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 :על סדר היום

 . בתשלומי ארנונה לניצולי שואה 73%בקשה לאישור הנחה בשיעור  .1

 .ל"לקק אישור הוצאת ערבויות על ידי העירייה .7

ל "אישרור החלטת משרד הפנים לחוזה אישי לסמדר ברדה עוזרת מנכ .0

 .העירייה

 (מחוץ לסדר היום) 7317יקירי רמת השרון לשנת : שונות .4

. אישור אולגה ששקיס לחברת דירקטוריון בחברה הכלכלית רימונים .7

 (.תוספת לסדר היום)
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את ישיבת  ד לפתוחאני מתכב, ערב טוב, חברים  :יצחק רוכברגרמר 

נפתח את הישיבה ואת  .41מליאת מועצת העיר שמן המניין שמספרה 

.. .הנושאים מליאה שלא מן המניין לעניין שימוע של מבקר העירייה בפני .

עשינו בדיקה בנושא עם משרד עורכי דין לאור בקשה של חברי ועדת . המליאה

ליט אחר כך את לשמוע ולהח, הביקורת והחברים מוזמנים להגיע לישיבה

  .יום חמישי, 13:03-הישיבה ב. זו רק הודעה לגבי הישיבה. עמדתם

 ?המבקר הוזמן  :אורן ברעוזמר 

אני , הנושא הראשון. זה לא היום. המבקר הוזמן  :יצחק רוכברגרמר 

זה לא , מה זה היה. לא נורא. אבי גרובר לא נמצא. תרוצה לענות על שאילתו

 ? שאילתה שלך

 . זה הגיע מאוחר  :פרח מלך' גב

 ? זו לא שאילתה. של עידן למדן יש לי שאילתה  :יצחק רוכברגרמר 

 . זו לא שאילתה  :פרח מלך' גב

 . אז אני גם אענה על הבקשה, אז בקשה? בקשה  :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור"ד  .כדאי שיעבירו את זה מראש  :ר 

זה . מראשאם זה היה מגיע מראש הייתי מעבירה   :פרח מלך' גב

אז אני מביאה את זה , 33-אתה לא תראה את זה בדקה ה. 33-מגיע בדקה ה

 . לכאן

 . ביום חמישי הועבר החומר  :עידן למדןמר 

 .איזה חומר  :יצחק רוכברגרמר 
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 . המסמך הזה שהגיע מעידן  :פרח מלך' גב

הוא לא כתב עם , אבל הוא כתב את זה אליי אישית  :יצחק רוכברגרמר 

אני אענה , זה בסדר. זו לא שאילתא, אני טעיתי, לא. לחברי מועצההעתקים 

אני מטפל . בסדר גמור, אני אענה על זה. לא בישיבה, על זה בצורה אחרת

 . בזה

 

 . בתשלומי ארנונה לניצולי שואה 73%בקשה לאישור הנחה בשיעור  .1

 

בשיעור של  הנושא הראשון זה בקשה לאישור הנחה  :יצחק רוכברגרמר 

בערב יום השואה התפרסמה ידיעה . בתשלומי ארנונה לניצולי שואה 73%

ניצולי השואה החליטו לקצץ /שהכותרת שלה היתה כזו שהקרן לנכסי נספי

 73%מהאוכלוסייה הקשה ביותר שנמצאת היום במדינת ישראל משהו כמו 

מדובר , מדובר באוכלוסייה מאוד קשה. מהקצבה שאותה הם מקבלים

 רכת לטיטולים ונצרכת לאביזרי שמע וראייה ושינייםבאוכלוסייה שנצ

ואני אמרתי בטקס בערב יום , הנושא הזה מאוד קומם אותי. ותרופות

שאני יודע שהנחות בארנונה או ביטול ארנונה לקבוצות מסוימות , השואה

י הרשות המקומית ואז משרד "אלא מומלץ ע, אינן בסמכות הרשות המקומית

יודע שזה לא עפ, שרהפנים צריך הוא זה שלא אבל אני אביא , י הנהלים"ואני 

שמאותה קבוצת , תחליט, תאשר, שהמועצה תמליץ, לאישור המועצה

, משפחות בערך 03מדובר במשהו כמו . אוכלוסין אנחנו לא נגבה את הארנונה

 ?גיל

אני יכול לתת אינפורמציה מה . קשה לאמוד את זה  :גיל גורדוןמר 

זכאים לקבל את ההנחה  754היו  7311בדצמבר  .אם אתה רוצה, שכן ידוע
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 . שניתנת כבר היום

יודע  :יצחק רוכברגרמר   . זה אני 

מתוכה האלוכוסייה שמקבלת את הקצבה הזאת   :גיל גורדוןמר 

 . קשה לאמוד את זה. היא לא ידועה פשוט

יונה ברגור"ד  ? אז איך תדעו  :ר 

 .הם מקבלים קצבהאנשים יצטרכו לבוא ולהציג ש  :גיל גורדוןמר 

צריך למצוא את . נמצא את הוורסיה. לא ככה  :יצחק רוכברגרמר 

אבל ברמה . או לאתר איך אנחנו מאתרים את אותה אוכלוסייה, הנוסחה מי

אני רוצה לומר , אני רוצה לומר שהייתי מבקש מחברי המועצה, העקרונית

יקש אפילו היתה לי שיחה עם אבי גרובר בנושא הזה ואבי ב, לגילוי נאות

. היה מעלה את זה, אם הוא היה פה הוא גם היה אומר את זה. להרחיב את זה

אלא גם , אבי ביקש אפילו להרחיב את זה לא רק לאותה קבוצת ניצולי שואה

לניצולי שואה תושבי רמת השרון שידם אינה משגת והם ממש מקבלים שכר 

לאור , ברשותכם אני הייתי. אולי אפילו פחות מזה, שקרוב לשכר מינימום

לקבל את תמיכתכם להצעה של פטור מארנונה , איך שאני הצגתי את הנושא

ניצולי שואה שהתייחסתי אני , תלוי מה היא תהיה, ובכפוף להחלטה, לאותם 

הבעיה שלי . אעביר את זה בכל מקרה גם למשרד הפנים לצורך קבלת אישור

וחוסר רגישות , שםשהרגישות היא לא , משרדי האוצר ואחר –מול המשרדים 

וחלקם אפילו במשרד , ציבורית לא קיימת אצל הפקידים במשרד האוצר

גם אם אנחנו לא ממש , ואני חושב שאמירה שלנו של מליאת מועצה, הפנים

צריכה להיאמר פה ולא להעביר את זה , י הנהלים הברורים"פועלים עפ

 . בשתיקה
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ובמידה ומשרד , פניםאישור המועצה יועבר למשרד ה, אני אגיד יותר מזה

אני , אני אקח אחריות אישית, הפנים או משרד האוצר יאמר שהוא לא מאשר

ואני אתן להם את ההנחה גם  אני אקח החלטה אישית שלי, אומר לכם עכשיו

שאפילו יחייבו אותי בחיוב  אם אצטרך אפילו שיעצרו אותי וגם אם אצטרך

אם אתם . אלך לעשות את זהאישי וגם אם יצטרכו להדיח אותי מתפקידי אני 

גם אגיד לכם , לא תתנו את הגיבוי. אני אגיד לכם תודה, תתנו לי את הגיבוי

ההחלטה שלכם היא להעביר . אני לחוץ לקדם את זה. אין שום בעיה. תודה

, ואם אתם תגידו לי שאתם תתמכו בי גם במהלך הזה, את זה למשרד הפנים

אני אפעל , אני גם אקבל את זה, דרגם בס –לא תתמכו . אני מאוד אודה לכם

 . בבקשה? יש מישהו שרוצה להתייחס .באופן אישי

 . אני עדיין לא מבין מה אתה בדיוק מציע  :עידן למדןמר 

 . לבטל  :יצחק רוכברגרמר 

 . פטור מארנונה  :אורן ברעוזמר 

יונה ברגור"ד . זה מה שאני לא מבין קודם כל, 73%כאן כתוב   :ר 

 . בסדר היום

 . את ההפרש  :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור"ד  . תסביר  :ר 

, זאת אומרת. אני מברך מאוד על היוזמה, קודם כל  :עידן למדןמר 

- כי אני באמת סבור, נתחיל בדבר הזה

 . 73%זה , רגע  :יצחק רוכברגרמר 

 ... 00%מקבלים   :פרח מלך' גב
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-אוריד את האני , 73%הם הורידו להם , בסדר  :יצחק רוכברגרמר 

73% . 

