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רוכברגר :משתתפים יצחק  העירייה-  מר  ראש    

דורון  מאיר  ומ-  מר  סגן  העיר"  ראש   מ 
אבין' גב  העיר  -  שירה  ראש   סגנית 
קלנר  גיא  מועצה-  מר  חבר    
עזגד  טל  מועצה-   מר  חבר    
ברעוז  אורן  מועצה-  מר  חבר    
או  משה  לויןמר  מועצה-  רי  חבר    
קירשנר  שרגא  מועצה-  מר  חבר    
למדן  עידן  מועצה-  מר  חבר    
ברגור"ד  יונה  מועצה-  ר  חבר    
גרובר  אבירם  מועצה-  מר  חבר    
חשטא  חיים  מועצה-  מר  חבר    

 
ברנדס' גב  :חסרים מועצה-  שירלי  חברת    

גריידי  שמואל  מועצה-  מר  חבר    
קורצקי  יעקב  מו-  מר  חבר   עצה 

 
נחום  :נוכחים הרצל  מנכ-  מר   ל" 

בלוםד "עו  המשפטי-  מיכה  היועץ    
גורדון גיל  העירייה-  מר  גזבר    
זמיר ערן  העירייה-  מר  מבקר    

לוין' אדר  העירייה-  ולדימיר  מהנדס  סגן    
מלך' גב   ל העירייה"ראש העירייה וסמנכ. ע -  פרח 
פינקו  פרץ  סמנכ-  מר  אנוש"  משאבי   ל 
נדירטלי' גב    
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קלנר  הנוער -  מיכאל   נציג 
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היום סדר   :על 

מעברי  .1 הוספת  בנושא  גרובר  אבי  מר  העיר  מועצת  חבר  של  שאילתא 

סוקולוב ברחוב   .חצייה 

במפוחי  .2 שימוש  בנושא  גרובר  אבי  מר  העיר  מועצת  חבר  של  לסדר  הצעה 

 .עלים

מליאה  .3 פרוטוקול  סמנכ–אישור  ידי  על  ראש  "  ועוזרת  תפעול  ל 

 .רייההעי

לחו .4 נסיעה  על  למ"הודעה  לצורך .ל  דורון  מאיר  מר  העיר  ראש  וסגן  מ 

 .פרויקטים

לחו .5 נוער  משלחת  יציאת  על  בגרמניה"הודעה  התאומה  לעיר   .ל 

 :שונות .6

הקיץ .א בחופשת  מיוחדים  צרכים  עם  למשפחות  סיוע  . תוכנית 

היום( לסדר   )מחוץ 

הספורט .ב (עמותת  היום.  לסדר   )מחוץ 
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רוכברגריצמר  שמספרה   :חק  המניין  שמן  המועצה  רוצה. 7ישיבת   אני 

ברשותך, ברשותכם לסדר, אבי  וההצעה  השאילתא  חריג, לפני  מבקש  לתת , אני 

אחד נושא  איזשהו  להעלות  נדיר  היום, לטלי  בסדר  נמצא  צריכה , הוא  היא  כי 

לאילת סעיף . טלי, בבקשה. לטוס  על  מדבר  למשפחות, 6אני  סיוע  עם תוכנית   

הקיץ בחופשת  מיוחדים  זה. צרכים  מה  להסביר   . ברשותך, נא 

 

 :שונות .6

הקיץ .א בחופשת  מיוחדים  צרכים  עם  למשפחות  סיוע  (תוכנית  מחוץ . 

היום  )לסדר 

 

נדיר 'גב סיוע  :טלי  נתנו  השנה  מסודרתעד  מאוד  בצורה  לא  יש ,  

תשלום ללא  שנכנסו  ואחר, משפחות  כזה  תשלום  שקיבלו  משפחות   עשיתי . יש 

הספורט אגודת  עם  יחד  רווחה, סדר  תקציב  בתוך  זה  את  שאנשים , תקצבנו 

ב כרטיסייה  לקנות  מקצועיים50%-יוכלו  קריטריונים  לפי  משפחות ,   כולל 

נכויות עם  אוטיסטים, לילדים  הכנסה  , ם"אקי, ש"אנו, ילדים  ברמת  משפחות 

חריגים. נמוכה איזשהם  ויהיו  בבמידה  הרווחה  אגף  בתוך  בזה  נדון  אז  שיתוף  

מסודרת בצורה  יהיה  שזה  כדי  אישור  מבקשים  ואנחנו  הספורט   .אגודת 

רוכברגרמר  מזה  :יצחק  יותר  הביקורת "עפ, היום. זה  הוראות  י 

חופשית, שקיימת בצורה  הנחה  לתת  ככה  סתם  לאפשר  יכול  לא  הדברים , אתה 

וכו מקומית  רשות  של  גם  מתקנים  זה  כי  מסודרים  להיות   . 'צריכים 

נד 'גב מהטבלה . נכון  :ירטלי  הקריטריונים  טבלת  את  העתקנו 

הרווחה משרד  של  לזכאויות  בה  משתמשים  שאנחנו  עם , הרגילה  תהיה  שלא  כך 

הנהלים מבחינת  בעיה  שום  דרכנו. זה  יעבור   . הכל 
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קלנרמר  מחדש  :גיא  זה  את  לאשר  צריך  שנה   ? כל 

רוכברגרמר  להיות. לא  :יצחק  יודע, יכול  לא  נת מבחי, כרגע. אני 

בזמנו קיבלנו  שאנחנו  הרשות , הערות  של  מתקן  היא  שהבריכה  מאחר 

מסודרת, המקומית בצורה  זה  את  לעשות  שמחליטיםצריך  איך  ולא    . 

ברגור"ד יונה  מובהק. טלי, שאלה  :ר  הוא  ההנחה  חצי ? נכון, סכום 

המינוי  . מעלות 

נדיר 'גב מינוי  :טלי  לא  כרטיסייה, זה   . זו 

ברגור"ד יונה  של יש   :ר  הערכה  40,000₪לך    . 

