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

, אנחנו מנהלים את הישיבה, ברשותכם. 13שמספרה מליאה שלא מן המניין 

 . 7311הן תקציב רגיל והן תקציב פיתוח לשנת , זאת ישיבת תקציב

 

 . 7311דיון ואישור תקציב שוטף ופיתוח לשנת       .1

 

מבקש לומר כמה מילות פתיחה בטרם אני אתן  אני  :יצחק רוכברגרמר 

, אם חברים ירצו להתייחס, ולאחר מכן, לגיל לומר את דבריו לעניין התקציב

גיל ירשום את השאלות של , פשוט את השאלות נרכז אותן. יש לי בקשה מראש

תרשום אותם אחד אחד ונענה  .החברים או את ההערות ונענה עליהן במרוכז

 . ורק לאחר מכן נלך להצבעה, את התשובות במרוכז

האמת שיכולנו גם להגיש . ישבנו על התקציב הזה הרבה זמן: 7311תקציב 

אבל התעכבנו כי רצינו באמת להיות מאוד יסודיים , אותו כבר לפני חודש

אנחנו איננו מעלים את הארנונה כפי שעשו  7311ונוכח העובדה שבשנת 

. שנים שאיננו מעלים את הארנונה 5-וזה כבר באופן רציף כ, רשויות אחרות

לתת את רמת , מחד. בדוק את עצמנו בכל המחלקותזה חייב אותנו ל

השירותים הגבוהה שאנחנו נותנים במהלך השנים האחרונות הן לתושבים והן 

ומצד שני היינו , ביומיום, גם במסגרת המחלקות שאנחנו עובדים בשוטף

אני , ההכנסה שלנו מחייבים חייבים לבדוק את עצמנו בהיבט הזה שמקורות

מחייבים התייעלות פנימית שלנו על מנת שנוכל , אומר את זה בשיא העדינות

לנהל את התקציב בצורה טובה ולנהל גם את הפרויקטים שאנחנו רוצים 

 . בצורה טובה וללא כניסה לגירעונות

אלא . יש מחלקות ברשות שאנחנו בכמעט כולן גם התייעלנו וגם אפילו קיצצנו

שאין לנו הרבה עליה  התוספת שלכאורה נראית בתקציב היא תוספת, מה
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תוספות שכר , זה כמו זחילות שכר. מאחר שהיא נקבעת מראש, לדבר

והתוספות האלה מביאות אותנו , משרד האוצר, י הסתדרות"שנקבעות ע

וזה מביא אותנו באופן , הסכם של אופק חדש של המורים, באופן אוטומטי

, ומנסים אנחנו כמעט ולא קולטים עובדים, יחד עם זאת. האוטומטי להעלא

לנסות להיערך , ובמיוחד השנה, וזאת היתה ההנחיה שלי לפחות גם השנה

מתוך הקיים ואם יש שינויים שיהיו שינויים מבניים פנימיים ולא קליטה של 

גם לאחר אישור התקציב אני , ויתירה מכך. עובדים ולא ניפוח של מערכות

לבדוק את , ל יחד עם נציגות העובדים"גם את המנכ, ם את פרץהנחיתי ג

ניוד עובדים או העמסה של  האפשרות להוציא עובדים לפרישה מרצון או 

או את כוח  מתוך מטרה לא לנפח ולא להעלות את רמות השכר' תפקידים וכו

 . האדם כאן ברשות המקומית

כרגע זה לנושא של  כל מה שאמרתי. חוזר ואומר, שוב אני מדגיש. זה בגדול

אני . כמובן שגם במסגרת תקציב רגיל יש לנו צפי הכנסות. התקציב הרגיל

מקווה שאכן צפי ההכנסות שלנו יהיה תואם את מה שאנחנו רוצים ואז נוכל 

 . את כל המטלות שיש לנו בצורה טובה ובריאה, לבצע את כל התפקידים

איזשהו עדכון תקציב  במידה ונצטרך לעשות, כפי שעשינו גם בשנה הקודמת

אבל . לטוב ולרע. אם נצטרך, במהלך התקופה אנחנו נעשה גם עדכון תקציב

 .אז נעשה אותו גם, נצטרך לעשות עדכון תקציב

היקף הפעילות שלנו . כבר עכשיו אני רוצה להתייחס, לגבי תקציב הפיתוח

זה . זה תקציב הפיתוח, ₪מיליון  197המוערך לשנה הזאת זה משהו כמו 

יודע אם אנחנו ב. קציב פיתוח גדול לכל הדעותת נצליח לבצע את  133%-לא 

ישנם המון פרויקטים שאנחנו , כדי לבצע את הכל, אנחנו נשתדל לעשות. הכל

ככל שיינתנו לנו הכנסות ייכנסו הכנסות , שוב. רוצים להספיק ולעשות

שכרגע  גולת הכותרת. 7311אנחנו נבצע את זה בשנת , שאנחנו צופים שייכנסו
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זה הפארק שאנחנו עושים , מדרכות, עומדת מעבר לפיתוח הרגיל של כבישים

שאנחנו , השרף' כביש ברח, הכביש לכיוון המחנות. ש"בשטח תע, כרגע בנצח

בימים הקרובים גם נביא את זה לשולחן המועצה או לוועדת תכנון ובנייה על 

אלה פרויקטים . כי על הדרך אנחנו כבר עובדים, מנת לקבל היתר לכביש

, ולאחר מכן גם נביא לכאן הצעות כמו בנייה של אולם תרבות משמעותיים

התוכניות . ואלף ואחד דברים, מקומות ומוזיאון וגלריה 633משהו כמו 

, האמינו לי, נמצאות בתוך ספר התקציב ומבחינתי כהקדמה עשינו עבודה

, בבקשה. טובה ניסינו ללכת ככה בין הטיפות על מנת שהדברים ירוצו בצורה

 . רקע, גיל

השנה התחלנו את הדיונים על התקציב בחודש   :גיל גורדוןמר 

ל התכנסנו גורמים של אגף הכספים וכל פעם ישבנו עם "אצל המנכ. ספטמבר

 בסוף התהליך. מחלקה אחרת וביקשנו שיגישו לנו כל אחד את ההצעה שלו

ההכנסות שהיו ידועות ריכזנו את כל ההצעות ועשינו איזושהי תחזית על סמך 

₪ מיליון  03-ראינו שהבקשות של האגפים מביאות אותנו ל. באותו מועד

כמו , ואז זה חייב אותנו לעשות תהליך. מעבר להכנסות שאנחנו צופים אותן

להתחיל להוריד את הדברים שניתן , תהליך מאוד יסודי, שאיציק אמר כרגע

 . ני אתייחס אליהםתיכף א, כי חלקם זה דברים שלא יכלו. להוריד

ם עזרנו להם קצת חלק, חלקם עשו את זה לבד, בהתחלה ביקשנו מהאגפים

אותם הדברים . איפה שהם התקשו והורדנו בצורה משמעותית את התקציב

ואני , השנה יש צפי. נושא השכר, כמו שצוין פה מקודם, שאמרתי שאין ברירה

. הסכמי שכר עם המוריםכי יש כרגע כל מיני עדכונים של , מקווה שזה יספיק

שכר בתקציב זה . בנושא השכר 7%אנחנו תקצבנו במסגרת התקציב עלייה של 

כך שהמרכב הזה לבד כבר צמצם לנו את , זה סכום לא מבוטל, ₪מיליון  103

האפשרויות בתחומים האחרים ונאלצנו למעשה בפועל לקצץ בכל מה שקשור 

בנושאים של , א של החינוךלכן בייחוד זה בא לידי ביטוי בנוש. לפעולות
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 .זה ההיבט הזה. רווחה

חשוב לציין שלפי הנחיית ראש העיר זו השנה השביעית ברציפות שאנחנו לא 

. מעלים את הארנונה למעשה ואנחנו מקווים גם להמשיך בהמשך באותה צורה

כמו שנאמר , אבל מצד שני זה מחייב אותנו. לרווחת התושבים, זה מצד אחד

 . כווץ את החגורהלהתייעל ול, פה

מיליון  073-הוא הסתכם בסביבות ה, כמו שהגשנו אותו 7311מבחינת תקציב 

לעומת , 7.7%עלייה של , כלומר. ₪מיליון  010זה היה  7313-כאשר ב, ₪

בשנה שלפני , למעשה, אבל בפועל. 0.1%גידול באוכלוסייה בתקופה הזאת של 

על גידול בעיר , לדוגמה, בריםכך שבגדול אם מד, היתה עלייה יותר גדולה, כן

אז אנחנו מבחינת , אם זה בנווה גן ובאזורים נוספים, באוכלוסייה, בבינוי

, היערכות לתשתיות ומבחינת שירותי הניקיון בעיר וכל הדברים האלה

אחד הדברים שמחייבים אותנו . למעשה כבר התחלנו להיערך בשנה הקודמת

מעשה לעשות מאמצים מאוד כדי שנוכל לעמוד במשימות ובמטלות זה ל

-ממש ביום, אחרי שגמרנו את התקציב, ולשמחתי, גדולים בתחום הגבייה

קיבלתי נתונים שהצלחנו להעלות בצורה מאוד משמעותית , יומיים האחרונים

לפני שנה זה היה , כשכל אחוז קטן שאנחנו מעלים, 97%-את אחוז הגבייה ל

. מאמץ אדיר זה להביא את זהבשוליים אתם לא יודעים איזה , כלומר. 90%

. זה אני מדבר אחוז הגבייה מהשוטף, ודבר שהוא אולי אפילו עוד יותר גדול

. להגדיל ביחס למה שהיה שנה קודמת 73%-הגבייה מהפיגורים הצלחנו ב

ולשמחתי זה גם היה ברמה יחסית של  עשינו פה מאמץ מאוד מסיבי, כלומר

עיקולים ובמאמצים לא מבוטלים כי זה היה כרוך ב, שקט מבחינת התושבים

 .זה הצליח בצורה מאוד יפה, ולמרות זה, וכל מיני מוקדי חיכוך

יונה ברגור"ד  .זה אומר שאפשר להגדיל את התקציב  :ר 

זה אומר שאנחנו הגענו כבר לקצה ואין לנו הרבה   :גיל גורדוןמר 
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- איפה

יונה ברגור"ד  .מרוןיש לך מרחב ת, זאת אומרת. 97%ההנחה היא   :ר 

. תיכף אני אגיד משהו בנושא הזה, אתה צודק, דקה  :גיל גורדוןמר 

דבר נוסף שרואים . הנושא של השכר הוא הנושא היותר בעייתי, כמו שאמרתי

אנחנו רואים את זה , כשמסתכלים על הטבלה המרכזת של התקציב, במגמות

 . בשנה שעברה עשיתי מצגת שהסבירה את זה. על פני שנים

 ?מה עם המצגת  :ובראבי גרמר 

אנחנו רואים מגמה של . היא בשנה הבאה תהיה  :גיל גורדוןמר 

 . ירידה

למה השנה . תמיד המצגת היתה מסבירה את הכל  :אבי גרוברמר 

 ? אין מצגת

 . תנו לו להגיד  :יצחק רוכברגרמר 

 . חות לא היו מוכנים"הדו  :מר מאיר דורון

אנחנו , 9אקונומי -סוציו מאחר ואנחנו בדירוג  :גיל גורדוןמר 

לאט המדינה כל שנה מטילה עלינו יותר ויותר מטלות ומורידה -רואים שלאט

, בעיר סבירה, אם אני אביא לדוגמה נושא החינוך. מעצמה את המטלות האלה

 57%חלקו של משרד החינוך בסביבות , 6-5, נגיד, אקונומי-בדירוג סוציו

יסים גם את חלקה של העירייה וגם כשאנחנו מכנ, אצלנו. מהתקציב העירוני

החלק שאנחנו מכניסים זה , את הנושא של הכנסות עצמיות מהורים וכן הלאה

 .בערך זו העזרה של משרד החינוך 00%דהיינו רק היתרה של . 61%-למעלה מ

גם שם הולכים ורואים קיטון ויותר נטל על , משרד הרווחהגם במגמה של 

כמו שציינתי גם בוועדת . ם להתמודד איתווזה דבר שאנחנו צריכי, התושבים

, עלינו 63%אם לפני שנה זה היה , נושא של המועצה הדתית לדוגמה, כספים
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כל פעם מפילים עלינו איזה משהו חדש שצריך להתמודד איתו . 57%השנה זה 

בחוק . עלה בוועדת כספים הנושא של חוק נהרי, בין היתר. בלי שנערכנו לזה

בשלב זה לא . תדיינות למול בית ספר נעורים בכפר הירוקנהרי יש לנו כרגע ה

, והיה וכן נצטרך. תקצבנו את זה כי אנחנו מקווים שהשנה זה עדיין לא ייכנס

שנצטרך לשלם בעקבות הנושא הזה של התדיינות ₪ מיליון  1.7מדובר על עוד 

 . עם בית ספר נעורים

בשיחות גם פנו , הזו במהלך התקופה עשינו איזושהי בדיקה, לשאלתו של יונה

חתכנו בהרבה , כמו שאמרתי, אחת הנקודות שעשינו. לראש העיר וכן הלאה

אבל חיתוך קצת באמת שהיה מבחינה זו שפחדנו שזה יפגע מבחינת , תחומים

אגודת הספורט ביחס לשנה . נעשה בנושא של אגודת הספורט, הפעילות

כל התקציב שלהם  כאשר. ₪הורדנו את התקציב שלהם בחצי מיליון  קודמת

ואז התברר שלמעשה ההורדה . זה מאוד משמעותי, ₪מיליון  0זה בסביבות 

כמו שאנחנו שמים , שאנחנו לא רוצים, הזאת פוגעת דווקא בספורט העממי

- הרבה מאוד כסף על הספורט הייצוגי

גם היא מכניסה אותם אוטומטית . לא רק זה  :יצחק רוכברגרמר 

 . לגירעון

הם , כדי לעמוד במשימות באמת, כאשר עד היום  :גיל גורדוןמר 

אנחנו . הם הלכו ואכלו מההכנסות שהיו להם בשרונית, מנהלים את שרונית

אם נצטרך לבינוי בשרונית או דברים מהסוג , רוצים שאותם הכספים ישמשו

- כך שמבחינת ההיגיון, הזה

 . תשלא יהיו אי הבנו, בתיאום איתך כגזבר העירייה   :טל עזגדמר 

נוספים ₪  533,333לכן ההמלצה לשנו לתת להם   :גיל גורדוןמר 

זה . ₪ 733,333זה להביא אותם למצב שנה קודמת ועוד , דהיינו. בתקציב

שיש פה באמת סיבה , ופה תשובה למה שאמרת. רק שתבינו, המשמעות
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 . יהיה מאיפה לממן את זה, להאמין שייכנסו יותר הכנסות

יונה ברגור"ד  ? אמרת כל אחוזכמה   :ר 

 . אני לא אמרתי  :גיל גורדוןמר 

יונה ברגור"ד  ?כמה אמרת, אמרת כל אחוז תוספת גבייה  :ר 

אתה מדבר על . אני אומר מה היה שנה קודמת  :גיל גורדוןמר 

יודע למה, משהו שזה לא מדויק  .אז יש לך בינוי נוסף. אתה 

יונה ברגור"ד  ? כמה זה שווה  :ר 

 . 105-פי שנה קודמת אנחנו גמרנו בל  :גיל גורדוןמר 

יונה ברגור"ד  ?₪זה מיליון , אני מתכוון אחוז כל תוספת, לא  :ר 

 . ₪מיליון  7  :מר מאיר דורון

יונה ברגור"ד  . ₪ 533,333הוא מוסיף , ₪מיליון  6  :ר 

 ? כמה זה כל אחוז  :מר מאיר דורון

 . 1.0  :גיל גורדוןמר 

יונה ברגור"ד י  :ר   . תוספת₪ מיליון  6ש זאת אומרת 

. ה'חבר? מה קרה. התחלנו עם ההתפרעות, הנה  :יצחק רוכברגרמר 

 ?וכל זה על חשבון השאלות, יונה

יונה ברגור"ד  .זה לפני השאלות  :ר 

אנחנו , בנוסף לספר שהגשנו בנושא התקציב השוטף  :גיל גורדוןמר 

ם לעשות וזה העדכון שאנחנו רוצי, ₪ 533,333רוצים להוסיף את אותם 

 . בתקציב הזה

 ?הכל נדון בוועדת כספים  :שרגא קירשנרמר 
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 . מאושר בוועדת כספים, כן  :יצחק רוכברגרמר 

. אחת קנטרנית ואחת עניינית, שתי שאלות  :מר אורי לוין

משהו לסגור פה את כל חוטי החשמל  הקנטרנית היא האם בתקציב יש

 . והכבלים

אם זאת הקנטרנית אז . עכשיו ממש, זה אוטוטו  :יצחק רוכברגרמר 

 . אני מקווה שמחר נכנסים כבר להתחיל, התחילו לעבוד על זה. מצבנו טוב

יש לזה ₪ חצי מיליון ? אתה רוצה תשובה, רגע  :גיל גורדוןמר 

 . רים"בתב, בתקציב

 . גם שנה שעברה, ₪זה לא משנה שיש חצי מיליון   :יצחק רוכברגרמר 

הוא שאל מתי , אם יש בתקציב הוא לא שאל  :מר מאיר דורון

 . גומרים

? עוד פעם אתם עונים מה שאני אומר לכם אל תענו  :יצחק רוכברגרמר 

 . הלאה

ואני לא יודע , השאלה העניינית היא הצעת ייעול  :מר אורי לוין

 ? האם אפשר לעשות תקציב דו שנתי, אם זה אפשרי

 .יש הנחיות של משרד הפנים. לא  :גיל גורדוןמר 

השאלה אם . אני ידעתי, זה שהתשובה תהיה לא  :אורי לויןמר 

 . כי אני חושב שזה לטובת העירייה, אפשר להפוך את התשובה הזאת לכן

 . ץ"לגבי המדינה יש בג  :ד מיכה בלום"עו

כעיקרון תקציב דו שנתי הוא . אני אסביר, חברים  :יצחק רוכברגרמר 

, משיקוליה היא, קבעההממשלה . הוא לא חוק. הוראת שעה של הממשלה

 . של נדמה לי רוני בראון, ץ עכשיו"יש על זה בג, אגב. לעשות תקציב דו שנתי
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 . רוני בראון וקדימה  :מר מאיר דורון

