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אני רוצה אני רוצה הערה.  לפני ההצעות לסדר  :יצחק רוכברגרמר 

להודיע, למרות שזה כבר פורסם, על שינויים באגף החינוך. מיכל מנקס 

מנהלת מינהל החינוך והתרבות בשלטון המקומי. תפקיד רוחבי  היותנבחרה ל

שמקיף את כל הארץ. מחליפה אותה מנהלת בית הספר רוטברג גילי מליק 

שיושבת כאן אתנו. החל מהיום גילי כממלאת מקום נכנסת לתפקידה. ביקשנו 

, המכרז ייצא אל הפועל ונתקדם איתו הלאה. ממשרד הפנים לעשות מכרז

נאחל לשתיהן בהצלחה. הדבר השני, אני אתייחס בשונות לעניין כמובן ש

 שקשור דווקא לחל"ת שביקשה מיכל. 

 

 יונה ברגור.הצעה לסדר של חבר מועצת העיר  .1

 

אני רוצה לפתוח בהצעה לסדר של חבר המועצה   :יצחק רוכברגרמר 

ת לנושא פורום משפחו יונה ברגור לעניין הזה שהוא מעלה אותו לא פעם אחת

שכולות ישראליות ופלסטינאיות, ואני רוצה ברשותך בהצעה הזאת לומר, 

בניגוד לשאתה חם מזג מבחוץ, לא קשור, מנהלת אגף חדשה נכנסת לתפקידה 

כרגע והיא יושבת כאן, אני אבקש שתזמני את יונה לשיחה בנושא הזה. 

המקרה הזה הוא לא מקרה בודד רק רמת השרון. ישנן רשויות שמתעסקות 

 -הדבר הזה, מטפלות בנושא הזה עם

יונה ברגור  ומזמינות את חברי הפורום.   :ד"ר 

אני מבקש, תזמני את יונה לעניין הזה, תתרשמי   :יצחק רוכברגרמר 

מהדברים שהוא אומר, תחליטי איתו ביחד שאת רוצה את הדבר הזה להוביל 

בעיקרון  לא יהיה. מה שזה, ותביאי המלצה לפה. אבל –יופי. תחליטי שלא  –

 זה מבורך.  שבי פתוח, בסדר? שב איתה ותגבשו את זה כדי לראות.
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יונה ברגור  אפשר להציג?  :ד"ר 

 לא צריך.   :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור  למה לא?  :ד"ר 

לא צריך. הצעת, אתה ביקשת ואני ביקשתי שתשב   :יצחק רוכברגרמר 

 איתה כדי לגבש תכנית עבודה. 

יונה ברגור בל אני כבר ביקשתי לפני שנתיים ממנהלת האגף א  :ד"ר 

 הנוכחית, והיא לא ענתה לי. 

אתה רוצה לריב? אז אני מסביר, זה בא לך   :יצחק רוכברגרמר 

 -מהשמים עכשיו

 -אני מוכנה  :גב' מיכל מנקס

 לא, את לא מוכנה כלום.   :יצחק רוכברגרמר 

 זה לא מדויק...כי   :גב' מיכל מנקס

ודי, אף  עוד דקה אני אפוצץ את הישיבה הזאת  :יצחק רוכברגרמר 

 אחד לא עונה. 

 תשובה הוא קיבל.   :גב' מיכל מנקס

יונה ברגור .  :ד"ר   לא קיבלתי

שמתחלפות כאן מנהלות אגף. אני  בא לך מהשמים  :יצחק רוכברגרמר 

לא יכול לכפות ולא אתה יכול לכפות את דעתך או את בקשתך, וגם אני לא 

האגף תזמן אותך על בסיס ההצעה ולכן אני מבקש שמנהלת יכול לכפות, 

שהגשת כאן, והיא נמצאת פה, עם כל השמות וכל הפרמטרים שישנם כאן, על 
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מנת לדון חיובית בנושא. אני מקווה מאוד שתנסה להצליח, שתשכנע אותה, 

זהו, זאת על מנת להכניס את התכנית הזאת לפעילות. זה מה שאני רוצה. 

