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היום סדר    :על 

חיצוניים  .1 יועצים  בנושא  קאול  יצחק  מר  העיר  מועצת  חבר  של  שאילתא 

מכרז ללא  העירייה  ידי   .על 

וסכנה  .2 כאוס  בנושא  קאול  יצחק  מר  העיר  מועצת  חבר  של  שאילתא 

סיטי הסינמה  באזור   .תחבורתית 

חבר .3 של  לשעת שאילתא  הערכות  בנושא  דוד  יצחק  מר  העיר  מועצת   

מקלטים בנושא   .חרום 

בנושא  .4 דוד  יצחק  מר  העיר  מועצת  חבר  של   in outהחנות שאילתא 

כדין היתר  ללא  לעיר   .בכניסה 

העיר  .5 מועצת  חבר  של  זילברשטיין"עושאילתא  יעקב  בנושא ד  תביעה  

חברת  אילון" נור"כנגד  בכביש  היתר  ללא  שלט   .בגין 

חבר .6 של  העיר תשאילתא  מועצת  בנושא ' הגב  תמרי  קנין"עליזה  " בית 

הבנין יעוד  לשנות  והכוונה  השחרור  במלחמת  היסטורי  אתר   .שהיה 

מר  .7 העיר  מועצת  חבר  של  גליל שאילתא  אגודת "מנכבנושא אהרון  ל 

עניינים ובניגוד  לדין  בניגוד  משרות  בשתי  המועסק   .הספורט 

ה .8 מועצת  חבר  של  משרות שאילתא  שתי  בנושא  גליל  אהרון  מר  עיר 

ללא  וסמים  אלימות  למניעת  הרשות  וראש  הגיאולוגי  המוזיאון  מנהלת 

 .מכרז

מר  .9 העיר  מועצת  חבר  של  סלולרית שאילתא  אנטנה  בנושא  בר  אלי 

אוסישקין  ברחוב   .5רביעית 

העיר  .10 מועצת  חבר  של  זילברשטיין  ד"עושאילתא  חברי בנושא יעקב 

הבחינה  מחדשועדת  שפורסמו  במכרזים  הדיון   .לקראת 

מועדון  .11 בדיקת  בנושא  בר  אלי  מר  העיר  מועצת  חבר  של  שאילתא 

השרון רמת   .הספורט 

בע .12 השרון  רמת  הספורט  מועדון  משכנתא  העברת   .מ"אישור 
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רוכברגר יצחק  שמספרה   :מר  העיר  מועצת  מליאת  ישיבת  פותחים  אנחנו 

המנ, 39 שמן  שאילתות11ישנן . ייןישיבה  הזמן,   קוצר  שמונה, ובגלל  , כבר 

שעה של  באיחור  שאילתות , ברשותכם, אנחנו  שתי  רק  היום  נעלה  אנחנו 

השאר את  נעלה  הבאה  שנתעכב. ובישיבה  ידענו   . לא 

 

וסכנה  .2 כאוס  בנושא  קאול  יצחק  מר  העיר  מועצת  חבר  של  שאילתא 

סיטי הסינמה  באזור   .תחבורתית 

 

רוכב יצחק  ראשונה  :רגרמר  שאילתא  להעלות  מבקש  יצחק , אני  של 

סיטי, קאול הסינמה  זהבבקשה , יצחק. בנושא  את  אנחנו , תעלה  השאר  את 

כך אחר   . נעלה 

קאול יצחק  מתנצל  :מר  ללכת, אני  אישית  חייב  אני  וחצי  , בשמונה 

ללכת זה  ואחרי  שאילתא  אוהב  לא  מתנצל, ואני  אני   . אז 

רוכברגר יצחק  לי  :מר  מראשאמרת    . 

קאול יצחק  הסינמה   :מר  של  לנושא  מתייחסת  השנייה  השאילתא 

התחבורה, סיטי בתחום  נוראי  בלגאן  שם  הבלגאן, שיש  חושש , ומילא  אני  אבל 

אסון באיזשהו  שם  להסתיים  פעם  יכול  יקרה , שזה  שזה  רוצה  לא  אחד  שאף 

כאלה. שם הסדרים  שם  ולעשות  הדעת  את  לזה  לתת  שצריך  חושב  אולי , אני 

הפיקוחל את  תנועה, הגביר  מכווני  עוד  לשים  יוצאים , אולי  איך  לחשוב  אולי 

אופן. משם תקין, בכל  לא  הוא  שם  נעים . העסק  לא  ושזה  מטרד  שזה  מזה  חוץ 

החניה למגרשי  להגיע  בשביל  בתור  שם  לשם. לחכות  מגיע  לשם , אני  הולך  אני 

הרבה נעים, די  לא  פשוט  הוא  אמרתי. והעסק  נעי, אבל  מהלא  זה , םחוץ 

אחד, מסוכן משהו  יקרה  פעם  עלינו, ואם  יסתערו  כולם  הזדמנות . אז  גם  זאת 

סיטי לסינמה  טובה  מילה  להגיד  מדהימה, כמובן  הצלחה  שם . שהוא  רואה  אני 

הזה למקום  הארץ  מכל  מגיעים  לא . אנשים  זה  הכלכלי  שבצד  להגיד  רוצה  אני 
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מאליו מובן  אותו, בזמנו. היה  ברור, כשהקימו  היה  לא  יהיה זה  הוא  אם   

כלכלית אבל.הצלחה  לדאוג   צריך  התחבורה   .בנושא 

רוכברגר יצחק  אענה  :מר  לשם , ברשותכם, אני  מגיעים  ההצלחה  ובשל 

מסוימים בימים  תנועה  עיניי, עומסי  במו  זה  את  ראיתי  עושים . אני  הם 

החניה  מגרשי  לתוך  הרכבים  והכוונת  הכביש  סגירת  של  כזה  סידור  איזשהו 

מתו בא  אביבכשאתה  תל  שלנו. ך  מהכיכרות  עצמה  התנועה  של  גם  בעיה  , ישנה 

פנימה המחנות  על . כיכר  עכשיו  עובדים  ואנחנו  שהגשנו  לומר  יכול  אני 

התחבורה, תוכנית משרד  עם  השני, יחד  מהצד  פנימה  שייכנס  עוקף   לכביש 

במקום תנועה  הסדרי  בדיונים. ויהיו  כבר  נמצא   . זה 

קאול יצחק  מ  :מר  אומרת  זאת  השנימה   ?הצד 

רוכברגר יצחק  השרון  :מר  מרמת  בא  שאתה  רגע. מהצד  זה  את  , תראה 

 . מאיר

דורון מאיר  סיטי  :מר  הסינמה  פה, זו  הוא  הפקק  בנקודה , היום 

הכיכר ליד  את . הזאת  כאן  ולהגדיל  חדשה  דרך  לפרוץ  כאן  מנסים  כעת  אנחנו 

לצאת. החניה וגם  לכאן  להגיע  יוכלו  השרון  מרמת  שיבואו  אלה  חזרהכל    ,

לפה יציאה  גם  כך  החניה , ואחר  הגדלת  ועם  עושים  שאנחנו  נוספת  כיכר  עם 

ביותר ניכר  לכאן.בשיעור  להגיע  יצטרכו  לא  השרון  מרמת  אלו  יוכלו ,   הם 

רגל להולכי  דרך  עם  וללכת  כאן  ביטחון, לרדת  דומה , עם  משהו  או  מעקה  עם 

איתם. לזה עובדים  אנחנו  המשתלה . זה  עם  להגיע  יצליחו  גלעדי אם  של 

לעשות, לפתרון מנסים  אנחנו  זה  את  אופן. גם  זה, בכל  את  לנו , עושים  ונודע 

אמרת שאתה  מה  המנכ. היום  במקרה  לא "אז  שאנחנו  היום  דיברנו  ואנוכי  ל 

זה את  השרון  לרמת  לסגור  בזה"והמנכ, ניתן  לטפל  עצמו  על  לקח   . ל 

בר אליעזר  הזה  :מר  בעניין  שאלה   ?אפשר 

רוכברגר יצחק   . נגיד  :מר 

בר אליעזר  לא  :מר  או  כן   ?נגיד 
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רוכברגר יצחק  לא  :מר  לשאול, לכאורה  לך  אתן  אני   . אבל 

בר אליעזר  לשם  :מר  שמגיעות  מוניות  של  בעיה  תחנת , יש  אין 

מקבלות , מוניות שעוצרות  שקל700ומוניות  אליי.   פנה  נוער  בן  אתמול  , דווקא 

לפה משם  להגיע  נוער  בני  של  אמיתית  מצוקה   .יש 

רוכברגר יצחק  מסוימות  :מר  קבוצות  של  בקשה  תחנת ישנה  לעניין   

רישוי . מוניות מבחינת  וגם  משפטית  מבחינה  כרגע  זה  את  בודקים  אנחנו 

הכללי, עסקים התיקון  שם, מבחינת  להתיר  להתיר, אם  למי  מתירים  , ואם 

עפ, בתנאים להיות  שצריכה  חוק"בכפיפות  זה . י  על  נקבל  בקרוב  אנחנו 

במועצהא, החלטה לדיון  זה  את  נביא  לכך, נחנו  הראויה  מקווה , בוועדה  ואני 

נפתור אנחנו  זה  את  הזאת. שגם  לבעיה  גם  מודע  מדברים , אני  גם  נוער  בני 

הזה הנושא  על   . איתי 

 

לשעת  .3 הערכות  בנושא  דוד  יצחק  מר  העיר  מועצת  חבר  של  שאילתא 

מקלטים בנושא   .חרום 

 

רוכברגר יצחק  השניי  :מר  בנושא , בבקשה, ההשאילתא  דוד  יצחק  של 

המקלטים בנושא  חירום  לשעת  הזאת .היערכות  השאילתא  את  מעלה  אני   

השרון, דווקא רמת  תושבי  של  לביטחונם  רבה  חשיבות  בה  רואה  אני  אז , כי 

יצחק  . בבקשה 

יצחק דוד  ליו  :מר  או  העירייה  לראש  סמכות  לבטל "יש  הישיבה  ר 

 ?סעיפים

רוכברגר יצחק  מ  :מר  לא  סעיפיםאני  עפ, בטל  לי  פקודת "מותר  י 

מכן שלאחר  לישיבה  נושאים  לדחות  ישיבות, העיריות  לשתי  אפילו  מותר . או 

זה את  לעשות  זמן, לי  העדר  בשל  הפעם  הזה  שאנחנו , הנושא  זמן  קוצר  בגלל 
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הולך. התעכבנו הוא  וגם  יצחק  עם  גם  זה  על  דיברתי  הבאה , אני  בישיבה  אז 

