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 1  פרטי כל      

 2 

משפחת  .1 במעמד  נשים  נגד  באלימות  למאבק  אדומות"  "נורות  פרויקט   3 הצגת 

 4 שניאקיו

ק   מר אבי גרובר:  סעיפים  שני  לנו  שונייש  בפתיחת  צת  אותם  שמנו  שאנחנו   5ם 

סעיף   פרויקט    1הישיבה.  אדומות"הצגת  נגד    "נורות  באלימות   6למאבק 

זכרה    .נשים וישניאק  מאיה  של  ההורים  וישניאק  משפחת  איתנו   7נמצאת 

 8 לברכה. דוברת בואי ספרי לנו. 

 9שאתם כאן, מרגש כל פעם מחדש. אז   תרגשתש מממאני    ,ערב טוב גב' דברת וייזר: 

הם  בעצם   אז  חמישי  ביום  בינינו  שוחחנו  כבר  שכאן  המועצה   10חברות 

הפרויקט,   של  המטרה  בעצם  להרחיב,  אנסה  אני  ולמיזם.  לרעיון   11שותפות 

 12כשנורה אדומה דולקת "  :קודם כל למיזם ולקמפיין החברתי הזה קוראים

ללכת ל  "זה הזמן  היא  כלפי  לעהוהמטרה שלנו   13ות את המודעות לאלימות 

 14נורות האדומות. אנחנו רוצים ומבקשים להפוך נשים ובעיקר לזהות את ה

אצלול   אני  ותיכף  החינוך  במערכת  לאומי  למודל  הנושא  מערכת  את   15לגבי 

 16החינוך בנושא הזה ואני אתחיל ככה מלמעלה ובאמת שרמת השרון תשמש 

להצטרף אחרות  ערים  ועוד  לעוד  ולגרום  חץ  יכולה  לא  ראש  כבר  אני   17ינו. 

שלנ הפגישה  שבעקבות  לכם  בשבוע להגיד  כבר  מאיה  של  ההורים  עם   18ו 

 19שעבר, אז ראש מועצת אורנית שם היא נולדה כבר פנה אלינו ויש לנו שבוע 

 20הבא פגישה משותפת שאיתנו ראש האגף שלנו, וראש האגף של אורנית, הם  

ובאמת הרעיון הוא זה  ולהטמיע את  רוצים לשמוע  חץ  של  מאוד   21מש ראש 

 22זה בכל הארץ. אחד הדברים ולהתניע את המהלכים האלה ואת הקמפיין ה

משפחת  של  לסיפור  אישי  באופן  אותי  וחיברו  אותנו  חיברו   23שבאמת 

העובדות   אחת  זה  לליבנו.  באמת  נגע  מאיה  של  האישי  והסיפור   24וישניאק 

 25שאנחנו מוצאות את עצמנו, מוצאים את עצמנו, כל פעם מחדש שומעים על  

 26לכיכר, מגיעים כולנו  ח של אישה על ידי בן זוג שלה, על ידי חבר ומגיעים  צר

שלנו,  ולחיים  שלנו  העבודה  למעגל  חוזרים  ושוב  מוחים  מוחים,   27לכיכר, 
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 1מוצאים את עצמנו כל פעם מחדש חדשות לבקרים    בולצערנו הרב אנחנו שו

 2  . םרצח מזוויעים כאלה ואחרי  יפותחים את החדשות ושומעים על עוד מעש

מגמת   בוגרת  אלון,  תיכון  בוגרת  היא  בעצם  ז"ל  תלמידה מאיה   3אומנות, 

אותם   לשחזר  מנסה  ככה  שאני  שלה  הגמר  שעבודות  ומצטיינת   4מדהימה 

מצמררים   באמת  הם  שלה  העבודות  ואת  הציורים  את  שלי,  הראש   5בתוך 

ימי   שלושה  לנו  היה  השבוע.  זה  את  אמרתי  גם  אני  מאיה  של   6והסיפור 

 7אנשים שכל פעם דיברתי, עם אותם עשרות של אנשים    םתצילומים, ועם או

 8יה היא הבת שלכם, מאיה יכולה להיות הבת שלי, הבת שלך והבת של  מא

בנערים   לגעת  יכול  מאיה  של  שהסיפור  חושבת  ואני  מאיתנו  אחד   9כל 

בעצם   כי  בדיוק.  כן  נכונה.  הכי  הכי  בצורה  השרון  ברמת  שלנו   10ובנערות 

ולמ אורנית  בישוב  גדלה  ובני   הדמאיה  ילדים  עם  יחד  אלון,  בתיכון   11כאן 

שכולנו   שיושבים נוער  האלה  המדהימים  ההורים  של  הבת  והיא   12מכירים, 

 13כאן, הכי לא סטריאוטיפי לחשוב ולדמיין שיכול לקרות לה כזה סיטואציה 

 14וסיפור חיים מזעזע. והנורות האדומות לא היו שם. זאת אומרת מהשיחות 

מא של  ההורים  עם  לנו  שהיו  פה  היככה  שיש  להבין  היה  שאפשר  לא  זה   ,15 

 16בכל זאת ראו, סך הכול הם לא יצאו הרבה זמן לא  איזה משהו מהמעט ש 

ולהגיד   להניף  יכלו  שההורים  אדום  דגל  או  אדום  תמרור  איזה  שם   17היה 

 18משהו קורה כאן. ובעצם מהסיפור הזה אמרתי לעצמי אנחנו צריכים לגעת  

 19פקיד שלנו באמת לזהות את תהבילדים וצריכים לגעת במערכת החינוך. כי  

שלנו האלה  האדומות  והוא   הנורות  ברור  הוא  המשפחה  של   20כחברה, 

 21מתבקש, אבל הוא מאוד קשה והנה עובדה שהוא היה מאוד קשה בסיפור 

ולעשות   מהפך  לעשות  לנסות  לעשות  באמת  וכדי  אחרים  ובסיפורים   22הזה 

ש מגדר.  של  הזה  הנושא  את  להחדיר  ממש  צריכים  אנחנו   23כבוד   לשינוי, 

 24ל נורות אדומים בקרב  עצמי, של הערכה עצמית, של כל אותם פרמטרים וש 

 25הנערים והנערות שלנו, ולכן אנחנו חייבים להתחיל ולעשות את זה גם בתוך 

כבר  בעצם  שאנחנו  עצמו  הקמפיין  על  אספר  אני  תיכף  החינוך.   26מערכת 

החינוכ  הפרויקט  על  גם  לדבר  רוצה  הייתי  אבל  אותו.  מעלים   27כי    יאוטוטו 

שאנחנו   הקמפיין  שאמרתי  כמו  אז  העיקר.  באמת  בעשרים הוא   28מעלים 
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קודם,   אולי  שבוע  בנובמבר,  הזמן  "וארבע  זה  דולקת  אדומה   1כשנורה 

בקרב  "ללכת גם  שיותר  כמה  ולפמפם  לשגרר  באמת  הוא  שלנו  והרעיון   .2 

 3עובדי ועובדות העירייה, הכשרות שאנחנו הולכים לעשות בשיתוף עם אגף 

והק ביההרווחה  משותפת 'צאלה.  תוכנית  זאת  לזה.  שותפה  גם  כמובן   4י 

של  שאנ בסופו  כי  שלנו  ולעובדות  שלנו  לעובדים  הכשרה  להעביר  נוכל   5חנו 

 6דבר הם גם תושבי העיר והם גם פוגשים עשרות אם לא מאות של לקוחות  

באמת   הוא  והרעיון  תושבות  ושל  תושבים  ואחת של  אחד  לכל   7לגרום 

 8  ח באמת לזהות, וואהו, יש פה אולי משהו. או ילשתידלק לו נורה והוא שיצ

 9חלילה פוטנציאל למקרה אלימות עתידי. ומפה אנחנו גם כמובן  יש פה אולי

 10רוצים לרדת לתוך מערכת החינוך שזה באמת הכי חשוב והרעיון שלנו הוא 

 11באמת לפעול בכמה גזרות שלנו בתוך הקהילה, שלפרויקט הייחודי החינוכי  

 12. ואנחנו באמת מדברים  "ורות האדומות של מאיהנה"שלנו אנחנו קוראים  

שה איזה  הרצאות  על  של  מודל  של  ייחודית  בניה  של  מהפכנית  תוכנית   13יא 

זה   את  לפמפם  כדי  השרון  לרמת  יוניק  מאוד  בצורה  נוער  לבני   14וסדנאות 

ולגיל  ילדים  לגני  הילדים כמובן תכנים שמתאימים  מגני   15מגיל הרך, ממש 

 16מודל הזה לאיזה שהוא תוכנית חינוכית בתוך    תאהרך ועד התיכון, ולהפוך  

 17שתהיה מוכרת בתוך מערך הלימודים ושבאמת ישמש ראש    מערכת החינוך

בייעוץ של    18חץ לערים אחרות שיטמיעו את אותה תוכנית. אנחנו קודם כל 

 19חברות המועצה שלנו כאן אנחנו כבר נעלה השבוע, או שבוע הבא קודם כל  

הנרצחות, תשע עש כל  פה    הראת שמות  על הקיר   20נרצחות מתחילת השנה 

 21ם של כל נרצחת וככה כמה שורות של מה שקרה.  בבניין העירייה עם צילו

 22אנחנו שבוע קודם נאיר, לפני עשרים וחמישה בנובמבר כמובן שכולם בטח 

ושיא  אדומות,  בנורות  העירייה  בניין  את  נאיר  הזה.  המועד  את   23מכירים 

 24קודם כל אנחנו שבוע קודם נעלה    ,רהקמפיין שלנו, בעשרים וארבע בנובמב

 25. ובאותו ערב  "ה אדומה דולקת זה הזמן ללכתכשנור"סלוגנים בכל העיר,  

 26אנחנו הולכים בעצם בחוצות שלנו להרים את הקמפיין שהוא בעצם מתחיל  

לנושא  שנרתמו  ידוענים  של  זוגות,  שלושים  של  פורטרטים  של   27בצילומים 

 28וענים כי מה לעשות בני נוער זה די  הזה, ומאוד היה חשוב לנו לא בגלל שזה
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 1פמפם אותם שהם רואים מישהו שהם מזדהים  מה שמדבר לבני נוער, זה מ

ואנחנו  איתה,  שמזדהים  מוצלחת  שדרנית  או  ספורט  כוכב  איזה   2איתו, 

אנשים,   שישים  זוגות  של  פורטרטים  שלושים  של  קמפיין  לעלות   3הולכים 

עמ מאוד  ימים  שלושה  לנו  היה  השבוע  צילומים סושהצטלמו,  של   4ים 

 5ה והתרגשו מאוד לשמוע בסטודיו בתל אביב. כולם נרתמו בהתנדבות מלא

למה,   אותם  לשתף  לספר  אחד  אחד,  עם  לשבת  הזדמנות  לי  הייתה   6וזה 

 7לאיזה קמפיין הם נרתמו ולהודות להם, וכמובן שכולם אמרו תודה חזרה 

 8לנות,  בסשבכלל חשבנו ופנינו אליהם, והם כל כך מתרגשים. הם ישבו שם ב

 9היו לנו, והם לא  לפעמים גם שעה, שעה וחצי ושלוש שעות בגלל עיכובים ש

אוכלוסיה.   והוציא אותה  בקרב  מאליו  מובן  שהוא  משהו  לא  וזה   10הגה. 

ככה   שזה  לי  חשוב  כי  אותם  אחשוף  לא  אני  להיות,  הולכים   11הצילומים 

עם   צילומים  הם  הצילומים  כולם,  את  סימון  יפתיע  שזה  סרטי   12אדומים 

 13ם שמוכרים לנו מזירות רצח ויש באמת פורטרטים שהמשטרי.    מוןיס  סרט

איתנו,  כאן  שנמצאים  מאיה  של  ההורים  גם  כשבעצם  מצמררים   14ממש 

ומצמרר,   מדהים  בצילום  מאיה  של  אחותה  שירה,  וגם  והצטלמו   15נרתמו 

צמרמורות   לי  יש  מאיה,  של  בעבודה  נפתח  אנחנו  שלנו  התערוכה   16כשאת 

 17גמר שלה נכון? עבודת גמר של מאיה שבאמת   תשאני מדברת על זה. עבוד

אותו   "אלון"מגמת אומנות ב רצח באמת מצאו   18אחרי שקרה אותו מקרה 

זה   למשפחה.  אותו  מסרו  ובאמת  בתיכון,  הספר  בבית  גם  אותו.   19והציגו 

 20באמת איזה שהיא יצירה עם משפט מצמרר של פרנקל שאני אחשוף אותו 

יום באותו  זה  את  תראו  אתם  להיות ודה  בעאותה    .כאן.  הולכת   21בעצם 

אנחנ בהמשך  התערוכה.  את  ולפתוח  מחול ממוסגרת  קטע  נקיים  גם   22ו 

 23שמוביל אותו יניב הופמן, אתם מכירים אותו ממחולה יחד womanשנקרא  

 24עם רקדניות בעצם הולכות להופיע במופע שבאמת ידבר ויאפשר התבוננות  

יעבי הוא  דרמטי  מחול  קטע  אותו  ובאמצעות  נשים,  סוגי   25מסרים   רעל 

 26להגיד שקטע    מגדריים, התנהגויות, רצונות באמצעות קטע מחול. חשוב לי

 27המחול הזה נבנה במיוחד לקמפיין הזה הם עובדים עליו כבר חודש וחצי, 

יכולה  כבר  אני  בנובמבר.  וארבע  בעשרים  ראשונה  פעם  יוצג  ממש   28והוא 
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 1ים  סרלהגיד לכם שאנשים ששומעים את זה. דרך אגב אותן רקדניות זכו בפ

תחרו שהוא  באיזה  עכשיו  משתתפים  גם  הם  וארציים,  בין בינלאומיים   2ת 

 3לאומית באיטליה וכו'. והן מאוד מוכשרות מאוד מוכרות, קבוצה ייצוגית 

איתם   לדבר  כשמתחילים  להגיד  יכולה  אני  כבר  בארץ.  מוערכת   4מאוד 

ולהציג אותו גם בהמשך.    5בערים אחרות שרוצים בעצם לקנות את המופע 

 6י אדבר לגבי המיזם החינוכי שהוא באמת הכי חשוב לי והוא הכי נאעכשיו  

סדנאות  ד להעביר  גם  שאמרתי  כמו  הולכים  בעצם  אנחנו  אז  אלי.   7יבר 

אם   אבל  הילדים,  וגני  הספר  בתי  בתוך  מגדר.  של  חינוכי  ומודל   8ייחודיות 

 9הנורות האדומות  "אני רוצה לעוף מכאן לחלום קצת יותר רחוק אז בעצם  

 10בעצם אותו תו תקן, אותו פרויקט חינוכי שאנחנו מדברים    הז  "של מאיה

 11שיש באמת ערים שמקדמות אורח חיים בריא. בתי ספר ירוקים, עליו כמו  

להקים   הולכים  בעצם  אנחנו  האלה.  לנושאים  שמתייחסים  פרמטרים   12ויש 

 13פה ברמת השרון באמצעות פורום של אנשי מקצוע, כמובן שנשתף את כל  

 14מגדרי. וזה הנורות האדומות של מאיה. ואותו תו    ן קמי שנוגע לדבר, תו ת

בעצם   מגדרי  נבנה  תקן  בעצם  שאנחנו  מרכזיות  נקודות  כמה  ויפרט   15יכלול 

הספר   בתי  מנהלות  בפני  אותם  להציג  רוצים  בעצם  שאנחנו  ביחד.   16אותם 

יצירתיות,   תהיו  זה.  על  תעופו  בוא  להם  ולהגיד  המובילות  והגננות   17שלנו, 

 18איך אתן, מה אתן רוצות לעשות בתוך בית הספר    ו ותהיו עצמאיות ותחשב

שאותה   בתנאי  ואותן  שלכם.  תקן  תו  אותו  על  תענה  חינוכית   19פעילות 

בתחושת  באמת  שקשור  מה  בכל  שלנו  היסוד  אבני  יהיו  שהן   20נקודות 

אני   מתי  שלך,  האני  שלך  הכבוד  שלך,  האישית  ההערכה  שלך,   21המסוגלות 

 22הה את הנורות האלה, ואומרת  זמ  אומרת כן ומתי אני אומרת לא. איך אני

שהיא  יחסים  מערכת  זה  לי,  טוב  לא  אני    זה  זה  ובאמת  לי.  בריאה   23לא 

 24חושבת סליחה. אנחנו מדברים מגני ילדים אנחנו מדברים על כמובן תכנים  

 25מאוד מותאמים. זה לא שאנחנו הולכים בגן ילדים לדבר על רצח של אישה. 

 26אני יכולה להגיד לך שאחד  ר  בכ  הצגותאבל למשל אני יכולה להגיד לך שיש  

 27הילדים, יש הצגות מאוד מותאמות    הדברים שאנחנו רוצים כן לעשות בגני

מתרחשות   שהם  ילדים  לגני  מותאמות  מאוד  הצגות  יש  יעל.  של   28להצגה 
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 1וראינו את ההצגות האלה שהן מותאמות לצורך העניין לגיל הרך בקטנה.  

 2רדות מיניות ועל זה.  טה   בנושא של, לא עכשיו מדברים איתם על רצח ועל

 3הזה של מגדר, את הנושא  אבל באמת מחדדים אצלם מגיל צעיר את הנושא

תחוש כמובן   תשל  אז  לגיל.  שמותאמת  כמובן  בצורה  שוויון  של   4מסוגלות 

תהיה   שהיא  כמובן  אבל  יב'  עד  הרך  מגיל  שתהיה  תוכנית  זה   5שלא. 

 6 מותאמת גיל. זהו בגדול.  

 7 תודה רבה.    מר אבי גרובר: 

נרגשת.     ' נטע זיו: פורפ גם  אני  דוברת  לכםתודה  תודה  מאיה.   8שבאתם    ..שזה 

ויוצא  מיוחד  מאוד  מתכון  זה  כאן.  שלכם  בנוכחות  אותנו  מכבדים   9ואתם 

אותו  לקחת  שלכם  קשה  כך  הכול  האובדן  את  מנציחים  שאתם   10דופן 

משהו   איתו  שאנחנו  ולעשות  הדברים  שאחד  חושבת  ואני  מהציבור,   11אחר 

כאן ראשון    ה ז  עושים  חלק  חלקים,  שני  הזה  לפרויקט  לו  יש  קטן,   12משהו 

שנורה שניהם.   הוא  את  וצריך  ללכת.  הזמן  זה  שני  חלק  נדלקת,   13אדומה 

 14חשוב לזהות את הנורה האדומה הזאת. ובאמת חשוב מגיל מאוד צעיר של  

משפחה   ובני  ששכנים  וגם  בסדר.  לא  משהו  להרגיש  תדענה  ונשים   15בנות, 

 16את האנטנות האלה. אבל זה הרבה יותר קשה    חתפלוחברות וחברים ידעו  

 17החלטה שמעט מאוד נשים יכולות    וזבאמת קשה.    לקום וללכת. זה החלק

שפועלים   ורגשיים  פסיכולוגיים  כוחות  מיני  כל  יש  כי  בעצמן.   18לעשות 

לנו   שגורמות  זה.  את  יודעים  אנחנו  גדולה.  מאוד  תלות  שיוצרים   19עליהם. 

ישתנ הוא  באמת,  לא  שזה  שהוא    .הלחשוב  מבטיח  הוא  אותי.  אוהב   20הוא 

 21פור ומאוד קשה להוציא את עצמנו מזה  יפסיק. אנחנו מספרות לעצמנו סי

את   תוציא  ולפעמים  הסביבה  שתתגייס  חשוב  נורא  כאן  גם  ולכן   22לבד. 

אנחנו  בו.  נמצאות  שהן  הקשה  הקשר  מתוך  לאלימות  הקורבנות   23הנשים 

כאן   שאנחנו  מבטיחים  מה  את  לעשות  השרון  שלנו  לוכיברמת  בחלקה   24ים 

לזכ  באמת ולתרום  לקרות  האלה  הדברים  לשני  אז  לגרום  מאיה.  של   25רה 

 26 תודה רבה שבאתם ככה בשם חברות המועצה מאוד נרגשות. 

 27 גם חברי.    מר אבי גרובר: 
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 1לא. אני בסדר ברור בכל זאת אנחנו כאן ארבע נשים ואנחנו מיעוט.    פרופ' נטע זיו: 

 2    .הדשולחות באופן מיוחד את התו

אני : אלקובי י'צאבגב'  כל  קודם  להוסיף,  בבקשה  רוצה  עם    הייתי  לחלוטין   3מזדהה 

ברור   לי...זה  ואין  קשה  באמת  אומרות  שהן  מה  כל  עם  חברותיי   4שתי 

להוסיף את הפן הטיפולי מצד העירייה רציתי  אני  אגף    .לחלוטין,   5למעשה 

הטיפולי.   הפן  על  שאחראי  זה  הוא  בעיר  החברתיים   6ו  נ חאנהשירותים 

 7ים אם  מאמינים בטיפול הוליסטי זאת אומרת גם של הנשים וגם של הגבר

אם   בכלל.  המשפחה  של  גם  צורך  יש  ואם  הילדים  של  כמובן  צורך   8יהיה 

על   עומדים  כבר  אנחנו  זו  לשנה  נכון  אז  יבשים  למספרים  להיכנס   9ננסה 

שנה   כאשר  במשפחה,  אלימות  של  חדשים  מקרים  עשרים  מאה   10כמעט 

ב ברמת מרב  ,2019שעברה  שכאשר  שנפתחו  חדשים  מקרים  זה  השרון.   11ת 

 12מקרים. זאת אומרת אנחנו כמעט מכפילים מהקורונה  66היו  2019השרון ב

 13 כן. 

 14   של הקורונה. כן.   מר יעקב קורצקי: 

ומאמצע  : אלקובי י'צאבגב'  מקרים,  עשר  אחד  היו  הקורונה  תקופת  עד  אומרת   15זאת 

 16צנו אפילו חלק מהנשים  לאנשר  מרץ אנחנו הגענו לכמעט מאה חדשים כא

המוצא  הל שזה  מוכות,  לנשים  למקלט  כשאין  פנות  והפתרון   17האחרון 

שכבר  כמו  טיפולית  מבחינה  אנחנו  לעשות.  צריך  זה  את  גם  אבל   18ברירה. 

תחנת   למרכזת  תקן  הוספנו  אנחנו  ההוליסטי,  בטיפול  מאמינים   19ציינתי 

קבוצות לילדים.  טיפוליות  קבוצות  לנו  יש  המשפחה.  גם  פ יט  שלום   20וליות 

 21נה באגף עצמו.  לגברים. וגם לנשים עצמם שהם מתכנסים פעם בשבוע, בתח

הרבה   איתה  הביאה  שהקורונה  רואים  אנחנו  קלה,  לא  היא   22הסיטואציה 

בגלל  החוצה  יוצאים  הם  נדחקים.  שהיו  דברים  הרבה  אלימות,   23מאוד 

זה   מצוקות  מיני  כל  ..ועוד  באיזה  נמצאים  אנשים  שבכלל  נפשיים   24לחצים 

צריך    אציו הזה  שהדבר  ציינה,  שדוברת  שכמו  מאמינים  באמת   25ואנחנו 

יהיה התח שזה  וכמובן  הגן.  מגיל  גם  צעיר.  שיותר  כמה  ומגיל  בחינוך.   26לה 

 27מותאם גיל. אבל כאשר אתה תלמד את הילדים בגיל צעיר שכל אחד מכבד 

נוגע, אני הרכוש של הגוף שלי ואף אחד לא יכול    28את הגוף שלו, ואתה לא 
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יהיה   ,בילגעת   גדלים   1ללמוד את הסימנים מה מותר ומה אסור. אז שהם 

 2בר הרבה יותר קל לדעת את סימני האזהרה שבאמת דיברנו עליהם. להם כ

 3 זהו. 

ככה  גב' דברת וייזר:  שאני  שמהמעט  חושבת  אני  משהו  להוסיף  רוצה  גם   4אני 

 5  קוראת על מאיה, כי  אני קראתי כמובן כל כתבה וכל פיסת מידע, דרך אגב

אני    ינא אליה  מתחבר  כך  כל  איתנו,  מתכתב  כך  כל  זה  שבאמת   6חושבת 

 7שבת שזה דרך כל כך באמת מרגשת וראויה להנציח אותה. כזה חינוכי חו

 8שעושה טוב כי באמת הייתה ממה שאני קוראת ילדה ונערה שמפיצה אור  

שאנחנו  מרגש  נורא  וזה  שבאדם.  לטוב  מודעת  מאוד  לה  וחשוב   9מסביבה, 

 10 הו חינוכי שהוא מאוד משפיע.  שמת מצליחים לעשו

שבאת   מר גיא קלנר: תודה  והזכות ראשית  הרעיון,  ועל  היוזמה  על  שאפו   11ם. 

בזה חלק   מי שנותן  וכל  ולרווחה,  לחינוך  ולמערכות   12שניתנה לרמת השרון 

 13אני כן חושב במילה אחת אני  לקחת את הדבר הזה הראוי והחשוב קדימה.  

וזה אפילו עלה פה    יאנמנסה לומר את זה בהרבה מקומות ש  14נמצא בהם, 

אנ דוגמאות  ונתן  משפט  זבחצי  לא  שהולכת  י  סיפרת  פעולה  איזה   15וכר 

 16לקרות. צריך לערב גברים יותר ויותר בדבר הזה. זה לא יכול להישאר, גם  

ואני מכבד   ברור  וזה  נשים  ידי  על  מונח  כל הזמן  זה  גם במהלך   17בקמפיין, 

 18ובוודאי שאנחנו רוצים בסופו    תריאת זה וזה בסדר. גברים גם ברמה הציבו

ול למתבגרים  לילדים  שיוכל  דבר  חייבים  של  הבוגרים,  ולגברים   19נערים 

בעיני   זה  כי  האלה,  מהתהליכים  אינטגראלי  חלק  ולהיות  דוגמא   20להוות 

פה   וגם  הזאת,  המשותפת  העבודה  לתוך  כולם  את  להביא  שצריך   21הפיצוח 

 22 באקטים סמליים,  

 23 וחלט. וויון מש ידחשוב לי להג גב' דברת וייזר: 

 24 מעולה.    מר גיא קלנר:

 25 מצולמים.  גברים.  נשים, גב' דברת וייזר: 

הגברים     מר גיא קלנר: את  לשים  נכון  שמאוד  חושב  אני  שהוא  דבר  ובכל   26מעולה 

רמה  בכל  הזה  מהתהליך  אינטגראלי  כחלק  אותם  ולשים  הנשים.   27לצד 

 28  שהיא. 
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 1ה  ים גם מיזם דומה לזה ברמרמי  אני אשלים את גיא, ומאחר ואנ : לב-מר רמי בר

גב בתור  אני  לדוברת,  פניתי  לו  הארצית,  שקראתי  כזה  מיזם  הרמתי   2ר 

משפחת   עם  עסוקה  הייתה  דוברת  ופשוט  לא.  זה  לא  איך  אומר   3כשאני 

 4וישניאק, אני באמת מודה לכם שאתם באים לאסוף ולהיחשף, זה לא דבר  

המצמרר   המסמך  את  לציין  רוצה  רק  ואני  מאליו.  הכינה בושדפשוט   5רת 

 6שרת הכללים והיא לא אמרה אותו את אותם עשרת הדברים, ואת אותם ע

 7על הסרט האדומות שהן חוזרות על עצמן חדשות לבקרים, זה בדיוק אותם 

עצמם   על  חוזרים  מקדימים  סימנים  אותם  נרצחת,  מי  חשוב  לא   8סימנים. 

הייתי מצ ואני  ולהיחשף  לבוא  מוכנה  ככה  ככה למשפחה  לא פשוט   9  יע וזה 

 10נשים  זה הקמפיין הארצי שאני רוצה להרים, לא לקרוא לזה נשים מקלט לו

שיהיה  לפני.  אחד  צעד  זה  את  ולעשות  מכים.  גברים  לכלוא  אלא   11מוכות 

אחרי  צעד  תמיד  נרדפות  הן  כי  מוכות.  לנשים  ולא  מכים  לגברים   12מקלט 

נרצחות.   שהן  עד  אומר,  אני  לצערי  הזה  מהמקלט  יוצאות  לא  והן   13צעד, 

וצריך לשנות משהו בתודעה   יאנלצערי    14אומר. אני אומר את זה בצער רב 

 15ולנסות להביא את הנשים  זה אני מסכים עם גיא. לערב בזה גברים.  בגלל  

 16לחשוף את עצמן כרגע לא לפחד לחשוף את עצמן. הפעולה הזאת קורה כי  

לא  למשפחה  לא  להורים,  לא  הזה,  הסיפור  את  לספר  פוחדת   17האישה 

 18 אני מסיר בפניכם את הכובע. זה לא ברור מאליו.   בוושלחברות וזה מצער. 

לבנות  קי: מר יעקב קורצ ששמעתי  ברגע  ולחבק אתכם  זה לקום   19הדבר הטבעי שהיה 

 20שלומדות בתיכון אלון, גם היום הבת שלי באותה מגמה. אבל כן שקראתי 

 21את הכתבה זה לא רק רמת השרון, מדינת ישראל זה בעיקר את כולנו ואני  

 22תקשרתי לדוברת. אין, צריך להפוך את העיר. את האמת  ה  יתככה ספונטנ

יוד לא  לא אני  זה  נוסחה  פה  ואין  לעשות.  מה  יודע  לא  אני  לעשות,  מה   23ע 

 24מתמטיקה שאתה יכול להגיד אם נעשה ככה, זה אבל אני אומר לכם בכנות 

אפשר   שכן  פתח  איזה  לי  נותן  זה  לכם  אומר  אני  שניכם,  את  רואה   25שאני 

משהו.   פה  ולהשתתף  א  אםלעשות  איתנו  פה  לשבת  כהורים  מסוגלים   26תם 

שיש   חושב  אני  שזה  בכזה  טיפה  שנתרום  והלוואי  אדירה.  משמעות   27לזה 

זה   המקומות,  כל  זה  וחמישי,  שני  שכל  יתכן  לא  זה  הזה.  הדבר   28יפסיק 
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פה איתנו   יושבים  זה מדהים שאתם  הלוואי. תשמעו אתם  הלוואי,   1כולם. 

 2כי  אפשר לעשות עם הדבר הזה משהו.    ההישיונותנים לנו כזה כוח להאמין  

 3 חייב לעשות פה משהו.  