 .73%את ההפרש שהורידו להם בשיעור של    :טל עזגדמר 

אני סבור שמה שאתה מעלה פה אבל הוא לא כל כך   :עידן למדןמר 

היוזמה והרצון והמרמור שלך הוא מאוד , הוא לא בנוי נכון, זאת אומרת. נכון

, ניםגם חוקיים וגם נכו, אבל אנחנו כן יכולים לחפש כלים, במקום וצודק

אני אינני מבין האם ניצול שואה היום מקבל , קודם כל. לעשות את הדבר הזה

 . ר הראשונים"מ 83-או ה 53-עד ה 00%

 . 53  :פרח מלך' גב

המשמעות היא עכשיו שפחות . ר הראשונים"המ 53  :עידן למדןמר 

, ר בערך"מ 133בדירה של עד , או יותר ניצול שואה שגר היום ברמת השרון

₪  07נוספים על זה אומר שאנחנו נותנים לו  73%. לחודשיים 043יום משלם ה

שזה נמוך יותר מהקיצוץ שעורר את התרעומת , לחודשיים₪  53או , לחודש

 . שלך ובצדק

₪  7,333בסביבות , עד כמה שידוע לי, קיצצו להם  :גיל גורדוןמר 

 . 4,733-ל 0,733-מ. לחודש

נ, זאת אומרת  :עידן למדןמר  ₪  53ותנים להם פתרון של אנחנו 

אני סבור שאנחנו . בערך₪  833כפול שנה אנחנו נותנים להם , לחודשיים

משום , גם בוועדת הכספים, צריכים פה לקחת מה שגיבשת את הרעיון הזה

שבראש ובראשונה חייבים גם למצוא לזה פתרון תקציבי משום שלא תקצבנו 

, שהם 00%-נוספים על ה 73%-משום ש, לקחת את הרעיון של ההנחה. את זה

והם גם בטל בששים לעומת אותו קיצוץ , הם לא חוקיים, מעבר לחוק, כאמור
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על , כמו שאמרת, עדיף ללכת באמת. אני סבור שזה לא נכון, משפחות 03של 

יש פה נגיד אותם ניצולי שואה , גם בוא נחשוב. הפתרון בכלל לניצולי שואה

ייהנו, ר"מ 033שגרים בוילה של  , בהנחה שיש כאלה. מהנחה יותר גדולה שהם 

- בעלי היכולת, אבל דווקא הם. אינני יודע

 . ר"מ 53זה עד   :פרח מלך' גב

על , ₪ 733נשאר לך שם . אבל הוא מדבר על היתרה  :עידן למדןמר 

 . 73%זה תקבל 

 . לא יותר, ר"מ 53עד   :פרח מלך' גב

נביא את זה  בואו, הייתי מבקש, מה שאני מציע  :עידן למדןמר 

ל "ישבו פה הגזבר ואתם והמנכ. אפילו ביום חמישי הקרוב, לישיבה הבאה

 . או לישיבה הבאה, לפני שנעשה את הישיבה ביום חמישי הקרוב

נשאיר , אתם מחליטים שאתם תומכים ברעיון שלו  :יעקב קורצקימר 

אתם מחליטים החלטה עקרונית והצוות . את זה כבר לצוות המקצועי

 . כבר ימצא את הדרך החוקית המקצועי

איש  03אבל אני לא רואה את זה רק על אותם   :עידן למדןמר 

יש לך היום שלא בקרן אבל הם במצב  703-אולי מתוך ה. שקיצצו להם מהקרן

 . כלכלי הכי גרוע שאנחנו לא נותנים להם פתרון

 . גם הם יקבלו  :יעקב קורצקימר 

הוא לא מציע , שאיציק מציע כי מה. הם לא יקבלו  :עידן למדןמר 

ואנחנו מעריכים , הוא מציע לאותם אלה שקיצצו להם, לניצולי שואה בכלל

יש לנו  –יש גם פתרון מאוד חוקי , אגב, אני באמת הייתי מציע. 03-את זה ב
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, אנחנו יכולים להזרים לשם. יש לנו את הקרן שלנו, היום את קרן תקדים

נחנו יכולים להזרים לשם כסף שייועד א, בהנחה שאנחנו רוצים לתת פתרון

 .וזה פתרון חוקי שהוא בידיים שלנו. לצורך תמיכה כזאת

למה לעשות את זה דרך הקרן ולא לנסות להגיע   :שירה אבין' גב

- כאן

של פחות או יותר כי אני רוצה להגיע באמת לעניין   :עידן למדןמר 

, ₪ 7,333ן לאותם אז לתת את הפתרו, אם אנחנו מגיעים. האלה₪  7,333-ה

ולחילופין לראות את אלה שהם לא כאלה שבאמת , לזה אני רוצה להגיע

 . אבל במצב קשה ואנחנו ניתן להם פתרון כולל, קיצצו להם

 . ר לא יקבל"מ 033אחד שיש לו   :יצחק רוכברגרמר 

שגרים  433יכול להיות שיש לך  703-מתוך ה, ההפך  :עידן למדןמר 

 . אז אולי נמצא להם איזשהו פתרון, לו קיצצובדירות הקטנות וגם 

 .שמוליק, רגע. יש לי פתרון  :יצחק רוכברגרמר 

 . להערכתי, אני חושב שהמהלך הזה לא נכון  :יעקב קורצקימר 

 . זה נכון שזה לא נכון  :יצחק רוכברגרמר 

כי כל נושא כזה של שינוי , לא נכון ולא חוקי  :יעקב קורצקימר 

ולא ניתן לבצע את , שינוי בחוק ההסדרים, בור דרך הכנסתבארנונה צריך לע

אין לה שום סיכוי לעבור , כל החלטה שלנו שתתקבל בנושא ארנונה. זה

 .במשרד הפנים

אם זה לא עובר אני מיישם את זה , אז אני אמרתי  :יצחק רוכברגרמר 

 . לבד
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ברגע שאתה מיישם דבר כזה . אתה לא יכול אבל  :יעקב קורצקימר 

ויבואו , ל ויבואו ממקומות אחרים"יבואו לך נכי צה, פורץ פה גדרות אתה

בארנונה  7%-ויבואו כל אלה שלא מנצלים את ה, אלמנות ויבואו קשישים

אפשר היום לבוא , מה שאני מציע. יהיה לך פה סיפור גדול. שלהם היום

 ?אנחנו רוצים לסייע להם. ולהציב תקציב באגף הרווחה לטובת אנשים כאלה

נקצה תקציב מסוים לטובת ניצולי שואה או , וא נשב יחד בוועדת הכספיםב

נקבע איזה קריטריונים , נבחן אותם, ל או כל מי שאנחנו רוצים"נכי צה

וניתן להם  . אבל דרך הארנונה אין שום סיכוי. אין בעיה, מסוימים ונבוא 

 . זה יכול להיות תקדים  :עידן למדןמר 

, ין שהתייעצת עם בעלי המקצוע בגזברותאני מאמ  :יעקב קורצקימר 

שאם רוצים באמת , אבל לדעתי השינוי הנכון. בטח אמרו לך את הדבר הזה

לקבוע , לבחון את זה, זה להקצות להם תקציב דרך אגב הרווחה ,לעזור להם

 . קריטריונים ולתת להם

יונה ברגור"ד מה , הוא העלה חלק מזה, לאור מה שעידן אמר  :ר 

הוא צריך להיות פתרון . הוא לא יכול להיות פתרון אחוזי, תרוןשלא יהיה הפ

₪  7,333-שאחוזים מ, דיברנו על זה, פתרון אחוזי. של סכום מוחלט

לחודשיים מקבלים בעלי ההכנסות הגבוהות ₪  733-לחודשיים ואחוזים מ

 . צריך לתת הנחה שקלית. הנחה הרבה יותר גדולה

- ראשוניםר ה"מ  53-ואז ה  :יעקב קורצקימר 

יונה ברגור"ד זה . ר הראשונים בכלל לא רלוונטיים"מ 53-ה, לא  :ר 

 . מדבר מעבר לזה

 .ר הראשונים"מ 53-הוא מגביל את זה ל, לא  :פרח מלך' גב



ן  עיריית רמת השרו

 4101.5034מיום , 14' פרטיכל מליאה מן המניין מס

 17 

מה שאיציק מציע זה שבעצם . זה הקיצוץ 73%-ה  :יעקב קורצקימר 

ער הוא רוצה את הפ, בארנונה 00%אלה שיש להם הנחה במסגרת החוק של 

. להוסיף להם, ר הראשונים"מ 53-מה, 04%עוד , ועד הפטור 00%שבין  הזה

זה בכלל לא משנה אם אתה גר . ר הראשונים"מ 53-הנחה על ה 04%עוד 

 ...ר או"מ 53בדירה של 

יונה ברגור"ד זה , גם זה. זה לא מנוסח ככה, אבל זה לא ברור  :ר 

 . לעומת הקיצוץ

מהדברים שלך אני  33%-ב. יונה, אבל הקשבתי לך  :יעקב קורצקימר 

סך הכל הוא ביקש פה  ברמה העקרונית. אבל אני מקשיב לך, לא מסכים

.. שהוא –איך ומה . לאשר . 

יונה ברגור"ד  . אז תאשר, אתה מאשר כל דבר, תאשר  :ר 

למה אתה ? גם בזה? למה, למה אתה כזה מלוכלך  :יצחק רוכברגרמר 

אתה לא בא ? גם בזה. גס רוח שכמוך ?למה ?גם בזה אתה ציני? מדבר ככה

 . אתה מגיע עם עצמך, אתה לא מגיע, ל"לערב יום הזיכרון לחללי צה

יונה ברגור"ד  .אבל אתה לא מזמין אותי  :ר 

 . תתבייש לך  :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור"ד  ? למה אתה לא מזמין אותנו  :ר 

.  :יצחק רוכברגרמר  . לגאן בבית רצה לבוא לעשות ב, איזה אנדרטה.

