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רוכברגרר מ טוב  :יצחק  מתכבד . ערב  אני  שעה  חצי  של  המתנה  לאחר 

המניין מן  שלא  מליאה  ישיבת  למעשה , לפתוח  שנישהוזמנה  לשלושה  ביום   

דברים. נושאים כמה  לומר  לישיבה  כפתיח  רוצה  אפילו , אני  לומר  יכול  אני 

מחאה שלה. כמין  בדחיפות  שנכפתה  ישיבה  היא  הזאת  כמה הישיבה  בשל   

שאנ תיכףסיבות  אותן  אמנה  חברים. י  שמספר  לי  לי , צר  שהודיעו  כאלה  יש 

הקצר הזמן  לנוכח  להגיע  יכולים  לא  שהם  חברים , מראש  שמספר  לי  צר  אבל 

בחרו הזאתפשוט  בישיבה  להופיע  ולא  תרגיל  לעשות  משהו  ,   לומר  רוצה  ואני 

הזה מ. בעניין  פקס  איזשהו  התקבל  ת אתמול  א  לדחות  שמבקש  גרובר  אבי 

של ש, הישיבה זמן  פרק  צריך  שעות36כן    . 

בלום"עו מיכה   . 48  :ד 

רוכברגרמר  לי  :יצחק  מפריעים  אתם  כתב36? למה  הוא    . 

בלום"עו מיכה  כתב, נכון  :ד   . הוא 

רוכברגרמר  לבקשה  :יצחק  נעניתי  את ,אני  לעשות  היה  הרציונל   

המועצההישיבה חברי  ורוב  כספים  ועדת  שהיתה  העובדה  בשל  אתמול   למעשה,  

המועצה חברי  של  המוחץ  אתמול, הרוב  הישיבה  את  גם  שתהיה  לכך  , הסכים 

החברים את  לטרטר  פשוט  רציתי  בעיה. ולא  אין  אז  כולם  כשמסכימים  אז . אז 

מכתב שלח  נמצא , הוא  הוא  כספים  ועדת  של  קיום  על  ידע  שהוא  למרות 

מה, באילת משנה  שלא  קושי, ידע  לעשות  כדי  זה  את  לדחות  אבל . העיקר 

טכניהקוש קושי  הוא  החברים, י  את  לטרטר  פשוט  שתדעו, זה   .אז 

השני קיבלתי, הדבר  שאני  מוזרים  מכתבים  מיונה , זה  פוגע  מאוד  מכתב 

כותב, ברגור הוא  ישיבה': שבו  אחד, זימנתם  נושא  מאשר  הנושאים , אני  שני 

דחופים לא  שקיבלתי. 'הם  כזה  מכתב  עוד  לויןהיה  מאורי  גם  אותו  אני .  

א מכתב  זה, חדמאשר  נושאים  שני  הבאה, יש  לעשות . לישיבה  הגדיל  יונה 

אמירה פורייה': באיזה  פרטית  ישיבה  לכם  , שתהיה  כזה' . בסדר. משהו 
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רוצה שהוא  מה  בעיה, שיכתוב   .אין 

משהו לומר  רוצה  אני  ברור, עכשיו  את .שיהיה  ולשחק  ללכת  מתכוון  לא  אני   

האלה הקודמת. המשחקים  בפעם  כשהיה  צרחת, גם  צעקתי כשאני  או  כאן  י 

מרץ וסיעת  יונה  על  לזה, כאן  פעם , נקרא  שכל  העובדה  רקע  על  היה  זה 

ברשעות, האמירות אני , ההערות  שלב  באיזשהו  אפילו  הקודמת  ובישיבה 

לו ואחרות: אמרתי  כאלה  אמירות  היו  אם  מתנצל  יצטרכו . והתנצלתי, אני  הם 

נמצאים הם  איפה  בקואליציה, להחליט  להחליטיצט, אופוזיציה, כן  גם , רכו 

האלה ההחלטות  את  לקבל  צריך  המשחקים  . אני  את  יותר  משחק  לא  אני 

יותר.האלה האלה  המשחקים  את  משחק  לא  הדברים ,   את  אומר  אני 

בקואליציה. לפרוטוקול יהיה  בקואליציה  להיות  שרוצה  להיות  , מי  שרוצה  מי 

באופוזיציה שיהיה  הזה. באופוזיציה  העניין  אותי  מדאיג  אחד יחליט. לא  כל  ו 

הוא  .בדרכו 

 

העירייה .2 ראש  לסגנית  נוספת  חתימה  זכות  אבין' הגב, אישור   .שירה 

 

רמה .3 זכיית  בדבר  העירייה  ראש  כספי "הודעת  בניהול  הראשון  במקום  ש 

בצ שיתקיים   .ילה'בקונגרס 

 

