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 על סדר היום:

יונה ברגור בנוש .1 א פרסום של חב' שאילתה של חבר מועצת העיר 

 "תדהר".

שאילתה של חבר מועצת העיר עידן למדן בנושא תופעת צואת כלבים  .2

 בשטחי ציבור והקמת גינות כלבים.

 הצעה לסדר של חבר מועצת העיר אורי לוין בנושא תות אופן. .3

הודעה על יציאת משלחת נוער לעיר התאומה גיאוגסמרינהוטה  .4

 .2/8/2013 – 21/7/2013בגרמניה בין התאריכים 

 .034025890אישור הסמכת פקח כללי ועישון לדניאל ברקו ת.ז.  .5

 תוספת כיתות.  –לבית ספר הדר  50%-אישור הגדלת חוזה עם הקבלן ב .6

לעמותת ₪ אישור מתן ערבות בנקאית להלוואת המשך בסך מיליון  .7

הכדורגל הפועל ניר רמת השרון לאור סיום הלוואה שנלקחה בבנק 

 .15.8.2013-צר החייל ומגיעה לסיומה באו

 אישור החלטת ועדת מכרזים בדבר מכירת שתי קרקעות בנווה גן. .8

אישור פתיחת חשבון עזר בבנק דקסיה לצורך קבלת השתתפות מפעל  .9

וייצמן  הפיס בפרויקטים שונים ופרויקט הנוכחי בבניית הגלריה בשד' 

 ברמה"ש, לפי הנוסח הבא:

לכל פרויקט שימומן על ידי מפעל הפיס המועצה  2013-2014בשנים  

 מאשרת פתיחת חשבונות בנק בבנק דקסיה ישראל בע"מ.

יובהר כי לכל פרויקט כאמור ייפתח חשבון בנק נפרד בבנק דקסיה  

 ישראל.

אישור סגירת חשבון של העירייה שאינו פעיל ומחויב בעמלות, בנק  .10

ולהעביר את יתרות  533644)רמת השרון( חשבון  630הפועלים סעיף 

 .16801העו"ש לחשבון 
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יפוי כח לחתימה על מסמכי תשלומים במס"ב לדויד אלון עוזר ראש  .11

 העירייה. 

 שונות: .12

מכתבם של חברי מועצת העיר יונה ברגור ואבי גרובר בנושא  *          

לחוק הרשויות  22העברה מכהונה מחמת התנהגות לפי סעיף 

 המקומיות.

 :לסדר היום תוספת

הצעה לסדר של חבר מועצת העיר אבי גרובר בנושא קיום פיילוט  *

 להפעלת צהרוני גנים באמצעות מפעילים נוספים.

יונה ברגור בנושא פרסום בפלקטים  * שאילתה של חבר מועצת העיר 

בחוצות העיר מטעם העירייה המציינים לשבח תושבים אשר מקבלים 

 פרסים שונים.

חברי מועצת העיר יונה ברגור ואבי גרובר בנושא הצעה לסדר של  *

לחוק הרשויות  22העברה מכהונה מחמת התנהגות לפי סעיף 

 המקומיות.
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שמן המניין  המועצהאת ישיבת אנחנו פותחים   :יצחק רוכברגרמר 

 . 51שמספרה 

 

יונה ברגור בנושא פרסום של חב'  .1 שאילתה של חבר מועצת העיר 

 "תדהר".

 

הנושא הראשון זה שאילתה של חבר מועצת העיר   :וכברגריצחק רמר 

 יונה ברגור בנושא פרסום של חברת תדהר. מה השאלה פה? 

יונה ברגור של חברת 'תדהר' בו היא מודיעה  הגיע אליי פרסום  :ד"ר 

לתושבי רמת השרון לפרויקט מגורים וכו' בהנחות  על מבצע דיור בלעדי

הראשון בהודעה של העירייה, שהעירייה  ניכרות. הפרסום הזה מלווה בעמוד

'. כל מה שאני שואל, ברשותכם, אם  תומכת וממליצה לתושבי רמת השרון וכו

יש סעיף במפורש שאוסר על חברי מועצת העירייה ועובדי העירייה 

 ומשפחותיהם להשתתף במבצע הזה. 

 איסור?  למה שיהיה  :אורן ברעוזמר 

יונה ברגור  כך אני חושב.   :ד"ר 

 אני רוצה לקנות שם דירה, אסור לי?  :אורן ברעוזר מ

יונה ברגור  לא, לך אסור.   :ד"ר 

 אל תענה לו בבקשה.   :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור .   :ד"ר   זו דעתי
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אל תענה לו, אני רוצה לענות לך. אף חבר מועצה   :יצחק רוכברגרמר 

בהגרלה שהיתה או מי מבני משפחתו לא השתתף, למיטב ידיעתי, לא השתתף 

של חברה, לא  למרות שהפרויקט הזה הוא פרויקטנושא הדירות, שם עם 

שלנו, אנחנו תמכנו בפרויקט הזה על מנת לייצר דירות לטובת בני רמת 

השרון, כאשר אנחנו מנסים ככל שיבואו קבלנים ויצרו ויזמו ויבנו, לאפשר 

. ואני אומר עוד להם בינוי, לאפשר להם את היכולת לקנות דירה ברמת השרון

פעם, אף חבר מועצה, זה בשביל ההסר ספק, לא הוא ולא מי מבני ביתו 

 ישתתף. 

יונה ברגור  ועובדי עירייה?   :ד"ר 

 לא יודע.   :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור  אבל האם יש סעיף שאוסר על עובדי עירייה?  :ד"ר 

 אין סעיף.  :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור ת יכול להיות שהעירייה מממנת הנחות זאת אומר  :ד"ר 

  לעובדי העירייה.

 אני עונה, שקט.   :יצחק רוכברגרמר 

 מי מימן? העירייה מימנה?  :מר רפאל בראל

יונה ברגור  כן. כתוב כאן מפורש.   :ד"ר 

תן לי לענות לו. למה אתה מתרגז? תקשיב טוב. אני   :יצחק רוכברגרמר 

 מגביל את הזמנים היום. 

יונ .   :ה ברגורד"ר  אתה לא חושב שראוי מאה אחוז, אני רק שאלתי

 למנוע?
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 שמעתי אותך, תן לי לענות.   :יצחק רוכברגרמר 

 חברי העירייה הם עב"מים?   :גיא קלנרמר 

יונה ברגור עובדי העירייה הם אינטרסנטים והעירייה נתנה   :ד"ר 

 -כסף

 ן את זה. העירייה לא נתנה שום דבר. אתה לא מבי  :מר רפאל בראל

 שמעת? העירייה לא השתתפה בפרסום.   :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור  -העירייה פרסמה  :ד"ר 

 אתה רוצה ויכוח?   :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור  לא.   :ד"ר 

 אז תן לי לענות לך.   :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור  אז למה אתה אומר שלא השתתפה?  :ד"ר 

לענות לך. ואם אני עכשיו אתחיל להתווכח  תן לי  :יצחק רוכברגרמר 

אני מודיע לך דבר אחד. כל אחד כאן שיבין דבר אחד. יש שאילתה ויש  איתך

אני עובר לנושא הבא. שלא  –הצעות לסדר. לא תעמדו בכללים של כבוד, סדר 

תגידו לא אמרתי. עיריית רמת השרון עודדה את הפרויקט הזה, אין לה חלק 

ק במי זכה, היא לא נתנה ולא הקצתה את ההנחות על בהגרלה, אין לה חל

חשבון העירייה, הקרקע היא לא של העירייה, ולכן עובדי העירייה יכלו 

להשתתף אם ישתתפו. לגבי חברי מועצת העיר, למען הסר ספק אמרנו לא 

משתתפים. ואמרתי, לא ישתתפו. אף אחד, גם לא מבני ביתם. ההפך, אני 

שתושבי רמת השרון, גם אם הוא עובד  ענייןחשבתי שאתה תעודד את ה

עירייה זה לא פשע כעובד עירייה להשתתף במכרז ושיגור ברמת השרון. זו 
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בוכים כל הזמן 'זוגות צעירים  ההזדמנות שלנו לעשות את זה. הרי אתם

 וצעירים'. למה לא לתת צ'אנס? 

יונה ברגור  אתה לא רואה בזה ניגוד אינטרסים.   :ד"ר 

 לא, אני לא רואה.   :כברגריצחק רומר 

 מה ניגוד האינטרסים? איפה הניגוד?  :גיא קלנרמר 

יונה ברגור איפה ניגוד האינטרסים? אתה מרשה לי לענות לו?   :ד"ר 

 לא צריך לענות לו, נכון? 

 

שאילתה של חבר מועצת העיר עידן למדן בנושא תופעת צואת כלבים  .2

 בשטחי ציבור והקמת גינות כלבים.

 

עידן למדן  השאילתה השנייה של חבר מועצת העיר  :יצחק רוכברגרמר 

 צואת כלבים בשטחי ציבור.  בנושא תופעת

 הוא לא פה.    :???

 אני כן רוצה לדבר על זה.   :יצחק רוכברגרמר 

 רגע, הוא בדרך, אולי אפשר לדון קודם באחרים.  :אבי גרוברמר 

דיר את הישיבות. כשאני אעבוד אצלך אתה תס  :יצחק רוכברגרמר 

. יש זמן, בינתיים אני ראש העירייה. אבל למרות הכל אני עונה על השאילתה

חד משמעית אנחנו  –שיבוא בזמן. לגבי השאילתה הזאת של צואת הכלבים 

חודשים לפני  3עושים רבות בנושא צואת הכלבים. אבל מאחר שההצעה הזאת 
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ומר דבר אחד: אני יוצא בחירות והצעות אחרות הן פופוליסטיות, אז אני א

מנקודת הנחה שעידן למדן יהיה בקדנציה הבאה במועצה. אני מבטיח 

, אני אביא הצעה לסדר שעידן שבישיבה הראשונה אני אמנה את עידן למדן

למדן יהיה אחראי על נושא צואת הכלבים ברמת השרון. זה אני מבטיח שאני 

כאיום, כעובדה. לא זה,  אעשה ותראו את זה. אגב, אני אומר תראו את זה לא

 חלילה. 

 

 הצעה לסדר של חבר מועצת העיר אורי לוין בנושא תות אופן. .3

 

 הצעה לסדר של חבר מועצת העיר אורי לוין בנושא  :יצחק רוכברגרמר 

ה לצורך קידומו אני לתומי חשבתי להעביר את הנושא הזה לבדיקת אופן. ות

שאתה חושב שהחברה  אמרת לי באגודת הספורט. בשיחה איתך היום

הכלכלית צריכה לעשות את ההתקשרות, החומר יועבר מחר בבוקר לחברה 

הכלכלית לצורך בדיקת הנושא להתקשרות ולביצוע יחד איתך, אתה תלווה 

זה הסיפור. חברים, מי בעד לאשר את ההצעה? אני מבקש את העסק הזה, 

ד? מי נמנע? מי נג לאשר את ההצעה לסדר עפ"י מה שאני אמרתי. מי בעד?

 יונה ברגור נמנע. 

 

כי הצעתו של  (1 –נמנע ולות )ברוב קהוחלט לאשר   :281החלטה מספר 

תועבר לבדיקת החברה  "תות אופן"חבר מועצת העיר אורי לוין בנושא 

 , בשיתוף מר אורי לוין.הכלכלית לצורך בדיקת התקשרות
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מדבר הנושא הבא. אבי, על איזה הצעה אתה   :יצחק רוכברגרמר 

גני הילדים? אולי יש לך מכתב שכתבת אז אני אענה עליו?  עכשיו, על 

יונה ברגור .   :ד"ר   יש עוד שאילתה שלי

 כן, סליחה.   :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור  נגמור את זה מהר, זה קצר מאוד.   :ד"ר 

 

יונה ברגור בנושא פרסום בפלקטים  * שאילתה של חבר מועצת העיר 

ם העירייה המציינים לשבח תושבים אשר מקבלים בחוצות העיר מטע

 פרסים שונים.

 

אודה לך באם תעדכן ": השאילתה של יונה היא  :יצחק רוכברגרמר 

מי אחראי להחלטות באשר לפרסום בפלקטים בחוצות העיר מטעם אותנו 

העירייה המציינים לשבח תושבים אשר מקבלים פרסים שונים. האם דין 

אליפות בתי הספר התיכוניים בג'ודו הוא כדין זוכים תלמידי תיכון הזוכים ב

בפרס ישראל? האם לא ראוי לוותר על המודעות האלה בכלל למעט הישגים 

 יוצאי דופן בעלי משמעות לאומית? יונה ברגור".

 אני חושב שזה לכבודה של עיר אנחנו כמה שנים מפרסמים.אני אענה לך. 

את תושביה. כל אחד באשר הישגו שמכבדת את תלמידיה, את בני הנוער שלה, 

הוא, אשר מביא הישגים. אני חושב שזו מחווה יפה מאוד כשאתה עושה בעיר 

לאיזה ילד שזכה בתחרות ריצה או בתחרות קפיצה או במשהו אחר, זה 

לברכה. זו הנקודה. פרס ישראל סיפור אחר, דיברנו על הנושא הזה. גם 

 פרסמנו פרס ישראל. 



 עיריית רמת השרון

 13.207.41, מיום 51פרטיכל מליאה מן המניין מס' 

 11 

יונה ברגור  -יוק כמו שלושה תלמידי תיכוןבד  :ד"ר 

 מה יש לך היום? יונה, תירגע.   :גיא קלנרמר 

יונה ברגור זה בדיוק כמו שלושה תלמידי תיכון שמנצחים   :ד"ר 

 בתחרות שקים, זה בדיוק אותו דבר. 

 למה לא?   :מר רפאל בראל

או  אל תזלזל בתלמידי התיכון שמביאים הישגים  :יצחק רוכברגרמר 

לכבודה של העיר הזאת. אני הייתי  ות ביניים שמביאים הישגיםתלמידי חטיב

קבל את זה בחיוך ובהבנה, בחיוך של סימפתיה, הייתי אני מעודד את זה, מ

לכבודה של העיר, וככל שאני נמצא כראש העירייה אני אעשה את הכל 

להאדיר את הילדים האלה. למה לא? מה הפסלות בזה? תודה רבה, לנושא 

 הבא. 

יו  רגע, לא ענית לי מי אחראי על זה.   :נה ברגורד"ר 

 ראש העיר.   :מר רפאל בראל

 לא, לא.   :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור  זה בדיוק לא.   :ד"ר 

זה מידע שמגיע אלינו  מי שאחראי על הדבר הזה  :יצחק רוכברגרמר 

 -דרך בתי הספר או דרך אגודת הספורט או באמצעות

יונה ברגור  ליט מה לפרסם ומה לא לפרסם?ומי מח  :ד"ר 

 . מחלקת ההסברה שלנו, מחלקת הדוברות, התקשור  :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור  תודה.   :ד"ר 
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כמובן בהמלצה של אותו מאמן, מורה, מדריך,   :יצחק רוכברגרמר 

 הדברים האלה. 