 ?למה אתה מדבר אליו ככה. די. בושה. נמאס למשפחה שלך. ספר

יונה ברגור"ד   ?למה אתה מדבר אליי ככה  :ר 
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 . כי אתה גס רוח. כי אתה ברברי  :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור"ד  . ואתה לא  :ר 

 . תתבייש. אני בסך הכל מגיב לתגובות שלך. אני לא  :יצחק רוכברגרמר 

יונה ב"ד  ?על מה להתבייש  :רגורר 

תדבר בכבוד , תקשיב טוב. תפסיק לבלבל את המוח  :יצחק רוכברגרמר 

 . לאנשים פה ואל תזלזל בו

יונה ברגור"ד  . תדבר אתה אליי בכבוד  :ר 

. אני אדבר אליך בכבוד אם אתה תדאג לכבוד  :יצחק רוכברגרמר 

 . תתבייש

יונה ברגור"ד . מנהל פהעל זה שאתה  ?על מה להתבייש  :ר  . מחרים .

 ?אופוזיציה

, אני אמרתי' ל הם צבא של טרוריסטים"חיילי צה'  :יצחק רוכברגרמר 

 . אתה אמרת? נכון

יונה ברגור"ד , מקבלת פניםאבל אתה מחרים חבר אופוזיציה   :ר 

 ? נכון

 ?אני החרמתי אותך  :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור"ד  . לא הזמנת אותי. כן  :ר 

- תבוא לישיבות, תלמד לקרוא  :גריצחק רוכברמר 

יונה ברגור"ד  . לא הזמנת אותי  :ר 
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 . בסדר, אז לא הזמנתי אותך לטקס  :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור"ד הממונה על , תשאל את רפי בראל, לא הזמנת אותי  :ר 

 . מינהל עסקים אם זה בסדר

  .אני לא החרמתי אף אחד  :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור"ד  ? הזמנת אותנו? לא  :ר 

 ?זה מצדיק שאתה תדבר אליו ככה, אז מה  :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור"ד  ? מה דיברתי  :ר 

 ? מה דיברת  :יצחק רוכברגרמר 

שאתה לא מוצא את , יונה, אין ישיבה? מה דיברת  :אורן ברעוזמר 

 ... להחליט שאנחנוהמידע בשביל 

 (מדברים ביחד)

אבל אתה יכול . להגיד את הדברים האלהלא צריך   :עידן למדןמר 

 . לענות יפה ואתה יכול לענות מה שנראה לך

אתה רוצה שאני אצביע ? סדרן העבודה, מה אתה  :יצחק רוכברגרמר 

אל תהיה ? עליהם שלוש פעמים ותצאו החוצה שניכם ותבואו רק להצבעות

 . אל תהיה סדרן עבודה? בסדר, סדרן עבודה

 ...אפשר להיות, סדרן עבודה אני לא  :עידן למדןמר 

 . אל תהיה סדרן עבודה  :יצחק רוכברגרמר 

 . טוב  :עידן למדןמר 
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אם בזה שדרך הרווחה . יש פה עניין של אמירה  :יעקב קורצקימר 

ראש העיר יצא בהצהרה שהוא . אבל יש פה אמירה, והצעות יפות והכל

יודע שיכול להיות שגם לא, ואם אנחנו ננסה... רוצה גם כן היו , נצליח אני 

אני רוצה . סקפטיים פה בעיר הזאת שיצליח לפתוח את היציאה המזרחית

. ראיתם איך העיר הזאת נראית, שלושה זה היה סגור-להגיד לכם שיומיים

, בוא ניתן לו את הגיבוי שלנו. וגם פה הוא הצליח, אז קצת קשה. הוא עשה

מה הוא . הוא הולך לזה והוא אומר שבכל זאת, ואם הוא לא יצליח הוא ניסה

אנחנו . הוא הולך עם המהלך, הוא אומר שאם כן ולא ?בסך הכל ביקש מאתנו

תעשו איך , אפילו אתה תשב או אתה תשב. בוא ניתן לו את הגיבוי, מבחינתנו

 . תנו את זה להצבעה, בסדר –ומה 

 . 74... ניצולי שואה ואתה מנסה 704יש לך   :עידן למדןמר 

 . לך לנקודה שהוא ביקש, עידן, לא  :יעקב קורצקימר 

 . אף אחד לא הפריע לך  :יצחק רוכברגרמר 

 03הוא אמר יש . הוא נתן לך את כל הנתונים  :יעקב קורצקימר 

- משפחות

 . דברו מה שאתם רוצים, דקות 13אני אתן לכם   :יצחק רוכברגרמר 

ת אתה יכול לעשו, אם אתה רוצה אתה יכול להוציא  :עידן למדןמר 

 . הכל בסדר, יש לך את הסמכות, זה בסדר, מה שאתה רוצה

אבל אל תשלט על , אני לא רוצה להוציא אותך  :יצחק רוכברגרמר 

 . הישיבה

 . מנהלים פה דיון, לא משתלט  :עידן למדןמר 
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 13. אתה מנהל דיון לפי איך שאני רוצה, סליחה  :יצחק רוכברגרמר 

אתה . אין שום בעיה, ר מה שאתה רוצהאני אתן לך לדב, דקות מותר לך לדבר

 . אין בעיה –אתם רוצים להשמיע . לא תקפוץ כל רגע ותפריע

 . אני מנסה לשכנע  :עידן למדןמר 

 . וואלה יופי. נתנו לך לדבר, אל תנסה לשכנע  :יצחק רוכברגרמר 

. הוא אמר מלכתחילה שהוא רוצה להגיד פה אמירה  :יעקב קורצקימר 

.. אני לא, לכםאמרתי  –איך ומה  אבל אמירה . אפילו אתם תביאו את ההצעה.

אנחנו רוצים . זכותכם .תצביעו נגד –אתם לא רוצים . צריכה להיאמר פה וזהו

 . להצביע בעד ולתמוך בו עוד יותר גם כן

, אני חושבת שצריכה קודם כל לצאת מפה אמירה  :שירה אבין' גב

למהלך שהוא מהלך לא רק וצריך ללכת  ואמירה של רמת השרון היא חשובה

 –בינתיים מה שצריך לעשות זה מה ששמוליק אמר . ברמה של רמת השרון

לשים ונדאג שהוא יעבור  ללכת ולדאוג שקודם כל את הכסף אנחנו נדאג

 . זה הכל, ובמקביל תהיה אמירה ונתחיל בדרך פעולה, באמת לניצולים

עשה מהאנשים אני מתנגד לזה שנ. אני לא בדיוק כך  :מר רפאל בראל

לתת  אני רוצה. אני רוצה לתת להם בחסד ולא ברחמים. האלו נזקקי סעד

לכן אני מבקש . לאנשים האלו מתוך התקציב של העירייה עד כמה שאני יכול

יקבלו , כלומר. תוספת הנחה 04%ר הראשונים לתת "מ 53-לפחות על אותם ה

היה . גם לאחריםוכך צריכה לצאת הקריאה , ר"מ 53-פטור על אותם ה 133%

שזה , ר"מ 133-אולי ל, ר הלאה"מ 53-ואנחנו נצליח להגדיל את השטח מ

 . אז זכינו, בעצם הממוצע היום בדירות

- אתה לא יכול  :מר שמואל גריידי
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 . אני רוצה לנסות  :מר רפאל בראל

 (מדברים ביחד)

 . חברים. די, אורן  :יצחק רוכברגרמר 

אנחנו רוצים 'זה להגיד , לרטיביזה גם מהלך דק  :אורן ברעוזמר 

 . זה כסף קטן, בשנה₪ מיליון  7זה ? מה זה תקציב. גם אם אסור', לעשות

 . ₪ 533,333זה   :מר שמואל גריידי

 . זהו. בשנה₪ מיליון  7זה ₪  073על  754  :אורן ברעוזמר 

 . די, חברים. נגמר, יהיה פתרון לזה, חברים  :יצחק רוכברגרמר 

אני לא התנגדתי . אני רוצה לענות ליעקב, ברשותך  :עידן למדןמר 

נגד. להצעה של ראש העיר . אני נוטה להסכים עם האמירה. אני לא התבטאתי 

תן לי עכשיו , רגע אחד. כך שההתקפה הזאת היתה מיותרת וחסרת טקט

יש הצעה שכתוב . ההצעה כפי שהובאה לשולחן הזה היא לא סגורה. לדבר

ולכן היא לא מבושלת מספיק וכדאי , 73%לא ברור , לא ברור ממה, 73%עליה 

תן , רגע. כדאי לארגן את זה, להכין הצעות שגורמות להקטנת הכנסה מסוימת

נגיד שמועצת . לי להגיד עד הסוף אם אנחנו רוצים להגיד אמירה אז אנחנו 

עיריית רמת השרון רוצה לסייע לניצולי שואה באמצעות הנחה נוספת 

- הפרטיםו, בתשלומי ארנונה

אבל , מועצת העיר תומכת בהחלטת ראש העיר  :יעקב קורצקימר 

 ... אנחנו ניתן

יונה ברגור"ד  . זו לא היתה ההצעה שהובאה אלינו  :ר 
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 . ואז עוד חודש נקבל החלטה מסודרת  :עידן למדןמר 

יונה ברגור"ד מותר גם . זאת לא היתה ההצעה שהובאה להנה  :ר 

לכן ההתפרצות היתה לא . ל הציע ניסוח אחרגם רפי ברא, להתנגד לניסוח

 .במקום

אני לא אמרתי ? למה אני קפצתי, כי אתה אמרת לו  :יצחק רוכברגרמר 

כאילו איזה בובה עובדת ', במילא אתה תעשה'אבל אתה אומר לו . שאתה נגד

כאילו אתה . ולא צריך את זה, אתה כל הזמן בעקיצות האלה. וזה מרגיז. פה

 . שכל מה שאני אומר הוא חייב לעשות בובהמציג אותו איזה 

יונה ברגור"ד  . ואתה כל הזמן מתנפל  :ר 

 . אני בא ממקום כואב, אני לא מתנפל  :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור"ד אתה מתנפל עליי באופן , אתה לא בא ממקום כואב  :ר 

