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לראש העירייה מר יצחק רוכברגר, לחברי  ערב טוב  :אלי שגיאמר 

מועצת העיר היוצאת והנכנסת, למנכ"לית העירייה, למנהלי האגפים בעירייה, 

התכנסנו הערב ערב טוב.  –למנהלי המחלקות ולקהל תושבי רמת השרון 

למושב חגיגי של מליאת מועצת העיר רמת השרון לישיבה ראשונה מן המניין. 

הצגת חברי מועצת העיר הנבחרת ושבועת  – הסעיף הראשון על סדר היום

 אמונים למדינת ישראל.

 

 אני מתחייב. –טקס חתימת  .3

 

ברשותכם, אזמין כעת את חברי מועצת העיר   :אלי שגיאמר 

במה להישבע אמונים למדינת ישראל. כל חבר מועצה שאקרא הנבחרים אל ה

בשמו יעלה לבמה, יישבע, יחתום את שמו ויתפוס את מקומו בשולחן 

המליאה. בטרם אזמין את חברי מועצת העיר, אני מתכבד להזמין אל שולחן 

, הגב' פרח מלך, מזכירת העירייה, לתפוס את את מנכ"לית העירייה המליאה

ל נכבד, אני מתכבד להזמין את מר יצחק רוכברגר, ראש קהמקומה בבקשה. 

 העירייה, להישבע אמונים למדינת ישראל. 

אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא   :יצחק רוכברגרמר 

באמונה את שליחותי במועצה. אני חבר מועצת העיר מתחייב בזאת לשרת את 

, בהתאם לחוקי מדינת בנאמנות, יושר וללא משוא פניםעירי רמת השרון 

 –לקידום רמת השרון בכל התחומים  ישראל. אני מתחייב לפעול בכל מאודי

חינוך, חברה, קהילה, איכות החיים ושמירה על צביונה של מושבה קטנה, 

גילוי סובלנות ופתיחות לזרמים השונים ולקבוצות השונות  הכל תוך 

 כיהם. המרכיבות את הקהילה מתוך מחויבות לשרתם בהתאם לצר
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.   :אלי שגיאמר  אני מתכבד להזמין את חברת המועצה שירה אבין

 בבקשה. 

אני מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל   :גב' שירה אבין

 ולמלא באמונה את שליחותי במועצה. 

 אני מתכבד להזמין את טל עזגד.   :אלי שגיאמר 

מלא אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ול   :טל עזגדמר 

 באמונה את שליחותי במועצה. 

 דברת –אני מתכבד להזמין את חברת המועצה   :אלי שגיאמר 

 ר. וייז

אני מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל   :וייזר דברתגב' 

 ולמלא באמונה את שליחותי במועצה. 

 גיא קלנר. אני מתכבד להזמין את חבר המועצה   :אלי שגיאמר 

חייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא אני מת  :גיא קלנרמר 

 באמונה את שליחותי במועצה. 

 אני מתכבד להזמין את חבר המועצה רפי בראל.   :אלי שגיאמר 

אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא   :מר רפאל בראל

 באמונה את שליחותי במועצה. 

כבד אני מתאני חייב להודות, זה מאוד מרגש.   :אלי שגיאמר 

 להזמין את חבר המועצה יעקב קורצקי בבקשה.
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אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא   :יעקב קורצקימר 

  באמונה את שליחותי במועצה.

 עידו כחלון.  אני מתכבד להזמין את חבר המועצה  :אלי שגיאמר 

אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא   :עידו כחלוןמר 

 ת שליחותי במועצה. באמונה א

אני מתכבד להזמין את חבר המועצה שמוליק   :אלי שגיאמר 

 גריידי. 

אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא   מר שמואל גריידי:

  באמונה את שליחותי במועצה.

 אני מתכבד להזמין את חבר המועצה אבירם גרובר.  :אלי שגיאמר 

ר אמונים למדינת ישראל ולמלא אני מתחייב לשמו  :אבי גרוברמר 

 באמונה את שליחותי במועצה. 

רותי  המועצה תאני מתכבד להזמין את חבר  :אלי שגיאמר 

 גרונסקי. 

אני מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל   :גב' רותי גרונסקי

 . ולמלא באמונה את שליחותי במועצה

 למדן. אני מתכבד להזמין את חבר המועצה עידן   :אלי שגיאמר 

אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא   :עידן למדןמר 

 באמונה את שליחותי במועצה.
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אני מתכבד להזמין את חברת המועצה איריס   :אלי שגיאמר 

 קלקא. 

אני מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל   :גב' איריס קלקא

 ולמלא באמונה את שליחותי במועצה. 

נורית אבנר. אני   :אלי שגיאמר   מתכבד להזמין את חברת המועצה 

אני מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל   :גב' נורית אבנר

  ולמלא באמונה את שליחותי במועצה. 

אני מתכבד להזמין את חבר המועצה אלמוג   :אלי שגיאמר 

 אסולין. בבקשה. 

א אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמל  :אלמוג אסוליןמר 

 באמונה את שליחותי במועצה.

טקס השבעת אמונים. אדוני ראש תם קהל נכבד,   :אלי שגיאמר 

העיר, אני מתכבד להעביר את שרביט ניהול הישיבה לידיך. בהצלחה ובמזל 

 טוב. 

 

 דבר ראש העירייה. .1

 

ערב טוב מכובדיי. אני מתכבד לפתוח את ישיבת   :יצחק רוכברגרמר 

. אמנם זו ישיבה ראשונה 2013שמן המניין לשנת  מליאת המועצה הראשונה

עכשיו, אבל לפני זה היו גם ישיבות קודמות. אז אני מתכבד לפתוח את 

הישיבה הזו שמן המניין. ברשותכם מספר דברים לפני שנתחיל בסדר היום 

 ממש. לפי סדר היום, דבר ראש העירייה.
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ות ברמת השרון. לפני כחודש הסתיימו הבחיר חברים, הבחירות מאחורינו.

 5-למעשה בכל הארץ. הציבור הכריע ובחר בנו להוביל את רמת השרון גם ב

שנים הבאות. אני רוצה להודות לציבור שנתן לנו את אמונו. אני רוצה להודות 

של  לכם שהגעתם לכאן. אני רוצה להודות לכל אלה שהיו שותפים למסע הזה

רתי קודם לכן, מאחורינו. הבחירות ברמת השרון. הבחירות האלה, כפי שאמ

מה שאנחנו צריכים להסתכל עכשיו זה על העתיד, כי רמת השרון היא מעל 

, ואנחנו כאן נעשה את הכל כדי לקדם הכל, כי רמת השרון מעבר לפוליטיקה

צמרת  –את העיר הזאת ולהביא אותה למקום שהיא ראויה, שהיא נמצאת 

 הערים במדינת ישראל. 

שבקואליציה, לאלה שטרם הצטרפו לקואליציה. אני אני קורא לכל החברים 

אמרתי לא פעם אחת גם בפוסטים שהוצאתי בעמוד הפייסבוק, כאשר כבר 

שפעל בדרכו  נכנסתי לפייסבוק, שאינני נוטר, אינני שומר טינה לאיש מאלה

הוא את הבחירות האחרונות. אני מסתכל קדימה. אני מסתכל על העיר, אני 

יש לי את העיר קדימה בצורה הטובה ביותר.  מסתכל על איך להצעיד

אני קורא לכל החברים, גם אלה שטרם הצטרפו,  חברים. 9קואליציה של 

אני נכון  להיות שותפים לעשייה. מי שירצה להצטרף להצטרף לקואליציה,

לקבל אותו לקואליציה, לתת לו תפקיד בעשייה, בשיתוף העשייה ברמת 

לא ירצה. אני אמשיך להצעיד  –שלא ירצה  אקבלם בשמחה. מי –השרון. ירצו 

צמרת הערים בישראל, ואני לשנים האלה  5-את העיר, אביא אותה גם ב

 מתחייב לעשות את זה בצורה טובה, יעילה ומקצועית.

תרשו לי בערב הזה להזכיר, להוקיר, בגעגועים רבים, את סגני וממלא מקומי 

גיע לאיש הזה שאזכיר אותו שהלך לעולמו לפני כשנתיים, את מאיר דורון. מ

, אני רוצה להודות לך שהגעת ימה דורוןנבערב הזה. שותפי לעשייה ולדרך. 

 הערב הזה לכבד את האירוע.  
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 ייה החדשים ופרידה מהיוצאים.הצגת חברי מועצת העיר .2

 

חברים, אני רוצה להיכנס ולעבור לסדר היום. אני   :יצחק רוכברגרמר 

, לאלה שנמצאים פה, אני לא ראיתי את עצה היוצאתרוצה להודות לחברי המו

היה שותף כולם, אבל לחברי המועצה היוצאת, כל אחד בדרכו, בסגנונו, 

להצעיד את העיר קדימה, גם אם לא תמיד קיבלתי עמדה של מישהו, אבל 

אני  בסך הכל שותפות בעשייה ובדרך צריך להיפרד מאנשים בצורה מכובדת.

אני מתכבד להזמין את . מרק מימוני, חבר סיעתי מתכבד להזמין את פרופ'

לא נמצאים, אבל אני  םשאר החבריחבר סיעתי לשעבר, את עו"ד אורן ברעוז. 

