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מכיוון שאנחנו מתכנסים מיד , קודם כל .ערב טוב  :יצחק רוכברגרר מ

אז אני רוצה לאחל לכולנו , עם איגרת ובחג רק שלחנו את המתנות, אחרי החג

 .בריאות גם למשפחות וגם הצלחה, שנה של בריאות והצלחה, שנה טובה

 

 .7311עדכון תקציב הפיתוח לשנת  .1

 

י  :יצחק רוכברגרמר  שיבת מליאת המועצה שמן המניין אני פותח את 

 . בבקשה, גיל. 7311על הפרק עדכון תקציב הפיתוח לשנת . 04שמספרה 

כאשר הבאנו לדיון , קיימנו ועדת כספים /719-ב  :גיל גורדוןמר 

והם הגיעו בימים האלה למצב , רים שכבר רצים"בקשה להגדלה של שני תב

אישורים של , מבחינת רישוי ,שכבר קיבלנו כל מיני אישורים מבחינת תוכניות

 7317-ולמעשה היום אנחנו נכנסים למסלול שב, המינהל לגבי הקרקעות שלו

רים עם "אלה תב. רים האלה"אנחנו כפי הנראה נסיים את הביצוע של התב

של הקמת מגרש  067ר "אחד מהם זה תב. היקפים יחסית משמעותיים

הקמה של הפארק , 157ר "השני זה תב. האימונים לנוער עם הדשא הסינטטי

שהיא הממונה , קיימנו ישיבה עם גילה אורון. ש"על השטחים שקיבלנו מתע

ייעוד , אם אתם זוכרים, כאשר בזמנו, על המחוז כשדיברנו על נושא של 

אמרנו שחלק , הכספים של מכירת הקרקע שם בחניה מול בית ספר אלון

היא , תה אותנומה שגילה אורון הנח. רים האלה"מהכספים גם יופנו לתב

רים שהיא מעדיפה לא להקצות כספים למכירת קרקע "אמרה שזה סוג תב

ודות תשתית אלא לנושאים של בינוי ודברים מהסוג הזה ולא עב, לנושא הזה

 והיא הפנתה אותנו לנושא של לקחת הלוואות כדי לממן, כגון מגרשי כדורגל

 . את הפרויקטים האלה
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 . היא ביקשה, ההיא לא התנת  :יצחק רוכברגרמר 

דרך , ההנחיה הזו. אני אומר, היא הנחתה אותנו  :גיל גורדוןמר 

ואילך יש לנו צפי  7310-שאנחנו יודעים שב מבוססת בין היתר על כך, אגב

שנוכל גם אז יכול להיות אפילו , להכנסות מהיטלים בהיקפים משמעותיים

וזו אחת , זהאם אנחנו נמצא לנכון לעשות את , לקצר את ההלוואות האלה

הסיבות שכאשר אם נאשר את הנושא של ההלוואות ניקח אותן עם אופציה 

, 067לגבי , מה שמדובר ככה. של פירעון מוקדם ללא קנס יציאה מההלוואות

שמתוך זה , ₪מיליון  5.1מדובר סך הכל על , הקמת מגרש אימונים לנוער

השוואה , ו בדיקהבזמנו עשינ, להזכיר לכם. ₪מיליון  4.4הדשא הסינטטי זה 

עמודי . שזה כדאי למול דשא ועלויות המים של ההשקיה וכן הלאה, כלכלית

פיתוח ומגרש , מבנה חדר הלבשה, ₪מיליון  1.7תאורה זה סכום נוסף של 

, למולם. אלה ההוצאות או ההשקעות. ₪מיליון  1.7חניה צמוד זה עוד 

שזה , ₪יליון מ /.7 7313-/733אישרנו כבר בתקציבי , מקורות המימון

האשראי הבנקאי הנחוץ כדי להשלים את יתרת הביצוע הוא . מקרנות המועצה

 . ₪מיליון  4.7

  -נקודה 5אז פה אנחנו מדברים על , רגע  :יצחק רוכברגרמר 

 .4.7  :שרגא קירשנרמר 

רוצים אישור אנחנו , אנחנו מדברים על מימוש  :גיל גורדוןמר 

 .5.1-ר ל"והגדלת התב, 4.7לגביו של 

 . אוקיי  :יצחק רוכברגרמר 

, הקמת הפארק, 157ר "תב, ר השני"לגבי התב  :גיל גורדוןמר 

לפני שנכנסנו לפרויקט העדפנו לעשות בדיקות של , להזכיר לכם, אנחנו בזמנו
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לוודא שאין שם מניעה לעשות פארק כזה מבחינת סיכון , זיהום הקרקע

ש עבור "שצריך לשלם לתע, ותגם הגענו לאיזשהו הסדר מבחינת העל. האנשים

ואנחנו יודעים היום , ₪מיליון  6ופה זה מה שאושר בזמנו על , הקרקע הזאת

כאשר , ₪מיליון  76סך הכל , ₪מיליון  73זה עוד  שהעלות של הקמת הפארק

אישרנו תקציבים מקרנות  7313-7311-ב, אנחנו מבחינת המקורות התקציביים

כדי להשלים את מלוא המימון צריך , קאיואשראי בנ, ₪מיליון  5.7 המועצה

אם אני מחבר מבחינת מה שאני מבקש , סך האשראי. ₪מיליון  17.7עוד 

לפי התקדמות  אשר יילקחו בהדרגה, ₪מיליון  77.4רים זה "לאשר בשני התב

אנחנו רשות , דבר נוסף שחשוב לציין. לא את הכל במכה אחת, העבודה

ף האשראים שלקחנו למול התקציב כאשר אחד הפרמטרים זה היק, איתנה

. מסך התקציב השוטף שהיא תקבל אשראי 73%רשות איתנה זה עד . השוטף

, אם ניקח את ההלוואות האלה שאנחנו מדברים פה. 17%במקרה שלנו זה רק 

נגיע אפילו ל עדיין תהיה רשות איתנה במרחק מאוד גדול , כלומר. 77%-לא 

 . עד כאן. 73%מהסף הקיצוני של 

 ? שאלות  :צחק רוכברגרימר 

של  לא לגופם, אני רוצה להעלות טענה מקדמית  :אבי גרוברמר 

אני לא , אני חושב שיש. מהיום למחר על זה שוועדת כספים זומנה, דברים

גם חלק מהחברים . קצת זלזול בעבודת הוועדות, אומר את זה פעם ראשונה

להתארגן  לתת זמן אני חושב שצריך. שעות 74לא הצליחו להגיע בהתראה של 

אמור להיות , היותר רציני, כי הדיון היותר עמוק, גם לדיונים בוועדות

האם עמודי , אי אפשר כאן במליאה כל דבר להיכנס לכמה עולה. בוועדות

לדעתי זה . ₪מיליון  1.7או איך קבעו שזה ₪ מיליון  1.7התאורה צריך לעלות 

כשמזמנים מהיום למחר . דהאלא בווע, משהו שצריך להיות נדון במליאה לא
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אז לא תמיד יש זמן להתארגן ולבדוק את הדברים ולדעת אם זה המחירים 