רוכברגרמר  הישיבה  :יצחק  הישיבה, לעניין  של  הבהילות  מה , מה 

הישיבה של  רו– הדחיפות  אני  מהסעיף   להתחיל  דווקא  אומר , השלישיצה  ואני 

נוספת. למה חתימה  זכות  לאשר  ביקשתי  לשירהאני  העיר,   ראש  בשל , סגנית 

ע הזמנה  התקבלה  שעבר  השבוע  שבסוף  דייגו "העובדה  סן  עיריית  ראש  י 

העיר, ילה'בצ ראש  של  המכתב  את  פה  לכם  חילקתי  רמת , ואני  עיריית  שבה 
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המובילה  כעיר  נבחרה  הכספי השרון  הניהול  בתחום  התיכון  במזרח 

בצ. והמוניציפלי הזה  לכנס  הוזמנתי  והתלבטתי 'אני  שעבר  השבוע  בסוף  ילה 

נוסע לא  או  נוסע  כן  אני  ומבאי , אם  העיר  מראש  מכתבים  כמה  קיבלתי  אבל 

הזה העולמי  לכנס  להגיע  ממני  מבקשים  ממש  הם  שבו  בצהכנס  נשיא , ילה'  וגם 

היהודית ד. הקהילה  של  לבקשהבסופו  נעניתי  השבוע  בתחילת  ראיתי , בר  כי 

השרון רמת  העיר  את  שמייצג  כמי  אותי  שמזמינים  גדול  כבוד  אני , בזה  שבו 

המרכזיים הנואמים  מחמשת  את , אחד  להפוך  הצלחנו  איך  את  מסביר  אני  שבו 

במהלך  השרון  רמת  היום5העיר  שהיא  למה  האחרונות  השנים  הוא .   המימון 

הקונגרס של  מלא  הזה, מימון  הכנס  הכרטיס . של  על  משלמת  לא  השרון  רמת 

האירוח, שלי הם, על  זה   . הכל 

סרג אליי  שיתלווה  ביקשתי  ספרדית, יו'אני  יודע  העירייה, שהוא  , עובד 

העיר הזאת. אדריכל  ההודעה  את  מודיע  אישור, אני  מבקש  לא  אפילו  כי אני   

הזאת לנסיעה  אישור  לקבל  צריך  ההוד, לא  את  מודיע  רק  אני  מי  , לכן. עהאבל 

ואחרים כאלה  דמיון  תעתועי  איזשהם  לעצמו  פה  שפיתח  לקיים  מבקש  שאני   

מהעירייה  אישור  מבקש  ואני  הנסיעה  לי  שחשוב  בגלל  הישיבה  לא–את  אני ,  

אישור מבקש  מודיעאני . לא  השרון . רק  רמת  העיר  של  לכבודה  שזה  חושב  אני 

נבחרנו שאנחנו  ישראל  מדינת  של  ידע. ולכבודה  לא  הזאתאני  הבחירה  על  , תי 

יפה הפתעה  היתה  כך. זו  על  החוץ, אגב, הודעתי  כך , למשרד  על  הודעתי 

הפנים הזה, למשרד  לכנס  שלי  הזימון  לגבי  המקומי  לשלטון  כך  על  , הודעתי 

הגורמים. לנאום לכל  שם. הודעתי  לי  מחכה  היהודית , השגרירות  הקהילה 

שם השרון, מחכה  רמת  של  א. לכבודה  הזאת  ר בהזדמנות  לומ  רוצה  שוב  ני 

לרמת  כתף  ונתן  השרון  רמת  את  והביא  במלאכה  שעשה  מי  לכל  גדולה  תודה 

הזה המכובד  בתואר  לזכייה  כאן, השרון  ציינתי  שאני   . כפי 

אומר פעם  עוד  אני  את , לכן  צריך  אינני  כי  המליאה  אישור  את  מבקש  לא  אני 

המליאה כך, אישור  על  מודיע  רק  ח, לכן. אני  זכות  ביקשתי  לשירהאני  . תימה 
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לשירה חתימה  זכות  הזאת  הבהילות  כחודשיים ? למה  לפני  אישרנו  אנחנו  כי 

