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עירוני .1 גישור  בנושא  גב"ע, הרצאה  בר' י   .גיל-אורה 

גליל .2 אהרון  מר  של  לסדר  ביקורת: בנושא, הצעה   . ועדת 

בנושא .3 טל  ישראל  מר  של  לסדר  תמיכותהגדלת: הצעה  לוועדת  התקציב    ,

השרון ברמת  הכדורת  לענף  תקציב  לתת  לבקשתו   . בהמשך 

בנושא .4 קאול  יצחק  מר  של  לסדר  ברמה: הצעה  הגביה   .ש"העמקת 

ומתאם  .5 כיועץ  קמינר  מוטי  מר  של  מינויו  בדבר  העירייה  ראש  הודעת 

מגן נווה  שכונת  לנושא  העיר   .לראש 

העירייה .6 ראש   :הודעות 

בנ )א  עדיווח  גבולות  ועדת  קורן"ושא  יוני  מר   .י 

הגז )ב  חוות  פינוי  בנושא  העיר  ראש   .הודעת 

השרף )ג  דרך  בעניין  העיר  ראש   .הודעת 

ד הפקקים  )          ושחרור  ממורשה  כביש  יציאת  בנושא  העיר  ראש  עדכון 

 .בעיר

שרונית )ה  בריכת  בנושא  העיר  ראש   . דיווח 

מע )ו  החלפת  בעניין  העיר  ראש  בדרכיםהודעת  בטיחות   .קות 

במוסדות  )ז  האבטחה  לחברת  דרישתו  בעניין  העיר  ראש  הודעת 

ובכלל  . החינוך 

ביה .7 למבנה  תרבות  ומחלקת  החינוך  אגף  העברת  בנושא  נווה "דיון  ס 

ע, מגן גב"יוצג  העיר  ראש  סגנית  אבנר' י  העירייה "מנכ, נורית  ל 

העיר  .ומהנדס 

תב .8 ספרי"פתיחת  והצטיידות  לטיפול  של ר  בסך  ארמה  דני   160,000ית 

ע, ח"ש גב"יוצג  אבנר' י   .נורית 

החינוך .9 במערכת  קיץ   :שיפוצי 

תב )א   החינוך"פתיחת  במערכת  קיץ  לשיפוצי  ע, ר  גב"יוצג  מיכל ' י 

 . מנקס
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תב )ב  במורשה"פתיחת  חדש  גנים  אשכול  לשיפוץ   500,000ס "ע, ר 

ע, ח"ש גב"יוצג  מנקס' י   . מיכל 

עירונ .10 קלקאגלריה  בבית  ע, ית  גב"יוצג  אבנר' י   .נורית 

חשבונות  .11 לכל  ממסרים  תיק  לשירותי  להצטרפות  המליאה  אישור 

הפועלים  בבנק  סניף -העירייה  השרון, 630  ע, רמת  גב"יוצג  הגזברית  ' י 

פפר  .אורית 

תמיכות .12 ועדת  והמלצות  פרוטוקול  ע, אישור  גריידי"יוצג  שמואל  מר   .י 

חש .13 סגירת  הנדלסמןאישור  דן  של  הקונסרבטוריון  של  ישן  בנק  יזהר , בון 

לינדנר ויוסי  הפועלים , כהן  סניף -בבנק  השרון, 630  והעברת , ברמת 

השרון רמת  עיריית  הקונסרבטוריון  לחשבון   .היתרות 

 . שונות .14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

מס העיר  וברשותכם,7' מועצת  הראשון,    .  הנושא 
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עירוני .1 גישור  בנושא  גב"ע, הרצאה  בר' י   .גיל-אורה 

 

רוכברגר יצחק  בר  :מר  אורה  שהגברת  קצינה , גיל-נתבקשתי  היתה 

במשטרה השרון, בכירה  רמת  בנושא , תושבת  הרצאה  איזושהי  שנקבל  ביקשתי 

העירוני יש, הגישור  אם  סכסוכים  ליישב  מנת  איך, על  שנדע  את כדי  עושים   

בדיבור, זה נאריך  בבקשה, לא   . אורה 

בר' גב לכולם  :גיל-אורה  טוב, שלום  עו. ערב  עוונותיי  ברוב  , ד"אני 

שלי רביעית  כקריירה  גישור  של  בנושא  היום  השרון, עוסקת  רמת  ואני , תושבת 

העיר לראש  רבה  תודה  חייבת  כל  להציג , קודם  הגדולה  הזכות  את  לי  שנתן 

הגישור את  מאוד,בפניכם  קטן  צוהר  לפתוח  אולי  כמה ,   עד  קצר  מאוד  זמני  כי 

ציפור, שהבנתי במעוף  זה  את  לעשות  אגוז, וננסה  להקיף , בקליפת  שנוכל  כדי 

שיותר  .כמה 

הגישור למשעולי  ונגיע  שנפתח  לפני  את , אולי  לפרוס  כולנו  רק  ננסה 

לצורך , המינוחים לנו  מאפשר  שהמחוקק  מנגנונים  אותם  את  נכון  יותר  או 

המשפטי לבתי  מחוץ  סכסוכים  הפשרה, ישוב  הם  הבוררות , המנגנונים 

אותם, והגישור מכירים  בכמה , כולם  בקצרה  לגעת  רוצה  הייתי  זאת  בכל  אבל 

האלה מהמנגנונים  אחד  בכל   . מלים 

ויודעים, הפשרה מכירים  שאתם  לסגור , כמו  שמאפשר  מנגנון  אותו  זה 

המשפט, סכסוכים בבית  תיקים  א, לסגור  כמה  האחת , פשרויותיש   -האפשרות 

לשופט מגיעים  אנחנו  מוציא , כאשר  בדיון  ופותח  שמתחיל  לפני  עוד  השופט 

שביניהם הסכסוך  את  במסדרון  לסיים  להם  ומציע  החוצה  הצדדים  חלק . את 

בפשרה מסתיים  המשפטיים  מהדיונים  השניה. נכבד  שהצדדים , האפשרות 

לשופט בהס, מאפשרים  דין  פסק  לתת  מהשופט  עם , כמהמבקשים  יכול 

הגבלות, הגבלות הפשרה, בלי  זאת   . בעיקרון 

יעילה מאוד  קצר, הפשרה  בכל , פשוט, זול, תהליך  כמו  בה  יש  זאת  עם  יחד 

חסרונות גם  פשרה, דבר  על  סיפר  פעם  למסיבה , מישהו  מוזמן  שהיה  זוג  על 
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מפוארת המדינה, מאוד  של  ושמנתא  מסלתא  היו  האישה , והמוזמנים  באה 

ואומרת  למסיבה: לולבעל  לנעול  נעליים  איזה  מתלבטת  יודע , אני  אתה 

הגבוה העקב  עם  הנעליים  את  נועלת  אני  מרשימה , שכאשר  כך  כל  שלי  ההופעה 

ממני העיניים  את  להסיר  להם  קשה  לה, שכולם  אומר  את , יופי: הבעל  תנעלי 

הגבוה העקב  עם  לו. הנעליים  ריקודים, כן: אומרת  גם  שיהיו  שמעתי  , אבל 

יהיו  עצמיואם  את  אגביל  אני  הגבוה  העקב  עם  לה. ריקודים  תנעלי : אומר  אז 

הנמוך העקב  עם  הנעליים  לו. את  ההופעה: אומרת  עם  לה? ומה  תנעלי : אומר 

גבוה עקב  עם  אחת  נמוך, נעל  עקב  עם  אחת  למסיבה. נעל  יוצאים   .והם 

לבעלה אומרת  והיא  צולעת  הולכת  צולעת: האישה  שאני  רואה  לא  אומר ? אתה 

צולעתו: לה לא  שהיא  פשרה  פעם  ראית   !?כי 

מסויימת, ובכן במידה  צולעת  הפשרה, הפשרה  של  הגדול  שאומנם , החיסרון 

נסגר הסכסוך, התיק  התיק, אבל  לפתיחת  שהביא  גורם  כתב , אותו  להגשת 

בעינו, התביעה נשאר  גורם  מחמיר, אותו  אפילו  מדברים , לפעמים  אנחנו  ואם 

ומשפ חברים  בין  לדוגמא  פשרות  וכו, חותעל  ירושות  , נושא  שהתיק ' למרות 

ביחד וחוגגים  הסדר  בליל  ביחד  יושבים  לא  שוב  פתוח, נסגר  נשאר   . זה 

הבוררות הוא  השני  שלישי-הבוררות , המנגנון  צד  גם  שמחייב  תהליך  צד ,  

הצדדים בין  מכריע  בעצם  שהוא  עם , שלישי  הבורר  את  ממנים  הצדדים  כאשר 

כל מראש  מקבלים  בעצם  הם  שלוהמינוי  החלטה  ניתן ,   לא  לפיכך  בורר  פסק 

אותו, לערעור לפסול  ורק  אך  כאן, אפשר  ארחיב  לא  לגישור, ואני   .ונגיע 

הבוררות לעצמכם  מתארים  שאתם  את , הפשרה, כמו  שפותרים  מנגנונים  אלה 

התיק, הבעיה את  נדון, סוגרים  לא   .הסכסוך 

זאת הגישור, לעומת  על  מדברים  אנחנו  ננ, כאשר  שאנחנו  להביןוכדי  , סה 

הצדדים  את  להביא  למגשר  לאפשר  נועד  שהגישור  ואומר  בא  המחוקק 

בנפשכם, להסכמה שערו  ניצים, עכשיו  צדדים  שני  שנמצא , יושבים  ונושא 

אותו מכירים  וכולנו  משפחה, בסכסוך  נושא  להתגרש , לדוגמא  החליטו  זוג  בני 

מזה שמשתבשות, זו  היחסים  במערכות  כלל  בדרך  יוצאים  רו ושע, גיצים 
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כזה זוג  שיושב  להסכמה, בנפשכם  אותם  להביא  אמור  אותם , והמגשר  להביא 

רציונלי ומתן  משא  לנהל  מסוגלים  שיהיו  להחלטות, למצב  לב, ולהגיע  , ושימו 

הגישור על  מדברים  אנחנו  תועלות, כאשר  שיח  על  בעצם  מדברים  כי , אנחנו 

ולהחל להסכמה  הצדדים  את  להביא  זה  כמגשרים  שלנו  התפקיד  טה בעצם 

להם כדאי  להם, שהיא  לתועלת  שיח , שהיא  הוא  השיח  בו  המשפט  בית  לעומת 

לנו, זכויות שמגיע  מה  את  לקבל  המשפט  לבית  הולכים   .אנחנו 

לב שימו  חדש, עכשיו  דבר  לא  הוא  הגלגל, הגישור  את  ממציאים  לא  , אנחנו 

במלים מתחילה  המשפטים  בפניהם: "פרשת  תשים  אשר  המשפטים  , "ואלה 

הטורים  פרשנותובעל  את  הדין-' ו: נתן  לחקור  אדם  וחייב  לפני ,   כלומר 

תביעה כתב  להגיש  הולך  ולא , שאתה  קשים  שהם  במצבים  חברך  את  ולהעמיד 

לתביעה, תחקור, נוחים ראויה  עילה  יש  שאכן  בטוח  ואומר , תהיה  ממשיך  הוא 

משפט יעשה  טרם  פשרה  שיעשה  מצווה  את , שהדיין  שתחקור  בזה  די  לא  כלומר 

מזהי, הדין ביניהם, ותר  ידברו  אדם  שבני  קודם  דאגו  תיכף , וזה, השופטים 

הזאת בחברה  החברתיים  להיבטים  גם  נגיע  החברתי , אנחנו  שהחלק  משום  זה 

משמעותי רוצים, מאוד  שניהם  אם  לב, אשר  ליישוב , שימו  המנגנונים  כל 

המשפט בית  לכותלי  מחוץ  הסכמה , סכסוכים  מחייב  המדינות  בכל  היום  עד 

בעל הדיןשל  כאן, י  בית , גם  לכותלי  מחוץ  סכסוך  ליישב  יהיה  שאפשר  כדי 

הצדדים, המשפט הסכמת   . צריך 

מפשר שניהם, אותו  עם  שמדבר  דיין  הצדדים, אותו  את , עם  לשמוע  צריך 

יחד מדברים  נייטרלי, שניהם  להיות  צריך  המפשר  או  המגשר  שימו . ולפניהם 

הגישור, לב על  מדברים  בעצם, כשאנחנו  טבעו,הגישור  מעצם  מתפקידו ,  

להסכמות הצדדים  את  משמעותיים, להביא  אלמנטים  בשני  דן  שהוא  : הרי 

אלא -האחד  עמדות  איננו  הוא  שלו  שהבסיס  ומתן  משא  על  מבוסס  הגישור   

ונבין, אינטרסים קצר  זה  את  נעשה  שאנחנו  על , וכדי  מפורסם  מאוד  סיפור  יש 

הגישור הגישור , נושא  של  הרעיון  את  ממצה  שלושבעצם  הרציונל  , ואת 

בתפוז דן  הביתה, הסיפור  בא  מפרך, אבא  מאוד  עבודה  יום  לשבת , אחרי  רוצה 
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קפה כוס  לשתות  לנוח, רגע  הכל, קצת  את  יעשה  הוא  כך  לא , יושב, אחר  עוד 

שלו הקפה  מכוס  הראשונה  הלגימה  את  ללגום  שומע , מספיק  הוא  ופתאום 

רגילות בלתי  ואז, צעקות  ומתגברות  הולכות  מתעצבןהצעקות  הוא  רואה , קם,  

צורחות בנותיו  אותן, רבות, את  קרה: שואל  תפוז? מה  שלי, רואה  זה , זה 

התפוז, מתעצבן, שלי את  אותו, לוקח  וחוצה  הסכין  את  וחצי , לוקח  לזו  חצי 

בבית, לזו שקט  שיהיה   .רק 

אחותה לעבר  ופוסלת  מסתכלת  מהאחיות  אחת  כל  רגילים , אז  שאנחנו  כפי 

ב נמצאים  אותנוכשאנחנו  ומעצבנים  חשובים, קונפליקט  לא  מה , אנחנו  חשוב 

האחר השניה, עושה  את  שואלת  אחת  אחות  את , ואז  סוחטת  אותה  רואה  היא 

קליפתו את  קולפת  והשניה  אותה, התפוז  את : שואלת  צריכה  את  מה  לשם 

לה? התפוז המיץ: אומרת  את  לשתות  רציתי  אומרת, אני  רציתי : והשניה 

מהקליפה ריבה   . להכין 

את  מה  לשם  המריבה  קודם  זו  את  זו  שואלות  היו  האחיות  לו  קורה  היה  מה 

התפוז את  לב? צריכה  אחד, שימו  תפוז  רק  מנסים , היה  אנחנו  כאשר  אבל 

מה לשם  אינטרסים, לבדוק  של  לרמה  יורדים  בעצם  אנחנו , אנחנו  וכאשר 

אינטרסים בסיס  על  ומתן  משא  העוגה, מנהלים  את  להגדיל  מסוגלים  , אנחנו 

אחד, אור תפוז  שהיה  שלם, למרות  תפוז  להיות  היה  יכול  מהן  אחת   .לכל 

הגישור של  המרכזי  הרעיון  בעצם  אינטרסים, זה  על  ומתן  במשא  , הישענות 

אינטרסים על  מדברת  אני  לב, וכאשר  לשילוב, שימו  ניתנים  , אינטרסים 

זאת עמדות, לעומת  על  שמבוסס  ומתן  משא  על  מדברים  אנחנו  אם , כאשר 

ש משהוהמטרה  לעשות  מישהו  לשכנע  או  להשפיע  לנסות  זה  ומתן  במשא  , לנו 

הכללית עמדות, ברמה  לשנות  וקל  פשוט  זה  קשה ? האם  שזה  יודעים  אנחנו 

של . מאוד הדדי  זיהוי  של  בדרך  ומתן  משא  ננהל  אם  יקרה  מה  ולימדו  צאו 

ביניהם ושילוב  התפוז, שוב, האינטרסים  של  העיקרון  לפי   . בדיוק 

כשאנחנו  הגישורבעצם  על  הרשויות, מדברים  של  לרעיון  נכנסת  שאני  , ולפני 

דברים בתוך -האחד , שני  בגישור  הצורך  ועל  חברה  על  מדברים  כשאנחנו   
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האוריינטליות, החברה שהחברות  שנדע  מערביות, חשוב  את , הלא  רואות 

חשובה, ההרמוניה מאוד  מאוד  היא  החברתית  שההרמוניה  היא  ואם , התפיסה 

ה את  מפר  מערכות מישהו  את  לשקם  לאחות  חשיבות  יש  החברתיות  נורמות 

ההרמוניה את  ולהשיב  להחזיר  מנת  על   .היחסים 

זאת המערביות, לעומת  צדק, בחברות  ערך  של  החשיבות  את  מכירים  , אנחנו 

חשוב מאוד  הוא  אחד, הצדק  צד  בידי  רק  להיות  יכול  הולכים , וצדק  ואנחנו 

מדברים שאנחנו  לפני  המשפט  שח, לבית  שמגיע משום  מה  את  לקבל  לנו  שוב 

לנו, לנו שכדאי  במה  דנים  לא   .אנחנו 

תחומים מאוד  בהרבה  מיושם  הגישור  הסביבה, בארגונים, כיום  אני , באיכות 

כרגע לזה  אכנס  אישית , לא  שאני  גישורים  ורק  אך  לכם  להביא  רוצה  אני 

בהם תיאורטי, מעורבת  משהו  על  אחרות, לא  במדינות  שנמצא  משהו  על  , לא 

יפהאיך  דבר  זה  אחרות  מדינות  זמני , אומרים  כי  דוגמאות  לכם  הבאתי  אבל 

הבטחתי . קצוב דקות40אני  באיחור,   מתחשבת  לא   . ואני 

לב, ובכן של , שימו  הישומי  החלק  את  מנהלת  אני  שלי  העיסוקים  במסגרת 

לגישור בר, קליניקה  אוניברסיטת  במסגרת  בפקולטה , אילן-שהוקמה 

מדי, למשפטים במסגרת  הדיקןוזה  במסגרת , ניות  למשפטים  סטודנט  שכל 

לקהילה לתרום  חייב  לתואר  בכל , חובותיו  גישורים  מנהלים  אנחנו  זו  במסגרת 

בחברה תחומים  ברשויות, מיני  מאוד  שיהיה , הרבה  כדי  דוגמאות  לכם  הבאתי 

לעשות ניתן  מה  מושג  קצת  שנבין , לכם  הגבול-ורק  הם  השמים    . 