 אני אמרתי חיובי, בבקשה. ההצעה שלך, ו

יונה ברגור אני מבין, תודה. ברשותך, הנושא עצמו, כבר הצגתי   :ד"ר 

אותו, כך שלא צריך לחזור עליו עכשיו. הפנייה שלי לדון במסגרת מועצת 

העירייה על הנושא הזה היא שהנושא הזה לא יעמוד רק בעמדה של מנהלת 

ערכת החינוך לקיים את מפגשי אגף החינוך. מועצת העירייה יכולה לקרוא למ

 -הדיאלוג האלו

אתה יודע כמה נושאים אנחנו יכולים לקרוא    :טל עזגדמר 

 למערכת החינוך? 

יונה ברגור  בהחלט.  :ד"ר 

 אז לא צריך מערכת חינוך.   :טל עזגדמר 

אני עושה הכל להימנע מלהכניס היבטים שיש בהם   :יצחק רוכברגרמר 

, אולי תפיסה פוליטית כזו  או אחרת בעירייה. אני מנסה להימנע ככל שניתן

אני לא רוצה את המריבות. כבר היום שמעתי מפיו של חבר המועצה קורצקי 

. הוא רוצה, אומר יבואו נטורי קרתא,  שבא ואומר: 'רגע אחד, גם אני רוצה'

 רוצים גם כן. 

יונה ברגור  בסדר, אדרבא.   :ד"ר 

 .יים על זה דיוןאני לא אקסליחה,   :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור  למה?  :ד"ר 
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כי אני רוצה לטפל בסיפור הזה אמיתי ובצורה כנה.   :יצחק רוכברגרמר 

תעשה אותה במרצ, לא אצלי. אם אתה  –אם אתה רוצה לעשות פוליטיקה 

, אני יודע שאתה מאמין בזה, אני רוצה לטפל בנושא מתוך שליחות אמיתית

 לא חושב שאתה לא מאמין בזה. 

בוא נצביע אפשר להצביע על זה אם הוא מתעקש.   :אורן ברעוזמר 

 על זה ונחסוך למחלקת החינוך.

 אני לא רוצה.   :יצחק רוכברגרמר 

 נחסוך להם את הטרחה.   :אורן ברעוזמר 

אורן, אני לא אשב פה עד הבוקר. אני יודע שאתה   :יצחק רוכברגרמר 

מתוך אמונה פנימית. אני לא ו מוביל את המהלך הזה מתוך רגישות פנימית

אני  –חושב שזה ניגוח או משהו. אתה רוצה שאני אסיר את זה מסדר היום 

אני אומר לך, יש לך מנהלת אגף  –אסיר את זה. אתה רוצה שבאמת נטפל בזה 

חדשה שנכנסה לתפקידה היום. לך תדבר איתה. אני אומר לך, הנה מנהלת 

 לב פתוח כדי לשמוע. ו האגף שומעת כאן, תבואי עם נפש חפצה

יונה ברגור  היא קיבלה אותנו בתיכון שלה.   :ד"ר 

 אבל היא מנהלת אגף עכשיו.   :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור  כן, אבל היא קיבלה אותנו בתיכון שלה.   :ד"ר 

 אז מה אתה רוצה?   :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור מודה אני רוצה לבקש ממך, איציק, אני מקבל, אני   :ד"ר 

לך על ההזדמנות שיש כרגע. אני רוצה לבקש, תגיד לי אם זה הגיוני, 
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שבעקבות הדיון והשיחה עם מנהלת האגף החדשה, במידה ויהיו חילוקי דעות 

 ביני לבינה, להביא את זה לפה.

 בהחלט.   :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור תודה רבה. עכשיו יש לי הערה חיובית, אם מותר   :ד"ר 

 חבר אופוזיציה.  לי, בתור

גילי, אני ממליץ לך לגמור את    :טל עזגדמר  כמו שאני מכיר את 

 זה שם. כי אם זה יבוא לפה זה לא ייגמר טוב. 

 חברים, די.   :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור אני רציתי להגיד מילה טובה, מילה טובה מאוד, לך   :ד"ר 

היה מאוד מכובד, מאוד  ולשירה, על טקס יום השואה ביער ילדי השואה. זה

ראוי, ואני חושב שזה מהלך מאוד יפה, ואני גם מגבה את ההצעה שלך 

שהזכרת בדיון, שבשנים הבאות רמת השרון תנסה ליצור מזה איזשהו מהלך 

יותר ארצי בקונטקסט של אזכרה של ילדי השואה. אז אני נותן לכם חיזוקים 

 בדבר הזה. 

