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� ראש העירייה , קיבלתי ייפוי כוח לפתוח. ערב טוב    :מר מאיר דורו

כנפיי� , 'אנחנו פשוט נפרדי� היו� מהילדי� שטסי� הלילה לבלגריה. יגיע

ויגיע לכא� תו' אז ', פרושות , קוד� כל שלו� לכול�.  דקות30�20הוא נפרד 

  .ישיבה מ� המניי�, 50' אנחנו פותחי� את ישיבת מליאת מועצת העיר מס

 ואמרו לי שתי שאילתות שאני שלחתיעוד היו   :ד יעקב זילברשטיי�"עו

אחת על פסטיבל פסלי . שהתקבלו ושיש אישור לקבלה שלה� ביו� שלישי

אתה יכול להגיד לי למה . ואחת על פרוגרמה לשטחי ציבורו� התות ברמת השר

  ?זה לא עולה

�   .  לא יודעיאנ, קוד� כל    :מר מאיר דורו

  .איציק העביר את זה לישיבה הבאה    :פרח מל&' גב

� האמת היא שא� הייתי רואה הייתי נות� את     :מר מאיר דורו

ו לדחות תמיד זכות, אבל א� ראש העיר החליט בישיבה הבאה. התשובה

  . בישיבה אחת ואנחנו נעלה אות� בישיבה של החודש הבא

 שלא מתייחסי� לשאלות האלה כי אלה שאלות חבל  :ד יעקב זילברשטיי�"עו

  . חבל שדוחי� אות� והעניי� מתמסמס בה�, חשובות

� אבל אני לא רוצה כא� , יש הרבה דברי� שחבל    :מר מאיר דורו

של ראש העירייה שאמר למזכירת א� יש תשובה . לפתוח את זה בציניות

   .הישיבה שיעלה את זה בחודש הבא אז נעלה את זה בישיבה הבאה

  

שאילתא של חבר מועצת העיר יעקב קאול בנושא קריטריוני� בגינות   .1

  .הציבוריות ורמת השירות לתושבי�

  

�  בנושא שאילתא ראשונה זו שאילתא של מר קאול    :מר מאיר דורו

  . יבוריותקריטריוני� לגינות צ



  עיריית רמת השרון

יין מס   8.2007.31מיום , 05' פרטיכל מליאה מן המנ

  5

 הנושא נוגע .אחר צהריי� טובי� לכול�, שלו�    :מר יצחק קאול

אני עושה את זה .  ורמת השירות לתושבי�לקריטריוני� בגינות ציבוריות

בעניי� הגינה , אליי, שאינני מכיר אותה, כה� חמדה' בעקבות פנייה של גב

עבודה אני יודע שבנושא הגינות העירייה השקיעה . 1ברק ' הציבורית ברח

והאמת היא שדי , במרבית הגינות הציבוריות, חשובה וטובה, רבה מאוד

לא מכיוו� שהחליטה . חמדה כה�' הופתעתי לראות את הפנייה הזאת של גב

אלא בעיקר התלונות על זה שהיא , לפנות אליי ושגינה מסוימת לא טיפלו בה

נכו� או לא,  לתשובות ולהתייחסותלא זכתה יודע א� זה  י   כ' היא ,ואיננ

 אני מאוד מקווה שבעקבות השאילתא שהעליתי יצרו .טענה בפנייה אליי

ואני מאוד הייתי רוצה כא� ג� לשמוע , שנתנו לה תשובה נכונה, איתה קשר

מה , ובאותה הזדמנות לשמוע הא� יש קריטריוני�, שבאמת זה טופל כהלכה

  . ה� ואי' מטפלי� בגני� ציבוריי�

� ' רח. ענה לגבי מה שאני מכיר את הנושאאני רק א    :מר מאיר דורו

יודעי� מה זה, 1ברק  יש מי� , אבל זה מול הסופרמרקט בער', אנשי� לא 

. או משהו דומה' קנדי בר, 'פיצוחיה, מצד שני יש ש� חנות כזאת, שביל ירוק

, אני מנחש. יש ש� ספסל. יש ש� שביל ירוק שמוביל פנימה לתו' הבתי� ש�

יש ש� ספסל , שגרה אולי בקומה ראשונה, ת הגברתבלי שאני מכיר אישית א

בכל המקומות יש לנו בעיות . בלילה אולי ילדי�, שיושבי� ש� ביו� מבוגרי�

א� זה היה תלוי באנשי� , זאת אומרת. 'תוציאו את הספסלי�, 'ע� הספסלי�

, אז ש� יש פס ירוק. רק לא ליד הבית שלה�, כל העיר היתה מלאה ספסלי�

אני . שלא צרי' לקבל טיפול,  חלק גדול זה הרדופי� בכלל,למיטב זכרוני

  . קי כא�'תיכ) את� ג� לג

ירוקה , זו לא גינה ציבורית    :פרח מל&' גב    .זו ריאה 

� זה פשוט פס ירק , אני ג� לא הייתי קורא לזה ריאה    :מר מאיר דורו

 את .והגברת רוצה שירצפו את זה בריצו), ששובר קצת את המגוו� של הבתי�
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אבל מאחר והרדו) כמעט , יכול להיות שזה יתאי� לאלו של המי�, דבר הזהה

ולא משקי� אנחנו שומרי� על הפס הירוק הזה ולא עושי� את זה מעבר וג� 

 .לא נית� את זה לחניה ולא לעלות רכבי� של השכני� על הפס הירוק הזה

  ? כמה הוא, קי'ג.  מטר10 או 8לדעתי הוא משהו כמו , צרי' לשמור אותו

   . מטר15 מטר רוחב על אור' של איזה 10בער'     :קי ב� מרגי'גמר 

אחד הדברי� שהיא מנסה לגלגל את , הלכלו' ש�    :מר הרצל נחו�

זה שיש לה בעיה ע� הדיירי� שלה שזורקי� את הלכלו' מלמעלה לתו' , זה

ובעצ� היא מנסה עכשיו לעשות תנועה סיבובית על העירייה בסיפור , ,הנופי�

  . הזה

� פנינו , האמת היא שאחרי שפנתה וקאול פנה    :מר מאיר דורו

  . לדיירי� וה� מתנגדי� לזה

 להפו' היא רצתה בעצ�. היא רצתה כמה דברי�    :פרח מל&' גב

אמרתי לה שאנחנו מוכני� לבדוק את . את הגינה הקטנה הזאת לשטח מרוצ)

פנו לכל  תרבות הדיור .אבל אנחנו צריכי� אישור של כל התושבי� ש�, זה

  .קיבלנו התנגדות מוחלטת לנושא הזה, התושבי�

מנהל מחלקת הגינו� .  פחות3התושבת הזו נענתה על ידי לפחות , מעבר לזה

ו . נפגש איתה, ענה לה מה עוד שלאחרונה היא קיבלה מאתנו עדכו� שאנחנ

היא נתפסה לקטע הזה שמדובר . את הריאה הזו, הולכי� לשפ& את הגינה הזו

אבל הרשות לא . מה שאגב נכו�, היה פרסו� שהרדו) זה צמח רעילבהרדופי� ו

זה . מחויבת להוריד אותו מהשטחי� הציבוריי� שלה אלא מגני ילדי� בלבד

  . כל הסיפור

חשוב מאוד , השיקול הוא של העירייה, אני אומר    :מר יצחק קאול

  . שיתנו לה תשובה בכתב

  . כתביש תשובה שלי ב. נתנו לה בכתב    :פרח מל&' גב

�   . ג� מנהל מחלקת הגני� נפגש איתה אישית    :מר מאיר דורו
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, עמדו איתה בקשר, אז אני מבי� שענו לה בכתב    :מר יצחק קאול

  . וג� בדברי� שה� נכוני� מטפלי�, נתנו לה את התשובה ואת עמדת העירייה

  . נכו�    :פרח מל&' גב

  . זה עונה לי    :מר יצחק קאול

  

  .א" העיר יעקב זילברשטיי� בנושא גני יולשאילתא של חבר מועצת  .2

  

� יעקב , פיפו, השאילתא הבאה. תודה רבה    :מר מאיר דורו

  . זילברשטיי�

בעקבות פנייה , זו שאילתא כמו השאילתא של קאול  :ד יעקב זילברשטיי�"עו

יול גני  בשאילתא שלי אני . א"של הורי� להעלות במועצת העיר את הנושא של 

, למשל. אני שואל אתכ� כל מיני שאלות, קרו השנה שמפנה לכמה אלמנטי�

תחלופה רבה ,  אנשי צוות לשני אנשי צוות3� צמצו� הסגל במהל' הבוקר מ

י יול גנ  צוותי� שוני� 6יש פה דוגמה של . א במש' השנה"בצוותי� של 

י יול.שהתחלפו א בסכומי� שפירטתי " בנוס) ג� עלו תשלומי� חודשיי� לגנ

י� שנת הלימודי� נפתחת שוב והעלייה בתשלומי� פה ובעוד פחות מחודשי

בעוד שרמת , 10%במש' שנתיי� מעל , מהמעט שאנשי� עשו חשבו�, היא

  שאלות שמופיעות בפני כול�4יש פה . נפגעה משמעותית, לטענת�, השירותי�

הא� המטבח המרכזי שעליו , במהל' השנה הבאה, 2, 3� לגבי אנשי הסגל ב

הא� יש כוונה לפתוח ,  והיו� זה בעצ� קייטרינגשחוסל המטבח הקוד�, דובר

ואיפה זה עומד היו� לגבי הצוותי� והא� העירייה מתכוונת לסייע כספית 

  . להורי� וילדי� כדי להוריד את הנטל של התשלומי�

� ממה . די מחוברתאני מבי� שזאת שאלה , קוד� כל    :מר מאיר דורו

  . אלה הזאתאבי גרובר הוא הכוח החי בש, שנמסר לי לפחות

  . תענו לי, אני שאלתי שאלה? מאיר, מה זה רלוונטי  :ד יעקב זילברשטיי�"עו
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�   . לא הפרעתי ל' אז אל תפריע לי    :מר מאיר דורו

  � אבל אתה מוש' את זה לכיוו�  :ד יעקב זילברשטיי�"עו

�   . לכיוו� לא טוב    :מר מאיר דורו

כיו, כיוו� מצוי� בשביל'  :ד יעקב זילברשטיי�"עו   . ו� זולאבל 

� , ועובדה, אנחנו התייחסנו כ� ברצינות, בכל אופ�    :מר מאיר דורו

סי� וג� את "הבאנו ג� את מנהל רשת המתנ, פרט לשירה שתמיד נמצאת כא�

  . אני מקווה שמה� תקבל את התשובה. ר ועד ההורי� שהואיל להגיע לכא�"יו

ה אני קצת תמהה על זהאמת ש, אחד: שני דברי�    :שירה אבי�' גב

אפשר , הוא תמיד נמצא, שזה ישר הגיע לכא� ללא זה שאפשר לפנות לניצ�

ו נותני� את , כולנו זמיני�. ר הוועד"אפשר לפנות ליו, לפנות אליי כולנ

אני חייבת לומר את , האמת שאני קצת מופתעת מההתנהלות הזאת. התשובות

ו  וא� היא� היו נשאלות השאלות, באותה מידה. ואני חושבת שחבל, זה

היה חשוב לי להגיד את זה כי אני חושבת שאי� , מפני� ג� הורי� וג� אתה

   .שו� סיבה להביא את זה קוד� כל לכא� ולא לעשות את זה בדר' הזאת

לכ� , מאחר ואני מאוד מאמינה שאנשי המקצוע צריכי� לתת את התשובות

כמה אני לא יודעת . הרשתל "היה חשוב לי ג� להביא לכא� את ניצ� שהוא מנכ

גברי� פה בעיר הזאת יודעי� על רשת המרכזי� הקהילתיי� ועל הפעילות 

אז אני חושבת שחשוב , א� כבר נשאלה השאלה, אבל לפחות בקטע הזה, שלה

  . אז בבקשה. לתת ג� את הרקע וג� את התשובות הנכונות

י שיושב קג� נמצא פה משה טוריס, קוד� כל    :ניצ� אביבמר 

יו, מאחורי' א והוא שות) מלא לכל ההחלטות " הורי יולר ועד"שהוא 

זה , מאחר ובמדיניות שלנו אנחנו פועלי� יחד ע� תושבי�, שמתקבלות כמוב�

אני , באשר לנתוני� שכא�. חלק שמאוד חשוב בעבודת המרכזי� הקהילתיי�

 7� אני שמח לספר שב, קוד� כל. רוצה רק להעמיד כמה דברי� על דיוק�

י י  גנ  גני� בשנת הלימודי� 31�  גני� ל16� א עלה מ"ולהשני� האחרונות מספר 
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וזה בעקבות עבודה ,  אני חושב שזו הצבעה ברגליי� של התושבי�.הקרובה

ועד ההורי� לאור' השני� , משותפת ג� של אג) החינו' ג� שלנו וג� של 

המעבר לחברות קייטרינג לא בא בגלל שיו� אחד קמנו והחלטנו . האלו

 שנה שאנחנו 20אלא בגלל שאחרי כמעט , רינגשאנחנו עוברי� לחברות קייט

בעקבות ביקורות של משרד , עבדנו בשיטה מסוימת של מטבחי� בתו' הגני�

 שה� אוסרי� לקיי� מטבחי� בתו' הבריאות ה� העבירו הנחיה חד משמעית

זה מבנה יותר חדש וש� נבנה מטבח כבר ש, למעט אשכול הגני�, הגני�

. שהולכות ומשתדרגות משנה לשנה, ותנת של דרישות משרד הבריאובמתכ

ג� אג) החינו' , למרות שג� אנחנו כרשת המרכזי� הקהילתיי�, בעקבות זה

לא , וג� ראש העיר פנו למשרד הבריאות על מנת לשכנע אות� לרדת מהעניי�

ולאחר , ה� נשארו עקביי� בהחלטת� בהחלטה הזאת, הצלחנו לשכנע אות�

יחד ע� המרכזי� , שהעירייה תשקיע סכו�ל העירייה הוחלט "שישבנו ע� מנכ

על מנת להעמיד את המטבח  3 100,000� השקענו סכו� של כ, הקהילתיי�

כ' שהוא יעמוד בדרישות , באשכול הגני� בהתא� לדרישות משרד הבריאות

ו .  גני�5� ל, כמו שהיה קוד�, והוא מספק מזו� היו�, שלה� זה המיטב שיכולנ

את שאר . ג� אנחנו לא שמחנו מההחלטה הזאתכי ,  לעמוד בזהלעשות על מנת

וכמוב� באופ� טבעי אי� טע� להחזיק , הגני� נאלצנו להעביר לקייטרינג

אנחנו נאלצנו ג� להפסיק את עבודת� של . מבשלות שלא צריכות לבשל

למעט שתיי� שביקשו , כאשר אנחנו כ� דאגנו שכל המבשלות הללו, מבשלות

י ה� כול� תושבות רמת השרו� ובראש נמצא לה� תעסוקה אחרת כ, לעזוב

ודאגנו לסדר , שלא יישארו ללא עבודה, מעיינינו ג� היה שה� ימצאו עבודה

גני בוקר או , לה� עבודה או תפקידי� חלופיי� אצלנו ברשת או במסגרת 

  .במסגרות פרטיות אחרות או באפשרויות אחרות

ג , די�תה החלטה של המפקחת על גני יל היההחלטה על ארוחת הבוקר מירי צנ

נוצר מצב שבו , אותה מבשלת, מאחר ובאמת ירד איש צוות. ממשרד החינו'
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שבעצ� אמור , וג� הבוקר, הטיפול בארוחת הבוקר הפ' להיות הרבה זמ�

הפ' להיות ג� שבו טיפלו כל הזמ� , להיות כמו כל ג� אחר של משרד החינו'

וג� בסו) , קחת לכ� היתה החלטה של המפ.באוכל במקו� ללמד את הילדי�

השנה הביעו שביעות רצו� גבוהה מאוד הצוותי� החינוכיי� של משרד החינו' 

ג ' מכ' שהזמ� התקצר בזה שהילד מביא את הסנדבי& כמו בכל ג� אחר שנהו

כא� ג� המקו� . ובעצ� נוצר זמ� שהוא זמ� נטו לחינו' בעניי� הזה, באר&

י יול גנ א שמתחילה בשעה " יוליש תוכנית, א"להדגיש שבעצ� אי� דבר כזה 

בבוקר כל . 16:30 עד 13:30� שהיא מ, שזו תוכנית צהרוני�,  בצהריי�13:30

פשוט פה . כמו כל ג� אחר באר& ובעיר, הגני� האלה ה� גני משרד החינו'

� אבל היא מתחילה מ, ברמת השרו� ברוב הגני� מופעלת התוכנית הזאת

יתה פריבילגיה שהיה עוד  זה ג� בוקר שלאור' כל השני� ה13:30עד . 13:30

, ברגע שזה ירד. איש צוות אחד מהתוכנית כדי שיוכל לבשל את האוכל הזה

ג� אחר כמו , באות� הדרישות ובאותו הצוות וכל דבר אחר, הפ' להיות כמו כל 

  .כל ג� בוקר אחר

י� , עובדתית,  צוותי�6לגבי החילו) של  אני בדקתי היו� עוד פע� את העני

 יתכ� שהיו ג� החלפות .א" צוותי� של צוות יול6תחלפו בא) ג� לא ה, הזה

ג� יתכ� שיצא מקרה שבג� אחד או שניי� ג� התחלפו , במקביל באותו 

אבל בתוכניות , אני לא מעורה לגבי הבוקר, עוד פע�. הצוותי� של הבוקר

י גני� שבה� התחלפו  וזה עקב אי ,  צוותי� במהל' השנה3 או 2שלנו היו שנ

ו ו ועד הורי יולהתפשרות שלנ יחד ע� משה אנחנו עושי� את , דר' אגב, א"של 

לנו אי� את המגבלות שלפעמי� יש במשרד . על צוותי� מסוימי�, הדברי�

 וכשאנחנו רואי� שגננת מסוימת, של גננות ע� קביעויות וכל הדברי�, החינו'

ו  לא עובדת לפי כללי� מסוימי� או בהתא� לרמות שאנחנו דורשי� אנחנ

י גני� כאלה השנה שהחלפנו, באופ� מיידימחליפי�  כי פשוט , ואכ� היו לנו שנ

  .מאוד זה לא ענה על הסטנדרטי� שאנחנו רוצי�
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אבל אני לא שולל את , לי אישית לא ידוע על העניי�, לגבי רכישת צעצועי�

  . מהכספי� שמגיעי� אליו, העניי� שכ� היה ועד שהחליט מיוזמתו

יש פה שאילתות .  סלח לי שאני קוטע אות',ניצ�  :ד יעקב זילברשטיי�"עו

  . אני מבקש להתייחס אליה�, מסוימות

י נות� את הרקע לעניי�    :ניצ� אביבמר    .אנ

  .לא צרי' לנהל על זה ויכוח, ציינתי פה דברי�  :ד יעקב זילברשטיי�"עו

   .אבל א� לציי� דברי� לפחות שיהיו מדויקי�    :שירה אבי�' גב

  .אבל יש פה שאילתות לענות, בסדר  :ד יעקב זילברשטיי�"עו

, פיפו, אבל צרי' להציג ג� את הנתוני� הנכוני�    :ניצ� אביבמר 

   .הנתוני� הנכוני� לא מדויקי�? נכו�

אתה יכול להתווכח , אני לא יכול להתווכח על זה  :ד יעקב זילברשטיי�"עו

  . על זה ע� הורי� שנמצאי� ושאומרי� את זה

  . ו ואני מעלה את הנתוני�ההורי� העל    :ניצ� אביבמר 

, יש ל' במה,  שאילתות קצרות ומנוסחות4יש   :ד יעקב זילברשטיי�"עו

  .תענה עליה�

לגבי השאלה : לגבי השאילתות עצמ�. אי� בעיה    :ניצ� אביבמר 

יש הפרדה בי� הבוקר לאחר . כבר עניתי, הא� בכוונת העירייה, הראשונה

י יול.הצהריי� גנ לה� הוא כמו כל תק� של כל ג� התק� ש, א בעצ� בבוקר" 

