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 . אישור מועצת העיר לתבחינים למתן תמיכות .1

 

את ישיבת מועצת  אני מתכבד לפתוח. שלום לכולם  :יצחק רוכברגרמר 

הנושא הראשון הוא אישור , על סדר היום .70העיר שמן המניין שמספרה 

או כמה משפטים , משפט אחד לפני. מתן תמיכותלתבחינים למועצת העיר 

קודם כל הישיבות הן פתוחות לקהל ותמיד קהל יכול , אני מאוד מופתע. לפני

וזה , ואני אשמח אם קהל יגיע לישיבות ויראה איך הישיבות מתנהלות, להגיע

לבוא זה לא איזה פתאום שקמו תושבים והחליטו , אבל. בסדר מבחינתי

 . יש פה איזה אמירה מסוימת. מהיום לראות ישיבות

אני מסרתי . ולא בגלל שאתם נמצאים פה, אני רוצה לומר כמה דברים לפני

גם באמצעות מאיר דורון וגם , מסר במשחק הכדורסל גם לאורנה וגם לרחל

שאני מחויב לקביעת קריטריונים בנושא של , פיזית במשחק שהיה ביום שני

מתוך אמונה . אגב, פעם ראשונהולא , אמרתי לאורנה דבר אחד. הקצבות

? למה. בתקציב קבוצת הכדורסל, שאינני מתכוון לפגוע כהוא זה בתקציבה

היא מביאה ( 7, אני מאמין שהקבוצה צריכה להתקיים( 1. מכל מיני סיבות

לכן אני לא מבין מדוע היה . אני גם אוהד את הקבוצה( 0, כבוד לרמת השרון

זמין אנשים כאן שחלק לא יודעים וחלק צריך להיות היום המפגש הזה של לה

שלא , אני מודיע לכם דבר אחד. מתוך להפעיל עליי לחץ, כן יודעים על מה

הנוכחות של . אני בא ממקום טוב. אני לא עובד תחת לחץ –יהיו אי הבנות 

אינני מתכוון . אנשים פה מתוך להפעיל עליי לחץ יעשה את ההפך של ההפך

לבוא לכאן ולשבת כאן ולעשות לי את ההצגה אז . ואמרתי את זה, לפגוע

אתה בובה של ראש העירייה , מה': הזאת או לצעוק על חבר מועצה למטה

אני . כן, הוא יצביע מה שאני אגיד לו –?' שמה שהוא אומר לך אתה מצביע

  ?אני אויב של קבוצת הכדורסל, מה. מדבר על חשטא
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 ?הוא בובה  :אבי גרוברמר 

יש , יש קואליציה, אבל יש משמעת, הוא לא בובה  :יצחק רוכברגרמר 

חד . ואני בעד להעביר את ההחלטה הזאת בלי לפגוע, החלטות שצריך להעביר

שאני צריך להעביר בעירייה  אני אינני מסוגל להבין מדוע כל דבר. משמעית

איתי לא רבו , נכון. הזאת שנוגע לקבוצת הכדורסל צריך להיגמר במריבה

כי אני חוזר שוב . אני גם מתכוון להמשיך לתת. השנים נתתיכי אני כל , כמעט

מביאה לי , קבוצת הכדורסל הזאת מבחינתי מביאה מיתוג לעיר: על המילים

אני לא ? אז מדוע צריך להפעיל עליי את הלחץ הזה. כבוד לעיר וזה חשוב לי

, אני מבקש מהחברים. אני אעשה ההפך של ההפך, בנוי למשחקים האלה

כאשר , אני מתכוון להעביר את הקריטריונים. פתוח, ם דיון הוגןמבקש לקיי

זה לגבי כל גוף נתמך , קריטריונים לא רק לקבוצת הכדורסל, המסר המרכזי

כל עוד  –ויחד עם זאת אני גם אומר כאן , ואני אעביר את זה. ברמת השרון

אני ראש העירייה אני אעשה הכל על מנת שהקבוצה הזאת תמשיך להתקיים 

 . התקיים טובול

רציתם לצפות . אני לא מסוגל להבין את זה, באמת, אני חושב שעשיתם טעות

היית חברת , אורנה, את יודעת. אני אמרתי אותה? ממני להצהרה הזאת

, חס ושלום, בדרך של ובאמת מעולם לא התנהגת בישיבת המועצה, מועצה

בדיוק את ואת יודעת . תמיד היה בסדר גמור, הפעלת לחץ פסול או משהו

, אני אמרתי לך את עמדתי ותפיסתי. ואת יודעת בדיוק את תפיסתי, עמדתי

שזה רשום , אמרתי את הדברים האלה ואני חוזר על זה שוב וגם לרחל

אבל אני . באמת? אז מה החשדנות הזאת וחוסר האמון הזה. בפרוטוקול

  .מחויב לקריטריונים

 ?אתה רוצה שאני אענה לך :אורנה אוסטפלד' גב

 . את לא צריכה לענות לי, לא  :יצחק רוכברגרמר 
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השיטה שאם מישהו מעיז לפתוח את הפה אתה   :אבי גרוברמר 

 . זה נוהל שחייב להיפסק. חייבת להיפסק –מאיים עליו שתעניש אותו 

 ?בסדר, כשאני אעבוד אצלך תכוון אותי  :יצחק רוכברגרמר 

פה עכשיו וזה קורה  זה קורה. זה חייב להיפסק, לא  :אבי גרוברמר 

 . עם אנשים בעיר

 .אל תחנך אותי, שמעתי אותך  :יצחק רוכברגרמר 

שמי שלא מעיז לעשות מה שאתה רוצה או לפתוח   :אבי גרוברמר 

 . את הפה אתה מאיים עליו

תצא  –אם תתפרץ לישיבה פעמיים ואזהיר אותך   :יצחק רוכברגרמר 

 . החוצה

תעיף  –תה רוצה להעיף אותי אם א. תעיף אותי  :אבי גרוברמר 

 . אותי

אל תחנך . אז תצא החוצה. אז תצא החוצה? שמעת  :יצחק רוכברגרמר 

 . לא אתה, אני ראש הרשות, אני לא מאיים, בינתיים. אותי

 ? איזה המצאות אתה ממציא  :חיים חשטאמר 

 ?שהוא מאיים על אנשים אחרים? מה אני ממציא  :אבי גרוברמר 

.. הוא לא  :חיים חשטאמר  . 

אתם באים אז אני אפגע ': אמר. עכשיו הוא איים  :אבי גרוברמר 

 . 'בכם

 . אני לא אמרתי דבר כזה  :יצחק רוכברגרמר 

- זה שיש לך הבנת הנקרא. לא נכון  :חיים חשטאמר 

 . לא אמרתי דבר כזה  :יצחק רוכברגרמר 
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א נאמר או ל? זה היה' אני אעשה הפוך על הפוך'  :אבי גרוברמר 

 ? נאמר

 . ופעם אחרונה אתה מתפרץ? בסדר, אל תחנך אותי  :יצחק רוכברגרמר 

כי כשרואים פה את הניירות אז , זו גם היתממות  :אבי גרוברמר 

 . יכול להיות שיש להם סיבה טובה מאוד לבוא

 –אתה מתפרץ . שאתה מתפרץ פעם אחרונה? שמעת  :יצחק רוכברגרמר 

אני לא , פעם אחרונה. בחוק להוציא אותך יש לי סמכות. אתה יוצא החוצה

 –אם יש הערות , אתם קיבלתם את התבחינים, חברים. משחק איתך משחקים

 . אני מחכה להערות. בבקשה

לכל  אני מאמין, קודם כל. אני רוצה לומר משהו  :מר מאיר דורון

הוא אמר לי את זה לא פעם . מילה שראש העירייה אמר כאן לגבי הקבוצה

כל ההעברות היו בדיוק לפי הסיכומים , וגם בכספים שהעביר, יםולא פעמי

בלי שום קשר לתפקידים שאנחנו . אנחנו עובדים לא מעט שנים ביחד. בינינו

אנחנו עובדים הרבה מאוד שנים ביחד ואני מאמין לדברים שהוא , כעת עושים

 .ואני מקווה שזה אכן יהיה, אומר

כל אחד יכול , למרות, ני לא רואהא. אני אבל רוצה לומר משהו על ההגעה

אני לא ביקשתי . אני לא רואה פסול בזה שמגיעים, העמדה שלולראות את 

כשהיינו שנינו , כשהוא רצה פעם, גם ראש העירייה, אבל היו כאן, להגיע

, אז הוא הביא לכאן את הכדורגל והם עשו רעש וכל הדברים, באופוזיציה

, אין אחד שאני לא מכיר מאלו שהגיעו, תזה כולם כאן אישי, וכאן אני אחראי

או באו , אני לא יודע, הם באו להראות. שזה יהיה בשקט מוחלט יצייתו

- אני רואה אתכם עם חולצות ורודות, להראות אולי

אני לא הייתי מעיר על זה אם חשטא , סליחה, מאיר  :יצחק רוכברגרמר 

 ...אליו בצורה של להגיד לי שאורנה מדברת, חיים חשטא, לא היה בא אליי
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 . אתה ידוע שהוא סכסכן לא קטן, חשטאאבל   :מר מאיר דורון

 ?מה הקשר  :חיים חשטאמר 

 . אל תצעק. לצעוק אני יודע יותר ממך. אל תצעק  :מר מאיר דורון

 ? מה אתה כל כך נלהב לעזור להם  :חיים חשטאמר 

 . ככה  :מר מאיר דורון

 ?...שםשלך ... בגלל שה  :חיים חשטאמר 

אתה אידיוט , תרשום את זה. אתה אידיוט מושלם  :מר מאיר דורון

שמעת  .אתה אידיוט מושלם אם אתה אומר את זה. אמרתי, תרשום. מושלם

 ?מה הוא אמר

. אולי אני לא. סכסכן, חצוף  :חיים חשטאמר  .. 

להחזיר קצת את , ראש העיר, אני מציע, שנייה   :טל עזגדמר 

ל כנראה לא מבין שאנחנו דנים בקריטריונים לא רק הקה. העסק לפרופורציה

 . של קבוצת הכדורסל

 . אמרתי אבל  :יצחק רוכברגרמר 

אבל זה פה נהפך לויכוח בנושא , אני יודע שאמרת   :טל עזגדמר 

על אלף ואחד , על קשישים, קריטריונים על מוסדות דתיש פה . הכדורסל

שלי הכי חשוב , ק תיק הספורטואני מדבר כמחזי, נושאים מאוד חשובים בעיר

 .  התיק שלי

אז מה אתה . היא צעקה עליי, אל תהיה יפה נפש  :חיים חשטאמר 

 . חצוף? רוצה שאני אענה

 .בחיים לא צועקת.  אורנה לא צועקת אף פעם  :יצחק רוכברגרמר 
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אני אתן . תקליטי. 'אני מקליטה אותך'. בטח, לא  :חיים חשטאמר 

 . לך אלבום

אז אני מציע לחזור לפרופורציות ולגמור את הנושא    :דטל עזגמר 

כי בישיבה הבאה גם יגיעו הרבה לבושי חולצות לבנות , הזה של הקריטריונים

ואני בטוח שכולנו נלך , אז בואו נגמור עם זה ונקדם את העניין. ועוד כל מיני

 . לטובת כולם

נהג תהקהל חייב בישיבת מועצה לה, בכל מקרה  :מר מאיר דורון

. יכולים לדבר רק חברי המועצה או פקידות מקצועית שקשורה לזה. בשקט

ואני אומר , להאזין ולראות, לכן אני באמת מבקש את הדברים האלו לשמוע

. זאת אומרת לטובת הקבוצה יסתדרו, אני מאמין שהדברים יסתדרו, שוב

על אני גם מתנצל , אם יש כמה בודדים. והקבוצה הזאת חשובה מאוד לכולנ

זה  ...מפני שזה, אבל אתה אמרת דבר שאסור היה לך להגיד, הדברים האלו

 . אתה לא מבין מה שאתה אמרת .בכלל לא קשור

 . עבור, אני מתנצל, אבל אוקיי, בסדר  :חיים חשטאמר 

בואו נתחיל , הרגענו את העניינים, לכן. אז בסדר  :מר מאיר דורון

 . לדון בעניין

 ...אני לא, יך להגיד לראש העיראולי צר  :חיים חשטאמר 

 . אין לי בעיות, תפקידך להגיד לראש העיר, אתה  :מר מאיר דורון

. זה קואליציה ויש נאמנות לקואליציה, עוד פעם  :חיים חשטאמר 

 . כל אחד ילך הביתה, אם לא

, אני מציע. עכשיו הערות, אז אני גמרתי. בסדר  :מר מאיר דורון

- ברשותך

 . ני רוצה שאתה תתנצל שאמרת שאני יפה נפשא   :טל עזגדמר 
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 . מספיק, די. אני מפזר את הישיבה, ה'חבר  :יצחק רוכברגרמר 

אני מציע שיש כאן מי שכתב את . עזוב, חיים  :מר מאיר דורון

 .שייתן כמה מילים, הקריטריונים

אם לא , למדתם את זה, קיבלתם את זה. לא צריך  :יצחק רוכברגרמר 

יש לכם , עם כל הכבוד, קיבלתם את זה בזמן. תשאלו שאלות –למדתם את זה 

 . תעירו את ההערות –שאלות 

 אני מאוד מתפלא שהדברים האלה, קודם כל  :שרגא קירשנרמר 

 . דולפים החוצה לפני שלנו יש הזדמנות לקיים בזה דיון

מה זאת , הם הגיעו לכל חבר מועצה? מה זה דולפים  :יצחק רוכברגרמר 

 . לא סוד זה? אומרת

אבל אני מקבל , הגיעו לכל חבר מועצה זה בסדר  :שרגא קירשנרמר 

לגיטימי שיפנו אליי , אם הם יודעים את החומר. פניות מאנשים וזה לגיטימי

אבל אני לא חושב . זה בסדר גמור, כי אני חבר מועצה והם עושי לובינג

 .בעוצמה שזה דלף החוצה שהחומר הזה צריך לדלוף

למרות שאני , לא הייתי רוצה לשמוע על הקריטריונים, יתי רוצהדבר שני שהי

אבל הייתי רוצה , חושב שזה גם לא היה מזיק אם היינו מקבלים תקציר

לשמוע את מחזיק תיק הספורט מה דעתו על הטענות שאני שמעתי בנושא של 

יש פה טענות לגבי אפליה יחסית למה שמושקע בכדורגל , זאת אומרת. אפליה

אני מניח שאתה יודע את , לא חושב שצריך לפרט. שמושקע בכדורסל למול מה

 .אני הייתי רוצה לשמוע, הדברים

. אין שום אפליה .לא תיק הספורט, אני אענה לך  :יצחק רוכברגרמר 

אני יכול לומר לך . אין שום אפליה ואני לא רוצה להיכנס לנושא של אפליה

ם שנמצאים שם היא כמות מסגרת קבוצת הכדורגל כמות האנשי. דבר אחד
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על אותו . דיברנו על הנושא של תשתיות והשקעה בתשתיות. גדולה מאוד

