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 בקשת חברי המועצה.  .1

 

, 33ערב טוב, הזמנה לישיבה שלא מן המניין מס'   מר אבי גרובר:

, לפי בקשת 9בהתאם לסעיף  מה מילים. חברי מועצה, אני אגיד כ 9א'

התקבלה לפני כמה וכמה ימים החלטה של המועצה הארצית לעניין תכנית עיר 

התע"ש. איך שהתקבלה ההחלטה אנחנו התחלנו פה עבודת מטה בתוך 

העירייה, כדי להתחיל לעבוד על העתירה, נקבעו פגישות עם ראשי הערים 

, לפני האחרות. אני חייב לציין שחשבתי שמתוך כבוד לראשי הערים האחרות

שאני רץ לספר לכל העולם מה אני הולך לעשות, חשבתי שנכון שאנחנו נשב 

איתם. אני מבין שהגשתם את ההצעה, ומאחר שתכל'ס יש לה פה רוב מוחלט 

מסביב לשולחן, אני מבקש שנצביע לקבל אותה. מי בעד שעיריית רמת השרון 

 תגיש עתירה? מי בעד להגיש עתירה? 

 צריך להציג את ההצעה, אני נורא מצטער.  :מר אהרון אלמוג אסולין

 מי בעד?   מר אבי גרובר:

אנשים, אחד מהם יציג את  9ההצעה הייתה על ידי   מר אהרון אלמוג אסולין:

  -ההצעה, נדון בה, נשמע את המשמעויות

  -וכל אחד יכול   מר טל עזגד:

 אני רוצה לשמוע משמעויות.  מר אהרון אלמוג אסולין:

מה יש לדון? מה הצגה? אתם מארגנים פה סתם   בר:מר אבי גרו

 הצגות כשאנחנו כבר עובדים על העתירה.

 אני רוצה לשמוע. מר אהרון אלמוג אסולין:

 יכולת להתקשר.    מר אבי גרובר:
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סליחה, שיהיה כתוב בפרוטוקול על מה אנחנו דנים   מר רפאל בראל:

 ולמה אנחנו מעלים.

ם רעש. יכולת להתקשר והיינו אתם סתם עושי  מר אבי גרובר:

 אומרים לך שמכינים עתירה, די. 

למה? אני ביקשתי לדעת, אני שאלתי אותך יותר   גב' שירה אבין:

 מפעם אחת, אבי. לא נכון. 

נו באמת, זו כזו חארטה.   מר אבי גרובר:  די, 

 ביקשנו שתעלה את זה פעמיים. לא העלית.   גב' שירה אבין:

 העלות, את העתירה?  מה ל  מר אבי גרובר:

 עם מי אתה עובד על העתירה?  מר גיא קלנר:

 עם הצוות המקצועי של העירייה.   מר אבי גרובר:

 הצוות המקצועי של העירייה?  מר גיא קלנר:

 כן. לא אתך.   מר אבי גרובר:

 לא איתי?  מר גיא קלנר:

.   מר אבי גרובר:  נכון

הולך אליי? יש עורך  שאלתי לגביי? למה אתה ישר  מר גיא קלנר:

 דין שמלווה את זה למעלה משנה. 

 אנחנו נראה.   מר אבי גרובר:

 מתמחה בתחום.   מר גיא קלנר:

לא יודע כמה הוא מתמחה בתחום, ואנחנו לא   מר אבי גרובר:

  -עושים עכשיו שימוע ל

 טוב, אנחנו מבקשים לדון על הסוגיה.   מר גיא קלנר:
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 ים לדון עליה. אנחנו רוצ  גב' שירה אבין:

אתה עושה את ההצגה. אנחנו מבקשים לדון על   מר גיא קלנר:

 הסוגיה. 

 מי בעד?  מר אבי גרובר:

אנחנו לא רוצים בעד, אנחנו מבקשים, הגשנו   מר גיא קלנר:

 בקשה, אנחנו מבקשים לדון בה. 

מי בעד? מי בעד? יש פה חברי מועצה שצריכים   מר אבי גרובר:

 ללכת לישיבה...  

.  מר גיא קלנר: .  אנחנו מבקשים להציג, יש פרוצדורה.

אנחנו רוצים להציג את ההצעה, זה עדיין בתחום  מר אהרון אלמוג אסולין:

  -הלגיטימי, ואתה תאפשר מינהל תקין. לעזאזל, כמה אפשר

 כולם בעד להגיש עתירה, על מה הדיון?  מר אבי גרובר:

  -לא, אנחנו נשמע מר אהרון אלמוג אסולין:

 על מה הדיון? תכתוב פה, אז תספר מה שיש לך.    מר אבי גרובר:

  -אנחנו נשמע מר אהרון אלמוג אסולין:

 על מה ההצגה הריקה הזאת?   מר אבי גרובר:

.  מר עידן למדן: .  אז שיציגו מי מטפל.

מבזבזים כספי ציבור, עיריית רמת השרון מכינה   מר אבי גרובר:

 עתירה. 

 מה? אנחנו מבזבזים כספי ציבור? ל  גב' שירה אבין:

בחרת אפילו לא לספר שאתה מכין  עתירה? אתה    מר גיא קלנר:

 אפילו לא מספר לנו? 
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 מי צריך לספר לך?   מר אבי גרובר:

 מה זה?   מר גיא קלנר:

מי צריך לספר לך? אנחנו עובדים עליה. כשיהיה   מר אבי גרובר:

 מה לספר, נספר לך. 

 ה? מ  גב' שירה אבין:

מה זאת אומרת מה צריך לספר לי, אני נציג   מר גיא קלנר:

המועצה לענייני התע"ש, אני נציג המועצה גם בהסכם אתך לענייני התע"ש, 

לא עדכנת אותי בפרומיל, ואנחנו מדברים על זה ומבקשים מידע על הנושא. 

  -אתה בוחר למדר אותנו מהמידע, ועכשיו כשאנחנו מבקשים

 שאלת אותי אם מגישים עתירה?   מר אבי גרובר:

אתה לא מדבר איתי על שום דבר. אתה מגיש   מר גיא קלנר:

  -עתירה

  -אנחנו ביקשנו ממך, אבי, ביקשנו  גב' שירה אבין:

 אין לי יותר מה לדבר איתך.   מר אבי גרובר:

אתה לא מכנס צוות שמדבר על הנושא הזה? מה   מר גיא קלנר:

 זאת אומרת?