נדיר 'גב  . כן  :טלי 

ברגור"ד יונה  אנשים   :ר  כמה  הערכה  בדיוק  לך  שיש  אומר  זה 

בזה  . ישתמשו 

נדיר 'גב יותר  :טלי  או   . פחות 

ברגור"ד יונה  לדעת  :ר  רוצה  שאני  מה  לכם, זה  יש   ? מאיפה 

רוכברגרמר  הם  :יצחק  מי  קודמות  משנים  יודעים   . אנחנו 

נד 'גב שנים   :ירטלי  סמך  על  מדויקת  הערכה  יש  יותר  או  פחות 

ביטחון. קודמות מרווח   . לקחנו 

רוכברגרמר  הצרכים  :יצחק  בעלי  זה  מי  מדויק  כמעט  יודעים  , אנחנו 

אוטיזם. השפחות עם  ילדים  בעיות, זה  כאלה "אנו, עם  דברים  או  ש 

 . שמוגבלים

ברגור"ד יונה  מובהק  :ר  משתנה, זה  זה  נמוכה  הכנסה   ? לא, אבל 

נדיר 'גב עד   :טלי  של  ממוצע  ילדים100זה   .  
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ברגור"ד יונה  לקבל  :ר  זכאים  יהיו  הכל  בסך  מה , 40,000-ב? כמה 

אנשים? ההנחה של  מספר  גודל? איזה  של 40,000. סדר  כרטיסיות  כמה  כולל   

 ?הנחה

נדיר 'גב ₪ 100זה   :טלי  ו  ₪ 160-לילד  עשינו , למבוגר  לא  אז 

החישוב את  המספריםאבל. בדיוק  את  לי  יש    . 

דורון מאיר  ב  :מר  טעות  לנו  שתהיה  5,000₪-נניח  להיות,   יכול  . זה 

זה את  לעשות  חייבים  היינו  בקרה, אבל  היתה  שלא   . מפני 

קלנרמר  הזאת   :גיא  לאוכלוסייה  כאלה  ודברים  קייטנות  יש  האם 

 ? בקיץ

אבין' גב גם  :שירה  קריטריונים  לפי  הנחות  קייטנה, יש   . בכל 

נדיר 'גב הרווחה   :טלי  משרד  של  הזכאויות  של  הנחות  טבלת  אותה 

למתנ הספורט, סים"הולך  זה, לאגודת  את  מעבירה  אני  , לקונסרבטוריום 

הספר  . ולבתי 

דורון מאיר  והקייטנות  :מר  החוגים   . כל 

נדיר 'גב העיר  :טלי  רחבי  בכל  החוגים  לפי , כל  הוא  החישוב  תמיד 

הזה  . החישוב 

קלנרמר  לעדכן  :גיא  רציתי  שרק  התקציב , מה  הזה שבספר  הנושא 

ב 50,000₪-תוקצב  של .   סטייה  תהיה  שאם  ₪ 5,000כך  גם   להיות  יכול  זה 

10,000₪   . 

למדןמר  נמוכה  :עידן  הכנסה  מוגדר  הכנסה ?מה  בעל  זה  מה   

 ?נמוכה

אבין' גב בתוך   :שירה  נפשות  של  כמות  לפי  קריטריונים  יש 

  .המשפחה
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נדיר 'גב מק  :טלי  פחות  ₪ 1,000-צת  הקריטריון, לנפש   . זה 

רוכברגרמר  שנקבעים  :יצחק  קריטריונים  לפי  אנחנו , זה  לא  זה 

 .קובעים

ברגור"ד יונה  אחת  :ר  שאלה  סקרנות, רק  קבוצות. סתם  עוד  , איזה 

הנחות, קטגוריות   ?גמלאים? מקבלות 

דורון מאיר  לרווחה  :מר  קשור   . לא 

רוכברגרמר  הנ  :יצחק  להם  שנקבעיש  המחירון  במסגרת   . חה 

דורון מאיר  הנחה  :מר  לגמלאים  יש  שקבענו  המחירון   . כן, במסגרת 

ברגור"ד יונה  שכולות  :ר   ? משפחות 

דורון מאיר  הלוך  :מר  לא  זה  הקריטריון, גם  בתוך  הולך  לא , זה 

הזה משפחה, בתוך  כל   . לא 

ברגור"ד יונה  מקבלים  :ר  כאן, במועדון  גם  לקבל  צריך   . אז 

רוכברגרמר  הם   :יצחק  שלנו  המחירים  לעומת  בקאנטרי  המחירים 

לחלוטין שכולות. שונים  משפחות  לגבי  הדעת  את  שנתנו  חושב  לא   . אני 

עזגדמר  מתפזר   :טל  קצת  שהדיון  חושב  זה . אני  שביקשנו  מה  כל 

פשוט מאוד  ל– דבר  בבריכהמסד  הנחות  של  הנושא  את  י .   מינ  כל  היו 

מי כל  והיו  ואחרותקריטריונים  כאלה  אוכלוסיות  כאלה ני  הנחות  שקיבלו   

בעירייה גורמים  מיני  מכל  כב. ואחרות  היה  זה  העיר' פעם  היה , ראש  זה  פעם 

 -ר"יו

רוכברגרמר  הנחות  :יצחק  קיבלתי  לא  פעם  אף   . אני 

עזגדמר  אומר, לא   :טל  מיני . אני  מכל  להגיע  יכול  היה  זה 

הזה. מקומות הדבר  את  למסד  ביקשנו  קיים. אנחנו   . התקציב 
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דורון מאיר  אותנו  :מר  מחייב   . החוק 

