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 1 ןולייא יביתנ  -   טכה ןליא רמ

 2 

 3 מוזמנים בזום:

 4 ן ולייא יביתנ ל"כנמ  -  איתמר בן מאיר   רמ

 5 

 6 

 7 סדר יום

 8 אישור נתיב תחבורה ציבורי ברחוב סוקולוב  .1

 9 

 10 פרטי כל    

 11 

 12 ולוב בורי ברחוב סוקישור נתיב תחבורה צי א. 1

 13 

גרובר אבי  מס'    : מר  המניין  מן  שלא  ישיבה  טוב,  בנת"צ  16ערב  תעסוק  הזאת  הישיבה   ,14 

 15אני חתמתי על ההסכם.   2016בסוקולוב, פרויקט שמתגלגל לא מעט שנים. ב

בא   לא  זה  זכרוני  על ההסכם. אנחנו  למיטב  ואני חתמתי  מועצה.   16לישיבת 

היו צרי  20ובמבר  בנם  עומדים  לדון  ואנחנו  לבוא  לאן אנחנו  כים   17ולהחליט 

 18קט הזה. אני מציע שבתור התחלה עדי תציגו את הפרויקט הולכים עם הפרוי

 19תראו איפה אנחנו עומדים מבחינת הפרויקט. ואחרי זה אנחנו נמשיך משם 

 20 את הדיון. 

 21יזה שהיא פרמיירה  לאת  רגע לפני שאני אציג את הפרויקט, יש לנו הזדמנו  : ינרקן  יקגב' עדי  

 22אני מציגה לכם  לשמונה, עולה בעצם פרסומת בחדשות  טנה היום בדקה  ק

 23  , איפה אנחנו נמצאים. זה היה ככה משהו קצר.  לעירמהיר את זה על 

 24  מה שעשיתם זה נראה שוויץ.   :מר רביד פלד

 25 זה רץ בטלוויזיה כבר נכון? כן. זה רץ בטלוויזיה.  :לב-מר רמי בר

 26, אם היינו "מהיר לעיר"ששחשוב להגיד    מלפני דקה. ומהכן. זה מהיום,    :ינרקן  יק  גב' עדי

ב חתמנו  שנים,  ארבע  לפני  ודיברנו  במועצה  אחר  2016פה  במקום  אנחנו   ,27 

לגמרי.   לעיר"היום  לביצוע    "מהיר  רשויות  עשרה  בשלוש   28אנחנו    .כבר 
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רשת על  הראנו    , מדברים  שאז  המפה  זוכרים, אבל  שאתם  בטוחה  לא   1אני 

ההיי מצומצמרבה  תה  השתיותר  המצב  בעבר   נה.ת.  אם  היום,   2הרשויות 

 3חנו פנינו וביקשנו לייצר עוד נת"צים, באים אלינו היום ומבקשים רשויות  אנ

מרחב  והסדרת  אופניים  שבילי  ציבורית,  תחבורה  נתיבי  ועוד  עוד   4שצריך 

 5עירוני. כי אין ברירה. המצב הולך להחמיר מבחינת כלי הרכב, מבחינת כמות  

 6לעבוד  ן לנו ברירה אלא לתת היום  ואיעל הכביש.    הולכת לעלותים שהרכב

בבוקר   כדי שמחר  ציבורית  ולבצע העדפה לתחבורה   7יהיה  תולייצר, לתכנן 

 8אחרת מלעמוד בפקק שעה ושעתיים ביום. שהיא אלטרנטיבה    ולכולנו איז

 9רוץ אאני קצת    .אז כמו שאמרתי קודם בשלושה עשרה רשויות אנחנו בביצוע

 10ויצמן.    י של נת"צ שמאלי לאורך כלמסיביצוע מאוד  בכפר סבא ב  .הרזה מעל  

 11בהרצלייה חלק כבר בוצעו שבעת הכוכבים נת"צ שמאלי, מיכאלי הרכבת  

פה  שמתחבר  הציר  העיר,  ויתר  גוריון  לבן  גם  ממשיכים  ואנחנו   12בביצוע 

 13לסוקולוב, הוד השרון, כל רמתיים נת"צ לשני הכיוונים ושביל אופניים, בני  

 14צ מאוד  לך להיפתח בסוף החודש נת"ן הוצוע. רמת גל העיר בביגם כברק  

 15משמעותי מול קניון איילון, גם נת"צ שמאלי שייתן עדיפות לנושא התחבורה  

 16הציבורית. שביל אופניים בסטנדרט מאוד גבוה. גם ברחוב בן גוריון, קריית  

גוריון. אפשר לראות גם את ה  17ת סככואונו, נת"צ שנפתח כבר לתנועה בבן 

 18עם רכבי הפרויקט. לוי אשכול עכשיו    "עירר למהי" יג לכם של  יכף אני אצשת

ובעצם   הפרויקט  לאורך  הכיכרות  את  מבטלים  שמאלי,  נת"צ  גם   19בביצוע, 

 20פתח תקווה נת"צ בדרך רבין, לשני    .מייצרים פה העדפה לתחבורה ציבורית

 21נו  אנח  ראשון לציון, גם בהסתדרות, בתקומה,   .הכיוונים עם שביל אופניים

 22יוספטל וקוממיות    ד פרויקט בתקומה. בת יםודש עובסוף הח  ם פותחיםג

 23הרחוב  לקחו את זה צעד קדימה. סגרו לגמרי את    אני ממשיכה רמלה   .וחולון

 24שהוא מול השוק והוא הולך להיות נת"צ, רחוב תחבורה ציבורית אך ורק  

 25 מעקף להולכי רגל לתחבורה ציבורית. הרכבים יעשו מעקף ופשוט ייסעו מ

 26ושבילי אופניים,   וב מדהים, מדרכות רחבותה מדרחלהיות פ  יב. הולךמסב

 27בלוד גם פרויקט מאוד מסיבי, יש פה את דוד המלך שהגענו לביצוע כרגע, 

 28בסוף אנחנו, במקום אחר לגמרי. הפרויקט יצא לדרך רובו בביצוע, מדברים  
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 1שת  וד ר יף עעכשיו על מהיר לעיר שלב ב'. שלב ב' רשויות מבקשות כבר להוס

 2, היום אנחנו  2016לומטר בעל מאה שישים וארבע קי  חתמנו  "צים. אם של נת

נת"צים של  נוספים,  קילומטרים  מאות  ארבע  עוד  כבר  כל    .בוחנים   3בסוף 

ציבורית. הבינו שאין   נתיבי תחבורה  עם  להיות מרושת  הולך   4המטרופולין 

 5דבר  א  רגע  אני  דרך אחרת ואנחנו רגע נדבר על רמת השרון. אז ציר סוקולוב,

 6בהרצלייה לבן גוריון כשאנחנו מדברים על אותם   מתחברהוא    .ותהרציפ  על

 7לוחות זמנים, של שנתיים תכנון ויציאה לביצוע. יש פה גם אפשרות להקדים 

 8כבר לפני. גם מחלף שבעת הכוכבים יהיה    ולעשות קידום זמינות לתשתיות

הירוק.   הכפר  סליחה.  ישראל.  נתיבי  ידי  על  ואנחהיר  הכפרבביצוע   9נו וק. 

 10שחתמנו כשמונים מש"ח ועוד תוספת ו מדברים על אומדן, מה  שאנחנ  רואים

 11 תמריצים של עשרה מש"ח ובסוף. 

 12שאלנו לא כל כך   ?את יכולה רגע להתעכב על מה זה עוד כולל שמונים מש"ח    :מר גיא קלנר

 13 ?הבנו. זאת העבודה הפרקטית שמבוצעת כדי לסלול או 

 14. ההצעה שאנחנו מציעים עכשיו  תיתיתמבוצעת התש דה שהעבוזאת    נכון.  :ינ רקן  יקגב' עדי  

האומדן.  את  לעדכן  נצטרך  ואנחנו  שחתמנו.  ממה  רחבה  יותר  קצת   15היא 

 16 ה ילעאני מניחה שכן תהיה איזה שהיא  .להתחיל לתכנן ולעדכן את האומדן

גם   התחבורה.  משרד  ידי  על  אחוז  במאה  ממומן  שזה  כמובן   17באומדן. 

 18מקרה הזה של  רחוב חדש. בל. בעצם על  הכועל  דברים  התמריצים ואנחנו מ

אני תיכף  אופניים  שבילי  רחבות.  מדרכות  שכולל  רחוב  זה   19אגע   סוקולוב, 

 20בפרויקט. ולשאלתך מה זה כולל, זה כולל כמה רכיבים. בתשתית, זה כמובן 

 21שבילי אופניים לכל הדרך, תיכף נראה    ,סלילת נתיבי התחבורה הציבורית

המוצ החתך  ב את  פה  ע   .בסוקולוע  מרחב  מי  שדרוג  בסוף   22שנוסע  ירוני, 

 23באוטובוס הוא קודם כל הולך רגל. זה חשוב היום לתת עדיפות להולכי הרגל, 

המדרכות,   את  אותםלהנגיש  ולשדרג  רחבות  מדרכות   24שיהיו    לעשות 

 25בטיחותיים ותחנות חדשות לכל הפרויקט. תיכף תראו אותם וגם תפעול. כל  

קווי הוספת  של  של  נושא  איירתדתוספת  ם,  עשינו  ציבור ות.  שיתוף   26תכם 

 27ובנות.  תמאוד    הברהלתושבים שלכם. שלושה מפגשים מאוד מוצלחים עלו  

ליישום   לתקצוב.  נשלח  כבר  בתוספת  2021חלק  תומך  התחבורה  משרד   ,28 
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 1ע. זה הולך ביחד  "שירות ברמת השרון, כמובן שזה הולך ביחד עם קידום נת

ציב לתחבורה  העדפה  לתת  בצריך  לתגבר  תשתית.ורית  גם   2עוד   ונוכל 

 3וניהול אם זה אכיפה. אם זה העדפה ברמזורים חכמה, ותמרור  אוטובוסים  

העדפה.   צירי  בתשתית וסימון  תפעול  הכוונה  תפעולית,   4מבחינה 

 5האוטובוסים, במערכת האוטובוסים. אז קישוריות לסינמה סיטי, קו החדש 

 6בקווים    תות פעילת בשעושכבר נשלח לתקצוב לבקשתכם. חיזוק תדירו  101

 7. חיבור נווה גן למרכז העיר ושיפור שירות מזרח מערב  27וקו    1ים. קו  הקיימ

 8בעיר. אני לא אצלול כאן לתוכנית התפעולית. אם תרצו בהמשך בשמחה.  

תחבורה   נתיבי  ליצירת  מעבר  בעיר,  פה  לבצע  רוצים  בעצם  שאנחנו   9ומה 

המרחב, את  משדרגים  אופניים,  שבילי   10תשתיות.   גושדרו  חידוש  ציבורית, 

 11ו נראה אותו. מדובר גם על הטמנת רשת חשמל.  ת הפרויקט שאנחנ במסגר

 12הצבת סככות אוטובוס מתקדמות. מסדירים את המדרכות. כמובן תאורה 

 13חדשה, בפיתוח וגינון נופי בסוף שתהיה הצללה. שיהיה נעים ללכת ברחוב, 

ה הציבורית  לתחבורה  להמתין  זה  ואם  באופנים,   14  ת שקיימו תחנות  לנסוע 

 15מנקודת מבט של הנוסע. הרבה פעמים הם  בעבר לאו דווקא  בארץ, תוכננו  

 16התחנות ספציפיות היו משיקולי שטח פרסום, או שיקולים כאלה ואחרים.  

 17שתוכננו וכבר הוצבו כבר הראשונות בקריית אונו ומוצבות    "מהיר לעיר"של  

של במבט  תוכננו  לתנועה.  הפתיחה  לפי  עכשיו  הערים   18  שייתן  הנוסע  ביתר 

 19ושיהיה נוח ונעים להמתין בסככות. אנחנו  ה משמש, מגשם, כמה שיותר הגנ

 20רואים את הסככות החדשות שמכבדות את הנוסע. זה כבר לא רק למי שחייב 

 21זה מחבק את הנוסע נעים להמתין בתחנה הזאת. אנחנו מדברים על  לנסוע.  

 22לעשות ו  106  שילוט משולב חכם. אפשר לחבר אגב את השילוט הזה למוקד

 23הודעות לציבור.    ,ט אם זה מצלמות אבטחהפים באותו שילוגם שימושים נוס

 24אם יש איזה שהוא אירוע ברמת השרון אפשר לפרסם את זה כאן ולבסוף  

 25ללחוץ לראות איך להגיע בתחבורה ציבורית. יש פה אפשרויות וכמובן כל  

בסו כרגע,  הקיים  המצב  הציבורית.  התחבורה  של  הקווים   26  קולוב, מערכת 

שני   אנחנו על  לכיוון  מדברים  אחת    נתיבים  חניה  לכם  ויש  הפרטי,   27לרכב 

 28באלכסון בצד אחד, ובצד השני חניה בתוואי, מדרכות צרות יחסית. התכנון 
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תכנון   לא  הוא  שלנו,  עם    ב יטיההראשוני  העירייה  עם  יחד  שהבנו   1בסוף 

הרבה  אחרי  ביחד  פה  שלנו  ההצעה  לכן  רגל,  הולכי  עם  הציבורי,   2המרחב 

עדי העירונים  שהצ  היאייה,  ם  רחבה  יותר  הרבה   3דאג  תכל    םדוקעה 

 4לתושבים, להולכי הרגל, לבעלי עסקים, לרחוב משגשג ושופע שנעים ללכת 

לתחבורה   מסלול  פרטי,  לרכב  מסלול  דרום,  ולכיוון  אופניים  שביל  עם   5בו 

 6להחזיר בסוף את  ציבורית ומדרכות רחבות שזה חלק מאוד חשוב בפרויקט.  

 7ום עם הקורונה אבל גם בכלל, מגמה אים היגם רו  אנחנו  ב.לרחוהולכי הרגל  

 8אדירה של יותר נוסעים באופניים, ורואים בעולם היום את קצב הגידול של  

 9נוסעי האופניים בהתאם לתשתיות. צריך תשתיות של אופניים כדי שאנשים  

 10יוכלו לוותר על הרכב ובטח לנסיעות הקצרות וגם לעבודה בחלק מהמקרים, 

אבאופנ  וששימ  לעשות זיים.  פה  הקיים,  ז  המצב  בעצם  של  שיקוף  עוד   11ה 

 12והתכנון הקודם, לא ניכנס. אני לא חושבת שזה הדיון להיכנס בעצם לחתכים 

 13אבל כן אתם מקבלים פה את תמונת המצב של מה שאנחנו מציעים. ויש פה  

 14הדמיה של הנת"צ ביחד עם שביל אופניים, מדרכות רחבות, כמובן עם גינון. 

 15כוונים והולכים, כמובן שיהיו פה רמזורים, נחנו מלשם א יה אבלדמרק ה וז

 16 זה עוד בתכנון, אנחנו בתכנון מאוד ראשוני.  

 17פחד מפתח תקווה עם  באני חושב שמה שחשוב לשים לב, זה שכולם נורא    :מר אבי גרובר

 18 הקירות האלה שנהיו באמצע הרחוב, זה אנחנו לא בכיוון אפילו. 

 19 פך.  ם ההימכוונינו אנח :ינרקן יקגב' עדי 

 20זה נת"צ אחר לגמרי. זה לא מייצר את אותה מכלאה הזאת באמצע שאנשים    : מר אבי גרובר

 21ואמרו לי    שביל אופניים. פשוט אנשים פנו אלי.  הפ גם נורא מסוכנת. גם יש  

 22מה שבפתח תקווה וכל זה. אפשר לראות פה גם את שביל האופנים, גם נתיב 

 23 הוא זורם. ש  זה משהו רתאומ זאת שנוסע באמצע בלי הפרדות.

 24 איזה לקח הופק מפתח תקווה?   : פרופ' נטע זיו

 25אז הופקו גם בנושאי מעברי החצייה. היו שלושה מעברי חצייה, זה גורם  :ינרק ןיקגב' עדי 

 26יותר להולכי רגל לחצות באדום במעברי חצייה עכשיו רק שני מעברי חצייה 

כמו   ראייה,  שדה  מבחינת  גם  יש  צהעיר  שראש  רציפים.   27הלקחים  כל  יין, 

 28שהופקו מיושמים למעשה כאן. בטיחות יש שתי ועדות לאישור נת"צ שמאלי  
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הנת"צים  ובסוף  התחבורה  משרד  מנכ"ל  ובסוף  התחבורה  משרד   1ברשות 

האורבני  למרחב  דואגים  להיפך,  ואנחנו  שתוכנן.  ממה  אחרת   2מתוכננים 

נת"צ היה  זה  קודם  מופרד.  מסלול  לא  זה  מסלהעירוני.  מו.  לשני  פול   3רד 

 4דים וכן הייתה הטעיה בחצייה, במעבר חצייה על מי שחצה באדום שם  הצד

 5  בעצם. ופה זה לא המצב.  

 6 אבל גם פה. מי שירצה לחצות יחצה.  :מר רביד פלד

 7  לא. פה זה אותו דבר מבחינה.   :ינרק ןיקגב' עדי  

 8וג של ם סתו עו אוהרי מה עשו בפתח תקווה. חסמ  ?איך את חוסמת אותו  :מר רביד פלד

 9 . פה מי שירצה לחצות יחצה. ירותק

 10אז אני אסביר רגע את ההבדל. בפתח תקווה היה לך מסלול לכיוון אחד.  :ינרק ןיקגב' עדי 

 11עוד מסלול לשני הכיוונים ועוד מסלול לכיוון השני וזה מה שבלבל את הולכי 

 12ני  ך שש לכיוון הנסיעה זה בדיוק כמו שמתנהלים היום. יהרגל. פה מבחינת  

 13בלבול שחל שם לא  ה, שני כיוונים לצפון. זה אותו דבר. אז  לדרוםוונים  כי

 14 קיים פה כי התכנון הוא שונה לגמרי. זה נת"צ וזה נתיב תחבורה ציבורית

 15 בצד השמאלי כמו שקיים היום. פשוט אחד מהם מוקצה. טושפ

בר רמי  את  :לב-מר  ואני הראיתי   16לראש  ה  ז  אחת הבעיות המרכזיות במה שאת אומרת. 

 17"צ שמאלי והדלת שלו נפתחת גם ימינה אז יש יותר  "צ הוא נתנתש  ,העיר

את   לרמזר  באמת  זה  הזה  בעניין  לעשות  שצריך  הדברים  ואחד   18חציות 

 19הצמתים האלה שהם יהיו בשליטה של האזרח ולא של התחבורה. התושב  

לדרוס   למכוניות  ייתן  שלא  אדום  רמזור  נדלק  ואז  כפתור  על  לוחץ   20יורד, 

 21  .אותו

 22אז כל הצמתים באזורי תחנות מרומזרים לחלוטין, ובטיחות זה ההיבטים    :ינרק  ןיקגב' עדי  

 23הכי חשובים שאנחנו מקפידים עליהם במהלך התכנון, ובהחלט אתה צודק.  

ראשונית,   מאוד  היא  וההדמיה  רמזורים  אין  באמת  גם  שפה  הדגשתי   24לכן 

שלבים.   כמה  על  מדברים  אנחנו  רמזור.  פה  שיהיה  קידום כמובן  של   25שלב 

 26ל לעבוד על התשתיות שזה שלב שאפשר לעשות מהר יותר  ינות, להתחימז

ב כבר  אותו  הטמנת  2022-ולהתחיל  של  התשתיות,  של  ביצוע  להתחיל   ,27 

 28חשמל, של מים, ביוב, ניקוז, מה שצריך לעשות צריך לבחון, צריך להתחיל  
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התכנון את  לתכנן  ובמקביל  לגעת  צריך  במה  ולראות   1  המוקדם   לתכנן 

 2נת"צ מלא גם יאפשר לנו לשמר על החניות הקיימות.    גדול.וזה ב  טרוהמפו

 3אנחנו יודעים שזה אזור מסחרי. כמו סוקולוב, בסוף אנשים חונים בחניות  

המרחב  את  להסדיר  הולכים  אנחנו  היום.  רואים  שאנחנו  כמו   4כפולות 

 5 ולהסדיר את הנסיעה.  

 6  ד ועזה    עם מפרציםיד  בעת  ,יהחנ  טעמ  י זה היוםאין לכם חניה. בצד המזרח  : מר גיא קלנר

 7 פחות חניה. 

 8 נכון. אבל כן אנחנו משמרים בצד אחד חניה ובצד השני שביל אופניים.  :ינרקן יקגב' עדי 

 9ואם אנחנו רוצים לבטל על שביל אופניים, אנחנו רוצים חניות. זה כבר   :מר יעקב קורצקי

לנו. אני בכל אופן מעדיף את החנ יש   10  את   להרוג   ות, לאיעלה פה בשיחות. 

 11גם ככה סוקולוב גוסס לגמרי. אז אני גומר אותם לגמרי. לא  החניות לגמרי ש

 12חניות לשים בצדדים וזה, זה שטויות. אני מעדיף, אני לא יודע מה החברים,  

 13 שיהיה יותר חניות ולוותר על שביל אופניים מצד.  

 14 אני אשמח לעלות סוגיה.   :ינרקן יקגב' עדי 

 15  .חדא ק בצדיות ר חנ :מר יעקב קורצקי

 16 בצד אחד, אבל רגע אני רוצה לשאול אותך שאלה. בסוף אתה מסתכל  :ינרק ןיקגב' עדי 

גרובר אבי  הצדדים   :מר  בשני  יעקב  אמר  חניות.  השני  בצד  אופניים,  אחד  בצד  יש   17היום 

 18 תשימי חניות.  

 19.  בחניות לאבל בצד ששמנו את החניות כרגע בתכנון, זה הצד שממילא הוא ד :מר גיא קלנר

 20אופניים. לא מצליח להבין לגמרי מה עשו  סוללים שם את שביל היו  המילא  

 21  עם החניות. 

 22 זאת אומרת גם מהצד השני אין מספיק חניות.  :מר רביד פלד

 23 יש מספר?   :מר גיא קלנר

 24 יש חניות. צריך לתכנן את זה ולראות, תכנון ראשוני לראות.  :ינרקן יקגב' עדי 

 25 מה שהם אמרו.  . זהשמונים של  גודלסדר  :מר אבי גרובר

 26יש חניות. אבל אני רגע רוצה להראות לכם את שביל האופניים. רגע אני    :ינרקן  יקגב' עדי  

 27  עולה על שביל האופניים.  

 28  ?וכמה יש היום :מר רביד פלד
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 1 אתיים.  מ :רנלק איג רמ

 2ת בחינת כמובסוף אתם צריכים לחשוב את מי משרת המרחב הציבורי מ :ינרק ןיקגב' עדי 

 3אנשים במהלך היום ות איקס מאוד מצומצם של  ש. חניות משמםוויחיהמר

 4שיוכלו להחנות ליד העסקים. שביל אופניים יכול לשרת הרבה יותר אנשים  

ולאן  ארוך  לטווח  כשמסתכלים  אבל  עירוני  שיקול  זה  בסוף  נתון.   5בזמן 

 6ן הולך  האוכלוסייה מתקדמת גם בכל הארץ בסוף כל מהיר לעיר שהצגנו כא

 7דן. עוד פרויקט של    פניים. בנוסף יהיו אופניוה של צירי אמשת שליות רלה

 8 רשת אופניים, כולם יהיה להם ורק לא. 

 9 אבל זה משהו שתמיד אפשר להחליף.  :מר אבי גרובר

 10 אנחנו מאוד בעד אופניים ושבילי אופניים. מר יעקב קורצקי:

קלנר גיא  אידיא  .סיטירוירפה  המ  הלאשה  :מר  אופניים,בעולם  תחבושנ  לי  נתיבי   11רה  י 

 12כשהנדל"ן הוא משאב   רטית, הולכי רגל ועפיפונים.יבי תחבורה פציבורית, נת

 13 מה לעשות.   סמצומצם צריך להחליט אל פריוריטי

 14לגמרי, לגמרי, אנחנו ממליצים על פריוריטי מאוד ברור מבחינת משרד   :ינרק  ןיקגב' עדי  

כ לכם  אומרת  אני  הרשויות  רוב  שבהתחבורה.  לקדם  בחרו  אופניים  ן   15יל 

 16שביל , לא בכל מקום הצלחנו לייצר  שיותר למצוא  עקשים לנסות כמהומת

 17אופניים, כי לא בכל מקום היה מקום. פה יש מקום לעשות את זה . בחירה 

 18 שלכם. 

 19 את יכולה להשלים עוד נתון. את סקרת את סיימת את המצגת אפשר?  :מר גיא קלנר

 20 כן.   :ינרק ןיקגב' עדי 

 21מתקדמות. יש לך את וך הפרויקט וות שכבר נמצאות בתערים נוספ  תרסק  :יא קלנרג  מר

 22איפה זה רחובות שהם דמויי    היצל הרחובות על פי דיפרנציאהרזולוציה ש

העיר של  מרכזי  עורק  מסחרי,  שהוא  רחוב  משמע  השרון  רמת   23  ?סוקולוב 

 24בו  הרחוב לעומת רחובות שהם רחובות עירוניים שבהם נת"צ שמאלי שאין  

 25 אחר פשוט.   טות. זה עולםין בו מרחב של שוטבו מסחר וא ןיחנויות. וא

 26עבור איתכם על זה. פה זה רק רשויות בביצוע. יש אעבור אני  אנכון. אני    :ינרקן  יקגב' עדי  

 27 רשויות נוספות.  

 28 לפריקה וטעינה. ומה אם כל שאר הצרכים של  :מר גיא קלנר
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 1אפשרות לעצור, או  ל  . אין בכלניימיב עשו נת"צ  באבן גבירול בתל אב  אדר' עירית טלמור:

 2 .  ת. שם כולם הולכים ברגל או נוסעיםניות ליד חנוח

 3  אבל גם פה בסוף אין חניות.   :מר גיא קלנר

 4 בנת"צ ימני בכלל לא יהיה לך חניות.  :לב-מר רמי בר

 5 נכון. אתה משמר פה את   :ינרק ןיקגב' עדי 

 6    צור חניות.נת"צ ימני בשעות ...י  :מר גיא קלנר

 7 הבניינים רק בערב.   תהיה לדיירי אבל זה רק בערב. חניה :לב-רמי בר רמ

 8לא. סורי לא. לא בסוקולוב. היית עושה את זה על רחובות היקפיים של רמת   :מר גיא קלנר

 9 השרון. 

 10 זה לא ברחוב.  :אדר' עירית טלמור

 11 צריךכזי בעיר,  ב מררוצה להעביר אותו ברחו  תאלא. אמרתי שהנת"צ אם    :מר גיא קלנר

 12למת. רוצים להכיל פה את  חירים שאת משלהבין מה המשמעויות ומה המ

 13וב שלא יכול לשאת את הכול יחדיו. רוצים אופניים, רוצים  הכול ביחד על רח

 14שני כיוונים. רוצים מדרכות, רוצים הכול, בסוף מה נשאר. לא נשאר כלום.  

 15 זה שמאלי, ואי אפשר לרדת. 

 16הרבה אבל עכשיו.    כול לשנות. אתה מרוויח המוןתה ים כל אקוד  גיא.  :מר יעקב קורצקי

 17 דברים אתה מרוויח.  

 18 מה אתה מרוויח? אם בשמאלי היית משאיר לפחות חניה.   :מר גיא קלנר

 19 אנחנו משדרגים את סוקולוב.   מר יעקב קורצקי:

 20ון שררמת ה  תייריעשדרוג סוקולוב אתה תעשה בכל מקרה. ההתחייבות של    :מר גיא קלנר

 21ני או  לוב אם זה ימ רה לקבל מהצד השני תמיכה מסוקומות"צ אלת הנלסלי

 22אם בשמאלי מילא היינו מקבלים   אם זה שמאלי. לא אמרו שזה רק בשמאלי.

 23את מצב החניות כמעט כפי שהוא כיום אפשר היה להתווכח על זה אבל לא. 

 24שביל  ש  בשמאלי על פי התכנון המוצע, רוב רובם של החניות גם מתבטל, כי י

 25 מפרצים וכי, זאת אומרת.   , כי ישאופניים

 26 לא. כי יש שביל אופניים.   :ע זיו' נטפרופ

 27אם הייתם עושים   ?זה שביל אופניים איפה הוא נמצא במזרחי או במערבי  :מר גיא קלנר

 28 אותו במזרחי, אז היינו משמרים את המערבי.  
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 1 ו תואר מיאתה יכול לההשאלה אם זה מה שנכון, אבל  :מר אבי גרובר

 2זה פשוט לא   Yאו    X  חוב. זה שבצדכרגע אתה מסתכל התוויה של טווח ר  :טכה  אילן  רמ

 3גם    אני לא חושב שיש לך היום.רלוונטי ..זה תופס. חתך הרחוב יהיה מאוזן.  

של   הנושא  לכל  התייחסת  שבעצם  להגיד  שמאלי.  חשוב  נת"צ  ימני,   4נת"צ 

 5צור מצב  ייהיה אפשר למר  או   נת"צ ימני קודם כל אינו מאפשר גם חניות וזה

 6, יהיו רחבות. יחד עם זאת זה  פעילות הנת"צשל בעצם החניות מחוץ לשעות  

לאפק דורש  שגם  כמו אומר  לרחוב  נכון  שהכי  מה  הנת"צ...קניות.   7טיביות 

 8סוקולוב וגם מבחינות שעשינו בערים אחרות וגם במקרה הזה, הנת"צ הימני 

 9צריך לבטל    יבי, הוא גםפקטת אהוא פשוט לא טוב גם לסוחרים, הוא פחו

היום רלוונטיות  שהן  הכי    פניות  הנת"צ  והמענה  הוא  סוקולוב  לרחוב   10טוב 

 11שהתפיסה לגבי הצד של החניה הוא פשוט לא רלוונטי.  השמאלי. ואני חושב 

מדרום   גם  מצפון  גוריון,  בן  ברחוב  גם  שלנו  התכנון  האופניים  שביל   12לגבי 

בעצם    השמברחוב   מערכת  לך  יהיה  אופניילה  סלוסנה  אורשביל   13כית, ם 

ה של  הערים  כל  את  ומחברת  אבשחוצה  ולתל  מאוד  שרון  ערך  לה  ויש   14יב 

 15שרוצים לבוא ולקבל ערך אחר. דבר נוסף  משמעותי גם לתושבי רמת השרון

 16לגבי חניות, יש הרבה סקרי חניות שביצענו במסגרת הפרויקט במהלך חיי  

 17חוב  פת החניה ברחלושת  הפרויקט לא בסוקולוב, אבל אפשר לבוא ולראות

 18ר לפתוח את החנויות  ים באים בבוקגם ברחוב סוקולוב זה לא שונה. הסוחרו

 19 והם חונים כמובן.  