. אני יודע שאתה גם את זה רבה קודם כל, תודה  :יצחק רוכברגרמר 

אומר מהלב, אני גם את זה יודע שאתה אומר מהלב, ואני אומר עוד פעם, גם 

במאמר מוסגר, חד משמעית אני אעשה הכל כדי שתהיה כאן פעילות ארצית, 

כי הנושא הזה של הנחלת השואה ומורשת השואה, נקרא לה במירכאות 

 -מורשת

יונה ברגור  ה דיבר והיה מאוד ראוי. דווקא הטקס הז  :ד"ר 

 תחילתה של מסורת.   :גב' שירה אבין
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 קיבלתי.   :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור הערה שנייה, ברשותך, ברשותכם, מה אכפת להם,   :ד"ר 

תשמעו אותי רגע אומר מילים טובות. אני רוצה פשוט להתחלק במשפט אחד 

ל קרדיט למישהו, על החוויה החיובית של צעדת הבנים, שהיא לא עניין ש

אולי למערכת הספורט או מי שזה לא יהיה, אבל זה מבצע ראוי ויפה מדי שנה 

בשנה. התחושה הקהילתית שנגזרת מזה היא יוצאת מן הכלל. גם לטל. אלו 

 דברים טובים וחיוביים שקורים, ואני לא נמנע מלציין אותם. 

 תודה רבה.   :יצחק רוכברגרמר 

 

צת העיר אורי לוין בנושא ניתוב ושליטה על הצעה לסדר של חבר מוע *

 מקלטים ציבוריים.

 

ההצעה לסדר השנייה היתה של אורי לוין, לעניין   :יצחק רוכברגרמר 

של מקלטים, ויש כאן הצעה לסדר של ניתוב ושליטה על מקלטים ציבוריים. 

 אני קראתי אותה, אורי. 

 לא הבנת?  מר אורי לוין:

בנתי. אני קראתי אותה ואני הבנתי אותה, בטח שה  :יצחק רוכברגרמר 

אבל אני חייב לומר משהו אחד. אני לא יכול לקבל החלטה כאן עכשיו כרגע 

ולהגיד לך אני הולך לעשות את זה, אבל בהחלט אני רוצה לבדוק את הנושא. 

זה המון כסף. כרגע אני לא  ש"ח למקלט 10,000מבחינת עלויות תקציביות, 

בר להתקין דלת שעובדת על בסיס אוטומטי, שבמקרה מתוקצב. זה אחד. מדו

 60ש"ח מקלט, יש לנו משהו כמו  10,000של אירוע נפתחת, נסגרת. זה עולה 
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ומשהו מקלטים, קצת יותר אפילו. אין לנו כרגע את התקציב לזה. אבל אני 

רוצה לומר דבר אחד, עדיין אני רוצה לבדוק את זה ואני לא מוריד את זה 

מש לא. אני מתחייב כאן לבדוק את זה יחד עם פיקוד העורף מסדר היום, מ

כדי לראות אם הדבר הזה אכן ישים ואם הוא רצוי ומומלץ גם ע"י פיקוד 

 העורף. 

 ואם כן? כי אני יודע שכן. אז איך נתקדם?  מר אורי לוין:

בהנחה שכן, נדאג  תן לי, אני אגיד לך בדיוק איך.  :יצחק רוכברגרמר 

 לתקציב. 

 האמת, זה לא כל כך הרבה כסף, עלות מול תועלת.   ורי לוין:מר א

שמעת מה אמרתי? אני רואה כל דבר שהוא לכיוון   :יצחק רוכברגרמר 

 חיובי, אני בעד. אז כפי שאמרתי כרגע. 

 

אישור תיקון תקנון החברה הכלכלית לעניין שיפוי וביטוח. יוסבר ע"י  .2

 עו"ד נורמן פלאט.

 

אני מוריד אותו  2הנושא הראשון, ברשותכם. סעיף   :יצחק רוכברגרמר 

ור תקנון החברה הכלכלית ביוני. איש 9-או ב 2-מסדר היום לישיבה הבאה ב

 לעינין שיפוי וביטוח, אני מוריד את זה. 

 

 אישור פרוטוקול הוועדה להחזר הוצאות משפט. .3
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אישור פרוטוקול הוועדה להחזר הוצאות משפט,   :יצחק רוכברגרמר 

 כנ"ל. 

