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 5  :משתתפים

 6 ויו"ר  ראש העירייה   - עו"ד אבי גרובר 

 7 מנכ"לית העירייה  - גב' שירלי פאר יגרמן 

 8 צהחברת מוע -   גב' דברת וייזר 

 9 חבר מועצה -   ד"ר צחי שריב 

 10 חברת מועצה - גב' בת שבע אלקובי 

 11 חבר מועצה -   מר ירון גדות

 12 חבר מועצה -   מר רוני בלקין

 13 ס' ר' העיר  -חבר מועצה ו -   מר גיא קלנר

 14 חבר מועצה -   מר רמי ברלב  

 15 חבר מועצה -   מר רביד פלד

 16 חבר מועצה - מר יעקב קורצקי  

 17 מועצהחבר  -  מדן עו"ד עידן ל

 18 חברת מועצה -   גב' ענבל דדון

 19 חברת מועצה -   גב' נטע זיו

 20 חבר מועצה  - מר מיכאל דורון  

 21 הצעומ רבח -   ךילק רפוע רמ

 22 הצעומ רבח -   איבל ינד רמ

 23 

 24 צוות מקצועי

 25 יועץ משפטי של העירייה   - עו"ד מיכה בלום 

 26 מהנדסת העירייה   - אדר' עירית טלמור 

 27 

 28 
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 2 וםסדר הי

 3 1.12.19מיום   13ניין מספר ל מליאה מן המוקואישור פרוט1.

 4  24.12.19שאילתא של ירון גדות מיום 2. 

 5 29.12.19שאילתא של ירון גדות מיום 3. 

 6 27.11.19הצעה לסדר של דברת וייזר מיום 4. 

 7 7.12.19הצעה לסדר של צחי שריב מיום 5. 

 8  26.12.19ון גדות מיום הצעה לסדר של יר6. 

 9  1.1.20ן גדות מיום הצעה לסדר של ירו7. 

 10 דכון רה"ע לגבי הדיון בוועדת ההיגוי בנושא מתקן להשבת אנרגיה  ע8 

 11 מזרחי ברמה"ש  -מפסולת ברביע הדרום    

 12  עדכון חברת המועצה נטע זיו בדבר חקירת ראש החזיר בבית הכנסת סוכת שאול9. 

 13 . למשכר מנכ" 45% –רייה פקיד עוזרת ראש העיגב' ענבר לובין לת אישור10.

 14 .(א. הספורט(שינוי תקנון העמותה העירונית "המרכז לחינוך וספורט רמת השרון" 11. 

 15  .שונות .12

 16 

 17 

 18  פרטי כל   

 19 

 20 1.12.19מיום   13. אישור פרוטוקול מליאה מן המניין מספר 1

 21 

 22נגמור את הסיפור  קודם כל , 14ניין מספר רב טוב. ישיבת מליאה מן המע מר אבי גרובר: 

 23מה הסיפור בדיוק עם התיקונים   ?רועי אתה רוצהעם הפרוטוקול. 

 24 שצריכים להיות.  

 25 תיקונים טכניים.   : דביר רועימר 

 26 מילה של בתשי.   גב' שירלי פאר יגרמן: 

 27 לה של מיכאל  ומילה של ירון. לא של בתשי בכל מקרה בתוך ההחלטה. מי : דביר רועימר 

 28 ?  צריך להצביע על זה. לא צריך להצביע על זה אבי גרובר:  רמ
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 1  רק לאשר. אם אתה מאשר אתה מאשר גם שם. כן, כן.  גב' שירלי פאר יגרמן: 

 2 הוא אומר שלא צריך להצביע על זה.  מר אבי גרובר: 

 3   בתמלול.מילה.  : דביר רועימר 

 4  דר. היום לפי בקשתך. משודר. משו CNN-דר בזה משו מר יעקב קורצקי: 

 5 הקהל אומר שזה לא משודר.  מר ירון גדות: 

 6 משודר, משודר.   קי: ב קורצמר יעק

 7 

 8 

 1.12.19מיום  13אושר פרוטוקול מליאה מן המניין מספר   :החלטה

 9 

 10 טוב. ירון שנייה לפני שאנחנו הולכים לשאילתות. יש לנו פה קהל גדול מר אבי גרובר: 

 11בלי צעקות ובלי מחיאות  מהדיירים של מתחם השחל, קריית הצעירים. 

 12ונכרנים. עברה החלטה  נהיה כולנו מסיא מילה ככה שכפיים אבל איזה שה

 13בוועדת המשנה שקבעה איך זה נקרא בדיוק. עיצוב אדריכלי למתחם. 

 14יכול שיהיו לו השלכות כאילו על הפרויקט, על מה שעושים, כלכלי דברים  

 15חוסר הוודאות  וכאלה. מה שאני מציע וכדי להוריד קצת את כלכליים 

 16דסה, עם  מחזיק תיק ההנדרת איתי ועם והכל, אנחנו נקבע פגישה מסו

 17מהנדסת העיר, עם כל הדרג המקצועי, נבין את המשמעויות של ההחלטה, 

 18ככל שיש לה משמעויות כספיות על הפרויקט בכלל מה דרכי ההתמודדות  

 19ם יש מקום לפעולות אחרות אז משם נמשיך  איתם. ואז ככל שנראה א

 20 תמודד עם ההחלטה. בסדר. רוצה משפט.  לה

 21את שהיא ישיבה מאוד מאורגן אנשי  וד שבישיבה הזאני מבקשת מא קהל:

 22 המקצוע שגם. 

 23 גם אתכם. גם נציגות שלכם.  מר אבי גרובר: 

 24 בדיוק. וגם נציגות של היזם עצמו.  קהל:

 25ה שכולנו  ברור. נציגות שלכם, נציגות של היזם, נשב ונראאם לא הייתי  מר אבי גרובר: 

 26י, ואני יודע  באופן אישד לך אני מבינים את המשמעויות. אני יכול להגי
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 1שלא מעט אנשים פה רוצים לראות את הפרויקט הזה קורה. האופן שבו 

 2אנשים, וגם אמרנו את זה על פרויקטים אחרים, שאנשים ברמת השרון 

 3לא תנאים. ראינו גם אתמול  דברים נורא קשים  גרים בתנאים כאלה הם

 4ות שלנו  מסה התשתיואנחנו לא רוצים להיות במקומות האלה למרות שח 

 5ומדות לא משנה, אני לא אכנס לזה. לא נפתח פה עדיין. אבל באמת  ע

 6המצב הזה ברמת השרון אנחנו לא רוצים לראות אותו ממשיך. אבל נשב 

 7ל. אני לא רוצה ככה שלגמרי תהיו בישיבה מסודרת, באתם קהל מאוד גדו

 8, כל , כאילו לא מתייחסים אליכם. נשב בצורה מסודרתבלי התייחסות

 9נבין את המשמעויות של הכול. נראה איך מתמודדים עם המקצוע,  אנשי

 10הכול. יכול להיות שאחרי זה נחליט שיש עדיין בעיה אז כל אחד יחליט מה 

 11בישיבה הזאת תתנו לנו  הוא עושה בהמשך לזה אבל אני באמת מבקש ש

 12יקרה בהקדם. זה לא בעוד חודשיים, שלושה,  לנהל את הישיבה אבל זה 

 13ר מהר, כדי להוריד את אי הוודאות, להבין כמה שיות קרה בהקדםזה י

 14את כל המשמעויות של הפרויקט. גם על היזם וככל שנצטרך נמשיך משם 

 15ם בנווה גן,  בעבודה מתואמת וכמו שעשינו דברים גם סביב מתחם אילת וג

 16כולל תדעו איפה הולכים, איך גם המתחם שלכם יקבל מענה מסודר. 

 17 יה ברור.  . הכול יה, מי עושההולכים, מה עושים

 18אני חייבת לציין אני ממש בשם כל האנשים שיושבים פה, במיוחד החורף   קהל:

 19הזה והחורף הקודם, הדירות מלאות מים, חדרי המדרגות מתפוררים, עם  

 20זאת  י חשמל שזורמים להם מים. אי אפשר להמשיך ככה.שילוב של חוט

 21א וך כאב וליא באה מתאומרת לא סתם קמה כל צעקה והזעקה הזאת ה

 22מתוך נוחות. אז קחו את זה בחשבון, אני מבקשת שזה יקרה מהר וככל 

 23עוד השבוע אם אפשר. אני מדברת בשם כולם. אני מקצרת את  האפשר. 

 24אני מציינת את זה. ההחלטה  הדברים כדי לא להפריע לכם. אבל 

 25ה, היא החלטה שלא תואמת את הוראות  שהתקבלה בוועדת משנ 

 26הבנייה של התוכנית של קריית   למתן היתרת התנאים התוכנית, א

 27הצעירים. כל תנאי שבעצם יגרום בעצם להתמשכות הוצאת היתר וככל  

 28שהזמן עובר, הוא לא לטובתנו, לא לטובת הדיירים וגם לא לטובתכם כי  
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 1מארנונה. ממטלות  אתם רוצים בסופו של דבר לקופה הציבורית כסף  גם

 2ין את זה, הם יושבים חייבת לציבשם, אני ציבוריות וכדומה. אני מדברת 

 3בשקט והם מחכים אבל הבטן שלהם כואבת. מאוד כואבת. הם לא סתם  

 4צועקים כי הגיעה מים עד נפש בקטע הזה. עכשיו אני רוצה להגיד לכם, 

 5את זה   ציין משפט אחד אחרון, אני חושבת שצריך להחזיראני חייבת ל

 6וכנית  דון רק בתצריכים ל לדיון בוועדה ולבטל את הסעיפים שהייתם 

 7היישום בלבד. לא יותר מזה. העמדה של הבניינים, הפיתוח של השטח, על 

 8התשתיות זה בסדר. על גינת הכלבים זה בסדר. אבל כל סעיף מעבר לכך  

 9י חייבת לציין את זה, קירוי. הקירוי שאתם  לא תואם תוכנית כי אנ 

 10ו לא תב"ע אנחנשים לא תואם תוכנית. זה תוספת שטח. זה שינוי מבק

 11 ים לזה. אנחנו רוצים לראות איך אנחנו גרים במתחם מוכנ

 12שולי, אנחנו לא נקיים את הדיון הזה פה עכשיו. יש ישיבת מועצה עוד  מר אבי גרובר: 

 13זזים אז אפשר להמשיך את זה אז. תנו לנו  חודש, אם תראו שהדברים לא 

 14ה לות האלע, שבועיים הקרובים, אנחנו ניפגש. אנחנו כל השאאת השבו

 15שם בתוך הישיבה. אנחנו נראה מאנשי, מהדרג המקצועי את   תציגו

 16המענים, נבדוק מה המשמעויות. ככל שצריך נראה מה אנחנו מביאים לפה 

 17אני בטוח, אני אומר לך את זה   ואיך אנחנו עוזרים לפרויקט הזה לצאת . 

 18ד מחברי הוועדה שם לא חיפש איך להפיל את  פה בביטחון שאף אח

 19פרויקט הזה ברמת השרון שמתכננים פרויקט  וצים שה ט. הם רהפרויק

 20הוא יהיה באיכות הכי גבוהה, בצורה הכי טובה. גם אם מי שגר בתוך 

 21יקט  המתחם וגם מי שגר סביבו, והשאיפה פה רק הייתה לייצר פרו

 22פש איך תוקעים את איכותי ושום תנאי שהם הוסיפו לא היה כדי לח

 23קח אותו ליישום ונראה בסדר.  ועכשיו אנחנו ניקח את זה וניהפרויקט 

 24 בבקשה ירון. תן להם שנייה לצאת. 

 25 

 26 24.12.19שאילתא של ירון גדות מיום 2

 27 

 28   ר פרוטוקול.צריך אישור פרוטוקול. לא צריך אישו גב' בת שבע אלקובי: 
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 1 הופיע. מילה זה טכני. זה כבר  אמרו שלא צריך. רק איזה  מר אבי גרובר: 

 2בנושא של בית הספר יעל רום. בישיבת  שלי להיום תא ראשונה שאיל מר ירון גדות: 

 3אושרה בניית בית הספר יעל רום. לחורשת העמל   4.8.19המועצה בתאריך 

 4. נראה כפי שצפו חלק  2021במטרה שבית הספר יתחיל לפעול בשנת 

 5ת בית הספר מתעכבת ולא  מחברי המועצה שהתנגדו להחלטה. בניי

 6ים משפטיים שבהם  ות צעדר בעקבתושלם בזמן המתוכנן. זאת בין השא

 7נקטו תושבים המתגוררים ברחובות הסמוכים לחורשת העמל. שאלות  

 8. כיצד נערכת העירייה לספק פיתרון לתלמידים ברובע  1לראש העירייה. 

 9  ר למקרה של קביעה סופית של בית המשפט נגד הקמת בית הספר הד

 10תיים.  בחורשת העמל, או דחייה בעבודות ההקמה למשך תקופה של שנ

 11שעדיין לא התחילו לעשות שם שום דבר בחורשה מצד שני בית רואים 

 12. מה עלות הכוללת שהוציאה  2הספר במורשה הוא הגבוה כבר מתקדם. 

 13ם, לבית הספר יעל רום. אני מתכוון עלות  העירייה על הפתרונות הזמניי

 14זמניים גם אם יש טענה שאחר כך יהיה כבר להשתמש   כוללת לפיתרונות

 15 גם אם יש טענה אחר כך יהיה אפשר להשתמש  איתי. י אתה בהם. אב

 16  אני לא איתך. אני מקשיב לך.  מר אבי גרובר: 

 17חר כך יהיה אפשר להשתמש  גם אני לא איתך בסדר. גם אם יש טענה שא מר ירון גדות: 

 18אחרים. אני שואל מה העלות  בפתרונות בכספים שהוצאו בשביל דברים

 19קבע הזמניים במסגרת חטיבת ת נוהכוללת שהוציאה העירייה על הפתרו

 20ואשכול הפיס ומה עלות הנוספת שתידרש במקרה של תביעה נוספת של 

 21הצורך   . האם נבדקת על ידי העירייה אפשרות של חוסר 3עוד שנתיים. 

 22ו הצפויה בהקמת מבנה נוסף לבית ספר בשכונת הדר. בגלל שעם הקמת

 23מורשה,  מ יםשל בית הספר דבורה עומר במורשה, הפסקת הסעות תלמיד

 24לשחרור שכבת גיל שלמה שיוצאת מטווח הגילאים של בית ספר יסודי,  

 25הילדים שהתחילו כיתה א' בבית ספר יעל רום זמני, הצומח ויסיימו את  

 26 יסודי לפני שיוקם בית ספר חדש והם כבר יעברו לחטיבה.  לימודי ה

 27מדבר עליו לא  ככה, אחד אנחנו מתקדמים לפי עלות שלנו. העיכוב שאתה  בר: י גרומר אב

 28אבל אנחנו מתקדמים לפי העלות שלנו בינתיים אנחנו לא רואים  ברור לי. 
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 1בעיה מבחינת עלות שלנו. אני לא צופה גם שבית המשפט יקבע שאיזה  

 2קביעה נגד הקמת בית הספר בחורשת העמל. זאת התשובה לשאלה  

 3  נה שלך. התשובה לשאלה השנייה.  הראשו

 4 רון אחר.  ה לא נערך לפתזאת אומרת שאת מר ירון גדות: 

 5לא צריך פתרון אחר. זה הפתרון, הפתרון שהעירייה הסכימה עליו.   מר אבי גרובר: 

 6זמניים. המבנה שבנינו הוא   תשובה לשאלה שתיים, מדובר פה על פתרונות

 7ר ולכן לא מדובר בפתרונות  מהווה פתרון קבע לאור צרכי החטיבות בעי

 8על מנת לתת פתרונות   ושקעזמניים, ולכן לא מדובר פה על כסף שה

 9זמניים. והתשובה לשאלה שלוש, שבכל יום שעובר רק מתחזק הצורך  

 10ר. כל  בבית ספר יעל רום ברובע הדר, שנותן מענה לילדי רובע הד

 11שקרי וזה  הניסיונות להציג אותו כמי שנתן פתרון למורשה זה לא נכון וזה

 12שמנסים   לגיטימציה, לא יודע איך להסביר את זהה חלק מתהליך ד

 13  לעשות על בית ספר. הלאה. 

 14שאלת המשך. דיברנו בישיבה הקודמת שתשובות לשאילתות יגישו בכתב  מר ירון גדות: 

 15 מה שאמרת עכשיו.  את זה. יש את זה בכתב לפני הישיבה. סיכמנו על 

 16  זה בכתב.   אני אתן לך את מר אבי גרובר: 

 17 בסדר.  מר ירון גדות: 

 18  הישיבה.  שיבה לא לפנידובר לאחר הי מר גיא קלנר:

 19 לא. לפני הישיבה   מר ירון גדות: 

 20 לפני הישיבה .   עידן למדן:  עו"ד 

 21 בה. לא. הוא ביקש לפני הישי מר גיא קלנר:

 22 בתחילת הישיבה לדעתי.   ד"ר צחי שריב: 

 23 ש את התשובות.  הוא לא יקבל ממני מרא מר אבי גרובר: 

 24 שפה.   אז זה מה שהוא אומר, תדברו באותה מר גיא קלנר:

 25  לא תקבל ממני מראש תשובות.    מר אבי גרובר: 

 26 לא?  מר ירון גדות: 

 27  לא.  מר אבי גרובר: 

 28 לא מחייב אותך.   החוק מר ירון גדות: 
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 1  אתה לא תקבל ממני תשובות מראש.  מר אבי גרובר: 

 2  לא הבנתי. מר ירון גדות: 

 3  הוא אומר יש פרוטוקול לישיבה וזאת  מר גיא קלנר:

 4 החוק אומר  דות: מר ירון ג

 5 לא תקבל תשובות מראש.   מר יעקב קורצקי: 

 6שובה אולי בכתב. אתה לא תקבל את לא הבנתי. אני צריך לתת לך את הת מר אבי גרובר: 

 7 התשובה. לא תקבל את התשובה יומיים מראש.  

 8 .  היא בכתב אחרי מר גיא קלנר:

 9  כדי להתכונן אליה.   מר אבי גרובר: 

 10יכה. בוא נשאל אותו. אולי הוא יכול להגיד לך שאתה שוב פה את מיש לנו  מר ירון גדות: 

 11 בה.  עובר על החוק אם אתה לא מוכן לתת תשו

 12אתה לא מנהל עכשיו דיון עם מיכה. אתה מדבר עכשיו ניהול איתי.   מר אבי גרובר: 

 13  ול את השאילתא הבאה או לא. שאילתא הבאה, אתה רוצה לשא

 14לא מתקדם אז אני לא אשאל את שאם אני לא אני  מה אתה מאיים עלי מר ירון גדות: 

 15 השאילתא הבאה.  

 16  במה איימתי?   מר אבי גרובר: 

 17 לא יודע.  ירון גדות:  מר

 18אמרתי לך שאתה לא תדבר עכשיו על זה עם מיכה. ביקשתי ממך שתעבור  מר אבי גרובר: 

 19  ה. לא בשום איום. לשאילתא הבא

 20 

 21 29.12.19. שאילתא של ירון גדות מיום 3

 22 

 23 

 24שאילתא הבאה, לפי התשובה שלך היא מתקשרת גם לשאילתא הזאת כי  מר ירון גדות: 

 25אי קיום חוק על ידי ראש העיר. אי קיום ספציפית סעיף  על  מדובר שוב

 26פי   רקע, על 29.12-ג' על ידי ראש העיר וצוותיו. שאילתא ששלחתי ב 125

 27וק,  ג' מתחייב ואני מצטט את הסעיף בח 125פקודת העיריות, סעיף 

 28ל כלל חברי העירייה תעמיד לרשות כלל הסיעות במועצה ולשימושם ש
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 1ות, מכשיר טלפון, מכשיר פקס ומחשב. יש  המועצה משרד אחד לפח

 2פתרונות טכנולוגיים שאתה שולח פקס וזה מגיע למחשב ואתה לא צריך 

 3 לאה.  להדפיס אותו וכן ה

 4  אתה תקבל פקסימיליה אל תדאג.  מר אבי גרובר: 

 5מאז חודש אוגוסט פניתי ללשכת ראש העירייה, למנכ"לית, למנהלת   דות: מר ירון ג

 6יר עצמו בבקשה להקצאת חדר סיעות. יש לי גם  הלשכה ולראש הע

 7התכתבויות בטלפון שפניתי לדגנית, גם לשירלי, והשאלה הפשוטה לראש  

 8 קיים את פקודת העיריות בכלל, וסעיף זה בפרט?  העיר מדוע אינך מ

 9  ירייה תפעל כדין. זה התשובה. עה מר אבי גרובר: 

 10 ק תשובה לא טובה. יש חוק. יש חו מר ירון גדות: 

 11  אני לא מתווכח איתך.   מר אבי גרובר: 

 12 אין לך מה להתווכח איתי, אתה תתווכח עם חוק.   מר ירון גדות: 

 13  . זאת התשובה זאת התשובה. מר אבי גרובר: 

 14יבור.  שחברי מועצה שנבחרו על ידי הצ ואתה חייב לתת חדר סיעות בשביל מר ירון גדות: 

 15 יוכלו לשרת את הציבור.  

 16  אמרתי לך כדין.   רובר: מר אבי ג

 17בכלל זה אחד הסיעות ובשאר עוד דברים שאתה לא מקיים. זה מאוד   מר ירון גדות: 

 18 ברור. 

 19  ן. לך או שאתה נותזה שאלת המשך ש מר אבי גרובר: 

 20כשאני פניתי לדגנית או זה היה   אותה. זה שאלת המשך ותן לי לסיים מר ירון גדות: 

 21א משנה נאמר לי כשהייתי עוד ברמת השרון  לורד או לא זוכר למי, ל 

 22חופשית נאמר לי שיש חדר סיעות, שהוקצה לסיעה שלי, סיעת רמת שרון 

 23חופשית. אני ביקשתי   חופשית, ניתן לצחי שריב. חדר של רמת שרון 

 24אז גם את החוק שאומר להשתמש בחדר הזה ולא נתנו לי להשתמש בו. 

 25ה, כשהייתי חבר בסיעה  שנתת חדר לסיעה ואתה צריך לתת לחבר בסיע

 26להשתמש בו, גם את זה לא קיימת. יש כיום חדר שניתן לצחי שריב שהיה 

 27ד  מתוקף תפקידו כמשנה לראש העיר אולי והוא התפטר מאז מהתפקי 

 28חשבון הזה. כיום יש חדר שצחי שריב משתמש בו ואם החדר הזה מגיע על 
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 1חדר סיעות.  חדר סיעות, שוב בניגוד לחוק זה לא תקין. אתה חייב לספק

 2 אני לא צריך לרדוף אחריך. 

 3  אז אמרתי.  מר אבי גרובר: 

 4 מאוגוסט אני מבקש את זה.  מר ירון גדות: 

 5  איפה סימן השאלה.   מר אבי גרובר: 

 6 ר סיעות, לא לי לכל.  ועדיין לא קיבלתי. אני שואל אותך מתי יהיה לי חד  רון גדות: י מר

 7  העירייה תפעל כדין. אז אמרתי לך.  מר אבי גרובר: 

 8 מה זה תפעל כדין.   מר ירון גדות: 

 9  מה שצריך להיות יהיה לפי החוק.  מר אבי גרובר: 

 10  הוא אומר שהוא ייתן במילים אחרות.  מר רביד פלד: 

 11  לא. הוא לא אומר כלום.   ירון גדות:  רמ

 12 שכדין.   הוא אומר מר רביד פלד: 

 13  הוא אמר שהוא יפעל לפי החוק.  לא. לא נכון,  מר יעקב קורצקי: 

 14  אין לי  מר ירון גדות: 

 15  אם החוק אומר אז הוא ייתן לו.  מר רביד פלד: 

 16 החוק אומר שאתה צריך.   מר ירון גדות: 

 17  . לפי החוק מר יעקב קורצקי: 

 18  הוא אומר לפי החוק.   מר רביד פלד: 

 19אלות, שאני צריך להגיע  תה לא צריך לענות לי לשומר שאהחוק א מר ירון גדות: 

 20לשאילתא בשביל שתקיים את החוק. זה לא פעם ראשונה ולא פעם שנייה  

 21שאתה לא מקיים את החוק ואני מגיע איתך למשרד הפנים ולשאילתא  

 22הסתבך בתשובות שאני לא יודע מאיפה  שאתה צריך פה מול כל הציבור ל

 23ך מתי לות דמוקרטית. אני מבקש שתעריאתה מביא אותם. זאת לא התנה

 24 יהיה חדר סיעות לשימוש הסיעות. 

 25רשאי חבר המועצה להגיש לראש העירייה שאילתא בכתב על עניין עובדתי   מר אבי גרובר: 

 26אלה  שבתחום תפקידי העירייה. אם אתה כבר נכנס לזה, שאילתא זה ש

 27שלך  ששואלת על דבר עובדתי שבתחום תפקידי העירייה. אז השאילתא 

 28דתי שבתחום תפקידי העירייה. אז אל תרצה לי גם לא הייתה על דבר עוב
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 1  הרצאות על החוק. איפה שצריך להיות חדר, יינתן חדר. 

 2 אני רוצה שהיועץ המשפטי יגיד האם זה מקובל.   מר ירון גדות: 

 3  לא פונה. אתה תפנה אליו מסודר ותשאל אותו. אליו.  אז תפנה מר אבי גרובר: 

 4ועץ המשפטי ושואל אותו האם העבודה של ראש העיר זה  אני פה פונה לי דות: מר ירון ג

 5 שהוא לא נותן חדר סיעות. 

 6  ירון תודה רבה.   מר אבי גרובר: 

 7 זה לפי החוק או לא.   מר ירון גדות: 

 8לך, אתה רוצה   שימוע עכשיו. הוא לא עונההוא לא עונה לך, הוא לא ב מר אבי גרובר: 

 9תשובה במסודר. הלאה. סעיף   ב מסודר, ותקבלתפנה אליו אחר כך במכת 

4 .  10 

 11קוראים לזה לשחק בקקה. אבל אין בעיה. זה מה שתקבל. ככה קוראים   מר ירון גדות: 

 12לזה. זה של כיתה א' ככה עושים. תשלח שאילתא, תשלח מכתב זה חוק 

 13 מאוד 

 14 איך אמר הגשש ואם זה שידור חי אנחנו לא. בוא. הצעה לסדר.  ר: מר אבי גרוב

 15 אבל לא באיכות מספיק טובה.  למדן:  עידן עו"ד 

 16 דברת.  מר אבי גרובר: 

 17 מה.  גב' דברת וייזר: 

 18 אבל לא באיכות מספיק טובה. השידור. עידן למדן: עו"ד 

 19 איכות השידור.   ד"ר צחי שריב: 

 20 

 21 27.11.19ם . הצעה לסדר של דברת וייזר מיו4

 22 

 23ה בחודש שעבר, אחרי איזה  תי אותאני העליכן. ההצעה שלי היא בעצם  גב' דברת וייזר: 

 24שהוא מקרה שקרה פה ברמת השרון שבמקרה הזה היה איזה תושב שהיה 

 25אירוע חירום בפארק הנצח והחובשים של מד"א לא הצליחו להגיע אליו 

 26עצם קיבלתי פניה ולעומק הפארק בזמן והוא בסופו של דבר נפטר. ואז ב

 27רא בימבה, זה  לא נק מחובשים מהתחנה שלנו שעניינו אותי זה דרך אגב 

 28 נקרא מינילנס. נכון. זה נשמע יותר מקצועי.  
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 1 יותר משכנע מבימבה. כן.   מר דני לביא:

 2בעצם מדובר על רכב מאוד, מאוד קטן באורך של שני מטר עשרים על  גב' דברת וייזר: 

 3מהירות של עד שמונים קמ"ש, רכב חשמלי, מטר שלושים רוחב שנוסע  ב

 4תו אחרי ארבע שעות, הוא מספיק ים אוזה גם מאוד חסכוני טוענ

 5למשמרת של שמונה שעות. יכולים לנסוע בו שני נוסעים, שני חובשים ולא  

 6אחד והוא כבר מגיע בעצם עם ציוד רפואי מאוד מתקדם שכולל  

 7ירום, אלונקה והוא  דפיברילטור ומזרק ותרופות מה שאמרת. תרופות לח

 8דקות הראשונות הן ארבע גם מתקפל. וציוד חבישה וכמו שכולנו יודעים 

 9הארבע הדקות הקריטיות שככה חשובות להצלת חיים זה הדקות שיקבעו  

 10באמת אם פעולות ההחייאה יצלחו או לא, הניסיון מראה בשנה אחרונה  

 11אלה  שמד"א רכשו ברחבי הארץ לערים מסוימות עשרות מיני לנסים כ

 12ו  ₪, זהמשהו כמו בין ארבעים לחמישים. מדובר בעלות של חמישים אלף 

 13  ואני מציעה שרמת השרון תצטרף לרכישה הזאת ותרכוש מינילאנס.  