משקיעים , משקל השקענו גם באולם הספורט ומשקיעים באולם הספורט

ההוא 'של  אני לא נכנס כרגע לאיזונים. על אותו משקל. בקבוצת הכדורסל

 . זהלא רוצה להיכנס ל. 'אלה מקבלים שקל וחצי, קיבל שקל

 . אני מדבר ברמה כללית של קריטריונים, לא  :שרגא קירשנרמר 

אין שום . אני מודיע לך שאין אפליה בשום פרמטר  :יצחק רוכברגרמר 

האיזונים ימשיכו  .לא לטובה ולא לרעה. וגם לא תהיה אפליה, כלום, אפליה

ם החוק מחייב אותי היו. לגבי כל דבר, להיות באותה מתכונת שהיו כל הזמן

אנחנו . לעשות קריטריונים, ומשרד הפנים מחייב אותי למתן קריטריונים

היום נמצא במצב שכבר יושבים לנו על הווריד . מושכים את זה כמה שנים

זאת , ואין לנו ברירה אלא לקיים קריטריונים על מנת להעביר הקצבות

 . הנקודה

 .זה בסדר  :שרגא קירשנרמר 

. ולא תהיה אפליה יע לך שאין אפליהלכן אני מוד  :יצחק רוכברגרמר 

. שאני מאמין במערכת שצריכה לפעול וצריכה להתקדם, מה לעשות, במקרה

היא רק , ההפך. שלא עושה קיצוצים, אנחנו גם רשות חזקה, ברוך השם

רק  –ההפך , אנחנו לא מקצצים שום דבר, מגדילה ומגדילה בכל פרמטר

אני יכול לומר לך שאני , ובותיש לנו צפי של הכנסות לשנים הקר. נותנים

אגרות והפיתוח שאנחנו , עם כל ההיטלים, מעריך שאנחנו מבחינה תקציבית

, בשנתיים הקרובות, מתכוונים לעשות בתקופה הקרובה או בשנה הקרובה

אני לא מתכוון . 73-77לטווחים של , אם לא יותר מזה, אנחנו נהיה מאוזנים

 – אומר לך שאם ינהלו נכון את העסק אבל אני, שנה 73שנה ולא  77להישאר 

אני לא רואה שום אפליה והטענות של אפליה זה , לכן שוב. חבל על הזמן
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שיגידו ספציפית מה . אני לא יודע מי המציא אותן ומי אמר אותן, טענות

 . האפליה

שאם תענה לי עליה אז , אתן לך רק דוגמה קטנה  :שרגא קירשנרמר 

על הבדל בין ליגה ארצית  מדובר, רזולוציהמדובר פה על . יהיה לי שקט

- וליגה

 . זה ליגה לאומית וליגת על, לא ליגה ארצית  :יצחק רוכברגרמר 

אני לא כזה , אוקיי, ליגה לאומית וליגת העל  :שרגא קירשנרמר 

האם שני הדברים האלה , אבל בגדול. מן שאני מבין בדברים האלה-ספורט

 ? אכן מקבלים את אותו ניקוד

אנחנו , תשאל בפרופורציה לכל הערים האחרות  :יעקב קורצקימר 

 . נותנים הכי הרבה בארץ

 . תענו לגבי הניקוד? שמעתם את השאלה  :יצחק רוכברגרמר 

 .זה בושה וחרפה שמגישים דבר כזה  :יעקב קורצקימר 

גם  –הניקוד אמור לקחת בחשבון מספר מרכיבים   :מוטי ברלבד "עו

הקריטריון נפרס גם לאורך , לכן. משתמשים, תתפיםליגה וגם היקף של מש

 . הליגות וגם במישור ההישגי

המישור ההישגי זה דבר אחד וזה מצדיק , רגע  :שרגא קירשנרמר 

כי ברור שהשחקנים ידרשו . דווקא להשקיע כמה שהליגה מדורגת יותר גבוה

וברור שההחזקה תהיה יותר יקרה כמה שהליגה יותר  תמורה יותר טובה

אם אני מדבר . זה קריטריון אחר אבל מספר המשתתפים. זה דבר אחד. בוההג

עם הרזרבות , שחקנים 7זה כבר יותר מאשר , שחקנים 11על קבוצה של 

זה . וברור שגם יש בארץ יותר תרבות כדורגל אז יש יותר אוהדים, שלהם

, תשל ליגת על או ליגת האלופו השאלה איך זה משפיע על הקריטריון. ברור לי
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על הליגה . הדירוג היום הוא ממש חשוב וקשה לשמור עליו. אני לא יודע

 . הלאומית או הליגה שמתחת לזה יותר קל לשמור

זו קבוצה הישגית בלי , לצורך זה, מיוחדים 13%יש   :גיל גורדוןמר 

 . קשר

 . זו התשובה שציפיתי לקבל  :שרגא קירשנרמר 

ה או אליפות מקבל הקצבה מי שיש לו גביע המדינ  :גיל גורדוןמר 

 . מיוחדת

 ?קיבלת תשובה  :יצחק רוכברגרמר 

 . כן  :שרגא קירשנרמר 

 . כן, עוד שאלה. תודה רבה  :יצחק רוכברגרמר 

הדיבור פה הוא קצת כאילו אנחנו ממציאים פה   :אבי גרוברמר 

בסך הכל אנחנו לא המקום הראשון שעושים וגם . איזה משהו חדש, איזה גלגל

הוא , התרבות והספורט שדיבר על קריטריונים, של משרד המדע לצותיש המ

הוא , למשל. קבע קריטריונים מאוד ברורים והוא דיבר על כל העניינים האלה

שם הוא אומר , למשל. איך אתה שם ליגה מול ליגה, דיבר על נושא של הליגות

יש אם : הוא אומר ככה, שכשיש באמת רק ליגה אחת לנשים, בצורה מפורשת

כי אז ניקוד הקבוצות בליגה יהיה זהה , באותו ענף רק ליגה אחת לנשים

כשיש יותר משלוש ליגות לנשים אז התמחור הוא ליגה . לליגה שנייה לגברים

יש פה  .זה לא המציאו פה, זה קריטריונים של מדינת ישראל, למשל. מול ליגה

, דינת ישראלשזה מ, ממה שאומרת הוועדה הזאת, חריגה ממה שאנחנו עושים

 . כל המשרדים', בורוביץ

 :מה החריגה  :שרגא קירשנרמר 
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רמות או  0אם בענף יש : אומרים ככה. אני אומר  :אבי גרוברמר 

 . הרי שהניקוד יהיה זהה לניקוד הגברים, יותר רמות ליגות לנשים, יותר

יודע כמה רמות נשים יש בארץ  :שרגא קירשנרמר   . אני לא 

 . ליגות נשים 4בנתי שיש ה  :אבי גרוברמר 

 ?הבנת או שאתה יודע שיש  :יעקב קורצקימר 

 7ליגות נשים ויש  4יש . אני ביררתי, לי אמרו  :אבי גרוברמר 

, זאת אומרת. ליגה מול ליגה, ליגות 0-אומר פה שאם יש יותר מ. ליגות גברים

גה לא יכולה לקבל אותו ניקוד כמו לי, אין מה לעשות, ליגה שנייה בגברים

 . ראשונה לנשים

 ?מה הבעיה, נו בסדר  :יצחק רוכברגרמר 

 . 133-ו 133אתה נותן . אבל אתה נותן אותו דבר  :אבי גרוברמר 

 ?למי  :יצחק רוכברגרמר 

יש אחד . 53 –' נשים דרג ב. 133 –' גברים דרג ב  :אבי גרוברמר 

 . לא יכול לעמוד באותו מקום, מול השני

 . תסביר, הסליח  :יצחק רוכברגרמר 

 . בוא נשים דברים על השולחן שנייה  :אבי גרוברמר 

 .תן לו להסביר את זה, רגע  :מר מאיר דורון

ולפי הניקוד  הרי בסופו של דבר מגיעים לניקוד  :אבי גרוברמר 

אם . זה לא שאנחנו פה מדברים על איזה משהו עקרוני. מחלקים את הכסף

נשים יותר כסף , נגדיל את העוגהאז , רוצים לתת יותר כסף לכל הקבוצות

בתוך התקציב וכל קבוצה תקבל יותר כסף אם יהיה מספיק כסף לקבוצה 
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אז מחר זה ייפול בבית  אבל אם אנחנו לא ניתן את זה שוויוני. מסוימת

 . אז לעבוד על עצמנו זו לא שיטה. משפט

 . תענה בבקשה  :יצחק רוכברגרמר 

ם את הקריטריונים ואת אופן בנינו לכ 11' בעמ  :ד מוטי ברלב"עו

המסמך הזה מביא בחשבון את כל מה שחל על . גם בהתאם לליגות, החלוקה

ל משרד הפנים "חוזר מנכ, כמו על כל הרשויות המקומיות, עיריית רמת השרון

ופנינו לכל הקריטריונים האחרים ואלה מביאים , לקבוע את הקריטריונים

 . ובנינו את העקרונות, שהזכרת קודם' בחשבון גם את בורוביץ

ממתי ? מה זה לוין. אתה כל הזמן חוזר פה על לוין  :אבי גרוברמר 

 ? זה לוין

לוין הוא ? ואיך אתה עושה את זה מבחינה מספרית  :עידן למדןמר 

 . ץ"הוא היה רלוונטי לבג, כבר לא רלוונטי

 ?מה הקשר? ץ"מה רלוונטי לבג  :ד מוטי ברלב"עו

 . של לויןח "הדו  :עידן למדןמר 

נשאלה פה שאלה לגבי הליגות ולגבי אופן חלוקת   :ד מוטי ברלב"עו

 . התקציב

 . יש ניקוד לכל ליגה. זה ניקוד, לא  :אבי גרוברמר 

לוועדת התמיכות לחלוקה  נותן לכם כלי 11' עמ  :ד מוטי ברלב"עו

- בדיוק לפי איך שאתה

ל הגברים אם הליגה השנייה ש. אבל זה לא בדיוק  :אבי גרוברמר 

אז זה לא לפי מה , מקבלת את אותו ניקוד כמו הליגה הראשונה של הגברים

הוא . ליגה מול ליגה –קובע אחרת  'בורוביץ. פה כתוב אחרת, שכתוב כאן

  -קובע ליגה ראשונה
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 ? למי הוא קובע  :ד מוטי ברלב"עו

זה לא איזה חוק שלפיו צריך ? מה זה הוא קובע  :גיל גורדוןמר 

 . לעבוד

התשובה שאני קיבלתי שהליגה העליונה מקבלת   :שרגא קירשנרמר 

 .יותר מהליגה שמתחתיה 13%

הליגה השנייה . אתה תראה, 11' תסתכל בעמ, שרגא  :אבי גרוברמר 

 . של הנשים מקבלת כמו ליגה ראשונה של הגברים

 . אני רוצה לקבל תשובה מהאיש שערך את זה  :שרגא קירשנרמר 

- הערות מהקהל  -

זה מה שמחייב את עיריית רמת השרון , רבותיי  :ד מוטי ברלב"עו

זאת , זו ההוראה. ל משרד הפנים"אופן חלוקת התמיכות בהתאם לחוזר מנכ

בנינו , בכל זאת. זה מה שמחייב אתכם, ל משרד הפנים"חוזר מנכ. ההנחיה

כמות , ליגות –קריטריונים כדי שיהיה ניתן לתת מענה לכל מה שעולה פה 

כל זה נותן כלים בתוך הקריטריונים . הישגיות, מספר שחקנים, פיםמשתת

האלה לאפשר לוועדת התמיכות של העירייה לבצע חלוקה הוגנת אמיתית 

 . תסתכלו על הליגות. זה העיקרון, י קריטריונים מונחים ושוויוניים"עפ

 . ל משרד הפנים"זה הולך במקביל לחוזר מנכ  :יצחק רוכברגרמר 

 . זה מה שמחייב אתכם, משרד הפנים  :רלבד מוטי ב"עו

 . זו התשובה  :יצחק רוכברגרמר 

אני , אין לי שום טענה על זה שמחלקים לפי נקודות  :שרגא קירשנרמר 

וגם מספר המשתתפים גובר על . זה בסדר גמור. חושב שככה צריך להיות

 . מספר הנקודות

 . יש כל מיני פרמטרים, בסדר  :יצחק רוכברגרמר 
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: השאלה שלי מאוד פשוטה. אין לי גם בעיה עם זה  :שרגא קירשנרמר 

אם יש מצב ששניהם , אם מישהו נמצא בליגת על ומישהו נמצא ליגה מתחתיה

 . מקבלים אותו כסף

 . 11' תסתכל בעמ, יש פה ניקוד. אותו ניקוד  :ד מוטי ברלב"עו

תה אי אפשר להפוך את מה שא. 133-שווה ל 133 :אורנה אוסטפלד' גב

 . תסביר לי את זה. ליגת על 133ליגה לאומית מול  133 –בעצמך כתבת 

 . תנו לו לענות. אל תדאגי, אורנה  :מר מאיר דורון

אני אוהד את . אל תצייר את עצמך שאתה זה, בוא  :יצחק רוכברגרמר 

 . עם כל הכבוד, העניין הזה לא פחות ממך

האלה נועדו לתת הקריטריונים , בסופו של דבר  :ד מוטי ברלב"עו

בדקנו , ישבנו. אם יש ליגות וליגות משנה, מדרג מדרגה אחת עד דרגה שישית

או  לא המצאנו משהו שלא קיים בשום מקום אחר בעולם, מה נהוג לעשות

בחנו את הקריטריונים ודירגנו אותם בהתאם . ברשויות מקומיות אחרות

 . לדירוג הזה, להישגיות ובהתאם לליגה

 . אין פה הישגיות בנקודות  :אבי גרוברמר 

 ? מה זה ניקוד בגביע :אורנה אוסטפלד' גב

תאמיני לי שאנחנו עושים את . תסלחי לי, אורנה  :יצחק רוכברגרמר 

 . זה רק בשבילך. העבודה לא פחות גם בשבילך

יש לכם כאן מספיק , אני אמרתי את זה קודם  :מר מאיר דורון

 . מייצגים בתוך חברי המועצה

ואת  אתם קיבלתם את הקריטריונים, חברים  :ק רוכברגריצחמר 

ובכפוף , אני אבקש מהמועצה לאשר את הפרמטרים האלה. הפרמטרים
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תוך כדי זה שאנשים , לאישור לקבל הערות נוספות שלא קיבלנו אותן היום