 

 אישור צווי חניה: .4

 .389, 170חלקות  6417* ברחוב זרובבל גוש  

 .232, 236חלקות  6551* בסמטת בוקק גוש  

 

אני רוצה רק את האישור לצווי חניה לרח' זרובבל   :יצחק רוכברגרמר 

, אני 232, 236, חלקות 6551גוש  , וסמטת בוקק,170-ו 386, חלקות 6417גוש 

אני אסביר על מה מדובר. מדובר על חניה לגני ילדים  מבקש צווי חניה.

שאנחנו רוצים לעשות שם באשכול גנים שעשינו בזרובבל. כנ"ל בוקק, זה גם 

לצורך חניה. אני חושב שפה לא צריכה להיות בעיה. אני מבקש לאשר את צווי 

 החניה בבקשה. מי בעד? 

יונה ברגור  מה זה צווי החניה?  :ד"ר 

כדי להכשיר שטח לצורך חניה ציבורית, לצורך   :יצחק רוכברגרמר 

נושא של גני ילדים, צריך להצביע על זה כדי להקצות את השטח הזה לצורך 

 חניה. 

יונה ברגור  עכשיו יש חניה כבר, נכון?   :ד"ר 

 עכשיו מכשירים אותה.   :יצחק רוכברגרמר 
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 זה כורכר.    :טל עזגדמר 

 ריך להכשיר אותה. מי בעד? תודה. זה אדמה, אני צ  :יצחק רוכברגרמר 

 אמרת שמתחילים עם הרצאה בשבע.  :אבי גרוברמר 

 אבל אתה לא באת, אז הפכנו את זה.  :אורן ברעוזמר 

 בגלל זה לא באת?  :יצחק רוכברגרמר 

 אני ראיתי שאני קצת מאחר, אז הרשיתי לעצמי.   :אבי גרוברמר 

 לא הפסדת כלום.  :מר רפאל בראל

 ...בנושא של החניה?  :בראבי גרומר 

 עכשיו בדיוק אתה מאשר את זה.   :גב' פרח מלך

 אז אפשר להגיד משהו?  :אבי גרוברמר 

 נו, תגיד.   :יצחק רוכברגרמר 

יש נושא שעולה בקשר לגני ילדים, עם הנושא של   :אבי גרוברמר 

להורים.  החניה, זה הנושא של הדו"חות שפקחים של העירייה מחלקים שם

ילדים וחוטפים דו"חות חניה. וזה לא רק  שתיים להוריד-ם באים לדקההורי

בגנים בזרובבל, זה גם אני יודע שפה בסמטת דולב ובעוד כל מיני מקומות, 

 -הורים באים, מורידים שנייה את הילד, בום

 זה לא הנושא.   :יצחק רוכברגרמר 

 -אנחנו דיברנו על הנושא הזה  :אבי גרוברמר 
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סליחה, זה לא הנושא אבל. אבל אני אענה לך כדרך   :גריצחק רוכברמר 

אגב. אני כרגע מבקש לאשר צו חניה לסמטת בוקק לגבי גן הילדים ולרח' 

גן הילדים שם, אשכול. זה דבר ראשון. אחר כך אני אענה לך  זרובבל, גם 

 גם לדבר הזה. אני מקווה שהוא פתרון ישים.  תשובה, ויש לי פתרון

דרך אגב, אני רוצה להגיד מילה. אני דיברתי על זה   :אבי גרוברמר 

 -עם פרח, שאני לא מגיש שאילתה בנושא

זה בסדר גמור, אני גם אענה לך. חברים, מי בעד צו   :יצחק רוכברגרמר 

 החניה? קודם כל. תודה רבה, פה אחד. 

 

 פה אחד צווי חניה כלהלן:הוחלט לאשר   :277החלטה מספר 

 .389, 170חלקות  6417* ברחוב זרובבל גוש 

 .232, 236חלקות  6551* בסמטת בוקק גוש 

 

