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את ישיבת  אני מתכבד לפתוח, ערב טוב, חברים  :יצחק רוכברגרמר 

 . 43שמן המניין שמספרה המועצה 

, את עובדי המועצה, את חברי המועצה ובני ביתם, אני רוצה לברך את כולנו

להמשך , חג פסח שמח, קודם כל בחג שמח, את כולנו, את תושבי רמת השרון

אני תמיד מעדיף שזה יהיה תמיד . בסגנונו, כל אחד בדרכו, של שיתוף פעולה

למען באמת , עולה למען רמת השרוןאבל אני מקווה שנמשיך לשתף פ, נעים

 . אני אתכבד להרים כוסית ולברך. צדקת הדרך של כל אחד בדרכו הוא

- ראש העיר מר יצחק רוכברגר מברך על היין  -

 

 .בנושא ביקורת, שאילתה של חבר מועצת העיר מר אורי לוין *

 

יש שאילתה ששכחנו , ברשותכם. לסדר היום  :יצחק רוכברגרמר 

, אורי. שאילתה של אורי לוין. ה כי היא הגיעה ביום חמישילהכניס אות

 . תקריא, בבקשה

 . הפצנו אותה  :פרח מלך' גב

, סליחה. בגלל זה, אני לא רואה אותה פה, סליחה  :יצחק רוכברגרמר 

תקריא את , בבקשה, אורי. אבל השאילתה הוכנסה, היא לא היתה בסדר היום

 . השאילתה ואני אענה עליה

אני לפחות הבנתי שלא , בישיבה האחרונה .ערב טוב  :לויןמר אורי 

מספר שנים לא הוגשו , אני לא יודע כמה, חות ביקורת מספר שנים"הוגשו דו

שתי שאלות בתוך הגנבתי . זה שתי שאלות, וזה לא שאילתה, חות ביקורת"דו

אחת זה איך זה שלא הוגשו . ששתיהן חשובות ובלתי תלויות, השאילתה
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זה איך לא היה פה , שהיא לא פחות חשובה, והשנייה, ורתחות ביק"דו

, שתי שאלות? חות"איך זה שהמערכת לא שמה לב שלא הוגשו הדו, מוניטור

 . הייתי שמח לקבל תשובה, שתיהן קשות

ר ועדת "י יו"בישיבה הקודמת הנושא עלה ע  :יצחק רוכברגרמר 

אני . ד הפניםחות ביקורת של משר"הביקורת בעקבות הדיון שהתקיים בדו

אני לא יכול כרגע לפרט מה הבדיקה וזה כי . נעשית בדיקהיכול לומר לך ש

אני מבטיחך נאמנה , אבל נעשית בדיקה בנושא הזה, אין לי תוצאות שלה

 .בהמשך כשנדע פרטים נוספים שהנושא יבוא לשולחן המועצה

 . תן לי סדר גודל של זמן  :מר אורי לוין

למליאה . קווה שזה ייקח מיד אחרי פסחאני מ  :יצחק רוכברגרמר 

 . הבאה אני מאמין שכבר נוכל לבוא ולדבר על הנושא

 .מקובל עליי  :מר אורי לוין

 

חילופי שטחים  – 77.0.7317אישור פרוטוקול ועדת הקצאות מיום  .1

 .אז ומוסיקה'ס לג"עמותת רימון ביה

 

צאות הנושא הבא הוא שוב פרוטוקול ועדת הק  :יצחק רוכברגרמר 

אז 'בית ספר לג, בדבר חילופי שטחים של עמותת רימון 77.0.17מיום 

מדובר בגדול בישיבה של ועדת . כמה מילים לפני הנוסח הרשמי. ומוסיקה

, דבר שעבר הרבה שנים, התוספת בבית ספר רימון בדבר בינוי ההקצאות

פר בית ס, את המבנה החדש שבו ביקרתי גםלכו לראות  –והבשורה הכי גדולה 

בית ספר רימון קיבל תרומה מאוד משמעותית . רימון סוף סוף מחדש את פניו
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ההתפתחות של , הבינוי הזהאני חושב שלכבודה של רמת השרון . לבינוי שם

והדבר היחיד שאני יכול להגיד זה שאני מברך על הבינוי של בית , בית הספר

ואני , שםספר רימון וזה לתפארת רמת השרון ומדינת ישראל מה שקורה 

יוכר כבית ספר מקווה שגם בקרוב נהיה אנשי בשורות ובית ס פר רימון גם 

אבל לכו גם לראות מה . רוצים ומייחלים, כמו שאנחנו מתכוונים, אקדמי

 .היועץ, בבקשה. זה פשוט לעמוד עם פה פתוח, כי אני הייתי שם, שקורה שם

כל חברי ל, אני הנחתי לכם את חוות דעתי בכתב  :ד מיכה בלום"עו

  .המועצה

יש הבדל בין מה ששלחו לנו את החומר למה   :עידן למדןמר 

 ? שהנחת עכשיו כעת

 . עד כמה שאני יודע אין שום הבדל  :ד מיכה בלום"עו

 . אני רוצה לדעת לאיזה נייר להתייחס  :עידן למדןמר 

 ?זה אותו דף? מה זה הדף הזה באמת  :יצחק רוכברגרמר 

 . י כתבתי חוות דעתאנ  :ד מיכה בלום"עו

 . מיכה, הוא צירף חוות דעת שלו  :פרח מלך' גב

 . רציתי לדעת, אוקיי, זה חוות דעת שלו בסך הכל  :יצחק רוכברגרמר 

על מנת שהדברים יהיו רשמיים צירפתי חוות דעת   :ד מיכה בלום"עו

 .הנושא ידוע לכל חברי המועצה. כתובה בעניין

נמצאים אתנו נציגים של בית , רגע סליחה, אגב  :יצחק רוכברגרמר 

 . בבקשה. המוביל, דרעבראשות יהודה , ספר רימון
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אני חושב שכל חברי מועצת העיר מודעים לנושא   :ד מיכה בלום"עו

שכן חברי המועצה הם חברים בוועדה , של חילופי השטחים שנעשה כאן

ה בעצם אישרתם בוועד, המקומית לתכנון ובנייה ואישרו את אותו נוסח

חייבים להעביר את זה גם , אבל לצורך הפרוצדורה. המקומית לתכנון ובנייה

רצוף בזה פרוטוקול של ועדת , ועדת הקצאות גם דנה בנושא. בוועדת הקצאות

שנדרשו בעקבות דרישת מהנדס העיר , הקצאות שאישרה את חילופי השטחים

שטח  אז בעצם העירייה נתנה את אותו. לגריעת חלק מהשטח לצורכי דרך

ההקצאה הזאת אושרה , וכזכור לכם, נתנה אותו בצד השני, שהיא לקחה

י שר הפנים ולכן יש עכשיו לעשות את ההשלמה לגבי הגריעה "במשרד הפנים ע

והתוספת ולאחר האישור שלכם אנחנו נעביר את זה גם לאישור שר הפנים 

 . כנדרש

 ?הערות? שאלות  :יצחק רוכברגרמר 

, לפי החומר שהועבר אלינו. רק שאלה אחת יש לי  :עידן למדןמר 

ורט של רשימת הפעילויות ח מפ"היה צריך להיות מצב שבו יועבר אלינו דו

אנחנו מאשרים את פרוטוקול . י הסכם הפיתוח"שמבוצעות לטובת הציבור עפ

 . ועדת ההשקעות

 . שנייה  :ד מיכה בלום"עו

 . אבל לא סיימתי את השאלה  :עידן למדןמר 

רשימת התכניות . כי אתה מנסה ללכת אחורה, לא  :ה בלוםד מיכ"עו

שר הפנים דן , שעל בית ספר רימון לעשות לטובת היישוב הועברה לשר הפנים

, כל מה שעכשיו כרגע אנחנו עוסקים. אישר את ההקצאה, אישר אותה, בה

. הורדנו חלק משטח ההקצאה ונתנו אותו חלק בצד השני של שטח ההקצאה

 . חזרה אחורה לאישור ההקצאה עצמה יםאנחנו לא חוזר
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 . ביקשתי לדעת, לא ביקשתי לחזור אחורה  :עידן למדןמר 

