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רוכברגרמר  טוב, חברים  :יצחק  המניין ישיבת  .ערב  שמן  המועצה 

אח, 6שמספרה  האירועיםאנחנו  ואחרי  העצמאות  יום  הכלרי  ואחרי  וניכנס ,  

 . לעניינים

 

כלבים .1 גינות  בנושא  גרובר  אבי  מר  העיר  מועצת  חבר  של   .שאילתא 

 

רוכברגרמר  השאילתות  :יצחק  עם  אבי . נתחיל  של  ראשונה  שאילתא 

כלבים גינות  השאלות, אבי .בנושא  את  שרק  חושב  לקרוא , עדיף, אני  צריך  לא 

הכל  ? כוןנ, את 

גרוברמר  רוצה  :אבי  שאתה   . מה 

רוכברגרמר  התשובות  :יצחק  על  ישר  לך  אענה  אני   .אז 

גרוברמר  מסביב  :אבי  שבערים  לציין  מוכרח  אביב, אני  בתל  , גם 

סבא בכפר  בהרצליה, גם  לכלבים, גם  גינות   . קיימות 

רוכברגרמר  זה  :יצחק  את  גמור, כתבת  בעיה, בסדר  שום  הרקע . אין 

כלבים. קיים, נמצא גינות  של  עניין  שרגא, לגבי  עם  יחד  ישבנו  לא , אנחנו 

לשאילתא חייבים  חיכינו  שאנחנו  לצורך  או  לבעיה  מודעים  שאנחנו  מאחר   

איתרנו  ואנחנו  הכלבים  לבעלי  או 7לתת  מקומות8  שבימים .   מקווה  אני 

נתחיל את הקרובים  להוציא  יוכלו  הכלבים  שבעלי  מנת  על  המקומות  את  לעבד   

שםהכל בחופשיות  קצת  לרוץ  להם  ולתת  ותאורה, בים  למים  מקום  גם  . ולסדר 

האלה המקומות  את  בפעילות , יש  לטפל  יתחיל  הרצל  הקרובים  בימים  ממש 

הזה העניין   . של 

גרוברמר  שנים  :אבי  הרבה  כך  כל  לקח  שזה   . חבל 

 5



השרון רמת   עיריית 
מס המניין  מן   9.2005.3מיום , 6' פרטיכל מליאה 

רוכברגרמר  לך  :יצחק  אענה  ואני  שאלה  לשאול  עוד  לך  , תראה. מותר 

צביע גם  עצמםיש  האנשים  של  המועצה. ות  חברי  של  עצמם, לא  האנשים  . של 

קטן סיפור  רק  לך  אתן  מקומות, אני  בכמה  אותו  לפני . שמצאתי  אליי  באו 

כ וחצי  שנתיים  רח180-בערך  של  באזור  שגרים  תושבים  זלמן . הבשן'   זה  הבשן 

שם, שניאור חתימות. הבשן  לכלבים, הביאו  גינה  רוצים  תב. הם  250, ר"שמנו 

אלף 300- המפוארות₪   מבין  לכלבים  שיכולות , המתוכננות, גינה  המתוחזקות 

בעיתון, פרסום. להיות רוצה, כתבה  רק  שאתה  השטח . מה  על  לעבוד  התחלנו 

השטח, שם על  לעבוד  שהתחלנו  התושביםברגע  של  צעקות  היו  פתאום':   ' מה 

של . וזה חתימות  לי  תושבים200הביאו  סביבה . 180לא ,   מאותה  . כולם 

החתימותב את  ה, דקתי  אולי 180-מתוך  בעד170  שחתמו  אלה  היו  את ,   שרצו 

הכלבים נגד, גינת  רוצים  הם  מטורפים, תגידו. עכשיו  כבר ? אתם  התחלנו 

זה על  שלך, אורי, אגב. לעבוד  החבר  ליד  שם, זה  היה  שנרי  המדשאה , איפה  כל 

נרי שליד  עכשיו. התנגדו. שם  מתנגדים  אתם  'למה  מה ?  את  הבנו  שביקשנו לא 

התהליך. 'בהתחלה את  הכבוד. עצרנו  כל  עם  ולכאן, אז  לכאן  בא. זה  , אתה 

גינה פה  לעשות  רוצה  קם, אתה  את . ההוא  מכשירים  אנחנו  דבר  של  בסופו 

האלה  . הגינות 

גרוברמר  דבר  :אבי  כל  כמו  את . זה  שמתנגדים  לאלה  מוצאים 

 .הפתרונות

רוכברגרמר  הפתרו  :יצחק  את  מוצאים  אנחנו   . נותאז 

גרוברמר  ולעשות  :אבי  להחליט   . צריך 

רוכברגרמר  אמרנו  :יצחק  הקרוב . אז  החודש  שבמהלך  מקווה  אני 

זה את  נגמור  הכל, אנחנו  את   . נכשיר 

גרוברמר  השם  :אבי   . בעזרת 
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סנה .2 משה  דרך  בנושא  גרובר  אבי  מר  העיר  מועצת  חבר  של   .שאילתא 

 

רוכברגרמר  השנייה  :יצחק  שאתה , אגב, השאילתא  שאילתות  אותן  זה 

זה את  אעלה  אני  הבאה  שבישיבה  לך  ואמרתי  אז  היא . שאלת  הבאה  השאילתא 

סנה משה   . בדרך 

גרוברמר  חדשה, לא  :אבי   . זו 

רוכברגרמר  אותה, אוקיי  :יצחק   . שאל 

גרוברמר  לפרוטוקול  :אבי  הכל  את   ? לקרוא 

רוכברגרמר  הכל  :יצחק  את   . לא 

גרוברמר  רחד  :אבי  את  שממשיכה  הדרך  זו  סנה  משה   סוקולוב' רך 

העלמין לבית  מגיעים  בכיוון, ודרכה  משתלות  שם  הכפר , יש  את  ממשיכה 

חציה. הירוק מעבר  אין  מהצדדים  אחד  בתוך , באף  הולך  אתה  כן  אם  אלא 

לאופניים. השדה נורמאליים  שוליים  מכוניות . אין  בה  שנוסעות  דרך  זו 

מאוד גבוהה  אלי, במהירות  ממש פנו  שזה  שאומרים  אופניים  רוכבי  כמה  י 

הבוקר בשעות   . מסוכן 

רוכברגרמר  אליי  :יצחק   . גם 

גרוברמר  אליך  :אבי  שגם  מניח  דבר, אני  שום  פה  המצאתי  הם . לא 

פתרון שיימצא  הזאתמבקשים  לדרך  הרגל,   הולכי  מבחינת  שמסתובבים  גם   

חבר הרבה  צעירים'שם  האופנ, ה  רוכבי  של  לאוכלוסייה   . ייםוגם 

רוכברגרמר  חבר  :יצחק  הרבה  שם  מסתובבים  שלא  לך  אגיד  אני  ה 'אז 

זאת. צעירים עם  תשובה, יחד  גם  מתווכחים, בוא. עניתי  לא  לא . אנחנו  אני 

תב להביא  הזה"תכוון  הנושא  לצורך  כרגע  למה, ר  גם  אסביר  אני . ואני 

תושבים לאותם  גם  זה  את  את 17-ב. הסברתי  מתחילים  אנחנו  לחודש   
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מזהעב אופניים  ומסלולי  הליכה  מסלולי  לגבי  אחר 'ודות  שנגיע  ועד  בוטינסקי 

רח לכיוון  הזה. הראשונים' כך  המסלול  כל  את  יהיה , לכשנסיים  הבא  השלב 

הזה הדבר  מע, עכשיו. באמת  של  באחריות  היא  מהדרך  ואנחנו "חלק  צ 

מע עם  גם  שמע. צ"בתיאום  עד  אחכה  לא  וכו"אני  יגידו  את . 'צ  שנגמור  ברגע 

של  הדרךהתהליך  הכביש, ביצוע  על  כרגע  מדבר  לא  על , אני  כרגע  מדבר  אני 

אופניים ומסלולי  הליכה  השדות, מסלולי  של  העוקף  כל  זה , של  את  נמשיך 

לשאר כך   . אחר 

גרוברמר  מסוכן  :אבי  קטע   . זה 

רוכברגרמר  מקומות  :יצחק  הרבה  מניח, יש  בעיר, אני  אני . מסוכנים 

סדר  שמבחינת  לך  שם אומר  אחד  תלאי  לעשות  להתחיל  נכון  לא  העבודה 

פה הזה. ולהתחיל  הסיבוב  את  שם, נגמור  אותו  ייקח . נמשיך  שזה  מקווה  אני 

חודשים  . כמה 

 

