
 04-8666313מי, איגחברת                                                                                                                                                  

 2.5.2021מיום יין המנמן מליאה שיבת מי  28פרטיכל מס' 

 

 

1 

 1 

 2 

 3 המניין  מן   מישיבת מליאה 28מס'  פרטיכל                              

 4   תשפ"א  כ' באייר ,2.5.21 ראשון  ביום אשר התקיימה                       

 5 

 6  : משתתפים

 7  ראש העיר ויושב ראש  -   אבי גרובר  רמ

 8 ה ייר יע המנכ"ל  -   רץ מר ערן שו 

 9 ר י עב 'ר  'סו  חברת מועצה -   גב' דברת וייזר 

 10  חבר מועצה   -   ד"ר צחי שריב 

 11 חבר מועצה   -   מר גיא קלנר 

 12 . 19:40 העשב  ףרטצה ר י עה 'ר 'סו  חבר מועצה - מר יעקב קורצקי  

 13 ר י עה 'ר 'סו  חבר מועצה -   ן עו"ד עידן למד 

 14  חברת מועצה  -   ' נטע זיו פורפ

 15 ר יע ה 'רל הנשמ  , הצעומ  רבח -   ך יל ק רפ וע רמ

 16 צה חבר מוע -   מר רביד פלד 

 17 חבר מועצה  -   מר רמי בר לב 

 18 חברת מועצה   - י בע אלקובגב' בת ש 

 19 חבר מועצה   -   י לביא מר דנ

 20 חבר מועצה   - ורון מר מיכאל ד 

 21  חברת מועצה   -    גב' ענבל דדון 

 22 ה מועצ חבר -   ת מר ירון גדו

 23 

 24 צוות מקצועי 

 25    הייגזבר העיר  -   מר גידי טביב 

 26  רייה  של העיהיועץ המשפטי  - עו"ד מיכה בלום 

 27  מהנדסת העיר   - אדר' עירית טלמור 

 28 ייה ירעהמבקר  - מר ניסים בן יקר  
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 1 

 2 ה ייר יעב  העיבת ה לע הנו ממ - עו"ד עמית גייגר 

 3 ש ונא  יבא שמ  ףגא  תלהנמ -     לאו י  הילד 'בג

 4 ם של העירייה  הנכסימנהל  - מר עינב בן יעקב 

 5 מגוונים  ל חברת "מנכ  -   מר ניסן גז  

 6 ביטחון אגף מנהל  - מר קובי אלפסי  

 7 ת ר וש קת  ףגא 'ר -     ןו רה א ןר  רמ

 8 ר ד ה ידע  'בח ,ט קי ור פ להנמ - י ט ליל ב מר אוראל

 9 ר י עה 'ר  עוזר סגן -   מר זכי טיירי 

 10 

 11 ו רדענ

 12 ה צעומ  רבח -   ן י קל ב ינ ור  רמ

 13 ה צעומ  רבח - י ד יי רג  לאומ ש רמ

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 
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 2 : סדר היום

 3  :11.4.21מיום   27המשך דיון מישיבת מועצה מס' 

תבחינינוהור  איש .1 לשנת  ל  לתמיכות  משנה    על  2021ם  ועדת  המלצת   4פי 

 5  .והקצאות מיכותלת

 6חוזה אישי במשרת אמון, מר זכי טיירי, עוזר סגן ראש  עדכון שכר עובד ב .2

 7 משכר מנכ"ל  40%של  לשיעור 5% -העיר, ב

 8אישור מר אריק רודמן כעוזר לדני לביא, עם כניסתו לתפקיד סגן ראש העיר,   .3

 9  .משכר מנכ"ל  30%ור עמון בשית אשרמב בחוזה אישי

 10 31.1.21מתאריך   24ן מספר ר פרוטוקול ישיבה מן המנייו שאי .4

 11  7.3.21מתאריך   26אישור פרוטוקול ישיבה מן המניין מספר  .5

 12 

 13 סעיפים חדשים: 

 14 תיקון   – 7.2.21מתאריך   25אישור פרוטוקול ישיבה מן המניין  .6

 15 ת  נסון קוידוא מסירה במת   -25.4.21ירון גדות   השאילת .7

 16 1010ודות פיתוח במתחם רש/בע –  25.4.21ירון גדות   השאילת .8

 17 הנמכת דרך דודו דותן   -30.12.20-דות מר ירון ג הצעה לסד .9

 18 פינות האכלה לחתולים   -20.4.21-הצעה לסדר בתשי אלקובי  מ .10

 19 דוחות פיקוח וקמפיין עירוני   -28.4.21-הצעה לסדר גיא קלנר  ועידן למדן  מ .11

 20פיפן למסעדות  אוידוא המצאות עיטי    –  28.4.21-מות  גד  הצעה לסדר ירון .12

 21 ובתי קפה  

 22 10.3.21, 9.12.20ת שמות מתאריכים: החלטות ועד סיכוםור איש .13

 23 1010אישור הפרוגראמה לרש/ .14

השרון   .15 רמת  סיעת  מטעם  ציבור  כנציגת  רוזנברג  אילת  הגברת   24מינוי 

 25 החופשית לוועד המנהל של אגודת הספורט. 

 26 ונים. גומ –יה אישור הסכם שת"פ עירי  .16

עבודת  .17 להיתר  בקשה  +י.ב   אישור  ש.ב  לעובדות:  להמלצת בהתא  חוץ   27  ם 

 28 פרוטוקול הוועדה יחולק במליאה 19.4.21הוועדה מיום 
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 1אישור המלצות ועדת ההנחות בקשר לבקשות לפטור ארנונה למוסד מתנדב   .18

 2 לטובת שירות הציבור.  

 3 מינוי ירון גדות כחבר דירקטוריון מגוונים.   .19

 4 שונות.   .20
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 1 ל פרטי כ

 2 

 3ה  על פי המלצת ועדת משנ   2021נת  ר נוהל תבחינים לתמיכות לשושאי.  1

 4   .לתמיכות והקצאות

 5 

 6. אנחנו בחרנו למרות יום האבל הלאומי  28ערב טוב, ישיבה מן המניין מס'    מר אבי גרובר:  

 7 בקש שהוכרז בעקבות האסון בהר מירון כן לקיים היום את הישיבה. ואני מ

 8ה,  רוגים באסון הזה. תודה רבהה   רזכומייה לשאנחנו נפתח אותה בדקה ד 

 9ל היום מהנושאים שלא הספקנו לאשר בישיבה  יהי זכרם ברוך. אנחנו נתחי

 10  נו נעבור לסדר היום של הישיבה הזאת.  הקודמת ואחרי זה אנח 

 11מודיע  ני  גדות לא שם מסיכה אני יוצא. אאני עוזב את הישיבה אם ירון   : לב-מר רמי בר

 12  ני יוצא החוצה. כה אסה מ לא יעט לכם שאם ירון גדול

 13  ? יך להיות עם מסיכה יש לך בחוק שאני צר ות:  גד  ןומר יר

 14לא על חשבון בריאות הציבור. אתה נציג ציבור.    .תפסיק עם הפרובוקציה  : לב-מר רמי בר

  15 

 16    ?איזה בריאות ציבור על מה אתה מדבר  מר ירון גדות:  

 17    כה.מחוסן ואתה תשים מסי  לא אתה : לב-מר רמי בר

 18  ו בדבר הזה.  שהדביק פה מישה דהיחי ?מה זה קשור  ות:  ון גדרמר י

 19  יש נוהל ואני מבקש לכבד את הנוהל.   : לב-מר רמי בר

 20 היחיד שהדביק פה חבר מועצה זה...אני לא חולה בקורונה.   מר ירון גדות:  

הדבקתי   מר אבי גרובר:   מי  את  יודע   21? יודע  אתהומאיפה    ?אתה 

  22 

 23 בקורונה.  ני לא חולה א הכול בסדר    מר ירון גדות:

 24  איתך.  ריב א טוב. אני לא   בר:  גרו   ימר אב

 25 תכבד את הנהלים.   : לב-מר רמי בר

 26 צריך לבדוק למטה תו ירוק וזהו.   ד"ר צחי שריב: 

 27  אני לא באמת יכול למנוע מחבר מועצה    מר אבי גרובר:  
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 1  . אבי. מסיכה  הוא חייב לעטות .הלפ הוא יכול להיכנס : לב-מר רמי בר

 2  להיכנס.    גרובר:    אבי מר

 3 אבל הוא חייב לעטות מסיכה.    א יכול להיכנס לפהאני בדקתי. הו ,אבי  : לב-בר ימר מר 

 4  בסדר. אם אתה אומר בסדר.   מר אבי גרובר:  

 5  כי הוא לא מחוסן.   : לב-מר רמי בר

 6 ? ומי שמחוסן יכול להיות מר רביד פלד: 

 7ים  דרבחב קודם כל הנוהל אומר ש שחו  ניומק אבל א את זה לע   אני אבדוק : לב-מר רמי בר

 8 עם מסיכות. הוא על אחת כמה וכמה.  אנחנו חייבים להסתובב 

 9אז אנחנו לא. כשהיינו במחיצות לא היינו עם מסיכות    ,להבנתי יש מחיצות   מר אבי גרובר:  

 10  בתוך כל אחד במחיצה שלו. זה מה שאני הבנתי.  

 11זה    אומר  ע אניע שנדבר איתו. כרגימצ י  נן וא אגף הביטחו יגיע מנהל  תיכף   : לב-מר רמי בר

 12  עטות מסיכה.  להנוהל המחייב 

 13  תאכוף לעטות מסיכות.   מר ירון גדות:  

 14  ירון אתה לא קובע את החוקים.   : לב-מר רמי בר

 15 תאכוף בבקשה על כולם.   מר ירון גדות:  

 16ת  יכו מתבחינים לת והל ראשון, אישור נף סעי אני מבקש בבקשה להתחיל.   מר אבי גרובר:  

 17צחי כיושב ראש    .ותמשנה לתמיכות והקצאועדת  מלצת  על פי ה  2021שנת  ל

 18 הוועדה אתה רוצה להציג קצת  

 19כן. אז ישבנו בוועדת המשנה לתמיכות והקצאות לעבור על הקריטריונים   ד"ר צחי שריב: 

לשנת   לתמיכות  סגני20-21תבחינים  שני  את  שכללה  ועדה   20העיר,  ש  רא  , 

 21י  ' צאני בלקין, בו, רו טע זיאת מיכאל דורון, נם  וג  יזר ויעקב קורצק דברת ויי 

 22הרבה פגישות. לעבור  ובי ואני, השקענו די הרבה זמן, שעות על שעות  אלק

 23על המסמך הזה והמסמך יופץ לכם. זה התוצר של העבודה הזאת. ורציתי  

הדב  על  ההדגשים  את  לתת  רק  אותו  קראו  שאנשים   24  רים בקצרה 

שהצענוהמ הראשו  הותיים,  שהשהם  שב  ןלשנות.  אמרתי  אני   25קענו  הוא 

להודות  הרבה, הרצינית,  לחבר  רציתי  העבודה  על  באמת  הוועדה   26י 

 27מודיעים לעמותות  והמקצועית שנעשתה. הדבר הראשון זה הצורה שאנחנו  

קול   בעזרת  העירייה  תמיכת  על  להתמודד  שיכולים  הציבור   28ולמוסדות 
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 1א לידיעת  הבית לנרחב יותר על מפרסום  באופן    זה  את  קורא. הצענו לעשות

 2לגוון, לשפר, להרחיב שירותים  רות, פשר. לעודד תחכל האבים כ מוסדות ר

ולכ העירונית.  התמיכה  בכספי  השרון  רמת  לתושבי  הפרסום  שניתנים   3ן 

 4יבוצע יותר באמצעים מאשר נעשה עד כה. גם הצענו שנוריד את הרף או  

 5יה  . ה ת למעגל התמיכו ת חדשות להיכנסותולעמאת החסמים שהיו עד כה 

 6יר ומכירים אותה  בר בעמותה שפועלת כ שרק ע שאמר  עד היום קריטריון  

לה   שיש  ארצית  עמותה  יש  שאם  אמרנו  ואנחנו  תמיכה  לקבל   7יכולה 

וטובה במקומות אחרים בארץ אז אפשר לתת  אפשרות    8לה...משמעותית 

 9המשך יתבסס על  , הבססלה תמיכה גם פה בשנה הראשונה ואחר כך זה ית 

 10הם  אני יעבור עליות. ות חדשצענו מספר קטגוריו . העיר בהפעילות שלהם  

כמה  בק לנו  יש  עממי,  ספורט  זה  אחד  בתמיכות,  קודם,  היו  שלא   11צרה 

 12ט התחרותי כל שנה, ואחוז קטן שהצענו שילך  מיליונים שהולכים לספור 

חיי ואורח  בריאות  שתעודד  קטגוריה  בריאות,  עממי,  בלספורט   13.  ריא ם 

עמותו  באו אמנות,  שעוסקות  מנות מת  כא,  בחינוך  וגם  אםדע,   14ר  נעבו   שר 

י קצת  בעליהם  לעודד  ותר  שאמור  משהו  זה  העממי  הספורט  אז   15פירוט, 

בפעילות ספורט הרחב  הציבור  של  משגרת  השתתפות   16יבית סבירה כחלק 

 17החיים. זה דבר שחשבנו שהוא ראוי ויש לו הרבה יתרונות. לא תהיה כמו  

ושכר  קצוהמ   בספורט  תמיכה  מעי  ספורטאים  רק    יים צוע קשל   18אלא 

 19בנושא רווחה וקהילה הוספנו    פורט.אנשים לעשות סכות בשתומ  בפעילויות

 20, מה שנקרא  דגשים על מתן כלים ליציאה ממעגל העוני או ממעגל הרווחה 

 21לתת חכות ולא דגים. להעדיף חכות על פני דגים, כלומר עמותות שמסייעות  

השתלמויותשנוע,  לקבל תעודת מקצו הש  תנות   22רות,  לבג מה  למקצועיות, 

 23לאנשים לצאת ממעגל    תעזורהעצמה אחרת ש   ה וכלמשפח  לימודי כלכלת

..ילדים  הרווחה.   יכלול  שזה  אספנו  אז  במצוקה  למשפחות  בסיוע   24גם 

עמותות   כבר,  תיארתי  בריא  חיים  אורח  בלימודים,  לעזרה   25שנזקקים 

ה  היום  עד  חיים,  בבעלי  הטיפול  ש  לנויה  לקידום  בעמותה   26עשתה  קופה 

 27לכל  ענו שור חתולים, הצל עיקוני שבור הווטרינר העירם עותירבעיקר שי 

התעללות,   שעברו  נטושים,  חיים  בבעלי  בהצלה, בטיפול  שקשורה   28פעולה 
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בעלי   של  בתחום  אימוץ  חיים,  לבעלי  אכזרי  לא  ליחס  חינוך  וגם   1חיים, 

אומנות, בנושא  קריטריונים,  אספנו  הסביבה   2ליצירה    נוך חי  איכות 

 3ומנות יוכלו  ום הא ת בתחות שעושות פעילויו מות, ע יית, כדרך ביטו אומנות

וגם עמותות הפועלות לנושא  ם לקבג  4ל תמיכה. אם יעמדו בקריטריונים. 

 5יאטרון, ספרות באופן של מופעים, פסטיבלים,  תרבות מוסיקה, קולנוע, ת 

 6לבד  ת באח   קונצרטים, השנה אגב בעשרים עשרים העירייה נתנה לעמותה

 7  שניתן הציע  ת אלפים ₪ ומיכאל  חמששה  קות למקהלה שביבתחום התרב 

 8מה שהם קיבלו וזה בעצם כל התמיכה שלנו בעמותות    ם וזהלה עשרת אלפי

 9גדול של פעילויות שאפשר לתמוך בו.    לתרבות ויכול להיות שיש מגוון יותר

 10  גם   עמותות חינוך שיסייעו לצד החינוך הפורמאלי להשלמה ברמת השרון

 11.  וכו'  מדעיתיבור הרחב, חשיבה  לצ  מדעהמדעי, הנגשת    ושא מדע, חינוךבנ

נותנות  דת עמותות כאלה    ובעמותות לשירותי  12יוכלו לבקש תמיכה כשהן 

שתיארנו   האלה  החדשות  הקטגוריות  וכל  העיר,  לתושבי  דת   13שירותי 

 14, חלקם בסכומים  2021וחידדנו לגבי הקריטריונים מופיעות כבר בתקציב  

 15  זה ילך וקול קורא   איךאה  רניות החדשות נ ה ההתחלה, בתוכ ל זאב נמוכים

פ הנהעל  מי י  יפורסם  לאחלים  מקווה  ד  אני  הקריטריונים  אישור   16ר 

 17ראות תחרות  שהמועצה תאשר אותה. ולאחר מכן אנחנו מקווים שנוכל ל 

 18אמיתית והרבה פניות ועמותות חדשות שיוכלו לשפר את השירות שניתן  

 19 לתושבי העיר. זהו.  

רומיכה  גידי,  גרובר:  בי  א רמ בצד המקצ ייח להת ים  צ, אתם  זה,    ?ועיס לזה   20בדקתם את 

 21 ש לכם. אם יש לכם לא חייבים.  ראיתם אם י

הוועדה מספר   מר גידי טביב:  של  הישיבות  שליווינו את  גם בשם מיכה  להגיד  יכול   22אני 

נתנו אותם   הערות  שהיו  וככל  כל אחת.  שעתיים  ושל  לא מבוטל   23ישיבות 

 24  הערות שאני חושב שאין לנו    ך כ  .ייחסות מיידית, והערות זכו להת ן ליילאון  

 25 השוויון בקריטריונים האלה. עיקרון ה שלא נפגע ונרא

 26צחי תיכף אני אתן לך ירון. אני אתייחס רגע למשפט. אני לא חושב שזה    מר אבי גרובר:  

 27תחרות בין הגופים, אמרת זה סך הכול זה עוד דרך למעשה לתת שירות  

 28  לתת שירות לתושבים.   תו ורמסופו של דבר א . העמותות האלה בםשבילתו
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בצ הדבריאחד   שאנחנו  שלנו  ם  מקצים  ד  אנחנו  שבסוף  לראות   1צריכים 

 2ול לבצע  או  מספיק תקציבים לדבר הזה. זאת אומרת כל פעילות אתה יכ 

 3ישירות דרך העירייה, או דרך עמותות. יש דברים שבהם העירייה יכולה  

לפעמים   בח א שרולהתמחות  שבהם  דברים  עמותות, ים  יש   4ם,  יפ גו  וץ 

 5י חושב שזה פחות זה  ולכן אנויות בתחום  התמח   ש להםשפועלים יודעים י

 6והם   אנס הזה אתה יודע אנחנו פה משדרים לאנשיםאנס אבל בניוכאילו ניו 

 7ומגיע מילה טובה  שומעים אנחנו באמת מזמינים, יש פה תחומים חדשים. 

 8ו  נחנ א   רגילים אליהם,  לדברים שהיינו  רבמע על זה קצת פתחנו את הראש  

 9ולך לבוא פה אז באמת  נו מה הציב כבר ידעת התקכנו אם דאגנו כבר כשה ג

המקום   זה  ובאמת  תחומים  לאותם  שיחכה  כסף  יהיה  שכבר  דאגנו   10גם 

 11ין גופים לבוא ולהראות שהכסף הזה צריך אותו וככל שנראה בשנים  להזמ

טו  לפעילויות  כסף  יותר  שנדרש  א  ,תבו הבאות  זה  את  גם  לקבל  אז   12פשר 

 13לראות    אז צריךתמיד נגמר ו א זה  ה שהות תחרות אבל איפפחוזה    .החלטה

 14מה עושים מן הגופים ותודה רבה על העבודה לכולם, לכל חברי הצוות. ירון  

 15  אשון.  הצביע ר 

 16 בקטגוריה של דת,  סעיף ט'  כן אני רואה את הסעיף של  מר ירון גדות: 

 17  על זה.   שה שתדברלי הרג יתהך היאי מר אבי גרובר: 

 18ת. אני לא מדבר על בדרך  ה נבחרתי מה לעשוז  בשבילרתי,  בשביל זה נבח ות:  דגן  ורמר י

אחרים.   דברים  על  כלל  קודם  דיברו  שואל  אני  לדת.  ספציפית   19קטגוריה 

 20שוויון. למה אין קטגוריה נפרדת לדברים שהם חילוניות, פלורליזם, איפה 

 21 למשל נכנסת.  

 22  ה לא.  מדע, תרבות. ז   :ברבי גרו מר א

 23    מדע זה לא. : לקוביאשבע  גב' בת

 24 כללי. אם יש.  י. לא. זה  מדע זה כלל רון גדות:  י מר

 25 ...שנועד להכיל גם את הדתיים. פלורליזם נועד להכיל גם את הדתיים.   : מר מיכאל דורון

יכולים ללכת לכל הקטגוריו מר ירון גדות:   דתיים   26מדע  ט,  ת האחרות, ספורבסדר. אבל 

 27 לדת  כנס. להי  יכוליםיף  בכ   םירים רווחה, דתימה שאתם אומ

 28  בר בשם הפלורליזם.  הזמן מדאתה כל  : מר מיכאל דורון
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 1 לקטגוריה של דת חילוניים לא יכולים להיכנס.   מר ירון גדות:  

 2לא    אני לא מבין למה אתה כל הזמן אומר את המילה פלורליזם כשאתה : מר מיכאל דורון

 3  עומד בפסיק.  

 4   .ה אני לא עומדמל ירון גדות:   רמ

 5  הזמן נגד הדתיים.   לתה ככי א  : יכאל דורוןמ מר

נגד אני לא אמרתי למחוק את הקטגוריה הזאת, להיפך, אני אומר   ן גדות:  ירומר   6למה 

 7 להוסיף קטגוריות  

 8  כמו מה.    מר אבי גרובר:  

 9 יה של פלורליזם.  לא יודע. דברים קטגור מר ירון גדות:  

 10   ות.י נמת חילו תה שמקדמה. עמו : דורון כאלמר מי 

 11    ה.שמ מר אבי גרובר: 

 12ת קבורה אזרחית אלטרנטיבית אני לא יודע איפה  של שמקדמעמותה למ מר ירון גדות:  

 13  היא נכנסת בתוך הרשימה הזאת.  

 14  בדת.   : לב-מר רמי בר

 15  לא. היא ממש לא נכנסת בדת.   מר ירון גדות:  

 16  .  למה לא. למה לא  : לב-מר רמי בר

 17 כי זה לא דת.   מר ירון גדות:  

 18  .  למה לא דדון:   ענבלגב' 

 19  ית זה  קבורה אזרח  : לב-רמי בר רמ

זה יכול להיות קבורה חילונית. מה זה   מר ירון גדות:   דת. קבורה   20מי אמר שקבורה זה 

 21 קשור לדת. לא משנה העמותות שמקבלות.  

דרכ  מר אבי גרובר:   בדת  זורק.  ואתה  ככה  זה  את  אומר  נ אתה  כנסת  י  בית   22רפורמי  ועם 

 23  כסף.  בל  מק ,ן ברמת השרו

 24 דר.  דרכי נועם זה דת. בס :  תן גדו מר ירו

 25  אבל אין.    מר אבי גרובר:  

 26 אבל אני לא בדרכי נועם. אני לא דתי.   מר ירון גדות:  

 27ד של דת שמקבל תמיכה הרי זה  אתה מציג את זה כאילו יש רק זרם אח  מר אבי גרובר:  

 28    זה קבורה אזרחית,מא שהוא הביא דוגבוא, למה אזרחי. 
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 1 ר מה עם עמותה כמו.  ה אלטרנטיבית. אני מדב ורקבתי הבא רון גדות:  י מר

 2התפילות הרפורמיות. החבר'ה האורתודוכסים לא מתפללים גברים     מר אבי גרובר:  

ואנח לתורה.  עולות  לא  נשים  ביחד.  כנסת  ונשים  לבית  נותנים תמיכה   3נו 

 4ת.  הד  את  םיזה דרך אחרת לקי   נים לו תמיכה.נות רפורמי ברמת השרון,  

  5 

 6 לבית הכנסת הרפורמי.  ך יהרפורמית. אני לא שי אני לא משתייך לקהילה    גדות:מר ירון  

 7  אז יכול לבוא גוף כמו.     מר אבי גרובר:  

 8 ליזים.  אבל אני שייך לדברים ...לפלור מר ירון גדות:  

 9  ים.  תכל יכול לבוא גוף. אנשים מס    מר אבי גרובר:  

 10    של.למ תסאיפה נכנ  גדות:  מר ירון  

 11, זה פתוח  ת. אבל אתה יכול להביא אותםאומר לך במילים אחרו  הואמה   : מר רביד פלד

 12  עכשיו יהיה קול קורא ותביא אותם. ..שאתה רוצה.  

 13 .  לא. איפה באיזה קטגוריה מר ירון גדות:  

 14האלה יש   אחד מהקטגוריות כל  זה לא מופיע, אם תציין לדוגמא לעמותה.   ד"ר צחי שריב: 

 15  .  פועלות אל שבישר  עמותות

...  אז אני שואל איפה ות:  גדן  ירומר   16איפה עמותה כמו הלל נכנסת.  נכונה  העמותה כמו 

 17 נכנסת.  

 18  הלל זה עמותה שעוסקת בהחזרה בשאלה.   ד"ר צחי שריב: 

למה     מר ירון גדות: נכנסות.  הן  איפה  כאלה.  עמותות  כן,  איפה  משנה.  זה   19יו  שיה מה 

 20ות.  ילוניאת החרליזם,  את הפלו ות  קדממ שלא יהיו עמותות  עמותות דת ו

פה יש  שואל  עשרה    אני  שתים  קטגוריות,  עשרה  אחד  קטגוריות,   21עשר 

 22 סליחה. לא יותר.  