 . אני מרשה לך לשאול את היועץ המשפטי  :יצחק רוכברגרמר 

מכיוון שאנחנו . זה כבר קשור חזרה אליך, לא  :עידן למדןמר 

 . 'תראו, תבלו, תבקרו, תלכו, 'ושים לב לפתח הדברים שאמרת, יודעים

 . לכו לראות, לא תבלו  :יצחק רוכברגרמר 

הייתי כן שמח לקבל באמת בישיבה הקרובה את   :עידן למדןמר 

 . הפירוט של הדברים

 ?של התכניות שלנו  :יצחק רוכברגרמר 

 . כן  :עידן למדןמר 

שיתוף הפעולה שלנו עם רימון . בשמחה, קודם כל  :יצחק רוכברגרמר 

וגוברכל יום ה בשנים האחרונות שיתוף הפעולה עם רימון כל שנה הולך . ולך 

ואני שמח ואשמח להציג את ההסכמות שיש לנו ואת שיתופי , וגובר ומתעצם

. שיתוף פעולה כזה, כבוד גדול. אני אומר לכם, זה פשוט כבוד גדול. הפעולה

 . גם עם הכפר הירוק אותו דבר, אגב

 ?אתה יכול להרחיב קצת  :אבי גרוברמר 

אני מבקש . חבל, בישיבה הבאה אני אביא את זה  :רוכברגריצחק מר 

בדבר חילופי שטחים עם  7730לאשר את פרוטוקול ועדת ההקצאות מיום 

 . תודה רבה, פה אחד? מי בעד. אז ומוסיקה'בית הספר לג, עמותת רימון

 

את פרוטוקול ועדת הקצאות  פה אחדהוחלט לאשר   :222החלטה מספר 

 0אז ומוסיקה'ס לג"לופי שטחים עמותת רימון ביהחי – 210202412מיום 
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ב  :עידן למדןמר  ל יש תכנית שהם "בגלי צה 14:33-כל יום שישי 

 . כל פעם לאמן אחר, בית הספר, עושים

יודע שב  :חיים חשטאמר   . יש דברי תורה 14:03-אתה 

 . אלה דברי תורה חיים בשבילנו  :עידן למדןמר 

 ?גיד משהואני יכול לה  :יהודה עדרמר 

  .לכבוד לי אם אתה תגיד  :יצחק רוכברגרמר 

מה . אני המנהל המוסיקלי של התכנית הזאת  :יהודה עדרמר 

שאנחנו כל כך נהנים להיות פה ולעבוד עם איציק וכל האנשים , שרציתי להגיד

לפני כמה זמן היתה לנו פגישה אצל פרח והגיע . שנמצאים פה ועובדים אתנו

, תשמע, יהודה': כשהוא יצא החוצה הוא אמר לי. יצקיעורך דין של גורנ

של קבוצה של אנשים שמחזיקה עירייה כמו  בחיים שלי לא ראיתי פרגון

 . אז אני מודה לכם מאוד. 'אתה לא צריך לקרוא לי יותר לבוא. שקיבלתי פה

זה , אני אומר לך, תעצימו את בית הספר, יהודה  :יצחק רוכברגרמר 

יודע . אני חייב משפט דווקא למה שאמרת. וןלכבודה של רמת השר אני הרי 

את ההתחבטויות ואת הדילמות ואת הרצון שלכם העז להיות ברמת השרון 

אני יודע ואני , ואת ההצעות שהיו לכם מכמה יישובים בארץ, במתכונת הזאת

ובתוך התהליך כל כך רצינו שני הצדדים שבית , שמח שבסופו של תהליך

אני , אני אומר לך, אני גאה על כך. ת הספר ברמת השרוןהספר יהיה כאן בבי

אני חושב . אתה ראית את ההצבעה של חברי המועצה פה אחד. גאה על כך

אנחנו כאן כדי לעשות את . שכולנו מבינים את הערך המוסף שיש לבית הספר

 . זו הצהרה, הנה, אני אומר לך. הכי טוב
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 .תודה רבה  :יהודה עדרמר 

 . בהצלחה, בבקשה  :ריצחק רוכברגמר 

 

 .אישור ולאדימיר לוין כמהנדס העירייה .7

 

ולדימיר ברשותכם לאשר את  אני מבקש, חברים  :יצחק רוכברגרמר 

, ולדימיר שימש במשך שנים כממלא מקום מהנדס העיר. כמהנדס העירייה

הוועדה בחרה . אנחנו גם נסייע ונעזור לולדימיר בתפקיד. רכש ניסיון

אני מבקש מחברי המליאה  .מליצה עליו להיות מהנדס העירייהבוולדימיר וה

מי בעד אישורו של ולדימיר כמהנדס . לאשר את המלצת ועדת הבחינה

 ? העירייה

 . 13  :פרח מלך' גב

נגד  :יצחק רוכברגרמר  אתם . אבי ועידן למדן נמנעים? מי נמנע? מי 

 . מאה אחוז, אוקיי? רוצים לנמק

 

 (2 – מנעיםנ, 14 –בעד )ולות ברוב קט לאשר הוחל  :222החלטה מספר 

 0ולדימיר לוין כמהנדס העירייה' את מינוי אדר

 

 . אין לי בעיה לנמק  :אבי גרוברמר 

 . לא חובה, עזוב  :יצחק רוכברגרמר 

 . אני רוצה לדעת? למה  :מר אורי לוין
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 . בוועדה שבחרה את ולדימיר אני הייתי חבר  :אבי גרוברמר 

 . ועדת מכרזי כוח אדם  :ןשירה אבי' גב

אני חושב , הקשר שלי עם ולדימיר הוא קשר נהדר  :אבי גרוברמר 

 . לעירייה והכל שוולדימיר באמת הוא אחד האנשים שהכי נותן את הנשמה

 . אז תצביע בעד   :טל עזגדמר 

  ?אז למה אתה לא בעדו  :חיים חשטאמר 

על חברי  אני לא מדבר עם אנשים שמלכלכים  :אבי גרוברמר 

מועצה שנפטרו ומלכלכים עליהם בכלי התקשורת ומלכלכים את השם שלהם 

 . ופתאום קפצת ונהיית גיבור גדול על בנאדם שנפטר, בכל מקום

 . אתה צבוע  :חיים חשטאמר 

פתאום , לא שמענו ממך כל השנים האלה? אני צבוע  :אבי גרוברמר 

 ?נהיית גיבור גדול

 . ואל תפריע בבקשה. הסוגיההוא לא   :יצחק רוכברגרמר 

וקודם כל אני רוצה להגיד , אני הייתי חבר בוועדה  :אבי גרוברמר 

שתצליח ותעשה את העבודה , לוולדימיר שאני מאחל לו המון בהצלחה

אני חושב שהוא מועמד ראוי ואני חושב שהוא מועמד שיכול לעשות . הטובה

אנחנו עומדים . לעיר רתאנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאתג. עבודה מאוד יפה