שימוש  .3 בתי  בנושא  גרובר  אבי  מר  העיר  מועצת  חבר  של  יום  לסדר  הצעה 

הציבוריות  . בגינות 

 

רוכברגרמר  שימוש   :יצחק  בתי  בנושא  אבי  של  לסדר  בגינות הצעה 

 . ציבוריות

קלנרמר  לאבי  :גיא  פרוצדורלית  שאלה  לי  אצלך . יש  ההבדל  מה 

למועצה נושא  מעלה  לסדר, כשאתה  הצעה  לבין  שאילתא  הן ? בין  הגינות  למה 

שאילתא וזה  לסדר  ההבדל? הצעה  את  להבין  מצליח  לא  רוצה , אני  הוא  אם  כי 

הנושא את   -לקדם 

גרוברמר  אחת  :אבי  לסדר  הצעה  לי  שאילתותמותר  ושתי    . 
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קלנרמר  פה  :גיא  עובר  ומה  פה  עובר  מה  אצלך  נחתך  איך   ? אז 

גרוברמר  מהותי  :אבי  הבדל   . אין 

קלנרמר  איציק  :גיא  להבין, אבל  רוצה   . אני 

רוכברגרמר  פשוט  :יצחק  החליט  הוא   . ככה 

גרוברמר  להצביע  :אבי  אפשר  לסדר  הצעה  אתה , על  שאילתא  על 

מצביע  . לא 

קלנרגימר  שאילתא  :א  בצורת  בא  זה  נושא   ? למה 

דורון מאיר  שאילתות  :מר  יותר  לו  שאין   . מפני 

רוכברגרמר  שאילתות  :יצחק  יותר  יכול  לא   . הוא 

גרוברמר  יותר   :אבי  לי  נראה  היה  הציבוריים  בגנים  השירותים 

 . חשוב

רוכברגרמר  בגינות . הלאה  :יצחק  שימוש  בתי  לעניין  לסדר  ההצעה 

של ציבור שטח  על  עולה  ששטחן  ציבוריות  שבגינות  היתה  מ1,000יות  שבין , ר" 

אברהם גן  זה  שרה, השאר  וגן  הבנים  ע, גן  ויתוחזקו  העירייה  "יוקמו  י 

התושבים לרווחת  בחינם  קבועים  ציבוריים  גם  . שירותים  לך  לענות  רוצה  אני 

הזה הדבר  ראית. על  ואתה  הציבוריות  בגינות  מסתובב  אני  לא הרי  אותי  פעם  

הקודמת בקדנציה  גם  אברהם. אחת  גן  את  דוגמא  סתם  ניקח  אברהם . בוא  גן 

גמלאים לשם  ילדים, יורדים  שירותים. יורדים  שם  לעשות  צריך  עשינו  . ממש 

זה את  והפסקנו  זה . שירותים  איך  נראה  ואמרנו  כניסיון  שירותים  שם  היו 

הלאה ונתקדם  נראה  כך  ואחר  בסביבה. עובד  שגר  מי  טלפונים יום -יום, כל 

מפה': לכאן זה  את  הגינה , תיקח  בתוך  ציבוריים  שירותים  רוצים  לא  אנחנו 

בסביבה. 'הציבורית שגר  מדבר, מי  שירותים . אני  עם  גינה  רוצים  לא 

 . ציבוריים
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אחד דבר  לך  אומר  אני  שירותים . עכשיו  גינות  בכמה  לעשות  שנכון  חושב  אני 

גדולות. ציבוריים הגינה. בגינות  את  ניקח  הזאת למשל  הגינה  או  הבנים  בגן   

אלכסנדרוני חצי . או  עם  עכשיו  לריב  להתחיל  של  למהלך  הולך  לא  אני 

ככהמהתושבים סתם  במקום  שגרים  מבקש.   אני  מה  לך  אגיד  אני  .  עכשיו 

ההצעה את  שהצעת  עזרה, מאחר  ממך  מבקש  לךאמיתי . אני  אומר  לא . אני  זו 

כזה משהו  או   .התלוצצות 

גרוברמר  לע  :אבי  יכולאשמח  אני  אם   . זור 

רוכברגרמר  שהתושבים   :יצחק  האפשרות  את  לבדוק  יכול  אתה  אם 

מתנגדים לא  שהם  יחתמו  בסביבה  בדבר , שגרים  כן  גם  מעוניינים  שלפחות  או 

בסביבה . הזה שגרים  התושבים  רוב  של  החתימות  את  לי  שיש  רגע  באותו 

זה, הקרובה את  שם  מיד   . אני 

גרוברמר  בעיה  :אבי  לי  זה, אין  את  לעשות  אשמח   -אבל, אני 

רוכברגרמר  החתמה  :יצחק  לצורך  סיוע  גם  מתכוון  מתכוון . אני  לא  אני 

בית אישית-שתלך  אתה  הגיוני, בית  לא  גם   . זה 

גרוברמר  בגינה  :אבי  שם  הצהריים, יושבים  אחרי  שנייה  , הולכים 

דפים לך  ממלא  שירותים. אני  שם  ששמתם  אמרת  אתה  שם. אבל  היה  , באמת 

מפלסטיקזה האלה  הכחולים  היה  מגעיל,    . שזה 

דורון מאיר  מופיע  :מר  אירוע  שבכל  התא   . זה 

רוכברגרמר  כימיים  :יצחק   . שירותיים 

גרוברמר  אז   :אבי  הירקון  פארק  באמצע  להופעה  כשהולכים 

כאלה קבועים. זורקים  שירותים  עם  מבנה  בונה  אני  כיור, אם  אותו  , עם  לא  זה 

רו. דבר שאני  מה  לתושביםכל  בא  שאני  זה  להגיד  להחתים , צה  רוצה  אני 

מצביעים הם  מה  על  להם, אותם  מציעים  אנחנו  מה  עם  לבוא   . שנוכל 
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רוכברגרמר  מתכוון  :יצחק  אני  למה  לך  אגיד  זה  .אני  על  דיברנו  בזמנו   

האפשרות את  לבדוק  מבנים, וביקשנו  לעשות  כדי  מקומות  איתרנו  , ואפילו 

אותם הזהביקשנ? זוכרת, לקחת  הדבר  את  ואמרנו. ו  באנו  אחד: ואז  , רגע 

שם לבדוק  האלה, צריך  הדברים  וכל  ביוב  של  בעיה  שם  היתה  עם  , כי  התחבר 

הדברים וכל  הדברים. זה  את  נבדוק  הדבר, בדקתם. אמרנו  את  אני . אמרנו 

אחד דבר  ולבדוק, רבותיי, תראו. אומר  לבוא  גם  בעיה  לי  נפנה , אין  שאנחנו 

לא , לתושבים ירוץאפילו  את , תראי. שהוא  להרוג  רוצה  אני  אגיד אם  אני  זה 

חתימות: לו עם  אתה  לרוץ  תתחיל  נורמאלי. לך  לא  דבר  נפנה . זה  שאנחנו 

במכתב   -3, 2, 1בגינות : נגיד, לתושבים 

קלנרמר  מהג  :גיא  מבסוט  היה   . וב'הוא 

גרוברמר  לוועדה  :אבי  ועדה  בין  פנוי  זמן  מלא  לי  אקפוץ , יש  אני 

  .לגינה

רוכברגרמר  בעיה  :יצחק  לי  ברצינות, חברים. אין  זה  את  לוקח    .אני 

דורון מאיר  לגינה  :מר  שבאים  אלה  את  ישאל  אותם , הוא  לא  זה 

 . אנשים

רוכברגרמר  השכנים, חברים  :יצחק  על  מדבר  אלה , אני  על  מדבר  לא 

לגינה תשכחו. שבאים  אל  מקומות, כי  מיני  מכל  מגיעים  לגינה  שבאים  . אלה 

באזורא שגרים  ועניינים  . לה  הפגנות  פה  לי  שיתחילו  עכשיו  מתכוון  לא  אני  כי 