 . אז זו הערה מקדמית. הסבירים או לא המחירים הסבירים

גילה אורון באה מספר ימים לפני זה , כמו שהסברנו  :גיל גורדוןמר 

. ממקור אחרשאנחנו בנינו לפני זה לממן את זה , ונתנה לנו את הנתון הזה

 . היה פה עניין של לוחות זמנים צפופים

, ימים לפני ישיבת מליאה 13רציתם פחות או יותר   :אבי גרוברמר 

 ימים  13גיליתם שזה 

בעיקרון אתה , עזוב. בעיקרון אתה צודק, גרובר  :יצחק רוכברגרמר 

הודענו זמן לפני על ישיבת מליאה ואני לא רואה את , רק תשים לב. צודק

מדברים ולא -שמדברים, שלא היו בזה שמגיעים היום רי ועדת הכספיםחב

אני , אז עם כל הכבוד. תראה כמה מגיעים עכשיו לישיבת מליאה, הנה. היו

 . היא במקום, מקבל את ההערה

 . אני מדבר בשמי  :אבי גרוברמר 

 . היא במקום. מאה אחוז, בסדר  :יצחק רוכברגרמר 

 . פים אחד פהחבר ועדת כס  :אבי גרוברמר 

 . היא במקום  :יצחק רוכברגרמר 

  -לעניין עצמו. ה לעניין הזהז  :אבי גרוברמר 

? למי אתה מתכוון? מי זה חבר ועדת כספים שפה  :יצחק רוכברגרמר 

 . הוא גם הודיע שהוא לא יכול להגיע כי זה היה בדיוק בערב חג

 . היום שמוליק הגיע. להיום הגיע, אז אני אומר  :אבי גרוברמר 
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יודע  :יצחק רוכברגרמר   . הוא מודיע, אני 

אני . אני רוצה לחלק את זה לשתיים, לעניין עצמו  :אבי גרוברמר 

אני גם , עלה פה, ברמת העיקרון, הפארק. רוצה להתחיל דווקא מהפארק

אני חושב שזה דבר יפה לרמת , אני הצבעתי בעד הפארק, תמכתי בפארק

, בתכנון הארוך טווח, בסופו של יום, ארק צריךאני אישית חושב שהפ. השרון

 . משהו יותר מקיף, צריך לעשות שם משהו יותר רציני ממה שעושים עכשיו

 ?אבי, אתה מכיר את כל התוכנית  :פרח מלך' גב

, ומה יש בתוכנית אני רואה מה אתם שמים במפות  :אבי גרוברמר 

 . כן

ה יודע להגיד ושאלת ממה התוכנית מורכבת שאת  :פרח מלך' גב

 ? מה שמתוכנן שם

 ? מה יהיה הגודל הסופי של הפארק  :אבי גרוברמר 

 .דונם 47  :פרח מלך' גב

 . אז אני חושב שזה קטן לעיר, אוקיי  :אבי גרוברמר 

אני חושבת , עבדנו שנה. מה לעשות שזה מה שיש  :פרח מלך' גב

 . שהגענו לתוצאות מדהימות

 . י הצבעתי בעד הפארקאני אמרתי שאנ  :אבי גרוברמר 

יש לך זמן . חבל להעיר הערות, ה'חבר, להתקדם  :יצחק רוכברגרמר 

 . רק לעניין. מה שאתה רוצה תגיד, חופשי, זה בסדר, תדבר –לדבר 
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אז לפארק עצמו אני תמכתי בפארק . תמיד משתדל  :אבי גרוברמר 

חרי בעיקר א, לפארק עצמו אין לי התנגדות. ואני ממשיך לתמוך בפארק

אני חושב , לגבי הכדורגל. שישבו עם התושבים והגיעו איתם למשהו מוסכם

בעיקר לאור , שאנחנו מתחילים קצת ללכת רחוק מדי עם ההשקעות בכדורגל

₪ מיליון  733בתחילת השנה אישרנו . זה שיש עוד דברים בעיר שצריכים לבצע

מיני דברים  וגם יש כל, 173בפועל מתוך זה אנחנו מבצעים , לתקציב פיתוח

למשל בית ספר , נקודה שהעליתי בוועדת כספים, למשל. שהתעוררו בדרך

ו, השנה, הדר , כיתות א 4ובאו ' כתוצאה מזה שהלכו שתי כיתות  בוטלו חדרי '

היה , בפתיחת שנת הלימודים, אני חושב שהשנה. מתמטיקה וחדרי מדעים

אלה סדרי זה לדעתי דבר קריטי ו. צריך להכשיר כיתות לדברים האלה

אבל אני הייתי שמח , אני מבין שאומרים שזה נמצא בתוכנית. העדיפויות

ג יתחילו עם שתי הכיתות האלה ואם מתכוונים "לדעת אם למשל עד תשע

 4כי אני מניח שגם בשנה הבאה יהיו , להוסיף בבית ספר הדר עוד כיתות

  .שהולכות 0כיתות במקום 

 ? ת הספרצריך להגדיל את בי  :יעקב קורצקימר 

 . לבית ספר הדר 07א "לעשות תמ, למשל  :אבי גרוברמר 

 . ולהגדיל אותו  :יעקב קורצקימר 

 . להוסיף לפחות עוד קומה אחת  :אבי גרוברמר 

 ? למה  :יעקב קורצקימר 

 ? מה זאת אומרת  :אבי גרוברמר 

 ?למה צריך להגדיל? למה להגדיל  :יעקב קורצקימר 
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מה , יש לך ילדים שצריכים כיתות? ספראת בית ה  :אבי גרוברמר 