- מתוך מטרה לבדוק, יעברו על זה שוב

 ?בכפוףמה זה לאשר עכשיו , אז בוא נאשר את זה  :אבי גרוברמר 

אני לא שומע הערות של . אני מאשר עכשיו את זה  :יצחק רוכברגרמר 

זה רק פרק אחד בתוך כל ... זה לא רק ה, דקה. אני לא שומע הערות. אנשים

 . הסיפור

זה . כי זה משהו מהותי, רק הערה אחת, איציק  :גיל גורדוןמר 

יש פה . פהוזה אולי קצת מוחבא , י אורנה וגם אתה ציינת"נשאל פה גם ע

יוענקו בהתאם להישגים  13%: שאומר 17' בעמ 15סעיף  י "עפמהתמיכות 

 . ח ועדת לוין"דו

- למשל, אומר' בורוביץ  :אבי גרוברמר 

 . לא קובע לבד' בורוביץ  :יצחק רוכברגרמר 

מקום , 73% –מקום שני , 03% –לוקחים אליפות   :אבי גרוברמר 

- ופהקבוצות שמשתתפות באיר, 13% –שלישי 

 ?למי? ממה 13%  :גיל גורדוןמר 

 . מוסיפים להם נקודות. עוד נקודות  :אבי גרוברמר 

ח "י דו"עפ? מה אמרתי, אז אני מאמץ את זה, נכון  :גיל גורדוןמר 

 . ועדת לוין

לפי  1.7אתה הרי גם מבין שנשים אמורות לקבל   :אבי גרוברמר 

 .את הניקוד? לא, ץ"הבג

חייבים להפסיק את . היום הם מקבלים לפי זהעד   :יצחק רוכברגרמר 

 . ץ היה כי לא היו קריטריונים"בג. זה
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- ץ"כשהיה הבג, 7334-ב  :ד מוטי ברלב"עו

לא היו קריטריונים ולכן היה את , לא היו תבחינים  :יצחק רוכברגרמר 

 . לעבוד ככה כל הזמן היה לנו נוח. ץ"הבג

תעשו ( 1: הוא אמר, ץ"אם אני הבנתי נכון את הבג  :אבי גרוברמר 

 . 1.7הוא אמר ( 7, תבחינים

ץ כי לצורך הנושא הזה "אני לא מנהל ויכוח על הבג  :יצחק רוכברגרמר 

י הוראת משרד "עפ אנחנו צריכים לעשות תבחינים. לא נמצא פסק הדין

זה מה שאני , כאשר הבסיס המרכזי הוא לא לפגוע בערכים הכספיים, הפנים

לא לפגוע בערכים הכספיים שהקבוצה  צועי כאןהנחיתי את הצוות המק

 . זה מה שהיה. מקבלת

.  :אבי גרוברמר  .  . היא לא בודקת לא לפגוע בכסף, בודקת שוויון.

 . גם נעשתה פנייה למשרד המדע והספורט  :ד מוטי ברלב"עו

מה שיכול , ץ לא יכול להתקיים יותר"הבג  :יצחק רוכברגרמר 

ולא  1.7של שלעבוד על הבסיס , ן שאני אמרתיהעיקרו. להתקיים זה דבר אחד

 . זה מה שאני צריך, להוריד

אני מקבל את ההבטחה של ראש העירייה שזה לא   :מר מאיר דורון

זה , הקואליציה תהיה חייבת להצביע, ראשית. ואני רוצה כמה דברים, ייפגע

והיא תהיה חייבת להצביע מפני שזה כאן לא ניתן לגבי , כמו דיון תקציב

 . זה בדיוק דיון תקציב. הקואליציה

 ? מה קואליציה שייך  :שרגא קירשנרמר 

זה דיון ? אתה רוצה גם ללמד אותי איך זה הולך  :מר מאיר דורון

 . תקציב בסופו של דבר

 . אתה נשמע כאילו אתה מתנצל שאנחנו מצביעים    :???
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 . בחיניםת. זה בדיוק דיון תקציב. לא  :מר מאיר דורון

, אתה בתקציב קובע כמה כסף אתה שם בתוך סעיף  :גרובר אבימר 

.. פה אתה . 

אני יודע , מה שאתה רוצהלהצביע לך אני מאפשר   :יצחק רוכברגרמר 

 . מה תצביע

- יש הרבה דברים עקרוניים  :עידן למדןמר 

 . נדבר גם על הדברים העקרוניים  :מר מאיר דורון

 . חד יצביע לפי מצפונוכל א, תשאיר את זה פתוח  :אבי גרוברמר 

. תפסיק, גרובר, די? אתה מנהל את הישיבות, תגיד  :יצחק רוכברגרמר 

.. פעם הבאה. אני לא מעיר לך יותר  . תתכונן.

אתה היית צריך , מוטי ברלב. עזוב, לא להתרגז  :מר מאיר דורון

- למסור לפחות לי

- הערות מהקהל  -

יוציאו ? ציאו אותךאתה רוצה באמת שיו, יריב  :מר מאיר דורון

ייגמר ככה  . נו, עזוב. אותך בסוף וזה 

יודע בדיוק מי אני, אני  :יצחק רוכברגרמר  זה אני שאתה . אתה 

 . מתקשר אליו בשעה שתים עשרה בלילה

כדי שאני אוכל לבדוק , מוטי ברלב אמר לי יעביר לי  :מר מאיר דורון

לצערי זה לא . לא עברזה . ומול הדברים האחרים' מול ועדת בורוביץ את זה

 . עבר

 . אז בוא נחכה לישיבה הבאה ואז נאשר את זה  :אבי גרוברמר 

 . רגע  :מר מאיר דורון
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 . אני לא רוצה, תאמין לי... אתה לא, תגיד  :יצחק רוכברגרמר 

 ? פעם ראשונה  :אבי גרוברמר 

.. פעם ראשונה אני רוצה להרגיל אותך, לא  :יצחק רוכברגרמר  . 

דבר כמה , קח? אתה רוצה להפריע לי, אבי. ה'חבר  :דורוןמר מאיר 

כאן היו . יש כמה דברים כאן, עכשיו. דבר כעת, לא הפרעתי לך, שאתה רוצה

חסר לי פה שני אנשים , ואני מתפלא שלא הזמינו אותם, צריכים להיות

ומנהלת אגף , לא נמצאת ולא קיבלה הודעה, זה מנהלת אגף הרווחה, לפחות

והם היו צריכות להיות בדיוק  מפני שיש כאן קריטריונים שלהם. לאה אורן

 . כמו שמיכל נמצאת כאן לנושא של החינוך

 ? אפשר בכל את עוד שאלה  :אבי גרוברמר 

 . רגע  :מר מאיר דורון

 .כי כבר מסכמים, לא  :אבי גרוברמר 

 ?מה מסכמים  :מר מאיר דורון

 . הן היו שותפות לתהליך  :יצחק רוכברגרמר 

יודע  :מר מאיר דורון  . יש לי כאן הערות על התהליך, אני לא 

- הערות מהקהל  -

כמו שאני  .אני לא רוצה שתתערבי לי כעת, אורנה  :מר מאיר דורון

 . אני לא רוצה שתתערבי, אומר להם

.. את כבר לא חברת. את לא תדברי מתי שאת רוצה  :יעקב קורצקימר  . 

  .עזוב, קורצקי  :מר מאיר דורון

- הערות מהקהל  -

 ? אני דיברתי אליך לא יפה, למה  :יעקב קורצקימר 
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 .אם אפשר, אני רוצה ברמה התקציבית  :גיל גורדוןמר 

אין לי , אלה מפריעים, כל אחד. אני לא גמרתי, רגע  :מר מאיר דורון

בעיקרון אני מוכן לקבל את ההצעה של ראש , אני מציע שנעשה. מה לעשות

עקרוני של הקריטריונים תוך הבטחה שתוך שבוע או תוך העירייה לאישור 

הוא צריך עד לפני הגשת . אני בדקתי עם גילי מתי הוא צריך, שבועיים

 . כך אמרת לי? נכון, התקציב הבא

 . עד סוף השנה. בשנה הזאת  :גיל גורדוןמר 

שזה , אני מוכן שזה יהיה אני עד אז. התקציב הבא  :מר מאיר דורון

, עם מוטי ברלב ועם הגזבר, לשבת עם עורך הקריטריונים, אחריהיה מישהו 

- אני לדעתי, למשל. כדי להתאים אם יש תיקונים פה ושם

- אם יש לך הערות לגבי  :יצחק רוכברגרמר 

? אתה רוצה להיכנס כבר להערות. אז לי יש הערות  :מר מאיר דורון

 ? מה זה הוצאות תפעול

.. לא  :יצחק רוכברגרמר  תקיים על זה דיון , תשב, אחרי זה תגיד לו.

 . תסביר עוד פעם. נביא את זה אחר כך לאשרור נוסףו

 . ברמה התקציבית ואני אענה גם לזה' אני רוצה א  :גיל גורדוןמר 

אתה אל תענה כשאני לא אומר לך . סליחה רגע  :יצחק רוכברגרמר 

 . לענות

 ? מה השאלה. כן המפקד. אוקיי  :גיל גורדוןמר 

מה שמאיר אמר זה שאנחנו נאשר את הקריטריונים   :חק רוכברגריצמר 

אם יהיו הערות כאלה ואחרות , במהלך השבוע הקרוב, כמות שהם ולאחר מכן

יועץ . ל העירייה"יחד עם מוטי ברלב ומנכ, מצד החברים לשבת יחד עם הגזבר

, ואז, להעיר את ההערות. גם איתך? אתה השתתפת בוועדות האלה, משפטי
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י נביא , שיפור או התאמה כזאת או אחרת, ש מקום לעשות איזשהו תיקוןאם 

ונתקן את התיקונים , אותה ישיבה, שלפני התקציב את זה לישיבה הבאה

 . שצריכים להיות

אם יש עד דצמבר אז בואו נביא את זה לישיבה   :אבי גרוברמר 

 . הבאה

, ספיקכל התקציב לא נ, תיקונים כן. לא נספיק  :יצחק רוכברגרמר 

 . למה גם דנים בתקציב

- אם התבחינים לא נכונים, לא קשור  :עידן למדןמר 

 . נכוניםהם התבחינים   :יצחק רוכברגרמר 

. דרך משפטית להפוך  :שרגא קירשנרמר  . . 

 .תקשיב, פרופסור קירשנר  :יצחק רוכברגרמר 

 . דוקטור, כן  :שרגא קירשנרמר 

- אני אמרתי .התבחינים נכונים  :יצחק רוכברגרמר 

 ?אתה לא לומד תואר שני? לא. כבוד הדוקטור  :אבי גרוברמר 

אתה רוצה להיות פעם ראשונה שאני אוציא חבר   :יצחק רוכברגרמר 

. די, נשבע לך. די. אני לא רוצה? אתה רוצה בכוח, מה? מועצה זה יהיה אתה

. בל דיא, תאמין לי, להפריע גם אני יודע. נו באמת, בוא נעשה את זה מכובד

אבל . הבדיקות הן נכונות, התבחינים הם נכונים. אני חוזר ואומר עוד פעם

איזושהי הערה שעולה תוך , חברי מועצת העיר, אם יש למי מחברי העירייה

יביא את זה במהלך השבוע , כדי הדיון או שלא היתה לו נהירה קודם לכן

ישב כוועדת לצוות ש, יעירו את ההערות הצוות, הקרוב לשבת יחד עם גיל

- התבחינים
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כזה 'לא מתוך הנחיה , מתוך הנחיה שלך שישבו  :מר מאיר דורון

 . 'ראה וקדש

נו באמת  :יצחק רוכברגרמר   . זה ברור, מאיר, אוי 

 ?יש לך ספק שזה יחזור לפה, מאיר  :אבי גרוברמר 

חלק . חלק יכול לחזור, לא הכל. יכול להיות  :יצחק רוכברגרמר 

 . נקיים את זה עוד פעם, לחזור מהנושאים יכולים

- אם אני אראה שזה הולך הכל אנטי  :מר מאיר דורון

 . אם משהו אחד חוזר אני מצטרף לקואליציה  :אבי גרוברמר 

מה יש לריב . תריב איתו –אם צריך לריב איתו   :יצחק רוכברגרמר 

 ?איתו

 ? למה לריב? איזה לריב  :אבי גרוברמר 

של הקריטריונים  עתקיונים האלו הם ההקריטר  :מר מאיר דורון

 . אלו העתק של הקריטריונים .לא רציתי להגיד את זה כאן. שנפסלו בזמנו

 .היה לכם זמן להעיר את ההערות  :יצחק רוכברגרמר 

 . לא היה את הזמן  :מר מאיר דורון

  -אז אני למרות הכל  :יצחק רוכברגרמר 

 איתי את הקריטריוניםאני לא ר, רק לפרוטוקול  :ד מוטי ברלב"עו

 . לפני כן

 . אז מישהו נתן לך. חבל שלא ראית  :מר מאיר דורון

יכול להיות שזה אותו דבר כמו שהיה , סליחה רגע  :יצחק רוכברגרמר 

אני עדיין ? ומי אמר שפעם קודמת זה לא היה טוב. יכול להיות. פעם קודמת

, העיר את הערותיולמי מהנבחן בתבחין ל אומר שאם יש הערות כאלה ואחרות
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אני מבקש לשריין זמן , או השבוע יישבו עם הוועדה, יישבו בשבוע הבא

שהיא אכן , במקום שהצלחנו לקבל את הטענה. ולקיים דיון פתוח בנושא הזה

במקום שיש . צריך לאשרר אותה בישיבה הבאה, צודקת והגיונית ולגיטימית

, לא'בעיה שאתם אומרים  כדי שאני גם , ני הישיבהאני מבקש לעדכן אותי לפ'