גם אם נאמר אנחנו נעלה את הרעיון הזה שאנחנו   :יצחק רוכברגרמר 

, אנחנו מחויבים בדבר כזה לפנות למשרד הפנים ולבקש אישור, רוצים לעשות

אבל זה לא , אני לא יודע מה, לא בטוח שיתנו ויכול להיות שכן יתנוו

מה שאנחנו עושים כדי לעזור לעצמנו באיזשהו מקום זה . באינסטנציה שלנו

  .זה הדבר היחיד, עדכוני תקציב במהלך התקופה, עדכונים

רים "אבל בגלל תקציבי פיתוח ובגלל תב, נכון  :מר אורי לוין

אז אם , שמאוקטובר הוא מכין אותו, להכנת התקציבובגלל שיש לזה תקורה 

אבל זה היה יותר זול , גם אותו יכולנו לתקן, היינו עושים תקציב דו שנתי

 ...לעשות את זה ואולי היינו מרוויחים עוד כמה

בניגוד . רים אל מתכלים"התב, היתרון הוא  :מר מאיר דורון

 . לתקציב

 . אדרבא  :מר אורי לוין

מי בעד אישור  –אין שאלות . שאלות, חברים  :גריצחק רוכברמר 

 . תרשום את ההערות. דקה, יונה? התקציב

 . גם את שלי  :מר אורי לוין

 . שלך נרשם בפרוטוקול  :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור"ד אני אתחיל דווקא בהצעות האופרטיביות ואחר כך   :ר 

גני , גני הילדים אני מציע לשחרר את הורי תלמידי. אני אעיר כמה הערות

תוספת  –יקה זלילד עבור פעילות למו₪  073מתשלום של , ילדים חובה

בואו נוותר להורים וניתן להם פעילות מוזיקה . ₪ 710,333לתקציב החינוך 

אפשר , תוספת₪ מיליון  6-במסגרת ה₪  710,333. חינם לגני ילדים חובה

 . לחיות עם זה
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 . סליחה, עוד פעם? מה היתה ההצעה  :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור"ד ההורים , אני מציע בתקציב גני ילדים חובה  :ר 

אני מציע לשחרר את . לילד עבור פעילות מוזיקה₪  073אמורים לשלם 

- נדמה לי, כפול 073הסכום הזה הוא . ההורים מתשלום זה

 . הבנתי, בסדר  :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור"ד אני פשוט חושב . בזה התקצי. ₪ 710,333זה   :ר 

 . וכדאי זה, שמוזיקה זה דבר יפה ונחמד

מדוע נבחר . 'עיר של שיר'אני רוצה להבין מה זה פרויקט , בנושא התרבות

ייצוגי עבור רמת השרון ולא טיפוח נוסף של אמנות  הנושא הזה כנושא 

ופתאום אנחנו , שזה הייחודיות של רמת השרון בשנים האחרונות? פלסטית

 . שלא ברור מה זה ויש על זה תקצוב, ות עיר של שירהולכים לעש

אנחנו , אנחנו נותנים לילדים בחינם עכשיו מוזיקה  :שרגא קירשנרמר 

- רוצים שיגיעו ל

 . הלאה  :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור"ד '? בשביל הרוח'מה זה פיתוח מרכז לתרבות רוחנית   :ר 

 ? למה משמש המרכז הזה

  .מורים גמלאים    :???

יונה ברגור"ד . שלא תחשבו שאני סתם ממציא. זה לא נכון, לא  :ר 

 . זה לכל התושבים, מורים גמלאיםלזה לא 

בתוכנית אגף התרבות כתוב שתוכנית הביאנלה נדחתה : כמה הערות קטנות

הסיעה , אנחנו מצפים, אני מצפה. אוקטובר בגלל שיש עדיין דיונים-לספטמבר

. לדיון בפני חברי המועצה לפני שיסכמו על זה שתוכנית הביאנלה תובא, שלנו

- ואני רוצה להבהיר אם הדבר הזה יקבל ביטוי בהחלטות, כבר קבענו
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 . אין ביאנלה, כתוב יש ועדה. אין ביאנלה, יונה  :אבי גרוברמר 

יונה ברגור"ד - אם אין ביאנלה, אוקיי  :ר 

 ? אתה מנהל שיחות איתו, יונה  :יצחק רוכברגרמר 

 . אתה צודק  :ברגור ר יונה"ד

 .בוא נעשה את זה מסודר  :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור"ד מה זה הסטייטמנט של העמקת הזהות היהודית   :ר 

אני חושב שזאת מחלקת תרבות ולא מחלקת ? במסגרת תרבות תורנית יהודית

 . חינוך

, בנוער, בהוצאות 0.7.0בסעיף . עכשיו אני מגיע לדברים היותר משמעותיים

תחום הנוער הוא אחד היעדים המרכזיים של קובעי המדיניות ': תובכ

מן  3.0%כל מה שהעירייה מקציבה לתחום הפעילות בנוער זה . 'בעירייה

 . ₪ 071,333 –התקציב 

 .תקציב הפעולות קוצץ בחצי  :אבי גרוברמר 

יונה ברגור"ד  . אני לא שמתי לב לזה, זה תוסיף אתה, בסדר. רגע  :ר 

 ? לא תיאמתם את הדברים  :כברגריצחק רומר 

יונה ברגור"ד  . לא  :ר 

 . אנחנו לא אותה סיעה  :אבי גרוברמר 

יונה ברגור"ד ועידן יתקן את , אנחנו מציעים. Surprise surprise  :ר 

לנוער עוד סכום של אנחנו מציעים להוסיף לסעיף ההתנדבות , זה כנראה יותר

יב תמיכה בחידוש סניף הנוער ואני מציע להוסיף לתקצ, ₪אלף  133-733

והקצאת מקום ₪  733,333-העובד והלומד ברמת השרון בסכום של כ

התארגנות של תושבים במערב המושבה תפעל לגיוס חניכים . לפעילות
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? זה ברור. מרכז התנועה יספק מדריכים בזכות ההקצבה. משכבות גיל שונות

 ? הבהרתי את עצמי

 . אני אתייחס  :שירה אבין' גב

יונה ברגור"ד  . את צריכה להגיד כן, את לא צריכה לענות  :ר 

נולד היום, יש לנו עבר? מה להגיד כן  :שירה אבין' גב יש . זה לא 

 . תהליך ארוך של שנים שאנחנו מנסים וזה לא הולך

יונה ברגור"ד  733,333תתנו , תנו לתושבים לנסות? אתם מנסים  :ר 

 . כמו לבני עקיבא₪ 

 . הלאה  :יצחק רוכברגרמר 

 . כל נוער הוא שווה, אתה רוצה לדבר על הנוער  :מר מאיר דורון

יונה ברגור"ד לנוער העובד אתם , לצופים אתם לא נותנים. נכון  :ר 

 . זהו, אז בסדר. לא נותנים

  ?מה עם הנוער החרדי  :חיים חשטאמר 

 . בבקשה תמשיך, יונה. ה'חבר. נו, קדימה  :יצחק רוכברגרמר 

יונה "ד תשמרו , אל תתרגשו, זה השוליים של ההערות שלי  :ברגורר 

 . אני מדבר על העוצמות. את ההתרגשויות ליותר מאוחר

אני חושב . אני חוזר לנקודה שדיברנו בתקופה שהיינו ביחסי דיונים ושיחה

בתחום של , או לטפח את רמת השרון, שצריך לחשוב לפתח את רמת השרון

זאת . ה הזאת גם בשנה שעברה בהערות שליהעליתי את הנקוד. מרכז אמנות

, לכל עיר בשרון יש ייחודיות מסוימת ואני מציע לנסות ולחשוב, אומרת

ואני מעלה את זה בישיבת ועדת תקציב , ועדות מיוחדות, במסגרת המועצה

 . מפני שאני חושב שנקודת ההתחלה היא גם בכסף
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 . בסדר, יש לי סיבה טובה לזה  :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור"ד כפר , הרצליה יש לה תיאטרון וסינמטק, תראה  :ר 

הציור , בוא אנחנו נטפח את האמנות. ותזמורת לרעננה', סבא היכל תרבות וכו

ונפתח בצורה אמיתית ולא עם כמה חדרי , שיש התחלה טובה לזה, והפיסול

עם כמה מיליונים של , זהסטודיו את מתחם האמנות במדרשה בצורה הכי 

 . לשנת תקציב₪ ולא נדבה של מיליון שקלים 

אתה גם לא נתת בהערות שלך איך להכניס כסף   :מר מאיר דורון

אנחנו מחפשים גם ? או שרק לבוא עם הצעות איך להוציא יותר כסף, יותר

 . אני מחכה שגם את זה אנחנו נשמע. הצעות איך להכניס יותר כסף

 . הואני רוצה לומר לך מש, יונה  :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור"ד  .הערה לפני אחרונה  :ר 

 . תסתכל על כמה מכרזים  :אבי גרוברמר 

 . עכשיו אני אוריד את האמנות במורשה  :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור"ד  ?מה  :ר 

 . תיכף אני אענה לך, לא, לא  :יצחק רוכברגרמר 

 .רבותיי, הערה לפני אחרונה. אני לא אמרתי שמחר  :מר מאיר דורון

, דיברנו על זה, או מתישהו באמצע השנה, נדמה לי, אנחנו גם שנה שעברה

אבל זה לא בא לידי ביטוי , וגם אתה דיברת על זה וגם בוועדת כספים, איציק

עומדים ₪ מיליון  70. בצורה הכי מפורשת כפי שאני הייתי מצפה שזה יקרה

כסף הזה ה. לזכות תקציב הפיתוח בעקבות מכירת הנכס של שיכון המועצה

מול . הוא צריך להיכנס אחד מול אחד, לא צריך להיכנס לתקציב הפיתוח

 . פרויקטים מוגדרים₪  70,333

 . נכון  :יצחק רוכברגרמר 
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יונה ברגור"ד הוא נכנס בחבילה הכוללת , הוא לא מוגדר, לא  :ר 

₪ מיליון  70-אני רוצה לראות את ה. אין שום אחד לאחד. ומוציאים ממנו

 . ולא במסגרת תוכנית הפיתוח, לזה, רוצה שייעדו אותו למוזיאון אני, האלו

זה . אתה צודק, אני לא נגד. אתה צודק, בסדר  :יצחק רוכברגרמר 

 .חובה שזה יהיה גם

יונה ברגור"ד זה לא בא לידי ביטוי בהיטלי , אבל זה לא כתוב  :ר 

 . פיתוח

ה אתם למ, ה'חבר. תיכף, נעיר את זה, בסדר  :יצחק רוכברגרמר 

 ?מפריעים לו

יונה ברגור"ד , יכול להיות שיש לי גם רעיונות לא כל כך גרועים  :ר 

ההצעות האלו , למרות שאתם כולכם משתעשעים וחושבים שהשיקולים האלו

 . הן מטומטמות

 ? מישהו אמר? איזה הצעות מטומטמות  :מר מאיר דורון

יונה ברגור"ד  . יש כאן כאלו שחושבים ככה  :ר 

- אנחנו מתייחסים אליך  :דורון מר מאיר

יונה ברגור"ד  . מאיר, לא אתה  :ר 

זה לא דבר ₪ מיליון  70-אבל אתה צריך להבין שה  :מר מאיר דורון

 . נדבר על זה, זה יבוא עוד מעט בפיתוח. שהוא מיידי

יונה ברגור"ד - בתקציב הפיתוח אני רוצה להציע  :ר 

 . אין בעיה? חס גם לפיתוחאתה רוצה עכשיו להתיי  :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור"ד יש לי עוד שתי הצעות . מפני שאני צריך ללכת, כן  :ר 

שנה שעברה דיברנו על , הצעה אחת אומרת. בתקציב הפיתוח ובזה אני גומר
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לא קיבלתי על זה תשובה , לא קיבלנו על זה תשובה, זה גם בוועדת כספים

קציב הפיתוח מחולק לפי אני רוצה לראות את ת. מוגדרת גם לא בהצעה

₪ מיליון  03ראשונים או ₪ מיליון  53, 73 –כמו בשנה שעברה , מדרגי ביצוע

 . אחר כך עוד ועוד, ראשונים

 . אתה אומר, סדרי עדיפויות  :מר מאיר דורון

יונה ברגור"ד ואת סדרי העדיפויות השניים , סדרי עדיפויות  :ר 

לפי , היום למעשה. חבילה אחתושלישיים יבואו לאישור המועצה ולא יהיו 

אם אנחנו מאשרים את תקציב הפיתוח כמו , אין בעצם, מה שקורה היום

 . ₪מיליון  09אין בעצם מקום לחזור למועצה כל עוד לא הוצאנו מעל , שהוא

 . נכון, דיברת על זה גם בוועדה  :יצחק רוכברגרמר 

 אורי הציע. אבל תקציב מטבעו מוכן לשנה  :מר מאיר דורון

 . לשנתיים לעשות את זה

יונה ברגור"ד  . אבל שנה שעברה היה אחרת  :ר 

אבל לבוא כל פעם בחזרה , סדרי העדיפויות כן  :מר מאיר דורון

 . זה לא, למועצה

יונה ברגור"ד יש בתקציב הפיתוח הוצאה . הערה אחרונה  :ר 

לא מאוד . אני הייתי רוצה מאוד לראות. מתוכננת לפיתוח בית העלמין

שבמסגרת ההוצאה לפיתוח בית העלמין , אנחנו עומדים על זה בתוקף, ותלרא

 . ייקבע סכום מוגדר ומובהק לפיתוח בית העלמין החילוני

 ?מה זה המובהק  :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור"ד כמה אתה מקציב לשנה הזאת לבית העלמין   :ר 

 . החילוני

 . חילוני אין בית עלמין? מה זה החילוני  :יצחק רוכברגרמר 
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יונה ברגור"ד יהיה להתחלת  אתה אמרת שחלק מהכסף הזה  :ר 

 . הנושא של בית קברות חילוני

 ?אני אמרתי דבר כזה  :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור"ד  . בוועדת כספים, כן  :ר 

 ?מתי אמרתי  :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור"ד  . בוועדת כספים  :ר 

 ?אני אמרתי  :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור"ד , אנחנו רוצים –אם לא אמרת אז אני עוד יותר   :ר 

 . ₪מיליון  6נדמה לי , ₪מיליון  6-אנחנו דורשים שבמסגרת ה

 . מותר לך, בסדר  :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור"ד שיהיה הקצבה מיועדת לפיתוח בית העלמין   :ר 

 . החילוני

, יתי בארצות הבריתהי, אורן, עזוב .בסדר, אוקיי  :יצחק רוכברגרמר 

 . יש בית קברות לחיות גם, לס'בלוס אנג

יונה ברגור"ד עוד הערה אחת . זה בלי חברת קדישא של הרבנים  :ר 

 .לתקציב

לא , לא מדברים אנחנו לא אמרנו. נו באמת, ה'חבר  :יצחק רוכברגרמר 

 . אז דווקא עונים ומדברים. עונים וכל זה

יונה ברגור"ד דיברנו ואתה נתת את , מךאני רוצה לבקש מ  :ר 

הגבייה של משתתפי הסטודיו ש, או נתת את הסכמתך, הסכמתך המובהקת

כרגע התקציב . בתקציב אני רוצה שזה יקבל ביטוי. הפתוח לא תהיה יותר

כפול זה צריך יהיה להוריד את ההכנסות . ₪ 533בנוי גם על הגבייה הזאת של 
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ך לבוא לידי ביטוי בתקציב לא מזה ובכל זאת לתת את הסטודיו פתוח וזה צרי

 . תודה. רק בתור הבטחה ערטילאית

 . עוד הערות  :יצחק רוכברגרמר 

אני , קודם כל. יש לי כמה שאלות וכמה הערות  :עידן למדןמר 

אני בהחלט מברך על העבודה המקצועית שכן , סבור שהדיונים על התקציב

אנחנו , על התקציב אבל אני סבור שהדיונים, י הדרג המקצועי"נעשתה פה ע

, גם בשיתוף חברי המועצה ולקראת הדרך, צריכים לקיים אותם קצת יותר

כל  1711-כולל לא חייבים לאשר את זה ב, לפני שאנחנו מגיעים לאישור שלהם

 . אפשר גם קצת אחרי, שנה

יכולנו . 1711? מה התאריך היום. הערה, רק שנייה  :יצחק רוכברגרמר 

אנחנו המשכנו לקיים דיונים מתוך מטרה . חודשלעשות את זה גם לפני 

על מנת , עם כל הקשיים שהיו, ליצור תקציב מאוזן ככל שניתן, לעשות תקציב

בוועדת הכספים קיבלנו ביקורת מגרובר . לתת את רמת השירותים הכי גבוהה

, מה פתאום'שאמר  מה פתאום ': לא זוכר מתי זה היה, או בישיבת מועצה'

יש כבר עיריות ומועצות שכבר עשו את זה ? ציב עכשיואתם עושים את התק

 . 'מזמן ואנחנו כאילו אחרונים לדבר הזה

ועדת הכספים היתה צריכה , עוד פעם, אני רק חושב  :עידן למדןמר 

 . למהלך שהוא מתאר מספטמברלהיות שותפה 

. גרובר, והוא עומד על זה גם עכשיו, הוא צדק  :אבי גרוברמר 

לא מתחילה , ילה לעשות תקציב הרבה יותר גדול ביוליממשלת ישראל מתח

 . באוקטובר

 . דבר אחרי זה כמה שאתה רוצה. אתה תדבר  :יצחק רוכברגרמר 

אם במהלך שהתחיל בספטמבר היו עושים ועדת   :עידן למדןמר 
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הדברים היו יכולים אולי באמת להיות דברים שמתווספים או , כספים