 23וגם מנוחה נכונה רמת שרון   דת זה לרבות חופש מדת. זאת אומרת גם הלל עידן למדן:  עו"ד 

 24ני היום, יש  את הזרם החילו  יש  וגם עמותות אחרות שמתעסקות וגם אם

 25ירצה יגיש    דם אותו דוחף אותו.תו מקוה או ומן מלולוני פרהחירם  ז האת  

 26  בקשה לתקציב  

 27 תחת איזה קטגוריה.   מר ירון גדות:  

 28  יקבל את התקציב.   עידן למדן:  עו"ד 
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 1 דת.   תחת מר ירון גדות:  

 2  ..לבדו או תחת תרבות, הוא לא יצליח לקבל   עידן למדן:  עו"ד 

 3 י.  שאלתמה ש אני שואל, זה כל ירון גדות:   רמ

 4 ל תחת תרבות.  תחת עמותה אז הוא יקב : ןדן למ עיד עו"ד 

 5 תרבות תורנית.   מר דני לביא: 

 6קידום יזמות    יש גם עמותות לקידום מיזמים ופעילויות קהילתיות. לרבות  ד"ר צחי שריב: 

 7 ופיתוח עסקי אבל כל דבר נכנס פה.  

 8יכנס  ם זה  ה קהילתי פלורליזזאם    , זה יכנס בחינוך  לורליזםינוך לפה חאם ז פרופ' נטע זיו:  

 9  אם זה  ת קהילתיות. לעמותו

 10 אני לא יודע. מנוחה נכונה.   מר ירון גדות:  

 11  מה קורה ברשויות אחרות.    מר אבי גרובר:  

 12 לא בדקתי מה קורה ברשויות אחרות.   :  מר ירון גדות

 13  דה הזאת.  וועאז בוא נסכם ככה. ה   מר אבי גרובר:  

נכונה  כ   כםנס  בוא ן גדות:  ירומר  מנוחה  נכנ  איזה  והלל,כה  הם  לי    סיםקטגוריה   14תגידו 

 15  לאיזה קטגוריה הם שייכים.  

 16  מנוחה נכונה זה דת.   : גב' בת שבע אלקובי

 17 דת.   מר ירון גדות:  

 18מנוחה נכונה עוסקת בנושא של קבורה אזרחית. כמו שהנושא הזה כבר    מר אבי גרובר:  

פעמים  לה  ע מספר  אנחנו  פה  אתמסי גע  רכבישיבות,   19חלקה בניית    ימים 

 20בדיוק בנייה, הכשרת החלקה יש גם דתית גם  ת כמו גם את זה לא  אזרחי

 21אותה    אזרחית, במסגרת זה החברה הכלכלית בודקת לנו בדיוק איך תנוהל

 22חלקה אזרחית, מי יהיה הגורם שבפועל יפעיל מול מי התושב שירצה לקבל  

 23לאיזה  ך לצאת  צטר ה יזשיפעל, אני מניח  קבורה האזרחית  י האת שירות

בדיקה. א   וג שלהוא ס ש יכול להבטיח מראש שמנוחה  קול קורא   24תה לא 

 25  נכונה אם יש עוד גופים שפועלים בתחום הזה.  

 26 שתי להבטיח שום דבר. אני רק שואל איפה.  לא ביק מר ירון גדות:  

 27  אני   .איר אותה באווירני לא רוצה להשה א אני עונה לך, אתה שאלת שאל  מר אבי גרובר:  

 28לגופים שעוסקים בתחום    ים הליך כדי לבוא ולהציעיתקי   ת עליה.ה לענורוצ
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שהוא   איזה  התקיים  אזרחית.  חלקה  באותה  לפעול  אזרחית  קבורה   1של 

 2זה לא עניין שצריך לתת להם כסף, זה עניין של מישהו יצטרך הליך שוויוני.  

 3  ברמת   באופן שבו אנחנוספציפית קבורה  זה  לבוא ולהפעיל. אבל להבנתי  

 4  ת. ה בהחלט נופל תחת דעתי זזה לדנים את ון מביהשר

 5 ממש לא.   מר ירון גדות:  

 6 תמיכה.    זה יכול להיות בהתקשרות למתן שירות. זה לא חייב פרופ' נטע זיו:  

 7 והם נכון. יכול להיות שכאילו הוא שואל. למה חברה קדישא מקבל סכום    מר אבי גרובר:  

 8צים  אם רוירון  בסדר.    זה. אבלק ו חו   ףקרה קדישא זה בתו לא מקבלים. חב 

 9  עוד תחום  

 10יש דברים שקשורים ...כללי. אני סך הכול אומר יש פה עשרים אחוז לדת   ן גדות:  ירומר 

 11   אני לא מבין.

 12אז היית צריך במסגרת הדיונים או להציע או משהו, אתה רוצה תבדוק    מר אבי גרובר:  

 13 במקומות אחרים.  א ותראה מה יש  תבו ובסדר, 

 14 נה הבאה  לשכניס אפשר לה שריב: צחי  ד"ר 

 15  אנחנו אני מבין.    :  מר אבי גרובר

 16 מסתכל על הרשימה ואומר את ההערות שלי. זה הכול.  מר ירון גדות:  

 17אנחנו לא נרוץ פה בעיגולים שעות. אני מבין שחברי הוועדה חשבו שהם כן    אבי גרובר:   מר

 18  שומע את זה מכל   ניא   ,ן אוריות שקיימות כ בתוך הקטג  מענהה  זלנותנים  

 19ת שבהם גם הגופים האלה יכולים לקבל  שיש מקומולם הבינו  ים כוהאנש

 20 עוד תמיכות.  

 21 הזאת.   אני לא הבנתי את התשובה מר ירון גדות:  

 22אז אני מסביר לך איך אני הבנתי את זה. אם אתה מראש אם אתה רוצה    מר אבי גרובר:  

 23  תשאל.  ו, תעשה עבודה משה לקדם 

 24וצה לשאול שאלה אם אני  הזה אבל אני ר  הדבר בעד    הצביע לא. אני רוצה ל :  גדות  מר ירון

 25 לא מבין מה זה.  

 26רים ממה שאני שומע כשאמרת עמותות,  אז אני עונה לך. ההבנה של החב  מר אבי גרובר:  

 27מר  הם ניסו להסביר לך באיזה תחומים כל אחד מהם יכול לגשת. אני או

 28י לא  ם, אנות אחריק במקומבדו א תוב ליך, אתה רוצה תמעבר לזה, כך ע
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 1ת אם אני יכול למצוא מקומות אחרים מה הם עושים,  יודע אני אנסה לראו

 2לתקן את זה עכשיו צריך לאשר  בסוג כזה של עמותות, ככל שיבוא וירצה  

 3, ולפרסם את  2021את זה כי צריך משהו. אם אנחנו רוצים לצאת בשנת  

 4ך  רים צרי וכל הדב ים  וספנה ניס את התחומים  ונים האלה ולהכטריהקרי 

לאש כרג לעשות  ע  רוצים  אם  לישיבה  ר.  גם  יכולים  שינוי, אז אנחנו   5בזה 

להוס ולמשל  לקריטריונים  להביא תוספת  לנסות  או  הבאה  עוד תחום   6יף 

 7  משהו. לא יודע אבל כרגע. בוא נצביע על זה ונתקדם.  

 8אני רק    שעשו,ודה  העב  ,ינויים ומה שעשוהקטגוריות והש   בעדסך הכול אני   מר ירון גדות:  

 9מו הלל, ואיפה נכנסת עמותה כמו מנוחה  , איפה נכנסת עמותה כשובשואל  

 10 נכונה. בעבודה שנעשתה.  

 11 ושב שזה לא רציני לשלוף אתה  אני ח   מר אבי גרובר:  

 12  ..לטובת חיילים בודדים. יש לך.   עידן למדן:  עו"ד 

 13 ם שאלה.  דע, גו י לא מר ירון גדות:  

 14 יזמים.  תות מל עמואת סעיף הסל, שלך יש  : עידן למדן עו"ד 

 15עידן, בוא נבדוק את זה שנייה. הוא שאל שאלה. בוא נבדוק את זה בצורה    בר:  מר אבי גרו 

 16זה מספיק רציני בשביל. נבדוק את זה בצורה רצינית, ונבוא ניתן    רצינית,

לע עכשיו  זה  שותלך תשובה מסודרת. ככה בשליפה  שהוא  לא    ,איזה   17זה 

 18ודש עלה,  ושא הזה כבר לפני חהנ אגב    רת, דרךני. אתג רצי   ספיקנראה לי מ 

זה לבוא ולהגיד ואז    19אז יכולת בין החודש שעבר לחודש הזה לשלוח את 

 20לבוא היום עם תשובה לאיך עושים את זה. באת לפה ולזרוק את זה  יכולנו  

 21בסדר    היה  משהו. זה  עודחבל.    ,אז עכשיו זה יצטרך לחכות לחודש הבא 

 22יכול  ת ההערה הזאת, היה  לו א  הייתהכול אם  ודמת. י הקה  יביש היום של ה

 23בין הישיבה הקודמת לישיבה היום לשלוח מייל, הוא יודע לשלוח מיילים.  

 24זה פה ושם לשלוח מייל לבוא ולהגיד יש לי פה שאלה ואז היינו  עושה את  

 25 מנסים לבוא עם תשובה היום.  

 26את זה.  כניס  ים לה אנחנו כן רוצכי    הרה.הבס יכולים להכני  רגע. אנחנו לא ר: גב' דברת וייז

 27 כדאי להכניס הבהרה.    ם לאהשאלה א

אבל    מר אבי גרובר:   סעיפים  מיני  בכל  נמצא  כן  זה  לבוא    אנילהבנתי  עכשיו  רוצה   28לא 



 04-8666313מי, איגחברת                                                                                                                                                  

 2.5.2021מיום יין המנמן מליאה שיבת מי  28פרטיכל מס' 

 

 

15 

 1 ולהגיד את זה ואנחנו בסוף יצא שעשינו איזה שהוא טעות וזה.  

 2 דתית מה.  בחינה להגיד מ רק לא.  גב' דברת וייזר: 

 3 אזרחית.    :  רבו גרי  מר אב

 4 בה היא  אני חושב שהתשו  : ורוןל דיכאמ מר

 5 אני אומר להבנתי זה תופס אבל יש דרג מקצועי.    מר אבי גרובר:  

 6אני חושב שהתשובה שצחי נתן למה שהוועדה תשובה מספיק טובה. אני   : ורוןמר מיכאל ד

סעי שהם  סעיפים  כמה  לנו  שיש  הגדרה  פי  אומר  שהם  דווקא  דת   7רחבה 

 8אנחנו רוצים  להגיע נכון צחי. ש   עשוי  ים מי לא יודעשאנחנו  ך  כ   עלו  חשבנ

 9לאפשר לעמותות שאנחנו לא יודעים על קיומם כרגע או לא יודעים לקטלג 

 10 תם. אפשר אולי להגיע, וזה בדיוק המקום.  או

 11זה שאי  לנו בדיונים    גישכל מה שמיכה הדגיש לנו, לא כל , משהו שמיכה הד ד"ר צחי שריב: 

 12הזכיר  לא ל  ציפית. ניסינותה ספל עמו ים בשביריטריונהק ת  א וראפשר לתפ 

 13 שמות. אבל לא נגיד עכשיו שעמותה הזאת הספציפית יכולה להשתתף  

 14 אז זה מה שאני  אומר לדעתי לא צריך שינוי.      מר אבי גרובר:

 15 זה צריך להיות שוויוני.   ד"ר צחי שריב: 

 16ועי  המקצ   אותו ואם הדרג וק  יבד  י עואלה, הדרג המקצ ל הוא העלה שבא  מר אבי גרובר:  

ואם צריך אז אפשר לעשות תמיד  יציף  חשוב שזה הוא  י  17לנו את הנושא, 

 18 גע, שלמים וכן נותנים מענה.  תיקון אבל כרגע אני חושב שהתבחינים כר

 19הוא    בע.אבל סוף, סוף יש הסכמה לדרג המקצועי. מיכה אמר זה מיכה קו : לב-מר רמי בר

 20 טי.  יועץ משפ 

להגיד   : ןמדל עידן עו"ד  רוצה  מ אני  מבר  אחד,  ילים,כמה  אני  היפה  באמת  העבודה  על   21ך 

הרבה מאו  הוועדה אחרי  ואחרות,   שעשתה  כאלה  ביקורות  שהיו  שנים   22ד 

העבודה   על  ומברך  מאוד  שמח  אני  אז  אנוכי  ובהם  מועצה  חברי   23מצד 

 24חושב  יוך שלהם אני  והשהמסודרת והיפה שנעשתה כולל העלאת הנושאים  

הרב בתחוה  יבחשה  שהייתה  הרווחגם  גםם  גם בתחו  ה,  הפרויקטים,   25ם 

 26חום סוף, סוף באמת איכות הסביבה, שעשינו לא דרך תמיכות, עשינו  בת

 27נסנו אותם לפה. עכשיו סידרנו גם את הנושא הזה,  בצורה אחרת, אז הכ 

וחשוב מאוד, חוץ מזה בהקשר לדבר  ויפה   28שאמר  ים  אני חושב שזה נכון 
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 1לקראת סוף  ומרת  זאת אשינוי.  לחוות    וליכד  עוד, גם הדבר הזה  ירון, אח

 2ת אני מניח שאנחנו נבוא ונראה במצב שבו אנחנו יכולים לראות  השנה הזא

 3 יותר מהר מזה אבל נוכל להגיע למצב שבו.  לתקן ניו אנסים אולי 

 4ים את הבקשות  גיששום שקל לא יוצא. בלי שאחרי שאנשים הגורמים מ  מר אבי גרובר:  

 5ז זה  עוד פעם, וא   על זהברים  צועי עודרג המקוה ה  עדוושלהם, עוד פעם ה

 6 וזר לפה לחלוקה ממש. אז נוכל לדון ולבוא ולהגיד האם אנחנו.  ח

 7ז זה מגיע אליך ומגיע חזרה למועצה גם החלטת תמיכות וגם בזה אתה  וא עידן למדן:  עו"ד 

 8ה של עמותות  ך גם על הפתיחמבר יכול לשחק ולהחליט כן לא שחור לבן אני  

 9לו במהלך  הרבה מאוד דברים שע. אז  ופעלום עבדו  א שנתייוקדוו  לאשל  

 10השנים האחרונות, גם בדוחות ביקורת, גם בישיבות מועצה, גם בזה באמת  

 11דה ידעה לתת להם ביטוי, ספציפית לגבי שאלתך אני חושב לטעמי כן  הווע

 12גע שאתה  עמותות דת בר  של  ניתן המענה תחת כרגע מה שנקרא אותו סעיף

 13תות האלה כי זה לא  העמו   ק תחתמת מתעס אתה בא  אזה  ורקב מתעסק ב 

 14משנה באיזה דרך, החל אם זה אזרחי בקבורה וכלה אם זה בדת בקבורה.  

 15שום סתירה, חזקה שהוועדה, ועדת התמיכות תדע לתת   אני לא רואה בזה

 16נועם, אז  כי  לזה את הביטוי המתאים והנכון כמו שידענו להכניס את דר 

 17 ונה.  נכה וחמנ נדע להכניס את  הפעם

 18 דרכי נועם זה דת.     גדות:מר ירון  

 19  שתגיע, או כל עמותה אחרת.   עידן למדן:  ד עו"

 20 לא חילוניות.   מר ירון גדות:  

 21והיא יכולה לבקש להגיד גם את תבחין הסל שנעשה. אני קורא מה כתוב.   עידן למדן:  "ד עו

 22  זה ם  מיהזרמים. כל הזר   ת לעמותות מכליכו אני קורא שכתוב ..תעניק תמ

 23ל זה מפעילות מוסדות חינוך  י וגם לא זרם. ובכלאזרח   זה גםילוני,  ם זרם חג

 24רק כגון. זה פתוח    מעניקות שירותי דת כגון ביקור בהדרכת אבלים, וזה

 25לעוד הרבה מאוד דברים כך שאני מאמין שזה ניתן וזה הביטוי וכאמור הם  

 26אחר,  ם חות  זהועלות בנושא ... שא העמותות הפ לנוגם הכניסו את עמותות  

 27תרבות ואיכות הסביבה שאתם  ני לצורך העניין, החילו  רא גםה זה נק ככ

 28באמת עם קידום    רואים את זה ובאמת את סעיף הסל שיזמו חברי הוועדה
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 1מיזמים ופעילות קהילתית. במקרה הכי גרוע אם זה לא יתפוס בסעיף הזה  

התמיכה את  לבקש  יהיה  ו לפ  אפשר  אחר,  סעיף  פי  יתבצע   2  ן יימקסימום 

בדברים  ו יט הזה  עבהחל   האלה,נינג  מברך  ו ט  העבודה  על  ל  לכם   3מודה 

 4 הפעילות הזאת.  

 5ודה הטובה שנעשתה ומברך עליה, עם  ראשית אני גם מצטרף לברכות ולעב מר גיא קלנר: 

להיות   יכול  מציע  אני  כללי.  יותר  ואחד  פרקטי  אחד  הערות  שתי   6זאת 

ז שלי  ה שבמקרה  יותה  ספציפית  כשיה  אבל  מובחן,  ב סקיו ער   7תחום  ם 

גם  מס איזהועדת  כשזו  וים  מתבצע  מחזיק    תמיכות,  עם  דיאלוג   8שהוא 

שזה   להיות  יכול  עוסקים.  שבו  התוכן  עולם  לגבי  רק  התיק  מופרד   9היה 

 10להקשר שלי בספורט אבל איתי זה לא נעשה. יכולות לעלות יוזמות יכולה  

דב לעלות  יכולה  חשיבה,  יכולים    רים לעלות  אלמנטים  מהשטח   11לעבור 

מפיםסונ תי,  בסופוחזיק  ד  ק  לאשל  הפעילו  בר  על  רק  האורגנית  יושב   12ת 

 13רמי  הקיימת בתוך המנגנון אלא גם אמור לתת אימפוטים לגבי תמיכות וז

 14ציבור ואחרים שקורים בתוך תהליך ציבורי כזה ואני מציע ומבקש שבפעם  

אז כן   זה קרה רק אצלי   15דיאלוג  יים איזה שהוא  יתק הבאה אלא אם כן 

הז עו חר  לא  . הבהקשר  למכן.  מ דכנתי  ואאחר  מכבד  כן  ואני  בתוך   16את  ני 

 17ההחלטות אבל אני חושב שהתהליך המקדים היה צריך להיות טיפה שונה  

 18 הזה.  בהקשר 

קטגוריות    מר אבי גרובר:   בהיבט  הרשימה  את  פה  יש  קטנה,  הערה  להציע  רציתי   19אני 

גורם אחראי בע על   20בלי    בתחום של הספורטיה. אני חושב שירי התמיכה, 

 21ך להיות מנכל אגודת  ם בתוך העירייה צרישהגורחושב  רן אני  ע בך עלפגו

 22 הספורט, ואני רואה בו ראש אגף כמו כל ראש אגף אחר.  

 23 הבעיה שבתמיכות האגודה היא זה בדיוק העניין.   ר גיא קלנר: מ

 24 ט.  או בהתייעצות עם מנכל אגודת הספור   מר אבי גרובר:  

 25   ב שבהתייעצות.חוש י גםנ אבהתייעצות כן.   מר גיא קלנר: 

זוכר   י שריב: צח ד"ר אני  הנוהאם  את  גורם  נכון  למנות  צריך  המנכל  תחום  בכל  אז   26ל 

 27 אי עליו.  בעירייה. שיהיה אחר 

 28 כן. אמרנו את זה.   גב' דברת וייזר: 
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 1 אני לא יודע אם מנכל.  ד"ר צחי שריב: 

 2 וז כאילו.  אח זה חברה במאה  מר אבי גרובר:  

 3 יה לא יודע.  יר בעי גורם י שריב: צח ד"ר

 4 אם אפשר אז אפשר.   ר: לנק  גיאמר 

 5 אפשר לפחות בהתייעצות. זה נראה לי. אפשר מיכה.    מר אבי גרובר:  

 6  כשדיברתי עם המנכל על זה וצריך להיות עובד עירייה.  "ד מיכה בלום: עו

 7 צריך להיות עובד עירייה.   ורץ: מר ערן ש

 8  תייעץ.  אפשר לה  בר:  גרו מר אבי  

 9 להתייעץ אפשר.   : ץורש מר ערן

 10 עם מנכל אגודת הספורט וזה גם קצת ייתן את.    ב בהתייעצותאז בוא נכתו   רובר:  בי גמר א

 11זה נושא אחד, נושא שני, ברמה העקרונית כשאנחנו מדברים על תמיכות   יא קלנר: מר ג

 12  השאיפה שלנו  ים, בכל התחומים וזה כבר עלה לא אחת סביב שולחן הדיונ 

 13עות זרועותיה.  באמצ  מה אוייה בעצ תן העיר ית   קרםי עשאת השירותים ב

נ גם זה  זה  את  להגיד  וצריך  בו  מתעסקים  שאנחנו  חיים  תחום  בכל   14  כון 

אנחנו   זו.  להיות  צריכה  שלנו  העל  השאיפה  אומרת  זאת  הזה   15בהקשר 

 16ת  התאגידים העירוניים או באמצעותנו אנו את מרבינותנים או באמצעות  

 17כי  דייק  לי ל  ם, חשובמי החיי ותח ון  ו גבור נזקק להם במשירותים שהצי ה

 18ונטקסט של הספורט, אגודת הספורט בהיותה תאגיד  רגע בק  הדבר הזה

בבעלו  במיני  עירוני  שירותים  וכמובן  כמובן  נותן  העירייה,  של  מלאה   19ת 

 20תחומי ספורט וגם ספורט עממי, התמיכות ניתנות לקבוצות המקצועניות  

 21ז  טוב. א  א מטפלתיוהלת  פטכן אחר האגודה מ כי בעולם תו   להםבהקשר ש

 22ל זה עד היום עולם התמיכה העממי פחות  ד להדגיש את זה בגלב מאו חשו

 23וגי הילדים, הנוער ואנשים והאירועים העירוניים  נדרש בהקשר הזה כי מח

 24הגדולים, מהצעדות ועד השרון ועד כל דבר אחר נעשות פה המון פעילויות  

 25ים  לא מכוסקומות שמ ש  וי  ,ד מיד יש מקום לעוות כלליות. תוני עממיות עיר

ובא שתהיימת.  טוב  כמובן  העיקרון  אז  אבל  לזה  מיועדות  תמיכות   26נה 

שהע קודם,  עליו  באמצעות  שדיברתי  באמצעותה,  לשאוף  צריכה   27ירייה 

דרך   ניכר  באחוז  שמתקיים  חושב  אני  השירות,  את  לתת   28מוסדותיה 
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 1א  וה לספורט עממי שם  צורך בתמיכה  ן ההספורט, דרך אגודת הספורט ולכ 

 2בשמחה. אז זה היה  ם שמפוספסים כמובן  תחומים יש  ם זאת איותר וע  טן ק

 3קות בעולם של ספורט עממי  לי חשוב שלא ייווצר הרושם כאילו אין התעס

 4  וכללי באמצעות אגודת הספורט. ובמיטבה. זהו תודה. 

בסעיף   : לב-מר רמי בר הנ  4רק  טובת  ..בסדר  נשמע  לא    אה.זה  טובות  העירייה   5מחלקת 

מחלקי ירהע  . ההנא תמיכו יה  טות  הנת,  רעאבת  משהו  נשמע  זה   6ואני    ה 

 7 בת הנאה.  מבקש לתקן את זה.  טובת הנאה זה נשמע לי זה צורם. טו 

 8  כי עשו בה שימוש לרעה. אבל.   פרופ' נטע זיו:  

טוב : לב-מר רמי בר המילה  את  להוריד  צריכים  שאנחנו  מהזהירות  חושב  ה אני   9נאה  ת 

 10 ה לא.  ולהגיד מ

 11  נים.  שרד הפ.של מגם . מונח שמשתמשים הז יב: בטמר גידי 

 12  טובת הנאה נשמע לי   : לב-י ברמר רמ

 13 נשמע לך רע זה הבעיה.   זה שזה מר ירון גדות:  

 14 זה מונח חיובי זה לקחו את זה לכיוונים שליליים אבל אני אוודא את זה.   מר גידי טביב: 

 15  זה   .ה לא שינינו הז את הסעיף ד"ר צחי שריב: 

המ  איכד : לב-מר רמי בר את  תלהכניס  טובמיכה  ילה  זה  ולא  הנאה.  על  ת  מדבר   16הכול 

 17 א מחלק טובות הנאה.  שהו תמיכות. אחרת יאשימו את ראש העיר 

 18אבל אל תדאג, עובדים על זה. טוב. בוא  בזה עוד לא ממש האשימו אותי.    מר אבי גרובר:  

 19 נצביע מי בעד? פה אחד?  

ר ישיב  קורצקי: קב  מר יע  נושאיםות  על  החשי  הכשהם    ק  ברמת   20ם  יבוש  שרון.ובים 

 21 להם. הכול בסדר.  

 22 רגע, אז מי בעד שנייה?    מר אבי גרובר:  

 23  לא. הוא לא רוצה להתייחס. שתים עשרה. מי נגד?    רובר:  מר אבי ג

 24 אני ואני רוצה גם להגיד למה.   מר רביד פלד: 

 25  בבקשה.    מר אבי גרובר:  

חוזר   ד: פל  מר רביד סעיף"מנכלפי  המקומיתה  צתעומ  8.7  ל  רשות   26 הצעה  תאשר  עיר 

יאוחר   לא  אליה  תבחינים  הכספים  שנת  שלפני  בספטמבר   27מהראשון 

 28 מיכה. שזה יהיה חשוב.  מתייחסת הת 
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 1 .  2022זה יהיה שנה  גב' דברת וייזר: 

 2    2021-לא זה ל  מר אבי גרובר:  

 3 הסיבה שאני מתנגד.   וז מר רביד פלד: 

 4ים  החוק   בע אתאתה לא קו יר  העש  ה ראתא עם כל הכבוד שה  את : קורצקי  עקבמר י

 5    של מדינת ישראל.