באמת     י גרובר: מר אב פה  אאני  שהייתם  חושב  אני  במשפט,  זה  את  לסכם   4נסה 

 5אני אגיד לכם, כולם דיברו על הרבה מאוד צעדים שאנחנו רוצים לעשות,  

 6מאיה העבירה הרבה רגעים מן הסתם מאושרים ברמת השרון, אנחנו נזכור  

כדי שיהיה משמעות א  יהאת מא הכול  נעשה  ואנחנו   7נחנו מחבקים אתכם 

אולי  ....להב משהו  פה  יהיה  באמת  והלאה  שמפה  אבל  למוות,  זה  את   8יא 

 9נצליח ליצר איזה שהוא שינוי, אני חושב ששמעתם פה דברים שהם מעבר 

 10לאיזה שהיא הפגנה, אני חושב שבאמת דיברנו המון על החינוך, אבל באמת 

מח אנחנו  משמעות    םיבקמהלב  מקסימום  נעשה  באמת  ואנחנו   11אתכם 

שאנחנו משהו  כי  נבחרת    למאיה  ראשונה  פעם  שאישה  אחרי  יום   12עומדים 

נפרצות   ובאמת אנחנו רואים את התקרות   13לסגנות נשיאות ארצות הברית 

ההפליות   כל  שבאמת  אופטימי  כך  כל  סימן  וזה  מדהים,  וזה  מעולה   14וזה 

וא לעשות  ונמשיך  פה  אנחנו  ונעשה  ב  נינשברות,  הרבה  ניפגש  שעוד   15טוח 

 16אחרונה, זה יהיה החיל האחרון. הרבה, במלחמות אומרים שזאת תהיה ה

להציג.  שפחות  וכמה  זה  את  להוריד  שיותר  כמה  נצליח  שבאמת   17נקווה 

 18אמרתי את זה משפט נורא לגבר, ראיתי את שירה גם כן שכאילו שרדה את  

 19מה היא שבורה, כ  ה,האירוע ואתה רואה את התמונה שלה כמה היא פצוע

מזל   ברת  היא  להיותאבל  שלה  הבן  את  לחבק  מצווה   שתזכה  בבר   20איתו 

כאנשים  שלנו  התפקיד  זה  שלנו,  אחריות  זה  דברים.  הרבה  כך  כל   21לעשות 

 22שמובילים וקובעים ויש לנו את הכוח הזה ביד לעשות כמה שיותר להציל,  

 23 וכמה שיותר לשנות לכל כך הרבה אנשים. תודה.  

 24 אתם רוצים להגיד משהו?   : ריזויגב' דברת 

נרגשים.     ההורים: מאוד  אנחנו  והיא א.  נפלאות  שנים  פה  העבירה   25מאיה 

..בית   חזרה  שהיא  שביום  זוכרים  אנחנו  אלון.  ספר  מבית  רגע  כל   26נהנתה 

 27הספר ברמת השרון, סיפרה על אלון היא חזרה עם חיוך מאוד. ודיברתם על 

ועם    יהשיבאמת מי זאת מאיה. מאיה מה שבעצם הע  28הייתה לעשות טוב. 
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 1.לאירוע הזה. ..כל האירוע הזה  כל הקושי בדבר, ומצבנו שלאחרונה בעצם.

בכנסת   בוועדה  היינו  כחודשיים  שלפני  לאבי  קודם  סיפרתי  ...ובדיוק   2זה 

למרות   לצערנו  לאומי  עדיפות  בסדר  נמצא  לא  וזה  האלה  בנושאים   3שדנה 

 4י הספר ולקחתם את  תב ת  רמשמדובר בחיי אדם. ייקח שנים עד שזה יגיע ל

לר  זה  את  הבאתם  ספורים  חודשים  תוך  אתם  פה  זה  יש  הספר.  בתי   5מת 

 6נגישות של פער עצום, והפער הזה יכול להציל, אפילו אם תצילו אחת, אחת  

וזה   שתיים.  שכן  לא  אחת.  שווה.  היה  כבר  זה  עושים  שאתם  מה   7תצילו 

 8נו זה לא רעלצ,  הייתה אחת התקוות שלנו. קיווינו שמאיה תהיה האחרונה

הע כל  אבל  מזעזעים.  ומקרים  רצח  מקרי  עוד  היו  ואני קרה.  הזאת   9שייה 

הזה   בנושא  מטפלים  איך  ..במדינה  אחריכם.  ילכו  אחרות  שערים   10בטוח 

תקרה  הזאת  המהפכה  מלמטה.  יגיע  זה  כי  מכם.  להעתיק  רוצים   11ואנשים 

 12  עם הרמות האלה. הרמה של העיריות ושל המועצות לא מהממשלה למטה, 

הכבוד.    לאא כל  לכם.  הכבוד  וכל  יקרה.  זה  למעלה   13מתרגשים  מלמטה 

יחד  מאו  14ד, כל האירוע הזה דיברנו רבות, קשה להכיל את הדברים האלה 

 15 עם כל מה שזה...בעת ובעונה אחת. זה מרגש לראות. כל הכבוד. 

 16 תודה.  גב' דברת וייזר: 

 17 נפסיק שנייה את השידור.     מר אבי גרובר: 

 18 

 19 2.11.20יקירי העיר מתאריך  ה לבחירתדעו ול.אישור פרוטוק2

 20של יקירי העיר. אז אנחנו שנייה נפסיק את   2לסעיף    עוברים  אנחנו   מר אבי גרובר: 

זה   את  נודיע  ואז  אישית  להם  נודיע  היקירים.  את  ונבחר  נבוא   21השידור. 

 22 מסודר לציבור. ענבל את רוצה להציג את.  

דיבר   גב' ענבל דדון: אנחנו  אז  טוב  ישיבה  ובש  נוכן.  אחרי  שעבר  ...כן. ע   23רווית 

 24 אמוציות. 

 25 פה בעיר שלנו, במועצה שלנו היו אמוציות?    מר אבי גרובר: 

 26 פה. כן.    גב' ענבל דדון:

 27 באופן חד פעמי.     מר גיא קלנר:
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 1 אז נבחרו החמישה     גב' ענבל דדון:

 2 ואז הוספתי את השישי שלי.    מר אבי גרובר: 

 3 אותו מילדות.  הציערמ שאני   גב' ענבל דדון:

 4 מי זה?  גב' דברת וייזר: 

 5 יהורם גאון.    מר אבי גרובר: 

 6  .אה. באמת גב' דברת וייזר: 

 7 כן.    מר אבי גרובר: 

 8 באמת תודה רבה לחברי הוועדה.    גב' ענבל דדון:

 9  אז ..את תהליך הבחירה ואת השמות.    מר אבי גרובר: 

 10 מספר.... ילפם רגע, אז אלה חמישה נבחרי : לב-מר רמי בר

 11 כן. לאישורכם אודה.     גב' ענבל דדון:

 12מישהו יש לו שאלות משהו? או רצון להוסיף, את רוצה להגיד לפני    בר: מר אבי גרו

שמות  חמישה  חמישה,  לחמש,  מעבר  אני  אמרתי  רק  אני   13שמצביעים. 

גר בעיר  גאון. תושב העיר,  יהורם  זה  יקיר ראש העיר   14שאושרו פה מועמד 

 15להבנתי. אני מבין שיש לו גם דירה בירושלים, הוא היה   הנש  חדארבעים וא

גר ברמת יקיר   גאון  שיהורם  יודע  יודע,  מי שקצת  כל  ירושלים אבל   16העיר 

אפשר  שבאמת  חושב  אני  בו.  לבחור  והחלטתי  הנחשון.  ברחוב   17השרון, 

 18להגיד כל כך הרבה עליו. ועל העשייה שלו, התרומה שלו לתרבות, לאומנות  

 19מת אחד השמות הכי מוכרים שיש. אחד האנשים הכי אב.  אלבמדינת ישר

 20ים, ואני חושב זה אחרי האפשרות שלנו להחזיר לו מעט על  אהובים, אוהד

 21הרבה מאוד. המון, המון, גם המשפחה, גם הוא. אבל באמת. אז מהסיבה  

 22  הזאת בחרתי בו. כן ירון.  

ה   מר ירון גדות:  פה.  שכתובות  הכוכביות  זה  מה  הבנתי  ועדה   העדוולא   23היא 

 24  מה זה אומר.   טלפונים לגבי זהות המועמדים. מה הכוונה, יוקרתית,

 25 לא להפיץ את השמות האלה לאנשים לפני שידעו את זה. : לב-מר רמי בר

 26  אין פה משהו שהוא מעבר.שחור על גבי לבן. אני חושבת שזה    גב' ענבל דדון:

 27 הפיץ.   ושהמיטלפונים אז זה אומר ש אבל אם    מר ירון גדות: 

 28   אז כאילו מה אתה מחפש את הצהוב? גב' דברת וייזר: 
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 1 לא. אני שואל.    מר ירון גדות: 

 2 כמו שאמרנו.    כתוב לך שחור על גבי לבן את המסקנות של הוועדה   גב' ענבל דדון:

 3  זה במסגרת הישיבה.    מר גיא קלנר:

והכרח   מר ירון גדות:  חשובה  הזאת  שהוועדה  חושב  גם  אם  נ א.  יתאני  יודע  לא   4י 

 5בוועדה הזאת העובדה   אבל אני חושב שגם  ועדת חובהאו לא  ועדת חובה  

חובה,  ועדת  לא  היא  גם אם  בעייתית.  היא  אופוזיציה  נציג  בה שום   6שאין 

 7לדעתי היא כן ועדת חובה אבל צריך לבדוק את זה וגם אם לא ועדת חובה  

 8  .רבוצי העובדה שאין בה נציג אופוזיציה אפילו לא נציגי ה

 9  עלית.  לא בעיה. אפשר לתקן את זה. את הנקודה שה   מר אבי גרובר: 

 10 נציג אופוזיציה?      מר ירון גדות:

 11  אפשר לתקן את זה. כן.     מר אבי גרובר: 

 12  אז אני אשמח להצטרף לזה. אם זה רלוונטי.     מר ירון גדות: 

 13  רוני רוזמן הוא לא של בלקין.  : לב-מר רמי בר

 14  לא. הוא מר"צ.      ת:מר ירון גדו

 15 ין אם אני זוכר נכון.  רוני רוזמן הוא נציג של בלק : לב-מר רמי בר

שאני    מר אבי גרובר:  אמרתי  לא  עוד  אני  זה.  את  אבדוק  אני  אומר  אני  זוכר.   16לא 

 17אמנה אותו. אמרתי שנבדוק את הנקודה שהוא העלה. אין סיבה שלא יהיה 

 18  .  אושם נציג האופוזיציה. ..סוד נורא גדול 

 19  בתנאי שלא מפרסמים את הטלפונים.  : לב-מר רמי בר

 20    כתוב פה שלמרות    דות: מר ירון ג

 21 זה לא מוקלט. ירון, הכול בסדר.  : לב-מר רמי בר

מי    מר אבי גרובר:  קי  או  זה.  זה לא משודר אבל  עכשיו.  זה מוקלט. הישיבה   22לא. 

 23 דוברת מה? בעד אישור הפרוטוקול? אתם בעד, רביד פה. 

 24 תקרא לדוברת.   ב קורצקי: קעי מר

 25 עדה. דוברת ורביד הם חברי הוועדה. כן. הם חברי הוו   גב' ענבל דדון:

 26  בסדר אין דילמה.     מר גיא קלנר:

 27 הם בעד. הם גם בעד.     מר ירון גדות: 

 28 הם בעד הפרוטוקול. נכון, רביד פה.    מר אבי גרובר: 
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 1 אבל תצביעו. זה הצבעה.   מר יעקב קורצקי: 

 2 ?רגע, נטע רצית להגיד משהו   דדון: לבענ 'בג

שהישיבה  ר   פרופ' נטע זיו:  להגיד  רק...היא  ציתי  לא  גם  הייתה  הרבה  הייתה   3עם 

 4קשיים פרוצדוראליים מחוסר אחידות דרך ההגשה של המועמדים, מאוד  

ההמלצות,   אין מספר  מצביעים.  ..איך  לשנה,  משנה  להעביר   5אפשר 

בתוך אין  הצבעה.  שהם  ול  קווטפרה  פרוטוקול  איך  איזה  לגבי   6נהלים 

זמן.כלאחד..מצביעים.   כמה  מי  כל  של  סיפור  היה  ברור.  לא  היה   7..זה 

 8לא השנה. היה וטו שניסה בשנה שעברה אבל הוא הגיש בכל זאת השנה ואז 

...  9מה זה הוטו הזה. לא משנה. הנקודה היא שאחרי הישיבה אנחנו  כל כך 

שאנחנו   החלטנו  בעצם  כמובן   העדו  תתמקימים  כולנו  שלו  ראש   10  שיושבת 

ו דורון,  מיכאל  שלקראענבל,  הבאה  ..ואני  שנה  לת  ננסה  את  אנחנו   11יישר 

הפרוטוקול את  קצת  ונסדר  ברור,    ההדורים  יותר  קצת  שיהיה   12מה כך 

 13 הפרוצדורה כך שמה קרה השנה לא יחזור בשנה הבאה. 

על זה איזה  אחד, מעולה, דבר שני     מר אבי גרובר:   14ה, אני לימ  יאשהשגם החלפנו 

 15חרים ויהיה טקס  מעבר לזה שאנחנו בו  ,תנסו לגבש איזה שהוא  אשמח אם

איזה   יכול,  מה  משהו  שהוא  ליקיר  שהם  איזה  שיש  משהו  או   16פריבילגיות 

באנשים   מדובר  פעמים  הרבה  הנצחה.  של  נושא  זה  שראינו  הדברים   17אחד 

גיל   מעל  להיות  חייבים  הם  צעירים,  ולמשל  70לא  מ ,  יקיר   18ה  שנפטר 

עוייירהע לעצם  ה  רק  לא  פרוטוקול  שהוא  איזה  הזאת.  מהבחינה   19שה 

הנחה  הבח לתת  נוכל  שאנחנו  יודע  לא  אני  גם  אלא  היקירים,  של   20ירה 

 21בארנונה או משהו כזה. למשל, אבל אני לא יודע אם זה מה שצריך אבל כן  

מופיעים   באמת  פה  הקיר  על  אז  שנכנסים  יודע  אני  הדרך.  את   22לראות 

בנו דברים.  אב ל  ש  שאהשמות. אבל  וכאלה  נפטר הרי מה עושים  יקיר   23מת 

 24באותה ישיבה וזה תנסו לגבש איזה שהוא הליך כזה ואז    זאת אומרת גם כן

 25באמת ניתן לזה עוד יותר משמעות לבחירה הזאת של אנשים כיקירי העיר.  

 26 חוזר לשידור?  ענבל רוצי והפיצי הבשורה. 

 27 

 28 
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ה  14החלטה:   אישמועצחברי  בעד  אחד  פה  הצביעו  יקירי קול  טורופ  ורה  לבחירת   1ועדה 

מתאר  2  ד ו דיחו  שוביגל  הדעו  ת ת  המקוה  ,ןכ  ומכ  . 2.11.20יך  העיר 

 3  י ה שלכ  ךרדב  ראותל  תו עמשמ  ןתמ  תניחב  ,ריעה  י ריקי  תריחבל  הרודצורפה

 4   .ריעה ריקי תרי טפ לש הרקמל לוקוטורפו

 5 

 6 

 7 יוחאפינוי ישיבת רמת השרון מבית הכנסת בר י -1.11.20של ירון גדות  א לת. שאי3

 8 

 9לסדר היום שאילתא של ירון גדות. פינוי    3יש אנחנו באוויר. סעיף     מר אבי גרובר: 

 10  ישיבת בר יוחאי.  

 11ינוי ישיבת רמת השרון מבית  שאילתא לגבי פ?  להתחיל יש מצלמה   מר ירון גדות: 

אנ יוחאי.  בר  ההכנסת  חושב  גשתי  שאני  בגלל  לא  הזאת  השאילתא  את   12י 

 13תבצעים אני חושב שחשוב שהציבור ידע על  ן משדברים לא מתבצעים או כ

מאז תקופה  עברה  שקורה.  שום    מה  אין  ובעצם  לפינוי,  האחרון   14התאריך 

ככלי   משמש  אני  אז  עונה.  ואין  השאילתא    ע ודית  ובלטקול  דרך   15הציבור, 

שנתיים   לפני  הבחירות  במערכת  ישיבת  הנ  היההזאת.  פינוי  המרכזי   16ושא 

 17עות במועצה וכל  יוחאי. כל הסי  בר  מבית הכנסת  תיקוחרמת השרון הלא  

הצ המועצה  ובמיוחד  ריה חברי  הישיבה.  לפינוי  מחויבים  שהם  בבחירות   18ו 

הבחירות לפני  ימים  בפוסט,  בהבטחה  שכתב  העיר  לשום א  ל  ראש   19אתן 

ברחובשאר  הפ  םירהל  ןיערג יושבת  אשר  יוחאי  בר  וישיבת  גבי  ,   20וברין ת 

מ חודש  בתחילת  האפשרי.  בהקדם  בהובלתי  המשפט אי  תפונה  בית   21פסק 

העיר כנגד  למדן  המועצה  חבר  של  חוקית  בעתירתו  אינה  הישיבה  כי   22ייה. 

אחר.   למפעיל  הכנסת  בית  את  להקצות  העירייה  יוני  ובסמכות   23בחודש 

החלטועמ  קיבלה העיר  בית  צת  של  מחודשת  להקצאה  לקריטריונים   24ה 

 25 . שלחה עיריית רמת השרון באמצעות ראש18.5. בתאריך  חאייו  הכנסת בר

 26על    2020שנה  ה  18.6יר הודעה על ישיבה תאריך אחרון לפינוי ובתאריך  הע

והשאלות.   חודשים.  חמישה  כמעט  עברו  מאז  לפינוי.  האחרון  המועד   27אף 



 04-8666313רת איגמי,  חב                                                                                                                                                  

 8.11.20מישיבת  מליאה  מן  המניין  מיום    22פרטיכל מס' 

 

 

18 

ביצע פעילות  חלהע ה  איזה  לאחר  מה    ףוירייה  הישיבה.  פינוי   1מועד 

ה של  המשפטי  הישיבהא,  נושהסטאטוס  לפינוי  הצפי  לא  2  ?מתי  מדוע   .2 

העירי פלורליסטי,    לש  םמ ויקעל  יה  תודיע  אופי  בעלי  מטעמה   3פעילויות 

התורני  הגרעין  התפנות  את  לעודד  כדי  הישיבה.  מול  אל  הציבורי   4 במרחב 

 5 ם משפטיים נוספים.  ביכוותלמידי הישיבה מהמקום ללא הוצאות ועי

 6 כגון.  : מר מיכאל דורון

הישיבה   מר אבי גרובר:  לפינוי  דרישה  שמכתב  לאחר  ככה.  נו.   7נענה,    לא  עזוב 

פינוי לבית המשפט השלום בהרצל  8ייה, המתברר בפני כבוד הוגשה תביעת 

 9  . 6.12.2020השופט גלעד הס על פי קבוע לקדם משפט ליום ראשון, 

 10  ?יתמ   מר ירון גדות: 

 11  .  2020בשישי לדצמבר    מר אבי גרובר: 

 12 הסטאטוס מה הצפי לפינוי הישיבה?  מה אז    מר ירון גדות: 

הס   : וברמר אבי גר גלעד  השופט  כבוד  את  אשאל  בתביעת   ?שאני  נמצאים   13אנחנו 

 14פינוי, בבית המשפט השלום פינוי ככה זה עובד לפי חוק. את המועדים של  

 15ית המשפט. יש במקביל ערעור בעליון, אבל ב בעהדיון לא אנחנו קובעים. קו

 16  אנחנו הגשנו.  

 17 ? ותדוימה מבחינת בירורים, טיפולים, התנג   גדות: ון יר מר

 18  ההחלטה במחוזי הייתה לטובתנו.    מר אבי גרובר: 

 19 זה היה במאי.     מר ירון גדות: 

שי   מר אבי גרובר:  המכתב  יצא  זאת  בעקבות  לטובתנו.  הייתה  ההחלטה   20.  צאאז 

 21י  לפ  ובדם. ככה זה עההליך אומר שתביעת פינוי מוגשת לבית משפט השלו

שי מה  זה  תביעה,  הוגשה  ישראל.  במדינת  להחוק  מה  ש  זה   22עשות. 

מוזמן אתה  שאלה  לך  יש  אם  ככה    שמחליטים.  המשפטי.  ליועץ   23לפנות 

 24  עובדים. אם יש לך עורך דין. 

 25 השאלה השנייה     מר ירון גדות: 

 26  לא מתכוון להתייחס לשאלה השנייה.  י אנ   מר אבי גרובר: 

 27 . יעת פינוי והתאריך לפינוי שלהםתב יריפמל וכפה םהש עגרמ   מר ירון גדות: 
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 1החוק מדבר איך מפנים. לא עושים, לא בהופעות מחוץ לזה. וחוץ    מר אבי גרובר: 

יודע שקורים שם כל מיני אירועים. אבל זה לא הסגנון שלי. אני    2מזה אני 

 3 ת לשאלה השנייה שלך.  נוצי לא מתכוון להתייחס בר

 4  ?יליםה מכמ ייחס. אני יכולתת לא מר יעקב קורצקי: 

 5 . שלאעדיף    מר אבי גרובר: 

 6 אני רוצה להגיד כמה מילים. אני לא מתייחס אליו בכלל.  מר יעקב קורצקי: 

 7 זה שאילתא וככה הדיון נגרר.    מר אבי גרובר: 

גדולים  ש  שבאני מדבר עכשיו לחברים. אני חו מר יעקב קורצקי:   8אני עושה מאמצים 

הזאת,וז הסאגה  את  לגמור  סוד.  לא  מאנ  ה  הקרובים,  י  שבימים   9קווה 

ה אתקרובחודש  יביא  אני  הפיתרון.  את  נמצא  חברים    ב,  עוד  כהצעה,   10זה 

 11אני משתף אותם, אני חושב שהרוב בחדר הזה חוץ מאחד שבאמת אני לא  

 12זה יהיה מקובל ש שברוצה להתייחס כי רק מפלג, רק עושה פה שסע, אני חו

 13בבתי משפט, כי זה  לא  את  על רוב החדר. אני מקווה שנסיים את הסאגה הז

ע לקחת  לבוד  יכול  הצעה  פה  יביא  ואני  שנים.  מקווה הרבה  אני   14ניין, 

 15 שתקבלו ואנחנו כבר נגמור את הסאגה הזאת בצורה יותר מכובדת. תודה.  

 16 שאלת המשך.    מר ירון גדות: 

 17  ך מותר. כן בבקשה. משה שאלת   מר אבי גרובר: 

 18ית קריטריונים להצעה מחודשת של ב  על  הבישיבת המועצ  ונטלחה   מר ירון גדות: 

 19יות קשור, או תלוי בבית המשפט,  הכנסת. התהליך הזה הוא לא צריך לה

 20בתהליך בית המשפט הפינוי עצמו. צריך לדעתי כבר לבצע את התהליך הזה  

לפי   הקצאה  שלהשל  והשאלה  ההקצאה  למי  קריטריונים  של  בתהליך   21ה 

מתקיים הוא  שהחלטנו, האם  ווהקריטריונים  למה  אם  ,  מתקיים  לא   22הוא 

 23 ? ייםהוא לא מתק

 24 יש לנו עורך דין. אני פועל לפי מה שעורך הדין שלנו אומר לעשות.    מר אבי גרובר: 

 25 עו"ד אמר לא להתקדם עם ההצעה?    מר ירון גדות: 

פעם   מר אבי גרובר:  עוד  אומר  עונ,  אני  אני  לנו  עונה. יש  שאני  התשובה  זה  לך,   26ה 

 27יך הזה הוא תהללנו עורך דין שמלווה אותנו ב  . ישקירהאני לא עכשיו בח
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לעשות.   צריך  מה  יגיד יודע  שהוא  מה  לפי  נפעל  ואנחנו  אותנו  מנחה   1הוא 

 2  שככה נכון לעשות.  

של    מר ירון גדות:  השני  במסלול  להתקדם  לא  המליץ  הוא  אם  שואל   3אני 

 4 ה. צאהקה

 5 תא הבאה ירון.  ילשא. אמרתי מה שאמרתי, אני לא אוסיף יותר   מר אבי גרובר: 

 6 

 7 

של.  4  גדות  יר  שאילתא  ברמת    -1.11.20ון  הילדים  בגני  סייעות   8פעילות 

 9 השרון 

 10 

 11מתקשרת השאילתא הבאה מתקשרת לישיבה כן, שאילתא הבאה.     מר ירון גדות: 

הביק דו"ח  בנושא  שהייתה  המניין  מן  סעיף ת  ורלא  היה  יתייחס,   12ובתוכו 

לסייעות.   ביקוב  אל  י נאשהיה קשור  הועדת  ח רת  דברים.  יו  לי כמה   13סרים 

עוד הג  אני לקבל  בשביל  שאילתא  בשביל    שתי  לי  חסרים  שהיו   14נתונים 

 15להשלים את כל הנושא הזה. בישיבת המועצה האחרונה שלא מן המניין דנו  

הכלכ בנושא  בעיקר  התמקד  הדיון  בגנ"י  הסייעות   16, ילועפתהו  ליבנושא 

על הזאת  השאילתא  את  מגיש  אני  תוכן,  בעניין  נתונים  לקב  מנת  פחות   17ל 

 18א הצעת המלצות או הצעה  שא שנדון בדוח הביקורת. לללנונוספים בהקשר  

בגנים   הסייעות  של  הכוללת  הכמות  מה  והשאלות:  לביצוע.   19לסדר 

וכמה אינן  והדתיים סך הכול. כמה מהם תושבות רמת השרון   20החילוניים 

כתובת  בוושת פי  על  מגוריהם  מקום  של  הפילוח  מה  השרון.  רמת   21ת 

 22נה.  הגנים העירוניים שאלה ראשואר  י חינוך ממלכתי דתי ובשבגנ  וריםהמג

 23יהיה אפשרי לקבל את כל הנתונים. בגדול השאלה הראשונה היא על מקום  

הכשרה  2מגורים.   של  הפילוח  מה  הכשרה.  השכלה,  על  היא  השאלה   .24 

 25שמונה שנות לימוד, שנים עשר שנות לימוד. תעודת  .  וןלסייעות ברמת השר

 26שעות, או לימודי העשרה  ים  ה, קורס של מאתיים חמישליב  מודיהוראה, לי

 27 משרד החינוך.  של 
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והדתיים     מר אבי גרובר:  החילוניים  בגנים  פעילות  סייעות  של  הכוללת   1הכמות 

מהן:   סייעות.  ושבע  ארבעים  מאה  הינה  תשפ"א  הלימודים   2  118בשנת 

השרון.   רמת  הבא  29תושבות  הפילוח  לפי  אחרות  מערים   3  11  : סייעות 

ברק    10ייה  הרצלמ אחת  הע  מראש  3מבני  תקווה  מפתח  שתיים   4ין, 

 5סייעות, שתיים  9ד יש "מעמנואל, אחת מבית דגן, אחת מרמת גן. בגני החמ

שלהם.   התארים  לגבי  השרון.  מרמת  ושבע  ברק  בעלות    10מבני   6סייעות 

על.    אהורתארים, תעודות ה לימוד.    12סייעות מעל    115ולימודי   7 22שנות 

 8ד  ות ותיקות, כשתנאי הסף עוייעשנות לימוד, רובן ס  12ות מם פחסייעות ע

חייבו   סייעות   12לא  אצלה  מכשירה  השרון  רמת  אנחנו  לימוד.   9שנות 

סייעות,   קורס  בוגר  תעודת  או  תואר  להם  השרון שאין  רמת  של   10הסייעות 

 11מודי תעודת סייעות בשיתוף סמינר הקיבוצים, ליל  בצורה מרוכזת וסדירה

 12ות לימוד בשבוע. בכל שע נמשך כשנה וחצי, ארבע  עות,ש 270אורך הקורס כ

 13סייעות בשלושה מחזורי  100סייעות. עד כה הוכשרו כ 35משתתפות כ קורס

 14לימוד. הקורס נערך באמצעות מרכז השלטון המקומי, בהתאם להנחייתן. 

ויש   ר,וכבשיתוף מוסד אקדמאי מ  15בסיום הקורס הסייעת מקבלת תעודה 

 16אחת לשנתיים נה  חינוך, סדנת עזרה ראשורד הל משעוד לימודי העשרה ש

 17  שרד החינוך.  על פי נהלי מ

 18 אני אוותר על שאלת ההמשך.    מר ירון גדות: 

 19 תודה רבה.    מר אבי גרובר: 

 20 

 21 

 22 בנושא ממלא מקום ראש העירייה -1.11.20.שאילתא צחי שריב 5  

 23 , שאילתא של צחי שריב. 5סעיף    אבי גרובר:  רמ

ראילשא ריב: ד"ר צחי ש מקום  לממלא  הנוגעת  התא  נושא  עירייה.  ש   24בו שדנו    זה 

 25, מינינו אנחנו מועצת העיר את  2019בעשרים בפברואר    .בפעם הקודמתגם  

 26ציינו במפורשות    14. לפי סעיף  14סעיף    לפי  יעקב קורצקי כסגן ראש העיר

ראש  ותבאבפרוטוקול.   כסגנית  וייזר  דוברת  את  גם  מינינו  ישיבה   27העיר  ה 
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 1חוק רשויות המקומיות,  וטוקול.  פרוצוין מפורשות במגם  זה  ,  15י סעיף  לפ

כי  רק   קובע  וכהונתם,  וסגניו  הראשות  הרשות  "ראש  ראש  נעדר   2אם 

נבצר ממנו    3או חדל לכהן בטרם החל לכהן למלא את תפקידו  מהארץ, או 

א ימלא  חדש,  רשות  קטן  מקת  ראש  סעיף  לפי  שנבחר  סגנו  את  14ומו   4א' 

 5. 14לפי סעיף  ה  מונהעיר הוא הסגן ש  של ראש  לא מקוםכלומר ממ  ."מקומו

 6הוא יעקב קורצקי    19כך ממלא מקום ראש העיר מאז פברואר  ובהתאם ל

 7להבנתי, וזה בניגוד לאמור לעיל לשאילתא שלי, בישיבת המועצה הקודמת,  

תה  18.10-מה שדוברת  אבי  שלי  מ  יהשהשבת  השאלה  אז  מקומך.   8מלאת 

 9  זאת יד שלך בקדנציה האת התפקבפועל    הראשונה זה האם דוברת מילאה

הש אם  יודע  לא  היית,  או לא  לחו"ל  נסעת  היית.  שלא  אירוע  איזה   10יה 

 11 נעדרת. 

 12 או ירח דבש.     מר אבי גרובר: 

 13 או ירח דבש. ואם כן, באלו מועדים זה היה. אם אתה רוצה אולי ד"ר צחי שריב: 

 14 ות את התשובה שלך ביחס לממלא מקומך.  שנל

אג   מר אבי גרובר:  ככהאני  לסעיף  .  יד  הי  14אחד,  השאלה  משש  מבחינת  אבל   15ך. 

בין   פה  המתנהל  והמיותר  האישי  לעימות  להיגרר  כוונה  שום  לי  אין   16שלך 

 17על פי חוק בתאום    אפעלביום מן הימים לחו"ל    ככל שאסע  חברי המועצה,  

 18 ייה. ירהעעם היועץ המשפטי של 

מילא   ד"ר צחי שריב:  מישהו  בפועל  האם  שאלתי  מקומאני   19מתחילת   ךאת 

 20 הקדנציה. 