 . עקרוני

 .אני לא מתנפל עליך באופן עקרוני  :יצחק רוכברגרמר 

 ?מה זה נקרא עכשיו? אלא מה  :ברגור ר יונה"ד

 . אני לא מתנפל  :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור"ד  ?זה ייכנס לפרוטוקול מה שדיברת  :ר 

 . אני מקווה שלא  :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור"ד  . אני מקווה שכן  :ר 

 . אז שייכנס  :יצחק רוכברגרמר 
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יונה ברגור"ד שמיץ הורים שיידע שאתה מ, אני מקווה שכן  :ר 

 . בצורה בוטה שכולים

 .שאתה אב שכול אתה לא תשתמש בעובדה  :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור"ד  . אתה השתמשת  :ר 

אתה לא תשתמש בזה ותהיה ציני ותגיד לחיילי   :יצחק רוכברגרמר 

 . אין לך חסינות בזה. 'צבא של טרוריזם'ל "צה

יונה ברגור"ד  . וטיזםאבל לך אין בעלות על פטרי  :ר 

ז. גם לך אין בעלות  :יצחק רוכברגרמר  וזה , ל הוא באמת קדוש"וזיו 

אל . ואני לא משתמש בזיו ולא אשתמש בזיו מעולם בפוליטיקה, לא קשור

 . תכניס את זיו לפה

יונה ברגור"ד  . אני לא הכנסתי אותו  :ר 

בשם . זה לא קשור, אז אל תגיד לי הורים שכולים  :יצחק רוכברגרמר 

 . רים השכולים לא מותר לך להיות למעלה כל הזמןההו

יונה ברגור"ד  . אין לך בעלות על פטריוטיזם, אבל אתה  :ר 

 . בוודאי שאין לי? מה פתאום  :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור"ד ואני . לאף אחד כאן אין בעלות על פטריוטיזם  :ר 

 .אבל לא פחות, אולי יותר. פטריוט בדיוק כמוך

 . יכול להיות  :ברגריצחק רוכמר 

יונה ברגור"ד בדיוק כמוך ובדיוק כמו  ואני נאמן למדינת ישראל  :ר 

 . יעקב קורצקי ובדיוק כמו שרגא
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אני לא ? אני אמרתי שאתה לא נאמן למדינת ישראל  :יצחק רוכברגרמר 

 . אמרתי שאתה לא נאמן למדינת ישראל

יונה ברגור"ד   ?אלא מה אמרת  :ר 

יך אפשר להיות נאמן למדינת ישראל ולהגיד א  :אורן ברעוזמר 

? ל טרוריסט"צה' ' 

יונה ברגור"ד  . לא אמרתי את זה', א. הנה, הנה  :ר 

אל תגיד לאב שכול שאתה תנצל לרעה את הדברים   :עידן למדןמר 

 . שלו

יונה ברגור"ד  . לא אמרתי את זה  :ר 

אתה . אתה מעוות את הדברים כפי שהם נאמרו  :עידן למדןמר 

 . עוות אותם לחלוטיןמ

 (מדברים ביחד)

 ...אין ישיבה שהוא מגיע לפה ולא  :אורן ברעוזמר 

 . עידן, פעם ראשונה אני מזהיר אותך, חברים, טוב  :יצחק רוכברגרמר 

 . פעם אחר פעם תוקפים אותו  :עידן למדןמר 

 . די, מספיק, עידן  :יצחק רוכברגרמר 

אם תרגיע את אורן . עוזתרגיע גם את אורן בר  :עידן למדןמר 

 . ברעוז גם אני אירגע

יונה ברגור"ד שהיא , אם ראש העיר כל כך נפגע מההתבטאות שלי  :ר 
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הוא חיכה . היה יכול לפטר אותי באותו יום מהקואליציה ,לא מצוטטת נכון

 . שנתיים עד שאנחנו התפטרנו

אני ביום שהוא אמר לך ככה הלכתי , אני אומר לך  :אורן ברעוזמר 

 . 'עם יונה אני לא יושב יותר במליאה'אליו אחרי הישיבה ואמרתי לו 

יונה ברגור"ד  .במליאה אתה לא יכול לפטר אותי, לא  :ר 

 ( מדברים ביחד)

היה , זו טעות שלו. הוא טעה שהוא חיכה שנתיים  :אורן ברעוזמר 

 ...צריך

, אתה יכול לתת כבוד גם על הגיל וגם על הדברים  :עידן למדןמר 

 . ספיקמ

אני . די, אני מעיר לך פעם שנייה, עידן. די, חברים  :יצחק רוכברגרמר 

 . גם אתם די. די, מבקש ממך

. לא יכול להיות שאנחנו לא מקבלים זכות דיבור   :טל עזגדמר 

יונה. אני מבקש משפט שלא , בסיום דבריו אני רוצה רגע להתייחס למה שאמר 

מאחר והוא אמר . תפטר אחרי שנתייםושהם היו צריכים לה, פיטרת אותו אז

  -את מה שהוא אמר

 . טוחנים. בחייך? מה זה נושא לדיון    :???

האנשים האלה בקואליציה או ? למה לא   :טל עזגדמר 

 ? באופוזיציה

 . איפה שהם רוצים  :יצחק רוכברגרמר 
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 . יש הליך מסודר? למה, לא   :טל עזגדמר 

התרומה שלו בכל , שלהם היתה גם ככה התרומה  :יצחק רוכברגרמר 

 . היתה אפס, אופן

אני רוצה להבין , יש הליך מסודר במדינת ישראל   :טל עזגדמר 

 . למה זה לא נעשה

 . ויפה שעה אחת קודם. הגיע הזמן  :אורן ברעוזמר 

 .די, טוב  :יצחק רוכברגרמר 

 ?אפשר לחזור לגופו של עניין  :עידן למדןמר 

היו אנשים שהחליטו , או לפניה, ודמתקדנציה ק   :טל עזגדמר 

 . ללכת לאופוזיציה

.וזה לא לפרוטוקול, איציק  :יעקב קורצקימר  .. 

אל , לא קשור, ל"ז, הבן שלו זה משהו אחר, עזוב  :יצחק רוכברגרמר 

 .תניסו את הילד לפה

יונה ברגור"ד  .האבא שלו לא בסדר  :ר 

 . האבא שלו גם בסדר  :יעקב קורצקימר 

 אבא שלו מתקומם על זה, אבא שלו לא בסדר  :ברגור ר יונה"ד

וראש העיר לפחות טרח , שראש העיר וסגניתו נתנו תוקף למכתבים משמיצים

בשלב מסוים לכתוב לי מכתב שגם אשתי וגם אני מעריכים אותו ומודים לו 

סגנית ראש העיר עד היום לא פצתה פה ועומדת מאחורי ההשמצה . על זה

 . הארסית נגדי



ן  עיריית רמת השרו

 4101.5034מיום , 14' פרטיכל מליאה מן המניין מס

 70 

 . היא לא עומדת  :יצחק רוכברגרמר 

- זה שאנחנו דיברנו יותר מפעם אחת, יונה  :שירה אבין' גב

יונה ברגור"ד  . ראש העיר אמר לך לכתוב מכתב ולא כתבת  :ר 

 . ראש העיר לא אמר לי לכתוב מכתב  :שירה אבין' גב

למר , אם רוצים להכניס את הנושא לסדר היום  :עידן למדןמר 

הנושא על סדר היום . זה לא הנושא על סדר היום, עידן למדןיונה ברגור או 

 . אז בואו נחזור חזרה, הוא כרגע הנחה

אנחנו הולכים למקום , אנחנו סוטים, אני מבקש  :יצחק רוכברגרמר 

 . אחר

 . אני חושב שאנחנו עושים זילות בנושא   :טל עזגדמר 

 . אנחנו במקום אחר  :יצחק רוכברגרמר 

 . אז יותר טוב לא להיכנס לדבר הזה  :עידן למדןמר 

יונה ברגור"ד  ? מי התחיל איתו  :ר 

 . עם האמירות שלך על שמוליק, אתה  :אורן ברעוזמר 

יונה ברגור"ד לי , לו מותר. ראש העיר? אבל מי צעק על יונה  :ר 

 . אסור

 ?מה הקשר  :אורן ברעוזמר 

יונה ברגור"ד  ? מי התחיל בזה  :ר 

 ...במקום להרגיע את הרוחות, אתה כביכול אז  :אורן ברעוזמר 
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 ( מדברים ביחד)

איציק נותן לי שתי , אני מנסה להרגיע את הרוחות  :עידן למדןמר 

 . אזהרות

יונה ברגור"ד , ראש העיר לא תרם לזה? אני התחלתי בסערה  :ר 

 . ראש העירייה לא תרם לזה? נכון

- אבל, אני מסכים איתך  :עידן למדןמר 

הוא לא , מבחינתי הוא לא נגמר, הוא לא נגמר  :ברגור ר יונה"ד

מבחינתי הסיפור הזה לא ייגמר אף . זה ההבדל ביני לבינך. ייגמר אף פעם

 . שעה שעה, מפני שאני חי עם זה יום יום. פעם

 ?מישהו פגע פה בקדושת בנך היום  :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור"ד  . כן? מה? מישהו, לא  :ר 

 ? אנחנו פגענו בקדושתו  :רגריצחק רוכבמר 

 . אתה משקר  :מר רפאל בראל

יונה ברגור"ד  ? מה אמרת לי  :ר 

 ? היום אני פגעתי בקדושת בנך  :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור"ד  ? אלא במה  :ר 

...אתה משקר  :מר רפאל בראל  ? את הבן שלך עכשיו. 