 

 שונות: .12

בנושא העברה ועידן למדן חברי מועצת העיר אבי גרובר  מכתבם של *

 לחוק הרשויות המקומיות. 22מכהונה מחמת התנהגות לפי סעיף 

 

הנושא הבא. התקבל מכתב ממך ומאבי גרובר ביום   :יצחק רוכברגרמר 

, שבו אתם מבקשים הצעת החלטה של העברה מכהונה מחמת 29/5רביעי 

לחוק הרשויות המקומיות. הכוונה היא להוביל מהלך  22התנהגות, סעיף 

קיבלתם  30/5את ראש העירייה מתפקידו. בתאריך  שמועצת העיר תעביר

 הודעה למה לא מתכנסת ישיבת מועצה בנדון הזה. 

 אני לא קיבלתי.   :אבי גרוברמר 

 מהיועץ המשפטי נשלחה הודעה.  :יצחק רוכברגרמר 

 אני לא קיבלתי שום הודעה מאף אחד.   :אבי גרוברמר 

, אני אקריא לך אז קח אותה עכשיו, לא משנה  :יצחק רוכברגרמר 

לחודש התקבלה  30-באותה. כי נדמה לי יש גם הליך כבר, אז זה לא משנה. 

תשובתו של היועץ המשפטי: "לכבוד עידן למדן ולכבוד אבי גרובר, פנייתכם 

בעניין הצעת החלטה להעברת ראש העיר מכהונתו. במענה לפנייתכם שבנדון 

ו הרשויות המקומיות, לחק 22ראיתי לנכון לפנות אליכם כדלקמן: סעיף 

בחירת ראש הרשות וסגניו, כהונתם, תשל"א, שעניינו העברה מכהונה מחמת 
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)עליו הנכם מבססים פנייתכם( קובע מפורשות כי לצורך כינוס  התנהגות

חברי  8 –ישיבה מיוחדת כאמור בסעיף זה יש צורך ברוב חברי המועצה, קרי 

כך שאין בסיס חוקי  מועצת העיר. פנייתכם חתומה אך ורק על ידכם,

לפנייתכם זו. לעצם העניין ובלי להרחיב יתר על המידה במהות פנייתכם, 

החתום מטה סבור כי אין בסיס משפטי לפנייה זו, שכן ראש העירייה נבחר 

באופן דמוקרטי", טה טה טה, "ועומדת לו חזקת החפות כמו לכל אדם". אני 

ר קובע פרוצדורה מאוד לחוק האמו 20יתרה מזאת, סעיף ממשיך הלאה. "

ברורה וחד משמעית בדבר פקיעת כהונה של ראש רשות שנבחר אם וכאשר 

מורשע הוא בפסק דין סופי שיש בו משום קלון. במקרה דנן אין ולא כלום בין 

האמור אנו  20האמור. זאת ועוד, מסעיף  20בקשתכם לבין הקבוע בסעיף 

כובד ככל שיהיה, כגון למדים כי המחוקק ביקש למנוע מכל גורם אחר, מ

מועצת העירייה, את האפשרות להדיח ראש עירייה מכהונתו רק בגלל שהוגש 

, עליו כאמור מבוססת 22כנגדו כתב אישום. לא זו אף זו, עניינו של סעיף 

פנייתכם, אין בו ולא כלום במקרה והוגש כתב אישום, אלא במקרה של 

דה, אני לא מקיים על זה התנהגות שאינה הולמת כהונתו של ראש עיר". תו

דיון. אחרי שקיבלתם את ההודעה הזאת, ומאחר ששני תושבים הגישו בג"ץ 

אני מבקש לבית המשפט העליון בנושא הזה והנושא הזה אמור להיות נדון, 

 להסיר את הנושא מסדר היום. 

יונה ברגור  רגע, אנחנו רוצים לדון.   :ד"ר 

 תודה רבה, נגמר.   :יצחק רוכברגרמר 

דקות על הצעה לסדר  10אין לי זכות דיבור   :אבי גרוברר מ

  שהגשתי?

 לא, כתבת אותה, מספיק. הנושא הבא.  :יצחק רוכברגרמר 
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דקות לדבר על  10יש לנו מה זאת אומרת? איציק,   :אבי גרוברמר 

 כל נושא... הצעה לסדר שאני הגשתי. מה זה, נוהל חדש בעירייה?

אני לא צריך להעלות אותה בכלל, אתה סלח לי,   :יצחק רוכברגרמר 

  יודע את זה?

 מה זאת אומרת לא צריך להעלות?   :אבי גרוברמר 

 לא צריך להעלות אותה.   :יצחק רוכברגרמר 

אתה העלית אותה עכשיו כי אמרו לך להעלות   :אבי גרוברמר 

גילה אורון אמרה לך להעלות את אותה. אתה קיבלת הוראה להעלות אותה. 

ה לא רצית להעלות את זה ואמרו לך להעלות את זה, אז תיתן לנו זה, את

 לדבר שתי דקות. 

 תקשיב לי טוב.   :יצחק רוכברגרמר 

 . 10  :עידן למדןמר 

 . 10עזוב   :אבי גרוברמר 

ון טרבולטה. אתה מקשיב לי?  :יצחק רוכברגרמר   רק עכשיו נכנס. ג'

נותן לנו עכשיו מכתב מ  :אבי גרוברמר  , היה בג"ץ, 5/03-אתה 

 -היום הדירו ראש עיר מכהונתו

 אבי, פעם אחרונה.   :יצחק רוכברגרמר 

 לא נכון, תדייק.   :גב' שירה אבין

 הוא הודיע שהוא לא מתמודד.   :עידן למדןמר 
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 פעם שנייה אני מזכיר אותך. תקשיב טוב.   :יצחק רוכברגרמר 

. הדבר הזה עידן, שנייה, תן לי מילה, אני מבקש   :טל עזגדמר 

נמצא בהליך משפטי. אנחנו לא מעוניינים כרגע לדון בעניין הזה, זה משפיע 

 על ההליך המשפטי. 

תקשיב טוב. הנושא הזה לא עולה לסדר היום   :יצחק רוכברגרמר 

מסיבה אחת. הבקשה שלכם היתה בקשה מסוימת, קיבלתם תשובה, אי אפשר 

שא הזה. לך לבית משפט גם נולהעלות את זה. סלח לי, לא מתקיים דיון ב

 אתה. 

.  :אבי גרוברמר  .  היועץ המשפטי, התנועה לאיכות השלטון, הם.

פעם שנייה אני מזהיר אותך. אני אומר לך, בפעם   :יצחק רוכברגרמר 

, השלישית אתה יוצא החוצה. זה לא עולה לסדר היום. תלך לבית משפט

אליו. שמעת? לא  תצטרף למר זילברמן, בסדר? תלך לבית המשפט, תצטרף

 עולה על סדר היום כי לא ביקשתם אותו בצורה נאותה. תודה רבה. 

זה היה אמור להתקיים בישיבה הקודמת. תקיים   :עידן למדןמר 

 דיון ענייני. 

 . יש בית משפט. זה לא מעניין את כל הפורום  מר אורי לוין:

 )מדברים ביחד( 

יום פיילוט הפעלת הצעה לסדר, נושא הבא. ק  :יצחק רוכברגרמר 

תקשיבו טוב, הנושא הבא. אני צהרוני גנים באמצעות מפעילים נוספים. 

 אעשה הצבעה ככה, זה מה שיהיה. 

יונה ברגור  לא, אנחנו מבקשים לדבר.   :ד"ר 
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אם יש הצעה לסדר ההצעה הזאת אמורה לעלות   :עידן למדןמר 

 לסדר. 

 . זו לא הצעה לסדר  :יצחק רוכברגרמר 

 זו הצעה לסדר.   :ברגור ד"ר יונה

 זה בדיוק הצעה לסדר.   :עידן למדןמר 

פעמים ואני אוציא  3אתה רוצה שאני אזהיר אותך   :יצחק רוכברגרמר 

 אותך בעניין?

 –אל תזהיר. תביא אנשים, אם אתה רוצה להוציא   :עידן למדןמר 

 תוציא.

בסדר אם ככה, אני ממשיך  אל תפריעו לי בבקשה.  :יצחק רוכברגרמר 

 היום.

אם אתה חושב שככה אתה תשתלט על הדיון, אז   :עידן למדןמר 

 תוציא. הדבר הזה אמור לעלות פה לסדר היום.

 תמשיך. אתה לא תשתלט על הדיון. אני ממשיך.  :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור   לא, אנחנו לא רוצים להמשיך.  :ד"ר 

אתה יכול  –רוצה  חברים, יש הצעה לסדר. אתה לא  :יצחק רוכברגרמר 

  לצאת מהישיבה.

 )מדברים ביחד(  

תצביע נגד. אתה רוצה להצביע נגד, אתה יכול   :עידן למדןמר 

נגד.   להצביע 
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....ברמת השרון  :אבי גרוברמר  . . 

 הצעה לסדר.   :יצחק רוכברגרמר 

 חתימות. 8תביאו    :טל עזגדמר 

 )מדברים ביחד( 

 לא זאת ההצעה.   :עידן למדןמר 

.   :אבי גרובר מר .  הבאת את היועץ המשפטי ל.

.   :יצחק רוכברגרמר   חברים, אני רוצה להודיע. די

 )מדברים ביחד( 

יונה ברגור  למה אתם מפחדים?  :ד"ר 

 חברים, הנושא הבא.   :יצחק רוכברגרמר 

 לא מפחדים.   :גב' שירה אבין

תקשיבו די, אל תענה לו. אורן. אני אוציא אתכם.   :יצחק רוכברגרמר 

 טוב. תנו להם לדבר כמה שהם רוצים. 

. להציג הצעה, זה הכל.   :עידן למדןמר   יש פה..

אסור לך  מה אתה מדבר בכלל? מי אתה בכלל?   :טל עזגדמר 

 לדבר. 

 תצא החוצה.  –שב בשקט, אם לא   :יצחק רוכברגרמר 

 שתוק, פרובוקטור.    :טל עזגדמר 
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. אני מבקש ממך לעזוב את אתה תצא החוצה  :יצחק רוכברגרמר 

  המקום. ככה, תעזוב את המקום. אתה לא יכול לדבר בתוך הישיבה.

 ...תזמין  :אבי גרוברמר 

אני לא רוצה להזמין אף אחד, אני מבקש ממך   :יצחק רוכברגרמר 

לשבת בשקט. אני מבקש ממך לשבת בשקט. אתה תלמד, אתה גם לא תהיה 

. תשב בשקט, בפעם האחרונה, אתה חבר מועצה, זה לא משנה. תשב בשקט

 אני עוד לא מוציא אותו. יוצא החוצה. תביא לי בבקשה פקח. 

יונה ברגור איציק, בחייך. כשהיה יצחקי כאן והתערב לא   :ד"ר 

 הוצאת אותו בפקח. אותו אתה מוציא בפקח?

 . אני עוד לא מוציא  :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור  -רז, אותו לא הוצאתיצחקי, שאחר כך שם לך ב  :ד"ר 

 אני עוד לא מוציא. תירגע. ביקשתי שקט.   :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור  תתנהג קצת בלוגיקה.   :ד"ר 

יונה ברגור.    :טל עזגדמר   לא, אתה מתנהג בלוגיקה, מר 

טל, אני ביקשתי... אתכם החוצה, אותך ועוד   :יצחק רוכברגרמר 

 מישהו שידבר פה. שמעת? די. 

יו  יצחקי, אף פעם לא הוציאו אותו.   :נה ברגורד"ר 

 די.   :אורן ברעוזמר 

יונה ברגור  למה די?   :ד"ר 
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.  :אורן ברעוזמר  .  אני עכשיו רוצה.

  אורן, אני מבקש. אתה לא מנהל את הישיבה.  :יצחק רוכברגרמר 

 

הודעה על יציאת משלחת נוער לעיר התאומה גיאוגסמרינהוטה  .4

 .2/8/2013 – 21/7/2013ים בגרמניה בין התאריכ

 

 -אני מבקש להודיע על יציאת משלחת הנוער  :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור .   :ד"ר  .  לא.

לעיר התאומה גיאוגסמרינהוטה בגרמניה, בין   :יצחק רוכברגרמר 

 .2/8-ל 21/7 התאריכים

.  :עידן למדןמר  .  איציק, יש לי.

שמשלחת הנוער יוצאת  חברים, אני רוצה להודיע  :יצחק רוכברגרמר 

 -כל שנה

  אני מבקש להציג את ההצעה.   :עידן למדןמר 

 איזה הצעה?   :יצחק רוכברגרמר 

 ההצעה לסדר שהצעתי.   :עידן למדןמר 

 איזה?  :יצחק רוכברגרמר 

 ההצעה לסדר, אני מבקש ממך להשעות את עצמך.  :עידן למדןמר 



 עיריית רמת השרון

 13.207.41, מיום 51פרטיכל מליאה מן המניין מס' 

 20 

 אני מנהל. תבוא בזמן. אתה לא מנהל את הישיבה,   :יצחק רוכברגרמר 

 זה מה שביקשתי לעשות.   :עידן למדןמר 

 תבוא בזמן.   :יצחק רוכברגרמר 

דקות. היית  10הגעתי, אתה לא נתת לאנשים לדבר   :עידן למדןמר 

 דקות.  6-יכול לגמור ב

אני אוציא אותך. אני פשוט אקח את החברים ואני   :יצחק רוכברגרמר 

 ל שם את הישיבה ואתם לא תיכנסו. אעבור ללשכה שלי ואני אנה

אם אתה סבור שזה מה שאתה צריך לעשות, תעבור   :עידן למדןמר 

 לשם, זה כבר לא ישיבת מועצה.

אני לא רוצה להוציא אתכם, אני לא אוציא אתכם,   :יצחק רוכברגרמר 

 אני אעבור לחדר השני. 

 אני מבקש להציג את ההצעה.   :עידן למדןמר 

 אז אתה לא תציג.   :ריצחק רוכברגמר 

 -אני מבקש להציג את הבג"ץ שהיה היום  :עידן למדןמר 

תוציא אותו החוצה בבקשה. פעם שלישית אני   :יצחק רוכברגרמר 

 מזהיר אותך. 

 דקות לדבר, עוד לא נתת לי לדבר.  10תן לי אתה תי  :עידן למדןמר 

משטרה אני מביא  –תוציא אותו החוצה, אם לא   :יצחק רוכברגרמר 

 אליך.
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 זה נגמר.   :אורן ברעוזמר 

דקות  10דקות לדבר. יש לי  10לא נגמר, היו לי   :עידן למדןמר 

 לדבר, אני רוצה לדבר. 

צא החוצה בבקשה. אתה תבוא רק להצבעה. אתה   :יצחק רוכברגרמר 

 תיכנס רק להצבעה. 

אתה לא יכול להוציא אותי, אין לך סמכות להוציא   :עידן למדןמר 

 ותי. א

אין לי סמכות להוציא אותך? חברים, אני מבקש   :יצחק רוכברגרמר 

 -שחברי המועצה שרוצים

?  :אבי גרוברמר  .  מה זה..

