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הישיבה הזאת היא ישיבה , ערב טוב, חברים  :יצחק רוכברגרמר 

, להרים כוסית ולאחל לנואז זאת ההזדמנות , אחרונה למעשה לפני חג הפסח

, וגם כאלה שלא באמת לכל העוסקים במלאכה, לרמת השרון, למשפחות

גם אם יש לפעמים , והמשך שיתוף פעולה הצלחה והמשך עשייה, בריאות

אז בשמי ובשם כולם אני , וזה בסדר, ויכוחים וגם אם יש לפעמים מחלוקות

 . 'לחיים'רוצה להרים כוסית ולומר 

- חבר המועצה מר חיים חשטא מברך על היין  -

 

הקמת מינהלת  –רובר מר אבי גלסדר של חבר מועצת העיר  ההצע .1

 .התחדשות עירונית

 

הצעה לסדר של של אבי לגבי , הנושא הראשון  :יצחק רוכברגרמר 

, ומונה שרגא הנושא אמנם נדון. בנושא של מוכנות לרעידות אדמה, מינהלת

למרות שבדרך כלל כשהנושא , בבקשה תדבר, אבי. גם היום אנחנו נדון בזה

 . אני אתן לך לדבר, סדר היוםנדון בעיתונות אני מוריד את זה מ

אני פה , אני בטוח שקראת את זה אז אתה גם ראית  :אבי גרוברמר 

אנחנו . באת לא בא בתור אופוזיציה ולא מחפש פה לעשות איזשהו קטע כזה

, ביום שבת או סוף השבוע שעבר, וגם שבוע שעבר, רואים בכלי התקשורת

ו לא יכולים לסמוך על זה ואנחנ, אפילו היה בכרתים רעידת אדמה לא קלה

מצד . זה מצד אחד. שגם במדינת ישראל לא תהיה רעידת אדמה משמעותית

נמצאת בהליך כולל של , גם בקדנציה הזאת וגם בקדנציה הקודמת, העיר, שני

אנחנו רואים את . עם כל ההשלכות של זה על העיר, מה שנקרא פינוי בינוי

ומה שלמעשה אני בא , עבודה מחלקת ההנדסה גם ככה מאוד עמוסה מבחינת

, זה למעשה משהו שנמצא מתחת לטלי, טלי, פה לנסות להציע זה שאנחנו
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אנחנו נותנים פה לטלי כלי משמעותי לבוא ולהתחיל להעביר הילוך מבחינת 

כל ההתנהלות של העיר מול כל תוכניות פינוי בינוי וההשלכות העתידיות 

יש עוד כמה , סוקולוב, בע הדרבעיקר רו, 08א "וכל מה שקשור לתמ, שלהן

ואני מברך , אז אני הגשתי את זה לפני שבאתם עם המינוי של שרגא, מתחמים

אני חושב ששרגא יחד עם טלי יכול לעשות , אני חושב שזה מינוי נכון. על זה

את כוח , וזה למעשה מה שאני אומר פה, אם אנחנו ניתן להם. עבודה רצינית

ולשים את כל ההשלכות  ת התוכניות האלההאדם המקצועי הנכון לקחת א

, אדריכלים, מהנדסים, והמשמעויות שלהן על הנייר מבחינת עורכי דין שלהן

זה צד  –ואת כל זה הם יתרגמו לתוכניות שיבואו אלינו כאן למועצה לאישור 

הצד השני זה שתהיה לתושבים . של אותה מינהלת שאני מציע להקים אחד

האנשים . נשי מקצוע שאליהם הם יוכלו לבואאיזשהם א, איזושהי כתובת

עוד בשלב , האלה יהיו מתואמים עם העמדה של העירייה עצמה וכך הם יוכלו

לא ללכת לפי האינטרסים הכלכליים של היזמים אלא לפי מה , של התכנון

שאנחנו כעירייה יכולים לעודד אותם ללכת לתוכניות שיותר מתאימות 

 . של ההנהלה של העיר, של העירייה, לתפיסה העירונית של המועצה

אני אישית חושב שהדבר הראשון שצריך להתחיל ממנו זה הנושא של בתי 

ואני חושב שהכלי של , כי לא מעט מבתי הספר כבר בנויים מלפני, הספר

. זה כלי שאנחנו יכולים להשתמש בו גם קצת לחדש את בתי הספר 08א "תמ

, שמתחילים במחסור של כיתות אני למשל יודע שבהדר יש הרבה בתי ספר

בסך . אנחנו נוכל למצוא את הפתרונות הנכונים 08א "יכול להיות שדרך תמ

הכל אני בא פה להציע משהו שאמור לעזור לכל המערכת ולשמוע את העמדה 

 . שלכם

, אני מציע שאני אענה על זה עם האישור של שרגא  :יצחק רוכברגרמר 

 . אדבר על זה ביחד עם זה אני. כדי שלא אדבר על זה פעמיים
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 .אישור הסמכת פקחים לפי רשימה .7

 

לפי  הנושא הבא הוא אישור הסמכת פקחים  :יצחק רוכברגרמר 

 ? אתה רוצה לומר משהו. רשימה

על מנת שאנחנו נדאג , ישנה רשימה של פקחים  :ד מיכה בלום"עו

הסמכה ח ללא "שהפקחים תמיד יהיו מוסמכים ולא יהיה מצב שפקח ייתן דו

 . אז אנחנו מעבירים את הרשימה הזאת פעם בשנה למועצה לאישור, מתאימה

 ?הכל בסדר, הכשרה, הם עברו קורס  :יצחק רוכברגרמר 

 . כן  :ד מיכה בלום"עו

 ?עברו זה? הפקחים האלה עברו מכרז  :עידן למדןמר 

 . הם כבר עובדים  :יצחק רוכברגרמר 

 ? כולם כבר עובדים  :עידן למדןמר 

 . זה רק על מנת לשמור על הסדר הטוב. עברו מכרז  :ד מיכה בלום"עו

 .נושא שפה נדון כמה פעמים, איכות הסביבהנושא   :אבי גרוברמר 

 ?על מה אתה מדבר  :ד מיכה בלום"עו

- הם מוסמכים גם בכל מה שקשור  :אבי גרוברמר 

יש חלק שמוסמך גם לאיכות הסביבה וחלק . תלוי  :ד מיכה בלום"עו

 . לא

 . כבר אושרו 4  :פרח מלך' גב

 . זה הסמכות ספציפיות, זה לא כרגע ההסמכה הזו  :ד מיכה בלום"עו
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הקורס הזה מתפרס . כבר עברו את הקורס הזה 4  :פרח מלך' גב

, כי אי אפשר לשתק את המחלקה 7כל שנה יוצאים , חודשים 13על משהו כמו 

 . 4יש . אבל כולם ייכנסו לסבבים האלה בעצם

פקח של איכות הסביבה זה האינטרס שלנו גם   :הרצל נחוםמר 

, פקח רגיל יכול לתת. ח יותר גדול"להכשיר אותו מכיוון שהוא מוסמך לתת דו

לכן אנחנו . ₪ 0,333פקח שלי שמוכשר לאיכות הסביבה יכול לתת . 673, נגיד

גם עשינו את זה כבר לפני כמה שנים ואנחנו שומרים על אנשים מסוימים 

 .  חות האלה"יכולים לתת את הדוש

 . זה גם אינטרס שלך כי אכפת לך מאיכות הסביבה  :אבי גרוברמר 

 . כן  :הרצל נחוםמר 

 ?מי בעד, חברים  :יצחק רוכברגרר מ

 ? יונה, אתה לא מצביע  :מר מאיר דורון

 ? מי נמנע  :יצחק רוכברגרמר 

 . בעד 13  :פרח מלך' גב

 ? מי נגד  :יצחק רוכברגרמר 

 

