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 :על סדר היום

 .הרמת כוסית לכבוד ראש השנה .1

 :עדכוני תקציבי הפיתוח הבאים .7

נווה מגן – 053ר "תב  .1 . ₪ 1,033,333יש להפחית  – התאמת מבנה 

 .₪ 103,333ר זה תעמוד על "לאחר השינוי היתרה בתב

₪  033,333יש להוסיף  –גלריה במפעל המים  – 031ר "תב .7

ר זה על סך כולל של "לאחר התוספת יעמוד תב. 053ר "מתב

1,777,0,0 ₪. 

מבנים ותשתיות לזמן חירום  –ר חדש שהגדרתו "יש לפתוח תב .0

ר "מתב₪  1,333,333ר זה יועבר סך של "לתב. ורעידות אדמה

053. 
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את ישיבת  אני מתכבד לפתוח, ערב טוב, חברים  :יצחק רוכברגרמר 

סדר היום היה לעניין הרמת כוסית . 47' מסמליאת מועצת העיר שמן המניין 

בסוף נעשה את הרמת . נתחיל לפי סדר היום. והוספנו שני נושאים נוספים

 . בשמחה רבה, נגיד כמה מילים,הכוסית 

 

 :עדכוני תקציבי הפיתוח הבאים .7

לאחר . ₪ 1,033,333יש להפחית  –התאמת מבנה נווה מגן  – 053ר "תב . 1

 .₪ 103,333ר זה תעמוד על "השינוי היתרה בתב

. 053ר "מתב₪  033,333יש להוסיף  –גלריה במפעל המים  – 031ר "תב .7

 .₪ 1,777,0,0ר זה על סך כולל של "לאחר התוספת יעמוד תב

מן חירום ורעידות מבנים ותשתיות לז –ר חדש שהגדרתו "יש לפתוח תב .0

 .053ר "מתב₪  1,333,333ר זה יועבר סך של "לתב. אדמה

 

אנחנו מבקשים להפוך את הישיבה הזאת לישיבה   :יצחק רוכברגרמר 

להעביר  כשאנחנו מבקשים, בהסכמה לעניין של מליאה במקום ועדת כספים

 .ואני אגיד על מה מדובר, מסעיף אחד לשני נושאים שהם דחופים מבחינתנו

מקיים אתנו הרבה דיונים , לאחרונה פיקוד העורף מקיים הרבה כנסים אתנו

לעניין מוכנות ומוגנות של הרשויות המקומיות למקרים של גם רעידת אדמה 

רק לפני מספר . לאזורים שלנו, מה שנקרא, וגם למקרה של פיגועי טילים

התאמת לעניין של  053ר "ואנחנו מבקשים להעביר מתב, ימים היה כנס גדול

ר על סך "להעביר תב, כרגע לתקופה של החודשים הקרובים, מבנה נווה מגן

י . לנושא של היערכות למקרה של רעידות אדמה בזמן חירום₪ מיליון  אנ

של , מביא את זה היום בגלל שבחודש הבא אנחנו נכנסים לחודש של חגים

עשות את כי אני רוצה פשוט לנסות ל, וחבל שנחכה, ולא תהיה ישיבה, סוכות
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כי עיכוב בנושא הזה בעוד , המקסימום כדי לקדם את התהליכים האלה

ועד שנתחיל , לא בחודש הבא אלא בעוד חודשיים, כשתהיה ישיבה, כחודשיים

ואנחנו צריכים לדאוג לחיי , זה עיכוב של חודשיים ושל חצי שנה, להתגלגל

לא , להגדיל פשוט לא, ולכן אני אבקש להעביר, אדם וצריכים לדאוג ליישוב

 . זה נושא אחד .₪להעביר מיליון  053ר "אלא מהסעיף הזה של תב, להקטין

זו הזדמנות גם להגיד שאנחנו לפני תרגיל גדול   :שירה אבין' גב

 . שיהיה באוקטובר', נקודת מפנה, 'ארצי

אנחנו יוצאים גם לתרגיל וחייבים לעשות את , נכון  :יצחק רוכברגרמר 

 . ות כאן היא חשובה מאודכי המוגנ, המקסימום

אנחנו . לבניית גלריה₪  033,333אנחנו רוצים לבקש להעביר , הנושא השני

ושם לעשות את , דיברנו בזמנו שאנחנו הקצבנו כסף לצורך המדרשה לאמנות

מאוד מכל מיני  העסק שם מתעכב. המבנים חדרים כאלה ומבנים לצורך גלריה

ועל גם בשל העובדה שאנחנו שוקלים הוא מתעכב והוא לא יוצא אל הפ. סיבות

' שנמצא ברח, מפעל המים. והעסק לא מתקדם, לעשות בית ספר נוסף במורשה

מתוכנן ממש עכשיו לביצוע להפוך אותו ממפעל המים כמקום שנמצא , ויצמן

, עם גלריה, ולהפוך אותו למבנה עם חדרי יצירה, מקום יפה, שם בלב היישוב

ש כבר יכול ללכת לביצוע וחתמנו כבר על העסק הזה ממ. עם שימור הבאר

אני , אפילו בשבועיים הקרובים, או כבר בקרוב, כבר בחודש הבא, היתרים

כי כל עיכוב בדברים , גם פה אני מבקש להתחיל את הדבר הזה. מקווה מאוד

האלה יכול להגיע בסופו של דבר למצב שעוד פעם העסק ימות ועוד פעם לא 

הגלריה לא . מצאנו את המקור התקציבי. וחבל ,יהיה ועוד פעם לא ייעשה

אנחנו בהמשך נקבל ממפעל הפיס . היא תעלה הרבה יותר, ₪ 033,333תעלה 

אנחנו לא מבקשים משום . כסף ואנחנו מסודרים מהבחינה התקציבית הזאת

 . כרגע רק להעביר מהתקציב הזה, מקום אחר
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, לעשות את זהאלה שני הנושאים שאני מבקש לאשר אותם על מנת שנוכל 

