן את הפארק, 5כביש 

 מאגרות פיתוח נקבל 50% שאני ארד מזה והם יממנו מה שהם הציעו לי בזמנו, הצעה נדיבה

ויתרתי על הרבה , א"אני ויתרתי על דברים בת, זו היתה ההצעה בזמנו שהם הציעו לי, אנחנו

, א"א כדי לא להיות קשור לראש עיריית ת"אתה כעת יודע שויתרתי על משהו בת. דברים

 . והוא הזכיר לך את זה בשיחה

בכל מה שקשור , אנחנו מדברים בעתיד של הזוגות הצעירים, ראת הדברים האלה צריך לזכו

הטענות לא תהיינה . צריך מהר לעבוד עם התוכניות. שם בבנייה הזו באזורים האלה

צריך את , צריך את פרוכטמן, במשפטיות הם לא יוכלו כל כך הרבה לזכות, משפטיות

י יכול להגיד לך את מרבית אנ, מ מרובע" ק50רק , אין עורף, העיר צריכה להתפתח, האחרים

 .ואת היציאות החוצה עם הכביש של ולנברג וכל הדברים האחרים, הטענות

ויגידו , יוותרו על הקטע של נווה גן מפני שהוא מסובך, יכול להיות שהם יעשו מעין פשרה

התרגילים הם ברורים , אז אתה תישאר עם מובלעת, או לחילופין, שהם רוצים את אזור הגז

תדבר עם מהנדס . יש שם צוות תכנון שעובד על השטחים שלנו, הם עובדים על זה, וידועים

אנחנו צריכים . הוא יגיד זה עניין של כמה שנים שהשטחים יעברו אלינו, העיר בשיחה פרטית
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וצריך להראות כמה , הדבר יהיה פסיכולוגי, לקדם ולהריץ תוכניות, לעבוד כולם על השטחים

אלה ,  וכל ציר הנופש וכל הדברים האלה5דבר הזה של נתק כביש הרי ה. זה מתחבר אלינו

צריך לעבוד על זה בצוות . דברים שיהיו אולי למתכנני ערים ולא למשפטנים וייעוץ פסיכולוגי

 . מצומצם ובצורה מרוכזת

 יחידות דיור 6100ביום שני הוגש להפקדה בוועדה המחוזית   :מר יצחק רוכברגר

 . גלאור, בבקשה. רק חסר לנו שהדברים האלה יעברו, אושר להפקדה, ברצועה

זה קצת מזכיר , לגבי הסוגיה של גריעת שטחים מרמת השרון  :ד יצחק גלאור"עו

שכל המדינות מסביב רוצות לנגוס בנו למרות שאנחנו , לי את המצב שבו נתונה המדינה

ן הרצליה לבין רמת השרון מבחינת שטחים זה מובלעת בי. בדיוק רמת השרון, מדינה קטנה

א וגם הרצליה חומדים את השטחים "ומה לעשות במהלך השנים האחרונות גם ת, א"ת

ים והסביבה -בקיבוץ גליל, הרצליה למשל כבר נגסה מתוך שטחים של רמת השרון. שלנו

 .על פי החלטה של ועדת גבולות והוציאו מאיתנו שטחים, שטחים עצומים

ה מאוד שטחים שבהם הבנייה מוגבלת בגלל סיבות תביאו בחשבון שברמת השרון ישנם הרב

בסופו של דבר אנחנו עלולים למצוא את עצמנו בסטיגמציה מבחינת , של ביטחון וכדומה

 משטח 25-30%הפעם הזו מה שהם רוצים לקחת זה בסביבות . שטחים שאין איפה לבנות

גריעת רבע כשאתה קורא את הבקשה עצמה המדובר הוא ב. שלא יהיו ספקות, רמת השרון

 . מתוך השטחים של רמת השרון

, הם חומדים ברצועת הנופש, גלילות-הם חומדים בפי, עכשיו שימו לב במה הם חומדים

בפי גלילות למשל יש . מעמד של שנים בפיתוח תוכניות, שטחים שאנחנו השקענו הון עתק

נו שראש כאשר בסופו של יום מצאנו את עצמ, צים"מתנהלים עכשיו מספר בג, מצב מוזר

תעשו דיל עם , רבותיי: הממשלה מצהיר ומשכנע את מינהל מקרקעי ישראל ואומר להם

אנחנו חייבים לסלק אותם מהאתר מפני שזו פצצה , תחתמו על חוזה כי בנפשנו, חברות הנפט

 . במינהל מקרקעי ישראל חתמו על הסכם בשל הנימוק שצריך לפנות אותם. מתקתקת

. צים כשהם היו יחד איתנו"חמה בימים האחרונים במספר בגמדינת ישראל יחד איתנו נל

כאשר המדינה היום נוקטת בתוכניות , לפתע פתאום תפנית ושינוי חזית מקצה אל קצה

והכוונה , שהמשמעות היא קבורה של מיכלי הגז באתר, שהיא קוראת להן תוכניות מתכלות
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עם , זו הטמנה עילית, דמהכיל לא מדובר בהטמנה מתחת לא, היא להנציח את המצב הקיים

ישנם  מומחים שאומרים שזה עוד יותר מסוכן מהמצב . כאילו זה בא מגן, תפאורה מסביב

 . הקיים

מצד אחד הוגשו נגדנו תביעות , לכן אני אומר נוצר מצב אבסורדי שאנחנו נמצאים בודדים

אנחנו נמצאים  מיליון דולר על זה ש80, אם אני לא טועה בסכום,  מיליון דולר80בסביבות 

אז מצד אחד , בגלל תוכנית מתארית שמחייבת אותם להתפנות, 197בתביעות לפני סעיף 

ומצד שני אנחנו עכשיו צריכים , אנחנו צריכים לשלם ולממן בגין תוכנית שמרחיקה אותם

 . להתמודד מול הבעיה הזו שמנסים לגרוע מאיתנו את השטחים האלה

בתחום , ולא רק בתחום המשפטי, היות מלחמה עיקשתלכן אני אומר המלחמה הזו צריכה ל

אנחנו פועלים ועושים את כל מה שצריך לעשות במובן הזה שכרגע בשלבים , המשפטי בסדר

שר הפנים החליט לכנס ולמנות ועדה , סליחה, ועדת החקירות התכנסה ודנה, האלה הם פעלו

כמו , שהוא עצמו הוציאכשהוא עוד לא נקט בכל אותן ההוראות שמתחייבות על פי נוהל 

, כמו למשל שלב של הידברות בין הצדדים, למשל לקבל חוות דעת של הממונה על המחוז

הוא בכלל , כמו למשל הוא חייב להשתכנע שקיימים נימוקים טובים בשביל לקבוע ועדה כזו

 . לא דיבר איתנו, לא דן איתנו

 ההיבטים תדבר רק על, אל תחשוף טקטיקה, איציק  :מר יצחק רוכברגר

 . המשפטיים

המלחמה צריכה להיות מלחמה במישור המשפטי ובעיקר   :ד יצחק גלאור"עו

המצב יהיה , כאיש אחד, אם המועצה הזו לא תירתם יחד עם ראש העיר. במישור הציבורי

 . חמור

 . צא לשדה התעופה, אדוני היועץ המשפטי  :מר יצחק רוכברגר

קאול יצחק   . שלוםתיסע בשלום ותחזור ב  :מר 

 . בבקשה, התייחסויות  :מר יצחק רוכברגר

קאול יצחק  אני רוצה שיהיה ברור לחלוטין שאני מתנגד לשינוי ' א  :מר 

אלא , אני לא חבר שינוי, אני מדבר כאן בשם חבריי גם משינוי, הגבולות של רמת השרון

מישהו מתנגד אם , ואני אומר את הדברים האלה על דעת חבריי בשינוי, סיעתי יחד עם שינוי
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אני חושב שזו בהחלט חובה של , אנחנו נעשה את הכל כדי שזה לא יקרה. שיגיד שהוא מתנגד