 0הסמכת פקחים לפי רשימה פה אחדהוחלט לאשר   :168החלטה מספר 

 (ר יונה ברגור לא השתתף בהצבעה"ד)

 

אני לא יודע איך , פייר. יש לי בקשה, יונה  :יצחק רוכברגרמר 

  .להתמודד עם זה

 .יש יועצים משפטיים   :טל עזגדמר 
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יודע א, אני לא רוצה להגיע למצב  :יצחק רוכברגרמר  יך אני לא 

אני מוכן לקבל שחבר , אני מוכן לקבל שחבר מועצה נמנע. להתמודד עם זה

להיות בישיבה וכשיש אבל . יכאף אחד פה לא בובה ולא תו, מועצה מתנגד

אני אבדוק את זה משפטית איך , לא קיים לא לכאן ולא לכאן, מ"עב –הצבעה 

אפשר , יהאין בע, אפשר להימנע. אני מודה שזה זר לי. מתנהגים בדבר הזה

 . אני לא מבין את המשמעות של ההתנהלות הזאת. אני לא כועס, להצביע נגד

יונה ברגור"ד  . לא הכל צריך להבין  :ר 

, שלךאני אבקש חוות דעת . אז אנחנו נשאל, טוב  :יצחק רוכברגרמר 

אין לי בעיה . אני ממש לא יודע. תיתן לי חוות דעת לראות איך מתנהגים

 . יה בעד או תימנעתה, שאתה תהיה נגד

יונה ברגור"ד אל , אני גם אצביע נגד, אני יודע שאין לך בעיה  :ר 

 . עוד מעט אני אצביע נגד, תדאג

בקרוב גם תהיה , גם אל תדאג. תצביע נגד, בסדר  :יצחק רוכברגרמר 

לא אוהב , יונה. אני לא אוהב את השיטות האלה. כנראה בצד השני אחרי פסח

 . אתה לא תהיה בפנים ותהיה בחוץ. ורתזכ, את השיטות האלה

יונה ברגור"ד  ?איפה אני בפנים  :ר 

 . אתה לא בפנים ובחוץ  :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור"ד  ?בפנים מה  :ר 

השיטות , לא. גם בקואליציה וגם באופוזיציה  :יצחק רוכברגרמר 

 . האלה לא יהיו

 . בבגד מסוים זה ללכת עם ולהרגיש בלי  :מר מאיר דורון

תאמין . עזוב, אתה תחליט איפה אתה רוצה להיות  :יצחק רוכברגרמר 

שניות  7, דקה תעבור. הכל אחד לאחד, אני אתן לך לדבר לפי הזמן שלך, לי
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אוריד כפפות אני . זה מה שיהיה. אני אפסיק אותך, תעבור מעבר לזמן שלך

 . חבל על הזמן, יאללה, טוב. מה אני אעשה, כואב לי שזה ככה. וזהו

עדיף לדון על חברי מועצה שלא , אם כבר דנים בזה  :עידן למדןמר 

 . באים בכלל

אני לא פועל , אני אמרתי שחבר מועצה שלא מגיע  :יצחק רוכברגרמר 

אני לא . שיחליט משרד הפנים להוציא אותו, יש משרד הפנים. להוציא אותו

אני לא פועל . זהאין לי בעיה עם . מי שרוצה לא יהיה, מי שרוצה יהיה. פועל

רוצה לעשות , ערב חג. זה פשוט מדהים אותי הדבר הזה. להוציא אף אחד

רוצה אווירה של כמה , רוצה שהישיבה תהיה נעימה, ישיבה שתהיה נחמדה

ותמיד יש מישהו . ממש לא, ואני לא מבקש מאף אחד להיות בובה שלי, שיותר

 . חבל. שיכניס בהתנהלות משהו שיהיה רע

 

 .שירה אבין במקום מאיר דורון: ר ועדת מכרזים"יוהחלפת  .0

 

אני מבקש למנות את  .מכרזיםהר ועדת "החלפת יו  :יצחק רוכברגרמר 

 . בבקשה, מאיר. שירה במקום מאיר דורון

לפעמים , הישיבות האלה לוקחות לפעמים חצי יום  :מר מאיר דורון

קשתי משירה בי, מאחר ומספר השעות שלי קצת מוגבל. יום שלם וכך הלאה

מפני שזה  ,ר צריך להיות מישהו מתוך הבית"היו. שתקבל את זה על עצמה

אני לא מדבר מילה . זה לשבת על התיקים, זה הרבה מאוד שעות. המון שעות

אבל , מוכנים למכרז יוצאים מהכלל, מכינים תיקים, נגד פינקו והעוזרת שלו

קצת את מספר  מאחר וצמצמתי. ולתאם וכך הלאה עדיין זה שעות לשבת

 . אז אני מבקש לקבל את הבקשה, השעות
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 . פה אחד? נמנע? מי נגד? מי בעד  :יצחק רוכברגרמר 

 

: ר ועדת מכרזים"פה אחד החלפת יוהוחלט לאשר   :163החלטה מספר 

 0 שירה אבין במקום מאיר דורון

 

 .שירה אבין במקום מאיר דורון: ר ועדת מקלטים"החלפת יו .4

 

את שירה במקום מאיר , ר ועדת מקלטים"החלפת יו  :גריצחק רוכברמר 

 . אותו דבר בדיוק, אותה נוסחה. דורון

 . אותה סיבה  :מר מאיר דורון

למנות את אורן לצורך , אבל במקביל. אותה סיבה  :יצחק רוכברגרמר 

 . תודה? מי בעד. כי מתפנה מקום, חבר בוועדה

 

: טיםר ועדת מקל"יו החלפת פה אחדהוחלט לאשר   :416החלטה מספר 

 0 ומינוי מר אורן ברעוז כחבר ועדת מקלטים, שירה אבין במקום מאיר דורון

 

אישרור מינוי של חבר מועצת העירייה מר שרגא קירשנר לטפל בנושא  .7

 .הערכות ומוכנות לרעידות אדמה

 

שרגא קירשנר אשרור מינויו של חבר מועצת העיר   :יצחק רוכברגרמר 

, וזה במקביל גם לתשובה שלך, רכות ומוכנות לרעידות אדמההיע לטפל בנושא
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רק דיברנו והמדינה , הנה. אני לוקח את הנושא הזה מאוד ברצינות. אבי