 21 זה מה שאני עונה לשאילתא שלך.    ובר: גרבי מר א

 22האם אתה לא רוצה לענות לשאלה הזאת? זה  לא תשובה לשאלה.   ד"ר צחי שריב: 

 23 ? מישהו מילא את מקומך

לא   מר אבי גרובר:  אני  עונה.  שאני  מה  התכמ  זה  לויכוח  להיכנס  הזה וון   24אישי 

 25 ביניכם 

 26 שי? יכוח איו ד"ר צחי שריב: 

 27  כן.   מר אבי גרובר: 
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עיר  צחי שריב: ר "ד ויכוח. אני רק מנסה לברר. אנחנו כמועצת   1אני לא רואה בזה 

 2בחרנו סגני ראש עיר לפי סעיפים ספציפיים וצוינו מפורשות לפרוטוקול. זה  

 3ממלאת מקומך. אני לא מבין איך  א  הימה שהצבענו. אתה אמרת שדוברת  

 4 ור לעימות אישי. ה לא קשהסבר. זזה. אני בסך הכול שואל 

פה    רובר: בי גאמר  לפתוח  מתכוון  לא  אני  לך  אומר  אני  השאלה.  את  שמעתי   5אני 

 6ולהיגרר פה לויכוחים האישיים שלכם גם בעניין הזה. אני פועל לפי הייעוץ  

 7 ה שנכון על פי חוק. מ רקהמשפטי וככה אני אפעל. אני עושה 

 8ת אלא  שאלה האם מישהו מילענות ללך לא    הייעוץ המשפטי אמר ד"ר צחי שריב: 

 9 ה. מקומך מתחילת הקדנצי

 10 לא.    מר אבי גרובר: 

 11 אז לשאלה הזאת אתה בוחר לא לענות.  ד"ר צחי שריב: 

 12 בגדול.    מר אבי גרובר: 

 13 ל  עשית את זה בעבר אב ?איזה מן דבר זה ד"ר צחי שריב: 

לש   מר אבי גרובר:  זה  דבר  מן  שאיזה  לך  להגיד  יכול  את  אני  האול   14זאת השאלה 

 15זאת. אפשר גם את זה להגיד.  זה לעלות את השאילתא ה  דברככה. איזה מן  

 16 ך עכשיו.  תאבל אני לא מתכוון להתנצח אי

 17 מי ממלא מקום ראש העיר ברמת השרון? זה לא שאלה.  ד"ר צחי שריב: 

 18 ת.  רובד לדעתי   מר אבי גרובר: 

 19 מה.  ד"ר צחי שריב: 

 20 .  לדעתי דוברת   מר אבי גרובר: 

 21 טוב.   שריב: צחי ד"ר 

 22 

 23 

ירולסעה  .הצ6 של  גדות  דר  וגנ"י   -14.10.20ן  לבי"ס  יהודית  וזהות  דת  עמותת   24כניסת 

 25 ממלכתיים

השאילתות   מר אבי גרובר:  את  סעיף  סיימנו  לסדר.  להצעות  עוברים  אנחנו   ,6 26 

 27  הצעה לסדר ירון גדות.  
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 1  בה? סוף הישימפתיע. אתם לא דוחים את ההצעות לסדר ל   ירון גדות:  רמ

 2 אה איזה תמונה תפסת. נו ...תרנחן אירו : לב-מר רמי בר

 3  אנחנו נגמור איתך מהר ונמשיך הלאה.    מר אבי גרובר: 

 4  השעון עליך, מפה של העיר מאחוריך. תראה איזה כבוד.  : לב-מר רמי בר

לסדר   תיישב   מר ירון גדות:  שההצעות  שמח  אני  א.  אז  טוב.  שירה.  זה  אז.   5שם 

המקב את  הראלות  המקום  בתחילת  להם  בתחילת  בהישיוי  יחסית   .6 

חוק.  הישיב פי  על  שהוא  משהו  גם  זה  שהייתה  ה.  באופוזיציה   7והפגיעה 

אפילו   ובאחרונה  לסוף  שלהם  וההעברה  האחרונות  הישיבות   8בשלושת 

 9ווה שזה לא יחזור. אני עדיין  מקי  לדחות אותם לגמרי היא לא תקינה. אנ

כתו דעת  חוות  קיבלתי  מהיועלא  המשפטיבה  ש  ץ  שהתהליך   10  היה בכלל 

חוקי,  ל הוא  אותם  כמו  דחות  יתנהל  זה  שגם  כדאי  אצל..אז  בדיונים   11וזה 

 12 שצריך. ההצעה הראשונה שלי היא בהקשר לפוליגרף או לעמותות? 

 13  לעמותות. ר קשההצעה שגנבת לחברי מועצה אחרים ב   מר אבי גרובר: 

 14 אניצעה שגנבתי אז שרת שזה הם כבר אמאו קי. ההצעה שגנבתי, א    מר ירון גדות: 

וה בוינגיט  בקורס  כדורייתי  באימון   15גל מותר  גל אמרו שבכדורבהתאחדות 

 16להעתיק. אם אתה רואה משהו טוב, תעתיק אותו. כדורגל אם אתה יכול.  

 17את לתת את הקרדיט הזה  אז באמת צריך להבין את הקונטקסט של ההצע

 18חתמה על ידי כל שריב. נ  ידי צחי  למי שכתב אותה. זאת הצעה שהוגשה על

גרובר,  האחרון לבקשת הגוש בוני ונמשכה ברגע  ילהח  הגוש  19קואליציה של 

 20 ..את ההקראה. קורצקי, שאחר כך גם 

הו מר דני לביא: שאתה  מה  רוחני  קניין  נקרא  זה  אגב.  דרך  זכויות.  גניבת  נקרא   21 לךזה 

 22  הקריא עכשיו.  ל

 23  תום הצעה שביקשתם שאני יחכי זאת    ין רוחנילא .זה לא נקרא קני   מר ירון גדות: 

חתמתי  על ואני  של  יה  ההצעה  מבחינתי  כולנו.  בשם  הוגשה  היא   24עליה. 

 25 כולנו, אבל נתתי את הקרדיט. לא מדברים פה על קרדיט. 

 26  אתה לא ענית על מה שאמרתי.    מר דני לביא:

 27 אני עניתי. אז אני אומר שההצעה היא שיפור.     ת: דוג מר ירון

 28  גב.  דרך א נבגוזה לא פעם ראשונה שאתה    א:דני לבי מר
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בגניבה?    מר ירון גדות:  אותי   1לא הבנתי. אתה בזכות דיבור עכשיו ואתה מאשים 

 2זאת הצעה שהיא בעצם שיפור, או שדרוג, או אשרור של ההצעה שהוגשה  

ע הקודמת  מהם. ידל  בקדנציה  זה  משהו  ממישהו  גנבו  אם  וקלנר.  למדן   3י 

 4 בישיבה  בעצם  ם.עצמת, בקדנציה הקודמת בעצה הקודאחד במו ועברה פה

 5היא בוצעה על ידי הרבה לפני שהועלתה הצעה לסדר. זה בוצע על     מר אבי גרובר: 

 6 ידי בתחילת הקדנציה הקודמת בלי שום הצעה לסדר של אף אחד. 

 7 לקרדיטציה לגלגל הזה. ף סואין    מר גיא קלנר:

 8זה. בם  כיברור שאתה ועידן תומ  ימות. זהת זה בתמהוא לא אמר א   מר אבי גרובר: 

 9ימות בא לעשות מחיקה של ..הוא בכוונה מנסה כאילו להזיז  בל הוא בתמא

שר   שהיה  בזמנו,  אריאל  מאורי  מכתב  קיבלתי  אני  קדימה.  הקו   10את 

 11שירות סוג שמאיים עלי, ה  ותוהיה גם אחראי על הנושא של בנהחקלאות  

 12 ל לכב  רדסל  העצההלפני שעות עוד  את הסיי  וזף בי על איך העזתי להוציאונ

 13א העליתם הצעה זה ברור שאתם  ם אני לא אומר שאתם לאז עוד פע  .התלע

 14תומכים בזה. או קי. מי שמכיר אתכם יודע אבל הוא לא בתמימות מזכיר  

השרו רמת  שתושבי  טוב  אז  אחרים.  דברים  ולא  שלכם  ההצעה  את   15ן  רק 

 16  עו את כל התמונה.  יד

 17 אלי? המצלמה  אפשר להעביר את   מר ירון גדות: 

 18  מה שאתה אומר או איך שאתה נראה. וב זה מה שחש   בר: גרומר אבי 

 19 לא. מה שחשוב זה שאני אוכל להגיד את זה.     מר ירון גדות: 

 20  אז תגיד.    מר אבי גרובר: 

ל   מר ירון גדות:  מלהיכנס  אמנע  אני  לא,  אני  מועיאני  גרובר,  של  האישי   21אמנע ת 

אבי שבין  לעימות  למילביני,    מלהיכנס  ר  את  הגיש  בקשר   22,  אשוןההצעה 

 23   אחרון, שני, שלישי.

תודה     מר אבי גרובר:  אמרנו  הוצאנו.  שירות.  בנות  הוצאתי  עשיתי,  הצעה.   24לא 

 25לבנות השרות הכנסנו סייעות שניות, שזה המקצוע שלהם בכל גני הילדים,  

 26  ו להם שעות לטובת עובדות הוראה, לגמרי לא בנות שבאות תננ  לבתי הספר

 27ל השירות  בוד שלי לבנות האלה על הככת, עם כוללתיים  ה שנה שנלעשות פ

 28שלהן, והרבה מהן דתיות, אולי במסגרת אחרת לא היו משרתות. אני חושב 
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ראינו   אנחנו  אבל  למדינה.  לתרום  ובאות  משרתות.  שהן  מאוד  יפה   1שזה 

מקצוע החינוך  לכו  בהוראה  מוסדות  שבתוך  מהלך  ועשינו  באנו  אנחנו   2ן 

 3 לכן אמרנו תודה לבנות , וםקצוע שלההמ  ם שזהבדו אנשיהשרון יעברמת  

 4. ולא היינו צריכים בת  םהשירות, ולקחנו אנשי מקצוע שזה המקצוע שלה

 5שירות כשיש לי סייעת במשרה מלאה או שיש לי תומכות הוראה שמקבלת  

 6שלהן, הן למדו את זה והן עשו את זה. ולכן    סהרנמשכורת, עובדות וזה הפ

הצעות   מעלא  בפועללסדר,  אמרשה  רבהנו  .  אחרים  ולק  תודה  אנשים   7חנו 

 8  האמונה שלנו, איך עושים חינוך תמשיך.   מתוך

פה     מר ירון גדות:  עברה  והיא  הקודמת  בקדנציה  לסדר  הצעה  הייתה  זאת   9ובכל 

ישיבות   שתי  לפני  לסדר  הצעה  והייתה  ולא מששנאחד  האחרון  ברגע   10כה 

חודשיים,   כמעט  עברו  ומאז  ביקש הוגשה,  חבריאתם   11יה  ליצהקוא  תם, 

בהשתדונ החלטו  ותגבשו  הזאת  שגם  צעה  חושב  אני  הקואליציה,  בתוך   12ה 

אני  שוב,  הזאת  ההצעה  הגיעה  לא  נעשה.  מה  ראה  לא  מאז  הציבור   13פה 

 14ה  מ   ה,ציפיתי שהיא תגיע או בהצעה לסדר היום שלך שאתה תגיד מה נעש

 15  חודשיים, ש, עברו  החלטתם, מה בוצע, מה לא בוצע, לא קרה. עבר עוד חוד

אני מקההצ  להגיש את תי  החלט  16ווה שכל חברי המועצה  עה הזאת מחדש. 

נפש בישיבה הקודמת והתבטאו מאוד בצורה חיובית   17שהגנו עליה בחירוף 

יצביעו  אותה,  ויעבירו  לטובתה  הפעם  גם  יצביעו  אני,  גם  ובצדק,   18כלפיה 

לא העתיקו, מבחינתי הקר  ד.בע לפרסונאלי שהעתיקו,  יכול בלי קשר   19  דיט 

 20ול ללכת, העיקר  יכ  טידר קהגם לראש העיר    שית,נר, לחופ לקלמדן,  ללכת לל

 21 שהדבר הזה יבוצע. לא יודע כמה זמן עוד נשאר לי בשביל להקריא אותה.  

 22  מכירים את ההצעה. לא צריך.    מר אבי גרובר: 

 23ההצעה. כולם שמעו את צחי מקריא את ההצעה הזאת    אתם  מכירי   מר ירון גדות: 

מנטעחודשיים  לפני   בהייתה  לאש  חוץ  אני  אז  את  .  מלהקריא  ימנע   24עצם 

שוב  ההצעה.   אותה  שהעליתי  אומר  רק  אני  דת,  עמותות  על  מדברת   25היא 

 26בגלל שלא קיבלנו עליה מידע. אני לא אקריא אותה אפשר להצביע, או לדון 

 27 בה. 
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בהצעהנא   מר אבי גרובר:  מדובר  שאמרתי  כמו  פעם,  עוד  אחד,  משפט  רק  אגיד   1  י 

חברי  ממוחזרת אראחם  של  שזים,  חושב  ההצעהני  של  הנציגים   2או   הות 

חושב  ואני  היום  מסדר  תוסר  הזאת  וההצעה  ככל  ולכן  מההצעה   3חלק 

שהמגישים  ככל  ההצעה.  את  הגישו  שבאמת  לאנשים  מגיע   4שהקרדיט 

 5דש הבא, אחרי שאנחנו נסיים את  חוב  המקוריים שלה יחליטו להגיש אותה

 6שעל פניו  ום, למרות  דר היסל  תהיכניס אואני כן    ההליך הפנימי שלנו, אז

 7שנדחית ככל שהיא תידחה, לא אמורה לעלות איקס חודשים, כאילו הצעה  

 8לסדר  המציעים המקוריים שלה אני כן יכניס אותה    אתמבחינתי אם יגישו  

לפרוטוקול, להגיד  יכול  אני  שמלמדות  רגכ  היום,  חיצוניות  עמותות  אין   9ע 

ביהדותיה עוסקות  בת  דות,  ובתוך  הספר  בר  נדרשתש ל  ככי   10מת  שקיפות 

הי השקיפות  לנו  השרון,  יש  השרון  ברמת  שאנחנו  יודע  לא  אני  מלאה.   11א 

שהם  איזה  לנו  יש  טועה.  אני  אם  אותי  תקני  דוברת  מהוועדים,   12סודות 

 13 סודות מהוועדים.  

 14 ובדים איתם בשיתוף פעולה.  ו עחנאנלהיפך,  גב' דברת וייזר: 

 15 נסות אנחנו כמובן  ועמותות נכעולה פף תואיתם בשיעובדים  אנחנו   מר אבי גרובר: 

 16 שותפים.  גב' דברת וייזר: 

 17אבל אני חושב שצריך לעשות את זה לא רק על היהדות, אני חושב    מר אבי גרובר: 

חוש ואנחנו  נכנסות  ועמותות  נושאים.  של  שלם  מגוון  נכון  ם  בישיש   18שזה 

ליל שמועברים  התכנים  על  ידעו  ההורים  שלהםשוועדי  לא  דים  זה   19 רק, 

שנב לושא  יהדות.  הסל  זה  יהדות  שרק  משהו קבוע  זה  ורק  היחידה   20כנה 

 21ילמדו את הילדים שלנו פה הילדים שלנו חשופים וזה הסיכון היחיד    םאש

 22  שלהם, אני חושב שזה אמירה מאוד קשה. שאני באופן אישי קשה לי, אני

 23ה זאת הייתיכול לראות את עצמי מצביע בעדה. עוד פעם, אם ההצעה הא  ל

לל  כלש  תמנוסח שנכנסת  העמותה  ועד  יקבל,  הוועד   24...לא  עדויי הורים  מד 

 25 זה מילה גדולה.  ףיודע המילה ישות

 26 יהיה שותף ..יעדכנו אותו.   גב' דברת וייזר: 
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שע   מר אבי גרובר:  חושב  אני  בנושא  יעודכן  הוא  אם  אומר  אני   1למנהלים   יןדיאז 

 2צריכים   שכן שבחואבל אני ה שמובילים לאגף החינוך, הרי בכל זאת הם אל

 3 ישהו משהו.  להודיע. יש מ

די    מר גיא קלנר: דיון  לאחריה  גררה  חודשיים  לפני  במועצה  שהוגשה   4ההצעה 

נאמר   אכן  ישיבה  ובאותה  כולם.  המועצה  חברי  בין  משמעותי  ודי   5נוקב, 

בהדבר מוסכם  פיתרון  זוכר ע  ותשיובא  לא  ידך,  על  התיק,  מחזיקת  ידי   6ל 

 7אפשר להשאיר  לבוא, זאת אומרת אי    ריךצה  ז  הניסוח.  מה בדיוק היה שם

פת זה  גם את  מבקש  ואני  העמדה  את  מקבל  אני  הזו  בישיבה  באוויר.   8וח 

 9מירון לתת את הגרייס של עוד חודש הזה או כמה שדיברת אבל אני אומר  

 10, צריך להביא את הדבר הזה לכדי יםברעל דעתי לא יודע מי עוד מטעם הח

 11פעם כהצעה  ריך להביא את זה עוד  ז צאא  ל  בזה. ואםדיווח וסיכום ולעמוד  

על פעם ולהצביע  עוד  זה  את  מביאים  אם  זה  את  ולכבד  לסדר  כהצעה   12יה 

 13 אנא בואו נסגור את זה.  כהצעה לסדר כדי שלא תהיה שריפה של העניין. 

ת   מר אבי גרובר:  התחלתי.  לאא  בואמרתי.  אני  שכביכול    ההצעה  בזה   14אשתמש 

כאילו   ועכשיו  אני  הוגשה  אניחק  שי  לאזה.  האלה,  המשחקים   15חושב    את 

 16ד.נ.א של ההצעה, בכל זאת הנה אתה רואה -זה חלק מהשזהות המגישים  

אני   אמירה.  פה  יש  שכן  חושב  אני  ומה,  הגיש  מי  שנים  שלוש  זוכר   17הוא 

אם   היום.  מסדר  זה  את  להסיר  שנכון  תצביעו  ם  אתחושב  איתי   18הולכים 

 19 מסדר היום,   וסרהא  ל א ואם זהבעד להסיר את זה מסדר היום, אם ל

תשובה     קלנר:מר גיא  רוצים  אנחנו  כדי  להוריד  יסכים  שירון  להיות  יכול   20לא. 

 21לעניין הזה בדיוק כמוך ומצפים לקבל אותה בצורה מסודרת נביא את זה 

 22  בצורה מסודרת כולנו.  

 23את ההצעה הזאת אז איזה שמונה או    ושי גהני לא פוסל. אבל  א  א.   מר ירון גדות: 

 24 חרים.  עליה. אז כדאי שגם א חתמוש יםרשבעה חב

 25אתה לבד, אתה משאיר את זה או מוריד את   הז  תא  תאבה  םויה   מר אבי גרובר: 

 26   ?זה
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גיא     מר ירון גדות:  כמו  ורוצים  מסכימים  ואם  דברים  אותם  את  יגידו  הם   1אם 

או ב איזה התחייבות  פה  יש  עוד  ה  קששבעצם  לתת  או  עוד חודש,   2למשוך 

 3  הו כזה.  ב, או משיעלה שו  שוב אוגש חודש. אז זה יו

 4 ברור.  : לב-מר רמי בר

 5  ברור.  גב' דברת וייזר: 

 6 כן. אני לא יודע.     מר ירון גדות: 

 7ההחלטה לא הייתה שזה יוגש בעוד חודש. ההחלטה הייתה שנדבר   ד"ר צחי שריב: 

 8 על זה. 

 9 . זה לא הייתה ההחלטה. אל ממש גב' דברת וייזר: 

 10 ואולי נשנה את זה. ר על זה הלה ונדב דת ההנווענשב ב ד"ר צחי שריב: 

 11צחי. אני לא אמרתי מתי. אני אמרתי שאם אתם תחליטו שזה בשל     אבי גרובר:  רמ

 12 עוד חודש להגיש, אני אומר את זה. שנייה.  

 13 לא. אבל לא אמרנו את זה.  גב' דברת וייזר: 

יש   מר אבי גרובר:  שנדחתה  ההצעה  שכביכול  שאומר,  בחוק  סעיף   14קס  אי  יש 

 15 מרתי.  לחזור וכל זה. אני א לא יכולהשים היא חוד

 16  אבל אין סיבה ..זה כמו שצריך.  גב' דברת וייזר: 

 17 לא צריכים הצעה בשביל זה.  מר רביד פלד: 

 18אז אני אומר אבל, שגם אם בחודש הבא, יחליטו שזה בשל או שמי     מר אבי גרובר: 

 19שים את  חליט לי מש את ההצעה יגיד אני לא רואה שזה מתקדם ואנגישה

אנז אז  לי אומר שלישיבה הבאה  ה.  זה  ככל שהמגישים יבקשו   20הכניס את 

 21לסדר היום, אני לא אשתמש בזה שכביכול הוגשה הצעה דומה, אותו נוסח.  

 22 אותו בערך. 

הז גב' דברת וייזר:  בלחץ  זה  את  נפספס  שלא  מבקשת  אני  רק   23שכולם    יםמנאוקי. 

 24   תי.ערכהיו בחודשיים האלה. עם הטירוף המ

 25 שיבות של קואליציה  קיימנו איזה שלוש, ארבע י   : בי גרוברמר א

 26 בסדר. הם היו גם ככה מאוד עמוסות לדברים גם חשובים אחרים.   גב' דברת וייזר: 

 27 נכון.    מר אבי גרובר: 
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שנעש גב' דברת וייזר:  מבקשת  אני  יותר.  אף  אולי  למצב כדה  חשובים  להגיע  לא   1י 

עוד פעם ל דנים   בוא נקבעמתפספס    עם, זהד פעלות או עושצריך   2שאנחנו 

 3 . הלהנה תדעוה מעמיקה ומפרקים את ורבצבזה. 

הקרוב     מר אבי גרובר:  שבשבוע  ממך  מבקש  אני  בזה.  איתך  אתחיל  אני  אז   4אבל 

 5שנייה, אתם כאגף חינוך, תבואו תגישו לנו מסמך בעניין הזה שבא ואומר.  

 6נינו  ת כל המידע הזה בפו א כנסות, איך ועד משותף, שיהיה לננ  ותאיך עמות

 7 נקיים את הדיון סמך הזה ובמ

 8 בסדר גמור. רק שלא נפספס את ועדות ההנהלה.   וייזר:  דברתגב' 

 9 אין בעיה סבבה.     מר אבי גרובר: 

 10 אני תזכרתי אחרי הישיבה הקודמת.  ד"ר צחי שריב: 

 11 נכון אמרת. נכון.     מר אבי גרובר: 

 12 את זה.  יך לעשותנכנס. מתי שהוא צרלא ישיבת הנהלה הקרובה ו צחי שריב: ר ד"

 13 בות הנהלה.  ש ישיאבל י : לב-מר רמי בר

 14  אתה משאיר את זה או מוריד.    מר אבי גרובר: 

 15 אני רק רוצה להבין.     מר ירון גדות: 

 16 אתה לא צריך להבין כלום. אבי תוריד את זה   מר יעקב קורצקי: 

 17  מוריד או לא מוריד.     ר: מר אבי גרוב

 18בין מה ת הצעה. אני רוצה להם למשוך אי למסור אמבקשים ממנ   ת: גדומר ירון 

 19 אומר שעוד חודש בישיבה הבאה ההצעה הזאת עולה.  זה אומר. זה 

 20אם מגישי ההצעה יחשבו שהיא בשלה זה יכול לבוא עוד חודש, אם    מר אבי גרובר: 

 21  ודשיים זה עניין שלהם, הם הגישו ח  זה הם יחליטו שהם מוכנים לקחת את  

 22 ההצעה לא אני.   את

 23  יה רגוע. אנחנו לא מרפים מזה. תה    נר:מר גיא קל

 24 אתם לא מרפים מזה זה בסדר.    מר ירון גדות: 

 25  הנושא הזה לא...  עידן למדן:  עו"ד 

 26 אף אחד אפילו לא ידע שמדברים על זה וחושבים על זה.    מר ירון גדות: 

 27  . כן או לא או שאני מעלה להצבעה   : ברמר אבי גרו
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 1ינתי שוב בחודש הבא,  ת ההצעה והיא תוגש מבחאמשוך אאז אני     מר ירון גדות: 

 2 וד חודש ובמידה וזה לא יתקדם. ע

 3  לא תוגש עוד חודש. היא תוגש מתי.  מר יעקב קורצקי: 

 4  לא. הוא יכול להגיש. עזוב, בסדר.    :רנלק איגמר 

 5 חודש.   אני אגיש אותה עודש ו. אני יכול להגיש אותה עוד חודקביע   מר ירון גדות: 

אתה יעקב קורצקי:  רמ יכול.  ה  אתה  עם  להגיש   'גרנואתגיש  יכול  אתה  היום   6שבאת 

 7  מה שאתה רוצה.  

 8 אם מה?    מר ירון גדות: 

 9  אורנג'.  מר יעקב קורצקי: 

 10   לא אורנג' זה ורוד זה צבע של חזיר להצעה הבאה.   מר ירון גדות: 

 11 

 12 סדר היום.  ה מהחלטה: ירון גדות הסיר ההצע

 13 

 14 רוע ראש החזירפוליגרף אי -15.10.20ון גדות  צעה לסדר יר. ה7  

 15 

 16 .326טייק  לסדר היום, הצעה לסדר בבקשה ירון.   7סעיף    מר אבי גרובר: 

זה     מר ירון גדות:  טייק  326מה  כן,  פודקאסט.  ו  327יהיה    326?  אני  328כנראה   ,17 

 18  ן, אני אמשיך להעלות תרוהפרשה הזאת לא מתקדמת לפי  ודע  אמרתי שכל

ע ההצעה  הפוליגרף  את  הדבר  ל  זה  לדעתי  לפתור כי  שיכול   19בצורה    היחיד 

פוליגרף   להיפתר.  חשובה  חשובה  היא  אם  הזאת  התעלומה  את   20מהירה 

 21ראש החזיר. אירוע תליית ראש החזיר על שער   עוריאלת קשר פוליטי לילוש

הד ברובע  שאול  סוכת  הכנסת  חסמר  בית  העלה  לבחירות   22שנעשה  שד  וך 

פולי מטרה  ובמלמען  חבריטית  הדב  עורבות  ניקימועצה.  על  צל  מטיל   23ון  ר 

כולנו של  זכו כפיים  פעילים  ואיומים,  נאצה  מכתבי  קיבלו  מועצה  חברי   ,24 

 25לגידופים והאשמות. בעוד פחות מחודש, זה היה אז עכשיו אנחנו כבר ממש  

 26דנציה  הק  יעברו שנתיים מתוךו  ע., ימלאו שנתיים לפש2020שם. בנובמבר  

 27 שבהם 
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 1  .  מחר בדיוק : עידן למדן עו"ד 

 2שבהם לא התקדמה במאום חקירת פשע החזיר. נאמר  וק.  מחר בדי   מר ירון גדות: 

כקדנציית   תיזכר  הזאת  שהקדנציה  הראשונות  המועצה  מישיבות   3באחת 

בינואר   כבר  בישיבת מועצה  לפוליגרף עלתה  ההצעה  וזכת 2019החזיר.   4ה  , 

מועצ לת חברי  של  ומיכה  שלוה  מעל  לפני  חודשבציבור.  בישיבת  שה   5ים 

בה שנואש  12.7.2020-מועצה  בנלאחר  המשטרה  מחקירת  הוצע  ו   6גלילות 

 7סכום של כמאה אלף ₪ לטובת קידום פתרון התעלומה. כצפוי או כפי שאני  

מתוך   פוליגרף.  בדיקת  בוצעה  ולא  בהתקדמות.  זכינו  לא  עדיין   8צפיתי, 

 9מר גיא קלנר: אבל הסכום, מה  " ט:  ייתה אז, אני מצטשהה  ישיבת המועצ

פייר   ייזר:אה אלף ₪, דוברת ורובר אומר מסכום, אבי גה לא   10לא  זה 

 11 .  "הבנתי אתה מצביע בעד הפוליגרף. אבי גרובר אומר אני סומך על נטע

 12  אתה חוצפן. זה ממש אתה ממש מוציא דברים מהקשרם.  גב' דברת וייזר: 

 13   מצטט מהפרוטוקול.י אנ   מר ירון גדות: 

 14 מת על זה שאתה רוצה. אתה  דברים שאתה אבל אתה מצטט רק ' דברת וייזר: בג

 15 אה. אני מצטט רק מה שאני רוצה מהפרוטוקול.     רון גדות: י מר

 16זה לא נכון לעשות את זה. תסובב את המצלמה אלי. הוא חרטטן.   גב' דברת וייזר: 

 17ר  פיי לא  שרתי לו זה לא  אמי  והוא מצטט רק את מה שהוא רוצה. ומה שאנ

יכול ונטע  בישיבה  אמרתי  על  אני  להעיד  מאהה  למה  זה  זה,  את  תגדילי   ,18 

 19ן. מאה ארבעים ושש זה הסכום שגידי אמר שפטור  אה ארבעים ושש נכולמ

כי התחילה עם ארבעים או חמישים ושישים,  כי אמרתי   20מחובת מכרזים, 

 21סחת דעת שלא  ה  זהאמרתי שנגדיל למקסימום. אז מה שירון עושה כרגע  

 22  שלו.  לב, כי זאת הדרך תוםב

 23 אתה משנה את הפרוטוקול? מה  רגע. : לב-ברמר רמי 

 24וכשאני אמרתי לא פייר, אני התכוונתי בדיוק למה שאמרתי, שאני   גב' דברת וייזר: 

 25הצעתי במפורש כדי לא להיות פופוליסטית כי ירון גדות בא עם הרעיון של  

 26, כל  ושוב, הלוך ושוב  לוךך לאחוז בו, השיממהפוליגרף לפני שנתיים והוא  

כ חוד חודשיים,  שלושה  אמל  אני  טובהשים,  הכי  שדרך  לחקר    רתי   27להגיע 

 28לעניות דעתי היא דווקא ללכת למשרד חקירות פרטי ואני חושבת    האמת,
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ואומרת,   באה  היא  אם  כי  חכם  יותר  הרבה  היה  הוא  אז  שהציע   1שמה 

 2, אז  שותנכון שאפשר לעל   בתהמשטרה לא עושה את המקסימום שהיא חוש

פ גורמים  שייש  שכנראה  יותר  רטיים  להם  שיוכלו  ש  זה.  זמן  את   3לעשות 

 4 אה של סכום החקירה ואמרתי במפורש כך אני תמכתי בהעלולפי

 5 גם אני. הצעתי מאה חמישים. סובב את המצלמה.   עידן למדן:  עו"ד 

ג גב' דברת וייזר:  אני  ואז  חכה.  צורך  אין  אולי  ואמרתי  שפוליגרף אמ ם  רגע,   6רתי 

 7ת בספק, ות שלו מוטלאייה, ואמינ לא מהווה ר  כבר  כלי ראייתי שהוא  הוא

הסיבה   את  זה  ששאלתי  מה  היחידה  רגע,  הבנתי,  לא  לו  כשאמרתי   8אבי 

 9הצבעה על פוליגרף. כי לא הבנתי את הרציונאל כי אנחנו כול הזמן דיברנו  

 10רות הוא  קיח  על זה שאנחנו בעצם חושבים שהרעיון של נטע לקחת משרד

להגיעיותהרבה   כדי  נכון  מאשר  ר  האמת   11  ןויער  אוהשאיזה    לחקר 

פ  יטסילופופ פוליגרף,  שלך  אומר.  וליגרף,  פוליגרף  כלי מה  הוא   12פוליגרף 

 13מאוד בעייתי, השאלות והתשובות שלו הם כן לא שחור לבן ומי שעובר את  

 14הפוליגרף אין שום דרך לבוא ובעצם להסביר את עצמו, להגיד מה הוא כן 

 15ו, הוא  או מה החשדות שלשהוא שמע או לא שמע,  ב, או  חושלא  ו  א  חושב,

 16פוליגרף להסביר  ום בן אדם שנחקר בסביר. אין מקום לשכול בכלל להלא י

 17  את עצמו ולזה התכוונתי. עכשיו אתה יכול להחזיר את המצלמה. 

פוליגרף  : לב-מר רמי בר לעשות  ההצעה  את  הוריד  בסוף.  התנגד  גנץ  בני   18אפילו 

 19  לחברים.

