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 1 :סדר היום

 2 .31.12.2020אישור תב"רים שאושרו בועדת כספים בתאריך  .1

 3 

 תשקובמ הלדגה ר"בתה םש ירודיס רפסמ

2020 

 5,000,000 1084רצועת הנופש המזרחית רש/ 2020-1פים דצמבר ועדת כס

 12,000,000 הרחבת בי"ס רמב"ם  2020-2ועדת כספים דצמבר 

 2,000,000 פיתוח בי"ס דורון  2020-3ים דצמבר ועדת כספ

 1,000,000 ה ייריעה רכיכ םוקיש 2020-4ועדת כספים דצמבר 

 4 

  ףקיה ר"בתה תוהמ רפסמ
 ר"בתה
ושר  אש

  רדבמש
 יםהפנ

  הרתי
 ר"בתב
ר  חאל

 ניםשריו

  הרתי
  לוצינל
שורי  יאמ

  ליאהמ
 מיםקוד

  הלדגה
 תשקובמ

2020 

  ףקיה כ"הס
 ר"בת

ש מבוק
 2020ת לשנ

  A  B C C+B+A 
  כנון תב"ע רח' ת 566

 בראשית 
375,000 6,298- 0 500,000 875,000 

במפעל   901 גלריה 
 ים המ

13,600,750   357,430- 0 500,000 14,100,750 

מוסדות   908 שיפוצי 
 ינוך ח

14,300,000 2,618,279- 1,700,000 2,000,000 18,000,000 

מגרש   921 הקמת 
ונים  אימ

 המורשה 

5,500,000 0 500,000 2,000,000 8,000,000 

  העקשה 959
 ט רופס  ינקתמב

10,691,256 62,758- 0 500,000 11,191,256 

  2דש  ח
  תינכת
  חו תיפ

2019 

  פון צלילות  ג
 ' שלב ג

0 0 20,000,000 80,000,000 100,000,000 

והצבעה .2 חוזר  דיון  בווע  קיום  מ"מ  מינוי  סעיף  בבקשת  לפי  העירייה   5 א'46דות 

 6 .השנייה לפקודת העיריות לתוספת

 7 . בנושא ישיבת ההסדר בר יוחאי -31.12.2020רצקי יעקב קו –ר לסד הצעה .3

דני לביא, ענבל דדון  שריב, באצ'י אלהצעה לסדר צחי   .4  8הצבעות   –  2.2.2021קובי, 

 9  .תופרטני

 10 ים בסוקולוב ואוסישקין ארקלטהפ – 3.2.2021הצעה לסדר ירון גדות  .5
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 1ל דורון ירון גדות, מיכאהצעה לסדר דוברת וייזר, גיא קלנר, עידן למדן, רביד פלד,   .6

 2 . טת הוורדפתיחת פעוטון לילדים עם צרכים מיוחדים בסמ – 3.2.2021

ה .7 עד  שנה  חצי  של  לתקופה  לאוטומציה  החברה  עם  התקשרות  הארכת   3 -אישור 

 4  .327/12כרזים בדבר מכרז בעקבות החלטת ועדת מ30.6.2021

חב' .8 לבין  העירייה  בין  ממכרז  בפטור  שכירות  הסכם  הארכת   5הסלולר   אישור 

 6  .סלקום

האר .9 הסאישור  שכת  בפטכם  הסלכירות  חב'  לבין  העירייה  בין  ממכרז   7ולר ור 

 8 .פלאפון

לציבור  .10 מידע  העמדת  על  כממונה  העירייה,  מנכ"ל  עוזרת  פרל,  ניצן  הגב'   9מינוי 

 10  .ננה גלוברמןהגב' רבמקום  חופש המידע

 11 .אישור שינוי מורשי חתימה במוס"ח .11

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 
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 1 פרטי כל 

 2 

 3 31.12.2020יך ארדת כספים בתעורים שאושרו בו". אישור תב1

 4 

המ מר אבי גרובר:   מן  מליאה  ישיבת  טוב  מספר  ערב  הזאת25ניין  הישיבה   5מתחילה   . 

דיאנה   של  לזכרה  ובצעדה  בעצרת  שהשתתפנו  בגלל  שנרצחה  באיחור.   6רז 

ב גם  אמרתי  זוגה.  בן  ידי  על  שישי,  ביום  השבוע  גם  בסוף  הצעדה,   7מהלך 

פ  ,בהרצלייה נשו  ונה מפהשאני  כל  לכל   8במערכת ה  חימי שת רמת השרון 

ז ומערכת  אלימה  זוגית  מערכת  מאיימת,  שאחת זוגית  שמרגישה   9וגית 

פ אנחנו  דולקת,  שמה  האדומות  אל הנורות  לבד.  לא  אתם  בשבילכם.   10ה 

יודע שזה הרבה פעמים אצל אתפחדו  11נשים מאוד מפחיד אותם מה . אני 

 12זור  נו נעשה הכול לעמי ידאג לי. אנחיהיה אחרי, מי יעזור לי עם הילדים,  

נחסוך    ם.לכ המערכלא  מתוך  לצאת  לכם  לעזור  בשביל  הזוגית בכלום   13ת 

 14ים שלכם. אל תישארו שם. אני ממשיך  שום דבר לא שווה את החי  .הזאת

ארי גם  ולצערנו  לקרוא  האחרונה  תהיה  שלי  שהבת  קיוויתי  אמר   15זה  אל 

 16ייקח זמן  . זה תהליך, זה  ממשיך לקרות, פעם בשנה כבר יש לנו שתי נשים

 17ה עיריות נמצאים פכבעיקר הפנייה היא לאנשים שאנחנו  ש  שבי חואבל אנ

נעבו נמשיך  בשבילכם.  אנחנו  היום.  לסדר  הקודמתה  תאר   18לפני    .ישיבה 

לעבו הספקנו  לא  סשבוע  שני  יש  הסעיפים.  כל  על  שעוברים ר   19עיפים 

לפי הסדר שזה גם היה   20בסדר היום    מהישיבה הקודמת. אז אנחנו נתחיל 

הבישי מאבה  נתחיל  הכספים  ר"בת  ישורקודמת.  בוועדת  שאושרו   21ים 

כאן    31.12.20בתאריך   תביש  אישית "מספר  אותי  ככה  מהם  חלק   22רים, 

ו גלילות  מרגשים. הראשון, מבחינת הומאוד משמעותיים  זה  בגודל  גם   23א 

 24ר פעיל. אנחנו מבקשים להגדיל אותו בעוד  "שלב ג'. זה עדכון של תב  צפון

 25לעשות את כל שלב   דיכ  אבל  ע שזה סכום אדיראני יודונים מיליון ₪.  שמ

בס ג'  שלב  על  למכרז  לצאת  כדי  היתר ג'  ראינו  כבר  ואנחנו  סיטי   26ינמה 

רו כבר  שיוצא,  ויש  ראשון  הבנייה,  את  שם  המון  ילא אים  פניות,  המון   27נו 
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מאמין   לא  אני  המתחם.  לגבי  התעניינות  קטע  ככה  איזה  עבודה   1לעשות 

 2של שלב ב'   ותודע עבמצאים כרגע באמצאנחנו נוקטע כביש שם.    כביש פה,

מהכנ מצומת  מערב  מזרח  שהולך  הכביש  ועד  שזה  סיטי,  לסינמה   3יסה 

וע ב',  שלב  זה  איילון.  מעל  ללגשר  לעבור  רוצים  אנחנו  ואם  כשיו  ג'   4שלב 

צר מכרז  לצאת עושים  אפשר  אי  המכרז  של  הגודל  כל  על  לצאת   5יכים 

 6על    מש"ח חתמנו  80ל  הגדלה ששם, ולכן נדרשת  לעשות שביל פה ומסלול  

מ  כםהס גם  אלינו,  גם  להגיע  שצריכות  הכנסות  ויש  ששילמו  פיתוח,   7ביג 

 8שלנו, אבל זה הגדלה   מקדמות, זאת אומרת אז מן הסתם גם מהמקורות

שמונמאוד של  משמעותית,  מאוד  מש"ח ,  המשמעותי  "התב  .ים  השני   9ר 

רש המזרחית  הנופש  רצועת  זה  סכום1084/מבחינתי   10זה  ש"ח,  מ  5של    , 

 11הטניס,  חיל לעזור לנו להתחיל לבצע את התכנונים, של פארק  התל  ראמו

ש החדשה  השכונה  לבין  בינינו  של  הזאת  הרצועה  מה כל  לקום   12אמורה 

ולהת1084/רש  1084שנקרא   א,  לבצע  במחוז חיל  לאשר  כדי  התכנונים   13ת 

להגדיל א פה  צריכים להתחיל, אנחנו מבקשים   14ר,  "ת התבתוכנית, אנחנו 

זמיליומישה  ח  ₪ לאן  יועצים  ק  ר  ה  לקחת  להתחיל  זה   15התכנונים, 

 16מו שצריך את הרצועה הזאת, אבל כמו שאנחנו רואים  ולהתחיל להכין כ

הש שדותכל  רק  והם  פתוחים  שנשארים  האלה  עושים    טחים  לא   17ואנחנו 

גורמים מקבלים עליהם כל מיני רעיונות בהם כלום, מתי שהוא    18כל מיני 

 19נתחיל לתכנן    .על השטח  יהריכעי  שלנו  הרגל  ים אתי חשוב שנשולכן לדעת

 20וכך לקבוע עובדות בשטח, ובאמת להבטיח  אותו, לאשר את התכנון שם,  

יהיה   הזה  השרושהשטח  רמת  תושבי  את  שישמש  שטח  פתוח   21ן, שטח 

בשור זאת  לדעתי  בכלל.  גם  אבל  רמת  בעיקר  לתושבי  גדולה  מאוד   22ה 

ספר  .השרון בית  הרחבת  את  פה  רמהיו  .ם"רמב  יש  בת"בם  מתנהל   23וך ם 

 24חנו אמנם  שהיא שלוחה בקריית הצעירים. מבנה במצב לא טוב, אנה  יזא

ל עדיין  זה  אבל  השנים  במהלך  אותו  שיפצנו  גם קצת  מה  ראוי.  בניין   25א 

מתקדמים ק  שאנחנו  של  בינוי  פינוי  פרויקט  של  הצעירים, למימוש   26ריית 

נכון שאנח"מה שנקרא שח  27נה מבת  נו עושים שם אל ולכן אני חושב שזה 

 28  ו בשמואל הנגיד בקומפלקס אחד. וכך יתפנה לנו השטחהיי  בנותהבנים וה
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 1יש לנו שם  פיתוח בית ספר דורון, שני מש"ח זה לטובת מרחבים,    .האחר

בעי  תקשורת  כיתות  השתי  יפעת  ןקר,  נכון  מרחבים,  עוד   2זה    ?צריכות 

 3 בעיקר לטובת זה.  

 4 ר. מטה שמונים שמונים ותימא..ועוד י עזר  כיתת תקשורת וחדר ברונר:  יפעתגב' 

שיק  מר אבי גרובר:   דורון.  ספר  בית  פיתוח  כבר  זה  אנחנו  העירייה.  כיכר   5מתקרבים ום 

 6שבים שזה נכון  , רמת השרון תהיה בת מאה ואנחנו חו2023בלשנת המאה.  

מתיח לכיכר  ניתן  ככה  יפה.  שקצת  פנים  הכיסאות ת  עם  הזאת   7הכיכר 

לע זוכה  ככה  תמיד  דששמנו  וכיף  אנחנו  לרו  עבורלנה,  האנשים.  את   8אות 

 9שמור על האופי של הכיכר. ככה  וץ כזה, לרוצים לתת שם איזה שהוא שיפ

יש פה זה  לצורך  גם  אז  לה  ראויה   10  לתצורה שלה אבל ברמה רמת השרון 

 11סכום של מיליון ₪ ויש פה עוד כמה דברים קטנים יחסית לשיפוץ מוסדות  

אלון"מש"ח,    2חינוך   שעשכמ  ,"לב  עבודות  רוצים ו  חנואנ  ינוה  ככה   12עוד 

 13ש אמונים במורשה שככה עם כל  מגר  .מש"ח  2לסיים אותם עד הסוף, זה  

 14רך אנחנו נדרשנו לשני מש"ח לטובת ההשלמה  מיני דברים שעלו לאורך הד

צרישל   שאנחנו  ספורט  מתקני  בכמה  השקעה  חצי  הפרויקט.  גם   15כים, 

 16  מש"ח. התב"ר של הגלריה. 

 17 לם.  ערב טוב לכו : לב-מר רמי בר

איז  גרובר:  י אבמר  שם  יש  הגלריה  של  התב"ר  רמי.  שלוש  ישה  ו היי  של  קטנה  יתרה   18א 

 19ע ברחוב בראשית אנחנו רוצים "שצריך, תכנון התבמאות שישים אלף ₪  

 20מפורט, אז זה    דירות שלנו עם פיתוח של המקום. כן תכנוןלהתקדם עם ה

ו גם כן חמש מאות אלף ₪ סך הכול זה יוצא    21ש , שלוחמישה מש"חמאה 

התייחש  ותמא פה?  משהו  שכחתי  משהו,  עוד  נכון   .₪ אלף   22סויות.  ישים 

  23 

 24 יש לי שאלה רק למה זה   מר ירון גדות:

 25  אבל רוני הרים את היד ראשון.   מר אבי גרובר:  

 26 הייתי זריז.  :  רוני בלקין רמ

 27  זיהיתי את היד שלך עולה משם.   מר אבי גרובר:  

 28  ? 2021  באנחנו מדברים עליו    2020ר  "מה תבהזה, ל  לפנילית,  לה כלרק שא מר ירון גדות: 
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 1 . 2020ר "תב

 2ר זה לא עבודות, עוד פעם זה לא רק עבודות  "זה דברים מתגלגלים, זה תב  אבי גרובר:   רמ

 3  דות יקרו קדימה. שלב ג' עוד לא קרה.  חלק מהעבו

 4 ?ציב הזהאו לתק 2020אנחנו מאשרים את זה לתקציב  מר ירון גדות: 

לר  "תב  ר:  גרוב מר אבי לפרויקטזה  כמו שוטף. הוא  יכול להמשיך משנה    .א   5לשנה,  הוא 

 6 . 2020ר. כתבו פה איפה כתוב פה "זה אחד הדברים בתב

 7  ת כספים. זה סדר היום של ועד ד"ר צחי שריב: 

 8 אני ראיתי שגם צחי כתב שאילתא בעניין או הצעה לסדר למעשה בעניין. :  מר רוני בלקין

מסכים   שחושי  אנרק    איתהאני  מספיק  היאב  רוצה    לא  אני  ולכן   9חדה, 

 10ואמרתי את זה כבר כמה פעמים גם בישיבות של  ,ילחדד את העניין. לטעמ

 11אני חושב    מגיעים לפה.  רים לפני שהם "ם הוצגו לנו תבועדת הכספים שבה

 12ר יש לו את הסיפור שלו וצריכים להצביע עליו בנפרד. אי אפשר  "שכל תב

תלהצ חבילת  על  אחרבביע  במכה  שלדפה  יש  ת.  ים  הולך  תברים  גם   13עתי 

 14  ה ש קמולכן אי אפשר שהדבר הזה יכנס כ  להיות עליהם דיון עמוק עקרוני

לפעמים  תחא מצביעים  בכנסת  גם  אחד.  סעיפים  אלפי  מה  עוד  אחד,   ,15 

טריו ירימו  שהוא  יוצג  במילא  זה  כי  בעיה.  איתו  להיות  צריכה  לא   16ויאלי 

ולש לכאן  היד  לעשואת  גם  צריך  הבחם.  תבריםת  בין  תשה  נה   17ם  ברים 

תבפעילים   שיש  לטעמי.  חדשים  כשמבקשי"ותברים  פעיל  עליו  ר  לקבל   18ם 

 19ות מה הסטטוס עכשיו איזה שהיא תוספת כזאת או אחרת אז צריך לרא

מלקבל   דיווח,  שהוא  סטאטוס  איזה  מה  בפועל.  הביצוע  הסטאטוס   20ה 

 21פת. ת התוסשלכן בעצם נדרש  התקציב לביצוע. האם יש תוספות וחריגות.

 22הצפוי לביצוע. זאת אומרת שאנחנו נבין   ומה המועדפת  תוסת הלמה נדרש

 23ו ר פעיל. שמנו את הכסף, התקדמנו, איפה אנחנ". אם אנחנו בתוך תבכבר

 24מד בגנט. כסף הוא מול ביצוע ולמה  ויקט, איפה הוא עועומדים בתוך הפר

תב זה  אם  המצב.  לאור  לצפות  צריכים  ש  ר"אנחנו  חושב  אני   25צריך חדש 

הפלהצ את  לנו  להציג  צר  קט. רוייג  שצריכה  יך  הציבורית  התועלת   26מה 

 27וך ההשקעה הזאת. מה לוח הזמנים לביצוע זאת אומרת לבוא, לעלות מת

לז ניכנס  גאם  יהיה  זה  השנה  בה  ב23מור  שנ25,  הזמנים  ,  לוח  מה   28בין 
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 1יקטים  לביצוע ומהי חלוקת התקציב. אם מדברים על פרויקטים שהם פרו

 2ם מש"ח אני מקבל כים שמוניצריה שת ז. אני מקבל איך להביןגדולים צר

 3ם להבין עכשיו שמונים מש"ח איך הם צפויים  את זה כמו שזה. אבל צריכי

 4ר במונחים של  ה כי זה סכום כביני כמה שנים קדימלפחות, להימרח על פ 

לזה. צר חוזר  פעם, אני  עוד  אני חושב  כמו רמת השרון. לכן   5יכים  עירייה 

 6להצביע עליו קל, אפשר  ט ופשוהו  ר בנפרד. מש"בר ות"ל תבלהתייחס לכ

יודע. אני בקצב כזה  מהר, אבל אי אפשר להצביע על מ  7ספרים כאלה לא 

 8ה עובר עליה נגד עינינו. אתי פתחתי אותה לשבו. קיבלנו טבלה שכרגע אנ

יותר עומק לבקשה כזאת. זאת   9ככה בזלזול אני חושב שיש, צריך להיות 

 10 עתי. ד

 11  י על הדבר הזה. שתיים, ר דיון שנכב זה  פיםר ועדת כסחב אתה  ובר:  מר אבי גר

 12 ועדת כספים אמרתי שצריכים לדבר אחד אחד.   :  מר רוני בלקין

הס  מר אבי גרובר:   כאילו  זה אחד. במקרה  על הדבר. שתיים,  פציפי שלך  שני  גלגול   13כבר 

את   נותנים  אנחנו  יודע  שלהמספר  אתה  אחד  של  טלפון  גם   14שי  אנ  השני, 

 15תקיים פה. אני יודע שחלק מהדברים  ה חייב לההז   יוןהד  מקצוע, לא כלה

סו צורה.  אנחנו  שהיא  באיזה  הנופש  רצועת  את  עליהם,  מתדיינים  של   16ג 

לא קואליציה אבלנכון   מהחב  שאתה  ככה לחלק  רוצה הצגתי   17רים. אתה 

 18בל  אתה מרים טלפון, אתה מבקש לראות, אתה מקבל חומרים, אתה תק

החדר לשל    תשובות.  אמרתי  אגידי  זך  פת  ת  . תוחה  את  אתה  תקבל   19בוא 

 20התשובות. אבל בסוף אתה יודע יש גם  הדברים, אתה תוכל לקבל המון מ

של המספר  את  המצאתי  לא  מש"ח  אני  אנשבסוף    .שמונים  מקצוע  יש   21י 

את  בודקת  באה  העיר,  מהנדסת  יושבת  מקצועיים,  גורמים   22בעירייה. 

 23אנחנו    ותוע אלבצשלב ג' כדי    ת צפוןי מעריכה שגלילוהפרויקט ואומרת אנ

 24לא יוצא אם אנחנו לא  יכים סדר גודל של שמונים מש"ח. תאמין ששקלצר

זה   אגב  דרך  זה  אחרי  אותו.  צריכים  עכבאמת  התחלתי  מאוד   25שיו. שלב 

 26כנס לתוך הפרויקט, מתכננים, צריך לאשר את כל התכנון,  אנחנו כדי להי

יו אז  ורק  להגיע  יש צריך  גם  ש  צא המכרז.  בדרך. אעוד   27ם  פע   עודני  לבים 

מי מין  שמאה  זה  נכון,  זה  לא,  או  יספיק  בדיוק  כלל  ליון  כזה  מספר   28כזה 
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יכולה להרחיב   עירית  בעיה,  לי  אין  זה כמה שצריך. באצבע שבה   1רור על 

 2תהליך אבל פה יש באמת פעם אחת, יש לך מספר נורא  שזה איזה שהוא  

 3,  ודעה יכל השאר, את  דרמה.  סוג שמייצר נורא גדול של שמונים מיליון אז  

כיכרש הערכ  1עירייה    יקום  איזה  עשתה  הנדסה  באה  מה  מש"ח,  של   4ה 

יודע צריך לעשות, נתנה איזה שהוא אומדן. זה יוצא מיליון ₪  5. פה אתה 

 6ר הסברים, עוד פעם, גם להתקשר לפני ולבקש פה בעיה לתת פה יותאין  

 7  לקבל יותר מידע ותקבלו אותו. 

 8עם כל הכבוד, קודם כל רובנו  אבי.  ניין הזה  לע  ריםדב  יר שני יב להעאני חי :  רוני בלקין רמ

 9כדי לגשר על זה שמביאים  ם בעירייה, ולכן נועדו הפגישות האלה  לא עובדי

אחת חבילה  בתוך  במקום    לנו  להתפרנס  גם  מנסים  אנחנו  הדברים.   10את 

 11ם לים לרדוף אחריכעבודה. ולכן צריך איכשהו לרכז את זה. אנחנו לא יכו

אני    אחרי אם  אקבהנדלמ  אלךזה,  אני  אני  ס  זה  אחרי  אחת,  תשובה   12ל 

 13י לקבל את התשובה השנייה. לזה זה נועד ובגלל זה פה אקבע עם גידי כד

 14 ם. הם מרוכזי

 15  זה לא עובד ככה. אני לא    מר אבי גרובר:  

 16ים שבעה דירקטוריונזה כן עובד ככה. אני ישבתי באיזה שלושה, ארבעה,   :  מר רוני בלקין

 17 ילו יותר גדולים מרמת השרון.  ודע מה אפה יאת ים,לקם יש תקציבשבח

 18רק באת לישיבה השתתפת פעם ראשונה בישיבה, הסתכלת פעם ראשונה   ר:  מר אבי גרוב

 19  עת.  על החומר והצב

 20 ממש לא. זה בדיוק העניין.  :  מר רוני בלקין

 21  אתה בא להיות חבר מועצה.   מר אבי גרובר:  

 22 אותי.  גשום פשה הם ידעו דעו.הם י   :מר רוני בלקין

ויד  מר אבי גרובר:    23ולהסתכל על   עתי לבוא ולשאול ולהתענייןלא מעט שנים ישבתי שם, 

 24לקחת על עצמך אחריות.  החומרים וזה חלק מהעבודה שלך כחבר מועצה  

 25שניים עוד יכולים להיות סגנים ולקבל  נכון שאחד נבחר להיות ראש עיר,  

ע  א מקוםבאיזה שהוורות.  משכ על  להריואח  צמםלוקחים  לבוא   26שקיע  ת 

 27 חומרים.  פה זמן להשקיע פה אנרגיה, ללמוד את ה

 28להגיד או קי    אחריות שלך היא להציג. זה אחריות שלך. חבילה שלמה ולא :  מר רוני בלקין
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 1ררו את הדברים. אוקי שמנו  עכשיו תרדפו אחרי הזנב של עצמכם כדי שתב

שק מיליון  העילכם  כיכר  על  נגרייה.  לים  בבוקר   2איזה    שם  שיש לה  מחר 

ישמשה יודע  אתה  אולי  מהו.  יודע  לא  אחד  שאף  גם    ו.  פה  יש  עניין,   3פה 

מוח כמה  פה  יש  באופוזיציה  וגם  יכול  בקואליציה  הזה.  בעסק   4להיות ות 

 5ור מוחות יכול להיות שיעלו כמה דברים, שאולי אני אשמע  עשיש אפילו סי

 6שלא  לי  רמאנו  יזה רעיון לאלי יש אלה אללה אכבר אומשהו ואני אגיד ווא

בטעו  חשבתי אגיד  שאני  להיות  יכול  שני  ומצד  אגב  עליו  אמירת  איזה   7ת 

 8אות  ה שהיינו רוצים לרשצחי שריב ישתכנע שאולי בעצם זה לא בדיוק מ

 9ז למה צריכים להגיע לפינה כשאנחנו מזהים את זה ברגע  בכיכר העיר. א

 10 ?האחרון

א  ד"ר צחי שריב:   11יות בכיכר  ה הולך להג מ מושלי  תה חושב שיש  א   ?ותילמה אתה מציין 

 12 ?העיר

 13 גם  לא. זה :  מר רוני בלקין

 14  גם לי אין מושג.   ד"ר צחי שריב: 

 15 ת מולי זה הכול.  ולכן אני חושב שגם אתה ישב :  מר רוני בלקין

 16  ..שאני תכננתי את כיכר העיר או שזה היה איזה ועדה שם.  ד"ר צחי שריב: 

 17 .  , לא רומזומזא רי לאז אנחלילה. וחס לא  :  בלקיןוני מר ר

 18  אין לי מושג.  ד"ר צחי שריב: 

 19 לכן אני רוצה אנחנו גם לא  :  בלקיןמר רוני 

 20  י שואל את אותם שאלות. אני יודע על זה לא יותר ממך. אנ ד"ר צחי שריב: 

 21איזה משהו    ואתה לא רוצה להיות מופתע לדעתי גם כן שתגלה שיש שם :  מר רוני בלקין

 22ים פה מאה ומשהו מש"ח. נחנו מאשרו אכשי. עא לא נראה לךשהו  שאתה

 23 תר עמוק מבחינת התוכן.  צריך להיות משהו יובאמת אני חושב שזה 

להראות   כנראההוא    .כספים  תדעובהוא    מר אבי גרובר:   בא  הוא  ועכשיו  פוסט   24קרא 

 25 שהוא. 

כספ :  מר רוני בלקין בוועדת  הייתי  הייתי,  לא  קורא אני  לא  אני  א  ים,  לך  פוסט,  אומר   26ני 

ז כבאת  שהואלת  שנתיים  ר  ה  בה.  שהייתי  הראשונה  הכספים   27מוועדת 

 28ר. גם אז היה צריך  שות אותה אחרי שנה בערך כשנכנסתי למועצת העילע
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עם   אותך  ללגרור  שהתחלנו  יפה  הזה.  לעניין  של טרקטור  ישיבות   1עשות 

 2 ועדת כספים. 

פ  מר אבי גרובר:   תקציב  שנה  אישרת  מחצי  הבחיראחחות  שרי  לקח  אז   3ת עד.לוונה..ה, 

 4ל הזמן אתה מלמד  היה לך תוך חצי אישרת תקציב אז בוא נו. כהכספים ו

 5י הכול ות את העבודה שלאותי לעשות את העבודה שלי. רוני אני יודע לעש

 6  דה.  בסדר. תו

 7יג, לסגור את  אם עיריית הרצלייה יכלה לא רציתי בכלל לעלות את זה להצ :  מר רוני בלקין

של  הת עםקציב  הבאה  בדצמבר  ונהקורכל    שנה  נמצאים  ה,  אנחנו   8השנה 

 9 תחלנו את הדיונים על התקציב. כבר בפברואר, עוד לא ה

 10  נכון.   מר אבי גרובר:  

 11  נהדר.יפה.  :  מר רוני בלקין

אחרי    מר אבי גרובר:   חיובי  בתקציב  אני  שנים  ארבע  חיובי.  בתקציב  אני  שנים   12ארבע 

 13  ול.  ונות ועם הכעם גירע ה של ארבע מחמש, שנים פ

דחוף, :  בלקיןוני מר ר לנו  תקרא  אתה  במרץ  וחמישי  מן    בעשרים  שלא  לישיבה   14דחוף 

 15   המניין, מהר, מהר.

נכ  מר אבי גרובר:   תקציב  שיהיה  הכחשוב  מהר  ולא  וטוב.  אנחנו ון  בינתיים  בסדר.   16ול 

 17רי  ועובדים יפה אח  עושים פה יופי של תקציבים וכל שנה מסיימים בפלוס,

גירעונות שנים   הסתיימו    ארבע  2015ל  2011  בין   של  שנים   18מחמש 

 19 בגירעונות. 

 20 עכשיו תכניס את זה גם   :  בלקיןמר רוני 

 21 שצריך.  שאנחנו בונים את התקציב כמו  אצלי הכול פלוס וזה קורה בגלל  מר אבי גרובר:  

 22 ר.  יפה. רק תכניס לך את זה ללוח זמנים סבי :  מר רוני בלקין

לעדי  ר:  מר אבי גרוב למהרף  הולעשו  א  את  שצת  כמו  אפשרות  תקציב  שום  אין   23ריך. 

לידו מ יהיה  בונים תקציב  שכרגע   24ישהו לא מקבל כתוצאה מזה שמחכים 

בימים הקרובי אותו.  ם השבוע אנחנונכון,   25לכל מחזיקי התיקים   מציגים 

 26השנה  ואז ועדת הכספים והכל. להגיד שנה לא היה ועדת כספים כשבתוך  

ח כמה  שהזאת  ארבודשים,  חודלושה,  אחעה  את שים  שהקמנו   27 רי 

ו והכל.  מסודר  תקציב  פה  היה  בסוף  הקואליציה  בפלוס  אותו  סיימנו   28גם 
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 1  השנה מה שאומר שתקציב הוא טוב. 

של   :  מר רוני בלקין אחד  מצד  הכול.  זה  תירוצים.  לנו  מספק  אתה  תמיד  כמו   2אבי, 

 3 המשוואה הוא בסדר. יש תקציב. 

 4  ת.  תוצאוי. רונ  רובר:  בי גמר א

זמנים.   :  קיןוני בלמר ר בלוחות  לעמוד  צריך  שאתה  היא  התוצאה  בכל  תוצאות.   5כמו 

 6 דירקטוריון.  

 7  דברים קורים. דברים קורים.   מר אבי גרובר:  

 8 ולא לקרוא לנו בעשרים וחמישי למרץ. דחוף, דחוף לאשר.  :  לקיןמר רוני ב

 9  בסדר.   לעיר מנוהלת הכוהעיר מתפתחת. ה  מר אבי גרובר:  

 10 . כבודכל ה   :בלקיןמר רוני 

 11 יאללה. מיכאל.    מר אבי גרובר:  

 12אני חבר בוועדת המשנה לתכנון ובנייה אני לא חבר בוועדת כספים,  : רוןמר מיכאל דו

מר כל  לנועל  מגישים  הוועדה  לאישור  שבא  בריכה  כל  ועל  יותר פסת   13ו 

ספ  אני  מש"ח.  וחמישה  מאה  על  מאשר  פמסמכים  עשרים  כאן   14לוס  רתי 

 15א חושב שהתפקיד שלי, אני מש"ח. אני ל  וחמישהה מאה  ים וחמש זשמונ

שהתפק חושב  עשרה  לא  פה  יש  ..נתונים.  לדאוג  כאן  אחד  אף  של   16יד 

א מורכבים,  שהחומסעיפים  חושב  להני  צריך  הזה  רואים  ר  אנחנו   17גיע, 

 18לו דירקטוריונים בעולם ישראל, אנשים מגיעים לישיבות אחרי שהם קיב

החומרים.   מאת  כאן  בעיש  ישנכ"לים  ח  בר,  דירקטוריכאן  בהווה  ברי   19ון 

שי בעבר,  מנהלים  גם  יש  כאן  ובעבר,  להם  מספרים  לא  ..עובדים.   20ודעים 

להצביע   ושהולכים  נפלא,  וחמישהשהכל  מאה  ה  על  שהדבר   21זה  מש"ח 

בלילה,   עשרה  אחת  בשעה  הקודמת  לישיבה  בכלל  לבוא  היה   22אמור 

 23דנים    היינו  הדיון, אזאת המשך  אין מילה אחרת,  ואלמלא אני טרפדתי   

 24אני אומר  ה בלילה חמש דקות על מאה וחמישה מש"ח.  בשעה אחת עשר

שיש   מקווה  ואני  פה  הרציניים  האנשים  לכל  קורא  אני  חברי  כאן,   25פה 

ממועצה יודע,  אני  התברים, ,  לכל  גורף  באופן  להתנגד  האנשים,  את   26כיר 

אנחנו אם  להצביע  יכולים  לא  רציניים    אנחנו  לאאנשים   27יכולים    אנחנו 

התבהצביע  ל בטחעל  האלה  מה    רים  לדעת  בלי  בנפרד,  לא  גורף,   28לא 
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 1ים, מה עמד על הפרק. מה בעד, מה נגד, מי היה נגד, מה היה בעד,  הנתונ

קא אופציות  איזה  איזה  אני  יימות.  כך.  עובד  לא  זה  קיימות.  לא   2ופציות 

ד הוא  כרגע  בתברים  הדיון  עצם  שלדון,  רציונאליחושב  לא  לאיון  הוא   . 3 

הו מרציני  לא  לא  של  תאים  פה  מנהלים אנשים  דוקטורים,   4פרופסורים, 

ובהו תשאל בעבר  אל  עכשיו,  כאן  אומר  אני  אז  זה.  את  מבין  לא  אני   5וה. 

א עכאותי,  לך  אומר  שני  שההצבעה  תבשיו  כל  על  גורפת  הם "לי  אם   6ר, 

 7י רוצה לדעת על  ביחד ואם הם בנפרד, אני מצביע על כל התברים נגד, אנ

 8כשמגישים לי כחבר ועדת  אחזור ואומר,י אני ישים לביע. כשמגמה אני מצ

וב לתכנון  אני מקבל  משנה  בניין,  בקו של  לי בקשה להקלה  מגישים   9נייה 

אינפורמ כשזיותר  מפה.  לא  ציה  הכסף    , ה  לא  זה  מקרים  בהרבה   10כשזה 

 11מת השרון,  שלי. עכשיו, זה לא הכסף פה של אף אחד, זה כסף של תושבי ר

השרו  תושבי מרמת  מצפים  שלשננהל  איתנו  ן  הכספים  כמו  את   12הם, 

 13עתיד שלהם. והדבר הזה צריך להתנהל שצריך, את הארנונה שלהם, ואת ה

 14 מיי כייס.  טלחלוטין. רייסאחרת 

 15אני רוצה לציין נקודה מעשית שאני עשיתי שבוע שעבר כתוצאה מתחושה   יא:מר דני לב

 16  של בית   ר"לגבי תבלית מעשית  ת והן פונקציונאמאוד לא נוחה. הן פוליטי

 17ל שהנושא  הוא ירד. אני ביקשתי להוריד אותו בגל  כמו ששמתם לב  יבוק

 18אחד עם    שכרגע דיבר עליו מיכאל שהוא הנושא של הב...שבאים התברים

רהש לא  כי  על  ני  פה  שיועלו  אחרים,  תברים  מול  זה  את  להעמיד   19ציתי 

הנושא השני שאני באמת חושב מ  הפרק.  לא   20עוד   וכנות. שיששהתוכניות 

ויה מה לדהרב  21אתכם, את כולכם וזה לא קרה. אני   ש עוד מה לשתףבר, 

מבקש    זוכר אני  ואמרתי  עירית,  עם  ודיברתי  המדרשה  של  הדיון   22את 

פהלהוריד א יש  על הפרק שאני חושב שצריך דברים מאו  ותו.   23ד חשובים 

להרווי משהו,  להרגיש  לפחות  תוכניות  לגביהם  שאנחנו לעשות  משהו   24ח 

יכולים לבחוי י  מק כדיותר לעון אותו  נדע  נצביע כמו  שכולנו  ובאמת   25ותר 

 26 האלה. אז אני מסכים עם מה שמיכאל אמר.  שצריך על ההחלטות

 27שבים במהלך סוף השבוע ידבקים שאני מקבל מתולדעתי יש פה קצת גם פ מר גיא קלנר:

מוש כמה  של  ערבוב  יש  הדיון  ולדעתי  טלפון  שיחות  אגיד  וגם  אני   28גים. 
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עמל את  איפחות  רודתי  שאני  את  ך  הםאה  חלקם  מצד    הדברים.   1כאילו 

 2הם קשורים. קודם כל אני חבר ועדת כספים  אחד, וחלקם מצד שני אבל  

 3ועדת הכספים מבוצע  הם חברי  ת לאלה שהדיון העמוק והמשמעותי לפחו

מקבל  שאלות,  עובר  חיתוך,  עובר  פרויקט  כל  כלומר  הכספים,   4בוועדת 

לא  תשו הדברים  לפהבות.  ר  מגיעים  לפחפעם  לחבאשונה  הוועדה  ות   5רי 

שכךואני   שטוב  המוע  .חושב  שחברי  מבין  ועדת  אני  חברי  שאינם   6צה 

 7בל חברי  במליאה אכספים פוגשים את הסוגיות ואת החומר לראשונה פה  

 8ועדת הכספים אני לפחות, כל פרויקט שם ואנחנו נכנסים לישיבות מאוד  

ולא מעמיקות  שבחלקן  ארוכות  יור  פשוטות,  מסדברים  אדים  היום   9ו דר 

מ מבחלא  ולכן  הכספיםאושרים  בוועדת  כבר  אחד  בנק  אין   10בהקשר    ינתי 

קובי   בית  ראשונה  סוגיה  זו  פרויקט,  פרויקט,  דיון  יש  אלא   11לדוגמא  הזה 

לא  א היה  ומנם  לא  קובי  בית  מצידו,  אותו  להוריד  ביקש  ודני  מוכן   12היה 

 13ית קובי  ו כי באותו מציד וא לא היה מורידיכול לבוא גם למליאה גם אם ה

 14במליאה,    כספים. ואם בית קובי היה מגיע לדיוןאישור של ועדת    א קיבלל

הכספי ועדת  כי  לעבור  יכול  היה  לא  הוא  כי  עובר.  היה  לא  לא  הוא   15ם 

 16אז זה דוגמא למה ועדת הכספים בדרך עושה בתוך התהליך  רה אותו  איש

 17מת,  היא לא מקדהיא מקדמת ומה    הזה, בתוך דיון שבו היא אומרת מה

 18 שר הזה.  עבודה חשובה בהקבודה, עשית שם עונ

 19הגיע לוועדת הכספים, הוא לא יזם את זה, הוא  י לא ביקש ל להגיד לך דנ ד"ר צחי שריב: 

 20 הוא פתאום ראה את זה.   עובד על הפרויקט הזה

 21דת הכספים  לא אמרתי את זה כקונטרה לדני, אני אומר באופן עקרוני וע מר גיא קלנר:

מ משמעוהיא  התקצתית  סננת  שלתהליך  נכניבי,  דברים   22סים  במסגרתו 

לא אותם  עובר  שלא  ומה  לא    ויוצאים  אנחנו  אומרת  זאת  לפה.   23מגיע 

שהו איזה  מסתובב  ראיתי  איזה  יש  הלך  מבקשים  כאא  פה  רוח  יש   24ילו 

אבל  נכון.  זה  איפה  אגיד  אני  תיכף  למליאה.  מגיע  כשזה  בדיון   25רדידות 

 26שקשור   בכל מהנכון לפחות  לא    תהליך,  זהשים חמישים של הבפרטו, חמי

 27 ים.  לוועדת כספ

א  מר אבי גרובר:    28עיף, סעיף, או הויכוח פה אם אני לא מצליח  ם מצביעים סהויכוח פה 
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 1 להבין שנייה.  

 2 אין ויכוח. יש רגע דיון לגבי סוגיות שעלו.   קלנר:מר גיא 

 3 יף וזהו. אם רוצים מצביעים סעיף, סע  מר אבי גרובר:  

שנשנ ר:א קלנמר גי לי  תיתן  לסייה.  מנסהייה  שאני  מה  אני  שוועדת   יים.  זה   4להסביר 

 5י חבר בה עושה דיון מאוד משמעותי לגבי כל דבר שעולה פה, הכספים שאנ

מא אף  מיליון,  יכולים אלה  אף  לא  מבחינתי   ₪ אלפים  עשרת  אף   6ף, 

 7שהדבר תלוי   להתבזבז מבלי שנקבל לגביהם תשובות. זה אחד. ואני ככל

 8ת דעתי  ת ועדת הכספים ואומר אי לקראשיעורי הבית של  עושה את כלבי  

 9יתים היא לא מתקבלת, לגבי מה ממשיך הלאה  לעיתים היא מתקבלת, לע 

 10לדוגמא נתתי היה רוב בוועדת  י  ובלמליאה, מה לא ממשיך הלאה. בית ק

למליאה   עלה  לא  והוא  הזה  בשלב  למליאה  יעלה  לא  שהנושא   11הכספים 

 12. לגבי ההצעה של  הדיון  גמא פרקטית לגביאת זה כדו  ב הזה. אני נותןבשל

ו התבצחי  הפיצול  לגבי  נוספים  את  חברים  לפצל  צריך  מסכים.  אני   13רים. 

בנק על  הולכים  לתוך תהליך שבו  ללכת  בעיה של  חדא  התברים.  לא  זה   ,14 

 15מקצועיות. אני מחבר את זה לנקודה זה לא קשור למקצועיות כי אני שוב  

 16עדת הכספים  לי בוות שיעורי הבית שיודע לעשו  ר בשם עצמי, אני אני מדב

 17ציבורית פוליטית שלעיתים    דת הכספים. זה עניין של החלטהומחוץ לווע

 18י שלא אומר את זה  , זו הליבה של העניין הזה ומA B Cאין סיבה לקשור  

אולי לא להגיד. הסיפור של לקחת את    אז  רוצה  כל מה שהוא   19אומר את 

 20נכון לצד  זה לא  א נכון. לעיתים  ו לא, זה לותו א או ב כן אהכול ולשים א

 21י. בתהליך כמה שיותר גמיש  ן, לעיתים זה לא נכון לצד השנכזה של השולח

נכון לפצל את הסעיפים כדי ש  יותר  ודמוקרטי,  על  י  אננוח   22אוכל להצביע 

 23מה שאני רוצה. אולי יש שלושה מארבעה שאני רוצה ואחרים יחליטו על 

שלה הזו  המינון  ומהסיבה  שם.  חושב  לעאני  נכון  יותר  אתזה   24זה.    שות 

 25  ואחריות אבל אפשר יהיה לפצל.  כמובן תוך למידה 

בפרוטרוט   : לב-מר רמי בר מביאים  שאתם  אמרת  פה  שעלו  האלה  התברים  כל   26אבל 

 27 עדת הכספים.  בוו

 28  ודאי. בסדר אבל יש פה   מר גיא קלנר:
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אני מסכים   : לב-מר רמי בר רק    מה שאתה אומר,   םעאני שואל אותך,  כל    אל שואני   1אם 

 2ת כספים שאני לא חבר בה, ירד  שהופיעו פה מולנו בוועדתהאלה    התברים

פה.   סעיף  כל  אותה.  לאשר  שולחננו  על  אותה  והנחת  לפרטים   3באמת 

 4 ?ישבתם

 5  זה לא מה שאמרתי אבל.   קלנר: מר גיא

 6 ?אתה אומר להפריד את התברים : לב-מר רמי בר

א מר גיא קלנר: לאני  הומר  את  שתבהפריד  הרים.  הציבסוף  ותהליך  של בורי   7הפוליטי 

 8י להחליט שהוא רוצה ללכת , יכול אדם פלוני אלמונמליאת מועצת העיר

 9י יודע מה אני זה לגיטימי. זה לא קשור לעבודה אנ  Bלא ללכת עם    Aעם  

 10  מצביע על כל סעיף.  

 11על    פהשבים פה מונחים  אני מבין אבל אני אומר האם התברים האלה שיו : לב-מר רמי בר

 12 ם ישבת עליהם.  ת כספיאתה בוועדולחן, הש

 13  כן. אבל אמרתי שכן.   מר גיא קלנר:

 14 בסדר.  : לב-מר רמי בר

ועדת  כל מה שמגיע למליאה. שיהיה ברור, כל מה שמ מר גיא קלנר:  15גיע למליאה, עובר 

 16  ציני של ועדת הכספים. וכך קרה לי במקרה הזה.  כספים, עובר דיון ר

 17 רייה יושבות.  ות העיל ועדיום כמו שכ פו של סוב אבל : לב-רמי במר ר

 18  פים מיכאל לא.  אבל אתה לא חבר ועדת כס מר גיא קלנר:

 19ך, כמו שאתה לא חבר  אני שואל, בגלל שאני לא חבר ועדת אני שואל אות : לב-מר רמי בר

 20. אתה סומך. אני סומך עליך כשאתה יושב  בוועדת מכרזים. זה לא משנה

מ כשאתבוועדת  מבכרזים,  אה  המקר  ומביא  ת  לשולאותספרים   21חן  ם 

 22בוועדה שאתה לא    ך עלי. שאני יושבהמועצה. כמו שאני מניח שאתה סומ

 23 חבר בה. 

 24יושב וחוקר ולומד  תי שאני  אני אמר  Bו  Aבמקום    Dב  Aרמי אתה קושר   מר גיא קלנר:

הוא   שריב  צחי  או  שריב,  שצחי  אומר  לא  זה  לאחד.  אחד  הסעיפים   25את 

 26שני דברים שלא    ים. זהפבנק על כל הסעיב  להצביעצריך    שדני לביאחבר,  

 27 .  מחבר שמן ומים  קשורים אחד בשני. אתה

 28פי  ר ספציפי ל"ל. כל חבר מועצה שרוצה בתב "זה גם לפי חוזר מנכ מר יעקב קורצקי: 
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 1 ד' יכול כל חבר מועצה לבקש על .. 42עיריות, לפי סעיף פקודת ה

 2 ל  נו מצוין. זה כ מר גיא קלנר:

 3   ?הברור פמה לא  קי: ב קורצמר יעק

עוד   :רא קלנמר גי העקרונית.  ברמה  קצרות.  נקודות  שתי  עוד  שלדעתי  עכשיו   4נקודה 

ציב שיח  יוצר  זה  לב,  אליה  לשים  חלקשווה  אבל  רוב  לא  שלדעתי   5 ורי 

התברי אותו.  מבין  לא  מהציבור  הם  רגילים.  בלתי  תקציבים  הם   6ם 

תקצי הם  העירייה.  של  השוטף  של  התקציב  צרי   פרויקטיםבים   7ך  וכך 

אני אותם.  מ  לקרוא  תבקצת  יש  שאל.  שירון  למה  יש  "תייחס  שנפתח,   8ר 

 9לאורך שנים,  . מדובר לפעמים בפרויקטים שעורכים שנים.  ר שמעודכן"בת

פ למשל  הגלריה,  תקצלמשל  על  מדובר  לא  נוספים,  לפעמים רויקטים   10וב. 

עשרה   שלוש  על  מדובר  לא  השורה.  את  נכון  קוראים  מאות לא   11שש 

כמהמישים  ח ש   או  הסיפור  שזה  כרגע  הגל ם,  כרגע  של  מדובר  לא   12ריה, 

 13של מה  הגלריה. יש שם סעיף עדכון  ה מש"ח את  בשלוש עשר   2021לתקצב  

ז את  אומר  אני  הגלריה.  בסעיף  לעשות  פה שנדרש  פחות  לציבור,  יותר   14ה 

קי אני  כי  המועצה  אנשים  לחברי  של  פניות  וכמה  כמה  זה  על   15בלתי 

 16  ה מש"ח הזאת כשלוש עשר  בנקודה וקצבת  ריה מתעכשיו הגלשחושבים ש

הסוגי לא  היוזה  לעמודות.  לב  לשים  צריך  בה.  מדובר  האם אם   17עדכון, 

תקצי שזה  ולהבין  להפריד  מאוד  חשוב  חדש.  סעיף  של  בפתיחה   18ב מדובר 

 19ף. נקודה אחרונה שפה אני מסכים עם רוני. אני לא שונה מהתקציב השוט

הנקודו את  לקשור  איך  הזיודע  בהקשר  אבלת  ב  ה  סוגיזה  שאגב אמת   20ה 

פג אואנחנו  אחריםשנו  פרויקטים  מאוד  בהרבה  הדרך  לאורך  אנחנו תה   .21 

תבמצ על  את "ביעים  לדוגמא  ניקח  כותרת.  יש  זה  אחרי  כסף.  כשזה   22ר. 

העיריי מליאהכיכר  העיר,  מועצת  ועדת   ה.  ובנייה,  לתכנון  הוועדה   23של 

 24ל דבר  פו שבסו  את התוכנית.המשנה של תכנון ובנייה, אף אחד לא רואה  

 25ית פשוט. אני לא רוצה להיכנס לפרויקטים קט יחסצב שבו וזה פרוייש מ

 26יעל רום, בתי ספר אחרים, סוגיות אחרות שעולות על הפרק.  ל בית ספר  ש

מצליחי לא  שבאנחנו  החיבור  את  לייצר  שהולך ם  מה  לבין  התקציב   27ין 

הכסף הכסף.  עם  בעיה  אין  כשלפעמים  בפועל  עבר    להיבנות   28  ועדת אושר, 
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תקכספ עבר  יש  ים,  עירייה,  מה  משאביםציב  לדעת  רוצים  ..אנחנו  עבר   ,1 

 2קת בינינו, לגבי מה הדבר הזה באמת במציאות.  ים יש מחלו מדובר. לעית

ובנ היבטים.  מיני  כל  לו  עוויש  לא  אנחנו  הזו  החיבור  קודה  את   3שים 

 4פורום    ולמעשה עד היום אין שום ממשק בתוך מליאת מועצת העיר או כל 

אשמייאחר   הצר  החיבור  שא ת  חושב  ואני  צזה  את  נחנו  למצוא   5ריכים 

 6 זה מאוד ירגיע. אופן אישי הדרך לעשות את זה. אותי ב

מספיק מר יעקב קורצקי:  לא  כספים  בוועדת  לנו  שהסבירו  שבכל  מה  חושב  אתה   ,7 

 8 שיפוץ 

 9 ועדת כספים אנחנו לא מקבלים דיווח  מר גיא קלנר:

 10לבנות ולכים  כר. בגדול. לא העשות בכילכים למה הו  רו לנואמ  לא. מר יעקב קורצקי: 

 11 שם תוספות. הולכים רק.  

כיכר  רך  לצו עידן למדן:  עו"ד  היום  רוצה  אתה  האם  הדיון  את  קיימת  לא   12העניין 

 13 ישה פסלים או שאתה הולך על משהו. חדשה לגמרי, עם חמ

 14ק  . זה רו כנראה לאם היה שינוי דרמטי זה היה היו מביאים אות מר יעקב קורצקי: 

בכיכר  שיפו מה  ץ  כדוגמא.  לכיכר.  שזכור  סתם  משהו  מוסיפים  לא   15לי 

 16 של הכיכר.  את האופיאנחנו לא משנים 

 17 בסדר אז זה התשובה.   גב' דברת וייזר: 

 18 ? לך יעקבזכור  ממה זה ד"ר צחי שריב: 

 19 .  מוועדת כספים מר יעקב קורצקי: 

 20 ?שמה ד"ר צחי שריב: 

 21 י  וי דרמטשאין שינ מר יעקב קורצקי: 

 22  יבי. שהסבירו לנו בעל פה.וט תקצתוכניות. פירלת קיב יב: חי שרד"ר צ

 23אתה לא זוכר צחי שאמרו לנו בערך מה הולך להיות  ירו לנוכן. הסב מר יעקב קורצקי: 

 24 ים המשתלבות. הסבירו לנו צחי. בכיכר. את כל האבנ

ושבעה  מר אבי גרובר:   עשרים  היו  ולך  א  םימוז  לי  אם  אז  שאהשבוע.  לך  יש  עתה   25ל  לה 

יהכ לא  אתה  צריךיכר  לפנות,  בערב   לחכות  ודע  וחצי  בשבע  ראשון   26ליום 

אותי לשאול  עושי  כדי  בשביל  מה  עץ  כל  על  עוברים  ואתה  אני  בכיכר.   27ם 

עשר   עוברים  אנחנו  עכשיואופניים,  פתאום  אתה  אז  כאילו    פעמים   28אתה 
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 1עובדת פה  הכיכר. כאילו אתה לא יודע את הטלפון שלדעת מה עושים שם.  

פה  שלמ  רייהעי עובדת  תוכניות,  ה.  ראשון   ועכשיומקדמת  ביום   2באים 

להש אפשר  יופי  איזה  כבערב,  על  להבין תלח  יכול  אני  סבבה.  המנגנון.   3ל 

יאללה אז  מלאה,  בטן  לו  יש  מיכאל.  חודשיים  את  כבר  עלי  מכה   4.  הוא 

 5ה הכול טוב. אבל מישהו שכל היום יושב ועובד איתי אתה יודע זה קצת, מ

 6 ה. נשים פסר אימון בכל האמע לי קצת חוה נשלך זאני אגיד 

 7  אני אזכיר לך שלפני שנתיים אחרי   אבי. אל תיקח את זה לחוסר אימון. ד"ר צחי שריב: 

השתתפתי   שבה  הראשונה,  המועצה  תבישיבת  זה  מה  ולא "וראיתי   8ר 

כמה   סמך  על  שקלים  מיליוני  עשרות  מאשרים  איך  הבנתי  לא   9ידעתי 

מ מאדיבורים,  ומעט  שהייתכתווד  ילים  ונכון  העב,  במועצת  חדש   10יר  י 

 11ו. אבל גם  ם התגלגליתי חדש בעירייה ולא הכרתי את הנושאים שחלקוהי

ת אומר  אתה  עכשיו  וגם  פה,  בעל  של  ברמה  הוצגו  חדשים   12רימו  נושאים 

 13ריך להיות ככה. לא יכול להיות, שבעה עשר איש  טלפון תשאלו. זה לא צ

טלפון  להרים  יכולים  פגיש  לא  תבבנפות  ולקיים  כל  על  ולדעת  ר  "רד,   14פה 

 15 מר. ר לזה צריך להיות רקורד כתוב. צריך לקבל חוה ומעבמה קור

 16ועצה סוף  אתה רוצה שאני אצא עכשיו לסוף שבוע שאני אעשה ישיבת מ  גרובר:   אבימר 

 17 כר.  שבוע, עכשיו נבחר ביחד את הריצוף, בשביל בכי

כל ד"ר צחי שריב:  למשל  אבל  לא.  תקציבי    לא.  ז,  פהסעיף  אם  שורה  עשרים  שמופיע   18ה 

א זמש"ח,  אם  אותוו  שמפרק  באקסל  גיליון  לו  שיהיה  מיליון   19לתכנון    ה 

יודע מה, כמו שעושים בכל פרויקט שנדע על מה מדובר "ביצוע בצ  20מ לא 

 21ט ראשוני שמראה איפה זה נמצא בכלל  סדר הגודל, שיהיה איזה שרטו  מה

 22 נו מאשרים איזה בנקחנושוב מקרים שא מה זה יהיה, אחרת יקרו לנו שוב

יוד לא  אםאני  פה  פרהמס  ע  שיש  או ים  חישוב  של  תוצאה  באמת   23הם 

 24 בזה או שזה מספר עגול שמישהו התעמק 

 25 יושב עם   יתי אתה. מה אתה חושב שאניאתה אומר את המשפט הזה. אמ  מר אבי גרובר:  

 26 אני אומר.  ד"ר צחי שריב: 

 27  ?ילומר את זה. אמיתי כאוא וצא עשרים אניקובייה זורק י  מר אבי גרובר:  

..שאינא ריב: ד"ר צחי ש הגן  של  בהמשך,  פה  שיעלה  נושא  דוגמא  לך  אתן  תבי   28ר  "שרנו 
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 1 בתקציב מסוים.  

ההשתלש  מר אבי גרובר:   כל  את  לך  להסבירו  שאני  מהסיבה  וחלק  אני  לות  בצורה,   2א 

הפרויקט, כל  את  הבנו  פעם,  עוד  חלק  באמת  זה  כי  עכשיו   3ועובדה    חוטף 

עוב וסוג לאושלא  כבר.  כל המידע שהיהדים שם  אני  ר   4ביקשתי שניכנס , 

למ גם  ונחשוב  לפרטים  פעם  זהעוד  אם  זה   של  ובדיוק  הנכון,   5המיקום 

תב  לי  שיש  שנכון  ל"העניין  אבל  מאושר,  לעבודר  התחלנו  שלושה    א   6על 

למועצה   נקודה לפה  ולבוא  עליו  לעבוד  כביכול  שיכולתי  וחמש,   7עשרים 

 8חנו דה שאנכאלה דברים. עובינו שצריך עוד קומה ולכך ולהגיד גם גיאחר  

עשינו   וחמש,  עשרים  שלוש  שאישרנו  שהולמרות  וככל  איזה  תהליך   9א 

למש הספר  בבית  וגם  הסכומים  עם  פעם  עוד  נבוא  במורשה, שנצטרך   10ל 

יו "שאישרנו תב גדול, בסוף חזרנו עם פחות כסף, לא הוצאנו  ר הרבה   11תר 

 12ים מזהב,  תשעים. לא קנינו ברז  ציא כולתי להוגלל שיר רק ב"את כל התב

כי לי  סתם  והג  יש  נלחמנו.  שקל  כל  ועל  ישבנו  האפשרות.  בסוף את   13 ענו 

מהתב פחות  מש"ח  עשר  חמישה  שקל "עשרה  כל  להשאיר  שמח  ואני   14ר, 

 15ע ממך משפטים כאלה, אני אומר לשמוופה. אני אומר לך אמיתי. אתה  בק

נורא מאכזב. דרך א זה   16תבר שנתנו איזה , מסגב, גם בית קובילך אמיתי 

 17לקחת. הרי בסופו של דבר כשאתה רוצה,    שנוכל  הערכה למחיר כדישהיא  

 18בי שהבניין הזה עומד שם כל כך הרבה שנים וכל כך הרבה  ט בית קופרויק

לא ה  שנים  להתקדם.  רצינו  כלום,  איתו  עשר קורה  איזה  לפחות   19תנהלו 

 20ישות על  ר פגבלעדי לפחות עש  פגישות שאני ככה ברובם גם ישבתי, וחלק 

המ של  הרגהתכנון  אני  הזה  שאקום  כספים,  שתי  לוועדת  אותו  מביא   21ני 

 22ש לנו אנחנו יודעים פחות או יותר כמעט לגמרי, מה והכל, שישיש לנו ויז'ן  

 23ר באיזה שהוא  "וא תבלעשות שם. ולכן אני מביא איזה שה  אנחנו רוצים

 24 סכום, דיברנו על שישה וחצי מש"ח נכון.  

