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 1  פרטי כל  

 2 

 3 תיקון   – 13אישור פרוטוקול שלא מן המניין  .1

 4 14אישור פרוטוקול שלא מן המניין  .2

 5 תיקון – 15שלא מן המניין  רוטוקולאישור פ .3

 6 תיקון   -16 ייןאישור פרוטוקול שלא מן המנ .4

 7התחלנו את הישיבה   .24ה מן המניין מס'  ישיבת מועצ  ,ערב טוב לכולם מר אבי גרובר: 

 8המון בהצלחה.  הם  ילמינ טיפה ציניות לכל המתמודדים והמתמודדות    ילב

 9רוצים להשפיע גם  זה תמיד טוב לדעת שהחבר'ה אצלנו באמת מעורבים ו

 10 ברמה הארצית.  

 11 לושה חברי מועצה.  ן, שהשרו מתלרבוד איזה כ גב' דברת וייזר: 

 12כן. אבל  מתמודדת. אפרת רייטן    חת מחברות שכבתימעתי שאאפילו ש מר אבי גרובר: 

 13באמת שיהיה לכם המון בהצלחה. כל אחד בגזרתו ושיהיה לכל המדינה 

 14 בהצלחה. 

 15  באמת שיצליח.אני לא ציני  מר יעקב קורצקי: 

א גב' דברת וייזר:  לו  תרמתי  אפילו  שת החאני  בבית  נובשמלי  דר  בדיחה.  הייתה  זה   16ה. 

 17 התכוונתי. 

עלי  רתוי  תצקשתיים    .אחד  הז בר: י גרומר אב נושא הקורונה אשר מסתכלים   18 ונרציני 

 19חשוב לי שאנשים ככה קצת יכירו את הנתונים. מי שלא מסתכל באתר 

 20למרות שהרמזור על פניו לא   ,ציון הרמזור שלנו  של העירייה. נכון להיום

 21דה שלושים וארבע, ואנחנו כבר היינו בארבע נקומש חוא גע הרלוונטי כר

פענק עוד  עלינו  ימים אחרונים  ובשלושה ארבעה  ושלוש.   22ם ודה תשעים 

 23לחמש נקודה שלושים וארבע כמו שאמרתי. מספר החולים הפעילים בעיר 

אנחנו ושבעה.  חמישים  מאה  של   הוא  גבוהים  די  מספרים  על   24עדיין 

 25ספו ארבעה אבל אתמול היו נו  מנםאום  . הינדבקים חדשים כמעט כל יום

 26ם והמספרים פה בשבוע האחרון היו שמונה עשרה אחד עשר חולים חדשי

 27ה עשר אנחנו באמת עדיין במספרים גבוהים. מה שכן  ושבע עשרה ושיש

 28ותשעה תושבים  רמת השרון עשרים ושלושה אלף ארבע מאות תשעים  ב
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 1שישה ו  יםישש  תמאורבע  שר אלף אשהתחסנו במנה הראשונה, וחמישה ע

 2יש לי פה גם    .רים יפים מאודשהתחסנו כבר גם במנה השנייה. וזה מספ

 3כשהממוצע   49%המתחסנים סך הכול  את הנתון הזה. מנה ראשונה אחוז  

זה  32.8%הארצי הוא    4 29%, ומחוסנים מעל שבועיים במנה הראשונה, 

הוא  כשה הארצי  מתחסנים  22.6%ממוצע  הכול  סך  שנייה  ומנה   ,32%  5 

 6  22%,  , ומחוסנים במנה השנייה מעל שבוע19.5%הוא  צי  האר  זחוהאכש

 7זור שאנחנו . אבל עדיין אנחנו בציון רמ11.9%כשהממוצע הארצי הוא  

 8  , לצערי הרב  .עדיין צהובים, ואנחנו בכמה הימים האחרונים במגמת עליה

 9פטרים כשלפני שבוע וקצת היינו  נ  22ספר נפטרים של  אנחנו עומדים על מ

 10רואים מספר גבוה של נפטרים,   ,זה אנחנו לצערין הנתוהרת  אומ  זאת  16ב

נגזרות מ מן הסתם הפעולות שלנו  וקצת האחרונים.   11תוך בשבוע, שבוע 

 12חלטה אם להחזיר או לא להחזיר את הכיסאות ההנתונים האלה, למשל ה

 13ח ברגע שנהיה ירוקים עוד פעם בתיאום עם למרחב הציבורי, ואנחנו נשמ

 14ין, נשמח באמת לראות שאנחנו חוזרים ינלע  ולנש  קטוררמי שהוא הפרוי

 15אבל כרגע באמת הנתונים עדיין גבוהים. זה בהקשר הזה.   לסוג של שגרה

ר רמיאתה  משהו  להעיר  סעיף    ?וצה  היום,  לסדר  אישור    1נעבור   16זה 

 17, פה העדכון היחיד שאני  13ה מס'  . ישיב13פרוטוקול שלא מן המניין מס'  

 18, כתוב שמדובר באהוד שחורי  24  השור  7  ודמבין זה היה מדני לביא. עמ

 19ין שזה השינוי היחידי לפרוטוקול. חוץ מזה לא י מב. אנןגוקולא באהוד  

 20היו עוד שינויים. מאחר וזה שונה אז אנחנו ניגשים להצביע על זה. מי בעד 

 21, אישור פרוטוקול  2פה אחד. סעיף    ?וןנכ  ,פה אחד  ? קולולאשר את הפרוט

מן המניין מס'   אז הפרוטוקול  ני מא  הפ ,  14שלא  היו הערות.   22בין שלא 

 23, כן יש פה תיקון. 15פרוטוקול שלא מן המניין מס'  ר  שואי  3מאושר. סעיף  

 24, בציטוט שלי צריך להיות. היה מתוקן, 2שורה   7רוני העביר תיקון עמוד  

נקודות הנו לנו  אנחנו עשינו כמה   25סף, התייחסות שלי הינה למה שאמר 

 26   ?ור כאילו מה התיקון ה ברז  ,רניסן מנכל מגוונים. ענב

 27 ה.  קיבלה תיקנ :  מר רוני בלקין

 28קיבלה תיקנה אוקי, אז נצביע מי בעד אישור פרוטוקול? פה אחד. סבבה.   מר אבי גרובר: 
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 1בירה  גם פה, פה היו כמה הערות. נטע הע  16אישור פרוטוקול מס'    4וסעיף  

 2  הוענתב"במקום    "מישהו מכפר סבא לנסוע בתחבורה ציבורית",  24עמ'  

 3..בעמ' העברת . ורוני העביר זה צריך להיות לחנך את הציבור."בוריתצי

 4  .  63,64כמה הערות. עמ' 

 5 היא תיקנה את זה.   :  מר רוני בלקין

ב מר אבי גרובר:  מי  פעם  עוד  זה,  כל  את  לקרוא  חבל  זה.  את  תיקנתם   6עד  התכתבתם 

 7 לאשר את הפרוטוקול. פה אחד סבבה. 

 8 

 9  :ליםהפרוטוקו רושיא דעב דחא הפ וע יבצה הבישיב וחכנש הצעו מה ירבח 16 לכהחלטה: 

 10  13פרוטוקול שלא מן המניין  

 11  14פרוטוקול שלא מן המניין  

 12  15פרוטוקול שלא מן המניין  

 13  16פרוטוקול שלא מן המניין  

  14 

 15 

 16ממלא מקום ראש העיר בהעדרו או  י  מ  22.12.20. שאילתה ירון גדות   5

 17 בנבצרותו 

 18 

גדות,    5סעיף   מר אבי גרובר:  ירון  או   מקום  ממלא  מישאילתא  בהעדרו  העיר   19ראש 

 20 . בנבצרותו

כלוק מר ירון גדות:  גריידי    דם  של  הבקשה  של  הסעיף  עכשיו  להיות  צריך  החוק   21לפי 

והיא   המניין  מן  שלא  לישיבה  בקשה  המניין,  מן  שלא  בקשה   22שהייתה 

 23הייתה אמורה להתקיים ואם היא לא מתקיימת ונכנסת למועצת לישיבת 

 24 א לא צריכה להיות. ונה. הישרא יותמועצה אז היא צריכה לה

 25אלא לפי    ,9ולכן זה לא לפי    46לפי סעיף    תוב שזה מוגשבהצעה שלכם כ מר אבי גרובר: 

 26  זה יהיה בהמשך סדר היום.   46ואם זה לפי  46

 27 מיכה מאשר את זה?   ?רמיכה אמזה מה ש מר ירון גדות: 

 28  זה מה שאני אומר.   מר אבי גרובר: 
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 1 ?ם זהשאול אותו אלוכן א מה לאת מר ירון גדות: 

 2  ? שאתה מגיש 46י סעיף בהצעה שלך לא כתוב לפ מר אבי גרובר: 

 3 זה לא הצעה שלי. זה הצעה שהגישו אחרים. זה לא אני.  מר ירון גדות: 

 4. אתה רוצה שאני  46ק פנימה סעיף  עוד הסעיף מועת בהצעה שלכם כתוב מר אבי גרובר: 

 5  תעבור   ?אראה לך את זה

 6יודע    יבה שלא מן המניין. בקשה לישיבה שלא מן המניין. לאליש  הצעה : ן גדותמר ירו

46 . 7 

 8, לא כתוב  46נכון. לא כתוב פה צילמתם שזה דיון חוזר בהחלטה, סעיף   מר אבי גרובר: 

 9יכולים להיות פה עד חמישים.    ,יום. לאשזה צריך להיות הראשון בסדר ה

 10 דר.  חים במישפה עד ח אז אני אקרא לך את הסעיף, יכולים להיות 

 11 תה רוצה  אני משתדל שכולנו נהיה בריאים, א עו"ד מיכה בלום: 

 12   ?מה בגללו נהיה חולים גב' דברת וייזר: 

 13 אני גם. אבל, הוא כבר היה חולה.  מר אבי גרובר: 

 14 אנשי מקצוע, יצאו וישבו פה. ואם צריך אותם יכנסו. מה   ?משנה הזמה  עו"ד מיכה בלום: 

 15 לפי.  םפע שעודלך ומר אני א מר אבי גרובר: 

 16  . 20אני אומר כחוק...דיבר על   עו"ד מיכה בלום: 

 17 אבי משנה זהירות קודם לכל.  : לב-מר רמי בר

 18  ?למה צריך לתפוס אנשים שלא שייכים ד"ר צחי שריב: 

 19 ה כמה שפחות. אני עובדת בבית חולים. מעדיפ אני גם גב' ענבל דדון:  

 20ה שאני עוד  אנחנו. מיכה. סליח  רון.עיק  פה  אבל יש  הוא לא מוכרח לדבר,  מר אבי גרובר: 

 21צה, יש להם סעיף ספציפי. זה לא הולך לפי,  פעם אומר לך. ישיבות מוע

 22ועשרה. עשרה אמורים להיות בתוך  דרך אגב למיטב ידיעתי זה חמישה  

 23 ? 31איך ת"א עם  מועצה יש סעיף ספציפי. חדר. ישיבות 

 24 וץ.  אבל לא חמישים. ...בח עו"ד מיכה בלום: 

 25 ? חברי מועצה מקיימים 31אבל איך ת"א עם  בר: וי גרבא מר

 26   ?אבל למה להתווכח ום: עו"ד מיכה בל

 27 הנה, עירית יצאה. יאללה בואו נתקדם. חבל על הזמן.  מר גיא קלנר:

נדון בזה  46זה לפי סעיף  עה שלכם כתבתם שבקיצור, אתם בהצ מר אבי גרובר:  ולכן   .28 



 04-8666313חברת איגמי,                                                                                                                                                  

 31.1.21מיום   מישיבת  מליאה  מן  המניין 24מס'   פרטיכל

 

 8 

 1 . םויה רדס ךשמהב

 2סדר יום מפה קדם. נו, יאללה יש לנו  היום אז בוא נתסדר  משך  בה  ירון זה מר גיא קלנר:

 3  ל. 

 4 טוב שאילתא.   מר ירון גדות:

 5  יש לך פריימריז על הראש מחר.  מר גיא קלנר:

 6, אפשר. עם כינון 36ה בסדר. שאילתא לפי סעיף  אני יודע. בגלל זה אני...ז מר ירון גדות: 

 7ב קורצקי כסגן  עקנה ימו  וניהקואליציה, וכחלק ממשא ומתן הקואליצי

 8.  15סעיף    רת וייזר כסגנית בשכר לפי ודוב  14ש העיר בשכר לפי סעיף  רא

 9רק    ?מי מהשניים הוא ממלא מקום ראש העיר בהיעדרו או בעת נבצרות

ש אגיד  לאני  שעלתה  שאילתא  חודשייזאת  לי  נדמה  צחי פני  ידי  על   10ם 

עליה לענות  מוכן  לא  ואמרת שאתה  עליה  לענות   11ם א סתהי  כי  וסירבת 

 12רוצה להתייחס   סדרים בתוך הקואליציה שאתה לאקנטרנית ומשקפת ה

 13 ט בו. אז מאז.  אליו ולשקו

 14  העתקת הצעות ושאילתות של אחרים.   ,ךלגרהכ מר אבי גרובר: 

נו מר ירון גדות:  כבר  מאז  אתאז  שבו  מצב  בנבצרות  צר  והיית  בקורונה  חולה  היית   15ה 

 16 ובגלל זה. 

 17  .  צרותבנבלא הייתי  מר אבי גרובר: 

 18 ביטלת ישיבת מועצה.  . היית,לא משנה מר ירון גדות: 

 19  נה מהחדר. קורוכל ה עבדתי מר אבי גרובר: 

שלך.   מר ירון גדות:  מקום  ממלא  מי  להגיד  לא  בשביל  מועצה  ישיבת   20ועכשיו ביטלת 

הה בתוך  שאילתא  ריב  של  עניין  לא  זה  ציבורי.  עניין  לזה  יש  כרגע   21יא 

 22 לך.  רוצה לדעת מי הממלא מקום ש יבורהצ  םהקואליציה ומבקשים ג

 23עות שלסדר ושאילתות. בעניין אז כמו שאמרתי כהרגלך אתה מעתיק הצ מר אבי גרובר: 

 24  י אהיה כן ואגיד שיש לי סוג של מחלוקת עם היועץ המשפטי. אני הזה אנ

 25 .  כמו שאני מבין את הסעיף עניתי על זה בפעם הקודמת, מיכה אתה

 26ורק יכול להיות על פי    ת שאני עשיתי, ממלא מקום אךשפטימ  הקמבדי עו"ד מיכה בלום: 

 27  .  15לפי סעיף , לא 14סעיף 

 28 כלומר יעקב קורצקי ממלא מקום.  ן גדות: ירומר 
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 1יכול לשמש ממלא מקום. מי   14ף  אני לא פרשן. מי שיתמנה על פי סעי עו"ד מיכה בלום: 

 2  , יכול לשמש סגן. תשובה מספקת? 15נה לפי סעיף שמו

 3 קיבלנו אותה.    כן. חבל שפעם שעברה לא : ותן גדירומר 

 4  זה אבל. ף הוא לא בדיוק אומר את אני אומר לך להבנתי הסעי מר אבי גרובר: 

 5פעם הבאה, או כשלא אני אשאל את זה יותר פשוט, כשאתה תהיה חולה   מר ירון גדות: 

וחלילה כש בחו"ל, חס  יהיה ממלתהיה  מי  פעם הבאה,  בחו"ל   6א  תהיה 

 7  ?ךשל המקום

 8  . 17סעיף  וד פשוט, לפיאתה יודע, מא מר אבי גרובר: 

 9 ? ת. לא יהיו ישיבותלא יהיו ישיבוהאם עוד הפעם  מר ירון גדות: 

סעיף   מר אבי גרובר:  רו   17לפי  שאני  מי  את  להסמיך  יכול  גם  המועצה  אני  מחברי   10צה 

 11ני אסע אני גם יכול לפי הסעיף, כשא  להיות ממלא מקום. אז אתה יודע

 12  השאלה הזאת.  דד עםאתמואני "ל לחו

 13 אני לא מבין.  ?הלמה. הציבור לא יכול לדעת את מי אתה תמנ ירון גדות:  רמ

 14  אומר לך יועץ המשפטי דעתו.  מר אבי גרובר: 

 15 מחליט.  לא. אתה אמרת שאתה מר ירון גדות: 

 16  אני חושב שהסעיף לא כזה חד משמעית.  מר אבי גרובר: 

 17אותך מי ממלא מקום   שאתה רוצה. אני שואלה  שה מה עואת  בסדר אז גדות: מר ירון 

 18  שלך לפי דעתך. 

 19 שית כרגע אין ממלא מקום. עמ :  מר רוני בלקין

קו ד"ר צחי שריב:  פרשנות.  לו  נתן  אבי  פשוט.  מאוד  החוק  מקום.  ממלא  את  יש   20ראים 

 21בצרות  שמישהו נכנס לנהחוק, זה מאוד ברור. החוק נתן את דעתו למקרה  

רלא מתוכננת ע.  נאש  לנבצרותיר  לעירייה  לא מתוכננ  כנס   22ת. לא קשור 

 23תוב מאוד ברור. זה מי שמונה על פי  ו. כשלנו, באופן כללי. קורה לו משה

 24הם יהיה.  , אז הסעיף אומר מי מביני14. אם מונו שניים לפי סעיף  14סעיף  

  25 

 26 האם זה שמונה לפני רגע,   :  מר רוני בלקין

 27 הייתה דוברת.   15י, זה יעקב קורצקאחד, ש 14יף י סעלפ אבל היה מינוי ן: עידן למד עו"ד 

 28 . לא ארבע עשרהחמש עשרה זה  ד"ר צחי שריב: 
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 1  וזה מה החוק אומר.   עידן למדן:  עו"ד 

אוטומט  איה  תועמשמהאם  ה :  מר רוני בלקין על  שבאופן  שמונה  מי  סעיף  י   2הוא   14פי 

העירייה,   מליאת  שמא  או  מקום  הצממלא  באותה  צריכה   3  בעה הייתה 

 4זאת השאלה. מיכה אתה    ? גן וממלא מקוםכסעל קורצקי יעקב  ביע  להצ

 5   ?זה יכול לענות על

 6 זאת שאלה אחרת ממש.   עו"ד מיכה בלום: 

 7  זה שאלה אחרת.   מר אבי גרובר: 

 8 אני יודע.  :  מר רוני בלקין

 9  אני עניתי על מה   עו"ד מיכה בלום: 

שואל :  מר רוני בלקין אני  לשאול.  אז  רוצה  שאני  להיות ב  עקי  אם  מה  בשביל   10קורצקי 

 11צביעה  ם את האירוע הזה שהמליאה מממלא מקום צריך לעבור עוד פע

 12על זה אז כדאי שנעשה את זה. כי מחרתיים חס וחלילה קורה המצב ואבי 

 13יחליפו אוטומטית, ואז אנחנו נגלה  קורצקי  נבצרות, ויעקב  ב  תועטביהיה  

 14על ידי ושר  לא אוא  , היא לא קבילה כי השכל מה שנקבל בתור החלטה

 15 ו נתקן את זה מראש, ולא ניכנס לבור הזה, פשוט. בוא המליאה.

 16  ?מה אתה אומר על זה. יש לזה תשובה, או שצריך לבדוק את זה קלנר: מר גיא

 17  קום. א מממל לעהצבעה   ןיא מר אבי גרובר: 

 18 אני שואל, אני אומר.   :  מר רוני בלקין

 19 ומי סגן כזה.  מי סגן כזהבעה ש הצ. יצבעה לממלא מקוםאין ה מר אבי גרובר: 

 20 אם חס וחלילה יקרה אנחנו נזמן מיד.   עו"ד מיכה בלום: 

אנחנו   מר יעקב קורצקי:  לגשר  נגיע  וחלילה,  כשנגיע, חס  יקרה. אבל  וחלילה שזה לא   21חס 

 22 ים, נפתור את הבעיה. ילדים גדול

 23 ה. אנחנו לא בישיבת מועצה בכל מקר עו"ד מיכה בלום: 

 24  הוא נבצרות, חוקית וכל מיני כאלה,אם אני מחר נכנס לאיזה ש  פעם,עוד   ר: מר אבי גרוב

 25  יום בחירות, אם אני  60ה יש תוך המועצה בוחרת מבין ז

 26 .  נבצרות קבועה, אני מדבר איתך עלל רושק אל :  מר רוני בלקין

 27 לא נבצרות קבועה.   מר גיא קלנר:

אני  מר אבי גרובר:  אמרנו.  נו.  ענה  הקו  החוק  ובציונאליבהסכם  אמרתי הסכמיי  אז   28ם 
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 1זה אז כמו שהתכוונתי לשאר הדברים שחתמתי עליהם. ואני התכוונתי ל

  2 

 3 אני חייב להגיד, לא קיבלתי תשובה לשאלה. התשובה צריכה לבוא ממך.   גדות: רון מר י

 4  תפרש את זה איך שאתה רוצה אנחנו.  גרובר: מר אבי 

 5ריך לדעת, ולהגיד  יר, אתה צאש עתה ר. אה לבוא ממך אביהתשובה צריכ מר ירון גדות: 

 6שהיא  ר מי ממלא מקום שלך. זה לא איזה שהוא סוד. זה לא שאלה  לציבו

 7לא יודע לא שאלתי אותך שאלות אישיות או שאלות שהם לא הגיוניות. 

 8 ך, אתה ראש עיר. מי ממלא מקום של

 9  עניתי  מר אבי גרובר: 

 10י ממלא המקום.  לם יודעים מ. כומקוםלא  בכל מה ...יש  ממבכל וועדה,   מר ירון גדות: 

עי ישיבוראש  יודעים מי הממלא מקום. היית בנבצרות, ביטלת   11ת  ר לא 

ישיבה.   ינהל  שהוא  במקום  שלך.  המקום  ממלא  מי  להגיד  לא   12בשביל 

 13י אשאל  טה, מי ממלא מקום. בכל עיר שאנשאלה פשוטה. שאילתא פשו

 14לא    אתה  למה  זה.ם ידעו להגיד את  מי הממלא מקום, ראש העיר ואחרי

 15  גיד את התשובה על זה.יכול לה

 16  עניתי על זה בפעם הקודמת. הלאה.  מר אבי גרובר: 

 17ענית פעם קודמת תשובה שהיועץ המשפטי של העירייה טוען שהיא בלתי   :  י בלקיןרונמר 

 18 קבילה. 

 19  בסדר עניתי.   מר אבי גרובר: 

 20 ק?  החות השרון היא מעל אז מה קורה עכשיו. רמ :  מר רוני בלקין

 21 ? מה עכשיו ?י בחקירהאני עכשיו, בחקירה. אנ מר אבי גרובר: 

 22 אנחנו רוצים  אתה לא בחקירה. :  מר רוני בלקין

 23  עניתי.  מר אבי גרובר: 

 24 לך אתה עונה תשובה שאומר  ?מה ענית :  מר רוני בלקין

 25הוא שאל שאילתא. לא אמשיך את הדיון, ואני לא מתנצח איתך עכשיו.   מר אבי גרובר: 

 26  תתי.  ה שנתשובת הזא

 27 לך מנוגדת למה שהיועץ המשפטי שלך אומר. לחוק.  שובה שאבל הת :  מר רוני בלקין

 28  אז תכתוב פוסט שאומר את זה. בסדר.  אבי גרובר:  רמ
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 1לניהול נקלענו למצב של    וסטים. אנחנו שותפים בפ  בתכאבל אני לא מת :  מר רוני בלקין

 2הדירקטוריון,  ראש  ושב  ה יותו דירקטוריון. אתמה לעשות, אתה ואני בא

השרון  רמת  אחריות    עיריית  לי  יש  בדירקטוריון  כחבר  אני  פה.   3ואנחנו 

מה  לוודא   זה  ישראל.  מדינת  של  החוקים  פי  על  מתנהלים   4שאנחנו 

 5קים  חוקים. או לשנות אותם. יש חו שהדירקטוריון אינו יכול לכופף את ה

 6 תך פעם נוספת. במדינה. אתה נותן תשובה שואלים או

 7 לא כופפתי שום חוק ושום דבר.  : ברגרו אבימר 

 8בסופו של דבר נקלענו לזה רוני כמו בכל נושא דעתו של היועץ המשפטי   מר גיא קלנר:

 9 מה סוגיות. דעתו של היועץ המשפטי היא הקובעת.  לאחרונה בכמה וכ

 10 גיא. הייתי בבידוד בחדר   מר אבי גרובר: 

 11 ישיבה. על הדבר א ממדבר ברמה העקרונית. ל לא. אני מר גיא קלנר:

ש מר אבי גרובר:  כל  לושת השבמהלך  דלתי את  בבידוד, הביאו על סף   12בועות כשהייתי 

 13 החומרים שהיו צריכים להיחתם. 

 14 אני לא אמרתי על הסיטואציה סליחה.  מר גיא קלנר:

 15 לא. אבל חשוב לי להגיד.   גרובר: מר אבי 

 16 .  לעלות מרחוק מהישיבה הקודמתאני ביקשתי  מר גיא קלנר:

 17 . אבל הם מציגים כאן כאילו רובר: בי גמר א

 18ות מרחוק, לאי אפשר לע  .Y  קרה לפי  Yהוא אמר לי    Xאתה אמרת לי   מר גיא קלנר:

 19 אפילו נגמר. זה נגמר זהו.  

 20ם. זה לא הכול הולך לפי  ו אמרתי שיש עוד דרכימן הסתם, ..החוק עכשי מר אבי גרובר: 

 21"ל אני יכול לפי  לחו  ר טסמח שאומר אם אני 17יש גם סעיף , 14,15סעיף 

 22 לפי מה שאומר הסעיף. יש כל מיני דרכים. להסמיך  17סעיף 

 23  מאה אחוז.  מר גיא קלנר:

 24 אז תגיד.  :  מר רוני בלקין

 25  אמרתי.  מר אבי גרובר: 

 26 שאין ממלא מקום. גיד אז ת :  מר רוני בלקין

 27  אמרתי, אמרתי.   מר אבי גרובר: 

 28ברגע שאני אגש   קוה   דאמקום    מונה ממלאם וימקו  מלאלא. תגיד אין מ :  רוני בלקין מר
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 1 בצרות. זה הכול.  לנ

 2התפקידים. ממלאת    ליציה, החלטנו מי בעלי אני כשאני שהוקמה הקוא מר אבי גרובר: 

אז.   שקבעתי  מה  זה  דוברת.  הייתה  את מקומי  שמילאה  מי   3מבחינתי 

 4ה בישיבה בצורה נורא הזאת פ  מקומי היא דוברת. אמרתי את התשובה

 5העיריות , נכון שלפי החוק, לפי פקודת    לי היועץ המשפטי,ומר  ה. ארורב

 6שם, ועוד פעם יש לי קצת, אני    , הסעיף אומר 14זה פקודת העיריות, סעיף  

 7ץ המשפטי שממלא  חושב שהסעיף הוא לא כזה חד משמעי, אבל אומר יוע

 8ו מחרתיים  מחר א  י אטוס לחו"ל. עכשיו, כשאנ14מקום הוא לפי סעיף  

 9או לפי    14אני משאיר את זה לפי סעיף  אבחר האם    אני  ר אזאפשלכשית

 10שאיר את העיר במצב  . אני ממנה או מודיע וכאלה. כי אני לא א17סעיף  

 11וקיות.  שההחלטות שיתקבלו פה יהיו חתימות לא יהיו תקפות ולא יהיו ח

זה   זה.  עם  להתמודד  אצטרך  כשאני  להבנתולכן  התשובה.  אם תהיה   12י 

 13אומי או משהו, אז אני  לניתוח באופן פת  נכנסאני  , ומחר קורה לי משהו

 14היכרותי  טוח שהיועץ המשפטי יודיע לכם איך הוא מפרש את החוק. וכב

 15את יעקב במקרה שזה יוטל עליו, אז לא יהיו פה, לא יוקם פה בתוך עשר  

 16  ות בית המקדש החדש יש לי הרגשה כזאת.  דק

 17 ים כל הזמן.  ...מחכ :  מר רוני בלקין

בסדר  פא ר: רובמר אבי ג להתקדם  להמשיך  ו  ?יוםהשר  עבה  כזה  נגיע שהוא  לא   18אנחנו 

 19  ל בסדר.הלאה. הכולשום מקום היום, אם לא נתקדם. 

 20 מאוד ברור.   14סעיף  עידן למדן:  עו"ד 

רא מר אבי גרובר:  בסדר.  ..הכול  דקות    יתי  עשר  תוך  בחדר.  שהייתי  שבועות   21שלושה 

כל מה שהיה כל הדב  נחתם  בזום.  הו נ,  ריםצריך להיחתם.  הישיבות   22לו 

  23 

 24 ה.  יבת מועצבוטלה יש מר ירון גדות: 

 25    בה. יש ישיינואר הישיבה נדחתה. בחודש  מר אבי גרובר: 

 26 ביטלת ישיבת מועצה בגלל.  מר ירון גדות: 

 27   יש ישיבה. ינואר בחודש  מר אבי גרובר: 

 28 כן.  מר גיא קלנר:
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 1 יה ישיבה. א תהע הבשבוש פברואר תהיה ישיבה. תהיה בחוד  מר אבי גרובר: 

 2  ם.  אני אזכיר לכול ד"ר צחי שריב: 

 3 יבה של  שובים. במקום לדון בלשעות על נושאים לא ח יושבים אנחנו  : לב-מר רמי בר

הי מר אבי גרובר:  לא  אם  סגר.  היה  לא  ואם  בעשירי  שנייה.  הישיבה  שזה  מאז  סגר   4ה 

היהיי גדולה.  כמו  מתקיימת  בעשירי.  תה  ישיבה  מתקיימת   5די זה  יתה 

היה    חילתת נדחה,  זה  שבוע  החודש.  להידחות  סגר,  אמור  אמרו   6אחד. 

זה את  לעניין  . כיבדתי  לא  לי  נראה  היה  וכל    זה  יסגרו  העסקים   7שכל 

יודעי ואנחנו לא  יסגרו לצערי הם עדיין סגורים  יפתחו.  הדברים   8ם מתי 

הסגרשוהלוואי   בגלל  אבל  מהר,  שיותר  כמה  לא    יפתחו  לי  נראה   9היה 

שא נשנחנלעניין  פה ו  ונר  ב  בחדר  ביחד  קוכולנו  שזה  וככל  ונצעק   10רה  יב 

 11ת וכל הדברים,  וכולם יושבים בבית שלהם ולא יכולים ללכת לעבוד בחנו

 12  ולכן חשבתי שזה נכון לדחות את הישיבה. שום דבר לא נפגע. 

 13 אה. לא בגלל שהיית חולה.  רון גדות: י מר

 14 רה.  ש עשמהשור. זה עוד פעם, הייתי חולה בר מר אבי גרובר: 

 15  הוא מדבר על פעמיים.   מר גיא קלנר:

 16 אה. הפעם השנייה.   גדות: רון מר י

 17  שבוע , לדחות בעד השלישי מר אבי גרובר: 

 18 לא רלוונטי.  מר ירון גדות: 

 19  קריטי.   לא נראה לי כזה מר אבי גרובר: 

קיבל  מר ירון גדות:  לא  טוב.  בסדר  יקרהאבל  מה  להגיד  רוצה  לא  ואתה  תשובה   20  תי 

 21 לחו"ל אבל בסדר. תחליט אז.   תיסעאתה כש

 22  מה יושב ראש הכנסת יעשה כשאתה. כן.   : מר אבי גרובר

 23    ?אם אני אבחר אני צריך לסבול אותו גם שם : לב-מר רמי בר

 24  ר ואני לא אבחר. אתה בכלל לא תיבח מר ירון גדות: 

 25  ך לסבול אתכם פה.אנחנו נצטר גב' דברת וייזר: 

 26. לפי חר, אתה צריך להיבחר. אותי בחרו. זה ההבדללהיבריך  א צאני ל : לב-מר רמי בר

 27  . 14סעיף 

 28   ?אפשר להתקדם מר ירון גדות: 
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 1 אנחנו מחכים לך.   : גרובר מר אבי

 2 

גדות   6 ירון  שאילתה  י   27.12.20.  חדר  סיעה לחב  עודייהקצאת   3ר 

 4 מהקואליציה צחי שריב 

 5 

 6די לחבר סיעה  ייעוחדר  את  שאילתא הבאה בגדול היא מדברת על הקצ ת: מר ירון גדו

 7לא רק זה. בישיבת המועצה הקודמת    שריב. אבל זהמהקואליציה, צחי  

 8הקצאת תיבות מייל לחברי מועצה. חוות הדעת   הגשתי הצעה לסדר לגבי

שהודפסה   מיכה  המשפטי,  היועץ  חברי  של  של  שולחנם  על   9והונחה 

ספור דקות  הלוגייםהמועצה  הטיעונים  את  הכילה  הדיון  לקראת   10  ות 

 11ציבורי. חבר  אותם א. כתובת מייל משאב  עברתי עליהם ותמצתי    .איםהב

 12וסגנים בשכר, פעולת חבר מועצה אינו אורגן של הרשות לעומת ראש עיר  

 13יטית, ולכן יש  מועצה למשל שימוש בכתובת מייל, היא פוליטית, רק פול

ציבור משאב  בכל  שימוש  שמה  למנוע  בחוק,  ומפורש  למוגדר  מעבר   14י 

 15ה  שקר  ג' חדר סיעות לכלל חברי המועצה. מה  125יף  ה סעק זשמוגדר בחו

 16מרו שהם בעד  זה שרוב חברי המועצה נמנעו בהצבעה על כתובת המייל וא

היועץ    ,ההצעה דעת  לחוות  בניגוד  להצביע  רוצים  לא  הם  עקרונית   17אך 

 18שלי בהקשר לחדר.    זה מה שהיה בישיבה הקודמת, והשאלותהמשפטי.  

 19ד, שאינו נושא בתואר ראש עיר או יחיצה  עמו  האם מתן חדר ייעודי לחבר

 20 . בתשלום, בדומה לכתובת מייל אינה חוקית על פי האמור  עיר  סגן ראש

 21 ? חוות הדעת של היועץ המשפטי, בדומה או אף מעבר למתן כתובת מיילב

 22לם עם כל מה  ובת מייל או משהו כזה. זה חדר שותר יקר מכתלדעתי זה י

היוע הדעת  חוות  ומה  בו.  השכרוך  בשפטמץ  חבר  י  של  לחדר   23הקשר 

בק שריב  צחי  מתכוון ומה  הקואליציה  וכיצד  העירייה,  בבניין   24השנייה 

 25 עולה יותר כסף  החוק וחוות דעת היועץ המשפטי.  ראש העיר לכבד את

 26 זה ..כאילו.  ..יותר יקר... מר דני לביא:

 27  אני לא חושב.   מר אבי גרובר: 

 28 שכתב מיכה.  מו י כטוליבעל אפשרות יותר לניצול פ מר ירון גדות: 
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לא מר אבי גרובר:  דעת  או  ףסכ   לע  הנעת  חוות  קורא  אני  סעיף  כאלה.  כתוב    125ת   1ג' 

לרש תעמיד  חברי  העירייה  כל  של  ולשימושם  במועצה  הסיעות  כלל   2ות 

 3מבין מזה שזה לא משרד אחד. זה משרד  . אני  המועצה משרד אחד לפחות

 4  . דרלת חקיב  די ות. לכן אפשר להעמיד עוד חדרים. אתהאחד לפח

 5 חוות דעת של היועץ המשפטי. אני לא מדבר עלי. אני מדבר על  מר ירון גדות: 

 6  ני קורא  אמרתי לך, א מר אבי גרובר: 

 7 אפשר לשמוע אותו.   מר ירון גדות: 

 8  רוצה להתייחס מיכה. עיף. את הס מר אבי גרובר: 

 9 . תקיןזה  האםאז אני מבקש לשמוע את חוות הדעת של מיכה.  מר ירון גדות: 

 10  מיכה לא מעוניין להתייחס.  מר אבי גרובר: 

 11 מהו. לא מעוניין להתייחס?  : ן גדותמר ירו

 12  א אומר שהוא לא מעוניין להתייחס.  הו כן. מר אבי גרובר: 

 13 ן להתייחס.  יתייחס. מה זה הוא לא מעונייניין שהוא אתה לא מעו מר ירון גדות: 

 14  לא.  ס?תייחן להניישאלתי אותו אתה מעו מר אבי גרובר: 

 15 מה. הצביעו פה חברי מועצה  מר ירון גדות: 

 16    ?עוד פעם מתחילים מר אבי גרובר: 

אונמנע מר ירון גדות:  של   ו  דעת  חוות  בגלל  נכונה  שהיא  חשבו  להצעה שהם   17התנגדו, 

 18 המשפטי שהוא כן היה מעוניין. היועץ 

 19  ..עניין של...את החדר.   בי גרובר: מר א

 20א תה שנייה לפני הישיבה. אז אני מבקש הוחס והדפיס אוהתייל  דבתנוה מר ירון גדות: 

 21ה אבל חדר  יתייחס לדבר הזה. האם כתובת מייל אסור לתת לחבר מועצ

ה הדברים  וכל  משרד  מדפסת,  עם  העירייה  בבניין  שלם  כן  סיעות   22אלה 

 23לכל חברי המועצה בצורה משותפת. אלא    ולא  ?מותר לתת לחבר מועצה

 24פילו שכל אחד מקבל באופן שוויוני. אני  א  לתת  אסוריל  לאחד. וכתובת מי

 25ור. זאת השאלה אני מבקש תשובה חוקית עליה. לא מה בא  יודע שזה אס

 26 ומה מתאים לך.   לך

 27  לסדר היום.   7סעיף  מר אבי גרובר: 

 28  ?שאלתי שאלה 7מה זה סעיף  : מר ירון גדות
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 1  י.  'צאעניתי את התשובה שלי. בבקשה. ב מר אבי גרובר: 

 2 טוב. יש לי שאלת המשך.   גדות: רון י רמ

 3  כן.  מר אבי גרובר: 

 4 אפשר?  ות: ון גדמר יר

 5  כן.  מר אבי גרובר: 

 6 טוב. אני שאלתי עכשיו שתי שאילתות ולא קיבלתי לשתיהן תשובה, אני מר ירון גדות: 

 7ות ואפילו בכתב זה דבר בסיסי בדמוקרטיה,  רוצה להגיד לענות לשאילת

 8 אתה פעם אחרי פעם  

 9    ?זה נאום או שאלה גרובר:  אבימר 

 10 ומותר לי לדבר.  יש שאלה בסוף  דורס ברגל גסה. מר ירון גדות: 

 11    ?או שאלהזה נאום  מר אבי גרובר: 

 12 ותענה לי כשאני אסיים.   מר ירון גדות: 

 13    מותר לך שאלת המשך. : מר אבי גרובר

 14  ואתה תגיע ויש שאלה בסוף.זאת שאלה ואתה תשמע  מר ירון גדות: 

 15  אה. יש שאלה בסוף.   : רוברי גאב רמ

 16רס ברגל גסה חוקים ופוגע בדמוקרטיה. חדר אחר פעם דו  כן. אתה פעם מר ירון גדות: 

א  יאעות,  סי ודירקטוריונים,  לוועדות  נציגים   17על   הנעמ  ןתמ  ימינוי 

 18 . ילתותשא

 19  להפריע לו בהקלטה של זה או שלא להפריע לו.   ר: מר אבי גרוב

 20סדר יום ואתה מביא לרמת השרון  מן המניין, שינוי    ישיבות שלאיום  ק  יא מר ירון גדות: 

מועס בישיבות  גם  שלה.  הצביון  את  משנה  ואתה  ראוי  לא   21צה  גנון 

 22עכשיו    החרמות, קללות, צעקות, לא ראוי לעיר הזאת איך שאתה מתנהל.

 23צטט מה שאמר, שר בממשלה מעל בימת הכנסת. אמר את זה  אני רוצה ל

ש מהמפלגה  הוא  יכודמהל  לך,אמסלם  יודע "  :אמר.  שהוא  מניאק   24יש 

 25, זה מניאק שיושב אוכל מעלה גירה כמו שהוא מניאק, ויש מניאק אחר

ל ורק הם שם  יודעים שהוא המניאק שלהםחזיר  זה אמר  "מעלה   26. את 

 27 המפלגה שלך אמסלם מהליכוד מ

 28    ?אני המניאק או החזיר רובר: מר אבי ג
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 1 ת הכנסת.  בימ מעל סלם מה. זה מה שאמר אמ מר ירון גדות: 

 2   ?אני המניאק או החזיר בדוגמא שלך מר אבי גרובר: 

 3 ואתה ברגל גסה פוגע בדמוקרטיה.  מר ירון גדות: 

 4   ?אני המניאק או החזיר בר: י גרומר אב

 5  ?מה השאלה ד"ר צחי שריב: 

 6 לא אמרתי שאתה המניאק או החזיר.  מר ירון גדות: 

 7  ? למה התכוונת מר אבי גרובר: 

 8 ביא לרמת השרון. ה. אתה מאמרתי שז : גדותון מר יר

 9  את זה  סתם אמרת  מר אבי גרובר: 

בסגנון מר ירון גדות:  ניהול  צורת  ניהול,  ולא    צורת  הליכוד  לסיעת   10שמתאימים 

 11וגע בדמוקרטיה ומביא  חר פעם פאימים לרמת השרון. ואתה פעם אמת

 12אתה  מה  לפה פגיעה בדמוקרטיה שלא ראויה לעיר הזאת. והשאלה שלי ל

 13. טיה, והשאלה שלי לשאר חברי המועצה וחברי הקואליציהבדמוקר  פוגע

 14מוקרטיה.  למה אתם מאפשרים לראש העיר הזה פעם אחר פעם לפגוע בד

 15 בכל הסעיפים שהזכרתי.  

 16   י.'צאבבקשה ב מר אבי גרובר: 

 17 

 18 פרסום שוברי מזון  י אלקובי   'צאילתה ב. שא7

  19 

 20, אחד 2018בפני המועצה בשהוצג    2017ת  לשניה  יבדוח מבקר העיר : גב' בת שבע אלקובי

 21ה דוח ביקורת בנושא פרסומי מודעות על  עלו לביקורת היהנושאים שהו

 22כמו כן מבקר המדינה  " :155ייה. ואני מצטטת מעמוד ידי סגן ראש העיר

 23ת את הרשויות המקומיות לפעול דרך קבע, לכך שכל יש להנחו ממליץ כי

 24קומית בלבד  של הרשות הממה  ת שו אאמידע שיפורסם מטעם הרשות ייש

 25נבחר הציבור. זאת יש לעשות  ולא יכללו את שמו חתימתו או תמונתו של  

 26רות על מנת למנוע הקניית יתרון תעמולתי בכל עת וללא קשר למועד הבחי

הצי נבחר  על  פפסול  על  מנת  בור,  על  וכן  לתפקיד  המתמודדים  שאר   27ני 

הבחירות  תקופת  שאינה  בתקופה  שגם  ביהי  להבטיח  מדובר    רורה   28כי 
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 1הציבורית  פעולות ובמתנות של הרשות המקומית הממומנות מהקופה  ב

 2פו הפרטי. הביקורת ולא של נבחר הציבור עצמו. ושאינן ממומנות מכס

זה נפגע האיזון באל גם במקרה  כי   3לתי של הפרסום  מנט התעמומעירה 

 4של   ובין התועלת שהציבור עשוי להפיק ממנה. כן, גם כאן הוספת שמות

 5שהתפרסמה אין בה כדי להוסיף מידע חיוני לציבור.    יבור להודעהר צנבח

זאתל העיל  ,עומת  למרות  מובהק.  תעמולתי  ערך  בה  להיות   6,  עשוי 

בדצמבר   מ2020בשלושים  העירייה  ראש  סגן  של  בדף  פורסם  יעקב  ,   7ר 

 8למשפחות מוחלשות. על    יתנוזת  צקי פרסום מיזם תלושי מזון ביטחוןקור

 9, ובסופו צורפה תמונה מר  עיריית רמת השרון  של  וגו ס לסהפרסום התנו

 10עיר ומחזיק תיק הארנונה. ההפניה ללשכתו.  קורצקי ותוארו כסגן ראש ה

 11ל הוא של משרד הפנים ברשותו של "ברר שהפרויקט הנמבירור קצר הת

פרויקט אהש דרעי,  ידי  ר  על  הישובים בארץ, מתוקצב  בכל   12רצי שקיים 

 13רים בלבד  ויקט הזה יהיו הגזבהפרעל  ות  ימשרד הפנים ואחראים ברשו

ו בעשרים  לראייה,  כלשהו.  פוליטי  גורם  הועברו ולא  בדצמבר   14שביעי 

 15חלק בהרצאה שתתקיים בעשרים   הודעות לכלל הגזברים ברשויות לקחת

 16לוקת תלושי המזון. השאלות הערכות לפרויקט חושמיני בדצמבר בנושא  

הן סגן1  :שלי  משתמש  סמכות  באיזה  של   אנרבב  רהעי  שאר  .   17הרשמי 

 18רתו שציינה מהיכן הבאנר, משרד הפנים השר תו כך את  משרד הפנים. חת

שלו  דר שהפרויקט  להבין  יהיה  שניתן  כך  הבאנר  את  ושינה   19במימון  עי, 

מבק 2העירייה.   של  מסקנותיו  פי  על  אף  שימו.  בנושא  העירייה   20ש  ר 

של   בהקשר  שניתנו  הרשות,  מטעם  פרסום  ציבור  שנבחר  בשם   21בתמונה 

 22ואים שמסקנות לא הופנמו. אבקש  , עדיין אנו ר2017כבר בקי  ורצב קקיע

 23. שאלה אחרונה, לגבי תפקיד  3כוון לעשות בנדון.  לדעת מה ראש העיר מת

 24מעולם לא    יק הארנונה. תיק הארנונה לא קיים ברמת השרון,מחזיק ת

להצבעה ראש  עלה  סגן  לסמכות  זה  תיק  ייוסף  סמכות  איזה  ומתוקף   ,25 

 26 העיר. תודה.  