כשאני אדבר איתך אתה תענה לי. שמעת? תפסיק   :יצחק רוכברגרמר 

 עם זה. 

 דקות ואז איזה הצבעה שאתה רוצה. 10תן לי   :עידן למדןמר 

 א אותו החוצה בבקשה. תוצי  :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור .  :ד"ר  .  אתה רק.

 אני ככה רוצה. תוציא אותו החוצה.   :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור  ...גיבור.   :ד"ר 

, גיבור גדול. תוציא אותו החוצה. אז 1.7%עם   :יצחק רוכברגרמר 

תפסיק. תשתתף בישיבה, אל תדבר. בבקשה. זה גם לא מכובד לאף אחד, 

אצלי יש, אני לא יודע . יכול להיות שיהיה לנו יום אחרי הבחירות. תאמין לי
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מה אצלכם, אבל אצלי יש. אני מבקש, אני לא מעלה את זה. אם יהיה זמן אני 

 אעלה את זה בסוף. 

 -אני מבקש  :עידן למדןמר 

 אם יהיה זמן אני אעלה את זה בסוף.  :יצחק רוכברגרמר 

ך, אני חושב שזה הנושא אני לא רוצה אחר כ  :עידן למדןמר 

..  הראשון.

אתם משגעים אותי, אז תבוא בזמן. זה יעלה בסוף.   :יצחק רוכברגרמר 

 אל תענו להם. זה יעלה בסוף. 

 רגע, אתה אומר שזה יעלה בסוף?   :עידן למדןמר 

 כן.   :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור  רגע, חברי סיעת הירוקים, דעתכם כמו ראש העיר?  :ד"ר 

 שואל. אני 

יודע מה ראש העיר.   :שרגא קירשנרמר   אני לא 

אני חושב שברגע שזה עבר לבג"ץ אז אין לנו מה   מר אורי לוין:

 להגיד.

יונה ברגור  לא עבר לבג"ץ, מה הקשר לבג"ץ?  :ד"ר 

 שבוע שעבר העמדה שלך היתה אחרת.  :אבי גרוברמר 

 תאמין לי, אני ראש העיר שלך.   :יצחק רוכברגרמר 



 עיריית רמת השרון

 13.207.41, מיום 51פרטיכל מליאה מן המניין מס' 

 23 

ראש הערייה. אני, כבוד ראש העירייה, ממשיך לתת   :עידן למדן מר

 לך תמיד, אני אתן לך את כבוד ראש העירייה.

 אני שמח.   :יצחק רוכברגרמר 

 -ועדיין אני סבור  :עידן למדןמר 

יודע מה אתה סבור.   :יצחק רוכברגרמר   אני 

ים לב לבג"ץ היום אתה אמור לתת איזושהי תש  :עידן למדןמר 

 ודעה. ה

עידן, שמעתי. עם כל הכבוד, אתה עורך דין ואתה   :יצחק רוכברגרמר 

עורך דין, תלמדו לבקש בקשות, תלמדו לכתוב את הבקשה. אני מתפלא 

עליכם. אני רק משפטן, לא עורך דין. אני מתפלא עליכם, איך אתם מנסחים 

שיו את מה שכתוב בחוק. נגמרה השיחה בנושא הזה ועכמשהו שהוא לא תואם 

 מתקדמים. 

.  :עידן למדןמר  .  לא, אז אם אנחנו מקיימים דיון.

 אתה עכשיו מפריע לי. לא מקיימים דיון.   :יצחק רוכברגרמר 

 אני רק רוצה להציג את ההצעה.   :עידן למדןמר 

חברים, אני מבקש להודיע על יציאת משלחת הנוער   :יצחק רוכברגרמר 

שלחת הנוער יוצאת כמדי שנה מ. 2/8-ל 21/7לגרמניה בין התאריכים 

לגרמניה, אני מודיע על זה, אני לא חושב שצריך לאשר את זה, אני רק מודיע 

 על הדבר. הלאה. 

 איציק, היתה לי עוד הצעה לסדר.  :אבי גרוברמר 
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 אותה בסוף, גם את שלך וגם את שלו. אני אעלה   :יצחק רוכברגרמר 

 ישמעו את זה. ...הצעות לסדר. גם אנשים  :אבי גרוברמר 

 אני אעלה אותה. זה מהר הולך.  :יצחק רוכברגרמר 

 

 .034025890אישור הסמכת פקח כללי ועישון לדניאל ברקו ת.ז.  .5

 

ז.   :יצחק רוכברגרמר  אישור הסמכת פקח כללי ועישון לדניאל ברקו, ת.

נגד? מי נמנע? כולם 34025890 . מי בעד? זה הליך טכני. עבר קורס. תודה. מי 

 עד. תודה. ב

 

פה אחד הסמכת פקח כללי ועישון לט לאשר הוח  :282החלטה מספר 

 .034025890לדניאל ברקו ת.ז. 

 

 תוספת כיתות.  –לבית ספר הדר  50%-אישור הגדלת חוזה עם הקבלן ב .6

 

חוזה עם הקבלן  הנושא הבא זה אישור הגדלת  :יצחק רוכברגרמר 

 לתוספת כיתות.  50%-שעושה את העבודות בבית ספר הדר ב

כיתות נוספות  3אנחנו יצאנו בעצם לשיפוץ של   :גב' פרח מלך

ביקשו  מנהלת בית הספר יחד עם ועד ההוריםוחדר שירותים בבית ספר הדר. 



 עיריית רמת השרון

 13.207.41, מיום 51פרטיכל מליאה מן המניין מס' 

 25 

מאתנו לסגור חלל מסוים שיהיה להם בשימוש להתכנסויות של בית הספר. 

 התוספת הזו באה לידי ביטוי בהגדלה של התב"ר. 

כמה מתוך הסכום פה הוא הנושא של הסגירה של   :אבי גרוברמר 

 ? חללה

 ₪.  350,000  :גב' פרח מלך

זה פיצוי לקבלן על ₪  00,0003-זאת אומרת ש  :אבי גרוברמר 

 האיחור. 

 ממש לא נכון.   :גב' פרח מלך

"אנו מבקשים להגדיל את החוזה ₪.  674,800כתוב   :אבי גרוברמר 

פיצוי לקבלן, סגירת חלל".  לצורך תשלום ₪ 674,800בסך  50%-עם הקבלן ב

 -350אז אני שואל, אם סגירת חלל זה 

 ולדימיר, מה דעתך? זה סגירת החלל. 350,000  :גב' פרח מלך

זה עוד כמה סעיפים, זה שני הסעיפים העיקריים.   :אדר' ולדימיר לוין

 יש עוד כמה סעיפים. 

 כמה הפיצוי לקבלן?   :אבי גרוברמר 

 ₪.  190,000בערך   :ר לויןאדר' ולדימי

 למה הוא צריך לקבל פיצוי?   :אבי גרוברמר 

למה? כי התחיל את העבודות בשתיים בצהריים   :גב' פרח מלך

 פעמים.  10ועצרו אותו כל יום 
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אני חבר ועדת מכרזים. בוועדת המכרזים ניתנה   :אבי גרוברמר 

 לנו... 

 אתה שאלת, תן לי לענות.   :גב' פרח מלך

אבל עוד לא גמרתי את השאלה, אתם לא נותנים   :אבי גרוברמר 

 לדבר. 

אתה שאלת שאלה לפני, היא נתנה לך התייחסות,   :גב' שירה אבין

 לא נתת לה לדבר. 

אנחנו ישבנו בוועדת אני לא גמרתי את השאלה.   :אבי גרוברמר 

ד מכרזים שע ניתנה לנו התחייבות מפורשת במסגרת ועדת 7/7/12-ב .מכרזים

סוף הקיץ הוא גומר את כל עבודות השלד ובמהלך החגים הוא גומר את 

עבודות הפינישים, מה שנקרא. אנחנו היום עומדים בתוך החופש הגדול שנה 

אחרי. זאת אומרת, השלט של שיפוצי קיץ זה כמו שעון תקוע, נהיה עוד פעם 

 -רלוונטי

 נו, שאל את השאלה.   :יצחק רוכברגרמר 

 ועדיין לא סיימנו את כל השיפוץ הזה.   :אבי גרוברמר 

היא הסתיימה לפני לא, העבודה הסתיימה, סליחה.   :גב' פרח מלך

מספר חודשים. מנהלת בית הספר בהחלטתה החליטה שהיא לא רוצה את 

 -הכיתות האלה עד

 אני בוועד ההורים של בית הספר הזה.   :אבי גרוברמר 

 אתה שואל?  :גב' פרח מלך

 היא עונה לך תשובה.   :רגריצחק רוכבמר 
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ויכוח.  :גב' פרח מלך  אתה מנהל איתי 

אני עוד לא גמרתי לשאול את השאלה והתחלת   :אבי גרוברמר 

 לענות. 

 אז תשאל.   :יצחק רוכברגרמר 

היה עיכוב משמעותי, עמוק לתוך השנה, בשיפוץ   :אבי גרוברמר 

ם דבר. נהפוך הוא, לפי פה. אני, עם כל הכבוד, לא חושב שמגיע לקבלן הזה שו

מה שאני מכיר בהסכמים האלה על כל יום איחור יש קנס. אני חושב שהמקום 

זה בדיוק לבוא ולהפעיל את הקנס. אנחנו לא הפעלנו אותו ביד לבנים,  פה

אנחנו לא מפעילים אותו בבתי הספר. הגיע הזמן שפעם אחת קבלנים יבינו 

 שברמת השרון עומדים בזמנים. 

 יחד( )מדברים ב

 ניתן להשיב לך או שאתה בהצהרה פוליטית?   :גב' פרח מלך

 זה ניהול עירייה.   :אבי גרוברמר 

 שאלת שאלה, לא באת להרצות, תן לה לדבר.   :גב' שירה אבין

 10דקות לדבר. במסגרת כל סעיף יש לי  10יש לי   :אבי גרוברמר 

 דקות לדבר. 

 סביר לך. אבל תן לה רגע לדבר ולה  :גב' שירה אבין

 אי אפשר להגיד פה מילה.  :אבי גרוברמר 

 בינתיים רק אתה מדבר.   :גב' שירה אבין

 אתה חושב שהשיפוץ פה היה בסדר?  :אבי גרוברמר 
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גם כן אבי, אנחנו כהחלטה שלנו, ההורים, אשתי   :יעקב קורצקימר 

קצת מעורה שם במה שקורה, ועם ההחלטה של המנהלת, אנחנו ביקשנו שהוא 

א יעבוד בשעות, ואתה יודע את זה, אתה מודע לזה. אנחנו פגענו בו. הוא ל

 רצה לעבוד, אנחנו פגענו בו. 

לא היה שם הוא התחייב לגמור את העבודות בקיץ.   :אבי גרוברמר 

 שום הורה. 

 לא אפשרו לו לסיים את העבודות.   :גב' פרח מלך

 מי לא אפשר לו בקיץ?  :אבי גרוברמר 

מנהלת בית הספר יחד עם ועד ההורים התחייבה   :גב' פרח מלך

 בפנינו לאפשר כניסה לבית הספר, כמו בית ספר אוסישקין שסיים בזמן. 

 הוא גם לא סיים בזמן.   :אבי גרוברמר 

 הוא סיים בזמן.   :גב' פרח מלך

 היו פה איומי השבתה דרמטיים.   :אבי גרוברמר 

 די, אבל שאלת.   :יצחק רוכברגרמר 

 בתוך הקיץ לא הסתיימו העבודות באף בית ספר.   :י גרובראבמר 

יודע, אני יכולה לתת   :גב' פרח מלך אני לא פוליטיקאית, אתה 

 תשובה מקצועית, נקודה. 

 די, שקט, קדימה. די, זה בלתי אפשרי.   :יצחק רוכברגרמר 

 לא מגיע לו פיצוי על איחור.   :אבי גרוברמר 
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 בסדר, דעתך.   :גב' פרח מלך

לפי החוזה היה צריך למסור לו את השטח ושהקבלן   :אדר' ולדימיר לוין

יעבוד משבע ועד שבע. אבל הקבלן, לפי דרישה של מנהלת וועד ההורים, 

 התחיל בשעה שלוש והיה מסיים בשעה חמש. 

 בקיץ?   :אבי גרוברמר 

 זה לא בקיץ.   :אדר' ולדימיר לוין

 וא עונה לך. למה אתה מתווכח? ה  :יצחק רוכברגרמר 

 -אני חבר ועדת מכרזים  :אבי גרוברמר 

 אז אתה חבר בוועדת מכרזים.  :יצחק רוכברגרמר 

בוועדת מכרזים נתנו לנו התחייבו מפורשת שזה   :אבי גרוברמר 

יתבצע במהלך הקיץ, וזה לא התבצע במהלך הקיץ. ועל זה שפה התרשלנו 

 -7/7-והמכרז הגיע ב

 די. חברים,   :יצחק רוכברגרמר 

 צריך לגמור את זה לפני הקיץ.   :אבי גרוברמר 

יונה ברגור אני מבין שהתעקשות של מנהלת בית הספר עולה   :ד"ר 

 ₪.  200,000לרמת השרון 

 וועד ההורים.   :גב' פרח מלך

יונה ברגור זאת אומרת אנחנו נותנים לכל מי שרוצה להתעקש   :ד"ר 

 ₪.  200,000שאנחנו משלמים 
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סלח לי. אתם הולכים על פופוליטיקה, אתם לא   :רגריצחק רוכבמר 

תתבייש, . די. 50%נורמאלים. תודה רבה, אני מבקש לאשר את ההקלה בסך 

איך אתה מדבר עוד פעם? סליחה שאני מדבר ככה. זה היה מתואם עם ועד 

 ההורים, לא לבד. 

 ועד ההורים לא אשם פה.  :אבי גרוברמר 

 ת ועד ההורים? מי מאשים א  :יצחק רוכברגרמר 

 )מדברים ביחד( 

 תקשיב, אתה חצוף. אני אגיד לך למה.   :יצחק רוכברגרמר 

 אני חצוף?   :אבי גרוברמר 

אני האשמתי את ועד ההורים? אני האשמתי? למה   :יצחק רוכברגרמר 

 אתה אומר את זה?

? לא יהיה עוד משהו 503-למה צריך לאשר את ה  :גב' שירה אבין

 למה לאשר?  בבית ספר, חבל,

 למה, הם קובעים?   :יצחק רוכברגרמר 

לא, אני אומרת, אנחנו רוצים ללכת ולעשות עוד   :גב' שירה אבין

 משהו. 

  )מדברים ביחד(

אני מדבר באופן מפורש על הפיצוי לקבלן, לא על   :אבי גרוברמר 

 . 300,000-ה
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בית די, יונה, אתם שלושה, אתם לא תעשו לי פה   :יצחק רוכברגרמר 

 ספר. נגמר. לא תעשה לי פה בית ספר, יונה, אני אוציא אותך, די. 