 25 ה וחצי.  שמונ מר יעקב קורצקי: 

וחצי  ר:  מר אבי גרוב התב  מש"ח.  שמונה  ה"שבאמצעות  מתכננים, ר  לקחת  יכול  אני   26זה 

 27ט  לרזולוציה יותר מדויקת. ולבוא ואז אתה יודע כשמציגים פרויק להיכנס  

 28 ם אותו בצורה רצינית. להגיד לך שעכשיו כאילו מה אני אגיד לך.  אז עושי
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 1 למה לא. וב והערכות שנעשו אז של חישוא תוצאה  מספר האם כל  ד"ר צחי שריב: 

 2  ? עירית את יכולה בבקשה  :  גרובר מר אבי

 3 זה לחברים. לפני ההצבעה שיוכלו להתכונן. שלוח את למה לא ל ד"ר צחי שריב: 

אבל    רובר:  מר אבי ג וזה.  לדעת.  בדיוק  אותו  מעניין  אחד  כל  מה  יודע  לא  אני  פעם   4עוד 

 5 עירית.  בוא, בבקשה 

 6התנגדויות שהיו  ע את המעניין זה לשמו  ני חושב שמה שהיה יותרי. אבא מר דני לביא:

זה   קובי.  לבית  כספים  דיבוועדת  תבשווה  לו  שיש  מקום  איך  של  "ון.   7ע 

וכל מיני דבמוזיאון אנשים באים ומציעים כ  8  רים ל מיני מבנים למגוונים 

 9 סים. על זה צריך לדבר. "ומתנ

 10   הבאתי אתדני אני   מר אבי גרובר:  

 11 צריך לדעת.  א:י לבימר דנ

 12 אתה אומר דבר כזה.  מה שאתה אומר.חוצפה דני זה  קורצקי: מר יעקב 

 13 און. בכל רגע נתון לחשוב על הרבה מאוד חלופות. גם אם זה מוזי עידן למדן:  עו"ד 

 14 יש לך הרבה שנים במועצה. ..ולעשות את זה.   מר דני לביא:

מדובר   עידן למדן:  עו"ד  אם  ותגם  לי  אמיבמוזיאון.  מאוד  ן  הרבה  על   15שעבדתי 

 16 ם. ד דבריים. על הרבה מאודבר

 17 נכון.  מר יעקב קורצקי: 

 18 חלת או אתה מתהדר בהם.  לא התשאתה  עידן למדן:  עו"ד 

 19 אז מה שאתה.  י אקרא אותם. הגיע הזמן שאנ מר דני לביא:

 20 מה הקשר עכשיו.   עידן למדן:  עו"ד 

 21 בטח שיש קשר.   מר דני לביא:

 22 יג את התכנון.  נתחיל. תראה את התכנון. תצא וב עידן למדן:  ד עו"

 23 או.  לביא: מר דני

רוצים,  עידן למדן:  עו"ד  איך  רוצים,  שמונ  מה  למה  רוצים.  שישה  למה  ולא  וחצי   24ה 

 25 עשר מש"ח 

 26 בגלל זה התנגדתם לזה.    רובר:  מר אבי ג

 27 לא. התנגדנו בגלל סיבה אחרת.  מר יעקב קורצקי: 

 28 בסדר.   מר אבי גרובר:  
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 1 חד.  ה פה אהתנגדנו. זה הי זה ברור. כל החברים קורצקי: ב מר יעק

 2 אנשים. עובדה שזה היה עם הרבה מאוד  עידן למדן:  עו"ד 

 3 זה היה פה אחד.   מר יעקב קורצקי: 

 4 למה התנגדתם מעניין.   ד"ר צחי שריב: 

 5  התנגדנו מהרבה סיבות.   מר יעקב קורצקי: 

 6מר  מה שצחי או  Bל  Aלא מחבר בין    ה שגיא אמר שאניאגב, זה בדיוק מ : לב-מר רמי בר

 7פורום הזה. כל  עדות של העירייה שהוסמכו על ידי המר הוון אוומה שעיד

לפרטים ועד לרדת  ונתחיל  להתעסק,  צריכה  שהיא  במה  מתעסקת   8ה 

ואהעי בכלל.  בגלל  רייה הזאת לא תתפקד  קובי  בית  אז  קובי  בית   9גב אם 

 10רוצים לרדת על שה מעשרים שנה. כדיונים כאלה לא התרומם כבר למעל

 11ועדת הכספים ואני לא. אני בוועדת  מצא בובשביל זה גיא נ  ריצוף ומדרכה.

סומך אני  מקווה   מכרזים.  אני  הנבונות.  ההחלטות  את  יקבל  שהוא   12עליו 

 13אני נמצא.  עלי שאני אקבל את ההחלטות הנבונות בוועדות ש  שהוא סומך

 14על כל כיכר    ןר צחי נתחיל לדואבל אם אנחנו נשב ועכשיו כמו שאתה אומ

 15נצא מזה. היא לא תצבע, ולא    חנו לאמה או ירוקה, אנאם היא תהיה אדו

 16  ר תישאר תקועה.  י נאשר כאן שום דבר. והע

 17  הבלטות.  א היה ברמה של הצבע שלהדיון בוועדת הכספים ל :  מר רוני בלקין

ע : לב-מר רמי בר סומך  אני  שם.  נמצא  לא  אני  פה.  אומר  גיא  אומר. אבל  שגיא  מה   18  ל 

עלי סומך  אני  הדיון  ...הרזולוציות.  עכשיו  מעלו.  כמקשה  אם  זה  את   19ים 

 20 אחת או זה 

 21  דיון ..מקשה אחת. דיון. הזה לא ה  מר אבי גרובר:  

לשרת   : לב-מר רמי בר באנו  אנחנואם  הציבור  האלה.  את  המנועים  את  להזיז  צריכים   22ו 

 23 להפסיק לתקוע.  

 24צבוע  בי. פשוט אמרו לנו שהולכים לות קן אדיר על בי אבי. היה דיו מר יעקב קורצקי: 

בשחור י  אותו  וחצי  לבן  שמונה  ואז  לבנה,  קובייה  שחורה,  קובייה   25היה 

 26 ו.  קטור של עיריית רמת השרון לא אבל זה מה שהציגו לנח הפרוי"מש

 27 אבל אני אומר לך פה.    מר אבי גרובר:  

 28 בעיקרון  מה אמרו לנו. שהולכים לצבוע אותו  מר יעקב קורצקי: 
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 1 ...  תי גם קובי, אני חיבר אני אומר לך את בית  גרובר:   מר אבי

זה. אתה   והוא עכשיו אומר הוא הוריד את מר יעקב קורצקי:   2  זה. אנחנו הורדנו את 

 3  לא הורדת את זה דני.  

 4 למה אנחנו מדברים על בית קובי.  ן גדות: ירומר 

 5 לבוא להגיד לנו זה לא יפה.  מר יעקב קורצקי: 

 6 אומר עכשיו.   תהשאמה  לביא: דנימר 

 7 יעקב.   יעקב. אני אגיד לך  :  מר אבי גרובר

 8 ם. אתה הורדת את זה. אתה עכשיו בא ומספר סיפורי מר יעקב קורצקי: 

 9 ם.  את זה על סדר היו אני התכוונתי לשים  מר אבי גרובר:  

 10 מי.  מר יעקב קורצקי: 

 11 אני.   מר אבי גרובר:  

 12  ר.העי  . אתה ראשזכותך אבי מר יעקב קורצקי: 

 13 ה על סדר היום. ר את זן לאשוונתי עדייאז אני התכ  מר אבי גרובר:  

 14 ים לא אישרה את זה.  מה. על אף שוועדת כספ מר גיא קלנר:

 15 לא הבנתי.  גב' דברת וייזר: 

 16 להביא את זה פה לדיון, ואם המועצה תאשר אולי.    גרובר:  מר אבי 

 17 זה לא היה מעשה נכון.   מר גיא קלנר:

 18 יון ל זה ד למה לא עושים ע אז בוא נעשה על זה דיון.  אז וייזר: גב' דברת 

 19 כי אי אפשר.  מר יעקב קורצקי: 

 20 למה.  גב' דברת וייזר: 

 21 הוא הוריד את זה וזהו.    מר אבי גרובר:  

 22 מה זה הוא מוריד. מה הוא.  וייזר:  גב' דברת

 23 הוא הפרויקטור של התוכנית.  מר יעקב קורצקי: 

 24 שלו.  ז כן אני מכבד את הבקשהוריד איקש לההוא ב  :  מר אבי גרובר

הם   ן: למדדן עי עו"ד  במה  לדון  רוצים  או  שאין  במה  לדון  רוצים  לדון כרגע   25רוצים 

 26 במה שיש. 

 27 למה שעולה פה. תר גם לי להתייחס עלתה פה נקודה. מו  מר אבי גרובר:  

 28 . על השולחןכרגע יש מאה וחמישה מש"ח תברים כן מונחים  עידן למדן:  עו"ד 
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 1  ?בבקשה קצתעירית את מוכנה   גרובר:   אבימר 

 2אנחנו  של הכיכר.    כמו שאמרנו בוועדת כספים הערנו את הפרויקט  ת טלמור: ירי' עאדר

מהפיכות שהם  ..כמובן  שהם  איזה  עושים  אנחנו  לא  רואים  שאתם  כמו   .3 

 4אנחנו עושים ריצוף בחלקים מסוימים, ריצוף    .ר כיכה  צריכים לשדרג את 

 5ירים את א עושים מהפיכה בסדר גודל אנחנו משאלמהנדס. עוד פעם  של  

 6  ר,  ל הכיכהמבנה ש

או : לב-מר רמי בר התברים  כל  את  מציגה  את  התב   עירית  את  כל  ר.  "רק  את  רוצה   7אני 

 8 התברים להציג.  

 9  מה שאתה רוצה. אין בעיה.  ירית טלמור: ' עאדר

 10ום. אני לא  היל הסעיפים מסדר  אני מבקש את כל התברים ולהוריד את כ : לב-מר רמי בר

 11 .  התבריםצה לראות את כל צוחק. אני רציני. אני רו

 12  כל חבר מועצה.   מר יעקב קורצקי: 

 13 אני מבקש לראות את כל התברים.  : לב-מר רמי בר

 14  אין בעיה. זה חוק.   מר יעקב קורצקי: 

הסע : לב-מר רמי בר כל  את  תורידו  התברים.  על  רק  יהיה  הזה  שהדיון  רוצה   15יפים  אני 

 16 ורידו את כל הסעיפים מסדר היום.  ת מסדר היום.

 17  ותך  אתה זכ חוק. שי עקב קורצקי: י מר

 18לא הגיוני מה שאתם    ו משרתים את הציבור. זהלא. אני לא זכותי. אנחנ : לב-מר רמי בר

 19 כאן.  עושים

 20  אבל זה זכותך.   מר יעקב קורצקי: 

 21 אז אני רוצה לראות את כל התברים.  : לב-מר רמי בר

 22  וק רמי.  ח יש ב קורצקי: יעקמר 

 23 רק את.   למה מנהלים : לב-מר רמי בר

 24 יש הרבה.  קי: ב קורצמר יעק

 25 תציג את התברים.   עידן למדן:  עו"ד 

בית יעקב קורצקי:  רמ ..של  וחצי  שנה  עברה  שלא  את   בגלל  רוצים  אתם  אם   26קובי 

 27 ברנו עשרות מיליונים לפני כמה חודשים ברוטברג. האמת. שהע

 28 זה העניין.  זר: גב' דברת ויי
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 1  אחרי שעשינו  ר יעקב קורצקי: מ

 2 ם אני יכול.  "ספר רמבות את ..בית צה לראאני רו : לב-י ברמר רמ

מילנא מר יעקב קורצקי:  עשרות  מיליונים.  עשרות  העברנו  לכם  אזכיר  ככה  י   3יונים 

 4 חקנו.  בשנייה. נכון מיכאל. אתה זוכר את וצ

 5  עכשיו הבנתי.   גב' דברת וייזר: 

 6 אות  לר אני רוצה : לב-ברמר רמי 

 7  ות.  אז לא היה שאל מר יעקב קורצקי: 

 8 ם. " קב אני רוצה לראות גם את ההכנה בית ספר רמבעי : לב-מר רמי בר

 9וחצי תראו מה נהיה. זה בגלל זה  שקובית שחור לבן ...לא ניתן שנה   ב קורצקי: יעקמר 

 10 נחנו נראה את המרצפות  א

 11 פה. פשוט לא יאומן הסילופים  מר דני לביא:

 12 אני אומר רק אמת. רק אמת.  י: רצקמר יעקב קו

 13 .  ור לבןתצבע בשח לביא: מר דני

 14 זה הרעיון שלך. לא.   מר יעקב קורצקי: 

 15 לא.  א:מר דני לבי

 16שמעת את זה שחור    קובייה שחור לבן. אתהלא הרעיון שלך לצבוע   מר יעקב קורצקי: 

 17 לבן. 

 18 לא ביקשת קיבלת.   גב' דברת וייזר: 

 19הקובייה    צה ..לצבוע בקובייה שחור ולבן. שמעת אתוהוא ..שהוא ר י: מר יעקב קורצק

 20 בן. שחור ל

 21 שמעתי בגדול.  דני לביא: רמ

 22 ותה. שמעת. לצבוע אשרוצים  מר יעקב קורצקי: 

 23 כיכר עכשיו. מי ביקש את ה מר גיא קלנר:

 24אתה לא הבנת את הרעיון הזה של לצבוע את הקובייה אחד שחור   מר יעקב קורצקי: 

 25 בן. אחד ל

 26 צבוע.  ה לא ל, קופסא לבנה, זממש לא. זה קונספט שנקרא קופסא שחורה א:בימר דני ל

 27 ה קופסא לבנה. מה אמרת. אז זה מה ששמענו קופסא שחור מר יעקב קורצקי: 

 28 יעקב זה מה ששמעת. להביא דברים.  ק לשקר.אז תפסי מר דני לביא:
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 1 ו.  זה לא שקר. אתה אומר את זה גם עכשי מר יעקב קורצקי: 

 2 לא. אני לא אומר את זה.   :לביאמר דני 

 3 נספט.  אתה אמרת קו קי: מר יעקב קורצ

קונספט. מר דני לביא: אומר  אני  זה.  את  אומר  לא  מה    אני  זה  קונספט.  להגיד   4תלמד 

 5 . זה קונספטעל הקיר  שאתה רואה

 6 זה לא קונספט זה...מפורש.   מר אבי גרובר:  

 7   קונספט זה משהו אחר. גב' דברת וייזר: 

 8 לא משנה. זה תכנון מפורט של כיכר.     גרובר:מר אבי 

 9 על הזמן. ושים חבל קשקקש מקש דני לביא: רמ

 10 למה אתה כועס. למה אתה כועס.  מה שאמרו לנו. אני מקשקש. זה  מר יעקב קורצקי: 

 11 כי אתה ממשיך לדבר שטויות.  דני לביא: רמ

 12 שה. ליך בבק את מוכנה בבקשה להסביר את התהעירית   מר אבי גרובר:  

 13מצב קיים. היו שיפוץ  כיכר כולל בעצם  אני אגיד בקצרה. שיפוץ ה ירית טלמור: ' עאדר

 14ש אותם. אנחנו רוצים  ם לחד שמתקלפים בצבע. אנחנו רוצי  תונובירט  שם

מושב מעליהם  ללעשות  רוצים  אנחנו  לישיבה.  ספסלים  שיהיו   15הוסיף ים 

לשדרג לעש  נטיעות,  בשטח.  שיש  טובה  הלא  התאורה  נגישות את   16ות 

לעיוורים  .בין. אבן  צריך  יד,  הא.מאחזי  הדברים  כל  רוצים את  אנחנו   17לה 

ולשדרג   המרכזי.  למרחב  מהבמה  שיורדות  ובמדרגות  בבמה   18גם טיפול 

מקומות ולעשות  המרכזי  העיגול  את  מעץ    לחדש  ספסלים  או   19ישיבה 

השדרוג   זה  כמובמסביב,  אפשרות  גם  נוסיף  אנחנו  עושים.   20ן  שאנחנו 

סאלחיבורים   של  מכשירים  לבד  ונ לציוד  מגיעים  פעם  כל  כבר  היום   21מה. 

לא   כוהם  רוצים  להט..אנחנו  להתחבר  בר  אפשרות  הזה  במקום   22מין 

לא   ולאירועים  יביליםלמופעים  דברים  מיני  כל  אפשרות    ,עם   23אלא 

 24  שות את הציוד המתאים ליד הבמה. זה מה תחבר במקום ולעלה

 25 ? הא עושים הצללמה קירוי, הצללה. למה ל  מר ירון גדות: 

 26 .   ל רוב שעות היוםיש הרבה מאוד עצים ויש שם צ אדר' עירית טלמור: 

אירו  בי גרובר:  א מר שם  לעשות  נוכל  לא  הצללה  נעשה  הרבה  אם  לעשות  אוכל  ולא   27עים 

 28  דברים. 
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 1 משהו שמתקפל.  ות: ון גדמר יר

 2 לא עושים הצללה בכיכר.    מר אבי גרובר:  

 3  זה.  הדיון ה לקיים אתהמקום  זה באמת לא פרופ' נטע זיו: 

 4 ה כן.  אה. ובית קובי ז מר ירון גדות: 

 5  לא.   ע זיו:פרופ' נט

 6  . גם לא דנים על בית קובי עכשיו מר רביד פלד: 

 7  ?ם החדשיםאת מציגה את כל התברי : לב-מר רמי בר

 8אי   מה עושים שם.    בית קובי זה צריך שכל חברי המועצה יסכימו מר יעקב קורצקי: 

 9   עם כל הכבוד.צה. ה של חבר מועגחמאפשר 

השמונים  מר אבי גרובר:   של  את  ב  ןופצ  תולילג  מיליון  הז לא  איך    ,הרמת  להסביר   10אלא 

 11 ונים מה הפרויקט. הגענו בערך לשמ

השטחלהשלמת   אדר' עירית טלמור:  גנדי כל  בין  כרגע  המבוצע  מהכביש  בפיתוח   12ים 

 13גרת  סאנחנו במימיים,  לכביש החוף צפונה בואך רב מכר. כל הכבישים הפנ 

השלמנו   בעצם  צפון  לגלילות  שעשינו  המפורט  התכנון  כל עבודת   14את 

ע ההתכנון.  כל  כולל  ם  אפילו  הוא  מכרז.  לפני  תכנון  שהוא   15יועצים לשלב 

הפיתו יועץ  של  כמויות  הדרככתבי  כל  הכבישים,  והנוף,  כל  ח   16ים, 

חשמ"השצ עבודות  תקשורת,  עבודות  הניקוז,  כולל  והתשתיות.   17ל, פים, 

 18ת רמפות. כל הדברים האלה כלולים, יש לנו כתבי כמויות  ייבנעבודות של  

 19וכנה. זה מתכנס לכדי כמאה מיליון ₪. ברת שהחד מהיועצים בחומכל א

 20ל  נוציא את המכרז מאוד יכו  וצאנו את המכרז וברור שאםאנחנו עוד לא ה

 21להיות שאנחנו גם נקבל מחירים יותר נמוכים לביצוע של הדבר הזה אבל  

חייבים   גנדי  שללהאנחנו  גשר  בין  היום  מהכביש  העבודות  כל  את   22ים 

בכב הדלק  למתלתחנת  ועד  החוף  רב  יש  שני  חם  בעצם  כולל  הוא   23מכר. 

 24ועוד כבישים    1וכביש    5תו המקומי כביש  כבישים מרכזיים, כשנקראים ב

מזר מערב,  משניים,  ואנחנו 6-ו  4ח  תשתיות.  מאוד  הרבה  כוללים  הם   ,25 

ולה לצאת  באחחייבים  אותם  ניקוז  א  ת.שלים  צינור  לעשות  אפשר   26י 

 27יכים להגיע  שהם צרלנו הכסף. ברור  שמתחיל איפה שהוא ונגמר כי נגמר  

מצד לנו  ויש  מאחר  שמתפקדת.  סגורה  שהולך    למערכת  ביג  את   28אחד 
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כביש    ומתקדם נוס  5לאורך  במתחמים  ובקשות  תכנוני  למידע   1  8-ו  7פות 

ובמתחם   המערבי,  הצ  5בצד  בשטח  הצשגובל  בחלק  לנו  ניפויבורי  ברור   ,2 

כל אגב  דרך  המערכת.  כל  את  להשלים  צריכים  כזאת   שאנחנו   3עבודה 

 4להגיע.  שים כמובן מעודדת לאנשים נוספים, או לחברות נוספות  חנו עושאנ

ש גם  יודעים  במת אנחנו  גם  לשווק  הולך  במתחמים    3חם  המינהל   5וגם 

 6יה להם לפחות  נוספים מגרשים של המינהל. גם הם מחכים לדעת או שתה

ולתת דאוו  7  ות מתי הפיתוח הזה הולך להתחיל. מתי הוא הולך להסתיים 

 8ם להשקיע במקום. אז התכנון קיים ברמה מאוד  שהולכיוודאות ליזמים  

 9ע אנחנו היועצים הכינו אותם וכרג  אנחנו יודעים את המספרים.מפורטת,  

 10 נערכים להשלמת המכרז לביצוע. 

 11 ול.  מה מקור התקב פרופ' נטע זיו: 

בנוסף   טלמור:  אדר' עירית תקבולים,  מביג  לנו  יש  אחד  מקורות.  כמה  לנו  לנו  יש   12יש 

ש מקבלים אנחנו  החזרים  אנחנו  משווק  שהוא  ברגע  כי  מהמינהל   13נקבל 

 14  ז כמובן.  אבל זה ביצה ותרנגולת. א כסף,

שם  :  מר רוני בלקין לו  שיש  האינטרס  בגלל  קדימה  דוחף  המינהל  שבעצם  הצגתם   15אז 

 16 או מימון ביניים בשביל להזיז את זה. וכן לתת הקדמות  שהוא מ

 17יגידו מה  לא נתחיל לעבוד אז חברות    אנחנו  מבינים שאם  . הםברור אדר' עירית טלמור: 

 18 שנים. אנחנו רוצים לראות  רה ויש פה עסק כל כך הרבהקורה ומתי זה יק

ח זה  להם  אז  מתחילים.  יותר  שאתם  להם  יש  בק  טו  בק  ואנחנו   19שוב 

 20 בוודאי שאנחנו נחבק את ההחזרים האלה.   אחוז מהשטח. אז מחמישים

 21 כדי שזה  ימון כדי שיקדים את העסק. שהוא מם לתת איזה וכניהם מ :  מר רוני בלקין

 22  כן.  ר: אדר' עירית טלמו

 23כמו שאת אומרת זה הביצה והתרנגולת. דיברנו בזמנו יותר משנה זה היה   :  מר רוני בלקין

עלכאילו אחד הפיתיונות  ששמ  24שהם אמרו שהם התוכנית.    נו כשדיברנו 

 25יוון תל  ולך לכל הניקוז שם. שהמוכנים, היה את זה והיה את הבעיה של כ

 26 אביב והם אמרו שהם ייקחו את זה על עצמם.  

 27  ו ניקוז  ע יש לנכן. כרג ר' עירית טלמור: דא

 28 שהולך לתחנת הרכבת.   :  מר רוני בלקין
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עכ אדר' עירית טלמור:  שלנו  הניקוז  המערכלא.  בתוך  הולך    תשיו  החדשה   1המתוכננת 

 2וון  יש לכיל שהוא מתחת לכבלפינה הצפון מערבית ומתחבר אחר כך למוב

כבר הניקוז  כל  את  אנחנו  הים.  ולכיוון  התכלת  לפיתרון    חוף   3מתכננים 

 4, כי יש לך את החלק המזרחי שאנחנו 1 זה. הוא משנה כיוון. כבישהסופי ה

 5  ת שישים.  עוד לא מטפלים בו כרגע. שבע מאו

השיפוצים   : לב-י ברמרמר  כל  אפרופו  תשתיות  על  דיברת  כבר  אם  עושים  עירית   6שאנחנו 

 7המתח  השרון הישנה לרמת השרון החדשה. מה קורה עם כל קווי  ן רמת  בי

 8 לויים. איך זה עובד.  נים אותם, משאירים אותם גהעיליים, אנחנו מטמי

 9  איפה בדיוק.   אדר' עירית טלמור: 

 10 במקומות אחרים. מה אנחנו עושים עם זה.  ובכיכר נניח א : לב-מר רמי בר

יש מדנו עליש תוכנית שעב  זא אדר' עירית טלמור:   11ספר רחובות  יה עם חברת החשמל, 

 12שנה. אנחנו מקבלים את   ולים שהם הולכים לבצע כבראו מקטעים, די גד

תמידהת ואנחנו  האלה  את   וכניות  מקבלים  אנחנו  אבל  יותר.   13מבקשים 

לכל  התוכניות למשל  כל    האלה  את  עכשיו,  להוריד  הולכים  הם   14אברבוך 

והס המתנחלים  של  הולכים  האזור  הם  הקו    להנחיתביבה  כל  את   15עכשיו 

 16על    פרד ר נ"הרבה כסף וביקשנו תב  של ביאליק. אנחנו מכירים כי שם זה

בסדרי   כן  זה  ולנו  עדיפויות  בסדרי  היה  לא  זה  מבחינתם  כי  הזה   17הדבר 

אוסישקי את  הולכים  עדיפויות.  לא  הם  אם  ן  הזאת  בכיכר  ולכן   18להוריד 

ל יישאר  אוסישקין  של  הקו  את  בצדתסתכלו  אחד  עמוד  של  הצפונ  נו   19י 

 20ת את זה זה יהיה על הכיכר שאותו הם לא רוצים להנחית ואם נרצה לעשו 

 21 נחנו כן כמובן.  ננו. אבל את כל ביאליק אחשבו

 22 ביאליק מורידים וסוקולוב במסגרת.   מר אבי גרובר:  

וחשובים   : ר' עירית טלמורדא ארוכים  רחובות  ועוד  לעיר.  מהיר  במסגרת   23סוקולוב 

 24הבקשות שלנו והם יוצאים לביצוע אתם   בלו אתשנו, חלקם הם קישביק

 25  ה.  תראו את זה השנ

 26 יכולים להתנות את זה.  ו לאאנחנ : לב-מר רמי בר

 27  להתנות את מה.   אדר' עירית טלמור: 

 28 ות שלנו. את ההטמנה בבקש : לב-מר רמי בר
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 1  איפה זה כסף. חברת חשמל.   י גרובר:  מר אב

 2עומד שם שעשו שם,    38א  "ברבוך של תמיין באד על בנסתכל נגיכי אני מ : לב-מר רמי בר

 3 כמו איזה מגדל.  

 4  . 5וך אברב אדר' עירית טלמור: 

 5 כן. כמו איזה מגדל. קו מתח גבוה שמסכן שם את התושבים.  : לב-מר רמי בר

 6  וריד שם את כל. ההם הולכים ל ור: אדר' עירית טלמ

 7  מה זה קשור עכשיו.   מר ירון גדות: 

 8ים. זה לא חשוב לכיכר. כשמורידים קו מדברים על תבר  שור מהלא. זה ק : לב-ברמר רמי 

 9 כל הקווים. מתח אז צריך להוריד את  

 10 היא אומרת שמורידים רמי.  מר יעקב קורצקי: 

 11    עוד נקודה בהקשר הזה.  מר אבי גרובר:  

 12 אז יש לו משמעות.   : בל-מר רמי בר

 13ה של שמונים  ר הז"תבחה. זאת אומרת ה לא כל התברים למשל הם השב  מר אבי גרובר:  

 14שבחה. ש חלק מתוך תקציב של הלא ימיליון הוא היתרי סלילה וביוב. זה  

 15ה בא משיפוץ למוסדות חינוך זה בא מהשבחה, וגלילות  כשבונים מבנים ז

 16שיקום כיכר העיר חלק בא משם.   לילה ותיעול. גםג' למשל זה בא מסשלב  

 17עכשיו    י עושה ה. זה לא שאם אנזאת אומרת זה לא הכול רק בא מהשבח

 18ני  כסף לבנות בתי ספר, ג  בשמונים מש"ח בגלילות צפון עכשיו לא יהיה לי

שני   זה  וזה.  זה.  ילדים  על חשבון  בא  וזה לא  שונים של הכנסה,   19מקורות 

מש"ח   שמונים  אומרת  לבנות  זאת  מפריע  הדברים לא  וכל  ציבור   20מבנה 

 21  הליכים ופש שנייה, את הבכל זאת זה סכום משמעותי. רצועת הנהאלה.  

 22 שכן עשינו ומה אנחנו עושים ומה כאילו.  

 23מיועד    5שחלק ממנה בצמוד לכביש   יש לנו רצועה  רצועת הנופש,   טלמור:  אדר' עירית

לד רוצים  מאוד  אנחנו  ספורט.  ובעיקר  ונופש  התוכנית לפנאי  את   24חוף 

לאשר   בלי  לממש  היה  מרביתם  שבעצם  חלקים  בה  יש  כי  לביצוע   25הזאת 

המחוזיאות בוועדה  שבתבה  להתקדם.  "ת  יכולים  לא  בעצם  אנחנו   26עות 

להתק רוצים  זהאנחנו  המפורט.  בתכנון  וג  דם  גישושים,  גם   27ם  אומר 

 28בדיקות קרקע יש שם הרבה מאוד תשתיות. ארציות או אפילו יותר מזה  
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א אנחנו   להשלים  ..תש  תצריכים  עם  והתיאומים  הביצועים  וחברת  "כל   1ן 

 2לא מאפשרים לנו או  ובעצם  ום עוברים בשטח  חשמל ועם כל הגורמים שהי

 3ורט שאנחנו  בניית אותם מתקני ספלפחות מצרים את צעדינו בהקשר של  

לה למצב  רוצים  הזאת  התוכנית  עם  להתקדם  מאוד  לנו  וחשוב   4וסיף. 

 5דה המחוזית, אנחנו כבר ועי שנאשר אותה בומפורט שחלקים ממנה אחר

 6 נוכל לבוא ולהתחיל ולממש. בעיקר. 

תנ  :  גרובר מר אבי כיש  צרדאי.  להתחיל  שהוא  י  איזה  ליישר  נופי  יך  לנו נספח   7  שאומר 

 8 למעשה. 

 9 לא נופי. את כל התשתיות. כל הדברים האלה.   טלמור:  אדר' עירית

 10 את כל התכנון של הכול.    מר אבי גרובר:  

 11ורה אדירה משמחת. אני מודה לך אבי, לך גיא, תקדמו את זה  בש יעקב קורצקי:  רמ

 12יהיה אדיר ברמת השרון. אני מברך. זה   זה. זה..בשבת למקום ה  זה העיר

 13 תושבי רמת השרון. בשורה אדירה ל

 14 זה בהשבחה לא?    אבי גרובר:   רמ

 15 זה חלום שהולך להתגשם.  מר יעקב קורצקי: 

 16 ?גם כןו בא מהשבחה אזה  גידי  מר אבי גרובר:  

 17 רצועת הנופש, השבחה.   מר גידי טביב: 

 18 ם בוא נעבור ככה.  "בספר רמה. הרחבת בית בחהש  מר אבי גרובר:  

 19 ר עוד פעם, הרחבת בית ספ אדר' עירית טלמור: 

 20   ?מה מקור התקבול של זה  טע זיו:פרופ' נ

 21ו  ט  בק עושים את זה    בסופו של דבר זה יגיע מהמינהל. למה כי הם אדר' עירית טלמור: 

כי    1010כמו שעשינו    1084בק בסוף   לנו את זה עדיין.   22לא    1084אבל אין 

 23 משווקת. 

 24 ?את מדברת על רצועת הנופש : י שריבד"ר צח

 25 ם. "קום שרמבלא. אני מדברת על המ פרופ' נטע זיו: 

ואנשים "ברמב  מר אבי גרובר:   פוסטים  מיני  כל  גם  ראיתי  אני  כמו  פעם  עוד  להבנתי   26 ם 

ב בלבלו  שזה  דברים.    שניין  קצת  נהרי  חוק  של  הנושא  את  כל  קודם   27יש 

ק אנשים  פשוט  והמדבר  פוסטים  בתוך  ולכים  וראים  לגמרי   28לאיבוד 
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 1השוטפת. יש מה  ן זה יש את התמיכה  הפוסטים. יש שני דברים. דבר ראשו

רמבשנקר גם  שזה  רשמי.  שאינו  מוכר  שאינו  המוכר  דרך  "א  אורים,   2ם, 

 3ללמוד לא בזה בממלכתי, היום    יםיטוסדות שהם מחלהילד, שורה של מ

 4   ?זה מתי שינינו את 2016-17מאז שאני נכנסתי, נכון רוני, מ

 5 בעצם זה התחיל.  18. מאפריל 17 : הרוזע רוני רמ

ה  :  מר אבי גרובר גם  גופיכל  הילד,  דרך  גם  אורים,  גם  אחוז,  מאה  מקבלים  האלה   6ם 

 7כולם  לק כזה.  יותר חלק כזה וחם מקבלים מאה אחוז חוק נהרי אין  "רמב

 8וי  מקבלים מאה אחוז וזה בכלל קורה בתקציב השוטף. יש סיפור עניין בינ

הספר,  בתי  תהליך,  שאני    של  להוביל  מנסה  שאני  אגב  דרך  להגיד   9יכול 

בית ספר בשלבים  נמצאים  אנחנו   להיות  אורים  גם להפוך את   10שלו, שזה 

 11 מוכר, אני חושב  

 12 וכר.  רשמי לא מ פרופ' נטע זיו: 

 13 לא. לא. שהוא יהיה.    ובר:  מר אבי גר

 14 רוצים להיות תחת המעטפת  מר יעקב קורצקי: 

 15 יה ממלכתי. הוא יהסליחה ש  רובר:  מר אבי ג

 16 הם רוצים. נכון אבי   מר יעקב קורצקי: 

 17 ם לא רוצה.  "רמב  ע זיו:ופ' נטרפ

 18 מברכים את זה. מברכים אותה.  מר יעקב קורצקי: 

נ  מר אבי גרובר:   וגם שהפוך  כן.  מן  אותה  ...אנחנו מנסים לראות, אני  ם   19הסתם אם הם 

 20 הם בית ספר.  מאוד בעד לבנות גם לאורים, ולבנות ל

 21  ?מה מקור התקציבי של שנים עשר מש"ח ע זיו: ' נטופפר

 22  ?אז התחלתי להגיד. רוני אתה רוצה  :  גרובר מר אבי

 23 קיבלנו הכרה בצורך.   : הרוזע רוני רמ

 24 משלם משרד החינוך. יש את החלק שו כל בית ספר. מכ  מר אבי גרובר:  

 25 ?איזה חלק זה פרופ' נטע זיו: 

 26 . אותו חלק  מר אבי גרובר:  

 27 אבי על זה אנחנו מדברים. ל אב ו: פרופ' נטע זי

 28 . בסדר  מר אבי גרובר:  
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 1 הבעיה לצרף את ההכרה לצורך לזימון לסדר היום.   ד"ר צחי שריב: 

 2 בדיוק.  פרופ' נטע זיו: 

 3 . שראפ  גרובר:   אבימר 

 4 בוועדת כספים גם לא ראינו את זה.  ד"ר צחי שריב: 

מש פרופ' נטע זיו:  יממן  מזה  וכמה  וכמה  החינוך  יכולים  העיריירד  אנחנו  איך  אנחנו   5ה. 

 6 לא יודעים כלום.   נו ה בלי שאנחלהצביע על ז

 7 בסדר.   מר אבי גרובר:  

 8 בסיסי של מידע.  מון זה פשוט משהו וזה לא חוסר א פרופ' נטע זיו: 

צריכים   : הרוזע רוני רמ אנחנו  בעצם  עכשיו  פרוגראמה.  לפני  יוצאת  היא  בצורך   9הכרה 

שט פרוגראמת  כולללקבל  שבעצם  מחים,  מה  מאשר  ת  החינוך   10שרד 

מרובע מטרים  מספר  לבנייה.מבחינת  משרד   ים  של  מחלקה  יש   11עכשיו, 

 12הצרכים   ם בכדי להבין את"החינוך עם רפרנט המחוזי פה בבית ספר רמב

 13נו את אותו סיור גם בבית הספר אלון, כדי להבין את  הספר. יש לשל בית  

בשב שלנו,  הבקשות  של  הייחודים  לתהצרכים  יוכלו  שהם  לנו יל   14ת 

 15 פרוגראמה מתאימה לבית הספר. 

 16  ?מנים מתוך התקציבהם ממוכמה  זיו: פרופ' נטע 

 17 לו לסיים.  תנו לו לסיים אבל. אתם שומעים חצי. תנו  מר יעקב קורצקי: 

ספ : הרוזע ניור רמ רמבבית  הבנות "ר  הספר  בבית  פועלות  כיתות  שמונה  נמצא  היום   18ם 

ש כיתות  ושש  ב'.  א'  כיתות  שתי  פועפלוס  ח'  עד  ג'  בעזה  במבנה לות   19צם 

בצפיפות   קי  או  במצבאחר.  גדולה  מאוד  הבקשה    מאוד,  טוב.  לא   20מאוד 

אות שהחזרנו  בקשה  בעצם  היא  החינוך  למשרד  בעצם  למשרד שלנו   21ה 

כבהחינוך   בעבר  שבעצם  כבר  אחרי  וקיבלנו  בצורך  הכרה  לנו  היה   22ר 

 23תר בנייה. זה חיכינו בעצם לאישור של היפרוגראמה לבינוי וקיבלנו ממש  

 24הזה    ינויר לב"כבר אישרה תב  להיתר בנייה אחרי שמועצת העירך כבר  הל

 25ת הוחלט לדחות א 2016וזה כבר הגיע למצב של בקשה להיתר בנייה. ואז ב

 26יים, זה יפעת אולי תסביר יותר טוב.  ות שינותיקונים, לעשההיתר, לעשות  

שנה  כל  החינוך  משרד  כי  ירדה  החינוך  במשרד  הבקשה   27כל    ובעצם 

 28בעצם במשך שנתיים , לתקצוב. מכיוון שלא עשינו  ת מחדשהבקשות עולו
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 1ינו פעולה בעצם של להתקדם בתקצוב אנחנו חזרנו חזרה לנקודת  לא עש

למבח ועכשיו  ההתחלה  מחדש.  פרוגראן  לנו  לתת  הפרוגראמה  צריך   2מה, 

 3יוצאת לתכנון, בהתאם לזה הם שולחים לנו הרשאה תקציבית ואת הגודל  

 4משת  בין חמשת אלפים ארבע מאות לחבערך    נחנו יודעים שזהשל הזה. א

למטר מאות  שש  מרובע.   אלפים  מטר  פר  מתקצב  החינוך  משרד   5מרובע. 

 6 בנים.  ככה היה בשנתיים האחרונות במ

 7   ?בנייה הצפוימה היקף ה ע זיו: פרופ' נט

 8 בסך הכול יש לנו באגף החדש אלף חמש מאות מטר,   גב' יפעת ברונר: 

 9  ?ם" מבנוי ברכמה יש היום ב : ד"ר צחי שריב

 10אות מטר,  . יש לנו באגף החדש אלף חמש מכרת. אני כבר אבדוקלא זואני   גב' יפעת ברונר: 

 11שתי כיתות מדעים    שים וחמישה מטר,ביניהם מתוכם עשר כיתות של חמי

 12 דולות, שתי כיתות טכנולוגיות גדולות, סך הכול אלף חמש מאות מטר.  ג

אנח פרופ' נטע זיו:  מצליחוכמה  לקבלנו  את  ים  צרי  על  אנחנו  האלה  מש"ח   13  כים שמונה 

 14 לקבל ממשרד החינוך.  

 15 לא.   מר אבי גרובר:  

 16 לא הכול.  מר גיא קלנר:

 17 ז.  ם אחוחמישי מר יעקב קורצקי: 

 18 ים. ארבע  :  גרובר מר אבי

 19 מקבלים לפי חמשת אלפים ₪ למטר.  גב' דברת וייזר: 

 20 ונה מש"ח. וצא שמול אלף חמש זה יחמשת אלפים ארבע מאות כפ פרופ' נטע זיו: 

 21 ף חמש מאות.  יש גם פרוגראמה מתוך אל  מר אבי גרובר:  

 22ותה זה יהיה  נו מחכים לקבל אאנחנו עוד לא קיבלנו את הפרוגראמה, אנח גב' יפעת ברונר: 

הם   כמה  בדיוק  נדע  ואז  שלישי,  ביום  החינוך  משרד  של  הסיור   23אחרי 

 24 נותנים. 

 25 ? חנו מצפיםאבל מה אנ גב' דברת וייזר: 

 26 בערך.  זיו:  נטעפ' פרו

את    מר אבי גרובר: אסביר  אני  א  שנייה.  פעם  עוד  שנייה  הולך.  זה  זה  איך  אסביר   27ני 

 28רשה לא כל הספר במו  ל שעשינו את ביתגם שאנחנו עשינו, למשהשאלה  
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של   גודל  סדר  לרוב  מוסיפים  אנחנו  הפרוגראמה.  בתוך  שבנינו   1המגרש 

 2  במורשה של אחד על אחד. 

 3 לנו. בדיוק. עט הכפשמה כמ :  רוני בלקין רמ

 4מינימום של בית ספר, הם מאשרים   ה שמבחינתם הואעל המינימום הז  רובר:  מר אבי ג

 5 חמישים אחוז 

 6 כמו באזור שישים אחוז.  ערך משהו זה יוצא ב זורה: מר רוני ע

 7 שישים אחוז מאותה פרוגראמה.   מר אבי גרובר:  

 8 של העבודה. מההיקף הכספי  מר רוני עזורה: 

 9 . השאלה כמה מוסיפים פה   ובר:  גר אבימר 

 10 ל הפרוגראמה. וסיף עלמה לה מר גיא קלנר:

 11תר דברים  דות. יוי ספח, יותר מעבכי אתה מוצא ברמת השרון יותר חדר  מר אבי גרובר:  

 12 כאלה. 

 13 וזה לא בפרוגראמה.   מר גיא קלנר:

מינימאל  מר אבי גרובר:   משהו  שהוא  איזה  יש  פעם  הפרוגראמעוד  בתוך  אנחי   14נו  ה, 

 15שלנו יהיה יותר.   אנחנו רוצים שבבתי הספרסבורים שצריך להוסיף לזה  

 16  ועל התוספת הזאת שאתה עושה, מוסיף זה מאה אחוז עליך.

 17 עליך. זה  מר גיא קלנר:

 18אנחנו רוצים את המספרים האלה. זה נורא חשוב. כי יש פה איזה שהוא  פרופ' נטע זיו: 

שתים שנזרק,  עכשי  מספר  מש"ח  אנחנעשרה  שהוא ו  איזה  על  מדברים   19ו 

 20 . תכתיב

 21א מפחד. את יודעת מה הוא מפחד, שהוא יגיד לך חמש וזה יצא הו  אבל  מר אבי גרובר:  

 22 לך  מאות. הוא יגיד ארבע ארבע

 23  לא נכון. אל ..את מה שאני אומרת.  פרופ' נטע זיו: 

 24 חמישים אחוז נכון.   מר רביד פלד: 

 25 זה יצא ארבע ארבע מאות.  ה. ואםרים שתים עשראומאז  ד"ר צחי שריב: 

 26רנו תשעים מש"ח לבסוף הגענו לשמונים כמה עומר אמ  על דבורה עקב קורצקי: י מר

 27 הגענו בסוף. 

 28 עומר אמרנו בהתחלה ארבעים ושבעה מש"ח.  הדבור ן למדן: ידע עו"ד 
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 1 הוא לא יוכל לדעת.   מר יעקב קורצקי: 

בי ד"ר צחי שריב:  זה  עומר  העיריידבורה  של  ספר  ורמ ת  עמותה  "בה.  של  ספר  בית  זה   2ם 

 3 ית. פרט

 4 ית ספר של העירייה.  ב גם מר יעקב קורצקי: 

 5 לא. לא.  פרופ' נטע זיו: 

 6 רמת השרון.  יתריספר של עי ביתזה  מר יעקב קורצקי: 

 7 לא יעקב.  פרופ' נטע זיו: 

 8 המבנה הוא של.    מר אבי גרובר:  

 9 מת השרון. המבנה של עיריית ר מר יעקב קורצקי: 

 10 ת השרון. המבנה הוא של עיריית רמ  יב: שרצחי ד"ר 

 11 כמו כל המבנים.   י: מר יעקב קורצק

 12 והילדים הם רמת שרונים. ועכשיו.   מר אבי גרובר:  

 13ויש עוד בתי ספר מוכשרים בעיר. שאני לא שומע שמישהו הלך ועשה להם  יב: ד"ר צחי שר

 14 תכנון. והגיש בקשות.  

 15 נה צחי.  שים ש..חמי מר יעקב קורצקי: 

יושב עם אורים  גרובר:  אבי  רמ  16ת, זה צריך לזכור שסדר  פגישו  . ישבתי איתם לכמהאני 

ש קצת  הוא  שם  למצואהגודל  צריך  אתה  באורים  שמ  ונה,  עד   17ונה שישה 

 18, תכננו  2017לעניין הזה. אני למשל כשהבאתי את תוכנית המתאר ב  דונם

דונם שלושים  של  חום  שטח  השרף,  של  הדרומי  שחבצד  תכננתי  אני   19צי . 

שממנ חשבתי  ולמשל  חטיבה  יהיה  דונםו  עשרה  חמש  השני  סדר  בחצי   ,20 

 21ורים  גודל חטיבה, ולמשל בצד השני קיוויתי שאולי נביא למשל אולי את א

פשיושב   נמצאים  ארק  על  הם  כרגע  המקום.  של  לרוח  מתאים  מאוד   22וזה 

תוס להם  יש  הירוק,  בכפר  להם  טוב  די  בגדול  הירוק.  הכפר   23פות  בתוך 

 24הליך והם יהיו בית  ם. אם הם באמת ישלימו את התצריכי  מסוימות שהם

מ צריך ספר  בכלל  כאילו  אז  שלנו,  להיות  הופכים  הם  בכלל  אז   25מלכתי 

 26 שר לי קב שבאבל אני חוש לבנות להם, 

 27 הם הפסיקו לעשות ועדות קבלה? הם הפסיקו.   פרופ' נטע זיו: 

שר  מר אבי גרובר:   רמת  ספר  בית  יהיו  הם  כבראם  הם  כן.  הרבה מתחיל  וני,  לקבל   28ים 
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 1 .  םייותר רמת שרונ

 2כמות על כל הליך המעבר מבחינת אגף החינוך בהלימה למשרד  ו להסהגענ מר רוני עזורה: 

 3  החינוך.

 4 גם זה אני רוצה לראות, איך נפטרים מהסלקציה הזאת.   :ע זיופרופ' נט

 5 לא תהיה.  מר רוני עזורה: 

 6ה.  ים לחיות שש כיתות בכל שכבא יכולל  יכול להיות הםלא. אבל תמיד    מר אבי גרובר:  

להם שהוא  יש  איזה  להיות    בסוף  יכולים  הם  יצטרכו.  ובסוף   7מספר, 

 8 מקסימום שלוש כיתות בשכבה. 

 9 עושים הגרלה.   זא זיו:  ופ' נטערפ

 10 בסדר. אז אני אומר בסדר.   מר אבי גרובר:  

 11 ול לשלם.  זה לא מי שיכול לשלם או מי שלא יכ פרופ' נטע זיו: 

 12 בגדול אני  רה: וני עזמר רו

 13 ם עכשיו על אורים.  אבל אנחנו לא מדברי זיו: פרופ' נטע 

 14לא יצא שיש גוף  שזה  י חשוב לי  כ  ?יםלא. כי למה אני מיד זורק את אור  מר אבי גרובר:  

גם   שבו  תהליך  עברנו  כשנכנסתי  שאמרתם  כמו  מקבל.  הוא  שרק   15אחד 

מ ארץ  דרך  וגם  אחוז  אורים  מאה  חוק קבלים  יהיה    את  שלא  כדי   16נהרי 

 17לבין הילדים האלה. אבל בסופו של   ן הילדים האלהאיזה שהוא הבדל בי

 18 דבר. 

 19 ית מבנה.  י. בנעל בנייה פה אנחנו מדברים ד"ר צחי שריב: 

 20 יפה. או קי. בסדר.    מר אבי גרובר:  

 21 במקומות האלה משקיעים מיליונים לא מכספי   ד"ר צחי שריב: 

 22ם  הישיבה וכותביגם לפני הישיבה וגם אחרי    האלה קורות  תישיבוצחי ה  :  גרובר מר אבי

 23דמון   דברים. ולומדים שם ילדים. ובשני המוסדרות ומייצרים איזה שהוא

שלילדיכ האזה  זלם  מקבלים  וה  אוכלים  הב  בקושי  האלה   24הילדים 

מה   נהרי  חוק  לפי  נותנים  כעירייה  אנחנו  המצב.  לא  ממש  וזה   25מהרצפה. 

ה שצרי למוסדות  לתת  וכך  האלה  אלה  האגדות  כל  שווה.  מקבלים   26ולם 

 27 ל הדברים  ענשים מסתכלים ים לספר פה ואשמנס

 28 ר הזה. "חוק נהרי לא קשור לתב ד"ר צחי שריב: 
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 1 דעו את האמת. וב שהם יהאלה, חש    ובר:ר אבי גרמ

 2 ר להצבעה. "אבל העלתם תב ד"ר צחי שריב: 

 3 ר הזה.  "וגם בתב  מר אבי גרובר:  

 4 ניית מבנה. א על בר הו"התב : י שריבד"ר צח

אנאורי  מר אבי גרובר:   יהי ם  זה  חושב  רמת י  ילדי  כולם  לא  הם  הם    ה  אם  אבל   5השרון, 

ה רמת  של  ממלכתי  ספר  בית  מ  חושב  ואנישרון  יהיו  יהשזה   6  יה אוד 

גם המנהלת של אורים   כל המנהלות תישאר   7לזכותנו שסביב לשולחן של 

ככה   וגם  אורים,  ללמודוגם עם הרוח של  לנו מה  ו  יש  נשמח  מהם   8אנחנו 

שקור דברים  להם  גם  להראות  ואז  אצלנו,  אני ים  לבנות  נצטרך  אם   9כן 

 10 בשמחה אבנה להם.  

של   מר גיא קלנר: שכבה  שלחסרה  מהצדלפחו  דעתימידע  היא  היא  שלי,    ת  אנטי.   11לא 

 12 בעד. רוצים רגע להבין כי פה לי לפחות חסר המידע  

הי  מר אבי גרובר:   יודע,  מסוימי  ואתה  מם  טונים  הטונים  שאני  על  קצת  שקפצתי   13ודה 

 14 ר.  סדהאלה. ב

 15וק  לא. לא. אני מנסה להסביר איפה חסר המידע לדעתי. לגבי הנושא של ח :מר גיא קלנר

 16 צריכים לקבל אותו דבר. כולם  כוח כיאין ויושב שני חנהרי א

 17 סבבה.   מר אבי גרובר:  

 18ר, ". לגבי התבהשוטף  אה אחוז. אבל זהאם זה שבעים וחמישה אחוז או מ מר גיא קלנר:

להבין רגע  רוצים  יפת  פה  רוני  אולי  בערים ופה  קורה  ומה  עיננו  את   19ח 

 20ית  על בדבר  . אתה מהחוקת, על פי  ל, על פי התקנו"שכנות, על פי חוזר מנכ

אורים הממלכתית    ספר  למערכת  אותו  אעביר  אני  קי  או  אומר  אתה   21אז 

עובר לא  הם  פה  מבנה.  לו  אספק  אני  הממלכואז  למערכת  לים   22א תית. 

צריכים לא  שהם  אומר  לא  להבין  לקפוץ.  רוצה  צריכים    יךא  לקבל.   23הם 

אובייקטי בדיקה  עושים  אם  רגע  העניין  לצורך  כי  בלקבל  אתה   24א  בית 

אניוא פמוצ  ומר  המבניא  בעצם,  תבה  רושם  אני  אבל  שלי  הוא   25ר "ה 

 26 לשימוש של בית ספר שלא מופעל על ידי המערכת הממלכתית. 

 27 . נכון  בר:  י גרומר אב

עמ קלנר: גיאמר  ידי  על  מופעל  צרהוא  העירייה  והאם  בתביותה  לייצר  הזה  "כה   28ר 
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 1 להשקיע בו כסף.  

 2 וכמה.  פרופ' נטע זיו: 

 3לבין, למה הכסף לא הולך ישירות לעמותה לפי    קה בינה לוח  ובאיזה  מהוכ :מר גיא קלנר

 4גם ממשרד  איך שהיא תמיכה לצורך העניין שהיא תשקיע או היא מקבלת  

 5הזה    רגע להבין איך המשולש  מהעירייה ואז היא בונה, רוצים, וגם  החינוך

בכ חוקי,  תקין.  נוהל  שיבינו  רגע.  שקט  שיהיה  כדי  ובהוד  עובד  סבא   6פר 

 7 וק אותו דבר. דיב ן זה קורההשרו

 8אז אני אומר לך, אני מנסה לענות. הוודאות היחסית הוודאות שיש לי זה    מר אבי גרובר:  

סך   סך  מה  הפרויקט.  שכל  אנחהכול  שעשינו  מטר  לפי  הפרויקט   9נו  ל 

 10שתים עשרה מש"ח. זה סך הכול של הפרויקט. ברגע  מעריכים שזה יגיע ל

 11רויקט, אנחנו עושים כל פ  ולוזה סך הכהזה  ים את המטרז'  שאנחנו מאשר

שאפשר.   הגורמים  מכל  יכולים  שאנחנו  כסף  שיותר  כמה  להביא   12מאמץ 

ה  בצורה  רוני,  לך  אנחנואומר  אמיתית  סג  כי  לא  לא  עוד  אנחנו   13ורים. 

מה שתאו  יודעים  הפרוגראמה  שלנו בדיוק  הספר  בית  את  לא  גם  זה   14שר. 

או יחסית מכירים  עוד  בית הספר  אנחנו   15שאלא ך  ל  הם אומריםהזה  תה. 

 16 בדיוק מה הפרוגראמה.  אם כן אתם יודעים 

 17 אני לא מדבר רק על הכסף.  מר גיא קלנר:

 18 זה לפי ואז   מר אבי גרובר:  

 19 אני מדבר גם על הפרוצדורה.  קלנר:מר גיא 

 20 לפרוצדורה.  ח אותיאל תיק  אבי גרובר:   רמ

 21 למוכשר. בארץ כולם בונים  מר יעקב קורצקי: 

 22 כן.  לנר:מר גיא ק

 23כן. יכולים להגיד לך גם יועץ המשפטי של העירייה, יכול להגיד לך   ב קורצקי: קיעמר 

 24 ני. גם עינב. יכול להגיד לך את זה רו

 25 תן רגע מהזווית שלך. י. רונ ר:מר גיא קלנ

 26 ?ת אחריםם במקומואיך זה ג עידן למדן:   עו"ד

 27 ?בנייה למוכשראיך מממנים  פרופ' נטע זיו: 

 28 יוק. דב ר:מר גיא קלנ
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 1איך שעשו ברמת השרון לפני שש או שבע שנים. בנו כבר את חלק   קורצקי: עקב מר י

 2  א', עכשיו זה חלק ב' מסיימים אותו.

העירייו  אתה : פרופ' נטע זיו מבקר  של  בדוח  תסתכל  על  דע  אי  םרמב"יה  לא  ותראה   3ך 

 4 לעשות. 

 5 חי הכניס לך וגם לא. נטע זה צ מר יעקב קורצקי: 

 6 דת ביקורת. מה אתה מדבר.  עבוותי אני ישב  יו:פרופ' נטע ז

ענו מר יעקב קורצקי:  גם  לו.  ענו  זה  וגם   7 זה לא קשור למבנה. הוא מדבר על השוטף 

 8 ח הזה וכבר ענו על זה.  את הדו למבקר מי שעשה 

 9ה מחמשת  ה להם את שכר הדירלר מש"ח נעבנה בשנים עשאחרי שנבנה מ : י שריבד"ר צח

 10 אלפים לששת אלפים ₪?  

 11 לא לוקחים להם שכר דירה. איזה בורות. לוקחים את זה על.  י: קורצקב קעי רמ

 12 לא לוקחים שכר דירה?   ד"ר צחי שריב: 

זה  י: מר יעקב קורצק את  ש  עכשיו   לוקחים  בונים,  המבנה  בסעל  לא  גם  כי  זה   13דר 

 14ם מבנה,  ון שלחה אותם ואמרה שתוך שנה היא תבנה להת רמת השרעיריי

 15 הם נתקעו. 