 27מור לענות לך בנושא הזה. כי  ל כך מבין מה אני אאני מודה שאני לא כ רובר: גבי א רמ

 28 משמעתי או דברים אחרים לחברי מועצה. לא עוסק ב אני
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 1    ?מה את מציעה לעשות קי: ב קורצמר יעק

 2 שואלת.  קודם כל אני  : לקוביגב' בת שבע א

 3 אני לא מבין מה את מצפה ממני.  מר אבי גרובר: 

 4 ? ההמלצות שלך המ : צקירמר יעקב קו

 5 באיזה סמכות. יעקב.   : יבע אלקובגב' בת ש

עשימב מר יעקב קורצקי:  איך  יוזמה.  איזה  לך.  הכבוד  כל  יעקב  לי  שתגידי  אני  קום   6ת 

 7 כנציגת...

 8 ד הפנים. משר . יוזמה שלאיזה יוזמה : גב' בת שבע אלקובי

 9  תיק הרווחה ברמת השרון.  מר יעקב קורצקי: 

 10 וזמה. של משרד הפנים. איזה יה זמוי : יגב' בת שבע אלקוב

צר מר יעקב קורצקי:  מזה. את  לשמוח  צריכה  קורצקאת  בוא  ולהגיד  לבוא  לא  יכה  איך   11י 

 12  הצטרפתי אליך.  

 13 ודם כל. משרד הפנים קלא. אני ...כי היוזמה היא של  : בת שבע אלקובי' גב

 14  ?מה את מציעה לעשות לסגן ראש העיר מר יעקב קורצקי: 

 15 י שנייה.  'צאב ר: במר אבי גרו

 16  מה שאת טוענת.   י: מר יעקב קורצק

 17 אני אחליט מה לעשות.  ראש העיר  כשאני אהיה : גב' בת שבע אלקובי

 18 ך.  ענה לאני א מר יעקב קורצקי: 

 19אול עבירה או משהו, ראש העיר  איזה שהוא פ  עוד פעם. ככל שנעשה פה מר אבי גרובר: 

 20ני יכול לענות  שא  ידההיח  לא חוקר, לא מעמיד לדין. עם כל הכבוד. שאלה

 21 ה לעניין הנושא של תיק ארנונה אין תיק ארנונה. עליה, ז

 22 זה היה טעות סופר אבי. טעות שלי טעות סופר.   : ירייט יכז רמ

 23יעקב הוא יושב    ראש ועדת הנחות בארנונה.אז אין תיק ארנונה. יש יושב   רובר: מר אבי ג

 24בירה או  א עשהיזה  יאם נעשה פה א   ,. עכשיוראש ועדת הנחות בארנונה

 25אלה שבודקים את הדברים האלה והוא היה   ו, אז יש גופים שהםמשה

 26 אליהם. אבל אני כראש עיר.  צריך לפנות 

שאנחנ מר יעקב קורצקי:  אליברור  נפנה  ועוד  ו  אליהם  נפנה  אנחנו  נפנה  הם.  אנחנו   27איך 

 28  . אליהם
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 1 יש דוח מבקר.   : גב' בת שבע אלקובי

 2  ר פה על החוק.  י עוב ת מבאמאה ראנחנו נ מר יעקב קורצקי:  

 3 . ידוח מבקר לא מכבדים את מסקנות מ : יבע אלקובגב' בת ש

 4 אבל אני ראש העיר. אבל אני ראש העיר.   גרובר:  אבימר 

 5  ירייה. תיכף  תיכף אנחנו נפנה למבקר הע קורצקי: עקב מר י

 6 ?אני יכול לדבר בבקשה. אני יכול לדבר ביד פלד: מר ר

 7 . הוא לא אמר שזה. עתייד לא לאב גב' דברת וייזר: 

 8היום. רגע. תקבלו חזק  את ביקשת את זה. אתם תקבלו את זה חזק מאוד   ורצקי: מר יעקב ק

 9  מאוד מי העבריינים.  

 10 אני מדברת אני ...רמת השרון.  : אלקובי גב' בת שבע

 11  מי עובר על החוק.   מר יעקב קורצקי: 

 12 רגע, שנייה.  מר רביד פלד: 

 13  .  שיועכ פה ליםהלא מנ מר אבי גרובר: 

 14   רוצה רגעאבל אני  מר רביד פלד: 

 15  לא.  מר אבי גרובר: 

 16 ה שלהם יעקב קורצקי אז אני רוצה לענות להם. מן הפכל הז מר רביד פלד: 

 17  הגנב.   מי פהיראו ש .הל הנעא ברור שאני קורצקי: עקב מר י

 18 יעקב קורצקי בפה.   ד: מר רביד פל

 19  החוק.  על פה  וברעמי גונב את הש...ומי  מר יעקב קורצקי: 

 20 זה בוא נחלק את זה.  אם לא ראית את אני רוצה להגיד מר רביד פלד: 

 21  נתחיל מהתחלה.   י: מר יעקב קורצק

בוא מר רביד פלד:  זה.  גזל כסף מהצ  לא. תעביר את  מי  יעקנראה   22או ב קורצקי  יבור. 

 23 אתם. 

 24 כם.  של יותשטוהנעשה לזה סוף. מ תחא םעפתן את זה למבקר העירייה.  ב קורצקי: מר יעק

 25 י לא מכירה את זה.  תראה את זה. אנ ?מה זה גב' דברת וייזר: 

 26 ?מה זה מר גיא קלנר:

 27אחד, אחד. קודם כל   ענהארגע. קודם כל נסביר. לשאלתה של הגברת אני   קורצקי: מר יעקב 

מ אניאני  הרווחה.  תיק  תיק    מחזיק,  חזיק  מחזיק  אני  טוב.  שזה   28בטח 
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 1 נו  אנחדה וועההרווחה נטפל בזה כיושב ראש 

 2 אתה מחזיק תיק הרווחה?  ד"ר צחי שריב: 

 3   י שמונה חודשים.אני מחזיק תיק הנחות בארנונה. לפנ מר יעקב קורצקי: 

 4 ת.  יושב ראש ועדת הנחו :  מר רוני בלקין

 5 רוני תן לי דר. שמטפל בארנונה. יק את יושב ראש ועדה, בסמחז אני  מר יעקב קורצקי: 

 6 . רנונה בא חותהנ תראש ועד עידן למדן:  עו"ד 

ומכוון   מר יעקב קורצקי:  למדן  שנוצרהעידן  נושא    שהסיטואציה  כל  עם  האחרונה   7בשנה 

 8חנו לא  נו. כולנו מגדילים ראש, יעידו החברים שאנלדגה, אנחנו ההקורונ

 9וני הוא יושב ראש  י ר, או לא ביושב ראש מבחינתמתעסקים ביושב ראש

 10בה מאוד פתוחה, כל  ישי נו  אנח  לפעמים, מקבל את הדעות של רוני, ועידן,

 11משתדלים להביא עוד נושאים לתוך הוועדה    אחד מביע את העמדות שלו,

 12.  עשות נקלענו לסיטואציה שאנחנו לא רגילים. אין מה לעשותהזאת. מה ל

 13תקשר לראש העיר  אני מ  ,מונה חודשים, יום שישילגופו של עניין, לפני ש

לו  14ות מעשה, כל  לעשו.  משה  כבוד ראש העיר צריך לעשות"  :אני אומר 

לי את הכלים,    ארנונה בעיר, אני כיושב הנושא של ה  15ראש הוועדה, אין 

יעיד הגזבר.  . התקש "אתה ראש העיר  16רתי ליועץ המשפטי של העירייה, 

 17  עושים, איך  י לנוח כבר. אמרתי מהני לא הייתי לא יכולתיום שישי, א

איש אני  ששלחתי  המכתב  נבע  ומשם  זה.  את  פותרים  ליאנחנו   18 ראשת 

 19ולי יש לי אחוז  משלה ולשר הפנים בכל נושא הארנונה. ואני שמח שאהמ

 20זה  ש  תששמחות מיליון. ראיתי  אחד בזה שהצלחתי לגרום לכך ששבע מא 

 21איך לגמור את    שאנשים עניים שאין להם  ?נדחה. מה משמח אותך בזה

 22    ?מה שמשמח אותך  הז  ?זה תא א יקבלוהחודש ל

 23 ךרד  אובל  ךירצ   הז  .ים, קורצקי. ככה לא עושיםעושלא  כה  י ככלמה.   : גב' בת שבע אלקובי

 24 הפנים. ולא דרך משרד  החוורה דרשמ

 25את ההמלצה של  ל עניין. תקראי את החוק ואני עשיתי את זה, לגופו ש מר יעקב קורצקי: 

 26 ייה.  מבקר העיר

 27 יעקב. אתה לא מחזיק את   מר דני לביא:

 28 . זיקחדני תנו לי לסיים. אני מ ורצקי: מר יעקב ק
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 1 אז הייתה טעות בהגדרה.   מר אבי גרובר: 

הנח מר יעקב קורצקי:  ועדת  ראש  יושב  עליכ  .ארנונהבות  אני  אתם   ?םמקובל  זה   2את 

 3אני אני כמו כן מבקר המדינה ממליץ הוא רק ממליץ ו  מקבלים? אז זהו.

 4אגיע לגופו של    וגם לטעמי, גם כן תיכף אני  םי רמכל סגני ראשי הע  יודע

 5אם כבר את י לביא הוא גם לא עובר על החוק אבל  דנ  עצהועניין חבר המ

 6 ה לכם את מה שפורסם מדברת על מה שאת מדברת. אז אני ארא

 7 . ינכט יעקב זה עניין מר דני לביא:

 8 ה שאתה רוצה.  דני כשאני מסיים תגיד מ מר יעקב קורצקי: 

 9 הארנונה.   אל תצעק עלי. אתה לא מחזיק תיק מר דני לביא:

 10 יופי.   איזה אותר : מר יעקב קורצקי

 11 בסדר. בזה הם עשו טעות. הוא עושה טעות.   מר אבי גרובר: 

 12 מחזיק התיק. זה שבע עשרה אלף בתי אב ברמת השרון.  מר יעקב קורצקי: 

 13 ? אפשר לקבל עותק גב' דברת וייזר: 

 14לקו את זה לבתים  כולכם. שבע עשרה אלף בתי אב ברמת השרון חילו  תקב : קורצקי מר יעקב

 15 שלהם. 

 16 מחלקת תרבות לא. זה של מחלקת תרבות.   לש א:לביני דמר 

 17ני רק אראה לכם  תיק התרבות והאומנות, אמחלקת תרבות. מה מחזיק   מר יעקב קורצקי: 

...אסור   רוצאת  אתה  אם  לכולם.  חוק  יש  קורצקי.  חוק  חוק  אין   18ה 

 19  י, אז אתה  לקורצק

עשה   מר רביד פלד:  לא  ף סכהמיעקב  השת  שלו  ציבור.  בכספי   20ף  מכסשת  מהשתמש 

 21 בור. יצ

 22  זה כספי ציבור.   מר יעקב קורצקי: 

 23 ..זה מה שעשית פה. לקחת מהכיס שלהם חמישים אלף . מר רביד פלד: 

 24  העשייה המדהימה שלנו.  מה הוא אומר. רגע. בוא נשמע מר יעקב קורצקי: 

 25 ..שאילתא כזאת.  .. מר רביד פלד: 

 26  לאט, לאט.  רגע רביד.  מר יעקב קורצקי: 

 27 היה...  שעבר ועשב : מר רביד פלד

 28 אתם מבשלים, תאכלו את מה שבישלתם. אבי תן לי לסיים.  מר יעקב קורצקי: 
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 1 אבל לא יהיה פה עכשיו   בר: י גרומר אב

 2 אלף.  י אסיים את מה שהיא פרסמה, שבע עשרה נא מר יעקב קורצקי: 

 3 אתה מחזיק את תיק הארנונה?  א:מר דני לבי

עירי צקי: מר יעקב קור של  העובדים  רילכל  לביא  והשרמת  ת  דני  של  החוברת  על  עבדו   4ן, 

מועצה,   חבר  לא  זה  האחרונות.  וחצי  בשנה  שלנו  סגן המדהימה   5אדוני 

 6 מה שעשיתי. ראש העיר יעקב קורצקי אסור לי לפרסם את 

 7 בות.  זה מחלקת תר מר דני לביא:

 8  רגע. אז מה ההבדל.   ייזר: גב' דברת ו

 9 ועצה  מי החברכל  סור שיהיה כתוב למטה. צריךא מר רביד פלד: 

 10 זה לא נכון. זה לא נכון.   מר אבי גרובר: 

 11ר את זה. מה אתה עכשיו  ה. מבקר המדינה יחקומבקר המדינה ...את ז מר יעקב קורצקי: 

 12 ?עונה

 13 ר. אם זה אסור, אז זה אסו גב' דברת וייזר: 

 14 ?דברת וייזר בותכל רוסאבחינוך  ר: מר אבי גרוב

 15 .. .לא. הנה היום אני  : מר יעקב קורצקי

 16ברור שמותר. אתה יכול בבקשה לשבת ולא. אבל זה    ?......אסור לכתוב גרובר:  אבימר 

 17 עה ההצגה הזאת. שעכשיו  הפ ךשמילא 

 18 .  בישלו שיאכלו מפחד מהם. הם . מה אתה כל הזמןמה אתה מגן עליהם מר יעקב קורצקי: 

 19 טוב, תצעק יאללה.   גרובר: מר אבי 

 20  נה.ו הכשיעהם בישלו שיאכלו.  מר יעקב קורצקי: 

 21 נערוך סרטונים. נעשה דברים.  : גרובר מר אבי

 22למה יעקב    ני מחזיק תיק גיל שלישי נכון.את...את החוברת הזאת. נכון. א מר יעקב קורצקי: 

 23ר  נה ראש העיר הנה ראש העימופיע פה. איפה יעקב קורצקי. הקורצקי לא  

 24 ק.  בצד הזה אין יעקב קורצקי. אין מחזיק התי

 25 רנונה.  אבה את   גב' ענבל דדון:

 26 אין יעקב קורצקי. אני גם מחזיק התיק של הגיל השלישי.  עקב קורצקי: י מר

 27 קב אתה מחזיק את תיק הארנונה. עי מר דני לביא:

 28 . זיק את התיק הגיל השלישיט דני עכשיו אני מדבר. אני מחקש מר יעקב קורצקי: 
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 1 ...עשר פעמים.  מר אבי גרובר: 

 2התמונה    וק. זה פרסום. יכולתי לשים אתבר על החעו  זה   סוראאסור דני.   ב קורצקי: מר יעק

 3 שלי. ואני מחזיק התיק.  

 4 ההבדל. למה לא עשית.  אז מהרגע,  גב' דברת וייזר: 

 5  ה.  ני עשלמה ד מר יעקב קורצקי: 

 6  ום למטה בשם שלכם.כם לחתאסור ל מר רביד פלד: 

 7  הנה. דני לביא. למה לדני לביא מותר.  מר יעקב קורצקי: 

 8 וק את החוק. אתם צריכים לבדוק את החוק.  דבר, תבדמה אתה מ ד: פל בידרמר 

 9יקטור החדש של עיריית רמת ה הוא מבטיח. הפרואני מבטיח. תראו מ מר יעקב קורצקי: 

 10  השרון.

 11  ר את הישיבה. חבר'ה אני סוג מר אבי גרובר: 

 12 הפנים.  זה של העירייה...זה של משרד : יבע אלקובגב' בת ש

 13  .ונ די : מר אבי גרובר

 14 תפסיק לפחד מהם.   קורצקי: מר יעקב 

 15 אני לא מפחד מאף אחד.   מר אבי גרובר: 

 16 כל את זה. מעל החוק. אל תפחד מהם. היא בישלה את זה היא תאלא  הם   מר יעקב קורצקי: 

 17 זה לא יאומן.  . לא גב' דברת וייזר: 

 18תי  שלחני  ם אי, אני שלחתי למשרד הפנאני מבטיח אני ...למשרד הפנים : קורצקי מר יעקב

 19  פנים שיעשה  לשר ה

 20 בחייאת יעקב, בזכותך נתנו תלושי מזון.  : גב' בת שבע אלקובי

 21 , זה ארצי. לפני שמונה חודשים. מה כואב לך, מה מפריע לך רצקי: מר יעקב קו

 22 ה. המשיך בבקשה את הישיבר לאפש מר אבי גרובר: 

 23המשיך אני מבטיח ל"ד.  אח  דמבטיח להמשיך. רגע, עו  מה מפריע לך. אני מר יעקב קורצקי: 

יקרים תושבים  עבורכם.  הרף  ללא  רבים.   לפעול  בפרויקטים   24ולהשקיע 

 25מנת שתוכלו להמשיך ולעשייה ותוכנית מגוונת. שלכם   שאנחנו עמלים על

 26 . "דני לביא

 27  ?ים וחמש שנה. אתה יודעעשרזה  מר דני לביא:

 28 זה מותר.  מר יעקב קורצקי: 
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 1   עשרים וחמש שנה. לביא:מר דני 

 2 ני עשרים וחמש. אמרתי לכולם...גם. אמרו לי.  א גם ב קורצקי: קעי מר

 3  זה לזה, זה לזה.   מר אבי גרובר: 

 4 אבל אתה לקחת ...של משרד הפנים.  : שבע אלקובי בת גב'

 5  תקדם בישיבה. אפשר בבקשה לה מר אבי גרובר: 

ציבור. עשה ד: מר רביד פל  6ה  . מו. בפוסט שלףס כ  ילב  פוסט  יעקב לא השתמש בכספי 

 7 יבור ושמת.  לקחת כסף מהצ ?עשיתתה א

ת : מר מיכאל דורון שלך,  הטענה  זה  אם  השרון.  לרמת  קשור  לא  זה   8תקשר  ...למשטרה. 

 9  למשטרה תאשים אותו במשטרה. 

של  אב מר רביד פלד:  בכסף  השתמשת  השרוןאתה  רמת  תושבי  שבע  ל   10....השתמשת. 

 11.  רותזכימים והשתמשת גם בעשרה אלף עותקים, שש עשרה אלף עותק

 12 .  את זהה אסור לעשות ז

 13  זה לא נכון שאסור. איזה אסור.  מר אבי גרובר: 

 14 .  מו שהם בדקו את החוקאני ראיתי את החוק כ מר רביד פלד: 

 15   ?רייהפלייר של העיאסור להוציא  מר אבי גרובר: 

 16 עצה להיות...וא צריך כל חברי המומותר בלי השם שלו. ה מר רביד פלד: 

 17   ום.פתא מה ר אבי גרובר: מ

 18 לו.  מותר כמו ש מר רביד פלד: 

 19 וגם לסגן ראש עיר מותר דרך אגב בכל עיר מתוקנת.   מר יעקב קורצקי: 

 20    ?זהמיכה. אתה יכול להגיד לי שמותר לעשות את  : ת וייזרגב' דבר

 21 אבל זה לא קשור לזה.   מר רביד פלד: 

 22  יאללה מספיק.  קי: מר יעקב קורצ

 23ות לרדת מזה. שבוע  הזדמננתתי לכם את הו.  משה יד  גגע, אני רוצה להר מר רביד פלד: 

וההיפך בהרבה  עשי  ,שעבר אמרתי לה תקשיבי   24תם גם משהו לא בסדר 

 25 ם בחרו.  אבל בואו אתם רוצים אנחנו גם יכולים. אבל זה מה שהכסף. 

 26 מה יצא מזה .   :רנלק איג רמ

 27 לא יודע.  מר אבי גרובר: 

 28  ?או לאהוא מחזיק תיק ארנונה  ני לביא:ד מר



 04-8666313חברת איגמי,                                                                                                                                                  

 31.1.21מיום   מישיבת  מליאה  מן  המניין 24מס'   פרטיכל

 

 27 

 1א יושב ראש ועדת  א מחזיק תיק ארנונה. הואמרתי עשר פעמים שהוא ל גרובר:  יבא מר

 2  הנחות בארנונה.  

 3  ?ר, ארנונה בסדהוא יושב ראש מר רביד פלד: 

 4  לא. ועדת הנחות.   מר דני לביא:

 5 ועדת הנחות זה נקרא.   ד: רביד פל רמ

 6 .  דה רבהיפה תו מר דני לביא:

 7 חות. הנ  עדתש ואי יושב רלא אנ מר יעקב קורצקי: 

 8  חות ארנונה לעירייה. לא יותר ארנונה. שיהיה פ הוא דואג ד"ר צחי שריב: 

 9 לעשות.   ה לנזקקים אז עושים מהבסדר צריכים לעשות הנח  מר רביד פלד: 

כי    ,העשאאני  ן  וכ מר יעקב קורצקי:  ארנונה.  להפחית  גם  אצליח  אני  השם   10שיטת  בעזרת 

 11שעיריית רמת השרון אין   ,מדמלוהן צחי  אני הסברתי לך אדו  ,הארנונה

ארנ שיטת  כמו  לה  לא  בארנונה.  התושבים  את  קורעת  רק  היא   12ונה, 

 13נו מדרגות. וכל הערים הארנונה אתיים שבעים ערים בארץ. אנחנו אין למ

 14שנעשה לזה סוף. שתבין את זה.   ע הזמןם והגיפה התושבים פה משלמי

 15 אה בממשלה. יש הקפאה.  פשוט יש הקפ

 16 נכון מה שאתה אומר. לא זה  רובר: מר אבי ג

 17 זה נכון, אבי זה נכון.   : מר יעקב קורצקי

 18 ה.  מקומון ואתה תככב יאללה הלאבוזה מה שהולך  מר אבי גרובר: 

 19 טת בארנונה. זה. שי סכים עםלמה אתה לא מ..אנחנו אין לנו  מר יעקב קורצקי: 

 20 טת ארנונה.  ברור שיש שי מר אבי גרובר: 

 21  ן לנו.אי מר יעקב קורצקי: 

 22 או קי בסדר.   גרובר:  יבא מר

 23  ?יו. למה אתה לא מאמין לי  צקי: מר יעקב קור

 24 יעקב יש שיטה יכול להיות  מר גיא קלנר:

 25 יש שלוש ערים בארץ שאין להם את השיטה.   צקי: מר יעקב קור

 26 זה לא דירוג.  ר:א קלנמר גי

 27  וה ביותר. את המחיר הגבשאנחנו לוקחים השיטה שלנו זה  מר יעקב קורצקי: 

 28 זה. י...מוציא את ...שלך מה'צאב ד פלד: יבר מר
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 1 כל הכבוד רביד.   מר דני לביא:

 2 לא רוני.   רלוונטי פה זה שלא מיכה זה הסעיף  מר אבי גרובר: 

 3  ? ל דעת שלך פרטיתמה זה ע ?מש שנהרים וחמה אתה מחשבן לעצמך עש מר יעקב קורצקי: 

 4   ?מיזם שלך פרטית

 5  ?ו שא שה להתקדם אפשר בבק מר אבי גרובר: 

 6  לכם מותר הכול.   מר יעקב קורצקי: 

 7 אני רק אומר שבכלל ...עשרים וחמש שנה בנו אותו ועכשיו זה.  רביד פלד:  רמ

 8 זה לא אותו דבר.   למדן: עידן  עו"ד 

 9 עזוב דני.  מר אבי גרובר: 

 10 וק.  קח תקרא שתראה מה זה מי עובר פה על הח קי: ב קורצמר יעק

 11 ק.  ור על שום חלא עוב מר אבי גרובר: 

 12 ק. אין. זה לא לעבור על החו  יא קלנר:ג מר

 13 רוני בבקשה.   מר אבי גרובר: 

 14 

רוני בלקין8  15כת החינוך של  הצגת הנתונים הקיימים במער  -  . שאילתה 

 16 ברחבי רמת השרון  ריסה(  מות ופבכיתות לימוד נוספות )כ  רמה"ש והצורך

  17 

 18יוונתי  עוד שאני כני  י אטעמלבה נתונים. ומורכב. יש בו גם הרקצת    הנושא :  מר רוני בלקין

 19ת למליאה היא הייתה מחוברת להצעה לסדר שהייתה  את השאילתא הזא

 20שית השאלה אם אפשר לקבל, ות בישיבה שלא מן המניין. ראצריכה לעל

 21כי אנחנו לדעתי נקבל פה   ?יםה נתונהביא פמישהו    ?יש נתונים למישהו

 22   י הפניתי השאילתא אלייך.אנ ,ה דוברתפאי

 23  לענות לך עכשיו. י פה ספר שלם עם נתונים. אני יכול ל יש בר: ומר אבי גר

 24 א. חבל שלא אמרתם את זה קודם.  :  מר רוני בלקין

 25   ?מה  ,סליחה אני לא הקשבתי גב' דברת וייזר: 

 26שאתם  יש נתונים. את השאילתא הפניתי אלייך. יש נתונים  ם  אל אאני שו :  מר רוני בלקין

 27 הכנתם כדי להציג.  

 28 מפנים לראש העיר.  לתאשאי ר: במר אבי גרו
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 1  כן. אני הכנתי.   : גב' דברת וייזר

 2 אני יודע למי אני הפניתי אותה ואני יודע למה.   :  מר רוני בלקין

 3ץ ותיקח את הנתונים  בחו כשיואז אם אתה רוצה לקבל מדוברת. תצאו ע  מר אבי גרובר: 

 4  ולה לתת.  שהיא יכ

 5 כן.  :  בלקין מר רוני

 6   כן. וייזר: גב' דברת 

 7כדי שלא נקבל רק שאפשר יהיה להציג  אותם    או קי. ויש לנו פה נתונים :  י בלקיןונר רמ

 8 ככה כמטח שקפים.  

שאלה מר אבי גרובר:  מקבשאלת  אתה  את .  זה  אחרי  לקבל  יכול  ואתה  תשובה   9ל 

 10  ים. המספר

 11 אני לא חושב אני לפחות. לא יודע. יש פה ערימה של שאלות  :  מר רוני בלקין

 12  בעוד עשרים שנה.  סדר. נכון. כמה ילדים יהיו בכיתה א'ב נו בר: ומר אבי גר

 13 טוב. אני אגיד את זה ככה. נעשה את זה.  :  מר רוני בלקין

 14  לא בטוח. ההורים שלהם עוד לא מכירים.   גרובר: מר אבי 

 15הקובץ הזה  להעביר את    אתם מסוגליםנהדר. נעשה את זה מאוד פשוט.   :  בלקין ירונמר 

 16נלמד את    זה אני מוריד את השאילתא.  תן לי אתה.  רב  ודה תהנתונים.    של

 17עלה  אה את זה, אני  הנתונים. אם יהיה בכלל טעם בעסק הזה נעביר נעל 

 18 יד.  את זה בעת

 19 .  מיילזה באם אתה רוצה אני אשלח לך את  גב' דברת וייזר: 

 20 הערב.  שלומית תשלח לך את זה במהלך  : הרוזע ינורמר 

 21 המועצה.   ל חברילכ קשהבב ורק תעביר עידן למדן:  עו"ד 

 22 י. רונ תודה מר אבי גרובר: 

 23זה    רגע, הנתונים שרוני היה צריך להעביר זה הנתונים שדוברת הכינה. מר גיא קלנר:

 24 ?אותם נתונים

 25 ל אותו דבר.  לך הכוגיד  רק אבמשפט אחד אני  גב' דברת וייזר: 

 26  עם.ד פעו טאנחנו באותו סר נים אז לא אותם נתו לא. כי אם זה מר גיא קלנר:

עניין גב' דברת וייזר:  לא  זה  נתו  לא.  נתונים.  נתון אחד. הנתונים של  זה  נתונים  זה   27נים 

 28הנחות יסוד. מה שרוני ביקש ממני    המספרים הממשיים יש עוד כל מיני
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 1ם קיימים ולמטה כתבתי את כל ההערכות.  ילדיפרי  זה הנתונים של מס

 2יש הנחות. ל זה.  ם שלדי ל ילזה כן כו  .תוא"מתלא כולל ילדים של  נגיד זה  

 3של הילדים הקיימים. מה שרוני עשה בסעיף    אבל הוא ביקש את הנתונים

 4ה איזה שהיא תחזית  לעבוד בשיטה הזאת הוא עשהזה זה במקום באמת  

 5 של פונקציה עתידית.  

 6 זה לא נכון. זה גם לא נכון.  בר: רומר אבי ג

 7 ה  כמ יקהטשה סטטיסקח גם הוא שם, עוא ללא ה גב' דברת וייזר: 

שנייה מר אבי גרובר:  דברים.  כמה  עשה  עזוררוני  רוני  דברים  ה .  כמה  יש  עשה  אחד   .8 

 9 אני גם עשיתי בדיקה מן הסתם מולו.   ,ילדים

 10 עשיתי בדיקה מולו.   זר: רת וייגב' דב

 11ים ש כמה באמת גרים. זה אחד. זה דבר ראשון שבהם בודקכל  ידם  וק מר אבי גרובר: 

 12נתיים, מקסימום שלוש. כי ות שלעששר  אפ  תזה באמשנה, שנתיים אבל  

רישו"טטב אין  אחח  מאה  של  כל  ם  לא  העירייה.  של  לגנים   13  םילדיהוז, 

 14לק מהם עדיין לומדים בגנים  ח לומדים בגנים של עירייה. ח"בגילאי טט

 15  פרטיים. 

 16 ח.  "טטזה לרוב מתייצב לקראת טרום חובה. לא ב :  ןבלקיוני מר ר

 17בר יותר מלא. יש איזה שהוא גם בחלק שהוא  כ   זה   הובחובטרום חובה   : גרובר מר אבי

 18זה יש איזה שהוא אחוז הצטרפות מסוים. יש לנו גם בטרום  מראה פה  

איזחובה   של  הצטרפות  יש  הדברים  לחובה  כל  את  יש  אחוז.  תשעה   19ה 

 20מפורטים, אבל עוד פעם כמו כל דבר, עדיין לפעמים  נים מאוד  האלה. הנתו

 21, פחות שניים שלושה  אוריםלה  לושש,  םינרשמים עוד איזה שניפתאום  

 22יים שלושה לחרדים. אז עוד ה לחרדים פחות שנ, עוד שניים שלושאוריםל

 23וך הנתונים  יות אף אחד. בתחמש זה יכול להשניים שלושה יכולים להיות  

 24מי שגר, מי שזה מי שכרגע בגנים וצפויים. כן  ספרים רק שלו יש גם רק מ

 25ם תחזית. כשאנחנו מסתכלים  נימכי  נוחנ, יש לנו ניסיון כשאיש כל מיני

 26לנו ניסיון שנצבר לאורך שנים. אנחנו לא עובדים על גנים ועל דברים. יש  

 27לתשיעי נעמדים בדלת ורואים  אנחנו לא יושבים בראשון  סתם באוויר.  

יו איזה  בא  שמי  תודה  אז  פי  מדדים.  שהם  איזה  יש  זאת  בכל   28באת. 
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 1ם אז לפעמים דייל  ושה מושאתה נמצא עם שבעים  לפעמים דרך אגב, כ

 2  " יעל רום"ה שנה ראשונה של  היה לנו שנה שבשבוע האחרון פתאום איז

רש היו  חזק.  נורא  זה  את  ראינו  ובשבוע למשל  ומשהו  שבעים   3  ומים 

 4לנו שנה שעברה    ם כאלה. היההאחרון ברחו לנו שישה, שמונה. יש דברי

שנ עם  איזה משפחה  ושתיים,   5ת ולארצעזבו  י תאומים  רשומים שבעים 

 6שישים ושמונה.  איזה שני ילדים ביקשו זה. פתאום היינו עם    ודת עבריה

 7יין יש פה בתוך הזה.  פתאום שתי כיתות. זה דברים שהם קורים. אבל עד

 8וא מייצר נוך שהאיזה שהם הנחות מסוימות שלפיהם עובד אגף החייש  

 9שלך, התשובות גם  את כל התחזיות האלה. ובין השאר לחלק מהשאלות  

 10 ית שאומרת אנחנו יודעים כרגע יש למשל ברובעחזה תאיזעל  ססותמתב

 11ים יש  הדר ואלון, זה גם משהו שכתבתי עליו וזה, עשרים ואחד פרויקט

ממש.   בבנייה  כאלה  כרגע  מיני  כל  או  בקשות,  הגישו  לא  אומרת   12זאת 

 13  אצלם בתחזית ממה שאני פרסמתי הלכתי רק על מה שאני ממש  דברים.

א אבל  שבונים.  ה יודע  יינוחגף  על ול  מ  ושבך  ומסתכל  ההנדסה   14מינהל 

 15את זה.    עיר, על כל הדברים האלו. הוא בהחלט עושהעות שקיימות ב"תב

 16משת ואנחנו לא מוכנים עם  ע כזאת באמת מתמ"כי אם יש מצב שבו תב

 17אתם צודקים איך יכולתם לדעת מי "  :יגידויבואו ו  כיתות. ההורים לא

 18יות ערוכים למצבים האלה  לה  כים י. אנחנו צר"לגור פה   ידע שאנחנו נעבור

 19ופי התכנון של רמת השרון אישרו את  געות שזה אומר שכל  "שבו התב

 20. היזם מחליט אם הוא הולך על  שיו זה בידיים של היזמיםהתוכניות ועכ

א  מממש  לא  או  מותההתוכנית  האלה.  ,  הדברים  כל  הדיירים,  את   21פנה 

להם   יש  גבהחלט,  שלהם  התחזיות  זה  בתוך  מזה  חלק   22ת חסותייהם 

קדימה,"תבל שנים  שלוש  על  והסתכלות  עשר   עות  קדימה,  שנים   23חמש 

 24  רויות. אתה גם תראה למשל שנים קדימה, לפי איזה שהם כל מיני סבי

 25שיוצאים    יםלדשכן מופיע שם למשל שמורידים לפי הניסיון שלהם, הי

כל   שלנו,  הממלכתי  חינוך  לא  שהם  למשל למסגרות.  מסתכם.  זה   26גם 

 27ורים  שיש ירידה באחוז יוצאים החוצה לאאים  רו   חנואנ  תשנים האחרונוב

 28לפי הממוצע היום. אז אתה מבין זה כל   ונחקלוכל הדברים האלה. ועדיין  
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 1לא  דברים שלפעמים מתקזזים. בהחלט שמערכת, אגף חינוך    מיני כאלה

 2כאלה, אבל    ברמת השרון כשהוא עובד הוא לוקח כל מיני שקלוליםרק  

תע תעודתבבסיס  שם,  כזהו  ודת  ילדים  תובת  של  בגנים  ת   3שנמצאים 

ב מיני  ונמצאים  כל  וגם  זה  את  גם  יש  אומרת  זאת  המקומות,   4כל 

 5  חד משמעית.  ,יותפרמטרים כאלה שיכולים לההתחשבויות ב

 6המספריים של התלמידים בפועל, של שהנתונים    ,מניח  אני  ,אנחנו כנראה :  מר רוני בלקין

 7   כי כנראה. ושלומית יהיו אחידיםדוברת 

 8לקחתי מהם את משם. לא המצאתי.  הם אחידים חד וחלק. אני לקחתי   רת וייזר: בד' גב

 9  הנתונים. זה הכול.  

 10 חות.  את הרכיב של ההנאני רוצה לראות  :  מר רוני בלקין

 11 ההבדל.   אתה תראה את גב' דברת וייזר: 

 12  פני י לדלשבת עם גילך, איזה מדהים אני  אני עוד פעם אומר לך אני מרשה   מר אבי גרובר: 

תקהי שעושיבות  המון  לשבת  יודעים  אתם  ולהבין  ציב.  התקציב  על   13ת, 

החינו של  החבר'ה  עם  לשבת  תרצה  אם  המספרים אותו,  את  ולהבין   14ך 

 15  . אני בטוח שאין להם בעיה. הם ישבו אותך. אין פה. משם

 16ם ליוני. בקש לקבל כבר משלושיאתה תקבל את זה. אין פה את זה אני מ :  מר רוני בלקין

 17 את זה.  אז לעשותבר ו כולנכי

 18  להתנצח איתך עכשיו. אבל הנתונים.  רוצה  אני לא מר אבי גרובר: 

 19מבקש את הדבר   בדות. מהשלושים ליוני אניאין לי מה להתנצח. אלה עו :  מר רוני בלקין

 20 לעבור עליו.  הזה בשביל 

 21  קיבלת  מר אבי גרובר: 

 22 אוחר. ר מיותים שושבעה חוד קבלאדר. עכשיו אני סב :  מר רוני בלקין

 23, ונתתי מספרים ודיברנו שישים  בה פירטתי מספריםהייתה פה ישיבה ש  מר אבי גרובר: 

 24שישים עמוד של תמליל כשדיברנו  עמוד דיון על הפרוטוקול, התמליל הוא  

 25ם, אתה אומר אני לא מקבל וזה ומציגים מספרים,  ונתתי שם המון מספרי

 26ם כי  ת המספרים אבלימק   אים שפשוט למספרים, בסוף יש אנשומציגים  

א להם.  נוח  פחות  כנראה  בכלל  זה  לדעתי  מספרים.  הם  המספרים   27בל 

 28 . לא צריך בית ספרבשאלה אם צריך בית ספר    הדיון לא צריך להיות בכלל
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 1ית הספר, אנחנו לא נקיים עכשיו את  בהתקיים פה דיון איפה צריך להיות  

מחדש,   הזה  הדיון  וזה  כל  עכשיו.  פעם  שהיהעוד   2יים התקי,  ראו  דיון 

השאלה  לדע הלאה.  ומתקדמים  ונגמר.  שהדרך תי  חושב  אני  צריך   3אם 

 4  לית  הזאת זה הדרך הכי לא נכונה והכי ריא

 5 י לא ...לנהל את הדיון.  נא :  מר רוני בלקין

 6    של איפה זה יהיה.ם השאלה עלהתמודד  מר אבי גרובר: 

 7שיועבר אלי. אני   הורעז  ונירזאת. אמר  בה לשאלה הני ...תשומבחינתי א :  מר רוני בלקין

 8 ן אותי זה...זה הכול.  אסתכל על פי מה שמעניי

 9מוסיף זה וכאילו    אנשים מסתכלים ואז כאילו יש הוא מוסיף זה והוא מר אבי גרובר: 

 10  ים.  ננתומייצרים מזה שהוא מעוות את ה

 11 וף. ס ,ני מבקש היום סוףא ?רגע, אסור להסתכל על הנתונים :  מר רוני בלקין

 12  אני לא אמרתי שאסור.   ר: רובי גבמר א

 13 הגשתי שאילתא.   :  מר רוני בלקין

 14  אבל מציגים את זה, אבל זה לא מה שאומרים.   מר אבי גרובר: 

 15 ואתה ........ מגיש את החומר  :  לקיןמר רוני ב

תמימים.   : רמר אבי גרוב נהיה  לא  בוא  כאילורוני  פה  מניפולציות נעשו  מציגים  פה   16ת 

 17  . מיםתמייה הפרים, בוא לא נבמס

 18 תיר את זה  לא. אני לא מס :  מר רוני בלקין

 19  ואני מסביר בצורה   מר אבי גרובר: 

 20מניפולציה על המספרים אני סבור שיש    ,מכובדיאבי גרובר ראש העיר,   :  מר רוני בלקין

 21 את זה.  יר מסתאני לא 

 22  גיש. או קי. צר לי שככה אתה מר מר אבי גרובר: 

 23ובות אין  דר הגודל של שמונה השנים הקרובות בסהקר ים  בשנשאני סבור   :  ןמר רוני בלקי

להי שצריך  סבור  ואני  הזה  הנוסף  הספר  בבית  על צורך  דיון   24ות 

 25דות החינוך ברמת השרון כדי לראות איפה שמים הפרוגראמה של מוס

 26 אנחנו יכולים גם לא להסכים לזה. זה גם בסדר.  יש.ל שאת השק

 27  גם הורה לעתיד לבתי הספר גם כהורה, ור והעיאש רול להגיד לך כ אני יכ אבי גרובר:  רמ

 28ספר כי  היסודיים ברמת השרון, שטוב שאני נבחרתי ואני עושה עוד בתי  
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 1  ספר האלה ואני חושב שבעוד שנתיים. צריך את בתי ה

 2 מור. תביא לי את הנתונים, זה הכול רק.  ר גבסד :  מר רוני בלקין

 3 לה. ת כל הילדים האו איראש שושבעוד שנתיים, שלואני חושב  בר: י גרומר אב

 4 יש ויכוח על הנתונים.   מדן: עידן ל עו"ד 

 5ה החדשה לא נכנסים רק נכנסים לתוך המערכת ודרך אגב כשבכל הבניי מר אבי גרובר: 

 6כיתות ג'. וכיתות ד', וכיתות ה'  ו עוד  , ויהיות ב' עודכיתות א', יהיו כית

ו' יהיו  וכיתות  השכבות  ובכל  ה ,  בתי  ילדים.   7בכל    לאויתמפר  סעוד 

 8הקיים הזה. בונים כרגע חמש מאות דירות  עוד ילדים בדיור    השכבות עם

 9 מאות.  ברובע הדר ואלון, חמש

 10 שכולם   השולחןלשים אותו פה בצורה ברורה על  הדבר היחיד שצריך    ,יאב מר גיא קלנר:

 11ים. ברגע  ות אחרות. זה נתונד וזה. יכולים להסיק מסקניסמכו ידיהם ביח

 12על הסימולציות  ל המצב דהיום, ונים ברור ואחיד ענתוסד  ה מישלכולם יה

 13 ה שאתה רוצה.  כניסות ויציאות כל מ ,ע"תב ,א" העתידיות צופה כמו תמ

 14 כל אחד לוקח את זה למקום אחר.  גרובר: מר אבי 

 15ים אני חושב אז  הנתונים יהיו ברור  onceלא. לא. הנתונים לא ברורים. :מר גיא קלנר

 16   דוברת יחשבו אחרת.אני ואחרים עידן י ורונת ש ואפשר לדעת יכול להי

 17משרד החינוך בדק את הנתונים ואומר בצורה הכי חדה וברורה צריך פה   מר אבי גרובר: 

ש  את הבנייה  את  גם  לממן  מוכן  תקצב  שהוא  הספר  בתי   18  להם.שתי 

 19 ..והכל. לפי

 20 נתונים.  צים שרק מסד האין בעיה, אין בעיה. רו מר גיא קלנר:

זה גוה  זא : רמר אבי גרוב לבנות  שבעד  זה  לא  האובייקטיבי  גורם    רם  זה.  בעד   21ולא 

 22אם צריך או לא צריך בית  ה  ל על שהוא אמון  אובייקטיבי במדינת ישרא 

 23יו פעם אל  פנוש  אמר את שלו בצורה הכי ברורה כולל לפני שבועיים  ספר

בי עוד  צריך  שלנו  סופית  תשובה  זאת  הדיון  נוספת.  ספר.   24מבחינתנו  ת 

 25 נגמר. 

 26 ?משרד החינוך ענה לפני שבועיים ר:קלניא גמר 

עו גרובר:  אבימר  עוד פעם.  פנו אליו  כן. התושבים  ניסו לערער את הקביעה    דכן.   27פעם 

 28ית  ך בוד פעם קיבלו תשובה. שמשרד החינוך עומד על זה שצריהזאת וע
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והוא עומד מאחורי ההחלטה ש והכל,  והוא מתקצב  יעקב  ספר   1 ןהכלו. 

עותק של המכתב   עוד   יחבטמני  אקיבל  זה התקיים  לפני שבועיים   2לך. 

 3 עוד פעם עולה ועוד פעם קיבלו תשובה.   פעם,

לה עו"ד  עידן למדן:  דרכים  יש  לנתונים  גם  שאואבל  הדברים  לאור  ודאי   4מרת  תמודד 

 5צוי במצב אחר לחלוטין. אבל כרגע  מ  האז אתו   ת.מחזיקת התיק והסגני

 6 אפשר להתייחס אליהם.   נתונים, ואזשיוצגו ה

 7 מותר לנו לא להסכים.   גרובר:  אבימר 

 8 מבקשים כבר מיוני באמת לראות אותם.   דן למדן: עו"ד  עי

  9 

שריב    9 צחי  שאילתה  חנוכח  -  3.1.21.  גריידי  ות  שמואל  המועצה   10בר 

 11 עדות בהן הוא חבר ובו

 12 

 13  בקשה. שאילתא של צחי 9סעיף  גרובר:  אבימר 

 14את    שמואל גריידי ועשיתי  עצההמובר  חשתי פה שאילתא שנוגעת לאני הג יב: ד"ר צחי שר

 15הייתה הצעה למנות לו    שההצעה שמגיעה פה יותר מאוחר   זה רק בגלל 

 16באמת משתתף בצערו ומאחל  שהוא חלה. אני  בעובדה    התלתנמחליף ש

 17 לו החלמה מהירה.  