זה אני ג� שאלתי , כאשר אג) החינו', הווה אומר גננת וסייעת, אחר באר&

בשנה האחרונה אג) החינו' , את מיכל לפני זה � המגמה הזו תמשי' ג� השנה

תגברו בסייעות או בגננות , לפי הצור', בגני� מסוימי� ובעונות מסוימות

ג� אנחנו תגברנו . רו בתקופות מסוימותתגב, טרו� חובה� טרו�, 3בגילאי 

אנחנו תגברנו בסייעות ובכוח , בשעות מסוימות שאלה שעות חלוקת האוכל

  . החינו'אג) אנחנו נמשי' לעשות אותו דבר בשיתו) ע� . אד�
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זה סעי) תקציבי בספר התקציב של , סליחה    :מיכל מנקס' גב

י גיל תגבור,  מניסיו�2008� יש ש� סעי) ייעודי ב, העירייה כמו . 3 סייעות לגנ

יול, כל הגני�, שאמר ניצ� מבחינתנו ה� , א"ג� באלה שלא פועלת תוכנית 

  . הינו ה' בעניי� הזה

 לבקשת ,לגבי השאלה השנייה של מטבח מרכזי    :ניצ� אביבמר 

ל שכרנו חברה בתשלו� שמבצעת עבורנו סקר של כדאיות הקמת מטבח "המנכ

כמוב� שיש עניי� של הקצאת שטח , יות בנייהעלו, עלויות: הווה אומר, מרכזי

 400 עד 300 מדובר על עבור הכמויות שאנחנו מדברי�, א� בוני� מטבח כזה

צרי' לייעד לזה שטח שהעירייה , זה מטבח ענק. זה המו�, מטר מטבח מוסדי

אבל אני לא בטוח שזה בדיוק בסדר , זה שיקול של העירייה. צריכה לייעד

סדר גודל , זה לבנות מבנה. עירייה להקצות כזה שטחהעדיפות העליו� של ה

כל , זה פיקוח, זה רכישת ציוד, זה העסקת צוותי�, 3 מיליו� 3של בער' 

, ל ביקש ממני לבדוק קוד� כל את הכדאיות של העניי�"המנכ. הדברי� האלה

ל ותהיה "ברגע שנגמור את הבדיקה הזאת אנחנו כמוב� נציג את זה בפני המנכ

במקביל . יחד ע� ועד ההורי� כמוב� ואג) החינו', כ� או לאהחלטה הא� 

נבדוק ג� את שביעות  אנחנו ממשיכי� השנה את עניי� הקייטרינג ואנחנו 

אני משער , שני הדברי� האלה ביחד. הרצו� של ההורי� ואי' זה מתקד�

  .שבסו) ניקח את ההחלטה הטובה ביותר עבור כול�

י , לגבי שיפור ברמת הצוותי� קוד� כל המחיר , פיפו, חייב לחזור לזהפה אנ

ו , הווה אומר. א" שני� ביול6שזה המחיר שהיה לפני , 990�  ל930� עלה מ אנחנ

לניהול ,  שני� את המחירי� כשזה עבר באופ� מלא אלינו6הורדנו לפני 

י , המרכזי� הקהילתיי�  6ועכשיו אנחנו חוזרי� חזרה השנה למחיר שהיה לפנ

זו , 990�  ל930� המחיר הוא משנה שעברה מ, ה שעברההעלייה לעומת שנ. שני�

 4%�3.5%� כאשר רק המדד עד חודש מאי עלה ב, 10%לא , 6%עלייה של בער' 

עלייה , עלייה היסטרית של המדדי�, למי שלא קורא בעיתוני�, ועכשיו צפוי
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כ' , זה הול' לקפו& חבל על הזמ�. כל זה הול' לעלות, של מחירי האוכל

כאשר בתו' עליית , השוואת המחירי� תהיה אותו דברשבסופו של דבר 

 שני� של 5� א יחד אתנו בנינו תוכנית חומש ל"המחיר הזאת ועד הורי יול

 הוצאת גננות וסייעות ללימודי�, שזה כולל ג� השתלמויות, שדרוג הצוותי�

ו, והעלאת השכר כבר בשנה הקרובה את היועצת . וכמוב� שדרוג הפיקוח שלנ

 העלינו מחצי משרה למשרה ושכר המורות והסייעות בר עולה הפדגוגית שלנו

א מקבלת "גננת ביול, רק להבנה. על מנת להיות יותר אטרקטיביי�, השנה

,  יחד ע� זאת.זה שכר טוב, זה בכלל לא רע, לשעה 3 55�50משהו בסביבות 

עכשיו היה לנו סיבוב בכל הסמינרי� , אני חייב לציי� שסמינרי� למורי�

מספר הלומדי� במגמת גננות ומורות יורד באופ� דרסטי בשני� , למורי�

ומשרד החינו' במקביל פתח את , מאוד קשה להגיע אליה�, האחרונות

אנחנו עושי� את . מגביר את התחרותמה ש, י� ג� למוסדות פרטיי�'הסטאז

אנחנו עושי� . אני לא יכול לומר ל', להגיד ל' שזה יהיה מקסימו�. המיטב

ובדי� קשה כמו בכל שנה להביא את הצוותי� הטובי� ביותר את המיטב וע

  � לשאלת' האחרונה. לתוכנית

� אתה רוצה להוסי) . זו לא שאלה שאתה תענה עליה    :מר מאיר דורו

  ? משהו

אני מקווה שהשאיפה של העירייה לשפר את זה    :יקמשה טוריסמר 

הכל ורוד לא . ס" בשיתו) ע� המתנאנחנו עובדי� באמת. בכמה שני� הבאות

. אבל אנחנו מנסי� לשפר את זה בשיתו) פעולה, ואנחנו לא מאושרי� מהכל

 .חלק הועלה בשאילתא והתשובה ניתנה, יש דברי� שה� לא לשביעות רצוננו

� תוכנית כמו שנאמר ל, ס"בשיתו) ע� המתנ, אנחנו ניסינו ליצור פע� ראשונה

  .  שני� הבאות5

 כמה תלמידי� ? סטטיסטיתאני יכול לשאול שאלה    :מר אליעזר בר

  ? א השנה"כמה תלמידי� היו ביול? יש השנה שסיימו ביחס לשני� שעברו
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.  שני� שאני נמצא כא�7� אני יכול לומר רק על ה    :ניצ� אביבמר 

ו , א" ילדי� ביול400כשהגעתי הנה היה בסביבות  לקראת , 860השנה היה לנ

  . י גני�מוסיפי� עוד שנ. במגמת עלייה. 900שנה הבאה מעל 

  .  גני�4עוד         :???

  .תבדילו, א"הוא מדבר על יול, לא    :מיכל מנקס' גב

גני יול3מוסיפי� עוד     :ניצ� אביבמר  ו . א למה שהיה השנה"  אנחנ

י יול שני�7� ב   . ביישובא " הכפלנו את מספר גנ

  . בניגוד למגמה של פחות תוחלת ילודה    :מר אליעזר בר

י    :ניצ� אביבמר  �. ודעזה אני לא    . אני לא יודע את הנתו

 ילדי� לגני� שנה 120אז תסביר לי אי' יש לי עוד     :מיכל מנקס' גב

  . הבאה

� לגבי השאילתא של , רק עוד מילה אני רוצה להוסי)    :מר מאיר דורו

אלו מטבחי� ,  ילדי�800�  ל400�300אני נוטה לומר שמטבחי� של , המזו�

בדברי� . יטרינג במחנות הצבאהצבא עבר לקי. שבדר' כלל לא משתלמי�

א� . החזקתו בחגי� ושבתותאי ע� , האלו עלות של מטבח ע� בישולי�

אבל בדר' כלל ,  אז אני מכבד את זהל קבע שהחברה תעשה סקר"המנכ

הקייטרינג הוא הרבה יותר זול והרבה יותר משתל� מאשר לבשל לבד 

זו מערכת שכבר מסיעה ומביאה . ולהעביר את זה הלאה ג� . את האוכלכא� 

 במקו� לשל� את מביאי� היו� אוכל מוכ�, ג� מוסדות אחרי�, בתי אבות

  .אני חושב שדווקא במקרה הזה הפרטה היתה במקו�. הדברי� האלו

בינתיי� , א"הא� מתכוננת העירייה לסייע כספית לגני יול, בנקודה האחרונה

י� ואני לא העלאת המחירי� היתה סבירה מול המדד. הנושא הזה עוד לא עלה

  ?מיכל, נכו�. יודע על תוכנית כזאת של להוסי)

. אני רוצה להסביר את זה פשוטו כמשמעו, תראו    :מיכל מנקס' גב

עכשיו בעצ� מה שאת� שואלי� זה הא� . א היא כמו צהרו�"תוכנית יול
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 � יש , א� התשובה היא כ�. תעזור להורי� בתשלו� לצהרו�עירית רמת השרו

, צהרוני� בכיתה א , ג� ו' ב' יש דמוקרטיי� ויש , יש פרטיי�, יש מרכז למידה'

  .אז השאלה הרבה יותר רחבה מהשאלה הספציפית. המו� דברי�

 לעשות השוואה בי� הצהרוני� הפרטיי�צרי'     :מר הרצל נחו�

יש פער גדול באחוזי� בי� ילד שהול' לצהרו� פרטי . א גובה"לעומת מה שיול

  . מדד ההשוואהזה . א"לבי� ילד שהול' לג� יול

כי בדר' כלל אנשי� , הנטל שיש על ההורי�  :ד יעקב זילברשטיי�"עו

א ה� אנשי� עובדי� שיש לה� איזשהו נטל לא פשוט "שמשתמשי� בגני יול

יותר מה שה� , ושהרבה מה� ה� על הגבול מה שה� משלמי� זה פחות או 

ייה השאלה א� העיר. ע� כל העזרה שה� צריכי�, מרוויחי� הרבה פעמי�

  . י סבסוד"יכולה להתגייס באיזושהי צורה כדי להקל בתשלומי� ע

, כמו כל תושב בעיר הזו, כל מי שאי� ידו משגת    :מיכל מנקס' גב

יש מער' הנחות , בוודאי במערכת החינו' הפורמאלית והבלתי פורמאלית

ואי� מי שלא יכול לממ� את , לעיתי� ביחד, שאנחנו יושבי� לעיתי� לבד

  .ג� בצהרוני�. ונוציא או נפסח עליו כזכאי לקבלת השירותהדבר הזה 

�   . רק נגיד תודה לניצ� ולמשה    :מר מאיר דורו

שאנחנו רוצי� אני רוצה רק להוסי) לפרוטוקול     :שירה אבי�' גב

לעשות את המקסימו� כדי לא לעלות מעבר לסכומי� שה� יחסית קטני� כדי 

ויש כא� "הייתי אמא ביולג� אני , ואנחנו שני� נמצאי� פה, להעלות א 

זה לא שיצרנו היו� , זאת אומרת. וכל השני� הדברי� האלה קיימי�, אחרי�

צרי' לעשות את ההשוואה .  איזשה� הנחות50%� משהו או פתאו� העלינו ב

אני לא רואה את המקו� פתאו� היו� לשנות את סדרי העול� . הזאת

 באמת בהורי� שיש אנחנו מאוד מתחשבי�. כשהדברי� קיימי� כל השני�

ועדה מיוחדת שדנה בכל סוגיה ומנסי� לפתור כל דבר. לה� בעיות   .יש 

  . תודה לכ�, תודה רבה מאיר    :מר יצחק רוכברגר
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גריידי בנושא הארכת מועדי   .4 הצעה לסדר של חבר מועצת העיר שמואל 

  .הגשת הבקשות למת� הנחות בארנונה

  

 יהיה הנושא של הצעה ,ברשותכ�, הנושא הבא    :מר יצחק רוכברגר

תיכ) יגיע מפקד , יצחק, הנושא שאתה מבקש. לסדר של שמוליק גריידי

, שמוליק. חבל לעשות את זה פשוט פעמיי�. המשטרה אז הוא יעלה ביחד

אתה ביקשת להעלות הצעה לסדר בנושא הארכת מועדי הגשת , בבקשה

  . הבקשות למת� הנחות בארנונה

מה שקרה עד . הבקשה בעצ� ברורהאני חושב ש    :מר שמואל גריידי

ואנחנו צריכי� לקבל , סו) החודש בעצ�, 30/5� שהבקשות הוגשו עד ה, היו�

, מר ער� זמיר, לפי ההערה של מבקר העירייה. הארכה שתהיה על פני כל השנה

הוא נת� את ההערה שלו ואמר שא� אנחנו רוצי� להארי' ולתת באמת סיוע 

נצטר' להארי' את המועד של , חותלהקל עליה� בבקשת ההנ, לתושבי�

  . בקשה להנחות עד סו) השנה

אני ביקשתי לפני מספר , אנחנו נתנו אישור מיוחד    :ד מיכה בלו�"עו

חודשי� מעיריית מועצת העיר להארי' את המועד מפברואר למאי מאחר והיו 

ו. עוד בקשות בצנרת להארי' ממאי עד סו) , להעביר את זה עד סו) השנהמפה 

י) 2, אני לא בטוח שזה אפשרי חוקית) 1 –השנה  ) 3, אני לא חושב שזה ראו

התושב אמור לשל� את . ואני אסביר למה. צרי' לבדוק את זה מקצועית

במידה והוא .  ולאחר מכ� הוא מגיש את הבקשה לקבלת הנחההארנונה שלו

אבל לא . הוא משל� פחות, הוא זוכה,  הוא מקבל את ההנחהמקבל את ההנחה

הוא לא משל� את הארנונה ואז . חכה עד סו) השנה ואז הוא יחליטשהוא מ

א� לא קיבלתי , א� קיבלתי הנחה אני משל� את הארנונה': הוא מחליט

  . הסדר לא צרי' להיות הפו', כלומר. 'הנחה אני לא משל� ארנונה
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יש לזה עוד כמה השלכות שצרי' לחשוב עליה� מבחינה מקצועית א� אפשר 

  . 28/2נות קבעו עד התק. או אי אפשר

  .זה עד סו) חודש מאי, אתה טועה    :מר שמואל גריידי

. עד סו) חודש מאי אנחנו עשינו בישיבה קודמת    :ד מיכה בלו�"עו

, ישיבות ביקשנו במועצה במיוחד להארי' את זה עד סו) חודש מאי' לפני מס

ו) אני לא בטוח שאנחנו יכולי� לעשות את זה עד ס. בגלל שהיו לנו בקשות

  . אני ג� לא בטוח שזה כדאי לעשות את זה בצורה כזאת, השנה

  . אפשר    :מר שמואל גריידי

בואו נבדוק את זה : אני אומר, אפשר, אפשר לצעוק    :ד מיכה בלו�"עו

ולאחר מכ� נעלה , מקצועית לפני שמליאת מועצת העיר תקבל החלטה כזאת

   .את זה לדיו�

  . זמ� לבדוק את זה מקצועיתהיה ל' , קוד� כל    :מר שמואל גריידי

  . לא, לא    :ד מיכה בלו�"עו

אומרי� , תושב שבא להגיש בקשה, היו� לדוגמה    :מר שמואל גריידי

אלא א� כ� האירוע . אי� מה לעשות. 'אתה לא יכול להגיש את הבקשה': לו

 הוא לא יכול להגיש אבל א� היה קוד�. היה בחודש שישי או שביעי או שמיני

  . בכלל

  . אני לא מבי� מה זה א� היה קוד�    :מיכה בלו�ד "עו

אנחנו לא יכולי� לבוא ולהגביל את , אז אני אומר    :מר שמואל גריידי

אז אני לא , מה עוד שלאור' כל השני� ה� קיבלו לאור' כל השנה, התושבי�

חושב שהשנה הזאת לגזור עליה� גזירה שבמחלקת גבייה יבואו להגיש ש� 

. על השולח� של' כבר לפני כ�, הבקשה הוגשה אלי'. בקשה ולא יקבלו מה�

  . א� היו ל' איזה הערות מקצועיות יכולת להעיר אות� כבר אז

בעיני' זה מקובל להארי' את , המבקר. עצור רגע    :מר יצחק רוכברגר

  ? זה
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  . ח שלו"הוא אמר את זה ג� בדו    :מר שמואל גריידי

י יודע    :מר יצחק רוכברגר   . לאני לא סת� שוא, אנ

 שבסו) דצמבר היה מגיש עדכו� היה פה בעבר גזבר    :מר ער� זמיר

� . לשנה שמתקרבת לסופה, לא לשנה שמתקרבת, תקציב הוא אמר להגנתו שאי

  . מועד אחרו� שבו מותר לעדכ� תקציב

מבחינת התפיסה של' . השאלה א� זה מקובל עלי'    :מר יצחק רוכברגר

  ?יש פה איזה בעיה

היא ,  יש כא� היערכות תזרימית של העירייהלדעתי    :מר ער� זמיר

, בשלב מסוי� צרי' להעביר את הקו. לא יודעת לקראת מה היא הולכת

בדר' , אד� שאירע אירוע שמצדיק הנחה, כמו ששמוליק באמת ציי�. לחתו'

, והוא יבקש לטפל בה כחריגה, כלל אלה אירועי� לא נעימי� בחודש אוגוסט

   � אני חושב שיש מקו�

לאור הביקורת של' . אי אפשר, לאור ההערה של'    :רית פפראו' גב

  . אי אפשר ואנחנו לא מקבלי� את זה, בקבלת המליאה

ו , גזברית    :מר יצחק רוכברגר פותרי� את הבעיה מול אות� אי' אנחנ

  ? חריגי�

למרות מה שהיה , עד ההערה של ער�, עד היו�    :אורית פפר' גב

זה לא שונה לפחות מאז , 31/5� תוב עד ה זה תמיד היה כ,כתוב בצו הארנונה

יושבי� בוועדת הנחות. שאני פה יש כאלה שאמרנו למה ה� באו , אנחנו היינו 

י "עפ, ער� ער' ביקורת. אבל לא סירבנו לקבל, עכשיו ופשוט דחינו אות�

ערת במליאה את� קיבלת� את ה, אנחנו מזכירה לכ�. 31/5הנהלי� כתוב 

תדעו לכ� ': קמתי ואמרתי בישיבת המועצה, אימצת� אותה, הביקורת הזאת

, 31/5שאנשי� פשוט לא יוכלו להגיש אחרי  . 'נחיה ונראה, טוב': אמרת�'

 . זה לא ישנה2008כ' שאת התזרי� של , מבחינה תזרימית עד היו� קיבלנו

י , כי אולי זה לא היה ברור, יכול להיות שצרי' לעשות שנת מעבר אבל אנ
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כי לאור ההערה של . ' לסיי� את אלה ששונה מצב� שלפחות צריעדיי� חושבת