אנג ללוס  דורון  מאיר  של  נסיעתו  אנג'את  ללוס  הלילה  נוסע  ומאיר  על 'לס  לס 

הסינמה  שליד  באזור  אותו  לעשות  רוצים  שאנחנו  אתר  אותו  את  לראות  מנת 

פסול, סיטי מחזור  של  שם  נוסף  מקום  לראות  הולך  זה , תוגם  את  לראות  הולך 

דיון. שם מכן  לאחר  זה  על  ונקיים  ונשכיל  שנחכים  מקווה  מצב ,לכן. אני  נוצר   

השבוע לצ, שבתחילת  לנסוע  החלטתי  הזאת'כאשר  לנסיעה  ה , ילה  הית  לא 

יעשה, ברירה כאן  שמישהו  חייבים  העירייה , היינו  את  לשתק  יכול  לא  אתה 

הזה רו. בשבוע  פתאום  שאתה  הגדול  הסיפור  לךכל  שכותבים  מכתבים  : אה 

מאשר' לא  אני  הסעיפים  שני  ואת  מאשר  אני  אחד  , סעיף  זה' את  מבין  לא , לא 

זה את  להבין  המכתבים , אגב. מסוגל  את  שכתב  מי  של  לחתימה  ערך  אין  גם 

אחד סעיף  מאשר  א , שהוא  ול  כאן  זה  על  להצביע  צריך  אתה  כי  ערך  לזה  אין 

הזאת. בפתקאות בצורה  שמתנהגים  ל, חבל  הזאתצר  בצורה  שמתנהגים  אז . י 

כזה משהו  או  הבנה  אי  להגיד  יכול  אני  איכשהו  עוד  אחד  מכתב  ב  . על  המכת  על 

כבר זה  לאהשני  להגיע.   ולא  אחרות  סיעות  עם  מתואם  להיות  שרוצה  מי  , אז 

לטרפד לנסות  דברים  ואומר  להגיע  לא  החליט  שאחר  להם, או  אני . שיבושם 

הזה העניין  לגבי  החלטות  לקבל  קדנציה, צריך  של  בתחילתה  מי , אנחנו  כל 

רבה ובשמחה  הזאת  לשותפות  מוזמן  שותפות  על . שרוצה  נצביע  שאנחנו  לפני 

לשירה החתימה   . בבקשה, זכות 

קירשנרמר  רוצה  :שרגא  לפרוטוקולאני  מילים  כמה  כאן  להגיד  כי ,  

הפוליטיים המשחקים  את  אוהב  לא  ם . אני  שמזמיני  גדול  כבוד  שזה  חושב  אני 

כל נציג  את  לעשות  שצריך  חושב  ואני  מקום  לאיזשהו  כלשהו  ציבורי  גוף  של 

הדו את  לפתח  כדי  אחרים-המאמצים  גופים  עם  הזה  העולמי  לא . שיח  זה 

פוליטיים למשחקים  חושב. מקום  גם  מתסכולים  אני  שנובעות  פעולות  שהרבה   

הזו בזירה  מקום  להן  אין  אחרים  או  דו. כאלה  של  הבעיות -הזירה  אחת  זו  שיח 

הזוש המדינה  למנוע, ל  אפשר  אי  זה  שאת  חושב  זה . ואני  את  אומר  לא  ואני 
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יפות מילים  להגיד  פוליטיקה, בשביל  זה  כי  זה  את  אגיד  להגיד, אני  לי  , מותר 