 14 יקבלו מענה מיידי.   1221פעם הבאה שיתקשרו  : גב' בת שבע אלקובי

 15ע לגביה כי  זאת בעצם הייתה ההצעה. ואין צורך לדון בה ואין צורך להצבי גב' דברת וייזר: 

 16כמובן לקבל  ולותוב קאנחנו בישיבת קואליציה שקיימנו לפני החלטנו בר

 17 את זה. זהו. 

 18  את מורידה את זה מסדר היום.  מר אבי גרובר: 

 19 אז למה לא משכת את ההצעה.  מר ירון גדות: 

 20  הנה. היא מושכת עכשיו.   מר גיא קלנר:

 21 לא. לפני הישיבה.   מר ירון גדות: 

 22 אני מסבירה למה.   : גב' דברת וייזר

 23 שיו. כי הגענו להסכמה רק עכ מר גיא קלנר:

 24  הגענו להסכמה בישיבה. עכשיו.  גב' דברת וייזר: 

 25 עכשיו, עכשיו או חשבתי לפני הישיבה הגעתם   מר ירון גדות: 

 26 לפני הישיבה.   גב' דברת וייזר: 

 27 את מושכת את ההצעה   מר אבי גרובר: 

 28 כן.  גב' דברת וייזר: 
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 1 תודה.  ר: מר אבי גרוב

 2 

 ם סדר היוהוחלט להסיר את ההצעה מ  :החלטה

 3 

 4 

 5 7.12.19של צחי שריב מיום  ה לסדר. הצע5

 6 

 7  צחי שביל אופניים.  5סעיף  מר אבי גרובר: 

 8 רגע. עופר יטפל בנושא של התקציב של האמבולנס   מר רביד פלד: 

 9  סבבה. מעולה.   גב' דברת וייזר: 

 10 יה. זה ידון בישיבת קואליצ : לב-מר רמי בר

 11זה ראה אם אנחנו רוכשים את נינו בישיבת הקואליציה נאמרנו שאנחנו בי גב' דברת וייזר: 

 12מכספי עירייה או שמצליחים למצוא איזה תרומה. או שמד"א כן ..לגבי  

 13 ערים אחרות שהיא רכשה. 

 14אופניים. טוב אני העליתי לאחרונה את עניין האופניים, זה לא משהו   ד"ר צחי שריב: 

 15בה לפני, גם חברי  י. זה נושא שמטפלים בו רבים וטובים הרשאני המצאת

 16ן אבי דברים שהם טיפלו בהם מזה  הוותיקים, גם גיא וכמוב המועצה

 17שנים, והמטרה לסלול שבילי אופניים שכיום אין לנו היא מטרה שלדעתי  

 18כולם מסכימים עליה. אין עוררין, רמת שרון סובלת ממחסור בשבילי  

 19ואין.   ם, יש לנו מדרכות ושבילי אופניים כמעטאופניים, יש לנו כבישי

 20נבנים בקצב גבוה ואצלנו  רושתות בשבילי אופניים שהערים שמסביבנו מ

 21אין. אני העליתי את זה בגלל ששמתי לב די במקרה שברחוב החרושת  

 22שעכשיו העירייה משקיעה שם מיליונים רבים בשיפוץ, אין שביל אופניים. 

 23משוכנע כמו רבים אחרים שהולך להיסלל   זה מאוד הפתיע אותי כי הייתי

 24-נית שעברה בבתוכנית האופניים העירו שם שביל וזאת מהסיבה שגם

 25ונעשתה בשיתוף הציבור, מופיע ברחוב הזה לכל אורכו שביל   2016

 26דובר לקראת   2018-אופניים שמתחבר למערכת העירונית, וגם בגלל שב

 27ם. אחרי שראיתי היציאה לעבודות האלה על כך שיהיה שבילי אופניי
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 1מופיע במסמכי המכרז  איך זה קרה, והשביל לא  שאין, אז ניסיתי להבין 

 2ו יצאו, ולא אחרי התכנון, מעבר לתכנון הראשוני שהוצג לרחוב הזה  שאלי

 3וכל התכנונים המפורטים והמתקדמים השביל לא נמצא. ולכן כתבתי את  

 4קרה  ההצעה הזאת כי אני לא חושב שזה סביר שמדובר על שביל במ

 5ע מזה הוא  תכנוני או בלי שמישהו ידספציפי ובלי שהוא יהיה איזה מוסד 

 6צעתי כאן איזה שהוא נוהל. תקנו אותי קודם כל אולי אבי פשוט נעלם, וה

 7תרצה להסביר למה אין שם שביל אופניים או מה יהיה עם השביל הזה  

 8 ברחוב החרושת.  

 9ים. ואז קיימנו סוג של שיתוף  התכנון המקורי כלל באמת שביל אופני מר אבי גרובר: 

 10ענה שבאמת הציגו צורך של מתן מעם הסוחרים ובעלי העסקים,  ציבור

 11לכל הנושא של הפריקה, טעינה, כל ההתנהלות של העסק, ובמאת מתוך  

 12הרצון שיש לנו שטח משמעותי בגב של הפרויקט שמאפשר לתת מתן מענה  

 13נהלות, זה נכון  גם לנושא של שבילי הליכה ושבילי אופניים, וכל ההת

 14ברים מה שנקרא  ת הצד הקדמי ורק אחר כך עושאנחנו רוצים קודם א

 15שלב מאחורה. והמחשבה הייתה שיש לנו פה את המקום לתת שלב ד' זה ה

 16את המענה הזה רק לא בשלב הראשון, אני חושב שכן יש חשיבות מאוד 

 17גדולה בפרויקטים כאלה, לחבר כמה שיותר מהתושבים מהאנשים  

 18טים ואנחנו יכולים וחיים במקום, לחבר אותם לתוך הפרויקשעובדים 

 19יתיות כרגע, אנחנו רואים שבאמת  הפרויקט מתבצע ועם כל הבעילראות ש

 20הפרויקט הזה מתקדם ביחד עם כל האנשים שם. ולכן אני קיבלתי  

 21החלטה למעשה לדחות את האופניים בתוך הפרויקט לשלב מאוחר יותר. 

 22ם ופניים באיזה שהוא מקום הפכו למקואנחנו רואים היום ששבילי הא

 23וזה באמת מחייב המון ים הממונעים קינטשבו נוסעים הרבה מאוד הקור

 24מחשבה על איך מקיימים את שבילי האופניים שאני עצמי יזמתי, אני 

 25הבאתי פה תוכנית אב לנושא של שבילי האופניים ומאוד חשובה לי. 

 26זה תיכף, דיברתי איתך דיברתי איתך לפני, עוד פעם אתה בטח תגיד את 

 27ד פעם לוועדה המקומית  באמת נכון להביא את זה עו אז שבאמת אולי

 28ה מסודרת, גם להציג את תוכנית האב עוד פעם, וגם לחשוב באמת  בצור
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 1נכון איך מיישמים את זה ואיזה כללים עושים בצורה מסודרת. אני  

 2  אשמח שנעבוד באמת בצורה המסודרת הזאת בוועדת המקומית, נביא 

 3ת האלה למשל אתה מדבר פה  את אנשי המקצוע, נראה באמת מהבחינו

 4בצורה מאוד רצינית על הנושא הזה גם   ל השרף, מינהל ההנדסה עובדע

 5שילוב של שבילי אופניים זאת אומרת מבחינת עירית, ההבנה קיימת,  

 6קיים, החשיבה קיימת, התכנון קיים, זה מאוד נמצא בתוך הליבה  הרצון 

 7עי וזה לא  ולכן נשמח שנקיים שם את הדיון המקצושל הפרויקטים, 

 8כזה של החלטות. יותר נכון לא המקום הנכון לקבל סוג  הפורום פשוט. זה

 9 לקיים את זה שם. אשמח אם תסכים להעביר את זה לשם. 

 10אני רוצה להגיד משפט אחד בבקשה. יצא בסוף השבוע האחרון,   מר גיא קלנר:

 11פה בשולחן הזה שהם בעד שבילי   סיטואציה ציבורית כאילו יש אנשים

 12עלה  כתוצאה מהצעה לסדר של צחי ה ניים, או נגד שבילי אופניים.אופ

 13והוא העלה אותה מבחינתו בצדק כי הוא רצה לתקן איזה שהוא פגם  

 14שהיה בתהליך קבלת ההחלטות. לא במהות של בעד או נגד שבילי 

 15כולם בעד   אופניים. אני חושב שכל, ככל שאני מכיר את כל השולחן הזה

 16ונות שאנחנו  שזה צו השעה, מבינים שזה פתרשבילי אופניים, מבינים 

 17רמת השרון, גם לקישוריות שלה, הרצלייה ותל אביב.  חייבים גם בתוך 

 18הסוגיה שבגינה זה עלה זאת הייתה סוגיה שבה הוא פגש תוכנית שלא 

 19מממשת את זה. ואת זה הוא רצה לשים על סדר היום ובעיני הפורום  

 20ל ני הישיבה שזה יהיה בפורום שן, בגלל זה גם אני דיברתי איתו לפהנכו

 21כאן. את הכלי של המועצה תמיד אפשר לשמור  הוועדה לתכנון ובנייה ולא 

 22להזדמנות מאוחרת יותר. אבל לגבי המהות שיהיה ברור לפחות מבחינתי, 

 23 עכשיו מבחינת כולם, כולם בעד שבילי אופניים.  

 24לא לעשות שבילי   חלטה זאת אומרת יש דרךיה פשוט שהההחשש הוא ה ד"ר צחי שריב: 

 25כמו שקרה בחרושת. כלומר  הסכים שצריך שבילי אופניים, אופניים, ול

 26עושים תוכנית, אומרים שיהיה שביל אופניים. איפה שהוא באיזה שהוא 

 27מקום נתקבלה החלטה בצורה לא פומבית שזה יהיה בשלב ד' שלב ד'  

 28י, זה  שם גם בעיה עם פולשים, שטח ציבור כרגע אין כסף. לא מתוקצב, יש
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 1לא יודע מתי  שם. מתי שהוא זה יקרה אף אחדיהיה קצת יותר קשה ליי

 2ואני חושב שזה צריך להיות בראש סדר עדיפויות שלנו כשעושים כביש 

 3 חדש זה הזדמנות. ללכת לכבישים קיימים, לייצר  

 4זאת כאילו באוויר זה יקרה  חשוב לי להגיד את זה כי זה נשמע אמירה כ מר אבי גרובר: 

 5אנשים. גם המקום אחורה כי   יותר מהר ממה שאולי נראה להרבההרבה 

 6ר את זה הכי אמיתי פה הרחוב יהיה לו נורא קשה לתפקד באמת אם  אומ

 7לא נדע לעשות את המאה אחוז. ולכן אנחנו רוצים שפרויקט החרושת  

 8ה שאמור גם יצליח. אנחנו צריכים כמה שיותר מהר להתקדם, גם למאחור

 9ים האלה אנחנו רפלוגיסטי וגם מבחינת כל האמצעכן להיות איזה שהוא 

 10את זה זה חייב כי בטח אחרי מה שראינו אתמול, הבור מאוד רוצים לתת 

 11הזה שקיים שם שיכול להתמודד פתאום עם כמויות. שבר הענן שהיה 

 12אתמול בדרום תל אביב היה יכול לקרות באותה מידה עשרים קילומטר  

 13הזה  הזה שם והיינו רואים את האזור ונה. ואז היינו רואים את האזור צפ

 14חנו לא רוצים להגיע למקומות האלה ולכן  מוצף כמו שראינו אתמול. אנ

 15אנחנו רוצים כמה שיותר מהר לתת מענה, גם מאחורה של החרושת, יש  

 16לנו רימון שם איך עובדים, כל ההתנהלות, זה מקרין על כל הסביבה שם 

 17. מאחורה יקרה שאיפה שאיות מפזרות כמעט על כל השכונהכרגע, המ

 18 יותר מהר. ואנחנו ממש לא. היא כמה ש

 19 עוד לא ראיתי את התקציב.  תקציב של השנה?  ד"ר צחי שריב: 

 20 נידון על התקציב ואנחנו נראה.  מר אבי גרובר: 

 21אני כבר מציע הרבה זמן. הנה זה גם פורום טוב. הגיע הזמן   מר יעקב קורצקי: 

 22שות של ההנדסה, פרויקטים שיש ריית רמת השרון תיקח לפי הדרישעי

 23ת הלוואה של לפחות מאתיים,  כל מה  שיש לנו, מגוון עצום, לקחאת 

 24מאתיים חמישים מש"ח ולרוץ קדימה. לא לחכות לעוד להתפתחות של  

 25הביג, זה הכול יגיע בינתיים כמו שעושים עיריות פחות חזקות מעיריית 

 26, להכין תיק של  ריכים לקחת, לבדוק את ההיבטיםרמת השרון. אנחנו צ

 27אות מש"ח  לי מונח על השולחן לפחות בארבע מכל הפרויקטים, אצ

 28פרויקטים, בואו נתחיל שבילי אופניים, סלילת כבישים ולעשות וליצור 
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 1 שכל סיעה תיתן את מה את המאפיינים שלה ולצאת לדרך לא לפחד.  

 2כי אני חושב  ותךוונה היא אני רק משלים איעקב, אתה נתת רק חצי הכ מר גיא קלנר:

 3 שדיברנו. 

 4 גיא הרים את הכפפה ראשון, ואני מצטרף.   רצקי: מר יעקב קו

 5 לא לא.  מר גיא קלנר:

 6 לצאת לדרך.  מר יעקב קורצקי: 

 7 אני לא אומר את זה. אני אומר,  מר גיא קלנר:

 8 לזוז.  מר יעקב קורצקי: 

 9לה צפי הכנסות   יש ריית רמת השרוןשעיזה ספסת את החצי הראשון. פ מר גיא קלנר:

 10מוערך למעלה ממיליארד ₪ ולכן פוטנציאל ודאי, מאזור סינמה סיטי ש

 11לוואה בהקשר הזה הוא בטוח לחלוטין. יש ויכוח האם ובאיזה היקף  הה

 12אבל בוודאי מצוי שם פוטנציאל. אז הדרך לנהל את הכסף הזה כדי שכבר 

 13 זה לקחת הלוואה. אבל זה דיון. 

 14לא כל כך   כל פעם מתקן כי הכסף שיש מיליארד ₪ שיושב, סליחה שאני : גרובר מר אבי

 15עשייה. עם כל כך הרבה זכויות בנייה.  מהר מיליארד ₪ מגיע גם על אזור ת

 16כולם חושבים שאם יש מיליארד ₪ שיושבים פה ואנחנו סתם לא בא לנו 

 17 לבדוק אותו. 

 18 אני מדבר על עיקרון.   מר גיא קלנר:

 19 יש פה נכסים.   י: מר יעקב קורצק

 20 יאל, אף אחד לא לוקח הלוואה. יש פה נכס גדול שהוא בעל פוטנצ מר גיא קלנר:

 21 יושב פה איזה בן אדם שיש לו מיליארד וחצי מיליון.  מר אבי גרובר: 

 22 אבי נו באמת, זה ברור שזה לא הכוונה.   מר גיא קלנר:

 23 ד.  המיליאר אנשים אומרים רגע, למה הוא לא עושה כלום עם מר אבי גרובר: 

 24 פוי פה כסף.  לא. אומרים שיש פה עיקרון שבעתיד צ מר גיא קלנר:

 25 לא דנים עכשיו בהלוואה.   עידן למדן:  עו"ד 

 26לא. אומרים שיש פה עיקרון שבעתיד צפוי פה כסף בהיקף נכבד, ויש פה   מר גיא קלנר:

 27שאלה ציבורית האם ניתן להקדים חלק מהכסף באמצעות הלוואה. דיון  

 28 . לגיטימי
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 1כנגדם נציג למשרד   מימוש גם של נכסים. יש גם נכסים שאם אנחנו  ר יעקב קורצקי: מ

 2 סף. הפנים אנחנו נקבל את הכ 

 3אני אשמח לראות כמה שיותר מהכסף. עכשיו אצלי פה כדי שאני הגדול   מר אבי גרובר: 

 4שעושה הכול וזה. אני על פניו צריך להיות הראשון שדוחף. ואני קצת אולי 

 5ההתלהבות כי אנחנו גם צריכים להיות לפי האמצעים ת מצנן קצת א

 6יודע אני לא חושב שזה נכון שאני אכניס עכשיו את העירייה  שלנו, ואתה 

 7 וואות של עשרים שנה במאות מיליוני שקלים.  להל

 8 למה עשרים שנה.   גב' דברת וייזר: 

 9  ת.אתה מחזיר את זה. תוך שלוש שנים אתה מחזיר את ההלוואו מר יעקב קורצקי: 

 10 צריך לבחון ברצינות.   עידן למדן:  עו"ד 

 11 אומר לא. אבל צריך לעשות את זה בצורה שקולה ובלי.  לא אני מר אבי גרובר: 

 12 אני רק רוצה להדגיש שההלוואות זה לא חלק מההצעה לסדר שהגשתי.   ד"ר צחי שריב: 

 13 בדיוק.  עידן למדן:  עו"ד 

 14 נכון.  מר גיא קלנר:

 15דברים שהם קריטיים והם מאוד חשובים ועשינו בשביל  יש  אומראז אני  מר אבי גרובר: 

 16צה פה ידעה לאשר את זה בפה אחד אחרי שעשינו עבודה  זה והמוע

 17די מהר את הסכם הפיתוח שבדיוק לוקח את הדברים האלה   מקדימה,

 18ולוקח את מגה התשתיות שנדרשות ומייצר להם גם מקור תקציבי. אנחנו 

 19 ע. נדע לעשות את זה רק אתה יוד

 20 זה נושא לגיטימי.   מר גיא קלנר:

 21יודע הציבור אומר למה לא הכול קורה  ה אמירות ואתה אנחנו זורקים פ מר אבי גרובר: 

 22 מחר. 

 23אף אחד לא לוקח את ההלוואה מחר בבוקר. זה נושא לגיטימי לדיון. זה  מר גיא קלנר:

 24 הכול. אף אחד לא לוקח הלוואה מחר בבוקר.  

 25 רור. ב מר אבי גרובר: 

 26החרושת.  אני רק אשלים בהקשר של המתחם הזה והאזור הזה של רחוב  : י שריבד"ר צח

 27ל אופניים בפתח  א. הסוחרים לדעתי היו צריכים להתחנן שיהיה שבי

 28החנויות שלהם. עם כל התנועה שזורמת שם. אנשים הרבה יותר קל להם 
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 1בר לעצור עם אופניים ולהיכנס לחנות מאשר ברכב ולחפש שם חניה. ד

 2רש האימונים החדש שאנחנו עושים שם, ובית  הכדורגל, מג שני, מגרש

 3ביום  קם שם בימים אלו, אם הם יחנכו ללא שבילי אופניים הספר שמו

 4הפתיחה שלהם שמתאמנים ילדים, נערים, נערות שמגיעים להתאמן  

 5בכדורגל יוכלו להגיע עם אופניים, ולא שההורים יצטרכו להסיע אותם  

 6ל תלמידים לבית הספר זה ו צופים וכנ"ש שם חניה ואולקחת אותם ולחפ

 7ואם זה יקרה שני מתקנים האלה יפתחו ללא  יהיה עוול ובכייה לדורות. 

 8פניים שמגיעים עד פתחם אז אנחנו ניפגש פה בעוד הצעה לסדר. שבילי או

 9בינתיים אני יודע שעידן רצה להגיד משהו. אבל אני מקבל את הצעתו של  

 10תכנון ובנייה ותדון שם.  זה לוועדת ה יבה שניקח אתמיכאל עוד לפני היש

 11הן מחלוקות לגבי העקרונות, אלא העניין זה אני לא חושב שיהיו איזה ש

 12 לבצע. 

 13אני רוצה להוסיף רק בעניין הזה משפט אחד בהקשר של גיא   עידן למדן:  עו"ד 

 14ובהקשר של צחי ואני מברך על הדיון. לחיבור לתל אביב נצבע כסף ויש 

 15ים את זה כמה שנים בגלל אופניי דן  ואנחנו מעכב על משה סנה, תוכנית

 16זה לא יקרה. אני חושב שכבר היינו צריכים מזמן   בטענה שאם נעשה

 17יים את זה אפשר לעשות את זה בצורה אחרת. וגם לגבי החיבור לס

 18לסינמה סיטי, הייתה מונחת הצעה מהחקלאים לייצר איזה שהוא שביל  

 19א שביל, חקלאים  יצר איזה שהוה שהפרדס, לילאורך הגדה הצפונית. איפ

 20שתהיה התוכנית הגדולה והחיבור וכל   היו מוכנים לסייע בינתיים זמני עד

 21ני חושב שנצטרך לקיים על זה דיון בוועדה ולהציף את זה  הכסף הגדול, א

 22ונסגור את זה אחת לתמיד, ולא לחכות לתוכניות הגדולות שאני מברך 

 23 הם יקרו. שקיע ורוצה שעליהם ואני יודע כמה אתה מ

 24  סדר שלך.  אתה בעניין הזה או שאתה עובר להצעה ל מר אבי גרובר: 

 25,  7.12.19-בעניין הזה. קודם כל עניין טכני. ההצעה הזאת נכתבה ונשלחה ב מר ירון גדות: 

 26אנחנו קיבלנו אותה, אני לפחות קיבלתי אותה נראה לי גם חברי המועצה  

 27צה  ה גם בישיבת המוערב. ודיברנו על זקיבלו אותה ביום חמישי בע

 28ם לכולם. לכל חברי  הקודמת שאתם שולחים הצעות לסדר, תשלחו אות
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 1לבוא ללמוד, להתייחס בצורה עניינית. זה המועצה בשביל שיהיה אפשרי 

 2א' ב'. אני קיבלתי את ההצעה הזאת רק ברגע ששלחו מסמכים את  

 3 החומרים הנלווים.  

 4 ?  7.12.19-בשלחת את זה  מר גיא קלנר:

 5  לא מחויבים לשלוח לכל החברים.  : גרובר מר אבי

 6   לשלוח לפי החוק אני לא יודע מה מחויבים.  ויביםלא מח מר ירון גדות: 

 7  כל חבר מועצה מה שהוא בוחר. מי שבוחר לשלוח לכולם.  מר אבי גרובר: 

 8  אני לא אמרתי שזה חוקי. אני אומר.  מר ירון גדות: 

 9  . 7.12.18-לפי המסמך זה ב : לב-ברמר רמי 

 10ביל שכולם יוכלו לקרוא את  בש 7.12-שאפשר היה לשלוח את זה לכולם. ב מר ירון גדות: 

 11ה בצורה מסודרת, סך הכול זאת הצעה גורפת. זה נושא זה ללמוד את ז

 12גדול, זה לא נושא קטן שמדובר פה על שניים, שלושה כבישים. א' ב' של  

 13 עבודה מסודרת.  

 14  בוד לפי חוק. י חוק או לא צריך לערגע. צריך לעבוד לפ צחי שריב:  ד"ר

 15ולפי החוק מותר לך לכבד את האנשים האחרים  לפי חוק.  צריך לעבוד מר ירון גדות: 

 16ולשלוח להם את ההצעה ברגע שהיא מוכנה כדי שיוכלו לקרוא אותה. לפי 

 17רייה חוק ביקשתם פה שאנחנו נשלח הצעות לסדר בשביל שעובדי העי

 18ם רביעי  ולעבור עליהם ולהכין אותם. עד יויוכלו גם כן להתייחס אליהם 

 19ביום חמישי בשש  שחברי מועצה יקבלו את ההצעה  בערב. אין היגיון בזה

 20 בערב מתי ששולחים את החומרים הנלווים. זה לא קשור. 

 21  הם מקבלים אותם מתי שאנחנו שולחים את הזימון.  גב' שירלי פאר יגרמן: 

 22 לח הצעה לסדר.  אני אומר שחבר מועצה שו  ן גדות: מר ירו

 23 סיימת?   מר אבי גרובר: 

 24בקבוצת נטו ויש כאלה ששולחים רק למנגנון ואז  ששולחים יש כאלה  מר גיא קלנר:

 25  המנגנון מפיץ. אני שולח בדרך כלל בתפוצה רחבה  

 26 אתה בסדר גמור.   מר ירון גדות: 

 27 מי ששולח. זה לא קשור. אם אתה כחבר מועצה  לא. זה עניין של מר גיא קלנר:

 28 אני גם בדרך כלל שולח   עידן למדן:  עו"ד 
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 1 רי המועצה. נה לחבאתה פו מר גיא קלנר:

 2 כן.  גב' דברת וייזר: 

 3 חברה הילה מחכה לי בבית.  מר אבי גרובר: 

 4 חמישה לשמונה.   מר גיא קלנר:

 5  היא מחכה לי.   מר אבי גרובר: 

 6יים שאנחנו הקמנו  זה היה משפט אחד. עוד לא סיימתי. לגבי שבילי אופנ  מר ירון גדות:

 7ותו נועה צחי, ארגנה אקמה בבית של את רמת השרון חופשית והיה כנס ה

 8שנמצאת כאן, אז עלה כל מועמד ודיבר והציע, והציג כמה דברים. אחד 

 9מחברי הרשימה מספר שמונה הוא לא נמצא פה גורג עלה והתחיל לדבר  

 10במועצה  שבילי אופניים והציג וסיפר עד כמה זה חשוב, שהוא יהיהעל 

 11ו אנשים גשת אלינהוא ידאג לשבילי אופניים. בסוף הכנס התחילו ל

 12והתחילו להגיד לנו, אתם באתם למועצה לא בשביל לדאוג לאופניים. זה 

 13לא מעניין אותם שמספרים פה על אופניים, מה הוא בלבל לנו את המוח.  

 14פינוי הישיבה. התעסקות בדתיים חילוניים ומאז ועד סוף אנחנו רוצים 

 15על חופשית  הקמפיין בעצם לא נאמרה שום מילה בקמפיין של רמת השרון

 16 ים. אז זה איזה שהיא אנקדוטה. אופני

 17  משעשעת.  ד"ר צחי שריב: 

 18 מאוד משעשעת.  מר ירון גדות: 

 19  מאוד נכונה ומדויקת גם. פנטסטי.  מר דני לביא:

 20 דיברנו. מאוד נכונה ומדויקת. בדיוק ככה. כל הקמפיין לא  ן גדות: מר ירו

 21  כל הכבוד ירון.   מר דני לביא:

 22 ינו שאנחנו מדברים על אופניים  קו עלהם צח מר ירון גדות: 

 23  מייסד.  מר דני לביא:

 24 נועה ארגנה את הכנס הזה מאז  שזה בכלל לא קשור. זה בדיוק נכון.  מר ירון גדות: 

 25 אבל יש מציאות בשטח ירון.  גיא קלנר: מר

 26  ם שלם.  כתבת שם נאו מר אבי גרובר: 

 27לאופניים אתה גם לדעתי,  עכשיו כשאתה מציע הצעה כזאת שמתייחסת מר ירון גדות: 

 28נאות ברמת השרון חופשית אתה שרון דותן שנמצאת פה, גורג  מחויב גילוי
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 1ל נסיעה על אופניים וכן הלאה והרבה אנשים ההובי המרכזי שלהם ש

 2 בשעות הפנאי.  

 3 ו.  יש פה עניין אישי כאיל מר אבי גרובר: 

 4  אתה מדבר פה לכולם שטויות.  מר דני לביא:

 5 צחי לא נוסע באופניים.   מר ירון גדות: 

 6 נו. אז בגלל זה הוא מקדם שבילי אופניים.   מר גיא קלנר:

 7  וטובוסים. גילוי נאות. אני נוסע גם באוטובוסים ומטפל בא ד"ר צחי שריב: 

 8 בי נסיעה באופניים. יש לובי חזק בתוך רמת השרון חופשית לג מר ירון גדות: 

 9אבל אין קשר   ן. אני בדרך כלל לא עונה לךאתה לא מבין בכלל את העניי ד"ר צחי שריב: 

 10בין רכיבה לפנאי על אופניים לבין שבילי האופניים שעליהם דיברנו. 

 11ירונית. להגיע לחנות, להגיע לבית הספר, להגיע  שמשמשים להתאיידות ע

 12ום במקום להזיז את האוטו. למגרש הספורט. פשוט לזוז ממקום למק

 13יה. אני בשניות  שלי, אני רוכב לנתנכשאני רוכב על אופניים בשעות הפנאי 

 14  יוצא מרמת השרון ויעשו פה שביל או לא זה לא רלוונטי. 

 15מר שהייתי צריך להגיד את זה בתור מישהו שאתה  אז בגלל זה אני או מר ירון גדות: 

 16 מתעסק. 