הציבור תלונות  כל  לגישור ידוע, קודם  לשלוח  התחילה  ישראל  שמשטרת  לכם   

במשטרה הציבור  לתלונות  שפונים  להיות , אזרחים  יכול  הוא  הזה  והרעיון 

אותו  יתפוס  שהאזרח  שירות  לתת  המגמה  במסגרת  יפה  מאוד  מאוד  רעיון 

טוב עובדים, כשירות  בין  עובדים, גישור  בין  להיות  יכול  הממונים , זה  בין 

העובדים גישור, לבין  תעשינו  עיריית  במסגרת  כאלה  זה , א"ים  את  עשינו 

רווחה חלב, במסגרת  טיפת  חלב, במסגרת  טיפת  של  של , בסניף  האחיות  בין 

גישורים, הסניף מספר  כבר  היו  הקהילה  במשפחה, במסגרת  בני , גישור  בין  גם 
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גרושים, זוג הם  שהיום  ללסבית  הומו  בין  גישור  שרצו , לדוגמא  משום  התחתנו 

של ההורות  את  לשניים, הםלממש  הורים  הם  משום , וכרגע  ביניהם  והתקשורת 

טובה מספיק  לא  מתבגרים. מה  ילדים  לבין  ההורים  בין   . במשפחה 

החינוך במערכת  אחרון  לב, אחרון  והרבה , הגישור, שימו  אותו  מכירים  אנחנו 

משפט בית  של  בתיקים  סכסוכים  לישוב  שמסייע  ככלי  אותו  אולם , מכירים 

ט של  מכלול  זה  בין הגישור  תקשורת  בין  ומיומנויות  ומתן  משא  בניהול  כניקות 

הטכניקות , אישית את  וליישם  שימוש  לעשות  ומנסים  לוקחים  אנחנו  ואם 

אישית בין  תקשורת  ומיומנויות  ומתן  ואפשר , במשא  הגבול  הם  השמים  בעצם 

תחומים מאוד  בהרבה  זה  את  החינוך, ליישם  במערכת  זה  התחומים  , אחד 

החינוך שליבכוב, במערכת  אחר  פרויקט , ע  של  סיום  בפני  עומדת  עכשיו  אני 

יהודה יסודי, באור  ספר  הספר , בבית  בית  תלמידי  כל  את  גישור  מלמדת  אני 

הורים סיום, כולל  בפני  עומדים  במחקר, ואנחנו  גם  מלווה  הזה  , הפרויקט 

ביישוב  לסייע  יכול  אחד  ילד  כיצד  הילדים  את  ללמד  רק  לא  הוא  הרעיון 

יל שני  עם  אחריםסכסוך  משתף, דים  ומתן  משא  לנהל  כיצד  אותם  ללמד  , אלא 

ואלימות בתוקפנות  שמאופיין  התחרותי  ומתן  המשא   . במקום 

תוקפנות לצמצם  נועדה  בעצם  הזו  שהדרך  הוא  אלימות, הרעיון  , לצמצם 

עם  ובהתמודדות  ביישוב  אחרות  התמודדות  דרכי  הילדים  את  וללמד  לנסות 

וקונפליקטים לחץ   . מצבי 

קוד רבהאני  תודה  להגיד  רוצה  כל  השיחה, ם  בתחילת  היה  לא  העיר  אני , ראש 

בחלקי שנפלה  הגדולה  הזכות  על  מודה  גישור, מאוד  מרכז  יש  השרון  , ברמת 

נפלאים מגשרים  בתוך , יש  מסגרות  שאיזשהן  לב  ובכל  בחום  ממליצה  ואני 

בה , העירייה שמדברים  לעיר  השרון  רמת  את  להפוך  כיצד  דרכים  לגבש  ינסו 

רבה. ורגיש  . תודה 

רוכברגר יצחק  רבה  :מר  לך. תודה  לומר  יכול  שלך , אני  האחרון  המשפט 

טוב משפט  חיצונים, הוא  משפטיים  יועצים  עם  כסף  הרבה  נחסוך  ככה   . אולי 
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בר' גב תדאגו  :גיל-אורה  לכם, אל  יחסכו  לא  עושים , סכסוכים  אנחנו 

ת בעיריית  מסוכנים  במבנים  זה  שתד, א"את  רק  רוצה  סכסוך ואני  שיישוב  ע 

למיניהם שיפוצים  שצריכים  מסוכנים  גם , במבנים  רע  לא  להיות  יכול  זה 

השרון ההקשבה. לרמת  על  לכם  רבה   . תודה 

רוכברגר יצחק  היום  :מר  בסדר  נמשיך  ההצעות . ברשותכם, אנחנו  לפני 

אומר, לסדר אני  כולנו  ובשם  בשמי  רוצה  אני  לעו, ברשותכם  יצחק "להודות  ד 

עבו על  הגז גלאור  חברת  ידי  על  נגדנו  שהוגשה  בעתירה  עשה  שהוא  נהדרת   -דה 

בחווה, אמישראגז השהייה  משך  את  להאריך  מנת  יצחק, על  כל , אז  בשם 

ובשמי תודה, החברים  פעם  לך  אמרתי  נהדרת, אני  עבודה  שהיתה  חושב  , אני 

רגילה בלתי  נוספת , הצלחה  עבודה  על  תודה  מראש  לך  לומר  יכול  גם  אני 

עושה הגבולות, שאתה  של  בנושא  יפה, זה  עבודה  עושה  אתה  שם  ורואים , גם 

התוצאות  .את 

ליוני-11ב, ברשותכם שישי,   ביום  השעה, קרי  את  קבענו  נודיע, טרם  , אנחנו 

רשמי באופן  החווה  את  סוגרים  ב, אנחנו  לעשות -30ומתכוונים  הזה  לחודש   

חגיגי זיקוקים, גדול, אירוע  אומנים, עם  לת, עם  גם  נצליח  אזרחות ואם  ת 

יום באותו  הממשלה  לראש  אולי  ההתנתקות , כבוד  בסימן  יהיה  זה  ואז 

הגז מחוות  יילך, הראשונה  שזה  להיות  יכול  האפשרויות , אז  את  בודקים 

 . תודה, האלה

אהרל של  לסדר  גליל'הצעה  לסדר, ה  הצעות  שתי  כאן  עם , ה'אהרל, יש  תתחיל 

 . בבקשה. הראשונה

גליל אהרון  לה  :מר  רציתי  המועצה אני  בישיבות  חדשה  מסורת  ציע 

השרון רמת  שלי, של  ההצעה  את  קיבל  העיר  שראש  שמח  את , אני  לפתוח 

בציטוט ציבור, הישיבה  נבחר  של  פסוקו  של  ציטוט  לו  קורא  מאחרי , שאני 

מהאנשים  אחד  לכל  שקשור  שלטונית  אתיקה  של  מסר  איזשהו  יש  הזה  הציטוט 

כאן ולעובד, היושבים  המועצה  לחברי  העירייהבעיקר   .י 
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קצר, ברשותכם בציטוט  אפתח  אני  ישיבה  אם , כל  לראות  אותי  מעניין  וגם 

ומתי למי  אמר  מי  ינחש  לפעמים  יתרון . מישהו  קצת  לו  יש  אולי  גלאור  יצחק 

האחרים  . על 

רוכברגר יצחק  ישיבה, ה'אהרל  :מר  כל  נותן  אתה  הציטוטים  או ? את 

ציטוט פעם  כל  ממציאים   ?שאנחנו 

גליל אהרון  ציטוט  :מר  מביא  אגב, אני  פעם , דרך  שמדי  לי  אכפת  לא 

ראוי ציטוט  יהיה  שהוא  ציטוט  יביא  אחר  בכדורגל, מישהו  באתיקה , לא 

אופוזיציה. שלטונית איש  כתב  לא  מצטט  שאני  שמה  אומר  מראש  למרות , אני 

כך להישמע  יכול  הזו , שזה  במועצה  גם  שקורה  למה  רלוונטי  מאוד  הוא  אבל 

ברש גם  שקורה  אחרותומה   .ויות 

בעולם" השורר  החדש  באקלים  כיום  דמוקרטיות, אומנם  במדינות  , ובמיוחד 

מפני  מוסריים  שיקולים  דוחה  הוא  כי  יודה  שמנהיג  נאה  או  מקובל  זה  אין 

פוליטיים יום, צרכים  יום  מלמדת  שהמציאות  כפי  חיצוני , אולם  שינוי  זהו 

בתוכן יסודי  שינוי  מאשר  יותר  אומרים, בסגנון  יש  והזהירות לכן  התבונה  כי   

הדיוק חשבון  על  אפילו  פוליטיקאי, מחייבים  בכל  של , לחשוד  כוחו  שמא 

פנימה בקירבו  שוכן  הכושר, מקיאבלי  בשעת  החוצה  להתפרץ   ".ועלול 

רוכברגר יצחק  האחרונה  :מר  הפעם  תהיה  שזו  לי   . נראה 

גליל אהרון  זה  :מר  את  אמר  מי  לנחש  יכול  לפתוח ? מי  בחרתי 

הז לנובציטוט  ברור  מאוד  מסר  נותן  שזה  חושב  אני  כי  הדילמה , ה  את  לנו  שיש 

פוליטיים שיקולים  מול  מוסריים  שיקולים  של  לא , הזו  זה  זה  את  שאמר  ומי 

העליון  המשפט  בית  שופט  מאשר  זמיר-אחר  יצחק  לפני ,   נתן  שהוא  בהרצאה 

שנה20 משמעית,   חד  בצורה  זה  את  אמר  שהקראתי, והוא  כפי  אני . בדיוק 

מקיאבלימנ של  הפילוסופיה  את  מכירים  שכולם  לא, יח  אמר , ואם  מקיאבלי 

התחתונה מוסריים : בשורה  שיקולים  בין  לבחור  צריכים  תמיד  פוליטיקאים 

פוליטיים מקיאבלי, לשיקולים  פי  על  מנהיג  של  לפי , חובתו  לבחור  בסוף 

הפוליטי  .השיקול 
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נשמ לא  זה  כי  מקיאבלי  את  מגנים  כולם  שבתיאוריה  יפהכמובן  , במציאות, ע 

מקרים שבהרבה  מסתבר  היום  המקרים, גם  ברוב  אפילו  אומר  עדיין , אני 

המוסרי השיקול  על  גובר  הפוליטי  בית , השיקול  שופט  לומר  שרוצה  מה  וזה 

זמיר יצחק  העליון  רבה. המשפט   . תודה 

רוכברגר יצחק  שלי. תודה, ה'אהרל  :מר  הערכים  כל  את  עכשיו  , שיבשת 

מודה יו, אני  כפוליטיקאיאני  שאני  הרבה , דע  עם  צעיר  פוליטיקאי  לפחות 

מוסר, ניסיון היה  כל  קודם  הכל, אצלי  את  לי  שיבשת  שני. עכשיו  , נושא 

אלינו. בבקשה שתצטרף  לגזברית  בבקשה   . תקראו 

 

בנושא .2 גליל  אהרון  מר  של  לסדר  ביקורת: הצעה   .  ועדת 

 

גליל אהרון  בקיצור  :מר  זה  את  אקרא  איש. אני  ועדת לאור  הרכב  ור 

המועצה ידי  על  את , הביקורת  להפעיל  לביקורת  הוועדה  בכוונת  יש 

קונסטרוקטיבי, סמכויותיה באופן  העירייה  פעילות  את  ולהבטיח , לבקר 

העירייה מבקר  ידי  על  שיתגלו  ליקויים  תהליך . תיקון  היום  התקנות  פי  על 

ארוך תהליך  הוא  הליקויים  ר, מסורבל, תיקון  לא  אפילו  מי . לוונטיולפעמים 

מקומיות ברשויות  ביקורת  ועדות  של  בנושא  בקיא  יותר  שברוב , שקצת  יודע 

לקוי נושא  הוא  ביקורת  ועדת  של  נושא  המקומיות  בממצאי , הרשויות  הטיפול 

לקויים הם  המבקר  של  דו, ביקורת  מוציא  הפנים  משרד  כשמבקר  שנה  ח "וכל 

מקומיות רשויות  בי, על  ועדת  של  הזה  הנושא  קבוע  של , קורתבאופן  הליקויים 

הפנים משרד  של  בדוחות  קבוע  ממצא  הוא  הביקורת  ועדת   . תפעול 

כזו היא  היום  לסדר  שלנו  הוועדה : ההצעה  מציעה  הביקורת  את  לייעל  כדי 

לפרסומם בסמוך  המבקר  בממצאי  תדון  העיר   . שמועצת 

הנוהל פי  על  יודע, היום  שלא  לאחר , מי  בערך  בהם  ודנים  מגיעים  , 7הממצאים 

חודשים9, 8 הטוב,   במקרה  כשנה  עוד  נמשך  הליקויים  של  התיקון  , ותהליך 

יותר מתמסמס, אולי  הליקויים  תיקון  של  הזה  התהליך  להיות , וכל  הופך  והוא 
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רלוונטי ללא  מתיישנים, לפעמים  כבר  כאן . הנושאים  להציע  זה  שלנו  המטרה 

הליקויים של  התהליך  את  משמעותי  באופן  לקצר  יתפרסם, במועצה   כאשר 

העירייה"דו מבקר  ידי  על  המועצה"הדו, ח  שולחן  על  יונח  של , ח  והישיבה 

אחרי וחצי, החודש  כחודש  אחרי  בממוצע  בהם, קרי  לדון  המועצה , לפחות  ואז 

בנושאים מעורבת  יותר  עדיפויות, תהיה  סדרי  גם  לקבוע  תוכל  מה , ולפחות 

לפני חשוב, לתקן  יותר   . מה 

עב תוכנית  במסגרת  מציעים  גם  שנתיתאנחנו  לפני , ודה  כאן  שהיה  למה  בניגוד 

של , כן מסודרת  שנתית  עבודה  תוכנית  ויציג  יגיש  גם  העירייה  שמבקר 

המועצה של  היום, הביקורת  עד  קרה  לא  הבנתי  שלפי   . דבר 

רוכברגר יצחק  היה, המבקר  :מר  לא  קודמות   ?בשנים 

זמיר ערן  התרחשה   :מר  עבודה  תוכנית  שמגיש  מבקר  של  תופעה 

אלו   . מהשניםבאי 

גליל אהרון  כאן  :מר  הוצגה  לא   .אבל 

זמיר ערן  העיר  :מר  במועצת  הוצגה  לא   . היא 

גליל אהרון  אחרונה  :מר  העבודה , נקודה  תוכנית  לצורך  מבקש  אני 

הנוכחית מלים, מהמבקר, השנתית  כמה   .לומר 

רוכברגר יצחק  לסדר. לא, לא  :מר  הצעה  להתייחס . זו  מבקש  אני 

בנושא  לסדר  ראוי. הזהלהצעה  שהדבר  חושב  בהחלט  אני  ואפילו , בעיקרון 

בעיניי הזה, מקובל  לענין  המשפטי  היועץ  של  דעת  חוות  מבקש  רק  לפי , אני 

אחר, הסדרים או  כזה  מסויים  תהליך  שיש  להיות  יכול  זה , כי  את  נעביר 

דעת חוות  שתיתן  כדי  שאפילו , לעיונך  חושב  ואני  מקובל  הזה  הנושא  בעיקרון 

שצריךוצריכ, מבורך כמו  יגיש  והוא  תוכנית  להיות   . ה 

קאול יצחק  דו  :מר  שכל  ההערה  את  גם  פה  העוקב "יש  בחודש  ידון  ח 

הגשתו  . אחר 

רוכברגר יצחק  מקובל  :מר  מה  איתו  אבדוק   . אני 

פולקמן' גב הזה  :נירה  בעניין  חוק   . יש 
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קאול יצחק  השנה  :מר  בסוף  זה  את  להגיש  אפשר  החוק  פי  כפי , על 

שמשנה , כאןשנוהגים  הראשונה  הרשות  ולהיות  זה  את  לשנות  מציעים  אנחנו 

זה נוספות, את  רשויות  שילכו  בטוח  אני  אחרי , ושבעקבותיה  שחודש  אומר  זה 

הדו דיון"הגשת  מקיים  אתה  שתוקנו, ח  ליקויים  על  מדווח  אחרת , אתה 

דוחות של  ארוכה  רשימה   . אוספים 

רוכברגר יצחק  למסמס   :מר  שרוצה  האחרון  ההיפך, ח"דואני  , אלא 

ולתקן"מדו ללמוד  רוצה  אני  החוק, ח  להוראות  צמוד  להיות  רוצה  רק  , אני 

יהיה זה  אז  הזה  הדבר  את  מאפשרות  החוק  הוראות  לנו , פשוט, ואם  יש  ולכן 

מסודרת דעת  חוות  לנו  שיתן  משפטי  נפעל, יועץ  זה  סמך  שום , פשוט, על  לי  אין 

 . בעיה

 

ב .4 קאול  יצחק  מר  של  לסדר  ברמה: נושאהצעה  הגביה   .ש"העמקת 

 

רוכברגר יצחק  קאול  :מר  יצחק  של  הצעה  היא  השלישית  לסדר  , הצעה 

ההצעה את  קיבלו  לא  שכנראה  לי  שנאמר  לציין  רוצה  לך , אני  אתן  אני  אבל 

אחרת או  כזו  טענה  אחרי  נסתתר  ולא  ההצעה  את  אני , להעלות  ברשותך  אבל 

אחד משפט  בחיוך, חיי  הדברים  את  אומר  שאני , ואני  כך  אחר  תגיד  ושלא 

כזה משהו  או  לעקוץ  לסדר, מחפש  הזה  הנושא  את  להעלות  בעיה  לי  אבל , אין 

פיר לא  קצת   . אתה 

לוין אורי  במתח  :מר  מדובר, אנחנו  מה  על  יודעים  לא   . אנחנו 

רוכברגר יצחק  ארנונה  :מר  הוא  ברמת , הנושא  בארנונה  גביית  העמקת 

בעיתון, השרון זה  את  ונאמר והאמת , ראיתי  לסדר  ההצעה  את  גם  קיבלתי  לא 

לסדר ההצעה  את  אתה, שראיתי  שדווקא  חושב  לי , אני  אופייני  היה  זה  מילא 

הקודמת שמכיר , בקדנציה  ואיש  מינהל  לאיש  נחשב  שאתה  אתה  דווקא  אבל 

העניין החברים, את  כלפי  כלפיי, בהגינות  לא  וזה , אפילו  אופוזיציה  זו  אם  גם 

מקובל וזה  חושב, בסדר  דרך אני  קודם  זה  את  שתעשה  מקובל  היה  לא  שזה   
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טעית, העיתון אתה  במספרים, כי  גם  טעית  תחושה , אתה  איזו  נותן  תיכף  וזה 

קורה טוב  לא  בידידות, שמשהו  הזו  ההערה  את  הערתי  אני  לך , אבל  אתן  ואני 

להתייחס  .בבקשה 

קאול יצחק  אשמח , ראשית  :מר  אני  במספרים  נכון  לא  משהו  יש  אם 

 .לשמוע

רוכברגרמר   .בגדול  :יצחק 

קאול יצחק  קונסטרוקטיבית , שנית  :מר  יותר  הצעה  רואה  לא  אני 

הזה מהנושא  אופוזיציה  של  אחד, לסדר  אף  לעקוץ  בא  לא  הכל , הוא  סך  הוא 

לישוב לתרום  זה, בא  את  לקבל  מבקש  אני  לכן  לפעמים . אז  שיהיו  להיות  יכול 

נעלה שאנחנו  לעקוץ, הצעות  שאנחנו , שנרצה  לעקוץנגיד  לא, רוצים  ממש  , זה 

לו לדאוג  צריכים  ציבור  כאנשי  שאנחנו  חושב  שאני  בסיסיים  הכי  הדברים  , זה 

מתכוון אני  למה  להגיד  רוצה  של , ואני  בשיעור  היא  כאן  שהגבייה  , 98%נניח 

של  מהתקציב73%לא  הבנתי  שאני  כמו  את ,   לשמוע  אשמח  אני  טעיתי  ואם 

שאנחנו , התיקון מקום  שמכל  חושב  הגבייהאני  במערך  בו  התפקיד , נמצאים 

הגביה את  לשפר  כל  קודם  ציבור  כאנשי   שברמת , שלנו  סיבה  שום  אין  כי 

ישלמו לא  מדידות , השרון  על  או  חדשות  הערכות  על  כרגע  מדבר  לא  אני 

אמרה, חדשות שלי  ההצעה  אותה, מה  שלחתי  ראו , ואני  שלא  מצטער  אני 

המבקר, אותה של  ההצעה  את  ראו  לא  גם  סדר , אגב  על  זה  את  העלו  לא  כי 

היה שצריך  כפי  לבדוק . היום  מציע  ואני  נעלם  איפשהו  כנראה  זה  גם  לכן  אז 

זה  . את 

ארנונה לשלם  שצריך  מי  שכל  לראות  שלנו  שהתפקיד  אומרת  הכל  סך  , ההצעה 

הארנונה בוועדות  הנחות  קיבל  הארנונה, שלא  את  וההצעה . ישלם  הרעיון 

נ לרבעון  שאחת  זה  מציעים  דיווחשאנחנו  הציבורית  במועצה  כאן  נגיד , קבל 

וכך כך  שילמו  היום  עוד , עד  לשפר  הצלחנו  אחד, 3%עוד , 2%אנחנו  אחוז  , עוד 

בברכה יתקבל  שנשפר  מה   . כל 
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אחוז, להיפך למאה  ולהגיע  לשפר  שנצליח  שאנחנו , ככל  חושב  לא  אני  אגב 

אחוז למאה  שנגיע  לפני  להירגע  אלה, צריכים  על  מדבר  אני  אחוז   מאה 

ארנונה לשלם  להעלות, שחייבים  לא  מדבר  לא  ואני  לשנות  על  מדבר  לא  , אני 

לגבות רק  מדבר  נסבסד, אני  מהתושבים  שחלק  סיבה  שום  אחר, אין  אם , חלק 

לעניין ורשמיות  פורמליות  הנחות  קיבל  לא   . הוא 

הרעיון זה , מה  את  להחזיר  יהיה  אפשר  יותר  לגבות  שתצליחי  מה  כל 

רואים , לתושבים לקבוצה אנחנו  או  זו  לקבוצה  לתרום  לסדר  הצעות  כאן  יש 

התחבורה, אחרת לנושא  הגינון, או  לנושא  לעיר, או  שנוגע  מה  לכן , לכל 

לסדר אותה, ההצעה  מסכם  הנתונים , אני  מה  את  נשמע  שאנחנו  כך  על  מדברת 

כמה, המדוייקים של  עדכון  לקבל  אשמח  אז  טעיתי  הגבייה , ואם  שיעור  מה 

ה, היום שיעור  מה  העברגם  של  החובות , חובות  של  גיל  מבחינת  גיול  כולל 

בהם מטפלים  ואיך  לתושבי , האלה  היום  עד  יש  חובות  כמה  למשל  יודע  לא  אני 

השנים במהלך  שולמו  שלא  השרון   .רמת 

נוסף דבר  לומר  רוצה  מאוד, אני  ותיקים  חובות  כאן  יש  להיות , שאם  צריכה 

בהם מטפלים  איך  יועצ, פרוצדורה  דרך  בהם  משפטייםמטפלים  מטפלים , ים 

ביטול ידי  על  לבטל, בהם  רשאי  חדשים , מי  חובות  אחרי  עוקבים  איך 

למערכת  .שמצטרפים 

אומר, אגב שאני  ממה  מרוצה  כך  כל  לא  שאורית  כאן  רואה  של , אני  חובות 

חשוב מאוד  נושא  זה  החובות, העבר  של  הגיל  מה  וגם  חובות  כמה  אם . גם 

לעירייה חובות  אין  שבכלל  כאן  אהל,נשמע  כפיים, ן'  יופי, נמחא  אין , נגיד 

לעירייה שילם, חובות  לשלם  שצריך  מי  לסדר, כל  ההצעה   .זו 

רוכברגר יצחק  הגבייה  :מר  למחלקת  כל  קודם  להודות  רוצה  לשבח , אני 

הגזברית בראשותך  הגבייה  מחלקת  של  הפעילות   , את 

קאול יצחק  לזה  :מר  מצטרף  גם   .אני 

רוכברגר יצחק  ש  :מר  חושב  טובהאני  מאוד  מאוד  עבודה  עושים  , הם 

קשה מאוד  כלכלי  מצב  של  קשים  מאוד  שאתה , בתנאים  שלי  ההערה  ולכן 
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בגדול טעית  היא  דיברת, טעית  אתה  על , כי  לפחות  הם , 74%בעיתון  והנתונים 

כאן, 98%באמת  תהיה  שהגזברית  ביקשתי  סתם   . ולא 

קאול יצחק  לשמוע%98  :מר  שמח  אני   . 