 16 . אז מה הם משלמים על  ירהר דשכ משלמים אל ב: ד"ר צחי שרי

 17  לא צריכים את זה. כמו שילד רגיל בא ברמת השרון, זה אותו דבר. מר יעקב קורצקי: 

 18 מה אתה עושה הבדלה .  חינוך זה חינוך, זה ה

 19 דלה.  אני לא עושה הב שריב: ד"ר צחי 

ו  מר אבי גרובר:   מיליון  עשר  משנים  החינוך  משרד  שוטף.  כסף  זה  אתה   קבלחצי   20 כסף. 

 21  בל.מק

את   מר רוני עזורה:  המפעיל  הגורם  למי  נוגע  שהוא  משהו  להבין  שונה   םרמב"יש   22  . הוא 

 23ורה של העבודה שלו  הפרוצדאי שונה מבחינת  חינוך עצמ  ?למה הוא שונה

מולנו.   ככלגם  עמותה  לא  הוא  זה.   אחד,  להבין את  רגע  צריך   24העמותות. 

 25 י המדינה.  ידל מתוקצב ע הוא ב בספר התקציב של מדינת ישראל,הוא יוש

 26 לשוטף.  פרופ' נטע זיו: 

 27 ל. וזה אומר ומי שבעצם מהווה את הגזבר שלו זה מדינת ישרא מר רוני עזורה: 

 28 ? מותהה העמי ז :מר דני לביא
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 1 העצמאי.  נוך החי מר רוני עזורה: 

 2 זה למעיין החינוך התורני.    טע זיו:פרופ' נ

 3 ר הזה. הספ יושבים בית  48משנת  מר רוני עזורה: 

 4 איזה מעיין, איזה בורות. איזה מעיין, לא מעיין.   ב קורצקי: עקי רמ

 5 של ש"ס וזה.   זה לא מעיין החינוך מעיין זה  מר אבי גרובר:  

 6 זה החינוך העצמאי.   : קורצקי יעקב רמ

 7 בספר התקציב נכון. שבים הם יו ופ' נטע זיו: רפ

 8 של מדינת ישראל.   קורצקי: מר יעקב 

 9 מרנו.  שאמה כל יפה. זה  ו: פרופ' נטע זי

גם תלמיד. גם משרד החינוך משקיע    מר אבי גרובר:    10אבל גם משרד החינוך מקבל כסף. 

 11 חינוך.  משרד ההעמותה ופה הוא הוא משקיע דרך 

 12 א' לחוק   3 סעיף נכון. פרופ' נטע זיו: 

 13 ?לבתי הספר האלואל מבקשת שיבנו מבנים אז איך מדינת ישר קלנר: גיאמר 

 14ים לפני שכולם דיברו את כל מה שיש להם להגיד. אני מקבל  ביעמצ  אל  בר:  ורג מר אבי

 15 ביקורת על זה  

 16 יכה.  לא שומעים את מ עידן למדן:  עו"ד 

התקצי בלום:  עו"ד מיכה במסגרת  מקבלים  הם  הנושא התקציב  תפעול  לצורך   17 ב 

 18 בנה. הפדגוגי, המורים, כל לא המ

 19 ?.יעגמה מאיפה מגיע המבנה. מאיפ  פרופ' נטע זיו: 

 20 העירייה. יחד עם משרד החינוך.  ה בלום: יכמ "דעו

 21 בכל הארץ.  מר גיא קלנר:

 22 משרד החינוך מעביר.   עו"ד מיכה בלום: 

 23 ? למוכשר ופ' נטע זיו: רפ

 24  מעביר כסף.  משרד החינוך עו"ד מיכה בלום: 

 25 אלה. רק לשתי העמותות האלה.  רק לעמותות ה : י שריבד"ר צח

יושבת  ד. המיוח  ת מבנהאזה  העמותה עו"ד מיכה בלום:   26על קרקע שממנה מקבל יא 

 27 והוא תקין. אי אפשר לקבל מעמותה 

 28 זה הבנו.  פרופ' נטע זיו: 
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יש אצלו, הלחשב הואז הגענו   לום: עו"ד מיכה ב  1ותה הזאת. וא מנהל את העמכללי. 

 2 י.  הכלל החשב

 3 ?איפה מתקצבים בניינים למוכשר  פרופ' נטע זיו:

 4הם, משרד החינוך מעביר כסף  זה שלקרה הר. במאומי  אנם  עעוד פ עו"ד מיכה בלום: 

מעביר   הוא  כך  לחילוניים,  עושים.  שאנחנו  ספר  לבתי  כסף  שמעביר   5כמו 

בית   את לאותו  כסף.ספר,    הכסף  אליהם  מעבירים  הם  סכום   6גם    אותו 

 7 אנחנו עושים 

 8 אותו תקצוב?  ופ' נטע זיו: רפ

 9 כן. כן. אותו דבר.   מר יעקב קורצקי: 

ענחנא  גם ם: לוב העו"ד מיכ עירייה  ו  בתור  כמו   גני'צמושים  החינוך   10למשרד 

 11 לחילוניים, גם אלה. ממלכתי. 

 12 דתי.  י. יש גם ממלכתיממלכתי לא חילונ ד"ר צחי שריב: 

 13נת. זה מה  ז זה אותה מתכוינים אאני אל אתם מבממלכתי. בסדר   עו"ד מיכה בלום: 

 14 שעושים. 

 15 י?  ר ולרשמשכמואותה פרוגראמה בדיוק ל  פרופ' נטע זיו: 

 16 לא. זה בדיוק העניין.   מר רוני עזורה: 

 17 מלמדים לימודי ליבה שם.  עו"ד מיכה בלום: 

הם   פרופ' נטע זיו:  צריכיאחרת  לקבל  לא  ...חר..ציבום  להיות  הופכים  לא  למה   18.  י דרי. 

 19 שהם ממלכתי חרדי בארץ. ים מוסדות היום יש כמעט שבע

 20 נוך. יחה ואז הם בשליטה של משרד  גב' דברת וייזר: 

 21 כן.  ע זיו: נט ופ'רפ

 22 לא יוכל לקבל מנהל העמותה שש מאות אלף ₪ בשנה.  ד"ר צחי שריב: 

 23 ד. של משרים פיקוח הם לא רוצ פרופ' נטע זיו: 

 24 רק רוצים את הכסף.   צחי שריב: ר ד"

 25 ת זה לא איזה משהו .ישירו.. עו"ד מיכה בלום: 

 26 לא. זה היה פותר את כל הבעיה.  פרופ' נטע זיו: 

 27 בתחום שחור או משהו.   : בלום"ד מיכה וע

 28 זה נכון.  מר גיא קלנר:
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 1 ולחן.  הכול על השולחן. מביאים לחשב הכללי על הש עו"ד מיכה בלום: 

סמ שריב: ד"ר צחי  על  לשמוע  שמח  הייתי  אני  שמלמדמיכה  אומר  אתה  מה   2שם   יםך 

 3 ?לימודי ליבה. מישהו מעיריית רמת השרון נכנס לשם 

 4 .  אמרו ליה ככ עו"ד מיכה בלום: 

 5  ?םאתה יודע מה מלמדים ש  צחי שריב: ר ד"

מת מר רוני עזורה:  חשבון,  מלמדים  לימודים  מבחינת  לך  להגיד  יכול  אנחנו אני   6מטיקה, 

 7 ת זה. יסודי. הם לומדים. דעים איו

תתבי קי: ב קורצמר יעק מהעץ    ישצחי  תרד  חצוף.  שם.  לומדים  שלי  הילדים   8לך. 

 9מדים מה שהילדים  הם לושם.    ומדיםל  ליששאתה יושב עליו. צחי. הבנים  

 10 שלך לומדים גם הילדים שלי לומדים. הכול הם לומדים. 

 11   מצוין. אני שמח. ד"ר צחי שריב: 

 12ך שלומדים שם  את החבר  בר לי מאיזה ענן. תירגע. לא למד  אתה י: מר יעקב קורצק

הם  הכול  הכול,  לומדים  תירגע.  לומדים.  לא  זה  את  שם  לא   13דרווין, 

 14מדבר כאילו איזה סוד עכשיו מיכה צריך אתה    מדים.הם לול  כוהלומדים.  

 15 לגלות מאה אחוז ליבה.  

 16 וח שהוא נכון.  הוא אמר משהו שאני לא בט ד"ר צחי שריב: 

 17איתי. תראה מה  ר  לבית הספר מחר בבוקאתה לא בטוח. אז תבוא   קי: ב קורצמר יעק

 18 הבן שלי לומד.  

 19 לם. ה לכודיקציה אינהיי אאם אני אבוא לבית הספר זה ל ד"ר צחי שריב: 

 20 תנו שנייה לרוני לסיים ואז יש עוד חברי המועצה שביקשו לדבר.   מר אבי גרובר:  

כ מר רוני עזורה:  צחי  של  בית  לשאלתו  במל  נקבע  בעצם  שהוא  נספר  חוק  וזו סגרת   21הרי 

שיש  הס זה  בתיבה  הבקשה,  את  מגישים  ולא  ניגשים  לא  שהם  ספר   22י 

 23של בית הספר ניהול  פרים  את הסל...  הםמ  םשאנחנו נדרשים אנחנו דורשי

 24 הספרים, ולראות את החשבונות שלהם. ..ההורים.  

 25 כספית.  ד"ר צחי שריב: 

 26ים  וונה היא שמגיעבבית הספר. הכ  גיעים גם לביקוריםנחנו מודבר שני א ורה: מר רוני עז

אחד  ביל כל  של  הלימוד  מערכות  את  פותח  עכשיו  לא  אני  לא  זה   27קורים 

ובוד אא  יםקמהכיתות  לאותם  זחת  אוחת.  נעשה  לא  ..לא   ה  לא  זה   28קי. 
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כן   אנחנו  מגיעים,  כן  אנחנו  כן,  זה  ..אבל  שגם  הילד  בדרך  לא   1באורים 

 2ופו של חנו כן בקשר עם הצוות ואנחנו בסנאספר.  עם מנהלת בית ה  בקשר

 3אחת לשנה מפגש, כן, יש מפגש של שיח בינינו שיח פדגוגי    יםדבר כן מקבל

 4שדורשים טיפול נגיד בסוגיות שהם    דבריםכשיש  ב  אג  שכן, ואם יש, דרך

למנהלת  פונים  אנחנו  כן  אז  מסוימות,  שהיה    פדגוגיות  כמו  הספר   5בית 

 6  צריך לטפל במעשים של מספר ילדים   פר היהוא מקרה שבית הסאיזה שה

 7ו מהמנהלת לטפל בזה. וביקשנו מהמנהלת לראות  שנשקיבלנו אותם וביק

 8רים. כי בסופו של  פר אחבתי סשים בעוו  נאיך היא מטפלת בזה. כמו שאנח

 9 דבר זה בתוך העיר.  

 10האלה  לי את הנתונים    אני ארגיש הרבה יותר נוח להצביע על זה כשיהיה פרופ' נטע זיו: 

 11  נדע מה  וני. כשזה לא יהיה ממוספר כזה. שר

 12 בבית הספר יעל רום גם כן  לד: מר רביד פ

 13  כן. מה אתה רוצה.   פרופ' נטע זיו: 

 14 רום גם יש   לביע בסדר ד: פל מר רביד

 15זכותה להגיד את זה. היא יכולה להגיד מה שהיא רוצה. צחי ..אני  מר יעקב קורצקי: 

 16ית אבל הוא ביקש ממנה לעשות  טליגנטא אישה מאוד אינסומך עליה שהי

ז אתאת  מקובל,  סבבה  הם    לאה  ה  שלהם  האינטרס  זה  לכעוס.   17צריך 

 18   ההאג'נדה שלהם שלא יהיה פה ילד חס וחליל

 19 אני ביקשתי ממנה?   : שריב ד"ר צחי

הסברת  מר יעקב קורצקי:  השם  ברוך  אתה  טיפה.  לנו  יש  טיפה  צחי  נו.   20כן. 

 21 בכל...אנחנו 

 22 יעקב.  עידן למדן:   "דעו

 23 בינינו ככה.  עידן. זה לא עובד ד"ר צחי שריב: 

 24 אתה הכול קיבלת. אתה לקחת את ... ב קורצקי: עקי מר

 25 . לעצמךכמו  ותפחלגם לאחרים  עידן למדן:  עו"ד 

 26 איזה צעדה חזרתם עכשיו? לא יודע.  ד"ר צחי שריב: 

 27 ? מה זה קשור עכשיו  מר אבי גרובר:  

 28אוריינטציה  נעשה בבקשה    בכבוד האישה. בוא לא   בכבוד. בואו לא נזלזל   גב' דברת וייזר: 



 04-8666313חברת איגמי,                                                                                                                                                     

 7.2.2021המניין  מיום    מליאה  מןמישיבת    25 פרטיכל מס'

 

 

45 

 1  אחר.   ברד שוםל

 2ם כבר  אבל א ה  אלקודם כל הנושא של בית קובי לא קשור בכלל לתברים ה מר ירון גדות: 

 3שם שנהרג באסון  ומדברים עליו אז כדאי להזכיר מי היה קובי בן  העליתם

 4 המסוקים, לפני שלושה ימים. 

 5  ? טינרלוו מה זה ן למדן: ידע עו"ד 

על   מר ירון גדות:  מדבר  אנאני  אז  מרגיקובי  צורךי  שנהרג    ש  שם  בן  קובי  את   6לציין 

אר ציינו  ימים  שלושה  לפני  המסוקים.  שע  עבבאסון  לאסושרה   7ן נה 

 8 ים. המסוק

 9  עשרים וארבע.    מר אבי גרובר:  

 10.  ת קובייש להגיד על בי  עשרים וארבע שנים לאסון המסוקים וזה כל מה  מר ירון גדות: 

 11גבי הרחבת  י בעד. לזרחית אנהנופש המלגבי התברים. אז ככה לגבי רצועת  

 12אני  ץ  פום אני נגד והשיפוץ וההשתתפות של העירייה בשי"בית הספר רמב

שכי ספר    ששיפצוודע  בית  הילד"את  בעמותה    "דרך  הורה  מכל   13ביקשו 

 14ציפית אנשים ודל של עשרת אלפים ₪, אני מכיר ספואנשים שילמו סדר ג

 15פה    ר. אז יש של בית הספ  ם בעמותה הזאת ושילמו על השיפוץשנמצאישם  

 16 ר הזה. "ה מבחינתי ואני נגד התבהפלי

 17  ש.  חד בנהבונים מ. פוץלא מדובר פה על שי ד"ר צחי שריב: 

 18ועוד בונים, עוד יותר גרוע שבונים מבנה חדש ולא משפצים אפילו קיים.   מר ירון גדות: 

 19  . לגבי  ם"זה יותר. ברמב

 20  ך. מסכים אית מהפיכה. צחיצחי מסכים איתך, בוא יש פה  : לב-בר מר רמי

נמנע, מר ירון גדות:  דורון, אני לא אני  לגבי פיתוח בית ספר   21שני  ,  מצביעא  ל  אני  קורה. 

 22 הילדים שלי לומדים בבית ספר דורון. 

 23 מה זה קשור.  ד"ר צחי שריב: 

 24  מה זה קשור.  גב' דברת וייזר: 

 25 ר הזה.  "תבה להצביע על הלא רוצאז אני  גדות:  מר ירון

כיתו  :  רוברבי גמר א צבשביל  תקשורת  כיתות ת  למען  הספר  בית  בתוך  שטחים  עוד   26ריך 

 27  התקשורת. 

 28 צה להימנע מההצבעה הזאת בגלל שהילדים שלי לומדים.  י רונאבסדר.  : גדות מר ירון
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 1ז אני לא  קיץ א  עוברים לשיפוצי  רגע. אז מה לפי מה שאתה אומר, עכשיו גב' דברת וייזר: 

 2  ים. שה ילדאצביע כי יש לי שלו

להימנע   ות: מר ירון גד מעדיף  ואני  דורון  ספר  לבית  ספציפית  שהוא  סעיף  פה  יש   3לא. 

 4לגבי שיקום כיכר העירייה, אני חושב, בגדול אני הייתי    ימנע.להי  ותר למ

ע שצריך  חושב  אני  אבל  לעשבעד  חייבים  התוספת  עם  השיפוץ  שם ם   5ות 

בקי אנחהצללה  עושים  ץ.  אנחנו  חמה.  במדינה  מנו  והפגנות  שם   6צעדים 

שבשוהופ מקווה  אני  שם  עות,  לעשות  וחייבים  הופעות,  יהיו  הבאה   7נה 

 8לגבי תכנון תבע ברחוב בראשית אני בעד.    .גינה  כלב  עושים הצללה כמו ש

בע אני  המים  ומפעל  את  הגלריה  תראה  בסוף  חינוך.  מוסדות  שיפוץ   9ד 

חינ הסוף. ש לעקיצה שנתת לרוני שהעיר מוך בקשיפוץ מוסדות   10ת  תנהלר 

ראינו   בסדר  של  והכל  גן  ברמת  עשו  שהגיעו  מה  התמונות  שאמה   11כרמל 

 12 ו. מהשירותים שם איך הם שיפצ

שירותים  :  רבאבי גרו רמ שיפצנו  כמה  מושג  לך  מהיום    ?יש  לקורונה.  חיכיתי  לא   13אני 

 14היום  נחנו משירותים משפץ. אשנכנסנו ראיתי את הזה זה נכון אני לא כל  

 15 ? ישירותים, כמה, רונ תאי שנכנסתי שיפצנו פה מאות 

 16  מעל מאתיים חמישים.   מר רוני עזורה: 

 17 . פהנחנו וא ם וא שחוץ מזה כרמל ה : לב-מר רמי בר

 18שיפצנו מהרגע שנכנסתי כל שנה, הכשרנו עוד תאי שירותים בחלק מבתי    מר אבי גרובר:  

 19ם לעשות שירותים בגלל לים בהצאנו כל מיני חלהספר אוסישקין, אפילו מ

אהצפיפות של.  שירותים  כמעט  ברחבי  ין  בהם  נגענו  ולא  א  השרון   20רמת 

ל צריכים  לא  ילדים  גם  לקורונה.  כמו  שנם  ירותילשס  היכנחיכינו   21ראים 

ש לשירותים  שייכנסו  ילדים  זה  ילדים  אסטוריה,  עם  וולדורף   22נראים 

 23 צבעוניות וכיף של ילדים.  

 24 כרמל עכשיו.  ית מולפתחת חז וייזר:  גב' דברת

כרמל  א  מר אבי גרובר:   שם  את  תשאי  אוכל  וולשל  הוא  מה  יודע  אני  איכשהו  אבל   25א. 

 26    .משיךבבוקר, בצהריים ובערב. בבקשה ת

 27 סיימת לקטוע אותי אני יכול להמשיך.  ות: דג וןמר יר

 28  יש נקודות שבהם נשאיר אותם ככה.   מר אבי גרובר:  
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 1שנראים ברמת   ומלא נראה כ  ם וחמישים. אבל זהמאתיי  בסדר שיפצתם ת: מר ירון גדו

 2ככה. סעיף הבא זה הקמת מגרש אימונים  לרמת השרון מגיע שיראו גן וגם 

שבע הבמורשה.  ועכשיו    שאושרר  " תבצם  מש"ח  וחצי  חמישה   3היה 

מש" שני  בעוד  אותו  להגדיל  אחוז. מבקשים  ארבעים  כמעט  שזה   4ח 

 5שהשיפוץ וההקמה של מזכיר  הו כזה. אני רק  שלושים וחמישה אחוז, מש

הזה להמגרש  צריכים  היו  לא  בכלל  דבורה  ,  ספר  בית  כי   6עומר  היות 

אחר במקום  היה  שהוא  המקורי  בתכנון  ובמבמורשה,   7וא  השאיפה  ם  קו, 

ה עם  שיחקתי  אישית  אני  אימונים,  מגרש  שם  היה  עכשיו,   8קבוצה יושב 

 9חסך.  ח האלה יכלו להישלי במגרש הזה אז בעצם כל החמישה וחצי מש"

עלא של  למחיר  אותם  להוסיף  עפשר  שדיברו  עומר  דבורה  קודם  ות   10ליו 

 11  נגד.   וא עלה שמונים במקום תשעים. אז אני לגבי זה אנישהוא חסכנו וה

 12ני ספורט, אני בעד. וגלילות צפון שלב ג' שמונים מש"ח אני  קתעה במשקה

של    לא סעיף  איזה  כמו  ככה  בעד  להצביע  הצגה  מש"ח    80יכול   13בלי 

 14  ביעים על הכול ביחד. כןבדת את הסכום הזה. במידה ומצ ית שמכנורמאל

 15 או לא אני מצביע נגד.  

 16  פירוט.   לבים תקרזמכועדת אתה יכול ..בוועדת מכרזים, בו  מר אבי גרובר:  

 17 ובמידה ומצביעים על הכול ביחד, אני מצביע נגד. סיימתי תודה.  מר ירון גדות: 

 18 סוף. יעים במה אנחנו מצבעל אז  מר יעקב קורצקי: 

 19 שלישי באחת.   ת אנחנו מצביעים. יוםטיורתיא גב' דברת וייזר: 

 20 תחכה למכרז. בתיאוריה.   עידן למדן:  עו"ד 

 21 . דווקא שתקתי עד עכשיו.  ת מתפרצתרביים דותניב דן: עידן למ עו"ד 

 22 בהצעה כתוב מכרזים.   גב' דברת וייזר: 

 23   אבל דיה צרה בשעתה.  מר אבי גרובר:  

 24 א אני אחדד לך.  בו לא. ר: גב' דברת וייז

 25 יב על זה.  לנו עוד שעה לרלא. שנייה. יש   בר:  רוג מר אבי

 26 נגיע לגשר.  מר יעקב קורצקי: 

לדי  אנ ן: עידן למד עו"ד  ה  רברוצה  על  בין השאר קצת   27עניין של התברים והתקציב. 

 28ורך.  בשים לב להערות שהגיבו פה והרי ולפתוח ולומר שגם אין לזה את הצ
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כמו  ,  יבהיום לרדת סעיף, סעיף, תקצרוצה    הרי אם אתה לרבות   1תקציב 

 2חיל לרדת באמת לרזולוציות שכנראה  יב העירייה השוטף, אתה תתבתקצ

ול יגמרו  יתקלא  מגוונים,  צמבשום  ו  דמא  בתיק  לא  תרבות,  בתיק  לא   3ב. 

בפרוטות את   לא בתיק החינוך, כמעט לבדוק   4בכל תיק אם אתה תתחיל 

 5ין  באו  מאוד ואנחנו נמצא את עצמנ  יתקשה  כנראה שהדבר הזההנושא אז  

ולכן   דיונים  המספור  הדיונים  את  עושים  בוועדת  באמת  לרבות   6קדימים 

הרלוו בוועדות  או  את ההער  תאמעירים  .  נטיותהכספים  שואלים   7ות, 

 8השאלות על מה שניתן ומבקשים לקבל פירוט יותר גדול, פירוט יותר קטן,  

בא גם  לפעמים  אחד  ניכל  אני  פרטי  לגזופן  לראש  גש  שאני,  מי  ניגש   9בר 

 10העבודה כדי  ועדת הכספים וככה מתבצעת  למי שצריך לפעמים בו  יהריהעי

על להבין  יכול  אני  שבו  למצב  א  להגיע  אני   באמת  נונחמה   11מצביעים. 

 12ר, גם בקדנציה הקודמת בהחלט חושב אבי וזה כן אנחנו הערנו את זה בעב

הבדל   יש  הרי  מצב.  לדוגמא  התביש  קישור  לבין  לבין    ר," בין   13הטענתו 

ולבין   הדסקידומו  במישור  העדיפויות.  הצער רי  למרבה  גם  חוסר  יש   14  זה 

 15באי סדר  חוסר  א  הואיזה שכנראה בתוך הקואליציה, והנהלת העיר יש לנו  

שם שאתה  הזה  ההבדל  את  יש  וכן  העדיפויות  סדרי  הכסף    בקביעת   16את 

 17,  ם"ן רמבהתקיים פה לעניילרבות גם המקור התקציבי שלו. כמו בדיון ש

 18להבין מאיפה זה    ם את הנושא התקציבי וצריךאו לכל בית ספר אחר שקיי

וכמ ומגיע  הדיון  את  מייצר  פעמים  הרבה  זה  מגיע,  זה  על  ה   19  רי חביקל 

זו או בוועדה אחרת לקבל את  עהמו בוועדה  נכחו או לא חברים   20צה שלא 

 21ם לדוגמא ואם הנתונים ולהשתמש בהם. אחד הדברים שעולים לנו לא פע

ע  זה שההיה  כדורגל  מגרש  במקרה  פעניין  לא  לנו  עולה  ירון,  או  עיר   22ם 

בית   או  בעבר  תבהגלריה  שהוא  איזה  שהערכנו  לנו  עולה  לבנים.   23  ר"יד 

ח צריכים  ר  "תב  נותכמסוים  אנחנו  לאט  ולאט  מש"ח  עשרה  או   24לשמונה 

 25  חנו קצת התמקצענו יותר לדעתי כן בהנדסה הגיעו יותר להגדיל אותו. אנ

אנח שהיום  יותלמצב  משוקללינו  ויותר  מדויקים  נעשות   ם,ר   26הסטיות 

יותר   בסוטיפה  הבולטת  הדוגמא  באמת  קטנות.  הייתה  דבר  של   27פו 

 28ר שגמרנו בהרבה פחות והצלחנו   מעוה  ורדבנו כן על  לאחרונה שכולנו שמח
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התקצ את  להחזיר  דבר,  של  לקדם  בסופו  יהיה  שאפשר  לפול  חזרה   1יב 

כן  אבל  חדשים.  דורש    תברים  הזה  זאהדבר  דיון  בכל  שהוא  איזה   2ת 

נון  וסנכרו קודם  פה  נזרק  הזה  יגהדבר  הזה  הדבר  קובי,  בית   3רום שא 

 4שלביות, אני הו  ת,יופוסדרי העדילאיזה שהוא שיח סיג ושיחה גם לקביעת  

 5מת וגם העיר את בהחלט מקבל כמי שהעיר את זה בעצמו בקדנציה הקוד

ה בעניין  מקבל   בהחלט  אני  אצלנו  של  זה  הערתו  את   6לפעמים  רוני,  זה 

 7פיד לא לפקשש בנושא  א הזה. ואנחנו צריכים להק וש אנחנו מפקששים בנ

 8ם  יירמאר  דבבסופו של  אני חושב שסך הכול התברים שהובאו בפנינו  הזה,  

יותר   כרגע  הנושאים  מרבית  שיתכן את  שבהם,  החדשים  גם   9הדחופים, 

של   הכוללים  לתברים  להידחות  כל    20-21שיכלו  שהגיעו  אבל   10התברים 

 11בנו פחות  , אני חושב שעברו נכון, היםל דבר עברו את ועדת הכספסופו שב

 12אן אנחנו ים, ואת ההיקפים ואת הדברים הדרושים. ומכאו יותר את הנהל

 13כדי לקדם את הנושאים וזה נכון. כן חסר לנו אבי, אני אומר   הלאה  יםרצ

הביצועש נושא  את  התכנון.  נושא  את  לחדד  צריכים  נושא    אנחנו   14ואת 

כדי  ההטענ ונה  נכון,  יהיה  הזה  למ  דעשהדבר  לחזור  לא  אנחנו,   15צב  כיצד 

נדר  דבר  שכל  בו  התבשהיינו  את  פותחים  אנחנו  כן,  אישור.  יותר"ש   16  ר 

הםמיכאל מיחפתנ  .  לוח ם  להיות  צריך  כן  אבל  גדול  יותר  סל   17אושר 

 18ויות ברור ומובנה לכל אחד ואחד מחברי המועצה פה.  הזמנים וסדר העדיפ

הכא שבסך  חושב  הדבני  וקיימיםול  נכונים,  פה  היטב.  ומ  רים   19וסברים 

 20 תודה. 

 21  רן י אשב עם עעוד פעם, אתה יודע אפשר ללמוד בתהליך, הכול בסדר. אנ  רובר:  בי גמר א

 22נכין איזה שהוא פורמט שיהיה של כל התברים שבו עוד פעם. יש לנו  נו חנא

 23,  ר "כמה סך כל התב  ט נכין את זה בצורה יותר מסודרת. למשלאת זה פשו

מקורות  כמה   נוצל.  זה  במתוך  תיעול,  זה  סלילה,  מהשבחה,   24ממשלתי,  א 

 25  תוכל נעדכן אומסודר כזה. כל רגע נתון. תבואו תרצו נוהכול. יהיה אקסל  

 26 יש לנו את זה בגדול.  חת ל.א

 27 אפשר בקלות לעשות את זה.  עידן למדן:  עו"ד 

 28 נעשה את המיטב.   מר גידי טביב: 
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 1 זה בצורה. כם את אני אכין ל  ר:  מר אבי גרוב

 2 ריך כן להעריך.  לא צריך על השקל אבל צ מדן: ל עידן עו"ד 

 3 . בסדר. אני איתך. זה עוד לא יצא  מר אבי גרובר:  

ובנייה    הז : וןורד מר מיכאל לתכנון  המשנה  ועדת  של  ישיבה  בכל  אתה  מדהים.   4די 

היא אם  המהנדסת  בעצם  לשיטתך  למהנדסת  רולינג  אובר   5מביאה   עושה 

וה ממלדברים  בשתיא  לחבק  אמור  אתה  מה  י  יצה  את  פתוחות   6בזרועות 

 7שאתה אומר זה תקין וזה בסדר.  ת המהנדסת ועכשיו פתאום מה  שאומר

 8 ר. ה אומאת ש לינו. זה מהתסמכו ע

 9 ממש לא.  עידן למדן:  עו"ד 

 10 זה מדהים. אני לא מבין. יש פה התקרנפות טוטאלית.  : מר מיכאל דורון

 11ר תשאיר בינך לבין  כבאז זה  בר על התקרנפות  אתה מדאחד, ואם   למדן: עידן  עו"ד 

 12 עצמך. תשאל את עצמך.  לא ביני לבינך. זה תשאל את ראש העיר

 13 עצה.  ורי מחבל דיברתי ע : ןמר מיכאל דורו

 14 על התקרנפות. אני אומר, אני יכול להתחיל להגיד לאבי.  עידן למדן:  עו"ד 

 15 רנפות.  מה זה אומר התק  גב' דברת וייזר: 

 16  ספים. שאלתי בוועדת הכספים.הכ וכן הערתי בוועדת דן: ן למידע עו"ד 

 17 כשיש פיל בחדר מדברים על התקרנפות.    מר אבי גרובר:  

בוועדלתשא עידן למדן:  עו"ד  לגי  הכספים  מה  ת  זה   ₪ המיליון  האם  של  העניין   18בי 

לדעתי   שנייה  פעם  שאלתי  העירייה.  כיכר  שיפוץ  לעניין  יספיק   19זה  שכרגע 

 20 צורך.  ע. לרו לי זה מספיק. כרגרו ואמלא מספיק. חז

לנרא : מר מיכאל דורון של  ה  שורה  מקבל  שאני  תקין  אני    1ך  העיר.  לכיכר   21מש"ח 

 22 ך. תענה.  שואל אות

 23תן לי לסיים. אני מקשיב לך, הכול בסדר רק תן לי לסיים משפט.   מדן: עידן ל ד עו"

 24  מיליון ר היה נראה לי ששאלתי את הדבר הזה היה נראה לי אגב, אני אומ 

 25 . מרתי ₪ לא מספיק. ועוד א

₪   ד"ר צחי שריב:  יספימיליון  יעשו תמיד  לך.  מבטיח  אני   ₪ מיליון  שעולות  לעבודות   26ק 

 27 ר. "ואם לא יספיק יביאו לך תבפיק. יסה במיליון ₪ וז עבודה

 28 ובין השאר צחי היית בישיבה, היית בישיבה.   עידן למדן:  עו"ד 
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 1, ועשרה מיליון  יליוןר לשפץ את הכיכר במי שאפשתה מסכים אית. אצחי  מר אבי גרובר:  

 2נו לא באמת ההנחיה שנתתי אני . אנחנו ביקשנו מיליון. אנחומאה מיליון

נראית אחרת. היה שהיי  ניאששהכיכר תיראה    רוצה ילד העיר הייתה   3תי 

ס מין  עם  כזאת  במה  היינו לנו  הספר  בבית  רצים  כשהיינו  כזאת   4וכה 

 5ספר,  בית התר אז לצאת החוצה מהיה מולות היו בכיכר.  שיעורי ההתעמ

היום עולם אחר.  היה  מוציא את הכיתה    זה  אני אתה  סיפור.  זה   6החוצה 

 7אוד דומה למה שיש היום. אבל מ  לו  אהירכר בערך  רוצה שמי שיכנס לכי

 8אם מישהו בא עם עגלה ואם מישהו בא מה, היום כל החול הזה מסביב ו

 9ל  וכבות נגישות שיש הוא לא יכל רחול הדברים האלה,  עם כיסא גלגלים. כ

יש ר יכול  ליהנות מכל הכיכר.  ומין בטון ק איזה שביל אחד שהוא   10לרדת 

הז וכל הדבר  שמתפורר  רצכזה  אז  לי  ן  ולכו  ינה.  נראה  היה  אומר   11שעידן 

משהו,   לא  שהוא  מיליון  לאיזה  הלכנו  באמת  אנחנו  אז  לאט,  נראה   12זה 

 13 מינימאליזם. 

עוד דן: ן למעיד עו"ד  קיבלנו  שאלתי  ואז  בוו  אותם,  ואתה דעפנייה  שאני  שמות   14ת 

זו כיכר העצמאות. שרוצים לציין שלא רבים מהתוחברים,   יודעים   15שבים 

ה בעצם  הפורמזה  שנזכיר .  שלהי  אלשם  ציון  לזה  לתת  נצליח   16האם 

 17 אות. לתושבים שזאת גם כיכר העצמ

מד : מר מיכאל דורון פה  אנחנו  סביר.  לך  נראה  וחצי.  זה  שעה  מילברים  ₪. על   18יון 

 19 "ח. שממתוך מאה וחמישה 

 20 דיברנו רוב הזמן על שתים עשרה מש"ח.  נו אנח  מר אבי גרובר:  

דיב עידן למדן:  עו"ד  רוב  אחד,  וחש  על  מןהזרנו  שמונה  ועל  מש"ח  עשר   21צי נים 

 22  מיליון. 

 23 לא רוב הזמן דיברנו על בית קובי.  מר ירון גדות: 

דוגמל  אב עידן למדן:  עו"ד  לך  בסוףהבאתי  שמו  א  לגבי  גם  השאלה   24"ח  מש  ניםעל 

 25ילת הכביש הזאת  לשאול, בסוף אני לא אדע אם סלשאתה שואל, או יכול  

 26כביש תהיה בסוף שמונים  ה  ילתסלו  בישים, אהיא שמונים מש"ח כל הכ

שבעים.   בסוף  תהיה  או  על  וחמישה,  זה  את  מעריכים  שהם  אומרים   27הם 

הם   זאת אומרת  היותר.  לפי מחידרך  כלל ר המחימעריכים  בדרך  זה   28רון 
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 1 ם פחות או יותר. ושים עמה שה

 2 .  ויצפשלב ג'  יותר לכיוון מאה מיליון סך הכול. זה עשרים ועוד שמונים.  בר:  י גרומר אב

 3ואז אתה צריך לקבל את הדבר הזה בסוף אז לכן זה לא התקרנפות  עידן למדן:   "דעו

 4ואלים את נים, שבדיקות, את הנתוובהחלט איזה שהוא ניסיון לקבל את ה

יש פה מא. בואלהשאלות אני ש  5ה טון אספלט או מאה סוף להחליט אם 

 6  אספלט אני לא אדע את זה.  עשרים טון

 7ת נכנס לתוכניות של הכיכר והתפלאתי עליך  ר ואני כן קצאחה, מלשארק   : לב-מר רמי בר

ש עוד  להוסיף  וביקשתי  אחד  חציה  מעבר  רק  לך  יש  הזאת   8לושה  הכיכר 

 9  ?זה הוסף לתוכנית. האם מעברי חציה

 10  . לא שלושה. אנחנו מוסיפים ת טלמור: ירי' עאדר

 11 ?יופי. כמה : לב-מר רמי בר

 12  ישקין. סן אוווכיד אחד לכרגע עו אדר' עירית טלמור: 

 13   ?למה רק אחד : לב-מר רמי בר

 14  שיהיה מה להציע שנה הבאה.  ד"ר צחי שריב: 

 15 אחד.  זה לא בסדר רק  : לב-מר רמי בר

 16עה אם אתה עושה  ביאליק מזרחה אי תנו ך שלהמש אני אסביר לך. לכיוון  ובר:  מר אבי גר

 17  א מגיע לאי תנועה מאוד צר.  מעבר חציה, הו

 18 . ןוסישקיא על : לב-מר רמי בר

 19  אם אתה עושה. ביאליק.    מר אבי גרובר:  

 20 ש.  "או קי לכיוון התע : לב-מר רמי בר

 21  ון דרום הוא אי תנועה לכיו  מר אבי גרובר:  

 22  ?נוסף ציהר חמאיפה יהיה מעב : לב-בררמי  רמ

 23  לכיוון אוסישקין.    מר אבי גרובר:  

 24 לא. לא זה הציבור ידע.   : לב-מר רמי בר

 25ה יהיה עוד מעבר חציה דרומה כשאתה עובר דרומה, יש  ר, דרומומאני א  :  גרובר מר אבי

 26  שם אי תנועה גדול, רציני, אפשר לעבור אליו  

 27 .  האדומה למאמץ של הכיכרחלקי  תרמתי את : לב-ברמר רמי 

 28, כדי לעשות את מזרחה צריך לסדר אי תנועה לכל  ולך מזרחהאבל מי שה  מר אבי גרובר:  
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נ אם  תהאורך.  אי  כי  ל  לכ  עהנו סדר  כזאת  בקשה  יש  אגב  ודרך   1האורך 

שז אומרים  מ   ואנשים  שום  אין  רחבה.  נורא  עד  דרך  למעשה  חציה   2עבר 

או במסגרת  מעלמטה.  יהיה  דן,  חציפני  שלטבר  יש  ואז  למטה,   3  גם   .ה 

איןאמב שאיך    .צע  רוצים  השופטים  אנשים  בשופטים,  לו,   4או  קוראים 

 5תנועה אז יהיה אי    דעור  ם באמת נסדבבנימיני שיהיה גם שם מעבר ואז א

לזרוק כרגע  מזרחה.  גם  שילך  חציה  מעבר  שם    עוד  לכיוון  האנשים   6את 

לעשו  מהצד של הזה דרך אגב אנחנו גם יש  7צד איפה ת שם בלנו מחשבה 

בנימ בית  גניהיום  שהוא  איזה  שם  לעשות  וזה  ישיבה  י  של  אלמנט  כן   8ם 

לנו מחשבמין מרפסת כזאת    לעשות שם יש  גם  זה. בשזה  על   9כן   רצוקיה 

 10  הולך להיות מעבר חציה. רוני רצית. 

כנראה :  מר רוני בלקין היום  של  שלנו  היום  סדר  שבכלל  להגיד  חייב  אני   11היה   ראשית 

 12קיבלתי לפני הישיבה הזאת    כי כמות הטלפונים שאני טעון.  מראש מאוד  

 13ת עצמנו אני חושב שאנחנו לא כל כך  כבירה אז אנחנו לא מפתיעים א  היא

כרגה חלק  בה  יש ביע  תקדמנו  זה  בסדר.  זה  אבל  הסעיפים   14מבחינת 

רוצה   אני  מציע מהעניין.  ..אני  פחות  אולי  כללי  משהו  כל  קודם   15להגיד 

 16חנו מדברים על  נאכל מיני סולמות גם אם  פס על  לא נתלהם ולא נטלכולנו  

ילד  17פו של דבר אנחנו מדברים ים דתיים או אורתודוכסים, בסוחינוך של 

 18צד אחד של העניין. זאת אומרת חשוב    זה  לבא  ן,ל רמת השרועל הילדים ש

לראות   נצליח  שלנו  שאנחנו  החיים  מאוזנת במסגרת  בצורה  הדברים   19את 

 20נים ופועל ם פועל פה הרבה מאוד ש"פר רמבה לא סוד. בית ספה. תראו, ז

מוכ שנקרא  מה  שהכמוסד  כנראה  רשמי,  שאינו  מוכר  הבחירה  שר  את   21ם 

להי רוצים  הם  למה  אשלהם  כאלה.  קה  מרשאר  היום נטע  שיש   22ודם 

 23לי חבל שהם לא יצטרפו  פתרונות מה שנקרא חרדי שהוא ממלכתי. זה או

 24. אבל אנחנו  ון הזהה חלק ניכר מהדילדבר הזה כי זה בעצם היה מייתר פ

 25מצד אחד, פשוט תלכו ותראו  להתייחס למשמעויות של הדבר.    צריכים גם

 26מוכן    נו לאיתמאשב שאף אחד  זה תנאים הילדים שם לומדים. אני חובאי

בשנת   ישראל  במדינת  שלומדי2021שילד  בתנאים  ילמד  ספר  ,  בבית   27ם 

 28נשים  י זאת הבחירה שאם בנים נקודה. זה דבר אחד, יש ..בצד השנ"רמב
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לשל ע שבוחר  הורה  לבוושים.  ילדיו  אל  ביתו  או  בנו  את  פרטי,  ח  ספר   1ית 

 2  ם. הוא צריך לשלמעות של העניין. מהעלויות של מה שהוא מבין את המש

 3  ת של מה שזה מדבר, יש לזה ערימה שלמה של מחויבויות שהוא ההסעומ

הממלכ בשירותים  להשתמש  לא  בחר  שהוא  ברגע  עצמו  על   4תיים לוקח 

 5שמוגדרת על פי סטנדרטים.    תת שירות ממלכתי ברמהותנו לשמחייבים א

 6יועץ המשפטי לממשלה. אני חושב  אני רגע רוצה ללכת למה שקבע הופה  

 7ר טוב ממני, זה המקצוע שלה, מה לעשות,  ה יותברה  ע תעשה את זה שנט

ב קורא  כשאני  לבית  אבל  תשובה  בתור  נתן  שהוא  מה  את  הדיוט   8תור 

א הוא  בוא  המשפט  בגדול,  עומר  המשנדבר  היועץ  אומר  זה,   9טי  פ ל 

על   מדבר  הוא  אחד,  מדברלממשלה.  שאני  מה  כל  ועל  נהרי  אומר  חוק   ,10 

 11לא מבנים לא   סעות,ה  לאלא מתקצבים,  שמתקצבים את השוטף, אומר ש

שאבי. כמו  ויפה,  פה  שנעשה  מה  ואומר  לבצע  תשתיות  שניתן  פה   12..תיאר 

וחמ שבעים  של  חוק  אותו  מעל  בתנאיתוספת  אחוז,  ש  ישה   13וויוני שזה 

או אני  פלמלכולם.  להיות  חבר'ה  רגע  לכולנו,  ולהיות ר   14ורליסטים 

להורי ישוויונ שוויוני  לא  זה  הרוחב.  לכל  זה  אם  ים,  אחד,   15א  ל   בלמצד 

ל שוו או  לדמוקרטיה  לרמביוני  שוויוני  כולל  "א  לכולם  שוויוני,  לא  או   16ם 

הזרמים,   לכל  מוכשר,  הוא  מוכשר  זה  אם  יש  לככולם.  המגזרים,   17ל לכל 

 18זה נוח לנו    אין הנחות כאלה שאנחנו עושים  ע.רים לכולם. אין באמצהמגד

 19,  עםפ  אני אומר עוד  כי יש מושכים אלה או אחרים. לכן  מכיוון מסוים, או

לראות המצ רוצים  לא  אנחנו  ראוי,  לא  הוא  תשתית  היום  הקיים   20ב 

 21זה כי אני תלמידים לומדים ככה. אבל צריך להסתכל על איך עושים את  

ילפחות לא  משהו  ,  על  להצביע  איזה  שהודע  שיש  בגלל  חוקי.  לא   22וא 

 23  שכים פוליטיים כאלה או אחרים.מו

 24  .  זה לא לא חוקי פרופ' נטע זיו: 

מונח .  או :  יןלקמר רוני ב איפה  להבין  רוצה  זה  עומד.  אני  איפה  להבין  רוצה  אני  לכן   25אז 

יגדירו את פרוגראמה,  יש  דבר,  ואת השט  השקל. בסופו של   26חים  הנפחים 

רוצה  וכ אני  תקציב.  למה  רוצה  אני  עומד.  אני  איפה  אני  לדעת  מה   27הבין 

 28ו שהשהוא פרטי. למקח מהכסף הציבורי ונותן למשהו עושה. לבסוף אני לו
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הילדשאני   את  שולח  אני  תקשיב,  לי  ויגיד  אחר  הורה  יבוא   1שלי    אומר 

 2ר הולך לבית לבית ספר ממלכתי כי אני תובע את זה מהממלכה. אדם אח

 3ך  חרר מהממלכה. למה אני האזרח צרי כי הוא לא רוצה להשתפרטי    ספר

 4 ם בעצם איך העסק הזה מתנהל. לממן את הדבר הזה. עכשיו, היו

 5 לקחת בחשבון שהיום הם כן יושבים בשני מקומות.  ם צריךרוני ג ן: עידן למד "ד וע

 6ום  הל. הימתנ  צם בית הספרהוא כזה שבערגע, שנייה אחת. היום המצב   :  מר רוני בלקין

ב מתנהל  ספר  לכאנשבית  אחת  הנהלה  לו  יש  מוקדים.  תת  י  עם   7ורה 

ספר   בית  את  יש  ויהנהלה.  חדש.  היותר  במבנה  הבנות  מה של  את   8ש 

רוצים בעצם שאנח  יםנבם  "רמב בוועדת כספים  לנו  לפחות מה שהוצג   9נו 

להצמלהצמ רוצים   . זה  לא.  זה  וראיתי  בשטח  הייתי  גם  אני  אותו   10יד יד 

 11רידו בין הבנים לבנות, כי הם  ד בשני מבננים, שיפתחם אחאותו שיהיה מ

 12רים  נראה עוד פעם איך אנחנו מסדיידים את זה בין בנים לבנות. בוא  מפר

העניין   זה.   יכול  ה.זהאת  עושים את  איך אנחנו  נראה באמת  בוא   13להיות 

 14יכול להיות שאנחנו מקצים את השטח, ואומרים להם או קי אתם עמותה 

 15קבלו זיכיון אפילו אני לא  תבנו את בית הספר תטיים,  שרוצים להיות פר

מ דירה.  יודע  שכר  בלי  שנה  וחמש  עשרים  חוזר  ה  הזה  המבנה  זה   16אחרי 

אםלעיר מסתדר.  היא רייה  עיה  ייה,  איך  לראות  צריך  אז  זה  את   17בונה 

 18השקעה הזאת. שכר דירה הרי יש בתי ספר אחרים,  מחזירה לעצמה את ה

 19רים מקום, ם אז הם הולכים שוכפרטיי  שוכרים בגלל שהםשהם הולכים ו

 20ות שונות אם הזה יהיה לנו שני הגדרות שמוגדר אי אפשר שעוד פעם בקטע

 21ופוסופי או אם אתה הולך אנתר  או  יבית ספר דמוקרטאתה היום הולך ל

 22פרטי לטובת העניין. כי הסיפור בסופו של    לבית ספר שהוא של חינוך חרדי

שאנחנו   הוא  אידבר,  לראות  אנחנצריכים  צך  אנחנו  כסף  כמה   23ריכים ו, 

 24מה. ת רשאים לשים את הכסף הזה ככה וללשים על זה והאם אנחנו באמ

 25יוניות אמורה להיות השוו  ב.חוה להיות לכל הרכי בסוף השוויוניות אמור

להגיד יכול  מידה  באותה  הרוחב  אחר    לכל  ממלכתי  ספר  שבבית   26מישהו 

 27בדיוק כמו   פר שליתשתית של בית הסברמת השרון, למה לא השקעתם ב

מש בחינשאתם  לא  להיות  שבחר  במישהו  חוזר קיעים  אני  הממלכתי.   28וך 
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 1תות  ד בכימוללהם לא יכולים    צב הנוכחי היום הוא לא ראוי. להתחלה. המ

כ לכיתות  ישראל  במדינת  ילד  להכניס  אפשר  אי  הן  כאלה.  שהיום   2מו 

כיתו מתקלף.  מתפורר  רטיבות,  וטחב  גג  עם  מאונראות  קטנות  שהן   3ד. ת 

 4י זוכר זה מה אר. למיטב זכרוני בילדותי, אם אנגם ממש מבוך מה שנשזה  

ע ספר  בית  פעם  הזשהיה  המבנה  ולדעתי  לידו  אבוזיאל.  מפתן.  היה   5  לה 

אנאו נגידלי  בוא  ממני.  מבוגר  יותר  שהוא  מבנה  זה  משהו,  זה   6ככה    י. 

אז באמת המקום הזה את שלו זה הרבה מאוד שנים.  כבר   וכנראה   7הוא 

א עוד עשה,  אי  בל  לראות  צריך  חוכמה  פעם  לא  זה  כי  זה  את  עושים   8ך 

 9 לגלים אחר כך את הבעיה אלינו. מג

מ  מר אבי גרובר:   לא  כל המם  דוק  בין שרוני לאהסיבה שאני  אני  אז   10דינה מעבירה כסף 

 11  שהמדינה מעבירה הוא לא חוקי וזה זה   יודע משהו

 12   מעבירה כסף לשוטף. :  מר רוני בלקין

 13ה זה כמה.  וקי. עצם העיקרון אבל עכשיו השאלה פה שאלה. לא חעלתלא      מר אבי גרובר:

מ רוני  לך  אמר  פעם  השבועעוד  מגיע  זה.  על  אחראי  וא   גיע  לסיור.   14  ז לפה 

 15כיתות,  יא לנו בדיוק מה הפרוגראמה. אבל הויכוח הוא זה ארבע  א יוצהו

 16 ם. שש כיתות, עשר כיתות. עוד פעם אמרתי כל מיני מספרי

התם  אמר ב: ד"ר צחי שרי את  יחזירו  שי שהם  מטר  חמישים  מאות  ארבע  של  בו  מבנה   17ש 

ויבנה מבנה לאלף   בו עשר כיתשש כיתות,  עוד  חמש מאות מטר שיש   18ות, 

כי כיתות  מדעיםת  ותשתי  כיתות תכנון, סך הכול ארבע עשרה  עוד שתי   ,19 

 20 ום השש. במק

 21 עשרה. לא. עשר כיתות. איך הגעת לארבע  מר יעקב קורצקי: 

 22 מאות מטר. סך הכול אלף חמש   רובר:  מר אבי ג

 23 ת. כיתועשר   מר אבי גרובר:  

 24 פלוס שתיים.  ד"ר צחי שריב: 

 25  וס ספח.  תות פלעשר כי עידן למדן:  עו"ד 

 26 וארבע ספח שמחולקות לשתיים ושתיים.   :  בלקין מר רוני

 27 הכול ביחד זה עשר כיתות.  מר יעקב קורצקי: 

 28 . אתה צודק.  שתיים יים, פלוסלוס שתעשר  פ ד"ר צחי שריב: 
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מש ברת וייזר: גב' ד מבינה  לא  אני  זה  רגע.  מבינה  לא  אני  שהנכס  הו.  זה  שלנו,   1שהבניין 

אנחנו   אז  להשקיע  שלנו,  של.  ובזכותנו  אנחנו  זה  אם  אלינו.  חוזר  זה   2נו 

 3ומון שיושב לא על שטח שלנו, זאת  עכשיו לצורך העניין נשקיע בקינג סול

שאנח השתמשנושערורייה  בעצם  לש  בכספי  נו  בעצם  כדי  מבנה  ציבור   4פץ 

 5אנחנו נרצה ם הוא שלנו אז מתי ש"ל כל עוד רמבשאין לנו בעלות עליו. אב

 6   בעצם.ז ואאת הנכס חזרה.  אנחנו נוכל לקבל

 7 היא צודקת אבל זה לא יקרה.  פרופ' נטע זיו: 

 8 בוא נראה את זה קורה.   ד"ר צחי שריב: 

יכו  תיאורטית גב' דברת וייזר:  לסלק  אתה  אומאותם.  ל  זאת  מה  לעשות  תרנכון.  אפשר   .9 

 10 גיד בסוף החמש שנים  הסכם לחמש שנים ולה

 11 תיאורטית.  פרופ' נטע זיו: 

 12 ום על הסכם. ם לחתניוכאבל הם לא מ יב: ד"ר צחי שר

 13 לא. למשל מחר צריך לחתום על הסכם.  גב' דברת וייזר: 

 14 ?וםלא רוצים לחת םאיזה הסכם ה  מר אבי גרובר:  

 15 בטח שכן.  ייזר: גב' דברת ו

 16 על שכירות.  ריב: צחי שד"ר 

 17 אין להם שכירות.   י: מר יעקב קורצק

 18 שכירות לא.  גב' דברת וייזר: 

 19 בנכס. יקים חזמ מכוח מה הם ב: ד"ר צחי שרי

 20יש שכירות עיריית רמת השרון דורשת על המבנה זה שערורייה, זה  מר יעקב קורצקי: 

 21תם  ה גם העבירו אוים האללהם פיתרון בשנ  חטא על פשע, גם לא מוצאים

 22 שהם צריכים. ם בסוף הוא לא ראוי ומה אומרים להבנה שלמ

 23 פר?  הסת שכירות על בי הורי בית ספר הדר משלמים  מר אבי גרובר:  

 24 אבל בית ספר הדר הוא בית ספר ממלכתי.   ד"ר צחי שריב: 

שכ   מר אבי גרובר:   לשלם  צריכים  פה  שרונים  רמת  ילדים  ההורים למה  ופה   25לא    ירות 

העמצר אולי  למהאפשר  ותה.  יכים.  אבל  העמותה  עם   26הילדים    להתווכח 

 27 ? צריכים לשלם שכירות

 28 ות?  רישכצריכים לשלם אני אמרתי שילדים  ד"ר צחי שריב: 
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 1 העמותה צריכה לשלם.   פרופ' נטע זיו: 

לא ד"ר צחי שריב:  שרוני  ברמת  ילד  אף  מעולה.  פתרון  זה  אבי,  שהעמותה.   2ילמד    ברור 

ספר   דשמשלמיבבית  שכר  עליו  זה  ם  שאתה  ירה.  את מה  יש   3אומר. 

מוסהמוכשרים   מכיר  אני  דירה.  שכר  ישלמו  לא  אחר,  אחרים  חינוכי   4ד 

 5 נים ₪ למטר. שמשלם שמו

 6חלקם בגלל שעוד פעם אורים כשאני נכנסתי היה סוג של מלחמה איתם    רובר:  אבי ג רמ

 7כל זאת  אבל ב  אולי הגזמתי קצתועשו הכול כדי שלא יעברו לשם וכל מיני  

 8 ורים. היה כזה המון מתח עם הג של זה ה היה סואבל ז

 9 הגבלנו אותם אבי.   מר יעקב קורצקי: 

שאזול  ויכ  מר אבי גרובר:   הם  מאב  להיות  מהת  וכל  הירוק  הכפר  בכפר    ..לתוך   10שהיה 

קובע   לא  שאני  אומרת  שלי  התפיסה  אישית,  אני  לך  אומר  אני   11הירוק. 

 12  ד שלו.הוא מחנך את היללהורה איך 

אתאנחנאבל   יב: ד"ר צחי שר זה.  לא  זה  מדברים,  לא  עשר  ו  בשנים  אבנה  אני  מדבר   13ה 

 14  יטפרן בית ספר...לק מהם כספי עיריית רמת השרומש"ח שח

 15 אני אמרתי לך שאני מוכן...  גרובר:   אבימר 

של מר יעקב קורצקי:  כוחו  זה  אותו.  קבע  גוריון  בן  פרטי.  לא  הוא   16מדינת   תפסיק. 

 17 ישראל. 

 18  ם. כל"מבלא ר : י שריבד"ר צח

צחי  החינוך העצמא מר יעקב קורצקי:  רואה י שלנו.  אני  לעשות את החיבור.   19תפסיק 

 20ר לך. רוני תסביר לו את זה  להסביה  וצה בסדר רוני רשאתה שמח מזה. ז

 21 בבקשה. הוא יסביר לך.  

ספ ד"ר צחי שריב:  בתי  צריכים  לא  שילדים  זה  אמר,  שאבי  מה  לא  לא.  גם  פרטיים   22ר 

 23 ם. "רמברה כמו לשלם שכר די צריכים

 24 ספר אורים אני גם  טתי ביתאני לשי מר יעקב קורצקי: 

 25י אני לא יודע עכשיו לתת  ל פרטש  גוש שאלה מה זה סהשאלה עוד פעם, י  מר אבי גרובר:  

 26 לך. 

 27  זה עמותה. היא בבעלות ציבורית? ד"ר צחי שריב: 

החל  מר אבי גרובר:   ישראל  חלק  יטה  מדינת  הכנראה  להפריט  כי  פחומהזרמים   28ת יא 



 04-8666313חברת איגמי,                                                                                                                                                     

 7.2.2021המניין  מיום    מליאה  מןמישיבת    25 פרטיכל מס'

 

 

59 

עיריי  רצתה אנחנו  איתם.  את  להתעסק  קובעים  לא  השרון אנחנו  רמת   1ת 

 2שם, אני בראש  ייתי  ה  ינמה דברים שאם אמדינה. אני מניח שיש כחוקי ה

הח ככה  אבל  אחרת.  קצת  עושה  רוצים הייתי  לא  כנראה  בגדול   3ליטו. 