גרובר יכול להגיד לך מה  :מר אבי   20ברמת השרון    1.1-אני עושה כל מאמץ שמ  1.1-זה אני 

הרבה תחלופה  תראה  אתה  לשעתיים,  תהיה  החנייה  הראשי   21  ר ת וי  ברחוב 

ש ובמקום  מאתייהיו  יהיהגבוהה  חם  שמתניום  אולי ת  אפקטיביות   22וכם 

 23לשמונים, הם יהיו לך שמונים אפקטיביות,   גם אם זה ילךחמישים, יהיה לך  

 24לופה במהלך היום. אבל עוד פעם, יש פה שאלה הקטע של החניה,  ותהיה תח

משהו  וזה  כחניות  נגיד  ראשון,  שלב  אותו  לעשות  אפשר  האופניים   25שביל 

 26משהו שהוא כאילו כרגע . זה לא  שלב בעתיד  בכל  אותושאנחנו נוכל לעשות  

נגמרת בזה. זה לא    רים שם לשבילהרי אנחנו משאי  27אופניים. העבודה לא 

 28נו עכשיו את הנת"צ בסוקולוב, אין לנו יותר עבודה גם מסביב שברגע שעשי
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 1לסוקולוב ובכלל. הבאנו תוכנית של חניונים, יש עוד שורה של דברים, חסכנו 

 2ו. אנחנו לא צריכים להתקמצן  ולוב עצמבודות בסוקשל עש"ח פה שמונים מ

להוציא    הראשי שלנו,  על הרחוב צריכים  לא  אז אנחנו   3זה שקיבלנו מתנה 

 4. יש עבודות עוד שצריך לעשות מסביב. יש חניונים מסביב. נשקיע כסף  בכלל

הראשון  בשלב  אפשר  מדורגת.  בצורה  זה  את  לעשות  אפשר  מסביב.   5גם 

 6ים האחרים, ברגע שיהיו עוד לי אופנישיהיו שבי  ברגעות.  לעשות את זה חני

חנ שנר מקומות  ברגע  ועם  יה,  החניונים  ועם  מסביב  צריך  חניות  כמה   7אה 

חושב הכול.   אישית  אני  אופניים.  שביל  לטובת  אותו  להמיר  תמיד   8אפשר 

 9אנחנו תיכף נראה את לוח הזמנים ואז גם נבין שבעצם שהנת"צ יעמוד תכלס  

 10את זה ולכן יש לנו המון זמן  כף נראה . תי2025ב טיביאפק הוא אמור להיות

 11ד  ושים עם זה. העיקרון של נת"צ הוא עיקרון. אני אגיב בדיוק מה עעוד לחשו

 12עוד    ?לך אתה יודע מאיזה בחינה אני חושב שאנחנו לא השמאלי ולא הימני

 13 פעם, אנחנו 

 14 וא נכון לאוטובוסים הוא לא נכון לרחוב. ה  :מר גיא קלנר

 15רחוב.  א הכי נכון לגיד לך מאיזה בחינה אני חושב שהוא דווקאני אשנייה,    :גרובר  אבימר  

 16 שנייה, זכותך, הכול בסדר. 

 17 אני עונה פה לעירית.  :מר גיא קלנר

 18 כשאני יושב בבית קפה על המדרכה בסוקולוב והאוטובוס עובר לי עלי,  :מר אבי גרובר

 19 השרון תסתדר עם זה.    ם רמתעם זה ג  ב מסתדרתתראה באבן גבירול. תל אבי  :מר גיא קלנר

 20 .  בסדר :מר אבי גרובר

 21 ?באבן גבירול ילאמש למה תל אביב לא עשתה :נרמר גיא קל

 22 היא עשתה אותם במקומות אחרים.   :מר אבי גרובר

 23יפה. במקומות אחרים בהם הרחוב הוא לא רחוב מסחרי, הוא לא רחוב של    :מר גיא קלנר

 24סכן היחידי המרכזי  חוב המפה הר  של העיר.חוב יותר..שוטטות ציבור. הוא ר

 25 שלנו. 

 26 רי תר ציבוהרבה יו :וברמר אבי גר

 27 יהיה ז'בוטינסקי פתח תקווה. זה הכול.  :מר גיא קלנר

 28 אבל הרבה יותר ציבור מסתובב ברחובות אחרים ולא באבן גבירול.  :מר אבי גרובר
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 1 טווח הקצר ב כי ?הארוך מה ההבדל בין הטווח הקצר לטווח :עידן למדן עו"ד 

 2 אנחנו די ירדנו מהקצר.   :אבי גרובר רמ

 3שמביא את כל הערים מסביב לתוך תל אביב. לצורך העניין, ובטווח הארוך    :עידן למדן  עו"ד

 4 את כבר מדברת גם על משהו אחר שמחזירים.  

 5 אנחנו מדברים כרגע על הנת"צ המלא.  :ינרק ןיקגב' עדי 

 6או בתחבורה ציבורית  חבורה ציבורית,יך יחזרו לא בת , אתל אביביגיעו ל :עידן למדן עו"ד 

 7 שים הם לא ישתמשו בתחבורה ציבורית. כשלא נוח לאנעם ...

עדי   החלופה   :ינרק  ןיקגב'  וזה  הכיוונים.  לשני  נת"צ  כוללת  החלופה  ולכן  צודק.   8אתה 

 9 אני חייבת רגע להתייחס לחניה. שאנחנו ממליצים עליה 

 10 ?הטווח הארוך שאתם קוראים  לך על נת"צ מהות"צ ישר הנה :עידן למדן עו"ד 

 11 הטווח המלא. וך לעיר. הנת"צ האר :ינרק ןיקגב' עדי 

 12 שני הצדדים.  :מר אבי גרובר

 13הנת"צ המלא שמשדרג לשני הכיוונים. ושביל האופניים. אני חייבת להגיד    :ינרק  ן יקגב' עדי  

 14  החניות. אנחנו מסתכלים על החניות היום.משהו לגבי 

 15 ט שלהם לזמנים.  ו את הגנתיכף תרא  :רוברמר אבי ג

 16שחונים בשביל להגיע לרחוב. ואנחנו  או מאה אנשים    ותם חמישיםא  על  :ינרק  ןיקגב' עדי  

 17רואים מגמה לא רק בישראל, ותיכף נעבור לנת"צים מאוד דומים לשלכם  

 18והם בחרו נת"צ שמאלי. אם זה לוי אשכול בקריית אונו. אם זה ויצמן בכפר  

 19שמור על אורח החיים של  ם שמאליים כדי לם עושים נת"צילוסבא. הם כ

 20 להם.  הרחוב ש

 21 לוי אשכול בקריית אונו לא דומה לנו. לא דומה.   עידן למדן: עו"ד 

 22  לוי אשכול הוא מסחרי, עם קניון במרכזו.  :ינרק ןיקגב' עדי 

 23 קניון זה סיפור אחר לגמרי.   :מר רוני בלקין

 24 אחר.  וזה משהון קני :עידן למדן עו"ד 

 25 אני חושבת שויצמן בכפר סבא.   :ינרקן יק גב' עדי

קל גיא  ל  :נרמר  מודחייבים  שאנחנו  הבין  זה מה  רחובות.  אותם  לא  הם  הרחובות,  של   26ל 

 27 מנסים להגיד.  

 28 ויצמן בכפר סבא מאוד, מאוד דומה לרחוב הזה.   :ינרק ןיקגב' עדי 
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 1 גבירול.  אם אפשר להשוות משהו זה אבן :עידן למדן עו"ד 

 2  . משהו שדומה לסוקולוב. אין כזה.  ןכ :מר גיא קלנר

 3ומה לסוקולוב. סוקולוב זה רחוב היחיד בארץ שכולם  ום רחוב שדאין בארץ ש   :מר ירון גדות

 4עוברים ממקום למקום. כולם עוברים דרכו. מכפר סבא לתל אביב והפוך, 

 5 אין כאלה בארץ.  

 6 גם הרצל ברמלה.  :ינרקן יקגב' עדי 

 7 סוקולוב. בא לא בא דרך אף אחד מכפר ס :רובראבי ג רמ

 8ז'בוטינסקי. על הכיפק,    פך. אמרת לעשות את זהההי  יקול הואעכשיו הש  :ינרק  ןיקגב' עדי  

 9אנחנו רוצים להחזיר את הרחוב תסתכלו עכשיו גם על הרחוב. זה חנויות  

 10   להשכרה. אנחנו רוצים להחזיר את הרחוב להולכי הרגל. היום המדרכות.

 11 יותר.  מני לשמאלי. אני חושב שהימני יחזיר אותוהקשר בין י אני בעד. מה :ריא קלנמר ג

 12אז רגע, אז אני רוצה להתייחס לשקף שמה ההבדל ומה צריך לעשות.   :ינרקן  יקעדי  גב'  

 13  בימני מבטלים פה פניות ימינה. 

 14   בר. ימני מבטלים פניות ימינה? בואי תסבירי לי איך זה מתח :מר רוני בלקין

 15  סביר בנת"צ ימני.  אי אנ :ינרק ןיקי גב' עד

 16 ה?  ה נת"צ ימני? יש פניות ימינל בתל אביב זרחוב אבן גבירו :מר רוני בלקין

 17  בחלק משאירים, בחלק מבטלים.   :ינרק ןיקגב' עדי 

 18יש לך מסלול שמראה לך. יש חיצים, חץ צהוב ישר וחץ לבן ימינה.   .לא. אין :מר רוני בלקין

...נותנים.  רות להילתת אפששרוצים  ובות  לכל הרח  19יש רחוב שלא    םאכנס 

 20 כל הפניות ימינה הן פתוחות.   ם את זה. אבלרוצים משום מה אז אפשר לחסו

 21  יש...לאכוף. ברגע שהנת"צ הוא לא.  :ינרק ןיקגב' עדי 

 22 יש שלוש. אולי שלוש פניות ימינה   :לב-מר רמי בר

 23   וה.זה. זה שולא. הקטע הספציפי ה :עידן למדן עו"ד 

 24 אולי שלוש פניות ימינה. יש לך בסולד.  :בל-מר רמי בר

 25    עשרה קילומטר.בן גבירול. אב :רומלט תיריע 'רדא

 26סליחה. קודם כל בדיונים על הדירות, על הבניינים הגבוהים ברמת השרון    :לב-מר רמי בר

כולה רמת השרון   כמו תל אביב. אנחנו  גבוהים  אילנות  על  נתלים   27שאנחנו 

 28 וגמאות של תל אביב.  תמיד להביא את הד מאות. אז לאנה שמווקילומטר 
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 1  לומטר שמונה מאות. מונה מאות, הוא לא קילו שהוא אפי הקטע הזה  :מר אבי גרובר

 2עכשיו, אנחנו מדברים על קילומטר שמונה מאות בתוך סוקולוב שנדמה לי  :לב-מר רמי בר

 3 רק שבע מאות שמונה מאות מטר. 

 4כי המשמעות שלה הרבה יותר גדולה מתל .  מקרה הזהיאור בפוך התזה ה  :מר גיא קלנר

 5  ם. אביב שיש בה ריבוי כבישי 

 6שנייה. גיא. אתה עומד להגיד שיש משקולות. יש יתרונות וחסרונות בשני    : לב-ברמר רמי  

 7הדברים. אני מניח ממה שראיתי ובתוכנית שחלקו של הנת"צ מתחיל בימין 

 8 ה? י טועואז עובר לשמאל נכון? אנ

 9  אתה לא טועה. אתה צודק.  . כן :בי גרוברא מר

 10 מונה מאות מטר,  בע מאות או שיש רק איזה קטע של ש :לב-מר רמי בר

 11  הכי משמעותיים  :מר גיא קלנר

 12רגע. גיא אני מסכים איתך. אבל אני אומר שאנחנו מתעסקים היום. אחד,   :לב-מר רמי בר

 13ר  ו עש עשרה חמש אעשר, חמש    ד אנחנו מסתכלים היום על הפנים שלנו בעו

 14מרת  אני מעריך שתוך חמש שנים. מה שעדי או  שנים. אם בעוד חמש שנים

 15התנועה ברגל והשימוש באופניים, וכפי הנראה השימוש במטרו   שהתעצמות

ציבורית  בתחבורה  השימוש  קרקעיים  תת  לא    ובקווים  אני  ולכן  יגבר.   16רק 

 17 חושב 

 18  לא בבנייה. עוד הוא אפילו בחמש שנים   מטרו הוא רק בתכנון :עידן למדן עו"ד 

 19 ל זה אני לא חושב שאנחנו נצטרך להסתכל ע :לב-מר רמי בר

 20 על המטרו אל  :עידן למדן עו"ד 

 21  מטרו הוא לא כלי לרמת השרון.   :מר גיא קלנר

 22אני אומר שהשימוש בתחבורה ציבורית ילך ויתעצם ולכן השיקול אם יהיו  :לב-מר רמי בר

חניות   חניות  ואשמונים  שי  מאה  לא  לא    קול.הוא   23 ה תוא  על  דמועהוא 

 24 משקולת. 

 25  י שניים תושבים.  ם להיות פה פבעוד שלושים שנה הולכי :ינרק ןיקגב' עדי 

 26 שלושים שנה אני כבר לא אהיה פה.  :לב-מר רמי בר

 27אני מדברת על עשרים, שלושים, אחרי זה ארבעים, ואחרי זה חמישים.    :ינרק  ן יקגב' עדי  

י  ה עשר מיליוןונשמלהיות פה  הולכים    28שראל כבר הבינה תושבים. מדינת 
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 1כולם הבינו את    קום בכבישים.שלשמונה עשר מיליון תושבים. חברים, אין מ

 2זה ואם אנחנו נמשיך להסתכל על הרכב הפרטי. אין כל העולם לא רק שהוא  

 3 בציר הראשי. הם סוגרים בכלל פנייה של כלי רכב.   לא ממשיך לתת חניות

 4סדרה של טיעונים אבל אני אחכה בתורי ית לחניה. יש לי  דיברתי ספציפי  אנ  :לנריא קמר ג

 5   לא רק החניות.לדבר. 

 6אז אני רגע משלימה את זה. אז אני משלימה רק לגבי החניות. זה לא רק    :ינרק  ןיקגב' עדי  

 7עניין של חניות, לא יהיה אפשר להתנייד עם הרכב הפרטי לעבודה מבינים 

 8ד למשק  מבין את זה. ההפס  ת זה. האוצרן אמביהתחבורה  את זה. משרד  

וחמ שבעים  להיות  הולך  שנה  שלושים  עוד  הפקקים  מיליארד  בגין   9ישה 

 10שקלים בשנה, ולכן אנשים יעברו לתחבורה ציבורית. אנחנו צריכים לספק  

 11חלופות לרכב הפרטי. זה שבילי   להם עכשיו את התשתית הזאת. זה כל מיני

 12ובה  ך ליצר פה תשתית טה, ולכן צריעליבה  דברים הראופניים וזה הליכה מ

 13 ותחבורה ציבורית  

 14  ?יר דרך אגבתוכנית לב העלקחתם בתכנון את  :עידן למדן עו"ד 

 15 לב המושבה.  :לב-מר רמי בר

 16 כן.   :אדר' עירית טלמור

 17 ? את תוכנית לב העיר לקחתם פה בתכנון עם כל החניות  :עידן למדן עו"ד 

 18 ן.  חשבונו בלקחנו אנח :אדר' עירית טלמור

 19ם ולכן התיאום הוא באמת עם העירייה שיודעת לשלב את התוכניות שלכ  :ינרק  ןיקי  גב' עד

 20 יר.  עם מרכז הע

 21 מסביב אנחנו נעשה חניון.   :מר אבי גרובר

 22אני אסביר. נת"צ עם פניות ימינה הוא לא יעיל מכמה סיבות. קודם כל    :י נרק  ןיקגב' עדי  

 23עם הנת"צ והוא לא   והוא משתלבינה ת ימי לפנוהרכב הפרטי יכול לנסוע כד

לתושבים   שיהיו  כדי  שירות  לכם  להוסיף  שנרצה  ככל   24תדירות  אפקטיבי. 

 25   גבוהה

 26 מאט את תנועת התחבורה הציבורית.   אוהש תר מוא תא :מר רוני בלקין

 27  הוא גם מאט, הוא גם.   :ינרק ןיקגב' עדי 

 28ציבורית תחבורה הנועה הי בראיית התזה בראיית התנועה את אומרת אנ  :מר רוני בלקין
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 1 לא אוהבת את זה כי זה מפריע לי. 

 2  בוודאי.  :ינרק ןיקגב' עדי 

 3 י יותר. לא מעניין אות שום דבר ע גר ותואמ :מר רוני בלקין

 4  אז הוא לא יעיל.  :ינרק ןיקגב' עדי 

 5כשאתה   אני לא אוהב כמו שנקרא יש קונים מוכרים. עכשיו, זה אי אפשר  :מר רוני בלקין

 6ציג רק את. אי אפשר והבנתי שבאת למכור לי  אתה מרים,  קונים מוכעושה  

 7ינות היא  גינות מן ההגזה בסדר. עזבי עדי, זה בסדר. אבל הה  .ילאמשנת"צ  

 8כשאתה שם את בעד ונגד אתה שם את הכול. עכשיו בסדר שאת באה בראיית  

 9 התחבורה הציבורית.  

 10  ת.  זה רשום אפילו במצג :ינרק ןיקגב' עדי 

 11 עניין זה איך השקף לתחבורה ציבורית.  שמ מה וכל :בלקין מר רוני

 12הציבורית. זה  של התחבורה  הטהוא אומר אני אולי מוכן לקבל מחיר של הא : מר גיא קלנר

 13  מה שהוא אומר.  

 14 היא שמה לך את  :לב-מר רמי בר

 15 ?מה הטעם. כל הזמן יפנו ברחובות העיר :פרופ' נטע זיו

 16ן התחבורה הציבורית. אז אם  לא רק עניי  ם לרחוב הזהרכיסוף יש כמה צב  כי   :מר גיא קלנר

 17 אני צריך לאזן בין כל האינטרסים כולם.  

 18 ייה אחת.  דבר על פנאבל אתה מ :פרופ' נטע זיו

 19אני מדבר על פנייה ואני מדבר על חנויות ואני מדבר על שוטף, ואני מדבר על  :מר גיא קלנר

 20   בר על הבטיחות.מהירות הולכי הרגל ואני מד

 21אני לא מצליח להבין מה אתה מרוויח בנת"צ הימני. אני כאילו לא מצליח    : מר אבי גרובר

 22יום יהיה נת"צ כל השאר זה נתיב  ארבע שעות ב  להבין. אתה אומר למעשה,

 23להולכי רגל, בוא נעשה קטע, נקבל רחוב שלם, שני רחובות לתחבורה רגילה  

 24 ע שעות ביום זה יהיה נת"צ. ארב

 25 בר הבא.  אומר את הדאני לא.  :גיא קלנר רמ

 26 בשעות העומס.  :עידן למדן עו"ד 

 27וב סוקולוב זה מקרה מת השרון ורחאני אומר שרחוב סוקולוב אני אומר שר :מר גיא קלנר

 28אוד, לא ייחודי בלעדי אבל מאוד מיוחד. אנחנו  אני לא יודע אם ייחודי אבל מ
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 1 תנועה   עיר קטנה עם רחוב מרכזי בודד שמהווה ציר

 2 סדר.  ות אבל בשני רחוב :רוברמר אבי ג

 3 בסדר אוסישקין הוא לא ברמת התנועה שלו לסוקולוב.   :מר גיא קלנר

 4 בין עירוני.  ם רחוב כי זה ג :מדןעידן ל עו"ד 

 5 אולי בגלל זה יותר מצליח.   :מר אבי גרובר

קלנר גיא  המ  :מר  הרחובות  משני  אחד  הוא  שלנו.  היחידי  עירוני  הבין   6רכזיים הרחוב 

 7ת השרון ועבור  ציר תנועה מרכזי עבור תושבי רמ  לנו, הוא מהווה הבודדים ש

החולפת.   אמורים  התנועה  אנחנו  הזה  הרחוב  וכמבתוך  כמה   8ה לשרת 

 9ן. עבור התושבים, הסוחרים,  אינטרסים עבורנו קודם כל, עבור רמת השרו

 10י לוקח  הולכי רגל, הנוסעים ברכב והנוסעים באופניים. כל כולם. עכשיו, אנ

 11ל"ן רוחב הכביש, אומר רגע, איך בנדל"ן המצוי, נדילה הזאת ואני  את כל הפי

 12ואני חושב   ך התהליך הזהאפשר לעשות בתו  סריוריטימה אני עושה, איזה פ

האסטר כל  קודם  אני שפריוריטי  הזה  ובקטע  מציגים  שאתם  כרגע   13טגים 

מיינד אתם  אמר,  שרוני  למה  הנת  דמתכוון  של  לצורך  גמור   14צים "ובסדר 

 15ה עוד משתנים  יס, אנחנו הכוונה מכניסים פנימבורית. אני מכנבתחבורה הצי

ציבור תחבורה  רוצים  אתם  עכשיו,  אחרים.  כמהובמשקולות  זורמת   16  ית 

 17 שיותר מהר בהיקפים כמה שיותר גדולים בכל תוואי שטח. 

 18 ולדאוג להולכי הרגל.  :ינרק ןיקגב' עדי 

 19טרה שלה היא  ש לה מטרה, והמדעה שלכם לעולם יבוודאי. אבל אתם בסוף ה  :מר גיא קלנר

ש כבישים  רשת  יש לפרוס  ולידה  שלכם  העיקרית  התכלית  וזו  נת"צים   20ל 

כמו נוספים  והספיחים  בטיחות  אנחנו  בן  וכו'.  וחנויות  ועירוניות  רגל   21ולכי 

 22שמים את זה בין שאר האינטרסים שלנו, כשאני מוסיף לזה שאנחנו חיים  

הרחו עם  השרון.  רמת  הסבעיר  וכו'.  הבודד  מסתבך.ב  רק  חושב    יפור   23אני 

הפריוריטי הזו  כן   סשבעיר  אני  איך  אומר  זה  שלי.  להיות  צריכים  היו   24זה 

 25במחיר הציבורי הנמוך ביותר שאני צריך   ת השרון, אבלעושה נת"צים ברמ

 26לגבות מהעיר על כל מרכיביה. אני מסביר. אני חושב שאם נאפשר פלטפורמה 

 27ה תנועה זורמת שאתם צריכים וזני נותן לכם מה  אעירונית תחבורתית שבה  

 28עות הלחץ של העירוניות הנורמטיבית, שזה אומר שעות  של אוטובוסים בש
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 1ערב, ובשאר הזמן הנתיב הזה הוא לא נת"צ,  חרי הצהריים  הבוקר ושעות א

 2ואפשר להחנות בו ואפשר לפרוק בו סחורה, ואפשר לרכב פרטי לנסוע בו,  

 3על זה אתמול עם  את זה, דיברתי  יודע אם ראיתם    אכאשר תבינו רגע, אני ל

 4זו על אף שעברנו כמה גלגולים של התוכנית, עזבו רגע את  אבי, בתוכנית ה

 5זה בעיני חשוב אבל פחות. בתוכנית הזו יש לנו מסלול    י וחניות, כיימני שמאל

 6תנועה הזה גם צפון וגם  ציר  רכב פרטי אחד. אחד בחלקים מרכזיים בתוך  

 7שמאלי עם כל המשמעויות  ים למצב שנת"צ  אומרת אנחנו מגיעדרום. זאת  

 8 ם יורדים במרכז הכביש, כן מגיעים לחנויות, לא מגיעים לחנויות,של נוסעי

 9יות דיברנו. נתיב תנועה של תחבורה פרטית אחד לא משנה שחלק  לא יודע, חנ

 10מהמקומות זה מתרחב לשניים, אבל וואנס בחלק מהמקומות זה אחד, זה 

 11 ב את הפקקים.  מה שירחי

שחונים    : ינרק  ן יקעדי  '  גב מקומות  לך  אין  בהרבה    ?כפולהיום  היום  הזה.  בציר   12למשל 

 13  משעות היום 

 14 נועה ך, זה מאט את הת טוב שיש לקא דוו :לב-מר רמי בר

 15 נו בחייאת רמי. נתיב תנועה.   :מר גיא קלנר

 16 ? המכניס את כל ז  תהא  ..עם מקומות חניה באלפי מקומות חניה בנית. איך:עידן למדן  עו"ד  

 17חלק גדול משעות היום הוא מתפקד בנתיב אחד. אנחנו מסדירים   םויה  :ינרק  ןיקגב' עדי  

 18פוגעת בזרימת התנועה וברוב    מת היום, היאאת הרחוב חניה אלכסונית שקיי

 19שעות היום מתפקד לך היום בפועל נתיב אחד. זאת אומרת אתה לא הולך  

 20 להחמיר את המצב.  בהכרח

 21מהמקומות   ם המצב, על אף שבהחלט בחלקה עב שאת מחמירעדי אני חוש  :לנרמר גיא ק

זו מגמה שמתמודדים איתה פה באמצעות אכי לנו חנויות כפולות,   22פה.  יש 

 23כלים נוספים במסגרת מצלמות וכו'. עדיין רוב נפח התנועה שעובר  יהיו פה  

 24ו'. כהיום ואף יגבר על אף כל המגמות הציבוריות של התחבורה הציבורית ו

 25עשרה,    שנים. אני חושב שבטווח של חמש   שבטווח של חמש  אני לא חושב 

 26נוי  עשרים שנה, כי המטרו והכלים הכבדים יותר הם אלה שיעשו את השי

ולכן    האסטרטגי אוטובוסים,  ולא  האופניים,  שבילי  לא  התחבורה.   27במפת 

עד חמש   עוד חמש שנים  הבינוני, של  בטווח הזמן  עצמנו  נמצא את   28אנחנו 



 04-8666313  י,חברת איגמ                                                                                                                                                

 17.11.2020יאה  שלא מן  המניין  מיום  מישיבת  מל  16פרטיכל מס' 

 

 20 

 1ורתי  סיוט. יכול להיות פה סיוט תחב  שיכול להיות פהשנה וזה עשור,  העשר

 2פה    יכול להיות פה סיוט שהרחוב לא ישרת נכון את המטרות, יכול להיות

 3ציר התנועה הזה יעמוד פקוק רוב שעות היום ואוטובוסים ירוצו  מצב שבו  

 4בו מאה קמ"ש כמשל, לא במהירות האמיתית וכו' ואני חושב שהדבר הזה  

לנא יכולים  לא  רחובחנו  אותו.  ו  שאת  בקריית    Yאיקס  או  לציון   5בראשון 

 6 אונו, או בכפר סבא.  

 7 ופולין. כפר סבא, הרצלייה, כל המטר :ינרק ןיקגב' עדי 

ובראשון זה רחובות    :קלנר  גיאמר    8אני מכיר את הרחובות ששרטטת פה פשוט בראשון, 

 9  השרון, זה הרחוב   יותר היקפיים שתיסע בהם התחבורה הציבורית, וגם הוד

 10 מתחיל מצומת   ה שהראתם פה, רמתיים, הדרך שהואשסימנתם וכל מ

 11 ממגדיאל.   :טכה ןליאמר 

 12עוד לא רחוב שבו יש    ושל קניונים גדולים והוא   אזור תעסוקה   בסדר. שמה זה  :מר גיא קלנר

 13כל מה שאני מנסה לומר זה שאני מבין,  חנויות סדקית קטנות בהמשך שלו.  

 14חלוטין מאה אחוז. אם  ם ל אלי אני אתכשבעולם אידילומר  מנסה  מה שאני  

 15תכננים את הרחוב הזה מלכתחילה כנראה שהיו מתכננים אותו עם היו מ

נתיבי ת  נת"צ שמאלי, וחניות  שני  אופניים  ושביל  כיוון,  לכל  פרטיים   16נועה 

לעשות. במצב התשתית הקיימת, ומצב הצרכים הקיים   היה   17ככל שאפשר 

 18לא יוכל לעמוד  וב  תוכנית שהרחחושב שזאת    , אניהקייםבמצב האילוצים  

ה במבחן  לעשות  בה,  צריכים  שאנחנו  אומר  אני  ולכן  הסביר.   19שימוש 

 20ומפרמייס הזה אני חושב שנת"צ ימני  עושים את הק  קומפרומייס. וכשאנחנו

בחלקים   וחניה  פרטי  רכב  לעומת  ציבורית  תחבורה  של  שעות  הגבלת   21עם 

 22שלו,  זי  ח בקטע המרכן לרחוב, בט הנכו  פתרוןאחרים של העיר היום, זה ה

שימשיך   שלו  ליבו  להיות  בלב  יכול  נאמנה.  בצורה  הזה  הרחוב  את   23לשרת 

 24וש הציבורי בכללי התחבורה  צרכים, שהשימשעולם ה  ,שעוד חמש עשרה שנה

 25יט אפשר  'המוכרים לנו דהיום ישתנה התוכנית הזאת תהיה הרבה יותר לג

 26  , וותר על חניות. אפשר יהיה לאחדטי  יהיה באמת לרדת לנתיב תחבורה פר

 27את המאוחר    םידקהאלה, בעיני כרגע זה להאפשר יהיה לעשות את הדברים  

 28אני כמעט רואה את זה ם סבל לעיר.  לא ברמה תיאורטית ברמה שזה יגרו
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 1 בוודאות והלוואי שאני אתבדה. 

 2 אז אתה נגד הנת"צ בכלל.   :פרופ' נטע זיו

 3  לא. ממש לא. :מר גיא קלנר

 4 ום.  שעות ביוארבע  אז ימני :וע זי' נטפרופ

 5 שמונה.   :מר גיא קלנר

רוצה לתת את העד   : עידן למדן  עו"ד ימינה בשעות שאת  הפניה   6יפות בשעות  חמש שעות. 

 7 בוקר. לא תהיה פניה ימינה או שמאלה. שאת רוצה לתת את התעדוף.  ה

 8 ?איפה כביש עוקף מערבי משתלב בכל זה :פרופ' נטע זיו

 9 צא מביאליק ומסולד.  תנועה כשאני א הכביש העוקף הוא קו :לנרמר גיא ק

למדעו"ד   ולהפסיק  :ןעידן  ציבורית  תחבורה  לעודד  רוצים  היו  באמת  הם   10שימוש   אם 

נתיבבתחבו עוד  עושים  הייתם  לא  פרטית  הנרקיסים    ןובשח  לע  רה   11עמק 

מש היהוהבריכות.  באמת  אם  ועושים.  הרגילים  הנתיבים  כל  את   12 אירים 

מהימעניין   הייתאתכם  אז  לעיר,  נתיב  ר  לוקחים  לנתיב ם  אותו   13והופכים 

ציב בנתיבים  תחבורה  נוסעים  החוף  בכביש  אוטובוסים,  היום  אגב,   14ורית. 

 15 ר. אני יש לי כמה שאלות.  א בנתיב המהי האחרים. ל

 16 לשאול מבחינת נפחי. אני פשוט רציתי  :פרופ' נטע זיו

 17 יש אפשרות. יתמר רוצה. אני מבין שגם א :רמר אבי גרוב

 18, עשר, חמש עשרה שנים הקרובות, ורציתי מסוימים בחמשנפחי תחבורה    :פרופ' נטע זיו

לגבי   הוא משפיע,  הלשאול  איך  הוא משפיכביש העוקף.  הוא   ?עכמה   19איך 

 20 ?משתקלל בכל הנתונים שהיו לכם כשעיבדתם לקראת 

 21ודש בכביש  את הורדת הגק עוד יותר  בסוף שיהיה כביש עוקף הוא רק מחז  :ינרק  ןיקגב' עדי  

 22להיות ברחוב  הצורך למה הכביש סוקולוב צריך    שלכם ומחזיר את הראשי  

 23גרים.  ית איפה שהם  תחבורה ציבורית. בסוף אנשים עולים לתחבורה ציבור

 24  זה הכביש העוקף.  