בוא תביא את זה 'ואני מבקש מחברי הוועדה לא להיתלות כרגע ברעיון של 

כי גם בוועדת כספים אותו דבר אני . כי זה ממש אקט טכני', לוועדת כספים

באמת לדאוג לחיי או למוגנות של  אז אם רוצים. אומר וזה יגיע לכאן

. עדה לנושא הזהלקיים את הישיבה כוו, אני מבקש לאשר את זה, התושבים

 . אז לא יהיה –אם לא 

, הראשונה. אני אחלק את ההתייחסות שלי לשתיים  :אבי גרוברמר 

 . הפורמט הראשון של הזימון לישיבה הזאת אמר שזה רק הרמת כוסית

 . אמרתי את זה  :יצחק רוכברגרמר 

אני גם היו לי נושאים שחשבתי שמאוד , בסדר  :אבי גרוברמר 

היו כמה דברים שאני , כל הפתיחה של שנת הלימודים, םחשוב שנדבר עליה

גם נושאים . חושב שכן היה נכון באיזשהו מקום שקצת נדבר ונחשוב עליהם

אני לא רוצה , כל הנושא של מה שקורה עם התקציב לאור כל מיני, תקציביים

כל מיני מידעים  אבל לאור, להגיד שמועות כי זה קצת יותר משמועות

שאני חושב שאנחנו , דברים שאנחנו בתור חברי מועצה וזה, שמסתובבים

אבל אני ארד ליחיד , ה שאיתי פה'אני אומר ברבים כי אני עם החבר, מוכיחים

מאוד היה חשוב לי שהדברים יתנהלו , הנושאים האלה מאוד מעניינים אותי –

אני בא לכל , אני משקיע הרבה מאוד שעות סביב הנושאים האלה, כמו שצריך

. מנסה להוביל תהליכים, מנסה להשיג אינפורמציה, מנסה ליזום, תהישיבו

: ואז באים ואומרים לי. באיזשהו מקום המקום שלנו להשפיע זה פה במועצה

, זו ישיבה חגיגית, רק הרמת כוסית, זו ישיבה של הרמת כוסית, תשמע אבי'

ים ואז אנחנו מקבלים ביום חמישי את הנושא. 'ולכן לא יעלה שום נושא אחר

אתה יודע שבקטע למשל של הגלריה אני , איציק, עכשיו עוד פעם. האלה

שירצה שיהיה לאמנים מקום , שהעלית את זה, אולי שנייה אחריך, הראשון
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ואני אשמח , זה גם מול איפה שמציגים באופן קבוע, מקום מכובד, מסודר

 ייתן לכל, די מתקן ישן מתפרק, שהוא די מתקן עלוב, שהמתקן הזה היום

שזה בצד אחד הנצחה ובצד השני יהיה מקום שבו תהיה אמנות , המתחם הזה

 . משהו באמת יפה זה יכול לתת לכל המתחם הזה, ויצירה ודבר כזה יפה

אני בטח . קדם את זהשנאני מאוד בעד , באופן אישי, עוד פעם, אז מן הסתם

ת לכל הנושא של רעידו, תשתיות, לא ארצה להתנגד למשהו שקשור למבנים

אז למשל ועדת ביטחון לא מתכנסת . כי אני רוצה שהעיר תהיה מוכנה, אדמה

שאני חושב שזה כן היה נכון שתהליכית ועדת הביטחון , כבר הרבה זמן

יש תרחיש ייחוס של פיקוד . נבחן את כל הדברים, תגיד מה שיש לה, תתכנס

מאוד  אני יודע שמחר יש איזה כנס. לא דנו בו ברמה המוניציפלית, העורף

ובאיזשהו מקום אנחנו , כל הדברים האלה קורים. גדול לאנשי פיקוד העורף

ביום ראשון ': ואז כזה זורקים לנו ביום חמישי אחרי הצהריים, מחוץ לתמונה

לא מתכוונים כרגע , עכשיו אני מבין שמבנה נווה מגן. 'אנחנו נאשר מיליון פה

אז לא , אז אוקיי. תשלא הולכים לגעזה כסף שיועד לאור זה , לגעת בו

, אבל עוד פעם. אז אם אפשר להעביר, חבל סתם להחזיק שם כסף אז, נוגעים

אבל הייתי רוצה נורא , אני אישית מאוד רוצה הכל שיהיה ענייני והכל זה

לא . שהדיונים יהיו רציניים, שהוועדות יתכנסו. שהיחס גם יהיה הדדי כלפינו

שוועדת ביטחון . ו מקום הסתובבואני בטוח שהדברים האלה באיזשה, עכשיו

גם אם זה לא . שוועדת כספים תתכנס כדי לראות מה קורה בתקציב, תתכנס

 ,יש חוב של . שנדע איפה דברים עומדים, יבוא למליאה אחרי זה עם שינויים

. כל הדברים האלה זה דברים משמעותיים, קראתי₪ מיליון  10, ₪מיליון 

ואז , תעשו את התהליכים, ו את הוועדותכנס, כבדו אותנו, עוד פעם, ולכן

צריך עכשיו את זה גם , יש עניין נקודתי, ה'שמעו חבר': תבואו ותגידו לנו

 13עוד , ף אחד יחפש אתכם ועכשיו יגיד לאאני לא חושב שא', כוועדת כספים

 . זו ההתייחסות שהיתה לי רק לפרוצדורלי. ימים נחזור לפה סתם
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 ?אתה מתנגד? ה אומר לי למעשהאז מה את  :יצחק רוכברגרמר 