 17  את דעתו שורה הבאה. . שורה הבאה. זזאת דעתך. הלאה מר אבי גרובר: 

 18אנחנו באים להתעסק בשבילי אופניים אנחנו  י אמר, כש בהמשך לצח מר ירון גדות: 

 19צריכים לחשוב את מי אנחנו מייצגים. אם באמת אנחנו מייצגים את אלה  

 20 צריכים להגיע.   שהם

 21  הוא. אז היה אסור לי ...לאמבולנסים. אנחנו תמיד בדרך לאיפה ש מר אבי גרובר: 

 22  ירון אתה בעד או נגד אופניים?  : לב-מר רמי בר

 23 אפשר להמשיך, אם אתה לא תפריע לי כל פעם.   גדות:  מר ירון

 24 למה עשית את כל הבלגן הזה נו.  גב' דברת וייזר: 

 25  אבל הוא כבר הסיר את ההצעה.  : עידן למדן עו"ד 

 26 כשמדברים על שבילי אופניים.  מר ירון גדות: 

 27  תן גם לו לדבר. כולם דיברו.  מר אבי גרובר: 

 28  . תסיר את ההצעה.אבל אני לא רוצהיש לי מה להגיד  : לב-מר רמי בר
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 1   הוא הסיר. זה לא קשור. מר גיא קלנר:

 2 סיימנו להגיב. לא הוא הסיר לפני ש עידן למדן:  עו"ד 

 3  ירון בבקשה יש לך עוד שתי דקות.  מר אבי גרובר: 

 4ים את נושא האופניים ילדים שנוסעים  גים. אנחנו מייצגאת מי אנחנו מייצ מר ירון גדות: 

 5ם בשביל ממקום למקום, או כאלה שרוצים להשתמש באופניי בתוך העיר

 6ב זאת לא  תרבות הספורט שלהם או לנסוע בדרך לנתניה או לתל אבי

 7מהות של הקמת שבילי האופניים. בשלושת המתחמים, צריך לזכור  

 8הולכי רגל לא יכולים לרדת לכביש.  שאופניים יכולים לנסוע גם בכביש. 

 9. מסלול לאופניים במדרכה הוא פי שניים בנווה גן עכשיו בנו כביש חדש

 10 הרוחב שנשאר למדרכה להולכי הרגל. מ

 11ים בנווה גן ייסעו עד בית הספר עם אופניים  אתה רוצה שילד מר יעקב קורצקי: 

 12  מסודר, עם שביל מסודר. מה קשור עכשיו.  

 13 בסדר.  ולהכ מר ירון גדות: 

 14ם רוצים לנסוע. מה אינטרס של כל העיר הזאת ילדים. כול מר יעקב קורצקי: 

 15 פסיק.  השטויות האלה. ת

 16  אבל למה. יש בטיחות אתה לא שם.  גב' דברת וייזר: 

 17 אני אתייחס למה שאת אמרת. זה נכון.   ות: מר ירון גד

 18  יש לך עוד דקה.   מר אבי גרובר: 

 19ד דקה. אני מקריא מהתוכנית, מהצעה לסדר  אז יהיה לי עואז אל תפריעו  מר ירון גדות: 

 20בטח  קודם כל לגבי שלושת המתחמים או מתחמים ספציפיים של צחי. 

 21 שאני בעד שיהיו בהם  

 22  ריד את ההצעה.  הוא הו מר אבי גרובר: 

 23הוריד. בסדר. אז אני לא אתייחס למה שבהצעה. שכבישים שהמהירות   מר ירון גדות: 

 24לושים קמ"ש, שלושים וחמישה קמ"ש גם הם  המוגבלת בהם היא ש

 25, אנשים מבוגרים, אנשים צד שני. הולכי רגליכולים לשמש אופניים. מ

 26ת לכביש וללכת  שאין להם אופניים, מסיבות כספיות הם לא יכולים לרד

 27שלוקחים להם את החלק שלהם של המדרכה. יש פה שיקולים, יש פה  

 28יש ועדות שמתעסקות  הרבה שיקולים, לפי מחשבה עמוקה ותכנון, 
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 1חדש, צריך לבנות   בדברים האלה בכלל החוק בארץ אומר שבכל כביש

 2יה בהצעה הזאת סעיף שאומר  מסלול אופניים אז אני לא מבין מה ה

 3 ש חדש לבנות מסלול אופניים.  שצריך בכל כבי

 4  ..עכשיו.  ד"ר צחי שריב: 

 5 או קי זה בסדר. כביש בחרושת.  מר ירון גדות: 

 6 בסדר. יש הצעה שאומרת למה אתה יכול, את ההצעה לא ..את החוק. : מר אבי גרובר

 7  הוא בעד שיעשו,  

 8בחרושת, ברחוב   אני בעד. אני לא יודע. אני בעד שיהיו שבילי אופניים מר ירון גדות: 

 9השרף, בכביש של סוקולוב לכיוון תל אביב ונווה גן חייב להיות שם שביל  

 10בכל רחוב קיים שכבר בנוי, צריך  אופניים. לא בכל רחוב חדש שנסלל ולא

 11 ון מדרכה להולכי רגל. לא צריך. שיהיה בו שביל אופניים על חשב

 12  .  סעיף הבא. הצעה לסדר שלך ירון. בבקשה מר אבי גרובר: 

 13 

 14 

 15 26.12.19. הצעה לסדר  של ירון גדות מיום 6

 16 

 17ות הצעה  הצעה לסדר בהקשר ל...חב"ד למרחב הציבורי. הנני מתכבד לעל מר ירון גדות: 

 18דעות קות הר חלולסדר כדלקמן: תנועת חב"ד היא תנועה מיסיונרית אש

 19לגבי היותה ציונית וגם האורתודוכסית יש לגביה הסתייגויות רבות. בין  

 20שאר בגלל אמונתם שהאדמ"ור שלהם שנפטר לפני עשרים וחמש שנים,  ה

 21הוא המשיח שכבר הגיע. קהילת חב"ד ברמת השרון קטנה מאוד, וכוללת  

 22ובה שלוחים שאינם מידידי רמת השרון שהגיעו במטרה להפיץ את  בר

 23נתם בקרב הציבור החילוני. לאחרונה הסתבר הקשר החזק ושיתוף אמו

 24ין תורני ולישיבת רמת השרון הלא חוקית. אני  בין חב"ד לגרע ולההפע

 25לפי חודש וחצי הגיעו לשם גם  הייתי ראיתי שבהכנסת ספר תורה לישיבה 

 26ת  שים מחב"ד ומבחינתי זאת הנקודה שבה סיימתי לתהרב גוטמן וגם אנ

 27שפועל פה. ומבחינתי לפחות האישית   ור ארגון לגיטימיצ'אנס לחב"ד בת

 28שהוא דומה וקרוב לישיבה ולגרעין הוא הועבר לסטאטוס של ארגון 
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 1התורני ברמת השרון. במהלך השנים בגלל חוסר ההבנה למהותו של גוף  

 2רתי הרגע. התקבעה מעמדה של חב"ד  גם אולי חוסר הבנה שלי, מה שאמ

 3ופעילויות דת במרחב הציבורי שבהם  כמונופול בפועל בהפעלת מצעדים

 4ור, שאינו שותף אלה לכלל הציב גיםהם מתמחים את תפיסתם לגבי ח

 5לדעותיהם וזאת בין השאר גם במסגרות הכוללות הפליית נשים, בכוונה  

 6חנוכיות והסוכות   לא אמרתי הדרת נשים, הפליית נשים. לדוגמא הצבת

 7בהם מתנוסס לוגו  במרחב הציבורי במקומות המרכזיים ביותר בעיר,

 8 ב הציבורי מחוץ מרחחב"ד ואין אזכור לעיריית רמת השרון. לא רק ב

 9לבניין הזה, גם בבניין הזה, והיו מקרים. היה מקרה בחנוכה האחרון.  

 10 הייתה פה חנוכיית חב"ד עם לוגו של חב"ד.  

 11כל יהודי יש לו חנוכייה. לא הבנתי. אני חנוכיית חב"ד מה מפריע לך  קהל:

 12  ב מאוד.  מקשיב טו

 13ובעצם צוות של  הייתה פה בתוך הבניין הזה חנוכייה עם לוגו של חב"ד  מר ירון גדות: 

 14העירייה גם לא קיבל את זה ושם את הלוגו של העירייה כדי שלא יהיה  

 15 פה. 

 16  יהיה צמוד לחב"ד. ירון.  העירייה לא רוצה שהלוגו שלה מר יעקב קורצקי: 

 17 ה. במקום.  שמו לוגו של העירייהייתה פה חנוכייה ו מר ירון גדות: 

 18  קרים. כל הזמן נשתוק לו. כל הזמן ש מר יעקב קורצקי: 

 19חילונית פלורליסטית וליברלית. תמשיך   איהשן אין הצדקה שרמת השרון  מר ירון גדות: 

 20זכות הבלעדית להשתמש במרחב הציבורי לטקסים  לתת בידי חב"ד את ה

 21 חד לאור העובדה שסיעותבחגי ישראל וזאת במיו ולפעילויות הקשורות

 22ו בפני הבוחר לפעול למען ערכים של  אשר מהוות רוב במועצה התחייב

 23שוויון, כיבוד החוק וחופש מדת אשר מופרים במצב הקיים. איך הם  

 24לכל הזרמים את אותה זכות.  מופרים, שוויון מופר כאשר לא נותנים 

 25כאשר   כלפי נשים לא מתקיים, וחב"ד מקבלת זכות בלעדית. גם שוויון

 26עיר. כיבוד החוק לא  ה הם בחוצותעביר את המסרים שלנותנים לחב"ד לה

 27מתקיים כאשר גוף וזה מה שחב"ד עושים, מציג בלי אישור, בלי הסכמה,  

 28או סוכות. זה לא  בלי הליך מסודר של העירייה איפה שבא לו חנוכיות
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 1בהמשך וכמובן חופש   תקין, צריך לעבור הליך מסודר וזאת ההצעה שלי 

 2וצים בהם  ר אנשים שלאים בחוצות העיר, ות כאשר שמים מצגים דתימד

 3עוברים, זה בדיוק אותו דבר כמו לשים דוכן הנחת תפילין מבחינתי  

 4מדת,  בחוצות העיר. אנשים לא רוצים את זה. אנחנו התחייבנו על חופש 

 5יר  וזה אחד הדברים שצריכים להשתנות. לכן אני מבקש שמועצת הע

 6 תחליט כדלקמן.  

 7  אתם מקשיבים לו. תגידו לי.  :קהל

 8 שר להזמין שוטר.  אפ מר ירון גדות: 

 9  כן. אפשר להזמין הכול אחי.  קהל:

 10 בוא תזמינו.  מר ירון גדות: 

 11 אומרים לך לנסוע או לנסוע בשבת. תענה לי השאלה.  קהל:

 12 מוטי. מוטי. שב בבקשה.   מר אבי גרובר: 

 13הם אומרים לך אל  לך. יביםהשאלה. מה הם מכת מה הבעיה תענה לי קהל:

 14ולת בשבת, הם אמרו לך תסגור אותה. תטפל תיסע בשבת. פתחת להם מכ

 15  בבעיות העיקריות לא בחב"ד. 

 16י ופה  למה אתה לא מזמין. אני לא ראיתי תקיפה כזאת. הוא בא אל מר ירון גדות: 

 17 מאיים עלי. 

 18לא   הוא לא איים עליך. הואהוא לא מדבר איתך הוא לא מאיים עליך.  קהל:

 19  תקף. 

 20 נמחא לו כפיים.  הוא לא תקף אז מר ירון גדות: 

 21 הוא לא תקף אותך.   מר אבי גרובר: 

 22תאמין לי עם אחד כמוך היה מדבר עכשיו בבריסל, בברלין, בניו   מר יעקב קורצקי: 

 23 ם שהוא אנטישמי. איזה גוואלט. מה אתה עושה. יורק, היו אומרי

 24ורפן או איפה  לא בניו יורק או אטו  אבל אתה פה בארץ. אתה עידן למדן:  עו"ד 

 25 . שהוא

 26 ברמת השרון הוא מדבר ככה. זה אנטישמיות.   מר יעקב קורצקי: 

 27  מה. זה לא אנטישמיות.   עידן למדן:  עו"ד 

 28 לא נכון במה שאמרתי.  מה לא בסדר במה שאמרתי. מה מר ירון גדות: 
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 1 זה לא נכון.  מר יעקב קורצקי: 

 2 ך לא לשים. הוא לא אמר ל למדן: דן עי עו"ד 

 3  ים? אתה מסי מר אבי גרובר: 

 4כן. הוא לא יפריעו לי מהקהל. אני מציע שמועצת עיר תחליט כדלקמן:   מר ירון גדות: 

 5העיצוב במרחב הציבורי לחגי ישראל יעשה באמצעות מחלקת תרבות של  

 6זיים  העירייה בסיוע גופי עירייה שונים ותוך הסתייעות בבתי ספר המרכ

 7תנדבותיים  מתנדבים ה ת הספורט ובסיוע גופיםהקהילתיים, ואגוד

 8ותרבותיים הפועלים בעיר. ב. הצבת מצגים, במות וסמלים כמו סוכות  

 9וחנוכיות במרחב הציבורי ככל שהעירייה שלא לבצע או להקים בעצמה. 

 10ייה תעשה את זה בעצמה. כמו שהיה דרך אגב בחנוכה  זה עדיף שהעיר

 11  יה לא רוצה לעשות אותם כזאת של מצגים, שהעיריהאחרון, הצבה 

 12א תאושר באופן שקול, הוגן ושוויוני. באמצעות קול קורא או  בעצמה, הי

 13הגרלה או מכרז שתקיים העירייה או סבב שתקבע העירייה בין גופים  

 14, או מוסדיים. גם הם יכולים להציג על שירצו בכך. לרבות גופים מסחריים

 15ככל שהעירייה בחרה  ע גם סמל העירייה. ג. מצגים שיאושרו כנ"ל יופי

 16יוע לאירוע בעל אופי דתי, מסורתי או קהילתי, החסות חסות או ס לתת

 17תינתן באופן שוויוני לקהילות וזרמים שונים ובכפוף לעקרונות המופיעים 

 18ם וללא הפלית נשים. זהו. בינתיים. עד  במסמך המדיניות בעניין הדרת נשי

 19 ההצעה הבאה.  

 20 אחרון לדוגמא. אני חושב שחנוכה ה בר: מר אבי גרו

 21 רון הייתה דוגמא לכפיים. חנוכה האח קהל:

 22אני בא להגיד. אני חושב שחנוכה האחרון היה דוגמא לדני והייתה פה  מר אבי גרובר: 

 23מא איך אפשר  עבודה מאוד, מאוד יפה ואני חושב שבאמת הייתה דוג

 24וך הקואליציה לעשות דברים בצורה מאוד יפה, אני חושב הוכח פה בת

 25את החיבור, ולא לחפש את   דווקא עת לעבוד ויודעת לייצרהזאת יוד

 26השלילה, אני חושב שאני מציע פה לחברים שלי, בקואליציה להסיר את 

 27ההצעה הזאת מסדר היום, לתת לחברי הקואליציה כמו שעשינו בחנוכה.  

 28שיך לנהל את כל הנושא הזה של החגים ברגישות, בתוך המקום הזה  להמ
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 1ני חושב יים. אמחזיקי התיקים הרלוונטבאמת מחבר העבודה, יש ש

 2שהוכחנו שאנחנו יודעים לעשות את זה מאוד, מאוד יפה. ולכן אני מציע  

 3להסיר את זה מסדר היום באופן שבו זה הוגש. מישהו רוצה להגיד על זה  

 4 משהו. 

 5אנחנו   אני מבקש להגיד כמה דברים לידידי ירון גדות בהקשר הזה, קלנר: מר גיא

 6גב, האמירה של אבי קודם  ד. אברים והרבה מסגרות ביחחולקים הרבה  ח

 7קצת לשחק ב. מרגיש אני אומר לך את זה שוב בחברות, שלקראת כל  

 8ישיבת מועצה אתה מחפש קצת בכוח איפה אתה יכול למצוא את הצעות  

 9ילתות כדי להתריס כנגד, ולהוציא את האיזון מתוך  ההחלטה והשא

 10 מאוד שמתנהלים בסדר. בהרבה נהלות המועצה בנושאים הקואליציה והת

 11מהמקרים לא חייבים לייצר את מתח והאש הזה רק כדי להשיג את 

 12הכותרת או רק כדי לנסות לעשות או לבייש מישהו בפינה. השנה הוכח  

 13מו אנשים בוגרים ורציניים שהנושא  ואתה חייב להודות בזה, ובוא נדבר כ

 14לבוא עם ההצעה  מתקדמת, ליברלית, יפה של חנוכה, טופל בצורה שונה, 

 15רי החג, כאשר דני חבר סיעתך לשעבר, הוביל פה מהלך  ה אח הזאת דק

 16מאוד יפה, כולנו נכחנו בו. זה היה מאגודת הספורט ועד לבית מלינוב ועד 

 17 לרימון, ובכל העיר זה הסתובב. 

 18 נווה גן.  קי: ב קורצמר יעק

 19דני הזמין אותי  זה.  ר לך, אני גם כתבתי אתואני לא חשתי לרגע, אני אספ מר גיא קלנר:

 20וביום קודם הדלקתי את החנוכייה של חב"ד ליק בבית מלינוב, להד

 21  בצומת הרחובות.  

 22 ידוע.  מר ירון גדות: 

 23את חב"ד, אני אישית  ידוע. סבבה. ואני חושב אז אני אגב, אני לא רודף  מר גיא קלנר:

 24ני חושב  צריך לתקן, א צריך לתקן, לאלא רודף את חב"ד. יש דברים ש

 25מת השרון היא לא דמון כזה גדול עם כל הכבוד.  של חב"ד בר שהפעילות

 26אני מכבד את הרב גוטמן, אני חושב שהוא דמות מקרבת ולא מפלגת, ואני  

 27ועה. יש לה גם  לא רואה מקום ללכת עם דחפור כזה עוצמתי כרגע נגד התנ

 28שלא מקובלים   ברמה הכלל עולמית או ברמה הלאומית יתכן עקרונות
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 1פעילות שלה לאורך השנים ברמת השרון  י מקבל את זה. אבל העלינו אנ

 2  הוכחה ככזו שאני לא רואה בה כאויב האומה סורי.  

 3 אז למה לא הלכת עם כל הכנסת ספר  מר ירון גדות: 

 4ת ההחלטה הזו נגרם יותר נזק . אני חושב שבהצערגע. תן לי לסיים מר גיא קלנר:

 5לך עוד  גם רוצה להגיד  מובאת לסדר היום. אני  מתועלת בדרך שהיא

 6משהו. אנחנו מנהלים פה קואליציה של חמישה עשר איש, ארבעה עשר  

 7קואליציה כזו היא מאוד קשה לתחזוק בעיקר בנושאים האלו, של איש, 

 8שאתה תבוא עם איזה שהיא   דת בעיר. אתה לא מצפה באמת שבכל פעם

 9האור.  יד וואלה ירון גילה אתהצלפה בנושאים האלה כל הפורום הזה יג

 10ידענו שזה קורה. כאילו אנחנו לא מנסים כל הזמן להגיע  לו לאכאי

 11לאיזונים מובלמים בהקשר הזה כאילו אנחנו לא מבינים, שזה אחד  

 12ים בזה כל  הנושאים שהכי מטרידים את העיר ואת תושביה. אנחנו עוסק

 13אנחנו יודעים, הזמן. באינטנסיביות. אנחנו לא צריכים מורה נבוכים. 

 14בים אנחנו בסוף גם מגיעים להבנות. אני חושב  סכימים, אנחנו ר אנחנו מ

 15שהקואליציה הזאת שיש בה באמת בקיצון מקורצקי ועד חופשית ולמדן,  

 16  ואני באמצע, ורמי באמצע, ואחרים באמצע.  

 17 יפה. אני א מר רביד פלד: 

 18  אתה איתנו באש ובמים.   מר גיא קלנר:

 19  צע.באמ : לב-מר רמי בר

 20 ומה אנחנו.  גב' דברת וייזר: 

 21גם באמצע. אתם שאבי ויש את צודקת, גם אתם באמצע. הרבה אמצע. יש   ר גיא קלנר:מ

 22 באמת הרבה אמצע. ויודעים. 

 23 מליברמן ועד העבודה.   עידן למדן:  עו"ד 

 24  , עד מר"צ. ם תסלחו לי עלבדיוק. ויודעי מר גיא קלנר:

 25 מליברמן עד מר"צ   מר ירון גדות: 

 26 תי במישור הארצי. אני התייחסתי למישור הארצי. ברני דילא. א עידן למדן:  "ד וע

 27ירון בקואליציה כזאת נדרשת עבודת תחזוק בלתי פוסקת ואני חושב   מר גיא קלנר:

 28עדיין   שבשנה האחרונה התקדמנו מאוד. ולכן אני אומר לך אחד, אם
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 1או  טנטקסשבהם צריך שיפור, נשפר אותם, אחד, שתיים אני חושב שבקו

 2את זה אחרי חנוכה כל כך מיוחד זה פשוט לא נכון.   להביאבטיימינג של 

 3שלוש, בהצעת ההחלטה יש אלמנטים לא ברורים לגבי גופים חיצוניים,  

 4חסות, אני לא יודע מה הדבר הזה אומר. אני לא יודע אם אני רוצה  

 5  קים ייקחו חסות לחנוכיות. שבנ

 6 לעשות.  זה אני מוכן. אפשר מר ירון גדות: 

 7ולכן אני אומר ההצעה בעיני היא אני אומר ההצעה בעיני היא פוגשת  מר גיא קלנר:

 8מציאות דווקא בציר הזמן במקום הכי לא נכון, שתיים, אני חושב  

 9  שהקואליציה תדע לנהל את החוסרים בהקשר הזה ושלוש, ההצעה לא 

 10 מבושלת עד הסוף.  

 11 . אני ארשה לו.  היחייל ירצה לשים חנוכיאבל כשתדע לך שאם בנק אוצר ה מר אבי גרובר: 

 12 סבבה. אגב. הייתה פעם.   מר גיא קלנר:

 13  שיהיה כסף בכספומט.   גב' דברת וייזר: 

 14אני חשבתי אחרי כל מה שקלנר אומר שהוא רוצה להציע לירון גדות   : לב-מר רמי בר

 15 יה.  לחבור לקואליצ

 16 לא. אני אומר לירון.   מר גיא קלנר:

 17 אני גם לה יאשר.  חנוכייהה לשים ררות תרצ ת התעואם סיע מר אבי גרובר: 

 18אני עכשיו שואל שאלה ברצינות, הייתה פנייה מגוף כלשהו להצבת   מר גיא קלנר:

 19 חנוכייה והיא נפסלה אי פעם. 

 20  נראה לך.  מר אבי גרובר: 

 21  גם לא מחב"ד. מר ירון גדות: 

 22 או קי. בסדר מקובל גם כן מה שאתה אומר.   מר גיא קלנר:

 23ותר יותר טוב. קול קורא. התבלבלנו  יות כמה שי תשימו חנוכ צקי: רקב קומר יע

 24 לגמרי. תשימו כמה שיותר חנוכיות חבר'ה.  

 25 אני לא מזמין להדלקות. אני ממליץ לך, אני מסיים אבי.  מר גיא קלנר:

 26  יה תהיה כשרה.בתנאי שהחנוכי גב' דברת וייזר: 

 27 מה שאתה רוצה תשים.   מר יעקב קורצקי: 

 28 יעקב.  לנר:מר גיא ק
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 1 גם מנורה את מתכוונת.   דן: ן למעיד עו"ד 

 2 לא מנורה. חנוכייה.   גב' דברת וייזר: 

 3 לא מנורה חנוכייה.   עידן למדן:  עו"ד 

 4 תנו שנייה לסיים.   מר גיא קלנר:

 5 גם מנורה אפשר לשים.   מר אבי גרובר: 

 6שלו.  יםברחבר'ה אני לא מסכים לזה. אני רוצה שגיא יסיים את הד קורצקי: מר יעקב 

 7 בבקשה.  כן, מתוק שלי 

 8 מתוק לו, מתוק לו.   עידן למדן:  עו"ד 

 9ירון ידידי. אני חושב שהעלית סוגיה נכונה. אני חושב שדרך הטיפול בה  מר גיא קלנר:

 10  היא לא עכשיו ולא פוגשת מציאות. 

 11  י מתי.תגיד ל מר ירון גדות: 

 12   שא מסדר היום.ד את הנו לי להוריולכן כרגע אני ממליץ לך כעמית ש מר גיא קלנר:

 13  קורה בלעדיך יפה מאוד. תוריד קצת את שיגעון הגדלות שלך.  מר אבי גרובר: 

 14 זה בדיוק למה היא עכשיו.  מר ירון גדות: 

 15 לא. לא. אתה טועה פה בניתוח המפה.  מר גיא קלנר:

 16ביר להם מה  לי שחבריך לסיעה לא צריכים אותך בשביל שתסין תאמ מר אבי גרובר: 

 17 אוד. יפה מהם יודעים אותה  הדרך.

 18כל מה שאני אומר לך, הדרך נסללת והיא נסללת יפה זה לא נכון לבוא עם   מר גיא קלנר:

 19 זה עכשיו ככה. זה גורם נזק, לא תועלת. זה מתקדם. 

 20  איך עושים זה. אתה יודע הוא בא  להציג את זה כאילו. דני לספר לו  מר אבי גרובר: 

 21 ך את העזרה שלך.  אשון, עשה הוא לא צרימהיום הר

 22  זה מאוד מעליב את ...ראית איזה חנוכייה הוא עשה.  קורצקי: עקב מר י

 23החנוכייה סבבה. הפעילות של דני מצוינת, דרך אגב גם הייתה אבל זה לא  מר ירון גדות: 

 24 משנה. עדיין היו דברים.  

 25 ה ככה.  אתה צריך להרגיע אותו בגללי. תעש למדן: עידן  עו"ד 

 26 אנחנו מקווים שלא.   מר אבי גרובר: 

 27יעקב תעשה ככה. עושים ככה. ככה נרגעים. אני קצת חלוק על גיא.  עידן למדן:   "דעו

 28אני כמובן מצטרף לברכות על העבודה היפה שמחלקת תרבות עשתה  
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 1ה הזאת היא  השנה בראשות דני, ולקחה על עצמה. אני חושב שההצע

 2ת, היא הצעה  הצעה הזאת היא הצעה מצוינהצעה מצוינת. אני חושב שה

 3ספק שמי שמעלה אותה גיא, מעלה אותה כדי לנגח כדי לעשות  ין נכונה, וא

 4 כל מיני דברים שאופוזיציה כאופוזיציה עושה, בדרך כלל. 

 5 מזכיר לך שאתה קואליציה.  מר יעקב קורצקי: 

 6 ים. תן לי לסי עידן למדן:  עו"ד 

 7 אני מזכיר לך.   מר יעקב קורצקי: 

 8 ם  י לסייתיתן ל עידן למדן:  עו"ד 

 9 כרגע מה להגיד, אני מקשיב עד הסוף.  : מר אבי גרובר

 10תן לי לסיים. ואני את הדבר הזה בהחלט חושב שזה נכון. אכן  עידן למדן:  עו"ד 

 11הייתה לנו ישיבה פה ואני חושב שהעירייה חייבת לקחת בעלות על המרחב  

 12דם ומחבר חנוכייה ולא משנה  בורי, אני חושב שהעובדה שמגיע בן אהצי

 13צריך להיעשות, כשזה לא נעשה על ידי  ה לא מאיפה, זה לא מקובל, ז 

 14 העירייה, זה חשמל, זה מרחב, זה מקום.  

 15 שקרים פה. אני לא מאמין.  מר יעקב קורצקי: 

 16אני שמח וסמוך הדבר הזה צריך להיעשות בידי העירייה. נאמר ו עידן למדן:  עו"ד 

 17סגרת כל הדברים  את העבודה הפנימית שלנו, במובטוח שאנחנו נמשיך 

 18שאנחנו נמשיך את העבודה הפנימית שלנו כדי לדעת איך  עלה, שגיא ה

 19אנחנו לוקחים את הנושא של חגי ישראל ומסורת ישראל ונותנים לו ביטוי  

 20סברתי במרחב העירוני. אני בהחלט חושב שזה הדבר הנכון, יחד עם זאת 

 21שנעביר ק להסיר, חשבתי שנכון יהיה שהפעם במקרה חריג שלא צריך ר

 22, שאנחנו נקים ונייצר. אני אצטרף לחברי  סוימת את זה לוועדה מ

 23בקואליציה אני לא אתמוך בהצעה שלך כרגע, אני אתן לקואליציה לגבש 

 24את שלה, בתחום הזה, אני חושב שנכון שאנחנו נעשה את זה. וכך זה יהיה 

 25 את חגי ישראל הבאים.  פעולה של החברים שסביב השולחן לקר בשיתוף

 26  ני. שהו רוצה. רותודה. עוד מי בר: י גרומר אב

 27אני חושב שהפרוצדורה  ראשית אני רוצה לדבר על משהו פרוצדוראלי.  :  מר רוני בלקין

 28שמתחילה להתקבע פה של זה שהקואליציה באופן דורסני במקום  
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 1 נוח לחברי הקואליציה פשוט מורידהלהתמודד עם השאלות, כי זה לא 

 2דר היא  צעות לסצבעות לסדר, מורידים ההצעות לסדר. לא מצביעים על ה

 3שיטה שהיא לא ראויה, אני שמעתי את ההערה שקיבל ירון, אז אני אשאל  

 4אחר כך את מיכה, אם היא בכלל חוקית. כי אני לא בטוח שזה בכלל  

 5 חוקי. הפטנט הזה.  