 6 אין עליך זכי.   : גב' בת שבע אלקובי

 7 .  21-22אבל זה הכוונה הייתה שזה  ייזר: גב' דברת ו

 8 השתיקה יפה להם.   מר יעקב קורצקי: 

 9 רגע, לא הבנתי מה שהוא אמר עכשיו.   גב' דברת וייזר: 

 10 . 20-21-תם בסם אואני מתכוון לפר.  יניםח במאשרים תאנחנו  קודם כל  :  וברמר אבי גר

 11 בסדר גמור. תפרסם. הכול בסדר זה זכותך.   צקי: מר יעקב קור 

נגד  אבי גרובר:  מר  שלושה  נגד.  שלושה  בעד  עשרה  שתים  יש  אין    ?הצבענו.  נגד,   12שלושה 

 13  יש פה חמישה עשר. רוני ושמוליק לא פה.  ?נמנעים. נכון 

 14, רבים מחוקי  הנאה  טובת   עתי את מהוקבר  אח נו מרב אגב אם כבר דיך דר : לב-י ברמר  מר

 15ונתינה    ישראל משמש המושג טובת הנאה כחלק מתיאור של קבלה  מדינת

לטובת   זה  ...בשוחד,  אין  כי  קובע  עונשין  חוק  פלילית,  עבירה   16שיש בהם 

 17וא  ז ההציבור שחושב שטובת הנאה זה בסדר. ירון גדות חושב שזה בסדר א

 18 עם.  פד עו  הז  ז כדאי לחשוב עלהקובע. א 

 19  .  2סעיף     רובר:מר אבי ג

 20 נכנס לתוקף   לא הבנתי אבל עם הסעיף הזה, הוא חוקי, הוא ות:  מר ירון גד

 21קודם כל התמיכות. הקריטריונים הם קריטריונים. בין אם השנה הזאת    מר אבי גרובר:  

 22פי זה  שנה הזאת ולך האו לשנה הבאה. אני מאמין שזה כן יפורסם לצור 

 23 סף.  כה יחלקו את 

נוער,  שהתמאתי  צמ ר צחי שריב: "ד  24ה  יש סיכום הניקוד מגיע למאה עשריכות בעמותות 

 25 שם חמישה אחוז משני סעיפים. יחד עם גידי.   אחוז. אז נוריד

 26 איפה.    מר אבי גרובר:  

 27  אם תסתכלו על תנועות נוער.   ד"ר צחי שריב: 

 28   תפנה לעמוד. : לב-מר רמי בר
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ווערנ  עתלתנו  התמיכ  19בעמוד   : ר צחי שריב"ד ע. שישים   1ועוד עשר ועוד עשר  שרים  עוד 

 2 ועוד עשר.  

 3 שים, עשרים, עשר, עשר, עשר.  אני מציע שתעשו חמי  מר אבי גרובר:  

 4 בסדר.   ד"ר צחי שריב: 

 5מה שאני רק רוצה להדגיש שהתבחינים עומדים בהתאם לקולות   עו"ד מיכה בלום: 

 6 הלים.  לנ השוויון ובהתאם

 7   ה:החלט

 8  כות והקצאותמי לת  הי המלצת ועדת משנפ על, 1202 ות לשנתיכ תמ ל יניםח בנוהל ת  ושרא

 9   :הצביעו

 10  לדוברת וייזר, מיכאדני לביא, ענבל דדון,  קובי,  ריב, באצ'י אלאבי גרובר, צחי ש  :12  –עד  ב

 11 . נר, עידן למדן, נטע זיו, ירון גדות דורון, רמי בר לב, גיא קל 

 12   .עופר קליך , פלד  , רבידקורצקי  קבע י :3 –נגד 

 13 

 14 

 15  5%-ב  ,עוזר סגן ראש העיר  ,. עדכון שכר עובד בחוזה אישי במשרת אמון, מר זכי טיירי2 

 16 . משכר מנכ"ל 40%לשיעור של 

 17 

סעיף    מר אבי גרובר:   אי  2הלאה,  בחוזה  עובד  שכר   18שי  עדכון 

אבמ ט שרת  זכי  מר  א  ,רי יי ימון  להסביר  רוצה  את  דליה  יוצא.  זזכי   19ה  ת 

 20 י.  לה. יש פה מה להסביר. זכבמי

לעלות   : לאוי דליה 'גב צריך  הוא  לתפקיד  כניסתו  מיום  שנתיים  אחרי  פז"מ  לו  יש   21זכי 

 22 בחמישה עשר אחוז. חמישה אחוז בשכר.  

 23 אחרי כמה זמן.   ' דברת וייזר: בג

 24 .  כל שנתייםשנתיים.   : לאוי הדלי  'גב

 25   אחרי שנתיים? גב' דברת וייזר: 

 26 .  כן : לאוי דליה 'גב

 27 ים?  י תשנ חרי לכל אחד א גב' דברת וייזר: 



 04-8666313מי, איגחברת                                                                                                                                                  

 2.5.2021מיום יין המנמן מליאה שיבת מי  28פרטיכל מס' 

 

 

22 

 1 כל ..  : לאוי דליה 'גב

 2 שלי לא העלתם אחרי שנתיים.  אז למה סליחה. אז למה שאת דלית  גב' דברת וייזר: 

 3   חמישה אחוז. : לאוי דליה 'גב

 4 חמש נקודות. זה יוצא  מר גידי טביב: 

 5  חמש לארבעים זה ארבעה עשר אחוז.   "ר צחי שריב: ד

 6 ל.  כן. זה חמישה אחוז משכר מנכ : ורץמר ערן ש

 7 הכוונה לעלות בחמש נקודה....  ידי טביב: ג מר

 8 כל שנתיים.   : לאוי דליה 'גב

דלית. גם היא    שאבי אנוש אתם מסודריםבמם  את  אבל גב' דברת וייזר:  ...את   9אז עכשיו 

 10 ת שנתיים עובדת, שנתיים וחודש.  בד עו

 11 על כמה דלית מקבלת.    מר אבי גרובר:  

 12   .םמומיניפחות. היא מקבלת את ה וייזר:  ברתגב' ד 

 13ושים  עוזרת אישית בין שלהמקסימום שלה. דלית  דלית התחילה בתקרת   : לאוי דליה 'גב

עוזרלארבע  מת  ים.  מה לתפקיד  תלוי  זה  לארבעים  שלושים  בין   14  חיל 

 15  ההמלצה. דלית התחילה בארבעים אחוז.  

 16 זה לא מה שמופיע.   ורץ: מר ערן ש

אלא   ממש גב' דברת וייזר:  לך  אוציא  שאני  רוצה  את  הפ.  התחילה  וט רות  היא   17קול. 

 18.  ה היהוצה שאני אוציא לך את הפרוטוקול במרץ זבשלושים אחוז. את ר 

 19  י... היה בדיוק חודש אחרזה 

 20 לה את דלית גם.  עכשיו את מע מר רביד פלד: 

 21לשוויון    נגדמה הבעיה. כולם יסכימו לשוויון. מה הבעיה, אף אחד פה לא ית גב' דברת וייזר: 

 22  של העובדים.  

 23 אה לא צריך לעלות את זה   : דל יד פמר רב

 24   א זה.לא. אם כולם אני בטוחה שאף אחד ל ייזר: גב' דברת ו

 25 .  בשמחה מר יעקב קורצקי: 

 26יודע על זה וגם את כמנהלת משאבי אנוש את צריכה הדברים  מי למה לא.  גב' דברת וייזר: 

אפיל האלה.  בדברים  מתעסקת  לא  אני  ל האלה  שכר  ו  לבדוק  חשבתי   27א 

 28העובדים    תפקיד של מחלקת משאבי אנוש לדאוג לכל  זהתר,  מותר לא מו
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 1 שלה. 

 2 ות.  של זכי זה היה צריך להי הנושאהשאלה  מר יעקב קורצקי: 

 3 כי. זה בכלל לא שאלה.  אני בעד ז גב' דברת וייזר: 

 4 אבל היה לפני.   מר יעקב קורצקי: 

 5שהיא    ללבגולי  למה א  וק אבל אני בעד שוויון.י חבעד ההעלאה אם זה לפ  גב' דברת וייזר: 

 6 אישה זה קל.  

 7 נו באמת.    מר אבי גרובר:  

 8 ת.  דובר  עם זהאת מגזימה  מר יעקב קורצקי: 

לא. : גב' דברת וייזר להיות.  יכול  איך  אז  שהיא    באמת,  ארבעים  זה  ולהגיד  לבוא   9אבל 

 10 ארבעים אחוז והיא שלושים אחוז.  

 11 וברת.  י דהיא טעתה אול מר גיא קלנר: 

 12כבר אז היה    צריך לעלות לפני חודש. אז  א הזה היהש ונה גע,  אבל ר מר יעקב קורצקי: 

 13 צריך נורה להידלק.  

 14 ני.  ה שש שנים. זה הגיולא. אבל הוא עובד פ זר: ירת ויגב' דב

 15 היה לך חודש לטפל בזה. עכשיו. אני בעד.   קב קורצקי: מר יע 

משלו  מר אבי גרובר:   עלה  הוא  הזאת  עו  שיםבתקופה  הוא  ועכשיו  וחמש   16ה  ללשלושים 

 17 ם וחמש לארבעים.  ישלומש

 18  בה. זה שש שנים פה. ה בהר ל ממני אגיד לך למה. כי יש לו ותק יותר גדונא גב' דברת וייזר: 

 19 היא רק שנתיים.  

 20 כנראה שאותו לא הכניסו בטופ.   צקי: מר יעקב קור 

 21 יש לה שנתיים?   : לאוי דליה 'גב

 22 ודשיים.  וח  כן. שנתיים גב' דברת וייזר: 

 23תוב שלושים. אני לא יודע מה כתוב  . לא יודע, פה כבשלושים  ה ליחהת  היא  מר אבי גרובר:  

 24 ם. ש

 25 למה ש.. ..בין מה שאושר יכול להיות שיש. ר: א קלנמר גי

 26 אנחנו בעד דלית וזכי.   יעקב קורצקי: מר 

 27 דקה אחת.   : לאוי דליה 'גב

 28 ...דלית ואחר כך זכי.   מר יעקב קורצקי: 
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 1 .  בו כתזה   איפה זה חמישה אחוז איפה ריב: י שד"ר צח

להיכנס  גרובר:  מר אבי   יכולה  שנייה  ענבל  פברואר    טוקוללפרו  ערן,  מ  19של   2  19רץ  או 

 3 ו. זה בדיוק שנייה.  לבדוק שנייה מה אישרנ 

 4 לא. זה לא היה בפברואר כי בעשרים בפברואר אני מוניתי ורק חודש אחרי   גב' דברת וייזר: 

 5   אני שואל אם פברואר או מרץ. זא  מר אבי גרובר:  

טיירי...עיריי  שראו שריב: י  חצר ד" זכי  מינוי  קולות  יעק ברוב  קורה  בשיעור  ב   6  35%צקי 

 7ינוי מירי זוהר כעוזרת לסגנית ראש העיר  ר מנכל. אושר ברוב  קולות ממשכ

 8 דוברת וייזר.  

 9 לא. זה לא קשור. צריך את חודש אחרי. רגע.   גב' דברת וייזר: 

 10 תיקנו את זה.    בר:  גרו מר אבי  

 11ים אחרי.  שבועי ת זה  ו. איזה ..מצאנו פה. תיקנו א ה מה. וואה תיקנו את ז : זרויי גב' דברת

 12 אחרי. וגם רשום שלושים אחוז.    ה. תיכנס לרשימה של שבועייםיואז זה ה

 13 תיקנו לשלושים?   ד"ר צחי שריב: 

 14 סנו אותה למגוונים.  הכנ תיקנו את השם שלה. את מירי פשוט תיקנו כי  גב' דברת וייזר: 

 15 א בואו.  חלטה. זה לחבר'ה יש ה  :  רוברמר אבי ג

 16ר כי הוא  לא שאני בעד וגם היה לי ברוה לא קשור ואני בכלל  ה זמקרל  בכ גב' דברת וייזר: 

 17  בוותק של שש שנים.  

 18 אם מגיע לו אז ברור.   : גב' בת שבע אלקובי

 19 לעשות סדר זהו.  וט אני רק אומרת שאם כבר אז צריך פש גב' דברת וייזר: 

 20 מגיע לה.  על שניהם. אם  ניהם נצביעש גם קי: מר יעקב קורצ

 21 .  . בואו נצביע על שניהם וןנכ ר: גב' דברת וייז

 22 ודקים.  רגע, ב  מר יעקב קורצקי: 

 23 .  2019דלית נמצאת בשלושים אחוז, היא נכנסה בראשון לחמישי  : לאוי דליה 'גב

 24 וז.  אח  ני שנייה אמרת שהיא ארבעיםלפ אז היא לא ארבעים אחוז. גב' דברת וייזר: 

 25  בודקת.   : לאוי דליה 'בג

 26 ילו.  בראשון לחמישי כא רץ: ו שרן ע  מר

 27  מהראשון לחמישי היא תקבל.    מר אבי גרובר:  

 28 היום היא עוברת את השנתיים.   ורץ: מר ערן ש
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 1 אז היום היא יכולה לקבל שלושים וחמישה אחוז. בסדר.    מר אבי גרובר:  

 2   בוא נאשר את שניהם. : צקימר יעקב קור 

 3  על דלית.  נצביע גם דות ש התנג אז אני יש פה למישהו    :ברגרו   מר אבי

 4 שתהיה הצבעה בנפרד.   מר ירון גדות:  

 5  בכל מקרה היא בנפרד.   גב' דברת וייזר: 

 6 הצבעה בכל מקרה בנפרד.   ורץ: מר ערן ש

 7  יירי  י ט סבבה אין בעיה. מי בעד לעלות את השכר של זכ   מר אבי גרובר:  

 8 משהו.    דיהג צה לאני רו :  מר ירון גדות

 9  .  ןכ  :  מר אבי גרובר

טו שא  בנו מר ירון גדות:   בקואליציה.  הזה.  כשהייתי  הייתה  שלו  המינוי  על  ההצבעה   10ב 

 11נאלצתי לא יכולתי להצביע נגד אז פשוט יצאתי מהאולם. ובפעם אני גם 

 12זכי בתור עוזר  ש  יכול להצביע מה שבא לי מה שאני חושב, מה שאני חושב

 13ההגדרה שלו  גות מם חורויות שהעושה הרבה פעיל   יהעירי קב, עובד  של יע

ע אם  כעובד  פעילויות  ירייה,  מיני  כל  זה  אם  בפייסבוק  התבטאויות,   14זה 

 15מאחורי הקלעים. אני זוכר בזמנו שהיה את הנושא של חריגות הבנייה של 

מה אבל  ל..שלהם  והתנגדתי  בסדר  שלא  שכמובן  שריב,   16עשה  שנ  צחי 

 17  ם,  שלטי כזה של ת של מסע ציידו ילו פעי ם כל מינימאחורי הקלעים ג

 18שיהיה לו מה לתבוע אותך. תגיד את זה בקול רם שנשמע    את זהתגיד  רגע,  מר רביד פלד: 

 19 אותך.  

 20 תגיד את זה.   מר יעקב קורצקי: 

 21 תגיד את זה תקבל תביעה.   מר יעקב קורצקי: 

 22  ו קצת יותר רגועים.  תהיבסדר. אבל בישיבה   מר אבי גרובר:  

 23שיש לי  ואמר לי  קשר אלי  ם ואז ..התפעמי  ר עשראיימתם לתבוע אותי כב   ת:גדו   מר ירון

 24תביעות דיבה מיעקב כמה פעמים. אז עזוב, אני לא מפחד מתביעות דיבה  

 25 שלכם.  

 26  כל היום משקר. אני   מר יעקב קורצקי: 

 27לה כזאת  ם ויצא איזה שהיא עגלטיאני רק מזכיר שבתקופה הזאת היה ..ש מר ירון גדות:  

 28  .  וטו וראו אותהא לת נקשר ש
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 1  תה.  סתם שאלה מי עשה או  ד: פל ד רבימר 

 2 ראו את התמונה של זכי והבחור שעשה אותה פורסמה בכל   מר ירון גדות:  

 3  הוא רק עמד לידו, הוא לא עשה את זה.   גב' דברת וייזר: 

 4 אם הוא עמד שם אז.   מר רביד פלד: 

 5    .ה עצת מוייתה ישיבכולם עמדו שם, זאת ה  ר: גב' דברת וייז

 6 אומר שהוא עמד לידו.  י יתבעו אותי על זה שאנ לא  ת שחולפ מר ירון גדות:  

 7 לא. הייתה ישיבת מועצה.   גב' דברת וייזר: 

 8  תנו לו. הוא מחפש לעשות רק תנו לו   מר יעקב קורצקי: 

 9  בוד שלו צריך להצביע הכ ולכן אני חושב שמי שמכבד את עצמו ומכבד את מר ירון גדות:  

 10  נגד.  

 11אר עם העגלה. אולי תגיד  שם. ושלא ייש סוע. מלו לנא בא  אולי תגיד לו שהו פלד:  ידרב רמ

 12  את האמת מה היה שם. שהוא הלך וביקש ממנו. שייסע ממנו.  

 13  אני ...אבל כל אחד שיעשה מה   מר ירון גדות:  

 14, שכאילו  ית מזה ..לכיוון אחרועשאבל זה מה שהיה. אם אתה לא יודע. ...  מר רביד פלד: 

 15 שם.   ףתשו הוא 

 16 בי הצבעה.  א  להותו, הוא מחפש. יאלב אעזו : מר יעקב קורצקי

 17עוד פעם מי בעד לעדכן את שכרו של זכי טיירי בחמש נקודות אחוז לשיעור    מר אבי גרובר:  

 18של ארבעים אחוז משכר מנכל מי בעד? תשע. מי נגד? אחד. מי נמנע? חמש.  

 19וחמישה  לושים  שלם  שי לומשת נגר.  עדכן את השכר של דלי ד לעבר מי בע 

 20ה. מי בעד? ארבע עשרה בעד. דתבו שנתיים מתחילת ע   מאחריתחיל  אחוז, מ 

 21 מי נגד, מי נמנע עידן אחד. גם אושר.  

 22 

 23 החלטה:  

 24  5%-ב ,עוזר סגן ראש העיר  ,עדכון שכר עובד בחוזה אישי במשרת אמון, מר זכי טייריאושר 

 25 . מנכ"ל שכרמ  40%לשיעור של 

 26 ימ ר  ,ןו רו ד  לאכ ימ   פלד, עופר קליך, דוברת וייזר,  קי, רבידרצ וק   יעקבגרובר,  בי  א   :9  –  בעד

 27 . רנ לק אי ג ,ו יז  עטנ  ,ב ל רב

 28 . ירון גדות  :1 –נגד 
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 1 . יא, עידן למדןלב  דניי אלקובי,  ' צאב  ,דדון ענבל צחי שריב, :5 – נמנע 

 2 

 3 

 4   החלטה:

 5 . ל"מנכ  כרמש    35%  –   ל  , 5%  ב   ר גנ  תילד   ' בגה  , רי עה  שאר   ת ינ גס  תר זו ע  ל ש  הרכש   ןו כד ע  ר שוא

 6דורון, צחי ליך, דוברת וייזר, מיכאל לד, עופר קד פרובר, יעקב קורצקי, רביגאבי   :14 –בעד 

 7רמי בר לב,  נטע זיו, גיא קלנר,    א,אלקובי, ענבל דדון, דני לביצ'י  באב,  שרי

 8 . ת גדו רוןי

 9 . עידן למדן :1 – ענמנ

 10י הצביע  כך מ ר  חא  תולזה   שר יהיה ם שאפהאנשיהשמות של    את   אתה רוצה ד"ר צחי שריב: 

 11 איך.  

 12 בעיקרון צריך ככה.   גב' דברת וייזר: 

 13 אני יודע, באיזה שהוא שלב זה הפסיק.   ד"ר צחי שריב: 

 14 זה הפסיק. גם עם ירון גדות לא רשמו. הערת, תיקנו את זה.   גב' דברת וייזר: 

 15,  צחי  זהים  ע נן, והנמה ירו נגד זהנמנעים.   נע. מש נמנע. אתה יודע מי נמ חב  מר אבי גרובר:  

 16 י ענבל ועידן.  'צאי, ב דנ

בעניין   עידן למדן:  עו"ד  שנמנעתי  כמו  חודשים  מספר  בעוד  רק  לעלות.  בעד  אני   17בשניהם 

טיפה   המשכורות.  את  לעלות  הזה  בעניין  כרגע  נמנע  אני  בתקציב   18השכר 

הקורונה. בעקבות  השנה  ה   ..בסוף  אחרת  היחידי.  הטעם  מצביע  ייתזה   19י 

 20 .  בעד

 21 

 22זר לדני לביא עם כניסתו לתפקיד סגן ראש העיר בחוזה  ן כעומודר  יקר אראישור של מ   .3

 23 משכר מנכ"ל.   30%אישי במשרת אמון בשיעור של 

 24 

 25סעיף הבא. זה היה בסדר היום של הפעם הקודמת. מיכה אמר את שלו.    מר אבי גרובר:  

 26יא,  ני לבכעוזר לד מן  רוד ף הוא אישור של מר אריק  אישור מר אריק הסעי

 27  30%במשרת אמון בשיעור   עיר, בחוזה אישין ראש הסג  ידפק תו ל יסתם כנ ע
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מנכ"ל להבנתי    .משכר  במועצה.  פה  שאושר  רוטציה  הסכם  יש  לנו   1היה 

 2בעשרים ביוני, נכון בעשרים ביוני אמור דני להיכנס לתפקידו. דני מבקש  

 3  רודמן נאשר שאריק  , שס לתפקידו, בעשרים ביונישאנחנו נאשר כשהוא נכנ 

 4    שלו.העוזר  יהיה

 5  כשייכנס לתפקיד נאשר את זה.   פלד: ביד ר  רמ

 6 לא שמעתי מה מיכה אמר. מיכה.   : לב-מר רמי בר

 7 חילקנו לכם את זה. אתה רוצה להגיד מה מיכה אומר.    מר אבי גרובר:  

 8 תקראו את החומר.   עו"ד מיכה בלום: 

הי     מר אבי גרובר: לסדר  זה  בדקתי    ום.צירפנו את  זהאני  מ  את  הפנעם   9  רד משים,  שרד 

 10 נים.  הפ

 11  זה במייל.   עו"ד מיכה בלום: 

 12רק לאחר סיום העסקת עוזר סגן ראש העירייה המכהן ניתן יהיה למנות   : לב-מר רמי בר

מכאן   לרוטציה.  המיועד  העיר  ראש  סגן  לכניסת  בכפוף  וזאת  חדש   13עוזר 

 14 קרובה.  ה הות נושא זה בישיבת המועצשבשלב זה לא ניתן לעל

 15  רד הפנים הם אמרו לי שאין שום בעיה.  מול מש   זה אתי בדקת אני    בר:  רו ג  אבימר 

 16 גם אני בדקתי את זה במשרד הפנים ואמרו שאי אפשר.   מר רביד פלד: 

עובד   ד"ר צחי שריב:  שהבחור  זה  לאריק  האישור  את  ביקשנו  שאנחנו  הסיבה   17ראשית, 

מקו שהוא  פבאיזה  ביוני  להתחיל  ובשביל  ה ם  לתתה  צריך   18ה  הודע  וא 

הו מוק  צר דמת.  החארגל  יךא  את  יהיה  ן  שזה  לדעת  רוצה  הוא  שלו,   19יים 

משותף   הנחיות  חוזר  האוצר  ומשרד  הפנים  משרד  של  הנוהל  גם   20בסדר. 

עובדים   העסקת  לעניין  האוצר  במשרד  השכר  על  וממונה  הפנים   21למשרד 

לע שהשכר  כך  על  מדבר  המקומי,  איש בשלטון  בחוזה  אמון  משרת   22י  ובד 

באישורמ מ  מראש   ותנה  מושל  השו הרעצת  ליאת  למינוי    מקומית, ת   23הן 

 24העובד והן לשכר העובד ולכן תלוי מראש אז אפשר להביא את זה ביוני או  

 25בישיבת המועצה שתהיה ביולי, אבל אז יתחיל התהליך הזה של לגלגל את  

 26 האישורים.  