מהנושאים חלק  אעלה  האמן.אני  לי  מוסמכת,   תשובה  לך  עונה   . אני 

יצחק דוד  עם   :מר  השלום  הסכם  את  בונים  שאנחנו  חושב  אני 

שלום, סוריה להסכם  ילך  הוא  מוכנה  השרון  שרמת  ידע  שאסד  מה . וברגע  אז 

הזה הדבר  עם    ?קורה 

רוכברגר יצחק  חירום  :מר  לשעת  השרון  רמת  היערכות  של  וגם , בנושא 

ע"עפ שנעשתה  ביקורת  פיק"י  העורףי  נמצאו , וד  שלנו  המקלטים  כל 

לשימושמתוחזקים וראויים  כראוי  שלנו .   הציבוריים  מהמקלטים  חלק 

אחרים אנשים  של  ברשות  ואחרים, נמצאים  כרגע , אמנים  משמשים  והם 

תכליתיים רב  קבועים. כמקלטים  מועדים  מסודרות, ישנם  מתי , הודעות 

לכשנצטרך אותם  נצטרך, מפנים  נ, ואם  שלא  כל , צטרךוהלוואי  מבחינת  אבל 

ומוכן ערוך  הכל  שלנו  המקלטים   .מערך 

זאת עם  ה, יחד  מערכת  את  התושבים  לטובת  עכשיו  הוצאנו  שלנוGIS-אנחנו    ,

שלהם מיפוי  יש  שם  לאחד, שגם  אחד  כשצריך, מדויק  להיכנס  יכולים  , אנשים 

מתי אחד , בקיצור. הפעלה, איך, ידעו  דבר  לומר  יכול  כך –אני  על  שמח  אני   

טובשע אותה  עוברים  ואנחנו  הביקורת  את  בנושא , ברנו  שוקדים  באמת  אנחנו 

המקסימום, הזה את  נצטרך, עושים  שלא   . והלוואי 

יצחק דוד  דיון  :מר  הרי  לנו  הקיימיםהיה  המקלטים  לא  בנושא    ,

הלאה וכן  ציבור  ובמוסדות  הזה.  בבתים  הדבר  עם  קרה   ?מה 

רוכברגר יצחק  הזה  :מר  הנושא  של דיברנ, לגבי  ורסיה  על  בזמנו  ו 

מיגון הזה, רצועות  הנושא  את  כסף, בדקנו  עולה  שזה  ירצו . כמובן   –תושבים 

זה את  לפרסם  מוכנים  אצטרך . אנחנו  שאני  בהירות  אי  איזושהי  כאן  יש 

משפטי יועץ  עם  אותה  להמליץ, לבדוק  לי  מותר  מחר , אם  ושלום  חס  שלא  כדי 

מה או  ספק  על  ממליץ  שאני  יכו. יגידו  בגדוללדווח לים אנחנו  תושב ,  כל   

האלה היריעות  של  ההדבקה  את  לעשות  יכול  לרצונו, שרוצה  אחד   .כל 
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יצחק דוד  הזה, אני  :מר  הדבר  את  על , כשהצעתי  דיברתי  לא 

ספציפיות  . יריעות 

רוכברגר יצחק  דיברת  :מר  שאתה  מה  לאור  מצאנו  שאנחנו  מה   . זה 

יצחק דוד  דברים  :מר  שני  על  דיברתי  בחוק , דהאח: אני  שיש 

קיימים לבתים  מוגנים  חדרים  או  מקלטים  להוסיף  שיפיצו . אפשרות  ביקשתי 

הזאת האינפורמציה  לדעת , את  יכול  הציבור  ולכאורה  קיימת  שהיא  למרות 

למחלקת , עליה יבוא  שרוצה  שמי  מנת  על  השרון  רמת  לתושבי  אותה  שיפיצו 

המיגון את  לשפר  מנת  על  שלו  בבית  שינוי  ויגיש  של בצ. הנדסה  עניין  היה  זה  ד 

ביטחון חדר  בלי  גם  קיימים  בתים  למגן  על . אפשרות  מדבר  שאתה  מה  זה 

  .הרצועות

רוכברגר יצחק  מפורטת  :מר  תשובה  לך  אענה  אני  לתכנון . אז  בוועדה 

של  בנייה  למתן  אפשרות  של  הזה  הנושא  את  נביא  אנחנו  הבאה  ובנייה 

ביטחון–דים "ממ חדרי  תביא.   הבאה  בוועדה  נתטלי  או   ירוק  אור  לתת  ונים 

לבתים ירוק  זה, מסלול  את  לעשות  שרוצים  עושים . לתושבים  איך  לבדוק  צריך 

הזה הדבר  על  ונלך  זה  טלי. את  בעיה? בסדר  פה   ?יש 

אליקים' אדר בעיה :טלי שמחה  מיידי, אין  לא  פשוט  של . זה  הנושא  את  יש 

קרקע צמודי  מאפשרת, בתים  המתאר  תוכנית  כי  לעשות  קל  באמת  את שזה   

רוויה. זה בנייה  של  הנושא  את  בעייתית, יש  מאוד  לעשות , שהיא  צריך  כי 

מתאר תמ, תוכנית  עם  זה  את  לשלב  אדמה38א "אולי  רעידות  נגד  לא .   זה 

 .מיידי

יצחק דוד  הציבור  :מר  לידיעת  תוציאו  לבדו , אז  יחליט  אחד  כל 

עושה הוא   . מה 

רוכברגר יצחק  צודק  :מר  יחליט , הוא  אחד  רוצה, רוצה'כל  אנחנו .  'לא 

מקיף מיפוי  הרי  ערכנו  סיכון , גם  ברמת  שהם  הבתים  את  יודעים  שאנחנו 

אחרת או  לתושבים. כזאת  זה  את  להציע  יכולים  לפרסם , אנחנו  יכולים  אנחנו 
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הזה, מודעה הנושא  לצורך  הירוק  המסלול  את  להם  לדיון . לתת  זה  את  נביא 

הבאה בישיבה  מסודר   . כאן 

קאול יצחק  למקלטיםבקט  :מר  פה  שנוגע  חלקיםיש, ע  שני  פה    .

באיכות, אחד הקיימים  המקלטים  שמורים, שמירת  שהם  תשובה  אני , וקיבלנו 

מקלט, וכמובן. שמח לעצמו  לעשות  רוצה  מישהו  הכללים , אם  מה  אז 

פשוטה תהיה  שני. ושהבירוקרטיה  חלק  יש  כמועצת , אבל  חייבים  אנחנו  שזה 

התושבים כלפי  מה , עיר  לבדוק  הקייםוזה  לבין  הסבירים  הצרכים  בין  . הפער 

אומרת האם, זאת  לדעת  צריכים  סביראנחנו  מקלוט  יש  לתושבים  שיש ,   או 

מקלוט30%-25%נניח  להם  שאין  כזה.   פער  שיש  לבוא , נניח  צריכה  העיר  אז 

הזה: ולהגיד באזור  משהו  כאן  קורה  וחלילה  ומה , חס  מתארגנת  העיר  איך  אז 

העניין לטובת  עושה  ויגידוא? היא  יבואו  מבחינת : ם  סביר  במקלוט  אנחנו 

השרון יופי, רמת  זה. זה  את  לבדוק  צריך   . אבל 

רוכברגר יצחק  הכל  :מר  של , למרות  לשיטתו  דווקא  ללכת  חושב  אני 

בזמנו. יצחק ישבנו  והרצל, אני, אנחנו  היית, יצחק  אתה  שגם  לי  , מאיר, נדמה 

הזה לנושא , בדיון  פתוחים  היינו  דווקא  את , הזהואנחנו  לך  שיש  למרות 

הציבורי לתושבים, המקלט  גם  להציע  הכל  בישיבה . למרות  זה  את  נעשה 

לכולם, הבאה זה  את  נפתח   . אנחנו 

קאול יצחק  היישוב   :מר  מבחינת  צרכים  להציג  מבקש  ממש  אני  אבל 

לצרכים  . והמענה 

רוכברגר יצחק  פרטיים  :מר  מקלטים  על  מדברים  בבתים , אנחנו 

 . פרטיים

יצ קאולמר  שאין  :חק  נניח  של, אבל  שהמרחק 30%-נניח  ונניח  אין   

הוא  למקלט  הממוצע  מטר500שלהם  לצרכים,   עונה  לא  זה  אולי  זאת . אז 

ולהגיד, אומרת לבוא  ציבורי  מדד  איזשהו  לנו  להיות  השרון : צריך  ברמת  האם 

תשובה אין  או  המקלטים  של  תשובה   . יש 
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רוכברגר יצחק  לבק  :מר  חייבים  אנחנו  העורףפה  מפיקוד  אישור  . ש 

בחדרה הטיל  ונפל  המפרץ  מלחמת  שהיתה  הקודמת  החלטנו , בפעם  ואנחנו 

פתחנו אנחנו  ובלילה  העורף  פיקוד  להוראות  לחכות  שישי . שלא  יום  היה  זה 

וחצי עשר  השעה  בסביבות  ואנחנו  עשרה, בלילה  לאחת  כל , רבע  את  פתחנו 

הציבוריים באותו. המקלטים  לנו  אמר  העורף  לילהפיקוד  טעות:   . עשיתם 

טיל נפל  שלא  בגלל  לא  לפתוח  הוראות  נתנו  לא  שאנחנו , אנחנו  בגלל  אלא 

המקלט לכיוון  ירוצו  שאנשים  נכון  לא  שזה  לא. חושבים  אנחנו  כל , הרי  עם 

המדיניות, הכבוד את   . קובעים 

נחום הרצל  רואה  :מר  העורף  שפיקוד  תרחיש , מה  יש  כל  קודם 

ע אמ"שמוצג  אותול, התרחיש. ן"י  קונה  אני  לגבי , שמחתי  מינורי  מאוד  הוא 

האזור על  או  השרון  רמת  על  להיות  שאמור  שני. האיום  העורף , דבר  פיקוד 

הנוכחי אנשים , במקרה  איך  רואה  לא  והוא  מקלטים  של  תוספת  רואה  לא  הוא 

הקיימים למקלטים  מהבתים  בחנו. רצים  שהם  מה  בטוח , בכל  הכי  המקום 

הנזקים, בעצם את  שלהם, שמזער  בבתים  שנשארו  אנשים  רצו , זה  שלא 

למקום  . ממקום 

דורון מאיר  נקודה  :מר  גר , דוד, עוד  שאתה  השכונה  ודווקא  מאחר 

מאוד נמוך  המקלוט  רום, בה  שאם , בנווה  והבטחנו  אנשים  אצלי  היו  אז 

הזה המקלט  את  להוסיף  בקשות  ירוק , תהיינה  במסלול  זה  את  נעשה  אנחנו 

ל. מהיר להגיד  יכול  בערך , ךאני  היא  מרובע486האגרה  למטר  שקל  מקלט .  

כלל  בדרך  מטר7-8הוא  בערך ,   זה  הבטון  מטר10עם  שקל 4,800זה , כלומר.    