 18 אתה עוד לא משתתף בצערו.  רובר: מר אבי ג

 19   ער על זה שהוא חולה.מצטח שהוא אני בטו ד"ר צחי שריב: 

 20 אתה מאחל לו בריאות איתנה.  גרובר:  יבא מר

יודע בעת   שריב: צחי ד"ר   21בריאות איתנה והוא גם נמנע מלהגיע לישיבות המועצה. אני 

 22קשור   פאת מחלתו. אבל אני חושב שכל זה לאמ  בגלל הקורונה האחרונה 

 23. מסד ו שאמר גיאלהצעה שהוגשה ולכן רק רציתי שיהיו את הנתונים כמ

ל יהיה  השאלות  ושאו,  נינפהנתונים  שתי  את  כמה  לתי  אחת,   24הבאות. 

 25התקיימו מאז הקמתה בקדנציה    תינוריעה  יבות של וועדת המכרזיםיש

 26והשאלה השנייה היא   ?מר שמואל גריידי בכמה מהם השתתףהנוכחית, ו

 27של הוועדה המקומית, מליאת הוועדה המרחבית התקיימו  בכמה ישיבות  

 28 י. יידגר ואלמת ובכמה מהם השתתף שציה הנוכחיבקדנ
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 1  ןבהשל ועדת המכרזים. יום שלישי  יבה של יום שלישי  זה לא הוגן על היש מר יעקב קורצקי: 

 2  הוא מפרנס עשרה ילדים.  .עובד םדא

 3 רגע, אני רוצה גם להוסיף שאלה.  ות: ון גדמר יר

 4 רגע, אבל אני מדבר.   : קורצקי מר יעקב

 5 נתונים האלה. ותי את ההוא שאל א מר אבי גרובר: 

 6ותו. שזה לא הוגן לעלות את  אבל אני אומר לו משהו שאני כבר העליתי א קורצקי:  עקבי רמ

 7גריידי המכרזים. תעבירו אותה אחר הצהריים ושמוליק    השאלה בוועדת

 8כל הוועדות מכרזים.  . היה בישתתף. חבר המועצה עשרים ושתיים שנה

 9  כל  עם  .לעשות לו את זה  לא הוגן  זה  .גם כן  היה יושב ראש של הוועדה

מהכ לא  אני  פוליטיתבוד,  נאבקים  כביכול  שלו,  את    הצד  צריך   10אבל 

 11שום הדברים להגיד אמיתי. עשרים ושתיים שנה הוא לא החסיר כמעט  

 12 לו. ל אי אפשר הוא עובד. צריך לפרנס את הילדים שועדה. אב

 13 בסדר גמור. רעיון טוב.   ר צחי שריב: "ד

לעש מר יעקב קורצקי:  הצצריך  אחר  זה  את  הרייהות  להשתתף.  וא  ם  גם יוכל  יכול   14הוא 

 15 .  לתרום מהניסיון שלו

 16  הוא שאל אותי שאלה. אני לא מבין מה זה כל   מר אבי גרובר: 

 17ם אפשר  ושב שגם שאלה על גריידי, אישית ככה אז אני חשואלי  אם כבר מר ירון גדות: 

הייתה   גם  היא  דדון.  ענבל  על  גם   18מכרזים.   בוועדתלשאול את השאלה 

 19גם   מכרזים. ועוד שאלה, ענבל דדוןן הגיעה לוועדת  דדובל  ענ  םכמה פעמי

 20 הייתה יושבת ראש.  

 21 היא הייתה ..שתי ועדות.   מר יעקב קורצקי: 

 22  ילתא.  ש שאשיגי ד"ר צחי שריב: 

יו מר ירון גדות:  הייתה  גם  רא היא  וסבלנותשבת  שוויון  ועדת  גם    ש   23אז אפשר לשאול 

 24הייתה גם יושבת   היאת.  לנובעה לוועדת שוויון וסהגי  כמה פעמים היא

 25 אש ועדה. ר

 26  ?יכול לקבל תשובה לשאלה שליי אנ ד"ר צחי שריב: 

 27על אנשים. כמה פעמים הם הגיעו זה מעניין. אם שואלים שאלות אישיות   מר ירון גדות: 

 28  יש.  לחופשית  אז גם
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 1 אני מציע קודם כל.   : לב-מר רמי בר

 2    ות.ועד ועדה ענבל הגיעה להרבה ברכח מר יעקב קורצקי: 

 3  אני מציע קודם כל יעקב.   : לב-מר רמי בר

 4  ועדת שוויון וסבלנות. היא הייתה יושבת ראש.   ן גדות: ירומר 

כל כש : לב-מר רמי בר לגוקודם  כל מציע לשלוחמדברים  אני קודם   5  ת ברכ  פו של אדם, 

 6ריך לדבר על  החלמה לגריידי ולנהוג בכבודו. הוא לא חש טוב ועכשיו צ

 7  רון. י. אני פה. דיברתי עם יייד גר על םמה שאתם רוצי

 8 אז אמרנו את זה.   מר רביד פלד: 

 9ם מישהו לא יודע. מי שפירק את הועדה לסובלנות ושוויון זה ירון גדות. א מר דני לביא:

 10 אבי סליחה. 

על  מכרזיועדת   מר אבי גרובר:  נתונים  לי  יש  שבע    2020ם.  היו  מכרזים   11רה שעלוועדת 

 12. שמוליק לא השתתף  סמיטו  תתף בזום להשיה  ן ה תישיבות. שבע מתוכן ני

 13שיעקב אמר הן מתקיימות בבוקר כששמוליק עובד. בישיבות אבל כמו  

ב ישיבות.  שבע  היו  מקומית  מכולם   לנו  2020ועדה  נעדר  שהוא   14רשום 

חד שאנחנו  זוכ  למרות  אתם משמעית  אחת.  בישיבה  היה  שהוא   15רים 

 16  .הזוכרים אותו באיזה ישיב 

 17  ?19ם עה מו ד"ר צחי שריב: 

 18 ף בארבע.  התקיימו עשר ישיבות והוא השתת 19-ו מר אבי גרובר: 

 19 ? מה זה היה עכשיו מר גיא קלנר:

 20 ועדת מכרזים.   ד"ר צחי שריב: 

 21 ה ישיבות. היו שבע עשר 2020אמרתי ועדת מכרזים ב ר: מר אבי גרוב

 22 לא. ותשע עשרה   ד"ר צחי שריב: 

 23 .  לי ירוהעב י לא יודע, הם לאאנ שרהתשע ע מר אבי גרובר: 

לא  ד"ר צחי שריב:  שהוא  לדוברת  מייל  שלח  הוא  ועדת    כי  של  ישיבה.  באף   24השתתף 

 25בבוקר.    ים מיום הקמתה בגלל הסיבה שיעקב ציין שזה ביום שלישימכרז

 26 באף אחת ואם מישהו היה יודע. 

 27שאלת כמה    ריםכי אין לי את המספ  19-כנראה  שהוא לא השתתף גם ב ר: אבי גרוב רמ

 28 בוועדת מכרזים.  20יודע לתת על  אניים ספרמאני יודע 
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 1 דר תודה.  סב ד"ר צחי שריב: 

 2 

 3 ארנונה לעסקים ברמת השרון - 3.1.21שאילתה צחי שריב .10

 4 

 5  . עוד שאילתא שלך.10סעיף  מר אבי גרובר: 

 6  נוגערק שאז בצו הארנונה העירוני בפשאלה בנושא ארנונה.    כן.ארנונה.   : ד"ר צחי שריב

 7זורים לחמישה אזורים לפי העיר חולקה לאר,  מסחם וילמשרדים, שירות

 8זור א' זה אוסישקין ורחוב סוקולוב. אזור ב' זה מרכז גלילות  הפירוט. שא

 9זור ה'  לרב קוק. אזור ד' זה נווה גן, וא  המזרח  ור ג' זהואזור הטניס. אז

ש דומיזה  די  תעריפים  יש  לעיל.  פורט  שלא  המושבה  חלקי  לכאר   10ל  ם 

 11זה האזור שהוא   ;בולט, כלומרנמוך באופן    הוא. שג'  רזורים פרט לאזוהא

לרב   משלמות  מזרחה  חנויות  העיר  שברחבי  בעוד  למטר,    392קוק,   ₪12 

לר מזרחה  שנקרא  הזה  משבאזור  קוק  רק  ב  אז  265למים  למטר.   13ש"ח 

 14סוחרי העיר חווים קשיים מדוע חנויות   מים האלה שכלהשאלה היא בי

 15ות לשלם העיר ממשיכ  חביבר  רותחן או חנויות אישקיבאוסבסוקולוב או  

מחנ אחוז  בחמישים  שגבוהה  ומה ארנונה  למשל.  החרושת  ברחוב   16ויות 

 17עוד לפני    נה מתוקןמונע מההנהלה להביא לאישור מועצת העיר צו ארנו 

לח2021יוני   יוכל  שזה  כדי  ב,  שמ2022ול  הארנונה  ,  תעריפי  את   18שווה 

 19 ך. בער חמים בעיר. אוהמת ן כללמשרדים, שירותים ומסחר בי

 20 ?בדרך של העלאה או בדרך של הורדה מר גיא קלנר:

 21 אבל שיהיה שוויון.  בכל דרך שימצאו לנכון.  יב: חי שרד"ר צ

להו מר גיא קלנר: שוויון  יש  היקריםלא.  אלה  את  את  ריד  לעלות  שוויון   22אלה    ויש 

 23 . הזולים

 24 . אלה פחותזה יוצא לעלות. אלה יותר ו גב' דברת וייזר: 

 25 מר אם הם נאנקים סוקולוב ואוסישקין, או הואכי  לא מר גיא קלנר:

 26 את יכולה להחליט שסוקולוב... מדן: עידן ל עו"ד 

 27 יה.  אפשר הכול רק שאני לא מבין את האפל ד"ר צחי שריב: 

 28 חת את זה.  אתה רוצה לקאני מנסה להבין לאן  מר גיא קלנר:
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 1 . לא מציע הצעהאני שואל שאלה.  ד"ר צחי שריב: 

 2ס  מן הסתם כשהוא נכתב הוא לא ידע להגיד שהוא לא התייחה  נונרא  וצ מר אבי גרובר: 

 3מים לקורונה. הוא לא התייחס למצב קורונה. כשאתה שואל פה מדוע בי

 4סתם  חמישים אחוז מן ה  תוחנויות אחרות משלמ  בהם חווים הסוחרים

יותר מעשרים שנה, מצא  שעשו את ולדעתי זה מלפני  לנכון. חשבזה   5ו  ו 

 6ומכל הסיבות    ,המרחק כאילו להגיע  ,שתחרוב ה וות ברחשמצב התשתי

 7ו אז שזה נכון לעשות תעריף אחר. דרך אגב יש גם האלה. כנראה שחשב

 ₪8 של כולם. אבל גם שם    392ת  ₪ לעומ  365לם רק  אזור ה' אמנם הוא מש

 9 וב וכאלה. השאר סוקול יש איזה כל

 10 פער קטן. כן.  ד"ר צחי שריב: 

הס ר אבי גרובר: מ כל  מדוע  לחרי ועכשיו.  משלמה  ם  הסוחרים  את  שאר  עדיין   11מים 

 12לצערנו ממשלת ישראל, שהיא מצד אחד סגרה    כי  ?התעריפים הגבוהים

 13לומים שכאלה. לא  מתש   ם את העסקים. לא בצד אחד באה ופתרה אות

 14לנו העיריות, משרד הפנים הודיע    גם הודיעה   רק שהיא עשתה את זה היא

לתת וש  שאסור  הנחה  וגםשום  כלום,  אג  ום  אכשישע  בדרך   15  ישרו, ו 

ה אחוז.  אחד  נקודה  אחוז  את  לעלות  לא  לנו  שאישרו  שלחו  עדיין   16ם 

איז או  איזה מלונאות  אולי   17ה שהוא משהו  במפורש שזה רק המגורים, 

במשלא   לנו  שלחו  הם  אבל  השרון,  ברמת  יש  שכל  באמת   18סוגי  פורש 

 19לים את אחד  ברור שאלה עוהמסחר וכל האלה, ככה עם פירוט שיהיה  

 20שזה היה נכון כמו שעשו את אותם שלושה  חושב    אני ז.  אחו  קודה אחדנ

 21ים של מרץ, אפריל מאי. לבוא לקראת העסקים גם בחודשי הסגר  חודש

 22  האחרים. 

 23 ש אחוז...עסקים תשעים וחמהם עשו את זה לא נכון. ל אב מר רביד פלד: 

 24  יש עוד איזה שהוא.   מר אבי גרובר: 

 25 פס ודרך האתר. טו שיםמגי ע. העסקים שנפגעושנפגלמי  יד פלד: מר רב

 26  יה בסגר השני. יה בסגר הזה. זה האני לא חושב שזה ה מר אבי גרובר: 

חודש   מר רביד פלד:  עד  אחורנית  הולך  זה  עכשיו  זה  לא.  את  להגיש  יכול  ואני   27יוני. 

 28   אחוז.וחמש תשעים 
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 1ב שכל העסקים קים, אני חושאוטומטי. עס  אני חושב שזה צריך להיות בי גרובר: א מר

 2   הם סגורים.  בהםה שקופת

 3 ..אחד לא.  מר רביד פלד: 

זה.   גרובר:  אבימר  את  לשפות  צריכה  הייתה  פעם  ולא.  הממשלה  עוד  נכנס  לא   4אני 

 5 ד כמהלהגי  יודע בדיוק  לת ישראל הייתה צריכה לבוא ולתת אני לאממש

מכס לא  או  מכסה  נותנים  שהם  מוממה  מה  אבל  מההנהלהה.   6עוד    ?נע 

 7ם  כך עובדים ש  . אני חושב שאנחנו כלשבתה לועצמפעם, צריכה מליאת ה

 8 עלות להם אבל.  הברחוב החרושת אני לא יודע אם זאת השנה עכשיו ל 

 9   ?עלותהום לפתאמה  מר יעקב קורצקי: 

 10  צריכה לשבת.   מר אבי גרובר: 

 11 .  היציש דיפרנציא :  ןלקיי במר רונ

 12   זה אי אפשר להוריד. יד כל העסקיםאי אפשר להור מר אבי גרובר: 

 13הו לצחי. סוקולוב. אני רוצה להגיד מש  צריך להוריד את כל במיוחד את ב קורצקי: קעי מר

 14 צחי שאלתי שאלה מצוינת. 

 15 בואו נשלם לאנשים ארנונה.   ?ל ארנונהחת בכללמה לק מר אבי גרובר: 

 16 .  ת כל האחריותלא אמרתי את זה אבי. אני מכיר א קי: רצקוב מר יעק

 17 .  הוריד ארנונהך לצרילא  לשבת פה ולהגיד מר אבי גרובר: 

 18ים אני אשב ואני אגיד שצריך להוריד את הארנונה ברמת  שנתיעוד    םא מר יעקב קורצקי: 

 19ו יודעים שיש שמיכה, יש תקציב, אבל בוא  השרון אנחנו לא ילדים, אנחנ

 20 ושא הזה אבי מה צריך, לא צריך לפחד.  ננפתח את ה

 21 כשיו. ע לא בי גרובר: מר א

 22להתייחס לזה.    שאל. הוא נתן ..ליעקב. נכון. אני רוצה  יצח  קותש דובשל מר יעקב קורצקי: 

...אני העליתי  ברצינות. לפני ארבעה, חמישה חודשים    23בישיבה שהייתה 

 24תאמין לי.    חקרתי את זה צחינושא של הארנונה. ברמת השרון אני  את ה

 25ה יש שתי  פעם. אין שיטי את זה אלף  לא הייתי מוציא מילה אם לא בדקת

אישיטות.   הש  כמשיטת  אזורים  של  שאי ה  לעסקים  אמרת  שעכשיו   26ן  ו 

 27אותה ברמת השרון ויש את השיטה של המדרגות. אם ברמת השרון אתה 

 28מישה מטר, נגיד חמישים ושלושה ₪ אתה עובר  ם מאפס לשבעים וחמשל
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 1ז מאה עשרים  שה אתה עובר נגיד לשלושים וחמישה שקלים ואילמאה וש

את   יש  מושישה  שסובלים  המחירים  אנשנה  מהמדרגה  את   2  שלקחו 

 3ו, של תשעים, תשעים וחמישה מטר והבית למשתכן. שהם לקחו בית נט

 4פס למאה עשרים  טר, הם משלמים מאבברוטו הוא מאה עשרים ושבעה מ

 5ין להם את המדרגות. מאתיים  אושבעה. הם משלמים את הסכום הגבוה.  

 6 ן.  וץ מרמת השרוץ יש שיטות חשבעים ערים באר

 7בבית גדול מאוד  משנה. מי שגר בבית קטן משלם פחות ומי שגר    הז  מה : מר אבי גרובר

 8 גדול. 

 9  אנחנו עושים להם עוול.   מר יעקב קורצקי: 

 10 יש  יוסף בהדר  מר רביד פלד: 

 11 זה השיא.  אבי אתה משלם יותר אבל  עידן למדן:  עו"ד 

 12 תשלם יותר. מטר מתבקש ש  ל מאה חמישיםאם אתה גר בבית ש מר אבי גרובר: 

 13 אבל לא מאה מטר...  למדן: דן עי  עו"ד

 14 . מלא מדרגות.  ןכ גב' דברת וייזר: 

אח מר אבי גרובר:  אותך.  להעליב  רוצה  לא  אותך,  להעליב  רוצה  לא  שתים רביד,   15רי 

 16ך כמה שיעורים בארנונה  לעשרה, שלוש עשרה שנה פה, אני יכול לעשות  

 17  ותקציב עירוני.  

 18 .שלוש מאות ₪. .. תר.יו ₪...בקשה שמישהו שמשלם ...מאה  ר רביד פלד: מ

 19 ים של משרדים אז הם יכולים.  ליוני מטריש להם מי מר אבי גרובר: 

 20 תבתי את זה  זה יש פיתרון. אבי אני גם כ רגע. נגיע גם לזה אבי. גם את מר יעקב קורצקי: 

 21להיות. ציאלי שיכול  הדבר הכי סו   זה הדבר הכי סוציאלי שיכול להיות. זה ובר: רמר אבי ג

 22 .  ןברמת השרו

 23צריך  ם כל צחי לשאלתך בצורה גורפת  יותר סוציאלי תל אביב. זה קוד ב קורצקי: יעקמר 

 24 הרחיב אותה כמו בתקופה הזאת לפחות לסוקולוב. ללקבל פה החלטה כן  

 25 אזורים.   לחלק את זה לפי אבל אתה גם יכול עידן למדן:  עו"ד 

 26ונה כמו שכולם  קורפת  תקובגע. מכיוון שאנחנו  הגבוהים. ר  את הבניינים מר יעקב קורצקי: 

 27 יחסה למה שעשית.  יינים ואמרת ...לא התי מצ

 28לא יודע לאן    לא עושים עכשיו ישיבת תקציב סליחה. לא כלום. אני גם מר אבי גרובר: 
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 1 יעקב לוקח את זה.  

 2 ך.  קח את זה לאמת שלי. זה מה שאני חושב שצריול מר יעקב קורצקי: 

 3  יו.עכש אבל אתה לא בישיבת תקציב רובר: מר אבי ג

 4אני רוצה. מה שצחי  לי לסיים. בבקשה ממך.   אבל עוד דקה אחת אבי תן  מר יעקב קורצקי: 

צודק אתה  שאמרת.  למה  צחי  להתייחס  רוצה  חייבים  אני  סוקולוב   .5 

 6לחרושת. אתמול. הבניינים של מול  לעשות צעד בסוקולוב להשוות אותו  

עוול. אני מדיוון שעשו להמשתכן. גם מכ הדיירים ל  7  על   יתךר אבם שם 

 8א בארבעת אלפים ₪  אתה תראה את זה. זוגות שלקחו משכנת  ,םיטרפה

 9שאני מציע. אני    הם משלמים ארנונה פי שניים...אבי תן לי לסיים. מה

 10פיתרון אני גם  את ה  ביא את זה. וגם יש לי אביא את זה להצעה. אני  א

מ הפנים.  למשרד  זה  את  ככתבתי  שיש,  אכיוון  אבי  שגם  צריך מו   11מר, 

 12 אנחנו לא   כי שכלת בולעש

 13 יון שלם על ארנונה מגורים.  עסקים ואתה פתחת ד הוא דיבר על ארנונת מר גיא קלנר:

 14זה. הוא כתב שם. מחזיק  צוהר קטן לכל העסק הלא. אני רוצה לפתוח   מר יעקב קורצקי: 

 15 ונה. אני אומר לך. ק ארנתי

 16וגם את    זה   את  גם  ן נה אתה תתקקן את צו הארנואתה משנה או מתכש עידן למדן:  עו"ד 

 17 זה. 

 18 ועדה   שצריך להקים תת  יעקב. יכול להיות מר גיא קלנר:

 19   ?עוד תת ועדה מר אבי גרובר: 

 20ש  י לא לקבל כלום. כמועצה וכראאגב, אתה  סוברנ  של מועצה שנייה.  מר גיא קלנר:

כתוצאעיר היום  לסדר  הזה  הנושא  עלה  אם  כתוצאה  .  מארנונה,   21ה 

ממג כתוצאה  צהקילורים.  מעסקים,  להגיד מיי  וותם  המועצה.  של   22צג 

 23ת הראש, צו הארנונה פה מאוד ישן. חוקי העזר שלנו  אנחנו רגע פותחים א

 24   . .בסוף.ש  ןו עושים נביא הצעה. נביבואו רגע נראה מה אנחנ  מאוד ישנים.

 25ו במודל שבי רמת השרון יביניחידי שכן צריך לעשות שנייה. שתור ההדב ובר: מר אבי גר

 26לך את העוגה. השאלה איזה חלק מהעוגה    שף יבסורי  הון  של רמת השר

 27מי שגר היום הרי מי מאוד נהנה מזה שבעלי הבתים הגדולים    משלם מי.

 28 ול. בסוף מה שקורה. ים לפי מטר אחרון את הכמשלמ



 04-8666313חברת איגמי,                                                                                                                                                  

 31.1.21מיום   מישיבת  מליאה  מן  המניין 24מס'   פרטיכל

 

 43 

 1 ת.  ורות קטנבעלי די מר גיא קלנר:

 2 הם נהנים מזה.   ד"ר צחי שריב: 

 3 י.  עותמשמ בתוך סך עוגה קטןשלהם החלק  מר אבי גרובר: 

 4 אבי זה ברור.   מר גיא קלנר:

 5 ור. רב גב' דברת וייזר: 

 6 הדבר היחידי שכן צריך לעשות אותו למשל וזה משהו שאני מסכים, זה  מר אבי גרובר: 

מע על  שמועמסים  השטחים  שכל  תופעה  למשל  לתכלסיש   7הדירה.    בר 

 8רנו עליו גם כן וכל  ואז יש לך למשל מה שדיבהנושא של המרפסות וזה.  

 9וילה   חיר למשתכן. שבמגדלים שאתה לא אין לך כאילו. עם כלא מי לנמי

 10בסוף בא פעם  משאית נוסעת כל וילה ואוספת את פח הזבל אבל במגדל  

 11 יר שכולםל הבניינים. ויש איזה שהוא מקום שזה לא פיאחת משאית על כ

שאת בוילה  גרים  הם  כאילו  של  ישלמו  מרפסת  עם  בזה  גר   12מטר,   12ה 

 13שלושים וכל הדברים האלה. שתי חניות האלה    של  יותנוחניה של שתי ח

 14וא  ה לא משלם. זה כאילו פתוח. אין גג. ובחניון המשותף הזה המי שבויל

 15ו משלם. זה משהו שצריך להתחשב בו. אבל כן משלם. כן מוצא את עצמ

 16החינוך היום הוא מאה  שיו את השיטה. היום החינוך. אם  משנים עכאם  

 17 ...דרי ונים מיליון ₪ החינוך שמ

 18 אבל זה לא מה שנאמר.   עידן למדן:  עו"ד 

 19 פחות מורים, פחות סייעות, פחות גננות, פחות דברים.  ר: מר אבי גרוב

 20אי    צו ארנונהיש הקפאה. רגע. יש הקפאה של    ולים לשנות. אנחנו לא יכ מר יעקב קורצקי: 

 21אות. מה שכן ואי אפשר סתם לדבר סיסמאפשר לשנות את השיטה כרגע.  

לעש שטחים  כבר    ואני  תוצריך  לנו  יש  הזה.  הרעיון  את  זה  את   22הבאתי 

רכוש  ציבו הוא  פרטי שלנו.  לא  הוא  רכוש. הרכוש  זה   23של ריים שאנחנו 

 24להביא הצעה למשרד הפנים    .ארנונה מלאההציבור ששילמו כל החיים  

 25אדירים שאמורים  האלה לפחות עד שיגיעו הכספים ה  בר לשנתייםלמע

מ יוד"ביג"להגיע  כמוך  ומי  בצפון  ע  בוהש,  ע,  אדיר  משהו   26השתחרר 

 27ב. נודיע את זה בפעם ה עכשיו. אתה לא חיי אתה רוצה תודיע את זגלילות.  

 28לתזרם את כל   נו נוכלמשם אנחהבאה. ומשם שיגיעו הכספים הגדולים.  
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 1 ה. עדיין ברור שלא. את צו הארנונואז לבקש ולבדוק 

 2 ? םומה יקרה אחרי שנתיי ר:מר גיא קלנ

 3 מורים להגיע אדירים מארנונה.  ם אספיכה : מר יעקב קורצקי

 4 .  "ביג"אדירים. בינתיים פותחים ד לא הם עו מר אבי גרובר: 

 5 ברור שאנחנו נעשה את זה ב... מר יעקב קורצקי: 

 6 עוד לא כל  בי גרובר: א מר

נתייח קי: מר יעקב קורצ לעסקים  ואז  להס  חייב  סוקולוב.  הגבוהים של  לבניינים   7תייחס 

 8 להכניס את זה  ו

 9  זה אחלה ספין אבל אני לא קיבלתי תשובה לשאלה שלי.  יב: רחי שצ רד"

 10 כל שאילתא הופכת לסימפוזיון.  מר אבי גרובר: 

 11נחנו פה  לדעתי לשאילתא, ואחד וזה התחבר באמת  אני רק רוצה משפט א עידן למדן:  עו"ד 

 12 ר פעם.  ולשים מהשאילתא ודנים פעם אחקצת ג

 13 באף נושא. אני. לא גלשו ולם ן מערושעיריית רמת ה יאתבמל מר אבי גרובר: 

 14 .  מקפידים בדרך כלל עידן למדן:  עו"ד 

 15 אנחנו מדויקים, חדים.   מר אבי גרובר: 

 16ב' לשנות    נות את המבוקש בסעיףאם באמת נוכל לש  במשפט אחד. מסוכן עידן למדן:  עו"ד 

חושב  ולת אני  הארנונה.  צו  את  הקן  שינוי,  דורש  הארנונה  לגבי שצו   17ן 

 18רים, בטח ובטח שאנחנו יכולים לנסות וניסינו כאן  גובי מלג  עסקים והן

 19 וא לקראת עסקים.  כן לב

 20 ? ואתה תצביע בעד מר אבי גרובר: 

 21הדרושה, זה  ת החשיבה ועבודת המטה  ני לבצע את עבודאז יש לנו עד יו עידן למדן:  עו"ד 

 22א למשרד  נצליח צריך בסוף היום לבו  כון אבי מה שאתה אומר שגם אםנ

 23האיזון. אבל האיזון הזה יכול להיות על ידי הגדרת    ות אתארהפנים ולה

 24 י שנעשה.  ות, על ידי הגדרת מטרז ועל ידי הגדרת גדלים. בדיוק כפשכונ

 25ר ואנשים  למו הרבה יותלא לכולם זה ירד, יהיו אנשים שישומר שמה שא מר אבי גרובר: 

 26 שישלמו אולי פחות.  

 27רוצה באמת לעשות שיקול   תהיפה אבון אשחאתה תיקח בהיה כי  ברור. י עידן למדן:  עו"ד 

 28 אבי. 
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 1 חמישים מטר ישלם מאתיים שקל למטר.  ה מא מר אבי גרובר: 

 2  ה אמ  ת שבהם יהיה השיטה הקיימת שלאתה יכול לקחת שכונות מסוימו עידן למדן:  עו"ד 

 3 ון. ראש מטרז

 4 וחות חינם. ה מה שאני אומר. אין פה ארזה מה שאני אומר, ז בר: י גרומר אב

או שכונות מסוימות שזה מהמט למדן:  ןידע  דעו" יכול לקחת מקומות   5רז הראשון אתה 

 6 ואתה יכול לקחת מקומות אחרים. 

 7 זה לא עובד ככה.   מר אבי גרובר: 

 8 סוים. הולך על אזור מאתה יכול להחליט שאתה היום  דן: ן למעיד עו"ד 

 9 בזה.    בוא ה ית זושון וחלק מהשכונהשכונות זה יבוא מהמטר הראבחלק מ מר אבי גרובר: 

 10דר. יש  ה תקבע את זה בצו מסודר. מסו אתה יכול לעשות את זה. אם את עידן למדן:  עו"ד 

 11דם וכל פעם אנחנו עשרים שעושות את זה ישבתי על זה בעבר, זה לא התק

האח לשנייה  הארנומגיעים  בצו  פונה  רונה  בהחלט  השאילתא  לכן   12נה 

 13בצורה שאפשר    ונילי  גיעהאת הדיון הזה ולמקום נכון אם רוצים לקיים  ל

 14 לשנות ככל שניתן. זה הכול. 

 15 לא נעשה כזאת רפורמה בחודשיים. אבל בסדר.   ר: מר אבי גרוב

 16 עד יוני.  עידן למדן:  עו"ד 

 17 עד יוני יש חודש וחצי.   ריב: ד"ר צחי ש

 18  חצי שנה לעשות את זה. לך יש  עידן למדן:  עו"ד 

נוכ :  ר רוני בלקיןמ א לעסקים  כבני מדח התקופה  צרגער  יש    ריך.  דיפרנציאציה   19לעשות 

 20יהיה חוכמה ללכת עוד פעם את כל הרוחב   עסקים שלא נפגעו. לכן זה לא

טובי   נהיה  אנחנו  עכשיו  בכולולהגיד  ונתמוך  שלא לב  עסקים  יש  כי   21ם 

י  זה  ולכן  שנפגעו.  נכון.  לא  אהיה  באופוזיציה  אני  אמנם  אני  תיים,   22בל 

 23צו הארנונה לדעתי    של  פאהההק  חוזר על זה כאן,תמכתי בעמדתך ואני  

 24לדורות, משני היבטים, אחד זה    אחד נקודה אחוז הזה היה תהיה בכייה

 25 ך שניים וחצי מש"ח בשנה. במונחים בער ,םייתש ומכ והששווה מ

 26  אחד שש.  רובר: בי גמר א

 27 יליון. ם ארבעים ושבע מושבע. מאתיי שתיים ארבעים :  בלקיןוני מר ר

 28   ים.גורהמ קר זה לא. מר אבי גרובר: 
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 1  אם מאשר גם את העסקים אתה צודק.   ידי טביב: ג מר

מיליון   :  ןמר רוני בלקי הפסדנו  כי    תואמ   ששאז  מצרפית  היא  עכשיו  והבעיה  בשנה   ₪2 

נעלה את בהמשך גם אם  ש  אנחנו  צו הארנונה   3אנחנו ל שנה הבאה  את 

נקודה אמתחילים במדרגה   אשהיא באה מאחד   4צריכים   ,תוחפ  חוזחד 

ל זה  את  הבהשני ל  כלזכור  שאנחנו  ם  אאות  הזה  סופרים  העסק   5ת 

 6חמורה בעניין הזה שגם לא  מצרפית. אז ניסינו להיות טובים והבעיה ה

 7שיש לו    אומרת שעשינו מן חיתוך כזה אז מיפה. זאת    ם היינו דיפרנציאלי

 8לה ואלה שיש להם את  את ההנחה היותר גדוולים קיבל בעצם  תים גדב

 9 ע.  הטברך מד יהקטנים זכו בפחות הנחה כהבתים 

פרוגרסיבי   וייזר: גב' דברת  זה  לעשות  מה  מס.  יותר  משלמים  גם  הם  לא  בסדר.   10אנחנו 

 11 בשיטה אחרת, זאת השיטה. 

 12 אתה יכול להבדיל בין שכונות.  עידן למדן:  עו"ד 

 13 וא יכול.  א אומר מה שקרה בפועל, לא מה שההו לא. ר:גיא קלנ רמ

 14 תמיד זה ככה.   ר: גב' דברת וייז

 15 ו... וחבל שלא הצלחנ : מדןן לדעי עו"ד 

 16 וא משלם. מה לעשות. אתה לא רוצה לשלם את המס שה גב' דברת וייזר: 

 17ה. אבל רגע, מכל השאילתא הזאת הייתה פה שאילתא ספציפית לגבי הז מר גיא קלנר:

 18 בה על השאילתא. תה תשולא היי

 19  ?השאילתאה יכולתי לענות על  . מלמה מר אבי גרובר: 

 20  עה. ון. תביאו הציה דל זעם ינקי ד"ר צחי שריב: 

 21 אי אפשר לקיים דיון.   :  מר רוני בלקין

 22 לעשות דיון המשך.   ?ם אפשר לקיים דיוןאה מר גיא קלנר:

 23  אפשר הכול ?תיאורטית האם אפשר מר אבי גרובר: 

 24  לא אם בכוונתך.   שריב:  ד"ר צחי

 25 קית. אני לא יודע. יכול להיות שעשו חו :  מר רוני בלקין

 26 ע זה טוב ככה  יודלא  ב: יד"ר צחי שר

 27אני הייתי בוחן את זה  אנחנו כרגע עובדים שם וכל הדברים האלה וזה,   מר אבי גרובר: 

 28 עכשיו אני לאורך זמן, להגיד לך ש
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 1 ו הרבה  רחוב שמושקע ב ד"ר צחי שריב: 

 2 נכון.  גרובר: אבי  רמ

 3 . 4לכביש  רג, הולך להיותלהשתדהולך  ד"ר צחי שריב: 

 4ונחשוב אם אנחנו הולכים למהלך  ואליציה.  ציה. נשב בקליקואנו  ש ליצחי   מר אבי גרובר: 

 5 עצמה   21הזה. שנת 

 6בוא נוריד לסוקולוב. בוא   ?סוקולוב זה חירבה אז אתה רוצה להוריד להם יעקב קורצקי:  רמ

 7למשהו שיהיה    ים. אתה מחכה עכשיוהם צועקים לשמי  קולוב.נוריד לסו

 8להם    להם בוא תעזורתן  ק,  תרסמי עוד שנה, חמש שנים. סוקולוב  היפותט

 9 מאתיים שישים ושישה ₪.  תוריד להם

 10 ? עוד חמש שניםב  רומת יהיה גהחרושרחוב  ד"ר צחי שריב: 

 11 לפחות עוד חמש שנים.   מר יעקב קורצקי: 

 12 ום. מה פתא ר: מר אבי גרוב

 13 זה חירבה.  ?זה ג'יפה, מה יש שם יעקב קורצקי:  רמ

 14 זה סקופ.  י שריב: ד"ר צח

 15ראה שם. זה אזור עזוב מה זה  אבל תראה איך זה נ  ב עצמו כן. צחי חוהר קי: צמר יעקב קור

 16 שאתה אומר. תפתח את הכול, תבנה,  לא רציני מה 

 17יש    ,יתי מציעהי  אניך,  בי, ברשות אני הייתי מציע כמו מועצה מקצועית, א מר גיא קלנר:

אר שנקראת  סוגיה  שפה  רגל  לה  שיש  ארנונה  נונה  פרטית,  ארנונה   18ל 

 19וני יש פה  ונה גם באופן עקרקור  ינפ  הפוצשאלות. גם  ה  פ  ולותעעסקית.  

 20צוות בחינה ברור המגבלות. ברור  התנהלות ותיקה וישנה שווה להקים  

 21רווחה,  נוך, יח :כנסות מארנונה, ברור שצריך לתת שירותיםשיש לו רף ה

 22על הסוגיה פשר לבוא ולהסתכל  תרבות ווט אבר, ברור הכול. עם זאת א

בעיניים   ונהזאת  להיות  חדשותקיות  יכול  להגיד  שרמת  ,  העת   23שהגיעה 

 24. זה בסדר. יכול להיות  , תסתכל על מפת הארנונה שלה מחדש2021שרון ב

 25 שר לגעת. אני בעד.  שהמסקנה תהיה שאי אפ 

 26באתי דוגמא  לעשות משהו. אנשים נו גם כן בתל אביב ה  ביםחיי.  םיחייב מר יעקב קורצקי: 

 27  וט, את מס שילוט. כל השיל  להם את  לקחו החלטה השנה הורידו  לגזבר.

 28 העסקים. 
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 1 מחזיק תיק ארנונה תקים ועדה.  עידן למדן:  עו"ד 

 2 תקים צוות.  גיא קלנר: רמ

 3  מה אנחנו שונים מתל אביב. למה שלא  מר יעקב קורצקי: 

 4 מר.  אבל אתה מחזיק תיק ארנונה שמעת מה עידן א : לב-בר ימר רמ

 5 ק. זיק תיחמיניתם אותי? רגע. מ רצקי: מר יעקב קו

 6  מי  תחרות יש פה  אבי גרובר:  רמ

 7 לא. לא.  : לב-מר רמי בר

 8 הכנסה לא של. פתרון לאם אין  מר יעקב קורצקי: 

 9ד עוד  לי לעבו. תן  הדאנחנו רחוקים מהמצב של תל אביב. זה שנים של עבו  מר אבי גרובר: 

 10שאנחנו נוכל להרשות    נחנו נהייה במצבשא  כמה שנים ואז אני מבטיח לך

 11ולדעתי    אני לא רואה שיש פהם עם הארנונה. כרגע  משחקיהרבה    ולעצמנ

 12 ? בסוף. אפשר להמשיך

 13אני אביא לך את הפתרון. לא קובע בתקציב השוטף. אם לא נצליח להביא   צקי: מר יעקב קור

 14 ת בשקל. לגע לאל את הפתרון, א

 15 ת לכל בעלי בתים. קולוב, כבר חילקאתה כבר חילקת לסו מר אבי גרובר: 

 16יש לנו מבנה ציבור שזה של    ל תיגע בשקל. בואע בתקציב השנה. א תיגאל   ורצקי: קמר יעקב 

 17 ת אחד מהמבנים האלה בחלק ממנו חד פעמי. הציבור. תמכור א

 18 אבל זה לא יכול ....  מר אבי גרובר: 

 19 ? אבי חד פעמי. להקדיש אותו לארנונה. מה הבעיה : צקיורק מר יעקב

 20 ציב הזה.  תקעביר להאי אפשר למכור נכסים ול  שריב: ד"ר צחי 

 21 אנחנו נבקש  ורצקי: מר יעקב ק

 22   ?מה קרה לכם ד"ר צחי שריב: 

 23 אני אומר.  צקי: מר יעקב קור

 24 ממש לא. ממש לא.   מר אבי גרובר: 

 25 

 26  ם ידפיברילטור  תנקת ה  -  ןורוד  לאכימו  רזיי ו  תרבוד  לסדרהצעה  .11

 27 י רוביצה בחרמב

 28 
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 1דר היום. למרות  לסס  נכתי  זאת שההצעה הזאתהאמת שחשוב לי בכל   גב' דברת וייזר: 

רשמית  בצורה  לא  השורות  מבין  הבנתי  של  שאני  ברכישה  שהתחלנו   ,2 

 3שתושבת התקינה  דפיברילטור  על איזה שהוא  וא דיבר ה  .םירוטלירביפד

א   .המורתב מבבכל  שאני  מה  אנופן  זה    י קשת  משהו.  להגיד   4רוצה 

מכשישהמכשי הוא  הזה  שלו ר  ההקמה  שלו  והנוכחות  חיים  מציל   5ר 

 6ה אני חושבת שאני לא  רי היא קריטית. את זב הציבובמרחשלו  ה  בצוהה

 7בה שבאמת נו יודעים. זה די ברור לכולנו. וזאת הסיצריכה לשכנע כי כול

ה את  להתקין  בעבר  חוק  חוקקה  בכל  המדינה  הזה   8  הנכסים מכשיר 

לפ  םיסנתמב ו  הציבוריים בבתי הספר  9בתי הספר    ני כמה שנים כלואכן 

הקמ  שלנו  המתנסים  הנוגם  את  אבלמו  חיים.  מציל  לעשות    כשיר   10מה 

 11, יכול לקרות  בלים התקפי לב לא רק בבתי הספר ובמתנסיםשאנשים מק

 12שמעתי על כמה וכמה מקרים שזה פשוט    להם גם במרחב הציבורי ואני

 13בכל ם. מה שאני למה כן חשוב לי  ת החיים שלהאהציל  קה מלהם היו ד

כי אני חייבת להגיד    מקרה לעלות עניין של    השהו, זמאת ההצעה.   14לא 

 15בות אבל קצת מכעיס לדעת עד שזה לא מגיע  ואני מבינה את הנסי  ביקורת

 16אפשר ללמוד מפה    ל בא  , דיקפתב  שדח  םנמא  ה תא   ,לכל שולחן המועצה

 17הו שהוא כל כך  עצה כדי לקדם משיבת מושצריך כאילו להגיע לישלהבא,  

 18 זא  הייתהשרלי  שי  ברואר שלחתיאני בחודש פברור וטריוויאלי לכולם.  

העירייה"מנכ ממנה  ליימ  לית  היה  וביקשתי  זה  זה.  את   19מלווה    לקדם 

נוספת   שבבקשה  ממתנדבים  אלי  שיגיע  במקרה  ציוד  מדלרכישת   20א  "ל 

ואוטו ציוד.  תיקי  להם  חסר  אשז   "ולנסבמבי"  שהיה  מינ  יזהה   21י  שהוא 

 22נס למקומות מאוד צרים כמו למשל בפארק הנצח  אמבולנס שיכול להיכ

 23שם בן אדם שבאמת קיבל    היה  תמאבולנס ואמב  שם עםלגיע  שקשה לה

לב הי  .רטפנ  אוהו  וילא  עיג הל  השק  היה  ,התקף  שקיבלתי   24א  והתשובה 

 25עט שנה תהליך הפרישה. היום אנחנו בחודש ינואר כמבדצמבר אני כבר ב

הנאח לירי.  ברורות  וכן  סיבות  קורונה  לתקופת  נכנסנו  שכולנו  ברור   .26 

 27ייה  לא חושבת שעיר  . אנינסיבותה את הנה באמצע, אני מביעזיב ארוכה,

 28לא נמצא. הוא  ת תלויה ביכולת של בן אדם אחד שנמצא או  צריכה להיו
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 1בת שצריך לחשוב פה על איזה שהוא מנגנון או לא כשיר, אני חושכשיר,  

למ לא  אתכדי  ו  סמס  האלה.  אני  הדברים  שפשוט...ברגע  לכן   2חושבת 

 3שובה לתי תע שקיבה, ברגמוב לי להגיד למצלשקיבלתי תשובה וזה כן חש

 4ה  רך והיא כבר מזמינה את זה וכתבה לי גם מה נעשה ואין צו משירלי שז

 5אתי לעשות פה פופוליזם של  י את ההצעה. כי לא ב העלות של זה. משכת

 6נתתי לזה  זה לא הדרך שלי אבל  ק,  יסבובפי  ..מועצה ש.   בוא נעלה הצעת 

 7מה    בר היהואז כ  י...בחודש...ובמא   צ'אנס ולצערי הרב התבדיתי כי זה

 8פשוט חושבת שלהבא אנחנו צריכים   התקדם. אז אני  לא וזה לאהיה וש

 9כאלו או אחרים אני  בממשקים  ך לומ תדבוע ינ אש טעמ ב אני כן דרך אגב

באמת י אבל  זה  את  עושה  שאתה  לא  יב  ...סב  ודעת  שאנחנו   10השולחן 

 11 כדי להתקדם עם דברים כאלה. מועצה צריכים להגיע לישיבות 

 12עלתי על זה מה שנקרא. פ  אני יכול עוד כוכבית קטנה כי כבר על הדרך  םא נר:לקמר גיא 

 13ף הביטחון, אם  ל אבל מול אג"ול המנכלית ולא מ"מול, אגב לא מול המנכ

 14אנחנו מבקשים זה    תי,זה לדעאת הרכישה הזו אבי גם מודע לם  מבצעי

 15למות הספורט שהם אולמות שהם לא אולמות  עלה אגב מהשטח, שבאו

 16ם לנייד  למות בתוך בתי הספר שבבתי הספר ניסינו גו, אום שלנייהעצמא

 17ת זה ..הדברים אלה  ה לתוך האולמות. בתי הספר לא הרשו לעשות א את ז

 18 כמה מכשירים   וד נחנו מבקשים לרכוש עא

 19 ? מות איןאולאיזה  מר אבי גרובר: 

 20 רוב האולמות אין. יש באולמות העצמאיים.   מר גיא קלנר:

 21 מות  האולב ור גב' דברת וייזר: 

באוסיש מר גיא קלנר: נגיד  האולמות,  ברוב  פה  אולם  קין  בתוך  אין  הספר  בית   22תוך 

המז ליד  יש  שצריך  ספורט,  מה  לכן  במקבילכירות  להרכיב   23גם    לעשות 

גב  ולמות. זה עוד כמה מספריםבא יודע, אנחנו והלא   24ים. אגף הביטחון 

 25ד ול ביחכם לאתר לזה תקציב. אני מנסה אני מבקש שנסגור את המנסי

 26 הקשר הזה תודה.  גם ב

 27 ? רגל ישכדו דיוןבאצט מר יעקב קורצקי: 

 28 לדעתי. בעצמאיים יש. באצטדיון   מר גיא קלנר:
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 1אתה תדע שור לי  אני חושבת שבאמת לא להיכנס לתוך המיקומים כי בר יזר: גב' דברת וי

 2י חושבת שחייב לעשות את זה בצורה יותר טובה אבל סתם המלצה אנ

גן בנווה  כאי  להיות  באמכי  ומרוחקת לו  ביחס  רחבה  בעצם  השכונה   3ת 

מתנמאו השכונה.  "תו  של  אחת  בפאה  ונמצא  ספציפי  מאוד  שהוא   4ס 

 5ום שטח שקרוב  צם אין שובן, אחד במערבית בען וסוקולוב כמיקוסישא

מסחר, מאודן  וכמוב  אין  שכונה  להיות,  שחייב  אפילו    במורשה   6גדולה, 

 7 שניים. 