ידעו. ער� אני לא יכולה לא) אחד שלא היה , ששונה מצב� החל ממאי וה� לא 

יכולה לעשות –כל מיני , מחלות כלשה�, פוטרו, לה� אישורי�  אז המליאה 

וזה ג� נשמע לי מאוד אנושי. חריג שכ� נקבל   .זה אז מקל על כולנו 

מה ע� אנשי� שהיה לה� בפברואר ולא הגישו ו    :מר שמואל גריידי

  ? לוועדה

  .  לא הגישו–לא הגישו     :מר יצחק רוכברגר

אד� . בגלל שה� לא יודעי� את הזכויות שלה�    :מר שמואל גריידי

  . אי� מה לעשות. פוטר בחודש מר&, שחט) אירוע לב או קיבל איזה משהו

:  ויבוא ויגידניא� מישהו היה מאושפז ממר& עד יו    :אורית פפר' גב

, לא הייתי' אז א� קרה איזה , זה באמת לא בראש שלה� לבוא לבקש הנחה'

יש לנו באמת , אבל לא משהו, שלא יכלו, אפילו מינואר עד מאי, אירוע

בואו ניקח את החריגי� , אני אומרת. קליינטי� שקבוע בנובמבר מגיעי�

 אני ג� חושבת .נקבל את אישור המליאה ,אפילו במש' השנה, שמצב� הורע

  . יפנו למשרד הפני�, מגיע לה�, ה� יבואו שנה אחרי זה. שזה מאוד אנושי

זה מבח� החוק , מה שאתה הערת. אתה הערת הערה    :מר יצחק רוכברגר

יכולי� לגלות השאלה א� אפשר לגלות ?  גמישות כלפי החריגי�או שאנחנו 

וועדה היא ועדה ואז אתה מכניס את זה בחריגי� וה, גמישות כלפי החריגי�

ג , א� כ�. מספיק רצינית כדי להיות סוברנית להחליט מהו החריג תגיד שהחרי

   .א� תגיד שהחריג בסדר אנחנו נצביע על זה. בסדר

  . בואו נגדיר חריגי�    :אורית פפר' גב

  . תגדירו חריגי�    :מר יצחק רוכברגר

א� היינו עושי� ישיבה , בגלל זה אני אמרתי    :ד מיכה בלו�"עו

יהיה , מכיני� קריטריוני� מה יהיה בשבילנו חריג, מקצועית בעניי� הזה

אבל אי אפשר ללא ישיבה מקצועית של . אפשר אולי ללכת על הכיוו� הזה
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אנשי המקצוע בעניי� הזה לקבוע איזה כלל גור) שאנחנו עכשיו בתור ועדת 

  . 31/12� הנחות ארנונה נשב על בקשות שיגישו לנו ב

  .תעלו את זה בפגישה הבאה    :מר יצחק קאול

עוד , עוד חודש.  לא יודע מתיאני, עד שתהיה    :מר יצחק רוכברגר

  ? אתה מוכ� טלפונית. חודשיי�

א� הוא יכתוב , א� אני אקבל חוות דעת. כ�  :ד יעקב זילברשטיי�"עו

  .אני מציע. שהיתה ישיבה מקצועית

, ראמה שנק, תגבש את הקריטריוני� החוקיי�    :מר יצחק רוכברגר

  � לגיבוש החלטות

למערכת אנשי� מגיעי� עכשיו . זה לא נכו� בכלל    :מר שמואל גריידי

   � אנשי� לא משלמי� כל השנה, הגבייה

  . אנשי� משלמי�        :???

כי יש אנשי� , אחת התלונות שתמיד זה עד מאי    :אורית פפר' גב

 לא כל שנה ה�, לא משנה, לא מודעי� לזכויות שלה�, שמגיעי� ע� הארנונה

כי אחרת , י חוק"ואז אנחנו מאפשרי� לה� להגיש כי מגיע לה� עפ, מודעי�

. ה� יבואו בשנה הבאה ונשלח את זה למשרד אני מציעה שתושבי� שמצב� ..

מצב� שונה לרעה כשזה נופל , נגדיר פה, שונה החל ממר& או מאפריל

שיש לה� , מצב משפחתי כלשהו, מצב פיטורי�, מצב בריאותי: בחריגי�

אנחנו לא נפסול אות� על הס) ומהסיבות האלה , צדקה להגיש אחרי מאיה

  . זו תהיה ההנחיה ג� לעובדי�. שהיא תדו� בזה, אלה הקריטריוני�, הוועדה

  . מקובל עליי, בסדר    :מר יצחק רוכברגר

אנשי� צריכי� לתת עד מאי את כל הבקשות     :ד מיכה בלו�"עו

מי שקרה לו משהו . י יהיו חריגי�לאחר מא. כ' כתוב בצו הארנונה, להנחה

  . לאחר מאי יגיד
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� אז , א� אתה הסכמת שבחריגי�. תקשיב דקה, לא    :מר מאיר דורו

שכב כל חודש מאי בבית , נגיד מישהו הל' לבית חולי�. אל תגביל את זה

  . תחשוב דקה, חולי�

  . אנחנו נבדוק, אנחנו לא כאלה רעי�    :ד מיכה בלו�"עו

� ו נגדיר את .  קרה אירוע לאחר חודש מר&אז    :מר מאיר דורו אנחנ

  . זה מקצועית ורק יתנו לנו את האוקיי

א� מישהו חס . 2008מי ששונה מצבו החל מינואר     :אורית פפר' גב

 2008מי ששונה במהל' . הוא לא דבר ראשו� ר& לעירייה, וחלילה התגרש

יכו. בחריג להגיש את זה אנחנו נאפשר לו : ל להגידושנה אחרי זה הוא לא 

  . 'אני עוד פע�'

� הא� האירוע שגור� להנחה קרה , מה שאת אומרת    :מר מאיר דורו

  . אז יוכל להגיש באותה שנה ללא הגבלה, במהל' שנת התקציב

  . ג� אחרי מאי    :אורית פפר' גב

�   . מסכימי� לכיוו� הזה    :מר מאיר דורו

  .מאה אחוז, בסדר? מי בעד    :מר יצחק רוכברגר

  . פה אחד    :ו�מר מאיר דור

   .לא    :מר יצחק רוכברגר

�   ? מי לא    :מר מאיר דורו

  ? אתה נגד .הצבעה    :מר יצחק רוכברגר

  . נמנע    :מר אליעזר בר

  . אלי בר נמנע    :מר יצחק רוכברגר

  

הארכת את ) 1 –נמנע ( ברוב קולות הוחלט לאשר   :402החלטה מספר 

למי  וזאת,  התקציבעד סו, שנת הגשת הבקשות למת� הנחות בארנונה מועד

  .ששונה מצבו במהל& שנת התקציב
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3.   � הצעה לסדר יו� של חבר מועצת העיר דוד יצחק בנושא מצב ביטחו

  .אישי ברמת השרו�

  

דיווח מפקד משטרת גלילות ניצב משנה שמעו� לביא על ביטחו�   .7

  .ופעולות משטרת ישראל ועיריית רמת השרו� בעיר

  

א הוא הצעה לסדר של חבר המועצה הנושא הב    :מר יצחק רוכברגר

  . יצחק דוד בנושא מצב הביטחו� האישי ברמת השרו�

 מונה סדרה של כותרות מהעיתונות אני פה בהצעה    :מר דוד יצחק

ואני מניח שבשבוע , אפשר היה להביא סדרה כזו ג� מהשבוע. מלפני שבועיי�

 זה לא שוד ורצח, אלימות, שמלמדת על זה שברמת השרו� מעשי פשע, הבא

ורמת , אנחנו יכולי� להבי� מזה שרמת הפשיעה בעיר הולכת ועולה. דבר חריג

ו , אני מעלה פה לדיו� את הנושא הזה. הביטחו� האישי הולכת ויורדת העלינ

ניידות  ו  אותו כבר בעבר והיתה לנו פגישה פה ע� נציג המשטרה ואישרנ

לדעת הנהלת הא� , מה שאני מעלה קוד� כל כשאלות. משותפות וכ� הלאה

העיר זו רמת פשיעה סבירה לעיר בסדר גודל של רמת השרו� ובהרכב 

הא� בדעת הנהלת העירייה לנקוט צעדי� לבלימת היק) , האוכלוסייה שלה

   �  הוכחהא� כוח השיטור המשולב, הפשיעה ולהגדיל רמת הביטחו� האישי

א הו. צרי' לתת לו לדבר, יש בעיה, הבנאד� מפחד    :מר יצחק רוכברגר

  . סליחה, בבקשה. מפחד לצאת מהבית

  . אתה הול' ע� כמה שומרי ראש    :מר דוד יצחק

. אני מדבר ברצינות? מה אתה רוצה, אני דואג ל'    :מר יצחק רוכברגר

י . שאת� כתבת� לי כמה את� מפחדי� לצאת, אני קיבלתי מכתב לפני זה אנ

  . דואג
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י ג, ל' יש שומרי ראש אישיי�, לא    :מר דוד יצחק לכ� . � רוצהאנ

  . אני מעלה את זה

  . אני מתייחס לזה ברצינות, בסדר    :מר יצחק רוכברגר

הא� כוח השיטור המשולב הוכח כבלתי יעיל או     :מר דוד יצחק

יותר אני מציע שאנחנו נקי� ? שלדעת הנהלת העיר הוא מנע מצב חמור עוד 

יא תגיש שה, אפשר ג� הרכב אחר, ועדה ע� הרכב שאני מונה אותו פה בהצעה

  . ח על מצבנו"לנו דו

הכנסת חלק , אגב. אנחנו ראינו את הכותרות    :מר יצחק רוכברגר

. שקרו בהרצליה, קשורות להרצליה, מהכותרות שלא קשורות לרמת השרו�

  . רק למע� הסדר, אבל א� כבר

כי אני מניח שג� חלק מחברי האופוזיציה , אני מדבר בש� רובנו לפחות פה

אנחנו אישרנו לפני תקופה הגדלה של . אז חבל,  לאא�. חושבי� כמוני

מטפל בזה . כולל פעילויות, כולל סיורי�, כולל רכבי�, השיטור המשולב בעיר

ואני יכול לומר שהג� שפקדו , באופ� אישי מטע� העירייה הרצל נחו� וג� אני

, אותנו בשני� האחרונות מספר אירועי� שנחשבי� קריטיי� ועשו ג� כותרות

אחד זה הסיפור של רצח השופט עדי אזר והשני זה , א מזלזל בה�ואני ל

שהיתה ג� חברה אישית שלי ואני לא מקל , ד ענת פלינר"הירצחה של עוה

, אי אפשר לזלזל בכ', בעיר היה ג� ריבוי של פריצות, יחד ע� זאת. ראש בכ'

כשיצא כבר המכרז , ולכ� אנחנו עשינו את כל הפעילויות, אי אפשר להתעל�

 אני יכול לומר. ל הצבת מצלמות ברחבי העיר ע� פעילויות נוספות שנעשותש

ובמיוחד ג� בראשותו של , ג� בראשותו של גטניו שעזב, שמשטרת גלילות

 –המפקד החדש שהיה ג� בעיר כא� לפני מספר שני� ועבר לתפקיד אחר 

עושי� עבודה תו' כדי תיאו� מלא בפעילויות יחד , שמעו� לביא שנמצא פה

ל "כולל תיאו� בזמ� אמת של הצלחות וג� פעילויות ע� מנכ, � העירייהע

אני יכול לומר שהצלחנו בגדול להוריד . כשאני מדווח באופ� אישי, העירייה
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. את� תשמעו דיווח משמעו�, בגדול הצלחנו להוריד, בעיר את כמות הפריצות

מתואמת פעילות . במהל' הצהריי� והלילה, נעשית פה פעילות במהל' הבוקר

אני אומר לכ� שבגלל הפעילות אנחנו מצליחי� לתפוס כא� כנופיות . אתנו

רק ביו� . שמגיעי� מחו& לרמת השרו�, גנבי� ואחרי�, וחוליות של פורצי�

כי אנחנו ג� שמי� לב למה שקורה בבית ,  בבית העלמי�שישי הצלחת� לתפוס

  . הצליחו לתפוס פורצי� מאשדוד, העלמי�

  . פע� שנייה בשבוע    :מר הרצל נחו�

ידבר על זה יותר    :מר יצחק רוכברגר פעילות שנעשתה ביו� . שמעו� 

כשנתפסו פורצי� לבית במערב היישוב תו' כדי מרד) אחרי , חמישי האחרו�

ה 'נעצר והחבר, הרכב נורה, שבסופו של תהלי' ניסו לדרוש שוטר, הפורצי�

זה פעילות ,  רק זהזה לא. דווקא מלוד, ג� לא מרמת השרו�. האלה נעצרו

זה רק מראה . זה לא היה. 'תפיסה של רכוש וכו, ותפיסה תו' כדי פריצה

  . שהפעילויות האלה נעשות

� יישוב ע� חת' סוציו, רמת השרו� נתפסת כיישוב מאוד חזק, מה לעשות

גורמי� מבחו& לעיר, אקונומי ודמוגרפי מאוד חזק זה . ומושכת כל מיני 

ואני מודה שהפעילויות האלה אכ� , וד רציניותלפעילויות מאמחייב אותנו 

על מנת , ברחובות, בגינות,  פעילות של המשטרה כרגע במהל' הקי&.נעשות

שאנחנו מקדימי� תרופה למכה ולא ניגרר אחרי פעילויות כי , שהנוער שלנו

  . כל אלה לרבות הפעילויות שאנחנו עושי�. הנוער נמצא בחו&

ה מתחיל לדבר אני רוצה לומר ל' בגדול לפני שאת, שמעו�, אתה נמצא פה

עושי� פה , קהילה� עירייה� תודה על שיתו) הפעולה של מה שנקרא משטרה

יכול לומר. תמשיכו ככה, עבודת קודש נכו� שהייתי רוצה שזה , אני בגדול 

שקרה מה , לא עלינו, שלא לדבר על רצח, יהיה אפס פריצות או אפס אלימות

  .ואנחנו כא� לרשותכ�, טובה, נסיביתאבל העבודה שלכ� אינט. שקרה
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יותר ספציפית  :פלדטאורנה אוס' גב כי עיתונות , אני רוצה להיות 

. זה נראה לי לא רציני, ותקשורת זה לא משהו שאנחנו צריכי� להתבסס עליו

אבל . תביא סימוכי� לדברי� כאלה ואז נוכל להתייחס, נביא עובדות בשטח

  ? לכותרות של עיתונות, באמת

י  יש ,  כאלה ואחרותאני קיבלתי כל מיני תלונות, תושבת רמת השרו�אנ

, איומי�, רעש, ה'על התאגדויות של חבר, תלונות קשות על הפרות סדר

זה לא . ואני רוצה למקד אות' במיוחד למתח� של קריית הצעירי�, נפצי�

האנשי� שגרי� ש� . זה משהו שקורה במהל' השנה, משהו שקורה בחופש רק

יודעי לא פע� ה� מתלונני� ולא נעני� , למי להתלונ�, � אי' להתלונ�לא 

אלה אנשי� שלפעמי� . ומתחילי� לשאול אות� שאלות כאלה ואחרות

כי ש� מתגודדי� חבורה של ,  בבית שלה� או לרדת למטהמרגישי� לא נוח

נעימה. נערי� אי� תשובה , הטיפול המיידי הוא לא מיידי. זו תחושה מאוד לא 

נורא . א� עוני� לה� או לא עוני� לה�, � שה� קצת מופקרי�וה� מרגישי

או הפקחי� או אני לא , או בתפקיד העירייה, א� זה בתפקיד המשטרה, חשוב

  .מישהו צרי' לתת תשובה לבלגא� ש�, יודעת מי

יכול לתת דוגמה  :ד יעקב זילברשטיי�"עו שמעתי . אולי זה יכוו� אות', אני 

ו . לא רוצה להאמי� שזה קיי�ביו� חמישי סיפור שאני פשוט  אנשי� הזמינ

גרי�': שאלו אות�, פיצה אצל חברת פיצות , איפה את�  אנחנו גרי� ': אמרו?'

אנחנו ': לה�אמרו . 'הגדודי�' מזמיני� את הפיצה לרח, הגדודי�' ברח

השליח שלנו לא עובר אותו כי קרו מקרי� , מרחוב מסוי� בשבטי ישראל

וכואתה יודע מה נמצא ב, בעבר ואנחנו לא מבצעי� שליחויות ' שבטי ישראל 

  . 'לרמת השרו� כשהמקו� הוא מעבר

�   . נסעתי לש�, אני בדקתי, אני אגיד ל'    :מר מאיר דורו

  . אז אתה מכיר את המקרה הזה  :ד יעקב זילברשטיי�"עו
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� אני צלצלתי כמה פעמי� כדי לבדוק ואני , לא מכיר    :מר מאיר דורו

  . 'מתחת לרב קוק אנחנו לא נוסעי�, יש לנו הוראה'. אי� שו� דבר, אומר לה�

זה פשע . הייתי בשוק,  שמעתי את זה.בדיוק  :ד יעקב זילברשטיי�"עו

  . סוג של. אני לא יודע משהו אחר, מאורג�

  . נבדוק את זה    :מר יצחק רוכברגר

� לביא"נצ  חודשי� 4משמש , שמעו� לביא. ערב טוב לכול�    :מ שמעו

אני התבקשתי בהתראה קצרה לתת מספר נתוני� ג� . מפקד תחנת גלילות

. ג� קצת לגבי מגמות פשיעה ברמת השרו�, לגבי הנושא של הביטחו� האישי

יודעי� , הכינו לי מצגת מדהימה ע� הרבה תופעות פשיעה שאת� אפילו לא 

אולי . שהיה חשוב לי מאוד להראות אותה אבל המחשב לא עובד, שקיימות

  .רי� מאוד מענייני�יש פה דב, בפע� אחרת

.  זה בהחלט לא קרוב לתמונה ורודה.אני לא הול' להציג לכ� תמונה ורודה

י יכול להבטיח לכ� אבל שג� אנ עושי� הכל על , ביחד ע� האנשי� שלי, אני 

אני רואה פה , ג� תיכ) אני אפרט. מנת לחזק את תחושת הביטחו� של הציבור

יעות הפליליות אנחנו יוזמי� קחו בחשבו� שרוב היד, את המקרי� שפורסמו

, בידיעות השרו�, בעל השרו�, כל מה שכתוב בצומת השרו�, זאת אומרת. אות�

  . אלה ידיעות שאנחנו בהחלט יוזמי� אות�, בכל המקומוני�

. קוד� כל קצת לדבר על נתוני הפשיעה, אני תיכ) אתייחס ג� לסיפור במורשה

ביקשתי שיכינו לי את , יבמצגת שהכינו לי מדור סטטיסטיקה במטה הארצ

כשמגמת הפשיעה , 2008 ועד סו) יולי 2006משנת מגמת הפשיעה ברמת השרו� 

, אלה עבירות הרכוש: מתייחסת לשתי עבירות מאוד דומיננטיות מבחינתי

, גניבות כלי רכב, כשעבירות הרכוש מתחלקות להתפרצויות לדירה

. חינת עבירות רכושזה מב. התפרצויות לכלי רכב והתפרצויות לבתי עסקי�

, בעיקר מתייחס לנושא של שוד, התחו� הבא הוא נושא של עבירות אלימות

שנה , היה ג� שוד מזוי� השנה, שוד מזוי�, ויש ברמת השרו� ג� מקרי שוד
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נושא של חטיפות תיקי� ונושא של אלימות, שעברה יותר כולל אלימות , וג� 