יונה ברגור"ד  . פגעתם בי  :ר 

.  :מר רפאל בראל .  . א הבן שלךל, ממך.
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יונה ברגור"ד - אבל אתה לא מכיר  :ר 

- אתה לא יכול לנתק  :עידן למדןמר 

יונה ברגור"ד מה אתה יכול , אבל אתה לא מכיר את הבן שלי  :ר 

 . לא הכרת אותו? להגיד עליו

למה אתה מכניס את זיו ? למה אתה מכניס אותו  :יצחק רוכברגרמר 

 ? לכאן

- יל כל פעם באמירה האומללהלא צריך להתח  :עידן למדןמר 

יונה ברגור"ד  . אני לא העליתי את זה  :ר 

 ( מדברים ביחד)

 . תודה רבה, חברים  :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור"ד  .יש לך בעיה  :ר 

ואני אומר , אני מתבייש לשבת איתך. לך יש בעיה  :מר רפאל בראל

 . את זה בקול רם ואני מבקש שירשמו את זה בפרוטוקול

אני חייב לומר משהו לגבי אולי , תראו, אני מבקש  :יצחק רוכברגרמר 

אבל אני , שהוא לא הניסוח המדויקיכול להיות . הניסוח של הבקשה לאישור

, שממנו למעשה אנחנו יצאנו להרמת קול הלא סימפטית, רוצה לומר משהו

 . שלא היתה צריכה להיעשות

 . הוא מצלם אותנו  :פרח מלך' גב

מותר לו , שיצלם? אני אמרתי לו לא לצלם. שיצלם  :ברגריצחק רוכמר 

 . פעם אחרונה שמישהו צילם הוא חטף אגרוף. לצלם
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 . כי לא נעים לנו בעיניים, רק תוריד את הפלש  :שירה אבין' גב

 . מעבר להכל, הוא גם לא צריך לשבת על השולחן  :עידן למדןמר 

עה הזאת שהונחה על אני חייב לומר שההצ, חברים  :יצחק רוכברגרמר 

יכולתי פשוט . יכולתי שלא תובא. השולחן והובאה אליכם יכלה שלא תובא

יבוא משרד , שלי ושיבואו אחר כך משרד הפנים אליי לקבל החלטה אישית

נגדי' נהגת לא כדין, תשמע': האוצר אליי ויגיד לי , אגב. אין לי בעיה. ושיפעל 

שיבואו  .עשה את זה בכל מקרהאני גם א, אין שום בעיה, אם זה לא יאושר

אני מודה שיכול להיות שהניסוח של ההצעה הוא לא הניסוח . יתבעו אותי

לחשוב לקראת הישיבה , הגזבר, ולכן אני מבקש ממך, שאני בדיוק רציתי

שהוא הנחה , הבאה על נוסחה שמוצאת פתרון לרעיון המרכזי שאני מדבר עליו

תביא לנו . 73%צבה ששיעורה הוא לאותם ניצולי שואה שהורידו להם את הק

 –אם נצטרך אחר כך לעשות בדיקה . הכיוון הוא ברור. איזשהו רעיון לכאן

תחליט המועצה שהיא מאשרת את הרעיון הזה שלי כדי להעביר אותו החוצה 

יגידו  –לא נקבל אישור . מצוין –למשרד הפנים ונקבל אישור  חברי המועצה 

, זאתאנחנו לא מגבים אותך בהחלטה ה' . אני אקבל החלטה אישית לבד'

אז אני מבקש לאשר את . זה מה שיהיה. אני אעשה את זה לבד, תאמיני לי

 . שהגזבר הוא זה שמטפל בזה, ההצעה שלי

 ?שיובא לשולחן עוד חודשההצעה   :עידן למדןמר 

 .כן  :יצחק רוכברגרמר 

ש שבתקופה שלך כרא, רציתי לציין נקודה חשובה  :יעקב קורצקימר 

אנחנו מדברים על הנחות , אני זוכר מתחילת הפעילות שהיתה לנו, העיר

 . ₪מיליון  15-נכון להיום אנחנו נותנים כ. ₪מיליון  13-בארנונה כ
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 . לכל מיני כאלה שמוגדרים בקריטריונים  :יצחק רוכברגרמר 

₪ מיליון  5, ₪מיליון  15כי . לא משנה, לכולם  :יעקב קורצקימר 

, אנחנו נותנים, אנחנו מתייחסים לכל האוכלוסייה. נותניםנוספים אנחנו 

 . ואני מקווה שהגזבר ימצא את הדרך, אנחנו עוזרים

 .בסדר גמור, אנחנו ניתן לגזבר לטפל בזה  :יצחק רוכברגרמר 

אני כן מציע ברוח מה ששמואל . עוד משפט אחד  :עידן למדןמר 

יא הצעה שבכלל לא תדרוש יכול להיות שגזבר יוכל גם להב, אמר ואני אמרתי

 . את אישור משרד הפנים

- העיקר, מה שיביא. לא מעניין  :יצחק רוכברגרמר 

יכול להיות שהוא יביא מה שיביא ברוח הדברים   :עידן למדןמר 

 .שאתה אמרת

- אני לא מתכוון שיורידו לי את הראש על החלטה  :יצחק רוכברגרמר 

עם החלטה שנוציא אותה אנחנו רוצים לצאת , לא  :עידן למדןמר 

 .מהר

על אלה שפגעו בהם בהנחה , אני מדבר על המסכנים  :יצחק רוכברגרמר 

מה , אם יש מקום להרחיב את זה טיפה. על אלה אני מדבר. 73%-של ה

, נראה, נבדוק, שהוא הציע לבדוק אם יש, שאמרתי קודם לכן לגבי גרובר

י אודה לחברי המועצה אנ, תראה לנו איפה אפשר לעזור, תביא לנו הצעות

 ?מי בעד? אז אנחנו מאשרים את זה. אחר כך

  .תוכל גם להוציא הנחות הרבה יותר גדולות  :עידן למדןמר 
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 . הלאה, פה אחד  :יצחק רוכברגרמר 

 

- :כדלהלן פה אחדהוחלט לאשר   :211החלטה מספר 

שקצבתם  לניצולי שואהבארנונה גזבר העירייה יבדוק אפשרות מתן הנחה 

 0 בישיבה הבאהויביא המלצותיו לשולחן המועצה  ,%.2-טנה בק

 

 .ל"אישור הוצאת ערבויות על ידי העירייה לקק .7

 

 . ל"העירייה לקקי "אישור הוצאת ערבויות ע  :יצחק רוכברגרמר 

שכאשר  שלמעשה בה נקבע, יש פקודת העיריות  :גיל גורדוןמר 

ה כל מיני עבודות שמחייבות או אם העירייה עוש, י קבלנים"עושים עבודות ע

אנחנו צריכים להפקיד ערבויות לפי מחירים , הזזה או עקירה של עצים

. ל לכל סוג של"י קק"שנקבעים ע ולהתחייב בתום תקופה לבוא , וכן הלאה..

ולשתול את אותו עץ או עץ חלופי כדי להבטיח שלא תהיה ירידה בכמויות 

ששם , השרף' בנושא של רח, לפני שנה, מתוקף אותו חוק. העצים בארץ

₪  051,333ל "נתנו לפי הערכה של קק, נוכל לפרט אם תרצו, הגדלנו עצים

המועד שלה פג ועדיין לא הבאנו את העצים כי לא סיימנו את העבודה . ערבות

ויש עבודה נוספת . לכן הם מבקשים שנחדש את אותה ערבות, למקום שרצינו

שזה גם , ₪ 3,703שם מדובר על ש, בעוקף מערבי ליד בית הקברות הצבאי

וברגע שאנחנו נשתול את , צריך לתת אותן לשנה, הערבויות. מספר עצים

מה שמותר לנו מבחינת ערבויות זה עד . אותם עצים למעשה יבוטלו הערבויות

נכון להיום יש לנו . ₪מיליון  3שזה אומר בסביבות , מהתקציב השוטף 0%

 .שאנחנו עומדים במגבלתה הערבויות כך, פחות מזה מבחינת ערבויות שנתנו
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ערבויות  0%? ₪מיליון  3כולל זה או זה רק לעצים   :עידן למדןמר 

 ?למה

אז . מדובר על סך הערבויות שמותר לתת 0%, לא  :גיל גורדוןמר 

 . אנחנו לא חורגים

 . כולל כדורגל, כולל כדורסל  :עידן למדןמר 

אני . רבויות של פה והכלהע, כדורגל, כולל כדורסל  :גיל גורדוןמר 

מצד שני מחויבים לתת , אומר שאנחנו לא באמת נגבה את הערבויות מצד אחד

 . זה הכל, את הערבויות האלה

אני לא זוכר שהעברנו פעם אישור כזה באיזה     :???