אני לא , אני חשבתי. בכניסה לפיתוח מדהים של העיר עם אלפי יחידות דיור

אני חשבתי שהיו . חושב שאני יכול לעשות באיזשהו מקום שקר לעצמי

הם היו מועמדים לדעתי , מועמדים שהניסיון שלהם ומה שהם עשו עד היום

. אש העיר לא יסתדר איתםנורא הפריע לי לשמוע שם טענה שר. ראויים יותר



ן  עיריית רמת השרו

 21014002מיום , 04' פרטיכל מליאה מן המניין מס

 17 

, זה טיעון שלי באופן אישי מאוד מפריע. לפחות עם אחד מהם נאמר את זה

נאמרים , שהטיעון צריך להיות מי הכי טוב, כשזה מה שהדיון בוועדת מכרזים

 . וזו לא פעם ראשונה, משפטים כאלה

 . אני חושב שאתה אומר דברים לא נכונים  :מר רפאל בראל

, אין שני לו, הבנאדם עשה עבודה טובה? מה הקשר  :חיים חשטאמר 

 . הוא בנה את העיר

אני . אני חושב שאתה אומר דברים לא נכונים  :מר רפאל בראל

 . ישבתי באותה ועדה וגם שירה ישבה באותה ועדה

 . הבנאדם בנה את העיר  :חיים חשטאמר 

. אתם הורסים את החגיגה, הנושא ברור, ה'חבר  :גיא קלנרמר 

 . היאלל

  .אתה לא מדייק, אני נורא מצטער  :מר רפאל בראל

 . הוא נימק, שאלו למה, רבותיי  :שרגא קירשנרמר 

 . לא הובא שום דבר בעניין ראש העיר, סליחה  :מר רפאל בראל

 ?לא נאמר  :אבי גרוברמר 

לא . 'לא מסתדר, מסתדר, 'לא נאמר שום דבר  :מר רפאל בראל

 . יש פרוטוקולים. נאמר

 .אני אביא את ההקלטה  :בי גרובראמר 

 . תביא את ההקלטה  :מר רפאל בראל
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 ? ואם נאמר  :אבי גרוברמר 

 .תתבע אותי, תביא את ההקלטה  :מר רפאל בראל

 ? ואם נאמר  :אבי גרוברמר 

, ההתחסדות הזאת עוברת את הכל, גרובר, באמת  :מר רפאל בראל

 . תסלח לי

 . די ,היתה כבר הצבעה  :יצחק רוכברגרמר 

 . בואו נחזור לדיון  :שרגא קירשנרמר 

היה , אני רוצה להגיד. רבותי, היה דיון מאוד ענייני  :מר רפאל בראל

ישב גם היועץ המשפטי וגם המבקר של , ישבו שם אנשים, דיון מאוד ענייני

אני לא יכול להמר , היו כל מיני טיפוסים, נכון. העירייה וישבו אנשים אחרים

כשאתה אומר לי שאנחנו הולכים . מהמר על אף אחד אני לא. עליהם

 . חייב לקחת את הדברים רציני אז אני, להתפתחות ולשנים חשובות

.   :יעקב קורצקימר  . , עם התושבים, אנחנו אתכם, 'שנים 4. מגיע לפה '

 . אתה בסדר. 'שם עליכם פס' –

- אפילו אם אתה צודק  :שרגא קירשנרמר 

 . תעשה', אני אוהב אותך'לי  אל תגיד  :יעקב קורצקימר 

 .אני אוהב אותך  :אבי גרוברמר 

 (מדברים ביחד)

 . בזמן האחרון אני פחות אוהב אותך  :אבי גרוברמר 
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 ?מה קרה לכם. נו, די  :שירה אבין' גב

 ( מדברים ביחד)

וזה  :יעקב קורצקימר   . שניכם בושה וחרפה, מפאת כבודו 

 . מספיק, נו, אבי, די. יזה בכלל לא רלוונט  :שירה אבין' גב

 ( מדברים ביחד)

כל ועדה שאתה שם , אדון ראש העיר, תגיד לי  :יעקב קורצקימר 

 ... אני מבקש. לפני הליצנים האלה... אותי

למה , תגיב לנושא. יפה שאתה מדבר על ליצנים  :עידן למדןמר 

למה אתה חושב , למה אתה חושב שצריך לתמוך, למה אתה נגד, אתה בעד

 . צריך לתמוך שלא

ל  :אבי גרוברמר  -היה פה מהנדס עיר שבנה את מודיעין מאפס 

 . יחידות דיור 43,333

  -אתה נכנס לדברים, אבי  :שירה אבין' גב

חשבתי  .זכותי לנמק ולא רציתי לנמק. לכן נמנענו  :עידן למדןמר 

 . שלא ראוי

לדבר  זה לא רלוונטי כרגע, אבי. תירגע רגע, עידן  :שירה אבין' גב

 . מצנעת הפרט אליהם ולכבד אותם על המועמדים שהיו בוועדת המכרזים

 . ולכבד את ולדימיר  :יעקב קורצקימר 

 (מדברים ביחד)
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 .אנחנו מדברים לעניין ואתה לא נותן לדבר לעניין  :שירה אבין' גב

. אני מקשיב לך. אני עניתי לו, הוא אמר לי משהו  :אבי גרוברמר 

 . תאמינו לי, מקשיב לכל מילה

אנחנו קודם כל בחרנו מהנדס עיר ובחרנו את   :שירה אבין' גב

ולא חושבת שצריך , והיה ארוך וממצה והתהליך שנעשה היה ראוי, ולדימיר

הוא ראוי , מגיע לוולדימיר להיבחר .להיכנס כאן לדינם של אחד כזה או אחר

תנגדות ה גם אם היתה, ההחלטה היתה של הוועדה. וצריך להדגיש את זה

אני חושבת שהדברים שדוברו שם וכל מה שעלה שם היה , אחת כזאת או כזאת

אז קודם כל בוא לא נעמיד את זה למקומות . ארוך ומכובד, מספיק רציני

 . שלא צריך להעמיד את זה

 . לא התנגדתי למינוי  :אבי גרוברמר 

התערבתי לך , דיברת. אל תענה רגע, שנייה  :שירה אבין' גב

, כשבוחרים מהנדס לרמת השרון, אני חושבת שדווקא במעמד כזה ?בדברים

כדי שלפחות , אפשר להתנהל קצת בצורה יותר נעימה ורגועה, מהנדס עיר

 . שיהיה בהצלחה, ולדימיר. נכבד את המעמד

 . מאחלים לך בהצלחה מכל הלב  :יצחק רוכברגרמר 

 

ת במקומו של כחבר בוועדת ביקור, רפי בראל, אישור חבר מועצת העיר .0

 .טל עזגד

 

אני מבקש לאשר את רפי בראל כחבר בוועדת   :יצחק רוכברגרמר 

פשוט טל לא יכול להיות בוועדת ביקורת . הביקורת במקומו של טל עזגד
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 . תודה? מי בעד. במעמד של סגן ראש העיר שהוא, מסיבה אחת

יכול להיות שעוד , הוא במעמד של סגן כרגע. כרגע   :טל עזגדמר 

 . חלףנת

 ? פה אחד  :פרח מלך' גב

 . ברכות. כן  :יצחק רוכברגרמר 

 

את מינוי חבר מועצת העיר פה אחד הוחלט לאשר   :222החלטה מספר 

 0רפי בראל כחבר בוועדת ביקורת במקומו של טל עזגד

 

גזבר , יוצג על ידי גיל גורדון. 7317אישור עדכון תקציב הפיתוח לשנת  .4

 .העירייה

 