אזכיר את שמם. את יונה ברגור, שלא נמצא. יש לנו גם שי לתת, אז אנחנו 

 , אורי לוין ופרופ' שרגא קירשנר. נשלח הביתה. חיים חשטא

 

 לת סמכויות.בחירת סגנים ומ.מ והאצ .4

 

חברים, אני רוצה להציע עפ"י סדר היום לבחור   :יצחק רוכברגרמר 

 מי בעד? כסגנית ראש העיר וממלאת מקום ראש העיר.  בשירה אבין

 אנחנו יכולים להגיד מילה בעניין?  :אבי גרוברמר 

  לא.  :יצחק רוכברגרמר 

 למה לא?   :אבי גרוברמר 

 , סליחה. 9 ? פספסתי?9בעד.  8  :גב' פרח מלך

נגד?  9  :יצחק רוכברגרמר   בעד. מי 
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 . 6  :גב' פרח מלך

 

למנות את  (6 –, נגד 9 –ולות )בעד ברוב קהוחלט לאשר   :1החלטה מספר 

 . ייהגב' שירה אבין כסגנית ומ"מ ראש העיר

 

 -למה אנחנו לא יכולים להסביר את ה  :אבי גרוברמר 

לות כשקיבלת את החומר היה לך זמן לשאול שא  :יצחק רוכברגרמר 

 לפני זה והייתי עונה לך על הכל, האמן לי. 

 אין לי שאלה, יש לי מה להגיד.  :אבי גרוברמר 

אל תפריע בבקשה. אין לך מה להגיד, אתה לא   :יצחק רוכברגרמר 

קובע פה, את סדר היום אני קובע. עם כל הכבוד, קיבלת את החומר, יכולתם 

 לשאול שאלות לפני.

 אין לי שאלות, יש לי מה להגיד.   :גרובראבי מר 

שמעתי. אנחנו לא בישיבה הקודמת, אנחנו במועצה   :יצחק רוכברגרמר 

 מה שאתה רוצה.  החדשה, סדר חדש. אתה לא תעשה

 אי אפשר לדבר במועצה החדשה?   :אבי גרוברמר 

 כשאני אחליט אתה תדבר.   :יצחק רוכברגרמר 

 דקות לדבר. 01בכל נושא יש   :אבי גרוברמר 

 כשאני אחליט אתה תדבר.   :יצחק רוכברגרמר 

???:    .  יש פה יועץ משפטי
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אני רוצה להציע כסגן ראש העיר את החבר יעקב   :יצחק רוכברגרמר 

 קורצקי. מי בעד? 

איציק, אפשר התייחסות של היועץ המשפטי   :אבי גרוברמר 

 בבקשה?

אתה תשאל את הסדר. לא  מי נגד? כשתהיה ראש העיר :יצחק רוכברגרמר 

 תה. כרגע אני קובע.א

 זה לא עניין של סדר.   :אבי גרוברמר 

 סלח לי, אל תפריע לי בבקשה.  :יצחק רוכברגרמר 

 אבל יש פה עכשיו נושא על סדר היום.   :עידן למדןמר 

יש נושא על סדר היום, אנחנו יכולים להתייחס   :אבי גרוברמר 

 לנושא על סדר היום. 

 יש מה לומר, יש פה יועץ משפטי ויש פה גזבר.   :ן למדןעידמר 

, אני רוצה להפוך את הישיבה הזאת מר עידן למדן  :יצחק רוכברגרמר 

להפוך אותה לישיבה אחרת שבה אני אזהיר  אל תתנו לי .לישיבה חגיגית

 פעמים וצריך להוציא אותך מהישיבה.  3אתכם 

 אז תן לשאול שאלה.   :עידן למדןמר 

 .אז אני מבקש, אתה לא קובע  :צחק רוכברגרימר 

 זו מדינה דמוקרטית.   :גב' נורית אבנר

גברתי, שמעתי שאת רצית לחזור להנהיג. להנהיג   :יצחק רוכברגרמר 

 את מי? שבי בשקט. 



 עיריית רמת השרון

 13.2011.25, מיום 1פרטיכל מליאה מן המניין מס' 

 12 

 ככה סותמים פיות במדינות חושך.   :גב' נורית אבנר

 מי נגד?   :יצחק רוכברגרמר 

 ים פיות במדינות חושך. ככה סותמ  :גב' נורית אבנר

 מי נגד?  :יצחק רוכברגרמר 

 נגד מי?  :עידן למדןמר 

נגד מינויו של יעקב קורצקי לסגן ראש הרשות. מי   :יצחק רוכברגרמר 

 נגד? 

 נגד.  6הצבענו.   :אבי גרוברמר 

 תודה רבה, מאה אחוז.   :יצחק רוכברגרמר 

 

למנות את  (6 –, נגד 9 –ולות )בעד ברוב קהוחלט לאשר   :2החלטה מספר 

 .ייהמר יעקב קורצקי כסגן ראש העיר

 

אני רוצה לבחור בטל עזגד כסגן ראש העירייה. מי   :יצחק רוכברגרמר 

 . 5בעד? מי נגד? כמה? 

 . 6  :גב' פרח מלך

 אנשים.  6. יש לך אופוזיציה של 6  :אבי גרוברמר 

לי, לרגע לא תאמין לרגע לא חשבתי שיש לי יותר.   :יצחק רוכברגרמר 

 חשבתי. 
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למנות את  (6 –, נגד 9 –ולות )בעד ברוב קהוחלט לאשר   :3החלטה מספר 

 מר טל עזגד כסגן ראש העירייה.

 

יועץ משפטי,  למה היועץ המשפטי לא מגיב?  :גב' נורית אבנר

 שואלים אותו שאלה, הוא צריך להגיב עליה. 

 השרון.  יש רגע לכבודם של תושבי העיר רמת   :טל עזגדמר 

 זו ישיבת מועצה.   :אבי גרוברמר 

זה לא קשור. אני מניח שתוכלו לדבר, אבל יש רגע    :טל עזגדמר 

 שצריך ללמוד כל אחד את מקומו.  

חברים, אתם רוצים לפוצץ את הישיבה, לא אתן   :יצחק רוכברגרמר 

 נגמרו הימים האלה. לכם.

שהצביעו לכם. אתם פשוט מבזים את מעט האנשים    :טל עזגדמר 

 זה הכל. 

לחוק קובע למי אפשר למשל להאציל  17סעיף   :אבי גרוברמר 

 סמכויות. 

בפעם  אבי גרובר, פעם ראשונה אני מזהיר אותך.  :יצחק רוכברגרמר 

 השלישית אתה בחוץ. תזכור מה אני אומר לך. 

אתה לא יכול לתת סמכויות לחלק מהאנשים   :אבי גרוברמר 

 שאתה...



 עיריית רמת השרון

 13.2011.25, מיום 1פרטיכל מליאה מן המניין מס' 

 14 

אבי גרובר, פעם שנייה אני מזהיר אותך. אני לא   :רוכברגריצחק מר 

 רוצה להוציא אותך מהישיבה, זה לא נעים. אני מבקש ממך להפסיק. 

...ושמואל גריידי, אתה לא יכול להאציל להם   :אבי גרוברמר 

 סמכויות. 

אבי גרובר, פעם שנייה אני מזהיר אותך. אתה פעם   :יצחק רוכברגרמר 

 חוצה. שלישית יוצא ה

איציק, אתה לא יכול לעשות ישיבה כזאת. תן לנו   :גב' רותי גרונסקי

 לדבר. 

 אתם אנשים שומרי חוק הרי, תפנו למשרד הפנים.   :יצחק רוכברגרמר 

.   :אבי גרוברמר   17סעיף אני מבקש שתשאל את היועץ המשפטי

 לחוק רשויות מקומיות קובע למי מותר להאציל סמכויות.

 אבי, תעצור רגע. אבי, תקשיב.   :רגריצחק רוכבמר 

ל  :אבי גרוברמר  ולא  דברתאתה לא יכול להאציל סמכויות לא 

 לגריידי. 

 אבל זה לא הדיון. הוא עוד לא העלה את זה.   :טל עזגדמר 

אבי גרובר, תקשיב טוב. אבי גרובר, פעם שלישית   :יצחק רוכברגרמר 

 אני אוציא אותך, אני אומר לך, נגמר. 

תוציא אותי. אם אתה רוצה להוציא אותי אז   :בי גרובראמר 

 תוציא אותי. 
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. אני ממש לא רוצה. אני לא רוצה להוציא אותך  :יצחק רוכברגרמר 

 אבל בוא תכניס לך לראש.

 בוא ננהל דיון ענייני.   :אבי גרוברמר 

נותן לי הוראות.   :יצחק רוכברגרמר   לא אתה 

 נייני.הדיון הוא מאוד ע   :טל עזגדמר 

 ? 17אתה מכיר את סעיף   :אבי גרוברמר 

 שמעתי אותך.   :יצחק רוכברגרמר 

 אתה רוצה שאני אקרא לך? אני אקרא לך.  :אבי גרוברמר 

תערער במשרד הפנים. סיימנו. אבי גרובר, פעם   :יצחק רוכברגרמר 

 שלישית אני מוציא אותך, אני אומר לך, די. 