מאוד  גדול  גוף  להקים  היום  פועל  ואני  הפוליטיים  בעניינים  קיצוני  מאוד  אני 

דו רב, שיח-לדרבן  בדו, שיח-או  ל-כי  אפשר  אי  כן  גם  רחוקשיח  אבל , הגיע 

מאוד-ברב רחוק  להגיע  אפשר  אני . שיח  הזאתאז  הנסיעה  על  קודם , מברך  זה 

לתסכולים. כל כי , באשר  הפוליטית  לישיבה  מחוץ  אותם  משאיר  הייתי  אני 

הקודמת בקדנציה  שהיה  כמו  לאישיו  יהפוך  זה  איתם  מתעסק  שאתה  , ברגע 

לבחירות באתי  זה  בגלל  ה, ואני  את  לחוות  רוצה  לא  על אני  פעם  עוד  הזה  דבר 

נראה , חי זה  בעיתוניםכי  מאוד  נראה . רע  זה  שבמציאות  לעצמי  מתאר  אני 

רע יותר  שפופים. עוד  יותר  להיות  צריך  תמיד  העניין  שלשם  חושב  רק  אני . אני 

מפורסם  היה  הזה  הדבר  אם  היה  נוח  יותר  שהרבה  רואיםחושב  היו  , וכולם 

מצייץ שהיה  לצייץ  שרוצה  הא, ומי  הזימוןוהדברים  עם  לבוא  צריכים  ואני , לה 

הזימון דחיפות  את  זה, מבין  עם  בעיה  שום  לי   . אין 

רוכברגרמר  כל  :יצחק  החמים, קודם  הדברים  על  לך  מודה  מודה . אני 

לב מקרב  באמת  הזאת, לך  הזירה  בדיוק  שזו  חושב  אני  מיתוג  . כי  על  מדברים 

כאלה ודברים  עיר  שמאדיר, של  דבר  אנחנו , אין  מחר  י הרי  חבר  נהיה  לא 

וכו, מועצה לעיר  כבוד  נותן  וזה  לעיר  מדרגה  קפיצת  זו  פעם . 'אבל  עוד  אני 

שעבר, אומר בשבוע  רק  זה  את  שקיבלנו  היה, מאחר  מדהים  פשוט  פשוט , זה 

זה לפני  זמן  הרבה  כנראה  אותי  להשיג  וניסו  זה  את  קיבלנו  שעבר   . שבוע 

דורון מאיר  קיבלנו  :מר   . השבוע 

רוכברגרמר  זה, לא  :יצחק  את  קיבלתי  שעבר  חמישי . שבוע  . ביום 

לי  להודיע  כדי  סבא  כפר  עיריית  ראש  אותי  להשיג  אותי וניסה  שמחפשים 

העניין. ילה'מצ לתוך  בכלל  הגיע  זה  איך  יודע  לא  אמרתי. אני  ישר  : ואז 

מכתב, הנה, רבותיי פה  המכתב, תקבלו, יש  את  לאנשים, תקראו  צר . הודענו 

לי, לי או, כואב  האמתאני  את  לך  שלך, מר  הדברים  את  מכבד  הם , אני 
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משחקים . מרגשים ומשחקים  בפנים  נמצאים  שאנשים  לי  מפריע  כך  כל 

האלה בעניינים   . פוליטיים 

קירשנרמר  לשחק  :שרגא  להם  מה , תן  של  לגובה  לרדת  חייב  לא  אתה 

 .שאומרים

רוכברגרמר  יורד  :יצחק  לא  החלטות, אני  לקבל  צריך  אני   . אבל 

עזגדטלמר  כרגע   :  שהוא, הדיון  חושב   -אני 

קירשנרמר  חשוב, רגע  :שרגא  הוא  דבר. הדיון  עוד  לבקש  רוצה  , אני 

שמח. איציק מאוד  הייתי  שליחות, אני  בכל  שנוסע  מי  בדרך , מכל  ציבורי  בגוף 

חוזר כשאתה  מקובל  כאלה, כלל  נסיעות  הרבה  עושה  דו, ואני  מגיש  ח  "אתה 

ידווח. ומדווח שאם  חושב  האלהאני  הדברים  על  יידעוו  וכולם  לעירייה  אני .  

האלה המעשים  של  הפוריות  את  יגדיל  רק  שזה   . חשוב 

רוכברגרמר  לדווח  :יצחק  מתכוון  ידם, אני  על  מוזמן  שאני   -הגם 

קירשנרמר  העירייה  :שרגא  את  מייצג  העירייה  מטעם  שנוסע  מי  , כל 

העירייה את  ומייצג  מטעמו  נוסע  שהוא   . אפילו 

רוכברגריצחקמר  משמעית  :  מקבל . חד  אתה  אם  וכמה  כמה  אחת  על 

מהעירייה המימון  לדווח, את  חובה  עליך  מקבל, יש  לא  גם  אתה  , אני. ואם 

המימון, למשל את  מקבל  וזה, לא  לא , מהעירייה, כרטיסים  שאני  ולמרות 

לעירייה אדווח  אני  העירייה  אישור  את  של , מבקש  לכבודה  שזה  חושב  אני 

 . העיר

קירשנרשרגאמר  אישית  :  עליך  מדבר  לא  שנוסע, אני  מי   .כל 

רוכברגרמר  מקובל, ודאי  :יצחק  השרון . זה  רמת  עירית  כנציג  נוסע  אני 

זה על  אדווח  אני  רב  ובכבוד  ישראל   . ומדינת 

דורון מאיר  סרג  :מר  לגבי  בצ'סרג. יו'מילה  שם  למד  זו , ילה'יו 
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שלו אם  שפת  שלו, כמעט  אם  שפת  זו  הספרדית  לקח . כמובן  שהוא  הרצינות 

זה של , את  קי  און  דיסק  הכין  הוא  ג16משבת  רמת , יגה'  על  סקירה  הכין 

הדברים, השרון וכל  לשרים  הצגנו  שאנחנו  מה  מוכן, כולל  אצלו  היום  . הכל 

קטן כזה  לדבר  המצגת  את   . לוקחים 

עזגדמר  לדבר   :טל  אם  התלבטתי  עקר , אני  שהדיון  חשבתי  כי 

בכל בכלל  לדון  להגידמלהתחיל  שרגא  שהתחיל  מה  דבריך,   על  מברך  צר . ואני 

פוליטיקה קטן  דבר  מכל  עושים  שבאמת  אנשים  כאן  שיש  את  , לי  אומר  ואני 

לפרוטוקול בכוונה  כך , זה  כל  לא  הם  כי  האנשים  עם  לדבר  לי  יוצא  לא  גם  כי 