אני חושב , להתנגד באופן קיצוני לחמדנות הזו של הקרקעות ברמת השרון, כל המועצה הזו

הרזרבה , 5שזו תהיה פגיעה קשה ברמת השרון אם יקחו את הקרקעות דרומה לכביש מספר 

יש , ושגוי, 5רצינית העיקרית שישנה לרמת השרון היא דרומה לכביש מספר הכלכלית ה

אבל המועצות הקודמות שגו שלא פיתחו את , כאלה שכועסים שאנחנו אומרים להם את זה

ולא עשו במקומות האלה מה שצריך לעשות כדי שיהיה , האזורים האלה ולא שמו שם רגל

מה קרה , ש רחב לא מגדיר גבולות של ישובוכבי, ברור שרמת השרון היא גם בחלקים האלה

אין לגבולות הישוב שום קשר ? בכל מקום שיעבור כביש רחב אז ישנו את גבולות הישוב

 . לכביש הזה

את , אני מסכים עם מה שמאיר אמר, אנחנו צריכים לעשות כל מה שצריך כדי לפתח מהר

אני אומר את זה לגבי , ת שלנולהיות זריזים בתגובו, להכין תוכניות מהירות, האזורים האלה

כדי שאנחנו נקבע שם עובדות חיות שזה חלק , הרב מכר, פי גלילות, רצועת הטניס, הכל

את העמדה הזו אני רוצה פה להבהיר חד , זו עמדתי. מהפעילות של הישוב של רמת השרון

 . אנחנו הודענו אותה גם לשר הפנים לפני הבחירות, משמעית

צריך שזה יהיה מדוייק מאוד לנסח , שהו שאנחנו הבנו משר הפניםאני רוצה להגיד כאן מ

שאחרי שהוא ביקר כאן אין לו שום ספק שמרבית השטחים שבהם אנחנו , את זה בתקשורת

למרות שהתנגדנו , האזור היחיד שהוא השאיר לדיון, עוסקים בכלל אין עליהם שום דיון

גם בפי , בהיר לו את זה ונחדד את זהבפגישה איתו אני א, זו הסוגיה של פי גלילות, לזה

. והוא גם יודע את עמדתנו שם, גלילות אין שום הצדקה לעשות ועדת חקירה ולטפל בנושא

ואני מצטט כרגע את הדברים שאמר שר , אבל קודם כל לחדד את הדברים שהוא אמר

אני לא ראיתי כאן את הגדרת , אני רוצה שיהיה ברור, לכן אני מופתע מאוד, הפנים

ואני חושב שאנחנו צריכים , לא ראיתי כי לא ראיתי מה הטילו על ועדת החקירה, התפקידים

 . לדרוש ולקבל

 . אין לה  :מר יצחק רוכברגר

קאול יצחק  כי אז היא פתוחה לגמרי לדון , אם אין לה זה חמור מאוד  :מר 

 . אני רואה את זה כחמור מאוד, במה שהיא רוצה
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, לפי ההודעה לעיתונות זה מאוד ברור על מה היא דנה, יצחק :ד יעקב זילברשטיין"עו

 . כתוב בהודעה לעיתונות, היא דנה מצומת מורשה עד פי גלילות

קאול יצחק   . אם זו ההגדרה אז זה שונה לחלוטין  :מר 

, הפשרה תהיה כמו שאמרתי לכם, הבקשה תהיה מקסימלית   :דורון מאיר מר

 . אני אומר לכם כבר על מה מדברים

קאולמר  , במפורש, לכן זה שונה לגמרי ממה שהודיע לנו שר הפנים  :יצחק 

וברור , אם הוא מגדיר אותם, ולכן אני קודם כל מקווה שהוא כן יגדיר את ועדת הגבולות

אבל בדברים הברורים והספציפיים , גם אם זה רק על פי גלילות, שאנחנו בכל מקרה נתנגד

 שגם אם יש לו איזשהו ספק הספק הוא רק לגבי ,שהוא הודיע לנו אחרי שהוא ביקר בשטח

 . פי גלילות

הוא אומר את זה . מה הוא צריך מכתב, הוא אומר את זה  :מר יצחק רוכברגר

 . בבירור

קאול יצחק  אין שום ספק , אני אכתוב ואני אגיד, בוודאי שאני אכתוב  :מר 

 . אני אומר את זה חד משמעית. בעניין הזה

 ?שר להגיד שזו התחייבות שלטוניתאפ  :מר יצחק רוכברגר

קאול יצחק  אני לא , אפשר להגיד מה הוא אמר, זה אי אפשר להגיד, לא  :מר 

הוא אמר . הוא אמר את זה גם לחבריי, לא רק לי אגב. יכול להגיד שזו התחייבות שלטונית

כך שזה , הוא אמר את זה גם לתקשורת, הוא אמר את זה גם לחבריי, את זה בפורום גדול

לכן בנושא הזה את כל מה שהתחייב מהפעולות . א איזה משהו שנעשה בחדרי חדריםל

יש פה אינטרס אחד , אנחנו נעשה את זה כאיש אחד, שאנחנו צריכים לעשות אותן כמועצה

והמחוייבות שלנו היא רק , אנחנו נבחרנו למועצת רמת השרון, שאותו אנחנו משרתים

לא , נחרצת, אני מקווה שהיא ברורה, זו עמדה. למועצת רמת השרון ולא לשום נושא אחר

 . משתמעת לשתי פנים בעניין הזה וכך גם אנחנו ננהג

 ?את רוצה להעיר משהו, נירה  :מר יצחק רוכברגר

 . חזית אחת, אנחנו בעניין הזה כמו שאמר קאול, לא  :נירה פולקמן' גב
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רונה היתה כשפעם אח' -99ב, אני רוצה להשלים דבר אחד  :אבנר גולן' אדר

לא היתה אף תוכנית בשום , וזה חשוב שכולכם תהיו בתחושה הזו, ועדת חקירה לגבולות

מרגע שיש תוכנית זה אומר שרמת השרון , היום הבנייה כבר החלה, מצב סטטוטורי מתקדם

ואני רואה באופן סמלי את זה שרמת השרון גם הפקידה את רצועת , תיכננה את כל השטחים

לא רק תיכננה את ביתה אלא גם הכינה תוכנית , ם היא תיכננה את ביתההנופש כמצב שבעצ

אנחנו , ראיתם את תוכנית העבודה, אב שהושקה לכם ואת זה אנחנו גם הולכים להציג

רצועת , זה הבית שלנו, יש לנו תפיסה כוללת, הולכים להציג למתכננת המחוז בעוד שבועיים