עכשיו זה עוד . מי שחווה אותה, מדברת וכבר חווינו רעידת אדמה ביום שישי

יודע מה, עבר בשלום שאנחנו  –אבל אני יודע דבר אחד , יכול לקרות אני לא 

, אנחנו חייבים לעשות הכל על מנת להגיע למצב שבבוא העת, בים להיערךחיי

ולהמתין להוראות מדינת  אני לא יכול להתבסס. שנהיה מוכנים, חס ושלום

ח מבקר המדינה וקורא מאמרים וכתבות "כי מי שקורא את דו? למה. ישראל

, ינולא על. המדינה לא נותנת מענה נכון למצב של רעידות אדמה, בנושא הזה

לכן אני ביקשתי למנות את שרגא . ואני חושש מכך. האבידות יהיו רבות

ושהוא , בראש העניין הזה, שיעמוד בראש הצוות הזה, אדריכל, כפרופסור

וזה , שרגא מקבל, אני גם אמרתי את זה בישיבת הוועדה לתכנון ובנייה, יקבל

כל מה  ,יקבל את כל הסמכויות לפעולה, למעשה מתוך האשרור של עכשיו

יועצים, הן מבחינת תקציב, שצריך הוא . הן מבחינת החלטות, הן מבחינת 

אבל שרגא הוא האיש שצריך להביא , כמובן עובד יחד עם מהנדסת העירייה

כן נעשות כאן עבודות לגבי בדיקות של גם , רק המשך, אגב. לנו את הנתונים

לנו לו סמכות האצ, יו בזמנו'וסרג, מוסדות חינוך וגם של בניינים אחרים

אנחנו צריכים . הוא לא סיפור פשוט, זה סיפור ארוך. לטפל בעניין הזה

להחזיק אצבעות כולנו שעד שאנחנו נעשה את הבדיקות ועד שנגייס את 

וזה תהליכים ארוכים מאוד ולוקחים המון , הכספים ועד שנטפל בתהליכים

, מה שנקרא, ואני שם את זה בעיצומ, אבל אני שם את זה במרכז, משאבים גם

, זה יותר חשוב מכביש. על מנת באמת לטפל, במקום הראשון, של סדר היום

הנושא של , זה יותר חשוב לי אפילו מגינה, זה יותר חשוב לי היום ממדרכה

 .היערכות לרעידות אדמה

מהומת , 08א "כשאנחנו דיברנו על תמ: רק משפט אחד במאמר מוסגר, אגב

, זאת אומרת. 70ביאליק ' א פה ברח"התמ אלוהים היתה פה כשאישרנו את

פה באגף הזה היו , עם כל יפיפות הנפש שאנחנו רוצים ורוצים, גם אנחנו
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. תזכור את הישיבה שהיתה. 08א "אם בכלל לאשר את הנושא של תמ ויכוחים

ויכוחים, לא היתה הצבעה פה אחד יש רגעים . היו דעות, היו טרוניות, היו 

כי אנחנו , במועצה, לאל שיש לנו רוב בעירייהתודה : שאני אומר לעצמי

. בחזקת שמירה על חיי אדםכי הם באמת , יכולים להעביר את הדברים האלה

אני מאמין שכולנו , אני בעניין הזה באמת רוצה לברך אותך. זו הנקודה

אין לך מגבלה בכל מה , סומכים עליך בעניין הזה שתדחוף את העניין הזה

 ? מי בעד האשרור. לפעול שאתה רוצה בעניין הזה

 ? אני יכול להצביע בעד עצמי  :שרגא קירשנרמר 

נגד. תודה. אתה יכול  :יצחק רוכברגרמר   . תודה ?מי נמנע? מי 

 נמנע 1בעד  13  -פרח מלך

פה אחד לאשרר מינוי חבר מועצת העירייה הוחלט   :161ה מספר החלט

 0ות אדמהמר שרגא קירשנר לטפל בנושא הערכות ומוכנות לרעיד

 נמנע 1בעד  .1

 

 .אישור פרוטוקול ועדת שמות .6

 

, אורן. אישור פרוטוקול ועדת שמות, הנושא הבא  :יצחק רוכברגרמר 

 . תציג את זה בבקשה

אני . נושאים 0בוועדת שמות האחרונה בעצם נדונו   :אורן ברעוזמר 

 אחד היה פנייה גם של משרד ראש הממשלה וגם של האגף :אעבור בקצרה

היה , להנציח את שמו של האלוף מאיר עמית, להנצחת המודיעין בגלילות

הכביש שמוביל  –אחת מהן , עלו בעצם שתי חלופות. היה במוסד, ן"ראש אמ

עם זה היתה קצת בעיה בגלל התוואי שהולך , חמש לכיוון כביש החוףמכיכר 
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נחנו ולכן מה שא, השרף' להשתנות שם בגלל צירי הרוחב שהולכים לעבור ברח

שמכיכר המחנות דרומה  ממליצים היום בעצם זה לקרוא את קטע הכביש

 . זה אחד. כביש גישה למוסד, זה בעצם הכביש שעובר. 7לכיוון כביש 

 ? איפה שהמוזיאון? מהמוסד או מגלילות  :עידן למדןמר 

כביש הגישה . מכר שמאלה-מהכיכר לפני הרב  :אורן ברעוזמר 

 . לכניסה למוסד בעצם

ד ענת "נושאים נוספים שעלו זה בקשות של משפחות להנצחה של עושני 

והבקשה השנייה זה , יהודה' להנציח את שמה בגינה ציבורית ברח, פלינר

. הפרדס' בקשה להנצחת הגננת ואשת החינוך זהבה טל בגינה קטנה שיש ברח

גם את העבר וההיסטוריה של , הוועדה בחנה גם את ההמלצות שהגיעו

כפי  קשות ואנחנו ממליצים בעצם לאשר לקרוא לגנים על שמןהמשפחות המב

 . שהתבקשנו

אנחנו פה  .תאו בקשה להבהרו, יש לי פה שאלה  :עידן למדןמר 

אני לא יודע אם כבר , מקבלים איזושהי המלצה שגובשה ולכן יש פה בעיה

 . הודע למשפחות או לא הודע למשפחות

- ני לא יודע אםא, אנחנו לא הודענו. לא  :אורן ברעוזמר 

 .זה היה בעיתון ביום שישי  :יצחק רוכברגרמר 

 . אז הודע, אוקיי  :אורן ברעוזמר 

גם עולה על סדר  אבל ברגע שזה מגיע לפה זה כבר  :עידן למדןמר 

 . היום

 . פורסם, היה בעיתון  :יצחק רוכברגרמר 

 . וגם בעיתון כבר פורסם שהחלטנו חיובית  :עידן למדןמר 

 . לא היה כתוב כזה דבר, לא  :רוכברגריצחק מר 
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 . לדעתי היה כתוב  :עידן למדןמר 

מביאים את זה לצורך . לא היה כתוב שהוחלט  :יצחק רוכברגרמר 

 . היערכות

 על פי איזה קריטריונים, אורן, השאלה היא פה  :עידן למדןמר 

לקריאת פינות של , האם יש לנו קריטריונים קבועים לקריאת שמות, היום

יודע אם היא תרמה או לא , נאמר פה שהמשפחה תרמה משהו? גנים אני לא 

 . אני לא זוכר שראינו בספר התקציב תרומה שלהם, תרמה

 . הם עוד לא תרמו? איך תראה  :אורן ברעוזמר 

גן יהודה כרגע  :פרח מלך' גב היא , הגינה גמורה כי הגינה נקראת 

אנחנו  נערוךאחרי שאנחנו . ל"ז עוד לא נקראת גן יהודה על שם ענת פלינר

 . נעשה את הטקס בגינה

י מה אנחנו "יש לי שאלה ואני מבקש להבין עפ  :עידן למדןמר 

י "עפ, י גן"י מה הוועדה לוקחת את זה עפ"עפ, קובעים את הדברים האלה

האם אנחנו קובעים מה אנחנו רוצים היום לקחת לקרוא על שם . רחוב

האם הם פוליטיקאים חיצוניים או סתם , ןהאם הם גדלו ברמת השרו, אישים

. יש לי תחושה שמגיעים לפה מדי פעם בפעם דברים שאני לא מבין? רחיםפ

כי אני מרגיש שאנחנו , עוד פעם, האנשיםאני לא רוצה לדבר אישית על 

אני אינני יודע איזה פרס חינוך קיבלה אותה גברת . נכנסים למקרה אישי

אז אם אתה יכול . שלא בהכרח נראים לי אבל יש פה גם דברים, זהבה טל

 . אני אשמח לדעת, לפי מה אתם קובעים את זה, לפרט על הקריטריונים

ועדת שמות מחליטה . משפט, לפני שאתה תענה  :יצחק רוכברגרמר 

בקדנציה הקודמת ועדת . 'גינות וכו, מתקנים, בעיקרון על שמות של רחובות

של שמות לרחובות יטריונים למשל בקר, השמות התעסקה בהרבה דברים

בעבר התעסקו עם . השדות וכל זה' הפרחים ורח' היה את רח. בנווה גן
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 . מה לעשות, י"לח, ל"אבל אצ, אתה לא תאהב, רחובות כמו