יותר. באים עושים  מהאנשים  חלק  של  הזאת  התחושה  פחות, אבל  עושים  , חלק 

ע לוקח  אחד  עצמוכל  התנדבות , ל  של  רמה  באיזושהי  הכל  בסך  פה  כולנו  כי 

אחרת או  תסכול. כזו  מאיזשהו  סובלים  שכנראה  אנשים  יש  חוסר  אבל  או  של   

לאחרים לקלקל  או  יותר . עשייה  קצת  להתנהג  יתחילו  שאנשים  הזמן  הגיע 

ציבור, בבגרות נבחרי  הכל  בסך  אנחנו  לפעול , כי  כן  הדרכים  את  להם  ויבחרו 

ו לקלקללעשייה  שעושיםלא  האחרים  הדברים  את  המכתבים .   את  ראיתי  אני 

להעביר שניסינו  אחרים  נושאים  על  גם  שכולנו , שקיבלנו  מאמין  אני  הכל  סך 

זמן נקודת  באיזושהי  נמצאים  שלו, פה  בחיים  אחד  איזושהי , כל  ועושה 

הציבור לטובת  מי  . התנדבות  של  מהמוטיבציה  מורידים  האלה  הקלקולים 

רוצה  בבגרות , לעשותשבאמת  לנהוג  יתחילו  המועצה  שחברי  הזמן  והגיע 

לקלקל ופחות  לכתוב  ופחות  לדבר  ופחות  לעשות  לך. ויתחילו  אומר  אפילו  , אני 

דיון איזשהו  שווה  סגור, זה  אפילו  לעיתונאים, אולי  הצגה  יום , בלי  ואיזשהו 

המועצה לחברי  יודעים, עיון  ולא  מבינים  לא  שהם  דברים  גם  יש   .כי 

רוכברגריצחמר  אחד, טל  :ק  משפט  לך  אענה  מתכוון . אני  לא  אני 

דיון הזה, לעשות  בעניין  החלטות  אקבל  ואני  החלטות  לקבל  מתכוון   . אני 

עזגדמר  כזאת   :טל  לעבור 3.5, נסיעה  צריכה  היתה  דקות   
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 . בטלפון

רוכברגרמר  אחד  :יצחק  רגע  הנסיעה  את  לי  . תעזוב  נעים  לא  דווקא 

עכשיו לזה  יגידו,להתייחס  כי  זה, הנה':   הוא  אז  חמות  מילים  אמר  אני . 'הוא 

קירשנר שרגא  על  לדבר  ברורות. רוצה  מאוד  עמדות  עם  אדם  קירשנר  . שרגא 

ב איתו  שלי  עיניים4-בשיחות  שהם ,   דברים  לי  אומר  הוא  אחת  פעם  לא 

בונה לאחד. ביקורת  אחד  הדברים  את  לי  לי. אומר  ואומר  אליי  בא  גם  : אבל 

בא, תשמע' לעיראני  לתרום  לכאן  אותו. 'תי  לוקח  דווקא  באתי '. אני  אני 

לעיר הזאת, לתרום  הזולה  הפוליטיקה  מעניין  לא  רעיונות . אותי  לי  3, 2, 1יש 

בבוקר. ' ישבנו  לתרום , היום  של  האלה  הנושאים  על  בדיוק  ישבה  היתה 

וכו , ולעשות  הפוליטי' הנושא  על  גם  האלה. ודיברנו  במשחקים  לא  לי . הוא  ויש 

כאלההר חברים  קורצקי. בה  סיפור, יעקב  שלו. אותו  עשייה  עם  בעיה  יש , יש 

מסוימת ורק , בעיה  ואך  הציבור  ולטובת  לציבור  להקדיש  ורוצה  בא  והוא 

דבר של  מילימטר  לעצמו  מבקש  ולא  על . לציבור  ולא  להם  אומר  בכוונה  אני 

שלי טובים, שמע. עשייה  הכל  בסך  אנשים  פה  ויש יש  לעשות 2-3  שרוצים   

פוליטיקה. פוליטיקה השנה  עושה  לא  הזה, אני  הסיפור  את  אחתוך  אקבל , אני 

משהו, מאיר. החלטות לומר   . בבקשה, רצית 

דורון מאיר  הזה  :מר  שרגא, הנושא  של  שאחרים, הדברים  הם , כמו 

עידוד קצת  ונתנו  עוררו  קואליציה, ממש  הכל  לא  לא  .אופוזיציה-שזה  אבל   

י על  איתי  מדבר  שכשברגור  אומריתכן  הוא  אז  לבנים  תעשה ': ד  אל 

, פוליטיקה לו' חשוב  זה  על  . למה  איתי  מדבר  כאן  שאיננו  האחרים  כשאחד 

משהו או  כנסת  בתי  על  או  העלמין  פוליטיקה'אז , בית  מזה  תעשה  , אל  לעניין '

לעשות. הכל לעצמם  מרשים  הם  פוליטיקהאבל  עבודה  של  מדברים  זאת  .  