רו יום של השוטף,  ביום  זה  עם  איזלהתעסק   4סוג    ה שהואצים לתת להם 

 5אילו ממלכתי חרדי  כיר את מה שנטע אמרה שזה כי לא מות. אנשל עצמא

יודע שאני מודה שאני פחות מ אני  זה.  לכיר את  צריכים  יש   6הם    ודמעכן 

 7ך שישבתי שם כל היום  ומדים ליבה ודברים כאלה אני מבין שכן. להגיד לל

 8זה.  רך על  לומדים ואני מב  בתוך השיעורים אני פחות יודע. אני מבין שהם 

שז פרטילהגיד  ל  לגמרי  ה  רץ  באמת  זה  פה  אמרו  אחרים כמו   9מקומות 

 10 ים וכל הדברים.  לגמרי עם ההשקעות של ההור

 11 חוק נהרי כדי שלא ניכנס להם. לקבל מאיתנו רוצים  אלהם  ייזר: ברת וגב' ד

 12 בשביל שלא זה ולא גם שמה.   מר אבי גרובר:  

 13 .  ום השפעהאין לך ש ד"ר צחי שריב: 

מס  בר:  רובי גמר א עלאני  ל  תכל  רמבאיך  ספר  בבית  התנא"ומדים  המצב  ם.  שלהם,   14ים 

שנייה,   המבנה,  של  אגב  הפיזי  דרך  השחר"גם  הפני"אור  על  במצב   15  ם. , 

 16פה ברמת    המבנה שהם לומדים בו אף ילד כל ועד הורים שהיהב של  מצה

 17הבניין הזה    השרון אם זה היה בית ספר ממלכתי, היה פה הופך פה את כל

 18 ותן להם.  היה נ ולא

 19 ועדיין בעמותה.   שריב: חי ר צד"

בתנאים  ובר:  מר אבי גר מהם,  רק  נבקש  עוד  מאיתנו.  גרועים  יותר  לבקש    הרבה   20האלה 

 21 . ותירשכעוד 

 22 לא. לא.  עידן למדן:   "דעו

 23 לבקש מהעמותה מהבעלים לשים שם איזה שקל.   ד"ר צחי שריב: 

 24מד בבית ספר שלולי אחד. הילד ש חד מולזה אא משווה את לדעתי אתה ל  מר אבי גרובר:  

מ הכסף  כל  לא  יש  רוטברג  שמה.  השרון  רמת  שעיריית  ממה  רק   25עוד  גיע 

 26על אותו עיקרון, בית ספר בערך  ש  יןמבממקום אחר. אני  סכום שמגיע גם  

מגי"רמב מהצדדים  חלק  כספים  ם  שהם  לזה  ..ויש עים  כאילו   27מסוימים 

לאעוד כספים שהם מקבלים ד או  הבנ  יודע,  רך המדינה  לא   28את תי  אולי 
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 1 ורות לא נכון, זה עוד פעם. יש כמה צינ

 2 .  זה כמו אגודת הספורט. אבל אני רוצה מר יעקב קורצקי: 

 3א יגמר אף פעם כי אנחנו לא יודעים עכשיו על כל המבנה  דיון שלאבל זה    :  מר אבי גרובר

 4ת ונים שלומדים בתהזה של החינוך ..וכל אלה. יש עקרון שילדים רמת שר

 5ישחרר לנו    ר להם מבנה, הדבר הספציפי הזה גםייצ ם לם אנחנו רוציתנאי

לנו בשטח הא לעשות מה שאנחנושטח אחר שיאפשר  פה   חר  ויש   6רוצים. 

סש  זהאי של  הוא  מיני    WIN WINוג  כל  לעשות  אפשר  כיוונים.   7בשני 

 8 דברים. 

 9  אני רוצה לומר אמירה.   מר גיא קלנר:

 10פה אחד עשר סעיפים לא    מעליםומר,  ה אחזור ואת מועצאבל אני כל ישיב : לב-מר רמי בר

 11אוד חשובים. אני  ובים. אני מניח שהתברים מתקציב העירייה מפחות חש

סעיף   לפי  את  חו לד  42מבקש  התברים  ת  על  רק  ולדון  פה  הסעיפים   12כל 

 13 ה אחת עשרה אנחנו מסיימים ישיבת המועצה. היום. בשע

 14    ה וחצי.אחת עשר  מר אבי גרובר:  

 15 חשוב.  מאוד ה שזהאני רוא : בל-י ברמר רמ

 16  זה אחד עשרה וחצי. שעות ארבע   מר אבי גרובר:  

 17היום דברים לא פחות מסדר  ר  סילהי. אז אני מבקש  אז באחד עשרה וחצ : לב-מר רמי בר

להסיר   מבקש  אני  ואני  חשובים.  חשובים  פחות  לא  דברים  היום   18מסדר 

זכותי לבקש וזאת  כ  ביקשתי קודם  לי   19ני  ר פה. א"ותבר  "ל תבולא הציגו 

 20 ה. רוצ

 21  ר. "התב בסוף לא הציגו את מר גיא קלנר:

 22אתה  מה ש  עםם  מסכי  שזה חשוב. ואני   אני רוצה לראות אותו. אני חושב : לב-מר רמי בר

כו עכשיו  ואני  אומר,  שצחי  ומה  אומר  שרוני  מה  עם  וגם   23לם  אומר 

 24 מבולבלים עכשיו, ואני חושב שיש הזדמנות.  

 25  ם. לבלימבו  שב שכולםחו לא אני  רובר:  בי גמר א

להציג   : לב-מר רמי בר לאןהזדמנות  לתושבים  החוצה    גם  הולכים  השקלים   26מיליוני 

ל שאר הדברולהפסיק  על  שרדבר  שהוא    לדבר   יםוצים  איזה  לנו  יש   27כאן. 

 28ת, כמעט על שום דבר. משהו בישיבות המועצה אנחנו דנים ארבע וחצי שעו
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 1נות  ראשוות הבעשר דק  את זה  שום דבר וצעקתי  לא מקבלים החלטה על

 2תפריע לי. אם זה נגרר, אני לא עכשיו אני  של הדיון. אם זה נגרר, לא. אל  

עידן אמת ליעקש.  אנל  יעה מפר. אתתה מפריע  בגלל הרצינות י.   3י מבקש 

 4שאנשים פה מתייחסים לזה בכובד ראש, ובמשקל  של הדברים ואני רואה  

כל את  להציג  מבקש  אני  התב  רב,  של  היהנתונים  להרארים  אום,   5ת  ות 

 6 פים על סדר היום מסדר היום.  וכניות היום ולהסיר את כל שאר הסעיהת

 7  שאים.  ל הנוכ אתקיים אבל גם ת ת הכול להציג א עידן למדן:  עו"ד 

שאותי  : לב-מר רמי בר ותחפש.  האחרות  בוועדות  שתשב  או  להציג.  בזמנך  תבוא   8אתה 

 9 עברי של מיש בעיה  איתי שהולך בכיכר. שר  עניין כיכר הלכתי לראות מה

 10 גם בוועדות אחרות. עידן.   חציה הערתי את תשומת הלב. אני חבר

 11  גם אני.  עידן למדן:  עו"ד 

 12 ני חושב.  ה. אבר דהאז תו : לב-מר רמי בר

שיציגו,  עידן למדן:  עו"ד  בעד  אני  שיציג  בסדר.  הכול  הדיון,   את  נקיים  בוא   13אז 

 14 ציג. בוא נ קשת, הכול בסדר.הצטרפתי כבר קודם כשבי 

 15מתעלם, לא מתעלמים ממך אבל ממה  אני התייחסות קצרה בהתייחס אני   ר:קלנ גיא מר

 16יצביע    א. לאאם הו,  וםהפור  לו אתה מעניש אתשהצעת רמי לא הבנתי כאי

ונוריד את כל שאר הסעיפים אני לא מצליח   נעמיק בכל סעיף,   17אז עכשיו 

 18. יש ל בסדרד, הכוה רוצה, אני מכבלהבין את ההערה הזאת אבל מה שאת

 19גם  כנס ומה שלא יכנס ידחה.  בה עד אחת עשרה וחצי, מה שיכנס ינו ישיל

יוצא   פועל  היא  הזאת  הסיפהישיבה  ...לגבי  אנ"מבר  ור שלשל  מציע  ם,   20י 

רמב של  הסיפור  החלטות.  לכדי  שז"להתכנס  אחד  קצה  לו  יש  דרך ם   21ה 

השו  זרמיה  על  ישראל  מדינת  של  החינוך  ההניהול  זה  ובכלל   22זרם  נים, 

ההח פוהממ  חרדירדי,  איך  כרגע  מספיק  מכיר  לא  אני   23עלת  לכתי, 

אכ היא  בישראל  ערים  ובכמה  הזאת  הכתה  הפרוצדורה  אבן   24ל שורש 

עדשרי  ומדינת  בהינתן החליטה    אל  הממלכתי  החרדים  של   25הנקודה 

קוו,   שהזרם בסטאטוס  הממלכתי  לזרם  חיצוני  באופן  יתנהל   26החרדי 

 27פור של זרמים  לסי  צערידומה ליא לא  ז זו ההחלטה. והוהסדרים אחרים א

אחרות עמותות  של  הממלכתיים    החלטות  הזרמים  רצונות  בתוך   28או 
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בתי ספר פרט בתוך הזרמיםלעשות  לא   לצורךם  ייהחילונ  יים  זה   1העניין. 

 2ברמת ההגדרה. ברמת דבר כי פה המדינה מראש הגדירה מבנה שונה. זה  

 3ל  או אליך  פונה א, אני  טער. כי פה רוניהתשובה לא קיבלנו אותה. אני מצ

די  מיכה או אל שניכם. איך מדינת ישראל  4. זאת תשובה שאמורה להיות 

 5ירה שמבנה  שהגד  ריאחישראל    יך מדינתלזה. א  או קרובחדה. שחור ולבן  

משרד דרך  עובר  הממלכתי  דרך    החינוך  עובר  החרדי  ומבנה   6החינוך 

ע מדבר  לא  ואני  הזה  התהליך  בתוך  מדעמותות,  אני  השוטף,  על ל   7בר 

 8מבקשת שמדינת  רים, הנושא שסביבו התכנסנו, איך היא  התב  , עלהמבנים

 9. יםשא המבנלו את נוות, ינההמקומי ישראל על שלוחותיה ברמת הרשויות

פתרונות    הקמתם ולתת  להיבנות  שצריכים  כאלה  ברבות או   10נוספים 

 11בעצם בכל  השנים כמו המצב שאנחנו נמצאים בו כרגע. להבין אם המדינה  

 12 ה דרך הרשות המקומית הרלוונטית רגע,  באותעלת  מעט פושראל כעיר בי

 13 אתה צודק.  מר יעקב קורצקי: 

 14ורך, משרד החינוך מכיר שיש צה  יננטית מבהרלוו  ת המקומיתיפה. הרשו מר גיא קלנר:

פרוגראמה יש  כמה  בצורך,  בין  חלוקה  יש  תקציבית.  השקעה  נדרשת   .15 

 16   בא לציון גואל. העירייה וכמה משרד החינוך.

 17 בדיוק.  : קורצקיעקב מר י

 18וצדורה נהוגה, כך היא קוראת בכל הארץ בגדול לגבי  רפתסבירו האם זאת   מר גיא קלנר:

ונהיההפ הזו  הדיון  צריכ  כהשכשקטים    עילות  אז  לא  אם  פה  לעשות   19ים 

 20  נפתח. אנא רוני.  

קו : לב-מר רמי בר אמרתי  שאני  מה  הבין  לא  שגיא  בגלל  מבקש  אני  חושב  אז  והוא   21דם 

 22עיריות  לפקודת ה  42רוצה להקריא את סעיף  ור, אני  את הציב  ישני מענשא

 23חבר    טן ד', לבקשת ף קסעי  42אפרופו מה שאנחנו מדברים עכשיו. בסעיף  

הצאפרופה  עצמו מועצה  חבר  כאן,  מבקשים  שאתם  מה  תקציב,  ו   24בעת 

 25הצעת החלטה, כוללת מספר סעיפים שלגבי אחד או יותר מהם יש לחבר 

הסתייגות, נפרה  תקוים  מועצה  לגבי  צבעה  כל  דת  לגבי  הסתייגות.   26כל 

 27  מה..לגביו.

 28 ר.  הצבעה נפרדת זה לא מה שאמרתי. מה הקש מר גיא קלנר:
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 1  יעים בנפרד. נו שמצבכמסי  ר:  מר אבי גרוב

 2 זה כבר סוכם.   מר גיא קלנר:

 3 רגע.  גיא. לצורך השאלה מאתיים שבעים ערים בארץ זה התהליך.  מר יעקב קורצקי:

 4 ר רצועת הנופש. "תבמי בעד   ר:  רובמר אבי ג

 5 רוני שיענו, יסבירו ונגמור. עינב, מיכה,  עידן למדן: עו"ד 

הזרם   : מר רוני עזורה שאינלשאלתך.  והרשו  המוכר  בעצם  מי  מקבלים  הממלכתי   6זרם 

כל   מכיר  תקצוב  החינוך  משרד  החינוך.  ממשרד  מוסד  סמל  להם  יש   7עוד 

אומרת זאת  שלהם.  עכשיו   בצורך  אורים  שהצורוכר  י  גם   8יקבל    לו,ך 

יקבע ל פי פרוגראמה  נגיד עשרת אלפים מטר מרובע,  תקציב מסוים על   9ו 

מרובע,   מטר  משנאלפיים  כלא  המספר  יקבעה  ממ  לו  רגע.   10טרים  ספר 

שה איזה  לבנייה.  באה  מרובעים  הרשות  עכשיו,  בנייה.  פרוגראמת   11יא 

או לבנות  יכולה  היא  עכשיו  אותו.  בונה  משובעצם  של  בתקציב   12  רד תו 

יהי  נוך.החי ...., משרד  א   13החינוך מחשב כולה לבנות אותו בתקציב טיפה 

 14ם  ייתב יותר לשהזאת קרו  ו בעירלך ברוטו נטו לפי אחד נקודה שש. אנחנ

 15עכשיו עד לפה זה הליך הבנייה. מפה  ו. כמו ש..אותו שזה פי שתיים.בברוט

 16 ייה.יר. זה נכס שלך כעיש פה מעבר בעצם בין בעצם הבינוי לבין הנכסים

השועכ  קי,או   הוא  החינוך.  משרד  הוא  שלך  שהשותף  אתה  שיו  שלך.   17תף 

ולהפוך   הזה  הנכס  את  לקחת  עכשיו  לתרצה  משראותו  שלך, בניין   18דים 

 19 שלך.   ת אותו. או קי כמו כל נכס הואלפדו רךצטת

 20 ואם אני ארצה להעביר אותו ..כל חמש שנים.   עידן למדן:  עו"ד 

ההליך ה: מר רוני עזור עוכ  עכשיו.  הו ל  מד  אתה   וסדא  שלו,  ליעוד  משמש  והוא   21חינוכי, 

 22ומשרד    א יהיה להעביר אותו בהליכי נכסים. בהליכי נכסים מה שזה ליכול  

 23  יו.  ון אלדי.פ.ינוך לא .הח

 24רק ש איך אומר היועמש, אם אתה רוצה להעביר את זה מהחינוך המוכר  :  מר רוני בלקין

למוכשר הממלכתי  לקבלמהחינוך  צריך  אתה   25רד  ממשני  פרט  ישורא   , 

עבור ה נכס שנבנה  כי אתה מעביר  לחינוך שהוא  החינוך   26חינוך הממלכתי 

 27 לא ממלכתי. 

נ זורה: מר רוני ע זה  המטרהרוני  שאל  ש  כון.  מעבר מה  למנוע  בעצם  הוא  אומר,   28תה 



 04-8666313חברת איגמי,                                                                                                                                                     

 7.2.2021המניין  מיום    מליאה  מןמישיבת    25 פרטיכל מס'

 

 

64 

משרד   ידי  על  מפוקחים  שאינם  אומרת  זאת  ...מוסד.  שללא   1למוסדות 

 2וקחים. כי זה מפ  שלאדות  מוס  ותות פרטיות שמקימהחינוך. יש גם עמות

למ היא  והמטרה  שלהם  שהוא  האג'נדה  נכס  שלקחת  הזה  המצב  את   3נוע 

 4ר אותו עכשיו  מעבי  תהוא   יחד איתך  שבנה אותוחינוך  חינוך, של משרד ה

מ לא  שהוא  מקרים למשהו  לא  גם  זה  המקרה.  לא  זה  החינוך.   5שרד 

 6לב  וא ששהל הליך שלב אחר  אחרים. ברגע שמסתיים הליך הבינוי, מתחי

 7 סים. ת הנכסים בעצם בנכס. ופה יש פעולות של נכחלקל מש

יעקב: בן  עינב  הז  מר  העמותה  של  המעמד  שנחדד.  ממעמד  שונה  אחאת  עמותות   8 ת. רול 

ותרומות. העמותה הזאת נשענת שיוד  9עות לקבל גם תמיכות באופן פרטי 

..השוטפותבס  10שלהם. אתם    פר יסודות התקציב ומקבלות כסף מהמדינה 

רשכמו   מאגף  נהוני,  אמר  וחלק  עירייה  ממימון  חלק  הבינוי  של   11ושא 

ג אתה  בעל הקרקע,  כמו בממלכתי. אתה  בעל המממשרד החינוך   12בנה. ם 

את  יםקי גםתהה  היום,  הבעלות    יה  הזכות  זאת העתידי.  שלך.   13נשארת 

 14אומרת שאם עכשיו אתה תאשר את התבר ויבנו את תוספת לבית הספר,  

 15להקצות מבנים לא רק קרקע.    םגניתן  צאות  קיום לפי נוהל ההבסופו של  

ומבני ..קרקע  יכולים  אתה  אורים  גם  תפרסם.  ואתה  התוספת,  עם   16ם 

יכלהתמו הם  ב דד  גם  הקלו  זה    הקצאהה  של ודם  הליך  בקשה.   17להגיש 

 18ו לא מונעים מהם. באופן הפרסום אבל הבעלות נשארת שלך. פורסם. אנחנ

 19 אם אתה עכשיו תבקש.  

 20 סם? רוזה פ ו: נטע זיפרופ' 

 21 לא הבנתי מה אמרת.   : י שריבד"ר צח

 22 זה פורסם? הייתה פה הקצאה?  פרופ' נטע זיו: 

 23 אותו לתוך בית ספר.    מפרסםה אתם. "ט של רמבפר לפי מפרבית סמבנה  ד"ר צחי שריב: 

 24 ם. "ם. אתה לא מגדיר אותו לרמב"לא רמב  מר עינב בן יעקב:

 25 ם?  "זה לא מוגדר לרמב ד"ר צחי שריב: 

 26 שלך. בנה זה מ ב:יעק מר עינב בן
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ושת ד"ר צחי שריב:  כאלה  ושתיים  כיתות  תפור  עשר  נעשה  לא  זה  כאלה   1לצרכי  יים 

 2 ם. "רמב

יעקב:  רמ בן  משר  עינב  של  פרוגראמה  יראה  ינוך  החד  יש  איך  החינוך  אגף  עם   3בית  יחד 

רמב ספר  לבית  רק  מתאים  בהכרח  שהוא  אומר  לא  ..זה  זה  "הספר   4ם. 

 5 מבנה שהוא. 

 6 ורך... צב כרהאז הה ו: נטע זיפרופ' 

הח מר רוני עזורה:  זה אומר שמשרד  בצורך  הליך בתוך משרד החינהכרה  זה  זה  ינוך.   7וך 

 8שיש לבינוי. הוא  צורך  ב   ירשבעצם משרד החינוך מכשאומר  ך ראשוני  הלי

 9זה התכנון שלנו וזה בדיוק מה   עדיין לא אומר כמה. ביקשתי קודם להגיד,

 10ף. על חינוך יאשר בסוד המשריו, כמה  חייב עלשאני לא יכול להגיד, להת

א באים  או  הולכים  אנחנו  מה  הזאת. סמך  הבנייה  בכמות  בעצם   11ליכם 

מר התמטרים  סמך  על  הקודמובעים  משרדוכנית  של  פחיה  ת   12שוט  נוך 

 13 .  2016-אישר. או קי. ב

 14 הוא אישר. כמה הוא אישר?  פרופ' נטע זיו: 

 15 ה.  הוא שאושר שאתם הוא אישר את הבנייה הזאת מר רוני עזורה: 

 16 אלף חמש מאות?   ' נטע זיו: ופפר

 17הזה ראמה ואז ההליך  . הוא אישר לנו בעצם אז את הפרוגת פחותזה קצ מר רוני עזורה: 

מ בבשלות  כבר  את  גבוההד  אוהיה  להם  יש  החינוך  במשרד  יש  עכשיו   .18 

מטרים   לגבי  להחליט  סוברני  והם  שלהם  מטרים  ההחלטה  או   19כאלה 

זה א בגלל  רוצה להתחני  אחרים.  יאשלג  ייבלא  לנו.  בי המטרים שהוא   20ר 

לכ אגיד  אני  מזה  יותר  שמשרד וגם  בזה  נתלה  כן  הוא  שלנו,  שבתכנון   21  ם 

ה יאשר.  עכשיהחינוך  יאשר  לא  את  וא  משההזא  ת מוהכו  יאשר  הוא   22ו  ת 

למה   בהתאם  זה  את  ולתכנן  השרטוטים,  לשולחן  חזרה  לחזור   23אחר. 

 24 שיאשר. 

 25ל מי שרוצה,  ית ולפתוח את זה לכיונשוולעשות הקצאה  נה  אבל אם הכוו ד"ר צחי שריב: 

 26 .  שמי שיקבל את זה יוכל לבנות לפי צרכיו לא עדיף להקצות קרקע

י בן  עינב  מ  עקב:מר  לנו  כדאי  לא  לא רמבפשוט  בהסיזה  אחרת  עמותה  תבוא  ולא "ה.   27ם 

 28אורים והיא תבקש את הקרקע כדי לעשות את הפיתוח, אנחנו נחזור כמו 
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הטניס   אנחנו    הם סיפור  כ  יאיםבמיגידו  הרבה  כך  כל  בשביל  עכשיו   1סף 

 2ך הזה  עשרים וחמש שנה, אנחנו לא ניכנס לתהלילהשקיע בבינוי ופחות מ

ת אתה  וואז  העיר  למועצת  מאשר  חליט  להך  תצטרבוא  אתה   3את  האם 

 4 עשרים וחמש שנה ואתה אומר ש. 

 5 ם לכמה שנים זה.  "ורמב ד"ר צחי שריב: 

יעקב: בן  עינב  של  מר  ש  בהחלטה  היום  לעההקצאה  בוועדיין  אנחנו  פה  אושר   6דת  א 

 7 ההקצאות אישרנו לחמש שנים. 

 8 נישאר פה.  בעוד עשרים וחמש שנה ד"ר צחי שריב: 

יעקב:עינמר   בן  לך  ב  היבה אישות  אני אתן  החשיבה שלנו.  תך  ילדים ה  יש  להיום   9שנכון 

 10ם. הם תושבי רמת השרון,  "בפול ...בשני בתי הספר גם בעוזיאל וגם ברמב

ננז אומרת  ואת  לעכשיו  יח  מחליטים  היינו  ספר אנחנו  מבית  פינוי   11תבוע 

ילדיםעוזיאל.   ומשהו  מאה  הולכים  היינו  הם  למה  שם.   12היו   שנמצאים 

ו נכון להיום   שהוא פתרון  ים איזהשבחובאים לאגף החינוך   13חשבנו  . לכן 

 14שצריך למצוא להם פתרון. עוד חמש שנים אנחנו נפתח עוד פעם זה היה  

 15ם כמו שאנחנו  ת הנתונים ובודקים אותפעם א  שוב  יינו פותחיםמתקדם. ה

 16ם  יין עוד חמש שני והצעה ורואים אם להוריד לצורך הענעושים בכל הליך  

יותר הרבה  מספרים  וברבוג  יהיו  יריד"מבהים  יש  ברישום ם  מטורפת   17ה 

שימוש   שיש  למי  דווקא  היא  שלנו  האחרונה  הכדאיות  הסתם  מן   18שלהם, 

 19ר,  ל קפסיטי בשני בתי הספמד בפום עו"בן להיום רממיטבי בנכס. אבל נכו

 20בסופו של  לנו פה עניין כמו שדוברת אמרה    ואם אני מסתכל על נכסים יש

לפ ולבדבר  עוזיאל  ספר  בית  את  אחת  נונות  של מתחם  שבסופו   21דבר    ד 

 22יאפשר לנו שחרור של נכס אחר ולבחון את עצמנו בשנים הבאות שוב פעם,  

עמו ולא  הבעלים  אנחנו  פרטית.כאשר  הייתה    פרטית  עמותה   תה   23עכשיו 

 24 שה להקצאה.  מגישה בק

 25 כמה סך כל הבנייה    מר אבי גרובר:  

 26 . י לנו דאכ ליחה שאני אומר אזלנו כסף, סאם נותנים  עקב: מר עינב בן י

 27 לא. אני מסכימה. אני רוצה לדעת כמה. כי עכשיו זה נעלם גדול.  פרופ' נטע זיו: 

 28  אחוז. חמישים רךבעאתה מקבל   מר אבי גרובר:  
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כמה.   ע זיו: ' נטפרופ יודעת  לא  אני  גדול  נעלם  זה  מיליון. עכשיו  מיליון, ארבעה   1שלושה 

 2 .  ן הבדל. יש הבדלאי

השלב   ד"ר צחי שריב:  זהאשהרולמה  תב  ון  מגיש"לפתוח  אם  ורוצים  ר.  פרוגראמה   3ים 

 4 לראות מה משרד החינוך ייתן עושים חשבון אחרי זה כל זה. 

 5 יל.  רגליך הזה הה י: ורצקמר יעקב ק

 6 נכון משום אין לנו את הנתונים.  ופ' נטע זיו: רפ

 7 יליון. למה לא ארבע עשרה מ י שריב: צח ד"ר

 8 ר.  "ן לי תבאם איל  יככי איך אני לוקח אדר  גרובר:  מר אבי 

 9 מה פתאום לקחת אדריכל. אתה עוד לא יודע כלום.   ד"ר צחי שריב: 

 10 .  ע כלוםמה אני לא יוד  מר אבי גרובר:  

 11 ה הולך לקחת אדריכל. ו אתעכשי : שריבצחי ד"ר 

 12 וך.  כסף יש לך ממשרד החינודע כמה אתה לא י פרופ' נטע זיו: 

 13 ..הכל מוכן.  יב: ד"ר צחי שר

אז  שנייה  :  מר אבי גרובר עכשיו  .  אני  התבאם  את  לי  תאשרו  להיות  " לא  יכול  עכשיו   14ר. 

 15חצי    עודכון.  דשיים. נר בעוד חו"שאותו דבר אתם לא תאשרו לי את התב

יו  ה, עודשנ יותר מה סשנה. אבל אני אומר לך. אני  גודל  דע פחות או   16דר 

 17  , יודעים פחות או יותר כמה ילדיםוך, יושב ההנדסהמה על מה יושב החינ

 18. 'ך של כיתות. יושבת ההנדסה יודעת לתרגם את זה למטרזצורה הומש  י

 19ר  אומ   אתה   בית ספר.בוא נגיד אתה לא מאשר לי עוד שלושה חודשים את  

 20זה  עשיתי את כל התהליך הלתת לך בית ספר. אז בשביל מה    א רוצהאני ל

בצ הכרה  לקבל  הלכתי  הלכתי  למה  למה  בכל  ורך,  אתה  אם  זה  כל   21את 

יודעעכשיו א.  מקרה לא תאשר  22שאתה. אני אומר לך מה סך הכול של    ני 

שיו הכול  סך  להיות  אמור  מיליון  עשר  שנים  הזה.  הדבר  של   23שקע  העלות 

 24ה שלוש.  ארבע, נקבל שש, נקבל חמש נקוד  . נקבלבנה הזהל המיה שבבני

אופציה   שאנינקבל  שקל  כל  כי  כמובן,  מהכיס   אחר  מוציא   25שלי    לא 

ובלי אחרים  לדברים  לי  אני יש  רע  ה  יןע  משתחרר  עכשיו  גדול.  צורך   26לנו 

 27ר, "יודע אם בכלל יש לי גו על הפרויקט הזה, שזה מתבטא בצורה של תב

גברגע שנ לי   28לעשות את כל העבודה. לוקח,  מתחיל  ר. אני  "תבל הו עתתי 
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לו אדר יועצים,  יוד  קח מכרז, עושה כל הדבריםיכל, לוקח   1ע  האלה, שאני 

לי תב לי תב"שיש   2את הבסטה ושלום. גר  וסוך  ולה  ר. אני"ר. לא תאשרו 

זה  עושים.  מה  איתו  וחושב  הספר  בית  עם  יושב  הולך  ספר.  בית  אין   3אז 

 4 חרת.  את זה א יך לעשותמסלול. לא יודע א

 5 ? לךאני רוצה לשאול אותך. צחי, מה בעצם מפריע  : ל דורוןמיכא רמ

 6 השוויון.   סרחו ד"ר צחי שריב: 

 7 ?בין מי למי : יכאל דורוןמ מר

 8הספר המוכשרים. כלומר אם היינו אומרים, כל בית ספר מוכשר  בתי  בין   ב: ריד"ר צחי ש

 9  מהם כמו כפת  איו  ם שלכולנברמת השרון, שלומדים בו ילדים רמת שרוני

 10וקצה לו זה, כל בית ספר כזה תראש העיר ואי אפשר שיופלו זה משאמר  

 11 ונבנה לו מבנה. קרקע ציבורית 

 12  מחר. תתל  הלוואי שהיה לי מקום  מר אבי גרובר:  

 13 ם ולא לאחרים.  "אולי אין מספיק לכולם אז תסביר לי למה דווקא לרמב ד"ר צחי שריב: 

קיימהם   מר יעקב קורצקי:  שנה.  חמישי  םיכבר  ממצם  זה לא  חדש.  ספר  בית   14יאים 

 15 שקיים חמישים שנה. בית ספר 

הו ר צחי שריב: "ד איעקב  שאל  מא  מה  חוסרותי  לי  מפריע  לי.  ה   פריע  ואם   16  נו ייהשוויון. 

קרקע, אומר יקבלו  כולם  שרונים.  רמת  ילדים  כולם  לכולם.  שוויוני.   17ים 

נבנ הלכולם  למשרד  נפנה  כולם  עם  מבנים,  לכה  נשלילוחינוך  את  ם   18ם 

 19 ם כמה שצריך, זה שוויוני. יליוניהמ

 20 אני  ני עושה הכול.ר לך שאאני אומ  מר אבי גרובר:  

 21 אז בוא נפתח תברים לכולם.  ריב: ד"ר צחי ש

 22 בבקשה.   :  בררוג מר אבי

 23 אנחנו רוצים שהם מי שיבקש.  מר יעקב קורצקי: 

לפ  מר אבי גרובר:   מוכן  אני  בבקשה,  צחי.  מבבקשה  פה  אני  רחתוח  אי.  כבר יושב   24  תם 

 25סיפור הזה של איך  וב להם. יש ..זה כל הארבע, חמש שנים. עכשיו מאוד ט

היהחצ ואיך  נראית  הר  בית  של  המבנה  מתוך  החוצה  שלהם   26ר  ספציאה 

יודע אם זה וה  תותכיוה  27כל, הוא קצת אחר. עכשיו אם עוד פעם, אני לא 

יש סיפור עם הכפר הי גדול אבל היה  נורא   28ורים  רמי שאמ  רוק שמולסוד 
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הירוק.חרר שטלש לטובתנו. מתוך הכפר  ש  חים   1היה ואנחנו חלק מהדיון 

הצע לנו  הציעו  דוהם  אני  מסוימת  לשטח  ה  רוצה  כן  שאני  אמרתי   2וקא 

 3שטח של הכפר הירוק שאנחנו נקבל אותו ואז על  ך ה מתוח  תופ  געשהוא כר

ה הכפר  מסביב  שנותן  מה  כל  את  אוהבים  מאוד  שהם  הזה   4ירוק,  השטח 

 5ת ספר שלם.  ל בית ספר שלם לאורים לבנות בינייה שא לפה בי להביתירצ

פה   של  אנחנו  הפרוגראמה  וזה.ניסינו  והכל  חד    אורים  לך  אומר   6אני 

 7ם בית הספר שלו. מקום לחלום, ד עגלעם  איורק  משמעי שזה עכשיו איך

 8מקום לגדול, שנמצא באזור תעשיה. בחזן. למשל אנחנו נתנו לו גן ילדים  

שעברהש היו    נה  הםהם  ג  כיתה  בגנהיו  לשבת  להם  נתנו  א'.  בכיתה   9ים  ן 

 10פצנו והם קיבלו  נו ושיכסף, סידר שקענו שם  ישבו שם, ה  בנווה גן הםשלנו,  

 11עם הזה הם יכולים. היינו צריכים שם   בניינים.  להם מדהים שם  יופי והיה

 12וט  ם שם. הלוואי שיכולתי. הם פש עוד גן וכתוצאה מזה לא יכולנו לתת לה

ונורא ק   צע. הםמאקצת ב  13דוגמא  זה עוד לא ממש בונים להם. אבל  טנים 

 14בו בשטח שלנו  איתנו שאת הם יששוויוני. הם קיבלנו מלמשל אתה אומר  

 15 ושמחנו שהם יכולים.  

 16 כמה שילמו.  שריב: י צחד"ר 

 17 לא יודע שילמו מה שילמו.   מר אבי גרובר:  

 18 שמונים ₪ למטר.   ד"ר צחי שריב: 

ש קב: מר עינב בן יע דירה.    מוליהם  זוכשכר  כרגע,לא  המספר  את  לך  להגיד   19אבל   ר 

 20 הם שילמו שכר דירה.  

 21   ם. למטר."בר מרמפי עש ד"ר צחי שריב: 

מ מר יעקב קורצקי:  הם  כמה  יודע  לא  ואתמישלאתה  רמבם  אומר  לא "ה  הם   22ם. 

 23 ם שקל.  צריכים לשל

 24 ראיתי חמשת אלפים שקל.  ד"ר צחי שריב: 

 25 קל. ים לשלם שיכם לא צרם ה"רמב מר יעקב קורצקי: 

 26 ריכים. הם לא צריכים ברור. אז למה הם צריכים. אלה צ שריב:  ר צחי"ד

 27  ירלנד מאא  לשלם. הוא חבר שלי. בן אדם הזה ב  א צריכיםגם אלו ל ורצקי: מר יעקב ק

לפני  בא  בן אדם  לו.  הלוואי שניתן  רצף,  על  ילדים שהם  שני   28שנתיים    עם 
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חדש משהו  פתחו  הם  עכשיו  סמאירלנד.  בית  ר  פר .  גם  להאני   1גיד  וצה 

 2 הו. מש

 3 הם מוכרים.   מר אבי גרובר:  

צ מר יעקב קורצקי:  קיבלו.  הם  רמבעכשיו  ספר  בית  להם. "חי,  לעשות  יכולנו  לא   4ם. 

 5 לא היו צריכים לעשות.  רי גםסונטבאופן עקרוני המו

 6 ם לא הקצת.  "גם לרמב ד"ר צחי שריב: 

א מר יעקב קורצקי:  ההקצאה.  את  תקעת  אתה  העעשו  צלך,  כי  את  ככבר   7בר בודה 

 8 ם החבר'ה, אנשי המקצוע ואתה פה שני

 9 דתי.  שנולם פה מלפני י? הסברת שהתקעתאני  ד"ר צחי שריב: 

 10. גם את זה תקעת. הוא תקע מקווהה  אתאתה תקעת. כמו שתקעת   מר יעקב קורצקי: 

ז לא  את  אתה  איך  להם.  לתת  אפשר  אי  הקצאה.  ..הייתה  לבסוף  נו.   11ה. 

 12ים. אתה לא העברת  ך בידיים אצלמך. המסמכבעצ   תקעת  מתבייש. אתה

 13 לא משנה.   רת אי אפשר ..הקצאה.אותם. בסוף אמ

 14 ? מדבר עכשיואתה  על מה שריב: צחי ד"ר 

רוצה  אההקצת  א  אתה תקעת מר יעקב קורצקי:  לא  עזוב.  רוצה ה.  לא  לזה.   15להיכנס 

גיא. בית ספר רמב ..מאתיים שבעים ערי"להיכנס, להגיד   16ם ם הוא מוסד 

אבאר לאץ.  אני  כך  להגיד  יכול    בי  כל  אני  דיברתם.  כולכם   17רוצה  מילה. 

הד יסתיים  מאשכבר  יש  הזה.  ערי יון  שבעים  אולי    םתיים  מתוכם   18בארץ, 

שמונ או  חרדיות  עשר  ערים  אסדשבה  מאליו.  ל  ניר  מובן  זה  איך  יודע   19א 

הוד  הרצלייה,  מבנים  מקבלים  הם  סטאטוס  אותו  בארץ  הערים   20בכל 

 21ו של עניין ברמת השרון יש  . לגופתו דברעובדים אוולם  בא, כהשרון, כפר ס

 22ת השרון  רמשנה, עיריית    ר שמעל חמישים ם שהוא בית ספ"פר רמבבית ס

שי שנים  שבע  שש,  הספר  לפני  בית  את  את  .  ותכיתש  בשפצה  נתנה   23היא 

השתנה   לא  דבר  שום  שלה.  החלק  את  נתנה  ישראל  מדינת  שלה   24החלק 

 25חנו,  רגע אנש"ח שכעל שישה מון  השרמת  ר פתוח בעיריית ר"מאז. יש תב

הס אז  שנתיים,  שעבר  אתמכיוון  לעלות  שצריך  הס  בירו  הגזבר   26ביר  זה 

 27  תנו .  יםים הצוותים המקצועיאת זה עוד פעם לישיבה. יושב  ביאשצריך לה

 28לעבוד. בוא נעלה את זה להצבעה. מי שזה לא מוצא חן בעיניו. אני   הםל
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אבל  אותו.  לשכנע  אוכל  לא  אני  פה  צד  פה   יש  מבין,  יש  פה  מדינה  ק.   1יש 

 2א  בבקשה בול.   כל ילד מקבל וזה הכומגיע לילדים האלה בדיוק את מה ש

 3  על יברו. בוא נעשה הצבעה.  ראה כבר מה השעה. כולם דצבעה. תנעשה ה

 4 רים זה הכול. אני לא יכול לשכנע את מי.  ל התבכ

 5עותי ביותר מם המשהסכו  אני רק על שמונים מיליון של גלילות צפון שזה מר גיא קלנר:

 6מובן  ל אף שכל שקל פה כאם מתייחסים רגע ברמת הפרטו, אז עדיון.  פה ב

א שמוניםחשבו.  את  שמצמי  ני  לפני  מבקש  כן  הייתי  תברית ליון   7ביעים 

 8 ק את המרכיבים שלו. רק אותו.  לעומ תריולהבין 

 9 אז בואו נצביע. כולם נחכה עם ההסבר לגיא.   מר יעקב קורצקי: 

 10    בחבילה אחת. לא אבל : ע זיופרופ' נט

גלילות, בסוף היום יש שם מת שוורץ:  ערןמר  גדוללגבי פרויקט   11, של תשתיות חם מאוד 

 12מש"ח    עשריםל  ש  כביש מספר שתיים תבר עליו בסדר גודליף כרגע את  נוס

 13יטי לגשר גנדי. מתוכו יוצא שהוא רק הכביש הרוחבי שמקשר את סינמה ס

שעולה   רחב  מאוד  כביכביש  הר  3ביש  וכ  1ש  צפונה,  ווכבישי   14ארבע,  וחב, 

זה   היום  בסוף  אותו.  שחותכים  תשתית  ושש  חשעבודת  ניקוז.   15מל  של 

 16  בי כתאוד לטובת העניין.  מערת הזאת זה היקף משמעותי מכל  פיתוח של  

נמכמוי די מתקדם. ות  יחסית  נמצאים בשלב  כרגע,  עירית   17צאים הזכירה 

 18 אחרי שעשו הרבה מאוד עבודה. 

 19   מתקדם. בשלב המ יא קלנר:מר ג

 20  כתבי כמויות.   ו: נטע זיפרופ' 

כל   מר ערן שוורץ:  כמויות.  נכתבי  הזה  לסוג  כנס  התהליך  כדעכשיו  הידוק  להגיע  של   21י 

ל אותם  להשלים  כמויות  אמנם  המרכ  אתקרלכתבי  זה  הפעילות.  זאת   22ז. 

הוא   הזה  הפרויקט  כל  היום  בסוף  אבל  להכנ...גדול  שצריך   23יס  פרויקט 

 24נונה. וזה התהליך. עכשיו  נחי ארשקלים בשנה במו  יליונילעירייה מאות מ

..של ה  הלת, אם בסוףרה מנכתב הכמויות בחרנו חב  25יקט תהיה  פרוהיום 

יותר או טיפה   יהיה אחרי  טיפה   26ן ספק  יבי המשך, איוד רכע  זהפחות או 

 27 שזה הפרויקט מספר אחד בחשיבותו בהקשר הזה. ולזה מיועד הכספים.  

 28 י בעד.  נגד אנאני לא  גיא קלנר:מר 
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 1 הסיבה שמביאים כזה ..גדול ולא.     גרובר:מר אבי 

שמוניי  אנ מר גיא קלנר: אם  אומר  מש"ח  שם  אורגע  מאוד  שאני  הכיכר  את   2הב  מים 

 3 נים מש"ח בסוף  ה שמופ  ישבאלמנטים נוספים ש

 4ככה הכי על הפנים.  אני אגיד לך למה. תראה נווה גן ראית את זה בצורה    מר אבי גרובר:  

פע  עשו וגם בבניין   אנשים  ם קצת. אבל בסוףכל   5גרים גם בבניין האחרון 

ק בסוף  שאנשיהראשון.  מצב  בשכובלת  גרים  בה נה  ים  מהכבישים   6שחצי 

 7א רוצים יותר ין גרים. אנחנו לועדי  יםברים וכל מיני כאלה דהם לא כביש

 8לזה אתה אחרי  לעבוד בשיטה הזאת שעושים איזה כביש אחד וכדי להגיע  

פונה   וזה  מיני כלחול  וכל   9נחנו כרגע באים עם כל המגרשים  אלה. אנוסע 

 10ייה, הפרויקט הזה  נש.  רוצים לייצר  בבים. ואנחנווכמעט פה הולכים ומסת

 11סיטי זה עתיד הכלכלי של העיר  ינמה  ס  שלשל נווה גן זה הקטע הכלכלי,  

 12 עיר הזאת.  הזאת. זה תכלס זה החמצן של ה

 13 ג. . מהביחלק מפי גלילות רק על למה אנחנו מצביעים זר: גב' דברת ויי

 14 זה שלב ג'.  עידן למדן:  עו"ד 

 15 זה.  לא שהשמונים  גב' דברת וייזר: 

 16 שלב ג' זה כמעט הכול.    בר:  מר אבי גרו

 17  יו  ליון עכשרים מישע אדר' עירית טלמור: 

 18זה חלק מהתקבולים  זה שלב ב'. שמונים מיליון מיועדים לשלב ג'. עכשיו   ורץ:מר ערן ש

 19עבודות כדי שהדברים האלה לא המשך הכדי להבטיח את    שרייןשאנחנו נ

 20 ג'.  שמונים לשלב יעצרו. כמה שיותר מהר.  

 21  ל היטלים. ו נקבחנאנלא הבנתי שמונים זה שלב ג'. כמה מתוך זה  ייזר: גב' דברת ו

 22 הפרויקט בכללותו.   ורץ:מר ערן ש

 23  קים לפי מחל ייחסים לחלק הזה ההתייחסות אתםלא מה שאתם מ גב' דברת וייזר: 

 24 המקור של השמונים תקבולים של.  ץ:רון שמר ער

 25 . הכול היטלים מה זאת אומרת  מר אבי גרובר:  

 26 לא הבנתי. כל העלויות   גב' דברת וייזר: 

 27 בסוף שנייה.    ר:  ובגרמר אבי 

 28 הכול ממומן  גב' דברת וייזר: 
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ממ  מר אבי גרובר:   שאנחנו  שנגם  בסוף  מימון.  קדם  מזה  נראה  אמנם  ייהמנים.  אנחנו   .1 

 2אנשים  חבר'ה שנייה. זה לא משרד החינוך מחלק כסף. בסוף יש  בלים.  מק

 3כסף. אנחנו רוצים לצורך היתרי בנייה הם ישלמו  ה.  ו היתרי בניישהוציא

ר  צרייל נוכאת  שאנחנו  כדי  הכבישים  ויצאו  שת  שכשיבואו  כדי   4ל. 

 5רשם  ע יו עוד לא יודעים בדיוק האם מגרש שבהמכרזים למגרשים, ואנחנ

ו תשע  מאושמונה  מגרש  שש  שלוש,  מגרש  קודם.  יצא  עשרה  שש   6ת 

אנחנ כהציבורי.  מייצרים.  שו  כזה  מגרש  הוא   ביגל  כמה  היתר   7הוציא 

 8 שילם. 

וסלו  שילמ מר גידי טביב:  וילה  שישים  וחמישה  תיעול  שישים  עשרה.  חמש  ועוד   9חמש 

 10 השבחה שלושים וחמישה מיליון. מש"ח עכשיו תוספת ועוד  

 11 להבין רגע.   שילמו אני רוצהה שהם כלומר, מ וייזר: רת גב' דב

 12 שלו.  זכויותחלק מההביג. זה רק   מר אבי גרובר:  

 13 תן לי רגע.  דברת וייזר: ' גב

 14 בוא. הכסף בסוף י מר שכלוא אני  מר אבי גרובר:  

 15 משמש רגע. אז תחדד לי.  אז זה ..משהו שהוא לא רק לביג. הוא גב' דברת וייזר: 

 16ך אגרות והיטלים שישלמו מי  וף כל הכסף יכנס לתויר. בסאני רוצה להסב  ר:  מר אבי גרוב

 17ר לנו בסדר. כי זה היקפים זה יעזו  רא.פלוס מה שנק  יא שם היתריםשהוצ

 18ה. גידי הסכים למשל שדיברנו פץ על הדבר הזון לששרה  מרמתגם הרבה  

מהתמו מסוים  חלק  הוא  בתוך...לא בינינו.  איתה  נעבוד  אנחנו  הזאת   19רה 

 20מקדמים קדמי מהירות רמי הם הבעלים של  אנחנו  ל יישאר רק שם.  הכו

מהקרקעות ע  הרבה  לא  הם  בשם.  זה  את  היפות    גללושים  העיניים   21צבע 

 22 דמי מימון כדי שהם מביאים כלשל ק  וגס  הם מוכנים לתת לנו  שלי, אלא

הם   הקרקעות  את  להם  ומשווקים  גורמים  את  מיני  תראו  להם   23יגידו 

 24נהלת, אנחנו מבקשים תוך חברה מ. אנחנו יש לנו  הכלהפיתוח שנעשה פה ו

 25א אליכם  יבות המכרז. זה  הכין עכשיו אארבעה שלושה ארבעה חודשים ל

 26 יבוא  . צאנו לוועדת מכרזיםכוועדת מכרזים. זה י

 27 צריך מנהלת שלנו של העירייה.  ' דברת וייזר: בג

 28 ה שישלמו. ממ ואז עושים את הפרויקט. הכנסות יבואו זה יבוא  מר אבי גרובר:  
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 1 בסדר הבנתי. מה שחשוב היה.. ייזר: ו דברתגב' 

 2חינם    ת מקבלת איזה שהוא כסף כאילושא  משרד החינוך  פה זה לא כמו  מר אבי גרובר:  

 3 א ממי שמוציא היתר בסינמה סיטי. יבוא משם.  לבסוף ב. ממשרד החינוך

עד :  מר רוני בלקין לך  כל  יש  קודם  וההיטלים  באגרות  להשתמש  פחות  כי  יפות  כסף   4זה 

אם  גמי הפוך.  ש.  זה  את  לעשות  בהשבחות.  לקחת  לך  מותר  לך   5חסר 

 6ים תמיד  עניין כי תמיד היטלים של דרכה הת זה הפוך. זיכים לעשות אצר

 7 ה צריך להשלים עליהם.  יד אתתמת יהיו נמוכו

 8  עים אלה. עכשיו זה חשוב. נכון ששמרנו  ארבנכון. דווקא רגע ויש לי עוד ש גב' דברת וייזר: 

ות שלושים  מש"מש"ח  כבר  שע  ..אתה  קשור  לא  גלילות.  מפי  בצד   9ח 

 10 ?  טנהקופת? קופה קשמרת את זה בשיחררת את זה 

 11 . זה השבחה לא? גידי זה השבחה  מר אבי גרובר:  

 12 זה השבחה.  : י טביבמר גיד

 13 , יאללה בואו.  יש עוד הרבה הפתעות בצנרת. טוב  מר אבי גרובר:  

ש מר דני לביא: רוצה  בקשר  תסבאני  לי.  ב"מבלרירו  פרטי  ם.  ספר  בית  הוא  ספר   14ית 

 15 ידי עמותה.  שמנוהל על 

 16 י. יש פה סטאטוס ביניים. פרטי או ציבורדני זה לא או   נטע זיו:פ' פרו

 17 סוג של ציבורי.   הז  :  בררומר אבי ג

 18  מצד אחד הבעלות היא פרטית. פרופ' נטע זיו: 

 19 תה. עמו אני מנסה להבין את זה. יש פה מר דני לביא:

 20 כן. כן. שיש לה מעמד מיוחד.  זיו: פרופ' נטע 

 21 ששייכת   מר דני לביא:

והמ זיו: פרופ' נטע  הוא  בחוק.  ציבורימון  מימון  אבל  מלא,  לא  ציבורי,   22ה  מ   י.מימון 

 23ל. אבל ות זה השיטה שלנו בישראל. אבל זה לא בית ספר ציבורי רגילעש

 24 זה גם לא פרטי, פרטי. זה באמצע. 

 25 הוא לא ממלכתי.   יא:מר דני לב

דב זיו: נטע  פרופ' אותו  זה  ורשמי  ממלכתי  ממלכתי.  לא  רשהוא  לא  זה  צריך  ר.   26מי. 

 27 במבני חינוך. לנו השתלמות שות לע

ביטחלה  ..היא מר רוני עזורה:  מעה  בעצם  לתת  סוג  עצם  זה  העצמאי.  לחינוך  מיוחד   28מד 
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 1ה ב שלתקציב המדינה, זאת אומרת היא לא ...מי שמנהל את התקצישל..

 2 וצר. או קי. הם מנהלים אותה. של הא זה החשב הכללי

 3 בר.  ני כא שוויואז זה ל מר דני לביא:

 4 זה לא שוויוני בחוק.   זיו: פרופ' נטע 

 5 וני.  וויש לאה בחוק ז מר גיא קלנר:

ישראל במסגרת ההקמה מר רוני עזורה:  לימוד   מדינת  ומתן אפשרות   6של החינוך החרדי 

וקבעה באה  החרדי  קבע כלל  למגזר  מסוימים.  לדוגים  אתה  ה  שאם   7מא 

תומכת ישראל  מדינת  עמותה,  אותה  תחת  אח  נמצא  במאה  קי.  בך  או   8וז 

 9  מקבל  נישאית ספר אוסישקין כמה  ד. זאת אומרת תלמיד עכשיו בתלמיכ

אותו עבור  דבר  אותו  מקבלים  הם  בדיוק.  מקבל  שאותו    אני  תלמיד   10סל 

 11 תלמיד, ולכן מקבלים את עכשיו רגע. 

 12 גבוה מהנהרי שלנו לאורים. ם יותר "לנו לרמב נהרי שבגלל זה ה זיו: נטע פרופ' 

 13 בשוטף שלו.  . לא וייזר:  גב' דברת

 14 זה לא שווה.  . לא,נהשוהשווינו למאה אחוז אבל הבסיס הוא  ופ' נטע זיו: רפ

 15 רגע רוני אי אפשר שעושים משהו.   רגע. בשוטף. גב' דברת וייזר: 

 16וסדות בקבלת חוק נהרי  שת  המ ם ודרך הילד שלואומרי  ם"בשוטף ברמב מר רוני עזורה: 

 17 צוב. מקבלים מאה אחוז תק

 18 וה.  אבל הבסיס שו ר: וייז דברתגב' 

 19 שווה.  מר רוני עזורה: 

 20 לא.  פרופ' נטע זיו: 

 21סיס. ואנחנו נותנים את זה שווה שלושת אלפים ומשהו לילד לשנה זה הב זורה: וני ער מר

 22 ים  ום מאתים יש לנו הי"בשווה לכל אחד לרמב

 23 תיים שבעים ילדים. שבעה ילדים ילדי חוץ.  אמ יזר: גב' דברת וי

ילדיכונ עזורה: מר רוני  ושבעה  זכאן.  לא  הם  מתוכם  תושבי  ם  לא  הם  כי  נהרי,  בחוק   24ים 

בשרה  רמת תוון.  תלמידים  כמה  בודק  אני  דבר,  אותו  רמת  אורים   25שבי 

 26ידים בור תלמהשרון ועבורם אני משלם חוק נהרי. אותו דבר אני משלם ע

הילד, ע  בדרך  משלם  שגם  אני  עבורם  השרון  רמת  תושבי  תלמידי   27בורם 

נהרירי כאשר  חוק נה נהרי שאני משלם, הוא אותו של  יס  הבס  חוק   28חוק 
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 1מקבל ממני הקצבה כפי שאני לוקח בעצם    ת ילדמראובסיס פר ילד. זאת  

ספר   בית  של  ההקצבה,  סל  שאתם  את  מה  כל  את  השרון,  ברמת   2יסודי 

 3 ת. אני לוקח אותו.  סודי ובחטיבויבבתקציב החינוך ם בעצם מאשרי

 4 ה אחוז. אמאתה משלים לו ל פרופ' נטע זיו: 

שלי   ורה: מר רוני עז התקבולים  את  ממנו  מפריש   י   ואני  ממנו למדינת  מפחית   5שראל. 

 6 קבולים בגין ממשלה.  ת

 7 הממשלה נותנת לך יותר או פחות על  פרופ' נטע זיו: 

 8תו דבר. לי היא נותנת פר תלמידים שלי אותו  אולמיד  היא נותנת פר תי  ל מר רוני עזורה: 

י בנ דבר.  וחטיבות  אניסודי  מה  ל  פרד.  את  התקציב,  את  בעצם   9וקח 

 10סף שלה לא מכספי הממשלה. מהכסף שלה  שהעירייה בעצם משקיעה מהכ

השקעת  מהו  בעצם  בונה  אני  וככה  התלמידים  במספר  אותו   11מחלק 

 12במספר הילדים של   שקעה בעצם אני מכפילה  תההעירייה לתלמיד. את או

האל הספר  מבתי  אחד  בכל  שלי  שלהםתושבים  הגיל  לחתך  בהתאם   13.  ה, 

 14  ככה בעצם. 

 15 בערך.  כמה תלמיד ברמת השרון ביחס מר רביד פלד: 

 16אני כן אגיד שבמגמת עלייה בשנים האחרונות. אם זכרוני לא מטעה אותי  מר רוני עזורה: 

 17  ל המספר י לא רוצה להתחייב ע ל אנזה באזור שישים אחוז אב 

 18 . שישים אחוז תושבי רמת השרון מר רביד פלד: 

 19 ך. ערכן. ב מר רוני עזורה: 

 20שרונים בגלל שאנחנו בתהליך איתם  מגמת עלייה ילדי הורים שהם רמת   גב' דברת וייזר: 

כבר  הזאת  הלימודים  בשנת  כבר  מתחילים  הם  אז  שנתיים,  שנה,   21כבר 

 22  ת השרון. התחילו לתעדף ילדי רמ

 23 ודרך הילד רצו לעשות שיפוץ, הם שילמו ההורים.   : מר ירון גדות

י ר רוני עזורה: מ  24ם קיבל  "ם לגשת למשרד החינוך ולקבל תקציב שיפוצי. רמבכוליהורים 

 25השנה תקציב של שלוש מאות ושישה אלף ₪ לשיפוצים, וזה מה שביצענו  

וגם מקבל  אורים  גם  מסביר  אני  מכספי.  האחרון.  הילד    בקיץ   26דרך 

מגיש הם  והם  מקבלים  שיפוצים,  לתקציב  בקשה  החינוך  למשרד   27ים 

רמאמקבלים   אליהם.  ישירות  זה  קיבל   ם"בת  הוא  דרכי.  זה  את   28מקבל 
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ואנחנו   אלי  תקציבית  ידי  הרשאה  על  ניתן  שבעצם  והכסף  להם   1שיפצנו 

 2  משרד החינוך לטובת אותו דבר. 

 3 אבל זה לא הכסף הזה.   מר ירון גדות: 

שיפוצי עזורה: י מר רונ אומר  שיפוצים  שאתה  אומר  כשאתה  בינוי.  זה  להבין,  צריך   4ם. 