יונה ברגור  למה תוציא אותי?  :ד"ר 

 -כי אתה מפריע, אתה לא נותן  :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור  אני אטען לגופו של עניין. אני לא מפריע.   :ד"ר 

.   :יצחק רוכברגרמר  לעשות אתם רוצים אתה מפריע. תקשיב. יונה, די

 בחוץ.  פוליטיקה, תקשיבו טוב מה אני אומר לכם. פוליטיקה

 זה לא פוליטיקה, זה כסף ציבורי.   :אבי גרוברמר 

 פוליטיקה בחוץ.   :יצחק רוכברגרמר 

אל תקרא לזה פוליטיקה. פוליטיקה זה לעשות את   :עידן למדןמר 

 כל הדברים האלה... 

 שמעתי אותך.   :יצחק רוכברגרמר 

 ...200,000זה   :גרובראבי מר 

 )מדברים ביחד(

יונה ברגור לציבור? לא ₪  200,000ועד ההורים ידע שזה יעלה   :ד"ר 

ועד ידע. אז ועד ההורים לא אחראי על שום דבר. ועד ההורים לא ידע. 

אז הם ₪  200,000ההורים לא אחראי על הכסף. אם היו אומרים לו שזה עולה 

 היו משנים את דעתם.
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 מנכ"לית העירייה מוסרת בצורה חד משמעית  :וכברגריצחק רמר 

שהעבודה הזאת בוצעה בהתאם ובתיאום עם ועד ההורים, גם לגבי לוח זמנים 

 וגם לגבי זה שהתחילו לעבוד משעה שלוש. 

 -זה שהעירייה  :אבי גרוברמר 

 אל תפריע לי. תן לי לענות, בבקשה.   :יצחק רוכברגרמר 

 ענות לך? אני אוכל ל  :אבי גרוברמר 

נעשתה בתיאום עם ועד תן לי. אני מבקש ממך.   :יצחק רוכברגרמר 

 50%-ההורים ועם המנהלת, היא נעשתה איתם ביחד. היום מבקשים להגדיל ב

נוכח היקף העבודות שהיו שם כדי לפתח את בית הספר, וזה נעשה. אני מבקש 

חן מחברי המועצה לאשר את ההגדלה הזאת שעומדת בתקרת המכרז ומב

הציבוריות כפי שמבקש גם מהנדס העירייה וגם מנכ"לית העירייה לצורך 

 הדבר הזה. אל תצביעו בעד, אין בעיה, מה אתה רוצה? 

 זה לא העניין.   :אבי גרוברמר 

העניין הוא לא להצביע בעד או לא בעד, ויש הרבה   :עידן למדןמר 

ים חשובים: אחד, דברים שליוו את העבודה הזאת. העניין הוא פה שני עניינ

 עוד פעם, אני מבין שהעבודה כבר בוצעה. 

 לא. הפיתוח הסביבתי לא בוצע.   :גב' פרח מלך

איפה פיתוח סביבתי? את אומרת פה יצירת מועדון   :עידן למדןמר 

 בית ספרי. 

 פנים וגם חוץ. בזה משולב, גם   :גב' שירה אבין
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הנתון שאת  לפי 300כרגע אתם מדברים פה על   :עידן למדןמר 

 פיצוי. ₪  350,000מוסרת, אתם מדברים על 

מה אתה רוצה, לתקוע את זה? אתה רוצה לתקוע   :יצחק רוכברגרמר 

 את העבודות?

.   :עידן למדןמר  .  לא, אני רוצה קודם כל.

יונה ברגור לא צריך לתת פיצוי לקבלן, זה הכל. אנחנו לא   :ד"ר 

 מדברים על שום דבר אחר. 

 ...לא מקובל.   :עידן למדןמר 

 אדוני, אין לי שום בעיה.   :יצחק רוכברגרמר 

.   :עידן למדןמר   הפיתוח לגיטימי

 תקשיב רגע.   :יצחק רוכברגרמר 

 וכל הכבוד שלשם שינוי הוא גם מגיע לפני.   :עידן למדןמר 

תקשיב לי. אני אומר לכם פה. שקט רגע, בבקשה.   :יצחק רוכברגרמר 

דר היום. אבל אני אומר לכם פה, אם הקבלן יגיש תביעה אני אוריד את זה מס

כנגד הרשות המקומית, אתם שגרמתם, אתה עידן למדן, אתה אבי גרובר 

תהיה תביעה כספית ואתה יונה ברגור, שגרמתם למצב שתהיה תביעה, אם 

כנגד הרשות המקומית, אני אבקש מהיועץ המשפטי שלנו לבדוק את 

 אליכם.  האפשרות שהתביעה הזאת תופנה

יונה ברגור  ולוועד ההורים.  :ד"ר 

 אין בעיה.   :אבי גרוברמר 
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 לא. חברים, אני מסיר את זה מסדר היום.   :יצחק רוכברגרמר 

אתה מתקן את הסכום. אנחנו מדברים על סעיף   :עידן למדןמר 

 הפיצוי, לא על הפיתוח. 

 )מדברים ביחד( 

הסכם, תראי את זה תאשר. תביא את ה₪  350,000  :עידן למדןמר 

 עם הפיצוי, תראי שקיים פיצוי. 

סיימת לדבר? די. סיימת. אתה תמיד תהיה צודק,   :יצחק רוכברגרמר 

 תאמין לי. תמיד תהיה צודק. 

.. בדברים אחרים.  :עידן למדןמר   לא, גם.

צריך להיות גם חכם, לא רק צודק. מדובר פה   :יצחק רוכברגרמר 

 הספר, צריך לפתח אותו.  בילדים, צריך לקדם את בית

ב  :עידן למדןמר  ועד ₪,  50,0004-ראינו מי היו חכמים, ...שוויצרי 

היום מי שעשה את זה לא שילם את המחיר ולא התייצבה העירייה לתת 

 הסבר. 

 בסדר.   :יצחק רוכברגרמר 

נו באמת. להשליך ולעשות פוליטיקה, זה מה שאתה   :עידן למדןמר 

 יודע. 

 בסדר, הנושא הבא. סיימנו.   :ברגריצחק רוכמר 

.. ולא עניין   :עידן למדןמר  בעד פיתוח אני בעד, ואני חושב ש.

 הפיצוי. 
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 חברים, אני מבקש.  :יצחק רוכברגרמר 

 מאשרים או לא מאשרים?   :גב' פרח מלך

יונה ברגור  הוא לא מעלה את זה.   :ד"ר 

תקציב למעט תן לי שנייה. לאשר את ההגדלה של ה  :אבי גרוברמר 

 -נושא הפיצוי לקבלן. את הכיתה צריך

 חוות דעת של מיכה, בוא נראה.  :עידן למדןמר 

 אני מקבל את זה.   :יצחק רוכברגרמר 

 . 25%-עדיין זה יותר מ  :אדר' ולדימיר לוין

 בסדר, אנחנו מאשרים את זה. זה אין מחלוקת.   :עידן למדןמר 

 ר לך גם. אני אסביתבוא,   :אדר' ולדימיר לוין

כמה זה מינוס על פיצוי באחוזים? פה אתה מבקש   :יצחק רוכברגרמר 

50% . 

יונה ברגור  , נכון? 190פחות  74יש פה   :ד"ר 

 באחוזים כמה זה יוצא?  :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור  . 30%זה בערך   :ד"ר 

 . %34.7  :אורן ברעוזמר 

חוזה עם הקבלן אני מבקש לאשר את הגדלת ה  :יצחק רוכברגרמר 

 למעט הפיצוי. 
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יונה ברגור  תודה רבה.   :ד"ר 

למעט הפיצוי, שייבחן אחר כך, ואם צריך נביא   :יצחק רוכברגרמר 

 אותו חזרה. 

יונה ברגור  מאה אחוז.  :ד"ר 

 מקובל.   :עידן למדןמר 

 מי בעד?   :יצחק רוכברגרמר 

 

קבלן פה אחד הגדלת חוזה עם ההוחלט לאשר   :283החלטה מספר 

 תוספת כיתות, למעט סעיף הפיצוי לקבלן.  –לבית ספר הדר 

 

לעמותת ₪ אישור מתן ערבות בנקאית להלוואת המשך בסך מיליון  .7

הכדורגל הפועל ניר רמת השרון לאור סיום הלוואה שנלקחה בבנק 

 .15.8.2013-אוצר החייל ומגיעה לסיומה ב

 

ר מתן ערבות הנושא הבא הוא בקשה לאישו  :יצחק רוכברגרמר 

לעמותת הכדורגל ניר רמת השרון ₪ בנקאית להמשך הלוואה בסך של מיליון 

לאור סיום ההלוואה שנלקחה בבנק אוצר החייל. היא מגיעה לסיומה ביום 

, אני הודעתי 2014. הסבר קצר למה שקורה שם: אנחנו בתקציב של 15/8

זה איך? מה שאנחנו מקצצים את התקציב, ואנחנו מקצצים את התקציב. 

, ובהנחה ואם תהיה חבר מועצה, תדע, גם אני אדע. 2014-כשיהיה תקציב ב
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זו בערך ₪, אבל אנחנו מורידים את התקציב לפחות במיליון, מיליון וחצי 

 ההערכה שלי, זה שאנחנו הולכים להוריד. 

יונה ברגור  ₪. מיליון  8  :ד"ר 

 לא, למה? מה פתאום.   :יצחק רוכברגרמר 

יונה בר  הכדורגל. ₪ מיליון  8  :גורד"ר 

עכשיו זה ויכוח? אנחנו מורידים את התקציב. בכל   :יצחק רוכברגרמר 

גם בכדורסל אני הודעתי לאורנה את אותו דבר. כרגע הם מבקשים מקרה, 

לחדש את הערבות להלוואה. רק ערבות להלוואה, זה לא הגדלת תקציב ולא 

 שום כלום. זה כל הסיפור. 

קודם כל, הלוואה היא כן מוגדרת כחלק מתקציב   :עידן למדןמר 

נוסף, כי אתה שומר את הכסף בצד ולכן זה כן מוגדר כתקציב, וכבר דיברנו 

 על זה כמה פעמים. 

.   :גיל גורדוןמר  . הערבות לא מחויבת לפי... התקציבים, תקציב.

 -5%במפורש כתוב כך. אם אנחנו כרשות איתנה לא עוברים 

 סוג של תמיכה שיכולה להפוך להיות. זה   :עידן למדןמר 

זה שעקרונית עניינית אתה צודק, אבל מבחינת   :גיל גורדוןמר 

 החוק זה לא מחויב לשים תקציב מול זה. 

שנים גם על הפחתת  3-אנחנו מדברים כבר למעלה מ  :עידן למדןמר 

תקציב, אתה מתחייב לזה שנה אחרי שנה, וגם לעניין איתור אנשים נוספים. 

שנים הקבוצה כבר היתה צריכה לעמוד מספיק  3י חושב כבר שלאחר כמעט אנ

 ברשות עצמה וצריכה את האנשים שיביאו את הערבות הזו. 
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אנחנו לא נותנים להם כסף, זה דבר מקובל. עשינו   :יצחק רוכברגרמר 

 את זה גם בכדורסל. 

שיתנו ערבויות. אנחנו מחפשים אנשי עסקים,   :עידן למדןמר 

 ו ויתנו מה שצריך. שיבוא

.  :יצחק רוכברגרמר  תדבר  אז תחפש אנשי עסקים. גם אנחנו חיפשנו

 בבקשה, אין בעיה.  –לגבי הנושא הזה. יש לך מה להעיר 

אני סבור שאנחנו צריכים לחדול מלתת את הערבות   :עידן למדןמר 

 הזאת לקבוצה ולתת לה לעמוד בפני עצמה.

.   :יצחק רוכברגרמר   לגיטימי

 שנתנו? ₪ מיליון  5-זה מצטרף ל  :אבי גרובר מר

 ₪. מיליון  5לא, אנחנו מורידים   :יצחק רוכברגרמר 

 ₪. מיליון  5נתת  2013  :אבי גרוברמר 

₪. אני מסביר. אנחנו הולכים להוריד כמיליון וחצי   :יצחק רוכברגרמר 

 זה עוד חודשיים, שלושה חודשים. 

₪ לאותם סכומים עוד מיליון הם לוקחים בנוסף   :אבי גרוברמר 

 עכשיו חדשים?

היתה להם הלוואה בזמנו, הם שילמו אותה, הם   :יצחק רוכברגרמר 

 מבקשים. 

אני שואל האם על סמך הערבות שלנו לוקחים עוד   :אבי גרוברמר 

 מיליון. 
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 כן.   :יצחק רוכברגרמר 

יודע שיחזירו?  :אבי גרוברמר   אז איך אתה 

 חזירו עד היום, יש ערבויות. ה  :יצחק רוכברגרמר 

 הערבות זה אנחנו.   :אבי גרוברמר 

רגע. עזוב שעות.  6אתה עכשיו תעורר את זה עוד   :יצחק רוכברגרמר 

 רגע. 

יש צוות ניהולי בשנתיים האחרונות, שאני מלווה   :גיל גורדוןמר 

 -, ורואים כל פעםאותם די צמוד

 איזה מהם?  :אבי גרוברמר 

אני מדבר על רפי ומדבר על אבישי. אבישי בעיקר.   :גיל גורדוןמר 

מי שהנהיג בשנתיים האחרונות דו"חות כספיים ותזרימים וכן הלאה, הם 

יורידו את מצבת החובות בצורה משמעותית,  יודעים איפה הם נמצאים. הם 

למעלה ממיליון גם מחובות עבר, ואני עוד פעם אומר, מגמה של שיפור, גם 

ל ההלוואות, עד היום לא היה מצב שהם לא שילמו את מבחינת עמידה בכ

מה שמדובר פה זה  ההלוואות, כך שלא היינו צריכים לממש את הערבויות.

שנים ואנחנו נותנים לזה  5הלוואה בבנק הפועלים בפריים פלוס אחוז למשך 

 ערבות, ועל זה מדובר. זו הלוואה שנגמרה. 

 ד מה שרצית גם לומר. טל, תקריא בבקשה. תגי  :יצחק רוכברגרמר 

קודם כל, הקבוצה הזאת בעידן החדש שלה    :טל עזגדמר 

. 50%-בלמעלה מ התקבלה עם חובות מאוד גבוהים. אנחנו הורדנו את החובות

 אמת, גילי? 
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 כן.   :גיל גורדוןמר 

 יפה. מעבר לכך, העסק עובד.   :טל עזגדמר 

 כמה זה במספרים?  :אבי גרוברמר 

 ני לא הפרעתי לכם. אני רוצה לדבר. א   :טל עזגדמר 

ראיתי, בסדר. אנחנו לא פה בהשתקה, תן לו לדבר.   :יצחק רוכברגרמר 

 אבל אל תפריעו.

ועושה  קבוצת הכדורגל עשתה תכנית הבראה   :טל עזגדמר 

וממשיכה לעשות אותה ולהחזיר את החובות. לפני מספר ימים קיבלנו אישור 

, שאין לזה אח ורע בעמותות כדורגל ובכלל בעמותות 2014לשנת  ניהול תקין

ספורט. הקבוצה מתנהלת בצורה מסודרת, באופן שקוף, מול גזבר העירייה 

שבודק לבקשתי כל צעד ושעל שעושים בקבוצה. אי לכך, בשביל לסיים את 

החזר החובות ולהמשיך את השוטף ולתחזק את הקבוצה כמו שצריך, הם 

ומחזירים את כל  נוסף ולהמשך הלוואה. עובדה שהחזירוזקוקים לכסף 

ההלוואות בצורה מסודרת, וזה הדבר הראשון שעושים טרם משלמים 

 משכורות, טרם משלמים כל דבר. 