 . משתנים

, אני לא אפנה לעמוד הכללי. 7' לגבי עמ, אחת. שאלהיש לי , גיל, עכשיו

שהיו לי שם כמה וכמה שאלות , אני אפנה לטבלה של ההוצאות, למרות שיש

 . ואני אשמח לשמוע

 .תגיד לי רק מספר סעיף  :גיל גורדוןמר 

שלא , 6.1.0.1.503אנחנו מדברים על סעיף , 7' עמ  :עידן למדןמר 

לא הבנתי מה המשמעות של , ה מצויות במינוסכל כך הבנתי כיצד זכויות פנסי

סעיף ', אחר כך היה לי באותו עמ. הדבר הזה ואיך הדברים הולכים למינוס

שאני לא מבין , שאנחנו מדברים על עובדים בלתי משובצים, 6.1.0.0.113

מדוע אנחנו פשוט לא פועלים באמת במסגרת האמירה , באיזה עובדים מדובר

אני חושב שזה דבר ? לעשות את זה' ולקיצוץ וכו הכללית שפועלים לפרישה

לא צריך היום לשבת ולהזהיר עוד . שצריך ליפול כבר כלפיו וללכת אליו

, 5.7.0.3.113, א"לגבי העניין של הג 6' היתה לי איזושהי שאלה בעמ. עובדים

 .עובדים 7סך הכל עוד . 0-עובדים לפני שנה ל 0-שהיתה שם עלייה מ

התייעלנו בכוח . קיבלת תשובה על זה, האיחוד זה  :הרצל נחוםמר 

עשינו אותו , שהוא מנהל שירותי החירום לקחנו את בעל התפקיד, אדם

 .136אחראי גם על המוקד 

  ?למה אתם עונים עכשיו, תענה לו אחר כך  :יצחק רוכברגרמר 

אני רוצה להבין את הדברים , תענה. תן לי לרכז  :עידן למדןמר 

אני לא רואה במה , זה מבחינתי אותם עובדים, ה פה זהאני לא רוא. האלה

כביכול אנחנו עוד דקה . אני רואה פה גידול, העובדים האלה עוד עובדים

, ועוד פעם, באותו עמוד היה את העניין של שירותי חירום וביטחון. במלחמה

 .133%עלייה של , עובדים נוספים 7עלייה של 
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שזה המטה למניעת אלימות , 5.7.7אנחנו מדברים על הסעיף של  5' בעמ

, בשנה האחרונה, מעבר לכל הפרשיות שקצת היו לנו לאחרונה. בסמים

, ובצדק, ביולי ביקשה שירה ואנחנו גם אישרנו הגדלה, ולצערנו נחשפנו אליהן

עכשיו פתאום אנחנו חוזרים ודווקא . היתה הגדלה של התקציב. של התקציב

, המטה הזה, עמי הוא דבר מאוד חשובשלט, בדבר הזה עכשיו אנחנו מקצצים

אני חושב שזה לא נכון , הפעילות שלו ומה שמתואר לנו ותואר לנו בעבר

במיוחד בשים לב שבמהלך השנה אנחנו ביקשנו עוד , לפעול שם לקיצוץ

לדעתי אנחנו צריכים למצוא איזשהו מקום . העלאה ותוספת לעניין הזה

בר הזה לפחות כמו שהיה לפני בשביל שנוכל לתקצב את הד' לעשות סוויץ

ועוד מעט אני אראה אולי איפה אנחנו כן יכולים , בין אם זה יבוא, שנה

היתה לי . גיל, אבל אנחנו צריכים לחשוב בעניין הזה, לעשות איזשהו קיצוץ

שרואים את זה , לדוגמה, אחד בעניין, היו באיזה שני נושאים, איזושהי שאלה

בכלל אין לו שום , א מתקצבים משהו מסויםמדי שנה אנחנו ל, הרבה פעמים

ואז רק לקראת הסוף אנחנו מתקצבים , אנחנו לא מתקצבים אותו, תקצוב

זה טקס  אחד הבולטים. אותו פתאום או מתקצבים אותו ולא מנצלים אותו

אנחנו כל שנה לא מתקצבים וכל שנה אנחנו מבקשים . 'סיום לימודים כיתות ו

אני לא מבין מדוע אנחנו לא , נחנו יושבים שםוא₪  733,333בסוף ומאשרים 

מדוע , אם אנחנו יודעים שאנחנו עושים אותו. מתקצבים אותו מלכתחילה

, 0.1.5.0.5.7.1.1בסעיפים , גיל? אנחנו לא מתקצבים אותו מלכתחילה

וסעיף נוסף , אחד זה איתור מעונות יום, שאחד זה אבחונים, 0.1.5.0.5.7.7

שלטעמי כל תקציב ותקציב הוא , השתתפות באלי כהןב 0.1.5.6.0.7.013שזה 

תקציב של איתור , היה תקציב של העדכונים. תקציב מאוד חשוב ומוסבר גם

היה גם עניין . המעונות ותקציב שזה במסגרת שלנו בכובע האחר של אלי כהן

בעיקר שלושת , עוד פעם זה בולט 0.7.1.573של תקצוב אבטחה בסעיף 

, אבל אנחנו כל שנה מבקשים תקציב לזה, קת החינוךהסעיפים בולטים במחל
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, 53מתקציב של ₪  4,333, כל שנה אנחנו נותנים לשם אפס או כמעט אפס

מדובר , לא מדובר בהרבה כספים. ובשנה אחרי זה אנחנו מבקשים את זה שוב

, אבל אם כל שנה אנחנו מבקשים את זה ולא משתמשים בזה. ₪ 173,333-בכ

וזה חוזר על . ה למקום אחר או כנראה שאין בזה צורךאז או להפנות את ז

 . עצמו

וכנראה שנפלה , היתה לי בעיה לא קלה עם העניין של התרבות התורנית

יודע מה קרה שם, גילי, טעות זאת  .אבל אני אשמח להבין מה קרה, אני לא 

במהלך השנה היה איזשהו . ₪ 633,333המועצה אישרה תקציב של , אומרת

שאם אינני טועה דובר על עוד , על אירועי הקיץ, ינני טועהאם א, עדכון

. ₪ 1,177,333כתוב שאנחנו אישרנו  0.7.7.1.507סעיף  11' בעמ. ₪ 173,333

עם התוספת  אני לא זוכר שאישרנו את התקציב הזה. המועצה תקציב מאושר

זה נראה שהיתה פה איזושהי העברה עודפת וחריגה והיא גם מדליקה . הזאת

. במיוחד בשים לב לעובדה הזאת שהיתה העברה חריגה, אדומים אורות

 . והיתה תוספת במהלך השנה₪  633,333-למיטב ידיעתי תוקצב ב

 ? איזה מספר התשובה  :מר מאיר דורון

 . 0.7.7.1.507  :עידן למדןמר 

 . יענו לך על זה גם, בסדר  :יצחק רוכברגרמר 

' עמ', עיר של שיר'של  עכשיו יש באמת את העניין  :עידן למדןמר 

כחובב זמר עברי אני יותר ', עיר של שיר'. אני לא זוכר את התקצוב שלו, 11

אני חושב שזה , אני סבור שבהחלט יש מקום לעשות דבר כזה בעיר. מבעד

 . פרויקט יפה

 ? מה אתה רוצה, איציק רוצה עוד הזדמנויות לשיר  :אבי גרוברמר 

אני אעשה , הוא יעלה. ונשיר ביחד נלך אני ואיציק  :עידן למדןמר 
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זה לחלוטין לא , התקציב כפי שהוא מוצע, אבל כמו שזה נראה לי. כינור שני

שאם אנחנו  אני חושב. יש אינספור רעיונות לעשות .נראה לי יותר מדי רציני

אני חושב שכן . וזה לא אומר כרגע שזה באמת הפרויקט, עוד פעם, מחליטים

על הפרויקט  אבל בהנחה שהולכים, א פה למועצהזה משהו שהיה צריך לבו

 .הזה

 . אפשר למכור כרטיסים  :מר אורי לוין

 . ואז זה עוד פעם השתתפות תושבים  :עידן למדןמר 

 . זה הכנסה  :מר אורי לוין

 . אתה לא רוצה להגיע לזה שזה השתתפות תושבים  :עידן למדןמר 

לא הבנתי מה ? באתה נגד הפרויקט או נגד התקצו  :גיא קלנרמר 

 . הוא נגד

 . עוד לא שמעת אם אני נגד או בעד  :עידן למדןמר 

יונה ברגור"ד  . אין תקציב מיועד לפרויקט הזה, לא מיועד תקציב  :ר 

 . הלאה  :יצחק רוכברגרמר 

אני אומר עוד . מיועד כרגע, ממה שאני קראתי  :עידן למדןמר 

פשר בהחלט למתג את רמת א, אני חושב שהפרויקט הוא פרויקט יפה, פעם

זה יכול . השרון כעיר של שיר ודבר כזה דורש באמת לעשות השקעות אדירות

להיות החל מהקמת מתקני מוזיקה שאפשר יהיה להתחבר אליהם בתוך 

כפי שנראה , התקציב כרגע. דרך השמת כלי נגינה ואלף ואחד דברים, הגנים

זה יכולה לעשות גם כרגע  ,שהולך בעיקר על מיתוג ודוברות, ₪ 473,333, לי

 . המחלקה שלנו

 . זה לא הולך למיתוג ודוברות  :שירה אבין' גב

 . ה'חבר. הלאה  :יצחק רוכברגרמר 
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 . אני קורא מה כתוב שם  :עידן למדןמר 

 . אני אענה לך, בסדר  :יצחק רוכברגרמר 

התחושה . לא כתוב לי איך זה מתפזר. זה מה כתוב  :עידן למדןמר 

אפשר להשאיר את זה במחלקה של העירייה , בשלב הזה, ן לרגע זהשלי שנכו

 . או לגייס עוד אדם נוסף לאותה מחלקת דוברות ופרסום ולטפל בזה

שאנחנו תקצבנו אותו בהרבה מאוד כסף , גם לגבי העניין של מיתוג החינוך

רמת השרון , ולדעתי בסך הכל היתה פה הצלחה מאוד יפה, 0.1.5.9.773, בעבר

לטעמי . ודמה בחינוך וקודמה בדברים ופעילות המיתוג אכן הצליחהאכן ק

במיוחד בשים לב למה , בעניין הזה₪  733,333להשאיר היום תקצוב של 

אני חושב שלא בהכרח , ותיכף אני אדבר על האלימות, שדיברנו על הסמים

 .אפשר למתג או לתקצב את זה בפחות. כדי לשמר צריך תקצוב כל כך גבוה

 . 0.1.5.9.407סעיף . שהוא סעיף חמור ביותר, סףסעיף נו

 . אתה חוזר חזרה, רגע  :מר מאיר דורון

זה המים באגף  0.1.5.9.407אני חוזר חזרה כי   :עידן למדןמר 

 533,333בפועל נוצל . ₪אנחנו אישרנו בהצעת התקציב חצי מיליון . החינוך

₪ . 

 ?מה זה  :יצחק רוכברגרמר 

₪ אנחנו אישרנו חצי מיליון . תי הספרמים בב  :עידן למדןמר 

, משבר המים שאנחנו מכירים ויודעים. ₪ 533,333ובוצע שימוש וניצול של 

שהיה איזשהו  לא רק שלא נראה לי. לא צריכים לדון בואנחנו , כולנו יודעים

יודע מה מקור העלייה וניצול היתר העודף , לשדרג, ניסיון להחליף אני לא 

 . הזה

 . זה משבר תעריפי המים  :גיל גורדוןמר 
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 . בסדר, אם זה ההסבר. יכול להיות  :עידן למדןמר 

 ?יש חסכמים בבתי הספר  :גיא קלנרמר 

 . יש לי בקשה, ה'חבר  :יצחק רוכברגרמר 

 . שאלות סיימתי 7אני עוד   :עידן למדןמר 

זה . תעלו את השאלות בלי הרצאות. יש לי בקשה  :יצחק רוכברגרמר 

אני לא מגביל בשאילת , תשאלו את השאלות. ן על כלוםסתם לוקח זמ

. עכשיו כל אחד אומר את האני מאמין שלו. אבל לא הרצאות, השאלות

 . שנים 0הבחירות עוד 

 ? הן לא יוקדמו, אה  :גיא קלנרמר 

 . יכול להיות? למה  :עידן למדןמר 

 . בבקשה, עידן  :יצחק רוכברגרמר 

שהו יתמודד לירושלים ואז יהיו פה יכול להיות שמי  :אבי גרוברמר 

 . בחירות

 ? מי  :יצחק רוכברגרמר 

הולך , יש מישהו שכל הזמן נוסע לירושלים  :אבי גרוברמר 

 . לטלוויזיה

והשנה זה מתוקצב עוד פעם אך , עוד פעם, בקיצור  :עידן למדןמר 

הרושם שלי הוא שלא היה איזשהו ניסיון להתקין מתקנים . 773-ורק ב

בוצעה איזושהי בדיקה בעניין , אני לא יודע מה או לא, חוסכי מים ,חסכמים

 . אבל אני לא בטוח שבזה זה מסתכם, חשבתי גם אני על עליית תעריפים. הזה

אני לא אחזור , על עניין הקבוצות הייצוגיות, 17' עמ, 0.7.9אמירתי בסעיף 

יות את עמדתי בעניין הקבוצות הייצוג, אבל אנחנו במהלך השנה, עליו
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 0.07-תקצבנו ב, 7313בשנת , אנחנו בתחילת השנה. והתקצוב אני כבר אמרתי

כעת אנחנו מצויים , במהלך השנה₪ אנחנו הוספנו עוד מיליון , ₪מיליון 

מחלקת הספורט את החוסרים של  ,₪במצב שמבקשים עוד חצי מיליון 

עוד זה נראה שכל הזמן אנחנו משקיעים שם . ואגודת הספורט אנחנו יודעים

  .ועוד כספים ואני לא בטוח שזה סדר העדיפויות הנכון שלנו

יש פה הפחתה , וזה כמו הסמים, מרכזי טיפול באלימות, 10' לגבי עמ

 7339-מקרים ב 7בעקבות ₪  103,333-תקצבנו ב 7313אנחנו בשנת . מסוימת

. ₪ 103,333-המחלקה הזו טופלה ותוקצבה השנה ב, ₪ 06,333-שתוקצבו ב

היתה הצלחה מאוד גדולה של המחלקה , אני אומר את זה במירכאותו, לצערי

זה נראה משהו שהוא מאוד . מקרים 133טופלו השנה , לפי המספרים. הזאת

 . בעניין של מרכזי הטיפול באלימות חמור

 ?טופלו בנושא סמים ברמת השרון 133  :הרצל נחוםמר 

אני מבין . םאם אני מבין מה המספר שצוין בסוגריי  :עידן למדןמר 

 . 0.4.7.4.043 .שזה אומר כמה משפחות טופלו

 . תענו לו אחרי זה  :יצחק רוכברגרמר 

אני לא מבין מדוע התקציב של מרכזי אלימות   :עידן למדןמר 

, השנה הוא מתוקצב בפחות וכאילו היתה עלייה בטיפול. מתוקצב פה בפחות

 . תיכף תסבירי. לצערנו

 . שלוש נקודות אחרונות, דברים אחרונים או שלושה, עכשיו דבר אחרון

ויש . נהיית כמו יונה  :יצחק רוכברגרמר  יונה תמיד אומר דבר אחרון 

 . לו עוד שניים אחרי זה

 . שלוש נקודות אחרונות  :עידן למדןמר 

יונה ברגור"ד  . אנחנו לומדים אחד מהשני  :ר 
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 . בסדר גמור  :יצחק רוכברגרמר 

. אתייחס לעניין הדת והמועצה הדתית אני, אחד  :עידן למדןמר 

וביקשנו כמה וכמה פעמים , על זה גם היום אני אמרתי את זה בעבר ואני חוזר

אחת לא  –וזה נתבקש בשתי הישיבות הקודמות , גיל, לראות את התקציבים

לראות , לראות מה קורה שם, חות הכספיים"לראות את הדו. אחת היית, היית

משום , יש פה איזושהי טעות מבחינת התקציב ,עוד פעם. איך יוצא הכסף

י "נאמר לנו שאנחנו אמורים או מחויבים עפ, ₪ 1,679,333שאנחנו אישרנו 

 . 63%חוק לתקצב 

  57%  פרח מלך

, 405במהלך השנה אישרנו עוד . 63כשאישרנו נאמר   :עידן למדןמר 

אתה העברת , גיל, לפי ספר התקציב. ₪ 7,396,333-ב אצלי זה מסתכם

בעניין , כמו כן. עודפים בעניין הזה₪  133,333זאת אומרת , ₪ 7,196,333

י מאיר לקראת ישיבת המועצה "נאמר ע, שעשינו את תוספת התקציב

וזה עוד מעט יתקשר . שהמועצה הדתית תיקח על עצמה לטפל בבית העלמין

 . רים שאנחנו כן מתקצבים"כי אנחנו בסופו של דבר מוצאים בתב, רים"לתב

 . ר"טיפול בבית עלמין שוטף הוא לא תב  :מאיר דורוןמר 

אני , אני רוצה להבין מה קורה פה, זה מה שנאמר  :עידן למדןמר 

זה דבר שהוא חשוב לדעת . רוצה להבין איך הולך הכסף פה ולאן הוא הולך

במיוחד בשים לב שלא נותנים לנו שום פירוט מה קורה שם עם . מה קורה שם

. נאמר בוועדת הכספים שמבקשים תקצוב לבני עקיבא, לגבי התקצוב. הכסף

 . אינני יודע כמה חברים יש פה בבני עקיבא או לא

אבל אני אענה לך . להגדיל עם אופציה, 07היום יש   :יצחק רוכברגרמר 

 . גם על זה

י  :עידן למדןמר   . ודע אם הם משלמים דמי חבר או לאאינני 
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 ?מה אתה צוחק  :יצחק רוכברגרמר 