יותר או  הבנייה, פחות  של  האגרה  לא . זאת  כדי  במהירות  נדון  אנחנו  בקשה  כל 

מהיר מסלול  אלא  הרגיל  במסלול  מקלטיםלרוץ  לאשר  רום,   בנווה  , במיוחד 

אנשי אצלי  הבטחתיהיו  ואני   . ם 

רוכברגר יצחק  זה  :מר  את  בישיבה , קיבלנו  לדיון  זה  את  נביא  אנחנו 

 . הבאה
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בע .12 השרון  רמת  הספורט  מועדון  משכנתא  העברת   .מ"אישור 

 

רוכברגר יצחק  הבא  :מר  למועדון , הנושא  משכנתא  העברת  אישור 

השרון רמת  הנושא. הספורט  את  יציג   . בבקשה, מיכה 

בלום"עו מיכה  יכול   :ד  הקאנטרי  האם  ספציפית  שאלה  קיבלתי 

הפועלים לבנק  לאומי  מבנק  הנכס  על  המשכנתא  את  עכשיו . להעביר  קיבלנו 

עמדתי, נתון את  בכתב  פה  להציג  יכול  הזאת, אני  בעמדה  בדיקת , כאשר  לאחר 

הקיימת , המצב המשכנתא  מצב  לעומת  העירייה  של  המצב  את  לשפר  מנסה  אני 

הפועלים בבנק  אתאנ. כרגע  לאשר  ממליץ  האלה י  בתנאים   .זה 

לוין אורי  זה  :מר  של  המשמעות  הבנתי? מה   . לא 

בלום"עו מיכה  אחד  :ד  בבנק  משכנתא  להם  יש  רוצים , כרגע  הם 

אחר לבנק  המשכנתא  את  לזה. להעביר  משמעויות  בדקתי. יש  צריך , אני  אני 

תנא יהיו  ולא  שהן  כפי  יישארו  הנכס  של  המקרקעיות  שהזכויות  ים לבדוק 

עשונים החדשה"  המשכנתא  בדקתי. י  ללא , כאשר  היא  שהמשכנתא  ראיתי 

של לתקופה  היא  החכירה  וזכות  לתקופה  שנההגבלה  זה  שבועיים  עוד  לכן ,   

כן גם  זה  את  המצב.הגבלתי  את  להגביל  מנסה  אני  על ,   חובות  נשארו  שאם 

האלה, כספיות, המשכנתא הכספים  לעניין  ושיפוי  אישית  שכל, ערבות   כיוון 

משכנתא כבר  להם  שיש  כיוון  לשנות  יכול  לא  היום  אני  לא . התנאים  הם 

אותי הקיימת, צריכים  במשכנתא  להישאר  יכולים  רוצים . הם  הם  אם  אבל 

חדשה למשכנתא  העירייה, לעבור  זכויות  על  לשמור  מסוימים  תנאים   . שיניתי 

לוין אורי  הסכום  :מר  לשאול, מה  לי  מותר  המשכנתא , אם  של 

 ?הזאת

בלוםד"עו מיכה  בסכום  :  מוגבלת  בלתי  כבר       . היא  אושר  זה  אבל 

אותו. 7/7/91-ב לשנות  יכול  לא   .אני 
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בר אליעזר  בקרקע   :מר  שמדובר  פה  ליושבים  להזכיר  חשוב 

נבלע. עירונית ככה  זה  פה  שניתנה. אולי  עירונית  קרקע  ללא , למעשה, זו 

משנת . תמורה אחת  ישראלית  הע. '71לירה  את  מעמיד  בחשיפה זה  ירייה 

תחילה. מטורפת בכוונת  זה  את  עושה  שמישהו  אומר  וחלילה  חס  לא  אבל , אני 

יעמדו  לא  האישיים  והערבים  המשכנתא  בתשלום  יעמדו  לא  שהם  בתרחיש 

התשלום הקרקע, בתנאי  את  מאבדת  על , למעשה. העירייה  ויתרנו  אנחנו 

במדינה. הזכויות מהיקרים  שטח  מאיבוד  עצמך  על  מגן  אתה   ?איך 

בלום"עו מיכה  כל  :ד  הראשונית , קודם  המשכנתא  על  חתמתי  לא  אני 

נתון. 7/7/91-ב מצב  כרגע  הרחבה, יש  לשאלה  נכנס  לא  הרחבה . אני  השאלה 

שנשאלתי מה  לא  היא  לבנק. כרגע  מבנק  המשכנתא  העברת  לגבי  , נשאלתי 

משכנתא כרגע  קיימת  על . כאשר  מגנים  לא  בכלל  שאנחנו  הוא  המצב  כרגע 

ל כרגעהעירייה  שקיימת  המשכנתא  לשפר. אור  מנת  לשנות , על  בבקשה  באו 

המשכנתא אמרתי, את  כזאת, קיי.או: אז  בדרישה  אליי  אני , באתם  עכשיו 

העירייה לטובת  התנאים  את  לשנות  אוכל  שאני  כמה  זאת. אנסה  הם , עם 

מחר לי  להגיד  נכון, יכולים  יותר  לעירייה  את , או  מעבירים  לא  שהם 

בטוח. המשכנתא כרגעואז  יחתמו  שהם  ממה  טוב  יותר  לא  הוא  שהמצב    . 

בר אליעזר  בטוח  :מר  לא  מזה, אני  רחבה  יותר  הבנק. התמונה  , גם 

הזה מהסיפור  נוחה  לא  כבר  לפחות. דעתו  יודע  שאני   . כמה 

רוכברגר יצחק  בנק  :מר   ?איזה 

בר אליעזר  חשוב  :מר  להיכנס, לא  רוצה  לא  ניתן . אני  שלא  כמו 

רח של  לנוסוק' שעבוד  שבא  בגלל  סכום  הגבלת  ללא  דהו  למאן  שניתן , ולוב  או 

פרטיים אנשים  של  משכנתא  לטובת  העירייה  בניין  את  או  פה  הכיכר  זה , את 

לגמרי מטורף  קטע  לי  תקדים. נראה  לזה  יש  בכלל  אם  יודע  לא  שזה . אני  נכון 

ב , 91-נולד  ב' נוצר  מאוד', 91-זה  מעט  לעשות  יכולים  לא . אנחנו  אנחנו  אבל 

לשמריכ בעברולים  שנעשתה  טעות  ולקבע  זה,   את  לאשר  לנו   . ואסור 
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רוכברגר יצחק  התנאים  :מר  את  משנים  לא  משנים , אנחנו  לא  אנחנו 

דבר הקאנטרי. שום  בעל  כנראה , בא  לקבל  רוצה  והוא  בעיה  לו  שיש  הסביר 

הלוואה לקבל  או  מה, תנאים  יודע  לא  אחר, אני  וכל , מבנק  שינוי  שום  ללא 

שהי לפניהתנאים  לעשות . ו  וניסה  הזה  בנושא  חודשיים  לפחות  אתם  ישב  מיכה 

העירייה עם  להיטיב  כדי  תיקונים  מיני  לעשות , כל  חייב  היה  לא  שהוא  למרות 

זה זה, את  את  עשה  תנאי. אבל  שום  משנים  לא  להם , אנחנו  נותנים  לא  אנחנו 

התנאים, נכס את  משנים  לו , לא  נותנים  ולא  משהו  לעצמנו  מוסיפים  לא 

דבר. הומש לבנק. שום  מבנק  להעביר  לאפשר , ביקש  כן  הראוי  שמן  חושב  אני 

איתו, לו בנק  איזשהו  עם  בעיה  איזה  שיש  אחרים , כנראה  תנאים  שיקבל 

אחרים הזה . בבנקים  הנושא  לצורך  מיכה  של  הבחינה  את  עבר  כשזה  במיוחד 

הזאת ההעברה  את  לאשר  ממליץ   . ומיכה 

בר אליעזר  לאיב  :מר  חשופים  אמיתיתאנחנו  חשיפה  הקרקע   . וד 

רוכברגר יצחק  חשוף  :מר  לא  אתה   ?והיום 

בר אליעזר  חשוף  :מר  גם  אני  מסכים, היום  שאני .אני  מסכים  אני   

ב, חשוף שנעשתה  טעות  משמר  הייתי  לא  אני  אותה' 91-אבל  אני . ומקבע 

התנאים את  שיפר  שהוא  מיכה  עם  החשיפה, מסכים  את  צמצם  זו , הוא  אבל 

לאי קשה  משמעותיטעות  שטח   .בוד 

לוין אורי  אחורה  :מר  הגלגל  את  להחזיר  אפשר  אתה . אי  מה 

 ? מציע

בר אליעזר  השרץ  :מר  את  להכשיר  מציע  לא  ככה, אני  נגיד  אין . בוא 

עכשיו לשלוף  פתרונות   . לי 

זילברשטיין"עו יעקב  אגב :ד  לאלץ , דרך  משפטית  מבחינה  יפעל  הוא  אם 

לאל, אותנו משפטי  סיכוי  גם  לו  אותנויש  לא . ץ  היא  שלנו  ההתנגדות  אם 

 . עניינית

בר אליעזר  אומרת  :מר  זאת  בחטא? מה  נולד  זה   -אם 
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רוכברגר יצחק  פיפו  :מר   . צודק 

בר אליעזר  רח  :מר  את  רוצה  לעצמי' אני  לממש   -סוקולוב 

רוכברגר יצחק  זה  :מר  על  מדברים  לא  לעבור . אנחנו  רוצה  הבנאדם 

אחר לבנק  אחד  מבקש , מבנק  דברלא  מגבלות . שום  עליו  הטלנו  עוד  אנחנו 

העירייה עם  להיטיב  כדי   . מסוימות 

לוין אורי  לבנק  :מר  מבנק  עובר  הוא  אם  לו השאלה  שיש  בגלל  לא   

אחד בנק  עם  תקלה   . איזה 

רוכברגר יצחק  שכן  :מר   . נגיד 

דורון מאיר  שלנו  :מר  עניין  זה   ? מה 

לוין אורי  שלו  :מר  הבנק  עם  בעיה  לו  תהיה  יותר אז  תנאים  עם   

 . מחורבנים

רוכברגר יצחק  להתייחס  :מר  רוצה  מישהו  אני?עוד  מבקש , ברשותכם,  

עפ המשכנתא  העברת  את  הדעת"לאשר  חוות  ועפ"עפ, י  מיכה  של  ההמלצה  י "י 

בנושא מיכה  של  בעד. בדיקתו   ?מי 

בלום"עו מיכה  התנאים"עפ  :ד   . י 

רוכברגר יצחק  התנאים"עפ  :מר   . כמובן, י 

מא דורוןמר   . 9  :יר 

רוכברגר יצחק  נגד  :מר   ?מי 

דורון מאיר   .1  :מר 

רוכברגר יצחק  נמנע  :מר   ?מי 

דורון מאיר  ו. 2  :מר   ...פיפו 

יצאה    :???  . נירה 
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מספר  קולות הוחלט   :353החלטה  ) 2 –נמנעים , 1 –נגד , 9 –בעד (ברוב 

בעלאשר  השרון  רמת  הספורט  מועדון  משכנתא  לתנאים בכפוף , מ"העברת 

לעירייה המשפטי  היועץ  הדעת  בחוות   .המפורטים 

 