 אמרת כסף חדש.   מר אורי לוין:

 הם צריכים כסף. לא,    :טל עזגדמר 

 אורי, זה ערבות להלוואה חדשה.   :שרגא קירשנרמר 

 אתה לא מלווה, אתה ערב.   :רגיא קלנמר 

 )מדברים ביחד( 
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 כמה הלוואות יש להם היום?  :עידן למדןמר 

לא הכנתי את עצמי, אני לא באתי זה. ההלוואה    :טל עזגדמר 

ההלוואה חוסלה. הערבות הזאת שהעירייה נתנה לפני, לא זוכר, שנה  –הזאת 

 -ו

.. בנק לאומי.   :גיל גורדוןמר   למיטב זיכרוני.

.    :טל עזגד מר .  שהיתה גם כן מ.

עכשיו מה שמדובר פה זה ערבות שניתנה עד היום   :גיל גורדוןמר 

על אותה ערבות שנתנו,  בנק למעשה. זו כאילו הלוואהואנחנו פשוט מחליפים 

 ממשיכים אותה. 

פשוט מבקשים להמשיך את הערבות לעוד שנה    :טל עזגדמר 

 מקווה שיחזירו את כל החובות. נוספת ואחר כך זה יבוא לדיון. אני

יונה ברגור אפשר לשאול שאלה? טל, ממה הם מחזירים   :ד"ר 

 הלוואות? ממה הם מחזירים חובות?

אז אני מסביר. לקבוצת הכדורגל יש תקציב,    :טל עזגדמר 

בתקציב שהם עשו הם תקצבו את תקציב המינימום פלוס כסף שהם לקחו 

מגיע הוא מהכנסות של פרסום, של בחשבון להחזיר להלוואות. הכסף ש

שחקנים טובים ולשלם  3הטוטו, של הטלוויזיה וכו'. הם יכלו להביא עוד 

 להם, אבל הם לא יכולים, הם מחזירים חובות. 

יונה ברגור  מי זה גזל? שחקן, לא? הבנתי.   :ד"ר 

 התקלת אותי עכשיו.    :טל עזגדמר 
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משום  העידן החדש, קודם כל, לא ברור לי מה זה  :עידן למדןמר 

שתכלס, לפחות עפ"י פרסומים, אנחנו כל הזמן נוגעים ויודעים החוצה. אורי 

לוין ביקש באחת הפעמים הקודמות, לקראת ישיבת התקציב, לקבל את 

הדו"חות הכספיים. לא הוצגו לנו הדו"חות הכספיים כראוי, הוצגו לנו 

י סבור שהקבוצה, כפי לשנתיים אחורה, את האלה העדכניים לא הוצגו לנו. אנ

שאמרנו כבר, אמורה לעמוד כעמותה בפני עצמה. היא עמותה שאיננה קשורה 

אלינו, היא כבר צריכה לעמוד בפני עצמה, אנחנו לא צריכים לערוב לה. אנחנו 

פעם נוספת. אמרתי את זה בעבר ₪ מיליון  חושפים את עצמנו בסיכון של עוד

לא יודעים מה יהיה פה אם יחזירו את  ואני חוזר ואומר את זה עכשיו. אנחנו

הכסף, ואני חושב שאנחנו לא צריכים יותר לאשר, בוודאי אם המגמה שלנו 

היא הקטנה. השנה הבטחת שתקטין, לא הקטנת, נתנו את כל הכסף כי אמרת 

, ביקשת בפני חברי המועצה לקבל עוד את הארכה  בכל זאת שנת מעבר וכו'

 ה. הם קיבלו השנה מלא במקום פחות.הנוספת, אז יש להם את הכסף הז

התקציב שלהם לא אתה לא מבין איך זה עובד.   :יצחק רוכברגרמר 

זה עובד בהקבלה לתקציב שלנו. אצלם זה ממאי ואילך ואצלנו זה מינואר. 

 הסיפור. 

בסדר, לכן אמרתי זה בסדר השנה. אז הם קיבלו   :עידן למדןמר 

 לקבל עכשיו את הערבות הזאת.  יותר ממה שהם ציפו, אז הם לא צריכים

 -שמענו, בסדר, מקבל את עמדתך, רק תן  :יצחק רוכברגרמר 

.   :יעקב קורצקימר   רגע, היו"ר של הקבוצה לשעבר רוצה להגיד משהו

 לשעבר לשעבר לשעבר.    :טל עזגדמר 

עם קשר ובלי קשר, אני אומר שאפילו אם זה נכון   מר אורי לוין:

ת כי באמת אין לנו דו"חות ואני לא יודע, המיליון הזה, או לא נכון, קשה לדע
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לדון בזה כשאנחנו  . אין לי מושג. אבל אין טעם20או מתוך  5אם זה מתוך 

נגיד חושבים  רוצים לאשר או לא לאשר את זה. אני אומר, אם אתה ואני 

שצריך לעשות איזשהו שינוי, אנחנו צריכים לעבוד על זה ממחר בבוקר, ולא 

בא כאילו ברגע האחרון שהם צריכים את ההלוואה הזאת בשביל תה ביום שא

 להמשיך לעבוד. אין בזה שום טעם. לא עושים שום דבר. 

לא מאשרים פה כסף נוסף  ברמת העיקרון אנחנו  :אבי גרוברמר 

מקופת העירייה. זה אחד. שתיים, העמדה העקרונית שלי אמרה שאחרי 

אבל ₪, ת בסופו של דבר לשני מיליון ל ההתארגנות צריך לרדששנתיים -השנה

אני חשוב זו החלטה שלך מול החלטה שלי, כרגע העירייה חושבת אחרת. 

שבמצב שנוצר שבו הקבוצה יש לה הנהלה וההנהלה מקבלת החלטות 

ומחליטה איך לממן את עצמה, אז אם הם רוצים לקחת את המיליון אנחנו 

בוצה חושבת שבמקורותיה יכולים להעמיד את המיליון. אם ההנהלה של הק

בשנה החזר הלוואה, שאני מבין שזה מה ₪  200,000היא יכולה לממן 

שמדובר, לא מדובר בסכום דרמטי, שגם אם יבוא ראש עיר הבא ויקצץ את 

 -הסכומים משמעותית

 אל תדאג.   :יצחק רוכברגרמר 

 אני לא אמרתי זה.  :אבי גרוברמר 

.  :יצחק רוכברגרמר    דבר לעניין, נו

אמרתי שבגלל שהתקציב יקוצץ שנה הבאה, יכול   :אבי גרוברמר 

להיות שגם אתה תחליט שנה הבאה, לאור המצב הכספי שיהיה, בוא לא ניכנס 

 -לזה

 אבל אמרתי.   :יצחק רוכברגרמר 



 עיריית רמת השרון

 13.207.41, מיום 51פרטיכל מליאה מן המניין מס' 

 44 

לעמוד בעוד פחות  אני חושב שהיא תוכל בכל מקרה  :אבי גרוברמר 

 עקרוני במקרה הזה בעד.  אם היא תצטרך, ולכן אני באופן₪  200,000

חברים, אני מבקש לאשר את מתן הערבות   :יצחק רוכברגרמר 

 לעמותה, לבנק אוצר החייל, נכון? ₪ הבנקאית להלוואת המשך בסך מיליון 

 נק הפועילם.ב  :גיל גורדוןמר 

עידן ויונה  – 2לבנק הפועלים. מי בעד? מי נגד?   :יצחק רוכברגרמר 

 נגד. תודה. 

 

מתן ערבות  (2 –ברוב קולות )נגד הוחלט לאשר   :284ר פהחלטה מס

מבנק הפועלים לעמותת הכדורגל ₪ בנקאית להלוואת המשך בסך מיליון 

הפועל ניר רמת השרון, לאור סיום הלוואה שנלקחה בבנק אוצר החייל 

 .15.8.2013-ומגיעה לסיומה ב

 

 גן.אישור החלטת ועדת מכרזים בדבר מכירת שתי קרקעות בנווה  .8

 

 החלטת ועדת המכרזים הנושא הבא הוא אישור  :יצחק רוכברגרמר 

 בדבר מכירת שתי קרקעות בנווה גן. 

נמצא אתנו יעקב רוזן, שהוא העורך דין שליווה גם   :גיל גורדוןמר 

אישרנו במועצת עיר מכירה  6/1/13-. כמו שאתם זוכרים בטח, באת המכרז

בוועדת מכרזים, הוכרזו שני זוכים  עשינו ישיבהשל שתי קרקעות בנווה גן. 

לשני המכרזים של שתי הקרקעות. בעבר, כשמכרנו ברח' יבנה, משרד הפנים, 
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כדי להביא את זה לאישורו, לא ביקש שום אישורים נוספים. עכשיו יש לנו 

פרוצדורה חדשה שהוא מבקש שלאחר שיש את הזוכים לחזור חזרה פעם 

ה של ועדת מכרזים בנושא. אני רוצה נוספת למועצת עיר ולאשרר את ההחלט

 20%רק להזכיר, אתם יכולים לראות גם מהנייר שצירפנו, שאנחנו בסביבות 

קיבלנו מעבר לאומדנים תוספת, פרמיה כאילו, במכירה, במחירים שקיבלנו. 

 כך שהמכרזים היו מאוד מוצלחים. 

 כמה זה בכסף?  :גיא קלנרמר 

 ₪. מיליון  84.5  :גיל גורדוןמר 

פחות לרוכשי הדירות. לרוכשי הדירות הם היו   :אבי גרוברר מ

 פחות מוצלחים. 

 הם הציעו את זה.  :גיל גורדוןמר 

 מה עכשיו?  :יצחק רוכברגרמר 

את שתי החלטות ועדות  אנחנו מתבקשים לאשר  :גיל גורדוןמר 

המכרזים לגבי הזוכים במכרזים האלה ולאפשר בעקבות זה גם רישום הערות 

 לאותם אלה שזכו. אזהרה 

 מי הזוכים?   :יצחק רוכברגרמר 

 איפה זה מופיע בסדר היום?   :אבי גרוברמר 

והשני זה קבוצת  אחד מהם זה הקבלן שבירו  :גיל גורדוןמר 

 רכישה שעדכן משרד עו"ד פישר בכר חן, זכו במכרז השני. 

יונה ברגור אולי למישהו זכור, אני הסתייגתי מהייעוד של   :ד"ר 

וכרגע יש כאן הצגה של ייעוד הכספים של מה פים של המגרש ליד. הכס
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שאנחנו נקבל. אני לא מסתייג מהמכירה, אני מסתייג נורא בעד ייעוד 

הכספים. שוב ושוב אנחנו מוכרים נכסים של העירייה ולוקחים את זה 

 לעבודה, לשוטף, במקום לפרויקט גדול. 

  אין דבר כזה. אי אפשר.  :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור  למה? לפארק תע"ש, לרח' השרף, לתכנון הפיתוח.   :ד"ר 

 זה לא שוטף.   :אורן ברעוזמר 

  )מדברים ביחד(

יונה ברגור  רגע, רגע.   :ד"ר 

 כל דבר שאתה עושה זה חדש, מה זה חדש?   :אבי גרוברמר 

.   :אורן ברעוזמר  .  רח' השרף? אתה מיוזמי, דוחפי.

 )מדברים ביחד( 

 למה אתה רוצה את הכסף?   :קלנר גיאמר 

יונה ברגור לפרויקט אחר שיהיה לשמו ולזכרו של איציק   :ד"ר 

 רוכברגר, מה אני אגיד לך? 

 תודה רבה, אני סיימתי.   :יצחק רוכברגרמר 

 הוא לא הבין מה הוא אומר.   :אבי גרוברמר 

 זה יצא לא טוב.   :גיא קלנרמר 

יונה ברגור  י, איציק, סליחה. לא, לא התכוונת  :ד"ר 
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 )מדברים ביחד(

סתום את הפה אתה, טוב? סתום את הפה. חתיכת   :יצחק רוכברגרמר 

 חוצפנים. 

יונה ברגור  -אני מתנצל, התכוונתי  :ד"ר 

. שניכם.   :יצחק רוכברגרמר   חתיכת..

 הוא לא התכוון.   :עידן למדןמר 

יונה ברגור  לילה. התכוונתי לחיוב, אני לא התכוונתי לש  :ד"ר 

 זה הכל, אל תרים את הכל.   :עידן למדןמר 

 אתה שב בשקט.   :יצחק רוכברגרמר 

.  :יעקב קורצקימר  .  היום לא אפשרת לומר דברים.

שב אתה בשקט. אתה לא מעלה הצעות, גומר   :עידן למדןמר 

 -ישיבות בדקה וחצי

.   :יצחק רוכברגרמר   שקט, די

 לשבת בשקט.  אתה לא תגיד לאף אחד  :עידן למדןמר 

יונה ברגור  אתה לא אורים ולא תומים.   :ד"ר 

 )מדברים ביחד( 

יונה ברגור איציק, אני מתנצל, לא התכוונתי. ממש לא   :ד"ר 

 התכוונתי. 
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 קיבלתי.   :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור  אני ממש מתנצל.   :ד"ר 

 קיבלתי.   :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור  -ידאני התכוונתי להג  :ד"ר 

קיבלתי, רק תזכור שכשאני התנצלתי כשהיה את   :יצחק רוכברגרמר 

פעם, היה לי קשה  600המקרה שדובר אז בזמנו את מה שדובר והתנצלתי 

 מאוד שתקבל את זה.

יונה ברגור ,   :ד"ר  לקח שנתיים עד שהתנצלת. אני על המקום. כן

 שנתיים. 

.   :יצחק רוכברגרמר   לא נכון

יונה ברגור  . יש לי את המכתב. תה תראה את התאריכיםא  :ד"ר 

.   :יצחק רוכברגרמר   לא נכון

יונה ברגור  וסגנית ראש העיר עד היום לא התנצלה.   :ד"ר 

.   :יצחק רוכברגרמר   לא נכון

 )מדברים ביחד( 

יונה ברגור  איציק, שמעת מה שהוא אמר?   :ד"ר 

 דיוטים. אני אומר, אני לא חוזר בי, אתם סתם אי  :מר רפאל בראל

 מה אתה מתערב? למה עם קללות?  :עידן למדןמר 
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די. רבתם, הצלחתם להפוך את הישיבה לחגיגה של   :יצחק רוכברגרמר 

ברדק. הצלחתם. קיבלתי שלא התכוונת, קיבלתי. אצלכם יש רק אהבת אדם, 

כבוד האדם, שנאת הדתיים, שנאת החרדים, שנאת החיילים. הרי אמרתם גם 

מתנצל, שצה"ל הוא צבא של טרוריזם. אתה זוכר את הסיפור בזמנו, ואני לא 

 עם המרמרה? זוכר, אמרתם. 