 לא, אנחנו עובדים.   מר אבי גרובר:

מה זאת אומרת 'אנחנו עובדים', מי זה אנחנו?   מר גיא קלנר:

 אתה והגמדים?

נכון, עובדים, אני, ראש העיר, איזה קטע, נבחרתי.   מר אבי גרובר:

 איזה באסה. 

 מה זה רלוונטי?   גב' שירה אבין:
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 יופי, נהדר, אחלה, סבבה. מה זה קשור עכשיו?   מר גיא קלנר:

 נו, באמת.  שירה אבין: גב'

 מגישים עתירה, מה כל ההצגה עכשיו?  מר אהרון אלמוג אסולין:

 אנחנו מבקשים להציג את ההצעה לסדר.   מר עידן למדן:

 רק פוליטיקה.   גב' שירה אבין:

 כל הישיבה הזאת היא הצגה אחת גדולה.   מר אבי גרובר:

 ממש לא.   גב' שירה אבין:

ך יקרה מצב כמו שקרה, שתוגש התנגדות אחר כ  מר עידן למדן:

 ותוגש עתירה ויגידו מי שמך בכלל. 

,fail  מר אבי גרובר:  fail, fail,  fail . 

 , וואו, גדול, חבר'ה, בואו נמחא כפיים. "fail"   גב' שירה אבין:

עיריית רמת השרון קידמה את תכנית הבנייה   מר אבי גרובר:

 ה בתע"ש. אתם קידמתם.בתע"ש. אתם קידמתם את תכנית הבניי

 תגיד, אתה לא מדבר?   גב' שירה אבין:

 כן, קידמתם את תכנית הבנייה בתע"ש.   מר אבי גרובר:

תגיד, אתה לא מתבייש להגיד את מה שאתה אומר   גב' שירה אבין:

 בכלל? חוצפן. 

הובלתם את ההליך, ניהלתם את ההליך, הפסדנו   מר אבי גרובר:

 פה, איזה קטע. 

 עכשיו תיתן לנו בבקשה להעלות את ההצעה לסדר.  ון אלמוג אסולין:מר אהר

בוא נשמע מהצוות המקצועי מה באמת, איפה זה   מר עידן למדן:
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 עומד. 

 עובדים.   מר אבי גרובר:

 למה זה עומד, כמה זה עומד, על איזה בסיס.   מר עידן למדן:

 עובדים. איזה בסיס? מה בסיס?   מר אבי גרובר:

איזה צוות מקצועי, הוא הזמין בכלל את היועצים?    אבין: גב' שירה

 הוא בכלל לא הזמין יועצים. 

חבר'ה, עובדים, לא עושים את הדברים האלה   מר אבי גרובר:

 בישיבות מועצה. זה לא קורה בישיבות מועצה. 

למה שיזמין את היועצים שיעבדו? לא עושים את   גב' שירה אבין:

 ועצה? הדברים האלה בישיבות מ

 זה לא המקום לקיים את הדבר הזה.  מר אבי גרובר:

  אז איפה עושים את זה?  מר גיא קלנר:

 אז איפה עושים?   מר עידן למדן:

אנשי המקצוע עובדים, יושבים ראשי הערים   מר אבי גרובר:

 האחרים. 

אז חברי המועצה מבקשים לקבל עדכון מה הצוות   מר גיא קלנר:

 המקצועי עושה. 

 חברי המועצה רוצים לקבל עדכון בדבר הזה.    עידן למדן:מר 

 אנחנו עדיין עובדים.     מר אבי גרובר:

 עדיין עובד.    מר גיא קלנר:

 זה לא קורה מהיום למחר.     מר אבי גרובר:

 אם זה עומד או לא עומד.    מר עידן למדן:
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 מי זה הצוות המקצועי?    מר טל עזגד:

 טובה. הכל בשושו.  שאלה  גב' שירה אבין:

העלינו הצעה, אפשר להעלות אותה או שאפשר   מר אהרון אלמוג אסולין:

 לגנוז אותה. מותר שתי הצעות לסדר בחודש אחד, מה קורה פה? 

 גם ככה יש רוב בעד.   גב' דברת וייזר:

חוץ מזה מה זה רלוונטי אם אנחנו בכלל מצביעים,    גב' שירה אבין:

שה מה שאתה רוצה, אז מה זה משנה. מדבר פתאום הרי בכל מקרה אתה עו

 .  על להצביע, 'בואו נצביע'

אתה רוצה את זה או איך אני מבין את זה? תקרא    מר אבי גרובר:

 אתה. 

אומר הדיון בהצעות... , לפקודת העיריות, 28סעיף    :עו"ד מיכה בלום

המגיש  בידי חבר המועצה "הצעה לסדר היום תובא לפני המועצה סדר הדין 

דברי המציע ודברי לדון בהצעה, יישמעו  הייתה התנגדותאו מי מטעמו. 

מתנגד אחד להצעה במשך זמן שאינו עולה על עשר דקות לכל אחד. היו יותר ה

ויותר ממתנגד אחד, רשאים המציעים והמתנגדים לפי העניין  ממציע אחד 

חליט ביניהם. בתום ההתנגדות רשאית המועצה לה זמן האמורלחלק את ה

להוסיף את הנושא . 2שלא לכלול את הנושא בסדר היום, . 1אחד מאלה: 

. לכלול את הנושא בסדר היום או 3לסדר היום ולקיים דיון באותה ישיבה, 

. להעביר את ההצעה לדיון בוועדה מוועדות 4של ישיבת מועצה אחרת, 

ת על אומר: "מגיש ההצעה לסדר היום יכול להסירה בכל ע 29המועצה". סעיף 

בעל פה  ...ידי הודעה בכתב למרכז ישיבות המועצה, לפני ישיבת המועצה או ב

 בישיבת המועצה". 