ספורט .13 עמותות  לגבי  תמיכות  ועדת  המלצות  פרוטוקול   .אישור 

 

רוכברגר יצחק  הבא  :מר  פרוטוקול, נושא  תמיכות אישור  ועדת  המלצת   

הספורט עמותות    .לגבי 

אוס' גב יוצאת :פלדטאורנה  עניינים, אני  ניגוד   . למנוע 

פפר' גב תמיכות  :אורית  בוועדת  השנה  שינוי  אישרנו , יש 

בסוף  פעמים. 2006קריטריונים  כמה  התכנסה  ההחלטות . הוועדה  משתי  חוץ 

שום קיבלה  לא  עדיין  היא  החלטההאלה  בדקנו,   דברים  הרבה  חלק , ולכן 

בשטח לבקר  הלכו  הוועדה  שאלות, בדקו, מחברי  זה . ירדו, עלו, יש  בגלל 

מצורפי לא  במלואם  שאלות, םהפרוטוקולים  עצמנו  את  שאלנו  שתי . כי  אז 

על  זה  שהתקבלו  היחידות  הספורטההחלטות  קבוצות   . שתי 

להם, והכדורת    :??? לאשר   .שלא 

פפר' גב לי  :אורית  סעיף, במטותא, תנו  אותו  לא    .זה 

לוין אורי  כתוב  :מר  פה  המלצת : אבל  ועדת  פרוטוקול  אישור 

הסעיף. תמיכות הפרוטוקול, זה  לא  מסתדר. וזה  זה  איך   ?אז 

פפר' גב ההחלטות  :אורית  עם  רק  הפרוטוקול  עם .זה  הפרוטוקול  זה   

החלטות  . שתי 

לוין אורי  כתוב  :מר   . לא 

פפר' גב שלי, בסדר  :אורית  במזכירה  אנזוף  אני  היא , אז  אבל 

רשמה למטה  פרוטוקול. כותבת  המילה  נשמטה  המילה . אז  את  כולם  תוסיפו 

למעלה  . פרוטוקול 
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הפרוטוקולאנחנו מכל  האלה  ההחלטות  את  גזרנו  לכם.   מזכירה  שאני  , כמו 

על  ויחתמו  התנאים  כל  את  שממלאות  לעמותות  להעביר  אישרתם  אתם 

להחזיר שמתחייבים  אחר,הטפסים  משהו  יחליטו  אם  להם ,   חלקי 1להעביר   

היום. 12 הכסף6-7 יש  את  מקבלות  שכבר  עמותות  שונים.   ויכוחים  מיני  , מכל 

שתי על  הסכמהרק  היתה  אלה  המפתח.   את  יש  הפרוטוקול  אחרי  את , בעמוד 

התמיכות, הקריטריונים לוועדת  וצירפתי  הכנתי  שאני  החלוקה  פה , את  יש 

במליאה שעלו  הקריטריונים  לפי  בדיוק  אישורים, חישוב  מינץ, כולל  , יאיר 

ואיזה , למשל, לגבי השרון  ברמת  גרות  נשים  בכדורסל  מהשחקניות  אחוז  איזה 

השרון. בכדורגלאחוז  ברמת  גרו  כולן  נשים  כמו , כדורסל  משהו  היה  בכדורגל 

אחוז30 ומשהו  אומרת.   הסף, זאת  בתנאי  עמדו  יותר . הם  נמצאים  כולם 

השרון ברמת  לחלוקה. משנתיים  הקריטריונים  פה, זה  נמצאים  רק . והסכומים 

טעות לא , יש  מיליון1.2זה  מיליון1.24זה ,   במספר.   פה  טעתה  פשוט  . היא 

לכדורגל1.24 מיליון  מתנצלת. כ"למ,   לעשות , אני  הספקתי  לא  פשוט  אני 

ו1.24זה . הגהה מיליון  מיליון1.73-  השני,   בעמוד  שמופיע  הפירוט   . לפי 

הנוסף הזה, הדבר  לסעיף  שייך  ספורט, לא  מועדוני  של  סעיף  אנחנו , היה 

הכדורת את  שב. בדקנו  הספורט  למינהל  פנינו  ואני  יאיר  פעמים  זאת כמה  כל 

לכדורת משהו  עושה , יאשרו  שהעירייה  היה  הקריטריון  הם . Matchingכי 

אותם לתקצב  סירבו  הקריטריונים . כרגע  סמך  על  יכולים  לא  אנחנו  כרגע  אז 

הסכום את  להם  לאשר   .אפילו 

רוכברגר יצחק  הנושא  :מר  על  היום  איתי  דיבר  כשאנחנו , בזמנו. ישראל 

הקודמת בפעם  לי, דיברנו  הקודמותבא, נדמה  הפעמים  הקצבה , חת  על  דיברנו 

לכדורת5,000של  שקל   . 

פפר' גב שקל 5,000עד   :אורית   Matching.  
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רוכברגר יצחק  על   :מר  דיברנו  לא  פה , Matchingאבל  נהיה  איך 

Matching ? 

פפר' גב דצמבר   :אורית  בסוף  במליאה  שאושרו  קריטריונים  יש 

2006 . 

טל ישראל  ת  :מר  לגבי  מדברת  מדברים. מיכותהיא  זה אנחנו  על   

לאשר  התבקשה  העיר  מכסחה5,000שמועצת  מקניית  כתוצאה  שקלים    ,

 . סכינים

פפר' גב תמיכות  :אורית  ועדת  דרך  דרך?לא  מכירה  לא  אני    . 

טל ישראל  תמיכות  :מר  ועדת  על  מדבר  לא  של , אני  תקציב  אושר 

שקל5,000 ל5,000-ה.   להיות  הפכו  האלה  שקל   -Matchingפתא היחידה.ום    . . .

כלום נותן  לא  שהוא  נותנת, החליט  לא  העירייה  גם  כלוםאז  הם ,   בינתיים  אבל 

סכינים תמיכות. קנו  להגיש  להתחיל  נצטרך  שאנחנו  להיות  אנחנו , יכול  לא 

תמיכות תגיש  הכדורת  אגודת  לכדורת . אלא  בהתאחדות  רשומה  קבוצה  היא 

ישראל, ארצית בנבחרת  שחקנים  שם  נב, יש  מאמנת  לכדורתיש  נשים  , חרת 

עצמה בפני  ליגה  בחו, זאת  קבוצות  נגד  תחרויות, ל"משחקים  שלהם . יש  הצרה 

של  לתקציב  בקשה  מגישים  לא  יאשרו , 150,000של , 200,000שהם  אולי  אז 

הסכומים את   . להם 

פפר' גב כסף  :אורית  להם  לתת  מסרב  הספורט  למה , משרד  תבררו 

פעמים. לא כמה  ביקשנו  מוכנים, שמשחקיםהודענו , אנחנו  לא   . הם 

טל ישראל  ביקש  :מר  מי  יודע  לא  ביקשנו . אני  כי 5,000אנחנו   

להם להם, הבטיחו  האלה: אמרו  הכלים  את  חזרה, תקנו  הכסף  את   . תקבלו 

פפר' גב עד   :אורית  והיה  שעברה  שנה  תמיכות  בוועדת  עלה   5,000זה 

קיבלו . שקל הם  זה  שקל2,400בגלל  היה ,   בדיוק  מה Matchingשזה  על   

נתן החינוך   .שמשרד 
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טל ישראל  ביקשנו   :מר  לא   .Matchingאבל 

פפר' גב לבקש  :אורית  לא  יכולים  לא  נהלים, אתם  אישרו , יש 

תמיכות בחוק. בוועדת  דברים  לעשות, יש   . מה 

אבנר' גב תמיכות   :נורית  ועדת  חברת  בתור  שאלה  לשאול  אפשר 

ש? לשעבר זה  על  קודם  דיברת  חל1עושים את  ל12קי   עמותות7-   ? נכון,  

פפר' גב שעברה  :אורית  שנה  וקיבל  היום  עד  קיבל  שלא   . למי 

אבנר' גב מיהם  :נורית  לנו  לפרט  תוכלי   ?את 

פפר' גב זוכרת  :אורית  לא  ממש  חשוב. אני  זה   ? למה 

אבנר' גב שקיבלו  :נורית  השאר  לגבי   ?ומה 

פפר' גב המס  :אורית  כל  את  השלימו  לא  שהם  או  או כנראה  מכים 

יחזירו שהם  לחתום  מוכנים  לא  לזה. שהם  שייך  לא  זה   .אבל 

אבנר' גב נקבל  :נורית  אנחנו  שכןמתי  אלו  על    ? 

פפר' גב הנוספים  :אורית  החברים  שני  את    .תשאלי 

אבנר' גב המשפטי"המנכ  :נורית  והיועץ  בעיות? ל  עושים   ?אתם 

פפר' גב בעיות, לא  :אורית  עושים  לא  נותנים , הם  החומרהם  , את 

הזאת בוועדה  היו  לא  פעם  אף  הכל. הם  ללמוד  לגמרי   .לגיטימי 

זילברשטיין"עו יעקב  ועדת  :ד  של  כזה  פרוטוקול  רואה  שאני  ראשונה  פעם  זו 

אפילו. תמיכות פרוטוקול  לא   . זה 

פפר' גב ההחלטות  :אורית  של  רק  פרוטוקול   . זה 

לוין אורי  המבקשים  :מר  בפרוטוקולכל  מופיעים   ? 

פפר' גב בהתחלה  :אורית  הסברתי  כולם, אני  עם  לחכות  עד יכולתי   

כולם על  תחליט  תמיכות  ההחלטות. שוועדת  את  רק  העליתי  בכוונה   . אני 

לוין אורי  בוועדת   :מר  שקורה  מה  כל  לנו  מופיע  לא  למה  אז 

שקורה? תמיכות מה  של  התמונה  את  לנו   . שיהיה 

פפר' גב החלטות , סליחה  :אורית  שום  אין  אלהעוד   . למעט 
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רוכברגר יצחק  סדר  :מר  לפי  זה  את  נעשה   . בואו 

פפר' גב רוצים   :אורית  לא  יהיו –אתם  שלא  עד  בזה  תדונו  אל   

כולם על  בעיה, החלטות  אין   . לי 

זילברשטיין"עו יעקב  ל :ד  קרוב  פה  לנו  תמיכות3-שמים  שקל  מיליון  שתי .  