 ?מה זה אופציה  :אבי גרובר מר

 . אני אסביר לך מה זה אופציה  :יצחק רוכברגרמר 

אם הם משלמים דמי חבר , אינני יודע כמה אנשים  :עידן למדןמר 

אני אינני רואה את זה כמו , ובכל מקרה, האם זה כמו בצופים או לא, או לא

קצוב אם אנחנו מתקצבים את בני עקיבא בהחלט יש מקום לתת ת. בצופים

אם אתה נותן לבני . לנוער עובד לומד או לשומר צעיר או לנוער חרדי לוחם

- שנוגעות או קיימות יש מקום לתקצב קבוצות נוספות, עקיבא

, אם אתם לא מדברים על דת בוועדת כספים, עידן  :חיים חשטאמר 

אני , אמיתי? יש לך אומץ לא לדבר פעם אחת? מה עושה לכם הציבור שלכם

 . בתמימות, יו בכנותשואל עכש

 . דיברתי על הרבה דברים אחרים  :עידן למדןמר 

  ?אתה מדבר פה על דברים אחרים חוץ מדת, חשטא  :אבי גרוברמר 

וגם כשאתה מדבר , דיברתי על כמה וכמה דברים  :עידן למדןמר 

 .אני שומע את ההתלהמות רק כשיש דת

 . דברחשטא מדבר מה שאני אומר לו ל  :יצחק רוכברגרמר 

לא דיברתי על 'אתה לא מסוגל לצאת בחוץ ולהגיד   :חיים חשטאמר 

 . אני מבין. 'דת

, זה מה שמעניין אותו? מה אתה מדבר חוץ מדת  :אבי גרוברמר 

 ? הוא מליץ לו יושר לא לדבר על דת? מה יש, שייתן לו לדבר

שזה היה , 51' יש את העניין של עמ, נקודה אחרונה  :עידן למדןמר 

וגם שם היה נראה לי שיש יותר מדי תקצובים , יין ההסעות של החינוךבענ

- זה חולק, זאת אומרת. כפולים ומשולשים או לא מחויבי המציאות
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זה . תשמע את התשובות, רק את זה, לפני שתלך  :יצחק רוכברגרמר 

אני יודע שאתה , דקה. חשוב שתשמע את ההערות, סעיף שחשוב לך גם כן

 .י ממך חריגממהר ואני ביקשת

אז . 51' הכל מרוכז בעמ, וי זההיה עניין של ליו  :עידן למדןמר 

, מה מחויבותנו לחנך חינוך לא מוכר, זה מתקשר גם לדת, עוד פעם, קודם כל

מעניין אותי . אם יש מחויבות, אני לא יודע מה המחויבות. חינוך עצמאי

ל שאנחנו וי תלמידים בחינוך הרגיויש גם לי, אבל בכל מקרה. לדעת

השאלה היא מדוע דווקא , זאת אומרת זה לא הכרח המציאות. מתקצבים

או אחר כך יש . 0.1.5.0.7.7.713. אנחנו כן מתקצבים את הסעיף הזה

. יש כל מיני דברים שאני לא בדיוק הצלחתי להבין. השתתפות בהסעות הורים

מח קצת אז הייתי ש. שזה גם כן בהורים ובהסעות, ואז החזר הוצאות נסיעה

 . אלה היו השאלות שלי, פה אם יהיה בעניין הזה איזושהי הבהרה

יונה ברגור"ד , ואני לא נשאר כאן היות שאני צריך ללכת, איציק  :ר 

 . יש לי שאלה אחת ששכחתי לשאול שחשובה לי

 ? למי אני אענה? אבל איך אני אענה  :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור"ד נובע הפער בין אגרת מה מ. למיכל, רק שאלה אחת  :ר 

לבין תלמיד בתיכון , לתלמיד₪  1,715שזה , תלמידי חוץ שבין תיכון אלון

 . זאת השאלה שלי. לתלמיד₪  1,107רוטברג שזה 

 ?אתה רוצה עכשיו את התשובה  :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור"ד  . לא  :ר 

ת על ההסעו. אני אענה לך תשובות אחר כך מסודר  :יצחק רוכברגרמר 

 . שאתה תשמע, אני רוצה לענות

 .יש לנו הסכם עם רשויות  :מיכל מנקס' גב
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יונה ברגור"ד תלמידי חוץ ברוטברג הם הישג יותר , זאת אומרת  :ר 

 . הם משלמים פחות. או להפך, גדול מאשר תלמידי אלון

 ? אתה הולך. ביי, יונה  :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור"ד  ? איך להצביעאני יכול לתת לו , רגע  :ר 

 . לא  :מר מאיר דורון

 . אבל אני סומך עליך שהיית מצביע בעד, לא  :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור"ד  . הפעם לא  :ר 

על כל , מה. זו טעות, אתה יודע מה היה קורה  :יצחק רוכברגרמר 

נגד או נמנע, מה היית עושה? או שנמנע, התקציב היית מצביע לא ? מצביע 

 . זה לא לפרוטוקול. תיסתם מעניין או

יונה ברגור"ד  . הוא יענה לך  :ר 

ברגע . אני חייב להבהיר. אני אגיד לך מה שקורה  :יצחק רוכברגרמר 

נגד התקציב זה כמו . הימנעות זה משהו אחר, שמצביעים נגד התקציב

זו . 'אני יצאתי החוצה לאופוזיציה': זה כאילו שאתה אומר, בממשלה

יש נושא בסעיף אחד שאני . עדיף להימנע במקרה כזהאז בדרך כלל . הנקודה

זה היה חופש הצבעה . 'אתם סוברנים להצביע תמיד נגד': תמיד אמרתי לכם

 . להתראות. זה בסדר. אמרתי לכם את זה, בנושא דת

 .אם גריידי הולך הם מתקזזים, בכל מקרה  :אורן ברעוזמר 

. עידן, נימה ציוריתרק הערה ב, לפני שגריידי הולך  :יצחק רוכברגרמר 

אתה קודם כל תקבל . שזה מטריד אותך כל כך והכל, לסיפור של ההסעות

זה לא רק . כי זה מורכב, הסעות והחזרים, תשובה על הנושא של ההיסעים

זה נמשך , לתלמידים מחוץ לרמת השרון זה הסעות, הסעות בתוך רמת השרון

אני אציע למיכל , לך אבל אם זה מציק. ורובם זה מחוץ לרמת השרון, שנים
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שהיא לא הוצעה אבל אני אציע שאתה תציע , י הצעתך"עפ מנקס ולעירייה

וניסע עם גמלים, אותה . עם חמורים, עם סוסים, שמעכשיו לחסוך את זה 

 . מושבה

 ? לא, שמעתי אתה מביא סגווי לכל תושב? למה  :עידן למדןמר 

 . עוד לא  :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור"ד , אני באמת מצפה, אם באווירה טובה, ל איציקאב  :ר 

להקמת סניף נוער עובד של רמת  שאתה תסייע, בתור בוגר הנוער העובד

 . השרון

אני חייב לומר לך . אז בוא תשמע את התשובה  :יצחק רוכברגרמר 

גם שירה , אני אענה. גם אני עונה ברצינות. לפני שאתה הולך, דקה, משהו

 . תענה

יונה ברגור"ד . אנחנו היינו יחד בניסיון של הבוגרים לחדש את זה  :ר 

 . בוא ננסה עוד פעם

ואתה צריך גם , לפני שאני נותן לאבי. בואו, ה'חבר  :יצחק רוכברגרמר 

גם . אני גם הייתי מדריך בנוער העובד, אני בוגר הנוער העובד, תראה. ללכת

הולך , מקוהנוער העובד בכל הארץ הלך והצט. במורשה וגם במערבית פה

 . ומצטמק

 . ומפלגת העבודה בעקבותיו  :מר מאיר דורון

כי , אני עונה ברצינות, נשבע לך. עזוב פוליטי עכשיו  :יצחק רוכברגרמר 

ניסיון לפני שנתיים. הוא גם שואל את השאלה ברצינות או , נדמה לי, נעשה 

ה נעשה ניסיון להקים את הנוער העובד חזרה ברמת השרון והי, שלוש שנים

אני חושב . אפילו גרעין שהיה פה והתחילו לעבוד כאן וריכזו את בני הנוער

 . שהמרכז היה גם באלי כהן
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 . בגולן  :שירה אבין' גב

 . וגם זה נפל. בגולן  :יצחק רוכברגרמר 

- ₪ 733,333אם תיתן   :עידן למדןמר 

יונה ברגור"ד מפלגת העבודה של ברק לא תעודד את הנוער   :ר 

 . של ברק ולא של גיא קלנרלא . העובד

 . אתה שואל ועונה, יונה, תגיד לי  :יצחק רוכברגרמר 

 ? איפה, איפה מרץ? מרץ מכירים, תגיד לי  :גיא קלנרמר 

 . עכשיו אני מבקש ששירה תגיד כמה מילים  :יצחק רוכברגרמר 

ואני לא , עשינו ניסיונות שנים 13-במהלך יותר מ  :שירה אבין' גב

, ר גם בגולן"אלא אני מדברת כתושבת וכיו, הספציפי כאןמדברת בכובע 

עכשיו אני אומר . ואורנה שיושבת כאן שנים ניסתה להשקיע יחד עם תושבים

אני אשמח , אם יש תושבים שהיום רוצים להניע את הגלגל –לך דבר אחד 

 . להיפגש איתם ולהניע את זה ביחד

יונה ברגור"ד אנחנו רוצים כסף  ,אנחנו לא רוצים להיפגש איתך  :ר 

- כמו

אבל אני אחראית על ? מה זה לא רוצים להיפגש  :שירה אבין' גב

 . תנועות הנוער

יונה ברגור"ד  ?אבל מה אנחנו צריכים להיפגש איתך  :ר 

תושבים , מה זה? מה זאת אומרת, לבנות תוכניות  :שירה אבין' גב

 . בונים תוכניות? יושבים ומחליטים מה הם רוצים לבד

 ? למה להיפגש  :יונה ברגורר "ד

כמו שאנחנו יושבים ועושים את הדברים עם   :שירה אבין' גב
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אני לא ? מה הבעיה, וכמו שאנחנו עושים בכל דבר בצורה מסודרת, הצופים

- תביאו כמות של ילדים שרוצים להיות. מבינה

 . תקבל תקצוב, כמו בבני עקיבא, ילדים 07תביא   :יצחק רוכברגרמר 

 . אבל זה לא רק תקצוב  :אבין שירה' גב

 ? בסדר. בלי מגבלות  :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור"ד על יסוד ההכרזה הזאת אני מוכן שייפגשו עם   :ר 

 . שירה

אתה אמרת קודם שעיר של שיר , לפני שאתה הולך  :מר מאיר דורון

 –אבל לצערי יש המשכיות , יש החלטת מועצת עיר. אף פעם לא הוחלט

וזה אושר פה , שרמת השרון תהיה עיר של שיר ותאמץ את זה, הקודמת

 .במועצת העיר

רק הערה לפני שאני אתן , גרובר. אני אענה על זה  :יצחק רוכברגרמר 

, אין בשורה? אתה קורא את אותו דבר שאמרת שנה שעברה, אגב. לך לומר

? םכל הדברים האלה עוד פע? זה אותו דבר? אין זה, אין פיתוח, אין חדשנות

אתה . רק אני רוצה הערה אחת לפני שאני נותן לך לדבר. אין בעיה, בסדר

, אתה ועידן, ונתתם רמז' מישהו נוסע לירושלים': הערת הערה ככה בדרך אגב

אני לא מתכוון להיות : הערה, שתדעו אני רוצה. 'כנסת, 'שאני מאוד מחבב

רשות אני מתכוון להישאר ראש ה. אין לי שום אספירציה, חבר כנסת

 . המקומית כאן ברמת השרון

 . שנה 17רק לעוד , לא לתמיד  :אבי גרוברמר 

אני מתכוון להישאר ראש הרשות ברמת השרון   :יצחק רוכברגרמר 

 . בקדנציה הבאה

 . מתאים לך להיות חבר כנסת  :אבי גרוברמר 
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אני לא אלך להיות חבר כנסת מכמה אבל , נכון  :יצחק רוכברגרמר 

כי אני רוצה להמשיך את העשייה ברמת ( 7, אני לא רוצה כי( 1: טעמים

אני חייב להישאר פה כדי לגרום לך להיות : והדבר הכי חשוב זה, השרון

 . בחוץ

אני רוצה דווקא להתחיל עם מה שגיל אמר בתור   :אבי גרוברמר 

יש לנו . אנחנו כאילו ברמת השרון יש לנו איזושהי בעיה, איזשהו קטע

, אז כן. יש לנו עיר טובה, כולם משלמים, הרבה ארנונה תושבים שמשלמים

רמת השרון זו העיר הכי חזקה . זה בדיוק העניין של רמת השרון, וזו לא בעיה

וזה אומר שזו העיר עם התושבים הכי איכותיים מבחינת כל , אקונומית-סוציו

בסדר גודל . זו העיר שבה יש את האוכלוסייה הכי איכותית בארץ. הפרמטרים

 . אני לא מדבר על כל מיני מקומות קטנים, הזה

 . אתה טועה  :מר מאיר דורון

 ?למה  :אבי גרוברמר 

מודיעין ורעות עברו , מפני שמודיעין עברו אותנו  :מר מאיר דורון

 . אותנו

כי שם יש מקבץ של אנשי צבא שהגיעו לשם , בסדר  :יצחק רוכברגרמר 

 . 'וכו

 . לא חשוב  :מר מאיר דורון

הם יכולים , 13אין במודיעין . גם מקום שני לא רע  :אבי גרוברמר 

 . 13רעות אולי . להיות אותו דירוג כמונו

 . הלאה  :יצחק רוכברגרמר 

, כשאני בא ואני מסתכל מה אני רוצה מהתקציב  :אבי גרוברמר 

שאנחנו לוקחים , תקציב זה כסף? בסך הכל מה זה הדבר הזה שנקרא תקציב
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אנחנו יכולים . עכשיו אנחנו יכולים לעשות איתו כמה דברים, כסף מהתושבים

לכל הבירוקרטיה ולכל מיני , להיכנע למציאות שקיימת במדינת ישראל

או שאנחנו יכולים , כשלים ולכל מיני דברים שקורים פה לאורך השנים

, להחליט שאנחנו לוקחים את הכסף ואנחנו מנסים לעצב לנו מקום יותר טוב

, בשביל זה יש בחירות, זה מה שאנחנו אמורים לעשות פה בחדרו, יותר מוצלח

 . בשאיפה, בשביל זה בוחרים אותנו

אני תמיד , אני יודע שלא תאמינו לי, שאני נשבע לכם, לפני שנכנסתי לתקציב

למה אני הולך להצביע בעד : להגיד. לתקציב מנסה לבוא בגישה נורא חיובית

ככה אני מתחיל מבחינתי את , יציהעם כל זה שאני באופוז. התקציב השנה

אז אני קצת ? למה יש לי פה סיבות להצביע בעד התקציב. הבחינה של התקציב

 . 7313הסתכלתי על שנת 

 ? אתה מצביע בעד  :יצחק רוכברגרמר 

אני חיפשתי את הסיבות למה אני רוצה כן להצביע   :אבי גרוברמר 

-ככה הסתכלתי על מה היה ב, יאז אני קצת בחנת. אני בא תמיד חיובי. בעד

ולסכם  .אני מודה, כי זה מה שהכי מעניין אותי, אני מתחיל מהחינוך. 7313

אין לי אלא לצטט את מה שאמרה פה מיכל לפני , את מה שקרה השנה בחינוך

מנסה לעזוב , שכל מי שיכול עוזב. כשדיברנו על הכפר הירוק, שבועיים-שבוע

אחד האנשים שפה עובדים , מתחת לשפם פה מישהו פה ככה זרק. לכפר הירוק

שאנחנו פה נישאר בסוף עם הבררה אם אנחנו לא נדאג לעצור את , בעירייה

. וזה קורה מסיבה מאוד טובה. המגמה הזאת של הסחף לכיוון הכפר הירוק

אתם צוחקים על הנושא הזה של הלוחות החכמים ועל האבחונים , בין השאר

אבל עובדה שגם משרד הפנים מתחיל להריץ , שניסיתי להציע במהלך השנה

 .ואתם מצטרפים לזה אבל מאוד בקטנה, פיילוטים בנושא הזה

 . משרד החינוך  :יצחק רוכברגרמר 
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, אני מבין את העניין הזה. משרד החינוך סליחה  :אבי גרוברמר 

מבין שלנסות וללכת לטפל רק בנושא של כיתות המאה זה להילחם בסימפטום 

ואני חושב , ביחד הכל₪ מיליון  773לעיר שיש לה . עם הבעיה ולא להתמודד

כשיש . שתקציב פיתוח ותקציב שוטף זה שתי זרועות של גוף אחד שעובד ביחד

שאתם לא מסוגלים לתת חצי , ביחד₪ מיליון  773כמעט , 733תקציב של 

ונושא , לנושא של לוחות חכמים ולעוד כמה דברים שבאים עם זה₪ מיליון 

 .זה לדעתי פספוס אדיר של השנה הזאת, ונים בצורה רצינית בגניםשל אבח

אני מסתכל על מה , ועוד פעם, אני מסתכל על הנושא של השירות לאזרח

, אתה התעצבנת על מחלקת גזברות על השירות שהם נותנים. שאתה עשית

 . אתר האינטרנט של העירייה קיבל ציון מאוד נמוך בסקר אובייקטיבי שנעשה

 ?סקר של מי  :ק רוכברגריצחמר 

, בדק מכון שהוא לא מישהו תלוי, היתה איזו כתבה  :אבי גרוברמר 

 . בדק את כל אתרי האינטרנט של כל הארץ. זה לא אני או איזה גוף פוליטי

 . לא משנה, הם בדקו את זה לפני השדרוג, בסדר  :יצחק רוכברגרמר 

אין שם , ודקיםוהם צ, אין שם מידע. בדקו את זה  :אבי גרוברמר 

 . אתה לא יכול מהעירייה לעשות הרבה דברים. פרוטוקולים

 . לא נכון  :יצחק רוכברגרמר 

 . זה לא מדויק, פרוטוקולים קיימים  :פרח מלך' גב

 ?של מה  :אבי גרוברמר 

 . רק של המליאה. של הכל  :יצחק רוכברגרמר 

. שם הרבה דברים חסרים? ועדת בניין עיר נמצא  :אבי גרוברמר 

 . לפי החוק חייב

 . לא נכון  :מר מאיר דורון
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, כל הוצאת תכנון. אבל אתה חייב, אתה לא עושה  :אבי גרוברמר 

 .הפרוטוקולים שלו צריכים להופיע

 . ואני אעשה את זה, לא חייב, תקשיב  :יצחק רוכברגרמר 

 . איציק, הם קיימים    :???