רוכברגר יצחק   . טעיתי, 89%, סליחה  :מר 

קאול יצחק  טעית  :מר  אתה  רואה, גם   . אתה 

רוכברגר יצחק  לעיתון  :מר  הלכתי  לא  אני   .אבל 

קאול יצחק  אחד  :מר  לעיתון  עיתונים, לא  להרבה   . הלכת 

רוכברגר יצחק  לך  :מר  עונה  זה, אני  את  העלית   . אתה 

קאול יצחק  שאמרת , לא  :מר  שנזכור   . %89אבל 

רוכב יצחק   . 89%, נכון  :רגרמר 

קאול יצחק  לטעות  :מר  נורא, מותר  לא   .זה 

רוכברגר יצחק  טעות, בסדר  :מר  ויש  טעות  ברשותכם , 89%. יש  ואני 

בפלוס  לא  אם  נגמור  הזו  התקציב  שנת  את  גם  שאנחנו  לכם  להבטיח  יכול 

בגירעון ולא  באיזון  אליה , לפחות  שותף  שהיית  שהמועצה  תופתע  ואתה 

כמו בדיוק  תתנהלמתנהלת  שהיא  ציפית  שאתה  הדיבור ,   שרביט  את  אתן  ואני 

 . לגזברית

קאול יצחק  אותה, אגב  :מר  שומע  שאני  שאם , לפני  לך  אומר  אני 

יש  השרון  מאוד, 89%ברמת  נמוך  לבאר, זה  יש -כי  אני , 86%שבע  אם  אז 

שאנחנו  פה  הכבוד98%אשמח  כל  אגיד  אני  רק .   שחסרים  אגיד   .2%אני 

פפר' גב מהסוף  :אורית  אתחיל  לא , אני  פעם  אף  ואני  רגועה  לא  אני 

רגועה מסים, אהיה  פה  ישלמו  לא  פעם  החבר, אף  יודעים 'וזה  בגבייה  שלי  ה 

רגועים לא  גם   .והם 

קאול יצחק  אחוז  :מר   . מאה 

פפר' גב בסוף   :אורית  הנה  הגעתי  שתי 2001אני  כאן  שהיו  במצב   

קשה ' א, בעיות שהיה  חובות  אכפו  לא  שנים  אותםבמשך  התבטא , לאכוף  זה 
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דברים מיני  השני. בכל  נכון, הדבר  היה  לא  שלנו  הארנונה  את . בסיס  לסבר  רק 

ב, האוזן גבייה  ש-25שיפרנו  מיליון  משנת "  ל2001ח   2002-. 

קאול יצחק  אז  :מר  היה  זה  אחוז   ?כמה 

פפר' גב אחוזים  :אורית  על  כרגע  מדברת  לא  גילינו , אני  אנחנו  כי 

לא  שמעולם  העירייה . חוייבושטחים  את  לאזן  שנה  באותה  חשוב  מאוד  היה 

מהר שיותר  וכמה  דרכים  מיני  על , בכל  ש25מדובר  מיליון  יותר "  שנגבו  ח 

 . 2001משנת 

אחוזים שיטות, לגבי  הרבה  יש  בגביה  דו, באחוזים  את  פה  לי  מבקר "יש  ח 

הפנים ב, משרד  בעיתון  מבוקר, -2002שפורסם  עכשיו , מאזן  זה  את  הוצאתי 

שלנומה לעשות, ניירת  שאפשר  אחוזים  כמה  איזה , יש  מציגה  עירייה  כל 

לה שנוח  באר, אחוזים  שעיריית  מניחה  הכי -אני  האחוזים  את  מציגה  שבע 

יכולה שהיא  היא , גבוהים  אז  רגל  בפשיטת  והיא  הבראה  בתוכנית  היא  כי 

יכולה שהיא  מה  גביה, מציגה  מבחינת  בצרות  שהם  לי  שידוע   .מה 

קאול יצחק  יד  :מר   .פשיטת 

פפר' גב יד  :אורית  רגל, פשיטת  פשיטה, פשיטת   .איזושהי 

יחסים כמה  נטו, יש  השנתי  לחיוב  גבייה  יחס  יש  והייתי , אבל  זמן  לי  היה  אם 

מסודר נייר  מכינה  הייתי  היום  עולה  שזה   . יודעת 

רוכברגר יצחק  באר  :מר  את  מכיר  בתוכנית , שבע-אני  בהם  טיפלתי 

והכל שהם-86%ה, הבראה  העירייה  מעובדי  רק  זה  גובים    . 

פפר' גב משכורת  :אורית  זמן. שמקבלים  לי  היה  הייתי , אם  אם 

עושים אנחנו  מה  או  מצגת  מכינה  הייתי  פועלים, מתכוננת  אנחנו  ולגבי , איך 

והסברים  .אחוזים 

קאול יצחק  ב  :מר  שפעם  מציע  דיווח-3אני  נקבל  חודשים  זו ,  

טובה  .הזדמנות 

פפר' גב בל  :אורית  פעם  בדו-3גבי  דיווח  מקבלים  אתם  חודשים  ח " 

בדו, הרבעוני האלה"אז  הדברים  את  הערת  באמת  אתה  הקודם  הרבעוני   .ח 
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בשנת  הגבייה  היה 2002יחס  נטו  השנתי  לחיוב  היה 2003בשנת , 95%  הוא   

כמו  נטו, 97%משהו  הגבייה  ליחס  זה  מספרים , אבל  של  משחקים  פה  יש 

רגילה לא  היה 2001 בשנת, -73%ה. בצורה  אתה , 71%  מאיפה  אגיד  אני  תיכף 

הגבייה2001בשנת , גוזר בדוחות  מספרים  שני  הופיעו  ואחד 71%אחד ,    93% ,

רציני מאוד  לוקחים, פער  למה  יחס  הופיע 2002בשנת , השאלה  ל73%   95%- ,

יופיעו 2003בשנת  מול 97%  משפרים, 74%  אנחנו  כל  קודם  אם , אז  השאלה 

למ באחוזים  מתייחס  שנהאתה  באותה  שגבית  שהיו, ה  הפיגורים  לכל   , יחסית 

רוכברגר יצחק  השרון-1920מ  :מר  רמת  שקמה    . 

קאול יצחק  חושבת  :מר  שאת  האחוזים  לפי  את  לנו   .תגידי 

פפר' גב אחוזים  :אורית  של  עניין  לא  ולתקוף , זה  לבוא  רוצה  כשאני 

החבר ותראו'את  ותעבדו  שלי  אותי, ה  מעניין  לא  להם  אומרת  גביתםאני  מה    ,

הצלחתם מה  אותי  מעניין  לא  היום, ממש  חייבים  וכך  כך  הגישו , יש  לא 

תביעות בטאבו, מספיק  עיקולים  רשמי  לא  ועוד  מים  מספיק  ניתקו   …לא 

קאול יצחק  היום  :מר  יש  חייבים   ?כמה 

פפר' גב שחייבים  :אורית  כסף  מאוד  הרבה   .יש 

קאול יצחק  הסוף? כמה  :מר  עד   .שנשמע 

ש40  :פפראורית ' גב מיליון   .ח" 

קאול יצחק  ש40  :מר  מיליון  עבודה, ח"  זה  על  לעשות   . שווה 

פפר' גב כסף  :אורית  המון  עושים' א, זה  עושים, אנחנו  אני , אנחנו 

הגעתי כאשר  מזועזעת  עושים, הייתי  שאני . אנחנו  הצעד  את  אגיד  אני  אבל 

להגיד אוהבת  פחות  כלל  בעייתיים, בדרך  מהחובות  הירוק כמו , חלק  הכפר 

נגדם משפטית  בתביעה  שם , שאנחנו  ש2.5יושבים  מיליון  יכולה , ח"  לא 

אותם זה, למחוק  את  לשלם  אותם  יחייב  שהוא  או  ימחק  המשפט  שבית   . או 

רוכברגר יצחק  לפרטים  :מר  עכשיו  תיכנסי  אנחנו , אל  בעיקרון 

 .מדברים

 20



 עיריית רמת השרון
 6.2004.6מיום , 7' פרטיכל מליאה מן המניין מס

פפר' גב דוגמאות, לא  :אורית  נותנת  בכוונה  הליכים , אני  יש 

באמצע שאנחנו  תבענו, משפטיים  שאנחנו  או  אותנו  לעשות , תבעו  אפשר  אי 

תע, כלום עיקול, ש"יש  עליהם  מטילים  להוציא , שאנחנו  מצליחים  פעם  מדי 

נכבדים. כסף מאוד  שבמשך . סכומים  תושבים  הרבה  פה  שילמו20יש  לא  שנה    ,

לבנאדם ולומר  היום  לבוא  מאוד  ש150-200,000תשלם : קשה  אנחנו , ח" 

זה את  השוטף, עושים  את  לשלם  להם  גורמים  את , אנחנו  לשלם  מתחילים 

בתביעות, התשלומים פועלים  עיקולים, אנחנו  על  עובדים   .אנחנו 

רוכברגר יצחק  חשמל  :מר  לחברת  עיקולים  עשו , עשינו  לא  שבחיים 

עיקול חשמל  לאמישראגז, לחברת  עיקול  הכסף, ועשינו  את   .ושילמו 

פפר' גב בירוריםאנחנו   :אורית  מיני  כל  במקביל , עושים  אנחנו 

התשלומים בסיס  את  מושלם, מרחיבים  אינו  אחד  הולכים , אף  רק  אנחנו 

זה את  לעשות  איך  חדשות  שיטות  כולם , וממציאים  הכלכלי  המצב  בגלל  אבל 

מתוחכמים יותר  נגדנו, נעשו  דין  עורכי  יותר  מפעילים  קיבלנו , אז  אנחנו 

עכשיו בטונות  ועררים  משלםכל, השגות  היה  שפעם  אחד  בנו,    . נלחם 

רגל פשיטות  של  מצבים  של , יש  מצב  פה  לנו  או 7יש  ש8  מיליון  שהוגדרו "  ח 

אבודים כחובות  בזה, בזמנו  לטפל  איך  לדעת  צריכים  חברה , אנחנו  להוציא 

בארץ, שתאתר אותם  שנאתר  או  שנמחק  לטפל, או  של  פרוצדורות  אנחנו , זה 

השמרים על  שוקטים  אכי, לא  לכולם ואני  אחלק  ואני  נייר  או  מצגת  איזושהי  ן 

עושים  .מה 

קל לא  זה  מים, לפעמים  מנתקים  אנחנו  אומרת, כי  רווחה  סף : ומחלקת  על  זה 

מחברים, התמוטטות החבר. אז  וגם  רגועה  לא  בטוח  אני  לא'אבל  שלי   .ה 

רוכברגר יצחק  לכם  :מר  להבטיח  יכול  אני  אחד  מי , דבר  שאלה  היתה 

מבטל ואיך  ביקורתאז, מבטל  בוועדת  עכשיו  אתה  היתה ,   הכוונה  אם  לפחות 

משהו, אליי לבטל  הוראה  נתתי  לא  מעולם  שאני  תדע   .מעולם, אז 

קאול יצחק  לזה  :מר  הערתי  לא   . לחלוטין 

רוכברגר יצחק  בבקשה  :מר   .יצחק, תתייחס 
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קאול יצחק  כך  :מר  לבקש  רוצה  למה ' א, אני  רבה  הערכה  לי  יש 

כאן עושה  מקרובאני , שאורית  איתה  עובד  ואני  מגיעה , יודע  שהיא  חושב  אני 

יפות העבודה , לתוצאות  על  להעיר  וחלילה  חס  לא  היתה  לסדר  שלי  וההצעה 

ולגבות, שנעשית לסייע  בעיקר  מטפלים , אלא  אנחנו  ציבורי  שבאופן  ולראות 

ש-40ב מיליון  שחסרים"   . ח 

לסדר כהצעה  מציע  ה, אני  שיעור  את  שנה  כל  לגבי  נדע  שגובים שאנחנו  גבייה 

שנה באותה  גבינו , מהחייבים  ושלא  שהצטבר  החוב  שיעור  מה  השני   והמספר 

התפלגות, אותו גם  עליו  לקבל  מציע  א, ואני  הגיול' התפלגות  גם ' ב-ו, מבחינת 

זה את  לגבות  הסבירות  אחוז  מבחינת  התפלגות  ספק , איזושהי  שום  לי  ואין 

פעם  ומספיק  מתאים  גיבוי  לזה  ניתן  אנחנו  ולדווח-3בשאם  לבוא  חודשים    ,

לתת  מקורות  קצת  עוד  לנו  ויהיה  הגבייה  את  נשפר  שאנחנו  בטוח  אני 

האחרים  . לשירותים 

טל ישראל  מילה  :מר  להגיד  חייב   .אני 

רוכברגר יצחק  דיון  :מר  לא  לסדר, זה  הצעה   .תתייחס. זו 

טל ישראל  בצורה   :מר  חובות  גבייה  של  לנושא  להתייחס  רוצה  אני 

רצינ חובות, יתמאוד  גביית  של  בנושא  בבנק  שנים  הרבה  התעסקתי  ואני , כי 

לחזק דווקא  אמר, רוצה  שקאול  מה  את  אורית, גם  של  ידיה  את  בעיקר  . אבל 

בעשייה שהוא  תהליך  תושבים, ישנו  של  חוב  תע, כל  כמו  גופים  של  וכן "לא  ש 

תושבים, הלאה לא , של  אחד  שאף  משפטיים  למימדים  דבר  של  בסופו  יגיע 

אבודיהיה  בטאבו, חוב  נכס  כל  על  חוב  כל  להלביש  יהיה  אפשר  דבר  של  , בסופו 

זה את  את , לרשום  משלם  לא  שהוא  עד  נכס  למכור  יוכל  לא  לעולם  אחד  ואף 

האחרון הגרוש  עד  זמן, החוב  קצת  שלוקח  תהליך  שזה , וזה  חושב  אני  אבל 

הזה לקטע  בעתיד, יגיע  לעירייה  גם  פתרון  ייתן  שזה  חושב  יו, אני  דע ואני 

זה על  דיברה  פעם  עכשיו, שאורית  זה  את  הזכרת  לא  עוד , רק  לך  נותן  היה  זה 

 . נקודה

רוכברגר יצחק  רבה  :מר   . תודה 
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בנושא .3 טל  ישראל  מר  של  לסדר  לוועדת : הצעה  התקציב  הגדלת 

השרון, תמיכות ברמת  הכדורת  לענף  תקציב  לתת  לבקשתו   . בהמשך 

 

רוכברגר יצחק  י  :מר  מר  של  לסדר  תקציב הצעה  הגדלת  בעניין  טל  שראל 

תמיכות השרון, לוועדת  ברמת  הכדורת  לענף  תקציב  לתת  לבקשתו  , בהמשך 

בבקשה  . שרוליק 

טל ישראל  עבר  :מר  כספורטאי  לפתוח  חייב  עשרות , אני  כמה  בערך 

ילדותי, שנים הספורט, משחר  תחום  כל  מאוד  לי  השרון, חשוב  לרמת  , במיוחד 

ב הספורט  נושא  את  לוקח  השרוןכשאני  מעט, רמת  מתי  היא  השרון  , ורמת 

כדורת מועדון  שיש  בארץ  ישובים  הרבה  אין  אומרת  מתייחס , זאת  ואני 

הכדורת כ. למועדון  לפני  הוקם  הכדורת  אנשים-14מועדון  קבוצת  ידי  על  שנה    ,

אפריקה דרום  כמו  ממקומות  הגיע  הלאה, אנגליה, שזה  וכן  , אוסטרליה 

ידם על  נבנה  הזה  הי, והספורט  השחקניםהם   .ו 

תושבים  שהם  אנשים  להגיע  והתחילו  תאוצה  תפס  הזה  הספורט  השנים  במהלך 

השרון הזה, מרמת  לתחום  להיכנס  ייחודי. והתחילו  שגם , כספורט  חושב  אני 

לפני  לב40-50הטניס  תשומת  לו  נתנו  ולא  בחיתוליו  היה  שנה  הכדורת .   ענף 

ה ידי  על  מוכר  לספורט  להפוך  הבאה  באולימפיאדה  האולימפיעומד  והוא , ענף 

אתונה שאחרי  הבאה  באולימפיאדה  מהתחרויות  חלק  ישראל . יהווה  נבחרת 

האלה בתחומים  בכבוד   . מיוצגת 

כדורת  שנקרא  הזה  השרביט  את  תרים  השרון  שרמת  הזמן  שהגיע  חושב  אני 

הבמה, דשא את  לנצל  יפה, ותוכל  אצטדיון  לנו  יש  בו , כי  שהושקעו  אצטדיון 

ל קרוב  זה  לרגע  שחקנים$ -300,000עד  אותם  של  הפרטי  הקמת , מכיסם  זה 

ומועדון תאורה  רשת  עם  מיוחד  בטיפול  דשא  ידם, משטחי  על  הושקע  הם , הכל 

איש של  לחסדים  ולא  לתרומות  נזקקו  לא  פעם  עצמו , אף  את  מימן  המועדון  כי 

חבר  . מכספי 
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לילה תאורת  למעין  לעבור  צריך  היה  המועדון  האחרונות  והשקיעו , בשנתיים 

כמו  ש70,000משהו  לחריגה, ח"  להיכנס  למועדון  שגרם  דבר  חריגה , זה 

המועדון. בתקציב של  הפה  להיות  עצמי  על  לקחתי  אני  כן  הייתי , על  גם  אני 

במועדון פעיל  בשמש, חבר  הרבה  להיות  לי  אסור  כי  פעיל  לא  אני  אני , כרגע 

בצל להסתתר  כפה, צריך  להם  לשמש  א, החלטתי  לקדם  לנסות  אופן  ת ובכל 

השרון רמת  תושבי  לטובת  הזה   .התחום 

שחקנים  קליטת  במסע  לצאת  הקרובים  בשבועיים  החליט  הזה  המועדון 

אישורים, חדשים קיבלו  ברמת , הם  הסברה  דוכני  כאן  לפתוח  עומדים  הם 

הפלקט, השרון את  לכם  אראה  אני  דשא, אם  כדורת  זה  מה  יודע  אחד  כל  , לא 

פטנק עם  זה  את  מערב  אחד  כל  דשא  לגמרי,כדורת  אחר  תחום  שזה    . 