 25  בדיוק הפוך, הפוך.  :מר רוני בלקין

 26 ת. ייסעו במערביאת סוקולוב  כל אלה שאתם אומרים שחוצים היום :לב-מר רמי בר

 27 . ח לענותאני אשמ :ינרק ןיקגב' עדי 

למד  עו"ד השרון,    :ןעידן  מהוד  שבא  מי  עם  בעיקר  כבר  אפשר  וברעננה,   28ובהרצלייה, 



 04-8666313  י,חברת איגמ                                                                                                                                                

 17.11.2020יאה  שלא מן  המניין  מיום  מישיבת  מל  16פרטיכל מס' 

 

 22 

 1 תחבורה ציבורית.  ובוס ...יהיההאוט

 2עידן לא יכול להיות שכל אחד שאומר משפט, אתה חייב מיד אחרי זה להגיד   :מר אבי גרובר

 3 ם.  חייב לתת לאחריאתה משפט. אתה גם 

 4 י שתקתי.  עכשיו דאני עד  :למדן עידן עו"ד 

 5 ?אתה שתקת. :מר אבי גרובר

 6 תשעים אחוז מהדיון שתקתי.   :עידן למדן עו"ד 

 7במסגרת חלק מהפעולות    2016אתה לא היית בשיעור על אחוזים. אנחנו ב  : בי גרוברא  מר

 8ינו בדיקה של  עם הנת"צ ובכלל, עששעשינו כדי להבין איפה אנחנו עומדים  

 9כזה מתקן  קה הזאת מה שעשו, שמו יש  הבדיב. במסגרת  רה בסוקולוהתחבו

פ בסוקולוב  כזה  אחד  שמנו  מכוניות.  של  רישוי  לוחיות  יבנה, שתופס   10ינת 

 11חד כזה בסוקולוב פינת השרף. ומה שהוא עשה הוא ישב משש בבוקר עד  וא

עוברות   מכוניות  כמה  ובדק  בערב,  המקומות.  שמונה  עד      רעפבבשני   12של 

שזה ומה  דקות.  זה    ארבעים  למדוד,  כמה בא  עוברת.  תנועה  למדוד   13בא 

שעוברת   תנועה  מהתנועה  אומרת  זאת  עוברת.  תנועה  היא   14בסוקולוב, 

סוקולוב  שמבחי ענתה  לחלוטין  רוויהיא  אותה  לת  מעניין  לא   15סוקולוב. 

 16ושישה אחוז   סוקולוב, היא רק רוצה לעבור. מצפון לדרום, זה יצא חמישים

היובממ כל  למשך  אחדוצע  כשנסעו  ומש  ם.  אלף  זאת העשרה  רכבים,   17ו 

 18ילו משני נתיבים, נתיב אחד זה אנשים שרק עוברים, לא  אומרת שתכלס כא

 19עניין אותם רמת השרון, לא מעניין אותם כלום.  וקולוב. לא ממעניין אותם ס

 20ט עשרים אלף  זה הנתיב זה בכיוון ההפוך, לא היה אחד עשרה אלף, אלא כמע

בנקודה  רכב עברו  שזה  ים  יש  הראשונה,  כי  שנוסעים  ההגיוני  אנשים   21רבה 

 22ר,  "רבה רמת שרונים שפונים באברבוך, פונים בסולד, פונים באזלאט, זה ה

 23דה השנייה וזה סדר גודל של סביב העשרים וחמישה גיעו עד הנקוהם לא ה

 24ש עד שמונה. אחוז שעוברים בשני הנקודות. זאת אומרת סדר גודל משעה ש

  25 

 26 ערב? משש עד שמונה ב :מר ירון גדות

 27יש את זה פר שעה. אני יכול להראות לך. זה במהלך היום פחות או יותר    : רוברמר אבי ג

דבר.   יכול  אותו  האני  את  אותה.  טבללחפש  ולהראות  הזאת  בערך  ה   28זה 
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 1חמישים ומשהו אחוז לאורך כמעט כל היום. ותנודות של אחוזים בודדים  

ההפ ובכיוון  ושם,  עשה  בין  כן,  גם  אפוך  לשלושים  שרים  שתנועה   2ק רחוז, 

שעו רכבים  אלפים  ששת  וחמשת  עוברת  דרומה  היום  במהלך  בהם   3ברים 

 4תון שמראה בגדול שיש לך  צפונה. זה נ  אלפים ומשהו שעוברים את כל הדרך

 5רמת שרונים משתמשים בו.  הנתיב אחד שהוא רק עובר ונתיב אחד שבמאת 

מערבי ב  עוקף  שכשהיינו  של2016כזה.  סוג  היה  ב  ,  המפה,  על   6ינתיים  קו 

 7, הוא עכשיו בתוכנית  2016שלא היה קיים במהלך    1068ל  "תוך ותהוכנס ל

 8וצה מחר להוציא  אומרת מי שר  מאושרת תקפה זה סטטוטורי, מסומן זאת 

 9היתר לטובת הכביש, יכול סטטוטורית ללכת ולהוציא את ההיתר. חתמנו  

יש התחי  1010י לטובת שכונה  הסכם פיתוח עם רמ"  10יבות כספית של כבר 

 11לנו על דרך יבנה שאלה    כביש עוקף מערבי, זה נכון שיש  מ"י לטובת אותור

 12להם פיתרון   צריכים למצואדרך ואנחנו  השל כמה בתים שנמצאים על תוואי  

גם  משמעותית,  התקדמנו  כבר  אותו  לראות  נצטרך  שאנחנו  משהו   13וזה 

גם מ מע  בחינה תקציבית,מהבחינה הסטטוטורית,  עוקף   14  ך רד  רבי.  באותו 

גזב  ,בגא נפתח  הזה  חושב 531  שיבכ  םמן  אני  נוספים,  כבישים  ונפתחו   ,15 

 16 שהיום אנשים מרעננה לא עוברים בסוקולוב  

 17 הבנייה, אתה לא מת ..לגמרי.  .על תוספות ..זה בערך.. :מר גיא קלנר

 18 אני לא מת משום דבר. אני מקווה.   :מר אבי גרובר

 19א נשאים סתתים  אנחנו הרי גם ל..תוספות על זה, בסדר.  תוספות    אני אומר  :א קלנרמר גי

 20 לא בהרצלייה ולא בשום מקום אחר. ביחידות הדיור, לא פה, 

 21 ז הם לא יכולים היום. א ?ים לנסוע ברכב פרטירוצאלה שלא  אבל מה עם :פרופ' נטע זיו

 22 על הרחוב בסדר גמור. אבל אין כזה לחץ  :מר רוני בלקין

 23את מאפשרת כנגד זה.  שאלה באיזה מה  הם יכולים. למה הם לא יכולים. ה  :מר גיא קלנר

 24 לא אמרנו לא נת"צ.  

 25ם הוא לא יעשה. ורית מה שהיוה ציברובחמישהו מכפר סבא יעדיף לנסוע בת  :פרופ' נטע זיו

 26רמת השרון, יצאו במערבית, ולכן עכשיו, אלה שממילא ייסעו וחוצים את  

 27.  הה קטסטרופבים האלה ולא יהיה פקק וזנו לא צריכים את שני הנתיאנח

  28 
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 1 אם יהיה להם צפוף ולא ייסעו מהר. שני נתיבים.   :לב-מר רמי בר

 2 צריך לתחבורה פרטית.  נתיבי תחבורהלא צריך את שני הנתיבים. שני  :מר גיא קלנר

 3 לא צריך....חצי מהתנועה.   :פרופ' נטע זיו

 4 גם בימני.   :מר אבי גרובר

 5 ? מה את מבססת את זהסיס על ב :מר גיא קלנר

 6 טרכו אפשר ר הם לא יצאז קל וחומ :דןמעידן ל עו"ד 

 7 דה אף אחד לא נתן נתון מספרי של חצי מהתנועה. זאת הנחת עבו :מר גיא קלנר

 8 אז אפשר יהיה להסתדר עם נת"צ ימני.  :למדןדן עי עו"ד 

 9 אגיד כפול.  תקפה כמו שאני  :מר גיא קלנר

 10 רגע לענות לו.  שניכם מרגישים חובה באותו ל אחד מדברלא יכול שכ :מר אבי גרובר

 11 זה הוא, לא אני.  :מר גיא קלנר

 12 דני מבקש לדבר ואני מבקש לתת לדני לדבר.  :מר אבי גרובר

 13ראיתי עכשיו פרזנטציה מאוד רצינית שאני מניח שעבדו עליה הרבה שנים,   :דני לביא  רמ

 14ידעים מהעולם ומהארץ אלה הם שנים שנצברות בטח מהרבה רגולציה של מ

וראיתי אוט  15יות. אמרתי הנה זה קורה.  איפה החנ  ואז שאלתיפיה.  וכולה. 

 16להגיע לתל סוף כל סוף מסתכלים על האדם הבודד. שמגיע ממורשה ורוצה  

מכוניות  אב בלי  זה.  את  לעשות  יכול  הוא  סוף  כל  וסוף  באוטובוס   17יב 

 18ון, אלא מקום  ת שמונים איש של איזה כמה עסקים פה ברמת השרשמפריעו

 19 רחוב.  לכת בלסוף כל סוף לאזרח שיכול  

 20 האזרח נוסע באוטו והולך ברגל   :יא קלנרג מר

 21ה אתה חייב להגיב לכל הנה עידן, למגם אם גיא צודק מיליארד אחוז לא.    :מר אבי גרובר

 22בן אדם שמדבר. עכשיו דני    תה חייב להגיב לכלאבל למה א  ?בן אדם שמדבר

 23 מדבר. 

 24עצמכם. דברו על  אלי. דברו על    וא פונה אלי כבר בפעם העשירית. אל תפנוה  : מר גיא קלנר

 25 .  ביגעצמכם. אם זה ריאקציה אלי אז אני מ

 26כל תוב לך על הדף. אתם שואלים למה  תייחס. אז תכאתה התייחסת והוא מ  :מר אבי גרובר

 27בלילה. כי כל אחד שמגיב כולם צריכים לענות  ישיבה לוקחת עד אחד עשרה 

 28   .מגיב וכולם עונים לו, ואז השלישי מגיבלו והשני 
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 1  אני חושב שכמות המחשבה   :מר דני לביא

 2 וירון לא דיבר בכלל.  :לב-מר רמי בר

 3  ת נו.  זה ייסע בשבת. ייסע בשב םיין שהנת"ציאת ירון מענ :מר אבי גרובר

 4 מה ייסע בשבת?   ?בת ייסע בש :מר ירון גדות

 5ני אהשיח? אני רק שואל. שאלה סליחה שת או ברמת ברמת השאלו ונחנא :עידן למדןעו"ד 

 6 ?ו ברמת עדיין שאלות או ברמת תחילת שיחמפריע, אנחנ

 7יו דני ביקש לדבר נורא  קש לדבר ועכשאנחנו זורמים לתוך דיון. איתמר גם בי  :מר אבי גרובר

 8לטתי. כראש העירייה ויושב ראש שמנהל את  ר. החיפה, ולכן אני נותן לו לדב

 9 לדבר.   רעכשיו נותן לדני לדבר ותיכף אני אתן לאיתמ הישיבה, אני

 10המחשבה על התושב שיכול לעלות על אוטובוס, ולהגיע במהירה לכל מקום   :לביא  מר דני

סוקולו דרך  נבארץ,  ומדרכות  ובעלי  ב,  לדיירים  שמוכנות  חניות  עם   11קיות 

 12ים החדשים, לא יצטרכו את החניות האלה בסוקולוב.  עסקים שימצאו בבת

 13ון  אוטופיה ופיתר  לשאני ראיתי במצגת הזאת מבחינתי הוא סוג שזה  המח

ז וגם פה. גם חשיבה על האזרח.   14ה לא משנה  שאותו מחפשים בכל העולם 

אוטובו וכמה  כבישים  פכמה  מדובר  לאוטובוס סים.  שנכנס  האזרח.  על   15ה 

 free 16עד סינמה סיטי לא לשכוח. מקבל    101  ומתחיל בנקודה מסוימת כולל

way  17יהיו חניות    הדרך לזוז כמה שיותר מהר. לבעלי עסקיםבל את  הוא מק 

הרגל  מסו הולך  שתעשה.  החדשה  בבנייה  רחבות,    הנה ידרות   18ממדרכות 

לל שצריך  הכיוון  זה  לזרום.  שיוכלו  זה  מאופניים  עליו.  שהולכים  כת   19מה 

איתנו. פה  ללכת  צריכים  שאנחנו  מה  זה  ימינה   בעולם.   20וההתמזמזות 

 21עד  צשה  . לא. בואו נסתכל על דברים קדימה. בוא נעושמאלה, ובשלביות וכו'

 22ם הזה וגם את העורק הזה. זה לא רחוב  באמת לחדש את המקו  מיתי שיכולא

 23 זהו. תודה. סוקולוב של פעם, אנחנו צריכים להסתכל קדימה. 

 24 איתמר בבקשה.  :מר אבי גרובר

 25ה. ואני אסביר ודה שהזמנתם אותנו. ואני מאוד שמח בדיון הזא. ת  :מר איתמר בן מאיר

 26לקבל   דבר אנחנו צריכיםי. בסופו של  דנ  ללמה. אני רגע ממשיך את הקו ש

 27אתם צריכים לקבל החלטות בשביל התושבים שלכם מתוך מצב נתון. אם  

 28את סוקולוב לעשות שלושה נתיבים לכל כיוון  הרחיב עכשיו  היינו יכולים ל
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 1ריך לבחור את מצב נתון שכמו שגיא אמר ואני מתחבר לזה, צ  מה טוב. יש

הג הדבר  ביותר.  הטובה  לעשות  ע  ורהאופציה  לקבל  שאפשר  לא  פשוט   2זה 

רק   שנים  ארבע  שלוש,  בעוד  פשוט  עצמנו  את  נמצא  אנחנו  ואז   3החלטה 

כי אין מה    4ם לא משקרים. כמות כלי הרכב  לעשות המספריבקטסטרופה. 

 5ב  יתקדם. אנחנו ואני חייחלופה אמיתית זה לא    עולה, פשוט אם לא נייצר  

לא אנחנו  גיא,  התחבור   לציין  על  רק  תחב  המסתכלים   6ורה  הציבורית. 

 7הוליסטי, פה ה  רבדה  ו מסתכלים על כלציבורית זה לא רק אוטובוסים. אנחנ

ואתם אלה שצ זהות אינטרסים  לנו  העיר ריכים לקבוע  יש   8בתור קברניטי 

 9אם אני הייתי יושב במקומכם, ואם   איזה סדר עדיפויות אתם רוצים לתת.

זה   אני ואיך  בוחרות  אחרות  שערים  מה  נותנים אבעולם    רואה   10מקום    ז 

מ  ונותנים  הרגל,  לתחבורה  להולכי  מקום  ונותנים  האופניים,  לשבילי   11קום 

 12ה, אי אפשר גם ע את ההיררכיציבורית, ובסופו של דבר אתם צריכים לקבו

 13ת. בשביל זה נבחרתם, בשביל זה גם וגם. צריך בסופו של דבר לקבל החלטו

 14 יום עלמניחים ה  שאנחנו  היגי העיר. ולכן מה שאני חושב שההצעהאתם מנ

ק  דבר  של  בסופו  בראש השולחן  שמים  שאתם  ברורה,  נורא  בצורה   15ובעת 

 16סוחרים  י הרגל, את ההרשימה את משתמשי התחבורה הציבורית, את הולכ

 17אם אתם תבחרו בסופו   ואת התושבים שלכם שיכנסו לקנות אצלם בחנויות.

 18רחוב בהימני    ני אתם צריכים להבין שהמחיר של הנתיבשל דבר בנתיב ימ

 19ה מובנים יפגע במסחר ויפגע בפניות  סוקולוב הוא מחיר שבהרברחוב    כמו

 20ו של דבר לעצמנו. בסופימינה. לא ניתן שיהיה פניות ימינה. בואו לא נשקר  

 21ר לעצמנו. לא יכולים תקבלו איזה החלטה שאתם רוצים אבל רק לא נשק

 22ולכן  ד ביחד.  בה לא עונה עם נת"צ ימני. לא יכולים להיות. זלהיות פניות ימי

 23יברת על איזון, אני מתחבר מאוד למה שאמרת,  ני חושב שהאיזון וגיא ד א

 24ם ולבחור. אתם ת את השיקוליבסופו של דבר יש נתונים, אתם צריכים לעשו

 25  ?שואלים אותי

 26 ות ימינה.  למחוק את הפנייום בלילה נוסע לתל אביב אני ה :מר רוני בלקין

 27  ת שזה עובד.  ויש מספיק דוגמא :עידן למדן עו"ד 

 28 אני הלילה נוסע למחוק את הפניות ימינה בתל אביב.   :מר רוני בלקין
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 1, ואת שביל ת הולכי הרגלאם אתם רוצים לשים בראש הרשימה א  :ריאמ  ןב  איתמר  רמ

 2את    נותן  ,גיא  ,בבלנסבר נת"צ ימני  ל דאופניים ותחבורה ציבורית, בסופו ש

benefit  3ה, היא בחירה  היא בחירה נכונ  לכן אני חושב שהבחירה  .הכי גדול 

העי של  חידוש  לכם  במקושתיתן  אגב  דרך  אני  שקרה    .ימלשורי  ר ר.   4מה 

 5את המדרכות שתלו ורית הרחיבו  ברחובות שבהם נתנו הנחה לתחבורה ציב

 6הכבדים זה פתח את העיר וזה החזיר   עצים, הורידו את כל עמודי החשמל

 7ויקט שהפר  ר. וזה מהימרכז הע   ת מרכז העיר לחיות. זה החיה מחדש אתא

 8 לכם.   הזה מציע

 9  אני רוצה גם להגיד משהו. כי בכל זאת  :מר אבי גרובר

 10 מאות אני רוצה להציע.  ילומטר שמונהאם אנחנו מדברים על ק :לב-מר רמי בר

 11  קילומטר שמונה מאות.   זה לא :מר אבי גרובר

 12 את זה לפרוטות ולפרוסות של מקטעי רחוב.  וט לפר :לב-מר רמי בר

 13  . רט מ שמונה מאות אוה .ן קילומטריא :אבי גרובר רמ

 14 ? כמה אורך של הרחוב הזה שלנו :לב-מר רמי בר

 15  . רטמ מונה מאותהקטע שמדברים עליו הוא ש :מר אבי גרובר

 16ברמה   במקום להסתכל על זה במעוף הציפור,אני רק רוצה להציע הצעה    :לב-מר רמי בר

 17 יזה נקודות בא  רחוב, לראותהמקטעים של  הארצית, לפרוט לפרוסות את ה

 18 ש פניות ימינה ובאיזה נקודות לא. י

 19  עשינו את זה.  :מר אבי גרובר

 20זה מחסל כמה חניות ובזה  איזה נקודות  לראות שאנחנו לא מדברים סתם. ב  :לב -מר רמי בר

 21 אל.  יבוא לציון גו

 22  התייחס?  עירית את רוצה ל :מר אבי גרובר

בר רמי  ..ש  : לב-מר  שכל  להיות  עליהם  גיכול  מדבר  בכלל  יא  מצויים  עליהם  מדבר   23ורוני 

 24 לוציה הזאת. זאת ההצעה. ברזו

 25  ? התייחסלפני שאני אגיד כמה מילים את רוצה בבקשה ל ,עירית :מר אבי גרובר

 26 תוריפסדיונים, ונסענו לראות מקומות, וביקשנו    היו לנו הרבה מאוד  :ירית טלמור' עאדר

להציג    .באמת ישבנו שעות בכל החלופות  ,תנועה  27את כל החלופות ביקשנו 

דיוני היו  להגיד  נוכל  זה  כאן.  שבתוך  מעלה  שגיא  מהסוג  בדיוק   28מה  ם 
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 1דבר    ור שבסופו שלהיתרונות ומה החסרונות לכל אחד מהפתרונות. צריך לזכ

מכיו אלינו  מגיע  ימני  מסויכשנת"צ  לנקודה  עד  וממשיך  הרצלייה   2מת,  ון 

 3שבהם כמו בבן  רים  כי אלו אזו  נת"צ ימניואחר כך הוא ממשיך שוב להיות  

אין   של  גוריון  שלנו  האמצעי  האינטנסיבי  בקטע  דווקא  מסחרית.   4רציפות 

 5בת רגל שיכול לשאותם שמונה מאות מטר שיש מסחר. הבנו שתעדוף הולך ה

שנעצר   אוטובוס  בלי  קפה  עם  ולשתות  הזמן.  כל  ועובר  הפרצוף  מול   6לו 

 7ות לעשות אפשרחניה, עם ה  כן למצוא  האפשרות לפחות בצד אחד. כן לעצור,

 8קומות נכונים ושעות נכונות. כל הדברים האלה שמשרתים  פריקה וטעינה במ

 9 על המרחב שבו את המסחר ובעיקר ההסתכלות על הולך הרגל ועל השדרות ו

 10 ם אתה יושב ושותה קפה בלי אוטובוסי

 11 דוגמא בית הקפה.  לא הבנתי. למעט ל :רמר גיא קלנ

 12 תך.  א מבין אולגיא אני  :מר יעקב קורצקי

 13יעקב אני אגיד בנימוס לא צריך בכל מקום סתם להעיר. לא מבין איך הולך    :מר גיא קלנר

הקפה בית  למעט  יותר  רלוונטית  הזאת  באופציה   14למה  והאוטובוס.    הרגל 

 15 לעומת אופציית נת"צ ימני. הולך הרגל פה מקבל תעדוף 

 16, אותו מרחב ב של הולך הרגלחכשאנחנו מדברים על מרחב עירוני המר  :טלמור  אדר' עירית

 17, לשים ספסלים ולשים עצים ולא  מדרכה שאנחנו רוצים עכשיו להרחיב אותו

הפ את  ה  םיטלקראלאלץ  את  צריכים  אנחנו  כמה  מראים  רק   18מרחב  שהם 

 19לה כשלא אוטובוסים עוברים כל בה יותר נעים לשבת במקומות האהזה, הר

נעימות  הזמ ואי  רעש  אולי  ועושים   20שמונה  ולכן    ובעליות.  בעצירות   ןשעון 

א תבין  מטר,  של  מאות  אינטנסיבי  מסחר  אותו  של  המרכזי  הגודל  סדר   21ת 

 22הרחוב, אמרנו הולך הרגל הוא ראשון. אתם רואים תחבורה ציבורית בעיננו  

 23ל מרחב ציבורי אינטנסיבי הראשון. ולכן כל הנושא הזה ש  ולך הרגל הואה

שמס דימוי  מקבל  באמת  שהוא  אחרי  הוא  מדרחוב,  לגמרי חל   24ר 

אני כשהאוט אני ארצה  לידי.  לא  הוא  אני    ובוס  על האוטובוס. אבל   25אעלה 

זה  הנעימה שלאורכם.  והסביבה  והחנויות  ברגל  הולכת  כל משרתת   26קודם 

 27בנעימות    הזמן עובר או שאני מסוגל ללכתהאוטובוס כל  שונה לחלוטין אם  

 28 השני עם כל המפגעים שיש.   והאוטובוס הוא בצד
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 1 מאף אחת מהחלופות. במילימטר. חבה במילימטר המדרכה לא התר :עידן למדן עו"ד 

 2 זה לא נכון.  :מר אבי גרובר

 3 לא התרחבה.  :עידן למדן עו"ד 

 4 תיים וחצי, שתיים וחצי. שתיים וחצי שתסתכל. בוא נעלה את  :עידן למדן עו"ד 

 5 חצי אחרי.  אבל יש לך שלוש ו :אבי גרובר מר

 6  .נשאר אותו דבר :עידן למדן עו"ד 

 7 שלוש וחצי אחרי. מה לעשות.   :מר אבי גרובר

עדי   גם בכמה מילים    :ינרק  ןיקגב'  אני אשמח  וחצי.  וחצי לשלוש   8אתה מרחיב משתיים 

 9 להוסיף למה שעירית אמרה. 

 10 שתי מילים. מתוך מאזן, אני מסיימת  :למורירית טאדר' ע

 11 חד. צד שני שתיים וחצי.  א צד :עידן למדן עו"ד 

 12 דים לא. בשני הצד :ינרק ןיקגב' עדי 

 13. ואם יש לך שביל אופניים אז גם אחרי שלוש רטמ  בשני הצדדים שלוש וחצי  :מר אבי גרובר

 14   .וחצי של הולך הרגל

 15 ראיתי את הקולונדה.   לא ? בחתכים  איפה הקולונדה נספרת :עידן למדן עו"ד 

 16תזכרו את   .ות דרך צרה של עשרים ושישה מטרים רים על זכאנחנו מדב  :אדר' עירית טלמור

 17 זה לא.  ,זה

 18 .  ..ה זא קשלוש וחצי מדרכה, שלוש אופניים שלוש רכב רגיל ור :מר אבי גרובר

 19 בלי הקולונדות. בלי שלושים מטר שיש עם הקולונדות.   3.5 :עידן למדן עו"ד 

 20כה כולנו זכות דרך נדיבה. בתושרים ושישה מטר, לא  זכות הדרך היא ע  :רירית טלמו' עאדר

וכולנו מ  מבינים שצריך  21בינים שיש מחיר בתוך הקטע האינטנסיבי  לתעדף 

כל   עם  הזה  שבקטע  סברנו  אנחנו  מטר,  מאות  שמונה  של  החנויות   22של 

שיש וברור  והויכוחים  והחסרונות  שיותרהיתרונות  סברנו  אנחנו   23נכון    , 

הזלעשות   בקטע  שמאלי  ואמנת"צ  מאוד  לנו  חשוב  בנתיבי ה.  גם  את   24רנו 

 25. אנחנו מבקשים בנוסף לדברים  וחים לא פשוטיםכלון וגם על זה היו ויאיי

 26ניתנים, בקטע המרכזי הזה אנחנו מבקשים הטמנת תשתיות,  לל  שבדרך כ

בצומת   חשמל  עמודי  ועוקפים  הולכים  אנחנו  היום  איך  מזכירים   27אנחנו 

במקומז להגדרובבל,  כדי  אחרים.  המדרכות  של  המרחב  את  ביקשנו  יל   28ה. 
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 1שבמאת יקבל ממש כיוון  שדרת עצים כדי    ם. היום בסוקולוב איןלהוסיף עצי

מוצלת. שדרה  הזדמנות   של  שבאותה  כדי  שקט,  אספלט  לעשות   2ביקשנו 

 3נת"צ שמאלי וגם עם זה שהרחקנו מהולך הרגל    ם ע  הקטע המרכזי הזה גם

 4נוסף   אנחנו נרוויח שקט   של האוטובוס, עדייןעים או העשן את הרעש והמפג

 5נו מנתיבי איילון.  ות שאנחנו ביקששום כל הדברים האלה הם בקשאין לנו הי

 6שיו לשדרג את כל הקישורים. דיבר על זה דני, היום  בנוסף, ביקשנו כבר עכ

 7שמגיע או לא מגיע. אלה דברים    24מישהו ממורשה צריך לחכות שעה לקו  

מחר  שצריכי לקרות  אתם  לשנות  כדי  לתח  בבוקר  הצריכה   8בורה הרגלי 

וא ומיהציבורית.  מגיע  ממורשה  מישהו  א  דם  למשהו  הוא  מחליף  כן,   9חר, 

 10 באמת יעלה לאוטובוס.  

 11אני רוצה רגע להתייחס לכמה דברים שאמרתם. בסוף אנחנו, חשוב להגיד   :ינרק  ןיקגב' עדי  

 12משהו חדשני,   סיוני אין פהאנחנו לא ממציאים את הגלגל. אין פה משהו ני

 13  רים גם מעולם וגם מישראל, נחנו לוקחים ממחקו שלא התנסינו. אשאנחנ

 14התחבורה  ומצליח אני מסכימה איתך עירית, גם משרד    מה שנעשה ועובד

 15מבין היום שמי שבמרכז הוא בוודאי שלא הרכב הפרטי, כי לא יכול להיות,  

 16זה להחזיר את  הולך הרגל,    כי אין לו מקום וגם לא התחבורה הציבורית. זה

 17ק  לניים ומדרכות הרחבות הם חל ולכן שבילי אופהערים להולכי הרגמרכז  

הזה עסקו מהפרויקט  לא  התחבורה  משרד  של  בעבר  פרויקטים   18בשדרוג    . 

 19מרחב עירוני לרשויות. יכולנו לבוא לעשות רק את התשתית הספציפית של  

ולסיים   מבהנת"צ  תשעים  פה  מושקע  אבל  ל  ןויליזה.  כי  ש"ח,  סתם.   20א 

 21לתושבים. ולכן היא כוללת  ולכי הרגל  את מרכז ה  ינים שרוצים להחזירמב

 22ל  נחנו לא מטפלים רק בסוקולוב. כל העיר הולכת לקבנית תפעולית. אכגם תו

 23תוספות תפעול. ואין אפס. בסוף אם אין תשתית ואין אלטרנטיבה אין דרך 

 24להגיד   אני רוצה גם  לעבור לתחבורה ציבורית. ואנחנו יודעים שבכל הרשויות

לג משהו  שאמרעוד  מה  אנבי  מה  לי  לא  ת  כבר  אנחנו  פה.  למכור  מנסה   25י 

 26  ופה הזאת נגמרה. נסים למכור התקמ

 27 אתם כופים עלינו.  :מר רוני בלקין

 28לא. אנחנו אומרים אם אתם לא רוצים האוצר כולם כבר מבקשים את   :ינרק  ןיקגב' עדי  
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אני בזה  אחרים.  לפרויקטים  הזה  להגיד    התקציב  אם רוצה  כזה.   1משהו 

 2ה ציבורית,  רנע רשויות למה צריך נתיב תחבונו מאוד לשכבאמת ניסי  2016ב

תקציביהיו בעולם  גם  אחר,  בעולם  אנחנו  בגלל    ם  קשה  מאוד   3מאוד, 

לעשות  ובעולם של רשויות מבקשות  בעולם של צמצום תקציבי   4הקורונה, 

 5יע  . רוצים להשקוהשמיכה היא קצרה  2016נת"צים מעבר למה שחתמנו ב

 6זה כי אנחנו חושבים שאסור את התקציב ה  ים שלא ייקחוואנחנו פה נלחמ

יפסידושת העיר  חמש שבי  עוד  כי  הפרטי  לרכב  הזאת  האלטרנטיבה  את   7  ו 

 8זה לא עוד חמש עשרה שנה. כבר היום אנחנו    ,איג שנים יהיה מאוחר מידי.  