 , אתה מאיים עליי? תוציא אותי. מה  :אבי גרוברמר 

 צא החוצה.  :יצחק רוכברגרמר 

 אין בעיה. אני אצא החוצה.   :אבי גרוברמר 

יודע את זה.   :יצחק רוכברגרמר   אתה יכול לבוא להצביע רק, אתה 

 יופי של ישיבה חגיגית. ממש חגיגית, אגב.   :אלמוג אסוליןמר 

ל סמכויות חברים, הנושא הבא. אני מבקש להאצי  :יצחק רוכברגרמר 

 למחזיקי התיקים.

אנחנו מבקשים לשמוע את חוות הדעת של היועץ   :גב' נורית אבנר

 המשפטי.
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שנים ולא למדת  5תקשיבי, את היית חברת מועצה   :יצחק רוכברגרמר 

י שקט ממך, עם שנים היה ל 5-ולא למדת את הנהלים. מזל שלי ש את הסדר

 כל הכבוד. אז אל תדברי בלי רשות. 

.  :רית אבנרגב' נו .  אם אתה תמשיך.

 אל תדברי בלי רשות.   :יצחק רוכברגרמר 

 מה זה רלוונטי, אדוני ראש העיר?   :אלמוג אסוליןמר 

אנחנו מבקשים לנצל את ההזדמנות עכשיו בישיבה   :גב' נורית אבנר

 לבקש את חוות הדעת של היועץ המשפטי של העירייה. 

 ת הישיבה הזאת. לא תצליחו לפרק א  :יצחק רוכברגרמר 

 אתה לא מכבד את הישיבה הזאת.   :עידן למדןמר 

איציק, אף אחד לא מעוניין לפרק את הישיבה   :גב' רותי גרונסקי

 ואתה לא מכבד את האנשים. 

 אתם כן מעוניינים.    :טל עזגדמר 

 לא, סליחה.   :גב' רותי גרונסקי

 אתם לא מכבדים את המעמד.    :טל עזגדמר 

 סליחה, מה זה? אנחנו התכוננו, סליחה.   :גרונסקיגב' רותי 

שנים לעשות רוח וצלצולים. את הערב  5יש לכם    :טל עזגדמר 

 הזה תכבדו. 

 לא, אנחנו לא רוצים לעשות רוח וצלצולים.   :גב' רותי גרונסקי
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, חבל לכם חברים, לא אתן לכם לפוצץ את הישיבה  :יצחק רוכברגרמר 

 על הזמן. 

 אחד לא רוצה לפוצץ את הישיבה.  ףא  :בנרגב' נורית א

מי כמוך כיועצת ארגונית יודעת איך הכללים    :טל עזגדמר 

 צריכים להיות. 

זה לא רלוונטי שיועצת ארגונית. אנחנו נמצאים   :גב' נורית אבנר

 בישיבה חגיגית וזכותנו הדמוקרטית להביע את דעתנו. 

 ים. חוזרת להנהיג את מי?שנ 5היה לך הרבה זמן,   :יצחק רוכברגרמר 

אתה מנעת ממני להיות. אתה הוצאת אותי   :גב' נורית אבנר

 ..  שעתיים.

 חבל שהכנסתי אותך בכלל.   :יצחק רוכברגרמר 

 מה זה רלוונטי, אדוני ראש העיר?   :אלמוג אסוליןמר 

 

 מינוי מחזיקי תיקים והאצלת סמכויות. .5

 

אציל סמכויות למחזיקי חברים, אני מבקש לה  :יצחק רוכברגרמר 

, שירה התיקים. איציק רוכברגר מחזיק תיק החינוך ומחזיק תיק ההנדסה

אבין מואצלות לה סמכויות בתחום של מחזיקת תיק החינוך הבלתי פורמאלי 

ההתנדבות ומגוונים, מחזיקת תיק הגמלאים. יעקב קורצקי מחזיק תיק פניות 

שמוליק גריידי מחזיק תיק  הציבור והדתות. טל עזגד מחזיק תיק הספורט.

הרווחה והדתות, כאשר בדתות הוא יטפל בכל הנושא שקשור בשיפוץ בתי 
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עלמין, עובדים, כל מה שיש שם, כדי שבאמת בתי העלמין שלנו ייראו כמו 

שהם צריכים להיראות. גיא קלנר מחזיק תיק התרבות. אני רוצה להאציל 

את טל עזגד. אני רוצה  לטיפול בענייני הנדסה כממלא מקומי סמכות גם

וייזר לטיפול בענייני החינוך. אני מבקש להצביע על  דברתלהאציל סמכות ל

 האצלת הסמכויות האלה ועל התפקידים. מי בעד? 

 יש פה שאלות. אבל יש פה כמה וכמה שאלות.  :עידן למדןמר 

היה לך זמן לשאול את השאלות האלה, קיבלת את   :יצחק רוכברגרמר 

 . מי בעד? החומר מראש

 או שזה דיון או שזה לא דיון.   :עידן למדןמר 

.   :יצחק רוכברגרמר   זה לא דיון

 אם אתה עושה דיון אז תעשה דיון.   :עידן למדןמר 

.   :יצחק רוכברגרמר   . מי נגד?9זה לא דיון

 אתה כרגע מאציל סמכויות לאנשים בניגוד לחוק.   :עידן למדןמר 

 ד?מי נג  :יצחק רוכברגרמר 

 אתה מאציל סמכויות לאנשים בניגוד לחוק.   :עידן למדןמר 

נגד. מי נמנע?   :יצחק רוכברגרמר   אין 

 . 6נגד,  6  :אבי גרוברמר 

נגד.   :יצחק רוכברגרמר  נגד? אבי גרובר   אתה 
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אתה פועל פה בצורה שהיא לא נכונה ואתה פועל   :עידן למדןמר 

 פה בצורה מטעה.

 ד. נג 6  :גב' נורית אבנר

 תצביעו.   :יצחק רוכברגרמר 

.   :גב' נורית אבנר .  אנחנו רוצים לתת.

.  :עידן למדןמר  .  ואתה צריך.

 תצביעו. אני מזהיר אותך, תפסיק להפריע לי.   :יצחק רוכברגרמר 

.  :עידן למדןמר   יש פה יועץ משפטי

 תפסיק להפריע לי. מר למדן.   :יצחק רוכברגרמר 

 ות גם לגבי הסגנים. ויש שאל  :עידן למדןמר 

תפסיק להפריע לי. טוב, אני מזהיר אותך פעם   :יצחק רוכברגרמר 

 ראשונה. 

 אתה סותם פיות כבר בישיבה הראשונה.   :גב' נורית אבנר

.   :יצחק רוכברגרמר  נגמרו החגיגות של מזהיר אותך פעם ראשונה, עידן

 הקדנציה הקודמת.

 . יש שאלות, תענה לשאלות  :עידן למדןמר 

 אני מזהיר אותך פעם שנייה.   :יצחק רוכברגרמר 

ואז תהיה הצבעה. ברגע שתענה לשאלות, ברגע   :עידן למדןמר 

 .  שיעמוד היועץ המשפטי..
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 אני מזהיר אותך פעם שנייה, אני אומר לך.   :יצחק רוכברגרמר 

.  :עידן למדןמר  .  אתה צריך עפ"י החוק.

 אתה ממשיך.   :יצחק רוכברגרמר 

למדן, היתה לך הזדמנות בדרכך להיבחר להיות    :ל עזגדטמר 

 ראש העיר ולנהל את הישיבה הזאת. כנראה שזה לא כל כך הלך. 

 מה זה רלוונטי, טל?   :גב' נורית אבנר

.   :יצחק רוכברגרמר  .  אני מזהיר אותך. עידן, תפסיק.

 אתם באתם לפוצץ ישיבה, זה הכל.    :טל עזגדמר 

תערער על הישיבה הזאת בפני מנהלת המחוז, זה   :יצחק רוכברגרמר 

בסדר גמור, אין שום בעיה. אתה לא תלמד אותי מה, הציבור לא רצה אותך 

 ראש עיר, מה לעשות. 

 אתה מבייש את הישיבה.   :עידן למדןמר 

 איציק, אתה מבייש את הישיבה.   :גב' רותי גרונסקי

 אנשים פה לא מתפרצים.   :עידן למדןמר 

 מה את צורחת?   :ק רוכברגריצחמר 

ש לי סיבה. אתה לא צריך לנהוג באנשים בצורה י  :גב' רותי גרונסקי

 כזאת. באמת, אתה מבייש את הישיבה.

 גב' גרונסקי.   :יצחק רוכברגרמר 

 זו ישיבה שמותר לאנשים לדבר בה.   :גב' רותי גרונסקי
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י קובע. בבקשה ממך, את לא קובעת את הסדר, אנ  :יצחק רוכברגרמר 

 בישיבה הזאת אני קובע. 

 דקות לכל אחד מאתנו.  10יש לנו הזכות לדבר.   :גב' רותי גרונסקי

, נתתי לכם את החומר, יכולתם נתתי לכם את הזמן  :יצחק רוכברגרמר 

 להעיר הערות. אגב, אבי העיר הערות, הוא קיבל תשובות מטל עזגד. 