 אם אין התנגדות?    מר אבי גרובר:

 אם אין התנגדות? מה זה אומר?   :גב' דברת וייזר
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 10לא, אבל קודם כל יש פה סעיף שאומר להציג,  מר אהרון אלמוג אסולין:

 לסדר. מה פה הבעיה?  דקות למציג, את ההצעה

  רגע, מיכה, אתה יכול לחדד?  :גב' דברת וייזר

.   :עו"ד מיכה בלום .  תראו, צריך לשים לב.

 צריך להעלות, לא התנגדות, מה קשור להתנגדות?   מר אהרון אלמוג אסולין:

 )מדברים ביחד( 

.   :גב' דברת וייזר   מיכה, בוא, רגע, אתה יועץ משפטי, תסביר לנו

אני מתנגד. אני מתנגד. בואו תגישו את ההצעה,      עזגד:מר טל 

 אני רוצה להשתכנע. אולי יהיה לי מה להגיד. 

אפשרויות,  4אפשרויות, רגע. בסוף יש  4בסוף יש     עו"ד מיכה בלום:

 מה שכתוב פה. 

 אתה אחד מהמגישים, אז עכשיו להתנגד?   מר אבי גרובר:

 את דעתו.  כן, נכון, הוא שינה  מר גיא קלנר:

.      מר טל עזגד:    אני משנה את דעתי

. שלא 1"המועצה רשאית להחליט אחד מאלה:     עו"ד מיכה בלום:

. להוסיף נושא לסדר היום ולקיים דיון 2לכלול את הנושא בסדר היום. 

. 4. לכלול את הנושא בסדר היום של ישיבת מועצה אחרת. 3באותה ישיבה. 

 10וועדה מוועדות המועצה." ולכן ניתן לתת להעביר את ההצעה לדיון ב

 דקות. אם אין מתנגד לא יהיה אף דיון מעבר לזה, ואז תחליטו אחד מאלה. 

 דקות זה המאסט.  10   מר גיא קלנר:

  ... אפשר להציג את ה... זה הכל.    עו"ד מיכה בלום:

ו  מר עידן למדן: איפה זה עומד ובידי עכשיו הוא מקבל... רלוונטי 
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לפי מה שאתה אומר בסעיף המועצה יכולה להחליט זו גם הצעת החלטה.  מי,

 ...עכשיו שהיא רוצה לשמוע

על זה אני אגיד לך, המועצה יכולה להחליט תמיד     עו"ד מיכה בלום:

כל מה שהיא רוצה, אבל הדרג המקצועי עוד לא מוכן להציג שום דבר למועצה 

 ות לדרג המקצועי. כיוון שהוא עוד לא מוכן. אז תמתינו בסבלנ

 וזהו. , שיציג שיגיד      מר יעקב קורצקי:

 אהרון.בסדר, תקריא,   גב' שירה אבין:

.  מר אהרון אלמוג אסולין: .  דקה, דקה, שנייה.

.?   :מר אבי גרובר  אהרון, אתה רוצה..

.  מר אהרון אלמוג אסולין:  שנייה וחצי. אני מעדיף מאצלי

ההשמצות ודברי הבלע. כולם עם שם כתוב לו כל   מר אבי גרובר:

 הסטופרים. 

 , כי גם אנחנו רוצים. אהרון, תשאיר רק זמן   מר גיא קלנר:

 כן. ועדת המדינה לעררים.   מר אהרון אלמוג אסולין:

 דקות. 10אחד מדבר   מר אבי גרובר:

  לא אחד.   מר גיא קלנר:

 דקות.  10אחד מדבר   מר אבי גרובר:

דקות. הרגע אמר את זה  10צים בתוך כמה שרו  מר גיא קלנר:

 היועץ המשפטי. 

 . 10-אתה יכול להתחלק ב  :עו"ד מיכה בלום

 תחלקו אותם איך שאתם רוצים.   מר אבי גרובר:

 אין שום בעיה, נתחלק בעשר דקות.   מר גיא קלנר:
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ועדת המדינה לעררים במועצה הארצית לתכנון   מר אהרון אלמוג אסולין:

 23,000כל העררים שהוגשו לה ואישרה את התכנית לבנות ובנייה דחתה את 

יחידות דיור בשטחי תע"ש שמתפנים. אנחנו חושבים שהדרך שנותרה לנו כדי 

להגן על היישוב הזה ועל התושבים שלו, על הבריאות של האנשים, להגיש 

עתירה לבית המשפט. אנחנו חושבים שנכון יותר לעשות את התיאום הזה עם 

. בכל מקרה, אם הן ת הרלוונטיות, אנחנו הרצליה והוד השרוןשלוש העיריו

אנחנו חושבים שהעירייה  לא מצטרפות משיקולים שלהן או מבעיות אחרות,

חייבת להגיש את העתירה הזאת. אנחנו ביקשנו במכתב אחר לזמן את 

הגורמים הרלוונטיים שעסקו בתחום הזה. ציינו את עו"ד אטינגר, את ד"ר 

ת פרופ' נדב אהרונסון, שלדעתנו יש להם אינפוט לא קטן כדי שמואל ברנר וא

להשכיל אותנו במשמעויות של הפסיקה הזאת של ועדת הערר, לשני חברי 

יש  מועצה כאן שהיו שותפים לאורך כל השנים במאבק נגד הבנייה בתע"ש

 לפני שאני אקריא את ההצעה לסדר. גיא, בבקשה.   תופסות

מאוד מהדרך שאתה בוחר לנהל את  אני מופתע   מר גיא קלנר:

המהלך הזה. אני חושב שעם כל המאבקים הפוליטיים שיש בין כולם, ויש בין 

כולם, יש נושאים שהם מעל זה. אתה כל הזמן מנופף בדגל הזה, וכשמגיעים 

לשעת השי"ן אתה בוחר לעשות מזה קרקס פוליטי אחד גדול. אנחנו הולכים 

היית באופוזיציה וכשאני הייתי באופוזיציה למהלך הזה כולנו ביחד. כשאתה 

או בקואליציה, זה ממש לא משנה, ידענו ביחד לשלב ידיים ולנסוע לירושלים 

כמה שנדרש, או להכין את העתירות פה ברמת השרון. יש פה מהלך גדול, 

שאגב אני מבקש באופן פורמלי להיות משולב בו. אני חבר מועצה שנקבע 

"ש. אתה רוצה לתעיחד אתך את נושא המאבק באופן פורמלי, שמוביל ב

תשנה את זה במסגרת המועצה. קבענו את  –לשנות את זה במסגרת המועצה 

 זה. אז אני מבקש לכבד את זה. 