האלה הבלגאנים   . וכל 

קורצקימר  קטסטרופה  :יעקב  יהיה   .איציק, זה 

רוכברגרמר  יודע  :יצחק   . אני 

דורון מאיר  שומר. תקשיב, אבי  :מר  אין  ₪ 30,000זה , אם  לחודש  

ל. שתדע, עולה יכול  לא  אתה  שומר  אין  כאלואם  שירותים   . השאיר 
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קורצקימר  קטסטרופה  :יעקב  יהיה  השרוןבכיי, זה  לרמת  לדורות  . ה 

כזה, איפה דבר  יש  עיר   ? באיזה 

גרוברמר  בגנים  :אבי  שירותים  יש  העולם   . בכל 

לוין אורי  משהו  :מר  או  שנה  לפני  כבר  עלה  לגן , שנתיים, זה  בקשר 

שעדיף. הזורע חושב  שההוריאני  מאשר  שירותים  החיתולים   את  יזרקו  ם 

העצים בין  יחרבנו  יש  . והילדים  המערבי  בעולם  נורמאלית  וגינה  פארק  בכל 

סיפורים, שירותים לי  יספרו  זה. ושלא  את  שעושים  נחליט  אומר, אם  לא   אני 

שיחליט, איך מי  יש  זה. זה  את  לעשות  איך  להחליט  צריכים  לא  ו . אנחנו  אנחנ 

זה את  לעשות  שרוצים  להחליט   . צריכים 

רוכברגרמר  גינות  :יצחק  בכמה  עושים  שאנחנו  החלטה  אני  , טלי. היהת 

אחד דבר  מבקש. מבקש  על אני  להיות  שצריך  התהליך  מה  נתונים  לי  להביא   

בזה לא  שירותים  של  מבנה  לעשות  זה , מנת  על  ונקיים  גינות  באיזה  לי  להביא 

ובנייה לתכנון  בוועדה  להיות, דיון  צריך  דעתי  אנח, לפי  אז  כן  ניקח ואם   2-3נו 

זה את  ונבצע  הזה. גינות  התהליך  את  מסביב, נבדוק  שיש  הפרמטרים  נביא , כל 

הנתונים את  הבאה   .לישיבה 

עזגדמר  משהו   :טל  עוד  לבקש  רק  לנו ? ברשותך, אפשר  שיביאו 

יקומו שהם  אחרי  האלה  המבנים  של  העלויות  כמה   . כבר 

רוכברגרמר  הכל  :יצחק   . ביקשנו 

 

לק .4 מועד  תמיכה הארכת  לקבלת  עמותה  מסמכי  גיל –בלת  ידי  על  יוסבר   

העירייה גזבר   .גורדון 
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רוכברגרמר  עמותה . גזבר, הלאה  :יצחק  מסמכי  לקבלת  מועד  הארכת 

תמיכה גורדון. לקבלת  גיל  כי   . בבקשה. יוסבר 

גרוברמר  לסדר  :אבי  הצעה  על  להצביע   . אמורים 

רוכברגרמר  לעש, לא  :יצחק  שצריך  מה  הזה  לבוא לפי  צריך  אני  זה  ות 

היום': ולהגיד מסדר  זה  את  להסיר  , כרגע  זה' את  להסיר  רוצה  לא  אז , ואני 

פתוח זה  את  משאיר  לסדר. אני  הצעה  אומר , כשמביאים  שאתה  ביצעתי 'או 

היום' אותה מסדר  אותה  מסיר  שאתה  היום . או  מסדר  אותה  מסיר  לא  אני  , אז 

הבאה לישיבה  פתוח  זה  את  משאיר  שה, אני  נתוניםכדי  תביא   . יא 

גורדוןמר  מודעה   :גיל  ינואר  בסביבות  מפרסמת  העירייה  שנה  כל 

להגשת  אחרון  מועד  לגבי  המקומית  עמותות בעיתונות  של  לתמיכה  בקשות 

העירייה של  התמיכות  המועד . לוועדת  פורסם  ינואר  בסביבות  שעברה  שנה 

נוספות בקשות  מיני  כל  נתקבלו  ולאחריו  שישהאחרון  התברר  ואז  של    חוזר   

המנכ של  הפנים  להארכה, ל"משרד  חדש  מועד  לבקש  כאלה  במקרים   שמאפשר 

מועד אותו  לאחר  להגיש  עדיין  הבקשותשאפשר  את  הראשון  שנה ,   נעשה  וכך 

רציתי. שעברה ופשוט  סיטואציה  לאותה  נקלענו  של , השנה  דעת  חוות  לנו  יש 

הזה בנושא  המשפטי  להגשה, היועץ  נוסף  מועד  לקבוע  אותו כי, רציתי  לאחר   

הוגשו  ראשון  שהיה  זה 6מועד  את  להאריך  רוצים  ואנחנו  נוספות  בקשות   

ה, בשבועיים סביבות  עד  נאמר  את , 21/5-בוא  להגיש  אפשרות  עוד  לתת 

בבקשותהבקשות לדון  מכן  ולאחר    . 

לוין אורי  שבועיים  :מר  הכל  סך  של  הארכה  על   ? מדובר 

גורדוןמר  מהיום. כן  :גיל  הכוונה  הפרסום. שבועיים   . מרגע 

קלנרמר  כאילו   :גיא  חודשים5זה    . 

גורדוןמר  שעברה. כן  :גיל  שנה  היה  כך  אגב, גם   . דרך 
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לוין אורי  בסדר  :מר  שזה  אומר  לא   . זה 

גורדוןמר  דעת  :גיל  חוות  אותה, יש  אקריא  אני  רוצה  אתה   . אם 

לוין אורי  משפטית  :מר  מבחינה  יש , לא  שלעירייה  זה  מבחינת 

תמיכותאיזוש של  תוכנית  הדיבור, סליחה. הי  רשות  את  צריכה . לקחתי  היא 

הבקשות כל  את  המסמכים. לקבל  את  הבקשות, לא   . את 

גורדוןמר   . קיבלנו, כן  :גיל 

לוין אורי  קיבלתם  :מר  הבקשות  לא , את  המסמכים  את  רק 

 . קיבלתם

גורדוןמר  לאחר , לא  :גיל  שהגיעו  בקשות  גם  זה  אומר  שאני  מה 

 . מועדאותו 

לוין אורי  בעיה  :מר  זו   . אז 

גורדוןמר  בעיה  :גיל  הזהיש ? למה  בסעיף  אפשרות    .לך 

לוין אורי  לתמיכות  :מר  מקציבה  שהיא  סכום  שיש   . מבחינה 

גורדוןמר  ישתנה  :גיל  לא  הזה  שמדובר. הסכום  כבר , מה  אתה  אם 

קודמת, שואל בשנה  ביקשו  שגם  עמותות  אומרת. זה  המס, זאת  גרת מבחינת 

מסגרת אותה   . זה 

משנה    :??? לא  זה  משתנה  לא  הסכום   . אם 

ברגור"ד יונה  בזה  :ר  להתערב  צריך  לא  שאני  חושב  רוצה . אני  אני 

אישי, לבקש ו, מניסיון  או 90%-שהיות  מהעמותות95%  חוזרות  עמותות  זה    

בשנה שנה  דרך , מדי  רק  לא  הודעה  תשלח  הגזברות  האלו  לעמותות  שפשוט 

בעיתוןמפ, העיתון זה  את  רואים  העמותה  חברי  כל  ולא  העמותות  כל  שלא  . ני 

האלו העמותות  את  הודעה, מכירים  להן  להגיש ': שישלחו  צריך  הזה  למועד 

שיהיה. 'חזרה נוהל  מציע  ואני  עכשיו  עד  נעשה  לא   . זה 
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רוכברגרמר  לחלוטין  :יצחק  פסול  טוב, ההפך. לא   . רעיון 

גרוברמר  יתבצע  :אבי  זה   ? איך 

ברגור"ד יונה  הכל  :ר   . זה 

רוכברגרמר  מאמין. קיבלנו  :יצחק  לא  טובה-סוף. אני  הצעה  , סוף 

גמור. מתקבלת  . בסדר 

ברגור"ד יונה  משהו, חכה  :ר  בנרתיק  עוד  לי   . יש 

רוכברגרמר  בעיה  :יצחק  זה. אין  על  להצביע  , עידן, סליחה? נכון, צריך 

ראיתי  . לא 

למדןמר  רוצ  :עידן  כל  קודם  לדעתאני  כמהה    . . להפלות . למה 

 ? אותם

גורדוןמר  הגישו   :גיל  המועד  עמותות30לפני  עוד ,   המועד   6לאחר 

נוספות הגישו . עמותות  המועד  לאחר  שעברה  נוספות10שנה  עמותות  6השנה  ,  

 . 