העירייה מצד  יותר  מוסרית  לתמיכה  זקוק  המועדון , המועדון  של  התרומה  כי 

אדירה להיות  יכולה  לעירייה  העירייה, הזה  ידי  על  פה  שהוקם  בישיבה , צוות 

שחברים צוות  הוקם  פיפו: הקודמת  העיר  ראש  ואנוכי, סגן  בר  עם , אלי  נפגשנו 

המועדון דב, הנהלת  והעלינו  לגבש, ריםישבנו  לנסות  אפשרויות  מיני  כל  , והיו 

המלך דרך  על  הזה  המסלול  את  לעשות, להעלות  רוצים  שאנחנו  מה  אנחנו , כי 

יותר צעירים  חברים  הזה  למועדון  לגייס  לנסות  הולך , רוצים  הזה  הדור  כי 

בגיל פעילות  מבחינת  במסגרת , ומסיים  צעירים  להכניס  לנסות  רוצים  ואנחנו 

צבא, תיכונים לעזור,אחרי  יכול  זה  לאולימפיאדה  כי  בכלל ,   רע  יהיה  לא  וזה 

השרון מרמת  נבחרת  תצא  יש , אם  גן  שברמת  נבחרת 2-3כמו  את  שמייצגים   

בינלאומיות בתחרויות  זה, ישראל  את  להוציא  אפשר  השרון  מרמת   . גם 

קיים הזה  המועדון  כי  מיותרים  כספים  להשקיע  צריכים  לא  מי , אנחנו  וכל 

שזה  ראה  שם  לתפארתשהיה  נווה . ממש  מעין  להיות  והפך  שממה  היה  המקום 

דבר לכל   .מדבר 

התחתונה, לכן בשורה  מבקשים  שאנחנו  כן, מה  לפני  קודם, ואולי  , הזכרתי 

במועדון60מתוך  שישנם  חברים  רמת ,   תושבי  הם  החברים  ממחצית  למעלה 

דבר, השרון לכל  מורשה, ישראלים  גופא, תושבי  השרון  ורמת  מגן  זאת , נווה 
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תדמית לזה  היתה  שפעם  מועדון , אומרת  של  הנושא  את  העליתי  כאשר  ותמיד 

לעשירים ספורט  זה  לי  אמרו  הדבר, כדורת  כך  אחד , ולא  שכל  ספורט  זה 

להירשם תשלום, חופשי  ללא  תמיד , להתנסות  ניסיון3יש  חודשי    ,

זולה מאוד  היא  שם   . וההשתתפות 

שלנו בקשה, הדרישה  זו  נכון  למועדון, יותר  ועדת לאשר  במסגרת  תקציב   

יו, התמיכות מצד  גדולה  מאוד  אהדה  היתה  הרב  הוועדה"שלצערי  גריידי , ר 

התקציב שנגמר  לי  אחרים, הודיע  לדברים  הלך  חשובים, התקציב  פחות  , לא 

התקציב נגמר  כאן. אבל  להעלות  רוצה  שאני  מה  בקשה, לכן   …לאשר, מעין 

קאול יצחק  היום  :מר  התקציב  מדובר? מה   ?בכמה 

טלמר ישראל  הכדורת   :  למועדון  מבקשים  ש50,000אנחנו  וזה , ח" 

במועדון התקינו  שהם  לילה  תאורת  בעקבות  להם  שנוצר  החור  את  לסגור   .כדי 

קאול יצחק  שם  :מר  השנתי  התקציב   ?מה 

טל ישראל  סביב   :מר  חג  השנתי  ש100,000התקציב  ברובו , ח"  והוא 

חבר מדמי  הוא  משל, לגמרי  חבר  כל  אומרת  בערך זאת  ש1400ם  לשנה"  , ח 

התקציב רוב  את  נותן  חברים, שזה  של  תרומות  משגת , וישנן  שידו  מי  כל 

עצמיים. תורם ממקורות  זה  לרגע  עד  עצמו  את  מקיים  חייב , המועדון  ואני 

המועדון של  היקרות  שההוצאות  מבחינת , לציין  המועדון  את  שמחזיק  מה 

הכסף, הוצאות את  גוזל  זה  אלא  מחזיק  לא  בדשאזה , זה  הטיפול , הטיפול 

בערך  מצריך  ש60,000בדשא  מתוך "  ש100,000ח  בשנה"   . ח 

פולקמן' גב התמיכות  :נירה  בוועדת  יושבת  שאני  רוצה , כיוון  אני  אז 

תמיכה , להבהיר לקבל  שמנסה  גוף  כל  שעובר  פרוצדורה  איזושהי  יש 

עובדת, מהעירייה הזו  הפרוצדורה  איך  בהרחבה  יותר  לספר  יכולה  , אורית 

בקשה הנתונים, מגישים  כל  את  ואחרים, בודקים  כאלה  אישורים  יש  , אם 

מתרשם ומישהו  ככה  שעולה  משהו  לא  זה   .כלומר 

טל ישראל  לך  :מר  עבר, לחסוך  והכל  בקשה  בקשה , הוגשה  הוגשה 

שנה חצי   . לפני 

 25



 עיריית רמת השרון
 6.2004.6מיום , 7' פרטיכל מליאה מן המניין מס

פפר' גב בוועדה, נירה  :אורית  עלה   . זה 

פולקמן' גב יודעת, תבהירי  :נירה  היה , אני   . בוועדהזה 

פפר' גב בפרוטוקול  :אורית  מופיע   . זה 

טל ישראל  לידיים   :מר  תובא  הזו  שהבקשה  דאגתי  אישית  אני 

אורית של  תום, הנאמנות  עד  אומרת. ימולא  שעברה, זאת  בשנה  קרה  עוד  , וזה 

שעברה שנה   .בסוף 

פולקמן' גב בעצם  :נירה  קרה  זה  איך  תסבירי  אורית  אולי   ?אז 

פפר' גב כתובבפ  :אורית  למבוגרים, רוטוקול  ספורט  שזה  , כתבנו 

מיוחד חינוך  גם  כתוב  נמחק, היה  שזה  תקציבי , ונאמר  סעיף  בכלל  אין  כי 

הזה  . לנושא 

פולקמן' גב תקציבי  :נירה  סעיף   . אין 

זילברשטיין"עו יעקב  להעיר :ד  רוצה  האלה, אני  האנשים  עם  בפגישה  , היינו 

מקסימים אנשים  יפ, באמת  מאוד  גם  התדמית, ההמפעל  את  מקבל  שזה  , חבל 

בעיניי גם  אליטיסטי, היה  שאתה , גם  אנשים  לא  ממש  זה  שפגשנו  האנשים 

אליטיסטים עליהם  להגיד  מאוד , יכול  הייתי  שאני  מורשה  משכונת  אנשים 

התרשמנו, מופתע בר, מאוד  אלי  אני, גם  זה, גם  את  מכיר  חושב , ישראל  אני 

לתמו דרך  איזושהי  למצוא  צריכים  בהםשאנחנו  שהסכום , ך  חושב  אני  אבל 

מוגזם בשיחה, הזה  עלה  שגם  חושב  זה, ואני  את  העלה  בר  בשיחה , אלי  עלה 

חבר בדמי  יותר  לתרום  לעצמם  קצת  יכולים  שהם  אם , העניין  אומרת  זאת 

העירייה של  השתתפות  לילה, תהיה  תאורת  של  פער  לסגור  על  מדבר  אתה  , וזה 

פעמי חד  מבצע  איזה  של  ש, סוג  חושב  שיצטרפו אני  האחרים  וגם  הם  גם 

נטל יותר  קצת  הכתף  על  לקחת  יכולים  קשה, בהמשך  זה  שלחלק  הבנתי  , אני 

קשה זה  לעירייה  לבין , גם  בינינו  חצי  חצי  יחולק  הזה  שהסכום  מציע  ואני 

עצמם  .האנשים 
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טל ישראל  פעם  :מר  עוד  לחזק  חייב  הובן, אני  לא  שהעניין  , כנראה 

עצמו ל, המועדון  שייך  השטח  שם, עירייהכל  לשחק  מפסיקים  שייך , מחר  הכל 

הלאה, לעירייה שהולך  שלהם  פרטי  רכוש  לא  מבקש, זה  אני    …לכן 

זילברשטיין"עו יעקב  מקום :ד  בכל  הזו  הדילמה  את  לנו  מיזוג , יש  גם 

סיפור אותו  זה  באורנים  משהו, האוויר  להוציא  נדרש  אתה   .אבל 

טל ישראל  מש, לא  :מר  להחיות  רוצים  אנחנו  דור , הואבל  להכניס 

שחקנים של  מודעות, חדש  יותר  לזה   .לתת 

רוכברגר יצחק  אותך, ישראל  :מר  פיפו, הבנו  את  גם  מדבר , הבנו  פיפו 

שנאמר  זה  העירייה50%על  חשבון  על  יהיה  כדי ,   תקציב  איזשהו  נמצא  אנחנו 

ה את  לך  עצמם-50%ו, -50%לתת  המשתתפים  על  יהיה  זה,   עם  לחיות  . אפשר 

 .בבקשה, יצחק

קאול יצחק  הערות  :מר  את ' א, כמה  מאז  שיפרו  אם  יודע  לא  אני 

הזה למגרש  קוצים, הכניסה  עם  כניסה  שם  מתאים , היתה  לא  פשוט  שזה 

השרון  . לרמת 

טל ישראל  הבינוי  :מר  למחלקת  שייך  הכל, זה  את  שם  הרסו   .הם 

קאול יצחק  הכניסה  :מר  ואת  הדרך  את  שם  לבדוק  מציע  אני  זה , אז 

שבאי אנשיםמקום  אליו   .ם 

זילברשטיין"עו יעקב  לעזור :ד  בעיה  אין   . זה 

קאול יצחק  לעזור  :מר  צריך  השני. בוודאי  שרמת , הדבר  חושב  אני 

לעודד צריכה  בהחלט  הזה, השרון  בספורט  נוגעים  כרגע  בעיקרון , אנחנו  אני 

לסייע חייבים  אנחנו  השונים  בתחומים  ספורט  של  הנושא  שאת  רמת , חושב 

ע היא  חייםהשרון  איכות  כאן  לקבל  מצפים  התושבים  הכל  שסך  זאת , יר 

השרון ברמת  מקום  לו  יש  הספורט  של  בתחומים  גיוון  של  הנושא  לכן . אומרת 

הזו לקבוצה  לסייע  בעד  נוסף. אני  זה, דבר  את  שהבאת  שמח  צריך , אני  באמת 

עממי לספורט  זה  את  הרבה, להפוך  שיש  בטוח  פה , ואני  שיושבים  אלה  כמו 

לשול כך, חןסביב  לא  וזה  ומיוחדת  סגורה  לאוכלוסיה  רק  מיועד  שזה   .שחשבו 
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רוכברגר יצחק  קורה  :מר  זה  למה  יודע  פעילות ? אתה  ממש  לא  זו  כי 

הספורט אגודת  עם  או  העירייה  עם  למשל  תושבים , משותפת  של  קבוצה  זו 

העירייה של  קרקע  על  משולבת, שיושבת  לא  היא  אצלם , חבל, אבל  הייתי  אני 

האגודהצ. ודיברתי עם  יחד  אותם  לשלב   . ריך 

קאול יצחק  בסיסיים  :מר  הם  להשתתף , הדברים  מאוד  קל  זה 

הזה יותר , בספורט  מבוגרים  לאנשים  שמיועד  ספורט  זה  כאן  שאמרו  כמו 

שם להשתתף  בקלות  מבוגרת, שיכולים  לאוכלוסיה  גם  טוב  שזה  הייתי . כך  אז 

שיעשו אינטנסיבית  בפעילות  גם  זה  את  כורך  נוספים, בהחלט  תושבים  , לגייס 

ומצומצם סגור  מועדון  יהיה  לא  רחב, שזה  בזה, אלא  להשתתף  מאוד  קל   .וזה 

רוכברגר יצחק  לעזור, ישראל  :מר  רוצים  דבר . אנחנו  מציע  הייתי  אני 

החלטה, כזה הגזברית, זו  עם  תשב   , אתה 

שושני"עו איילת  לכם :ינו'ג-ד  להזכיר  רוצה  רק  שבפעם , אני  חושבת  אני 

זההקודמת את  אמרתי  אני  עלה  שזה  שוב,   זה  את  אגיד  לא , אני  שעדיין  מכיוון 

מועצה החלטת  בתחילת , בוטלה  שלהם  בנושא  שדנה  אחרונה  מועצה  החלטת  זו 

הקודמת בקרקע, הקדנציה  שלהם  השימוש  זכות  את  להם  כפוף , האריכה 

שילמו. לחודש$ 300לתשלום  לא  משלמים, הם  ההחלטה . לא  לפי  שלהם  החוב 

שט בוטלההזו  של , רם  גודל  סדר  סביב   .180,000$נע 

הקרקע את  להם  לתת  היא  הזו  המועצה  של  הכוונה  ללא , אם  בה  להשתמש 

התמורה, תמורה עם  קרקע  הקצאת  נוהל  את  לעבור  צריכים   . הם 

רוכברגר יצחק  עכשיו  :מר  לעלות  צריך  זה  למה  הנושא? אבל  היית ? זה 

של  חוב  שיש  ואומרת  אל$, 180,000באה  גוף , למועצה, יימביאה  יש  ואומרת 

כסף וחייבים  העירייה  של  בשטח  מזה, שמשתמש  יודע  לא  אני   ?למה 

פפר' גב להגיד  :אורית  מנסה  שאיילת  קרקע, מה  הקצאת  נוהל  , שיש 

הקרקע את  לתת  רוצים   …אם 

רוכברגר יצחק  קרקע  :מר  הקצאת  על  כרגע  מדברים  סדר . לא  על  לא  זה 

מסו, היום זה  את  תביאו  הבאה  לשולחןפעם  אמר, דר  שיצחק  מה  בדיוק  , זה 
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הגופים בכל  שישנה  החובות  מצבת  את  היום  סדר  על  לנו  לי , תביאו  תביאו  ואל 

כזאת בדרך  זה  שם, את  חוב  שיש  מזה  יודע  לא   .אני 

שושני"עו איילת  הכיוונים :ינו'ג-ד  בשני  פועל  אומר  שאתה  גם , מה 

לנכסים שייך  שהוא  לכאן  נושא  להעב, כשמביאים  צריך  באיזושהי אז  זה  את  יר 

תבוא שהתגובה  כדי  מסודרת  בבד. צורה  מכינה, בד  שאני  שאתה , מה  כמו 

יחיד לא  הכדורת  קרקע, אומר  הקצאת  של  הנושא  להקצאות , כל  הוועדה  של 

 .קרקע

רוכברגר יצחק  בקבוצה  :מר  תמיכה  על  דיברנו  בקרקע, אנחנו   . לא 

טל ישראל  מהתמיכה  :מר  חלק  זה   . אבל 

רוכבר יצחק  בקבוצה  :גרמר  תמיכה  על  מדברים   .אנחנו 

טל ישראל  מוכר  :מר  ציבור, ספורט  שמשרת  מוכר  מועדון , ענף  לא 

 .חברים

רוכברגר יצחק  אותי, ישראל  :מר  מתרגם  אפשרויות? אתה  שתי  , יש 

הקרקע סביב  עכשיו  לדון  מתחיל  ואני  זה  את  הורג  עכשיו  שאני  אחת   , אפשרות 

טל ישראל  ו  :מר  תורכי  נהרוג  הלאהאז   .נמשיך 

רוכברגר יצחק  רוצה, נכון  :מר  לא  זה. אני  את  מעלים  כבר  אני , אם 

בשונות רק  זה  את  מדבר, אעלה  שאת  הנושא  חובות, על  וגביית  חובות  , לגבי 

זה עם  בעיה  לי   . יש 

שושני"עו איילת  בפעם ? למה :ינו'ג-ד  גם  זה  על  מדוייקת  תשובה  קיבלת  אתה 

 . הקודמת

רוכברגר יצחק  בקרקעותאני   :מר  השימוש  לגבי  לדיון  , במקצים, אביא 

וכו , חובות  דו' לנו  תכיני  שאת  אבקש  הבאה"אני  לישיבה  אחר, ח  משהו  , זה 

היום סדר  על  לא  זה  כי  זה  את  להעלות  יכול  לא   . אני 

שושני"עו איילת  מעירה, לא, לא :ינו'ג-ד  רק   .אני 

רוכברגר יצחק  עכשיו  :מר  הזו  ההערה  במקום  היה  לא  זה  יית ה, אבל 

האלה הדברים  את  לי  ולהגיד  אחרי  או  לפני  איתי  לשבת  את , צריכה  כשרואים 
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היום אגב, סדר  בדרך  מבקש. ולא  הגזברית, אני  עם  תשב  בשלב , אתה  ותדברו 

של : הראשוני תקציבי  מקור  מוצאים  אתם  שקלים25,000איך    , 

טל ישראל  תמיכה, איציק  :מר  לא  זו  הכבוד, אבל  כל  רוצה , עם  אני 

ודנה,להגיד ישבה  תמיכות  ועדת  הדו,   את  ראיתי  הזה"אני  הזו, ח  , הישיבה 

הכנסת ש20,000, בית  ש30,000, ח"  ש10,000, ח"  מבין, ח"  לא  מועדון , אני 

לתרום שבאים  אנשים, כדורת  לגייס  שם, לנסות  כסף  לתרום  אפשר  חד , אי 

תרומה ביקשו  הם  עצמו, פעמי  על  חוזר  שנה  שכל  משהו  לא   . זה 

רוכ יצחק  ועדת   :ברגרמר  דרך  זה  את  לעשות  שאפשר  בטוח  לא  אבל 

אחרת, תמיכות בדרך  קל  שיותר  להיות  מציע, יכול  לעזור, אני  היא   .ההחלטה 

טל ישראל  ככה  :מר  מוכן  אני  להראות , אז  רוצים  ואנחנו  מאחר 

משהו יתרמו  הם  וגם  לעזור  רוצים  שאנחנו  לא , להם  זה  את  נעלה  בוא  אז 

נ25במקום , -75%ל, -50%ל מזה  רבעים  שלושה  הם , עשה  השני  החלק  ואת 

הגיוני, יתרמו יותר  קצת  קטן, שיהיה  כסף  על  מדברים  אנחנו   . כי 

רוכברגר יצחק  לך, ישראל  :מר  אומר  אני  מה   , תשמע 

טל ישראל  אומר, איציק  :מר  שאני  מה  יעבור, תשמע   . זה 

רוכברגר יצחק  שיעבור  :מר  עניין  לא  העיקרון, זה  הוא  לא זה , העניין 

 .לעבור

טל ישראל  בשמיים  :מר  לא  וזה  עיקרון   .זה 

רוכברגר יצחק  תקציבי, הגזברית  :מר  מקור  לעזור? יש  לי ? אפשר  תגידי 

 . איך

פפר' גב זה  :אורית  את  לבדוק  בתקציב, צריך  שינוי  לעשות  , צריך 

בתקציב שינוי  לעשות  יצטרכו  מקרה   .בכל 

רוכברגר יצחק  אית  :מר  תשב  שמחר  מבקש  אני  ותגיעו אז  יחד  ה 

 . להבנות

טל ישראל  השילוט   :מר  ועדת  בנושא  סדר  לעשות  הולכים  אנחנו 

כסף, שהוקמה הרבה  יגבו  מעט   . עוד 
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רוכברגר יצחק  הגזברית, ישראל  :מר  עם  תשב  מיני , אתה  כל  יש  ישראל 

להבנות, מקורות ותגיעו  הגזברית  עם   .25. תשב 

טל ישראל   .25לא   :מר 

רוכברגר יצחק  לשוק, לישרא  :מר  זה  את  נהפוך  לא   .בוא 

טל ישראל  זה25אם   :מר  את  תאשר  אל  אז  בדיחה,   שכבר , זו  עד 

זה את  ובסוף, מעלים  זה  על  מדבר  שנה  חצי  כבר  קיבלה , אני  קטנה  הכי  ישיבה 

כאלה מדברים, סכומים  אנחנו  מה   ?על 

זילברשטיין"עו יעקב  ביקשו , אגב :ד  לא  הם  איתם  ש50,000בישיבה   . ח" 

ישרא טלמר  ביקשו   :ל  לא  זה  ש50,000מה  יותר, ח"  ביקשו   .הם 

זילברשטיין"עו יעקב  בישיבה :ד  הייתי  נאמר , אני   .50לא 

טל ישראל  סכום  :מר  על  דיברו  לא   .הם 

זילברשטיין"עו יעקב  תמיכות-20,000ב :ד  ועדת  של  זה ,   את  הופכים  אנחנו 

עכשיו  .לשוק 

רוכברגר יצחק  זה   :מר  את  להפוך  רוצה  לא  נאמרים , לשוקאני  הדברים 

ש פה  ש-20,000לי   .ח" 

טל ישראל  מסודר  :מר  תיק  ש50,000, הגשנו   . ח" 

אבין' גב משהו  :שירה  להגיד  חייבת  ועדת , אני  של  הנושא  לגבי 

איזשהו , תמיכות ועשינו  ישבנו  אנחנו  כאילו  קצת  הוצג  שזה  חושבת  אני  כי 

הדברים את  כך  וחילקנו  יסודית, דבר  מאוד  עבודה  לא , עשינו  ששמוליק  חבל 

הדברים על  להעיד  ויכול  היו, כאן  הוא  מאוד , ר"כי  בצורה  נעשו  הדברים  אבל 

כנסת, רצינית בית  של  בקטע  לא  בצורה . וגם  העוגה  את  לחלק  ניסינו  אנחנו 

הגיונית עבדו. מאוד  הדברים  איך  ולראות  הכל  הסך  את  ולראות  לעיין   . צריך 

רוכברגר יצחק  רוצה , ישראל  :מר  לא  לשוקאני  זה  את   .להפוך 

טל ישראל  בהרבה  :מר  לא  זה  את  שזה , תגדיל  לך  להגיד  רוצה  אני 

פעמי קבוע, חד  משהו  לא   . זה 
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רוכברגר יצחק  כך  :מר  עובד  לא  זה  אחד. אבל  דבר  שתבין  רוצה  , אני 

ש50,000 כסף"  גם  זה  אומרים, ח  מדבר , חברים  העיר  ראש  סגן  את  שומע  אתה 

אחד דבר  שמעתי , ואומר  ש20,000אני  לשוק, ח"  זה  את  להפוך  רוצה  לא  , אני 

נפש גועל  נראה   .זה 

טל ישראל  על   :מר  דיבר  לא  אחד  ש20,000אף  על "  בנוי  התיק  כי  ח 

שקלים50,000 על ,   דיברו  איך  יודע  לא  ש20,000אני   .ח" 

רוכברגר יצחק  הגשת   :מר  ש50,000למי   ?ח" 

טל ישראל  בתיק  :מר  תמיכות , פה  לוועדת  ש50,000התיק  יש , ח" 

מסודר  . תיק 

רוכברגר יצחק  להבנות  :מר  ותגיעו  הגזברית  עם  אצלי . תשב  נכריע 

יחד. בשולחן ישבו  אליי, הם  זה  את  יחד, תביאו  נכריע   . תודה, אנחנו 

 

ומתאם  .5 כיועץ  קמינר  מוטי  מר  של  מינויו  בדבר  העירייה  ראש  הודעת 

מגן נווה  שכונת  לנושא  העיר   .לראש 

 

רוכברגר יצחק  ברשותכם  :מר  מבקש  תושבים , אני  שיתוף  במסגרת 

תושבים העירייה, והפעלת  עם  בהתנדבות, יחד  פעולה  להנהיג  רוצה  של , אני 

השרון מרמת  נמצאים, תושבים  הם  פוליטית  קשת  מאיזה  כרגע  משנה  , ולא 

רלוונטי לא  לעזור, ממש  בהם, מבקשים  להיעזר  מבקש  למנות , אני  מבקש  אני 

רובע כל , מכל  אמצע  אחרואני  מרובע  מישהו  העיר , פעם  לראש  כמתאם  שיפעל 

העיר לראש  מסוימים, ויועץ  רובעים  או  שכונות  של  ועדי , בנושא  בין  מתאם 

הועד, השכונות לבין  העירייה  על , בין  העיר  לראש  התושבים  דבר  את  ומביא 

בהתנדבות השרון  ברמת  קהילתיים  נושאים  לקדם   . מנת 

הנושא לצורך  שלי  מודי, ההצעה  רק  לכםאני  אני , ע  מגן  נווה  שכונת  לגבי 

מגן נווה  שכונת  לנושא  העיר  ראש  ומתאם  ליועץ  קמינר  מוטי  את  ואני , ממנה 
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רובע בכל  אנשים  עוד  שיש  לי  תגידו  אם  השורות , אשמח  את  שנפתח  מנת  על 