 8באמת הטקס שהיה   לה אחת. אפרופוי רק אגיד מינא  .םילודג  תעדל  ונעלק מר אבי גרובר: 

חי גברת  שישי.  אותה  אני    ,סקל   הביום  לפני    ,טאיטי' צכמכיר   9תרמה 

 10לי בית מושהיו שכנים שגרו    ,טאיטי'צרי  עשרים וחמש שנה הבן שלה עומ

 11מהלך השירות הם  בצבא, ב  ן רסאם אני זוכר נכון,    F16ן של  ס מצטייטיי

 12ט בסיור ריצת הדרום ונפטר במקום. טוט התמו א פשנסעו מצד דרום והו

 13דע, אתה יולב כנראה. טייס וזה. זה קרה לפני עשרים וחמש שנה.  דום  

בדי המון  להם  עושים  הטייסים.  את  בודקים  בצורה תמיד  ועדיין   14קות 

 15אני  ת היה מרגש להיות בטקס השבוע. ולב, ובאמבל דום  הוא קיאת כך  הז

 16  רן. כשיו עעהזאת.  פציפיתמודה לה. לחיה על התרומה הס

לנו  ברילטורים  דפי  לגביאוקי   ורץ:מר ערן ש יש  אז  הציבורי.  במרחב   17  36בכלל 

 18גיה של בי הסובמבני ציבור, בתי ספר ומבנים ציבוריים. לג  רילטוריםיבפד

 19את אותה תרומה פרטית שנתרמה ביום שישי,   אז יש  ,הציבוריהמרחב  

 20ורות רי שאמהציבו  בלזה אישרנו רכישה של עוד שש עמדות למרחמעבר  

 21אחד בסוקולוב, אחד באוסישקין, פארק   חד במורשה,א  :להיות מותקנות

 22ור חשמל שיותר קשור לשביל השדות. אנשים חיבמחפשים    ונחנאהנצח ו

 23ה לגבי הסוגי  בתהליך.נמצא    שר וזהושים ספורט אז זה אושרצים שם, ע

 24 .  ת שםווספספר אנחנו נדאג לשים ערכות נשל אולמות ספורט בתוך בתי 

 25 מצוין. יש לנו מיפוי.   מר גיא קלנר:

 26 בבנים ובשדות.  איזה אולמות בדיוק חסר אנחנו. מה זהבמאריק  גרובר: מר אבי 

 27 גינת הבנים ובשדות.   עידן למדן:  עו"ד 

 28יא  אני לא יודע אם יש אבל. בשדות. שביל השדות הכוונה הם נית הבבגינ מר אבי גרובר: 
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 1 לשים אחד. 

 2 וא אמר שכן. ה ותהשד לשבי מר גיא קלנר:

 3  ם יהדפיברילטורשוב. ללוות את התמונה של  להגיד משהו חאני רק רוצה   : מר מיכאל דורון

 4 ה אולי צריך.  איזה שהוא סוג של הדרכה. אולי צריך סרט הדרכה בעיריי

 5ה מתקשר על  א כי את"אנחנו בכוונה בחרנו את אנחנו התקשרנו עם מד : רבי גרומר אב

 6דה הקרובה, מדריך אותך  נקופה הלך אי  ד אומרחא מדריך אותך, א"מד

וז כדי  מדתוך  שעושים  מה  מד"ה  אחרים.  לעומת  זה"א  בגלל   7 ה לוע  א 

 8 אבל עדיין.   ףסכ הברה

בפע : מר מיכאל דורון בזה  יתקלו  לא  הראשונה  אנשים  לחם  היסטריה,   מצבץ,  מצב   9של 

 10דבר הזה אפילו הידיעה  כדאי שאנשים יכירו את זה. עצם ההיכרות עם ה

 11 רכה זה דבר חשוב. דך התהיה לש

 12 רת לך יש אפליקציה שאומ מר אבי גרובר: 

 13  בדיוק בגלל זה.   ד"ר צחי שריב: 

 14 פותחים לך את זה ואז בעצם.  : דלמר רביד פ

 15   ומר.שאתה אכל מה  : מר מיכאל דורון

יש אפליקציה שאומרתאמיכאל אני   גרובר: בי מר א  16לך איפה    עדכן אותך בעוד משהו. 

 17שאתה נמצא. יש מפה כזאת ואתה יכול שם   מקוםוב לקרה  דפיברילטורה

ולאיפה הכי מהר לראות את המ יש את הכניסה  ואיפה  איפה אתה   18פה 

 19 ץ כדי למצוא  ורל

יואני מצטרף למה שמיכאל מצי ד"ר צחי שריב:   20ותקנת להם שים מאנ  דע כמהע כי לא 

 21טון, שמסביר איך זה  היום האפליקציה הזאת ועברו ראו איזה שהוא סר 

 22יודע  או פוד פרוססור או לא  דפיברילטור  זה  א משנה אם  דבר ל  ד. בכלבעו

 23ית אתה עושה את  שי ם אתה מפעיל אותו בפעם השלמה שזה לא יהיה, א

 24  ל.ש תרגוכל דבר אז יזה הרבה יותר מהר מאשר בפעם הראשונה. 

או מר אבי גרובר:  רק  אני  להכל.  לינקים  באתר  נשים  בעיה  על  אין  הלכנו  אנחנו   25מר 

 26יא אופציה יותר יקרה מהאופציות האחרות  א ה"מד  יקרה, ה יותריאופצ

 27התיבה. הם    תזה מלווה בזה שאתה מתקשר ועל הקו הם פותחים לך א  כי

 28 שהווע, מיבר את האירפותחים לך את התיבה צריך להישאר ליד מי שעו
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 1את   ם מי שנמצא ליד מי שעוברייתזה שירוץ בינ  אחר עדיף שהוא יהיה

לע ממשיך  הלו    ותשהאירוע,  את  את  ומביא  רץ  אחר  ומישהו   2עיסוי. 

איךמסבירי  םהו  דפיברילטורה לך  לתת    ם  ואיך  המדבקות,  את   3לשים 

 4א שולחת את הניידת. "אותך בכל הזה במקביל מד  םיהם מדריכממש  

 5 ייה. רר העיה באתדאג שיהינ

 6 מספיק לשים רק אתאני רוצה באמת להתייחס לשתי נקודות. אחת לא   עידן למדן:   "דעו

 7לעשות אולי איזה קורס או שניים אצלנו   צריך כן  באמת  ם. אלאהלינקי

הדבר  ש את  מפעילים  איך  לדעת  האנשים  את  נעודד  אני  זהאנחנו   8ה. 

 9  מצטרף למה שאמרו פה החברים. שישה זה לא מספיק.

 10 א תורמים.  "שנים עשר. שישה אנחנו ושישה מד שי ורצקי: ב קיעקמר 

 11 ים לשאוף.  יכחנו צריק. אנפשישה זה לא מס : עידן למדן עו"ד 

 12 ה היא הבטיחה לי. איתה לפני חודשיים שלוש  דיברתי איתה. אני דיברתי מר יעקב קורצקי: 

ככה  דן למדן: יע עו"ד  אבי,  של  המקרה  הצער את  למרבה  חוויתי  מחשאי  אני  על  לון   13קת 

 14נגישותם ובולטותם ומיקומם במקומות  לה ויבות של המכשירים האהחש

 15לדוגמא אומרים שביל השדות  ש  ככה  יהיה.  בר הזהדזה מאוד חשוב שהש

 16ות אבל האירוע קרה באזור ז'בוטינסקי אז זה  אם זה יהיה בכיכר המחנ

 17ה  איפ  . או אם זה יהיה בגינת הבנים אבל זה יהיה מאחורי הביתרולא יעז

 18 שן. זה לא יעזור. הדואר הי יהשה

 19 מקסימום. אין לזה סוף. עושים את ה  גב' דברת וייזר: 

 20רק של   אז חשוב מאוד לציין ולחשוב על הדבר הזה זה עבודת מטה לא מדן: עידן ל עו"ד 

 21יש לנו את זה בכל גינה   ך שישה ולא רק של שנים עשר, אלא כן לחשוב אי

אנשי מאוד  הרבה  יש  שבה  ואציבורית  בדיור  נחנום  כמו  ואים   22ק 

שציי הבמשחקים.  באולמות  גיא  להגן  יהיה  אפשר  שאי   23יע  ספורט 

לד בשביל  ינג  :גמאולמזכירות.  נקודות  בשלוש  הבנים,  גינת  הקוצר,   24ת 

 25 ובולט 

אגב בר: מר אבי גרו דרך  עדיף  סבירות.  יותר  יש  שבהם  מקומות  באצטדיון    יש   26לשים 

 27ך  יים. זה צרקטנים  ילדאתלטיקה ולא בגינה שרוב המשתמשים שם הם  

 28 לראות לא בהכרח.  
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וי עידן למדן:  עו"ד  אנשים  לשם  גם  מרוציםשבאים  גם  לך  כדא  ש  זה.  אז  על  שתחשוב   1י 

 2 הדבר הנוסף  

 3 א. "ל מד מרוצים יש ניידת שב מר אבי גרובר: 

 4טות והנוכחות של זה שזה יהיה מאוד בולט,  לוהבולטות בשטח, הצבע והב עידן למדן:  עו"ד 

ו  גם  ה שמלוועמות  שיהייתה הצעה  איה  כל   5פה שהיו  כן אם לקחת את 

 6לי את זה  שלח  דלמן,  ואת זה יצחק נהטלפון הציבוריים, העלה  מכשירי  

 7אז כן מקום קיים  בזמנו, ואת הפרטים על העמותה, הוא גם פרסם על זה.  

רק   בעיר  מקומות  מאוד  בהרבה  להרוס,  רצהיום  במקום  לצבוע   8יך 

 9קודה לגבי מה וצה נ. אני רבולט  הילהשמיש את המקומות האלה וזה יה

ל  נעשה.  ןכש אפשרות  כבקיימת  זה  ואז  שאלה  יש  ואמוהנצחה  בא   10  ר ר 

יעקבדרכגם    לעבור שחשוב,  חושב  אני  הדברים    ,ינו.  על   11חשוב להקפיד 

 12האלה   מאוד חשוב שלא נייצר פה איפה ואיפה ונעמוד בדבריםהאלה, זה  

 13ימוש  והשות  נצחאם אנחנו משתמשים ומגייסים את התרומות לצרכי ה

 14 ול. זה הכ  .וב והנחוץ הזהלדבר החש

 15ז אני לא יודע אם עוד פעם  . איהביע עלצורים להההצעה לסדר אנחנו אמ מר אבי גרובר: 

בסוקולוב  ,באוסישקיןשניים  ה אנחנו   שניים  ,שניים  פעם  עוד   16במורשה 

 17  נתנו.

 18 זה רק המלצה.   .לא גב' דברת וייזר: 

 19ים במרחב הציבורי, ורלטיבריבעד להתקין דפ  שכולם   בסדר אז אני מניח מר אבי גרובר: 

 20  אחד כאילו. פה אחד.נכון, פה 

 21 ספורט.  ולמות כולל א לנר:מר גיא ק

לא צר עידן למדן:  עו"ד  כולל הכוכבית שדוברת עצמה אמרה  צריך  זה  זה   22יך, אמרה את 

 23   לעשות. צריך לעשות.

הרכש   ר: רובי גמר אב בוועדת  כבר  זה  מבינים  שאתם  כמו  איאבל  עם  שכבר  וכבר   24רה 

 25 ההתקנה 

 26 

 27 

 28רים ורילטדפיבהצביעו פה אחד בעד התקנת    הבישיב  וחכנש  הצעומחברי ה  15כל    החלטה:
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 1 על ידי מנכ"ל העירייה.    עבקיש תופידע רדספי  לע

 2 

 3 

ב12 ק  ,י אלקובי'צ א.הצעה לסדר  וגיא  למדן   4מינוי    –  22.12.20לנר  עידן 

 5   וניםד שרתאגיהמים ב ועדה לבדיקת חיובי

 6 

 7בזה    גשתם. דניםואחרי זה גם אתם הי הגישה פה הצעה  'צאב  12סעיף   גרובר: אבי  רמ

 8  ביחד. 

 9באמת מספר ימים אחרי   , הצעהאת ה הגשתי שאני רק רציתי להגיד  : קוביגב' בת שבע אל

 10 זה חברי עידן וגיא הגישו גם אז 

 11  מבלי שידענו כמובן.   לנר:מר גיא ק

 12ולקצר את הישיבות ת לייעל, על מנת באמז ה. אבמקרידענו מבלי ש : יגב' בת שבע אלקוב

ש מאוד  שמחתי  שאנתאני  חודשים  מספר  זה  שלי,  להצעה   13ו  צטרפו 

ו לתקשורת  ברחבי  חברתיהתות  רש בנחשפים  אזרחים  של  לתלונות   14ות 

גבוה חיובים  על  ח הארץ  שימוש  של  סבירים  ולא  ברמת  ים  במים.   15ודשי 

 16בים  של תוש  הממוצע  מאוד מעל   ל מספר רבהשרון אנו מוצפים בתלונות ש

גבוהים   מים  חשבונות  במאות בנושא  ואף  מהצריכה    בעשרות   17אחוזים 

דוגמאו  שלהם.  מהממוצעת  מהרשת   18  חשבונות"  .ובןכמ  ם ינשרורמת  ת 

 19 "?המים של שרונים לא הגיונים. איך מתארגנים להפסיק את הגזל הזה

 20קורה עם  מה  "באוקטובר שזכה למאות תגובות ולייקים.    22-מה  פוסט

רעיוננובווחש  רוניםש שלהם.  ריאליים  הלא  המנופחים  המים   21ות  ת 

מ"?מישהו פוסט  עו  30-ה,  וכך  פוסטיםיולי  ועוד  בנושא   ד   22  שגורים 

אך  הח תגובהמוכיובים  ללא  ישנם   בן  שלהם.  דובר  או  עצמו   23מהתאגיד 

 24שא החיובים בתאגידי המים  ערים שהחליטו לעשות מעשה ולברר את נו

 25הקים ועדה ציבורית    ,ברוט  צביקה   ,ירמא ראש העבעירם. בבת ים לדוג

 26ל תאגידי מי  ת חיובי המים ששרה פריש בבדיקברשות השופטת בדימוס  

 27ימוס לבדיקת העלויות  נה שופט בדמי  אש העירן רים. בראשון לציובת  

 28את הסבסוד  הגבוהות של תאגיד המים המקומי ובנוסף גם דרש להגדיל  
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העיר ראש  גן  ברמת  שאמ  ,למשפחות.  כהןכרמל  לבלהח  ,ה   1את דוק  יט 

 2לבדוק את  חשבון העירייה  תלונות התושבים בעירו ולהתקין מדי מים על  

אדומיטענתם במעלה  ל.  עבר  הנושא  מבטיפולו  ם  העקשל   3ירייה ר 

 4תוכנית עבודה לייעול התמחור ושירות הלקוחות. אלו רק מספר   תמשוימו

 5ו ומן  שהעירייה יכולה לעשות מעשה לשירות התושבים שלנדוגמאות לכך  

פיזה הוי שראה נציין שמספר  ימי התלונות.  נעשה גם מתחילת   6עמים  ה 

 7יום  הועד  ל חיסיון  מי פעולה בגלכימו לשתף עירונים הם לא הסשפניתי לש

שישה באישי.    נתונים  אלי  שפנו  אלה  ומהתושבים  מהתקשורת  הם   8לי 

 9ועדה חיצונית שתנוהל על ידי    תעל הקממועצת העיר תתבקש להחליט  

 10שבון או שופט בדימוס לדוגמא, לבדיקת חואה  י, רועני ומקצגורם חיצו

ה חיובתלונות  על  ותאגתושבים  גבוהים  שרונים  המים  לוועדה יד   11ים. 

 12ת התושבים על חיובי המים לתשאל  ק את תלונולבדו  תכויוינתנו הסמי

 13דה. אני חייבת לציין שפנו  עובדי שרונים וכל פעולה שיכולה לעזור לווע

 14ו אלי חלקם לקוחות רווחה נם שפושבית  שי, וגםאלי הרבה תושבים באי

לב לי  גרם  למעשה  הזוזה  ההצעה  את  אנקש  שני  ומצד  רואה  את  גם   15י 

 16ה בעיה מערכתית. זה  הבין שיש פ נים לכא מושרונים שלעלמות פה של  הת

ב פה  רואים  אנחנו  אלא  אחר.  או  אחד  אדם  לבן  ספציפית   17אמת לא 

האחרונה   בשנה  אפילו  עשר  הילעבחודשים  בעשרה,   18אלא    חוז,א  יםלא 

על  אפילו אני שמעתי אפילו סיפור לאחרונה   19משפחה שלא   מעל מאות, 

בתחילהיי בבית.  הקורותה  החלית  ונה  מזוודות  לארוז  לחו"ל לטו   20 נסוע 

 21חזרו התשלום שלהם של המים עלה במאות אחוזים. משהו  אבל כשהם  

 22ושבת שאנחנו בתור עירייה יכולים לעשות משהו  באמת לא הגיוני. ואני ח

 23 ה משהו עבור התושבים שלנו, הלקוחות שלנו.  אנחנו נעששאוי הרן ומ

 24נסנו  שידענו נכ  יואני במקביל מבל  מרה, עידןי פתחה וא'צאכמו שבנו  אנח יא קלנר:ג מר

 25אני    . עסקו בזה לאורך הדרךגם לסוגיה הזו. אני יודע שעוד חברי מועצה  

 26  יודע י  אנגיד משהו עקרוני. ההתנהלות של שרונים צריכה ורגע רוצה לה

 27פס. אני  נציגות בה אבל היא לא בשליטתנו. צריכה להתאש לנו איזה  שי

חאומר   בצורה  זה  וברואת  יש  דה  שרה.  שלם  תוכן  עולם   28ים  תושבהפה 
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 1ו לקחת עליו בעלות אגב רוב התושבים ובצדק לא מכירים  ם מאיתנמצפי

 2לא יודעים שזה גוף אחד וזה גוף    .בין שרוניםאת ההפרדה בין העירייה ל

 3ולט בזה. מבחינתם הם משלמים חשבון מים בזה זה לא שולט  זה ש  .ישנ

 4למים ואם יש חריגות  הם מש  ם ולמה ל מה הם משלמירוצים להבין עוהם  

 5כל    ,ובצדק. ומה שקורה בשנה האחרונהשובות.  רוצים תהם גם    תקלותו

ש טוויסט  שהוא  איזה  קיבל  הזה  אישי העולם  באופן  אגב  לי  ברור.   6לא 

 7ע על עשרות דוגמאות שהיו  רה. אני שומהוא קמאיפה  ולאחרים לא ברור  

דיברו וגם  לנתה מנסשל מקרים שאת  איתנו בטלפון  גם ברשת   8ח מה  ה 

 9יש חיוב    :וך תהליך העבודההכשל בת. איפה  להבין  חקרה שם ולא מצלי

שמתבזב מים  רקובה,  צנרת  נכונים,  לא  שעונים  נכון,  במרחב לא   10זים 

שקרוב אלה  כל  על  ומושתים  בצליהציבורי,  וא  בהחיו  ם  אלף   11חד הזה 

 12על שירות ותר מידי כסף אפשרויות בשורה התחתונה תושבים משלמים י

 13מקומית  כרשות    שאנחנו  ני חושבא. ואת זה צריך לעצור.  יבלולא קשהם  

 14חלה עלינו החובה הציבורית והמוסרית לעשות כל מה שאנחנו יכולים כדי  

 15לשתף    צריכהונים  רשתלט על המחדל הזה. אני אומר לכם עוד דבר. ש לה

 16על  ת שגוף שאמון  עם הדבר הזה. לא בכוח. באהבה. לא יכול להיופעולה  

 17מסתגף  יה כזה  הוא, יהשהשרון בכל עולם תוכן    רמת  בעירמתן שירות  

 18סגור זה לא מקובל. הם היו צריכים להיות הראשונים שיוצאים החוצה  ו

ב יש  נחיואומרים  בוא  בדיקה.  ועדת  נעשה  בואו  לתושבים,   19את   לעיה 

בוא הקרון  ע להסתובב    שקיפות,  צריכים  כולם  מה  הבעיה.  איפה   20נראה 

וצריכ ותרכומיילים  לשלוח  לים  אזו  לכם,  נו  ונשיב  הפניות,  לא  ות   21הם 

 22דבר הזה על מה אנחנו מבקשים פה אנשים משלמים מה זה השיבים,  מ

 23יים. לכן אני חושב שאנחנו צריכים חשבונות מים. לא קיבלו זהב מהשמ

 24רורה פה שהמצב הזה לא מקובל  אוד חזקה ובממירה  לתת א  כמועצת עיר

 25ני מציע ומבקש ת. אמאפסלה קונקרטית שה להמשיך לפעועלינו. ואחרי ז

לשמהנהלת   איתרונים  פעולשתף  לאנו  ואם  הכלים   ,ה  כל  את   26להפעיל 

הרחבנ אנחנו  סדר.  שם  לעשות  כדי  לרשותנו  על שעומדים  קונקרטית   27ו 

ב של  היינו  'צאההצעה  לא  כי  אפסימאוי  רק ם  עוש  ני  לא  כל  אני  את   28ה 
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בה החידוד  את  עושה  רק  אני  מבקצההקדמה  אנחנו  שמעבר  עה.   1שים 

 2ם גם ו חושביט שאנחנזהים כמע  דיקה שבאלמנט הזה אנחנוהב  עדתלוו

בראשה   לעמוד  שב  תציבורי  תומד שצריך  מה  לפי  הציעה  'צאאפשר   3י 

 4לות  ועשתי פת כפי שפירטנו בהצעה, אנחנו מבקשים עוד  ופונקציות נוספו

ביחד  שיבוא זה  ועם  שהעירייה  זה  אחד,  לפנב.  תושב  ואישור   5י  הסכמה 

 6אה חמישים  מליד מד המים של התאגיד ב  הבחצרו מד משלפנייה תציג  

 7מהבתים בהם התקבלו בתאגיד ו/או בעירייה תלונות דומאלי  י אב רנבת

צר האחרונה. אנחנו  השנה  בהם  במהלך  לגעת  הבעיות  את  לטרגט   8יכים 

 9ניות של חריגות בחשבונות המים דוגמא אלף פלנו לצורך ה. היו  ספציפית

 10ו ומשווים את הפעולה. נם מדי מים שלמישים מהם שמילוקחים מאה ח

ל  אני רוצה  זה    ר יאשהלא  מאת  שלא  לאיזה  משהו  ערטילאי,  כזה   11שהו 

 12ים שתאגיד המים  יהיה עם זה שום דבר. סוגיה שנייה, זה שאנחנו מבקש

למכון  לעישלח   מש  בדיקה  חשבונו  מדי  חריגהמונים  עם  מעל   ים   13של 

שמו ועוד  הקודמת  מהשנה  אחוז  ששלושים  מים  מדי  בצורנים   14ה  יבחרו 

 15היו לנו    ?יק. אוזה תכלסהמשמעות שלהם    הקראית. שתי הנקודות האלא

 16חריגות באיקס בתים תנו לנו מאה חמישים בתים מציבים לידם מד נוסף,  

מי מדי  עוד שמונים  לבדוק  רוצים  חואנחנו  על  נעשם  אם  את  בונם.   17שה 

 18פלוס בלתי תלויות,  בדיקה עם רו"ח או שופט בראשה, ופונקציות    תהוועד

חמ קריאה  ישמאה  שמונים,  פלוס  מפה,חים,  משמעית   19הזה  שהמצב    ד 

 20ק ולא ממשיך יותר אני חושב שאנחנו מביאים תרומה רבה לתושבים נפס

 21ות  יכול להם יש לזה תשובות אז אנא שיתנו אותם, ישצועקים. אגב, א

 22  ע זה לא יכול להימשך.  ות. אבל כרגשיש תשוב

 23פעם חנו    ה, רק היסטורית המים היופ  מראת מה שנאאני מחזק  כל    קודם : לב-מר רמי בר

הארנונה   במעבצל  בכלל  מחויבים  הקמת "ולא  של  הקדמון  והחטא   24מ. 

מ שעל  זה  האלה  מעהתאגידים  גובים  זאת  מ.  "ים  כזה.  דבר  קיים   25לא 

נכנשל  כיסים  אומרת שכבר מה על    סים עם שבעההתושבים   26עשר אחוז 

 27מובן ה וכצריך בדיקה שגיא אמר שממים שזה בכלל היסטרי בנוסף למ

 28ודעים להבדיל מי  ים לא יוהתושב  ונה בצל העירייהחהתאגיד המים הוא  
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 1 זה מה ואני בהחלט מסכים 

 2   ?מה ההסבר לדבר הזה פרופ' נטע זיו: 

 3יבו יפה היום. גם  י הקודמים הרחארחיב כי דובר כן. לא שני משפטים גם  עידן למדן:  עו"ד 

בה'צאב אנחנו  גיא,  וגם  הגשת  י  טרם  ואחלט  היינו  נחנו  ההצעה   4גם 

 5מון בדיקות וגם חווינו את  ים והתושב  אני להמון פניות שלוחשופים גיא  

 6חידי ההבדל זה אישית חלקנו יותר וחלקנו פחות. אני חושב שהדבר הי

ב שלנו  שהוועדה  מדב'צא בגדול  ערת  י  שיתוף  על  יתככן  התאגיד,   7ן  ם 

 8 לל.  ווקא בגחר שנועצתי ודשצריך ובמימון התאגיד זאת אומרת אני לא

הבנ מר אבי גרובר:  נתלא  למה  יכי  לא  העירייה  אבל  ציג  הדירקטורים  אחד  להיות   9ול 

 10 ?ר. אני וצחי לא נעלבים. צחי אתה נעלב מזה שאסור לנובסד

 11 בדרך כלל כן.   ד"ר צחי שריב: 

 12ינה ולקחנו את הדברים בדקנו גם מבחינה חוקית וגם מבחישבנו  אנחנו   למדן:  דןעי  "דעו

כד להגיע  משפטית  ביו לתוצאי  הטובה  להצעה  או  יכתה  שאנחנו   13ולים  ר 

אות הפרלתת  שני  אז  כן ה  הוועדה  ולגבי  הבדיקות  של  ציין  שגיא   14טים 

שי לנציגים  מעבר  לנכון  אסיפת  ראינו  שהיא  העיר  מועצת  מטעם  לנו   15ש 

 16רחיב ופה יהיה את המקום באמת  לנכון טיפה להיות כן מצאנו  מנבעלי ה

א שופט  יהלשים  שזה  רו"ח  הנציג ו  יהזה    יה  הוא  כי  להיות   17יה  השיכול 

הווע בתוך  תהנציג  תשובות אגיד  דה.  שייתן  הזמן  והגיע  חייב   18המים 

 19לבדו לקבל תשובות כאלה  לתושבים לא יכול להיות שכל אחד צריך לפנות  

 20ו לענות למיטב התשובות. סירבסרבים לתת את  מ  ות. הםותשובות אחר

 21יות של אחרים,  ת לפנרבו לענוייה שפנתה. סי ידיעתי גם לסגנית ראש העיר

 22 .  ותניםשבו נה חייב להיות במצב זהדבר ה

 23 הם ענו. תיכף דוברת תגיד.  מר אבי גרובר: 

שיתנו עידן למדן:  עו"ד  שמעתי  התשובות  אני  את  שי  לתת  מה  זה  את פרטניות.   24 תנו 

 25י וניסיתי לפנות בשמם אמרו לי יתנו אך  ושבים שפנו אלת  ,תושבים. אניה

 26יכול להיות ואני  .ןזמן שייתן דין וחשבוהגיע הבר הזה ק לתושבים. הדור

מקוג ואם  את  וה  ויניחו  יפיסו  שהתשובות  לעצמנו  ומייחל  מאחל   27פילו 

 28ום.  ם היו תקינים. נראה לי שלא זה המקדעתנו ובאמת נראה שהכל דברי
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 1 באה ההצעה.   כאןומ

 2 יק אזז מדווא לא מאה אחואמרת משהו שה  ,אני חייבת פשוט  ,טוב. אחד גב' דברת וייזר: 

 3ע ברעיון שגיא  דרך אגב לפגונטקסט מבלי  והק  כם לתוךלהכניס את  רק

העניין עם הה יכולה להתחבר אליו העלה עם  כן   4צבה של המדים שאני 

 5  מקבלים החלטה. פני שמידע לד נוסף. אבל כדאי שיהיה את כל הכעוד צע

 6. אז קודם  שיהיה את כל הנתונים לפני שמקבלים החלטה  תמיד אני בעד

ר  אנחנוכל   תלונכן  באמת  דרך  וויכזנו,  בקבוצות  שהגיעו   7אני   וטסאפת 

נוספים   תושבים  ועוד  אחוז  ושבע  עשרים  של  חריגה  לי  הייתה   8אישית 

שלי  ,וריכזנו ריכחברה  הוציאה  שהיא  הפוסט  את  ראיתם  את  ,   9כל  זה 

 10ונות, והגשנו את זה בצורה מסודרת. ממש  ה למאות של תלהתלונות. הגיע

 11ת של שרונים.  יל"לית אילנה המנכ"למנכשינוי  ואחוזי  י מספרי מונה  לפ

 12אחר כך בשיחה שקיימנו איתה גם אבי גם קיים זום יקה ותה בדהיא עש

 13שיחה  , וגם של אילנה, אני גם הייתי ביותר מאוחר בנוכחות גם של עירית

נתנה זאת,  ה באמת  זאת    היא  אמנם  תשובות.  נתנו.  כן  הם   14אני  אומרת 

להג מתחייבת  היה  זה  זאת  יד,  לא    אומרתיש,  הם  מסכימה   15  ויהאני 

אות להתיש  בצונצריכים  כזו  נראה  רה  היה  מתיש,  מאוד  היה  זה   16את. 

 17זה לא עבד כמו    .ותשאנחנו צריכים לרדוף אחריהם כדי לקבל את התשוב

בעי פה  עובד  כ שזה  פונ  שישרייה  מיד  המקצמשהו  לאנשי  זה  ים  אם   18וע 

תשובה מיד  ומקבלים  השונים  שאאגפים  נראה  היה  צר.   19יכים  נחנו 

מכל מאוד  וזה  ש  סי עהתעקש  בעובדה  בין  יחסי  מערכתיש  בהתחשב   20ם 

 21תאגיד המים לבין העירייה, אבל בסופו של דבר הם עשו את הבדיקה והם  

 22  לא. לא אוהבת  ות.ז מספקשובות. להגיד לך שהתשובות מאה אחונתנו ת

שכאילו כ  לשמוע  זה  את  מסביר  וזה  טעות  שאין  הם  וזה  התשובות   23כה 

 24ו של  עשו כן עבודה בסופ  םהואבל הם נתנו תשובות  חר,  זה או אהסבר כ

להצעד כן  מתחברת  עדיין  ואני  מאמצים.  הרבה  אחרי  להיות  בר  כדי   25ה 

ש רגועים  אחוז  מאה  שחלק  באמת  כמו  שהוא  איזה  פה  אין   26באמת 

 27קו את זה לאחוזים. חלק  ם, ממש הם חילם נתנו, הסברישה  המקריםמ

שיש   אמרו  שמהמקרים  רגישות  המפשוט  מד  כי  ל  בחלק ים   28החליפו 
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 1זה באמת רעיון מצוין כמו  יות שול להיכ  מדים חדשים. ולכן  םימהמקר

 2יש לנו אקסל    שעשו בעיריית רמת גן להתקין בצורה יש לנו את הרשימות,

 3פרסמנו    .נו באמת לכולםני חושבת שהגע. אחריגותמאוד מסודר איפה יש  

הקבוצות   ובכל  השכונות  בכל  זה  ובאמצאת  הדיבשכונות  ועי   4ש יגיטל 

 5שמתקינים חליט  שר להאפ  מאות תושבים ובהחלט  רשימה מכובדת של

מעל   נוספת  בדיקה  שהוא  איזה  לעשות  באמת  כדי  מד  אותו  לצד   6מד 

 7 ם נתנו.  התשובות שה

 8ושרונים יחד עם מטעם המועצה    אני דירקטור  ,םיודעיאתם    ,אני פשוט ד"ר צחי שריב: 

כ שם.  דירקטורים  שני  אית אבי.  מדבר  אנ שאני  מדם  כדי   9ירקטור  בר 

 10ע התופעה הזאת באמת למיד  גישותהנ  נתן לי איזה יתרון.  אבחברה, הו

 11עו אלי, מה  נוכחנו בה כולנו וגם אני ראיתי אותה, וגם חלק מהתלונות הגי

 12ות על  ות מים, התלונעלייה בחשבונ   פעה שלה שהתושהיה מוזר לי בהתחל 

 13שהו  היה מלא    . זהב מדינת ישראלעלייה בחשבונות מים, הייתה לכל רוח

 14י בהצעה 'צאערים ובהרבה  קרו בם,  שרון ולתאגיד שרוניה  אופייני לרמת

 15שבים  שלה ציינה כמה ראשי ערים שהגיבו לזה בצורה מאוד ידידותית לתו

 16  ריכת המים בכל היות שפתאום ציכול ל  ת. איךומינו בדיקות כאלה ואחרו

 17לל  בג  תנוי שהם נלטרויאמדינת ישראל עולה מעבר להסבר הראשוני וה

 18מורידים את  , הם  ר מיםיותת אז אנחנו צורכים  י בב  אנחנו יותר  :ונההקור

 19האסלה כמה פעמים ביום, בבית ולא בעבודה, שותים עוד כוס תה בבית  

 20  כול כמות המים קה שסך הטטיסטיבעבודה ובאמת שרונים הראו ס  ולא

קונה בצר  ששרונים  עלה  בעסקים,  ירד  השתנתה.  לא   21יכה ממקורות 

 22היו פר ות ציבוריים, בתי סממקורות, בתי עסק, ת היו סגויונוהפרטית. ח

 23, זה הוריד את הצריכה הציבורית והעלה את הפרטית, אבל עדיין  גוריםס

ש מקרים  מעט  לא  קפהיו  שלהם  המים  שצריכת  אנשים  בעשל   24רות  צה 

בצוראחוז קפצה  וזהים.  דרמטית.  מוסבר    ה  יותר  לא  שהיו  זה  ידי   25על 

 26היה חודשיים  ש  י הזכירה, שמישהו'צאבכמו שברים  שלא נדבר על דבבית.  

אחוזים.והחשבון  בחו"ל   בעשרות  עלה  האלה  החודשיים   27הקדשתי    על 

יח רבות  שעות  הצוותלנושא  עם  את    ד  אספתי  בשרונים,   28המקצועי 
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 1אמרו זה צנעת הפרט, אתה    ם, הם גם מולי ישבנו שי ואל  יעוהתלונות שהג

ח  לראות  יכול  שללא  מים  הבאתי  שבונות  הנתונים    אחרים,   2את 

נתנובשהתוש הים  ואז  רצ.  חב  ,ום  מהאמת  קיבלנו לק  אנשים   3מקרים 

א סגרו  ואז  ברחוב,  עבודות  עשו  אם  החזר,  מקבלים  מתי   4ת  החזרים. 

 5הזה מסובב   רת האווירצנה  דרך  המים, פתחו את המים זרמו הוזרם אוויר

 6דתיים.  זה מקרים נקו  השעון מהר יותר מאשר מים. ואז הוא קופץ.  את

 7אחת  , אז  שנים  לששיילים  נו מכומים שלהאגב מדי    ת רוקשמד    החלפת

 8לשש שנים מחליפים לכל אחד מאיתנו את המד בבית. שישה עשר אחוז 

 9רתי. שגן  באופים כל שנה בלי קשר לאיזה שהיא פעילות,  מהמדים מוחלפ

 10גומים.  החדשים שהתקינו השנה היו לא טובים. היו פו אולי המדים  חשבנ

הצלחנ את  לא  לשים  על  ו  ואההיד  המערכתית  הנתופעה   11  אחרי   רגשתיי 

 12כמה אינטראקציות שאני לא מצליח להעביר את המסר להנהלת שרונים 

 13ציה ואג לחברה וליחס שלה ללקוחות שלה. זה סיטואכדירקטור כמי שד

 14נו  חות שבויים, מדובר במונופול. אף אחד מאיתמדובר פה בלקוודית. ייח

 15ו  ה ים למכור מים למישללא יכו  ו אחר. והםנות מים ממישהלא יכול לק

 16ים נקבעים על ידי המדינה רשות המים. אז זה מן אדישות  תעריפחר, הא

 17  ב פנימי בשביל באמת לרצות לתת שירות מעולה.צריך לייצר דריי כזאת.

 18את המסר שאחד יכול להיות שיש   ריבעהצלחתי לא הול  ין.כשתחרות א

בעי ולאפה   19הסתכל על לצריך  זה או אחר.    נקודתית תושב  ה מערכתית 

ו שייתשהמערכת.  בעיים  בעיהש  אין  אם  גם  תקשורת.  הזה    ,ית   20המסר 

ממשיך   הציבור  לציבור.  עוברים  לא  חשים  והנתונים  ואנשים   21להתלונן 

 22לטה כזאת  בטוח שאין הח  ינאש. מה  גונב מהםשמישהו עובד עליהם או  

 23  יים. זהלנו. זה לא ק  כסף ממה שמגיעבשרונים, בוא ניקח לאנשים יותר  

 24על פירוק תאגידי המים  ונים  י כיו משנחץ  ש לשי  ןייצמ  י נאע  קבר  המצאה.

 25ולהשיב   בכלל, כמו שרמי הזכיר מרכז השלטון המקומי רוצה לפרק אותם

הפוך ר רוצה  והממשלה  לעיריות.  ללכד אותם  אותם  לאחד ה  וצאותם   ,26 

קול ל  םיטארונוגנעשות  רוצים  שרונים  את  ואותנו  מי  כאלה  עם   27אחד 

 28ות לרשוישר  לא יהיה ק  בכללכך ש  ב לתאגיד אחד גדולאביבים של תל  אבי



 04-8666313חברת איגמי,                                                                                                                                                  

 31.1.21מיום   מישיבת  מליאה  מן  המניין 24מס'   פרטיכל

 

 63 

 1וניציפאליות אלא זה יהיה משהו אזורי בשביל לצמצם תפקידי ניהול. המ

יהי שזה  הכיווחושבים  משני  הזה  הלחץ  אז  יעיל.  יותר  זהה   2נראה   נים 

 3ם תאגידי המים אבל לא הצלחתי לגרום לשרוני  שיש עליהום עלשפתאום  

 4 הם צריכים להגיב.  י ששאני חשבת להגיב בצורה

 5 ?יןלי 'יש פאנץ ע זיו: ' נטפרופ

 6דירקטוריון הלכתי והעליתי את הצורה    תשהיה זה עבר מישיב  'הפאנץ ד"ר צחי שריב: 

 7דע  סחת את מה לא יואיך ני בטאתי בישיבה האחרונה הייתי תקיף,  שהת

 8פקידה. ישב לית הודיעה שהיא מסיימת את ת"ישיבה המנכ אבל. ובסוף ה

על  לי לי  המצפו  קצת  שאמרו  למרות  תפקידי.  יבשן  את   9  החברהצעתי 

 10 . שברבמ

 11 ? היא לא חזרה בה פרופ' נטע זיו: 

 12 לא עדכנה אותי.   ד"ר צחי שריב: 

 13יא כבר כמה  אבל הבנתי שה  ש.רות לפהיא לא עדכנה אותי גם שהיא הולכ ר: מר אבי גרוב

 14 זמן. 

בל  ד"ר צחי שריב:  החברה  יודע.  לא  במשבר.  אני  ספק  הי  שעליהם מבחינת   15לקוחות 

 16זאת אני תומך ברעיון. אני לא  ה הצריך לעשות את הבדיקו  שיכמדברים ע

רו"ח   הניודע אם שופט או  גורם  על  דווקא  הולך  הייתי  או  אני  כי   17דסי, 

 18י  ם קובים של מים, כ רקע איך סופרי ו ל שיש ועדה שמורכבת גם ממישהו

 19הו שמיש  זה אומר  בון המים גבוהבסופו של דבר התעריף קבוע אז אם חש

 20   .ספר הרבה קובים

 21 חד כמו שאתה אומר זה ספירת הכמויות. משתנה א יש פה רק :  מר רוני בלקין

 22 ובבדיקה.  חזק את הצורך בוועדהמהדברים שלך זה רק מ עידן למדן:  עו"ד 

 23 .  עשות בדיקהכן. צריך ל : ריבי שצח ד"ר

 24  הוא בעד, הוא אמר שהוא בעד. מר גיא קלנר:

מ  הייתיאולי   ב: ד"ר צחי שרי מוני  כמה  ומה  וכם  ימשאיר  להתקין  צריך   25בדיוק יולים 

 26 השיטה הטכנית לעשות לאותה ועדה 

 27 ם בשטח.  לא הייתי משאיר את זה ועדה. כלי מר גיא קלנר:

 28יגיד לנו  זה משהו ליד זה ומומחה  ך לעשות  בר שצרילי הדואאפשר אבל   ד"ר צחי שריב: 
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 1זה  של זהו. מצטער  ע. אביך להוסיף. אני לא יודעל עוד איזה אלמנט שצר

 2בחודשים האלה  שי אומר לכם  חברה, אבל אנב  דירקטור  ינא.  ע לכאןמגי

 3 השקעתי בזה לא מעט זמן. ונשארתי מתוסכל.  

 4חנו  ומרים שאנחנו מצרים על כך שאנבאמת אבדיוק בהצעה צחי אנחנו   עידן למדן:  עו"ד 

 5שהכל   מת מקווים שנמצאבא  מגיעים לכך בדיוק לסיפא של דבריך ואנחנו

 6 . יש דו שיח, רב שיח. לדברים של צחי אני רק מתייחס בסדר.

 7   . רים "תב רשאל ךירציש לנו עוד הרבה סעיפים היום.  מר אבי גרובר: 

 8נו, אני לא  היא בעיה אפידמית. ברור לכולאיזה שאחד. ברור לכולנו שיש   :  ר רוני בלקיןמ

 9אפידמית.  יא  ן ההמקומות ובפירוש ברמת השרו  יודע אם היא ארצית, כל

לבודד   זהצריכים  מהציבור  המליאה  חברי  כל  לדעתי   את  אני   10אחד. 

 11  מאות את כל    להם  הח ל שו  שאספה  ופצצה של זה הנכנסתי לזה קצת אחרי  

 12שפניתי. זה נכון קיבלתי תשובות    אני חייב להגיד שאני לפחות  תונולתה

 13וט אחרי זה הפניתי  ות על אנשים, אני פש שלא נתנו לי תשובות נקודתי

 14נו לי תשובות כלליות ואחרי  ירות, אליהם אחרי שהם נתישם  יאת האנש

קיבלתי   כן  דווקא  זה  מתעסק  שהוא  אמר  שהוא  לצחי  פניתי  גם   15זה 

ב ברמהתשובות  נגיד  תשובות    וא  קיבלתי  כן  הפרטנית,  ולא   16הכללית 

 17מיני החזרים. לדעתי ושב א. הרבה מהתושבים קיבלו כל  משרונים. אני ח

 18הסימן הוא    ך הרבה תיקונים בחשבונותכל כ  דווקא זה מדאיג. כי אם היו

שהעירייה  חושב  אני  ולכן  הזה  בעניין  תקלה  שהיא  איזה  באמת   19שיש 

 20  ברה.  בגלל שזאת ח  חייבת להתערב פה דווקא

 21  ? איך הם קיבלו את ההחזרים שהם התלוננו מר רביד פלד: 

 22 אז מצאו. מכל מיני סיבות. רק אחרי שהם התלוננו. ו  :  מר רוני בלקין

 23  .  חלק קיבלו החזרים ברת וייזר: דגב' 

 24 מצאו מכל מיני סיבות אגב, היו עבודות ברחוב, היה פיצוץ גדול. יש לכל :  מר רוני בלקין

 25 . רבסה דבר

 26  חלק קיבלו וחלק לא קיבלו.  חי שריב: ד"ר צ

 27 מי שלא התלונן לא קיבל.   מר רביד פלד: 

 28  לא התלוננו.  כן. כל אלה ש גב' דברת וייזר: 
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 1אתה צודק, ולכן אני אומר אני חושב שכן צריך  מי שלא התלונן לא קיבל.   :  ןימר רוני בלק

 2ישהו שיש לו למנות את הדרך אבל צריכה להיות ועדה מקצועית. לא מ

 3רק שאר רוח אלא מישהו שיודע להבין את המקצוע. יעשה על זה בדיקה 

 4וזה גם נדרש לשרונים כדי    יסודית, זה אינטרס שלנו מול התושבים, אחד,

בל היה  דווקא  כי  האמון  את  שבעבודות שקם  להגיד  יכול  אני  אמון.   5ה 

 6ת. , חברה מאוד שירותיקאהכיפאצלי ברחוב, עבודות שעשו, הם היו על  

התקש חסום  ראני  רחוב  כאילו  עבודות  להם  להגיד  שרונים  למרכז   7תי 

 8 ודוברת גם כן סבלה מהעניין הזה אחר כך בקצה הרחוב. 