 ?לא מובן

 133אז במגרש בכדורגל היו פעם ? איך ילדים  :יעקב קורצקימר 

 ? אז לא צריך. 633היום כבר זה , ילדים 733, ילדים

 . 733  :יצחק רוכברגרמר 

? אז לא צריך גם כן להגדיל. 733היום כבר זה   :יעקב קורצקימר 

 ? עוד הפעם, אבי, ביעות הזאתלמה הצ. ואתה גם היית בעד

 ?הייתי בעד מה  :אבי גרוברמר 

 . בעד הכדורגל וכל ההגדלה  :יעקב קורצקימר 

 . אבל אני אגיד לך משהו דוגרי. אני בעד הכדורגל  :אבי גרוברמר 

 . זה משהו ישן  :יעקב קורצקימר 

אתה יודע , לנוער, אם אני מוסיף עוד כסף לכדורגל  :אבי גרוברמר 

 . אני בונה מועדונים? ה אני מוסיף אותועם מ

 . עזוב מה שעושים  :יעקב קורצקימר 

. עושים פה עמודי תאורה, עושים פה עבודות תאורה  :אבי גרוברמר 

 ? איפה המועדונים, תקרא מה אומרים

בטעות יצא ראש , לפני שבועיים הלכתי למגרש  :יעקב קורצקימר 

כי כבר ברוך , לא מתערב בזה, עיםאתם יוד, אני בדרך כלל, העיר מהמגרש

- השם אני לא כל כך

 ? איפה יש פה מועדונים לילדים, יעקב  :אבי גרוברמר 
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מה אמרתי לך  ?ראש העיר' כב, מה אמרתי לך  :יעקב קורצקימר 

זה בושה . 'זה בושה וחרפה, בוא תצא': אמרתי לך? כשהייתי לפני שבועיים

, כל קבוצה. זה קטסטרופה, א מגרשזה ל, קבוצות היו על המגרש 6-וחרפה ש

אני קצת יודע , היום יש שם השקעה והכל, שזה חינוך. ילדים 74, ברוך השם

אז למה זה לא טוב ובבית ספר הדר שהבת שלי לומדת שם . מה הולך שם

- היום

 . יש סדרי עדיפויות  :אבי גרוברמר 

 . נכון, שגם צריך  :יעקב קורצקימר 

לאיפה  צריך להחליט, שאין מספיק כסףלאור זה   :אבי גרוברמר 

 . הולך הכסף

 . תמשיך, הלאה  :יצחק רוכברגרמר 

שלדעתי הוא עוד יותר , הדבר השני. זה העניין  :אבי גרוברמר 

זה שמחליטים את , שאפשר להתווכח על סדרי עדיפויות, מהותי בקטע הזה פה

וסיפו שיהיה אני מבין שה. שנים 13-הפרויקטים האלה לבצע מתוך הלוואות ל

אבל כרגע לא אומרים שאנחנו לא נשקיע . אפשר לפני הזמן לפרוע אם יהיה זה

ניקח הלוואות ': אומרים. זה הפרויקטים הראשונים בסדר, עוד כספים

. 'לפרויקטים האלה וכשייכנס עוד כסף פיתוח נמשיך עם הפרויקטים האחרים

הוא לא אמר . הר שהוא רוצה עוד קדנציאפילו ראש העיר אמ, זאת אומרת

 . יכול להיות .הוא אמר תהיה לו עוד קדנציה, שהוא רק רוצה עוד קדנציה

 ?אתה כועס עליי, מה, רגע  :יצחק רוכברגרמר 

באיזשהו מקום הוא חוגג , אבל גם במקרה הזה, לא  :אבי גרוברמר 

. 'מתוך הכספים שיש לי, אני'הוא לא בא ואומר . על כסף של ראש העיר הבא
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י זו חכמה מאוד . הוא רוצה עוד קדנציה אחת, ותר משתי קדנציותאין לו 

 . קטנה

בוא נדון במה שהגישו לנו , אתה מרחיב את היריעה  :מר רפאל בראל

 . עכשיו

 . אני דן, נכון  :אבי גרוברמר 

בוועדה הקודמת היתה לי תחושה שהתנפלתי , אני   :טל עזגדמר 

אבל עכשיו אני מבין . קודמתבדיוק אותה תופעה היתה בוועדה הכי , עליך

 ? מה קורה לך היום. שהתנפלתי עליך ובצדק

אתה לא תגיד , אני אלחם על דירות לזוגות צעירים  :אבי גרוברמר 

 . לי מה להגיד ולא להגיד ואתה גם לא תגיד לי פה מה להגיד או לא להגיד

 . תגיד מה שאתה רוצה  :יצחק רוכברגרמר 

, מתוך הכספים שיש, ם יש כספיםאני חושב שא  :אבי גרוברמר 

 .תעשו עם הכספים שיש מה שאתם רוצים ותקבלו החלטה

 . הבנו, בסדר  :יצחק רוכברגרמר 

לבוא להגיד אנחנו לוקחים הלוואות כדי לעשות   :אבי גרוברמר 

 . זה הכל. זו חכמה נורא קטנה, דברים

ל אנחנו בכ, להתייחס ספציפית לדבר שאמרת, אבי  :שירה אבין' גב

מה שצריך לעשות תוספת . ובכלל בתי הספר הנושא של בתי הספר היסודיים

הסתובבנו יחד עם מחלקת , ואני פרח, אנחנו בחנו. לא רק של שתי כיתות

לא , ואנחנו היום מתכננים תוספת, עם כל מי שהיה צריך, עם ולדימיר, הנדסה
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לכל בתי , תבצורה נכונה ומושכל, של הרבה יותר משתי כיתות, של שתי כיתות

 . הספר שצריך

 . לנו לא מביאים לפה את הדבר הזה  :אבי גרוברמר 

זה מה שהגיע לשולחן , כי זה היה רק חודש שעבר  :פרח מלך' גב

 . שלי לפני כמה ימים

 . אני אמרתי את זה גם בוועדת הכספים  :שירה אבין' גב

, זה נראה לי מספיק חשוב גם להעלות את זה פה  :אבי גרוברמר 

והולכות להיות חסרות  ואם חודש שעבר גיליתם שחסרות לכם שתי כיתות

אז אני , אם למשל מחליטים לקחת עוד הלוואות. אז זה מאוד עצוב, עוד

יש לי הרבה . הייתי רוצה שיעשו ברמת השרון ויבצעו תוכנית אב לאופניים

אותם לפני שאני עושה עמודי תאורה  פרויקטים שאני מוצא לנכון לעשות

 . עם כל הכבוד, גרש של הנוערבמ

אז , אבל מאחר ועל החינוך לפחות אין לנו ויכוח  :שירה אבין' גב

יודע טוב מאוד שאנחנו עושים את זה  . זה לא קשור לכסף נוסף. אתה 

 . ג ולא יודע מתי"בשנת תשעשזה יהיה   :אבי גרוברמר 

 ? אבי יושב בוועדת כספים  :שרגא קירשנרמר 

הוא אמר את הדברים . אבי יושב בוועדת כספים  :יצחק רוכברגרמר 

 . אבל הוא אמר את הדברים, פחות או יותר. האלה

 . זה בגדול הדעה שלי  :אבי גרוברמר 
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אני אענה לך על מה . קיבלתי. אני לא מתווכח, אבי  :יצחק רוכברגרמר 