ככה:כותרות מקבל  גברים  כדורגל  מק,   נשים  ככהכדורסל  יודעים . בל  אנחנו 

חבר הרבה  עוד  של  תור  בוועדה  נשים, קבוצות, ה'שיש  , כדורעף, כדורגל 

שזכאי, כדוריד זכאי, מי  שלא  כללי. מי  באופן  אומרת  אורית  הלכו : אז  שניים 

לבדוק, לסיור הולך  לי. אחד  יכולים, תסלחו  שאנחנו  תמיכה  לא   -זה 

פפר' גב ב, סליחה  :אורית  אחת  בקשה  עוד  רק  הזהיש  אין . סעיף 

כדוריד ואין   .כדורעף 

זילברשטיין"עו יעקב  יש :ד  נשים   ?כדורגל 

פפר' גב אחד  :אורית  עוד  רק  יש  כדוריד, אמרתי  ולא  כדורעף  , לא 

נדייק דיון. בוא  היה  נשים  כדורגל  החלטה. על  קיבלו  בעיות , לא  כמה  שם  יש 

שלהם  . בבקשה 

זילברשטיין"עו יעקב  להופ :ד  יכול  לא  זה  למה  פהאז  יושבים ? יע  לא  אנחנו 

שם שקורה  מה  לאשר  צריכים  ואנחנו   . שם 

פפר' גב צודקים, פיפו  :אורית   . אתם 

זילברשטיין"עו יעקב  פרוטוקול :ד  אישור  להיות   . צריך 

פפר' גב בלבד, לא  :אורית  החלטות  אישור  לא . זה  אתם  אם 

פה תגידו  אז  בהחלטות  לדון   . מעוניינים 

זילברשטיין"עו יעקב  ועדת , 13סעיף : תובכ :ד  המלצות  פרוטוקול  אישור 

 . תמיכות

פפר' גב שיש3זה , נכון  :אורית  היחידות  ההמלצות  המלצות .   לא  זה 

נשים, נוספות הכדורגל  על  דיון  היה  מאוד , כי  שהם  דברים  כמה  שם  עלו 

 . בעייתיים
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זילברשטיין"עו יעקב  אבל :ד  אותנו  מעניין  לנו. זה  חשוב  לא . זה  אנחנו  למה 

דיווחמק פה   ?בלים 

פפר' גב החלטה  :אורית  אין  להעלות. כי  התבקשתי  לא . אני  אתם 

תאשרו–רוצים  אל  בעיה,    . אין 

זילברשטיין"עו יעקב  כתוב :ד  הכדורגל : יהיה  קבוצת  של  בקשה  הועלתה 

 -נשים

פפר' גב עוד   :אורית  בקשות20הועלו    . 

זילברשטיין"עו יעקב  הקריטריונים :ד  על  ענתה  לא   -היא 

פפר' גב ענתה  :אורית  לא  שהיא  אמרתי  התבקשתי. לא  בגלל , אני 

מקבלות  קבוצות  חלקי 1ששתי  הקריטריונים, 12  בכל  עמדו  שהם  , מכיוון 

זה את  להעלות  לאשר . התבקשתי  מעוניינים  שיהיה –לא  מתי  נחכה  בואו   

זה וכל  התשובות  כל  עם  מלא  השנה, פרוטוקול  בסוף  לי . ותאשרו  אין  מבחינתי 

 . בעיה

רוכברגר יצחק  במפורש, חברים  :מר  אומרת  שהגזברית  ששתי מאחר   

שצריך כמו  המסמכים  כל  את  והגישו  בקריטריונים  עומדות  שהגישו  , הקבוצות 

הוגשו לא  וחלקן  מושלמות  לא  חלקן  הבקשות  את , יתר  לאשר  אבקש  אני  אז 

 .הפרוטוקול

זילברשטיין"עו יעקב  פרוטוקול :ד  אין   . אבל 

פפר' גב פרוטוקול, ליחהס  :אורית  לא  הוועדה, זה  של  המלצה  . זו 

המלצות  . כתוב 

זילברשטיין"עו יעקב  פרוטוקול :ד  כתוב  היום   . בסדר 

פפר' גב  .המלצות  :אורית 

רוכברגר יצחק  ויכוח  :מר  לא  מבקש  ההמלצות: תיקון. אני   . את 

לוין אורי  שאלה  :מר  לי  האלה . יש  ההמלצות  של  האישור  האם 

לגרו עשוי  או  שהקופהעלול  או  אחרות  לבקשות  כסף  יהיה  שלא  לכך   -ם 
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פפר' גב בשמו  :אורית  לילד  נשים, תקרא  הסעיף . כדורגל  זה 

סעיפים, היחידי לפי  הולך  הרי   .זה 

לוין אורי  היחיד  :מר  הסעיף  זה  היחיד  הסעיף  זה  האם . אם  אבל 

של  תקופה  מיליון2.9יש  ה,   את  מאשרים  אנחנו  יישאר 2.9-שאם  לא  מיליון   

אחרותלנו  לקבוצות   ?כסף 

פפר' גב ההמלצות  :אורית  בנייר  שכתוב  בפרוטוקול, כמו  סך , לא  יש 

מיליון2.98הכל  כרגע ,   לאשר  מתבקשים  מיליון2.97ואתם    . 

לוין אורי  בסדר  :מר  לא   . זה 

פפר' גב שהוגש, ה'חבר  :אורית  אחר  בנייר  בעיה  רוצה , יש  לא  אני 

לזה  .להיכנס 

לוין אורי  ז  :מר  פהבשביל  אנחנו   . ה 

פפר' גב המלצה, לא  :אורית  אין  עוד  תמיכות  לוועדת  אתם . כי  אם 

נחכה, פה  .בואו 

רוכברגר יצחק  האלה  :מר  הגזברית"עפ, בנושאים  דברי  דיון , י  יתקיים 

הוגשו המסמכים  התנאים, שכל  בכל  עומדים  פעם , הם  עוד  אבקש  אני  ולכן 

הזה  נורמאלי  הלא  בבסיס  לעבוד  ולא  זה  את  חלקי 1של לאשר  אי , 12  כי 

הזאת בצורה  לעבוד  אפשר. אפשר  אי  לקיים . פשוט  הבקשות  את  כך  אחר  יגישו 

אחרות או  כאלה  הקבוצות  יתר  לגבי  מסודרים, דיון  מסמכים    -יהיו 

לוין אורי  כסף  :מר  יהיה   .לא 

רוכברגר יצחק  כסף  :מר   . יהיה 

לוין אורי  פה  :מר  יושבת  התמיכות, הגזברית  הכל  שסך  זה אומרת   

מאשרים 2.98 עכשיו  ואנחנו  מיליון  מיליון2.97    . 

פפר' גב הזה  :אורית  בסעיף  יהיה  שזה  אמר  של ? מי  בסעיף  זה  אולי 

 ? מועדונים
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רוכברגר יצחק  סעיפים  :מר  בסדר, יש  זה  הזה  סעיפים . בסעיף  יש 

בהם נשתמש  ואנחנו  אחרים  במקומות  כן, שנמצאים  גם  זה  את   . יגישו 

פפר' גב דוגמהא  :אורית  לכם  אתן  קריטריונים . ני  אישרה  המליאה 

קבוצות של  ותק  שנתיים  אישור, למשל, הביאו. של  נשים  להם , הכדורגל  שיש 

שבע, ותק ומבאר  מירושלים  הוותק  את  אספו  וותק . הם  לא  זה  ידיעתי  למירב 

בעבודה כמו  הזה, נצבר  העניין  לנו  ברור  זה. לא  את  לפתוח  רציתי  לא  אם . אני 

זה  זה  או בשביל  ותק4שנתיים  שנים  שבע ,   ובאר  שירושלים  להיות  יכול 

בהם יודעים, תומכת  לא  זה, אנחנו  את  לבדוק  ביקשנו  שכמו . אנחנו  מצב  יש 

המאזן את  קבעתי  זה, שאני  את  לבדוק  חשבון  מרואה  שם , ביקשתי  להם  יש 

שעברה משנה  אדירים  הזה. עודפים  העניין  לנו  ברור  את , לא  לבדוק  ביקשתי 

הנושאים האלהכל  טועים.   שאנחנו  להיות  ותק , יכול  אספו  שהם  להיות  יכול 

אחד מאף  שקל  מקבלים  לא  והם  ותק  לאסוף  להם  יודעת. ומותר   . לא 

שלהם    :??? השנייה  העונה   . זו 

פפר' גב בספטמבר   :אורית  כעמותה  נפתחו  להם , 2005הם  אין 

יקבלו. שנתיים הם  הבאה   . בשנה 

זילברשטיין"עו יעקב  נור :ד  לאשר מה  חלקי 1א   12? 

פפר' גב שעברה  :אורית  שנה  קיבלו  לא  לאשר , הם  יכול  לא  אתה 

חלקי 1להם  שקיבלו, 12  כאלה  בבירור. רק  האלה, אמרנו  העניינים  , כל 

ותק נזכרו, המאזן, צבירת  שעוד  דברים  מיני  כל  שם  שאני . יש  הנוסף  הדבר 

בוועדה ה, הצעתי  את  להם  לעשות  שמשרדMatching-לפחות  ממה  הספורט    

להם להם . נותן  נותן  הספורט  שקל4,000משרד  לקראתם.   ללכת  כי , רציתי 

כמועדון יוגדרו  הם  תחרותית  כקבוצה  יוגדרו  לא  הם  אם    .כרגע 

שקל4,000    :???   ? 

פפר' גב נותן  :אורית  הספורט  שמשרד  מה  עוד , זה  להם  לתת  ורציתי 

כ4,000  -Matching .הספ, נכון משרד  של  ההתייחסות  אליהםזו  מה , ורט 
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לזה. לעשות נכנסת  לא  שהעליתי, אני  בעיות  שעכשיו, היו  לי  נראה  כשעוד , לא 

בדקנו פה, לא  לעלות  צריך   .זה 

רוכברגר יצחק  ההמלצות  :מר  את  לאשר  מבקש   .אני 

זמיר ערן  אחת  :מר  שהוועדה , הערה  מינץ  יאיר  את  הזכירה  אורית 

ההמלצ בנוהל  הוזכר  וגם  שלו  ההמלצות  על   . ותהתבססה 

פפר' גב ההמלצות, סליחה  :אורית  על  המידע, לא   . על 

זמיר ערן  הרלוונטית  :מר  הגוף , שהמחלקה  של  הפעילות  בתחום 

תמיכה עליה, שמבקש  תתבסס  והעירייה  לעירייה  המלצה  מינץ. תעשה  , יאיר 

מסוימים התמיכה, בשלבים  את  פה  שמבקשים  הגופים  מאחד  שכר  . קיבל 

יכ, ככזה לא  שהוא  לי  הזהנדמה  הגוף  על  להמליץ  לטובתו . ול  שגם  חושב  אני 

שהעירייה נכון  לא  העירייה  לטובת   -וגם 

רוכברגר יצחק  שאילתא  :מר  הבא, יש  בשבוע  עליה  אענה   . אני 

זמיר ערן  מקבלים  :מר  שאנחנו  להחלטה  רלוונטי   .זה 

דורון מאיר  כעת  :מר  טוען  אתה  מה  נכון? על  לא  נתן  שהוא  ? שהמידע 

מנהל עדיין  העירייההוא  של  הספורט  מחלקת  המידע .   את  שיקחו  רוצה  אתה 

 ?מאלינורה

זמיר ערן  מגוף , לא  :מר  שכר  יקבל  שהוא  נכון  לא  שזה  חושב  אני 

עליו מפקח   . שהוא 

רוכברגר יצחק  רלוונטי  :מר  לא  מכתב. זה  ממני  קיבל  לא , הוא  זה 

לנושא  . רלוונטי 

זמיר ערן  ענייני  :מר  בניגוד  מצוי  שהוא  חושב   . םאני 

רוכברגר יצחק  לדיון  :מר  רלוונטי  לא  את . שמענו. זה  לאשר  מבקש  אני 

התמיכות ועדת   .המלצות 

פפר' גב הנכונים  :אורית  בסכומים  לכדורגל 1.24שזה , אבל  מיליון   

לכדורסל1.73-ו מיליון  השני, כתבתי.    בנייר  כתוב  לא  זה   . אבל 
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רוכברגר יצחק  בעד  :מר   ? מי 

דורון מאיר   .7  :מר 

רוכברגרמר יצחק  נגד  :   . 6? מי 

 

מספר  לאשר   :354החלטה  קולות הוחלט  את )6 –נגד , 7 –בעד (ברוב   

ספורט עמותות  לגבי  תמיכות  ועדת  כלהלן, המלצות  לתיקונים   :בכפוף 

ע .א יעמוד  כדורסל  1,730,000₪ס "תקציב   . 