 5קציב, והתקציב הזה ניתן ישירות. אם וך ת, מקבלים ממשרד החיננהלמב

 6  תה  אתה רוצה עוד כסף א

 7 זה כשהמבנה הוא שלנו.   :  מר רוני בלקין

 8  שמה המבנה הוא בעצם משכירים אותו ומקבלים את הכסף.  מר רוני עזורה: 

 9 ה מגיעה משם, בגלל שהמבנה הוא לא שלנו. אז ההפלי מר ירון גדות: 

 10  ת. הם משתמשים בנכס שלהם. ה לעשובסדר. אבל מ ייזר: ו גב' דברת

 11 לתת להם נכס.....מה לעשות.  מר ירון גדות: 

 12 מה אתה רוצה שנשקיע בנכס שלא שלנו ואנחנו לא רוצים  גב' דברת וייזר: 

 13 . זה נכס שלנו מר גיא קלנר:

 14 שאני אמרתי.  זה מה  גב' דברת וייזר: 

שלי   מר גיא קלנר: הכוונה  שהייתה  שאקומה  לא  זה  ברעידם  כופר  להגיע ני  שצריך   15ון 

נדרש זה  וכמובן  צפון  גלילות  של  ג'  שהפרויקט  לשלב  ברור  זה  גם  ואני   .16 

ורוצה  כולם מצפה  כמו  ואני  העיר רמת השרון  ביצת הזהב של  הוא   17הזה 

יתקדם   הזה  אניכמשהפרויקט  זאת  עם  מהר,  שיותר  בהינתן   ה   18חושב 

ב עליו  מצביעים  שאנחנו  התקציבי  התברים,מסהנתח  ג'    גרת  שלב   19של 

 20זה יכול לקחת  לילות צפון, אני חושב שאנחנו צריכים טיפה יותר הרחבה,  ג

במה   נבין  הזה.  הסעיף  על  רק  מדבר  הרחבה  קצת  ונקבל  שבועיים   21עוד 

 22 אני בעד. אני רוצה.  ולמשקיעים את הכסף, ונצביע עליו. זה הכ

 23 זה דווקא די..יש תוכנית.   ר צחי שריב: ד"

 24  לעניין הזה.  אבי רק מדן:ל עידן עו"ד 

 25 שמונים מש"ח אנחנו מביאים פה.  מר גיא קלנר:

 26 ר. "כרגע בתב דן למדן:עי עו"ד 

מש"ח   מר אבי גרובר:   ובשמונים  לכיכר.  מסביב  שביל  איזה  פה  משפץ  אתה   ₪  27במיליון 

 28 ת שלא ראינו ברמת השרון.  לומטרים של כבישים, ברמופה קיאתה בונה 
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 1 התעשייה.  של אזורשתית כל הת ד"ר צחי שריב: 

 2 אין בעיה אני רק רוצה להבין מה זה. אני לא.   גיא קלנר: מר

 3 הוא לא אומר שזה לא הגיוני הסכום, הוא אומר   ב' דברת וייזר: ג

 4 לא אמרתי שזה לא בסדר. עוד פעם.  מר גיא קלנר:

 5עי ם רביכבר את הישיבות. זה לא אנחנו מחר, מחרתיים, יוהחודש, קבענו   גרובר:   ר אבימ

 6נראה לכם כל אחד את הפרוסה שלו, מרכיבים מזה    עוד יושב עם כולכם

מביאים כולה,    עוגה  התקציב  ישיבת  שבתוך  חושבים  אתם  אם   7תקציב. 

 8זה   , הרינצליח לתת לזה את המשקל שלו בצורה זה אני עוד פעם, אני יכול

התקצי  ספר  בתוך  נמשיך  שורה  שם.  שורה  זה  את  להביא  יכול  אני   9ב. 

 10יה עם המכרז. אני מבין שבגדול הרוח  את כל מה שאפשר יהין  , להכלעבוד

לראות   רוצים  בעד.  התקציב.  היא  ספר  בתוך  זה  את  אציג  אני  אז   11יותר 

 12 ונאשר את זה. כן להצביע היום או לא להצביע היום. 

 13 שפה רק הגדלה. כרגע.  בגלל  עידן למדן: עו"ד 

וע  אבי גרובר:   מר  14שהיא   ואיזשלישי הבא. לעשות  ם  דה ביודרך אגב אני יכול גם יש לנו 

 15 הצגה. 

 16 יש לך עשרים מש"ח  עידן למדן: עו"ד 

 17  כבישים וזה. זה חצי תכנון ובנייה.   י גרובר:  מר אב

 18 מעולה רעיון מצוין.   : לב-מר רמי בר

 19 ל מה הולך להיות. נציג וככה בצורה של בגדושה שם. עאאני   מר אבי גרובר:  

 20דיין בכל זאת לא ניצלת הם כבר  לך עשרים מש"ח שע  כרגע יש  מה שפה,  עידן למדן:  עו"ד  

 21 . טעונים, אז את עוד השלמה נשלים

 22עוד פעם, זה לא שאני צריך עכשיו כסף כדי לקחת את יועץ התאורה לזה   מר אבי גרובר:  

 23מכרז, אני צריך התאורה. אבל כדי לצאת ל  את יועץ  בסדר. על פניו יש לי

לצ יכול  לא  אני  הכסף,  כל  למכרזאת  לאת  לצאת  יכול  אני  על  ,  רק   24מכרז 

לי בלייב. בחי. לא אני אם אני שם שם רק    25עשרים מש"ח אז  הכסף שיש 

לצאת  רוצים  שאנחנו  בגלל  מש"ח.  עשרים  על  למכרז  לצאת  יכול   26אני 

 27  , אלא לעשות במכה אחת את חצי כבישלמכרז על הכול ולא לעשות יותר  

 28כשיו. במקרה  ר. זה ע"ב הכול. אז אני צריך את כל מאה מש"ח בתוך הת
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י אני גם  זה  בגלל  אז  ואת הדברים  הזה, את התקציבים  בגדול את  לנו   1ש 

 2כול להרשות לעצמי לצאת למכרז על מאה מש"ח. זה ברור שדרך אגב זה י

 3ין שזה פרויקט של  ה, אני מבלא יקרה באיזה זה חודשיים, שלושה, חצי שנ

 4  ר הזה. נכון.  "נתיים, שלוש, כל התבאיזה ש

 5 ם שאיפה לפחות.  ע רץ:ן שומר ער

 6זה ייקח. זה גם לא    זה ייקח את שנתיים  ,אצלנו כמו שאני מכיר את זה  מר אבי גרובר:  

 7 זה. יאללה. 

מוציא : מר מיכאל דורון ולא  השמונים  ..את  אנחנו  אם  משהו,  להגיד  רוצה   8ים אני 

שמו בנושאלא  הצבעתי  מיליון.  בתנאי נים  האחרים.  הסעיפים   9אים 

 10 .  ולה היוםששמונים לא ע

 11 וא נעשה את השמונים עוד קדימה. ב מר גיא קלנר:

 12 שמונים עוד שבועיים. בוא נעשה את ה עידן למדן:  עו"ד 

ספר    מר אבי גרובר:   בסוף  זה  את  אשים  אני  ובנייה  בתכנון  הזה.  את  ככה  אשים   13אני 

 14 סדר. זה.  לא יוצאים למכרז מחר. ב ציב. אנחנוהתק

 15 .  זה רק הגדלה עידן למדן:  עו"ד 

שא  רובר:  אבי גמר  הפורמט  כמו  את  אנחנו  מיכאל.  לך  גם  את  אומר  אני  ללמדן.   16מרתי 

ה של  עם הזה  המקורות,  עם  מפורטת,  יותר  בצורה  אותו  נעשה   17תברים 

 18צורה תת, יהיה בהמצב שלו, נראה בדיוק, נראה איך כמה אנחנו יכולים ל

אפשר   יהיה  להגימסודרת,  יודע  לא  הזמן.  לאורך  יותר  ככה  כל  לקבל   19ד 

 20 לו איך התקדמנו, וכל הדברים. או זה באמת כאיבעון ר

 21חושב שצריך לספק כמה שיותר חומר. עובדות מעבר לפורמט אני   : מר מיכאל דורון

חושב  ואני  שיותר  כמה  לדעת  צריכים  אנחנו  החלטה.  לכל  הבסיס   22זה 

 23 דרך שה

 24 בסדר.   י גרובר:  מר אב

לה : כאל דורוןמר מי לאפשר  זה  האנשים  את  להבילגייס  על  ם  מן  ועל  מדובר   25ה מה 

 26 הם מצביעים. 

 27 צודק.  עידן למדן:  עו"ד 

להצביע    יאללה.  מר אבי גרובר:   נורא  רוצים  אתם  זה  את  לכתוב  בלי  כולם  בקשת   28לאור 
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 1זה סעיף,    ונצביע על  סעיף, סעיף אז אני פשוט אקרא את זה סעיף, סעיף.

בעד   מי  המזרחית?  סעיף.  הנופש  אחד.רצועת  פה  עשרה.  בע  חמש   2ד  מי 

 3 תשע. מי נגד? שלוש. מי נמנע? שלושה נכון.    ם?"בת בית ספר רמבהרח

 4אני יכול להגיד משהו אבי. לא סתם שבוע שעבר תודה ענקית אבל  מר יעקב קורצקי: 

א  אדלשטיין  היום...הרב  זה  שלישי  שביום  לפתדעו  שנים   5טירתו.  רבע 

לו שולחים  שלו.  ואנחנו  החיים  כל  היה  שזה  יודע  אני  החי  מתנה.   6ים  כל 

תשל המשכורות  הולכים  ו,  היו  ז"ל  ואשתו  הוא  הדתית  במועצה   7בדקו 

ה לבית  מהבנק  רמבישירות  ארבעים,  "ספר  זה  את  ככה  החזיקו  הם   8ם. 

 9  חמישים שנה. זה תודה לכולכם. 

 10  את הישיבה.  תזכור למה דחינו : לב-מר רמי בר

 11ין. העלמ  ולה לביתחה משבוע שעבר. לא סתם. היום זה אני עזה נד מר יעקב קורצקי: 

 12 שנים לפטירתו. תודה לכולכם.  זה ארבע 

בית  מר אבי גרובר:   פיתוח  הבא,  ירון    סעיף  עשרה.  ארבע  אחד.  פה  בעד?  מי  דורון   13ספר 

שיקום   בעד  מי  נמנע.  אחד  בעד,  עשרה  ארבע  נמנע.  אתה   14כיכר  נמנע. 

בעד תכנוהעירייה מי  צחי. . חמש עשרה.  פה אחד.  רחוב בראשית?   15ן תבע 

א בפה  מי  הגחד.  העד  במפעל  פה  לריה  אחד.  פה  כן  גם  זה.  סליחה.   16פיס. 

 17  ר שיפוץ מוסדות חינוך. "אחד. תב

 18 ר פעיל כדי שיהיה תקציב שוטף לדברים האלה. או "זה לטעון תב :  מר רוני בלקין

 19  ככה מה. כדי להשלים עוד עבודות שבתוך העבודות. אנחנו   מר אבי גרובר:  

 20 ו ועל א עבודות בפ זה חבילת :  מר רוני בלקין

 21 שתיים וחצי אחוזים קטנים וזה הכיסוי לחריגה הזאת.  טביב:  מר גידי

 22 לא. אבל חלק מהעבודות עוד לא הושלמו.    ובר:  מר אבי גר

 23 רות.  ף לשבור את הקיויש עוד עבודות שצריך לעשות. בלמטה במרת מר דני לביא:

הגלריהע  מר אבי גרובר:   על  עכשיו,  מדברים  אנחנו  מה  חשבתיל  מד  .  על שאתה   24בר 

 25  וץ. השיפ

 26 גלריה זה היה שלוש מאות שישים שהיה חסר   :  מר רוני בלקין

 27  על מה אתה מדבר. אתה מדבר על השיפוץ.    בי גרובר:  מר א

 28 . לא. אני שאלתי על מוסדות חינוך :  מר רוני בלקין
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 1  מדבר. הוא מדבר על מוסדות חינוך.  אני יודע על מה הוא  ר:  מר אבי גרוב

 2 אנחנו טוענים פה משהו שהוא פעיל כדי שיהיה לנו כסף כדי.   שאלתי אם   :י בלקיןמר רונ

תב  ובר:  מר אבי גר יש  תב"כן.  זה  פעיל.  את  "ר  שאישרנו  כדי  תוך  ואנחנו  מתגלגל.   3ר 

 4  יאבון. לב אלון, וספרייה קיבלנו קצת עוד תשיפוצי הקיץ קיבלנו אני מודה  

 5  בקלמן. 

מו :  מר רוני בלקין מילהאם  שני  האלהל  כבר    יון  לעשות  יש  מתכננים  שאנחנו   6עבודות 

 7 שממלאות את שני מיליון.  

 8  כן. כן.   מר אבי גרובר:  

 9 אנחנו מייצרים עכשיו פיל של שזה גם יכול להיות.   :  מר רוני בלקין

 10  .  שני המיליון צבועכל   מר אבי גרובר:  

 11 שני המיליון צבוע?  כל  :  מר רוני בלקין

 12על עשרה מיליון אנחנו צריכים עוד שניים בשביל נו שם, מכמה עשי  עשינו.    מר אבי גרובר:

 13 מר עוד פעם, הספרייה בקלמן, מה עוד יש שם.  להשלים, לב אלון, אני או 

אלון גב' דברת וייזר:  בלב  בלגן  לנו  היה  אומרת,  זאת  שנפלמה  הזה  כל  עם  לנו  ,  והיה   ,14 

 15 יים.  דברים לא צפו

 16  עוד.   אבל פה היה  מר אבי גרובר:  

 17 ה השאלה. זה מה שאני שואל. ז :  לקיןר רוני במ

 18  כן.  גב' דברת וייזר: 

 19 ם אנחנו ממלאים את טוענים. או כמו שאבי אומר. הא :  מר רוני בלקין

 20  כל הכסף צבוע.    מר אבי גרובר:  

 21 את אומרת יש לנו חריגה  שהכל כבר צבוע. ז :  מר רוני בלקין

 22נו מתחילים לעבוד עכשיו בוע. אנחם האלה צכל השניי  כל השניים להבנתי  מר אבי גרובר:  

 23  ני אבוא עם על התוכנית של השיפוצים לשנת עשרים ואחד. שם א 

 24 קיבלתי תשובה. סבבה.   :  מר רוני בלקין

 25  עשרה בעד.  סדות חינוך. ארבעמי בעד זה? פה אחד. שיפוץ מו  מר אבי גרובר:  

 26 נגד.  ות: מר ירון גד

 27 נגד. ירון   מר אבי גרובר:  

 28  ?אתה נגד למה יזר: ב' דברת ויג
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 1   הוא כבר שינה את דעתו על הכיכר. מנגד לבעד. : לב-מר רמי בר

 2  הקמת מגרש אימונים במורשה מי בעד?    מר אבי גרובר:  

 3 רים את העניין הזה.  . בזה אנחנו גומאנחנו מבינים שזה הסוף אבל :  מר רוני בלקין

 4   . נכון.זה מה שהם אומרים לי  אבי גרובר:  מר 

 5  כן או לא.  :  בלקין מר רוני

 6  .  לא. אני רוצה להבין. בעוד חודשיים יבואו :  מר רוני בלקין

 7 מפרגן לך גיא.   : לב-מר רמי בר

 8  סבבה. אני לא מנהל את הפרויקט של.  מר גיא קלנר:

 9  יק תיק הספורט. קלנר אתה מחז :  מר רוני בלקין

 10 עט. למה אני רוצה להביא עוד מ : לב-בר מר רמי

 11  זה אמור לסגור את הכול. כן. הסעיף ה מר גיא קלנר:

 12 ביטחון מיוחדים אז שיהיה לכם גם כן. אני רוצה להביא לפה רכבי  : לב-מר רמי בר

 13  בע עשרה בעד.  מי בעד הקמת מתקן אימונים במורשה מי בעד? אר   מר אבי גרובר:  

 14   אני נגד. מר ירון גדות: 

 15 . התאמן במגרש שלהםלהוא רוצה לחזור  : לב-מר רמי בר

עשרה.    י גרובר:  מר אב חמש  אחד,  פה  בעד?  מי  ספורט  במתקני  ההשקעה  נגד.   16אחד 

 17. יש לנו עוד שעה 2אמרנו גלילות צפון אנחנו נביא לתקציב יאללה. סעיף  ו

 18  ועשרים דקות.  

 19 .  התקדמות דרמטית : לב-מר רמי בר

 20 

 21 : 0202.21.13  ך יראת ב םיפסכ תדעוב ורשואש  םיר "בת רושיא

 22 

 תשקובמ הלדגה ר"בתה םש ירודיס רפסמ
2020 

 5,000,000 1084רצועת הנופש המזרחית רש/ 2020-1פים דצמבר ועדת כס

 23 

 . דעב דחא הפ וע יבצה הבישיב וחכנש הצעו מה ירבח 51 לכ :החלטה

 24 
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 1 

 תשקובמ הלדגה ר"בתה םש ירודיס רפסמ
2020 

 12,000,000 הרחבת בי"ס רמב"ם  2020-2ועדת כספים דצמבר 

 2 

 ר"בתה  תלד גה  .וענמנ  םירבח  3-ו  דגנ  ועיבצה  םירבח  3  ,דעב  וע יבצה  םירבח  9  :החלטה
 .הרשוא

 3 

 4 

 תשקובמ הלדגה ר"בתה םש ירודיס רפסמ
2020 

 2,000,000 פיתוח בי"ס דורון  2020-3ים דצמבר ועדת כספ

 5 

   .הרשוא ר"בתה תלדגה  .ענמנ (תודג ןורי) 1 .דעב וע יבצה םירבח 41 :החלטה

 6 

 7 

 תשקובמ הלדגה ר"בתה םש ירודיס רפסמ
2020 

 1,000,000 ה ייריעה רכיכ םוקיש 2020-4ועדת כספים דצמבר 

 8 

 . דעב דחא הפ וע יבצה הבישיב וחכנש הצעו מה ירבח 51 לכ :החלטה

 9 

 10 

 11 

  ףקיה ר"בתה תוהמ רפסמ
 ר"בתה
ושר  אש
  רדמשב

 יםהפנ

  הרתי
 ר"בתב
ר  חאל

 ניםשריו

  הרתי
  לוצינל
שורי  יאמ

ליאה  מ
 מיםקוד

  הלדגה
 תשקובמ

2020 

  ףקיה כ"הס
 ר"בת

ש מבוק
 2020ת לשנ

  A  B C C+B+A 
  כנון תב"ע רח' ת 566

 בראשית 
375,000 6,298- 0 500,000 875,000 

 12 

 . דעב דחא הפ וע יבצה הבישיב וחכנש הצעו מה ירבח 51 לכ :החלטה
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 1 

  ףקיה ר"בתה תוהמ רפסמ
 ר"בתה
ושר  אש

  רדבמש
 יםהפנ

  הרתי
 ר"בתב
ר  חאל

 ניםשריו

  הרתי
  לוצינל
שורי  יאמ

ליאה  מ
 מיםקוד

  הלדגה
 תשקובמ

2020 

  ףקיה כ"הס
 ר"בת

ש מבוק
 2020ת לשנ

  A  B C C+B+A 
במפעל   901 גלריה 

 ים המ
13,600,750   357,430- 0 500,000 14,100,750 

 2 

 . דעב דחא הפ וע יבצה הבישיב וחכנש הצעו מה ירבח 51 לכ :החלטה

 3 

 4 

  ףקיה ר"בתה תוהמ רפסמ
 ר"בתה
ושר  אש

  רדבמש
 יםהפנ

  הרתי
 ר"בתב
ר  חאל

 ניםשריו

  הרתי
  לוצינל
שורי  יאמ

ליאה  מ
 מיםקוד

  הלדגה
 תשקובמ

2020 

  ףקיה כ"הס
 ר"בת

ש מבוק
 2020ת לשנ

  A  B C C+B+A 
מוסדות   908 שיפוצי 

 ינוך ח
14,300,000 2,618,279- 1,700,000 2,000,000 18,000,000 

 5 

 .הר שוא ר"בתה תלדגה .דגנ ע יבצה (תודג ןורי) 1 .דעב וע יבצה םירבח 41 :החלטה

 6 

 7 

  ףקיה ר"בתה תוהמ רפסמ
 ר"בתה
ושר  אש

  רדבמש
 יםהפנ

  הרתי
 ר"בתב
ר  חאל

 ניםשריו

  הרתי
  לוצינל
שורי  יאמ

ליאה  מ
 מיםקוד

  הלדגה
 תשקובמ

2020 

  ףקיה כ"הס
 ר"בת

ש מבוק
 2020ת לשנ

  A  B C C+B+A 
מגרש   921 הקמת 

ונים  אימ
 המורשה 

5,500,000 0 500,000 2,000,000 8,000,000 

 8 

 .הר שוא ר"בתה תלדגה .דגנ ע יבצה (תודג ןורי) 1 .דעב וע יבצה םירבח 41 :החלטה

 9 

 10 
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 1 

  ףקיה ר"בתה תוהמ רפסמ
 ר"בתה
ושר  אש

  רדבמש
 יםהפנ

  הרתי
 ר"בתב
ר  חאל

 ניםשריו

  הרתי
  לוצינל
שורי  יאמ

ליאה  מ
 מיםקוד

  הלדגה
 תשקובמ

2020 

  ףקיה כ"הס
 ר"בת

ש מבוק
 2020ת לשנ

  A  B C C+B+A 
  העקשה 959

 ט רופס  ינקתמב
10,691,256 62,758- 0 500,000 11,191,256 

 2 

 . דעב דחא הפ וע יבצה הבישיב וחכנש הצעו מה ירבח 51 לכ :החלטה

 3 

  ףקיה ר"בתה תוהמ רפסמ
 ר"בתה
ושר  אש

  רדבמש
 יםהפנ

  הרתי
 ר"בתב
ר  חאל

 ניםשריו

  הרתי
  לוצינל
שורי  יאמ

ליאה  מ
 מיםקוד

  הלדגה
 תשקובמ

2020 

  ףקיה כ"הס
 ר"בת

ש מבוק
 2020ת לשנ

  A  B C C+B+A 
  2דש  ח
  תינכת
  חו תיפ

2019 

  פון צלילות  ג
 ' שלב ג

0 0 20,000,000 80,000,000 100,000,000 

  4 

 .1202 תנשל ביצק תה רושיא תרגסמב העבצ הו ןוידל רבעוי :חלטהה

 5 

 6 

 7 

 8 א' לתוספת 46  . קיום דיון חוזר והצבעה בבקשת מינוי מ"מ בוועדות העירייה לפי סעיף2

 9 ודת העיריות. השנייה לפק

 10 

 11 

 12. יש פה בקשה לקיום דיון חוזר  2רנו לסעיף  בעו שעה ועשרים דקות.  יש לנ  גרובר:  מר אבי 

 13בוצת חברי המועצה מישהו מבין החברים  שהוגשה על ידי ק  46לפי סעיף  

 14  רוצה להסביר מה זה בגדול

 15נראה יבצר  מר גריידי כהנתון, שבו    זה היה מאוד קצר. ברור לכולנו המצב :  מר רוני בלקין
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 1יר ולכן ביקשנו  הע  להשתתף בישיבות מועצתלא    א מבוטלתממנו תקופה ל

שעב בפעם  ונדחה  ואני  ביקש  הוא  מחליפו,  יהיה  גדות  זה  שירון  ולכן   2רה. 

בשתי  בעצם  מדובר  כרגע  מחליפו.  יהיה  גדות  שירון  נוספת  פעם   3עולה 

וע חבר,  גריידי  ועדות  בשתי  אז  כי  והועדות  התכנון  וועדדת   4ת  בנייה, 

 5 המכרזים. 

 6שגריידי בעזרת השם יחלים בקרוב הוא  .  לוב לי להגיד לפרוטוקול חשאב ייזר: גב' דברת ו

את משנים  אנחנו  אז  מהבית  לצאת  שנוחות    יוכל  לשעות  המכרזים   7ועדת 

 8לו. ליום שלישי באחת ואז הוא יחזור אחרי זה. אז העניין של מכרזים זה 

 9  זמני. 

 10 ם.  ועדת מכרזי לכולנו : לב-רמר רמי ב

 11  שב גם בגריידי. אתח . אז אניכן גב' דברת וייזר: 

 12 אפשר לעשות את זה כמו ועדות אחרות. גם בערב. זה לא נורא.  : לב-בר מירמר 

 13  בסדר.  דברת וייזר:  גב'

 14קודם כל היה אפשר לעשות את זה גם לפני כן לא רק עכשיו. ודבר שני גם   מר ירון גדות: 

נ וגם אם ה אם הוא   15אני לא  אני רק ממלא מקום שלו.  וא לא נמצא  מצא 

 16 יפו. חלמ

 17  ר אז זה היה לי חשוב להגיד. סדב גב' דברת וייזר: 

 18 אני בעד.  : לב-מר רמי בר

 19  כשגריידי יחלים אז הוא חוזר.  : גב' דברת וייזר

 20 כשגריידי יחליט שהוא לא מגיע.  מר ירון גדות: 

 21 ות את המועד כדי להתאיםמתכוונת לשני יחלים אני  אני אומרת שגרייד גב' דברת וייזר: 

 22  ז של ללוז העבודה שלו. לואת זה ל

 23  בסדר.  : לב-ר רמי ברמ

 24 לא שזה אומר שהוא יגיע אבל.  מר ירון גדות: 

 25  הוא יגיע.  דברת וייזר:  גב'

 26 אחל לו בריאות איתנה.  מה זה להגיע. אני מ : לב-מר רמי בר

 27  יה בסדר.  גיע והכל יהאיתו, הוא י אני כבר דיברתי גב' דברת וייזר: 

 28 זור במהירה.  תח ת איתנה אנחנו מאחלים לו.אוברי : בל-מר רמי בר
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משהו.   מר אבי גרובר:   להגיד  לי  שההתנהגות  חשוב  חושב  לכל  אני  מתחת  היא  ירון   1של 

 2ביקורת. וזה מתבטא בשורה של דברים. התנהגות שנועדה לפגוע באנשים, 

 3ואני מהבחינה   ברמת השרון  פגוע בתושביםהוא מחפש כל דרך להעליב ול

 4   ביע בעד ירון נקודה.וכן להצמהזאת לא 

אומר,   רת וייזר: דבגב'  שאתה  מה  עם  עקרוני  באופן  מסכימה  שאני  להגיד  רוצה   5יחד  אני 

על   ושמירה  ...זכויות  עם  עיר  בעצם  שהוא  עקרוני  עניין  פה  יש  זאת   6עם 

 7 דמוקרטיה. 

 8 כלום.   ן גדות לא מגיע לו לקבלם כלום. ירות זכויות ושואין פה שום רמיס  מר אבי גרובר:  

 9 ר. תראה, לא הוא. ואני לא מסתכלת עליו כשהוא מקבל.  חבע שיש ברג גב' דברת וייזר: 

 10 תעשה לי שיעורים בדמוקרטיה.  אל מר אבי גרובר:  

 11סליחה. לא צריכה עזרה. אל תעצור אותי באמצע. אני לא מסתכלת על זה   גב' דברת וייזר: 

 12 יין אותי.  כלל ומה שמענב

הדלעאנחנו   מר אבי גרובר:   הושים  העיר  עם  נרות  מצ קת  בן  רפתאומה  יושב  מפה.  לא   13ת 

טוב  ,אדם זה  למה  אשוח.  עצי  של  תמונה  ברקע  לפגוע    ?למה  ?שם   14סתם 

רמת   ?באנשים לא  בעין.  נה  להם  לעשות  אותם  להעליב  אותם,   15לעצבן 

 16 ?חבר'ה מחו"ל. למה זה היה טוב ,שרונים

 17 ון.  זה היה ביזי ' נטע זיו: פרופ

 18 זה.  ת עושה א הזמן. הוא כל הזמן ה היה כלז  מר אבי גרובר:  

 19 אני מסכימה.   פרופ' נטע זיו: 

 20גות שלו, בגלל ההתנהגות שלו אני לא מוכן. אני לא  אני מדבר על ההתנה  מר אבי גרובר:  

 21  מדבר על העיקרון בכלל.  

 22 זה, רק מזכיר לך שהרבה לפני   מר ירון גדות: 

 23  מתנהג.  ך שאתהעוד דוגמאות לאי רק  גרובר:  מר אבי 

 24 וגמא.  ד ביא עודת מר ירון גדות: 

 25 את הסטאטוס שלך.  ארבע דקות אחרי שיום כיפור נכנס אתה מראה איך   מר אבי גרובר:  

איציק   מר יעקב קורצקי:  גריידי.  את  עוקץ  זה  רגם  אומר  הוא  רגע  בו.  תומך   26וכברגר 

 27  א וללכלך עליו.מך באחד לבוטוב. אתה תו יעשה לי טוב, או לא

שנייה   : רת וייזרגב' דב אמתין  באמצע. .  שתסיימואני  אותי  שקוטעים  אוהבת  לא  אני   28כי 
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ההצבע את  להסביר  רוצה  אני  לא  באה אני  לא  שלי  בהצבעה  אני  שלי.   1ה 

 2לעשות פה לירון גדות טובה, זה לא מעניין אותי, ואני חושבת שאני באופן 

הא ברמה  מסכימה  אישי,  ממהישית  הרבה  הר  עם  בעצם,   3בה שאתה 

וזה ך  רות בתות שהם מדליק פה מדוים שציינמהמקר  4העיר שלא לצורך. 

לו פרס.   לו  שאני אצביע בעד זה לא בגלל שאני באה לתת   5ממש לא מגיע 

 6פרס. אבל אני לא מסתכלת עליו וזה לא מעניין. מה שמעניין אותי זה שיש  

 7מו, והיות  ו אחר. במקוש למנות מישה פה חבר מועצה שביקש, שהוא ביק

 8לוואי. הייתי מצליחה  ה   ה מוכן. והלוואי ובלקין הי  ני חבריםרק עוד שויש  

לוועדה שלי. הייתי מאוד שמחה,    9אבל בלקין עמוס לשכנע אותך להיכנס 

 10והוא נמצא בכל כך הרבה ועדות ואני מבינה את הבעתיות שלו להיות נוכח  

 11  בעוד ועדה. 

 12 ות.  חמש עשרה ועד :  מר רוני בלקין

 13ואני חושבת שצריך  ו  בקשה שלדת את גריידי ואת השאני מכבאני זה    ולכן רת וייזר: גב' דב

 14ושמירה על ערכי  להיות נציג של אופוזיציה בכל הוועדות, שזה אבן יסוד  

 15 הדמוקרטיה זאת הסיבה שבצער ובכאב אני מצביעה בעד ההחלטה.  

 16 מית יש. בוועדה המקו אופוזיציה.  נציג  שיבוועדה המקומית   מר אבי גרובר:  

הד צחי שריב: ד"ר  שאת..את  בעצמך  מחליטה להצריכה.    מוקרטיה  את  זה.  את  לך   17גיד 

 18 שאת צריכה שהאופוזיציה תעזור לך לתמוך.  

 19 לא. ממש לא.  דברת וייזר: גב' 

 20 מה את צריכה נציג אופוזיציה לשמור על הדמוקרטיה.  ד"ר צחי שריב: 

 21 .  ך שאני צריכהנראה ל גב' דברת וייזר: 

 22 אמרת.  זה מה ש שריב: ד"ר צחי 

ה ייזר: ' דברת וגב לא  אז  שהוא  ל  בגלבנת.  לא.  יסוד  אבן  היא  אופוזיציה  של   23שקיומה 

דמוקרט של  בחוקים  חיוני,  בלב  מרכיב  נאלצת  אני  בה.  חיים  שכולנו   24יה 

בעד. מאותה סיבה שאנחנו מכבדים את המיעוט בהחלטות  להצביע   25כבד 

 26 שמגינים וכל החוקים ניירות ערך  שמוכרות לנו בחוקי

 27   ?קשור מה זה    בי גרובר:מר א

 28קשור מאוד. זה כמו זכויות מיעוט שאנחנו מגינים עליהם. יש חוקים  ה  ז וייזר: גב' דברת 
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 1 שמגינים עליהם.  שלמים 

 2 אבל בוועדה המקומית יש.   מר אבי גרובר:  

 3היא    בוא נגיד לךשלו בוועדה    אני צריכה אותו שישמור. להיפך, הנוכחות גב' דברת וייזר: 

 4נו נצטרך נחשת איך ארזים אני מאוד חושוועדת מכא לשמור בלא רק של

שהפרוטוקולי סודית  וועדה  וזה  יצאו  לא  דברים  שבאמת  זה  את   5ם  לעגן 

 6  שלה לא יוצאים החוצה.  

 7, כל  לאח שלובוא נראה מה יצא מהוועדה האחרונה עם המכרז של גרובר.   מר ירון גדות: 

 8 זמן. ם בחוץ כבר מהמסמכי

 9דכי זה בגלל שאני מרמאהבת    זה לא  ,. יחד עם זהטרדת מזהאני מאוד מו ברת וייזר: גב' ד

ש בגלל  ושלי  מועצה,  כחבר  גריידי  של  בקשה  מכבדת.  באמת  באמת   10אני 

 11 חושבת שצריך להיות חבר אופוזיציה בוועדה. מה לעשות. 

 12 ציה.  אבל בוועדה המקומית יש נציג אופוזי  מר אבי גרובר:  

 13  מה לעשות. .אומר שתיים . רת וייזר: גב' דב

י :  י בלקיןמר רונ לא  להחאתה  במשך  ליכול  עשר.  שישה  של  ועדה  המקומית  שהוועדה   14ט 

..שקוראים  תקופה של חודשים כי אתה עוש וועדת תרבות  ניקיון   15ה ועדת 

מסביר   אני  גדות.  ירון  של  התנהגותו  את  אוהב  לא  גם  אני  גדות.  ירון   16לו 

 17  לא מסכים מאוד  . ואני  "האיך" בין  ל  "מה"הבין  ב, שיש הבדל  השכם וער

 18.. שלו, אבל בסופו של דבר לא אתה ולא אני  ..ה.לפחות עם שמונים אחוז מ 

 19 מחליפים את הסיבוב שבחר בו. 

 20  אני בובה פה מה?    מר אבי גרובר:  

 21  לא בובה. אבל בסוף אתה.  :  מר רוני בלקין

 22  ..החוק. יש פה.   מר ירון גדות: 

 23ת אני הולך על קצות האצבעותלהם כי  שביל להר את זה פה לא בואני אומ :  ר רוני בלקיןמ

פה    פה כבר  לכם  אומר  אני  פה  נזהר  ואני  הזה  העניין  עם  וחצי  שנה   24מעל 

נחסוך  וכדאי   בוא  לכולם  פה  אומר  אני  שתקשיבו.  כדאי  צחי   25שתקשיבו. 

ה העניין  את  לפתור  מתכוונים  אתם  אם  כי  הביזיון  את  תתנו  לעצמנו   26זה 

עטיעו טובים  הזהנים  לעניין  בבכשיו  כי  המשפט.  פחם    ית  אל   27באום 

זה הביזיון  גמנ  ובעפולה  לעצמנו את  לחסוך  רוצה  ואני  בביזיון לעיריות   28ר 
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רוצ לא  אני  משהו.  הזה.  עושה  שהיא  שאומרת  מהמליאה  חלק  להיות   1ה 

 2 כבר ניסה פעמיים.  

פה  מר אבי גרובר:   פתוחה  בצורה הכי  לך  וזה  ,אני אומר  ד  ההתנהגות   3ברים,  בשורה של 

מח אדם  רק  שבן  לפגופש  לעצבןאיך  ואיך  בתושבים,  בו  וכל או  ע   4תם 

 5  הדברים האלה, אני לא יכול להצביע בעדו.  

 6 . אז באופן אישי אל תצביע בעדו. בסדר :  מר רוני בלקין

 7  מה לעשות.   מר אבי גרובר:  

 8 אז אתה באופן אישי אל תצביע בעד.  :  מר רוני בלקין

 9  דע ומזה ולא כלום. אני אתה י  לא בורח  צביע.אאומר לך איך אני  אז אני    :  מר אבי גרובר

לריב.   ידענו  אנחנו  שמוליק  עם  וגם  דברים  בהרבה  איתך  מסכים  לא   10אני 

וככל  אני   פה בשולחן  אני מקווה שיחזור לשבת  לריב,  נחזור   11מקווה שלא 

נעי ויודע להגישצריך אנחנו גם אם נצטרך לריב, ואיתך זה לא תמיד   12ד ם 

 13ר שיש. בן אדם מחפש איך  ם הכי ישך הפנילהביא את זה לתו  שאתה רוצה

ולייצר גופל אש  ולייצר  באנשים  לפגוע  מטרתו  כל  זה  מחפש.  באנשים,   14ע 

 15בן אדם  ם את הכעס כדי שיגיבו לו ואולי הוא יקבל קצת יחס.  אצל האנשי

 16 הזה לא מגיע לו לקבל שום פריבילגיה, שום כלום.  

 17 . התפקיד שלו.את  דן למדן: עי עו"ד 

נ  חייב  מר אבי גרובר:   יש  להיות   18גות לאופוזיציה לפחות באחד  צינציגות לאופוזיציה. אז 

נציג אופוזיציה ש ובגוף השני אותו   19היה, לא רצה לבוא, זה לא  מהגופים. 

 20  שכאילו ממלא מקום. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. 

 21  ם את דעתי בישיבההייתם מקבלייבה הזאת לו  יכולנו לחסוך את כל היש : לב-מר רמי בר

 22ם מאה אחוז מהדברים  ע  , א מסכים לא עם תשעים אחוזת, אני להקודמ

שרון רמת  אלינו  הגיע  הזה  הנורא  הדבר  את  אומר  והוא    שירון   23חופשית 

ואני   איתו  מסכים  לא  ממש  אני  מהקואליציה.  חלק  להיות  אמור   24היה 

 25לא התפקיד  י מועצה. זה  אמרתי לכם אנחנו לא מתעסקים פה לחנך חבר

 26וא רוצה,  שה  את הציבור שלו באיזה דרך  וא מייצגבור, הלנו. הוא נציג ציש

 27 .  הוא ליצן, הוא מצחיקן. הוא יורד על אנשים שיעשה מה שהוא רוצה

 28  הוא לא ליצן. הוא איש רע מאוד.   מר אבי גרובר:  
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 1ע את מחויבים לשמואבי. תקשיב, אני ממש לא מסכים איתו אבל אנחנו   : לב-מר רמי בר

הצי שדיבכל  כמו  פה  בוריים.  שלורו  רמבכמעט  ספר  בית  על  שעות   2ם, "ש 

 3ר לדבר עליו גם שלוש שעות. לא קורה כלום. אני לא חרד ממה שהוא אפש

א שהוא אומר.  למה  מתייחס  לא  אני  אומר.  שהוא  מה  את  קורא  לא   4ני 

הפה.  את  לו  לסתום  שלי  התפקיד  לא  ואני  להגיד.  זכותו  אבל   5 אומר, 

 6ית דין ולא ש משום בא חוש לו את הפה. אני לו לא לסתום  והתפקיד שלנ

פסיק משום  הקודם  ה.  חושש  בדיון  זה  את  אמרתי  ואני  אותנו  יבזה   7זה 

 8 המיותרות.   ויכולנו לחסוך את השעתיים

 9  אז תצביע מה שאתה מאמין.   מר אבי גרובר:  

בווע : לב-מר רמי בר יושב  אני  לך,  אומר  אני  ישב.  הזה  השהאיש  מכרזים,  יותר  דת   10וא 

 11 ו.  אותר לא באותה ..אני מוכן ...ואני אומלי.  יע לי מאשר יעזוריפר

 12 בוא נתייחס להצעה.   עידן למדן:  עו"ד 

 13  הדיון הוא פה רק על האדם. לא על העיקרון.  רק על האדם.  מר אבי גרובר:  

פ : לב-מר רמי בר יש  התהליך.  על  מדבר  אני  אדם.  של  לגופו  דיברתי  לא  תהליך.  אני   14ה 

 15 תי.  לא דיבר . אנילא סיימתי. דברת חה רגע, אניסלי

 16  דת מכרזים, אתה לא. ווע...ב גב' דברת וייזר: 

 17רובר אמר שאני אוותר על זכות הדיבור.  אין סיכוי. אין סיכוי אחרי מה שג מר ירון גדות: 

  18 

 19עה  מאחר ואני לא מדבר לגופו של אדם אלא אני חתום על ההצעה להצב : לב-מר רמי בר

מינ מקו בבקשת  ממלא  מתייוי  לא  אני  לגופם.  אדם חס  של  על    ו   20ומדבר 

 21במדינה דמוקרטית, אנחנו לא אמורים לסתום פיות    ייםאנחנו חהתהליך.  

 22 לא לפלג קיצוני, וגם לא לירון גדות. לאף אחד. לא לפלג דתי, 

 23  צודק מאה אחוז רמי.   גב' דברת וייזר: 

שזכו : לב-מר רמי בר חושב  ואני  הכול  מה  זה  להגיד  אתו  רוצה  רוצה שהוא  שהוא   24יך 

 25   וט אותו לא אני. תודה רבה.שלו ישפ שהציבורו

משפ ר גיא קלנר:מ בשלושה  אגיד  אני  הרוב.  את  אמרו  ורוני  ודוברת  רמי   26טים. טוב. 

המקורית   בישיבה  לרכב.  ביחד  והלכנו  החוצה  ירון  עם  ..יצאתי   27בישיבת 

 28,  נגד העיקרוןיפור הוא לא  שהיה הדיון על הסיפור הזה ואמרתי לו ירון הס
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 1אפשר לדבר    אי  כי בסוף, בסוף זה כן אישי.לעשות.    נגדך. מה  הסיפור הוא

גם   זכותו,  עדיין  ירון  אבל  פרקטי.  לדבר  ולא  גבוהה  גבוהה  חולק  פה   2אני 

שהוא   כמו  דבריו  את  לבטא  זכותו  עדיין  ירון  הסכמות,  אי  הרבה   3איתו 

רגולטו להיות  יכולים  לא  אנחנו  לבטא.  הזבוחר  הדבר  על  אנחנו  ר   4ה. 

 5ם חרית ישראל, כמו אלף מקומות אכמו כנס  מועצת עיריכים לזכור שצר

יכול   לא  אחד  וקצה  קצה  ועד  שמקצה  רחבה  קשת  מייצגת   6שנבחרים 

באופ גג  לשלוט  כיפה  תחת  לחיות  לדעת  צריך  השני.  הקצה  של  ובאפיון   7י 

 8שמוליק  אחת. וירון גדות בהקשר הזה אוהבים לא אוהבים, זה גם על דעת 

 9 .  דורה הזאתשות את הפרוצי, ביקשו לעגרייד

 10 והבים. א אמפלגת העבודה ל  י גרובר:  מר אב

א מר גיא קלנר: אהבו.  לא  יותר  חלק  אהבו,  חלק  אוהבים.  לא  אני  נכון.  משנה  לא   11בל 

אותנו   מחייבים  יום  של  בסופו  המשחק  כללי  הזה  התהליך  בתוך   12אומר 

שבין   החלטה  תמ  Bל   Aלקבל  זה  אפס.  שהיאאין  איזה  איזו  יד   13ן  נקודת 

לה ובשצריך  בה.  הזכריע  חוסר  נקודה  שבין  להכריע  צריך   14עות  שביאת 

הדמוקרטיה.   בעקרונות  אחיזה  לבין  הרגולטורים  לא  אנחנו  ששוב   15הרצון 

 16 נחנו צריכים ללכת לצד של עקרונות הדמוקרטיה ולכן אני אצביע בעד.  א

 17על  של דוברת,    כה על דברים  אני בעצם מצטרף לכל מה שנאמר עד : מר מיכאל דורון

ש דדברים  על  רמי,  של  ל  העירברים  שמועצת  חושב  אני   18יכולה   לא  גיא. 

 19ירון    להיות בית דין שדה. אף אחד ..מישהו כאן לא יודע מה אני חושב על

השני,   במחזור  שלו  שההשתתפות  כאן  לומר  מוכרח  שאני  אף  על   20גדות, 

הרבה   היא  וסבלנות  לשוויון  בוועדה  השנייה  מועילה  בפעם   21והרבה יותר 

 22א  שהי א ניהל את הוועדה הזאת עד  כפי שהו  שונה לגמרי  רגועה והיאיותר  

 23התפרקה בגללו. אבל צריך לומר את זה כי זו האמת. ואני חושב שגם אם  

 24 א טוב, צריך להגיד את זה. הו

 25 עכשיו הוא כועס. אתה מחמיא לו הוא מתעצבן עליך.  מר יעקב קורצקי: 

 26ת. ה לי באמ, אגב זה קרה. אני כברני אחתוך מזיכוי גדול שאיש ס : מר מיכאל דורון

  27 

 28 ול לקרות.  יכ זה גם מר ירון גדות: 
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 1ת המשחק של ירון בסדר. זה שם המשחק וירון גדות יודע לשחק א : מר מיכאל דורון

 2גדות. אני חושב שאנחנו לא יכולים להיות בית דין שדה. כמו שנאמר כאן,  

הציבור למשפט  עומד  גדות  צי  ירון  שליח  נבהוא  הוא  אמנם  בור,   3לא  חר 

 4מצא כאן בזכות מספר א ניח ציבור, בסופו של דבר הו. הוא שלכסיעת יחיד

וא היה.  הוא  שבה  הסיעה  בעד  שהצביעו  קולות  של  צריכים  מסוים   5נחנו 

 6  לכבד את העובדה הזאת, לא לאהוב אותה אבל לכבד אותה. 

 7 ר אותו גם.  רמת שרון חופשית היא חופשית לשחר : לב-מר רמי בר

 8מטען ת הלציין, אמרתי לכל אחד יש אני חייב  פט אחד אחד, אמש למדן: עידן  עו"ד 

לו ציונים, א ונעניק  גריידי לא המקום שנדבר  ידי  על   9ני שלו עם המבוקש 

 10כאן מחלק את הדיון לשניים. אחד, יש חבר מועצה בנסיבות האישיות שלו  

 11ועדה כי  יקש להיות בוותמכתי פעם קודמת ותמכתי כמעט כל פעם שהוא ב

שז  אני חחושב  אני  נכון,  שגם  ה  יושב  שהוא  איזה  שיש  אומרים   12ג  יצואם 

 13לאופוזיציה, בוועדת בניין עיר עצם זה שקיימת סיעה נוספת שלא מקבלת  

אותם  י מצרף  ואני  האלה  הדברים  שני  את  לוקח  ואני  מגיע.  לה  גם   14יצוג. 

ש לבקשתו  ולהיענות  לתמוך  צריכים  שכולנו  חושב  גרייואני  שמואל   15די  ל 

 16  תודה.  והצעתו. 

ג  מר ירון גדות: שלי  טוב.  הדברים  את  אחלק  אני  אתם  יים.  לשנם  החוקים.  זה   17אחד 

 18 פועלים פה פעם אחרי פעם בניגוד לחוק.  

 19  רגע, עוד לא הצבענו. מה זה פועלים. עוד לא הצבענו.  : אל דורוןמר מיכ

 20צוג של  ס ייעדות. על אפופוזיציה בוואני מדבר על חוסר ייצוג יחסי של הא מר ירון גדות: 

 21עתירה לבית המשפט  יש  ריונים, מה שדרך אגב עליו  בדירקטו  האופוזיציה

ל שלכם.  התשובה  את  נתתם  לא  אתם  שהיא  מאוד  מקווה   22קחתם  ואני 

 23  משרד חיצוני.  

 24  מי זה אתם.  : לב-מר רמי בר

 25  אתם זה העירייה.   מר ירון גדות: 

 26  ו.  מה זה כולל אותנ : לב-מר רמי בר

 27י  ן לם אוהבים אותי וחושבים שאיגם אם אתפועלים בניגוד לחוק.    אתם גדות:  מר ירון

 28 אהדה בציבור, או יש לי אהדה בציבור, זה לא מעניין. לגבי 
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 1  באגודת הספורט יש שניים.   בר:  מר אבי גרו

 2  למי אתה מתכוון. גיא, לי, לרוני למי?  : לב-מר רמי בר

 3  יע לי.  רמי אל תפר מר ירון גדות: 

 4  תם. לא. אבל מה אתה אומר א  : לב-רמי ברמר 

 5ת רמת השרון פועלת בניגוד לחוק. יש על זה עתירה בבית  רייאני אומר שעי ירון גדות:  מר

 6 ופוזיציה אפס בדירקטוריונים כולל ההצבעה שהייתה.  המשפט על ייצוג א

 7  אגודת הספורט יש שניים.   מר אבי גרובר:  

 8 י לך. הפרעת  ני לאל תפריע לי אאבי א מר ירון גדות: 

 9  גודת הספורט יש שניים. אבל בא  מר אבי גרובר:  

 10 נתתי לך לקלל אותי כמה שאתה רוצה . עכשיו אל תפריע לי.  רון גדות: ר ימ

 11  אגודת הספורט יש שניים. אל תשקר, אל תשקר.    אבי גרובר:   מר

בזכות   מר ירון גדות:  אני  לדמוקרטיה.  בניגוד  פועל  תאתה  ואתה  בשקט.  הדיבור   12יה 

פו משקר  ואתה  משקר,  אחרי  אתה  תושבים  עם  פה   .... ואתה   13פעם 

 14בים אחרים בגינת העמל, ואתה פה קורא ומדבר בצורה מגעילה אלי  תושו

 15 עצה אחרים כמו שעשית לפני שנה וחצי.  ולחברי מו

 16  את הפרוטוקול של שבוע שעבר.   מר אבי גרובר:  

לפנ מר ירון גדות:  שעשית  וחצי  כמו  שנה  לחכי  פה  שלך שקראת  מהקואליציה   17צי 

עם  שקר חבנים.  ביש"גן  לי  וכמו שקראת   18שהייתי ממלא מקום של    בהיד 

וזה בפרוטו  ובנייה אמרת שאני  יכול לתבוע  רוני, בוועדת תכנון  ואני   19קול, 

את  ומקליט  מפה  מפיץ  שאני  ואמרת  שקראת  עושה  לא  אני  דיבה   20אותך 

הח דברים  מפה  מוציא  ואני  בינתייםהישיבה  מועצה  וצה.   21אחרים   חברי 

 22יתה כתבה  הי  , כי חמש דקות אחרי הישיבהאת החוצהואתה בעצמך הוצ

יונתן. אז מי שמשקר, מי שמסית תושבים אחד בשני    23ומי כבר אצל שרון 

ולפני   זה.  את  לראות  יכול  ואתה  העיר  ראש  אתה  זה  הזאת  בעיר   24שנוא 

 25אלה.  ות בוועדות השאתה מדבר עלי תבדוק את עצמך. ואני לא חייב להי

הי לפאני  מכרזים,  בוועדת  הייתי  זה  אחד  ני  לאף  ישיבות,  מספר   26א  ל יתי 

חינוך,   ועדת  נמצא  שאני  אחרות  בוועדות  הייתי  לא  אלי,  טענה   27הייתה 

א אתם  ועדת  אלי.  טענה  הייתה  לא  אחד  לאף  שוויון  ועדת  סביבה,   28יכות 
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א לשים  רוצים  לא  אתם  אישית.  סיבה  לכם  ויש  בשקרים   1ותי  מתעסקים 

 2  ה רבה. ים. כי אתם מפחדים תודכי אתם מפחדבוועדות 

 3  .ממי מפחדים : לב-מר רמי בר

 4  שמים אותך.  מר גיא קלנר:

 5  לא שמים אותי.   מר ירון גדות: 

 6 אגב. בוועדת המכרזים שהיית היית מטעם רמת שרון חופשית. לא בתור   : לב-מר רמי בר

 7ים את הסעיף.  ? בסדר. נסים פהאללה כולאגודת הספורט יש אופוזיציה י  מר אבי גרובר:  

 8 את זה נכון.  א ר ת? אני מנסה לראות שאתה קוהצעה הזאמי בעד ה

 9  אתה לא מצביע.   גב' דברת וייזר: 

 10 יע בעד הבקשה של גריידי. לא אישית בשבילי. אני מצב מר ירון גדות: 

 11 מי נגד? ארבע נגד. מי נמנע? שלושה.  שמונה בעד.   מר אבי גרובר:  

 12   את היד. . הוא הרים שלוש פעמיםופר גם נמנעע צקי: קב קורמר יע

 13י לא נמנעת  'צאם. ב"ר של רמב"ר. בהצבעה לתב" הקודם בתב  יףערגע. בס  מר אבי גרובר:  

 14  היא מתנגדת.  

 15 לא. היא הייתה נמנעת.   ון גדות: מר יר

 16  היא הייתה נמנעת אז היא מצטרפת. זה עדיין עובר. בסדר.   מר אבי גרובר:  

 17 התנגד שם עוד.  תנגד שם. מימי ה ת: גדו מר ירון

 18 לדעתי   ובר:  ר אבי גרמ

 19 התנגד אליך?   מי יזר: גב' דברת וי

 20 רמת שרון חופשית.   ד"ר צחי שריב: 

 21 

 22 

 תימוקמה  הד עוב  ידיירג  לאומש  הצעומה  רבחל  מ"מכ  תודג  ןורי   יונימל  השקבה  החלטה:

ב  .הרשוא  םיזרכמ  תדעובו  הינבו  ןונכתל הצביעו  חברים  עד שמונה 

 נעו. חברים נמושלושה  צביעו נגדבעה חברים ה רא ,השקבה

 23 

 24 
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 1 בנושא ישיבת ההסדר בר יוחאי   – 31.12.20עקב קורצקי י –. הצעה לסדר 3

  2 

 3 אמרנו.   3עיף ס : לב-מר רמי בר

 4  לך עכשיו זה אש זה לא יגמר. ש גב' דברת וייזר: 

 5 .  3מה אמרנו על סעיף  : לב-מר רמי בר

 6 חנו מורידים אותה.  ת ההצעה ואנ הוא אומר א : מר יעקב קורצקי

 7  לל עידן...לפרוטוקול.  השאלה אם כולם עכשיו כו ר: ברת וייזגב' ד

 8 לא. לא.  : לב-מר רמי בר

 9 יא אומרת את זה.  לא. ה מר יעקב קורצקי: 

 10  אתה רוצה להגיד את זה ולהוריד.   מר אבי גרובר:  

 11 כן. כן. יעקב כמו שסיכמנו.  : לב-מר רמי בר

ועדה. שהיא תחליט ש  כן. שאנחנו יעקב קורצקי: מר   12את ההחלטות   היא תביאנעשה 

ה למליאה.  בישיבשלה  חמישי  ביום  את  סכמנו  נוריד  שאנחנו  שעשינו   13ה 

אותה  יעלה  אבי  אנ  ההצעה,  יורדת,  היא  אומרים  אנחנו  נקים  ואז   14חנו 

 15ועדה, ושם יקבעו את הקריטריונים איך לאשר עם נוסח, אם לצחי יש לו  

ח  חששות, לו  שיש  אנמי  איך  לא  ששות  שהם  זה  את  מעגנים   16יכולים  חנו 

שיקל הכנסת  לבית  חזרה  שצריהיכנס  מה  משפטי.  תוקף  הוועדה  בל   17ך. 

 18  תר מגובשים. מה שגיא ורמי.  תחליט. לא נעשה פה דיון. ואז נבוא יו

 19 זה נושא נפיץ בשביל לסדר אותו בהצבעה   : לב-רמי ברמר 

 20 מה שהחלטנו.   מר יעקב קורצקי: 

 21 שא סודר כבר. חשבתי שהנו "ר צחי שריב: ד

 22 רגע הוא מסיר את ההצעה. כ למדן:  עידן עו"ד 

 23  וה, אנחנו פועלים לפי המתווה.  אמרנו מתו "ר צחי שריב: ד

 24 ו מעבירים את זה לוועדה. אז אמרנו שהוא מקריא את זה. אנחנ : לב-מר רמי בר

 25 כן. זה מה שקבענו.   מר יעקב קורצקי: 

 26 ?קבע. מי פרופ' נטע זיו: 

 27ת  ה. קבענו ביום חמישי בוועדקבענו ככועדת ההנהלה. ביום חמישי   קב קורצקי: מר יע
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 1 ההנהלה. 

 2 בישיבה קבענו מה לעשות בתחילת הקדנציה.   ריב: ד"ר צחי ש

 3 קה אמר. אבל לא קראת מה צבי יעקב קורצקי: מר 

 4 קבענו מתווה.   ד"ר צחי שריב: 

 5 לא הבנתי איך זה סודר.   גב' דברת וייזר: 

 6 ושים ועושים. החלטנו מה ע ר צחי שריב: ד"

 7 ה קדימה.  ללה אבי זה שתי דקות. יאלליא רצקי: מר יעקב קו

 8 מי בוועדה?  זיו: פרופ' נטע 

 9יותר יותר  ם. מי שירצה להשתתף בשמחה. כמה שאיך שאתם רוצי מר יעקב קורצקי: 

 10 טוב. 