 יבה. ת גם בישומותר להעיר הער  :גב' נורית אבנר

 אל תצייצי לי באוזן, בסדר?   :יצחק רוכברגרמר 

 זה לא מצחיק בכלל.   :גב' נורית אבנר

.  :עידן למדןמר  .  יש פה דברים שרוצים.

 תגידי, סתם שאלה אני רוצה לשאול אותך.   :יצחק רוכברגרמר 

 לא רוצה לענות, אל תסתכל עלי בכלל.  :גב' נורית אבנר

שנים, את השתנית לגמרי  5, את יודעת, נשבע לך  :יצחק רוכברגרמר 

 . די, יאללה. מהתמונות לפי איך שאת נראית

 תתבייש בהתנהגות שלך.   :גב' נורית אבנר

נגד? אני לא   :יצחק רוכברגרמר  אגב, למה לא הגעתם אתמול? טוב, מי 

 רואה שהיא מצביעה.

 נגד, וזה בניגוד לחוק.  :עידן למדןמר 

 נגד?על מה   :גב' נורית אבנר

 נגד להאצלת הסמכויות.  6  :יצחק רוכברגרמר 
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למנות את  (6 –, נגד 9 –ולות )בעד ברוב קהוחלט לאשר   :4החלטה מספר 

 מחזיקי התיקים ולהאציל להם סמכויות כלהלן:

 תיק החינוך ותיק ההנדסה.–איציק רוכברגר מר 

ותיק  תיק החינוך הבלתי פורמאלי, ההתנדבות ומגוונים, –שירה אבין גב' 

 הגמלאים. 

 תיק פניות הציבור ותיק הדתות.  –יעקב קורצקי מר 

 תיק הספורט.  –טל עזגד מר 

 תיק הרווחה ותיק הדתות )לנושא בתי העלמין(. –שמואל גריידי מר 

 תיק התרבות.  –גיא קלנר מר 

 מ"מ מחזיק תיק הנדסה. –טל עזגד מר 

 מ"מ מחזיק תיק החינוך.–וייזר  דברתגב' 

 

 נגד, ושיהיה כתוב שגם בניגוד לחוק.  :למדן עידןמר 

 , אתה לא למדת עוד?בנמנע אתה יכול להגיד את זה  :יצחק רוכברגרמר 

 עצמך. יכול להיות. בינתיים אתה רק מבייש את  :עידן למדןמר 

 

ישי רייכמן ויעקב  –בחירת הוועדה לתכנון ובנייה + שני חברי גליל ים  .7

 שקד.

 

נושא של הרכב הוועדות, בסוף אני אעלה אותו. ה  :יצחק רוכברגרמר 

אני רוצה את בחירת הוועדה לתכנון ובנייה. הרכב הוועדה לתכנון ובנייה 
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, כאשר יש להם תוספת של שני חברי המועצה 15מונה באופן אוטומט את 

 . מי בעד? אתם לא נגד? ישי רייכמן ויעקב שקד –חברי קיבוץ גליל ים 

 פה אחד.   :גב' פרח מלך

 

פה אחד את מינוי כל חברי המועצה כחברי הוחלט לאשר   :5החלטה מספר 

, ובנוסף למנות כחברי הוועדה את נציגי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה

 יעקב שקד.מר ישי רייכמן ומר  –קיבוץ גליל ים 

 

 אולי לא תהיה ציני לשם שינוי?   :אלמוג אסוליןמר 

  -מחברימהנדס העירייה מבקש    :טל עזגדמר 

נו. לא דיברתי איתך.   :יצחק רוכברגרמר   אסולין, עזוב, 

 למה אתה ציני?  :אלמוג אסוליןמר 

 כי אתם מאוד רציניים.   :יצחק רוכברגרמר 

איציק, אנחנו רציניים, אתה עושה בושה מהישיבה   :גב' רותי גרונסקי

 הזאת היום.  

 יכול להיות.   :יצחק רוכברגרמר 

אתה מדבר בצורה מעליבה לאנשים פה. באמת אין   :גב' רותי גרונסקי

 לזה צורה. 

 גב' גרונסקי.   :יצחק רוכברגרמר 
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סליחה, לא רק לאנשים שלך מגיע כבוד, לכל   :גב' רותי גרונסקי

 האנשים פה מגיע כבוד. 

.   :יצחק רוכברגרמר   אני רוחש לך את הכבוד הראוי

 ותדבר לכולם בכבוד. גם אני רוחשת לך כבוד,   :גב' רותי גרונסקי

 מאה אחוז, בסדר גמור.   :יצחק רוכברגרמר 

לנורית. אמרת שהבחירות מאחורינו אז תשים  כולל  :גב' רותי גרונסקי

 את הבחירות מאחורינו. 

 דיבור, לא אני.  בינתיים אני רואה את הסגנון  :יצחק רוכברגרמר 

 לא ניתן לומר מילה.  :עידן למדןמר 

שותכם, מהנדס העיר מבקש להודיע לחברי בר   :טל עזגדמר 

, ישיבת הוועדה 18:30מו לכם, בשעה בחודש, תרש 1-הוועדה לתכנון ובנייה, ב

. הזימונים והנושאים יצאו מיד אחרי הישיבה הזאת, לתכנון ובנייה הראשונה

 בטח מחר, רק שתדעו לרשום את התאריך. תודה. 

 

 צה.הצגת הסכמים קואליציונים על שולחן המוע .8

 

עפ"י הוראות החוק  את ההסכמים הקואליציוניים  :יצחק רוכברגרמר 

אנחנו שלחנו לכם וזה מוצג פה בתוך האוגדן ששלחנו מראש. פתוח לקהל, אין 

 שום בעיה. 

 

 קביעת בעלי זכות חתימה על מסמכי הרשות. .9
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 * ראש העירייה 

 * מ"מ ראש העירייה 

 

על  בעלי זכות החתימה אני מבקש לקבוע את  :יצחק רוכברגרמר 

אותי כראש העירייה ואת ממלאת מקומי שירה אבין. מי  –מסמכי הרשות 

 בעד? 

האם המינוי הוא קבוע או דרך כלל? האם המינוי   :עידן למדןמר 

 קבוע או המינוי הוא לנושאים מיוחדים? 

 קבוע.   :יצחק רוכברגרמר 

 כל הזמן, לכל דבר?  :עידן למדןמר 

 כן.   :ריצחק רוכברגמר 

 זה לא צריך להיות פר נסיעה?  :עידן למדןמר 

 לא, צריכים להיות שניים.    :טל עזגדמר 

צריכים להיות שניים. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?   :יצחק רוכברגרמר 

 אלמוג אהרון אסולין. 

 

הענקת  (1 –נמנע , 14 –ולות )בעד ברוב קהוחלט לאשר   :6החלטה מספר 

יצחק רוכברגר ולמ"מ מר כי הרשות לראש העירייה זכות חתימה על מסמ

 שירה אבין. גב' ראש העירייה 

 

יו"ר והרכבי ועדות חובה ורשות. .6  אישורי 
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 לעניין הוועדות והרכבי ועדות החובהאני רוצה   :יצחק רוכברגרמר 

, לציין שחלק מהוועדות יובאו לסדר היום בישיבה הבאה. אנחנו כרגע והרשות

ו את ועדות החובה. חלקן מאוישות במאת האחוזים, חלקן רק עם יושבי הבאנ

 . ראש וסגנים

אני רוצה להציע משהו, למען הסדר הקצר. אם    :טל עזגדמר 

נקריא ועדה ועדה, אלא תדבר על ההנהלה ואז  יסכימו חברי מועצת העיר שלא

 -את כל שאר הוועדות אנחנו עשינו בתיאום עם חברי הקואליציה

 לא, לא מסכים.   :צחק רוכברגרימר 

 ונגיש לפרוטוקול.    :טל עזגדמר 

 לא, לא, לא. צריך להציג.   :יצחק רוכברגרמר 

 טוב, הלילה הוא ארוך.    :טל עזגדמר 

 בוא תיכנס.   :יצחק רוכברגרמר 

 גמרת לעמוד בפינה.   :עידן למדןמר 

 כן, אה?   :אבי גרוברמר 

 הפסיק? אתה מוכן ל  :יצחק רוכברגרמר 

 עידן, הפינה התפנתה.    :טל עזגדמר 

אני קיבלתי את ההצעה של אלמוג אסולין, להפסיק   :יצחק רוכברגרמר 

  להתנצח. יאללה, אז תפסיק גם אתה. 

 אחרי שסיימת את כל ההתנצחות.   :עידן למדןמר 
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 איציק, שאלה אחת.   :אבי גרוברמר 

. ראית, איציק, שברגע ששאלתי  :עידן למדןמר   וענית..

 אתה מפריע לאבי, הוא יוציא אותך.   :טל עזגדמר 

 וענית לעניין, הצביעו כולם בעד. ראית?   :עידן למדןמר 

 בסדר. יאללה, קדימה.   :יצחק רוכברגרמר 

 אז רק לענות לשאלות.   :עידן למדןמר 

לא מעט מהוועדות יש נציגי ציבור שאמורים ב  :אבי גרוברמר 

ע אנחנו מביאים רק את חברי המועצה. אנחנו נצטרך להיות ממונים. כרג

 בישיבה אחרת למנות אותם?