 . אני לא רוצה להתנגד  :אבי גרוברמר 

 . אני רוצה להבין רגע  :יצחק רוכברגרמר 

אני בטח לא . אם להימנע, אני התלבטתי מה לעשות  :אבי גרוברמר 

 . אתנגד

 . לא הבנת אותי  :יצחק רוכברגרמר 

כי זו  .אני גם לא מתנגד שהיום זה כוועדת כספים  :אבי גרוברמר 

 . לא ממש פעם ראשונה שקורים דברים כאלה

אני רוצה לומר לך , קודם כל. אני רוצה להתייחס  :יצחק רוכברגרמר 

יש רגעים שאני חש את , יש רגעים שאני חש את הכנות. תודה על הדברים

אני , ויש רגעים. וזה מסוג הרגעים האלה, ואני אומר לך את האמת, השיתוף

. זה רק לנגח, יש רגעים ששום דבר לא ענייני. כוסית אגיד את זה גם בהרמת

 . זה לא המקרה עכשיו אני חש

, בוא נעשה את זה עכשיו ולא בהרמת כוסית  :אבי גרוברמר 

בוא תגמור עם כל הקטע פה איתי עכשיו ואת . שהרמת הכוסית תהיה חגיגית

 . הרמת הכוסית נשאר חגיגית

קודם . באמת, בה תהיה טובהאני רוצה שהישי, לא  :יצחק רוכברגרמר 

וסתם . הן מתכנסות, ועדות שלא התכנסו. אני מקבל את מה שאתה אומר, כל

אז , לכנס ועדה כדי שהיא תהיה איזה מין ועדת מיליון שסתם מדברים בה

 . בסדר

 .זה ממש לא סתם  :אבי גרוברמר 
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היא , היא חייבת להתכנס, ועדת ביטחון תתכנס  :יצחק רוכברגרמר 

ואנחנו , נבחר מנהל אגף לצורך הנושא הזה גם, מיד אחרי החגיםתתכנס 

והתוכן של ועדת הביטחון יבוא לישיבת , נמסור פרטים ואנחנו נדבר על זה

ומר אני א, כי אני חרד מאוד, אני אביא את זה לישיבת המועצה, המועצה

כי אני , אני לא בכדי הבאתי את הנושא הזה עכשיו בגלל הבהילות שלו, לכם

כי התרחישים שמדברים אתנו בפיקוד , ד מאוד למקרה של קרות אירועחר

, מדברים אתנו על נקודתית רמת השרון בטווח הטילים, הצבא בכלל, העורף

 . ובסימול של חיזבאללה רמת השרון מוזכרת

 . שמענו את הבומים פה, אני זוכר  :אבי גרוברמר 

. ה בגלל האתררמת השרון מוזכרת אצל חיזבאלל  :יצחק רוכברגרמר 

, רמת השרון מוזכרת. אבל זה בדיוק, יונה, אתה יכול לעשות ככה עם הפנים

רמת השרון מוזכרת בגלל המיקום . אני מצטט את הצבא, אני אומר לך

שמעתי , אני אומר לכם. זו הנקודה. אחר, ש"תע, בסיסים –האסטרטגי שלה 

 . טזאני לא מפנ, אני לא ממציא המצאות, את זה בפיקוד העורף

זו , רמת השרון נמצאת על מפת החיזבאללה  :אבי גרוברמר 

 . הכותרת של העיתון

 . אני מקבל את ההערות שלך לתיקון, אבי  :יצחק רוכברגרמר 

אם באמת הישיבה הזאת פתוחה לעוד , ועוד מילה  :אבי גרוברמר 

, עם כל זה אפשר להרים כוסית. אז שיינתן לנו גם להעלות נושאים, נושאים

דקות ראשונות להיות חגיגיים ואחרי  7אנחנו יכולים , נחנו ילדים בוגריםא

קורים , תושבים באים עם דברים, יש עניינים בעיר. זה נמשיך לנהל ישיבה

זה כבר הופך , אז אם עכשיו או עוד חודש. וזה המקום היחיד לדון בו, דברים

 . להיות לא רלוונטי
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אני אתן לך לדבר . בשונותנעשה את זה , בסדר  :יצחק רוכברגרמר 

 ? בסדר, בשונות

 . זה לא ככה  :אבי גרוברמר 

? מה אתה רוצה שאני אעשה, אני אתן לך בשונות  :יצחק רוכברגרמר 

 . בבקשה? עוד מישהו. אני אומר לך כן? אני אמרתי לך לא. אני אכניס את זה

יונה ברגור"ד  שוב אנחנו מוצאים את עצמנו ,לגופו של עניין  :ר 

יש . בביטול תכניות לנושא של המתחם האמנותי במורשה, בעיכוב, חייהבד

כאשר , כבר תחליפים ויש כבר בית ספר ויש כבר כל מיני דברים אחרים

, להתעסק בזה, ואולי אפילו יותר מזה, הכוונה לפחות היתה כוונה הצהרתית

ן למרות שלגופו של עניי. נגד ההצעה הזאת. ולכן אני אצביע נגד הדבר הזה

חבל שאנחנו נכנעים . צריך לאפשר ולהביא נושאים אמנותיים בצורה זאת

 . וזה מה שקורה, לכוחות אחרים שיש להם אינטרסים אחרים במתחם הזה

 . ממש לא  :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור"ד העובדה היא שאנחנו לא מתקדמים עם ? ממש לא  :ר 

 .אתה לבד אמרת שיש כל מיני עיכובים. זה

 . שנים 4מדברים על זה   :רוכברגר יצחקמר 

יונה ברגור"ד אתה לבד אמרת שיש עיכובים שאתה לא מזכיר   :ר 

 ? מה עיכובים. ותםא

 . וגם תקצבנו את זה  :עידן למדןמר 

יונה ברגור"ד וזה לא עניין , אז אני חושב שזה מהלך לא נכון  :ר 

 . ור תת סעיףשלא ראוי שהוא יבוא בת, אלא זה עניין תכנוני מהותי, כספי
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אני אראה לכם את , אנחנו עושים גלריה מדהימה  :יצחק רוכברגרמר 

 . חבל על הזמן, התכניות

 . עם חדרי אמנים  :שירה אבין' גב

 .גם חדרי יצירה לאמנים  :יצחק רוכברגרמר 

זה יהיה , עושים את זה פשוט פה, זה אותו דבר  :שירה אבין' גב

 . הרבה יותר טוב

זה , חבל על הזמן. אנחנו עושים את זה במתחם פה  :ריצחק רוכברגמר 

 . פאר היצירה יוצא

יונה ברגור"ד  ? איפה  :ר 

 . במתחם של מפעל המים  :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור"ד  . אבל אנחנו מדברים על מורשה  :ר 