 9  ם.  מיים, כי אני על הפינה אז געפאני סבלתי  ' דברת וייזר: גב

 10 בסדר. חסכת הרבה כסף.   מר רביד פלד: 

 11  נורות ישנים.  י עדיין עם צ איזה חסכתי, המים לא עוברים אלי. אני גב' דברת וייזר: 

 12 את העבודות עשו בבוסתנאי היא על הצינור של המרחב.  :  מר רוני בלקין

 13   ?תה מביןכן. א גב' דברת וייזר: 

 14 של יושב ראש ועדה כזאת.  ?הלכם רעיון לשם של מישהו כז שי מר אבי גרובר: 

 15  ?בעל מקצוע כאילו בתחום אשהו המ  :ןיקלב ינורמר 

 16 ה חשבון או לשופט שימנה  ואלרהולך כן הייתי  מר גיא קלנר:

 17 שימנה את מי שהוא חושב.  ד"ר צחי שריב: 

 18 .עוצקמ  שיא ויתחתלא. שישים  מר גיא קלנר:

 19   שואל אם יש לכם. אז אני בר: מר אבי גרו

 20 לנהל ועדה ציבורית.   ר:מר גיא קלנ

 21אני גם דירקטור בשרונים אני אגיד לכם אמיתי, אני לא מתכוון פה לשקף   מר אבי גרובר: 

 22בות בדירקטוריון, הם תמיד סופרים אותך כזה במקרה  בל תשוינו לקניס

 23כן בדקנו אצל ההוא היה ..מים זה את    :םינוע  הםוהפרטי. אתה שואל  

 24הוא עונה לכולם. עכשיו כשיש משהו    אילות כאילו זה סוג מהפרטי כעודי

 25שקורה לכל כך הרבה אנשים אתה מבין שיש פה איזה שהיא בעיה. צריך  

יש אלזכור שג הנושם אצלם  ואז אם א הזה  ת   26של תעריף אחד, שתיים 

 27  רף נורא גבוה.  לכאילו אתה עובר סף מסוים אז אתה כאילו קופץ 

 28 אוטומטי.  הז :  מר רוני בלקין
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 1ל זה גם סוג של סיפור כזה שאתה מקבל. אני חושב שעוד פעם שאין  אב בר: מר אבי גרו

 2בה על  פה הר דיברו הכי ירגיע שתהיה איזה שהיא בדיקה.שספק שהדבר 

 3הנושא שאם צריך תאגידי מים, או לא צריך תאגידי מים, אני אישית נגד 

 4יות שבעבר שרשויות היכול ל  התאגידים. אני חושב שאין להם שום צורך.

 5מאוד שנים שכל ההתנהלות בנושא של הפיתוח בכלל הייתה    לפני הרבה

 6 בעייתית אז הנושא של תקציבי התשתיות של המים.  

 7 לנו נציגים בכנסת אז הם יוכלו לבטל את תאגידי המים. שיהיה כ מדן: עידן ל עו"ד 

 8אבל באמת פעם היה   . ון הפוךאיך שהוא הכנסת בינתיים רק הולכת לכיו מר אבי גרובר: 

כ עם  בכלל  בעיה  ואז  תברים,  של  הנושא  וכל  התשתיות  של  הנושא   9ל 

 10את התשתיות של הביוב הם בכלל בתוך האדמה. אתם בכלל לא רואה  

פ  זה. פה  אני  ראיתי עם  האופניים,  עם  שנסעתי  אחד  שישי  יום   11איזה 

 12י את שלפת  ?עבודות חיכיתי לקחתי צינור, אתה זוכר את ישיבת המועצה

והראיתי  יהצ החלוד  נראיםנור  שהם    איך  מה  השרון  ברמת   13הצינורות 

 14אני    .אחורה  רבכ  הזכמה שנים    ןיבת  זאראש העיר.    יהוציאו. לפני שהיית

שמינ להתמודדחושב  יכול  ההנדסה  לוהיה    הל  כל  צריך  את   15תכלל 

 16התשתיות בעיר. זאת אומרת אם אנחנו עובדים על ניקוז ואנחנו עובדים 

 17יתה צריכה ם היגם השכבה הזאת של המי  ,כלה ל  עמינהל ההנדסה עובד  

 18משפץ רחובות ופועל ברחובות זה היה  ומינהל ההנדסה שלנו    .לעבוד ביחד

 19רצים,    ל הזמןנחנו כהפתרונות הכוללים. א  נכון שהוא כבר נותן את כל

ואז   נכנסים  הם  איפה  השני  אחרי  אחד  רצים  הזמן  כל  ושרונים   20אנחנו 

 21   .ראה לא יעילי זה נלאנחנו נכנסים וכל הדבר הזה. 

 22 יש הרבה בעיות עם זה.   י: קורצק מר יעקב

 23עם  זה גם היה מגיע , מן הסתם אם זה היה נכנס מתחת למינהל ההנדסה מר אבי גרובר: 

 24 ם. חלק מהאמצעים שיש ש

 25 יש בעיה איך הם נכנסים, אתה לא יודע איך הם מסיימים.  קורצקי: יעקב  מר

 26כתבו להם    סיימים., אני יודע איך הם מ ימים. כןיאני יודע איך הם מס מר אבי גרובר: 

 27בהסכמים שלהם כבר כאילו בחקיקה של זה שהם צריכים להחזיר למצב  

 28ה בן השפלמשל אפילו שאת א  םיבצמהיו  שהיה. עכשיו בחלק מהמקומות  
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פ שפה הם  האבן  את  החזירו  ואז  עבדו  בצד  שפה  אבן  את  שמו   1שוט 

 2סוג של פסיפס כזה. ל  ךפה  הזאפילו נשבר,    הז  םירקמהמשהייתה. חלק  

מ אהם  השפה.  אבני  את  יודע  רכיבים  היה  ההנדסה  שמינהל  חושב   3ני 

 4ת אם אנחנו לעשות את זה יפה מאוד וזה גם היה חוסך בחלק מהעלויו

 5די המים האלה, אני דירקטור בתאגי  ם צורךעובדים מסודר ביחד. ואין שו

 6פה, ואם    םשם כי אני חושב חשבתי שזה מאוד נכון שאם הם כבר נמצאי

 7ות מתואמת עם תאגיד רור שהעירייה צריכה להיאז בהם כבר קיימים  

 8המים. אני מצטרף לגמרי שבדרך הכי טובה לתת תשובות לתושבים זה 

 9ת הזה אז יגידו ניתן אנבוא וך איזה שהיא ועדה כזאת כל הזמן שאנחנו  דר

 10דירקטור או לא דירקטור, יש לו סיבה לתת להם זה שהוא מחפש להתנגח  

באמת  ב טובה  הכי  הדרך  איזה  אהם  תוריד  כזאת  ועדה  כל  שהיא   11ת 

 12זה היה מן פינג פונג כזה  ני וצחי, ניסינו לקבל תשובות אבל  אהשאלות.  

 13ם. אני מנסה לחשוב מי  שהוא שאיזה    נגמר. אין לי פה בשלוףשלא לגמרי  

 14 יכול להיות. 

 15ר הוא מכיר דירקטו  םאתם יכולים לשאול את דב הוא עזב שם הוא היה ש מר יעקב קורצקי: 

 16 נים.  הכיוו את זה מכל

 17 אה. אני יודעת מי.   גב' דברת וייזר: 

 18 הוא היה יושב ראש שלהם.  מר אבי גרובר: 

 19  מיר ארונסון.  א גב' דברת וייזר: 

 20 פרופסור.  הוא  : לב-בר מר רמי

 21 הוא תותח. הוא יכול לתת לנו.  מר יעקב קורצקי: 

 22 שנים בשרונים.   דירקטור  אמיר רוזנבאום. הוא היה גב' דברת וייזר: 

 23 נדב אהרונסון.   למדן:  עידן  עו"ד

 24 אמיר. הוא בעל חברת אחזקה אז הוא מכיר תחזוקה מצוין.  גב' דברת וייזר: 

 25 ?ראת אמירוצים אין לי בעיה.  גרובר:  מר אבי

 26 כן. אפשר  גב' דברת וייזר: 

 27 אני לא יודע כמה הוא. אהרונסון הוא  מר יעקב קורצקי: 

 28 . הוא לא מר אבי גרובר: 
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 1 עייף.   א קצתהו גב' דברת וייזר: 

 2 ?תגיד למה צריך לסגור את השם כרגע מר גיא קלנר:

 3 לא צריך.  מר יעקב קורצקי: 

 4 ם מדים.  אה חמישיעם מאני כן חושב שעוד פ אבל מר אבי גרובר: 

 5אני    .אני אגיד לך מה אני חושב שצריך לעשות בהצעה עצמה קונקרטית מר גיא קלנר:

 6לוועדה אבל מתוך   צעותת סעיפים אחד ושתיים כהציע אהחושב שכדאי ל

 7ציפייה שהמנגנונים האלה יחולו או מנגנונים חלופיים אפקטיביים, אנחנו 

את   לראות  מרוצים  רוח  שתהיה  ממועצתכוהביצוע.  שאנחנו    ונת   8העיר 

 9רוצים לראות את הוועדה פועלת. שאנחנו מציעים כלים אפקטיביים כגון   

 10אנחנו   .ועדה  תוקםבמסגרת פעילות הוועדה    ם להםיאו דומ  2או    1סעיף  

 11י ושלנו תתלכדנה 'צא מציעים שבנושא פורום הוועדה כדי שההצעה של ב

 12ים או ש תשתיות מאיוני יהיה או שופט, או אז פשוט שהחבר הנציג החיצ

 13רואה חשבון, אחד מהשלושה ולפי זה נבנה את הוועדה ונצא לדרך. ולפי 

 14 ?. מקובלתזה ואז שתי ההצעות מתכנסו

 15 ו ישיבה עוד שבוע. השאלה אם אני צריך לחזור למועצה.  יש לנ בעצם מר אבי גרובר: 

 16   ?לא. למה לחזור למועצה מר גיא קלנר:

 17 כך.  מחליט שם אחרבאופן עקרוני ו וייזר: גב' דברת 

 18  בסדר או קי.   מר אבי גרובר: 

 19 נשמח להתעדכן בישיבה הבאה באמת  : גב' בת שבע אלקובי

 20  יה. נעדכן בזה הבא. אין בעה לחשוב על שם. בסדר ננס בר: ומר אבי גר

 21 בישיבה הבאה אם אפשר יהיה לעדכן אותנו.   : גב' בת שבע אלקובי

 22 ן. מצוי מר גיא קלנר:

 23 יאללה.   בעד? פה אחד.מי  : מר אבי גרובר

 24 

בעד    יבהביש  נכחושועצה  מ החברי    15כל    החלטה: אחד  פה  לבדיקת הצביעו  ועדה   25מינוי 

 26 .תאגיד שרוניםב המים חיובי

 27  תחום מומחה  מאו  ונית שתנוהל ע"י גורם חיצוני ומקצועי )רואה חשבון  הקמת וועדה חיצ

בדימוסות  התשתי שופט  לבדיק  או  על  לדוגמא(  התושבים  תלונות   28ת 
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בתאגיד הגבוהים  שרונים  החיובים  הסמכויות    . המים  יינתנו   1לוועדה 

 2שרונים וכל    די, לתשאל עובהתושבים על חיובי המים  תלבדוק את תלונו

 3ובין    שונים  ייםבקטיפ כלים א  חןבתהוועדה    ור לוועדה.פעולה שיכולה לעז

 4   :את ההצעות הקונקרטיות הבאותהיתר 

 5ת ואישור תושב ולפי פניה, תציב בחצרו מד משלה ליד  העיריה, בהסכמ .1

 6בתי אב רנדומליים מהבתים בהם נתקבלו    150  -מד המים של התאגיד ב

 7 ונות במהלך השנה האחרונה. תלבתאגיד ו/או בעיריה 

 8מדי מים עם חריגה של    80תאגיד המים ישלח על חשבונו למכון בדיקה   .2 

 9 שייבחרו בצורה אקראית.  מדי מים 80מהשנה הקודמת, ועוד  30%מעל 

 10 

 11 

גדות  הצ.13 ירון  לסדר  בהתאם    -   30.12.20עה  דותן  דודו  דרך   12הנמכת 

 13 לתב"ר שאושר

 14 

 15    ?לירון מאיפה שהוא ואאתם אמורים לקר מר אבי גרובר: 

ל לב: -ברמר רמי  בשוריש  בשבילי  טובה  הסתמסתי  ה  כרגע  אבי.  ביקש ך  הוא  ירון   16עם 

 17 לדחות את שתי ההצעות שלו לסדר.

 18 .ולש  תוריחבה םע קוסע אוה   :איבל ינד רמ

 19 על זה בפורום. זה אמיתי אגב. אמרתי לו שאני מודיע     :בל רב ימר רמ

 20 ל ישיבה. כ השוע זה שיטה שהוא ב: ד"ר צחי שרי

 21סליחה זה לא פייר. כי הוא תפס שני   ?אתה יודע מה לא פייר בעניין הזה ר: גב' דברת וייז

 22צלחנו לעלות הצעות לסדר ועכשיו ואנחנו לא ה  של הצעה לסדרקומות  מ

 23  הוא תופס אותם לשבוע הבא. זהו. הוא לא יהיה בשבוע הבא. 

 24 ות לעלות שבוע הבא. יכעות לסדר שצרהוא לא יכול יש הצ ביד פלד: מר ר

 25  לא. מה הוא עושה כשאתה מושך. מיכה.   וייזר:  גב' דברת

 26 ד.  ה איך זה עובציה אופוזיציקואלי כמה מותר רגע מר רביד פלד: 

 27 כשמישהו מושך עכשיו את ההצעה אוטומטית היא לזה.  גב' דברת וייזר: 

 28 לא.  עו"ד מיכה בלום: 
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 1 תוב את זה.  הוא צריך לכ ב' דברת וייזר: ג

 2 ש.  להגיש אותו מחד "ד מיכה בלום: עו

 3  אז אין לו את ההצעות שבוע הבא.  גב' דברת וייזר: 

 4  ?דה במקומועשה את העבו אשאני  למה : לב-מר רמי בר

 5 אם הוא יחזור, נדון.   עידן למדן:  עו"ד 

 6ה ארבע, הצעות שמחכות. אז סך הכול זיש לו פה שתי הצעות ויש עוד שתי   מר אבי גרובר: 

 7כל הארבע יכולות להיות    ישיבה ארבע הצעות. אז על פניו ב  אמור להיות

 8 ה. ן אם זכאן בין אם הוא יגיש אותם עוד שנייה או בי

 9 

 10 

גדות  .הצע13 ירון  לסדר  בהתאם    -   30.12.20ה  דותן  דודו  דרך   11הנמכת 

 12 לתב"ר שאושר

גדות  13 הבישילההצעה    תא   תוחדל  שקיבו  הבישיהמ  םדקומ  אצי  ירון 

 14  .האבה

 15 

גדות.14 ירון  לסדר  מ  -  30.12.20  הצעה  במרחב ונ סיום  חב"ד   16ופול 

 17 .הציבורי

 18   .האבה הבישילההצעה  תא תוחדל שקיבו הבישי המ םדקומ אצי ירון גדות

 19 

 20 .המסוקיםשא מנחת . עדכון בנו15

 21 

 22חשוב    .הזה כבר היה פה, עדכון בעניין מנחת המסוקים. הנושא  15סעיף   מר אבי גרובר: 

אני אמנ הפורומים שהתדיים  לי להעביר משהו,  בכל  ישבתי  ולא  לא   23נו, 

כל הפוסטי ג  , םקראתי את  לנסוזה קצת  עלי  מן  דול  הכול.   24ת לעכל את 

 25יר  ה בשהוא מקום לה  הסתם זרמו אלי חלק מהדברים. חשוב לי באיזה 

 26צה  זה. עיריית רמת השרון לא מקחלק מה  ןורש ה  תמר  תייריעמשהו כי  

 27לא בונה על קרקע של    ון עיריית רמת השר  .קרקע של עיריית רמת השרון

 28רמת היתר. שר את זה בן, עיריית רמת השרון גם לא אמורה לארמת השרו



 04-8666313חברת איגמי,                                                                                                                                                  

 31.1.21מיום   מישיבת  מליאה  מן  המניין 24מס'   פרטיכל

 

 71 

יוצא היתר. ככה קראתי חלק מהדברים  זה העיר"   :לא   1ייה  מה פתאום 

עיריתהעירייה לא מאשרת  "?נותנת קרקע הול  ,.  לוועדת מתקנים  זה   2ך 

 3.  םיינוחטיב  םינקתמל   הדעו  –ב  "ביטחוניים יש איזה גוף כזה נכון? ולמ

 4  ?העובד שמה מן אישור כזה בדיוק איך ז דיגהלאת יודעת 

לדבר איתם  ירית טלמור: אדר' ע בזמנו באמת  נתבקשנו  היה שאנחנו   5כן. בעצם ההליך 

 6הפסיק פעילות שהם  זוכרים היה דיון, ואנחנו פעלנו מולם כמובן ל   אתם

 7ה  כמא ידיעתנו. אמרנו שנבחן חלופות. הוגשו כמה חלופות,  התחילו לל

מחשבות כמה  שהצענוכרגע    . רעיונות,  החלופות  כל  את  הצענ  ,מתוך   8ו 

 9השטח לתכנון עתידי, בגלילות צפון בחלק הדרומי.    יה, הצענו אתהרצלי

 10בר הם  ובסופו של ד  ,ול. הצענו כמה הצעות. אתם זוכריםליד קריית שא

 11יותר לעומק את הנושא של מנחת מסוקים זמני   אמרו שהם רוצים לבחון

 12לא יודעת אם אתם רואים.    ש. אני "טרשה. בחלק שמדרום למבמולחירום  

 13ש איזה שהוא שטח שהוא ...שטח  "טם למרואים. מדרו  . בחום כן.יש כאן

 14רום למסוקים. למיטב הבנתו הם בחרו את  קטן שהם רוצים למנחת חי

 15 יסה שלהם.  הט יווקזה כי 

 16   ?זה חירום מה מר גיא קלנר:

 17  ?כמה טיסות גב' ענבל דדון:  

 18 זה לא חירום עירית.   ריב: צחי ש ד"ר

 19 עולה על זה.  אוטובוס אתה יש איזה זה לאזה לא משהו ש אדר' עירית טלמור: 

 20 קרה מיוחד.  במ  ...חירום זה אומר אחת ל מר גיא קלנר:

 21 להבנתי זה לא חירום.   מר אבי גרובר: 

 22 מנחת.   זה .זה לא חירום נבל דדון:  גב' ע

 23וא קו נוסע צריכים. זה לא איזה שהקרים שהם  הם אמרו שזה למ אדר' עירית טלמור: 

 24 שהו לפי הצרכים. יד ככה. זה מה ציבורית בוא נגצ. זה לא תחבור"כמו תח

 25 מרו בין חמש לשבע טיסות ביום.  אני חושבת שהם א גב' דברת וייזר: 

 26 הזה.  אז שאלנו אותם לגבי המקום  אנחנו אדר' עירית טלמור: 

 27 ביום.  לשבע טיסותהם אמרו בין חמש   גב' דברת וייזר: 

 28ה  כל מקרה הסיבעוד פעם השאלה ב  לא בטוח שזה יישאר אותו דבר. למור: אדר' עירית ט



 04-8666313חברת איגמי,                                                                                                                                                  

 31.1.21מיום   מישיבת  מליאה  מן  המניין 24מס'   פרטיכל

 

 72 

 1לוסייה וגם בגלל שהם העדיפו את מורשה גם כי כמובן זה רחוק מהאוכ

 2שקווי הטיסה שלהם,   שהם מסבירים שהם רוצים לבחון את זה משום 

הם לכביש    היום  מדרום  הנופש  ציר  מ  5מעל  הם  את  ולכן   3זה  עבירים 

 4שהם בעלי  ונית. כמובן שיצטרכו אישור של רמ"י  ב לבדיקה ראש"לולמ

 5רכו לבדוק הנדסי. ספציפית אם זה מתאים או  והם עצמם יצטהקרקע.  

מתא אליהם  לא  זה  את  להעביר  מבקשים  אליהם  הועבר  זה  אבל   6ים 

 7 אז כרגע זה עומד שם.  לבחינה.

 8 לבחינה.   א הבנתי כשירלא הבנתי מה היא אומרת. ל  דברת וייזר: גב' 

 9 תחום הרצלייה אנחנו   ית טלמור: אדר' עיר

 10  ל בדיון, ואני "י מבין עוד פעם, אני לא נציג צהש לפי מה שאנל מבק"צה י גרובר: מר אב

 11ו שאני מבין  הנתונים כפי שאני מבין אותם כמ  .לא בא פה עכשיו להיות זה 

 12ת איפה  של קודקודים מאוד בכירים שכנראה במסגר  אותם. יש טיסות

בגו  שהוא לרדת  צריכים  שהוא הם  איפה  פה  לנחות  צריכים  הם  דן.   13  ש 

 14  ,אמיתי  .אותם לאן שהוא לוקח אותםהרכב ולוקח    ומכאן אוסף אותם

 15צו איתי. היה את מה שהיה שאנחנו גילינו בשלב מסוים  לא לגמרי התייע

 16,  8200ית איזה שהיא עבודה ליד  א בסביבות חודש אפריל, שנעשאיפה שהו

 17סופר לנו שמדובר על מנחת  ת מאז הסיפור מה ששמשהו שם .באמחשבנו  

 18אום התחלנו לראות. היה  ואז באמת פת  סוג של התגלגל אזחירום. וככה  

ש שהבנתי  ימים  כמה  הם  איזה  עכשיו  זה.  ולא  ניסיון  טיסות  עשו   19הם 

 20  פעמים. המריאו ונחתו שם כמה 

 21 ביום אחד.   אז הגיע יום העצמאות והיו שבע נחיתותו :  מר רוני בלקין

 22יותר    ל להיות שהוא קצתפעם יום העצמאות מן הסתם הוא יום שיכועוד   ר אבי גרובר: מ

 23איתם הייתה אז   אנחנו פנינו אליהם אז. אני זוכר השיחה שליאבל  עמוס.  

 24ז שיחות ואמרנו להם לדעתי היה לי איתם א  .דווקא בערב יום הזיכרון

 25תיאום,  א נעשה איתנו בזה ממש קרוב לבתים של תושבים, זה ל  ,תקשיבו

מב הזואנחנו  הספציפי  במקום  הטיסות  את  לעצור  ולמיטב קשים   26ה. 

 27דיוק. י לא יודע להגיד יומיים שלושה תוך כמה ימים זה נעצר ב, אנידיעתי

נעצר   באמת  שיחה  לאותה  סמוך  מאוד  לחלהאבל  במנחת שימוש   28וטין 
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 1תי  על זה שהם מבקשים מקום. עכשיו ואני ממש לקחהזה. הם עומדים  

גם לאור כל השיאו"תצ  2המספרים  אני רוצה להגיד את    ,חותת ומדדתי 

את  מדויקים. פה  לי  הת  יש  במערבית  "צכל  מדובר  שמורות.   3אות 

ה שם,  שהיה  הזה  מטרים שהמיקום  וקצת  מאות  חמש  של  במרחק   4יה 

 5 ובים.  מהבתים הכי קר

 6  ש מאות חמישים.  שלו גב' דברת וייזר: 

 7 שתיים. וארבע מאות שמונים  מר רביד פלד: 

 8 ר. ש מאות חמישים מטשל שרון מגל זה יוצא שלומהבית  גב' דברת וייזר: 

מאו רובר: מר אבי ג הזה.  ואיפה  המרחק  איפה  עשיתי  פה  אני  יודע  לא  מטרים  אני   9ת 

 10 . םיבודד

 11 .והכל בסדר "םילופכ צעדים"ב רטמ בע מאות אני ספרתי אר :  מר רוני בלקין

 12א חמש מאות "י זה יצא בתצלמאות מטרים אתם אומרים ארבע מאות,   מר אבי גרובר: 

א זה וקצת  האלה  מאה מטרים  על  מרחק  בל  על  פה  על    מדובר   13ומדובר 

 14קרוב   לעבור ככה די  רבה מאוד בתים. גם צריך כדי להגיע לשם. צריךה

 15ים במרחק של כמה מאות לנווה רום. יצא שזה באמת מאוד קרוב שם לבת

תעמטרים בתוך  מנחת  היה  שעלה  ששמעתי  אופציה  מ".  אני   16 ביןש. 

 17גע יש  ש. כר"סגרת כל מה שקורה בתעש לא שמיש במ"שהמנחת בתוך תע

 18  ם לנחות שם.  הם לא יכולי

 19 המנחת זה כלום כסף   גב' דברת וייזר: 

 20 המנחת לא פעיל.   ופ' נטע זיו: פר

 21 .  יע עם אוטו לקחת את הקודקודצריך להג ד"ר צחי שריב: 

 22 ז אותו לכיוון הוד השרון. להזי ברור לי אבל המנחת. גם אי אפשר גב' דברת וייזר: 

 23ש לא כל כך שמיש,  " וך תעלמה המנחת בתאם אני מנסה לחשוב    דוברת י גרובר: מר אב

מ שם  לעשות  התחילו  כרגע  ולעבודאני  מניח    חפורות  אני  הקרקע.   24עם 

ומתח נוחת  לאכשהליקופטר  זה  העפר,  כל  את  להרים  משהו   יל   25בדיוק 

 26   .שאנחנו רוצים אז גם מהבחינה הזאת

 27 דונם נו באמת.  שבעת אלפים חמש מאות   :  ני בלקיןרו מר

 28 מסוים. המנחת בתוך.   מנחת במיקום אבל יש ר אבי גרובר: מ
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 1 יוון הוד השרון. מהעבר של הכביש. מנחת יותר לכ אפשר להקים גב' דברת וייזר: 

 2א מאתיים חמישים מטר מהבתים, רחוב גורדון אז המנחת בתוך תעש הו רובר: מר אבי ג

 3פציפי ושבים. המיקום הסי ציון, זה ממש קרוב לבתים של התושבוויתקין  

 4רית הראתה על המפה הוא במרחק של אלף  עליו מאז שעישעכשיו מדובר  

אלף   מהבתיחמישים,  מטר  בנביאים. מאה  הפינה  על  הנביאים,  על   5ם 

 6 ני זה יוצא קילומטר לאלכסנדרו

 7 זה לא האישו. האישו זה מה מסלול הטיסה.   : אל דורוןמר מיכ

 8 לי מפות.   לי פה מפות. נתנואז אני גם את זה יש  אבי גרובר:  מר

 9 י את המסלול. רוצה קח. יש ל וייזר:  גב' דברת

 10ו. אלכסנדרוני זה אלף שש מאות שבעים ואחד  ש יאשב שזה גם  לא. אני חו מר אבי גרובר: 

 11אות עשרים ושתיים מטר. עוד פעם, יכול  טר, לרחוב הגפן, אלף ארבע ממ

 12  פה.  ול להיות זה לפה

 13י מוע משהו משנדת הרעש, אתה יכול לשאל אומר לגבי מיהמרחק   : גב' בת שבע אלקובי

 14 קילומטר ואתה יכול לא לשמוע משהו ממאתיים מטר. 

 15מה זאת אומרת זה רדיוס    אבל ברור שרעש משפיע ומרחק מושפע מרעש. זר: גב' דברת ויי

 16  מרחק. כי יכול להיות שזה יותר קרוב.  של 

י : וביאלקגב' בת שבע  והמראה  בנחיתה  רעש מאו אבל מסוקים  גבוהה ש מידת   17ד מאוד 

 18 פות. מכוניות שחולל ומכ בטח לא

 19  ת.  רחק אין משמעוברור. אבל אי אפשר שלמ גב' דברת וייזר: 

קילו  אוהש  המ  ואז : גב' בת שבע אלקובי זה  לי  רואומר  אני  קילומטר.  שני  או   20צה  מטר 

 21 מטר. ה מקילולדעת באיזה מידת הרעש אני אוכל לשמוע שז

 22  יד לך בדיוק.  אני אג גב' דברת וייזר: 

 23 משפיע פה.  זה מה ש : בת שבע אלקובי גב'

 24 ...זה שני קילומטר.   : ר מיכאל דורוןמ

 25זה אני לא   אלתם על נתיבי טיסה אז זה מחלף מורשה פה. ונתיבי טיסהש אבי גרובר:  מר

 26 ל להראות את זה. יודע אם אני יכו

 27  וב על זה. ? לא כתזה מסווג : מר מיכאל דורון

 28אים ככה  ני תמיד הם ביוון הטניס, אחד אחרי השם טסים מעל הים. לכא מר יעקב קורצקי: 
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 1פתח תקווה. אבל זה לא   לכיוון  יםנוופמה שאבי אומר הם פונים ימינה.  

 2 האישו. 

 3 בכמה קבוצות.  שאתה מחזיק כבר פרסמו אותו הדף  : לב-מר רמי בר

 4  י זה שעומד איתו ככה.  ת אנאני לא חייב להיו מר אבי גרובר: 

 5 בהחלט.   אתה צודק : לב-רמר רמי ב

 6  . מצא פהצומת מורשה הוא ננה שלי תלויה באיראן שם.  לא תהיה התמוש מר אבי גרובר: 

 7נה שלהם  ם לא כל כך מומחה גדול לפרש את הדברים האלה, אבל טעאני ג

 8 ת על הקו של מזרח מערב.  הטיסות שלהם מתבצעו

 9 ם צריכות לנחות לכיוון עזה. כי ה כן. גב' דברת וייזר: 

 10ה מסלול. דרכו טסים. לא זה . יש איז6יש  כי פשוט יש מסלול כמו כב  לא. אבי גרובר:  מר

דרומה מכב יש מעל  5יש  קצת  לכביש  .  איזה שהוא 5דרומית  עוד  ויש   ,11 

 12ם אומרים שהם באים  תי נראה עוד יותר דרומה. והמשהו יותר משמעו

 13ו  ליו טסים צפונה דרומה. ואז כאיל, שע6כאילו איזה שהוא כמו כביש  

 14עוד פעם כמו שלהם. עכשיו סים על הקו הזה זה הטענה משם שוברים וט

 15לא אנחנו מקצים את    נים את הקרקע,שאמרתי בהתחלה, לא אנחנו נות

 16 הקרקע. לא אנחנו חותמים על 

 17 י.  "קרקע של רמ צחי שריב:  ד"ר

 18  י."כן. זה קורה על הקרקע של רמ ר אבי גרובר: מ

 19 י? "קע של רמרגע. הקרקע היא קר ברת וייזר: גב' ד

 20 נו בטוח. היא לא הקרקע של י גרובר: מר אב

 21 שלנו.  יא לא בבעלות היא לא הקרקע שלנו, ה ר' עירית טלמור: אד

 22 אם היא קרקע פרטית היא לא.  ד"ר צחי שריב: 

 23  פטריוט בעבר. אם אני לא טועה.  איפה ששמו את ה עקב קורצקי: מר י

 24  בבעלותנו.  זה שטח שיפוט שלנו, היא לא : ע אלקוביגב' בת שב

 25 יעקב אתה צודק.   : לב-מי ברמר ר

 26מישהו רוצה לבנות ה המקומית אם  זה כאילו בשטח התכנוני שלנו. הוועד ר: מר אבי גרוב

 27 ל את  שם הוא צריך לבוא לוועדה המקומית. אב

 28 בקרקע.  בעלות  ד"ר צחי שריב: 
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שנייה מר אבי גרובר:  מתקנים.  בשלהם  מתקן  בוועדה ,  אותו  מאשרים  לא   1  טחוני 

 2אולי מקבלים שהוא זה שעושה אנחנו בסוף  ב"מלוה ,המקומית יש ועדה

 3 עותק וגם זה תלוי מי הגוף. 

 4 ב חייב לפי חוק לבוא ולעדכן את הוועדה המקומית. "הולמ : ב' דברת וייזרג

 5 לעדכן.  גרובר: מר אבי 

 6 ולקבל את ההתייחסות שלה.  יזר: גב' דברת וי

 7   ?ערביתמה זה שונה משטח שהיינו שם במ ורצקי: ר יעקב קמ

 8 . מה זה נסים ואומרים אם אנחנו מ ב' דברת וייזר: ג

 9   ?מערביתהומה שונה פה  מר יעקב קורצקי: 

 10 ? מישהו אמר שזה שונה ' דברת וייזר: גב

 11 . כי פה אומרים שזה שונה. לא מר יעקב קורצקי: 

 12 ק. הוא ציין מרחק. ינת המרחלא. הוא אמר שזה שונה מבח גב' דברת וייזר: 

 13 ר מרוחק  ם זה הוא יותשונה, המרחקים שונים, המקודם כל זה קו מר אבי גרובר: 

 14  הטענות. אתה יודע מה  כן. אבי אבל מר יעקב קורצקי: 

 15 זה לא עומד עש, עוד פעם אני אומרת לך,  הר תדימב יולתאבל זה  : גב' בת שבע אלקובי

 16שמשהו יותר רחוק, לא נוחת שמה מסוק כזה  הסתם  אני מבין, אבל מן   מר אבי גרובר: 

מ בשנופה  נוחת  מסוק  אותו  כזה  שזהסוק  ככל  מן    יהם.  מרוחק   17יותר 

 18פעם, אני רוצה להגיד משפט    אני אגיד עוד  . אבלרתויהסתם, הרעש הוא  

 19 אחד. 

 20 וח רעש הם הוציאו דוח רעש. ש שלושה פרמטרים שמשפיעים די גב' דברת וייזר: 

 21פה לעדכון כי    זה  י מביא אתהסיבה שאנ  ?ל בבקשה לסיים משפטי יכואנ מר אבי גרובר: 

 22  אני לא מכיר פורום אחר שבו אני יכול אמיתי לעדכן על דבר כזה. אני לא 

 23ה או זה לא בקשה  שאני כותב כי אני מביא את זהוא פוסט  זה לא איזה ש

 24בקש לעשות מנחת. הפורום שאני שלי, או משהו כזה. משרד הביטחון מ

 25, מופיע אתר, מופיע באת זה למליאת המועצה. משודרה להביא  מכיר, ז

 26בהכל. דיברו שקיפות מה שקיפות. אני חושב שעושים את זה פה זה הכי 

 27ב הזה  אני כן חושב שבטח בשלמזה.    יותר שקוףאני לא מכיר    שקוף שיש.

 28מהתהליך ולא מצב שבו    זה נכון שאנחנו כן נהיה באיזה שהוא מקום חלק
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 1ני ז אמחיר, וא  יד ברמת השרון לא יהיה בשוםגורית נגאנחנו בצורה קט

 2אומר לכם אמיתי. הם אומרים או קי. רמת השרון נגד הכול, אז אנחנו 

 3  אני חושב שזה לא בהכרח ישרת   .ים ונעשהנחנו נלך לגופנפעל עצמאית וא

 4הבין יותר נכון  אני חושב שכן נמשיך לנהל איתם, לאת האינטרס שלנו.  

 5אול את כל השאלות האלה. וכל הדברים לש  שרזאת. אפאת הנקודה ה

 6. זאת אומרת כל ההליך הזה של ב"האלה  הם עוד לא הציגו את זה לולמ

 7ד יקרה. אם הוא צריך לקרות זה עול הדבר הצות והתייחסותנו וכההתייע

 8פנים   ואני חושב שלא נבוא ונגיד כרגע קטגורית בשום  לפי חוק הוא יקרה.

אותנ מעניין  לא  אנחואופן  עדיין  לא  נו  ו.  הם  פעם,  עוד  הם  כי   9מוכנים. 

 10מעלינו והם עדיין הצבא ולי באופן אישי יש כבוד לצבא, ואני חושב שעד  

 11ויה הם הפסיקו מיד את שימוש וד ראבצורה מאו אלינו  לו הם התנהעכשי

ואני חושב שיהיה הוגן שגם אנחוכן הלכו איתנו ב  12נו תוך התהליך הזה 

 13תה בצורה יותר מעמיקה. נבוא  או  בחןכזאת נשמגיעה איזה שהיא פנייה  

 14נבדוק את זה את כל השאלות האלה נבוא ונציף בצורה יותר נמשיך לנהל  

 15 תי. דמעים. זאת מוכנ יו פה לאד נבוא ונגיד על פנמולם ולא מי

 16 ה נכון.  יש פה דיון. אין פה חלופות. אם היו חלופות הילא נראה לי ש : מר מיכאל דורון

 17כמה חלופות, כן היה פה דברת כן הייתה בישיבה הזאת  גו  הוצ  פעם,  עוד מר אבי גרובר: 

 18עלו בה כמה  היו פה כמה לא זוכר מי עוד היה איתנו באותה ישיבה. שכן  

חו  .ותאפשרוי הכי  שב  אני  שהיא  נקודה  זה  שעלו  האפשרויות   19שמכל 

עוד שאלות.  רחוקה מ נכון שיש  זה  ולכן   20יכול להיות בתים של תושבים 

 21 ות.  שעוד יש לנו שאל

 22באותה ישיבה קודם כל אנחנו בפירוש אני באופן אישי הצעתי להם ללכת  ת וייזר: דברגב' 

 23  חיל הים.  למתחם חיל הים לשעבר. מתחם של 

 24 ?זהפה אי יד פלד: מר רב

 25ק. יפה. זה אזור שננטש דרומית לחוף הצוק.  על יד ליד חוף הצוק. בדיו  גב' דברת וייזר: 

 26בית בקרבת מקום. אחר   או  כונהלאף שם מבודד, נגיש, בלי להפריע  מקו

 27ש. נכון שהעניין של המנחת  "כך דבר שני דיברנו איתם על העניין עם תע

 28נו לא רוצים לתת אנחים וחלילה  והוא גם קרוב לבתהקיים הוא בעייתי  
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 1זה אם אנחנו מקרבים אותם מאתיים, להם אפשרות כזאת כי מה עשינו ב

 2 טר.  שלוש מאות מ

 3 המערבית. ק ממהמרחחצי בדיוק.  מר אבי גרובר: 

 4אבל אנחנו באותה שיחה, אמרנו וגם עירית הייתה כאן, אמרנו אין בעיה   גב' דברת וייזר: 

 5של הוד השרון. שם עדיין    ורר לכביש באזו לחלק השני מעבש תלכ"אז בתע

בבורות  לא התחילו את הבנייה. א הבורות. התחילו   6ין את החפירה של 

מה החפיר אז  ההוא.  בחלק  לא  כאן.  ל  הם  ה  אל    נו.ענו  ישיבה.   7באותה 

 8תשלחו אותנו להוד השרון. כן נשלח אותם להוד השרון, מי קבע שאנחנו 

 9יה משהו. אם  נילהגיד רגע שנו. ואני חייבת  צריכים לתת להם שטח של

 10חניון טנקים אז גם   םיקהליט  יום אחד בצורה היפותטית אם הצבא יחל

 11  ?ן טנקיםאנחנו נלך ונמצא חניו

 12, הם צריכים  5יעון שתמיד אפשר להגיד זה. אם הם טסים על כביש  ה טז גרובר:  מר אבי

 13שהוא מקום להנמיך  ש והם לא טסים מתחילים באיזה  "לעבור לכיוון תע

 14  ל ע  היות שמה שדווקא תקבלי זה כל הזמן מי שיושב יכול ל  את הזהלקר

מעליו  ינורדנסכלא א  ...יקבל  לכיוון  שטסים  הליקופטרים  אני  של   15ותו. 

 16מסוק כשהייתי בניו זילנד אחרי שחרור  ד בלי פעם אחסתי אובחיים שלי ט

 17זה    שמתי את  אני לא מומחה גדול לעניין הזה.  ומצב צבירה קצת אחר.  

 18הבקשה הזאת המחשבה הזאת קיימת. אני    עו שהדבר הזהפה כדי שיד

 19ם גם  אנחנו מתכנסים פה גם שבוע הבא ואנחנו מתכנסי  אנחנו עוד פעם 

 20אתם מוזמנים לפנות מחה אאסוף מפה.  בש  אניחושב ש. אני כן  חודש הבא

אלי  להעביר  הזאת  הישיבה  בתוך  להתקיים  עכשיו  חייב  לא  זה   21אלי, 

הדשאלו כל  רעיונות,  בקשות,  אנברת,  האלה,  החבר'ה אי  ים  מול   22נהל 

האלה הדברים  את  ויותר אואני    שלהם  תשובות  יותר  עם  אליכם   23חזור 

 24 מיד להתנגד. ם תנחנו רשאיואז ככל שנרצה לפנות. אז א חומר

 25אבל אי אפשר להשאיר את הדיון ככה. אני מבינה מה שאתה אומר זה   גב' דברת וייזר: 

 26ב  " גם הולמלטה ועדיין  החפשר להשאיר את הדיון בלי  בסדר אבל אי א

 27 יבוא ויגיד. 

 28 א תהיה החלטה. ל וינפ לע םויה מר אבי גרובר: 



 04-8666313חברת איגמי,                                                                                                                                                  

 31.1.21מיום   מישיבת  מליאה  מן  המניין 24מס'   פרטיכל

 

 79 

 1יצביעו נגד.  לם  ..בטח כו  יעכי זה לא החלטה כי אם נצבגם לא החלטה   גב' דברת וייזר: 

 2 אבל. 

 3 צביע נגד.  אאני לא  מר אבי גרובר: 

 4ק  י רלא יודעת, אנ  ארת לעצמי,אוקי הרוב. מה שאני אומרת זה אני מת גב' דברת וייזר: 

 5יבין את עמדתנו ב חייב לשמוע את עמדתנו. ורצוי שהוא "אומרת שהולמ

 6 .  גידכך בדיעבד שהוא יבוא וי לפני שהוא מקבל החלטה ולא אחר

 7 הם עוד לא הגישו את הבקשה, הם מחכים.   ובר: גר מר אבי

 8שום סיבה  ראה. אין  אבל כשהם יגישו הם צריכים להבין שאנחנו בוא ת  גב' דברת וייזר: 

 9 נו. שאנח

 10בא להם איך שבא להם. אז הם  דוברת. אם הם היו רוצים לעשות מה ש מר אבי גרובר: 

 11 ם.  כבר מזמן היו עושי

 12 ל. ם כקוד גב' דברת וייזר: 

ישראל.   קורצקי: קב מר יע במדינת  חוקים  יש  אבי.  ככה.  עובד  לא  זה  הכבוד אבי  כל   13עם 

 14 יש המון כבוד.  ו ל"לצה

 15 רד הביטחון  ום מש וקים. וזה שהייש ח זר: גב' דברת ויי

מ מר יעקב קורצקי:  להתעלם  יכול  לא  במערבית  אתה  זה  את  לשים  בקשה  שהייתה   16זה 

 17 ים. אין להם את.  מצעלהם את האאין  ילו באזור מורשה יאללה  ועכשיו כא

 18אבל זה לא אותו מיקום במערבית. אבל זה לא אותם נתונים של מורשה.   מר אבי גרובר: 

 19 את זה.    יר להגידזה לא פי

 20 אני אמרתי שזה אותם מיקומים?  קורצקי: יעקב מר 

 21 .  זה לא בדיוק אותו דבר. אבל זה לא העניין יזר: גב' דברת וי

 22אותו דבר. דני. דני. אם היה חמש מאות מטר    לא  באותו זה  ה לאאבל ז מר אבי גרובר: 

 23.  פה וחמש מאות מטר פה. אם זה היה על הציר אז הייתי אומר לך ברור

 24  נים. נתו םלא באות אבל זה

 25 זה משגע.  הם ימצאו תמיד פתרון במורשה  : גב' בת שבע אלקובי

 26   לא. אבל יעקב יש. גב' דברת וייזר: 

 27ו קי בניתי למורשה את בית הספר, בית ספר  , אחמש שנים  עיר   אני ראש מר אבי גרובר: 

 28  יסודי. 
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 1 לא הייתה התנגדות אחת.   מר יעקב קורצקי: 

 2נו במורשה, השקעה הכי גדולה שיש, אני לא  בניהספר היסודי שאבל בית   : מר אבי גרובר

 3  בתי ספר יסודיים כאלה יש במדינת ישראל. יודע כמה 

 4 ריכים.  צ כי היינו : ב' בת שבע אלקוביג

 5  ת וניגשתי גינות, גינה גם באלכסנדרוני. וגם בנהרדע עכשיו עשינו שלוש   בי גרובר: ר אמ

 6בהמון    השקענו  ות מאוד יפות.תי גינבכל רמת השרון, אבל עשינו שם ש

 7תקופתי עוד פעם, אני רחובות במורשה אני אומר לך אמיתי, ההשקעה ב

 8יה חנו העיריעה שאנ. אבל אני אומר לך ההשק את רואה לא התחלתי מזה

 9אין אף שכונה שהשקענו בה כמו    שמנו בחמש שנים האחרונות במורשה,

 10וב החרושת,  עכשיו ברח  שהשקענו במורשה בתשתיות, אנחנו משקיעים

הרבדרנסי יש  תמיד  ניקוזים.  סידרנו  ודברים  כיכרות  המון  עבודה.  ו   11ה 

 12  אנחנו מקדמים את פינוי בינוי. 