ב תחבורתי.  כביש    OECDבכשל  לקילומטר  רכבים  מאות  שש  יש   9היום 

 10 ולך ומחמיר. ה רק הרה. וזאנחנו במצוקה אדי שראל אלפיים.בי

 11י אתם לא נותנים לי התייחס למה שאני אומר כולים לתם לא יכאאמרתי ש  :מר גיא קלנר

 12 אני אשלים את זה.  לענות. זה לא מה שאמרתי. 

 13קודם כל אתה תקבל הזדמנות להגיד כל מה שאתה רוצה. אני מבטיח לך.   :מר אבי גרובר

 14כמו  ם להגיד.  מה שיש לה  ה יגידו אתלפני שאנשים פא ילך הביתה  אף אחד ל

 15ל ביקורת למה הישיבות ארוכות מידי.  חרי זה אני מקבאשאני עושה תמיד ו

 16 י אני לא יבוא ואסתום לאנשים את הפה.  כ

 17 אין לי טענה אליך בעניין הזה. יש לי מעט טענות אליך באופן כללי.  :מר גיא קלנר

 18    שווה כבר.ה. היה . תוד או קי: מר אבי גרובר

 19 עברה. שזה היה  שאופציית העתקת התקציב שמה שהיה בפעם : יןמר רוני בלק

 20  רגע עדי. את בסוג של זה וחבל. אני רוצה רוני אני רוצה.  : מר אבי גרובר

 21 רגע, גם לי אבי יש שתי שאלות לפני של הנושא הזה.  :   מר ירון גדות

 22 ה. את ידן ואחרי זה אם ברמות השאלה אז ע: מר אבי גרובר

 23 ע לאוטופיה.  גיש לי כמה וכמה שאלות, אני לא אתייחס כר: עידן למדן עו"ד 

 24 אבל שאלות. : אבי גרובר רמ

 25 ועמדתי בנושא הזה. : עידן למדן עו"ד 

 26 אחר כך תביע דעה. עכשיו שאלה.  : מר אבי גרובר

למדןעו"ד   כמו:  עידן  אתכם  שלחנו  אפרופו  מבין  לא  אני  מכם וביק  ריע  תצעאחד,   27שנו 

 28 פה דיונים. נכון לרגע זה פות. היו ל כמה חלובקל ריע תצעומכ
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 1 ות רק הם לא פה עידן. אה חלופהיו כנר: קלנר אמר גי

 2שאלה.    ?מדוע אתם לא מציגים גם את החלופה השנייה או חלופות אחרות:  עידן למדןעו"ד  

 3שאלה שנייה. הטווח הקצר והטווח הארוך. במובן מסוים כנראה ענית לי,  

זאת שאלה. שאלה    ח הארוך,על הטוו  כיםהול ישר אתם    את אומרת  4אבל 

 5וכנית התפעולית, אני הייתי מתבייש להגיש הכבוד הראוי לת  שלישית. בכל

 6כנית תפעולית, אבל אם אתם מדברים על קישוריות לסינמה סיטי, כזאת תו

 7חיזוק תדירות בשעות פעילות בקווים הקיימים אחד עשרים ושבע, אתם לא  

 8ושמונה. חיבור שכונת    וארבעים  ים אחריםקוו. ורים וארבע מתייחסים לעש

 9אומר, באיזה רמה, איפה, כמה למה באיזה מידה  כז העיר מה זה  רנווה גן למ

 10והשיפור שירות מזרח מערב העיר חלק מהדברים שאמרנו    ? זה תדירותובאי

 11מה הם צריכים להזרים פה במוניות. או באיזה שהוא קו מוניות.    .ןמזה  לכ

שהו באיזה  אואו  שאטל  אושהי  יזהבא  א  זאת  א  להזרים.  הזמן  כל   12פציה, 

 13רוצה להבין מה זה אומר. שאלה נוספת. אני   כשאני רוצה אני  אומרת אני

נראה.    מבקש לראות זה  ואיך  לי במרכז הציר  יש  נראה וכמה תחנות   14איך 

 15בשום מקום במצגת לא הצלחתי לראות כיצד התחנה ואי תנועה הזה נראה  

 16לא ציינתם רמזורים    ראותקש למב  יתי אחרונה היומה המשמעות. ושאלה  

 17מרים את השמאלה והימין. מה שאומר,  פי הציורים שו  ל ואתם כן לכאורה ע

 18עדוף רמזורים אחד לאוטובוסים, ולתחבורה ציבורית  שאתם כנראה תתנו ת

 19ורמזורים שני לתנועה הרגילה כי אחרת היא לא תוכל לפנות שמאלה וימינה. 

 20גע ברמות השאלה. לגבי  ה כר. וזרותתדיה השפעת הלפי השרטוטים. מה תהי

 21עצם איפה שציירתם בניין בלי קולונדה. הקולונדה היא ב  הקולונדה אמרתם

 22 דה.  אבל זאת הקולונ

 23 וזה בנוסף. : מר אבי גרובר

 24 אלה השאלות. : עידן למדן עו"ד 

 25ות, אתה צודק שנעשו הרבה חלופ  ,בסדר. אני אתייחס. לגבי החלופות:  ינרקן  יקגב' עדי  

 26. הם נעשו  םטובות אנחנו לא נרצה ולא נמליץ לקדם אות  הם לאפות שחלו

 27הבנו היא הייתה    דחיבעם הצוות המקצועי. גם החלופה שועירית    םע  ביחד

ולא  צרות  מאוד  מדרכות  ומשאירה  שמצמצמת.  חלופה  ובסוף   28ראשונית, 
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 1עם התושבים, היא לא חלופה שאנחנו רוצים לקדם. גם חלופה לצד   הביטימ

 2  ה ף כשמשקיעים כל כך הרבה כסף והשקע. בסובה טו  א חלופה אחד היא ל

 3  החלופה הזאת או אחרת, ההשקעה היא אדירה, לא משנה  היא אדירה בין

 4 לאיזה חלופה, 

 5יש לכם בסיס להשוואה אבן גבירול. אתם צריכים להסביר לי מה לא עובד :  עידן למדןעו"ד  

 6 שם. 

 7אפקטיבי מספיק, נת"צ  א  הו  גבירול  אנחנו לא חושבים שהנת"צ באבן:  ינרק  ןיקגב' עדי  

 8  עשות עוד כאלה.לוטוב מספיק בשביל 

 9 לדעתכם. : עידן למדן עו"ד 

 10ולכן אנחנו עושים נת"צים אפקטיביים, פרויקטים שלמים על נת"צ ימני  :  ינרק  ן יקגב' עדי  

לא   והוא  מתפקד  לא  שהוא  נת"צ  לעשות  לא  כדי  קודמו  לא  שמאלי,   11או 

 12ולהגיד הנה עשינו נת"צ. אם צבוע  לי  כדת"צ רק  אפקטיבי. אנחנו לא עושים נ

 13י לא  יסעו ברכב פרטי, הוא לא יהיה יעיל, כי יפנו או כת"צ וכל היום יניהיה  

 14 יהיה אפשר לאכוף את הנסיעה בנת"צ. 

בפנינו. :  עידן למדןעו"ד   זה  לא הצגתם את  לא הראיתם.  זה אבל.  לי את  לא מראה   15את 

  16 

בר רמי  ביקש:  לב-מר  זה  בגלל  שנראאבל  אתי  פה. הרזולת  ה  לאבי  זה  את  הצעתי   17וציה. 

 18 על השמונה מאות מטר האלה. תוכנית שיורדת  לעשות

 19 אילן רוצה להתייחס לאבן גבירול כי אתם מעלים את זה הרבה. : ינרק ןיקגב' עדי 

 20השוואה לגבי אבן גבירול. אחד, לגבי הנושא של אם אפשר להתייחס לגבי  :  טכה  אילן  רמ

גבירו  אבן  ימינה.  יהפניות  הש  ל  את  רבלך  המלך  צומת  שאול  כדוגמא,   21ין 

ימינה אוטופה נוסעים בנת"צ, הם צריכיםניה   22לעקוף שני    בוסים היום לא 

 23נתיבים שמאלה בשביל להתמודד עם זה. כנ"ל בצומת של פנקס. יש לי ככה  

 24באבן גבירול, שמונה, תשעה צמתים שאני בא ואני עומד. הנת"צ באבן גבירול 

 25 היום.   ל אביב, עיריית תל אביביריית תסה של עפיהת   הוא לא אפקטיבי. לגבי

 26 יהיה לך גם פה. תוכל לנסוע גם שם. : ן למדןידע עו"ד 

השביל  :  טכה  אילן  רמ טוב.  לא  שלהם  העירוני  שהמרחב  מבינה  היום  אביב  תל   27עיריית 

ששביל  כדי  פרטי  לרכב  נתיב  מבטלים  לכביש,  יורד  גבירול  באבן   28אופניים 
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רג  מהולכי  ירד  אהאופניים  תושב ני  ל.  אביב    היום  באב תל  מסתובב   1  ן לא 

 2הם לקראת דריסתי. אז אבן  מרוכבי האופניים שהם כל הזמן  גבירול ומפחד  

 3גבירול הוא דוגמא לנת"צ לא טוב, לא אפקטיבי, ואני לא בא להגן על עיריית  

במדינת   שהיו  הראשונים  מהנת"צים  הוא  גבירול  אבן  כי  למה  אביב,   4תל 

 5נה  יית תל אביב הבמאז עירי  שון שהיה.הראיים  ישראל והוא שביל האופנ

 6נו עשינו עבודה מאוד רחבה של צור שבילי אופניים טובים. אנחאיך לבוא ול

 7לשבילי אופניים עם עיריית תל אביב, בהתאם למסקנות שהיו    בחרמתכנון  

הם   טוב.  לא  נת"צ  טוב,  לא  אופניים  שביל  גבירול  אבן  אביב.  תל   8לעיריית 

 9גבירול   ןהקלה אב  ת של רכבתה. בעבודות זמיישמים אמבינים את זה ומהר  

ש  מסגרתב יהיה  הזמניים  העירוני,  ההסדרים  המרחב  לטובת  לגמרי   10ונה 

 11לטובת הולכי הרגל. רוכבי אופניים ותחבורה ציבורית. היום עיריית תל אביב  

כך   ולא כל  עירוני  גבירול הרחוב לא  זה. באבן  לגבי   12באמירה מאוד ברורה 

 13זה  ל כיוון.  כה נתיב לכבים, יהיבו הרבה רים  ומי שנוסענקרא לזה ככה מק

 14 חתך של אבן גבירול.  תיד של אבן גבירול. זה ההע

 15 ?נתיב פרטי לכלי רכב: מר גיא קלנר

 16  נתיב לכל כיוון.  : טכה אילן רמ

 17זה הצלחה? בפנקס יש איזה    ?ואיך אתם מגדירים את מה שקורה בפנקס  :  מר רוני בלקין

נת שיצרו  כזה  מצב  בנפרמן  אופניים  אופנייש  ד. יב  עביל  מופרד   18ה  איז   ם ם 

 19 .  ז חונים שםמפרדה וא

 20ק אובר. יישביל האופניים בפנקס הולך לעבור על ידי חברת נתיבי איילון מ:  טכה  אילן  רמ

 21שביל האופניים בפנקס היום שהחונים באים פותחים את הדלת על רוכבי  

 22גם שביל אופניים ישן.    האופניים לא יהיה יותר. אז הנה, עיריית תל אביב זה

  23 

 24 יותר חדשים.  האחד מל כך ישן. הוא רחוב פנקס לא כ: וני בלקיןר מר

 25 גם מאוד מסוכן. : אדר' עירית טלמור

 26שביל אופניים. העירייה מבינה גם ההפרדה אין יותר נגמר. לא עושים את זה   :טכה  אילן  רמ

אופניים שביל  כל  עושה  שהעירייה  חדש  אופניים  שביל  כל   27שנתיבי    יותר. 

מש עבור  עושה  התחבאיילון  ברמה  בשבי  ואה ורה  רד  ב ל   28ט  סטנדראחרת. 
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 1 אחר, זה מה שרוצים לעשות לכם פה. 

 2תחבורה    ןפה. אני מודה, יש מתכנ  הגצוה לגבי התוכנית התפעולית היא לא  :  ינרק  ןיקגב' עדי  

 3ציבורית שהציג לכם את זה בעבר ונשמח שיבוא להציג את זה שוב, דוקטור 

 4ש  ה אם י תחתונה הרבשות בסוף  פה בתוכנית לכל קו כמה תדירו  רוברט יש

שלכם   יכול היום   הוא  אבל  תחתונה  שורה  הנתון  את  רשמתי  אלפים   5שת 

 6להציג או שנשלח לכם. יש שם ששת אלפים קילומטר שבועי. של אוטובוסים 

 7בעיר ובתוכנית אנחנו מדברים על שש עשרה אלף. זאת אומרת תוספת של 

קילו אלפים  היעשרת  שקיים  ממה  יותר  שבועי.  באופמטר  מום   8תי. מעושן 

 9השכונות. בנוסף לזה עשינו שיתוף ציבור כדי לשמוע  על כל    מדבריםאנחנו  ו

 10את התושבים ותמיד מגיעים גם תושבים שנוסעים בתחבורה ציבורית מה  

 11חסר להם, מה הם צריכים, והערות שלהם הוטמעו בתכנון התפעולי. עכשיו 

 12  יותר  ים,נה שב כל כמד לתשתית, זה משהו שאפשר לטייתכנון תפעולי בניגו

הצרינוסעי  ויותר בסוף ם,  זה  ותעלה,  תלך  הציבורית  התחבורה  של   13כה 

תדירות.  להוסיף  אפשר  שירות,  להוסיף  אפשר  מתגלגלים,   14האוטובוסים 

 15אנחנו יודעים מה כרגע צריך להוסיף במיידי. משרד התחבורה שוב הדברים  

 16  ם ו ג הוסיף לאפשר לנתיבי תחבורה ציבורית    הולכים ביחד. רשות שמקצה

 17דים בפקקים. אין לזה תועלת. אז זה הולך  סים עומאוטובו בסוף העול.  תפ

 18ביחד ותוכנית תפעולית היא מלאה, זה רק ממש בנקודות. אני לא מתכננת  

 19את התחבורה הציבורית. אשמח גם להציג לכם את זה להבא ולהביא את  

 20 רוברט שיציג.  

טלמ עירית  של :  ור אדר'  הבן  עם  היית  אתה  בשיתועידן.  צך  הקשבוריף  ש,   21אלתם  בתם, 

 22 ל התחבורה הציבורית ביד לבנים.  אלות, עש

 23 עם הבן שלי לא הייתי.  : עידן למדן עו"ד 

 24 שנייה. כן. : אדר' עירית טלמור

 25 הבן שלי לא היה. : עידן למדן עו"ד 

 26 ישב לידך מישהו שדומה לך.  : אדר' עירית טלמור

 27 ה. הי אי להבן של למיטב זכרוני גם אני אבל: מדןעידן ל עו"ד 

 28 אז זה מישהו אחר.  : למוררית טר' עידא
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 1 גם אני לא. : עידן למדן עו"ד 

 2  כן. והצגנו את התוכנית הזאת ביד לבנים. תוכנית מאוד מפורטת ומאז:  אדר' עירית טלמור 

פעמים.    איה הרבה  תוקנה  שיתוף  עוד  בגלל  שופרה  עוד  הזאת   3התוכנית 

 4 ר. הציבו

 5 . הי תנועתחנות. על א: עידן למדן עו"ד 

 6 יש לך את זה. רואים פה את התחנה כזה באופק. : רובמר אבי גר

 7 איך זה נראה בפועל. ואיך נראה הנתיב לידם. : עידן למדן עו"ד 

 8יש לנו הדמיות מפרויקטים אחרים של נת"צ, פה אנחנו פשוט בשלב מאוד :  ינרק  ןיקגב' עדי  

 9  ת תחנה זה ביזה. בסבלנו את ההדמיה הספציפית פה. איך  ראשוני. ולכן אין  

 10 הדמיה, זה תוכנית   לא

 11 אז תסבירי לנו מה אנחנו רואים פה.  :   פרופ' נטע זיו

 12אז אנחנו רואים אנחנו בסוף רואים בנתיב השמאלי באמת הדלת בצד :  ינרקן  יקגב' עדי  

 13ני. ולכן יש  ימין ואנחנו צריכים אי תנועה כדי להוריד את הנוסעים בצד הימ

 14,  ת במעבר חציה אחד, רציףצובבטחה ולח  דתרכולים לאי תנועה שהנוסעים י

 15 או למדרכה הזאת או למדרכה הזאת. 

 16 אנחנו נדאג שיהיה שם רמזור.  : מר אבי גרובר

 17  ויהיה רמזור. כן. ויש רמזור תמיד. : ינרק ןיקגב' עדי 

 18ם  . הוא לא מופעל על ידיו. עוצריזה לא עובד ככה. מה זה. הוא לוחץ. בסדר:  מר רוני בלקין 

 19 ה. עאת התנו

 20  הוא לוחץ. כמו בשקם. : רבמר אבי גרו

 21המצב היחידי הוא זה שבוא נגיד ככה אם לא עומד שם אף אחד אז נותנים :  מר רוני בלקין

 22לתנועה להמשיך ולשטוף. הוא מגיע לשם אז יופעל. מה יעצרו את התנועה  

 23  כמו משוגעים. 

 24 ס יצטרך לעצור.  וטובוגם הא: לב-מר רמי בר

 25יש   מום שתיים וחצי מטר. קודם כלל תחנות מינין שתכנו  תויחנה   שי  היום:  טכה  אילן  רמ

 26היום הנחיות לתכנון תחנות אי בהתאם להנחיות של תכנון נתיבי תחבורה 

 27ציבורית. המינימום זה שתיים וחצי מטר כאשר יש גדר אחורית בטיחותית  

 28ז נופל לכביש. כמובן שבמידה ויש תחנות שלא יקרה שמישהו הולך אחורה וא
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 1ת ן את זה שהרחבה של האי עם מהנדסר לבוא ולבחואפשיותר עמוסות    םהש

 2 העיר. 

 3אתה אומר לי שזאת ההמלצה שלך לסוקולוב. איך נראה    תראה לי במפורש:  עידן למדןעו"ד  

 4 ?אי תנועה בסוקולוב עם התחנה, עם ההשפעה על המסלולים

 5עובר  ו  מרומזר. לוחץה  יצבעצם אי התנועה עם התחנה מגיע למעבר ח  הז:  י נרק  ןיקגב' עדי  

 6 הדמיות כאלה.  ציה. נעביר לך גם הדמיה. יש לנובמעבר ח

זה :  עידן למדןעו"ד   לנו זה מטר.  ולפי מה ששלחתם  הזה  לפי הדבר  וחצי  יש שתיים   7פה 

 8אורך כל סוקולוב. זאת אומרת איפה שהוא זה מתרחב לשתיים וחצי מטר  ל

 9 תנועה. אי ה

 10 זה מטר נטו. : מר יעקב קורצקי

 11אין לנו תמונה כזאת. אנשים   ?איפה שנמצאת התחנה  ת החתךמבין או  מישה:  א קלנרגי  רמ

 12 שיבינו למה הולכים פה. לא. אבל אין שום הדמיה של חתך עם תחנה.  

 13 הם צריכים לתכנן כדי לייצר את ההדמיות. : ינרק ןיקגב' עדי 

 14 ו רואים. אנחנו רואים. בין מה אנחנרגע. קודם נ : מר גיא קלנר

אבמ פע:  רגרוב  יר  שבז  , םעוד  אותו  מדבריםיל  ה  שאנחנו  שביל  עליו.    אופניים  אותו   15זה 

 16ם פה, למעלה זה כזה  "ם. זה רמב"אופניים, זה הנתיב. זה בואו. פה זה רמב

 17ם. פה יש את המעבר פנימה לבין הבתים שם. כפר אוריה.  "העליון זה רמב

 18שמישהו  די כר ה מעבר החצייה שנשאר והוא יהיה עם רמזויש את הנתיב הנ

 19ל לעבור.  טובוס ורוצה לעבור לוחץ על הכפתור יכופה, ירד מהאו לעבור    רוצה

 20יש נתיב מכוניות. האוטובוס מגיע מכאן, נכנס לתוך הרציף, עומד עוצר כאן.  

 21פרדה באמצע עם הצמחייה, אוטובוס נוסע  ממוריד את הולך הרגל. יש כאן  

 22כיוון  ניה שמאלה להפ  ת א  כמו שאתה רואה הוא פה נכנס זה כדי לתת   ממול,

 23 גיל חניה, הולך רגל. יצמן, נתיב רו

 24במקום של התחנה יש שני נתיבים. אחד, צפונה ואחד דרומה. צריך להגיד את  :  מר גיא קלנר

 25 זה. 

 26 ? ואיפה התחנה השנייה: עידן למדן עו"ד 

 27 רומה. בכל הזה יש אחד צפונה אחד ד: מר אבי גרובר

 28 נפתח. לא. פה זה : מר גיא קלנר
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 1 פניה שמאלה.  ה נפתח. אתה רואה את הה זוד פעם. פח ע נפתזה : גרובר אבי מר

 2 זה שני נתיבים ישר. : מר גיא קלנר

 3 לא. זה נת"צ, זה פניה שמאלה וזה פניה ישר וימינה.  : מר אבי גרובר

 4 . לא. אני מניח שהשמאלה הוא גם ישר במקרה הזה: מר גיא קלנר

 5 כי מולו.  לא.: מר אבי גרובר

 6 ד ימינה.  חשר, אאחד י: ת טלמוריאדר' עיר

 7 כי מולו יש לך נתיב אחד. אז אין שניים שנכנס. רגע, שאלתם אז זה התשובה.  :  בי גרוברא  מר

 8 התשובה שהרחוב הזה הופך להיות נתיב אחד ברוב רובו לכל אחד מהכיוונים.  :   מר גיא קלנר

 9 נכון.  : מר אבי גרובר

 10 .  ןיבאו קי. זה מה שצריך לה: מר גיא קלנר

 11 פרטי. ל רכב נתיב ש:  מר דני לביא

 12 למעט לפני הרמזורים  : אדר' עירית טלמור

 13אתה  ?אנחנו עושים דווקא לרכב הפרטיבמחיר שאתה לא חייב לשלם אותו.  : מר גיא קלנר

 14 יכול לעשות נת"צ בלי להוריד את זה לנתיב אחד.  

 15שיש   העיר ואז נגיד  להחניה לאפס. במצב הזה נוריד בכ קן יד את תבוא נור: עידן למדן עו"ד 

 16 לזה אמירה. 

 17   ?ירון רצית לשאול: מר אבי גרובר

 18שאלות. שאלה ראשונה במצב שיש נת"צ ויש אוטובוסים, כל    2כן. יש לי  :      מר ירון גדות

 19 ?כמה זמן בעצם מגיע אוטובוס

 20 ן והשלב האחרון. ב הראשוהיא לא ענתה לי על השאלה על של : עידן למדן עו"ד 

 21הרמזורים יכולים להיות או העדפה  ם והתדירות.  הרמזוריאתה מדבר על  :  ינרקן  יקגב' עדי  

או   העדפה.  לו  ונותן  האוטובוס  את  שמזהה  משבר  שיש  באמת   22אקטיבית, 

 23העדפה פסיבית שזה גל ירוק ולפעמים גל ירוק מטיב גם לרכב פרטי צריך  

 24וזה אנחנו   הלודגכת. תועלת יותר כלל למערלבחון את זה ולראות מה נותן ל

 25 הלך  במ ריכים לבדוקצ

 26 לה אחרונה. לגבי השלב הסופי. מה שאמרתם. אש: עידן למדן עו"ד 

 27הטווח הארוך אז עניתי לך לגבי החלופות. זה לא טווח סופי ומיידי, זה  :  ינרקן  יקגב' עדי  

לתחבו הטובה  החלופה  את  מביא  ואתה  נכונה,  שהיא  החלופה   28רה  פשוט 
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ו חלוהציבורית  שתי  לא  זה  הרגל.  שהיפלהולכי  החלופה  אחד,  ות.  לצד   1א 

 2 שהיא לא טובה היא חלופה רק לצד אחד. נחנו חושבים א

 3 סליחה. לא הבנתי את התשובה.  : עידן למדן עו"ד 

 4אני אסביר. בחנו כל מיני חלופות, הורדנו מה שאנחנו חושבים שהוא לא  :  י נרק  ןיקגב' עדי  

 5עת, אחרי  צנשארנו עם החלופה הזאת המות תושבי העיר ונכון ולא משרת א

 6 יותר נכון לכל המערכת. ות לראות מה של המון חלופ בחינה

 7 אתם אומרים שזה וזהו. תודה. הבנתי. : עידן למדן עו"ד 

 8  ירון שאל כל כמה זמן יעבור אוטובוס. : מר אבי גרובר

 9 שנייה.   שאלתי מה תדירות של האוטובוסים. שאלה:   מר ירון גדות

 10תדירות ו יש לו את ההתפעולית, כל ק  קבעת מהתוכניתנכן. התדירות  :  ינרק  ןיק' עדי  גב

וקווים אחרים כל עשרים  11דקות, ואם קווים   שלו, קווים של כל רבע שעה 

 12יותר מהירים זה ממש להציג את התוכנית התפעולית. אני לא יודעת כמה  

אוכ אני  התדירות.  תהיה  מה  התחתונה  בשורה  אליךבסוף  לחזור  אבל  ל   ,13 

המלא התפעולית  שתוכנ  ההתוכנית  לנו  מתכנשיש  ידי  על  התחבורה  נה   14ני 

 15ציבורית יש לה מענה לכל קו מה התדירות שלו וכמה אנחנו רוצים לתגבר ה

המלאה  אותו התוכנית  לפי  תדירות  באיזה  נוסעים  כמה  כרגע  לך  להגיד   .16 

 17   בסוף של הפתיחה. לא יודעת כרגע להגיד לך, אני יכולה.

 18 . או אחד רק שעובריש קו  ?וטובוסכמה זמן מגיע א לא. אני רוצה לדעת כל:   דותמר ירון ג

 19לא. לא. יש הרבה קווים שעוברים לא קו אחד. חלק מגיעים ממקומות :  ינרק  ןיקגב' עדי  

 20אחרים בעיר. חלק מגיעים ונוסעים לאורך כל הציר. חלק מתחברים אליו, 

 21 קו יש תדירות אחרת.  המלאה ולכל  שוב זה חלק מהתוכנית התפעולית

 22 עה. עשרות בשמן הסתם  : רוברגמר אבי 

 23  בסוף.  : ינרק ןיקעדי ' גב

גדות ירון  ריק :      מר  הנתיב  ושאר הזמן  עובר אוטובוס  מניח שכל חמש דקות בעצם   24אני 

 25 לגמרי. 

 26ו  פחות. אני אגיד יש בסוף נתונים להצדקה לנתיב תחבורה שמאלי. אנחנ:  ינרק  ןיקגב' עדי  

נייצר   שאין  לא  איפה  שמאלי  תחבורה  להנתיב  והצדקה  גם  צדקה.   27קחת 

המשתמ נפחימספר  גם  תוספת שים,  לתגבר  עוד  מדברים  אנחנו  אבל   28ם, 
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 1אז אנחנו מדברים על    21י כבר בשירות אם אנחנו מדברים על תגבור ראשונ

ב נוספים  מאוד   22תגבורים  נפחים  בו  שיהיו  הנת"צ  בפתיחת   2ובטח 

 3 משמעותיים. 

 4 ם. ם ושישה בשעה, קודברו איזה שלושיעלהבנתי, היום לפני ארבע שנים : גרובר אבימר 

 5 וזה לפני תגבור. : ינרק ןיקגב' עדי 

גרובר אבי  התפעולית :  מר  תוכנית  מה  ידעו  לא  שעוד  אז  שדיברו  עליה  עם  תגבור.   6לפני 

 7שדיברה על ארבעים ושתיים שזה עולה. לדעתי זה עולה אפילו ליותר. אז זה  

 8  בחמש דקות. לא פעם  בטח

 9שנייה. רציתי לדעת    או קי. שאלה  .אוטובוס. דקה וחציל דקה יגיע  ט כעכמ:      מר ירון גדות 

 10כולים היום להצביע נגד וזה לא יהיה ולא  לגבי המסגרת המשפטית. אנחנו י

 11יקרה או שבעצם אין לנו שום ברירה כי אני הבנתי שחתמו כבר על הסכם 

 12צם זה כבר אושר הנת"צ. השאלה שלי  רות שבעלאישור. דיברו על זה בבחי

 13 ?צמצביעים לנת"שפטית. אנחנו היום מיכה במסגרת המל

 14  שאלה לראש העיר אתה אומר.   וז : עו"ד מיכה בלום

 15 לא משנה לראש העיר.  ?למה  לראש העיר:   מר ירון גדות

 16 קודם כל בהסכם שחתמתי, חתמתי שבסופו של דבר זה יבוא  : מר אבי גרובר

 17 זה יבוא לאישור. : רא קלנמר גי

 18את אישור העירייה  ירייה, לקבל  אל הע  ך להגיע עוד פעםיסוח הוא שצרינה :  מר אבי גרובר

 19  כדי לצאת לביצוע.  

 20   ?זה היום:   מר ירון גדות

 21זה מה שההסכם שנחתם. אומר שהעירייה צריכה לחתום. אתה רוצה את  :  מר אבי גרובר

בכנות הכי  יכו  ? זה  אני  העיקרון  כי  ברמת  פעם.  עוד  לחתום  עכשיו  גם   22ל 

 23 ף מאה עשרים.  לת באמצעות סעיעהעירייה פו

 24 שעברה.  ההחלטהזו לא : קלנרמר גיא 

 25 לפי סעיף. אני אומר לך מה. הוא שאל על ההסכם. הוא מנסה לתפוס אותי : מר אבי גרובר

 26 אז אתה הפרת בהסכם הזה החלטה של מועצת העיר אם כך.  : מר גיא קלנר

 27 ? אני: גרובר מר אבי

 28 מועצת העיר. העיר. לא לעירייה. ל זה לבוא למועצת מועצת העיר חייבה את: מר גיא קלנר
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 1אז אתה רוצה מה חתמתי...הוא מנסה לתפוס אותי על ההסכם ואני עונה  :  מר אבי גרובר

 2  בכנות 

 3 אבי, אני לא רוצה לתפוס אותך.  :   מר ירון גדות

גרובר עונה  :  מר אבי  או    בכנות על מה חתוםאני  יש החלטת בהסכם כרגע.  זה   4קי. אחרי 

בדעמו זוכר  לא  המצה,  החלטת  אמרה  מה  אויוק  אני  מה  ועצה.  לך   5מר 

בורח מזה.   ולא  פה בכנות.  זה  ואני אומר את  עליו.   6ההסכם שאני חתמתי 

ההסכ שיש.  בכנות  הכי  זה  את  שאומר  שלפני  חתום  היה   7יוצאים   םהם 

 8ואני אמרתי    ?יהעירייה. או קקבל את אישור  לביצוע, הם צריכים עוד פעם ל

לה  רוצה  פה למבשאני  זה  זה.  יא את  ואני אביא את   9אז מצב שהיה  ועצה. 