 . שלא יהיה מצב שהוועדה תגיד לא? בסדר. אוכל לקבל את ההחלטה

בקבוצות  הדיון פה מתמקד אך ורק, ראשית כל  :עידן למדןמר 

ואני אגיד אותה גם , עמדתי ידועה ונאמרה גם בישיבות מועצה. המקצועניות

ציב של הקבוצות סבור שתק, באופן עקרוני, אני בכלל. בפני החברים הנכבדים

המקצועניות צריך להיות פחות וללכת ולהיות מופחת יותר לעומת תקציב 

זו עמדתי שאני טוען אותה ואני . אגודת הספורט והספורט הבלתי מקצועני

למרות שבשיחות פרטיות אנשים הרבה , ובתבחינים פה זה לא נאמר, אמרתי

ה עושה דברים אבל כנראה שבכל זאת הנוכחות פ, פעמים תומכים בעמדתי

 . אז אני אציין את הדבר הזה בראש ובראשונה. אחרים

אין ספק שאותה ועדה שישבה על התבחינים היתה צריכה להביא , הדבר השני

כדי שבאמת תקבלו את , לחברי המועצה עוד לפני הגשתם, לטעמי, אותה

כי . עוד לפני הבאתם לישיבה במועצה, ההערות או את התיקונים הדרושים

מתחילה להתמקד אך ורק , בטח ובטח בסיטואציה כזאת, ה במועצההישיב

ויש פה עוד דברים כי יש פה את תקציבי הקשישים ויש פה , בנושא אחד עכשיו

ויש פה הרבה גורמים , עם הכוללים, תסלח לי אדון חשטא, את תקציבי הדת

ובכלל לאותם תבחינים היתה , אחרים שכל התבחינים פה אינם ברורים

היות מצורפת חוות דעת של היועץ המשפטי בכתב שהם עולים בקנה אמורה ל

שהם , שהם אינם פוגעים בעקרונות השוויון, אחד עם נוהל משרד הפנים

אני לא קיבלתי את חוות הדעת . הולמים את העקרונות של חלוקת התקציב

הזאת ורק אחריה מוסמכת המועצה לשבת ולעשות את הדיון בעניין 

לנוהל  8.4י סעיף "אבל זה עפ, לא יודע מדוע זה לא צורף אני. התבחינים שלה
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ולכן , חוות הדעת הזאת כרגע לא מונחת. י הנוהל"זה עפ. 4636משרד הפנים 

מבחינתי גם זו סיבה לא לאשר . לכאורה בכלל אסור לנו לאשר את התבחינים

 . את התבחינים

התבחינים נעשו בעזרתי . אני רוצה לענות  :ד מיכה בלום"עו

 . זה לא איזה משהו שלא ידענו עליו, פיקוחיוב

אבל עדיין מחובתך היה לצרף לפה בכתב את זה   :עידן למדןמר 

ועם עקרונות נוספים , בין השאר, שהכל עולה בקנה אחד עם עקרונות השוויון

, לטעמי, הדברים פה. 'זה היה צריך להיות מצורף כדף א. של חלוקת התמיכות

ל אני לא מבין בכלל מדוע הוכנס לשם עניין קודם כ –בעניין הקבוצות 

איננו מקבל תמיכה נפרדת אלא , למיטב ידיעתי, משום שהכדוריד, הכדוריד

 . אך ורק תמיכה דרך אגודת הספורט

 . נראה לי שזה כדוגמה בכלל   :טל עזגדמר 

. לא ברור לי מדוע זה נכנס, זה נכנס פה. לא יודע  :עידן למדןמר 

 . קבוצת הכדורעף והתמיכה בקבוצות הכדורעףאם כבר חסרה לי גם 

 . זה לא קשור אבל   :טל עזגדמר 

בהנחה שאנחנו מתחילים לתקצב את קבוצות   :עידן למדןמר 

, כל העניין של הוצאות התפעול והקריטריונים, עדיין .הכדוריד מחוץ לתקציב

, יוהבעתי את עמדת, לטעמי, אני. לא ברור לי, ואיך מחשבים לפיו' סעיף ב

וזה צריך להיות אחד התבחינים , שחייבים להיות בכל קבוצה מקצוענית

במשך שנתיים  73%או  17%, לצורך העניין. תושבי העיר, בקבוצה מקצוענית

 . רצופות

 . זה יש. יש את זה בתבחינים  :גיל גורדוןמר 
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ואין התייחסות בכלל למקבלי , לא שנתיים, 17%  :עידן למדןמר 

 . שזה חוץ מהקבוצות המקצועניות אומרים. המשכורות

 . יש    :???

זה . בלי מגבלה. 17%יש . אני מדייק מאוד, אמרתי  :עידן למדןמר 

חודשים זה לא התבחין שאני  8שאנשים באים ושוכרים להם דירה למשך 

 . זה מה שאני מחפש. אני מחפש תבחין יותר רציני ויותר ממשי. מחפש

? ני אודיע שאני סוגר את הכדורסלאתה רוצה שא  :יצחק רוכברגרמר 

 ?אתה רוצה שאני אעשה הצבעה על זה. אני אעשה לבקשתך מה שתרצה

 . אני לא מדבר על הכדורסל כרגע  :עידן למדןמר 

 . נו באמת? על מה. זה רק על זה  :יצחק רוכברגרמר 

אני מדבר על העקרונות . אני מדבר על התבחינים  :עידן למדןמר 

וזה עקרונות שהייתי , זה מה שאני מדבר. חת אותם אלינושאנחנו צריכים לק

לא מה שנאמר פה , הייתי רוצה לראות באמת שבאים מהאגודה. רוצה לראות

. י מספר הקבוצות הרשומות במחלקת הנוער גם אם הן לא חברות בעמותה"עפ

ספורטאיות מאגודת , אני הייתי רוצה לראות את התנועה מאותם ספורטאים

ברור לי שמקצועני לא יכול להגביל את עצמו . ים למקצועניםמגיע, הספורט

אבל צריך כן , לרמת הביתיות הדרושה משום שאחרת הם לא ישרדו במקצועני

אלה דברים שחסרים . שתי שחקניות שיעלו מהנוער, היה להגיד שני שחקנים

אני לא מדבר ספציפית לא על קבוצת כדורסל נשים ולא על . בתבחינים פה

 . זה אלמנט שהוא מאוד חשוב והוא לא מצוין פה. דורגל גבריםקבוצת הכ

 . אני מקבל חלק מהדברים  :יצחק רוכברגרמר 

למרות שזה , ובשום מקום, יש פה גם את האלמנט  :עידן למדןמר 

לא קבוע באמת היום כמה אנחנו לוקחים , כתוב במילים גדולות ובומבסטיות
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עוד . זה יבוא על חשבון התקציב על השימוש במתקנים ואיך זה תומחר ואיך

אתם אומרים שזה ייקבע . ואתם לא התייחסתםזה דברים שחסרים פה , פעם

 . אתם לא קובעים כמה זה יהיה, י איזשהם עקרונות ערטילאיים"עפ

 .לכל מתקן₪ מיליון   :מר מאיר דורון

מכך על הנוכחים פה , עוד פעם, אני גם פה לא יודע  :עידן למדןמר 

בהנחה שהוא יכול , ודע כמה יתבעו שווי השימוש באצטדיון הכדורגלאני לא י

. לעומת שווי השימוש באולם הכדורסל לעומת אחרים, לשמש אחרים

היועץ המשפטי , יושבת ועדה של גיל. העקרונות פה צריכים להיות ברורים

לטעמי זה לא , וזה עוד פעם, אגב, הכל. ל והם צריכים להיות ברורים"והמנכ

זה בניגוד . לשיקול דעת הוועדה המקצועית 13%בכל מקום יש , וןשלא נכ

לא מופיע בנוהל של משרד הפנים , 4636 לא ראיתי את זה בנוהל, לחלוטין

זה גם כן משהו , כחלק מהתבחינים 13%-שמשאירים לוועדה המקצועית את ה

. בטח ובטח לא בכל הקריטריונים שצוינו פה, שהוא לא נכון לעשות את זה

שזה צריך לחזור לאיזושהי עבודה קצת יותר  כן יש פה עבודה, לטעמי ,לכן

עוד לא . מהותית כדי שזה יבוא אלינו בצורה יותר מסודרת לפעם הבאה

- אם אתה מקיים דיון על שאר הדברים אז אני, התייחסתי לשאר הדברים

חלק מהדברים . אני רוצה לומר לך משהו, דקה, לא  :יצחק רוכברגרמר 

נוער. ת הם דברי טעםשאתה הער , אני אהבתי את הקטעים של שילוב שחקני 

אני מבקש שתעלה את הדברים האלה בפני . אהבתי את הנושאים האלה

תעביר את ההערות שלך בכתב . אתה לא חייב אפילו ללכת אליהם. הוועדה

אני אישית  –אני אמרתי דבר נוסף . היא תשקול את הדברים האלה, לוועדה

במקום . ל מנת לראות מה ניתן כן לאשר ואם אפשר לאשראתערב בהערות ע

 . תעלה אותם רק בזה, אבל חלק מהדברים שלך, שאפשר נעשה את זה
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מאחר ואני חושב שהדיון . אני רוצה לבקש משהו   :טל עזגדמר 

צריך עכשיו להיפסק ולא להיכנס לניואנסים כאלה  אני מאמין שהדיון, כרגע

, אני בוחר לא להביע את דעתי ולא להגיד גם. ואחרים ונקודות כאלה ואחרות

. ואני לא רוצה גם לעשות מזה פוליטיקה, להיכנס לכל נבכי התבחינים כרגע

, אני מבקש להציע שלא תשלח אותנו לעשות שיעורי בית ולשלוח אותם בכתב

אלא לקיים דיון מסודר שכל מי מחברי בעלי התפקידים במועצה שמעוניין 

, יבוא מוכן וילבנו את הדברים בדיון כזה או אחר הזהורוצה להגיע לדיון 

ופעם אחת נביא את הדברים , ד מוטי ברלב וכולם"שגיל יקבע יחד עם עו

 . מסודרים

, אתם קיבלתם את החומר הזה בזמן, טל, סליחה  :יצחק רוכברגרמר 

לא , עם כל הכבוד, סליחה. יכולתם להרים טלפון ולהעיר את ההערות שלכם

להעיר את  אני למרות הכל בוחר שכן לתת לכם את האפשרות. העשיתם את ז

- אני מבקש לאשר את עקרונות התבחינים האלה. ההערות שלכם

את התובנה  אני לא חושב שלרוב האנשים יש פה   :טל עזגדמר 

לכן אני חושב שצריך . המקצועית להעיר הערות לחברי הוועדה המלומדים

ושנלבן את הדברים ונשאל את , טילהיות דיון מסודר וסגור ולא פולי

 . השאלות

- תלך אליהם  :יצחק רוכברגרמר 

 ?הוועדה מוכנה להתכנס בשבילי   :טל עזגדמר 

 . כן  :יצחק רוכברגרמר 

חשבתי . אז אני מבקש לכנס את הוועדה בשבילי   :טל עזגדמר 

 .לחסוך לכם
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ו מי שיש ל, אבל דיברנו על זה שבמהלך השבוע  :יצחק רוכברגרמר 

פעם  03אני לא צריך לחזור , אני אמרתי יותר מזה. הערות יישב עם הוועדה

באם הן לא , אני אישית אתערב במחלוקות שקיימות. על מה שאני אומר

 . ניתנות לפתרון אני אתערב בהן

שזה לא , אני חושב שהמחלוקות יינתנו לפתרון   :טל עזגדמר 

 . יהיה בהתכתבות

 . בעיה אין שום  :יצחק רוכברגרמר 

יש לך פה את כל עניין התבחינים במתן תמיכות   :עידן למדןמר 

 . לכוללים

 . זה לא רק כדורגל, זה לא רק כדורסל, לכולם  :יצחק רוכברגרמר 

ל אגודת הספורט ולכל "עם כל הכבוד למנכ, הרצל  :שרגא קירשנרמר 

ולנו  ,מי שצריך להרים את היד בסופו של דבר זה אנחנו, לים האחרים"המנכ

 . זה הכל, יש את הזכות לפחות לשאול את השאלות ולהעיר את ההערות

, ח שהגיע לכאן זה היה תפקידו"אני חושב שהדו  :מר מאיר דורון

צריך לבדוק , הוא אמר שהוא עומד מאחורי זה. הוא לא צריך לכתוב מכתב

 אני מבין שאם הוא. אני לא יכול שכל רגע יפסיקו, מספיק. את זה והוא בדק

הוא צריך לעמוד על , עומד מאחורי זה אז הוא לא צריך לכתוב את זה בכתב

 . הוא אמר שהוא עושה. השוויוניות

 . לא רק זה  :ד מיכה בלום"עו

 ?מה קורה פה. רגע  :יצחק רוכברגרמר 

קודם . אני רוצה כעת על כמה נקודות של עידן למדן  :מר מאיר דורון

ירדן ברגר , מגדלים ילדות –ל הנשים כאן נמצאת בקבוצה הזאת ש, 17%, כל

 . יושבת כאן עם אמא שלה



 יריית רמת השרוןע

 010310007מיום , 32' פרטיכל מליאה מן המניין מס

 01 

 ... מאיר  :יעקב קורצקימר 

לא רוצה . אני לא רוצה לשמוע אותך, תשתוק  :מר מאיר דורון

 . לשמוע

 . אז אני גם אגיד עכשיו  :יעקב קורצקימר 

 . אז תעיר אחר כך  :מר מאיר דורון

אל תעלה את זה כי אני  .בהרבה דברים... מאיר  :יעקב קורצקימר 

 . מאיר, אנצח אותך

 ? מה תנצח  :מר מאיר דורון

.. אני  :יעקב קורצקימר  היא . את הקבוצה הזאת משאני מגיל אפס.

. אל תרמה פה, ומשהו שנה 73לא העלתה שחקנית אחת מרמת השרון כבר 

 ... האגודה. אתה אדם ישר, אני אוהב אותך, מאיר

גמרת את ההערת ? גמרת אותה, יםהערת ביני  :מר מאיר דורון

 ? ביניים

, שחקנית אחת, בכל הארץ זה רמת השרון... מאיר  :יעקב קורצקימר 

אני לא רוצה להזכיר אותה באיזה סיבות , היתה אחותי, קצת גמגמה... נעמי

מאז היא לא מצליחה ... כל שכונת מורשה, הלכנו עליה. היא העיפה אותה

. למשוך מאה צופים .. 

כשאני הייתי בכדורגל אתה עוד לא חלמת , לה'יענק  :מר מאיר דורון

 . אבא שלך היה. על זה

אני יכול להגיד את כל ההיסטוריה של קבוצת   :יעקב קורצקימר 

 . הנשים

 . בסדר, טוב  :מר מאיר דורון
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 . היא תגיד לך  :יעקב קורצקימר 

חרת ישראל שהיא שחקנית נב, יש גם מירב, בשבילך  :מר מאיר דורון

היא גרה עם ארוסה כאן והיא גם הולכת כאן לקנות דירה או , והקפטנית

 . היא נמצאת כאן. מה שהיא תתחיל, לשכור דירה

.  :יצחק רוכברגרמר  . . היא חיילת.  . אל תדברו סתם..

.. החברות  :יעקב קורצקימר   . תמיד הן גרות ברמת השרון.

. אין כסף  :יצחק רוכברגרמר  . היא באה עם מטוס. מין ליתא, לברגר..

 . די כבר עם זה

זאת , הקבוצה הזאת בינתיים. 17%היה לה   :מר מאיר דורון

אז זה לא משנה כרגע שגרים . הקבוצה שנתנה שני עמודים וכתוב רמת השרון

מכבי תל אביב . מפני שאותו דבר זה גם בכדורגל, הן גרות כאן, 7או  4

- כדורסל או כל דבר

 . אמרתי לך אותו דבר בכדורגל  :עידן למדןמר 

..אי אפשר לעשות את הכל  :יצחק רוכברגרמר  הכל טוב , אנחנו בעד, .