י "יוצג ע, 7317לשנת  אישור תיקון תקציב הפיתוח  :ברגריצחק רוכמר 

 . גיל, בבקשה. גיל גורדון

לאור הדחיפות שצריך עד אמצע , שבוע שעבר  :גיל גורדוןמר 

מאחר והנחיתו עלינו החלטה ממשלתית , כיתות גן 13אוגוסט להשלים 

כדי  נזעקנו לעשות תהליך מקוצר ומזורז, 0-4שנותנים גם פתרון לגילאי 

השלב הבא אנחנו מביאים את זה , רים הרלוונטיים"להביא לאישור התב

אחרי זה צריך להביא את זה גם לאישור של משרד , למועצת עיר עכשיו

, כמו שאמרתי, מה שמדובר. במקביל כבר התחלנו גם את המכרזים. הפנים

 7כאשר , גנים 13בעיקר , הכנסנו פה כמה נושאים נוספים אבל הם שוליים

העלות שלהם המשוערת , סך הגנים האלה. זרובבל' ברח באשכול אחדמתוכם 
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 6-5כאשר מתוך הסכום הזה בסביבות , ₪מיליון  10, המתוקצבת, כרגע

על  אנחנו כבר קיבלנו אישור תקציבי. יוחזרו ממשרד החינוך₪ מיליון 

. ממשרד החינוך, אם ראיתם בניירות, שמצורף פה₪ מיליון  0.8בסביבות 

ואנחנו כרגע נתבקש לעשות , צריך לבוא עוד אישור תקציבי ,יתרת הכסף

שיבואו , ₪מיליון  5.7של , מימון ביניים כמו שאתם רואים פה בכסף

מהקרנות שלנו עד אשר נקבל את האישור התקציבי הנוסף ממשרד החינוך 

אנחנו נממן את זה מהקרנות שלנו וזה ייקח , גנים 7-בגין האשכול השני של ה

, כמו שאמרתי, כל המהלך הזריז הזה. ונקבל את הכסף הזהכמה חודשים 

המכרז מתבצע , מהגנים 7. לעמוד בלוחות זמנים, אנחנו מקווים, יאפשר לנו

מחר , לגבי הגנים שלנו. דרך החברה הכלכלית שכבר פרסמה את המכרז

כי , אנחנו הכנסנו שם סעיף שאומר. יתפרסם המכרז לגבי הגנים האחרים

אבל בגלל הנסיבות , ר לעשות מכרז בלי שיש אישור תקציביבדרך כלל אי אפש

המיוחדות הכנסנו סעיף שאמרנו שהכל מותנה באישור של אותם התקציבים 

אז אנחנו רשאים לסגת , במידה ולא. מועצת עיר וכן הלאה, י משרד הפנים"ע

 . כמובן מהמכרז הזה

 ? 7-או רק על ה 13-זה על כל ה  :שרגא קירשנרמר 

כך . אני מדבר מבחינת הסעיף הזה. 13-על כל ה  :רדוןגיל גומר 

במקביל לעשות הרבה מאוד , כמו שאתם רואים, שלמעשה אנחנו התחלנו

. כדי שנספיק לעמוד בלוחות זמנים, שבדרך כלל עושים אותם בטור, שלבים

, צמצמנו מספר סעיפים, כדי לשחרר תקציבים לנושא הזה. זה הדבר המרכזי

כאשר הסעיף המרכזי שלמעשה אפשר להגיד נמחק , הכמו שניתן לראות פ

שרצינו להתחיל את , זה הנושא של בית בנימיני, בשלב זה בשנה הנוכחית

, השרף' לקחנו סכום מסוים גם מסלילת רח, דבר נוסף. ההקמה שלו השנה

אחד מהם . ובאותה הזדמנות גם הכנסנו מספר סעיפים שמתייחסים לתכנון
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שזה מצפון לסינמה , א6163ע "ת התכנון של תבזה תוספת סכום שתאפשר א

, שכמו שאנחנו יודעים, כדי שנוכל להיערך לפיתוח של כל האזור הזה, סיטי

נכנסנו פה גם . עתיד להביא לנו הכנסות משמעותיות מבחינת ארנונה בהמשך

אין שלא פעם עלו הנקודות ש, בשרוניתשל תוספת קומה , לנושא של תכנון

.. מספיק כספים זה מקור הכנסה שיבוא , הנושא של אגודת הספורטאת .

אם יהיו שאלות , זה למעשה הדברים המרכזיים. בעקבות הגדלת המינויים

 . אני אשמח לענות

 ? הגנים זה מאפס  :גיא קלנרמר 

 . משלוש  :יצחק רוכברגרמר 

 . לא מגיל  :גיא קלנרמר 

 . כן, התקציב היה אפס  :גיל גורדוןמר 

ועד ספטמבר הם ? גנים שלא קיימים כרגע זה  :גיא קלנרמר 

 ?אמורים להיות

 . חודשים צריך 0-4תוך . כן  :גיל גורדוןמר 

 ? על איזשהו תשתית קיימת או שבונים  :גיא קלנרמר 

 .זו בנייה קלה  :פרח מלך' גב

, תקציב מאושר אתה אומר פה שחלק מהדברים  :עידן למדןמר 

- מקום להפחית או זה אתה עושהואז ב, אחר כך תקציב מאושר לא מותנה

 ? על איזה סעיף למשל  :גיל גורדוןמר 

אתה אחר כך מפחית בהתאם  בסאב טוטאל  :עידן למדןמר 
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אני לא הבנתי האם מתקציב מאושר לפני לתקציב מאושר הלא . לשינויים

זה יוצא , נווה גן, סתם, כי לדוגמה בעניין של. מותנה זה תוספת או הפחתה

  .₪מיליון  176

 . יש פה עמודה שכתוב שינוי מבוקש, אם תראה  :גיל גורדוןמר 

 .ובשאר זה יוצא פחות  :עידן למדןמר 

יש באמצע עמודה שינוי ? אתה רואה שינוי מבוקש  :גיל גורדוןמר 

 6.7, בסעיף הראשון, אז אתה רואה שלמשל פה התוספת המבוקשת, מבוקש

אז אני מוריד באותו , השרף 'אם תסתכל על סלילת רח, לעומת זה. ₪מיליון 

 . ₪מיליון  0.7הסעיף 

כי זה . יש לך שם טעות 585ר "בתב 8אז בשורה   :עידן למדןמר 

  .₪ 75,333צריך להיות בסאב טוטאל 

 ?למה  :גיל גורדוןמר 

 . כי אתה עושה הפחתה  :עידן למדןמר 

 ?₪מיליון  176-על ה, על מה אתה מדבר  :גיל גורדוןמר 

 . כן  :עידן למדןמר 

יש עמודה אחת שזה תקציב מאושר . תשים לב, לא  :גיל גורדוןמר 

אושר , בנושא של נווה גן, למשל, שם. והשנים שלפני 7311, דהיינו. 7317לפני 

כשאתה . ₪מיליון  79.7אישרנו , 7317, בשנה הנוכחית. ₪מיליון  69כמעט 

אנחנו עכשיו . ₪מיליון  176-מחבר את שני הסכומים אתה רואה שאתה מגיע ל

 ₪ מיליון  1.6מבקשים להפחית 
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' כי אחרת סלילת רח. בכל השאר אתה לא חיברת  :עידן למדןמר 