 . מליאה

 . זה חדש, כן  :יצחק רוכברגרמר 

לא . נולפני שנה אישר 051-את ה. לפני כמה שנים  :גיל גורדוןמר 

 . היית אולי בישיבה

, לגבי העניין של דרך השרף. יש לי פה כמה שאלות  :עידן למדןמר 

 . אתה אומר שזה כבר ניתן בעבר

 .וזה חידוש של אותה ערבות  :גיל גורדוןמר 

י החוק צריך לפרסם כל "אני הבנתי שקודם כל עפ  :עידן למדןמר 

 . עץ ועץ שנעקר

 . הכל נעשה. סמים הכלאנחנו מפר  :יצחק רוכברגרמר 

העצים בדרך השרף כבר ', ב? האם זה פורסם  :עידן למדןמר 
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 ?מה אנחנו הולכים לעשות שם? הועתקו? נעקרו

 .חלקם הועתקו  :יצחק רוכברגרמר 

לגבי אלה בעוקף המערבי ליד , ולגבי אלה אותו דבר  :עידן למדןמר 

טיפה את הכביש או מדוע אנחנו לא יכולים להסיט , בית הקברות מה שמדובר

 ?להזיז את זה

 ? מה זה קשור  :יצחק רוכברגרמר 

- האם זה מחויב. מטר לשם, מטר לפה  :עידן למדןמר 

 . זה לא הנושא? זה הנושא  :יצחק רוכברגרמר 

או בחנת דרך , משום שאם החלטת שאתה לא עוקר  :עידן למדןמר 

ריכים לתת את האם אז אנחנו גם צ, לאי עקירה או להסטת שני מטר הצדה

 ? הערבויות או לא

בין אם זה , בין אם זה עקירה, כל העתקה של עץ  :יצחק רוכברגרמר 

מחייבת , העתקתו למקום אחר, בין אם העברתו למקום אחר, הזזה של עץ

מנהל מיוחד מקרן קיימת . מחייבת רישום ומחייבת אישור קרן קיימת, סימון

 . עץ ומצלם אותו-מגיע ובודק עץ

 ? כמה העתקנו? כמה הם צילמו סך הכל היום  :ן למדןעידמר 

יודע, תלוי לפי תוואי הדרך  :יצחק רוכברגרמר   . לא 

 ?אפשר לדעת אבל על כמה מדובר  :עידן למדןמר 

  ?מה זה משנה. לא יודע  :יצחק רוכברגרמר 

 (מדברים ביחד)
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 ? אולי די, ה'חבר  :יצחק רוכברגרמר 

-ל העריכה את העצים האלו ב"קק. תקשיב לתשובה  :מר רפאל בראל

051,333 ₪ . 

הדיון על . זה לא דיון על העצים. שמעתי, חברים  :יצחק רוכברגרמר 

י העירייה כפי "אני מבקש לאשר את הוצאת הערבויות ע, חברים. הערבות

נגד ?מי בעד. י גיל"שהוסבר ע  . גם זה הוא נמנע, הלאה. תימנע? מי נמנע? מי 

 

את הוצ (1 – נמנע)ולות ברוב קהוחלט לאשר   :212החלטה מספר 

 0 למשך שנה₪  ...,101ס "ל ע"ערבויות על ידי העירייה לקק

 

ל "אישרור החלטת משרד הפנים לחוזה אישי לסמדר ברדה עוזרת מנכ .0

 .העירייה

 

הנושא הבא הוא אישרור החלטת משרד הפנים   :יצחק רוכברגרמר 

הסבר של כמה . ל העירייה"כהעוזרת של מנ, לחוזה אישי לסמדר ברדה

משמשת כעוזרת של , הרבה שניםסמדר עובדת בעיריית רמת השרון . משפטים

. מבנה השכר שלה השתנה מדירוג דרגה לחוזה מיוחד. לית העירייה"מנכ, פרח

אנחנו  .י משרד הפנים הדבר הזה"אושר ע. 43-ל 03במודל שבין  03%אושר לה 

אני מיידע אתכם ומבקש . ידע אתכםבסך הכל צריכים כאן בהליך טכני לי

 .כפוף להכל, וזה כפוף תקציב. זה כל הסיפור, לאשרר את זה

 ? זה יידוע או אישרור  :עידן למדןמר 

 . אני רוצה אישרור  :יצחק רוכברגרמר 
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אתה , 03%תוספת של . שלוש שאלות-יש לי שתיים  :עידן למדןמר 

 ? אומר

. 43-ל 03בנה שכר של בין זה מ, זו לא תוספת  :יצחק רוכברגרמר 

שינו לה את המבנה שזה יהיה לפ חוזה , היא מקבלת משכורת. 03-מתחיל ב

 . אחוז 43-ל 03 כאשר המבנה של החוזה האישי הוא בין. זה כל הסיפור, אישי

 . כי הוא לא צורף? יש אישור  :עידן למדןמר 

 .יש אישור  :יצחק רוכברגרמר 

 . ל"משכר מנכ ,03%כשאתה אומר    :טל עזגדמר 

 . בוודאי, ל"משכר מנכ  :חיים חשטאמר 

 . זה לא נאמר   :טל עזגדמר 

 . אמרת שהוא בתוך התקציב שאישרנו בדצמבר  :עידן למדןמר 

היא עובדת מתוך , וזו לא עובדת חדשה. בוודאי  :יצחק רוכברגרמר 

  .המניין

ך כמה חוזים אישיים בכלל יש ל. רק יש לי שאלה  :עידן למדןמר 

 ? בעירייה וכמה מותר לנו לעשות חוזים אישיים

 .הרבה פחות ממה שאפשר  :פרח מלך' גב

זה לא כל כך , ועוד שאלה? האם אנחנו יודעים  :עידן למדןמר 

בזמנו דיברנו על העניין של , אבל אני רוצה כן להבין, קשור ספציפית לסמדר

י משרד "ל עהפקחים בעניין עבירות התכנון והבנייה ואמרת שאתה מוגב

בהנחה שנשאר לנו מקום לחוזים , האם קיימת אופציה. הפנים בתקצוב
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 ?שנציע פה חוזים אישיים לצורך התפקיד, אישיים

י משרד "חוזה שנבחן ע הוא כל חוזה אישי. לא  :יצחק רוכברגרמר 

ויש מצבים שאתה רוצה לקבל עובד . לא לכל תפקיד הם נותנים את זה .הפנים

לעבודה ואתה רוצה שהוא יהיה בחוזה אישי והמשרד לא  לעבודה או סקטור

מתחת למצבת החוזים האישיים . אנחנו נמצאים כרגע מתחת לתקן. מאשר

אני מגיש . כל דבר נבחן לגופו של עניין. הרבה מתחת. שאנחנו רשאים אליה

בהנחה שהוא מאשר , משרד הפנים מאשר או לא מאשר, בקשה למשרד הפנים

יידוע ואישרור מליאת המועצה'הוא כותב לי למטה  אני מביא את זה . 'נא 

הלוואי והייתי יכול להעביר את רוב העובדים לחוזים . לידיעת המועצה

, אבל אני לא יכול לעשות את זה. הלוואי והייתי יכול לעשות את זה. אישיים

 . אין מה לעשות, זה נתון לפיקוח שלהם. כי לא יאשרו לי

את  בואו נכבד, הדברים ברוריםאני חושב ש   :טל עזגדמר 

 . המעמד

 . תן ליונה. דקה  :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור"ד  .במקומון היה כתוב שאתה שוכר עוזר אישי  :ר 

 . ממנה, לא שוכר  :יצחק רוכברגרמר 

 ?מה זה קשור   :טל עזגדמר 

יונה ברגור"ד  ? זה לא אותו תפקיד? זה לא אותו דבר  :ר 

. גם פרח ואיציק זה אותו בנאדם, תו תפקידזה או   :טל עזגדמר 

 . ה'חבר, באמת? מה זה קשור

 . אם יש לך בעיה עם דבר כזה תעלה שאילתה  :מר רפאל בראל



ן  עיריית רמת השרו

 4101.5034מיום , 14' פרטיכל מליאה מן המניין מס

 04 

במהלך כל השנים היה לי . שני עוזרים מותר לי  :יצחק רוכברגרמר 

ומשהו , אחר כך פרח ששימשה בשני תפקידים, זה התחיל עם טל. עוזר אחד

הרי גם אישרתם את זה , אני רוצה לתת שירות לתושבים. יכמו שנה אין ל

תפקיד , זה לא אותו תפקיד. אני לא מסוגל שכל העומס נופל רק עליי. בטלפון

אני מתעסק בדברים , בדברים האחרים, הם מתעסקים בתפעול, שונה לחלוטין

וניהול העניינים אני מבקש לאשר  .ממש לא אותו תפקידזה . שמול הקהילה 

 . פה אחד, תודה. שור של משרד הפנים בעניין הזה ונאחל לה הצלחהאת האי

 

פה אחד לאשרר את החלטת משרד הפנים הוחלט   :211החלטה מספר 

 0ל העירייה"עוזרת מנכ, לחוזה אישי לסמדר ברדה

 

. אישור אולגה ששקיס לחברת דירקטוריון בחברה הכלכלית רימונים .7

 (.תוספת לסדר היום)

 

את עזיבתו של גיל כדרג  אנחנו בעבר אישרנו  :גריצחק רוכברמר 

ואמרנו אז שמי שתיכנס , מקצועי מדירקטוריון החברה הכלכלית רימונים

יש את אישור משרד הפנים גם . הסגנית שלו, במקומו תהיה אולגה ששקיס

 . לנושא הזה

 . הגיע האישור, כן  :גיל גורדוןמר 

י מבקש לאשר את זה אנ, אני רק מאשרר אותו  :יצחק רוכברגרמר 

, בכפוף לאישור של משרד הפנים, את האישור של אולגה, במליאת המועצה

. ועוד אישה, כדירקטורית ?מי בעד. במקום גיל גורדון בחברה כדרג מקצועי

 . יונה נמנע? מי נמנע? מי נגד
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' את מינוי גב (1 – נמנע)ולות ברוב קהוחלט לאשר   :214החלטה מספר 