 6  ד הצעות.  מה להורי ד"ר צחי שריב: 

 7  יד הצעות לסדר באופן אוטומטי.להור :  מר רוני בלקין

 8  טי. עושים הצבעה. אוטומ זה לא ד"ר צחי שריב: 

 9 ברור.  :  מר רוני בלקין

 10  זה בהצבעה.  מר גיא קלנר:

 11 זה שיטה נהדרת לסתום את הפה לכולם, אז אי אפשר  :  מר רוני בלקין

 12ותה  ומחליטים אם מקדמים אההצעה. לא סותמים את הפה. מעלים את  מר גיא קלנר:

 13 או לא. 

 14ות. הצעה לסדר תובא  כם מפקודת העיריובע שאני קורא להחוק קרוני.  מר אבי גרובר: 

 15לפני המועצה בידי חבר המועצה המגיש אותה או מי מטעמו, הייתה 

 16התנגדות לדון בהצעה, ישמעו דברי המציע בדברי מתנגד אחד להצעה  

 17מאפשרים דיון ר דקות לכל אחד. אנחנו פה במשך זמן שאינו עולה על עש

 18אחד,  יה יותר ממציעדיון הרבה יותר רחב, ההרבה יותר, אני מאפשר 

 19יותר ממתנגד אחד, רשאים המציעים או המתנגדים לפי העניין, לחלק את  

 20הזמן האמור. אני לא עושה פה עם סטופר, בתחום ההתנגדות רשאית 

 21הנושאים מסדר היום.   המועצה להחליט אחד מאלה. שלא לכלול את

 22א ישיבה. לכלול את הנוש ף נושא לסדר היום ולקיים דיון באותהלהוסי

 23ל ישיבת מועצה אחרת. להעביר את ההצעה לדיון בוועדות  בסדר היום ש

 24, הראשון שכתבו זה לא לכלול את 1מוועדות המועצה. למעשה, סעיף 

 25ה  הנושא מסדר היום. וזה למעשה מה שאנחנו מקבלים. קוראים לז 

 26דת ום. אבל למעשה אנחנו פועלים לפי פקולהוריד את ההצעה מסדר הי

 27  העיריות. 

 28אני אבדוק את זה והפרשנות לעניין הזה. בקיצור מה שאני אומר בעניין  :  בלקין מר רוני
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 1הזה אני חושב שהפטנט שמשחרר את החברים בקואליציה בעצם לדון 

 2הלאה. מהלך  בנושאים עצמם הוא פטנט לא ראוי. הוא ממשיך עם זה

 3ויותר, הוא טוב ואמרתי את זה וכתבתי את זה פעמיים  יבוצע בחנוכה,

 4בל אני חושב שמה שבעצם ירון מצביע שזה דורש כיוון הנכון אוהוא ב

 5 המשכיות וקיבוע. וזה בעצם העניין פה בתוך העסק הזה. 

 6זה אתה יש איזה חשש שלא ימשיכו בעניין הזה וצריך הצעה לסדר בשביל  ד"ר צחי שריב: 

 7  משכו.  יות בחגים שהתחילה מחלקת תרבות לא יחושב רוני. שהפעילו

 8 אני לא יודע. אני מקווה שזה ימשך.  :  מר רוני בלקין

 9  אתה תראה לזה ביטוי עוד מעט. בהצעות התקציביות.  מר אבי גרובר: 

 10 ואם אנחנו רוצים לראות   :  מר רוני בלקין

 11נו אוטוטו נביא  גם בהצעת התקציב שאנח רוני. אתה תראה לזה ביטוי מר אבי גרובר: 

 12א. אם יש תקציבים תראה אם יש ביטוי לנושאותו לדיון במועצה. אתה 

 13שמאפשרים למחלקת התרבות למשל להמשיך ולקדם כאלו אירועים. 

 14אתה תראה את זה. לא תצטרך להיות במתח עוד הרבה מאוד זמן אמיתי. 

  15 

 16ז אתה יודע אז אני  ציב כרגע לאור בקשתך אהיות ואני לא דן בנושא התק :  מר רוני בלקין

 17 להיות מתוח. לא. אז אני משתדל לא 

 18  נכון.  רובר: מר אבי ג

 19אני כאילו במתח לראות מתי שאני אצליח לקבל את הדבר הזה ולהתנהל  :  מר רוני בלקין

 20 בו. אבל אנחנו סיכמנו.  

 21 להזכיר לך, זה כבר התחיל בתפילות תשרי.   גב' דברת וייזר: 

 22  תשרי. גם.   גם בתפילות גרובר: מר אבי 

 23פוחדים מהצעה לסדר  ז מה אתםך יופי אהדר והכל כל כאם זה כל כך נ :  מר רוני בלקין

 24שהפלורליזם ייצוג שוויוני. אל מה אתם מבינים. מה בנפשך. אם כבר 

 25 בתפילות תשרי, היה פה פלורליזם 

 26  אם היה לי חששות.   גב' דברת וייזר: 

 27 ן הדעות והאמונות והמנהגים וזה כולם מיוצגיםני וכל מגוושוויו בייצוג :  מר רוני בלקין

 28בצד להיות גם בצד הזה וגם קב קורצקי, שאני יודע ויכול להעיד על זה יע
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 1 ההוא. 

 2אני לא עושה את זה בגלל ירון, רוני, אני לא צריך את ירון שיהיה לי מורה   מר אבי גרובר: 

 3 א צריך אותו. דרך שיראה לי את האור לאן אני צריך. אני ל

 4 הוא חבר מועצה.   הל:ק

 5והוא בחר להתנהל  הקואליציה  להיות בתוך הוא בחר לא בסדר. אבל  מר אבי גרובר: 

 6בדרך שבה הוא מתנהל. הוא היה יכול להיות שותף,  והוא בחר לא להיות 

 7 שותף. 

 8 אני חושב שאתם מבוהלים  :  מר רוני בלקין

 9ציה אז אין לו שום זכויות היות בקואלילא. זה לא מי שלא בוחר ל גב' דברת וייזר: 

 10  ה התפקיד שלו. רק שהוא ט נכון להגיד. כאילו זכאופוזיציונר. זה לא משפ 

 11 יותר מדי. התפקיד שלך זה להציג שאלות. בכוונה וזה מעצבן.   מעצבן

 12כשאני עושה משהו, ואחרי זה אומר לי בוא נעשה את זה אני לא צריך את   מר אבי גרובר: 

 13 העזרה שלו. 

 14ותפקיד של  תפקיד של אופוזיציה זה לעשות מה שהיא חושבת לנכון. :יא קלנרג מר

 15של העיר. ואם יש פה וטפים ה לנהל את התהליכים השקואליציה ז

 16התנקשות ואנחנו חושבים שאנחנו לא צריכים בסוגיה הזו עזרה אז אנחנו  

 17 אומרים את זה בצורה בוגרת. אנחנו מנהלים את זה. 

 18כמעט קדנציה שלמה היה יחיד באופוזיציה, אתה יודע אני  אחד שבתור  מר אבי גרובר: 

 19ר. או  נעשה אותו דבבוא נעשה ואמרתי בוא  באתי אחרי כל דבר שעשולא 

 20טיעונים לתוך מה שזה. ובתור אופוזיציה אתה צריך לבוא ולעמוד על  

 21 הדברים הגדולים.  

 22 שיעשה מה שהוא רוצה, זה בסדר גמור.   מר גיא קלנר:

 23 אולי שלא עובדים נכון.   ר: מר אבי גרוב

 24 על.  הוא פועל, הוא פו עידן למדן:  עו"ד 

 25 על לפי מה שהוא מבין. פו הוא מר גיא קלנר:

 26 הוא מתלבש על חזון קיים ומנסה להגיד זה אני.   להביא חזון אחר לעיר. מר אבי גרובר: 

 27  הוא פועל בדרך שלו.   עידן למדן:  עו"ד 

 28א אומרת כל מה שהיה היה טוב, וככה צעה לה. ההזה לא מה שבהצע מר ירון גדות: 
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 1 מרחב הציבורי שהיה.  נמשיך. ההצעה אומרת שה

 2  עכשיו רוני מדבר לא אתה.  אבי גרובר:  רמ

 3 שהיה בכיתת חב"ד זה לא תקין. זאת ההצעה אומרת.  מר ירון גדות: 

 4  עכשיו רוני מדבר לא אתה.  מר אבי גרובר: 

 5 להפסיק את ...של חב"ד. לעצור את זה. נחנו מצביעים ועל זה א מר ירון גדות: 

 6  י.  בבקשה רונ מר אבי גרובר: 

 7 אני סיימתי.  :  מר רוני בלקין

 8  זהו. ככה פתאום.   מר אבי גרובר: 

 9  לא שאני מבוהל, פשוט סיימתי וזהו.  :  מר רוני בלקין

 10תו לכיוונים  אני חושב שאנחנו מתחילים לגלוש בשיח הזה ומושכים או : לב-מר רמי בר

 11ורי לא שייך לאף אחד באופן חד צדדי ולא כונים. המרחב הציבהלא נ

 12מרחב הציבורי הוא לא נכון למישהו אחר. הן שהוא נכון למישהו, ובאופ

 13שייך לכולם. הוא שייך לכל הציבוריים, גם לחב"ד וגם לחילוניים וגם  

 14ורי  לרמת שרון חופשית, וגם להומו, לסביות, וגם לכולם. המרחב הציב

 15ם מי שרוצה לנהוג במרחב הציבורי  של אף אחד. ולאנשיהוא לא אדוני 

 16רחב העירייה, הוא יפעל במ נוהג ברשות ובהסכמה שלובלבד שהוא 

 17  הציבורי. 

 18  בדיוק. רשות והסכמה של העירייה.  : גב' בת שבע אלקובי

 19  אף אחד בלי אישור והסכמה. רגע,  : לב-מר רמי בר

 20 עה. זאת ההצ מר ירון גדות: 

 21 חד לא ביקש.  א אף מר גיא קלנר:

 22  לא ביקשו.  עידן למדן:  עו"ד 

 23 מה. באישור של העירייה.  משהו שלא היה בהסכאנחנו דנים פה על  : ביגב' בת שבע אלקו

 24 אף אחד,  : לב-מר רמי בר

 25  עשרים וחמש שנה כבר בתשי.  מר יעקב קורצקי: 

 26  אני לא הפרעתי לאף אחד.  : לב-מר רמי בר

 27  רים וחמש שנה זה ללא אישור. כמה זמן. עש זה לא משנה  : ת שבע אלקוביגב' ב

 28 לי. ריעו אל תפ : לב-מר רמי בר



 04-8666313חברת איגמי,                                                                                                                                                

 5.1.2020מישיבת  מליאה  מן  המניין  מיום   14פרטיכל מס' 

 

 37 

 1  די להציף סתם קשרים.   צקי: מר יעקב קור

 2  זה באמת לא קשור.   : לב-מר רמי בר

 3  אתה לא יכול להגיד שקרים. משהו.  מר ירון גדות: 

 4  ירון, אני לא הפרעתי לך.   : לב-מר רמי בר

 5  .  לא. הוא מפריע ר ירון גדות: מ

 6  אני לא הפרעתי לך, אל תפריע לי.  : לב-מר רמי בר

 7  לא מפריע לך.  גדות: מר ירון 

 8אם אתה חושב שמישהו רוצה במרחב הציבורי לעשות משהו אחר, שהוא   : לב-מר רמי בר

 9לא דומה למה שהיה דומה עד עכשיו. תציגו את זה, נקבל את זה וניסע  

 10ויניף בדגל ויגיד אנחנו  נו לא צריכים עכשיו שמישהו יבוא הלאה. אנח

 11יך בוריים ברמת השרון. צראת זה ובלי זה. יש פה עוד צי רוצים רק

 12 יחס אליהם. ואני מסכים שנדיר ציבור מסוים.  להתי

 13  ההצעה שלו לא מדירה.   עידן למדן:  עו"ד 

 14 היא מדירה.   : לב-מר רמי בר

 15  דירה. מה לעשות. ההצעה שלו לא מ עידן למדן:  עו"ד 

 16 ההצעה שלו גם מדירה.   : לב-מר רמי בר

 17  היא לא מדירה.   עידן למדן:  עו"ד 

 18 דירה.  ההצעה שלו מ : לב-רמי במר ר

 19 בסך הכול חנוכיות. מי מפריע לך.  מר יעקב קורצקי: 

 20היא אומרת שאני רוצה אנחנו מסתובבים בפריז וברומא,  עידן למדן:  עו"ד 

 21  בכל חגיגות הכריסמס, לא כתוב שזה ובאנטוורפן, ובניו יורק ו

 22  יר.  י או אורתודוכסי. זה של כל העאורתודוכסי, או אורתודוכסי יוונ

 23י לא הפרעתי לך, אל תפריע לי. זה לא מה שאתה אומר זה נכון. לא כל נא : לב-מר רמי בר

 24מה שאתה אומר זה הורים ותומים. די תפסיקו לדבר על זה ותפסיקו  

 25ן את ההצעה  אני חושב שהוא מדיר. ככה אני מבילהיות צבועים. מה קרה. 

 26  שלו. 

 27 אתה לא קראת את ההצעה.  מר ירון גדות: 

 28  מבין.  אתה לא  עידן למדן:  ד עו"
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 1  אני מבין טוב מאוד.   : לב-מר רמי בר

 2  איפה יש מדיר.   מר ירון גדות: 

 3  אני מבין מה המשמעות של ההצעה.  : לב-מר רמי בר

 4ויון, יש פה בצורה  קרא את ההצעה. תקרא את ההצעה. יש פה שואז ת מר ירון גדות: 

 5  זה לא.  הוגנת. יש פה לכולם.

 6  ה עד עכשיו. שהוא שונה. ממה שהי אתה רוצה להביא משהו : לב-מר רמי בר

 7  כן.  מר ירון גדות: 

 8 נכון.  : לב-מר רמי בר

 9  אה. אז אתה כן מביא   גב' דברת וייזר: 

 10  אז רגע.  : לב-מר רמי בר

 11  שונה. עד עכשיו היה   ר ירון גדות: מ

 12 שאלתי שאלה. אתה רוצה להציג משהו חדש.   : לב-רמי במר ר

 13היה ...ברמת השרון. מזל  בתשי. עד עכשיו  זה מה שאת מסכימה צקי: מר יעקב קור

 14  שבא רנג'ר מלוס אנג'לס והוא מציל את רמת השרון. המערב הפרוע.  

 15 הכול כל מה שאני אמרתי בסך   : לב-מר רמי בר

 16  קלינט איסטווד.   מר יעקב קורצקי: 

 17  מה שאני אומר.  זה לעולם לא יהיה על חשבון האחר. זה הכול, זה כל  : לב-מי ברר מר

 18 זה מה שהוא מציע.   זיו: נטע  פרופ'

 19  הוא לא מציע. נטע הוא לא מציע.  מר אבי גרובר: 

 20 שיש ולעשות מה  הוא לא מציע את זה. הוא מציע להוריד את מה : לב-מר רמי בר

 21 ודם כל תקרא את ההצעה. רא את ההצעה. קלא. לא. לא. תק עידן למדן:  עו"ד 

 22 את אותו   א מציעלא. הו פרופ' נטע זיו: 

 23 הוא מציע את ההצעה שלו.  בר: י גרומר אב

 24  חבר'ה. זאת דעתו בואו נתקדם.  מר גיא קלנר:

 25 אבל דעתו לא.   הצעה הזאת גם חב"ד יכולים לקבל. מר ירון גדות: 

 26 ה. זאת דעתו. ככה הוא קורא את ז מר גיא קלנר:

 27כות דיבור בישיבה  אתה גם לא נולדת ברמת השרון. אין לך פה ז מר יעקב קורצקי: 

 28  . הזאת
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 1 מה זה קשור.  מר ירון גדות: 

 2  חב"ד גם נולדו אז. גם זה לא קשור.  מר יעקב קורצקי: 

 3 רמת השרון. אני לא באתי לשנות אותה.  חב"ד באו לשנות את מר ירון גדות: 

 4  פחות. חצוף.  ו שבע משהם השתלט מר יעקב קורצקי: 

 5 ברמת השרון.    שרון. אני באתי להשתלבהם באו לשנות את רמת ה  מר ירון גדות: 

 6הם כבר פה מלפני הם פה כבר חמישים שנה, הם לא שינו כלום.  מר יעקב קורצקי: 

  7 

 8  בר אתה יכול להגיד על הגרעין.  את אותו ד מר ירון גדות: 

 9ות ואתה מחבר אותם שלם ואתה נותן להם שמלעצם העובדה. שציבור  : לב-מר רמי בר

 10 קבוצה. ר פה איזה משהו. איזה לאיזה קליקות, כמעט אמ 

 11 הוא אנטישמי. תגיד לו אנטישמי.  מר יעקב קורצקי: 

 12 די יעקב. די. די.   ד"ר צחי שריב: 

 13 שמי אתה.  אתה אנטי מר יעקב קורצקי: 

 14 אל תגיד את זה. לא צריך.   ד"ר צחי שריב: 

 15אתה אנטישמי אתה. צחי אל תלמד אותי צחי. אתה אנטישמי  מר יעקב קורצקי: 

 16  תי. ותתבע או

 17 לא. אני לא אתבע אותך.   מר ירון גדות: 

 18 תתבע אותי, אתה אנטישמי, הדיבורים שלך זה של אנטישמיות.  מר יעקב קורצקי: 

 19 זה מוקלט במילא. אתה לא צריך עם כל אחד לציין את זה בנפרד.   מר אבי גרובר: 

 20  תצלמו. הנה אני אגיד הוא אנטישמי.  רצקי: מר יעקב קו

 21 תי. סיימאני  : לב-מר רמי בר

 22 הוא אנטישמי.   קי: מר יעקב קורצ

 23  הוא אנטישמי. אז תלמד טוב מה זה אנטישמי.   קהל:

 24 אה לא קראת אותו.  יש מסמך שחתמת עליו. כנר מר ירון גדות: 

 25  אתה אנטישמי.   מר יעקב קורצקי: 

 26 עליו. אתה חתמת יש מסמך ש מר ירון גדות: 

 27  אומר לי יעקב.  אתה מדליק את החנוכייה ואתה  מר יעקב קורצקי: 

 28 יעקב תרגע , זה לא מתאים לקרוא ככה לאנשים  : יבוקלא עבש תב
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 1 אני לא מדליק חנוכייה.   : לב-מר רמי בר

 2 בואו נוריד ווליום. יאללה די.  מר גיא קלנר:

 3 הסיר את ההצעה מסדר היום.  מי בעד ל מר אבי גרובר: 

 4 רציתי גם להגיד משהו.   ד"ר צחי שריב: 

 5 י. צח אה. מר אבי גרובר: 

 6 משנה.   ד להסיר אותה. אני אגיד אחר כך לאבע אני ד"ר צחי שריב: 

 7 לא. תגיד עכשיו. אחרי שכבר.  מר אבי גרובר: 

 8עקב, אני  אני אתמוך גם להסיר אותה מסדר היום. לא מהטעמים של י ד"ר צחי שריב: 

 9חושב שההצעה הזאת פשוט מפספסת, אני מאוד לא נוח לי עם היחסים  

 10ייה, אני חושב שירון לא העיר, אלא בעיקר עם העיר שיש לחב"ד לא עם

 11לא מפריעים לי בכלל, זה  פה כמה דברים שהוא אמר ש ודע לזה, ישמ

 12שאנשים מאמינים שהאדמ"ור הרבי מילובביץ חי והוא המשיח, שיאמינו 

 13ם רוצים. אני זה לא צריך להופיע בהצעה לסדר, אני לא חושב במה שה

 14ן, גם אני לא ון, או לא ילידי רמת השרושזה קשור אם הם ילידי רמת השר

 15ה, זה בכלל לא  לא יליד רמת השרון, אז מ רון, גם אתהיליד רמת הש

 16העניין. יש דברים שחב"ד עושים פה בעיר ומטרידים מאוד, והם לא  

 17הבעיה. זה שמישהו הציב חנוכייה באיזה מקום. אז  כלולים פה והם לא 

 18 עליהם נדבר. ביחד.  

 19דר,  שלך. ישב איתך באותו חלא דיברת במצע בחירות זה על  מר יעקב קורצקי: 

 20כם אישה דתייה ברשימה. את זה לא ציינת. דיברתם רק על אמרתם יש ל

 21  ה. הישיב

 22 אין דתייה ברשימה.   מר ירון גדות: 

 23  א דיברתם על חב"ד.  ל מר יעקב קורצקי: 

 24 אין דתייה ברשימה.   מר ירון גדות: 

 25 דתי.  היא מנהלת בית  היא אישה דתייה. מר יעקב קורצקי: 

 26 אני בטוח.   אני רק אומר רק משפט אחד. גרובר:  אבימר 

 27 אתם אמרתם שיש לכם אישה דתייה. את זה גם אתה משקר.  מר יעקב קורצקי: 

 28  אני בטוח.  מר אבי גרובר: 
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 1 היא לא דתייה, תשאל אותה, היא יושבת פה.   ירון גדות:  מר

 2  לא כל בן אדם.   מר אבי גרובר: 

 3 ר עם נשים. יעקב. מותר לך לדב גדות: מר ירון 

 4 אישה דתייה ברשימה שלכם.   תם שהיאאתם אמר מר יעקב קורצקי: 

 5  ממש לא. אף פעם לא.   מר דני לביא:

 6 לא ידעתם לקרוא. כנראה גם את זה  מר ירון גדות: 

 7 יעקב באמת. די.   גב' דברת וייזר: 

 8  לא אמרתם.  מר יעקב קורצקי: 

 9 לא.  מר ירון גדות: 

 10 קרים שלך.  תמשיך עם הש ב קורצקי: יעקמר 

 11דם. ששם עץ כריסמס בניו יורק קיבל את אישור לא כל בן אאני בטוח ש מר אבי גרובר: 

 12  ראש עיריית ניו יורק. וזה ההתייחסות.  

 13 במרחב הציבורי.   ירון גדות: מר 

 14   לשים את העצים הוא שם, אבל די באמת.אני בטוח שבניו יורק מי שרצה  מר אבי גרובר: 

 15 ע לבית המשפט העליון באמריקה.  תה יודאבי. א פרופ' נטע זיו: 

 16נתתי רשות, לא נתתי רשות, כל אחד עבר אלי, קיבל חותמת לא קיבל  מר אבי גרובר: 

 17א מה שהיה פה. אני חושב שעם כל הכבוד, אמרו לי ומה  חותמת זה ל

 18יקרה אם ישימו חנוכייה בכבוד, בכיף, עשינו פה הרבה מאוד 

 19תם לי  מרו לי ורצו אז באתם ואמר.הם מוזמנים בכיף לבוא. אאירועים..

 20 מכת המחץ. ועם הקרן החדשה ירצו לשים. מוזמנים בכיף.   כאילו

 21ה. לא אתן להם. לא אתן להם לכלבים האלה. לא אתן להם לשים פ מר יעקב קורצקי: 

 22 לא ייכנס פה ברמת השרון. 

 23 תשימו חנוכיות בכיף.   מר אבי גרובר: 

 24ם לא נותנים להורילדבר בבית הספר, הם  אתם לא נותנים להורים דן: עידן למ עו"ד 

 25 משפחות שכולות.  

 26 למה לא. למה לא.   מר אבי גרובר: 

 27 הם לא ישימו פה.   מר יעקב קורצקי: 

 28 זה חנוכייה מה הבעיה.   מר אבי גרובר: 
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 1 לא להיתמם די מספיק.   עידן למדן:  עו"ד 

 2 חבר'ה.  מר אבי גרובר: 

 3 כו פה.  ידרלא  מר יעקב קורצקי: 

 4ים לשים חנוכייה לא צריך היתר  כשרוצים לבנות בית צריך היתר, כשרוצ מר אבי גרובר: 

 5אני מציע להסיר הכבוד. יש להנדסה כמו שאמרתי, כמו שאמרתי  עם כל

 6 את ההצעה מסדר היום מי בעד להסיר את ההצעה מסדר היום? 

 7 עוד פעם בבקשה.   גב' שירלי פאר יגרמן: 

 8 עשר דקות. מה.  עידן. איך התהפכת לפני  המ מר יעקב קורצקי: 

 9 שתים עשרה בעד.   גב' שירלי פאר יגרמן: 

 10 מי נמנע.  מר אבי גרובר: 

 11 וא גורר אותך לכאלה תהומות.  הוא מושך אותך, ה מר יעקב קורצקי: 

 12עודכן על ידי מנכ"לית  )*  שניים נמנעים. מי נגד? ההצעה הוסרה. תודה.  מר אבי גרובר: 

 13, ראה  להימנע הדיון  החליטה בהמשך  המועצה בתשיהעירייה כי חברת 

 14 ( 8 דבריה בסוף סעיף

 15 ההצעה הבאה צילום ישיבות.  מר אבי גרובר: 

 16 

בנושא חב"ד  מועצה הצביעו בעד הסרת ההצעה מסדר היוםעשר חברי  דחא  :החלטה

 חברי מועצה נמנעו.  לושה וש והתנגד םי חבר ינש. במרחב הציבורי

 17 

 18 

 19 1.1.20ן גדות מיום . הצעה לסדר  של ירו7

  20 

 21והוועדות.  מערך צילום ישיבות מועצה  עוד הצעה לסדר הנושא שדרוג : ן גדותמר ירו

 22דרוג מערך צילום ישיבות מועצה  הצעה לסדר היום לישיבת המועצה ש

 23לפני כחצי שנה, עבר פה אחד   19והוועדות. הרקע, בישיבת המועצה ביוני 

 24בות מועצה בוועדות עירייה.  סעיף א' בהצעתי לסדר בנושא שקיפות ישי

 25ישיבות מועצה וועדות. עבר   ות והיה ירפתי אותה. נושא ההצעה שקיפצ

 26וסח הסעיף שאושר ואני  ה. נסעיף א'. ובה הוחלט לצלם ישיבות מועצ



 04-8666313חברת איגמי,                                                                                                                                                

 5.1.2020מישיבת  מליאה  מן  המניין  מיום   14פרטיכל מס' 

 

 43 

 1מקריא אותו, ישיבות מועצת העיר יהיו משודרות לציבור מטעם העירייה  

 2על ידי טלפון   בשידור חי, החל מישיבת המועצה הקרובה דאז בין אם

 3ייה, ובהמשך על ידי  בר העירעל על ידי עובד עירייה או דוסלולארי שיתופ

 4בהמשך על ידי בו ורכישת מערכת מתאימה. זה הסעיף שאושר. וכתוב 

 5רכישת מערכת מתאימה. הצעה דומה כבר אושרה לפני כחמש שנים 

 6, ולא בוצעה ורק חודשיים מאישור ההצעה הזאת החלו  2014בדצמבר 

 7 ק. בעצםלולארי ושידור חינמי בפייסבומים בשידורים על ידי טלפון סצילו

 8זאת המערכת שיש לנו כאן. מאז ישיבות המועצה מן המניין ושלא מן 

 9ין, משודרות כמו גם חלק מהוועדות. זה הזמן למרות שרוני לא אוהב המני

 10שאני נותן ציונים לשבח, אז זה הזמן לשבח את יושבי ראש הוועדות  

 11ך דברת וייזר, כפיים, יושב  לציבור. יושבת ראש ועדת חינושמשודרות 

 12הצעירים רמי בר לב, אך יש לציין לגנאי כאלה שאינן  אש ועדתר

 13ש ועדת איכות הסביבה, נטע זין, יושב ראש ועדת  ב ראמשודרות. יוש

 14שוויון וסבלנות ענבל דדון, יושב ראש ועדת תחבורה צחי שריב. ויושב  

 15שיבות של  תרים ראש העיר אבי גרובר. היראש ועדת כספים ושימור א

 16חבל. כי הציבור רוצה את זה. לגבי שאר ודרות והוועדות שלכם לא מש

 17עות הפרט, ושמירה על סודיות יש לציין  צני ועדות אשר יש בהם עניין של

 18לגנאי יושבי ראש אותם ועדות אשר אינם דואגים להעברה לציבור את 

 19קיפות שלטונית היא אבן יסוד  החלקים המותרים ובוודאות יש כאלה. ש

 20ן שיושם לצילום השידור הפיתרו בדמוקרטיה. דברי ראש הממשלה.