 11ורני במטרה לפני שלוש עשרה שנים הגיעה לעיר קבוצת הגרעין הת מר יעקב קורצקי: 

מהל חלק  מוהיות  הקבוצה  שלנו,  היפה  אנשיםעיר  בעלי   נה   12טובים, 

ה מלח  ויחהשכלה,  צבא  יוצאי  השרון ארץ,  רמת  עיריית  מובחרות.   13ידות 

את בפניהם  פתחה  באופקיםדלתה    דאז  ביטוי  לידי  בא  בין   וזה   14שונים 

בבתי  שילובם  בגנים,  העסקה  במגוונים,  החינוך,  באגף  לגיטימציה   15היתר 

 16ני  ה סוד שאל שנה, ועוד דברים. אין זאה אלף ₪ בכבתקצוב של מ  הספר

 17החל מסע עליהום  כמה שנים    שונים לגרעין. לפניהייתי בין המתנגדים הרא 

 18תה להכות  ף אליו גיא קלנר, כאשר המטרה הייבניצוחו של עידן ואז הצטר

 19על מוסדות החינוך בעיר בהם היו מישורים באופנים שונים. המהלך כידוע 

וכילבסו הצליח.  אינם  ף  הם  כוללום  שהיו  כפי  ממערכת   20ם, במגווני  חלק 

האחרונות. בשנים  אותם  במיוחד  מידרו  כבר  הבחירות  אז  במהלך  גם   .21 

י על  המאבק,  המשך  נעשה  פרטי הקודמות,  באופן  שכר  והוא  עידן   22די 

 23ותי ייצוג משפטי על מנת להוציא את ישיבת ההסדר מבית הכנסת בר שיר

פ הם  כי  בטענה  היוחאי  לבית  באופן  ולשים  חלק כנסת  חוקי.   24בלתי 

ל בוצמהטענות  בלתי  פיהם  בנייה  הגרעיעה בבית הכנסת  ידי  על   25ן,  חוקית 

י מהיותי  עוד  לי  זכורה  הזאת  הבנייה  נכונות.  מורשה.  אינן  בשכונת   26לד 

הא השנים  הורידה בשלוש  הקבוצה  הגרעין,  נגד  ההליכים  מאז   27חרונות 

שהדבר   הבינה  כי  שלה  בעשייה  ופרופיל  לפילוג  בעיר  גרם   28באופן  שיסוי 
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 1  שהוא בוצע. 

 2 צה. היא הבינה שיש לה ...מוע   ון גדות:מר יר

 3  ואז ההליכים כותב בית המשפט  צקי: מר יעקב קור

 4 מה שהיא הבינה.   זה מר ירון גדות: 

 5תחושה של פירוד ושל ניכור דבר שלא הולם את רמת השרון כעיר   : מר יעקב קורצקי

ורב פלורליסטית  היות  שקטה,  מנסה    גונית.  האחרונים שאני   6בחודשים 

ל שמלהגיע  ולהביאפתרון  הצדדים.  כל  על  למחלוקת  וסכם  אני  לסיום   .7 

 8הסכסוך בדרכי  מתכוון להביא לסדר את ההצעה הזו שעשויה לסיים את  

יודע איננו  כי  במידה  שלום  ומתי.  יסתיימו ההליכים המשפטיים  כיצד   9ים 

יויתקבל ההסכם כלשהו היום כמובן שאנ  10נעגן  תקבל. במשך  חנו הוא לא 

נעגן  נעשה  בפני  הח  אותו  באותו  הבנתי  אם  משפט,  בבית  אני  לטה   11אמת 

 12אז  ת מה שצחי אמר, וגם עידן אמר שיכול להיות שהם לא יעמדו  מקבל א

משפטי בתוקף  זה  את  נעגן  את אנחנו  תחליט  הוועדה  לא  זה  אבל   ,13 

ההסדר   לישיבת  עמותה  המוצע.  המתווה  וזה   14..למציאת הקריטריונים. 

ללימקו חלופי  מסחרם  בבניין  תלמידיה  באזור  מודי  שלא י   15התעשייה 

יעברו תלמידי  רים עם התאמת ובקרבת בתי מגו  16הכשרת המקום החלופי 

וי  חלופי  למקום  יוחאי.הישיבה  בר  כנסת  בבית  ללמוד   17תלמידי    פסיקו 

לכל   יוחאי  בר  הכנסת  בבית  ללמוד  ויחזרו  הכנסת  בית  את  יפנו   18הישיבה 

 19הישיבה  ולת תוגש בקשה מצד עמותת  . יכ2021ני  ד ראשון לשמיהמאוחר ע

במבנל חורג  לשימוש  היתר  הי מתן  תשכור  אשר  תפעל  ה  העירייה   20שיבה. 

 21הפינוי שהוגשה כנגד מר שלומי   למתן היתר לשימוש חורג במבנה. תביעת

 22ואני חושב שזה יהיה ראוי. נגדה תימחק    85י תימחק. גבאי הוא כבר בן  לו

הנגדית   לויהתביעה  מר  העירי  שהגיש  המשפט  כנגד  לבית  בערעור   23יה 

יוחאי ימשיך להת  יון. ביתהעל  24בבתי הכנסת   נהל לפי המקובלהכנסת בר 

הת בנוסח  אורתודוכסי  כנסת  כבית  ולתפקד  הנהוג  בעיר  המסורתי   25פילה 

 26 מתו ..בית הכנסת. במקום מאז הק

 27 איך יכול להיות.   מר דני לביא:

נע מר יעקב קורצקי:  לא  די  כמואנחנו  אני,  החב  שה.  את  שביקשו  מוריד  אני   28רים, 
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נ  ההצעה. אשמאנחנו  אני  שירצה  מי  ועדה  אניקים  שישתתף.   1מציע   ח 

רוצ אתה  רמי  ואני  וגיא  עידן  רוני,  בתשי,  מכל  אני שיהיו  להשתתף   2ה 

תו נשב  אנחנו  אנחנו  אשמח.  איך  הקריטריונים  את  ונביא  יום  שלושים   3ך 

של הזאת  הסאגה  את  ולגמור  לתת  כבויכולים  הוסיפה  השרוא  לרמת   4ן  ד 

 5גם אני צדדים שלכם. אני לא מתעלם  בין את הבשנים האחרונות. ואני מ

 6אנחנו  ובוא נעשה לזה סוף.  צד חזק מאוד בשנים הראשונות לפינוי.  הייתי  

מקווה   ואני  מבוגרים  הסאגה  אנשים  את  לגמור  הזה  בחודש   7שנצליח 

 8 הזאת. 

 9 או שאתה.  אני קורא הצעה לסדר עכשיו.  מר דני לביא:

מסי  י: יעקב קורצק מר אני  אמרתי  אני  ההצלא.  את  ועדהר  נקיים  אנחנו  כרגע.   10 עה 

 11שכולם  מצאים שלה תוך שלושים יום כדי שנקבל החלטה  שתביא את המ

מרו ויהיו  השם  בעזרת  מקווה,  אני  ממנה  הזאת.  צים  הסאגה  את   12נגמור 

בע לנו  יש  מספיק  השרון.  רמת  של  היום  מסדר  זה  את  להוריד   13יות  זהו, 

 14הסיפור הזה גמור את  העיר הזאת קדימה וזהו. ל  יך להביא אתוצרות, א

 15 מטרות שלהם ונגמור את הסיפור הזה.   ולם השיגו אתכולם מנצחים. כ

 16 דה תביא את ההמלצה שלה לפה. הווע פרופ' נטע זיו: 

 17 כן.  יעקב קורצקי: מר 

 18  כן. כן.   מר אבי גרובר:  

 19 מי חבר בוועדה.   : לב-מר רמי בר

 20 העירייה.  בית המשפט ו.. צחי שריב: ד"ר 

 21 ממשיך.  ההליך   פרופ' נטע זיו:

 22 הל. גם ההחלטה שלנו תקבל תוקף משפטי. הליך מתנה מר יעקב קורצקי: 

 23 וא אומר עליהום וכאלה. למה ה עידן למדן:  עו"ד 

 24למה שיהיה בריא למה. הרסת להם את הצורה עכשיו אתה אומר.   קורצקי: מר יעקב 

  25 

 26 ה בוועדה.  מי אמרת שיהי : לב-מר רמי בר

 27 . ת החוק..להביא א עידן למדן:  עו"ד 

 28עוד חמישים דקות אנחנו נצא מפה ויש כמה דברים פחות  ן אנחנו  מהניסיו  מר אבי גרובר:  
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 1  חשובים 

 2 עדה.  עידן. הקראת מי בוו : לב-ר רמי ברמ

 3 רמי בר לב, בתשי, רוני אתה רוצה  מר יעקב קורצקי: 

 4 בטוח.  בתשי לא   מר אבי גרובר:  

 5  תהיה.  למה. בתשי כן. חשוב שבתשי קב קורצקי: מר יע

 6 שאני רוצה להיות.  א בטוחהאני ל : גב' בת שבע אלקובי

 7  שיהיה ייצוג נשי.   מר יעקב קורצקי: 

 8 להקמת ועדה. מה זה הדבר הזה.  לא הבנתי. זה הצעה לסדר  ן גדות: מר ירו

 9  שאתה מקים ועדה. ..רוצה להצטרף.  ד"ר צחי שריב: 

 10 השתתף. תגיד שכן. אתה רוצה ל : לב-ר רמי ברמ

 11 הוא לא יכול להשתתף.   : ב קורצקימר יעק

 12 מדברים פה על הדבר הכי רציני שיש.  לביא:דני  מר

 13 ש לא יכול להשתתף. הוא ממ מר יעקב קורצקי: 

 14 צריך נציגות לאופוזיציה.   : ד"ר צחי שריב

 15 רוני.  מר יעקב קורצקי: 

 16 להם.  אחרי הנאומים ש ד"ר צחי שריב: 

 17 וני. ר ב קורצקי: מר יעק

 18 .  השתגעתם מה זה מר דני לביא:

 19יודע להיכנס מטעם מי. אבל יש לי הערכה כל כך עצומה    וניצחי, ר מר יעקב קורצקי: 

 20  א מביא תועלת לרמת השרון.  לבן אדם הזה הו

 21 אולי תשימו את גריידי מטעם האופוזיציה.   רון גדות: מר י

 22רך לרמת השרון, מה עוד ון. הוא מבועלת לרמת השררוני מביא תו מר יעקב קורצקי: 

 23 אני אגיד.  ה רוצה שאת

 24  מי שרוצה שיהיה בוועדה.   מר אבי גרובר:  

 25  זה הצעה לסדר   מר ירון גדות: 

א : לב-מר רמי בר מסיר  הוא  לסדר.  הצעה  לא  לקחת זה  רוצה  מי  שואל  הוא  ההצעה.   26ת 

 27 חלק בוועדה הזאת.  

 28  פנה אליו.  אז מי שרוצה י  מר אבי גרובר:  
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 1 צה. שאני רו תפנו ליעקב. אני אמרתי : בל-מר רמי בר

 2 ריך שמות.  צלא   מר אבי גרובר:  

 3 יא כבר את מי שירצה יפנה אלי. בשמחה אבל תוך חודש נב מר יעקב קורצקי: 

 4 לא אז היא תחזור ככה כמו שהיא ונחליט מה שנחליט. ואם   מר אבי גרובר:  

 5ד קצר. אחד, לא היה תך. משפט אחברשושפט אחד  אני אגיד רק מ עידן למדן:  עו"ד 

נכון של התושבים.    מת טיפול משפטי. היה באמתם היה באעליהו  6מאבק 

 7תי ההצעה הזאת  שתיים, אני מברך על כך שאתה מושך את ההצעה. לדע

 8או אחרת. אני מברך על משיכת ההצעה. אני כן מוכן    לא הייתה עוברת כך

האם לראות  לנסות  בהצעה  חלק  הסר  לתרום  למען  ההליך   יש   9  ספק, 

בעיקר מתקד ממשיך  שהמשפטי  כפי  מם,  יהיה  ולא  היום  עד   10ב  צמתקדם 

ההצעה  את  מסיר  שאתה  שמח  אני  וראויה.  טובה  לתוצאה  נגיע  לא   11שבו 

 12 כרגע. 

 13 ה יור הוועדה. אפשר שעידן יהי : מר מיכאל דורון

 14  רעיון מעולה. כן יאללה.   גב' דברת וייזר: 

 15 שיהיה.  מר רביד פלד: 

 16פתוח. אמרתי מיכאל יה. אני  אתה ל..את זה. אין לי בע  אתה רוצה י: ר יעקב קורצקמ

לסיים את הסאגה  מביום ח רוצה  אני  לגמור את הסאגה הזאת.  רק   17ישי. 

 18 וב ביותר. הזאת על הצד הט

 19 ים לדיון. הנה אנחנו גולשים לדיון. כן צחי.  גולש  מר אבי גרובר:  

ע ד"ר צחי שריב:  כמו  להגיד  רציתי  משפט  אני  רק  יעידן  אני  זה  אחד.  על  מברך  אני   20קב 

 21שתיארת את עליהום    הצעה. לא אהבתי את ההקדמהושך את השאתה מ

 22או אנשיו או מישהו,    ומתחים וכו'. ככל שזה נוגע לנו אנחנו לא נגד הגרעין,

נג רק  שם  אנחנו  שיש  בגלל  מתקיים  המשפטי  ההליך  וכל  חוק  מפירי   23ד 

סיבה שום  היה  לא  אחרת  חוק  מ  הפרות  לבית  דבללכת  שום  לא  שפט.   24ר 

מי או  או  מונע מהגרעין,  בו ומכל אדם לשכור שטח מסחרי  שיבה   25לעשות 

 26גם לפני  מה שמותר על פי חוק. ויכולים לעשות את זה. יכלו לעשות את זה  

שלנ והמאבק  שנה  עשרה  חוקית,  חמש  לא  בנייה  שבנה  מי  נגד  רק  הוא   27ו 

 28יוסדר אז  ן לו ואם זה  עשה שימוש ללא התאמה ליעוד. ובמבנה שלא נית
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 1 בסדר גמור.   זה

..אל הדבר הזה כמוצאי שצרי : רוןמר מיכאל דו  2ל רב בואו תנסו תנו לזה צ'אנס. לך 

חושדים  "יו לא  אנחנו  למדן  עידן  הוועדה  העניינים  ר  את  לכופף   3שהוא 

 4 הפוך.  לכיוון ה

 5 אין לי בעיה בשמחה. רק לגמור את הסאגה הזאת.   מר יעקב קורצקי: 

 6 ת הצעתך בחזרה וכל לעלות אתמיד ת למדן: עידן  עו"ד 

עידן. בשמחה. את קורצקי: מר יעקב  יו  האני מקבל.   7ר הוועדה. בואו נתקדם.  "תהיה 

  8 

 9   רגע, שמות שיהיה מסודר. מר רביד פלד: 

 10  ה לעידן.  מי שירצה שיפנ מר יעקב קורצקי: 

 11 רמי בר לב רוצה.  ,עידן ,יעקב מר רביד פלד: 

 12 . יעקב ,גיא ,רוני ,י'צאב ,ירמ עידן למדן:  עו"ד 

 13 א רוצה.  י ל'צאב  גרובר:  מר אבי 

 14  ? י לא'צאלמה ב מר יעקב קורצקי: 

 15  ? אני גם רוצה לדבר. מותר ירון גדות:  מר

 16  יון. אין דיון.  לא. זה לא ד מר יעקב קורצקי: 

 17   ?ה קובע מי מדבראת מר ירון גדות: 

 18  אני פה זורם.  עידן למדן:  עו"ד 

די מר ירון גדות:  כולם  רוצאבי  גם  אני  לדבר.  ברו.  לדברה  לי  כל לא    .מותר   19אחד    נגמר. 

 20  אמר פה. 

קו  ות:מר ירון גד של אז  לסדר  הצעות  יש  בישיבה  גם  הצעות  שיש  שמח  אני  כל   21דם 

 22ת שלוש הצעות שיבה הקודמת שתי הצעות, ובישיבה הזאהקואליציה. בי

לא  העירייה  שבעצם  שיודעת  קואליציה  על  מעיד  שם...זה  שיעקב   23אפילו 

 24יה. כל אחד על השני  ציה שלא סומכת אחתעל קואליתפקדת. זה מעיד  מ

 25לגבי ההצעה הזאת הבעיה היא שזה לא משך    של השני.  ןמגיש הצעות לעי

 26  שיצא המרצע מהשק, מי יושב בקואליציה אותה או לא משך אותה הבעיה  

בהליך   יפגע  זה  ועדה,  תוקם  אם  שלו.  הכוונות  ומה  השלו  הדעות   27ומה 

 28א  הישיבה לום ועדה. הגרעין ולהיות ש   הרעיון. לא צריךהמשפטי וזה כל  
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 1חוקי ולא במבנה לא חוקי, ישיבת    לא במבנה   ,צריכים להיות ברמת השרון

תושבי את  משרתת  לא  השרון  ברמת  רמת   הסדר  ילדי  ואת  השרון   2רמת 

היא משי  השרון.  חרדלית,  קיצונית,  אוכלוסיה  ורק  אך   3ית  חמשרתת 

 4הייתה מערכת  . על זה  לשנות את הצביוןשמגיעה מחוץ לעיר לפה ובשביל  

 5רות שיש רוב של מאוד שלמ לרצנו תשעה חברי מועצה וחב ות על זההבחיר

מגישים הצעות לסדר מבקשים מה  6ם למשוך תשעה חברי מועצה, כשהם 

 7אותם כי הקואליציה לא צריכה להתנהל  אותם ומבקשים מהם לא להגיש 

קורצק  העיר  ראש  סגן  שנמצא  אחד  צד  אבל  וככה.  שלו  והעשייה   8אבי  י 

שלשתומ והחבורה  בזה,  הם  ך  כי  למרות  ו  לסדר,  הצעות   9הם  שמגישים 

 10 . ככה מתנהגים בממשלה כמו שגנץ התנהג בממשלת הליכוד.  במיעוט

 11 

 12 ינוי מורשי חתימה  במוס"ח. אישור ש11

  13 

אני    גרובר:   מר אבי אחד,  אז  מפה  נצא  כנראה  דקות  ושלוש  ארבעים  עוד  ואנחנו   14מאחר 

כי בתי הספר קמורשי החשנאשר עכשיו את  מבקש   נתימה   15ורא שה להם 

חתימ מורשי  בלי  אז  להתנהל  החתימה    בואוה  מורשי  את  שנייה   16נאשר 

 17  רשימה.  ברשותכם זה לוקח שנייה. שמנו לכם את ה

 18 ה.  איזה סעיף ז : לב-מר רמי בר

 19   . 11זה סעיף   מר אבי גרובר:  

 20 ן עם. זה החשבוני חשבונות אחד זה כמו פעם שעברה נכון. ש :  מר רוני בלקין

שנלא    ר:  מר אבי גרוב את  מאשרים  הספר  בתי  אני  לכל  רק יהם.  שלאוסישקין   21רואה 

ואת המזכירה אבל לשאר מאשרים    22את המנהלת,  מאשרים את המנהלת 

 23ספר עם המנהלת ועם מנהלת החשבונות. ויש   חשבון אחד שזה חשבון בית

יוש את  מאשרים  שאז  ההורים  עם  חשבון  ההגם  ועד  של  ראש   24ורים. ב 

 25 דר זה הרשימה.  בס

 26בגלל שפתחו חשבון חדש. ..נשאר כמות    גלל זה זהלא באוסישקין זה לא ב יזר: דברת וי גב'

 27 בון חדש.  שהוא, אז לא צריך, ופתחו שם חש
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 1  פה אחד?  מי בעד?   מר אבי גרובר:  

 2 כן.  : לב-מר רמי בר

 3 אחללה יופי.   מר אבי גרובר:  

אחד  יעוהצב   הבישיב  וחכנש  המועצהחברי    51כל    החלטה:   ה מיתח  ישרו מ  יוניש  דעב  פה 

 .הבישיב הקלו חש המישר י"פע ח"סומב

 4 

 5 

למד.6 עידן  קלנר,  גיא  וייזר,  דוברת  לסדר  פהצעה  רביד  דורון    לד, ן,  מיכאל  גדות,   6ירון 

 7 פתיחת פעוטון לילדים עם צרכים מיוחדים בסמטת הוורד.  3.2.2021

 8 

 9הבא  ד הסעיף  זה נושא של סמטת הור,  השני שאני מבקש להקדיםהנושא    רובר:  מר אבי ג

הוור סמטת  של  הנושא  מיני    דזה  לכל  לוחץ  מאוד  הוא  שפה  יודע   10שאני 

 11ברשותכם אני מבקש להקדים את    לה.שאמרו וכאהורים וכל מיני דברים  

 12  זה מקובל? 

 13 אבי. סליחה לא שמעתי.   : לב-מר רמי בר

 14יל  מאחר ואם עכשיו נתח  לסדר היום, סמטת הוורד  6ת הוורד. סעיף  סמט  מר אבי גרובר:  

  15 

 16 .  החמש יורדת ההצע : לב-רמי ברמר 

 17  רד סמטת הוו היא לא יורדת. אבל אני מבקש עכשיו לדון על  מר אבי גרובר:  

 18 כן. אני מסכים.   : לב-מר רמי בר

 19 .  אוויר. נראה ליאם לא נגיע לסמטת הוורד זה עוד חודש שלם יסתובב ב  מר אבי גרובר:  

 20 . עו על זהותך במשהו. שלא יצביעוצר א ד"ר צחי שריב: 

 21  ממה שנגיד בהצעה לסדר. אז נפרט עכשיו.   זה חלק  מר אבי גרובר:  

 22 ההצעה לסדר.  את בואו נעלהיאללה  : לב-מר רמי בר

 23  בסדר מקובל.    מר אבי גרובר:  

 24הדברים   נוי הזה אז שאראם אתה תעשה את ההצעה, אם עשית את השי מר ירון גדות: 

 25 לא יגיעו. 
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 1    .נעשה את זה אז זה  לא יגיענחנו לא אז אם א  בי גרובר:  מר א

 2 לא. למה ההצעה שלי.   מר ירון גדות: 

 3  ב.  י זה נושא חשוכ  מר אבי גרובר:  

 4 הצעה לסדר שלי שהוגשה לפני היא קצרה.   מר ירון גדות: 

 5 וב ירון. הפעוטון הזה יותר חש גב' דברת וייזר: 

 6,  6רה בעד לדון בסעיף  שלוש עש   נורא פשוט.   6בסעיף    מי בעד לדון עכשיו   בר:  מר אבי גרו

 7  .  6לדון בסעיף  ועברנ

 8 .  י אם מותר לשאולאגב, למה לא הוספתם אות : לב-מר רמי בר

 9 אני אחר כך אסביר לך. בגלל שפספסתי אותך ואחר כך.  גב' דברת וייזר: 

 10 זה בכמה מילים. בבקשה.  רוצה להציג את מישהו מהמציעים  מר אבי גרובר:  

לסדר  הצ : מר מיכאל דורון שלוש  עה  עד  אחד  פעוטון  צרכים לפתיחת  עם   11ילדים 

 12ברמת    ור.רסקו, הרקע לסיפמיוחדים למתקני הגנים בסמטת הוורד נווה  

לטיפול   האחריות  מיוחדים.  לצרכים  פעוטות  כשלושים  כיום  יש   13השרון 

הא בידי  נתונה  המיוחדים  והשיבילדים  הרווחה  החברתיים.  גף   14רותים 

 15עקב    להם מסגרות חינוכיות בעיר.מעמידה    ריית רמת השרון אינהאולם עי

 16בא, ראש העין  כך הורים נאלצים להסיע את ילדיהם לערים אחרות כפר ס

ולקדם  ני  וב למצוא  הרווחה  לאגף  לסייע  במטרה  כשנתיים  לפני   17ברק. 

 18תיווך של  ם אגף החינוך ב..הולם בעיר ולאחר בחינה של מספר חלופות, ע

א חברתי,  העיריידוברת  של  החינוך  להעבירגף  זה    ה  חשוב  צומת   19לטובת 

נווומבנה   בשכונת  הוורד  בסמטת  צורך  עוד  בהם  שאין  ילדים  גני   20ה  בו 

ה לצורך  מיוחד,  תאמרסקו.  בבינוי  צורך  יש  המיוחד,  לחינוך  הגן   21ת 

וא העירייה  במימון  אחוזים  שישים  מש"ח  כשמונה  של   22רבעים  בהשקעה 

וקרנותאחוזים ב הפיס,  וזה    מימון מפעל   23ובה  נקודה חשהביטוח הלאומי 

 24חלה בתכנון אדריכלי כדי לזכות במימון היא  הביותר. מחלקת ההנדסה,  

א להגיש  המצריכה  לגוף  תכנון  עשר    ממןת  לחמישה  עד  הפיס,   25מפעל 

מחלקת   21בפברואר   כי  לאחרונה  נודע  אולם  בלבד.  שבוע  בעוד   26כלומר 

קיב לעצורלהנדסה  הנחיה  ו  ה  להתקדם  ולא  התכנון  חלופות את   27לבחון 

 28מתקן חינוכי של העירייה בהקמת הפעוטון בסמטת הוורד  ברור כי  אחרות  
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וס תכנוניים  אישורים  דורשת  האינה  עקב  השנים  שימטטוטוריים  רב   1וש 

החשובה.   למטרה  הכרחיות  בהתאמות  בעיקר  ומדובר  ילדים  כגן   2במקום 

חלופות איתור  כי  ברור  ע  עוד  מיושן  גם  אחרות  מה  מאוד  להתארך   3לול 

השתתפותש תהיה  אם  הפעוטות    במימון,  ספק  של  גדול  חשש   4ויש 

הבאה  ה הלימודים  בשנת  חינוכית  מסגרת  תהיה  לא  שוב   5והם  מיוחדים 

 6הבאה לערים אחרות. זה מצב שאינו ראוי. אנחנו סבורים נה  ישלחו גם בש

ומח מתפקידה  זה  שנתיים  בחלוף  בטח  לא  המציעים  של  כל   7ויבותה 

לכלהעיר לשוויונית  לדאוג  למי    ייה  ובעיקר  שפר  קרוביה   8עליהם  שלא 

למ  זקוקים  והם  ולהכלהסגורלם  לחיבור  חינוכית  העיר  גרת  מועצת   ,9 

לפ להחליט  המתתבקש  לילדים  כפי  יוחעוטון  הוורד,  בסמטת  יוקם   10דים 

הקרובה   הלימודים  בשנת  ויפתח  האחרונות  בשנתיים  ותוכנן   11שהוסכם 

לצו הע..הועבר  ראש  זה,   לרך  ההנדסה  למחלקת  יורה  בדחיפות  יר   12קדם 

 13שתוכנן, דהיינו בשבוע   דסיוע כספי ממפעל הפיס במועהבקשה ל  את הגשת

ו התכנון  בפברואר,  עשר  חמישה  ויהבא  ימשכו  לעמוד ועצהביצוע  כדי   14ו 

סעיף   מועצת    1בהוראות  חשוב,  סעיף  זה  העיר,  מועצת  הזאת.   15להחלטה 

הק אחר  מקרוב  תעקוב  ומהעיר  הפעוטון,  תתבקש מת  ההנדסה   16חלקת 

על התקדמות התכנ  לדווח ועבודלה  יון  בכל  בחודשו  מידי חודש   17יבת  שות 

 18ל בין הכיסאות  מועצה מהחודש הבא ועד לחודש אוגוסט כדי שזה לא ייפו

הבאה. אנחו הלימודים  בשנת  קורה  באמת  הזה  שהדבר  בטוחים  נהיה   19נו 

 20גדות, ורמי בר  ביד פלד, ירון  המציעים הם דוברת, גיא קלנר, עידן למדן, ר

 21  ס טכני בלבד.  לב. שפוספ

 22קודם כל אני נפעמת ומתרגשת כמה חשוב   .אני אשמח לענות לכם : לקוביבת שבע אגב' 

מעון   פעוטון  פשוטלכם  שיקומי.  זוכרת    זה  יום  לא  אני  כי  אותי   23מרגש 

 24שנתקלנו בכזו הצעה כשזה היה למשל לפתוח גן לאגף החינוך למשל. לא 

 25ות  ורה פעם ראשונה יושבאני וליא  2019ן, אוגוסט  י. אבל בכל אופזכור ל

לומחלי מענה  לתת  הזמן  שהגיע  כולם שטות  העיר,  תושבי  ילדים   26לושים 

 27נע אותם מחוץ לעיר, כל לש  נה עד שלוש, צריךשנכון לעכשיו מגיל חצי ש

העירייה.   חשבון  על  כמובן  בנפרד  במלווה  אחד  כל  נפרד,  במונית   28אחד 



 04-8666313חברת איגמי,                                                                                                                                                     

 7.2.2021המניין  מיום    מליאה  מןמישיבת    25 פרטיכל מס'

 

 

107 

 1 ירייה. ניגשים התקציב יוצא מהע וחה. ואז אנחנותקציב של הרו

 2 אה אחוז. לא משנה. מ ינג'ר אבל מקבלים על זה מצבסד צקי: מר יעקב קור

 3 ר.  יותר מהכסף זה הטרטו ד"ר צחי שריב: 

אלף  קי: מר יעקב קורצ מאוד.  מבורך  זה  ברור.  לעשות  צריך  אחוז,  אלף  אחוז,   4אלף 

 5  אחוז. 

 6 לשלוח אותו מחוץ לעיר  י שנה לא צריך תינוק בן חצ : גב' בת שבע אלקובי

 7ה להשאיר את הילדים.  יכשרון היא עיר חזקה והיא צרן. רמת הנכו ר יעקב קורצקי: מ

  8 

 9חנו חייבים לתושבים שלנו מגיל אנ  א שפה העיר מחויבת.הכוונה הי : גב' בת שבע אלקובי

 10למצוא להם את המסגרת המתאימות היום. בוא נתחיל ככה.   120אפס עד  

 11ה  ף יוצא זה פחות משנהכי חשובה פה. מאיפה הכסקודה הראשונה וזה הנ

א יושביכעת.  ואנחנו  מחליטים  לנו  ם  נחנו  מקצה  והיא  בזמנו,  שירלי   12עם 

א מספר  לנו  מראה  עיוהיא  גם  אולי  זוכרת.  נב  ופציות,  לא  כבר  אני   13היה 

מקום   למצוא  איך  הסנריו  כל  מתחיל  ואז  מקומות  מספר  לנו   14מראה 

 15עלה   ת השיבולת והאמת שזה כברנו בהתחלה לסמטמתאים. והביאו אות

ניתן להשת  אז הסתבר ר בזמנו ו"כתב  16בו, יש בעיה  מש  חבר'ה המקום לא 

אנחנו נמוך.  המיקום  מים,  ניקוז  של  מ  חמורה  משם  לצאת   17ון כיוצריכים 

לנו   ואפשרו  מקום  לחפש  ממשיכים  אנחנו  גבוהות.  מאוד  יהיו   18שהעלויות 

 19וך מקום של העירייה  שכן שהתנחל לת   את ז' בחשוון. שם יש בעיה יש שם

 20נו מגיעים  אנחאנחנו נוכל לבנות שם. ואז  זמן עד שבבירור יהיה הרבה  וזה  

לנו   אומרים  ובז'בוטינסקי  לז'בוטינסקי,  הגם  של  יהיה  זה   21  ת "תמחבר'ה 

 22ואנחנו יכולים להתפשר ואומרים אם כן אז זה רק יהיה על קומה שנייה.  

שק מה  ולמעשה  הכול.  יהיה  לא  המתחםוזה  גם  שם  קטן    רה  יותר   23הוא 

 24ים נהל  חנו צריכים שלוש כיתות. ישהבנו שאנו היינו צריכים.  ממה שאנחנ

 25פינות כאשר מדובר    מאוד ברורים וקשוחים שלא ניתן לעגל ולא ניתן לעגל

שיקום.  על   יום  מעון  שיקום  פר  בניית  מסוים  למטרז'  מחויבים   26אנחנו 

אם לתלמיד.  כיתות  למספר  מחויבים  אפשר   תלמיד.  רגיל   27עשרים    בגן 

 28אפשרית עד עשרה ילדים.  כל כיתה  ים אז פה מדובר שוחמש, שלושים ילד
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 1חייבים    שיו נכון, יש לנו כבר שלושים ילדים. זאת אומרת אנחנור עככאש

 2כיתות נרצה או לא. זה המינימום של המינימום שאנחנו  וש  מקום עם של

הוורד א הוורד. בסמטת  מגיע סמטת  ואז  כעת.  ישיכולים   3  ומרים תשמעו 

 4על סמטת הוורד. אנחנו בוא נלך ים לא שימושיים, שם גנים, היו שם שני גנ

וארואי נציגם  גם  הלאומי,  מביטוח  נציגים  את  גם  לשם  הבאנו   5ים  נחנו 

 6ציגים מקרן שלם שהם ההתמחות שלהם זה לבנות ם נממשרד הרווחה. ג

 7ואנחנו פעוטונים שיקומים שכאלה, כולם מאשרים לנו שהמקום מתאים.  

 8הוא רוצה,  ות למי שתיק פה רשאי לפנ  כל מחזיקעם זה. עכשיו,    מתחילים

 9לשאול שאלות. זה כשהוא שואל שאלות, זה לרגע    נכוןלמי שהוא חושב ל

ז  לא אומר נגד המקום.  ובניתם  ה ששהוא   10אתם כבר לקחתם ספקולציות 

 11כבר קונספירציות, מפה עד הודעה חדשה על זה שלכל אחד מאיתנו מותר 

 12צער  בכספי העירייה, מלשאול שאלות כאשר מדובר  מעשה אתם חובה  ול

 13סתם למחול שדים פה, שלא היה נכנ  מאוד שזה מה שקרה פה. אתם  אותי

 14 . טתם, אתם החלהגיע בכללואני לא מבינה מאיפה זה  

 15  כמה זמן את מטפלת בנושא. כל הסיפור הזה.   ד"ר צחי שריב: 

 16 נושא הזה.  אנחנו מטפלים ב 2019מאוגוסט יולי  : גב' בת שבע אלקובי

 17    קם הגן. ועד עכשיו לא זר: גב' דברת ויי

 18 וון שעוד פעם, להקים גן. מכי לא. : גב' בת שבע אלקובי

 19  חשוב שיש.  זה הכי  גב' דברת וייזר: 

 20 נכון. כי להקים גן שיקומי   : אלקוביבע גב' בת ש

 21  שאת יודעת מזה אני סחבתי אותך לעניין הזה.   גב' דברת וייזר: 

 22 לחלוטין. אני מידי וואן על זה  : י' בת שבע אלקובגב

 23  ל לא שאלה.  בכל  אני יודעת שאת על זה. זה : רת וייזרגב' דב

אז קודם כ : גב' בת שבע אלקובי פה את ההצכן.  שכתב  מי  כל  לא  עה  ל.   24לסדר אף אחד 

 25 טרח לפנות למחזיק התיק. 

 26ונולוג כזה,  קי בלי עכשיו מאני אגיד לך למה. תשובה אמיתית עכשיו. או   גב' דברת וייזר: 

שעוש שלמה.דיאלוג  הצגה  פה  ל  ים  האלה.  אנחנו  ההצגות  את  צריכים   27א 

 28ת זה בפנים, את כל זה שאת עובדת על זה מהתחלה ..אני אגיד לך א  קודם
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 1  מהתחלה נקודה. ואת פנית אלי עוד ממזמן.  זה עובדת על

 2 נכון.  : גב' בת שבע אלקובי

 3י ננסה למצוא  אני הצעתי ואמרתי לך בואאמת נחשוב איך  כדי שאנחנו ב גב' דברת וייזר: 

 4קל לביצוע ושזה לא יתקע    יהיהו על כמה אופציות כדי שזה  לו דיברנאפי

אופציו כמה  היו  כי  פלך  שמעניינות  זוכרת  שאני  שת  השולחן, ה  על   5שמו 

 6כשאני מראש כבר אמרתי לך שאם זה מה שיקרה ושם יצבעו, תראי שזה  

כי אני ואישורים. אז אני מכירה את הפרו   ייקח מלא שנים   7רוצה    צדורות 

בדיו זהלענות  למה  א  ק  ואני  הגיע  שזה  לאן  ומאוד  היה  הגיע  כנה   8מאוד 

ב שנצבע  בשיבולת  הגן  אכן  כשהגעפתוחה  שירלי,  ידי  על  אזמנו   9ליה ת 

באמת   הרעיון  היה  וחצי  שנה  שנתיים,  כמעט  לפני  כבר  בהתחלה   10באמת 

באמ והוא  היום  סדר  על  שעלה  ביהראשון  בר  היה  לא  בעיית  ת  בגלל   11צוע 

 12שרד,  ו במו יום אחד אבי וליאורה ישבים. עכשיעכשיו. תן לי לסי הניקוז.  

 13  הם קראו לי אחרי שדיברתי   י ורביד היינו פה בוועדה אחרת פה בערב. אנ

 14תך ואמרתי לך שאני יעשה הכול אם יש משהו שאנחנו יכולים לשחרר, אי

 15אוד קשים הרבה  , מאוד קשים, מאני בשבילי כדודה לילד עם צרכים מאוד

 16י  כשאנ ליהם. אין דבר יותר קדוש.  ייעדים אם ילדים שאנחנו מיותר מאות

והיינ שלי  הבן  כמו  שנולך  שלי  האחיין  את  וילדנו  רואה  בהיריון  יחד   17ו 

ולכן  רש  בהפ הקודש  היכל  זה  הקודשים.  קודש  זה  בשבילי  חודש,   18של 

 19רו  מת את לחצת ואמפה במסדרון עם ליאורה, אחרי שבאכשאבי קרא לי  

 20כמו שלא אופייני לי ומי  ותו. אז את יכולה לשחרר אלי יש איזה שהוא גן ש

אוהבתכיר  שמ לא  אני  לשחרר,  לי  אופייני  שלא  יודע  את    אותי   21לשחרר 

אח שאני  לא  ראיהדברים  כבוש  שטח  להגיד  יכול  הוא  זה  ואת  עליהם.   22ת 

 23ל הבית שלי  יוכשר. אמרתי לאבי אין בכלל שאלה. גם המרחב דרך אגב מו

 24י שמחה ומברכת  ולן, ואנו מתבגרת מאוד בגנת הודיה זה שכונה שאנחנבפי

העירייה   הקמתם   שאניעל  הקהילתיים  שירותים  לזה  קשורה  את   25יודעת 

יודעים לא  אנשים  אפילו  אוכלוסיה  וט  שם  שיקומי  יום  מרכז  שידעו,   26וב 

ואני   יוצאת.  כשאני  טוב  בבוקר  אותם  מברכת  אני  בוקר  כל   27מבוגרת. 

 28  ו, המקום אותם בבוקר. עכשיל מה שיש לי כשאני רואה  ברכת כל בוקר עמ
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שחררתיהשני   וחצי  זהשבשנייה  חשוב   ,  דבר  ורד.  בסמטת  הזה  הגן   1את 

מ חשיבה  המתוך  רואים  שאנחנו  ברורה  לכמה    יוםאוד  מסתכלת   2כשאני 

 3נתונים קדימה, שזה שתי השכונות שמתבגרות אצלנו. נווה רסקו וגולן. זה 

 4הילדים שאנחנו   ושי אנחנו רואים את מספרבגרות מאוד ובקשכונות שמת

 5ילו את המשפט שהוא אמר,  ת אפם שהוא מדלל. אבי אני זוכראמת רואיב

כל   מה  לידי.  היה  מבסרביד  הייתה  ליאורה  מהר.  הייתה  וטיכך  היא   6ת 

לא  בכלל  זה  שאלה  בכלל  אין  אמרתי  להתעקש.  הולכת  שאני   7בטוחה 

 8אחזיק אותו כבן ערובה גן הזה אני לא  שאלה. ברור אתה לא לוקח את ה

 9לי איזה גן    שאירמנוף איזה גן ואני רוצה להיהיה לי  י שאולי יום אחד  כד

 10צאתם  וי  וונים. ולכן שחררנו את זה ספייר. זה מתאים לעידן לעשות. במג

הזה   עליהום  לו.  מחכים  שכולנו  הפיקנטי  לחלק  אגיע  אני  עכשיו   11לדרך. 

 12תושבים שהגיעו לכאן.    וצאה מפנייה של שנוצר ביום חמישי הוא נוצר כת

עהג שפשוט  אימא  לכאןיעה  הלב  לתה  את  לי  קרעה  שהיא   13א  שהי  בבכי 

 14ו. לטירה. אפילו לא בני אמרה לי שיש לה ילד בן שנתיים שלאן שלחו אות

חילוני    רק.ב ילד  לשלוח  בעיני  נורא  זה  לחרדים.  הכבוד  כל  עם  ברק   15בני 

 16 ה הכי טוב לך.  י רוצה שזה יהילחינוך חרדי נקודה. כמו שאני לא היית

 17 דוברת.  ם בארץ, הכי טובי קורצקי: מר יעקב 

 18ני. ולכן שאותה  בטוחה שאתה לא היית רוצה שהילד שלך ילמד בחילואני  ו גב' דברת וייזר: 

באה   לא  ועשאימא  ובאמת  תעלול  לכל  גבול  יש  טירה  באמת  פה   19תה 

 20את המאבק מוצאים פה מענה בשום מקום אחר ואז גם אביגיל..שמובילה  

 21לדים עם בת כל היהאישית, אלא לטו  צורה נחושה לא רק לטובתההזה ב

פנת מיוחדים  לחצרכים  האמנתי ה  לא  באני  אותנו  ושיתפה  מאיתנו   22לק 

 23שאנחנו דקה לפני כשיש פרוגראמה  ות  בכלל כזה שיח. שיכול להי  שיש לה

להגיש   זה  מה  וכל  צבועים,  והכספים  זה.  והכספים  צבוע  והכל   24מוכנה, 

אפרוג היא  כי  כי  ראמה.  איתך  דיברה  שהיא  היה מרה  שזה  אמרה   25  היא 

 26 שיחה. 

 27  למה את לא פנית. ברה.היא די : גב' בת שבע אלקובי

נטולת  כי אני סו גב' דברת וייזר:  נטולת אינמכת על אביגיל שהיא  וכתושבת. היא   28טרסים 
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 1 אינטרסים. 

 2 היא נטולת אינטרסים אביגיל.  מר דני לביא:

 3 עת.  שנייה לא יעלה על הדים. א נטולת אינטרסהי גב' דברת וייזר: 

הז  עוד צקי: מר יעקב קור את  לך  יהיה  לא  שנה  ממה כויואלף  אחוז  של...אביגיל.   4ת 

 5 שאביגיל. 

 6אישה נקייה וטהורה. אביגיל אני עכשיו אומרת   דיםאין שום אינטרס. יל וייזר:  גב' דברת

טהורות,   נשמות  הטהורות  אחת  אישה  גם  אביגיל   7נטולת לפרוטוקול. 

 8הילד שלה  נטרסים.  כי היא נטולת אי  וכל מה שתגידו לא יעזור   אינטרסים

מס  21בן   כבר  כמו  ודר  הוא  להילחם  ממשיכה  והיא  שיקומי  יום   9במעון 

האחרים  לב הילדים  כל  למען  פעם שנויאה  לא  וזה  הכיסאות  בין   10פלים 

 11 ראשונה שהיא באה והיא מבקשת. 

 12  למה לא דיברת איתה.   מר דני לביא:

 13גע, זה עניין של אגו. סליחה ר  אני לא מבין. דנימה זה זה עניין של אגו,  דני   : לב-מי ברמר ר

  14 

 15  אה לך. ..לא לדבר עם חבר. רמי זה נר : שבע אלקובי ' בתגב

 16 

זה.  ני  א   מר אבי גרובר:   ואני  אני מכבד  אני תיכף אתייחס.  לך משהו.  להגיד   17חייב 

 18 אני תיכף ייתן פה כמה פרטים. 

 19את הגן  א להקים  ה שיקולים זרים ללהגיד שאני שמעתי שיש פ  אני חייבת יזר: גב' דברת וי

 20  הזה בסמטת הוורד.  

 21  אגו. אני מרגיש כאילו שיש פה בעיית  : לב-רמי ברמר 

 22 מעת. י שממ : גב' בת שבע אלקובי

 23  זה מתחיל. היא אמרה שעשתה שיחות.  גב' דברת וייזר: 

 24 ותי. למה אז למה את לא שואלת א : גב' בת שבע אלקובי

 25  רוח   לי לקורתיל. זה פשוט גרם זה פשוט מגע דברת וייזר: גב' 

 26זה המסמכים כבר   ן שאת קיבלת את הטלפון שלך, כבר היו עלבזמ : גב' בת שבע אלקובי

 27 ת זה בכלל. ם אנשלחו אתם יודעי

 28 את מאמינה לזה. עדיין מאמינה לזה.  מר דני לביא:
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 1 . מי אמר את התשובה שלו   מר אבי גרובר:  

 2  ידו לה. הוא אמר שאתם לא תג יזר: גב' דברת וי

 3 . מי אמר את התשובה שלו : ובישבע אלק גב' בת

 4 רה שאתם תחליטו.  היא לא ...בוועדת חקי ב' דברת וייזר: ג

 5 תיכף אתייחס.   אני  מר אבי גרובר:  

זכות   גב' דברת וייזר:  את  מוסרת  שאני  לפני  לפרוטוקול  רק  אגיד  אני  אחרון  משפט   6ולכן 

 7 בדומה.  יבור שלי ולכן הד

 8רים לדבר.  לאח  את זכות הדיבור שלך ונותנתמסיימת    את לא מוסרת, את   מר אבי גרובר:  

 9 את לא מוסרת.  

 10ים ואי אפשר להגיד שאני רצה לעשות  דברולכן, צר לי שבאמת לפעמים יש  יזר: גב' דברת וי

ה עם  לא  גם  לסדר  לי  מיבהצעות  שלקח  דפיברילטורים  עם  ולא   11בולנסים 

ב  אני זה  את  שאומרת  הזדמנות  שנתתי  לציניות.  ואני  יתבצע  רצה זה   12א 

ירון שלע נושא  יושב  שות הצעות לסדר כמו   13וכותב חודש לפני, אבל בכזה 

 14רואר ושהיא מספרת לי  בפבקודש הקודשים שלנו. עד החמש עשרה    שהוא

 15לית לשעבר "על שיחות שנעשו באותו יום ושאחר כך בדקתי אותם עם מנכ

 16 ן הזה בסמטת הוורד אז עניין אישי. הגוהבנתי שיש פה 

 17 שום דבר אישי.  אין פה   ר אבי גרובר:  מ

 18  ועצת העיר. זהו. כדי לעגן את זה בצורה הכי חוקית של מ ייזר: גב' דברת ו

 19המסמכים האלה יצאו לפני חמש עשרה לחודש. ואם הייתם רוצים  : ביגב' בת שבע אלקו

 20 ין.  ת מיותרת לחלוטהייתם פונים אלי והייתם רואים שההצעה הזא

 21 . את זה ה נגמר העניין. היית כותבתת זה ובזלמה לא אמרת א אז גב' דברת וייזר: 

 22 ייחס. אני יכול להתייחס.  אני מעוניין להת  מר אבי גרובר:  

 23 היית אומרת את זה.   זר: וייגב' דברת 

 24 היית גומרת את זה בתשי ומקבלת מחיאות כפיים. למה בכלל.  גב' דברת וייזר: 

 25 ט. ל כך פשו הסיפור פה לא כעכשיו אני אסביר לך למה   אבי גרובר:   מר

 26 נגישות לילדים עם ..גיל שנה.  י צריךכן. כ גב' דברת וייזר: 

 27ל. אחד, קודם כל הקול קורא הוגש. כבר  בכללא קשור בכלל. לא קשור    בי גרובר:  מר א

 28זה    הגשנו את קול קורא. כתוב פה לפני חמש עשרה וזה קול קורא הוגש,
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אחד.   לתשיעי  נתון  בראשון  שני  יהיה  נתון  לא  שיקעשרים   1ומי מעון 

 2 בסמטת הוורד.  

 3 מה זה לא יהיה.   ר: ת וייזגב' דבר

 4 לא יהיה.   מר אבי גרובר:  

 5 תחליט שיהיה יהיה. צה אם המוע גב' דברת וייזר: 

 6  לא יהיה.   מר אבי גרובר:  

 7 לא.  : גב' בת שבע אלקובי

 8ה  ת חמישים ושלושיהיה. כי לבנות שבע מאו  לך למה הוא לא  אני אסביר  מר אבי גרובר:  

בחיים חמטר בס ייקח  לא  הוורד  לא מישה,  מטת   9שישה, שבעה חודשים. 

 10  ייקח. 

 11 בנית בית ספר בשנה.   רביד פלד: מר 

 12 איך שאני.   רובר:  י גמר אב

 13 אמרת שיעל רום לקח לך חצי שנה. עכשיו מעון לא יהיה.  גב' דברת וייזר: 

 14 שנה.  ורצקי: מר יעקב ק

 15 חנו.  חבר'ה אנ  ר אבי גרובר:  מ

י וייזר:  גב' דברת שלא  רום  יעל  להורי  בשעכשיו  אפשר היה  אי  מטר  מאות  שבע  וחצי.   16נה 

 17 ות. על אחת כמה וכמה לבנ

 18 ש היתר מוכן לסמטת הוורד. י  מר אבי גרובר:  

 19 כן. יש פרוגראמה.   גב' דברת וייזר: 

 20 יש גם אבל צריך.    מר אבי גרובר:  

 21 עם יעל רום.  ו שעשית לעשות את זה כמבוועדת השלושה שלך תמהר  ' דברת וייזר: גב

 22 ל צריך להכין אותו.  אב  :  מר אבי גרובר

 23 אז תכינו אותו.   : ןמר מיכאל דורו

 24 בסמכות מה.   הוא : מר מיכאל דורון

 25 צריך להכין מכרז. צריך לזה.   מר אבי גרובר:  

 26שנה  ילדים האוטיסטיים לגיל    אבל את הגן שלהיעל רום לא. כל כך מהר   גב' דברת וייזר: 

 27 ן. זה לוקח זמ

 28  ורא את צודקת. שנייה את אמרת שאני.לוקח ניעל רום באמת   בי גרובר:  מר א
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נצ גב' דברת וייזר:  אנחנו  הבעיה  מי  ביעמה  תצליחו,  לא  תצליחו  לא  אם  המועצה  ואם   .1 

 2 שירצה יצביע.  

צר  מר אבי גרובר:   בבקשה.  להמשיך  יכול  היתראני  להוציא  מכרז יך  עוד  לעשות  צריך   ,3 

יעמ  ה בראשוןכל ההליכים האלו לא  ואחד  גן  לתשיעי עשרים   4בסמטת  וד 

 5 וכל הדברים האלה. עכשיו. אני מרגע.  הוורד. איך שלא נהפוך את זה 

 6 אתה רוצה שיעמוד גן.   : מיכאל דורוןמר 

 7 תן לי שנייה.    מר אבי גרובר:  

 8 באמת  : מר מיכאל דורון

הער  ובר:  מר אבי גר בעניאתה  הישיבה  בתחילת  לי  ההתנהלותת  של  זה. הכספית    ין   9וכל 

כ עכשיו  רוצה  אתהואני  השתלש  כה  שהיא  איזה  פה  יציף  אני   10לות  יודע 

 11וב הכוונות הטובות, נכנסנו לאיזה ומרשהייתה פה, מיליון כוונות טובות  

מסוימת,   פינה  עכשיו  שהיא  בסדר.  פה.  גלויה  הכי  בצורה  פה  משתף   12אני 

הזהכ הסיפור  ג  כה,  לעשות  רוצים  אנחנו  שלוש  של  לאפס  מנסה נים   13 אני 

 14צים  יושבים ואנחנו מתכננים, ואנחנו רו  אנחנו  לגלגל אותו כבר כמה שנים.

שאח הזה  הסיפור  את  היה  באמת  הולכן  רחוב  ד  היה  שמצאנו   15אלתורים 

 16ר  "שיבולת. סמטת שיבולת. אמרנו נעשה שם אפס שלוש, באנו אישרנו תב

 17סמטת שיבולת    י למועצה סכום אמרנו שזהאישרתי פה הבאתוזה. באנו  

אפס ר  נעשה  גלגול  היה  זה  ואז  גשלוש.  פעם  אשון.  עוד  הבאנו  שני   18לגול 

 19יך עוד כסף,  צר  ת כי התברר שמה שהבאנו הוא לא מספיק,סמטת שיבול

התב של  הגדלה  התב"משם  של  הגדלה  איזה  היה  שיבולת. "ר.  לסמטת   20ר 

 21התקדמנו אפס שלוש בסמטת טים. סוף, סוף  יופי אישרנו היינו נורא מבסו

ואז   שישיבולת  ואיזההתברר  בריכה  מגרש  שם  לנו  זה    ש   22עמוק, שהוא 

ה ניקוז,  לעשות  צריך  הדבר  אמבטיה.  וכל  מש"ח  עשר  שנים  יעלה   23ניקוז 

לז'בוטינסקי.    זה.ה הלכנו  אחר,  מקום  נחפש  שיבולת.  נפל  קי.  או   24אמרנו 

 25  ואז באמת   ום כל הדבר הזהר, אישרנו זה העברנו מיק"אישרנו פה תב

 26ו בשום פנים  ה שאסור לנכבריה שמישהו פה עמד על ז  ה לנו גם הי : אלקוביגב' בת שבע 

 27 בשום אופן. ואופן להיכנס בכבריה 

 28 ך.  י לאני אמרת גב' דברת וייזר: 
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כולם    מר אבי גרובר:   לא  בתשי.  שנייה.  אני  התברר  ואז  הכבריה  את  גם  בחרנו   1שנייה. 

 2 יכים לעזור לי.  י. למה כולם צרצריכים לעזור ל

 3 תנאי גם נגיש.  ליד הבוס ידן למדן: ע עו"ד 

 4 נים.  יה נאמר לי שהוא לא עומד בקריטריוהכבר  בר:  מר אבי גרו

 5  על זה. מה היה לפני זה.   פסתלמה את סתם נת עידן למדן:  עו"ד 

 6בריה. אתה שנייה לפני זה אמרת לי בשום אופן. לא יהיה לפעוטון כ : גב' בת שבע אלקובי

 7 לי.  אמרת

 8רוצה רתי לך את  י לך צריך מועדון נוער ואמלך. אמרתאני אמרתי   עידן למדן:  עו"ד 

 9 וצה ללכת נגד הנוער, נגד כל לא לעשות מועדון נוער. את ר

 10  עידן. זה לא נפל שם. שנייה.   :  וברמר אבי גר

בן אדם   : לב-מר רמי בר ולעילא.  לעילא  זה משהו.  שלכם  הדיבור  לדבר.  תרבות  לכם   11נתן 

 12 תנו לו לדבר.  

 13 לך תקציב. אז מה.  יש 20רץ במ ן למדן: עיד עו"ד 

בתוך   גרובר:   מר אבי שם  החדרים  את  שחררתי  לא  מפסגה    אני  שהשתחררו   14הכבריה 

 15יבלתי תשובה שהמיקום הזה לא מתאים לאותו מעון.  א קלמגוונים עד של

הגיע קצת   הגיע המעון השיקומי  הנושא של המעון  אני  עכשיו.  זה.   16אחרי 

כשאני  ר שנים.  חמש  עיר  לא  אש  שנכנסתי  פה  גני  היה  של  מסגרות   17ום 

תקשותקשורת,   נכוןכיתות  ארבע  היום  עובדים  אנחנו  ארבעה. רת,  רוני   .18 

תקשיב תקשורת.  גני  שארבעה  גני  ו  ארבעה  עם  אנחנו  הסוף.  עד   19נייה 

מוסדות   של  שורה  עם  אנחנו  תקשורת.  כיתות  שתי  עם  אנחנו   20תקשורת. 

ה  שלא ברמת  פה  והיו  זה  על  נלחם  ואני  התשרון.  מעון  שזגם   21ה  קשורת 

 22ההשתלשלות הזאת של אפס שלוש שבה בתוך    המעון היום השיקומי הזה,

ליא   ברגע שצריך.  ברור  אמרתי  זה  את  לי  בוועדת    ורהשאמרו  פה   23ישבנו 

חברתיים   ושירותים  אגף  מנהלת  דיקשטיין  ליאורה  אמרה   24בכירים 

אבי ואמרה  באה  י  וקהילתיים  לא  זה  ילדים  תקשיב  פה  שיש  להיות   25כול 

 26לייה, לכל  אותם להרצ  לוש, שאנחנו כל יום מסיעיםאי אפס שקטנים בגיל

אמ היא  אבל  בארץ.  שיהיה מקום  מבקשת  אני  להיות  יכול  לא  זה   27רה 

שאנחנו  קוםמ החלטנו  באמת  ואז  המקום  על  רוצו  יאללה  לה  אמרתי   ,28 
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 1יה כבר,  אשון לתשיעי שהעושים כל מאמץ. אני אז הבנתי שיש סיכוי שבר

 2בי, עם  ה מקום ואז באו ואמרו לי אלמצוא פ  ו כן נצליחשיש סיכוי שאנחנ

למכל   ואז  הרצון הטוב, אנחנו לא מצליחים  לראשון לתשיעי,   3צוא מקום 

 4אמרו לי תקשיב יש את בסמטת הוורד. בוא ניקח שם את    אמתאמרו לי ב

 5סדר קשיב, זה קצת לשני הגנים שם נעשה. ואז זה בא לי אמרו לי ככה. ת

ו שיפוץ,  וקצת  יכולקירות  לפתוחאנחנו  קצת   ים  כיתות.  שתי  הגן.   6את 

 7בבקשה סבבה רוצו על  מסדרים. וזה קורה בסמטת הוורד.    שפצים וקצתמ

ישבנו  וק   ואז קצת מסדרים זה.   מי שזוכר בחודש ספטמבר   8צת משפצים, 

 9ונה ר כי אמרו שקצת משפצים וקצת זה יעלה שתיים שמ"פה, אישרנו תב

ואם   מחדש משהו.  ובונים  עושים  עולה    אנחנו  תשזה  פה  שתיים  ישב   10ע. 

 11את    ודה תשע ארבעים וחמש אם אני זוכרעד שתיים נקהפורום והצביע ב

הנכון.   תשהמספר  שתיים  היה  עצמו  אזה  מסביב. ע  עוד  והיה  חמש   12רבע 

 13ר של שלוש שתיים חמש. לטובת הסיפור הזה.  "ואישרנו סך הכול איזה תב

 14 בל אני זוכר.  עתי בספטמבר. אזה היה לד

 15 יעי עשרים עשרים. ספטמבר.  אשון לתשר וייזר: גב' דברת 

ומשה  ר:  מר אבי גרוב שלוש  אישרנו  פה  היה  את  זה  בעצם  בדקו  ואז  חזרו  הלכו,   16ו. 