 בהאני חושב שבמסגרת התהליכים שאנחנו עושים, היה נכון שבבדיקה ש
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אנחנו מקבלים את המענה מוועדת הערר הארצית, מתכנסת המועצה. אתה לא 

תכנס צוות.  אתה יודע שזה בוער לכולנו מהטעמים  –וצה לכנס את המועצה ר

הנכונים, עם כל ההאשמות והטחות האשמה הפוליטיות, שהן בעיניי לא 

מי נכשל ומי לא נכשל. יש פה עניין שהוא  ,במקומן, אני שם אותן בצד כרגע

הבאה. יותר גדול מכולנו, ויותר גדול מהקדנציה הזו והקדנציה הקודמת או 

 יש פה עניין שצריך לסדר אותו. 

ואני חושב שיש פה בעיה ברמת ההתנהלות הציבורית, שיש שקט מוחלט, 

שאנחנו רוצים לדבר על זה. התחלנו לדבר על זה אתה יודע ואקום מוחלט. 

בישיבת המועצה האחרונה, לפני שזה היה נושא לסדר היום. יש פה אנשים 

דשים. גם ברמת אנשי ציבור, גם ברמת שישבו בתוך התהליך הזה לאורך חו

. אתה מתעלם מכל זה וזורק בינינואנשי מקצוע, גם ברמת קביעות פוליטיות 

את זה לעזאזל? שהפתיחה של הישיבה זה כרגע 'בואו נצביע'? אני בדקתי עם 

'זומנתם  אנשי המקצוע שאהרון דיבר עליהם. הרמתי אליהם טלפון לשאול?

ב. ביקשנו שהם יגיעו לישיבה. לא רק כדי לקדם לישיבה?'. שלחנו אליך מכת

ל ממדי, הוא מו-את ההצבעה, אלא כדי לדון בנושא שהוא מורכב, הוא רב

 כוחות מאוד גדולים שפועלים מולנו. 

 לשמוע, ללמוד.    מר עידן למדן:

לשמוע, להעמיק בחומר, גם של הזיהום, גם של    מר גיא קלנר:

ם של החיבור ליישוב הקיים. מה התחבורה, גם של פסילת החוקר, ג

אני לא מצליח להבין את זה. אז לא מביאים את  ?הפוליטיקה פה בכלל

האנשים, ממדרים את חברי המועצה. ממדרים חבר מועצה שהוחלט פורמלית 

  שהוא חלק מהצוות, ואחרי זה אתה עוד כועס עלינו?

 לא כועס.   מר אבי גרובר:

עושים פוליטיקה, ו'בואו ואומר לנו שאנחנו   מר גיא קלנר:
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נצביע'? אז עם כל המורכבויות שיש כרגע בזירה הציבורית ברמת השרון 

ובמועצה, אתה ראש העיר, אף אחד לא לוקח ממך את זה. אתה מוביל את 

המערכת. תדע גם בתוך הכעס והעצבים, לשלב כוחות במקומות הרלוונטיים. 

ל ה'אני לא מדבר ולא ואני קורא לך עוד פעם כרגע לעשות פאוזה רגע ע

משחק', כי זה פוגע בעניין עצמו, ולראות איך, בטח אותי, ואני מציע גם את 

שירה ואני מציע כל מי שתחליט בנוסף, לכנס ישיבה. אתה רוצה בצוות 

מצומצם יותר, עם מה שהולך לקרות, כי אין לנו מושג מה קורה. אני חושב 

י לא הכרתי את אטינגר דקה ואנ –שזה לחטוא למטרה לא לקחת את אטינגר 

לא לקחת את אטינגר להוביל את  –לפני, ואני לא מכיר את אטינגר דקה אחרי 

המהלך המשפטי. האיש, בכל רמ"ח אבריו המקצועיים, מצוי בתוך התהליך 

, על סיפור כזה, from scratchשהבנאדם הזה הצליח לצבור,  mileage-הזה. ה

מן לזה, יש גם פרק זמנים שבתוכו צריך מטורף. אין לנו את הז mileageהוא 

להגיש את העתירה המנהלית. לכן אני רוצה לתת לאחרים לדבר. אני חושב 

שתעשה פאוזה רגע על העניין הפוליטי, תצרף את כל מי שצריך לצרף לטובת 

 העניין, ותיידע אותנו בבקשה מה עושים, על פי דין ועל פי צדק. 

הצטרף למה שגיא אמר וגם להוסיף. אני רוצה גם ל   גב' שירה אבין:

אני חושבת שבאמת, הנושא של תע"ש הוא לא נושא שצריך לעשות אתו 

פוליטיקה. ואני מעבר לזה חושבת שהוא באמת בדמנו, וצריך לפחות להיות 

בדמנו. את הישיבה הזאת אנחנו ביקשנו אחרי שלפחות פעמיים ביקשנו לדעת 

 שא של תע"ש. מה קורה עם תע"ש ואיך מתקדמים עם הנו

  ממני לא ביקשתם.     מר אבי גרובר:

ממך ביקשנו גם בתחילת ישיבה אחת וגם במכתב    גב' שירה אבין:

 שנכתב אליך.

 קיבלתם מכתב?   מר אבי גרובר:



 עיריית רמת השרון

 15.3.2017מיום  ,33מן המניין מס' שלא פרטיכל מליאה 
 

 15 

.   גב' שירה אבין: .  ולכן אני חושבת.

 בלשכה שלי לא מכירים מכתב כזה.     מר אבי גרובר:

 גיא, לא כתבת מכתב? על תע"ש?    גב' שירה אבין:

 מה זה מכתב על תע"ש?    מר גיא קלנר:

לא הפנית מכתב על תע"ש, שאתה מבקש שנדבר    גב' שירה אבין:

 -אני בכל מקרהעליו? 

שירה, אם רוצים לא לעשות פוליטיקה, שולחים   :גב' רות גרונסקי

  -מכתב לראש העירייה ללשכתו

מנו, בלי פוליטיקה. למה צריך אני ביקשתי מ  גב' שירה אבין:

 פוליטיקה?