 . ויפה

אנחנו רוצים את הספורט , בניגוד לך, אנחנו רוצים  :מר מאיר דורון

אתה לא שומע , מפני שבספורט שלא מקצועני אתה לא רואה אותו, המקצועני

אנחנו . שמופיע בליגות וכל הדברים אנשים מזדהים עם הספורט הזה. אותו

 . הנהלת העיר, רוצים

 . זה ויכוח עקרוני וארוך, עזוב  :עידן למדןמר 

אתה תעמיד את עצמך ותיבחר לראש , אמרתי לך  :מר מאיר דורון

 . נדה מסוימת'בינתיים אנחנו הסכמנו עם אג. עירייה תוכל לעשות

 ( מדברים ביחד)
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. ואני מודיע כאן, לחברי המועצה, כםאני אומר ל  :יצחק רוכברגרמר 

אני , אני סוגר את הישיבה אם אתם לא מתכנסים עכשיו לישיבה מסודרת

. ישיבה שלא מן המניין זה ללא קהל, ללא קהל אקיים ישיבה שלא מן המניין

אני אעשה ישיבה שלא מן המניין ללא קהל ונקבל החלטות בישיבה הבאה 

 . נס לישיבה מסודרת ונורמאליתאני מבקש מכם להתכ. שעות 48בתוך 

 . ולא להפריע  :מר מאיר דורון

. פעם אחרונה שאני מעיר את זה, אני מבקש מכם  :יצחק רוכברגרמר 

באותם . בפעם הבאה אני סוגר את הישיבה ותתקיים ישיבה שלא מן המניין

 .נושאים

בכולל למה אנחנו , אני לא מדבר כרגע על ספורט  :מר מאיר דורון

 . כתוב בתקנות. גם תמיכהלתת לכאלו שלא גרים ברמת השרון צריכים 

 ( מדברים ביחד)

 . המפתח עדיפות לרמת השרון  :עידן למדןמר 

 . כתוב שהם עושים דברים לרמת השרון  :חיים חשטאמר 

מה פתאום אני צריך לתקצב בכלל כוללים שהם לא   :עידן למדןמר 

 ?תושבי רמת השרון

 . יםהם לומד  :חיים חשטאמר 

- היום, רגע  :מר מאיר דורון

 ? למה? מה אתה רוצה להגיע עכשיו  :יצחק רוכברגרמר 

אני אמרתי אני אעלה את זה , אני לא רוצה להגיע  :מר מאיר דורון

, אני רוצה רק שתדעו שלא רק קראנו את הקריטריונים של הספורט. בוועדה

, רים האחריםאז יש דברים גם בדב. קראנו גם את הקריטריונים האחרים

תזכרו . כל הדברים, אני רוצה גם לשמוע את הנושא של הקשישים. להגיע
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אנחנו . אין אף מקום פר קשיש שנותן את מה שאנחנו נותנים, שיחד עם זה

 . וגם במקומות אחרים, תראו מה שנעשה שם, נותנים גם בבית מלינוב

ה מה ז, הקטע של השקעות בתשתית, אני לא מבין  :אבי גרוברמר 

זה , זה שאנחנו משפצים את בית מלינוב? קשור לתמיכות שאנחנו נותנים

אנחנו . זה שאולי נשפץ עוד יותר את אורנים, ששיפצנו את מגרש הכדורגל

מדברים פה על כסף שאנחנו נותנים מעבר למה שאנחנו עושים בתוך 

 . המתקנים

- זה בדיוק העניין, לא  :עידן למדןמר 

כאילו בנינו לכדורגל תאורה אז . בבים פהאתם מער  :אבי גרוברמר 

 ?זה יורד לו מהכסף, עכשיו מה

 . כלול  :יצחק רוכברגרמר 

יורד, לא  :מר מאיר דורון  . זה לא 

 . זה לא תמיכה  :אבי גרוברמר 

 . לא יורד  :מר מאיר דורון

מה שאנחנו צריכים למתקנים זה . זה לא התמיכות  :אבי גרוברמר 

 ... לא הכסף

, אל תערבו את הפוליטיקה הזאת, דברו לעניין  :רוכברגר יצחקמר 

. נחסל את הישיבה הזאת .. 

 ( מדברים ביחד)

מה . חברים, שנייה. גמרנו? אתה מוכן לא לענות  :יצחק רוכברגרמר 

 ? השאלה שלך
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אני לא חושב שאפשר להתייחס לזה בלי שמיכה   :שרגא קירשנרמר 

נאמן לעיקרון השוויוניות ושזה היה  שהכל, לפני שאנחנו מצביעים, יצהיר פה

 . זה הכל, בכפוף לנייר שהוא יכתוב

ביקש ממני פה חוות דעת . אני מבקש לענות על זה  :ד מיכה בלום"עו

שמדבר  1.7אני הכנסתי לתוך התבחינים את סעיף . כתובה בעניין השוויוניות

 שמדבר על 4636ל "של התבחינים ומאזכר את נוהל מנכ על השוויוניות

.. מדבר על התמיכות ה, השוויון והקריטריונים . 

 . סליחה, זה לא אישור  :עידן למדןמר 

 . תמשיך, די? למה אתה מפריע  :יצחק רוכברגרמר 

ואם אישרתי . ואני אישרתי את התבחינים האלה  :ד מיכה בלום"עו

 .תבחינים אתה לא צריך מכתב לקבל נלווה עם אותו דבר בדיוק

 . זה גם מוקלט מה שהוא אומר  :יצחק רוכברגרמר 

 ...שבו אני חתום מתחת  :ד מיכה בלום"עו

, זה גם מוקלט מה שהוא אומר בצורה מסודרת  :יצחק רוכברגרמר 

 . תודה רבה

. אישרתי את כל התבחינים וגם הכנסתי סעיף אחד  :ד מיכה בלום"עו

 ...והייתי מצפה שאם זה כל כך חשוב לך היית פונה אליי לפני, לא במקום

זה , מיכה, מיכה. אל תהיה מורה שלו עכשיו, בוא  :יצחק רוכברגרמר 

 . אני צריך להגיד לו

אני הייתי מצפה שהיה הדרג המקצועי מעביר את   :עידן למדןמר 

של , שבאמת יקבל את חוות הדעת של חברי העירייה השונים, זה קודם

, ת הדבריםשהיתה ועדה מקצועית מבהירה א, הגופים הרלוונטיים השונים

 . שהיתה מבהירה מי המפקח מטעם הוועדה המקצועית
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, אתה לא צריך להגיד לו אם היה חשוב לך, סלח לי  :יצחק רוכברגרמר 

אני יכול לומר לך שביום שני קיבלתם את , דבר שני. זה אני צריך להגיד לו

שבת אתה -שישי, חמישי, רביעי, שלישי, היה לך זמן ביום שני, החומרים

 . אבל היה לכם זמן, בת אז זה לאשומר ש

- דבר שעובדים עליו כמעט שנתיים, אני אומר   :טל עזגדמר 

 . על התבחינים האלה? כמה זמן אתה יודע מזה  :יצחק רוכברגרמר 

 . אני את הנייר הזה ראיתי ביום שני   :טל עזגדמר 

 ?כמה זמן אתה יודע שעובדים על זה  :יצחק רוכברגרמר 

 . עובדים זה משהו אחר   :טל עזגדמר 

, ל"אני הבעתי את העניין בדבר הזה בפני המנכ  :עידן למדןמר 

הבעתי את העניין והם עובדים על זה כמעט . בפני מיכה לא, בפני הגזבר

אני , תביאו את הטיוטה, תביאו אותי לדיונים: שנתיים וכל הזמן אמרתי

 . ללמוד, רוצה להתייחס

  .לא היו טיוטות   :טל עזגדמר 

למתן  אני מבקש עכשיו לאשר את התבחינים  :יצחק רוכברגרמר 

ובכפוף לכך שבמהלך השבוע הקרוב ואפילו גם לאחריו תהיו , התמיכות

קשובים להערות של חברי המועצה ולדון בהן וללכת בכיוון החיובי ולקבל 

ובמקום שיש תקלה שלא מתקדמת או , שלהם בפתיחות לב את ההערות

 . להודיע לי על מנת שאני אשב על המדוכהאני מבקש , נדחית

- הערות מהקהל  -

 . את לא יכולה לדבר, גברת  :יעקב קורצקימר 

 . תהיו בשקט, אורנה  :מר מאיר דורון
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 . אני מבקש. רחל, אני לא שואל אותך  :יצחק רוכברגרמר 

? אתה עכשיו בא אליי, חתיכת מטומטם, תגיד לי   :טל עזגדמר 

אני אמרתי ? מה אתה קופץ עליי? פותח את הפה עלייהיא חוצפנית ואתה 

 ? מילה

מי בעד אישור התבחינים כפי שהם הוצגו , חברים  :יצחק רוכברגרמר 

 ? מי בעד? כאן עם ההערה שאני הערתי לגבי תיקון

נגד הכדורגל   :טל עזגדמר   ? אני 

 ?למה אתה מתלהם ככה. חס וחלילה  :יעקב קורצקימר 

אז על מי ? על מה, אתה קופץ עליי? מתלהםאני    :טל עזגדמר 

 ? על שרון יונתן, דיברת

.. אני שואל, לא  :יעקב קורצקימר  . 

 ? אני ראש העיר   :טל עזגדמר 

 ? מי בעד  :יצחק רוכברגרמר 

 (מדברים ביחד)

  ?מי בעד  :יצחק רוכברגרמר 

 ? אני יכול להגיד משהו לפני  :אבי גרוברמר 

 . ת מספיקדיבר  :יצחק רוכברגרמר 

 . לא דיברתי בכלל  :אבי גרוברמר 

לא , ניצלת את זה לפוליטיקה, דיברת מספיק  :יצחק רוכברגרמר 

שבגלל שהגעת , תנמק? מי נמנע. נגד 7? מי נגד. 8? כמה? מי בעד. למשהו אחר

 . עכשיו
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אני מתנצל , היה לי הרבה מה להגיד, הגעתי השנייה  :גיא קלנרמר 

 . על האיחור

 . נושא הבא, תודה רבה. אני מודה לאדוני  :רוכברגריצחק מר 

 

נמנע , 3 –נגד , 8 –בעד )ולות ברוב קהוחלט לאשר   :041החלטה מספר 

 0בכפוף לשמיעת הערות חברי המועצה, את התבחינים למתן תמיכות (0 -

 

זה . חות כספיים של תאגיד המים שרונים"הצגת דו  :יצחק רוכברגרמר 

 . חות"רק הצגת דו

 ?אני יכול להגיד משפט, לפני שנתחיל, איציק  :אבי גרובר מר

 . לא  :יצחק רוכברגרמר 

 ?למה. אני רוצה להגיד משפט? למה  :אבי גרוברמר 

 . נגמר, ככה. ככה  :יצחק רוכברגרמר 

 . לא עושה פוליטיקה  :אבי גרוברמר 

 . בנושא הבא  :יצחק רוכברגרמר 

תן לי , מן עושה פוליטיקהאתה אומר שאני כל הז  :אבי גרוברמר 

 . להגיד משפט

אנחנו נקיים ישיבה . תודה רבה, נגמרה הישיבה  :יצחק רוכברגרמר 

לא , אל תחליט לי את סדר היום של הישיבה ?זה מה שאתה רוצה, נוספת וזהו

 . דיברת, דקות לדבר 13יש לך זמן . אמרת מספיק, רוצה שתגיד

 . תאבל לא דיברתי שתי דקו  :אבי גרוברמר 

 . דיברת חצי שעה  :יצחק רוכברגרמר 
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 . לא נכון  :אבי גרוברמר 

 ... אתה רוצה שאני אבדוק  :יצחק רוכברגרמר 

 .אבי, נו, די  :מר מאיר דורון

 .אבל לא דיברתי  :אבי גרוברמר 

 . חלאס, מספיק, עשיתם את ההצגה. מספיק, די  :יצחק רוכברגרמר 

 . רמספיק כב, נו, רגע  :מר מאיר דורון

 . אני רוצה לדבר בלי פוליטיקה  :אבי גרוברמר 

 . זה נגמר  :יצחק רוכברגרמר 

 . עברו את הנושא, ה'חבר  :מר מאיר דורון

... דיברת לא יפה  :יעקב קורצקימר   . 

אבל אתה מדבר לא , אני מתנצל אם דיברתי לא יפה   :טל עזגדמר 

 . לעניין

  (מדברים ביחד)

. הוא דיבר אליי והוא אמר לי, תכל אלייהוא לא הס   :טל עזגדמר 

אני . הוא אמר לי שאם זה היה כדורגל אז הייתי מתנהג אחרת, סליחה, איציק

 . חושב שהוא טועה בגדול

- מה שאמרתי פה לגבי תקציב וכל זה  :יצחק רוכברגרמר 

 . לא צריך עם כולם, אני מבקש ממך לדבר איתי  :מר מאיר דורון

 . אני מדבר לפרוטוקול, רוטוקוללפ  :יצחק רוכברגרמר 

 . אז דבר לפרוטוקול  :מר מאיר דורון
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תמשיך את הסגנון האלים ' אוסטרוביץ' אם גב  :יצחק רוכברגרמר 

אני אומר לך מה שאני , כן מקובל עליך, לא מקובל עליך –אני מודיע , שלה

כף רגלה , תמשיך את הסגנון האלים שלה' אוסטורוביץ' אם הגב. אומר

אני . שום קשר לא יהיה לעיריית רמת השרון, ית רמת השרון לא תדרוךבעירי

היא יכולה לקפוץ לי עם . מודיע לך שאני גם לא בא לראות משחקים אצלה

בא , בא לפה בנאדם כראש רשות. בושה וחרפה. ההתנהגות האלימה שלה

נגד כל העולם וימינה, בצורה חיובית, בצורה אוהדת אני לא . כל הזמן מלחמה 

 . סגנון הזהב

זה . את ההערה שלי בהתחלה להכניס אני גם רוצה  :שרגא קירשנרמר 

  .לאנשים שיבואו הנה במשלחות ויהפכו את זה לשוק חומרלא יתכן שידליפו 

שזה פי אלף יותר , אבל על הנושא של הגבולות  :יעקב קורצקימר 

 . ביקשנו לא להדליף ועשו כתבות, חשוב

 .יצאו כתבות? ז מה אני אעשהא. נכון  :מר מאיר דורון

היא תצטער על הרגע שהיא . חברים, רגע. דיווח  :יצחק רוכברגרמר 

אני לא גבי פארן ואני לא ראש עיר . זאת עם הסגנון שלה, דרכה פה בעירייה

אם היא תדבר הרבה אני אטיס אותה , ואני לא עושה לה חשבון שמפחד ממנה

עליי . א תמשיך עם הסגנון האליםאם הי. הכדורסל שלה... היא. לקיבינימט

. אני הייתי ככה מאופק. ועל העירייה פה, לא מתנהגים בסגנון של אלים

אין גוף . אלופת העולם. הופכים אותו לשלילי, לוקחים אדם בכיוון החיובי

 . ואני בא בחיובי אליהם. במדינת ישראל שהם לא רבו איתו

 