 . ₪מיליון  17השרף היה צריך להיות לך עכשיו 

 ? למה, לא  :גיל גורדוןמר 

זה מה שהיה עד אז וזה , זאת אומרת. הבנתי, אה  :עידן למדןמר 

מדוע ? כננים את חמשת הגנים הנוספיםאיפה אנחנו מת, ראשית, עכשיו. זה

, בין החברה הכלכלית לבין העירייה? עשינו הפרדה בין העירייה לבין החברה

 .לא ברור לי, למה עשינו את ההפרדה הזאת

 . אני אענה לך במשפט  :יצחק רוכברגרמר 

וזה דבר שקיבלנו החלטת , דבר נוסף שחסר לי  :עידן למדןמר 

, חנו נספיק לאמוד גם את זה ונתקצב את זהוזו השאלה מתי אנ, מועצה

שאנחנו נקים אותם , מעונות אפס עד שלוש 0-דיברנו על זה שבאמת נקצה ל

- החלטנו על זה באוגוסט, עם הפיקוח

אבל איך אנחנו יכולים כשיש לנו משימה עכשיו , נו  :שירה אבין' גב

 ? גני ילדים מגיל שלוש 13-ל

לאן , אם בכלל, ו עושים את זההשאלה למתי אנחנ  :עידן למדןמר 

 . ואם כן לאן, אנחנו מכוונים את זה

ההקפדה שאת הפרויקט חלק תעשה  .אני אענה לך  :יצחק רוכברגרמר 

כדי שבספטמבר , היא מתוך יעילות ומהירות, החברה הכלכלית וחלק הרשות

להתחיל לרוץ , רק מתוקף יעילות. לכן חילקנו את זה. נספיק לעשות את זה

 . קדימה

- רק, אין לי בעיה  :עידן למדןמר 
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אני  –שאלת , אין ויכוח בינינו. אני עונה לך, בסדר  :יצחק רוכברגרמר 

שבספטמבר הפרויקט הזה יעמוד על , אנחנו רוצים לעמוד בלוח הזמנים. עניתי

. לכן עשינו את החלוקה. יתחילו להיכנס לגן הילדים 0וילדים בגילאי  תילו

יש לך ? איפה זה יהיה. זה אחד. ם את המכרזיםאמרנו שמחר גם פותחי

 .זרובבל' אשכול שיהיה ברח

 . גנים 7  :פרח מלך' גב

, ריינס, באזור של הרב קוק, יש ברחבי היישוב  :יצחק רוכברגרמר 

אנחנו כרגע לא יכולים , לגבי גילאי אפס .איפה שצריך. בסמטת דולב, בשילוח

גנים זה חתיכת  13, זמן כל כך קצרבפרק , להקים עכשיו. לגילאי אפס להיכנס

 .נקיים דיון מה לעשות, נסיים את זה בהצלחה. עם שיפוץ, פרויקט

 ? מה השתנה בהנחיה שהיינו חייבים לעשות את זה  :גיא קלנרמר 

 . החוק  :יצחק רוכברגרמר 

 . 0מגיל גני חובה   :שרגא קירשנרמר 

 . חובה חינם  :עידן למדןמר 

 ?מוכן זה כבר  :גיא קלנרמר 

 . יהיה מוכן  :יצחק רוכברגרמר 

אנחנו , כל הגנים יהיו טרומיים או יש לנו יכולת  :עידן למדןמר 

 ? שניים-נספיק לעשות אחד

 . לא תצליח עד ספטמבר לעשות גן לא טרומי  :שרגא קירשנרמר 

אנחנו נעמיד גנים טובים , לכן אנחנו נעמוד ביעדים  :יצחק רוכברגרמר 
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מגויס למערכה  ואני שמח שכל הצוות, כן תקרה ברמת השרוןוהפעילות הזאת 

אין . לא השנה, אמרתי, גילאי אפס. הזאת בצורה הכי טובה והכי יעילה

בהנחה גם שבקיץ אנחנו צריכים לעשות . לא מסוגלים כרגע לעשות, אפשרות

, בפעם הבאה נקיים על זה דיון אם כן. שיפוצים בכל מיני בתי ספר ובנייה

 . אהונתקדם הל

מעבר לתקצוב משרד  אז מה העלות נטו של העירייה  :גיא קלנרמר 

 ? החינוך בסיפור הזה

 . ₪מיליון  13-ל 9בין   :גיל גורדוןמר 

 ?והשאר זה תקציב משרד החינוך  :גיא קלנרמר 

 . כן  :גיל גורדוןמר 

כמה גנים חסרים בשביל לתת פתרון לכל הילדים   :אבי גרוברמר 

 ? 0מעל גיל 

 . לא צריך יותר, כרגע זו הכמות הנדרשת  :יצחק רוכברגרמר 

 . לפי הרישומים אנחנו בדיוק עומדים  :פרח מלך' גב

אני קורא פה שמשרד החינוך אישר לעיריית רמת   :אבי גרוברמר 

 73שחסרים מעל  אני יודע מגורמים בעירייה. גנים חדשים 17השרון בניית 

 ? דיברתם עם עוד גנים? יםפניתם לגנים פרטי. גנים ברמת השרון

 . לא נכון  :יצחק רוכברגרמר 

 ? מאיפה הנתונים  :שירה אבין' גב

  -השבוע ישבנו בישיבה  :פרח מלך' גב
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 ?0כמה ילדים יש ברמת השרון מגיל   :אבי גרוברמר 

 . סליחה רגע  :יצחק רוכברגרמר 

, מגורם בתוך המערכת, אני אומר לך שלי נאמר  :אבי גרוברמר 

 .גנים 76רים שחס

 . לא היה ולא נברא, תקשיב  :יצחק רוכברגרמר 

 ? מי אמר דבר כזה  :שירה אבין' גב

מה אתה צוחק כל ? זו לא שאלה לגיטימית פה  :אבי גרוברמר 

 ? הזמן

אני רוצה לענות , שאלת. תסלח לי, גרובר. חברים  :יצחק רוכברגרמר 

 . לך

 . תירגע  :יעקב קורצקימר 

כל . אין נתון כזה, אני לא מכיר נתון כזה, תקשיב  :ריצחק רוכברגמר 

גני ילדים, פגישות העבודה עם אגף החינוך אני . זה מה שצריך, מחלקת רישום 

 . שזה מה שביקשו, גנים 17אלא רק , גנים 16לא מכיר 

 . אולי בישיבה של עיריית תל אביב? 76  :יעקב קורצקימר 

 . לא קיים  :יצחק רוכברגרמר 

אם הוא אחראי מספיק להביא את זה , אבל איציק   :זגדטל עמר 

 . צריך לדעת מי הגורמים שמוציאים כאלה נתונים, למליאה

 . נו די, בסדר  :יצחק רוכברגרמר 
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אני לא בטוח שאותו בנאדם רוצה שאני אגיד פה   :אבי גרוברמר 

 .אבל אני שואל שאלה לגיטימית? מה אתה רוצה. את השם שלו

 .אל תגיד את השם שלו  :גריצחק רוכברמר 

, בירחון הסטטיסטי, אני בדקתי למשל באלפון  :אבי גרוברמר 

 .ילדים בסדר גודל בכל שנת גיל 933ראיתי שיש 

 . אבי, אבל לא כולם נרשמים אצלנו  :פרח מלך' גב

אבל בסופו של דבר , לא כולם נרשמים, נכון, אוקיי  :אבי גרוברמר 

- צריך להגיע למצב

 . הצפי שלנו זה לפי הרישום והכל  :וכברגריצחק רמר 

- אבל יש עוד ילדים שיכול להיות, לא כולם נרשמים  :אבי גרוברמר 

 . לא נכון  :שירה אבין' גב

 . שאלתי שאלה, לא אמרתי כלום  :אבי גרוברמר 

אף אחד לא פנה ורצה להירשם לגן ואמרנו . תקשיב  :שירה אבין' גב

זה . כל מי שרצה נרשם. יש שהוא לא נכוןאתה מתאר תרח. לו שאין מקום

 .גני ילדים 13-נותן לנו את ה

כמה ילדים יש ברמת שרון . אני שאלתי שאלה  :אבי גרוברמר 

 ? בגילאים הרלוונטיים

 אם היית שואל אותי לפני זה. תקבל את הנתון הזה  :יצחק רוכברגרמר 

תוך דקה , החינוךאני אשאל באגף . אני כרגע לא זוכר מדויק. הייתי אומר לך

אז זו ? אתה מבין, זה עוד יכול לצאת לי בחצי, אני לא רוצה. אני אגיד לך
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. בעיקרון כל הילדים שנרשמו וירצו להירשם יכולים יהיו להירשם. בעיה