אני רוצה להגיד לך רק משהו אחד לגבי הנושא של ראש ? עוד הערות. שצריך

יודע, שזה בסדר, הבא העיר ואני לא נכנס ', ימים יגידו וכו, ואתה 

 7-כשזכינו במהלך ה, שבקדנציה הקודמת, אני רק רוצה שתדע. לפוליטיקה

, לא תוצאות, שנים לפרסים על ניהול כספי נכון ושהתוצאות שלנו היו

, שאני אבחר לקדנציה נוספת, של כל מי שחי בעיר וזה, ההערכה שלנו היתה

אלא הכל היה , ר אחריות ולא השתוללתי ולא כלוםגיליתי סופ, ונבחרתי

ניהול . מבוקר לכן גם אנחנו מקבלים את פרסי הניהול שנה אחרי שנה על 

אני אציג , כן. הבחירות הן בעוד שנתיים, במקרה הזה, פה. כספי אחד לאחד

בכל מקרה אני מגלה סופר , את המועמדות שלי ואני מגלה סופר אחריות

ואנחנו מקבלים את , כי אני ככה צריך להתנהל וככה אני מתנהל ,אחריות

. נקבל את הפרס על ניהול כספי, בעזרת השם, וגם בשנה הבאה, הפרסים

אנחנו לא מקבלים את הפרס ואכל את  מישהו הדליף לעיתונות שכביכול

תסביר לנו למה אתה לא , עכשיו נשאלת שאלה': כי פתאום אמרו לנו, הכובע

ואנחנו כן  אז הסברתי שמי שהעביר את המידע מיהר מדי. 'רסמקבל את הפ

לכן האחריות היא אחריות מחייבת ופה לא . אז זה בסדר. קיבלנו את הפרס

ופה , ויש פה אחריות שיש בקרה מעלינו, יכול לעשות כל אחד מה שהוא רוצה

, שההנחיה לקחת דווקא את ההלוואות בנושא הזה, גם הסברנו דבר אחד

 . ה מפורשת של גילה אורון אצלי בלשכההיתה הנחי

אמרת '? קח הלוואה, רוץ, איציק': היא אמרה לך  :אבי גרוברמר 

אתה יכול לקחת ': אז היא אמרה לך', אני רוצה לעשות את הפרויקט': לה

 . 'הלוואה

, היא ביקשה שלא נשתמש. אז אני מסביר לך  :יצחק רוכברגרמר 

השימוש בכספים של אותו מתחם של  למרות שהשר סוברני ורשאי לחתום על
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והשר רשאי לאשר לך את המטלות שאתה מבקש , המגרש, ₪מיליון  147-ה

אני חושבת שזה לא נכון ': היא אמרה, השר רשאי, בגינן את השימוש בכסף

ולכן קיימנו את ', אני חושבת שתיקחו הלוואה ולכן תלכו, לעשות את זה

 .הישיבה

, ם אתה רוצה לעשות את הפרויקטא': היא אמרה  :אבי גרוברמר 

 . 'הדרך שלך היא לקחת הלוואה

אני שמעתי אותך . אני לא מתווכח, בסדר, נכון  :יצחק רוכברגרמר 

אתה גם אמרת את . וזה בסדר וזאת עמדתך, באדיבות ושמעתי אותך באריכות

עכשיו אני . בישיבת ועדת כספים ואני מכבד אותה וזהו זההדברים שלך 

 ? ד מישהו להעיריש עו. מבקש

 ?אני רוצה להעיר משהו  :שרגא קירשנרמר 

 ?חייב  :יצחק רוכברגרמר 

או כל אתר , האצטדיון. אני רוצה להגיד, כן  :שרגא קירשנרמר 

- הספורט הזה שאנחנו מטפלים בו עכשיו

 . זה דובר על הילדים, אגב  :יצחק רוכברגרמר 

דים וזה קומפלקס אני יודע שמדובר על היל, כן  :שרגא קירשנרמר 

שלם שהוא קומפלקס שכבר דנו עליו גם במסגרת של הדרישות של איגוד 

יודע, הכדורגל זה נקרא יש איזשהן דרישות שמגיעות מההתאחדות . אני לא 

אנחנו צריכים לעמוד . מגיעות איזשהן דרישות לתקנון, וגם ממפעל הפיס

שהיה , קת שבורהכאשר מצאנו את עצמנו עומדים בפני איזושהי שו, בתקנון

, וללא ידיעה של כל הנוגעים בדבר אמור להיות לנו אצטדיון ברצועת הנופש

וגם אמרנו שאנחנו הולכים לעשות כן הגשה של תוכנית , התוכנית הזו בוטלה
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וכמו , וברור שהדבר הזה עולה כסף. ואנחנו צריכים איזשהו פתרון זמני

ש בסוג של השבחה אני חושב שאחר כך אפשר יהיה להשתמ, שאמרתי גם

אפשר יהיה להשתמש בזה כדי להיטיב עם התושבים , שאנחנו עושים עכשיו

אז אני חושב שצריך להתייחס . של השכונה וגם להרוויח את המגרש האחר

ואני חושב שגם  כי אצטדיון חדש עולה הרבה יותר כסף. לדברים בפרופורציות

 . אפשר לייצר איתו מקורות הכנסה

אנחנו . האצטדיון כבר אושר ותקצבנו והכל  :אבי גרוברמר 

 . לבנות עוד חדר הלבשה ועוד מגרש, מדברים על מאוד קרוב אליו

שנעשתה , כחלק מהפרוגרמה של חינוך ותרבות  :שרגא קירשנרמר 

אתה יותר אוהד ממני ואתה גם . דרך אגב, אני לא אוהד כדורגל. ברמת השרון

. אז אני חושב שקצת אפשר למתן את הביקורת .משתמש במתקנים האלה

, וזה לגיטימי לגמרי, אתה יכול להישאר בעניין הזה של ההתנסחות הפוליטית

דיברנו , אבל אני חושב שקצת אפשר למתן את הביקורת ולהכניס אותה יותר

 . אז על מוד יותר לוגי, על לוגיקה קודם

אני 'להגיד  תעשה את זה מתוך התקציב שלך ולא  :אבי גרוברמר 

 . 'מהעתיד לוקח

אני רק . אני לא זה, אמר, העיר, זה בסדר, חברים  :יצחק רוכברגרמר 

למגרש האימונים  /.7שאנחנו הלכנו ואישרנו בהתחלה , רוצה שיובן דבר אחד

זה היה השלב הראשון שאנחנו עשינו ורצינו לעשות את זה , לכל זה, הסינטטי

ידענו מראש שזה לא , הביא עדכון תקציבידענו מראש שאנחנו צריכים ל. מהר

 . ואנחנו אמרנו את זה גם בוועדת כספים הקודמת וגם במליאה. הסכום

 . 7331-ב 733,333מופיע   :אבי גרוברמר 
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אבל אחר כך היינו חייבים , כי בהתחלה זה היה  :יצחק רוכברגרמר 