עזגדמר  נמצא   :טל  צבוע, התקציב  יהיה , לכן. הוא  שלא  בכדי 

ואיפה איתן, איפה  להתמודד  רציתי  שלא  להנחות  בקשות  המון  הגיעו  , לפתחי 

יהיה  ושזה  מוסדר  יהיה  ושזה  לרווחה  חזרה  זה  את  להביא  היה  הנכון  הדבר 

אנח. רשמי זה  זהבשביל  את  לאשר  צריכים  פה   . נו 

לוין אורי  הספורט  :מר  אגודת   ?זה 

עזגדמר  הספורט   :טל  אגודת  לא  זרוע . זו  היא  הספורט  אגודת 

התחזוקה את  העירייה  בשביל  הבריכה, שמבצעת  וניהול  גם . אחזקה  אני  לכן 

ת  ב  ולש  הנחות  של  נושא  עם  להתמודד  הספורט  אגודת  צריכה  שלא  חשבתי 

ל מגיע  מי  יותרולהחליט  מי  או  פחות  קריטריונים. ו  חשבנו , ישבנו, ישנם 

היאעליהם הרווחה  כי  לרווחה  חזר  הזה  והדבר  לדון   בשביל  מתאים  הכי  הגוף   

זה את  ולנהל   . בזה 

למדןמר  אליכם, טל  :עידן  והרווחה , יבואו  לרווחה  תפנו  אתם 

הכרטיסייה את  אליכם? תיתן  כרטיס  תיתן  הרווחה  יהיה ? או  שלא  כדי  בדיוק 

האלה הכפילויות   . את 

עזגדמר  את    :טל  יקנו  ושם  לבריכה  מסודר  נייר  תשלח  הרווחה 

בהתאם  . הכרטיסיות 

ברגור"ד יונה  קצרה  :ר  אחת  שאלה  הנחות: עוד  ליש  מעבר   -50% 

קטגוריה  ? לאיזושהי 

עזגדמר  המשותפת, לא   :טל  בהחלטה  זה  את  אישרנו  ולא אבל   

לפה זה  את  חר. הבאנו  יהיו  אם  של , טלי, יגיםבהחלט  הנושא  את  הזכרת 

  -חריגים

נדיר 'גב אותם  :טלי  נזמין  שבחריגים  חריגים  יהיו   . אם 
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עזגדמר  הרווחה   :טל  באגף  יידונו  יצטרכו , החריגים  הם  אם 

מעורבים נהיה  אנחנו  אותנו  נצטרך , לערב  ואחרות  כאלה  השלכות  יהיו  ואם 

בדברים להכריע  בשביל  לסגניו  או  העיר  לראש  יידון .לפנות  דבר  כל  אבל   

ושבלונים, כמובן, לגופו מרובעים  להיות  פה  הולכים  לא   . אנחנו 

קלנרמר  רווחה  :גיא  לא  שהיא  מדיניות  נקבעת    ?ואיפה 

עזגדמר  מה   :טל   ?כמו 

קלנרמר  העיר, גמלאים, צעירים  :גיא  העיר, תושבי  תושבי   . לא 

רוכברגרמר  כרגע  :יצחק  לדיון  בא  המחירון. לא   . לפי 

קלנרמר  הקריטריונים  :גיא  את  קובע   ? מי 

דורון מאיר  כלור. קבענו  :מר  כמה  קובע   ? מי 

רוכברגרמר  הבדיקה   :יצחק  את  עשו  אתנו  יחד  הספורט  אגודת 

עצמההקלקולטיבית את  תחזיק  שהבריכה  מצב  יהיה  שגם  לראות  כדי  שלא ,  

כשלון שם  טובה, יהיה  בצורה  ינוהל  נ, שהעסק  בצורה  יתופעל  , הדרתשהעסק 

חדשה בריכה  שצריך. זו  כמו  הקלקולציה  את  מצאו  ,  אגב, המחירים. לכן 

זולים הכי  הם  הבסיס  חושב, מחירי  דן, אני  וגוש  אביב  תל  אזור  יכול . בכל  אז 

הדעת את  נתנו  שלא  מסוימת  קבוצה  שיש   . להיות 

קלנרמר  של   :גיא  השלטר  על  שידו  הגורם  מיהו  שואל  רק  אני 

 . המחירים

רוכבמר  לי  :רגריצחק  הספורט. אין  אגודת  של  הצוות  בדיקה , ישבו  עשו 

טל עם  מאיר, יחד  עם  את , יחד  וקבעו  בזמנו  עוד  הגזברות  מערך  עם  יחד 

ההוצאות. המחירים הכל, לפי  הבריכה, לפי  את  שיחזיקו  להיות . כדי  יכול 

כזאת  בצורה  שנשמטה  ושם  פה  קבוצה  איזה  דיון–שיש  זה  על  נקיים    . 
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מס המניין  מן   9.2006.7מיום , 7' פרטיכל מליאה 

ברגור"ד יונה  שתעמדי , טלי  :ר  הלחצים  על  לך  עונה  הזה  הסכום 

 ? בהם

נדיר 'גב הלחצים  :טלי  בכל  אעמוד   . אני 

עזגדמר  שכן   :טל  חושבים  הזה. אנחנו  לדיון  לא  אשמח , זה  אני 

בעתיד שרונית  נושא  כל  על  סקירה  איזושהי  מה , להביא  או  הבאה  במליאה 

הע. שתגיד של  הכותרת  מגולות  אחת  היום  הוא  הזה   . ירהמקום 

רוכברגרמר  התוכנית, חברים  :יצחק  את  לאשר  מבקש  .  ההצעה, אני 

אחד, תודה  . פה 

 

מספר  לא  :78החלטה  אחד שר הוחלט  עם פה  למשפחות  הסיוע  תוכנית  את 

הקיץ בחופשת  מיוחדים   .צרכים 

 

מעברי  .1 הוספת  בנושא  גרובר  אבי  מר  העיר  מועצת  חבר  של  שאילתא 

סוקולוב ברחוב   .חצייה 

 

רוכברגריצחקמר  הראשונה  :  לשאילתא  בנושא , נעבור  אבי  של  שאילתא 

חצייה מעברי  השאילתא. הוספת  כל  את  נקרא  פה, לא  ישנה  א , היא  אענה  אני 

התנועה. התשובה מחלקת  מנהל  של  תשובה  היא  לי התשובה  שהועברה  כפי   

בדרכים לבטיחות  והמטה  התחבורה  משרד  עם  אותה . בתיאום  אקריא  אני 

במילה רחאכ. "מילה  תנועה' ן  ציר  מהווה  בסמכות , סוקולוב  הרחוב  וככזה 

השרון רמת  עיריית  ולא  התחבורה  כי . משרד  קובעות  התחבורה  משרד  הנחיות 

מהירויות   בהם  דרך  בקטעי  ולא  בלבד  צומת  בקרבת  יאושרו  חצייה  מעברי 

גבוהות מאז, סוקולוב' ברח. הנסיעה  ויצמן"בקטע  ועד  דרך, ר  קטע  , נחשב 
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שקיימים  טילמרות  הנו , צמתי  הרחוב  אלו  צמתים  של  הנגדי  במסלול  שכן 

חציה מעבר  לסימון  בהנחיות  עומד  ואינו  דרך  אחרות. קטע  סימון , במילים 

לחוצים דווקא  סכנה  יהווה  הללו  במקומות  חצייה  הוספנו . מעבר  לאחרונה 

התחבורה משרד  באישור  חצייה  זרובבלמעבר  סולד  סוקולוב  שבין  בצומת     ,

ה הרמזור  הצומתבתוספת  של  הדרומי  בצד   ". מהבהב 

למדןמר  האנשים  :עידן  את  ומטריד  סכנה  שמהווה  חצייה   . מעבר 

רוכברגרמר  לעיל"  :יצחק  האמור  בתכנון ' רח, למרות  נמצא  סוקולוב 

במקומות , מחודש בטוחה  לחצייה  אפשרויות  לבחון  למתכנן  בקשה  תועבר 

ע". שצוינו לי  שניתנה  כפי  שלי  התשובה  מ"זאת  מנהל  ונבדקהי  התנועה  . חלקת 

מקווה ואחריםאני  כאלה  שינויים  איזשהם  שם  נעשה  המחודש  שבתכנון   . 