 .הבנתי  :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור"ד זה , אתה לא רוצה לעשות שם שום דבר, מורשה  :ר 

 . העניין

 . זה לא היה אמור לעמוד בסתירה זה מול זה  :עידן למדןמר 

יונה ברגור"ד כל הרעיון , אני יודע שכולם יצביעו איתך. בדיוק  :ר 

כשיש בזה אלמנטים נורא , ולא במערב המושבה היה לעשות את זה במורשה

של רמת השרון במורשה ולא בקצה  משמעותיים לעשות את המרכז האמנותי

והנה אנחנו מוצאים את , יש כל מיני שיקולים מחשבתיים. במערב השדרה

 . עצמנו בתת סעיף להעביר כספים לביצוע הזה
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אתה אומר . זה אותו כסף, אתה לא מעביר כספים  :יצחק רוכברגרמר 

יש כל מיני , אני כרגע לא יכול לקדם את זה שם. בסדר, הרעיון של המיקום

אבל , אני לא רוצה להיכנס כרגע, פורהתלבטנו עם הסי. בעיות שמתפתחות

 ישנה בעיה בבית ספר אורנים. זה לא בגלל שאני לא רוצה, אני רוצה שתבין

, אותם למדרשה שאני צריך לחשוב עכשיו האם אני מעביר, עם כמות תלמידים

העברת תלמידים , יש גידול במספר ילדים. לא מעביר אותם, כן מעביר אותם

 . ולכן זה נתקע, מפה לשם

 . פרויקטים של פינוי בינוי ,יש לך   :אבי גרוברמר 

זה היה . ייבנה בית ספר בכל מקרה. ה לא קשורז  :יצחק רוכברגרמר 

כמה אני יכול , רגע אחד: ואמרתי לעצמי, ולכן זה התעכב והתעכב, השיקול

לתת משהו , שאין לנו גלריה, אבל את הרעיון המרכזי של גלריה בעיר? לעכב

, נכון. אבל זו התפשרות מדהימה, אז אני מתפשר כרגע? לאמנים לעשות

אם יהיה בית ספר או , בהמשך נראה מה יהיה. כשאני רוצה לייצר את זה שם

הוא לא , נכון. אבל הרעיון לעשות במורשה עדיין קיים, לא יהיה בית ספר

 . יוצא אל הפועל עכשיו

יונה ברגור"ד דמים את בצורה שמק, הוא לא ייצא לפועל בתהליך  :ר 

אתה , אם אתה רוצה. אתה ראש עירייה פעיל ויזמי מאוד, איציק, תראה. זה

שאני ממש  יש לי תחושה מכל מיני סיבות, unfortunately. יכול לקדם דברים

כל דבר כמו שאבי . אין לי מושג מה קורה מאחורי הדברים, לא יודע אותן

וחשים בשטח וכל כשאני מקבל מכתבים אז אני מופתע על הדברים שר, אומר

, אבל אני חושב שזה מהלך שיכולת לקדם אותו, אז אני לא יודע. מיני דברים

אבל אתה לא לוקח את הכוחות שיש , ומאיזשהן סיבות אתה אולי לא מתנגד

 . וזה חבל לטעמי. לך לקדם את זה
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 ?אני יכול להגיד משהו  :שרגא קירשנרמר 

 . עזוב? בשביל מה, לא  :יצחק רוכברגרמר 

 . אתה צודק  :שרגא קירשנרר מ

אני לא שומע , האמן לי שאני שומע את הדברים  :יצחק רוכברגרמר 

הם אומרים את . כאן מצב שאנשים אומרים את זה בשביל לקנטר או משהו

. כנות –מה שכנות . אני חש את זה. אני אומר לך את האמת, הדברים בכנות

- 031רים "תבאני מבקש לאשר את ה? עוד מישהו רוצה להתייחס

 . קודם כל אתה צריך לשבת בתור ועדת כספים  :עידן למדןמר 

אני מבקש לקיים את הדיון הזה כמליאה שמחליפה   :יצחק רוכברגרמר 

 . את ועדת כספים

 ? משפטית יש עם זה בעיה  :אבי גרוברמר 

הדבר . רק אם אתם תתנגדו, בדקנו את זה, לא  :יצחק רוכברגרמר 

- השני

 ? מי בעד? לא, צריך לקיים הצבעה  :בראבי גרומר 

 ? מי בעד  :יצחק רוכברגרמר 

 ? על שני הנושאים, הצבעה על מה  :גיל גורדוןמר 

 . כרגע זה על האם לקיים ישיבה בתור ועדת כספים  :עידן למדןמר 

 ? מי נמנע? מי נגד  :יצחק רוכברגרמר 
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ן  (1 – נמנע)ולות ברוב קהוחלט לאשר   :.24החלטה מספר  לקיים דיו

 0 כמליאה שמחליפה את ועדת כספים

 

אני לא . איציק, ברשותך, אני רק רוצה מילה אחת  :עידן למדןמר 

משום שהם אמרו את הדברים בערך , רוצה לחזור על מה שהחברים אמרו

ייצג את הדברים יפה, ברוח הדברים שאני חשבתי ולצערי אני כן , אז אבי 

, ר"את הפירוט בדיוק למה הולך התב משום שגם אין פה, אמנע מהדברים

וגם אני חושב שאין שום סתירה ולא היתה אמורה , לפחות של רעידות האדמה

, המרכז לאמנויות שתכננו, לא בין המרכז להכשרת אמנים, להיות שום סתירה

, ףנוס זה היה משהו. לבין הגלריה שם, עם הכל, עם הגלריות, עם המוזיאון

אז אני גם , שאני כן תומך בזהמכיוון . וגם אתה יודע שזה היה ככה בהתחלה

יודע בדיוק למה צריך מיליון, כדי לקדם את תכניותיך כרגע אני , שאני לא 

אבל בכל מקרה , אבל אני לא יודע למה צריך את המיליון, אשמח אם כן תפרט

 .הציג אני לא אתנגד לדבר הזה אבל אני אמנע בגלל הסיבות שאבי

יונה ברגור"ד  ?לא מתוכננת גלריה בגינדי שם, דרך אגב, איציק  :ר 

 ?מה זה גינדי  :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור"ד - אמרתם פעם, הבניין הזה למטה במרתף  :ר 