 ? וקול המלאיםהפרוט. אתה לא עושה לי טובה  :אבי גרוברמר 

 . התמלולים לא נמצאים  :עינב בן יעקב

פרוטוקול זה . לא לשים את ההחלטה, זה פרוטוקול  :אבי גרוברמר 

 . זה לא ההחלטה, התמלול

 . עזוב. אני לא חייב תמלול, לא  :יצחק רוכברגרמר 

יש מספיק , אם הוא חושב שלא, יש יועץ משפטי  :אבי גרוברמר 

 . ערים ששמים את זה

הוא מדבר עכשיו כאילו אנחנו בסרט שמראים לך   :יעקב קורצקיר מ

 . כאילו כולם הולכים להיחרב פה ברמת השרון, את הפצצה הולדת ומתקתקת

יש לי את , רמת השרון. אני ממש לא, לא  :אבי גרוברמר 

 . אני את רמת השרון לא שופט כמו מקום אחר. הסטנדרטים של רמת השרון

מה זה הכל , 95%, בחרנו לעיר הכי טובה בארץנ  :יעקב קורצקימר 

 ? הכל שקר בעיר הזאת? שקר

 .אני מבקש לא להפריע, ה'חבר  :יצחק רוכברגרמר 

אנחנו עושים פה חגיגות , בנושא של איכות הסביבה  :אבי גרוברמר 

ש ממשיך להתפשט בצורה "אבל הזיהום מתחת לתע, ש"עם הפארק בתע

אתה היית צריך . וד את אקוויפר החוףשממשיכה לזהם בצורה רצינית מא

להתחיל לטפל ולהתחיל להקצות תקציבים לדבר , להוביל את הנושא הזה
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 .הזה

 . בגלל זה אני נוסע לירושלים גם  :יצחק רוכברגרמר 

הדיון הזה לא . כשהיה את הדיון בכנסת לא היית  :אבי גרוברמר 

 . היית

אל , ם בנו אז אפשרכשדיברת על דברים שהם תלויי  :מר מאיר דורון

 . תדבר על דברים שמדברים על חצי מיליארד דולר כדי לנקות את האקוויפר

 . ₪מיליון  5  :אבי גרוברמר 

 ?מה אתה מבלבל את המוח, מה פתאום  :מר מאיר דורון

 5הפיילוט שרשות המים מבקשת לעשות הוא   :אבי גרוברמר 

 . ₪מיליון 

 . הלאה  :יצחק רוכברגרמר 

 . אני רציני מאוד  :רובראבי גמר 

 . ש את המעבר לנגב גם"אולי נממן לתע  :אורן ברעוזמר 

 . נו באמת, תעירו הערות על התקציב, ה'חבר  :יצחק רוכברגרמר 

זה חצי מיליארד קוב הגודל של ? על מה אתה מדבר  :מר מאיר דורון

 . זה

 . תתייחסו בבקשה לתקציב, אבי  :יצחק רוכברגרמר 

. 7311התקציב זה המדיניות של העירייה לשנה של   :אבי גרוברמר 

אני מכיר את הפח הזה של לבוא ולעשות , כשאנחנו באים לדבר על התקציב

יש פה עניין  .זה לא הקטע שבתקציב. שם₪  73,333-פה וה₪  73,333-ה, לי

. פה או שם₪  73,333זה לא . של מדיניות ויש פה לאן לוקחים את העיר הזאת

מה זה , ₪מיליון  733יש פה . ₪ 73,333שם , ₪ 133,333ך פה הוא תפס אות
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 ?₪מיליון  773מול  133,333

  ?אבל איך האידיאולוגיה מתחברת לפרקטיקה  :גיא קלנרמר 

דבר מה שאתה , תנו לו לדבר. לא מתחבר. תן לו  :יצחק רוכברגרמר 

 . רוצה

 . יכולתי לגמור כבר  :אבי גרוברמר 

 .חופשי דבר  :יצחק רוכברגרמר 

ב  :אבי גרוברמר  אבל הזלזול , תסלח לי, זה 7311-עוד דבר שהיה 

שזה מתבטא בזה שישיבות של ועדת לא . שלך בנו. חברי המועצה, שלך בנו

עוד פעם ביטלתם את , יום ראשון היתה אמורה להיות ועדת חינוך, מתקיימות

 . זה

 . דחינו אותה לכמה ימים, לא  :יצחק רוכברגרמר 

 . 'דחינו בכמה ימים'אז תגידו , אז לא יודע  :רובראבי גמר 

 . נו, הלאה  :יצחק רוכברגרמר 

 . כתוב שם  :פרח מלך' גב

יודעים למתי, נדחה? 'מה כתוב  :אבי גרוברמר   . 'לא 

 . אנחנו נעדכן  :פרח מלך' גב

 . נו, ה מעודכןז  :יצחק רוכברגרמר 

שלא  וד ועדותיש הרבה מא? זה רק הוועדה הזאת  :אבי גרוברמר 

באים , חברי מועצה שכותבים מכתבים ולא מקבלים תשובה, התכנסו כל השנה

להראות לנו את , לישיבת תקציב אפילו אין כוח לעשות בשבילנו את המצגת

 . התקציב כמו שצריך

 ? אבל מי אחראי על הוועדות שלא התכנסו  :שירה אבין' גב
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 . אתם. בדיוק  :פרח מלך' גב

יונה לא כינס את הוועדה אפילו פעם , השותף שלך  :ריצחק רוכברגמר 

 .אחת

 .ישיבה של ראש העיר לא התכנסה אף פעם  :אבי גרוברמר 

 ?איזה ישיבה  :יצחק רוכברגרמר 

 . למשל, ועדת חינוך? כמה ועדות אתה בראשן  :אבי גרוברמר 

- אבל יש ועדות אחרות שאחראים חברי מועצה  :שירה אבין' גב

, לא אכנס גם את ועדת החינוך, עכשיו אני אומר לך  :רגריצחק רוכבמר 

לך . בפרינציפ, לא אכנס אותה. לך לפקיד הזה ממשרד הפנים. עוד פעם

 . לא אכנס. תעשה מה שאתה רוצה, לעיתון

- להגיד שלא מכבדים  :שירה אבין' גב

 . לא דיברתי אליך, שירה  :אבי גרוברמר 

 . ךאז עניתי ל? אז מה  :שירה אבין' גב

 . הוועדות היחידות שמתכנסות זה הוועדות שלך  :אבי גרוברמר 

 . לא נכון  :פרח מלך' גב

 ?איזה ועדה לא התכנסה  :יצחק רוכברגרמר 

ועדת היתרים אתה ? ועדת בניין ערים אתה לא יושב  :מר מאיר דורון

 ? לא יושב

 . חזות עיר, תרבות, איכות הסביבה  :אבי גרוברמר 

זה לא באחריות של , זה באחריות של חבר מועצה  :שירה אבין' גב

 . איציק דווקא מה שאתה מדבר
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 ? למה תרבות לא מתכנסת  :אבי גרוברמר 

 . אתה עושה עבודה יפה גם בלי  :יצחק רוכברגרמר 

חברי מועצה באים בשביל . אני לא צריך ועדה, יפה  :אבי גרוברמר 

 . מה לעשות, דמוקרטיה אבל זה לא. להצביע בעד כל מה שראש העיר אומר

תנו . זה לא בסדר מה שאתם עושים, אתה יודע מה  :יצחק רוכברגרמר 

 . לו לדבר

ועוד דבר שמאוד אפיין את השנה הזאת זה שאתה   :אבי גרוברמר 

 . התעמתת עם כל העולם ואחותו

 ? מה זה קשור לתקציב אבל  :אורן ברעוזמר 

 . אני אסביר לך  :אבי גרוברמר 

 ?זה עלה כסף  :ברעוזאורן מר 

 .זה התחיל מהעובדים הבכירים פה  :אבי גרוברמר 

 ?מי זה העובדים  :יצחק רוכברגרמר 

 . הלאה. אתה רק טוב  :אורן ברעוזמר 

עובדים זוטרים שפה התעצבנו על מחלקה זו או   :אבי גרוברמר 

 . מחלקה אחרת

אני מחזק את ידיו על כל מה שהוא עשה עם   :אורן ברעוזמר 

 .ושימשיך ככה, העובדים פה

 . זה לא שייך לתקציב  :מר מאיר דורון

 . אתה לא תגיד לי מה להגיד  :אבי גרוברמר 

 . אבל זה לא שייך לתקציב  :מר מאיר דורון
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 . הלאה  :יצחק רוכברגרמר 

אני מדבר על , ₪ 73,333אני לא מוכן לדבר פה על   :אבי גרוברמר 

 . מה קורה בעיר

  ?מה הקשר לעובדים עם תקציב  :אורן ברעוזמר 

דבר על , דבר על האיטי, דבר על מה שקורה בעיר  :יצחק רוכברגרמר 

 . מה שאתה רוצה

ר "התעמת עם יו, התעמת עם קבוצת הכדורסל  :אבי גרוברמר 

התעמת פה עם נציגות של הממונה , התעמת פה עם אמנים, קבוצת הכדוריד

הממונה על . ק מה הלך פה בהצבעותאמין לי שהיא הבינה בדיו, על המחוז

שהכי מייצג את כל , והעימות הכי סימבולי. המחוז הבין בדיוק מה הלך פה

זה בדיוק . זה העימות שהיה לך עם פיחוטקה, מה שאני מנסה להגיד פה

. העניין הזה שאתה כאילו מנסה למחוק את כל מה שהיה ברמת השרון

תה נבחרת להיות חבר ההיסטוריה של רמת השרון התחילה ביום שבו א

 . לא היתה מערכת חינוך לפני. מועצה

. פעם אחרונה אני מעיר לך, אתה מדבר על תקציב  :יצחק רוכברגרמר 

 . אתה יוצא החוצה, אם לא

 . אתה לא תגיד לי מה לעשות  :אבי גרוברמר 

דבר ? שמעת. אני מוציא אותך החוצה –דבר מילה   :יצחק רוכברגרמר 

. דבר על התקציב, תדבר שטויות ואל תדבר דברי הבל אל. רק על התקציב

אם אתה תדבר עכשיו לא על התקציב אתה יוצא . אתה דבר על התקציב

 . אני מוציא אותך החוצה? אתה רוצה לראות. החוצה

 . תוציא אותי החוצה  :אבי גרוברמר 

 . אז צא החוצה  :יצחק רוכברגרמר 
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 . אוקיי  :אבי גרוברמר 

תגיד לה הוצאתי אותך , לך למנהלת המחוז. שלום  :יצחק רוכברגרמר 

 . תשובות, הלאה. שלום. דבר על התקציב. החוצה כי אתה מדבר לא לעניין

. תיכף נצביע? למה. הפעם באמת הוא מרגיז, אני רוצה לומר לכם שבאמת

לא היה סעיף . גם לו נתתי לדבר בקשב, אני נתתי לאנשים לדבר בקשב, תראו

לעשות פוליטיקה על הגב שלי אני לא אתן לו . תקציב אחד הוא דיבר על

כאילו אני מחקתי  .חוסר הנימוס הזה כבר עבר כל גבול. חבל על הזמן, לעשות

כל ראש רשות לפניי . אני מדבר לפרוטוקול. תקופות של ראשי ערים אחרים

: מקבל ממני חבילת שי עם מכתב, בראש השנה ובפסח, פעמיים, מקבל כל חג

, על מה שעשית בתקופתךתודה לך ' כל אחד בתקופתו . מתוך הערכה גדולה'

אני חייב להעיר את זה שיהיה , היה מקרה. כל חג מקבלים ממני. עשה משהו

ללכת להגיד , זה לעשות את זה. כי הרי אני יודע מה זה. רשום בפרוטוקול

, אני הייתי איתך, פיחוטקה': לפיחוטקה ואז הולכים לעיתונות כדי להביא '

ערב ראש השנה ראיין אותי כתב ושלחתי גם לפיחוטקה את . הסיפור את

נותן לו כל חג למה . ופתאום החבילה חזרה. כפי שאמרתי, חבילת השי שאני 

ששם אני ', קול ברמה'התברר שהיתה כתבה ב. אני לא הבנתי? חזרה החבילה

 אמרתי שכיליד רמת השרון אני לא זוכר תקופה של מקבץ עבודות כל כך גדול

 . בפיתוח שהיה בתקופה כל כך קצרה

 ?כמו אצלך  :גיא קלנרמר 

, לא גימדתי אף אחד לפניי. מה לעשות, לא היה. כן  :יצחק רוכברגרמר 

אחרי התקופה של . אף אחד, לא גימדתי את פעילותו של מי מראשי הרשויות

 5אני כבר ? מה פיחוטקה נזכר עכשיו. פיחוטקה היתה תקופה של גבי פארן

הוא התחיל את . שנה 17זה כבר , שנים היה גבי פארן 7, ראש רשותשנים 

. אז הוא החזיר את זה, אז הוא נפגע? מה זה. שנה 77זה כבר , הקדנציה לפני
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כתבתי לו במכתב שאני נפגע מההתנהלות שלו וההתנהגות , שלחתי לו מכתב

. פישכן בכלל לא התכוונתי אליו ולא התכוונתי לראש רשות ספצי, שלו כלפיי

יודע את עמדתי, ואני חושב, דיברתי בגדול על זה שבאמת זה היה , והוא 

 . בושה וחרפה .באמת? ה לי עכשיו את ההצגות האלהאז הוא עוש. הסיפור

, כשאבי התחיל לדבר ודיבר על התקציב, אני חייבת  :שירה אבין' גב

 אני חושבת שזה מבזה את כולנו, בסך הכל לא אמר כמעט מילה על התקציב

אני לא חושבת שגם אם . בכל הדרך שהוא התייחס כאן ובכל הדרך שהוא פנה

ובטח שלא , היה לו מה להגיד במישור האחר הוא היה צריך להגיד את זה כאן

זה כבר באמת , אז כדי לחפש כותרות ולעשות פוליטיקה. בישיבת תקציב

 .לא ראוי ולא לעניין. מבזה את כולנו

דיברת באריכות ודיברת . ה אני אתן לךדק, עידן  :יצחק רוכברגרמר 

וזה , יונה ברגור דיבר דברים בהתייחס לתקציב. וזה בסדר, בהתייחס לתקציב

 . יש גבול, ה'אבל חבר. אני נותן לאנשים לדבר, אני לא סותם פיות. בסדר

זה כאילו שאנחנו יושבים כאן שנתיים ולא עושים   :שירה אבין' גב

  .כולנו לא עושים כלום. כלום

 . אני רוצה לענות, בבקשה, שרגא  :יצחק רוכברגרמר 

 . בואו נחזור חזרה לעניין התקציב  :עידן למדןמר 

אני זוכר שלפני , תראו? אני יכול להגיד שתי מילים  :שרגא קירשנרמר 

ובגלל שהייתי . שתי ישיבות תקציב כאלה אני שאלתי שאלה לגבי מדיניות

בסך  רוב האנשים ששאלו פה שאלות. וךטירון אני גם לא הבנתי במה זה כר

זה לא איזה . הכל ישבו בוועדת כספים והיו שותפים להכנת התקציב הזה

₪  733,333-אני מניח שהיו שם גם ויכוחים על ה. משהו שהיה סתום בעיניכם

וזה לגיטימי להציע הצעה כשבאים לאשר את , האלה₪  73,333-האלה או על ה

אבל אני חושב שהסיפור הזה של לבקר מדיניות . זה לגיטימי לגמרי, התקציב
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הרי יש לנו מקום לשאול שאילתות , אחרי ששואלים שאלות על איזה מדרכה