 10אמרתי אם אני מביא את זה לפה לדיון, אני הנחתי מה הסיכוי שזה יעבור,  

 11יתי שאנחנו נהיה בתוך התוכנית וכן חתמתי. חתמתי כי רצינו שנתקדם ורצ

 12עוד לא מבוצע בשטח בדה שכרגע זה  מיני דברים עוהזאת. עובדה אמרו לי כל  

 13  ניין. אה שאמרתי אמת וצדקתי בער שלנו. אז כנר ובלי האיש

 14 אם היום אנחנו מצביעים נגד. זה לא יתקדם. זה לא יקרה?  :   גדותרון מר י

 15 למה אתה נגד. אתה יכול להגיד אתה רוצה נת"צ ואתה בעד  : עידן למדן עו"ד 

 16מה אתה. אבל הוא שאל אותי למה יד לך משהו. הוא שאל אותי לאג  אני:  מר אבי גרובר

 17 ?אתה עונה

 18  ימני.   לעשות שיעורי בית. לנת"צ ואתה שולח אותם: עידן למדן  עו"ד

 19 אז זה מה שאני שואל :   מר ירון גדות

 20למדינת ישראל זה עוד עכשיו ייקחו את זה הוא מאיים. למדינת ישראל יש  :  מר אבי גרובר

א  סמכות הזהלקחת  הרחוב  של  התמרור  רשות  לא   ת  אתם  להגיד   21ולבוא 

 22ן שהוא מספיק חשוב. הם יכולים  מבחינתנו זה עיקרועושים את זה, אנחנו  

 23ליטול מאיתנו את הסמכות של רשות התמרור    ,על פי חוק, לפי מה שאני יודע

 24ולהחליט שהם מאשרים את הסדרי תנועה ברחוב סוקולוב. אבל אתה רואה 

 25ה שמנסים להביא משהו ואה שאנחנו מדברים ואתה רואואתה רשאנחנו פה  

ביח משהו  ולקדם  להביחד  רוצה  לא  ואני  נלחם ד.  אני  של  במעמד   26יות 

משרד   עם  ביחד  איילון,  נתיבי  עם  ביחד  לעבוד  רוצה  אני  אלא   27בתוכנית, 

 28התחבורה כדי לקבל את כל הדברים, ולכן, ותיכף אני גם יש לך עוד שאלה?  
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 1  מפה לרוץ על כמה מילים שלי.כה על אני יכול לעבור כ

 2 כלל.   אתה אוהב לסכם בדרךכי  ?אבל אתה נותן להשלים: מר גיא קלנר

 3הפעם אני אומר אמיתי. אני דווקא יש לי כמה דברים להגיד רק אני לא רק :  מר אבי גרובר

 4  מסכם, יש לי אבל כן, אמרתי לך את זה מראש שאני כן אתן. בסדר.  

 5 שאלות.  זה היה רק :   מר ירון גדות

 6מון  מישהו, אני מקבל ה  ה. תראו המצב של סוקולוב לא טוב היום. אם סבב:  מר אבי גרובר 

 7ביקורת על סוקולוב. המצב של סוקולוב כרגע קשה. הוא קשה מהרבה מאוד  

 8גם מבחינה של איך הוא נראה, וגם איך העסקים פה מתנהלים. היו בחינות.  

 9יו ראה כל כך הרבה יותר טוב. הם אם הוא לא נלו ימים הרבה יותר טובים. ג

ההתנה מבחינת  טובים  יותר  הרבה  ימים  ולו  שלו  האומלות  שבו  בחינת   10פן 

 11אנשים איך שהוא נתפס הרחוב איך שהוא התנהל הרחוב, איך שבעלי עסקים  

ואם אנחנו חושבים   טוב.  לא  היום  ברחוב, המצב של הרחוב הזה   12התנהלו 

 13אני חושב נקודה אחת שאנחנו ר מעצמו. זה  שמעצמו זה ייפתר. זה לא ייפת

המצב. על  בכנות  ולהסתכל  אותה  לשים  שמצב    צריכים  השני   14המצב 

 15בורה בגוש דן הוא קשה. הוא גם כן קשה. והוא לא נראה שהוא הולך  התח

פרטית. אנחנו משועבדים  תנועה  טוב. אנחנו עם המון, המון  יותר   16למקום 

 17ל אותנו מה אנחנו צריכים לשאו  י הבחינות האלה אנחנותלרכב הפרטי. ומש

וא עושעושים.  אנחנו  מה  עצמנו  את  לשאול  צריכים  חושב נחנו  ואני   18ים 

 19ארבע שנים אתגרנו את עצמנו עם הפרויקט הזה שהרבה רשויות שבאמת  

 20אחרות התקדמו, שאלנו את עצמנו איך עושים ומה עושים ושאלנו את עצמנו  

 21בחנו המון   בחנו את כל,  הרבה מאוד שאלות ובאמת לאור השיח שקיים פה,

 22ת, בסוף זה כן  מון חלופות גם כן, צריך מה זה המון חלופוחלופות וראינו ה

 23נת"צ. זה נוסע בצד ימין או בצד שמאל, כמה חשוב לנו אופניים ולא   או לא

שאנחנו  שמה  חושב  אני  פה.  החלופות  בגדול  זה  כאלה.  ודברים   24אופניים, 

לגבי הר זה חשיבה אסטרטגית  כאן  ואני חושרואים   25ב שבאיזה שהוא  חוב 

צ  כסוג של קנמקום אנחנו  רחוב סוקולוב  על  יודע  ריכים להסתכל  אני   26יון. 

 27אבל אם אנחנו נסתכל עליו בתור תפיסה של קניון    ,שמע כזה אנשים זהשזה נ

המסחריים  מהרחובות  הזאת  הפרדיגמה  את  לשבור  נצליח  אנחנו   28אולי 
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 1אוד מקומות  ל על הרבה מהראשיים האלה. בקניון הולכים. ואם אתה מסתכ

ה הם  ככה  רחבעולם.  מאוד  והרבה  שלהם,  הראשי  הרחוב  את   2ובות  בינו 

 3ם בעולם, ואני לא בן אדם שטס הרבה לחו"ל, אני רואה  כשאני נוסע אליה

בכלל השברחובות   שם  ואין  מדרחוב,  של  לסוג  הפכו  הם  מרכזיים   4באמת 

 5 קפה, וקורה תחבורה ציבורית, ויש שם הרבה מאוד אנשים שיושבים בבתי  

ואנשים  השם   שקורה  הזה  את  דבר  להפוך  אומר  לא  אני  עכשיו   6הולכים. 

 7שב שזה נכון לו, בטח לא כרגע, אני לא רוצה  לוב למדרחוב, אני לא חוסוקו

שהרבה   עורק  זה  העיר.  בתוך  שמחבר  עורק  כן  זה  למדרחוב.  אותו   8להפוך 

הזה הרחוב  היום  שעות  רוב  שנוסע  ומי  בו  לנסוע  אפשר  שעות   9יודע    מאוד 

 10סדר מבחינת אכיפה. הנתיב האחד הזה    תדר. ואם אנחנו קצת נעשה בולהס

 11ומר לך אמיתי כאילו, אנחנו באים וכשאנחנו  שירות נהדר. וגיא אני אייתן  

בצורה מפורשת,   ואומרים  באים  כללית, אנחנו   12מציגים את סכמה המאוד 

 13 נתיב אחד. 

 14 זה לא נאמר עד היום מפורש אבי.  : מר גיא קלנר

 15 שנייה.  : אבי גרובר מר

 16 יום ניסינו לשמור על שני נתיבים. עד ה: מר גיא קלנר

 17 הזה. אם אנחנו נציע.  תשימי בבקשה את: גרובר מר אבי

 18זה בדיוק העניין. זה  ראה לך. אפשר קל. לא רק שאפשר.  אאפשר. אני תיכף  :  מר גיא קלנר 

 19 לא משחק סכום אפס.  

 20חד של  זה אנחנו מדברים על נתיב א  הסתכלנו על החלופה כן,אנחנו כשבאנו ו:  מר אבי גרובר 

 21לכל כיוון.   יב אחד לרכב פרטי שנוסעהתכנון המוצע, אנחנו מסתכלים על נת

 22  ל עאנחנו מסתכלים על זה לא זה. לא גם לא זה. אנחנו מסתכלים על נתיב  

 23אוטובוס שנוסע לכל כיוון, וכשמסתכלים קצת על ההדמיות וזה אנחנו גם  

 24מאלה  עצמם כדי לאפשר את הפניה ש  ליחים להכניס בצמתיםרואים שמצ

לאפשר מצליחים  דברים,  כאלה  מיני  ש  וכל  נתיב  עוד  נתיב  אותו   25ני  את 

פה  ניסינו  לא  אנחנו  אחד.  דבר  זה  האלה.  הדברים  את  לעשות   26שמאפשר 

אנחנו   שתיים,  אחד,  זה  הדברים,  את  תואמת  שלא  תמונה  איזה   27להציג 

 28פשרו להולכי הרגל  מדרכות האלה יאבות.  מקבלים מדרכות הרבה יותר רח
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 1ולך הרגל יהיה לו  מצטרפים לקולונדות. ואנחנו מקבלים מצב שהללכת. הם 

גוד עכשיו סדר  אנחנו  לנדוד.  יכול  הוא  שבהם  מטר,  שבעה  שישה,  של   2ל 

 3עובדים על פארקלטים ופינות ישיבה טקטיות וכל מיני כאלה שמות, התחלנו 

 4ב אנחנו מאמינים רבה מקומות שבסוקולולעשות את זה, ואנחנו יש עוד ה

 5מקומות לשבת. ת את זה. ואנחנו פתאום נראה קסם כזה שיש  שאפשר לעשו

 6פה בכיכר וכולם צחקו עלי בהתחלה, והיום כבר כתבו לי אבי   שמנו כיסאות

 7תקשיב אנחנו אובר בוקינג על הכיסאות. ואני צריך עוד כיסאות בכיכר. אני  

 8לשבת וללכת, אנחנו    הראשי וכשיהיה מקום  בטוח שאותו דבר יקרה ברחוב

 9גם ברחוב סוקולוב    בתי קפה, ומה שקורה ברחוב אוסישקין יקרה  נראה שם

על  ביותר   שהולך  אדם  בן  אותו  עצמי,  את  שואל  אני  יקרה.  והוא   10חזק 

 11המדרכה, יושב בבית קפה, עומד ליד החנות וכל מיני כאלה דברים, מה הוא  

 12א רוצה לראות קרוב הולך גם ברגל, מה הורוצה כשהוא יושב שם, מה שהוא  

 13רוצה שיהיה לו יותר    י שואל את עצמי, מי שגר בקומה ראשונה, מהאליו. אנ

 14 . הנתיב של האוטובוסים שנוסע, או  קרוב

 15אבי. זה פער של חמישה מטר. אתה לא מעביר אותו מאחורי הספארי. בוא.  :  מר גיא קלנר

 16 הוא ישמע את זה בקומה שלו אותו דבר.  

 17 ר לך עוד פעם. אני אומ: מר אבי גרובר

 18 אין פה כזה. : מר גיא קלנר

 19את עצמי אם האוטובוס שבמילא נוסע בשבילך זה קל. אני שואל    נכון. אוקי:  מר אבי גרובר

 20כשיש לי את שתי חלופות האם אני רוצה לראות אותו כמה שיותר קרוב אלי  

 21 או כמה שיותר רחוק באמצע. 

 22 הבאות. בכל רגע נתון ובחמש השנים   לשתול עצים ולשים כסאות אפשר: עידן למדן עו"ד 

 23מי מה בחלופות לא יכול נכון, אבל אני שואל את עצאפשר הכול לעשות.  :  מר אבי גרובר

 24להיות שבן אדם מדבר ואתה לא נותן לי לגמור שני מילים. לא צריך אדוני  

 25 ראש העיר אבל פשוט דחיית סיפוקים. 

 26 שתקתי. סליחה. : עידן למדן עו"ד 

גרובר יכול להתקיים אחד אחרי:  מר אבי  כולם מדברים.    הוא  הזמן  כל  ולא   27השני מדבר 

 28ופות האלה, מה אני רוצה להשיג. אני כן,  ני שואל את עצמי בתוך החלכשא
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 1אני רוצה לראות את האוטובוס כמה שיותר באמצע, ורוכב האופניים והולך  

הוא אוט לידם,  גם האוטו שנוסע  רעש, הרגל  פחות  עם  נמוך, אוטו  יותר   2ו 

 3ני חושב שזה נכון שהנתיבים ייסעו באמצע.  אוטו עם פחות עוצמה. ולכן א

 4רות שעשינו לאורך השנים ולאור זה שכן, אני  אני באמת מאמין לאור התמו

הפרטי   שהרכב  רוצה  אני  ציבורית.  לתחבורה  לעבור  לאנשים  לגרום   5רוצה 

 6חושב שנתיב אחד זה אחד הדרכים    יהיה עוד פחות ופחות אטרקטיבי, אני

 7 הזמן שני נתיבים ושני נתיבים ושני נתיבים אם נמשיך לתת כל  גרום לזה.  ל

 8ואה ואני חושב שצריך להגיד את המילים הטובות  אז זה לא יקרה. אני כן ר

פה   מסתכל  אתה  התחבורה.  משרד  רואה  כן  כשאני  באות.  שהן   9לפעמים 

בצדד רואה עמודי חשמל  לא  ואתה  עמודי  בתמונה  רואה את  לא   10ים. אתה 

התחייבות  החשמל   לנו  יש  כי  שהם  בצדדים  שקיבלנו,  משרד  של   11חתומה 

 12 זה ראינו שכאילו חשמל. ההטמנה הזאת בגנט המטמינים את ה

 13 ?רק אם זה בנת"צ השמאלי אין עמודי חשמל.: מר גיא קלנר

 14 לא.  : מר אבי גרובר

 15 אז אין בעיה. : מר גיא קלנר

 16 אפשר גם בנת"צ ימני.  : עידן למדן עו"ד 

 17בא לנסות לייצר איזה שהוא לתאר לך איזה לא הכול שחור לבן. אבל אני  :  מר אבי גרובר

 18משתמש התחלנו מזה שהמצב של העסקים  היא אווירת משתמש, חווית  ש

 19בסוקולוב על הפנים. וכדי להביא לשם אנשים אני צריך לגרום לרחוב הזה  

 20י מביא אותם. ואני אומר לך, שבא משרד להיות כל כך נעים לאנשים איך אנ

 21ן, הרי בסוף הכסף הוא לא שלנו. אמרו בורה שבאה חברת נתיבי איילוהתח

לי. כשמוכרלנו   יודע  ,ים לך משהופה אתם מוכרים   22  . אתה שם כסף   ,אתה 

 23מקבלים, צריך להגיד את זה. אנחנו מקבלים פה משהו. אנחנו    ונחנא  פה  לבא

צריכי לא  שאנחנו  מש"ח  תשעים  אנחנו מקבלים  שלנו.  מהכיס  להוציא   24ם 

 25מנה של תשתיות חשמל. הרי מה זה  רחוב חדש, אנחנו מקבלים הט מקבלים

שאין המדרכה  עושה  על  חשמל,  משח  ?עמודי  חשמל זה  עמודי  מקום,   26רר 

 27 האלה, כל כמה מטרים, כל עשרים, שלושים, ארבעים 

 28 א שיעשה את זה. כל מקום תעשה.  "תשכנע כל אחד בתמ: עידן למדן עו"ד 
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 1אתה עוקף את העמוד  מטר עמוד חשמל, אתה הולך ו  זה המשפט הבא שלי.:  מר אבי גרובר

 2 מוד החשמל.עחשמל. הולך ועוקף את 

 3 שיו יש לנו את תוכנית לב העיר. נחייב אותם לשקם  עכ: עידן למדן עו"ד 

 4בסוקולוב אתה רואה שאתה מקבל בתוך התמורות שאתה מקבל את הטמנת :  מר אבי גרובר

 5זה וזה לא פרויקט של    די החשמל. בביאליק כשאתה רוצה לעשות את עמו

התחבורה,  נתיבי משרד  של  פרויקט  לא  וזה  לשלם   איילון,  תצטרך   6אתה 

 7שים אותו כי אנחנו מאמינים שזה נכון. אנחנו רוצים ליצר  אותו. אנחנו עו

 8במקביל וזה שיח שמתקיים, והיו  אופניים וכל הדברים האלה.  האת שבילי  

 9-ולקראתנו בעניין הזה,  בו לנו ושמעו אותנו, וגם הבטיחו ללכת  פה והקשי

 10שלמשל צחי נלחם עליו.    זה סנונית ראשונה, אפשר להגיד פה זה משהו  101

אוטובוס ודיבר   קו  למשל  של  הנושא  זה,  את  לקבל  הצלחנו  ואנחנו   11איתו 

מורשה מתוך  וממשיך    ,שיוצא  השרון  רמת  של  הראשיים  ברחובות   12עובר 

 13לזה ביקוש, זה קו  י, עם החיילים, עם כל הדברים האלה, היה  לסינמה סיט

 14שעה מוקדמת בבוקר  היום. הוא נוסע שעתיים בבוקר. קו שייסע משלא קיים  

 15עשרה בלילה. חבר'ה שרוצים לנסוע ולחזור. זה משהו שכבר   עד איזה שתים

מקווה   אני  לנסוע.  להתחיל  אמור  לראשון  בראשון  וזה  התחייבות   16קיבלנו 

 17 לראשון, או ראשון לשני, שבראשון 

 18ם . אז למה זה נכנס לתוך כאילו לדמגוגיה שאה גם לא יהיה ימני או שמאליז:  מר גיא קלנר

 19 א לעשות נת"צ, אנחנו לא אומרים את זה.  תלכו ככה. אנחנו לא אומרים ל

 20 אבי. ...אני חושב אף אחד.  : מר יעקב קורצקי

 21ך למה זה כן. אני אגיד לך באיזה שהוא מקום הייתה פה שאלה. ואני אגיד ל:  מר אבי גרובר

 22יחסית נהג האוטובוס והוא לא באמת כל כך  מה זה כן. כי אם באמת נוסע  ל

 23יע ועדיין בסוף כשאני שהבן שלי ירצה  פקטיבי, והוא לא באמת כל כך מגא

להגיע  רוצה  היה  או  במורשה,  שלו  הכדורגל  לחוג  לנסוע  רוצה  היה   24לנסוע 

 25עט  יט פארק שנעשה וכל מיני כאלה דברים היה לו מלכיוון מרכז הטניס סקי

אז בהם.  לנסוע  צריכים    אוטובוסים  אבא  או  אימא  בסוף  צודק.  אתה   26כן 

האוטובל שרשת  לחוג.  הילד  את  חזקה,  קחת  מאוד  בצורה  נוסעת   27וסים 

גדל   יותר  עוד  לך  אומר  אני  אז  הזה  הנתיב  על   28ונוסעים הרבה אוטובוסים 
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 1ה מטר האלה שקורים הרבה אוטובוסים  המוטיבציה שלי להרחיק רק חמיש

 2ה לי עוד משהו. האופניים. כן על שהם יקרו באמצע ולא בצד. היאני רוצה  

 3ארבע שנים חמש שנים,    ,שנים  . אני חושב שאם היינו לפני חמשהאופניים

 4כשהתחלנו את הדרך הזאת ולא היו לנו הרבה שבילי אופניים בעיר, ואמרו 

 5מקום לשום מקום, הכוונה שלי הייתה  לי שאמרתי על שביל בשדות משום  

 6הרבה מוכיח את עצמו בפועל, אבל  שהוא אחלה והוא כייף והוא    שיש שביל

על הוהוא לא הי ועל אופניים, זה ה חלק מרשת. כל מי שמסתכל   7לכי רגל 

 8עובד כשזה חלק מרשת. והיום אנחנו בביצוע של אותה רשת. חברת נתיבי  

 9משה סנה וגם ברחוב הנצח. בהמשך  איילון כרגע עובדת ברמת השרון גם ב

 10על כל הוואדי של ריינס שמגיע עד    ים, אנחנו עשינו שביל שיורד יהיה בראשונ

 11שם איזה פער באמצע. זה גם   ביאים, נעשה בקריית הצעירים, ישמורשה נ

שיעבור,   השביל  של  תכנון  מאחורה,  בה  נכנסים  אנחנו  בחרושת,   12יהיה 

 13דימה של בית ספר ועל חלק שמה  מקדימה של בית ספר צחקו עלי רק על ק 

 14עשינו שם מדרכה, ושעשינו עכשיו    עשינו שביל. נכון, כי עכשיועל האי תנועה  

 15נוב את עוד שביל אופניים, ועוד  ה, אז בכל מקום אנחנו סוג של נגאת המדרכ

 16שביל אופניים, אבל יש לנו תוכנית כוללת שמחברת את הכול. וסוקולוב היום 

 17  שביל שמגיע מהרצלייה, יחד עם שביל שאנחנו   יחד עם  ,שהתחבר לראשונים

 18החשמל למשל בויצמן ביאליק ויהיה גם שם    כבר אישרנו תב"ר להטמין את

 19ת. וברשת הזאת אנשים יגיעו ממקום  ביל אופניים, אתה כבר מדבר על רשש

 20רמת שרונים אני רוצה לראות, אני חושב שהבעיה היום  החבר'ה  הלמקום. ו

 21  רק עוצר שנייה, תוציא לי את שקית ואני   אני"של סוקולוב שהוא התמכר ל

לקחת לחנו"בא  באים  אנשים  הזה. .  ברחוב  הולכים  לא  אנשים  אחת.   22ת 

ינו קיבלנו החלטה בוועדכשאנח  23ותר חניות על צד אחד. לא  ת תנועה שאין 

 24יהיה יותר חניות לכל היום. זה יהיה שעתיים, וזהו. אין אופציה בכלל לכחול  

יותר, בצ לבן  כחול  אין  יולבן.  אין   25תר  ד המערבי של האמצע של סוקולוב. 

 26ש  אנחנו מוותרים על ההכנסה הזאת, ושמה רק יכחול לבן. לא נקבל כסף,  

קנ לעשות  שרוצה  מי  שעתיים.  להיכנס  מקסימום  רוצה  וזה  בסופר,   27יות 

 28לאיזה חנות בגדים אנחנו ניתן שעתיים. בן אדם יוכל להחנות שעתיים אתה 
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 1לה הם כמו ארבע מאות לא כמו מאתיים.  פתאום תראה ששמונים חניות הא

 2  הזה ואני רוצה שבן אדם כשהוא יגיע לחנות   זה מה שיהיה נורא חזק ברחובו

 3רך הוא יכנס, כמו שקורה בקניון, שלו, הוא יצליח ללכת את כל הדרך ובד

 4אתה בא לאמריקן איגל אבל בדרך אתה רואה גם את חנות הנעליים, אתה  

 5גיא  וזה הכול הזה ביחד, ולכן  ואתה נכנס  .  רואה דברים שלפעמים לא תכננת

 6  של משתמש.   אני מדבר על חוויה שלמה

 7למה החניות צריכות לא   ות יכולות להיות בתשלום. מה זה קשור.עדיין החני:      מר ירון גדות

 8 להיפך, אתה יכול לקבל יותר הכנסה. להיות בתשלום. 

 9  שבי רמת השרון אין תשלום. אחד לתו ?כי מה קורה בחניות בתשלום: מר אבי גרובר

 10 הגבלה לשעתיים בתשלום.  :   מר ירון גדות

 11 תושבי רמת השרון. לא. : מר אבי גרובר

 12 יו.  בוא לא ניכנס לזה עכש:   ופ' נטע זיופר

 13אני רוצה לעסקים. אני מוותר על ההכנסה הזאת. אבל זה לא העניין. הבנתי  :  מר אבי גרובר

הר בשעתיים  אומר  אתה  לעודד  אותך,  רוצה  אני  בתשלום.  תיקח   14אשונות 

 15  . אנשים לבוא

 16 שעתיים. אחרי שעתיים חייב לצאת.  לא. רק:   מר ירון גדות

ו:  גרובר  מר אבי  17לכן אני מוותר על ההכנסה הזאת שיבואו אני רוצה לעודד אנשים לבוא 

 18לאוסישקין וסוקולוב ויחנו. זה מה שעשינו. אבל זה לא העניין. העניין הוא 

לכל    עוד שמתייחסת  הזאת  השלמה  שהמטריצה  והכהפעם  זה דברים   19ל, 

 20למה   הנת"צ הזה בתור משהו וזה אני מתחבר שנייהעובד. ואני מסתכל על  

 21רים האלה, אני מסתכל על זה בתור  שאתה אמרת על אבן גבירול וכל הדב

השרון  מרמת  אנשים  מאוד  הרבה  כי  אוטובוסים  המון  בו  שנוסעים   22נתיב 

 23  וגם מבחוץ באים לפה. כל הזמן מדברים כאילו עוברים לתוך רמת השרון.  

יצליח. זה  אם  אז  אנשים.  את    פה  פה  יש  השרון,  לרמת  יבואו  אנשים   24אז 

בהח החדשה  פתאום  מעצבים  שני  של  הזאת  יש  נות  תור  איזה   25אוסישקין. 

 26וכר יותר מ  וניפבחוץ מכל האזור באים לחנות הזאת. ואני אומר לך שהפורטו

לחנ באים  אנשים  כי  קפה  קפה  קונים  הם  אז  בתור  ועומדים  הזאת,   27ות 

 28ואים עוד איזה שני מעצבים בדרך. וזה  לעוד איזה חנות נעליים, ור  ונכנסים
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 1אני חושב שזה חשוב. אני    לכל הרחוב. זה מביא לכל הדבר הזה. ולכן  עוזר

נכון   שזה  חושב  אני  הנת"צ,  של  הזאת  החלופה  על  נצביע  שהיום   2מתכוון 

 3 יהיה פה רוב.  , אבל אם plan bיעבור אז נחשוב על שמאלי, אם לא לעשות 

 4 ז זה יעבור יהיה בסדר. אם עופר יגיע א: ר גיא קלנרמ

 5 י חושב שנתתי את הספיצ שלי.  אנ: מר אבי גרובר

 6 בקשה תצביעו אין בעיה.  : קלנרמר גיא 

 7אם אני  ורמי עוד פעם לעניין מה שאמרת עם התוכנית המפורטת, זה הכול  :  מר אבי גרובר

 8ו לי אבל אמרת,  מציג משהו אז או שזה ככה או שאחרי זה אתה יודע יגיד

 9שוני, שאחרי,  וכל הדברים האלה. יש פה שנה של תכנון רא  אמרת והראית

 10גובה, מפלסים, זה לא בדיוק בכל המקומות בדיוק   רואים יש כל מיני הפרשי

 11ם עושים  עשרים ושמונה אפס, אפס, יש את כל הדילמות האלה. לכן לוקחי

 12כשיו אנחנו פה בדבר  שנה תכנון ראשוני. אחרי זה נכנסים לתכנון מפורט. ע

 13בים איתנו, אני אשמח לא שאנחנו נעלמים. הם מדברים איתנו, יוש הזה. זה

 14באמת אני רוצה להציג את זה אני חושב שזה חשוב העלית   להציג את זה פה,

 15ה רמזור, אתה לי נקודה, אמרת אבי במעברים האלה זה נורא חשוב שיהי

 16כתבו, יש שם הערה, אנחנו  צודק. שאלתי, אמרו לי כן. יהיה רמזור. הם גם  

 17מקומות האלה. אנחנו קודם  ציינו כרגע רמזורים. אבל יהיו רמזורים ב  לא

 18אני אציג את התכנון הרבה יותר    . ל הבטיחות של הולכי הרגלכל חושבים ע

ה לזה  להעיר  ונוכל  זה  את  נראה  ואנחנו  בהמשך  היום  מפורט  ועד   19ערות, 

 20ליכים האלה. ואני  בטוח  הקשיבו לנו באמת הקשיבו לנו המון בתוך התה

 21איך הרחוב הזה מתנהל טוב,  יקשיבו לנו בהמשך, כי אנחנו יודעים הכי    שגם

 22  בדים איתנו ביחד. וחי, והם עו

 23אני אמרתי את מה שאמרתי ואני לא מגיב על מה שאתה אומר, כי יורדים :  לב-מר רמי בר

ש חניעל  חניה,  נקודה.  נקודה,  של  ברזולוציה  האלה  מטר  מאות   24ה,  מונה 

 25גיא  ט את הבעיה. כי יש פה דברים ששפאלה, זה מימינה, ימינה, שמאלה, שמ 

נ והם  אומר  ועידן  נכונים  והם  בתוכנית  אומר  זה  על  וכשמסתכלים   26כונים, 

 27כזאת גדולה ממעוף הציפור אז זה נראה משהו כבד משקל. כשאתה פורט  

 28  פרוטות. כנראה שנקבל איזה שהיא תוצאה שמוסכמת על כולם. זהאת זה ל



 04-8666313  י,חברת איגמ                                                                                                                                                

 17.11.2020יאה  שלא מן  המניין  מיום  מישיבת  מל  16פרטיכל מס' 

 

 50 

 1 ?ה התנגדות לנת"צ. נכון. גיא.כל מה שאני אומר. כי אין פ

 2  נכון.  : רמר גיא קלנ

 3 ימינה או שמאלה.   גיא אומר או: לב-מר רמי בר

 4הרבה נכון. אני יכול לדבר. אני רגע רוצה לעשות סדר כי בעיני בגלל זה אני  :  מר גיא קלנר

כ סליחה.  עדי  או  אחר,  מישהו  או  זה  במקרה  שדני  קופץ  כאילו  פעמים   5י 

שא משהו  לי  אני  מייחסים  אותי.  שמקפיץ  מה  זה  אומר.  לא   6רוצה  רגע  ני 

 7לפי מה שאני מבין גם עידן בעד נת"צ   לעשות  סדר בקולי. אני בעד נת"צ.