אומר, אומרת ח, אני  זה  את  יקבלו  מטבעהם  באותה  יעזור. זרה  לא  הם  . זה 

חזרה ממני  פוליטיקה. יקבלו  כל  ללא  הוועדות  בכל  פועל  היום  מי , אני  כל 

זה את  יודע  בוועדות  חזרה. שאצלי  זה  את  יקבלו  יכול . והם  לא  שזה  מפני 
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פעם. להיות מדי  להתחכם  מייל  , אפשר  אותו  ולקבל  כהפגנה  לבוא  לא  אבל 

שונות מסיעות  שלחו בדיוק, מה. משניים  ושניהם  חוכמה  אותה  על  חשבו  הם   

מייל אותו  ידועים? את  האלו  הדברים  לכם, אז  אומר  זה , ואני  את  יקבלו  הם 

מטבע באותה  ישו. חזרה  הזמן  כל  נהיה  רק  שאנחנו  יתכן  שלא  נותנים , מפני 

השנייה הלחי  את  אחד. גם  נושא  לגבי   .זה 

השני הנסיעה, הנושא  בעד  אומר. אני  היי, אני  לא  בעדבהתחלה  שזה , תי  מפני 

חמישי ביום  פלואידי  כזה  דבר  מין  ידעתי, היה  שלא  הזמנה  מהם  . הגיעה 

ראשון ביום  החומר  ל , כשהגיע  כ  ואת  ההרצאות  ואת  החומר  כל  את  כשראיתי 

אמיתי, הדברים כנס  שזה  לעשותוש, ראיתי  וצריך  שם  להופיע  צריך  , באמת 

שנתנו ב. והכבוד  נוכח  הייתי  הקהילה3-אני  של  שיחות  אלינו  היהודית    .

שיבוא, סליחה אלינו  פנו  לו, הם  אמר, יחכו  היהודית  הקהילה  אני ': מזכיר 

כזה שלט  עם  התעופה  בשדה  אתכם, מחכה  ויקחו  שם  לכם  אחכה  וכל ' אני 

האלו נאמר, כלומר. הדברים  שכאן  מה  הדברים, כל  על  לחזור  רוצה  לא  , אני 

במקום. נכונים היתה  הזאת  לה. הנסיעה  גם  רוצה  וראש  אני  שבדקתי  גיד 

הלימודים שנת  לפתיחת  פה  יהיה  ש, העירייה  שדיברוכך  האנשים  פתיחת , כל 

העיר ראש  עם  תהיה  הלימודים  כאן, שנת  על . שיהיה  מברך  מאוד  אני  לכן 

גם בעדה  ואני   . הנסיעה 

רוכברגרמר  רבה  :יצחק   . תודה 

אבין' גב להוסיף  :שירה  חייבת  עניות אני. אני  תעודת  שזו  חושבת   

שהם ל כמו  מתנהלים  מהחברים  שחלק  השרון  רמת  ולמועצת  השרון  רמת 

להגיע . מתנהלים לנכון  מוצאים  לא  שהם  בביזיון  גובל  אפילו  שזה  חושבת  אני 

נכון לא  ומה  נכון  מה  מחליטים  והם  פרטילישיבות  לא  ומה  פרטי  ומה  אף .  

פרטיים לאירועים  לא  וגם  פרטיות  למסיבות  כאן  יושב  לא  מאתנו  כל . אחד 

ויחידההה אחת  למטרה  הן  שלנו  הישיבות  וכל  שלנו  השרון, חלטות  רמת  . למען 
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כזאת ונסיעה  כזה  מהלך  וכולנו , כשיש  לברך  צריכים  שכולנו  חושבת  אני 