ימים  7עם העתק לכל חברי המועצה, ולא תוך   גב' רות גרונסקי:

 לכנס ישיבה, שחייבים לכנס ישיבה. 

 .רותי, תני לי רגע לסיים   גב' שירה אבין:

  -לא, יצא מכתב   מר גיא קלנר:

.. זה לא פוליטיקה.   גב' רות גרונסקי:  אל.

 ממש לא, ממש לא.   גב' שירה אבין:

יצאה כתבה שלא ברור מה הדרך הולכת להיות.    מר עידן למדן:

 אם מגישים עתירה, אם לא מגישים עתירה, ומה הדרך.

   נכון, אם יש עתירה או אין עתירה.   מר גיא קלנר:

אני רוצה רגע לסיים. אני ביקשתי בתחילת ישיבת    גב' שירה אבין:

פניתי לאבי וביקשתי להעלות את הנושא של  מועצה, רותי, ביקשתי מאבי,

 תע"ש, ואמרתי לו שזה דבר שהוא מאוד חשוב.
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 נכון, ביקשנו את זה טרום הישיבה הקודמת.   מר גיא קלנר:

וגיא נכשל אז הכל   גב' שירה אבין: חוץ מזה, להגיד שנכשלתי 

בסדר. זה הדבר היחיד שהיה להגיד בנושא של תע"ש. אז אל תדברי איתי על 

וליטיקה. ומעבר לזה, אני חושבת שיושבים כאן שני אנשים יקרים שעשו פ

באמת עבודת קודש, ונתנו את נשמתם למען הנושא הזה של תע"ש. אני לא 

. שמוליקאנשים שיושבים כאן, גם נדב וגם המדברת עלינו, אני מדברת על שני 

 וכשביקשנו שהם יהיו כאן, ביקשנו כי רצינו לדעת איך באמת מתקדמים

 הלאה ומה עושים. 

הנושא הזה של עיר שתקום בתוך עיר, והנושא של כל התשתיות וכל התחבורה 

והזיהום הזה, שהמשמעויות שלו כל כך קריטיות לעיר שלנו, אז באמת בקטע 

הזה צריך לעשות באמת פאוזה על כל הנושא הפוליטי, להתכנס יחד. גם אני 

הזה, וכינסנו כמה ישיבות ודנו בימים הכי קשים ידעתי לכנס את כולם בנושא 

בזה, ואחר כך מי שרצה להיות שותף היה שותף. זה לא נושא של אף אחד 

באופן אישי. לא שלך, ולא שלי, ולא של שמוליק, ולא של יעקב. זה נושא של 

רמת השרון. ואני חושבת שפה, אם תשכיל ובאמת תעלה מעל הנושא הזה, 

תה תעמוד בראש הנושא, אין לנו ונהיה שותפים לכל התהליך הזה כדי שא

עוד אתה יושב בתחילת , ויכוח על זה. אבל מצד שני, לא יכול להיות שאתה

ישיבה ואומר לנו 'אתם לא צריכים לדעת, אנחנו ממשיכים לקדם את זה'. 

אנחנו חלק ממועצת העיר, ואנחנו מבקשים להיות שותפים למען הנושא 

שבת שזה הזמן להבין שזה לא היה ואני חו .שמאוד מאוד קרוב וחשוב ללבנו

ימים ורצינו לעשות את הישיבה. אם היית עושה את  7רק בקטע של מהלך של 

זה אתה ישר כשקיבלנו את הזה, ומביא את זה לישיבת מועצה, הייתה ישיבה 

 מן המניין. 

אגב, כתבתי מייל, היא צודקת שירה, כתבתי מייל    מר גיא קלנר:

 שהנושא יעלה לסדר היום. י מבקש טרום הישיבה הקודמת, שאנ
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 מזל שאני צודקת.   גב' שירה אבין:

 זה לא קרה.   מר גיא קלנר:

אני זוכרת שהיה, ואני עוד אחר כך העליתי את זה    גב' שירה אבין:

 בישיבה. 

 ימים ובלי הצעה לסדר.  7בלי    מר גיא קלנר:

 ולכל חברי המועצה זה הגיע.   מר אהרון אלמוג אסולין:

אז אני חושבת שצריך לשים פה באמת נקודה    ב' שירה אבין:ג

ולהתקדם קדימה באמת עם אנשי המקצוע שגם עשו כאן המון עבודה, ואנשים 

חיצוניים, ואני חושבת שיושב כאן נדב שבאמת שנים, והצליח בכל מיני 

 דברים. 

 נדב  יושב ראש תאגיד המים שרונים, נכון?   :מר אבי גרובר

 לא, לא קשור אבל, לא קשור.    ין:גב' שירה אב

לא, מה זה, אנחנו עובדים עם נדב, יודעים לעבוד     מר אבי גרובר:

 באמת נו. מכם כדי לעבוד עם נדב?  ...עם נדב, מה אני צריך

אני לא אמרתי שלא יודעים לעבוד, אני אומרת    גב' שירה אבין:

טע של נדב בתוך מה זה קשור אבל? אני מדברת על הק .שנדב בתע"ש, אבי

  -הנושא של תע"ש. ואני חושבת שחשוב

 שירה, הוא רוצה גם דקה, עידן.    מר גיא קלנר:

 אוקיי.    גב' שירה אבין:

.       מר יעקב קורצקי: .  נגד המדינה. הוא לא הוכיח את עצמו עד עכשיו.

 שניות.  50יש לו   מר אבי גרובר:

 כן, בדיוק.    :גב' רות גרונסקי
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 שניות.  05-אני אשתדל להיות קצר ב   למדן: מר עידן

 . 5אכלת כבר   מר אבי גרובר:

  ... ילדים בנושאים האלה?      מר יעקב קורצקי:

אני ואתה עוד ליווינו את הנושא הזה בתקופתנו    מר עידן למדן:

עוד לפני החוקר, אתה עם חלק מהתושבים, אני עם חלק מהתושבים. הגשנו 

בפני החוקר, עוד כשבאמת היו פה עמדות כאלה ואחרות  התנגדויות והופענו

בידי מועצת העיר, ולא היה ברור לאן הדרך הולכת. בהמשך אני ואתה כחברי 

אופוזיציה, ישבנו יחד עם שירה ועלינו למעלה מספר פעמים והובלנו את 

התהליך. הדבר פה כרגע, כשלא יודעים לאן הדברים הולכים, אני מצטרף 

, כשלא יודעים לאן הדברים הולכים, על פי הפרסום בעיתון לדברים של גיא

 לא ברור לאן הולכים. 