, לעניין דו"חות חניה וחניה, אני חושב שזה לא נכון  :יצחק רוכברגרמר 

לא חכם ולא ראוי לעשות דו"חות חניה כאשר גני הילדים נמצאים בתוך 

שכונה, בתוך רחוב. זה לא הגיוני. לא צריך להתעלל ולפגוע בתושבים במקרה 

ה. לפרח יש פתרון וגם לי יש פתרון נוסף, שאנחנו נרחיב אותו. לקראת הז

השנה הבאה אני אביא לדיון במועצה את הרעיון שלי שבמקומות מסוימים 

יחכו נציגים של העירייה, יקחו את הילד ביד, יעבירו אותו לגן הילדים, על 

אם צריך מנת למנוע פקקים במקומות שעושים לחץ. יהיו או הורים, או אפילו 

 שאני אממן את זה, אנחנו נעשה את זה. 
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 אבל בוא נבטל את הדו"חות.   :אבי גרוברמר 

אבל אנחנו נפסיק עם זה. אני לא נכנס כרגע לנושא   :יצחק רוכברגרמר 

 הזה. 

בעיריית תל אביב למשל, אם אתה חונה, אתה שולח   :אבי גרוברמר 

 מכתב, מבטלים לך את הדו"ח. 

את ההליך החוקי  אני אבדוק עם היועץ המשפטי  :יצחק רוכברגרמר 

של ביטול דו"ח. למה? יש פה סכנה מסוימת, אני אסביר מה. אם הורים באו 

יודע, על  ושמו את האוטו על אדום לבן או ששמו את האוטו למשל, אני לא 

המדרכה או משהו כזה, או מפריעים לתנועה או משהו וקיבלו דו"ח חניה, אני 

 את זה.  ני לא בטוח שיש לי סמכות לבטלבחוק משפטית א

 אתה לא יכול.   :גב' פרח מלך

 איציק, אתה מכיר מה הולך שם.   :אבי גרוברמר 

 אני מסביר עוד פעם.   :יצחק רוכברגרמר 

 -יש שלושה גנים בצד אחד של הכביש  :אבי גרוברמר 

 אבי, מקובל.   :יצחק רוכברגרמר 

,   :אבי גרוברמר  ברור שהם מפריעים לתנועה. שלושה בצד השני

 אבל הם לא עושים את זה כי מזלזלים בחוק.

אבי, לא ויכוח, אני איתך. אני רוצה חוות דעת של   :יצחק רוכברגרמר 

היועץ המשפטי ברוח חיובית כדי לפטור את האנשים שקיבלו דו"חות חניה. 

דר אני אמליץ גם שבמסגרת דיון שהיה, או שאנחנו נקיים פה דיון ממש מסו

 ונבקש, אני כבר מבקש מהיועץ המשפטי חוות דעת איך לעשות את זה. 
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 בינתיים אין הליכי גבייה?  :אבי גרוברמר 

יודע מה להגיד לך כרגע.   :יצחק רוכברגרמר   אני לא 

 אבי, הכל תלוי אבל. איציק, זה בסדר שאני?  :גב' פרח מלך

סדר היום,  אבל אני לא רוצה עכשיו, זה לא על  :יצחק רוכברגרמר 

 חברים, אני רוצה להתקדם. 

זה לא על סדר היום כי אני דיברתי עם פרח   :אבי גרוברמר 

 ואמרתי שאני מבקש. 

אבל אני מסביר לך, אלוהים ישמור, מה עושים   :יצחק רוכברגרמר 

איתך? אני אומר לך אני איתך, אני רוצה לבטל, אבל אני רוצה לבטל את זה 

  חוקית.

 -אני אומר, בינתיים בוא ניתן להליך להתקיים  :אבי גרוברמר 

יודע מה בינתיים, אני אדבר עם היועץ   :יצחק רוכברגרמר  אני לא 

המשפטי ואני אגיד לו. אם אותם גני ילדים שיש בעיה, או שאתה יודע או 

או עם היועץ  שאחרים יודעים שישנה בעיה עם הגנים האלה, תדברו אתנו

נת להקל. אסור לנו להיות פרה חולבת, אני המשפטי ונבדוק את זה על מ

 אני אטפל בזה.  אמרתי את זה כל הזמן.

 תשמרו אותי בתמונה על הסיפור הזה?  :אבי גרוברמר 

.  :יצחק רוכברגרמר   למה לא, בוודאי

 ני אהיה מעודכן גם?א  :אבי גרוברמר 

 כן.   :יצחק רוכברגרמר 
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 אוקיי, תודה רבה.   :אבי גרוברמר 

 

 ר לטלי נדיר, כיועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה.אישו .6

 

דבר נוסף הוא אישור לטלי נדיר כיועצת ראש העיר   :יצחק רוכברגרמר 

לקידום מעמד האישה. היה מכרז לדבר הזה, אין לנו יועצת ראש העיר למעמד 

 האישה. טלי נבחרה, אני מאחל לה בהצלחה ואני מבקש את האישור שלכם. 