גרוברמר  אפשר  :אבי  שם, אם  הקריטית  הנקודה  לי  את , נראה  יש 

לאומית חולים  ברחקופת   . מוריה'  

דורון מאיר  כללית  :מר  חולים   . קופת 

גרוברמר  עם   :אבי  לשם  שהולכים  אנשים  מעט  לא  אליי  פנו 

גדול, תינוקות עיקוף  תינוקות, זה  חשוב. ועם  הכי  לי  נראה  זה   . שם 

רוכברגרמר  רח' רח  :יצחק  של  השני  לצד  ועד  מויצמן  זרובבל ' מוריה 

ולביצוע מחדש  מתוכנן  להיות  מים, הולך  צנרת  החלפת  , תאורה, ביוב, לרבות 

חצייה, מדרכה וכבישמעברי  הכביש,   של  מחדש   . סלילה 

דורון מאיר  השבילה  :מר  על  מדבר  אורנג, וא  ליד  שיורד   . 'שביל 

גרוברמר  לפתוחAM-PMאיפה   :אבי  שהולכים  עכשיו  שיהיה ,   שם 

חצייה  . מעבר 

רוכברגרמר  יונה  :יצחק  את  הפתעתי  בינתיים  אני  . יונה, מצטער. אז 

לטיפול' רח דחוף  שזקוקים  הרחובות  אחד  הוא  אותו, מוריה  יקבל   . והוא 
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גרוברמר  לטיפולמתי   :אבי  יזכה   ? סוקולוב 

דורון מאיר  עם   :מר  להיות  הולך  מה  נדע  שלא  עד  להשקיע  כדאי  לא 

הצהוב נתחרט, רבותיי. הקו  אנחנו  כך  ואחר  כסף  משקיעים  לא  על סתם   

האלו יודעים. הדברים  לא  לפי  "נת, אנחנו  או  העירייה  ראש  לפי  קובעת  לא  ע 

הצהוב הקו  הולך  איך  מיבנה . מישהו  צריך  הצהוב  כל הקו  לאורך  לעבור 

הבאה, סוקולוב בשנה  רק  נדע  זה   . ואת 

רוכברגרמר  הקלה  :יצחק  הרכבת  זה  הצהוב  עבודה , הקו  תוכנית  לנו  יש 

בכלל סוקולוב  לתוך , לגבי  נכנסים  אנחנו  מתי  גם  להחליט  צריכים  אנחנו 

סוקולוב שיפוץ  של  שהצגנו, התוכנית  ארוכה. מה  מאוד  תוכנית   . יש 

גרוברמר  ה  :אבי  הפיתוחזה  בתקציב  יהיה   -כל 

רוכברגרמר  לבא. הבא  :יצחק  ייכנס  ממנו  שחלק  להיות  אני .כן, יכול   

אחד דבר  לך  דבר , מבטיח  של  בסופו  הפיתוח  שתקציב  ומאמין  מקווה  אני 

שקיימים, כולו הזמן, יבוצע. יבוצע, והתכנונים  על   . חבל 

 

שימו .2 בנושא  גרובר  אבי  מר  העיר  מועצת  חבר  של  לסדר  במפוחי הצעה  ש 

 .עלים

 

רוכברגרמר  לסדר, הלאה  :יצחק  עליםהצעה  במפוחי  שימוש  בנושא  יש .  

לסדר הצעה  אותה, כאן  נקרא  מבקש. לא  תשובה, הרצל, אני   . שתענה 

נחוםמר  מ  :הרצל  הנהלים  משרד חויביםאצלנו  תקן  לפי  במפוחים   

הסביבה יחסית. איכות  יקרים  במפוחים  ₪ 3,000, משתמשים  סדר  מפוח   כל 

מרעיש, גודל פחות  מפוח  בעירייה. שזה  אנחנו  וחצי, גם  חודש  חודשיים -לפני 
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התברואה  שמחלקת  שקט  מפוח  וקנינו  הזה  מהסוג  במפוחים  להשתמש  חייבנו 

בו המצב. משתמשת   . זה 

גרוברמר  עצמה  :אבי  העירייה   . זה 

נחוםמר  העירייה  :הרצל  של   .והגננים 

גרוברמר  הפרטיים  :אבי  עם  מס? מה  ע , תובביםהם  בשב  קם  אתה 

מטייל  וחצי  שעה  והוא  בגדר  עלים  כמה  שהוריד  כזה  אחד  גנן  איזה  עם  בבוקר 

הזה הדבר  עם  במתקפה  השכונה  כל  וחצי  ושעה  אזניות  עם  הזה  הדבר  עם  . לו 

עזר חוק  ולתת  אותו  למנוע  שאפשר  מפגע  שזה  להחליט  שעבר . אולי  חודש 

הזה הנושא  על  בדיוק  עזר  חוק  אושר  סבא   . בכפר 

דורון מאיר  לכנסת  :מר  הוגש   . גם 

רוכברגרמר  לענות, חברים  :יצחק  יכול  לשניים? אני  זה  את  מחלק  . אני 

השרון רמת  עיריית  עשתה  מה  זה  הרצל  של  התשובה . ועשינו, התשובה 

שעושים , השנייה חיצוניים  גורמים  כלפי  החיצונית  האכיפה  של  במסגרת 

כאלה דברים  או  ידעתי . קבלנים  שאני  חוק מאחר  לחוקק  לכנסת  הצעה  שיש 

הזה הדבר  את  כרגע, שימנע  לקדם  לנכון  מצאתי  לא  אני  עזר אז  חוק  של  הצעה   

הסיפור , מקומי ונגמר  הזה  החוק  את  יאשרו  בכנסת  שכבר  בטוח  הייתי  כאשר 

ההצעה את  צריך  ולא  חוק  יש  שלנו. ואז  העזר  חוק  על  הרי  גובר  החוק  לכן . כי 