  . בי� בני נוער

 קיימת מגמת ירידה כמעט בכל 2008עד  2006� אני יכול להגיד לכ� שמ

שש� דווקא יש , למעט תחו� שנקרא התפרצויות לבתי דירה, הפרמטרי�

י , אני מזכיר לכ�. עלייה כשאני מתכוו� לרמת השרו� אני מתכוו� ג� לצד השנ

זה אזור , זה ג� חלק בלתי נפרד מרמת השרו�,  לכיוו� נווה ג�5של כביש 

אני ג� כ� , רועי� שהיו פה בתקופה האחרונהדיברו פה על מספר אי. שמתפתח

יש דברי� שפתרנו אות� ופענחנו אות� אבל יש עד היו� . קצת אבהיר

. שג� המשטרה לא הצליחה לפענח אות�, ואני תיכ) אדבר עליה�, תופעות

כי , אני תיכ) אתייחס לנושא של החומצה, מישהו פה הזכיר לגבי החומצות

חומצה על , קרא בעיתו� בטח, מי שזוכר, המבחינתי המקרה של שפיכת החומצ

אני .  מבחינתי התופעה המטרידה ביותר ברמת השרו�–מסיר צבע , מכוניות

 יכול להגיד לכ� בוודאות שבחצי שנה האחרונה יש ירידה מאוד משמעותית

יש ג� עלייה בנושא של מעצרי� של כנופיות של , מעבר לירידה הזאת. בפשיעה

יש פה .  זה לא תושבי רמת השרו�95%�  השרו� במי שפור& ברמת. פורצי�

  ? עיתונאי�

  . זו ישיבת מליאה    :מר יצחק רוכברגר

� לביא"נצ  אני אגיד .אני פשוט אצנזר, אי� לי בעיה שיישארו    :מ שמעו

גדול מהנתוני� שהבאתי ה� נתוני� ששמורי� בדר' כלל , לכ� את האמת חלק 

שי ציבור שמשרתי� את כיוו� שחשבתי שמדובר פה בלבד באנ. למשטרה

אי� לי בעיה לתת לכ� . חשבתי להיות שקו) ולהראות לכ� את הכל, הציבור

  . את זה אחר כ'

  . שלא אמרתי ל' שיש עיתונאי�אני מתנצל     :מר יצחק רוכברגר

� לביא"נצ אני הייתי , לגבי נושא של התפרצויות לבתי דירה    :מ שמעו

 3השתלמות של , דרו� תל אביבב, הלכתי להשתלמות ביפו, פה בגלילות פע�
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חזרתי לפה והרבה דברי� , שש� אתה לומד אי' להיאבק בפשיעה, שני�

 מאלה שבאי� לגנוב פה ה� לא תושבי רמת 95%, כמו שאמרתי. הבאתי מש�

יש ג� תושבי רמת השרו� שעוסקי� בפעילות פלילית בתו' , דר' אגב. השרו�

 אני מדבר ג� על עבירות .ואלה אנשי� שאת� יכולי� להכיר, רמת השרו�

שזה , אני מדבר ג� על עבירות סמי� וג� על נושא של גניבת מתכות, רכוש

פשוט גונבי� כל מה .  בטח אנשי� מכירי� את זה,להיט בתקופה האחרונה

להוציא את כל , לקחת את הכספת, יכולי� ללכת לתו' בית. שדומה לברזל

, זה מה שחשוב לה�. ללהשאיר בצד ולקחת את הכספת בשביל הברז, הכס)

אני החלטתי שנושא של ,  לכ�.ויש ש� כנופיות מאזור רמת השרו�, רק הברזל

ו . וזה מה שמעניי� אותי,  מלחמת חורמה–עבירות הרכוש והאלימות  אנחנ

וזה התפקיד שלנו י מעצר של מי "לתת תחושת ביטחו� לציבור ע, המשטרה 

 אני יכול להגיד לכ� .שלושמתעסק בעבירות רכוש ומי שאלי� כלפי הסביבה 

נעצרו פה כנופיות של פורצי� , ואני מדבר על כנופיות, שבתקופה האחרונה 

אני מדבר על אנשי� שה� . אני לא מדבר על פור& מסכ� כזה שפותח דלת

, במספר רכבי�,  אנשי�4�3� ה� באי� ב, שה� באי� בכנופיות, מתוחכמי�

כולל ע� , צה מתוחכמי�ה� באי� ע� כלי פרי. בדר' כלל מחברות השכרה

והיתה , בנאד� בא הביתה? הרי מה זה מפתח מותא�. נושא של מפתח מותא�

 –שבא הביתה ולא רואה שו� סימני פריצה , לנו כזו תופעה ברמת השרו�

הוא , הוא נכנס הביתה, שו� דבר לא שבור, החלו� לא מוסט, הדלת לא שבורה

. א� יש לה� מידע מודיעיניזה אנשי� שבאי� לדירות רק . רואה שאי� כספת

ה� יבואו לדירה שיש ש� , ה� לא יבואו לדירה כדי לגנוב שרשרת או שעו�

  . וזו המלחמה שלנו בפורצי הדירות. וכס) מזומ�, כס)

ל אלה שבדר' , ביו�, יש את אלה שבאי� בבוקר: 2� פורצי הדירות מתחלקי� 

נעצרו פה ביו� ש, האחרוני� היו תושבי לוד, ודיי�הכלל ה� העברייני� הי

ירי , פריצת מחסו� של המשטרה, הכפר הירוק, רמת השרו�, שימו לב. חמישי
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אני . רק ככה עוצרי� אות�, אי� ברירה אחרת. של המשטרה בלב רמת השרו�

מדבר על פורצי� שבאי� לגנוב בכל מחיר וה� יודעי� שפה יש את הכס) 

ו שבאי� בלילה ה� אל. הסוג של הפורצי� השני זה אלו שבאי� בלילה. הטוב

, בדר' כלל תושבי שטחי�, פה מדובר בבני מיעוטי�, הרבה יותר בעייתיי�

אלא בשביל , שהמטרה שלה� היא לפרו& לבית לא בשביל לגנוב כספת או כס)

, אני אומר לכ�. לגנוב את המפתחות של האוטו כדי לקחת את האוטו

,  נעצרה חוליהלפני כחודש.  מקרי� ברמת השרו�30� מתחילת השנה קרוב ל

שפרצה באזור מרכז רמת , כר��  והגנבי� מטולשהמובילי� ה� מכפר קאס�

כל . הנגב, המתנחלי�, ר"אז' רח. אזור שקרוב מאוד לאזור הזה, השרו�

כל .  בי� הנגב לבי� ביאליק ובי� אוסישקי� לבי� הנצחהאזור שנמצא למעשה

המטרה של . ניותפריצות לדירות וגניבת מכו,  של דירות קרקעהמרובע הזה

של , ה� כבר לא יכולי� לעבור על המכשול של האזעקה, הפריצות לדירות

. אז ה� פשוט מאוד מקצרי� את הדר' ופורצי� למכוניות, המיגו� של הרכבי�

קרוב לחודשיי� לא , לשמחתי הרבה,  ומאזאנחנו תפסנו את הכנופיה הזאת

 –שתי עבירות רכוש דאבל זה ? מה זה דאבל. היתה לנו תופעה פה של דאבל

וג� גניבת מכוניות נעצרו פה , לגבי הפורצי� אני אחזור .ג� הפריצה לדירה 

. בעיקר פורצי� של כספות. ג� מאשדוד, ג� מנתניה, ג� מלוד, מספר פורצי�

 בלילה יש הרבה אבל בחו&, את� לא רואי� את זה, את� לא מרגישי� את זה

  . ג� ביו�. אקש�

, עבירה מאוד נתעבת, תראו.  בית העלמי� במורשהדיברו פה בהצעה לסדר על

ה� לא לוקחי� , בהספד, בדר' כלל בהליכה הזאת, אנשי� שמגיעי� להלוויה

ויש הרבה גורמי� פליליי� , ה� משאירי� את זה באוטו, את התיקי� אית�

 כלי רכב ביו� אחד 5,  שבועות3היתה לנו תופעה לפני . שמנצלי� את המצב

ונגנב לה מהתיק כולל תיירת, נפרצו  24,000 שהגיעה להלוויה של משפחה 

  . דולר במזומ�
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, באיזה מקו� זה היה? אפשר לדעת את המיקו� ש�    :מר שמואל גריידי

  ? בצד הדרומי או בצד המזרחי

� לביא"נצ   . בצד הדרומי, בבית העלמי� מורשה    :מ שמעו

  . הצבנו ש� מצלמות    :מר שמואל גריידי

� לביא"נצ הרכב הזה הופיע ,  המצלמות הגענו למספר רכבדר'    :מ שמעו

הגענו לשני תושבי מושב יגל ליד , כמוב� כל הנושא של החקירות, בהשכרה

ע� חלק ,  ביחד ע� תושב טייבהעצרנו אותו, עשינו מארב ליד הבית שלו, לוד

, חשבנו שהתופעה תפסיק. ה� בעיקרו� נעצרו. מהרכוש שנגנב מאות� רכבי�

הגיע לש� צוות , ידע שהולכת להיות הלוויה מאוד גדולהיו� שישי קיבלנו מ

שני תושבי , בילוש ותו' כדי הלוויה ה� קלטו ש� שניי� שפורצי� לרכבי�

ממש לתו' איפה , היה מרד) לתו' הלוויה, יו� שישי האחרו�. אשדוד

בדיוק , אני מצייר לכ� את התמונה כמו שהיא. וה� נעצרו, שקוראי� קדיש

   .ככה

כולל פרשיית , במצגת מספר פרשיות ראויות לציו� במהל' השנהציינתי פה 

נגיד את הש�, סמי� באחד התיכוני� ברמת השרו� דיברתי על נושא של . לא 

גז . הופעת הדאבל י  י גז 5�4 לפני חודש כל יו� תלונה על –בלונ  גניבות בלונ

יכול להיות שתהיה תלונה אחת, תראו. במורשה ובנווה מג� ,  ועוד אחתלא 

י . ישר עולי� על זה, זאת אומרת. זו תהיה תופעה ולא נעלה עליהש גניבת בלונ

 400�300� זה יכול להגיע ל. ברגע שזה מתחיל זה לא מפסיק, דר' אגב, גז

  .מקרי� עד שתופסי� אות�

  ? בשביל המתכת    :מר יצחק קאול

� לביא"נצ זה , גניבת בלוני גז זה לא מתכת, לא    :מ שמעו ה� גונבי� את 

סוחרי� , פשוט ה� מוכרי� את זה, בטירה, יש שוק בטייבה, רי� את זהומעבי

כנופיות ש� , מי שלא יודע, יש את זה ג� באזור שכונת התקווה. של בלוני גז

י .  היה באמת אזרח ערני שהצליח להבחי� בשני חשודי�.שמתעסקות בזה אנ
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 את הוא ראה, חליפה, מדבר על שני חשודי� שלבושי� בבגדי� של אמישראגז

תו' , י�� אנחנו עשינו לה� ביקור בית בבת. ה� הצליחו להימלט, מספר הרכב

במקרה נתקל . המשיכו לגנוב, י� ה� הגיעו לפה� כדי ביקור הבית שלה� בבת

אלה שני , רבותיי. כי מספר הרכב היה אצל כל הניידות, בה� צוות סיור

� חלונות  עGMCע� רכב , ע� סרבלי� של חברות גז, עברייני� ע� חליפות

גז, כהי� אבל התופעה הזאת .  א) אחד לא חושד בה�.פשוט באי� לקחת 

והוגש נגד� כתב אישו�, הסתיימה תיכ) אני אתייחס למה . ה� נעצרו 

  . אורנה, שאמרת

אחד : מבחינת התופעות הבעייתיות כאלה ברמת השרו� ובכלל באזור גלילות

מתחילת השנה . אפור על רקע סכסוכי� בשוק הזה נושא של אירועי אלימות

על , לוכס� רימוני�, מספר מקרי� של אירועי ירי וזריקת בקבוקי תבערה

נושא שמטופל ברמת ימ. אנשי� שחייבי� כס) בשוק האפור , ר תל אביב"זה 

, זה משהו שמאוד מדאיג אותנו, היו שני מקרי� מתחילת השנה ברמת השרו�

  .ה ג� אנשי� חפי� מפשעשכמוב� עלולי� להיפגע פ, הפנו אותו לתשומת לבנו

זה באמת מיז� משות) ג� לעיריית רמת  –נושא של היערכות קי& ובני נוער 

,  גני� ציבוריי� ברמת השרו�8אנחנו עשינו מיפוי של , השרו� וג� למשטרה

. שמבחינתנו ה� גני� בעייתיי� ודומיננטיי� מבחינת ונדליז� והפרעות מנוחה

היא נרתמה לעזרתנו והציבה ,  שיתפנו את עיריית רמת השרו�אנחנו

אנחנו משקיעי� ג� את מחלק הנוער . מאבטחי� סטטיי� בתו' אות� גני�

כשהמטרה היא לא , ג� המשמר האזרחי, אלימות וונדליז�, בנושא של סמי�

 אנחנו ניזו� לפני שהאזרחי�  אלא,שאנחנו נטפל בקריאות של האזרחי�

היגרר אחרי אות� אירועי� כי א� אני בתור מפקד תחנה מתחיל ל. מתקשרי�

ע� דבר כזה , תבינו.  קריאות100�  ל50אני מדבר על בי� , של הפרעות מנוחה

קוד� כל לעשות סבב ,  לכ� התפקיד שלנו זה ליזו�.אני משבית את כל התחנה

לא , צרי' לקחת בחשבו� שמדובר בנערי�. לעשות פעילות יזומה, של הגני�
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בר נמאס לו להיות בבית כשלמחרת הוא  שכ11תמיד יש פתרו� לאותו נער ב� 

אבל ג� בשיא , בשיא הרגישות, עושי� את זה בשיא העדינות. לא לומד

כולל הזמנה של , ח"שמי שיפריע אנחנו נכבד אותו בדו, זאת אומרת. הנחישות

  .לכ� זה ג� מרתיע, וזה חתיכת סיפור, ההורי� שלו לזיהוי

פני פורי� והצטרפתי למה שהיה  שבועות ל3 אני באתי לפה בער', לגבי מורשה

הצתת , יו� שישי, ערב פורי�, מי שזוכר. סדו� ועמורה. פה בפורי� במורשה

נפצי�, מכולת אשפה במורשה רכב כיבוי שמגיע זורקי� עליו נפצי� , זריקת 

אני זכרתי את מורשה . זה היה לדעתי שבוע אחרי שהייתי בתפקיד. וחזיזי�

ו , הופתעתיקצת ,  שני�3אחרת לגמרי מלפני  אבל למחרת כבר טיפלנ

נעצרו למחרת30 .בענייני� שהיו , ג� בוגרי�, ה צעירי�' חבר30.  נערי� כבר 

, אני מדבר על רחוב הנביאי�. ח"מעורבי� בסיפור של התקיפות וזריקות אמל

פגישה ע� חברי הוועדה לשמוע את הטענות , שלב שני. על הגינה הציבורית

בראשות ,  משות) ג� למשטרה וג� לעירייהשלה� וכבר למחרת הקמת צוות

מי שש� . אני הפכתי את מורשה לרובע. ל העירייה וקצי� הבילוש שלי"מנכ

נושא 4כל יו� חמישי בערב יש ש� , לב  צוותי תנועה שאוכפי� רק את 

נושא של . השני� האחרונות3� שלדעתי לא נאכ) ב, הטרקטורוני� והאופנועי�  

. כל זה מטופל, ימת רעש והצתות של שרפותהצקות וגרנושא של , ונדליז�

יש ,  אנחנו נקי� ש� את מרכז השיטור הקהילתיאנחנו מניחי� שבחודש הבא

אני מניח שזה לקראת שלבי סיו� ואנחנו , יש ש� בסיס חדש, ק חדש"ש� מש

ייקחו ש� אחריות, נקי� ש�   .לדעתי ה� 

  . לאו� כבר התייצב    :מר הרצל נחו�

� לביא"נצ זה בנוס) . ו� התייצב היו� אז היו� זה נפתחלא    :מ שמעו

הוא כבר בוצע אבל את הטקס אנחנו נעשה לקראת חודש , ק שיוק�"למש

  .אוגוסט
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אני הבאתי לכ� מצגת ממש ע� מפות איפה זה , לגבי הנושא של החומצות

אנחנו . נושא שפיכת החומצות מאוד מטריד אותי כמפקד תחנה. נעשה

בכל אזור מחוז ,  כלי רכב מתחילת השנה60, � אירועי60� מדברי� על קרוב ל

וכרגע , שאי� לנו שו� מושג מיהו, אותו בחור אלמוני. תל אביב ומחוז מרכז

התיק שלו נמצא אצל פרופיילר מקצועי במטה הארצי כדי למצוא מכנה 

זה בנאד� . כי לפחות מבחינת החקירה אי� מכנה משות), משות) בי� המקרי�

עובר , כפר סבא, י� בדרו� ועד רעננה�  רכב מבתששופ' מסיר צבע על כלי

מבלי , רמת השרו� והרצליה, צפו� תל אביב, יפו� בתוכו את כל אזור תל אביב

בי� האנשי� שלה� הרכבי� , בי� צבעי הרכבי�, שיש קשר בי� סוגי הרכבי�

 פשוט הול' .שמות הרחובות או כל דבר אחר, בי� מספרי הרחובות, שייכי�

היו מספר מקרי� ברובע . בלי שו� קשר ג� לדגמי� של המכוניות, ומסיר צבע

ו , רות' ברח, המקרי� האחרוני� היו באזור הפרדס. הדר לפני זה היה לנ

,  מקרי� ברעננה30, אני אומר לכ� שאותו בחור לא מקפח על רעננה. בגולומב

 זו זירת הפעילות שש�, הוא לא מקפח את הרצליה ולא את מרכז תל אביב

  . מקרי�30� ג� כ� קרוב ל, בוטינסקי בתל אביב' אזור פינקס ז–העיקרית שלו 

כאשר בי� , 19% של  עד עכשיו יש ירידה2006� כ לגבי נתוני הפשיעה מ"סה

על עבירות אלימות ירידה של ,  לגבי עבירות רכוש9% ירידה של 2008�  ל2007

 נוער בעבירות סמי� ורכוש יש  שמבחינת מעורבות בניהתחושה שלנו . 15%

ג� מבחינת עבירות שוד יש ירידה . ירידה מאוד משמעותית, ירידה עצומה

נערכי� כמוב� . אלה פחות או יותר הדברי�. משמעותית משנה שעברה אנחנו 

. ביחד ע� כל מחלקות העירייה, ביחד ע� העירייה, נושא של בני הנוער, לקי&

אבל , לא הכל ורוד, אבל כמו שאמרתי, יש עוד הרבה דברי� שצרי' לשפר

העירייה . התפקיד של תחושת הביטחו� האישי הוא תפקיד של המשטרה בלבד

אבל זה התפקיד הבלעדי של המשטרה ואני מחויב פה , בהחלט יכולה לסייע

  . בבקשה, שאלות. ביחד ע� האנשי� שלי, לכל תושב בנושא של ביטחו� הציבור
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� גליל  הייתי אורח של מפקד המחוז דשי� חו3� לפני כ    :מר אהרו