שניתן משהו, מוטי. ככל  לומר  רוצה  קאול? אתה   . בבקשה, אחרי 

קאול יצחק  מכי  :מר  אני  מוטי  את  כל  בקורס קודם  היה  שהוא  מאז  ר 

קצינים, קצינים בקורס  שלי  חניך  היה  מעולה, הוא  מברך , מצויין, איש  ואני 

ההחלטה  . על 

רוכברגר יצחק   .בבקשה, מוטי  :מר 

קמינר מוטי  רבה' א  :מר  בפעם ' ב. תודה  היום  עצמי  את  מוצא  אני 

כאן הציבורית  הפעילות  של  בנושא  מתנדב  הראשונה , השניה  הפעם  כאשר 

בהיתה בערך-1980  חיים ,   מגבעת  הנה  שהגענו  אחרי  שנים  מספר  בערך  שזה 

פה הספר  לבתי  נכנסו  שלנו  לנו, והילדים  כשאכפת  טבעי  באופן  נכנסנו , ואז 

ספר בבתי  קורה  מה  ספר, לראות  בית  וועד  כיתתי  בוועדת , ועד  מכן  לאחר 

כ ישבתי  המועצה  של  שנים-6-7החינוך  פה,   מצויינת  פעילות  ממש , ועשינו 

ויפה, בהנאה טוב  היה  ויצאו, והכל  גדלו  השכונה , והילדים  את  רואים  ואנחנו 

היום הבחירות, שלנו  לקראת  ציבורית  לפעילות  שלנו , ונרתמנו  המטרה  כאשר 

השרון לרמת  טוב  ולעשות  השכונה  את  לקדם  באמת  לנו, היתה  אכפת   .זה 

רוכברגר יצחק  איתי  :מר  היית  שלא   . תגיד 

קמינר מוטי  הי  :מר  איתךלא  איתך, יתי  אני  עכשיו  בירכתי . אבל  אני 

שוב זה  על  מברך  ואני  זה  מצויינת, על  יוזמה  היא  הזו  היוזמה  הוא , כי  הקטע 

חשוב טוב, קטע  פעולה  צוות  דעתי  לפי  מגן  בנווה  נעשה  שהשכונות , ואנחנו 

הדבר אותו  את  לעשות  כן  גם  ירצו  דלת , האחרות  עם  כמובן  פעולה  ונשתף 

הע שראש  כמו  מציעפתוחה  טובים , יר  דברים  נעשה  ואנחנו  לטובה  יהיה  וזה 

ה  . 'בעזרת 

רוכברגר יצחק   . בהצלחה  :מר 

לוין אורי  הברוכה' א  :מר  היוזמה  על  לפני ' ב. לברך  הקמנו 

למורשה בקשר  צוות  איזשהו  תקופה  שתי , איזושהי  לשמוע  יכול  הייתי  אם 

 . מלים
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רוכברגר יצחק  לעכשיו  :מר  לא  הודעה, זה   .זו 

לויןמר  לא  :אורי  רלוונטי? למה  מאוד   . זה 

רוכברגר יצחק  זה  :מר  את  לשאול  לך  אתן  אני  מהיום , מוטי. בשונות 

מהצוות חלק  התנדבותית, אתה  לעשייה  פעיל  ושותף  בית  מאמין , בן  אני 

רבה ותודה  מכולם  סיוע   . שתקבל 

העירייה .6 ראש   :הודעות 

 

רוכברגר יצחק  הודעות  :מר  מספר  כאן  לי  בקצרהה, יש  חייב . כל  אני 

בכלל שקורה  ומה  בעיר  שקורה  מה  על  דיווח  לכם   . לתת 

 

ע )א גבולות  ועדת  בנושא  קורן"דיווח  יוני  מר   .י 

 

רוכברגר יצחק  הגבולות  :מר  ועדת  בנושא  יוני , דיווח  את  מבקש  אני 

הצוות את  שמרכז  מלים, קורן  כמה   . בבקשה, לומר 

קורן יוני  טוב  :מר  הגב. ערב  ועדת  לכולםנושא  מוכר  לפחות , ולות 

פרטני באופן  עליו  לדבר  אחרים  ועם  קאול  יצחק  עם  לי  מספר , יצא  לפני 

נפרצה היא  כך  ואחר  בספק  סוגייה  היתה  עוד  כשזו   . חודשים 

להבהיר  מצליחים  לא  שאנחנו  חושש  שאני  אחד  דבר  להבין  ראוי  כל  קודם 

נמצאים שאנחנו  הבעיה  עוצמת  מבחינת  השרון  רמת  גודל , יםהשטח, לתושבי 

השרון רמת  של  משטחה  משליש  יותר  הוא  עליו  שמדובר  יודע , השטח  לא  אני 

מגופו שליש  מבנאדם  לגדוע  המשמעות  את  מבינים  אנשים  רוצים , אם  אבל 

מגודלה שליש  השרון  מרמת  בגליל 10לפני , לקחת  אחד  מרפק  לה  חתכו  שנים   

ל, ים קרוב  של  שטח  על  מדברים  אנחנו  השרו-40%ביחד  רמת  משטח  , ן 

למכירה העניין  לצורך  אותו   .שמעמידים 

בת שני  של "מצד  שטחה  את  שיגדילו  בודדים  אחוזים  על  מדברים  אנחנו  א 

בדיון, א"ת שישנן  המציאותיות  מה , בפרופורציות  על  תבינו  שכולכם  כדי  וזה 
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מתווכחים שת, אנחנו  יודע  הכלכליים  העיתונים  את  קצת  שקרא  מי  לא "גם  א 

אד למכור  באחרונה  תהצליחה  בדרום  הקימה"מות  שהיא  במכרז  ולמרות , א 

כיסיכם לעבר  רבה  בשמחה  שלוחות  ידיה  עדיין  אני , זאת  כי  זה  את  אומר  אני 

העיר תושב  עצמו, לא  בפני  שחמור  דבר  מעשי  באופן  מה , אבל  מושג  לי  ואין 

ת קברניטי  את  הזו"מניע  הקרקע  את  לעצמם  לחמוד  הפתרונות, א  לי  אבל , ולא 

ק שהוא  דבר  זה  תמוהבטח  לפתח , צת  מצליחים  לא  שהם  קרקעות  להם  כשיש 

עצמם בפני   .אותם 

מערים  יותר  הישראלית  לחברה  דעתי  לפי  חלקה  את  תרמה  גם  השרון  רמת 

בישראל כמדינה, אחרות  המדינה  של  הפרק  על  עלה  לא  פעם  שאף  דבר  זה  , גם 

גדול חוב  לה  חייבת  הביטחון  מערכת  דעתי  לפי  השרון  לא , רמת  שטחים 

ממ השניםמעטים  עם  ואחרים  כאלה  ביטחוניים  צרכים  לטובת  נלקחו  וגם , נה 

מעשי באופן  הפעילות  שלה  הקרקע  עתודות  את  מאוד  שמגביל  דבר  וגם , זה 

כולה  התמונה  על  מסתכל  כשהוא  להבין  שצריך  מי  בפני  שיובא  ראוי  הזה  הדבר 

לקחת  שרוצה  ילד  שיש  סוכרייה  כאיזו  הנקודתית  השטח  תמונת  רק  ולא 

 . אותה

שניםבת כמה  כבר  שמתבשלת  עיסה  בתוך  עצמנו  את  מצאנו  הזה  הדבר  גם , וך 

לזכור צריכים  עכשיו, זה  שהתחיל  משהו  לא  לפני , זה  שהתחיל  משהו  זה 

הנוכחית המועצה  של  זה , הקדנציה  הבחירות  במערכת  עוד  הנוכחית  והמועצה 

הפרק על  לפני , עלה  את 3ולמעשה  להקים  החליט  הפנים  שר  בערך  חודשים   

 . דההווע

פה ברור  יהיה  אחד  שדבר  רוצה  עשרות , אני  להעיד  יכול  המשפטי  היועץ  וזה 

ממני יותר  בחטא, מונים  קמה  הזו  הפשוטה , הוועדה  מהסיבה  בחטא  קמה  היא 

קבע  עצמו  הפנים  שמשרד  ההליכים  ולפי  הישראלי  הדין  לפי  קמה  לא  שהיא 

חקירה ועדת  קמה  איך  כמי, וחוקק  גם  זה  את  לכם  להגיד  יכול  שהיה אני  שהו 

בעברו הפנים  במשרד   . בכיר 
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תקין הליך  לא  הוא  ההליך  היועץ , פשוט  של  לזכותם  ייאמר  הזה  העניין  ועל 

איתו שעובד  החיצוני  והצוות  בשולחנות, המשפטי  בפטישים  הלמו  , הם 

בבג לדיון  להביא  הזה"והצליחו  החודש  בסוף  לפני , צ  רבה  הלא  ולהפתעתנו 

ימים לי10בערך , מספר  נדמה  ימים  הקפאת ,   על  והודיע  התעורר  הפנים  שר 

רוצה, הוועדה השרון  שרמת  מה  לא  זה  בוודאות  פה  לכם  אומר  רמת , אני 

הוועדה של  הקפאה  רוצה  לא  ולא , השרון  הוועדה  של  ביטול  רוצה  השרון  רמת 

הבג לפני  ואחרים  כאלה  טקטיים  לצרכים  לבג, צ"הקפאה  להגיד  על "כדי  אין  צ 

הקפאה נתנו  הרי  לדון  הזהואנ, מה  הדבר  על  להילחם  ממשיכים  ויצחק , חנו 

חזקה ובזרוע  נטויה  ביד  המהלך  את  את . מוביל  שתבינו  לכם  אומר  אני 

כרגע מוקפאת, התמונה  כלום, הוועדה  אומר  לא  זה  מעשי  באופן   .אבל 

הבג אם  להחליט  יכול  הפנים  שר  בבוקר  אותו"מחר  נמשוך  אנחנו  נחליט , צ 

ל זה  אחרי  ניסיון  כל  או  מיותר  דברשהוא  אירע  לא  וכאילו  מחדש  אותה  , הקים 

הבג, וההיפך כי  נקודות  נפסיד  יתקיים"עוד  לא  בבג, צ  טובות "וטענותינו  הן  צ 

מאוד וחזקות   . מאוד 

פעם הוועדה, עוד  קמה  למה  הזה  בנושא  מלהגיד, גם  קטונתי  אחד , אני  כל 

לשער השכל , יכול  עם  מתיישרים  לא  נגיד  בוא  קצת  שהם  דברים  פה  יש  אבל 

קודם, הישר שדיברנו  מה  רק   . ולו 

האלה הקרקעות  של  הכלכלי, המשמעות  לעתיד  היחיד , מעבר  המקום  גם  זה 

שלה לצעירים  לשמור  השרון  לרמת  לעתיד, שיש  העיר  של  ההתפתחות  , מבחינת 

שלנו במאבק  דגש  עליו  נשים  שאנחנו  חושב  שאני  דבר  זה  לצורך . וגם  העירייה 

ל הזה  הנושא  את  חילקה  תחומ-3העניין  ידי , ים  על  מובל  המשפטי  התחום 

המשפטי האורבני , היועץ  לתכנון  שקשור  המעשי  התחום  שציינתי  כמו 

לצורך  הקים  שהוא  צוות  עם  יחד  המהנדס  ידי  על  מובל  הממשית  ולפעילות 

הזה ואחרים' פרופ, העניין  שמתעסק , מזור  העיר  ראש  סגן  פיפו  בראשות 

הזה האר. בתחום  הצד  את  גם  שלוקח  הכולל  הענייןהתחום  לצורך  את , גוני  גם 

הפוליטי הצד  את  וגם  הציבורי  העיר, הצד  ראש  עם  יחד  ידי  על   .מרוכז 
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פה שגרים  הכנסת  חברי  כל  החיובי  שבצד  לכם  לומר  רוצה  רובם, אני  , או 

הזה במאבק  בנו  רצאבי, תומכים  משינוי  הכנסת  חבר   . כולל 

לוין אורי  מאוד  :מר  רע  כלל, זה  בדרך  בעיה   .זו 

ר יצחק  דעתי  :וכברגרמר  לפי  עליו  לסמוך   . אפשר 

קורן יוני  מבינים   :מר  הם  דעתם  את  שמעתי  שאני  הכנסת  חברי 

פה לכם  שאמרתי  מה   את  ממני, היטב  טוב  פחות  את , לא  לכם  אומר  אני 

אישר. העובדות הפנים  ששר  לך  להגיד  יודע  לא  גם  שבוע, אני  בעוד  הפנים  , שר 

אחר משהו  כבר  נביא, זה  הסיט. לא  כזוכרגע  היא  רק , ואציה  לכם  אומר  אני 

אחד ההיבטים, דבר  לכל  פעולות  של  שורה  עושים  של , אנחנו  הפנים  מוועדת 

מוצאים שאנחנו  סדר  וכל  לחדור  שאפשר  זווית  כל  ודרך  יש , הכנסת  בהחלט 

ושם פה  איום, הצלחות  הוא  הזמן, האיום  כל  אליו  להיערך  מנסים  , אנחנו 

הזה בדבר  המרכזי  זו, והדבר  אני  בישיבה אם  זה  את  אמר  יצחק  נכון  כר 

הראשונה בפעם  עליה  עדתיות, שדיברנו  ולא  מפלגתיות  פה  של , אין  בעיה  זו 

השולחן, כולם על  לכם  שיש  לוהט  אדמה  תפוח  לזרוק , זה  תצליחו  יחד  ורק 

הזה מהשולחן  לתרום, אותו  שיכול  מי  הראוי, כל  מן  לעזור  שיכול  מי    …כל 

זילברשטיין"עו יעקב  אי :ד  הזוחולקה  לפנייה  לתושב  יפעלו, גרת   . שאנשים 

קורן יוני  לציבור  :מר  לפנות  מתכוונים  שהוא , אנחנו  דבר  וזה 

מסובך מקצוע, קצת  כאיש  לכם  אומר  אדיש, אני  קצת  הוא  עצמו  , הציבור 

בני  את  מחפשים  אז  אתמול  שדיברו  שמה  רבות  כך  כל  הן  בישראל  והחדשות 

שעה אחרי  א, אילון  מחפשים  שעתיים  ההחלטהואחרי  מסובך , ת  מאוד  זה 

הציבור עם  שכן. להתעסק  מה  הקהלים , אבל  את  להפעיל  שיכול  מכם  מי  כל 

לוועדה בפניה  הוקפאה, שלו  שהיא  נשימה , למרות  מרווח  איזה  לנו  נתן  זה 

סביר היה  לא  שבאמת  גדול  קטנה , יותר  מודעה  איזו  ושמו  אותנו  הקימו 

תוך , בעיתון שאנשים  מכתב30וציפו  יכתבו  יום  לא   שזה  וכמובן  לוועדה  ים 

זה את  לעשות  סביר  הקפאתה, היה  לפני  עוד  לנו  אישרה  לאפשר , והוועדה 
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שלהם הטענות  את  להגיש  השרון  רמת  שלהם, לתושבי  ההשגות  את , את 

זמן של  הגבלה  בלי  כמעט  שלהם   . ההתנגדויות 

חברים של  רשימה  יש  יו' פרופ, ביניהם, בוועדה  הוא  שחם  הוועדה"אריה  , ר 

ע היוצאראש  סבא  כפר  חברים, יריית  קריטי , ועוד  פחות  הוא  הוועדה  הרכב 

בעייתית, מבחינתנו היא  שהקמתה  חושב  השרון , אני  לרמת  כאלה  בוועדות  כי 

להפסיד מה  רק  הם , יש  או  קצת  תיקחו  אתם  אם  דיון  איזה  פה  שיש  לא  זה 

לכם, יקחו לקחת  לכם, רוצים  שיש  מה  עם  תישארו  אתם  הטוב  במצב , במצב 

משהוהרע  לכם  טובה, יקחו  לא  היא  הוועדה   .ולכן 

רוכברגר יצחק  רבה  :מר   . תודה 

קאול יצחק  בעבר  :מר  שאמרתי  כפי  לומר  רוצה  נגד , אני  אנחנו 

הזו שלה, הוועדה  הדיונים  השרון, נגד  מרמת  שטחים  לקחת  נגד  מה , אנחנו  כל 

האופוזיציה גם  תעשה  הזו  מהמועצה  כחלק  לעשות  הזה  בעניין   . שידרש 

גלאור"עו יצחק  לאופוריה  :ד  פה  יכנסו  לא  שאנשים  רוצה  יש , אני  אולי 

הסופי בקרב  לא  אבל  במערכה  הישג  איזשהו  בינתיים  עוד , לנו  המלחמה 

בסדר. לפנינו אנחנו  לפנינו, כרגע  עוד   . המלחמה 

 

הגז )ב חוות  פינוי  בנושא  העיר  ראש   .הודעת 

 

רוכברגר יצחק  הגז  :מר  דיווח, חוות  מחייב  ממש  רחבזה  יותר  אבל ,  

משפטיים הליכים  חברת , אחרי  של  העתירה  את  הסף  על  דחה  המשפט  בית 

כנה, אמישראגז על  בחווה  הפעילות  את  החלטה -11וב, להשאיר  יש  ליוני   

רשמי, מפורשת באופן  הסגירה  את  ונעשה  לשער  נלך  מכן, אנחנו  לאחר  , כאשר 

ה גדול-30עד  אירוע  איזשהו  שם  נארגן  לחודש  מקווה ,   ייצא אני  אכן  שזה 

ב לחודש-30לפועל  ת,   צפון  תושבי  עם  גדול  עם "אירוע  השרון  רמת  ותושבי  א 

מתבקש שרק  מה  של , כל  כתפו  על  מוטלים  תרבות  שאירועי  כפי  הזו  והמטרה 

איתנו כאן  שיושב  שגיא  אלי  מר  בעירייה  התרבות  מחלקת  יעשה , מנהל  אלי 
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טובה הכי  בצורה  זה  עליך, את  סומך  עם , אני  יחד  העניין אתה  בתוך  מנשה  דוד 

הנושא את  תרימו   .הזה 

מנכ עם  ישבו  הם  היום  גלילות"כבר  פי  הסוגיות, ל  את  לתאם  מנת  ובעזרת , על 

השרון' ה רמת  מעל  האיום   .הוסר 

פולקמן' גב שם  :נירה  לעשות  המיידיות  התוכניות  על ? מה  מדובר  היה 

דן פעילויות, חניון  מרכז  על  מדובר   .היה 

רוכברגר יצחק  ראשונית  :מר  מיתאר  תוכנית  מן  חתמתי  לא , אני 

כמובן ההנדסה, מפורטת  שמחלקת  המיתאר, לאחר  תוכנית  את  ולפני , התוותה 

וחצי כחודש  כזה, בערך  זה, משהו  על  חתמתי  ואני  לחתימה  הוא , הוגש  והכיוון 

בעוד  דבר  של  שניםXשבסופו  יהיה ,   שזה  מניח  לפחות10אני  שנים  אחרי ,  

וכו קרקע  , בדיקות  במקוםי' לבנות  כ. תחילו  שם  לבנות  ביקשנו   -9000אנחנו 

ועוד  דיור  מסחרי500,000יחידות  מטר    . 