למדןמר  כתוב   :עידן  הדעת   . 10בחוות 

גורדוןמר  אומר  :גיל  אני  שעברה, אז  בשנה  חוות, תסתכל. זה   זו 

שעברה שנה  על  שניתנה  זה .דעת   2008 . 

למדןמר  נוספת  :עידן  פעם  עצמו  על  חזר  זה   ? עכשיו 

גורדוןמר  ההצעה. כן  :גיל  את  מאמץ  אני   -לכן 

רוכברגרמר  הסימפוזיון, ה'חבר  :יצחק  ההתלהבות? מה  שאל ? מה 

 . ענה, שאלה

למדןמר  הכבוד  :עידן  כל  את , עם  לאשר  שצריך  סבור  לא  אני 

האלההדברים מסודרים.   נהלים  ויש  נהלים  שעברה . יש  ששנה  שעה  וחומר  קל 
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רק 10היה  זה  אז  עצמו  על  חוזר  זה  והשנה  הזה  מהדבר  חרגו  שכבר  גם . 6  אני 

ההצעה את  לקבל  שצריך  בטוח  יונהלא  של  בעמותות ,   שמדובר  בהנחה  אבל 

ונשנות להיות, חוזרות  יכול  עדיפות , אז  נותן  שזה  חושב  אז  גם  אני  אבל 

אחרותלע עמותות  פני  על  מסוימות  אומרת. מותות  שיקבלו , זאת  עמותות  יהיו 

יקבלו שלא  עמותות  ויהיו  בכתב  ויקבלו  מראש  וידעו  המידע  לחלוטין . את  זה 

מקובל האופציה, לא  קיימת  אם  נקודות , גם  שלוש  נאמר  מה  יודע  לא  ואני 

האופציה חריג.לפני  משהו  באמת  זה  אבל  הראוי.   הכבוד  שא, בכל  נשים כמו 

למדו הזאת  יעזור , לדוגמא, בארץ  ולא  בזמן  מגיעים  ולהצגות  שלקונצרטים 

הדלת את  לך  סוגרים  כי  שבעמותות, כלום  ובוודאי  בוודאי  שנה . אז  לפני  ואם 

והארכנו ההמלצה  את  קיבלנו  זאת  לא, בכל  להגיד  השנה  שצריך  סבור  . אני 

כן אם  מה, אלא  יודע  שבחריג, לא  חריג  שזה , זה  להיות  לבוא יכול  צריך 

ספציפי אישור   . לאיזשהו 

דורון מאיר  גזברים, עידן  :מר  התחלפו  שכאן  לזכור  גם צריך  והיה   

זה וכל   . בחירות 

רוכברגרמר  לך  :יצחק  לענות  לי  יונה. תן  של  הרעיון  את  מקבל  , אני 

הסוגיה את  מעלה  גם  זה. ואתה  את  יבחן  המשפטי  שהיועץ  מבקש  אם , אני 

אפשר, מותר נכון , אם  הזהאם  הפרסום  את  דעת. לעשות  חוות  לנו   תגיד, תן 

בסדר  שממילא –שזה  לאלה  נפרסם  וזהו90%  נגמר,    . בזה 

למדןמר  ההארכה   :עידן  את  לאשר  צריכים  לא  אנחנו  דעתי  לעניות 

 . הזאת

רוכברגרמר  עמדתך  :יצחק  היא  אותה, עמדתך  מקבל   . אינני 

בלום"עו מיכה  כרגע  :ד  העלה  שהוא  הנושא  שאלה ז, לגבי  לא  את 

אתם  , משפטית העמותות  את  לחנך  רוצים  שאתם  מחליטים  אתם  שאם  כיוון 

להגיד דעתי, רשאים  הבאה , לעניות  שנה  אבל  ההארכה  את  נקבל  אנחנו  השנה 
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תוגש  שלא  עמותה  של  בקשה  שום  נקבל  לא  שאנחנו  ידעו  העמותות  שכל 

שאלה.במועד זאת  אבל  שעברה.   שנה  כתבתי  הדעת  בחוות   -גם 

משפטית  :רוכברגריצחק מר  דעת  חוות  ממך  ביקשתי  לא  אני . אני 

אסור או  מותר  זה  אם  פירוש  לנו  לתת  ממך  או , ביקשתי  בסדר  נראה  זה  אם 

הציע. לא שיונה  במה  פסול  איזה  בזה  מוצא  לא   . ההפך, אני 

ברגור"ד יונה  אחד  :ר  מתנדבים. משפט  אנשים  הם  העמותות  אז . רוב 

יומיי או  יום  של  במועד  פספסו  נורא, םהם  קריטי  באמת   . אז 

רוכברגרמר  צודק  :יצחק  שלך, אתה  הרעיון  את  מקבל   . אני 

למדןמר  שלך  :עידן  הספציפי  האישיו  עכשיו, על  אותו  עוד , העלית 

זה את  שקלתי   . לא 

רוכברגרמר  נגד, סליחה  :יצחק  רוצה, שיצביע  אתה   ? מה 

למדןמר  למה  :עידן  לך  אגיד  מסודר.אני  יושבים  את ,   מפעילים 

וכו, הדברים הבקשות  את  יותר , אגב. 'מכינים  מקבלים  היו  שהם  להיות  יכול 

פחותהשנה יקבלו  הם  ההארכה  בגלל  ועכשיו  הנחה.   מנקודת  יוצא  גם  שמי אני   

הגיש לא  זה, שאולי  את  צריך  היה  לא  באמת  הו, אולי  זה  בגלל  את אולי  דחה  א 

החליט, זה הוא  פתאום  שאם ואז  מבקש  הוא  אז  הכבוד. נותנים  כל  בשביל , עם 

זמנים יש  זה. זה  בגלל  כך , בדיוק  אחר  בא  לא  אתה  אז  קנסות  לך  שיש  כמו 

עכשיו ':ואומר מבקש   -'אני 

גורדוןמר  בעיתון  :גיל  המודעה  את  ראו  לא  שהם  לא . הטענה  הם 

לתאריך מודעים  הטענה, היו   . זו 

למדןמר  ז  :עידן  אז  שחוזרות  עמותות  זה  שזלזלו אם  עמותות  ה 

שנה אחרי  שנה   . בהוראות 
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השרון רמת   עיריית 
מס המניין  מן   9.2005.3מיום , 6' פרטיכל מליאה 