 . י"ל והלח"אין לי בעיה עם האצ  :עידן למדןמר 

. אבל גם היה, זה לא משנה, זה לא בזמני גם  :יצחק רוכברגרמר 

למשל במקרה , משפחה או מי מטעם, קשה ספציפית של גוףבעיקרון כשיש ב

, שפנו אלינו מהמוסד וכו של מאיר עמית , אז אנחנו מעבירים את זה לוועדה'

אני לא בטוח שיש קריטריונים . הוועדה סוברנית לקבל החלטות לפי סדר יום

י שיקול "הוועדה סוברנית לקבל החלטה עפ. מדויקים שלפיהם צריך לעבוד

 . י בדיקה ושקילת העניינים"דעתה ועפ

 . לא החלטה, י המלצה"עפ  :מר מאיר דורון

 . זו הנקודה. י המלצתה"עפ  :יצחק רוכברגרמר 

 . הוועדה מקבלת החלטה וממליצה, לא  :אורן ברעוזמר 

 . כן  :יצחק רוכברגרמר 

 . ההמלצה היא בעקבות החלטת הוועדה  :אורן ברעוזמר 

 .א שואל אם יש קריטריוניםהו, אורן  :יצחק רוכברגרמר 

 . אני אגיד מיד, אז אני אסביר  :אורן ברעוזמר 

 . אנחנו חייבים לקבוע קריטריונים  :עידן למדןמר 

 . אנחנו לא חייבים לקבוע  :יצחק רוכברגרמר 

אני קיבלתי את הוועדה . אז בוא אני אסביר לך  :אורן ברעוזמר 

 6-הוועדה מורכבת מ. ל טלר הוועדה הקודם היה ישרא"יו, לפני שנתיים

שהוא מודד , שלום קטיעי – ביניהם אנשים שהם רובם מוותיקי העיר, חברים

 . ומכיר את המקומות

 . עזוב את השמות, לא משנה  :יצחק רוכברגרמר 
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ואני אומר לכם , אין קריטריונים קבועים ואחידים  :אורן ברעוזמר 

מעבר לתפקיד , הבקשות. גם למה אני חושב שלא צריכים להיות קריטריונים

, שהוא בעצם קביעת שהשמות והרחובות, הראשי שלה, המרכזי של הוועדה

התפקיד של נתינת שמות לגנים , באמת לפרויקטים חדשים ולרחובות חדשים

מאוד לא דומים אחד , או הנצחה במקומות כאלה ואחרים הם מאוד פרטניים

עדה יושבת עם אנשי כשהוו, לכן אני חושב. לשני ושונים ממקרה למקרה

כשהיא שוקלת בעצם את הבקשה עם הקשר , בוחנת כל מקרה לגופו, הצוות

, לתרומה שלו לעיר, אם הוא תושב רמת השרון או לא תושב, של מה שמבוקש

מגיעים  ומתוך מכלול השיקולים האלה, לדברים שנעשו בזמן שהוא גר בעיר

. בל את הבקשהלאיזושהי החלטה ביחד אם יש מקום לעשות את זה ולק

היו מקרים מאוד חשובים שדנו בהם והחלטנו . המקרים שונים מאחד לשני

החלטנו לא לאשר את זה כי היתה בהם בעייתיות , שעם כל הרצון כן לעשות

 .מסוימת

זה מקרה שונה אחד  גם יקיר העיר או פרס ישראל  :עידן למדןמר 

של חיים ברמת  שנים X. אבל יש לך איזשהם קריטריונים מבוססים, לשני

 . תרומה לקהילה, השרון

 . אין קריטריונים  :אורן ברעוזמר 

הדברים אל קיימים ולכן אנחנו צריכים לקבוע   :עידן למדןמר 

זה גם . על דברים של אישיות ציבורית ועל דברים של תושב איזשהם אלמנטים

- יכול לפתוח פה פתח למי שיש לו כסף ויתרום לגן

 .ממש לא. לא קשור לכסףזה   :אורן ברעוזמר 

אז אולי לא יהיה , מי שאין לו כסף ולא יהיה לו גן  :עידן למדןמר 

 . ולכן אנחנו צריכים כן לקבוע איזשהם כללים, אנחנו פותחים פה פתח. לו

אני לא חושב שצריכים להיות , קודם כל  :יצחק רוכברגרמר 
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. ס שאורן דיברבדיוק על הבסי, לא חושב שצריך. בוועדת שמות קריטריונים

משפחת פלינר כן תרמה  עובדה שברשימה פה –לעניין של כסף , יחד עם זאת

. להםומשפחת טל לא יכולים לתרום כסף כי אין , תורמת כסף יותר נכון, כסף

זו . והם הביאו את זה להמלצה אז השיקולים היו שיקולים של הוועדה

 . ואני לא רוצה יותר לדוש בזה, הנקודה

אתה , תראה .אני פשוט רוצה להרחיב את זה הלאה  :שנרשרגא קירמר 

של אנשים , שנתי, שזה סוג מסוים של אירוע שוטף, השווית בין ועדת יקירים

הנושא של הנצחה הוא . ואז אתה יכול לעשות קריטריונים, שאתה צומח איתם

ואני חושב שצריך , ולהיסטוריה כנראה יש קוד פתוח, יותר נושא היסטורי

כי לפעמים נניח שחס . להתייחס לזה כמו קוד פתוח ולדון על כל מקרה לגופו

ינציחו הרבה , וחלילה ביפן יש שם את הנושא של הצונאמי אני מניח שעכשיו 

ולכן אני , וט על הדברים האלהאז אי אפשר לשל. אירועים שם בעניין הזה

שאם בגדול אני גם חושב . חושב שכאן עדיף קוד פתוח ועדיף לתת לוועדה

כי , ובוא ננטרל את זה רגע מהקטע הפוליטי, אנחנו כמועצה ממנים ועדות

המחוקק דאג שיהיה איזון איפה שיש ניגוד , כשאנחנו ממנים ועדות

ין הזה צריך לסמוך על המלצות אני חושב שבעני. אינטרסים פוליטי בדרך כלל

צריכה להביא איזשהו תקציר של , לעומת זאת, הוועדה. בדרך כלל, הוועדה

 . זה אני כן מקבל, על הנימוקים שורה

כי בצד השני  זה נושא שנורא קשה לדבר עליו  :אבי גרוברמר 

נמצאת איזושהי משפחה שמאוד אוהבת את היקיר שלה ונורא רוצה להנציח 

ר להבין את המקום הרגשי הזה שהם רוצים איזשהו מקום שיהיה ואפש, אותו

כשקיבלתי את , אני. מזוהה ויהיה משהו מוחשי שינציח את היקיר שלהם

אם צריך להיות שם נציג , אני לא רוצה להיכנס להרכב, השורה הזאת

 . נשים את זה בצד עכשיו, אופוזיציה או לא
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 . אתה מוזמן  :אורן ברעוזמר 