.. מה לא ברור?      מר יעקב קורצקי: מה ? מה, מה לא ברורנו  היה כתוב.

.  זה הסימפוזיון הזה?  זה דברים שצריכים..

לנושא הזה, על פי הכתבה שהייתה בעיתון, של    מר עידן למדן:

הכתבה שהייתה בעיתון לא היה ברור, אני הולך, אני לא  ראש העירייה, על פי

הולך, מה קורה. הגיעה בקשה של גיא קלנר לקיים דיון, לא עלה הדיון. אם 

 היה עולה הדיון... 

 אתה כבר חצי דקה, תדבר חצי דקה ותסיים.     מר אבי גרובר:

אתה רוצה להפריע לי, עוד פעם לא לכבד את עצמך    מר עידן למדן:

 שאתה מפריע?  בזה

 יאללה. נו, קיבלת כבר דקה.     מר אבי גרובר:

אז לא צריך לעשות פה את ההצגות. אני אומר פה    מר עידן למדן:

היום אני גם יושב עדיין בוועדת ההיתרים, ורק  בהחלט. ,כן, היינו ביחד
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ואני חושב שיש לזה חלק גם כן אינטגרלי בכל  את זה, המועצה יכולה לקחת

כנון והבנייה, וודאי שבנושא של תע"ש. ואני חוזר לעמדה של גיא, נושא הת

אינטגרלי אני סבור שאני צריך להיות שותף לכל העניינים האלה. זה מינוי 

 ומהותי שקשור לכל הנושא של תכנון ובנייה וועדת ההיתרים. 

היה ראוי, ומאוד ראוי, ואני חושב שהתכנסנו פה, ומאוד ראוי שאתה תתייצב 

ש העיר שמגיש איזשהי התנגדות. כבר ראינו מה קרה עם התנגדות לא כרא

שהוגשה שלא על דעת המועצה או הוועדה. ובסוף זה לא הלך. אז אנחנו 

ונבין  וניתן את התהליך,  יודעים את החשיבות הזאת, וחשוב שנשב פה כולנו 

גם איפה הוא עומד, גם אם בסוף לא אגב, יכול להיות שזו תהיה ההמלצה. 

ט אני חושב שהמהלך הובל בידי עו"ד ובידי גורמים מקצועיים. חשוב ובהחל

שחברי המועצה כולם, זה לא משנה איפה הם נמצאים היום בכל העניין 

הפוליטי, ידעו בדיוק מה קורה ואיך קורה ולמה קורה. וזאת זכותם, וזאת לא 

יוכלו לקדם, ולא רק רא ש רק זכותם, זו גם חובתם לדעת מה קורה, כדי שהם 

  -העירייה אלא כולם ביחד

 יאללה, תודה.   מר אבי גרובר:

וזו הדרך לעשות את זה, וככה אני מצפה שבאמת   מר עידן למדן:

 תעשה את זה. 

תודה רבה. כמו שאמרתי, אני חשבתי שכשאני     מר אבי גרובר:

הולך לשבת עם ראשי ערים אחרים, אני לא מודיע להם מראש מה אני עושה. 

מכבדת להתנהל עם ראשי ערים אחרים. הפגישה הזאת נקבעה די  זו לא צורה

קרוב למועד שבו התקבלה החלטה. אנחנו ניפגש במהלך השבוע הבא עם ראשי 

באמת  הערים האחרים. אנחנו בודקים באמת, מיכה עושה את העבודה. לראות

הליך   שהוזבואו, זה לא אי .מי הפיגורהכמה אופציות.  , יהיומי עורך הדין

הכי דרמטי לעתיד רמת  דברהתנגדות לאיזו מרפסת. אנחנו מדברים אולי ב של

 השרון. 
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באמת, די, נמאס בשביל זה צריך פה דיון נורמלי.     מר טל עזגד:

 כבר מכל ה...

בשביל זה צריך דיון נורמלי. צריך לשמוע מה    מר עידן למדן:

 טי.אומרים היועצים השונים, וצריך לשמוע מה אומר היועץ המשפ

ו   מר טל עזגד: הולכים לכל ... שאנחנו מתלהמים ומשתוללים, 

תקשורת ולבתי משפט, זה מה שאתה מבין. רוצים לקיים פה דיון ולמיני 

 באמת אחראי, רוצים להיות שותפים ולהבין. -באמת

..?מה      מר יעקב קורצקי: . 

 אל תפריע לי, יעקב.  .אל תפריע לי .אל תפריע לי    מר טל עזגד:

  .שב בשקט .שב בשקט כבר      מר יעקב קורצקי:

  .אל תפריע לי    מר טל עזגד:

  .שב בשקט אתה, שב בשקט      מר יעקב קורצקי:

  .תוריד את האצבע    מר טל עזגד:

.     מר יעקב קורצקי: .   .שב בשקט אתה.

 כן, גיבור גדול.     מר טל עזגד:

  .ת העירשב בשקט, הרסתם א      מר יעקב קורצקי:

.     מר טל עזגד:  הרסתם את העיר, כן

  .יאללה .שב בשקט      מר יעקב קורצקי:

 כן, אנחנו הרסנו את העיר. מעניין איפה היית.    מר טל עזגד:

 שב בשקט, שב.   מר יעקב קורצקי:

 אנחנו.    מר טל עזגד:
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.. שב בשקט.   מר יעקב קורצקי:  היית אילם.

 ם? לא, אתה היית. הייתי איל   מר טל עזגד:

 שב בשקט.   מר יעקב קורצקי:

.    מר טל עזגד:  אתה כזה קטן

 שב בשקט.   מר יעקב קורצקי:

.    מר טל עזגד:  כזה קטן

 שב בשקט.   מר יעקב קורצקי:

. רק המשכורת    מר טל עזגד: ותמשיך לשבת עם כל אחד ש..

 שלך... 