איך אמרתי לו שאתה תדאג להגיד את זה היום,   :עידן למדןמר 

 הרי הפוליטיקה אצלך היא בדם. זה בסדר, הכל בסדר, איציק. 

 למה, הפוליטיקה אצלך היא לא בדם, עידן?   :גב' שירה אבין

בסדר, נו באמת. אתה אל תדבר על גזענות ואל   :עידן למדןמר 

 תדבר על דברים אחרים. הוא אמר לך...

 שלו.  שמעתי, קיבלתי את ההתנצלות  :יצחק רוכברגרמר 

 וכוונתו היתה ברורה.   :עידן למדןמר 

 שמעתי. בבקשה, תמשיך.   :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור סות אני מציע באופן מאוד קונסטרוקטיבי לנ  :ד"ר 

 -לוהא₪ מיליון  66-ולייעד את ה

 . 84.5  :גיל גורדוןמר 

יונה ברגור לפרויקטים מיוחדים שהם לא  , לייעד אותם84.5  :ד"ר 

, הגזבר וכולםבתכנית הפיתוח השוטפת. זה מה שאני מציע. אני מציע שאתם, 

יבדקו את זה. אם צריך מתוך הסכום הזה להקציב סכום מסוים לפארק 

זה לא ₪ מיליון  3יקט חדש, אדרבא. אבל לעשות תכנון תב"ע תע"ש, שזה פרו

 צריך בשביל זה למכור נכסים. אתה מבין מה שאני מתכוון?



 עיריית רמת השרון

 13.207.41, מיום 51פרטיכל מליאה מן המניין מס' 

 50 

 אני מבין מה שאתה אומר.   :יצחק רוכברגרמר 

.   :עידן למדןמר   ובזמנו גם אפילו הצדקת אותי

מזה הולך לפיתוח ובינוי עכשיו של ₪ מיליון  25  :יצחק רוכברגרמר 

 י ספר וגני ילדים, רק שתדע את זה. בת

והכל באישור משרד הפנים, כמו שצריך, כדת   :שרגא קירשנרמר 

 וכדין.

וגני ילדים חדשים שאנחנו בונים   :יצחק רוכברגרמר  של בתי ספר 

 עידן, בבקשה. ופיתוח של מוסדות חינוך. 

 משרד הפנים מבקש שאתה תאשר את זה.   :עידן למדןמר 

כמו שנעשה עד היום. אתה לא יכול להשתמש   :רשרגא קירשנמר 

 בכספים האלה סתם, אתה צריך אישור משרד הפנים. 

יונה ברגור   -תציע להם משהו  :ד"ר 

אני הולך, חבר'ה, אני לא נשאר פה. לא רוצה לשבת   :יצחק רוכברגרמר 

 בישיבות כאלה. 

יונה ברגור לא הפרויקט הוא ראוי מבחינת משרד הפנים, אבל   :ד"ר 

 מבחינת רמת השרון. 

 זה כבר עניין של השקפה והחלטה של מועצת העיר.  :שרגא קירשנרמר 

יונה ברגור .   :ד"ר   נכון

 די, שרגא. בבקשה, תמשיך.   :יצחק רוכברגרמר 
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למכירת המקרקעין, סברתי אני בזמנו התנגדתי   :עידן למדןמר 

נו היתה באמת שזה לא נכון. להבדיל, במקרה של יבנה, אבל גם שם עמדת

לחפש פרויקטים מהותיים של מקרקעין שבהם אנחנו יכולים להשתמש ולא 

להיות מהתקציב השוטף. לא לצורך זה אנחנו  דברים שאמורים בסופו של יום

מוכרים את העתיד ואת הנכסים של ילדינו. אנחנו צריכים לשמור על הנכסים 

במקומות שאנחנו האלה דווקא כדי שיהיו לנו עוד קרקעות לצרכי ציבור 

 צריכים לרכוש קרקע. שיהיו לנו עוד אופציות לעשות את הדברים.

כשמסתכלים פה על רוב הדברים, למעשה מדובר פחות או יותר בתקציבי 

פיתוח שאמורים להיות ממומנים מקרנות פיתוח רגילות או מהלוואות רגילות 

 ובכל הדרכים הרגילות שלנו ולא ממכירת המקרקעין. 

 למה לא?   :אבין גב' שירה

 למה את עונה?   :יצחק רוכברגרמר 

 5מכירת המקרקעין במיוחד לצורך פארק זמני של   :עידן למדןמר 

שנים, מכירת המקרקעין זו בעיה, בעיה אמיתית לקחת לשים בזה את הכסף, 

לשים את זה בתכנון כבישים זה אותו דבר. אלה תקציבי פיתוח ואנחנו לא 

מקרקעין, לא לזה העירייה קיבלה את החלטתה. אגב, לזה באנו למכור את ה

היתה החלטת מועצה שדנה בהקמת שלושה מעונות יום. בזמנו זה היה אמור 

מעונות יום שיהיה מקום לעשות מעונות  3להיות מתוקצב מהבניין הקודם. 

עם סמל בעקבות המחאה החברתית, כולם פה הצביעו בעד וגם נמצא המקור 

. במכירה הנוכחית, בתקציב האחרון אמר ראש ודמתהתקציבי מהמכירה הק

 . 'אני לא בונה, יש לי סדר עדיפויות אחר, אין לי את התקציב לזה' העירייה: 

בינתיים מכרנו את המקרקעין ושוב המינימום של המינימום, לבוא לטובת 

מעונות היום שכבר החלטנו עליהם, והנה פתאום מכרנו  3ולתת את התושבים 

 -ו את התקציב, אז עוד פעם אנחנו לא רואיםביותר ויש לנ
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 גני ילדים עשינו.  14  :יצחק רוכברגרמר 

 דקה, תן לי לסיים, אין קשר.   :עידן למדןמר 

בבקשה, תסיים. זה טוב מאוד, אתה תסיים ואני   :יצחק רוכברגרמר 

 אסיים, זה מצוין ככה.

גני הילדים. גני הילדים זה   :עידן למדןמר  אין קשר בין 

טרכטנברג, ואמרנו שאנחנו נעשה את זה, ומעונות היום זה מעונות היום וזה 

משהו אחר ואמרנו שנתקצב את זה. יש החלטת עירייה. זה שני נושאים 

ת ולעשות פה את הדברים, עוד תוספת פה ומעלה. לגש 3-ומ 3עד  0שונים, 

נועדו לזה, אלא כן נועדו לעשות  ועוד תוספת שם, מאותם תקציבים שלא 

מדברים אחרים, לא לזה באנו למכור את המקרקעין. אני חושב שאנחנו לא 

צריכים לאשר את הדברים האלה, לאלה אנחנו צריכים למצוא מקורות מימון 

 אחרים. 

טוב. רק תדע דבר אחד, אני אענה לך בקצרה. אתה   :יצחק רוכברגרמר 

יונה, מספיק.   דיברת, די, 

יונה ברגור מכירת המגרש ביבנה, כשדיברנו  אתה, בסיפור של  :ד"ר 

על זה, אתה הסכמת עם הגישה העקרונית. אחר כך זה לא הלך, ולא שכנעת 

אותי, אבל הצבענו על משהו אחר. בוא ננסה להקציב את זה, למשל גיא שאל 

 ₪. מיליון  20למתחם האמנות במורשה. הרבה כסף,  –אותי למה 

מחמאה. חשבתי אתה  שמענו, די. לא ראיתי שום  :יצחק רוכברגרמר 

 אומר מחמאה. 

יונה ברגור  אתה בעד, אתה היית בעד הדבר הזה.   :ד"ר 

.  :עידן למדןמר   ...לזוגות צעירים אמיתי
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  אני יכול לענות?  :יצחק רוכברגרמר 

דיור לזוגות צעירים, תגיד את זה בקול רם,    :טל עזגדמר 

השטויות שכשיקראו את הפרוטוקול המצביעים שלך הם יבינו את 

 הפופוליסטיות שאתה מוציא מהפה. 

 די, די.   :יצחק רוכברגרמר 

 זה נאמר גם בפעם הקודמת.   :עידן למדןמר 

אני יכול לענות לך? די, אני מצטער, אני לא אענה   :יצחק רוכברגרמר 

גני ילדים בנינו. אתה נשען על  14. משנה שעברה והשנה, אם ככה. תקשיב

משרד החינוך שטרכטנברג לא מימן, אנחנו מימנו. טרכטנברג, אז רק שתדע 

העביר גרוש ורבע. בשוליים. אנחנו מימנו את הדברים האלה. כל הדברים 

גנים זה לא בונים את זה בחינם. זה  14גני ילדים... סליחה רגע,  14האלה לא, 

עם כל הכבוד, ליצור משהו חדש או פרויקטים חדשים זה לא יש מאין. 

ות שמשרד הפנים אישר אותן, שהעברנו אליהם, בזה זה במסגרת אותן מטל

נגמר. את סדר העדיפות, מה לעשות, קובע הצוות המקצועי כאן בתוך הרשות 

 המקומית. 

 יש החלטת מועצה.   :עידן למדןמר 

אבל למה אתה עונה לי? עכשיו אתה רואה שאתה   :יצחק רוכברגרמר 

ויש שינוי מסוים, הו מסוים מפריע לי? יש סדר עדיפות, וגם אם תמכתי במש

אז יש שינוי מסוים, כי לא כל דבר אתה יכול להיכנס אליו כרגע, ויש 

תהליכים. יש דברים שאני רציתי לעשות אתמול והם יהיו מחר, ויש דברים 

 שרציתי לעשות מחר והם נעשו לפני זה. זה כל הסיפור. אבי, בבקשה. 

 . 84 יהיה לך₪ מיליון  66במקום   :עידן למדןמר 
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 כן, אבי.אבל שמעתי אותך, באמת. די, שמעתי.   :יצחק רוכברגרמר 

הפרויקטים פה מתחלקים לשניים: קבוצה ראשונה   :אבי גרוברמר 

 -זה פרויקטים בנושא של חינוך. אני רואה פה המון פרויקטים

 דקות? כן.  5כמה זמן אמרת,   :יצחק רוכברגרמר 

ל פרויקטים הם בתחום קבוצה הגדולה פה שה  :אבי גרוברמר 

החינוך, דברים לטובת בתי הספר וגני הילדים ברמת השרון, כשאני מבין 

 שרובם עדיין לא בוצעו, נכון?

 דבר, מה, אתה שואל אותי עכשיו?   :יצחק רוכברגרמר 

 אני שואל, אני רוצה לדעת. איציק, זה שיחה.  :אבי גרוברמר 

 ברים עכשיו פה? אין שיחה. מה, אנחנו ח  :יצחק רוכברגרמר 

עוד פעם, אני רוצה אני רוצה להבין מה אני מאשר.   :אבי גרוברמר 

 -להבין מה מתוך הדברים האלה בוצע ומה

. סליחה, אנחנו מבקשים זה לא על הפרק אבל  :יצחק רוכברגרמר 

לאשר את החלטת ועדת המכרזים בדבר מכירת שתי קרקעות בנווה גן עפ"י 

ותנו לעשות את זה, זה כל הסיפור. מה, אתה בקשה שמשרד הפנים מנחה א

 נכנס לי עכשיו לפרויקטים לא רלוונטיים בכלל. 

איציק, בוא, אתה סתם מחפש לריב עכשיו. את   :אבי גרוברמר 

 המכירה של המגרשים כבר אישרנו. 

 נו, נכון.   :יצחק רוכברגרמר 

 לא צריך לאשר אותה.   :אבי גרוברמר 
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ש דרישה ממשרד הפנים להחזיר את זה בל יא  :שרגא קירשנרמר 

 -למליאה

 כדי שהמליאה תאשר את זה, זה כל הסיפור.   :יצחק רוכברגרמר 

 לאישור ההחלטה של ועדת מכרזים, זה כל הסיפור.   :שרגא קירשנרמר 

יונה ברגור  זה מובן לגמרי.   :ד"ר 

 לא החלטת ועדת מכרזים, זו החלטת מליאה.   :עידן למדןמר 

 המליאה צריכה לאשר את הוועדה שבה אתה יושב.   :ראלמר רפאל ב

 אבל זה לא ועדת מכרזים.  :עידן למדןמר 

. אין פה למה אתם עונים? כל מילה גוררת עוד מילה  :יצחק רוכברגרמר 

משחק הוגן, יש פה משחק של רעש. די. בוא תנהל את הישיבה, אני הולך. עידן 

יק את הישיבה, אני סוגר את למדן, אם תתפרץ, אני נשבע לך, אני מפס

אני מפסיק את הישיבה. אני מבקש שיהיה  –הישיבה. תתפרצו אחד לשני 

נועל את הישיבה, זה מה שיהיה. אני מבקש לא לעשות את זה. סדר.   פשוט 

אני לא מצליח לגמרי להבין מה אנחנו מאשרים פה.   :אבי גרוברמר 

ד פעם את החלטת ועדת כי אנחנו קיבלנו סדר יום שנאמר לנו מאשרים עו

 המכרזים. אני, ממה שאני זוכר, אישרנו כבר את ההחלטה של המכרזים. 

 אני אענה לך, דקה.   :יצחק רוכברגרמר 

עוד שנייה, אני אגמור את השאלה. אני מגיע לפה   :אבי גרוברמר 

, רשימה של ואז אני מבין, עוד פעם, מה זה מגיע לפה? קיבלתי את סדר היום

ואני מבין שאני גם צריך לאשר רישום הערת אזהרה, שזה אקט  פרויקטים.
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טכני, כבר מכרת את המגרשים, אנשים כבר שילמו את הכסף, הם צריכים 

 שתירשם לטובתם הערת אזהרה, זה בסיסי. מה המעמד של הרשימה הזאת? 

כמו שאמרנו בהתחלה, אני אמרתי, משרד הפנים   :גיל גורדוןמר 

לאשר את הזוכים שהוכרזו ב... הזו. בין היתר מה  שזה יש לו דרישה חדשה

שהוא מבקש, שהגזבר יציג רשימה של פרויקטים שהוא מבקש שיאשרו לעשות 

 כייעודי הכסף. ככה זה מוגדר. 

יונה ברגור  צריכים לאשר את זה? ואנחנו   :ד"ר 

 לא.   :גיל גורדוןמר 

יונה ברגור  אלא?  :ד"ר 

אגיש רשימה. כאשר זה יגיע  הם אומרים שאני  :גיל גורדוןמר 

בהמשך לדיון, לאישור של תב"רים או דברים מהסוג הזה, אז נצטרך לדון 

לגופו של כל דבר. כרגע אני מגיש למשרד הפנים רשימה ברוח הדברים שלה. 

תה ישיבה לגבי אישור הפרויקט, ואני , כאשר הי6/1-ב –עכשיו דבר נוסף 

שגם היא לא היתה צריכה להיות ₪,  מיליון 66צירפתי פה, אושרה רשימה על 

אבל עשינו דיון ואישרנו אותה. אותה רשימה, לא דיברנו מאושרת, דרך אגב, 

על השקעות בכלל בחינוך, אם אתם זוכרים. דיברנו על רח' השרף, על הנושא 

של הפארק ודברים נוספים תכנוניים, והכל היה בסכומים הרבה יותר גדולים 

ברשימה החדשה שהגשתי הורדנו את הסכומים גם שהלכו לפרויקטים האלה. 