כי אלה עתודות יחידות הדיור הכי רלוונטיות , הנופש אלה העתודות שראש העיר תיכנן ובנה

בסופו של , ש השרון זה ייקח עוד יותר שנים"תע, פי גלילות זה ייקח עוד יותר שנים, שיש

, דבר רצועת הנופש מעבר לשטחים הפתוחים ולפארק המטרופוליני שרמת השרון תקים

וכל זה מאוד , םבמקום הזה אלה העתודות לפיתוח העתיד של רמת השרון לזוגות צעירי

מעבר לזה אני חושב . ברור ויש תמונה מאוד ברורה בעניין הזה וכך אנחנו גם מציגים את זה

, התוכנית היא לא רק תוכנית תכנונית תיאורטית, יש לנו מתודולוגיה, שאנחנו נעמוד על זה

מה הדברים האלה הוצגו לכם וזה , על איזון בין כל השטחים, היא מבוססת על ניהול כלכלי

 . אני חושב שיש פה תפיסה כוללת ונעמוד אחריה, שאנחנו נציג

אתם לא קוראים את , אבל אתה צריך להבין, כן אבנר   :דורון מאיר מר

ואחר כך הוא יחשוב שזה צריך להיות חלק ,  אני תומך16-100הם יגידו , המחשבות שלהם

רק הוא יכול , יא מצויינתהתוכנית ה. אני רוצה שתבינו את הנקודות האלה. מתוך נווה שרת

 . לקחת אותה שלמה

אנחנו רוצים לעשות כמה פעולות מהירות , יש לי הצעה  :מר יצחק רוכברגר

, זו הערכה כללית, ח" ש150,000ר בסך של "לכן אנחנו מבקשים לאשר תב, וארוכות טווח

וני של עבור הוצאות בגין שמירה והגנה על זכויות העירייה על המתחם המוניציפלי והתכנ

, מדובר לקחת אם צריך איש יחסי ציבור, כמובן הגנה על עתודות הקרקע שלנו, רמת השרון

ו "ביום שבת מתקיימת צעדה שנקראת צעדת ט, יחד עם זאת. כל הפעולות שמדובר בפנים

כי אנחנו מתכוונים לתת לזה הד , אני הייתי מבקש, מי שראה את זה בפרסומים שלנו, בשבט
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ואנחנו , שומרים על הגבולות, על הקרקע,  בסימן שמירה על הגבולות שלנו,וביטוי תקשורתי

  …נצא

 . לשמור על הבית, אתה יכול לקחת את הסלוגנים של בית :ד יעקב זילברשטיין"עו

, אבל אתם התנגדתם לתוכניות הפיתוח, לשמור על הבית כן   :דורון מאיר מר

 .אם היו מיד מגישים זה היה יותר טוב

 . זו היתה בדיחה? כל דבר אתה לוקח ברצינות כל כך : זילברשטייןד יעקב"עו

 . אני יודע   :דורון מאיר מר

 . העסק לא מצחיק  :מר יצחק רוכברגר

 ? מתי הצעדה   :דורון מאיר מר

 . 08:30  :מר יצחק רוכברגר

 . גם כן שבת" אלון"באותו זמן יש בתיכון    :דורון מאיר מר

אנחנו הכנו כובעים ומכינים , רבותיי. וכנן להתחברזה מת  :מר יצחק רוכברגר

ונדאג שיבואו גם בני נוער וגם , חולצות לעניין הזה ונביא אמצעי תקשורת לצורך הנושא

והייתי , כדי ללכת בשדות ולהראות שאנחנו מכאן מתחילים את הקמפיין לשמירה, מבוגרים

מי שיש לו ,  בצעדה הזולהשתתף, מבקש מחברי המועצה שלא כפי שהיה במועצה הקודמת

 . תודה רבה? ר מאושר"התב. אין לי בעיה, בעיה של הליכה אני אביא לו קלנועית

 

עבור הוצאות בגין , ח" ש150,000ס "ר ע"הוחלט לאשר פה אחד תב  :72החלטה מספר 

 . שמירה והגנה על זכויות העירייה ומתחמה המוניציפלי והתכנוני

 

אמרתי לך , מאיר, ני רוצה להציע הצעה נוספתא, ברשותכם  :מר יצחק רוכברגר

, שיכלול אותי, להקים צוות שיטפל בעניין ועדת הגבולות, אתה לא תישאר בצד בעניין הזה

וירכז את הצוות טל , יצחק גלאור, את אבנר גולן, את מאיר דורון, את פיפו, את יצחק קאול

 . תודה רבה. ל"עזגד והמנכ
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ד על הקמת צוות שיעסוק בטיפול נושא ועדת הוחלט פה אח  :73החלטה מספר 

 :כלהלן, הגבולות

, מר מאיר דורון, מר יעקב זילברשטיין, מר יצחק קאול. ראש העירייה, מר יצחק רוכברגר

 . מר הרצל נחום, ד יצחק גלאור"עו, אבנר גולן' אדר

 . מר טל עזגד, הצוות ירוכז על ידי עוזר ראש העירייה

 

מקלטים .13  ועדת 

 

נושא המקלטים ברמת השרון עלה .  המקלטים-נושא אחרון   :ק רוכברגרמר יצח

היתה מן נכונות ללכת לקראת אותם גופים , כמה פעמים במהלך הקדנציה הקודמת

לצורך הנושא הזה רוב המחזיקים במקלטים היו אומנים מרמת , שמחזיקים את המקלטים

, נו החליטה ללכת לקראתוגם כשהמועצה בזמ, לנושא הזה היו הרבה ויכוחים. השרון

ויש דרישות של כל מיני גופים או אנשים , לא יושמה נכון, ההחלטה יושמה ככה וככה ובהפוך

לכן אני רוצה ואני מבקש , יש את זה בדף המצורף, שרוצים להשתמש במקלט לצרכים

 .לעשות פעם אחת סדר בנושא

כי הם , שהם נמצאים פהאני מתבייש בשבילם , נמצאים פה כמה מאומנים בני רמת השרון

וצריך אחת ולתמיד , היו כבר כמה פעמים בישיבות האלה ולכאורה העסק הזה בא על פתרונו

גם את הנושא התקציבי וגם את הנושא הארגוני , לבוא עם פתיחות ולפתור את העניין הזה

 ?את רוצה להציג את הבעייתיות, איילת. למי מחלקים את המקלטים

קאול יצחק   ?מלצהמה הה  :מר 

ההמלצה שלי לצורך הנושא , אני אגיד לכם מה ההמלצה שלי  :מר יצחק רוכברגר

אבל באמת ועדה שפעם אחת ולתמיד תפתור את הבעיה הזו והנושא , הזה זה להקים ועדה

ואני , לבוא עם פתיחות לב ולסגור את העניין אחת ולתמיד, הזה לא יחזור לשולחן המועצה

 שבועות 3רוצה שתוקם ועדה שתחליט החלטות במהלך של גג אני , לא רוצה לדון בזה שוב

אתם עושים לי ככה עם הראש וכל פעם , זה מה שאני רוצה, ולפתור את העניין הזה, עד חודש