 8ת"צ.  ואחרים. זה לא הדיון. את זה ניקינו מהשולחן. עכשיו השאלה איזה נ

 9אחד, שתיים,  בוא נמקד את המחלוקת בינינו. לא בעד ונגד. אלא איזה. זה  

רחוב הזה  שסוק  הרחוב  יודעים  כולם  זה.  על  חולק  אין  צריך חולה,   10ולוב 

רוצים את התיקו כולם  כן באיזה  תיקון,  ואם  זאת התרופה   11ן השאלה אם 

 12ו לא  מינון, גם על זה אין מחלוקת. זה מה שרוצים לעשות אז גם בזה אנחנ

בעיני עם כל הכבוד זה לא הטענה  13היא לא    חלוקים בהקשר הזה. חלופות 

 14ים היו  אש העיר ולמהנדסת העיר. לטעמי, לפחות שתיאליכם, היא בקשה לר

נעצרו בדרך, אני מבין שיש  צריכות להגיע לשולחן הזה. אני    15מבין שהרבה 

 16 פורומים יותר סגורים ואינטימיים. סבבה, אני חושב  

 17 ישבנו בקואליציה והראנו את זה.  : מר אבי גרובר

 18גע עם התקדמות היו צריכות  עצת העיר לרמה של הצבעה, כראני חושב שלמו: מר גיא קלנר 

 19דבר הגיוני שקוף  ות,  מי בעד זאת מי בעד זאת. נראה לי  להגיע שתי חלופ

 20דמוקרטי וציבורי. שהיינו בוחרים מבין שתיים כולנו. ואני מניח שאם הרוב  

 21נית הזאת היו עדיין הרוב בעד התוכנית הזאת. בהקשר הזה לדעתי  בעד התוכ

הי יותר.  זה  נכון  נושא  ה  כל  התפעולית  לגבי  התוכנית  ופה   22הקישוריות, 

 23וגם צחי אז אמר את זה.   את זה בישיבה הראשונה, ועוד עם איתמר.ואמרתי  

 24אני חושב שאסור היה ולא צריך גם היום להסתכל על זה כתנאי. רמת השרון 

 25שבי רמת השרון זכאים לרשת תחבורה ציבורית חזקה יותר וטובה יותר  ותו

 26להיות שאנחנו עושים פה משא ומתן אם זה לא צריך  תמול. לא ממחר.  מא

 27לנו בעד הנת"צ על איזה  מאשרים את הנת"צ כי אנחנו אומרים שכו  אנחנו

 28קווים אנחנו מקבלים את מאה ואחד ולא. זה מגיע לתושבי רמת השרון, זה 
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 1ס של משרד התחבורה ואסור שזה יהיה תנאי בשום תהליך של משא  אינטר

הז כהומתן  זה  את  להוציא  צריך  לא  הפניות ה.  לגבי  ומתן.  משא  של   2ישג 

 3אומרים, תסלחו זה    י הפניות ימינה הרי זה אבסורד מה שאתםשמאלה, לגב

הרי   מאפשרים  אנחנו  אם  פה.  הבעייתי  שאני  להיות  יכול  שני  לצד   4מקום 

 5היה אפשרי, אם מאפשרים לנת"צ הזה פניות שמאלה כמעט   בהתחלה זה לא

 6נה. הרי לפי הרציו של לרוץ ישר ודאי שאפשר לאפשר פניות ימילכל אורכו. בו

 7שמאלה ברור שהיא  ציבורית שתזרום ברגע שנתנו  הע לתחבורה  ולא להפרי

 8עוצרת, אז ברור שאפשר גם לקחת את המחיר של הימינה כדי לאפשר את  

 9נמוך יותר מאשר הפניות שמאלה. כי בפניות שמאלה אתה זה. המחיר יהיה 

 10חבר'ה שצריכים להשתלב,   . בפניה ימינה אמנם נכנסיםהעוצר צומת שלמ

 11והולכים על    טנה יותר. אז אני לא מצליח להבין בהנחהאבל ההפרעה היא ק

אחוז   בתשעים  אותם  לאפשר  והולכים  אמיתי  באופן  שמאלה   12הפניות 

 13  אז אני לא מבין את הסיפור שלהם.  מהמקרים כמו שדובר על זה.

 14 ות שמאלה? על סוקולוב. יכמה היום יש פנ: לב-מר רמי בר

 15 אלה. זה לא כחלק. זה נתיב נפרד ייעודי לשמ: ינרק ןיק' עדי גב

 16 ין הוא חוצה את התנועה.  עדי: עידן למדן עו"ד 

 17ומרת אם  הוא חוצה את תנועת הנת"צ כי הוא צריך לתת, לאפשר. זאת א:  מר גיא קלנר

 18פחות    א שיין של השמאלה יהיה ללוקחים שתים עשרה שעות ביום, בפרופו

 19 הימין. מתמטית. מה לא?  מאשר הפרופושיין של 

 20 לא. משום שהרמזור הוא אחר.  :   פרופ' נטע זיו

 21 נו. אם אני אצטרך לאפשר תנועה שמאלה : נרמר גיא קל

 22 מבחינת זמנים אתה צודק, אבל  :   פרופ' נטע זיו

 23 נו. מבחינת זמנים. : ר גיא קלנרמ

 24 משתחל וזה משתחל. שאבל יש הבדל בין מצב :   פרופ' נטע זיו

גיא   סימו:  קלנרמר  על  ידייך  לסמוך  מוכנה  את  תנועה נטע.  תהיה  איפה  מתמטית   25לציה 

 26 ר באפשור שמאלה או ימינה. אני מוכן להתנבא על התשובה.  זורמת יות

 27  ? המתמטיתאפשר להתייחס לתשובה : טכה אילן רמ

 28 כן.  : מר גיא קלנר
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שמא :  טכה  אילן  רמ נת"צ  עושים  כאשר  כל  ייע קודם  נתיב  יש  במקומותלי,   1שאנחנו    ודי 

 2כאשר ברמת השרון זה מתקיים יש    המאפשרים לרכב הפרטי לפנות שמאל

 3זמנים נפרדים לזה. כאשר יש נת"צ ימני במקרה   בעצם פאזה נפרדת לזה ויש

 4תה בזמן הפניה ימינה הרכב הפרטי  הזה שאתה אומר צריך לבוא ולשלב שא

 5חוב ביאליק. ר  ש לך כאן את רחובמשתלב ימינה. כמו שאתה מכיר רחוב י

ס מרחוב  ימינה  הפניה  תנועה  מעט  לא  מאוד.  עם  מאוד  פניה  זה   6וקולוב. 

ול יצטרכו לבוא   7המתין, לעבור לנתיבים אחרים כמו שקורה  כשהאוטובוס 

להיות הופך  הנת"צ  ואז  גבירול,  באבן  לבוא   היום  יתחילו  שתושבים   8לכך 

את תראו  חברים  ולהגיד  בפייסבוק,  קורה   ולהתלונן  מה   9הנת"צ, 

 10 ורה באמת.  נוסעים בנתיב הרכב הפרטי. זה מה שהיום ק האוטובוסים

 11 י. אני מבטיח לך מראש.  בוק גם את הצד השניהיה בפייס : מר גיא קלנר

הוא לא אפקטיבי. למקרה ש  :טכה  אילן  רמ ימין  נת"צ  ימינה חזקות  הנת"צ של  פניות   12ל 

ת עושים  אנחנו  ימני  נת"צ  שיש  בערים  פניות  ובמקומות  של  לביטול   13וכנית 

 14  הזאת.   ה. וזה לא מתאים למרכז רמת השרון התוכניתימינ

 15שלוש פניות שמאלה והרבה יותר יש אגב לדעתי על כל סוקולוב רק    ,גיא  :  לב-מר רמי בר

 16   עשה חשבון בראש ככה רק.אפניות ימינה. אם אני 

 17 תה צריך לספור את זה לשני הכיוונים. א :מר גיא קלנר

 18 דבר.   תודרום צפון זה או : ן למדןעיד עו"ד 

 19 אני רוצה להמשיך.  : מר גיא קלנר

 20 בסולד יש לך פניה ימינה ואין לך פניה שמאלה.  : מר אבי גרובר

 21 נכון.   : גיא קלנרמר 

 22לך פניה שמאלה. יש לך יותר עליות מירידות  וביהודה יש לך פניה ימינה ואין    :   מר אבי גרובר

 23    ם.ן אז אתה לא יודע הרבה דבריקטע. אתה הרי חדש ברמת השרו

 24 בשביל לספור את הכניסות.  הוא לא מספיק זמן פה : לב-מר רמי בר

 25  ימינה.   יש לך את זרובבל, זה גם: עידן למדן עו"ד 

 26 פחות פניות ימינה.  אם אני לא טועה שבאים מצפון לדרום, יש : לב-מר רמי בר

 27יה. וסלא מסתכל על פלח אחד באוכל  אני כשאני בוחן את התוכנית הזאת אני:  מר גיא קלנר 

 28ל. על כלל השימושים שלהם ועל כלל אני מסתכל על רמת שרונים באופן כול
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 1הם. אני מאוד רוצה לתעדף את המשתמשים שלהם ועל החתך המייצג של

בכללותה זה מה שאני הולכי הרגל אבל אני רוצה בסוף לעש  2ות טוב לעיר 

 3י שמאפשרים מצד אחד להולכנים  מחפש. ובתוכנית שבה אני יודע לצור איזו

לתחבו שלישי  מצד  למסחר,  השני  מצד  רביעי  הרגל.  ומצד  ציבורית   4רה 

מביא   אני  הפרטי  לרכב  חמישי  ומצד  בעוד  לאופניים  אידיאלית   5תוכנית 

 6ת להולכי הרגל אבל על הדרך  שבתוכנית שבה אני נותן הטיה חד, חד ערכי

 7שיקרה בכל השאר, אז   פוגע, אני לא אומר שזה מה שקורה, אבל פוטנציאל

עשי לכם  לא  לגלות  רוצה  אני  השרון  ברמת  כלום.  אנשים תי  גם  יש   8סוד, 

 9יבורית, ולכולם אנחנו שנוסעים ברכב פרטי. יש אנשים שנוסעים בתחבורה צ

 10חר בבוקר כי עברנו משני נתיבים  צריכים לדאוג. וכל זה לא הולך להשתנות מ

 11ח לא בחמש שנים הקרובות.  לנתיב אחד. זה לא יקרה, אני מבטיח לכם. בט

 12שהולך להיות לנו פרק זמן  י, כשדיברתי על טווחי הזמן מה שהתכוונתי  עד

 13ם שמדינת ישראל ברמת השרון ביניים, שהוא מהיום שייסלל הנת"צ עד היו

 14חיים שלם. לדעתי לטעמי בין החמש   בתוכה יעברו לתחבורה ציבורית שאורח

שיש שנה  עשרה  חמש  לבין  הנת"צ  שיקרה  לתחבורה שנים  תעבור   15ראל 

 16היות קטסטרופה. כי מצד  יש עשר שנים שזה אין ביטווין, וזה יכול ל ציבורית  

הרכב   מבחינת,  ייגרס  כנראה  הפרטי  הרכב  יהיה  אחד  לא  כנראה   17הפרטי 

 18. התחבורה הציבורית עוד לא בשימוש או בנוחיות השימוש, כפי שהוא היום

 19מאוד לאנשים. ואני לא  תעמוד במיטבה, ובטווח הביניים הזה אנחנו נזיק  

יות רוצה   לנקודה  מגיע  אני  ועכשיו  זה.  את  מה  לעשות  זה  משמעותית.   20ר 

 21דמיה. הירידה המחיר של ששאל עידן קודם וגם אני שאלתי כי אין את זה בה

 22כולם מבינים את זה עד הסוף   התכנון של הנת"צ בצד שמאל אני חושב שלא

 23מקום שבו יש את אי  כרגע, יש בו אקסטרה מחיר. האקסטרה מחיר הזה ב

ו יש לי עשהתנועה  נתיב. זאת אומרת אם  ושישה מטר  ההורדה לוקח   24רים 

לו אני  והורדה,  תנועה  אי  לי  שיש  ובמקומות  דרך  מטרים זכות  איקס   25קח 

 26ם האלה לא נלקחים.  באופציה של נת"צ ימני עם כל המגרעות שלה, המטרי

 27יותר מהירה של  כלומר, באופציה הזאת זה לא רק עניין של איפה יש זרימה 

 28ו חמישה מטר,  אם בתי הקפה, האוטובוס יש שני מטר לידם אאוטובוסים וה
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במירכ נדל"ן  בעיר.  לנו  שיש  מהחשובים  נדל"ן  לוקח  שלא  אני  או   1אות 

 2הוא לא קיים. זאת  במירכאות ומפקיע אותו לצורך שבחלופה תכנונית אחרת  

 3א זה דיון שלנו,  אומרת אני יכול לאפשר נת"צ אני יכול לאפשר אופניים כן ל

יכול   בצורה אנושה  ואני  ברכב הפרטי  לפגוע  לא  כמו שאני  להמשיך   4כזאת 

 5הגיד לכם. זה לא  עושה היום זה לא משחק סכום אפס. זה מה שאני מנסה ל

 6אוטופי שבו הכול ירוק.    שהתכנון, סליחה, זה לא התכנון שתכנון אחד הוא

מאושרים רגל  והולכי  אופניים,  רוכבי  ציפורים,  עיר  שירת  יש  השני  ובצד   ,7 

וש אמרתיאפלה  ולכן  להגיד,  מנסה  שאני  מה  זה  לא    חורה.  בוא  אבי,   8לך 

 9 ה אחת. נשרטט את זה כזה דיכוטומי כי זה לא. יש פה אופצי 

 10 מותר לי להעדיף משהו. לא אמרתי  : מר אבי גרובר

 11יש  לא. כי באופציה השנייה גם הנת"צים יאפשרו לתחבורה ציבורית לנסוע ו:  יא קלנרמר ג

 12יקשרו  והחיילים יעלו על אוטובוסים הרבים יותר שאופניים, והילדים יעלו, 

עכשיו   דבר.  אותו  נשאר  בסרט  הזה  הפרק  כל  העיר.  חלקי  כל   13אנחנו  בין 

 14  מדברים על הפרק של מה שקורה על הרחוב.  

 15   רק החניות לא יישארו. : לב-מר רמי בר

 16  זה גם אותו דבר. : מר גיא קלנר

 17 וננתם שממאה יורדים לשמונים. יישארו לך חניות. קודם התל לא: לב-מר רמי בר

 18 אבל גם פה אין לך חניות.  : למדן עידן עו"ד 

 19  יש חניות.  : מר אבי גרובר

 20 יש לך חניות בטח שיש. : לב-מי ברמר ר

 21 ר החניות אז איז נשאר.  נשא: מר יעקב קורצקי

גיא קלנר  22מועט של חניות מאוד   יעקב בתכנון הקיים כרגע, אתה מציל מספר מאוד:  מר 

 23ול להיות שזה שנעשה  ל חניות באופן יחסי למצב הנתון דהיום. יכ מועט ש

גם אותה  לעשות  יכולים  שאנחנו  חניה,  שעת  היום    הגבלת  אם  אז   24היום, 

 25 מאתיים שווה שמונה מאות. 

 26חניונים מסביב, וכל הדברים אנחנו נעשה עוד שורה שלמה של ...ואם היום  :  גרובר  מר אבי

 27 תי. בתוך ב

 28 יים.  ..על אופניים, אני לא רוצה את שביל האופנלמה .: מר יעקב קורצקי
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 1 או קי. אז אני לא יודע אם זה נכתב פנימה. : מר גיא קלנר

 2 הנושא הזה של..,חניות.  : יעקב קורצקי מר

 3קודם כל מאוד פשוט שביל האופניים בשלב ראשון יכול להיות חניות. זה  :  רוברמר אבי ג

 4הוא אומר אם אתם רוצים  לא צריך ושאלתי את איתמר ו  מאוד פשוט. וזה

 5 את שביל אופניים מכוניות.   בשלב ראשון, לעשות

 6 ברור.  : מר יעקב קורצקי

 7   זה גם יכול להיות. זה לא מצריך פה.  : מר אבי גרובר

 8 לא יהיה בכלל. : ' בת שבע אלקוביגב

 9 י. 'צא שנייה. ב: מר אבי גרובר

 10 יהיה    באים לקנות.: מר יעקב קורצקי

 11 ונעשה את זה שם. תכנון המפורט לנלך : מר אבי גרובר

 12 אין שום הצדקה ששביל אופניים לא יהיה. : דן למדןעי עו"ד 

גרובר  ויכוחאנ:  מר אבי  זה  בואו אנחנו.  חושב. אבל  גם  אותו    י  חייבים לנהל   13שאנחנו לא 

 14 עכשיו. זה משהו שהוא.  

 15 ומה עם החניות. : מר יעקב קורצקי

 16לך  ומר לך פה באחריות תזכור מה שאני אומר א א. אני "בסוקולוב יהיה תמ: ר מר אבי גרוב

 17 א בסוקולוב. בסדר. אני אומר את זה.  "יהיה גם תמ

 18 מתווכח איתך על זה.  אני: מר גיא קלנר

 19א בסוקולוב ואנחנו  "סבבה. לא. מתווכחים איתי ברשת וכאלה. יהיה תמ:  ברמר אבי גרו

 20רגע  ה ובה. זה בסוף יקרה. תהיה הפקע עובדים נורא קשה על הדברים האל

 21  . האלה יהיה חניונים   תוא "ובתוך התמ  שיהיה הראשון יתחילו לזרום הרבה.

 22יה הרבה יותר גם לאנשים שגרים  מקומות חניה, יה  10היום אם יש בקושי  

כל והכל.   על  שלמה  להיות  צריכה  החניה  על  שההסתכלות  אומר   23אני 

 24 ד לך, תראה היום לעומת לפני ועוד משפט אחד שאני רוצה להגי  .המעטפת

 25ת. התחושה שלי שהפקענו את  ים אני אומר לך את זה במלוא הכנוארבע שנ

 26ילו, אני לא חושב שיש  הקטע שמבינים שצריך נת"צ ואני אומר לך אמיתי כא

 27אני חושב שזה יותר    ,ם זה שמאלי או ימני. ואתה רואההא  תד  יהשוזיאפה  

 28רגיש וזה ועף על כל כי אני לא מ  נחוץ שמאלי. אתה רואה אני לא פה קופץ



 04-8666313  י,חברת איגמ                                                                                                                                                

 17.11.2020יאה  שלא מן  המניין  מיום  מישיבת  מל  16פרטיכל מס' 

 

 56 

 1להילחם על הבית שלי וזה. אני חושב    עכשיו צריך לנצח את הבית עכשיו  שאני

אני   אומר  גם  אתה  הזה.  השלב  את  נת"צ  שהפקענו  להיות  שצריך   2חושב 

 3עכשיו אנחנו מתווכחים בצורה חברית, בוגרת וכל הדברים האלה    ויאללה.

 4ואני לא  לא הולך, שאלת אותי כאילו    אם זה בצד הזה או בצד הזה. ולכן אני 

 5 יהיה פה.   מרתי שזה על זה קם ונופל ואם זהא

 6 לא. היה ...אחד מול ...שני. והם לא.  : מר גיא קלנר

 7 אני אומר לך שאני חושב  : רמר אבי גרוב

 8 זהים.  : מר גיא קלנר

 9אני זה שמונה נקודה שלוש וזה שש נקודה שמונה. או קי. זה משהו כזה ש:  מר אבי גרובר

 10ה נת"צ ואתה אומר זה ניצח הצד הזה. יהיהצד הזה    אומר לך. לפי דעתי ניצח

ניצחנו. העיר ניצחה. עכשיו אנחנו רוצים לעשות   11  זה מה שחשוב מבחינתי. 

 12 דרך אגב. את זה הכי  טוב. אבל 

 13אבל הם לא מראים לך פה את החלופה השנייה. הם לא אומרים   ,אתה צודק:  עידן למדןעו"ד  

בחלופה מי  לך  שישים  נשים  אנחנו  ועהשנייה   ₪ מש"ח.  ליון  חמישה   14וד 

 15התגבור הזה והזה. הם לא אומרים לך, הם אומרים לך    את   הבחלופה השני

 16 הזה. יכול ראה וקדש לעניין  את השמונים פלוס העשר. כב

 17 משום שהם חושבים שהתוכנית גרועה. :   פרופ' נטע זיו

 18 כך זה נאמר. : עידן למדן עו"ד 

 19 בסדר אבל נטע. : מר גיא קלנר

 20 בים שזה נת"צ.  ר המרכזי פה זה נת"צ. כולם חושהדב:   זיופרופ' נטע 

 21 להם יש אינטרס שלהם ואם היה להם. : עידן למדן עו"ד 

 22 מרת בשני המקרים יש נת"צים. מה זאת או : קלנרמר גיא 

 23נתיב   אני אדבר שיהיה לי את זכות הדיבור שלי. את היכולת עכשיו לקחת: עידן למדן עו"ד 

הם לנת"צ,  ולהפקיע  ללכת  שלם  השטחים   בחרו  על  וללכת  השדות   24על 

 25 וקים. ולכרות מאה איקליפטוסים שזה היה להם נוח. היר

 26 וזה. אבל. הוא מדבר בגלילות.   נתיבי איילון לדעתי זה לא: מר אבי גרובר

 27 מה שעושים נתיב איילון.  : עידן למדן עו"ד 

 28 ון.  מה שהולך עכשיו באייל: מר אבי גרובר
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 1 רים ... ם עושים דבשם את:   פרופ' נטע זיו

 2 ורידו איך קוראים לזה אבל לא משנה. בעיקר ה: מר אבי גרובר

 3שאתם מראים לנו בהדמיה. בטוח שזה  ם היפים מה שכן אהבתי את העצי:  עידן למדן עו"ד  

 4 יהיה. 

 5 אנחנו נבקש נדרוש.   ?למה שלא יהיה: מר אבי גרובר

 6 מדבר על.   א. מדבר על מטרו. אתה"ר על תמאתה מדב: עידן למדן עו"ד 

 7 א על פה.  "טרו בעומק ארבעים והתמהמ ?מה זה קשור: מר אבי גרובר

קלנר גיא  אי  :  מר  להשלים  רוצה  רק  השימוש    פהאני  בדיון  נעלם  קצת  בעיניי   8שסיימתי. 

ברור   לאלטרנטיבה.  ביחס  הזאת  התוכנית  קיום  לצורך  יקר  מאוד   9בנדל"ן 

 10רונות. זה לא  יש חססרונות. ברור שגם בנת"צ ימני  שגם באלטרנטיבה יש ח

אבל   אידיאלית.  שלה,  תוכנית  במקרו  רגע  אותה  בוחנים  שאם  חושב   11אני 

 12כל השימושים בזה שלא לוקחים מטרים   שלבמחיר הציבורי ויכולת ההכלה  

 13לא קיימים דה היום לצורך הירידה על מפלס אמצעי של אי תנועה להורדת 

 14הולך  הב שא חושאני לבנוק אאוט אבל בנקודות.  הנוסעים, היא עדיפה לא  

 15יורד בתחנה במרכז    ,שלנו או כזה שבא לבקר  רגל והמסחר ייהנו שתושב או

 16לעבור לחנות, כדי לקיים את הקניות שלו.  ך  הולך למעבר חצייה, צרי  ,הכביש

 17אני לא רואה את הביטחון שלו עולה, אני לא רואה את עירוניות שלו עוברת 

יו גבוהה  המסחרלהיות  רמת  את  רואה  לא  אני  יודע   נהנית  תר,  לא   18מזה. 

 19שדווקא בפרמטרים האלה, סוג התוכנית הזאת יגביר  מאיפה מביאים את זה  

והו וברחוב  בעיר  הסחר  התחבורה   לךאת  ומשתמשי  יותר  ייהנה   20הרגל 

 21הציבורית יהפכו להיות קליינטים במירכאות או לא במירכאות של הרחוב. 

בזה.   יפגע  רק  זה  לחנויותלדעתי  ישר  ימינה  יורד  ברורכשאני  יותר   ,   22שהן 

 23בחלונות ראווה כמו שאבי אומר שבכלל אולי לא  נגישות, ברור שאני נפגש  

 24ביש, או שמחכה לאוטובוס הבא, או שאני הכתכננתי, כך אני יורד באמצע  

 25עושה את המאמץ בכלל לעבור אותו. בסחר לדעתי זה פוגע אנושות. אז אני  

 26 רה האחרת. לא מבין מאיפה האמי

 27    ?רים את הכביש. מה הבעיהלא עוב:   פרופ' נטע זיו

 28 ? ואם יש לו חנות שהוא רוצה: לב-ברמר רמי 
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 1בעיר. זה נכון, אתה לא באת לעיר. אתה באת לרחוב.    אתה לא הולך להישאר:      פרופ' נטע זיו

 2 אז תעבור את הכביש ותעבור. 

 3 את לא בשני הצדדים.  זה מה אבל הרגע אבי תיאר נטע. אבל  : מר גיא קלנר

 4 יש חנויות בשני הצדדים.  :   ע זיופרופ' נט

 5 העניין. יורד בן אדם מהאוטובוס.   את באמצע. זה בדיוק: קלנר מר גיא

 6 אבל הוא לא נשאר שם. :   זיונטע  פרופ'

 7ואם אין לו אינסנטיב ספציפי שאליו הוא מכוון, הוא נשאר או הולך הביתה, : מר גיא קלנר

 8ומאחורייך יש ארבע ימינה ובוס הבא. בעוד שאם את יורדת או מחכה לאוט

 9ת אבל את צריכה לאסוף ירקות, חלב, וזוג נעליים יש סיכוי  חנויות שלא תכננ

 10 חר ברחוב. מה לעשות. י את המסשתגביר

 11 לא השתכנעתי.  :ופרופ' נטע זי

 12 אני שם לב. זה לסיכום.  :מר גיא קלנר

 13   באמת. ,הקניות שלו ברחוב. לא לכל אחד יש את תרחיש : פרופ' נטע זיו

 14ת נורמטיבית. כמו שאבי תיאר בהליכה ברחוב זה נראה לי התנהגות אנושי  :גיא קלנר  מר

 15דבר. לסיכום, אני חושב שהתוכנית של הנת"צ  ברכב. זה אותו לעומת להגיע 

 16הימני עדיפה לא כי היא עדיפה סולו, היא עדיפה כי היא מאפשרת גם וגם.  

 17תר והשימושיות ה יוהנת"צ, גם את העירוניות הגבוההיא מאפשרת גם את  

 18כב הפרטי בינתיים לא להביא אותו למצב שהציבור  הגבוהה יותר. גם את הר

 19צפון דרום זו מעמסה שהציבור לא יעמוד בה כרגע.    בו. נתיב אחד,  לא יעמוד

 20אוהבים את זה, לא אוהבים את זה, מעוניינים לשנות את זה גם אני מעוניין  

את   המציאותלשנות  על  בהסתכלות  כרגע  משימה  נכו  זה.  תהיה  זה   21חה 

לע יוכל  לא  מטרים  שהציבור  לקיחת  בו.  המפרצים  המוד  ביצירת   22נוספים, 

הכב שבמרכז  במקומות  זה  ישים  את  רואים  כך  כל  שלא  תחנות  יש   23בהם 

 24במצגת. זה מטרים יקרים שאין לנו בסוקולוב ובמרחב הציבורי של סוקולוב.  

 25האלטרנטיבית    וכניתת כל הדבר הזה כולו יחדיו. בתואני חושב שאם ניקח א

 26מידה. עת האסטרטגיים החשובים כמעט באותה  ניתן להשיג את העקרונו

 27כולם ולכן היא עדיפה בעיני ודבר אחרון  ת כל השימושים  ולאכלס פנימה א

 28אם כבר עושים שביל אופניים, אני חושב שהוא צריך לדבר עליו וצריך לראות 
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 1י, כי מרבית העיר  המערבך להיות בצד המזרחי, ולא בצד  איפה הוא, הוא צרי

 2ממערב. בדרך הזאת היא לא תצטרך לעבור כביש. לכן  יורדת ממזרח, ולא  

 3יל האופניים בשלב הראשון או בשלב השני ומתי, עושים שם את שבאם כבר  

 4 עדיף שהוא יהיה בצד הזה, בצד המזרחי, ולא בגדה המערבית. 

 5  ו שאפשר לבדוק.  משה  הז :ינרק ןיקגב' עדי 

 6 אם יש יותר עליות וירידות.  השאלה  :בל-מר רמי בר

 7 בלי פוליטיקה. : גיא קלנרמר 

 8  ? תה רוצה לסכםדי כבר. עידן א: מר יעקב קורצקי

 9  רוני וירון דיברו הכי פחות.  : לב-מר רמי בר

 10  תן לירון קודם אני אדבר בסוף.  : מר רוני בלקין

 11לא תקין שאנחנו דעתי זה כל נושא כזה כבד כמו הנת"צ ל תודה. ככה קודם:   מר ירון גדות

 12 ה בלי קהל. היה צריך לעשות הכול. בטח יותר.  נמצאים  פה בישיב

 13 תופי קהל.  שי השלוש והי: ורצקימר יעקב ק

 14  הנה יש קהל אתה רואה.  : מר אבי גרובר

 15מקום   לא קשור, לא קשור. בטח יותר ממה שנעשה ובישיבה הזאת יהיה:      מר ירון גדות

 16ה ישים איש, יש פה היום עשרים. היר בחדר חמלהכניס את הציבור, ומות

 17ר שהנושא הזה  אפשר לעשות עוד דברים בשביל שיהיה פה אנשים מהציבו

 18 . חשוב להם

 19  כולם מוזמנים לראות בפייסבוק.  : מר אבי גרובר

 20יומיים לפני,  תודה רבה. אבל לאנשים לא...זה ששולחים את הזימון לישיבה  :      מר ירון גדות 

 21שהיא הרגשה  ללמוד, לחשוב, זה גם נותן איזה  להתארגן,  ולא נותנים זמן  

כללי. זה  אבל  רצינות.  חוסר  או  מחטף  תחב  של  בעד  כולנו  נת"צ   22ורה  לגבי 

 23ציבורית. כולנו מעדיפים שתהיה פחות גם משיקולים של איכות הסביבה,  

 24נה ייחודית שבה תהיה פחות פליטת גזים מזהמים וכו'. אבל ישראל היא מדי

הי המדינה  שבעצהיא  בסופחידה  עובדת  לא  ציבורית  תחבורה  שבוע  ם   25י 

 26ל  באירופה ולכן כל הנושא ש ובחגים. לא קורה בשום מדינה שאני מכיר, לא

קניית   את  יפחית  הוא  כמה  עד  יודע  לא  ישראל  ציבורית במדינת   27תחבורה 

 28ליהם. לגבי  רכבים פרטיים, ושימוש ברכבים פרטיים כי אי אפשר להסתמך ע
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חו אני  עצמו  שהנת"צהנת"צ  את   שב  בעיקר  ישרת  בסוקולוב   1 שיעבור 

ר דרך  לעבור  שרוצים  שיעברו,  מסביב  מערים  דרך  התושבים  השרון,   2מת 

המרכ אביב  הרחוב  לתל  רעננה,  סבא,  כפר  מהרצלייה,  השרון  רמת  של   3זי 

מהרכבים   אחוז,  ושישה  חמישים  הציג  פה  שאבי  חשוב  הכי  הנתון   4והפוך. 

הששמגיע רמת  דרך  ועוברים  מהצפון  לדרוםים  הרלוונטי.  רון  הנתון  זה   ,5 

 6ונים זה מישה אחוז שהולכים מדרום לצפון, ונכנסים דרך הראשהעשרים וח

 7אז    4יחס אליו כי זה ברגע שיהיו יציאות וכניסות, בכביש  נתון שאני לא מתי

עוקף   את  כאן  שיהיה  וברגע  אחוז.  ושישה  לחמישים  יגיע  זה  שמה   8גם 

להמערבי יכולה  תרד,  התעבורה  לדעתי  בחמיש,  אחוז  רדת  שישים   9ים, 

 10וב. נתי גם הנת"צ צריך להיות בעוקף המערבי ולא בסוקולמסוקולוב. ומבחי

 11 נת"צ בקו אוטובוס ממורשה לסינמה סיטי.  הקשירה של הקבלה של ה 

 12  גם שם יהיה נת"צ. גם בעוקף המערבי אני מניח שיהיה נת"צ.  : מר אבי גרובר

 13עה  זאת הד .בולוקוסב לא צריך נת"צ    אז לדעתי   אז אם גם שמה יהיה נת"צ:     ותמר ירון גד

 14 הקשירה של  שלי. 

 15ת. לעשות נת"צ איפה  שאנשים גרים כי הם רוצים לרדצריך נת"צ איפה  :  י נרק  ןיקגב' עדי  

 16  שיש ביקושים. 