 .קלקא אתה מתכוון   :טל עזגדמר 

יונה ברגור"ד  . אז גם שם דובר על גלריה. קלקא  :ר 
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שטח שעד הרגע הזה עוד  יש שם. ל גלריהלא דובר ע  :יצחק רוכברגרמר 

יש שם השקעה של רק שיפוץ של המקום הזה , לא החלטנו מה לעשות איתו

 . לא קיבלנו החלטה כרגע עוד מה לעשות עם זה. ₪מיליון  7משהו כמו 

יונה ברגור"ד  . דובר? לא דובר  :ר 

 . דובר על משהו לנוער  :יצחק רוכברגרמר 

רק ₪ זה למעלה משני מיליון , קצריך לדיי   :טל עזגדמר 

 . ההכשרה של המקום

אבל לא , עלו כל מיני רעיונות. לא דובר ספציפית  :יצחק רוכברגרמר 

- החלטה ספציפית היתה למה שאמרת בהתחלה. היתה החלטה ספציפית

 ? אז מה באמת עושים במיליון  :אבי גרוברמר 

כבר מתחילות  ,התכנון כבר יצא .תחילת עבודות  :יצחק רוכברגרמר 

בדצמבר , עד אז יהיה לנו את התקציב, יגיע תקציב ממפעל הפיס, העבודות

 . זה לא יעלה מיליון הרי. נעשה תקציב ונתקדם הלאה

נווה מגן  :עידן למדןמר  בכל זאת הקצינו שם קרוב ? ומה יהיה עם 

- בשביל₪  1,033,333-ל

יונה ברגור"ד - אני הייתי מציע, חברים יקרים  :ר 

 .נחכה לתקציב של דצמבר  :יצחק רוכברגרמר 

 ? ר זה הולך להיות"איזה מספר תב  :אבי גרוברמר 

 . 053ר "ותב 031ר "תב  :יצחק רוכברגרמר 

 . ר של נווה מגן"זה התב 053, לא  :אבי גרוברמר 
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יונה ברגור"ד . אתה רוצה שזה יהיה שם ולא במערב המושבה  :ר 

 . צריך להגיד משהו כזה

 ? ר"יש לך מספר לתב  :כברגריצחק רומר 

. עוד אין לו מספר, ר"עוד לא עשינו את התב, לא  :גיל גורדוןמר 

 ?אתה מדבר על החירום

 . כן  :יצחק רוכברגרמר 

 . ר"עוד אין תב, אנחנו ניתן לו מספר  :גיל גורדוןמר 

 ? לפי מה המיליון נקבע  :אבי גרוברמר 

, קו חשמל. יקוד העורףיש רשימת דרישות של פ  :יצחק רוכברגרמר 

- גנרטור

 ?וזה עם מספרים  :אבי גרוברמר 

- אני מבקש לאשר, חברים. כן  :יצחק רוכברגרמר 

.. ה, רגע  :אבי גרוברמר  - לא אישרנו את זה במסגרת התקציב של.

 . זה משהו אחר לגמרי, לא  :יצחק רוכברגרמר 

יו, אנחנו חלק אישרנו ממקור אחר  :גיל גורדוןמר  תר כי זה 

 . ממיליון

ר "אני מבקש להעביר לתב? נכון, קיים 031ר "תב  :יצחק רוכברגרמר 

מהפחתה של ₪  033,333סכום של , להקמת גלריה במקום, מפעל המים, 031

נווה מגן על סך   . ₪ 033,333מזה להעביר , ₪ 1,033,333התאמת מבנה 
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 . 053ר "שזה תב  :גיל גורדוןמר 

 ? מי בעד. אמרתי את זה, 053ר "מתב  :יצחק רוכברגרמר 

 ? לא, מצביעים על זה כמקשה אחת  :אבי גרוברמר 

יונה ? מי נגד? מי בעד. שני סעיפים? בשביל מה, לא  :יצחק רוכברגרמר 

 . עידן נמנע? מי נמנע. נגד

 ? אז כמה בעד  :גיל גורדוןמר 

 . בעד 3  :יצחק רוכברגרמר 

 . נגד 1, נמנע 1, 3   :טל עזגדמר 

 

נמנע , 1 –נגד , 8 –בעד )ברוב קולות הוחלט לאשר   :241מספר החלטה 

 :עדכונים בתקציב הפיתוח כלהלן (1 -

לאחר 0 ₪ ...,..1,9הפחתת  –התאמת מבנה נווה מגן  – 878ר "תב 10

 ₪0 ...,.19ר זה תעמוד על "השינוי היתרה בתב

0 878ר "מתב₪  ...,..9הוספת  –גלריה במפעל המים  – 9.1ר "תב 20

 ₪0 1,222,8,9ר זה על סך כולל של "ר התוספת יעמוד תבלאח

 

 ?לא, אתה אמרת תימנע  :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור"ד אני אמרתי במפורש שאני . אני אמרתי שאני אתנגד  :ר 

 . אתנגד
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 .קיבלתי, בסדר  :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור"ד  . חבל לי שזה לא קורה  :ר 

ר חדש לצורך מבנים ותשתיות "ח תבלפתו. הלאה  :יצחק רוכברגרמר 

מיליון שנשאר , ₪ולהעביר אליו מיליון , לזמן חירום ורעידות אדמה

 ? מי בעד. מהתאמת מבנה נווה מגן

 . 053ר "תב  :שירה אבין' גב

 .053ר "מתב  :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור"ד נועד  :ר   ? למה זה 

 . להתחיל לעבוד מהר  :יצחק רוכברגרמר 

יונה "ד  ?מה לעשות  :ברגורר 

 . להכשיר את הכל, להכשיר את המבנה  :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור"ד  ?איזה מבנה  :ר 