זה   אמההפרוגר כיתות,  זה לא שתי  פה  הולכים  וראו שבעצם אנחנו   17וזה, 

קומות.   שתי  זה  אחת,  קומה  לא  זה  כיתות,  ופתאום  שלוש  זה   18וכל 

 19  ה ומשהו. ים. שמוניים חמישהפרויקט נהייה שמונה מאת

 20  שווה כל שקל. : לב-מר רמי בר

 21  אנחנו מוכנים  שווה כל מחיר. גב' דברת וייזר: 

 22 ל. אפילו מיליון שקל  לכיכר אני מוכן לוותר על זה. שק שווה כל : לב-מר רמי בר

 23  של פי גלילות. שמונים מיליון ואם לא אז אני לא גם מאשרת את  גב' דברת וייזר: 

 24 .  שביל הגן הזהלוותר על מיליון ₪ בכיכר בני מוכן א : לב-ברמר רמי 

 25 על מה אנחנו אני לא מבין   מר אבי גרובר:  

 26 כספי.   ייןאם זה ענ גב' דברת וייזר: 

 27 אבל מי אמר שזה עניין כספי.   מר אבי גרובר:  

 28 לות בסדר אני לא מאשרת את פי גלי גב' דברת וייזר: 
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 1 .  אבל מי אמר את זה  ובר:  מר אבי גר

 2 אין בעיה, אין בעיה.   ר: ברת וייזגב' ד

 3 מה את צועקת.      ר אבי גרובר:מ

 4לל זה ..את סמטת הוורד. אין  ובגהרבה כסף ואין פה שיקולים ציבוריים.   : גב' דברת וייזר

 5בעיה אני גם אחכה לסוף. אני שותקת. אני מחכה להצבעה אנחנו נצביע על  

נגד שת הוורד. מי שיסמט ומי שיהיה  נגהיה בעד   6אני לא   ד. תדברויצביע 

 7 מדברת יותר.  

 8 אני יכול להמשיך. תודה רבה.   בי גרובר:  מר א

בסוף תהיה הצב דברת וייזר:  גב' גם אם    עה.כן. תמשיכו  הוורד תהיה הצבעה.   9על סמטת 

 10  זה יעלה עוד חמישה מש"ח. 

 11  גע. אמרת שאת לא מדברת כר  :  מר רוני בלקין

 12 ספית.  ש בעיה כאומר שי אף אחד פה לא : בע אלקוביגב' בת ש

בפייסבוק  אמ גב' דברת וייזר:  שלרו  ההנהלה  מצוות  שלכם.  חופשית    מתר  החברים   13שרון 

 14א לך. כספי ציבור. איפה תוכנית העסקית  קרישיש את רוצה שאני אכתבו  

 15 ברגל.  של צריך נגישות כדי להגיע עם המטריה 

 16 ע דיבור. אני מזכיר לך.  דוברת אני באמצ  מר אבי גרובר:  

 17  אין בעיה. תיכף.  י אקריא לכם.חברים שלכם. אתה רוצה שאנ ת וייזר: גב' דבר

 18 למה את צועקת. למה את צועקת.  :מר דני לביא

 19כי אני רגישה לזה. אולי אתה לא רגיש לזה. אני רגישה לזה. משיקולים    ייזר: ת וגב' דבר

 20  לא מגדיל אותך. זה אומר  רק מקטין אותך  ככה זהזה שאתה עושה  שלי.  

 21 טי. שאתה פת

 22 י שנייה. לה להסתכל עלדוברת את יכו  אבי גרובר:  מר 

 23לי את הלב הזה.   עשהף תעשה ככה אתה יודע למי לאשתך תעשה אל ת חצו גב' דברת וייזר: 

תיזהר   זה.  את  לי  תעשה  אל  אישה  אני  זה.  את  לי  תעשה  אל  די   24שמעת 

 25   ממני. אתה לא תעשה לי

 26 אני מדבר עכשיו.    :  מר אבי גרובר

לחברתע ייזר: ' דברת וגב או  לאשתך  או  זה  את  תע שה  אל  שלך.  תחזור  ה  זה.  את  לי   27שה 

 28  ממך. חצוף.
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 1  ים.דני לא עושים כאלה דבר מר יעקב קורצקי: 

 2 עכשיו אתה יודע מה ...  גב' דברת וייזר: 

 3 לא עושים דבר כזה. מה אתה עושה.  מר יעקב קורצקי: 

 4עכשיו הוא יתנצל    י לב.וא עשה ל ..גבר, הוא לא יעשה לי לב. אתה .לא. ה ת וייזר: גב' דבר

 5 בעה. יוצאת מהצבעה הזאת עד שתהיה הצלא אני קמה ואם 

 6 ת. את צועקת כבר עשר דקו מר דני לביא:

שמעת.   גב' דברת וייזר:  מועצה.  ישיבת  באמצע  מינית  הטרדה  ...זה  את  יעשה  לא   7הוא 

 8  נקודה.

 9 .  מה את רוצה שאני אגיד לךאז תגידי.   :  מר אבי גרובר

 10או לאשתך או לפילגש. לא לי.    ה תעשה את זהעכשיו תחזור בך מהלב הז ר: ברת וייזגב' ד

 11  שמעת. אל תעשה לי באמצע ישיבת מליאה.  

 12 אמרת שיש לו פילגש.   ון גדות: יר מר

 13 את זה.   עושהאל תעשה לי באמצע ישיבה לב. תרגיע. זה אתה יודע מי  גב' דברת וייזר: 

 14 . אין לי מושג ר דני לביא:מ

 15 משחרר אתה כנראה שיש לך מושג. אם   ר: ברת וייזגב' ד

 16 עצה ש...כל פעם, יש לך חבר מו ר דני לביא:מ

 17   ליאת מועצה זה כנראה שאתה יודע מי עושה את זהע מלבבות באמצ  גב' דברת וייזר: 

 18 אתה לא מצלם לכיוון   מר דני לביא:

 19 שהו אחר שעושה את זה. כי לא ראיתי מי  גב' דברת וייזר: 

 20   אים, רואים אותך.רו דות: ר ירון גמ

 21 ים את זה כל הזמן.  עוש  גרובר:  מר אבי 

 22 אין לי מושג.  דני לביא: מר

 23 את זה לחברת מועצה. שה אתה עו גב' דברת וייזר: 

 24 אני לא עושה את זה.    מר אבי גרובר:  

 25 יפה. אז אל תגיד.   גב' דברת וייזר: 

 26 אני יכול בבקשה.   אבל  י גרובר:  מר אב

 27 . כבד את עצמו לא עושה את זהמי שמ ר: ברת וייזגב' ד

 28 ה משהו. תסתכלי עלי שנייה.  אני יכול שניי  ובר:  מר אבי גר
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 1 הבעיה. תתנצל.  מה תתנצל מר יעקב קורצקי: 

 2למה שהוא יתנצל. יש עליו אתה יודע מי מתנצל מי שנמצא ברמה גבוהה   גב' דברת וייזר: 

 3עשה את    לקין פעםרך אגב בצל אחרי מה שהוא עושה. דמעלה יכול להתנו

 4  אישיות. מי שנמוך.  רמה גבוהה שלזה. כי באמת הוא ב

 5  תי.  או עד לבחירות הבאות. קורצקי. הרגתם :  מר רוני בלקין

 6  בלקין.  : לב-מר רמי בר

 7  גם אותי לא הזכרת אותי.   מר רביד פלד: 

 8 דון עלי.  שרפו את המוע :  מר רוני בלקין

 9 בבקשה.   אפשר להמשיך  בי גרובר:  מר א

 10 כן. תמשיך.  ת וייזר: גב' דבר

 11חבר בסיעת בית לא בסיעת החופשית והרבה    אניאני מזכיר לך דוברת ש  בי גרובר:  מר א

ואני בטח לא  חופחבר'ה ב ולא בדיוק בעדי   12שית לא בדיוק מחבבים אותי 

 13 פועל מתוך האינטרסים שלהם. 

 14 פור.  מכירים את הסי לא ד"ר צחי שריב: 

יוא  מר אבי גרובר:    15ל הזמן מקבל  לי. אני פה כלא נכנס לזה. עכשיו תעזרו  דע, אני  ני לא 

 16שיש  תי  ני לא מבין, אני אמרתי שיש בעיה כספית, אני לא אמרעזרות וא

כל   על  למה  עם  אלי  לבוא  כך  כל  שיודע  הזה  הפורום  אבל  כספית   17בעיה 

פרו כשיש  שקרה,  ומה  קרה  למה  שלוש  שקל,  שהוא  וחמש  יקט   18עשרים 

 19לנו באותה  ומות וכל הדברים האלה שיש  עם שני קומשהו,    והופך לשמונה

 20רמת זמינות שטח אותו צורה מבנה אותו הכול    ת זמינות לגמרי באותה רמ

 21 אני חושב שראש עיר, אפשר להיות רציניים שנייה. חר במקום א

 22 ציני.  מי שרציני זה מי שהנושא בדמו הוא ר גב' דברת וייזר: 

 23 אני לא   גרובר:  מר אבי 

 24 . מי אתה כן : רת וייזרגב' דב

עכ  אבל  מר אבי גרובר:   מדבר  למאני  מבין,  לא  אני  יודעת  שיו,  את  אני  מדבר  כשאני   25ה 

ו   26כל הזמן צועקת עלי. אבל אני עכשיו מדבר  את  משהו, אני מדבר עכשיו 

שבאמת   היחיד  שבסוף  מי  בתור  מסוימת  השתלשלות  פה  לתאר   27ומנסה 

 28ף זה  תקדם בסו, איך לההם כן להתקדם, לא להתקדם שב מולם ואמר לי
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 1יתה בסוף השתלשלות מסוימת שהי  לך איזה שהיאאני. ואני מנסה לתאר  

 2מסביב. אני יודע מה אני    זה  בתוך הסיפור הזה. וכל מה שניסו להלביש על 

לי תב  ומה אני. היה  יחסית קטנה "פועל  יש עבודה  לי   3ר, באו אלי ואמרו 

כשעובדים  ומצומצמת ל  ולכן  נראה  היה  הזה  הדבר  נורא  על   4הגיוני  י 

 5 מקום של סמטת הוורד.  ה

 6 ה ולמה. הנקודה הזאת שהיית איפה יא קלנר:מר ג

 7 וד לא השתנתה.  א עקודם כל היא לא השתנתה. הי  מר אבי גרובר:  

 8 אם זה יכול להימשך ככה   מר גיא קלנר:

 9 זמן קוטעים. קיים מצב וכל השום דבר לא השתנה. אני מנסה ל  מר אבי גרובר:  

 10 לב שינו את זה. ה שהוא שבאיז ר:מר גיא קלנ

 11וק העניין שלא שינו כלום. הוגשה הבקשה קודם כל  ו כלום, זה בדילא שינ  ובר:  מר אבי גר

מהדבר בקשה,  ים  חלק  הוגשה  אבל  משנה.  לא  זה.  לא  הם  פה   12שכתבתם 

 13ורד. אבל  הוגש קול קורא ממשיכים להתקדם בצורה מלאה על סמטת הו

החליטה  הדפו   אביגיל  כי  זה  עואת  אואני  פעם,  מאוד  ד  אני  רוצה  לא   14ני 

והראוהב   אביגיל  מסביאת  אולי  ברצינות  אשון  שהתייחס  הזה  לשולחן   15ב 

 16בוא פה עכשיו לקחת בעלות על אביגיל, אי א ילאביגיל זה היה אני ואני ל

 17לקחת    אפשר לקחת בעלות על אביגיל, היא ילדה מספיק גדולה ומי שינסה 

 18ה מהר מאוד. היא  קרא את זת אני אות, יקבל בעיטה וירטואליעליה בעל

ש מה  עם  עושה  עכשיו  לאזה.  גם  הכבוד  את  כל  מנהלת  לא  היא   19ביגיל, 

פרויקט   מול  עומד  כל הרכילויות  ואנהעירייה. כשאני  לא מכיר את  עוד   20י 

מצומצמת   עבודה  כשיש  מסביב,  להלביש  שניסו  מה  כל  ואת   21מסביב, 

אחד לבמקום  הופכת  והיא  משמעותי,  מאוד  עבודה  שכדי  היות   22לעבוד ת 

גינה וסמט  שם ועצריך לעבור דרך   23ני חושב  ם כל הבעיות, את הקוממיות 

 24 שזה בהחלט לגיטימי  

 25מצמת הפכה להיות תוכנית גדולה. זה מה שאני לא  מצואיפה התוכנית ה מר גיא קלנר:

 26 מצליח להבין. אם במקור היה 

 27  אמרו לי.  מר אבי גרובר:  

 28 מה זה אמרו לך.   מר גיא קלנר:
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 1 בעד זה .  ה. אתם הצבעתםתחלה הבאתי פה לאישור מועצכי בה    גרובר: מר אבי

 2 שלושה מיליון נקודה.   מר יעקב קורצקי: 

 3 ל לקרוא מתוך.  יכואני   מר אבי גרובר:  

 4 זה מה שאני שואל. למה אנחנו.  מר גיא קלנר:

 5 והיו בעיות ועשו לנו.    מר אבי גרובר:  

 6 מתי זה  ני שואל.ה מה שאמה אנחנו לא את המקור. זל מר גיא קלנר:

כי    מר אבי גרובר:   התברר,  באו כי  ואמרו    אז  באו  שתיים  אחד.  פרוגראמה.  שיש   7ובדקו 

כית שתי  עושים  כבר  שתי    ות,אם  עושים  אם  כבר  אמרו  כיתות,  שתי   8אז 

כי של..ויש  כיתות  שתי  השלישית.  הכיתה  את  כבר  נעשה  בוא   9תה  כיתות, 

 10  . של אוטיסטים

 11 לדים.  בגלל הי זה צורך : גב' בת שבע אלקובי

 12 נתי. הב  מר אבי גרובר:  

 13 ינג של מפעל הפיס. ולא היה קודם.  'אבל יש מצ : וןל דורמר מיכא

 14 אף אחד.  בל א  מר אבי גרובר:  

 15 ינג.  'לפני כן לא היה מצ גב' דברת וייזר: 

 16 אף אחד לא דיבר על כסף.   מר אבי גרובר:  

 17 ם רק על כסף.  לא מדברי קלנר:מר גיא 

 18 . תדייקו : וייזרגב' דברת 

 19 . לא דייקתי. אבל אנימה לא   מר אבי גרובר:  

 20 ארבעים אחוז שקיבלת.   גב' דברת וייזר: 

 21 כסף בצד. ת השימו שנייה א מר גיא קלנר:

 22 הבעיה היא לא כסף. אף אחד לא דיבר על כסף. הכסף היה   מר אבי גרובר:  

 23 יון.  ים את הדא נסי מימוש ההחלטה. מעולה. בוחנו מדברים על אנ גב' דברת וייזר: 

 24 רצה לראות.  אני א ד"ר צחי שריב: 

 25 אנחנו רוצים לקבל שמישהו לא יתבלבל ויחשוב   דברת וייזר:  גב'

 26  אף אחד לא מתבלבל. על כלום.     מר אבי גרובר:

עו : לב-מר רמי בר שאנחנו  הזה  הארוך  הדיון  ומכל  להצבעה  דקות  שש  עוד  אני  יש   27שים 

 28הילדים האלה זה מכרה    אומר לכםואני  שמישהו האגו שלו נפגע,    בתחושה
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ה  זהב, את  יעשה  שאתם  כואני  מה  וכל  גן.  יקבלו  האלה  שהילדים   1ול 

 2 אומרים פה עכשיו לא מסתדר לי. 

 3  אבל הם יקבלו גן. כי לקחו   אבי גרובר:   מר

 4 למה לעצור את מה. כל מה שאני שומע פה.   : לב-מר רמי בר

אביגיל    אבי גרובר:   מר יצא.  מי  יצא.  שעצרו.החליטמי  נעצר.   ה  לא  דבר  שום  אחד,   5  אף 

  6 

 7 אז על מה אנחנו מדברים פה חצי שעה.  : לב-מר רמי בר

 8  לא יודע.   מר אבי גרובר:  

 9 יש הצבעה עכשיו. מצביעים עבור גן שם או לא. זה הכול.  : לב-ברמי מר ר

 10  אבל אי אפשר לדבר.    מר אבי גרובר:  

 11 גיש פה.  שאני מר זה מהאני מרגיש שאתם פגועים.   : לב-מר רמי בר

 12  מי פגוע.   מר אבי גרובר:  

 13 אתה והיא.  : לב-י ברממר ר

 14בחודש, חודשיים האחרונים אמר  ה שאבל אני מדבר איתך, רמי. היחיד פ  מר אבי גרובר:  

כן להתקדם, לא להתקדם איך להתקדם זה אני. אתה מוכן    15פה לאנשים 

 16יב  וכן להקשאתה מעול עכשיו מה שקורה פה.  ו שאתה גם כן נלהקשיב א

 17חשוב שאנשים יבינו אותה  ש יש פה השתלשלות  או לא מוכן להקשיב. כי  

 18זה במיליון דברים.  את  כי אנשים מסתכלים עלינו וקורים דברים ועוטפים  

 19  היה פה. 

 20 חושב.   אני חושב שאנשים יושבים בבית וצוחקים עלינו. זה מה שאני : לב-מר רמי בר

 21 ים.  רמי תן לו לסי נטע זיו: פרופ' 

 22ליחה שאני אומר לך את זה. אם  סשאתם מתנהגים    כי חלק מזה זה איך  רובר:  מר אבי ג

 23ו פה את הסיפור הגדול  עש  אני הייתי מביא אם צחי לא היה גר שם, ומזה 

 24כי זה הזדמנות, יש פה הרמה על הנחתה אז אנחנו ננחית אותה עד הסוף,  

לא   צחי  ואנאם  שם,  גר  חודשיהיה  בעוד  מביא  הייתי  מוי  לכם  ים   25דיע 

 26מונה וחצי מיליון הייתם  שהו מיליון הפך לר של השניים נקודה מש"שהתב

 27 פה בועטים אותי ימינה שמאלה. 

 28 לא. ממש לא.   ממש גב' דברת וייזר: 
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 1 איך אתם לא יודעים להעריך פרויקט.    מר אבי גרובר:  

 2 א.  ממש לא. בחיים ל גב' דברת וייזר: 

 3  כשבא פרויקט    בר:  מר אבי גרו

 4ש"ח ופה על ילדים מם שלושה עשר  "רמבלוש שעות לדבר על בית ספר  ש : לב-בררמי מר 

מ אני  שקל  כל  לך  אומר  ואני  לזה.  משוועים  לזה.   5לשים    וכןשזקוקים 

 6 ..פרויקטים בעיר  

 7את    אבל רמי, אני מקדם את זה לראשונה ברמת השרון. אנחנו מקדמים  מר אבי גרובר:  

 8תם כאילו באים להציל וד פעם א, עול קורא, אדריכלית עובדתזה. הוגש ק

 9  ן. י משהו, שאני לא מבאיזה 

 10 לא. אני לא רוצה להציל כלום.  : לב-מר רמי בר

שנחשוב    אתםאבל    מר אבי גרובר:   שלכם  ההצעה  בתוך  השתלשלות  את  פה   11מתארים 

 12מחליטה עם    שאנשים הביאו שאין פה שום קשר למציאות. יושבת תושבת

 13תושבת אמרה. ואף אחד מכם  ה ..כי הועצה שקורה פה משהו, וכל המעצמ

 14  א בא לדבר איתי.  ל

 15 אבי. יש לא מעט תושבים אני מאוד מעריך מה שאתה אומר.  : לב-מר רמי בר

 16 אביגיל לא אומרת סתם.   דברת וייזר: ב' ג

 17 אבי .אביגיל לא אמרה סתם.  מר יעקב קורצקי: 

 18  .  לא מוכן לשמוע אני  מר אבי גרובר:  

 19  ם ועצה בדרך ומבקשיבים שמכיר כל אחד מחברי הממעט תוש  לא  יש פה : לב-מר רמי בר

לא  אביגיל.  את  תכניסו  ואל  פוסל.  לא  זה  מסוימת.  אג'נדה  לייצג   20ממנו 

 21אותי אביגיל. אותי המטרה מקדמת את הדבר הזה שלילדים האלה  ין  מעני

מ  משמונה  יותר  שווה,  זה  מיוחדים.  צרכים  נבטעם  אם  גם   22ל  ש"ח. 

 23  פרויקטים אחרים  

 24  רמי זה לא האישו פה.   : בישבע אלקובת גב' 

 25 י מרגיש שהאגו שלך פגוע. זה מה שאני מרגיש.  אנ : לב-מר רמי בר

 26  הו.  מישאתם מכירים  ד"ר צחי שריב: 

לא   : לב-מר רמי בר אני  להגיד.  רוצה  אני  מה  יודע  אני  מכיר  אני  אחד.  אף  מכיר  לא   27אני 

 28מבין אני לא    ים.למישהו. על הגב של הילד  סים לספר סיפוררוצה אתם מנ
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 1 מה אתם אומרים.  

 2  לי אתה שומע מה אתה אומר. ד תגי  בי גרובר:  מר א

 3 כן. אני שומע.   : לב-מר רמי בר

 4  מה אתה אומר.    :  מר אבי גרובר

 5 מה זה אני שומע את הסיפור. איזה סיפור. איזה סיפור.  : לב-מר רמי בר

 6  כיוון פה. אתה לא בך. אמיתי רמי. אני אוהב אותאני אומר לך   מר אבי גרובר:  

לגמ : לב-מר רמי בר בכיוון  הצרכים ריאני  עם  לילדים  גם  להביא  צריך  בכיוון.  אני   .7 

 8 רד המיוחדים האלה בסמטת הוו

 9 זה מה שקורה. זה קורה. זה לא אתה.   מר אבי גרובר:  

 10 רגע. זה קורה. זה קורה.   גב' דברת וייזר: 

 11 ור שזה קורה.  בר  בי גרובר:  מר א

 12 אז ...שכתבו כאן.   אוקי זר: וייגב' דברת 

 13 תבו.  כ מי זה  גרובר:   מר אבי

 14 אשתו למשל. למה כמה זה יעלה למשלם המיסים.   גב' דברת וייזר: 

 15 תסתכלי עלי. תסתכלי עלי.   גרובר:  בי מר א

 16 לא נוח לילדים שיגיעו בסמטת.  גב' דברת וייזר: 

 17 לי.  דוברת תסתכלי ע  מר אבי גרובר:  

 18לטה שלך החלקיים הצעה של הנו חוזרים ..ואנחנו רוצים  . אז אנחולהמע גב' דברת וייזר: 

 19זה  ......שלך להקים ...בסמטת הוורד...אפשר להצביע על זה. אנחנו רוצים

 20  הכול. 

 21 אבל זה לא יהיה בספטמבר.  : גב' בת שבע אלקובי

 22  אין בעיה. אז אני.   גב' דברת וייזר: 

 23 זמני. ום אנחנו מצאנו בינתיים מק : בת שבע אלקוביגב' 

 24  . זמניום זמני. אין לא יהיה מק ב' דברת וייזר: ג

 25לא פנה  כם  יש מקום זמני יהיה בספטמבר בכיתה אחת. אף אחד מ : גב' בת שבע אלקובי

 26  אלינו. 

 27 בתשי, יש מישהו מהסיעה שלך שפעם אמר שזמני הופך להיות קבוע.   : לב-מר רמי בר

 28  ק. בדיו רת וייזר: גב' דב



 04-8666313חברת איגמי,                                                                                                                                                     

 7.2.2021המניין  מיום    מליאה  מןמישיבת    25 פרטיכל מס'

 

 

125 

 1 רק קבוע. דבר זמני. שום דבר זמני.  מקבל שוםלא אני  : לב-מר רמי בר

 2  שלא יעשו לי פה הרצאות על מי אכפת בתחום הזה ועל מי לא.   גרובר:  אבי  מר

 3אבי אני חושב שאכפת לך ואני חושב שאתה מדבר מדם לבך ואני מסכים   : לב-בר רמימר 

בו אבל  אומר.  שאתה  מילה  שבסמטתלכל  נחליט  ממשיך   א   4הוורד 

 5  נקודה. גן ילדים לצרכים מיוחסים  של הקמת ליךלהתקיים תה

 6 התהליך הזה קיים.   : בע אלקובי' בת שגב

 7ת החותמת האחרונה שהוא יתקיים ושאף ו אאז אנחנו רק רוצים לתת ל גב' דברת וייזר: 

הוורד.   בסמטת  הזה  במקום  יתקיים  לא  שזה  לרגע  יחשוב  לא   8אחד 

 9 ול. רוצים לעגן את זה.  מלכתחילה זה הככמו...

המ  ר:  אבי גרובמר  את  להגיד  אנסה  האחרון  אני  פעשפט  המשפט עוד  את  אגיד  אני   10ם. 

לא רוצה.  שאת  מה  תעשי  החלטה,  ..שום  לא  אני  שום  מת  האחרון   11קן 

 12 החלטה. 

 13 לא מאריכים. אין פה הארכות.  מר יעקב קורצקי: 

כלום.   מר אבי גרובר:   שתתקני  רוצה  להגי  לא  רוצה  הספקאני  לא  אני  משפט.  עוד   14תי  ד 

את שז  להגיד  חושב  אני  בקיצור.  רציני,שלי.  לא  ח  ה  שזה  אני   15ושב 

אגי אני  אבל  רצינית  לא  התנהלות  שזה  אגיד  לא  רצינית,  לא   16ד  התנהלות 

 17אם אנחנו שהתנהלות יותר רצינית זה שיש שינויים כאלה בתוך מתווה  ש

ממשיכים   לא  אז  איתו  מתנהלת  כשאשעירייה  עיוור  מבינים  ללכת   18נחנו 

הפרויקט באופהש  שכל  ולראותנה  לבוא  צריך  וכן  שלו  כל  י  את   19ת 

נעשתה פציות  האו ובהחלט  הזה  הדבר  של  המשמעויות  כל  את   20ולהבין 

שבוע  כמה  במהלך  דבר  ות  בחינה  אותו  את  אם  להבין  לנסות   21האחרונים 

מב הזמנים,  לוח  את  לחלוטין  לשנות  מבלי  ז'בוטינסקי  ברחוב   22לי  בונים 

 23   שאת לא. ביןין את לוח הזמנים, אני מלשנות לחלוט

 24 א. אנחנו ל גב' דברת וייזר: 

 25מקודם הערת לי שאת לא זה. וכל  אבל אני יכול לסיים את המשפט שלי.      גרובר:מר אבי 

 26בצע בשבועות האחרונים במקביל להתקדם בכל הכוח, על המעון שהתמה  

א עושים  נגיד  בדיקה.  נעשתה  הוורד  בסמטת  במקהזה  דבר  אותו   27ום  ת 

 28  שהתבצע.  ה כל מה . זאחר, מה תהיה המשמעות 
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 1 פעם שמונה שנים ולילדים האלה לא יהיה להם גן.   י. עוד.בז'בוטינסק. : לב-מר רמי בר

 2 ברור.  גב' דברת וייזר: 

 3 היה לך סיפור עוד חמש שנים  יעקב קורצקי:  מר

 4 ברור.  גב' דברת וייזר: 

 5  רת.  אבל זה חלק. דוב  מר אבי גרובר:  

 6שעות סרק  זבז יותר ארבע שעות, שלוש  מוכן לב  לא  אני אמרתי לכם אני : לב-רמר רמי ב

 7סרק ועל הדברים החשובים. כל ישיבת מועצה אני אומר את זה.   דיוני  על

את אגיד  להגיע    זה   ואני  וכשצריך  סרק  שעות  שלוש  לתקשורת.   8גם 

 9התברים   לנושאים החשובים אנחנו הולכים הביתה עייפים. כמו שהיה עם

 10 ברה. מדברים עכשיו פעם שע

 11    יונים.העברנו מיל הוא צודק. בבית ספר...ככה קורצקי:  עקבמר י

 12בת מועצה. ואני  ישיזה לא לעניין. זה פשוט לא לעניין. אני חוזר על זה כל   : לב-מר רמי בר

 13אמרתי באחד עשרה וחצי צריכים לסיים את הפגישה הזאת. אתם רוצים 

 14חרת  . אואנחנו נסיים את הישיבה  זה. בואו נצביעעכשיו להצביע לנושא ה

 15 הולך. אני 

 16 אחוז אתה צודק.   י, אלףכים איתך רממס מר יעקב קורצקי: 

 17 על מה מצביעים אבל.   פרופ' נטע זיו: 

 18 י אקרא לך מחדש. אני לא קראתי. הוא קרא. אני לא קראתי. אנ גב' דברת וייזר: 

 19אחרונים, בכמה השבועות  בועיים שלושה הבקיצור רמי, כל מה שקרה בש  מר אבי גרובר:  

 20בחינה    ה, נעשתהי הזה שקרלאור אותו השינוי המשמעות  זהונים,  אחרה

 21האם אפשר לעבור למקום אחר, אני למה את לא מסוגלת לתת לי לגמור 

 22 . שפטמ

 23 לא דיברתי. הוא שאל אותי שאלה.  גב' דברת וייזר: 

 24זמנים, ולעשות את   ור על אותו לוחהאם אפשר לעבור למקום אחר. לשמ  מר אבי גרובר:  

 25ה. ברים האלפת וכל הדתאימה לאור כל הבנייה הנוסשיותר מ  ורהזה בצ

 26במקביל המשכנו להתקדם. אף אחד לא אמר שיש בעיה של כסף, אף אחד  

 27ת אף אחד מהיועצים להתקדם. הכול המשיך להתקדם בדיוק ר אלא עצ

 28לות  חושב שזאת התנהכדי לעמוד באותו לוח זמנים, ונעשתה בדיקה. אני  
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 1ים את כל  רה פה שינוי משמעותי, בוחנשקרה וק  נוירצינית שבו לאור השי

זה  האפשרויו כדי  תוך  כאילו  שנייה  עוצרים  אפשרויות  ת.  עוד   2בודקים 

א מנתחים  הדברים    ותםורואים  כל  השני  שבמקום  רואים  באמת   3ואם 

 4כים האלה שאמרתם, התנגדות לא התנגדויות וכל הדברים האלה ואז חות

 5  צינית.  ה רה. ככה צריך להתנהל בצוראת הדבר הז

 6לופות לדברים, אתה יודע כמה הדברים  יש שתי חושיודע ש  חורשת העמל : לב-מר רמי בר

 7  האלה נמשכים לאיזה כיוונים זה הולך.

 8  גם בחורשת העמל. גם בחורשת העמל   ר אבי גרובר:  מ

 9  ואז אנחנו מפסיקים את הטיפול שלנו. : לב-מר רמי בר

ולבסוף  :  מר אבי גרובר חלופות  בהתחבחורשת    גם  ניתנו  היה  מה  יודע  אני   10לה.  העמל 

לא  חורשת שלוש,   העמל  איזה  נבחנו  שנבחנה.  הראשונה  החלופה   11הייתה 

 12כך הגענו לחורשת העמל. אני החלטתי בסוף   אחרארבע חלופות לפני ורק  

הי גם  לי שעל הדרך  ובדקו אותה. תאמין  פה המועצה  והלכה  עוד  שזה.   13ו 

רעיו ואנחכמה  אותם  גם  וראינו  כי  ממשיכים  נו  נות  הזאת  החלופה   14עם 

 15בה. אפשר להתקדם בחלופה תוך כדי דברים א הכי טוושבים שהיאנחנו ח

 16א מחכה. המעון השיקומי הזה  ה לאחרים ואתה ממשיך להתקדם. הגן הז

 17 לא מחכה לכלום. ההצעה הזאת היא לא. מתי בערך יהיה אפשר. 

 18סמטת הוורד,  צבעה של  הה  אין סיפור. בוא נעשה את  נגמר הסיפור. : מר יעקב קורצקי

 19 .  יאללה מתקדמים

 20 לא כולם דיברו.   י שריב: ד"ר צח

 21 מה את מפחדת שזה לא יעבור לך.   מר אבי גרובר:  

 22 כן. למדתי שיש דברים שצריך להביא אותם להחלטת מועצה.  וייזר: רת גב' דב

 23 אני לא מבין.  ה לא תהיה בעד.לא. לא. שהחלטת המועצ   מר אבי גרובר:  

 24 עם ההארכה של הזמן.  לא. יזר: וי גב' דברת

 25 נסיים.  תיכף  י: עקב קורצקמר י

שת  מר אבי גרובר:   אחד,  עד  נשארים  אנחנו  ואז  להצביע  רוצים  עד    ייםאתם   26בלילה. 

 27 שמסיימים הכול.  

 28  לא.  מר גיא קלנר:
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 1 נושא הזה בוודאי.   :  מר רוני בלקין

 2 אפשר להצביע.    מר אבי גרובר:  

 3 . פשרבטח שא גב' דברת וייזר: 

 4 ך עד הסוף.  חייב להמשיים הוא  מיכה. אם מאריכ : כאל דורוןמר מי

 5 ים רק את הנושא הזה.  ריכלא מה פתאום. יש לנו זכות להגיד שאנחנו מא גב' דברת וייזר: 

 6 אתם מחליטים.   עו"ד מיכה בלום: 

 7   על הנושא הזה. אז אנחנו מחליטים על הארכה רק : מר מיכאל דורון

 8 .  צים להחליטנחנו רוקן. אוקי אני אגיד לך מה אשאני את וצהאתה ר גב' דברת וייזר: 

למ  מר אבי גרובר:   לנסות  כדי  במקביל  עובד  אני  לגמור.  שנצליח   9מקום    צואהלוואי 

 10  שבראשון לתשיעי.  

 11 נטי.  תאריך היעד לא רלוונטי. התהליך רלוונטי. תאריך היעד לא רלוו : לב-מר רמי בר

 12  21יעי  שון לתשודקים כמה חלופות כדי שבראאנחנו ב  הזהרמי, גם בעניין    רובר:  מר אבי ג

 13 ח משהו שהוא זמני.  נפת

 14 רוצים זמני.   לא לא. אנחנו לא רוצים זמני. לא אנחנו גב' דברת וייזר: 

 15 במקביל לבנייה.    מר אבי גרובר:  

 16 ים. ואנחנו לא רוצ לא. כי אז הזמני הזה זה יהיה קבוע. גב' דברת וייזר: 

 17כרז.  כה לעשות מאת צרי  ימי. את צריכה לעשות היתר, ת לא תסיל אאב  מר אבי גרובר:  

 18 את לא תספיקי.  

בזמנ גב' דברת וייזר:  כספים  עוד  נשקיע  לא  אנחנו  המון  ים  אז  השקענו  כבר  בזמנים   19ואז 

הוקם   מיוחדים  לילדים  גן  ציבור.  כספי  בזבוז  באמת  זה  ואז   20כספים 

 21 חנו רוצים להצביע.  רד הוא אמר שאנבסמטת הוו

 22 ן.  ם חוץ מירוזה. כולמי בעד להשלים את הסעיף ה  גרובר:  בי מר א

 23  רק בשביל הילדים.   גב' דברת וייזר: 

 24 .  רק לטובת הילדים : לב-מר רמי בר

 25  אני רוצה להתייחס לדבר הזה אבל אני מבקש.   ד"ר צחי שריב: 

 26  אני הגשתי את ההצעה.   מר ירון גדות: 

 27  הילדים חשובים לך.   : י' בת שבע אלקובגב

 28 מאוד.  ת: ירון גדומר 
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ה : מר מיכאל דורון זה  מה  לי  לך. תגיד  רק  חשובים  הילדים  הזמן.  כל  האלה   1טונים 

 2  אני לא מבין.  

 3 לא.  : בילקוגב' בת שבע א

 4 אני לא מבין.   : מר מיכאל דורון

 5 זה בדיוק מה שהיא אומרת.  מר דני לביא:

הטונירג : מר מיכאל דורון זה  מה  את  ע,  עשיתם  בחייך.  האלה  עשיתההצם   6ם גה. 

 7 ות. הסרטתם את זה, עשיתם חזר

 8 על זה מדובר. יש למישהו בעיה עם הילדים.   מר דני לביא:

 9 ך. הציניות המגוחכת שלך.  חייתרגיע דני ב : מר מיכאל דורון

 10 איזה ציניות.   מר דני לביא:

 11 כמוך.  דני לביא תרגיע. הכרתי אנשים : מר מיכאל דורון

 12 ר. צושרון. אני מבקש מיכאל. עית רמת היריקטור של עיפרו ב קורצקי: מר יעק

 13 מה זה ההתנשאות הזאת.   : ןמר מיכאל דורו

 14 ע. הם שותים מים מ...אתה לא יוד מר יעקב קורצקי: 

 15 אנחנו פועלים בשליחותם של תושבים שזה כואב להם.  : מר מיכאל דורון

 16 ה עכשיו.  ות מה שאתה עושולנו לא. זאת התנשא מר דני לביא:

 17 שביל המכות האלה. . בבשביל זה הארכנו עכשיו מה הקטע.    מר אבי גרובר:

 18  כואב לנו הלב בדיוק כמוך.  מר דני לביא:

 19 לא הארכנו.  מר ירון גדות: 

 20 אני מבקש לדבר   צחי שריב:  ד"ר

 21 אני מנסה בלי לצעוק. קשה לי.   מר אבי גרובר:  

 22 עוק.  לא רוצה לצ ד"ר צחי שריב: 

 23 לי. פטיש שי זה. אני יביא את החברים בלת הקשה לי להשתיק א  רובר:  מר אבי ג

 24 תנו לצחי לדבר.   : וןמר מיכאל דור

 25 עידן תקשיבו. תקשיבו שנייה.  פרופ' נטע זיו: 

 26לפעמים יש מצבים מורכבים. לא הכול פשוט, שחור לבן כן או לא. כאן או   שריב:  צחיד"ר 

טי שהם  דברים  לפעמים  מורכבישם.  יותר  יודע  פה  שפיקח  ואומרים   27ם 

שחכאת  לצ אלמצרה  נכנס  היה  לא  לם  אני  שבועות  יה.  שלושה   28בערך  פני 
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נוסף  סיפור  צרורה.  לצרה  שוב  להיכנס  עלולה  השרון  רמת  איך  לי   1נודע 

 2ה של חורשת העמל ועוד כל מיני מקומות. כשאתם יודעים, חורשת סדרב

הוחלט שיהיה ב בית ספר  ואנחנו  העמל הוחלט שצריך  אין  ית ספר   3עדיין 

ספר.   בית  ולא  לא  לנו  הזה  כאן  והפרויקט  הששם  הגן  שכולנו  של   4יקומי 

התאמות הכרנ שלכם.  לסדר  מהצעה  אצטט  אני  אותו  אישרנו  ואישרנו.   5ו 

 6  ם המשמשים שנים של גן ילדים.  בניהכרחיות של מ

 7 מה זה שלכם, זה שלנו, גם אתה שותף לזה.   : לב-מר רמי בר

 8  עה לסדר.  אני שותף להצ : ד"ר צחי שריב

 9 ההצעה.  ה מדבר על זה. עלה. אז אתא : לב-מר רמי בר

 10כתבתם את זה כי זה באמת מה שהחלטנו. דובר על התאמות הכרחיות לא  ד"ר צחי שריב: 

 11שים שנים כגן ילדים, כל הפרויקט הזה תפס כיוון שונה  משמשל מבנים ה

א לי  שפתחו  חדשות  והשפעות  משמעויות  וקיבל  אם  לגמרי  העיניים.   12ת 

היי אז  פוליטיקאי,  בזהתי  הייתי  ע  רואה  מה  פז   13ושים  הזדמנות 

 14פה הרגע. כל פעם שיש נושא טיפה מורכב, עם    טיקאים. מה שראיתםפולי

מתח ואילוצים,  צרכים  בין  אנחנו  לקימתח  בעד,  אתם  קבוצות,  לשתי   15ם 

 16 נגד, או להיפך ויאללה מכות. זה מה שהיה פה עכשיו. 

 17 זה. אתה המאסטר. אתה המאסטר של  מר יעקב קורצקי: 

 18  עכשיו הגעתי.   אני ריב: י שד"ר צח

א : לב-מר רמי בר זה  מה  לא צחי.  אתה  פוליטיקאי.  לא  אתה  פוליטיקאי.  היית   19ם 

 20 בפוליטיקה. 

 21 . לא. לא ד"ר צחי שריב: 

 22  המאסטר. אתה יכול ללמד את כולם. אתה המאסטר.  מר יעקב קורצקי: 

 23טי.  לא פולי  זה  ה מועצה והכל פוליטי. מהשיושבים בישיב  אני הכי משתגע : לב-מר רמי בר

 24 פוליטיקה. 

 25 טיקאי אז הייתי עושה את המהומה הזאת או כזאת.  אם הייתי פולי יב: "ר צחי שרד

 26 עות מקודם יצרת מהומה ובשקט.  ש שאתה שלו מר יעקב קורצקי: 

 27 יעקב. אתה תיתן לי לדבר.  ד"ר צחי שריב: 

 28הבוס   על  ביפה אתה עושה. דני שומרכה לכולם. ככה  תוקע את הסי מר יעקב קורצקי: 
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 1 לי. וס להגיד י לקבל אישור מהבכד

 2 מה אתה מדבר עם האצבע. סגן ראש העיר תרגיע.   מר דני לביא:

 3 תה עושה.  וא אתה מדבר מר יעקב קורצקי: 

 4 עשית לי לב.  גב' דברת וייזר: 

 5ס  מי אתה. אתה אפאתה לא מתבייש. אתה יכול לדבר על אביגיל.   מר יעקב קורצקי: 

 6 לעומתה. 

 7 י תיים וחצשנ מר דני לביא:

 8ייש. אתה יכול לדבר על אביגיל ברמת ה שנה. אתה לא מתבעוד מא צקי: מר יעקב קור

 9הוא דואג עכשיו שלא יהיה  לך  השרון, האישה הזאת היא מלאך. הבוס ש

 10 לו בלגן בבית. שלא יהיה שם גן בטעות. על מה אתה מדבר. 

 11 בוא נרגיע.  יעקב  מר גיא קלנר:

 12 נייה.  וב ...הריסה עידן למדן:  "ד עו

ע י: ר יעקב קורצקמ צועק  מהוא  אנחנו  לשמיים.  עוד  ד  לכם  ..נותנים  את   13כבדים 

מתביישים.   לא  אתם  שעשיתם..איכשהו.  הטעות  על  .הועל  צעק  הלך   14א 

 15המהנדסת. הפחיד אותם וזה. ז'בוטינסקי על גופתי המתה. לא יהיה. יהיה  

 16 אם אתה. רק שם. זה הכול. ו

 17 .  די יעקב די. במחילה א קלנר:מר גי

את קב קורצקי: מר יע מדברים.  מהאתם  בכלל.  אתם  מי  הזאת   ה  האישה   18עשיתם. 

 19 עושה לעיר הזאת.  

 20ת מכות על כל נושא ולעשות מהומות וקבוצות ללכ אז אני אומר שאפשר   ד"ר צחי שריב: 

רו ביעל  רואים  שאנחנו  מה  בדיוק  וזה  וכו'.  ומתנגדים   21ם/חורשת  תומכים 

 22שעדיין לא    ב של ילדיםשא על הגנו  חמש שנים כבר מתנהל סביבהעמל ש

סקיבל בלי  קבע.  מבנה  את ו  אוהב  לא  אני  אבל  אגב.  אופק  שיש   23וף 

 24ה לא בא לי טבעי, והיה ברור לי  וז  המהומות האלה. זה לא מה שאני עושה

זקוקים   שהכי  ילדים  של  גב  על  כזאת  מלחמה  של  הקורבן  יהיה  מי   25שוב 

 26ים  בארבע עיניתי לאבי  פני ונורא. כל מה שעשיתי זה  . זה היה היום  לעזרה

א לו  לקרוהראיתי  שעלול  הקושי  חושש  ת  שאני  וממה  בדיסקרטיות   27ות 

 28החששות ממה שיכול    על  שעלול לקרות. לא הבעתי התנגדות רק הצבעתי
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 1 להיות ומי שיפגע מזה זה שוב הילדים. 

 2 מה החששות.  : מר מיכאל דורון

 3 מה החששות.  ר: גב' דברת וייז

 4צר מצאתי את עצמי  שקרה, תוך זמן קט. אבל מה  אני אפר  יכףהחששות ת ד"ר צחי שריב: 

אי   פה  שהיו  המפוארים  הספינים  באחד  המושלמת  הסערה  של   5במרכזה 

 6כאלה שאוהבים ילדים עם צרכים ויש כאלה שמתנגדים  יש  פעם. פתאום  

 7 להם, יש כאלה שהם.  

 8 בית שלהם.  ם אבל לא ליד היש כאלה שאוהבי גב' דברת וייזר: 

 9 הבים עצים. ים. ולא אווהבים עצא : ד"ר צחי שריב

 10 אלה שאוהבים ליד הבית שלהם. יש כ דברת וייזר:  גב'

 11ה במגרש הזה מגרש כלוא, בקצה סמטת  חירבדיוק. זה הספין. עכשיו, הב ד"ר צחי שריב: 

בהתחלה   הרי  השרון,  רמת  עיריית  של  הראשונה  הבחירה  לא   12הוורד, 

 13השלישית  ייה, או  השנ. הוא גם לא היה הבחירה  ו בסמטת שיבולתאישרנ

 14את דוברת תיארו את התהליך.    ישית מה שבתשי וגםהרביעית או החמ  או

 15 ד. וזה אושר על ידנו.  ור מכל מקום היה מי שהתנגד בסוף זה הגיע לסמטת

 16נגד.  רגע. לא. אבל עכשיו אמרת בסדר אבל מה. מה זה בכל מקום זה הת גב' דברת וייזר: 

 17  אף אחד לא התנגד.  מי התנגד.

 18 לא יעבור. ת אמרתי מראש שזה דתי. אני בשיבול אני התנג   :י בלקיןרונמר 

 19 אבל לא הצבענו על זה.   גב' דברת וייזר: 

 20 גדו, היו שכנים שהתנגדו. היו אנשים שהתנגדו. התנהיו ש ד"ר צחי שריב: 

 21 כן. אבל כולם  גב' דברת וייזר: 

א ד"ר צחי שריב:  לאסיים  שניסיתי  מה  סית  הייתה  מקום  בכל  ב  בה.הגיד.   22א  מישהו 

 23עד שהגיעו למגרש הזה.    והמשיך התהליך הזהל סיבה וזה הלך  והצביע ע

בחר השרון  רמת  עיריית  של  הראשון  מגרש  היה  לא  לא  ה.  הוא  הוא   24כי 

ולהחליף   הקיימים  הגנים  שני  את  לקחת  דובר  אז  אבל  לזה.   25אידיאלי 

למחוק אולי  להתאים.  או  מ  אותם  ולבנות  ראיתי אותם  שאני  ומה   26חדש 

 27שבע  ה משהו שמדובר על  איתנו לא ידע. זשאף אחד מ  זה משהו  ונהלאחר

 28מאות חמישים מטר בנוי, שתי קומות בפרויקט בנייה גדול, שלוש כיתות  
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 1מקום הגנים הקיימים וזה מציב אתגרים רבים למתכננים. לא פשוט  ן בג

הזה.   הגדול  ולהפעיל שם את המבנה  בללבנות   2תי אפשרי,  לא אומר שזה 

שי מקווה  בהנדצליואני  טוענים  חו.  לעשוסה  יודעים  ואני  שהם  זה  את   3ת 

 4ה שהם יצליחו. אבל זה יכול להיות גם קשה ויכול לא לקבל את כל  מקוו

 5ולות להיות התנגדויות מסביב. אתמול בערב קיימתי שיחה  ויכהאישורים  

שבכל מקווה  שאני  להם  ואמרתי  רסקו,  נווה  ועד  רסק   עם  נווה   6ו  מקרה 

הג את  ולהכיל  לקבל  התדע  ולחבקן  ז  זה  אם  טובאותו  שיקרה.  מה   7ת ה 

כמו שכול ולא חלק  הילדים  לכל.  נו מסכימים   8בעד טובת הילדים קודמת 

יודע. יכול וזה תלוי בי אני אשתדל    לזהאם יהיו שכנים שיתנגדו    9אני לא 

 10י באוזני  שתושבי השכונה לא יציבו מכשול להקמת הגן. ונקודות שהצבעת

 11ושה דברים אני  להיתקע. שליקט הזה  פרויו כאלה שיכולות לגרום לאבי ה

שאר לפני  להגיד  הנדסה  וצה  שמחלקת  רמזים  מיני  כל  פה  היו  אסיים.   12ני 

הת את  לעצור  הנחייה  לסדר  כנוקיבלה  שההצעה  מה  זה  להתקדם.  ולא   13ן 

 14ני אומרת. אני לא יודע מי נתן הנחייה כזאת אם ניתנה, אני לא שמעתי, א

הנחיו כחברשמעתי  בטח  ואני  הפוכות,  אין  מו  ת  סמכעצה  שום   15ות לי 

למישה אלהורות  לעשות  בעירייה  ביקשתי  ו  לא  אני  משהו.  לעשות  לא   16ו 

 17 א שביקשתי מעובד עירייה.  יצ מגילה לעשות לי כוס תה. אף פעם כדי שלא

 18אתה    תאמין לי..יקיר העיר עכשיו. נופך של צופים. אתה לא אומר. מר יעקב קורצקי: 

 19 המהנדסת.  מפחיד את 

 20 שהו אחר.  חיד זה ממפ ד"ר צחי שריב: 

 21 שלה.   גמרת לה את החיים מר יעקב קורצקי: 

 22 מפחיד זה משהו אחר.   ד"ר צחי שריב: 

מפחיד.   מר יעקב קורצקי:  באלגנטיות מפחאתה  ככה  המתיקות,  עם  אותה.   23יד 

 24במתיקות אתה קורע אותם. אתה מעמיד אותם פה בשלשות. על מי אתה  

 25חיד  אתה לא מפ  תתבייש.  וד. אנחנו כבר עברנו על הכב  שחק אותה. עלי.מ

 26   את המהנדסת.

 27 יעקב. אני מבקש ממך    מר אבי גרובר:  

 28י. איזה נופך של צופים. אני פוצאי אפשר ..על הדברים האלה. מוצי   מר יעקב קורצקי: 
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 1בעדך. דוברת אני נגדך. אני איתו. תגיד לי אתה מדבר ברצינות. התומכים  

 2 . מספיק להיות ככה. ך הבינו מי אתהשל

 3  ואהו.  ו שריב: צחיד"ר 

 4 שתך אמרה את זה.  א יעקב קורצקי:  מר

 5 המגרש הכלוא הזה מוקף.   ד"ר צחי שריב: 

 6 כלוא עכשיו.  גב' דברת וייזר: 

ארבע   חי שריב: ר צד" או  בשלוש  אלא  ברכב.  אליו  להגיע  אפשר  אי  כלוא.  מגרש   7הוא 

 8ת המקום שילך לראות  למי שלא מכיר אסמטאות להולכי רגל ואני מציע  

ודלושה ממזמש  והוא גובל ברח מערב  הוא  פרטיים. שלי  רום,   9הוא  בתים 

גינה. השבוע היו צלמים שהסתובבו שם בשביל   יש   10לא אחד מהם. מצפון 

ואת  בה  הכת שלי  הבית  את  אחד  בפריים  יתפוס  בסוף  יונתן  שרון   11אצל 

ושוב באו נוגד  פן ענייני גם אהגינה, אי אפשר זה לא אני מציע שוב  זה   12ם 

האינטרסים   שליהאיאת  הפרוטוקושיים  המש,  ועדת  של  לתכנון  לים   13נה 

 14מראים איך אני מצביע בעד בינוי שקרוב אלי ובשכונה חלק ..הצעה ובנייה  

 15ואני מזכיר לכם שגם עבור א מכניס את השיקול הזה בכלל.  י לנגד אז אנ

 16י מעולם לא הצבעתר הזה בגן השיקומי בסמטת ורד הצבעתי בעד.  "התב

..א היה  זה  אם  אז  אזז  נגד.  אבל  הייתי  הא  מתנגד.  החוצפה   17שמה  שיא 

להי רצון  באמת  בחוסר  אתם  מיוחדים.  צרכים  עם  ילדים  בקרבת   18ות 

יש   כאלה.  שהם  אנשים  לא  מישמכירים  אני  שאומר  בן אדם  יש  כזה.   19הו 

 20 רוצה שיהיו פה ילדים נכים או עיוורים.  

 21 האמת יש.  האמת שיש.   מר אבי גרובר:  

 22 יש.  עידן למדן:   עו"ד

 23 מת השרון  לא פתחו בר  גרובר:  י מר אב

 24 א מוצא אותם לידי. כי אני ל צחי שריב: ד"ר 

 25 ..אבל יש.  עידן למדן:  עו"ד 

 26 ם לא מאשים אותך בזה שאתה ..במקום אחר. ד גאף אח מר יעקב קורצקי: 

גינה מונגשת באחת המקומו  מר אבי גרובר:   ..לעשות   27השכנים ת ברמת השרון.  היה רצון 

 28 .  בחורשת העמלינה. לא ג אמרו..פה לא תהיה



 04-8666313חברת איגמי,                                                                                                                                                     

 7.2.2021המניין  מיום    מליאה  מןמישיבת    25 פרטיכל מס'

 

 

135 

 1 יה.  בחורשה אחרת ה יזר: גב' דברת וי

 2 כשהצבענו על התמיכות.   ד"ר צחי שריב: 

 3 שות את בית קובי. לע איפה שרוצים גב' דברת וייזר: 

יועמ"ש באה טפחה  ד"ר צחי שריב:  סגנית  לאלו"ט  והייתה תמיכה  על התמיכות   4הצבענו 

אלי   אמרה  השכם  לעל  יכול  לא  אתה  החוצה.  להצתה  יש  ניגוד  ביע   5ך 

אוהבעני אתה  יותר  ינים.  האוטיסטים  יותר    את  להם  תיתן  שאתה   6מידי 

ה מחברי  היחיד  אני  לי  אז  לתת.  צריכה  שהעיר  ניגוד  מועמה  לו  שיש   7צה 

או  נגדם.  שאני  להגיד  אפשר  ואיך  ידיעתי.  למיטב  אלו"ט  עם   8עניינים 

הר לכל  נגדם  צעקשמישהו  איזה  אחד  וחות.  כל  קודם.  פה  היו   9הב  אוות 

כולנואותם   הא  יותר.  הילדים  כזה  בעד  בגן  הצורך  וזה לה.  לכולם.   10ברור 

ל הולך  שזה  סיטואציה  על  להסתכל  מורכב  טיפה  מורכב.  פה היוטיפה   11ת 

 12ואולי יהיה קשה לממש את זה פה כמו שאנחנו רואים שבמקומות אחרים 

ה לא  וזה  רוצים  כולם  לממש.  שווה קשה  אולי  ואבי    ולך.  זה.  על   13לחשוב 

לתשבאמר   שמקודםמקביל  מקומ  הליך  יבחן  מה הוא  וזה  אחרים   14ות 

 15 ורה. והספין הזה הוא פשוט מטורף. אני חושב שאני יעצור פה.  שק

 16  אני יכולה להשיב. סליחה רוני.  : יזרגב' דברת וי

 17גם  צא גם להורים ואני רוצה להגיד ככה, קודם כל שהלב של כולם פה יו :  מר רוני בלקין

 18יון שלנו, ק הראשון של הדלו בשנים חלמזה אפי  תרלילדים האלה. נגיד יו

בח לא  למצב הם  נקלעו  הם  האלה.  הילדים  ולא  ההורים  לא  זה  את   19רו 

לה לכולם,  קשה  אורך  ם,  שהוא  לכל  ולהורים  הילדים,  חייהם  כל   20לאורך 

ועד   בני אפס  מגיל שהם  הילדים האלה.  מלווים את   21שהם  התקופה שהם 

ימ שהתבמאריכים  העובדה  די"ים.  הזה  שללר  בין  ארג  ואולי   22בעה  ושה 

 23יקום של הדבר הזה היא רק מעידה עלינו  יבחנו עוד מקומות למואולי גם  

 24י אם היינו עושים עבודת מטה . כלא טוב. שעבודת המטה שלנו לא טובה

 25טובה היינו כנראה בוררים את הדברים האלה ולא נתקלים בהם רגע לפני  

 26 לפחות בשנייםזה אני    תתי את זה ואני לא רוצה אקול קורא. ואמרהגשת  

 27ואחרי שגם הזכירו לי גם בכבריה, ונים שעליהם דיברנו  המקומות הראש

 28שאנחנו מבזבזים בדרך.  מן  אמרתי מראש זה פשוט לא מתאים חבל על הז
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כנראה   היינו  ראויה,  מטה  עבודת  עם  נכון,  הזמן  את  מנצלים  היינו   1ואם 

של  רכיבים של הנפחמבינים את ה סידורי התנועה.   2ריקה  ידורי הפס, של 

 3ם יותר נבונות. הסיפור זה  נו מקבלים החלטות שהואז אולי היי  והירידה

כ ילדים  ששלושים  שאנחנו  ברור  לכולנו  הכסף.  השרון,   אלהלא   4ברמת 

אביב.   לתל  לא  וגם  סבא  לכפר  לא  לטירה  לא  להגיע  צריכים  לא   5אנחנו 

זה. זה  6א  ולהגיד פה שיש פה תבר שה  לא הכסף. צריך  ואנחנו רוצים את 

מ באיותר  הוא  שלב  וכפל.  שהוא  שאנחיזה  מאיך  שולש  התחלנו  כמעט   7נו 

כ אבל  ובנייה,  הריסה  על  הכספים  בוועדת  וסיכמנו  הזה  הסיפור   8ל את 

כדי ה הקיימים  הגנים  שני  של  הקיים  הנפח  את  שלוקחים  דובר   9סיפור 

ח שאנחנו  חשבנו  עוד  ואנחנו  אותו  אמלהתאים  גדולים  מראש  כמים   10רנו 

 11יידרש לעשות    ה כי אמרנו אםהקומה השניי  מעטפת שלהנלך כבר להקמת  

 12מה השנייה שלא נבנה על הראש של הילדים שנמצאים שם, אלא את הקו

 13ועוד גם אמרו לנו קשיים עם השכנים כן בר מראש.  ה כנכין את הדבר הז

את   כבר  נעשה  נלך  בוא  קשיים  יהיו  אם  גם  ואמרנו  לא  של  או   14המעטפת 

יהיה  הקומ שלא  כדי  השנייה.  שאחר  מה  ניתצב  אנחנו  נידרש  כך  אם   15קע 

 16ל משהו שהוא משהו אחר. מדברים על נפח שבערך כשיו אנחנו מדברים עע

או   וחמישה  עשרים  מאות  מעטפת  שלושלוש  של  מטר  חמישים  מאות   17ש 

נשים את    18מבנה כפולה במקום שהוא עלול להיות בעייתי. בצד השני בוא 

שצרי  הדברים כמו  הדברים  האלה  את  גם  מותר  כי  כשאנהך   19חנו  אלה 

ע התוספתימדברים  צפי  ..ל  על  כשדיברנו  אז ות,   רסקו,  נווה   20בשכונת 

תמ פתאום  שבועיים  לפני  בדיון  ש  38א  "כשהיינו   21הימים שת  ברחוב 

 22ובראשונים היה נוצר עוד צורך לגנים. יכול להיות שצריכים לשפץ את הגן 

ילדים   בדיוק.  בשביל  שהזה  עוד  בושיתווספו  רסקו.  לנווה  שנים   23א  לוש 

 24 ת זה בצד.  נשים א

 25  למה לשים את זה בצד.   ר צחי שריב: ד"

 26 . אני לא חושב שצריך לשים את זה בצד, צריך לחשוב על זה :  מר רוני בלקין

 27  לא. כי הוא לא מסכים עם זה ומי שסיפק לך.   גב' דברת וייזר: 

 28 עכשיו.  ים. אל תכניסי לי מילים מסכים ולא מסכ רגע. אל תחליטי מה אני :  מר רוני בלקין
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 1  עם...  אתה מסכים ר: גב' דברת וייז

 2ברחוב ששת הימים שניים   38א  "אי אפשר על זה אנחנו מסכימים. יש תמ :  ןמר רוני בלקי

את  לוקמהב ולמרוח  להמשיך  יכולים  לא  אנחנו  אושרו.  שכבר  שם.   3ים 

 4ות ר מרגישים שלפחההורים. מה קרה ההורים בעצם נשברו מזה שהם כב

 5ונכון וראוי  חנו עשינו.  יך הלא טוב שאנ ך. התהלי שנתיים הם בתוך התהל

 6ברמת השרון. זה לא אבל באמת בוא נשים את הדברים כמות  לתת מענה  

 7תחילה. שלא ננעץ שם את הנעץ במקום שאחר  בה  שהם. סוף מעשה מחש

 8כניסה. כך נגלה שהוא בעייתי, גם מבחינת המימוש וגם מבחינת הגישה וה

א צעכשיו  שאנחנו  שהיעד  אומר  לשרני  הואיכים  לעצמנו,  ראשון    ים   9כן 

 10שון בספטמבר. אם צריך לתת פתרונות אחרי  ספטמבר. להשתגע על הראב

 11פה, אז אולי יהיו פתרונות זמניים. מר  זה זמניים, אני מבין מה שאבי או

 12אבל היות ומה שכבר נאמר פה להפתעתי, לשמחתי, קול קורא המסמכים  

 13היא  ש חלופה שאולי  כים לחפלין אבל במקביל אנחנו הוגשו לטובת העניהו

פח צתהיה  אנחנו  אז  בעייתית  שזה  ות  היעד  את  לעצמנו  לשים   14ריכים 

צ כך.  או  כך  הקרובה  הלימודים  שנת  יכול ריכהתאריך  לעצמנו  להגיד   15ים 

 16 להיות שזה ..הפיתרון הכי טוב ואולי משהו.  