 כן, ודאי.   :יצחק רוכברגרמר 

 . אנחנו נשב ונעשה את השיבוץ   :טל עזגדמר 

הוועדות תכלס לא מתחילות. יש נציגים למשל של   :אבי גרוברמר 

 -ועד הורים עירוני. צריך לבחור אחד? האחד הזה

 אני אענה לך.   :גריצחק רוכברמר 

 מי בהרכב של הוועדה?   :אבי גרוברמר 

כל הרכב הוועדה, כולל נציגי ציבור, בישיבה הבאה   :יצחק רוכברגרמר 

 נביא את זה בתיאום את הכל. 

 את כל שאר השמות.  :אבי גרוברמר 

 כן.   :יצחק רוכברגרמר 
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 ובינתיים זה לא מתחיל פשוט.   :אבי גרוברמר 

אנחנו כרגע מביאים, כפי שאמרתי, לא, זה יכול.   :רגריצחק רוכבמר 

 מנהלים ישיבות. במקום שצריך נציגי ציבור –מה שאפשר לנהל את הישיבות 

 חודש הבא נביא אותם. אז זה לא יתחיל, בוודאי שלא.  –

הוועדה הראשונה, ועדת ההנהלה, למעשה שהיתה   :עידן למדןמר 

את שירה אבין, יעקב קורצקי וטל  בעיקר חוץ ממך, עכשיו הוספנו למעשה

 עזגד.

אני אסביר. לא. דקה. ישיבת ההנהלה תהיה   :יצחק רוכברגרמר 

מראש העירייה, ממלאת מקום וסגניו, ואת שמוליק גריידי כפורום,  מורכבת

נגד? מי נמנע?   כראש סיעה, ואני מבקש להצביע על ההרכב הזה. מי בעד? מי 

 אנחנו נמנעים.   :אבי גרוברמר 

 . 5  :יצחק רוכברגרמר 

 . 6  :גב' פרח מלך

 

את  (6 – מנעים, נ9 –ולות )בעד ברוב קהוחלט לאשר   :7החלטה מספר 

 -הרכב הנהלת העיר כלהלן:

יו"ר, גב' שירה אבין, מר יעקב קורצקי, מר טל עזגד  –מר יצחק רוכברגר 

 גריידי.שמואל ומר 

 

שירה אבין, עידו  פיםיו"ר ועדת כס –ועדת כספים   :יצחק רוכברגרמר 

נורית אבנר.   כחלון, שמוליק גריידי, רפי בראל, אבי גרובר, עידן למדן, 
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???:     .  כתוב קורצקי

 שיניתי את זה.   :יצחק רוכברגרמר 

 סליחה, אז עוד פעם את השמות.   :עידן למדןמר 

שירה אבין, עידו כחלון, שמוליק גריידי, רפי בראל,   :יצחק רוכברגרמר 

גרובר, עידן למדן, נורית אבנר. בוועדה הזאת יושבים גם הרכב מקצועי, אבי 

שזה מנכ"ל העירייה, מהנדס העירייה, גזבר העירייה ומבקר העירייה. מי 

 בעד? פה אחד. 

 

 פה אחד את הרכב ועדת כספים כלהלן:הוחלט לאשר   :8החלטה מספר 

, מר רפי בראל, מר , מר שמואל גריידייו"ר, מר עידו כחלון –גב' שירה אבין 

אבי גרובר, מר עידן למדן, גב' נורית אבנר, מנכ"ל העירייה, מהנדס 

 העירייה, גזבר העירייה ומבקר העירייה. 

 

חבר  –שירה אבין, רפי בראל  –ועדת מכרזים   :יצחק רוכברגרמר 

יו"ר, יעקב קורצקי, טל עזגד, אבי  ומ"מ. שירה היו"ר, רפי בראל חבר ומ"מ 

נורית אבנר, מנכ"ל העירייה, יועץ משפטי וגזבר. מי בעד?  גרובר, עידן למדן, 

 פה אחד. 

 

 פה אחד את הרכב ועדת מכרזים כלהלן:הוחלט לאשר   :9החלטה מספר 

מ"מ יו"ר, מר יעקב קורצקי, מר טל  –יו"ר, מר רפי בראל  –גב' שירה אבין 

ירייה, עזגד, מר אבי גרובר, מר עידן למדן, גב' נורית אבנר, מנכ"ל הע

 יועמ"ש העירייה, גזבר העירייה.
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יו"ר,  –אהרון אלמוג אסולין  –ועדת ביקורת   :יצחק רוכברגרמר 

וייזר, עידו כחלון ומבקר העירייה. מי בעד?  דברתאיריס קלקא, רפי בראל, 

 פה אחד. 

 

 פה אחד את הרכב ועדת ביקורת כלהלן:הוחלט לאשר   :10החלטה מספר 

דברת יו"ר, גב' איריס קלקא, מר רפי בראל, גב'  –ן מר אהרון אלמוג אסולי

 , מר עידו כחלון, מבקר העירייה.וייזר

 

יעקב קורצקי,  –הנחות לארנונה חברי ועדת   :יצחק רוכברגרמר 

שמוליק גריידי ועידן למדן, כאשר בתחילת הדרך יפתח שמוליק כיו"ר הוועדה 

יו"ר הוועדה שמוליק ולאחריו יחליף אותו יעקב קורצקי. בזמן הזה יהיה 

ויעקב יהיה ממלא מקומו, ולאחר מכן יעקב יהיה יו"ר הוועדה ושמוליק יהיה 

 ממלא מקומו. מי בעד? 

 ומה שריק זה מקצועיים?  :עידן למדןמר 

 מקצועיים, כן.   :גב' פרח מלך

 מי בעד? פה אחד.   :יצחק רוכברגרמר 

 

הנחות לארנונה  פה אחד את הרכב ועדתהוחלט לאשר   :11החלטה מספר 

 כלהלן:

יו"ר תקופה ראשונה )מ"מ יו"ר תקופה שנייה(, מר  –שמואל גריידי מר 

יו"ר תקופה שנייה )מ"מ יו"ר תקופה ראשונה( ומר עידן  – יעקב קורצקי

 למדן. 
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 –שירה אבין  –הרכב הוועדה לקידום מעמד הילד   :יצחק רוכברגרמר 

וייזריו"ר,   מי בעד? חברה, עידן למדן חבר.  דברת 

איציק, יש לכם התנגדות להרחיב את זה לשני   :אבי גרוברמר 

 חברים?

מתנהלים נבדוק את זה בהמשך, נראה איך אנחנו   :יצחק רוכברגרמר 

 ואחר כך נראה. 

 

פה אחד את הרכב הוועדה לקידום מעמד הוחלט לאשר   :12החלטה מספר 

 הילד כלהלן:

 , מר עידן למדן.דברת וייזריו"ר, גב'  –גב' שירה אבין 

 

.   :יעקב קורצקימר  .  תראה איזה יופי חזרת מ.

אמרת לנו  תגיד לי, רק לקואליציה מותר להפריע?  :עידן למדןמר 

 להרגיע. 

טוב, די, נרגענו, מספיק. חיוך קצת, תודה לאל.   :יצחק רוכברגרמר 

זו ועדת של נפגעי פעולות האיבה, שלא נזדקק להועדה להנצחת זכרם  , אבל 

עידו כחלון חבר, אהרון אסולין אלמוג חבר. מי בעד? יו"ר,  –חובה. רפי בראל 

 פה אחד. 
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פה אחד את הרכב הוועדה להנצחת זכרם הוחלט לאשר   :13החלטה מספר 

 של נפגעי פעולות איבה כלהלן:

 . אסוליןאלמוג יו"ר, מר עידו כחלון, מר אהרון  –מר רפי בראל 

 

וייזריו"ר שירה אבין,  – ת החינוךהרכב ועד  :יצחק רוכברגרמר   דברת 

חברה, טל עזגד חבר, רותי גרונסקי חברה, נורית אבנר חברה. מי בעד? פה 

 אחד. 

גם היינו שמחים אם היה אפשר להרחיב את   :עידן למדןמר 

 הזאת.  הוועדה

. ויש אי אפשר, כי זאת ועדה שנקבעה עפ"י הוראות  :יצחק רוכברגרמר 

 .  שם הרכב מקצועי

 חברים.  7-ל 4אבל אפשר בין   :עידן למדןמר 

 אני אסביר.   :יצחק רוכברגרמר 

ו  :אבי גרוברמר   . 6עד  3-זה ראש עיר 

לעשות שולחן עגול, או  אני שוקל את האפשרות  :יצחק רוכברגרמר 

שולחן מרובע, זה לא משנה, שבו אנחנו נמנה גם אנשים מן השורה שאכפת 

צת צללים כזאת שדנה בענייני חינוך, מייעצת להם על מנת להקים מין מוע

לוועדת החינוך ולמחזיק התיק. בסדר? אני שוקל את זה, אנחנו נשב ביחד 

 אחר כך, נגבש עמדות. מי בעד אגב? פה אחד. 