חיובית באווירה  לבוא  לעיר, צריכים  לפרגן  לדעת  מסוגלים  לא  שהם  , וחבל 

אחרים לדברים  גם  להוביל  כך  אחר  שיכול  מהלך  כזה  להיות  אי. שהולך  ן אז 

זה על  ולברך  בעד  רק  להיות  שצריך   . ספק 

קורצקימר  חודש  :יעקב  ראש  טוב, ערב  חודש  לכולנו  מאחל   .אני 

ברעוזמר  אמרו  :אורן  שכולם  הדברים  שכל  אגיד  רק  וגם , אני  טל  גם 

שירה וגם  נכונים, מאיר  מאוד  פה, הם  להם  שיקשיב  מי  אין  שהם . אבל  זה 

אותנו מקדם  ממש  לא  לפרוטוקול   . נאמרו 

דורון מאיר  זהפקידותל  :מר  את  אמרתי  המקצועית  יתכן .   לא 

העלמין בית  את  עשה  שהוא  ואומר  לישיבות  כאן  מגיע  שלא  סך , שמישהו  שהוא 

בא הקרדיט, הכל  את  לוקח  והוא  העבודה  את  עושים  ואנחנו  אלינו   . פונה 

ברעוזמר  לעשות   :אורן  שיודע  מי  יודע  להם  לא  בנוצות  להתהדר  אז 

עושיםאנחנ. ויעשה שלנו  העבודה  את  זמןו  ולאורך  יחד  אותה  ועושים    ,

שצריך כמו  אותה  לעשות  העיר. בשאיפה  מועצת  שבאמת  חושב  ל , אני  שט  כמו 

ה, אמר את  להעביר  שרוצים  הדרך  זו  אם  ולהחליט  לשבת  שנים  5-צריכה   

לעבוד יותר  וטובה  יותר  נעימה  שתהיה  דרך  למצוא  שנוכל  או  , הקרובות 

לעי ומועילה  פה, רויעילה  אנחנו  בעצם  זה   . שבשביל 

עזגדמר  רחבות   :טל  קואליציות  שצריך  כתוב  לא  מקום  , בשום 

וילך שיקום  אז  חלק  באמת  עצמו  את  רואה  שלא  להיות , שמע. ומי  מתחיל  זה 

מחייכים. מטריד שאנחנו  למרות  זה  את  אומר  מוטרדים, איציק. אני   . אנחנו 

ברעוזמר  הישיבות  :אורן  של  ההתנהלות  החלטה , כי  כל  שעל 

ב לעבור  לוקחת 5-שיכולה  דקות  כאלה  3  שיקולים  מיני  כל  בגלל  שעות   

החברים של   -ואחרים 

 13



השרון רמת   עיריית 
המניין מסשלא פרטיכל מליאה   9.2008.91מיום , 4' מן 

עזגדמר  לשבת   :טל  צריכים  וסגניו  עיר  ראש  מקום אם  ובאיזשהו   

הצדקות  איזושהי  של  נימה  או  מנגינה  איזושהי  לנסוע–יש  צריך  כן  צריך ,   לא 

ו, לנסוע לחזק  ואולי  לשבת  צריכים  ציבוריים אנחנו  תירוצים  איזשהם  פה  לתת 

ואחרים עניות, כאלה  תעודת  שירה, זו  שאמרה  משהו . כמו  וזה  נסבל  בלתי  זה 

שינוי לעבור  כולנו, שצריך  מצד  שורש   . טיפול 

רוכברגרמר  הדברים  :יצחק  את  קיבלתי  הדברים, אני  את  אמרתי  . אני 

כסגני לשירה  הנוספת  החתימה  זכות  את  לאשר  ברשותכם  מבקש  ראש אני  ת 

כאן, העירייה נהיה  לא  מאיר  וגם  אני  שגם  העובדה  בשל  תהיה שירה . וזאת 

דחופים דברים  אם  חתימה  זכות  הגזבר, בעלת  הבנקים , אדוני  דרך  מחר  תכינו 

שצריך מה  כל  לתאם"המנכ, את  כדי  העניינים  בתוך  פה  נמצא  עם , ל  אנחנו 

מיוחדות בעיות  יהיו  שלא  מקווה  ואני  פה  ושירה  להצביעאנ. טלפונים  מבקש  .  י 

בעד  ? מי 

אבין' גב יכולה  :שירה   ?אני 

רוכברגרמר  אחד. יכולה, כן  :יצחק  רבה, פה   . תודה 

 

מספר  לאשר   :8החלטה  ראש הוחלט  לסגנית  נוספת  חתימה  זכות  אחד  פה 

גב–העירייה  אבין'    .שירה 

 

ניקיון  .1 מכרז  ביטול  עקב  ניקיון  חברת  של  זמנית  להעסקה  אישור 

החי  .נוךמוסדות 

 

רוכברגרמר  הבא  :יצחק  זמנית ,ברשותכם ,הנושא  להעסקה  אישור  הוא   

ניקיון חברת  החינוךשל  מוסדות  ניקיון  מכרז  ביטול  עקב  את , מאיר.   תסביר 
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הישיבהזה את  ונסיים    . 