יוצג על ידי רואי , "יםשרונ"חות כספיים של תאגיד המים "הצגת דו .7

 . חשבון עקיבא זינגר
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, ר תאגיד המים"יו ,בשעה טובה, נמצאים אתנו כאן  :יצחק רוכברגרמר 

לית התאגיד "מנכ וכמובן נמצאת אתנו כאן, ח עקיבא זינגר והחשב חיים"רו

לאחר החלטת ממשלה התאגיד הוקם . אני רוצה לומר כמה מילים. אילנה

אני חייב . מופעל, תאגיד הוקם. הקים תאגידיםשחייבה רשויות מסוימות ל

, חות הכספיים"ודווקא בשלב שאתם מציגים את הדו, באמת בהזדמנות הזאת

. את הדרך, את צורת הניהול, לומר לכם שאני מאוד מעריך את צורת העבודה

אנחנו לומדים תוך כדי תנועה את העניינים ויש , נכון שיש קשיים ולבטים

, נקייה, אבל אתם עושים את זה בצורה מאוד טובה, פיתוח ועובדים והכל

סך הכל זה גוף סמך של הרשות , אז יישר כוח על העבודה ועל העשייה. פתוחה

חות "נא להציג את הדו. המקומית גם ואנחנו באותה סירה וזה בסדר

חות הכספיים ואישורו אלא הצגת "זה לא דיון בדו, אני מדגיש. הכספיים

 .חות בלבד"הדו

, אם אפשר להתייחס גם לשאלות של יונה ברגור  :גא קירשנרשרמר 

 . אני אשמח

זה מקובל . דקה, אני שואל שאלה רגע, רגע  :יצחק רוכברגרמר 

  ?בנאדם שואל שאלות ולא נמצאש

או הוא , באופן עקרוני אתה לא צריך לענות לו  :ד מיכה בלום"עו

 . מעביר את הזכות שלו למישהו אחר

 . אז אני לא עונה לו  :יצחק רוכברגרמר 

בכל מקרה הכינו לו תשובות מודפסות לכל     פרח מלך

 . השאלות

 . תציגו, בסדר. אז תעבירו לו את התשובות  :יצחק רוכברגרמר 

 ? יש לך דף עם התשובות  :עידן למדןמר 
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הבאנו . אם תתנו לי לדבר אני אתייחס לכל הדברים  :אילנה ניצן' גב

מספר מילות רקע  ,אני רוצה להתייחס. העתקיםעם כל ה, מספיק תשובות

קודם אני רוצה להתחיל . למענה על השאלות על המספרים עצמם לפני שניכנס

להודות על שיתוף הפעולה המלא , שיצא החוצה, בלהגיד תודה לראש העיר

, חלקם יושבים כאן, באמת תודה, שיש לנו עם העירייה וכל האנשים בעירייה

 . ב כאן וגם לכל האחריםאז תודה לכל מי שיוש

באופן רשמי ואז גם יצא חיוב המים הראשון  ,16163-התאגיד החל פעולתו ב

עם כניסתנו לתפקיד  ,733בפועל בעצם הוא החל פעולתו רק ביולי . לתושבים

שהיתה , ,733חות הם של שנת "הדו, אז אנחנו מדברים. של חיים החשב ושלי

בצד של ההכנסות אני רוצה כמה . תשנה מאוד מעורבת ושנת התחלת התארגנו

וזה  ,733י רשות המים גם בשנת "תעריפי המים נקבעים ע( א. הערות להגיד

אגרות הביוב בשנת , לעומת זאת. 7313היה לפני עליית התעריפים של שנת 

גם אופיינה בקמפיין לחסכון  ,733שנת . י חוקי העזר"נגבו עדיין עפ ,733

. 7338-בצריכת המים בהשוואה ל 15%ן של במים שהביא ברמת השרון לחסכו

בשונה  י השיטה החשבונאית המצטברת"הרישומים שלנו בספרים הם עפ

, חלק מההבדלים. שזה על בסיס מזומן, לצורת הרישום המקובלת בעירייה

על השאלות . כמו השאלות שאנחנו קיבלנו וענינו, למי שמשווה מספרים

ת שאלות דומות או אחרות אנחנו אם תרצו להעלו, שקיבלנו ענינו במפורט

. קיבלתם את החומר, עקיבא נמצא כאן כדי לענות על השאלות. נשמח לענות

 . בבקשה

יש הפסד  ,733-חות ב"לפי הדו, אחת: שתי שאלות  :אבי גרוברמר 

בוא ננסה לגמור את , מאיר... שזה סדר גודל של ,₪מיליון  13גולמי של 

 . ישיבה ככה זו לא צורה לנהל, הבלגאן הזה רגע
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אולי לפני השאלות רק תציגו קצת יותר , אילנה  :עידן למדןמר 

 . לא רק מה שקיבלנו ואיך קראנו, לעומק

 . התחלתי לשאול שאלה  :אבי גרוברמר 

 . תשאלו את כל השאלות  :אילנה ניצן' גב

כשההכנסות הן ₪ מיליון  7.,יש הפסד גולמי של   :אבי גרוברמר 

זו גזירה משמים שהתאגיד מפסיד , עניין אותי לדעתמה שמ. ₪מיליון  76 אם 

 . אם אתם יכולים בבקשה? צפוי מתישהו להיכנס לרווח או שזה פשוט

 . יש רואה חשבון כדי שיענה  :מר מאיר דורון

- עלות שירותים זה רק ה  :אבי גרוברמר 

 .מספיק, שאלת את השאלה  :מר מאיר דורון

 . הוא אמר משהו  :אבי גרוברמר 

אני לא רוצה , אל תענה. אל תענה כעת. מספיק  :מר מאיר דורון

 . דבר. לשמוע

היתה נהוגה בישראל שיטת תעריפי  ,0161763עד   :ח עקיבא זינגר"רו

. מים שמקורה בהיסטוריה כשכל משק המים היה בידי הרשויות המקומיות

מה שהמדינה עשתה במטרה לדחוף את כל הרשויות להקמת , שיטת התעריפים

הם צמצמו את המרווח בין קניית מכירי המים למקורות לבין מחיר , תאגיד

כי התעריפים נכנסו רק , ,733-דבר שאתה רואה את הביטוי ב, המכירה

 שזה כאילו רק משק המים, 15' אתה יכול לראות למשל בעמ. 7313-לתוקף ב

 7.7יש פחת של ? מה זה מפסיד. ₪מיליון  7.8כשמשק המים מפסיד , בלבד

דבר שלא היה לפני כן בעירייה , שזה ירידת הערך של התשתיות, ₪יליון מ

 . מחושב

 . הפחת הזה, זה גם הגיוני שזה יהיה  :אבי גרוברמר 
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 . חות כספיים של גוף עסקי זה מקובל"בדו  :ח עקיבא זינגר"רו

זה מגלם פנימה את כל , גם בהיגיון של הצנרת  :אבי גרוברמר 

 . הבעיות של צנרת

בשיטת התעריפים החדשה חלק מהנתונים . נכון  :עקיבא זינגרח "רו

. אני תיכף אחזור לנושא. העיקריים של הבסיס לחישוב שלה היא אותו פחת

הוא , ₪מיליון  6.6בהבדל משירותי ביוב שעומד על , 18' אם נראה בעמ

 . ₪מיליון  6בעיקרון נובע מהפחת שהוא 

זה , דים חשבונאייםאתה אומר כאילו שזה הפס  :אבי גרוברמר 

  -לא

חודשים של  ,-ח הכספי של ה"בדו. לא תזרימית  :ח עקיבא זינגר"רו

יתקרבו  7311-כשהציפיות הן שב, ₪מיליון  0ההפסד הצטמצם לכדי  7313

 .לאיזון

 ? את ההפסד הזה מי מממן  :אבי גרוברמר 

 . ההפסד הוא הפסד חשבונאי. אין מימון  :ח עקיבא זינגר"רו

  .זו חברה של עירייה  :ובראבי גרמר 

  .ההפסד הוא הפסד חשבונאי  :ח עקיבא זינגר"רו

. אני אתייחס. תן לי להסביר את נושא התזרים  :אילנה ניצן' גב

חות כספיים שהם "חות הכספיים בין שני דו"אנחנו צריכים להבחין בדו

ח "ח רווח והפסד זה הדו"שדו, ח רווח והפסד"אחד זה דו. חות מנהלים"דו

, ח רווח והפסד כולל בתוכו את הפחת שהוא פחת חשבונאי"דו. אתם רואיםש

אבל כן הוא הוצאה , הוא לא יוצא מהכיס של אף אחד, שאינו פחת תזרימי

ח "אנחנו צריכים להסתכל על דו, לעומת זאת. ומתייחסים אליה כאל הוצאה

ת סיימנו א, ח תזרים המזומנים של החברה"דו. תזרים המזומנים של החברה
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אני יכולה להגיד ששנת . ₪מיליון  0 – בתזרים מזומנים חיובי קטן ,733שנת 

חודשים אנחנו נמצאים מבחינת תזרים מזומנים בתזרים מזומנים  , 7313

חלק מההבדלים והסיבות זה ההתייחסות שלנו לנושא . הרבה יותר גבוה

כסף  נכנס –היטלי הפיתוח הם הכנסה תזרימית . ההיטלים או היטלי הפיתוח

אבל הרישום החשבונאי שלה הוא כמו רישום חשבונאי של , לקופה של החברה

 1כלומר ההכנסה שנרשמת בספרים היא רק , שנה 77הוא נמשך למשך , נכסים

כלומר אין , ,733היטלים התחלנו לקבל רק משנת . מההכנסה בפועל 77חלקי 

יש , של היטליםאין לנו קופה צבורה , גם בהכנסות שאנחנו רושמים, לנו בכלל

אין לנו קופה צבורה , לנו קופה צבורה של הפחת כי רכשנו נכסים מהעירייה

 . של היטלים

אנחנו נתחיל להרוויח כולל , מה שאמרת, 7311-ב  :אבי גרוברמר 

 ? הפחת

החברה  7317-שב, בהערכות שלנו, אני מעריכה  :אילנה ניצן' גב

 . ח רווח והפסד"מבחינתי זה דו. תיכנס לרווח

אני יודע ? למה אני באיזשהו מקום שואל את זה  :אבי גרוברמר 

- שזה לא

 . אז רגע, יש כמה שמתעניינים, ה'חבר  :מר מאיר דורון

הבנתי שלמשל זה לא חייב להיות של רק רמת   :אבי גרוברמר 

 . יכולות כמה ערים להתאחד ולעשות חברת מים אחת, לבדהשרון 

 . אזורית  :אילנה ניצן' גב

אנחנו רצינו את , בהתחלה דרשו מאתנו ולא רצינו  :מאיר דורוןמר 

 . החברה שלנו
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אם זה יותר נכון כלכלית אולי כמה , אני שואל  :אבי גרוברמר 

 . אני שואל אם לדעתה לאור המספרים זה משהו שהוא נכון לעשות, ערים

מי יקבע את סדר העדיפות של הפיתוח של   :הרצל נחוםמר 

 ? התשתיות

אבל אני חושב שהשאלה צריכה , זו תשובה, אוקיי  :י גרובראבמר 

 . להישאל

- בהתחלה, אז השאלה הזאת נשאלה בשלב  :מר מאיר דורון

לקבל את , לשאול את השאלותהייתי אמור   :אבי גרוברמר 

 ...התשובות

בשלב . אני עונה לך ברצינות. הדיון הזה נגמר, אבי  :מר מאיר דורון

, כפר שמריהו ורמת השרון, חנו נהיה יחד עם הרצליהשאנ הראשון נתנו לנו

מפני שאצלנו נושא המים , אנחנו חשבנו שלא. והעיר הראשית תהיה הרצליה

ואנחנו חשבנו , גם הגבייה וגם הדברים האחרים, היה תמיד מסודר מאוד

מה עוד שאנחנו הולכים לתוכנית פיתוח של , לעצמנו אנחנו נדאג יותר טוב

אנחנו עם מכון ', ב. בשנים הקרובות, משהו כזה, דות דיוריחי 73,333נגיד 

טיהור יותר טוב מאשר הרצליה וחשבנו שאנחנו יכולים גם את נושא 

כשיכול להיות , החקלאות וגם את כל הנושאים לנהל יותר טוב בשבילנו

- אבל במקומות אחרים היה, שלפעמים יש יתרון לגודל

פשוט רציתי לדעת , ע משהוזה לא שאני רוצה להצי  :אבי גרוברמר 

אני מסתכל פה על . אבל יש לי עוד שאלה. עובדתית וקיבלתי תשובה

אני רואה . גם בפיתוח תשתיות מים וגם בפיתוח תשתיות ביוב, ההשקעות

  -שאלה סכומים שנראים על פניו מאוד

 .מאוד נמוכים  :אילנה ניצן' גב
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שנייה סכומים בשנה ה, שנה ראשונה התארגנות  :ח עקיבא זינגר"רו

 . הרבה יותר גבוהים

 .זה לא משקף כלום  :אבי גרוברמר 

' רק התארגנות ואת המשרדים ברח, זה לא משקף  :מר מאיר דורון

 . את הדברים האלו, 7אוסישקין 

 ?אני יכולה להתייחס. גם לא  :אילנה ניצן' גב

  ?יש לכם סדר גודל 7313על   :אבי גרוברמר 

אז אנחנו  חודשים ,חות של "יש לנו דו, דאיו, כן  :אילנה ניצן' גב

אני , גם את שלך. לשאלות, אם אני יכולה, אני רוצה להתייחס. יודעים

 . אתייחס לשלושתן

מעיריית רמת  ציינת בדברים שלך שהתאגיד רכש  :שרגא קירשנרמר 

כי , הייתי רוצה שתתארי את פעולת הרכש הזו. השרון את תשתיות המים

אני חושב שזה , גם קיבלתם תשתיות, זאת אומרת. לפחת אתם מתייחסים כבר

 . את זה זה יקל עליי להביןאם תתארי , צריך להיות משוקף במאזן שלכם

. התשתיות שנמכרו להם נמכרו כבר עם הפחת שלנו  :מר מאיר דורון

אנחנו , עשו את החישובים, זאת אומרת. זה לא בערך המלא, זאת אומרת

לפי החוקים ולפי התקנות של רשות המים וכשהם  ,פעלנו לפי חוקי המדינה

את זה שילמו , עם זה, רכשו אז את כל מה שהשקענו באדמה עם הפחת

 . בהלוואה וזה אני אתן לאילנה לענות

אני אתחיל מהנושא של תיאגוד . אני אתייחס  :אילנה ניצן' גב

 7338-מרביתם הוקמו בשנים מ, תאגידי מים בארץ 77נכון להיום יש . אזורי

כך שכל , תאגידים ,עד  5בפיילוט היו רק , זה אחרי הפיילוטים, 7313עד 

היום המגמה של רשות המים היא מגמה . שנים האחרונות 0-המסה היתה ב
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אלא אלה שיקומו , כלומר לא יוקמו תאגידי מים חדשים, של תיאגוד אזורי