יונה ברגו  שאלה. זה במשכורת?  :רד"ר 

 רק דרגה. זה תוספת דרגה, זה לפי חוק.   :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור  אני שואל.   :ד"ר 

 תוספת דרגה. זו ועדה, קיימת ועדה על פי חוק.   :יצחק רוכברגרמר 

 זה לא בסמכות ראש העיר למנות?  :אבי גרוברמר 

למעמד האישה לא. אני כיהנתי כיועצת ראש העיר   :גב' פרח מלך

 וביקשתי לעזוב. 

אני מבקש לאשר אותה, ברשותכם. מי בעד? תודה,   :יצחק רוכברגרמר 

 פה אחד. 

 

פה אחד את מינוי גב' טלי נדיר הוחלט לאשר   :278החלטה מספר 

 כיועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה.
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 יש לה תקציב לעבוד?  :אבי גרוברמר 

.  :גב' פרח מלך  כן, בוודאי

 כל הזמן גם יש.   :שירה אביןגב' 

 היא לא היתה גם?   :אבי גרוברמר 

 לא, היתה איילת, היתה פרח.    :טל עזגדמר 

יו"ר מועצת נשים. זה החוק מחייב אותנו.   :יצחק רוכברגרמר   היא 

 

 שונות. .7

 

לפני שנלך לנושא הבא, וזה מחוץ לסדר היום כי זה   :יצחק רוכברגרמר 

וועדה המחוזית. נתבקשתי ע"י גילה אורון להמליץ בפני נקרא לי היום ע"י ה

היום הוועדה  מליאת המועצה על שלושה מועמדים לוועדה המחוזית.

המחוזית עובדת בחסר של ראשי ערים, כי יעל גרמן עזבה וראש עיריית רמת 

גן התחלף, וראש עיריית בני ברק הפך להיות חבר כנסת, והם ביקשו מאתנו 

נציגים של ראשי הרשויות. אני מציע את ראשי הרשויות שנאשר טכנית את ה

הבאים: את ראובן בן שחר מגבעתיים, את יעקב רובינשטיין מבני ברק ואותי 

כחברים בוועדה. ההליך הבא אחרי האישור שלכם הוא אישור של שר הפנים, 

 מי בעד? פה אחד.והוא לא מחויב. 
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ועדה המחוזית את למנות לופה אחד הוחלט לאשר   :279החלטה מספר 

ראש העיר מר יצחק רוכברגר, ראש עיריית גבעתיים מר ראובן בן שחר וראש 

 עיריית בני ברק מר יעקב רובינשטיין.

 

ברשותכם, דבר נוסף שהוא דחוף להיום מסיבה   :יצחק רוכברגרמר 

וה אומר בשבוע הבא, ולמעשה לחודש, הו 19-אחת. מיכל נכנסת לתפקידה ב

קידה ברמת השרון. מיכל מבקשת חל"ת, חופשה ללא היא מסיימת את תפ

חודשים. אני הבהרתי שמבחינתי אין שום בעיה שהיא  6תשלום, לתקופה של 

חודשים, ככה החוק מתיר. אני מבקש  6תקבל את החל"ת הזה לתקופה של 

 לאשר לה את הזכות הזאת לצאת לחל"ת. מי בעד?

יונה ברגור  חודשים מה קורה?  6רגע, אני רוצה להבין, אחרי   :ד"ר 

אני הבהרתי למיכל את ההבהרה הבאה ברוח   :יצחק רוכברגרמר 

חברית. אני מודה שלא רציתי שהיא תלך, אבל אני בתפקיד גדול, ארצי, 

מפרגן. אמרתי למיכל דבר אחד. שאם יהיה מצב שמסיבה כלשהי היא תסיים 

השרון  שם את תפקידה, תעמוד לה הזכות לאחר מכן לחזור לעיריית רמת

חודשים,  6-בתום החל"ת, ובהנחה שמכרז לתפקיד מנהל אגף התממש בזמן ה

 היא לא חוזרת לתפקידה הזה אלא לתפקיד אחר. מיכל קיבלה את זה. 