ע .ב יעמוד  כדורגל  1,240,000₪ס "תקציב   . 

ב' גב( נכחה  לא  אוסטפלד   )דיוןאורנה 

 

לגבי  .14 לבוסטון  נסיעה  בנושא  החינוך  אגף  ומנהלת  העירייה  ראש  דיווח 

תשס הלימודים  לשנת  בתיכונים  ייחודית  לימודית   .ח"תוכנית 

 

רוכברגר יצחק  רוטברג  :מר  ספר  בית  מנהלת  פה  גילי,נמצאים  ויהודה ,  

אלון ספר  בית  שלנו, מנהל  האגף  מנקס, ומנהלת  מילים . מיכל  כמה  רוצה  אני 

לבוסטון נסיעה  אותה  בתיכונים, לגבי  ייחודית  לימודים  תוכנית  כבר , לגבי 

תשס הלימודים   . ח"לשנת 

להיכנס, רגע    :??? יכולה   .אורנה 

רוכברגר יצחק  אמרתי: עדכון. כן  :מר  הקודמת  בישיבה  למרות , אני 

הכט יעקב  של  המלצה  הדמוקרטי"יו, שהיתה  המכון  אסע , ר  שאני  שהמליץ 

הזאת  השרוןלנסיעה  ברמת  החינוך  את  שמוביל  כמי  הספר  בתי  עם  כמובן , יחד 

שותפתי עם  אבנר, סגניתי, יחד  שראש . נורית  כיוון  אסע  שאני  הצעה  היתה 

התוכנית את  הוביל  ים  בת  ים, עיריית  בבת  התוכנית  את  אמרתי , מוביל  ואני 

אסע לא  ואני  לנסוע  אוכל  לא  כנראה  אישיות  מסיבות  לי. שאני  ואני , התאפשר 

הזאתע לנסיעה  אישור  לקבלת  ההנהלה  חברי  בקרב  סבב  מודיע , שיתי  ואני 
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ידע, לכם שלא  הזאת, למועצה, למי  לנסיעה  הצטרפתי  כמה , שאכן  חייב  ואני 

הנסיעה לגבי  שלה, מילים  התוכן  בבוסטון. לגבי  ביקרנו  ספראנחנו  בבתי  גם ,  

בוירג, בבוסטון מדהים, יניה'גם  חינוכי  מודל  ראינו  להיות שמתחיל, ושם   

עכשיו מקומות  בכמה  למקום , מיושם  מאוסטרליה  חינוך  אנשי  אפילו  הגיעו 

 . הזה

בתמצית לזה, רק  תתייחס  ייחודית, מיכל  מאוד  בתוכנית  שם  שלוקחת , מדובר 

נוער התיכון, בני  של  הגיל  שכבת  על  מדבר  קשות, אני  מאוד  , ממשפחות 

לחלוטין אותם , מפורקות  ומביאים  ספר  לבתי  אותם  של מביאים  בסופו 

ע, תהליך שמוגדרים  ילדים  של "זה  ברמה  הרגיל  הפורמאלי  החינוך  מערך  י 

שלהם, אנלפביתים הצרכים  התאמת  כדי  תוך  אותם  מביאים  את . והם  לוקחים 

הילד של  בצילום, לדוגמה. הצרכים  מתמצא  כל , ילד  את  לו  מתאימים  זה  ודרך 

החינוך והכל, מערך  במקום  הקהילה  מערך  של  שילוב  כדי  ומביאים , תוך 

כמעט  של  לרמה  או 87אותם  לקולג90  אחוז  הרגילים . ים'  הספר  מבתי  כאשר 

לקולג של 'מגיעים  גודל  סדר  אחוז35, 34ים  שם.   אמרו  שהם  מה  זו . ככה 

מדהימה זה, תוכנית  על  עובדים  הם  איך  לתוך . לראות  התלווינו  ממש  אנחנו 

שלהם המערכים, השיעורים  כל  לתוך  איתם, התלווינו  התוכניותישבנו  כל  על    ,

שם הזה, הסתכלנו  הדבר  את  לראות  מדהים  פשוט  היה   . זה 

השרון, נכון לרמת  מתאימה  התוכנית  כל  היבטים , לא  בהחלט  בה  יש  אבל 

שלנו הילד  את  להביא  שלנו, שיכולים  הנער  בינוניות, את  אפילו  של  , מרמה 

ואחרות כאלה  מסיבות  שמתקשרים  ילדים  יש  חלשה, למשל  ולהביא , רמה 

הזהא בעניין  מדהימים  להישגים  לכאן. ותם  אלינו  שלהם  משלחת  אנחנו , תגיע 

לבוסטון שלנו  נציגים  נשלח  הספר, גם  בתי  של  הרכזים  של  מנת , נציגים  על 

יסודית מאוד  בצורה  העניין  את  החינוך, חברים. ללמוד  בתחום  מהפכה  , זאת 

ולהצליח שווים  להרגיש  לנוער  הזדמנות  ל. שנותנת  בבקשה  אתן  מיכל אני 

לנושא  . להתייחס 
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מנקס' גב מאחור  :מיכל  המנהלים  את  משאירה  שאני  לי  פשוט , צר 

 . שישמעו

דורון מאיר  גילי  :מר  וגם  יהודה  השולחן, גם  ליד  מקום  . יש 

 . תצטרפו

מנקס' גב ואני   :מיכל  אחרות  רוחות  לפה  מביאה  שאני  מודה  אני 

כך על  בחינוך. שמחה  חדשה  עולם  בתפיסת  באמת  עולם , מדובר  תפיסת 

העיר מחויבות  על  הילדיםשמדברת  לחינוך  והקהילה  אנחנו .   שחלילה  לא 

ממחויבות עצמנו  לפטור  כל . מנסים  את  לשלב  שלנו  הרצון  את  איציק  הזכיר 

בתיכונים האחרונות, התלמידים  בשנים  וגדלה  שהולכת  שנים 4-ב, מגמה   

דבר. בהחלט כל  מנסים  אליה. אנחנו  ששואבת  לעיר  נחשבים  את אנחנו   

הערים ממיטב  התיכונים  השכנות, תלמידי  מהערים  התלמידים  אם , מיטב 

בבודדים ואם  שלמות  ערים  של  להכי . בהסכמים  נחשבים  שלנו  התיכונים  שני 

בארץ מתחדשים. טובים  אנחנו  כי  בארץ  טובים  להכי  נחשבים  אנחנו , הם  כי 

גדול מגוון  פה  לכולם, מציעים  מענה  מציעים  אנחנו  בכל. כי   התנסינו 

בתיכונים, המסגרות אצלנו  קיימת  שלא  ישראל  במדינת  מסגרת  ואני , אין 

מאחור השארנו  שלפעמים  האוכלוסייה  פלח  על  מדברת  מאחור . כרגע  והשארנו 

וראוי שוויוני  לחינוך  זכאים  שהם  חושבים  לא  אנחנו  כי  היו , לא  לא  כי  אלא 

מסגרות היו  ולא  המענה  את  להם  לתת  שיכלו  מסגרות  מ, לנו  אני   –דגישה שוב 

אומ מב, ץ"כיתות  בשני "כיתות  וקיימות  נפתחו  מיוחד  חינוך  וכיתות  ר 

התיכון, התיכונים את  שמוביל  מי  של  אמונה  בלי  ללכת  יכול  לא  שני , וזה 

שלהם והצוותים  כאן  שיושבים  בקרב . המנהלים  עולם  תפיסות  לשנות  קל  לא 

תיכון, צוותים למנהל  קל  בארץ, ולא  הטובים  בין  : אותולשכנע , שנחשב 

הזכאות  אחוז  את  לך  יוריד  שזה  יודע  שאתה  למרות  הילדים  כל  את  תקלוט 

הסברים לתת  נצטרך  כך  ואחר  עירונית. לבגרות  מדיניות  פה  אותה , יש  מוביל 
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העיר סגניתו, ראש  אותה  לחינוך . מובילה  זכאים  השרון  ברמת  הילדים  כל 

חבריהם  . בקרב 

ולהגיד  כל  לחטוא , 100%להגיד  זה  חינוך  זאת. למציאותכאיש  כמי , לעומת 

הזאת העיר  את  בעיר, שמובילה  החינוכית  המעורבות  אגיד , את  לא  אני  אם 

לשם100% אגיע  לא  אני  ה.   את  מסייגת  אני  עליו, 100%-אז  מדברת  אני  . אבל 

שלנו הצפון  כוכב  החינוך. זה  משרד  פיקוח  עם  שלמה  שנה  לומדים  , אנחנו 

התיכונים הנהלות  מסגר, בישיבות  אחרותומחפשים  לנו , ות  שיש  המסגרות  כי 

התלמידים לכלל  מענה  נותנות  ולחץ. לא  דרישה  אחד  כולם : מצד  את  קבלו 

הנכון, לתיכונים המענה  את  להם  לתת  יכולים  לא  אנחנו  שני  פה . ומצד  פרצנו 

אחר יעקב. משהו  בפנינו  שחשף  שבשיטות  ממחקרים, מצאנו  אותן  , שלמד 

במקום ומביקורים  מסיורים  אותן  דבר , שלמד  מכל  קצת  לקחת  יכולים  אנחנו 

ט כיתות  בוגרי  התלמידים  למכלול  מענה  לתיכונים' ולתת  הבאה  בשנה   . שיעלו 

המודל את  ה, למדנו  של  מודל  על  מבוסס  המודל  היינו . Met-school-עיקר 

ה של  ספר  בתי  גדול, Met-בשני  קשים , במרכז  היותר  הספר  מבתי  באחד 

למ. שלהם של  שלמים  יומיים  שם  תיאר, ידההיינו  שאיציק  היתה . כמו  זו 

מאמין לא  אתה  רואה  לא  אתה  שאם  לקרות.חוויה  הולך  מה  כשידענו  יצאנו    .