 20  תודה.  וייזר:  ברתגב' ד

 21בסיעה שלו   ף אחרי שכל החבריםצעה לפוליגרהוריד את ההבני גנץ     מר ירון גדות: 

שדוברת    הסכימו למה  בהקשר  אבל  הוא...לפוליגרף.  ואז  פוליגרף   22לעשות 

 23אמרה, קודם כל חבר מועצה שהגיש הצעה לסדר אמור לקבל זכות דיבור  

 24זה לא מקובל    אלייך  למההמצת  א  ברצף. זה שקטעת אותי באמצע, ולקחת

 25 אני אמור להגיש את מקובל פה.    אמור להיות  מבחינה דמוקרטית וזה לא

 26ה עד הסוף. ואז בסוף כשאני אסיים. אסיים את זכות ההצעה להקריא אות

 27 הדיבור, 

 28  ?אתה מוכן לדבר על ההצעה שלך לסדר   מר אבי גרובר: 
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 1מקובל.  זה לא    באמצע,   בורהדי  ותזכאני אומר שאת לוקחת לי את     מר ירון גדות: 

 2שאת ני גם אתייחס למה  אומר. אז א  וף למה שאניאת יכולה להתייחס בס

 3י ממשיך. ציון שנתיים לפשע החזיר ללא כל יוזמת פעילות  אמרת בסוף. אנ

 4מועצת העיר בנדון, מבייש להגיד, אבל בפועל לא עשתה מועצת העיר שום  

ענ ולתעודת  בנושא  קונסטרוקטיבי  כוצת  למועת  יודבר  ולראש  העיר   5לה 

מועצת   כן  ועל  בפרט.  תתבקש  העיר  שהעיר  ההצעה  להחליט לפי   6לי 

 7ועצת העיר ביולי יוקצו עשרים וחמש אלף  מהכספים שאישרה מ  כדלקמן:

לעד   פוליגרף.  בדיקת  וביצוע  מקצועי  יעוץ  קבלת  לטובת   8חברי    ₪17 

לנו בקשר  שלהם  ידיעה  או  מעורבות  יאשר  או  שישלול   9.  2.  שאהמועצה. 

העיר  ועצמ חת  כלל  את  ומעודדת  קוראת  שהיא  המועצה  תצהיר   10ברי 

לקיי בלהסכים  פוליגרף  בדיקת  מם  את  שתשלול  בפשע.  נושא.   11. 3עורבות 

 12חברי המועצה שמסכימים שוב אין פה שום הכרח או כפייה, חברי המועצה 

שדוברת   בגלל  עכשיו,  פומבית.  כך  על  יודיעו  בדיקה.  לעשות   13שמסכימים 

ל ל  אני אז    רידבהתפרצה  אמורוצה  הפוליגרף  כי  קדימה  אחד  צעד   14ר  לכת 

גם   מועצה  לשאול  ידיעה  חברי  להם  יש  ובהקשרהאם  הפשע.   15הזה   לגבי 

וייזר  דוברת  של  התבטאות  הייתה  שהיו,  התבטאויות  שתי  לזכור   16צריך 

 17 בבחירות שהיא בעצם אמרה שהפשע הגיע מהסתה כלפי דתיים. 

 18  . בכללתי ת דע א תיאני? אני לא הבע גב' דברת וייזר: 

 19   והייתה התבטאות.   מר ירון גדות: 

 20יכול להיות, זה    י את זה. תקשיב, זה לאלא. לא. לא. איפה אמרת וייזר: גב' דברת 

 21  לא דמוקרטי, שהוא מדבר שטויות. 

 22 קודם כל זה דמוקרטי. ומותר לי להגיד מה שאני רוצה.    מר ירון גדות: 

 23  מה שאתה רוצה  מר או שאתהי רטלא. זה לא דמוק גב' דברת וייזר: 

 24  לזה בהמשך. ולה להתייחסאת יכ   מר ירון גדות: 

 25 זה לא קשור לדמוקרטי, זה קשור ללא חוקי או חוקי.    מר אבי גרובר: 

 26 הוא לא יכול להמציא דברים.  גב' דברת וייזר: 

 27 יש לך סימוכין לזה? אז תגיד לה.    מר גיא קלנר:

 28  ר.  ה דבכזי אני לא אמרת גב' דברת וייזר: 
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 1גבי לבן ומי   תוב שחור עלהפרוטוקול כגם מה שהקראתי קודם, מ   מר ירון גדות: 

הפרוטושיש   עם  בעיה  ולבקש לו  הפרוטוקול  את  לשנות  היה  יכול   2קול, 

 3 שינוי. הפרוטוקול איך שהקראתי אותו, זה מה שהיה. 

 4  מה זה קשור. תקריא את הכול.  גב' דברת וייזר: 

 5 לה זה הפוליגרף.  הנושא שאת ה הזצעהה   מר ירון גדות: 

 6  הגיד אבל. אתה מנסה ל לא הבנתי מה גב' דברת וייזר: 

מהפרוטוקול     ות: ון גדמר יר הקראתי  ולכן  הפוליגרף  שלה  הנושא  הזאת   7ההצעה 

 8 חבר'ה. אתם מפריעים לי לדבר. 

 9  ...וזהו.  תני לו לדבר. לסיים את מר יעקב קורצקי: 

יחכ   מר ירון גדות:  ולכן מה שהקראתי מהפרוטוקול ו להסיימשת  עדה  אני   10פריע. 

לפ  הוא וזה  רלוונטי  אוליגרף  את  אמרת.  שאת  פייר  מה  לא  זה   11מרת 

 12צביעים בעד אפשרות של פוליגרף. אבל זה מה שהיה, הצביעו פה אחד שמ

מקריא,   ואני  גרובר  של  ההתבטאות  לגבי  פוליגרף.  גם  כסף,  הקצאת   13ליד 

לאלי ...סובלנות  להיות  כלומרתיטיפולת  מוצריכה  שזאת   .  מבין   14אתה 

 15ם וחמש מציינים היום עשרייום שאנחנו דבר מתחדד האלימות פוליטית. וה

לרצח   מה  שנים  על  אחזור  אני  אז  לרצח.  הובילו  ומעשים  מילים  בו   16רבין 

דעה   השתנתה  לא  האחרונות  בשנתיים  ולדעתי  מבחינתי  קודם,   17שאמרתי 

 18מהיר של לסיום    אהביל לכושישפוליגרף לחברי המועצה הוא הדבר היחיד  

כל מעל  שיש  הפוליטית  המועצ  העננה  דברחברי  ושום  יכול   ה.  לא   19אחר 

שלהבי מבין  אני  לזה.  לא  א  לדעתי  אבל  לשמוע,  מקווה  התפתחויות,   20יש 

להגיד   חייב  אני  דוברת  ואני  פוליגרף  נעשה  לא  אם  דבר.  שום   21יעזור 

פה שמתנגדים  פה  המועצה  מחברי  שלי  גדולה  הכי   22רף ליגפול  שהאכזבה 

 23יודע,  כן. אני לא  אחרים אולי  לך אין שום סיבה להתנגד לפוליגרף.  ה...כי  ז

 24אף אחד לא האשים אותך, אף אחד לא  ו האשמות. אף פעם  אחרים שקיבל

 25יחשוב שיש לך קשר לזה, וזה שאת מתנגדת לפוליגרף, אני לא מבין למה זה  

 26 מכל החברים שנמצאים  

 27  סיימת?  גב' דברת וייזר: 

 28 סיימתי.     :ותגדן מר ירו
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להזיז   גב' דברת וייזר:  יכול  המצלמה.  אתה  להאת  אשמח  כל, אני  קודם   1תייחס. 

 2  יכולה.   גע, אבל עידן. אניר

זיו  : לב-מר רמי בר נטע  את  מינתה  לא  המועצה  הזאת.  בסוגיה  אחריות   3..שיש 

 4 לטפל. מה ירון לוקח קרדיט גם על המינוי של נטע.  

 5  ר דברים. ומ א ואשה ללבגנטע. אבל  גב' דברת וייזר: 

 6 גיה הזאת. נטע מטפלת בסו : לב-מר רמי בר

כל   גב' דברת וייזר:  קודם  אנמה.  שלי  המקרה  בחיים  את  שקרה  אמרתי  לא   7י 

יודע ידי לא  על  נעשה   8מה    ת המזעזע הזה מעולם לא רק שלא אמרתי שזה 

אפילו   שם  קשקש  שהאשמתי ל  יל  השק הוא  אמר,  שהוא  מה  אחרי   9חזור 

צד.   שהוא  חי  אנאיזה  לא  לרגם  לא  שבתי  אני  ולכן  היום  חושבת  ולא   10גע 

 11ם אף ה ולא האשמתי מעולהייתה לי שום השערזה דבר. לא  לתי להגיד כיכו

 12  צד בפשע הזה. 

 13  את אמרת שזה נובע     מר ירון גדות: 

 14 אל תתערב לה. ירון, אל תתערב לה. אל תתערב.   : לב-מר רמי בר

 15 יש לך סימוכין?     מר גיא קלנר:

 16לא   ת את זה, אזלא אמרתי את זה מעולם מהסיבה שאני לא חושב ייזר: ות ברגב' ד

ל לויכולה  בא  זה.  את  אני  הגיד  מה.  נו  עונה    להגיד  אני  לו.  עונה   17לא 

 18למצלמה. דבר שני אני מחדדת ואומרת שוב, שאני אמרתי את זה בישיבה  

אמרתי   בפירוש  אני  זה  את  העלתה  כשנטע  שוב,  האחרונה,  חוזרת   19ואני 

 20אמרתי  מה קורה כאן אתה מצביע על זה.    תי,לא הבנ  י לאבי,רתאמשאני  

בפרולפוליגרף,    בהמשך שיקרא אאמרתי במפורש  למי  וקראתי טוקול   21ותו 

 22אותו אמרתי שאני לא מאמינה בפוליגרף כי פוליגרף לבד כראיה מבודדת 

ושהוא   יותר,  ורציני  יותר  עמוק  חקירה  כלי  שהוא  לאיזה  להתייחס   23מבלי 

להיו יכול  מהקמנת  לא  שלם  ותק  ולכן  שר  מקצועית,  חקירה   24  מאודשל 

וכשנטע  התחבר ההתי,  את  רק  הציעה  לא  שלה  וצידדתי  חברשהתצעה   25תי 

במפורש  אמרתי  אני  כי  הסכום  את  לעלות  באמת  ביקשתי  גם  אלא   26בה, 

 27שכדי שזה יהיה רציני לא יכול להיות שהיא מציעה סכום באמת מינימאלי  

 28 ודה. אמרתי תי אנכשצריך למקסם את הסכום. זה מה ש



 04-8666313רת איגמי,  חב                                                                                                                                                  

 8.11.20מישיבת  מליאה  מן  המניין  מיום    22פרטיכל מס' 

 

 

37 

 1הזה מחר. לאירוע הקשה  שנתיים זה    מר כך. לפניטוב. אני רוצה לו   פרופ' נטע זיו: 

 2שלך, שהמשטרה לא הובילה לפענוח שלו. לפחות    לוכסתלפה  וירון אני שות

קרה   מה  יודעים  לא  אנחנו  שלו.  לפענוח  הובילה  שהיא  יודעים  לא   3אנחנו 

 4ף  א לא גו אין הי  צהועהמ  .םילכושותפה גם לתסכול של המועצה אין הרבה  

 5כלים, אין    בות. אין להשים לתת תשו חקירתי, היא לא יכולה לדרוש מהאנ

 6ו מנסים לחשוב מה הדבר הכי אפקטיבי שאנחנו  ולוגיות ולכן אנחנלה טכנ

 7כמועצה יכולים לעשות. עכשיו באמת לפני כמה חודשים הכסף הזה הוקצה  

 8ועצה מודה למב  שואני    והוא עדיין עומד לרשות המטרה שלשמה הוקצה.

אם  שה שלי,  הדעת  שיקול  על  סומכים  להוצמתום  ולמה  הכסף. י  את   9  יא 

שמכיר כמי  מעמיקהעכשיו,  די  בצורה  שלנו    ה  היכולת  את  הזה   10בשלב 

 11לעשות שימוש בכסף הזה, מה הוא יכול להשיג, ומה הוא לא יכול להשיג,  

שי לעשות  לנכון  מצאתי  לא  להשתנות,  יכול  וזה  זה  לרגע  בכנכון   12 סף מוש 

 13ו. ת ההוצאה שלמה שהכסף כרגע יכול להשיג, מצדיק אחשבתי שזה. לא  ה

א בבמקביל  להיות  ממשיכה  ישראני  משטרת  עם  יודעים  קשר  אנחנו   14ל, 

לפני   15שבכל זאת שני דברים קרו. זה לא שהמשטרה לגמרי פאסיבית כאן. 

לבצע  אישור  לקבל  כדי  המדינה  לפרקליטות  הועבר  התיק  חודשים   16כמה 

 17אישור הפרקליטות. ולהבנתי בעקבות רשת את  דת. שדווחמיחקירה  פעולת  

התה הזה  למהלך  גם  הזה  במשטר יק  יותר  נמצא  הועא  הוא  גלילות,   18בר  ת 

החקירה   על  שממונה  מי  עם  להיפגש  ביקשתי  אני  ירקון.  למרחב   19לחקירה 

 20קורונה ולכן לא הספקתי להיפגש איתה עד  ב  התלח   איהבמרחב ירקון. אבל  

 21ממונה על החקירה  גש עם הכל להיפאוי  וויתי מאוד שאנלישיבה היום. קי

שם   הירקון,  החקיבמרחב  הי מתנהלת  לפני  ארה,  ולכן  הזאת,   22ני  שיבה 

להתא ככה  החקירה מבקשת  נמצאת  איפה  נראה  סבלנות,  קצת  בעוד   23זר 

חוקר   לרשותנו.  עומד  עדיין  הזה  הכסף  קודם  שאמרתי  וכפי   24המשטרתית, 

ירד   פוליגרף לא  ירד מהשולחן,   25יביות ל האפקטש  להמהשולחן, זה שאלא 

שש כולם  כמו  מקווה  ואני  הזה  המהלך  אנל  שהוא  נומתי  באמת   26כל חנו 

 27אז לצערי אין לי בשורה, אבל אני חושבת שאנחנו כרגע  .  לדעת מה קרה שם
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ההצעה  את  להסיר  מבקשת  אני  לכן  כמועצה.  נכון  הכי  הדבר  את   1עושים 

 2 מסדר היום. 

 3יר  ראש החז  ם להנחתו שנתיילאימר  יוק למעשה מחבאמת היום בד עידן למדן:  עו"ד 

 4מובן  זוע בהנחה הזאת שכם חברתי. זעפוליטי, וג  גםשגרם פה זעזוע גדול.  

שק מי  גם  כאלו היו  קונוטציות  ומצאו  הבדולח  לליל  ישר  אותה   5ישרו 

 6ואחרות, דווקא לא אצלנו בעיר. מרביתם היו דווקא מהממשלה, ממשלת  

בנט, נפתלי  זה השר  אם  שרא  ך,שר החינו  זאשהיה    ישראל,  זה   7הפנים    ם 

ד  הכנסת  ראש  יושב  זה  אם  דרעי,  אדלאריה  יולי  וכמואז  ראש  שטיין,   8בן 

וא על  הממשלה.  מברך  דווקא  הנושא.  ני  את  מזניחה  לא  שהמועצה   9כך 

ועושים   יושבים  כשאנחנו  הקודמת  ההצעה  כמו  ובערך  הקודמת   10ובישיבה 

 11ה  צעה  זמן עוד הצעה ועוד ומקדמים דברים, בנושאים שונים לא צריך כל ה

לגנובניסי חושון  אני  אחרת  או  כזאת  קרדיטיזציה  נב  שהדברים   12עשים.  ב 

 13תי בעבר, ואני חוזר ואומר  ה ושקולה. אני אמרם נעשים בצורה חכמהדברי

הראשון   מהיום  בעד  הייתי  פוליגרף.  בעד  הכול  בסך  אני  כל  קודם   14בהווה. 

ח אני  בעד.  עדיין  אני  השולחן,  על  הצעה  הישהייתה  אמורים  שמי   15ו ושב 

את  לע משות  הם  זזה  את  לעשות  הייתה  אמורה  ישראל  כחלק שטרת   16ה 

 17עם ההצעה פה  . אני חושב שבאנו  למהלך חקירתי כוללידה ובהתאם  מתפק

תוביל   שהיא  ידענו  כי  סתם,  לא  הזאת  ההצעה  עם  באנו  נטע,  את   18למנות 

התקציב   בהגדלת  כן  גם  אז  תמכתי  ואני  אותה  לתקצב  ביקשנו   19מעשים, 

 20יה באמת לעשות פוליגרף אם  ציה שתהות האופרבוללמקסימום האפשרי,  

 21ף ותקבל ותפעיל  ה ולמידע שהיא תאסולשיקול דעתאבל בהתאם    וכשצריך.

 22הלחצים האפשריים ואת המעורבות האפשרית בכל מקום. ואני חושב את  

לגיבוי מכלל המועצה,   זכה  העיר,  גם מראש  לגיבוי  זכה  וזה   23שמאז באמת 

לגיבוי   אנזכה  ובאמת  הזה  שמשט חוי  הדבר  ישראשב  מקווה  רת  אני   24ל, 

ב להתקדם  מתחילה  אנישהיא  שצריך  חקירתה.  העשייה    חושב  על   25לברך 

 26נטו. ולא איזה שהיא חקירה שתשמש לניגוח פוליטי זה זאת, כי זה עשייה ה

ככלי   לא  בטח  תועלת.  שום  ללא  בלו,  דה  אוף  אאוט  תעמוד  או  אחר.   27או 

בחקירה לפגוע  היום  בעתיד  שיכול  לפגוע  ד  כלב  ו/או  כמיני   28אלה  רישות 
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של לחקירות  או  לפוליגרף  מועצה  ואחרות  שחברי  משהו  זה  חריג  .   1הוא 

 2רה חריג שבחריג. אבל זה מקרה שהסמכנו צריך לקרות. זה מקשבחריג ש

ואני חושב שצריך לתת לה    3חברת מועצה פה אחד לנהל את התהליך הזה 

עוש מה  גם  להחליט  לה  ולתת  אותו,  עלסיים  איך  הכסף,  עם   4עם    יםושים 

 5א להצטרף י אין לי אלמשתמשים בו. זאת הייתה המטרה, ואנ  ף, ולמההכס

 6  יום.  את זה כרגע מסדר הקשתה שאנחנו נסיר לב

 7  ?דבר חוץ מפוליגרף לא יכול לקדםמתי תתייאש ותבין ששום     מר ירון גדות: 

שאנחנו   עידן למדן:  עו"ד  יודע  אני  להתייאש.  צריך  לא  הדברים אני  את   8עושים 

ירוןוננכה הקונ  ואנחנו  ים  את  צריכים  את    ץלא  לעשות   9הדברים  כדי 

נטע הנכו אם  שע  נים.  ומקדישה  הזיושבת  לדבר  נוספות  כל  ות  בשם   10ה 

 11המועצה, פגישות, ישיבות, מכתבים, תכתובות, את כל הדברים היא עושה. 

בין  ולהיחקר  למשטרה  לבוא  זימון  נקבל  מחר  ואני  שאתה  להיות   12  יכול 

 13להיות שכל אחד ואחת מהחברים    ל. יכולחקר בכלהיל  השאר בפוליגרף או

 14המון שות את זה. יש לי והמשטרה אמורה לע יכול להיות.בלו את זה. פה יק

לדבר   רוצה להאמין שהמשטרה מתייחסת  אני  הנושא.  על   15ביקורת הבעתי 

זה   כי  במעשה  האשם  את  למצוא  כדי  והנדרש  הראוי  ראש  בכובד   16הזה 

 17 ם את הדבר הזה.  נו עושי ה. ואנחהזר ות הכול בשביל הדבחובתנו לעש

קצר.אנ   מר גיא קלנר: אהיה  מהחהעקרו  תורימא האת    י  פה  שמענו   18ברים  ניות 

אני   הזה  הנוספים  שהנושא  הזדמנות  בכל  זה  את  אמרתי  מהסוף.   19אתחיל 

 20עלה, שעלה על סדר היום, אני כמובן מעמיד את עצמי לטובת פוליגרף, בכל 

 21אותו לסדר  ר לשים  אז אפש  שאנומן, ככל שיידרש ואם זה התהליך, בכל ז

שרוצים מתי  מבחינתי  כהיום  קודם  זה  חוזר  .  אני  האמירה  ל  את   22ואומר 

 23ישית. ברמה המהותית, אמרתי לכם כבר ירון בעבר,  זאת מצידי ברמה האה

שלך   הכניסה  לעיתים  אמר,  שעידן  למה  מתחבר  הרבה  קצת  לא  קצת   24אני 

 25  ייצר את רוצה ל  תהא  חנות חרסינה. בדרך כל כךלתוך החדר היא של פיל ב 

 26ני חושב, לא  ברת מועצה אנזק. אין ח  ווט אבר אתה רוצה לייצר, אתה יוצר

חברמה   ברמת  אלא  נטע.  האישית  כמו  חושב  אני  לקונצנזוס  שזוכה   27ברים 

הסמכה  אחד  פה  קיבלה  אליה.  התיק  את  קיבלה  האלה.  בנושאים   28בטח 
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הזה. קיבלה תקציב, מכירי ובמקצועיותלעניין  אני להש  ם בסמכות שלה   .1 

 2קופה שיש  דכנת פעם בתאתה. ולכן בתוך התהליך הזה היא מע  ושב שגםח

 3מתוך רצון כזה או אחר, חלקו    כשיו, כל פעם מחדשקדמויות. אתה בא עהת

 4בתוך הסמכויות שיש  אני מכבד, חלקו פחות, ובועט בדלי, כל פעם מחדש.  

יכולה  לנטע דהיום, שיש לה דהיום, בתקציב ש  5ח לולשיש לה דהיום, היא 

ממנה.  לפוליג  אותנו לבקש  יכול  קלנר  גיא  ואני  מברף  אני   6קש נטע, 

 7  גרף. יב הזה ללכת לפוליתממן לי מתוך התקצשהמועצה 

 8 היא לא יכולה לשלוח אותנו לפוליגרף.    מר ירון גדות: 

אם     מר גיא קלנר: או  החלטה  תקבל  היא  אם  או  יכול,  אתה  מבקש,  אתה   9אם 

 10 תה. א

 11 לפוליגרף? וח אותנו יכולה לשלא הי   מר אבי גרובר: 

 12גרף. אבל אם אני  הגיד צחי לך לפולילא יכולה ל  א יכולה היאלא. ל   מר גיא קלנר:

 13 א אליה. ב

 14 היא יכולה לשלוח אלינו מכתב.  עידן למדן:  עו"ד 

 15 גם אתה לא יכול להחליט.     פרופ' נטע זיו: 

 16 להחליט. ולכן  גם אתה לא יכול   מר גיא קלנר:

 17   החלטתי כרגע שזה הכלי שאני מוצאת לנכון.י אנ למדן:  דןעי עו"ד 

ל   נר:מר גיא קל לבוא  מכולם  מבקש  יואני  שרוצה  ומי  אצלי  מה  הירשם   18וצא. 

 19שאתה מבקש, הרי בכל מקרה אתה אומר אני לא יכול לחייב, אתה אומר,  

 20חלק מפעולת אני רוצה שחברי מועצה יהיה להם תקציב לצאת לפוליגרף כ

ק זה  לא  כלהיום.  ם  ייהחקירה.  שהיא  דלת  לדחוף  בכוח  מנסה  אתה   21ן 

 22גם    ים על נטע, גם אניודה. כולם פה סומכעשות את העב. תן לנטע לקיימת

נכון ומבוקר ומקצועי התוצאה תהיה   23אתה גם כולם. אני בטוח שבתהליך 

במנדט   כרגע  נמצאים  מבקש  שאתה  שהדברים  גם  מה  טובה  יותר   24הרבה 

 25 דר היום. תודה.  הזאת לסההצעה  אתם ולה שלה. לכן אני דוחה גהפע

 26 ? תה אותה משאיר אוא   מר אבי גרובר: 

 27 ני משאיר את ההצעה בכל זאת להצבעה. למרות. א כן   מר ירון גדות: 

 28  כן או לא. בלי נאומים.     מר אבי גרובר: 
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 1ידע עוד מנטע אני משאיר אותה כי אני לא חושב כי לא קיבלתי מ   מר ירון גדות: 

 2 וליגרף. עברו לפבעצם ויו אשמתי התיי

 3? מי בעד  ת ההצעה מסדר היוםבעד להסיר אמי בעד. מי  מי בעד.     מר אבי גרובר: 

 4ההצעה מסדר היום? שלוש עשרה. מי נגד? ההצעה הוסרה תודה   להסיר את

 5 רבה. 

גדות    13  החלטה: ירון  היום.  מסדר  ההצעה  את  להסיר  בעד  הצביעו  מועצה   6התנגד חברי 

 7 .  עהלהסיר ההצ

 8 

 9 

 10 ה הכלכלית טוריון החברזיציה בדירקשיבוץ אופו  -4.11.20הצעה לסדר ירון גדות . 8

 11 

 12  לסדר היום הצעה של ירון בבקשה.   8סעיף    בר: י גרומר אב

לדירקטוריון    מר ירון גדות:  אופוזיציה  נציג  מינוי  על  מדברת  היא  ההצעה   13כן. 

הנני   רימונים.  הכלכלית  הצעהחברה  לעלות  כדלקלסה  מתכבד   14מן. דר 

 15דעת יועץ יריות וחוות העירייה, הע א' לפקודת 249ע, על פי החוק סעיף הרק

 16בלום, איפה הוא באמת. שהועברה לכלל חברי  לעירייה מר מיכה  המשפטי  

חברי  גם  העירוניים  בדירקטוריונים  מועצה  חברי  בין  לכלול  יש   17המועצה. 

 18 אופוזיציה. 

 19  מצאת כאן.  תו נסגני   מר אבי גרובר: 

 20 אה. או קי מי קרן?     ות: ירון גד רמ

 21  ו. כן. סגנית   מר אבי גרובר: 

לכל   מר ירון גדות:  בין יש  חברי    ול  גם  העירוניים  בדירקטוריונים  מועצה   22חברי 

 23אופוזיציה. עקרון הייצוג היחסי זכה למעמד מיוחד בפסיקות בית המשפט 

חו בפסיקות  ושזירתו  השנים  לאורך  עוהעליון  את  מבטא   24של    תוצמזרות 

 25לייצוג    זכות המיעוט  בשיטת משטרנו הדמוקרטית השומרת עלרון זה  עיק

 26תן עכשיו כמה ציטוטים מכמה  לת החלטות. אני אורבות בתהליכי קבולמע

 27שופטי בית משפט העליון שכולכם מכירים. שמתקשרים להצעה הזאת כך  
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ב דורית  השופטת  כבוד  מפי  העליון,  משפט  בית  כבוד  שהייתה ניפסק   1יש, 

ייצוג הולם  קרון הש כעי  .ג"צב  אתנשי  2  ופרופורציוני וויון הדמוקרטי מחייב 

 3למיעוט המיוצג הזדמנות  אמיץ לצורך ליתן  הייצוג קשור קשר  גם למיעוט ו

 4נאותה להשמיע את קולו. זכותו של המיעוט אינה מצומצמת לייצוג הולם  

ל ואף  המועצה.  ישיבת  זה  דמוקרטי,  באורח  הנבחר  להזדמנות בגוף   5א 

לו  ניה  הנאותה הנדונים. שלהביע דתנת  לעניינים  הנוגע  בכל   6זה הצעות עה 

ולסד ושאילתות  גםר  היא  אלא  לייצ  בכלל.  זכות  המשנה מקימה  בגופי   7וג 

בגופי   זו  זכות   8הפועלים מטעם הגוף הנבחר והמייצגים אותו. שלילתה של 

מרכז בתחומים  דעתו  להביע  האפשרות  את  מהמיעוט  תשלול   9יים המשנה 

 10מצעות גורמי משנה, שכולם פועלים  חרים באפים הנבגוה  עליהם מופקדים

 11שבו נעשית  השלטון המקומי,    בולט ביותר בתחום י. עניין זה  ל בסיס ייצוגע

 12עיקר העבודה של מועצת העירייה באמצעות ועדות וגופי משנה. גופי משנה  

השופ כבוד  מפי  העליון,  המשפט  בית  פסק  וכך  דירקטוריון.   13ט דהיינו 

מ  ,רוא  תאודור אני  מכיח  ני גם  לגאתם  בתאגידים  רים,  העירייה  נציגי   14בי 

 15על יחסי הכוחות   לשמור ככל האפשר  צה, מן הראוינם חברי המועאשר הי

סיעות  כנציגי  העיר  מועצת  חברי  משמשים  אלה  במועצה.  הסיעות   16של 

יקופחו   לבל  לדאוג  המחוקק  ראה  מתוכם,  נציגים  וכשבוחרים   17מפלגתיות, 

סי באופוזיציהנציגי  הנמצאות  א.  עות  של  לייצג  כוחם  העירייה לה   18את 

 19יקה של ואליציה. ועוד פסיגי סיעות הקמכוחם של נצ  בתאגידים, אינו נופל

נאמר  מישאל חשי דרך העיקרון  על  להיזהר בכבודה של האופוזיציה.  יש   20ן 

עירוני, שלילה   בדירקטוריון של תאגיד   21כי שלילת מעמדה של האופוזיציה 

אי וכל  ההמכל  עם  אחד  בקנה  עולה  התקיןהדמוקרטך  לינה  מכל  י   .22 

 23נציג אופוזיציה מקום לכהונת  י לא רק שיש  הפסיקות שהובאו לעיל עולה כ

החברה ב התקין    דירקטוריון  המינהל  לכך.  חובה  ישנה  כי  אלא   24הכלכלית, 

 25וכן ההליך התקין הינם נשמת אפה של הדמוקרטיה ויש לשמור עליה מכל 

מא וחצי  שנה  מעל  באף  משמר.  אופוזיציה  נציג  אין  הקואליציה  כינון   26ז 

יכול  ועדת הביקור  דירקטוריון של העירייה. יושב ראש  27לשמש חבר  ת אינו 

י על  המבוקר  הודיע בדירקטוריון  גריידי  שמוליק  האופוזיציה  וחבר   28דו 



 04-8666313רת איגמי,  חב                                                                                                                                                  

 8.11.20מישיבת  מליאה  מן  המניין  מיום    22פרטיכל מס' 

 

 

43 

מסודר  מכתב  נוספות.  בוועדות  בדירקטוריונים  כחבר  לכהן,  רוצה   1שאינו 

כלל  החלטת  את  והמבהיר  האופוזיציה  חברי  שאר  ידי  על   2וחתום 

לח מטעמה  למינוי  הדירקטוריונים,  האופוזיציה  ולשאר  הכלכלית   3ברה 

לראש המשפט  נשלח  היועץ  העהעיר,  ומנכ"לית  אותו  י,  צירפתי  וגם   4ירייה 

 5צירפתי אותו להצעה. אני יכול להעביר אותו, צירפתי אותו למייל.  להצעה.  

נציג   שאני  גריידי  ושמוליק  בלקין  רוני  ידי  על  חתום  שבעצם  מכתב   6יש 

לדירקטוריונים. מטעמה  היא    האופוזיציה  שלי,  לסדר  ההצעה  כן   7על 

 8זיציה, בהתאם קש להחליט כדלקמן: למנות חבר אופושמועצת העיר תתב

רימונים  בדירקטוריון החברה הכלכלית   9למכתב מטעם האופוזיציה כחבר 

 10 במקום חבר מועצה אחר. זאת ההצעה. 