 21המועצה והינו שירות לטת האסיפות הוא מינימאלי על גבול הזלזול בהח

 22מספק לתושבים. התמונה קטנה ולא ברורה. ובעלת רזולוציה גרועה מאוד  

 23שים, שכן  בשידור. וכמעט בלתי אפשרי לשמיעה. זה אני מקבל מאנ

 24רואים את עים את ת ולא יכולים להגיע לפה ושומנמצאים ויושבים בבי

 25 הישיבות. 

 26  הנה עכשיו הוא פתח.   מר אבי גרובר: 

 27 לנו בישיבה הקודמת.  למרות זאת נראה שיש ביקוש רציני לשרות. היה  מר ירון גדות: 

 28  תראה איך הוא מסתפר לפני כל ישיבה.   מר יעקב קורצקי: 
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 1  ואתה שם כיפה לפני כל ישיבה. מה זה קשור.   מר ירון גדות: 

 2  הזמן עם כיפה לא רק לפני ישיבה.   הוא כל מר רביד פלד: 

 3תדבר לעניין. מה זה קשור. העיקר להפריע לי באמצע הדיון. גם בדברים   : מר ירון גדות

 4 שלא קשורים. 

 5 יעקב, אל תפריע.   מר גיא קלנר:

 6  ים רציניים. תמשיך.  אתה מדבר על דברסוף סוף  מר יעקב קורצקי: 

 7ישיבה הקודמת, אני בכוונה מקשר את זה על שוב, היה פה דיבור ב מר ירון גדות: 

 8של האוטובוסים בשבת. ובו דובר על כמה שפיילוט מתחיל ולאט,  הפיילוט

 9לאט הביקוש גדל, ואפשר למדוד אותו ובישיבות המועצה שמשודרות, 

 10לדף העירייה, ולראות בכל יכנס לפייס בוק אפשר למדוד הכול ואפשר לה

 11דת החינוך, כמה אנשים צפו בהם.  אחד מהישיבות שהיו כולל ישיבת וע

 12יבת המועצה האחרונה של דצמבר, אלף שש מאות ואלו המספרים. יש

 13 איש. ישיבת המועצה של שביעי לנובמבר שלא מן המניין. 

 14  רגע. אלף שש מאות צפו כמה זמן.  מר אבי גרובר: 

 15 לך.  הנעאכף. תיכף. אני תי ירון גדות:  מר

 16  בפיד. זה לא אומר זה פשוט רץ להם  גב' דברת וייזר: 

 17גם למה שאת אומרת, אני יודע מה את הולכת להגיד. אני מכיר.   הנעאאני  מר ירון גדות: 

 18אלף שבע מאות איש. ישיבה בשלישי   7.11שוב, ישיבה שלא מן המניין 

 19מאתיים, עשרים ושלוש אוקטובר שש אלף בנובמבר מן המניין אלפיים, 

 20ה. שמיני לתשיעי, הישיבה על לתשיעי בישיבת ועדת החינוך אלפיים מא

 21מאות איש. משום מה חסר בדך הפייס בוק של העירייה,  החינוך אלף שש

 22את הישיבה שהייתה בשלושים ואחד לאוגוסט, שבה זה מתקשר למה  

 23ם  שמיות. אנטישמיי שאתה קודם אמרת, היו את כל הצעקות של האנטי

 24למה זה לא   והבלגן הזה ומשום מה ואני לא יודע למה, אולי תיתן תשובה

 25ה, אז זאת ההזדמנות אולי לבקש  נמצא ברצף הווידאו שבדף העיריי

 26להוסיף את זה. אני לא יודע אם זה במקרה, ירד משם או שלא. אבל זה  

 27אשונה לא נמצא שם. בישיבת המועצה ברביעי לשמיני, כשהיא הייתה הר

 28אלפים שלוש מאות איש. דוברת. מה זה. יש פה תשובה למה   צפו שלושת
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 1 לא נמצא. זה 

 2 נמצא.   התשובה היא שזה מר יעקב קורצקי: 

 3 אבל זה לא שאילתא. הם לא צריכים לענות.   ד"ר צחי שריב: 

 4 זה לא.  מר אבי גרובר: 

 5  בסדר. זה שאילתא לפעם הבאה.  גב' דברת וייזר: 

 6 לא נמצא. זה  מר ירון גדות: 

 7  אתה מסיים להציג את ההצעה לסדר.  י גרובר: מר אב

 8שם בדף הפייס בוק של העירייה אם  כן. תיכף. שאר הווידאו שנמצאים   מר ירון גדות:

 9אתם רוצים להגיד שזה לא חשוב כמה באמת כמה זה אומר. בהם יש עד 

 10טר, אז בוא נגיד שגם אם זה לא באמת אלף שש  נחמש מאות איש בקאו

 11מסרטונים אחרים שיש שם, שכתוב עליהם חמש   זה בטח פי ארבע מאות

 12גיע הזמן לתת  לזה. הציבור רוצה את זה. וצריך והמאות. יש ביקוש 

 13 לציבור את ההמשך.  

 14  מה ההמשך. בוא.   גב' דברת וייזר: 

 15 יש את זה עכשיו.   מר רביד פלד: 

 16 יב הזה. עשר דקות אתה מדבר על. לא מה ההמשך. מה רע בלי גב' דברת וייזר: 

 17 ז'אזירה אנחנו נביא בפעם הבאה.  אל ב קורצקי: מר יעק

 18 זה לא שומעים טוב. לא.   למדן: עידן  עו"ד 

 19 הנה עכשיו פתחתי. שומעים מעולה. אני לא מצליחה להבין מה רע בזה.   דברת וייזר:  גב'

 20 מועצת העיר תתבקש מכם.  מר ירון גדות: 

 21  ה לשמוע. אני הקשבתי כמה פעמים קש עידן למדן:  עו"ד 

 22  . את רוצה אל תצביעי את רוצה לא. אבל תני לו לסיים  ביד פלד: מר ר

 23יר תתבקש מכם להחליט כדלקמן: להקצות סכום כסף ראוי  ת העמועצ מר ירון גדות: 

 24לטובת רכש, התקנה, יישום ותפעול מערכת מקצועית. אני כתבתי עד 

 25  חמישים אלף ₪ בשביל שיהיה איזה שהוא סכום.  

 26  ק. זה לא מספי פלד: מר רביד 

 27ס זה סכום שיהיה מוגדר וייכנלא יודע אם זה מספיק או לא. שיהיה אי מר ירון גדות: 

 28לתקציב במיוחד לאור זה שאנחנו לקראת דיון תקציב, או אישור תקציב,  
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 1אם תבוא שירלי והיא תגיד שהיא צריכה רק עשרת אלפים ₪ או רק חמש  

 2עונה   ערכת שהיא מספיק עשרה ₪ אין שום בעיה. ומבחינתך זאת מ

 3ה הוא סכום  לדרישות אז אין בעיה לקחת סכום יותר נמוך. הסכום הז

 4שים אלף ₪. ב. מועצת העיר תנחה את מנכ"לית העירייה  יחסית נמוך חמי

 5לעשות כל הדרוש לטובת הפעלת מערכת כנ"ל בתוך חודשיים עד לישיבת  

 6יונים יתבקשו  . ג. יושבי ראש כל הוועדות והדירקטור2020המועצה במרץ 

 7הפרט לם ולשדר את הישיבות בראשותם. אם אין בזה בעיה של זכויות לצ

 8 להצביע על כל סעיף בנפרד.   ודברים כאלה אני מבקש

 9נתת פה מספרים. אני רק רוצה להקריא את המספרים. בישיבה בראשון  מר אבי גרובר: 

 10ה  בדצמבר. למשך יותר משלוש שניות צפו אלף שש מאות אנשים. יותר הי

 11, זמן הצפייה ממוצע בסרטון היה עשרים ושש שניות. כבר מאה שישים

 12עט שלוש שעות. נכון שהיה כמעט  אחד עשרה ישיבה שערכה כמבשביעי ל

 13אלף שמונה מאות צפיות לשלוש שניות. יותר מדקה שרדו מאה ארבעים.  

 14זמן הצפייה הממוצע בסרטון היה חמש שניות ובשלישי באחד עשרה גם  

 15ות הצפיות של שלוש שניות אלפיים.  ה שלוש שעות, כמכן ישיבה שארכ 

 16ע. זמן הצפייה ותר מדקה היה מאתיים ותשמספר האנשים שצפו למשך י

 17  הממוצע בסרטון היה עשרים ושש שניות.  

 18ששם יש חמש מאות  תן את הסטטיסטיקה על הסרטונים האחרים.  מר ירון גדות: 

 19 צפיות, שלוש מאות צפיות. 

 20  האחרים. קשור לסרטונים  זה לא מר אבי גרובר: 

 21בציבור. הציבור רוצה  סי. יש ביקוש לזה זה קשור מאוד, זה יחסי, הכול יח מר ירון גדות: 

 22 את זה. 

 23הצילום מתקיים, השקיפות מתקיימת. אנשים שומעים מעולה לא צריך  מר אבי גרובר: 

 24להוציא עכשיו על זה עוד הרבה כספים שיש לנו הרבה דברים יותר  

 25ף. מי שברמת השרון רוצה לדעת מה יש  וציא להם את הכסחשובים, לה

 26  יפה.  זה בצורה נורא  בישיבה, יכול לשמוע את

 27 ממש לא.  מר ירון גדות: 

 28  אתה עורך סרטונים אני שם לב שאתה עורך מזה סרטונים.  מר אבי גרובר: 
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 1 אני לא עורך מזה סרטונים.  מר ירון גדות: 

 2מה שאתה רוצה להגיד ולכן אני   ים יודעים לשמועיודע לערוך מזה ואנש מר אבי גרובר: 

 3אותה מסדר היום. מישהו רוצה  ש להסירחושב שההצעה הזאת מיותרת וי

 4 מי בעד.  להתייחס. 

 5להצעה שמציינת אותי לגנאי, אני מתקשה להביא את עצמי להצביע בעד.   ד"ר צחי שריב: 

 6  זה סתירה פנימית.  

 7 זה שיקול מאוד חשוב.   מר ירון גדות: 

 8ת משדר ני חייבת להגיד שזה לא קשור. זה מציין אותי לטובה ואני כןא ' דברת וייזר: גב

 9בוועדות חינוך בלייב, ואני חושבת שזה אחלה כלי. ואני חושבת שחמישים  

 10אלף ₪ זה עוד אמבולנס. זה בזבוז. זה עוד בימבה. זה לא רע בכלל, רואים  

 11  את זה. 

 12 בערים אחרות אפשר   מר ירון גדות: 

 13 אנחנו עושים שידור בלייב. אני צופה בזה, אנשים צופים. לא.  ברת וייזר: גב' ד

 14 יש ..יותר משמעותיים.   י גרובר: אב מר

 15אני ירון ידידי אני רוצה להגיד לך שוב. זה שוב פעם בעיני לחפש מתחת  מר גיא קלנר:

 16לסלע. המליאה הזאת גם בעזרתך החליטה לצלם את הישיבות שלה, הם 

 17רואים. יש נגישות. העיקרון מקוים.   כת מצלמת. אנשיםמצולמות. יש מער

 18סות לסחוט את הלימון הזה, כמו שהיה נלקחת את זה עוד פעם ל

 19בנושאים אחרים, בעיני מיותר. אנחנו במציאות תקציבית שגם אתה מודע  

 20זה אמנם לא כסף שלא ניתן להגיע אליו, אבל חמישים אלף ₪ יכולים 

 21. הרעיון הגדול היה  ם, זה לחפש בכוחלשמש עוד הרבה מאוד דברים אחרי

 22  לעבור את הרוביקון. תן לי לסיים, 

 23 אתה יודע כמה.   ירון גדות:  רמ

 24זה מה שאני חושב. הדבר הגדול היה לעבור את הרוביקון שישיבות   מר גיא קלנר:

 25המועצה תצולמנה, ותהיינה בלייב וזה קורה. ומי שרוצה יש לו כלי לצפות 

 26ותר גבוהה, וכיוצא בזה זה למה ברזולוציה יולהגיב. עכשיו לחפש מצ

 27  תי. את דענראה לי לחפש מתחת לסלע, ז

 28 אתה מדבר מפוזיציה של קואליציה.  מר ירון גדות: 
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 1אני לא מדבר משום פוזיציה. אני מדבר מהיגיון קר. אתה מחפש בכל. לא  מר גיא קלנר:

 2ם  אתה מדבר מפוזיציה. של לחפש איפה לתקוע גם בנושאים שמקוימי

 3  יץ. וזה בעיניי מיותר. להכניס עוד שפ

 4חלק מהוועדות בצדק תפקודי לא מצולמות. אם רוצים  רים, אחד שני דב :  מר רוני בלקין

 5שהמוסד הזה גם יעבוד. לא רק יספר סיפורים לציבור כל היום אז צריכים  

 6לתת לו לעבוד. אני חושב שנכון, שיש תושבים שרוצים להגיע לוועדות, 

 7ם באמת, הם מגיעים והם משתתפים  וזה מעניין אות ועדות פתוחות

 8שהן ועדות סגורות סטטוטורית, שיש מקרים   . הוועדותונותנים להם לדבר

 9ייחודים שבהם או האירוע מסובך ומורכב, או שהוא ...ומאפשרים  

 10לאנשים להגיע לפעמים גם עורכי דין, להביע באריכות את דעתן, גם  

 11געים בדבר מקבלים האנשים וגם הנו כשהוועדה היא ועדה סגורה ואז גם

 12רון אנחנו נצטרך לעבוד על ה בחוץ, יאת זה. מעבר לזה אמרתי לך את ז

 13הכתיבה התמה של הסגנון. אני לא מסוגל להצביע. בעד ההצעות שלך  

 14שעיקר טיבן היא ללכת לגלות עסקים כי זה. ללכת עם המזלג בין הצלעות 

 15תיתן גם  יונים לשבח, ואלולעשות ברטוב של העין ככה. אל תיתן לי צ

 16ים, אל תיתן לי  קדם עניינציונים לגנאי. תהיה עמית שלי במועצה ות

 17 ציונים. 

 18אני רוצה לומר לך משהו. תראה יש לך הזדמנות פז, פעם בחודש   : מר מיכאל דורון

 19יש לך שתי שאילתות, שתי הצעות לסדר. אתה מחזיק המון זמן מזמן 

 20גדול מאוד לאתגר  יש לך פוטנציאל מזמן המועצה. אני חושב שהוועדה. 

 21ר, ולדעתי לעניות דעתי  ת ראש העיאת המועצה, לאתגר את העירייה, א

 22אתה מפספס וזה חבל. לכאורה אני צריך לשמוח ואתה יודע שזה נוח לנו 

 23שאתה בעצם רק עושה כאן קולות ולאנשים ואנחנו מסתכלים עליך  

 24רים ר תחפש את הסיפובהרמת גבה. אני מציע לך בין ישיבה לישיבה, תחפו

 25נוי, נושאים  אים של ביהאמיתיים, תחפש את הנושאים המהותיים פה, נוש 

 26של תכנון, נושאים של רחובות, של מה קורה, של התנהגות במרחב  

 27הציבורי. מה קורה עם מורשה, מה קורה עם פינוי בינוי, מה קורה עם כל  

 28מן שלנו. הדברים האלה. תתעסק בזה. תתעסק בדברים האלה. חבל על הז
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 1ה מתנהל  גיש כאן ממש מבוזה פעמיים, פעם אחת בגלל שאתה שזאני מר

 2  ך, אני רואה גם את החברים מגיבים אליך. זה חבל מה שקורה. כ

 3 מה שנקרא חיבוק דוב.   מר ירון גדות: 

 4  תחליט אתה.  : מר מיכאל דורון

 5 בקיצור תשחק בכסף הגדול. לא בכסף הקטן.   מר רביד פלד: 

 6 הזדמנות.   לדעתי יש לך : וןמר מיכאל דור

 7 ם.  הצעה מסדר היומי בעד להסיר את ה מר אבי גרובר: 

 8 ארבע עשרה.  גב' שירלי פאר יגרמן: 

 9  מי נמנע? רוני. מי נגד?   מר אבי גרובר: 

 10אני לא הצבעתי בעד ההצעה מסיבה היחידה שאני מתנגד לפטנט של   :  מר רוני בלקין

 11ואני   צביע להצעה הזאתלהסיר את ההצעה מסדר היום. אני מוכן לה

 12בעד ההסרה מסדר . אני לא מצביע אצביע נגד. אני אצביע נגד ההצעה שלו

 13  היום. 

 14 זה אחרי זה תבדוק עם מיכאל. אם זה מותר או לא.   מר רביד פלד: 

 15 נגד  גב' שירלי פאר יגרמן: 

 16 לא. הוא אומר מהותית.   מר גיא קלנר:

 17  ירון נגד.  גב' שירלי פאר יגרמן: 

 18 היום שלי.   צבעת הרבה פעמים בעד להסיר הצעות לסדררוני אתה ה ות: מר ירון גד

 19 

   חברי מועצה הצביעו בעד הסרת ההצעה מסדר היום  ארבעה עשר :החלטה

 . חבר אחד התנגד, וחבר אחד נמנע.   לשדרוג מערך צילום ישיבות מועצה והוועדות

 20 

 21 בסדר היום.   8טוב. חבר'ה הגענו לסעיף  מר אבי גרובר: 

 22 

 23 

 24רביע להשבת אנרגיה מפסולת ב בי הדיון בוועדת ההיגוי בנושא מתקן. עדכון רה"ע לג8

 25 מזרחי ברמת השרון  -הדרום

  26 
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 1שאולי אחד מהיותר  אני אומר את זה בלי ציניות לגמרי, זה נושא מר אבי גרובר: 

 2 דרמטיים. 

 3בסוף מגיעים לנושא הכי חשוב, אולי אחד הכי חשובים בתולדות  : מר מיכאל דורון

 4  עה עשרה לתשע. העיר, מגיעים בש

 5 טובה יש לנו.  או אה. איזה דמוקרטיה לא  מר ירון גדות: 

 6 לא. היינו צריכים להתחיל. אי אפשר.  גב' דברת וייזר: 

 7עירית בבקשה בואי תתני לנו קצת בצורה מסודרת קצת את מטריה, קצת   מר אבי גרובר: 

 8ם ה להתייחס אני גאת איפה אנחנו נמצאים ואחרי זה נטע, נכון את רוצ

 9 מה להגיד הוא יגיד.   אתייחס ואז אם יהיה למישהו

 10לנושא המתקן להשבת אנרגיה לאחרונה, שמדינת ישראל   רית טלמור: אדר' עי

 11באמצעות מינהל התכנון, מועצה ארצית מבקשים דרך הוועדה לתשתיות  

 12לאומיות לקדם מתקנים כאלה ברחבי הארץ. תשעה מתקנים שמתוכם  

 13הזאת   המרכז ולאזור שלנו גם. ההצעה מתייחסות לאזור ארבע חלופות 

 14ך שהיה במדינת ישראל שבעצם תחילתו בשנת  באה בעקבות הליך די ארו

 15שהיא תוכנית מתאר  16עת החליטו במדינת ישראל במסגרת תמ"א  1989

 16ארצית למתקנים בטיפול בפסולת, לקבוע את המקומות שמיועדים לכך 

 17קום שנקרא  מות האלה הוא המבתוכנית מתאר ארצית. אחד מהמקו

 18ת של מחלף  רים דהיינו הרביע הדרום מזרחיבאותה תמ"א נחל הד

 19מורשה. במסגרת הליכים שהיו מאוחר יותר בשנים שלאחר מכן המשרד  

 20להגנת הסביבה הוציא כל מיני מסמכים, שקשורים למדיניות שלו ולטיפול  

 21רך של  בפסולת. יש כאמור הרבה מאוד דרכים לטפל בפסולת. חלקם בד

 22  2012-אחרת, כשבעצם ב קם בדרך של שריפה, חלקם בדרךמחזור, חל

 23הגנת הסביבה הכין פרוגראמה ספציפית לאזור שכלול בתחום  המשרד ל

 24השיפוט שלנו, אותו רביע דרום מזרחי של צומת מורשה. במסגרת 

 25הפרוגראמה הזאת נעשו דיונים שכללו גם את הוועדה המקומית כאן. 

 26  א תוכנית, צריכה הייתה להיות ה לגבש איזה שהיבוועדה המחוזית במטר

 27בפסולת שכבר בתוכנית המתאר נקבע  תוכנית מפורטת, תב"ע לטיפול 

 28שמדובר במאה דונם שמתוכם חמישה עשר דונם יוקצו למטרות של טיפול 
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 1בפסולת בנייה והשאר לטיפול בפסולת אורגנית והפרוגראמה של משרד 

 2בחרי ציבור  ובשיתוף אותם נ להגנת הסביבה בעצם הוצגה כאן לוועדה 

 3קום לעשות תוכנית נים בוועדה המחוזית והוחלט במשהיו אז, היו דיו

 4מפורטת בעצם לנקוט בהליך שנקרא תוכנית צל. זאת תוכנית שלא ניתן 

 5להתנגד לה כי אין לה סטאטוס זאת בעצם לא תוכנית הוא לא הליך  

 6ת ונותנת איזה  סטטוטורי, אבל עדיין קובעת מדיניות של הוועדה המחוזי

 7צל גם  נית מפורטת לכשתוכן. תוכנית ההוא פירוט מה יהיה באותה תוכש

 8היא כבר התגבשה לכדי   2014-אושרה כאן בוועדה המקומית בעצם ב

 9מסמך סופי. והתוכנית הזאת מטפלת בכל הרביע וקובעת גם אזורים 

 10לטיפול בפסולת וגם אזורים לפשת הצפה, ולשדרוג המים בנחל הדרים. 

 11ה, מת"ש מקום  רבות שצריכות להיות באזור הזפונקציות שונות וגם 

 12יוצא בזה. התוכנית הזאת היא תוכנית הצל הזאת גם יש לטיפול בחיות וכ

 13זה בעצם תהליך   2016-לה מספר והיא בעצם פתוחה ושקופה לציבור. מ

 14, משרד להגנת הסביבה בעצם פרסם מדיניות שבו הוא  2018-שהסתיים ב

 15ד בעייתי בארץ מטמינים  ההטמנה שהוא מאורוצה לעבור מנושא 

 16יודעים שבעצם את הפסולת   ים אחוז מהפסולת בדרום, אנחנו כשמונ

 17שמים באדמה. מכסים בקצת אדמה אחרת וזה גורם נזק סביבתי בלתי 

 18הפיך לשנים רבות מאוד וברור שבמדינת ישראל צריך היה לשנות  

 19מצב שמטמינים  מדיניות, במדינות המערב במקומות אחרים כבר הגיעו ל

 20כל השאר בעצם מטופל בדרכים  רה, או עשרים אחוז מהפסולת ועש

 21רות, בין אם במחזור או בין אם בדרך של שריפה וגם בתוך השיטות  אח

 22האלה יש עוד כמה שיטות שונות. זאת אומרת גם לשרוף פסולת אפשר  

 23לשרוף אותו בצורה כזאת או בצורה אחרת ובעצם אנחנו כשקיבלנו את 

 24ית, לא פרטנית איזה שהיא מדיניות מאוד כלל דיון, הם העבירוהזימון ל

 25השפדן, מתחם חולות, אשדוד,  בחון ארבע חלופות. שבה הם רוצים ל

 26חירייה, והרביע שלנו כשוועדת ההיגוי שהתכנסה בפעם הראשונה לצורך  

 27זה הם קראו לזה הקונגרס ביום חמישי שעבר, בעצם הציגו את בחינת  

 28נות שלהם, והאמת היא  שלהם, את החסרו החלופות, את היתרונות 
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 1. זאת אומרת עוד לא היו  אוד מהשאלות שלנו לא היה מענהשהרבה מ

 2פרטים לגבי סוג המתקן, כמות הפסולת, איך יפרידו את הפסולת לפני  

 3שהיא נשרפת, הרי את הפסולת הרעילה צריך בעצם להפריד בטריות,  

 4יה, מה כן. איפה זה יה מתכות, דברים שלא ניתן לשרוף צריך להפריד לפני

 5היו כל כך תשובות   דו בחירייה ויוציאו אלינו. לאהשטח שנדרש, האם יפרי

 6לדברים האלה. אנחנו כמובן, ראש העיר נכח בדיון גם ועוד חברים נוספים 

 7מהמועצה, וחברי הצוות ההנדסי, הבענו את ההתנגדות שלנו, קודם כל 

 8ם אמרו  הניתנה תשובה.  לזה שהמידע חסר ובעצם לשאלות שלנו עדיין לא

 9קח להם לפחות נושא, ולומדים את החלופות ויישהם כרגע לומדים את ה

 10שנתיים לתכנן את הנושא הזה ואנחנו בינתיים הבענו באמת התנגדות  

 11ודרשנו הרבה מאוד תשובות לשאלות שלנו כי בעצם יש מעט מאוד 

 12כמובן נתונים. חוץ מאיזה מצגת מאוד כללית. אנחנו ממנים כרגע צוות 

 13לה לכשיגיעו. שזה גם יועץ  תנו כדי להבין את הנתונים האשילווה או

 14בתי וגם יועץ משפטי, ואנחנו גם נלמד את הנושא כמו שיודעים עליו  סבי

 15בעולם היום. אין הרבה מאוד מחקרים שאפשר היה ללמוד מהם על  

 16תוצאות. אולי נטע תוציא ככה קצת מהחומר שאספנו בינתיים אבל הראו  

 17אירופה שבהם  סקנדינביה והרבה מאוד ערים בה מאוד תמונות מ לנו הרב

 18ש בתוך שכונת מגורים. וגם כל השריפה נעשית בכל  המתקן הזה הוא ממ

 19המתקן ללא פליטה. זה סוג אחר של שריפה אולי זה תהליכים יותר 

 20יקרים, אולי הם לכמויות קטנות. אבל כרגע אלה הנתונים שהציגו לנו, 

 21שא גם לעדכן את חברי הוועדה בנומשיך גם לעקוב ומאוד כלליים. אנחנו נ

 22 הזה. נטע את רוצה להוסיף? 

 23כן. אני רוצה רק להשלים שיש לנו כאן בעצם במקביל שני צירים. אחד   פרופ' נטע זיו: 

 24הציר התכנוני שהוא עוד דוגמא להחלשה של המקום של הרשות 

 25, שציירה  16המקומית בהליכי תכנון מהסוג הזה. אז היה לנו בעבר תמ"א 

 26עודים ויש את התמ"מ, את המחוזי זה שהוא רביע עם כל מיני ישם אי

 27ואחרי זה את תוכנית הצל ואז הייתה צריכה להיות התב"ע שמכוחה 

 28אנחנו נותנים את הרישוי לכל מתקן שיגיע. אז בדומה למה שאנחנו רואים  
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 1בתחומים אחרים, כמו דיור או תחבורה, אז שוב מפעילים איזה שהוא 

 2 "ל. קומית. קוראים לזה הפעם ותנון עוקף רשות ממנג

 3 ה מחוזית. עוקף מחוז. עוקף הכול.  גם עוקף ועד ד"ר צחי שריב: 

 4עוקף ועדה מחוזית. נכון, כל הרעיון של תכנון שזה מדרג שתוכניות   פרופ' נטע זיו: 

 5צריכות להסתנכרן אחת עם השנייה, בעצם מתבטל כאן והמיוחד בות"ל 

 6  אמת.  יתר הבנייה. זאת אומרת בהגוף שנותן את הזה שהוא בעצם גם 

 7 ה עלינו.  מנחיתים את ז מר רביד פלד: 

 8כן. אז אנחנו כל הזמן עדים לסוג כזה של מכבש כזה שמתקדם לו בקצב   פרופ' נטע זיו: 

 9לפחות מוצהר יחסית מהיר, אני רק אגיד שבאחד הדיונים נשאלה השאלה  

 10. אז  הקרקע שם מזוהמתלמה לא לעשות את זה בתע"ש למשל במילא 

 11שם. את זה  יקח הרבה שנים עד שאפשר יהיה לבנות אמרו, לא לתע"ש י

 12אנחנו מתכננים לעשות מהר. אז מצד אחד הצד התכנוני רץ מהר. מצד שני  

 13כל הצד המקצועי נקרא לזה, מדעי, לתת לנו תשובות של מה המשמעות  

 14לא יכול לתת  של סוג כזה של טכנולוגיה, של סוג כזה של פעולה, אף אחד

 15 י.  המתקן הזה בקופנהגן, שעשו שם אתר סקובה. רק מראים לנו את תש

 16 ומגדל הטיפוס הכי גבוה.   עידן למדן:  עו"ד 

 17זה נהייה דיסנילנד כזה. אז מנסים כאילו למכור לנו עם דיסנילנד כזה אני   פרופ' נטע זיו: 

 18 לא אומרת שזה רע, אני לא אומרת שזה טוב אנחנו לא יודעים. 