יונה ברגור  אני בעד.   :ד"ר 

 חצי שנה הבנתי שאין מכרז.   :אבי גרוברמר 

י  :יצחק רוכברגרמר  יצא לא, רגע. ביקשתי כבר, אני מעריך שהמכרז 

 בעוד כחודש וחצי, משהו כזה. חברים, מי בעד? פה אחד, תודה רבה. 
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חודשים לגב'  6פה אחד חל"ת של הוחלט לאשר   :280החלטה מספר 

 מיכל מנקס.

 

אני רוצה איזשהי נקודה, שאני מודה שלא הגשתי   :אבי גרוברמר 

 -אותה

 בבקשה.   :יצחק רוכברגרמר 

על סמך כתבה אתמול בעיתון. זה עולה לי בראש   :אבי גרוברמר 

קיבל עצבים, לא יודע איך לקרוא לזה, והחליט  אתמול רואה שבני טבקאני 

אנחנו פה מאשרים כספים שהוא עוזב בגלל כל מיני אירועים בקבוצה. 

לקבוצה, זו קבוצה עירונית, יש שם כל מיני מנויים, ממנים עורך דין להיות 

 יושב ראש, טל נשיא כבוד, לא יודע. 

 תשאל שאילתה.  :יצחק רוכברגרמר 

 אי אפשר לקבל איזשהו עדכון מסודר, משהו?  :אבי גרוברמר 

 שום עדכון, אין כלום.   :יצחק רוכברגרמר 

מה השאילתה שאני אשאל? למה מינו את זה או לא   :אבי גרוברמר 

 מינו את זה?

שטויות, אין כלום. בני טבק אמר מה שהוא אמר,   :יצחק רוכברגרמר 

 שמעתי כמוך.

 -אבל כל המינויים, נשיא כבוד  :אבי גרוברמר 
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אתה מקשיב לי? תבקש להעלות את זה לסדר היום   :יצחק רוכברגרמר 

אבל אני לא חושב שזה תפקידנו גם. כרגע טל בישיבת מועצה, אני אדון בזה. 

. האחריות של טל לגבי כספים בבדיקה, משמש כיו"ר הקבוצה לכל דבר ועניין

היא קיימת, היא נמצאת. רפי יצחק טרם נכנס לתפקידו באופן רשמי,  ראייה,

הוא כרגע עושה עם טל איזשהי חפיפה. נבדקת שם האפשרות לעשות שינוי 

 מבני כזה או אחר. כשיהיה סדר או משהו כזה תקבל תשובות. 

 זה לא משהו שצריך לבוא אלינו לאישור?  :אבי גרוברמר 

 לא.   :יצחק רוכברגרמר 

לא צריך לבוא לאישור שום דבר. במסגרת תקציב    :ל עזגדטמר 

, אנחנו משמיכים לנהל את העסק באחריות, אני נשאר כרגע כיושב התמיכות

ראש. כל הפרסומים בתקשורת לא רלוונטיים. אנשים בתקשורת נהנים לנפח 

את הדברים. בני טבק, אני לא אחראי לדבריו, הוא גם יצטרך לשאת באחריות 

. מעבר לכך, כל שינויי גברי כאלה ואחרים בתוך העמותה מגיעים על דבריו

לאישור חברי העמותה, שהם אחראים כלפי החוק וכלפי רשם העמותות. אני 

יכול להבטיח לכם רק דבר אחד, שלא תהיה חריגה במשכורות או בשכר, אלא 

 תהיה התייעלות במשכורות. חלק מהאנשים לא יהיו שם. זה הכל. 

חברי מועצה מקבלים כל מיני טייטלים ותארים   :אבי גרוברמר 

 -וזה

אני לא קיבלתי על עצמי, לא הכתרתי את עצמי וגם    :טל עזגדמר 

 אף אחד לא בחר אותי, לא נשיא ולא כבוד. 

 אז מאיפה זה בא?  :אבי גרוברמר 
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לא יודע. אין לי מושג, התקשורת משחקת אתנו.    :טל עזגדמר 

שכמוכם אני עושה את כל מה שאני עושה  אני עדיין מזכיר לכולכם

 בהתנדבות. 