דרך   גב' דברת וייזר:  אצלי  שהיה  בפברוכמו  מהעשרים  וא אגב.  עאר  אישרנז  אוד   27ותה  ו 

 28 במאי.    ראשוןב
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 1 כן. אבל אי אפשר היה לעשות לא יודע למה זה קרה.   יב: שר  חיצ ד"ר

כמו   גב' דברת וייזר:  מועצה  ישיבת  הייתה  למרץ  בראשון  ואז  יאושר  שאני  חיכיתי   2כי 

 3שהקראת ובראשון במרץ אישרנו ואז לא משנה היה לנו באג עם מירי אבל  

 4 ור.  חיכינו לאישוט משנה, חיכינו לאישור פש לא

 5יה קודם. כי עוד לא ידענו מה יהיה עכשיו יודעים שזה  כפי שה  שלךה  קרבמ : ד"ר צחי שריב

ולא אז   רוצים בן אדם מבקש לדעת מה קורה איתו  ולכן  ביוני,   6בעשרים 

 7ביוני לתת להתחיל את התהליך הזה לאשר את זה ביולי אז ייתן  הודעה  

 8דשיים  ש, חו , חודמה יש לו שםע כקום העבודה שלו, שלא יודמוקדמת במ 

 9 ם בלי  ה חודשיכמ יהיה דני ו

 10 אני לא מצליח לראות מה הבעיה עם זה.    מר אבי גרובר:  

 11 אני אגיד לך מה הבעיה.   מר יעקב קורצקי: 

 12 מה הבעיה עם זה.    מר אבי גרובר:  

 13 סיימת צחי.   מר יעקב קורצקי: 

 14ם, אין  ה היועיריילהיות עובד  יל  ונה שהוא יתחגיד שאין כו רק רציתי לה ד"ר צחי שריב: 

 15 כורת היום.  יקבל משוא שהה כוונ

 16לא. הוא גם יודע בצורה מפורשת שאם דני לא סגן, הוא לא עובד. בשנייה    מר אבי גרובר:  

 17 שדני נכנס  

 18 ברור   ד"ר צחי שריב: 

 19 אז הוא נהיה לו עוזר. למה לא נכון.    מר אבי גרובר:  

 20את  ב  וזוא עודיע שהשיו י וא עכן שהוא אם היוו זה ממש לא נכון כ ורצקי: מר יעקב ק

 21 אתה תהיה חשוף לתביעה.  העבודה  

 22 אני לא אהיה חשוף לכלום. כי ההחלטה. לא נכון. לא נכון.    מר אבי גרובר:  

 23 כי ההחלטה. ...לפני זה. בסדר.   מר יעקב קורצקי: 

 24  זה   ורששיפה אם אתה אומר פה במפאתה אומר פה במפורש. אין שום ח  מר אבי גרובר:  

 25 .  יפהחש ם ן שובשני, אי  תנהחד מומותנה א

 26 אלף אחוז. מה שאני אומר לך.   מר יעקב קורצקי: 

 27הוא יודע את זה. הוא בא מעולם הפוליטי. אני לא רואה שום סיבה שתהיה    מר אבי גרובר:  

 28  בעיה עם הכניסה של דני. אבל.  
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 1 ר אבל.  אומר לך מיכה שאי אפש מר רביד פלד: 

 2  פשר.  אי א מיכה שמה מראו  מר אבי גרובר:  

 3אתה יודע שאני תמיד אומר בשבחם של נציגי הציבור, גם בשבחם של    י.אב : בל-י ברמר רמ

חדשות   שאנחנו  העירייה  של  המקצועיים  היועצים  אבל  הציבור   4נציגי 

 5לבקרים נתמכים בהם...אני אומר שאנחנו צריכים לשמור עליהם אומר פה 

 6  יו. מתי את פ   ממריםלמה אנחנו    אז  שפטי של העירייה שזה לא.יועץ המ

אנחנ רוצו  חנ שאנ לא  ים  רוצים אנחנו  לא  שאנחנו  ומתי  פיו   7ו ממרים את 

 8ממרים את פיו, ולכן שאלתי קודם את צחי ידידי האם בוועדת תמיכה זה  

זה   עם  לי  שיש  לא  הספציפי,  ובמינוי  מתקיים,  וזה  אומר  שמיכה   9בסדר 

 10   למה. שמיכה אומר.מה פציפי הזה לא מקבלים את  בעיה, במינוי הס

כשהויו  כהמי יב: ד"ר צחי שר להגיד.  דע  מה  לי  יש  ולפעמים  מקשיב  אני  דברים  אומר   11א 

  12 

 13 אבל הוא כותב את זה באותיות קידוש לבנה.   : לב-מר רמי בר

 14לפעמים אני מאתגר אותו. לא תמיד אנחנו מסכימים. אפשר לדבר על זה.   ד"ר צחי שריב: 

  15 

 16    מה..  טיהמשפהיועץ  ע נגדשהצביקרה לביבי   מה רק לפני שבוע ביד פלד: ר  מר

 17אני לא חושב, אני לא חושב שהעוזר האישי של דני צריך לחשוש מזה שלא   : לב-מר רמי בר

 18 נאשר אותו.  

 19 לא. הוא רוצה להחליף פה יחד עם דני באותו יום.   ד"ר צחי שריב: 

רוצה לשמוע מה אומר : מר מיכאל דורון לנו    אני  וועץ  י  הפהיועץ המשפטי. יש   20אני  משפטי 

 21 י.  ץ המשפטיועשהש בקמ  ניבי, אבקש אמ

 22 הוא לא רוצה להגיד את זה בקול.  אני ביקשתי ממיכה להתייחס.   מר אבי גרובר:  

 23 אבל הוא צריך להתייחס התייחסות.   : מר מיכאל דורון

 24על התקן הזה.    אני כתבתי מה שאני חושב. יש תקן שכרגע יושבים עו"ד מיכה בלום: 

 25לאחר מכן  תפנות.  לה  יךצר הוא  לאותו תקן ש  הודיענוי. צריך לא פזה כרגע ל

 26אחרי שייכנס לתפקידו הסגן, הוא יוכל למנות את העוזר שלו. אני לא מבין  

 27 למה כל כך בעיה.  

 28  הודיעו לו למי שבתקן.  ד"ר צחי שריב: 
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 1 מה ..אחרי חודש, חודשיים ממה ...  מר ירון גדות:  

 2  .  תחמבר. תפבנוב  עשרה ובמבר לשלושבנ   תקרא בין השישי : ת וייזרגב' דבר 

 3מה יקרה אם הוא יתחיל חודש, חודשיים אחרי זה שדני כבר יכנס. לא מבין   ות:  ון גדרי מר

 4 מה הבעיה.  

 5לא. למה, הוא צריך להיכנס בדיוק שדני נכנס. כבר עבר חודש אבל   מר יעקב קורצקי: 

 6  כשדני ייכנס שהוא יכנס.  

 7אש. הוא לא  מר יםשי.חוד .  שהוא עבודהיות בל. יש לו בע יכובסדר הוא לא   גדות:  רון  מר י

 8 צה לצאת ...שייקח חודשיים אחרי.  רו

בחוזה   ד"ר צחי שריב:  שעובד  מי  שלגבי  להקריא  רוצה  אני  קודם,  שציינתי  נוהל   9באותו 

 10אישי, שכהונתו של העובד במשרת אמון תיפסק על פי החלטת הממונה שלו  

 11ת  רו התפט  ליות,יציפאבחירות מונ   בותם כהונתו של הממונה, בעקועם סיו

 12, כמו למשל הסכם רוטציה, תיפסק העסקתם  מכל סיבה אחרתאו  ת  שי אי

ובכפוף   העובד,  חתום  עליו  לחוזה  בהתאם  האמון  משרות  עובדים   13של 

פי   על  כהונה מוסכמת  סיום   14להוראות הדין. הפסקת כהונה זו דינה כדין 

 15 ך פיטורין נוסף.  החוזה. אין צורך בהלי

 16מת שכרגע הוא  יש הודעה מוקד בד  עול  ד.ובלעה מוקדמת  עדו הויש ל בלום:   יכהעו"ד מ

 17 נמצא בתקן.  

 18 למי לדלית.   גב' דברת וייזר: 

 19 ברור, אתה לא יכול להגיד לה מייד.   עו"ד מיכה בלום: 

 20 לא קראו לה דרך אגב, צריך לקרוא לה.   גב' דברת וייזר: 

 21  סכם. מה על ה היא חתו עו"ד מיכה בלום: 

 22 .  יד לה צריך להג  :  דותמר ירון ג

 23 לה. צריך לקרוא לה.   אמרוא לו ר: וייזברת גב' ד 

 24 עצם זה ש...תסיים את תפקידה אז היא מסיימת את תפקידה...  ד"ר צחי שריב: 

 25נכון. אבל צריך להודיע הודעה מוקדמת לעובדת. יש לה זכויות על   עו"ד מיכה בלום: 

 26  פי 

 27 י אנוש.  שאבבסדר. זה גם אישור של מ : גב' בת שבע אלקובי

 28 גם אריק וגם דלית באותו זמן.   לא יכולים להיות שזה ןי בני מ מה שא יב: שר  צחיר ד"
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 1 נכון, נכון.   עו"ד מיכה בלום: 

 2יש לנו מכסה לארבעה. ולא יכול להיות אפילו יום אחד שאין פה...אז הכול   ד"ר צחי שריב: 

 3  ל מותנה בזה. מותנה בזה שהיא תסיים והוא יכנס. והכ

בשוק   : פלדמר רביד  לא ככה. זציבב  לבי. א דק צחצו   אתה  הפרטיכן.  זה   4ה נכון מה  ורי 

 5שאתה אומר, פשוט בפרטי אתה צודק. כשלוקחים מישהו לפני ואז עושים  

 6חפיפה אתה יודע. איפה שהוא בכל זאת יהיה...אבל בציבורי כשאני עבדתי  

 7 זה לא עובד ככה.  

 8 .  ם להתניע שיתופים נו רוציאבל אנח ד"ר צחי שריב: 

 9סגן הולך. וראש העיר  נשאר יום אחרי שה  אל  זרעו ן. הרת אמו זה מש   ר:  מר אבי גרוב

 10 הולך. אם אני  

 11 יש תקדים בעיריית רמת השרון שעשינו דבר כזה.   מר יעקב קורצקי: 

 12אם אני מפסיק לעבוד. העוזר באותו שנייה מפסיק לעבוד יחד איתי.    מר אבי גרובר:  

 13    תישהפסקביום ן כראש עיר לכהלו קיום. אם אני מפסיק  אין

 14 אבל היא לא הפסיקה והם לא הפסיקה לעבוד. זה לא.  ד: פל ד ביר  מר

 15  אתה מאשר כרגע שאם דני נכנס הוא הסגן, הוא העוזר שלו.    מר אבי גרובר:  

 16  נכון. הוא   מר רביד פלד: 

אומ  : לב-מר רמי בר שאתה  למה  מחויבים  לא  כמועצה  מחויבים  רגע,  אנחנו  עכשיו.   17ר 

 18 ראש. מ  הז אתשיר  כים להכריו צנחנא  מהעצה. אז לכמו

 19  מה הבעיה להכשיר את זה מראש.    מר אבי גרובר:  

 20 כשהעוזר שלו יכנס.   : לב-מר רמי בר

 21  אני ממש לא מבין את   : מר מיכאל דורון

 22 למה צריך לאנוס את הגזרה.   : לב-מר רמי בר

 23 .  תומים על הסכם אנחנו כולנו ח  מר אבי גרובר:  

 24 זה.  הדיון ה ן את א מבי אני ל  : ורוןל דמר מיכא

 25 גם הם חתומים על הסכם.   קי: ב קורציעק רמ

 26 אז מה הבעיה.    מר אבי גרובר:  

 27  הם גם חתומים על הסכם.   מר יעקב קורצקי: 

 28  ההסכם זה הסכם בסדר. עכשיו רוצים לעשות.  מר רביד פלד: 



 04-8666313מי, איגחברת                                                                                                                                                  

 2.5.2021מיום יין המנמן מליאה שיבת מי  28פרטיכל מס' 

 

 

33 

 1  שש.שלא נאשר אותו. מה החאז מה החשש. מה החשש  : לב-מר רמי בר

 2 .  תנ בה ה לאהבנת. מלא  המ  :  אבי גרובר רמ

 3 צריך להתחיל מהסוף להתחלה. צריך ללכת למשרד הפנים.   ד"ר צחי שריב: 

 4 די עם כל ההיתממות הזאת. מה לא הבנת.    מר אבי גרובר:  

את   ד"ר צחי שריב:  לגלגל  להתחיל  רוצים  אז  המועצה.  מאישור  תקציב  אישור   5צריך 

 6 הליך.  הת

 7 י.  שו עלאל תעבוב הזה הסיאת   מר אבי גרובר:  

 8 איזה סיבוב.   : רוןדו  לאמיכמר 

 9 חתמנו הסכם. צריך למלא את ההסכם.    מר אבי גרובר:  

 10  אבי, למה הצעת בשבוע שעבר.   גב' דברת וייזר: 

 11 ..חתמנו הסכם, יש הסכם. הוא יכנס בהסכם. ככה. יש הסכם, יש הסכם.   מר רביד פלד: 

 12  לה  שא רגע, אבל יש לי : ת וייזרגב' דבר 

 13 הרי   לפני או חודש לפני,ם יי שודוב ח הסכם כת ..ב : ד פלדמר רבי

 14יש לי שאלה כי יש פה משחק דו פרצופי. למה פנית למיכה בכלל בשאלה.   גב' דברת וייזר: 

 15אתה ישבת איתנו שבוע שעבר, ואמרת שאתה רוצה לפנות למיכה כי מיכה 

 16מה  ים שאני ..לדברעשית את זה. יש עוד כמה  יגיד לך את התשובה. אז למה  

 17 שלם,  . שבוע 2019נובמבר ב  ישיש  . שלת .....ית. אעש

 18 לא יודע מה זה השישי.    מר אבי גרובר:  

 19בין סיבוב ראשון לסיבוב שני, שבוע שלם. אחר כך תשב ותקרא. אבל למה   גב' דברת וייזר: 

 20עת את זה. בהן  עשית את זה, ישבת עם שני אנשים שלך מהסיעה, ואתה הצ

 21ך למיכה אני  אל   ינא  עיון יש לי ראמרת  באת ו א נכון אתה  ה לצדקי אם ז

 22ותו מה דעתו. למה עשית את זה, על מי אתה עובד. אתה עושה פה  אשאל א

 23 משחק כפול. למה עשית את זה. למה. אני חושבת שצריך לעשות את זה.  

 24 כי אני עוד פעם.    מר אבי גרובר:  

 25 ליו בכלל.  נית אלמה פ גב' דברת וייזר: 

 26תי מהתשובה  ב להגיד שאני הופתעחיי   י אנים ו שרד הפנ תי במי שאלכי אנ  בר:  גרו מר אבי  

 27 של מיכה.  

 28 אז למה הצעת את זה לנו. מישהו ביקש ממך לפנות.   גב' דברת וייזר: 
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 1 כי אני בדקתי ואני הייתי בטוח שזה    מר אבי גרובר:  

 2 ית את זה לא מבינה.  לא העלינו את זה. למה ועש  גב' דברת וייזר: 

 3 .  . דוברת השנייברת וד קי: ב קורציעקמר 

 4 לא מבינה את המשחק.   וייזר:  ברתד  'בג

 5 מיכה. אם אנחנו עכשיו מעלים את זה להצבעה, נניח העלנו מיכה.   מר יעקב קורצקי: 

 6 כן.   עו"ד מיכה בלום: 

 7 ר.  העלנו את זה. צריך לעלות את זה עוד פעם מתי שדני יאוש  מר יעקב קורצקי: 

 8, הוא צריך  יםס פטה  א אתריך למלהוא צאושר  דני י אחרי שתי  לדע עו"ד מיכה בלום: 

 9 ל החוזה שלו, הוא צריך להביא את החוזה למועצת העיר.  לחתום ע

 10 נצטרך לאשר אותו עוד פעם.   מר יעקב קורצקי: 

 11 צריך לבוא להצבעה חוזרת.   עידן למדן:  עו"ד 

 12 מה צריך לאשר עוד פעם.    מר אבי גרובר:  

 13 של   וזהמה היו ח  ד"ר צחי שריב: 

 14ל מי אישרת. את החוזה של מי  חוזה אישרת. חוזה שה  זי א,  ר לך אני אומ   :  רגרוב  מר אבי

 15 אישרת.  

 16 אבל אנחנו....  עו"ד מיכה בלום: 

 17 באמת מיכה. אתה יודע משהו.    מר אבי גרובר:  

 18 גם לא חייבים.   ד"ר צחי שריב: 

 19שכר  חוז הו את אכשים ע אחוז השכר. אבל מאשריאבל מאשרים עכשיו את    מר אבי גרובר:  

עוד פעם. אתה מם  וש  יו עכש  ך להביאא צריל  20אשר את אחוז השכר  דבר 

 21ובזה זה נגמר. היא לא הבינה בכלל מה אני רוצה ממנה במשרד הפנים. היא  

 22אמרה לי ברור שזה עובד. לא תיארתי בעולם שאתה תביא כזאת חוות דעת.  

 23 יני דברים כאלה.  ותביא חשופים וחשופים וכל מ

אליו  שפני  תאומר זאת   : דורוןאל מר מיכ דעת  ש  תר אתי ולא  ת  חוות  ייתן   24מסוימת.  הוא 

 25 ביקשת חוות דעת ולא  

 26 אני מאוד הופתעתי מחוות הדעת. כן.    מר אבי גרובר:  

 27ציפית לקבל רק דעה אחת. אני לא מבין, אתה פה נעלב והוא אומר לך שאי   : מר מיכאל דורון

 28 תה עושה.  שא מעשה ביבי, זה בדיוק מה אפשר ואתה עושה
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 1ה ביבי. ההוא יושב שם וצוחק הוא מבסוט  ה מעשה ביבי מעושי  אנ.  פי יו  ר:  בגרו   אבי רמ

 2 עד השמיים. יאללה בואו.  

 3 מה מעניין.   גב' דברת וייזר: 

 4 חבר'ה המסכות יורדות, הכול בסדר.    מר אבי גרובר:  

 5 יכה אמר  אני רוצה להקריא לאור מה שמ  ד"ר צחי שריב: 

 6 .  םירפו ו סיאל תספר סכם.  דו בההסכם. תעמ שי  מר אבי גרובר:  

 7לאותו נוהל שהצעתי קודם שמדבר על זה שבאמת אפשר לקבוע בטווח של   ד"ר צחי שריב: 

 8בין שלושים לארבעים שזה עכשיו..לקבוע בדיוק כמה וזה מה שהוא מקבל.  

הר מליאת  אושרה  בהם  במקרים  אחרת  דרך  מוצאים  גם  הם   9שות  אבל 

במשר העובד  של  אלשכרו  את  בחוזה  מ מון  בישי  טווח ראש  שכין   10ר  י 

 11תקציבי של הגזבר ואז ככל ונדרש על פי חוזה  ים, התקבל אישורו הימ ו סמ

בקבלת   צורך  יהיה  לא  העסקה  לחוזה  הפנים  משרד  אישור  מתכוון   12זה 

 13  אישור נוסף להעלאה בשכר. במסגרת מה שאושר.  

 14 ם.  זה מה שעשית היו עו"ד מיכה בלום: 

 15 ם.  ארבעים לין שלושי, בכלומר ד"ר צחי שריב: 

 16 אומר שאתה. אתה    אתהאם  : וםה בלעו"ד מיכ

 17 אז לא צריך לבוא עוד פעם בשביל חמישה אחוז.   ד"ר צחי שריב: 

 18 אז לא. ממש לא. זה מה שעשינו כרגע עם זכי.   עו"ד מיכה בלום: 

 19 מה זה קשור ..אישור.   : מר מיכאל דורון

כלא  זה   עו"ד מיכה בלום:  ל  . אותי שאלורגע קשור. זה קשור לזכי   20ת את זה  עלואם 

 21ה אותי שאלה האם לעלות את זה  וזרת של ראש העיר שאלהע   תיאואלו  ש

צריך   לא  דעתי  שלעניות  לה  כתבתי  בלילה  עשרה  באחד  העיר.   22למועצת 

 23 לעלות את זה. למועצת העיר.  

 24 לא צריך. אין לעלות.   גב' דברת וייזר: 

 25 ן.  ניתלא  עידן למדן:  עו"ד 

 26 תן.  ני  שלא : מר מיכאל דורון

 27 שלי.  עה הדה הייתזאת  לום: בה  יכד מעו"

 28 בסדר. אתה קובע.   ד"ר צחי שריב: 
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 1לא. אני לא קובע. אתם רשאים לקבוע מה שאתם רוצים ואתם גם   עו"ד מיכה בלום: 

 2עמוד  אהצבעתם בעבר מה שאתם רוצים. אני לא חושב שזה סוגיה שאני  

 3לא  את זה אני    ים.קי לחלוטין. מה שאתם עושמאחוריה ואני אגיד לא חו 

ל. אני אמררתי אמ  4בעקבות העוזרת  ר הוא שאל אותי שאלה  עי הש  ראתי 

 5שלו בלילה ונתתי תשובה באחת עשרה בלילה, לעניות דעתי לא צריך לעלות  

ז יעלה.  שהסגן  עד  להמתין  צריך  לישיבה.  כרגע  זה  שלי    ואת   6התשובה 

 7   אבל לא אומר זה לא חוקי.הייתה. אתם רוצים להצביע תצביעו.  

 8   רקמר שרה אתה או מק בכל : ר צחי שריב"ד

 9 אני אמרתי לא צריכים לעלות את זה. דברו.   יכה בלום: ד מעו"

 10 זה התגלגל לפה מסדר היום הקודם. בפעם הקודמת.   ד"ר צחי שריב: 

 11עוד פעם. כששאלו אותי. אני רק יכול להגיד על מה ששאלו אותי   עו"ד מיכה בלום: 

 12שא  ת. על הנודע  חוות  ם ממך להכיןקשיתי. לא אמרו לי אנחנו מבמה עני 

 13ואני יושב אחר כך ובודק איפה החוק, איפה  ת כל ..את כל הדברים  .א . .  זהה

 14חוות הדעת. שאלו אותי אם לעלות את זה אמרתי לא. בעוד חודש נכנס עוד  

 15 חודש ..זה מה שאמרתי. כתוב מפורשות מה שכתבתי. זהו. זה מה ... 

 16צריך  י  נד   י.לפנ  הבאה, או   יבהא ביש לא יכול לבוזה  בעצם עמדתך היא ש  שריב:   ד"ר צחי

 17 שזה יכול לבוא גם ביולי.  להיות. זה אומר 

 18אני אומר, כרגע יושב מישהו בתקן. יושב מישהו בתקן. זה לא תקן   עו"ד מיכה בלום: 

 19פנוי. גם יש שם אישור של גזבר העירייה צריך להיות לעניין הזה. יושב כרגע  

 20ו  נ ינניך מעה לא כל כ..ז למה .דעה מוקדמת  .הו ישהו בתקן. אנחנו כרגע . מ

ל להודיע  צריך  הוא  או  מה  קודם  חודשיים  חודש,  הודעה  שלו,   21מעביד 

 22שלושה. זה לא העניין. החשיבות היא שייכנס הסגן לתפקידו ואת השכר  

 23 ...את העוזר שלו. זה מה שההיגיון בעניין הזה.  

 24 יחד.  תחיל לעבוד הוא רוצה לה ד"ר צחי שריב: 

 25תי ..עוזר  עילים אבל ככה זה לדעי  ת יולהצים  . כולם רותינב י, ההבנת  בלום:   יכהעו"ד מ

 26 האחר ומחדש.  

 27 בעשרים ביוני אפשר להצביע בו זמנית על הכול.   עידן למדן:  עו"ד 

 28 בוודאי.   עו"ד מיכה בלום: 
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 1   זה מה שעשינו איתי.  גב' דברת וייזר: 

 2 עסק ב... אני לא מת עו"ד מיכה בלום: 

 3כבר מהעשרים ביוני.    בלקמ   ואים הא את הטפס למל סיים  ואז כשהוא מ  ן: עידן למד עו"ד 

 4 הוא יצטרך לחכות אם הוא מאושר בעשרים ביוני.  

 5הוא יכול למלא היום ללכת למלא טפסים. ..יאושר בעשרים ביוני   עו"ד מיכה בלום: 

 6  הוא  

 7ת  ויו אמון בחוזה אישי, של הרשאני חוזר העסקת עובדים בשכר במשרות   : לב-מר רמי בר

 8ורש כתוב  ידו ימונה עוזרו. במפפקתל   עלבפו  שסגן נכנס   רקב  כתו ות  המקומי 

 9 בסעיף אתם רוצים שאני אקריא לכם את הסעיף.  

 10  זה בסדר רמי. זה לא סותר.   ד"ר צחי שריב: 

 11 למה צריך לדון על משהו שבדיעבד צריך לקרות מתי שדני.   : לב-מר רמי בר

 12  סדר היום.  ד מעוברים סעיף הבא. יור    מר אבי גרובר:

 13 של דוברת עכשיו.  קדמת לעובדת מו העודת התל גדות:    רוןמר י

 14 עוד עשרים יום היא תקבל הודעה.   מר יעקב קורצקי: 

 15 

 16 

 17 

 18 ן וקית - 31.1.21מתאריך  24. אישור פרוטוקול ישיבה מן המניין מס' 4

 19 

מן המניין    מר אבי גרובר:   ישיבה   20קונים  תי   , היו פה24מס'  סעיף הבא אישור פרוטוקול 

 21יך להצביע לאשר את זה.  , צר ם יונתיקהת  נו לכם אצ הפת.  ודמ אמרנו פעם ק

זה.   על  להצביע  צריך  ולכן  שם תיקונים  היו  הפרוטוקול.  בעד. אישור   22מי 

 23 מי בעד אישור הפרוטוקול? פה אחד?   31.1.21-הישיבה מ

 24 לא משתתף.   עידן למדן:  עו"ד 

 25 תף.  עידן לא משת  מר אבי גרובר:  

 26 מה היה.   זר: וייגב' דברת 

 27   תף.תש מא ד ל וע  מישהו    :גרוברמר אבי  
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 1 לא עברתי על התיקונים מניח שהכל נכון.   עידן למדן: עו"ד 

 2 כל השאר בעד? תודה.    ?יש עוד מישהו שלא משתתף  מר אבי גרובר:  

 3 

 4 . 31.1.21מיום  24קול מס' ו ר פרוטשוא  החלטה:

 5ל  י, ענבאלקוב שריב, באצ'י קליך, צחי   ופר ד פלד, עבי גרובר, יעקב קורצקי, רביא  :14 – ד עב

 6ל דורון, רמי בר לב, נטע זיו, גיא קלנר,  , דוברת וייזר, מיכאיא לב  דני,  דוןד

 7   ת. וגד  רוןי

 8 . למדן ןדי ע :1 – ענמנ

 9 

 10 ן וקית - 7.3.21מתאריך  26 מניין מס'שיבה מן הל יוקווט. אישור פר5

 11 

 12  שם , גם כן, היו  7.3.21מתאריך   26ס'  ן מאישור פרוטוקול ישיבה מן המניי  מר אבי גרובר:  

 13    י.נתלהב כמה הערות

 14 ירון ביקש שירשמו מי הצביע בעד, ומי נגד.   : לב-מר רמי בר

 15ה   אנס  אבדוק,   ום. אניזה היב את  אז ראיתי. הוא לא העביר את זה. הוא כת   מר אבי גרובר:  

יודעים מי   לבדוק שימצאו מי הצביע ואם  16  אפשר אפילו את השמות. אם 

 17  חיל.  תנ  נואנח  ם לא רשמו.ביעו ירשמו מי הצביע אם לא יודעים אהצ

 18 מי הצביע נגד ההצבעה לועדת   מר ירון גדות:  

 19  פרוטוקול, ר הישו א  עד ול ויראו. זה הולך ככה. מי בהפרוטוק   יבדקו את  מר אבי גרובר:  

 20 ן סבבה. עבר.  לם בעד. עידן יצא. כולם בעד נכו כועוד פעם 

 21 

 22 .   7.3.21מיום  26' מס קולו ר פרוטשוא  החלטה:

 23י, ענבל  אלקוב ד פלד, עופר קליך, צחי שריב, באצ'י  , רביקירצקו עקב  גרובר, י י בא  : 14 - ד עב

 24ל דורון, רמי בר לב, נטע זיו, גיא קלנר,  , דוברת וייזר, מיכאדני לביא ,  דוןד

 25   ת. וגד  רוןי

 26 לא נכח בחדר.  עידן למדן  

 27 
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  1 

 2 תיקון   – 7.2.21מתאריך   25 . אישור פרוטוקול ישיבה מן המניין6

 3 

ע נ חאנ  ובר:  מר אבי גר ה   יםר בוו  לסדר  ד עכשיו  החדש.  את  יום  נעביר  שאנחנו   4יברנו 

ו בעד  השאילתות  מי  האחרים.  בנושאים  קודם  ונדון  לסוף  לסדר   5הצעות 

 6השינוי הזה? להעביר את השאילתות וההצעות לסדר לסוף וקודם להצביע  

 7  על הנושאים האחרים.  