 17רדת. שישים אחוז מאנשים עוברים דרך סוקולוב לתל אביב. הם לא רוצים ל:      מר ירון גדות

 18 הם עוברים. 

 19קח אותם. בסוף צריך נת"צ איפה  מכל העיר ואז הציר לו  ..הם מגיעים:  י נרק  ןיקגב' עדי  

 20  וא מטה. שיש ביקושים ולא איפה שה

 21י רוצה להוריד את התעבורה בסוקולוב אני חושב שעוקף מערבי יוריד את אנ:      מר ירון גדות

הכביש   של  הקשירה  טובה.  מספיק  בצורה  האוטובוס  של  התעבורה   22קו 

יודע צריך לממורשה לסינמה סי  23שב שהיה  הגדיר אותה, אני לא חוטי, לא 

 24ה קו שכבר מזמן היה צריך  צריך להתנות את האישור שלנו בנת"צ בקו הזה. ז

 25אם כבר להתנות, אז אנחנו היינו צריכים להתנות את האישור שלנו    להיות

 26דינה רוצה נת"צ בנת"צ בדברים הרבה יותר שאנחנו נקבל מהמדינה. אם המ

 27בגובה או כל יכולה לעשות את הנת"צ  השתתף ביותר הייתה  הייתה יכולה ל

 28מדינה בשביל לאשר את הנת"צ. מיני דרישות שאנחנו היינו צריכים להציג ל
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 1  א ככה לקבל על זה בתמורה של גרעינים שאנחנו מקבלים. ול

 2 מה זה נת"צ לגובה? : לב-מר רמי בר

 3  ינים. תרשה לי.  לא גרע :ינרק ןיקגב' עדי 

 4  זה. בה ולא פוגע במסלול המסלול שהוא בגו:   תמר ירון גדו

 5  זה גשר.  : לב-מר רמי בר

 6אמרתי קודם שנראה לי שזה הגיע    כן, ודבר אחרון, בקשר לפוליטיקה.גשר :     מר ירון גדות

 7עמל. אני מי  הככה בלחץ בגלל איזה שהוא דיל, מה שמזכיר לי את חורשת  

 8רה  ו על שום אג'נדה שקשות השרון חופשית. אנחנו לא רצנשזוכר רצתי ברמ

לתחבורה או  השרון    לנת"צ  רמת  של  שהצבעות  הוגן  יהיה  לא  לנדל"ן,   9או 

 10צ בסוקולוב או לא יהיה נת"צ  ת יכריעו פה את הכף האם יהיה נת"חופשי

 11  בסוקולוב. 

 12 אתה מכתיב לרמת שרון חופשית מה לעשות? : לב-מר רמי בר

 13   ?טוריה או את ההווהמכתיב את המציאות או את ההיס אתה: מר דני לביא

 14 הבנתי את הטיעון.  לא:   פרופ' נטע זיו

 15  ? להם אסור כאילושת אז כן מותר לך להצביע על כל נושא וובגלל שאתה פר: מר אבי גרובר

  16 

 17  אם תתנו לי ולא תעצרו אותי באמצע, כי אתם מתעצבנים.  :   מר ירון גדות

 18 בנים, אני לא מבין את התזה. לא מתעצ : לב-מר רמי בר

 19  א משלים את התזה.  הנה, הו: מר גיא קלנר

 20 ין את הטיעון באמצע המשפט אז אי אפשר להב:   מר ירון גדות

 21 ותנו. טוב. תפתיע א: מר אבי גרובר

 22  הנת"צ לגובה זה לא. : מר דני לביא

גדות  ירון  חופ:      מר  השרון  לרמת  הצביע  אחד  שאף  חושב  לא  שאני  אומר  בכדי  אני   23שית 

 24ולמרות  א ברמת שרון חופשית  ב. ולמרות שאני כבר לשיאשרו נת"צ בסוקולו

אנ שגם  מציע  אני  הנת"צ  נגד  השרון  שאני  מרמת  החברים  וגם  אמנע,   25י 

 26  צבעה הזאת ולא יכריעו אותה.  חופשית ימנעו בה

 27  תפנה לצחי. : לב-מר רמי בר

 28 אני לא מבין מה זה קשור אלייך.  :   מר ירון גדות
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 1   ?אתטענה ז  ולא. איז:   ' נטע זיופרופ

 2  לא רצנו לעומת מר"צ. זאת הטענה. אנחנו :   מר ירון גדות

 3  מה זה אנחנו. : לב-מר רמי בר

גדות ירון  אג'נדו:      מר  על  על שרצנו  רצנו  ולא  אג'נדה דתית,  על  רצנו   4ת מסוימות. אנחנו 

 5 וקולוב.  אג'נדה של להכריע לא לטובת בית ספר בחורשת עמל ולא לנת"צ בס

 6 תצביע אז : מר יעקב קורצקי

 7שלא שייך לערבים. נסת לא יכולים להצביע על שום דבר אז כל הערבים בכ:   פרופ' נטע זיו

 8  ? איזה מן דבר זה

 9  ..מה לעשות. :   מר ירון גדות

 10  יכול להיות שנת"צ לגובה זה נקודת...: לב-מר רמי בר

 11 לא ביקש שאנחנו פה.   מי שהצביע לנו הוא יודע שהוא:   מר ירון גדות

 12 אתה אל תצביע. רוני.  נאה דורש נאה מקיים. הייתי אומר :  גרוברמר אבי 

 13   זה כל כך בלתי נתפס.: ביאמר דני ל

 14עומדים בראש בינארי כמו שאני כן מבין אותו. כי יש לנו בסוף   בסוף אנחנו:  מר רוני בלקין

 15השאלה אם נת"צ    שמאלי או ימני. כולנו מסכימים שצריך נת"צ,בקצה נת"צ  

 16י המליאה אני לא  כל הכבוד שיש לי לחברעם    ,ימני. דבר שני  יהיה שמאלי או

 17חונקים אותו. היום אנחנו באיזה שהוא   לאת הציבור ברגע ש  מאמין לחנך

 18נתון שאולי ייפתר בעוד חמש עשרה שנה שיהיה מטרו, ואם אתם אם    מצב

 19יב תנועה אחד  באמת אתם מאמינים בזה שאנחנו נחנוק את הציבור עם נת

 20לכם, באמת    בורה ציבורית, שיבושםו לעבור מחרתיים לתחותואנחנו נחנך א

ה בסיפור  לא  אופוזיציה  אני  פה  להיות  בשביל  לא  עצמי  את  שאלתי   21זה. 

 22או מה שזה לא   2016עצם למה חייבה אותנו חתימת ראש העיר בולנגוח. ב

 23לזה שאני יושב פה  יהיה. ואני עכשיו אני מבין למה זה חייב אותי. חייב אותי  

 24אומרים לי    take it or live itו אחרים  י עם תיקונים כאלה אל  עכשיו ויש

יע ואחרים,  התקציב  ואחד  מאה  האוטובוס  זה  על  נלך  לא  אנחנו  אם   25לה 

 26ה קול לזה. זה בסדר. זה אני רק רוצה לדעת כשאני מניחים לי אקדח לרהתפע

 27אני יודע להתמודד     kill me softlyאני רוצה לדעת שזה עם אקדח לרכה ולא  

 28האלה. אבל אז אני יודע פילו להתמודד במצבים  ם האלה. יודע נהדר אביבמצ
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 1ש העיר  נמצא במצב שבו אומרים לי זה מה שאנחנו רוצים ואומר לי רא  שאני

 2ויגדירו לך את התנועה שם.  ולא תקבל את זה אז יכפו עליך את זה מלמעלה.  

 3גב ואעומד. אני לא משחק משחקים    ק אני לפחות יודע איפה אניאכייפהעל  

להיות היה  יכול  זה  זה  אם  כי  מהר,  ב  יותר  אז  להיות    2018ככה   4יכולה 

 5תם בכלל  , היה כבר יכול להיות פה הנת"צ אז מה א2016בר...אם חתמו בכ

 6מסובבים אותנו דרך כל הפטנט של שיתופי הציבור, ולהציג לנו מצגות. בואו  

 7ם מה יילקבל, איך העוגה. זה מס שפתתגידו לנו מראש מה אנחנו הולכים  

 8ם  ואו נדבר הלאה. אנחנו מסתכליר לנו שאתם. עכשיו בשאתם עושים. לספ

 9לולים לייתר  עתידית אז בואו נדבר על שני דברים שהולכים לקרות פה, שע

 10את הנת"צ ולפחות להוריד את העומס. אחד, זה המטרו העתידי שמדברים  

שנה,   עשרה  חמש  בעוד  בא  באמת  לעניעליו.  פעם  עוד  חוזר  אני   11  ין ולכן 

 12רה הפרטית פה. והדבר השני  רד כל כך מהר מהתחבושכנראה אנחנו לא ניפ

לעו  זה העוברת  מהתעבורה  ניכר  חלק  להעביר  שאמור  המערבי   13קף  העוקף 

 14המערבי ואז יהיה פחות עומס על רחוב סוקולוב. ואז גם אם חלילה הנת"צ  

ו חמישים  עומס.  פחות  עם  יתמודד  הוא  מצפון  הימני  בדרך  אחוז   15חמישה 

 16לכן אני אומר שבסוף  הדרך מדרום צפונה. וועשרים וחמישה אחוז מה  דרומ

העניין,  כשאנחנו   לתוך  פה  להגיע  שאמורות  החלופות  על   17כמו  מסתכלים 

 18תקת התנועה העוברת והמטרו העתידי כנראה שהעומס מדובר עליו הוא הע

 19  , יכרעחד    מצב שהוא חד יותר קטן. בוא נסתכל ונגיד לעצמנו ביושר, לא רק ב 

א רק  אלא  מראש  אומרים  כן  שכבר  ם  מה  שמאלי  ואז  נת"צ  לנו   20אמרתם 

 21ייתרת כל הדיון על מה קורה בנת"צ ימני מיותר. תגידו לי  בסדר. בכלל מת

 22זה וזה בסדר. אבל עם זה נדע להתמודד. מה זה משפיע על התנועה, מה    זה

 23חר. זה מייצר של איים  אני טוען שזה משפיע על המס   ? זה משפיע על המסחר

 24ך מה שיותר גרוע בתוך  אני טוען אני אגיד ל דות. זה יוצר הפרדה.  בשתי הג

 25  אחר שהשקעתם את כל המיליונים שתשקיעו   .ביליזה זה לא רברסהעסק ה

לכול אני מזכיר  עכשיו  יזוז.  לא  זה  פה  על החניונים,    ונבתשתיות   26שדיברנו 

 27ית חניונים שאמרתי כבר אז  אנחנו פה, אני התנגדתי אבל הצבענו על תוכנ

 28מוך את הבעיה של מה  היא הייתה צריכה לת   א לא תתממש כי לכאורהשהי
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ה לא  שהנת"צ  שמה,  לא  אנחנו  אבל  בסוקולוב.  מהחניה  לוקח  לוקח.   1זה 

 2כי מראש זאת הייתה תוכנית שלא הייתה ישבה   ,מכל הדבר הזה  דברמנו  קיד

 3ק דומה לסיפור, אם אנחנו  אני אומר לכם יותר מזה. זה בדיועל בסיס כלכלי.  

 4ב הקיים היום בדרך חנו מביאים את עצמנו למצם את הדבר הזה אנעושי

כשבאתראשונ מראש  לזה  התנגדתי  ראשונים  בדרך  הבנתי  יים.  ואז   5 לדיון 

 6תוך כדי הדיון שאין ברירה אלא להעביר את שביל האופניים בצד הדרומי. 

 7את זה למקום כאילו יותר  כי אין ברירה. כי העלות האלטרנטיבית של להפוך  

 8יות שם היא לא מאפשרת  היא כזאת שכל הזזת התשתשזה לצד הצפוני,    נכון,

 9נו את האי הדבר הזה. זה לא הגיוני. פשוט לא הגיוני כלכלית. ביום ששמאת  

 10הזה באמצע, אני הנכדים שלי יראו את האי הזה באמצע. כי העתקה, כל פעם  

 11ך  זה יהיה סיפור שהוא יהיה כל כ שיצטרכו לדבר על לשנות את המצב הזה  

יהיה ב הענייןלתי אפשרי. האלטרנטיבה  כבד שהוא   12גם   ,הזה  להחליף את 

יש אפשר  אי  ובעוקף  ובמטרו,  באוטובוסים  לנסוע  ידעו  לצאת  כולם   13היה 

 14מהדבר הזה. יש לנו אי באמצע. שזה שחוצים את הרחוב. בנת"צ ימני צריך 

בסדר. זה  טוב  לא  שזה  תגידו  זה.  את  אפשרות    להגיד  יש  טעים.   15הכול 

 16מתי נת"צ הוא נת"צ, , ובו לקבוע, מתי נוסעים  בשילוט דיגיטלי   להשתמש

 17האופציה הוא לא נת"צ, תחליטו שזה לא טוב, זה גם בסדר. אבל תגידו    מתי

לעשר,   שש  בין  בבוקר,  הלחץ  של  שעות  בארבע  אנחנו  ואז  קיימת   18הזאת 

 19בין שלוש לשבע, אנחנו  ובארבע שעות של הערב הלחוצות בין אחר הצהריים  

 20גם לפרוק סחורה.    לתחבורה ציבורית. כי בסוףת הנתיב הזה רק  מקצים א

 21ני חוזר  ות שנמצאות שם ואולי גם אפשרי להחנות שם אולי. ועוד פעם אלחנוי

שאני   להיות  יכול  חושב,  אני  באמצע  האי  עם  הפיזית  שהפרדה  הזה   22לדבר 

למסח תורמת  ולא  ברחוב  במסחר  פוגעת  היא  לשוטטות  טועה,  ברחוב,   23ר 

 24מושבה. איך שלא תוכנית מרכז המושבה, לב האגיד יותר מזה.  ברחוב. אני  

 25זה, אני לטעמי הסתכלתי טוב על הדבר הזה היא לא מתכתבת עם תקראו ל

 26התוכנית הזאת. למרות שציירתם שם ציור נורא יפה, איך העסק הזה מורחב  

 27שזה מתכתב עם זה    וזזים ופונים שמאלה, זה לא מתכתב. לא תשכנעו אותי

משחר הגדושאנחנו  בארבעת  הרביערים  את  יה  םית  שזה  ירוק, האלה   28יה 
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יה אפשר  התנועה  שבעתיד,  את  להסיט  חגיגיים  באירועים   1 תובוחרליה 

 2 ה באירועים חגיגיים. זה מה שהוצג. הוצג לנו.  שבצדדים, ולהשתמש בז

 3מסחר, עם עשרות דברים,    את עושה שם חניוני ענק את בונה שם עם עשרות:  עידן למדן  עו"ד  

 4נך את הציבור אז תגידי  , אם החלטנו לח אז או שתגידי  ?ם יכנסו לשםאיך ה

ואז הוא לפחות יתכתב גם עםאין חניוני בינוי עם אפס חניה,  יש  יותר.   5 ם 

 6  המטרו וגם עם התח"צ.  

 7ן  שהוא נורא לא פופולארי. תראו, כעכשיו אני הולך להגיד עוד פעם משהו  :  מר רוני בלקין

המ הזה  הרחוב  של  ברוחב  היבשטח  אפס.  סכום  משחק  הוא  ונלך שחק   8ה 

 9ירית, ובו אנחנו דיברנו על הסיפור למן ועמשהוצגה לנו על ידי חיים    לתוכנית

 10של הרחוב על ידי זה שאנחנו בעצם מצמצמים  של איחוד וחלוקה והרחבה  

 11את הבינוי ומזיזים את החזיתות, אז השטח יתרחב. אגב, אם הוא יתרחב  

 12גל או לשבילי  חנו מפנים את זה להולכי הרירווח לנו ונוכל להחליט אם אנ

 13המשחק הוא סכום אפס, ויש בעיה של  אופניים. עכשיו אם אנחנו נסתכל שה

 14יש קטע במדרכה    ,ש"עת רחוב ביאליק בואך השטח. מאה מטר מכאן, כן. ב

 15אביב צבוע בירוק כשביל אופניים. נכון שעיריית תל    שהוא טיפה מוגבה והוא  

הכ חולדאי  רון  זה  את  שאמר  בהתחלה.  הלכנו  שבו  אפקט  שבילי  ול   16בו 

טוב.  האו לא  היה  המדרכות,  על  הם  היה פניים  כשאפשר  רק  נהדר   17יופי, 

 18בלתי אפשרי. כן צריך שבילי אופניים, כן הרחיבו וסידרו. אנחנו במצב שלנו 

 19אם אני אצטרך לקחת קטע מהמדרכה ולעשות את זה על הפרדה מפלסית  

 20שבון  האופנים בתוכה גם אם זה על חי אגביה או אנמיך את הקטע של  שאנ

 21חרת בדרך אחרת, עוד פעם כי א  ?בצד אחד, אז נעשה את זה. למההמדרכה  

ס כשאני  שלטעמי  השמאלי  לנת"צ  את חזרנו  עושה  אני  זה  את   22ופר 

 23האקונומטריקה של המשחק הזה בתוך המשוואה, אמר גיא האזרחים פה, 

 24בסיפור של הנת"צ ל משקולות נראה לי שרב ההפסד  בסוף כשאני מסתכל ע

 25ת"צ. אבל צ הימני יותר כשיש נת"צ לא כשאין נרווח של הנת"השמאלי על ה

 26ה שנת"צ שמאלי כן  עוד פעם אם אנחנו פה בשביל להצביע כמו תוכים על ז

 27 או לא. רק תגידו לנו את זה ונדע יהיה פה הצבעה אני מעריך 

 28  ע ימני. אתה יכול להצבי :רנלק איג רמ
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 1 ייגמר.  וזה: מר רוני בלקין

 2  בוא נבחן את זה.: מר גיא קלנר

 3קודות וקודם לא התייחסתי. ולצערי לא קיבלנו אני רוצה להתייחס לכמה נ:  עידן למדןעו"ד  

 4אין פתרון מושלם. עלה פה שאין פתרון מושלם. שום פתרון הוא לא באמת    ,תשובות. אחד

 5ות. נזרקה פה קודם ן. יש פה מכלול גדול של פתרונתרון מאה אחוז ושחור ולבבהכרח הפ

ואו  אוטופיה.  באוטופיהטופהמילה  מדברים  באמת אנחנו  זה  עי  ם ילשורי  יה  מופת  היא   6ר 

המו הדתות  שלוש  של  ואחווה,  צדק  שכולונלשלום  לרגל,  תיאיסטיות  אליה  עולים   7ם 

 8את ממשלתנו, המציאות הפ,,תגובה לכל ברדק אפילו בעניין כתבי האישום שמלווים היום  

 9לשאוף אליו, משהו    משהואחר. אין דבר כזה אוטופיה. האוטופיה היא  שלנו ולא אף אחד  

 10מרים שאנחנו רוצים להתחיל לתת עדיפות לתחבורה ציבורית ולתת  נכון ובנכון הזה כולנו או

 11תרון לתחבורה ציבורית. על זה כולם מסכימים פה מסביב לשולחן. ואז אנחנו מתחילים  פ

א על  ללדבר  מסבירים  הזאת  ובאוטופיה  להשתמש יך.  הציבור  את  נכריח  היום  שאנחנו   12י 

 13דת תכנון ובנייה, ועדת משנה לתכנון  רה הציבורית ושוב, ושוב אני מגיע בישיבות ועחבובת

 14נה של לב העיר אני אומר אם אנחנו מדברים על מטרו, ואם ובנייה כולל בתוכנית האחרו

 15את פני העתיד. ואם , שלושים שנה, והם צופים כבר  אנחנו מדברים על מה יהיה עוד עשרים

 16לת גם בשבת  , בואו נדבר באמת על כך שתחבורה ציבורית פועפיהאנחנו מדברים על האוטו

 17קן החניות פה. היום אנשים שרק  ובסופי שבוע, אז בואו באמת נדבר נתחיל להפחית את ת

ולשים שתי גינה  על  לוותר  נדרשים   18חניות בכמה מקומות   רוצים להוסיף שנים עשר מטר 

 19אחד לאחד, וכל מיני תקנים,    תקןנו היום שוב עומדים על תקן אחד פסיק שש,  בעיר. אנח

 20ת זה  הדבר הזה, אנחנו עושים אותו מבלי לחנך את הציבור כשאני מעלה אאנחנו עושים את  

 21אומרים לי מה אתה רוצה להעניש עכשיו את זה שנתן שתים עשרה קומות. מה פתאום לא  

 22ניתן   ות.ם תחבורה ציבורית. בוא ניתן להם פחות חניאותם. אני אומר אבל אתם רוצי  נעניש

 23אי אפשר ללכת למשוואה רק בנתון אחד שלה. ולכן    חצי חניה. מסבירים לי שזה לא נכון. אז

 24להתחיל להטמיע את הנוהל הזה שנהיה עיר שבאמת עיר אוטופית שכל אחד   חינוך ציבור או

 25ופניים או ברגל וההורים לא ייקחו והילדים ייסעו לבית הספר על איצא וייסע על אופניים  

 26אחר ובין לחוג כזה לבין חוג אחר.  וטו שלו, בין לבית ספר כזה או בין לבית ספר  בא  את הילד

ע הזאת.  הדרך  מאוד  רחוקה  פיתוח  עוד  של  בכסף  כביכול  נאחזים  אנחנו   27שניתן כשיו, 

פה מלא   ופתאום סוקולוב בהדמיה  אני ראיתי כלסוקולוב.  כעוף החול,   28מה שבילי עצים, 
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 1הם  קח לעצים האלה עשרים, שלושים שנה להיות מה שיי  אופניים שניבנו לאחרונה ברמת גן

 2או תוכניות אחרות   תואיהיו. ואנחנו מדברים רק על הנת"צ. אנחנו לא מדברים על התמ"

 3נו גורמים לסבל  שיהיו ברחוב. לא מדברים על לב העיר. אנחנו לא מדברים על המטרו. אנח

שלנו, הקרוב  התושבים  שנה  בעשרים  יירא  תובערך  לא  כפיוהרחוב  פה    ה  נראה   4שהוא 

 5 בהדמיה. 

 6 ?זה נתיב הימני. זה לא אותו דבר ואם: מר יעקב קורצקי

 7 תשתית גדולה על הימני. אתה לא בונה את כל האי הזה. אין לך עבודה : מר גיא קלנר

למדן עו"ד   א:  עידן  תיכף  יעקב  אחד, הימני,  לך.  יענה  אני  אתייחס.  שנים    ני  בחמש   8גם 

נ על  דנים  שאנחנו  הגדול    ת"צהאחרונות  לכסף  מחכים  וכאילו  שמאלי,  או   9שיבוא  ימני 

 10צים. יכולנו לשים שם עוד  התחלנו להשקיע כבר בסוקולוב יכולנו לשתול שם עוד שלושים ע

 11את היוזמה של    ם פה את יזם זיראש העיר    .םיטל קראפה  כמה ספסלים. כן, הנה שמנו את

 12דברים, יפה    ונות, קידמנועם ועדת העסקים, יחד עם תרבות הביאו רעי  רקלטים, יחדאהפ

 13ויסלח לי הדובר על עדותו האישית, אני עובד בתל אביב, אני  היופי בעיריית תל אביב  מאוד.  

 14תל אביב בערך מחצית מחיי, ביום שאין ישיבה אז אני שם במשרד לפעמים עד אחד  נמצא ב

 15ני רואה  תה רק עובר את הירוק. ואני נמצא במקום שאבלילה ואני נוסע. ואני צריך אעשרה 

 16גם בבן יהודה, גם בדרך חיפה, אני רואה  אבן גבירול, גם בדיזינגוף ששם יש משרדים,  גם ב

וא אפשרויות  של  רחב  על  מגוון  פה  להיות  צריך  היה  הוא  ואומר  חוזר  אני  הזה  הדבר   17ת 

 18ופי באבן גבירול וחוות דעת  סתם סיפור חוות דעת שלי של י  השולחן. מגובה בנתונים ולא

 19גם נתיב תחבורה יש  כת לשינויים. אבן גבירול כבר עשר שנים  ול עכשיו הולשלך שאבן גביר

 20גם אנחנו היינו יכולים לעשות את נתיב    ציבורית וגם נתיב אופניים, בעייתי, אבל יש אותו. 

 21שהוא נתיב. לא    ת בשום שלב. היינו עושים איזההאופניים בסוקולוב, לא היינו צריכים לחכו

דווק שלב  בשום  לחכות  להחצריך  לנת"צ.  לחכות א  צריך  לא  עצים  לשתול  או  פחים   22ליף 

 23ות בשלושה מיליון,  אפשר הכול היה לעשות. אז לא בעשרה מיליון, היינו יכולים לעש"צ.  לנת

 24 בשני מיליון, היינו יכולים לעשות את הדברים האלה. 

 25 משתלבות,  עוד חמישה עשר מיליון רק להחליף את הלבנים ה: ורצקימר יעקב ק

 26שיו או שכל אחד כאילו במורשה אחד אני אומר שלחשוב עכר לי פה,  חס:  ידן למדןע  עו"ד  

ציבורי יותר בתחבורה  יודע את  דווקא משתמשים  לא  אני  פחות,  ובגולן   27ת 

 28ו כך או כך. הנתון הזה. אני לא נכנס לנתון הזה. אני חושב שמייחסים אלי
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 1ים על  עולה לדוגמא הנת"צ ושאלתי ואין לי תשובה, כשאבל מה שחסר לי פ

 2כשהוא יתמודד בפקקים ויש לו נתיב עשרים וארבע, כמה זמן ייקח לו בסוף  

 3ולוב. ייקח לו הרבה מאוד זמן. כי לכל אחד, להגיע בסוף לנת"צ שעל סוק

 4, ייקח לו את אותו  יתר הדברים שם אנחנו לא נותנים שם עדיין את הפיתרון

א אז  אהזמן.  אני  איך  לחשוב  העיר  בתוך  גם  כן  צריך  את  תן  ני   5לדוגמא 

 6הגברת תדירות עשרים וארבע, צריך  התעדוף הזה בראש ובראשונה באמת  

א דקות.  עשר  כל  לצאת  להתחיל  כל  היה  ולא  דקות  עשר  כל  יוצא  היה   7ם 

 8יה טעויות ולא העשרים דקות, אז זה כבר היה נראה אחרת. אם לא פשלות.  

 9יל  התחדבר לא נעשה במשך כל השנים האלה, בכלל ל  היה נראה אחרת. אבל

 10ש בתחבורה ציבורית ושיהיה  לאפשר לציבור גם בלי נת"צ להתחיל להשתמ

כך   כל  לו  לעשות  רוצים  כי  יותר קל.  ייקח את מה  לו  הוא  כדי שבסוף   11רע 

 12ים לתת  ם כל הכבוד לקישוריות לסינמה סיטי, הם צריכעשמציעים לו. אז  

לקב צריכים  ואנחנו  זה  לנו  אם  ובין  ימני  נת"צ  זה  אם  בין  זה   13צ  נת" ל את 

 14נת"צ ימני בין אם זה נת"צ    שמאלי. את החיזוק תדירות שעות בין אם זה

רצינית   התייחסות  פה  ראיתי  לא  לא  שמאלי,  וארבע,  לעשרים  לא   15לפחות 

 16נווה גן  לארבעים ושמונה ולא לקווי אגד. פה לא התייחסתם. לא הבנתי איך 

 17  כת להיות מחוברת היטב לעיר בצורה קלה.  אפרופו רביד באמת הול

 18 נת"צ לגובה מנווה גן. : לב-רמי ברמר 

 19לחבר עכשיו. ומהו השיפור, לא ראיתי מה זה אומר שיחברו. צריך אפשר  :  ידן למדןעעו"ד  

 20 עם נת"צ ימני ועם נת"צ שמאלי. 

 21  היום הכרזנו על...: מר יעקב קורצקי

 22 זה לא קשור : לב-מר רמי בר

 23לזה קשר. ...לנווה גן. אין קווים  יןאין קשר בין נת"צ שמאלי לנת"צ ימני. א: רמר אבי גרוב

 24 ים לנווה גן.  שנכנס

 25 מאלי. אבל אין קשר לנת"צ ימני או נת"צ ש: עידן למדן עו"ד 

 26 אף אחד לא יטען...צד שמאלי או צד ימני. : מר אבי גרובר

 27 ם את זה כאיזה שהוא משהו. לא. מציגי: עידן למדן עו"ד 

 28אתה עושה נת"צ ניתן לך אחד, שתיים,  ם  הם מציגים נת"צ. הם אומרים א:  אבי גרובר  מר
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 1 שלוש, הם לא אומרים ימני או שמאלי. 

 2 ם עליו מה ש... אנחנו צריכים לשי: מר יעקב קורצקי

 3ואמורים ציפיתי לקבל כמה אפשרויות. אני גם הייתי בקדנציה הקודמת  :  עידן למדן  עו"ד  

 4 יות. היו לתת לי כמה אפשרו

 5 עידן תנסה לסכם. : מר אבי גרובר

 6שהיום יש יותר מידי אנשים, אפרופו שהרחבנו את   אני כן חושב נזרק פה:  עידן למדן    "דעו

 7ות לדעתי היינו צריכים לנצל את זה כן לשביל  החנויות והפכנו אותם אנכי

 8לות. אני חושב שבמאזן אופניים כבר אז ולהשאיר את החניות ישרות. מקבי

 9אי התנועה, ואנחנו   אתים שאנחנו מדברים, ולא סתם לא הציגו לנו  האינטרס

 10 פה לא במצב. 

 11 ?מה זה לא סתם: מר אבי גרובר

 12 לא רואים את זה. : עידן למדן עו"ד 

 13 אנחנו מסתירים אותו לבנגלדש.  : גרובר מר אבי

 14 חברים אני גם. ..בלי תכנון.   :ינרק ןיקגב' עדי 

 15לוקח   מןאם אני יוצא עכשיו מאוסישקין שתיים כמה זאני רוצה לדעת ש:  עידן למדן    עו"ד

 16 לי להשתלב. 

 17 צריך לתכנן את זה.  :ינרק ןיקגב' עדי 

 18 נת"צ ימני וגם בנת"צ שמאלי.   : עידן למדן עו"ד 

 19 מישהו צריך לשבת ולתכנן.    :ינרק ןיק' עדי גב

 20 .  זה אותו דיון. זה לא קשור : עידן למדן עו"ד 

 21 לעידן לסיים. בבקשה מכולכם. אנחנו כבר   בבקשה לתת: מר יעקב קורצקי

 22י שזה עדיף, וזה דבר יותר רלוונטי אני רוצה דיון  אם רוצים לשכנע אות:  ידן למדןע  עו"ד

 23ה ודברים שנעשים. אומרים לי לוי אשכול בקריית אונו, אני יותר רציני עם נתונים ומגוב

 24רחובות אחרים ואני יודע לבוא ית אונו. אני יודע איך נראים  יודע איך נראה לוי אשכול בקרי

 25יכולים להשיג את כל הפתרונות.   קנות. אני חושב שבהחלט שאנחנואת המסולהסיק מהם  

 26ושב שלציבור היום גם לציבור הסוחרים אני חדיבר רוני על כך על דברים בלתי הפיכים,  

הדר ומשתמשי  הציבור  ליתר  ובוודאי  שם  ולעסקים  מכוניות  בעיר  זה  אם  בין  השונים,   27ך 

 28על משהו  אופניים אנחנו צריכים להסתכל  רוכבי  פרטיות, בין אם זה הולכי רגל, בין אם זה  
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 1ב .אז זה אכיפה.  דובר פה קודם שהיום עושים פריקה וטעינה על סוקולוב ותופסים נתירחב.  