 11 ?מישהו רוצה להעיר משהו    מר אבי גרובר: 

ירו ד"ר צחי שריב:  להתייחס  רציתי  כמה אני  על  שמבוססת  טענה  איזה  פה  טען   12ן 

ש ציטוטים   חושב  אני  למסקנה.  והגיע  מה  אמהפסיקה  בין  לוגי  קשר   13ין 

 14שאומר החוק והפסיקה לבין המסקנה שההצעה הזאת מנסה לטעון. החוק  

לפסיקה החוק הישר סעיף   לפני שהולכים  העיריות    3א'    249עוד   15לפקודת 

שהי עירוני,  בתאגיד  העירייה  כנציגי  כך  אומר,  יבחרו  מועצה  חברי   16נם 

יח  האפשר  ככל  במועצה.  שישמרו  הסיעות  של  הכוחות  הוא  רהעיקסי   17ון 

צריכה להישמר  היא  העיר,  לנו במועצת  להיות הפרופורציה שיש   18שצריכה 

 19בתאגידים העירוניים. זה לא כמו ועדות חובה של מועצת העיר ששם החוק  

 20ש נניח, מועצת עיר  קובע מפורשות שחייב להיות נציג אופוזיציה. גם אם י

 21וזיציה  פעשר הרכיבו קואליציה ויש נציג או  של שבעה עשר חברים, ושישה

 22יש אופוזיציה של חבר אחד, הוא חייב להיות בכל ועדות חובה כמו שאבי  

 23בתאגידים עירוניים זה לא הכלל.  תיאר לנו כמה פעמים שהוא היה בעבר.  

 24 הכלל הוא באופן יחסי.  

ה   מר אבי גרובר:  מעונבאגודת  שהוא  אומר  הוא  שבו  מכתב  שלח  רוני   25יין  ספורט 

 26  אף דירקטוריון נציג באופוזיציה.   להישאר באסיפה הכללית אפרופו.

 27 .  ףאב דירקטוריוןבחבר ..   מר ירון גדות: 

 28הפסיקות התייחסו למקרים שיש נניח שבעה עשר חברי מועצה. בנו   ד"ר צחי שריב: 
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 1, והתשעה האלה לקחו לעצמם  קואליציה של תשעה ואופוזיציה של שמונה

וק התפקידים  כל  נאת  אף  נכנס  ולא  האופוזיציה  את  אופוזיציה ציפחו   2יג 

לבתי  הלכו  אמרה.  הפסיקה  ואז  מהמועצה.  מחצית  כמעט  שהם   3למרות 

 4המשפט ובתי המשפט אמרו אתם לא יכולים לקפח, זה צריך להיות באופן  

אופוזי אצלנו  כמו  גדולה  קואליציה  שיש  במקומות  כמו יחסי.  קטנה   5ציה 

בדירקטוריונ ומעט מקומות  על בסיס אצלנו  קיפוח  צריך להראות שיש   6  ים 

של   נישול  או  קיפוח  שיש  לטעון  אפשר  שאי  בוודאי  היחסי,   7החלק 

אני  שאומר  גריידי  שמואל  לו  שקוראים  אופוזיציה  חבר  שיש   8האופוזיציה 

 9ון לא רוצה. מציעים לו בוא תהיה. הוא אומר לא רוצה. אז איך אפשר לטע

 10  לקיפוח. זה שהוא לא רוצה זה לא אומר.  

 11 את הנציג שלה. לא שמוליק גריידי קובע  האופוזיציה קובעת   ר ירון גדות: מ

 12ואם תראה לי את הסעיף בחוק שאומר את מה שאמרת עכשיו, אני  ד"ר צחי שריב: 

 13אשמח לקרוא אותו. אתה קבעת את זה. אתה לא קובע את החוקים. אין  

 14  יה.  דבר כזה אופוזיצ

 15 ירון לא קובע חוקים?   : לב-מר רמי בר

 16 לא.  "ר צחי שריב: ד

 17 הוא לא קובע.   : מר יעקב קורצקי

 18הוא תומך כמו שזה כתוב באיזה שהוא מקום. האופוזיציה זה גוף   ד"ר צחי שריב: 

 19שעושה בחירות וממנה את הנציג שלו. מי שממנה את הנציגים, זה מועצת 

 20והאופוזיציה יכולה להצביע בעד או   העיר. מועצת העיר מצביעה ומחליטה.

 21החוק. והחוק קובע שצריך    יאנחנו כמועצת עיר חייבים לפעול לפנגד. אבל  

 22  להיות באופן יחסי. אז אני חושב שבתאגיד המים שרונים יש לנו. 

היועצים    מר ירון גדות:  את  ..תשאל  חסרי  דברים  אומר  אתה  שאם  מציע   23אני 

 24 המשפטיים. 

 25   ?שהה הכלכלית. כמה אנחנו שם נציגים, ארבעה, חמיבחבר ד"ר צחי שריב: 

 26 ה, חמישה מקצועיים וחמישה נציגים של המועצה. ציש חמישה מוע : לב-מר רמי בר

כל   ד"ר צחי שריב:  הכול.  סך  מועצה  חברי  עשר  בשבעה  נציגים  חמישה   27חמישה. 

זה   משלושה.  יותר  קצת  מייצג  משלושה.    ל ש  העיסאחד  יותר   28קצת 
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היא בסך הכ לרף של  האופוזיציה  מגיעים  לא  זאת אומרת הם   1ול שלושה. 

 2ן פה לאיזה קיפוח איום ונורא. לא לטעו  יצוג. על פי החשבון הגס. קשההי

נוראי.   קיפוח  איזה  לא  זה  אבל  אופוזיציה  נציג  להיות  יכול  שלא   3אומר 

אני   משהו  או  ביתר  שמיוצגת  סיעה  לנו  יש  אם  הסיעות.  את  לבחון   4וצריך 

 5  חנו ארבעה בסיעה שלי וזה יודע שלנו יש נציג אחד אנ 

אחד     מר ירון גדות:  שאף  תיתן  לא  אתה  כי  תפקיד.  מהסיעזה  שום  יעשה  שלך   6ה 

 7 אבל זה סיפור אחר.  

 8 ? מי בעד להסיר   מר אבי גרובר: 

 9אני רק אומר שאם נטענים פה טענות משפטיות יש פה נציגי היועץ     מר ירון גדות: 

על זה כי נאמרו פה  המשפטי לעירייה שיכולים לענות  זה.  על  נדאג שיענו   .10 

 11 כמה דברים 

 12 ה. יבחנו את זה. ת זאנחנו נבחן א מר יעקב קורצקי: 

 13  מי בעד להסיר את     מר אבי גרובר: 

 14 אני מבקש שקרן תענה על זה.    מר ירון גדות: 

 15   ?מי בעד להסיר את ההצעה מסדר היום   מר אבי גרובר: 

 16 למה להסיר ולא להצביע?   ד"ר צחי שריב: 

 17 נצביע. מה.   למה להסיר ולא להצביע. בואו גב' דברת וייזר: 

 18 בעד. מה אתם אומרים. מי בעד ההצעה ומי נגד ההצעה? מי    מר אבי גרובר: 

מסדר   ד"ר צחי שריב:  הצעות  להוריד  ..חריגות.  טובה  פרקטיקה  לא  שזה   19אמרנו 

 20 היום. 

 21ון. שתיים. מי נגד  מי בעד ההצעה של ירון? אחד. בעד ההצעה של יר   מר אבי גרובר: 

 22 ההצעה של ירון? 

 23   ?רגע. זה חוקי וייזר: גב' דברת 

 24  חוקי, חוקי יכול חוקי אם לא ייבחן על ידי הייעוץ המשפטי.  רצקי: קו מר יעקב

 25 לא. כדאי לשאול את ..המקצועי אם זה חוקי או לא חוקי.    מר ירון גדות: 

 26  אנחנו נבחן.   מר יעקב קורצקי: 

כמה  לא     מר ירון גדות:  אותה  מגיש  אני  לסדר.  הצעה  הגשתי  לפני עכשיו.   27ימים 

ל יכול  ואתה  את  שאוהישיבה.  לשאול  צריך  המקצועיים.  הגורמים  את   28ל 
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 1 הגורמים המקצועיים.  

נורא    מר אבי גרובר:  היום?  מסדר  ההצעה  את  להסיר  בעד  מי  פעם.   2עוד 

 3י  מפשוט. מי בעד להסיר את ההצעה מסדר? שבע. מי נגד להסיר? שתיים.  

 4 נמנע? ארבע. ההצעה הוסרה מסדר היום.  

 5 

 6 ירד לבקשת החברים. ירד.  9סעיף    מר אבי גרובר: 

 7 

 8 

 9 31.12.2023-הטניס החל מז שנים למרכ 49-. אישרור הארכת תקופת חכירה נוספת ל10

 10 

האר  10יף  סע   מר אבי גרובר:  נואשרור  חכירה  תקופת  לכת  למרכז   49-ספת   11שנים 

מיום   החל  עכשיו31.12.23הטניס,  סימפוזיון  לעשות  למה  ירד,  חבר'ה   . ? 12 

 13 הסעיף ירד, כנראה יעלה חודש הבא אבל ירד.  

 14  אני לא מבין מה הבעיה.   : ןורוד לאכיממר 

 15 מן של רמי כאילו.  הז   מר רביד פלד: 

 16  אר רמי פשוט זה ייש הזמן של  גב' דברת וייזר: 

 17 מישהו מהם יקבל חודש פחות.    מר רביד פלד: 

 18 יהיה לו שנה.   גב' דברת וייזר: 

 19  אף אחד לא יקופח.     מר גיא קלנר:

 20 לכולם יהיה פחות. נכון?   : לב-מר רמי בר

 21  .  הבאמה זה לכולם יהיה פחות? ..חשבון  גב' דברת וייזר: 

 22 עלי.    :ןדמל ןדיעמר 

 23 .הבנתי.  אה גב' דברת וייזר: 

 24  ?ה רוצה להציג את זה את הסעיף הזה או שאני אגידעינב את  אבי גרובר: מר 

ב  2019-ב מר עינב בן יעקב:  אני  דיון.  והיה  הפרוטוקול  את  כשקראתי   25לא   2019עוד 

חברים התנגדו להסרת   2רת ההצעה מסדר היום.  חברי מועצה הצביעו בעד הס  7ה:  החלט

 . םויההצעה הוסרה מסדר החברים נמנעו.  4-ההצעה מסדר היום ו
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א אבל  הטניס.  אופציית  של  הארכה  לגבי  קיימתם  שאתם  בדיון   1ני  נוכחתי 

סדר.   לעשות  רגע  הערוצה  לנכסים  ביחס  זה  האחד,  שהם   2וחכרו  ירוניים 

 3אז יש לנו עוד שלושה כאלה. אין לנו יותר מידי. יש לנו את    בשקל היסטורי.

 4כי בשנות השבעים הייתה   ?רימון, הטניס והקנטרי. למה אני אומר את זה

 5ת  מדיניות של מועצת העיר כקיבוץ שאחד רצתה מפעלים ברמה כלל ארצי

 6ששווי  לתי שבא ואמר  צלה בעיר כמו הטניס כמו רימון, היה שמאי ממשא

 7שווה הרבה יותר משווי של הקרקע וחתמו על הסכמים.    םינבמבההשקעה  

הפנים.   עברו את אישורי משרד  לא   8אבל ההסכמים האלו בשנות השבעים 

שכלל   ההסכם  את  אישר  כבר  הפנים  משרד  הכרונולוגי,  הסדר  של   9ברמה 

את   גם  בהאובתוכו  זה  את  עשה  הוא  זה?  את  עשה  הוא  מתי   10  2007פציה. 

ע הוא  ב ולמה  זה  את  כי  2007שה  ו  1974מ?  החכירה  הסכם   11  1975שנחתם 

ב הפנים.  משרד  לאישור  ההסכם  הועבר  לא  הפיתוח,  הסכם   12 2007שנחתם 

 13 כנראה. 

 14 עבר אישור המועצה.   : מר מיכאל דורון

כי אני מר עינב בן יעקב:   15לא הייתי בחיים.    77נת  בש  קשה להתחקות על המסמכים, 

מ  זה   16י אישור מכי התיקים. לא מצאתחיפוש בתוך מסאז מה שאני מדבר 

 17, היה דיון בין מועצת  2007,  2006. אבל מה שכן מצאתי שב77מועצה בשנת  

היא   רוצה  אני  ואמר  בא  שבעצם  ...שטראוס  באמצעות  הטניס  לבין   18העיר 

 19היא אמרה שיש  ם.  הייתה יושבת ראש מרכז הטניס אני חושב באותם שני

של בקירוי  להשקיע  ותורם  כסף  הרא  לה  תוכל  האצטדיון  שהיא  וכדי   20שי. 

 21לבוא לטורניר היא רוצה שקט תעשייתי שיש לה באמת את אותו הסכם כי  

ב ולכן  אותו  אישר  לא  שהוא  ראתה  היא  הפנים  הזה  2007משרד  הנושא   ,22 

התייח מועצה  וחברי  בו  שעיינתי  פרוטוקול  ויש  מועצה  לדיון   23לזה  סו  עלה 

 24עכשיו לאשרר אנחנו הולכים  זאת אומרת הם דיברו, הם אמרו, חבר'ה מה  

 25, ענו להם גם מנהלת הנכסים  2023.  74? מ49ועוד    49ו  77סטורי מהסכם הי

ראש מקום  ממלא  סגן  וגם  אושרה    ריעה  הקודמת  והחלטה  כן.  לה   26אמרו 

 27עיריית רמת השרון פנתה שוב למשרד    2008מול מתנגד אחד.  ב  12ברוב של  

אותם  ים,  הפנ את  ציינה  בעצם  היא  הפנ  49פלוס    49בבקשה   28ים  משרד 
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 1הפנים. עכשיו, מימוש האופציה לפי ההסכם המקורי   אישר, ניתן אישור שר

שאתם   כמו  אותו  קורא  כשאני  כעירייה.  שלנו  האישור  את  דורש  לא   2הוא 

 3חודשים    12על רצונו בכך לפחות  קראתם אותו כתוב שהחוכר צריך להודיע  

תו ב  .הריכחה  תפוקתם  לפני  פה  שקרה  להביא   2019מה  לטניס  רצו   4 הם 

 5סף מגיע ממשרד התרבות והספורט  ת ספורט טניס נכים כשחלק מהכתחרו

כל    ףלא  600שנתן   את  ידעו  לא  שהטניס  כנראה  ביטחון,  רצה  גם  הוא   ,₪6 

אלינו   ופנו  עליה  מדבר  שאני  ממשרד    ף לא  300ההיסטוריה  קיבלו  הם   ₪7 

 8ה ור העירייה, לכן הם פנו שוב פעם לראש העירייאישהותנה ב 300הספורט, 

לו אמרו  היינו  והם  אנחנו  תראה  ואמרנו  .  אליכם  שפנינו  הקודמת   9בפעם 

 10אנחנו מבקשים את האישור, אלא אנחנו מודיעים לכם, למה הם עושים את  

 11אלף ₪ שמוקפאת במשרד התרבות    300זה עכשיו, כי הם רוצים את יתרת  

שני   ודבר  אתם הם  והספורט  איך  ציבור  כנבחרי  שלכם  אמירה   12רוצים 

 13 ם את הטניס שלהם.  רואי

 14 הם רוצים לעשות שם השקעות מאוד גדולות ומשמעויות.   ר אבי גרובר: מ

 15 בדיוק.  מר עינב בן יעקב: 

 16 ולשדרג את כל     מר אבי גרובר: 

 17  ?הם קיבלו תשובות על הדיוויס הזה   מר גיא קלנר:

 18 לא. לדעתי עוד   מר אבי גרובר: 

 19 לגבי ה...דיברתי איתם.   מר עינב בן יעקב: 

 20 . ןכ םאים  ו שומעניניח שהיאני מ  ר אבי גרובר: מ

הטניס   מר עינב בן יעקב:  של  האצטדיון  תראו  איתם.  דיברתי  אני  הטניס  לגבי   21גיא, 

 22אצטדיון לאומי. כל השנים אני אומר שאני הצעיר הכי ותיק פה. אני זוכר  

וכשכל הזמן רצו לקרות את האצטדיו ומי  ן   23ל הזמן הייתה שאלת המימון 

את להביא  הם  הולך  פעם  כל  א  הכסף.  להמציא  למשרד  הבטיחו   24ישורים 

 25התרבות והספורט לגבי תקינות האצטדיון הם הצליחו לקיים את התחרות. 

 26בשנים האחרונות, שזה ארבע שנים אחרונות משרד הספורט לא אישר להם  

בא בעצם  הם  ולכן  בעיות  שם  יש  האצטדיון.  ואת  לכם ים  לנו   27אומרים 

חבר'ה   אומרים  ציבור,  את  כנבחרי  לנו  מגבל  49תנו  זה  כי  ויכוח  לנו.  י   28יע 
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להם   ולהגיד  למשקיעים  לרוץ  שנוכל  כדי  איתכם  לריב  רוצים  לא   1אנחנו 

ונוכל  פה  חשוב  מרכיב  שהוא  משהו  כטניס  בנו  רואה  העירייה  גם   2חבר'ה 

 3 לרוץ לא נשאיר כמו שאמר ראש העיר פה.  

 4 .  2006כל הדיון הזה היה ב ן: למד עידן עו"ד 

ב ב: מר עינב בן יעק כאןכשה  2007אבל  היה  הזה  תנאי  דיון  שהוא  איזה  נכנס  לא   ,5 

 6מתלה להסכם שאומר אנחנו כמועצת עיר נאשר את זה. אתם בתנאי שיקרו 

נכון שגם  77-את האצטדיון אלא בעצם אשררו את אותו הסכם מקורי מ  .7 

בל כל השנים  יכלו  פה  הטניס  שומרכז  את  י  ולהשקיע  לבוא  אלינו  קשר   8ם 

אבל   שצריך.  במיליונים.מה  מבי  מדובר  שאני  מה  רק  לפי  לא  כבר  זה   9ן 

 10האצטדיון הזה כבר ישן. לקרות, זה בעצם לעשות רוויזיה מחדש למתחם.  

 11 אני חושב שזה יותר הודעה אליכם 

 12  ?אז מה אנחנו נדרשים אם זה הודעה  מר גיא קלנר:

 13 אשרור כי בפעם הקודמת. זה  אשרור מר עינב בן יעקב: 

 14 את ההודעה לפנינו.   םימשור לש גוס ונחנא   מר אבי גרובר: 

 15 בעקרון ראש העיר יכול להגיד להם בסדר.   קורצקי: מר יעקב 

 16 ? שנה 49נותנים להם  וישכע ונחנא ,לא הבנתי גב' דברת וייזר: 

 17אתם לא נותנים להם, העירייה כבר נתנה להם ומשרד הפנים אישר  מר עינב בן יעקב: 

 18נר שהיא רוית רבם. אני דרך אגב למען הסר ספק פניתי להפנייש אישור שר  

 19 אחרי החלטה שלכם ושאלתי אותה. אחראית תחום שלטון מקומי 

 20 שנה?  49אנחנו אישרנו פעם  גב' דברת וייזר: 

 21 אישררה את זה.   2007ומועצת עיר ב 74לא אתם. מועצת עיר בשנת  מר עינב בן יעקב: 

 22 אשרר משהו טי ללמה אנחנו רלוונ גב' דברת וייזר: 

ב מר עינב בן יעקב:  ק  2019כי  האם  אתם  של  נושא  על  ער  דיון  פה   23אנחנו יימתם 

ל האופציה  את  חושב  25או    49צריכים  אני  דעת.  לכם שיקול  היה  כאילו   .24 

 25 שזה היה שגוי אז.  

 26 זאת הייתה טעות.     מר גיא קלנר:

 27 . 25מה היה שגוי, בדרך כלל נותנים ל גב' דברת וייזר: 
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 1 לא. פה יש הסכם.    לנר:מר גיא ק

יש מר עינב בן יעקב:  פנ  אבל  תקף.  חכירה  הסכם  יש  תקף.  והיא  הסכם  לרוית   2יתי 

טוענת  אופציה  שמימוש  רשום  בחוזה  שאם  כתבה  בחוזה  אם  לי   3אמרה 

את   כולל  האישור  רשום  לא  אם  אישור.  טעון  זה  אז  הפנים,  שר   4אישור 

 5 האופציה. זאת אומרת שלא הייתם צריכים.  

 6זה כן נכון ואני מאוד חושב ש  אבל הייתה איזה שהיא החלטה. ואני   : רוברמר אבי ג

אם  לכם  תומכים    אודה  כן  שאנחנו  ואומר  שבא  אקט  שהוא  איזה   7נעשה 

עוד   של  הזה  ברמת   .שנים  49בנושא  הטניס  מרכז  הכול  שסך  חושב   8אני 

לא   זה  מיד,  זה  דבר  כל  ולא  השרון  רמת  עם  מזוהה  כך  כל  באמת   9השרון 

ע שהוא  כאיזה  חנוסק  פה  פותח  מישהו  יודע  אתה  שהוא  משה זה  או   10ו  ת 

חוש אני  הביתה.  הכסף  כל  את  שמזוהה  לוקח  משהו  זה  הטניס  שמרכז   11ב 

 12ושהשקיעו שם כל כך הרבה כספים ואני חושב שזה לכבודנו וזכותנו שמרכז  

 13הטניס נמצא פה ברמת השרון. זה מעודד הרבה מאוד חבר'ה ברמת השרון.  

ספורט פעילות  שם  צרי  יביתעושים  דבר  כל  שלא  חושב  אני  מאוד.   14ך  יפה 

הזאת.להתגלג מהבחינה  לקופה  להכנסה  מיד  אני    ל  אמיתי  יודע  לא   15ואני 

 16  כאילו. 

ל : לב-מר רמי בר אמורים  לא  ההחלטה   49אנחנו  את  לשנות  כאילו   17אמורים 

 18 הקודמת שלנו, אם אני מבין נכון. 

 19  ההחלטה הקודמת במחלוקת.    פרופ' נטע זיו: 

 20 אין לה תוקף.   : בל-ברמר רמי 

 21 יע  נחנו נצבא   מר אבי גרובר: 

 22 זה לטענתם.  עידן למדן:  עו"ד 

 23 לא. יש פה חוות דעת עורך דין שצורף לעניין הזה.     מר גיא קלנר:

 24  זה עורך דין שלהם.   עידן למדן:  עו"ד 

מה    מר ירון גדות:  המשפטי,  היועץ  נציגי  נשאל  אולי  מהפכנית.  הצעה  לי   25יש 

א יעמדתם.  שקשוריםני  בדברים  פה  מקובל  לא  שזה  אב  ודע  אולי אלי,   26ל 

 27 ל. בנושא הזה זה כן יהיה מקוב

 28 עכשיו נראה לי שזה ירד מסדר. לא צריך מה פתאום, אני לא מבין.   מר יעקב קורצקי: 
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 1 רגע, בוא יעקב זה דבר מאוד רציני מה זה. אני לא מבין למה אתה   גב' דברת וייזר: 

 2 . כועסיעקב    מר ירון גדות: 

 3  אני לא כועס.  מר יעקב קורצקי: 

 4 בנת בימים האחרונים.  הוא קיבל הודעה מאוד מעצ   גדות: מר ירון 

 5 זה שירון מעצבן עם ...זה משהו אחר.  גב' דברת וייזר: 

לא   מר יעקב קורצקי:  שזה  להבין  עכשיו  לעד  מצליח  לא  שאני  עצמי  על  כועס   6אני 

 7 זה כתום. וז שכתום. אני אומר לך בשיא הכנות. אלף אח

 8ריד. זה לא יש בזה גם ורוד יעקב זה עדיין מט  כתום אבליש בזה   עידן למדן:  עו"ד 

 9 האישו. 

 10 השקענו יותר מידי זמן בצבע החולצה שלו.   גב' דברת וייזר: 

היה מרגיז את ראש  עידן למדן:  עו"ד  זה  היה אדום  זה  לא אדום. אם   11העיקר שזה 

 12   העיר. 

 13  אז.  צת התבגרתי מק  מר אבי גרובר: 

תק חכירה  ההסכם   עו"ד קרן ג'קמן:  של  מציין  התייח  49ועוד    49ופה  לזה   14ס  בעצם 

למשרד   הפניה  וגם  המועצה  במליאת  גם  שניתן בשעתו  האישור  לגבי   15עינב 

נוכחיים   הסכמים  הזאת  שבתקופה  ציינו  הקודם  בדיון  אנחנו   16הפנים. 

 17ה. שנ  25מקסימאלית של    שנחתמים בענייני מקרקעין, מדברים על תקופה

מציין התקף  ההסכם  הזה  במקרה  כ  אבל   של  בפנים  אופציה   18שנה   49בר 

היא מה   והאופציה  בעצם  זה  אופציה.  מממשים  כרגע  בעצם  החוכר.   19של 

 20 שהם מודיעים לעירייה.  

כשמממשים   גב' דברת וייזר:  הבנתי  אני  כשמממשים.  האלה  אבל  בימים   21אופציה 

בזמנ הקנטרי  עם  לנו  שהיה  אותכמו  שקנינו  שלפני  העניין ו,  את  היה   22ו 

א לממש  רצו  האופצישהבעלים  תקופת ת  את  ולהאריך  להם  שהייתה   23ה 

זה  הח על  פה  דיבר  שמיכה  זוכרת  אני  רכשנו  שאנחנו  לפני  בזמנו   24כירה. 

 25 אז למה.   25שנה. שהם בגישה של  49ושאין יותר כזה דבר בכל מקרה 

 26 אם היום היית עושה.    מר גיא קלנר:

 27 טית אין טניס. היום תיאור בן יעקב: מר עינב 
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 1 בהרבה דברים. ן. זה תלוי באופן העסקה. זה תלוי ם לא נכוזה ג  מר אבי גרובר: 

 2 היו בודקים את שווי הקרקע למול שווי ההשקעות.   מר עינב בן יעקב: 

 3 25אני מבטיח לך שסמי עופר עם כל ההשקעה שיש שם הוא לא ל   מר אבי גרובר: 

 4 שנה. 

 5ה קע לא היאת מסכימה איתי שערך הקר  70בשנות ה  כן. אבל נכון. יעקב: מר עינב בן 

 6שהם הביאו. וההסכם הזה כבר נחתם.  כזה כמו ערך ההשקעות במיליונים  

זה  כבעלים  בחוזה  תנאים  לשנות  בכלל  או  זמן  תקופת  להחיל  שלך   7הדרך 

אבל  משפט,  לבית  איתם  וללכת  ולבוא  בהסכם.  הפרות  על  טענות   8לטעון 

 9 מבחינתנו נצמדים להסכם התקף.  ם. זאת אומרת אנחנו אנחנו לא ש

 10 זה לא מה ששאלתי אבל.   ר: ברת וייזגב' ד

 11 אבל ההסכם כבר תקף.   בן יעקב:  מר עינב

 12 אני שאלתי שאלה אחרת.  אני שאלתי משהו אחר.  גב' דברת וייזר: 

 13 אם ההסכם תקף אז לא צריך לאשרר אותו.   עידן למדן:  עו"ד 

 14 ך. לא צרי   מר גיא קלנר:

 15 שנים.   49משרד הפנים לא אוהב לאשר הסכמים ל גב' דברת וייזר: 

 16 ה שלך.  לא. זה לא החלט עידן למדן:  עו"ד 

מכובד   מר יעקב קורצקי:  יותר  יהיה  שזה  זה  את  ולכבד  לבוא  העיר  ראש  רוצה   17הוא 

ארנה  של  המהלך  על  עכשיו  הולכים  היינו  עכשיו  אם  הבעיה.  מה   18רשמית. 

מי  םיעיקשמ  היוואנשים   אוחצי  היינו  שקל.  לעשרים  ליארד  להם   19מרים 

 20 שנה.  99נותן להם וחמש שנה. היית 

 21  ?מי אמר לך גב' דברת וייזר: 

 22 ככה.  מר יעקב קורצקי: 

 23 שנה.  99מאיפה אתה החלטת שזה   גב' דברת וייזר: 

נכנסים לפרויקט כזה ומשקיעים חצי מיליארד לעשרים   מר יעקב קורצקי:   24אם היינו 

 25 ?וחמש שנה

 26 לעשות ש..לא משנה. אתה לא יכול  למדן:  עידן עו"ד 

 27 לא.  לא. ממש ר: גב' דברת וייז

דולר משנת  מה הבעיה.    מר יעקב קורצקי:   28. מה עכשיו  77זה השקעה של מאתיים מיליון 
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 1 תגידי להם. 

התקופה   עו"ד קרן ג'קמן:  בין  הפער  את  והבהרנו  הפנים,  למשרד  פנינו   2אנחנו 

 3ת שצוינה האופציה לבין ההתייחסו  שמופיעה במסגרת החוזה חכירה לגבי

פני אנחנו  הליך.  למבמסגרת  בפניה  של  נו  הנושא  לגבי  הן  הפנים   4שרד 

בהליך  האופצ שהוצגה  כפי  הפנים  משרד  עמדת  לבין  החוזה  במסגרת   5יה 

ל ומתייחסת  את    25קנטרי.  וציינו  מקרקעין  הקצאת  לנוהל  בהתאם   6שנה 

 7 לה. הפער שקיים. התשובה ממשרד הפנים בינתיים לא התקב

 8    ?תי זה היהמ גב' דברת וייזר: 

 9 ה.  שנ 25הדיון שהיה כאן במליאה לגבי נינו אחרי פ עו"ד קרן ג'קמן: 

 10 הייתי אומר שזה עוד מעט שנתיים.  : מר מיכאל דורון

 11 זה היה.  2019   מר גיא קלנר:

 12 שנתיים הם לא ענו לנו?   גב' דברת וייזר: 

 13 . 19פברואר  : מר מיכאל דורון

הייתה   ג'קמן: עו"ד קרן  בינתיים  התייחאבל  בלי  ביניים  אמירת  שהיא   14סות  איזה 

הפניםפורמאל ממשרד  רשמית  תשובה  רשמית  הסעיף    ית  שבעצם   15שציינה 

שנמצא   הסעיף  לעומת  שונה  בקנטרי  הנוספת  התקופה  ניתנה   16שבמסגרתו 

בעצם   יש  שכאן  מציינים  אנחנו  בעצם  ולכן  כאן.  החכירה   17שנה    49בחוזה 

כר שבעצם  של  כאופציה  הנוסח  אותה.  מממשים  שונה  גע  קצת   18הסעיפים 

 19ן, מכוון א לא נתן עדיין תשובה רשמית בענייאפילו שהו  ולכן משרד הפנים

 20 כנראה לכיוון הזה, וזאת הסיבה שמנסים שוב.  

 21   ?מה זאת אומרת מכוון לכאן גב' דברת וייזר: 

 22 הוא לא נתן תשובה רשמית משרד הפנים.   עו"ד קרן ג'קמן: 

 23 . 49ב מזה שבקיצור הוא לא מתלה וייזר: גב' דברת 

 24     49 ונתנ אל   :רבורג יבא רמ

בעניין. בסופו של דבר הוא בעהוא לא אמר   עו"ד קרן ג'קמן:   25צמו מבטא את משהו 

 26 זה. 