 19 זה רע, רע מאוד.   ר יעקב קורצקי: מ

 20 לא. אנחנו לא יודעים.   ופ' נטע זיו: פר

 21 מאוד רע.  מר יעקב קורצקי: 

 22 באיזה מובן זה רע?   פרופ' נטע זיו: 

 23 תיכף אני אסביר.   מר יעקב קורצקי: 

 24בסדר. אני הקדשתי לא מעט זמן לנסות להבין איזה מחקרים יש. אוקי,   פרופ' נטע זיו: 

 25 ברה שאומרת לך  דעים, לא של ח לוגים, מחקרים מבמחקרים אפידמו

 26 של סמוך, אנחנו לא סקנדינביה.   אנחנו מדינה מר יעקב קורצקי: 

 27 בסדר. יפה.  פרופ' נטע זיו: 

 28לא אירופה. מציגים לנו דברים שהם לא שייכים למדינת ישראל  מר יעקב קורצקי: 
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 1  בכלל. שום דבר לא הוכח פה בכלל. 

 2 ו אתר סקי שם.  למה. יעש מר ירון גדות: 

 3 כן. עם השלג שיש ברמת חובב.  וייזר: גב' דברת 

 4 אני לא סותרת את מה שאתה אומר.  יו: פרופ' נטע ז

 5 משטח החלקה מלאכותי. גם בקופנהגן זה לא שלג.   ד"ר צחי שריב: 

 6גם אם אנחנו מקבלים את התוצאות המדעיות עדיין אנחנו יודעים איפה   פרופ' נטע זיו: 

 7ל, מאוד רצינית שאנחנו לא כל כך  תפעו יש לנו בעיה של אנחנו חיים. כי 

 8את זה ואיך אנחנו מבטיחים שבאמת ילכו לפי   סומכים על מי שיתפעל 

 9התקינה האירופית הכי חדשה וכו. בקיצור בעיית הקושי הוא שמצד אחד 

 10רצים עם התכנון וככה מעל הראש שלנו, מצד שני משאירים אותנו בלי  

 11מודדים. אבל אנחנו נו מתמאות. עם זה אנחתשובות ומוכרים לנו סיס

 12ללמוד ולראות איך אפשר להתנגד  מתמודדים, זאת אומרת אנחנו מנסים 

 13 לזה בשני הרמות האלה שהזכרתי. 

 14ממונה על המחוז הגיע לפה בזמנו. הציגה את הנושא ואמרה שהם   עו"ד מיכה בלום: 

 15ולא   יביאו חברות בינלאומיות ולהמשיך במתכונת הזאת להציג את זה

 16  המשיכו. 

 17 ל שאנחנו עושים פה.  אבל איזה דרך יש לנו למנוע את זה. חוץ מהמל : לב-י ברמר רמ

 18 יש הרבה דרכים.   מר יעקב קורצקי: 

 19רמי תן לי שנייה. אני באמת חושב שאחד, הנושא הזה הוא אחד האתגרים   מר אבי גרובר: 

 20לינו באמת הכי משמעותיים שניצב לפתחי. ולפתחנו כמועצת העיר, יש ע

 21אני חושב שחשוב להבין, אנחנו עכשיו כאילו קופצים על   רה,אחריות אדי

 22מתקן הזה אבל חשוב להבין שהעניין הזה מאוד מורכב והוא מורכב  ה

 23משורה של מעין פרויקטים כאלה שכולם קורים במקביל, ובאיזה שהוא  

 24מקום בבנייה בסוג של מרוץ כזה בין הגופים כאילו מי יהיה הראשון  

 25למה אני מתכוון, למשל במקביל אני ים ה משהו אתם יודעשיעשה פ

 26עצמי, יום כן יום לא בירושלים. יום אחד יש לי   בשבוע האחרון מוצא את 

 27אחד, זאת  48דיון על מתקן טיפול בפסולת. יום שני יש לי דיון על תמ"א 

 28אומרת מצד אחד יש דיון בגוף הזה שנקרא ות"ל שהוא באמת עוד פעם  
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 1י הדבר הכי משמעותי פה אולשכמו שאמרת זה  אותם הגוף הארצי

 2להבין, של אותו ות"ל גם יש  נו שאנחנו מתכננים את האסטרטגיה של

 3רשות רישוי עצמאית. אם בפרויקט אחר בסוף היה צריך להגיע לאיזה 

 4שהיא חתימה של ראש עיר וראש העיר יכול היה להגיד אני לא חותם 

 5מו  יחתה ראשי ערים לא ונראה אתכם. בנושא הזה מהבנה שלהם שכנרא

 6א לעצמו היתר.  על ההיתרים האלה, אז הם גם יצרו לעצמם גוף שגם מוצי

 7אז מצד אחד אני בות"ל על מתקן טיפול פסולת ומצד השני אני מגיע לדיון  

 8אחד, פתאום המציאו מן איזה חיה חדשה, עד היום   48באיזה תמ"א 

 9ועדה מקומית כאילו רשות רצתה לקדם תוכנית בשטח של העיר שלה אז 

 10ית ואז יושבת ודנה בתוכנית. לפעמים הוועדה המחוזית יוזמת תוכנתה היי

 11יושב כאילו המחוז והעירייה אומרת את דעתה בקשר לתוכנית ועדיין  

 12מתקיים דיון בוועדה המחוזית ויש איזה שהוא אפשרות להגיש ערר על  

 13ן  זה. למועצה הארצית או משהו. פה פתאום מקדמים שכונה בהוד השרו

 14אחד, ולמשל חלק מאותה   48מה שנקרא תמ"א  48א במסלול של תמ"

 15ליה ישבנו עוד פעם, המועצה הארצית מקדמת את תוכנית שגם ע

 16התוכנית, יש להם בעיה לאור זה שהם מקדמים שכונה של איזה שש 

 17עשרה אלף, אני לא לגמרי הצלחתי להבין בסוף מה בדיוק המספר המדויק  

 18המת"ש של כפר סבא,   עם ת דיור מה עושיםאבל הרבה מאוד אלפי יחידו

 19י ואז אומרים רגע, איזה יופי. יש הוד השרון, או דרום השרון ולא הבנת

 20לנו פה בפינה איזה שהוא מן אזור כזה שאפשר לשים שם הכול, אז בוא 

 21ניקח ונעביר את המת"ש למאה הדונם שם. עכשיו נראה לי שמה שקרה זה 

 22את הזה פת ועצה הארצית דוחשפתאום הות"ל נלחץ מזה שאולי המ

 23זה קונגרס, לא יודע ויתפסו להם את השטח, אז פתאום כינסו קונגרס מה 

 24פעם היה קונגרס והקימו איתו את מדינת ישראל. פתאום יש קונגרס. מן  

 25צורת דיון כזאת שאף אחד לא מבין מה מקור המשפטי שלו בדיוק. מה  

 26מי  לא מחייבת, את  תוקף המשפטי שלו. החלטה של קונגרס כזה מחייבת,

 27פול בזיהום היא מחייבת. כמה היא מחייבת. יש לנו את כל הנושא של טי

 28של המים זה לא סוד שמי הבארות שלנו מזוהמים מזה המון שנים,  
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 1כתוצאה משימוש שביצעה המדינה. לא איזה שהוא מישהו שבא שפך  

 2איזה משהו וברח. מדינת ישראל בחצר האחורית של תושבי רמת השרון,  

 3טרים בודדים מבתים של תושבים, שפכה כל  ש מחלק מהמקומות ממב

 4ך האדמה. זיהמה בצורה מאוד קשה את מי הבארות, מיני חומרים בתו

 5אנחנו לא לגמרי בטוחים את כל ההשלכות של זה, ואנחנו יושבים עכשיו  

 6ומקדמים באזור הזה ממש שכונה עוד פעם. כולם רצים על כולם אבל 

 7ניו אמורים שם גם לבנות  ל פמים שם שכונה שעבמרוץ המטורף הזה מקד 

 8ה קרקע. עוד פעם יושבת משרד הגנת  עשרות אלפי יחידות דיור על אות

 9הסביבה ואומרת אנחנו אל תדאגו. זה צריך להתייחס, האדמה מטוהרת  

 10לגמרי. אף אחד לא יודע איזה חומרים יש שם. אבל הם כבר יודעים  

 11אז גם ר, מים גם צריך לטהלהגיש שהם מטהרים את זה לגמרי. ואת ה

 12ו פה כל מיני  יש לנלהם רוצים לעשות איזה מתקן שגם מטפל במים. 

 13בסיסים כל מיני קרינות ודברים אנחנו גם את זה איפה שהוא צריכים 

 14להבין איך אנחנו חיים במרחב עם כל הדבר הזה. היו פה כל מיני שהיו  

 15 לא  ולנו לבנות ככה,קרניים שהלכו. והגבילו אותנו, ולא הגבילו אותנו. יכ

 16אנחנו מנסים,  יכולנו לבנות ככה. בקיצור יש לנו אתגר מאוד משמעותי ש

 17הקטע הוא שאנחנו, אני חושב שכל מי שיושב פה מסביב לשולחן הוא לא  

 18באמת מומחה לזיהום, הוא לא באמת במין טכנולוגיות כאלו. שאני  

 19שהכל קורה , אז דיברו איתי על איזה מתקן אנארובי, 2014-ישבתי פה ב

 20בנו ש בקטריות נורא חמודות כאלה שמטפלות בתוך הזה. נכון יש, יבפנים

 21 פה כולנו וזה היה נראה לנו איזה יופי. 

 22 נכון.  עו"ד מיכה בלום: 

 23אז עכשיו אומרים לי מה זה יופי. זה קומפוסט פתוח שזה פי מיליון יותר  מר אבי גרובר: 

 24ה נורא מקסימים גרוע מהמתקן הזה עם מחלקי החלקה משטחי החלק

 25 אלה של קופנהגן.  ה

 26 ים זה ששם ההבדל בין מתקן עם חיידק ד"ר צחי שריב: 

 27אל תסביר לי עכשיו. בבקשה לא כי אני חושב שאתה יודע להסביר לי לא   מר אבי גרובר: 

 28רע בכלל אבל אני באמת חושב שצריך בעניין הזה וזה המשפט הבא  
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 1פה   ציניים, יש לנו שרציתי להגיד, את המומחים הכי טובים, הכי ר

 2דינת ישראל  התמודדות מאוד קשה וצריך לעניין אותנו מאוד ברצינות, מ

 3ואני חושב שזה כשלעצמו לא דבר רע, אני חושב שזה דבר שזה שמדינת  

 4ישראל רוצה לצמצם את ההטמנה של הפסולת. זה כשלעצמו יעד ראוי. 

 5טיפול  וזה שהמדינה רוצה לטפל בחומרים האלה ולעודד מחזור ולעודד 

 6א מחשבה שיכולה להיות בכיוון הנכון. אבל חבר'ה אבל וזה ובפסולת ה

 7יך להתבצע בצורה ונטע באמת בהתחלה חשבנו שאנחנו מתעסקים צר

 8קצת עם איכות סביבה, עם קצת קרינות ואני חושב שאנחנו יותר ויותר  

 9מבינים וזה בסדר שגוף מבין יותר ויותר עד כמה גב שעומד מולו ובאמת  

 10לעבודה יותר ויותר רצינית ולוקחים. בנושא של   םזה אנחנו נכנסיבקטע ה

 11לקחנו את אחד מהאנשים הכי רציניים במדינת ישראל  תע"ש וטיהור

 12שמלווה אותנו כבר כמה שנים שמוליק ברנר. אבל הוא היה מאוד בכיר 

 13במשרד להגנת הסביבה והוא בן אדם שמתמחה בדברים האלה, אנחנו לא  

 14אנחנו ננתח את המפה הזאת את   .בעניינים האלה נחסוך בתקציבים בהם

 15מרחב. אנחנו ננתח אותם בצורה הכי  כל התוכניות שמסתובבות לנו ב

 16רצינית, הכי מעמיקה והיה לי חשוב לקיים על זה את כל היום במועצה  

 17כדי שנגיד את זה פה על השולחן בצורה ברורה, אנחנו ננתח את כל  

 18רה הכי ות כל הדברים בצהפרויקטים האלה, את כל התוכניות, א

 19ום. אנחנו נאתגר  מעמיקה, הכי רחבה שיש, בלי לעשות לעצמנו הנחות בכל

 20את גופי המדינה בשאלות הכי קשות. אנחנו נביא את המומחים הכי 

 21רציניים, אנחנו ניקח את זה לדיונים בבתי משפט, אנחנו לא ניתן להם ופה  

 22  טוח שכולם סביב היה לי חשוב, אני כתבתי את זה ואני חושב ואני ב

 23את בריאות  השולחן הזה תמימי דעים בעניין הזה. אנחנו לא ניתן שיסכנו 

 24של תושבי רמת השרון. אנחנו לא ניתן שיעשו פה אתה אומר אנחנו לא  

 25בפינלנד וכאלה. אנחנו לא ניתן לעבור פה שום דבר שמתנהל בתשעים  

 26דאי,  ותשע נקודה תשע, תשע אחוז בסדר. אם זה לא יהיה מאה אחוז ו

 27ם בזה ואנחנו נפעל בעניין הזה, כי הבריאות של התושבים חאנחנו ניל

 28ת אסור לשחק, ולא ניתן שישחקו. גם מבחינת אנחנו כבר באותה  באמ
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 1הצעת תקציב שעוד מעט הגדלנו את התקציב של ההנדסה, לקחת יועצים  

 2ומומחים כדי שנוכל לטפל באתגר הזה וזה הפעולה שנעשה וחשוב לי 

 3נו לוקחים את הנושא הזה מאוד ברצינות, חהשרון ידעו שאנשתושבי רמת 

 4נחנו נפעל בעניין הזה, ואני באמת מזמין את כולם  הכי ברצינות שיש וא

 5להצטרף אלינו לעבודה הזאת. כל מי שיש לו מה לתרום מוזמן לבוא  

 6ולהצטרף להיפגש איתי, להיפגש עם ההנדסה, להיפגש עם נטע, להביא לנו 

 7מחשבות כדי שבאמת נהייה הכי  עמדות, תפיסות,אנשים, להביא לנו 

 8 שרק אפשר.   טובים וניתן את המענה הכי שלם

 9אני חושב שהדיון פה הוא נגענו בזה מכל מיני זוויות והוא עוד יבוא  מר גיא קלנר:

 10ויתרחש עלינו בעתיד בחזיתות נוספות ובעוצמות רבות, ואם אני צריך  

 11ך כל הדרך,  אורריכים ללכת לתמצת את זה לכדי נקודה שאיתה אנחנו צל

 12קודם, יש פה   זו עצמאותה של הרשות המקומית. התחלנו לגעת בזה

 13תהליך אגב התחיל כבר לפני הרבה מאוד שנים, לא רק ברמת השרון, וזה 

 14ניסיון של המדינה באמצעות זרועות שונות למיניהם גם באמצעות  

 15המקומי   על התכנון דהוועדות הסטטוטוריות הארצית והמחוזית לשים י 

 16בו כבשלהם. ואני חושב שאנחנו צריכים לקבל החלטה עקרונית  ות ולעש

 17לצורך כך צריך לרתום את כל יכולת שלנו וכל תקציב רלוונטי שאומר  ש

 18אנחנו את עתידנו מתכננים בעצמנו. לא לוקחים לנו את התכנון מהידיים 

 19  גם אם זה גובה מאבק, מול הוועדה המחוזית, הארצית, דרך בתי משפט, 

 20דיברנו על זה בהקשרי עבר. גם בהקשר של תוכנית   מה.לא אכפת לי 

 21לנו ויכוחים בעבר על הנושא הזה אולי עוד יהיו בעתיד, זה  המתאר. היו

 22לא רלוונטי. אני חשבתי ואני עדיין חושב שתוכנית המתאר העיר רמת 

 23השרון צריכה לתכנן ולא המחוזית ולא הארצית. אני חושב אותו דבר 

 24אני אתמצת את זה הסיפור של עצמאות  שב אני חו. תע"שבהקשר של ה

 25סגל לנו את זה כאורח חיים מאוד אגרסיבי.  הרשות בקטע הזה אם לא נ

 26אגב מבחינתי זאת ליבת העניין, גם בהקשר של תוכנית מתאר, גם בהקשר  

 27של תוכנית התע"ש גם במקרה של התוכנית הזאת. גם בעוד תוכניות  

 28נו חייבים לשמור על אנחלגביהם, ששם שאולי אנחנו לא תמימי דעים 



 04-8666313חברת איגמי,                                                                                                                                                

 5.1.2020מישיבת  מליאה  מן  המניין  מיום   14פרטיכל מס' 

 

 59 

 1ו, ציבורי, משפטי, תקשורתי, העצמאות ולהילחם בכל כלי שעומד לרשותנ

 2פוליטי, מחאתי מה שאתה לא רוצה זה מבחינתי יסוד העניין ואני חושב  

 3שבחלק מהמאבקים מנצחים. המאבק על חוף פלמחים כשהיה מאבק  

 4בסוף.  צח ות התכנון נישנראה אבוד מראש של קבוצת תושבים, כנגד רשוי

 5א ויתרו,  למה. כי היה שם מאבק עיקש, לאורך שנים של תושבים של

 6ולראייה שזה נראה דוד מול גוליית. דוד ניצח. אנחנו תמימי דעים לגבי  

 7...אבל זה לא הנושא כרגע. עכשיו, אני מעריך אלא אם כן יוכח אחרת אבל  

 8ל  ם שרעה לאינטרסיניתן לזה את חמישה אחוז סיכוי שהתוכנית הזו היא 

 9היא טובה,  רמת השרון. אם היא טובה ניתן לזה חמישה אחוז סיכוי, אז 

 10יש צורך לקדם ולחבק אותה אבל בתחושת הבטן שלי כי כך אני מרגיש  

 11היא רעה לרמת השרון ואם היא רעה לרמת השרון, אין שום סיבה להכיל 

 12י המחוז,  אותה. בקטע הזה לא מעניין אותי הוד השרון ולא מעניין אות

 13ניינת אותי מדינת ישראל, ואני שמח שהמדינה החליטה שהיא  מע ולא

 14יכה לעשות שינוי בדרך הטמנת האשפה ואני תומך בזה אבל אני כרגע  צר

 15מופקד על רמת השרון. אני אחד מהמופקדים על העיר רמת השרון ולכן  

 16גם כשדיברו על הצורך ביחידות דיור באזורי הביקוש בישראל, אני חשוב  

 17יתה לספוג ועדיין אינה צריכה לספוג את היקף הבינוי הי רמת השרון לאש

 18ממנה, במסגרת אזורי הביקוש ברמת השרון ולכן אני כרגע נלחם   המבוקש

 19את מלחמתה של רמת השרון. כל האינטרסים הלאומיים יש מישהו אחר 

 20שעוסק בהם ונלחם עליהם. אני דואג לשיווי המשקל. ולכן זה בסדר  

 21ר בסדר להילחם את מלחמתנו. וזה מה יותדינה אבל זה להרים את המ

 22זה ברמת האמירה ואני נותן כתף, ראש עמדה  שאני חושב בהקשר הזה אז

 23כל מה שתרצה על העניין הזה אני מניח שכמו רבים נוספים. הדבר  

 24האחרון שברמת העובדה, אני לא הבנתי בכל סקירת ציר הזמן איפה 

 25ית הזאת וקיבלו  ציפהתוכנית הספ והאם הייתה הנקודה שבה דיברו על

 26שפה, ולא סימון לפינוי  חיבוק מרמת השרון. כלומר תהליך של שריפת א

 27אשפה ברביע הזה. זה שמשרד איכות הסביבה קידם את זה זה בסדר. 

 28  אבל האם הייתה גם נקודה שבה אנחנו כמועצת העיר או ועדה. 
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 1 לא אנחנו. מועצה לפני.   מר רביד פלד: 

 2 ל סימון האזור. לי ע א. אל תגידל מר גיא קלנר:

 3 יברו על טיפול באשפה. הבנתי שבחלק מהמקומות הם ד מר אבי גרובר: 

 4המושגים בהם נוקטים כרגע, כשאני לא יודע אם הם טובים או רעים, אבל  מר גיא קלנר:

 5אני יוצא מתוך נקודת הנחה שהם רעים, המושגים שבהם נוקטים כרגע,  

 6 עברו פה 

 7 לא עברו.  מעולם  עידן למדן:  עו"ד 

 8 לא עברו פה.  מר גיא קלנר:

 9 .  משהו אחר אבל גב' דברת וייזר: 

 10 כאן דובר על טיפול ויאולוגי, אנרובי, וחיידקים אנרוביים.  ד"ר צחי שריב: 

 11 כשאתה אומר כאן מה זה.  גב' דברת וייזר: 

 12 כאן במועצת העיר.   ד"ר צחי שריב: 

 13 או שאני טועה.   2014-ב גב' דברת וייזר: 

 14 וזה אושר.  2014 שריב: צחי ד"ר 

 15 ועדה מקומית.   מר אבי גרובר: 

 16דה מקומית. סליחה. מהנדס העיר הלך ואמר את הדברים האלה שרמת  וע ד"ר צחי שריב: 

 17השרון תומכת בתוכנית כפי שהוצגה. אדריכל העיר סליחה. אמר את 

 18 הדברים האלה  בוועדה מחוזית. 

 19 וסט שלי.  הפאני רואה שאתה לא קראת את  : מר מיכאל דורון

 20 בוועדה מחוזית זה נאמר ברמת.  אבי גרובר: מר 

 21 רשמת שהייתי שם, לא הייתי שם.  : עידן למדן עו"ד 

 22 אבל הוא אומר לך שזה לא אותה תוכנית.   מר גיא קלנר:

 23מי שאמר את זה לראש העיר, מי שתמך זה ומי שקידם את זה. זה   : מר מיכאל דורון

 24 ראש העיר. הוכרברגר.  

 25אנחנו נכנסים לזה. זה לא נכון. אבל אני שאלתי את זה מיכאל. עכשיו  :נרמר גיא קל

 26ת אחת. והתשובה טומנת בחובה גם את השאלה שלך, זה לא אותה  מזווי

 27 תוכנית. 

 28 זו אותה תוכנית.   : מר מיכאל דורון



 04-8666313חברת איגמי,                                                                                                                                                

 5.1.2020מישיבת  מליאה  מן  המניין  מיום   14פרטיכל מס' 

 

 61 

 1 אומר לך שלא.  מר גיא קלנר:

 2של הוועדה   האישוראני מדבר על תוכנית הצל שהיום היא קיבלה את  ד"ר צחי שריב: 

 3  . אתה קראת את הפוסט שלי?2014-זית בהמחו

 4 את שלך קראתי.  גם  : מר מיכאל דורון

 5קודם לא   2011-אני מדבר על הסוף. התהליך התחיל אולי אצל הוכברגר ב ד"ר צחי שריב: 

 6יודע. הסוף היה שבאו לכאן, נציגי המשרד לאיכות הסביבה והציגו  

 7גם בוועדה   רים האלה אחר כך על הדבתוכנית מאוד ספציפית, הם חזרו 

 8נית לא הייתה איזה המחוזית וככה זה אושר. בסופו של דבר לשון התוכ

 9 מתקן לטיפול בפסולת, אלא רק כללית טיפול בפסולת. 

 10 יפה. לקחו פלטפורמה כללית ומלבישים עליה עכשיו דרך טיפול.  מר גיא קלנר:

 11פציפי  יה במשהו מאוד סהדיון ה ועכשיו משתמשים בזה למרות שכל ד"ר צחי שריב: 

 12 שהוא לא כל כך מזיק.  

 13ק, משהו הספציפי הזה נורא מזיק על שם משרד  הוא נורא מזי : מר מיכאל דורון

 14 להגנת הסביבה תשאל אותם והם לא ימליצו לך על  

 15 אותם אני לא אשאל כי עליהם אני לא סומך יותר.   ד"ר צחי שריב: 

 16אחרי שאנחנו  2014אבל הם בשנת  סדר גמוראל תשאל אותם. זה ב : מר מיכאל דורון

 17את החושבים שלהם והם  אישרנו את מה שאישרנו כאן בוועדה. הם עשו 

 18הגיעו למסקנה שזה לא תוכנית טובה. הם אכן מקדמים את הרעיון של  

 19רמיים אבל הם השאירו לעצמם ואנחנו פה תשריפה, רעיון של מתקנים 

 20תו כשל להבין  רייה בשעכשלנו, העירייה שהייתה שמי שניהל את העי

 21 רגע שהוא מאשר תוכנית צל שמאפשרת מתקנים ולא מפרטת מה הם.שב

 22בעצם נותנת קארדבלאנש למשרד להגנת הסביבה להתקין את מה שהוא  

 23חושב שיהיה נכון. ואנחנו התקדמנו במשך הזמן הזה כל הזמן דובר בכל  

 24ל  המשרדים וכל המחקרים, בכל ההתעסקויות בנושא הזה, דובר רק ע

 25של מתקנים ארוביים הוצג לציבור כמן סוג של ים. הנושא ירמת מתקנים

 26 תחפושת. 

 27 זה לא משהו שהגיע פה   עידן למדן:  עו"ד 

 28זה לא הגיע לפה. למה אתה מייצר מצב כאילו היה פה דיון אגב אני ועידן   מר גיא קלנר:
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 1 לא היינו בדיון.  

 2 גם מה שהגיע. גם מה שהגיע  עידן למדן:  עו"ד 

 3 זה תקרא את הפרוטוקול.  א הייתי בדיון הל יא קלנר:מר ג

 4 זה.  אתה היית בדיון ה : מר מיכאל דורון

 5 אל תגיד לי שהיית בדיון. לא הייתי.  מר גיא קלנר:

 6 אני לא הייתי בדיון.   עידן למדן:  עו"ד 

 7 יש לי אותו כאן.   : מר מיכאל דורון

 8 למה נכנסים להאשמות אישיות פה.  מר יעקב קורצקי: 

 9אומר לך, ברגע הזה אני אומר לך עכשיו שעל הבסיס  שיב טוב מה שאניתק ר גיא קלנר:מ

 10 ה. איתו, עם האיש הזהדרך עכשיו עושה את הנזק לכל המשך הזה אתה 

 11זה לא עוזר לנו למאבק אם אתה תתחיל להזכיר אנשים מהעבר.   : גב' בת שבע אלקובי

 12 זה ממש לא עוזר.  

 13תקרא את   לא רוצה לשמוע. לשמוע ממך יותר. אניאני לא רוצה  מר גיא קלנר:

 14 הפרוטוקול. תקרא מה כתוב גיא קלנר. תקרא.  

 15 בדיון גיא קלנר. מה הקשר.  : כאל דורוןמר מי

 16 למעלה.  מר גיא קלנר:

 17 אתה הגעת באיחור אבל הגעת לישיבה.  : מר מיכאל דורון

 18  תקרא מתי זה הגיע.   מר גיא קלנר:

 19ר קודם. אנחנו  פוך ממה שאבי אמעושים עכשיו. זה בדיוק המה שאתם  : לב-מר רמי בר

 20 חברים רגע. 

 21שריפה. זאת הייתה תוכנית השריפה. אז למה אתה  זה הייתה התוכנית מר גיא קלנר:

 22מדליק את הדיון סתם. זאת הייתה תוכנית השריפה אני שואל אותך. על 

 23 מה התעוררה השיח הציבורי. על מה התעורר השיח הציבורי. 

 24. אף אחד לא היה בדיון של ת לא היית בדיוןמה זאת אומר : מיכאל דורון מר

 25 השריפה. מה זאת אומרת. 

 26ועל מה עכשיו הוקדשה הסערה. על מה, על תוכנית תיאורטית או על   קלנר:מר גיא 

 27  תוכנית השריפה.  

 28 אתם מתעסקים במה שהיה ולא  במה שיהיה.   : לב-מר רמי בר
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 1 אוויר שנייה.  גיא תיקח  מר אבי גרובר: 

 2כי יש גבול למה שאני מוכן לקחת הלוך חזור. יש גבול.  קח אוויר י לא אאנ מר גיא קלנר:

 3  יקרה יותר.   זה לא

 4 אתם מתעסקים בעיקר במה שהיה. גיא תירגע. אנחנו צריכים לאחד פה.   : לב-מר רמי בר

 5זאת. הוא מנסה זה סילוף. זה מניפולציה. יש פה חזית אחידה לתוכנית ה מר גיא קלנר:

 6אין קשר בין התוכנית לתוכנית מים היסטוריים. בכוח לחפש אשמים. אש

 7 קצפו עכשיו. על מה.  הנוכחית. על מה הוא מוציא את

 8  תקשיב. תראה איך אני פותרת בשנייה.   גב' דברת וייזר: 

 9לקחת לי את זכות הדיבור. קודם כל בשביל לנצח מערכות צריכים לעבוד  : לב-מר רמי בר

 10א בהיסטוריה על זה קרדיט. ל ש אחד ולא כבודדים. אף אחד לא ייקחכגו

 11יל לנצח את המערכה ולא בעתיד. אני מסכים לגמרי עם מה שאמרת. בשב

 12הזאת אנחנו צריכים לשלב ידיים כולם. כולל התושבים, כולל מי שצריך  

 13בשביל לא לגרום לדבר הזה לקרות פה אצלנו. וזה לא משנה מה היה 

 14ך עשות קדימה. צרימה עכשיו דיברו. משנה מה הולכים ל קודם ולא משנה

 15ך הפעולה ללמוד את הנושא הזה ולהגיב אני עם כל היועצים. גם מה דר

 16, איזה סמכות יש לנו ואני הייתי הולך שמותרת לנו. איזה כוח יש לנו

 17 לכיוון הזה. 