 . היתה החלטת מליאה בזמנו. הבעיה חוזרת לשולחן הזה
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 . אני לא ראיתי החלטה כזו :ינו'ג-ד איילת שושני"עו

 ?ההחלטהמה היתה   :מר יצחק רוכברגר

קבעה שכר דירה אחיד במקלטים : ההחלטה המצוטטת כאן :ינו'ג-ד איילת שושני"עו

והחילה אותו גם לגבי עמותת תמר ותנועת , מ"ח לחודש פלוס מע" ש200לאומנים בסך 

מאותו , לא הוגשה בקשה כזו אז הם לא קיבלו, מרצ לא באו לקחת מקלט, הנוער של מרצ

אלא אם כן למישהו היה תעריף , ח לחודש" ש-200ירד לתאריך התעריף של כל האומנים 

מאותו תאריך של כל האומנים . אז הוא ממשיך לשלם את התעריף היותר נמוך, יותר נמוך

ח שאתם קיבלתם על יתרה "זאת אומרת בדו, שכר הדירה הכולל של עמותת תמר ירד

הזו יושמה זאת אומרת ההחלטה , לתשלום זה בדיוק חישוב שנעשה לפי ההחלטה הזו

אני לא , כי אם אתה מתייחס לעמותת תמר, למרות שיש איתה בעייתיות. ככתבה וכלשונה

אני לא רואה הבדל למה דווקא , רואה בהבדל הזה בין עמותת תמר לכל עמותה אחר

יש כאלה שמשלמים שכר דירה , למשל עמותות יש לנו היום, העמותה הזו מקבלת סכום כזה

 . על פי החלטה קודמת

 ?כמה עמותת תמר קיבלה  : יצחק רוכברגרמר

 . ח" ש-200הצמידו אותה ל :ינו'ג-ד איילת שושני"עו

 ?מה זה עמותת תמר  :מר יצחק רוכברגר

, משהו של איזו תנועת נוער מטעם הליכוד, זו עמותה בזמנו :ינו'ג-ד איילת שושני"עו

ח יש להם חוב " בדואם אתם רואים, למרות שהם חתומים שם לא לעשות פעילות של הליכוד

 . החוזה שלהם נגמר בקדנציה הזו, בפועל הם לא משלמים. ח" ש30,000של מעל 

 ?המתקן ריק  :מר יצחק רוכברגר

 .הם לא רוצים לפנות, המתקן לא ריק :ינו'ג-ד איילת שושני"עו

 !?מה זה לא רוצים לפנות  :מר יצחק רוכברגר

, אני רוצה להגיד לך דבר אחר.  דרישהאני שלחתי להם מכתב :ינו'ג-ד איילת שושני"עו

, בעניין הזה אני מאוד מקבלת את ההמלצה שלך כן להקים ועדה שתבדוק את כל העניין הזה

לא יכול להיות שעמותות שעושות פעילויות מאוד , יש כאן עיוות לדעתי, שתמליץ המלצות

ות פעילויות לא יכול להיות שעמותות שעוש, כל אחת יש שלושה תעריפים שונים, דומות
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אין בזה , ולכל אחת יש תעריף אחר, לטובת הקהילה, לא משנה מה, חברתיות תרבותיות

 .אז יש כאן תלאי על תלאי, היגיון

להתחיל ', עמותת תמר בגין החוב שנוצר וכו, אני מבקש ממך  :מר יצחק רוכברגר

 . לקחת את המפתחות ולנתק אותם מהסיפור הזה, בהליכים

לפני שמתחילים לדון בענין אני רוצה לתת , ני מבקשא  :מר הרצל נחום

יש פה ענין של , יש פה הפקרות. אני באתי וראיתי שאנשים פה חייבים הרבה כסף. הקדמה

ויש פה מן מצב שאנחנו נותנים ולאף אחד אין אחריות זה לא רק בעניין , מינהל תקין

נו ניתן בסוף יצטרכו לתת מרוב שאנח, יש עוד דברים אחרים שאנחנו חייבים פה, המקלטים

אני אומר את זה תחת , באיזשהו מקום נוצר פה מצב שאנשים לא שילמו כסף ושמו פס. לנו

 ואחד חייב 35,000 ואחד חייב 6000אחד חייב , יש חובות של מאות אלפי שקלים, שני קווים

8000. 

אתה מבין מה שהם , לא התכוונו לקחת מראש את הכסף  :מר יצחק רוכברגר

 . עשו

 . אני לא מבין איך מגיעים לסכומים האלה   :מר אורי לוין

וגם אני , כי זה חובות בעבר, בגלל זה הצגתי את הנושא הזה  :מר הרצל נחום

ואמרתי בעניין הזה חייבים ליישר קו , שאלתי איך נוצר מצב כזה שנצברים פה חובות כאלה

וזה , תן להוא ומישהו נתן להואכי מישהו נ, קודם כל לגבי החובות האלה, ולחתוך את זה

 . לכן צריך לעשות סדר בעניין הזה. הבטיח כך וזה הבטיח לו אחרת

כי יש פה עמותות שחייבות כספים ויש אומנים , קודם כל לגבי המדיניות של החובות האלה

כי אם אנשים חייבים כספים צריך לנקוט נגדם , שחייבים כספים וצריך לקבל פה החלטה

 . לקבל את הכסףבהליכים כדי 

אני , ח" ש35,000איך מקלטים יכולים להגיע לסכומים של    :מר אורי לוין

 .רוצה להבין

אני רוצה להגיד שעל , דבר נוסף. עוד מעט תקבל הסבר  :מר הרצל נחום

העירייה מוציאה על זה גם , הסכומים הסמליים שאנחנו גובים במרכאות כי אנחנו לא גובים

אנחנו , אנחנו צריכים להחליף את המשאבות, ם חיברנו חשמללחלק מהמקלטי, כספים

 67



 עיריית רמת השרון
 1.2.2004 מיום 4' מס, פרטיכל מליאה מן המניין

. יש לזה משמעות, ח בחודש" ש-200ואנחנו נכנסים למצב של אחזקה בגין ה, שואבים מים

 . אבל זו תמונת המצב ושאנשים יידעו אותה, אני בעד, אני לא נגד

 ח משכר" ש30,000אני רוצה להבין איך מגיעים לסכום של    :מר אורי לוין

 . ח" ש200חודשי של 

אם ראית את הנייר . אני אסביר, ח" ש200זה לא היה  :ינו'ג-ד איילת שושני"עו

התעריף הראשון קבע אבחנה בין מקלט , עמותת תמר, היו כאן הרבה תעריפים, שהגשתי

והוא גם על פי ,  מתעריף של מקלט תחתי-50%מקלט עילי גבוה ב, עילי למקלט תחתי

, והוא עילי,  מטר100זה מקלט של ,  קח את המקלט של עמותת תמר,פרמטר של שטח מקלט

אם יש להם איזה , ח לחודש" ש1000אבל הוא היה מעל , אין לי את הנתון לפניי, שכר הדירה