, אני גיליתי משטרה חדשה, אני מוכרח לומר ל'. לב�  ניצב אורי בר–הדרומי 

. מבחינתי, ואני מאוד התרשמתי ממודל עבודה חדש, שאני לא מכיר אותה

, חדשה, ומאוד התרשמנו ממשטרה חזקה,  וכמה איש20הייתי קבוצה של 

ואתה בטח , מרשימה נגד כל הפשעשהצליחה לפעול בצורה מאוד , מתוחכמת

יותר טוב ממני לב שמודל העבודה של � סיפר לנו אורי בר. מכיר את הסיפור 

א� , השאלה שלי.  ג� למחוזות אחרי�מנסי� להעתיק אותו, המחוז הדרומי

, כי לא מדובר רק על חוסר אמצעי� או חוסר תקציב, חלק משיטות העבודה

מדובר על . וסר יעילות של המשטרהשזו איזושהי מי� אמתלה לפעמי� על ח

י . שלמדה אי' להתמודד ע� הפשע הכי מתוחכ�, מתוחכמת, משטרה יעילה אנ

, שואל הא� חלק מהדברי� האלה הגיעו או מתוכנני� להגיע ג� לאזור שלנו

ולגדול , אתה יודע, במיוחד בעתיד הקרוב כשרמת השרו� הולכת להתפתח 

   .בצורה מאוד משמעותית

  . ייקח עוד כמה שני� טובות, בעתיד הקרוב לא    :רגרמר יצחק רוכב

� לביא"נצ אני רוצה להתייחס לתופעה שהיתה פה , קוד� כל    :מ שמעו

ג� יש לי את זה ,  חודשי� האחרוני�3� ב, ומאוד קשורה למחוז הדרומי

אני ג� , אני דיברתי אית�, ל וראש העיר מכירי� את זה"המנכ. במצגת

נושא של התגברות הפשיעה . ותיכ) תבינו למה, רתמתי אות� לטובת הנושא

 התפתחות –דיברת על נושא של התפתחות .  ברמת השרו� הרצליההבדואית

יותר בתי�, ברמת השרו� ברגע שקבל� מציג : המשמעות היא פשוטה, בוני� 

למעשה מי שניגש למכרז זה חברות , מכרז לחברת אבטחה לאתר בנייה

, דר' אגב, רוב�. שה� ניגשות למכרז הזה, חברות מוכרות, אבטחה לגיטימיות

לאחר שזוכות , אות� חברות. ה� חברות ריקות מתוכ� שאי� לה� עובדי� בכלל

אלה בדואי� שמגיעי� . מעסיקות קבלני משנה שכמעט כול� בדואי�, במכרז

חלק . ה� מגיעי� מהדרו� ישר לפה, מבלי לבדוק את העבר הפלילי שלה�
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וג� בהרצליהגדול ממתחמי הבנייה באזור ר השומרי� ש� ה� , מת השרו� 

כולל חיילי ,  שיותר פורצי� בדואי� נתפסי�אנחנו נתקלנו בתופעה. בדואי�

חיילי גבעתי בלי .  חודשי�3גבעתי שנתפסו פורצי� לדירה ברמת השרו� לפני 

כולל פריצות לאתרי , כולל פריצות למחסני�, יבות רכבי�כולל גנ. עבר פלילי

 והצלחנו אנחנו בעבודת מודיעי� הצלחנו למפות. יות שלה�שזו המומח, בנייה

להגיע שג� בהרצליה וג� ברמת השרו� יש חלוקה מסודרת לגבי תחומי 

ובי� היתר ה� , מאזור כסייפה, אחריות של משפחות בדואיות מאזור חורה

יש ? מה הכוונה סחיטות. כולל נושא של סחיטות, עסקו פה בפעילות פלילית

. יש בתקשורת, ואני מדבר על מקרי� שקרו,  באופ� פרטיג� כאלה שבוני�

קיבלו איומי� מאות� שומרי� בדואי� להכריח אות� , בעלי וילות שבנו

יש לנו . יתחילו להיגר� נזקי�, במידה ולא. לשמור לה� על אתרי הבנייה

ו , בכל מקרה. כרגע תיק שמטופל על ידינו בסיפור הזה אנחנו לפני כחודש עשינ

ו ,  שומרי� באתרי�50מבצע שבמהלכו נעצרו ,  מאודמבצע גדול שרוב� הי

אני מניח . ע� רכוש גנוב, נתפסו ע� סמי�, מעורבי� בעבירות פליליות

אני , אנחנו ביקשנו. לא לגמור אותה לחלוטי�, שהצלחנו לצמצ� את התופעה

להירת� , וג� מאיציק, ראש עיריית הרצליה, ביקשתי באופ� אישי ג� מיעל

שכל קבל� שירצה לקבל היתרי בנייה , זאת אומרת.  אתרי בנייהבנושא של

בתחו� המוניציפלי של רמת השרו� יצטר' להציג אישור שיש חברת אבטחה 

. הנושא הזה ייאכ). ע� שומרי� ללא רישו� פלילי באישור של המשטרה

וזה משהו שאני בהחלט צרי' את , אותו אישור עבודה יופסק, במידה ולא

  . העירייה

  ? מה א� קבל� ש� את העובד שלו כשומר    :אליעזר ברמר 

� לביא"נצ   . אני כופה עליו שהשומר נמצא ללא עבר פלילי, לא    :מ שמעו

  . רק על השומר    :מר אליעזר בר

� לביא"נצ   . רק על השומר    :מ שמעו
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  � אתה לא כופה עליו להתקשר ע� חברה    :מר אליעזר בר

� לביא"נצ א� השומר , עושי� ביקורתאנחנו . ממש לא, לא    :מ שמעו

  � הוא ע� עבר פלילי

  . זה הגיוני    :מר אליעזר בר

� לביא"נצ ,  שנה במשטרה20אני , תראו, לגבי המחוז הדרומי    :מ שמעו

י יודע לעשות זה להילח� בגנבי� � ,  אי� פטנטי�.הדבר הכי טוב שאנ אי

 זה דברי� שאנחנו באי�, תחכו�, נחישות. תרגילי� ואי� נוסחאות חדשות

א� אתה לא עקש� ואתה לא . א� אי� לנו אות� אז חבל על הזמ�, את� מהבית

� . יש ל' בעיה, אכפתי ואתה לא מודע למה שקורה בשטח אצל' אי� פתרו

 משטרה לבד לא יכולה – נושא של שילוב רשויות אחרות .אי� דר' אחרת, אחר

נו. להיאבק באלימות ובעבירות הרכוש גורמי�  , ספי�אז היא רותמת לזכותה 

. נושא של הנחישות, ה חשוב מאוד הנושא של השילוביותז. משלבת, משתפת

. אי� פטנטי� אחרי�, אני יודע מה קורה במחוז הדרומי. אי� פטנטי� אחרי�

בענישה , בהכנת כתבי אישו�, התביעות, נושא של שילוב הפרקליטות

, טי�אי� פה פטנ, זאת אומרת. קשר ע� בתי משפט לענישה מחמירה, מחמירה

   .אלה הדברי� הרגילי� שאנחנו רגילי� לעשות

י . תודה על הסקירה המעניינת של', קוד� כל    :מר יצחק קאול אנ

חושב שאנחנו צריכי� ג� לעודד וג� להגיד יישר כוח למשטרה ולעודד אותה 

יש כא� . בשיתו) ע� התושבי�, בפעולות שהיא עושה ושתמשי' לעשות

אני חושב שכל פעולה שתיעשה פה , וב הזהמתנדבי� ברמה מאוד גבוהה בייש

אנחנו צריכי� לעודד אותה ולעשות את הכל כדי לצמצ� , בתיאו� בי� הכוחות

אני חושב שהנושא הזה הוא , אני רוצה להגיד לראש העיר. את הפשיעה בעיר

אנחנו צריכי� . אופוזיציה� זה באמת לא חשוב כא� קואליציהכל כ' חשוב ש

.  בקריאה לעשות את הכל כדי לצמצ� את הפשיעהקוד� כל, לצאת כא� יחד

ו  יודע, מדברי� על סטטיסטיקותפה אנחנ שוכחי� , מדברי� על מספרי�, אתה 
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שחיה , אני שמעתי בשבוע האחרו� מאישה בודדה. לפעמי� את האיש הבודד

, הוא פר& לדירה, והגנב זה בכלל לא מעניי� אותו שהיא ישנה בדירה, בדירה

ביני� מה קורה לאישה בודדה כזאת שפתאו� נכנס הגנב ואת� מ, נכנס אליה

 לכ� אני .ממש הסטטיסטיקה כבר לא מעניינת את האישה הזאת. הזה אליה

י� , אני אומר פה לראש העיר, אנחנו חייבי� כא� באמת ביחד, אומר זה לא עני

. אני חושב שנקלענו לבעיה. של להצביע בעד הצעת ההחלטה הזאת או לא

אבל תראו מה עשו לבית ספר , אני גאה בבית ספר אלו�, לו�בנותיי למדו בא

כול� ?' מה זה מעניי� התקשורת': אז יש כאלו אומרי�. אלו� בתקשורת

כול� קוראי� את , תקשורת היא מתקדמת. מה לעשות, ניזוני� מהתקשורת

ופתאו� , ג� המקומיי� וג� את ערוצי הטלוויזיה, ג� הארציי�, העיתוני�

. לפי דעתי שלא בצדק ג�, לה להצטייר כמקו� שהוא בעייתירמת השרו� מתחי

אסור לנו להגיד שמה שאנחנו עושי� זה בסדר וזה מספק , את זה למדנו כולנו

אנחנו לא יכולי� להגיד את זה ג� א� הכל יצטמצ� ויהיה עוד מקרה . וזהו

,  לכ� אני אומר לראש העיר.תפקידנו לצמצ� ג� את המקרה הזה. אחד שפרצו

. י הנער הזה שרצח את עורכת הדי�"ר לאור המקרי� הקשי� שהיו פה עבעיק

אז פה שומעי� על סמי� ופה . מאיזושהי סביבה, הנער הזה בא מאיזה רקע

לפי דעתי אנחנו כ� צריכי� לנקוט . שומעי� על רצח ופה שומעי� על גניבות

, ל�אני אומר את זה לכו.  נוספת מעבר למה שעשינו עד היו�באיזושהי פעולה

אנחנו לא ': אי אפשר להגיד, זו בעיה של מערכת החינו'. לא דווקא למשטרה

, קרה אירוע. לא. 'מה שאנחנו עושי� במערכת החינו' זה כבר מספיק, נטפל

. עשתה את הפעולות שלה, בלי שנגיד את זה כא�, אני בטוח שמערכת החינו'

אוי . נהלי�המנהל וודאי ההורי� והתלמידי� ובכיתה של התלמיד הזה והמ

ואוי ואבוי לזאת שנרצחה זה אסו� גדול , מכל הכיווני�. ואבוי לתלמיד שרצח 

הניסיו� למצוא משהו שאנחנו יוצאי� , לפי דעתי, לכ�. שקרה פה ברמת השרו�

יכול להיות שצרי' להקי� פה צוות משות) שאתה תראה שכדאי . בו יחד
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, ה זה אספקט אחדהמשטר. שייגע לא רק באספקט של המשטרה, לעשות אותו

, צרי' לנקוט בפעולה חיובית כדי לנסות ולראות, הבתי�, מערכת החינו'

  . העיר כעיר שעושה פעולות כדי לנסות לצמצ� את זה בכל המישורי�

אלא , אני לא רוצה להיצמד דווקא להצעת ההחלטה שהציעו, לפי דעתי, לכ�

.  סדרה של פעולותונגיד, לבוא ולהעלות איזשהו רעיו� שכולנו נהיה מסביבו

פעולה אינטנסיבית במערכת , הנושא של המתנדבי�, תיאו� ע� המשטרה

, התייעצות ע� גורמי� מקצועיי� שעוסקי� בקרימינולוגיה, החינו'

ולצאת ע� סדרה של המלצות , פסיכולוגיה ואנשי חינו' כדי לנסות ולאתר

  .שאנחנו ממליצי� כדי לשפר את מה שהיה עד היו�

אני מצטר) ,  את מפקד המשטרהשמעתיאחרי ש    :מר דוד יצחק

ידיעת המצב כי , לדעתה של אורנה שאי אפשר לסמו' על העיתונות מבחינת 

לכ� . המצב הוא הרבה יותר גרוע והעיתונות הרי לא משקפת את זה כהלכה

 ששמתי רק את הכותרות האלה ולא את הכותרות שמפקד אני מתנצל על זה

אני חושב שא� המצב הוא . א ידעתי על הכלפשוט ל, המשטרה נת� לנו כא�

טוב כפי שראש העירייה אומר אז הוא צרי' לקפו& על המציאה לגבי ועדה 

ותית� לנו , כזאת שתבח� את המצב ותית� לנו את דעתה על תמונת המצב

י , וא� המצב הוא כפי שאומר מפקד המשטרה. הצעות לשיפור המצב אז אנ

, הכל מצוי�' תבוא ותגיד היא לא, מניח שיהיה לה מה להגיד אלא יהיה לה '

בפרט שאני חושב שיש לנו בעיה ספציפית ע� הנוער . מה להגיד מה לעשות

והוועדה הזאת שאנחנו מציעי� כא� , שצרי' לטפל בו באופ� מיוחד, שלנו

,  אוקיי–אי� לנו מה לעשות אלא , לכ� אני אומר. נותנת משקל לעניי� הזה

בואו נקי� איזשהו צוות , ענו את מפקד המשטרהשמ, שמענו את ראש העירייה

  . שיית� לנו חוות דעת מה לדעתו המצב ומה צרי' לשנות

, קוד� כל. לסכ� את העניי�, ברשותכ�, אני רוצה    :מר יצחק רוכברגר

 ואנחנו 100%האחד שנשאר הוא . אתה צודק, ודווקא קאול, אני חוזר ואומר
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עה הזאת ככל שרק נית� ולצמצ� צריכי� לעשות הכל על מנת למגר את התופ

נית� עיר , עיר נושמת. א) אחד מאתנו פה, איננו בת יענה. אותה ככל שרק 

אבל בהחלט אני חושב . לא מקל ראש. קורי� בה דברי�, עיר איכותית, חיה

צרי' תמיד . היא פעילות ממצה,  היא פעילות טובהשהפעילות של המשטרה

חינו' בלתי ,  חינו'–חינת המערכות אבל מב, אפשר לעשות אולי יותר, יותר

, ועדי ההורי�, הרשות למלחמה בסמי� ובאלימות, סי�"מתנ, פורמאלי

, אני רוצה לומר לכ�, במקרה של קרות אירוע, כל מי שיש מסביב, רווחה

 .ג� מנסות למנוע, לא רק בקרות האירוע. מתפקדות בצורה הטובה ביותר

י ,  ע� ענתהקיצוני ביותר של מה שקרה, אגב, המקרה זה מקרה קיצוני שאנ

יכול להעלות על דעתו מקרה כזה קיצוני שקרה הוא , חושב שכל בר דעת לא 

, אני אומר עוד פע�, אבל יחד ע� זאת. איננו מאפיי� א) מקו� במדינת ישראל

צרי' לעשות , אנחנו בהחלט לא שוקטי� על השמרי� ולא נשקוט על השמרי�

ועשינו פעילויות ואנחנו ממשיכי� , פשרוא, את הפעילויות ככל שרק אפשר

  . לעשות פעילויות

� , לכ� אני עוד פע� אומר על מנת לצמצ� ככל שנית� ולהגביר את הביטחו

י , למרות שאתה קצת ציני בדיבור, יצחק, אני חושב שההצעה של', האישי אנ

אני מציע שאתה . אני לא אתווכח אית' פה, אבל מה לעשות, לא אוהב את זה

י , תעלה הצעות שניתנות ליישו�, תעלה רעיונות, ל העירייה"מנכתשב ע�  ואנ

ככל שה� יהיו , מבטיח ל' שהוא יהיה גמיש ופתוח לקבל את ההצעות של'

על מנת שאנחנו נעשה איזשה� פעילויות כאלה ואחרות , הגיוניות כמוב�

נביא את זה , תבוא ע� הצעות מסודרות. א� נית� לעשות, ולהוסי) פעילויות

 אנחנו –אני בטוח שאני מדבר בש� כול� , אני אומר לכ� פה. שיבה הבאהלי

בא� נחליט להוסי) שיטור משולב או נצטר' להוסי) רכב או , לא נחסו'

כי אנחנו אוטוטו הולכי� להתקי� ג� את המצלמות , רכבי� או משהו אחר
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זה ממש אמור , וזה יית� לנו שיפור ע� מוקד של מצלמות והכל, ברחבי העיר

  .לקרות בימי� הקרובי� כל הסיפור הזה

  .  לחודש23� ב    :מר הרצל נחו�

תציע , תציע הצעות, אז שב ע� הרצל. בבקשה    :מר יצחק רוכברגר

אנחנו נשב ואנחנו נשמח לקבל הערות , רעיונות מה אתה חושב שצרי' לעשות

  .כאלה

אני רוצה להעלות אותה , זו הצעתי להרצל    :מר דוד יצחק

  . להצבעה

   ?הקמת ועדה, מה להעלות להצבעה    :איר דורו�מר מ

אני לא , שתהיה אתה לבד, אני אות' רוצה לצר)    :מר יצחק רוכברגר

  . אתה ועדה מבחינתי. צרי' להקי� ועדה

ג    :מר דוד יצחק   � אני לא פסיכולו

, תקשיב. דקה, רגע. אז אני לא מקבל את זה    :מר יצחק רוכברגר

וצוותי� עובדי�פסיכולוגי� עוב. המערכות עובדות ה� , יש אות�, די� 

י ההצעה "לא עפ, אני מציע. ה� פועלי� ע� תוכניות מוסדרות, נמצאי� בשטח

לא הצעות . תעלה את הרעיונות וההצעות ליישו�, שאתה תשב מול הרצל, של'

. דברי� אופרטיביי�. זו לא הצעה רצינית. 'צרי' זה, צרי' פסיכולוג': סת�

לפחות כאד� שקול באמת שיש לו , ה שאתה ציניעד כמ, אני ג� מחזיק ממ'

הרצל , תעלה רעיונות, יחד ע� הרצל תשב, אז אני מציע שאתה תהיה. רעיונות

מי בעד . אנחנו נקבל את ההמלצות שהרצל יציע, יביא את זה לשולח� כא�

  ?ההצעה שלי בבקשה

להוריד אותה או , צרי' להצביע על ההצעה של דוד  :ד יעקב זילברשטיי�"עו

  . לא
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אני מבקש להסיר את ההצעה של דוד מסדר . אוקיי    :מר יצחק רוכברגר

מי בעד להסיר את ההצעה של דוד מסדר . היו� ואחר כ' נצביע על ההצעה שלי

   ?היו�

�   . 7    :מר מאיר דורו

  ?מי נגד    :מר יצחק רוכברגר

�   . 4    :מר מאיר דורו

  ? מי נמנע    :מר יצחק רוכברגר

�   .  1    :מר מאיר דורו

  .נירה    :ר יצחק רוכברגרמ

  

) 1 –נמנע , 5 –נגד , 8 –בעד (ברוב קולות הוחלט    :403החלטה מספר 

חבר מועצת העיר דוד יצחק בנושא להסיר מסדר היו� את הצעתו לסדר של 

  .מצב ביטחו� אישי ברמת השרו�

  

  ? מי בעד ההצעה שלי    :מר יצחק רוכברגר

�    .אתה צרי' להגיד את ההצעה    :מר מאיר דורו

יביא , ל"ההצעה שלי שיצחק דוד יישב ע� המנכ    :מר יצחק רוכברגר

  � רעיונות והצעות

  ?בתור ועדה חינוכית? איזה יכולות יש לו  :ד יעקב זילברשטיי�"עו

אני מציע שיצחק דוד . אני לא אמרתי ועדה, סלח לי    :מר יצחק רוכברגר

  . ל ויביאו הצעה"יישב ע� המנכ

�   � א� הוא רוצה. בעהלא צרי' הצ    :מר מאיר דורו

. תודה רבה. זאת ההצעה שלי. מאה אחוז, בבקשה    :מר יצחק רוכברגר

אני מקווה שהוא יישב , זו ההצעה. בסדר, אני לא מצביע על זה, לא צרי'

  .תודה על השיתו), תודה לשמעו�. איתו ויציע את ההצעות
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יכות אני רוצה להתייחס אליה יותר באר. הנושא הבא זו הצעה לסדר של נירה

  . אז אני עוד מעט אתייחס אליה

  

  .ש"אישור מינוי לוועד המנהל בית יד לבני� רמה  .8

  

 אישור מינוי לוועד –אני מבקש לעבור לנושא הבא     :מר יצחק רוכברגר

 שאמר שאנחנו הכנסת חוקקה חוק. אני אסביר במה דברי� אמורי�, המנהל

ועד מנהל ביד לבני� ..צריכי� להקי�  ..  שה� ממילא מתעסקי� ,ואדווה שלב 

יונה , ע� יד לבני� כל הזמ� וע� הבית עצמו ומתו' ארגו� נציגי יד לבני� את 

יעקב צור ונציגת ארגו� , את רחל בר תקווה, זה ה� הציעו למעשה, בר גור

   .אני מבקש מהמועצה לאשר את זה. האלמנות והיתומי� הני שגב

  ? ר"אתה לא רוצה להגיד מי היו        :???