את האישור של  להתקדם כי לא קיבלנו את האישור ורק אחרי שקיבלנו

רק אז , ש"פ ותע"המינהל וקיבלנו את האישור של הוועדה המחוזית והולקחש

 . אנחנו ביקשנו

מדובר על . הקמת מגרש אימונים לנוער, 067ר "אני מבקש לאשר את תב

, דהיינו. ₪מיליון  5.1-ל, שאושר אגב, ₪מיליון  /.7-ר הכולל מ"הגדלת התב

אתה . שנים 13-ריסה לשתמומן מאשראי בנקאי בפ, ₪מיליון  4.7תוספת של 

 ? נכון, כי אני יודע שאתה רוצה להצביע על הפארק בעד, נצביע על זה, יודע מה

 . אני נמנע  :אבי גרוברמר 

 ? מי בעד. אני מחריג אותה  :יצחק רוכברגרמר 

 ?אתה נמנע או מתנגד, 1, בעד 7  :פרח מלך' גב

 . אני מתנגד  :אבי גרוברמר 

 . מתנגד  :פרח מלך' גב

 

את  (1 –נגד , 8 –בעד )ולות ברוב קהוחלט לאשר   :2.2לטה מספר הח

מקור )₪ מיליון  302-הקמת מגרש אימונים לנוער ב – 462ר "הגדלת תב

ס "ר יעמוד ע"כ התב"כך שסה, (שנים .1-אשראי בנקאי בפריסה ל: מימון

 ₪0מיליון  101
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 .ש"הקמת פארק תע, 157ר "הנושא השני זה תב  :יצחק רוכברגרמר 

דהיינו , ₪מיליון  76-ל₪ מיליון  5.7-ר הכולל מ"מדובר על הגדלת התב

שנים בהתאם להסבר  13-שתמומן מהלוואה ל, ₪מיליון  17.7תוספת של 

אבי ? נמנע. אין? מי נגד. תודה? מי בעד. שסיפק גיל וגם מה שאני אמרתי

 . תודה רבה. נמנע

 

את  (1 – מנענ, 8 –בעד )ולות ברוב קהוחלט לאשר   :2.4החלטה מספר 

ן  1802-ש ב"הקמת פארק תע – 112ר "הגדלת תב : מקור מימון)₪ מיליו

 26ס "ר יעמוד ע"כ התב"כך שסה, (שנים .1-אשראי בנקאי בפריסה ל

 ₪0מיליון 

 

-העיר אדריכלית טלי שמחה תהודעה על סיום העסקתה של מהנדס .7

 .אליקים

 

טלי  ת אתנו כאןנמצא, אני מבקש, הנושא הבא  :יצחק רוכברגרמר 

 טלי. אני מבקש להודיע על סיום העסקתה של טלי. מהנדסת העיר, שמחה

טלי . ובה קנאה בי והולכת ללמוד משפטים ויוצאת לדרך חדשהבשעה ט

ועד , עד אז ימלא את מקומה. 01917-למעשה תסיים את עבודתה רשמית ב

את  טלי סיימה למעשה. שהוא הסגן שלה, ולדימיר לוין, למכרז שייצא

יש לה  .היום זה היום הראשון של החודש, בסוף החודש, תפקידה עכשיו

למעשה תסיים רשמית ואז היא  01917-אבל בפועל היא ב, חופשות וכל זה

ולדימיר , כפי שאני אמרתי, אבל עד אז, 'תצא להסתגלות שמגיעה לה וכו
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אני מבקש אחר כך לאשר את , טלי האצילה לו סמכות. ימלא את מקומה

אני רוצה כמה . לת הסמכות הזאת לולדימיר עד אשר אנחנו נצא למכרזהאצ

שנים היתה עבודה של אישה  7-אני חושב שהעבודה עם טלי במהלך ה: מילים

אני גם אמרתי לה שאני . אמינה, אישה באמת בכל פרמטר טובה, נעימת סבר

ואני חושב שזה בדיוק המקום לבוא ולומר שבנאדם , אתן לה מכתב המלצה

סיבות שלו ואני לא יכול לעמוד  0, 7, 1 מבקש לסיים את תפקידו בגלל, בא

ואני מאמין גם שאנחנו נשתף פעולה , כי היא רוצה לצאת לדרך חדשה, בדרכה

כי חלק מהתוכניות , אני חושב שבאמת מגיעה לך תודה. בדרך כזאת או אחרת

, בותהשנים הקרו, שמתקדמות בעיר והתקדמו בעיר במהלך התקופה הקרובה

כמו למשל הקידום של , כמו למשל פינוי בינוי יוספטל, שהן משמעותיות יותר

תוכניות של פי גלילות , התוכניות של נווה גן שהולכות להבשיל, החלוץ' רח

יהיו , מתוך האלפים האלה, באמת עם אלפי יחידות דיור שמתוכן, שאוטוטו

חם לדיור בר מכל המת 73%גם אלפים של דירות בשיעורים של משהו כמו 

כי אנחנו הולכים לייצר ממש בשנתיים , וזאת בשורה לרמת השרון, השגה

מאות רבות של יחידות של , אני מקווה שזה יהיה במהלך השנתיים, הקרובות

, זה נראה רחוק, וזה לא נראה, התוכניות האלה מתקדמות. דיור בר השגה

ו על הדברים אני יודע כמה זה מבשיל וכמה ישבנ. אבל זה ממש לא רחוק

. לא רואים אותם היום, זו ריצה למרחקים ארוכים, אני חייב לומר לך. האלה

אבל אני יודע שראש העיר הבא ייהנה מהפירות האלה ותושבי רמת השרון 

תודה , אז אני רוצה להגיד לך שוב תודה. ייהנו מהפירות האלה באמת בגדול

, לא יודע מי שראה, יוגם ראיתם עכש, גם סיום עבודה. על השיתוף ועל הכל

כאלה יחסים , איפה זה נשמע דבר כזה –שקראתי לך רגע ונתתי עוד נשיקה 

 ?את רוצה להגיד כמה מילים. מכל הלב מגיע לך את זה, אז באמת? טובים

וגמר חתימה טובה  זו הזדמנות להגיד שנה טובה :טלי שמחה אליקים' אדר

שנים באמת  7באמת אחרי אני חושבת שאני . בין כסה לעשור, כשכולנו פה
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אני הרגשתי שזה הזמן שלי להמשיך , שהיו מאוד מאתגרות, אינטנסיביות