 גם אנחנו.   :אבי גרוברמר 

יונה ברגור יודע.   :ד"ר   אני 

 רק באת, נהיה אקשן, ראית?  :יצחק רוכברגרמר 

 אני רואה, הנה. חשבתי שתספיק לגמור בחצי שעה.  :עידן למדןמר 

 סיימנו.   :יצחק רוכברגרמר 

 -שהישיבה נדחית לשבע וחציאם מודיעים   :עידן למדןמר 

.   :יצחק רוכברגרמר   היא לא נדחתה לשבע וחצי

נשלחה הודעה שישיבת המועצה תתחיל אחרי   :עידן למדןמר 

 שתהיה איזשהי סקירה והרצאה בת חצי שעה. 

 -אני מקבל מה שאתה אומר, היתה  :יצחק רוכברגרמר 

 אז תשלחו אס.אמ.אס.  :אבי גרוברמר 

 בסדר, טעות, קורה, מה לעשות. לא בכוונה.   :יצחק רוכברגרמר 

 אם משנים, פשוט להודיע.  :עידן למדןמר 

 בסדר גמור.   :יצחק רוכברגרמר 

אני רוצה כמה מילים. במסגרת שיתוף פעולה שיש לעיריית רמת השרון עם 

משרד ראש הממשלה בהרבה היבטים, כולל שיחות ומפגשים שלי שם בעניינים 
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מוסד ורמת השרון, באמצעותו של מני בן חיים, נתבקשנו שנוגעים לענייני ה

שנה ללכידתו של אייכמן, במסגרת שיתוף הפעולה, לקבל איזשהי  50במסגרת 

של נציג המוסד, שאני יכול להגיד גם שגר פה ברמת השרון, שעדכנתי  סקירה

אותו כרגע, שיציג לנו את סיפור לכידתו, ממש לא באריכות, כולל מיצגים 

יא כאן מתוך אותה תפיסה, ואני אבקש לאפשר לו, לא שעות שהוא הב

ארוכות, אלא משהו כמו חצי שעה לדבר על הנושא הזה. מי שרוצה לשמוע, 

 אני אשמח. 

יונה ברגור  גמרנו את נושא הדיון?  :ד"ר 

 כן.   :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור  יש עוד נושאים.  :ד"ר 

נוספות? בישיבה הבאה. אני איזה נושאים? שעות   :יצחק רוכברגרמר 

 צריך לקבל חוות דעת. 

 

 

 __________________ 
 פרח מלך

 מנכ"ל העירייה



 עיריית רמת השרון

 31.205.21, מיום 50פרטיכל מליאה מן המניין מס' 

 23 

 קובץ החלטות

 יונה ברגור.הצעה לסדר של חבר מועצת העיר  .1

 

 ההצעה תיבחן ע"י מנהלת אגף החינוך -

 

הצעה לסדר של חבר מועצת העיר אורי לוין בנושא ניתוב ושליטה על  *

 וריים.מקלטים ציב

 

 הנושא ייבדק עם פיקוד העורף. -

 

אישור תיקון תקנון החברה הכלכלית לעניין שיפוי וביטוח. יוסבר ע"י  .2

 עו"ד נורמן פלאט.

 

 הנושא יידון בישיבה הבאה. -

 

 אישור פרוטוקול הוועדה להחזר הוצאות משפט. .3

 

 הנושא יידון בישיבה הבאה. -

 

 אישור צווי חניה: .4

 .389, 170חלקות  6417בבל גוש * ברחוב זרו 

 .232, 236חלקות  6551* בסמטת בוקק גוש  

 

 פה אחד צווי חניה כלהלן:הוחלט לאשר   :277החלטה מספר 
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 .389, 170חלקות  6417* ברחוב זרובבל גוש 

 .232, 236חלקות  6551* בסמטת בוקק גוש 

 

 אישור הוועדה לעבודות נוספות. .5

 

 אה.הנושא יידון בישיבה הב -

 

 אישור לטלי נדיר, כיועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה. .6

 

פה אחד את מינוי גב' טלי נדיר הוחלט לאשר   :278החלטה מספר 

 כיועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה.

 

 שונות. . 7

 

למנות לוועדה המחוזית את פה אחד הוחלט לאשר   :279החלטה מספר 

וראש ראובן בן שחר יריית גבעתיים מר ראש העיר מר יצחק רוכברגר, ראש ע

 עיריית בני ברק מר יעקב רובינשטיין.

 

חודשים לגב'  6פה אחד חל"ת של הוחלט לאשר   :280החלטה מספר 

 מיכל מנקס.

 