 2סדר. אם אנחנו הדברים האלה זה דברים שהם בידיים שלנו. אנחנו יכולים כל דבר לאכוף ול

 3לים לעשות את זה נו יכוהיום לא בטוח שנעשה את זה בעתיד ואם אנח  לא עושים את זה

 4 גם יכולים לעשות את זה היום.  בעתיד אנחנו 

 5 זה לא עובד, זו אוטופיה.  :  מר דני לביא

 6 והדבר הזה היות שכנראה אוטופיה זה גם יישאר.  : עידן למדן עו"ד 

 7 ם. תן לו לסיי: מר יעקב קורצקי

 8לגרום להם    צריכים צריך לזכור מה יש לנו פה בעיר ואנחנו לא  כל אחד  :  עידן למדן  עו"ד  

 9לנו ולא לתושבים שלנו, ולא לתקוע אותם בפקקים בתוך רובע הדר סבל, לא לסוחרים ש

 10וחצי אבל הם לא יוכלו לעשות עם שתי המכוניות שלהם שום דבר. ואני שנתנו להם חניה  

 11את הבעיה. אמר גיא שזה אולי  ום באמצעות נת"צים אני לפתור  חושב שבהחלט שאפשר הי 

 12לי היום אני יכול כן לשלול ו שמאפשר  כן, זה יתרון בנקודות, זה משהת. אז  יתרון בנקודו

 13ת מסוימות. בשעות שאני רוצה והנוחות לי,  את הפניה ימינה או את הפניה שמאלה, בשעו

 14ות מיטבית. אז אני גם שולל באמצעושאני רוצה לתעדף את התחבורה הציבורית בצורה  

 15נה יקבל דוח ה לו ימינה, ואם הוא יפנה ימילא יהירמזור שלא ישתלב שם אף אחד ימינה, כי  

 16בעיריית תל אביב, אלף ₪,  שלוש פעמים יקבל דוח אלף ₪ אף אחד לא יעשה. אני קיבלתי  

 17ומד את הלקח צילמו אותי פעמיים, נגמר. עליתי בטעות נגמר הסיפור. כל אחד מאיתנו ל

 18מני אני בעדו. אני ת"צ היכל דבר בחיים, אני חושב שהנאו שבדיעבד.    שלו או שמלכתחילה

שאפשר ואגב    חושב  מיטבי  אופניים  שביל  לא  ואם  היום  כבר  אופניים,  שבילי  כבר   19לשלב 

 20וצע בסוף של שלושה מטרים כמדומני הוא לא מיטבי, כי ברגע שהוא דו סטרי השביל שמ

 21הכביש חד סטרי עם התנועה. אני חושב  פשר כן לאמץ שביל אופניים על  אבל אני חושב שא

 22 י אני חשבתי. ן. אני אגב חשבתי בניגוד לרונבר נכושזה ד

 23 אם נתיב.   ?איפה השביל אופניים: מר יעקב קורצקי

 24 כמו בפנקס היום. : דןעידן למ עו"ד 

 25 באמצע סוקולוב? : מר יעקב קורצקי

 26 ולוב. לא באמצע סוק: עידן למדן עו"ד 

 27   איפה?: מר יעקב קורצקי

 28טוח. אתה עושה אותו או מוגבהה או שדרכה  צמוד למדרכה. יש את המ:  עידן למדןעו"ד  
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 1 ואתה עושה אותו חד סטרי. אתה עושה אותו חד סטרי לא דו סטרי.  

 2 איך אז האוטובוס הוא יעצור.  : ורצקימר יעקב ק

 3ריך  ושים את זה גם בתל אביב. רק צאחד צפונה ואחד דרומה. זה אפשרי ע:  עידן למדן עו"ד  

 4כול ואנחנו יודעים את זה. זה הלהסתכל וללכת במקומות אחרים וללמוד.  

לא   אבל אז  מסוים  כיוון  שהוא  לאיזה  אותנו  מכוונים  שהוא  איפה   5אנחנו 

חל שום  לסוחרים  מציגים  היום  המיטבית  החלופה  וזאת  אחרת.   6ופה 

 7 ה נכונה תודה. ולתושבים לדעתי וייתן לנו את הדבר הזה בצור

 8 עוד מישהו? : מר אבי גרובר

 9 הו רק לפני שאתה מצביע. ע משאני יכול להצי: מר גיא קלנר

 10 כן.  : מר אבי גרובר

קלנר גיא  מק:  מר  אני  אספקטים  כמה  לפחות  העלה  שהדיון  חושב  חלק  אני  שעיני   11ווה 

 12מטרת   מהאנשים שבאו מאוד מגובשים. אני מניח שעדיין הם נוטים להצבעה מסוימת. אבל

 13זה לתת אור   נתך,מבין נכון, מבחינת עיריית רמת השרון מבחיההצבעה מבחינתך אם אני  

 14דום הנת"צ. אני הייתי מציע בשביל שכולנו נישן בשקט בלילה. גם אלה שתומכים  ירוק לקי

 15לי, לקבל החלטה שאנחנו בעד הנת"צ ומאשרים אותו, ומבקשים בכל זאת בנת"צ השמא

 16דרך הזו אתה מעביר להם החלטה מאלי לפי יתרונות וחסרונות. בלבחון חלופה של ימני וש

 17ומערכת התפעולית שגם אתה וגם יעקב מצד  להתקדם עם החיבוריות  פשר  הם שקטים, א

 18צורך הדוגמא ואולי ירון אני לא יודע מה  אחד, אלה שתומכים בשמאל, וגם רוני עידן ואני ל

 19 דעתו. 

 20 ..שמאל. : מר יעקב קורצקי

 21 מקבל גם וגם. א. תקשיב יש פה אתה הולך אתה ל: מר גיא קלנר

 22 על השמאל.  הלך לא. הוא : עידן למדן עו"ד 

 23קיבלת החלטה יש לך או קי על הנת"צ רשמי. בואו נסגור את הרזולוציה של :  קלנרמר גיא  

ע ושמאל, העדיפויות  ימין  של  נתונים  בסיס  על  חפצה  ונפש  פתוח  ראש   24ם 

 25 לנו.  יתרונות וחסרונות. נראה לי טוב לכו

 26 עד. אני ב: עידן למדן עו"ד 

 27 . ופציה שלך פחותשהא אתה בעד כי אתה מרגיש: מר אבי גרובר

 28 לא קשור. יכול להיות שעוד אנשים. שיהיה שתי חלופות אולי : עידן למדן עו"ד 
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 1חבר'ה שנייה. אנחנו סוג של. זה לא סוד אני חושב שחוץ אולי מירון כולם  :  מר אבי גרובר 

 2הם בעד נת"צ. הוא אמר  רו שהם בעד נת"צ, ככה או ככה  פה דיברו והם אמ

 3  ולוב. בסוקשהוא לא רוצה נת"צ 

 4אני חושב שהנת"צ צריך להיות במערבי. אני נגד הנת"צ אם זה לא מתנה  :      רון גדות מר י

 5 את המערבי. 

 6אני לא הולך על בעד. אני מבין מה אתה אומר. אתה רואה שיש לך רוב אז :  גיא קלנר  מר

 7 להעביר. אני אומר.  אתה רוצה

 8גיד לך ככה. תראה, בוא  אאני  מידי.    פתוחלא. גיא, לא, לא. אני פתוח לגמרי,  :  רוברמר אבי ג

 9אנחנו סוג של דוחים את הקץ הרבה פעמים, תן לי שנייה. אנשים פה צריכים 

 10לעבוד ברצינות ולהכין תוכניות רציניות ואי אפשר להכין סט כפול של הכול.  

רצינ לא באמת  זה איתם. שאלזה  אני בדקתי את  אני  י.  עכשיו,   11תי אותם. 

 12הצבעה. אני חשבתי להעמיד את ההצבעה הל את הב לנאגיד לך איך אני חוש

של   הזה  הנושא  קטנה  כוכבית  מוסיף  שאני  השמאלי  לנת"צ  רוב  יש   13האם 

וכל הצעדים   יותר מפורט  וניכנס לתכנון  נבוא   14שביל אופניים, חניה, אנחנו 

ל וגם אם  זהמשלימים  את  להמיר  זה אפשר  נגיד את  יותר  א  יהיה   15ה. אם 

שמ בחדר  פה  מהחברים  בעד,צביעמחצי  מהחברים   ים  חצי  יהיה  לא   16אם 

 17 עביר את זה למי בעד נת"צ ימני.  אשמצביעים בעד, אני אומר לך אמיתי אני 

 18וברור מה התוצאה. אני לא חושב שצריכה  מה שנקרא,     win winאז אתה ב :  גיא קלנר  מר

 19 ה של פוליטי.  להיות הכרע

 20 שביל האופניים הוא חלק אינטגראלי. : ןעידן למד עו"ד 

 21  אני מאוד רוצה שביל אופניים אבל זה יכול לקרות עוד שנה אחרי. : רגרוב אבי מר

 22למה שגיא אומר. ראוי. אנחנו נקבל  ין מה שאתה אומר  אני חושב שהשילוב ב:  לב-מר רמי בר

 23הנת"צ אני אמרתי את זה כבר עכשיו את ההחלטה שאנחנו מצביעים עבור  

 24 חילת נרד ונדבר על  בת

 25 הולך להגיד השמאלי והם יעמדו בכל הכוח.   יל אנלא. אב: מר אבי גרובר

 26  זה לא מה. רמי, הוא הולך על שמאלי דוך. : מר גיא קלנר

 27 כי זה לא שמאלי דוך : לב-ברמר רמי 

 28 כן.  : מר גיא קלנר
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 1  כן שמאלי דוך. : עידן למדן עו"ד 

 2  .אומר לכם אתם מתבלבלים ומבלבלים את כולם זה לא שמאלי דוך. אני: לב-בר מר רמי

 3  אבל זה מה שהוא אומר, הוא מעלה להצבעה נת"צ שמאלי.  : ר גיא קלנרמ

 4מר אנחנו נעלה את ההצבעה עבור הנת"צ השמאלי  אנחנו נצביע עבור, אני או:  לב-מר רמי בר

 5עים הספציפיים שהנת"צ  ונדליק פרוז'קטור על הדברים שהם אומרים במקט

 6 עובר שם.  השמאלי 

 7ומר. אני אמיתי לא לגמרי מתחבר למה שאתה. לא  זה אמה  אני לא יודע  :  מר אבי גרובר

 8 מבין לגמרי מה אתה אומר. 

 9  זה ההצעה. : עידן למדן עו"ד 

 10 אבל זה לא כל הנתיב הוא שמאלי נו. : לב-מי ברמר ר

 11 הזה.   כל הנתיב הוא שמאלי בקטע: עידן למדן עו"ד 

 12 וא שמאלי ובצדדים הוא ימני. באמצע ה: מר אבי גרובר

 13 מהשרף ועד ...הוא שמאלי. נקודה. : למדןעידן  עו"ד 

 14 עוד פעם גיא. אני : מר אבי גרובר

 15 עידן שנייה. אני אומר כזה דבר, עזוב רגע את אני מבין מה אתה אומר. : מר גיא קלנר

 16א מהחדר  אגיד לך אמיתי, אני רוצה שנצ  אני רוצה שנצא מהחדר הזה אני:  מר אבי גרובר

 17 ב שיש.  חוש אמיתי. אני הזה עם נת"צ. אומר לך

 18 אבי, אני מבין וגם אני מבין מה אתה רוצה. : מר גיא קלנר

 19 לעומק.   ואז אפשר לעבוד על זה יותר: מר אבי גרובר

 20ים אני מבין גם מה אתה רוצה לקבל בטח לנוכח סוג התחושה שלך איך הולכ:  מר גיא קלנר

 21א רגע מהרזולוציה . אני אומר משהו אחר. צלהצביע בחדר שכנראה מבוססת

 22 קבל החלטה על הנת"צ, קבל אותה פה אחד.   הזו.

 23 אבל לא צריך עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. : מר אבי גרובר

 24 על נושא כזה דנו פעם אחת בארבע שנים.   ?מה עוד פעם: לנרמר גיא ק

 25 א היינו פה שוב. אורך כל שלוש שנים האחרונות ללא היינו פה ל: עידן למדן עו"ד 

 26 וד פעם מתוך החדר הזה בשנים האחרונות?  יע עזה לא הג: ר אבי גרוברמ

 27קבל עוד שלושה  אתה מדבר על סקירה בעשרים, עשרים וחמש. הנושא יכול ל:  מר גיא קלנר

 28 ארבעה חודשים.  
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 1מקום לקבל החלטה וללכת  השאלה קוראת קודם. שנייה. צריך באיזה שהוא  :  מר אבי גרובר 

 2 אני  באמתלדעת מה לעבוד. גיא שנייה,  אנשים צריכיםאיתה. 

 3 לא. זה הורדת ידיים מיותרת.  : מר גיא קלנר

 4בחיים. לא שנייה. גיא מה אתם אני לא חושב. אני לא חושב. חבר'ה לא הכול  :  מר אבי גרובר

 5 ...גיא. 

 6 ל תכנון מוקדם.  רק מילה אחת. עכשיו יש לך שנה ש: עידן למדן עו"ד 

 7 .  נכון: מר אבי גרובר

של  :  עידן למדן  עו"ד   בשנה  לפני התכנון תכנואפשר  עוד שלושה חודשים  לבוא   8ן מוקדם 

 9על    המפורט ולהראות בכל זאת עוד פוזיציה ואתה כן מקבל עכשיו החלטה

 10  נת"צ של פה אחד. זה מה שגיא אומר, אני חושב שזה נכון. 

 11 ?שיובאיזה צד עכ: מר רוני בלקין

 12 פעם. אני  לא. ד אני לא עו: מר אבי גרובר

 13 . דרךלצאת ל : מר יעקב קורצקי

 14  יש לך שנה. : עידן למדן עו"ד 

 15 תצביעו כמו שהוא אומר.  : מר רביד פלד

 16הוא אמר. עוד פעם צריך לחזור ועוד פעם צריך לחזור. תצביעו בסימן שאלה  :  מר אבי גרובר

  17 

 18 יו שינוי  בשלושה חודשים האלה יה: מר רביד פלד

 19  ם על שמאלי. לכישינויים יהיו, אם הם הולכים על שמאלי, הוה איז: מר גיא קלנר

 20 ...בהצבעה. : מר רביד פלד

 21זאת עוד כמה נתונים.  אבל אם יבוא עוד שלושה חודשים וכן יראו לך בכל  :  עידן למדן  עו"ד  

  22 

 23 אז נשנה אותם. תשנה אותם.  : מר רביד פלד

 24 ליט כן. תחחלופה של נת"צ ימני. אולי   יבוא לך: עידן למדן עו"ד 

 25 ני אתן לך.  ז אאני אגיד משפט וא: מר אבי גרובר

 26 אם תראה אותה בעיניים.  : עידן למדן עו"ד 

 27בר הזה. הם לא רוצים להראות  כמה פעמים שלא רוצים להראות לך את הד:    מר דני לביא

 28 לך את המצגת.  
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 1 אתה לא רוצה לראות אותו. אבל אתה זכותך לראות את זה. : עידן למדן עו"ד 

 2 ות בנושא. טציאני כבר ראיתי. היו כבר רפרזנ:  דני לביאמר 

 3 אתה לא רוצה לראות אותו?  : עידן למדן עו"ד 

 4 אני ראיתי.  :  מר דני לביא

 5 ה. הסיבה שלא חזרנו לפה ארבע שנים זה לא כי לא דיברנו על זה. דני שניי: מר אבי גרובר

 6 שם. לא היית : עידן למדן עו"ד 

 7שנים מגלגלים את    רבע ולם של נת"צ ולא דיברנו על נת"צ. אנחנו אלא היה עו:  מר אבי גרובר

להצבעה  בשל  מספיק  מרגיש  זה  שבו  היום  למצב  הגענו  בתוך,  עכשיו   8זה. 

 9 נשים צריכים להבין לאן הם הולכים. וצריך לקבל כיוון וגם א

 10מעביר את  ת השרון. ואתה היום...הם הולכים על נת"צ זה עוד לא קרה ברמ: מר גיא קלנר

 11 זה. זה עוד לא קרה. התקדמנו. 

 12בסדר אבל אני אומר לך אמיתי אני רוצה ללכת עם זה את הדרך וזה לא כל  : ברמר אבי גרו

 13 דבר זה מיד כיפופי ידיים.  

 14 זה כיפוף ידיים. : נרמר גיא קל

 15 אוקי. אם אתה מרגיש שזה כיפוף ידיים. : מר אבי גרובר

 16 . מעידן, מרוני ממני.  ל הטיעונים שעלו פהלדעתי עם כ : מר גיא קלנר

 17 בל לי שאתה. . חגיא: מר אבי גרובר

 18 זה לא מזיז במילימטר. ..לבדיקה זה כיפוף ידיים כן.  : מר גיא קלנר

 19 אבל אני צריך להצביע בעד משהו.   ?טרמה זה מילימ: מר אבי גרובר

 20 ך. נים הגיוניים שניתנים על ידעולא יכול להיות שאנשים שנותנים משקל לטי:  מר גיא קלנר

 21 גם אני מרגיש. : מר אבי גרובר

 22 אתם לא מרגישים בצורך אפילו לבדוק אותם. זה כיפוף ידיים.  : נרקל מר גיא

 23 טוב.  : מר אבי גרובר

לביא דני  אתה:    מר  המילים    גיא  אלה  אסון.  על  דיברת  מכוניות,  גריסת  על   24דיברת 

 25 .  שהשתמשת בהם. שנייה זה מה שאמרת

 26 יות. מה זה גריסת מכונ: ר גיא קלנרמ

 27  יהיה אסון.   זה תהיה דריסת מכוניות.:  מר דני לביא

 28 גריסה הוא אמר. גריסת עם גימל לא עם ד. : מר רוני בלקין
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 1  רא. כן. גריסה.  אמרת מילים נורא, נו:  מר דני לביא

 2 הוא אמר גריסה. : לב-מר רמי בר

 3זה לא כאילו ים נורא חזקות לטיעונים שלך.  שת במילכך אני אומר. השתמ:    מר דני לביא

 4  קצת. 

 5 ? הרוני מ: מר אבי גרובר

 6אני חושב שאין מה לשחק לרוחב. וצריך לעלות את זה להצבעה. לא לשחק  :  מר רוני בלקין 

 7בואו לא נייפה את העניין, אל תעשו עכשיו את שלבי  ורום הזה.  משחקים. אני רק מציע לפ

 8ם וחניה, לא משקרים את  שביל אופניים ולא שביל אופנייל הכול. עם  הביניים, מצביעים ע

 9 ול.  הכעצמנו. הכול כולל 

 10   ?רוני מה : מר יעקב קורצקי

 11 תוכנית. כי אתה כי גם מה שאבי אומר, שנה מתרגל אז עזבו. אם זאת ה: מר רוני בלקין

 12  עד עכשיו הסברת שאתה רוצה כמה שזה יהיה : עידן למדן עו"ד 

 13 התוכנית.  אם את: בלקיןמר רוני 

 14  אבל פתאום ...: עידן למדן עו"ד 

 15 ריאה. הבוהיא נזר  : מר רוני בלקין

 16 ושאתה הולך לכן שאלתי אם הולכים אם יש מקדים או לא מקדים. : עידן למדן עו"ד 

 17  רוצה יותר חניות. על מה אתה. אני : מר יעקב קורצקי

 18 זאת התוכנית : מר רוני בלקין

 19  ר חניות על סוקולוב. אני רוצה יות: ימר יעקב קורצק

 20, תתמודד עם אל תסבן גם את עצמך.  מךבסדר. אז תתמודד. אל תעשה ..לעצ :  י בלקיןמר רונ

 21אם זאת התוכנית ואם...והיא נזר הבריאה אז הולכים עליה מהתחלה ועד  

 22 מו הסוף כ

 23  זה הכיוון. עכשיו ...תוכנית.  : עידן למדן עו"ד 

 24 הבריאה זאת אשתי.  נזר: מר אבי גרובר

 25 ...נזר הבריאה.   אני שמח שאתה: מר רוני בלקין

 26  ר הבריאה. נז יפה. זה : מר אבי גרובר

 27 אני מזכיר את ...פעם שנייה. וזה עבר לך. : מר רוני בלקין

 28י שחתונה פעם שנייה זה ניצחון התקווה על הניסיון. אמר ל  'אברמוביץ  ןונמא:  מר אבי גרובר
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 1  עשה לך בריאה. בואו א בוא אני    תושב העיר.  אוה . או קי.  אני עוד בתקווה

 2שנייה למה. כי החיים יש  ביר לך  אנחנו גם הכול פה במונחים ובהכל. אני אס

 3בזה. אני מרגיש מספיק בטוח אבל לבוא ואני מאמין שיהיה שביל אופניים.  

 4נחנו צריכים לעשות אותו. אמרו פה על התוכנית, אתה אמרת  אבל אמרנו שא

 5, באה ועדה  חניונים אנחנו אישרנו אותה פההחניונים, תוכנית ה  על תוכנית

בסמכות זה  סליחה.  אמרה  למחוזית  זה  צריכים נו  אנחנו  בסמכותכם,   6א 

 7  עושים את התהליך אצלם. ולכן זה יקרה, שנייה, זה יקרה. 

 8 יה אירוע מיותר.  זה גם ה: מר רוני בלקין

 9ל צעדים האלה  דים לעשות. ובמסגרת הכוזה רק יקרה. אז יש עוד כמה צע:  מר אבי גרובר

 10 י במילאזה משהו שבגדול אפשר בקצת צביעה וכאלה כ  זה לא כזה דווקא

 11יש הפרדה מפלסית, וכל הדברים האלה זה משהו שהוא יכול לקרות. ולכן  

 12לא חושב שזה נזר הבריאה. אני    אני לא חושב סליחה שאני אומר לך את זה,

לק  צריך  כן  אומר  שאתה  שכמו  צריכיםחושב  ואנשים  החלטה   13לצאת    בל 

 14ה  חבל שאתפעם. נעשה א'. לא יעבור א', נעבור לב' ו  לעבוד עם זה. עכשיו עוד

 15 לוקח כל דבר למן כזה בעד או נגד. 

קלנר גיא  טענ:  מר  פה  היו  מועצה.  בפורום  שמתקיים  ראשון  דיון  זה  כן.   16 דואמ  ותזה 

 17 אחד לא.... ףא .תויתועמשמ

 18 דיברנו.  ם מצלמה אבל דיברנו ודיברנו והכול ע דיברנו. לא  ,דיברנו גיא לבא : מר אבי גרובר

 19 ייתה התייחסות.  היו תשובות, ה:   פרופ' נטע זיו

 20לא ענו לזה תשובות. כי יש פה תשובות שאף אחד לא יכול לתת אותם כרגע, :  מר גיא קלנר

 21  מות.  כי הם תכנוניות. מדידות תנועה, זרי

 22  ?מה עשינו ?ים מה עשינושביל אופנילעשות נת"צ כזה ולבסוף אין בו : מר רוני בלקין

 23 זית. אם בסוף איכשהו הוועדה המחו: עידן למדן  עו"ד

 24  עביר את זה...מה על מה.   מה ...לה: מר גיא קלנר

 25ם עד שיהיה ש  תוינח  כי רוצים להרגיע את יעקב קורצקי כי בשנה יהיה שמה:  מר רוני בלקין

 26החניות האלה.  לא יהיה    שביל אופניים. לא. שיעקב יתמודד ...שבעוד שנה גם

 27 .  מתמודד עם ההחלטה של ללכת שמאלי ולא ימניבדיוק  מה שאני 

גרובר ואני אציג את התכנון   אנחנו חיים פה  :  מר אבי  נעשה את התכנון הראשוני   28ואנחנו 
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אז   לקטסטרופה  הולכים  שאנחנו  נראה  אנחנו  ואם  לי  הראשוני   1תאמין 

 2 . אבל צריך לעשות.  ים ועל הכולשאנחנו נעצור ואנחנו נעשה עוד פעם חושב

 3 ..של אחד. אז מה.  אתה הולך כבר על התכנון שהוא כבר עם.: נרמר גיא קל

 4אז אתה תבוא ותראה אותו ויכול להיות דווקא שאחרי תכנון מפורט, ראשוני :  מר אבי גרובר

וואלה   תגיד.  ואתה  תסתכל  שצריך  הדברים כמו  לכל  תשובות  לי  נתן   5זה 

 6 מיד.  הולכים לקטסטרופה, אז אנחנו תאם נראה שאנחנו האלה שאמרתי. ו

 7ך שאתה רוצה  טוב, עזוב. זה חסר תוחלת. אי  ?תכנוןקטסטרופה ב  הארת  ךיא  :   מר גיא קלנר

 8 תצביע, נו מה. איך תראה קטסטרופה בתכנון.  

 9  ?ה קטסטרופה בתכנון ואם אתה תשים שתי חלופות אז איך תרא: מר אבי גרובר

 10מסוימים. כרגע    שות ברטר בין חלופות בפרמטריםיש לי את היכולת לעאז  :  מר גיא קלנר 

 11 תי משמע. אני בנסיעה בנתיב אחד. תר

 12 בשמאלי. בסדר. : לנרמר גיא ק

 13אני הולך להעמיד את זה להצבעה ואני לא במקומות וגיא צר לי אם אתה :  מר אבי גרובר

 14 מת בסטייט אוף מיינד שלי  ש ככה ואני לא במקומות האלה, באמרגי

 15ון כזה בפורום של מועצה, עם הטענות  י לא חושב שהתקיים עד היום די אנ:  מר גיא קלנר 

 16כל פעם. זה בהקשר הזה אני מתחבר לרוני. אז   ו פה, וזה עובר ככה שהועל

 17 כאילו כל ההצגה הזאת היא מיותרת. חבל על הגרון כבר. 

 18 מי בעד הנת"צ השמאלי אמרתי עם הכוכבית הזאת. כולנו עם דעות...טוב : רוברמר אבי ג

 19 אית. נגד לכוכבית הזאת. אני ממש רוצה את מה שרלא. לא. אני מת:  מר דני לביא

 20 תצביע נגד. תצביע נגד.  : קימר יעקב קורצ

 21 ?למה צריך את הכוכבית. מה הכוכבית:   פרופ' נטע זיו

 22 פניים. של החניה. סלש רוכבי או בנושא הזה: מר אבי גרובר

 23 עם חניה אותו. : מר יעקב קורצקי

 24 בלי הכוכבית? : וברמר אבי גר

 25לא בוחן את    ת נושא החניה. אתהבלי הכוכבית. כאילו אתה גם לא בוחן א:  נרמר גיא קל

 26 נושא. 

 27 מה פתאום אני אומר עם כוכבית. : מר יעקב קורצקי

 28 אז אל תצביע על זה. : מר גיא קלנר
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 1 ..הוא מאיים עלי.  הוא.: יעקב קורצקימר 

 2 אז אל תצביע על זה. : מר גיא קלנר

 3 חניות.  ..אם זה לא עם ה: יעקב קורצקימר 

 4 אתה צודק.  : מר גיא קלנר

 5 דו ...ותבוא שלא ידעו איפה היה החניון.  ואז יגי: ידן למדןע עו"ד 

 6 רך.  מה שהבטיח לי גם ראש העיר והוא אמר את זה כל הד : מר יעקב קורצקי

 7  כשיו. זה בדיוק מה שאני אומר. אנחנו לא מבושלים מלא, מלא עד ע: לנרמר גיא ק

 8 עיה. פה הבעיה. פה הב: מר רוני בלקין

 9י מבושל. אני רק רוצה את החניות. רוצה  של. נתיב שמאלי אנאני מבו:  מר יעקב קורצקי

 10ם יותר חניות. שבעלי העסקים אם לא ניתן להם עוד חניות אנחנו סגרנו לה

 11 ם. את העסקי

 12 את החניות.  אתה בונה להם חניון במוריה. הם לא צריכים : עידן למדן עו"ד 

 13  תרון טוב.חניות במוריה. אני חושב זה לא פ : מר יעקב קורצקי

 14 אבל זה מה :  מר דני לביא

 15 י אפשר עם הכוכבית הזאת. אני גם רוצה אבל זה.  'צאב: מר אבי גרובר

 16 אנחנו לא. :   פרופ' נטע זיו

 17 ? מה: גרוברמר אבי 

 18  אמרו לנו לא אתם טועים.  : עידן למדן עו"ד 

 19 ולא רוצים זה. נת"צ שמאלי בעד או נגד זה   אם הם מתנגדים גם לכוכביות:  בל-מר רמי בר

 20ופרים כל כך הרבה. אני הצעתי, אמרתי לך, בוא נצביע על זה ואחר כך  הכול. למה אתם ח

 21 .  מעבר נשב, נשב ברזולוציה של תחנה, תחנה ומעבר

 22אפשר לבדוק את  אם גיא רוצה כל כך את הדרישה הזאת אז לא יודע. אולי  :    מר דני לביא 

 23. אני לא  עד חצי חלופה כדי שהוא יראה את הצד השני  זה אפשר להרחיב 

 24 יודע. 

 25יותר פשוט להצביע על בחינה של חניה סלש אופניים. מאשר שמאלי ימני. :  מר אבי גרובר

 26בה יותר דרמטי מלראות על שביל באופן זמני הר  בוא נו. מה שהוא מבקש זה

 27הנת"צ    עוד כמה מקומות חניה. מי בעד  עד שמסדרים את החניונים. שיהיה

 28 דני סמוך עלי.  ים. עם הכוכבית, השמאלי עם הכוכבית הזאת? אחד, שתי
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 1 עם הכוכבית. זה זמני. :   פרופ' נטע זיו

 2שש, שבע, מי נגד? אחד, שתיים,   ש,נכון. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמ:    מר אבי גרובר

 3 שלוש, ארבע. מי נמנע?  

 4 כרגע עם הכוכבית זה בעיה.  אני :  מר דני לביא

 5 תימנע.  : יעקב קורצקי מר

 6  ה נמנע?את:  מר אבי גרובר

 7 כן.  : לביאמר דני 

 8 תודה רבה. לילה טוב. : מר אבי גרובר

 9 

 10 ,יבוקלא  י'צא ב  ,ךילק  רפוע  ,דלפ  דיבר  , יקצרוק  בקעי  ,רבורג  יבא)   הצעומ  ירבח  7  החלטה:

 11 ה ניחב  יבגל  עם הכוכבית  בולוקוס  בוחרבבעד הנת"צ השמאלי  הצביעו    (ויז  עטנ  ,בל  רב  ימר

מועצהחבר  4  , אופניים  ליבש  /   חניה  לש ירוןבלקירוני  קלנר,    איג  ,ןדמ ל  ןדי ע)  י   12  ת( גדו  ן, 

 13 )דני לביא(. הצביעו נגד ואחד נמנע

 14 
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