ולכל חברי המועצה , ואני באמת נורא מודה לכולם ולאיציק בפרט, הלאה וזהו

כי אני יודעת כמה , ומאחלת לולדימיר מה זה בהצלחה, ולכל הצוות המקצועי

 . שנה טובה. זה קשה

אני רוצה ברשותכם להצביע על הודעתי . שנה טובה  :יצחק רוכברגרמר 

 . על סיום העסקתה של טלי כמהנדסת

 .אתה לא צריך לאשר את ההודעה  :אבי גרוברמר 

מה , בא לי לעשות את זה יותר מכובד. אני רוצה  :יצחק רוכברגרמר 

 ? אכפת לי

 ?אם אני מצביע נגד היא לא מפסיקה לעבוד  :אבי גרוברמר 

? מה זה משנה. אני רוצה להצביע לאשר את הודעתי  :רגריצחק רוכבמר 

אני מבקש לאשר את הודעתי על סיום העסקתה של טלי . תאשרו את הודעתי

 . תודה. פה אחד? מי בעד. כמהנדסת העיר

 

פה אחד את הודעתו של ראש העיר הוחלט לאשר   :2.3החלטה מספר 

 0אליקים-על סיום העסקתה של מהנדסת העיר אדריכלית טלי שמחה

 

מ מהנדס העיר ולדימיר לוין עד לבחירת "אישור האצלת סמכות למ .4

 .מהנדס
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סמכות  אני אבקש להאציל. 4אני כבר אלך לסעיף   :יצחק רוכברגרמר 

 ? מי בעד. מ מהנדס העיר עד לבחירת מהנדס"לולדימיר לוין כמ

אני חושב שמן ? אפשר שנייה משהו לפני  :אבי גרוברמר 

 . שולדימיר פותח את המשרדים פה בבוקר המפורסמות פה

 . אנחנו פותחים, לא נכון  :גיל גורדוןמר 

עובד , סוגר פה בערב. אוקיי, הוא בא אחריך  :אבי גרוברמר 

ועכשיו הוא לוקח , באמת זה כמעט בלתי נתפס שעות העבודה שלו, בשישי

תחתיו  עוד אנשים יביאו לו? הוא יקבל עזרה. עליו גם את כל מה שטלי עשתה

 ?שיעזרו לו

 . נראה מה יהיה, יהיה מכרז, חכה  :יצחק רוכברגרמר 

, יש הרבה עבודה בעיר, אבל יש כמה חודשים  :אבי גרוברמר 

 . השאלה אם מביאים זמני לפחות מישהו

 . ולדי, תקום שעה קודם   :טל עזגדמר 

 . נגמר, זהו, הוא לא יכול  :אבי גרוברמר 

היא נכונה לעזור , אם נצטרך ניעזר בטלי. ךלא צרי  :יצחק רוכברגרמר 

 .לנו

 .ני חושב שצריךא  :אבי גרוברמר 

אתה ? אתה יודע מה אתה מזכיר לי. עזוב, בסדר  :יצחק רוכברגרמר 

אז , בפעם הקודמת שאבנר גולן סיים את תפקידו כאן –מזכיר לי על הפוך 

, ממלא מקום הוא ראוי להיות, ולדימיר: גם דיברו, ועוד כמה, חברך, פיפו
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אני לא . נגדו. ובסוף הצביעו נגד, בתי משפט הלכו וזה, והכניסו לו באבי אביו

 ?אתה זוכר את זה. אשכח את זה

 . שנה וחודשיים הייתי. כן  :ולדימיר לוין' אדר

נעזור לך . אז גם עכשיו תהיה קצת לבד, בסדר  :יצחק רוכברגרמר 

, כפי שאמרתי, לולדימיר תאני מבקש לאשר את האצלת הסמכו. איפה שצריך

 ? מי בעד. עד לבחירת מהנדס, כממלא מקום מהנדס העיר

 . פה אחד  :פרח מלך' גב

הוא היה , הפעם זה לא היה המקרה הקודם, ולדי  :יצחק רוכברגרמר 

 . בסדר

 . יש אופוזיציה חדשה ברמת השרון  :אבי גרוברמר 

 

מ "למ פה אחד האצלת סמכותהוחלט לאשר   :2.2החלטה מספר 

 0מהנדס העיר ולדימיר לוין עד לבחירת מהנדס

 

 .ל העירייה הרצל נחום"הודעה על סיום עבודתו של מנכ .0

 

על סיום עובדתו של  אני מבקש להודיע. נושא נוסף  :יצחק רוכברגרמר 

בחודשים האחרונים הרצל , הרצל יצא לחופשה. הרצל נחום, ל העירייה"מנכ

. נשארו לו עוד כמה ימי חופשה, פשה שלוניצל את ימי החו, שהה בחופשה

. אחד לאחד, מה שצריך, הגענו לסיכום לגבי תנאי פרישתו לפי ההסכם שלו
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תפקיד שאני חושב שבסך הכל הוא עשה , שנים 7-הרצל עבד כאן קרוב ל. זהו

עם ראש עיר , זה טבעי, היו פה ושם לפעמים ויכוחים, אותו בצורה טובה

כי אני דורש , אני מודה, זה לא פשוט לעבוד כמוני שמתערב ועושה ויוזם

אבל אני רוצה , הוא לא נמצא פה כרגע, אבל בהחלט אני רוצה לומר לו. הרבה

זה , ואני אומר. שנים בעיריית רמת השרון 7-לומר לו תודה על שירות של כ

אנחנו . יש לו גם הישגים בהצלחה של קידום הפרויקטים והעיר. לא פשוט

עם פרח כממלאת מקום ובקרוב אני ביקשתי מפרץ  בשלב הזה ממשיכים

אני מודיע על . ל העירייה"ולקיים מכרז לתפקיד מנכ לפנות למשרד הפנים

אני מבקש ? להצביע על זה. הרצל נחום, ל העירייה"סיום עבודתו של מנכ

 ? מי בעד. לאשר את הודעתי על סיום עובדתו של הרצל

 . יעיםאני לא מבין על מה מצב  :אבי גרוברמר 

 –אתה לא רוצה . אתה מאשר את סיום עבודתו  :יצחק רוכברגרמר 

נגד? מי בעד. תשאיר אותו  ?מי 

זה , אני לא יודע מה אני מצביע. אני לא משתתף  :אבי גרוברמר 

 . נשמע לי מגוחך ההצבעה

 . אתה מאשר. אני מסביר  :יצחק רוכברגרמר 

 ? הוא התפטר או פוטר  :אבי גרוברמר 

 . התפטר  :רוכברגריצחק מר 

 . אז אני מאשר  :אבי גרוברמר 

בפיטורין צריך , הוא לא פוטר. פה אחד, בסדר  :יצחק רוכברגרמר 

 . פה אחד. לעשות שימוע וזה
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פה את הודעתו של ראש העיר על הוחלט לאשר   :2.6החלטה מספר 