 18לבוא   בסדר. זה כרגע לא  הדיון. כרגע אנחנו בעדכון, זה צריך עידן למדן:  עו"ד 

 19  לוועדה עם כל המומחים.  

 20א רבה עידן ומסכימים, וצריך להגיב כחומה בצורה לדבר הזה ול תודה : לב-רמי ברמר 

 21לתת לזה לקרות פה. ובמאת לא רלוונטי מה היה קודם. אבותינו טעו 

 22 כשעשו כמה דברים.  

 23כרות  כפי שהיא מוז 2014-אני רק רוצה לדייק משהו אחד. בתוכנית מ פרופ' נטע זיו: 

 24ליכים שקדמו . אבל כנראה שבההמילים מתקן הפקת אנרגיה מפסולת

 25אמר במפורש אלא  לזה שכללו את הדיונים בוועדה המקומית זה לא נ

 26 אמרו משהו אחר.  

 27 לא. הפקה מחיידקים אנורביים.  ד"ר צחי שריב: 

 28 נכון.  פרופ' נטע זיו: 
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 1 אנורבי. היה בפרוטוקול.   גב' דברת וייזר: 

 2  זה מפיק אנרגיה. זה מייצר גז ומהגז.  : ד"ר צחי שריב

 3 מה אנחנו רוצים להוכיח את המועצות הקודמות נו באמת.  : לב-מר רמי בר

 4  לא. חשוב להגיד   דברת וייזר:  גב'

 5  בסדר. או קי עשינו טעות.   : לב-מר רמי בר

 6 אבל זה לא עוזר לנו.   : גב' בת שבע אלקובי

 7נקודה. ומה לא הוצג אז. כשהוצג כשזה רצו להבין מה הוצג אז  עידן למדן:  עו"ד 

 8  וני והפיך.  רעי

 9צג נכון. אז עכשיו  כרגע במציאות אנחנו הולכים למשהו אחר ממה שהו : לב-רמי בר מר

 10 צריך להתכונן למערכה. לנתון שהוצג. 

 11זה רלוונטי במידה מסוימת למה שאנחנו יכולים להגיב, במידה מסוימת,   פרופ' נטע זיו: 

 12תגרים  מה שכתוב ולא מה שהיה בדיון. אז יש לנו א  כי מה שקובע זה 

 13לא חושבת שזה כל כך משנה עכשיו מה היה. בוא נראה איפה באמת אני 

 14 נו, אנחנו עומדים באיזה שהוא בקו ישורת מסוים. נתונים מסוימים.  אנח

 15 נכון. יש פה מערכה צריך לנהל אותה. זהו מספיק. בואו נתקדם.  : לב-מר רמי בר

 16 אני הצטרפתי לאבי לנסיעה לירושלים.  צקי: מר יעקב קור

 17אני ההסכמה שלנו בעבר היא רלוונטית, אי אפשר להתעלם מזה. אבל  ב' דברת וייזר: ג

 18 רוצה להגיד משהו.  

 19יום חמישי שעבר נסעתי עם אבי לירושלים, נסעתי עם הרבה  מר יעקב קורצקי: 

 20ש פה  חששות, עם הרבה שאלות, ואני אין לי לא חששות ולא שאלות. י

 21פרגן לו זאב   יושב ראש הוועדהדבר שהוא ברור, דיבר כל כך יפה אבי, ו

 22 בלסקי. 

 23 גן לנו. גם החוקר בתע"ש פר עידן למדן:  עו"ד 

 24אתה לא באת להתלהם, והצגת את הנקודה שלנו בצורה באמת אני   מר יעקב קורצקי: 

 25חושב מאוד שאני אמרתי לך, באתי ואמרתי לך אחרי שדיברת, דיברת  

 26 מקום אחר. הם לא. אני אומר לכם בשיא האחריות. מדינה בכלל בלעניין

 27תי  סופרים את רמת השרון, לא לשלוח להם פקסים אני אמרתי, שאל

 28בבוקר אם יש צוות מקצועי וסופר מקצועי שיעמוד ואנחנו לוקחים אותו,  
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 1אנחנו נצטרך הרבה מעבר לנושא של מקצועי. העיר צריכה להתגייס  

 2עת  שהו שהוא ציבורי ויש פה אנשים שהם מובילי דולהבין שיש פה איזה מ

 3הם יודעים להוביל את הקהל. ואנחנו נצטרך גם לצרף  ברמת השרון ש

 4 בי אתה יכול לצחוק ולעשות. אותם, וא

 5 לא. לא שוחחנו על האגס.   מר אבי גרובר: 

 6זה לא ילך. אני אומר לכם שזה מעבר לדברים, כי הם כבר במקום  מר יעקב קורצקי: 

 7  ניין אותם בכלל, גמרי. הם רצים למקומות אחרים לגמרי וזה לא מעאחר ל

 8  ואנחנו נצטרך לעשות פה צעדים 

 9 רגליים כמו שאומרים. להצביע עם ה מר רביד פלד: 

 10אם אנחנו נצטרך גם התושבים שלנו לבקש ולצאת ולהראות   מר יעקב קורצקי: 

 11הם נתנו  השרון ואנחנו יודעים גם לבעוט.למדינת ישראל, כן אנחנו רמת 

 12נו מדינה של  שיו מצחיק, ואנחשם. אז אני אומר לך אבי שזה נראה עכ

 13מודים במדינה שלנו  לעשות ועדות, וכמו שאמרו לכם בקישון ואנחנו ל 

 14סמוך. ויהיה בסדר. וברגע שרציתי לצלם משהו קפצו עלי כמו בקגב.  

 15במשרדים ואתה ראית את זה. רציתי סך הכול לצלם שקופית שהם 

 16  ה. דרך אגב זה כבר מפורסם. כמעט עצרו אותנו. מציגים אות

 17 כמעט עצרו אותנו.   מר רביד פלד: 

 18אני מתנצל, מתנצל, אני אומר לכם שזה   ואיזה צרחות צעקו עלי. מר יעקב קורצקי: 

 19דבר שהוא מאוד קריטי לעיר הזאת. אנחנו קצת, אנחנו לא מקלים ראש,  

 20ם ללכת איך אמרת אני רואה פה את ההתגייסות של כולנו ובאמת צריכי

 21ך כאגרוף אחד, ואנחנו  נלך פה אם לא נלגיא אגרוף אחד. אם אנחנו לא 

 22תי לאבי בדיון האחרון אני רציתי נלך חזק הם לא יספרו אותנו. אני אמר

 23לבוא לירושלים להראות לו, אני מה לעשות אני יש לי קצת ..והייתי יוצא  

 24שידעתי שהיא  שם ביציאות שהם הייתי אומרת לגברת שמנהלת את זה 

 25ונראה בסדר. היה   גברת, בוא ניפגשלא סופרת אף אחד והייתי אומר לה 

 26 פה את הדיון על  

 27  ל זאת רוצה להתייחס לזה ווט אבר,  אני בכ גב' דברת וייזר: 

 28 הייתה פתיחה של המכרז על בית העלמין. הוא בא למכרז על בית העלמין.   : לב-מר רמי בר
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 1ות תייחס למה שהיה שם. כמו שאתה אומר זה כן משמעאני רוצה כן לה גב' דברת וייזר: 

 2הובא בכלל  הוועדה כן הצביעה בעד. דרך אגב זה לא  בסופו של דבר

 3אז ככה פותחת את הדיון רוצים רק להראות לכם פה הגיעו  לפני, לעיוננו 

 4אנחנו מבקשים  לא הראו. אתה אמרת שראו את החומר לפני, . הפמליה כל

 5  לא הבנו,  כן צריך להציע, לא צריך, כן צריך,פעם הבאה. בסוף דרך אגב, 

 6זה תוכנית צל. אני כן חייבת להתייחס לכמה   , זה ן. הם מאמצים אתכ

 7כי זה ממש לא מה שהוצג. כמובן מרו כאן כי אני כן חושבת משפטים שנא

 8שקודם כל מדברים על זה שמתקן אנרובי כמו שאמרת, אומרים שהחומר  

 9סופו של דבר, בסוף התהליך הוא יהיה שיגיע למתקנים הוא כבר מופרד וב

 10הוא יועבר לשימוש לחקלאות. כן. נכון כמו בה יותר גבוהה ובאיכות הר

 11דגמה של ברצלונה, ואז אמרו אתם רואים, אתם שאתם רואים את הה

 12רואים את המקום הזה הכול עם דשא, ככה זה נראה ככה זה בול נראה.  

 13שאלו אם אנחנו כבר  ואז אנחנו שאלנו, דרך אגב כל השאלות ששאלנו

 14טל אמר עברתם לאופוזיציה  מאוד אגרסיביים,עברנו לאופוזיציה. כי הם 

 15 שלכם, והם באים ואומרים לא 

 16 שום דבר לא היה ברור פה.  אבי גרובר: מר 

 17הם אומרים מדובר על מתקן אנרובי, כמו שאתם רואים לעיר ממש רואים   גב' דברת וייזר: 

 18תר קרוב. מדובר על מאה מטר מהעיר. את העיר בברצלונה זה הרבה יו

 19יזה מרחק מדובר. חמש מאות חמישים  אנו ושאלנו על אכשפה אנחנו ב

 20שקורה בלב ליבה של ברצלונה. והם  מטר, הרבה יותר רחוק ממה

 21אומרים, תראו בתוך המתקן הזה יש לו מערכת לטיפול באוויר, אין שם  

 22דיוק למה שראיתם  ריחות, הוא כולו מתקן סגור. זה מתקן שיהיה דומה ב

 23 מש. .והם באמת ככה מבברצלונה. מיכה התחכם אמר אז .

 24 זה הפרוטוקול מוועדה מחוזית.  מר אבי גרובר: 

 25 אפרופו לא.  ת וייזר: גב' דבר

 26 המקומית.  ד"ר צחי שריב: 

 27 .  2014-המקומית מ גב' דברת וייזר: 

 28 אופוזיציה אחרת. זה המקומית.  עידן למדן:  עו"ד 
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 1ד, אני חוזרת, רבי כולם היו פה וכל החבורה ברוך ובר וכולם. עוד פעם גב' דברת וייזר: 

 2לוטין, יהיו לו אתה מפריע. אני בכוונה רוצה לחזור על זה, מתקן סגור לח

 3תפקודים טיפה שונים ממה שמתואר כאן. תחנת המעבר שאנחנו מקימים 

 4ה בה שדרוג על משהו אחר לחלוטין, בצד אתם היא אמורה יהיתיסגר, 

 5המיכלים. ם שאנחנו מייצרים את הביו גז זה קצת דומה מבחינת רואי

 6, שואלים זה ארובות מה שרואים שם שיוצא. לא, לא, אין ארובותאנחנו 

 7זה מיכלים גדולים שאת רואה מצד ההר וכו'. אני בכוונה רק מדגישה  

 8כמה נקודות מאוד חשובות. הם מדברים על זה שזה בכלל הולך להיות  

 9יבת להגיד איזה שהוא משפט, לצטט אותו. לפני כן,  פארק ליד ואני חי

 10ת לחלופות למיקום של זה. שאלתי אם פחות יהיה קרוב תנו שלוש אופציונ

 11רון, באחד מהחלופות, כן אבל תיכף נדבר על רמת השרון אין לרמת הש

 12בכלל משמעות לנושא הזה. גברת דורית שפינץ. כן. שאלתי מבחינת  

 13משיך אני אראה לכם. יעקב אני ואתה שאלנו  ריחות, אין ריחות, תנו לי לה

 14ינים שהולכים להיות שם. זה מתפרס על שאיות אנחנו מאמעל מאה מ

 15אינטנסיבי, לא כולם מגיעים בבת אחת. זה ממש   הרבה זמן, זה לא מאוד

 16לא משמעותי. הם מדברים לא, זה גדול. אנחנו מדברים על התחשבות  

 17וחים. אנחנו מדברים על בתנועת רגל שתהיה מהחלק הזה לשטחים הפת

 18נשים יגיעו לשם. זה יהיה אנחנו רוצים שא אזור חי שישתלב עם הסביבה,

 19אנחנו מדברים על סביבה. מתקן  מאוד נחמד לבקר בפארק ליד המתקן.

 20שמשתלב בצורה מדהימה עם הסביבה הירוקה שלו. יעקב הייתה לך כאן  

 21חזק ביותר.  יציאה טובה, אמרת שזה מסתדר עם בית העלמין, כן לא זה

 22ו שאלנו אם זה רק זה. או קי. אנחנשנייה רגע, זה כן חשוב לי להראות את 

 23בעצם לטפל רק ברמת   לגבי רמת השרון. אם הם הולכים להטמין רק

 24השרון. כתוב ארבע חמש. לא. הם לא ענו לנו תשובה חד משמעית ותומר 

 25לא ענה לנו, המתקן הוא מתקן יותר מרשות אחת כנראה. כן, לא ארבע 

 26ל מה מודל העסקי שחמש. כמובן אני שואלת מאה פעמים אני לא מבינה 

 27מה יוצא  זה. מה יוצא לנו מזה. מי מקים את זה, אתה עוד פעם שואל,

 28לרשות מזה. לא נתנו לנו לגמור את הסקירה לא נתנו. חזרנו על השאלה  
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 1הזאת בערך חמש פעמים כדי להבין מה בכלל רוצים. אומרים שזה אזור  

 2זה בכלל,   השרון, זה יש לנו בית הכי קרוב שהוא לא מרגיש את של רמת

 3,  אות חמישים מטר, בדרך יש רמפות, יש שטחים פתוחים, עוד פעםחמש מ

 4מה יוצא לנו מזה אנחנו שואלים מה המרחק מברצלונה. כלום, בברצלונה, 

 5זה מאה, מאה חמישים מטר, את לא תראי שום דבר. אתה שאלת על  

 6הולכים להיות במורשה עם עשרים קומות מה הם  הבניינים החדשים ש

 7דבר. זה בגובה העין. אני אומרת זה לא עניין של  הם לא יראו שום יראו. 

 8מה לגבי הריחות והזיהום. שואלים לגבי המשאיות. אומרים  לראות, אבל

 9זה מקשה על הפקקים בכניסה לעיר. איזה כניסה לעיר, המשאיות זה  

 10משפיע. שאלנו אם אפשר להעביר את   משהו כמו עשר משאיות ..זה לא

 11להעביר את זה לפתח תקווה, אבי,  . יש לנו אפשרותהמתקן למקום אחר

 12 פתח תקווה.  יש אפשרות להעביר את זה ל

 13 פתח תקווה ירד בכלל מהפרק.  מר יעקב קורצקי: 

 14למה שנסכים לזה, זה לא בשיקול הדעת שלכם הדברים האלה נקבעו  גב' דברת וייזר: 

 15ביתה. אר ארצי, אז אני גיא אמרת בוא נסגור את ...ונלך המתוכניות מת

 16 נו חותמת גומי. כן. כן היית בדיון.  אמרתי אנח

 17 תי על הדיון או לא. דיברתי לא דיבר מר גיא קלנר:

 18אני רוצה להגיד את זה. אני רוצה. כן, באמת הוא אמר אתם יכולים.  גב' דברת וייזר: 

 19ד פעם אני שואלת, זאת אומרת שנייה. אני מתעקשת לסיים את זה. עו

 20ח תקווה, הם לא ענו על זה.  העביר את זה לפתשזה לא נכון, אי אפשר ל 

 21השרון לכפר קאסם שזה יפתור אתה אמרת שאפשר להעביר את רמת 

 22כמה בעיות. טוב. עכשיו עוד פעם אנחנו מתעקשים אני וגיא מה המודל  

 23עם השאילתא.  העסקי, מה יוצא לנו מזה. אני כלום לעומת ירון גדות 

 24ו. מה  עלות ההטמנה וכ עכשיו לא משנה שאלנו שאלות ענייניות מה

 25זה חשוב, טל אמר הגבולות. הם בסוף ענו לנו על זה ואז בסופו של דבר ו

 26לנו אנחנו לא מקבלים החלטות בכלל במקרה הזה, זאת תוכנית צל. עדיין 

 27 להבין על מה מדובר. התלבטו דרך אגב עם  

 28 בנו גיא פלד.  כת עידן למדן:  עו"ד 
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 1א. זה חשוב. זה ממש רגע, עידן  ריכים להצביע, לכן. אם אנחנו בעצם צ גב' דברת וייזר: 

 2 אתה היית שם.  

 3 סליחה.  מדן: עידן ל עו"ד 

 4ואז ירדו עלינו שאנחנו מתנהגים כמו אופוזיציה ולמדתי ממך אין ספק  גב' דברת וייזר: 

 5ורות אחרונות. כל שלמדת מגיא. אני רוצה התייחסות עקרונית אמרת. ש

 6כם אחרי שנטפל ומרים שתנוח דעתהמתקן מתקן סגור בתת לחץ. אנחנו א

 7מפורטת שתתייחס לכל   בתוכנית הצל והיא תאומץ במחוז, תוגש תוכנית

 8ההיבטים איך זה עובד וכו'. והם אומרים שהשקיעו כמו שצריך, כדי 

 9שתיים,  שהכל יטופל בפנים. ולא יראו שום דבר ולא יראו מקומה עשרים ו

 10צם  שזה אומר זה בע מהזה יראה בדיוק כמו הדשא של ברצלונה. זהו. 

 11יבטים  המתיקו משהו מאוד מסוים ודי מרחו אותנו כאן בכל מיני ה

 12 בהתייחסות.  

 13אני חושב שמה שחשוב בדיון הזה בסופו של דבר זה שהמסר היה   : מר מיכאל דורון

 14כל השאלות. באותו  שאנחנו בכלל אין לנו שיקול דעת. מי שעונה לדברת ול

 15רים האלה נקבעו  ל דעתכם. כל הדבדיון התשובה היא שלי שזה לא משיקו

 16זה אני אומר לכם   בתוכנית המתאר הארצית זה בעצם מילת המפתח.

 17מתוך ידיעה, הות"ל הוועדה לתשתיות לאומיות מתחילה בהליכת  

 18תוכניות. הם לא מתכוונים לשאול אותנו, כי מבחינתם הדברים האלה  

 19בעיצומו ושרו, ואנחנו כבר נמצאים בתחילתו של התהליך הזה או כבר א

 20ון. עכשיו המסקנה היא לדעתי היא שאנחנו צריכים לשנות את  של התכנ

 21גישה שלנו לדבר הזה בצורה של עצימות גבוהה מאוד, כלומר אנחנו  ה

 22צריכים לעקוב בצמידות אחר מה שמתרחש. לדעתי צריך להגיע למצב שבו 

 23  ה צריך להינתן כאן דיווח איפה אנחנו עומדים כדי שלא כל חודש בכל ישיב

 24במצב שבו העסק פה שיש כבר תוכנית או חלילה נמצא את עצמנו 

 25ילים על הקרקע. אנחנו צריכים להיות בקשר רציף עם  שהטרקטורים מתח

 26מינהל התכנון, אנחנו צריכים להבין מה קורה ולא להיות במצב של שזה 

 27  יהיה מאוחר.   

 28הקודם שאתם   קודם כל לא מעניין מה היה לפני ומי היה ראש העיר : מר ירון גדות
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 1היו,   ים להאשים אותו או לא להאשים אותו וחברי מועצה שהיו או לארוצ

 2את הציבור זה לא מעניין, מה היה לפני זה. מעניין עכשיו יש קואליציה, 

 3 עכשיו יש ראש עיר, עכשיו יש מועצה והמועצה הזאת צריכה להציל אותנו 

 4חברי  מהתופת הזאת. ובהקשר הזה יש את צורת העבודה שלך מול 

 5שלך, ומול חברי המועצה שלך, לך הדבר הזה לא נפל כרעם הקואליציה 

 6בהיר לפני שבועיים כשהוא הגיע לאינטרנט ולך היה מידע על  ביום

 7הדברים האלה גם לפני מיולי לפני כמה חודשים והמידע הזה הגיע לא  

 8 נמצאים פה. הגיע לחברי המועצה ש

 9   חשבתי שלא חשוב מה שהיה. : מר מיכאל דורון

 10ה הזאת,  אני מדבר לא חשוב מה שהיה בקדנציה הקודמת, חשוב הקדנצי : מר ירון גדות

 11כי הקדנציה הזאת צריכה לטפל בזה ונשאלת השאלה האם ראש העיר 

 12והקואליציה יכולים לטפל בזה או לא. אתה רוצה להפסיק אותי עוד פעם. 

 13וכל חברי א עכשיו. הקטע הזה של כולנו ביחד, ובוא נשאיר מה שהיה, אז ל

 14מוכנים זה גם לא רלוונטי, לא צריך פה את חברי המועצה   המועצה

 15חילו לעשות שבע עשרה איש שיתחילו ללכת ביחד ולעשות דברים, שית

 16וצריך לתת את זה לגורמים המקצועיים למרות שיש לנו פה בין חברי 

 17פרופסור הם יכולים להשתתף, הם יכולים לתת יד  מועצה גם דוקטור ו

 18ה במועצה מי נגד ומי בעד לשים את הדבר  עניין של ההצבע אבל אין פה

 19כן צריך לגייס את תושבי העיר, את כל תושבי העיר.  הזה זה לא רלוונטי.

 20היה את הקונגרס בירושלים במקום שנעלה אליו ואנשים רוצים להגיע,  

 21ח לציבור. היו אנשים מגיעים עד ירושלים אם הם היו יודעים שזה פתו

 22ונבקש מהם להגיע גם ביחד,   בים ונזמין אותםבמקום שתיקח תוש

 23מות אחרים, הזכירו פה את פלמחים,  ולהקים קול זעקה כמו שעשו במקו

 24זה מה שהיה צריך לעשות, זה מה שהיה צריך להוביל, ובקונגרס הזה  

 25שתף את הציבור ולקרוא לו שהיה, נכון שזה כבר היה, היית צריך לזום ול

 26יצג את העיר הזאת לבד. ורביד לשם. ולי להגיע. לא לנסוע רק אתה, יעקב,

 27יבור. נאמר פה שהקונגרס הזה עם אנשים, הקונגרס הזה היה פתוח לצ

 28 סגור. אני ביררתי ובדקתי. 
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 1 

 2  מי אמר.  מר אבי גרובר: 

 3הו אחר היה מהמועצה היה  לא משנה. זה מה שנאמר זה לא משנה. מיש מר ירון גדות: 

 4ים שם. כמו  ע כמויות של אנשמגיע זה לא הרעיון, היו צריכים להגי 

 5עליו בתקשורת. הוא שיודעים לעשות מאבק. הדבר הזה בכלל לא מדברים 

 6מתנהל, מתנהל, מתנהל, זה צריך להיות מאבק בתקשורת. עם כמות של  

 7נתת פה נאום   אנשים, תושבי רמת השרון ואתה היית צריך להוביל את זה.

 8רים שלך  הקול שלך והדיבואיך אנחנו ביחד נעצור. אני זוכר גם מאוד יפה, 

 9מפריעים לנו,   על איך תעצור דברים אחרים, שנמצאים פה בעיר ובעצם

 10אני חושב שאם אני מסתכל על הבעיה הזאת ועל כסא ראש העיר אני 

 11  רואה שאם יש מישהו שיכול להוביל את הדבר הזה ולהציל בעצם את 

 12 רמת השרון מהתופת הזאת זה לא אתה מה לעשות.  

 13  אלא.  ד"ר צחי שריב: 

 14 אלא. אנשים אחרים.   גדות:  מר ירון

 15  ה.  זכותו לחשוב ככ מר אבי גרובר: 

 16אני חושב שתושבי רמת השרון מסתכלים היום על כסא ראש העיר  מר ירון גדות: 

 17אים לנסות  ויודעים שמי שנמצא בכסא ראש העיר זה לא בן אדם המת

 18 לבלום את הדבר הזה.  

 19  סיימת.  מר אבי גרובר: 

 20 כן.  ות: מר ירון גד

 21וב לי להגיד תודה רבה. אני רוצה להתייחס למשפט ממה שאמרת וחש י גרובר: מר אב

 22אותו. אמרת אני מתייחס רק לתושבי רמת השרון, פחות מעניין אותי מה  

 23הדיון אם אנחנו, אני  תושבי פתח תקווה וכל הדבר הזה. אני חושב שאם

 24הניסיון שלי לא אומר לך את זה בביקורת, אני אומר לך ממקום של מ

 25  ין כאלה תוכניות. אם אנחנו רק נבוא ונקודת המבט שלנו ברמת במע

 26השרון אנחנו ספציפית לא באנו על המתקן הזה אני חושב שזה משהו 

 27את  שנדון לכישלון, ואף אחד לא יתייחס אלינו ברצינות. וכשכתבתי 

 28הפוסט אז כמה אנשים אמרו לי שהתייחסתי לזה כי היה איזה שהוא  
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 1לא עושים כלום אז אני מקווה שברור שאנחנו  לה שכאילו אנחנוצעקה גדו

 2אשון אבל אמרו לי מה זה מעניין, פתח תקווה והוד פעלנו מהרגע הר

 3השרון וכל הדבר הזה. זה מאוד מעניין כי כאילו המתקן הוא בעייתי אז 

 4יתי לכולם. הרביע הדרום מזרחי הזה, רוב הימים ברוח משם הוא בעי

 5לינו כי אנחנו כאילו הקטנים, היותר  ח תקווה ופחות אדווקא מובילה לפת

 6ושבות בפתח תקווה, תושבי הוד השרון, שאנחנו  גדולים תושבי שם אם המ 

 7במדינת ישראל אנחנו מכירים פחות או יותר את הרוחות, הוא לרוב בא 

 8נימה. אני יכול להגיד לך שדיברתי עם ראשי הרשויות וגם  מכיוון הים לפ

 9היו מודעים כי גם לא זימנו  ות הם בהתחלה לאהם הבינו את המשמע

 10גרס. לא זימנו את הרשויות אף אחד  אותם. זה חלק ממה שאמרתי בקונ

 11לא אמר לא הזמין לקונגרס הזה או סיפר על התוכנית הזאת שפה בכלל  

 12משנה בשלב הרבה קודם, אבל אף אחד לא  דיברו על משהו אחר אבל לא

 13שב שאם אתה ת הדברים אני חוהזמין אותם. אף אחד לא שם בפניהם א

 14בעייתית ויש לה כשאתה בא ונאבק ואתה מראה שיש פה תוכנית שהיא 

 15השלכות קשות היא יכולה להיות לבריאות הציבור, ואתה מראה את זה 

 16פוליטי, אז באמת נורא  לא בראש עיר שעוד פעם, רק מנהל את זה מהצד ה

 17ח עוד פעם אני פותקל לנחם אותך באותם גופים ארציים. אני חייב להגיד 

 18ות עם המחוז  סוגריים וסוגר סוגריים, שגם יש דברים שאנחנו יודעים לעש

 19ועם משרדי ממשלה מסוימים שהם טובים לרמת השרון ואנחנו יודעים  

 20את מה שטוב לדעת לעבוד איתם ביחד ואני חושב שצריך לפעמים להפריד 

 21כן היה לי לעבוד איתם ביחד, ואיפה שצריך לדעת להתנגד בכל הכוח. ול

 22  חשוב להגיד את האמירה הזאת שאנחנו באים בהיבט הרחב היותר,מאוד 

 23אנחנו נלחמים פה באמת על בריאות התושבים ואפרופו אותה תוכנית 

 24פו  שמה בראשון בחולות שבאמת הצליחו להראות גם לפוליטיקאים, בסו

 25של דבר הרבה מהתוכניות האלה זה שהפוליטיקאים, הכנסת, הממשלה  

 26אז נית, ושבאמת זה משהו בהשפעה הרחבה ש בעייתיות בתוכמבינה שי

 27לגופי התכנון, הרי הוועדה בסופו של דבר שר   שם מתערבים ושם באים 

 28האוצר, שר הפנים זאת אומרת הם באים ונותנים אם למשוך את התוכנית  
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 1שינוי באמת מהותי. אני עוד פעם אומר אנחנו קרוב לפה ואז לרוב בה ה

 2אנשי מקצוע. זה לא התחום  אנחנו באמת לא  מכל הפרוטוקול והכל, 

 3ן שהתקיים והצבענו אנחנו מחויבים  שבהם היינו. ולכן כאילו אותו דיו

 4עכשיו לשבת ולהסתכל על התוכנית הזאת בלי קשר למה שהצבענו קודם,  

 5תמונה מסוימת וחשבנו שהתוכנית הזאת היא   ויכול להיות שקודם קיבלנו

 6עיות שיכולות להיות.  הציגו לנו כל הבבסדר ולא היה לנו שאלות וגם לא 

 7 וועדה כולם מדברים. בסופו של דבר אתה יודע גם אתה מגיע ל

 8 מניסיון של חמש שנים   עידן למדן:  עו"ד 

 9יון כזה. אתה מקבל ספר  לא. גם. אבל גם. עידן אתה מכיר איך זה הולך ד מר אבי גרובר: 

 10ואתה יש לך  כזה לישיבת ועדה מקומית שמונה סעיפים על סדר היום, 

 11יע ה איזה מתקן פסולת. אחרי זה איזה דיון על איזה תוכנית לרבשניי

 12 הזה, ואיזה שמה איזה זה. יכול להיות.  