 

 פה אחד את הרכב ועדת החינוך כלהלן:הוחלט לאשר   :14החלטה מספר 
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ד, גב' רותי גרונסקי, גב' , מר טל עזגדברת וייזריו"ר, גב'  –גב' שירה אבין 

 נורית אבנר. 

 

דברת יו"ר גיא קלנר,  –הוועדה לאיכות הסביבה   :יצחק רוכברגרמר 

 חברה, יעקב קורצקי חבר, איריס קלקא חברה. מי בעד? פה אחד.  וייזר

 

פה אחד את הרכב הוועדה לאיכות הסביבה הוחלט לאשר   :15החלטה מספר 

 כלהלן:

 , מר יעקב קורצקי, גב' איריס קלקא.דברת וייזר' יו"ר, גב –מר גיא קלנר 

 

דברת  –הוועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים   :יצחק רוכברגרמר 

 עידו כחלון חבר, רותי גרונסקי חברה. מי בעד? פה אחד. יו"ר,  – וייזר

 

פה אחד את הרכב הוועדה למאבק בנגע הוחלט לאשר   :16החלטה מספר 

 הסמים המסוכנים כלהלן:

 יו"ר, מר עידו כחלון, גב' רותי גרונסקי. – דברת וייזר' גב

 

שירה  –, עבריינות ופשיעה הוועדה למיגור אלימות  :יצחק רוכברגרמר 

 חברה, אהרון אלמוג אסולין חבר. מי בעד? פה אחד.  דברת וייזריו"ר,  –אבין 
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פה אחד את הרכב הוועדה למיגור אלימות, הוחלט לאשר   :17החלטה מספר 

 ריינות ופשיעה כלהלן:עב

 , מר אהרון אלמוג אסולין.דברת וייזריו"ר, גב'  –גב' שירה אבין 

 

רפי בראל נציג המועצה.  –החקלאית  נציג הוועדה  :יצחק רוכברגרמר 

 מי בעד? פה אחד. 

 

את מינויו של מר רפי בראל כנציג פה אחד הוחלט לאשר   :18החלטה מספר 

 המועצה בוועדה החקלאית.

 

הרכב ועדת מל"ח פס"ח. מל"ח זה משק לשעת   :צחק רוכברגרימר 

נגד. נמנעים? חירום יו"ר הוועדה יצחר רוכברגר. מי בעד? מי נגד? אין   . 

 -בוועדה הזאת יש  :עידן למדןמר 

 -אין. זו ועדה רק  :יצחק רוכברגרמר 

. פיקוד העורף.   :גב' פרח מלך  מקצועיים..

 

אחד את מינויו של מר יצחק רוכברגר פה הוחלט לאשר   :19החלטה מספר 

 כיו"ר ועדת מל"ח ופס"ח. 
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יו"ר, יעקב  –שירה אבין  –ועדת ערר לפרישה   :יצחק רוכברגרמר 

 קורצקי חבר, אהרון אלמוג אסולין חבר. מי בעד? 

 

פה אחד את הרכב ועדת ערר לפרישה הוחלט לאשר   :20החלטה מספר 

 כלהלן:

 ב קורצקי, אהרון אלמוג אסולין. יו"ר, מר יעק –גב' שירה אבין 

 

מיכה בלום יועץ  –משפטיות  ועד להחזר הוצאות  :יצחק רוכברגרמר 

משפטי, גיל גורדון גזבר, מבקר העירייה ניסים בן יקר, שנמצא פה, ופרח מלך 

 מזכירת הוועדה. 

יו"ר הוועדה  –קרקעות, זו ועדה סטטוטורית גם. פרח מלך  תהקצאועדה ל

 כמנכ"לית.  

 לא הצבעת.   :עידן למדן מר

 מי בעד?   :יצחק רוכברגרמר 

 פה אחד.    :טל עזגדמר 

 

פה אחד את הרכב הוועדה להחזר הוצאות הוחלט לאשר   :21החלטה מספר 

 משפט כלהלן:

 –ניסים בן יקר מר גזבר,  –גיל גורדון מר יועמ"ש,  –עו"ד מיכאל בלום 

 ה.מזכירת הוועדומנכ"לית  –פרח מלך גב' מבקר, 
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 צודק. מותר לי להגיד שאתה צודק.   :יצחק רוכברגרמר 

.  :עידן למדןמר   הרבה פעמים. נקווה שעוד ירבו

 תלוי בך.   :יצחק רוכברגרמר 

 גם בך.   :עידן למדןמר 

.   :יצחק רוכברגרמר  בך ובטעות שלי. ועדת הקצאת קרקעות, סטטוטורי

י, גיל גורדון גזבר, יו"ר, כמנכ"לית, מיכה בלום יועץ משפט –פרח מלך 

 ולדימיר לוין מהנדס ועינב בן יעקב מנהל מחלקת נכסים. מי בעד? פה אחד. 

 

פה אחד את הרכב ועדת הקצאת קרקעות הוחלט לאשר   :22החלטה מספר 

 כלהלן:

מר גיל יועמ"ש,  –מנכ"ל ויו"ר הוועדה, עו"ד מיכאל בלום  –גב' פרח מלך 

מנהל מח'  –מהנדס, ועינב בן יעקב  –גזבר, אדר' ולדימיר לוין  –גורדון 

 נכסים.

 

יו"ר, רפי  –שירה אבין  –לכוח אדם  ועדת מכרזים  :יצחק רוכברגרמר 

 נציג ציבור.  –בראל חבר, רותי גרונסקי חברה, מוטי בר דגן 

 לא, זה טעות.   :אבי גרוברמר 

 כמה נציגי ציבור אמורים להיות פה?   :עידן למדןמר 

 אחד.   :יצחק רוכברגרמר 
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 רק אחד. זה בסדר.   :גב' פרח מלך

 מי בעד?   :יצחק רוכברגרמר 

 

פה אחד את הרכב ועדת מכרזים לכוח אדם הוחלט לאשר   :23החלטה מספר 

 כלהלן:

 –יו"ר, מר רפי בראל, גב' רותי גרונסקי, מר מוטי בר דגן  –גב' שירה אבן 

 נציג ציבור.

 

יו"ר, דורית  –רח מנכ"לית פ –, רכש ועדת קניות  :יצחק רוכברגרמר 

אמיגה מנהלת מחלקת הרכש, גזבר המועצה גיל גורדון. מי בעד? אין 

 מתנגדים. 

 

פה אחד את הרכב ועדת קניות )רכש( הוחלט לאשר   :24החלטה מספר 

 כלהלן:

מנהלת מח' רכש,  –מנכ"ל ויו"ר הוועדה, גב' דורית אמיגה  –גב' פרח מלך 

 גזבר. –מר גיל גורדון 

 

פרח מנכ"לית העירייה, גיל גורדון  –ועדת רכב   :צחק רוכברגרימר 

  גזבר, בני עוקשי מנהל מחלקת הרכב. מי בעד? אין מתנגדים.
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 פה אחד את הרכב ועדת רכב כלהלן:הוחלט לאשר   :25החלטה מספר 

מנהל מח'  –גזבר, מר בני עוקשי  –מנכ"ל, מר גיל גורדון  –גב' פרח מלך 

 רכב.

 

 –יו"ר, גיל גורדון  –פרח מלך  –ועדת תמיכות   :רגריצחק רוכבמר 

 יועץ משפטי. מי בעד? פה אחד, אין מתנגדים.  –גזבר, מיכה בלום 

 

 פה אחד את הרכב ועדת תמיכות כלהלן:הוחלט לאשר   :26החלטה מספר 

ן  –גב' פרח מלך  גזבר, עו"ד מיכאל  –מנכ"ל ויו"ר הוועדה, מר גיל גורדו

 יועמ"ש. –בלום 

 

טל עזגד חבר, יו"ר,  –רפי בראל  –ועדת שמות   :יצחק רוכברגר מר

 איריס קלקא חברה. מי בעד? 

 נציגי הציבור יאושרו בנפרד?   :עידן למדןמר 

 אחר כך, בישיבה הבאה.   :יצחק רוכברגרמר 

 מי נגד? מי נמנע? אין. פה אחד.  :יצחק רוכברגרמר 

 

 ב ועדת שמות כלהלן:פה אחד את הרכהוחלט לאשר   :27החלטה מספר 

 יו"ר, מר טל עזגד, גב' איריס קלקא. –מר רפי בראל 
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.  169הרכב ועדת מכרזים לעובדים בכירים, סעיף   :יצחק רוכברגרמר  ב'

 שירה אבין, טל עזגד חבר, רותי גרונסקי חברה. מי בעד? פה אחד.  –יו"ר 

 

ובדים פה אחד את הרכב ועדת מכרזים לעהוחלט לאשר   :28החלטה מספר 

 ב'( כלהלן: 169בכירים )סעיף 

 יו"ר, מר טל עזגד, גב' רותי גרונסקי. –גב' שירה אבין 

 

כמשקיף לכל ישיבות  אגב, מבקר העירייה מוזמן  :יצחק רוכברגרמר 

המכרזים. במכרז לבחירת מנכ"ל אין דבר כזה כרגע, פשוט זה בהוראות 

 שאנחנו רושמים. זה הוראות החוק. 