 0 ל העירייה הרצל נחום"סיום עבודתו של מנכ

 

בות הבנקאית מבנק אוצר החייל לבנק אישור הקטנת והעברת הער .7

 . הפועלים בהתאם למפורט

 

אישור הקטנת והעברת הערבות הבנקאית , 7סעיף   :יצחק רוכברגרמר 

 . תציג מה זה, בבקשה. מבנק אוצר החייל לבנק הפועלים

ניר רמת  7337באוגוסט   :גיל גורדוןמר  קבוצת הכדורגל הפועל 

זה עד . בערבות העירייה, ₪ 75,333/, ₪השרון לקחה הלוואה כמעט כמיליון 

היום הם יכולים לקבל . 0%לקחו את זה בזמנו בתנאי פריים פלוס , 7310שנת 

בתנאים טובים יותר והם מעוניינים לפרוס את זה על פני תקופה יותר ארוכה 

. ₪ 7/0,333-הסכום של הערבות קטן ל. כך שההחזר החודשי יהיה יותר קטן

נאפשר להם את האפשרות להעביר את הערבות מה שהם מבקשים פשוט ש

אני . ששם הם קיבלו את ההלוואה החדשה, מבנק אוצר החייל לבנק הפועלים

. אין לי מושג מה התנאים המדויקים, לא יודע באיזה תנאים ההלוואה בדיוק

אנחנו לאחרונה קיבלנו . זה גם משהו שתלוי במועד שהם יקחו את ההלוואה

 . תנאים מאוד טובים

אם הם מפסיקים לשלם ולמשל , בגובה הערבות  :אבי גרובר מר

תכלול גם את  אז ערבות מן הסתם, כל מיני כאלה דברים, מוסיפים פיגורים

 . כל הדברים האלה
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... ערבות זה במידה והם לא משלמים אנחנו צריכים  :גיל גורדוןמר 

 . לשלם

-את ה זה יכול לעבור, אם יוסיפו כל מיני דברים  :אבי גרוברמר 

7/3 . 

' אבל אתה מעביר את זה מבית א. להלוואה קיימת  :גיא קלנרמר 

 .'לבית ב

 . אנחנו לוקחים להוריד את הריבית, להפך  :גיל גורדוןמר 

.. מדברים על זה כאילו, לא  :אבי גרוברמר  עכשיו , הם שילמו.

- אני מניח, אותה הלוואה

 . בתנאים יותר טובים  :גיל גורדוןמר 

הצדדים המשפטיים של מה קורה אם לא משלמים   :רובראבי גמר 

 . רק משנים את גובה הריבית, זה אותו דבר

כך שההחזר החודשי יהיה קטן , גם את הפריסה, לא  :גיל גורדוןמר 

 . יותר

.. הערבות תמשיך לקטון אם יש  :אבי גרוברמר  . 

 . אבל היא עומדת כנגד הלוואה, בסדר  :גיא קלנרמר 

 . והיא יכולה לגדול אם לא ישלמו  :ראבי גרובמר 

הסיבה המרכזית שהבאתי זה בגלל שהם , בוא נאמר  :גיל גורדוןמר 

 . ואנחנו אישרנו בזמנו את הערבות לבנק אחר, מחליפים בנק

 ?מה עכשיו, טוב  :יצחק רוכברגרמר 
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אני מבקש לאשר פשוט את העברת הערבות בסכום   :גיל גורדוןמר 

 . ם מבנק אוצר החיילהמופחת לבנק הפועלי

 ? מי בעד  :יצחק רוכברגרמר 

 ?לא אמרו לך כמה  :מר רפאל בראל

 . לא  :גיל גורדוןמר 

 . 1הוא אומר פריים פלוס   :אבי גרוברמר 

 . אני אומר שזה פחות, לא  :גיל גורדוןמר 

הוא בא . 0במקרה הגרוע ביותר זה פריים פלוס   :מר רפאל בראל

 . ה מפני שהשיגו את זה יותר בזולואומר שהם העבירו את ז

 . הלאה. הצבענו פה אחד? מי בעד  :יצחק רוכברגרמר 

 

פה אחד הקטנת והעברת הערבות הוחלט לאשר   :2.1החלטה מספר 

, הלוואה של קבוצת הכדורגל הפועל ניר רמת השרוןשל העירייה להבנקאית 

 0מבנק אוצר החייל לבנק הפועלים

 

ח חצי שנתי לשנת "ודיווח דו 7313לשנת  חות הכספיים"דיווח הדו .6

יוצג על ידי רואה חשבון של -ש"של החברה הכלכלית לפיתוח רמה 7311

 .החברה הכלכלית
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 חות הכספיים"הצגת הדיווח על הדו, הנושא הבא  :יצחק רוכברגרמר 

מי . של החברה הכלכלית לפיתוח 7311ודיווח חצי שנתי לשנת  7313לשנת 

 ? מציג את זה

  .רואה החשבון של החברה  :ל גורדוןגימר 

ח הכספי לשנת "מה שאנחנו מציגים זה את הדו  :זינגר עקיבא ח"רו

ח הכספי "הדו .הוא לא שייך לשום הצגה, החצי שנתי הוא רק לידיעה. 7313

 . עדיין מהווה את הגלגול הישן של החברה הכלכלית 7313לשנת 

אנחנו נוסעים , גןאני הולך להתאר, ברשותכם  :יצחק רוכברגרמר 

, בבקשה .אז שירה תחליף אותי בניהול הישיבה, לירושלים עוד מעט לחתונה

 . שירה

 .אתה יכול להמשיך  :שירה אבין' גב

זינגר ח"רו אם יהיו שאלות , אני אציג בקצרה את הדברים  :עקיבא 

ח משקף את הפעילות העיקרית שהיתה בעבר של "למעשה הדו. אשמח לענות

המכון למעשה . ה למעשה למטרת הקמת מכון טיהור השפכיםשהוקמ, החברה

ולמעשה נשארה פה הלוואה שהעירייה למעשה פורעת  7337-נמכר עוד ב

וזה אמור להימשך עד , העירייה פורעת, מגיע מועד תשלום. במקום התאגיד

 6-כ. ₪מיליון  7-כ, ואם הכל יהיה כשורה אפילו יקבלו פטור מחלק, 7317

ח החצי "כבר הייתם בדו, זו כבר אופרה אחרת 7311. 7313זה . ₪מיליון 

. אבל זה לא שייך כרגע לדיון, כבר יש התארגנות לתחילת פעילות, שנתי

 . שאלות אם יש
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. זה נראה כמו יותר מהתארגנות לתחילת פעילות  :אבי גרוברמר 