 13 ן. זמ תקוע הרבהת גם החרוש : גב' בת שבע אלקובי

 14  החרושת תקוע מכל מיני סיבות. זה פרויקט בהיקף   מר אבי גרובר: 

 15 ?חתמה זה קשור לדיון של המנ  : לב-מר רמי בר

 16הזאת  לו מורשה אנחנו כאילו החצר האחורית. החצר האחורית  אילא. כ גרובר:  מר אבי

 17ם המון דברים לטובת מורשה. מושקעים בה המון תקציבים. אנחנו עושי

מקדמיםחאנ שמורשה    את  נו  זה  את  להציג   18את    םיפחוד  קרמורשה. 

 19המנחת זה ממש לא הוגן וזה ממש לא פייר ואני אומר את זה עוד פעם,  

 20 נתונים.   אותםזה לא 

 21 ם. תחנת רכבת שעוד שלוש מאות מטר הם בפתח תקווה.  קי: יעקב קורצמר 

 22   ?ר אז הכול בסדראז אם הם יזוזו שלוש מט  מר אבי גרובר: 

 23למה הם צריכים  וא נראה אותם מתעסקים עם עיריית פתח תקווה.  . בלא ורצקי: עקב קמר י

 24את הצורה.   קרוע להלבוא אלינו. למה אנחנו העיר הקטנה כולם רוצים ל 

  25 

 26 למה חייבים ברמת השרון.  : שבע אלקובי גב' בת

 27 ח תקווה.  לכו להרצלייה לכו לתל אביב, לכו לפת צקי: מר יעקב קור

מ גב' דברת וייזר:  אוזה  שאני  התעופה  מרתה  שדה  את  וישמישו  להרצלייה  שילכו   .28 
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 1 בהרצלייה. 

 2 אני לא מבינה.   : גב' בת שבע אלקובי

 3 צים... י הם רוכ גב' דברת וייזר: 

 4 ...שוב ושוב שיעשו שם גם   מדן: עידן ל עו"ד 

 5 ? יש פה דיון או שכל אחד זורק מה בא חבר'ה מר גיא קלנר:

 6להביא מהפיזיקה לעניינים, אבל רעש    לי   תמיד יוצאלא    שני דברים. אחד, ד"ר צחי שריב: 

 7של מסוק, או של כל דבר שעושה רעש. אני חוזר על מעטפת של כדור ויורד  

המרחק  כמ כלומרו  מ  בריבוע.  יהיה אם  מטר  מאות  חמש  במקום   8שהו 

 9פי  שתיים אז העוצמת הרעש ששומעים קטנה    קילומטר המרחק גדל פי

 10. שירדו פה לא יודע מי  דיםעד לקודקוה נוארבע. זה דבר אחד. דבר שני ז

 11מסוקים האלה  בזה יהיה. אם זה יהיה הקודקוד או קודקודונים שיגיעו  

שהר הציר  לפי  אבייגיעו  בי  אית  מעל  העלמיעברו  וימשיכו  ת  ירקון   12ין, 

בית העלמין מורשה ויראו את  יחכה   הלאה  הנהג  ואז   13וירדו שם למטה 

ו  14להסתובב  יל  ירקון בשבלמין  ייקח אותם באותו בחזרה לבית העלהם, 

 15הוא יגיד לטייס אז  שם ולנסוע לתל אביב או לאיפה שהוא צריך להגיע.  

א מוריד  היית  פה.  אותי  הורדת  בבימה  ירקוןותי  עלמין   16היה    והנהג  ת 

 17י בכל מקרה עם  מחכה לי שם. זה המקום המתאים למנחת המסוקים כ

אוסף   שהוא  אחרי  ולעהאוטו  מזרחה  לנסוע  צריך  הוא  כאותו   18ל שות 

 19זור. שירד כבר שם. אם הוא נוסע לראש העין, אז יותר קרוב ולחהסיבוב 

 20 לו 

 21שמשהו פה    אחד, נראה לי  בכמה לבלים.  אתבסוגיה הזאני רוצה לגעת   מר גיא קלנר:

 22יל כל מחול השדים הזה  קום. לא יודע ממה התחעקום וממשיך  עהתחיל  

 23א,  בד את הצבהאבסורד הזה או אני לא יודע מה אני מכאו התיאטרון  

 24את צהל, משרד הביטחון, כל מי שאתם רוצים. לא נראה לי שיש פה צורך  

 25 על איזה גבול  יו מדברים פהמבצעי ואני אומר את זה כאזרח פשוט. אם ה

 26צורך מבצעי לפי    בטחוני של ישראל, או על איזה מתקן רגיש או על איזה

לפי לפי מה שאני שומע  מה שצחי מתאר,   27מכל    מה שהלוגיקה אומרת, 

על איזה שהוא אלמנט, כמו שנאמר פה קודקודי.  וניהכיו  28ם, מדובר פה 
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 1קריה, מתעש  הרצלייה מהמהאלמנט הקודקודי הזה יכול להיות משורת  

 2לא ברור למה הוא צריך להיות משורת ברמת השרון  ,  ממקומות אחרים

נבין,על ש אני אבין אנחנו  יהיה    טחיה. אלא אם  אז אפשר   3מה הסיפור 

לזה יות  להתייחס  רבצורה  משהו ר  פה  שהתחיל  לי  נראה  כרגע   4צינית, 

 5באיזה שהיא צורה לא ברורה. ומאותה נקודה צפונה, אנחנו רצים אחרי  

 6צור את זה או שנבין מה הסיפור. אבל  נעת זה. אז בוא  כדי לתקן א  הזנב

ואנרגיה מלחיץ את התככה זה סתם מבז  7ושבים, מלחיץ בז לכולנו זמן 

 8הראשון שלו. באלמנט הנוסף    מנט ה. זה באלב ואין לזה שום סיאותנו,  

לזה   לתת  צריך  אז  וכו'  גדול  יותר  הוא  המרחק  שאם  וכמובן  פה   9נאמר 

שום   אין  שנילחםביטוי,  של  סיבה  אחד  צד  הרגליים  ה  על  שתי  על   10עיר 

 11ה על הצד השני של העיר. אין סיבה. האחוריות ולא נילחם באותה עוצמ

 12תרשם מהמקרה  א ממה שאני ל   אלא אם כן המפגע הוא קטן פי כמה וכמה 

 13הזה. יכול להיות שהוא קצת יותר קטן, יכול להיות שטיפה יותר רחוק.  

 14פעמים ביום.  ש  ת וזה יהיה חמויהיו כניסו אבל יש שם קו ויהיו יציאות  

 15לסבול את זה. אז הסוגיה גם    וזה לא נראה לי רק בחירום. למה צריכים

 16לא הצלחתי להבין   ית,שוגיה שליוס  ר הזה לא מספיק ברורה לי.של הדב

אמור  העיר  מועצת  אנחנו  שנקרא  הזה  הפורום  מה  של  המטריה   17את 

 18א  תה מבייאים את זה לפה. אם אלעשות עם המידע הזה. אם אתם מב

 19יות דיווח שאנחנו  לפה, ברמה של דיווח. או קי. אם זה צריך לה  את זה

אז   אליו.  בהמגיבים  תגובה  זה  אם  בהצבעה.  עליו  נגיב  בוא בוא   20  צבעה 

 21יע על אלטרנטיבות. אני לא יודע לעשות עם הכדור הזה באוויר. אני  נצב

 22  אני כמועצת עיר רוצה   מעדכן אתכם. אם החוק קובע עדכון ותגובה אז

 23בצורה רצינית.  ם אני צריך להגיב לזה, אני רוצה להגיב לזה  לזה. א  להגיב

בצו לזה  מגיב  אני  שהיה  אם  התעדכנתי ברשת,  אמרו,  רצינית   24סיור  רה 

 25ה חלופות, אם הם כאלה ריבוניים אז למה הם בודקים חלופות. כמ  ובדק

 26 אז הם יכולים.  

 27לקיים איתך  לבוא ו  מנסים  סוג של שיח ולא הם כןמנסים לקיים איתך   מר אבי גרובר: 

 28 איזה שהוא שיתוף פעולה.  
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 1  אני רק רוצה לדעת. או קי.  קלנר: מר גיא

 2 חות. אז נלך באמת לנ ןם לא תיתאבל הם אומרים שכאילו א מר אבי גרובר: 

 3אני לא רוצה לקחת את הזמן של כולם. אני רק רוצה להבין שנדע לאיזה   מר גיא קלנר:

 4 נו. אנחנו נכנסים. אם אנחמסדרון 

 5וא יוצא הוא יבוא ידבר עם  אתה רוצה שמהיום צהל לפני כל מבצע שה רובר: ר אבי גמ

 6את למבצע לצ  םיחליט א  , הוא יבוא ויראה האם זה צורך זה. ואז הואעידן

 7 או לא. 

 8 שאלה של צורך.   עידן למדן:  עו"ד 

 9 סליחה רגע.  מר גיא קלנר:

 10 צריך.   חושב שהוא התא מר אבי גרובר: 

 11ה ואם כן נו בתהליך. קצת יותר ברור. נדרשים לתת תשובמה מעמדאחד,   מר גיא קלנר:

 12  אחד, שתיים למה זה נדרש פה. מאיפה זה התחיל כלמה מעמד התשובה.  

איזה    זה.ההסיפור   שהיא  סוגיה  שהיא  איזה  כאן  יש  אם  גם  בסדר   13זה 

 14תבכות עם  שהוא עדכון בין אנשים התחייבות, אמירת כן ועכשיו קצת הס

 15קרה שם נבין מה הסיפור כי על פניו לא ברור  נדע מה  ותנו.  זה. תעדכן א

השרון. לרמת  נטפלים  הם  מאיתנו.  למה  רוצים  הם  פה    מה  יש   16שלוש, 

 17ש פה צורך שהוא צורך של מרכז הארץ. יש ם יא   מסביב,  מספיק סוגיות

לא   יודע מה למה הם  יש אלוהים  יש החוף,  יש הרצלייה,   18פתח תקווה, 

 19טרנטיבות. אם נדע את כל  את האלולבחון  ים לצאת מרמת השרון  מוכנ

 20ולהתייחס לזה בצורה  יה לנו יותר קל להגיב לזה  התשובות לדבר הזה יה

 21תודה.  לזה היא רק שלילית.    ובה תגכרגע ה  חיובית או שלילית. מבחינתי

  22 

 23 אי אפשר לחשוד בי שאני לא אוהב את מערכת הביטחון, אבל  ,קודם כל : לב-מר רמי בר

ב אחת  פעם  טסתי  גם  לא  צבמסוק  בפני לא  כאן  שהסתרת  וכמו   24אי 

 25הם רוצים לעשות  אם    ,המראה ונחיתה. קודם כלהמצלמות את מסלולי ה

אנחנ יש,  איפה  לנו  שיגידו  לא  מנחת  ובשם  ים  קובעו  דבר.  שום   26לצבא 

 27לא אמורים לסתום את הפה. אבל כשהם באים לדון פה   ונחנא  הביטחון

מנ כן  להם  יש  איפה  לנו  בשיציגו  וזה  מנחחתים.  עכשיו   28למיטב  ת  סדר 
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 1יש אירוע חירום כמו   הבנתי, הוא לא מתקן בטחוני. מה לעשות. כי אם

 2ם ם ערועי חירויהגדרת אותו בטח רוני יחזק אותי ועשינו הרבה אשאתה  

 3בהנחה שיש    5מסוקים, הוא יכול לנחות איפה שהוא רוצה. גם על כביש  

לי הוא מתקשר עם   ועולו אירוע חירום. תאמין  לו את  המשטרה   4צרים 

 5לא חושב.  בהנחה שאין לו כבלים של חשמל שמפריעים לו. ואני    5יש  כב

  6 

 7  מטוסים על כביש חיפה.     :מר רוני בלקין

 8ני אומר רק מההיכרות שלי ואני לא אחשוף אותה פה  , אואני אומרן  נכו : לב-מר רמי בר

 9לאירועי    יש לא מעט מנחתים בסביבה שלנו לא רק לאירועי חירום. לא רק

מלא  ח יש  לכם  מנחירום.  אומר  ואני  חלק  הזכירה  דוברת   10תים. 

הק מקילשבסביבתנו  פחות  של  במרחקים  למקום,  רובה  ממקום   11ומטר 

 12טר קו אווירי. נכון, קילומטר לוממר, זה קיא  אגב, רק אני אחזק מה שצחי

 13קו אווירי הוא יותר קצר. אז יש להם בטווח של הקילומטר האווירי יש  

 14 למצוא. ומות איפה להם מלא מק

 15 זה משפט שאתה תצטרך להסביר אבל לא עכשיו.   רובר: י גמר אב

 16  ? קילו נוצות או קילו ברזל מה שוקל יותר ר אבי גרובר: מ

ב  הז : לב-מר רמי בר כמו  עם  כבילא  לנסוע  הכביש.  עם  לנסוע  כך  אחר  הזכיר  הוא   17ש. 

 18ב שכשהם הכביש. זה קילומטר לכאורה יותר ארוך לו. זה בזמן. ואני חוש

 19תנו על מנחת קודם כל אני לא חושב שזה נכון לעשות איים לבוא לדבר  רוצ

אבל  פ מנחת.  הזאת  בצפיפות  רוצים  ה  והם  איתנו  לשבת  רוצים   20כשהם 

 21יים שחורים ולדבר רק בארבע עיניים או רק יסולשים פה כ  לשם הביטחון

 22עם ראש העיר שיציגו לך על המפה איפה יש להם מנחתים. לא נחשוף את 

 23א צריכים לנחות אצלנו. אני אומר לך. כמו  ל שינחתו שם. הםזה כמובן. ו

 24 אבי בפעם הקודמת. שהם פנו ל

 25  מה שעוד צריך לציין.   ת וייזר: גב' דבר

 26כלתי על סדר היום ראיתי שכתוב עדכון אז רציתי להגיד רק הסתאני כש :  ןמר רוני בלקי

 27יה אני  . אין לי בעשלושה משפטים. עכשיו אנחנו נכנסים פה לדיון מקצועי

 28יל האוויר לתרום לעניין. אני חושב שצריך להתכונן לדייט עם ח  צתמוכן ק
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 1לפתור   בדנשאנחנו לא צריכים להת  ,תישארו. אני חושב  לבוא מוכנים אלי

האוויל אחיל  במנחת  ר  הצורך  לי  ברור  כך  כל  לא  אני  הצורך.  בעיית   2ת 

החלופ את  להציע  צריכים  אנחנו  לא  ולבטח  השרון  ברמת   3ות. חירום 

 4  יבואו הם. ש

 5  לא אמרתי שום חירום. אני לא  ובר: מר אבי גר

 6ש  " חר כך בכל מה שאני אומר. יש מנחת בתעתן לי לגמור. תקן אותי א    :מר רוני בלקין

 7י. כל העסק הזה  "ש. יש קרקע ששייכת לרמ"בתע  נחתזיז את המאפשר לה

 8  אפשר גם להזיז את זה בתוך ..שזה יהיה יותר רחוק. ואגב, אל תשכחו 

 9נחת הזה השתמשו בו כל הזמן. הוא היה ל המ"היה רמטכשגבי אשכנזי  כ

סבא לכפר  לתוש  נוסע  מאוד  והפריע  שם  מאתיים ונחת  שגרים   10בים 

 11ם לא סתם רוצים להיות  שה  לזכור גם   שאנחנו. צריךחמישים מטר כמו  

 12מחוץ למתקן. בוא נסביר את העניין אני מכיר את זה מקרוב. זה מאפשר  

ע  פשוט לא להתעסק לא ולא   13נהג לאיזה שהוא ם להכניס את העם ש.ג 

שדה   מנחת  שהוא  במנחת  נוחתים  על  מקום.  עולים  פשוט,  יותר   14הכול 

 15ת כל ם א. זה מצמצהכול יותר קלהאוטו נוסעים לאן שלא נוסעים. זה  

 16יותר מסובך. תלך תכניס    8200התיאומים. כן לנחות במגרש הכדורגל של  

 17ורא ך להגיע. זה נת האלוף שצריאאת הנהג ואין לו בכלל סיווג, לקחת  

 18  1ד  "חי"ר שגמר בה  ובחירום יש פתרונות. כל קציןפשוט הסיפור הזה.  

 19עושה את מסוק. כשאתה    תכל ימינה שמאלה ומותר לו להנחיתיודע להס

 20תים שדגמו אותם מראש אז בכלל אומר יותר פשוט. אגב מאותה מנחה

 21, 8200חניה של  סיבה אני גם לא מבין למה אנחנו פותרים את בעיית ה

שלנ להיכנס שהתושבים  יכולים  שלא  לחקלאים.  המפגע  את  לנו  יש   22ו, 

 23ל ד לתושבים שהם לא יכולים לנסוע עויש לנו את המטרדות שלהם.  לש

 24אורך שבילי שדות שלנו. זה אותו דבר רק מכיוון ה לחונ  8200  כי כל  ליבשה

 25שרד  אחר. צריך לטפל בזה אני היחידי שדיבר עם סגן הרמטכל ומנכל מ

י הביטחון   שפה  לו  רמת להגיד  את  משגעים  כאילו  כי  משוגעים.  בית   26ש 

 27תר מזה. גם בישובים שיש להם  עסק הזה. צריך להגיד גם יוהשרון על ה

 28ורעות, המנחתים שהיו שם ליד ביטלו    אירמו כוכב יינים צבאיים כמאפי



 04-8666313חברת איגמי,                                                                                                                                                  

 31.1.21מיום   מישיבת  מליאה  מן  המניין 24מס'   פרטיכל

 

 86 

ליד רעות.    1אותם בסוף. האזרחים שגרים שם לא הסכימו להם. בגבעה 

 2מטרד. ומעבר לגדר של כוכב יאיר  שם. כי זה היה  המנחת שהיה    ביטלו את

 3שתמש בו. אני חושב  זה היה מטרד למרות שמופז ה ביטלו את המנחת כי 

 4עצמו את הבעיה. תיכף אני  ר ל נסות לפתוהאוויר צריך לשקודם כל חיל  

 5אגיד על זה משהו מהכיוון ההפוך ובחירום אם זה באמת לחירום הרי אף 

 6אף אחד לא ישאל ו  ושמש והשדות ישתנו. תעש משמאחד לא ישאל או

 7רמי.    שיש פה בסביבה ,אמר את זה   אותנו. משתמשים בעוד כמה מנחתים

 8שהוא    טנט, בתור הפש"את מנחת התע  אם אנחנו היום משאירים  ,אגב

 9כאילו פותר את העניין. פשוט כולם יסבלו מה באותה מידה כי המסוקים  

מעל לשם.  מהים  המערבים  מעל  א  יחתכו  אלון  בזה  רובע  יגיעו  הם   10ם 

 11. וזה יגמור את  ויחטפו מעל כולם. כל רמת השרון בסוף יסתובבו מעליה

 12פר לכם, דות מבצעיות. אסיש כאן מנחתים ליחי  ,עכשיוהזה.  כל העניין  

 13מכיר את חלקם. וגם שם לא בכולם השקיעו את ההשקעות התשתיות ני  א

מר אותם  יכינו  פה.  אפילו  שיעשו  עליהם  מנחתיאששמדברים  זה   14ם  . 

בהם בשבועפ  תי עצבמ  שמשתמשים  שלוש  רוצים    עמיים  פה   15להקפצות. 

הילעשות   בין  הקבועות  התשתיות  חוליית  את  להביא  רוצים  לא  כי   16תר 

 17זה מטרד ואז אתה מרחוק מפעיל את  כי יית הנחתהנחתה להקפיץ חולה

 18והכל יותר פשוט אתה מגיע. ואתה לא  הדבר הזה. או בלילה עוד פועלים  

אל  צריך אף  נעהקפיץ  בואו  באמת  נראה  חד.  לא  הצד.  את  רגע   19זוב 

ואח השני.  מהצד  שבאמת  פופוליסטי  זה  כל  את  שאמרנו  חושב  רי   20אני 

 21זה בוא נדבר על את  ...לפתור  ר במילואים בצבאשלמרות שאני קצין בכי

 22צד שני של העניין אבל בצורה ישרה. כי אנחנו הרעש שהיה פה סוף שבוע 

 23ן, המון שנים. יר אותם היטב המושים אני מכאנהזה הוא נהדר. חלק מה

בין דמיון  אין  כל  קודם  הכבוד.  כל  מסוקים    עם  למנחת  תעופה   24שדה 

תזכרו  מ הסביבתית.  ההפרעה  הבחינת  מסלולי  זה.  גישהאת   25,  רצה, 

 26מראה, אחד. שתיים, אל תשכחו ששנים טסו מעלינו מסוקים אזרחיים  ה

א נחתו.  סיטי.  סינמה  של  החניה  במגרש  יודענחונחתו  לא  על  נו   27ים 

הא בטוחהמסוקים  .הם  שלהם  האחזקה  רמת  מה   28ל.  "מצה  תוחפ  לה 
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 1 ת ונמוימה  המות של הטייסים.  יודעים כלום על רמת הכשירואנחנו לא  

 2לים כי הם עברו לשמה מעל אזור  וגבהיו לא מ  שלהם. נתיבי הטיסה שלהם

 3צהל הוא לא ל  תורישה ו...שעות הנחיתה לא הוגבלו. היו גם בחמש בבוקר.  

 4צריכים להסיע את עצמם    לעשירי המדינה שהיו  תורישהשלנו.  ולמדינה  

המ אחד  שלהם.  האורחים  את  השבת  או  בכל  הגדולים   5הזאת  תלוננים 

השת בבעצמו  אז  בחול.  לאורחיו  הזה  בדבר  נהמש  לא   6כאלה   ייהואו 

על החלופות   פעם  עוד  אגב, אם אנחנו מדברים  למיטב הבנתי   7צדיקים. 

 8, חת בתעש הינה אבי אמר את זה, המנע פופוליסטיםעכשיו בלי שנהיה רג

 9את זה פה יש לנו פה   היה הרבה יותר קרוב. עכשיו בואו נגיד את זה. אמר 

 10וש  בין פי שלאת התשובה. ההפרש במרחקים הוא    ר שלם שאמר לנודוקטו

 11לפי ארבע מהבתים. זאת אומרת זה בין תשיעית לאחד חלקי שש עשרה 

הבת על  הרעש.  השפעת  הקרובים.  מבחינת  הדברים  בואו  ים  את   12נשים 

 13  שאנחנו נכנסים לדברים האלה גם כי אי אפשר להגיד כל כהאלה ככה.  

 14ו עלינו ואז אנחנו נהיה במקום  הזמן בסוף יכפ הזמן לא. נגיד לא, לא. כל

 15אפשרות להשפיע ולהקטין את הנזק אומר ככה. אי אפשר    בליכי גרוע.  ה

 16יתרון בגלל  ת שהפב, יכול להיוכל פעם לגלגל את העסק לעיר השכנה. אג

יהי יהיו  מה שצחי אמר  ירקון.   17ה שלוש מאות מטר הלאה, לבית עלמין 

 18ק,  אר קרובה על הכיפשם, היציאה יותים של אשתי המנוחה. ינחתו  שכנ

 19 זה. ם לכן נכנסי אבל אם אנחנו

ההיגיון   מר יעקב קורצקי:  זה  אומר  שצחי  מה  עכשיו,  אמרת  שאתה  מה  ההיגיון.  גם   20זה 

 21  .  ר. ..גם נוחהאומ

 22.  ין ירקון אפשר גם בילינסון, בבילינסון יש מנחת כבראם כבר בית עלמ : לב-רמי בר מר

 23 נכון. 

 24נתיבי יר  אפשר להגד, אפשר כבר לעשות על זה מגבלות.  אם נכנסים לזה :  מר רוני בלקין

לכביש   יהיה רק למסוקים  5גישה רק במזרח  להגיד שהשימוש   25. אפשר 

 26ה לא ישמש גם למנחת עבור  ה חלילתיים, אבל שזצבאיים אולי גם משטר

 27 וקים אזרחיים.  מס

 28  ב.  זה הם מוכנים להתחיי מר אבי גרובר: 
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להתחזה   :  מר רוני בלקין מוכנים  בהם  איתם  להגיע  צריכים  מצוין.  אפשייב.   1ר מסמך. 

השעותל בין  בלילה  ביום  שעות,  הגבלת  אכן    ,הגדיר  זה  כן  אם   2אלא 

 3 לחירום. כדי שלא יעירו.  

 4  ירום תעשה מה שהם רוצים.  שואלים אותך. אתה צודק. בח הם לא : יעקב קורצקי מר

 5 הגדיר אפשר ל :  מר רוני בלקין

 6 ר ומשבע לא ..מחמש בבוקר עד עשר. ..עד ארבע אסומ גב' דברת וייזר: 

 7 משש עד.  ר: רובמר אבי ג

 8  מלחמה עידן.  מר יעקב קורצקי: 

נוחתים אחרי שת :  מר רוני בלקין  9ת  שיוצאו  תוסיט  הז   םא  אלא  יים בלילה.בנתב"ג לא 

 10ול השקט והרחוק. בנתב"ג. אז אפשר להגביל  נוחתות במסל  ןהומאפריקה  

 11 את זה. 

 12  שהבן שלי כבר ינחת פה בזנזיבר.   אני מתפלל ר יעקב קורצקי: מ

 13פשר להגביל גם את הנפח. ואגב אני לא מסכים עוד פעם היו שם  . אמצוין :  ןמר רוני בלקי

 14ם למסוק אחד ולא  המנחת בנוי בזה מתאי   ת לגבי הנפח.כל מיני אמירו

 15אה  מילא זה כנרמאי אפשר להנחית שם ערימה של מסוקים.  ליותר. ולא

 16מילא צריך להגיד את זה שבחירום מר להגביל. ומכוונים. גם את זה אפש

 17ינחתו בתעש ינחתו במשרד, ינחתו בשדות אצלנו בכל   נו.ישאלו אותלא  

 18יבה הזאת  עוד המון מנחתים בסב  אין בעיה יש מקום כי אין בעיה לנחות

 19 עוד משהו כי זה נורא נחמד להגיד את זה מעבר לבעיה  עכשיו בוא גם נגיד

זה   ונחיתות. א. גם למשרפה.  של הרעש. שמשווים את  נתיבי טיסה   20על 

 21את הרעש ואנחנו יודעים לשלוט בסופו של דבר אם  יך  דעים להעראנחנו יו

הש את  למדוד  פאולים.  נותנים  עושים  הנתיביםעות,  את  לקבוע   22. להם 

והרוח   העשן  שיעלה  לא  במשרפה  אנחנו  מזרחים  רוח  להיות   23תהפוך 

 24מסוק ואז בואו נוריד רגע תני הטבע זה לא הטיס של השולטים בזה זה אי

 25ף שלא יהיה. תמיד יותר קל. עדיף  עדילהתחלה.    את הזה. נכון אני חוזר

 26יק לנופף כל  ת ביושר, נפסכאן ולא כאן. אבל בואו באמ  אשלא נפריע ל

 27ת מורשה דופקים אותה כי בסוף יין הזה ואני אומר את זה שאהזמן בענ

 28גיע להם בדיוק מה רבה כבוד, לתושבי מורשה מעם כל הכבוד ויש לי ה
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 1ך להכיר בזה. ואם אפשר צרינתונים.    שמגיע לי. הנתונים הם לא אותם

 2אי    םא  עניין. אבללהימנע מזה מה טוב זה בכלל מוריד את כל הסיפור מה

בשכל. צריך  אז  אול  אפשר  אז  מזה  להימנע  אפשר  להתנדב  אם  צריך   3י 

 4 .  לעניין הזה אבל אם אנחנו בתחושה שזה

 5  פוךיאללה לה  של תורת המשחקים. כי פוליטית הייתי צריך פהסוג  זה  גיא   מר אבי גרובר: 

 6עליהם את השולחן להשתולל ואני רואה את הגיבור הקודם מטנף כמו 

 7ר ושומר העיר ומגן העיר. בכל המקומות. גיבור העי  בכל הפורומיםמשוגע  

גיבור  עז וראיתי הרבה דברים.  נכנסתי פה למשרד   8גדול הוא לא  וב אני 

 9 א לא בסדר. אז בוא שהוא לא יעשה  הו ומגן גדול

 10 יחס לזה ואני לא רוצה להתייחס לזה.  התילא יודע ל מר גיא קלנר:

 11 לי שיעורים.   ים. שלא יעשהשלא יעשה לי שיעור מר אבי גרובר: 

 12 מדבר. אין לי מושג על מה אתה  נר:מר גיא קל

 13 א כותב כרגע.  ושיעורים כל יום מה שהאז אני אומר לך שלא יעשה לי  מר אבי גרובר: 

 14 ך. מדבר אית אני נמצא פה בחדר. אני מר גיא קלנר:

 15שנקרא    מה AS WE SPEAK  לא. אני מדבר אליו כי הוא יושב ומגיב   מר אבי גרובר: 

  16 

 17 דבר אלי.  הוא אולי ניסה ל :  רוני בלקיןמר 

 18 ר לך. באיזה שהוא ל לא. כי גיא בדיוק העיר לך ואני רוצה ואני כן אומאב מר אבי גרובר: 

 19ל להגיד  קום זה סוג של תורת המשחקים. עכשיו אפשר ללכת אתה יכומ

 20כמו שאמרתי לכו מפה לאלף עזאזל ולזרוק אותם מכל המדרגות.  ו  אילכ

 21גדול למערבית. ושכל וף יכול להיות שזה יחזור כמו  אומר לך שבס  ואני

 22בוא נראה   אומר את זה לא בלאיים ולא כלום. אבל זה יכול לקרותאני לא  

 23ושבים  . אבל בינתיים ..הם יעלו וירדו ואנחנו נילחם. וכולם חאהבוא נר

האלה נו  שהם הדברים  וכל  צהל  ועל  הביטחון  מערכת  על  גיבורים   24רא 

ל שאמותאמינו  מה  שכל  יפה  י  להגיד  יודע  אני  גם  פה  ועובדה  רו   25מאוד 

ל שהם  לקיים  שבינתיים  ידענו  בינתיים  פה.  נוחתים  ולא  ממריאים   26א 

 27רה מאוד יפה ומאוד באיזה שהוא מקום חברי  צום את הדיון הזה באית

 28גיד את זה שעם מערכת הביטחון הרבה מאוד  לה   לא מתביישבינינו ואני  
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 1להם מניות יפות מאוד בכל   מת השרון, ישדברים שקורים פה כרגע בר

 2משרד הביטחון    םאה למשל ממורשה ש י דברים כולל הכניסה והיציאמינ

 3י תשימו את הכסף, הרי לא  "מעם תעש, לא אומר לרעם כל מה שקורה  

כרגעאנחנו לא משלמים את הרמפות    4רנונה של תושבי רמת מא  האלה 

 5ט שיתוף  מיני, לא מע  השרון ומאגרות והזה של רמת השרון. ויש עוד כל

 6רים האלה עובדים  לעשות עם משרד הביטחון ודב  פעולה שאנחנו יודעים

 7 ר תוומאוד יפה איתם. זה לא אומר שאני מ

 8 ?איך זה קשור למשרד הביטחון : בירש יחצ ר"ד

 9פעל בטחוני ובכל זאת גורמים וגם משרד הביטחון ה מבכל זאת זש  ש"תע מר אבי גרובר: 

 10תוך  בל בסופו של דבר זה יצא מזה לאלביט א  קידמו עוד פעם מכרו את

 11 החברה 

 12 ארבע מאות שנה לא נתנו לך לטוס.  מר יעקב קורצקי: 

 13   ?י משלם את זהמ מר אבי גרובר: 

 14 להשקיע את הזה הם   קב קורצקי: יעמר 

 15ם אומרים המדינה של הצבא ולפעמים הם נותנים את  ות כאילו.התייחס ד"ר צחי שריב: 

 16 ו.  יר לעשות משהלמישהו הם מרשים לאיזה ע

 17 נה  המדילא של הצבא. עוד פעם.  המדינה מר אבי גרובר: 

 18 שנה.  יםפות האלה לפני שלושזה חובה של המדינה לעשות את הרמ ד"ר צחי שריב: 

 19 בסדר. ועדיין.   מר אבי גרובר: 

 20 ון עשתה לנו טובה? יטחמערכת הב ד"ר צחי שריב: 

 21סדר אני לא אגיד לנו.  אפשר יש לי בלא אמרתי שעשתה לנו טובה. ועדיין   מר אבי גרובר: 

 22בהרבה מאוד דברים ידע במהלך השנים שאני  אני חושב שמשרד הביטחון  

לעבו כן  ולשתף איתנפה  איתנו  פעולה  ד  כמו  ו   23ואני לא מתייחס אליהם 

 24ם כל הכבוד, מערכת הביטחון אני אומר  וע  שבא לפה.  איזה אחרון לא יודע

 25נתי אני נותן לו  הביטחון מבחילך אמיתי. כל אחד שיבוא יבקש זה משרד  

 26אותי ולכתוב עלי מה שרוצים ברשתות    ת יותר כבוד, ויכולים לתקוףקצ

 27ר בלי  ו ובסוף נגמבו עלי,  שחק את אכול להיות שנבוא ונובכל הדברים. י

 28 כלום. 
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 1 ום.  כל מה זה בלי מר גיא קלנר:

 2אותך כי    בלי כלום. עם מנחת שהולך איפה שנוח להם והם לא שואלים מר אבי גרובר: 

 3לנו וכמה שיותר אז אנחנו נעשה מה שהכי נוח אתה במילא נגד הכול  אם 

 4 קרוב לכביש. 

 5זה באלף עולמות תוכן אחרים אסור  דיברנו על    הגישה הזו כבר  אבי לפי מר גיא קלנר:

 6מביעים עמדה תמיד יהיה מי שיגיד לנו נו נו  נו  ה. וכשאנחלנו להביע עמד

 7 .  שה לכם דווקאנו. אם תביעו עמדה לא נכונה נע

גיא. הבאב מר אבי גרובר:  לכל  נו. אמרו משרפה, אעל  זה  עם  הגענו  באנו   8מרו משרפה, 

 9 המקומות. 

 10 כן.  קלנר: מר גיא

קורא : מר אבי גרובר ברורה  הכי  בצורה  הודיע  הסביבה  הגנת  הגמשרד  להם   11נת  ים 

 12הסביבה לא איכות הסביבה. הביעה בצורה הכי ברורה, ירדנו מהתוכנית  

 13רו את זה באלף צורות ם יותר את המשרפות אמחנו לא מקדמיהזאת אנ

יודע מה הממשלה הבאה ואתה  הכי בר  14יודע, ורות שיש. עכשיו אני לא 

להתה  זה  דימתו אמירה יכול  להגיד  וידענו  פעולה  עשינו  כרגע  אבל   15פך 

ו  מאוד דברים  ידעברורה.  מאוד  הרבה  עוד  יש  המקומות,  לכל  ללכת   16נו 

 17 תפרץ?  בל למה אתה משעשינו בשנים האחרונות א

 18 וגם פה אפשר להגיד אמירה  : עידן למדן עו"ד 

 19הו  שמביאים משברורה וגם כ  בסדר. אתה תמיד אומר את האמירה הכי מר אבי גרובר: 

דפיברילטורים   שישה  אומר  הייתי  אם  תמיד  אתה  אאז  היית   20 ומר אז 

 21שמונה. ואם הייתי מביא שמונה אז היית אומר שצריך עשרים. אז עזוב  

 22 וא. נו ב

 23שתים עשרה אלא היית צריך    רי שאתה לא צריך ..ולא צריךאמרתי לך יקי ידן למדן: ע עו"ד 

... 24 

 25 פלוס שתיים.  סקיא אומרר הוא היה יתי אומר מספאם הי מר אבי גרובר: 

 26 בלמטור.  הוא ידוע כפרו מר יעקב קורצקי: 

 27 עכשיו עוד פעם אני.   אבי גרובר: מר 

 28 . יתך על המספרממש לא הלכתי א עידן למדן:  עו"ד 
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 1 ערת גם על זה. זה. איזה מספר שלא אמרנו ה הערת גם על מר אבי גרובר: 

 2 ו תדבר לעניין.  עכשי על מי לצעוק.טוב מאוד שיש לך  עידן למדן:  עו"ד 

 3 אני מדבר לעניין.   מר אבי גרובר: 

 4 תדבר לעניין.   דן: עידן למ  עו"ד

 5 מדבר.  ציון איך אניאני מדבר לעניין שלי. אתה נותן לי  מר אבי גרובר: 

 6 תגיב לשטויות.   אל עידן למדן:  עו"ד 

 7 לא לריב.  ר:מר גיא קלנ

 8 ודע לדבר. תדבר יפה. אני גם י עידן למדן:  עו"ד 

 9אחרי  ה.  וא מקום זאז עוד פעם אני אומר גיא. סליחה שאני באיזה שה גרובר:  מר אבי

ות ולראות  מתהליך,  חלק  להיות  יכולים  כן  אנחנו  אמר,  שרוני   10מיד  מה 

 11  ד אחרי שבדקנו את כל הדברים ולים אחד, בהמשך התהליך להגיאנחנו יכ

 12ן חושב שעדייהתשובה היא לא. תמיד אפשר להגיד את זה הלאה. אני  

 13את כל  כמו שאמרת, עוד לא מיצינו את כל הבדיקה ועוד אין לנו    אנחנו

 14ולכן אני חושב שלהגיד עכשיו לא זה או קי. תושבים רואים  ת  ובוהתש

 15תפקיד אחראי לבוא    נחנו מיד רצים. ויש לנו איזה פייסבוק אז אאותנו ב

גם מעבר    להיות  גם  הדברים  את  ולבדוק  אחראי  מבוגר  שהוא   16איזה 

 17ת פה יש מאות מטרים של גישה ונחיתות. ודברים  כל המנחלראיתי את  

זה, לא  לא  זה  נוחתים  מב   אנשים  כאילו  זה  מדברים.  הם  מה  על   18ינים 

 19וכל הדברים האלה. זה בכלל, נוחתים שם.    באמצע רחוב החרושת. כאילו

 20ותמיד גם אפשר, אתה יודע משהו, מה זה  נחנו לא בשכונה הזאת בכלל,  א

לא    ?מנחת פה  זה  קשבונים  בנו  עשרים  כבר  מה  כאילו  ואז  בניין   21ומות 

 22דה. תמיד אפשר לבוא ולראות אחרי  בש  זה ריבוע  עשרים קומות בניין מה

חבר תשמעו  להם,  להגיד  חודשים  אמרכמה  אנחנו  ארבע 'ה  שלוש,   23נו 

יודע  הזה שקורה פה נוחתים פה לא  נחיתות, הדבר    24יודע אפילו אני לא 

 25 ס. איך קוראים לגדולים. הרקול

 26 לא. הרקולס זה מטוס.   קלנר: מר גיא

 27פה זה מנחיתים פה את גולני, לא יודע  חת  יסעור. נולא הרקולס. לגדול   מר אבי גרובר: 

 28עו חבר'ה, זה לא הולך  ה ולהגיד תשממה תמיד אפשר לבוא אחרי תקופ
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 1מנחת זה משהו שהוא מאוד הפיך,  ה זה משהו שהוא מאוד הפיך. זה עוש

 2ת זה בגדול די על החול לנחות  כשיו לעשוהולכים עואני מבין שגם שמה ש

 3ם פה את שדה התעופה ואת כל  וניא זה לא בזה לא שבונים פה איזה שהו

 4את זה. כי אנחנו    יוק איך לסכםהדברים האלה. ועוד פעם אני לא יודע בד

אנחנ בלדעתי  בשל  לא  עוד  זה  שנקרא  מה  של  ו  סוג  שהוא  לאיזה   5כלל 

 6אם אנחנו לא יודעים את בזה. כי    ה לעצמנוהצבעה ואני חושב שאנחנו ניר

 7גד. וזה מראה שאתם  ם נמה הצבעת  כל הנתונים וכבר הצבעתם נגד. על

 8חת איזה  ל כן אפשר לקאב  .הבדיקה פה היא לא עניינית ולא רצינית ולכן

 9ה אקוסטיקה.  ברעש. אפשר לקחת איזה מומח  שהוא מישהו שמבין קצת

 10קום הזה  דרת, למיחסות מסוולקבל ממנו התייחסות מסודרת לקבל התיי 

 11רגע  י ככולים. אנומה זה אומר בכל זאת אני בטוח שיש כמה אנשים שי

 12 לא קיבלתי דוח כזה ואני לא יודע להתייחס אליו  

 13 לשם עשו דוברת. מה את הדוח  מר גיא קלנר:

 14 פר אחד בארץ.  מס אוהירקוני  ירנ הז .חודכן. יש לנו  זר: גב' דברת ויי

 15  ?ון איפה למערבית או לירק מר אבי גרובר: 

 16 לא משנה. יש את עורך דין נרי ירקוני.   ב' דברת וייזר: ג

 17 מי זה נרי ירקוני הוא טייס לשעבר.   עיםכן. יוד :מר גיא קלנר

 18 לשעבר.   הוא טייס זר: גב' דברת ויי

 19 הוא יתייחס. אפשר לקחת אותו פה ש מר אבי גרובר: 

 20 ליו. ם איא בדיוק לשעבר וכולם הולכ "יו"ר רשויות תעופה. רת ר: גב' דברת וייז

נ מר אבי גרובר:  שמטוס  פעם  כל  אחרי  להתראיין  מספיק  אותו  משמעתי  היו   21יד  ופל 

 22 פלים. כן. מראיינים אותו והוא היה מסביר שמטוסים לפעמים נו

 23  ל שגרמה לזה. נכון. "רמטככן. גם כשהיה תקלה במסוק של ה ב' דברת וייזר: ג

 24 בואו נתקדם.   ר רביד פלד: מ

 25 יה.  י בעאני אין ל מר אבי גרובר: 

 26מה שהוא  זה , או קי. אז אני רוצה להגיד לך משהו זה מה שהוא עשה לנו גב' דברת וייזר: 

 27 עשה לנו. 

 28 ודם. על המיקום הקהוא עשה את זה  מר גיא קלנר:
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 1. אני אומרת  . בסדר. אני אפשר ללמוד מזהלא משנה אבל אני מסבירה גב' דברת וייזר: 

 2המיקום הזה. והסביר בדיוק  ל  שלמדים מזה. בוודאי. שהוא עשה את זה ע

 3ה של ם פעשרות בתיאת הרעש וראה איך הוא משפיע בעצם על כל בתי  

הז הדוח  את  לי  יש  רום.  נווה  של  גם  תשהתושבים  בערך  זה  מאות  ה   4ע 

מאו תשע  עד  משפיע  זה  נכון.  מטר,  או שלושים  פחות  מטר  שלושים   5ת 

 6 יש דוח מסודר.   יותר.

 7 ?טרמ  מה תשע מאות שלושים מר אבי גרובר: 

 8 ?מה תשע מאות שלושים מטר מר גיא קלנר:

לנו במה שהוא   גב' דברת וייזר:  יש   דוחעשה  לנו הרדיוס של ההשפעה   9רעש שהוא עשה 

 10 אסור וזה. ת. יש מותר, כמה השפעו

 11 ה.  שום השפעה על מורשה. לפי ז לפי זה בירקון אין מר אבי גרובר: 

 12 וזה גם מאוד תלוי.   גב' דברת וייזר: 

 13 עוד פעם.  ר: ובמר אבי גר

 14 אני איתך, רגע אני אומרת.  גב' דברת וייזר: 

 15ות שהם  ח את נרי ירקוני. שנרי יבדוק את הנקודה. יכול להיניקאז בוא   : מר אבי גרובר

 16לשם. דוברת אני    ולים להיות בצד הזה של השדה. אני היום נסעתילא יכ

 17י חתלשם לראות. אני לא הייתי בסיור שהיה. אני היום לק  היום נסעתי

 18את האוטו, ארבע אחר הצהריים נסעתי ארבע ומשהו נסעתי לשם לראות.  

 19זה גדול. יש הרבה מקום בשדה הזה ליד הפרדסים ה הת. יש בשדלראו

 20ירקוני   ני אומר אם נרי ירקוני הוא האיש ניקח את נרימיני כאלה. אוכל  

 21י יעזור לנו בכל מה שצריך נמהנדסה ואני בטוח שנשב עם החבר'ה של ה

כל   ,ל"הצ  נתמבחי עם  אליכם  אחזור  אני  התשובות,  כל  את   22נקבל 

 23  התשובות. 

 24  במשא ומתן של אנחנו גם נמצאים  וצה להגיד על זה רק משהו אחד.  י ראנ :  לקיןמר רוני ב

ה נקודת  עכשיו  הזה.  בעסק  להכיר  צריכים  צריכה  החיים.  שלנו   25מוצא 

ל  להיות כזאת כי זה קטגורית לא. אלא אנחנו   26א  שאומרת. לא. לא לא 

לפתור הבעיה שברור  עלינו  כל הזמן.  עלינו  לפתור את הבעיות   27צריכים 

 28לא    שפיתרון מבצעי לחירום יש. זה לא הסיפור. אנחנו  פעםו גם עוד  לכולנ
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 1אי  שתיים,    ה איזה בעיה מבצעית של צהל שעכשיו כולנו. אחד,פותרים פ

 2כזה שאנחנו מה שנקרא פעם אחת אומרים לא וביד   אפשר ללכת ולרוץ

 3יה אנחנו מתחילים לנהל את מו"מ עם עצמנו עם חלופות. אם עושים  השני

באיז זה  פנאת  ועדה  והשפעות  ימיה  ואפשרויות  חלופות  שבודקת   4ת, 

 5ר במאגר הפנימי, כדי להיות מוכנים לרגע  זה משהו שנשאסביבתיות ש

 6סדר גמור. זה דווקא לפחות להגיע  לא ייפול עלינו הגרזן. זה בהאמת ש

 7לך תשמע סיפורך נגע לליבנו אבל התשובה היא לא.    מוכן למצב שאומרים 

 8הקיצים. אז אתה הולך לפיתרון   כל  מבין שכלואז אתה אומר או קי. אתה  

 9את זה עם מישהו שהוא מומחה לעניין. אחרי שבדקת    שהוא רע במיעוטו.