זה עם  קורה  מה  אבדוק  ואני  ועד . חיכיתי  חוק  הצעת  לבנות  של  התהליך 

והכל אותה  ומאשר  אותה  מגיש  תקופה , שאתה  ארוכהייקח  בגלל  . מאוד 

שקיימת בגללנו, הפרוצדורה  נקדם . לא  ואז  עומד  זה  איפה  בכנסת  אבדוק  אני 

יהיה מה  ונראה  לכאן  או  לכאן  זה   . את 

ברגור"ד יונה  בעייתית  :ר  שאכיפה  מזה  פשוט  , חוץ  כך  כל  לא  זה 

עזר חוק   . לאכוף 
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נחוםמר  הגננים  :הרצל  את  מעסיק  מהם . התושבים? מי  שידרשו 

שקט זמן.מפוח  לוקח  עזר  חוק  שקט,   מפוח  מהגנן  לדרוש  שמעסיק  מי  , יכולים 

הבעיה  ? מה 

גרוברמר  מעביר   :אבי  לא  שאני  ישיבות  כמה  לפני  העברנו  אנחנו 

כאןשאילתות עולות  ושאילתות  לפני  לעיתונות  שאילתא.   רק  הגשתי  אני , אני 

עלו שלא  היום  סדר  על  נושאים  להעלות  בקשות  שהיו   .יודע 

רומר  ההגינות  :כברגריצחק  אחת, בשביל  פעם  הדברים  את  נשים  . בוא 

להכעיס דבר  שום  עושה  ולא  אעשה  לא  עכשיו. אני  לך  אומר  אומרת. אני  , זאת 

עכשיו השאילתא  את  העליתי  שלא   -זה 

גרוברמר  עלה   :אבי  לא  והוא  רציני  מאוד  שהוא  נושא  עוד  היה 

היום. היום עולה  לא  הוא   ?למה 

רוכברגרמר  לךאני   :יצחק  והסבירו  לך  הגון. אסביר  שאני , תהיה  כמו 

הגון להיות  מנסה  לך . לפחות  ואמרו  עלה  לא  זה  למה  המזכירות  את  שאלת 

המקצועי מהצוות  פרטים  לקבל  ביקש  עומד, שאיציק  זה  לי . איפה  היו  לא 

ו . תשובות א  מגמגמת  תשובה  לך  לתת  וסתם  הצגה  כאן  לעשות  לבוא  רציתי  לא 

נכונה לא  שהיא  זהביק. תשובה  עם  לחכות  מנסה. שתי  עוד , לא  לך  אומר  ואני 

אתחמק, פעם לא  אני  תרגיל, לעולם  לעשות  אנסה  לא  אני  את . לעולם  אציג  אני 

הזה נתונים. הדבר  לי  היו  ביקשתי , לא  אז  נתונים  לי  היו  לא  טכנית  פשוט 

הבאה בישיבה  זה  את   . לקיים 

גרוברמר  דו  :אבי  של  החול"הנושא  של  הביקורת   -ח 

רוכברגריצחקמר  דיברת  :  זה  על   . לא 

גרוברמר  הכל  :אבי  על  דיברתי  נושאים, אני  כמה  שיש   . אמרתי 

רוכברגרמר  ממני, לא  :יצחק  ביקשת  לא   . אתה 
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גרוברמר  החול  :אבי  על  לדון  בקשה  היתה   ? לא 

מלך' גב  . לא  :פרח 

רוכברגרמר  היתה. לא  :יצחק  זה. לא  את  העברת   ?למי 

גרוברמר   . לאאני   :אבי 

רוכברגרמר  מי  :יצחק   ? אז 

גרוברמר   . איציק, עזוב  :אבי 

רוכברגרמר  היום  :יצחק  בזה  לדון  ממני  ביקש   ? מי 

גרוברמר  לעלות  :אבי  אמור  היה  כבר  שעבר   .חודש 

רוכברגרמר  ביקש  :יצחק  המבקר? מי  אתה, אדוני  לי  אני . תענה 

איתך   ?נכון, דיברתי 

זמירמר   . נכון  :ערן 

רוכברגריצחמר  של , ומה  :ק  בהפרש  זה  את  לי  מהישיבה 4נתת  ימים   

לך  מכתב'ואמרתי  לי  לו. 'תוציא  אומר  אתה  מה   ? אז 

זמירמר  זה  :ערן  את  לו  אמרתי   . לא 

רוכברגרמר  מדבר  :יצחק  הוא  מאיפה  ממציא? אז  לא   . הוא 

זמירמר  בינינו   :ערן  סיכמנו  זה אנחנו  למאי  כי  ביוני  יעלה  שזה 

 -היה

רוכברגרימר  יוני, לא  :צחק  סיכמנו  לך. לא  מכתב : אמרתי  לי  תוציא 

ביולי או  ביוני  או  זה  את  להעלות  מתכוון  אני  כי  רוצה , בבקשה  לא  אני  כי 

זמן של  בלחץ   . לעבוד 

זמירמר   . נכון  :ערן 
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רוכברגרמר  הסיפור  :יצחק  היה  זה  מכתב. אז  לי   ? כתבת 

זמירמר   . כן  :ערן 

רוכברגרמר  הסיפוראז  :יצחק  היה  זה  זה ,   את  לי  זה4נתן  לפני  ימים    . 

גרוברמר  מאי  :אבי   . לפני 

רוכברגרמר   .כן  :יצחק 

גרוברמר  ביוני  :אבי  עולה  לא  זה  למה   ? אז 

רוכברגרמר  ביוני  :יצחק  זה  את  העלינו  לא  נושאים, כי  כמה  , היו 

זה את  נעלה  אנחנו  הבאה  אבל. בישיבה  קשור  לא   . זה 

גרוברמר  היום  :אבי  יש  נושאים  להעלות? איזה  אפשר  אי   ? למה 

קלנרמר  גורלות, מה  :גיא  של  עניין  קרה? זה   ? מה 

גרוברמר  מהותי  :אבי  עניין  לכתב , זה  המלצה  עם  עירייה  עובדי 

 -אישום

רוכברגרמר  היום, עזוב  :יצחק  סדר  על  לא  כתב . זה  של  המלצה  זה  מי 

מי? אישום איש? של  כתב  להמליץ  פה  יכול   ? וםמי 

גרוברמר  ישראל  :אבי   . משטרת 

רוכברגרמר  המלצה  :יצחק  מדבר? יש  אתה  שטויות   ?איזה 

גרוברמר  ישראל  :אבי  למשטרת  חומר  להעביר  המלצה   ?יש 

רוכברגרמר  אישום  :יצחק  כתב   ? יש 

גרוברמר  ישראל  :אבי  נכון. משטרת  לא  או   ?נכון 

רוכברגרמר  דיון  :יצחק  מקיים  זה בגלל ? בסדר, לא  על  עושה  שאתה 

דיון לקיים  רוצה  לא  אני  רוצה. פוליטיקה  שאתה  מה  מדבר. תעשה  אתה  ? איך 
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מס המניין  מן   9.2006.7מיום , 7' פרטיכל מליאה 