 יועץ המשפטי הוא משקיף. ה  :גב' פרח מלך

היועץ המשפטי חבר בוועדת המכרזים במקום   :יצחק רוכברגרמר 

המנכ"ל, זה שינוי. היועץ המשפטי של העירייה יהיה משקיף בישיבות ועדת 

המכרזים לבחירת עובדים בכירים, למעט בישיבות שעניינן מינוי היועץ 

 המשפטי של העירייה. זו הודעה. 

רפי בראל חבר, אהרון אלמוג אסולין יו"ר,  –ה אבין שיר –ועדת מקלטים 

 חבר. מי בעד? פה אחד. 

 

 פה אחד את הרכב ועדת מקלטים כלהלן:הוחלט לאשר   :29החלטה מספר 

 יו"ר, מר רפי בראל, מר אהרון אלמוג אסולין. –גב' שירה אבין 
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גיל גורדון  –פרח מנכ"ל  –ועדת הלוואות   :יצחק רוכברגרמר  יו"ר, 

 ר, נציג ועד העובדים. מי בעד? גזב

 -אי אפשר כבר להגיד את השם ואז זה לא  :אבי גרוברמר 

.   :יצחק רוכברגרמר   לא יודע, הם לא נתנו אותו

 הם גם הולכים לבחירות תיכף.   :גב' פרח מלך

 אוקיי, פה אחד.   :יצחק רוכברגרמר 

 ועד העובדים גם הולך לבחירות.   :גב' פרח מלך

 

 פה אחד את הרכב ועדת הלוואות כלהלן:הוחלט לאשר   :30ר החלטה מספ

ן  –גב' פרח מלך  ונציג ועד העובדים. –מנכ"ל ויו"ר הוועדה, גיל גורדו  גזבר, 

 

מרק מימוני, ד"ר  יו"ר פרופ' – ועדת בריאות  :יצחק רוכברגרמר 

 -, נציג ציבור אתםצביקה רביב, ד"ר יהודית קצב

 אנחנו נעביר.  :אבי גרוברמר 

שניים, תביאו לי את השמות, ימונה אוטומט. מי   :יצחק רוכברגרמר 

 בעד? פה אחד, תודה. 

 

 פה אחד את הרכב ועדת בריאות כלהלן:הוחלט לאשר   :31החלטה מספר 
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ושני נציגי יו"ר, ד"ר צביקה רביב, ד"ר יהודית קצב  –פרופ' מרק מימוני 

 ציבור שייבחרו ע"י האופוזיציה.

 

עו"ד טלי פרדו, שהיא  – ועדת ערר לארנונה כללית  :ריצחק רוכברגמר 

יו"ר, עו"ד ורד הגר בלייר, עו"ד יבין רוכלי וגזבר העירייה.  –שופטת בדימוס 

 מי בעד? פה אחד. 

 

פה אחד את הרכב ועדת ערר לארנונה הוחלט לאשר   :32החלטה מספר 

 כללית כלהלן:

ר בלייר, עו"ד יבין רוכלי עו"ד ורד הגיו"ר,  –שופטת בדימ' עו"ד טלי פרדו 

 וגזבר העירייה.

 

יו"ר הוועדה טל עזגד,  –ועדת יקירי רמת השרון   :יצחק רוכברגרמר 

חברה שירה אבין, חבר יעקב קורצקי, חברה רותי גרונסקי, חברה איריס 

 קלקא, נציג ציבור מטעם האופוזיציה. 

 יש לכם נציג ציבור?  :אבי גרוברמר 

משנה, תביא אחרי. אם יש לך עכשיו תביא לא   :יצחק רוכברגרמר 

 עכשיו. אותו 

 חייבים להחליט עכשיו את השם?  :גב' נורית אבנר

 לא, לא חייבים.   :יצחק רוכברגרמר 
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הוא יאושר עכשיו, אחרת נצטרך להביא אותו   :אבי גרוברמר 

 לישיבה הבאה. 

 אבל תעבירו את השם, זה לא משנה.    :טל עזגדמר 

אהרון שגב נציג ציבור ושלום אשואל נציג ציבור.   :גריצחק רוכברמר 

 מי בעד? פה אחד. 

 יעל גולד תרשום.   :גב' נורית אבנר

 יקירי רמת השרון.יעל גולד.   :יצחק רוכברגרמר 

 

פה אחד את הרכב ועדת יקירי רמת השרון הוחלט לאשר   :33החלטה מספר 

 כלהלן:

קב קורצקי, גב' רותי גרונסקי, יו"ר, גב' שירה אבין, מר יע –מר טל עזגד 

מר אהרון שגב גב' איריס קלקא, ונציגי הציבור: גב' יעל גולד )אופוזיציה(, 

 ומר שלום אשואל. 

 

חברים, בטרם נסיים את הישיבה אני רוצה למסור   :יצחק רוכברגרמר 

הודעה. כפי שהודיע בא כוחי בפתיחת ההליך המשפטי שמתנהל בענייני, אני 

לצאת  תווה שנאמר בבית המשפט, שבו למעשה אני מתכווןפועל עפ"י המ

לחופשה, תגדירו את זה נבצרות, איך שאתם רוצים, מתפקידי כראש הרשות 

המקומית, החל ממחר בבוקר, שבה למעשה אני מאציל את כל סמכויותיי 

 –כראש עירייה לסגניתי וממלאת מקומי שירה אבין. אני יכול לומר דבר אחד 

נוכח העובדה שאינני מתכוון לעמוד חוצץ למול בית המשפט,  אני עושה את זה

אלא ההפך, בתנאים האלה אני רואה את עצמי פועל יחד עם בית המשפט על 
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מנת שאחזור מהר ככל שניתן להיות ראש העיר במשרה מלאה עם כל 

 הסמכויות האמורות, וזה יקרה בקרוב. 

 -ות תתקיים ישיבה עפ"ידק 5אני מודיע בזאת שאני נועל את הישיבה, ובעוד 

לפי תסקיר החוק החדש, כשנכנס ההליך של   :אבי גרוברמר 

ההשעיה, ראש העיר למעשה מפסיק לכהן כחבר מועצה, נכנס חבר במקומו עד 

 סוף המשפט.  

אני לא הושעיתי. אתה לא שמעת את המילה   :יצחק רוכברגרמר 

 השעיה.

 בר מועצה?אני שואל, אתה ממשיך לכהן כח  :אבי גרוברמר 

אתה לא שמעת את המילה השעיה. אני חבר מועצה   :יצחק רוכברגרמר 

לכל דבר ועניין, עם כל הסמכויות של חבר מועצה. סמכויותיי כראש הרשות, 

אני  יואצלו כולן לשירה כסגניתי וכממלאת מקומי.כפי שאמרתי קודם לכן, 

באולם  סוגר את הישיבה הזאת ומודיע שבעוד כרבע שעה אנחנו נתכנס

הישיבות בבניין הזה למטה לדיון בישיבה שלא מן המניין, שבה תדון המועצה 

 בהעברת ראש הרשות מתפקידו. תודה רבה, הישיבה סגורה. 

 

 

 __________________ 
 פרח מלך

 מנכ"ל העירייה
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 קובץ החלטות

 אני מתחייב. –טקס חתימת  .3

 חברי המועצה הצהירו על התחייבותם. -

 העירייה. דבר ראש .1

 . ייהנשמעו דבריו של ראש העיר -

 ייה החדשים ופרידה מהיוצאים.הצגת חברי מועצת העיר .2

 .ראש העיר נפרד מחברי המועצה היוצאים -

 בחירת סגנים ומ.מ והאצלת סמכויות. .4

 

למנות את  (6 –, נגד 9 –ולות )בעד ברוב קהוחלט לאשר   :1החלטה מספר 

 . ייהמ ראש העירגב' שירה אבין כסגנית ומ"

 

למנות את  (6 –, נגד 9 –ולות )בעד ברוב קהוחלט לאשר   :2החלטה מספר 

 .ייהמר יעקב קורצקי כסגן ראש העיר

 

למנות את  (6 –, נגד 9 –ולות )בעד ברוב קהוחלט לאשר   :3החלטה מספר 

 מר טל עזגד כסגן ראש העירייה.

 

 מינוי מחזיקי תיקים והאצלת סמכויות. .5

 

למנות את  (6 –, נגד 9 –ולות )בעד ברוב קהוחלט לאשר   :4מספר החלטה 

 מחזיקי התיקים ולהאציל להם סמכויות כלהלן:
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 תיק החינוך ותיק ההנדסה.–איציק רוכברגר מר 

תיק החינוך הבלתי פורמאלי, ההתנדבות ומגוונים, ותיק  –שירה אבין גב' 

 הגמלאים. 

 הדתות.  תיק פניות הציבור ותיק –יעקב קורצקי מר 

 תיק הספורט.  –טל עזגד מר 

 תיק הרווחה ותיק הדתות )לנושא בתי העלמין(. –שמואל גריידי מר 

 תיק התרבות.  –גיא קלנר מר 

 מ"מ מחזיק תיק הנדסה. –טל עזגד מר 

 מ"מ מחזיק תיק החינוך.– דברת וייזרגב' 

 

ויעקב  ישי רייכמן –בחירת הוועדה לתכנון ובנייה + שני חברי גליל ים  .7

 שקד.