מייגע די  יום  סדר  לנו  קרה, עשו  שזה  בזמן  האנשים  עם  עם . דיברנו  דיברנו 

מורים, תלמידים עם  מורה. דיברנו  של  שונות  הגדרות  שם  הלמידה , יש 

מהותיי מאוד  עקרונות  שני  על  יכול, האחד: םמושתתת  אחד  כל , והשני, כל 

זכאי יוצאים. אחד  אנחנו  זו  נקודה   .מתוך 

התוכנית מהות  את  הקודמת  בישיבה  יותר  פירט  ויעקב  פירטתי  את , אני 

המרכזיים הצירים  שהכנתי "דו. הקבוצות, האישי, הרגשי, החברתי: שלושת  ח 

יותר קצת  מפרט  המועצה  לחברי  פה  ת, ויחולק  של  הרקע  את  קצת  , פיסהנותן 

שם שהיינו  החינוך  מוסדות  על  נקודות  וקצת  חינוך  בעיקר . מדיניות  אנחנו 

ה את  ה, Met-נלמד  של  הדרך  מפגשים . Met-את  סדרת  עוד  לנו  בנה  יעקב 
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דומים ספר  כלל , בבתי  הכלת  של  שונות  שיטות  ללמוד  הוא  העיקרון  כשכל 

השווים אוכלוסיית  בקרב  להר. התלמידים  שנחשפנו  לומר  מוכרחה  בה אני 

שחשבנו ממה  ב. יותר  שתתחיל  בתוכנית  שיזכה  תלמידים 60בוודאי , 1/9-מי   

תיכון בשכבה120, בכל  תלמידים  אישי ,   במענה  בו  שטיפלנו  כזה  מספר  אין 

בעיר החינוך  מערכת  את  מכירה  שאני  בשנים  החינוך10אני , כזה  באגף  שנים    .

מערכת של  עירוניים  גודל  בסדרי  גם  כזה  דבר  שאין  חושבת  עירוניתאני    .120 

מתוך  לתיכונים440תלמידים  שעולים  השרון  רמת  תלמידי  אוכלוסייה .   זו 

שם שראינו  ממה  קיצונית  פחות  והרבה  רחבה  יותר   . הרבה 

בדו, העקרונות מובאים  באמת  הדברים  ועיקרי  רוצה "התפיסות  לא  ואני  ח 

נוספים, להרחיב לדברים  נחשפנו  המידה. אבל  סביבת  של  לאופן , לחשיבות 

הספרש בבית  המשמעותי  המבוגר  בין  אינטראקציה  יש  כך , בו  כל  שאנחנו  מה 

אליו להגיע  התלמיד, רוצים  כתובת, לבין  שיהווה  התלמידים  אחרון   . עד 

הקהילה לעניין  חוזרת  הקהילה. אני  אחריות  על  מבוססת  התוכנית  . כל 

מנחים יהיו  הילד, בקהילה  בחר  שאותו  המצוינות  בתחום  אנחנו . מומחים 

העירוניתנחבו ההתנדבות  לרכזת  ממרחקים. ר  עוד  הכל  סידרנו  כבר  , בראש 

מורים של  השתלמויות  נתרגם  כמובן  אנחנו  לתוכנית, אבל  רכזים  של  , הכשרה 

התלמידים את  שילוו  המורים  של  ניכר, הכשרה  די  בצוות  כל , ומדובר  שכמובן 

ביה לדבר"צוות  ייחשף  ב. ס  שלנו  לביקור  בMet-בנוסף  בפרובידנס  שהיה  שני  

שונים אקדמי'ב, מוסדות  יורק' אורבן  הייסקול'ב, בניו  , ברוקלין  כשאנחנו '

שונים  ספר  בתי  על  יוקרתי–מדברים  האחד  אחרות,   מטרות  עם  גם . האחר 

הייסקול'באותו  יוקרתי, בבוסטון' ברוקלין  תלמידים1,200, רובע  מעורבות ,  

הספר בית  בתוך  הקהילה  של  גדולה  שבאנו. מאוד  מודל  שם  אותויש  לבחון    ,

אחרים צרכים  עם  תלמידים  עם  מתמודדים  הנורמה, שונים, איך  בתוך , בתוך 

ספר. הקהילה בית  בתוך  ספר  בית  של  מודל  יבנו  ממש  זאת . הם  יורק  בניו 

כדוגמתה שאין  חוויה  יורק, היתה  ניו  לזה , באמצע  קוראים  סתם  אורבן 'לא 
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, אקדמי הצלחה' וחוסר  נשירה  בשל  שנסגר  ספר  כחלק נפת, בית  מחדש  ח 

אמנם, מתוכנית קטנים, אמריקאית  ספר  בתי  שמכיל . של  במתחם   4מדובר 

ספר מבוסס, בתי  כמתחם  יחד  וכולם  כיחידה  מתפקד  אחד  קבוצות , שכל 

אישי, קטנות מורה, יחד  , וכמובן, מאמן, מלווה, מנחה, מורה, תלמיד-זמן 

אומרת אני  מצוינות, שוב  תחום  יש  אחד  ה, לכל  שלנו  לבחון שהמחויבות  יום 

אותו, אותו ולטפח  אותו   . ללוות 

לזה בוירג, בנוסף  תיכון 'בוירג. יניה'היינו  בין  קשר  מקיימים  אנחנו  יניה 

הנרי' בוירג' קייט  ביץ'שנמצא  העיר' יניה  תיכוני  שני  חדשה . לבין  תוכנית  זו 

ע, בכלכלה כבר  ואושרה  מחדש  החינוך"שנכתבה  ומשרד  הראשי  המפקח  . י 

לתל לבגרות  ייחידה  משותפת, ב"מידי  עירונית  התיכונים , בכיתה  מנהלי  שני 

במשותף עבודה  לכתיבת  בכלכלה  שלהם  הצוותים  את  תוכנית , הובילו  לכתיבת 

ב. אושרה, שכאמור, הלימודים תיכון 10-מדובר  בכל  שייבחרו  תלמידים   

י ב"בכיתה  כיתה  מול  וידאו  ועידות  באמצעות  וילמדו  סקול'ב  הנרי  . 'קייט 

לפ היא  קייםהמטרה  ישראלי  מוצר  לשווק  או  אותו, תח  להמציא  ללמוד , לא 

השוק סקר  לחלוטין, את  שונה  למידה  דרך  נחשפנו, ללמוד  לזה  איך , וגם 

הברית בארצות  אותו  שוק. לשווק  בתוכנית , סקר  נלמדים  הכלכלה  מושגי  כל 

בתוכנית שנכתבו  חדשות  בדרכים  מרץ, בסופה. לבגרות  חודש  מיועדים , בסוף 

תלמידי 20 בוירג  לעמיתיהם  לנסוע  השרון  רמת  של  בתוך , יניה'הכיתה  להכין 

שלהם  העסקית  התוכנית  את  שתחשוף  הפרזנטציה  את  שתעשה  מצגת  שבועיים 

הון קרנות  לפועל, סיכון-בפני  ייצאו  גם  שכמובן   .בתקווה 

לומר מוכרחה  כמוה, אני  מאין  חוויה  ישנו. היתה  לישון, לא  הספקנו   7-ב. לא 

היינו ברוטו  בימים  טיסות6-  למקום,   ממקום  ממש , נסענו  שפרובידנס  חשבנו 

לבוסטון נסיעה, קרובה  שעתיים  רק  וגילי. זה  יהודה  עם  להיות  היה  זה  . ככה 

חוויה למישהו , באמת  משהו  עושים  שאנחנו  מרגישה  אני  הזו  בעת  שבעיקר 

לו נוגע   . שבאמת 
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רוכברגר יצחק  הסיכום  :מר  על  רבה  בכתב, תודה  אותו  הכנת  . גם 

שלכם, רשותכםב התחושות  את  בקצרה  לשמוע  רוצה  הספר, הייתי  בתי  . מנהלי 

אתכם להיות  חוויה  היתה  זאת   . לי 

מלי' גב הצטרפתי   :קגילי  שבו  הימים  אחד  על  לכם  לספר  רוצה  אני 

המדריכים בלאחד   -Met-schoolבפרובידנס הילדים .   ועם  איתו  הסתובבתי 

בדעתכם, ברובעים מעלים  הייתם  שלא  שקשורה ,במקומות  אוכלוסייה  עם   

ובפשעבאלימות ילדים.   יוצאים  כאלה  בתים  מתוך  שלהם , ופתאום  החונכים 

ל בדרך  אותם  ולוקחים  כל , הקהילתי' מנטור'עוברים  את  מבלים  הם  ששם 

מחקר. היום בו  לעשות  אפשר  לאקדמי  שנחשב  מה  רק  שלא  המחשבה  , עצם 

מתוכו להתפתח  נקו, אפשר  באיזושהי  להתמזג  יכול  אישיתשהוא  עוצמה  , דת 

הפירמידה את  הופכת  הזו  המחשבה  במתמטיקה. כל  שמוכשר  מי  רק  , לא 

להצליח סיכוי  לו  יש  ובספרות  אנושי. בפיזיקה  חום  להם  שיש  אנשים  , יש 

לטפל ויכולת  לחבק  הופכים , יכולת  והם  לוקחים  הם  האלה  המקומות  ואת 

מונחית לעבודה  שנתיים, אותם  אקדמי, במהלך  לקרדיטציה  זה . תשזוכה 

קורה שזה  להאמין  כדי  לראות  שצריך  מדהים. מקום  היה  פשוט   . זה 

התלמידים לבין  החונכים  בין  הקשר  זה  נוספת  שבאים . נקודה  ילדים  אלה 

הרוסות אותם, ממשפחות  שמלווה  מבוגר  של  דמות  להם  יש . אין  פתאום 

דיאלוג איתם  שמנהל  לו, מישהו  מקשיבים  מהם, שהם  לו  באים , שאכפת  שהם 

האישית. בשמחהאליו  הנקודה  על  שואל  אתה  שבה, אם  זה  המקום . אותי  זה 

 . שלי

זילברשטיין"עו יעקב  עובדת :ד  הזאת  התוכנית  זמן  מידה ? כמה  קנה  איזה 

השנים לאורך  יש  בדיקה   ? של 

יעקובסון יהודה  נבדקה :מר  שהיא  אחרי  שאומצה  תוכנית  כמה , זו  כבר 

שם ספר  בית  יש  ראי, שנים  שאנחנו  אחד  כבר , נולפחות  ואילו 5שעובד  שנים   
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בניו, יותר ספר  ע, יורק-בית  שאומצה  עשה "תוכנית  שהוא  אחרי  גייטס  ביל  י 

משמעותי מאוד  שוק   . מחקר 

בוירג שהיינו  הספר  רחבה'בבית  קשת  וראינו  מיועדת , יניה  עצמה  התוכנית  וגם 

תלמידים של  מאוד  רחבה  בקשת  חלשים, לעסוק  תלמידים  של  רק  אלא , לא 

קשת  תלמידיםממש  של  היא, רחבה  כאן, שהמטרה  שראיתם  שחינוך , כמו 

הצלחות להצלחה, מקדם  אותם  היה . להביא  שם  שהיה  מרכזי  המאוד  והמונח 

של  לעברית, Passionהמונח  אותו  לתרגם  קשה  תשוקה, שמאוד  לא  זו   כי 

שלה המיני  ללמידה, במובן  התשוקה  התלמיד. אלא  של  למקום  שהוא , ללכת 

בהכי לעסוק  רוצה  למידה  של  למקום  אותו  להביא  וממנו    .ו 

זילברשטיין"עו יעקב  בארץ :ד  קיים  לא  פשוט?זה  כך  כל  נשמע  זה    . 