כאשר לגבי השנה האחרונה מהתאריך , 2003 בדצמבר -31 שנים שנגמר בדיוק ב-3חוזה ל

אז , ח" ש-200ד להם את התעריף לכשהיתה החלטה להורי, -2.2.2003שאמרתי קודם ה

 . וכך זה מגיע, ח לחודש" ש-1000אבל הוא היה לפני כן גבוה מ, התעריף ירד

אני שמחה על , אנחנו בסיטואציה הזו כל הזמן, הם מבקשים, הם מגיעים עכשיו לפה

יש כאלה שלא , מקבלים החלטה, כי כל הזמן קובעים איזשהו תעריף, ל"הדברים של המנכ

  …ואז הם באים לפה, העומדים ב

 ?אז למה ממשיכים לתת להם   :אבנר נורית 'גב

כי אין מדיניות שבאה ואומרת שמי שלא משלם או לא עומד  :ינו'ג-ד איילת שושני"עו

 . אין מדיניות כזו, בהסכם צריך לפנות את המקלט

 ?בהסכם זה לא כתוב   :מר אליעזר בר

 . זה כתוב בהסכם :ינו'ג-ד איילת שושני"עו

אני לא מבינה למה . צריך לאכוף את זה? אז איפה האכיפה   :אבנר נורית 'גב

אני רואה פה במשך . יש פה אנשים שגוררים כל שנה אלפי שקלים וממשיכים לתת להם

 . '97משנת , שנים

רק העמודה האחרונה זו עמודה , זה סכום שהוא שילם, לא :ינו'ג-ד איילת שושני"עו

 . כל היתר זה מה ששולם, 2003של חוב לסוף שנת 

 ?של מי צריכה להיות המדיניות הזו, סליחה :ד יעקב זילברשטיין"עו
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 .של מליאת המועצה :ינו'ג-ד איילת שושני"עו

זה נכסים שנמצאים בפיקוח מחלקת ? למה מליאת המועצה :ד יעקב זילברשטיין"עו

היית עושה לו כבר אני מניח שאחרי חודש , ואם היית משכירה את הבית שלך לשוכר, נכסים

 . הוצאה לפועל

איתי הוז היה זה שאמר לה לא לנקוט . היא לא אשמה, פיפו   :דורון מאיר מר

 . צעדים

 . הוא שואל, הוא לא מאשים  :מר יצחק רוכברגר

 . בהסכם כתוב, יש הסכם   :מר אליעזר בר

 . פיפו, אני מסביר לך   :דורון מאיר מר

ני שואל איזו מדיניות צריכה מליאת המועצה לגבש א, בסדר :ד יעקב זילברשטיין"עו

 ?מה זה שייך לאיתי הוז בכלל, תסביר לי, ולהחליט על מנת לגבות את החובות שלה

 .  פינוי- חודשים 3-4לא משלמים    :מר ישראל טל

 . הוא נתן הוראה לא לפנות אותם   :דורון מאיר מר

 ?המועצה אז נגבה את הכסףאם תהיה החלטה של מליאת  :ד יעקב זילברשטיין"עו

אם היום אתה תקבל החלטה שלא משנה מה המדיניות  :ינו'ג-ד איילת שושני"עו

,  יום להסדיר את החוב שלהם30אתה נותן לכל הרשימה הזו , שאתם תקבעו מהיום והלאה

 30 בתוך -ומי שלא , 2004אפילו תרשה פריסה עד סוף , להסדיר זה לא אומר לשלם במזומן

 . אנחנו נבצע,  תוגש נגדו תביעת פינוייום מהיום

מיד נחליט , אז קודם כל בשביל שיהיה פשוט ולא נתווכח :ד יעקב זילברשטיין"עו

 .עכשיו

יש , מדובר פה בהרבה חובות של אנשים שחייבים לעירייה  :מר שמואל גריידי

 יש מקלטים שגם קיבלו בעבר הרחוק גם כן, אנשים שמשלמים ויש אנשים שלא משלמים

, צריך להקים ועדה$, 500 שקל ויש 200יש אחרים שמשלמים , תשלום של שקל אחד לשנה

יש , ח" ש300,000מדברים פה גם על , אם אנחנו יודעים שיש חובות אבודים. לעשות סדר

אתה צריך לבוא לעשות , אנשים שמשתמשים במתקנים של העירייה ולא משלמים שקל אחד

 . להקים ועדה מסודרת, סדר
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 ?מה זה מתקנים של העירייה לא משלמים שקל  :צחק רוכברגרמר י

 . יש מתקנים של המועצה  :מר שמואל גריידי

 .לא מקלטים  :מר יצחק רוכברגר

אם אתה נותן לבית , כל מתקן אחר, לאו דווקא מקלטים  :מר שמואל גריידי

 אתה נותן אם, לשנה אתה מוותר על כסף שמגיע לעירייה$ 60,000ספר רימון לא לשלם לך 

צריך . לספורט לדוגמא להשתמש במתקני עירייה ולא משלמים שקל אחד אז זו גם כן בעיה

אם לבוא ולהגדיר לדוגמא את החובות , לדעת מה לעשות, לדעת להקים את הוועדה

 . יש פה אנשים שחייבים הרבה כסף, להגיד עד כאן ומכאן פותחים דף חדש, האבודים

 ?איזה מקלט זה? 216,000" ל המעייןא"מה זה    :דורון מאיר מר

 . בסימטת רקפת  :מר הרצל נחום

והמועצה החליטה להאריך , הנתון הזה בא לישיבת המועצה :ינו'ג-ד איילת שושני"עו

 . להם את ההסכם ולמנות צוות שיבדוק איך הם יחזירו את החוב

ר איזה אני רק לא זוכ, "אל המעיין"אני אגיד לכם מה היה ב   :דורון מאיר מר

, ואלי ישי הרים טלפון, מוטי אדרי הגיע לכאן מספרד ואמר תשמע זו תנועת ילדים. מקלט

 . ואז החליטו לפרוס להם מחדש? את רוצה שאני אספר הכל

 . לא רלוונטי  :מר יצחק רוכברגר

 . שאלו איך זה הגיע לסכום הזה   :דורון מאיר מר

 ?מקלט של הליכודאלי ישי זה ה. לא רלוונטי  :מר יצחק רוכברגר

מה . ח שזה הסכום הכי גדול" ש-261,000דיברו על ה, לא   :דורון מאיר מר

או אם מתקני " רימון"אם בית ספר , יש הבדל בין כל מיני דברים, שעשה שמואל גריידי

 . זה לטובת הקהילה וזה דברים שמאושרים כאן, ספורט

אומנים ? הקשר בכללמה , גם מקלטים זה לטובת הקהילה  :מר שמואל גריידי

אתה מוכן לוותר היום מכיסך על , בדיוק אותו יחס, אותו דבר? זה לא לטובת הקהילה

 ?"רימון"בשנה לבית ספר $ 60,000

. כן, רוצה כאן ברמת השרון" רימון"אני את בית ספר . כן. כן   :דורון מאיר מר

 הייתי בין אלה שהביאו גם, את המתקן הזה" רימון"אני אומר לך כן ואני אצביע בעד לתת ל
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. אחרת נאבד אותו כמו את המכללה, תורם" רימון"אני חושב שבית ספר , אותם לכאן