לפארק וגם לרח' השרף, ואת כל שאר הכספים והכספים שהורדנו הפנינו 

 לנושא החינוך. אני שוב אומר, לא צריכים לאשר פה את הרשימה הזאת. 
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מה שאני מאשר עכשיו זה שאני מאשר את זה   :אבי גרוברמר 

להיות הזוכים, זה מה  Y-ו Xשוועדת המכרזים בסופו של הליך בחרה את 

 שאני עושה עכשיו. אשרור לדבר הזה, ומאשר לרשום הערת אזהרה. 

.   :גיל גורדוןמר   נכון

 זהו.   :יצחק רוכברגרמר 

כל השאר, למעשה, זה סוג של חומר רקע שנמצא   :אבי גרוברמר 

 בפניי, אבל אני לא מאשר אותו כאן. 

 אמת.   :יצחק רוכברגרמר 

 אתה לא צריך לאשר.   :וןגיל גורדמר 

זאת אומרת, אם אני חשבתי שנכון למשל לעשות   :אבי גרוברמר 

 -את האולם באורנים או גן נגיש לבעלי מוגבלויות

 -לא, רק את מה ש  :יצחק רוכברגרמר 

 לא כרגע.   :אבי גרוברמר 

 -רק את החלטת ועדת  :יצחק רוכברגרמר 

 זה בישיבת התקציב.   :אבי גרוברמר 

.   :יצחק רוכברגר מר  נכון

 אוקיי.   :אבי גרוברמר 

 חברים, אני מבקש לאשר.   :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור  רגע, איציק.  :ד"ר 
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 די, כבר דיברת.   :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור  אני רוצה לשאול.   :ד"ר 

אתה לא תשאל יותר. אני מבקש לאשר את החלטת   :יצחק רוכברגרמר 

כפי שהוצגה בדבר מכירת שתי הקרקעות ורישום הערת ועדת המכרזים 

 אזהרה. 

 . 13-351מכרז אחד, השני  13-350  :גיל גורדוןמר 

 מי בעד?   :יצחק רוכברגרמר 

 13-350לאשר את חתימת הסכמי המכרזים מס'   :גיל גורדוןמר 

 ורישום הערות אזהרה בהתאם לזוכים באותם מכרזים.  351-13ומכרז 

 אני מאשר שהמכרז היה תקין.   :אבי גרוברמר 

 -זה המכרזים  :מר רפאל בראל

די, נו. אני אפסיק עם זה, רפי, די. אתה לא מנהל   :יצחק רוכברגרמר 

 את הישיבה, די. 

 לחזור עוד פעם?  :גיל גורדוןמר 

נגד. מי נמנע? עידן נמנע.   :יצחק רוכברגרמר  יונה   לא. מי בעד? מי נגד? 

 

 (1 –, נמנע 1 –ברוב קולות )נגד ט לאשר חלהו  :285החלטה מספר 

לאשר את החלטת ועדת מכרזים בדבר מכירת שתי קרקעות בנווה גן, כלהלן: 

ורישום הערות אזהרה  351-13ומכרז  350-13חתימת הסכמי המכרזים מס' 

 בהתאם לזוכים באותם מכרזים.
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אישור פתיחת חשבון עזר בבנק דקסיה לצורך קבלת השתתפות מפעל  .9

וייצמן  הפיס בפרויקטים שונים ופרויקט הנוכחי בבניית הגלריה בשד' 

 ברמה"ש, לפי הנוסח הבא:

לכל פרויקט שימומן על ידי מפעל הפיס המועצה  2013-2014בשנים  

 מאשרת פתיחת חשבונות בנק בבנק דקסיה ישראל בע"מ.

יובהר כי לכל פרויקט כאמור ייפתח חשבון בנק נפרד בבנק דקסיה  

 ישראל.

 

עזר בבנק  הנושא הבא הוא אישור פתיחת חשבון  :יצחק רוכברגרמר 

דקסיה לצורך קבלת השתתפות ממפעל הפיס בפרויקטים שונים ובפרויקט 

וייצמן, לפי הנוסח הבא: בשנים  לכל  2013-2014הנוכחי בבניית הגלריה בשד' 

פרויקט שימומן על ידי מפעל הפיס המועצה מאשרת פתיחת חשבונות בבנק 

יובהר כי לכל פרויקט כאמור ייפתח חשבון בנק נפרד  סיה ישראל בע"מ.דק

כל הסיפור פה זה פתיחת חשבון על מנת לקבל כספים  בבנק דקסיה ישראל.

 ממפעל הפיס. 

זה עפ"י עיקרון שאישרנו בעבר. אישרנו אותו   :שרגא קירשנרמר 

 בעבר, עכשיו אנחנו מאשרים פר פרויקט.

 , זה כל הסיפור. מי בעד? נכון  :יצחק רוכברגרמר 

 -מורשי החתימה הם בהתאם  :אבי גרוברמר 

 אותו דבר הכל.   :יצחק רוכברגרמר 
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 לנהלים הרגילים.   :אבי גרוברמר 

 אותו דבר. פה אחד.   :יצחק רוכברגרמר 

 

פתיחת חשבון עזר בבנק  פה אחדהוחלט לאשר   :286החלטה מספר 

בפרויקטים שונים ובפרויקט  דקסיה לצורך קבלת השתתפות מפעל הפיס

וייצמן ברמה"ש, לפי הנוסח הבא:   הנוכחי בבניית הגלריה בשד' 

יקט שימומן על ידי מפעל הפיס המועצה מאשרת לכל פרו 2013-2014בשנים 

 פתיחת חשבונות בנק בבנק דקסיה ישראל בע"מ.

 יובהר כי לכל פרויקט כאמור ייפתח חשבון בנק נפרד בבנק דקסיה ישראל.

 

אישור סגירת חשבון של העירייה שאינו פעיל ומחויב בעמלות, בנק  .10

ולהעביר את יתרות  533644)רמת השרון( חשבון  630הפועלים סעיף 

 .16801העו"ש לחשבון 

 

סגירת חשבון העירייה  הנושא הבא הוא אישור  :יצחק רוכברגרמר 

. את רמת השרון 630שאינו פעיל ומחויב בעמלות בבנק הפועלים בסעיף 

החשבון אני לא אגיד עכשיו, יש לכם את הזה, ולהעביר את יתרות העו"ש 

 לחשבון אחר כפי שמצוין כאן בדף. מי בעד? הליך טכני. 

מי היה אחראי? למה לא סגרנו אותו מה היה?   :עידן למדןמר 

מלכתחילה? כמה הוא עלה לנו? נזק, לא נזק? כמה זמן הוא מחזק לנו לא 

 פעיל? 
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מיני דברים שקשורים  אנחנו במעקב שוטף אחרי כל  :דוןגיל גורמר 

להוצאות וכן הלאה. רק לאחרונה עלו על הנושא שיש חשבון, שלמעשה 

ההלוואה לפני כשנה בערך נגמרה בו, ולא היתה סיבה להמשיך את היום של 

אותו חשבון. ראינו שיש פה הקצאה של מסגרת וכל העמלות, אז נתתי הנחיה, 

 גור את החשבון.אם זה המצב, לס

 שנים ריק?  10עמד   :עידן למדןמר 

 לא, לא, לא.   :גיל גורדוןמר 

 שנה ריק? חצי שנה?  :עידן למדןמר 

נו יאללה. חברים, מי בעד? מי נגד? הוא   :יצחק רוכברגרמר  די כבר, 

 בעד, די. עידן בעד. 

 

סגירת חשבון של העירייה  פה אחדהוחלט לאשר   :287החלטה מספר 

)רמת השרון( חשבון  630ו פעיל ומחויב בעמלות, בנק הפועלים סעיף שאינ

 .16801ולהעביר את יתרות העו"ש לחשבון  533644

 

יפוי כח לחתימה על מסמכי תשלומים במס"ב לדויד אלון עוזר ראש  .11

 העירייה. 

 

הנושא הבא, ייפוי כוח לחתימה על מסמכי   :יצחק רוכברגרמר 

 וריד את זה מסדר היום. ככה.תשלומים. בשלב זה אני מ
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הצעה לסדר של חבר מועצת העיר אבי גרובר בנושא קיום פיילוט  *

 להפעלת צהרוני גנים באמצעות מפעילים נוספים.

 

לקיום הנושא הבא, הצעה לסדר של אבי גרובר   :יצחק רוכברגרמר 

 פיילוט. אתה רואה שאני מעלה את זה, אבי? חשבת שאני לא אעלה? 

 אולי נעשה קודם את ההצעה לסדר שדיברנו?   :מדןעידן למר 

 למה, תן לי לפני שהוא קופץ.   :אבי גרוברמר 

 -אמרת הגענו להצעות לסדר, אז בוא נעבור  :עידן למדןמר 

 אל תהיה צודק, תהיה חכם.   :אבי גרוברמר 

הוא יעשה את אותו דבר בסוף או עכשיו, אז זה לא   :עידן למדןמר 

 -דיון, נציג את הנושא משנה. בוא נקיים

 מה אני אעשה? לא הבנתי.   :יצחק רוכברגרמר 

.   :עידן למדןמר   לא יודע, הוא אומר 'אל תהיה צודק, תהיה חכם'

גם זה אבל אני מעלה את הנושא, מה אתה רוצה?   :יצחק רוכברגרמר 

 לא טוב? 

 איציק, התחלת ולכן תסיים.   :אבי גרוברמר 

הצעה הראשונה שאמרת שתעלה ר חזרה לאני חוז  :עידן למדןמר 

 כשנגיע להצעות ההחלטה. 
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יונה ברגור הנה, הוא מעלה הצעה לסדר, תן לו לעלות, בוא   :ד"ר 

 נגמור עם זה. 

גרובר זה  לא מעלה אותה. ההצעה לסדר של אבי  :יצחק רוכברגרמר 

גנים   בבקשה. באמצעות מפעילים נוספים. קיום פיילוט להפעלת צהרוני 

מוסד היול"א ברמת השרון, כמו בהרבה ערים,   :י גרובראבמר 

נהפך להיות די סטנדרט. כמעט כל גן היום עובד עד בין ארבע לחמש, תלוי 

שנה שהיו סדר גודל של שני  30בעיר, תלוי בשירותים. גם ברמת השרון מלפני 

גנים ברמת השרון. נכון? אני צודק במספר  50-גנים כאלה, היום קרוב ל

נוהלים תחת היול"א עד השעה ארבע וחצי, חמש. אני בחודשיים בערך? מ

שלושה האחרונים, מה שנקרא התוודעתי קצת למה שקורה בערים אחרות 

בנושא הזה, ושם נהוג שחלק מהמפעילים שמפעילים את אותם צהרונים גם 

 9בבתי הספר וגם בגני הילדים, הם מפעילים חיצוניים. למשל בתל אביב יש 

 וניים. מפעילים חיצ

 חיצוניים למה?  מר אורי לוין:

ויצ"ו, נעמ"  :אבי גרוברמר  .. לא העירייה. למשל   ת, אביב התורה.

 חבל.   :אורן ברעוזמר 

אפרט סקול, בצהרי היום, בית פרנקפורט, מרכזי   :אבי גרוברמר 

דניאל ליהדות מתקדמת. אני מניח שהגנים השונים לפי הזרמים השונים 

מכרזים, לכל מיני חברות שיפעילו את הגנים. במסגרת יוצאים לכל מיני 

המכרז מקפידים על נושא של שעות, זאת אומרת אתה קובע איזה שעות 

 -הקבלן החיצוני

 העירייה יוצאת למכרז?   מר אורי לוין:
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אני כרגע מציע לעשות פיילוט, כדי לראות איך   :אבי גרוברמר 

אני ום של גופים חיצוניים. המערכת של רמת השרון מצליחה להסתדר עם קי

בחוץ.  30-ו 12-גנים תחת מגוונים ל 46לא אומר בבת אחת לעבור ממצב של 

צריך זמן כדי להבין איך עובדים עם אותם מפעילים חיצוניים. אני הצעתי 

גני ילדים ושני צהרונים ובתי ספר לסוג כזה של פיילוט. יש פה  3להוציא 

 -לעשות את זה, מי יהיו הגופים , הם יקבעו באיזה גניםאנשי מקצוע

 מה התועלת שאתה מחפש?   :גיא קלנרמר 

 אני אסביר.  :אבי גרוברמר 

מה התועלת שתקרה כתוצאה תסביר את התועלת.   :גיא קלנרמר 

 מזה? 

אני מאמין שבתוך התחרות הזאת שתהיה בין   :אבי גרוברמר 

הגופים ירצו להיות  הגנים מנוהלי מגוונים לבין הגנים בחברות הפרטיות, שני

 אחד יותר טוב מהשני. 

 בכסף או בשירות?  :גיא קלנרמר 

עוד פעם, המחיר לרוב נקבע במסגרת המכרז. אנחנו   :אבי גרוברמר 

גנים, למצוא  50פה באים על רמת השירות. אנחנו רוצים להחזיק ע"י מגוונים 

של זה,  , כל ההתעסקות סביב מציאת אנשי צוות, הניהול השוטףאנשי צוות

לדעתי זה קצת גדול על מגוונים. ברגע שאתה מוציא את זה החוצה, הסיכוי 

יותר אנשי צוות טובים, יש יתרונות למפעילים הפרטיים האלה. שאתה תמצא 

 הם יכולים לנייד בין גופים, הם יכולים להציע משרה יותר מלאה. 

ר בוועד חודשים עובדים על זה כב 8איציק, אנחנו   :מר אלי )מגוונים(

 המנהל. 
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 אני אומר את זה, זה המשפט הבא.   :אבי גרוברמר 

חודשים עובדים פה מול  8זה פוליטיקה. אנחנו   :מר אלי )מגוונים(

 הגופים לגבי מפעילים, נפגשנו...

 לפני דקה לא נתת להפריע.   :אבי גרוברמר 

 אל תעשה את זה פוליטיקה, אבי. אתה קופץ פה על  :מר אלי )מגוונים(

 שלנו.  העגלה

לזילברמן וגם לך אני לא אתן  אלי, אני לא נתתי  :יצחק רוכברגרמר 

 לדבר. זה לא הוגן. לא נתתי לו, אני לא אתן גם לו. אסור, זה לא פייר. 

אני החלפתי כמה מילים בעניין גם עם הוועד   :אבי גרוברמר 

 8משך המנהל של היול"א. אני הבנתי שהם בעד. מה שאני לא ידעתי זה שב

, זה למדתי היום אחרי שפרסמתי את זה בפייסבוק, התקיים דיון מול חודשים

 העירייה כדי להכניס את הדבר הזה. 

???:    .  אז גנבת להם את הרעיון

לא גנבתי שום רעיון כי אני לא ידעתי שכל הדיון   :אבי גרוברמר 

 פה התקיים.