כי חלק , ויצליח אני לא יודעת עד כמה. זו המגמה. יצורפו לתאגידים קיימים

יועלו כמובן ע זו . 'י ראשי ערים אחרים וכד"מהטענות ששמעת כאן  אבל 

 . המגמה שלפחות במקומות שאני נמצאת ברשות המים אומרים עליהן

 נכנסנו, כמו שציינתי, ,733שנת  –שאלה שנייה בקשר להשקעה בתשתיות 

ה לתפקיד ביולי וההשקעה בתשתיות היתה מזערית כי גם להכין תוכניות ז

את עיקר המאמץ הכנו . גם להחליט סדר עדיפויות זה לוקח זמן, לוקח זמן

 7313, וכמו שעקיבא אמר ואני אומרת 7313-כדי להכין את התוכנית שלנו ל

אני יכולה להגיד שהחצי שנה הראשונה  7313-וגם מהניסיון שלי ב, היא אחרת

רימיות בעיקר ההשקעות התז, היא יותר הכנת תוכניות ויציאה למכרזים

כבר תיראה אחרת כי כבר יש לנו  7311. מקלבות ביטוי בחצי השני של השנה

 . דברים בכוונת והם נמצאים

העירייה היא בעלים , י הון המניות"הרכישה מקבלת ביטוי ע, בהקשר לרכישה

, י הקריטריונים של רשות המים"פלוס הלוואת בעלים עפ, של החברה 133%

התחלנו , אני רוצה לציין, את הלוואת הבעלים .איזה אחוז זה הלוואת בעלים

רואים את זה . בתשלומים חודשיים על פי ההסכם שניתן 7313להחזיר מינואר 

גם בהלוואת בעלים וגם בחלויות שוטפות באותו סעיף  חות הכספיים"בדו

שאומרות בעצם כמה אנחנו  במאזן של חלויות שוטפות שאומרות בעצם

 . עומדים להחזיר בשנה הקרובה

ח "אני רוצה לשאול שאלה שהיא קצת מעבר לדו  :גיא קלנרמר 

מה שקרה עד עכשיו ומה  .הכספי ומתייחסת יותר מהעיניים של התושב

האם המעבר לתאגיד מים יוצר חבות נוספת על התושב . שיקרה מעכשיו

מ ולרפורמות הלאומיות שקשורות "מבחינת היקף התשלומים מעבר למע
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צאה מצביעה חד חד ערכית של כל נושא המים ופיתוח והאם כתו? ביוקר המים

  ?בסוף זה מתגלגל חד חד ערכית על התושב הסיפור הזה או לא', התשתיות וכו

אני אתייחס ועקיבא אולי ייתן לזה עוד יותר   :אילנה ניצן' גב

בחיוב  מ לא הוסף"נושא המע. מ"אני רוצה להתייחס לנושא המע. משקל

כך שהתושב שילם את . מ חולץ מהחיוב לתושב"עלתושב אלא בעצם נושא המ

ביוב פלוס , מופיע לו שורת תשלום אגרת מים, אותו סכום שהיה לפני כן

 . זה לא הוסף עליו, מ חולץ מהמחיר"אבל המע, מ"מע

השוני מהיום לעבר הוא רק הרפורמה , זאת אומרת  :גיא קלנרמר 

 . הלאומית בתעריפי המים

היו שתי . בואו נתייחס אליה, רפורמהה. נכון  :אילנה ניצן' גב

ועומדת להיות פעימה שלישית בינואר  7313בעליית מחירים בשנת  פעימות

התשלומים שאנחנו מקבלים כולל . זה הכל, של עליית תעריפים 7311

 . מיועדים כולם להשקעה בתשתיות, שזה ההיטלים, תשלומים בגין פיתוח

כתוצאה מהפעילות , התושב. השאלה היא ברורה  :גיא קלנרמר 

  ?או מה הסטטוס? אותו דבר? משלם יותר, של התאגיד

הוא , לפעילות התאגיד הוא משלם יותר בלי קשר  :אילנה ניצן' גב

 . משלם יותר כתוצאה מהעניין של התעריפים

כל עוד יש פעילויות שהעירייה היתה עושה בעבר   :גיל גורדוןמר 

- בנושא התשתיות

  -בועות בתוך העירייההיו צ  :גיא קלנרמר 

תעריפי המים נקבעים . זה מה שהסברתי מקודם  :גיל גורדוןמר 

הביוב זה אגרת הביוב שהיתה נהוגה לפני כן . אז זה לא משנה, י המדינה"ע

 .הוא משלםשכך שאין לך שינוי מבחינת האזרח מה . גם
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 . שום דבר  :יצחק רוכברגרמר 

 . המחיר עלה, אין עלויות נוספות  :אילנה ניצן' גב

 . זה לא תלוי בה, המחיר עלה  :יצחק רוכברגרמר 

ועומדת  היו שתי פעימות. המחיר עלה, אמרתי  :אילנה ניצן' גב

 .  להיות פעימה שלישית

 .חברים? עוד משהו יש לכם  :יצחק רוכברגרמר 

  ?מה אחוז הגבייה. שאלה קטנה  :מר מאיר דורון

 . ד לך בדיוקאני לא יכולה להגי  :אילנה ניצן' גב

 . תודה רבה לכם, אוקיי  :יצחק רוכברגרמר 

 . 0%,-7%,מפני שזה היה   :מר מאיר דורון

 . הנושא הבא, גיל  :יצחק רוכברגרמר 

אתה שאלת , שרגא. רק מילה אחת בנושא הזה  :גיל גורדוןמר 

זה לא . 03%זה , לגבי ההלוואה. בעלות של העירייה 133%-מבחינת ה מקודם

 . צריך להבין את זה, אהשהכל הלוו

 . ביקשו ממך את הנושא הבא להעלות, גילי  :מר מאיר דורון

 

אישור פתיחת חשבון בנק עובר ושב בבנק דקסייה על פי הנחיית משרד  .0

 .יוצג על ידי גיל גורדון גזבר העירייה, הפנים

 

בנק דקסיה זה מה שהיה . פנו אלינו מבנק דקסיה  :גיל גורדוןמר 

למעשה כל ההקצבות שבאות ממשרד . אוצר השלטון המקומיבזמנו בנק 

נכון להיום זה סוג של . מגיעות לחשבון שלנו שם, משרדי ממשלה, החינוך
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כאשר הם קיבלו בבנק דקסיה הנחיה לפתוח חשבון עובר ושב , חשבון מעבר

. אני מוכן. ביקשו שנעשה את זה, רגיל והעבירו לנו את הנושא הזה אותו ..

שאנחנו לא נחויב בכל מיני עמלות והוצאות נוספות מעבר למה  חשבון בתנאי

שהיה עד היום והם התחייבו בפניי להשאיר את זה באמת במצב הזה ללא 

אני מבקש לכן כל . וזה רק משהו פרוצדורלי שהם זקוקים לו, עמלות נוספות

אז אני , דבר כזה של אישור חשבון בנק חדש צריך להביא לאישור המועצה

 .ביא את זה לפהמבקש לה

 ? למה צריך אבל לפתוח חשבון ולמה בבנק דקסיה  :עידן למדןמר 

 . תגיד להם, ש"מדובר על חשבון עו  :מר מאיר דורון

אתם מדברים , הוא התחיל להסביר, סליחה רגע  :יצחק רוכברגרמר 

 . זה לא בסדר. עכשיו צריך להסביר לכם, דיברתם ביניכם, ביניכם

 . דיברתי איתו בכלללא   :עידן למדןמר 

 . דיברתם, דיברתם  :יצחק רוכברגרמר 

 . עכשיו לא דיברתי איתו  :עידן למדןמר 

אני רוצה שהוא יקבל , הוא שאל שאלה, רגע  :יצחק רוכברגרמר 

 . תשובה

 ? מי שאל  :גיל גורדוןמר 

 . עידן  :יצחק רוכברגרמר 

עוד  למה, למה אנחנו צריכים את הדקסיה הזה  :עידן למדןמר 

 ... אחד ולמה אנחנו לא יכולים

 . אם היית שומע את ההתחלה שלו  :מר מאיר דורון

 (מדברים ביחד)
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 . נו, די  :יצחק רוכברגרמר 

. אז היית מסביר  :אורן ברעוזמר  באותו חשבון שיש לנו זה לא ..

 .ש"עכשיו רוצים להפוך את זה לחשבון עו, ש"זה חשבון עו... חשבון

, מה שיש לנו בדקסיה זה היה מיחזור של הלוואה  :גיל גורדוןמר 

אבל זה . שקיבלנו תנאים הרבה יותר טובים ואז קיבלנו בריבית יותר נמוכה

וגם , גם לאותה הלוואה, התשלום מבוצע מחשבון מעבר. לא קשור לחשבון

מאחר וזה מה שהיה בזמנו בנק אוצר , כספם שנכנסים ממשרדי ממשלה

עובר דרך החשבונות , א ממשרד החינוך לדוגמהכל כסף שב, השלטון המקומי

. זה לא שאני רוצה לפתוח עוד חשבון, האלה זה סוג של תכתיב של המדינה

לעשות חשבון . צריך לשנות אותו, שאותו חשבון מעבר, עכשיו בא תכתיב חדש

אני וידאתי רק שזה לא יהיה כרוך בעלויות נוספות . זה משהו טכני. עובר ושב

 .זה הכל, הובטח לישל עמלות וזה 

 ?מי בעד  :יצחק רוכברגרמר 

 . פה אחד  :מר מאיר דורון

 

ה אחד פתיחת חשבון בנק עובר ושב פהוחלט לאשר   :040החלטה מספר 

 0בבנק דקסיה על פי הנחיית משרד הפנים

 

  .הנושא הבא  :יצחק רוכברגרמר 

 . נושא שלך, גילי  :מר מאיר דורון

רוצה להגיד את הנושא שיהיה רשום  אני, רגע  :יצחק רוכברגרמר 

אני הולך בשיטה : אני אומר לכם עכשיו, אני נשבע לכם, ה'חבר. בפרוטוקול

אני לא , זאת לא צורת ניהול ישיבה. אני לא מצליח לנהל את הישיבות. אחרת
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אני פשוט , אני בכל פעם שיתחיל הברדק. זה ברדק שלם, רגיל לדברים האלה

יו, סוגר את הישיבה מיים אני מקיים ישיבה שלא מן המניין בשעות אחרי 

לא  –לא תבואו . תבואו –תבואו . אני אמרתי לכם את זה, תזכרו. הבוקר

 73אני מחכה , כמה שיגיעו. אני אעביר את כל מה שאני צריך להעביר. תבואו

עוד פעם ימשיכו צורת . שלא תגידו לא אמרתי. אני מעביר את הישיבות, דקות

מקיים ישיבה שלא מן המניין אחרי , י מבטל את הישיבההישיבות האלה אנ

דקות ואני אקיים את  73ואחר כך יש לי את האפשרות לחכות . שעות 48

הברדק הזה לא יהיה . נגמר. אני לא מנהל ככה יותר את הישיבה. הישיבה

 . בבקשה. יותר

 

 1,3,7,7,5אישור לעיריית רמת השרון לקבלת מענק ממפעל הפיס בסך  .4

גיל גורדון, ר הקמת ספרייה בבית ספר נוה גןעבו  .יוצג על ידי 

 

הנושא הבא הוא אישור לעירייה לקבלת מענק   :יצחק רוכברגרמר 

. עבור הקמת ספרייה בבית הספר בנווה גן₪  1,3,7,7,5ממפעל הפיס בסך 

 . בבקשה, גיל

. למענק הזה, כמו שכתוב פה, אנחנו קיבלנו אישור  :גיל גורדוןמר 

מהפרוצדורה נתבקשנו לחתום על איגרת חוב שצורף הצילום שלה פה כחלק 

שבאמת הכספים שאושרו לנו יוצאו למטרה  שהוא למעשה מבטיח, בסוף

נווה גן, כמו שאמרנו שזה, שלשמה נתקבל המענק . הקמת ספרייה לבית ספר 

הוא אמר לי שמאחר ומדובר פה בסוג של שעבוד צריך , פניתי ליועץ המשפטי

 . זה לאישור מועצת העיר וזו הסיבה שזה הגיע לפה לאישור להביא את

זאת אומרת שהכסף ילך אך ורק למען המטרה   :גיא קלנרמר 

 . שהוא נתרם
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: בשעבוד כתוב 7סעיף , 7אם תקרא את סעיף   :גיל גורדוןמר 

שעבוד זה הנו . השעבוד חל על מלוא סכום המענק כפי שמגיע לרשות'

 . 'י הרשות המקומית או מי מטעמה"להבטחת השלמת הפרויקט ע

 ?מי בעד  :יצחק רוכברגרמר 

 . פה אחד  :מר מאיר דורון

 . תודה רבה  :יצחק רוכברגרמר 

 

חתימה על שעבוד לצורך פה אחד הוחלט לאשר   :043החלטה מספר 

עבור הקמת ספרייה בבית ספר נוה  0,195,397קבלת מענק ממפעל הפיס בסך 

 0גן

 

 עסב חהגדלת חוזה עם הקבלן סמיר ושיא דר היוםאישור לתוספת לס .7

 . ₪ 535,333 כ"ובסה 43%בהיקף של 

 

  ?עוד מה להגידלך יש   :יצחק רוכברגרמר 

 ? לנושא הדיון הקודם אפשר  :גיל גורדוןמר 

ר שכדי לא "נושא של תב, יש עוד נושא אחד בשונות  :גיל גורדוןמר 

הגדלת . ר"הגדלת תב –פה  לעכב את העבודה אנחנו רוצים להעלות את זה

 . סליחה, חוזה

 ?על מה  :יצחק רוכברגרמר 

היום היתה ישיבה אצל . בנושא של השיפוצים פה  :גיל גורדוןמר 

 . ל"המנכ
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תחכו  ?ר"ממתי אני יכול להצביע בשונות על תב  :יצחק רוכברגרמר 

 . לישיבה הבאה

 . בשביל זה אני שואל, בסדר  :גיל גורדוןמר 

ואל תביאו לי נושאים כאלה בלי לתאם איתי   :כברגריצחק רומר 

פעם אחת העלה מאיר שאלה  .זו לא פעם ראשונה, אני מבקש? בסדר. מראש

אני . בוועדת תכנון ובנייה איזה נושא וקיימנו אחרי זה ישיבה שבוע אחרי זה

ר ככה "מה זה להביא תב. מבקש לא להביא נושאים שלא מתואמים איתי

 ? אנחנו באפריקה, המה ז? בצורה כזאת

 . ר"זה לא תב, זה הגדלה. איציק, ר קיים"זה תב  :גיל גורדוןמר 

 . לא שמעתי משהו אחר, ר"אני שמעתי תב  :יצחק רוכברגרמר 

 . זו הגדלה של חוזה, לא, לא  :גיל גורדוןמר 

 ? אז מה זה  :יצחק רוכברגרמר 

..זה הגדלה של המכרז  :הרצל נחוםמר  . 