 . רק המשכורת שלי. אתה תשב בשקט  מר יעקב קורצקי:

. אף פעם.    מר טל עזגד:  ראינו... משכורת..

מועצת העיר מנחה את הגורמים המקצועיים     מר אבי גרובר:

להגיש עתירה לבית המשפט כדי שיתערב בהחלטה של הוועדה הארצית. רצוי 

הרצליה והוד השרון. ואולם של שהעתירה הזאת תהיה בתיאום עם העיריות 

ה עצמאית של עיריית רמת השרון. מי להגיש עתיר יתאפשר,הדבר לא אם 

  בעד? 

 לא שמעתי.  מר אהרון אלמוג אסולין:

 מי בעד?    מר טל עזגד:

לא, אמרו לך לבוא לקבל משכורת ולא קיבלת, מי     מר טל עזגד:

 בחר בך בעיר הזאת, מי מכיר אותך בכלל? 

 אף אחד, אף אחד.     מר טל עזגד:

יו בחירות, למה לא הלכת? אף אחד לא היו לך עכש      מר יעקב קורצקי:
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 בחר בך. 

 כי לא הלכתי.    מר טל עזגד:

. גם רוכברגר      מר יעקב קורצקי: עוף החוצה, 'לא יודע מה אמר לך ..

 . 'אתה לא מתאים לכלום

 נכון.     מר טל עזגד:

שב בשקט לפחות. אתה מתסיס פה את כל חברי       מר יעקב קורצקי:

 מן. מועצת העיר כל הז

 . חדר הזהלא אשב בשקט ולא אתן לך לבזות את ה    מר טל עזגד:

 אתה יודע שאתה כבר לא רלוונטי בעיר הזאת.   מר יעקב קורצקי:

לך תבחר רב בינתיים. לך תמנה רבנים, זה יותר    מר טל עזגד:

 חשוב. אתה הכי מתאים. 

 למה אתה צועק? למה אתה צועק?   מר עידן למדן:

 אתה הכי מתאים, יעקב?  וג אסולין:מר אהרון אלמ

 אתה הכי מתאים.    מר טל עזגד:

.       מר יעקב קורצקי:  אני לא מתאים לכלום, אני מעיד על עצמי

 ?למה אתה צועק  מר עידן למדן:

 אני כלום ואפס.  אני כלום ואפס,      מר יעקב קורצקי:

 אתה הכי מתאים.    מר טל עזגד:

.  ואאבל ה  מר יעקב קורצקי: . . הזאת מתסיס את כל האווירה פה. 

 .יותר גדולה ממני וממך

יודע לקום.    מר טל עזגד:  כשלא רצו לתת לך, בוא, אני גם 
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 תפסיק להתסיס.   מר יעקב קורצקי:

.    מר טל עזגד: .  כשהושיבו אותך וייבשו אותך למטה.

  .תפסיק להתסיס      מר יעקב קורצקי:

מי עשה אותך בכלל מה  ?התסיסאני אפסיק ל    מר טל עזגד:

 שאתה? שכחת, הזיכרון שלך כזה קצר. 

פה ואני אמרתי את זה לראש העיר  מכריזהנה אני       מר יעקב קורצקי:

 .  ו..

.     מר טל עזגד: .  מה זה קשור? .

 תקשיב לי טוב, תקשיב אתה פעם אחת בחיים      מר יעקב קורצקי:

... הנהיושרה יר אם אני צריך לשלם במשכורת שלי דברת, אמרתי לראש הע .

 אני זז הצדה. 

  . משהו, ברור, איזו שאלה    מר טל עזגד:

  אמרתי לכם את זה היום?הנה, לפרוטוקול.      מר יעקב קורצקי:

 אמרת.    מר טל עזגד:

 אז אמרת.  מר אהרון אלמוג אסולין:

 די כבר להרוס אתם רק הורסים את העיר הזאת,  מר יעקב קורצקי:

 את העיר הזאת. מה זה, סימפוזיון על נושא התע"ש? 

 טוב, אפשר להצביע?   גב' דברת וייזר:

 כן.  מר אהרון אלמוג אסולין:

 )מדברים ביחד( 

.?    מר טל עזגד:  בוא תסביר לנו את הסוגיה..

 מה אתה צועק?   מר גיא קלנר:
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 לא, עושים פה סימפוזיון.   מר יעקב קורצקי:

.. כל הפינוי בינוי וכל    מר עידן למדן: זה מה שהביא אותנו.

 לא משנה איזו תכנית, אתה תהיה בעד. התכניות... 

 למה לא?  מר אהרון אלמוג אסולין:

.   מר עידן למדן: .  תפסיק לצעוק. יעקב, יעקב.

.   מר יעקב קורצקי: .  אהרון, היית.

.    מר טל עזגד: .  בוא תסביר למה לא. הסבר מקצועי, בוא נראה.

 אתה תסביר למה לא לעשות דיון.  אהרון אלמוג אסולין:מר 

 בוא תסביר למה לא, אל תצעק.    מר טל עזגד:

 על מה עושים סימפוזיון אם לא על זה? למה לא?   מר גיא קלנר:

 למה לא לקיים דיון, אדון קורצקי?  מר אהרון אלמוג אסולין:

 . יעקב, אל"ף תפסיק לצעוק  מר עידן למדן:

 על מה אם לא על זה.   ר:מר גיא קלנ

אתה עו"ד? אתה כמו נדב, מה אתה יכול לתרום   גב' רות גרונסקי:

 לדיון כזה, אהרון אלמוג, חוץ מצעקות? 

 מה את יכולה?   מר טל עזגד:

 אוי, נו באמת. רותי, רותי.   מר גיא קלנר:

 רק את יודעת לתרום?           מר עידן למדן:

יודע.  גם אני   :גב' רות גרונסקי  לא יודעת, גם אתה לא 

 אבל בשביל זה זה דיון ציבורי.    מר עידן למדן:

, את אני רוצה שייקחו את עורכי הדין הכי טובים   :גב' רות גרונסקי
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 המהנדסים הכי טובים. 

אז בואו נדבר על זה, אז בואי תדברי על זה, בואי    מר עידן למדן:

 ן הזה. נשמע מי עורך הדין הכי טוב לקחת לעניי

.     מר אבי גרובר: .  רותי, די כבר. מועצת העיר.