 . בתחילת השנה הגנים יהיו מוכנים

, חלק מהילדים האם באמת, יש פה שאלה שאומרת  :עידן למדןמר 

רת הגנים האלה שאנחנו מתכננים יתנו מענה לכל מי אני מבין מתשובתך שעש

אנשים לא נרשמו כי חשבו אולי  השאלה היא האם היה מצב שבו. שכן נרשם

 . שלא יהיה גנים והלכו לפרטיים

 . אין דבר כזה  :יצחק רוכברגרמר 

אם נניח עכשיו ישמעו שאנחנו , והשאלה השנייה  :עידן למדןמר 

ועכשיו יבואו פתאום עוד כמה כאלה , רציםבאמת הרמנו את המהלך ואנחנו 

- שכן תכננו להירשם לגן

 . לקחנו בחשבון  :שירה אבין' גב

 . ילדים לא יהיה לי 133אם יהיו לי עוד   :פרח מלך' גב

 . יש לנו צפי של כמה, אבל לקחנו  :יצחק רוכברגרמר 

 . לא מעבר לזה, יש לי לעוד כיתת גן  :פרח מלך' גב

אם פתאום ההורים 'אתה לא יכול להגיד אבל   :שירה אבין' גב

 . זה לא שעכשיו, את ההורים מבעוד מועדיידענו . 'ישמעו וידעו

 .הכל קרה תוך כדי ריצה  :עידן למדןמר 

 . הודענו  :יצחק רוכברגרמר 

 . הכל בצורה מאוד מסודרת, קיבלו מכתבים  :שירה אבין' גב

לכמות הילדים שנרשמה ? אני יכול לענות, חברים  :יצחק רוכברגרמר 
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, חברים. אנחנו ערוכים, של כאלה שיירשמו יותר מאוחר פלוס איזשהו צפי

 . אני מבקש לאשר עדכון תקציב הפיתוח

גרובר , שאתה חושב שי, אתה איש הרי חכם, עידן  :מר רפאל בראל

- 17גנים ויש לנו בסך הכל  76אומר שאנחנו צריכים 

 . שאלתי, ילא אמרת, אמרו לי  :אבי גרוברמר 

- האם אתם מעלים על דעתכם, סליחה  :מר רפאל בראל

הלכתי לשאול והלכתי לברר ופנו הורים וביקשתי   :עידן למדןמר 

 . לקבל תשובות

 11האם אתה מעלה על דעתך שיש הורים לשלוח   :מר רפאל בראל

 ? גנים שיימנעו מכך מפני שאין לנו גנים

ואני שמח שאנחנו , םוביקשתי שנהיה מוכני  :עידן למדןמר 

 . ואני חושב שכל הדברים האלה נכונים ויפים, מוכנים

למה בחרתם לקצץ בנווה גן ובשיפוץ של בית   :אבי גרוברמר 

, שיפצנו את האצטדיון ,אוקיי: ולא למשל להגיד, בניימיני ולדחות את זה

נעשה למשל , אנחנו נמתין איתו, כרגע את השלב השני. האצטדיון קיבל אישור

אפשר לשחק , האצטדיון מאושר. נווה גן ואחרי זה נמשיך בשיפוץ האצטדיון

 .שם

 ?מה השאלה  :יצחק רוכברגרמר 

 אני שואל אם אתם לא חושבים שיותר נכון  :אבי גרוברמר 

, למשל בנווה גן, ואם אפשר אפילו יותר, להשלים את כל מה שאפשר לעשות

מת נורא וצריך לעשות איתו שזה אתר שנמצא במצב בא, זה בית בניימיני פה
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שהוא כבר מאושר ואפשר לשחק שם , ולמשל להמתין עם האצטדיון, משהו

- והקבוצה יכולה לארח בבית

 . שאלת שאלה יפה  :יצחק רוכברגרמר 

 . זה שייך לסדרי עדיפויות  :אבי גרוברמר 

הצוות , את סדר העדיפויות אנחנו. נכון, שאלת  :יצחק רוכברגרמר 

שבית בניימיני ישופץ , ואני יכול לומר לך דבר אחד, ע כאןהמקצועי קוב

ו . אמנם לא בהיקף הגדול שלו כרגע. וישודרג ישנם דברים שהשיתו עלינ

זה לא , ועם כל הכבוד, זה הנושא הזה של עשרת הגנים האלה, בצורה דחופה

יש רגע שאתה צריך לחשוב . החוק היה לא מזמן ואנחנו נרתמנו .היה בתכנון

? מה אני הולך יותר קדימה? מה אני מעכב רגע, רגע אחד: לעצמך ולהגיד

אני מסביר לך . 'תפסת מרובה לא תפסת'של  אנחנו לא נלך כאן לפשיטת רגל

זה בסדר העדיפויות כרגע לעכב את זה , שזה שיקול הדעת של הצוות המקצועי

. ואם ייכנסו כספים מהיטלי השבחה ומכל הדברים אנחנו נקדם את זה, קצת

, לעמדתם של שני חברי המועצה הדומיננטיים אני בשונות אענה לך בהרחבה

זה עידן . השני הצטרף אליו, אחד תמיד היה נפלא. הנפלאים בזמן האחרון

ולא משתתף  ששולח מכתבים גם כשהוא לא נמצא בארץ, ומיסטר יונה ברגור

 ואני אדבר על הנושא הזה של איך מנסים למנוע בנייה לזוגות. בישיבה

איך מנסים , איך מנסים למנוע הכנסה של כספים והיטלי השבחה, צעירים

נגד, אנחנו בעד'למנוע את הפעילות במסווה של  נדבר על זה . 'אבל אנחנו 

 . זאת התשובה .בשונות

 ?למה דוחים שם עבודות? מה לגבי נווה גן  :אבי גרוברמר 

 ? מה דוחים שם  :יצחק רוכברגרמר 
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סך התקציב שאושר עד היום , אם תראה. וחיםלא ד  :גיל גורדוןמר 

₪ מיליון  1.6זה להוריד . ₪מיליון  176,533,333כמעט לנווה גן זה 

להערכתו , גם אז הכל היה הערכות תקציביות, הוא אמר, בהתייעצות עם ולדי

כך שאין לנו בעיה בנושא . יוכל לבצע את מלוא העבודות שלו בתקציב הזה

 . הזה

 . אמה תקציביתהת  :אבי גרוברמר 

 . אחר כך נעשה את זה  :יצחק רוכברגרמר 

 . לא משפיע 1.6-ה  :גיל גורדוןמר 

אני מבקש לאשר את עדכון תקציב הפיתוח , חברים  :יצחק רוכברגרמר 

 ?מי בעד. לצורך בניית עשרת גני הילדים 7317לשנת 

ההגדרה המלאה שצריך לאשר זה הגדלה של , רגע  :גיל גורדוןמר 

שזה , ₪ 774,773,069ואז התקציב החדש יעמוד על , ₪ 0,585,069-ב התקציב

 . תקציב לא מותנה

 . תודה, פה אחד? מי בעד. תודה רבה  :יצחק רוכברגרמר 

 

פה אחד את הגדלת תקציב הפיתוח הוחלט לאשר   :229החלטה מספר 

 220,214,229ס "כ התקציב יעמוד ע"כך שסה, ₪ 2,222,229בסך  2414נת לש

₪0 

 

אישור הסכם עקרונות להתקשרות למתן שירותים בין עיריית רמת  .7

, יוצג על ידי מיכאל בלום. השרון למרכז חינוך וספורט רמת השרון

 .היועץ המשפטי
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אישור הסכם עקרונות להתקשרות , הנושא הבא  :יצחק רוכברגרמר 