לבוא היום ולבקר את המדיניות של העירייה . ולהציע הצעות לסדר כל השנה

 . אני חושב שאבי פה לא היה בסדר בעליל, אחרי שלא שאלו שאלות רלוונטיות

 . ן ספק שתקציב זה גם עניין של מדיניותאי  :עידן למדןמר 

 . מדיניות לא בונים בדקה  :שרגא קירשנרמר 

, בבסיס תקציב משקף מדיניות והוא התחיל טוב  :גיא קלנרמר 

 . אבל הוא הלך למחוזות לא רלוונטיים

 . הוא המשיך למקום לא רלוונטי  :עידן למדןמר 

 . ה בסדרשני הנושאים הראשונים עוד הי  :מר מאיר דורון

 . אני רוצה לענות  :יצחק רוכברגרמר 

אני חושב שאם אני בודק את השאילתות שלו ואת   :שרגא קירשנרמר 

אני חושב שבכלל אין לו זכות לדבר על , ההצעות לסדר היום במשך השנה

 . יפקס'הוא כל הזמן מתעסק בפיצ. מדיניות

 . העם איתך, שרגא  :גיא קלנרמר 

ו  :מר מאיר דורון כל , כל הזמן מתכנסות. עדה לא התכנסהאף 

 . כל הדברים, הפעולה

 . חשבנו שייכנס לתקציב והמשיך לדברים אחרים  :עידן למדןמר 

 . חברים. לא נורא, טוב  :יצחק רוכברגרמר 

האיום . הכי מרגיז אותי זה הממונה על המחוז  :שרגא קירשנרמר 

 . הגדול על רמת השרון

, כל השאלות שהעלה יונה ברגור. ה לענותאני רוצ  :יצחק רוכברגרמר 

אני מבקש לרכז את התשובות בכתב ולהעביר את זה בכתב ליונה עם חברי 
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זה לא , אני לא אתחיל לענות עכשיו פה, שיקבלו את התשובות בכתב, המועצה

עד לישיבה הבאה אני מבקש שכל אחד , אלא לענות את זה בתשובה, רלוונטי

 . וזה יוצמד לפרוטוקול .אחד זה. יקבל את התשובות בכתב

 . היו על זה דיונים רבים. עיר של שיר אושרה במועצה הקודמת, עידן

 ? בקדנציה הקודמת  :עידן למדןמר 

לרבות , היו על זה דיונים .בקדנציה הקודמת, כן  :יצחק רוכברגרמר 

והעסק נתקע בגלל , עם כל הפרמטרים שיש מסביב, עם אנשי חינוך, עם ציבור

התחלנו לקדם . ני בעיות בירוקרטיות שקרו כאן בתוך הרשות המקומיתכל מי

כתושב , יהורם גאון הוא המוביל של העניין הזה. את העניין עם יהורם גאון

הוא מוביל את הסיפור הזה יחד עם קבוצה של תושבים ואנשי , רמת השרון

 . אמנות ואנשי רוח

 . וחברי מועצה  :גיא קלנרמר 

כאשר מי שהתחיל את , ביחד עם חברי מועצה  :יצחק רוכברגרמר 

גיא קלנר כמחזיק תיק  –הפגישות הראשוניות ואת ההולכה של הסיפור 

גם אני וגם , פרח מובילה את הסיפור הזה כנציגה שלי בתוך העניין. התרבות

, שתיכנס לתוך העניינים, מיכל מנקס: ואנשי מקצוע שצריכים להיות, שירה

אם נצטרך . הליך הזה זה סכום סביר להתחלהוההקצבה שניתנה לתוך הת

כי אנחנו רוצים לעשות את זה מדורג באמות , וניכנס לפעילות יותר רצינית

אז מבחינת התהליך , מידה ולא סתם ככה לירות בכל מקום בלי לדעת על מה

ואנחנו מתקדמים איתו יחד עם המועצה , הוא תהליך סביר מבחינת התקציב

אם נצטרך במהלך העניין הזה . וה את העניין הזהשמלו, הציבורית שקיימת

ונראה שנכנסת הפעילות במימדים מאוד גדולים אז אנחנו נביא את זה 

 . לתקציב ביניים

בחרנו ? מי זאת המועצה? מה התקציב של המועצה  :עידן למדןמר 
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 ?בה במועצה והיא תבוא לאישור המועצה

 . לא  :יצחק רוכברגרמר 

 ?נשים שנבחרומי הא  :עידן למדןמר 

ההרכב של האנשים הוא , מאחר שזה אושר מזמן  :יצחק רוכברגרמר 

, שבדרוןדן כנר ומלכה , קובי אושרת, יהורם גאון, פרח ושירה, גיא קלנר

 . זה הצוות, וזהו

 . זו ועדה פריטטית שהחלק שלנו למולם זהה  :פרח מלך' גב

 . מי שעומד בראשה יהורם גאון  :יצחק רוכברגרמר 

מה אנחנו אמורים  ?מה אנחנו מתקצבים השנה  :עידן למדןמר 

 ? לתקצב

 ? נכון, 473כרגע   :יצחק רוכברגרמר 

אנחנו , של הפעילותכאשר הנתח העיקרי , 473  :פרח מלך' גב

חוץ , ורוב הכסף הולך לשם, הולכים לעשות איזשהו פרויקט שנקרא הללויה

 . מפעילות שוטפת של המיזם עצמו

שקרה , היה דיון איך מתניעים את כל התהליך הזה  :גיא קלנרמר 

הללויה זה פרויקט . אם אני זוכר נכון, חודש אחורה, תוך שבועיים, לא מזמן

בגלל שיהורם גאון עומד בראש הוועדה ויש לו . שכבר קרה בארץ בירושלים

וליהנות מכל הכוונה להביא את זה לרמת השרון , את העוצמות והיכולות שלו

, צריך להתניע את כל התהליך הזה. הפרויקט הזה דווקא אצלנוהיוקרה של 

 . נדווח על זה, וכשזה יהיה יותר בשל נביא את זה, זה בחיתוליו

הדבר השני . אז זה הדבר הראשון שאני עונה לך  :יצחק רוכברגרמר 

זה אתה העלית את הנושא של בית . שהתייחסנו אליו זה נושא בית העלמין

 . ניכםזה ש? יונה? העלמין
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 . ר"זה יותר רלוונטי לתב  :עידן למדןמר 

אתה דיברת על . בסדר גמור, ר"אז נדבר על זה בתב  :יצחק רוכברגרמר 

ניוד, אין גידול. א"נושא שאתה רואה כאילו גידול בנושא של הג נוכח . יש 

ח של פיקוד העורף של "העובדה שאנחנו נצרכנו לשינויים בגלל שקיבלנו דו

העברנו עובדים מיחידה אחת ליחידה , תחזוק המקלטיםירידה בניקוד ב

ניידנו אותם לתוך המחלקה הזאת וזה נמצא תחת , הזאת ממחלקת תחזוקה 

זה מיחידה . אין פה קליטת עובדים מבחוץ או קליטה או ניפוח. הסעיף הזה

 .כי בסעיף אחר אתה תראה את הירידה בעניין הזה, אחת

, זה בדיוק היה מסוג הדיונים שאתה, ישבנו בוועדת כספים –בני עקיבא 

, המבנה קיים, מה שקורה בבני עקיבא. דנו, כן. שדנים בנושא, דיברת, שרגא

לגבי אולם הספורט  רסהאזה בדיוק מזכיר לי את אותה פ, לא מאוכלס

, אמרו צריך לסגור את זה ולאחד את זה, אולם הספורט בעלומים. בעלומים

אמרו צריך לסגור את זה כי אין . לומיםבע, סליחה, חדר הכושר. היה רעיון

ואז היה כאן בדיון וזה חזר עוד פעם עכשיו עם כל מיני . 'מספיק אנשים וכו

כי מספר המשתתפים שם הוא מועט ', רוצים לסגור? מה יהיה': קריאות אליי

. אותו סיפור בדיוק. וזה בדיוק אותו סיפור עם בני עקיבא, ובדקתי. ביותר

נשאר גרעין של , לאט לאט הצטמצמו, להם מקום לפעולבני עקיבא לא היה 

תן להם סיכוי לפעול אז הם , קו פעולה, תן להם מקום. אין להם מקום. 07

אין , לתת לו פעילות, כל מקום, אני מכבד כל ילד. יפעלו ואולי הם יגדלו יותר

העברנו את התקציב הזה דרך , שמוליק העלה את הנושא הזה. לי בעיה עם זה

נוער, ס"המתנ . מתוך מטרה להגדיל את כמות הילדים, שמטפל בכל הנושא של 

יכול . אנחנו נשב ונשדד מערכות ונחשוב אחרת –לא יגדלו כמות הילדים 

הם מקבלים מאתנו את כל העלים , זה לא עולה 07, רגע אחד: להיות שנגיד

אולי את המבנה למשהו אחר . נאחד או מה, נעצור ונגיד רגע אחד, לעבודה

. כי אני בדקתי? למועדון הזה, למה אני מדבר על זה בהקבלה לספורט. 'כוו



ן  עיריית רמת השרו

 000210002מיום , 01' מן המניין מסשלא פרטיכל מליאה 

 73 

חלקם אפילו היו , מתקנים התיישנו, התברר שהמזגנים התקלקלו? מה התברר

תתחילו עכשיו , בואו': אתה לא יכול לבוא ולהגיד לאנשים. מקולקלים

, להצטרף עוד אנשים זה לפחות מה . לבוא למקום שגם חם וגם לא היה'

 . אמר לישנ

והדוגמה אני חושב , ההבדל היחיד הוא בין זה לזה   :טל עזגדמר 

כי בטופ ספורט הבטחנו שנעביר כסף והעירייה לא העבירה , היא לא טובה

שילדי בני עקיבא באמת לא יכולים ללכת לצופים  –והדבר השני , כסף

תושבים מסיבות כאלה ואחרות יכולים ללכת  07-כש, ולהתערבב איתם

 . אז הדוגמה היא לא טובה. ניתלשרו

 . אבל שבני עקיבא תתקצב את עצמה  :עידן למדןמר 

אני . לא משנה, היא פחות טובה אבל היא קיימת  :יצחק רוכברגרמר 

 .נותן רק בהקבלות על הקצה את הדבר הזה

קבוצות הספורט בהתייחס לקבוצות  דיברת על נושא תקצוב –נושא ספורט 

פילו שיחה ואמרת לי שאתה רוצה להעלות את זה היתה לנו א, הייצוגיות

דווקא השאלה , אמיתי, אני יכול לומר לך. 'אתה יכול להעלות'ואמרתי לך 

היא הנחתה טובה , היא לא נגדך. ההערה שלך באה לי להנחתה טובה, הזאת

. אני אתן לך דוגמה לגבי הכדורגל עכשיו מה שקורה. כדי שיירשם בפרוטוקול

ילד משחקים במסגרת עירוני רמת השרון  633-כ, יש היום. עתהיה פה רג, קי'ג

אנחנו עכשיו דואגים . מגיל רך ועד לקבוצות נוער. אגודת הספורט כדורגל

באחת הישיבות הקודמות אמרתי שהמתקן של עיריית . לשדרג את המתקנים

אנחנו מנסים כל פעם לנסות . רמת השרון של הכדורגל הוא בור ללא תחתית

ועכשיו הקבוצה נמצאת במקום , מה לא עשינו שם, עשינו תאורה. לתקן ולתקן

נקודות ממקום שלישי  13, נקודות ממקום שני 4ראשון בליגה לאומית עם 

בהנחה , עכשיו? מי אמר אוי ואבוי. ויש לה סיכוי רב מאוד לעלות לליגת על
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בואו ': הרי אנחנו יכולים לבוא ולומר רגע אחד, תעלה לליגת על שהקבוצה

הקבוצה תתוקצב נאמר באותו סדר גודל שהיא , נאמר אחרת. 'תקצבות

מתוקצבת היום ומי שהיום מנהל את העניינים בקבוצה ומטפל בעניינים של 

כי , שלא כולם פה בטח זה, מאיר יצחקי, לצורך הנושא, הקבוצה זה מתנדב

אבל אני יכול לומר לכם . הוא מגיע לישיבות אז לא כולם אוהבים את הדרך

שהבחור הזה עושה מלאכת קודש ומרים את הסיפור של הכדורגל , ר אחדדב

בצורה ובאופן שאני לא מכיר אחד אחר ברמת השרון שעושה את מה שהוא 

, הוא לא מקבל כסף לכיסו. והרבה כסף, כולל הוצאת כספים מכיסו. עושה

זה מה . ובאמת מצליח לשדרג את העסק, באהבה, עושה את הדברים באמונה

אבל תאר לך . אני מקווה שמאיר יצחקי יישאר בשנה הבאה. ושהשהוא ע

. הוא מחליט שהוא לא רוצה להישאר, שמאיר יצחקי לא נשאר בשנה הבאה

אני גם לא יכול לבוא ולהגיד למאיר ? מה אנחנו עושים. לא בא לו? למה

הוא שם כי הוא רוצה . הוא שם. או משהו כזה' מיליונים Xתשים ': יצחקי

 . ששם כסףלא ראיתי תושב אחד ברמת השרון אני . לשים

ייצוגי, כדורסל, כדורגל, יחד עם זאת . בעיניי מהווה גם גורם חינוכי, ספורט 

שאנחנו מתקצבים אותם ולא , אגב, הכדורסל. אני לא קבלן של ניצחונות

לא מביאים בתקופה , הורדנו להם שקל והתחייבנו לא להוריד להם והכל

אבל לא נשכח שהכדורסל . קורה, אז מה. ו דווקאהפסיד, האחרונה הישגים

כי קבוצת הכדורסל , הביא כבוד לרמת השרון ומביא כבוד לרמת השרון

מדברים על . בכל אירופה אפילו, ואתה יודע מה, שמדברים עליה בכל הארץ

זה מה שאתה , זה מיתוג, זה מיצוב. זה שווה זהב. יודעים מה זה, רמת השרון

ולמה אמרתי כאילו באת לי , ואני אומר את זה. רגלל הכדו"כנ. רק רוצה

או ביניים או , אני לא בטוח שאני לא אביא לישיבת התקציב הבאה? להנחתה

אין סיכוי . הכפלה של הסכום, במידה והקבוצה תעלה ליגה, לא יודע מה

יגידו לי. לקבוצה הזאת בליגת על עם תקציב שאנחנו נותנים היום רגע ': אז 
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אבל . אין דבר כזה, אני לא יכול לעצור את ההישגים?' עוליםלמה אתם , אחד

 . זו הנקודה. אני גם לא יכול לתת להם להתרסק

 . היתה קבוצת רמת השרון בכדורסל שהתמוטטה  :עידן למדןמר 

 . וזה לא בסדר שהיא התמוטטה. נכון, בסדר  :יצחק רוכברגרמר 

 . צריך לזכור את זה גם  :עידן למדןמר 

אבל תודה . וזה לא בסדר שהיא התמוטטה, נכון  :וכברגריצחק רמר 

תשים לב כמה קבוצות שלנו , איציק? 'איך אמר לי מאיר השבוע, לאל

אנחנו לא מכירים עיר בסדר גודל שלנו שכל הקבוצות שלה כמעט , נמצאות

 . 'בליגה הבכירה, בכל ענף נמצאים בליגת על

מחר , יע המדינהאנחנו ברבע הגמר בכדורעף בגב   :טל עזגדמר 

 . משודרים בטלוויזיה

 ? מה עוד היה בשאלות שלך, הלאה  :יצחק רוכברגרמר 

 . מרכז הטיפול באלימות, היה שאלות בעניין החינוך  :עידן למדןמר 

 ?במה  :יצחק רוכברגרמר 

בעניין , מרכז טיפול באמנות בעניינים של החינוך  :עידן למדןמר 

 . של התרבות התורנית

מי העלה . הרווחה זה היה? מה זה, אין דבר כזה  :רוכברגריצחק מר 

יונה העלה? את הנושא של המחיר  . אין בעיה, אני אענה על זה בכתב, זה 

 . ₪מיליון  071אני מבקש לאשר את התקציב הרגיל על סך , חברים

התרבות . מה עם העניין של התרבות התורנית אבל  :עידן למדןמר 

 . אני לא קיבלתי לזה התייחסות ,התורנית והמועצה הדתית

 . תזכיר לי? מה היתה השאלה  :יצחק רוכברגרמר 
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, ובצדק, אתה אמרת, עידן. אני יכול לענות  :גיל גורדוןמר 

למועצה  תקציב₪  633,333השארנו בסביבות  7313שבתקציב המקורי של 

. עשינו שני עדכוני תקציב במהלך השנה. סליחה, תרבות תורנית. הדתית

, שאני באתי לפגישה אצל שר הדתות, בין היתר, כון האחרון אני ציינתיבעד

מאחר והמועצה הדתית נקלעה לגירעונות וכל , ל של משרד הדתות"אצל המנכ

ואז דרך התרבות התורנית . מיני שירותים שהם נתנו לא היו מסוגלים לתת

זה להעלות את  נתנו את השירותים האלה ופה אושר בתוספת התקציב השנייה

 . את התקציב הזה נקודתי לאותה שנה, למיליון מאה ומשהו

 . ₪ 1,177,333  :מר מאיר דורון

 .השנה הורדנו את הסעיף הזה  :גיל גורדוןמר 

 ?ומה נעשה עכשיו  :חיים חשטאמר 

אתה , קיבלת. אתה תקבל את זה באמונה, אל תדאג  :עידן למדןמר 

 .תקבל את זה שוב

 071,749,333, קש לאשר את התקציב הרגילאני מב  :יצחק רוכברגרמר 

 ?מי בעד. ₪

 . 9  :מר מאיר דורון

 ? מי נגד  :יצחק רוכברגרמר 

 . 1  :מר מאיר דורון

 ? מי נמנע  :יצחק רוכברגרמר 

 . 1  :מר מאיר דורון

 

 (0 -נמנע , 0 –נגד , 9 –בעד )ולות ברוב קהוחלט לאשר   :22החלטה מספר 
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 ₪0 020,249,111ס "ע 2100את התקציב הרגיל לשנת 

 