 0רת דירקטוריון בחברה הכלכלית רימוניםאולגה ששקיס כחב

 

 (מחוץ לסדר היום) 7317יקירי רמת השרון לשנת : שונות .4

 

אני מבקש לאשר את שמות היקירים , הנושא הבא  :יצחק רוכברגרמר 

ועדת יקירי רמת השרון בחנה עשרות  .של יקירי רמת השרון כפי שהוגש לכם

 13הוועדה ביקשה לבחור  ,שנה לרמת השרון 33בשל , השנה. של יקירים

 73-אני מבקש לאשר את השמות האלה וב, קיבלתם את זה. 1פלוס  3, יקירים

 . ליוני ישנו טקס

כל  יוזמנו, שנה 33-הטקס השנה הוא בסימן ה   :טל עזגדמר 

 . זה הולך להיות קצת שדרוג של העניין הזה, יקירי העיר לדורותיהם

אני ביקשתי . ככה בדרך אגב אני רק רוצה משפט  :יצחק רוכברגרמר 

זה . למרות ששוקדים על זה וזה לא נעשה עד לרגע זה את זה כבר לפני שנה

שעל , כי ביקשתי לעשות קיר, אני מעלה את זה עוד פעם. לעשות קיר בכניסה

זה מכובד  .אלה שאינם ואלה שישנם, הקיר הזה יונצחו יקירי רמת השרון

 . מאוד

יונה ברגור"ד  . א יונצחול, יירשמו  :ר 

 .סליחה, יירשמו  :יצחק רוכברגרמר 

 . יוסר הלוט 33-בשנת ה   :טל עזגדמר 
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יונה ברגור"ד אני לא זוכר . להגיד משהו, ברשותך, אני רוצה  :ר 

לאור זה , אבל אני חושב שהשנה, בדיוק איך היו התהליכים שנים קודמות

, מת השרוןשקיבלנו את הרשימה מסודרת עם פרטים מלאים על כל יקירי ר

יו ושקיפות  ר הוועדה על פעילות שקופה"אני רוצה לברך את הוועדה ואת 

 . ואני בטוח שזה ימשיך ככה. ומקווה שזה ימשיך ככה ואני אשמח, בנושא הזה

אז אני . אתה בירכת אותי גם בשנה שעברה, אגב   :טל עזגדמר 

 . ממשיך את המסורת

יונה ברגור"ד אני לא זוכר . זוכר את זה אז אני אפילו לא, אוקיי  :ר 

 .אני רק זוכר את הדברים האחרים, את הברכות שלי

 . אני מזכיר לך גם את הדברים הטובים   :טל עזגדמר 

יונה ברגור"ד אז אני באמת חושב שהבחירה נראית מאוד   :ר 

 .תודה. משכנעת וטובה

 . הערות רק בבקשה 7-0יש לי   :עידן למדןמר 

 . תבוא פעם עם הערה אחת, 7-0זה  תמיד  :יצחק רוכברגרמר 

ואני חושב שאני מנסה לתת הערות . גם 7-0יש לי   :עידן למדןמר 

לא הייתי בחדר כשהיתה ההצבעה , אז ראשית. בונות ולא הערות הורסות

הרשימה פה היא רשימה . למען הסר ספק, אז אני תומך בו, בנושא הקודם

ואני מאוד מכבד את , פקידנואבל לדעתי אנחנו כן קצת חוטאים לת, מכובדת

ואנחנו דיברנו , חלקם פחות מוכרים, חלקם יותר מוכרים, האנשים שנבחרו

לטעמי היה ראוי שנקפיד על העקרונות . על זה בעבר וקבענו איזשהם עקרונות

אנחנו , מה שאיציק כרגע הזכיר. אני אעיר הערה כללית, אחד. גם להבא

היות . עד היום זה לא נעשה. עירעם כל אנשי יקירי ה אמרנו שנעשה קיר
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גם באתר של , אני גם חיפשתי. אבל אני אומר, הקדמת אותי, שרשמתי לעצמי

ויקירי העיר , רמת השרון וגם יש את האתר של ההיסטוריה של רמת השרון

אנחנו צריכים לקחת  33-אני חושב שלבטח עכשיו בשנת ה. לא מוזכרים שם

אני , שזה יהיה, זה באתר האינטרנט על עצמנו כמטלה ראשונית להעלות את

אנחנו , אני אומר עוד פעם. חושב שזה מאוד חשוב וזה דבר מאוד בסיסי

אנחנו . מועמדים פלוס מועמד ראש העירייה 7-0-קבענו לעצמנו שזה יהיה כ

הוועדה קבעה . גם דיברנו על זה שזה צריך להיות באמת אות יקיר רמת השרון

 . וד אחד של ראש העירייהוע, 0או  7שייבחרו מדי שנה 

 . ואחד של 7  :יצחק רוכברגרמר 

 . כך אנחנו נוהגים כל שנה  :מר רפאל בראל

, שנה שעברה היתה איזושהי תקלה. ועוד אחד של 7  :עידן למדןמר 

 . אנשים 11השנה אנחנו כבר עומדים על . 5גם כן היו בסוף 

 . 13   :טל עזגדמר 

אנחנו , אני אומר עוד פעם, יןעדי. יש את הזוג  :עידן למדןמר 

אני פונה , עוד פעם, ואני חושב שאנחנו צריכים, דיברנו שננסה לעשות ועדה

יש דברים , יש זוכי פרס ישראל, יש אמנים. תזמו אתם פניות –לוועדה 

ששירה , כמו מדי שנה, יש לנו בעוד שבועיים את אות המתנדב. אחרים

אנחנו הרבה פעמים  האלה אני חושב שבדברים. ממלאת המקום מארגנת

 . שזה דבר מבורך, תעסקים בהתנדבותמוצאים אנשים שמ

 ? מה קשור עכשיו ההתנדבות לעניין הזה   :טל עזגדמר 

 ...אבל אמרת שמגיעים  :שירה אבין' גב
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 ?למה את עונה  :יצחק רוכברגרמר 

 . מסבירה לו  :שירה אבין' גב

מה שאתה אומר זה ממש  .אני רוצה רגע לפרוטוקול  :שרגא קירשנרמר 

בקדנציה פעם שנייה אני רוצה להגיד לך שהוועדה הזו התיישבה . לא הגון

- שלה

 . תענה לי, תן לי לסיים  :עידן למדןמר 

הוא ? אתה לא מבין שהוא לא רוצה לשמוע אותך  :יצחק רוכברגרמר 

 . מדבר

 . זה עובד לפי תקנות, ניסחה תקנות  :שרגא קירשנרמר 

 . שיהיה בפרוטוקול  :ברגריצחק רוכמר 

, כל הדיון היה דיון מאוד רציני, בפרוטוקול כתוב  :שרגא קירשנרמר 

, ואני חושב שנבחרו אנשים ראויים, כולל הנקודות האלה שאתה מעלה פה

, העלית בהתחלהלהוציא שתי ההצעות ש, ואני חושב שהדבר הזה הוא קצת

סליחה שאני אומר את . אני חושב שהטיעון שאתה מעלה פה הוא קצת טרחני

אם תקרא . אבל הטיעון הזה הוא טרחני, אני מתנצל מראש אם פגעתי בך. זה

 . זה הכל כתוב שם, את הפרוטוקול

, אז אני אפנה להחלטת מועצת העיר מלפני שנתיים  :עידן למדןמר 

- שקבענו שננסה למצוא מועמד, 17' מס, 14' בישיבה מס

 ? ת מישהולמה לא הבא, תגיד   :טל עזגדמר 

 . יש השנה למשל מועמד בתחום הרפואה  :שירה אבין' גב
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 . דיברנו ברוח הזאת  :עידן למדןמר 

כי , אנחנו כחברי הוועדה נמנעים מלהביא אנשים   :טל עזגדמר 

יש ארסנל , האמן לי, לכן לכל אחד מאתנו. אנחנו צריכים לשבת לבחור אותם

אי אפשר כל פעם לבוא . םשלם של אנשים שהיינו יכולים להמליץ עליה

- 'אתם לא'למליאה ולהגיד 

 . זה בדיוק התפקיד שלך  :עידן למדןמר 

 . זה לא התפקיד שלי, לא   :טל עזגדמר 

 . זה מה שסוכם בישיבת המועצה. זה מה שסיכמנו  :עידן למדןמר 

בוא תביא אנשים , התפקיד שלך כנבחר ציבור   :טל עזגדמר 

  .אנחנו נבחר אותם, ראויים

 . זה מה שנקבע בישיבת המועצה  :עידן למדןמר 

, שלצערי לא נמצא פה, אבל גם אתה וגם אבי גרובר   :טל עזגדמר 

אתם לא מביאים אנשים , אתם לא מביאים אנשים'. כל פעם הסיפור הזה

 . 'מספיק ראויים

 . אני אביא לך  :עידן למדןמר 

בז את כל הזמן שאני אבז, מה אתה חושב. חברים  :יצחק רוכברגרמר 

..על  . אל תענה לו, דבר? 7-0כל דבר יש לו ? .