אנשים של  גורלות  על  פה  מדבר  נגד , אתה  אישום  לכתב  המלצה  שיש  תגיד  אל 

זה. אנשים את  אומר  אתה   ?למה 

גרוברמר  למשטרה  :אבי  חומר  להעביר  המלצה  פה  לא , יש  או  נכון 

 ?נכון

רוכברגרמר  למשטרה  :יצחק  זה  את  ממנו, שיגיש  מונע    ?מישהו 

גרוברמר  ככה  :אבי  עובד  לא  במועצה . זה  עוד  לעלות  צריך  היה  זה 

ארוכים, הקודמת חודשים  כבר   -זה 

רוכברגרמר  הבאה  :יצחק  בישיבה  יעלה   . זה 

גרוברמר   . אוקיי  :אבי 

רוכברגרמר  הבאה  :יצחק  בישיבה  יעלה  שזה  לו  תפריך . אמרתי  אל 

סיס 'מאותסתם  אישום,  אישום. 'כתב  כתב  כלום, אין   . אין 

גרוברמר  ביוני  :אבי  יעלה  שזה  פה  זה. אמרו  את   . אמרו 

רוכברגרמר  עצמך, אבי  :יצחק  את  עושה  לך?אתה  אמרתי  עולה ,   זה 

הבאה זה. בישיבה  את  לו  אמרתי   . גם 

היום    :??? סדר  על  לא  שזה  או  היום  סדר  על  שזה  וזה . או 

 . לא

 

מליאה אישו .3 פרוטוקול  סמנכ–ר  ידי  על  ראש  "  ועוזרת  תפעול  ל 

 .העירייה

 

רוכברגרמר  לסמנכ  :יצחק  תאשר  שהמליאה  מבקש  העירייה "אני  לית 

שלי, והתפעול כעוזרת  גם  לבד , שמשמשת  הפרוטוקולים  על  תחתום  שהיא 
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מס המניין  מן   9.2006.7מיום , 7' פרטיכל מליאה 

החתימה של  מהצירוף  אותי  אסביר. ולשחרר  מקבלים . אני  אנחנו 

עוק, פרוטוקולים לא  הפרוטוקוליםאני  אחרי  הפרוטוקול , ב  על  עוברת  היא 

אוטומטית. והכל לחתום  מוכן  לא  זה, אני  את  אקרא  לא  גם  יכול .אני  לא   

זה את  מסורבל, לקרוא  הליך  המליאה. זה  של  ה . פרוטוקולים  רוצ  לא  אני 

זה על  זה, לעבור  על  עוברת  התמלול, היא  מול  הבדיקה  את  שצריך, עושה  . מי 

אותה  לאשר  מבקש  בלעדייאני  לבד  שחותמת   .כמי 

גרוברמר  בעניין  :אבי  אומר  החוק   ?מה 

בלום"עו מיכה  בעיה  :ד  שום  את . אין  להעביר  רשאית  המועצה 

הזאת  .הסמכות 

גרוברמר  חותם  :אבי  מספיק, שאחד   ? זה 

רוכברגרמר   . כן  :יצחק 

בלום"עו מיכה  מקרה. כן  :ד  בכל  הפרוטוקול  את  לאשר  אמורים   . אתם 

רמר  בעיה  :וכברגריצחק  לי  שרוצה, אין  לבוא, מי  רוצה   ? אתה 

דורון מאיר  זה  :מר  על  חותם  לא  העיר  ראש  בכלל  אביב   . בתל 

רוכברגרמר  זה  :יצחק  על  לחתום  רוצה  לא   . עזוב, אני 

גרוברמר  החוק  :אבי  מבחינת  אם  מבחינת , שאלתי  אומר  הוא 

בסדר זה   . החוק 

רוכברגרמר  בעד  :יצחק   ? מי 

יונה"ד ברגורר  לא . רגע  :  בסדר–אתה  זה  הסמכות .   את  מעביר  אתה 

לפקידה  . מנבחר 

רוכברגרמר  תמיד, לא  :יצחק  איתי  מקרה  בכל  חותמת   . היא 

רוכברגרמר  איתי  :יצחק  חותמת   . היא 
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ברגור"ד יונה  זה  :ר  על  חותם  לא  ציבור  נבחר  אף   . אבל 

רוכברגרמר  ביחד  :יצחק  תמיד  איתי  חותמת   . היא 

מלךפ' גב העירייה  :רח  מזכיר  מקום  ממלאת   .אני 

רוכברגרמר  חותמת  :יצחק  היא  תחתום . ממשיכה, אז  שהיא  רוצה  אני 

לחתימה , לבד להצטרף  רוצה  מכם  מישהו  אם  וסהלן–או  אהלן  . שיצטרף,  

שיקרא אותו  מודה. מסמיך  הכל, אני  את  לקרוא  כוחות  לי  כוחות. אין  לי  , אין 

סבלנות לי   . אין 

א' גב ידיה  :ביןשירה  את  סומכים  מבינה, אנחנו  לא  העניין, אני   ?מה 

רוכברגרמר  בעד  :יצחק   ? מי 

אבין' גב עליה  :שירה  ידינו  את  סומכים  גם , אנחנו  כאן  נמצאת  והיא 

הישיבות בכל   . תמיד 

רוכברגרמר  אחד  :יצחק   . פה 

 

מספר  סמנכהוחלט   :79החלטה  את  להסמיך  אחד  ראש "פה  ועוזרת  תפעול  ל 

גב–ייה העיר המליאה'   ישיבות  פרוטוקולי  על  לחתום  מלך   .פרח 

 

לחו .4 נסיעה  על  למ"הודעה  לצורך .ל  דורון  מאיר  מר  העיר  ראש  וסגן  מ 

 .פרויקטים

 

רוכברגרמר  הבא  :יצחק  בחודש . נושא  לצאת  דורון  ממאיר  ביקשתי  אני 

הברית לארצות  אנג, הבא  מוניקה, לס'ללוס  עסקים  , לסנטה  אנשי  עם  להיפגש 

שניםי עשרות  כמה  שם  שגרים  השרון , שראלים  ברמת  להשקיע  שמעוניינים 
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הפיתוחבתחום סיטי.   הסינמה  של  באזור  היא  שאמור , הכוונה  המתחם  בכל 