 10 ח וכו' וכו'.  של רעש, רו

 11  מתי לקבל ..של לא להגיד לא.  מר גיא קלנר:

 12ע. נתחיל מהתחלה. אנחנו לא צריכים לפתור לחיל האוויר את הבעיות  רג :  מר רוני בלקין

ככה א  שלו.  ההתחלתי  את  ת  אוויר  לחיל  לפתור  צריכים  לא   13דברים. 

ש של  .לוהבעיות  גם  איזה  מה  של  פתרון  פה  אין  המועטה  הבנתי   14מיטב 

 15 לחירום קיימים למכביר.  עיה מבצעית אמיתית ופתרונותשהיא ב

 16  דת המוצא.  וקזאת נ עידן למדן:  עו"ד 

לךאתה   :  מר רוני בלקין שמראים  למצב  מוכן  בחיים  להיות  או  צריך  לך מריגרזן,   17ם 

 18ד לעצמנו ביושר  צריכים להגי  סיפורך נגע לליבנו. כופים עליך. עכשיו, פה 

א הדברים  הם  שאמרתי,  הדברים  הנתונאת  אלה  עלינו.  כפו  קי.   19ים  ו 

 20שזה    ימ  ואמי, ירקוני  ני פ  ?שאנחנו צריכים לבדוק אותם, איך נבדוק אותם

 21  כן. במיעוטו. לא יהיה אלה הנתונים שצריך לבדוק אותם. כדי ללכת לרע 

או   בלי מיעוטו  לרע,  בכלל  להגיע  לא  עדיףאם אפשר  במיעוטו   22כבר    לא 

 23 להגיע. 

 24  דה פנימית מבלי ...לקחת את זה בווע גב' דברת וייזר: 

 25או אותי. נתחיל מהסוף. זה  ביואם יאני צריך להיות מוכן לרגע האמת.   :  י בלקיןמר רונ

 26ודע י ישאנכב.  "ולמב בכוח. אני צריך לבוא ל " כל הסיפור הולכים לולמ

 27בסוף כופים עלי  פות. אבל אם  להסביר את החלופות. לא מתנדב לתת חלו

 28 ב.  "בכוח, ללכת לולמ
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 1ופה הוא לא מי אתה בכלל. אז מה אז תביא  אבל כשהוא כבר כופה הוא כ : מר אבי גרובר

 2 ירקוני. הוא יגיד עכשיו אתה בא.  י רלו את נ

נגענו מר יעקב קורצקי:  שלא  נקודה  לי  כשהח  יש  נגיד ליטבה.  בוא  המנחת  את  שעושים   3ו 

 4בו, כל הבסיסים הכי לא יודע איך לקרוא י אמרתי תקשי..במערבית אז אנ

 5ה אלוף ושזה רגעים קריטיים , אז אם יש איזה נחיתה ואיזלהם רגישים

 6תי בסדר. עכשיו מה ..הוא אנחנו מכירים את  מראומדינת ישראל תלויה  

נגי  םההשטח.   כולנו  ינחתו במורשה   7עים לצאת ממורשה. מאיפה יודד, 

 8  ך איפה. הוא יוצא. הוא יצא על דר 

 9  דרך פתח תקווה.   : ' בת שבע אלקוביגב

 10  דרך מחלף ירקון.   :  לקיןמר רוני ב

 11  5למה כביש  ר רביד פלד: מ

 12  היציאה ישירות לדרך כביש, הוא ייסע דרך מה שאנחנו   תו איש לנ מר יעקב קורצקי: 

 13 גם.  4דרך כביש גם הוא יכול לא.  מר רביד פלד: 

 14  ול.  רגע, הוא לא יכ מר יעקב קורצקי: 

 15 כמו שאתה חוזר הביתה מבית העלמין.  :  י בלקיןמר רונ

 16הגשר.   מעלהמסוק, כבר המכונית לא עפה. הוא לא יכולה לעוף  הוא נחת מ מר יעקב קורצקי: 

 17  מה מאיפה. השאלה אם אנחנו הולכים היום להלוויה. אנחנו. 

 18 ל הם יפתחו.  אב לא. פלד:  מר רביד

 19השטח אנחנו מכירים אותו. היה שם את אני מכיר את  מאיפה הוא יעבור.   מר יעקב קורצקי: 

ברזל יוצא.    כיפת  הוא   20 ? םתנקתב  חכמים  וליאוה  מהוהיה שם. מאיפה 

 21י בזה הוא יצטרך לעשות את ת לה הוא ינחמסוק הזה ריבונו של עולם מ

 22 כל הסיבוב פתח תקווה, אז מה החירום פה.  

 23 ם.  גע, זה לא חירום עוד פעם אמרת חירור : ברת וייזרגב' ד

 24ים שבי רמת השרון חטאו. שהמסוקאנחנו חטאנו מה אנחנו מה תומה   קורצקי: מר יעקב 

אנ פתאום  אנחנו  מה  אצלנו.  לנחות  צריכים   25הרעים.  נהיים    חנוהאלה 

 26  אנחנו שונאים את צהל.  

 27של, אמר ביום חמישי בכתבה שאין  ר איטחון אמימשרד הב  מנכ"ל : גב' בת שבע אלקובי

בג מסוקים  עם  מדינה  בעוד  של  שלנו  שיוצאים. יל  שישים  חמישים   28ני 
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 1 תאונה בדרך. יכולה להיות 

 2 .  םכמו שהבדואי ד"ר צחי שריב: 

 3 תאר לך.  גב' דברת וייזר: 

 4 הם יפתחו...עם הנתיב דרומה. איך הוא מגיע עד שם.  רובר: בי גמר א

 5 א.  ב ללא. הנתי מר יעקב קורצקי: 

 6 איך הוא מגיע.   מר אבי גרובר: 

 7 ל הטניס. מע מר יעקב קורצקי: 

 8על הנתיב    צליח אם הוא נוחת על המסלולהוא טס מעל הטניס איך הוא מ אבי גרובר:  מר

 9 . זה הנתיב שלו.  צפונה משהושלו. איך הוא מצליח להגיע קילומטר ו

עושה  בלא גב' דברת וייזר:  הוא  ממריא.  ממר  פרסה  םיב  כשהוא  בא   יא.והוא   10כשהוא 

 11 מירושלים. 

 12  זה לא מטוס.  לא זה מסוק מר יעקב קורצקי: 

 13 ממש לא.  גב' דברת וייזר: 

 14 הוא עולה ככה.   מר יעקב קורצקי: 

 15 הוא עולה למעלה.   בר: מר אבי גרו

 16באים מירושלים מבלפור מההפגנה של הדגלים השחורים  ם  כשה  נראה לך גב' דברת וייזר: 

 17 ממש לא.   ?הקוושר בפתח תאז הם באים ונוחתים י

 18 לא. יש להם מסלול.   מר יעקב קורצקי: 

נג זר: גב' דברת ויי נוחת  תמיד  מסוק  נוחתים  והם  הולכים  הם  הם  ולכן  הרוח.  כיוון   19ד 

 20 ם סיבוב והם נוחתים. עושי

 21 הרוח.  תלוי מה  מר גיא קלנר:

 22 בדרך כלל הרוח...  ב' דברת וייזר: ג

 23דברים. הדבר הראשון זה שכן    שניאני מציע  אני מציע את הדבר הבא.   מר גיא קלנר:

 24נרי אבנרי, יועץ ירקוני. נרי ירקוני   מקצועי בדמותניקח לעצמנו כוח עזר  

 25מוך לנו את הטענות פנימית. שיהיה לנו או מישהו אחר שיכול לת שיעזור

 26עיים והציבוריים כדי להתמודד עם כל טענה שהיא.  צוכלים המקלנו את ה

 27לא רוצה לתת להם אישור או  תה  החלטה שא  כל   ,זה דבר אחד. דבר שני

 28א לפה להחלטה. שלא יהיה מצב  דיווח, להבי  לא לתת להם אישור ברמת
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 1א משנה מה המשמעות  נו מחוץ לגדר, הפורום הזה לשהדבר הזה בורח ל

א כן  בהצבעה  יחליט  ולכשלו,  לא  התמיכה   ןו  את  לנו  שיהיה  טוב   2גם 

 3 יותר שקט.  יה  אז אני אההמקצועית כדי שנוכל להחליט בצורה מסודרת ו

 4 עוד פעם.   ה לשכנע אותםמה לא אמרתם אתה רוצ גב' דברת וייזר: 

 5ל להתקדם במישור הזה  קח נראה לי את ירקוני, נתחייאללה. אנחנו כן ני מר אבי גרובר: 

יותר זה קצת  ירון הלהבין את  כדי  ו.  נבוא  נתייעץ  נבוא   6ריד את. אנחנו 

המשמ את  יותר  שנבין  יותר  קצת  כןשתהיה  יותר נב  עויות.  ונלמד   7וא 

 8 לעומק. 

 9 זה נורא פשוט.  ,שעראת ה דודמול נחית שם מסוקאני מציע לה מר דני לביא:

 10לראות אם אנשים שומעים את הרעש.  המחסן של רמי בר לב אפשר ו  את ד"ר צחי שריב: 

  11 

 12 יש גם לרמי מחסן.  ?המחסן של רמי :  יןי בלקמר רונ

 13 מחסן.  כן. מחלקת הביטחון קנתה ד"ר צחי שריב: 

 14 קיום דיון.  בי גרובר: ר אמ

 15 

 16שנים למרכז הטניס החל    49-כירה לרכת תקופת החעדכון בנושא הא  .16

 17  31.12.23-מ

 18 

 19לא פה ירון    בהצבעה בבקשה ממלא מקום וזה  חוזר  קיום דיון  17סעיף   י גרובר: מר אב

 20  ?אתם רוצים להעביר את זה גם לישיבה הבאה או שוזה 

 21 להעביר לישיבה הבאה.   באה לישיבה ה מה שאפשר מר יעקב קורצקי: 

 22 הבאה.   ישיבה מר גיא קלנר:

 23 ישיבה הבאה.   בי גרובר: מר א

 24 ב. רגע עידן  כאילו אני חוש מר גיא קלנר:

 25שניצלתי את זה שהוא  ו לירי זה יגידלא יודע. ירון לא פה. זה לא פה. אח מר אבי גרובר: 

 26 לא פה. 

 27 מה עם מרכז הטניס.   ד"ר צחי שריב: 

 28  13תאריך  קיבלנו פה ב  ון סליחה. צודק. ואז אני גם זה אני מעדכן. נכ  אה. רובר: מר אבי ג
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 1ים לגבי הנושא של חוזה  מלשכת היועץ המשפטי במשרד הפנ  2021בינואר  

 2בהמשך  "  :תביםואז הם כו  רה במרכז הטניס, עלה פה איזה פעמייםהחכי

מיום   במכתבך  המשפטית  ללשכה  הארכת 6.8.2020לפנייתך  בעניין   ,3 

כותבהחוזה הם  חוים  ,  הארכת  עניין  שלנו  המשפטי  ליועץ  זה   4זה  את 

 5שקיבל את אישור משרד הפנים    15.5.2008רכז הטניס מיום  החכירה למ

 6חוזה  ל 3הרי שנראה כי לפי האמור בסעיף  18.1.2009ביום  188לפי סעיף 

לחהחכ לתקופה  ירה  החכירה  תקופת  את  להאריך  אופציה  תינתן   7וכר 

 8ובלבד שהחוכר יודיע על רצונו בכך,  זה  נאי חוזה  שנים לפי ת  49נוספת של  

 9פני תום תקופת החכירה. אין צורך באישור מליאת  חודשים ל  12  לפחות

 10פת האופציה. בכפוף בכבוד רב  ואישור שר הפנים למימוש תקוהמועצה  

 11. ולכן לא צריך את אישור המועצה ולא צריך את "ירמיהוין עינת  עורכת ד

 12 .  נים. וזהוש 49אישור, התקופה מוארכת ב

 13 אני רוצה להגיד משפט   מר גיא קלנר:

 14 חודשים.   12ם הודיעו על רצונם להאריך לפחות ה אבי גרובר: מר 

 15קבות ישיבת בי נתן וגם אני קיבלתי אותו, בעעם זאת על אף הדיווח שא נר:מר גיא קל

הדעת  המועצה   חוות  את  לנו  היה  לא  ועוד  לדיון  עלה  כן  הזה   16שהנושא 

 17עשינו אבי ואני עבודה מול מרכז הטניס    כן  ים, אנחנוהזאת של משרד הפנ

 18אציה של הצבעה או אשרור או משהו שמחויב מהצד שלנו כדי גם בסיטו

כל    .ל את כל העדכוניםשנקב  19  אני חייב לעדכן ולדווח שהפתיחות קודם 

 20אוד גבוהה, גם ברמה של רצון לשתף פעולה. גם  הייתה ממהצד שלהם  

אג ששאלנו.  השאלות  לכל  נושאים  לענות  היום. אחרב  פה  שדיברנו   21ים 

 22ת סיוע ודיווח לגבי כל הפרויקטים  רצון שלהם לתשקיפות מלאה, גם ב

 23ושלל זרועותיה.    ז הטניס לעיריית רמת השרון,המשותפים שיש בין מרכ

 24לתושבים רמת השרון בשימוש שלהם  הטבות    שירות ועוד  . איך לתת עוד 2

כו עדיפה,  פעילות  כולל  הנחות,  כולל  בבמתקן  שעות  בעולמות חינלל   25ם 

וכיוצא לילדים  מסוימים,  כשניתן.  תוכן  לגבי    בזה  ועדכון  דיווח   26ושלוש 

בר המתקן  את  לשפר  שלהם  התשתיתהרצון  איזה    תי מה  שם  להם   27יש 

 28או מאוחר יותר, או מיידי  לל שינוי  היא צומת שהיא גביע דיוויס שמחוש
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 1המתקן.  ן  זאת אומרת שלושת הרגליים של שת"פ ארגוני בין העירייה לבי

 2יה שהמתקן  רון כאוכלוסיפת שירותים ומתן הטבות לתושבי רמת השתוס

הנו החכירה  בתקופת  המתקן  ושיפור  בתוכה,  חי  שיהיה  הזה  כדי   3ספת, 

ל ראוי  ונותמתקן  פעולה  ולנו כמשתפי   4 ולתושבים  ני אכסניההם עצמם 

 5שלנו, וכו'. כל הפרמטרים האלה הוצבו על השולחן. קיבלנו לגביהם מענה 

 6 חנו עוקבים אחרי הדבר הזה.  ואננה חיובי ומע

 7 נתונים. מה הפרטים. מה ה : דורון מר מיכאל

 8גבי מה הולך להיות ומה  ע לפה כי קיבלנו מסמך שלם לזה לא רלוונטי כרג מר גיא קלנר:

 9של אבי דיווח שאנחנו קיבלנו שלא נדרשת    דיווחך להיות, כרגע הלא הול

מזא יתרה  לכם  אומר  ואני  הצבעה  אף  פה  על  עדכון,    שלאת,  פה   10נדרש 

 11קשר הזה ותשובות ברוח של  ות שנשאלו בהקיבלנו המון תשובות לשאל

 12 שיתוף פעולה והדדיות.  

שאנחנ : יכאל דורוןמר מ חושב  אולי  אני  דעת  חוות  לקבל  צריכים  להסתפק ו  ולא   13  אחרת 

 14 ת הדעת של משרד הפנים. בחוו

 15   הוא הקובע.  מר אבי גרובר: 

 16שטחים  ושב שאנחנו שיש פה סיטואציה חדשה, יש פה  י חקובע ואנ  הוא : מר מיכאל דורון

 17אה שנה.  של עשרות מיליוני שקלים, שניתנו לגוף פרטי בחכירה למבשווי 

 18 ל טרום אינטרנט,היה בתשע מאות שבעים, בעידן ששהדבר הזה ניתן זה  

השתנו  וטרו הדברים  ואיך  התקדמנו  אנחנו  איך  להבין  רק  סלולר.   19ם 

 20יכים לבחון מחדש את הדבר  צר  שב שאנחנואני חו  .תינויצולובא  בצורה

 21פרטיים של אף אחד מאיתנו. הם שטחים של רמת  זה לא שטחים  הזה,  

 22וצריך לקבל יעוץ  הדברים האלה צריכים לבדוק    השרון ואני חושב שאת

 23דוק את הדברים האלה משפטית, אנחנו צריכים לבושב שמשפטי. אני ח

 24בחינה שמ  סכם שנחתםאני חושב שאנחנו צריכים לראות מה התוקף של ה

 25דברים השתנו אני חושב שעצם   חמישים שנה.  כזאת שניתנה ליזמים לפני

 26ה ליזמים פרטיים למאה שנה, ז  העובדה שניתן כזה נכס של רמת השרון

הדעת.   על  יעלה  לא  שהוא  ע  למיטבדבר  בהרבה  השתחררו ידיעתי   27רים 

בי לא  הכרמל,  בטירת  טניס  מרכז  אין  שכבר  יודע  אני  הזה,   28ד  מהדבר 
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לפני לא  אליהו,   שבע,  בבאר  לא  וביפו  ציפיתי    בחיפה  דיווח  אני   1לשמוע 

ה ברמת  הטניס  מרכז  של  הגדולה  התרומה  על  מפורט  לא  יותר   2שרון. 

הדיווח   את  לא  קיבלתי  ואני  הישיבה  לפני  לא  גם  קיבלנהזה,  זה  את   3ו 

 4ך הישיבה הזאת. לפני שנה אנחנו התוודענו על חתימה על הסכם במהל

הטנ איגוד  מבין  לבין  אק  רכזיס  לטניס.  אקדמיה  להקים   5דמיה  הטניס 

הארץ  מקצועית בעיתון  שהיה  הזה  הדבר  של  לדיווח  הגעתי  אני   ,6 

 7השרון. רמת השרון לא    , לא הייתה מילה אחת על רמת2019בספטמבר  

 8ום יתרון תדמיתי ואני גם לא שומע מה  זה שום קרדיט, שדבר הרואה מה

מהעובד חוץ  השרון  לרמת  הכספי  שאנחנו  היתרון  לענף נותה  אותו   9נים 

הוא   הרב  בהתדרדרושלצערי  עכשיו  היה  האחרונות.  בשנים  ודעיכה   10ת 

 11ו לדבר  אנחנו לא צריכים לתת את ידנאני חושב שמנסים להחיות אותו,  

 12הזה. ומה אפשר לעשות יוצאים מההסכם    ק איךהזה אנחנו צריכים לבדו

 13האלה    בשטחים האלה למען תושבי רמת השרון, למקסם את השטחים

 14רמת השרון  אוד קרובים לחים מאוד יקרים ומאוד חשובים מ שט  שהם

 15רואה אותה    ולתושבי רמת השרון ולא למען איזה שהיא הבטחה שאני לא

 16 כרגע מתממשת.  

לד עידן למדן:  ו"ד ע מצטרף  מיכאברים  אני  שאמר  המאמצים היפים  על  יודע  אני   17ל, 

להשי באמת  במטרה  אתה  וגם  היום  עושה  שגיא  ועוהגדולים  עוד   18ד  ג 

 19אבל גם אני חושב  כון,  שב שזה דבר נישגים, אני מברך על זה ואני חוה

 20ני לא בטוח שהדבר הזה  שלקבל את העדכון הזה בדבר הארכת ההסכם. א

 21ברצינות לא  ותר שניקח אותו  אוי יגמרי נכון וקביל. אני חושב שרהוא ל

 22 פחות מהנושא המנחת. עם כל המאמצים, לטעמי ולא סתם הנושא מגיע 

בפעם   הפרות  הראלא  וכמה  כמה  בעבר  היו  עליהשונה  פה  שהצבענו   23ם 

לדר צריכים  אנחנו  בעבר  שהיו  ההפרות  את  לפחות  העיר,   24וש במועצת 

בכ ההשקעות  כולל  לדברשיתוקנו  מעבר  מיליונים.  עשרות  שגמה   25יא  ים 

מציינים להגדלת ואתה  מבורכים  שהם  לטובתם  ופועלים  ומקדמים   ,26 

 27העדכון הזה אני כן מצטרף  בל  תושביה. אהשיתוף לרמת השרון ולטובת  

 28ר היה שווה לפחות שנבחן את יישום כל ההבטחות  ם שמיכאל אומלדברי
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 1 בהסכם מחודש.  העבר ויישומם הפעם

 2הסכם קונקרטי,   רי. אתה מדבר עלים. לגמאתם אומרים שני דברים אחר :מר גיא קלנר

 3 ך.  והוא מדבר על עצם זה האם צריך את המתקן הזה פה ואם להארי

 4מרכז הטניס. אני  ו  ם יתות  : ייניםני דברים מאפש  ינשרוזה אייקון רמת   קורצקי: קב מר יע

של   מרכזיים  מאפיינים  שני  שזה  אתה  חושב  העולם  בכל  השרון.   5רמת 

 6 דבר מ

 7 נמצא מרכז הטניס ומה הוא תורם.   במדינת ישראל איפה משאלתעשה  : מר מיכאל דורון

 8 חד משמעית רמת השרון.   מר גיא קלנר:

 9 ת ישראל.  ונים של מדינלא. מיכאל, זה אחד מהאייק : צקייעקב קור מר

 10 אם תשאלי במדינת ישראל איפה מרכז הטניס.   מר גיא קלנר:

 11 ן.  ומה זה תורם לרמת השרו מה זה מביא : מר מיכאל דורון

 12 אל ברצינות. מה מיכ עקב קורצקי: מר י

 13 בדה.  העוישנה את  כי אם תחזור שבע פעמים תשאל מה מיכאל זה לא : מר מיכאל דורון

 14 הדעה שלך. מיכאל.אני מקבל את לא.  מר יעקב קורצקי: 

 15 או שאנשים לא יודעים, או  : מר מיכאל דורון

 16שזה משהו מינורי.   ה מקומותמרכז טניס בטירה. בכאל  לא. אתה מביא לי קב קורצקי: מר יע

ואחד  באירופה.  המפוארים  אחד  שהוא  ישראל  מדינת  של   17המרכז 

 18  פה.ניס באירושהסתובב במרכזי ט

 19 שהתפוררו. איזה רמת.  מתקני הטניס זה אחד מ : מר מיכאל דורון

 20 זה. דרוג אין בכלל ספק. המרכז הלא .האצטדיון. צריך לעבור ש מר יעקב קורצקי: 

 21 דון. לי....אולי ווימבל יכף תגידת : מר מיכאל דורון

 22  חשב ולם. זה נמיכאל אני מדבר איתך אחד שהיה בכמה מרכזי טניס בע מר יעקב קורצקי: 

 23 ו צריך לשדרג. אצטדיון. אותאחד המפוארים. זה ש...של ה

בעיר.   : מר מיכאל דורון ותיק  ואתה  במועצה  ותיק  לרמת  אתה  תרם  הטניס  מרכז   24מה 

 25 ון. השר

 26 מון. ה מר יעקב קורצקי: 

 27 בבקשה.   תמנה : מיכאל דורון מר

 28 עיתון של ילדים.   מר יעקב קורצקי: 
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 1 שנפתחת את אקדמיה הז אתה יודע שה : מר מיכאל דורון

 2 לשם.   יש לכם. לכי מה מר יעקב קורצקי: 

 3 אקריא לכם.   בוא אני אקריא לכם כי אתם זה. אתם רוצים שאני מר גיא קלנר:

 4 השרון.   בכלום לרמתמרכז הטניס לא קשור  מר אבי גרובר: 

 5 ברור שקשור. מה זאת אומרת.  וייזר: גב' דברת 

 6 אבל נטע ביקשה לדבר.   מר אבי גרובר: 

 7שרד הפנים אומר הוא מבהיר המכתב הזה במאני רוצה לומר שכל מה ש ו: זי פרופ' נטע

 8או לא צריך את האישור  איזה מצב משפטי שלא היה ברור, האם צריך  

 9לממש    ריך את האישור שלנוסדר. אז לא צלממש את האופציה. בשלנו  

איך   בידיים  לשבת  צריכים  שאנחנו  אומר  לא  עדיין  זה  האופציה.   10את 

 11הסכם  יוצא לנו מה  דיים ולא לשאול את השאלה מהק יים, בחיבואומר

 12הזה ומה התרומה והאם לא שווה להשתחרר מההסכם הזה. לראות מה  

 13ש ברגע של מימוזה נאמר פה או קי.  פשר לעשות להשתחרר. כל מה שא

תנ לא  זה  זה אופציה,  על  נחשוב  בואו  אבל  לזה.  שנסכים  פורמאלי   14אי 

 15 דבר  מחדש. גם אם יגיע בסופו של

עוד לא החלטנו מה עושים  הו דונם שאנחיש שם איזה אלף ומש גרובר:  אבימר  זה.   16נו 

 17 שכבר קיימים.  באלף דונם אבל בואו נפנה את חמישים

 18כדי לבדוק אם   23סוף  ומרת אבל יש לנו עדנות. אבל אני אלא אמרתי לפ יו: פרופ' נטע ז

 19 אנחנו רוצים לעשות משהו ולא לשבת ולהגיד  

 20 שנים.   49עוד  לנויש  רובר: מר אבי ג

 21 נים הבאות זה לא אבוד. ש 50את  יו: פרופ' נטע ז

 22 ה לא קיבלת.  אבל לא קיבלת. הם קיבלו ואת מר אבי גרובר: 

 23 לקבל.   אז אני יכול : ןמר מיכאל דורו

 24 שקול את זה. תגיש בקשה. נ רובר: מר אבי ג

 25טרי.  נאהקלקחנו את  השאלה אם כדאי לנו עכשיו לקחת את זה כמו ש גב' דברת וייזר: 

 26 . לא. זאת השאלה. השאלה לדעתי ועשינו שם טלאים. זאת

 27 גם.  פרופ' נטע זיו: 

 28קעה בטניס. מה  ים מיליון הששל...מיליון למאתינטרי  אוה קמה את משו מר יעקב קורצקי: 
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 1 לל. בכ

 2 רגע. מי משקיע מאתיים מיליון. לא הבנתי.   גב' דברת וייזר: 

במהלך  ה מר יעקב קורצקי:  שניושקע  העשרות  לפחום  הטניס  במרכז  מאה  אחרונות   3ת 

 4 , מאתיים מש"ח.  חמישים

 5ה ראות לי את ההשקעות שלהם. זתגיד לי זה דבר רציני. אתה יכול לה : מר מיכאל דורון

 6  דבר רציני.

 7 ה יכול לשאול. זה פתיחות.  תלך תבדוק את זה את : מר יעקב קורצקי

 8 ה מדבר. את לי על מה לא. אבל תראה לי את זה. תראה : מר מיכאל דורון

 9 ורים.  יש שם דירקט מר יעקב קורצקי: 

 10 .  אבי. אני לא הבנתי שזה הדיון. ונתתי דיווח שהוא מר גיא קלנר:

 11 הו.  ללנו הרבה זמן על מישטניס, באמת לא התגווללים על העכשיו מתג מר אבי גרובר: 

 12 אני חושב אחרת ממך מיכאל. אני חושב שמרכז הטניס  מר גיא קלנר:

 13א נעביר את זה לטירה ואז  כל הזמן. בו   רמת השרון משחקים שם טניס.. בי גרובר: מר א

 14 ה.  באמת יצטרכו לנסוע לטירה כדי לשחק טניס סבב

 15 חליט מה הדיון הזה.  ריך להקודם כל צ מר גיא קלנר:

 16 הדיון לא הבנתי.  על מה  ' דברת וייזר: גב

 17 הדיון היה לו   מר גיא קלנר:

 18 יס.  לקחת את הטנ מר אבי גרובר: 

 19 ך. הדיון, להארילא הבנתי על מה  ת וייזר: דברגב' 

 20 סגרו בטירה. סגרו בזה. בוא נסגור גם ברמת השרון.   מר אבי גרובר: 

 21 לא סגרו.  גב' דברת וייזר: 

 22מכיוון שיש הסכם   49או  25יך את אם אנחנו יכולים להארהייתה שאלה  יעקב קורצקי: מר 

 23 היסטורי. 

 24  25להאריך בלא. לא רצו גם  מר אבי גרובר: 

 25 קשור. לא. לא  עידן למדן:  עו"ד 

 26 רגע. יעקב אתם עושים סלט.  א קלנר:מר גי

 27 אתה מבלבל.  עידן למדן:  עו"ד 

 28 דר. משהו. אחד אחרי השני.  ס בוא נדבר באיזה ר צחי שריב: ד"
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 1 שנייה לדבר. הדיון  תנו לי  מר גיא קלנר:

מתקן   ד"ר צחי שריב:  שם  שיש  זה  ככה.  להגיד  רציתי  שנבנאני  אטניס  כזה ה   2צטדיון 

 3ר שזה יישאר טניס. זה לא שנגיד שהייתה  טניס זה אומ  לטניס ולמגרשי

 4השרון  חת את זה חזרה, עיריית רמת  את האפשרות לבטל את ההסכם. לק

 5ל..... לא יודע מה.    חדש ויקימו שם אקדמיהאז יחרשו את השדה הזה מ

 6 סכם כנראה זה מתקן טניס. הוא יישאר כזה כי זה השקעה עצומה. הה

יש להם אופציה לאראו יהיה    בעים ותשע אזמר שאם  ...אותה אז   7והם 

 8ריך לראות האם  . זה גם מה שכתוב בהסכם. אבל באמת צ49להם עוד  

מק הזה  הקודםההסכם  הדיון  את  שהיה  ואז  כמה  וים,  העברתי  אני   ,9 

בעירייה,  אינ לגורמים  בזהירות  אומר  אני  לכאורה  להפרות   10דיקציות 

קי על  הסכמיםשאמונים  העירייה,  מצ  ום  נעד  מה  יודע  זה.  לא  עם   11שה 

 12קשר הזה ואני אגיד שבגדול אני מסכים שהתרומה לעיר מנוכחות של  בה

 13ים  יותר משמעותית. ודורות של ילדזה הייתה יכולה להיות הרבה  מתקן כ

 14דרך מערכת החינוך, בלי להחזיק מחבט טניס פעם    נולדים פה ועוברים

 15ה נמצא פה, אנחנו לא עיר  הז  ואם המתקן אחת. פעם אחת בחיים שלהם.  

שאי עם בפריפריה  כדורגל  לשחק  צריכים  שאנשים  טניס.  מגרשי  שם   16ן 

 17אר, כל ילד שגדל דע מה. יש פה מתקן טניס מפוכדור סמרטוטים לא יו

 18ורי טניס בדרך זו או אחרת ואני  יך לקחת לקבל כמה שיעברמת שרון צר

זה. אבל הדבר הזה צ יודע איך עושים את  להיותלא  לעיר. מח  ריך   19ובר 

 20  באמת   וכרגע נראה. יש

 21 היו לוקחים אותנו פעם ללמוד שחייה.  :  וני בלקיןמר ר

 22  לה היום עם הזה. רוצה לדעת מה הבעיה הכי גדואתה  מר אבי גרובר: 

 23 ם.  שייקחו אותם לש :  קיןמר רוני בל

 24   מרחק הליכה משם. ד"ר צחי שריב: 

 25היה צומח ת ערן זהבי, של טניס. אם  ה אה לך שנייצחי הכי אמיתי. אם הי מר אבי גרובר: 

 26היית רואה את המקום הזה    20  שחקן טניס במדינת ישראל של טופפה  

אבל מנ  מפוצץ.  בזכות  לעשות.  הירודסמה  ואת  ף  סלע  אורי  את  לך   27ה 

 28ואנדי וכל הדור הזה. כי הם ראו את שלמה   ....וכל הדור הזה. יוניאריאל
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 1אני זוכר את זה כי גם  ת.  פה בכמויואחרי זה הם ראו את עמוס, ובאו ל

וראיתא ילד  סיבובי ני  אחרי  התלהבנו.  וואהו  ונורא  משחקים  אותם   2י 

 3טוב בזה ועזוב  . אתה תמשיך לרוץ אתה יותר  מבחנים אמרו לי תקשיב

 4 את הכדורים לאחד שנייה.  ורים וכל האלה, השארתי אותך מכל הכד

 5 זה הרעיון. בסדר אבל נחשפת לזה.  ד"ר צחי שריב: 

בגד ר: רובמר אבי ג אנחנו  אבל  היבסדר.  גני  כל  הכי ול  ואנחנו  וזה  שם  הולכים   6לדים 

 7קשה שלהם כרגע שבגלל   אמיתי זה הבעיה שלהם, זה ההתמודדות הכי

 8 לארהוול,  ואין כבר את דודי ילד גד  ינוי  קצת בירידה ואין את אנדי  שהענף

 9שיו  לוי כבר פחות. אתה יודע הדור הזה קצת ברח, נורא קשה להביא עכ

 10לא עושים כמעט כלום באים הנה אנחנו     רגל  הם רואים לכדורכש  ילדים

 11ים עושים המון  אנחנו לא עושים כמעט כלום ובאאלף ילדים. לכדורסל  

 12ב  אותם במרחק הליכה יותר קרו  סית הרבה יותר קל להביא אבל כאילו יח

למטה   שם  לאצטדיון  מלהגיע  השרון  רמת  לילדי  קרוב  לטניס,   13להגיע 

 14נתנו פה כמה    בג'ודו  . ייצרהאמיתי שלהם זה בל  ושיני. הם הקבאלכסנדרו

 15הם  כולם רצים לשם ולהיות.    דה ופתאום אתה רואה  איפונים באולימפיא

ש זה  שלהם  הגדולה  אהמצוקה  לייצר  מצליחים  לא  הזה  הם  האלוף   16ת 

 17הילדים ירוצו. הם כאילו רק תבוא תעזרו לנו להביא  שיגרום לזה שכל  

 18 הילדים לא כלשגיא דיבר עליו.    מה  זה בדיוק  את הילדים, אנחנו כאילו

 19כך, אתה יודע אתה יכול להכריח ילד לשחק טניס. הוא לא מתלהבים מזה  

 20ודרך    מישהו שהם יכולים ממש,אים כל כך אין להם פה איזה  הם לא רו

 21ורא רוצים להביא לפה את הדיוויס וזה כי אז  אגב בגלל זה למשל הם נ

את פה  תראה  אתה  ות  וקוביץ'ג  פתאום  וואהו   ראהמשחק,  אז   22כאלה 

 23 אילו זה כ

 24 אני רוצה.  גיא קלנר:מר 

 25 אני  גם רוצה.   גב' דברת וייזר: 

 26של  ושבים  י שאין אפילו הנחה לתל  וצה להגיד שתושבים מסמסיםאני ר : מר מיכאל דורון

 27 תושבי רמת השרון.  

 28 א נכונים.תנו לי רגע. נראה לי יש פה דיון שהתפרץ שהתפתח לכיוונים ל מר גיא קלנר:
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 1העיר יש רלוונטיות או זכות או   ר האם למועצתה פה דיון עבר שדיבהי

של   בהקשר  זה  את  לנסח  תרצו  שלא  איך  או  ההסכם חובה   2הארכת 

 3תשובה ממשרד הפנים. אפשר  לצד השני. קיבלנו לזה    תונהשהאופציה נ

עוד חוות דעת, זה מגרש אחד. במגרש השני  לע  4רער עליה, אפשר לקבל 

 5חלק את זה  פה הייתי מ  .. ככל שהם יכלו לתת זיםמול המרכ  עשינו עבודה

 6לשתי חתיכות. חתיכה אחת שאני חולק עליך מיכאל, האם המוניטין של  

הט מרכז  ושל  הטניס  רמניס  עולם  העיר  של  למיתוגה  השרון.  תרם   7ת 

מ חד  לדעתי  נהנתה  התשובה  השרון  רמת  שהעיר  חושב  אני  כן.   8שמעית 

ספ חיובי,  מדימוי  השנים  אלאורך  רמת יכוורטיבי,  הטניס  ממרכז   9  תי 

בוגר שתשאל אותו איפה נמצא  השרון אין א  10דם כמעט בישראל לדעתי 

 11יכותי ונכון לעיר  וג אמת השרון ובעיני זה מית מרכז הטניס הוא יגיד לך ר

 12מיתוגית תפיסתית. אני שם אותה אז זה ברמה זה בעיני ברמה ה  .הזאת

 13ט שני, כל  למנר כולו. אבצד. לדעתי היא תפיסה חשובה אבל זה לא הדב

 14רצועת נופש בספורט. יש לנו שם מאות דונמים,    ם הופך להיותהאזור ש

ה בתוך  להשתלב  אמור  הטניס  שם  מרכז  לנו  יש  הזאת.   15  קרקע פעולה 

 16נו צריכים את זה לא שאנח  .טית לתוך הדבר הזהנרגישמתוכננת להיות ס

 17עודד  נית כלשהי שאני בטח לא רוצה ל"השטח הזה כרגע או לפעילות נדל

אאותה עו.  שהם  לאיזה  שוו  תוכן  תפיסה   למות  שם  יש  לחלוטין.   18נים 

 19פ של פארק  עירונית שבאה ואומרת כל הסטריפ הזה הולך להיות סטרי

 20יט רשים פתוחים. מבוכים, אגם, סקיי ספורט, נינג'ה. מגאזור  מטרופוליני

 21פארק. מסלול ריצה היקפי, מסלול אופניים היקפי. מרכז הטניס כתפיסת 

שםעול נמצא  זם  זה  .  לנו.  נכון  הה  שעולם  האחרונות  נכון  בשנים   22טניס 

 23ל בעבר  סובל מדעיכה לא קשור למרכז הטניס רמת השרון כספורט בישרא

י זכה לעדנה  זוכותר  הוא  והיום הוא  נמוכה.  גדולה  יותר   24ה לעדנה קצת 

עיריית  ואנחנ שבין  בקשר  רק  קשור  לא  זה  ויגדל.  יצמח  שהוא  רוצים   25ו 

 26, ודיברו על ר גדולות מכךמגמות הרבה יות  זה  כז הטניס.רמת השרון למר

 27 מרכז הטניס ברמת השרון   ומגרש של מהזה פה. אני עובר למגרש נוסף,  

נ  ם בוומה הם השקיעו ומשקיעי  28זרקו פה כל מיני  בשנים האחרונות כי 
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 1את זה. אז קודם כל זה המרכז    טרקנקר, ואני רוצה טיפה למספרים לאווי

למ ונחשב  שנבנה  הטנהראשון  והלאויס  ועדון  כהמרכזי  בישראל.   2ל  מי 

רוצה   השרון.  ברמת  נערכות  ביותר  החשובות  הבינלאומיות   3התחרויות 

 4יש להם  ובות, יבוא לפה.  הקר  ס גדול שיגיע לפה בשנים לומר כל מפעל טני

 5דול והמשמעותי ביותר שביניהם. במרכז  שישה עשר מרכזים אבל זה הג

ל בשנים,  הושקעו  השרון  רמת  של  השניהטניס  לאורך  בשנים  ם   6א 

ארבעיםהאחר מ  ונות,  מאות  יושתיים  שלוש  מתוך  בכסף  דולר,   7ליון 

 8להם עלות תפעול שוטפת    שהושקעו בכל המרכזים בישראל. כמו כן יש 

מ בשנשל   ₪ אלף  מגרשיאתיים  דרך  מגדרות  תחזוקה,  שכוללת   9ם, ה 

 10ניקיונות בטון וכיוצא בזה. במרכז הטניס זה ברמה של השקעות גדולות  

 11ת השרון מפעילים כמה  רכז הטניס רמשוטפות. במ  עותמה של השקובר

 12של   תוכניות קהילתיות לטובת ילדי רמת השרון. מועדונית תלתן בעלות

לשנה.  ₪ אלף  כתרצ  ארבעים  על  אפרט  אני  דרורים ו  מועדונית  דבר.   13ל 

 14עשרים אלף ₪ לשנה. תוכנית עבור בעלי צרכים מיוחדים בהשקעה של  

 15ון בסך  ילדי רמת השרמלגות למי.  עצ  ת וביטחוןלשיפור פעולות מוטורי

 ₪16 בשנה. תוכנית בשיתוף פעולה עם מכבי אקטיבי, מרמת השרון    100,000

א בלקידום  וירידה  בריא  חיים  ונו  משקלורח  ילדים  של בקרב  בסך   17ער. 

 ₪18 לשנה. בנוסף    120,000התמיכה הזו מוערכת בש"ח בשנה. סך כל  60,000

 19שנתית    עלות מוערכתן במרמת השרומעניקים מלגות למשפחות חלשות  

 ₪20 בשנה בנוסף לכל    ₪320,000 בשנה, משלמים ארנונה בסך    62,000של  

מגר שהזכרתי.  עומדיםהפעילויות  אצלנו  רגל  קט  חוגי  לרש  שי   21ות 

של הכדורגל ראשונה  ביד  להעיד  יכול  אני  זה  בשעות    .  הספורט   22אגודת 

 23ו עלנה. בעבר פאחרי הצהריים ועומדים בקשר עם אריק דורון בעניין הז

קריי מתנבתוך  הצעי "ת  להגיע  ס  מורשה  לילדי  הזדמנות  לתת  כדי   24רים 

ונעמי העמדנו  כן  כמו  יותר.  קלה  בצורה  לטובת לטניס  המתקן  את   25ד 

 26הזיז את  טקסי סיום ו' שהיו, אנחנו החלטנו ל  של העירייה כמויות  פעילו

 27 שם או פעילויות אחרות שביצענו ביחד בשמחה.  26זה משם. פעלו במשך  

 28ם כוכבית, ואני מדגיש את זה גם  מרו לי אני שער בקיץ. א נו  כמו מתחם
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 1וכן אחר, בואו למגוונים גם לאגודת הספורט גם לחינוך גם לכל עולם ת

מותיקחו.   איןהם  לתת.  מה   וכנים  לתת  הפנויות  בשעות  בעיה   2שום 

 3צים. בנוסף אחרי שביקשנו מהם הנחות לתושבי רמת השרון. השכרת שרו

 4השכרת מגרשי קט  חיר מחירון. וז הנחה במאח ר, בעשריםמגרשים בבוק

 5רגל בחמישים אחוז הנחה ממחיר מחירון על בסיס מקום פנוי. קייטנות 

בקי ילדי  נות. השכרת מגרקייטץ הנחה בסך עשרה אחוז  כל  ילדים,   6שי 

 7יוכלו לשחק בחינם בימי חול עד השעה שלוש, על    16  רמת השרון עד גיל 

 8 בסיס מקום פנוי.  

 9 ה עד שלוש. לומדים. מה זד שלוש הם ע : ברת וייזרגב' ד

שילדים מר גיא קלנר: תקופות  ויש  שלוש,  השעה  עד  לומדים  כולם  לא  כל   10לא    קודם 

 11רתי על הקורונה, יש חופשות  את זה. לא דיב   חייבים לומדים. והם לא מ

 12שבוע ויש חגים. ויש חופשות קיץ. למה את אומרת. יש המון. זה  ויש סוף 

 13   מה שהם יתנו.