 27  ה ישע  לע  תיארח א  ,רנפ לק  תיור  אני עובד ישירות מול  ,משרד הפנים מר עינב בן יעקב: 

הם  ם ינפה  דרשמב  ןיעקרקמו חוזים,  מאשרים  שאתם  במקרקעין  נניח   .28 
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דע שיקול  להם  אין  הם  לטכנוקרטיה.  מדיניונצמדים  של  ברמה   1ת. ת 

 2הם רואים הסכם כמו שהיא כתבה לי שכתוב    המדיניות היא אצלכם. אם

 3ר היה אצלם והם אישרו אותו.  . הוא כב49וכתוב בו אופציה ל  49ם  בהסכ

 4יש אישור שר. אז מבחינתם לא צריך לחזור אליהם שוב פעם לשאלה היועץ  

 5ושא הזה עלה  המשפטי פנה שוב פעם משום שהייתה פה בעצם סתירה כי הנ

 6 ן. ויש סתירה בין חוזה ולבי 2019ב

 7ק  ס ריק. היא הייתה גם על רקע של חלהסתירה לא עלתה על בסי עידן למדן:  עו"ד 

ואף   גם על רקע של חלק מהאמירות שלא קוימו   8מההבטחות שלא קוימו, 

ניתן עוד   9על פי כן נתנו בכל זאת למרות הכול ועל אף הכול אמרנו או קי, 

ש וחמש  עכשיעשרים  ונתנו.  אותנו  נים.  צריכים  לא  הם  אם  לא  ו,  אני   10אז 

 11. מממשים את האופציה ואין על מה  צריך להצביע גם. אני לא צריך לומר

 12 הצביע. וזהו.  ל

 13 אבל מבקש ראש העיר בקשה.  מר יעקב קורצקי: 

 14    אני מבין שיש לי סיי.   עידן למדן:  עו"ד 

ומב עו"ד קרן ג'קמן:  כאן.  מציינים  שהם  התייחההיבטים  שתהיה  של  קשים   15סות 

 16  ך אישור תקופת האופציה, תקופת האופציה קבועה המליאה היא לא לצור

 17 בחוזה אלא עניינים עסקיים. 

 18    אין פה שום עניין עסקי.   עידן למדן:   עו"ד

 19 זה מה שמבטא בעצם את    עו"ד קרן ג'קמן: 

מיל עידן למדן:  עו"ד  שלושים  עכשיו.  משקיעים  לי  אומרים  היו  אם  דולר. לא.   20יון 

 21אבל זה לא מונח לי פה. מונח לי עוד  ם זה, זה דורש את אישורי,  משקיעי

 22בפעם הקודמת. עלה בפעם    הבטחה לקירוי וזה עלה  2007ק כמו בפעם בדיו

 23הקודמת בדיוק הבטחות שלא קוימו. זה עלה. ודנו על זה. אגב אני לא יודע 

 24ההנגשה אם ההבטחות לקיום התחרות וההשקעה של עשרה מש"ח לטובת  

אליפו לטניסאים  ואז  שהארכנו  העולם  שהם  ת  אז  ודובר  מוגבלות   25בעלי 

האישור  את  אם    צריכים  יודע  לא  בינם.  ההתחייבות  ההשקעה  ואת   26גם 

 27 הזאת הייתה בוצעה. אני עוד לא יודע. 

 28 איך עשו טורנירים. בטח שבוצע.  מר יעקב קורצקי: 
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 1ם או אני ר לשאלה אם דורשיאני אומר, זה חומר למחשבה וזה חומ עידן למדן:  עו"ד 

 2 י.  צריך לתת את עמדת

הל מר יעקב קורצקי:  הזה  הכסף  הנגשה.  את היה  להנגיש  חייבים  היו  להנגשה.   3ך 

 4 טניס ה

 5 כמה עלה אני לא יודע.   עידן למדן:  עו"ד 

 6 שש עשרה מש"ח.   מר יעקב קורצקי: 

 7   ?עלה עשרה מיליון, עלה חמישה מיליון עידן למדן:  עו"ד 

 8 של טורניר. היה מונגש בכזה סדר גודל  לא. הטניס לא קי: מר יעקב קורצ

 9 יע. ים לרשום בפני, הם לא מבקשים להצבאבי, הם מבקש   פרופ' נטע זיו: 

 10 אני רוצה להגיד.    מר גיא קלנר:

טוענים, הטענה  מר עינב בן יעקב:  פעם, הם   11הם מבקשים בעצם את הדיון הזה שוב 

ששוב   העיר  ראש  עם  גם  נפגשו  הם  משקישלהם  להם  יש  שהם  פעם   12עים 

למקום. להביא  באמת    רוצים  כי  הקודמות  מפעמים  שונה  קצת  זה   13הפעם 

דיה היום  לפחות  התיישן  כבר  אילאצטדיון  עם  גם   14סמנכ"ל  ה  זועת  ברתי 

 15שלהם, שאמר לי, תשמעו אנחנו כבר גם עם דיוויס כבר יש לנו בעיות שם  

 16יכים לאשר את במתחם. ולכן האמירה שלכם כנבחרי ציבור לא כי אתם צר

 17פט יכול לשנות אותו או אם הם  ה מאושר קניינית. רק בית משההסכם הז

ז עליו.  אייסכימו  ציבור  כנבחרי  שלכם  נייר  יותר  את  ה  רואים  אתם   18ך 

 19 הטניס ברמת השרון.  

 20  ?מה זאת אומרת איך רואים גב' דברת וייזר: 

בעצ מר עינב בן יעקב:  הם  לתורמים,  החלטה  אותה  את  ייקחו  שהם  רוצים כדי   21ם 

 22 ורמים שלהם. אמירה שלכם לת

 23  ?מי המשקיעים שרוצים להיות ר: גב' דברת וייז

 24 ולי. אני לא יודע לדבר בשמם. זה א עקב: מר עינב בן י

 25 הם רוצים לשפץ את האצטדיון, לעשות הם רוצים לעשות...   מר אבי גרובר: 

 26 המשפחה.  גב' דברת וייזר: 

עי   מר גיא קלנר: כל חסר שהדברים  כרגע, א קודם  זה  על  דיבר  ואנוכי נב   27בל אבי 

לפני   הרצוןקיימנו  בדבר  המרכזים.  הנהלת  עם  ישיבה   28שלהם    שבועיים 
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ז לא  זה  אגב  המרכז  את  ברמה  להרים  רגע  אומר  אני  מאיתנו,  מנותק   1ה 

 2המוקצנת, זה אינטרס שלהם להרים, המרכז התיישן לו. בוודאי האצטדיון 

רג בעולם  שלנו  מההחלטה  מנותק  זה  כמקובל.  המרכזי  צרכים  ועם   3כל  יל 

במנו להתחדש.  חייב  או  המרכז  האופציה,  ממימוש  כרגע   4מימוש    י אתק 

טנאופציה מרכז  שם  להפעיל  רוצים  עוד  כל  במדינת .  המוביל  ראוי   5יס 

והם מתכוונים לעשות   6ישראל, הם צריכים לעשות את זה, מבינים את זה 

 7כרגע על אולי   את זה. יכול להיות שהם עוד יקדימו את הפעולה כי מדובר

ש בישראל,  העברה  דיוויס  גביע  גמר  בכל ל  במקביל  מגרשים  כמה   8שדורש 

 9יה של הקמת פופ אפ , יכול להיות שאפילו תהיה שם אופצמיני סדרי גודל

המגרש  של  ההסדרה  ובוודאי  הטורניר.  לצורך  ויורד  שעולה  מגרש   10של 

חייב שהם  פעולה  זאת  אומרת  זאת  שלו.  והרחבה  שלו  וקירוי   11ים  הגדול. 

המסל על  ..והם  מבחינלבצע  אומר  אני  ולכן  הזה  שאנחנו ול  משהו  זה   12תנו 

א אני  ולחבק.  לקדם  שאנחנו  רוצים  כפי  שני,  דבר  אחד.  זה   13רושמים  ומר 

 14לפנינו, את מימוש האופציה מהצד שלהם מבלי שיש לנו זכות או אי זכות  

הם  איתם.  זה  על  דיברנו  גם  לגביהם,  שיירשם  חשוב  הזה  הדבר   15לגבי 

 16ם בכל שיחה,  זה גם לך עידן, זה עולה איתם את זה, אני אומר את  אומרי

בישיבה אנחנו  כרגע  כי  אומר  רצון   ואני  המון  יש  לנו  שגם  בזה   17  שעוסקת 

של   השרון,  רמת  העיר  של  פעילות,  יותר  לבצע  הזה  למרכז  יותר   18להתחבר 

 19עיריית רמת השרון. של אגודת הספורט, של המתנ"סים, של מגוונים, של  

יישות   פתכל  שלהם  הזרועות  צריךאחרת,  הזה.  העניין  לגבי   20לקחת    וחות 

ב לא  באים  שאנחנו  דבר  כל  שכמעט  להיות בחשבון  יכול  אבל  הרבה,   21אים 

גם  שעכשיו   יהיה  אפשר  אז  רלוונטי  יותר  הרבה  ויהיה  ישודרג   22המתקן 

בקשה   לכל  קשובה  ואוזן  פתוחות  זרועות  עם  הפעילויות  סך  את   23להגדיל 

נאמ כך  הזה  בהקשר  לפרשלנו  גם  שייאמר  וחשוב  הזה  ר  בהקשר   24וטוקול 

 25בהקשר הזה  בהינתן שהאופציה מוארכת חשוב שהדברים יאמרו  כרגע, כי  

אני   אחרון,  דבר  כן.  בוא  גם  הפוך  אומר  אני  ממילא,  אם  לעידן,   26אומר 

 27מילא ולא  מנסתכל אולי על חצי כוס המלאה רגע במוטיבציה חיובית, אם  

ו המשפטי  הייעוץ  ידי  על  אחרת  משנאמר  גורם  שום  ידי  על  אחר. לא   28פטי 



 04-8666313רת איגמי,  חב                                                                                                                                                  

 8.11.20מישיבת  מליאה  מן  המניין  מיום    22פרטיכל מס' 

 

 

57 

ז בידיהם.  הזאת  האופציה  האופציה  דבר,  שום  שנעשה  מבלי  אומרת   1את 

 2מד של טקסיות וכבוד עבור העניין  מוארכת. אז אם יש פה איזה שהוא מי

הראשון   הרובד  כאשר  לגרוע  ולא  עליו  להוסיף  יכולים  רק  אנחנו   3אז 

לזה   נותן  זה  אני אומר אם  לכן  הכי,  בלאו  גושפקנא מתקיים   4איזה שהוא 

בעימבח זה  עם  רואה  לא  אני  נון  ינתי  שהוא  איזה  פה  יש  כן  אם  אלא   5ה, 

מאי חמשפטי  לא  אני  אז  לא  אם  זווית.  שהיא  אם  זה  דבר  שום  שיש   6ושב 

 7 נכבד את זה גם בתמיכה.  

 8 .העבצהה לאני לא מבין מה המהות ש  : מר מיכאל דורון

 9 אני אגיד לך מה אני חושבת.    פרופ' נטע זיו: 

זה. אם אין לזה שום מהוא מבקש לת   מר גיא קלנר: ולא רוצים. קף את   10שמעות 

 11 רשמנו בפנינו החלטה.  

 12 זכרוני..הסכם לחמש שנים, זה היה אתה.  צחי פעם קודמת למיטב    בי גרובר: מר א

החלטה   : מר מיכאל דורון קיבלנו  שאנחנו  העובדה  מעצם  תקפה  לא   13ההחלטה 

א אנחנו  ימים  עשרה  שבתוך  אשררשאומרת  לא  אנחנו  לאשרר,   14נו,  מורים 

 15 ור. ואמרנו גם שזה צריך לעב

 16  ?הקשר מה זה עשרה ימים. באיזה    מר גיא קלנר:

בה : מר מיכאל דורון תתכנס  תסתכל  העיר  מועצת  לאשרר  מפברואר.  ההחלטה   17צעת 

ימים   עשרה  עשרה  בתוך  אחרי  התכנסה  לא  היא  ההסכם.  את   18ותאשרר 

 19 ימים ולא אשררה.  

 20  עדיין יש החלטה של ..שנה.   מר אבי גרובר: 

 21 אבל לא הוגש לנו שום דבר לאישור.   לא. התכנסה ד"ר צחי שריב: 

 22 אשרר. מבחינתי היא יכולה. אני אומר היא לא התכנסה ל : דורון מר מיכאל

 23 ממילא איזה משהו.  25זה על    מר גיא קלנר:

 24 .  49ויש לך הסכם ויש לך זה ל 25יש לך הצבעה על    מר אבי גרובר: 

 25א שחור ולבן,  זה לא אותו  הגיד משהו. בנושא הזה. זה לאני רוצה ל : מר מיכאל דורון

 26רי והלאומי, אני חרי ..את הטניס הרגיל הזה וההיסטורגע לקבל החלטה וא

 27דונמים אם אני    34על חלקה שהיום היא    74חושב שניתנה שנחתם הסכם ב

שווי ה זהיר.  לא  לפי אומדן  טועה שהיא שווה מאה מש"ח  לפי לא   28קרקע. 



 04-8666313רת איגמי,  חב                                                                                                                                                  

 8.11.20מישיבת  מליאה  מן  המניין  מיום    22פרטיכל מס' 

 

 

58 

 1 אבי.  . כן, עשיתי בדיקה2010בשנת  הסכמי מכר שנעשו 

 2 הוא מקצוען  מיכאל.   מר יעקב קורצקי: 

 3 לא קרקע לבנייה.  זו קרקע חומה. זה   מר גיא קלנר:

 4 אבל אני אומר לך.   : מר מיכאל דורון

 5 דונם. זה.  42מה זה משנה,  גב' דברת וייזר: 

 6 אומרת.  ע חומה זה קרקע חומה מה זאתקרק ?נו ומה השווי שלה   מר גיא קלנר:

 7לדוגמא אם זה א. אבל כשאתה בא ועושה. גם כשאתה נותן חומה  ל גב' דברת וייזר: 

 8 בית חולים. 

 9 יש לה שווי אבל. זה לא מאה מש"ח.    קלנר:מר גיא 

 10 יש לה שווי מה זאת אומרת.  גב' דברת וייזר: 

 11מיועד רק לספורט. אי אפשר חבר'ה זה לא קרקע חומה. זה שטח ש   מר אבי גרובר: 

 12 א בית חולים ולא  ל

אני   : דורוןמר מיכאל  עכשיו  הנופש מאה מש"ח.  צריכים ...רצועת  כן   13חושב שאנחנו 

 14הדבר הזה בעיניים של כסף ובעיניים של תמורות לעיר שלנו.  להסתכל על  

הציבורי.   האינטרס  על  ולשמור  להגן  צריכים  אנחנו  ציבור.  נציגי   15אנחנו 

צריכים צריכ  אנחנו  מקורות...אנחנו  העיר  לראות  איך  באמת  לראות   16ים 

 17שרת את העיר, הופך ת, איך באמת מרכז הטניס הזה מדבר עם העיר, מהזא

מהעי חלק  שאנחנו להיות  דברים  אלה  בעיר.  הטניס  חינוך  את  מקדם   18ר, 

את   רוצים  אתם  אם  להיעשות,  צריכים  האלה  הדברים  דעתי  לפי   19צריכים 

 20 ההצבעה. 

 21 ה. עושים המון פעולות. גם רווחהם עושים את זה מיכאל. הם  מר יעקב קורצקי: 

 22, יאים לו את הנשמה בטירוף. תראה ליכל אחד שבא לפה אתם מוצ   מר אבי גרובר: 

נאמנות   הצהרות  דורשים  אנחנו  היום  כל  לי.  תעשה  לי,  תגיד  לי,   23תוכיח 

 24 ואהבה וחיבוקים ובסוף תישאר פה לבד, אז יהיה סבבה. 

 25  ?רגע זה רע : מר מיכאל דורון

 26 כן. תישאר לבד סבבה     מר אבי גרובר: 

דונם   : מיכאל דורוןמר  וארבע  רע לבקש שלושים  רע.  זה  זה  לנו משהו,  שיניבו   27שלנו 

 28 לא מבין.   אני
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 1 ?מרכז הטניס לא מניב לך כלום   מר אבי גרובר: 

 2 מה הוא מניב לי.   : מר מיכאל דורון

ת   מר אבי גרובר:  אז  לך.  מניב  לא  הוא  קי  רוצה  או  לא  שאתה  תגיד  אז   3את  כלס 

 4 מרכז הטניס פה, ואם  

 5 אני לא אמרתי שאני לא רוצה  : מיכאל דורוןמר 

 6 הוא עוד לא סיים.   יעקב קורצקי:  מר

 7 לא יאומן פשוט.     מר אבי גרובר: 

 8 אני פתחתי. ואמרתי שזה ...אני לא נגד.  : מר מיכאל דורון

 9פה את בר הכי יפה בעולם שיש לנו  זה דבר הכי רציני בעולם, וזה ד   מר אבי גרובר: 

 10י הטניס שכמעט היו פה הרגעים הכי גדולים של  מרכז הטניס. שכל משחק 

 11, רק כסף בקופה מה אתה כמו איזה  הטניס הישראלי היו פה. מה זה הכול

 12  ?סוחר קטן שעל כל שקל שנכנס לך

 13 לא. אני סוחר גדול. אני סוחר גדול.  : מר מיכאל דורון

 14 קי אתה סוחר גדול סבבה.  או   מר אבי גרובר: 

 15 על צעירים, ועל ילדים ועל ספורט ועל   כשאני חושב : מר מיכאל דורון

 16 להם מאוד יפה.  אז הם הלכו..אצטדיון ש   י גרובר: מר אב

 17 ועל ארנונה שגידי אומר לי שהיא מזערית. על זה אני חושב.  : מר מיכאל דורון

 18 חה שהם לוקחים. אבל הם עושים, יש להם היטל השב מר יעקב קורצקי: 

 19   אתה נותן. אתה נותן. : דורוןמר מיכאל 

 20 ?מה הם משלמים ארנונה יפל גב' דברת וייזר: 

 21 לשנה. אתה נותן שטח בשקל  : מיכאל דורון מר

זה     מר אבי גרובר:  ספורט,  מרכז  זה  ארנונה.  שקל  שם  תקבלי  לא  פעם.  עוד   22זה 

 23ונה חלופית. זה זה דברים כאלה. זה מה שיש. אין ארנ  ,םיכנל  סינטמגרשי  

 24זה זה לא המקום בכלל. . זה לא הדיבור על  3דל בסר  לא שזה או זה או מג

 25 ש טניס או מגרש כדורסל.  או מגרש כדורגל או מגר

 26 אתה דוחק אותי לשחור ולבן, אני לא אומר שחור ולבן.  : דורון מר מיכאל

 27 יושבים.   לא. תמיד זה דיון הזה ככה. כל דבר פה בא לפה כל דבר   מר אבי גרובר: 

 28ה דונם שאני חושב שאנחנו  של העיר הזאת. שלושים וארבעזה נכס   : מר מיכאל דורון
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 1 ותר. זאת דעתי. צריכים להפיק מהם י

 2 לא יכולת.  גב' דברת וייזר: 

 3 או קי. אני לא רוצה כסף, אני רוצה.  : מר מיכאל דורון

כסף.     מר אבי גרובר:  להם  מוכן  'ץיבולינד  קיבורמשלמים   4 םהב  עיקשהל  עכשיו 

 5 רק תישארו פה.  ,כמה כסף

 6 מקומות.   דוברת אלפיים מר יעקב קורצקי: 

 7   אבל זה עסק עם תנאים אחרים. על מה אתה מדבר. : מר מיכאל דורון

 8 . זה דירקטורים. יש מה יש לך.  זה עמותה מיכאל מר יעקב קורצקי: 

 9בקשים. אבי אני חושבת שאנחנו צריכים לתת להם את מה שהם מ   פרופ' נטע זיו: 

 10ודעה.  והם מבקשים משהו מאוד ספציפי, שהמליאה תרשום בפניה את הה

למ לך  אגיד  אני  את עכשיו  בפנינו  לרשום  צריכים  שאנחנו  חושבת  אני   11ה 

כי אנחנו ולא לעשות אשרור.  עוד   ההודעה   12עכשיו עוסקים במשהו שימשך 

 13חמישים ושתיים שנה. אנחנו לא יודעים מה יקרה עוד שלושים שנה. מרכז  

 14 טניס עוד שלושים שנה, אני בטח לא יהיה פה כבר, ה

 15מה עוד שלושים שנה, תהי בת שישים  נטע את תהי. תהי אופטימית   מר יעקב קורצקי: 

 16 ושתיים. 

 17ל להיות ברוך. יכול להיות משהו שתהיה הפרה או  לא נראה לי. יכו   רופ' נטע זיו: פ

 18לושים וחמש  שיהיה איזה שהוא סיפור עם מרכז הטניס עוד שלושים או ש

 19לא הייתם צריכים    שנה. ואז יבואו אלינו ויגידו לנו אתם אישררתם, אפילו

עכ אז  ואנחנו  צריכים.  שאנחנו  למה  מעבר  משהו  עושים  עלינו  שיו   20למה 

 21אולי שבעצם יש לו תוקף לעוד חמישים ושתיים  לכבול את עצמנו למשהו ש

אנחנו   אז  בפנינו.  שנרשום  זה  מאיתנו  שמבקשים  מה  כשכל   22רושמים שנה 

כי   לנו סמכות לאשרר. לכן אני חושבת שאמבפנינו,   23ני הקשבתי מילא אין 

 24וזה  ן אמרה. וקרן אמרה שהסיפור הזה שליחס בין החטוב, טוב למה שקר

מבח סגור.  לא  החדש  לנוהל  מה הישן  כל  סגור.  לא  הוא  משפטית,   25ינה 

 26  שאמרו לנו זה שזה לא כמו הקנטרי. ולא אמרו לנו מה זה כן. ככה שהדבר 

מה זה  מבקשים  שהם  שמה  חושבת  אני  לכן  אלינו.  לחזור  יכול  עוד   27 הזה 

 28 ום בפנינו, אז בוא נרשום בפנינו ולא נעשה.  שעורך הדין שלהם אומר, נרש
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מש   מר גיא קלנר: להגיד  רוצה  למקומות אני  ירד  קצת  הדיון  לדעתי  אחד.   1פט 

 2נשמע  . אחד, אני מצטרף לנטע. אני מצטרף לנטע למען הזהירות.  םבעייתי

א מקיים  זה  כרגע,  זה  את  ניתן  בוא  נדרשים  שאנחנו  מה  זה  אם   3ת לי 

זה עם  בעיה  אין  חוות דעתה   ,העיקרון.  על  ואני סומך  לי בסדר.  נראה   4זה 

שהמ אחד,  הזה.  בהקשר  לזה  נקרא  האלה שפטית  הרצונות  כעיר   5תיים, 

 6הירוקות והחומות בסופו של דבר יש בהם לוגיקה שבה התב"ע אומר לגוף  

 7אני נותן לך את הקרקע זה רציו של ההסכם הראשון, אני נותן לך  מסוים  

 8ל חשבונך. וזה יקיים צורך ציבורי, רקע. אתה תבנה את המתקנים עאת הק

 9יו של הדבר הזה זה רציו או ציבורי אחר מסוג כלשהו. זה הרצספורטיבי  

 10 טוב מאוד לרמת השרון.  

 11 נכון.  עידן למדן:  עו"ד 

מדבר     מר גיא קלנר: רוצים אני  אנחנו  חבר'ה  ואמרו  באו  הבסיסי.  ההסכם   12על 

 13יה אפילו מפעל לאומי כדגל מרכזי בעיר הזאת. שיה  לפתח את ענף הספורט

 14נים, אנחנו רקע, נותנים לכם את הקרקע. אתם בוואנחנו כנגד זה מקצים ק

בטוח   ואני  זה.  את  לקנות  שקל  משקיעים  לא  דאז  שרון  רמת   15עיריית 

וקיבלנו מתקן שתושבי העיר  בערכים של אז, מדובר על ה  16שקעות אדירות 

כערך מוסף ובכלל.  והסובבים מקבלים   17ברציו הזה    לחייהם הספורטיביים 

זה   טוב.  הוא  ובריא.  נקי  רציו  מה  זה  את  קיים  והוא  ההסכם.   18כשנחתם 

ישראל. שה במדינת  מוכר  הכי  טניס  מתקן  פה  ונבנה  להיות,  צריך   19וא 

ובוג שילדי  דורות  על  דורות  פה  לנקודה והשתמשו  הגענו  השרון.  רמת   20רי 

 21אלת  עברתי רגע מהרציו, עכשיו נש  זציה.יהזו. עכשיו אני רגע עובר למשפט

ומה אנחנו  השאלה האם אני צריך באותם תנאים להמשיך    22את זה או לא 

 23בל. על פי נטע ועל פי מה שנאמר פה אנחנו רק רושמים בפנינו.  הולכים ולק

 24ה פעם ראשונה, פעם שנייה אני אז בכלל אני לא עושה פעולה אקטיבית. ז

 25ת ת בפעם הקודמת, הולכות להיואומר לכם ברציו הנוסף כפי שהיו השקעו

 26 השקעות בפעם הזאת. כי המרכז התיישן.  

 27 עכשיו כבר לא בטוח.     בי גרובר: מר א

 28 עכשיו אני לא יודע. ולכן זה אותו.    מר גיא קלנר:
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 1 כבר. ..לתושבי העיר והכל נהדר.   זה לא בטוח, אז יישאר ככה ויש   מר אבי גרובר: 

 2 אז.   49 אבי, אם אתה נותן   מר גיא קלנר:

 3  . 25עד . המועצה הזאת הצביעה ב25נתת  49תה לא נותן א   מר אבי גרובר: 

 4 אבי.   49יתן עכשיו נ מר יעקב קורצקי: 

 5 נקווה שאולי משרד הפנים יעשה בשבילנו את העבודה.    מר אבי גרובר: 

 6 החלטה היא חסרת תוקף. אם מסתכלים על ההסכם. ה   מר גיא קלנר:

כ   מר אבי גרובר:   7ם יעשה בשבילנו את העבודה רגע הצבעה נקווה שמשרד הפנייש 

ואמר לתורמים  לאלת  אמרת  המועצה  שבזה  מסר,  אחלה   8הייתה    כולם, 

 9 מוכנת דעה. לא מוכנה. הם לא מוכנים. 

 10 אז נצביע על זה. אם זה   מר יעקב קורצקי: 

אצלנו     בר: מר אבי גרו שיושב  הזה  הגוף  להצביע.  מוכנים  לא  הם  מוכנים,  לא   11הם 

מומ ורוצה  תמיכות,  מאיתנו  בקושי  בקש  הוא  כי  תמיכות  ומבקש   12איתנו, 

לשר המקומו מצליח  בכל  לי  אומר  הוא  בשוטף.  העיר  וד  ראשי  האחרים   13ת 

 14 באים ומוכנים לתת עוד כסף, אז אנחנו לא מוכנים.  

 15 לך מה כן הם עושים. אני אסביר  מר יעקב קורצקי: 

 16א  את זה על עצמי, אם תרצה בו  אני אומר לך כזה דבר. אני לוקח   מר גיא קלנר:

מאי   יוצא  שכפועל  יובן  אם  זה.  את  תיקח  לא  אתה  הם  הזאת   17החלטה 

 18 חזור לפה. מוכנים להשקיע נ

 19 אבל למה להיכנס לזה.   מר יעקב קורצקי: 

רו   מר גיא קלנר: אנחנו  אם  כי  משמעותי.  זה  או כי  ההחלטה  את  לאשרר   20צים 

 21מה הם הולכים להשקיע    לקבל החלטה שאינה רק רשומה בפנינו בוא נבין 

 22וברמה עקרונית.  . לא אמרו את זה לא אמרו את זה ברמה מספרית  במקום

להם   יידרש  אם  התורמים  ואז  את  ולגייס  מהכיס  הכסף  את  להוציא   23כדי 

 24כדי שהם יקדמו    החלטה, נבוא ונגיד את זה בצורה ישירה וברורה, חבר'ה

צר העיר  מועצת  במקום  להשקעה  דולרים  מיליוני  איקס  מעבר  עם   25יכה 

 26 ליט.  החליט, נבוא עם זה לפה. תחליט המועצה מה שתחלרשום לפניה, גם ל

ל : מר מיכאל דורון יכול  אמור אני  אתה  ספורט  תיק  כמחזיק  שאלה  אותך   27שאול 

 28ספורט ברמת לדעת, אני בטוח שאתה יודע מה נעשה במרכז הטניס למען ה
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 1 ?השרון. יש לך איזה רשימה

 2 ים. שאנחנו הולכים לשם. כמו גני ילד   מר אבי גרובר: 

 3 מן. תנו לי לגמור משפט. מה אתם רוצים שאני אצעק כל הז : מיכאל דורון מר

 4 אני רוצה לענות לך על זה.   קורצקי: מר יעקב 

 5 הוא לא שאל אותך בכלל. הוא שאל את גיא.   ד"ר צחי שריב: 

 6 צחי כל הכבוד.   ב קורצקי: מר יעק

 7 למחזיק תיק הספורט.  אולי לא שמת לב. הוא פנה  ד"ר צחי שריב: 

תגידו   : אל דורוןמר מיכ אותו  שואל  אני  לגיא.  או  פניתי  רציני  דיון  פה  רוצים   8אתם 

 9 וצים צעקות. אני רוצה להבין. אתם ר

 10 בסדר הבנתי. סליחה מיכאל. סליחה. תפנה לגיא.   מר יעקב קורצקי: 

 11 אמרת שעשיתי עבודה רצינית.  : יכאל דורוןמר מ

 12 מאוד.  מר יעקב קורצקי: 

לראו : ר מיכאל דורוןמ חווהלכתי  אני  עוד  מה  לדעת  רוצה  אני  שווה.  זה  כמה   13שב ת 

 14מור על אינטרס הציבור. אני שואל אותו  שזה התפקיד שלי כנציג ציבור לש

השרון  רמת  מה  מסגרת  שהיא  איזה  להבין  לכמת,  אפשר  אם  כמה   15  כרגע 

ציבוריות  מטלות  של  רשימה  שהיא  איזה  לקבל  אפשר  אם  מזה.   16מרוויחה 

 17ס בשקל. נכון, הוא עושה דברים דומים גוף הזה מקבל מאיתנו כזה נכשה

 18לו אלופי טניס שיצאו מכאן.    דינה. למען הספורט בעולם בכלל. ישלמען המ

 19אבל אני רוצה לדעת מה באמת קורה. אפשר לכמת את זה, להגדיר את זה,  

 20  ?יד את זהלהג

 21את זה עכשיו ברשימת תכולה    אפשר לכמת את זה. אני לא יודע להגיד לך  מר גיא קלנר:

חושב  ו אני  אבל  זה.  את  נארגן  תרצה,  שוויה.  שאתה מה  לרציו   22שדווקא 

ל זה  אליו  כל  הלכת  את  תסכום  אם  גם  כי  הבעיה.  את  לך  שיפתור  מה   23א 

כל משקל  על  זה  את  שם  אתה  אם  שלהם,  השנתית  לא הפעילות  זה   24כלי. 

 25 הסיפור. 