שם גם , להיבנות  של  במסגרת  משהו  של  מוניקה  בסנטה  שנעשו  מודלים  לראות 

פתוח קניון  וגם  האנשים, בידור  עם  לשבת  כדי  לשם  ייסע  שמאיר  . וביקשתי 

בערךהם שבוע  לפני  פה  היו  וחצי,   כי , שבוע  איתם  ולהיפגש  לשבת  זמן  היה  לא 

שבת במוצאי  היה  לכאן. זה  הגיעו  ישיבה, הם  לראות , היתה  כדי  איתם  נפגשנו 

בעיר לעשות  ניתן  התוכניות, מה  את  ולקדם  לפתח  את . כדי  לאשר  מבקש  אני 

האלה הפרויקטים  של  הבדיקה  לצורך  מאיר  של   . הנסיעה 

קמר  לבד  :לנרגיא  נוסע   ? הוא 

רוכברגרמר  לבד  :יצחק  טיול. נוסע  לא  לי, זה  עבודה . תאמינו  נסיעת  זו 

ההנדסה. פרופר בתיק  מתעסק  שמאיר  לנסוע, אחר  למאיר  הסיפור. הצעתי  . זה 

מישהו עוד  אליו  להצטרף  שצריך  חושב  לא  חושב. אני  יהיה . באמת, לא  אם 

נשלח חבר. צורך  לצרף  יכול  שאני  משלחות  כזהיש  משהו  או  למשלחות  . ים 

עבודה נסיעת  הזה   . במקרה 

למדןמר  השהייה  :עידן  עלות  זמן? מה   ? כמה 

רוכברגרמר  טיסה  :יצחק  ימים7, כרטיס  ישיר  .   טיסה  כרטיס  זה 

תיירים כ, במחלקת  עולה  דולר1,000-שזה  כזה,   מלון, משהו  כל . ובית  זה 

 . הסיפור

לוין אורי  להו  :מר  שצריך  חושב  לא  מנבחרי אני  מישהו  עוד  סיף 

מקצועי, הציבור מישהו  להוסיף  ופוגש . אלא  נוסע  מאיר  שכבר  במידה  כי 

רציניים מאוד  בנושאים  רציניים  עורך , אנשים  איזשהו  אליו  מצטרף  היה  אם 

שיכול מישהו  איזשהו  או   -דין 

רוכברגרמר  לסכם  :יצחק  הולכים   . לא 

לוין אורי  לסכם  :מר  של  בקטע  לקדם, לא  של   . בקטע 
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רוכברגרמר  בוינה  :יצחק  הקודם  העירייה  מהנדס  עם  ל, הייתי   3-נסענו 

לוינה גזימים  מיכלי  לראות  נעשה,   זה  מקצועי . איך  סיור  היה  זה  באמת  אז 

אותו לראות  בעניינים. שהלכנו  מבין  שהוא  הענייניםמאחר  בתוך  והוא    ,

בפועל זה  את  ולראות  ללכת  כדי  זה  את  לו  להציע  לנכון  את  לצל, מצאתי  ם 

המקום, המקום את  במקום, לראות  ת , להתעניין  להיו  ויכול  פרטים  לנו  להביא 

לעיר מעניינים  פרויקטים  לקדם  הסיפור. שנצליח   . זה 

ברגור"ד יונה  שמאיר   :ר  זה  אחרי  או  הבאה  בישיבה  לבקש  רוצה  אני 

דו קצר"יעביר   . ח 

רוכברגרמר  כללים  :יצחק  פרטים. יש  להגיש  חייב   .הוא 

ד מאיר  דו  :ורוןמר  להביא   . ח"חייב 

למדןמר  ברשות  :עידן  רק  לא  ציבורי, זה  גוף  על , בכל  נוסע  כשאתה 

דו להגיש  חייב  אתה  ציבורי  גוף   . ח"חשבון 

רוכברגרמר  למשך   :יצחק  מאיר  של  הנסיעה  את  לאשר  מבקש   7אני 

אחד. ימים  . הלאה? נכון, פה 

 

מספר  לאשר   :80החלטה  מהוחלט  נסיעת  אחד  וס"פה  העיר מ  ראש  מר –גן   

אנג לוס  מוניקה  לסנטה  דורון  ארה'מאיר  ל"לס  פיתוח 7-ב  לצורך  ימים   

 .פרויקטים

 

לחו .5 נוער  משלחת  יציאת  על  בגרמניה"הודעה  התאומה  לעיר   .ל 

 

רוכברגרמר  משלחת  :יצחק  יציאת  על  הודעה  זה  הבא  הנוער הנושא   

גאוגסמרינהוטה התאומה  לעיר  במהלך. שלנו  שנה  הכמדי  האחרונות 5-   שנים 
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הנוער משלחת  את  ב. מוציאים  יוצאת  ה23/7-המשלחת  עד  היא . 4/8-  המשלחת 

שלנו הנוער  בני  של  בפסח, משלחת  אצלנו  כאן  היו  היא . הגרמנים  המשלחת 

גומלין ביניים, אגב. משלחת  הערת  רק  רוצה  זה, אני  את  להרחיב  רוצה   אני 

וכו אמנים  של  במסגרת  האלה' שגם  החילופין  את  היה.יעשו  זה  פעם  אני ,  

הגרמנים עם  הקשר  את  שניצור  זה. רוצה  על  הודעה  רק  לזה, זה  תקצוב  זה , יש 

 . בסדר

ברגור"ד יונה  איתם  :ר  נוסע   ? מי 

רוכברגרמר  נוסעים  :יצחק  רצוןבעיקרון  ודליה  דיין  חיים  הנראה .   ככל 

מנקס איתם, מיכל  היא  ותמיד  נוער  זה  כנציג .כי  לצאת  רוצה  אתה  אם   

וולקאם–ה העיריי   . 