  . ר"ה� בוחרי� את היו    :רוכברגרמר יצחק 

�   . פה אחד    :מר מאיר דורו

  .  זה ה� בוחרי� אבל, ר"אלי שגיא יהיה היו    :מר יצחק רוכברגר

  

 לוועד המנהל המינויהוחלט לאשר פה אחד את    :404החלטה מספר 

  :ש כלהל�"בית יד לבני� רמה

  . מנקסמיכל'  וגבאדוה שלו' גב, ר" יו–אלי שגיא מר : נציגי העירייה

ועד המנהל  � רחל בר ' גב, ר יונה בר גור"ד: נציגי ועד משפחות רמת השרו

  .ר יעקב צור ומתקווה

ויתומי�   .ני שגבה' גב: נציגת אלמנות 

  

לאה אור� מנהלת מינהל גיל הזהב בכנס ' אישור השתתפות הגב  .9

  .2008בינלאומי בקנדה בנושא הזקנה בספטמבר 
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מנהלת ,  אישור השתתפות לאה אור�,הנושא הבא    :מר יצחק רוכברגר

 הכנס הזה אמור .בכנס בינלאומי בקנסה בנושא הזקנה, מינהל גיל הזהב

הנסיעה הזאת : אני אסביר בכמה מילי� לגבי הנסיעה. 2008להיות בספטמבר 

היא נסיעה לימודית שבה לאה משתתפת בכנסת בקנדה ולאחר מכ� ג� 

יות ומחליפי� דעות לגבי כל הנושא שבו חווי� חוו, יורק� בניו, בארצות הברית

אנחנו במקו� מאוד בולט בעניי� הזה ומאוד משמעותי . של מינהל גיל הזהב

כ, אני מבקש לאשר את הנסיעה שלה. בכנס  . דולר3,000� זה סדר גודל של 

� בניו. 3,500�  דולר ל3,000זה בי� , אבל אני אומר לכ� עכשיו, 4,000כתוב 

אני מבקש .  מכרי� על מנת לחסו' עלויותיורק לאה תיש� אצל חברי� או

  .תודה רבה, פה אחד? מי בעד. ברשותכ�, לאשר את הנסיעה

  

לאה ' השתתפות הגבהוחלט לאשר פה אחד את    :405ה מספר החלט

 מנהלת מינהל גיל הזהב בכנס בינלאומי בקנדה בנושא הזקנה -  אור�

  .2008בספטמבר 

  

נוער לעיר ה  .10   .תאומה גאוגסמרינהוטהדיווח יציאה משלחת בני 

  

י נוער    :מר יצחק רוכברגר  לעיר התאומה דיווח לגבי משלחת בנ

פה אני רק . כמדי שנה נוסעת המשלחת שלנו לעיר התאומה. גאוגסמרינהוטה

פרח תיסע מטע� העירייה כמלווה בנסיעה , הנסיעה היא באוגוסט. מדווח

ג� ביו� , הפע�הצעתי כמעט לכל חברי המועצה להצטר) , אגב, אני. הזאת

אבל הפע� הזו , כי רציתי נוספי�. ונעניתי במצב שאנשי� לא יכלו, העצמאות

  .  זה הדיווח.תהיה פרחזו 
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שילוט ושמירה על סדר ציבורי לקראת הבחירות לרשויות המקומיות   .12

  .ל העירייה מר הרצל נחו�"י מנכ" יוצג ע2008נובמבר 

  

 של שילוט ושמירה על הסדר  זה הנושאהנושא הבא    :מר יצחק רוכברגר

שאלי בר אני מבי� , הרצל. הציבורי לקראת הבחירות לרשויות המקומיות

  ?מי ישב? ופיפו ישבו אית'

   .גליל וישראל טל, פיפו    :מר הרצל נחו�

י .יש לי רק הערה לגבי המסמ', המסמ' הוגש    :מר יצחק רוכברגר  אנ

אז , ולי להוסי) מקומותמציע שבמידה וחברי אותו צוות יחליטו יחד אית' א

לתת יד חופשית יותר ולא ללכת בגישה המצמצמת , להיות פתוח ולהיות גמיש

יותר, של מספר מועט וג� מתוק) זה של לתת זכות לכל הסיעות , אלא לתת 

  . ולצמצ� ככה אולי את השילוט הפראי או הפיראטי, להרגיש שה� שותפי�

זו היתה ההצעה שלי ,  ונחמד,וטוב שכ', התכנסנו  :ד יעקב זילברשטיי�"עו

אני חושב שמה שהוועדה מחליטה , מה שאמרת נכו�. ויופי שקיבלת� את זה

אז . כי זה כאילו הובא היו� לאישור מליאה, לא צרי' להביא לאישור מליאה

  � מה שאנחנו מחליטי�

את� ? מה זה משנה, בוא נשאיר את זהאבל , בסדר    :מר יצחק רוכברגר

  . ביקשת� לאשר את זה

חצי שנייה נביע על , יש לי רק טענה ואולי מחשבה  :ד יעקב זילברשטיי�"עו

, וזה טוב לכול�, אני חושב. שהוא לגבי תשלו� אגרה, 10לגבי סעי) , זה דעה

העירייה לא צריכה לגבות , שבדמוקרטיה הקטנה העירונית שמתקיימת פה

  . זההיא יכולה לשאת בעניי� ה, מהאנשי� שרצי� לבחירות אגרת שילוט

י יודע אי' היה מקובל בדר' כלל    :מר יצחק רוכברגר למה לוקחי� . אנ

   ?נכו�, זה לא יהיה על שילוט של העירייה? אגרה

  .לא    :מר הרצל נחו�
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מה הרעיו� של . רק על שילוט שאנחנו נשכיר אותו    :מר יצחק רוכברגר

 של כל לממ� את הדיקטי� זו חובה. אני לא יודע, אני שואל? אגרה בעניי� הזה

  . הרשימות

, ממ� את האגרהמ שאתה בעצ� העובדה, קוד� כל    :מר הרצל נחו�

ה� ג� צריכי� לבוא . אתה מחייב את האנשי� שרוצי� לתלות את השלטי�

, אמנת סוג השילוט, סוג השילוט, ולהתחייב על מחויבות שלה� לגבי השילוט

 זה אחד הסעיפי� שמופיע פה. 'שלא לפגוע בכבודו של הבנאד� וכו

ג  ההתחייבות של אלה ששמי� את השילוט לגבי התנהגות אתית לגבי סו

וכו, השילוט   . 'מבלי לפגוע באנשי� 

  . אבל זה לא קשור לתשלו�, בסדר  :ד יעקב זילברשטיי�"עו

  ?הרצל, כמה זה האגרה    :מר יצחק רוכברגר

  . זה לא משהו בשמי�, זה יכול להיות 3 100    :מר הרצל נחו�

  . זה לא מה שימנע    :רמר יצחק רוכברג

  ? לשלט או לכל השלטי�, למה 3 100    :מר ישראל טל

  .לכל שלט    :מר הרצל נחו�

  . אני חושב שזה מיותר, איציק  :ד יעקב זילברשטיי�"עו

�     :מר יצחק רוכברגר אני מציע לאשר את זה ולא לקחת אגרה בעניי

  . ר או מהא� יש מקו� לשפ, ככל שיידרש תשב ע� הצוות, יחד ע� זאת. הזה

  . יש ועדת מעקב  :ד יעקב זילברשטיי�"עו

   ?מי בעד. אז אני מבקש לאשר את ההמלצות    :מר יצחק רוכברגר

   � אבל שייקבע שמה שאנחנו מאשרי� עכשיו בהמש'  :ד יעקב זילברשטיי�"עו

  . אמרתי    :מר יצחק רוכברגר

  . מה שייקבע עכשיו בהמש' לא נביא לאישור  :ד יעקב זילברשטיי�"עו

פה , תודה. מאה אחוז, לא צרי' להביא לאישור, כ�    :ר יצחק רוכברגרמ

  . אחד
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 בנושא המלצות הצוותהוחלט לאשר פה אחד את    :406החלטה מספר 

שילוט ושמירה על סדר ציבורי לקראת הבחירות לרשויות המקומיות 

לתק� את ההמלצות את ועדת המעקב המועצה מסמיכה  .2008נובמבר ב

  .במקרה הצור&

  

הארכת רשות שימוש לחברת ד� אגודה שיתופית לתחבורה ציבורית   .11

ו'י איילת ג" יוסבר ע–מ "בע   .ד"עו, ינ

  

. רשות שימוש לחברת ד�הארכת , הנושא הבא    :מר יצחק רוכברגר

  . בבקשה, אילת

מי שנוסע בתחבורה , 24יש לנו מסו) של קו   :ינו'ג- ד אילת שושני"עו

כירי� את השטח הזה לצרכי המסו) במש' אנחנו מש. ציבורית מכיר אותו

לקח לנו הרבה זמ� . 2007� פע� אחרונה את� אישרת� את זה ב. הרבה שני�

אנחנו חצי . כי ש� התחלפו בעלי תפקידי�, לחתו� אית� את החוזה האחרו�

אנחנו רוצי� ג� .  וה� ביקשו להארי' את החוזהשנה לפני תו� ההסכ�

ל הוראה שבהתראה של חצי שנה אנחנו החוזה כול.  שני�5� שהחוזה יהיה ל

יצטרכו את השטח , א� לעירייה ישתנו התוכניות, יכולי� לפנות אות�

  . זה הכל. לעצמ�

� גליל   ? כמה ה� משלמי�    :מר אהרו

ועוד קצת  :ינו'ג- ד אילת שושני"עו   .מה ששמאי קובע 

פה ? מי בעד. אני מבקש לאשר את רשות השימוש    :מר יצחק רוכברגר

  .התוד. אחד
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הארכת רשות שימוש הוחלט לאשר פה אחד    :407החלטה מספר 

  .מ"לחברת ד� אגודה שיתופית לתחבורה ציבורית בע

  

יוצג ע–אישור הקמת עמותה עירונית במקו� עמותת הספורט   .13 י מאיר " 

  .דורו�

  

 הנושא הבא הוא אישור הקמת עמותה עירונית    :מר יצחק רוכברגר

כמה מילי� , מאיר.  הספורט יותר נכו�אגודת, במקו� עמותת הספורט

  . בבקשה

� בעמותת הספורט יש לפעמי� נקודות שאומרי�     :מר מאיר דורו

גו) עירוני אנחנו בדקנו ברשויות אחרות כדי להפו' את זה לעמותה . שזה לא 

ג� לקבל מתקני� עירוניי� וג� תפעל , שתוכל ג� לייצג את העירייה, עירונית

ו , יש הליכי� לעשות.  זה לעמותה עירוניתלהפו' את. בש� העירייה אנחנ

אבל כדי לפנות לשר ,  הדבר מחייב עוד אישור שר הפני�.התחלנו בהליכי�

הפני� אנחנו רוצי� להביא את זה קוד� לאישור שלכ� כדי לאשר שאגודת 

שתוכל ג� לקבל וג� להשתמש במתקני� , הספורט תהפו' מעמותה עירונית

. שזה היה הדבר העיקרי, דוגמה זו בריכת השחייה. עירוניי� כנציגת העירייה

אני מקווה באמת שנעמוד . מי שראה את בריכת השחייה בטח ראה מה שעשינו

בכ' שבספטמבר ג� חדר הכושר יעמוד ש� ונוכל להשתמש השנה בבריכה 

  .ובכל המתקני�

? מה זה אומר מבחינה משפטית ומה מידת הדחיפות    :מר שמואל גריידי

   ?עשות את זה היו�למה צרי' ל

כי עד ? מה נשתנה הלילה הזה, באמת תתייחס  :ד יעקב זילברשטיי�"עו

למה צרי' . היא מאוד מצליחה, עבדה יפה מאוד, לטוב ולרע ,עכשיו האגודה

בתשובה שלכ� לרש� העמותות מלפני , אגב? להפו' אותה לאגודה עירונית
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שאני לא מבי� א� , חצי שנה ראיתי שכבר את� קוראי� לה עמותה עירונית

  � זה

� היו כא� בעלי . להפו' את זה לעמותה עירונית, לא    :מר מאיר דורו

או לעשות :  שאמרו שכדי להפעיל את הבריכה אז אחת מהשתיי�תפקידי�

או להפו' אותה , שאנחנו רואי� אותה חלק מאתנו, מכרז לאגודת הספורט

, יל את זהלעמותה עירונית ואז ה� פטורי� מכל המכרזי� ואפשר להפע

עמותת , הבעיה היא הא� העמותה הזאת. בדומה לכמה עיריות אחרות

הדבר העיקרי שאתה שואל אותי . היא עמותה עירונית או לא, הספורט היו�

  . זה בעיקר בגלל בריכת השחייה והמתקני� העירוניי�

  . אפשר למצוא פתרו� משפטי לבריכה  :ד יעקב זילברשטיי�"עו

�   . תרו� המשפטיזה הפ    :מר מאיר דורו

  ?רק בשביל הבריכה  :ד יעקב זילברשטיי�"עו

�   .אולמות וזה, בריכה, לא    :מר מאיר דורו

:  צורות3� ח מבקר המדינה מדבר על עמותות כ"דו    :ד מיכה בלו�"עו

עמותה . אנחנו לא שולטי� בה, שאי� לנו בכלל נגיעה אליה, עמותה ציבורית

ויש עמותה . כמו המצב הזהשיש את מצב הביניי� הזה , מעי� עירונית

העמותה המעי� עירונית זה יצור כלאיי� שלא צרי' להישאר בצורה . עירונית

כשהוא יהיה עמותה עירונית , ואז. הוא צרי' להיות עמותה עירונית, כזאת

חלות עליו , י התקנו� ויקבל את אישור שר הפני� יהיה אפשר לפקח עליו"עפ

עברתי על , יש לזה תקנו�,  מכרזי�כולל, הנחיות השלטו� הציבורי בכלל

וצרי' להמשי' הלאה , התקנו� שהוא מתאי� באמת והוא אושר על ידי

א� . להתפתח בהלי' הזה על מנת שתהיה עמותה עירונית ויהיה עליה פיקוח

כל . א� פיטורי עובדי�, א� זה קבלת עובדי�, א� זה הצוותי�, ל"זה המנכ

על מנת שאנחנו נהיה מסודרי� , כ�ל. הנושאי� ה� תחת הביקורת הציבורית

  .חוקית צרי' להפו' את זה לעמותה עירונית
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� אתה רוצה להוסי) מה כתבו , יאיר. יש עוד נקודה    :מר מאיר דורו

   ?ח"בדו

הדרישה היא דרישה של רש� העמותות לכל     :יאיר מינ/מר 

דרישה של רש� , זאת אומרת. ד בלו�"בהמש' למה שאמר עו, העמותות

   .זה משהו ארצי. ודרישה של מבקר המדינההעמותות 

  ?אז למה לא צירפת� לנו את זה  :ד יעקב זילברשטיי�"עו

  . מי שרוצה לקבל, ח הזה"יש את הדו, אגב    :מר יאיר מינ/

  ? למה את� לא מצרפי� את זה  :ד יעקב זילברשטיי�"עו

עובדי� יהפכו להיות עובדי המשמעות של זה שכל ה    :מר אליעזר בר

שעובדי� דר' העמותה ומשרתי� את ,  או יותר או פחות235ידוע שיש . עירייה

אתה צרי' להכשיר אות� ולהעסיק אות� . העירייה וה� לא עובדי העירייה

יכול? אתה ערו' לזה. כעובדי עירייה   ? יש ל' תקני�? אתה 

  .הוא לא שומע אות'        :???