 אני חושב שאת צודקת מאוד.    מר עידן למדן:

 מועצת העיר מנחה את הגורמים המקצועיים.     מר אבי גרובר:

את צודקת מאוד. צריך לקחת, רותי, את עורך    מר עידן למדן:

 הדין... 

י קורא אותך לסדר פעם אני קורא אותך לסדר. אנ    מר אבי גרובר:

 ראשונה, אני קורא אותך לפרק פעם שנייה. 

אתה לא קראת לסדר את הסגן שלך כשהוא התחיל    מר עידן למדן:

 לצעוק והרים אצבע. 

..אני מבקש    מר אבי גרובר: .  .  הן צריכות ללכת, תכבד אותן

אתה לא מתבייש? אתה לא מתבייש? צעק וקילל?    מר עידן למדן:

 שתוק? ואמר ת

 .די מספיק, די. תרגיעו, רבותיי   גב' נורית אבנר:

   -מועצת העיר מנחה    מר אבי גרובר:

  עידן, אני קיללתי? אני לא קיללתי.       מר יעקב קורצקי:

אתה הרמת את הקול, הרמת אצבע, וזה היה לא    מר עידן למדן:

 מכובד ואמרתי לך וביקשתי שתירגע ושתהיה מכובד. 

 מספיק. עידן, עידן.     ית אבנר:גב' נור

 נורית, אני לא צריך עזרה.     מר אבי גרובר:
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אני לא מצליחה להבין מה הבעיה. כולנו בעד. אז   גב' דברת וייזר:

 יאללה, אז בואו נצביע. 

. רק שנייה.   מר עידן למדן:  רותי, את..

  .די .מספיק, עידן   גב' נורית אבנר:

, היא לא צריכה לענות לך, פוסט, די, תכתוב די, די    מר אבי גרובר:

אני לא אתן לך עכשיו את זכות הציבור. נגמר. מועצת העיר מנחה.. אתה לא 

 צריך לענות לה.

 תפסיקו לצעוק ותפסיקו לעשות הצגות.   מר עידן למדן:

 מה קרה? למה אתם צועקים?   מר גיא קלנר:

שפטיים להגיש מועצת העיר מנחה את הגורמים המ  מר אבי גרובר:

 ..  עתירה לבית המשפט כדי שיתערב בהחלטה של הוועדה הארצית.

.    מר עידן למדן: .  רותי, דווקא בגלל מה שאת אמרת.

לא רוצים לשמוע אותך, שמעת? לא רוצים לשמוע     גב' נורית אבנר:

 אותך. 

.    מר עידן למדן: .  אנחנו צריכים, דווקא בגלל מה שאת אמרת.

רצוי שהעתירה הזאת תהיה בתיאום עם העיריות     מר אבי גרובר:

של הרצליה ורמת השרון, ואולם אם הדבר לא יתאפשר, להגיש עתירה 

  של עיריית רמת השרון. מי בעד? עצמאית

זה חלק מהדיון פה. על זה את צריכה לעמוד. ואת    מר עידן למדן:

  זה מצפים ממנו. 

 בקול? אתה יכול לקרוא את זה   גב' דברת וייזר:

.  מר אהרון אלמוג אסולין: .  כולם צועקים.
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 הם שמעו את זה עשר פעמים.    מר אבי גרובר:

.. אי אפשר, אי אפשר בל  מר רפאל בראל:  י.

 יהיה בפרוטוקול, נצביע.    מר אהרון אלמוג אסולין:

..  אדוני ראש העיר   מר רפאל בראל:  , בלי שקט, אי אפשר.

 . עידן, די  גב' נורית אבנר:

 אני די? אני די?   מר עידן למדן:

 נורית, נורית, די כבר.     מר אבי גרובר:

 זה אתה, תהיה בשקט.  מי שעושה הצגות    גב' נורית אבנר:

 הוא עשה את הצעקות.   מר עידן למדן:

נורית, כל אחד בזמן שלו להגיד למישהו מה לא   מר אבי גרובר:

 די כבר די, אתם תהיו בשקט. בסדר? 

 מה את רוצה? מה את רוצה?    עידן למדן: מר

מועצת העיר מנחה את הגורמים המקצועיים     מר אבי גרובר:

  להגיש עתירה לבית המשפט כדי שיתערב בהחלטה של הוועדה הארצית.

מה עם הגורמים המקצועיים? אנחנו רוצים לשמוע   מר גיא קלנר:

 אותם אבל?

את הגורמים שנמצאים אני בהחלט רוצה לשמוע   מר עידן למדן:

 פה. 

רצוי שהעתירה הזאת תהיה בתיאום עם העיריות   מר אבי גרובר:

 עצמאיתשל הרצליה והוד השרון. ואולם אם הדבר לא יתאפשר, להגיש עתירה 

, זה, פה אחד, תודה 5, 4, 3, 2, 1מי בעד? מי בע? של עיריית רמת השרון. 

 רבה, נגמר. 



 עיריית רמת השרון

 15.3.2017מיום  ,33מן המניין מס' שלא פרטיכל מליאה 
 

 28 

 קמן: פה אחד כדל: הוחלט 96החלטה מס' 

מועצת העיר מנחה את הגורמים המקצועיים להגיש עתירה לבית המשפט 

כדי שיתערב בהחלטה של הוועדה הארצית. רצוי שעתירה זו תהיה בתיאום 

עם העיריות של הרצליה והוד השרון. ואולם אם הדבר לא יתאפשר, להגיש 

 עתירה עצמאית של עיריית רמת השרון. 

 

_________________ 
 אבי גרובר

 ראש העירייה
 

__________________ 
 שירלי פאר

 מנכ"לית העירייה
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 קובץ החלטות

 

 בקשת חברי המועצה.  .1

 

 

 : הוחלט פה אחד כדלקמן: 96החלטה מס' 

מועצת העיר מנחה את הגורמים המקצועיים להגיש עתירה לבית המשפט 

ום כדי שיתערב בהחלטה של הוועדה הארצית. רצוי שעתירה זו תהיה בתיא

עם העיריות של הרצליה והוד השרון. ואולם אם הדבר לא יתאפשר, להגיש 

 עתירה עצמאית של עיריית רמת השרון. 

 