קלנרמר  תיסע  :גיא  העיר  ראש  סגנית  לא   ?למה 

רוכברגרמר  מנדב  :יצחק  אחד  כל   ?למה 

קלנרמר  צעירים  :גיא  תיק  מחזיקת   . היא 

רוכברגרמר  נוסעת  :יצחק  לא  היא  מספיק. אז  נסעה   .היא 

אבין' גב העירייה  :שירה  חשבון  על  לי, לא   . תסלחו 

ברגור"ד יונה  להצ  :ר  אפשר  הזהלמי  בנושא  משהו  ברמה ? יע 

 . העניינית

רוכברגרמר  מה  :יצחק   ?על 

ברגור"ד יונה  הנסיעה  :ר  מאוד, על  ספציפי   .משהו 

רוכברגרמר  הנסיעה  :יצחק  אפילו? לגבי  איתי   . דבר 

ברגור"ד יונה  הנסיעה  :ר  לגבי  הנסיעה, לא  תוכן   .לגבי 
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רוכברגרמר  איתי  :יצחק  בעיה, דבר  שום  בקשר . אין  אין  , איתםאני 

בעיה  . שום 

 

 :שונות .6

הספורט .ב (עמותת  היום.  לסדר   )מחוץ 

 

רוכברגרמר  מבקש  :יצחק  אני  העמותה , בשונות  את  הקמנו  אנחנו 

אישרנו ובזמנו  לספורט  גבהעירונית  את  שחמורוב'   רוט  רוט . אסתר  אסתר 

אישיים, שחמורוב מהעמותה, מטעמים  אותה  לשחרר   . מהחברה, ביקשה 

יונה "ד למה  :ברגורר   ?אישרו 

רוכברגרמר   . לדירקטוריון  :יצחק 

ברגור"ד יונה  דירקטוריון  :ר   . חברת 

עזגדמר  השמות   :טל  את  הבאנו  זוכרים, אנחנו  אתם  הבאנו . אם 

השמות שחמורוב, את  רוט  אסתר  היתה  להשתחרר , ביניהם  ממני  וביקשה 

אישיים מטעמים  הזה   . מהעניין 

לוין אורי  קורה  :מר  כברנ, מה  ישיבה? פגשתם   ? היתה 

עזגדמר  ומבקר זה . לא   :טל  העמותות  רשם  מול  בתהליך  עדיין 

 . המדינה

רוכברגרמר  יחליטו  :יצחק  שהם  את .מתי  במקומה  לאשר  מבקש  אני   

יצחק יו. רפי  היה  יצחק  הכדורגל"רפי  קבוצת   . ר 

לוין אורי  היה  :מר  זה  לא? מה  כבר   ?הוא 
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רוכברגרמר  יצחק   :יצחק  אבל רפי  בעמותה  יצחק יהיה  את רפי  עוזב 

כיו הכדורגל"תפקידו  קבוצת  מאוד. ר  שוחק  הזה  מאוד, התפקיד   . קשה 

לוין אורי  יעזוב  :מר  או  עזב  הבנתי? הוא   .לא 

רוכברגרמר  עוזב  :יצחק  עזב. הוא  לא  יעזוב, עוד  מבקש . הוא  אני  אז 

שחמורוב רוט  אסתר  במקום  יצחק  רפי  את   . לאשר 

ברגור"ד יונה  התנדבותי  :ר   ?זה 

רוכברגרמר  לחלוטין  :יצחק   . התנדבותי 

בלום"עו מיכה  מקרה  :ד  בכל  שפניץ  ועדת  את  עוברים   . הם 

קלנרמר  הציבורי  :גיא  במגזר  מינויים  זה   . שפניץ 

למדןמר  עניינים  :עידן  ניגוד  זה  אישה. שפניץ  על  אישה  לא   ? למה 

רוכברגרמר  אישה  :יצחק   . יש 

למדןמר  שם  :עידן  לנו  טועה, יש  לא  אני  או , אם  אחת  אישה  רק 

 . שתיים

רוכברגרמר  אישה  :יצחק   . יש 

למדןמר  שיש  :עידן  יודע   . אני 

רוכברגרמר  הזאת, חברים  :יצחק  ההחלפה  את  לאשר  מבקש   . אני 

למדןמר  חושב  :עידן  באמת  מקום , אני  שם  לשמור  לא  למה 

 ?לאישה

רוכברגרמר  הודיע  :יצחק  רק  היום  ליכי  זה. ו  את  הודיעו  היום  , פשוט 

ממש שעה  קרה, לפני  זה  זה  קריטי. בגלל  כזה  משהו  לא  בעד, חברים. וזה  ? מי 

רבה אחד. תודה  טוב, חברים. פה  ערב  לנו   .שיהיה 
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השרון רמת   עיריית 
מס המניין  מן   9.2006.7מיום , 7' פרטיכל מליאה 

מספר  לאשר   :81החלטה  כחבר הוחלט  יצחק  רפי  מר  מינוי  אחד  פה 

גב במקום  הספורט  עמותת  שחמורוב' דירקטוריון  רוט   .אסתר 

 

 

 

 

__________________  
מלך  פרח 

העירייה  ראש   עוזרת 
העירייה"וסמנכ  ל 
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מס המניין  מן   9.2006.7מיום , 7' פרטיכל מליאה 

 קובץ החלטות

 :שונות .6

הקיץ .א בחופשת  מיוחדים  צרכים  עם  למשפחות  סיוע  (תוכנית  מחוץ . 

היום  )לסדר 

 

מספר  לא  :78החלטה  עם שר הוחלט  למשפחות  הסיוע  תוכנית  את  אחד  פה 

הקיץ בחופשת  מיוחדים   .צרכים 

 

מליאה אישור  .3 סמנכ–פרוטוקול  ידי  על  ראש  "  ועוזרת  תפעול  ל 

 .העירייה

 

מספר  סמנכהוחלט   :79החלטה  את  להסמיך  אחד  ראש "פה  ועוזרת  תפעול  ל 

גב–העירייה  פרוטוקול'   על  לחתום  מלך  המליאהיפרח  ישיבות   . 

 

לחו .4 נסיעה  על  למ"הודעה  לצורך .ל  דורון  מאיר  מר  העיר  ראש  וסגן  מ 

 .פרויקטים

 

מספר החלט לאשר   :80ה  אחדהוחלט  מפה  נסיעת  העיר "  ראש  וסגן  מר –מ   

אנג לוס  מוניקה  לסנטה  דורון  ארה'מאיר  לב"לס  פיתוח 7-  לצורך  ימים   

 .פרויקטים
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מס המניין  מן   9.2006.7מיום , 7' פרטיכל מליאה 

 

 :שונות .6

הספורט .ב (עמותת  היום.  לסדר   )מחוץ 

 

מספר  לאשר   :81החלטה  כחבר הוחלט  יצחק  רפי  מר  מינוי  אחד  פה 

הספור עמותת  גבדירקטוריון  במקום  שחמורוב' ט  רוט   .אסתר 
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