הראשוני לפחות, בשלב  שלי  למרכז , החלום  הזה  המקום  את  להפוך  זה 

התיכון במשרד  גדול  הכי  נוער, האטרקציות  לבני  פעילויות  עם , לצעירים, עם 

האלה המיכלים  בתוך  קפה   . בתי 

פולקמן' גב הביניים  :נירה  בתקופת  חורג   . שימוש 

רוכברגר יצחק  יזמים, נכון  :מר  ידי  כסף , על  הרבה  לנו  יכניס  וזה 

הביניים המועצה, בתקופת  לידיעת  הזו  התוכנית  את  אביא  שאני  , כמובן 

הזה, הרשות לעניין  שותף  יהיה  מאיתנו  אחד  שכל  אשמח  הולך , ואני  זה  כי 

הבאות לשנים  הכותרת  גולת   . תודה. להיות 

שלנו החלטה  שבמסגרת  לציין  בשולחן , שכחתי  פעיל  יושב  הנוער  שנציג 

הגימלאים, המועצה נציג  סוף , גם  סוף  הואילו  שהגימלאים  לאל  תודה  אז 

נציגם את  קיפניס, לשלוח  שי  הוא  בשולחן, ונציגם  זה  לרגע  עד  כאן  ישב  , והוא 

הדברים בשטף  שכחתי  אבל  זה  את  לציין   . ורציתי 

ברשותכם רוצה  ספרכ, אני  בית  מחר  יש  לנוי  ישיבות , י  שתי  לפני  סוגייה  עלתה 

הקיוסקים הקודמת, בנושא  בישיבה  דיווח  איזשהו  דיווח , וניתן  מבקש  ואני 
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התקדם המנכ, מה  איילת"אדוני  וגבירתי  הקיוסקים, ל  בנושא  מתקדם  , מה 

הזו בשנה  עוד  יימצא  שהפתרון  מקווה   . אני 

נחום הרצל  מ  :מר  שלא  פתרון  נמצא  באנחנו  השנים -10צאו   

הקיוסקים. האחרונות בעלי  עם  אצלי  דיון  הורים, היה  ועד  נציגי  נציגי , עם  עם 

החינוך, הנוער אגף  מנהלת  הספר, עם  בתי  מנהלי  מפגש , עם  היה  ראשונה  פעם 

האלה הגורמים  כל  המחירים, עם  לגבי  להסכמה  לגבי , הגענו  להסכמות  הגענו 

הקיוסק ישב, הפעלת  הקיוסקים  בעלי  ועם לצערי  חוזים  ללא  בקיוסקים  ו 

ארוכות תקופות  העניין, חובות  את  מעכב  עצם  שב  הדברים  אחד  אני , וזה  כי 

הדברים  כל  את  מיישבים  שאנחנו  לפני  דבר  שום  על  איתם  לחתום  רוצה  לא 

חובות, האלה אפרופו  דירה, זה  שכר  שילמו  לא  שאני , אנשים  אמרתי  ואני 

חבילה כעיסקת  הכל  את  של, עושה  מקווה  את אני  נביא  אנחנו  הבאה  ישיבה 

שלהם החובות  פריסת  עם  הכל , ההסכם  ועם  התשלומים  עם  אומרת  זאת 

זה את   . ונאשר 

הישיבה  אחרי  התחרט  קצת  שכנראה  אחד  קיוסק  בעל  עם  בעיה  איזו  עוד  יש 

נוסף, הזו מכבש  עליו  להפעיל  נצטרך   .אז 

חוק פי  על  הסכמות  לא  זה  האלה  ההסכמות  שגם  בחשבון  לקחת  לה א, צריך 

ובחובות החוזה  בחידוש  אותן  לקשור  מנסים  שאנחנו  איזשהו , הסכמות  וזה 

מסויים את . לחץ  סגרנו  אנחנו  לבעייתיים  שנחשבו  שניים  שעם  לומר  יכול  אני 

מ ת' א-הכל  , ועד  שיקים' מפקידים  זה , הם  את  נביא  ואנחנו  יחתמו  הם 

השלישי, לאישור עם  שגם  מקווה  הבעיה, אני  את  נפתור  אנחנו   . בזה 

לוין אורי  המחירים  :מר  עם  מה   ?אבל 

נחום הרצל  מועצת , המחירים  :מר  דעת  על  להסכמות  הגענו  אנחנו 

הנוער הספר, נציגי  בית  והנהלת  המרכזי  ההורים  ועד  שעות , נציג  לגבי  כולל 

מבחוץ, הפעלה אנשים  ולהביא  אירועים  לעשות  הספר  בית  עצמאות  לגבי  , כולל 

בעלי  ידי  על  מהם  שנמנע  דבר   .הקיוסקיםזה 

רוכברגר יצחק  השרון  :מר  ברמת  קורה   ?זה 
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נחום הרצל  האחרון. כן  :מר  האגוז  את  גם  שנפצח  מקווה  , אני 

נפתרה  שלא  לבעיה  פתרון  מציאת  על  נבשר  שנים10ואנחנו   . 

רוכברגר יצחק  הסופי  :מר  הפתרון   ?מתי 

נחום הרצל  הבאה  :מר  המליאה  שבישיבת  מעריך  שניים , אני  לפחות 

ה וירוצו , קיוסקיםמבעלי  איתם  זה  את  ונסגור  שלהם  ההצעה  את  נעלה  אנחנו 

יעלה, קדימה הוא  גם  אז  יסכים  והשלישי   . במידה 

רמון' גב השלישי    :נוי  זה  מי  הבנתי   . לא 

רוכברגר יצחק  השניים  :מר  מי  תדעי  אז  השלישי  זה  מי  תדעי   .אם 

רמון' גב קיוסקים    :נוי  שלושה  על  מדובר  למה  הבנתי  כי , לא 

החטיבות של  שניים  על  רק  שמדובר  בטוחה   . הייתי 

שושני"עו איילת  ורוטברג :ינו'ג-ד  ביניים  חטיבות   . שתי 

רוכברגר יצחק   . תודה  :מר 

 

השרף )ג דרך  בעניין  העיר  ראש   .הודעת 

 

רוכברגר יצחק  השרף  :מר  השרף, דרך  דרך  לגבי  משפטים  הנושא , כמה 

ובנייה תכנון  בוועדת  ט, עלה  מאוד  מסויימת, עוןהיה  החלטה  אני , היתה  כרגע 

תושבים עם  שיחות  התושבים, מנהל  כל  עם  שיחות  לנהל  מתכוון  כל , אני  על 

מכך של , המשתמע  לעמדות  בניגוד  או  נגד  שהוא  שינוי  שום  לעשות  ולא 

השרף, תושבים דרך  של  באזור  או  מהתלמים  חלק  באיזשהו , נאמר  הזה  הנושא 

ובנ לתכנון  לוועדה  מחדש  יגיע  הבעיהשלב  את  לפתור  מנת  על   .ייה 

עכשיו קיימת  שהיא  כפי  לדרך  פתרון  למצוא  ביקשתי  בלתי , בינתיים  שהיא 

תושבים, עבירה של  היום , תלונות  שהדרך  תושבים  שאותם  זה  מצחיק  הכי 

הבורות של  וסכנה  ורעש  מאבק  סובלים  לידם  או , נמצאת  שאגיע  כנראה  ואני 

שמ התושבים  קבוצת  עם  להבנה  אפילו  ולסלול , ייצגתשהגעתי  לנסות  מנת  על 

סיטרית חד  לדרך  אותה  ולהפוך  הדרך  הראשונים , את  שמדרך  היא  הכוונה 
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לג להגיע  ז'יוכלו  רחוב  דרך  ולחזור  בכיוון , בוטינסקי'מבו  סיטרי  החד  למה 

הבסיסים , הזה של  תנועה  כרגע  עלינו  תעמיס  אל  אמרו  שהתושבים  מאחר 

לפתח שנוסעים  ולרמת-הצבאיים  רבוב, גן-תקוה  יביא , צדק  שזה  חושב  אני 

טוב בנושא . פתרון  התושבים  מנציגי  מסודר  מסמך  איזשהו  לקבל  מקווה  אני 

שיראה, הזה גוף  ולכל  המשפט  לבית  כך  אחר  אותו  להגיש  מנת  יגידו , על  שלא 

המשפט בית  של  החלטות  מפר  שאני  כך   . אחר 

מאוד חשוב  העל, הנושא  למה  תבינו  אז  מורשה  של  לדרך  להתייחס  יתי צריך 

הזה הנושא  סיטי, את  סינמה  של  הנושא  לשם, קיץ, כי  נוסעים  הנוער  , בני 

לשם נוסעים  הקניות, מבו'ג, המונים  הזו, מרכז  הבעיה  את  לפתור  , חייבים 

התושבים עם  יחד  להבנות  מגיע  כנראה  שאני  שמח  זמנית , ואני  לסלילה  לפחות 

הדרך  .של 

 

ו ) ד ממורשה  כביש  יציאת  בנושא  העיר  ראש  בעירעדכון  הפקקים   .שחרור 

 

רוכברגר יצחק  בעיר  :מר  הפקקים  ושחרור  מורשה  צומת  אנחנו , לגבי 

בפגישה בקצרה, היינו  מדווח  פשוט  יו, אני  אצל  שעבר  בשבוע  בפגישה  ר "היינו 

מנכ"תע ואצל  תע"ש  והרצל, ש"ל  נצליח , אני  אולי  שאנחנו  הוא  והכיוון 

תע דרך  תנועה  שאנחנו , ש"להכניס  פיילוט  ידי  עכשיועל  הגשנו , עושים  אנחנו 

כ הזה-600כרגע  באזור  שגרים  תושבים  של  שמות  עם ,   לעבור  שיוכלו  מנת  על 

תע לתוך  להיכנס  לאנשים  יתנו  ולא  שיעמדו  פקחים  ועם  זיהוי  בכל , ש"תגי  כי 

ביטחוני מתקן  זה  תע"ויו, זאת  הזה"ר  הנושא  לקראת  ללכת  עניין  מגלה  גם , ש 

תע"מנכ אנ, ש"ל  ממש  אלה  ממערכת ובימים  תשובה  לקבל  אמורים  חנו 

תע של  הזה, ש"הביטחון  הרעיון  את  יאשרו  אכן  הם  אם   .לראות 

בבד מע, בד  של  נציגים  עם  פגישה  מהנדס , צ"קיימתי  גם  השתתף  ובפגישה 

והרצל מסודרת, העירייה  הכי  בצורה  דרך  לפרוץ  להודיע . ביקשנו  רוצה  אני 

המקום, כאן לא  שזה  לתכ, למרות  ועדה  של  נושא  ובנייהזה  פיפו , נון  שכאשר 

 42



 עיריית רמת השרון
 6.2004.6מיום , 7' פרטיכל מליאה מן המניין מס

מדרך  עוקפת  חליפית  דרך  של  הרעיון  את  המהנדס  עם  יחד  בזמנו  לנו  הגיש 

הנופש, הנופש שהיה, ציר  גדול  ויכוח  אותו  את  זוכרים  אתם  ירד , אם  זה  ואז 

תע, מהפרק לתוך  הולך  הזה  שהכביש  מאיר  ידי  על  לנו  ונאמר  על , ש"מאחר 

הבניינים של  הגיוני, המתחם  נראה  לא  סבירוזה  ולא  זה ,   את  הורדנו  ואנחנו 

היום  . מסדר 

תע עם  הזו  שבשיחה  לומר  יכול  מברכים "אני  אפילו  שהם  במפורש  לנו  נאמר  ש 

הזה בכביש  אצלם, ומעוניינים  עובר  הוא  אם  כלשהי, גם  הפרדה  שם  יעשו  , הם 

מאוד מהותי  שינוי  אבנר, זה  ממך  וגם  פיפו  ממך  גם  מבקש  הייתי  להביא , ואני 

בשלב  זה  הזהאת  בנושא  שנדון  מנת  על  ובנייה  לתכנון  לוועדה  יש , מסויים  כי 

גדולות משמעויות   .פה 

דרך  פריצת  של  הנושא  עלה  שכאשר  העובדה  רקע  על  זה  את  אומר  אני 

בבוקר, ממורשה התנועה  עומסי  את  להקטין  דרך , כדי  לכיוון  ממורשה 

השרון, הראשונים רמת  כל  על  משפיע  מיידית, שזה  דרך  לפרוץ  והם , ביקשתי 

שלהם לדפוסים  נאמנים  להם, עדיין  שיש  קודמת  תוכנית  אותה  להכניס , של 

מורשה לתוך  הזה  הלופ  ברגע , את  מבוטל  הוא  שלמעשה  מסויים  ציר  איזה  ועם 

האחרת התוכנית  על  נלך   . שאנחנו 

אחד דבר  לי  ואומרת  המחוז  למתכננת  המשנה  לי  קופצת  אדון : אז  תקשיב 

מקב, רוכברגר שהיינו  נגיד  שלךבוא  הטענה  את  אחרת , לים  סוגייה  כאן  לנו  יש 

עלינו מכבידה  מאוד  מע, שהיא  הסוגייה , צ"על  לעומסי -ומהי  יגרום  זה   

רעננה בצומת  הזה. תנועה  הדבר  את  שמעתי  אני  ואמרתי , אז  אליה  התפרצתי 

ברעננה: לה עומסים  ייצור  שזה  להיות  חושב, יכול  לא  שאני  אני , למרות 

תי לא  אתם  שאם  לך  לפחותמודיע  שבועיים  בתוך  תשובה  לנו  כמה , תנו  שבתוך 

הכי  בצורה  החוצה  הזו  הדרך  את  לפרוץ  פתרון  לנו  נותנים  אתם  חודשים 

העירייה, מסודרת דעת  על  הזו  הדרך  את  לפרוץ  אדאג  את , אני  אוציא  ואני 

מורשה בצומת  להפגנות  הזו, התושבים  שהחוצפה  חושב  של , אני  הזו  התשובה 

לאן "מע בדיוק  מראה  הולךצ   . זה 
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להם אמר  עוד : אבנר  שלכם  התוכנית  לפחות15לפי  שנה  יכולים ,   לא  ואנחנו 

יקרה. להרשות מה  ונראה  שבועיים  להם  מחכה  שאני  כאן  מדווח  אני  , אז 

מתע תשובה  לקבל  ימים  לכמה  מחכה  את , ש"ובמקביל  לפרוץ  שנצליח  והלוואי 

בעיר התנועה  של  הבעיה  את  ולפתור  הזו   . הדרך 

 

ר )ה שרוניתדיווח  בריכת  בנושא  העיר   . אש 

 

רוכברגר יצחק  שרונית  :מר  בריכת  כאן, לגבי  שהיה  הסוער  הדיון  , אחרי 

הספורט  שאגודת  שהתקבלה  ההחלטה  לאור  המועצה  חברי  של  באומץ  ועמידה 

הבריכה את  של , תפעיל  בדיקה  מתקיימת  שלישי  שביום  לכם  לבשר  יכול  אני 

הבריאות הבריכה, משרד  תקינות  את  המים, לראות  הבריכה , איכות  הפעלת 

, וכו ב' אז  שצריך  כמו  יילך  הכל  לחודש-11ואם  שישי,   ביום  אחרי , קרי 

ידי  על  ותופעל  השרון  רמת  לתושבי  פתוחה  תהיה  הבריכה  הגז  מחוות  שנחזור 

הספורט הרעיון. אגודת  את  שהגה  למי  הכבוד  כל  שמגיע  חושב  שאמר , אני  מי 

שפעל ומי  הרעיון  את  וה, באומץ  הדרךגיבה  את  מוכן, תווה  היום  הזה   . והעסק 

זמיר ערן  בסוף  :מר  יעלה  זה   ?כמה 

רוכברגר יצחק  פה   :מר  רואה  ש213,000אני  עוד "  ציוד  ועוד  בערך , 25ח 

ש240,000 צל. ח"  שמגיע  חושב  במלאכה"אני  שעשה  מי  לכל  נותן , נירה. ש  אני 

צל הדברים. ש"לך  את  לעשות  שאפשר  רואים  זורמים, אתם  ונעשים הדברים   

בנחישות  .כשעומדים 

 

בדרכים )ו בטיחות  מעקות  החלפת  בעניין  העיר  ראש   .הודעת 

 

רוכברגר יצחק  קצרה  :מר  של , הודעה  בעיצומו  נמצאים  כרגע  אנחנו 

בדרכים הבטיחות  מעקות  החלפת  של  עכשיו, תהליך  זה  את  עושים  גם , אנחנו 

קיץ שזה  עכשיו  וגם  הלימודים  שנת  תחילת  מחל, לפני  על אנחנו  כרגע  יפים 
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מגן נווה  עד  הראשונים  של  זה, הציר  את  לעשות  נמשיך  את , אנחנו  ורואים 

השינוי, ההבדלים את  טוב, רואים  יותר  שיותר   . כמה 

פולקמן' גב בטיחותי  :נירה   ?יותר 

רוכברגר יצחק  במבצע , ברשותכם. בוודאי  :מר  יצאנו  אנחנו  לב  ששם  מי 

כבישים וסימון  צביעת  ה, של  של  צוות  שם , עירייהיש  שהרצל  מיוחד  צוות 

הסימונים , אותו את  ולתקן  ולצבוע  ללכת  הזמן  כל  השנה  כל  במשך  הזמן  כל 

בטיחותי יהיה  הזה  שהעסק  וטרי, כדי  צבע, רענן  על  מדברים   . ואנחנו 

 

החינוך  )ז במוסדות  האבטחה  לחברת  דרישתו  בעניין  העיר  ראש  הודעת 

 . ובכלל

 

רוכברגר יצחק  שא  :מר  סעיף  פה  בכל יש  אותו  להעלות  החלטתי  ני 

למה, מקרה לכם  אגיד  דרישתו , ואני  בעניין  העיר  ראש  הודעת  על  מדבר  אני 

ובכלל החינוך  במוסדות  האבטחה  אסביר, לחברת  לשמות, ואני  אכנס  לא   .אני 

במכרז וזכתה  איתנו  שעובדת  האבטחה  חברת  של  מאבטח  של  מקרה  , היה 

בירושלים אותו  ומצאו  מהעבודה  נעלם  זבלשפתאום  פחי  עם  עירום  מסתובב    ,

הפרטים לכל  נכנס  לא  יותר, אני  או  זמן  לפרק  דעתו  עליו  שהשתבשה  , כנראה 

הבאה בשנה  במכרז  שתזכה  אחרת  חברה  כל  או  האבטחה  לחברת  אפנה  , אני 

דו איזשהו  לקבל  מבקש  לאבטח, ח"אני  שבאים  האלה  האנשים  עברו , האם 

דעת חוות  א, איזושהי  בחינה  או  השמה  תהליך  כזהאו  משהו  זאת , ו  בכל  כי 

חינוך מוסדות  אבטחת  על  מדברים  וכו, אנחנו  , ילדים  הם ' אם  אסון  יקרה  לא 

דו איזשהו  בפנינו   . ח"יציגו 

 

ביה .7 למבנה  תרבות  ומחלקת  החינוך  אגף  העברת  בנושא  נווה "דיון  ס 

ע, מגן גב"יוצג  העיר  ראש  סגנית  אבנר' י  העירייה "מנכ, נורית  ל 

העיר  .ומהנדס 
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י רוכברגרמר  תרבות   :צחק  ומחלקת  החינוך  אגף  העבר  בנושא  דיון 

מגן נווה  ספר  בית  אבנר, למבנה  נורית  גברת  העיר  ראש  מסגנית  מבקש  , אני 

והמהנדס"המנכ תתייחסו, ל  תתבקשו  בבקשה, אם  נורית  הנושא  לצורך   . אבל 

הנושא   :אבנר נורית 'גב את  להעלות  רוצה  פה  אני  רואים  שאתם  כמו 

נוש, הזה מכל זה  פניות  מיני  כל  מקבלת  אני  שלנו  הקדנציה  מתחילת  שכבר  א 

בעניין בעירייה  אגפים  היסטורי, מיני  רקע  לכם  לתת  רוצה   .ואני 

בוטלה מגן  נווה  חטיבת  יודעים  שאתם  מגן , כמו  נווה  של  הספר  בתי  תלמידי 

אלומים לחטיבת  קלמן  חטיבת  בין  שנמצא , פוזרו  המבנה  את  לנו  יש  וכרגע 

שהו מגן  מנוצלבנווה  לא  שהמבנה . א  הוחלט  הקודמת  הקדנציה  של  בהחלטה 

חינוך של  כמבנה  עם , ישאר  יחד  שעברה  הסכמה  גם  וזו  שלו  הייעוד  זה 

באזור שגרים  החינוך. התושבים  של  בתחום  הוא  המקום  של  הייעוד   .כלומר 

היום שקורה  הזה, מה  בנושא  ודנו  ישבנו  המנכ, אנחנו  עם  עם , ל"גם  גם 

המה, הגזברית עם  החינוך, נדסגם  אגף  מנהלת  של , עם  מבנים  מיני  כל  פה  יש 

הזה למקום  אותם  להעביר  טעם  שיש  שחשבנו   . העירייה 

החינוך אגף  זה  עליהם  חושבים  שאנחנו  כרגע , המבנים  יש  החינוך  באגף 

מקום של  החינוך, מצוקה  אגף  מנהלת  לי  שאמרה  לשבת : כמו  מקום  אפילו  אין 

המורים את  לכנס  ב, כדי  דיון  נורמליתלקיים  רבע , צורה  בערך  הוא  שלה  החדר 

הזה אנשים, מהחדר  הרבה  אחד  בחדר  החינוך , יושבים  לאגף  למצוא  צורך  יש 

יותר גדול   .מקום 

השפ את  לנו  יש  החינוכי-ח "בנוסף  הפסיכולוגי  השירות  במבנה ,   היום  שיושב 

רקפת שהשפ, של  הוא  החינוך"הרעיון  אגף  עם  יחד  יעבור  תחת , ח  נמצא  הוא 

הח הזה, ינוךאגף  לאזור  גם  מקום , יעבור  יתפנה  שברקפת  הוא  הרעיון  כאשר 

לחטיבות גם  היסודיים  הספר  לבתי  מעבר  שירותים  לתת  יוכלו  הם  גם   . ואז 

ברחוב  גן  של  במבנה  היום  שיושבת  הישובית  הנוער  מועצת  את  לנו  יש  בנוסף 

החינוך, גדעון לאגף  שייכת  ישובית  נוער  מועצת  כמובן  את , שגם  לנו  יש 
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וסמיםה אלימות  למניעת  התרבות, רשות  מחלקת  של  במבנה  לנו . שיושבת  יש 