, דיברת על תקציב הפיתוח .תקציב פיתוח, הלאה  :יצחק רוכברגרמר 

 . בית עלמין? מה היתה השאלה

 . אז יש לי עוד שתי שאלות, אם אתה רוצה  :עידן למדןמר 

בית העלמין במורשה כבר נמצא בתוך תהליך של   :יצחק רוכברגרמר 

אנחנו , נו חייבים להסדיר אותואנח, אנחנו חייבים להגדיל אותו. פיתוח

אוטוטו נמצאים בפני מספר קברים מצומצם ביותר ואנחנו ממש עכשיו 

אנחנו צריכים . דונם 6? כמה. דונם 5צריכים להרחיב בבית העלמין משהו כמו 

להערה . אני שמח שאנחנו נמצאים בתהליך של שדרוג בית העלמין, להסדיר

יונה לעניין של בית עלמין  אין כוונה כזאת בכלל לעשות  –חילוני שהיתה של 

אין לנו שטח לבית עלמין . מטעם אחד שהוא הבסיס המרכזי, משני טעמים

 . זאת הנקודה, חילוני ולכן זה לא על הפרק

 . למיטב ידיעתי, יש על זה גם החלטת מועצה  :עידן למדןמר 

אני אזכיר את , אבל אם תקום עמותה, נכון  :מר מאיר דורון

 .הדברים

אולי תגיד לי שאין החלטת . תן לי לסיים, דקה  :עידן למדןר מ

יודע, מועצה  . אני לא 

 . היתה  :יצחק רוכברגרמר 

יודע ולמיטב ידיעתי יש החלטת מועצה  :עידן למדןמר  גם . אני 

בשתי הצבעות התקציב האחרונות אנחנו דיברנו ונאמר גם שמקצים לזה בכל 

שאנחנו , וגם בשיחות שלנו זה נאמר. רזה נאמ. לעניין הזה₪  133,333שנה 

 . ניתן לזה דגש כן להקצות לזה איזשהו מקום שיהיה אופציה לקבורה אחרת
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כרגע יש לי . אני אומר לך, יש לנו בעיה של שטח  :יצחק רוכברגרמר 

 . בעיה של שטח

אז צריך למצוא את השטח וצריך להתחיל לפעול   :עידן למדןמר 

אז אנחנו צריכים פשוט , על זה ויש לנו החלטה אם אנחנו מדברים. בעניין

 . להתחיל לקיים את זה

 . כל אדם יבחר איך לחיות ואיך למות  :גיא קלנרמר 

אם היתה קמה עמותה היינו מביאים את הבקשה   :מר מאיר דורון

כרגע קיימת לכם רק ': אז היא אמרה, טיפלנו בזה כעת מול המחוז. למחוז

תקים , אם אתה רוצה. 'אתם מקבלים את השטחחברה קדישא אחת ורק לזה 

' אני רוצה קבורה חילונית': אני לא אתן שמישהו פתאום יגיד. עמותה שתטפל

 .תקימו עמותה. ולא יהיה זה

אין לי ? אתה רוצה שחבר מועצה יקים עמותה  :עידן למדןמר 

 . בעיה

אנחנו נבדוק את זה מול , זה רעיון מה שאמרת  :יצחק רוכברגרמר 

 . וזהמח

לעשות תאגיד עירוני כמו  אני יודע שאפשר  :עידן למדןמר 

 . יחד עם בית הקברות הכללי הקימו חברה קדישא, בהרצליה

 .מקסימום בנוסף, אנחנו לא נקים במקום  :יצחק רוכברגרמר 

 .ברור שזה בנוסף, אני אומר בנוסף  :עידן למדןמר 

 . תן לי לבדוק את זה, בסדר  :יצחק רוכברגרמר 

 . אני אומר להקצות שטח לקבורה אזרחית אחרת  :עידן למדןר מ

, יש שם שטחים. תן לנו לבדוק כי אין לנו שטח  :יצחק רוכברגרמר 

  .אולי יהיו מוכנים לתת לנו לקבורה חילונית שטחים אחרים
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תעביר את זהל חברה , אז אני אומר. זה אפשרי  :עידן למדןמר 

 . הכלכלית

עמותה חיצונית שרוצה לעשות קבורה , סליחה  :מר מאיר דורון

 . לא חברה כלכלית, חילונית היא תעשה

 . זה עובד בתאגיד העירוני בהרצליה  :עידן למדןמר 

  .בוא נבדוק, לא יודע  :יצחק רוכברגרמר 

 . לא פוסלים  :גיא קלנרמר 

תבדוק מי הגוף שיכול , מיכה. בואו נבדוק את הגוף  :יצחק רוכברגרמר 

היכנס למשא ומתן מול הוועדה המחוזית לצורך הקצאת קרקע או לקום כדי ל

תבדוק מי . קבלת קרקע או חכירת קרקע לצורך הקמה של בית עלמין חילוני

 . הגוף הזה ונדבר על זה

 ? מה יהיה אם משרד הדתות לא יאשר  :חיים חשטאמר 

 . די, הלאה  :יצחק רוכברגרמר 

אל , מת השרון פהזה ר, הלו? למה שלא יאשר  :גיא קלנרמר 

 . תתבלבל

 . רק להקצות קרקע  :עידן למדןמר 

 ?איך הוא חזר. הלאה  :יצחק רוכברגרמר 

לא , אני מורחק מהדיון. להצביע מותר לי לחזור  :אבי גרוברמר 

 . מהצבעה

 . יכול להיות  :יצחק רוכברגרמר 

 . אני אצא –אתה רוצה   :אבי גרוברמר 

 . אין בעיה. בהצבעהתישאר , לא  :יצחק רוכברגרמר 
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יש השנה את . היה את העניין של סלילת דרך השרף  :עידן למדןמר 

י ההחלטה שאומרת שאנחנו מזיזים "האם זה עפ. בעניין הזה₪ מיליון  7-ה

האם זה כבר כלול , מטר מגדרות התושבים 15וצריכים להזיז את זה לפי 

 . וןזה דבר ראש? בעניין והאם אנחנו הולכים על העניין הזה

 . אין בכלל תקצוב למתקני הצללה, דבר שני

 . יש  :יצחק רוכברגרמר 

 .7311ר לשנת "אין תקצוב תב  :עידן למדןמר 

 . תיכף היא תבדוק את זה  :יצחק רוכברגרמר 

אין שם , בבית מלינוב עשו שם כזאת רחבה יפה  :אבי גרוברמר 

 .סנטימטר צל

 . אתה רק מצביע  :יצחק רוכברגרמר 

גם בגני ילדים וגם מה , מקומות 4היום יש לפחות   :ן למדןעידמר 

. למרות שזה יפהפה מה שנעשה, שיש שם לטעמי יותר מדי, שעכשיו במלינוב

 . לשום דבר אין שום מתקן הצללה. יש שם את הדברים

 . יש שם פרגולות  :פרח מלך' גב

 ? יש הצללות השנה, רגע  :יצחק רוכברגרמר 

 . 7317לשנת ו דחינ  :גיל גורדוןמר 

ל  :יצחק רוכברגרמר  קיבלתי את , סגרתי את זה. 7311-תקדים את זה 

 . הלאה. ההערה

מצד אחד אמנם זה יפה ויש . וזו שאלה, דבר נוסף  :עידן למדןמר 

, 7317-איזשהו רעיון יפה על העניין של להציג כבר גם את תקציבי הפיתוח ל

- אבל מכיוון שאנחנו בישיבת תקציב
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 ?17מה זה , 11  :רוכברגריצחק מר 

ל  :מר מאיר דורון  . 7311-הוא אמר שהוא מוריד את זה 

אני מדבר . זה מה שהוא אמר על מתקני ההצללה  :עידן למדןמר 

אני לא מדבר על , 7317בתוך תקציב . כרגע על מה שהגשתם לנו להצבעה

דברים מתמשכים זה כבר הגיוני וסביר שאנחנו נאשר את . דברים מתמשכים

 7317אבל יש הרבה מאוד דברים שמתוקצבים אך ורק בשנת , זה כבר עכשיו

ואני סבור שמכיוון שאנחנו בישיבת תקציב זה לא המקום עכשיו שאנחנו 

. נתחייב לתקציב הזה או שיובהר שאין בכך שום התחייבות מצד העירייה

 . 7317-אינני יודע מה אנחנו מתחייבים כרגע ל

לנו שמבחינת משרד הפנים אנחנו מחויבים הבעיה ש  :גיל גורדוןמר 

אתה צריך לתת להם , אז אתה לא יכול להשאיר את זה ריק. להציג שתי שנים

 . איזשהו משהו

אם יש משהו שלא נמשך . אם יש משהו שהוא נמשך  :עידן למדןמר 

, אולי ישתנו הדברים? מה פתאום אני בכלל מצביע עליו, 7317-ורק מתחיל ב

 ?ת אחריםאולי יהיו רצונו

הצבענו כבר על . אבל הוא ענה את התשובה הנכונה  :מר מאיר דורון

 . תוכנית חומש

 ? מה המחויבות של זה. אני מקבל את זה  :עידן למדןמר 

אתה תיקרא עוד הפעם להצביע , אין לזה מחויבות  :מר מאיר דורון

אבל אתה צריך להציג למשרד הפנים תוכניות מה אתה . על זה בשנה הבאה

אתה מצביע רק , אני עונה לך .7311ההצבעה זה רק מחייב . עושה בתוכניות

 . 7311על החלק של 

בנימיני ובשנה הבאה ' אם הצבעתי עכשיו גם ברח  :עידן למדןמר 
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, בנימיני' הצבענו עכשיו גם ברח. גנים אחרים זה בסדר 7אנחנו מביאים 

שזה בתקציב  אנחנו אומרים, סתם לקחתי דוגמה, אנחנו אומרים תקציב

מישהו יכול , בנימיני' אם שנה הבאה אנחנו מחליטים שאין את הגן ברח. 7317

 '?אישרתם את זה עכשיו'לבוא עכשיו להביא את ההצבעה הזאת ולהגיד 

מפני שאתה צריך עוד הפעם להצביע בשנה . לא  :מר מאיר דורון

 . הבאה

 . זה מה שרציתי לדעת, בסדר  :עידן למדןמר 

יש לי תשובה נוספת שאני חייב ? עוד שאלה  :כברגריצחק רומר 

 הכסף בגינה חייב. זו דווקא הערה של יונה לגבי המכירה של הקרקע, בפיתוח

הוא לא יכול ללכת לא לכביש והוא לא יכול ללכת . להיות מתועל למבני ציבור

 . לגינה ולא לתרבות ולא לשכר ולא לכלום

 ?בתקציב₪  מיליון 70אז איפה יש   :אבי גרוברמר 

 ?70מאיפה הבאת , 70זה לא   :יצחק רוכברגרמר 

 . 70כתוב   :עידן למדןמר 

 . זה עוד לא נצבע. בסדר, זו הערכה  :יצחק רוכברגרמר 

ב  :אבי גרוברמר  מיליון  70-כוללות את ה 7311-אבל ההוצאות שלך 

₪ . 

יד לבנים וכל . מבני ציבור, ן"נדל... מותר לך רק  :מר מאיר דורון

 .ואין התחלת עבודה על הנושא. הדברים

ב  :אבי גרוברמר   . מופיע 7317-עבודות זה 

עובדים על המוזיאון והכסף הזה מיועד לצורך בית   :יצחק רוכברגרמר 

אותו בית שעכשיו אנחנו מתכוונים לעשות גם את המוזיאון וגם את , קובי

 .לזה מתוקצב הכסף. האולם
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 . י משרד הפנים"ח עהדבר הזה מפוק  :מר מאיר דורון

- אז או שיאשרו את זה בכפוף לכך  :שרגא קירשנרמר 

איזה שאלה , זה סתם דיבורים, ה'חבר. נו בוודאי  :יצחק רוכברגרמר 

 ? בכלל

 . תנו לו פירוט –הוא רוצה פירוט   :שרגא קירשנרמר 

 .רק לעניין השרף  :עידן למדןמר 

התחלנו את התהליך . אני אענה לך על דרך השרף  :יצחק רוכברגרמר 

אנחנו ממש עכשיו נמצאים . על השביל התחלנו את העבודות, של דרך השרף

מבחינת בית המשפט אנחנו כבר . בעיצומן של העבודות לסיום העבודות בשביל

בימים הקרובים אנחנו נביא לישיבת ועדת תכנון ובנייה לאישור את . אחרי

הכיכר , הקיר האקוסטי, הרמפה, הווה אומר. התוכנית של המשך הדרך

 . י התוכנית המקורית"והזזת הכביש עפ, צריכה להיות גם כיכר בשניר, בלבונה

 . שאושר בבית המשפטבתוואי   :מר מאיר דורון

 .לא בבית המשפט  :יצחק רוכברגרמר 

 . מטר 15בבית המשפט נאמר לזוז   :עידן למדןמר 

גם לראות את  ואתה יכול, הכל לפי בית המשפט  :יצחק רוכברגרמר 

 .הסקיצה

 . עורכי הדין יושבים אתנו ובודקים את זה  :מר מאיר דורון

 . אתה תוכל לבוא לראות את זה, אנחנו עושים כרגע  :יצחק רוכברגרמר 

 ? כמה זמן? מה הצפי  :אבי גרוברמר 

 .בערך במאי, אנחנו מעריכים שמשהו כמו מאי  :יצחק רוכברגרמר 

 . י אני חושביול-יוני  :מר מאיר דורון
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אני  .אני מקווה שבמאי אנחנו נעלה על הדרך, לא  :יצחק רוכברגרמר 

  .יכול להיות שזה יהיה יוני, מקווה במאי

מתקני ? ₪ 733,333? כמה העברנו לציליות השנה  :עידן למדןמר 

 . הצללה

אני מבקש , חברים .אני מתקן את זה פה, 733  :יצחק רוכברגרמר 

- לאשר את תקציב

בנושא התקציב ציינו מקודם ואני רוצה , רגע  :יל גורדוןגמר 

דבר ( ב. ח"הפלמ' לביצוע של רח₪ מיליון  7אנחנו מוסיפים ( א: להדגיש

. רים"היו לנו מספר מכרזים לאחרונה שאני רוצה לעדכן מבחינת התב, נוסף

 050ר "תב, ₪ 73,333יש להפחית , זרא' רח 706ר "תב, לפי תוצאות המכרזים

רחובות ברק  057ר "ותב, ₪ 73,333מחה אולצברג יש להפחית עוד סמטת ש

אנחנו , זה מאוזן, כמו שאתם רואים, בסך הכל. ₪ 133,333והשופטים להוסיף 

 . רק משנים בין הסעיפים

 ? איפה הורדת אמרת  :עידן למדןמר 

 . אזר' רח 706ר "הורדתי בתב  :גיל גורדוןמר 

כמה כסף זה יצא עכשיו . בפניםזה משחק , בסדר  :יצחק רוכברגרמר 

 ? בסך הכל

 . ₪ 197,309,333בסך הכל זה יוצא   :גיל גורדוןמר 

 ?₪מיליון  7-כולל ה  :יצחק רוכברגרמר 

- 733-וכולל ה₪ מיליון  7-כולל ה  :גיל גורדוןמר 

 ?₪מיליון  7-מה הורדת מה? איך, למה  :יצחק רוכברגרמר 

 .לא הורדתי  :גיל גורדוןמר 
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אם הוספת זה צריך להיות , ₪מיליון  7הכנסת   :רוכברגר יצחקמר 

195 . 

.. הנתון שנתתי לך עם, לא  :גיל גורדוןמר  . 

 . אוקיי, זה כבר היה בפנים, אה  :יצחק רוכברגרמר 

 .₪ 733,333עכשיו הוספתי עוד   :גיל גורדוןמר 

 .בפנים 733אז ההגדלה של , מאה אחוז, אוקיי  :יצחק רוכברגרמר 

כל התוספות הן למול קרנות המועצה מבחינת   :ל גורדוןגימר 

 . מקורות

 7311לשנת  אז אני מבקש לאשר את תקציב הפיתוח  :יצחק רוכברגרמר 

 . אבי נמנע? מי נמנע? מי נגד? מי בעד. ₪ 197,309,333 –

 

את תקציב  (0 – מנענ)בעד  01ולות ברוב קהוחלט לאשר   :20החלטה מספר 

 0 ₪ 090,109,111ס "ע 2100הפיתוח לשנת 

 

לעמותת ₪  037,333ס "אישור מתן ערבות העירייה לבנק הפועלים  ע .4

 ". ש"ניר רמה" הכדורגל 

 

, לדיון את הנושא אנחנו במהלך השנה הבאנו פה  :גיל גורדוןמר 

שאמרנו שלא ניתן היה לתת אותה , ערבות₪  033,333של , אם אתם זוכרים

ו במהלך השנה אמרנו שנביא אותה באישור התקציב לאישור לקבוצת הכדורגל 

הערבות מאחר ובאותה תקופה לא היו לנו יתרות תקציב שיכולתי על סמך 

ההחלטה הזו סיפקה את בנק הפועלים והוא . תקציב שנה קודמת לאשר את זה

, 7311-ה, עד עכשיו, ונתן הלוואת גישור' אני מוכן ללא שתתנו ערבות': אמר
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מאותה תקופה נוספו . שאנחנו ניתן את אותה ערבות 7311-והם ביקשו אבל ב

מה שמתבקשים כרגע זה , כלומר. עם כל מיני הצמדות₪  7,333עוד איזה 

ערבות בנקאית ₪  037,333כדורגל ' ניר רמת השרון'לאשר לקבוצת הכדורגל 

 .למול ההלוואה

 . זה מה שהיה אז  :יצחק רוכברגרמר 

 . כן  :גיל גורדוןמר 

 ?זה חלק מהתקציב מוגדר או זה בנוסף  :עידן למדןמר 

 . זה לא בנוסף  :יצחק רוכברגרמר 

צריך עדיין אישור של ועדת . זה לא מתוך התקציב  :גיל גורדוןמר 

 . תמיכות

 ? אבל איפה זה מתוקצב  :עידן למדןמר 

הביקורת אמרה לי באמת שצריך , היה לנו בזמנו  :גיל גורדוןמר 

ואז העברתי את ההנחיה הזאת . ק מהתקציבלהכניס גם את הערבויות כחל

הם חזרו אליי ואמרו שאין צורך להכניס את זה , למשרד הפנים ושאלתי אותם

בשורה . לתקציב כי יש על זה תקנה בחוק שגוברת על מה שהם הציגו

התחתונה קיבלתי מקצין התקציבים של מחוז תל אביב הנחיה את נושא 

 . הערבויות לא לתקצב בתקציב

, כשאנחנו אומרים שנותנים, כשנותנים תמיכה  :גרובר אבימר 

₪  733,333-ה, ₪מיליון  7נגיד זה יוצא . קבענו פה את הקריטריונים לתמיכה

 ?₪מיליון  7-זה חלק מה

 . ₪ 033,333, 733זה לא   :גיל גורדוןמר 

 . 033-ה  :אבי גרוברמר 

 . מחוץ להקצבה  :גיל גורדוןמר 
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 .033ועוד ₪ יליון מ 7יהיה    :אבי גרוברמר 

 . זה ערבות 033-ה  :שרגא קירשנרמר 

מיליון  7-החשיפה שלנו היא יותר מ, זאת אומרת  :אבי גרוברמר 

₪ . 