 . לקנות כל מיני דברים, לקנות ציוד  :יצחק רוכברגרמר 

 . ₪ 1,033,333-אבל היית צריך קודם כל לקצץ את ה  :אבי גרוברמר 

 . אמרתי  :יצחק רוכברגרמר 

- שית הצבעהע, לא  :אבי גרוברמר 

 033, 053-מעביר מ, 053ר "אני מקצץ מתב, אמרתי  :יצחק רוכברגרמר 

. ר החדש של מבנים ותשתיות לזמן חירום"לצורך התב 053-ומיליון מ, לזה

 ?נכון, ר כרגע יעמוד על אפס"התב
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 . ₪ 1,500,333מדברים על פה   :עידן למדןמר 

 (מדברים ביחד)

- בתקציב הבא שנגיע, 103אר על ר ההוא נש"התב  :יצחק רוכברגרמר 

אתה עכשיו . ₪ 1,533,333אבל פה מבקשים , בסדר  :עידן למדןמר 

 . ₪ר על מיליון "פותח תב

 . נכון  :יצחק רוכברגרמר 

 .₪ואתה פותח על מיליון ₪ לקחת מיליון   :עידן למדןמר 

  .נכון  :יצחק רוכברגרמר 

נחנו מתכננים עם איך א? ₪ 500,333-מה עם שאר ה  :עידן למדןמר 

 ?הדחיפות

אני לא אספיק . בתקציב. אחר כך נצטרך עוד  :יצחק רוכברגרמר 

 . אני רק רוצה להיות מוכן עד כמה שרק אפשר, לעשות עד דצמבר את הכל

יונה ברגור"ד בתור , תעשה לי טובה, תסביר לי, בכל זאת, איציק  :ר 

ל הזה "למה החמ. אחד שנורא מפחד ממה שהולך לקרות בחודשים הקרובים

 ?מיועד

מה זאת אומרת . מדי פעם לבוא לשבת שם לשחק  :יצחק רוכברגרמר 

 ?למה מיועד

יונה ברגור"ד  . תסביר לי למה מיועד? למה מיועד  :ר 

- לניהול כל התנהלות המקום  :שירה אבין' גב
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יונה ברגור"ד אני לא , אני טוראי בצבא. אני רוצה להבין, לא  :ר 

  .מבין למה הכוונה

אתה לא יכול לנהל אירוע בלי , היום כדי לנהל מצב  :יצחק רוכברגרמר 

אתה , אתה צריך חשמל, אתה צריך קשר ,אתה צריך מקום. יכולת לנהל אותו

אתה צריך את כל , אתה צריך אביזרים, אתה צריך ציוד, צריך מכשירים

 ,מה אתה חושב. הדברים האלה לא הולכים ברגל .להיותשצריכות המערכות 

. אין חיה כזאת ?שאתה תשב באיזה אוטו ותנהל את העניינים מתוך אוטו

עם , עם מסכי טלוויזיה, עם אחריות, אתה חייב לארגן את זה בצורה מסודרת

אתה לא יכול . כל מה שרק צריך. עם מערכות לווין שיש למעלה, מערכות קשר

ים מחרתי-חס ושלום מחר, מחרתיים רעידת אדמה-מחר, חס ושלום. לנהל

. אין חיה כזאת, אין דבר כזה? פרחי-אנחנו ננהל את זה בארחי, מה. טילים

תאמינו לי . אני ראיתי את הפאשלות שקיימות שם, אני עשיתי את התרגילים

ואני אעשה הכל כדי . אותי זה מפחיד. מפחיד. שאני לא רוצה לדבר יותר מדי

, מוגנותלעשות שבאמת בקטע הזה ניתן את המקסימום כדי לעשות את ה

עוד . זה לא נגמר בזה, המארג הזה, כל המערך הזה. ומינימום פגיעות בנפש

 . חבל על הזמן כמה דברים נצטרך, יש

 . כבר שמנו כסף בהקמת המטה? מה עשינו עד היום  :עידן למדןמר 

 . די, חברים  :יצחק רוכברגרמר 

- סיביליה זה מהנדס, עם כל הכבוד  :אבי גרוברמר 

 . נתתי לך את זה, ביקשת. עוד לא נתתי לכם את זה  :רגריצחק רוכבמר 

- צריך לראות עם פיקוד העורף, בסדר  :אבי גרוברמר 
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אנחנו כל הזמן בקשר עם פיקוד ? מה זאת אומרת  :שירה אבין' גב

 .העורף

. זה מפיקוד העורף, אנחנו עובדים עם פיקוד העורף  :יצחק רוכברגרמר 

 . עושים עם פיקוד העורף? תם דבריםשאנחנו קונים ס, מה אתה חושב

 . חייב לאשר את כל הנושא של התשתיות מהנדס  :שירה אבין' גב

ר החדש "אני מבקש לאשר את פתיחת התב, חברים  :יצחק רוכברגרמר 

העברה של  – 053ר "מתב, למבנים ותשתיות לזמן חירום ורעידות אדמה

 . תודה רבה. נהעידן ויו? מי נמנע? מי נגד. 3? מי בעד. ₪מיליון 

 

 (2 –נמנעים , 8 –בעד )ברוב קולות הוחלט לאשר   :242החלטה מספר 

0 מבנים ותשתיות לזמן חירום ורעידות אדמה –ר חדש שהגדרתו "פתיחת תב

 8780ר "מתב₪  ...,...,1ר זה יועבר סך של "לתב

 

 .הרמת כוסית לכבוד ראש השנה .1

 

אבל כמה , ך את כולנולבר אני רוצה, ברשותכם  :יצחק רוכברגרמר 

אני רוצה כמה מילים . לברך את כולנו קודם כל בשנה טובה, מילים לפני החג

שנה . זה יהיה ממש לפני הבחירות, בעצם יש לנו עוד חג אחרון. לחברים

יש , יש כאלה שיתחילו. זה לא סוד שאנחנו נכנסים לשנה של בחירות. הבאה

, כל אחד בדרכו, כנס לסיפור הזהלא נ. יש כאלה שלא יתחילו, כאלה שהתחילו

תקופה . הבחירות מתנהלות, 77013, בעוד שנה וחודש. זה בסדר וזה לגיטימי
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היו מדי פעם קלקולים . אני חושב שבצורה טובה, ארוכה ניהלנו ישיבות