. אבל זה לא העניין עכשיו, בינתיים לא קוראים לי  :ראבי גרובמר 

אני פניתי לחבריי במועצות אחרות פה בסביבה ובדקתי אם אצלם יש 

אז אני אהיה ישר ואני אגיד שברוב המקומות אכן אין . קריטריונים

ואני דווקא רוצה לקרוא , אבל למשל בהרצליה יש קריטריונים, קריטריונים

כי לדעתי הוא נותן לך איזושהי , או בהקשר הזהלמשל הביאת הסעיף שהם 

הוועדה תשקול ותמליץ ביוזמתה : "זה מדובר על הנצחת אישים. תשובה

. ובמענה לפניות האם וכיצד להנציח אישיות בקריאת מקום ציבורי על שמו

, בעלי תרומה ציבורית, הנצחה של אישיות תיוחד לאנשים בעלי שיעור קומה

כשבאים עם כזה ". למדינה או לחברה, עותית לעירתרבותית או חברתית משמ

? אתם באתם ובדקתם עוד שמות: אז למשל אני יכול לשאול את אורן, שיקול

יש הרבה . זה לא שיש אינסוף רחובות ?כי הרי מה העניין פה בסופו של דבר

ואתה יוצר פה , מקומות ציבוריים אין אינסוף, רחובות באיזשהו מקום

מי שרץ ראשון ושם כמה לירות או שהוא קרוב ומקורב איזשהו מצב כאילו ש

 . תופס באיזשהו מקום את הגינה

- למעט, אנחנו לא יזמנו. לא היתה בקשה  :יצחק רוכברגרמר 

אנחנו , נורא לא נעים לי באיזשהו מקום, עוד פעם  :אבי גרוברמר 

נה אבל למשל אני הולך מחר עם הילד שלי לגי, יושבים בגוף שהוא פומבי והכל

זו מישהי שהיא תושבת רמת , תראה': אני אומר לו. והוא שואל אותי מי זאת

כי איזה ילד החליט שמשעמם לו ?' למה היא נרצחה'. 'השרון והיא נרצחה

 ? בחיים

 . רשום משהו לפני שנכנסים לגן  :שירה אבין' גב

או שבאמת עושים את זה , אני בטוח שברמת השרון  :אבי גרוברמר 

גינת סובלנות כזאת, ותגינת הסובלנ  . הרי זה לא המקרה היחיד, ואז בתור 
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 . תביא הצעה  :יצחק רוכברגרמר 

. זה לחבר את שני הדברים, זה התפקיד של השורה  :שרגא קירשנרמר 

  -גן הסובלנות על שם

חיו את זה אנשים ש, קראנו כיכר על שם עדי אזר  :אבי גרוברמר 

  -תראה, החיים שלהם ובאיזשהו מקום הם לא

יש סיבה למה הוועדה הזו בחרה לקבל את השם   :שרגא קירשנרמר 

 . הזה להנצחה

 ? מה השיקול. אין פה שום קריטריון או שיקול  :אבי גרוברמר 

 ? מה זאת אומרת מה השיקול, ישבה הוועדה ושקלה  :יצחק רוכברגרמר 

  .הכלל הזה של הרצליה הוא כלל טריוויאלי לדעתי  :שרגא קירשנרמר 

 . זה חלק מהשיקולים, נכון  :יצחק רוכברגרמר 

 ?למשל איך היא עומדת בזה  :אבי גרוברמר 

 . זה השורה שהוא צריך להביא  :שרגא קירשנרמר 

 . אבל הוא לא הביא  :אבי גרוברמר 

 . אז הוא יביא, בסדר  :שרגא קירשנרמר 

מספיק , אמנים אני בטוח שברמת השרון יש מספיק  :אבי גרוברמר 

 . אנשי רוח

. בסוף הוועדה שוקלת בקשות שמוגשות אליה  :אורן ברעוזמר 

 . אנחנו דנים בפניות, אנחנו לא יוזמים קריאה של מקומות על שם אנשים

במקום ציבורי אתה יכול להביא איזושהי , תראה  :אבי גרוברמר 

 . אמירה

עכשיו מביאים לך מה שהביאו , אבל הם לא הביאו  :יצחק רוכברגרמר 
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 . היו פה הצעות. מה לעשות. לנו

גינות בלי שם יש  :אבי גרוברמר   ?כמה 

 . יש לא מעט  :אורן ברעוזמר 

 .ויש מלא כיכרות גם, יש מלא  :יצחק רוכברגרמר 

- ומשהו גינות 73. יש הרבה, אנחנו בדקנו. יש הרבה  :אורן ברעוזמר 

 . די, ה'חבר, טוב  :יצחק רוכברגרמר 

 . פול מספיק גדוליש   :אורן ברעוזמר 

 ?למה אתה כל כך מתנגד לקריטריונים כאלה  :אבי גרוברמר 

אני רק אומר שחשוב להשאיר את , אני לא מתנגד  :אורן ברעוזמר 

 . ככל שניתן זה פתוח

 . קריטריונים לא קובעים איזה שם יהיה  :אבי גרוברמר 

 הוא לא קל משום שכבר יש. הדיון פה הוא לא קל  :עידן למדןמר 

אני , וברגע שיש את השמות על השולחן והם כבר פורסמו, שמות על השולחן

. נכון או לא נכון, שם-לא סבור שכרגע תפקיד המועצה לבדוק אחד לאחד שם

אז לא תקרא לזה , סבור שהוועדה חייבת לקבוע איזשהםאבל אני כן 

 או המועצה, הוועדה חייבת לקבוע. תקרא לזה עקרונות מנחים, קריטריונים

 . חייבת לתת לוועדה הזאת את הכלים כדי שלא ייווצר מצב דומה

איזה החלטות קיבלנו שהן . אני לא מבין איזה מצב  :אורן ברעוזמר 

 ? לא בסדר

 . לא, לא  :עידן למדןמר 

אני לא רוצה לתת לך ? מי בעד. תודה רבה, חברים  :יצחק רוכברגרמר 

. עוד פעם חוזר על זה, ברתאתה די. תפסיקו עם זה, אני אמרתי לכם. לדבר
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 . אני אצביע וזהו זה, אני אמרתי בשבוע שעבר. מספיק