ה י מיכ"יוצג ע. למתן שירותים בין עיריית רמת השרון למרכז לחינוך ספורט

 . מיכה, בבקשה. בלום

 . עזגד יציג את זה  :ד מיכה בלום"עו

מיכה בלום יחד עם היועצים , בהסכם הזה   :טל עזגדמר 

ישבו , בפי העם' אגודת הספורט'המשפטיים של העמותה העירונית שנקראת 

ההסכם הזה . י משרד הפנים ורשם העמותות"שמחויב ע וכתבו הסכם עקרונות

ולתושבים לעיריית רמת השרון  ם שנותנת העמותהמסביר את מתן השירותי

. י רשם העמותות"י משרד הפנים וע"ע, שוב אני אומר, זה כלל שמחויב. שלה

אם תסתכלו . אנחנו מנהלים בעצם את הנכסים של העירייה, עיקר הנושא

לצורך . יש לכם נספח של כל הנכסים העירוניים שהעמותה מנהלת, בנספחים

ההסכם הזה נחתם בין העמותה . ה מצוין שם בהסכםז, כך גם כתבנו נספח

 ? מיכה, נכון, הוא הולך לאישור משרד הפנים. לבין העירייה

זה ניהול נכסים בתחום החינוך הלא . לא צריך, לא  :ד מיכה בלום"עו

 .פורמאלי ובתחום הספורט

מלקבל  הכלל החשוב ביותר הוא שאנחנו נמנענו   :טל עזגדמר 

לא יכולנו לקבל כסף כל עוד לא , המתקנים של הטוטולמשל מקרן , כספים

ברגע שנחתם . שמחייב גם את הטוטו, היה הסכם בין העירייה לבין העמותה

מדובר פה על שלב . ההסכם ויאושר הערב אנחנו נתחיל לזרום עם הכסף

לגבי מתקנים שכבר , אם אני לא טועה, ₪ 1,033,333-ראשון של למעלה מ

. יזרום די הרבה כסף בקטע של המתקנים. לנו והכסף הזה מחכה, רצים

ומה שאנחנו מבקשים זה לאשר את , י כל הגורמים"אושר ע, ההסכם הוסדר
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 . י המליאה"זה ע

 .לטל, בבקשה, גרובר. שאלות  :יצחק רוכברגרמר 

 חסר לי פה בהסכם ההתחייבות של העירייה לשלם  :אבי גרוברמר 

 . על כל המטלות שהיא מטילה על העמותה

אנחנו מתקצבים את העמותה במסגרת התקציב   :ד מיכה בלום"עו

, זה תאגיד עירוני ,זה כמו מחלקה ממחלקות העירייה. של העירייה, שלך

 .אנחנו לא צריכים לשלם

אנחנו נמצאים כרגע בהידברות סביב הנושא של   :אבי גרוברמר 

היה מצב למשל . זה משהו שאנחנו מקווים לסדר אותו. שנה שעברה הרי שהיה

. שהטילו על העמותה לא מעט משימות ולא לגמרי תקצבו את כל המשימות

 . ואז היה את הריב שהיה

 . ההסכם לא נוגע בתקצוב  :ד מיכה בלום"עו

אם לא חסר פה . השאלה אם זה לא חסר פה  :אבי גרוברמר 

 . מתחייבים לממן את אותן עבודות, שמטילים על גוף לבצע עבודות

ההתחייבות של העירייה היא . לא רלוונטי   :טל עזגדמר 

אם יש מטלות . אנחנו צריכים לעמוד בו, אנחנו מקבלים תקציב, התחייבות

בשביל זה אחת לשבוע . נוספות העירייה תצטרך לתת את הדעת לעניין הזה

 . דברים האלהע עם ראש העירייה ואנחנו דנים על ה"אני יושב בפ

אני מבקש לאשר את הסכם , ריםחב? עוד שאלות  :יצחק רוכברגרמר 

העקרונות להתקשרות למתן שירותים בין עיריית רמת השרון למרכז לחינוך 

 . תודה רבה. גרובר נמנע? מי נמנע? מי נגד? מי בעד. וספורט רמת השרון
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הסכם  (1 – נמנע)ברוב קולות הוחלט לאשר   :224החלטה מספר 

מת השרון למרכז חינוך עקרונות להתקשרות למתן שירותים בין עיריית ר

 0וספורט רמת השרון

 

 .שונות . 6

 

אני אדבר , עידן. ברשותכם, נושא אחד בשונות  :יצחק רוכברגרמר 

ויובן למר יונה ברגור, אליך  . שהמסר גם יועבר פעם אחת ולתמיד 

 . אבל בסדר, צריך לדחות את זה כשהוא נמצא  :עידן למדןמר 

הוא , א נמצא הוא שולח מכתביםכשהוא ל ,עזוב  :יצחק רוכברגרמר 

 . בחוצפתו שולח מכתבים כשהוא בחוץ לארץ ולא היה בישיבה

 . יש פרוטוקול, הוא לא חייב להעביר לו את המסר    :???

אני אומר . תעבירו לו את הפרוטוקול, יש פרוטוקול  :יצחק רוכברגרמר 

גינות בה אנחנו משתדל לנהוג ככל שרק אפשר. שלא תגידו לא אמרתי, לכם

כי יש לי אליך , אליךבמיוחד . ציבורית ועד כמה שרק אפשר גם בידידות

אני לא אשא את , יחד עם זאת. ואני לא מסתיר את זה, סימפטיה אישית

 שניכם להתנהג בצורה שאתם מתנהגים העובדה שאתם בחרתם לעצמכם

אחר כך מכניסים לעיתונות נושאים שבינם לבין , כשיושבים בתוך ישיבה

ואתם בסופו של דבר גם יוצאים במערכות של חצי , לא היה ולא נברא האמת

 .ואני רוצה לומר על מה. אמת ואי דיבור אמת בנושאים שאנחנו דנים עליהם

אנחנו מנסים לקדם את תכניות הפיתוח של רמת השרון ומביאים אותן לרשות 
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ת התכניות מגיעו. אי אפשר להביא את כל התכניות באותו דיון. המקומית

. שנים מדברים על התכניות, והתכניות האלה דנים עליהן לא יום ולא יומיים

כי אתה כל , אתה יודע את זה אישית, ועידן, העתיד והאחריות של רמת השרון

אתה יודע ?' מה יהיה עם צעירים'ו?' מה יהיה עם צעירים': הזמן היית איתי

לאורך כל השנים  אני. כדי לקדם את התהליכים האלה שאנחנו עושים את הכל

, אמרתי שבמעטפת של רמת השרון. אמרתי את זה בשתי מערכות בחירות

כי אם אתה לא תבנה , אנחנו נבנה בנייה מסיבית. שאלה עתודות הקרקע

אמרתי את . לעיר אחרת, עשוי השטח לעבור למקום אחר, אנחנו לא נבנה

בשבוע אתם יצאתם לעיתון . ואנחנו מקדמים את התכניות, הדברים האלה

כשהוא , ברגור בכלל הגדיל סאה ומחוץ לארץ. גם אתה וגם מר ברגור, הזה

 . הוא כותב מכתב נאצה, נמצא בחוץ לארץ

 . והוא לא היה בישיבה  :שירה אבין' גב

 . אמרתי, והוא לא היה בישיבה  :יצחק רוכברגרמר 

כי אני לא יודע על מה אתה , אולי תאיר את עינינו  :מר אורי לוין

 . מדבר

יונה ברגור , היתה ישיבה בוועדת תכנון ובנייה  :יצחק רוכברגרמר 

, קול ברמה'הוציא מכתב למערכת בעיתון  שבו עיריית רמת השרון מקדמת '