דורון מאיר  של   :מר  מכרז  היה  שהוצא  שהמכרז   2006מסתבר 

ל ל, 2007-שחודש  ל2008-חודש  כעת  וחודש  מאז .2009-  החוקים  גם  , השתנו 

תקנות דברים, גם  מאוד  והרבה  מחירים  של , גם  מבחינה  תקין  היה  לא  והמכרז 

ע. החומר בזמנו  הוכן  שהוא  הפעם"נכון  זה  את  שהכין  דין  עורך  אותו  אבל , י 

שונו לא  באמצע  שנוספו  הדברים  לזה. כל  רגיש , פרט  מאוד  שהוא  נושא  יש 

להיות המינימום, הפך  שכר  של  הנושא  המינימוםשכר. זה  עולה ,   שהוא  נכון 

לשנה נוספים  שקלים  אלפי  במאות  ברירה, לנו  אין  מחייב, אבל  אנחנו , החוק 

בזה לעמוד  לזה. צריכים  תקלות, פרט  היו  האחרונה  השנה  אחת , במרוצת  פעם 

גולן ספר  בית  היה  הדר, זה  ספר  בית  היה  זה  עוד , פעם  מתכוננים  לא  ואנחנו 

ספר שבתי  לעבור  לזה  לתת  לשירותים, הפעם  ללכת  לא  לילדות  יגידו  , ההורים 

העץ יד  על  יכולים  עוד  היום, הבנים  כל  מתאפקות  היו  בנות  הזה . אבל  הדבר 

יותר יקרה  כולם. לא  העירייה"מנכ, אנחנו  שדברים , ל  זה  על  נקפיד  אנחנו 

יקרו לא  חדש. כאלו  מכרז  עשינו   .לכן 

בלום"עו מיכה  ש  :ד  מסוימים  קבלנים  לגבי  בעיות  גם  עמדו היו  לא 

הסף  . בתנאי 

דורון מאיר  אגיד  :מר  אני  חדש. תיכף  מכרז  עשינו  ה. אז   6-בתוך 

שהגישו עמדו, 8, קבלנים  שלא  כאלו  הסףהיו  בתנאי  היו .   לא  הסף  מתנאי  חלק 

אופן. ברורים חדש, בכל  מכרז  גיל, עשינו  אותו  המשפטי , אישרנו  היועץ 

בפנים, ואנוכי היה  החינוך  אגף  הח. וכמובן  ובהתחלת המכרז  מחר  יפורסם  דש 

הזוכה יהיה  מי  יוכרע   . דצמבר 

המשפטי, אנחנו היועץ  עם  ת , בהתייעצות  דע  על  להחליט  זכות  לו  ואין  מאחר 

הקיים המכרז  את  מאריך  שהוא  דנה, עצמו  המכרזים  ועדת  אחד , אז  פה 

הקיימים לשניים  להאריך  עד : ואמרנו, החליטה  יהיה  חודשים3זה  ה .   הכוונ 
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לעשות  זה  להכניס -ספטמברשלנו  זה  אחרי  ומיד  החגים  את  ולגמור  אוקטובר 

חדשות זאת. חברות  עם  שאינם , יחד  ואחרים  עבודה  מנהלי  מיני  שכל  וידאנו 

אתנו יהיו  לא  בתנאים  מהחינוך. עומדים  מבקש  אני  רצינו , לכן  גם  זה  בשביל 

כאן תהיה  השנה, שמיכל  בסוף  אלינו  יגיעו  לא  האלו  כל . שהדברים  חייבתי  אני 

דוחו להגיש  למנהל"דש  הבית, ח  הספר, בעל  בבתי  העבודה  מצב  ט . על  מע  יש 

ספר יקרה. בתי  זה  אבל  היה  לא   . זה 

מנקס' גב היה  :מיכל  וזה  קיים   . זה 

דורון מאיר  המנכ  :מר  של  כבר  היו  התראה  שלי"מכתבי  או  קודם . ל 

הדו, כל את  לקבל  צריך  הספר"אני  מבתי   . ח 

מנקס' גב מתקבל "הדו  :מיכל  חודשח  לשלם  , כל  אפשר  אי  אחרת 

 . לזכיין

דורון מאיר  ביצוע"דו, לא  :מר  על   . ח 

מנקס' גב ביצוע"דו  :מיכל  דו. ח  סמך  השכר"על  שולם  הביצוע   . ח 

דורון מאיר  דו  :מר  הזה"לא  ביצוע  זאת. בסדר. ח  עם  אני , יחד 

עד  להאריך  המועצה  אישור  את  העבודות3מבקש  על  חודשים  בעד.    ? מי 

רוכברגריצחקמר  רבה  :  נועלי. תודה  הישיבהםאנחנו  את   . 

 

מספר  לאשר   :9החלטה  אחדהוחלט  מכרזים פה  ועדת  החלטת  להאריך  את 

חברתהעסקחוזה  עד ניקיון הת ו  החינוך  חודשים3במוסדות  להגשת ,   בכפוף 

ע"דו ביצוע  חודש"ח  מדי  החברות   . י 

 

__________________  
מלך  פרח 

העירייה  ראש   עוזרת 
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העירייה"נכוסמ  ל 
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 קובץ החלטות

העירייה .2 ראש  לסגנית  נוספת  חתימה  זכות  אבין' הגב, אישור   .שירה 

 

מספר  לאשר   :8החלטה  ראש הוחלט  לסגנית  נוספת  חתימה  זכות  אחד  פה 

גב–העירייה  אבין'    .שירה 

 

ניקיון  .1 מכרז  ביטול  עקב  ניקיון  חברת  של  זמנית  להעסקה  אישור 

החינוך  .מוסדות 

 

מספר החלט לאשר   :9ה  אחדהוחלט  מכרזים פה  ועדת  החלטת  להאריך  את 

העסקת חברחוזה  עד ניקיון הת ו  החינוך  חודשים3במוסדות  להגשת ,   בכפוף 

ע"דו ביצוע  חודש"ח  מדי  החברות   . י 
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