- אני לא מבין איזה, לא  :אורן ברעוזמר 

 . די. עזוב  :יצחק רוכברגרמר 

 . אני מדבר עכשיו, אני לא מדבר על החלטות  :עידן למדןמר 

 ?בסדר, לא יהיו קריטריונים שלא צריך, שמעתי  :יצחק רוכברגרמר 

 . להחליט הוועדה היא סוברנית

יונה ברגור"ד אני מאוד מסויג מזה שקוראים שמות של רחובות   :ר 

אני בעד לתת שמות . אין לזה שום סיבה ושום משמעות. לצורכי הנצחה

, נופלים במערכות ישראל הרוגים 733יש . אבל לא הנצחה, לכבודם של אנשים

 . אף אחד מהם לא מונצח ברמת השרון

 .אבל לא חשוב, מונצחים 4  :דורוןמר מאיר 

יונה ברגור"ד חוץ מהסגן . אף אחד לא מונצח שמית, לא שמית  :ר 

יודע בדיוק כל דבר. אלוף  . אני 

יודע  :מר מאיר דורון  . אני גם 

יונה ברגור"ד שהנצחה זה לא  אז בואו נעמיד את הדברים  :ר 

מה פתאום . הנצחהגם שרגא דיבר על , וכאן דיברו. קריטריון לקרוא על שמות

 ? מה קרה? מה יש? הנצחה

 . שאתה קורא על שם משהו אתה מנציח את זהברגע   :שרגא קירשנרמר 

יונה ברגור"ד - אבל הקריטריון  :ר 

 .אתה לא יכול להגיד הנצחה. יש צדק בדברים שלו  :יצחק רוכברגרמר 

 . זיכרון. אז אני חוזר בי  :שרגא קירשנרמר 

 . אל תקרא לזה, ובעז  :יצחק רוכברגרמר 
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- כשאתה מזכיר שם וקורא אותו  :שרגא קירשנרמר 

 ?עכשיו אתה עושה את הבלגאן, שרגא  :יצחק רוכברגרמר 

 . בטח  :שרגא קירשנרמר 

 . אנחנו מבקשים לאשר  :יצחק רוכברגרמר 

את ... עכשיו, קודם אומרים לו שהוא לא ישר  :שרגא קירשנרמר 

 ? אז מה יהיה, העברית

, שבטי ישראל זה לא הנצחה' מוריה ורח' רח, שרגא  :ונה ברגורר י"ד

 . יש לזה סיבה למה קראו לזה

זה לא ייקרא במסגרת , אז אנחנו קוראים על שם  :יצחק רוכברגרמר 

אני מבקש לאשר את פרוטוקול ועדת . של הנצחה ואני מקבל את ההערה שלך

 ? מי בעד. שמות כפי שהוגש

 . 8  :מר מאיר דורון

 ? מי נגד  :יצחק רוכברגרמר 

 . 1  :מר מאיר דורון

 ? מי נמנע  :יצחק רוכברגרמר 

 . 7  :מר מאיר דורון

 

, 1 –נגד , 2 –בעד )ולות ברוב קהוחלט לאשר   :166החלטה מספר 

 11282110את פרוטוקול ועדת שמות מיום  (8 –נמנעים 

 

 .יתאישור מינויה של יעל יטיב לחברת דירקטוריון החברה הכלכל .5



ן  עיריית רמת השרו

 1108.403מיום , 82' פרטיכל מליאה מן המניין מס

 70 

 

אישור מינויה של יעל יטיב לחברת , הנושא הבא  :יצחק רוכברגרמר 

י פניית משרד "אנחנו היינו צריכים להגיש עפ. דירקטוריון החברה הכלכלית

 . ורק אישה, הפנים שם של אישה לדירקטוריון

 .נוספת אישה וצרוף :פרח מלך' גב

יעל יטיב  .אבל בינתיים. בקרוב נצטרך עוד אישה  :יצחק רוכברגרמר 

ואנחנו פשוט מבקשים , י כל הוועדה שם"אושרה ע, י משרד הפנים"ע אושרה

 . לאשרר את זה גם פה

יונה ברגור"ד  . ספרו לנו עליה קצת? מי היא  :ר 

או  ?מה זה משנה, ממילא אתה נגד? מה זה משנה  :יצחק רוכברגרמר 

 . נגד 1. תודה? מי נגד? מי בעד. נמנע או מה

 

את מינויה של  (1 –נגד )ולות ברוב קהוחלט לאשר   :116החלטה מספר 

 0יעל יטיב לחברת דירקטוריון החברה הכלכלית

 

 ? אתה נמנעת  :מר מאיר דורון

 .לא  :יצחק רוכברגרמר 

איציק יודע שאני חושב שצריך להיות גם נציג אבל   :אבי גרוברמר 

שזה יהיה , זהאני רוצה להגיד מילה אחת בהקשר ה. לאופוזיציה בדירקטוריון

אנחנו הרי בזמנו דיברנו שאולי אני אמנה בתור נציג מהציבור . על השולחן

אני חושב שהיא בחורה שמאוד הרשימה , מועמד ואני נפגשתי עם הבחורה

אני נפגשתי איתה במסגרת אולי למנות , בשביל זה אני גם הצבעתי בעד, אותי
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אני חושב שהיא  .אני שמח שאתה הבאת אותה מטעמך. אותה כנציג מטעמי

- מאוד, בחורה צעירה

 . אני יודע שהיא היתה אצלך, הביאו לי את השם  :יצחק רוכברגרמר 

 . היא מטעם איציק, היא לא מטעמי  :אבי גרוברמר 

ואמרו לי שהיא  הציעו לי אותה. לא מטעמי גם  :יצחק רוכברגרמר 

 . דיברה איתך

 . אני שמח שנמצא פתרון  :אבי גרוברמר 

 

יוצג על  –של החברה הכלכלית ( 7332שנת )חות הכספיים "יווח הדוד .8

גיל גורדון גזבר העירייה  .ידי 

 .חבר המועצה גיא קלנר הצטרף לישיבה

חות הכספיים של "דיווח על הדוהנושא הבא הוא   :יצחק רוכברגרמר 

. אני הולך, תרשה לי, דקה, גיל. בבקשה, גיל. 7332החברה הכלכלית לשנת 

 . רגיש טובאני לא מ

חות שחייבים "הם דו חות האלו"הדו. אתן רק מילה  :מר מאיר דורון

עד , תמיד זה מגיע באיחור ניכר. כל שנה לאשר אותם כאן בישיבת המועצה

אבל מאחר וחברה עירונית היא הזרוע הארוכה של . שרואי החשבון נותנים לנו

 . עצת העירי מו"חות האלו חייבים להיות מאושרים ע"כל הדו, העירייה

, א. רק תיקון קטן  :גיל גורדוןמר  שהדוחות האלה של  החוק אומר'

אסיפה זה ראש העיר למעשה . החברה הכלכלית צריכים לבוא לאסיפת העיר

אנחנו מקפידים עוד יותר ומביאים את זה . שהם בעלי זכות חתימה, והגזבר

 –ות הכספיים ח"לגבי הדו. י חוות דעת שקיבלנו"זה עפ. לדיווח במועצת העיר

י משרד שטראוס לזר לפי כללי "הוכנו ע 7332-חות הכספיים ב"הדו
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מבלי לסייג את , ח הם מציינים"בפתיח לדו. החשבונאות המקובלים בישראל