 . אביב הציעה להם ברחוב שלוש מה שהיה פעם בית החייל-עיריית תל

אנחנו מדברים עכשיו על , "רימון"עזוב את זה בית ספר   :מר יצחק רוכברגר

 .המקלטים

זה מתקנים שאנחנו נותנים , זה לא דומה, רטגם הספו   :דורון מאיר מר

פותחים את ,  חודשים לא מודיעים3, כמו שעשית במקום אחר, לגבי הנושא הזה. לספורט

. אנחנו יכולים לקחת, כפי שאמרה איילת, לנו יש מפתחות ומי שלא מגיע להסדר, המקלט

, ברים לגיטימייםהיו ד, היה ויכוח, אחרי שהגענו עם האומנים, הדוגמא הזו שלא משלמים

, זה סכום סמלי כמעט, צריך לשלם את זה, ח" ש200קבעו , ח" ש1000, ח" ש800לקחו מהם 

 . המקלטים זה האחריות שלנו', שאיבת מים וכו, אני מתנגד למה שאתה אומר

אני רק אמרתי שיש לזה השלכות של , לא דרשתי את זה מהם  :מר הרצל נחום

 . תחזוקה

זו , הדברים שאנחנו צריכים להחזיק את המקלטיםזה    :דורון מאיר מר

שהוא חופשי , צריך לעשות את זה עם מישהו שאין לו תנועות נוער, איציק. האחריות שלנו

 . ס ולא מכל הדברים האלה"לא מש, לגמרי מכל הלחצים האלה

 .ס"אין לנו ש  :מר יצחק רוכברגר

 . ה למרצס אז גם ריקי יערי דרש"ברגע שהיה ש   :דורון מאיר מר

 . ס ואין את ריקי יערי"אין לנו ש  :מר יצחק רוכברגר

קאול יצחק  עיר כמו רמת השרון שלא דואגת לאומנים ' א, כמה הערות  :מר 

לכן אני , אני רוצה שזה יהיה ברור לחלוטין, היא כאילו לא דואגת לנשמה של העיר, שלה

ואני רוצה שיבדקו , חלטהאם היתה ה, איך אמרו ועדות וועדות, אומר לכם אני לא בעד

אם אנחנו ניקח את ממוצע שכר הדירה , ואני חושב שזה גם כיוון נכון, שהאומנים, אותה

תגיד להם זה , לקחת את הממוצע, א"ת, הרצליה, הוד השרון, שמשלמים הישובים מסביבנו

, אם נגיד לתת מעבר. אני חושב שזה יותר מהוגן, בממוצע הזה גם אתם נכנסים, הממוצע

, אנחנו דיברנו לפני הבחירות עם האומנים, נראה לי שזה סביר, תת כמו שלישובים האלהל

לכן אם בודקים , אני חושב שהכיוון הזה היה נראה כהצעה סבירה רק לא מממשים אותה
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על פי הצעתי מהיום , אני מציע שזה יהיה התעריף, עושים ממוצע, את המקומות שאמרתי

 . לחשב את התחשיב, אינני יודע מה היא,  איזושהי הנחהשהיתה החלטה של המועצה לעשות

 . ככה נערך החישוב בדיוק :ינו'ג-ד איילת שושני"עו

קאול יצחק  , להראות, אני אומר מאותו תאריך להגיד זה הסיכום, רגע  :מר 

אנחנו רואים , אין פה תרבות שלטונית, דבר שני. זה דבר אחד, ואז הסיכום הזה הוא ברור

אני מציע שאנחנו נקבל כאן החלטה שבמקום שאין החלטה ברורה , ורים מאודפה דברים חמ

להוציא , לחייב, אז אתם חייבים לנהוג לפי הכללים, לנהוג אחרת, של המועצה, שלנו

כדי שהמועצה תקבל , אם מישהו יצעק שזה יבוא למועצה. להעיר וכך הלאה, מכתבים

קה השלטונית אומרת שאיפה שחייבים האתי, אחרת אין דבר כזה, החלטות ברורות אחרות

ל דיווח כאן חד "המנכ, אם יש איזושהי הערה באיזשהו מקום במערכת. נקודה, צריך לגבות

הוא צריך לראות , ממה הוא יעשה מדרכות וכבישים וביובים וכל הדברים האלה, משמעית

 נכנס לנו פתאום, אנחנו מדברים על אומנים. איך הדברים האלה באים לידי ביטוי בתקציב

 ". אל המעיין"

 . זה האומנים הכי גדולים   :מר אורי לוין

קאול יצחק  אגב לגיטימי , לגבי כל האחרים, אני מדבר כרגע על האומנים  :מר 

שתשווה לפי קריטריונים דומים לגבי עמותות וכך , להקים ועדה שתבדוק את המדיניות

ל המינהלי יפעל על פי ההחלטות המועצה תקבל החלטה והסג, יביאו את זה למועצה, הלאה

 .האלה בכל הנושאים

כי אנחנו הגדרנו שאנחנו רוצים , אני רוצה להציע, ברשותכם  :מר יצחק רוכברגר

', זה איוש המקלטים וכו, שנזכור מה רצינו לעשות, להקים כאן ועדה בנושא המקלטים

, מקלטיםלא רק הקצאת ה, כאשר חלק מהנושא, להקים ועדה שתטפל בנושא המקלטים

אני , ברשותכם. יהיה בסמכות הוועדה, אלא גם הנושאים של תעריף וכל מה שקשור מסביב

גזברית , ל"המנכ) 3. שמוליק גריידי) 2. את נורית אבנר) 1: רוצה להציע כמה שמות לוועדה

 . ינו'ואיילת ג

 . אנחנו גם רוצים נציג  :עליזה תמרי' גב

 ?מי הנציג, בבקשה  :מר יצחק רוכברגר
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 . אני אהיה. או אני או נירה  :עליזה תמרי' גב

 .גם את עליזה תמרי. על הכיפאק, עליזה תמרי  :מר יצחק רוכברגר

, ח שלך"הוא אחראי מל, אם אתה עושה אז תוסיף את צדוק   :דורון מאיר מר

 . אתה חייב לשים גם את צדוק

מיע את אני מבקש שהוועדה תזמין להש. גם צדוק, מקבל  :מר יצחק רוכברגר

, יגידו, ישמיעו, אם זה האומנים נזמין נציג או נציגים של האומנים שיבואו, הנוגעים בעניין