 26  אני רוצה לישון בשקט בלילה. : מר מיכאל דורון

 27 אני חושב  אין בעיה.    מר גיא קלנר:

 28 ה לא סתם...אני רוצה לדעת שז : מר מיכאל דורון
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 1 עוד משפט יעקב.  רגע,    מר גיא קלנר:

 2 אני יודע לענות לו.   מר יעקב קורצקי: 

 3 לא תוכל לכמת את זה.     מר גיא קלנר:

 4תישן   ..אם תישן או לא תישן. לכאורה לפי המכתב שלהם, גם אם עידן למדן:  עו"ד 

 5 ים שנה. הם לא חייבים שקל. אלף לילות זה לעוד חמיש

 6 וצה ללמוד.  אם יש דיון אני רוצה לדעת. אני ר : מר מיכאל דורון

 7 אני מסכים איתך.   עידן למדן:  עו"ד 

ועי   מר גיא קלנר: שהעיר  ההטבות  ששווי  נאמר  מקבלת  בוא  השרון  רמת   8ריית 

וילדיה שווה    9 אלף לצורך הדוגמא.   800בשנה ממרכז הטניס עבור תושביה 

 10ים שני דברים, זה בגלל זה הרי זה לא יניח את דעת. כי בעצם אנחנו אומר

ל בבסיס ההחלטה שלפני  חזרתי  כי    49רציו שעמד  היה  או כמה שזה   11שנה 

 12, חברים קחו קרקע,  אנחנו עוד לא הגענו למועד. הבסיס של ההחלטה היה

העיר ר ישראל תקימו מתקן לתפארת מדינת לתפארת   13מת השרון במדינת 

בע הוזה  את  נותנים  אנחנו  משקיעים  אתם  פה.  הברטר  הכסף צם   14קרקע. 

מתקן בהקמת  נמצא  עליו    הגדול  לשים  צריכה  לא  השרון  רמת   15שעיריית 

 16סל,  שקל. אנחנו יודעים כמה עולה לנו להקים פה אולם ספורט, מגרש כדור

 17נו את זה בקריית מגרש כדורגל, עשרות מיליונים, מיליונים רבים כבר חווי

 18של קרקע    ו את זה במגרש החדש. זאת אומרת הרציו הבסיסייערים, חווינ

במו מפעל  שבו  מפעל  העיקרי. תמורת  הבאלנס  שזה  ספורט,  מפעל  של   19בן 

 20  עכשיו אתה בא ואומר על זה אני רוצה להוסיף כמה העיר מקבלת בשוטף. 

הזאת הבדיקה  את  לעשות  אפשר  אותה    .התוא  ךר עשלו  מקובל.  לי   21ואין 

 22   ?וף. יעקב יש לך משהו להוסיףכרגע בשל

ילדי מר יעקב קורצקי:  של  קבוצות  מיכאל.  לשם  בטח  מגיעים  מהצהרונים  שלנו   23ם 

 24ים בשבוע, מקבלים ארוחת צהריים, מקבלים אימונים. הם מבחינתם  פעמי

 25אנחנו נשלח את המדריכים, אנחנו נעשה  לפתח את זה רק פה תפתחו לנו,  

אנ הספר,  בתי  את  לנו  תתנו  הכול.  הכואת  את  עלינו  מוכנים לקחת   26ל.  חנו 

צי  ואני  שצריכה  הבקשה  שמבחינתנו  חושב  ודיברתי  אני  גיא  את  גם   27רפתי 

הע ראש  שיהיה  עם  השרון  רמת  לעיר  ומכובד  ראוי  שיהיה  חושב  אני   28יר, 
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איך יודע  לא  אליפות  או  הארץ,  המקים,   אליפות  של  לזכותו  לה.   1תקראו 

על שמו  שמי שהיזם את הרעיון של אצטדיון הטניס ברמ לעשות   2ת השרון 

 3בד את המקום של  בלקין, אני חושב שזה יכבד את העיר שלנו. ויכשל פסח  

 4 פסח. 

להיות  : רוןמר מיכאל דו התכוונתי  לא  בכלל  שאני  לכיוונים  זה  את  לוקחים   5אתם 

 6  בהם. 

 7  ?יו אתה יושב ראש ועדת שמות גםעכש   מר ירון גדות: 

 8 יץ. לא. אבל אני יכול להמל מר יעקב קורצקי: 

 9 זה לא קשור לשמות. תחרות  עידן למדן:  עו"ד 

 10 שור אבל.  זה לא ק מר יעקב קורצקי: 

 11שב שזה הזדמנות לראות איך נוצר היחס הזה בין ההקצאה אני חו : מר מיכאל דורון

 12גם תדמיתי, גם   םילבקמ  נחנומאוד יקרה לבין המקומות שא  עקרקל  שלנו

מ ואיך  גדול  זהכנכבוד  את  מכוונים  איך  לעיר  זה  את  איך   סים   13לעיר, 

איך  זה,  את  וברמה    ממצגים  יומית  היום  ברמה  מזה  מרוויחים   14באמת 

 15אנחנו יושבים כאן, אין את הנתונים גלובלית. מסתבר שאין את הנתונים.  ה

 16  לא הכספי, לא הזה.  

שת : לב-מר רמי בר מציע  וגיא אני  לאבי.  עשה  גדות  שירון  כמו  לסדר,  הצעה   17כין 

 18, אני לא  יש שם. מה הבעיה. אומר לך גיאיענה על זה ויפרט איזה פעילויות  

 19 מוכן כרגע לתת את התשובה. 

 20משוואה לדעתי לפי המשקולות שאתה שמת.  זה אבל לא פותר לך את כל ה  קלנר:מר גיא 

  21 

 22 לת בתמורה למגרש. ללא שווי כספי. תכין מפרט מה העיר הזאת מקב :לב-מר רמי בר

 23  ה יכול להשתמש כמה שאתה רוצה בלי רמי על פי ההסכם לכאורה את  עידן למדן:   עו"ד  

 24  שום תנאי. 

 25 כיתות ו'. למה. לו שם את המופעים מופעי הסיום של אני רק יודע שביט :לב-מר רמי בר

 26  לא בגללם.   מר גיא קלנר:

 27 לא בגללם.  :לב-מר רמי בר

 28 החלטתי להפסיק.  אני   רובר: מר אבי ג
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 1 הוא עשה את זה מפוצל.    מר גיא קלנר:

 2ילד שלו היה איזה  . ה326ים. הורים ישבו שורה  ילד  800אתה ישבת שם עם    ובר: מר אבי גר

 3פקקי ענק. הילדים . לא היה שום קשר בין ההורה לילד. נקודה קטנה למטה

הרחבה   על  בשמש  מסתובבים  שם  ושבועות  חודשים  היו  הלכו  שם   4הזאת. 

וג הולכות  רק  האוטו  של  והשכבות  מגיעים  לאיבוד  היינו  אוטוטו   5דלות. 

 6 צריך חצי זה וחצי זה. למצב שהיה 

 7 ספר.  שר לעשות כל יום מופע אחר של בית היה אפ : לב-מר רמי בר

באמת    מר אבי גרובר:  אני  נהדר.  עובד  זה  וככה  אחר  ספר  בית  יום  כל  עושים   8אז 

 9 עוד פעם לא. 

יודע למי    ביא:מר דני ל  10להפנות אותה אולי לעינב.  יש לי שאלה בבקשה. אבל לא כל כך 

 11שאנחנו   דיברת על זה שיש לנו ברמת השרון שלושה נכסיםבתחילת השיחה  

ל שנותנים  להיות  מקצים את האדמה  וקנטרי  רימון  טניס   12אותם ארגונים, 

 13  בשטחים האלה שהם שלנו. אני שואל שאלה, יש לי מן איזה תחושה כזאת 

קנ זה  אם  עסקיות.  מבעיות  סובלים  האלה  וטניס. שהארגונים  רימון   14טרי, 

ולש להגדיל  רוצה  איזה  אני  לעשות  טיפה  לנסות  הזמן  לא  זה  האם   15אול 

 16תום את העיר למען ההצלחה של הוא מסג' לחוקים הקשיחים האלה ולרש

 17אותם ארגונים כמו רימון, כמו הטניס, ולוודא שבאמת אנחנו יש שם איזה  

יד ל  שהיא  רוצים  לא  אנחנו  הזה.  המקום  לטובת  הזאת  את  בעשייה   18אבד 

 19 קנטרי אין לי מה להגיד אבל לא משנה.   רימון, לא רוצים לאבד את הטניס,

 20 וא לא נכנס. קנטרי הוא קצת שונה. ה   י גרובר: מר אב

 21 מישהו יכול לתת לי פה איזה שהוא.    מר דני לביא:

 22 ה משהו. אני אגיד לך על זה שניי   מר אבי גרובר: 

 23גם בגוף השאלה. כי הקנטרי חזר אליך    התשובה שלך היא לכאורה עידן למדן:  עו"ד 

לוקח  הי שאתה  כעיר  מחליט  אתה  אם  אומרת  זאת  כפרויקט ום.  זה   24את 

זה ומ זה  ואתה עושה את   25קיים את זה ושם את זה אז לכאורה תשיב את 

אומר זאת  הדברים.  כל  עליך,  ההשקעה  כל  עליך,  האחריות  כל   26ת ואז 

 27 השאלה שלך לטעמי התשובה היא בגוף השאלה.  

אני   י גרובר: מר אב ככה.  זה  את  לך  אגיד  מעולם    אני  קצת  דוגמא  איזה  לך   28אתן 
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 1וצה לבנות פרויקט,  נייה. בסדר. שאתה בעל קרקע ואתה ראחר. מעולם הב

 2הרבה פעמים מה שקורה שאתה נותן את הקרקע, מישהו בונה, ומתחלקים  

בדי חצי  חצי  זה  הקבלן  אחרי  שלו,  הזה  את  מקבל  הוא  כביכול  וככה   3רות 

 4. עסקת קומבינציה הרבה ו על השירותי בנייה, אתה שנתת את הקרקעכאיל

 5ע תל אביב  חצי, חצי. אלא אם כן זה קרקע באמצפעמים נסגרת בסביבות  

לקבל   יכול  אתה  אפילו  טובים,    םירועישואז  עכשיו  יותר  בערך.  זה   6בגדול 

 7תה רואה מה שיש לנו עם רימון, על פניו מקום  אתה רואה, אהגופים האלה  

 8ים. אתה רואה  מי אתה יודע דמי לימוד מעשרות אלפי שקלשגובה כאילו ד

לנו  עד כמה המקום הזה מתקשה. הוא ב  9אמת מתקשה. הוא אמיתי יושב 

מעל   פה הראש  עם  עצמי  את  להביא  לי  קשה  נורא  תקשיבו.  לנו   10ואומר 

מ שהוא  באיזה  הטניס  הזה.  במצב  אותם  המים  את  לקחו  פעם,  עוד   11קום, 

שוטפת השקעה  זה  דונמים,  אי    עשרות  זה  יודע  אתה  לא  זה  הזמן.   12כל 

 13את המתחם, כל    אתה צריך כל הזמן לסדר את זה. כל הזמן לנקותאפשר,  

המ בו,  להשקיע  כל  הזמן  את  לקרות  עכשיו  רוצים  הם  בשמש,  זה   14שטח 

תקרו כסף  לי  תתנו  ואומרים  אלינו  באים  לא  הם  או    המגרשים.  אתם   15לי 

הם המגרשים.  כל  את  נקרה  אנחנו  אומרים  הם  את    משהו.  לשפץ   16רוצים 

הזה האצטדיון  הוא    האצטדיון.  שנה.  חמישים  ארבעים,  לפני   17נבנה 

כבסטנדרט בונים  לא  היום  מיושנים.  מאוד  רוצים  ים  והם  אצטדיונים   18כה 

 19 לחדש אותו. 

 20 אני מבין,   מר דני לביא:

 21ות האדירות האלה. הם רק באים ואומרים אבל עכשיו כל ההשקע   מר אבי גרובר: 

 22לדעת שאני לא    ני הולך להשקיע כאלה סכומי כסף, תנו לי תנו לי אופק כשא

 23כי    א יודע עם מי באיזה מצב אני נמצא.בעוד עשרים וחמש שנה, פתאום ל

לפני   שנים  כמה  אז  שנה  וחמש  עשרים  כשיש  לא.  גם  תמיד  כי  יודע   24אתה 

כ עוד  לי  יש  רגע,  אומר  מבצע אתה  לא  כאילו  אתה  עכשיו,  מה  שנים,   25מה 

האחרונות שנים  ש  בכמה  כמו  פעם,  עוד  הזה.  הדבר  וכל   26אתה  השקעות, 

נור אז  השרון  ברמת  נמצא  שהוא  רימון  בכסף.  אומר  אותו  לכמת  קשה   27א 

 28ק שיש לזה איזה שהוא ערך למיתוג של רמת השרון. אותו דבר  אבל אין ספ
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אנח דבר  אותו  המדרשה.  על  מדברים  יש  אנחנו  הטניס.  על  מדברים   1נו 

 2 אתה יודע.  דברים שהערך שלהם הוא לא בהכרח 

 3 וטין, אני רק שואל כי ברמת  אני מבין לחל  מר דני לביא:

 4 בה יותר טעים. זה לא. קצת מלח בתוך תבשיל עושה אותו הר   מר אבי גרובר: 

 5 יכנס  ברמת השרון יש אפשרות להיות יותר עם האצבע על הדופן וכן לה  מר דני לביא:

מת   מר אבי גרובר:  הם  יותר  ניכנס  שאנחנו  מתים  יותר  הם  נהיה  שאנחנו   6ים 

 7לדים  שאנחנו נהיה. הם מתים שאנחנו נביא את כל הי  מעורבים. הם רוצים 

ולר ילדים  יותר. שלנו לשחק שם בתור  זה. הם רוצים שנהיה שם   8אות עם 

לה יודע.  אתה  אבל  יותר.  פעיל  תהיה  יותר,  תעשה  בוא  אומרים   9יכנס הם 

 10 להיות פעיל יותר זה לשים יותר כסף. 

כרגע : ןמר מיכאל דורו ולמה  זה  את  עושים  לא  אנחנו  בישיבת   למה  על.  צף   11לא 

ועדה. למה   ונאמר. למה הדברים האלה  המועצה קבל עם   12אתה  זה לא צף 

 13יודע זה נמצא ברמה של סימן שאלה. אני מאמין שכולם פה עם רצון טוב,  

 14ית הדרך זה היה רצון טוב של כל הצדדים, גם וכולם רוצים רק טוב. בראש

בלקין פסח  ורצו    של  אליו  שבאו  מי  של  וגם  השלום  בזה  עליו  ראו   15וכולם 

win win  ו  16 2007הם הבטיחו בwin winיראה ויהיה  אני רוצה שזה ימשיך 

 17 אני לא נכנס לסיפור הזה כי לא רוצה לתפוס אותם.  .םירקמ שהם

 18 . העסק הזה הז תא העקתהעירייה    מר אבי גרובר: 

 19 אבל אתה רואה. מה שאני מנסה להגיד  : מר מיכאל דורון

 20 תעשו ככה ותעשו ככה.     מר אבי גרובר: 

יש פתגם שאומר,   : מר מיכאל דורון יודע,  לא חשוב. אנשים אומרים  אתה  כתוב   21לא 

אני נע דברים.  למסמך  שצריך  חושב  אני  לראות.  רוצה  אני  וזה.  וזה   22שה 

 23ות ברורים. אני חושב שצריך לדעת לאן אנחנו  חושב שדברים צריכים להי

 24העיר   הם רוצים כאן את הדקלרציה, של כל מועצתהולכים. אנחנו הולכים. 

 25ו. נכון. אז אני רוצה לדעת מה  בעד איזה שהוא דבר כדי לעשות איתו משה

 26נו אמורים לקבל בשביל זה. אם זה שווה משהו. לא במובן רק הכספי,  אנח

שק שלושים  שווה  זה  לדעת  שאם  רוצה  אני  שקל.  אלף  מאות  ארבע  או   27ל, 

רמת עיריית  דבר  של  ל   שבסופו  אולי  במיתוג.  אולי  מזה  תרוויח   28א  השרון 
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י זה  ובאמת  זה  ליד  אכסניה  תקום  אולי  את  יודע,  שיארח  מלון  בית   1היה 

וש לי  האנשים.  שמספר  כמו  משרדית  ארנונה  איזה  ולא  ארנונה  לנו   2תהיה 

אנחנו   איך  לדעת  רוצה  אני  מייללים  גידי.  הזמן  כל  אנחנו  דבר.  של   3בסופו 

 4יודע.  כנסות. זה הזדמנות שלנו. אולי. אני לא  ומתלוננים על זה שיהיה לנו ה

אול אבל  לכיס,  להם  להיכנס  רוצה  לא  אבל  אני  לא.  ואולי  הזדמנות  זה   5י 

 6 לדעת. צריך 

נולדתי פה. ואחד    מר אבי גרובר:   7כנראה שהטעות שלי בתור רמת שרוני שגדלתי, 

מלברוח  הדב יותר  ספורט  לו  לקרוא  יכול  שהוא  שאיך  הראשונים   8רים 

באימהחברים   היה  וכאלה.  אחריהם  לרוץ  או  בגן  שבע  שלי  שש,  גיל   9זה 

טניס   לשיעורי  ללכת  שם  תחרותשמונה  במסגרת  הייתי  ראשונה   10  ת יופעם 

לעבור  כ ופחות הצלחתי  והצלחתי לעבור את השלב הראשון  ושיחקנו   11זאת 

כא מן  היה  השני.  הטניסאים  בשלב  את  בוחרים  היו  וככה  עובר  היית   12לה. 

נר   13רכז  אה לי די ברור שרמת שרוני רק ירצה את מהכי טובים. לי זה היה 

ועוד שנים ומעבר לזה אנח  14אכפת  שנו כחברי מועצה, כמי  הטניס פה לעוד, 

 15שנה, אנחנו רוצים   25או    49ום הזה, אבל בלי קשר אם יש להם  לו מהמק

 16ים בעולם. זה לי זה היה נראה נורא ברור. לא  שהמקום הזה יהיה הכי מדה

 17אר  כשיו שכל כך ארוך, האם הטניס צריך להישחשבתי שניכנס כאן לדיון ע

 18 ברמת השרון.  

 19הישאר ברמת השרון  הדיון. זה לא הדיון. טניס יכול ל  אבל זה לא עידן למדן:  עו"ד 

 20 בידי האגודה.  

כ   מר אבי גרובר:  גם  שורדים  הם  בקושי  לך  אומר  בוא  הוא  אומר  אתה  אז   21כה. 

 22 נעמיס עליהם עוד התחייבויות. 

 23 ממש לא.  עידן למדן:  עו"ד 

 24 הם התחייבויות ואתן להם תמיכה איזה יופי. אז אני אתן ל   מר אבי גרובר: 

 25 ממש לא.  עידן למדן:  ו"ד ע

 26לזה בגלל שזה לא אווידנטי, אולי בגלל שזה לא דבר    מתי זה מגיע : ל דורוןמר מיכא

 27ואם זה לא צף ולא מובן מאליו לכולם. ואין בזה שום    אליו.  שצף ומובן מ

 28 ב הדבר הזה.  ו בחירה של האפיפיור שכולם מתכנסים סביקונצנזוס כמ
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שהו   מר אבי גרובר:  שמה  מקונצשמעתי  חוץ  הכול  זה  החבר'ה  בתוך  אבל לך   1נזוס 

 2 בסדר. 

 3  בסדר. אבל מה שאני מנסה.  : מר מיכאל דורון

 4 ף  צמח פה. רמנסדואגב גם  : לב-מר רמי בר

 5באגודת הספורט שלך עכשיו   ין עוד יושביהרבה צמחו פה. גרינשט   מר אבי גרובר: 

 6 אני משפץ את אלון ולא אני משפץ את ו

 7ואני עקבי בדבר הזה ויש חושב שגם יש לנו נכסים כמו רימון  אני   : מר מיכאל דורון

 8 לנו נכסים כמו מגרש הטניס ואני מרגיש. אני מרגיש ככה. 

מוכני   אבי גרובר:  מר ולא  פה  יושבים  אנחנו  כסף.  עוד  שם  להשקיע  במקום   9ם  כי 

ועוד דברים, במקום עוד תמיכה  גם   לתת להם  עוד כסף, אנחנו   10לתת להם 

שלם דיון  יש  להר  שמה  צריכים  אנחנו  איך  לא,  איך  הקרקע על  על   11וויח 

 12 וכאלה. 

 13  אני צריך לתת לטניס כסף? : מר מיכאל דורון

 14 בשביל זה נתתי להם קרקע לחמישים שנה.   : עידן למדן עו"ד 

 15 רקע.  תן להם את הק   מר אבי גרובר: 

 16 בשקל לשנה.  עידן למדן:  עו"ד 

 17 ע. אנחנו נותנים, יש להם את הקרק : מיכאל דורון מר

 18 אין, אתה לא מוכן לתת להם.   אבל אין להם,   מר אבי גרובר: 

 19 יש להם למאה שנה. איזה גוף  : מר מיכאל דורון

וחמש    גרובר: מר אבי  עשרים  לעוד  רק  להם  שיש  החלטה  קיבלת  אתה  להם.   20אין 

 21 א לארבעים ותשע.  שנה. ל

 22 טה הזאת לא תקפה אבי, אתה יודע טוב מאוד. ההחל : מר מיכאל דורון

 23 אבל הצבעת עליה.     ר אבי גרובר: מ

צריך  : מר מיכאל דורון מה  משפטית  בחינה  בוחן  הייתי  לעשות.  צריך  הייתי   24ואם 

 25י לארגן את ההסכם הזה מחדש. כי זה הסכם של שלושה עמודים  לעשות כד

 26 שבעים וארבע. שנחתם ואושר מ

 27  ?הסכם מתי שבא לך לכ חתופ. חתמת הסכם. מה אתה זה הסכם   מר אבי גרובר: 

ולא לא. אני אגיד לך מ : ר מיכאל דורוןמ ידי המועצה  על   28ה. זה הסכם שלא אושרר 
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 1 שנים.   ר על ידי משרד הפנים במשך תריסרראוש

 2 לא. לא נכון. זה אושרר.   עידן למדן:  עו"ד 

 3 לי לא.  אל תגיד  : מר מיכאל דורון

 4 אושר במשרד הפנים. מיכאל ההסכם  מר עינב בן יעקב: 

 5 הוא אושרר.  2006או ב 2007באושרר  עידן למדן:  עו"ד 

 6 .  74הוא נחתם ב : כאל דורוןמר מי

 7ונטי. הוא אושרר בדיעבד על ידי לא משנה. הוא אושרר, זה לא רלו עידן למדן:  עו"ד 

 8 המועצה זה לא רלוונטי.    

 9 תו. הוא אושר. שרד הפנים ראה בפניו את ההסכם ואישר אומ מר עינב בן יעקב: 

ה ד"ר צחי שריב:  על  מדבר  בהוא  שזה  2019החלטה  ואמרנו  שהצבענו  תוך .   10יובא 

 11 עשרה ימים לאשרור המועצה. 

 12 ולכן זה לא תקף.     פרופ' נטע זיו: 

 13 .  49זה לא תקף ולכן    גיא קלנר: מר

 14 כן תקף.    פרופ' נטע זיו: 

 15 הארכת אופציה. תקפה.     מר גיא קלנר:

 16 תקף ואנחנו לא מדברים כרגע על  49 : מר מיכאל דורון

להחלטה בן יעקב:  מר עינב בהתאם  פניתי  הסכם   אני  טיוטת  עם  לטניס   17שלכם 

העי לראש  מכתבים  בשני  השיבו  הם  שנה.  וחמש  לא  בעשרים  שהם   18רייה 

 19 יחתמו עליו כי בעצם הם מממשים את ההודעה שלהם, כמו שנטע אמרה.  

ה : מר מיכאל דורון את  בודק  היית  אם  המועצה  אבל  שהחלטת חלטת  יודע   20היית 

 21יך לאפשר את זה  ה משום שהמועצה, קבעה, החליטה שצרהמועצה לא תקפ

 22 בתוך עשרה ימים. זה לא מה שעשינו. 

 23 משהו אחר. ברשותך.  אני מציע   מר גיא קלנר:

 24 הכניסו אותנו לפלונטר הזה.  ד"ר צחי שריב: 

 25 אנחנו נכין איזה מסמך ונביא אותו.    : מר אבי גרובר

זה פעם אחת.   מר גיא קלנר: נזיז את  עוד    בוא לא  ונבוא  נכין את זה מסודר   26בוא 

 27 פעם. 

 28לרכז  אני אשמח מאוד משום שזה מה שצריך לעשות בדיוק. צריך   : מר מיכאל דורון
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 1 את כל המידע, את כל הנתונים. צריך להבין על מה אנחנו נצביע. 

 2 .  25מיכאל. אז בוא נאשר  ורצקי: מר יעקב ק

 3 אני מוכן ללכת לארבע מאות שנה.  : אל דורוןמר מיכ

 4 

 5 בקשות למקדמה עמותות ספורט 5.11.20יום אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מ .11

 6 

הבא.     מר אבי גרובר:  לסעיף  בקשות עברנו  תמיכות.  ועדת  פרוטוקול   7אישור 

 8 יג את זה? למקדמות לעמותת הספורט. גיא אתה רוצה להצ

 9  מה קרה?  ,בקשותכן. יש לנו    מר גיא קלנר:

 10 ם.  שום דבר תתקד : לב-מר רמי בר

 11  שות למקדמות בשני נושאים. קודם כל אני. יש לנו שתי בק   מר גיא קלנר:

 12 ביע כולם. למה יש רוצים להצ   מר רביד פלד: 

 13 אנחנו מצביעים בעד. לא מצליחה להבין.   גב' דברת וייזר: 

 14  לא. עברנו נושא ואני חושב.    מר גיא קלנר:

יכין : לב-בר מר רמי נכון נערך לזה. גיא גם   15את המסמך שמיכאל ביקש.    אבי אמר 

 16 זה כמו שצריך.   לעכמו שצריך ונצביע נערך לזה 

 17 עם קירוי.    פרופ' נטע זיו: 

 18 איזה מסמך.  ברת וייזר: גב' ד

 19ה את זה. לא קרה  אמרנו שנבוא עם זה בצורה יותר מסודרת. נעש   מר גיא קלנר:

המקדמות.   בנושא  בשנת  כלום.  הדברים  ברקע  כל  קודם  לכם  מזכיר   20אני 

הידיעה    2020 רקע  ועל  הקורונה  רקע  בכלל  על  להשקיע  צורך   21שיהיה 

 22גיבשנו מהלך גם של  רט  ת של העירייה ובדגש גם בתוך עולם הספווילויבפע

 23חילת  קיצוץ השנה של הקבוצות הבוגרות שלנו, דבר שלא היה ידוע להם בת

כדי תוך  איתו  להתמודד  ונאלצו  של    השנה  הקבוצות  שלושת   24תנועה, 

 25גרים שלנו, חלקן  גדות, לא רק סליחה. כל קבוצות הבוהבוגרים שלנו שמאו

מכדור הספורט,  לאגודת  מחוץ  חלקן  הספורט,  אגודת  כדור  בתוך  דרך   26יד 

 27רגל גברים נשים, כדורסל נשים, כולם. קוצצו בעשרה אחוז על רקע המצב  
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 1שראינו. ברקע הדברים אני  לי והערכות שעתידה לבוא ואכן הגיע כמו  הכלכ

אבל שהתעדכנתם  לנו    מניח  שהייתה  המחלוקת  את  גמרנו  קבוצת גם   2עם 

ורחל  אורנה  גם  המוצלח.  לסיומם  באו  הדברים  טובה.  ברוח   3  הנשים 

 4כמנהלות העמותה עד היום וגם אלי רבי שלקח את זכויות הניהול מהיום 

שני דעת  על  אב  צפונה  גם  כמובן  היו  ובלופ  ואנחנו  ואני.  הצדדים,  וגידי   5י 

מ טובה.  ברוח  הדברים  את  רגסגרנו  עכשיו  אני  נושא,  את  שסגרנו   6ע  רגע 

 7עובר אחד, אחד מבקשים גם מכדורסל וגם מכדורגל גברים מקדמות. לא  

 8בכדורסל נשים, ברגע שהקבוצה עברה    2021ף נוסף. מקדמות על חשבון  כס

 9ת. הבאנו כים לסגור את החשבון עם המנהלות הקודמולאלי רבי, היינו צרי

 10, העונה היא על  2021הקבוצה לשנת  את זה לקו אפס והוא עכשיו בונה את  

 11תי שנות תקציב, הוא ביקש כדי לעמוד על הרגליים ולהעמיד את הקבוצה  ש

יודע  כב הוא  קדימה.  ולרוץ  מקדמה  לקבל  המושכות  עם  כשהוא   12ר 

 13ה. גם על רקע הקיצוץ וגם הוא עוד לא  שבמציאות תקציבית קצת יותר קש

מקומות,  יו מעוד  נוספים  כספים  יביא  הוא  איך  רק דע  ניזונים  לא   14הם 

ביק אבל  לקראת  מאיתנו.  לקראתו  שנבוא  בעולם  2021ש  רבי  אלי  זה   .15 

 16  300.  2021על חשבון מה שהוא אמור לקבל בשנת  אלף    300כדורסל נשים.  

 17 יש לנו שם בקשה להקדים, הם מבקשים לקבלאלף. בכדורגל גברים גם כן,  

 18קיצוץ שערכנו להם בשנת . זה ה1מקדמה גם של שלוש מאות אלף על רקע.  

ישנה שכבר התקציב הזא די  הלוואה  יש להם  הצרכים שלהם,  ועל רקע   19ת 

ש גם  אבל  ממחציתה  יותר  לעמוד  קיצצו  וצריכים  תזרים  על  להם   20ניכה 

במקר וגם  הבנק.  כלפי  שלהם  בשכר  בהתחייבויות  לעמוד  כדי  שלהם   21ה 

 22ת חדשה ועל חשבון השנה הבאה הם מבקשים גם כן אשחקנים הליגה הת

של   חשב  300המקדמה  על  שתי  אלף  אלה  הבאה.  שנה  של  התמיכה   23ון 

 24  הבקשות. 

 25   .300ולא   134ם עליו רשום רק תיקון אחד. בהסכם שערן חתו : לב-מר רמי בר

ביקשו  נכ   מר גיא קלנר: הם  הוועדה    300ון.  היום.  134אישרה  במקור.   26. שוחחתי 

 27ישאיר אותם עדיין במצב צבירה    134ם דיברו איתי פניתי גם לאבי,  החברי

 28 בעייתי ואני מבקש כן.  
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 1  א. זה היה קצת טעות שלי. אני מתקן את זה.     מר אבי גרובר: 

 2 נתי את זה.  אני רק ציי : לב-מר רמי בר

 3כסות את החוב ואז אלף ₪ אמורים ל  134  ש  אני מבין  מה שקורה. : מר מיכאל דורון

 4שוב כמו שגיא מתאר את זה עם אולי צריך להשאיר    בעצם משאיר אותם

 5  להם כן יותר ממה שמאשרים להם. 

 6 הוא מבקש שלוש מאות.   : לב-מר רמי בר

 7 שאלות כן?    מר אבי גרובר: 

 8תה מחזיק תיק ויותר מבין, השאלה אתה פשוט אני פונה אליך כי א ידן למדן: ע עו"ד 

א רק  פה  חשבוןהיא  על  מקדמה  משהו  לאשר  בעיה  והנימוק    ין   9העתיד 

 10והדברים מסודרים והצגת את זה בהחלט יפה, אבל שלא שנה הבאה אנחנו  

שלפחות  מגמה  שהיא  איזה  פה  הייתה  כן  כי  התקציב  להגדלת   11חוזרים 

 12כים על הקיטוב.  קצועניות שמקבלות את התמיכות אנחנו הוללקבוצות המ

לה צריכים  עצמם  הם  אומרת  לזאת  הבאה  לשנה  מוכנים  קרי 2021יות   ,13 

 14  ?מהבחינה הזאת. האם הבהרת להם את זה 2022ו 2021לעונה 

 15אחד. זה שתי סוגיות שלא קשורות אחת בשנייה. קיימנו אתה ואני    מר גיא קלנר:

 16ב הספורט  ם שיחות על זה. יש לי דעה לגבי סך תקציובכמה פורומים נוספי

לא   זה  אבל  השרון,  ברמת  לחלק  הקדמת שצריך  של  לנושא  כרגע   17קשור 

 18על חשבון שנה הבאה. הכיוון העקרוני שנקבל החלטה לגביו, כמה  התמיכה  

צריכים   שאנחנו  החלטה  שזה  הבוגרות,  בקבוצות  משקיעה  העירייה   19כסף 

 20פים, בפורומים נוספים איך אנחנו רוצים לקבל בדיון שיתקיים בוועדת כס

נוער,   ילדים,  שבין  בפרופורציה  הכסף  את  הזאת  לחלק  ההחלטה   21בוגרים. 