הם מפנים את , חוות דעתנו שאומרים שזה נעשה בהתאם לכל הקריטריונים

. סק חיבדבר ספק בהמשך לקיום החברה כע' ג 1תשומת הלב לאמור בביאור 

, 7313-וגם ב 7332רושמים אותה בעקבות כך שבשנת , התראה הזאתלמעשה ה

למעשה לא היתה פעילות בחברה פרט לנושא של , חות הבאים"זה נראה בדו

החברה הוקמה . ש"תשלום הלוואה שנלקחה בזמנו לצורך הקמה של המט

הוקם ' 28-ולמעשה ב', 27התחילה לפעול בינואר , התאגדה, 1224בשנת 

כשרוב המימון שלו בא , ₪מיליון  77אם אני לא טועה בסביבות , ש"מטה

וכאשר  BOT-בזמנו בכלל נעשה מכרז ב, לפי מה שעדכנו אותי פה. בהלוואה

, היא הודיעה שהיא לא הצליחה לגייס את הכסף זכתה חברה מסוימת במכרז

ואז עשו תוך כדי תנועה שינוי בתוכנית והעירייה לקחה על עצמה את 

שהוא  נעשה מהלך נוסף 7337בשנת . ש"ואה ומימנה את הקמת המטההלו

ו 74למשך  א"רמת רגש לחברת "משמעותי ולמעשה החכירו את המט  13-שנים 

א למעשה העבירה לעירייה באותו מועד כסף ולקחה על עצמה "גור, חודשים

עדיין נשארה הלוואה שהעירייה עד היום משלמת . חובות שקשורים לזה

כאשר ההלוואה הזאת , שזה עיקר הפעילות של החברה, ציינתיכפי ש. אותה

כי , בייחוד כרגע, כאשר מה שחשוב, ₪ 77,161,333-ל 7332-הגיעה נכון ל

קיבלנו החלטה להתחיל להפעיל את החברה הכלכלית וגם מונה  7313במהלך 

כאשר למעשה תשנה החברה את אופיה באופן מהותי מבחינת , ל דני חן"מנכ

אבל חשוב לציין שעדיין העירייה לקחה על עצמה את כל , תכניםפעילויות ו

 .כך שזה לא יהיה נטל על החברה הכלכלית, אותן חובות של ההלוואות

שנכון להיום זו , ריבית 6.87%ההלוואה שנלקחה היא , מבחינת הסכומים

 . לבוא ולעשות החלפה, לפני שנה ומשהו, וניסינו בזמנו, הלוואה יקרה

 . ניסינו להחזיר  :ןמר מאיר דורו
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ואז . ולקחת הלוואה בריבית נמוכה יותר, בדיוק  :גיל גורדוןמר 

- התברר שיש

 . אישרנו את זה  :אבי גרוברמר 

לנושא של הלוואות ביוב , אישרנו למשהו אחר, לא  :גיל גורדוןמר 

פה בהלוואה הזאת יש איזשהו טריק שאמרו שאם . בסכומים יותר קטנים

הם יפטרו אותנו , מרץ, 7317את ההלוואה אז לקראת שנת  נשלם באופן סדיר

כאשר באנו וביקשנו לעשות פירעון מוקדם . מההלוואה₪ מיליון  7-מלמעלה מ

. וזה טרף את כל הקלפים' אם כך אנחנו לא נותנים את הפטור הזה': אמרו

לשנה בגין אותה הלוואה וזה ₪ מיליון  0נכון להיום אנחנו משלמים בסביבות 

₪ מיליון  8.6-נצטרך לשלם עוד כ, במרץ, 7317בשנת . 7317כך עד שנת  יהיה

 7.0ובתום התשלום הזה למעשה נקבל את אותו הפטור שאמרתי של , העירייה

 . ₪מיליון 

בעבר גם ניהלנו במסגרת החברה הכלכלית את הנושא של הפרסום על הגשר 

וא לא מופיע ה, הנושא הזה בשנתיים האחרונות חזר לעירייה. בכפר הירוק

אני חושב שבגדול זה הדברים . חות הכספיים האלה"במסגרת של הדו

 .הבולטים

בקופת ₪  463,333-יתרת מזומנים של כ, 7313-גם ב, 7332-היה ב, דבר נוסף

, בוא נאמר, דברים של, רוב ההוצאות שהיו זה בגין רואה חשבון. החברה

חות או יותר הדברים וזה פ, להמשיך ולתחזק את החברה כסוג של חברת מדף

 . העיקריים

יודע מה אני אגיד על זה  :מר מאיר דורון אבל כשנתפטר , אני לא 

, ברוך שפטרנו מעונשו של זה'מזה נגיד  . מההלוואה הזאת, כמו שאומרים'

 ? ח של רואה החשבון"מי בעד לאשרר את הדו. אנחנו חייבים, אבל אין ברירה

 . זה דיווח  :גיל גורדוןמר 
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אבל זה , אמרתי לאשר, אני טעיתי, דיווח, סליחה  :דורון מר מאיר

 . דיווח

 . הרי אתם מדווחים. לא צריך להצביע  :גיל גורדוןמר 

 

דיווח העברת המניה באחזקת אפרים חירם אל העירייה יוצג על ידי גיל  .2

 .גורדון גזבר העירייה

 

קימו כאשר ה. אולי קצת מיכה יעזור לי. נושא הבא  :גיל גורדוןמר 

 ראש, אם הבנתי נכון, היה אפרים חירם, את החברה הכלכלית' 26בשנת 

י "ע חוק החברות לא איפשר להקים, באותה תקופה היה חוק בארץ. העיר

במקרה שלנו זה העירייה . אלא צריכים שניים, ישות אחת משפטית חברה

 .לכן נתנו מניה אחת לראש העיר ושאר המניות על שם העירייה. וראש העיר

וטענו שאפרים חירם , נראה לי, עם השנים היה פה איזה דיאלוג של חרשים

חות "וכל פעם בדו. לא הסכים בתום הקדנציה שלו להחזיר את המניה

עד ': היתה הערת ביקורת, אתה נתקלת בוועדת ביקורת על זה בטח, הביקורת

 –יש לי חדשות מפתיעות . 'היום לא החזירו את המניה של אפרים חירם

לפגישה איתו , את נורמן, נו את היועץ המשפטי של החברה הכלכליתשלח

בצורה רגועה ואז הוא הסביר לו שיש איזה משהו רישומי והוא הסכים לחתום 

 . כך שתיקנו את המעוות, והעביר את המניה אלינו חזרה לזה

 ? עכשיו יש לכל חברי העירייה  :יעקב קורצקימר 

 . חוקמאז השתנה ה, לא  :גיל גורדוןמר 

לחברי , ל ייתן לנו הקצאת מניות"אולי המנכ  :יעקב קורצקימר 

 . המועצה
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ש "אתם יודעים כמה עלה המט, כל אחד רוצה  :מר מאיר דורון

 . תשמעו טוב. ₪מיליון  77. כל אחד חושב איזה רווח? בסופו של דבר

 ? לא, זה גם דיווח  :ד מיכה בלום"עו

 . כן, זה רק דיווח  :פרח מלך' גב

 . אפשר לסגור את הישיבה  :ד מיכה בלום"וע

 . אני רוצה לומר משהו  :עידן למדןמר 

 ? אתה סיימת, גילי  :מר מאיר דורון

 . כן  :גיל גורדוןמר 

 . אמרת שאתה רוצה שהיועץ המשפטי  :מר מאיר דורון

 . אם יש לו להשלים  :גיל גורדוןמר 

 . אין מה להשלים  :ד מיכה בלום"עו

 ? יש עוד שונות  :עידן למדןמר 

 . אין  :פרח מלך' גב

- אז לפני שהוועדה, אם אין שונות  :עידן למדןמר 

קיבלנו את : תרשום. תן לגמור את הנושא הזה, רגע  :מר מאיר דורון

הדיווח שראש העיר החזיר את מניית הזהב והמניה הזאת בתהליך משפטי 

 . בטלה

, סיעהחברי ל, נהאני רק שמתי לב שכשיו, חברים  :עידן למדןמר 

אני חושב שזה לא . אז היו חבורה שלמה של אנשים שיצאו החוצה, דיבר

 . לכבודכם

 . אני גם חושב. אל תעשו את זה בבקשה  :מר מאיר דורון
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- לא נוקב שם, אני חושב שצריך  :עידן למדןמר 