 8מאוד    ,מאוד   םפה ה  בציבוריות נושאים שהם  ות לסדר זה  רק תדע שהצע ת:  מר ירון גדו 

 9ר האלה. וזה  שים מתעניינים בשאילתות ובהצעות לסד קת והרבה אנבמחלו 

 10 שאין פה קהל זה ביזיון, כי אם היה פה קהל לא היה.. 

 11  מה הם היו עושים. מה זה.    מר אבי גרובר:  

מג מר ירון גדות:   היו  כי  הרבה אנשיםיעיהיית מכבד אותם  וגם    ם  בדוחות  גם   12שרוצים 

 13   ל.בנושא ש

 14  ה קהל.  ר להכניס לפה הרבא מאפש חוק לאבל ה  בר:  ו רג  יבאמר 

 15 החוק מאפשר עד חמישים. וגם.   מר ירון גדות:  

 16  החוק מאפשר להכניס חמישים של    מר אבי גרובר:  

ולא משאיר מר ירון גדות:   ..את הקהל   17זה לסוף    את   אם היה פה קהל. ראש העיר היה 

 18 ה אחת עשרה.  לשע

 19יד לה כמה חודשים אני  תגהאכלה.     וצה פינותא ר הי   .ל כמנ  תעשמ קי: ורצמר יעקב ק

הסקי לך את  צודקת.  שולח  לעבוד. את  צריך  ככה  צודקת, רק  היא   20צות. 

  21 

 22 תודה.   : גב' בת שבע אלקובי

 23לח  שו  בכפר הירוק כבר חצי שנה מתחננים אלי בית ספר הווטרינר מר יעקב קורצקי: 

 24  תחיל ני ים א רן, גת עלבי , קהנומה. ה   פה. תמונות, ואני אומר אילי סקיצות

 25תולים. עשיתי כבר  ככה. חצי שנה אני רודף אחרי פינות האכלה לחלעבוד  

 26פוסטים אצלי שזה שאני עושה פינות האכלה לחתולים. כל הכבוד בתשי.  

  27 
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 1 אליציה.  הקויש רעיון. תיכנס לקואליציה ותעשה את זה מ מר ירון גדות:  

 2  זה צודק.    תהא   דע מהתה יות א ו לבמתק   ך ההצעות שלאתה צודק   ב קורצקי: יעקמר 

זה  ת ואחרי  מקומם.  זה  מה  יודע  אתה  זה,  את  רואה  אני  הנה,   3אמין, 

הפרובל  על  למה  לי  כבר  ואומרים  ואנחנו  זה  את  עשינו  כבר  אנחנו   4מטור 

דבר אותו  את  עושה  היא  והנה  הצעה.  מעלה  והוא  זה  על   5יא  וה   עובדים 

 6  צודקת.  

 7 יתם.  ולא עש  י שנהחצ  רבכ ת. י שרים. שעטו יל דפיבר מר ירון גדות:  

 8 זה בהזמנה. זה לוקח. זה תהליכים. אתה תלמד את זה יום אחד.   רצקי: קב קומר יע 

 9אבי. אם נעשה את סדר היום נגיע מהר לנושאים, שאילתות והצעות לסדר   מר גיא קלנר: 

אז בוא נריץ א ונגיד לשעהת זטובות. חלקן לפחות.  פגענו    ה   10סבירה ולא 

 11   וץ.ר נבוא   דבר.שום ב

 12 לא לשנות?    רובר:  בי גמר א

 13 לא גיא לשנות. לשנות את סדר היום יאללה תשנה אבי.   מר יעקב קורצקי: 

 14  מה ההיגיון אני רוצה הסבר.   : מר מיכאל דורון

 15אילתות  הש   אני אגיד לכם מה ההסבר. אני אגיד להם, עם כל החשיבות של : לב-מר רמי בר

 16ת רמ ת לעיר  בוערו ת שוי גבסו  םו דניאנחנ ות,  היום שמעלים פה הצעוסדר  

 17ם עשרה  כללותה כמו תוכנית מתאר, שבסוף אנחנו מגיעים לשתיהשרון ב

 18  שכולם ירון אל תתערב לי בשיחה. אל תתערב לי בשיחה.  בלילה. 

 19 המשכורת של מישהו...עד עשרים דקות....  מר ירון גדות:  

 20עת  לא הגאז    ונ שד  ךיי א ודמת כפעם הק פקת בבגלל שלא הסאבל זה היה    :  מר אבי גרובר

 21  האלה.  אים לנוש

 22 אבי. מאחר   : לב-מר רמי בר

 23  בדיוק בגלל זה.    מר אבי גרובר:  

 24וירון גדות מצליח למשוך לזכותו יאמר את כל ישיבות המועצה החשובות   : לב-מר רמי בר

 25הרציניות    דנים בסוגיה  לא  לדברים השוליים שרק הוא רוצה שיענו. אנחנו

 26    םימסכ  יאנ  , ולכןהשרון של רמת

 27  שאנחנו   מה שמעצבן   ירון גדות: רמ

 28 ואני רואה את כל החפירות שלך. כל החפירות שלך.   : לב-מר רמי בר
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פרסונאלית   : מר מיכאל דורון בהצעה  אבל  פה.  עושה  גדות  שירון  מה  את  סובל  לא   1אני 

 2  אשכרה.  

 3 אלית.  סונ היא לא פר : לב-מר רמי בר

 4  ית.  פרסונאל  היא : ורוןכאל דמר מי 

 5 ני חושב.  רסונאלית. א היא ממש לא פ  : לב-רב  ימר מר 

 6 יש הצעה שלי ושל גיא שם. יש הצעה של.   עידן למדן:  עו"ד 

כלום.   מר יעקב קורצקי:  לך  לא אומר  אני  אתה מכבד אותך  לא.   7מיכאל באמת אם 

 8 ...ממש להכעיס. לא מעניין אותו....שטויות.  

 9  ום דבר עושה ש וא לאה הינח ות ח ובנושא ד  הלה שאילתתראה, כשהוא מע : דורון יכאלמ רמ

 10אז    יווןיס. אז בוא נראה, הבן אדם הזה מתחיל אולי לראות את הכ להכע

 11 בוא  

רק   מר יעקב קורצקי:  מעלה  הוא  אבל  לי.  תאמין  מעלה  שהוא  מה  אחרי  עוקב   12לא 

 13 לקנטר ולעשות להכעיס באמת.  

אאבי  עידן למדן:  עו"ד  לי .  יש  אב   בי.  פשרה.  הצעת  הצעת  בוי.   14תות  איל ש ב  נדון  א פשרה. 

 15בתור מי שלשנינו יש לנו הצעה, את הצעות ההחלטה  ם כן  חלטה גהצעות הו

 16 סוף. שאילתות נדון בדברים, ואז הצעות החלטה. מיכאל מקובל.  נזיז ל

 17 מקובל.   : מר מיכאל דורון

 18ן  , גם כ 7.2.21מתאריך    25המניין מס'    מיןיאללה. אישור פרוטוקול ישיבה   מר אבי גרובר:  

 19, היו הערות. הפיצו לכם את  י. כן . הבנתלא זוכראני    רגע,   .רותע ה  היו שם

 20 אושר.   זה מי בעד? עידן לא משתתף.

 21 

 22   7.2.21מתאריך   25פרוטוקול ישיבה מן המניין מס'  רשוא  החלטה:

 23דני  ,  דון י, ענבל דאלקוב'י  צחי שריב, באצד פלד,  בי גרובר, יעקב קורצקי, רביא  :13  –  ד עב

 24   ת. וגד  רוןירון, רמי בר לב, נטע זיו, גיא קלנר,  דו ל אכי מ  וייזר,  , דוברתלביא 

 25   לא השתתף בהצבעה.עידן למדן 

 26 

 27 
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 1   נסות.וידוא מסירה במתן ק – 25.5.21 רון גדותי  השאילת. 7

 2 

 3  אן.  א כוידוא מסירה במתן קנסות. עופר ל של ירון בבקשה. התשאיל  ובר:  מר אבי גר

 4בים רבים ברמת השרון מתלוננים על  ש תוים.  ות לתושב נסוידוא מסירת ק מר ירון גדות:  

 5דין,    כך שקנסות שקיבלו הגיעו אליהם לראשונה, כפל קנס ומכתב מעורך

עקוהוצ כביכול  שנגרמו  נוספות  טענאות  העי ב  שלת  שילמורייה   6  את   א 

 7  הדוחות בזמן.  

 8  כמה זה רבים.   : לב-מר רמי בר

 9  מאות. מאות. יש קבוצה.   גדות:    רוןמר י

 10  ?  רת ספ : לב-רמי ב ר  מר

לזה,   מר ירון גדות:   קשורה  שלא  קבוצה  יש  הרבה  שלי  מהשכונה  מכיר  אני  קבוצה   11יש 

 12    נכון., זה יר אנשים מהמערבית, ממורשה, עזובשם, מכשכמה ורואים 

 13  ות?  אמ : לב-רמי ב מר ר 

 14  ה שולחת את ההודעה לקנס המוגדל ריימאות, מאות. הטענה היא שהעי מר ירון גדות:  

ללא  הפלכל   אישור  קבא  וידו חות  עם  משלוח  ללא  המקורי.  הקנס   15לת 

 16ם  ס, גשלא מקבלים את מכתב ההודעה הראשון על הקנמסירה. תושבים  

 17ת  חה א לה מוכיים הגדודיווחמות המאבדים את זכותם החוקית לערער. כ 

 18ייה  מדוע העיר   האםאמיתות דברי התושבים. ודורשת תיקון. והשאלות הם  

 19ומה לכל משלוח  מסירה, בד  ורישעם א ודוחות  ותאינה שולחת מכתבי קנס

 20חבילה פשוטה או מכתב רשמי, היום כל חברה שנותנת שירות אם זה מכבי,  

 21ה אחרי,  יום לפני, את  SMS  ה חיסון, אם זה חבילה אתה מקבל כמהאם ז

ואצלנהכו ממוחשב  יותר  הרבה  ושתייםל  זה.  את  עושים  לא  מו   22דוע  , 

 23לכל ספק שהתושב  ל  מע דאה  לפני שוים  לתושבי  העירייה שולחת חיובי כפל

 24 ו השאלות.  קיבל את המכתב עם הקנס המקורי. אל

 25י עה אל . הגיבנושא המאות. אז לנושא המאות. בסדר אחד  אני אתחיל ככה.   מר קובי אלפסי: 

ההחמישה  ועדת   לחמישים  של  הגישו  הם  לטענתם  שמייצגים   26תושבים 

 27ם  מתוכהסיפור.  ה  צו שנסתכל עליהם ולראות מושבגינם ר  חותושישה דו
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 1היו בטענה שלא קיבלו מה שאתה מכנה אישורי המסירה.    רים ושתייםעש

לנו קלסרים שלחתי בפורום    ירה.כל הדוחות נשלחים עם אישורי מס  2יש 

הת הקמונה  את  עשל  אילסרים  כל  לא    שורים  האלה  הדוחות   3המסירה. 

נדרש, פעם  ע לבית של  הגינדרשו. הדואר הרשום הזה ש  4אותו תושב, לא 

 5שנייה הוא לא נדרש הוא חוזר לשולח    אחרי שפעם  ה,יים שנ שונה, פערא

 6 ואז עובר לגבייה.  

 7 זה.  י לא כל כך מבין בדואר. לא הבנתי את אנ תסביר את זה.   מר גיא קלנר: 

 8 לסיים.   תן לי רק י: מר קובי אלפס

 9  נדרש. תסביר לי רגע. לא  לא. תסביר לי מה זה מסירה ו מר גיא קלנר: 

 10 כתב.  מ ה תת א לקח : ובילקגב' בת שבע א

 11 מקבל הודעה.    מר אבי גרובר:  

 12   קיבלת אישור שהדואר. הביתה קיבלת אישור. מר גיא קלנר: 

 13 ום.  דואר רשש לך יא. יהדוור בא אומר לך שלום ג  קובי אלפסי:  רמ

 14 משאיר לך פתק.    :  גרובר  מר אבי

 15 דואר.  ב א לך אותו. הוא מחכה לך . הוא לא מבי פה  בדואר. לא ד"ר צחי שריב: 

 16 אבל אתה מקבל הביתה פתק.    רובר:  גי  אב רמ

 17 אתה מקבל הודעה על דבר דואר.   עידן למדן:  עו"ד 

 18גיעה  ודעה מתו. הה חת אווא לקהמכתב מחכה לך בדואר דואר רשום, תב   :פסיאל  מר קובי

 19 ליך הביתה פעם ראשונה, מחכים זמן, פעם שנייה.  א

 20 שהו.  שחתמתי או מ  עהגילא מית. היא בב אבל היא מגיעה לתיבת הדואר   ר: א קלניג מר

 21 כל תושב זה   מר קובי אלפסי: 

 22בלת ומשאיר לך את המעטפה  ך שקי ם אות אם אתה בבית, הדוור מחתי  מר אבי גרובר:  

 23 יש לך דואר רשום.  ודעה ש ר לך ה א משאי ת, הוא בבי אם אתה ל 

 24 על הדלת.  י. איפה הוא משאיר ל מר גיא קלנר: 

 25 בתיבה.    מר אבי גרובר:  

 26כאלה בדלת, יש כאלה בתיבת הדואר, יש כאלה בתא דואר. כל אחד    שי פסי: ובי אלק מר

יש   בדואר.  שרשום  שלו  הדוווהתא  שביחסים    רים..ישאת  הדוורים   27את 

 28קיבלת דואר רשום למי    ר אליוא מתקש הם. הו ות שלהלקוחאישיים עם  
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 1ת  י לא רשאי לת . אני גם עוד נקודה. אנ סדר אני נותן אותו, ברמה הזאת ב

 2של תושבים אסור לי. הייתי מאוד רוצה שזה יקרה. אסור  ם פונילדואר טל

 3אותו לצורך העניין    ול לקחתי לא יכ לי. בסדר. כי זה מאגר מידע רשום. אנ 

 4ה, ללכת לדואר להגיד לו  ארנונ  ניה אושל הח  ושביםשל התמאגר המידע  

 5 . אסור לי.  SMSפון שלו. לשלוח לו  הטלדני קיבל מכתב רשום. הנה 

 6 או מפה.  קובי. האישור משלוח יוצא מאגף הפיקוח.  : למדןעידן  ד "וע

 7 מהדואר. יש לנו.   מר קובי אלפסי: 

 8 פיקוח מעביר את המעטפות.   דן: עידן למ  עו"ד 

יודע   : אלפסימר קובי  שאתה  לאי  לםאיזה סרט  הולך  זה  הזה.  אישור  הדבר  נתונים,   9מות 

חתיכת אופרוהט נתונים   זה  של מעטפות.  הדב דר ציה בסבעה  כל  הז.   10ה  ר 

הרשום,  הו הדואר  משלוחי  כל  את  מוציא  הדואר  לדואר.  את  לך  יש   11לנו 

 12ל החזרות שמגיע שוב פעם  נו. עם כום שהוצאהפתקיות של כל הדואר הרש

וששמחמישי נבעו אלישהגי  ם  הזאת, אנחנו  דקו אח נו,  והנקודה   13ד, אחד. 

 14  צודק.  פה הוא לא, הוא לא מי  וחיכוצודקים. עוד הפעם הו

 15בעצם מודה שיש מצב שהמישור שהיה מקבל מהם לתיבה לדואר ולא    התא :  גדותרון  י מר

 16 מצב כזה.  מקבל. יש   פיזית. אתה בעצם מודה שהוא

 17    דואר.את ה ברור. תאסוף גב' דברת וייזר: 

 18 לא. ..לאסוף את הדואר.   ן גדות:  ירומר 

...קובעות את הפרוצדורה  תקנון, סד ל   44סעיף   עו"ד עמית גייגר:   19ות  ליחת קנסלשר 

 20חזקת המסירה קובעת שברגע שאתה . הסעיף נקרא חזקת המסירה.  אר דו ב

 21קה והוא לא נמסר  דואר רשום חזישור מסירה, שולח דואר רשום, לא עם א

 22 כלום.  עשו   או לאאו נמסר,  

 23 לא נלקח.   לום: עו"ד מיכה ב

 24להוכיח  ך  ו. לנמען. הוא צריובר למי שנשלח אלי ל עאו לא נלקח. נט עו"ד עמית גייגר: 

 25יבל. אנחנו ברמת  א שילם, למה הוא לא קיבל. איך הוא לא ק ל  וא מה הל

 26לחים עם אישור  נו שאנחנו שו. אנחנו החלטהשרון עושים משהו מעבר לזה 

 27שהוא טעונה ציבורית או    יזהג א ך להצילא צריאני    אומרת מסירה. זאת  

ו נתונים  ממסד  שהוא  ערטילאי,  להר איזה  שהוא משהו  איזה   28אנחנו  אות 
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 1 כל   פיכלכיח  ולים להו יכ

 2 אם הוא פתח, אם הוא קיבל.   עו"ד מיכה בלום: 

 3 אם הוא קיבל.   עו"ד עמית גייגר: 

 4 הוא לא לקח, הוא לא לקח.   ום: עו"ד מיכה בל

 5נקודה חשובה. לא    ל כל משלוח דואר. זהפטי שטוס המשמה הסטא  גר: ת גייעו"ד עמי

 6  נמסר ערך כמו  ה  שוו  ת כשקיבלת את ההודעה, ולא הוצאת ומרנדרש זאת א

 7  ד. מבחינה חוקית.  יעל

 8 מבחינה חוקית אני לא יודע מבחינתי לא.   מר ירון גדות:  

 9  חינת החוק לא נדרש.  במ עמית גייגר:  עו"ד

 10 א.  שבים ל ת התומבחינ מר ירון גדות:  

 11ה. והוא יודע  שטר מה מבחינת התושבים. אם הוא מקבל דוח מהמ ה בלום: עו"ד מיכ

 12ש הוא יודע, הוא לא  " מק  200של  מהירות    עלשמצפה לו דוח מהמשטרה  

 13 בא לקחת. הוא מכניס 

 14 הוא אולי לא יודע.  לא. שם הוא יודע פה  מר גיא קלנר: 

 15 הוא לא יודע.   עו"ד מיכה בלום: 

 16בוחר אני לא הולך לקחת אז    אבל מה. אם בן אדם   ה שלו.הבחיר  אבל זה  :  רגרוב  מר אבי

 17 עולם.  ין א

 18 ותך על עבירה.  ו א מ ילכשצ  ח משטרהבדולא. אני אומר ש  מר גיא קלנר: 

 19 הוא מקבל דואר רשום.   עו"ד מיכה בלום: 

 20 קח אותו.  יבלת דואר רשום לך תיק  מר אבי גרובר:  

 21  שום.  ואר ררוב ד ל . כי לקחת  הוא לא רוצה עו"ד מיכה בלום: 

 22 גיא. גם הדוחות של הפקח.   : לב-מר רמי בר

 23 בסדר.   בלום:   יכהעו"ד מ

 24ע, אני מנסה לומר משהו. מיכה מה שאתה אומר  רג,  אומר ה שאתה  , ממיכה  : מר מיכאל דורון

 25ח כי הוא  לא רוצה לקחת את הדו  יש בו סתירה. מה שאתה אומר שאדם

 26בל את מכתב  שהוא כן קי   תל להיו ך יכולי אי ח. אז אולי תסביר  יודע שזה דו

 27 מעורך הדין שגם הוא מגיע רשום.  

 28 דואר רגיל.   ום: יכה בלד מעו"
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 1 הוא יכול לומר שהוא לא קיבל אותו גם כן.   מרכלו   הבנתי. : וןמר מיכאל דור

 2 נכון.    מר אבי גרובר:  

 3 משפט.    אתה יכול בבית בלום:   עו"ד מיכה

 4אבל הם כן אומרים שהם    א קיבלנו,ו לנחנם אאומרישים וכלומר באים אנ : מר מיכאל דורון

 5 מקבלים את הפנייה  

 6 כי זה מגיע בדואר רגיל.    רובר:  י גמר אב

 7 .  ילרג : וםבלמיכה   "דעו

 8ו אומרים לא  מה לא ברור. כי אנשים זה נורא פשוט העסק הזה. אנשים הי  מר אבי גרובר:  

 9  י חוק כד את ה  תיקנו ת הדואר. ואז עשו  ת הדואר, לא קיבלתי א קיבלתי א 

שאין ששולחי  לוודא  דואר  הרי  קיבלתי.  לא  אומר,  אדם  שבן  למצב   10ך  ם 

 11או לא. דואר רשום    עגי זה הודא אם  לו  בדואר רגיל באמת אין לך שום יכולת

 12כעורך    אתה בא ואתה חותם קיבלת. והדואר ערב על זה שהוא שלח. אני

 13ו הוא  וח שבגם לק לי גם מקרה אישי ולמשל כעורך דין היה  דין למשל, אני

 14ה  וז נשלח לא לכתובת הרשומה שלו, במשרד הפנים למשל.  וכיח שהדוארה

 15וחות שעמית ביטל.  דם  יש גיודע ש  אנימשהו שצריך להביא ביטולים. עכשיו  

מניח שגם לא אני   16ורך  מצא, בדק, ראה שבאמת היה שם בעיה במשלוח, 

 17ים  שאנש   ל  הסיטואציה הזאת ות כאלה שהתבטלו. בגלהשנים גם היו דוח

 18לתי, לא קיבלתי. החוק בחזקת מסירה, שולחים  תאום לא קיבפ רו מה  אמ

פרוצדורה  שוםלך ר יש  לקחת.  ללכת   19ן  י מבאני  הרשום.  של  , אתה אמור 

 20 שאנחנו גם עושים את זה עם אישור מסירה.  

 21 אם הוא לוקח.   עו"ד מיכה בלום: 

 22נשים  ירה. אור מסם אישנו לא חייבים אנחנו עושים את זה עשאנח   למרות  ר אבי גרובר:  מ

 23 לבוא ולקחת את הדואר שלהם.  מורים א

עפני  ל  םג עו"ד עמית גייגר:  הרשום  הדואר  את  שולחים  אשאנחנו  מסם   24ירה  ישור 

 25 ים על הכתובת.  נו גם עושים בדיקה במשרד הפנחאנ

 26 ל משרד הפנים.  כל קובץ,,,בהתאמה מו אנחנו שולחים את מר קובי אלפסי: 

אנחנו    . הייתההשאלה    מר אבי גרובר:   העירי אם  היא    יהמדוע  התשובה  שולחת.   27אינה 

 28  מר.  שנא ולחת זה מה שהעירייה ש
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 1שלא יודע אם עמית וקובי פה משקרים  ב  שחולא    נס, אניהיכ אני לא רוצה ל מר ירון גדות:  

לא   אני  יודע  אני  משקרים,  התושבים  להיכנ או  רוצה  לא  אני   2ס  חושב 

 3ים  מקרים ספציפי  ית עלספציפיודע  לבין הזה. אני    לעימותים בין התושבים

 4ה אחוז הם שומרי  במאשל אנשים שכל אחד מאיתנו מכיר אותם יודעים ש

 5האלה, וגם את כפל הקנס לשלם,    תו הדוחם את  שלף לחוק, וגם יש להם כס 

ול יודע  ואני  זה,  את  לשלם  בעיה  שום  להם  וחד  ואין  יושר  מליץ   6היות 

 7שחד    עדני יו ם, שא אנשי  כול לתת שמות שלעית הם לא קיבלו. אני י משמ

 8ו את זה ילמ הם לא קיבלו את זה. קיבלו את הכפל, אפילו גם ש  משמעית

עם  לריב  להתחיל  לא  כדי  ל ייה.  יר הע  בסוף  כמות    אזה  יודע,  לא   9המצב, 

 10דע שאין סיכוי  כזאת גדולה של אנשים שטוענים את זה חלקם אני מכיר ויו

 11  יוני. התשובה  ו את זה. משהו פה לא הגשהם קיבל 

 12  לך, תיקח את הרשימה שלך, תשב מול ים את המשימה ש, אולי תשל וןיר : לב-י ברמר רמ

 13 .  חד, אחדב אף הפיקוח. יחד עם היועץ המשפטי. ותש אג

 14  הוא עבר על הרשימה.   ד מיכה בלום: "וע

 15  אבי. נכון אתה מכיר. חלק מהם גם נפגשו עם  מר ירון גדות:  

 16   מאות.אתה אומר שאתה מדבר פה על   : לב-מי ברר  מר

 17  אצלי.   הם היו לפסי: מר קובי א

ודירקטורי מר ירון גדות:   ציבור  וונינציגי  משכמם  רציניים  ואנשים  אין  ם   18וי  סיכ מעלה. 