 אז בוא אני אגיד לך משהו.   :יצחק רוכברגרמר 

תן לי עוד שנייה. ואם ועדת החינוך אולי היתה   :בי גרובראמר 

 מתכנסת אז יכולתי להעלות את זה. 

 אני רוצה לענות לך.   :יצחק רוכברגרמר 

 אבל למה אתה לא נותן לי להגיד מילה?   :אבי גרוברמר 
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 לא פופוליסטי.   :יצחק רוכברגרמר 

 לא עניין של פופוליזם.   :אבי גרוברמר 

תאמין לי, יש לי תשובה. עכשיו אתה מתחיל ועדת   :כברגריצחק רומר 

החינוך, לא ועדת החינוך. תקשיב טוב. אנחנו נמצאים כרגע בשלב יחד עם 

יול"א, יחד עם המתנ"סים , אגף החינוך, כל ההורים ביול"א והוועד של 

הגורמים, בשלב של גיבוש תכנית אב לחינוך. בכל הפרמטרים. נבחנים שם 

ניהול עצמי, הנושא הזה שמדברים עכשיו על תחרות בתוך  –כמה פרמטרים 

יול"א, יחד עם ההורים אנחנו עושים את זה. אנחנו בקרוב נביא את 

הממצאים האלה לבחינה, נביא את זה לדיון כאן כדי לאשר את הדברים 

האלה. לכל אחד כאן, האמן לי, הוועד של יול"א, ההורים של יול"א מאוד 

ים, מאוד רוצים. אנחנו פתוחים לנושא הזה. במיוחד דעתניים, מאוד מבקש

כשרשת מגוונים שלנו הולכת להיות עמותה עירונית, תאגיד עירוני הם 

 הולכים להיות. 

 לא הבנתי מה זה קשור.   :אבי גרוברמר 

רגע, אני מסביר לך. כי אז יש לך גם שליטה   :יצחק רוכברגרמר 

בודקים את כל הפרמטרים של  במסגרת הזאת של תכנית אב לחינוך שאנחנו

 3 החינוך הבלתי פורמאלי, גני ילדים והכל. אי אפשר לעבוד כשאתה נמצא

 -חודשים לפני בחירות, כשחודש אחד

 -אנחנו נכנסים עכשיו לחופש  :אבי גרוברמר 

 אבל תן לי רגע, בבקשה.   :יצחק רוכברגרמר 

 לא נתת לי לסיים.   :אבי גרוברמר 
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סליחה, אתה מדבר בשביל לדבר, אני רוצה להיות   :יצחק רוכברגרמר 

  פרקטי.

.   :אבי גרוברמר   גם אני רוצה להיות פרקטי

אני לא אתן יותר לדבר, אתה כבר מתחיל עכשיו   :יצחק רוכברגרמר 

 ועדת חינוך, לא ועדת חינוך.

איציק, כל משפט שאתה אומר אני מת עליו? אז   :אבי גרוברמר 

 . בוא, לפעמים מותר גם..

אנחנו יודעים לקרוא, אתה גם יכול להקריא, אתה    :טל עזגדמר 

 את מה שאתה כותב, די. שעה מפרשן 

אבל יש אחרי זה פרוטוקול ואני רוצה שבפרוטוקול   :אבי גרוברמר 

 יהיה ברור מה אני מציע. 

 אז אני רואה מה אתה מציע.   :יצחק רוכברגרמר 

אבל אנשים שאחרי זה  דקות. כן, 10מותר לי   :אבי גרוברמר 

את זה.  שאלו פה שאלה ואני רוצה להסביר למה הגשתילא מבינים.  םקוראי

 אני רוצה להגיד במשפט למה הגשתי את זה עכשיו. 

 פתאום...תכנית אב   :עידן למדןמר 

עידן, אני מסתדר, תודה. אני יכול להגיד משפט?   :אבי גרוברמר 

הגדול. אני חושב שזה בדיוק הזמן  תודה רבה. אנחנו נמצאים בקיץ, בחופש

 8-לקבל החלטה שיוצאים לפיילוט הזה, עם קשר ובלי קשר לאותה תכנית ש

 חודשים כבר יושבים עם ההורים. 

.   :יעקב קורצקימר  .  בשליפה ככה עכשיו.
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 -לעשות פיילוט  :אבי גרוברמר 

חודשים, יש פה הורים,  8לא, אין דבר כזה. יש פה   :יעקב קורצקימר 

 יש פה...

חודשים, צריך להגיד  8לא צריך לקיים את זה   :אבי גרוברמר 

 שרוצים את זה ולעשות את זה. 

 )מדברים ביחד( 

אבי, די, נגמר הזמן, שמענו את ההצעה שלך, נקיים   :יצחק רוכברגרמר 

 עליה הצבעה. רגע, אורי לוין. 

זה ששניכם חשבתם, זה סימן טוב. כנראה שזה   מר אורי לוין:

  רעיון מצוין.

כנראה שכולם חושבים, רק מורחים את הזמן   :אבי גרוברמר 

 ומורחים את הזמן ועוד שנה עוברת ועוד שנה עוברת. 

 אל תעליל סתם ואל תגיד שמורחים.  :גב' שירה אבין

 חודשים זה מריחת זמן.  8  :אבי גרוברמר 

 אתה לא שותף לדיונים אז אל תדבר.   :גב' שירה אבין

 תכנסו את ועדת חינוך אז אני אהיה בדיונים.   :גרובר אבימר 

 תירגע. מה זה קשור?   :גב' שירה אבין

 כי כל הדברים האלה צריכים להיות נדונים שם.   :אבי גרוברמר 

.   :גיא קלנרמר  .  אנחנו דנים בזה, למה אתה.
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 )מדברים ביחד( 

 דקות...  10עוד   :יצחק רוכברגרמר 

. זה קש  :עידן למדןמר   ור גם למשרד החינוך, הוא לא סתם..

עידן, אתה יושב גם בתור דירקטוריון של מגוונים,   :גב' שירה אבין

ומעבר לזה, משפט אחד. שנייה, אבי. אנחנו לקחנו אנשי מקצוע חיצוניים כדי 

שיבדקו את כל נושא החינוך על כל היבטיו בעיר מבוקר עד ערב. עובדים על 

 . זה, בודקים את כל הדברים

.   :אבי גרוברמר  אתם לא רוצים להוציא את זה ממגוונים, תגידו

 לא רוצים להוציא את זה ממגוונים. 

.   :גב' שירה אבין .  אבי, אני.

בתל אביב, בהרצליה, בנתניה, בחולון, בעומר,   :אבי גרוברמר 

במיתר, בנס ציונה, בסביון, בכל כך הרבה ערים יש את זה. מה צריך להמציא 

חודשים דנים.  8? כמה זמן צריך להמציא את הגלגל? שנתיים דנים, את הגלגל

 הם לא רוצים את זה בחוץ. די. כשרוצים עושים, אין פה שום כלום. 

חברים, אני אפסיק, אני אעשה הצבעה, די. טוב,   :יצחק רוכברגרמר 

אני סוגר את הישיבה. חברים, אני מבקש להוריד את ההצעה לסדר. אני לא 

 , אבי, די. אני אוריד את ההצעה מסדר היום. יכול יותר

 )מדברים ביחד( 

 די. אתה רוצה שאני אוציא אותך?   :יצחק רוכברגרמר 

 אבי, תיזהר במשפטים שלך.   :גב' שירה אבין
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 תיזהר? מה, את מאיימת עליי?   :אבי גרוברמר 

אני אומרת תיזהר, אתה אל תגיד שאני מורחת שום   :גב' שירה אבין

 ירגע. דבר. ת

 שנתיים זה מריחה.   :אבי גרוברמר 

אתה היחיד שמורח, כי אתה לא עושה כלום, אז   :גב' שירה אבין

 תירגע. 

 די. תנו לאורי.   :יצחק רוכברגרמר 

אני חושב אני רק רוצה להשלים את המשפט.   מר אורי לוין:

 שלעצם העניין לא הייתי עושה פיילוט, הייתי עושה מכרז, אין מה לעשות

 פיילוט. למה לעשות פיילוט? 

 אבל לא עושים.  :אבי גרוברמר 

 מה זה פיילוט? למה פיילוט?   מר אורי לוין:

.  :אבי גרוברמר   פיילוט זה מכרז קטן

 למה? תעשה מכרז.   מר אורי לוין:

יונה ברגור בניגוד לדעה שכל אחד כאן אומר, אני מתנגד באופן   :ד"ר 

ד להפרטה בכל צורה שהיא. זהו, בזה נגמר עקרוני להצעה הזאת. אני מתנג

 העניין. 

 רגע. כואב לי הלב שאתה לא תמשיך.   :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור , תנו לעירייה להמשיך אני מתנגד להפרטה הזאת  :ד"ר 

 ולהחזיק את המערכת הציבורית. 
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 )מדברים ביחד(

ום להסיר את ההצעה מסדר הי חברים, אני מבקש  :יצחק רוכברגרמר 

בשל העובדה שמתגבשת תכנית אב לחינוך מאוד מפורטת במעורבות ההורים, 

יול"א וגם הורים בוועדי ההורים של בתי הספר, הן התיכוניים והן  גם של 

היסודיים וגני ילדים, ונבחנים שם כל הפרמטרים על מנת שבאמת כל הנושא 

חינוך עם כדי להצעיד את ה של החינוך ברמת השרון יקבל פרספקטיבה נכונה

אמצעים, בדיוק על מה שאתה תמיד דיברת, כמה כסף אנחנו משקיעים, 

תשומות לעומת עלות תועלת. אז אני מבקש להסיר את ההצעה מסדר היום. 

 נגד.  2מי בעד? מי נגד? 

 

להסיר מסדר  (2 –ולות )נגד ברוב קהוחלט לאשר   :288החלטה מספר 

י גרובר בנושא קיום פיילוט היום את ההצעה לסדר של חבר מועצת העיר אב

 להפעלת צהרוני גנים באמצעות מפעילים נוספים.

 

 תודה רבה, הישיבה נעולה.   :יצחק רוכברגרמר 

 

 __________________ 
 פרח מלך

 מנכ"ל העירייה
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 קובץ החלטות

 הצעה לסדר של חבר מועצת העיר אורי לוין בנושא תות אופן. .3

 

( כי הצעתו של 1 –נמנע ולות )ברוב קהוחלט לאשר   :281החלטה מספר 

חבר מועצת העיר אורי לוין בנושא "תות אופן" תועבר לבדיקת החברה 

 הכלכלית לצורך בדיקת התקשרות, בשיתוף מר אורי לוין.

 

הודעה על יציאת משלחת נוער לעיר התאומה גיאוגסמרינהוטה  .4

 .2/8/2013 – 21/7/2013בגרמניה בין התאריכים 

 

 הודיע על יציאת המשלחת. ראש העיר -

 

 .034025890אישור הסמכת פקח כללי ועישון לדניאל ברקו ת.ז.  .5

 

פה אחד הסמכת פקח כללי ועישון לט לאשר הוח  :282החלטה מספר 

 .034025890לדניאל ברקו ת.ז. 

 

 תוספת כיתות.  –לבית ספר הדר  50%-אישור הגדלת חוזה עם הקבלן ב .6

 

פה אחד הגדלת חוזה עם הקבלן לט לאשר הוח  :283החלטה מספר 

 תוספת כיתות, למעט סעיף הפיצוי לקבלן.  –לבית ספר הדר 
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לעמותת ₪ אישור מתן ערבות בנקאית להלוואת המשך בסך מיליון  .7

הכדורגל הפועל ניר רמת השרון לאור סיום הלוואה שנלקחה בבנק 

 .15.8.2013-אוצר החייל ומגיעה לסיומה ב

 

מתן ערבות  (2 –ברוב קולות )נגד הוחלט לאשר   :842ר החלטה מספ

לעמותת הכדורגל מבנק הפועלים ₪ בנקאית להלוואת המשך בסך מיליון 

לאור סיום הלוואה שנלקחה בבנק אוצר החייל , הפועל ניר רמת השרון

 .15.8.2013-ומגיעה לסיומה ב

 

 אישור החלטת ועדת מכרזים בדבר מכירת שתי קרקעות בנווה גן. .8

 

 (1 –, נמנע 1 –ברוב קולות )נגד ט לאשר הוחל  :285החלטה מספר 

 החלטת ועדת מכרזים בדבר מכירת שתי קרקעות בנווה גן, כלהלן: לאשר את

ורישום הערות אזהרה  351-13ומכרז  350-13חתימת הסכמי המכרזים מס' 

 בהתאם לזוכים באותם מכרזים.

 

ך קבלת השתתפות מפעל אישור פתיחת חשבון עזר בבנק דקסיה לצור .9

וייצמן  הפיס בפרויקטים שונים ופרויקט הנוכחי בבניית הגלריה בשד' 

 ברמה"ש, לפי הנוסח הבא:

לכל פרויקט שימומן על ידי מפעל הפיס המועצה  2013-2014בשנים  

 מאשרת פתיחת חשבונות בנק בבנק דקסיה ישראל בע"מ.

רד בבנק דקסיה יובהר כי לכל פרויקט כאמור ייפתח חשבון בנק נפ 

 ישראל.
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פתיחת חשבון עזר בבנק  פה אחדהוחלט לאשר   :286החלטה מספר 

פרויקט בדקסיה לצורך קבלת השתתפות מפעל הפיס בפרויקטים שונים ו

וייצמן ברמה"ש, לפי הנוסח הבא:   הנוכחי בבניית הגלריה בשד' 

רת לכל פרויקט שימומן על ידי מפעל הפיס המועצה מאש 2013-2014בשנים 

 פתיחת חשבונות בנק בבנק דקסיה ישראל בע"מ.

 יובהר כי לכל פרויקט כאמור ייפתח חשבון בנק נפרד בבנק דקסיה ישראל.

 

אישור סגירת חשבון של העירייה שאינו פעיל ומחויב בעמלות, בנק  .10

ולהעביר את יתרות  533644)רמת השרון( חשבון  630הפועלים סעיף 

 .16801העו"ש לחשבון 

 

סגירת חשבון של העירייה  פה אחדהוחלט לאשר   :287טה מספר החל

)רמת השרון( חשבון  630שאינו פעיל ומחויב בעמלות, בנק הפועלים סעיף 

 .16801ולהעביר את יתרות העו"ש לחשבון  533644

 

יפוי כח לחתימה על מסמכי תשלומים במס"ב לדויד אלון עוזר ראש  .11

 העירייה. 

 

 .ירד מסדר היום -

 

הצעה לסדר של חבר מועצת העיר אבי גרובר בנושא קיום פיילוט  *

 להפעלת צהרוני גנים באמצעות מפעילים נוספים.

 



 עיריית רמת השרון

 13.207.41, מיום 51פרטיכל מליאה מן המניין מס' 

 75 

להסיר מסדר  (2 –ולות )נגד ברוב קהוחלט לאשר   :288החלטה מספר 

היום את ההצעה לסדר של חבר מועצת העיר אבי גרובר בנושא קיום פיילוט 

 עילים נוספים.להפעלת צהרוני גנים באמצעות מפ

  