בוא נפתח את . אין בעיה, אז בוא נעלה את זה לדיון   :טל עזגדמר 

 . הכל

לא אמרתי על אף אחד . ודבר, טל, תן לי רק לסיים  :למדן עידןמר 

 . אישית

 . בגלל החג אני לא אדבר, לבקשת מאיר   :טל עזגדמר 

אני . כמה אנשים יצאו, אני רק אומר, אני לא יודע  :עידן למדןמר 

, לענות, לשמוע, צריך להקשיב, כל אחד ואחד כלפי משנהו, שכולנו, סבור כן

צבן ומותר לעלות על טורים ויכול להיות שמרגיזים ומותר להתע, להגיב

, שגם לריב אבל מן הראוי. לפעמים אחד את משנהו וככה זו הדינמיקה שלנו

 . להתווכח ולהעלות את הדעות, אנחנו צריכים לריב בינינו לבין עצמנו

אחריות , לטעמי, אז אני רק אענה לך שישנה   :טל עזגדמר 

והויכוחים עם ראש העירייה או בינינו לא . וציבורית של כל אחד ואחד מאתנ

בטח לא בישיבות מועצה שיושבים פה עיתונאים , צריכים לצאת החוצה

הסנקציות שאנחנו עושים או כל מיני תרגילים פוליטיים . ושיושב פה ציבור

אז אני בחרתי להראות שגם אני יודע . לא תמיד יש להם מקום, כאלה ואחרים

לכן אני חושב שקודם כל אנחנו צריכים . ם וגם חבריילעשות תרגילים פוליטיי

ואת , לקחת על עצמנו אחריות ציבורית ולנהוג כמו שחבר מועצה צריך לנהוג

ולא כשיש קהל ולא , כל הויכוחים ואת כל הכביסה המלוכלכת לכבס בפנים

 . זה הכל. כשיש שואו

 . אני רוצה משהו לומר, עידן  :מר מאיר דורון

אני לא מבין בדיוק למה , שמעתי את מה שאמרת  :עידן למדןמר 

 . להביע את מחאתך זה לגיטימי לחלוטין. אבל שמעתי, אתה מתכוון
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 . אבל כשיושבים ולא מצביעים זה סוג של מחאה  :אורן ברעוזמר 

 . לא ביקשתי שתעזור לי, אורן  :מר מאיר דורון

ולא  כשיושבים. אני עוזר לי, אני לא עוזר לך  :אורן ברעוזמר 

 . מצביעים זה מחאה

 . זה חוסר אחריות ציבורית, לא   :טל עזגדמר 

אז אתה נוטל איזושהי , כשאתה יושב ולא מצביע  :עידן למדןמר 

 . עמדה כזו או אחרת

 .זה חוסר אחריות ציבורית  :אורן ברעוזמר 

ואתה יכול גם , להימנע, נגד, אתה יכול להצביע בעד  :עידן למדןמר 

 . זו זכותך, צבעהלא להשתתף בה

 . אז תתפטר מתפקידך כחבר מועצת העיר, אוקיי  :אורן ברעוזמר 

יונה  :מר מאיר דורון גם בגלל הגיל וגם בגלל . אני מאוד מכבד את 

- כשאתה בא ואומר, יש משהו, אבל תזכור. מה שהוא עשה

 . יש כבוד ליונה ואין לזה קשר. לא קשור לכבוד   :טל עזגדמר 

אני או אמנע או אצביע נגד או אני לא , אני אצביע  :מר מאיר דורון

אתם משחקים איזה , זה סימן שכאן מה שהולך לא מעניין אותי, משתתף

 . משחק טפל

 . זה זלזול   :טל עזגדמר 

 . זה סוג מסוים של התנשאות  :שרגא קירשנרמר 

ואני הייתי קורא ליונה לחזור , זה משחק טפל  :מר מאיר דורון

 . שיצביע נגד –שיצביע נגד , ת עם כולםחזרה ולהיו
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, אני יכול להגיד שהיתה פעם אחת שהוא לא הצביע  :עידן למדןמר 

מה היתה , לא יודע מה היה היום. בשאר הפעמים הוא כן נמנע והתנגד

 . וזה לא ענייני, בחירתו

למה את זה ? שהוא יצא פעם אחת ...למה אתה לא  :חיים חשטאמר 

 . הוא יצא יום אחד, כן? אתה לא הזכרת

 . אני לא זוכר שהוא יצא  :עידן למדןמר 

 . הוא הלך לשירותים, אה. אז אני אראה לך  :חיים חשטאמר 

 . תן למאיר, חיים   :טל עזגדמר 

זה . בדיוק את הויכוח הזה, חיים, אני כן אומר  :עידן למדןמר 

 . תצביע, ברד, שב. זה מה שאני אומר, הדינמיקה הזאת. בדיוק מה שאני אומר

כולם בחרנו , בישיבת מועצה אף אחד לא נבחר  :מר מאיר דורון

מי שלא יכול לסבול את ריחות ? ואיך אמרו כבר, כולם באים לכאן. להיבחר

 . כולם נכנסו למטבח הזה. המטבח שלא ייכנס

, בכוונה לא נקבתי שמות, הבעתי את ההערה שלי  :עידן למדןמר 

 . כמה אתה, למה אתה, י אתהבכוונה לא אמרתי לאף אחד מ

 . אני רוצה להגיד חג שמח לכולם  :מר מאיר דורון

 

 

 __________________ 
 פרח מלך

 עוזרת ראש העירייה 
 ל העירייה"וסמנכ
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 קובץ החלטות

 .אישור הסמכת פקחים לפי רשימה .7

 

 0הסמכת פקחים לפי רשימה פה אחדהוחלט לאשר   :168החלטה מספר 

 (ר לא השתתף בהצבעהר יונה ברגו"ד)

 

 .שירה אבין במקום מאיר דורון: ר ועדת מכרזים"החלפת יו .0

 

: ר ועדת מכרזים"פה אחד החלפת יוהוחלט לאשר   :163החלטה מספר 

 0 שירה אבין במקום מאיר דורון

 

 .שירה אבין במקום מאיר דורון: ר ועדת מקלטים"החלפת יו .4

 

: טיםר ועדת מקל"החלפת יו פה אחדהוחלט לאשר   :164החלטה מספר 

 0 ומינוי מר אורן ברעוז כחבר ועדת מקלטים, שירה אבין במקום מאיר דורון

 

אישרור מינוי של חבר מועצת העירייה מר שרגא קירשנר לטפל בנושא  .7

 .הערכות ומוכנות לרעידות אדמה

 

לאשרר מינוי חבר מועצת העירייה מר הוחלט   :161ה מספר החלט

 0פל בנושא הערכות ומוכנות לרעידות אדמהשרגא קירשנר לט

 (יונה ברגור)נמנע  1בעד  .1



ן  עיריית רמת השרו

 1108.403מיום , 82' פרטיכל מליאה מן המניין מס

 00 

 

 .אישור פרוטוקול ועדת שמות .6

 

, 1 –נגד , 2 –בעד )ולות ברוב קהוחלט לאשר   :166החלטה מספר 

 11282110את פרוטוקול ועדת שמות מיום  (8 –נמנעים 

 

 .לכליתאישור מינויה של יעל יטיב לחברת דירקטוריון החברה הכ .5

 

את מינויה של  (1 –נגד )ולות ברוב קהוחלט לאשר   :161החלטה מספר 

  0יעל יטיב לחברת דירקטוריון החברה הכלכלית

 