 19 ולא לוקחים   יםבורח שהם 

 20  גיעו אלינו. אנחנו אני ברמה אני חייב רגע לציין כמה דברים. אחד, הם ה מר קובי אלפסי: 

 21  שאנחנו   עילות על הפ  משוב, י זה  ם תושבים, כהאישית מאוד אוהב להיפגש ע

 22ייה נעתרה לדחייה  עירעושים. בסדר. ביקשנו דחייה. הם ביקשו דחייה, ה

 23הזה, אני באמת אומר לך, הגיעו    עשהרמכל    דברים.ת הכדי שנוכל לבדוק א

 24חד מהם נבדק, למעלה ממחצית  חמישים ושישה טפסים עם דוחות, אחד, א

 25. רק  ערעוריקשו  בוהם    ם דוחידעו שיש להמהם זה חבר'ה שכבר עברו הם  

 26  ק שאמרתי.  חל

 27 ור.  ערע הם קיבלו את הזמן ל מר ירון גדות:  

 28אני מדבר על עשרים ושתיים.    אות,מ ל  בר עשאתה מד, כאז אני אומר לך מר קובי אלפסי: 
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 1 ישר  ים ושתיים שטוענים שהם קיבלו  בסדר. כי זה מה שהגיע אלי ליד. עשר 

 2   מתוך אלפי דוחות. עו"ד מיכה בלום:

 3שית מי  נע  פרנקל. אנחנו גם לא, הבדיקה גם לא  לטענתם, דרך  זה הגיע ישר י אלפסי: קובמר 

 4נו בחנו זה לראות  חאנמה ש בכלל.    ודהמשקר ומי לא משקר. זה לא הנק 

 5יכול להבין את התסכול   י אניאם יש לנו פאק בתהליך. כשל. אין לנו. שוב, כ

 6ן שיש  . ועדיי חייבחוק מבר למה שהנמצא בצד הזה וצודק. עשינו מעשהחוק  

 7י בסדר,  יטו תה בא ואתה אומר, יש לי שני חברים, סליחה על הבצב שא מ

 8 ומר לך שיוכיחו. אנחנו.  א י אנ  .א קיבלו ם לשאני יכול להגיד בוודאות שה

 9  איך אפשר להוכיח.   : מר מיכאל דורון

 10 ון.  קובי. מה שהצעתי ליר : לב-י ברמר רמ

 11 י יש לך משימה.  יבל. תסביר ל א לא קח שהו להוכיאיך בן אדם יכול  : מר מיכאל דורון

 12 לא נכונה.   ובתלמשל שלחו לכת  עו"ד מיכה בלום:

 13לדואר ולהבין מה קרה. אני הלכתי לדואר.    כתללריך  ך הוא צהפולא. זה   מר קובי אלפסי: 

 14נו את הכול  מי פה. והוא אומר, אנחנו הפעלישב אצלי מנהל הדואר המקו

 15 על 

 16וחות שניתנים בכל התחומים. אז  ד   ת. יש מאות ר מזה דוחו תיש יו חבר'ה    מר אבי גרובר:  

 17אנשים  וד  , אבל יש עוד הרבה מארים שלא קיבלנואומ שיש עשרות שנכון  

 18הדוחות שניתנים פה   שלמים. פנו, הגישו ערעורים דברים. מספרמה  עובדש

 19כמה מאות לאורך תקופה. זה    יותר גבוה מכמה עשרות ואפילו  הוא הרבה

 20ה מתנהל באותה פרוצדורה.  ותו זא. זה א וחלק ל  יבלוחלק ק ד פעם אז  עו

שק דברים  לי  יש  אני  לילדיבלגם  ראשון  שצו  מודה  ואני  בדואר,  זתי   21ה  , 

 22בדואר הרשום. הוא לא הלך, הלך עכשיו, כי הוא פספס.    ה ז  את   ופספסנ 

 23 לפעמים.  

 24  הרשום וזר ואתה מבקש מהדואר  כשפספסת. ואתה ח  הבעיה בדואר רשום  עידן למדן:  עו"ד 

 25 תמיד יודעים לתת    ז הם לאולח אמי הש לדעת

לנו ש, ב יכול להיות   מר אבי גרובר:   אין   26וזה  שהתרשל  בר  ום דרך לדעת, האם יש דאמת 

עכשמ בא גם  יכולים  לא  אנחנו  שום  לנו  אין  איך  ת  על  ערבים  להיות   27יו 

 28שהדואר עושה את העבודה שלו.  במדינת ישראל זה סוג של חזקה  הדואר.  
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 1ולת לדעת אם הדואר תפקד או  ן היכלנו אי  הדואר,   ת עלתלונום יש לנו  א

 2 לא.  

 3ידעתי בכלל.    לאוח.  קיבלו דטו  עכשיו על מצלמה. לבן שלי נסע עם האו   ם:עו"ד מיכה בלו

 4בדואר שני  את הדואר הראשון לא קיבלתי. קיבלתי כפל קנס  דואר רשום.  

 5,  אוטוילה בי נסעו בל קתי, את הנושא ואכן הילדים של פתאום אני רואה, בד 

 6  , תפסו אותם מצלמה. אז שילמתי את הכפל. מה אני הירות ו דוח מוקיבל

 7זהו, נו מה  ו  וםי  בע עשרהבארשה. היה דואר רשום ולא הספקנו לקחת  יע

 8  לעשות.  

 9 קרה של התושבים אני מאמין.  במקרה שלך אני לא מאמין אבל במ  מר ירון גדות:  

 10  לך.  אגיד  ה אנינו מ טוב. אני ..את הבנים שלי, יכה בלום:ד מעו"

 11אי אפשר יהיה לבוא   SMSבחד  אגב, הדואר עובר לשיטה מכוונת. אחד, א : לב-בר מר רמי

 12   כה.לדואר סתם כ 

 13  זה בחבילות.   דן:למ ן עיד עו"ד 

 14אתה  ואר. אין לעמוד בתור בדואר. אם  לא. אתה לא יכול להיכנס יותר לד : לב-מר רמי בר

 15ע  קובמין תור.  הדואר מז   שלקציה  ס לאפלירוצה להיכנס לדואר. אתה נכנ

 16 תור,  

 17  יום יומיים אתה מקבל.    תוךבסדר. אבל נותנים לך   מר אבי גרובר:  

 18 המשך אלא אם כן רוצים אחרים גם לדבר ולהגיד משהו.   תשאל  יש לי   ות:מר ירון גד

 19י  לסדר. תשאל את שאלת ההמשך וצח  . בעיקרון זה לא הצעההזה שאילת    מר אבי גרובר:

 20 .  ו אחר כך ן ל ני אתביקש א

 21מינים ואומרים שהם  ם א נראה שהתושבים שחלקם אמינים או יודעים שה ריב: ד"ר צחי ש

חז  ופה  שלושקה  לא קיבלו.  ושל  וכולנו מכירים  רבדה,  הדואר.  את  יש   22ך 

הגיעה,   לא  וחבילה  דואר  עם  תמיד  חוויות  לא  אתה  הזה  לארגון   23נכנס 

יכולמתרש בעולם.  מסודר  הכי  הדבר  שזה  ששםלהיו   ם  אם    ת   24הכשל. 

יש מכנה משותף לאותם עשרים דכתבים אז קו מ רציתי לשאול, האם   25  ם 

 26 תיים שמצאתם לגבי סניף ספציפי נגיד  וש

 27 כל רמת השרון זה סניף אחד.      ובר:בי גרא מר

 28 ם שונים, התיבות שונות.  זה סניף אחד, הדוורי מר קובי אלפסי: 
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 1 וח.   ות פיקזה דוח. כי  לו לא ..בהכרח רמת השרון ובהכרח כאי ת גייגר: עו"ד עמי

 2   אני רוצה לשאול את קובי משהו. : מר מיכאל דורון

 3הרגילים מעורכי    ן שהמכתביםו יוף מכעולה כסיא  הצעת ייעול, לא יודע ה  ר צחי שריב: "ד

 4וממוין על ידי מכונה מקבלים.    הדין הם קיבלו. מכתב רגיל שפשוט הולך 

לדואת   ללכת  שצריך  זה  אז  הרשום  וז המכתב  הםאר  ל  ה.  טרחו,   5א  לא 

 6 מת שיותר נוח  אהספיקו. ה 

 7 וגם.   גם אתה אומר לשלוח  מר אבי גרובר:  

 8   כן. היו בעבר. ד"ר צחי שריב: 

 9 זה משהו ששאלתי.    :  רובראבי ג רמ

מדינ  ד"ר צחי שריב:  היום  עד  שיש  מצב  בעבר  בול,  היה  עם  מעטפה  שם  אתה  שבהם   10ות 

 11 בת דואר וזה מגיע. אין פספוסים.  בתי 

 12 .  ה נוספת ש הצעאבל י : ורוןכאל דמר מי 

 13 תעשו גם וגם.   ד"ר צחי שריב: 

 14 אבל התושבים טענו שלא קיבלו.   ם: עו"ד מיכה בלו

 15 מכתבים האלה.  ה עם.. : ת גייגרעמיעו"ד 

 16 ושבים זה יעזור לא לשם כפל קנס.  לטובת שרוצים. ברור, אבל לחלק מהת  ד"ר צחי שריב: 

ק  : מר מיכאל דורון נוספת  אפשרות  יש  א ובי.  אבל  שאאתה  לאמרת  ל  תה  את  יכול   17העביר 

 18, כמו שאני מקבל דואר,  מךבעצרשימות הטלפונים לדואר. אז תשלח אתה  

 19ר לי שחבילה בדרך, או שכמו שאמזון  ומשא  וארמהדSMS  קבלכמו שאני מ 

 20 ויש לך דוח בדרך.    SMSתשלח אתה  מודיעה לי שיש לי חבילה בדרך

 21לך הודעה אם  שלוח  ליכול    אני לאומר.  אתה אהנה הבעיה הנוספת במה ש מר קובי אלפסי: 

 22 זק.  וק ב . ח אתה לא מאשר לי לשלוח הודעת במייל

יכ   מר אבי גרובר:   לא  יג   ול.אתה  כל    םאידו  ואז  את  עשית  במספר  טעית  אתה   23בטעות 

 24ן  סור לך גם להשתמש במאגר. את הטלפו הפרוצדורה נכון, אבל היה לך. א 

 25רת. זה  גם למטרה אח ש בו  להשתמשקיבלת למטרה אחת, אתה לא יכול  

לשנאתה   זה  שכן  היחידי  הדבר  מקומות.  במיליון  פה   26במקביל    לוחופל 

 27  בדואר רגיל.  

 28 הוא מצוין. מה שהיינו עושים פעם. בול. י ל צחעיון שרה : לב-מר רמי בר



 04-8666313מי, איגחברת                                                                                                                                                  

 2.5.2021מיום יין המנמן מליאה שיבת מי  28פרטיכל מס' 

 

 

51 

 1לראות במקביל לשלוח רגיל.  אלתי על זה. עוד קודם כשישבנו פה  אני גם ש   מר אבי גרובר:  

  2 

 3 כפל קנס.  פולה ושלא התושבים ישלמו כ נעשה עבודהיף שאנחנו  דע : לב-מר רמי בר

 4 זה ברור.   : פסימר קובי אל

 5 ים. גם את ... מיפעם לים לשלעלואז הם  : מר מיכאל דורון

 6ה של שירות לתושב ולא חזקה  מה שאמר עמית, זה שירות לתושב, ברמ מר קובי אלפסי: 

 7 .  משפטית

מגיש  עו"ד מיכה בלום:  מקרה  בכל  ערכאשר  בערעורידנאנחנו  עור,  ים  בצורה  ים   8ם 

ו מספר  הוא  שאנחנו,  לא  זה  רצינית  התושבים.  כ להומאוד  לקראת   9ים 

 10  ת.  תסתכלו על כמויו

 11 זאת שאלת ההמשך שלי אבל.   :  תו דון גמר יר

 12ולם תהיה  מחלקת הפיקוח למשפטית היא עבודה שלעהעבודה שמתבצעת ב מר קובי אלפסי: 

 13, יושבים  יים חצי, חודש ם בחודש ופעו  נחנ שא  צמודה ואני יכול להגיד לכם

 14פקחים. יושבים יחד זה עם  ם ליחד כדי להפיק לקחים. מסקנות וחידודי

 15שלהם, מצד שני להבין את המצוקה של    תווק המצ   הבין אתי להפקחים. כד 

 16לים.  שניתן ונפסל הוא מייצר לנו שלושה כשהמשפטית כי בסוף דוח כזה  

 17סוף  ה בושלוש, ז  מון שלנו, בא ע  פוגזה  אחד, זה עבודה משולשת, שתיים,  

שלו.   העבודה  את  יעשה  הזה  שהדבר  רוצה  תיזוז  סתם  א  ל ואתה   18לייצר 

 19  טל. אז אנחנו אני יכול להעיד ב מתכך    תם ואחרח סלתושב, הוא קיבל דו

 20ת  ו לא מעט עבודה בעניין הזה כולל כמו לפחות מה שאני שנה וחצי פה דייקנ 

 21ת  לרמה כזא  את הדוחותא  בילה  איך רעיונות שצריך, איך לאסוף אותם, ו

נראה את זה במספריםש יתבטלו ואנחנו  ירידה מאוד  . ילפחות דוחות   22ש 

 23 תנים הם דוחות איכותיים.  ינ ש  וחות ם כי הדטליחדה. בכמות דוחות שמתב

להגיד מר גיא קלנר:  רוצה  אני  הזה.    אבי  בנושא  בשאילתמשפט  עכשיו  לא  האנחנו   ,24 

אמ  לסדר.  שמתלהביבהצעה  כאלה  יש  בשאנם  מ   ילתות ם   25ניות  דיאבל 

 26שות את זה  לע  עם הצעות לסדר על אף לעיתים שנשמע כאילו ניתן  משנים 

לסהבשאילת הצעות  לא.  אז  שו   דר..  האני  הכול מתרחש מסביב  לכומע   ,27 

 28ם הוא דבר חשוב מאוד עבור  האוזן. בכל מקרה מכיוון שהכסף של התושבי
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בכלל ספק בעניין הזה, צריך להתייחסכולנו, אין    1קודש.  חרדת  לזה ב  לי 

 2שים  ואנבע מאות שלושים ₪ ואחרי זה לקבל את הכפל שלו,  ח של שלתת דו

 3הכול כדי לוודא    שותע ל  יכיםנחנו צרז אאנחנו לא נעולים מקבלים או לא א

מקצ הכי  נכון,  הכי  בתהליך  נוהגים  תחתונה  שאנחנו  משורה  הכי   4ועי, 

 5ובד  ות א לעש םילצפות מעצמנו. אם זה אומר שאנחנו צריכ שאנחנו יכולים 

 6ום  הי  כים לעשות אותו, אין מה לעשות. להוציא מבן אדםו צרינג אנחנדוי 

ב אדבר  אני  זה  שעל  משהו  על   ₪ לסדר,הצעאלף   7אומר    אני  ₪  אלף  ה 

 8דואר רשום או לא  שכנראה הוא בכלל לא יודע ואני לא יודע מי קיבל את  

 9נק  ול עב לי משך ומי לא משך, אבל אני יודע שיש בקיבל את דואר רשום ומ 

 10  אני אומר לך בוודאות. אני מדבר על.   ה..זהי נושא עיר לגבב

 11 דר.  לס זה לא הנושא פה עכשיו. זה הצעה ות:  גד  מר ירון

 12. בקיצור הסיפור  האתה לא נותן הצעה לסדר. אני רוצה מדיניות לא שאילת לנר: ק  יאג מר

 13טובת אותם קבוצת תושבים לא. זה לטובת  הזה למה זה מפריע לך זה ל 

תושביםבוק  ותםא אתהצת  למה  פוגע  פו  .  אתה  למה  בתושבים.   14גע 

 15גע  פו  אל תפגע בהם. אתה כותב בקבוצות. אתהם.  בתושבים. אל תפגע בה

 16  די,    ,יקמספ בהם.

 17 .  את הפופוליזם שלך ..או לבחירות  מר ירון גדות:  

 18תה יודע לפני  ד, הוא כבר מדבר על זה אפוליטיקה היא תביא כל אח מר יעקב קורצקי: 

 19 ים  בר מדחנו ים אנמה שנ כ

 20 להתעסק בנושא הזה.   ייםמה אתה מקשקש בכלל, אתה לא היית בכלל ק קלנר:   מר גיא

 21 לוח.  שמה על  ים פהברמד מר ירון גדות:  

 22  על.  האת העניין. בשאילתמה אחרי זה. בזה אתה פותר  מר גיא קלנר: 

 23 .  ן לא פותרלא. העניי  מר ירון גדות:  

 24  .. רק  זהיין. ל בענאז תן לי לטפ מר גיא קלנר: 

 25 זה הנושא.   גדות:  מר ירון  

 26 ק.  ס לפה מזיק. מספי נכנ כל נושא שאתה  מר גיא קלנר: 

 27א מדבר ועכשיו  ה הנושא, זה לא נושא, בחייכם. עכשיו גיז  שיו, מה עכ  ונ  מר אבי גרובר:  

 28ו מדבר ואתה תיתן לו  כשיגיא תדבר ואתה תיתן לו לסיים לדבר. אבל גיא ע
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 1 לסיים לדבר.  

למ  תמידאני   ר: קלנ  גיא רמ א נאמן  לבך,  שווה  שלי, טרה.  בחברים  לפגוע  מנסה  לא   2  ני 

של בע הפוליטיים  ביריבים  שלי,  ממך.  ן  יי לענ   דמיינד   אניי.  מיתים   3ושונה 

 4ני שם את זה בצד כי זה לא מעניין את הציבור  שכל מחפש איפה לתקוע. א 

 5ל  הפן שמתן הדוחות ונושא הדואר הוא מקשה אחת.  עכשיו. הסיפור של  

וודואר  ודעות  ..ה כל  רשום  בתוך  חטיפה  הוא  לא קיבלו,  או   6האם קיבלו 

 7הצעה לסדר,  בד  נגי  ולה וזההגדואת כל העניין צריך להסדיר והבעיה    ייןהענ

 8צד התושבים מה עושים הקרטונים, וזה עולה  ידיעה מ  שיש בלבול וחוסר

 9ים  צריך להפסיק וצריך להסדיר את זה כי אנש להם הרבה כסף ואת זה  

 10ה שקלים על משהו שלא אשמים בו והוא  ם והרבת שקליפה מאו למים  מש

 11 רא.  שנקואת זה צריך להסדיר ובתוך זה יש מה בם חלקם או רו 

 12 ייחס גם לזה.  תיכף נגיע להצעה לסדר אני את   רובר:  ג  ביא מר

 13דואר אנחנו צריכים לעשות את כל  ובתוך הפן אחד שנקרא הדואר, ואת ה מר גיא קלנר: 

 14י שנהיה נעולים שאנשים קיבלו  ד ....משפטי כם אם זה לא  לים גשיכו  מה

ולכן ההודעות.  שאילתהה  את  של  בהקשר  צחי  של  צר  הצעה   15  יכה הזאת 

 16 ת מיושמת ממחר בבוקר.  יוולה  להתקבל

 17  אתה שאלת את שאלת ההמשך.    ר:  מר אבי גרוב

 18 לא.   מר ירון גדות:  

 19  אפשר בבקשה את שאלת ההמשך.    בר:  מר אבי גרו 

 20 ע הצעות ככה בשלוף, כמו  אני קטונתי מלהצישך היא,  ההמ שאלת ות:  גדן  ירומר 

 21  .  אתה קטונת נקודה. אבל בסדר   גרובר:  בי  מר א

 22  על המזרק זה לא שלוף.   : לב-בר מר רמי

 23  והשאלה שלי   רון גדות:  מר י

 24  ישנת על זה לילות וימים.   : לב-מר רמי בר

 25  רמי אל תפריע.   ירון גדות:   רמ

 26  הגיוניים.   לא ולף דבריםואתה גם ש  : לב-ברמר רמי 

 27ורמים  הג  על הדוחות. מה קשור. השאלה שלי עם  הילתואנחנו עכשיו בשא מר ירון גדות:  

 28ליך ככה ש..את ההצעה של צחי או  ם איך אפשר לשפר את התהיעימקצוה
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כך התהליך  את  לשפר  אפשר  איך  אחרים,  של  מקרים    הצעה  יקרו   1שלא 

 2מקבלים את   ן וישרהראשו  ת הדוחלים א א מקבבמסגרת החוק, שאנשים ל

 3ערעור. זאת בעצם השאלה שלי  ת להדוח השני עם הכפל, מאבדים את הזכו 

 4רעיון ואיך לפתור    צירתיים, לתת איזה שהואית  להיוצריכים  תם  אליכם, א

 5 את הבעיה. אם אין אפשרות,  

 6הליך  סגרת  . הוא יכול ללכת להישפט. במזכות ערעור   הוא לא מאבד עו"ד מיכה בלום: 

 7ר להגיע איתו להסדר וזה מה שהרבה פעמים עושה.  פשפט אית המשבפני ב 

  8 

 9צב הזה.  לא להגיע למעיון איך רא להביצריכים  תם  אני אומר דבר ראשון א ירון גדות:   רמ

 10 איך לצור מצב, להגיע למצב שאנשים  

 11  בנתי.  מה השאלה פה לא ה   מר אבי גרובר:  

 12מקרים, באמת קבלו    וקרו כאלה  מת בא שהם  לפני  קנס    לא מגיעים לכפל  מר ירון גדות:  

 13  תרון אז אנחנו צריכים להגיע לפ   ליחים צמ  לאאת הקנס הראשון. ואם אתם  

 14 שקיבלו את כפל הקנס.  שאנשים  ועצת העירמ ב  ה פהבל החלטלק

 15  אתה לא יכול לקבל החלטה.    מר אבי גרובר:  

 16 שקיבלו את כפל הקנס,   :  מר ירון גדות

 17  טה כזאת.  ללך לקבל החא בסמכות של זה    מר אבי גרובר:

 18 ראשון לעלות  ר המקבלים חזרה את המחי  מר ירון גדות:  

 19  .  ק חות באמכות כז ך ס אין ל   מר אבי גרובר:  

 20 צריך לקבל, מה זה אין סמכות.   דות:  מר ירון ג

 21  אין לך סמכות כזאת בחוק.    מר אבי גרובר:  

 22 אין לך סמכות כזאת.   רן שוורץ: ע  מר

 23  בוא אני אסביר לך משהו ירון.  הזה. בדבר   יש חוק  בר:  י גרו מר אב

 24 שלא קיבל את הקנס הראשון.   אדםבן  מר ירון גדות:  

 25צריך לקבוע אם אתה היית צריך לקבוע, האם תושב משלם    תה הייתא   אם  גרובר:  בי  מר א

 26אם אתה מה לא קשור, יש דברים  ארנונה, אף תושב לא היה משלם ארנונה.  

קשורי בחושהם  בש ם  הבי ק.  מהר  ביל  של    מאודנו  בידיים  ישאירו   27שאם 

צ לא  שתושבי  רק  ריכ הפוליטיקאים  שלא  מצב  מגיע  היה  מאוד  מהר   28ים 
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 1ם גם היו מחלקים להם, נותנים להם כסף.  כסף, ה  יםמקבל בים לא  תוששה

 2 אפילו.  כי ככה זה טבע של פוליטיקאים. יש פה עניין של חוק. 

 3 ים שקל.  ת חמישע מאועם תש. למשפט אדם  מה חוק הגיע בן מר ירון גדות:  

 4  שפט.  המשפט. אם יוכיח לבית המית אז אם יבוא ויוכיח לב  מר אבי גרובר:  

 5 יכול להגיד. לא אתה בית המשפט.    אל אתה גדות:    רוןמר י

 6ת מאוד מיוחדות יכול  התובע יכול מסיבות מאוד מיוחדות. התובע בנסיבו  מר אבי גרובר:  

 7 להחליט את זה.  

 8  מה לעשות.   לתובע במדיניותיכול ..  לא אתה בלום: כה  מי  "דעו

 9 .  אנילא  מר ירון גדות:  

לקבל  מר קובי אלפסי:  יכול  לא  וכל  הע שיב  לטה. תקהח  אתה  האופציות  כל  על  נבדק   10סק 

 11של המרווח שאנחנו יכולים לבוא ולשחק בו.  האפשרויות של מה המסגרת  

 12  . אני ראש כולנו.  בסדר

 13ס  במצב כזה הוא יוריד את המחיר לקנשגיד לתובע  לא יכול להי  אנ מר  כלו מר ירון גדות:  

 14 המקורי.  