 . ולא לתת משהו ערטילאי,  גופים אחרים-ואם יש גופים אחרים , כדי שתדעו על מה מדברים

 . עכשיו אני אתן לנציג שלכם או נציגה את זכות הדיבור

 אנחנו היינו לפני שנתיים במליאה שבה ,אני רחל מתתיהו  :רחל מתתיהו' גב

למה הדיון הזה צריך . בהצבעה הוסכם, הוחלט שאנחנו נשלם כמו שלושת הערים הסמוכות

זה היה , ח" ש200: שלושת הערים הסמוכות משלמות ככה. אני לא מבינה? להתקיים שוב

. ס הרצליהאפ, ח" ש120 -אחר כך היתה רעננה , היה היתה העיר הכי יקרה בארץ, כפר סבא

 .זה פחות, איילת, ח" ש200סיכום של שלושתם בממוצע זה לא 

 . אני לא הייתי בישיבה הזאת :ינו'ג-ד איילת שושני"עו

 . זה לא חשוב אם היית או לא  :רחל מתתיהו' גב

 . ההחלטה היא לא כמו שאת אומרת, לא משנה :ינו'ג-ד איילת שושני"עו

 . האבל זו החלטת מליא  :רחל מתתיהו' גב

 . מ"ח פלוס מע" ש200החלטת מליאה היתה  :ינו'ג-ד איילת שושני"עו

,  שקוראים לו אורי בן משה3החלטה היתה של תות מספר   :רחל מתתיהו' גב

גם אם אני לא הייתי אין לזה , זה שאת לא היית, היה פרוטוקול, יש ציטטות בעיתונים

מה זה חשוב אם את או אני , ברהיה רוב בהצבעה וזה ע, זו היתה החלטה. חשיבות בכלל

 . היינו שם או לא

 . זה לא נכון מה שאת אומרת :ינו'ג-ד איילת שושני"עו

 ?זה לא נכון  :רחל מתתיהו' גב

 . לא. לא :ינו'ג-ד איילת שושני"עו
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אם אני אומרת לא נכון אז אולי מישהו אחר מטעמנו , סליחה  :רחל מתתיהו' גב

 . ידבר

 .  אני זוכר את הישיבה הזו,רחל  :מר יצחק רוכברגר

 .אתה נכחת בה  :רחל מתתיהו' גב

 . אני גם הצבעתי  :מר יצחק רוכברגר

 .אתה הצבעת בעדנו, נכון  :רחל מתתיהו' גב

 . גם עכשיו אני לא מתנגד, נכון  :מר יצחק רוכברגר

 . ח" ש200 - -2.2.2003ההחלטה היתה ב  :מר שמואל גריידי

והעיר היקרה ביותר בעולם , א משלמת מאומהא ל"גם ת  :רחל מתתיהו' גב

העיר היקרה , וזה לא צחוק, א"ת, פריס, לונדון, פרנסיסקו-כלל גם סן, י הסקר שעשינו"עפ

, אנחנו לא שילמנו, כשדיברנו על זה אמרו לנו לא לשלם, ביותר בעולם היתה רמת השרון

שים לשלם כמו אנחנו מבק. וכל פעם משתנה הסכום, מאז אנחנו בחוב בערך שנתיים

אותו דבר , זה דומה מאוד למה שקאול הציע עכשיו, שהוחלט בהחלטת המליאה ההיא

 . בעצם

 ?נכון, היתה החלטה ועדיין יש בעיה  :מר יצחק רוכברגר

 ? לא, המבצעת זה איילת  :רחל מתתיהו' גב

 .אני מבצעת מה שכתוב בפרוטוקולים של ישיבת מועצה :ינו'ג-ד איילת שושני"עו

הכל , אפשרות אחת להגיד זרוע מבצעת, יש שתי אפשרויות  :צחק רוכברגרמר י

לכן אני ביקשתי שתוקם . והיו החלטות, עובדה שלא בוצע ולא קויים ולא קורה כלום, נכון

יש פרוטוקולים על , תקרא את ההחלטות, שתדון בנושא, הוק לצורך הנושא הזה-ועדה אד

בשניה אני אמצא לכם ,  אני הייתי שותף בישיבות,יש ישיבות מועצה לנושא, הנושאים האלה

אלא , אתם תבואו ותשמיעו גם את דבריכם ולא יהיה סתימת פיות, ידונו בזה מהר, את זה

ואם אפשר ללכת לקראת יילכו ,  לאשרר את ההחלטה הקודמת-מתוך מטרה אחת , ההיפך

 אני לא אחראי מה לעשות, תשמיעו וזהו, תבואו, ואם יש הערות יעירו הערות, לקראת

נגמור , זה ייקח כמה שבועות. אני רוצה להתקדם ולסגור את הסיפור, לתחלואים שהיו פעם

זה לא מביא כבוד , כל הכיוון הוא כיוון של לפתור את העניין הזה, את זה ולא לאורך שנים
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בישיבה באה נביא ,  חודש-גג שלושה שבועות . לאף אחד שיש החלטה והיא לא מיושמת

 . להחלטות

היתה , גם לא דרשו מאיתנו, יש גם את הנושא של החובות  :רחל מתתיהו' גב

בינתיים היתה לנו . היו איזה עניינים במועצה, איזו תקופה ארוכה שלא התכנסה מליאה

 . התחייבות מגבי פארן שאנחנו נשלם בצמוד לתעריפים החדשים ולא הקודמים שהיו

ידונו בנושאים , אני מכבד אותו, רןעם כל הכבוד לגבי פא  :מר יצחק רוכברגר

מן הראוי לא , בנושא של נכסים והכל, בכלל בנושא של חובות, ינו'איילת ג. האלה בפתיחות

לא להשאיר פתוח וצריך , ויצחק אמר ואנשים כל הזמן לוחשים פה, להשאיר דברים פתוחים

ת בשביל לגבות זה נראה לי מוזר שהחלטת מועצה צריכה להיו, החלטת מועצה לגבות חובות

, מי חייב, כמה חייבים, ח בכלל על כל הנכסים שלנו שקיימים"אני מבקש שיהיה דו, חובות

כולל נכסים . על מנת ללכת בהליכים למצות את הגבייה, ח"שיהיה לנו דו, כמה זמן, למי

 . שנמצאים אצל משפחות משוקמות שכבר מזמן הפכו להיות משפחות עשירות

 

 :לט פה אחד על הקמת ועדת מקלטים  כלהלןהוח  :74החלטה מספר 

אורית ' גב. ל"מנכ, מר הרצל נחום. עליזה תמרי' גב, מר שמוליק גריידי, נורית אבנר' גב

 .ח"מל, מר צדוק שהין. נכסים' מנהלת מח, ינו'ג-ד איילת שושני"עו. גזברית, פפר

 

 . הישיבה נעולה, תודה רבה  :מר יצחק רוכברגר

 

 

 

 

 

_________________ 
רוכברגר  יצחק 
העירייה  ראש 

__________________ 
עזגד  טל 

העירייה. ע  ראש 
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החלטות  קובץ 

יו .1 דלהלן"אישור  לוועדות   :ר 

העיר  )א  טל-חזות  ישראל  מר   . 

תחבורה  )ב  דורון-ועדת  מאיר  מר    . 