נופלת ואין ערבות ואתה צריך לשלם  :עידן למדןמר  , אם הקבוצה 

  ?איפה זה בתקציב

אתה יכול להיכנס בנעליהם ולעשות את , מצד שני  :גיל גורדוןמר 

 .אתה לא חייב את מלוא הסכום לשלם במכה. אהזה בהלוו

 . אבל אישרנו את זה  :שרגא קירשנרמר 

 . ישרנו את העיקרוןא  :גיל גורדוןמר 

הם רק רוצים עכשיו את האישור של , אושר  :יצחק רוכברגרמר 

 . העירייה

 . אני חשבתי כמוך ופניתי לקצין התקציבים, עידן  :גיל גורדוןמר 

זו סוגיה שיהפכו את זה לפי קריטריונים של ועדת   :שרגא קירשנרמר 

עכשיו הם שואלים האם הסכום שהם מקבלים בכדורגל . הקצאות בשנה הבאה

 . זו השאלה, הוא לפי הקריטריונים של ועדת הקצבות

 . בהחלט כן  :גיל גורדוןמר 

 ? ₪ 033,333-עם ה  :שרגא קירשנרמר 

 . לא כלול בתוך הסכום  :גיל גורדוןמר 

, שלא כלול₪  033,333-אם יחבר את הסכום עם ה  :שרגא קירשנרמר 

 . זו השאלה שהם שואלים? האם זה לפי הקריטריונים של ועדת הקצבות

בקריטריונים הגדרנו סכומים , שוב פעם אומר  :גיל גורדוןמר 
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 .בנוסף, ערבות זה מחוץ לזה. שאנחנו מעבירים בפועל לקבוצות

- מנו עד לישיבת כספיםהדיון שהיה בז  :גיא קלנרמר 

אישרנו את זה עד לישיבת ועדת כספים . בדיוק, כן  :יצחק רוכברגרמר 

 . ואישור תקציב

₪ אישרו פה במועצת העיר מיליון  7339בפברואר   :גיל גורדוןמר 

 . ערבות לבנות

אתה , חלילה וחס, השאלה היא עכשיו, בסדר גמור  :עידן למדןמר 

 . צריך לממש את הערבות

אני אכנס בנעליהם ומההקצבות שלהם אני אפחית   :יל גורדוןגמר 

 . את תשלומי ההלוואה

 ?אז כמה אתה משלם כל חודש  :עידן למדןמר 

 . כל חודש 17חלקי  1-ו₪ מיליון  7מהתקציב הכולל   :גיל גורדוןמר 

אני מבקש לאשר את מתן ערבות העירייה לבנק   :יצחק רוכברגרמר 

 ? מי בעד. 'ניר רמת השרון'לקבוצת ₪  037,333על סך  הפועלים

 . פה אחד  :מר מאיר דורון

 

 ***מר עידן למדן שינה הצבעתו מאוחר יותר לנמנע: הערה***

מתן ערבות העירייה ( 0 –נמנע )ברוב קולות הוחלט לאשר   :24 החלטה מספר

 "0ש"ניר רמה"לעמותת הכדורגל ₪  012,111ס "לבנק הפועלים ע

 

 .7311ה לשנת אישור צו ארנונ .7
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צו הארנונה למעשה אין בו . נושא צו הארנונה  :גיל גורדוןמר 

-יש פה העלאה אוטומטית של המדד ב. שינויים מצו הארנונה של שנה קודמת

יותר מביאים את זה , כך שאין פה איזה משהו מיוחד, לכל המדינה 1.4%

 . באופן פורמאלי פה לאישור מועצה

 . יש לי פה כמה שאלות? ה שאלותאפשר כן כמ  :אבי גרוברמר 

 ? על מה השאלות. לא  :יצחק רוכברגרמר 

 ?למה אתה ישר אומר לא  :אבי גרוברמר 

אתה לא בישיבה ? מה אתה רוצה, אתה לא בישיבה  :יצחק רוכברגרמר 

 . מבחינתי

 . עברנו נושא  :אבי גרוברמר 

. יעתצב –אתה רוצה . אתה לא בישיבה מבחינתי  :יצחק רוכברגרמר 

אתה תלמד לדבר בהגינות . אתה לא בישיבה. אל תצביע –אתה לא רוצה 

, אני מצטער –אתה לא עושה את זה . זה מה שאני רוצה, ותלמד לדבר לעניין

הבעיה שכשאני כבר נכנס  .אני משתדל להיות איתך בצורה הכי ידידותית

. לגאןלפי המבט שלך אני יודע שהולך להיות ב, לישיבה ואני אומר לך שלום

 .נשבע לך באלוהים, לפי המבט שלך

 . לא היה פה בלגאן? איזה בלגאן  :אבי גרוברמר 

מה , אני מנסה להיות איתך ידידותי לסביבה, עזוב  :יצחק רוכברגרמר 

נותן, שנקרא אתה . ובלכלוכים אתה כל הזמן רק בפגיעות אישיות. ואתה לא 

לך . ראים לה גילה אורוןקו, אגב .לך למנהלת המחוז, תודה רבה, לא בישיבה

 ?בסדר, תגיד לה שאני לא מקבל שום החלטה שלה. ש"תמסור לה ד, אליה

 . תגיד לה מה שאתה רוצה

צו הארנונה במסגרת חוק . אני רוצה לומר מילה לגבי אישור צו הארנונה
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זה מעודכן . לא לאשר, ההסדרים אושר ולנו אין אפילו סטנדינג פה כן לאשר

אנחנו לא . לא בא להעלות ארנונה שיש זכות לכל רשות זה. באופן אוטומטי

אין לנו אפילו , י חוק"זה עפ, אבל עדכון חייבים לעשות, מעלים ארנונה

 ?מי בעד. זה רק אישור. בדיוק כך, זה הצמדות ומדדים. סטנדינג

 . 9  :מר מאיר דורון

 . הלאה, תודה. אבי? מי נמנע? מי נגד  :יצחק רוכברגרמר 

 . אני נגד, לא  :ראבי גרובמר 

 . הלאה. נהיה נגד, איזה דרמה. בסדר, נגד  :יצחק רוכברגרמר 

 

את צו  (0 –נגד , 9 –בעד )ולות ברוב קהוחלט לאשר   :20החלטה מספר 

 0 2100הארנונה לשנת 

 

את נושא התמיכות אתה רוצה להעלות היום או   :גיל גורדוןמר 

 ?לא

 . ישיבה הבאה, לא  :יצחק רוכברגרמר 

אני רק הייתי רוצה שכשזה , לגבי נושא התמיכות  :עידן למדןר מ

וביקשתי ממך שתעביר יותר , גילי, שיתנו יותר פרטים, יעלה בישיבה הבאה

 . למה היה וכמה היה, פרטים מה היה

 . רותי הכינה לי רק היום את הרשימה  :גיל גורדוןמר 

 . ק אותושכחתי לחל. זה פה אצלי, לא חילקנו  :יצחק רוכברגרמר 

 –הבאה  אז אני מבקש שזה יועבר לקראת הישיבה  :עידן למדןמר 

 . לפי מה ואיך, מה זה כל גוף ומה הוא מתעסק
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אישור מועצת העיר לחוות דעת היועץ המשפטי להקצאת שטח לפיתוח  .6

 . 6הקתדרה ברחוב הזית 

 

הנושא הבא זה הפיתוח של הקתדרה עם , מיכה  :יצחק רוכברגרמר 

 . חוות הדעת שלך, ההקצאה

 . קיבלה החלטהבזמנו מועצת העיר   :ד מיכה בלום"עו

כי אנחנו רוצים להתקדם ולא  ,אני מעלה , חברים  :יצחק רוכברגרמר 

רציתי להעלות את זה בישיבה הקודמת ואני מבקש . לעכב שם את העניינים

 . תגיד מה זה, בבקשה. בסעיף שונותעכשיו להעלות את זה 

התבקשתי לתת חוות דעת בהתאם לישיבת מועצת   :וםד מיכה בל"עו

י המועצה כי היועץ המשפטי יגבש המלצה "הוחלט ע. 1110139-העיר מ

ס למימוש "משפטית לגבי מימוש התוכנית ודרך ההתקשרות עם המתנ

מאחר , כתבתי חוות דעת שהתמצות שלה הוא כדלקמן 9117113-ב. והפעלה

, תן יהיה לעשות ללא נוהל הקצאותס הוא חברה מעין עירונית ני"והמתנ

שנים עם  7תוך  BOTכאשר השיטה תהיה במסגרת חוזה שייערך בשיטת 

זאתי השיטה של פיתוח . כאשר זה אקוויוולנטי לעלות השכירות, ס"המתנ

 .הפרויקטים

לא הבנו מה ? מה היה האתגר ומה היה הפתרון  :גיא קלנרמר 

 . אמרת

 . אחורהאני צריך ללכת   :ד מיכה בלום"עו

 . תתחיל מההתחלה, הלכת לאמצע  :גיא קלנרמר 

 . השטח הוא שלנו, מה שקרה  :ד מיכה בלום"עו
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היה צורך בחוות דעת משפטית כדי לראות שכל   :שרגא קירשנרמר 

אלא שיש שם זכויות שימוש , ההליך הזה נעשה כשורה ואין שם הקצאת קרקע

 . זה כל הסיפור, BOTבקרקע תמורת איזשהו 

שנים  7-ל BOT לכן הפרויקט ייעשה במסגרת חוזה  :ד מיכה בלום"עו

 . והמבנה והקרקע נשארים של העירייה

- היתה בעיה. יש שם תהליך בינוי שנעשה ואושר  :שרגא קירשנרמר 

 . של העברת הזכות לשימוש  :יצחק רוכברגרמר 

 ?במבנה? בקתדרה  :עידן למדןמר 

 . בשטח. בדיוק  :יצחק רוכברגרמר 

הוא לא בניין , הבניין הזה הוא בניין של העירייה  :שרגא קירשנר מר

נוצרה בעיה . סים משתמשת בשטח הזה"חברת המתנ. סים"של חברת המתנ

לכן נזקקו . חוקית במדינת ישראל של חברה שמוגדרת כחברה מעין עירונית

וניתן לממש את רישוי  לחוות דעת משפטית שההליכים האלה הם תקינים 

ויש לכם חוות דעת משפטית שאומרת . זה כל הסיפור. יתן שםהבנייה שנ

סים יעבירו סכום שהוגדר "שבו המתנ, BOTשההליך הזה ייעשה בתהליך של 

תנו את הבניין עבור . BOTבעסקת , שנים 7-ל, ₪ 433,333-זה סכום של כ, שם

 . זה הסיפור, העירייה

  ?איך אני מנסח את ההצבעה  :יצחק רוכברגרמר 

מאושרת חוות הדעת של היועץ המשפטי לעניין   :כה בלוםד מי"עו

 . אופן ההתקשרות

 ? מי בעד  :יצחק רוכברגרמר 

 ?כל מה שאמרת מופיע שם  :מר מאיר דורון
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 . כן  :ד מיכה בלום"עו

נגד. יותר מזה אפילו  :יצחק רוכברגרמר   ? מי נמנע? מי 

 . נמנע 1  :מר מאיר דורון

 

חוות את  (0 – מנענ) (בעד 9) ולותברוב קר הוחלט לאש  :22החלטה מספר 

 20דעת היועץ המשפטי להקצאת שטח לפיתוח הקתדרה ברחוב הזית 

 

אני מבקש לשנות את ההצבעה , רק בעניין ההלוואה  :עידן למדןמר 

 . לנמנע

 .אוקיי  :יצחק רוכברגרמר 

 . אתה מדבר על הערבות  :מר מאיר דורון

 .בנק הפועלים, על הערבות    :???

 .על הערבות  :יצחק רוכברגרמר 

 

ל "השרף לקק'  אישור מתן  ערבות בנקאית לנטיעת עצים חלופיים ברח .7

 ₪ 051,333ס  "ע

 

האזור , היתה לנו השבוע פגישה עם מנהל המחוז  :גיל גורדוןמר 

מיוחדת בנושא שאם תוכנית לעבודות יש חקיקה . של קרן קיימת לישראל

ור עצים העירייה מתחייבת לתת ערבות בנקאית פיתוח צריכה להזיז או לעק

. עד אשר היא תשלים את ההעתקה או נטיעת עצים חלופיים באותו ערך כספי

השרף ' אנחנו ברח. הוא הסביר, שעתיים ישבנו, הוא הביא לנו את החוק
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שהערך לאחר שבדקו אותם , מבצעים כרגע עבודות שיצריכו העתקה של עצים

לצורך לתת אישור לנושא הזה של להתחיל את הוא ביקש ש. ₪ 051,113 –

הוא הראה לנו , זה החוק. שנוציא להם ערבות לקרן קיימת לישראל, העבודה

וזו הערבות שתהיה בתוקף עד אשר נשלים את נושא העתקת , והסביר לנו

 . העצים האלה

 ?למה זה הכל בהפתעות  :אבי גרוברמר 

 . ה לעוד שבועיים לישיבהאנחנו יכולים להביא את ז  :יצחק רוכברגרמר 

 . אמרת את השרף עושים במאי  :אבי גרוברמר 

. עכשיו זה סתם ייתקע שבועיים, שביל ההליכה  :יצחק רוכברגרמר 

 . אני לא רוצה לתקוע את זה בשבועיים? אתה רוצה לתקוע את זה בשבועיים

 . ועוד אין לך היתר לעבודה של השביל  :אבי גרוברמר 

, שביל ההליכה יש לו היתר ואני מבקש. יש לי היתר  :יצחק רוכברגרמר 

זה ייקח חודש , למה זה לא שבועיים, כדי לחסוך את הזמן של השבועיים

זה דבר שהוא , ואני מבקש לתת את הערבות הזאת לקרן קיימת, ומשהו וחבל

כדי שאנחנו נתחייב אכן להעביר את , י הנחיות של קרן קיימת"זה עפ, מקובל

עד . זו הנקודה. ק אותם ולא להרוס אותם ולא לזרוק אותםלהעתי, העצים

כל עץ טופל ברגישות המקסימלית אחד , מאז שהתחלנו בפסח, הרגע הזה היום

וכל הכוונה היא להעתיק אותם בצורה , עם צילומים, עם סימונים, לאחד

 ? מי בעד. אני מבקש לאשר את הערבות לקרן קיימת. זה כל הסיפור. מסודרת

 . פה אחד  :דורוןמר מאיר 

 . ₪ 051,113זה ערבות על סך   :גיל גורדוןמר 

 

פה אחד מתן ערבות בנקאית לנטיעת עצים הוחלט לאשר   :22החלטה מספר 
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 0 ₪ 020,111ס "ל ע"השרף לקק' חלופיים ברח

 

 . תודה רבה .זהו? מה עוד יש  :יצחק רוכברגרמר 

 

 

 __________________ 
 פרח מלך

 ה עוזרת ראש העיריי
 ל העירייה"וסמנכ
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 קובץ החלטות

 . 7311דיון ואישור תקציב שוטף ופיתוח לשנת       .1

 

 (0 -נמנע , 0 –נגד , 9 –בעד )ולות ברוב קהוחלט לאשר   :22החלטה מספר 

 ₪0 020,249,111ס "ע 2100את התקציב הרגיל לשנת 

 

את  (0 – מנענ) (בעד - 9) ולותברוב קהוחלט לאשר   :20החלטה מספר 

 0 ₪ 090,109,111ס "ע 2100תקציב הפיתוח לשנת 

 

לעמותת ₪  037,333ס "אישור מתן ערבות העירייה לבנק הפועלים  ע .4

 ". ש"ניר רמה" הכדורגל 

 

מתן  (0 –נמנע ) (בעד - 9)ברוב קולות הוחלט לאשר   :24 החלטה מספר

 ניר"לעמותת הכדורגל ₪  012,111ס "ערבות העירייה לבנק הפועלים ע

 "0ש"רמה

 

 .7311אישור צו ארנונה לשנת  .7

 

את צו  (0 –נגד , 9 –בעד )ולות ברוב קהוחלט לאשר   :20החלטה מספר 

 0 2100הארנונה לשנת 

 

אישור מועצת העיר לחוות דעת היועץ המשפטי להקצאת שטח לפיתוח  .6
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 . 6הקתדרה ברחוב הזית 

 

חוות את  (0 – מנענ) (בעד - 9)ולות ברוב קהוחלט לאשר   :22החלטה מספר 

 20דעת היועץ המשפטי להקצאת שטח לפיתוח הקתדרה ברחוב הזית 

 

ל "השרף לקק'  אישור מתן  ערבות בנקאית לנטיעת עצים חלופיים ברח .7

 ₪ 051,333ס  "ע

 

פה אחד מתן ערבות בנקאית לנטיעת עצים הוחלט לאשר   :22החלטה מספר 

 0 ₪ 020,111ס "ל ע"השרף לקק' חלופיים ברח

 

 