יעקובסון יהודה  בוירג :מר  הספר  מאוד 'בבית  כרטיס  לנו  נתן  המנהל  יניה 

הצורך, נחמד על  אור  שזרה  חושב  יפה. שאני  מאוד  ציור  כאן  והמשפט , יש 

כאן . He makes progress only when he sticks his neck out: אומר 

הקו, כלומר אל  שלו , תביט  הראש  את  מוציא  כשהוא  רק  להתקדם  מצליח  הוא 

מדהים. החוצה פשוט  שהוא  משהו  שראינו  חושב  שינוי . אני  הוא  השינוי 

רחב, יפרדיגמט מאוד  שינוי  של . הוא  רגעים  כמה  לנו  שהיו  חושב  אני 

כל. התרגשות יש, קודם  גם  פגשנו  מקום  לשעברבכל  מורים , יהודים, ראלים 

ישראלים, יהודים  . מורים 

זילברשטיין"עו יעקב  בזה :ד  שמשתתפים  ישראלים   ?יש 

יעקובסון יהודה  ביותר. כן :מר  השיטה  את  שיבחו  הזכירה . שבאמת  גילי 

הם  שבהם  למקומות  האנשים  עם  יחד  הנסיעה  במסגרת  שלנו  היציאה  את 

מתמחים. מתמחים שהם  רק  לא  דוגמ, זה  שםיש  יפהפיות  תלמידה , אות  של 

אקווריום של  בתחום  קטן. שהתעניינה  אקווריום  מתכוון  לא  אלא , אני 

מ מכירים  שאנחנו  כזה' Sea world'אקווריום  משהו  שהיא . או  כדי  שתוך 

של  לכתיבה  דבר  של  בסופו  להגיע  הצליחה  היא  שלה  המחקר  עבודת  את  כתבה 
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שלה האוניברסיטאי  המנחה  עם  אקדמי  ש. מאמר  מאודכך  תלמידים  , זה 

בזה לגעת  זאת. שיכולים  תלמידה, לעומת  ללמוד ראינו  היה  שלה  שהחלום   

אלון, מחול בתיכון  לפחות  זמין  זה  פרויקטים , ואצלנו  מספר  בנתה  היא  איך 

שלה היזמות  המחול, ואת  של  בתחום  להתמחות  דבר  של  בסופו  להגיע  . כדי 

בוירג"בביה להם 'ס  יש  לק100%יניה  שהולכים  אנשים  אנשים . 'ולג  ראינו 

מהקולג מאוד  רחוקים  היו  באמת  ל' שבעבר  של . 90%-ומגיעים  בתהליך  אנחנו 

ומשם מפה  שלוקחים  רעיונות  של  של , הבניה  רחבה  לקשת  לענות  באמת  כדי 

 .אנשים

האישי במישור  משהו  להגיד  רוצה  חוויה . אני  היתה  באמת  שזו  חושב  אני 

ביחד הזה  הצוות  עם  לכל, להיות  מעבר  כנסים, אבל  בהמון  להיות  לי  , יוצא 

לעצמיולפעמים אומר  אני  משהו,   למדנו  אז  בכנס  טוב  אחד  דבר  היה  זו . אם 

מלמדות היותר  הנסיעות  אחת  עיניים, היתה  מראה  טוב  לשאול , כי  היכולת 

דגמים ללמוד  והיכולת  בחכמה, שאלות  ונבנו  מגוונים  היו  חושב . והדגמים  אני 

מאלפת  נסיעה  היתה  הזאת  רגילהשהנסיעה  בלתי  בצורה   . ומלמדת 

גליל אהרון  אומרים  :מר  שאתם  מה  שאני , בעקבות  לומר  מוכרח  אני 

החדשה מהתוכנית  מתרשם  בעוד . מאוד  ברורים  מדדים  וקבעתם  חשבתם  האם 

שנים3-5 לא,   או  הצליחה  התוכנית  שואל? האם  אני  אומר? למה  שאתה  , ממה 

י, יהודה זה  לאוניברסיטה  שיגיעו  התלמידים  הנכוןאחוז  המדד  אם ? היה  כי 

המדד כן  זה  אם  או  המדד  לא  אחרים , זה  במקומות  דומות  תוכניות  יש 

בעוד . במדינה לבדוק  יכולים  כאן  שאנחנו  ברורים  מדדים  ישנם  האם   3-5אז 

בתוכנית שהצלחנו   ?שנים 

מנקס' גב מדדים  :מיכל  עם  תיבנה  שהתוכנית  הכי . בוודאי  המדד 

מספר הוא  אליו  מכוון  שאתה  לאוניברסיטאותנכון  שהתקבלו  התלמידים    .

אחורה רגע  אותך  לקחת  רוצה  אחורה. ואני  ילדים . ממש  על  מדברים  אנחנו 

שנתיים או  שנה  לפני  רמת , שעד  בתיכוני  מסגרת  מוצא  היה  לא  הגדול  חלקם 
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משם. השרון נתחיל  מתחייבים . בוא  שאנחנו  ילדים  על  מדברים  אנחנו 

י לימוד"שיסיימו  כיתות  אומרת. ב  ש, זאת  ילדים  רמת גם  לתיכוני  התקבלו 

סיימו בהכרח  לא  שיתקבלו. השרון  רק  שלא  ילדים  על  מדברים  רק , אנחנו  לא 

בגרות לתעודת  זכאים  יהיו  שגם  מאמינים  שאנחנו  רק  ולא  אחת , שיתמידו  על 

וכמה ב, כמה  לתעודת  שלהם  האיכותית  לאפשרות זכאותם  אותם  תוביל  גרות 

דווקא , לעבור כל . אוניברסיטהללאו  את  להם  לתת  רוצים  אנחנו  בהחלט 

האלה ובראשונה, המעגלים  ניגשים , בראש  שאנחנו  האלה  הזעירות  במדרגות 

האקדמי. אליהן בעולם  לנצח  להם  לתת  שנשמח   . בוודאי 

רוכברגר יצחק  עם , ברשותכם  :מר  הזה  בנושא  דיון  גם  נקיים  אנחנו 

החינוך החינוך, צוות  מפו. ועדת  בצורה  כמובן  זה  את  המועצהנציג  בפני  . רטת 

אז הבא, עד  לנושא  הגדולה. נעבור  החוויה  על  תודה  לכם  לומר  רוצה  אני , אני 

זה של  היישום  את  כבר  לראות  לכם. משתוקק  רבה   . תודה 

 

העיר  .15 מועצת  חברת  ידי  על  יוסבר  השרון  רמת  מעברת  על  הספר  חלוקת 

אבין' הגב  .שירה 

 

רוכברגר יצחק  הועל  :מר  והאחרון  הבא  עהנושא  כאן  שירה "ה  ספר –י   

מעברה' של  כ. 'סיפורה  בערך  לפני  מדהים  אירוע  שבועות3-היה  ס "במתנ,  

הצעירים  . בבקשה, שירה. קרית 

אבין' גב הספר  :שירה  את  להעביר  לי  חשוב  מסכם , היה  שלמעשה 

התהליך כל  מרגש. את  מאוד  תהליך  בקרב , היה  גבוה  מאוד  אחוז  שותפים  היו 

השרון רמת  של  של . הקהילה  כחלום  התחיל  זה  הפרויקט  הכנת  מתחילת 

המתנ השרון, ס"מנהלת  ברמת  במעברה  והיתה  בילדותה  היה , שחוותה  זה 

אנשים של  משותפת, שיתוף  משותפת, חשיבה  מרכזי , עשייה  אירוע  כשהיה 

אחד יום  של  אירוע  כ. שהיה  יום  באותו  עברו  עצמו  איש3,000-באירוע  היתה ,  
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תערוכה הצגה, בו  ר, היתה  דברים. איונותהיו  מאוד  הרבה  שבעצם , היו 

שותפים היו  מהקהילה  המרכזים . האנשים  של  המטרה  שזאת  חושבת  אני 

השרון , הקהילתיים ברמת  לקהילה  נכון  מנוף  איזשהו  ולתת  להגשים  בעצם 

חוו השרון  ברמת  מהאנשים  שחלק  בעבר, ולדברים  בעצם , גם  זה  כשלמעשה 

גם הסיכום  את  בספר  לנו  ל. נתן  חשוב  לכםהיה  להעביר  שתרגישו, י  גם , כדי 

קהילתי תהליך  לאיזשהו  שותף  היה  שלא  היה , למי  שהוא  חושבת  באמת  שאני 

שלו העוצמה  מבחינת  ויחיד   .אחד 

רוכברגר יצחק  רבה  :מר  הודעה. תודה  נפתחה : רק  שרונית  בריכת 

לילדים, השבוע והבריכה  הגדולה  של , הבריכה  עבודה  של  בעיצומה  כבר  ואנחנו 

ה והמחוממתהבריכה  רבה. מקורה   .תודה 

 

 

 

_________________ 
רוכברגר  יצחק 
העירייה  ראש 

__________________ 
מלך  פרח 

תפעול"סמנכ  לית 
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החלטות  קובץ 

בע .12 השרון  רמת  הספורט  מועדון  משכנתא  העברת   .מ"אישור 

 

מספר  קולות הוחלט   :353החלטה  ) 2 –נמנעים , 1 –נגד , 9 –בעד (ברוב 

בעהעלאשר  השרון  רמת  הספורט  מועדון  משכנתא  לתנאים , מ"ברת  בכפוף 

לעירייה המשפטי  היועץ  הדעת  בחוות   .המפורטים 

 

ספורט .13 עמותות  לגבי  תמיכות  ועדת  המלצות  פרוטוקול   .אישור 

 

מספר  לאשר   :354החלטה  קולות הוחלט  את )6 –נגד , 7 –בעד (ברוב   

ספורט עמותות  לגבי  תמיכות  ועדת  כלהלןבכ, המלצות  לתיקונים   :פוף 

ע .א יעמוד  כדורסל  1,730,000₪ס "תקציב   . 

ע .ב יעמוד  כדורגל  1,240,000₪ס "תקציב   . 

בדיון' גב( נכחה  לא  אוסטפלד   )אורנה 
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