רוכברגרמר  האלה  :יצחק  בישיבות  לדבר  אוהבים  אתם  הכי , כמה  דבר 

סימפוזיון מזה  עשיתם  להגיד. בסדר, הבנו. פשוט  רוצה  אתה   ? קלנר, מה 

קלנרמר  אומר  :גיא  שאני  מה  בסדר   ? זה 

רוכברגרמר  להגיד  :יצחק  רוצה  שאתה  מה  יודע   . לא 

קלמר  דין  :נרגיא  בהקשר , לעורכי  דין  עורך  גם  הוא  לצערו  ועידן 

המהות, הזה לפני  הפרוצדורה  את  לשים  נטייה  פה  .יש  הפרוצדורה  של  הנושא   

רלוונטי לא  דעתי. הוא  עמותות. זו  של  מהותי  עניין  פה  מתנדבים, יש  , אנשים 

המועד את  דבר, פספסו  שום  קרה  משמים, לא  קודש  לא  את . זה  לבחון  צריך 

ההחלטההנושא  את  לקבל  מכן  ולאחר  עפ, לעומקו  אם "לא  שנכתבו  מועדים  י 

בשבוע או  ביומיים   . חרגו 

ברנדס' גב הגבול  :שירלי  איפה   ? אז 

בלום"עו מיכה  המנכ  :ד  הזאת"חוזר  המועד  הארכת  את  מאפשר  . ל 

בעיתון לפרסום   . בכפוף 

גרוברמר  העמותות   :אבי  איך  תכלס  לגבי  משהו  להבין  רוצה  אני 

הכסףמקבלו את  עמותות . ת  לעוד  עכשיו  נותנים  שאנחנו  המשמעות  האם 

הבקשה את  בזמן, להגיש  שהגישו  שאלה  הטובים, המשמעות  ו , הילדים  יקבל 

  ?פחות

ברנדס' גב  . כן  :שירלי 

רוכברגרמר  בהכרח  :יצחק  רגע, חברים. לא  נשבע , ה'חבר. סליחה  אני 

זה, לכם כל  הישיבה, עם  את  מפסיק  מאמ. אני  לא  פשוט, יןאני  כך  אחד , כל  כל 

ההתלהבות. קופץ בהכרח? מה  לא  יתווספו , זה  אם  שכמובן  מצב  להיות  יכול 

ויאושרו הזה, נוספים  סך  את  מגדיל  לא  ואתה  מצב , ומאחר  להיות  יכול  אז 

פחות יקבלו  כזה. שאחרים  מצב  להיות  בהכרח. בוודאי, יכול  לא   . אבל 
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השרון רמת   עיריית 
מס המניין  מן   9.2005.3מיום , 6' פרטיכל מליאה 

למדןמר  נאמר  :עידן  נ, אגב, מה  השלוש   ? קודותלפני 

רוכברגרמר  קופץ  :יצחק  הוא  פעם  דיבור. עוד  זכות  לך  נותן   . אני 

למדןמר   . סליחה  :עידן 

רוכברגרמר   . דבר  :יצחק 

למדןמר  המשפטי  :עידן  היועץ  השלוש , אדוני  לפני  נאמר  מה 

חלק?נקודות זה  נקודות  השלוש  ממשפט  אומר,   המשפט  כל  קבוע ? מה  האם 

להאריך מותר  תנאים    ?באיזה 

דורון מאיר  דבר, ה'חבר  :מר  שום  לשמוע  אפשר  אי   . באמת 

בלום"עו מיכה  תנאים  :ד  ו: שני  העיר  מועצת  בעיתוןאישור  . פרסום 

התנאים  . זה 

רוכברגרמר  להצביע  :יצחק  מבקש  המועד . אני  את  להאריך  מבקש  אני 

דעת  חוות  לנו  ייתן  המשפטי  והיועץ  תמיכה  לקבלת  העמותה  מסמכי  לקבלת 

הה יונהלגבי  של  קבוע , צעה  באופן  שמגישים  לאלה  להגיש  יהיה  אפשר  שבה 

גם לזה, מכתבים  בעד. בנוסף  נגד?מי  מי  נמנע?    ? מי 

ברגור"ד יונה  הזה  :ר  בנושא  להצביע  לי    . אסור 

רוכברגרמר   ? למה  :יצחק 

ברגור"ד יונה  רצוי  :ר  שזה  לי  אמר  נושא, מאיר   -שזה 

דורון מאיר   ?  אני  :מר 

ב"ד יונה  עמותות  :רגורר  של  נושא   . זה 

רוכברגרמר   . עזוב  :יצחק 

לך    :???  . מותר 

ברגור"ד יונה  עכשיו  :ר   . לא 
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השרון רמת   עיריית 
מס המניין  מן   9.2005.3מיום , 6' פרטיכל מליאה 

גרוברמר  נגד  :אבי  אני  למה  לך  אגיד  שנופל . אני  משהו  איזה  לא  זה 

בהיר ביום   . כרעם 

דורון מאיר  שנעשה  :מר  לזה, מה  נוגע  לא  בשקט, אתה  יכול  .אתה  . .  

רוכברגרמר  רבה  :יצחק   . 2, 13. תודה 

דורון מאיר  בעד13  :מר  נגד2,     . 

 

מספר  לאשר   :75החלטה  קהוחלט  הארכת  )2 –נגד , 13 –בעד (ולות ברוב 

פרסום מוע מיום  נוספים  בשבועיים  תמיכה  לקבלת  עמותה  מסמכי  לקבלת  ד 

 .ההחלטה

 

עזגדמר  מבינים   :טל  לא  פה  שאנשים  אחד  דבר  להיות יש  ויכול   

מנוס לא  מספיקשפשוט  מתנדבים. ים  מול  לשבת  תצטרכו  שמנהלים כשאתם   

תושבים, עמותות התשובות, מול  את  להם  לתת  לכם , ותצטרכו  מבטיח  אני 

להם ויגיד  בעיניים  להם  יסתכל  לא  מכם  אחד  בזמן, אדוני': שאף  הגשת  . 'לא 

ההדורים את  ליישר  בסוף  ואיך  להם  לתת  איך  המנגנונים  את  תמצאו  . אתם 

לכם אומר  אני  מראשלכן  לזה,   להתנגד  חכמה  לא   . זה 

גרוברמר  קטן, טל  :אבי  ילד  לא   . אני 

רוכברגרמר  ויכוח  :יצחק  לו, בלי  תענה  זה. אל  על  הנושא . הצבענו 

 . הבא

 

החקלאית .5 הוועדה  חשבון  על  חתימה   .מורשה 
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השרון רמת   עיריית 
מס המניין  מן   9.2005.3מיום , 6' פרטיכל מליאה 

רוכברגרמר  חתימה  :יצחק  מורשה  של  הנושא  עלה  חשבון בזמנו  על   

החקלאית חדשבזמנו . הוועדה  גזבר  שנכנס  הזה, אמרנו  בעניין  . מטפלים 

פתרונו על  בא  הזה  שהנושא   ? נכון. הבנתי 

גורדוןמר  קצת  :גיל  לפרט   ? אפשר 

רוכברגרמר  קצת  :יצחק  הרבה, תפרט   .לא 

גורדוןמר  שקרה  :גיל  החקלאית, מה  ביקשו , הוועדה  שלה  הנציגים 

שלהם לתקציב  שקשורות  הזמנות  על  לחתום  אפשרות  להם . ממני  שיש  לא  זה 

הזה בסגנון  משהו  או  בנק  בחשבון  חתימה  אגב, זכות  שדרך  קיים , דבר  כן 

הגורמים . בהרצליה כל  עם  שבדקתי  בדיקה  ולאחר  בהרצליה  זה  את  בדקנו 

יהיה שכך  מניעה  שום  שאין  ראיתי  העירייה  שיעבירו , בתוך  מהם  ביקשתי  רק 

מסודרת בצורה  החקלאית  הוועדה  של  במוסדות  זה  מ. את  עשו זה  שהם  ה 

החתימה זכות  בעלי  הם  מי  של  הפרוטוקול  של  העתק  לנו  כל . והביאו  עכשיו 

תקציב מאותו  מוציא  שאני  הם  , הזמנה  גם  חתימה  זכות  בעלי  שאותם  יודע  אני 

ההזמנה את   . יאשרו 

רוכברגרמר  הו  :יצחק  רק  זה  או  במליאה  זה  את  לאשר    ?עהדצריך 

דורון מאיר  לאשר  :מר   . צריך 

גרומר  הזה  :בראבי  הנייר  על  מסתכל  תאריך, אני  פה  של  . אין 

החקלאית  . הוועדה 

רוכברגרמר  תאריך  :יצחק  פרח. יש  של  מכתב  פה  רואה   . אני 

גרוברמר  החקלאית  :אבי  הוועדה  חשבון  על  חתימה  זה  , מורשה 

פה. הנדון הוועדה : "כתוב  מתקציב  כספים  למשיכת  עדים  היינו  לאחרונה 

איש ידיעת  ללא  הוועדההחקלאית  מחברי  אומר".   זה  כסף? מה  שם   ? משכו 
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השרון רמת   עיריית 
מס המניין  מן   9.2005.3מיום , 6' פרטיכל מליאה 