וככל שהביקורת היא . כל אחד ותפיסת עולמו, קלקולים אחרים, כאלה

ורת שמנותבת לעניינים ציבוריים וככל שהביקורת היא ביק, ביקורת מרגיזה

. וזה בסדר גמור, לעשות איתה, ללמוד אותה, צריך לבחון אותה, ואמיתיים

על אחת כמה וכמה אם , להעיר הערות, זה תפקידם של חברי מועצת עיר

אני יכול . אין לי טענות, וזה בסדר. בנאדם או קבוצה נמצאת באופוזיציה

אני חושב שלמדנו תוך כדי תנועה גם  ,ההוא יכול לכעוס יותר, לכעוס יותר

. והיו קלקולים, למרות הקלקולים שהיו, לכבד עד כמה שרק אפשר פה ושם

חלק , אנחנו נכנסים לתקופה של בחירות. אני לא אומר שלא היו קלקולים

או , חלק מהחברים יתמודדו ברשימות לבד, מהחברים יתמודדו איתי ברשימה

אני לא יודע איך זה יתפתח ומה . חדשותיהיו רשימות , מפלגתיות או לבד

כל עוד אני מכהן כראש הרשות  – אבל דבר אחד אני רוצה להבהיר. יקרה

שנהיה , ואני מניח כאן שאני אבחר לתפקיד ראש הרשות בבחירות, המקומית

ואני אומר . אני קצת כואב, צר לי, באמת אני מאחל לכולנו, רק בריאים כולנו

אני כואב במיוחד את מערכת . יפור וראש השנהאת הדברים דווקא לפני כ

, אבל טקטית מכוונת מטרה כדי לפגוע אישית, הקלוקלת שקרתה היחסים

ועל זה אני כעוס ועל זה אני , ואני אומר את הדברים האלה, פגיעה אישית בי

אני לא יכול להיות צבוע ולשבת פה ולהגיד הרמת כוסית ולא להתייחס . רוגז

כשאני עשיתי הסכם . ב לשים את הדברים על השולחןאני חיי. לדבר הזה

ויונה מראש חופש הצבעה  קואליציוני עם עידן ועם יונה אני נתתי לעידן 

יונה לא . והכל בסדר גמור, כי אני מכיר את תפיסתם ואת עולמם, בנושא דת

יונה ברגור. גישתו, תפיסותיו, חידש לי אף פעם את עמדותיו , אני מכיר את 

פה בתוך . מצוינות היו בינינו מערכות יחסים. הרבה שנים, תאמינו לי

איך שאני , מה שהוא אומר, העירייה לא תמיד אהבתי איך שהוא מתנהג

הוא עושה את , אבל זה האיש. לא אומר, גם אני לא התבטאתי בסדר, אמרתי
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, הוא מאמין במה שהוא עושה, כי זה האיש, זה לא מתוך פוליטיקה זולה

ככה , אנחנו שיתפנו פעולה בהרבה דברים. מאמין, אומר לכםאני . לטוב ולרע

היום אני אדפוק את 'הוא קם בבוקר אומר , זה לא שהוא ממציא. הוא שנים

מביע את , חושב, הוא רואה את הנושא, הוא מגיע לכאן, לא. איציק רוכברגר

ואני . אתה לא בובה –גם בוועדת הכספים אמרתי לא פעם אחת . עמדתו

גם אני , אני הרבה פעמים הסגנון הזה, אני הרבה פעמים כעסתי, נכון. מכבד

. חבל שנגררנו לזה, גם אני לא חף מטעויות איתך. לא חף מטעויות איתך

בשיחה , הנה, אני אומר לך. לפני כיפור, ראש השנה, אנחנו לפני שנה חדשה

יודע אם תתמודד או לא תתמודד, אחד לאחד  . אני לא 

יונה ברגור"ד  . לא אחד לאחדזה   :ר 

עכשיו אני . אני ואתה, בשיחה עכשיו אחד לאחד  :יצחק רוכברגרמר 

יודע תתמודד. מדבר אליך אני יכול לומר לך . זה בסדר, לא תתמודד, אני לא 

אנחנו , אני חושב שחובתנו, מעבר להכל, מעבר לקלקולים שהיו –דבר אחד 

מחרתיים -מחר. הלא יודע מ, אני אהיה, אתה תהיה או לא תהיה, עוד שנה

ואני , אנחנו צריכים להסתכל אחד לשני בעיניים, אנחנו אזרחים מן השורה

אני , ופגעתי בך, אם אני באופן אישי, לפני השנה החדשה, אומר לך עכשיו

אני , כמו שאתה עושה, תעשה את העבודה שלך רגיל, לך. מתנצל, מוריד כובע

אבל במהלך . ך להתעסקתמשי. לא מבקש ממך שום יפיפות נפש ושום כלום

לגופו של , ככל שתבקר את העירייה אני אקבל את זה לגופו של עניין, השנה

אני מושיט , שנה חדשה, הנה –אז אני מראש אומר לך . זה משהו אחר, איש

 .זה באופן ספציפי אליך. לכל, לחיים טובים, לאושר, לבריאות לך יד

, אמירה, טענה לגבי גישה גם לאבי אין לי. אבל אני חייב לומר משהו אחד

 .אין לי בעיה, וזה בסדר, התווכחנו, למרות שהרבה פעמים גם רבנו, תפיסה
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הוא , הוא אופוזיציה, תפקידו. ובסדר גמור, הרבה פעמים גם שיתפנו פעולה