 15 נכון.    :  גרובר  אבימר 

 16    ון.נכ מר קובי אלפסי: 

 17 אני רק אומר אני יכול עכשיו להגיד שהוא כנראה יעשה את זה.   :  ותגדרון  מר י

 18רפת  רה גוא יכול לעשות את זה בצוות את זה. אתה ל אתה לא יכול לעש  מר אבי גרובר:  

 19.  ל להודיע כל מי שלא זה. זה קודם כל אתה לא יכוללא יכואתה  ודם כל,ק

שקרוה לנכון,  מוצא  כשהוא  יכול  זה  קו די מצש  סיבות נ ה  פ  תובע  את   20ת 

 21בצורה נקודתית, מקרה, מקרה הוא יכול לחשוב שיש מקרה. מעל התובע  

יכול משפט,  בית  שיש  שהתובע    כמובן  להגיד  ולבדוק  לבוא  המשפט   22בית 

 23  לכן עכשיו  נה ולא נכו  ו בצורהה פעלעירייה

 24 אני רוצה ...עם.   מר ירון גדות:  

 25 הוא לא יכול.   אלפסי: ובי ק רמ

 26של לארג' לא לארג' מה זה לארג' זה לא עניין של לארג', אתה   יןני לא עזה   :  וברמר אבי גר

 27  ג' או לא לארג' או לארג' עם כל התושבים. אין פה לאר

 28 ות הנאה.  ב לק טואתה מח : לב-מר רמי בר
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 1ש לעשות כפל קנסות  מחפ זה לא עובד ככה עם כל הכבוד. אף אחד פה לא    :  אבי גרובר רמ

 2, שהעיר הזאת תהיה נקייה. זה  ותוחם הדה אחת עמטרולא כלום. יש רק  

 3ים  הדבר היחידי שמעניין. ובשביל זה אנחנו פועלים ולא יכול להיות שאנש 

ל נגיע  תיכף  אנחנו  פעם  עוד  וזה  ה  לסדר, הצעה  באים  אנששמצד   4ים  שני 

 5לכים ומצד שני  לוכעלים פוסטים והמון צעקה ברחוב על למה הרחובות ממ

 6חות. אתמול הייתי בקבוצה  דום  ותנים למה נתביאותם אנשים לפעמים כו 

גרובר   לי אבי  גר בה. אנשים אמרו  יושב ברובע אלון שאני   7אתמול שאני 

 8   ת, דוחות, דוחות, אכיפה, אכיפה, אכיפה.דוחו 

 9 לדעת.. י בל קלנר:   גיאמר 

 10 לא בן אדם אחד.    בי גרובר:  א מר

להכ ז  וא מר גיא קלנר:  היה די  זה  לסדר אבי  ההצעה  את  ל מקו  ותו בא   וציא   11יך  צר א  ם. 

ולטובת   הגיונית  מדיניות  שהיא  מדיניות  פה  לקבל  צריך  זה.  את   12לעשות 

 13 התושב. לא כי מישהו  

 14 .  יחס לזהיכף נתיחנו תה, אנאנחנו תיכף נתייחס לזה. שניי  :  גרובר  מר אבי

 15 כי מישהו אמר ככה. יכול להיות...  גיא קלנר:  רמ

 16ונים ולא נותנים על כלום.  רטעל ק ותנים  נלא  תיכף תראה שביום שהגזם    רובר:  בי גא רמ

 17 נדבר על זה בהצעה.  

 18 בוא נדבר על זה בהצעה.   מר גיא קלנר: 

 19ה  ן מזמת השרו יריית ר ילו עזה כאאבל אני אומר הניסיון הזה להציג את      מר אבי גרובר:

 20אחד   העניין פה. אף לא היא עושה את כל ..בסוף הכסף חוזר לתושבים. זה

 21    .לה ס האכפל הקנ   כללא חיפש לתת את 

 22יש מקרים שאנשים לא קיבלו את הראשון והם מקבלים עכשיו את השני,   מר ירון גדות:  

 23 ולא מעט.    יש מקרים כאלה

 24כפל קנס. רק אחרי שפעמיים  לא בעדיין  שני הואאת ה קיבל אבל אם הוא  מר אבי גרובר:  

 25  פל קנס.  לכ וא מגיעהוא לא עשה. ה

ל : לב-מר רמי בר מוכן  פאי  שתףאני  ללכת  .  עולה תך  מוכן  אני  הרשימה.  את  תביא   26ירון. 

 27  איתך וקובי לשבת אחד, אחד ולבדוק את מה שאתה אומר. אמרת שיש 

 28 .  מאות. תביא, אני מוכן לשתף איתך פעולה 
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 1  ד ברורה.  אה לי מאוהנקודה נר  בי גרובר:  א מר

 2  אם אה,  , נר ותםן אובי, אחד, אחד. ונמייחות. נשב מול קהדותביא את כל   : לב-מר רמי בר

 3אתה הבאת  תה באמת רוצה לשרת את הציבור. לא צריך לשבת עם אבי.  א

לך  ה שאילת אומר  אני  שאלות.  שאלת  פעולה.  ,  איתך  לשתף  מוכן   4שאני 

 5וכן מאות, להדגיש מזמני  מאות, אני מת אתה אומר  וח הדו  לקחת את כל

 6  לשבת.  

 7 את זה.    שהנעו חנת ואנ עהצה ן. אני אכתוב את זה בקבוצה. שאתוי מצ מר ירון גדות:  

צריך   : לב-מר רמי בר לא  אתה  אותי,  רואים  אנשים  אני  תעשה  אל  בקבוצה,  תכתוב   8אל 

 9עם    לשבת  ביד,  עולה. תשב איתי, אני מוכן ללכת איתך ידלעשות שום פ

 10  י.  קוב 

 11  ת.  ינוסבבה. בסדר. הצעת. אני מדבר על זה ברצ :  ן גדותמר ירו

 12מר לעשות את המירב שאנחנו יכולים  אי  שצח  ד את מהלכב צריך  יחד עם זה   : לב-מר רמי בר

 13 ולשלוח לדואר.  

 14 את הרגיל יקבלו   במקביל גם דואר רגיל. אולי גם עידן למדן:  עו"ד 

 15 עה.  צתה ההזו היי ד"ר צחי שריב: 

שאילתבח  :  גרובר  מר אבי ר  ה ר'ה  מתחם  פיתוח  עבודות  ירון,  של  איפה  1010ש/הבאה   .16 

לו בבק  17רוא לאוראל בבקשה.  קל  םולייכ  אתם  יתמ עשה.  אוראל? תקראו 

 18אם אתה רוצה שהוא ישמע ויענה לכל מה שאתה אומר. אז יהיה מכובד  

 19 שתחכה לו.  

 20 

 21 1010ש/תחם רוח במ עבודות פית - 25.5.21ירון גדות  השאילת .8

 22 

השאילת ות:  מר ירון גד את  אקריא  שאני  רוצהה לפני  רק  אני   23של המטרה    קריאלה  , 

ל  ההשאילת את  גם  למהמועלות  שק דעות  וגם  ה  ורה  צפון.  גן  בנווה   24שם 

 25אז בקטע של  לשאול איך הם קרו,  לנסות לפתור את הבעיה של החריגות או  

 26  שחר מי   שבוע.תבה הלהקריא פוסט של מי שכ המודעות אני רוצה  העלאת 

 27 .  שמכיר
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 1  .  הזה היה בשאילת  בי גרובר:  א מר

 2נו סיור בבריכות  ימם קיכמה ימיני  ר דקות. לפאני בזכות דיבור יש לי עש :  מר ירון גדות

 3החורף והשטחים ..של נווה גן, בין רגע עוברים לעולם אחר, עושר של בעלי  

 4גן הן  נווה  ף של  הכחדה שפשוט קופץ מכל עבר. בריכות החורחיים וסכנת  

זכותע מטיאקו  וד  ואני  בארץ  שראיתי  מדהים  הכי  השטח  זה   5  ילת לוגי. 

גילית היופי  כל  את  ההמון.  בתקופת  במ קורי  לנסוע  ב  קרה,ונה,   6מקום 

דקות   כמה  תוך  מנגד  לג'ונגל.  והגעתי  ברגל  הלכתי  בפקקים   7שעתיים 

 8  תסתכלו טוב ופי הזה לאדמה גרופה ומוות.  טרקטורים הופכים את כל הי

ה למטה.תמונועל  נגד    ימחק. הזה  היופי    ת  הזה  בפשע  ימחק  הזה   9היופי 

 10ם המדהימיים  ם על השטחוכנית ששמה בנייני. ת 1010/רש  שנקרא הטבע  

 11עם הערכים האקולוגיים שאין להם תחליף. ועכשיו קצת מידע על   .ולהא

 12רק טבע אקולוגי לטובת  מה שקורה שם. במקום להפוך את המקום לפא

פא  דוגמת  הב התושבים  בהרק  רש/רצלייה סה  השטח  מי  1010,  את   13יעדת 

 14הוא    רק עירוני, מדשאות. התכנוןלפא הדרומי לבנייה ואת החלק הצפוני  

 15הפארק העירוני במקום לשמר את השטח הזה    חטם משכל המי  את  לנקז

נטוע, מלאכותי שאנשיאק במצבו הטבעי. התוכנית משמרת מטע פ  16ם  נים 

 17  נטעו.  

 18    וק.הירפר יך לכיה שימה פתאום זה ה  : לב-מר רמי בר

 19  ומוחקת לא.   :  ן גדותמר ירו

לי לא.    שם. מה אתהתי  אני עבד  : לב-מר רמי בר שאומר   20  לי ים שם החניכ ם עאני עבדתי 

 21  בכפר הירוק באיסוף פקנים וקטין אבוקדו. זה שום. זה היה מטע.  

 22  כבוד. ומוחקת.  רמי, כל הכבוד, כל ה מר ירון גדות:  

 23  ר.  ומ אתה א זה מה ש : לב-מר רמי בר

 24  ה לא משהו.  י זרתי שזה נטוע. שאנשים נטעו את זה, זה לא טבעמא גדות:  רון  מר י

 25  שם עצי פקאן.   עונט  ון,בן גורי פת זה מתקו : לב-בר מר רמי

 26  אל תפריע לי ומוחקת בריכות חורף בשטחים.   מר ירון גדות:  

 27  להפריע מותר   י. לךענה ללנו, לנו אסור להפריע לך. לא ת להפריע לך מותר : לב-מר רמי בר

 28  לנו.  
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לחים.   מר ירון גדות:   שטחים  בריכות  ובהשאי ומוחקת  תחליף  להם  אלפי  ן  עשרות   1ם 

 2חדה. התוכנית הורסת עשרות דונמים  בסכנת הכ חידו   ..הפסיםשל  פרטים  

 3ודל שניים,  של שטחים לחים ונותנת פיצוי לא מספק של בריכות חפורות בג 

 4 שלושה דונם.  

 5   הפסים. ה ..מה ז ד"ר צחי שריב: 

 6  זה דו חי. דו חי.   זיו:  פרופ' נטע 

 7אליה.    וירשהעבלוסיות  אוכעוד לא יכולה לקיים את ה דשה שריכה ח ו בחפר מר ירון גדות:  

 8נהל הפרויקט לא רוצה לחכות. אמנם נעשו העתקות של בעלי חיים  אבל מ

והרו מספיק.  לא  אבל  ולא  וצמחים  הירוק,  הכפר  של  לשטחים  הועבר   9ב 

הלשי ישהסמוכ   שטחיםקום  ה  ים.  אבל  עוד  בקיץ  לבצע  שצריך   10עתקות 

 11  בות הלחים. העתקות האלה חשו   ס את השטחיםהרו הקבלן כבר התחיל ל

 12שום צורה את מה שקיים והן גם לא תוכננו  לות להחליף בויכלא    אבל הן

העיריי שלהם.  ההצלחה  את  למקסם  כדי  נכונה  על  בצורה  נלחמה  לא   13ה 

 14ב אבל מקבלי  וא חשולמה ה   הסבירושים שיו אנהשטח הזה. זה כבר קרה. ה

 15ירת הטבע לא עשו  ים בגופי שמכירההחלטות לא עשו עם זה כלום. גם ב

 16 יתי.. של דוקטור א הונהראשבתגובה או  מספיק ר 

 17  יש עשר דקות. הוא כל מה שאני רוצה.    מר אבי גרובר:  

קישור מר ירון גדות:   ו  וכן  כלעצומה  יש  חתימות.  מאות  חמש  אלף  מא בה  יות בר   18ר  ז 

 19ת.  נווה גן. המכתב והעצומה לא קיבלה שום התייחסומר את  שות לשהמבק

 20 הקבלן.  

 21  .  ה לתבשאיזה לא   וראבסוף אתה ק  : ר מיכאל דורוןמ

 22הקבלן עוד לא קיבל היתר לבנייה פרחי טבע מוגנים עבודות שנעשות ללא   מר ירון גדות:  

ה  ללא  הפרויקט  היתר,  מנהל  פלילית.  עבירה  הן  זה   23כדי  לחץ    מפעיליתר 

 24  שים ים הלחים וכמה שיותר מהר. אולי הוא רואה שלאנת השטח וריד אלה

 25רף כוללת לא  ו ח  ריכת להבין בוב  ומנסה לקבוע עובדות בשטח. חש איכפת  

 26ת השטח בו יש מים כרגע, אלא את כל השטח המוצף בחורף. אפשר  רק א 

 27ונה  ל שמורת טבע, אפשר היה גם לתכנן את השכהיה להכריז על המקום כע

 28  טחים הערכיים, כל זה לא קרה.  על הש שמירה וך כדיחרת תא



 04-8666313מי, איגחברת                                                                                                                                                  

 2.5.2021מיום יין המנמן מליאה שיבת מי  28פרטיכל מס' 

 

 

60 

 1 ה.  לא באת לסיור של חברי המועצ . למהוןיר : לב-מר רמי בר

 2  זה היה לקואליציה.    :  ברגרו   מר אבי

 3  אני לא רוצה רמי להתייחס לסיור הזה שחברי המועצה.  מר ירון גדות:  

 4  הוא העלה פוסט.   : לב-בר מר רמי

 5 1010וכנית רש/ה רקע לקראת בנייה על פי ת. אז ככהאילתו לגבי הששיעכ :  מר ירון גדות

במתח  ודשבח   החלו הדרומי  החלק  בפיתוח  קים.  האחרון   6  ימות בשטח 

 7בעלי חיים כולל כאלה שבסכנת הכחדה עולמית.    יכות חורף ובהם מגווןרב

אקולו חשיבות  החורף  בריכות  במישור  למערכת  וייחודית  וגבוהה   8גית 

 9חלק מהקרקע ובעלי חיים    ברה שלהיה העעבודה  ילת הי לתח החוף. התנא

ש הצפוני  הלבריכה בחלק  לא  מתחל  לבנייה.  מיועד  שאינו  החלק   10  היה ם. 

 11ההעתקה אלא רק מזרח לו. ולא ניתן  חלק הלח והמוצף לפני  בע  לפגואישור  

ה גופי  סביב  העתקה  עבודות  לביצוע  היתר  בוצעה  עדיין  לא  כן  כמו   12מים. 

 13מלפני שבוע. למרות    קה. זה ות העתם עבוד סיכו  לטובתעדיין סיור בשטח  

בסיור שנעשה ב נראה שחלק מהכלים זה  ,  24.4.21-זאת   14  היה לפני שבוע, 

..הלפג ,  עו  למבצח  הצמודה  ובקרקע  הטלה  חייה  מקום  ומהווה   15שלולית 

משלו היום  גם  בה.  הזהירים  החיים  לבעלי  ומחייה  מועד  וגידול   16ח 

 17כך  אושר לם שלא  ו במתחם פעלקטורי, גם לפני שבוע הגיעו טר ה השאילת

 18. עד שנעצרו על ידי  תחםבמ   על ידי רשות הטבע והגנים ופגעו בחי ובצומח

 19מתחם בריכות  ון היה ניתן להשתמש בכנ   כנוןבין שבת לה  תושבים. חשוב

והעיר   השכונה  תושבי  את  שישרת  אקולוגי  פארק  ממנו  ולייצר   20החורף 

לפבדו  בלי  חפר  אגמון  או  בהרצלייה  לפארק  במה  הגוע  ששטח   21ל  כולל 

 22  שרת מאפוכננת, היה אפשר לעשות את זה. והשאלות. כיצד  נה המתהשכו

לסיכומ  בניגוד  השרון  רמת  טרם    ת דובעבולהתחיל  ים  עיריית   23בשטח, 

 24יכה והגנה על החי. כיצד נוודא שמקרים כאלה לא ישנו בזמן  העברת הבר 

שתיים, בהמשך.  שיאפשר    הפיתוח  כך  הבנוי  המתחם  תוכנן  לא   25מדוע 

 26ורך בפגיעה בטבע במתחם כה ייחודי,  וללא צבעית,  יכה הטת הבר השארו 

 27 זאת. אלו השאלות.  קן  לת  וכיצד ניתן

 28 התוכנית הזאת.   השרי אורגע, מת    מר אבי גרובר:
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ב אדר' עירית טלמור:  תוקף  למתן  אושרה  הזאת   1להליכים  בגלל    והיא  2016התוכנית 

 2ה  ם שמונאלפייבשני תוקף בפועל למתן תוקף  למתן  היא קיבלה  משפטיים

 3קא  דווים  מקרה לתוכנית נלווים וזה היה שאושרה נלוו סקרה. בכל  עשר

 4ביבה. ותזכיר נוסף  סל   שפעהתזכיר הם.  בגלל כל הנתונים שמדברים עליה

 5תייחס ספציפית לחוות דעת סביבתית לכל ערכי הטבע שנמצאים שם.  שמ

שהמשר זה  כדי  שהכתוך  והגנים,  הטבע  ורשות  הסביבה  להגנת  אד   6ת  ינו 

גכירים  התז אומרהאלה  התחלת  ם  בעת  העבודות,  את  לבצע  איך   7ים 

הבמש העבודות.   ולאחרך  השנה  כל  לאורך  האחרונה  מאומי  שנה   8ד  פוי 

והגיאד וקמד הערכים  כל  של  ראשנים,  ק  ה...או  של  והמיקום   9ופיטים 

 10והגנים עשרות ישיבות  צפרדעים, שטחי המחייה, בצמידות לרשות הטבע  

יח  שעשינו  איתוסיורים  החבד  להגם  הטברה  התלמנת  הכפר  ע  של   11ידים 

 12פי עונות שמתאימות לכל אחד  על  קת  הירוק, נעשתה תוכנית מאוד מדוקד

ח  א  ייםמדו  מולכל  להעתיק  אוי גהחד  איך  אותם,  להעתיק  מתי   13פיטים. 

לה מוכרחה  אני  והגנים.  הטבע  רשות  של  צמוד  צמוד,  בליווי   14גיד  אותם 

 15לב,  בחפץ    כולנו  כמובן  את זהשינו  שהפעולות שנעשו עכבו במידה רבה, וע

 16ר עליהם, עכבו את  שמום למתוך זה שאנחנו מכירים בערכים האלה ורוצי

 17ך לבצע את  אוד מדויקים שהיה צרי מה עדיםים והמוודש העבודות בשל הח

יכולה   אני  רשימת  את  לנו  יש  כמובן  אנחנו  מקיפות.  מאוד  עבודות   18זה. 

אלה אבל  המקום  שזה  חושבת  לא  אני  לך,  אתהקריא   19ן,  מתעניי ממש    ם 

כי הייתה מקבלתרת הזא הגב פונה   20ת  ובו תש  ת מתעניינת, חבל שהיא לא 

 21 מקיפות, הנייר  

 22תוך מיד קיבלה תשובה לפני שפה קפץ מי שקפץ, מיד  אלי.  ה פנת  ע. היאגר  מר אבי גרובר:  

 23 תיאמו איתה פגישה.  

 24 אנחנו  מעולה.   אדר' עירית טלמור: 

אלי.    מר אבי גרובר:   פנתה  ששחר  פאיך  לאנ י  אל נתה  היא  ביקשתי  העברתי  לשכתי,   25שי 

 26  ישי גישה. הפגישה הזאת נקבעה ליום שלו פלנ   ושיקבעו לנו פגישה ומיד קבע 

ו ע לדלתי  לא יכו יגישו   27איזה שאילתות. ומיד קבענו איתה  ת איזה הצעות 

 28 פגישה. איך שהיא פנתה.  
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 1יעשות  ות להשצריכרוצה להגיד, העבודות המאוד רגישות    רק   אני  אדר' עירית טלמור: 

 2גם  נו  אנח ובצורה מאוד מסוימת בליווי הפקחים, הירוקים,  מסוים  במועד  

 3ם מאוד מסוים כדי  וח תבחה  מתמאחד  ל  כש מינינו צוות שלם של יועצים.  

אנחנו   שיש.  זהיר  הכי  באופן  האלה  העבודות  את  עושים  שאנחנו   4לדעת 

 5נו  ויש לל ה..כמה הם מבסוטים מהבית החדש שלהם.  נעביר לך תמונות ש

נזיז אפילו    ובדקנוהלכנו  ונות.  תמ  6שהעברה הזאת הצליחה. בטרם אנחנו 

חגרג מדור  רשימות  רוצה  אתה  אם  נוסף.  אנחנויקו ול  באיזה  לד  נגי   ת   7ך 

 8ון לרביעי עשרים הזזנו חמשת אלפים ארבע מאות יחידות  תאריכים בראש

 9כף  רביעי עשרים שעות העברנו צמיחה. ..חלב  של נרקיס הביצה. בראשון ל

תוך...... רדע,  צפ צפרדע  האלה.    כף  ההעברות  את  מתעדים  שאנחנו   10כדי 

 11י  ר אחובן  קבים כמועוהעברנו, באיזה תאריך באיזה שעה,  אן  ם ל מאיפה ה

 12להם בבית החדש שלהם בדיוק למקום שבו נדרשנו   זה שהם נקלטו ושטוב

 13כאן מעל ומעבר ובאהבה, כי אנחנו    להעביר. המשאבים שהעירייה השקיעה

 14יות דוגמא לשכונה ירוקה. היא  יכה להזאת צר כונה הם שהשחושביבאמת  

וא  ככזאת  נ נחנ הוכרזה  הם  ו  כזאת,  תהיה  שהיא  זה.  על   15בים משאקפיד 

 16ונה חדשה בארץ, הדברים האלה נעשו.  י לא חושבת שבאיזה שכ נא   רים.אדי 

לך  נספר  בוא  ש..אז  הפרויקט  מנהל  העבודה    נמצא איתנו  על  יותר   17קצת 

יום   ביום,  לגבצמיד שנעשית  הות  אולי  ובפיק  ירוקים ופים  אז  שלהם.   18וח 

 19   צת.ב קאריאל אוראל אתה רוצה להרחי 

א   : יטלילב  אוראל  רמ טוב  ערב  מאז  מא ר  הד...   חברתוראל  אתייחס  נעים  אני  לכולם.   20וד 

אני   אז  בתוקף,  היא  התוכנית  מבחינתי  שנייה  שאלה  הראשונה.   21לשאלה 

 22  י עליה הבנתי שהיא פעילה חברתית, ...שחר אני שמעת 

 23 ם.  ה ..בניגוד להסכמיצד מאפשרת העירייהשאלה הראשונה כי :  ותגדן  ירומר 

 24 אפרט על כל.    אני : יטלילב  אוראל רמ

 25 בניגוד לאיזה הסכמים. מה זה הסכמים.   : רמוטל  תיאדר' עיר

 26  איזה הסכמים.    מר אבי גרובר:  

 27 בניגוד להיתרים.   מר ירון גדות:  

 28 אין היתרים.      מר אבי גרובר:
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אנ  : יטלילב  אוראל רמ אפר שנייה.  גם  י  ההט  מוציאייתריםעל  ואיך  ההיתרים  .  את   1ם 

 2 ה ואיך מתנהל  האל

 3  לא יאומן.   ל.כלב  ה מדברה אתעל מ פרופ' נטע זיו:  

 4 נטע. את יכולה לדבר יפה. יש לי פה אישור מהיום ...שהדברים האלה   מר ירון גדות:  

 5  מר.  מושג מה זה או ר הזה אומר. אין לך אתה לא מבין מה הניי  מר אבי גרובר:  

 6 .   אז אני מקשיב  גדות:  רון  מר י

 7אתה כן מקשקש.  ש  ותהימע, יכול לקודם כל תש  אז למה אתה אומר זה.  :  וברמר אבי גר

 8  א מבין בתחום הזה.  אתה ל

 9 גם אתה לא מבין בתחום הזה.   מר ירון גדות:  

 10    יפה. בשביל זה יש אנשי מקצוע.  מר אבי גרובר:  

 11 קשקש.  דו שאני מא יגיבל של הם. אאז אני מקשיב ל מר ירון גדות:  

 12  מקשקש.  ה את  בי גרובר:  א מר

 13 או קי.   גדות:  מר ירון  

 14אז כחלק מהתוכנית השבוע בעצם שעשינו תגברנו בתוכנית תוכנית   : יטלילב  אוראל רמ

 15מפורט לבצע סקרים יש את התבע כבסיס ומפה לקחנו ופיתחנו לעשרות  

עצ החל מסקר  ר סקרים  סקרי אקולוגיה, סקרי  הב ים,  שיעשו   16ם  נייני וח, 

כאסקר  את  בנו  הם  צל,  וואחלה  י  הגופירים.  לכל  להראות   17ם  הכנו 

 18ן על זה. ואנחנו מתאמים  ו מבחינתנו הגוף שאמו נ חנסף א בנו יינים.  המעונ 

עוד   פגיעה. זאת אומרת כל  פגיעה בשמורות טבע יוצא לפני   19מולם. היטל 

 20ו  לך היתר. יתנ רה באותו אזור, לא יוציאו  אתה לא מתכנן לפגוע באותו שמו 

לתוכ   אישורלך   התנגדות  וניתשאין  מה  .  התנגדות זה  שאין   21  שקיבלנו. 