בדות ה� עו, כל המבשלות,  שכל הסייעותהמשמעות    :מר אליעזר בר

, המשמעות שכל העובדי� של הסייעות. ה� למעשה עובדות כקבל�, לפי שעות

אתה צרי' להעסיק אות� כעובדי עירייה א� תהיה עמותה , המבשלות

היו� . אתה לא יכול להעסיק אותה בתור מבשלת כקבל� כוח אד� פה. עירונית

  .ה� עובדי� במסגרת קבל� כוח אד�

למה לא חוות דעת ? ני יכול רק משפטא, איציק  :ד יעקב זילברשטיי�"עו

  . אנחנו רוצי� לראות? מצור) לחומר, משפטית כמו שצרי'

� כל אלו שבוני� , ה� עובדי� היו� כעובדי העמותה    :מר מאיר דורו

  . על שכר

  .  עובדי� כול� עובדי עמותה3למעט     :יאיר מינ/מר 

�   . טבחי�, כל המבשלי�, לא    :מר מאיר דורו

  . ה� עובדי עירייה    :מר אליעזר בר
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  . עמותה    :מר יצחק רוכברגר

  . אתה לא יכול להעסיק אות� כקבל� כוח אד�    :מר אליעזר בר

  . אני מבקש חוות דעת בכתב, מיכה    :מר יצחק רוכברגר

  ?באיזה נושאי�    :ד מיכה בלו�"עו

 חוות דעת בכתב. לא סיימתיעוד , אני אסביר ל'    :מר יצחק רוכברגר

בהתייחס לאות� עובדי� ,  של הקמת חברה עירוניתשמתייחסת להיבטי�

מה ההשפעות , מה ההשלכות. שנמצאי� היו� ועובדי� במסגרת העמותה

 ונקיי� על זה דיו� בישיבה תעביר לנו את זה כדי שנדע על מה מדובר. שלה�

  . הבאה

הרי , אנחנו בס' הכל מנסי�, א� מותר לי להעיר    :ד מיכה בלו�"עו

  . אותה לעמותה עירוניתאני ביקשתי להעביר 

אני , אני רוצה שזה יהיה בקונצנזוס, עזוב, בסדר    :מר יצחק רוכברגר

אני . מאמי� שא� אנשי� יקבלו חוות דעת לא ישקלו פה את השיקול של זה

  . מאמי�

  . אני דווקא בעד    :ד מיכה בלו�"עו

  . שתהיה, תביא חוות דעת    :מר יצחק רוכברגר

אנחנו מנסי� לעשות , אני פשוט אומר, עיהאי� לי ב    :ד מיכה בלו�"עו

  . את זה חוקי

  . אי� שו� בעיה, בסדר    :מר יצחק רוכברגר

  . אנחנו לא הולכי� לפגוע    :ד מיכה בלו�"עו

  . מאה אחוז    :מר יצחק רוכברגר

  

הצעה לסדר של חברת מועצת העיר נירה פולקמ� בנושא תכניות   .6

  .העירייה לצמצו� פסולת עירונית מוצקה
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נירה , ברשותכ�, הנושא הבא    :ר יצחק רוכברגרמ הצעה לסדר של 

  . נירה, בבקשה.  עירוניתבנושא תוכנית העירייה לצמצו� פסולת

שיהיה לכ� ג� , אני ג� רוצה לצר) אליכ� חומר    :נירה פולקמ�' גב

נוס) במידה ומישהו מתעניי� אני קיבלתי מידע על נושא של הקר� . חומר רקע 

, אחרי שנה של הפעלת היטל ההטמנה, שהגיעה למצב היו�, לשמירת הניקיו�

לטובת תוכניות שמטרת� 3  מיליו� 120שיש ברשותה אפשרות להקצות 

 אני בדקתי את הנושא הזה .לצמצ� את הפסולת שמגיעה לאתרי הטמנה

אני ג� מכירה את מי . י מוסד שמואל נאמ� בטכניו�"והגעתי למחקר שנעשה ע

והתברר , וג� דיברתי איתה, ר אופירה אילו�"ד, שערכה את המחקר הזה

שמי שבאמת מתעניי� בזה , שבחיפה עשו מחקר מאוד יסודי ומאוד מעמיק

חזור וטיפול בפסולת ימ, על חלופות להפרדה, יכול לראות את זה באינטרנט

כאשר המסקנה של המחקר הזה היתה שא� באמת רוצי� לקד� את , בחיפה

הדר' היעילה ביותר והטובה , ת והעסקיתחזור הפסולת הביתייהנושא של מ

 במשק הבית או בבית ?מה זה נקרא להפריד במקור. ביותר זה להפריד במקור

היתרו� של ההפרדה . לפני שמתחילה הזרימה לכיוו� אתר ההטמנה, העסק

כמוב� שככל שאתה מונע את הזיהו� של הפסולת . במקור הוא די ברור

י , שהיא בדר' כלל ג� רטובה, י פסולת אורגנית"הראויה למיחזור ע אז הסיכו

ההצעה היתה לבחור , לכ�. למצות את הפוטנציאל של המיחזור הוא יותר גדול

י , בשיטה של הפרדה במקור במשק הבית כאשר התושבי� מפרידי� בעצ� לשנ

  . פסולת רטובה ופסולת יבשה: סוגי פסולת

   � זה לא? זה רק רטוב ויבש  :פלדטאורנה אוס' גב

באר& לא 'אבל אומרי� ,  הפרדות4באירופה זה . לא    : פולקמ�נירה' גב

את , אז הגיעו למסקנה שא� תיקחי את כל הפסולת היבשה. 'לא יעשו, ירצו

 –ותאספי אות� בנפרד , ע� הפלסטיקי� והכל, את כל הקופסאות, הקרטוני�

אבל יש עוד הרבה מאוד , היו� אוספי� פלסטיק בעצ� במיכל של הבקבוקי�
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כול� יחד ייאספו . א� זה לכביסה, לסטיק שאנחנו משתמשי� בביתמיכלי פ

, כמו שאתה אמרת, זה נעשה. בצורה נפרדת מאשר הפסולת האורגנית

בכל הארצות , בקנדה, ג� ארצות הברית, ולא רק באירופה, באירופה

  . המתפתחות

הדבר שמודגש ג� במחקר שלה� ובהצעה שלה� הוא שבסופו של דבר חייבי� 

א� אתה ממחזר ובסופו של דבר , זאת אומרת.  פתרו� קצה לפסולתלמצוא ג�

ג� , לכ�. אי� טע� בכלל להפריד, הפסולת הממוחזרת מגיעה לאתרי הטמנה

י טיפול ביולוגי "שנית� לעשות ממנה ע, בנושא של הפסולת האורגנית

חייבי� שלכל התהלי' , היבשה, וג� בנושא של הפסולת האחרת, קומפוסט

, לגמרי במקרה. ו� קצה שיית� מענה בעצ� לנושא של המיחזורהזה יהיה פתר

היו� נודע לי , ג� צירפתי את זה כא�, אני רוצה להגיד לכ� בהערת אגב

שמחר מתקיי� דיו� בוועדת הפני� ואיכות הסביבה של הכנסת ' האר&'בעיתו� 

  .בנושא המיחזור

  . הפתרו� הזה לא קשור לעיר  :פלדטאורנה אוס' גב

אבל אנחנו כל אחד בעיר שלו צרי' לממש את , לא    :לקמ�נירה פו' גב

מה שאני רוצה להגיד לכ� לגבי הנושאי� של רמת . הפתרו� שהוא מחליט

 אז היטל הטמנה היו�. ככה קצת לקבל מושגי� של כמה זה עולה לנו, השרו�

, 2007התיקו� שהתקבל ביולי , לפי חוק שמירת הניקיו�. לטו� 3 20עומד על 

� השנה ב 3 20לא .  503�  כבר ל2011� עולה כל שנה וזה יגיע במסתבר שזה 

כאשר כל ,  מאותו מועד ואיל' זה יישאר אותו סכו�.2011� ב 3 50אלא , 2008

מדי חודש :  הנתוני� שקיבלתי בעירייה זה ככה.הסכומי� כמוב� צמודי�

כולכ� יודעי� שהרי הפסולת העירונית .  טו� פסולת גז�1,400מיוצרי� בעיר 

שש� ג� קרטוני� וכל מיני דברי� , נו מתחלקת היו� בפינוי לפסולת גז�של

אז לגבי הפסולת של הגז� . ופסולת רגילה שנאספת בנפרד, יבשי� אחרי�

וג� , ולגבי פסולת האשפה המעורבת,  טו�1,400� מדובר על ה שהיא ג� רטובה 
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ל, יבשה י,  אני מדברת על הטמנה בלבד–הטמנה .  טו�1,500� מגיעי�   לא אנ

. מדברת על ההוצאות של הפינוי ע� השינוע ע� משאיות שעוברות בכל העיר

זאת אומרת , והטמנה של טו� אשפה, לטו� 3 150הטמנה בלבד משלמי� היו� 

  .לטו� 3 138� מגיעי� ל, המעורבת

  . זה כולל שינוע אבל    :מר אליעזר בר

העלות . לוקחי� את זה ומסלקי� את זה. כמוב�, כ�    :נירה פולקמ�' גב

 5� מגיעה ללמעלה מ, שנתית, לפי החשבו� שאני עשיתי, כ"של ההטמנה בסה

 �   . לכ� אני מעלה את הצעת ההחלטה הבאה. 3מיליו

  .לפני הצעת ההחלטה, רגע    :מר יצחק רוכברגר

  . הממוצע הארצי הוא חצי טו� לנפש    :מר ער� זמיר

נתוני� אני יכולה להגיד ל' לפי ה. לא חצי טו�    :נירה פולקמ�' גב

. מחר זה יעלה בישיבת ועדת הכנסת, ח"ויש לי כא� את הדו, שאני קיבלתי

י " הודפס ע11/6� שב, הכי מעודכ�, זה המסמ' האחרו�, פסולת ביתית בישראל

  . וזה מחר יוצג בפני הוועדההמשרד לאיכות הסביבה 

כל ישראלי עירוני . מהיו�' האר&'� אני אקריא ל' מ  :ד יעקב זילברשטיי�"עו

  .  קילו540.  קילוגר� של פסולת ביו� ויותר מחצי טו� בשנה1.5יצר מי

  .  טו� לכל רמת השרו�1,500אז זה     :מר ער� זמיר

,  טו�1,500בחודש . אני מדברת על חודש, לא לשנה    :נירה פולקמ�' גב

  . בוודאי

�   ?כ העירוני"סה    :מר מאיר דורו

  . כ"לא סה, לא    :נירה פולקמ�' גב

זה  1,500        :???   . אשפה ביתיתטו� 

אני רוצה לומר משהו לגבי הנושא .  זה גז�1,400� ו    :נירה פולקמ�' גב

אני מתכוונת לא , ואני אקריא את זה, מה שאני אומרת. של הצעת ההחלטה

משו� שאני חושבת שהדברי� ה� , לאמ& בצורה עיוורת שיטה כזאת או אחרת
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 60,000מנ� כוללת שא, מה שנכו� לגבי שכונת נווה שאנ�. לא אחידי�

אבל סוג הבנייה , שזה פחות או יותר סדר גודל שיכול להיות מגביל, תושבי�

, הרוב זה בתי� משותפי�, ש� אי� בכלל בתי� פרטיי� כמעט, ש� הוא אחר

יש יותר מכולות וכל מיני דברי� מהסוג , אצלנוצורת הפינוי ש� שונה מאשר 

י , בקיצור. הזה ואצלנו כמוב� פחות אני מציעה שאנחנו , רוצה לומרמה שאנ

, נגיש תוכנית כפי שצרי' להגיש במסגרת הפנייה של המשרד להגנת הסביבה

זו צרי' להגיש תוכנית שבה בעצ� מבקשי� מה רוצי� , עד חודש אוגוסט שנה 

: מה שאני מציעה זה כדלהל�. לעשות במסגרת התוכנית לצמצו� הפסולת

 הניקיו� של המשרד להגנת שהמועצה תמלי& להגיש בקשה לקר� לשמירת

לקבל סיוע בעריכת סקר היתכנות לביצוע הפרדה במקור של , הסביבה

תכלול , בנוס). המיוצרת ברמת השרו�, העסקית והמוסדית, הפסולת הפרטית

או כל מתק� אחר הדרוש לניהול מער' , הבדיקה היתכנות הקמת תחנת מעבר

  . של� של טיפול בפסולת העירונית כולה

יש איזשה� תוכניות להקי� , שעד כמה שאני שמעתי,  רוצה לומר לכ�אני, אגב

, יש ש� שטח מסוי�. בחלק הדרו� מזרחי, תחנת מעבר בסמו' לצומת מורשה

  .'א וכו"התצ, א� מישהו מעוניי� אני יכולה להראות ג� את התוכנית

  . ע� כל הכבוד, כבר חרגת מהזמ�, לא    :מר יצחק רוכברגר

  . סדר גמורב    :נירה פולקמ�' גב

כי הרצל אמר לי , ל"בואו נשמע רגע את הרצל כמנכ    :מר יצחק רוכברגר

  . שחלק מהדברי� הוא כבר עשה והתחיל

 לגבי כל אנחנו נמצאי� כבר מזמ� בעבודת מטה    :מר הרצל נחו�

ז , היתה לי פגישת תיאו� ע� המשרד לאיכות הסביבה. נושא המיחזור ע� מחו

בדיקת היתכנות לגבי המיחזור ,  בדיקה כלכליתעשינו. המרכז ומחוז תל אביב

ח ואת ההמלצות לגבי הכדאיות להקמת "קיבלתי את הדו. מבחינה כלכלית

זה הוגש אליי כבר לפני איזה , ע� חלופות כאלה ואחרות, פארק המיחזור
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התקיימות עשינו פגישת תיאו� ע� המשרד להגנת הסביבה לגבי . חודש

ג� דרשתי , למות בנושא הגשת תמיכהכבר היינו בהשת, אגב. הפרויקט

בעיקרו� ה� מממני� את בדיקת ההיתכנות וסיכמנו שה� יממנו ג� , תמיכה

אנחנו זימנו פגישה ע� המינהל וע� . את השלב הבא של פארק המיחזור

שנוכל לקבל את הקרקע , המשרד להגנת הסביבה כדי לקבל את האוקיי הירוק

 שנקבל את האוקיי מהמינהל אנחנו ברגע. על מנת להקי� את פארק המיחזור

ברגע שאנחנו נקבל את האוקיי מהרשויות . נעבור לשלב הבא של תכנו� באזור

בשלב . לגבי הקצאת הקרקע אנחנו נעביר לאישור את התכנו� של הפארק הזה

  . שלו זה כמוב� יהיה בדיקת החלופות ע� צוות היגוי מתאי� ומקצועי' ג

ה דיברה היא סותרת את מה שאתה ההצעה שניר    :מר יצחק רוכברגר

  ?מדבר

ו . היא התפרצות לדלת פתוחה, לא    :מר הרצל נחו� חושב אנחנ

. שאנחנו נמצאי� בשלבי� של עבודת מטה די מתקדמי� לגלגל את הדבר הזה

אני חושב שאנחנו אחת . אנחנו ג� פועלי� מעבר לזה במיחזור, חו& מזה

. מיחזור בכמות די גדולההערי� ביחס לאוכלוסייה שמחזיקי� פה מתקני 

,  וג� פועלי� בנושא של ירוקג� בקבוקי�, אנחנו ג� ממחזרי� קרטו� בכמות

הנקודה כרגע זה שאנחנו מחכי� לדיו� של מינהל . אבל אני לא אגע בזה כרגע

אני חושב שאנחנו העיר . מקרקעי ישראל יחד ע� המשרד להגנת הסביבה

  . בילה את פארק המיחזור היו�הראשונה היו� שבעצ� הרימה את הכפפה ומו

אני דיברתי . אני רוצה לומר ל' משהו רק במשפט    :מר יצחק רוכברגר

והוא אמר לי שלגבי הפסולת , נדמה לי היו� או אתמול, היו� ע� איציק כה�

 הסיפור שהיא מדברת לגבי הפרדה של פסולת .הרטובה אנחנו לא נוגעי�

  . רק שלנוזה לא נמצא על הפ, רטובה מול פסולת יבשה

  .נמצא על הפרק ג� הפסולת הרטובה וג� הגז�    :מר הרצל נחו�
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עד שזה מגיע . אני מבינה, אבל הכל מובל יחד    :נירה פולקמ�' גב

  .לפארק המיחזור

ו�     :מר הרצל נחו� אנחנו הולכי� עד לנקודת הקצה שעושי� את המי

  .ואת ההפרדה ואת העיבוד והכל

ו� ,  הבעיה זו בדיוקאבל    :נירה פולקמ�' גב כשאתה עושה את המי

אני לא יודעת א� אתה . אז המיו� הוא לא אפקטיבי, אחרי שכבר הכל יחד

י ראיתי ג� באירופה וג� בארצות הברית תחנות מעבר כאלה, ראית ברגע . אנ

  � שהפסולת מגיעה יחד ע� כל הדברי� האורגניי�

  .את מגיעה כבר להמלצות לפתרו�    :מר הרצל נחו�

צרי' , אני אומרת ל'. אני לא מגיעה להמלצות, לא    :קמ�נירה פול' גב

כאשר ממילא היו� .  להתחיל את המיחזור במשק הביתלבדוק את ההיתכנות

ממילא , כיוו� שהפסולת היבשה היא מאוד נפחית, רוב האנשי� במשק הבית

 את כל קופסאות הקרטו� לא מכניסי� לתו' פח האשפה הקט� שמתחת לכיור

  . הגדולות

  . הרבה אנשי� עושי� את זה, בהחלט    :צל נחו�מר הר

  .זה לא בשמי�. מפרידי�    :נירה פולקמ�' גב

המדינה היו� לא בנויה לקלוט לא את , הרשויות    :מר הרצל נחו�

  .הקרטוני� ולא את הבקבוקי�

אז תוותר על ? אז בשביל מה להקי� פארק מיחזור    :נירה פולקמ�' גב

   .פארק המיחזור בכלל

רק בהתהוות , מה שנקרא, העסק הזה נמצא, ה'חבר    :כברגרמר יצחק רו

  . שלו

ו  :פלדטאורנה אוס' גב   .  שנה עובד20הוא . אצלנ

ו    :נירה פולקמ�' גב   . בכל העול� זה כבר מזמ�. אצלנ
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ו    :מר יצחק רוכברגר אני מציע קוד� כל שהרעיו� הזה של . לצערי, אצלנ

יש הבדל גדול בי� זה . וועדה תעלה ג� בפני ההפרדת הפסולת עוד בשלב הביתי

שאתה מעביר את הפסולת שהיא מוערמת ומפרידי� אותה באותו מקו� לבי� 

אני מבקש להעלות את הנושא הזה לפני המשרד . זה שאתה מפריד אותה בבית

כי .  את זהעל מנת לבדוק מה צרי' לקרות כדי שאנחנו נעשה, לאיכות הסביבה

לא צרי' את כל , זה מקל עלינו עוד, א� אפשר להפריד את הפסולת עוד בבית

  . הפארק הזה

יש לי שטח מקרקעי� מאוד גדול שמיועד לתחנת     :מר אליעזר בר

אני בכובע של יז� הכנתי את . יש בבעלותי שטח שמיועד לתחנת מעבר. מעבר

במקומות , הפרדה במקור קוד� כל נוסתה באר& בטבעו�. ההיתכנות הכלכלית

זה הגיע לאותה משאית אשפה והתערבב ע� שוהתוצאה הסופית , אחרי�

  . האשפה הרגילה

  ?מתי זה היה    :נירה פולקמ�' גב

  . שלוש� לפני שנתיי�    :מר אליעזר בר

� בכפר סבא וברעננה זה היה ב. '94� זה היה ב, לא    :נירה פולקמ�' גב

  . להטמי� את זה 3 25זה עלה . ואתה יודע שאז עוד לא היה היטל הטמנה' 94

,  הבעיה שאי� לזה היתכנות כלכלית.זה לא משנה    :רמר אליעזר ב

י�,  אני מדבר על פסולת אורגנית.ע� כל הרצו� הטוב כשפסולת , לא פסולת בני

אי� לזה היתכנות , אבל פסולת אורגנית. בניי� יש לזה היתכנות מסוימת

באירופה . זה לא אירופה. אי� לזה שוק, שאי� לזה מחיר, כלכלית להפריד

 הוא כזה גבוה שכדאי למחזר ואז אתה עושה מיחזור וזה כדאי היטל ההטמנה

 ג� .ההיטל הוא לא מספיק מכביד על מנת לעשות את זה כלכלי. כלכלית

 4זה לא , ודר' אגב, לעשות מסו) שיפריד את החומרי�. ההקמה היא אדירה

ל. יש עשרות סוגי� שוני�, חומרי�  9� הפלסטיק עצמו צרי' להפריד אותו 
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 10 עד 7זה , להקי� רק את המסו). זו רזולוציה מאוד גבוהה. �חלקי� שוני

 �   . 3מיליו

  . אנחנו עוד לא הגענו לשלב הזה    :מר יצחק רוכברגר

נירה היא בסדר    :מר אליעזר בר מה שמוזר , פרקטית. ההצעה של 

אני חושב שזה , הגז� ברמת השרו�. שאת הגז� ראיתי בחירייה, בעיניי

, דר' אגב, את הגז�. הגז� מעורבב ע� אשפה רגילההמקו� היחידי בגוש ד� ש

  . אפשר לקבל עליו כס)

  . הגז� לא מעורבב, מה פתאו�    :מר יצחק רוכברגר

  . מעורבב    :מר אליעזר בר

�   . לא ע� אשפה רגילה    :מר מאיר דורו

, הגז�. צרי' להפריד. ע� קרטוני�, ע� אשפה יבשה    :מר אליעזר בר

. בירושלי� ה� עושי� מזה ביזנס. הגז� מוכרי�כי את , אפשר לקבל עליו כס)

יש בחירייה . אני חושב שאנחנו המקו� היחידי שמערבב את הגז�, בגוש ד�

 או שמצמצמי� לפחות את מחיר .מקו� מיועד לגז� ומקבלי� על זה כס)

את הגז� . זה מגיע להטמנה, אבל ברגע שאתה מביא את זה מעורבב. ההשמדה

   .צרי' להפריד

, זאת אומרת. הגבוה Level� פה מדברי� על ה    :חקמר דוד יצ

אני הכנסתי , זאת אומרת.  הנמו'Level� אני התחלתי מה. 'תחנות הפרדה וכו

מאחר שיש לנו הרבה , וברמת השרו� לדעתי זה רלוונטי מאוד, אצלי בבית

אני הכנסתי אצלי בבית מיכל שנקרא קומפוסטר ומאז אי� גז� . בתי� פרטיי�

  . הואי� אשפה רטוב

  ?יתושי� אי� ג�        :???