 14 .....   ה מה שהיה מהכל ז רצקי: קו מר יעקב

 15 קודם כל המועדוניות והתוכניות.  מר גיא קלנר:

 16 כבר.  כל זה שנים  מר יעקב קורצקי: 

 17 לא בעניין.  ון לשים עליהם ידיים טורפות אז אני  יש פה איזה רצ  תראו אם מר גיא קלנר:

 18 כן. כן.  מר אבי גרובר: 

 19 א שם. אתם רוצים תשימו אני ל מר גיא קלנר:

 20 ן. הם שם. כ י גרובר: אב מר

 21אתם שואלים שאלות, נתתי לכם תשובות. שלחתם או התבקשנו אנחנו  ר גיא קלנר:מ

 22בנוסף, אני מדבר ו איתם עבודה.  זה, אנחנו עשינובות בנוסף לגם לתת תש

יו הסיפור  על  הדגל  עכשיו  אצטדיון  כוונה.  להם  יש  ככה.  תשתיתי.   23תר 

שכ הגדול,  האצטדיון  זה  מכירשלהם  מים  ולנו  וגם  וגם  אותו   24הכביש 

 25אנחנו נכנסים לשם. יש כוונה להרוס את המגרש הזה ולהקים חדש  כש

העתחתיו.   החוזה  זה  במסגרת  פה  של  תידי.  לצומת  הם  נכנס  אם   26בין 

 27ה מאוד, מאוד מהירה של  יס הם נכנסים לתוך פעולוים לגביע דיוהולכ

וגם תורמים.  וגם  בהם  תומך  דיוויס  גביע  שגם   28של הפעילות    השקעות 
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הטנ ואםמרכזי  עצמם.  באמצעות    יס  זה  את  להרים  יצטרכו  הם   1לא 

 2מייל   . הם כתבו פהיכולותיהם שלהם, בכל מקרה זה מתוכנן כתוכנית דגל

 3ון יסה ובנייה של המגרש החדש, של האצטדיהתחייבות להר  מפורט עם

שלהם הזה   .המרכזי  הדבר  את  להוביל  שהולכת  הוועדה  את  לנו   4פרטו 

 5אנשים מאוד מוכרים.    וריון ביניהם רי הדירקטחב  רכזים דרך ממנכל המ

 6ם  ובעלי יכולות שהולכים לנהל איתם את הדבר הזה יש להם פה איזה שה 

 7ך הפרויקט ני הזה ולא נראה  תהלימתכננים את    םהיך  גבי אל  סנוטסליימ

פה עלינו  שעושים  פה    לי  יש  רצינית.  כוונה  בו  שאין  מהלך  שהוא   8איזה 

 9ך כזו או בדרך ות את זה בדרלעשמתכוונים  התחייבות כתובה של איך הם  

 10של כל מה שפרטתי במסגרת תוכניות שוטפות, הנחות   פוט  ןואאחרת, וזה  

וחינוך   רטם אגודת הספו יתוף פעולה עלתושבי רמת השרון ש  11ומגוונים 

 12ת שלי ככל שאני יכול לקחת עליה  וכל מי שירצה ואני חושב שבהתרשמו

 13תוכן  עולם    בכליא  זמה שהבעלות, לא ראיתי שאם נבוא אליהם עם כל יו

יגיד לנו לא. אם נבוא ונבקש לעשות שם עכשיו את כל מסיבות    14מישהו 

 15 אה לי שזה. י העיר לא נרהסיום של כל בתי הספר בכל טווח

 16 עכשיו בוא.  אבי גרובר:  מר

 17 אמרת את זה. זה דווקא. ...חבל ש גב' דברת וייזר: 

 18 .  בסדר אבל אני אומר את זה הכול כערך מר גיא קלנר:

 19  ?מי הוציא את הטקס היישובי משם וייזר: רת דב גב'

 20 אנחנו הוצאנו לא הם.   מר גיא קלנר:

 21 אנחנו הוצאנו.   מר אבי גרובר: 

 22 ך למה.  ל אני אגיד וייזר:  גב' דברת

 23 למה.  מר אבי גרובר: 

 24 אחכה שתסיים.  אני  גב' דברת וייזר: 

 25 רצו לעשות את זה הוא הוציא את זה.  מר גיא קלנר:

 26 לא רציתי את זה שם יותר שעומדים.   אש עירכר אני רובר: מר אבי ג

 27 אבל לפני.  גב' דברת וייזר: 

 28 אבל זה היה בתקופתו.   מר גיא קלנר:
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 1 ו אני אסביר לך מה היה. פתלפני תקו דברת וייזר: גב' 

 2התרשמות שלי אחד, שהמרכז הזה ברמה המיתוגית תרם אני מסכם. ה מר גיא קלנר:

השר רמת  של  למיצובה  כעירבות  און  ועיכור  ענף תית  ספורטיבית.   3יר 

 4הספורט של הטניס אני חושב כשאנחנו מסתכלים על האזור הזה ואין לנו  

אסטרטגיי פנם  צרכים  כרצועת  אליו,  משתלב    איהפוכים  וטניס   5ונופש, 

ל גם  זה כמו שצחי אמר,  כל המתקנים שם  בתוכו.  עכשיו את  יהרסו   6א 

או סק מר  יש  פארק.  טייוישימו שם שדות תותים במקום   7ס טניכז  שם 

 8ומגרשי טניס. שלוש, יש שם נכונות לשיתוף פעולה אינטגרטיבי גם עם 

 9  ון על נקרא עיריית רמת השרש  התושבים של רמת השרון וגם עם הארגון

המ על  רפורמה  שם  להיות  הולך  וארבע,  זרועותיו.  בתקופת  שלל   10תקן 

 11החכירה הנוספת שתשביח את המתקן עצמו ואת ההנאה של הציבוריים  

אחרים  אם  בו  תמשים  המש תושבים  או  השרון  רמת  העיר  תושבי   12זה 

 13  וכמובן פעילות קהילתית ככל שתידרש. אני חושב שזה בסדר גמור.  

 14ואני  , אני רוצה להצטרף למה שגיא אמר,  גיד רגע משהו קטןצה להאני רו מר רביד פלד: 

מהעירייה  מאצלנו.  נציג  לדירקטוריון  גם  שם  להוסיף  שצריכים   15חושב 

 16אבא של רוני ז"ל הוא היה נציג הדירקטור שם.  זה  יה  ונה שהאחרפעם  

 17  ?נכון רוני

 18   ג.אני מוכנה להצביע בעד ...לנצי גב' דברת וייזר: 

 19 הייתי בניגוד עניינים בעניין הזה.  איתך  :  מר רוני בלקין

 20 . יףיבכ : מר יעקב קורצקי

 21 בוא נעשה הצעת החלטה.   גב' דברת וייזר: 

 22 הם מחפשים תורמים. תיכנסי.   ם.רמים שם תוכיהם צרי מר יעקב קורצקי: 

 23 זה מה שרציתי להגיד.   גב' דברת וייזר: 

 24 הצבעה.  ים על זה אין שום יעיף דוברת. לא מצביבכ מר יעקב קורצקי: 

 25 ? הצבעהלא עושים שום הצבעה איזה הצבעה מה  מר אבי גרובר: 

 26 ברור שלא.  גב' דברת וייזר: 

 27 ..באהבה.  מר יעקב קורצקי: 

 28שמקבלת מאיתנו תמיכה. אחד מאיתנו יהיה שם דירקטור אז    תהעמוזה   יב: שרד"ר צחי 
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 1  .  ..ה משבש את כל הז

 2   ר.אז לא. לשים איש ציבו מר רביד פלד: 

 3  אה לי. זה לא מתקן של רמת השרון.  זה לא נר ריב: ד"ר צחי ש

 4 ז נשים נציג ציבור.  א מר רביד פלד: 

קו גב' דברת וייזר:  דברים.  כמה  להגיד  רוצה  כל אני  ההשקעות.    ייןענה  לגבי   דם   5של 

כל   אבל  כסף,  המון  השקיעו  הם  צודק  אתה  השקיעו.  שהם   6ההשקעות 

 7ה הם החזירו מהוון אחור  רהההשקעות שאתה עושה היום תחשיב אחו

 8הקרקע    ת עצמם. מה זה אומר, זה אומר שכשאתה מתחשב את שווי א

הקרקע   את  קיבלו  שהם  היה    לקשבשניתנה  שנה  ותשע  ארבעים   9לפני 

 10בשקל. כי אמרו אם דמי החכירה הם איקס. הם לו קיב מה הםחשיב. לת

 11ומהוונים את זה לארבעים ותשע שנה. אנחנו היום    Yבעצם משקיעים  

 12מרת לך את זה מידע בוודאות. בתחשיב איזון. ואני או  ים בנקודתצאנמ

 13רת אנחנו אם העירייה תחליט היום שהיא לוקחת חזרה זאת אומשנעשה.  

 14 החכירה אתה לא. כם ת הסיכה אולא מאראת הקרקע לידיה 

 15יש פה דברים חשובים להצביע עליהם.   ?אנחנו נאריך היום את הדיון נכון מר אבי גרובר: 

אנח דקותמתקדמים    נוכי  עשרים  בשיחה לעוד  ואנחנו  נגמר  זה   .16 

 17 תיאורטית על הזה.  

 18ת.  אריך אאאני מאריכה. אבל זה ברור לי שתמיד כיף לעצור כשזה. אני   ת וייזר: גב' דבר

 19 לא.לי י אורמ

 20 אני לא. אני מודיע לכם פה עכשיו. חד משמעית שלא.    : לב-מר רמי בר

אחד  גב' דברת וייזר:  דבר  זה  ההשקעל  עכשיו.  לגבי  גבי  עכשיו  חייבת  ות.  אני   21ההמשך 

המצי היום  כל  קודם  שבבדיקות  המציאות  להגיד  היום  השתנתה.   22אות 

 23זה    חיהכזאת  אין    49ה של שלא מתנים יותר קרקעות בהארכ  ,היא יעקב

 24 היה נכון בקום המדינה בשנת זה. 

 25  ?מישהו ממשרד הפנים שאל אותנו מר יעקב קורצקי: 

 26 ן לי לדבר.  אומרת. שנייה, ת א אני רקל רגע, גב' דברת וייזר: 

 27 ם אישר את זה.  אבל עובדה שמשרד הפני מר יעקב קורצקי: 

 28 נה. חמישים שההסכם הוא מלפני  2008ההסכם הוא מ מר אבי גרובר: 
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 1מה זאת אומרת האופציה הראשונה. אז אנחנו צריכים להאריך אותו. מה  ת וייזר: דברגב' 

 2 .  לא הבנתי, זה חמש שנים, שש שנים, שבע שנים

 3 2008-, ב15.5.2008בעניין הארכת חוזה החכירה עם מרכז הטניס מיום   מר אבי גרובר: 

 4 נחתם ההסכם הזה.  

 5 שנה.  אבל ..חמישים  גב' דברת וייזר: 

 6 אבל ההסכם נחתם.   ר: גרוב אבי מר

 7 הוא ניתן לאישור בדיעבד.   עידן למדן:  עו"ד 

 8 זה היה בדיעבד.   גב' דברת וייזר: 

 9 נחתם מר אבל ההסכם לא אני או : ברמר אבי גרו

 10יודעת בדיוק. כי משרד הפנים לא מצא את  כי משרד הפנים לא מצא. אני   גב' דברת וייזר: 

 11 ההסכם. 

 12 א לפני חמישים שנה.  . ל 2008בותו ל חתמו אאב מר אבי גרובר: 

 13 זה שדיברת עליו קודם. מביא את זה שנייה אחרי   עידן למדן:  עו"ד 

 14 מצאו  פנים לא ה משרד גב' דברת וייזר: 

 15 חוצפן.  בר: מר אבי גרו

 16 את ההסכם.  גב' דברת וייזר: 

 17 . 2008אבל חתמו אותו עוד פעם ב ובר: מר אבי גר

 18ני אומרת היום וזה כולם גם יודעים  שא  ד. מהדיעב לחתום ב  ולכן ביקשו גב' דברת וייזר: 

מיכ משרד    הוגם  היום  אומרת,  שאני  מה  את  מאשר  היה  רק  הוא   19אם 

 20לא קיים. זה משהו שהוא היה    . זה49ו  49ריך לת חיה להא זאהפנים אין כ

 21ת אפס וזה קרקע רמת השרון מי הכיר אותה  בעבר שהקרקעות היו שוו 

עכש עושים  לא  והיום  לראיבכלל.  כל יו  עיר  ים  הער  ה,  למעט   22האחרות 

הקרקע.  את  לחזקתם  ולקחו  ההארכה  אופציית  את  מימשו  לא   23אחת, 

 24שם    ון הטניס ולהקיםאת אצטדי  וסשכמובן חלילה אין שום כוונה להר

ואבוי משהו אחר. לא זאת ה עובדה  חלילה מגדלים או אוי   25כוונה. אבל 

 26שים שני מגרשכל ארבע עשרה המגרשים האחרים ברחבי הארץ למעט  

 27ידי העיריות כי הם הבינו את הפוטנציאל הענק בעשרות דונמים   על  לקחונ

 28 האלה. עכשיו. 
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 1 יר אותו.  י אני לא מכמאיפה הנתון הזה כ מר גיא קלנר:

 2 בדקתי את זה.   ברת וייזר: גב' ד

 3 הדיווח שקיבלנו מהם. אבל זה לא  מר גיא קלנר:

 4 הרשימה כתבתי את זה.  את  לך    י אתןזה. אנ  או קי אני יכולה לתת לך את גב' דברת וייזר: 

 5 ? מה של מרכז הטניס ד"ר צחי שריב: 

 6 ן.  ם אחד נציג כע מגרשים. אני בדקתי את זה 14יש  גב' דברת וייזר: 

 7 חד. יש שישה עשר. הם דיווחו שכולם והם פותחים עוד א  ר:מר גיא קלנ

 8.  רוןעק  יש את  ן. חלקלא. שני מגרשים נשארו באמת יש את חיפה אשקלו גב' דברת וייזר: 

 9 עביר לך. איש לי את הרשימה. אם זה יעניין אותך אני 

 10 אם תרצי. לא. יש את הכול.  מר גיא קלנר:

 11מיכה יודע את זה תגיד לו שייכנס    .תשאל את מיכהרים לא חידשו.  רוב הע ייזר: דברת וגב' 

 12ושרק ייתן הסבר. אם הם האריכו או לא האריכו. עכשיו זה דבר    לחדר

 13שאמרת על העניין של התרומה לקהילה, זה  מה טקס גבי העכשיו לאחד. 

 14ת ר לי אקצת מזכיר לי את הדיון שלנו על בית ספר רימון. זה בדיוק מזכי

 15 ריכים. . של מה היינו צ הדיון הזה

 16 ..גם את רימון עכשיו.   מר אבי גרובר: 

 17ינים  דקה שמבלא חלילה להיפך לתת להם. מה שצריך, העניין של לבוא ב דברת וייזר: גב' 

 18על הצוואר כי אולי לא יאריכו את הסכם החכירה ואז להגיד    חרבשיש  

 19אבחנה  נעשה שנייה ל בוא  אנחנו מוכנים לתת זה יפה, זה בסדר גמור. אב

העבר   ברור  בין  העתיד.  חכירה שובין  אופציית  לך  שיש  מבין   20  כשאתה 

 21  שאולי לא תמומש לך כי לקבל מאה דונם בחינם בשקל הלוואי עלי. או

 22אתה פתאום מאוד נדיב ואתה מוכן לתת את זה ואת  יו  שעכש  ברורקי. אז  

 23מרו  שגם א  זה. זה נחמד אבל זה לא מה שנעשה בפועל. במשך שנים כמו

אם  ,לפני השרון  רמת  דווקא    ילדי  לומדים  רובם  האחוזים  על   24תסתכל 

 25ולא באצטדיון, ואם אתה תסתכל על מספר ילדי רמת    נטרי בטניסאבק

 26 טרי.  נאבקם יותר דילומדים לומהשרון דווקא ש

 27 אוהבים אותך אורן.   מר אבי גרובר: 

שלה  גב' דברת וייזר:  המטרות  שאחת  הבנתי  ואני  אורן.  על  למתים  זה  אתם   28זה    הפוך 
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תכליתי רב  אני למרכז  ולכן  שהוא.  כמו  בדיוק  זה  את  להשאיר  ולא   ,1 

 2 ת את השאלה.  שואל

 3 צטדיון.  את הא מר יעקב קורצקי: 

 4 .  כוןנכון. נ יזה אז אמרת גב' דברת וייזר: 

 5 תחשבו רק שאתם כל כך רצים לשפץ את האצטדיון הוא שני מטר   מר אבי גרובר: 

 6 אתה יודע מזה.   ליתי אזרב תכ אצטדיון גב' דברת וייזר: 

 7 

 8 שה יותר רעש הוא שני מטר. אנחנו פה מדברים על זה ע אבי גרובר:  מר

 9 . ב תכליתירות אצטדיון אתם יודעים את זה שזה הולך להי גב' דברת וייזר: 

 10 מדברים על זה שנים. שרוצים לעשות אותו.   מר יעקב קורצקי: 

 11הטניס   עת. אני לא שמעתי עלונה שומפעם ראשאני לא מכירה את זה אני   גב' דברת וייזר: 

 12 בחיים. 

 13 אני שמעתי את זה.  אני ...תיק השקעות מר יעקב קורצקי: 

 14ולהפוך את זה לאולם  עד  ות כזה צשל שרוצים לעאו קי. אז לכן דווקא בגל גב' דברת וייזר: 

ולא   עצמנו  את  לשאול  לפחות  צריכים  שאנחנו  חושבת  אני  תכליתי   15רב 

 16שהוא לא    מעלה איזה שהוא משהושמישהו  כל דבר  צריך להתעצבן על  

 17 ברור. 

 18שות את זה אם את רוצה. את האצטדיון את רוצה  את יכולה ללכת לע מר יעקב קורצקי: 

 19 אותו לרב תכליתי זה  הבעיה.  וך  וצים להפרידי  אנחנו  אז תיקחי. תג  ?את

ואנחנו גב' דברת וייזר:  כאן,  שיושב  כדירקטוריון  עלינו  חובה  אומרת   20נציגי   אני 

 21רא עירייה כן לבחון מה יוצא לנו מזה. מה  יון של הגוף הזה שנקדירקטור

 22התושב ברמת השרון למה הוא, מה יוצא לו מזה שהוא בעצם   הבנפיט של

 23ל של מאה דונם, לא יודעת כמה יש שם,  בשקעירייה,  הרקע שלו של  נותן ק

רב   לאולם  האצטדיון  את  לסגור  כוונה  באמת  יש  ואם  דונמים   24עשרות 

 25אם אנחנו רוצים לקחת את זה  נו לשאול את עצמנו הובה עליכליתי חת

 26לתפעל את זה מה הרווח שלנו מהסיפור הזה   לעצמנו האם אנחנו רוצים

 27 .  אלההשאלות ה ים לשאול אתזה חובה, אנחנו חייב

 28ר של מאתיים אלף ₪ את רוצה  "אני לא מסוגל להעביר פה לפעמים תב מר אבי גרובר: 
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 1 ? ות מש"חלוש מאליתי בשלבנות אצטדיון רב תכ

צריכים   ייזר: גב' דברת ו אנחנו  אולי  לבנות.  רוצה  שאני  אמר  לעצמנו  מי  זה  את   2לקחת 

 3 שקל. ולצאת לתפעול ולא לתת קרקע של מאה דונם. ב

 4 ו כבר. נתנ י שריב: חד"ר צ

 5 נתנו אותם כבר.   מר גיא קלנר:

 6 ?ן עושים דיומה אז אני לא מבינה, אז אנחנו סתם עכשיו  גב' דברת וייזר: 

 7 כן.  גיא קלנר:מר 

 8 כן.  קב קורצקי: מר יע

 9  לא חבל. למה עשית את זה.  גב' דברת וייזר: 

 10 אין הצבעה.  מר רביד פלד: 

 11  לכולנו גב' דברת וייזר: 

 12 נו ביקשנו שנדע.  אנחכי  רצקי: מר יעקב קו

 13  מחזיק התיק ביקש להתייחס לעניין שלמרות האמירה ואז מיכאל ביקש  מר אבי גרובר: 

 14  ?ת למיכאל לדברלא לת להתייחס אז

 15 לא.  דברת וייזר: גב' 

 16   ?רלא לתת למיכאל לדב מר אבי גרובר: 

 17  ברור שלא. אם זה לא רלוונטי לא חבל.  גב' דברת וייזר: 

 18 . ולךאני ה :  ןמר רוני בלקי

 19 סליחה.  מר אבי גרובר: 

 20 אם זה לא רלוונטי למה חבל.  גב' דברת וייזר: 

 21  א. ור נוש אבי בוא נעביאללה  מר יעקב קורצקי: 

 22 ן הצבעה דברת.  אי מר רביד פלד: 

 23 אם אנחנו.  גב' דברת וייזר: 

 24 כרגע אין הצבעה.   עידן למדן:  עו"ד 

 25   ?תפטיות דעת משכולה לבקש חוהאם העירייה י : מר מיכאל דורון

 26 זה הצעת החלטה.   עידן למדן:  עו"ד 

 27  משרד הפנים.תגיש עתירה כנגד חוות הדעת של היועצת של  מר אבי גרובר: 

 28 מרתי להגיש עתירה. אני לא א : יכאל דורוןמר מ
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 1 לטה בפני עצמה. שאין הצעת הח עידן למדן:  עו"ד 

 2 על השאלה.   ענהוימת הוא  אותו שאלה מסהשאלה מה שאלו אותו. שאלו   : מר מיכאל דורון

 3ר לבסס הכיוון שגיא ואבי מובילים הוא כיוון נכון רק צריך לעגן אותו יות עידן למדן:  עו"ד 

 4פירט חלק מהדברים צריך לראות איך    ה בגדול מה שעולה גיאחיב. זולהר

ולדעת שאנחנו באמת תהיה    מעגנים בעיקר את  5הצד התשתיתי לדעתי. 

 6 מה ישיבות. זה הכול. בכ שעלה  פה נכון והכיווןהתוצר. כיוון ה

 7מר טניס. גיא תשבו איתם בהסכם או שיהיה מעוגן. שאת וגיא תשבו עם  מר יעקב קורצקי: 

 8  ברים האלה שהם הציעו.על הד לא

 9 לא יושבים שום טניס. מה זה איזה.  מר אבי גרובר: 

 10 למה לא. עוד הישגים עוד הנחות.  מר יעקב קורצקי: 

 11 אתה עכשיו עושה לו אתה חותך לו את התיק וזה.   מה  חזיק תיק.יש לך מ ובר: מר אבי גר

 12מין שגיא לא אכפת אני מא ח את דעתה.  לא. אולי כאילו שיהיה תהיה תני מר יעקב קורצקי: 

 13  לו.

 14זיק התיק עושה את זה. מה אתה  אז הוא רוצה אבל יש מחזיק תיק ומח מר אבי גרובר: 

 15  עכשיו. 

 16 יל וזהו. יר לה את המיגיא תעב מר רביד פלד: 

 17 בשביל להוריד את הלחץ.   יעקב קורצקי:  מר

 18 אין לחץ, אין לחץ.   מר גיא קלנר:

 19 חקן שתיים.  אחד, שכותבים שחקן  אנחנו מר אבי גרובר: 

 20  יאללה שחק.  קורצקי: מר יעקב 

 21   הלאה שבע עשרה. מר רביד פלד: 

 22 

העיר17 בוועדות  מ"מ  מינוי  בבקשת  והצבעה  חוזר  דיון  קיום  לפי  .   23ייה 

 24 ת השנייה לפקודות העירייה וספ)א( לת46 סעיף

 25 . (אצמנ אל ןוריש  ללגב) .שבע עשרה אמרנו מעבירים לפעם הבאה ,לא מר אבי גרובר: 

 26 

 27ופוזיציה  ם סיעת "רק" כנציגת ארה מטעגברת תמי כץ זא. מינוי ה'א  18

 28 לוועדת שמות 
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 1 

ש מר אבי גרובר:  ביקש  נמנה את תמ רוני  זאת  בכל  אנלוועדת שמות  זארה  כץ   2י מבין  י 

 3  ם  שהעבירו פה קורות חיי

 4 אישה שפעילה שנים.   קורות החיים שלה מפורטים. בלקין:  ני מר רו

 5 אני בעד.  מר יעקב קורצקי: 

 6 ?יבמקום מ וייזר: גב' דברת 

 7 השמות.    נוספת. עוד נציגת ציבור אפשר להוסיף את זה בוועדת  לא במקום אבי גרובר: מר 

 8 יה.  זיציגות אופושע. יש שמונה חברים, אין נצשלימה לחבר תהיא מ עידן למדן:  עו"ד 

 9 ? מה זה סיעת רק גב' דברת וייזר: 

 10 רוני.  ד"ר צחי שריב: 

 11 רוני.  מר גיא קלנר:

 12 וא.  זה רק ה רק בלקין. שריב:  ד"ר צחי

 13 ?רק הוא נכנס. טוב מי בעד  מר אבי גרובר: 

ש ד"ר צחי שריב:  לי  ש יש  כמו  שבסעיף  כתוב  אותך  ששאלתי  שהאלה  מוגדר   14מינוי  הוא 

 15 פוזיציה.  או רק כנציגתשלה הוא מטעם סיעת 

 16 בכוונה הצגתי את זה קצת אחרת. בכוונה לא אמרתי נציגת האופוזיציה  מר אבי גרובר: 

 17אתה חייב לאשר את  ה שבחלק מהמקומות  יא גם ועדאבל ועדת שמות ה

 18עשות רחוב בלי שזה אושר בוועדת  זה דרך ועדת שמות. אתה לא יכול ל

לושמו יש  אז אמנם היאת, אתה  זה  מופיע  ועדה הזאת  בלא   19רשימות  ה 

 20ועדות החובה אבל יש דברים שחייבים לעבור דרך ועדת שמות. ולכן זה  

 21תו עדיין  כמו שאני מבין או  פל בסעיף. ם זה לא בדיוק נוהיה נראה אז גם א

 22לק מההליכים ולכן אמרתי  זה כאילו ועדה שהיא חייבים לעבור אותה לח

 23 אז במקרה הזה.    ם זה לא חובהכאילו גם א

 24ואני אצביע בעדו. אבל לא מהטעם ר אני מאוד תומך במינוי הזה.  בסדזה   שריב: ד"ר צחי 

 25  זיציה. נציג אופוי חייב להיות שם שאנחנו חייבים לעשות את זה כ

 26רוצים כרגיל לדחות את וזה בגלל ההצבעה שתהיה לנו בהמשך שבו אתם   :  בלקיןמר רוני 

 27  תם מנסים  ת הבעיות אצלכם בבית כי אמקום לפתור אירון גדות וב

 28 אבל עכשיו אתה ..איתך.   ר רביד פלד: מ
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יהי ד"ר צחי שריב:  נציג אופוזיציה.  להיות  אופוזיציהאיפה שחייב  נציג  ואיפה שה   1לא  . 

יכו אנחנו  כי  חייב  הזאת  כמו המועמדת  טוב  אדם  שיהיה  להסכים   2לים 

 3  נו מסכימים.  אנח

 4וב, אין על זה  ם טטה. בן אדהכנסת את זה. אז...מההחל  אז בשביל מה   נו. :  מר רוני בלקין

 5 ויכוח, הכול בסדר. אז תעזבו את. 

 6  ?מי בעד  מר אבי גרובר: 

 7 מזה נו. ו אותנו  ירון גדות. תשחרר :  מר רוני בלקין

 8 מי בעד. פה אחד. דוברת.   ובר: מר אבי גר

 9  כן. גב' דברת וייזר: 

 10 פר.  פה אחד. סבבה. עו מר אבי גרובר: 

 11 .  תרשום את עופר שם כה בלום: עו"ד מי

 12תמי כץ זארה   'הצביעו פה אחד בעד מינוי הגב  הבישיב  וחכנש  הצעומי החבר  15  לכ  החלטה:

 13 . שמות ועדתמטעם סיעת "רק" כנציגת אופוזיציה לו

 14 

 15 

 16 31.12.20כספים בתאריך  רים שאושרו בוועדת"אישור תב .21

 17 .האבה הצעומ ה תבישיל רבעוילא נדון. 

 18 

 19  םוקמב)  פ.ח  םעטמ  טר ופסה  תדוגא  ןוירוטקרידל   רוביצ  תגיצנ  יונימ  .'ב  18

 20 (דשא 'גרו'ג

 21 שימה.  חבר בר  היה י הואבאגודת הספורט אחד המועמדים נפסל כ מר אבי גרובר: 

 22  ?של מי וייזר: גב' דברת 

 23בנועה    ת נציג הציבור שלהםא  של החופשית. ולכן הם מעוניינים להחליף מר אבי גרובר: 

 24  ור. כן.  אפטר יג

זאת לב: -מי ברר מר התשעים  ?מי  בדקה  למה  שלה.  ביקור  שעברה   ?כרטיס  בפעם   25גם 

 26 יס מישהי אז עשו לי את אותה הצגה. כשרציתי להכנ

 27  נכון.  דברת וייזר:  גב'

 28 ?מאיפה היא ?איה מה ?מי זאת לב: -ברמר רמי 
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 1 ך.  ותרמי אני מחזקת א גב' דברת וייזר: 

 2  אתה רוצה.   הנה למדו מה ן: עו"ד  עידן למד

 3   ?אבל למה מביאים את זה בדקה התשעים ותשע לב: -ר רמי ברמ

לה מר אבי גרובר:  יכול  ליאני  נראה  זה היה   4  ת י סחי  משהו   ביא את זה שבוע הבא אבל 

 5  . ינכט

 6  לא. סתם אני צוחק אבי נו.  לב: -ררמי במר 

 7 סוף עם האמת שלך. יני. תלך עד האל תצחק. תהיה רצ מר רוני בלקין:  

ידרי  כ אבי גרובר: מר  אגב  קשיים  ך  שם  לנו  יש  והזה  המנהל  ועד  אבל  בלגן  שם  לנו   8ש 

 9  וכל הדבר הזה אזנפסלו איזה שלושה מועמדים באגודת הספורט בגלל ש

 10  תחיל לרוץ עם התהליך השיותר מהר ל כמה רשפא םא

 11נו  ולא ידעורות חיים.  היינו שמים קבעבר לא  פעם קודמת שאז לא היו   ד"ר צחי שריב: 

 12  אז שזה קרה יש קורות חיים. מדים, ומועום דבר על המש

 13 ש. אולי ארצה להתנגד. לא. אבל צריך להגיד את זה מרא לב: -מר רמי בר

 14  ה פיזיותרפיסטית.  ואני פשהיא רופאה  אני רק רואה מר אבי גרובר: 

 15 היא לא רופאה.   מר רביד פלד: 

 16  ציתי. ר ,לא מר אבי גרובר: 

 17 אויה  ט רהיא בהחל לב: -מי ברמר ר

 18 עובדים כל כך קשה היא לא תצליח להגיע לישיבות. הם  ובר: גר מר אבי

 19  טית בתחום הספורט. פיזיותרפיס ד"ר צחי שריב: 

 20 נה יש להם. שלוש ישיבות בש מר רביד פלד: 

 21 ?למה שלא תגיע עידן למדן:  עו"ד 

 22  ה אחד.פ ,מי בעד? פה אחד תודה רבה מר אבי גרובר: 

 23 

 24נועה אפטר    ' בגה  יונימעו פה אחד בעד  הצבי   הבישיב  וחכנש  הצעו מחברי ה  15כל    טה:החל

 25 ןורשה  תמר  תעיס  םע טמ  טרופסה  תדוגא  ןוירוט קרידב  רוביצ  תגיצנליגור  

 26 .(דש א 'גרו'ג םוקמב) תישפוח

 27 

 28 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7פרוטוקול הוועדה   -  ב.ש  תישור בקשה להיתר עבודות חוץ לעובד. א22

 8 יחולק במליאה  

 9 

 10רוץ איתם. שנייה. יש  א אני    לגמור אותםח  ם שאני אשמריפה כמה דב  יש    בר: בי גרומר א

 11בקשה    . אישוראו לא מאריכיםפה בקשה פשוט לפני שאנחנו מאריכים  

 12  ו יודע להציג את זה?  להיתר עבודה חוץ מישה

 13 יש פה את הפרטים.   :  י בלקיןמר רונ

 14  יש פה.  מר אבי גרובר: 

 15 רטים.  את הפ שמו לפנינו : לב-מר רמי בר

 16 עיה.  ה אבי. אין באין בעי י: צקר יעקב קורמ

 17 י בעד? כמה שעות בחודש. לא נראה לי משהו מיוחד מ מר אבי גרובר: 

 18 

 19עבודות   שה להיתראישרו פה אחד את הבק  הבישיב  וחכנשה  צעומהחברי    15  לכ  ה:החלט

 20  .האיל מב הצעומה ירבחל וצפוההפרטים   .ב.ש תחוץ לעובד

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 ח "וסחתימה במ. שינוי מורשי 23

 9 

 10  זה. קיבלתם את הרשימה.  נורא בלחץ עלהם  ,שינוי מורשי חתימה בר: י גרומר אב

 11   ?זה מופיע פעמיים למה :  מר רוני בלקין

 12 שני חשבונות.   ת הספר היחידי שאני מכיר עםבי ?י חשבונותנלמה זה ש עידן למדן:  עו"ד 

 13חשבון  ההורים, ויש  ון עם  שבוועד ההורים, יש חשמעתי שיש חשבון עם   מר אבי גרובר: 

 14  את המנהל. ואת המזכירה. שם יש   רק של בית הספר.

 15 ה בזמנו. גידי הסביר לי את ז :  מר רוני בלקין

 16 בנתי.  הבנתי. ה "ר צחי שריב: ד

 17 ומי הורים  תשל גב' דברת וייזר: 

 18 יש קורות חיים של.   מר גיא קלנר:

 19  כולם.  נכון. לפני  ד"ר צחי שריב: 

 20   ?הייתא איפה יג : לב-מר רמי בר

 21 אין.  לא. אמרו ש :א קלנרמר גי

 22  לא הפיצו את זה ביום חמישי.  צחי שריב: ד"ר 

 23 ום.  ת זה היהפיצו א מר רביד פלד: 

 24 נאשר רק את זה. פה אחד.  אבו ?וי מורשי חתימה ומי בעדאז שינ מר אבי גרובר: 

 25 

מחכים. ובר: מר אבי גר שם  ב  ,אנחנו  .דמוע  שרגמה  דברים  יש  בואוחינוך   26 שיפוצים. 

 חתימהורשי  הצביעו פה אחד בעד שינוי מ  הבישיב  וחכנש  הצעומחברי ה  15  לכ  החלטה:
   .הצעומה ירבחל הצפו הש המישרה יפל ח"סומב
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 1 באמת. 

 2   ?זה גם קצר מה עם ההנחות בארנונה ד"ר צחי שריב: 

 3גור. אבי. מאחר ויש  והזמן כבר ס   גם בשבוע הבא,  אבי מאחר ויש ישיבה : לב-י ברמר רמ

 4 ראשית חודש נכון.  בא בבשבוע ה ישיבה גם

 5  לבוא התברים.   בוע לחכותאבל זה עוד ש ר: מר אבי גרוב

 6 אתה מסוגל להריץ את  תיק הארנונה  מחזיק :  לקיןמר רוני ב

 7 אבי. יאללה  מר יעקב קורצקי: 

 8 

המ  .20 פ אישור  למתן  ארנונה  הנחות  ועדת  מתנדב לצת  למוסד   9טור 

 10 יה מיסי העירי' לפקודת  5בור עפי' סעיף  לשירות הצי

 11 

 12ף שמסביר. היה פה. זה היה  ה יש פה דונה יש פה היה פועדת הנחות בארנ מר אבי גרובר: 

 13קודת העיריות ומיסי הממשלה קובע כי שר  י' לפ  5סעיף    פה הסבר שלם.

 14ונה. מדובר  מתנדב לשירות ציבור מתשלום ארנרשאי לפטור מוסד    הפנים

נור שני שליש מתשלום הארנונהבפטור חלקי באיש ידי    יתן. כאמור   15על 

 16במשרד הפנים,    על מחוזותסמכותו לממונים  שר הפנים אשר האציל את  

 17מורה כאשר תאשר או לא  כות האישור האבל תיקון, סמאחרי זה התק

 18רק לאחר שהונחה לפני   עצת הרשות המקומיתתאשר מתן פטור תהיה מו

ח של  המועצה  ההנחות  ועדת  של  דעת  פה  וות  ויש  המקומית.   19הרשות 

אשלוש גופים  בישיבחד  ה  ארנונה  הנחות  הוועדות  מיום  מהם   20תה 

 21טור של  לו את אותו פ, לתת  "כנפיים של קרמבו"   : ככהקבעה    27.12.2020

לשנים  שישים   אחוז.  ד2020,2021,2022ושבעה  מגן  פה ,  נקבע  אדום   22וד 

הוועדהשהם   ולכן  בהנחיות  עומדים  הבקשה    לא  את  לדחות   23המליצה 

 24  עומדים א נקבע שהם ל "מקום לחלום"ם. אותו דבר שלה

 25 מקום לחלום.   מה זה : גב' בת שבע אלקובי

 26 סורי  טבית ספר המונו רצקי: ר יעקב קומ

 27  . הוועדה המלצת הוועדה לדחות את הבקשה.אבל המלצתם ר: מר אבי גרוב

 28 תך.  שלחתי חומר לגזבר הוא יעדכן או אני מר יעקב קורצקי: 
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בקבקשה  מבחינת   מר גידי טביב:  של  כזה  במובמסלול  לפטור  לא   סדשה  הם   1מתנדב 

 2  עומדים. 

 3 נים.  בקריטריו לא עומדים :  קיןמר רוני בל

 4שזה אישורים של משרד החינוך וכו'  ריונים אחרים  נסיבות מקריטאבל ב מר גידי טביב: 

 5  ם את הפטור אבל זה לא לשולחן הזה. להיות שהם מגיע לה יכול 

 6 עם אם ככה.  יך לבוא  לוועדה עוד פבקיצור צר :  מר רוני בלקין

 7 לא. לא.  גידי טביב:  מר

 8 י.  ל אחר רונלא. זה מסלו קי: מר יעקב קורצ

 9יקבלו שישים   "כנפיים של קרמבו"יע בעד עכשיו  אנחנו אם נצבבקיצור   מר אבי גרובר: 

ואני מב  חוז פטור מארנונה.ושבעה א וזה  ראוי  גוף  לי  נראה   10ין זה בטח 

 11 ר להם. ים. אז אם אפשר לעזושהוא עומד בכל הקריטריונ

 12שזה ברמה הארצית   אבל בגלל  א כן ראוי ועומדגם מגן דוד אדום בגדול הו דן למדן: עי  עו"ד

 13  ול לעבור.  זה לא יכ

 14 הוא לא עומד בקריטריונים.  :  מר רוני בלקין

 15 סניף מקומי ולכן זה לא אושר. זה לא  עידן למדן:  עו"ד 

 16 ה.  טוקול? פה אחד. מעולמי בעד לאמץ את הפרו גרובר: מר אבי 

 17 

 18 3/2020דיון בדוח כספי רבעון  . 19

 19 

ל בר: מר אבי גרו משהו  לו  יש  מישהו  ככה.  נשאל  בכ  ?העירבוא  להגיד  רוצה   20מה  אתה 

 21 נו באחד עשרה בדיוק. הדוח הכספי התחלנו. לא התחלמילים על 

 22 בשבע בדיוק.  מר גיא קלנר:

 23  אז בשבע.  בר: ר אבי גרומ

 24 י  רציני דוח כספזה לא  :  קיןמר רוני בל

 25ל של ועדת הכספים, רבעון שלישי הכול כתוב בצורה מפורטת בפרוטוקו יב: מר גידי טב

רבע לא  בגהוא  הוא מסתיים  מייצג.  מילירעון  לעומת  ון של   26יון מאה ₪ 

  ועדת פרוטוקול  אימוץ  הצביעו פה אחד בעד    ישיבהחו בשנכ  העצמו החברי    15ל  כהחלטה:  
פטור    67%ובה  גב  "כנפיים של קרמבו"ללתת הנחה  שקבע  נונה  ות בארהנח

 ונה. מארנ
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 1אה  . אבל לכאורה מרופה מקבילה בשנה שעברה תשעה מיליוןגירעון בתק

ח קומגמה  בתקופת  אנחנו  אבל  והרבעויובית  נרונה,  לא  הרביעי   2ראה  ן 

...י ממצהשהוא  הסבר  יש  לוועדה  גם  יש  מידי.  מובא  ותר  לא  וזה   .3 

 4 .  ן הראשוןרבעושזה רבעון שלישי כמו ה אלא רק לדיון. כיוון ,להצבעה

 5 ?להעיר משהו, לשאול משהו מישהו רוצה מר אבי גרובר: 

 6 ם. כספי  תדעוזה ב דיברנו על קלנר:מר גיא 

 7 . רוני.  לא יודע מר אבי גרובר: 

 8 .  י בכספיםרונ גיא קלנר:מר 

 9  ? יורוצה להגיד משהו עכש מר אבי גרובר: 

 10ציני  רה לא  שוב זהתחלנו  ע שעה הרצאה על מה שרבאני לא אתחיל עכשיו.   :  מר רוני בלקין

 11 זה חבל על 

 12  תם כאילו.רים א "נה. מה התבשפה טוב לא מש ,אני כן אגיד פה ובר: מר אבי גר

 13 שעות זה לא רציני.   ל ארבעזה באמת ...ש ת עשרה בלילהבשעה אח : מר מיכאל דורון

 14 טוב.  לילה מר אבי גרובר: 

15 
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 1 קובץ החלטות 

 2 

 3 ן  תיקו – 13המניין אישור פרוטוקול שלא מן   .5

 4 14טוקול שלא מן המניין רואישור פ .6

 5 תיקון – 15וקול שלא מן המניין אישור פרוט .7

 6 תיקון   -16ן מן המניי ור פרוטוקול שלאאיש .8

 7 

 8 : םהפרוטוקולי  רושיא  דעב  דחא  הפ  ועיבצה  הבישיב  וחכנש  הצועמה  ירבח  16  לכהחלטה:  

 9 . וועדהה

 10  13מניין  פרוטוקול שלא מן ה

 11  14פרוטוקול שלא מן המניין  

 12  15מניין  ן הוטוקול שלא מפר

 13  16שלא מן המניין  פרוטוקול 

 14 

 15 

 16 םידפיברילטור  תנקת ה  -  ןורוד  לאכימו  רזייו   תרבוד  לסדרהצעה    .11

 17 י רוביצה בחרמב

 18 

 19רים דפיברילטובעד התקנת    הצביעו פה אחד  הבישיב  וחכנש  הצעומחברי ה  15כל    החלטה:

 20 על ידי מנכ"ל העירייה.   עבקיש תופידע רדספי  לע

 21 

  22 

ב12 למד  ,י אלקובי'צ א.הצעה לסדר  קלנר  עידן  וגיא   23מינוי    –  22.12.20ן 

 24 אגיד שרונים  המים בת ועדה לבדיקת חיובי

 25 

בעד    יבהביש  נכחושועצה  מ החברי    15כל    החלטה: אחד  פה  לבדיקת הצביעו  ועדה   26מינוי 

 27 .תאגיד שרוניםהמים ב חיובי

 28  תחום ממחה  ומאו  חשבון    ונית שתנוהל ע"י גורם חיצוני ומקצועי )רואההקמת וועדה חיצ
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בדימוסות  התשתי שופט  על    או  התושבים  תלונות  לבדיקת   1לדוגמא( 

בתאגיד הגבוהים  שרונים  החיובים  הסמכויות    . המים  יינתנו   2לוועדה 

 3שרונים וכל    עובדי  , לתשאלהתושבים על חיובי המים  תלבדוק את תלונו

 4ובין    יםשונ  ייםבקטיפ כלים א  חןבתהוועדה    ור לוועדה.פעולה שיכולה לעז

 5   :את ההצעות הקונקרטיות הבאות היתר

 6העיריה, בהסכמת ואישור תושב ולפי פניה, תציב בחצרו מד משלה ליד   .1

 7בתי אב רנדומליים מהבתים בהם נתקבלו    150  -מד המים של התאגיד ב

 8 ונות במהלך השנה האחרונה. ריה תלבתאגיד ו/או בעי

 9חריגה של  מדי מים עם    80תאגיד המים ישלח על חשבונו למכון בדיקה   .2 

 10 מדי מים שייבחרו בצורה אקראית.  80מהשנה הקודמת, ועוד  30%מעל 

 11 

 12 

ל13 ירון  .הצעה  דרך  -   30.12.20גדות  סדר  ב  הנמכת  דותן   13התאם  דודו 

 14 ושרלתב"ר שא

 15   .האבה הבישילההצעה   תא ריבעהל שקיבו הבישי המ םדקומ אצי ירון גדות

גדות  14 ירון  לסדר  מונופול  סי  -  30.12.20.הצעה  במרחב חום   16ב"ד 

 17 .הציבורי

 18   .האבה הבישילההצעה   תא ריבעהל שקיבו הבישי המ םדקומ אצי ירון גדות

 19 

הגב  .'א  18 סיע  'מינוי  זארה מטעם  כץ  כנציגת אתמי  "רק"   20ופוזיציה ת 

 21 לוועדת שמות 

 22 

 23תמי כץ זארה   'מינוי הגבו פה אחד בעד  הצביע   הבישיב  וחכנש  הצעומהחברי    15  לכ  החלטה:

 24 . ציגת אופוזיציה לוועדת שמות"רק" כנסיעת מטעם 

 25 

 26  םוקמב)  פ.ח  םעטמ  טר ופסה  תדוגא  ןוירוטקרידל   רוביצ  תגיצנ  יונימ  .'ב  18

 27 (דשא 'גרו'ג

 28 
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 1נועה אפטר    ' בגה  יונימעו פה אחד בעד  הצבי   הבישיב  וחכנש  הצעו מחברי ה  15כל    החלטה:

 2 ןורשה  תמר  תעיס  םע טמ  טרופסה  תדוגא  ןוירוט קרידב  רוביצ  תגיצנליגור  

 3 .(דש א 'גרו'ג םוקמב) תישפוח

 4 

 5 

 6 

וע  .20 המלצת  פטור  אישור  למתן  ארנונה  הנחות  מתנדב דת   7למוסד 

 8 יה יי' לפקודת מיסי העיר 5  לשירות הציבור עפי' סעיף

 9 

 10 

 11 31.12.20ך רים שאושרו בוועדת כספים בתארי". אישור תב21

 12 .האבה הצעומ ה תבישיל רבעוילא נדון. 

 13 

לעובד. א22 חוץ  להיתר עבודות  יחולק  פ  -ישור בקשה  הוועדה   14רוטוקול 

 15 במליאה 

 16 

 17עבודות   היתרשה לאישרו פה אחד את הבק  הבישיב  וחכנשה  צעומהחברי    15  לכ  טה:החל

 18 .האיל מב הצעומה ירבחל וצפוההפרטים   .ב.ש תחוץ לעובד

 19 

 20 ח "מוס. שינוי מורשי חתימה ב 23

 21 

  ועדתפרוטוקול  אימוץ  ו פה אחד בעד  הצביע   ישיבהחו בשנכ  העצמו ה חברי    15כל      :החלטה
פטור    67%בה  וגב  "ל קרמבוכנפיים ש"ללתת הנחה  שקבע  נונה  ות בארהנח

 ונה.מארנ

 חתימהורשי  הצביעו פה אחד בעד שינוי מ  הבישיב  וחכנש  הצעומחברי ה  15  לכ  החלטה:
    .הצעומה ירבחל הצפו הש המישרה יפל ח"סומב
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