 17מקום    זה באיזהאני לא מתאפק.  וצר זה סליחה שאתה מבין שהדבר שע  מר אבי גרובר:  

 18ו כל כך רוצים.  שות את הדבר הזה שאנחנו מאיתנו לעכנים פחות ימנעהש

  19 

 20 אני רק רוצה להגיד לך את הצד השני.  :  מר רוני בלקין

עכשיו    אבי גרובר:  מר  מנסים  שאנחנו  שעושה  מה  זה  וקשה.  עצוב  זה  כמה  מבין   21אתה 

 22דו  גאו אלה בסמטת הוורד יתני יתנגדו יותר  לחשוב האם אלה בז'בוטינסק

 23 . יותר

 24 ר. השיקול. השיקול הוא אחזה לא  יזר: גב' דברת וי

 25 זה השיקול היחידי. איזה עוד שיקול יש.    מר אבי גרובר:  

 26 איפה יהיה הכי נוח לילדים.  יב: ד"ר צחי שר

הל גב' דברת וייזר:  איפה שהיה  או  שנה  עשרים  בו  שהיו  גן  כבר  שקיים  למעשה  איפה   27כה 

צודקשלושי אתה  חום  שטח  שנה  א  ם  ישפלשו  התושבים.  יותר  ליו   28יקח 
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 1 ן. מה לעשות.  זמ

 2 אם אין מתנגדים. ז'בוטינסקי קורה יותר מהר.    גרובר:  מר אבי 

אני    כן. גב' דברת וייזר:  אבל  איתך  מסכימה  ..אני  אני  אמרתי.  אני  מה  הבנת  לא   3אבל 

 4 מציאותית. 

 5אין שיקול  אומר ..  הרבה יותר מקומות. אני  רבה יותר נגיש.יותר מהר, ה  מר אבי גרובר:  

שני  של מ חומות, שתיהן קתנגדים  פנויות, אפשר  משבצות   6יימות, שתיהן 

 7בה יותר מהר. הרבה  הר  להתחיל לבנות מחר אם אין מתנגדים ז'בוטינסקי

 8יותר נוח בבנייה. הרבה פחות מפריע, על ציר ראשי. הרבה יותר מקומות 

 9  .טינסקי הרבה יותר מתאיםל הבחינות ז'בוחניה, על ..מכ

 10 ורטית. תיא ברת וייזר: גב' ד

 11 י צריך  עכשיו אנ  אבי גרובר:  מר 

 12 תיאורטית על הנייר.   גב' דברת וייזר: 

 13  לי יותר ולכן אני מקבל החלטה אחרת.   גדואיפה יתנ  מר אבי גרובר:  

 14  ז'בוטינסקי אנחנו יודעים שמתנגדים כבר.   : גב' בת שבע אלקובי

 15 ולכן.  :  מר רוני בלקין

א    :מר אבי גרובר ובגללאז  אומר  משנה  ני  אני  שמק  זה  המיקום  ההחלטה   16צועית  את 

 17 הייתה הולכת למקום אחר. 

 18 אבל המבנה  גב' דברת וייזר: 

מתנגדים.  : צקימר יעקב קור שבז'בוטינסקי  אומרת  היא  לטובתה.  אומרת  היא   19לא. 

  20 

 21ומר  לני של המטבע, אני רוצה  ונים זה הצד השולכן שני המשפטים האחר  :  מר רוני בלקין

יצא  ו אני חושב, האות  22ם שהם בסוף  לי לדבר עם חלק מההורימעט שגם 

 23  אם   במירכאות הצרכנים של השירות הנדרש הזה אותם באמת  לא מעניין 

איזה שהוא משהו התעקשות   פה  אין  או במקום אחר.  וורד  בגן  יהיה   24זה 

 25אנחנו צריכים לשים  ן קצר, ועכשיו  הם מחפשים פיתרון פיזיבילי בפרק זמ

ז י  לעצמנו  האת  לנו פיתרוןבתור היעד.  ג  ש  וורד  אחד שכבר הוגש אליו   26ן 

לא   מידי.  מאוחר  הבנו  קצת  אולי  פה.  שיש  הבעיות  את  מבינים   27שאנחנו 

הרי אול אנחנו  ביושר.  זה  על  להסתכל  צריכים  באמת.  לכם  אומר  אני   28י, 
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 1נה ההנדסית  ראינו את התמו  בוועדת הכספים כשאישרנו מה שאישרנו לא

שאישר מה  היה  נשל  אמר  ו.  שצחי  דכמו  פה  בעל  על  פה,  בגדול   2ובר 

כולנו  הקונטור   דובר.  זה  על  זה.  את  תיארת  גם  אתה  הקיים.  הבניין   3של 

מהנפח אחד,  שמ  הופתענו  דברים,  שני  ביד  לנו  יש  ועכשיו  פה.   4תואר 

 5מה של כולנו הפיתרון של גן ורד על בעיות שעשויות לצמוח ממנו. וההסכ

 6לתת  ף אלא שצריך  א עניין של כסלל זה לכדבר הזה לשירות נדרש ובשה

 7השאלה היא איפה ועכשיו אנחנו מסוגלים להריץ את  אותו לרמת השרון,  

 8כדי שאולי לא נייצר מצב שאנחנו נותנים  יל  שני הווקטורים האלה במקב

חדשה  בעיה  מייצר  הוא  כי  כך  אחר  עליו  נצטער  שאנחנו  הפיתרון   9  את 

אם אחר.  ב  במקום  שאנחנו  אומרים  מטעאנחנו  ויעיבודת  מסודרת   10לה  ה 

 11ה ..שלוש שנים אז אנחנו לא נתנו שום  עצמנו אבל לזה שזה יקרלהביא את 

 12נחנו צריכים להיכנס למרוץ של  ו אדבר. אם אנחנו אומרים לעצמנו שעכשי

 13להוכיח את עצמנו שאנחנו מסוגלים פעם אחת לעשות עבודת מטה יעילה  

לש במוכן  המקום  את  הים  מבחינת  מתאים  הכי   14רמטרים פקום 

ופע להסביבתיים  לא  שנייה  מטורף  ם  עיכוב  לזה  אז גרום  הזה   15בפרויקט 

בעירי אין  בשבוע,  שעות  כמה  עוד  פה  לעשות  יצטרכו  ויפעת  אז רירת   16ה 

עכשיו, להשמיץ אחד את   כי מה אנחנו מחפשים  הזה  על הדבר  נלך   17בואו 

מח נימבי.  ההוא  נימבי  זה  פיתרוהשני,  לתת  יעיל, פשים  טוב,  אמיתי   18ן 

 19 יר.  זמן סב קבפר

 20  ולם....לא כ   שריב:  ד"ר צחי

 21 אני יכול להעיד על עצמי.   :  ןמר רוני בלקי

חייבי מר גיא קלנר: שאנחנו  חושב  אני  אאחד,  פה ם  הלהבות  את  להרגיע  חייבים   22בל 

הפעם   הזאת  סיטואציה  בתוך  נמצא  גם  פעמים  הרבה  אני  כאילו   23בשיח 

 24פה   נחנו כולנושיבו. אקה נראה נורא. הודיתי. תצת מחוצה לה. זהייתי ק

 25עלינו, זה זוועה. אז זה אני לוקח על    נציגי ציבור, מסתכלים  סביב שולחן.

נוריד בואו  לכם  גם  מציע  ואני  כל    את  עצמי  שתיים,  אנחנו.  אחים   26האש. 

בחייאת.   חברים  המיוחדים.  הצרכים  בעלי  יותר  אוהב  מי  של   27הסיפור 

הא היתחרות  גם  הזאת  כוהבה  האינטרס.  בעד  כולם  הלא  בעד   28ילדים  ם 
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 1, לא צריך לעשות פה  פה שאלה שמותר שתישאל   ים המיוחדים. ישהצרכ

 2מוכן לחתום  ני  קרבות מי אוהב יותר. זה לא תחרות והיא לא במקומה. א

אותך  ששאלתי  מה  הזה.  בהקשר  האהבה.  ברמת  מאה  בציר  פה   3שכולם 

אי זה  אותי  הבנת  ולא  אבי  המקוקודם  ההחלטה  את  פה  הכשילה   4רית 

הי החלטיעצמה.  בתה  מקורית  לא  ה  הוורד,  מקורית,  סמטת   5מקורית, 

הקיימים.  סמטת   המבנים  על  להתיישב  כוונה  הייתה  שבמסגרתה   6הוורד. 

שינ בהם  תקציביים  ויילעשות  בהליכים  גם  אותם  ולהכניס  רלוונטיים   7ם 

ויכול נמוכים  יותר  תכנוניים  בהליכים  וגם  נמוכים  שבבלנס    יותר   8להיות 

 9כרגע, זו  איך שהוא נמצא    הזה בוודאיהתהליך    שבין כל הצרכים כולם של 

ההחלטה יכול    הייתה  כלומר  ירדה מהשולחן.  מה  שמשום  ביותר   10הנכונה 

מקפי היינו  שאם  או    דיםלהיות  פחות  שלו  המקורית  בתצורה  הוורד   11על 

 12יפים  יותר כלומר בהתבססות על הנדלן הקיים, על המבנה הקיים, לא מוס

 13  '. וזה היה מספקת הכול וכוים שם אסישות טובה יותר, לא דורקומה, הנג

ב מקווה  אני  הצורך  לא את  אם  גם  אולטימטיבית  הכמעט   14צורה 

שהיינו להיות  יכול  ביותר.  משקל  מג  אולטימטיבית  שווי  לנקודת   15יעים 

שרגע   להיות  יכול  אז  הפרמטרים.  בכל  הזאת  בסיטואציה  ביותר   16הנכונה 

 17כי יכול  הכי, ה  תל הרצון שלנו תמיד לעשות העיניים עם כצריך לפתוח א

 18 יות שפה. לה

 19 נכון.  ברת וייזר: גב' ד

 20 הגנים בסמטת הוורד    אבי גרובר:  מר 

 21   גם אם היה שבעים אחוז גב' דברת וייזר: 

מחדש.   ר אבי גרובר:  מ ולבנות  אותם  להרוס  שהוא  מתי  חייבים  הוורד  בסמטת   22הגנים 

אי פה  שלם  בתהליך  מגרשיאנחנו  שני  מחדנו  זוכר  לא  כבר  למגרש.   23ל  כם 

 24הפכנו את זה  חד. כן. זה מגרש אחד.  רה. אושר מגרש אהזה זה אושהתבע  

 25  משני מגרשים למגרש אחד וזה. הם לא עומדים כרגע. 

 26 לא עומדים בתקן של גן רגיל אפילו.  :  יןבלקמר רוני 

עומדים בתקנים    מר אבי גרובר:   לא  נכון, הם  עומדים,  לא  וחייבים מתהם   27י שהוא שם. 

 28 ידים. אנחנו במילא מור ואמרו לי כשבאו  ןלהוריד אותם ולכ
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 1 א. כי תיארת מצב.  ל מר גיא קלנר:

וחמישה  מר אבי גרובר:   מאה  חומה  משבצת  העיקרון  קומות.  אח  ברמת  ושלוש   2וז 

לא   אנחנו  בקומה,  אחוז  וחמישה  שלושים  בקומה.  אחוז  וחמש   3שלושים 

ש בגלל  זה.  על  אהולכים  כלוא  מגרש  שנכוזה  מגרש  נעשה  אנחנו   4  ן ז 

קו  להשאיר ראותו  שאנחנו  למרות  המה  עד  מגרשים  לנצל   5סוף.  וצים 

 6 וכשבאו ואמרו אוקי במילא מתי שהוא צריך להרוס אז תעשה את. 

 7 אבל יכול להיות שבמקרה הזה  נר:קל מר גיא

 8 אלף. אז בהתחלה טעון שיפוץ ואז אמרו שהריסה היא רק מאה   מר אבי גרובר:  

 9 ף. ה אלעוד מא ףבסדר. עזור את הכס לנר:מר גיא ק

יו  מר אבי גרובר:   אתה  בקומה,  עדיין  את  זה  היה  פעם  וכל  קצת,  היה  פעם  כל  זה   10ודע 

 11שהוא סף כזה מאוד גדול, פתאום  זה  הרצון הטוב ואז פתאום זה עבר אי

 12 זה כבר קומה שנייה  

א מר גיא קלנר: יודעים  שאנחנו  בהינתן  שואל  אני  נמצאאז  אנחנו  יכול  יפה  כיום.   13ים 

 14 זור  לחה נכון ילהיות שה

במ..  מר אבי גרובר:   זה  את  לעשות  איפה  .באטרף  היא  שהטענה  חושב  לא  אני  הזה   15קום 

 16 שהיא לליאורה.  

ע :? ואנחנו  להסיע  ושיבמידה  צריכה  עדיין  שאני  אומר  זה  כיתות  שתי   17ם 

שקור מה  כי  העניין.  בדיוק  זה  השרון.  מרמת  החוצה  בגן  פעוטות   18ה 

ילדים  השיקומי   על  מדברים  המקומות    יםם אוטיזעאנחנו  את   19שצריכים 

ילדשלה הרבה  שיש  וילדים  בעיות ם  עם  וילדים  הזה,  הרצף  על   20ים 

 21ר שבמידה ואנחנו עושים  אומהתפתחויות שצריכים מקום משלהם ואז זה  

השלישית  הכיתה  את  לי  אין  אם  מקרה  בכל  צריכה  אני  אז  כיתות,   22שתי 

 23. בגלל  ועצים למנוהחוצה. וזה מה שאנחנו רסיע את הילדים  אנחנו עדיין נ

 24 חשבנו שאם אנחנו  

 25  ציפור אחת בכיס משתיים ... מוטב גב' דברת וייזר: 

 26לכל הילדים האלה. אם כבר בונים אז    ענהבקומה השנייה יהיה מ : גב' בת שבע אלקובי

 27 עושים כמו שצריך. ונותנים מענה לכל האוכלוסייה ולא רק לחלקה.  

יש את הדילמה   ב' דברת וייזר: ג בין הרצון שלנוזאת בנקהתמיד אבל   28ו לממש דת האיזון 
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מהפית אחוז  גם  מאה  אבל  מהר  יותר  אותו  לממש  השני  הרצון  ובין   1רון 

 2  תמיד זה ככה. ז לאוכלוסיה. אחויתן מענה מאה  ישהוא לא 

רוצים : גב' בת שבע אלקובי שאנחנו  מחליטים  לשלב שאנחנו  מגיעים  אנחנו   3לעשות    אם 

 4 עדיף לתת פתרון.  משהו אז

י  : זררת וייבגב' ד שלא  בכלל  תמיד.  בכלל  עדיף  מתנגדים  לנו  ונצליח  היה  מקום.   5בשום 

 6 לעשות את זה. אין מה לעשות. 

חשו מר יעקב קורצקי:  שם   ביםאם  רק  חשובים  באמת  אם  שניות.  בעשרים   7הילדים 

האלה. בילדים  נפגע  אנחנו  אחר  מקום  בכל  לדרך.  מחר   8הילדים    ולצאת 

 9 האלו. 

 10 בני ברק. ו לטירה אובטח ל גב' דברת וייזר: 

בסי  מר גיא קלנר: רגע  לחבר  רוצה  היא  אני  ההצעה  אם  נמצאים.  אנחנו  שבה   11טואציה 

 12רלוונטית והייתי מציע לבחון אותה לא  לחזור לתוכנית המקור בוורד היא  

הזו   לסדר  ההצעה  מדוע  להסביר  רוצה  אני  רלוונטית.  לא  היא  אם   13אבל 

המצמתי עם  גם  מתחברתישבת  היא  למה  וגם  כ  יאות  לרגם  שלך ן   14צון 

 15ולא להתפזר צריכה להיות הצעה  מר כרגע כדי לא להתפזר..חלופה. אני או

אגב   בוורד.  וחד.  ברור  מאוד  כיוון  לה  שוחחתי  כוכשיש  אני  סליחה.   16בית 

ביום   וגם  הוא עמית שלי למועצה,  זה  להגיד את  לי  צחי, חשוב   17היום עם 

 18תי ואמרצחי    דר, שאלתי שש פעמים לגביטרפתי להצעה לסחמישי כשהצ

שדיברתי האנשים  פ במעמד  אין  כמה  עם  דיברתי  צחי  .  של  אישי  עניין   19ה 

 20חי. יש פה תפיסה ל צואני עומד מאחורי העניין הזה. אין פה עניין אישי ש 

הוא   בזה,  מאמין  אני  הזה,  העניין  לגבי  שלו.  שונה  תפיסה  פה  יש   21שנייה 

 22   לכתור לו כתר של מתנגד, , ולא ישר צריךיכול לחשוב אחרת

 23 מי אמר שזה  : לב-בר רמי מר

 24  זה. חשוב לי להגיד את זה בהקשר הזה.  אני אומר את גיא קלנר:מר 

 25 ישהו אמר שזה משהו אישי שלו. ו מלא אתה אומר כאיל : לב-מר רמי בר

 26  אמרו את זה.  מר גיא קלנר:

 27 אמרו.  :  מר רוני בלקין

 28 עזוב תן לי לסיים.  מציע. רמי נו. אני מר גיא קלנר:
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 1  את זה אליך.   לא אמרנו. למה אתה לוקח יא קלנר:ג מר

 2 כאילו אנחנו אמרנו.   : לב-בר מר רמי

לא אנחנו גב' דברת וייזר:  אלינו  הגיעה  לה  הג  היא  לי. תושבת שאיכפת   3ענו אליה. תאמין 

 4 הגיעה אלינו. 

 5מין וככה אמרתי.  כי ככה אני מא  חשוב גם להגיד את זה בקונטקסט הזה מר גיא קלנר:

חושאנ כיוושצריכה    בי  שנותנת  החלטה  על להיות  ההצעה  ולכן  ברור   6ן 

 7הסדר הזה היא נכונה והיא במקומה. כי היא תכוון  את המערכת למקום 

מ החלופות  דוימאוד  את  שבחנו  כמו  משמעותי  שיקול  הוא  הזמן  ציר   8ק. 

נוש היה  הזמן  ציר  כדוגמא,  פה  זה  את  נתנו  משמעותיבעמל.  מאוד   9 א 

משקל ונתנו  לככשבחנו  מהס  לות  הייאחד  עירוניות  היה   10תה עיפים. 

 11הרישום והיה ציר הזמן להקמה וכסף. אז ציר הזמן  תחבורה הייתה אזור  

משמ מאוד  ציר  להיות  כבר  עותצריך  שאנחנו  הזה  הנתיב  בתוך  אם   12י. 

 13מכווינים אליו לראשון לספטמבר, על סמטת הוורד תהיה חלופה שיודעת 

לל אותו  את  מפגוש  בוודאות  זמנים  אוח  אפשר וודאות    ולאה   14קרובה 

 15ההחלטה צריכה להיות על הוורד  לקבל את ההחלטה. כרגע  להביא אותה ו

נו תנועה  כדי  תוך  אם  מכוונים  הוקטורים  ההחלטה  כל  לשם  את   16לקחת 

 17 הזאת ולהכניס אחרת באותה רמת ודאות ובאותו ציר זמן. 

 18 אפשר לבדוק.  פרופ' נטע זיו: 

 19 א. ל מר גיא קלנר:

 20 למה זה נורא. אגיד לך  אני  בר:  מר אבי גרו

 21 כי אחרת זה לא   נר:מר גיא קל

 22 אפשר לבדוק.  ופ' נטע זיו: פר

 23 יודעים שכולה צריכים להתנגד שנייה  קי כי עכשיו החבר'ה בז'בוטינס  מר אבי גרובר:  

 24 כולם יכולים להתנגד.   מר גיא קלנר:

פעם  מר אבי גרובר:   עוד  כאבל  הזאת  ההצעה  תעש,  גדולנראה  מאוד  לחץ  החבר'  ה   25ה  על 

 26סיפור נהיה מזה ועכשיו    שתתנגדו. כי תראו איזה בוורד שלא יכול להיות  

מההצ שהרווחנו  להיות  שיכול  משהו  יש  אם  לדעתי  שנראה  עה  זה   27הזאת 

 28 אם למישהו יהיה אומץ להתנגד שם. 
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 1 לא כדאי להם להתנגד.   גב' דברת וייזר: 

 2שוכרים את עורך ישים רק  גלהבין שמספיק שמצריכים    החבר'ה השניים  מר אבי גרובר:  

 3כבר יכול להיות שזה נתקע וכבר זה יכול  לו עוד לא משלמים לו,  הדין אפי

 4 לחזור 

 5  ה.  יהילמה להם לא  מר גיא קלנר:

 6 אבל אבי אתם. התחלתם את הפוליטיקה.   : לב-מר רמי בר

תחז  מר אבי גרובר:   אתה  גדול.  לחץ  פה  אבל  יהיה  לוורד.  הופך  מהבחינור  זה  הזאת   7ה 

 8ת שהמקום  פה. וגם אם יכול להיו  וונטי שם, זה חייב להיותות לא רלילה

 9ינים  מב השני היה יותר נכון ממיליון סיבות הוא יורד עכשיו מהשולחן. הם

 10כל מה שאנחנו צריכים לעשות. נורא פשוט לתקוע את זה יומיים וזה חוזר  

 11   לשם בריצה בטיסה לא בריצה.

 12 יי העיר רמת השרון. קורה בח  הזה פעם ראשונה שז אבי : בל-מר רמי בר

 13  אומר אבל פה בגלל. לא. אני   אבי גרובר:  מר 

 14 זה לא הנושא היחידי.   : לב-מר רמי בר

 15  אם זה היה קורה בשקט אתה יודע בשניהם. עכשיו זה     מר אבי גרובר:

 16 

 17  ה. א היה הדיון הזבשקט זה לא קורה בשום מקום גם אם ל מר גיא קלנר:

 18  כלפי הציבור וזהו.  ו אחריותניש ל : לב-מר רמי בר

כל   ירון גדות:  מר הזאת  קודם  שהישיבה  זה  והחוק  החוק  את  יש  הזה  הדיון  כל   19מעל 

 20רכת והיא לא הוארכה. זה לא ברבע שעה וזה לא  מואהייתה צריכה להיות  

 21 בכמה דקות וזה לא בחצי שעה, עכשיו זה בארבעים.  

 22  . והצבענ ת וייזר: גב' דבר

 23 צבענו. הלא  מר ירון גדות: 

 24  בענו. אתה יצאת שנייה.בטח שהצ גב' דברת וייזר: 

 25  לא. הוא היה פה.    מר אבי גרובר:  

 26   עד.אפילו אני הצבעתי ב : לב-מר רמי בר

 27  מה יש לך.  גב' דברת וייזר: 

 28  אני לא הצבעתי. לא ראיתי.  מר ירון גדות: 
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 1 וק. הח הוא שומר עלמה שטוב,  : לב-מר רמי בר

 2  החוק.  לנו אותך שאתה שומר על  ה מזל ישזאי גב' דברת וייזר: 

 3  הוא היה בבלק אאוט.   : לב-מר רמי בר

שהקואל מר ירון גדות:  שמח  אני  א.  העניין.  אמרתי  יצילשורש  לסדר,  הצעות  מגישה   4ה 

 5את זה קודם. הדיון שהיה פה דיון גועל נפש, זוועתי, קורצקי קורא לצחי  

 6   ומרת., דוברת אאפס

 7  פס. תחזור בך. ו ..לך. לא אמרתי לצחי אאמרתי ל אאני ל מר יעקב קורצקי: 

 8 פשוט גועל נפש. גועל נפש של קואליציה.  ון גדות: מר יר

 9  לך רשות הדיבור גם שתדבר לעניין.  ים נותנ גב' דברת וייזר: 

 10 אחר כך אתם באים בטענות לאחרים.  מר ירון גדות: 

 11  . מדבר שטויות. בר לענייןשיד : גב' דברת וייזר

 12 גועל נפש. הדיון שהיה פה הוא דיון  גדות:  ןמר ירו

 13  תראו מה יהיה בוועדת מכרזים.  יב: ד"ר צחי שר

 14 ם. חרי הרבה יותר מדיונים א מר ירון גדות: 

 15  אז אתם עכשיו מוכיחים..תנו לו לדבר וזהו.    מר אבי גרובר:  

להתייחס   מר ירון גדות:  רוצה  הלאני  אמר,  שגיא  את  מה  אוהבים  שכולם  אמר   16וא 

 17שזה לא נכון,   ויש לו דעות. אני חושבל צד פה חושב שהוא צודק ילדים וכה

 18של הדבר    ציהיש פה צד אחד שעושה ניצול ציני על חשבון הילדים, פוליטיז

 19הצד הזה אני לא רוצה להגיד הציבור שראה את הדיון הזה יכול  י  הזה מ

 20 גג פה.  מי מהצדדים מז טלבחור לו את הצד ולהחלי 

 21  אומר.   י אתה לאתממ מר גיא קלנר:

כל מר ירון גדות:  הזה    אני אומר שמבחינתי  מי שראה את הדיון  יכול להחליט כל   22אחד 

 23 . ואיזה צד  טיתאיזה צד מתנהג פה בצורה פולי

 24 לגופו של עניין יש לך עמדה. נו תגיד כבר.   : ?

 25  ל תדאג. כרזים אמהר מאוד יצא ממ גב' דברת וייזר: 

 26  משניהם. דאו שצחי יצא אח ביד פלד: מר ר

 27  יידי שנתתי זה הוא חוזר. צא ראשון. הבטחה של גרהוא י גב' דברת וייזר: 

 28ך אגב זאת הצעה לסדר. זאת ההצעה  דר  אני חושב שבגלל צריך לכבד את מר ירון גדות: 
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אחר כי  שלי  לסדר  הצעה  למשוך  ממני  שביקשו  בגלל  שנכנסה   1ת  לסדר 

 2 ולה בכלל. זה נאמר.  זאת לא הייתה ע ההצעה ה

 3  דם והגן היה ממשיך להתק  :  בי גרובראמר 

את  ו מר ירון גדות:  לעלות  שחייבים  לי  ונאמר  להתקדם.  ממשיך  היה  שהגן   4כנראה 

יש איזה שהוא משהו חייבים לעשות את י בההצעה עכשיו כ  5חמש עשרה 

 6ה שהגן לא  ה תעלה כנראזה לפני החמש עשרה. ובלעדי זה ובלעדי שההצע

דייקו או שאמריתקי  7אופן דייקו בלשון המעטה. בכל  לי, לא    וים. אז לא 

ההצעה.   את  המשך רשמתי  בעד  להצביע  הולך  אני  התקיים  הזה   8..הדיון 

 9 נייתו בוורד. כן.  ד בהפעילות של הגן בוורד. בע 

הת עידן למדן:  עו"ד  את  קיבלתי  מצביע.  אני  רוצה  כשאני  הצבעתי.  לא   10יאור  אני 

 11 כל מילה. ל גיא ומתחבר להיפה ש

כ : רגב' דברת וייז דבריםקודם  לכמה  אתייחס  אני  א  ל  אמרו.  והחברים  מפאת  שצחי   12חד, 

ע דיברת  ולא אתחיל,  במילים  לא אכביר  אני   13ל  כבודם של אנשי המקצוע 

 14נשי מקצוע, מי אמר, כן אמר, סייג לחוכמה שתיקה בנושא הזה ואני לא,  א

ש להגיד  יכולה  רק  שאכפאני  אתושבים  וניגשו  להם  אלינו,  ת  ופנו   15לינו 

 16זמני,   גבי עניין של זמני, לאמונה ואת השיחות שלהם. לנו את התלשיתפו  

זמני   שכל  כמה  לנו  הוכיח  רום  יעל  של  הזה  הנושא  שדווקא  חושבת   17אני 

יקרה.  בסו לא  זה  רום  למרות שאני מקווה שביעל  הוא קבוע.  דבר   18פו של 

 19ול להיות זמני זמני של שנה יכאבל לפעמים  אבל כן צריכים לצאת מהנכס  

שנים אחד  .לחמש  ב   ואף  להיות  רוצה  לא  ולכן  מאיתנו  כזאת.   20סיטואציה 

 21ני אישית, ברמה האישית שלי לא אסכים להצביע על מיקום זמני. לגבי  א

במשך של  הנושא   כלוא  היה  לא  שהוא  מעניין  עליו,  שדיברת  כלוא   22מגרש 

 23 עניין.  יות כלוא. זה מהוא הפך לה שנים, שלושים וחמישה ילדים ועכשיו

 24 א כלוא. וה ד"ר צחי שריב: 

 25לתה במשך עשרים ומשהו שנה שיש שם  אבל הטענה הזאת לא הועבסדר.   גב' דברת וייזר: 

 26 שלושים וחמישה ילדים.  

 27 נבנה כי הוקמה השכונה בשנות השישים.   הוא ד"ר צחי שריב: 

כלו גב' דברת וייזר:  שהוא  הבנתי  הטענה.  אומרת  אומראני  אני  הועא.  לא  הטענה   28לתה ת 
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היום   עד  נשמעה,  ושולא  המיקשלושים  שתיים.  ילדים  הזה חמישה   1ום 

 2בר וכו'. המיקום הזה נבחן על ידי מחלקת ההנדסה ועל  שאומרים שהוא ע

הרלו הגורמים  כל  הכבריה  ונטידי  כמו  אחרים,  למקומות  ובניגוד   3יים 

 4ותו  כי שחררתי אוסמטת השיבולת הוא היה אידיאלי מכמה סיבות אחד.  

ב.   בכניסה  באהבה.  נמצא  היה  הוא  ובגלכי  שהוא  עיר.  אגב  לל   5שדרך 

בכני  שחשבנו זה שהוא בעצם  לעיר  על  בכניסה  בגלל שהוא  ולכן  לעיר   6סה 

מבחינ אלא  גיאוגרפי  לא  שהוא  גן  שוזה  ביקשנו ת  שאנחנו  שלנו   7יקולים 

 8 לשחרר. 

 9 סמטת הוורד לא.    מר אבי גרובר:  

מדהיתק גב' דברת וייזר:  זה  אםשיב  תשאל.  בוא  את  ם  להשלים  לי  נותן   10שני    היית 

 11 מה התכוונתי. נכון.  טים הנוספים היית מבין להמשפ

 12 סמטת הוורד?    ר אבי גרובר:  מ

 13ני עזורה ושלומית כדי לעשות את הניתוחים  רו  כן. כשאנחנו ישבנו יחד עם גב' דברת וייזר: 

 14, דרך  קשים מאיתנושלנו איזה גנים אפשר לשחרר ואיזה לא. תמיד כשמב

 15דבר  ד החשיבה הייתה לגבי זה כו'. תמיומונטוסורי של אותו גלעד אגב גן ה

ומאוד הגיוני  שהם   מאוד  גנים  שיש  גאון,  להיות  צריך  לא   16טריוויאלי 

 17ת מענה לאותה שכונה. שמדובר על גנים  לת  שכונתיים ברור שהם צריכים

נוספים מאזורים  ילדים  שיגיעו  ושברור  אזוריים  על  המיקומי  שהם   18ם אז 

 19מרחבי העיר. זאת   יע אליהםגבמקומות שיש שקל יותר לההם בדרך כלל  

לאומרת   הוא  שלנו  האינטרס  ליד  לא  מורשה  בסוף  כזה  גן  למקם   20א 

מה חלק  להגיע,  תצטרך  עיר  שחצי  זה  מעראלכסנדרוני  מגולן,  חלק   21בי, 

 22ברור ולכן יחסית המיקום של שכונת נווה רסקו הוא יחסית בכניסה. הוא  

 23יה השלישי ה  מה ופקקים שלמים והשיקולך לעבור עיר שלמצע. לא צריבא

האו התבגרות  של  ובהנושא  רסקו  בנווה  הזה כלוסייה  מהשיקול   24דיוק 

למעון שחררנו  הודיה  פינת  למרחב  ברחוב  הגן  את  גם   25יקומי  הש  אנחנו 

של  הנקודה  לגבי  עכשיו  מבוגרת.  לאוכלוסייה  השיקומי   26למרכז 

אני אמרתי את מ  ז'בוטינסקי,  חד   27לשכנים שלי    שמעית לתושבים,עמדתי 

ונ אלי  לרתוםישפנו  אמרתי    סו  אני  למאבק.  אצטרף אותי  לא  אני   28להם 
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היום  למאב פה  זה  את  אומרת  ואני  משמעית  שחד  חושבת  אני  הזה   1ק 

 2ת התשובה הזאת, יקום ויבנה גם גן בז'בוטינסקי  ו אלמרות שהם לא אהב

 3 ואני לא אתמוך.  

 4 ....   מר אבי גרובר:  

 5תמוך בשום מאבק ואני  רף ולא אטלתקן את זה. ואני לא אצ  זה חובה היה  ר: ' דברת וייזגב

להחוש פה  שלנו  שהאמירה  אולי  בת  תגרום  והיא  משמעית  חד  היא   6יפך, 

אני   כי  פעמיים  לחשוב  תושבים  לא  יודלאותם  אני  התארגנות.  שיש   7עת 

 8אתמוך במאבק הזה אני חושבת שאין שום סיבה שלא יבנה שם או מעון 

 9ט אבר,  קודם. וו  אם השכונה של השתיל תוקםאו גני ילדים    אפס עד שלוש

 10י במיקום שלו ואחר כך היו לי  צטרך להקים בז'בוטינסקזה ברור שאנחנו נ

מזכי אני  אליך  גם  פניתי  אגב,  דרך  שיחות  קורה  רה  גם  מה  ששאלתי   11לך 

שצריך  גרידא  מקצועית  מבחינה  והשתכנעתי  לעירית,  גם  ופניתי   12שם, 

 13ם שמש את הזכות שלנו להקים  המקום הזה ולמ  ם ולשמור אתלהקים ש

ולנצל ימשיכו לפלוש לשטחים הם. אין שום סיבה בעולם ששטח חו  14אלה 

ז"אותם כשצ בכל  על כסף  דיברנו  דבר שלישי.  לגינות שלהם.  פרטי   15את  פ 

 16למרות שהוא לא אישו כמובן, בהמשך למה שרמי אמר שזה ברור לכולנו 

כדי   רק  אז  אישו  פה  האושאין  את  שמתקבלסבר  הכסף  מהמדינה זן,   17ל 

א ארבעים  הוא  אותם  השניחוז  הקומה  הקמת  בזכות  ואנחנו  רק   18יה. 

 19ד  את זה. לגבי הנושא הזה שהעלית צחי אמרת אם יהיה שם צריכים לחד

 20 תושבים של נווה רסקו לא יגישו התנגדויות.  ח שאתה מקווה או בטו

 21 מקווה.  ד"ר צחי שריב: 

רק    נכון. גב' דברת וייזר:  אני  ככהאז  להגיד  וההורים  רוצה  התושבים  נווה   במשפט,   22  של 

יו בראשם  ההור"רסקו  ועד  הנהגר  וכל  ברנדס  קרן  ראויים  ים  ההורים   23ת 

מיוחדי צרכים  עם  ילדים  של  אמיתית  הכלה  על  והערכה   24אני  ם.  לציון 

חשבנו  שאנחנו  השנה  בתחילת  שלהם  המאבק  את  לכולם  פה   25מזכירה 

החינוך של  הכיתה  את  משי  להוציא  פדגוגייםהמיוחד   26לחלוטין,    קולים 

 27לים פדגוגיים למה לים שלנו שראינו שהיו שיקוים שיקורשבכלל לא קשו

הרגליים  להוצ על  נעמדו  הם  גולן,  ספר  לבית  רסקו  מנווה  אותם   28יא 
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 1ירה לכולם מה היה פה באוגוסט שעבר. אני זוכרת את מזכהאחוריות ואני  

 2בזה.    אחר כך בתגובות הזמן הייתי  זה מצוין. כי אני הייתי בסוף שבוע וכל  

לשמור   התעקשו  הכיתהעהם  המאב  ל  אגב  דרך  ובזכות  שראוי  הזאת   3ק 

והערכה   מבחינה לציון  שנאלצנו  למרות  דבר  של  בסופו  ניהלו,   4שהם 

כי אותה  את  לפרק  בזכות תה  פדגוגית  השונים,  הספר  בבתי  אותה   5ולפזר 

 6בבית הספר.  הרצון שלהם להכיל את הילדים של החינוך המיוחד אצלם  

שם פתחנו  שלנו  אנחנו  א'  כיתה  את  חינו  דווקא  מה של  זה  מיוחד.   7ך 

 8 יד.  שרציתי להג

 9  מי בעד ההצעה לסדר?    מר אבי גרובר:  

 10 רגע. אבל שינית אותה לא.  : גב' בת שבע אלקובי

 11. מועצת העיר תתבקש להחליט  1הדבר היחיד שהוספתי, זה ממש בקטנה.   רת וייזר: דב גב'

לילדי יופעוטון  מיוחדים  הוורדם  בסמטת  בשנתיים   קם  שהוסכם   12כפי 

הקרוברונות.  חהא הלימודים  בשנת  תבויפתח  אושר  ואף  לצורך  "ה   13זה  ר 

 14וכפי שהתחילו לקדם ראש העיר ומחזיקת תיק הרווחה. אם יידרש סכום  

התבלה  נוסף ואנחנו "גדלת  לאישור  העיר  למועצת  יובא  שזה  כמובן   15ר 

 16  נאשר את זה באהבה.  

 17 ספיקו.  ואם לא י יו: פרופ' נטע ז

י רת וייזר: גב' דב העיר  אניורהראש  תי  ,  שתיים  תיק  שנתאמץ.  התכנון  בטוחה  תראי.   18כף 

 19להחלטה זו.    1וע ימשכו ויועצו כדי להשתדל לעמוד בהוראות סעיף  והביצ

העיר   הבקשה יורראש  הגשת  את  בדחיפות  לקדם  ההנדסה  למחלקת   20ה 

 21ולה. יש  ר שאם זה נעשה מעלסיוע הכספי מפעל הפיס למרות שאתה אומ

וי   העירפה  מועצת  נעשה.  מתע  וזה  הפעוטון קוב  הקמת  אחרי   22קרוב 

 23לנו על התקדמות התכנון. חשוב שאנחנו   קת ההנדסה תתבקש לדווחומחל

 24 נדע מה ההתקדמות.  

 25 בל אל כל ישיבה תתחיל. א  מר אבי גרובר:  

 26כן אחת   לא כל ישיבה. אחתלא כל ישיבה. והעבודות מידי חודש בחודשו.   גב' דברת וייזר: 

 27  לא. 

 28  .  .להצבעה. תוודאי שירון דוברתרון..שי תוודאי : לב-מר רמי בר
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 1אני רוצה לשאול שאלה לפני כן. מיכה אם אני עכשיו מצביע ואחרי    רגע, מר רביד פלד: 

 2 ד. לא משנה, משנה את ההחלטה אני יכול או לא. תנגזה אני מ

 3  לא יכול.  עו"ד מיכה בלום: 

 4 תודה. ות את ההחלטה. לא יכול לשנ פלד: מר רביד 

 5  חר כך.  זה א מה ד"ר צחי שריב: 

 6 ר הישיבה.  כשנגמ מר רביד פלד: 

 7  לא. בתוך הישיבה.   ר:מר גיא קלנ

 8 ר.  קשובתוך הישיבה. הוא אומר לך שלא. לא  מר רביד פלד: 

..שאנשים   עו"ד מיכה בלום:  בגלל  ההצבעה.  תוצאת  את  הבין  לא  ראש  יושב   9רק 

ויצביעו  שיבדקו ההצבעה  יכול    את  לא  ולהגישוב.  מועצה  חבר   10ד  לבוא 

 11להחליף   ם דקות להגיד אני רוצהאיקס ואחרי חצי שעה או עשרי  צבעתיה

 12 את ההצבעה שלי. זה התשובה. 

 13 ת מה מונע מהדבר הזה לקרות. נדס רוצה לשאול את המה : מר מיכאל דורון

 14 למי התכוונת רביד.   מר גיא קלנר:

 15 כאילו שהיא חזרה. ו, זה לא תופס מה שבתשי כאילו עכשי מר יעקב קורצקי: 

בתשי.   בלום: מיכה "ד עו מה  יודע  לא  מי  אני  פעם.  עוד  אומר  יכול  אני  לא   16שהצביע 

 17 לשנות את ההצבעה.  

 18 . נותגם אני בדקתי אופציה לש  מר גיא קלנר:

 19 זה לא עובד ככה.   עו"ד מיכה בלום: 

 20  מה זה קשור עכשיו.    מר אבי גרובר:  

 21 תו. או  שהו שאני אדע...לשנות..להצביע על מ  לא. כי אני ר רביד פלד: מ

 22 לתו.  לשאלתך. לשא גב' דברת וייזר: 

 23 אנחנו עכשיו בשתים עשרה בלילה.   מר אבי גרובר:  

שז אדר' עירית טלמור:  שתיים  פסיק  כשלוש  אחוז ה  עשרה  פלוס  הכיתות  שתי  את   24לל 

שבעצם ואמרה  באה  הרווחה  שמחלקת  ברגע  את    תכנון.   25משנים 

כי הרווחה..  הפרוגראמה  שלומשרד  ועדיף  וככה,  כ.ככה   26אנחנו יתות  ש 

 27את כל היועצים לעשות    נחנו לא יכולים להפעילר א"צריכים אישור של תב

 28 תוכניות. 
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 1 ר.  "אבל יש אישור תב  מר אבי גרובר:  

התב עירית טלמור: ר' אד את  לכם  אישר  מי  שבכלל  נשמע  אנחנו  ולמה  "שבסוף   2ר 

ולכ יחידותהתקדמתם.  לשלוש  הוודאות  חשוב  ן  מאוד  אפשר  היא  אי   3ה. 

 4תשיעי. זה ברור. אם  פות ולחשוב שמשהו יקרה בראשון ללושתי ח  להחזיק

דרך    יש כיתות  שלוש  של  הפרוגראמה  עם  ממשיכים  שאנחנו  ודאות   5לנו 

בנוסף   שמונים  לשלאגב,  מאה  הרווחה  מחלקת  ביקשו  גם  כיתות,   6וש 

ל כיתות  לשלוש  בנוסף  מטר  וושלושה  כיתות  לשלוש  מה פרוגראמה   7זה 

א להשמגדיל  במקום  התקציב  חמת  כיתות ש  יות  לשלוש  שש  שש   8נקודה 

פ שתיים  לשבע  ברגעסיק  קי.  הם   או  מה  בוודאות  יודעים   9שאנחנו 

עילאי. מאמץ  לעשות.  יודעים  אנחנו  לך  אנ   השטחים,  להגיד  יודעת  לא   10י 

 11 שבראשון לספטמבר יעמוד גן. אבל לפחות.  

ואם   גב' דברת וייזר:  זה.  עם  תתקדם  עוד  היא  תצטרך  אנחנוהיא  חודשים.   12 נשחרר   כמה 

 13 רוצה  ם. אנחנו ניתן. אני לאוד גן ילדים. אם צריך כמה חודשיע

 14 אבל היא בונה. אי אפשר תוך כדי שבונים    מר אבי גרובר:  

גן   ייזר: ת וגב' דבר עוד  לך  לשחרר  מוכנה  אני  חודש  ..עוד  אם  בעיה.  אין  אומרת  אני   15לא. 

 16 ושה חודשים.  לשל

אתם    ובר:  מר אבי גר עוד  מה  והולכים  הצבקמים  טכני.  ענלא  אחד  משהו  יש  זה.  על   17ו 

 18דע .זה הכי פשוט בעולם. בוא נגמור את זה. לי יה. ממונה על חופש המישני

 19ידי עשרים וחמש תקבלי שמונים קומות תג  חשוב. תגידי אלף תקבלי אלף

 20 של. מי בעד? כולם בעד.  

 21.  שלושיםות ברמת השרון עם  ש כיתות גן מלאב זה נכון. אם היום שלואג ד"ר צחי שריב: 

 22 הייתי בונה לארבעים.  

 23 ד יש לך תוספת של ילדים.  לא. למה לא תמי וייזר: גב' דברת 

 24 פה אחד זה עבר?    מר אבי גרובר:  

 25 

  .רדס ל העצהה דעב פה אחדהצביעו  הבישיב וחכנש י המועצהחבר 51כל  החלטה:

 26 

 27 
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עוזרת מנכ"ל העירי.10 ניצן פרל,  ש ור חופדע לציבל העמדת מייה, כממונה עמינוי הגב' 

  .במקום הגב' רננה גלוברמן המידע

 1 

נ מר אבי גרובר:   בוא  רק  באמת  האחרון  זה.  הדבר  על  עובדת  היא  מסכנה  אותה   2שחרר 

 3ל העירייה כממונה על העמדת "מנכהגברת ניצן פרל עוזרת  מינוי    10סעיף  

על   רננה  תודה  גלוברמן.  רננה  במקום  לציבור  בעד?  מידע  מי   4כולם  הכול. 

 5 לילה טוב.  בהתודה רה אחד. בעד פ

 6 

המ   51כל    החלטה: אחד  הצביעו  הבישיב  וחכנש  ועצהחברי    ל רפ  ןצינ  'בג ה  יונימ  דעב  פה 

 .ןמרבולג  הננר 'בגה םוקמב רוביצל  עדימ תדמעה לע הנוממכ

7 
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 1 קובץ החלטות 

 2 

 3 31.12.2020רים שאושרו בוועדת כספים בתאריך "שור תב. אי1

 

  

 הגדלה מבוקשת 2020שם התב"רמספר סידורי

 5,000,000                                         רצועת הנופש המזרחית רש\1084וועדת כספים דצמבר 2020-1

 4 

 תשקובמ הלדגה ר"בתה םש ירודיס רפסמ
2020 

 5,000,000 1084רצועת הנופש המזרחית רש/ 2020-1פים דצמבר ועדת כס

 5 

 . דעב דחא הפ וע יבצה הבישיב וחכנש הצעו מה ירבח 51 לכ :החלטה

 6 

 7 

 תשקובמ הלדגה ר"בתה םש ירודיס רפסמ
2020 

 12,000,000 הרחבת בי"ס רמב"ם  2020-2ועדת כספים דצמבר 

 8 

 ר"בתה  תלד גה  .וענמנ  םירבח  3-ו  דגנ  ועיבצה  םירבח  3  ,דעב  וע יבצה  םירבח  9  :החלטה
 .הרשוא

 9 

 10 

 תשקובמ הלדגה ר"בתה םש ירודיס רפסמ
2020 

 2,000,000 פיתוח בי"ס דורון  2020-3ים דצמבר ועדת כספ

 11 

   .הרשוא ר"בתה תלדגה  .ענמנ (תודג ןורי) 1 .דעב וע יבצה םירבח 41 :החלטה

 12 

 13 

 תשקובמ הלדגה ר"בתה םש ירודיס רפסמ
2020 

 1,000,000 ה ייריעה רכיכ םוקיש 2020-4ועדת כספים דצמבר 

 14 

 . דעב דחא הפ וע יבצה הבישיב וחכנש הצעו מה ירבח 51 לכ :החלטה

 15 
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 1 

  ףקיה ר"בתה תוהמ רפסמ
 ר"בתה
ושר  אש
  רדמשב

 יםהפנ

  הרתי
 ר"בתב
ר  חאל

 ניםשריו

  הרתי
  לוצינל
שורי  יאמ

ליאה  מ
 מיםקוד

  הלדגה
 תשקובמ

2020 

  ףקיה כ"הס
 ר"בת

ש מבוק
 2020ת לשנ

  A  B C C+B+A 
  כנון תב"ע רח' ת 566

 בראשית 
375,000 6,298- 0 500,000 875,000 

 2 

 . דעב דחא הפ וע יבצה הבישיב וחכנש הצעו מה ירבח 51 לכ :החלטה

 3 

 4 

  ףקיה ר"בתה תוהמ רפסמ
 ר"בתה
ושר  אש

  רדבמש
 יםהפנ

  הרתי
 ר"בתב
ר  חאל

 ניםשריו

  הרתי
  לוצינל
שורי  יאמ

ליאה  מ
 מיםקוד

  הלדגה
 תשקובמ

2020 

  ףקיה כ"הס
 ר"בת

ש מבוק
 2020ת לשנ

  A  B C C+B+A 
במפעל   901 גלריה 

 ים המ
13,600,750   357,430- 0 500,000 14,100,750 

 5 

 . דעב דחא הפ וע יבצה הבישיב וחכנש הצעו מה ירבח 51 לכ :החלטה

 6 

 7 

  ףקיה ר"בתה תוהמ רפסמ
 ר"בתה
ושר  אש

  רדבמש
 יםהפנ

  הרתי
 ר"בתב
ר  חאל

 ניםשריו

  הרתי
  לוצינל
שורי  יאמ

ליאה  מ
 מיםקוד

  הלדגה
 תשקובמ

2020 

  ףקיה כ"הס
 ר"בת

ש מבוק
 2020ת לשנ

  A  B C C+B+A 
מוסדות   908 שיפוצי 

 ינוך ח
14,300,000 2,618,279- 1,700,000 2,000,000 18,000,000 

 8 

 .הר שוא ר"בתה תלדגה .דגנ ע יבצה (תודג ןורי) 1 .דעב וע יבצה םירבח 41 :החלטה

 9 

 10 

 11 
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 1 

  ףקיה ר"בתה תוהמ רפסמ
 ר"בתה
ושר  אש

  רדבמש
 יםהפנ

  הרתי
 ר"בתב
ר  חאל

 ניםשריו

  הרתי
  לוצינל
שורי  יאמ

ליאה  מ
 מיםקוד

  הלדגה
 תשקובמ

2020 

  ףקיה כ"הס
 ר"בת

ש מבוק
 2020ת לשנ

  A  B C C+B+A 
מגרש   921 הקמת 

ונים  אימ
 המורשה 

5,500,000 0 500,000 2,000,000 8,000,000 

 2 

 .הר שוא ר"בתה תלדגה .דגנ ע יבצה (תודג ןורי) 1 .דעב וע יבצה םירבח 41 :החלטה

 3 

 4 

  ףקיה ר"בתה תוהמ רפסמ
 ר"בתה
ושר  אש

  רדבמש
 יםהפנ

  הרתי
 ר"בתב
ר  חאל

 ניםשריו

  הרתי
  לוצינל
שורי  יאמ

ליאה  מ
 מיםקוד

  הלדגה
 תשקובמ

2020 

  ףקיה כ"הס
 ר"בת

ש מבוק
 2020ת לשנ

  A  B C C+B+A 
  העקשה 959

 ט רופס  ינקתמב
10,691,256 62,758- 0 500,000 11,191,256 

 5 

 . דעב דחא הפ וע יבצה הבישיב וחכנש הצעו מה ירבח 51 לכ :החלטה

 6 

 7 

  ףקיה ר"בתה תוהמ רפסמ
 ר"בתה
ושר  אש

  רדבמש
 יםהפנ

  הרתי
 ר"בתב
ר  חאל

 ניםשריו

  הרתי
  לוצינל
שורי  יאמ

ליאה  מ
 מיםקוד

  הלדגה
 תשקובמ

2020 

  ףקיה כ"הס
 ר"בת

ש מבוק
 2020ת לשנ

  A  B C C+B+A 
  2דש  ח
  תינכת
  חו תיפ

2019 

  פון צלילות  ג
 ' שלב ג

0 0 20,000,000 80,000,000 100,000,000 

  8 

 .1202 תנשל ביצק תה רושיא תרגסמב העבצ הו ןוידל רבעוי :חלטהה

 9 

 10 
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 1 

 2' לתוספת א46ת העירייה לפי סעיף  בבקשת מינוי מ"מ בוועדו  . קיום דיון חוזר והצבעה 2

 3 העיריות. השנייה לפקודת 

 4 

 ת ימוקמה  הדעוב  ידיירג  לאומש  הצעומה  רבחל  מ"מכ  תודג  ןורי  יונימל  השקבה  החלטה:

  , ה שקבשמונה חברים הצביעו בעד ה  .הרשוא  םיזר כמ  תדעובו  הינבו  ןונכתל

 ושלושה חברים נמנעו.  בעה חברים הצביעו נגד רא

 5 

 6 

 7 דר בר יוחאי  בנושא ישיבת ההס – 31.12.20יעקב קורצקי  –לסדר . הצעה 3

  8 

  .האב ה הבישיל רבעוי: החלטה

 9 

 10 

לסד.6 עידןהצעה  קלנר,  גיא  וייזר,  דוברת  דורון    ר  מיכאל  גדות,  ירון  פלד,  רביד   11למדן, 

 12  ילדים עם צרכים מיוחדים בסמטת הוורד.עוטון ל פתיחת פ 3.2.2021

  13 

 .רדס ל העצהה דעב אחד פההצביעו  הבישיב וחכנש חברי המועצה 51כל  החלטה:

 14 

 15 

מדת מידע לציבור חופש יה, כממונה על הע, עוזרת מנכ"ל העיריהגב' ניצן פרל  מינוי.10

  .במקום הגב' רננה גלוברמן המידע

 16 

המועצה  51כל    החלטה: אחד  ביעוהצ  הבישיב  וחכנש  חברי    ל רפ  ןצינ  'בג ה  יונימ  דעב  פה 

 .ןמרבולג  הננר 'בגה םוקמב רוביצל  עדימ תדמעה לע הנוממכ

 17 

 18 
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 1 במוס"ח  חתימה . אישור שינוי מורשי11

 2 

המועצה  51כל    החלטה: אחד  עוהצבי  הבישיב  וחכנש  חברי    ה מיתח  ישרו מ  יוניש  דעב  פה 

 .הבישיב הקלו חש המישר י"פע ח"סומב

 3 

 4 


	Structure Bookmarks
	Document