 22צריכה להיות החלטה שחונקת את ההחלטה ההיא. אנחנו    עכשיו היא לא

 23נקבל החלטה לגבי העניין הזה. הדברים ברורים, התפיסה שלך ידועה. אני  

אח לא  שלי  את  ביטאתי  אני  שגם  להחלטה חושב  קשור  לא  זה  אבל   24ת. 

 25 ו לא נערבב. הזאת, אז בוא

 26 יא אמר?  מי בעד כמו שג   מר אבי גרובר: 

 27 ות ושלוש מאות? שלוש מא : מר מיכאל דורון

 28 כן.    מר גיא קלנר:
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 1 כן. ארבע עשרה פה אחד.     מר אבי גרובר: 

 2 

ו  ה בישיב  וחכנש  המועצה  י רבח  14החלטה:   פרוטוקול  אישור  בעד  אחד  פה   3עדת  הצביעו 

 4 .בקשות למקדמה עמותות ספורט 5.11.20ום תמיכות מי

  5 

 6  – 426/15מכרז פומבי מס'    38ם מס'  מפרוטוקול ועדת מכרזי  3אישור סעיף    .12 

 7 15.3.21בקשה לאורכה עד  –פרנקל את קורן שרותי אכיפת חניה 

 8 

 9 מפרוטוקול ועדת מכרזים    3סעיף הבא. אישור סעיף    מר אבי גרובר: 

 10  י מה הסאגה פה.  תזכיר ל   יו: פרופ' נטע ז

 11 בוועדה וביקשנו.  ישבנו  : לב-מר רמי בר

 12ה לנו השבוע בקשה  גבייה. אנחנו בוועדת מכרזים הגיע  זה שירותי גב' דברת וייזר: 

את  שעושה  הגבייה  חברת  שזה  קורן  את  פרנקל  של  המכרז  את   13להאריך 

עליו משפט  בית  של  פסיקה  הייתה  הזה  בנושא  שבעצם  בגלל  על  הגבייה   14ן 

של   המקומיוהנושא  לרשויות  גבייה  חברות  של  הארכה  מכרזים  הייתה   15ת. 

 16נו בזה  בגלל הקורונה וכל המצב עדיין לא דשל העליון. ההארכה הסתיימה ו

ככה.   זה  הרשויות  בכל  שוב,  זה  את  להאריך  צורך  יש  איזה  ולכן  לא   17זה 

 18במדובר במכרז שעולה  ש שהוא אין מכרז על החברות החדשות. רגע, בגלל  

 19  על   בחישוב שמסתכלים

 20 את זה. זו הסיבה שהעלינו  : לב-מר רמי בר

כשאנחנ גב' דברת וייזר:  המכרז  שמגיעברור.  הארכה  של  הארכה  על  מדברים   21ה  ו 

החלטת    25%למעל   על  מליאה  באישור  צורך  יש  המקורי,  המכרז   22מסכום 

 23  הוועדה עצמה.  

 24 ה לפה. יכולנו לקבל את ההחלטה בוועדה והעלנו את ז : לב-מר רמי בר

 25  לא הבנתי.   ?למה   קלנר:מר גיא 

 26 זה עובר את הסכום שמותר לנו לאשר כוועדה.   : לב-מר רמי בר

 27  25%. מעל 25%עד  גב' דברת וייזר: 
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 1  לא יכולתם לאשר אותה.     מר גיא קלנר:

 2 לא יכולנו.  : לב-מר רמי בר

 3 לא. אנחנו מאשרים בכפוף לאישור המליאה.   גב' דברת וייזר: 

שאלה   ן למדן: עיד עו"ד  פרנקל  רק  של  העניין  את  מאשרים  אנחנו  קורן. אחת,   4את 

 5 מכרזים.  וסעיף לפני זה אותה החלטה של ועדת 

 6. ולכן אין צורך באישור 25%. כי שם לא עברנו ל25%גיע לשם לא ה גב' דברת וייזר: 

 7 מליאה. זה ממשלתי. אתה לא בוחר. זה המדינה מחליטה. 

 8 רק לא הבנתי למה.  לך מה לעשות אני בסדר. אין  עידן למדן:  עו"ד 

 9  מכרז של המדינה.  זה  גב' דברת וייזר: 

 10   ..אז אם אנחנו   מר רביד פלד: 

 11 א לועדת מכרזים? למה הפסקת לבו : לב-מר רמי בר

 12שמתי לב שבפרוטוקול הזה שביקשתם שנאשר הנוכחים מתוך כל     מר ירון גדות: 

דורו  :חברי הוועדה היו וייזר, מיכאל  ורמידוברת  יעקב קורצקי  לב.   ן,   13בר 

 14 כולם מהגוש הלא חילוני.  

 15   גם אני לא הצלחתי לעלות בטימס.    נבל דדון:גב' ע

 16 ה.  י לא היית'צאב   מר ירון גדות: 

 17 היא אישרה בטימס.   מר יעקב קורצקי: 

חצי   גב' דברת וייזר:  קורא  תמיד  אתה  כי  כן,  אתה  בטימס.  הייתה  היא  שכן   18בטח 

 19 מהפרוטוקולים.  

 20 בוקר אני לא הנחתי תפילין ולא באתי.  באותו  : מיכאל דורון מר

 21  ת על זה. די יאללה נו באמת. איך הוא מ ב' דברת וייזר: ג

 22 כות דיבור שלי, אז בבקשה תשתקו ותנו לי לסיים. זה ז   מר ירון גדות: 

 23  עכשיו, על הדיבור הזה אני לוקח לך את זכות הדיבור.    מר אבי גרובר: 

 24 ?  מה אתה אומר למה   : מר ירון גדות

 25  תשתקו.  כי אתה לא תגיד להם   מר אבי גרובר: 

 26 בור שלי?  תשתקו כשהם מדברים באמצע זכות די אני לא אגיד להם   מר ירון גדות: 

 27  אתה לא תגיד להם תשתקו.    מר אבי גרובר: 

 28   ?אז מה אני אפריע להם   מר ירון גדות: 
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 1 א תדבר. אז אתה תשתוק ואתה ל  אתה רוצה לדבר תשתקו   מר אבי גרובר: 

 2  פריעו, אל תגיד תשתקו. אז תגיד שלא י   מר גיא קלנר:

 3ביקשתם, לא היה שום נציג ני אומר שבוועדה הזאת בפרוטוקול שא   מר ירון גדות: 

 4  של חופשית, מרצ, קלנר, אף אחד 

 5 רמי בר לב היה.     מר רביד פלד: 

 6 קלנר לא בוועדה.   מר יעקב קורצקי: 

 7  מדינה, תפנה למבקר העירייה.  תפנה למבקר ה : אל דורוןמר מיכ

 8להשתתף בוועדה הזאת הייתי מציע לך, ביקשת מאה פעמים לבוא   : לב-רמר רמי ב

ב אותך  לבוא.  והזמנו  אותך  הזמנו  חפצה  ונפש  חפץ  ולב  פתוחות   9ידיים 

את  עשית  לא  הזה  במקרה  ואתה  גריידי.  עם  שלך  המקום  את   10ולהחליף 

 11  אותה פעולה. 

 12  א הזמין אותי.  אף אחד ל   ירון גדות: מר 

 13ערב לי  ב לי בדברים, אל תתערב לי בדברים. אבל אל תתאל תתער : לב-מר רמי בר

 14  בדברים. 

 15  אל תתערב לי בדברים.     מר ירון גדות: 

שאתה   : לב-מר רמי בר כמו  אז  דתי.  לגוש  אותי  הכנסת  אתה  כי  לך  מתערב   16אני 

 17והחולצה שלך  אומר לך את זה בפרצוף.  אוהב חזיר גם אני אוהב חזיר. אני  

 18שני אני רוצה להגיד לך. אני מזמין אותך כמו  יותר ורודה כמו חזיר. דבר  

אם גריידי,  עם  שתדבר  ואמרת  ועדת    שביקשת  גריידי  את  תחליף   19תשב 

את   עושה  באמת  היית  אם  מכרזים.  לוועדת  אותך  מזמין  אני   20מכרזים, 

 21 חוקר  ייתהעבודה שלך כחבר מועצה. נאמן לתושבים. ה

 22  אחת הוועדות לעילא ולעילא.  יזר: גב' דברת וי

 23היית בודק, חבר מועצה טוב י  שואיך הוועדה שנפגשת כל יום שלי : לב-מי ברמר ר

הוועדה הזאת מתכנסת שמשרת א איך  בודק  היית  נאמנה,   24ת הציבור שלו 

גם  לה  ויש  שקולה.  בצורה  שלה  ההחלטות  את  מקבלת  שלישי,  יום   25כל 

 26העיר. קיבלנו החלטה עם תיקוף   קורונה ולא עוצרים את  החלטות בתקופת

 27בשביל לקדם  היועצת המשפטית שיושבת כאן איך לבצע הצבעה  משפטי של

 28  מכרזים בעירייה.  
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ובפרוטוקול     ירון גדות: מר   1לא אמרתי שאין תיקוף משפטי אמרתי שהפרוטוקול 

 2 כתוב מי היה  

סעיף     מר אבי גרובר:  אישור  בעד  מי  בעד?  שתיימפרוטוקול    3מי  שלוש ,אחד,   3ם, 

 4  ארבע, חמש, שש, אתה לא בעד? 

נגד.     מר ירון גדות:  אני  אילא.  בוועדה  ורק  כי  פעם.  אף  מהאופוזיציה  נציג   5ן 

 6  נציגים. ה

 7 תחליף את שמוליק גריידי.  : לב-מר רמי בר

עשרה.    מר אבי גרובר:  שלוש  עשרה,  שתים  עשרה,  אחד  עשר,  תשע,  שמונה,   8שבע, 

 9  ד? אתה נגד?  מי נג

 10 אני נגד אמרתי.     גדות:  מר ירון

 11 ד נגד.  אחד נגד. אין נמנעים. שלוש עשרה בעד אח   ר: מר אבי גרוב

   12 

סעיף  חברי  13החלטה:   אישור  בעד  הצביעו  מס'    3ם  מכרזים  ועדת   13מכרז    38מפרוטוקול 

 14בקשה לאורכה   –פרנקל את קורן שרותי אכיפת חניה    –  426/15פומבי מס'  

 15 הצביע נגד. , חבר אחד 15.3.21עד 

 16 

 17 

התקשרות  13 מזכר  אישור  פרויקט  .  עבור  לרימונים  השרון  רמת  עיריית  מערך בין   18ניהול 

 19 מליים, במרחב הציבורי רמת השרון עמדות טעינה לרכבים חש 

 20 

השרון 13סעיף     מר אבי גרובר:  רמת  עיריית  בין  התקשרות  מזכר  אישור   .21 

עברנו סעיף.  עברנו  חבר'ה  ניהו  לרימונים.  טעינה סעיף.  עמדות  מערך   22ל 

במרחב   חשמליים  זה  לרכבים  על  להגיד  רוצה  את  השרון.  ברמת   23הציבור 

 24   מילים?  כמה

לרכב   ל"כהח   ורץ:מר ערן ש טעינה  עמדות  לפריסת  בהערכות  תקופה  מזה   25מטפל 

שהוקם   תב"ר  במסגרת  העיר.  ברחבי  חלקם חשמלי  מיקומים.   26נבחרו 

קוראים.    ףתתשה האנקי  םקלחבקולות  משרד  של  השתתפות   27רגיה  בל 
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לגבי   הזה  ושתי  24בהקשר  איטיות  צריכה    עמדות  שאחת   1עמדות מהירות 

 2  ת מוצל  , רוב לכבישת והשנייה בכניסה לעיר באזור של קלהיות באזור גלילו 

כפולה. קוריה  רפכה עמדה  היא  עמדה  כל  כפולה.  עמדה  היא  עמדה  כל   .3 

מעבר   ההקמה.  של  הצד  וזה  התשתית  להקמת  הנה נערכים  מובא   4לזה 

 5כדי לאשרר את ההפעלה מה   ל"בין החכהסכם ההתקשרות בין העירייה ל

ג שבמסגרתו  שיאפשר  זכיין  לבחירת  מכרז  לפועל  להוציא  את ם   6יפעיל 

גם   נגבש  תחת  הזה.  במסגרת  המערך  העיר  לתושבי  הנחה  שהיא   7איזה 

תמיכ מערך  להפעיל  צריך  הזה  שהזכיין  כמובן  תמיכה  ,הזאת.  מוקד   8ה 

וכ מובמרחוק  הזה  ההסכם  במסגרת  הזה.  בהקשר  שקשור  מה  כאן ל   9א 

הזיכי ודמי  התקבולים  מתוך  של  חלוקה  מנגנון  הוצאות  ניכוי  לאחר   10ון 

 11שבמהלך השנים    זה די ברור  .לעירייה בתמורה  ל" כחן הבחלקים שווים בי

 12פה בתמורות יחסית נמוכות, כי תהליך החדירה של רכב הראשונות מדובר  

ב הקרובות  בשנים  מוגבלחשמלי  הוא  ערוכים    .וודאי  להיות  לנו  נכון   13אבל 

מהנקודותת אחת  לכל  כשביחס  העיר  בפריסת  יהיה    שתית  אפשר   14האלה 

א זאת  מכפלות.  לבצע  זה  כמה  אחרי  משמעותית  בצורה  להרחיב   15ומרת 

 16 נחשוב שנכון את היקף הפריסה של עמדות הטעינה ברחבי העיר.  ש

 17   ?. בעלות של הצריכהאז למה תהיה הטבה לתושבי העיר  מר גיא קלנר:

ב   רץ:מר ערן שו עלכן.  משלם  אתה  היום  בסוף  אתה  וואט  לקילו  לקילו עלות   18ות 

 19 וואט. 

 20  ? י זה לעשות את החיובמי הוא תושב רמת השרון מי לא ולפ  אז ידעו לנטר  מר גיא קלנר:

   21 

זה ציפ או אפליקציה מהאפליקציות    רץ:מר ערן שו בין אם  בין אם בחיובים   22כן. 

 23 ת את זה גם. ות שיש לחיובי חניה בעיר. אפשר יהיה לעשוהשונ

תגבילו  גב' דברת וייזר:  לא  את    אתם  בלילה  לשים  לבוא  יכול  אדם  בן  כי  זה   24את 

 25  תפוס את החניה. אוטו, ללכת, כל הלילה להיות שם. לה

 26   זה עולה כסף אבל.   מר רביד פלד: 

 27י חניה. לטעינה איטית  יש הרבה שאלות תפעוליות בהקשר הזה לגב   רץ:מר ערן שו

 28 היא לוקחת זמן.  
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יודעים ב' דברת וייזר: ג  1ר את האוטו  הוא לא משאי  ןיעטמ  אוהש  ירחאש   אבל איך 

 2    ?ותופס את החניה היומיים שלוש

תפעולית   רץ:מר ערן שו שאלה  והמתודולוגיה   זאת  קיימת  היא  הזה   3בהקשר 

 4יים היום זה עוד לא פרמטר שקמתפתחת תוך כדי תנועה בדברים האלה.  

 5  אבל זה בעיות של.  

 6  ב חשמלי יש לו גם מטען בבית.  מי שיש לו רכ : לב-מר רמי בר

 7 מי שלא גר בבית פרטי.     מר רביד פלד: 

 8   כולם, לא כולם. לי יש ו..לא  גב' דברת וייזר: 

עם    ורץ:ן שמר ער יחסית  אנחנו  התהוות.  בתהליך  הוא  הזה  התהליך  כל   9כעקרון 

איזה שהוא..שיש  עשתה    איזה  אביב  תל  הזה.  בהקשר  ניסיון  של   10התחלה 

 11  ך ילהתה  ה חודשים. הרצלייה וכפר סבא כבר נכנסות לתוךפיילוט לפני כמ

מתודולוגיה   שהיא  איזה  מתגבשת  ויש  אני  הזה  הזה  בהקשר  עבודה   12של 

 13 עוד יצטרך לקבל את הדיוקים שלו תוך כדי תנועה. מניח שזה 

 14   אתה מגדיר....ואז.  אז יש לו...משהו שהוא  : מר מיכאל דורון

 15ת שהיא נבנית על סוג של איחוד המודלים  יש פה תהיה פה התקשרו   רץ:מר ערן שו

מתא  .הכ  דע  שושהתגב שנראה  מה  את  פיקינג  בצ'רי  די  מתוך לקחנו   16ים 

 17 המכרזים שנוצרו עד כה.  

 18   זה גם לאופנועים או רק למכוניות?  עידן למדן:  ו"ד ע

למכ   רץ:מר ערן שו הן  זה העמדות  אם  השקעים.  נושא  את  לבדוק  צריך   19וניות. 

 20 ל להיות שזה יכול לשרת גם אופנועים. חיבור אוניברסאלי יכו

ע עידן למדן:  עו"ד  רימונים  בדיקה  שהיא  איזה  בדיקה  עשינו  שהיא  איזה   21שתה 

 22   ?שיכולה להיות או יש לנו אינדיקציה מערים אחרות למידת הביקוש

אנלי   רץ:מר ערן שו יש  תוכנית  עבודה יש  שזה  החזוי  ההתפתחות  קצב  לגבי   23זה 

ידי   על  שבוצעה  קצת שנמצא  לגבי  ארצית.  בהסתכלות  המכונים   24אחד 

עבודה הגידול   זה  הקרובות  השנים  לאורך   25שנעשתה    האקספוננציאלי 

הגידו קצב  האנרגיה.  חוכמה  למשרד  לא  זה  יודע  אתה  גדול.  מאוד  הוא   26ל 

אבל   נמוכים.  מאוד  משיעורים  מתחיל  שאתה  צריך  גדולה  החדירה   27קצב 

 28 להיות משמעותי.  
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 1אשון די עמדות האלה שאתה אומר אמורות להספיק בשלב הר  26 עידן למדן:  עו"ד 

 2   והותר. להערכתך.  

בפריס   רץ:מר ערן שו התחלה  נקודות  זה  הזה  מבחינת  בהקשר  העיר.  ברחבי   3ה 

 4תשתית החשמל במקומות האלה. כל מקום שאפשר לשים תשתית חדשה 

 5ה מה  אחרי זה נוכל לבוא עם עוד למידה פלאג אנג פליי אז זגבוהה יותר ש

 6 שהם רוצים. 

 7 תודה.  עידן למדן:  עו"ד 

 8    ?יש לך מה להגיד על זה   אבי גרובר: מר 

ע   ון גדות: מר יר להגיד  מה  לי  יש  רואה  כן.  חבר  בעצם  שאני  מבין  אני  זה.   9ל 

מ חשמלי  רכב  לו  שיש  יחיד  מועצה  חבר  שנהיה  שמי  פה,   10אה  מהשאלות 

 11 אחוז היחיד בבית.  

 12  ש.  למה. גם לי י גב' דברת וייזר: 

 13  גם לי יש.    מר רביד פלד: 

 14 שלך לא.    מר ירון גדות: 

 15  שלי היברידי.   גב' דברת וייזר: 

 16  שמלי.  שלך מאה אחוז ח   מר ירון גדות: 

 17 מאה אחוז חשמלי, כן.     מר רביד פלד: 

 18  היברידי זה היברידי.   עידן למדן:  עו"ד 

הפוליגרף : לב-מי ברמר ר החזיר  של  הזה  באירוע  להציע  רוצה  חברי הוא  שכל   ,19 

 20  המועצה ידאגו לזיהום האוויר. 

 21? אתה רוצה עוד פעם לספר שאתה אני יכול לדבר בזמן שלי או לא   ירון גדות: מר 

 22  ל חזיר. זה בסדר.  אוכ

 23  לא. שהעירייה תממן את הרכב החשמלי.   : לב-מר רמי בר

וכל    מר ירון גדות:  רכב  כל  חשמל.  מבחינת  מיוחד  משהו  צריך  שלא  חושב   24  אני 

 25שקונה רכב חשמלי,   חברה יש לה את הקונקטור הסופי שלה אבל לכל מי

 26כמו של    י שיש לו חשמלי לבד, רק חשמלי, לאחוץ מזה שגם יש לו עמדה מ

אפשר  זה  את  לעשות  וצריך  לעשות  אפשר  בבית.  עמדה  לו  יש   27דוברת, 

כ עם  הרכב  את  מי  להטעין  כל  לכולם,  בעצם  כזה  גם  רגיל.  חשמל  שקע   28ל 
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 1ה שהוא ש את המתאם שלו. לא צריך עמדות מיוחדות עם איזשקונה רכב י

מקום   כל  מיוחד.  ומשהו  מיוחד  חשמל  קונקטור  בו  יכול   220שיש   2וואט 

 3את הרכב. ואני חושב שההכנסה היא כל כך נמוכה. גם ההוצאה של  להטעין

 4ההכנסה שהרווחים שיגיעו לעירייה הם   מי שממלא חשמל לעצמו, אבל גם

 5מת  י נכון יהיה לעשות את זה חינמי לשירות תושבי רכל כך נמוכים, לדעת

 6 השרון. 

 7יעריכו   ת כדאי לתת חינם. זה התושבים מאודגם דלק אולי בתחנו ד"ר צחי שריב: 

 8 את זה. מי שיציע הצעה כזאת. 

 9 עשרה בעד. מי בעד אישור מזכר ההתקשרות? ארבע    מר אבי גרובר: 

 10 

המועצה    14  החלטה: א   ה בישיב  וחכנשחברי  בעד  אחד  פה  התקשורת  הצביעו  מזכר   11ישור 

 12ים עבור פרויקט ניהול מערך עמדות טעינה  בין עיריית רמת השרון לרימונ

 13 ן ורים חשמליים, במרחב הציבורי רמת השלרכב

 14 

 15 

 16ין עיריית רמת  . אישור הסכם ניהול פרויקט מערכות סולאריות ליצור אנרגיה נקייה ב14

 17 השרון לרימונים 

  18 

ס   מר אבי גרובר:  מערכות  הבא.  ניהול הסכם  הסכם  אישור  פעם  עוד   19ולאריות 

מערכות  רמ  פרויקט  עיריית  בין  נקייה  אנרגיה  ליצור  השרון  סולאריות   20ת 

 21   לחברה הכלכלית רימונים. 

 22  13.  מערכות    13במנהלת מערכות סולאריות על    הל נכון להיום השקיע"כח  מר ערן ש

 23כרז להקים מערכות נוספות  ל יצא במ"כשל מגוונים. הח  3מערכות מתוכם  

 24יצור האנרגיה הירוקה ברחבי העיר על גגות של  על מנת להגדיל את היקף  

הדברים   מימוש  כשעיקר  ציבור.  של  מבני  עצמי  הון  מתוך  נעשה   25האלה 

לייצר  "כהח כדי  מנתבת  מקבלת,  שהחברה  התמורות  את  בעצם  וייקח   26ל. 

וגם    רווחים הסביבה  לאיכות  התרומה  של  בהקשר  גם   27בהיבטים  נוספים 
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 1ה כולל שני רכיבים. אחד, מה שמובא כאן במסגרת ההסכם הזהכלכליים.  

הגג שכירות  בעצם  הלוזה  המתקנים,  חיי  כאורך  לתקופה   2חות  ות 

ו   24הסולאריים של    3אפשרות   החודש. מצד אחד. מצד שני, הועמד  11שנה 

 4ם למפעל הפיס שההלוואות האלה מועמדות למתן הלוואה בתנאים מועדפי

ו אניכמלרשויות.  הזאת,  ההלוואה  את  מקבלים  כרשות  שאנחנו   5חנו וון 

 6על שקל כדי לאפשר להעביר מייצרים מתכונת של עבודה בק טו בק, שקל  

 7ל, ומנגד תבצע, תממן יחד עם הדבר הזה "כשתשלם אותה זה הח  אותה. מי

המערכו הקמת  את  העצמי,  ההון  עם  של  וביחד  בהקשר  הסולאריות.   8ת 

שיעו כאן  יש  הגגות,  שיועבר  שכירות  מההכנסות  אחוז  עשרה  שמגדיר   9ר 

 10ירוי שהוא  דירה לעירייה, ומתכונת ההתקשרות בהקשר של ק כסוג של שכר

ספו מגרשי  אלא  גגות,  חלוקה  לא  כאן  יש  אחרים,  דברים  או  לדוגמא   11רט 

מ בכל  אותו  עושים  שהיינו  הקונסטרוקטיבי  הרכיב   12קרה  שאומרת 

 13ל  "כא הגג הסולרי על החכקונסטרוקציה לעירייה ורכיב הקירוי עצמו, שהו

מש הוא  בעצם  המערכת  זאת  זאת  כי  ההחזרים.  את  לקבל  כדי  בה   14קיע 

 15 המתכונת. 

 16   זה לעשרה אחוז. אז ההכנסה היחידה    מר גיא קלנר:

 17 ל גם נכס"כל שצבורים בח"כההכנסה היא עשרה אחוז, ורווחי הח   ורץ:מר ערן ש

 18 של העירייה. 

 19רוויח בשנה הראשונה. יש לך בעצם מודל  אבל אתה לא מתחיל לה : מר מיכאל דורון

   20 

 21  שש, שבע שנים בערך. תקופת ההחזר היא בסביבות שש שנים.    ורץ:שמר ערן 

 22 שבע שנים בערך.   : בל-מר רמי בר

ברשויות    מר גיא קלנר: שקורה  משהו  זה  הוא  אחוז  עשרה  של  נאמבר   23הפלאג 

 24     ?הביאו את העשרה אחוז הזהות. מאיפה אחר

לא   רץ:ומר ערן ש עשרה  בין  של  באזורים  שנעות  גמישויות  חמש יש  עשרה,   25רבע 

 26הוא   ה השנייה? לגבי. אם אני זוכר נכוןעשרה משהו כזה. מה הייתה השאל

 27 בסביבות ארבע עשרה אחוז. זה מקביל לתקופת ההחזר. כן. 

יכול להסבי   פרופ' נטע זיו:  בין תשע אחדאתה  לי את המודל   28אחד לתשע אחד   , ר 
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 1     ?של מגוונים והעירייהשתיים. 

ממקורות  מגוונ   רץ:מר ערן שו המערכות  את  הקימו  היסטורית  פשוט   2שלהם.  ים 

 3 מהון עצמי מהשקעה שלהם. 

 4     ?והם ימשיכו להקים את זה מהשקעה שלהם   ופ' נטע זיו: פר

 5 לא. לא אין    ורץ:מר ערן ש

 6   אין חדשים?    ע זיו: פרופ' נט

 7 שלוש המערכות הישנות  זה רק   ורץ:מר ערן ש

 8   ה מקבלים את כל ההכנסה. אחרי ז   פרופ' נטע זיו: 

 9ש בקרה שוטפת, יש ניקיון,  ל מנהל לי אותם עבורו, מטפל, י"כהח   רץ:מר ערן שו

 10 יש תיקונים והחלפות. זה פשוט יושב על גגות שלהם. 

 11  ן רוצה להגיד משהו?  ירו   מר אבי גרובר: 

 12 עקב יכול להגיד מי ברא את החשמל.  אולי י   מר ירון גדות: 

 13 לילה טוב. מי בעד אישור ההסכם? ארבע עשרה תודה רבה    מר אבי גרובר: 

 14 

המועצ  41החלטה:   ניהול    ה בישיב  וחכנשה  חברי  הסכם  אישור  בעד  אחד  פה   15הצביעו 

נקייה   אנרגיה  ליצור  סולאריות  מערכות  השרון  פרויקט  רמת  עיריית   16בין 

 17 לרימונים.

18 
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 1 קובץ החלטות

 2 

 3 2.11.20.אישור פרוטוקול ועדה לבחירת יקירי העיר מתאריך 2

 4 

ה  14חלטה:  ה בעד אישור  צעומחברי  פה אחד  יקירי הפרוטוקול  ה הצביעו  לבחירת   5ועדה 

 6  ד ו דיחו  שוביגל  הדעו  ת ת  המקוה  ,ןכ  ומכ  . 2.11.20מתאריך    העיר

 7  י ה שלכ  ךרדב  ראותל  תו עמשמ  ןתמ  תניחב  ,ריעה  י ריקי  תריחבל  הרודצורפה

 8 . ריעה ריקי תרי טפ לש הרקמל לוקוטורפו

 9 

 10 

 11 פוליגרף אירוע ראש החזיר -15.10.20. הצעה לסדר ירון גדות 7

 12 

ירון גדות התנגד  חברי מועצה הצביעו בעד להסיר את ה    13  :החלטה  13הצעה מסדר היום. 

 14 להסיר ההצעה.  

 15 

 16 

 17 דירקטוריון החברה הכלכלית שיבוץ אופוזיציה ב  -4.11.20לסדר ירון גדות . הצעה 8

 18 

 19חברים התנגדו להסרת   2חברי מועצה הצביעו בעד הסרת ההצעה מסדר היום.    7  :החלטה

 20 . םויה רדסמ הר סוה העצההחברים נמנעו.  4-ההצעה מסדר היום ו

 21 

 22 

 23 טבקשות למקדמה עמותות ספור 5.11.20טוקול ועדת תמיכות מיום אישור פרו .11

 24 

המועצה    14לטה:  הח בעד   ה בישיב  וחכנשחברי  אחד  פה  ועדת    הצביעו  פרוטוקול   25אישור 

 26 .בקשות למקדמה עמותות ספורט 5.11.20 תמיכות מיום

 27 



 04-8666313רת איגמי,  חב                                                                                                                                                  
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 1 

 2פרנקל   –  426/15מכרז פומבי מס'    38מפרוטוקול ועדת מכרזים מס'    3אישור סעיף    .12

 3 15.3.21בקשה לאורכה עד  –תי אכיפת חניה את קורן שרו

 4 

סעיף    13החלטה:   אישור  בעד  הצביעו  ו  3חברים  מס'  מפרוטוקול  מכרזים   5מכרז    38עדת 

 6בקשה לאורכה   –פרנקל את קורן שרותי אכיפת חניה    –  426/15  פומבי מס'

 7 חבר אחד הצביע נגד. ,15.3.21עד 

 8 

 9 

רמת  13 עיריית  בין  התקשרות  מזכר  אישור  מערך .  ניהול  פרויקט  עבור  לרימונים   10השרון 

 11 חשמליים, במרחב הציבורי רמת השרון  ביםעמדות טעינה לרכ

 12 

המועצה    14  החלטה: בעד  ה בישיב  וחכנשחברי  אחד  פה  התקשורת    הצביעו  מזכר   13אישור 

 14בין עיריית רמת השרון לרימונים עבור פרויקט ניהול מערך עמדות טעינה  

 15 . לרכבים חשמליים, במרחב הציבורי רמת השרון

 16 

 17 

 18יה נקייה בין עיריית רמת  ולאריות ליצור אנרג. אישור הסכם ניהול פרויקט מערכות ס14

 19 השרון לרימונים 

  20 

המועצה    41  חלטה:ה א  ה בישיב  וחכנשחברי  פה  ניהול  הצביעו  הסכם  אישור  בעד   21חד 

השרון   רמת  עיריית  בין  נקייה  אנרגיה  ליצור  סולאריות  מערכות   22פרויקט 

 23 לרימונים.

 24 
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