רוכברגרמר  הפרק  :יצחק  על  לא  הזה, זה  הדבר  לגבי  שאילתא  . תשאל 

יודע היום. לא  סדר  על  לא  וזה  זה  מה  מושג  לי  רוצה. אין  אחרי , אתה  תשאל 

לאורי שתלך  או  לגזבר  תלך  או  שאלה  זה  על  זה, זה  מה  אותו  לא . תשאל  אני 

מה מושג, יודע  לי  חברים.אין  על ,   החתימה  מורשי  את  לאשר  מבקש  אני 

החקלאית הוועדה  לנו, חשבון  שדיווח   . כפי 

למדןמר  המורשים  :עידן   ? מי 

גורדוןמר  חתימה"יו  :גיל  מורשה  הוא  הוועדה   . ר 

רוכברגרמר  קנטור"יו  :יצחק  רמי  זה  הוועדה  רמי. ר  רמי , הנה? איפה 

רבה. פה בעד. תודה   . תודה, אחדפה ? מי 

 

מספר ה לאשר   :76חלטה  קנטור הוחלט  רמי  מר  את  אחד  יו–פה  הוועדה "  ר 

כ החקלאיתהחקלאית  הוועדה  חשבון  על  חתימה   .מורשה 

 

בלום .6 מיכה  ידי  על  יוצג  פקחים  הסמכת   .רענון 

 

רוכברגרמר  פקחים  :יצחק  הסמכת  רענון  הוא  הבא  , מיכה. הנושא 

 . בבקשה

ברגור"ד יונה  משהו , רגע  :ר  רוצה  של .לבקשאני  האלה  הדפים  כל   

חתימה אותם, מורשי   . עברנו 

רוכברגרמר  אותם  :יצחק   . עברנו 

ברגור"ד יונה  כאלו  :ר  ניירות  לנו  יגישו  שלא  מפרח  לבקש  רוצה   . אני 
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השרון רמת   עיריית 
מס המניין  מן   9.2005.3מיום , 6' פרטיכל מליאה 

רוכברגרמר  זה  :יצחק  את  הגשנו  אנחנו  לא   . זה 

ברגור"ד יונה  כזאת  :ר  בצורה  לנו  נשלח   . זה 

מלך' גב מה   :פרח  יודע  אבלאתה  מהרצליה?זה  שהגיע  מסמך  זה    ,

שלנו מסמך  לא   . זה 

רוכברגרמר  הגשנו  :יצחק  אנחנו  לא  הגישה, זה  שהוועדה  לי  זה , נדמה 

אנחנו  . לא 

ברגור"ד יונה   . בסדר  :ר 

בלום"עו מיכה  סדר  :ד  לעשות  מנת  תעודות , על  את  ושיפרנו  חידשנו 

חדשות, ולכן, הפקח הן  הפקח  ותעודות  ביקשנו, מאחר  כל אז  את  גם  לרענן   

הפקחים של  לאותם , הסמכויות  שלכם  האישור  את  מבקשים  אנחנו  ולכן 

מוסמכים שיהיו  הכל. פקחים   . זה 

לוין אורי  הה  :מר  את  כולל  האלה  ההסמכות  שהם כמסהאם  ה 

דו לתת  ציבוריים"יכולים  במקומות  למישהו   ? ח 

בלום"עו מיכה  לא  :ד  הזה. עדיין  בעניין  קורס  לעבור  יצטרכו   .הם 

לוין אורי  ההזדמנות  :מר  את  לנצל  מבקש  אחרי , אני  רודף  אני 

ציבוריים במקומות  עישון  של  הזה  השרון , לידיעתכם. הסיפור  מותר ברמת 

ציבורי מקום  בכל  דו, לעשן  לקבל  אפשר  לעשן. ח"אי  יכול  אני  פה  מה . גם 

הסמכה או  לימוד  זה  על  קיבלו  לא  שהפקחים  זה  המשפטי  היועץ  לי  . שאומר 

מ בזהאני  יטפל  העיר  שראש   . בקש 

רוכברגרמר  הזה  :יצחק  הדבר  את  ממך  ביקשתי  כניסתך  , אני  עם  ממש 

שנה, לתפקיד בתפקיד, כבר  שנה   . אתה 

בלום"עו מיכה  התחלנו  :ד   .אנחנו 

רוכברגרמר  בזה  :יצחק  לטפל  מתבקש   ? בסדר, אתה 
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השרון רמת   עיריית 
מס המניין  מן   9.2005.3מיום , 6' פרטיכל מליאה 

בלום"עו מיכה  גם  :ד  מטופל  מטופל, זה  לא  שזה  לא   . זה 

לו אורי  מטופל  :יןמר  זה  זמן? מה    ?כמה 

בלום"עו מיכה  הפיקוח  :ד  מחלקת  מנהל  אצל  כרגע  נתקע  הוא , זה 

דו חדשים"קיבל  לקורס, חות  לצאת  צריכים  הם  שכן. עכשיו  צריך , מה  אני 

אותך לגמרי. לעדכן  חדש  מערך  להיות  הולך  הסביבה  איכות  חוק  , לגבי 

שוטר סמכויות  להם  יהיו  הז. שפקחים  הנושא  כל  מחדשכרגע  בבנייה  הוא   . ה 

רוכברגרמר  שנה, בסדר  :יצחק  זה  על  מדברים  באמת, זה  לי . נו  תגיד 

הזה הדיון   . על 

בלום"עו מיכה  חדש  :ד   . זה 

רוכברגרמר  חדש, עזוב  :יצחק  ישן, זה  יש   . אבל 

בלום"עו מיכה  שיש  :ד  מה  מסדר  אני   . בינתיים 

קירשנרמר  מבוצ  :שרגא  לא  והיא  עירייה  החלטת  לא יש  ופקחים  עת 

לקורס בבקשה. נשלחו   -שלח 

בלום"עו מיכה  לקורס  :ד  אותך  לשלוח  אחראי  לא  מנכ, אני  פה  ל "יש 

 -העירייה

רוכברגרמר  לי  :יצחק  לכוון, תסלח  צריך   . אתה 

בלום"עו מיכה  לקורס'אמרתי , כיוונתי  :ד  , תשלחו  יכול  ' אני  מה 

לקורס? לעשות אותם  לשלוח  יכול   ? אני 

רוכבמר  אישית  :רגריצחק  בזה  אטפל   . אני 

ברגור"ד יונה  לעשות  :ר  יודעים  הפקחים    ?מה 

רוכברגרמר  הפרצוף   :יצחק  מול  לך  שמעשן  לפקח  קורא  אזרח  אם 

ציבורי  -במקום 
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ברגור"ד יונה  עישון  :ר  רק  עוד, לא   ? מה 