 . אין לי שום בעיה, אני מכבד את זה, צריך לעשות את העבודה שלו

כי אנחנו , ואני אומר לך. מדןזה ממך עידן ל, הדבר שהכי פגוע ממנו אני

, נמצאים היום במצב ששנינו מסתכלים אחד על השני ואני לא אומר לך שלום

זה , להיות באופוזיציה, וזה בסדר טקטית לצאת, וזה דבר מוזר לחלוטין

אתה מדייק בכל מה שאתה אמרת ? איך אמרת לי, היתה לנו שיחה. בסדר

פכת את המאבק או את ההליכה אבל ברגע שאתה ה. וזה בסדר. בהערכה שלך

לא לפני כיפור ולא , אני לא אאפשר לך, תקשיב טוב, שלך לפגיעה בי אישית

זה לא , זה לא במקום, אתה עשית את זה. ואתה עשית את זה. אחרי כיפור

. אין לי שום בעיה –תעלה רעיונות , תציע, תיאבק, תילחם. זה לא פיירי, הוגן

תעשה . אני שם את זה בצד –זכור דבר אחד  ,הלכת אישית, הלכת אישית עליי

אני מניח שאתה בבחירות . את חשבון הנפש שלך אם ככה אתה רוצה להתנהל

 7אז תהיה עוד פעם ? מה יכול להיות. אני מניח. הבאות תהיה חבר מועצה

, תעשה את חשבון הנפש שלך, אני אומר לך? מה זה ייתן? שנים באופוזיציה

 . נושיט לך את היד, האמן לי', מושיט יד ,איציק, טעיתי'תגיד לי 

לא , לא אני ניתקתי למישהו אחר את הטלפון בפנים  :עידן למדןמר 

 . אני ניתקתי

 . בטח שאני ניתקתי  :יצחק רוכברגרמר 

זה לא , מבחינתי זו ישיבה חגיגית, עוד פעם, ולכן  :עידן למדןמר 

זה , מה שאתה רוצה ,אני אתן לך את הנאומים שלך. המקום וזה לא הפורום

 .בסדר

 . אז תעשה מה שאתה רוצה, בסדר  :יצחק רוכברגרמר 
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 . אין שום בעיה  :עידן למדןמר 

אף פעם לא ציפיתי ממך להיות . אין שום בעיה  :יצחק רוכברגרמר 

 . אבל זה בסדר, בנאדם

יודע, כי למרות הדברים שאמרת, לא אגיב  :עידן למדןמר  , אתה 

 . אמר בשיחות פרטיותאני לא אכנס למה שנ

למרות מה שאמרתי , למרות הכל אני מאחל לכולנו  :יצחק רוכברגרמר 

כי בסך הכל אנחנו לא נולדנו חברי , ולמשפחות, באמת, אני מאחל לכולנו, פה

המשך של , בריאות. אנחנו באיזשהו שלב נעבור, מועצה ולא ראשי ערים

, עוד פעם אני אומר, מאחל ואני, אבל המשך עשייה, לא מצפה להגינות, עשייה

שיהיה את הכי טוב שבעולם ושיהיה לנו את , לכל המשפחות, בשמי, לכולנו

 . הכוח לעשות למען רמת השרון

יונה ברגור"ד אני לא רוצה להגיד . דקה אחת ברשותך, איציק  :ר 

 .שום דבר

 ?מה אתה רוצה, אני אמרתי עליך דברים טובים  :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברג"ד , להבדיל מאחרים, אבל אני. אמרת. אני יודע  :ורר 

אני גם יוצא . אני גם מגן על החברים שלי, להבדיל מחברי מועצה אחרים

. אבל זאת לא הנקודה. מה שלא קורה כאן אף פעם, להגנה על החברים שלי

תיתן לי הזדמנות בכדי לא , שתיתן לנו הזדמנות הנקודה היא שאני רוצה

 . להגיב על מה שאמרת בפגישה הבאה, שיולהעיק על האווירה עכ

, אני מוכן למחוק את כל הדברים שלי מהפרוטוקול  :יצחק רוכברגרמר 

 . אין לי בעיה
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יונה ברגור"ד . זה כל מה שאני רוצה לבקש, אני רוצה לבקש, לא  :ר 

 . האווירה צריכה להיות באמת חגיגית. אני לא רוצה לעשות שום דבר עכשיו

 . לא אני ניתקתי. אני מוכן לדבר, איציק  :עידן למדןמר 

 . בואו נרים כוסית, חברים  :יצחק רוכברגרמר 

הרבה , שתהיה לך שנה טובה. אתה בירכת אותנו  :חיים חשטאמר 

 .שנה טובה. שבכל מעשיך תצליח. ואתה יודע לעשות, עשייה

  -מר חיים חשטא מברך על היין חבר המועצה  -

 

 __________________ 
 רוכברגר יצחק

 ראש העירייה
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 קובץ החלטות

 :עדכוני תקציבי הפיתוח הבאים .7

לאחר . ₪ 1,033,333יש להפחית  –התאמת מבנה נווה מגן  – 053ר "תב . 1

 .₪ 103,333ר זה תעמוד על "השינוי היתרה בתב

. 053ר "מתב₪  033,333יש להוסיף  –גלריה במפעל המים  – 031ר "תב .7

 .₪ 1,777,0,0ר זה על סך כולל של "בלאחר התוספת יעמוד ת

מבנים ותשתיות לזמן חירום ורעידות  –ר חדש שהגדרתו "יש לפתוח תב .0

 .053ר "מתב₪  1,333,333ר זה יועבר סך של "לתב. אדמה

 

ן  (1 – נמנע)ולות ברוב קהוחלט לאשר   :.24החלטה מספר  לקיים דיו

 0 כמליאה שמחליפה את ועדת כספים

 

נמנע , 1 –נגד , 8 –בעד )ברוב קולות הוחלט לאשר   :241החלטה מספר 

 :עדכונים בתקציב הפיתוח כלהלן (1 -

לאחר 0 ₪ ...,..1,9הפחתת  –התאמת מבנה נווה מגן  – 878ר "תב 10

 ₪0 ...,.19ר זה תעמוד על "השינוי היתרה בתב

0 878ר "מתב₪  ...,..9הוספת  –גלריה במפעל המים  – 9.1ר "תב 20

 ₪0 1,222,8,9ר זה על סך כולל של "יעמוד תב לאחר התוספת

 

 (2 –נמנעים , 8 –בעד )ברוב קולות הוחלט לאשר   :242החלטה מספר 

0 מבנים ותשתיות לזמן חירום ורעידות אדמה –ר חדש שהגדרתו "פתיחת תב

 8780ר "מתב₪  ...,...,1ר זה יועבר סך של "לתב
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