אם אפשר לדעת מה כבר התחלתם לעשות . ₪מיליון  0כמעט , יש פה ספקים

 . 7311-ב

זינגר ח"רו למעשה מה שאתה רואה את הפעילות כרגע , 7311  :עקיבא 

התאים , חשמלהח החצי שנתי זה מכירת האנרגיה הסולרית לחברת "בדו

הספקים זה מה שטרם שולם עבור הרכישה . ₪מיליון  7.7-כ, וולטאים-הפוטו

 . זאת הפעילות העיקרית. י ההסכמים"עפ

  ?זה כל מה שיש שם  :אבי גרוברמר 

זינגר ח"ור  . כן, כרגע בפעילות של החצי שנה  :עקיבא 

 ?יש עוד שאלות  :שירה אבין' גב

אני רואה שאתם ? מה התנאים של ההלוואות  :אבי גרוברמר 

 . 4.6%משלמים פה 

זינגר ח"רו תנאי ההלוואות מצוינים , זה הלוואות ישנות, כתוב  :עקיבא 

היתה כפי הנראה במועד זאת הריבית ש. ריבית גבוהה, 6.77%זה , /' בעמ

 . שנים 4-נשארו עוד פחות מ. קבלתן

 אני בדקתי אפשרות של מיחזור ההלוואה הזאת  :גיל גורדוןמר 

 6-ס של האת הבונו, אם אתה רוצה למחזר': וכשבאתי לבנק לאומי אמרו לי

. ואז עשינו את החישוב שזה לא כדאי. 'בסוף הדרך לא תקבל₪ מיליון 

 . הכוונה, ₪מיליון  6-הבונוס של הפחתת ה

 . זה משהו שירשנו, זאת אומרת  :אבי גרוברמר 

 . לרוץ עד הסוף עם זה. כן  :גיל גורדוןמר 
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 ?אין מה לעשות  :אבי גרוברמר 

 . מבחינת כדאיות כלכלית אין מה לעשות. לא  :גיל גורדוןמר 

₪ מיליון  0אז מה זה ההלוואה החדשה שקיבלתם   :אבי גרוברמר 

  ?כמעט

זינגר ח"רו  . וולטאים-זה הלוואה לצורך התאים הפוטו  :עקיבא 

 ? מתי זה נפרע  :אבי גרוברמר 

ל  :גיל גורדוןמר  כשבמקביל לפרויקט יש לך , שנים 17-זה הלוואה 

וזה מותיר לנו , אתה מקבל בגין מכירת החשמל, להכנסות הרי מחברת חשמ

  .רווח מאוד משמעותי

 . שנים 4לזה נשארו רק   :מר רפאל בראל

 . להלוואה הגדולה  :אבי גרוברמר 

 . כן  :גיל גורדוןמר 

חבל לנו אפילו לרוץ . ₪מיליון  6שנים תמורת  4  :מר רפאל בראל

 . את ההסבר הזה כבר קיבלתי מגילי. להוריד

, לא מוכנים למנות דירקטור מטעם האופוזיציה  :אבי גרוברמר 

 . ם לשאול את השאלותאז זה המקו. בחברה הכלכלית, למרות שצריכים

 . אין צורך  :מר רפאל בראל

. בכל גוף צריך להיות נציג לאופוזיציה, י החוק"עפ  :אבי גרוברמר 

 , במועצה הדתית
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 . זה עסק מת  :מר רפאל בראל

 ( מדברים ביחד)

בהרצליה לא מינו נציגים של אופוזיציה במועצה   :אבי גרוברמר 

המועצה הדתית בגלל שלא היו  הדתית ובית המשפט ביטל את ההרכב של

 . נציגים לאופוזיציה

הנושא לשיחה כרגע הוא לא , אבי, בואו, טוב  :שירה אבין' גב

רצית לשאול . הוא לא על סדר היום, עד כמה שידוע לי. המועצה הדתית

יש לך עוד שאלה לשאול . אין שום בעיה, קיבלת את האופציה לשאול, שאלות

 . בכיף תשאל –

 . סיימתי  :ראבי גרובמר 

אנחנו לא צריכים להצביע . תודה? שאלות נוספות  :שירה אבין' גב

שיהיה צום קל . תודה רבה. אנחנו סוגרים את הישיבה. כי זה רק דיווח

 .לכולם

  

 

 __________________ 
 פרח מלך

 ל העירייה"מנכמ "מ
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 קובץ החלטות

 .7311עדכון תקציב הפיתוח לשנת  .1

 

את  (1 –נגד , 8 –בעד )ולות ברוב קהוחלט לאשר   :2.2החלטה מספר 

מקור )₪ מיליון  302-הקמת מגרש אימונים לנוער ב – 462ר "הגדלת תב

ס "ר יעמוד ע"כ התב"כך שסה, (שנים .1-אשראי בנקאי בפריסה ל: מימון

 ₪0מיליון  101

 

את  (1 – מנענ, 8 –בעד )ולות ברוב קהוחלט לאשר   :2.4החלטה מספר 

ן  1802-ש ב"הקמת פארק תע – 112 ר"הגדלת תב : מקור מימון)₪ מיליו

 26ס "ר יעמוד ע"כ התב"כך שסה, (שנים .1-אשראי בנקאי בפריסה ל

 ₪0מיליון 

 

-העיר אדריכלית טלי שמחה תהודעה על סיום העסקתה של מהנדס .7

 .אליקים

 

פה אחד את הודעתו של ראש העיר הוחלט לאשר   :2.3החלטה מספר 

 0אליקים-תה של מהנדסת העיר אדריכלית טלי שמחהעל סיום העסק

 

מ מהנדס העיר ולדימיר לוין עד לבחירת "אישור האצלת סמכות למ .4

 .מהנדס
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מ "האצלת סמכות למ פה אחדהוחלט לאשר   :2.2החלטה מספר 

 0מהנדס העיר ולדימיר לוין עד לבחירת מהנדס

 

 .םל העירייה הרצל נחו"הודעה על סיום עבודתו של מנכ .0

 

פה את הודעתו של ראש העיר על הוחלט לאשר   :2.6החלטה מספר 

 0 ל העירייה הרצל נחום"סיום עבודתו של מנכ

 

אישור הקטנת והעברת הערבות הבנקאית מבנק אוצר החייל לבנק  .7

 . הפועלים בהתאם למפורט

 

פה אחד הקטנת והעברת הערבות הוחלט לאשר   :2.1החלטה מספר 

 ,הלוואה של קבוצת הכדורגל הפועל ניר רמת השרוןה לשל העיריי הבנקאית

 0מבנק אוצר החייל לבנק הפועלים

 

ח חצי שנתי לשנת "ודיווח דו 7313חות הכספיים לשנת "דיווח הדו .6

יוצג על ידי רואה חשבון של -ש"של החברה הכלכלית לפיתוח רמה 7311

 .החברה הכלכלית

 

 

 