רוכברגרמר  שעושה  :יצחק  מה  לעישון, זה  ספציפית  התייחס   . הוא 

ברגור"ד יונה  הפקחיםאב  :ר  מה   -ל 

רוכברגרמר  לענות, ה'חבר  :יצחק  יכול  לענות? אני  יכול  לא  כולם , אני 

לי  . עונים 

בלום"עו מיכה  ע  :ד  עכשיו  מתוכנן  איכות "הקורס  של  המחלקה  י 

שוטרים, הסביבה של  כמו  מיוחדים  קורסים  לעשות  הולכים  של . הם  קורס  זה 

חודשים3 ע,   כרגע  המדינה"זה  המ, י  את  כרגע  אותם עושים  לשלוח  כדי  הלך 

נוציא. לקורסים ניתן  יהיה  וכשזה  מגיע  אוטוטו   .זה 

למדןמר  אחר  :עידן  משהו   . זה 

רוכברגרמר  טובה  :יצחק  לי  התשובות, תעשו  את  עונים  אתם  אני ?למה   

זה את  אביא  ואני  הנתונים  את  לקבל  לדיון, רוצה  הבאה, לא  בישיבה  . ליידוע 

הפקחים. הלאה? אוקיי מה  סמכויות , קחיםהפ. שאלת  זה  שלהם  הסמכויות 

גזם. שיטור של  בנושא  סמכויות  להם  יש  שזורק , הפקחים  מישהו  של  בנושא 

שכנים, פסולת למנוחת  עזר, הפרעה  חוקי  באכיפת  שקשור  מה   . כל 

ברגור"ד יונה  נבחרים  :ר  הם   ? איך 

רוכברגרמר  במכרזים  :יצחק  מודלים. רק  מהתפקיד . יש  שחלק  מאחר 

עם  משולב  העניין גם  בתוך  גם  המשטרה  של  מעורבות  עם  אז  המשולב  השיטור 

מאגר. הזה ממש   . יש 

ברגור"ד יונה  פקחים  :ר  על  האחראית  הפונקציה  פיקוח?ומי  אגף     ?

דבר כזה  יודע? יש  לא  פשוט   . אני 

רוכברגרמר  הפיקוח  :יצחק  מחלקת  מנכ, מנהל  העירייה"שמעליו   .ל 

ברגור"ד יונה   . תודה, אוקיי  :ר 
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למדןעמר  כך  :ידן  אחר  שהוספו  יד  בכתב  שניים  שם   . יש 

דורון מאיר  שבחרנו  :מר  החדשים   ? פרץ, לא. אלו 

מלך' גב המאבטחים, לא  :פרח  להיות , הם  ביקשו   .חלקהם 

רוכברגרמר  ואלכס  :יצחק  שלומי  פה , זה  עובדים  כבר  שנים5שהם  הם .  

הזה הקורס  בתוך  להיות  כן  גם  ל.ביקשו  רוצים  אנחנו  כי  פנימה  אותם  , הכניס 

הזה העניין  בתוך  אותם  לשלב  כן  בפנים, שגם  סמכויות. שיהיו  להם   . שיהיו 

דורון מאיר  פה  :מר  רואה  אתה  מהם  שלא , אחד  הדלת  את  מחזיק 

 . תיפול

מלך' גב העירייה  :פרח  של  הכניסה  את  גם  מאבטחים   . הם 

רוכברגרמר  סדר  :יצחק  תרבותית, גם  פעילות   . גם 

דור מאיר  מהבניין  :וןמר  מתפרעים  מוציאים   . הם 

למדןמר  הצטרפו  :עידן  הם  האלה, מתי  החדשים   ?שני 

רוכברגרמר  לך  :יצחק  יש  שאלות  לי, איזה  מאיפה , תאמין  יודע  לא  אני 

היום לי  נבחרו. באת  נבחרו, בוודאי  מתי  יודע  חדשים?אני  לא  הם    . 

דורון מאיר  כבר   :מר  פה3הם  שנים  אתה, אלכס.   שנים3? כמה    ,

שנים3? נכון   . 

למדןמר  תמיר   :עידן  חדש–אסף    . 

יד    :??? בכתב   . לא 

ברעוזמר  אותם  :אורן  בחרה  מכרזים  ועדת  חודשיים   . לפני 

מלך' גב עזבה  :פרח  כבר   . אגב, אודליה 

למדןמר  הצבעה  :עידן  תהיה  אם  אותה, אז  מסמיכה  את   . עכשיו 
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רוכברגרמר  מזה   :יצחק  או 4אנחנו  הקודמת, שנים 5  בקדנציה  , עוד 

העירוני הפיקוח  מאגר  את  המשולב, הרחנו  והשיטור  הפקחים  עדיין . מאגר 

הזה המאגר  את  להגדיל  צריכים  הפרעות .אנחנו  של  במסגרת  פעילות  הרבה  יש   

ציבוריות, למנוחה שיש, גינות  מה  וכל  הציבורי  הסדר  על  פרסמנו . שמירה 

בקשה  אותה  על  ה3לפעמים  אפילו  פעמים  בעיתונות  יבואו , צעות  שאנשים  כדי 

באו. ויעבדו באו. לא  לא  הזמן  שכר ?למה. כל  לא  הוא  הפקחים  של  השכר   

נמוך, גבוה שכר  מתאים , הוא  שהוא  מישהו  לאתר  פשוט–וגם  לא  מישהו .  

ברשות  לעבוד  רוצה  בדיוק  לא  נמוך  שכר  שמקבל  ומישהו  מתאים  שהוא 

גב. המקומית מאוד  תחלופה  היתה  התחלופה  ה. וההגם  במהלך  למעשה  -אנחנו 

מפרסמים5 הזמן  כל  שנים  קולטים  הזמן  וכל  אנחנו  .   שלנו  התקינה  במסגרת 

ברףעדיין הצבנו  שאנחנו  למה  הפקחים  במסגרת  נמצאים  יכולים ,   עדיין  אנחנו 

כמה עוד   ? פרץ, לקלוט 

פינקו פרץ   . 5  :מר 

רוכברגרמר  כמה. 5עוד   :יצחק  לעוד  ראיונות  יש  עכשיו  הגיד ל. וממש 

שבוע לפני  היה  זה  אם  חודשיים, לך  או  מושג, חודש  לי  משתדלים . אין  אנחנו 

השרון, בעיקרון, גם מרמת  לא  יהיו  לא . בכוונה, שהפקחים  שהם  משתדלים 

השרון מרמת  השרון. יהיו  מרמת  מישהו  יש  שאם  אנחנו כמובן  מתאים  שהוא   

אותו ניקח  מרמ, כן  יהיה  לא  שזה  משתדלים  אנחנו  בעיקרון  על אבל  השרון  ת 

אחרת וקרבה  כזאת  קרבה  למנוע  שניתן, מנת  ככל  ניטראלי  יהיה  אבל . ושזה 

כן  . בהחלט 

דורון מאיר  העיר  :מר  חלקי  כל  על  מפוזרים   . גם 

למדןמר  כל  :עידן  חוסר, קודם  שקיים  חושב  אני  השאלה . באמת 

מינימום תנאי  איזשהם  לנו  יש  לנושא. אם  ספציפית  קשור  לא  אמנם  ,  זה 

שהועלה ,השאלה כיוון  אבל  סף–  תנאי  איזשהם  לנו  יש   ? 
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רוכברגרמר  רף  :יצחק   . יש 

למדןמר  נוספת  :עידן  כדאי, שאלה  לא  שאתה , האם  מה  בגלל 

אותו , אומר של  והאיכות  הכשרה  של  לעניין  התאמה  חוסר  בין  בעיה  שקיימת 

השכר לבין  לעירייה , פקח  להמליץ  כן  לשקול  אולי  צריכים  לא  אנחנו  האם 

איכותייםלקחת  יותר  אבל  פקחים  של  גבוהה  יותר  בעלות   .היום 

רוכברגרמר  יכול  :יצחק  לא   . אתה 

למדןמר  חשבון  :עידן  על  זה  את  נשדרג   -ואנחנו 

רוכברגרמר  יכול  :יצחק  לא   . אתה 

דורון מאיר  הפנים  :מר  משרד   . זה 

רוכברגרמר  ידי  :יצחק  על  נקבעת  לא  השכר  ערמת  ולא  העירייה"  . י 

הש ערמת  נקבעת  אותה"כר  ומוציא  אותה  מפיץ  הפנים  שמשרד  טבלה  רמת .י   

גבוהה לא  היא  גדולה, השכר  הכי  הבעיה  פה  בכלל . וזו  לשחק  יכול  לא  אני 

השכר לשחק. ברמת  יכול  לצ. אינני  הזמן  במשך  יכול  בהחזקת 'אני  אותו  פר 

לצ, רכב יכול  עובד'אני  שהוא  נוספות  בשעות  אותו   .פר 

למדןמר  לא  :עידן  שלנוזה  בידיים    . 