 

 :הוחלט לאשר פה אחד את יושבי הראש לוועדות כלהלן  :62החלטה מספר 

 . מר ישראל טל-חזות העיר  )א

 .  מר מאיר דורון-ועדת תחבורה  )ב

 

לוועדות .2 חברים   . אישור 

 

 . הוחלט לאשר פה אחד את הרכב הוועדות כמפורט בנספח  :63החלטה מספר 

 

מורשה .3 להתחדשות  מיוחדת  ועדה  ע, הקמת  יעקב "הוצג  מר  י 

 . זילברשטיין

 

ת להתחדשות מורשה הוחלט לאשר פה אחד הקמת ועדה מיוחד  :64החלטה מספר 

 :כלהלן

 . נורית אבנר' גב, נירה פולקמן' גב, מר שמואל גריידי, מר מאיר דורון

 . מהנדס העירייה, אבנר גולן' אדר. ראש העיר. ע, מר טל עזגד

 . מר רפי מילר, ד דפנה כרמון"עו

 

קובי .5 בית  יעוד  על  קודמת  בקדנציה  המועצה  מליאת  של  החלטה   . ביטול 
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 של מליאת המועצה 683' הוחלט לאשר פה אחד ביטול החלטה מס  :56החלטה מספר 

 . על יעוד בית קובי, בקדנציה קודמת

 

תב .7  : רים"אישור 

 

מימון המועצה , ח" ש23,000רכישת מערכת הגברה לאולם אורנים בעלות כוללת של  .1

 . ח" ש10,000 -להסדר ההימורים בספורט 

ח " ש450,000. ח" מיליון ש1.5בעלות כוללת של התקנת מערכת מיזוג אולם הספורט  .2

 .  מתקציב פיתוח-יתרה .  מימון המועצה להסדר ההימורים בספורט-

,  מיכל מים נגרר- מכספי פיקוד העורף 100%מימון , ח" ש9000 בסכום 62' ר מס"תב .3

 . לחירום

 

 :רים כלהלן"הוחלט לאשר פה אחד את התב  :66החלטה מספר 

מימון , ח" ש23,000 הגברה לאולם אורנים בעלות כוללת של רכישת מערכת .1

 . ח" ש10,000 -המועצה להסדר ההימורים בספורט 

 450,000. ח" מיליון ש1.5התקנת מערכת מיזוג אולם הספורט בעלות כוללת של  .2

 .  מתקציב פיתוח-יתרה .  מימון המועצה להסדר ההימורים בספורט-ח "ש

 מיכל מים - מכספי פיקוד העורף 100%מימון , ח" ש9000 בסכום 62' ר מס"תב .3

 . לחירום, נגרר

 

במס .8 תשלומים  מסמכי  על  לחתימה  כח  עזגד"יפוי  לטל  ראש , ב  עוזר 

שהין(, העיר צדוק  מר  של  היה  זה  כח  יפוי  קודמת   ).בקדנציה 

 

הוחלט פה אחד לאשר יפוי כח לחתימה על מסמכי תשלומים   :67החלטה מספר 

 .עוזר ראש העיר, זגדב לטל ע"במס
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העיר .9 ראש  מטעם  שהין  צדוק  למר  סמכות  בנושאי , האצלת  לטיפול 

העיר, רווחה ראש  מטעם  נוסף  כנציג  מייעצת(והשתתפותו  של בדעה   

ארנונה הנחות  בוועדת  הרווחה   . מחלקת 

 

, ראש העירלכעוזר מר צדוק שהין את  הוחלט לאשר פה אחד  :68החלטה מספר 

בוועדת ) בדעה מייעצת(והשתתפותו כנציג נוסף מטעם ראש העיר , חהטיפול בנושאי רווב

 . הנחות ארנונה

 

לעובדים .10 הלוואות  בוועדת  חבר  מר ' גב, החלפת  של  במקומו  קרן  זהבה 

בר השרון, דגן-מוטי  רמת  קול   . מסיעת 

 

' גב, הוחלט לאשר פה אחד החלפת חבר בוועדת הלוואות לעובדים  :69החלטה מספר 

 . מסיעת קול רמת השרון, דגן- במקומו של מר מוטי ברזהבה קרן

 

בוגרים .11 הכדורגל  לקבוצת   . ערבות 

 

ליאת מועצת העיר מאשרת פה אחד מתן ערבות על ידי העירייה מ  :70החלטה מספר 

 36לתקופה של , י קבוצת מועדון ספורט רמת השרון"ח ע" ש450,000ללקיחת הלוואה בסך 

יכה השנתית כפי שתאושר על ידי ועדת התמיכות ועיריית תמורת שעבוד התמ, חודשים

 . רמת השרון

העברת התשלום החודשי בגין התמיכה יותנה בהוכחת הפרעון , לאחר אישור ההלוואה

 . החודשי של הלוואת הבנק
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המפקח על התמיכות ומר אליעזר , אורית פפר' י הגזברית גב"ח ייבחן ויבדק סופית ע"הדו

 . בר

 

תב .12 שוטפת"הגדלת  עבודה  להמשך   . רים 

 

 .ח" ש300,000ס "הגדלה ע. ס אלי כהן" מתנ- 29' ר מס"תב .1

 . הפיתוח מסביב לבנייןלצורך השלמת , י בקשת נורית אבנר"עפ: הסיבה 

 

 . ח" ש300,000ס "הגדלה ע.  שמאות תכנונית- 20' ר מס"תב .2

 . ההמשך הזמנות עבודה לשמאויות להכנסות שוטפות מהיטל השבח: הסיבה 

 

 . ח"ש 500,000 ס"הגדלה ע.  העברת מתקני העירייה- 42' ר מס"תב .3

 

רים להמשך עבודה שוטפת "הוחלט לאשר פה אחד את הגדלת התב  :71החלטה מספר 

 :כלהלן

 .ח" ש300,000ס "הגדלה ע. ס אלי כהן" מתנ- 29' ר מס"תב .1

י" . לצורך השלמת הפיתוח מסביב לבניין,  בקשת נורית אבנרעפ: הסיבה 

 . ח" ש300,000ס "הגדלה ע.  שמאות תכנונית- 20' ר מס"תב .2

 . היטל השבחההמשך הזמנות עבודה לשמאויות להכנסות שוטפות מ: הסיבה 

 . ח" ש500,000ס "הגדלה ע.  העברת מתקני העירייה- 42' ר מס"תב .3

מת מחסני העירייה   חודשים תוכן תוכנית אב להק6עד פרק זמן שלא יעלה על  

 . במקום חליפי אחר

 

גבולות 14 . ועדת 
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עבור הוצאות בגין , ח" ש150,000ס "ר ע"הוחלט לאשר פה אחד תב  :72החלטה מספר 

שמירה והגנה על זכויות  . העירייה ומתחמה המוניציפלי והתכנוני

 

הוחלט פה אחד על הקמת צוות שיעסוק בטיפול נושא ועדת   :73החלטה מספר 

 :כלהלן, הגבולות

, מר מאיר דורון, לברשטייןמר יעקב זי, מר יצחק קאול. ראש העירייה, מר יצחק רוכברגר

ד " . מר הרצל נחום, יצחק גלאורעו, אבנר גולן' אדר

הצוות ירוכז על ידי . מר טל עזגד,  עוזר ראש העירייה

 

מקלטים .13  ועדת 

 

 :הוחלט פה אחד על הקמת ועדת מקלטים  כלהלן  :74החלטה מספר 

ל, רית אבנר' גב מר שמ יק גריידינו אורית ' גב. ל"מנכ, נחוםמר הרצל . עליזה תמרי' גב, ו

 .ח"מל, מר צדוק שהין. נכסים' מנהלת מח, ינו'ג-ד איילת שושני"עו. גזברית, פפר
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