הרווחה אגף  תחת  שהיא  נוער  לקידום  היחידה  נוער , את  לקידום  היחידה  כרגע 

נפרדים מקומות  בשני  אברבוך, נמצאת  ברחוב  נמצא  שכור, אחד  , במבנה 

שוכרת שם, שהעירייה  שביקר  ביקור, מי  המומים , עשינו  היינו  פשוט 

אבנר, קהמהמצו עם  יחד  שם  של , הייתי  במסגרת  שלומדים  ילדים  שם  יושבים 

השני, ה"אל על  המזכירה, אחד  דרך  עוברים  לחדרים  להגיע  צר , כדי  המקום 

כזה . מלהכיל שמבנה  השרון  רמת  לעיריית  עניות  תעודת  שזו  חושבת  אני 

נעלה כזו  למטרה   .משמש 

ברחוב, בנוסף במבנה  משתמשת  נוער  לקידום  יחידה  גדעוןאותה  שחולקת ,  

מקום אותו  את  הישובית  הנוער  מועצת  עם  צורך , יחד  יש  מבינים  שאתם  כמו 

כמובן התרבות  לה, במחלקת  שיש  הפעילות  כל  את  מלהכיל  צרה  גם , שגם 

שם  חדר3יושבים  באותו  אנשים  הזה,   החדר  מגודל  רבע  בערך  הוא   . שגם 

יחד וחשבנו  בל, ישבנו  כוונות  הצהרת  מצהירה  פה  אני  לא , בדולכן  אני 

וכאלה כספיים  לפרטים  מדי  יותר  פה  להיכנס  תפיסה , מתכוונת  פה  יש 

מערכתית האלה, חינוכית  הגופים  כל  את  ללכד  כמובן  כלכלי  היבט  , עם 

מקום, הציבוריים לאותו  והחינוך  התרבות  של  בנושא  מתפנה , שעוסקים  ככה 

חינוך אגף  גדעון, לנו  ברחוב  גן  לנו  הת, מתפנה  אגף  של  המבנה  קידום , רבותכל 

אותו נפנה  השכור  המקום  שאמרתי  כמו  יצא , הנוער  הפסיכולוגי  השירות 

יותר גדול  טיפול  לתת  יוכל  רקפת  ואז  רקפת  של   .מהמבנה 

שישב  אדריכל  של  מגירה  תוכנית  שלנו  המהנדס  אצל  שנמצאת  יודעת  אני 

החדרים, וחשב מבחינת  היום  שקורה  מה  כיתה , כי  של  חדר  יודעים  שאתם  כמו 

ב של הוא  מטר49גודל  שינויים,   שם  לעשות  כרוך , יצטרכו  יהיה  שזה  כמובן 

העלויות, בעלויות של  הנושא  לכל  להיכנס  רוצה  לא  את , אני  בדיוק  לנו  אין 

מחיר, הנתונים לזרוק  סתם  רוצה  לא  להעלות , אני  ביקשתי  שאני  הרעיון  אבל 

כוונות הצהרת  של  בנושא  זה  כאן  זה  שלנו, את  המטרה  אנחנ, זו  נביא בהמשך  ו 

עלויות מבחינת  גם  הזה  הנושא  לפה, את   .נביא 
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מגן, בנוסף נווה  של  המבנה  כל  את  ימלאו  לא  האלה  הדברים  שכל  יהיה , כמובן 

אחרים חינוכיים  לפרויקטים  זה  את  להשכיר  לגבי , ניתן  רעיון  איזשהו  עלה 

לנוער מקצועית  למבוגרים, הכשרה  מקצועית  זה , הכשרה  את  להשכיר  או 

מוסד  אחרלאיזשהו  תכנון, אקדמי  של  בנושא  זה   . כל 

מיוחד  חינוך  של  מסגרת  איזושהי  להקים  החינוך  משרד  ידי  על  נתבקשנו 

הביניים הזה, לחטיבות  לעניין  ישמש  גם  הזה  שהמבנה  להיות  דבר , יכול  זה 

בודקים הרעיון. שאנחנו  את  העברתי  יותר  או  שפחות  חושבת  רוצה . אני  אתה 

 ?להמשיך

גולן' אדר הרצלאנח  :אבנר  עם  בשיתוף  שנה  כחצי  לפני  הנענו , נו 

כוללת חשיבה  הכותרת, איזושהי  תחת  לזה  העירייה: קראנו  משרדי  , סבב 

ביותר היעילה  הדרך  את  לחפש  ולנסות  השונים  המשרדים  כל  את  , לבחון 

העירייה מוסדות  את  לאכלס  ביותר  והכלכלית  ביותר  זה . הנוחה  שעשינו  מה 

המשרדים כל  של  איזוש, סקר  וגוףכולל  גוף  כל  של  שלמה  פרוגרמה  , הי 

שטחים פרוגרמת  היא , מבחינת  נגיע  שלא  מסקנה  שלאיזו  היתה  והמחשבה 

להשתלב אמור  הכל  איך  כוללת  ראייה  איזושהי  מתוך   . תצא 

היסוד מן  ושינויים  שיפוץ  ועושים  הולכים  דבר  שכל  לא  היא  אלא , החשיבה 

בשל רמונט  של  אכלוס  ברמת  תהיה  שהמחשבה  להיות  ראשוןיכול  ובהמשך , ב 

ואגף אגף  לכל  מפורטות  יותר  התאמות  כזו, יהיו  מסודרת  פרוגרמה  לנו  או , יש 

קיים מצב  הפריסה. סקר  להיות  צריכה  איך  לגבי  גדולות  מאוד  הן  , הדילמות 

היום סדר  על  נמצא  זה  גם  העבודה  תוכנית   . במסגרת 

נחום הרצל  הזה  :מר  בעניין  נגע  שיש, אבנר  אומר  שהציג, אני  ה כמו 

היתרונות , נורית את  לנתח  כדי  פנימית  ישיבה  נעשה  הזה  בעניין  אנחנו 

אלטרנטיבה כל  של  היתרונות . והמגבלות  את  לה  יש  כזו  אלטרנטיבה  כל 

להשיג רוצים  אנחנו  מה  במרכאות, מבחינת  לא  או  במרכאות  מגבלות  לה  , יש 

הכנסות אובדן  או  הכספיות  ההוצאות  אחד  מצד  לראות, זה  נצטרך  אנחנו   אבל 

ואת  העירייה  משרדי  את  בכלל  משרת  זה  ואיך  הכוללת  הראייה  את  הכל  בסך 
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קדימה השרון  רמת  כל , תושבי  בעצם  שאנחנו  טלאים  באיזשהם  נהיה  ושלא 

תפוקה מהם  מקבלים  שלא  במשרדים  נמצאים  יקרה, הזמן  יותר  שלהם  , העלות 

מקומות מיני  בכל  מתפזרת  מתפזרת, האבטחה  ואנחנו , האחזקה  מתפזר  הכל 

משאביםמפ  .סידים 

לתפקיד כשנכנסתי  החלטה  קיבלתי  שאני  הדברים  אחד  זה  על , לכן  הטלתי 

ממה  פחות  יהיו  הכל  בסך  האלה  שהעלויות  כוונה  מתוך  סקר  לעשות  ההנדסה 

מקומות  מיני  לכל  שלנו  הכספים  כל  את  מפזרים  כשאנחנו  היום  עושים  שאנחנו 

אפקטיביות מקבלים   . ולא 

פולקמן' גב רוצה  :נירה  מגןאני  נווה  ספר  שבית  לומר  שהוא ,   לפני 

יסודי ספר  בית  היה  הוא  ביניים  חטיבת  בחשבון , היה  לקחת  צריכים  אנחנו 

במורשה בינוי  פינוי  של  התוכניות  את  דבר  של  בסופו  נאשר  אנחנו  תיכנס , שאם 

חדשה קטנים, אוכלוסיה  ילדים  עם  חדשה  ספר , ואוכלוסיה  בבית  הצורך  ואז 

פעם עוד  משרדוצריכים , יעלה  לא  זה  ספר  בית  כמו  שמתקן  בחשבון  זה , לקחת 

שירות, חצר חדרי  ספר, זה  לבית  אחר  מקום  להפוך  אפשר  מחר  שלא  דבר   . זה 

רוכברגר יצחק  לך. אפשר, לא  :מר  אגיד  של , אני  התיקון  של  במסגרת 

לזה, /214רש להיכנס  רוצה  לא  במקום, אני  שלך  ההערה   .אבל 

פולקמן' גב או   :נירה  אומרת  יסודיאני  ספר  בית  שנצטרך , שנצטרך  או 

ביניים בשינוי, חטיבת  היה  זה  שפעם   . עובדה 

רוכברגר יצחק  כהן  :מר  אלי   .גם 

פולקמן' גב המדרשה  :נירה  וגם  כהן  אלי  מציעה , גם  שאני  מה  לכן 

אותו  להפוך  יהיה  שאפשר  משהו  יהיה  שזה  בראש  שיהיה  שתיעשה  תוכנית  שכל 

ספר לבית   . מחדש 

רוכבר יצחק  אחוז  :גרמר   . מאה 

 

מספר  החינוך   :101החלטה  אגף  העברת  את  אחד  פה  לאשר  הוחלט 

ביה למבנה  תרבות  מגן"ומחלקת  נווה   .ס 
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תב .8 של "פתיחת  בסך  ארמה  דני  ספריית  והצטיידות  לטיפול   160,000ר 

ע, ח"ש גב"יוצג  אבנר' י   .נורית 

 

רוכברגר יצחק  הבא   :מר  תב-הנושא  פתיחת  והצטייד"  לטיפול  ות ר 

ארמה דני  של , ספרית  ש160,000בסך  כהן, ח"  באלי  לזה, זה  תתייחסי  , נורית 

כאן נמצאת  שלנו  הציבורית  הספרייה  מנהלת  שאלות, אדווה  יהיו  , אם 

 . בבקשה

יודעים  :אבנר נורית 'גב שאתם  כמו  הדף , אז  את  לכם  צירפתי 

נחום להרצל  אדווה  שלנו"מנכ, ששלחה  העירייה  הספרייה, ל  של  . בנושא 

במתנ ממוקמת  כהן"הספרייה  אלי  ארמה, ס  דני  שם  על  מאוגוסט , היא  כבר 

במתנ2002 עכשיו  שנעשים  השיפוצים  בגלל  לקהל  סגורה  היא  של , ס"  ההגדלה 

כהן"מתנ אלי   .ס 

רואים שאתם  בספריה , כמו  ספרים12,500יש  מולטימדיה -2ו,   מחשב  עמדות   

ל, אינטרנט, לילדים ועיון  השאלה  שירותי  נותנת  נוערוהיא  ובני  , ילדים 

העשרה פעולות   . ומקיימת 

הסוציו המצב  כהן  אלי  של  באזור  יודעים  שאתם  תושבי -כמו  של  אקונומי 

השרון ברמת  התושבים  לשאר  בהשוואה  נמוך  הוא  מהבתים , השכונה  וברבים 

דיור צפיפות  יש  חשובה, האלה  מאוד  הזו  לצורכי , הספרייה  מענה  נותנת  היא 

רב תושבים  של  ופנאי  נווה , יםלימוד  שכונת  שעכשיו  לכם  לספר  צריכה  לא 

שם שנמצאת  של 400שמאכלסת , רעים  הפרויקט  במסגרת  חדשות  משפחות   

צעירים הזו"המתנ, זוגות  לאוכלוסיה  מענה  ונותן  מקום  משמש  כהן  אלי  של  , ס 

שלהם לילדים  וגם  הבוגרת  אחה, גם  מהווה , צ"בשעות  בהחלט  הזו  והספריה 

ה של  גם  אינטגרציה  של  החדשיםמוקד  התושבים  וגם  הוותיקים  , תושבים 

להם חסרה  בהחלט  והיא  שלהם  לצרכים  מענה  נותנת   .ובהחלט 
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סגורה כרגע  היא  שאמרתי  בתוך , כמו  נמצאים  הדברים  וכל  הספרים  כל 

המבנה, ארגזים של  שהשיפוץ  מקווים  כהן, אנחנו  אלי  הקיץ, של  עד  , יסתיים 

ספטמבר  אוקטובר-תחילת  ש,   החדר  את  יפנו  להיות ואז  מיועדת  שם 

 . הספרייה

רוכברגר יצחק  סיור  :מר  שם  נעשה   . אנחנו 

אחוז  :אבנר נורית 'גב במבנה . מאה  להיות  מיועדת  לא  הספרייה 

הישן, החדש במבנה  תהיה  למתחם, היא  שנכנסים  בקצה, איך  באולם , היא 

שמאל מצד  החוגים, הגדול  כל  שם  נמצאים  את , שכרגע  שיסדרו  ברגע  אבל 

הפרקט כהןרצפת  באלי  החדש,   למבנה  משם  החוגים  את  להעביר  אפשר  , יהיה 

לספריה הגדול  האולם  יתפנה   . ואז 

כאן לבקש  רוצה  שאני  תב, מה  לאשר  נצטרך  של "אנחנו  בסכום   160,000ר 

ההצטיידות, ח"ש הצטיידות , לצורך  תקציב  גם  בסך -זה  וריהוט  מידוף   

ש95,000 שיפוצים"  וגם  של , ח  בסכום  יהיה  ש64,000שזה   .ח" 

רוכברגר יצחק  עכשיו  :מר  זה  את  תפרטי  צריך, אל   .לא 

הסכומים, בסדר  :אבנר נורית 'גב כרגע . זה  שנצטרך  הסכומים  אלה 

השירות  את  לתת  ותוכל  בסטנדרטים  שתעמוד  כדי  הספריה  את  להביא  מנת  על 

לתושבים  .היאה 

רוכברגר יצחק  לך"התב, גזברית  :מר  ידוע  בסדר, ר   .מתואם, זה 

הגזברית  :אבנר ריתנו 'גב עם  בתיאום   . הכל 

רוכברגר יצחק  אחד  :מר  משפט  רוצה  ליצחק , אני  נותן  שאני  לפני 

בזמנו, להתייחס כהן  אלי  את  קהילתי' 75בשנת , אני  כמרכז  ייסדתי  מי , אני 

תקופה באותה  הקהילתי  בתחום  עשייה  של  לדרך  שותפה  לא , שהיתה  היתה 

פולקמן נירה  מאשר   , אחרת 

פ' גב יחד  :ולקמןנירה  שעות  הרבה   .ישבנו 

רוכברגר יצחק  הספריה  :מר  את  הקמנו  בזמנו  אז  הוא , גם  הזה  הנושא 

חשוב  . מאוד 
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פולקמן' גב ארמה  :נירה  דני  היה  השכונה  של  הפעילים   . אחד 

רוכברגר יצחק  ארמה  :מר  דני  שם  על  היא  היה , הספריה  ארמה  ודני 

השכונה"יו ועד  המתנ, ר  של  כשהק"וגם  עצמו  אותוס  יפה, מנו  עבודה  , עשה 

ונפטר חלה   .יצחק, בבקשה. הוא 

קאול יצחק  תב  :מר  על  דנו  כאשר  הקודמת  שזה , רים"בפעם  אמרתי 

תב איזשהו  מאשרים  פעם  כל  שאנחנו  תקין  מבחינת , ר"לא  שנכון  חושב  אני 

התב כל  את  להביא  אותם, רים"המועצה  העדיפויות , להציג  סדרי  את  להציג 

לאשר הקו. ואז  התבבפעם  נגד  הצבענו  חינוך, ר"דמת  של  נושאים  זה  זה , כאן 

קריטיים שכולם  חושב  שאני  נושאים  זה, שלושה  בעד  מצביעים  אנחנו  , לכן 

ולא  השנה  באמצע  שאנחנו  להיות  יכול  שלא  ההערה  את  מעיר  עדיין  אני  אבל 

התב של  התוכנית  כל  את  עדיפויות, רים"הצגנו  סדרי   . עם 

רוכברגר יצחק  חדשהאנ, איציק  :מר  קדנציה  אנחנו , חנו  תנועה  כדי  תוך 

השני מן  אחד  ולומדים  עולה, מתקנים  הזה  כנראה, הנושא  יעלה  גם  גם , הוא 

תב אישרו  הקודמת  דרישה"בקדנציה  ולפי  צורך  לפי  תנועה  כדי  תוך  . רים 

צודק אתה  לימודים, בעיקרון  שנת  פתיחת  לפני  כמה , אנחנו  עוד  יעלו  תיכף 

צודק, נושאים בהחלט  אנחנו , אבל  תנועה  כדי  שתוך  חדשה  קדנציה  אנחנו 

ומתקדמים  . מאשרים 

דיווח, אגב ממך  רוצה  היום, אני  סדר  על  לא  שזה  עם , למרות  מתקדם  מה 

שלנו  ?הנושא 

הדבר  :אבנר נורית 'גב על  להצביע   ?אפשר 

רוכברגר יצחק  התב  :מר  אישור  בעד  נגד? ר"מי  אחד? מי   . פה 

 

מספר  פה  :102החלטה  לאשר  תבהוחלט  פתיחת  אחד  לטיפול "  ר 

של  בסך  ארמה  דני  ספריית  ש160,000והצטיידות   .ח" 

 

החינוך .9 במערכת  קיץ   :שיפוצי 
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תב )א   החינוך"פתיחת  במערכת  קיץ  לשיפוצי  ע, ר  גב"יוצג  מיכל ' י 

 . מנקס

תב )ב   במורשה"פתיחת  חדש  גנים  אשכול  לשיפוץ   500,000ס "ע, ר 

ע, ח"ש גב"יוצג  מנקס' י   . מיכל 

 

רוכברגר יצחק  החינוך  :מר  במערכת  קיץ   . שיפוצי 

 

 

רוכברגר יצחק  לכן  :מר  קודם  שאמרתי  מה  בדיוק  סיום , זה  לפני  אנחנו 

תב, שנה לפתוח  מבקש  תב, ר"ואני  החינוך"לאשר  במערכת  קיץ  לשיפוצי  , ר 

בקצרה יוצג  הנושא  אם  אשמח  לשפץ , מיכל, אני  שצריך  לכולם  ברור  זה  כי 

אני . ולתקן כך  תבאחר  לאשר  במורשה"רוצה  חדש  גנים  אשכול  לשיפוץ  על , ר 

ש500,000סך  זה, ח"  את  תציג  הנושא . בבקשה. מיכל  לגבי  שאלות  למישהו  יש 

בהסבר? הזה נתחיל  אז  כן  נאשר, אם  אז  לא  בעד. אם  נגד? מי  נמנע? מי  ? מי 

אחד א9סעיף . יפה, אף   . אושרו' ב-ו'  

שנ  :אבנר נורית 'גב את  פה  מאשרים  התבאנחנו   . רים"י 

 

מספר  תב  :103החלטה  פתיחת  אחד  פה  לאשר  קיץ "הוחלט  לשיפוצי  ר 

החינוך  .במערכת 

 

מספר  תב  :104החלטה  פתיחת  אחד  פה  לאשר  לשיפוץ "הוחלט  ר 

במורשה חדש  גנים  ש500,000ס "ע, אשכול   . ח" 

 

קלקא .10 בבית  עירונית  ע, גלריה  גב"יוצג  אבנר' י   .נורית 
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רוכברגר יצחק  כוונותה  :מר  קלקא, צהרת  בית , בית  את  שמכיר  מי 

הפועלים, 90סוקולוב , קלקא בעיה, בנק  שם  רוצה , אישור, היתה  הייתי  אני 

זה את  שמעלים  עו, לפני  ג"כי  איילת  הערה'ד  לי  העירה  את , ינו  מעלים  אנחנו 

הזה לבדיקתה, הנושא  הובא  ולא  לידיעתה  הובא  לא  הזה  אני , הנושא  אז 

יבו הזה  שהנושא  לבדיקתהמבקש  בבקשה, א  הכוונות  הצהרת  על  דברי   .אבל 

כוונות  :אבנר נורית 'גב להצהרת  מעבר  אעשה  שאני   .חשבתי 

רוכברגר יצחק  לעשות  :מר  אליהם, מה  להתייחס  שצריך  היבטים   . יש 

יודע  :אבנר נורית 'גב שלא  לא , למי  זה  השרון  ברמת  תרבות  תחום 

טקסים לעשות  רק  לא  וזה  אירועים  לעשות  על , רק  מסתכלים  כשאנחנו 

שלנו בעיר  תרבות  נושא  של  חולון , המכלול  את  קחו  עכשיו  אומרת  שאני  לא 

בשנים , דוגמא עשתה  שחולון  מה  על  כתבות  הרבה  עכשיו  מתפרסמות  כי 

המנכ, האחרונות בפני  יותר  עוד  ומורידה  העיר  ראש  בפני  שלו"מורידה  , לית 

ויוזמת שדוחפת  זו  היא   . כי 

הפך  שם  התרבות  הזותחום  העיר  של  לספינת , לסמל  הפכו  הם  הזה  בתחום 

כזה. דגל דבר  אומרת  התרבות, אני  תיק  מחזיקת  לי , בתור  שעוזר  פיפו  עם  יחד 

יו התרבות"והוא  ועדת  המחלקה, ר  מנהל  שגיא  אלי  על , ועם  הרבה  ישבנו 

תרבות של  בנושא  שלנו  העיר  את  לראות  רוצים  אנחנו  איך  לנו , דיונים  עזר 

הזה  בנושא  המהנדסהרבה  על , גם  בכלל  אב  תוכנית  לגבי  דיונים  כמה  וקיימנו 

השרון ברמת  ותרבות  אומנות  מוקדי  ופריסת   . פיתוח 

העירונית הגלריה  של  הנושא  זה  שלנו  הבוערים  הנושאים  צריכה , אחד  לא  אני 

נשכחות לכם  כשנפתחה , להזכיר  רגשות  סערת  שעורר  אירוע  לנו  היה  מזמן  לא 

פתיחה ה, יריעת  של  השם  לבניםזה  ביד  שהיתה  אוכלוסיה , תערוכה  והיתה 

שלהם ברגשות  פגע  הזה  שהנושא  השרון  לנכון , ברמת  מצאנו  בהחלט  אנחנו 

אליהם ברגשות, להתייחס  הפגיעה  של  מהנושא  להתעלם  חיזק , לא  רק  וזה 

עירונית  גלריה  להקים  נוכל  אנחנו  שבו  מקום  למצוא  ההחלטה  את  אצלנו 

השרון לבנים, ברמת  יד  ובית  כל מאחר  להציג  כדי  נהדרת  אכסדרה  אומנם  הוא   
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תערוכות מיני  כל  ולהעלות  עבודות  מהדרישה , מיני  אותנו  פותר  לא  זה  אבל 

עירונית גלריה  פה   .להקים 

רוכברגר יצחק  ההצעה  :מר   ?מה 

אליה  :אבנר נורית 'גב מגיעה  כבר  בנק . אני  שבמרתף  מסתבר 

קלקא, הפועלים בית  היום  שנקרא  ברחוב , מה  נמצא  מרתף , סוקולובזה  יש 

סוקולוב מרחוב  זה  אליו  והכניסה  אז, בבניין  רחוב  של  בצומת  נמצא  ר "זה 

כוכב לקולונוע  לאומנויות, באלכסון  אלון  ספר  לבית  מאוד  מרתף , קרוב  יש 

בגודל, בבניין של , מרתף  טועה  לא  אני  מטר600אם  לא ,   מבנייה  כתוצאה 

המחוזית והוועדה  משפט  בית  והחלטת  חורגת  לעירייה,חוקית  הוקצה    . 