רוכברגרמר  שלנו  :יצחק  בידיים   .לא 

קירשנרמר  קטגוריה  :שרגא  אותה  זה  ופיקוח  קהילתי   ?שיטור 

רוכברגרמר  דבר  :יצחק  אותו  הפקחים. זה  מספר  פעם, לגבי  הכל , עוד 

ע שנקבעים  וקריטריונים  רף  הפניםי "זה  זה. משרד  את  הרחבנו  עוד  , אנחנו 

הענ לתוך  המשטרה  את  בכוונההכנסנו  ויותר יין  מקצועיות  יותר  לתת  כדי   

יותר סדר  שיהיה  כדי  לפקחים  הנקודה. אקשן   . זו 

למדןמר  המשפטי  :עידן  היועץ  פה  שהעלה  מה  קשור , לגבי  לא  זה 

החדש"עפ, היום. לעישון החוק  לנו, י  שהיתה  בהשתלמות  לנו  היה  היום , וזה 
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לאכוף אמורים  העירייה  הסביפקחי  איכות  של  התקנות  את  הקורס . בה  זה 

דיבר הוא  לעניין, שעליו  קשור  לא  לחלוטיןזה  העישון  של  מאוד ,   חשוב  אבל 

האנשים לא , שכל  כבר  הזאת  שאודליה  הערה  פה  הועלתה  העניין  שלצורך  כיוון 

 -רלוונטית

מלך' גב אותה  :פרח    . הורדתי 

נחוםמר  הסביבה  :הרצל  איכות  של  הקורס  את  עשו  מהפקחים  , חלק 

תעודה להם  לתת  .יש  מוסמכים  ₪ 3,000הם  עד  . ח"דו  לתת  יכול  רגיל  פקח 

500₪   . 

רוכברגרמר  מה  :יצחק  עישון, על   ? על 

נחוםמר  הסביבה  :הרצל  איכות   . על 

גרוברמר  בעיה   :אבי  השרון  ברמת  הראשיים  הצירים  בשני  יש 

כפולה חניה  של  העומס   . בשעות 

רוכברגרמר  הנושא  :יצחק  לא  רק . זה  עכשיו  להסמיך אנחנו  מבקשים 

הפקחים הפקחים. את  הסמכת  את  לרענן  מבקשים, רק  שאנחנו  מה   . זה 

דורון מאיר  תנועה  :מר  עבירת  זו  כפולה  שתדע, חניה   . כדאי 

גרוברמר  העומס  :אבי  בשעות  אותם  להוציא  אפשר  אי  בתל ? למה 

יש  -אביב 

רוכברגרמר  מתכוון  :יצחק  לא  השאילתות. אני  את   . שאל 

גרוברמר  לסדר  :אבי  זה, נושא  על  תשובה  לקבל  אפשר  אי   ?למה 

רוכברגרמר  לסדר  :יצחק  זה  את  שאלת   ?מתי 

גרוברמר  עכשיו  :אבי  הסדר, יש  על  הזה  אפשר , הנושא  אי  למה 

תשובה  ?לקבל 
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רוכברגרמר  הסדר  :יצחק  על  לא  פקחים. זה  הסמכת  רענון  הוא  . הסדר 

על  אותה  לשאול  בשביל  השאלה  את  לשאול  רוצה  למנכ? אמתאתה  הוא , ל"לך 

תשובות לך  מועצה.ייתן  בלי  כלום,   הישיבה, עכשיו. בלי  אותו, אחרי  , שאל 

לעשות הולכים  אנחנו  מה  התשובות  את  לך  יענה   . הוא 

גרוברמר  אותם   :אבי  שמעניינת  השרון  ברמת  אנשים  כמה  עוד  יש 

 . התשובה

רוכברגרמר  אחוז  :יצחק  ל, מאה  ולכן  היום  סדר  על  לא  זה  א אבל 

לזה בכנות. מתייחס  התשובות  את  לך  לתת  בעיה  שום  לי  אין  תשאל , אבל  אם 

הישיבה אחרי  לשאילתא, אותי  זה  את  להביא  תרצה   -אם 

גרוברמר  שלי  :אבי  פרטי  עניין  לא  מתייחס . זה  הזמן  כל  אתה 

שלי פרטיים  עניינים  זה   . כאילו 

רוכברגרמר  לי  :יצחק  עברית, תגיד  מבין  לא   ? אתה 

גרמר  שלך  :ובראבי  התשובה  מצפה. זו  הייתי   -אני 

רוכברגרמר  העירייה, גרובר  :יצחק  את  מנהל  לא  אתה  לא . אבל  אני 

פה לך  שאלות, סותם  לשאול  לך  שאלה, נותן  לכל  לך  אענה  אחד. אני  דבר  , יש 

היום בסדר  לא  שהוא  משהו  היום, שאלת  בסדר  לא  זה  לך  אומר  אשב . אני  אני 

אתכם הבוקר  עד   .לא? פה 

הפקחים, םחברי הסמכת  רענון  את  לאשר  מבקש  ע, אני  שהוצג  מיכה"כפי  . י 

בעד אחד? מי  רבה, פה   . תודה 

 

מספר  לאשר   :77החלטה  אחדהוחלט  פקחים פה  הסמכת   .רענון 

 

 30



השרון רמת   עיריית 
מס המניין  מן   9.2005.3מיום , 6' פרטיכל מליאה 

 .שונות . 7

 

רוכברגרמר  היום, בשונות  :יצחק  הולדת  יום  יש  עזגד  שלטל  לי  . נודע 

היא אותי, האמת  הפתיע  בן . טל  ומגיע45טל  טוב  מזל  לו  שהוא .   חשבתי  אני 

אושר, טל. 85 הרבה  לך  שיהיה  כולנו  ובריאותבשם   . 

גרוברמר  משהו  :אבי  עוד  נאמר ? אפשר  התקציב  את  כשאישרנו 

קורה מה  עדכון  איזשהו  נקבל  השנה   -שבמהלך 

רוכברגרמר  זה  :יצחק  את   . נביא 

גרוברמר  המניין  :אבי  מן  לא  ישיבה   ? תהיה 

רוכברגרמר  המניין, בדיוק  :יצחק  מן  שלא  ישיבה  זה   . תקציב 

גרוברמר  הנושא  :אבי  על  המניין  מן  לא  ישיבה  תהיה   . אז 

ברגור"ד יונה  שזה   :ר  לפני  תקציב  בוועדת  דיון  זה  על  מקיימים  אבל 

 ? יבוא

 . בוודאי    :???

רוכברגרמר  נעולה, חברים  :יצחק  רבה, הישיבה   . תודה 

 

 

_________________ 
רוכ  ברגריצחק 

העירייה  ראש 

__________________ 
מלך  פרח 

העירייה  ראש   עוזרת 
העירייה"וסמנכ  ל 
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השרון רמת   עיריית 
מס המניין  מן   9.2005.3מיום , 6' פרטיכל מליאה 

 קובץ החלטות

תמיכה  .4 לקבלת  עמותה  מסמכי  לקבלת  מועד  גיל –הארכת  ידי  על  יוסבר   

העירייה גזבר   .גורדון 

 

מספר  לאשר   :75החלטה  קהוחלט  הארכת  )2 –נגד , 13 –בעד (ולות ברוב 

מסמ לקבלת  פרסום מועד  מיום  נוספים  בשבועיים  תמיכה  לקבלת  עמותה  כי 

 .ההחלטה

 

החקלאית .5 הוועדה  חשבון  על  חתימה   .מורשה 

 

מספר  לאשר   :76החלטה  את הוחלט  אחד  קנטור פה  רמי  הוועדה "יו –מר  ר 

כ החקלאיתהחקלאית  הוועדה  חשבון  על  חתימה   .מורשה 

 

בלום .6 מיכה  ידי  על  יוצג  פקחים  הסמכת   .רענון 

 

מספר הח לאשר   :77לטה  אחדהוחלט  פקחים פה  הסמכת   .רענון 
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