  . אי� שו� דבר, לא    :מר דוד יצחק

  . ג� באר& עושי� את זה    :נירה פולקמ�' גב
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מיכל כזה עולה . אני יכול לבד, לא צרי' לעזור לי    :מר דוד יצחק

מרכיבי� אותו בבית בחצי שעה עבודה ומאז אותו , מקופל', כתר'של ,  2503

  . � שלי ושליזמ� הוא בולע את כל הגז� של השכ

  ? ג� ענפי� וזה    :מר יצחק רוכברגר

, א� זה ענפי� גדולי� של ע& זה לא יכול להיכנס    :מר דוד יצחק

אני פשוט קוצ& אותו ע� , אז מה שאני עושה איתו,  שיחי� גז� שלאבל א� זה

ע� מקצרת הדשא אני עולה על הגז� של השיחי� ואז את כל . מקצרת הדשא

היו� עשיתי יו� עבודה , כשאני גומר את העבודה. מההדבר הזה אני שופ' פני

כל האשפה . הכל נעל�, כעבור שבוע הוא שוקע למטה. הפח מלא, כזה

אני היו� מנקז אליי ג� מהשכ� . הכל הול' לש�, למעט בשר ודגי�, הרטובה

התוצר הסופי של . שופכי� והוא לא מלא. וכבר כמה חודשי� הוא לא מלא

י כחצי שנה שהעסק הזה עובד הוא עולה אחר. הדבר הזה הוא זבל

הוא מחסל את כל הבקטריות והמחלות ,  מעלות בפני�70לטמפרטורות של 

,  בתו' הצמחייה וכעבור חצי שנה אתה יכול להוציא את זה החוצהשישנ�

אי� יותר אשפה רטובה . יותר טוב מזבל אורגני. לפזר את זה על הדשא

אצלי בתו' פח האשפה , י האשפההפועלי� שמפני� את פח, שיוצאת החוצה

כי הכמות כל , מעבירי� אות� למקו� אחר, ה� מוציאי� תמיד את השקיות

לפני , לכ�. כ' מעטה שלא שווה לה� לקחת את הפח הזה ולהעביר אותו

א� אנחנו נעשה מבצע ברמת , שרצי� ש� לכל מיני מיליוני� ודברי� כאלה

ו , שהוא מבצע חינוכי, השרו� לכ' שאנשי� בבתי� הפרטיי� נביא שבו אנחנ

יורדת כמעט לאפס   . שלה� יכניסו קומפוסטר ואתה תראה שכמות הגז� 

  . לא רק הגז�  :ד יעקב זילברשטיי�"עו

לפי , 40%ג� האשפה הביתית היא , לא רק הגז�    :נירה פולקמ�' גב

  . הנתוני�
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אני אומר .  וכל זה40%� עזבי אותי רגע מה, בסדר    :מר דוד יצחק

כי מה שנשאר זה רק , ובה והגז� יורדי� במידה תלולה מאודהאשפה הרט

   . הענפי� הגדולי�

באיגוד ערי� אשדוד מחלקי� את זה , קומפוסטר    :נירה פולקמ�' גב

  . לתושבי�

לא הוצאה גדולה מדי בשביל תושב , למיכל 3 250    :מר דוד יצחק

   .רמת השרו�

�   ?מה קורה בתו' המיכל    :מר מאיר דורו

, עשה זאת בעצמ''אני אשלח ל'   :ילברשטיי�ד יעקב ז"עו יש היו� אתר של '

קיימות מקומית ויש כל מיני אתרי� אחרי� שמעודדי� היו� קומפוסטציה 

  . זה כל כ' פשוט, אני ג� עושה את זה, ביתית

�   ? אתה מפזר את הזבל אחר כ'    :מר מאיר דורו

לי גינה, בוודאי  :ד יעקב זילברשטיי�"עו  כמויות של אי� לי, תראה. יש 

אחרי שהכל שוקע מתחיל להיות , מכזה מיכל שדוד מדבר עליו, מאות טונות

אתה מוציא את הקומה , תהלי' שאתה יכול ג� לחלק את זה לקומות

  � התחתונה

  � אתה מפריד, יש ל' פסולת ביתית, למשל    :מר יצחק רוכברגר

. רוצהכל אחד יכול לעשות אי' שהוא , אני מפריד  :ד יעקב זילברשטיי�"עו

יש לי הרגשה . או למטה ליד פח האשפה, ליד הכיור אתה ש� איזשהו מיכל

  . שאתה לא תומ' בקומפוסטציה

  . זה מעניי�, לא    :מר יצחק רוכברגר

מהפסולת של , אתה עושה את ההפרדה בעצמ'  :ד יעקב זילברשטיי�"עו

הדבר .  מהדברי� נכנסי� לש�90%, רוב הדברי�. האוכל שיש ל'

  .את הדשא, ה הזאת הכי אוהבת זה את הגז� מהגינהשהקומפוסטצי

  . עלי� ודשא    :נירה פולקמ�' גב
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א� ה� רוצי� , והמהדרי�. אפשר לפזר את זה  :ד יעקב זילברשטיי�"עו

, וסמוה'לעשות מה שנקרא   קוני� –שזה הקר� דה לה קר� של הקומפוסט '

   .תולעי�

  ?ריחשו� אי� לזה         :???

  .ברשו� ד    :נירה פולקמ�' גב

אי� . כל מי שרוצה מוזמ� אליי הביתה. אי� לזה ריח    :מר דוד יצחק

יש אשפה , א� משאירי� את האשפה הרטובה. אי� לזה זבובי�, לזה ריח

ה� לא . שה� לא עושי� שו� דבר, רטובה שמושכת אליה זבובי תסיסה

מה . אבל זה לא נחמד שיש ש� את הזבובי� הקטני� האלה, מציקי� ולא זה

ואי� שו� בעיה,שעושי� מדי פע� יש איזה קלשו� .  שופכי� עליה� את הדשא 

אתה הופ' את זה ואתה יוצר מצב שהאשפה הרטובה של , קט� על יד זה

לכ� אי� ריח ואי� זבובי� ואי� חרקי� ואי� שו� . י הגז�"המטבח מכוסה ע

   .דבר

  . אני אבוא לראות את זה    :מר יצחק רוכברגר

�   . וח� אשפה בביתאי� ל' ט    :מר מאיר דורו

הנושא של . לא צרי' כלו�, לא צרי' טוח� אשפה    :מר דוד יצחק

, הפרדה של אשפה אצל חלק גדול מתושבי רמת השרו� היא מובנת מאליה

היו� יש מיכלי� , יש פה וש�. ובלבד שיש את המיכלי� בשביל לשי� את זה

  . לנייר ומיכלי� לבקבוקי פלסטיק

 מיכלי� שמפוזרי� בעיר 100יש . וני�צרי' ג� לעית    :מר הרצל נחו�

ו   מיכלי� כחולי� בבתי� המשותפי� לעיתוני� 150לנייר ועכשיו הכנסנ

זה התהלי' כדי למחזר את העיתוני� שלא , 60ואנחנו רוצי� להוסי) עוד 

  . זה בבתי�. ייזרקו לפחי אשפה

, וזו הבעיה של התושב, הבעיה של המיכלי� האלה    :מר דוד יצחק

קי� במקומות כאלה שצרי' להיות בעל רצו� עז בשביל להגיע זה שה� זרו
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צרי' לעשות מפרצי� . אליה� ולשי� בפני� את הבקבוקי� או העיתוני�

יכול לבוא ע� המכונית, מסודרי� לעמוד בבטחה ללא , באופ� כזה שאתה 

  . ולפנות את מה שיש ל', שתיקלע לבעיות תנועה ע� הרחוב

צרי' ללכת , הרצל. לי' לראות את זהאני אבוא א    :מר יצחק רוכברגר

  . אליו לראות מה זה

�   . בדר' כלל המיכלי� אבל ממוקמי� די טוב    :מר מאיר דורו

  . בואו נסכ� את הנושא, ה'חבר    :מר יצחק רוכברגר

  . אני מבקשת בכל זאת להעלות את הנושא הזה    :נירה פולקמ�' גב

קצת התמחיתי ג� . י)ואני רוצה להוס, פרח שאלה  :ד יעקב זילברשטיי�"עו

כרו' בפעולה , אפשר לעשות את זה ג� בבתי� משותפי� גדולי�. בנושא הזה

  . חינוכית שהילדי� צריכי� להוביל אותה

. בגלל זה אני ג� לא רוצה לקבל החלטות מהמות�    :מר יצחק רוכברגר

נעשה אצלו איזה בדיקה לראות מה , אנחנו נל' לראות את זה אצל יצחק דוד

אבל לא ראיתי , אני ידעתי על זה.  אני מודה שאני לא ראיתי את זה,זה בכלל

. וא� יש אפשרות להחיל את זה, מה זה, אני רוצה לראות את זה. את זה

זה , נלמד את הנושא וא� אפשר להחיל אותו או לחייב או מה, נראה נביא את 

ונקיי� על זה דיו� ממצה ומאוד איכותי  .לישיבת מועצה בצורה רחבה יותר 

� ,  מאחר שאתה הול' ע� איזשהו כיוו�–לעניי� של ההצעה , אבל אבל הכיוו

היא מדברת על הפרדה טר� העברת , שאתה הול' הוא לא מה שהיא דיברה

ושמעתי ג� את ההערה של אלי לגבי העניי� של עלויות שכרוחות בכל , הנושא

, הנושא הזה וכו עלה אני מבקש שכשאתה יושב ע� המשרד לאיכות הסביבה ת'

, על מנת לראות במה מדובר, את הרעיו� של ההפרדה טרו� הגשה שדובר ש�

זה , א� בכלל נית� לייש� את זה ואי' עושי� את זה, במה זה כרו' ותביא את 

  . תודה רבה? בסדר. אלינו במסגרת הנתוני�
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  .הודעת ראש העירייה בנושא ועדת גבולות  .14

  

י ,  לגבי ועדת הגבולותרק דיווח, משפט אחרו�    :מר יצחק רוכברגר אנ

אני מניח שהדיווח הזה מקובל . רק דיווח, לא לצור' דיו�. מחויב לדווח

ירד מסדר היו� כאשר . החברי�ותוא� ג� את  לאחר שנושא ועדת הגבולות 

ל משרד הפני� את הסמכות "שר הפני� העביר למנכ, & הוריד את זה"בג

 ימי� על הקמת הוועדה 10�  קיבלנו הודעה לפני בער' כ.להקי� ועדה מחדש

שוב לא שמעו , שוב לא נתקיימו התנאי�. מחדש לבקשת תל אביבלפילוח 

הפרמטרי� שלפיה� נקבעה הוועדה לא . שו� דבר, שוב לא דיברו אתנו, אותנו

ו , בכל מקרה. ידועי� לנו שהוביל , והתכנסנו הצוות שמוביל את העניי�ישבנ

י , אני, דוד מנשה, זה מאיר, זה המהנדסת, זה פרוכטמ�. את העניי� דאז יונ

יחד , אני מחר נפגש לשיחה פורמאלית אבל לא לשימוע. שטיפל בנושא מטעמנו

, אני אדווח למועצה. מחר אחר הצהריי�, ל משרד הפני� בירושלי�"ע� מנכ

ג� א� צרי' לדווח , ג� א� צרי' לדווח לחברי� טלפונית אני אעשה את זה

אנחנו כנראה נצטר' שוב ללכת ,  פשוטהעסק לא. בכתב אני אעשה את זה

כמו , שכ� לא התקיימו, בהליכי� משפטיי� על מנת לפסול את הקמת הוועדה

  . התנאי�, שאמרתי

  ? לא זומנת לשר הפני�  :ד יעקב זילברשטיי�"עו

  . לא זומנתי    :מר יצחק רוכברגר

  . כי בעיתונות באיזשהו מקו� היה כתוב  :ד יעקב זילברשטיי�"עו

י . לא זומנתי? אתה מכיר את העיתוני�, פיפו    :וכברגרמר יצחק ר אנ

על , אני הוא וחולדאי,  לשיחה לא פורמאליתהייתי בפגישה אצל שר הפני�

השיחה . מנת לראות א� בכלל אני והוא פרטנרי� בכלל לשיחה בכל עניי�

היא , היא היתה שיחה כללית, היתה שיחה שלא היתה מתוכננת לנושא גבולות

אבל לא היתה ישיבה . קורדי� מאוד צורמי� ביני לבינו וזהוהסתיימה בא
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אני בכל מקרה אדווח לחברי המועצה . זו הנקודה. לא שו� כלו�, מקצועית

אני אזמ� ואני יודע שפה , ככל שיידרש וא� יידרש לנקוט צעד כזה או אחר

   . למאבק משות) להסרת הגזירהמגיעי�בעניי� הזה כולנו 

� מפני שהוא נת� תארי' , ה היא קשה מאודהבעי    :מר מאיר דורו

  .   כבר לבוא ע� המסקנות20/9

נוסח    :מר יצחק רוכברגר   . ככה זה 

  ? הוועדה שמעה אותנו  :ד יעקב זילברשטיי�"עו

  . לפני ששמעה, לא    :מר יצחק רוכברגר

� יש ש� ,  המכתב נכתב.20/9לפני הכל נת� תארי'     :מר מאיר דורו

. אנחנו לא ידענו שו� דבר.  נחת�13/5� ב.  רגילהדברי� מכוערי� בצורה בלתי

 יו� לאחר שכבר היה חתו� שלחו לנו ובתל 36.  שלחו לנו את המכתב19/6� ב

  . זה דבר אחד. אביב ידעו מזה

  . &"פרוכטמ� יעתיק את הבג  :ד יעקב זילברשטיי�"עו

� שר הפני� הסמי' . פרוכטמ� כא� מחר בבוקר, בסדר    :מר מאיר דורו

אנחנו חושבי� שמפני שאשתו של שר הפני� חברה בשני , את אריה בר

יש . של המוזיאו� ושל הדברי� האחרי�, דירקטוריוני� עירוניי� בתל אביב

אחד הדברי� זה אלי בר ואני , עוד כל מיני דברי� שאנחנו בודקי� מסביב

 שאמר שהרשימה המשותפת הולכי� לתל ,בקדימה, כשהוא התגאההיינו ש� 

  . ביחדע� העבודהביב א

  ? מה זה רלוונטי    :מר יצחק רוכברגר

� גליל בשלב ראשו� . אני רוצה לשאול את היוע& המשפטי    :מר אהרו

  ? אי אפשר לבקש צו ביניי� לעצור את הבעיה

  . אנחנו מטפלי� בזה    :מר יצחק רוכברגר

�   . מטפל בזה המשפט�, אהרו�    :מר מאיר דורו

� גליל   . התהלי' הזהקוד� כל לעצור בכלל את     :מר אהרו
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�   . בזה מטפלי�    :מר מאיר דורו

ב    :מר אליעזר בר   � עד אז, 20/9� לא יתקיי� כלו� 

  . אנחנו נדווח בכל מקרה    :מר יצחק רוכברגר

�   . הלוואי ואתה צודק    :מר מאיר דורו

  . תודה רבה, חברי�    :מר יצחק רוכברגר

  

  

_________________  
  יצחק רוכברגר
  ראש העירייה

__________________  
  פרח מל&

  עוזרת ראש העירייה 
  ל העירייה"וסמנכ
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  החלטותקוב/ 

גריידי בנושא הארכת מועדי   .4 הצעה לסדר של חבר מועצת העיר שמואל 

  .הגשת הבקשות למת� הנחות בארנונה

  

הארכת את ) 1 –נמנע ( ברוב קולות הוחלט לאשר   :402החלטה מספר 

וזאת למי , נה עד סו, שנת התקציב הגשת הבקשות למת� הנחות בארנומועד

  .ששונה מצבו במהל& שנת התקציב

  

3.   � הצעה לסדר יו� של חבר מועצת העיר דוד יצחק בנושא מצב ביטחו

  .אישי ברמת השרו�

  

) 1 –נמנע , 5 –נגד , 8 –בעד (ברוב קולות הוחלט    :403החלטה מספר 

צחק בנושא חבר מועצת העיר דוד ילהסיר מסדר היו� את הצעתו לסדר של 

  .מצב ביטחו� אישי ברמת השרו�

  

  .ש"אישור מינוי לוועד המנהל בית יד לבני� רמה  .8

  

 לוועד המנהל המינויהוחלט לאשר פה אחד את    :404החלטה מספר 

  :ש כלהל�"בית יד לבני� רמה

  .מיכל מנקס'  וגבאדוה שלו' גב, ר" יו–אלי שגיא מר : נציגי העירייה

ועד המנהלנציגי ועד משפחות רמת ה  � רחל בר ' גב, ר יונה בר גור"ד: שרו

  .ר יעקב צור ומתקווה

ויתומי�   .ני שגבה' גב: נציגת אלמנות 
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לאה אור� מנהלת מינהל גיל הזהב בכנס ' אישור השתתפות הגב  .9

  .2008בינלאומי בקנדה בנושא הזקנה בספטמבר 

  

לאה ' השתתפות הגבהוחלט לאשר פה אחד את    :405ה מספר החלט

 מנהלת מינהל גיל הזהב בכנס בינלאומי בקנדה בנושא הזקנה -  ר�או

  .2008בספטמבר 

  

שילוט ושמירה על סדר ציבורי לקראת הבחירות לרשויות המקומיות   .12

  .ל העירייה מר הרצל נחו�"י מנכ" יוצג ע2008נובמבר 

  

המלצות הצוות בנושא הוחלט לאשר פה אחד את    :406החלטה מספר 

ל סדר ציבורי לקראת הבחירות לרשויות המקומיות שילוט ושמירה ע

 המועצה מסמיכה את ועדת המעקב לתק� את ההמלצות .2008נובמבר ב

  .במקרה הצור&

  

הארכת רשות שימוש לחברת ד� אגודה שיתופית לתחבורה ציבורית   .11

ו'י איילת ג" יוסבר ע–מ "בע   .ד"עו, ינ

  

ות שימוש הארכת רשהוחלט לאשר פה אחד    :407החלטה מספר 

  .מ"לחברת ד� אגודה שיתופית לתחבורה ציבורית בע

  