 

פה אחד את מינוי כל חברי המועצה כחברי הוחלט לאשר   :5החלטה מספר 

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, ובנוסף למנות כחברי הוועדה את נציגי 

 יעקב שקד.מר ישי רייכמן ומר  –קיבוץ גליל ים 

 

 הצגת הסכמים קואליציונים על שולחן המועצה. .8

 .מועצההונחו על שולחן הההסכמים  -

 

 קביעת בעלי זכות חתימה על מסמכי הרשות. .9

 * ראש העירייה 
 * מ"מ ראש העירייה 
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הענקת  (1 –נמנע , 14 –ולות )בעד ברוב קהוחלט לאשר   :6החלטה מספר 

יצחק רוכברגר ולמ"מ מר זכות חתימה על מסמכי הרשות לראש העירייה 

.  גב' ראש העירייה  שירה אבין

 

יו"ר והר .6  כבי ועדות חובה ורשות.אישורי 

 

את  (6 – מנעים, נ9 –ולות )בעד ברוב קהוחלט לאשר   :7החלטה מספר 

 -הרכב הנהלת העיר כלהלן:

טל עזגד מר יעקב קורצקי, מר שירה אבין, גב' יו"ר,  –יצחק רוכברגר מר 

 גריידי. שמואלמר ו

 

 פה אחד את הרכב ועדת כספים כלהלן:הוחלט לאשר   :8החלטה מספר 

יו"ר, מר עידו כחלון, מר שמואל גריידי, מר רפי בראל, מר  –שירה אבין  גב'

אבי גרובר, מר עידן למדן, גב' נורית אבנר, מנכ"ל העירייה, מהנדס 

 העירייה, גזבר העירייה ומבקר העירייה. 

 

 פה אחד את הרכב ועדת מכרזים כלהלן:הוחלט לאשר   :9החלטה מספר 

מ"מ יו"ר, מר יעקב קורצקי, מר טל  –בראל  יו"ר, מר רפי –גב' שירה אבין 

עזגד, מר אבי גרובר, מר עידן למדן, גב' נורית אבנר, מנכ"ל העירייה, 

 יועמ"ש העירייה, גזבר העירייה.
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 פה אחד את הרכב ועדת ביקורת כלהלן:הוחלט לאשר   :10החלטה מספר 

דברת , גב' יו"ר, גב' איריס קלקא, מר רפי בראל –מר אהרון אלמוג אסולין 

 , מר עידו כחלון, מבקר העירייה.וייזר

 

פה אחד את הרכב ועדת הנחות לארנונה הוחלט לאשר   :11החלטה מספר 

 כלהלן:

יו"ר תקופה ראשונה )מ"מ יו"ר תקופה שנייה(, מר  –מר שמואל גריידי 

יו"ר תקופה שנייה )מ"מ יו"ר תקופה ראשונה( ומר עידן  –יעקב קורצקי 

 למדן. 

 

פה אחד את הרכב הוועדה לקידום מעמד הוחלט לאשר   :12מספר  החלטה

 הילד כלהלן:

 , מר עידן למדן.דברת וייזריו"ר, גב'  –גב' שירה אבין 

 

פה אחד את הרכב הוועדה להנצחת זכרם הוחלט לאשר   :13החלטה מספר 

 של נפגעי פעולות איבה כלהלן:

 מוג אסולין. יו"ר, מר עידו כחלון, מר אהרון אל –מר רפי בראל 

 

 פה אחד את הרכב ועדת החינוך כלהלן:הוחלט לאשר   :14החלטה מספר 

, מר טל עזגד, גב' רותי גרונסקי, גב' דברת וייזריו"ר, גב'  –גב' שירה אבין 

 נורית אבנר. 
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פה אחד את הרכב הוועדה לאיכות הסביבה הוחלט לאשר   :15החלטה מספר 

 כלהלן:

 , מר יעקב קורצקי, גב' איריס קלקא.דברת וייזריו"ר, גב'  –מר גיא קלנר 

 

פה אחד את הרכב הוועדה למאבק בנגע הוחלט לאשר   :16החלטה מספר 

 הסמים המסוכנים כלהלן:

 יו"ר, מר עידו כחלון, גב' רותי גרונסקי. – דברת וייזרגב' 

 

פה אחד את הרכב הוועדה למיגור אלימות, הוחלט לאשר   :17החלטה מספר 

 ופשיעה כלהלן: עבריינות

 , מר אהרון אלמוג אסולין.דברת וייזריו"ר, גב'  –גב' שירה אבין 

 

פה אחד את מינויו של מר רפי בראל כנציג הוחלט לאשר   :18החלטה מספר 

 המועצה בוועדה החקלאית.

 

פה אחד את מינויו של מר יצחק רוכברגר הוחלט לאשר   :19החלטה מספר 

 כיו"ר ועדת מל"ח ופס"ח. 

 

פה אחד את הרכב ועדת ערר לפרישה הוחלט לאשר   :20לטה מספר הח

 כלהלן:

 יו"ר, מר יעקב קורצקי, אהרון אלמוג אסולין.  –גב' שירה אבין 
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פה אחד את הרכב הוועדה להחזר הוצאות הוחלט לאשר   :21החלטה מספר 

 משפט כלהלן:

 –יקר  גזבר, מר ניסים בן –יועמ"ש, מר גיל גורדון  –עו"ד מיכאל בלום 

 מנכ"לית ומזכירת הוועדה. –מבקר, גב' פרח מלך 

 

פה אחד את הרכב ועדת הקצאת קרקעות הוחלט לאשר   :22החלטה מספר 

 כלהלן:

יועמ"ש, מר גיל  –מנכ"ל ויו"ר הוועדה, עו"ד מיכאל בלום  –גב' פרח מלך 

מנהל מח'  –מהנדס, ועינב בן יעקב  –גזבר, אדר' ולדימיר לוין  –גורדון 

 ים.נכס

 

פה אחד את הרכב ועדת מכרזים לכוח אדם הוחלט לאשר   :23החלטה מספר 

 כלהלן:

 –יו"ר, מר רפי בראל, גב' רותי גרונסקי, מר מוטי בר דגן  –גב' שירה אבן 

 נציג ציבור.

 

פה אחד את הרכב ועדת קניות )רכש( הוחלט לאשר   :24החלטה מספר 

 כלהלן:

מנהלת מח' רכש,  –גב' דורית אמיגה  מנכ"ל ויו"ר הוועדה, –גב' פרח מלך 

 גזבר. –מר גיל גורדון 

 

 

 

 פה אחד את הרכב ועדת רכב כלהלן:הוחלט לאשר   :25החלטה מספר 
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מנהל מח'  –גזבר, מר בני עוקשי  –מנכ"ל, מר גיל גורדון  –גב' פרח מלך 

 רכב.

 

 פה אחד את הרכב ועדת תמיכות כלהלן:הוחלט לאשר   :26החלטה מספר 

גזבר, עו"ד מיכאל  –מנכ"ל ויו"ר הוועדה, מר גיל גורדון  –רח מלך גב' פ

 יועמ"ש. –בלום 

 

 פה אחד את הרכב ועדת שמות כלהלן:הוחלט לאשר   :27החלטה מספר 

 יו"ר, מר טל עזגד, גב' איריס קלקא. –מר רפי בראל 

 

פה אחד את הרכב ועדת מכרזים לעובדים הוחלט לאשר   :28החלטה מספר 

 ב'( כלהלן: 169סעיף בכירים )

 יו"ר, מר טל עזגד, גב' רותי גרונסקי. –גב' שירה אבין 

 

 פה אחד את הרכב ועדת מקלטים כלהלן:הוחלט לאשר   :29החלטה מספר 

 יו"ר, מר רפי בראל, מר אהרון אלמוג אסולין. –גב' שירה אבין 

 

 פה אחד את הרכב ועדת הלוואות כלהלן:הוחלט לאשר   :30החלטה מספר 

ונציג ועד העובדים. –מנכ"ל ויו"ר הוועדה, גיל גורדון  –ב' פרח מלך ג  גזבר, 

 

 

 

 פה אחד את הרכב ועדת בריאות כלהלן:הוחלט לאשר   :31החלטה מספר 
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יו"ר, ד"ר צביקה רביב, ד"ר יהודית קצב ושני נציגי  –פרופ' מרק מימוני 

 ציבור שייבחרו ע"י האופוזיציה.

 

פה אחד את הרכב ועדת ערר לארנונה אשר הוחלט ל  :32החלטה מספר 

 כללית כלהלן:

יו"ר, עו"ד ורד הגר בלייר, עו"ד יבין רוכלי  –שופטת בדימ' עו"ד טלי פרדו 

 וגזבר העירייה.

 

פה אחד את הרכב ועדת יקירי רמת השרון הוחלט לאשר   :33החלטה מספר 

 כלהלן:

ב' רותי גרונסקי, יו"ר, גב' שירה אבין, מר יעקב קורצקי, ג –מר טל עזגד 

גב' איריס קלקא, ונציגי הציבור: גב' יעל גולד )אופוזיציה(, מר אהרון שגב 

 ומר שלום אשואל. 

  