 13צריך לקרוא את הכותרת בכותרת זה הוצג כמשהו רעיוני כללי.   עידן למדן:  עו"ד 

 14 ו רעיוני.  משה

 15 ול להיות שהסעיףעידן, אני לא זוכר בדיוק את כל סדר היום, אבל יכ מר אבי גרובר: 

 16ו בנווה אחרי זה היה פה איזה פרויקט בנייה מאוד משמעותי במורשה א

 17מגן או בהדר. וכולנו היינו נורא בהיי על הפרויקט של הבנייה הזה ובאיזה  

 18אומר שעכשיו אנחנו מושתקים  שהוא מקום לא לגמרי יכול להיות. זה לא 

 19בוא  והיה לי חשוב ל לבוא ולהגיד את מה שיש לנו להגיד על אותה תוכנית.

 20רק אני אבי למקום הזה ולהגיד את זה כאן בצורה הכי ברורה, וזה לא 

 21גרובר שמקדם או מקדם, יש פה מינהל הנדסה שלם ויש פה מחלקה של 

 22אנשים בתוך הדבר  איכות סביבה, יש פה באמת פעולה של הרבה מאוד 

 23שיש  הזה שחיים ובודקים ובוחנים את התוכנית הזאת ועוד פעם זה לא 

 24אבל כשאמרתי שאנחנו רוצים לפעול ביחד, זה שיש אנשים   איזה לעשות.

 25א ישמחו לראות אותנו פה מפנים את כל האנרגיות פנימה ולא שנור

 26ם אני מתנהלים החוצה. כשאני הייתי חבר אופוזיציה והיו כל מיני דיוני

 27ידעתי להגיע אליהם, ולא הזמנות מראש העיר באותו זמן, וככה יכול 

 28יושב איפה שאני יושב היום אבל זה היה באמת   שבגלל זה אני גם להיות 
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 1 ברמת. 

 2אני רוצה להגיד משפט אחד, חלילה לא הייתה לי כוונה שאם לא לא.  קלנר: מר גיא

 3חלילה בעיות של  אמרת אני אומר רק משפט. שאם אני אקרא לזה חס ו

 4מחלות הציבור סרטן וכו', לדחוף אותו למישהו אחר. אמרתי שאם יש 

 5אומית שאני אמור להיות הפיתרון שלהם, היקפי בנייה תוכניות ברמה הל

 6 ארץ. אני לא רוצה את זה. במרכז ה

 7 נכון זה לא שלנו.   גב' דברת וייזר: 

 8ת"ש כי אין להם איפה לדחוף אם אני אמור לפתור בעיות להוד השרון במ מר גיא קלנר:

 9ות אז אני  ואני אמור להי 45שבע עשרה אלף תושבים שמתכננים בתמ"א 

 10ות כן. באלמנטים האלה לעיתים נוצרים ניגודי אינטרסים עם רשוילא מו

 11 חלילה אם יש מתקן שמסכן את בריאות הציבור לדחוף. 

 12מליל ברמת המילה אבל  אני לא יודע אם יש ת 48אני לא יודע על תמ"א  מר אבי גרובר: 

 13ק אתה היית מאוד גאה בי על. הנאום שנתתי שם איך תוכנית שנמצאת ר

 14אחת בצורה אמרתי להם לא נבחרתי רק בשביל לתת   בתחום של רשות

 15ום הזיכרון, אני מצפה שכיש ראשי עיר אתם תיקחו מאוד  נאום בטקס י

 16ואו  ברצינות את ראשי הערים ואת המועצות ואת הגופים האלה, ולא תב

 17ותפשיטו אותו לכל הדברים שבאמת חשובים ותשאירו אותי בסוף לתת 

 18ת גן שם. לא בשביל זה נבחרתי וזה  להיות בטקס חנוכאיזה נאום פה או 

 19ת. באמת מעניין אותנו את הנושאים האלה של  לא מה שמעניין אותי לעשו

 20תכנון תתנו לנו לעשות אותם הרשויות, ותראו שהתוצאה בסוף תקרה  

 21ר טוב, הרבה יותר מהר. אנחנו מכירים בדיוק. היה שם דיון  הרבה יות

 22נחל. יושבים כמה חבר'ה יהיה דופן של ה שלם על איפה עובר הנחל ומה

 23כזאת גדולה לתוכנית גדולה   בירושלים שעוברים אתה יודע מתוכנית

 24אחרת והם דנים על מה יהיה רוחב השביל שילך ליד נחל הירקון. זה הרי  

 25ל זה אנחנו מקבלים הרבה מהתוכניות כמו שאנחנו לא קורה בסוף ובגל

 26  לא מסוגלת לרדת  מקבלים אותם כי הות"ל והמועצה הארצית 

 27. וזה מה לרזולוציות של החיים שאנחנו חווים אותם אחר כך ביום, יום

 28 שיקרה. בקיצור. הבנתם אנחנו פועלים בעניין הזה ונמשיך לפעול. 
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 1ד להגנת הסביבה. אני חושב שהם עושים פה ראשית אני לא סומך על משר ד"ר צחי שריב: 

 2חינת  יפול בפסולת, מבהמדרג לטאיזה שהוא תרגיל אני לא יודע למה, 

 3שאין פה כוסות סדרי עדיפויות הוא קודם כל לצמצם פסולת, מברך על זה 

 4חד פעמיות, דבר שני זה בסדר עדיפות שלי זה למחזר פסולת מה שאפשר  

 5ק לאחר מכן בסדר עדיפות שלישית רלעשות בו שימוש להשתמש בו שוב, 

 6נרגיה, ששורף  השבת אנרגיה, ובסוף הטמנה. אם יצרו פה מתקן להשבת א

 7יום ולת, מולך כזה שצריך להזין אותו באלף חמש מאות טון אשפה בפס

 8זה יפחית מהמוטיבציה לצמצם פסולת ולמחזר פסולת כי צריך יהיה  

 9 לים. להכיל את המתקן מישהו השקיע בו מאות מיליוני שק

 10 זה כבר מוכח שזה קורה.   פרופ' נטע זיו: 

 11לא מבין איך הוא במקום, אני  רד להגנת הסביבהוזה קורה. ועכשיו המש ד"ר צחי שריב: 

 12לת, לא רואה. לא רק שעושים לנו את זה לא רואה קמפיינים לצמצום פסו

 13יקר לצרוך פלסטיק. אין אפילו פיקדון על בקבוקי ליטר וחצי אבל תשרוף  

 14ה הם רוצים. זה לא עושה שום היגיון. המשרד הזה פשוט שינה כיוון  את ז

 15הם  2018, פברואר 2018-סביבה. במשרד שהגן על ה , עד אז הם היו2018-ב

 16ה כיוון ושם הם קבעו שהדרך לטפל  הוציאו מדיניות חדשה ששינת

 17בפסולת זה לשרוף אותה. והנימוקים שהם הביאו במסמך הזה שמופיע  

 18של יעילות וכלכליות. כסף. באמת זה יחסית זול  ברשת הם נימוקים

 19שהו  מזה אנרגיה, מי לקחת את הדבר הזה לשרוף אותו והם עושים

 20הסביבה. את  מרוויח, וזהו. אבל מה עם הגנת הסביבה. זה משרד להגנת 

 21זה הם שכחו, ואני לא יודע להסביר את זה, בתהליכים שקורים פה 

 22ופרעות שיש מישהו שיש לו את במדינה אני יכול רק לעשות ספקולציות מ

 23וטים חס  הזיכיון הבלעדי לייבא את המתקנים האלה לארץ והוא מושך בח

 24אבל זה ככה נראה. זה פשוט לא יכול להיות. הדרך היחידה  וחלילה 

 25 גונן בפני המכה הזאת היא משפטית. היא מול ועדות התכנון האלה.  להת

 26 ביבה.  אחד היזמים היה מנכ"ל איכות הס גב' דברת וייזר: 

 27אני   אני לא יודע, אני זרקתי ספקולציה פרועה לא מכיר את האנשים, אבל ד"ר צחי שריב: 

 28 אומר אם 
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 1 אין בונים את החוקים צחי.  ר יעקב קורצקי: מ

 2אני רוצה להשלים את דבריי. המוסדות התכנון האלה שנוצרו בתקופת   ד"ר צחי שריב: 

 3ה שמות מעל  הממשלה הנוכחית שאת כל מדרג התכנון, באות מלמעל

 4השטח וקובעות מה יש שם אין להם אלוהים כמו שאמרתם, הם גם 

 5וחמתם של כל מוסדות התכנון  י בנייה על אפם מוציאות את היתר

 6בכמה מישורים. חברים, מי שעוצר   שמתחתיו לצערי אני מתמודד איתם

 7תוכניות כאלה מידי פעם מצליח. זה בתי משפט. זה אני חושב שאם אנחנו  

 8שיתמודד עם זה כמובן שצריכים להיות מומחים לאיכות  בונים צוות

 9שרד עורכי דין טוב בל צריך למנות מהסביבה, וצריך להיות לחץ ציבורי א

 10בסופו של דבר זה יגיע לבית שיידע להתמודד עם סוגיות כאלה. בהבנה ש

 11 המשפט העליון.  

 12מתנגדים למתקנים   אבי יש גם את הארגונים הסביבתיים אני רק אגיד הם פרופ' נטע זיו: 

 13האלה בדיוק מהסיבות שצחי אמר, כי בעצם יוצר תמריץ לשריפה ופוגע  

 14 קודה. ר ...אז גם כן נבמחזו

 15 עדכון.   מוסכם על כולם שאנחנו נגד. זה רק עידן למדן:  עו"ד 

 16 טוב. בסדר. זה חייב להיות ציבורי כמו שאמרתי בסוף  מר אבי גרובר: 

 17 בר עשו עליהם פינה. מעלה אדומים.  מעלה אדומים כ מר יעקב קורצקי: 

 18הוא בסוף  כנית או משהו אזאם השר מחליט להתערב ומחליט      את התו מר אבי גרובר: 

 19 ף הבא. היוזם שלה, ולכן צריך גם להשתמש במנוף הזה. סעי 

 20. חברת המועצה בתשי  6שינוי הצבעה בסעיף  ,רגע. דקה לפני גב' שירלי פאר יגרמן: 

 21בעתה מבעד לנמנעת. להסרת הצעה לסדר של ירון מבקשת לשנות את הצ

 22ביע נמנעת  גדות היא הצביעה בעד הסרת ההצעה, היא מבקשת להצ

 23  ההצעה. נכון בתשי.  להסרת

 24 כן.  : גב' בת שבע אלקובי

 25 זה נרשם בפרוטוקול.   פאר יגרמן: גב' שירלי 

 26 

 27 שאול  חברת המועצה נטע זיו בדבר חקירת ראש החזיר בבית הכנסת סוכת . עדכון 9

 28 
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 1 עדכון ראש החזיר בבית הכנסת סוכת שאול.   מר אבי גרובר: 

 2ויקת. זה עדכון ביניים, מקווה שיהיו  תב כדי להיות מדאני אקרא מהכ פרופ' נטע זיו: 

 3החליטה המועצה להסמיך אותי לעמוד בקשר   2019עוד. בתחילת נובמבר 

 4לנכון על עם משטרת ישראל. וכן לנקוט בפעולות נוספות ככל שאמצא 

 5מנת לברר את מצב החקירה באירוע הנחת ראש החזיר בסוכת שאול  

 6שנקטתי. מצב הדברים   ניים על הפעולותבנובמבר שנה קודם. זה דיווח בי

 7ות ההחלטה של המועצה נקטתי  כפי שאני מבינה אותו ועל ההמשך. בעקב

 8מספר פעולות, נפגשתי עם כל מי שהיה מוכן לדבר איתי ולמסור לי מידע 

 9מה שידוע לו, בעניין החקירה, קיבלתי מידע חלקו מתועד הקלטות וכו'   על

 10לתי ממנו מידע על כל  נר העירוני וקיבשקשורות לאירוע. נפגשתי עם וטרי

 11של פעולות בירור עצמאיות  החקירה וכמו כן ביצעתי מספר לא מועט 

 12נוספות, שהתמקדו בעיקר בבירור מקור ראש החזיר ובדיעבד הסתבר  

 13המידע שאני הבאתי לא היה בידי המשטרה, המשטרה לא  שהפעולות ש

 14ות העלאה של  נקטה את הפעולות האלה. את סיכום הפעולות האלה לרב

 15מת שאלות, בדבר פעולות חקירה שלכאורה לא בוצעו על ידי  רשי

 16טרה העליתי במזכר מסודר. שלחתי אותו לגורמים שונים במשטרה  המש

 17טה הכללי ובמחוז, וגם תחנת  בתחילת דצמבר. המזכר הזה נשלח לדרג במ

 18המשטרה החוקרת את הפרשה וביקשתי לראות בהגשת המזכר הגשת  

 19יפגש עם צוות החקירה שמטפל בנושא  מו כן ביקשתי להתלונה בשנית. כ

 20אולם לאחר פעולה נוספת בקשה שלי סורבה, במשטרת גלילות. בתחילה ה

 21רה ימים. מצידי הוזמנתי לפגישה עם צוות החוקר את הפרשה רק לפני עש

 22הפגישה ערכה כארבעים וחמש דקות, נפגשתי עם הגורמים המרכזיים 

 23הלת לא ניתן על פי חוק  עוד החקירה מתנ שחוקרים, ונמסר לי כצפוי שכל

 24צת העיר, כולל מי. יחד עם זאת להעביר מידע לציבור כולל נציגי מוע

 25אכן  הצוות החוקר עשה מאמץ רב מאוד להעביר מסר לפיו החקירה 

 26בכל האמצעים העומדים לרשות המשטרה כשהחקירה מצויה  מתנהלת 

 27נקטה פעולות  בשלבים מתקדמים, שמדובר בחקירה מורכבת, שהמשטרה 

 28רה מיידיות לאחר ביצוע המעשה. שהיא מתייחסת לאירוע כפשע  חקי
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 1מור מבחינת הציבור שלו ושאין לא תהיה כל הטעייה בגלל הטעינות ח

 2עריך לגופו של עניין מצב הדברים הציבורית והפוליטית שלה. קשה לי לה

 3ר ולכן בכוונתי להמשיך ולבצע מעקב וניטור של החקירה ואני מתכוונת כב

 4פן עקבי מידי מספר שבועות, להמשיך לעמוד בקשר גם  בחודש הבא באו

 5החקירה וגם עם הממונים עליהם ולייצג את האינטרסים של  עם גורמי

 6ן החקירה המשטרתית  המועצה ושל תושבי רמת השרון כדי לוודא שאכ

 7תעשה בדרך הראויה העניינית כפי שראוי לאירוע חמור מסוג כזה. זה מה  

 8 לומר מעבר לזה.  לא אוכל כרגע.  שיש לי להגיד

 9 סודית שאת עושה. לחקור. כל הכבוד נטע על העבודה הי ד"ר צחי שריב: 

 10אומר  מה התרשמת אבל. ממה התרשמת, לא. ברצינות לא הבנתי. אני  מר גיא קלנר:

 11 אמיתי. השתכנעת מהמשטרה או לא השתכנעת לא הבנתי. 

 12 רת. השורות היא אומ מה לא ברור. היא אומרת. מבין גב' דברת וייזר: 

 13 אני לא הבנתי.  זה היה כן. לא. בחלק הראשון זה היה לא ובחלק השני  מר גיא קלנר:

 14 אני לא יכולה לפרט.   פרופ' נטע זיו: 

 15  שתפרטי. ביקשתי שרק תגידי האם השתכנעת כן או לא.   לא ביקשתי מר גיא קלנר:

 16 החתימו אותה על מסמך סודיות.  : לב-מר רמי בר

 17 ו אותי על שום דבר. לא החתימ זיו:  פרופ' נטע

 18 בואו. ככל.  מר אבי גרובר: 

 19אין לי מה להגיד מעבר למה  שאמרתי. כי זה רק. יש דברים שאני חושבת  זיו:  פרופ' נטע

 20לא יכולה לספר. ואני חושבת, אני סיפרתי לכם כל מה שאני  אבל אני

 21  יכולה לספר. 

 22 בסדר גמור.  : לב-מר רמי בר

 23 באופן רשמי.  את הגשת תלונה : גב' דברת וייזר

 24 קירה. לא צריך להגיש תלונה שיש ח פרופ' נטע זיו: 

 25  אז יש עוד דברים.   : מר מיכאל דורון

 26הו. מותר לי אני קודם כל אני לא מופתע מזה שאחרי אני יכול להגיד מש מר ירון גדות: 

 27חודשיים של עבודה אני סומך על נטע שהיא עושה את המקסימום אבל 

 28חנו נמצאים פה אחרי חודשיים ובעצם באותו מופתע שבעצם אנ אני לא
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 1ואני הבטחתי בישיבה לפני חודשיים שבה  תו מצב. מצב. מבחינתי באו

 2את ההצעה שלי לכל מה שמותר על פי   מינינו את נטע שאני ימשיך ויעלה

 3חוק,  כל שלושה חודשים, זה בדיוק יוצא עוד חודש. בישיבה הבאה. אני  

 4אני חושב שזה הדבר היחיד שיביא  ב את ההצעה שלי.מתכוון לעלות שו

 5 לפריצת דרך. 

 6  אתה לא מקבל את הצעתי לשאת דברים מהותיים.   : רוןמר מיכאל דו

 7 לך אני לא מכבד. אני ישר חושד בה. ספציפית גם זאת. כל הצעה ש מר ירון גדות: 

 8אני ארשה  אני רוצה להגיד באמת תודה על העבודה היפה שתיים,  עידן למדן:  עו"ד 

 9לומר אולי דברים שנטע לא הרשתה לעצמה, אבל כשחשבתי שנכון  לעצמי 

 10לדבר הזה שטוב המועצה שנתנה לנו גיבוי ואור ירוק עשינו את הדבר  

 11בי, עכשיו המשטרה יודעת שיש מי שיושב ומשגיח אני חושב הנכון, החיו

 12שבאמת לקחנו את הכיוון הנכון, להוציא מפה עוד פעם את הקריאה  

 13עשו עבודתם כי לא יכול להיות שהם ימצאו את י להראות להם שיתוכל

 14ם שאנחנו נביא להם מבחוץ, ואנחנו מצפים מהם, אני  הנתונים והדברי

 15 צפים מהם לדעת את האמת ומה קרה שם.  מניח שכולם פה וכולן פה, מ

 16 

 17 . משכר מנכ"ל 45% –אישור גב' ענבר לובין לתפקיד עוזרת ראש העירייה . 10    

 18 

 19 בא, אישור הגברת ענבר לובין לתפקיד עוזרת ראש העיר. אנחנוסעיף ה י גרובר: מר אב

 20נידרש פה לאשר אנחנו נאשר אותו בארבעים וחמישה אחוז משכר מנכ"ל,  

 21בכפוף י שאני אגיד מילה על ענבר, אז זו ההזדמנות שלי להגיד, לפנ

 22רד  לאישור משרד הפנים, אבל להגיד מילה על ורד אני לא צריך שום. אז ו

 23, לא יודע  2016רד ככה התוודעתי אליה בתוך הקמפיין של באמת תודה. ו

 24עוד פעם, אז ידעתי כמה את מומחית בכל הדברים שקורים פה  כמה 

 25מי את ומה את. מאוד התחברתי לבן אדם שבך. ועם הזמן  בעירייה, אבל 

 26הוכחת כמה זו הייתה הבחירה טובה וראויה וכמה עבודה שעשית בשביל  

 27רבה מאוד אנשים שבאים ואומרים לי כאילו אני חושב שיש ה העיר הזאת.

 28ד הולכת. אני עשיתי הכול כדי למנוע את זה. אנשים  לא יכול להיות שור 
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 1דע עד כמה ניסיתי למנוע את זה אבל אני מאחל לך  יודעים ומי שקרוב יו

 2במיוחד אני אומר לך תודה ענקית, תודה ענקית, ענקית, שיהיה המון 

 3אני בטוח שמה שייקח אותך ומי   ר חדש שתבחרי בובהצלחה בכל אתג

 4ית עבודה מדהימה ותודה על הכול. לגבי שייתן לך את הצ'אנס. ורד עש

 5  ענבר. 

 6י מאוד אשמח. מאותו קמפיין. החיוך שלה זה דבר כובש ותמיד  אנ : גב' בת שבע אלקובי

 7היא עוזרת, ותמיד היא שומעת ותמיד מוכנה לעזור, בכל בעיה וכיף לעלות  

 8להיכנס לחדר שלה זה היה חובה מבחינתי. תמיד  לקומה השלישית ו

 9ליסט שאני מגיעה לפה למעלה, לעבור דרך החדר, לקבל  עשיתי ככה צ'ק

 10 להמשיך הלאה. לחיים האמיתיים.  את החיוך שלה ואז

 11אני גם רוצה להגיד תודה לורד. מהעבודה המשותפת שלנו לפחות  גב' שירלי פאר יגרמן: 

 12ורד הייתה שותפה שלי בלילות פה, ים. הפרויקטים נוספ על המליאה ועל

 13היה לך המון בהצלחה, ורד היא מאוד מדויקת. לעבודה הרבה שעות. שי

 14ים ואפילו מה שרמי העיר מקודם שיש פה עד שהיא לא סוגרת את הדבר

 15יכול להפריע לה עכשיו שבוע היא לא תישן בגלל זה.  8טעות במקום 

 16 מגיע לך.  שיהיה לך המון בהצלחה, ורד

 17אותה מבפנים  אני חושב שהעוצמה של ורד וכנראה גם מה שבעצם קרע יא קלנר:מר ג

 18קדנציה  בתפקיד הזה ואני נכחתי בזה כשהייתי אופוזיציה לאבי ב

 19הקודמת, היא לקחה את הכול נורא אישי, ללב, מצד אחד סופר מקצועי 

 20דבר ומצד שני הכול היא לוקחת וקשה לה ההתמודדות הפוליטית של ה

 21מצליחה להבין איך המערכת הפוליטית הזאת שבסופו של  הזה. היא לא

 22בה אנשים ודעות ומאבקים, בסוף צריכה לייצר סדר יום. וראיתי  דבר יש

 23ברמה האישית שלי, מצד אחד חבר מועצה שצריך לקדם את  איתי 

 24הדברים כשהוא מדבר לעניין, מצד שני מגוננת על אבי בצדק. יושבת  

 25ממך את קודם כל את הנשמה  ב שאי אפשר לקחתבלשכה ואני חוש

 26זה. אופוזיציה, קואליציה, כל מה  שהשקעת בתפקיד הזה כולם ראו את 

 27הדרך בתפקיד, לדעתי נתת המון  שאת רוצה והמקצועיות שצברת לאורך 

 28 אבל גם יצאת עם הרבה באמת מאחל לך הכי בהצלחה בעולם. 
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 1אני פה מציע,  י אומר לך. הנה לחבר'ה שצופים בנו אז ורד אנ מר יעקב קורצקי: 

 2המקומית אני מציע המשפחה שלה שומע, אם תחליטי לרוץ לפוליטיקה 

 3 לך להיות בראש ישיבת אח שתדעי. זה יהיה סיסטם. 

 4ענבר, באמת ענבר אני קורא בקורות חיים, עשרים שנה של ניסיון במילוי   מר אבי גרובר: 

 5ה. יש לה תואר שורה של תפקידים פלמנטריים, בכנסת ומשרדי ממשל

 MA 6במדעי המדינה, מאוניברסיטת ת"א ותואר שני  BAאשון ר

 7ורת ועבדה גם בכנסת, גם עם חברי כנסת, גם עם שר נכון, שר אחד.  בתקש

 8בדה איתו בשורה של תפקידים די משמעותיים. מכירה גם את העבודה  ע

 9הציבורית, גם את העבודה עוד פעם לא הפוליטית כפוליטית אלא את כל 

 10הציבורי, מול קהלים, מול אנשים. כל הלחצים  ודדות הזאת מול ההתמ

 11עבודה. אנחנו עומדים הרבה מול הכנסת, מול הממשלה.   שיש סוג כזה של

 12הממשקים האלה בצורה מעולה. מאוד התרשמתי  היא מכירה את

 13מהראייה הכוללת שלה של הדברים. ולכן בחרתי בה כמי שתשמש כעוזרת 

 14את השכר שלה בשיעור   נו מתבקשים לאשרר' העיר, וכמו שאמרתי אנח

 15ת בעניין. כפוף לאותו אישור של משכר מנכ"ל. מישהו יש לו שאלו 45%של 

 16 משרד הפנים. מי בעד? פה אחד. 

 17 

 45% –אישור גב' ענבר לובין לתפקיד עוזרת ראש העירייה הצביעו פה אחד בעד   :חלטהה

 .משכר מנכ"ל

 18 

     19 

 20 ך וספורט רמת השרון" )א.הספורט(ית "המרכז לחינו. שינוי תקנון העמותה העירונ11

 21 

 22שיורד סדר היום כרגע הוא יורד. אחד עשרה יורד ובשונות יש סעיף הבא  מר אבי גרובר: 

 23 . אישור מורשה.  רק

 24 

 25 אישור מורשה חתימה בבית ספר קלמן.   -. שונות12

 26 
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 1  אישור מורשי חתימה.   גב' שירלי פאר יגרמן: 

 2קורא לכם כחברי המועצה מי שנתקל,   , תהיה סופה אניביום שלישי : לב-מר רמי בר

 3א מפגע נא לעדכן את המוקד מבעוד מועד רואה, שומע על איזה שהו

 4 ניתקע בדרכים. שנהייה ערוכים ולא 

 5צריך לאשר מורשי חתימה בבית הספר קלמן אבל אני יכול להגיד לך גם   מר אבי גרובר: 

 6נו עוברים  צאנו הנחיות אנחמעבר לזה גם שירלי, גם אנחנו קיימנו זה, הו

 7כל נקודות הניקוז, בכל הנקודות, הצוותים שלנו, סיירת שפ"ע עוברת ב

 8  אנחנו מנקים, אנחנו ערוכים. 

 9 ראיתי אני אומר את זה.   : לב-י ברמר רמ

 10גם של שירלי וגם של כולם. יעקב מוביל את זה יצאנו, בדקנו, חבר'ה  מר אבי גרובר: 

 11החתימה. איתי, ארז,   ר קלמן את מורשי אנחנו צריכים לאשר בבית הספ

 12 פה. תודה רבה. הישיבה נעולה.   מי בעד? פה אחד. פה אחד. פה אחד כולם

 13 

 ועצה הצביעו פה אחד בעד אישור מורשי חתימה בבית הספר קלמן. כל חברי המ  :החלטה

 14 

15 
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 1 קובץ החלטות

 2 

 3 1.12.19מיום   13המניין מספר  אישור פרוטוקול מליאה מן. 1

 4 

 1.12.19מיום  13מליאה מן המניין מספר   פרוטוקולאושר   :החלטה

 5 

 6 26.12.19ל ירון גדות מיום . הצעה לסדר  ש6

 7 

עשר חברי מועצה הצביעו בעד הסרת ההצעה מסדר היום בנושא חב"ד  דחא  :החלטה

 חברי מועצה נמנעו.    שלושהו Sוהתנגד םי חבר ינשבמרחב הציבורי. 

 8 

 9 1.1.20ום . הצעה לסדר  של ירון גדות מי7

 10 

   חברי מועצה הצביעו בעד הסרת ההצעה מסדר היום  ארבעה עשר :החלטה

 . חבר אחד התנגד, וחבר אחד נמנע.   מועצה והוועדותלשדרוג מערך צילום ישיבות 

 11 

 12 . משכר מנכ"ל 45% –אישור גב' ענבר לובין לתפקיד עוזרת ראש העירייה . 10    

 13 

  45% –יד עוזרת ראש העירייה ' ענבר לובין לתפקאישור גבהצביעו פה אחד בעד   :החלטה

 .משכר מנכ"ל

 14 

 15 ר קלמן.  שור מורשה חתימה בבית ספאי -. שונות12

 16 

 .ןמכל חברי המועצה הצביעו פה אחד בעד אישור מורשי חתימה בבית הספר קל  :החלטה

 17 