, לא אמרתי בשום שלב שזה אנשים לא ראויים  :עידן למדןמר 

 . אמרתי שאנשים ראויים מאוד

 ?מה אתה רוצה, בסדר  :יצחק רוכברגרמר 
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אני מציע עוד פעם שנקיים את . זה מה שאני אומר  :עידן למדןמר 

החלטנו שזה לא יהיה יום , שזה עוד פעם החלטנו, והדבר האחרון, ההחלטה

 . ירושלים וזה לא יהיה יום העצמאות

. החלטנו, נכון, 33-יום הכרזת העיר אחרי חגיגות ה   :טל עזגדמר 

 . אבל עוד לא הגיע הזמן? אז מה

 . שזה יהיה ביום הקמת רמת השרון  :עידן למדןמר 

 . 33-האבל זה יהיה אחרי חגיגות שנת    :טל עזגדמר 

 . ריבונו של עולם, דנו בזה בישיבה האחרונה  :מר רפאל בראל

 . אולי בוועדת יקיר העיר, במועצה לא. פה לא  :עידן למדןמר 

יונה ברגור"ד אני מדבר . אני רוצה לחלוק עליך, ברשותך, עידן  :ר 

היתה על רקע זה שהיו הצעות  ההערה שלי לטל ולוועדה. צינותעכשיו בכל הר

  .וזה מה שאני מעריך. לא נדחו על בסיס זה של מי שהגיש אותםוההצעות 

יודע מה אתה רוצה  :יצחק רוכברגרמר   . אני גם 

יונה ברגור"ד  . כולם יודעים  :ר 

 . שהופתעת אפילו  :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור"ד  . גם הוא, לא רק אני. נכון  :ר 

 .אנחנו לא כאלה אנשים רעים  :יצחק רוכברגרמר 

אבל עכשיו אני הולך להערה , רגע. מסתבר  :יונה ברגור ר"ד

 ? מתי יהיה הטקס, איציק, רציתי לשאול אותך. הפרובוקטיבית שלי
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 . 73/0-ב  :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור"ד  ?גם חברי מועצה מהאופוזיציה? ומי הוזמן לשם  :ר 

  ?אתה עושה צחוק, תגיד לי  :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור"ד מזה שלא  אני רוצה להגיד לך שאני מאוד נפגעתי  :ר 

 . אני אומר לך את זה בכל הרצינות. הזמנת אותנו

 . זה לא רלוונטי לדיון  :שרגא קירשנרמר 

יונה ברגור"ד  . אבל זה משהו שמציק לי, זה לא רלוונטי  :ר 

  ?אתה רוצה עוד פעם להיות ציני או מה  :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור"ד  . אני לא ציני ,לא  :ר 

לכל . כל חברי המועצה מוזמנים לכל האירועים  :יצחק רוכברגרמר 

אני , אני לא יודע מה, אם היתה תקלה מיוחדת ספציפית. האירועים מוזמנים

, בלי יוצא מן הכלל, לכל האירועים –יכול רק לבדוק אותה ולהגיד לך שוב 

 . לא אופוזיציה ולא קואליציה, אין חשבון

יונה "ד  .אבל לא אמרו שיש אירוע בכלל  :ברגורר 

אני , כולם הוזמנו. אני לא יודע, אז אני אבדוק  :יצחק רוכברגרמר 

 . כולם, אומר לך

 . הגיע לי בדואר. גם לי לא אמרו? מה זה לא אמרו  :אורן ברעוזמר 

יונה ברגור"ד  . אליי לא הגיע דואר  :ר 

יודע  :יצחק רוכברגרמר   . לךאז אני אומר . אני לא 
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יונה ברגור"ד  . אז אני מאוד נפגעתי מזה  :ר 

- אני מזמין  :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור"ד  . אבל איציק אחראי על זה  :ר 

אני אומר לך שאני . תהרוג אותי. אז אני מסביר לך  :יצחק רוכברגרמר 

אם , אני לא יכול כל אירוע. אני אבדוק, שאתה אומר אבדוק אם היתה תקלה

אני . כל אירוע תמיד אתם מוזמנים. על זה אז אני מקבל את זהאתה מעיר 

אבל . בסדר. לא אחרים, לא אתה. זה נכון, מודה שלא לכל אירוע אתם באים

 . פה לא נעשה שום דבר בזדון

 .לכל אירוע שמזמינים מגיעים  :עידן למדןמר 

 . אל תגיד לכל אירוע, לא מגיעים לכל אירוע  :יצחק רוכברגרמר 

 . אני לרוב האירועים לא מגיע  :ן ברעוזאורמר 

 . נבדוק את זה, חברים, טוב  :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור"ד  . אז אני מקבל את דבריך, לדעתך זה לא מכוון  :ר 

, אני אומר לך. זה ממש לא פייר מה שאתה עושה  :יצחק רוכברגרמר 

ד פעם ולומר אתה לא פייר ואתה מדליק אותי ואני אתאפק לא לקפוץ עליך עו

יש . לא רוצה להגיד לך מה אני חושב עליך, תאמין לי. לך מה אני חושב עליך

בלתי . זה כן, אתה טיפוס בלתי נסבל. לי הרבה לומר לך מה אני חושב עליך

אני אומר לו אני , אני אומר לו לא בכוונה, אני מדבר איתו, אתה יודע. נסבל

..אני לא'. אבדוק את הנושא הזה . ' 

 . אבל הוא מראש אמר לך שזה פרובוקציה  :גא קירשנרשרמר 



ן  עיריית רמת השרו

 4101.5034מיום , 14' פרטיכל מליאה מן המניין מס

 40 

בפעם הבאה . אני אלמד. אין דבר, תשמע טוב, עזוב  :יצחק רוכברגרמר 

 0, יקפצו לפני, דקות 13אני אבוא לכאן עם השיטור המשולב שלנו והם ידברו 

אני עושה . תיכנסו וזה מה שיהיה אתכם. החוצה ובזה נגמר –פעמים יקפצו 

 . נכנס לזהשטות שאני 

- בתור אחד שמבין קצת בפוליטיקה   :טל עזגדמר 

, אני לא מאמין איך הציבור נתן לכם קול בכלל  :יצחק רוכברגרמר 

איך נתנו לך קולות , אתה. זה עכשיו מנסה להיות אופוזיציה. אתה יודע מה

 . בכלל אני לא מבין

 . תן לדבר, שנייה, איציק   :טל עזגדמר 

.. אולי הוא יהיה, אתה לא תהיה. שנה וחצי  :יצחק רוכברגרמר  . 

וגם הוכיח לאורך בתור אחד שמבין בפוליטיקה    :טל עזגדמר 

מנדטים  17אני מבטיח לך שלפחות . אתה יכול להיות רגוע, ...השנים ש

 . בבחירות הבאות אתה תביא

אני , חברים. אל תגלה להם את מה שאנחנו יודעים  :יצחק רוכברגרמר 

- כפי שוועדת, 7317את יקירי רמת השרון לשנת  מבקש לאשר

 . אנחנו מאשררים את החלטת הוועדה, מילה אחת   :טל עזגדמר 

מי ? מי נגד? מי בעד. לאשרר את החלטת הוועדה  :יצחק רוכברגרמר 

 . תדאגו רק להגיד לכל חברי הוועדה שעידן למדן נמנע? נמנע

 . זה בפרוטוקול   :טל עזגדמר 
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לאשרר את החלטת  (1 – נמנע)ולות ברוב קהוחלט   :152החלטה מספר 

 0 2.12הוועדה לבחירת יקירי רמת השרון לשנת 

 

 . הישיבה הסתיימה  :יצחק רוכברגרמר 

 

 

 __________________ 
 פרח מלך

 ל העירייה"מנכ
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 קובץ החלטות

 . בתשלומי ארנונה לניצולי שואה 73%בקשה לאישור הנחה בשיעור  .1

 

- :פה אחד כדלהלןהוחלט לאשר   :211 החלטה מספר

גזבר העירייה יבדוק אפשרות מתן הנחה בארנונה לניצולי שואה שקצבתם 

 0 ויביא המלצותיו לשולחן המועצה בישיבה הבאה, %.2-קטנה ב

 

 .ל"אישור הוצאת ערבויות על ידי העירייה לקק .7

 

את הוצ (1 – נמנע)ולות ברוב קהוחלט לאשר   :212החלטה מספר 

 0 למשך שנה₪  ...,101ס "ל ע"רבויות על ידי העירייה לקקע

 

ל "אישרור החלטת משרד הפנים לחוזה אישי לסמדר ברדה עוזרת מנכ .0

 .העירייה

 

לאשרר את החלטת משרד הפנים  פה אחדהוחלט   :211החלטה מספר 

 0ל העירייה"עוזרת מנכ, לחוזה אישי לסמדר ברדה

 

. קטוריון בחברה הכלכלית רימוניםאישור אולגה ששקיס לחברת דיר .7

 (.תוספת לסדר היום)

 

' את מינוי גב (1 – נמנע)ולות ברוב קהוחלט לאשר   :214החלטה מספר 



ן  עיריית רמת השרו

 4101.5034מיום , 14' פרטיכל מליאה מן המניין מס

 40 

 0אולגה ששקיס כחברת דירקטוריון בחברה הכלכלית רימונים

 

 (מחוץ לסדר היום) 7317יקירי רמת השרון לשנת : שונות .4

 

לאשרר את החלטת  (1 – נמנע)ולות ברוב קהוחלט   :215החלטה מספר 

 0 2.12הוועדה לבחירת יקירי רמת השרון לשנת 

  