? ר"למה אתם אומרים תב, אז תגידו את הדברים  :יצחק רוכברגרמר 

 . תדייקו בהגדרות שלכם

 . ר חדש"זה לא תב, זה הגדלת חוזה  :הרצל נחוםמר 

נו, הרצל  :יצחק רוכברגרמר   . ר"זה תב? ר חדש"מה זה לא תב, באמת 

ההגדרה היא הגדלת חוזה שמותר לראש העיר , לא  :גיל גורדוןמר 

 . 43%מדובר על  פה, 77%ולי בסמכותנו עד 

על  73%אנחנו אישרנו , אנחנו מכירים את זה  :יצחק רוכברגרמר 

 . מודיעין' הגדלת רח

 ?אתה רוצה שמישהו יטרפד אותנו  :מר מאיר דורון
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אז אני לא עושה את  –אני לא יכול לעשות את זה   :יצחק רוכברגרמר 

 . זה

. ר כזה"אפשר לאשר תב. יש לי שאלה    :??? .. 

 ?אפשר שקט רגע, סליחה? למה צריך את זה  :רוכברגר יצחקמר 

 ? באחריות מי ההגדלה הזאת

 ?הגדלת החוזה  :גיל גורדוןמר 

 ?מי מבקש את ההגדלה, כן  :יצחק רוכברגרמר 

מדברים שעלו תוך כדי  זה נושאים שעלו כתוצאה  :הרצל נחוםמר 

 . הפירוק ותוך כדי בחינה של המבנה

 . בנה עכשיו של השיפוציםשל המ  :יצחק רוכברגרמר 

 . אני אתן לך דוגמה  :הרצל נחוםמר 

אי אפשר היה לעדכן . אז אני שואל שאלה, בסדר  :יצחק רוכברגרמר 

והייתי מביא את זה לסדר היום ' אנחנו רוצים להעלות'להגיד לי  ?אותי

נותן איזה ? ובשונות הייתי מעיר הערה בתחילת הישיבה שאני רוצה להעלות

 ?ם פה שיקבלו את זהדף לחברי

היתה פגישה , זה נושא שעלה אצלי היום בישיבה  :הרצל נחוםמר 

 . ועם הגזבר עם מחלקת ההנדסה

 . זו עבודה בעיצומה  :גיל גורדוןמר 

 . תן לו לדבר, רגע  :יצחק רוכברגרמר 

ואז עלה הצורך לעשות , העבודה נמצאת בעיצומה  :הרצל נחוםמר 

 . בים את העבודה ואת הקבלןכי אחרת אנחנו מעכ, את זה

 ? מה הצורך, כאילו? למה ההגדלה הזאת  :יצחק רוכברגרמר 
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שהם  נושא של החלפת מזגנים( 1. כמה דברים  :הרצל נחוםמר 

 .מיושנים, ישנים, לקויים

 ?פה בבניין  :יצחק רוכברגרמר 

זה גם ייצור מצב של התייעלות אנרגטית בעניין . כן  :הרצל נחוםמר 

כי בלאו הכי היינו . אנחנו נשים מזגנים יעילים וחוסכים באנרגיהכי , הזה

צריך לעשות אותם עכשיו , אבל זה נתגלה עכשיו בשיפוץ צריכים לעשות אותם

ויגידו  איך הייתם מטומטמים ולא 'מאשר אחר כך לתקוע טלאי בתוך בניין 

 ?' עשיתם את זה

זה מעכב אותי ואם אני מחכה עם זה לישיבה הבאה   :יצחק רוכברגרמר 

 ?בחודש לפחות

 . הקבלן ילך  :מר מאיר דורון

אני לא חושב . אבל אתה אומר שאי אפשר בכלל  :אבי גרוברמר 

- אבל, שמישהו פה יתנגד

 . שיגיד היועץ המשפטי   :טל עזגדמר 

אני לא רציתי לאשר את זה . יש לי בקשה, חברים  :יצחק רוכברגרמר 

חבל לעכב על , דות כאן בתוך הבניין וצריךאבל אם זה מעכב את העבו, עכשיו

אם על דעת כולכם . זה חודש כי אנחנו רוצים להתקדם ולגמור את השיפוצים

אם מישהו מתנגד . אז אני אביא את זה לאישור עכשיו –מוסכם לאשר את זה 

 . אז אני לא אביא את זה

וזה דבר , קבלן שמתחיל שיפוץ בעיריית רמת השרון  :גיא קלנרמר 

. חלה עליו החובה לראות את זה מראש ולא באמצע השיפוץ, יסודי כזה

 . זה אפריקה? הרי אתה אומר אנחנו אפריקה, המזגנים
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כשאתה משפץ בית אתה אף פעם לא יודע איך אתה   :יצחק רוכברגרמר 

 . נכנס ואיך אתה יוצא

אי אפשר לראות את זה . נו באמת? להחליף מזגנים  :גיא קלנרמר 

  ?מראש

 ?כמה כסף מדובר, טלי? כמה כסף מדובר  :בי גרובראמר 

 ( מדברים ביחד)

 ?כמה כסף מדובר  :אבי גרוברמר 

 ...החוזה עם הקבלן, 533,333 :טלי שמחה אליקים' אדר

 ?533זה  43%-כל ה  :גיא קלנרמר 

 . כן :טלי שמחה אליקים' אדר

 ( מדברים ביחד)

אני קודם כל שואל , ןאני עוד לא מקיים דיו, רגע  :יצחק רוכברגרמר 

 . את החברים

זו שאלה משפטית שצריך לשאול את היועץ אם   :אבי גרוברמר 

 . מותר

 . מותר אם כולם מסכימים  :יצחק רוכברגרמר 

 ? גם אלה שלא נוכחים  :אבי גרוברמר 

 . מי שיש פה בישיבה,לא   :יצחק רוכברגרמר 

.. כולם, יש לך קוורום  :ד מיכה בלום"עו . 

אלה שלא הופיעו פה כבר לא מופיעים הרבה     :???

 .פעמיים-פעם, זה לא יומיים. חודשים
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 ? מישהו מתנגד להעלות את זה  :יצחק רוכברגרמר 

 . אני לא  :אבי גרוברמר 

 ?₪ 533,333זה  43%? על מה מדובר, רגע  :יצחק רוכברגרמר 

 . כן :טלי שמחה אליקים' אדר

 ?זה כל הסיפור  :יצחק רוכברגרמר 

 . כן :טלי שמחה אליקים' אדר

 ?מה עושים בזה, ובצורה מסודרת  :אבי גרוברמר 

נושא של המיזוגים . אני אציג את הדברים הגדולים  :הרצל נחוםמר 

מה , אנחנו מעבירים את כל הלא יפה₪  173,333, ₪ 147,333וניקוזים זה 

נח יושבים בפרוזדורים עם הארכיון של ההנדסה שהוא מוז, שבאים אנשים

אנחנו מעבירים אותו לצד המזרחי ואיפה  אז תכנון שעלה תוך כדי, וישן

שיושב גוילי יהיה חדר המתנה לתושבים שיושבים שם על התוכניות ולא ישבו 

אז זה צורך ותכנון שעלה תוך כדי ואמרנו . בפרוזדורים כמו תמונת המצב הזו

אז . יותר כי אחרת אם נעשה את זה בנפרד זה יעלה, ננצל את ההזדמנות

יש לנו פה הזדמנות . כי הקבלן בלאו הכי נמצא, אנחנו חוסכים ככה כסף

דבר נוסף זה שינויים שמציע הקבלן . לעשות את זה ואנחנו עושים את זה

מה . זה אולי ירד, ₪ 73,333מדרגות חיצוניות זה , ₪ 77,333זה , 7לקומה 

ייבנו אותו זה כל ההתנהלות של הקבלן שח, שאני אומר כרגע זו הערכה

חייבנו . שלא יעשה את העבודה מתוך הבניין, מבחינת הנוכחיות של העבודה

אותו לבנות מעקות חיצוניים מבחוץ ולפתוח קירות ובעצם לנהל את כל 

 .את כל העבודה שלו מבחוץ, המנהלות שלו

 ?מי הקבלן  :עידן למדןמר 

 . עושים עבודה בסדר דווקא  :יצחק רוכברגרמר 
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זה ... חלוקת, גבסתקרת נושא של . עסב חסמי  :הרצל נחוםמר 

שם , ופתיחת חלונות וצביעת קיר חיצוני זה בבניין הרווחה הישן₪  03,333

כל אגף התשתיות הולך , זה חלק מאגף התשתיות, נמצאים כוכים כמו בכלא

זה . דרך אגב, עוד לא התחלנו שם לעבוד. אז זו תוספת שצריך לפתוח, לשם

 . יותר, שלושה-חודשייםנושא שיהיה בעוד 

 . ₪ 53,333  :גיל גורדוןמר 

 . מכניסים את ההתראה הזו כבר עכשיו  :הרצל נחוםמר 

 ? המחירים הם בכפוף למחירי המכרז  :עידן למדןמר 

 . חייב להיות, בטח? מה זה, חייב. בוודאי, למכרז  :יצחק רוכברגרמר 

. כאן זה לא משהו שהיה  :עידן למדןמר  .. 

סדר , נדמה לי, בשיטת המכרז אנחנו הצלחנו לקבל  :נחוםהרצל מר 

אז , חלקו אפילו הוא חסכון פנימי, כך שהכסף הזה, פחות₪  033,333גודל של 

זה יוצא פחות כי , 43%זה עוד כאילו , פה באיזשהו מקום זו תוספת בשוליים

כי בשיטת המכרז קיבלנו . בערך₪  033,333אנחנו הצלחנו לחסוך מהאמדן 

 . בערך₪  033,333-יותר זול מהאמדן ב מחיר

 . אתה שכחת להגיד, וזה הוספת חדר  :גיל גורדוןמר 

החדר החדש של הארכיון שיעבור . אמרתי, כן  :הרצל נחוםמר 

 ... מעל המבנה שכרגע, מזרחה

אני מבקש לאשר את הגדלת החוזה עם , ה'חבר  :יצחק רוכברגרמר 

 . ₪ 535,333כל ובסך ה 43%בהיקף של  עסבח סמי הקבלן

, ₪ 535,333היות שמדברים על  –בקשה אחת יש לי   :עידן למדןמר 

 433משום שפחות או יותר דיברת על בין . רק שיישלח אלינו את הדבר הזה

 . לחצי מיליון
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, התוספת פה היא סדר גודל של נדמה לי, הדגשתי  :הרצל נחוםמר 

 ...את ה התחלנואבל אנחנו עוד לא . ומשהו 433, אם אני זוכר טוב

 . 403מה שהוא הגיש זה     :???

... הוא נתן לכם את ה, 633-משהו קרוב ל, לא :טלי שמחה אליקים' אדר

 . הגדולים

כל דבר צבוע  ?אנחנו מאשרים קופה קטנה, רגע    :???

 . למשהו

 . פה אחד? מי בעד. ניתן לכם את הכל, בסדר  :יצחק רוכברגרמר 

 

ה אחד הגדלת חוזה עם הקבלן פלאשר  הוחלט  :042החלטה מספר 

 0 ₪ 717,111ס "ע 41%בהיקף של ע סב חסמי

 

אני חושב שהעניינים פה קצת  ?אפשר משפט  :אבי גרוברמר 

ה האלה ובגלל זה הם 'השתוללו ואני חושב שזה נושא שהוא מאוד חשוב לחבר

נו כול. אנחנו צריכים ללמוד לקבל את זה, אני חושב שזה שהיו אמוציות. באו

 . אני חושב, פה קצת איבדנו את הראש

.. אתה בכדורגל דיברת. אבי, אל תהיה צבוע  :שרגא קירשנרמר  . 

..אני חושב שבקריטריונים  :אבי גרוברמר  . 

 ( מדברים ביחד)

ה מהכדורגל דיברת טיפה 'כשהיו פה החבר, אבי    :???

 . אחרת
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של תנאי אני חושב שתנאי הסף לא כתובים בצורה   :אבי גרוברמר 

 . סף

כי אי , אני רק מבקש שלא יהיו יותר ישיבות כאלה  :שרגא קירשנרמר 

 . אפשר להתנהל ככה

 

 

 

 

 

 __________________ 
 פרח מלך

 עוזרת ראש העירייה 
 ל העירייה"וסמנכ



 יריית רמת השרוןע

 010310007מיום , 32' פרטיכל מליאה מן המניין מס

 60 

 קובץ החלטות

 . אישור מועצת העיר לתבחינים למתן תמיכות .1

 

נמנע , 3 –נגד , 8 –בעד )ת ולוברוב קהוחלט לאשר   :041החלטה מספר 

 0בכפוף לשמיעת הערות חברי המועצה, את התבחינים למתן תמיכות (0 -

 

אישור פתיחת חשבון בנק עובר ושב בבנק דקסייה על פי הנחיית משרד  .0

 .יוצג על ידי גיל גורדון גזבר העירייה, הפנים

 

ב ה אחד פתיחת חשבון בנק עובר ושפהוחלט לאשר   :040החלטה מספר 

 0בבנק דקסיה על פי הנחיית משרד הפנים

 

 1,3,7,7,5אישור לעיריית רמת השרון לקבלת מענק ממפעל הפיס בסך  .4

גיל גורדון, עבור הקמת ספרייה בבית ספר נוה גן  .יוצג על ידי 

 

פה אחד חתימה על שעבוד לצורך הוחלט לאשר   :043החלטה מספר 

הקמת ספרייה בבית ספר נוה  עבור 0,195,397קבלת מענק ממפעל הפיס בסך 

 0גן

 

 הוספת נושא לסדר היום באישור כולל של חברי מועצת העיר .7

 . ₪ 535,333ס "ע 43%בהיקף של  עסבח הגדלת חוזה עם הקבלן סמי *

 



 יריית רמת השרוןע

 010310007מיום , 32' פרטיכל מליאה מן המניין מס

 64 

ה אחד הגדלת חוזה עם הקבלן פהוחלט לאשר   :042החלטה מספר 

 0 ₪ 717,111ס "ע 41%בהיקף של ע סב חסמי

 

 

 