העירונית  הגלריה  את  בו  לקיים  כדי  אידיאלי  מקום  להיות  יכול  שזה  חשבנו 

 . שלנו

גן אפי  גברת  כאן  איתנו  התרבות, נמצאת  מחלקת  של  והיועצת  היא , האוצרת 

איתנו יחד  התכנון  את  עצמה  על  המהנדס, לקחה  עם  את , יחד  רואה  היא  איך 

הזה הזה , המקום  שהמקום  למסקנה  שם והגענו  לתכנן  כדי  ראוי  בהחלט 

העירונית הגלריה  את  שם   , בקצרה, ברשותכם. ולהקים 

רוכברגר יצחק  כוונות. לא, לא  :מר  הצהרת  על   .מדברים 

תב  :אבנר נורית 'גב פתיחת  על  מדברים  הזה"אנחנו  העניין  לצורך   .ר 

רוכברגר יצחק  תב  :מר  פתיחת  על  מדברים  לא  גם "עוד  לך  אגיד  ואני  ר 

מב, למה גאני  איילת  הגברת  הנכסים  על  האחראית  עם  לשבת  ולראות , ינו'קש 

שם הפרק  על  שעומדות  הסוגיות  הישיבה , את  במהלך  הערה  ממנה  קיבלתי  כי 

הזה הנושא  על  איתה  דיבר  לא  אחד  לעניין, שאף  הערות  לה  מבקש, ויש  , ואני 

עולה שהנושא  בסדר  זה  העקרונית  הערות, ברמה  יש  זה , אבל  על  נקיים  אז 

 .דיון

לוין אורי  הערה  :מר  עוד  לי  כך , יש  כל  רעיון  שזה  בטוח  לא  אני 

טוב. טוב לא  או  טוב  רעיון  זה  אם  עכשיו   ?דנים 
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רוכברגר יצחק  אחד  :מר  דבר  על  להקים , דנים  הרעיון  את  מביאה  נורית 

השרון ברמת  כל , גלריה  ועם  איילת  עם  יחד  דיון  שיתקיים  לאחר  מבקש  אני 

במועצה כאן  מסודרתלהביא , הנוגעים  בצורה  הדבר  הרעיון , את  על  מדברים 

אחר, המרכזי משהו  זה  גלריה  רוצים  שלא  נחליט  כך  ואחר  להצבעה  נביא  , אם 

להתנגד תוכל  תרצה  אחר, אם  אחד  כל   . או 

פולקמן' גב קלקא  :נירה  בית  עם  קורה  מה  לראות  צריך   .בכלל 

רוכברגר יצחק  לבדוק  :מר  מבקש  אני  ההיבטים , לכן  כל  את  שם  יש 

והכלה החוקיים  הערה, הנדסיים  הועלתה  המועצה . כי  מחברי  מישהו  עוד 

להתייחס  ? רוצה 

היום  :אבנר נורית 'גב בסדר  באמת  כתוב  היה  ביקשתי , לא  אני  אבל 

תב הזה"להעלות  בנושא   . ר 

רוכברגר יצחק  מבקש  :מר  ג, הייתי  שגברת  שיש 'לאחר  לי  הודיעה  ינו 

לנושא הערות  שתשבו , לה  לבקש  לי  זה מותר  את  נביא  ואנחנו  מהר  איתה 

מחודש בנושא, לדיון  חכמים  יותר  עוד  נהיה  שאנחנו  שיש . אחרי  להיות  יכול 

טעויות לעשות  רוצה  לא  ואני   . בבקשה, אלי. הערות 

שגיא אלי  מה   :מר  את  שמחזקת  שאלה  זו  אותי  שאל  שאורי  מה 

קצר במשפט  לומר  היה. שרציתי  הוא  כאן  הגשנו  שאנחנו   …המסמך 

יצחק  עכשיו, אלי  :רוכברגרמר  לדבר  רוצה  אתה  מה   ?על 

הזה  :שגיא אלי מר הנושא  בהקשר, על  מתוך , אבל  נלקח  הוא  כי 

ש  …מכלול 

רוכברגר יצחק  זה  :מר  את  אמרה   . היא 

אני , בסדר, רגע  :שגיא אלי מר אבל  דקות  בכמה  אולי  לי  חשוב 

הנקודה את   .אבהיר 

רוכברגר יצחק  דקות, לא  :מר  כמה  א. אין  ברמה אני  דיון  זה  על  קיים 

דיווח, העקרונית נמסר  שתבוא . עכשיו  אשמח  ואני  יסודי  דיון  נקיים  אנחנו 

רמת  של  והאירועים  התרבות  מחלקת  כמנהל  חושב  שאתה  הדברים  את  ותאמר 
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זה, השרון את  שולל  לא  לא, ואני  שאני , לחלוטין  הערה  כאן  לי  העירו  אבל 

אליה להתייחס  הצי, חייב  העקרונית  ברמה  זה לכן  את  שהציגה  כפי  זה  את  גה 

איך , נורית לראות  מנת  על  בעירייה  הגורמים  עם  יחד  לשבת  מבקש  ואני 

זה את   . מקדמים 

 

מס עו :105' החלטה  של  לבחינתה  יובא  שושני"הנושא  איילת  , ינו'ג-ד 

מח במועצה, נכסים' מנהלת  לדיון  יובא  מכן   . ולאחר 

 

ממסרי .11 תיק  לשירותי  להצטרפות  המליאה  חשבונות אישור  לכל  ם 

הפועלים  בבנק  סניף -העירייה  השרון, 630  ע, רמת  הגזברית "יוצג  י 

פפר' גב  .אורית 

 

רוכברגר יצחק  ממסרים   :מר  תיק  לשירותי  להצטרפות  המליאה  אישור 

סניף  הפועלים  בבנק  העירייה  חשבונות  לחלוטין, 630לכל  טכני  צריך , הליך  לא 

הסבר מתנגדי, אפילו  כאן  שאין  חושב  טכני, םאני  הליך  מתנגדים. זה   ?יש 

זמיר ערן  ממסרים  :מר  תיק  זה  מה  פה   .שואלים 

פפר' גב התיק  :אורית  עם  שהולכים  זה  ממסרים  בעל , תיק  כל  כמו 

וכסף למסירה  שיק  שיק  ונותנים  בתור  עומדים  ולא  השרון  ברמת  עד , עסקים 

היה לא  זה  אישור , עכשיו  דורש  הפועלים  שבנק  שנה  חצי  אחרי  מסתבר 

לבנק, יאהמל שהולך  למי  זמן  לחסוך  בשביל   .זה 

רוכברגר יצחק   . אושר  :מר 

 

מספר  תיק   :106החלטה  לשירותי  הצטרפות  אחד  פה  לאשר  הוחלט 

הפועלים  בבנק  העירייה  חשבונות  לכל  סניף -ממסרים  השרון, 630   .רמת 

 

תמיכות .12 ועדת  והמלצות  פרוטוקול  ע, אישור  גריידי"יוצג  שמואל  מר   .י 
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י רוכברגרמר  אני   :צחק  תמיכות  ועדת  והמלצות  פרוטוקול  אישור 

היום מסדר  להוריד  כרגע' א, מבקש  פה  נמצא  לא  גריידי  ושמואל  הוא , מאחר 

ללכת נאלץ  היום. כנראה  מסדר   . יורד 

 

 היום מסדר ירד הסעיף

 

הנדלסמן .13 דן  של  הקונסרבטוריון  של  ישן  בנק  חשבון  סגירת  , אישור 

לינד ויוסי  כהן  הפועלים , נריזהר  סניף -בבנק  השרון, 630  , ברמת 

השרון רמת  עיריית  הקונסרבטוריון  לחשבון  היתרות   .והעברת 

 

רוכברגר יצחק  הקונסרבטוריון   :מר  של  ישן  בנק  חשבון  סגירת  אישור 

הנדלסמן דן  לינדנר, של  ויוסי  כהן  טכני, יזהר   . הליך 

פפר' גב לחלוטין  :אורית  פרטי  חשבון  היה  הישן  פעיל , החשבון  לא 

כסף, היום עדיין  שם  יש  מליאה, אבל  אישור  דורש  אותו  לסגור  בשביל  , הבנק 

המליאה ידי  על  נפתח  בדיוק  לא  שהוא  אישור , למרות  צריך  לסגור  כדי  אבל 

 .מליאה

רוכברגר יצחק  מתנגדים  :מר  מתנגדים? יש   . עבר. אין 

 

מספר  של  :107החלטה  ישן  בנק  חשבון  סגירת  אחד  פה  לאשר   הוחלט 

הנדלסמן דן  של  לינדנר, הקונסרבטוריון  ויוסי  כהן  הפועלים , יזהר   -בבנק 

השרון, 630סניף  עיריית , ברמת  הקונסרבטוריון  לחשבון  היתרות  והעברת 

השרון  .רמת 

 

 . שונות .14
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רוכברגר יצחק  קצרות  :מר  הזמנה . הודעות  קיבלו  המליאה  חברי  כל 

ליש הספרדי  הראשי  הרב  כבוד  של  ביקורו  היה , ראללגבי  אמור  שלו  הביקור 

מחר מתקיים, להתקיים  לא  שהוא  הישיבה  במהלך  לנו   . הודיעו 

לאשר מבקש  של , אני  בטיוטא  העירייה  מבקר  לי  שהעיר  הערה  בסיס  על 

מכרזים של  בנושא  עכשיו, הביקורת  שמתקיים  שבמכרז  מבקש  מכרז , אני 

מנכ, חיצוני העירייה"למשרת  יו, ל  מכרזים"אני  ועדת  אנ, ר  למען אז  מבקש  י 

כיו מקומי  ממלא  הזה  שבמכרז  הטוב  דורון"הסדר  מאיר  יהיה  הוועדה  אז , ר 

המבקר לי  שהעיר  הערה  בסיס  על  אומר  ואני  זה  את  לאשר  מבקש  כדי , אני 

ואחרים כאלה  רינונים  מעורב, למנוע  אהיה  אני  מקום , שמא  ממלא  הוא 

יו, הוועדה יהיה  שהוא  במקומי"אבל  הזה  במכרז  הוועדה  הנושאלצו, ר  מי . רך 

 . תודה? מאושר? נגד

 

מספר  מאיר   :108החלטה  מר  של  מינויו  את  אחד  פה  לאשר  הוחלט 

ליו מנכ"דורון  למשרת  חיצוני  במכרז  מכרזים  ועדת  העירייה"ר   . ל 

 

רוכברגר יצחק  לארנונה  :מר  ערר  ועדת  לאשר  מבקש  אישרנו . אני  בזמנו 

לארנונה ערר  כוועדת  לרר  נתן  ל, את  חייבת  שלא אמרנו  חיצונית  ועדה  היות 

העיר מועצת  חברי  הזו, מקרב  לוועדה  החברים  שני  יהודה , אז  את  מציע  אני 

ועו לוין"כפיר  אורית  אחרות, ד  הצעות  במקום? יש  לא  את , זה  לאייש  זה 

 . הוועדה

טל ישראל  לוין  :מר  לאורי  קשור  לוין   ?אורית 

רוכברגר יצחק  בכלל  :מר  אליו  קשור  מתנגדים. לא   .מתנגדיםאין ? יש 

 

מספר  עו  :109החלטה  את  אחד  פה  לאשר  ומר "הוחלט  לוין  אורית  ד 

לארנונה ערר  בוועדת  כחברים  כפיר   . יהודה 
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רוכברגר יצחק  הערות  :מר  איזשהן  עוד   ?יש 

עזגד טל  הבא   :מר  שבוע  במהלך  צריכה  צריכים , הוועדה  אנחנו 

וכדין כדת  ברשומות  זה  את   . לפרסם 

רוכברגר יצחק  שבקליםדיו  :מר  קל  רמת , הרצל , אני, וח  ותושב  טל 

גלילות תחנת  מפקד  עם  ישבנו  גופר  אלי  בשם  העובדה , השרון  לאור 

ומשהו כחודשיים  בערך  לפני  ישיבה  שיטור , שהתקיימה  כאן  להקים  לבקשתי 

המשטרה, משולב עם  המשטרה, יחד  באמצעות  לגייס  היא  זה , הכוונה  אבל 

שלנו על , עובדים  שהתקבלו  פקחים  וכומן  המשטרה  של  ראיון  , ידי  להצמיד '

וקהילה שיטור  עבודות  יעשו  ושהם  רכב  ופיקוח, להם   .שיטור 

פולקמן' גב כזו  :נירה  עירונית  משטרה   ?מן 

רוכברגר יצחק  והכי , כן  :מר  מהירים  הכי  השירותים  את  לתת  מנת  על 

מתקדם. יעילים הזה  הנושא , העסק  את  לקדם  הרצל  של  בידיו  נמצא  וכרגע 

ייטבכ, הזה כן  שנמהר   . כל 

נוסף, ברשותכם איומים, דיווח  של  סיפור  פעם  שוב  כאן  היה  שעבר  הגל , שבוע 

ארוכה תקופה  אותי  יעזוב  שלא  וכנראה  אותי  עוזב  לא  האיומים   . של 

זילברשטיין"עו יעקב  יונה :ד  לכפר  התפשט   . לקדימה, הוא 

רוכברגר יצחק  יירגע  :מר  שזה  להיות  במלי, יכול  כאן  אומר  אני , אהאני 

נייר למשטרה  העברתי  וחצי  כחודש  הראש , לפני  את  לי  שיערפו  רשום  היה  שבו 

החולה שלי  לאבא  אותו  כתיב, וישלחו  שגיאות  רכב , עם  יש  האלה  בימים 

שלטים עם  השרון  ברמת  אלינו, רוכברגר: שנוסע  חוזר  לא  לא , אתה  רוכברגר 

לנו לך , נתת  כאלהTalk-manנקנה  שטויות  מיני  וכל  כתיב ואותן,   שגיאות   

בשלטים מופיעות  במכתב  למשטרה, שהיו  ממשיך, הודעתי  זה  עכשיו  , ועד 

מהמציאות מנותקת  כאילו  מולם. המשטרה  לעמידה  מלא  גיבוי  שיש  יודע   . אני 

האחרים לאיומים  קשור  שאינו  האחרון  האיום  עם  שקרה  מה  על  קצר  , דיווח 

במורשה חברים  כמה  הדשא, התערבו  להם, על  אמר  לאירוע אני: אחד  הולך   

הגימלאים גמלאי, של  להיות  גמלאי, הפכתי  נהיית  זה  מה  להם  אמר  אחד  , אז 
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לאירוע תלך  לא  רוכברגר, אתה  עם  אדבר  גם  ואני  לאירוע  הולך  אני  אמר  , הוא 

לו אמר  אחד  אליו: אז  תגיע  סביבה, איך  אבטחה  אמר. יש  הוא  תראו : אז  חכו 

אירוע מחר  יהיה  על . אם  ש100התערבו  י"  שלא  אירועח   . היה 

למוקד שלו  מהטלפון  טלפון  הרים  מתכוונים , שלום: ואמרו, הוא  אנחנו  מחר 

וניתקו ברוכברגר  פעל. להתנקש  כאן  שהמוקד  כמובן  הגיע , ואז  דבר  של  בסופו 

כולו רועד  למשרד  אליי  אמר, בוכה, הבנאדם  סליחה: הוא  מבקש  אני . אני 

לו מה: אומר  על  מדהים? סליחה  מה. זה  לו  אומר  פהאני  עושה  אתה  הוא ?  

סליחה לבקש  באתי  לי  מה, אומר  על  סליחה  לו  שאני ? אמרתי  בחור  זה  כי 

אותו משהו, מכיר  איתו  לי  שיש  תגיד  כלום, לא  איתו  לי  אין  הוא , ממש  אז 

עליך איימתי  אני  לי  אומר, אמר  שהוא  למה  האמנתי  לו, לא  אומר  , באמת: אני 

סליחה מה  על  לי. תגיד  אמר  הוא  דבר  של  התערבו בסופו  שהם  הסיפור  את   

מזוהה. 'וכו סלולרי  מטלפון  התקשר  הזה  החכמולוג  לו, אבל  תראה : אמרתי 

עשית הפלט, מה  את  קיבלו  הם  בבוקר  שהיום  יודע  זה, אני  על  יעברו  , ועכשיו 

שעה  של  אותך-עניין  יעצרו  אותו. שעתיים  עצרו  הודה. בבוקר  שחררו , הוא 

ונגמר  . אותו 

לכם רבה  נ, תודה   . עולההישיבה 

 

 

 

 

 

 

_________________ 
רוכברגר  יצחק 
העירייה  ראש 

__________________ 
עזגד  טל 

העירייה. ע  ראש 
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 קובץ החלטות

ביה .7 למבנה  תרבות  ומחלקת  החינוך  אגף  העברת  בנושא  נווה "דיון  ס 

ע, מגן גב"יוצג  העיר  ראש  סגנית  אבנר' י  העירייה "מנכ, נורית  ל 

העיר  .ומהנדס 

 

מס החינוך   :101פר החלטה  אגף  העברת  את  אחד  פה  לאשר  הוחלט 

ביה למבנה  תרבות  מגן"ומחלקת  נווה   .ס 

 

תב .8 של "פתיחת  בסך  ארמה  דני  ספריית  והצטיידות  לטיפול   160,000ר 

ע, ח"ש גב"יוצג  אבנר' י   .נורית 

 

מספר  תב  :102החלטה  פתיחת  אחד  פה  לאשר  לטיפול "הוחלט  ר 

ב ארמה  דני  ספריית  של והצטיידות  ש160,000סך   .ח" 

 

החינוך .9 במערכת  קיץ   :שיפוצי 

תב )א   החינוך"פתיחת  במערכת  קיץ  לשיפוצי  ע, ר  גב"יוצג  מיכל ' י 

 . מנקס

תב )ב   במורשה"פתיחת  חדש  גנים  אשכול  לשיפוץ   500,000ס "ע, ר 

ע, ח"ש גב"יוצג  מנקס' י   . מיכל 

 

מספר  תב  :103החלטה  פתיחת  אחד  פה  לאשר  לשיפ"הוחלט  קיץ ר  וצי 

החינוך  .במערכת 

 

מספר  תב  :104החלטה  פתיחת  אחד  פה  לאשר  לשיפוץ "הוחלט  ר 

במורשה חדש  גנים  ש500,000ס "ע, אשכול   . ח" 
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קלקא .10 בבית  עירונית  ע, גלריה  גב"יוצג  אבנר' י   .נורית 

 

מס עו :105' החלטה  של  לבחינתה  יובא  שושני"הנושא  איילת  , ינו'ג-ד 

מח במועצהולאח, נכסים' מנהלת  לדיון  יובא  מכן   . ר 

 

חשבונות  .11 לכל  ממסרים  תיק  לשירותי  להצטרפות  המליאה  אישור 

הפועלים  בבנק  סניף -העירייה  השרון, 630  ע, רמת  הגזברית "יוצג  י 

פפר' גב  .אורית 

 

מספר  תיק   :106החלטה  לשירותי  הצטרפות  אחד  פה  לאשר  הוחלט 

הפועלים  בבנק  העירייה  חשבונות  לכל  סניף -ממסרים  השרון, 630   .רמת 

 

תמיכות .12 ועדת  והמלצות  פרוטוקול  ע, אישור  גריידי"יוצג  שמואל  מר   .י 

 היום מסדר ירד הסעיף

הנדלסמן .13 דן  של  הקונסרבטוריון  של  ישן  בנק  חשבון  סגירת  , אישור 

לינדנר ויוסי  כהן  הפועלים , יזהר  סניף -בבנק  השרון, 630  , ברמת 

הקו לחשבון  היתרות  השרוןוהעברת  רמת  עיריית   .נסרבטוריון 

 

מספר  של   :107החלטה  ישן  בנק  חשבון  סגירת  אחד  פה  לאשר  הוחלט 

הנדלסמן דן  של  לינדנר, הקונסרבטוריון  ויוסי  כהן  הפועלים , יזהר   -בבנק 

השרון, 630סניף  עיריית , ברמת  הקונסרבטוריון  לחשבון  היתרות  והעברת 

השרון  .רמת 

 

 . שונות .14
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מספר  מאיר   :081החלטה  מר  של  מינויו  את  אחד  פה  לאשר  הוחלט 

ליו מנכ"דורון  למשרת  חיצוני  במכרז  מכרזים  ועדת  העירייה"ר   . ל 

 

מספר  עו  :109החלטה  את  אחד  פה  לאשר  ומר "הוחלט  לוין  אורית  ד 

לארנונה ערר  בוועדת  כחברים  כפיר   . יהודה 
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