אני חייב לומר דבר אחד . 'וכו' והוא נגד ואנחנו הורסים את העיר וכו תכניות

, של העירבעקבות הבינוי במעטפת , אנחנו הולכים לייצר בשנים הקרובות –

אני , כי אי אפשר זכאים, סדר גודל של דירות שיהיו מיועדות לא לזכאים

דירות  0,733אבל להציף את השוק בדירות בסדר גודל שבין , תמיד אמרתי

 73%על הבסיס של . משהו בסדר גודל הזה, 4,333ר לבין "מ 83-87קטנות של 

אנחנו רוצים . ןלתושבי רמת השרו וזאת בשורה, ואנחנו נייצר את זה. שבס
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זה גם יכניס לנו , לא רק לקדם את התהליכים. לקדם את התהליכים האלה

, בגלל זה, צר לי שבגלל פוליטיקה. הרבה היטלי השבחה לצורך העניין הזה

שאני לפעמים מתפלא , אני כל כך מכבד אותך, אתה יודע. אתה מצטרף אליו

' חי ולא דיון מעמיקהתקיים דיון שט'איך אתה יוצא בעיתונות ואתה אומר 

אני לא , אני רק אומר לכם עכשיו, תגידו. אין שום בעיה. וכל הדברים האלה

אני אצא , האמן לי, תמשיכו עם התהליכים האלה. רוצה להיכנס לעומק

ואני אספר לציבור איך פעלתם בכל , לציבור ואני אספר לציבור במה אתם נגד

ר יד "יו, המועצה יונה ברגור ואני אדבר עם הציבור איך חבר, מיני נושאים

שעל זה אני לא יכול לעכל ', צבא של טרוריזם'ל "אומר על חיילי צה, לבנים

אל תתנו לי להגיע לרמות . האמינו לי, ואני מדבר עם הציבור הרבה, את הדבר

לקידום ענייני רמת  ולא סתם אמרתי, דיברתי בברכה שלי. אני מבקש. האלה

להיות אינטרס לעשות את המקסימום שבעיר לכל אחד אתנו צריך . השרון

זה מה שאני , אני קורא לך לנהוג בהגינות, אנא. זו הנקודה. הזאת יהיה טוב

כי אתה בדרך כלל מתנהג , ולך אני יכול לקרוא ולהסתכל לך בעיניים. מבקש

 .בהגינות

אני אגיב חלקית , היות שהעלית את זה בשונות  :עידן למדןמר 

לטעמי חלק , אמרת דברים, אחד. לכל דבר שנאמר ואני לא רוצה להגיב

שאת הדיון על אותן תכניות בנייה  אני כן סבור. מהדברים לא קשורים

כפי , מסיביות היינו צריכים להביא פעם אחת ולתמיד לשולחן הזה בצורה

, שוחחתי על זה עשרות פעמים עם שרגא. בשיתוף עם הציבור, שלטעמי

בניגוד גמור , שיועד לצעירים, של הצעיריםבפרויקט . שוחחתי על זה איתך

, תמכתי בעמדתך למגדלים שם והלכתי איתך, להרגלי ובגלל שהוא בשוליים

במקומות אחרים אני סבור שזה לא נכון ואני סבור  .ואני סבור שזה היה נכון

וענייני, שהיה צריך לעשות דיון מאוד מקיף  . רציני 
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 . אז קיימנו דיון  :יצחק רוכברגרמר 

כי היה לנו דיון של לקחת או לתת והיה לנו , לא  :עידן למדןר מ

אבל אנחנו לא היינו , שנה אולי 17דיון קצר של תכניות שבאמת פותחו 

אדון קלנר נמנע באותו עניין והביע  שגם, אפרופו אותם מגדלים. שותפים להן

 . את עמדתו בעניין

בחיים לא תשמע . תן לי רק משפט אחד, סליחה רגע  :יצחק רוכברגרמר 

לא תשמע אותי , קלנר אמר את עמדתו. בחיים .אותי מבקר אותך על עמדתך

 . מבקר את עמדתך

זה חלק מהדברים שגם . אבל זה הרגע מה שעשית  :עידן למדןמר 

לטעמי אותה זליגה קיימת גם , בדברים שהלכו גם בתוך, באמת, מתעסקים

אני עקבי  .להיזהר ממנהואנחנו חייבים להישמר ממנה ו, בתוך רמת השרון

 . בעמדתי כל השנים ואני אמשיך להיות בה

לעולם לא אגיד לך . אני מבקש ממך רק דבר אחד  :יצחק רוכברגרמר 

. ובכבוד, ואתה יודע את זה, לעולם לא אגיד. ולאף אחד שלא תביע את עמדתך

- אני אומר לך, היו כמה נושאים, יש דברים, אבל

למרות שהיום אני כבר לא , פתרונותוכשיש גם   :עידן למדןמר 

אז אני הולך ליועץ ומנסה לייעץ ולתת לו את הפתרונות במיוחד , בקואליציה

 . ואני מניח שהוא אמר לך, בשביל זוגות צעירים

 . אני חייב להגיד לך משהו  :יצחק רוכברגרמר 

יונה  :עידן למדןמר  את יונה יש לו , ואינני מתיימר לדבר בשם 

.. גם, הביע את עמדתו, עמדתו שלו  . על זה שהוא לא היה בישיבה.
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 .לא הודעת לנו שהם לא בקואליציה   :טל עזגדמר 

האמת . אז יוצא מצב, כשהם הצביעו נגד התקציב  :יצחק רוכברגרמר 

 . היא שאני לא פעלתי ממש כדי להוציא

 . אותו. כי אתה רוצה אותם   :טל עזגדמר 

, שיהיה לכולנו באמת חג שמח, ריםחב. כן, הוא  :יצחק רוכברגרמר 

 .הישיבה נעולה

 

 

 

 

 

 __________________ 
 פרח מלך

 ל העירייה"מנכ
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 קובץ החלטות

חילופי שטחים  – 77.0.7317אישור פרוטוקול ועדת הקצאות מיום  .1

 .אז ומוסיקה'ס לג"עמותת רימון ביה

 

ות את פרוטוקול ועדת הקצא פה אחדהוחלט לאשר   :222החלטה מספר 

 0אז ומוסיקה'ס לג"חילופי שטחים עמותת רימון ביה – 210202412מיום 

 

 .אישור ולאדימיר לוין כמהנדס העירייה .7

 

 (2 – מנעיםנ, 14 –בעד )ולות ברוב קהוחלט לאשר   :222החלטה מספר 

 0ולדימיר לוין כמהנדס העירייה' את מינוי אדר

 

עדת ביקורת במקומו של כחבר בוו, רפי בראל, אישור חבר מועצת העיר .0

 .טל עזגד

 

את מינוי חבר מועצת העיר פה אחד הוחלט לאשר   :222החלטה מספר 

 0רפי בראל כחבר בוועדת ביקורת במקומו של טל עזגד

 

גזבר , יוצג על ידי גיל גורדון. 7317אישור עדכון תקציב הפיתוח לשנת  .4

 .העירייה
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דלת תקציב הפיתוח את הג פה אחדהוחלט לאשר   :229החלטה מספר 

 220,214,229ס "כ התקציב יעמוד ע"כך שסה, ₪ 2,222,229בסך  2414נת לש

₪0 

  

אישור הסכם עקרונות להתקשרות למתן שירותים בין עיריית רמת  .7

, יוצג על ידי מיכאל בלום. השרון למרכז חינוך וספורט רמת השרון

 .היועץ המשפטי

 

הסכם  (1 – נמנע)לות ברוב קוהוחלט לאשר   :224החלטה מספר 

עקרונות להתקשרות למתן שירותים בין עיריית רמת השרון למרכז חינוך 

 0וספורט רמת השרון

 