 22להיכנס לתוך האזורים    בלנו כמה וכמה היתריםי ק  שניםך הת. לאור לתוכני 

פה,   נמצאים  הם  רוצה  אתה  אם  ולהוציא  בהם  לפגוע  וכביכול   23האלה 

גיאופיטים זה  אם  ולהוציא  אותם,  גידול..פעולות   הדפסתי  בתי  זה   24  ואם 

 25היא עדיין    ה חדשהריכשב  ובריכה חדשה. נכון  קרקע  ות שלהצלה, והעתק 

 26ואיך לשלב    עובדת איך להגדיל אותה  ןעדיי יה  ל העירי מו ..אבלא גדולה כ

 27בריכה יותר גדולה בתוך כל הפארק המטרופולינים. זה תהליכים, לאורך  

 28  כל..  
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 1 חוז.  עשרים אא תהיה לה כמו בחיים היא למה זה עדיין לא גדו מר ירון גדות:  

 2 סכים איתך.  לא מני זה לא נכון. א : יטלילב  לאורא רמ

 3יחידה אולי שאני לא זוכר אף  מדבר. זה השכונה הה אתמה שלך מושג   ןאי  מר אבי גרובר:  

שטח   לטובת  שמיועד  שטח  יש  כזאת  בצורה  פה,  לא  שבטח   4שכונה 

 5עתי שהולך להיווצר  אקסטנסיביים, בצורה הזאת אנחנו עוד פעם לפני שיד

 6באנו כולנו,  בטח    ושן,י שפעמים עם רמכמה    פגשתי נהרעש והמהומה הזאת  

 7צוות המקצועי של  תן לה. יצאנו כל הא  ניי שא רף ובוודאטנטע תשמח להצ

 8העירייה, כולנו הלכנו יחד לשבת עם רוני שושן, לא נראה לי שהוא בן אדם,  

 9ם  לא ראיתי הרבה אנשינראה לי שהוא באמת בן אדם שמבין בזה. ובאמת  

 10אנחנו נכנסים בצורה  תו,  אי  בנו, סיירנו, ויש משהו   תשככה מסורים לטוב 

 11בים. אנחנו מנסים  נחנו נקצה לזה משאא   ו,אית  סודרת יחדמעבודה מאוד  

יכולים   רק  אנחנו  מה  לראות  אלה  וכל  הכבישים  כל  את  להרים   12עכשיו 

לייצר רצף הולך להיות פה עשרות אם לא מאות  13דונמים של   לעשות כדי 

ש אקשטחים  להיות  הולכים  ו טנסיבס הם  דש יים  אומר   14אני  א.  אתה 

ל בפינה  אולי  יהיה  שום,  הספי מבחינתי  בית  א ד  מזה  י  ולר,  חוץ   15מגרש, 

 16ינתי לא צריך להיות שום דשא. ממש לא רוצים לעשות שם דשא. אם  מבח

 17יהיה דשא הוא יהיה בטניס הוא לא יהיה שם. גם בטניס אני רוצה לעשות  

ולאשטחי אקסטנסיביים,  אלה.    ם  וכל  הדשא  דשאבחינתמ כל  לא    י   18זה 

 19ם לא  שיאנים.  משרת אנש יג של אספלט. זה סוג של זה. בקושה סו. זפארק 

 20שא. הם רוצים צל, דברים כאלה. השטח שם אמור להיות  אוהבים את הד

 21מאוד אקסטנסיביים מאוד טבע דווקא, עובדים פה אנחנו הוספנו בריכות  

שאנחנו למה  אל   מעבר  מחויבים  אוראל  כביכול  בתוכנית.  רוביו   22צה  טח 

 23 ר.  בוא תסבי  .יפי עצמו עוד לא ממש עבדו. עבדו הספצטח גיד, אבל בשלה

 24אני אשלים את ההסבר. ואחרי שקיבלנו צו הצעת עבודה להתחיל   : יטלילב  לאורא רמ

 25את הפרויקט נכנסנו לשטח ואני אומר עוד פעם בתיאום עם ...והשטחים  

 26סו אותם ..ולא נכנ  אתם מכירים  כמו שבוודאישמוגדרים כאזורי הצפה... 

 27  ר פוהצי  שבאמת מעוףש המון שטחים ירוקים ן שבהיקף ינכו  ה.דום לעבלה

 28אז לא תמיד אפשר להבדיל. אבל שטחים הוגדרו. יש פה   לכים למעלהשהו
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 1 תוכניות ויש פה תכתובות.  

לירון. אולי טוב שהיית מעיין בתוכנית   אדר' עירית טלמור:   2לפני שאתה  אולי להראות 

 3גג והוא    שהוא שטח עלטח  א שו הזה ההשטח  , ככה רצוי. כל  וקב במספרים נ

 4  טח.  ש ה כל .הוא. או קי נשאר כמות ש

 5 לא קשור. זה של הכפר הירוק. לא קשור לשכונה הזאת.   מר ירון גדות:  

קי.   אדר' עירית טלמור:  או  בתוכנית.  התייחסות בתכנון.  של  שטח  יש  של.  אין   6בסדר. 

  7 

 8 תכוון.  מה שאני מ   ה זהונכש לק מהלא ח  חלק מרצועת הנופש, והוא   לא  הוא גדות:    מר ירון

 9הזה נקרא רצועת נופש. אז בוא   הנופש. כל הדברעת צומר חלקוא ה למור: אדר' עירית ט

 10 בסדר. עכשיו לגבי התוכנית עצמה,  

 11 נחשב לרצועת הנופש המזרחית.    1084אין לך מושג. גם   מר אבי גרובר:  

שאתה    או  גם. טלמור:  אדר' עירית עצמה  התוכנית  עלמדב   שאתה  האזורקי.  עד  ר   12יו 

 13אר  י שליש ממנו נשושנ ה נובהמ  זור ל זה האת הנופש, אם אתה מסתכרצוע

גג.   על  שטח  דהיינו  אקסטנסיבי  שטח  הוא  הירוק,  השטח  שרוב   14ירוק, 

 15שאנחנו התבקשנו עוד לייצר בו חיזוק של בתי הגידול והגדלה של בריכת  

 16  אזור הזה.  עשות אותה ב חנו שמחים להחורף, שאנ

 17 מצאות.  יו נש כעורף  ות החכברי   איפהף עכשיו נמצאות.  בריכות החור  פהאי ות:  גדן  ירומר 

 18  כרגע יש בריכה אחת   אדר' עירית טלמור: 

 19 איפה היום.   מר ירון גדות:  

 20 יש פה אזור יש פה.    מר אבי גרובר:  

 21  יש פה אזור לח.   אדר' עירית טלמור: 

 22 מינה.  ר י יות  גדות:    מר ירון

אראה   : יטלילב  אוראל רמ אסבנא   ךל אני  בהתי  התוכנית  זה  התויר.   23כנית  ייחסות 

לס מתייח גגואז ת  על  ה  ר  בריכת  השבעה  אחד,  תחנת  ליד  הצפונית   24חורף 

אזורי  שני  הוגדרו  עשתה  שהעירייה  המפורטים,  כאן. בסקרים   25שנמצאת 

 26ש  כבי הצפה, שטח הצפה שנמצא בצד צפוני ושטח הצפה א' שנמצא פה בין

 27.  ן לחכות עד שיתייבשראשו  בכשל  ד לכביש שמונה. השטח הזה הוגדראח

לגעת   גדר.  מגודר    אהו נס  כבו, לא להי לא  אזור  עם  זה   28לא נכנסים אליו. 
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שזה   ואומרים,  משרטטים  שכולם  השטח  כל  לעומת  קטן  מאוד   1יחסית 

 2אזור..והסיבה שאנחנו לא נוגעים זה לא כי צריך להעתיק משם עוד משהו.  

 3בל העתקה קרקע  ים. א לכויו ה עוד העתקות כי אנחנו כבר שם  נעש  נחנוכן א

 4צעו, העירייה כן  מיני חיים בו  צעו. כלוב   ייםפוצעה. הגראה צפונית ב בריכ

 5תעשה עוד העתקות כי אפשר כי אנחנו שם ונמצאים ומה שנקרא הרווחנו  

 6עוד גלגול חיים. מה שנקרא. אז אפשר לעשות עוד סיבוב של העתקה וזה  

 7...בלי להכיר  כנסיםנ... םבל אנחנו מתואמים בצורה מלאה עה. אשיעשמה  

הת הכוללאת  משתדמונה  אני  ולהסבבסבלנו   תנולע  ל.  לכולם  אבל  ת   8יר, 

 9  כשלא מכירים את כל  

 10 שבוע שעבר ביום ראשון ..אתם רבים על השטח.   מר ירון גדות:  

עוד   : יטלילב  אוראל רמ נשאר  היית  אם  שיח.  באמצע  נכנסת  שאתה אומר.   11  שעה כמו 

עם שעשינו  לסיור  ומצטרף  י  מבין  היית  פקח אזהמ  בשטח  את  קצת   12ותר 

 13ב חלילה אבל זה פרויקט  לי להעלילהעביר ב  ליב  מובן ה הכוללת כ התמונ

שעושים   סיור  של  או בשעה  ובשעה  ברציפות,  שנים  שלוש   14שכבר מתוכנן 

 15..קשה למנות את כל הפעולות שעושים בשטח. אני אשמח ותיכף גם אתה  

 16  ד, אז ס' אח כביש מ ות  הם. אבל בסוף איפה שמיועד להי ר לתראה להסבי

 17ביל להעתיק  שצריך בשת כל מה א ה עשנו נה כי ..אנחיש שם את הכביש הז

 18את הדברים ולשמור על זה כמה שיותר. הסיבה, אחת הסיבות העיקריות  

הופסקו,   לזה  נקרא  בשטח  שהעבודות  להסתובב  אמורים  לא  אנשים   19כי 

מגו  אתר  ..טרקטורים  יודר  הזה.  פוחדים  שאנחנו  משהו  יש   20תר  ואם 

 21  הוא קצת   ההזר  האזו תר. אז כן  ו שם בא שהו יפגע לנה שמיים, זמצפרדע 

 22עבר. זאת אומרת יש גבול הצפה, ואת השטחים שסומנו לנו...אם  אפילו מ

שהוא מרחב   עוד איזה  לקחנו  עוד.  הגדלנו אפילו  בטיחות  מטעמי   23אנחנו 

 24ם ..ברגע שנקבל את ההיתר  ם עביטחון שאף אחד לא יפגע. אנחנו בתיאו

י  זור../א  אנחתייבשהזה  אית,  לתיאום  נכנס  להנו  עעתקם   25  ע קר קוד  ת 

בעו לנמשיך  שגם  בודות.  העצים  סקר  התוכנית  עניין  בהוראות  עלה.   26זה 

שתיים.   עצים  וסקר  אחד  עצים  כסקר  שמסומנים  תוכניות  שתי   27הוגדרו 

על   מדברים  לשימור.  נשארים  לשימור  שם  שמופיעים   28פקאנים.  העצים 
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נ  בנספח  התוכנית  מספר  וף  בהוראות  ובסעיף  לא מטעה   4א'  זכרוני   1  אם 

 2ק. אנחנו  עם תוכנית פיתוח הפאר ר במידה ויתאפשר וימ לשציה אותי כאופ

 3עשינו סקר עצים מאוד מפורט. הסתובבנו עם פקיד היערות שם ועברנו עץ,  

התכנון   בהוראות  מסומן  לא  שהוא  גם  עליו  לשמור  שיכולנו  עץ  כל   4עץ, 

 5ים שיוצאים באמצע כביש או באמצע  עצ  לשימור, אנחנו כן שומרים עליו.

למבנ שמיועד  פעם   יתב   הקמתה  עוד  אומר  ואני  ככריתה  מסומנים   6  ספר 

קק שנציגי  "...רישיון  להגיד  יכול  אני  ואחד..  עשרים  אותו  שקיבלנו   7ל 

סיבוב   עשינו  כריתה.  לרישיון  לסקר  הבקשה  שהוצאנו את  לפני   8העירייה 

לראות הם דרשו  עץ.  עץ,  ועברנו  סיור  מאות  אי  באתר  הם מתוך..תשע   9ך 

 10 ושבע עצים.  

 11כנית ירוקה, והיא  ולזכור גם שהתוכנית הזאת בגלל שהיא ת   ךצרי : למורעירית ט ר'אד

 12  ...הולכי רגל וצל, מוסיפה אלפיים ארבע מאות עצים בוגרים.  

 13 ..הצפוני.   מר ירון גדות:  

 14 לא.    מר אבי גרובר:  

 15  לא נכון.   אדר' עירית טלמור: 

 16 וך הבינוי.  תב   מר ירון גדות:

 17 .  בינוי תוך הגם ב : יטלילב  אוראל רמ

 18 כל  ר לראות  אפשר לראות תוכנית עצים. מות מור: ת טל עירי 'רדא

 19 אל תהרסי לו את התזה.    מר אבי גרובר:  

 20 צמח, צמח לא. כי   אדר' עירית טלמור: 

 21ע.  לא את החיות. היא דיברה על העצים. מה אתה לא. יאללה נראה לי נט  מר אבי גרובר:  

 22 .  בקשהב  טעיימתם בגדול. נמי קילל אותך מה קילל אותך. חבר'ה ס

 23בר לפני שנה שאוראל היה בשיחה, כשהנושא  הוסיף שכ כן. אני רק רוצה ל רופ' נטע זיו:  פ

בית   אביב  תל  מאוניברסיטת  גזית  פרופסור  עם  שוחחנו  עלה   24הזה 

שלמעשה   זה  והוא  החורף  בריכות  של  בנושא  בישראל   25ספר...המומחה 

 26שים  עוש  הייתה הכרה בזה ו הוקמה ..הצפונית וגם מהכיוון הזה  לצת בהמ

 27גיעים בנקודה קצה  תושבים ממה שצריך כדי לשמור על הטבע. חבל ש  את

הם   כאילו  כביכול  הטרקטורים  על  אבנים  ולוקחים  טרקטורים   28ורואים 
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אנחנ להרס.  את  אחראים  לקבל  כדי  שוב,  השבוע,  במקום  סיירנו  גם   1ו 

 2ה לעשות.  ב כל פעם שבונים על שטח ירוק. אין מהל  ההסברים ברור שכואב

 3של רש ב בנושא  ה מאקו פארק בגלילות, וניתקל בזה שובזלים  תקנ   אנחנו

 4  ובכפר הירוק ובנווה גן ובתעש, ברצועת הנופש גם היינו השבוע.   800

 5 ות את זה לאורך, מדרום לצפון.  אפשר לעש מר ירון גדות:  

 6 ל.  תנגדויות, היה הכועשו תוכנית. היו ה ו. אבל זה לא עכשי  מר אבי גרובר:  

ובזכד   ו:זיפרופ' נטע  בצעקות  שפורצים  לפני  סלף  וחבלאי...יור  אנחנו  עם.  אז  בסדר   .7 

התשובות   את  יקבלו  והן  התשובות,  להן  מגיעות  שהתושבים   8מבינים 

א  התשובות  את  רושם  ומקבלים  שהוא  כאן איזה  ..נוצר  לא  ממש  זה   9בל 

 10אני    אז קיבלת עכשיו את ההסבר,  היתר  בלי  שטחשעולים בולדוזרים על ה

שהו להוסי א   פקמסא  מקווה  הרבה מה  לי  אין  ושוב,  התושבים  למה  ת   11ף 

 12אמר כאן. אני רוצה באמת לומר שהאזור הזה הוא הרי מיועד לפיתוח  שנ

 13חנו לוקחים גם את רצועת הנופש,  של חמש עשרה, עשרים אלף יח"ד אם אנ

 14נו הרבה מאוד פיתוח. בשטחים האלה  ש ל , גם נווה גן, י800גם את כל רש  

 15ן  עוררת השאלה של האיזון בין הפיתוח לבימתאלה  כל אחד מהאתרים הוב

להסתכל    השמירה זה  לעשות  צריכים  כן  אנחנו  שאולי  מה  הטבע,   16על 

הע לצורך  אביב  רמת  ועד  מתעש  על  מלאה  סיסטם  הסתכלות  כאקו   17ניין 

באמת   גם  אלא  ..הספציפי  על  להסתכל  רק  שלא  שיש  על  אחד,   18יונקים 

 19אבל באופן נקודתי    להם האיים, ובאמת הדברישחיים שם ומעברים אקולוג

 20 פקות לשאלה.  שובות מסאני חושבת שניתנו ת

 21אני אגיד עוד משפט. אנחנו נשב עם החברה ביום שלישי, ואנחנו פתוחים   מר אבי גרובר:  

מא כל  נעשה  ואנחנו  גם כסף,  בזה  להשקיע  מוכנים  ואנחנו   22מץ  לרעיונות, 

כאיל  ואתה אומר  לשכונה,  היר שהשטח מצפון  הכפר  של  זה  וו   23של    זהוק 

 24שם וזה משרת את כל גם   מטרים, התושב הולך תמיד, את מאות ה1010

 25החיות וזה משרת את כל תושבי רמת השרון, זה לא שכונה. זה לא גינה  

 26נה ואנחנו באמת מאוד היינו רוצים שזה יצליח, ואני חושב  פרטית של שכו

 27שים טובים שרוצים  ן השקעה והמון חשיבה והמון לב של אנ המושיש פה  

 28ו סיסטים שיש.  תו אק שהמקום הזה מצליח מבחינת לייצר את או   לראות
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 1ואני נשארתי בקבוצה הזאת שצירפת אותי ואני מסתכל על כל ההודעות  

 2ם. אני נשארתי. בהתחלה חשבו שעזבתי, מישהו  ואני רואה את כל הדברי

 3שיצא שנייה אחריו נראה לי אסף חשב שגם אני יצאתי, נראה לי שאחרי  

 4ת עצמנו  נים אשם. אני יושב קורא ומלווה ואנחנו בוח  שאני  זה הוא הבין

 5כל הזמן לראות אם אנחנו אף אחד לא מושלם, ודברים. אנחנו בוחנים את  

 6נו טעות, לא עשינו טעות, מה זה. כן חשוב לי  עצמנו כל הזמן לראות, עשי 

 7שהאנשים האלה ידעו. אנחנו כן מקשיבים, אנחנו כן רוצים להצליח בדבר  

 8עושים עבודה    אנחנומוכנים להשקיע. גם עם נטע אני חושב ש  נו כןהזה. אנח 

 9ובאמת יש פה יש רצון לראות את הדבר הזה מצליח. אני חושב שיש פה  

 10אתה יודע יש את הבנייה ועושים כל מיני שצפים   הזדמנות שכן יש פה לרוב

 11ביניהם וקוראים לזה טבע. דווקא פה יש שטח שהוא גם רציף שעם עבודה  

 12נקרא, גם בין  מה ש  לייצר חיבור בין היחידות הקוביות האלהנוכל  נכונה,  

 13הצד המערבי שאותו שטח שקראת לו של הכפר הירוק לצד המזרחי, איפה 

המערב  העוקף  כביש  המעברים.  שעובר  את  לייצר מתחת  רוצים  אנחנו   14י, 

 15  לעלות את הכביש, כדי שיוכלו.  

 16 השטח הוא.   מר ירון גדות:  

 17  ם.  א גם וגהו  מר אבי גרובר:  

 18 הוא מחוץ   מר ירון גדות:  

 19  אבל יש תוכנית תקפה.    ר:  גרוב  מר אבי

 20 לא...של השכונה.   מר ירון גדות:  

 21אומר לך אמיתי. יש אנשים שזה חשוב להם אתה    ירון. הנושא חשוב, אני  מר אבי גרובר:  

זה   בגלל  אני  מהפוליטיקה.  חלק  זה  בסדר,  זה  אבל  קצת,  זה  על   22רוכב 

 23יש    ש שטחרצינות. השכונה הזאת גם לתוך השכונה ילה כל כך ב  מתייחס

 24פה תוכנית מאושרת, שעברה המון שלבים של התנגדויות ובחינה, אני עוד  

 25, פורסם וזה תכלס העבודה נעשתה עוד  2016אז רוב העבודה אמרת שזה ב

 26לפני, אבל כן אני יודע שישבנו והעלנו פה בכל מיני פורומים כל מיני הערות 

 27שלהם,    הערותדע שהחבר'ה מגופי הטבע, כן העירו את הות. ואני יוושאל

 28ואתה פה רואה את הסקירות שהם הכינו ונעשית פה עבודה כבר שנים. זה  
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יש כמה חבר' בריכה לפני לא פתאום עכשיו  זה הכשירו כבר   1ה שבאו אז 

הסיורים   האלה.  הבריכות  את  כשבנו  שם  הייתי  אני  כבר  שנתיים   2שנה, 

 3ות  י לראני ואנחנו עוד ..כל מיני דברים ורק כדלי שם עם רו והתמונות שיש 

 4אותם. אחרי זה הכול חוזר למים. זה דברים שעשו אותם. זה לא שעכשיו  

העסק   את  לוקחים  התעוררנו  איתם  פתאום  ניפגש  ברצינות.  מאוד   5הזה 

 6  ואנחנו נמשיך לקחת את זה ברצינות.  

רוצה להוסיף למה שנאמ  מר ירון גדות:   רק   7מסודרות והכוונות הם    ר פה שתוכניותאני 

 8 מכתב מהיום מרשות הטבע והגנים,  ש פה מאוד יפות אבל י

 9  אתה לא מבין מילה במה שכתוב שם.    מר אבי גרובר:  

ככה. אני אקריא. אין היתר לעבודה הזאת יש תיאום....באמת  ש מר ירון גדות:    10אומרת 

עבודה   בכל  כמו  זה.  מה  יודע  לא  לעיתאני  קיימות  תשתית,   11ת  חריגו ים 

התושבים   ערנות  את  הקבלן  בעקבות  הוגבלה  תו  עבוד   עצר   12עד  ועבודתו 

 13הנדרשות. במידה ויוחלט הקבלן  והעתקות  להשלמות הנדרשות להסדרות  

 14אלו. חלקים מהשטח יגודרו ותתעכב הכניסה אליהם עד    ייקנס על חריגות

אנ  א.  באזור.  החורף  לבריכות  הטבע  ערכי  העתקות  לצורך  לא  ייבושם   15י 

 16יה אני  גם אלש  המכתב מהיום. ושאלת ההמשך של השאילתמקשקש וזה  

 17רוצה התייחסות. זה הניקוז של המים שהולך להיות שם. היום כל האתר  

 18ף שחודרות למי תהום ובקרקע אני יודע  הזה מנקז כמויות של מים בחור 

 19שבבנייה מגביהים את כל השטח לפחות במטר, כל המים שהם בעצם מי  

 20דים  מאוד כתבתי על זה גם עם כל המים העומ  אגב את מה שהוא  ניקוז, דרך

 21ם, והבוציים שם אין בכלל שם יתושים כי פשוט כל החיות שם טורפים  ש

רוצה   יתושים. אם אתה  שם  אין  בעיית  בר אותם.  לפתור את  השרון   22מת 

 23 היתושים  

 24  גם בזה אתה מבין.    מר אבי גרובר:  

 25י רואה בתוך בוץ שאין יתושים.  שים. אני מבין שאנ לפתור את בעיית היתו מר ירון גדות:  

 26רו לי. אז שאלת ההמשך לגבי הניקוז של מי הגשמים ושל  שהסביוזה מה  

ועכשיו   כולנו  אותה  מקבלים  אנחנו  שבעצם  התהום  להיות  מי  הולך   27מה 

 28 לגבי הניקוז.   איתם.
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 1בעצם השכונה מוגבהת אומרים שהשכונה מוגבהת משיקול מאוד   : יטלילב  אוראל רמ

 2ת. זה שיפוע  , מים מתחת לנתיב איילון, אין מה לעשוש שם אווירבסיסי. י

את   יציף  ולא  יזרמו  שהמים  כדי  נמוך  יהיה  והוא  גבוהים  נהיה   3שאנחנו 

 4מערכת הניקוז מחולקת לשני חלקים עיקריים.  הבתים, חניונים וכבישים. 

 5אחד, למערכת ניקוז תת קרקעית מתחת לכל הכבישים והמדרכות והאזור  

מ  השהיית  בחלק של  נגר  ר  י  מטרופולינים  פארק  הפארק.  של   6ץ  הדרומי 

 7ב, מתוכנן מאגר שטח השהייה מי נגר. זאת אומרת שבמידה.  ממזרח למער 

  8 

 9 מתחת לבנייה.   מר ירון גדות:  

 10לא מתחת לבנייה. בשטח הפארק. זאת אומרת נקרא לזה ביום קרב   : יטלילב  אוראל רמ

 11י שהוא  ף לפנ כמויות הגשמים גדולות, אז השטח הזה מוצבמידה ועכשיו  

 12חלחלים וחלקם  נגמר אז המים חלקם ממציף את הבניינים וכשהגל הגשם 

 13  זורמים למערכת הניקוז.  

 14 . למערכת הניקוז זה אומר לים.  אמרת ניקוז זאת אומרת לפח מר ירון גדות:  

 15מתחת לנתיבי איילון ובנחלים בדרך לים. מה שחלחל חלחל. רק אני   : יטלילב  אוראל רמ

 16וד.  ין כמעט...בשטח אז האדמה היא יחסית מאאגיד שמבחינת חלחולים א 

 17י נגר יש את בריכות החורף, מעל ..מסוים שגובה  לעניין החלחול. מצפון מ

ז השהיה  בשטח  הגיע  בריכות  המים  לתוך  לגלוש  יתחיל  אומרת   18את 

 19התייעצות ארוכה עם אקולוגים, וגם הוראות התוכנית בדקה שבעצם לא  

 20חורף זה מים מלוכלכים, זה מים  בכל אירוע גשם המים יעברו לבריכות ה

 21ם שאנחנו רגילים לראות בשדות.  מכבישים ומדרכות וזה לא מי  שמגיעים 

 22  וזה מביא אותו. המים שירדו בעתיד.  

 23 בעתיד. הם יהיו מלוכלכים.   ירון גדות:   מר

 24שלא רוצים להזרים אותם לבריכות החורף. כן שומרים על המים   : יטלילב  אוראל רמ

לכיוון מצפון  נקודת  נחל    שמגיעים  שזה  המים  מאגר  אזור   25השיא  אחיה, 

 26מצפון דרום וזה עדיין מגיע לבריכות  שבעצם היא שוברת את השיפועים  

חישובים   עשו  והם  מקצוע,  החורף  אנשי  ידי  על  מדויקים   27מאוד 

באמת    הידרולוגיים,   איך  ונוף  ניקוז  ועצי  אקולוגים  הידרולוגים,   28אקו 
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 1ף ואיך לשפר את זה כחלק  החור  לשמור את מקסימום מים שיגיעו לבריכות

ב   2וכניות הניקוז כבר עברו  ריכות החורף בצפון. אני אגיד שכל ת מהגדלת 

ע אחראים  גם  בעצם  שהם  הניקוז  כל  לרשות  את  אישרו  והם  הניקוז   3ל 

 4  התכנון המפורט.  

 5טוב. רק נקווה שבפגישה איתם בעוד יומיים ייתן להם מידע וכוח ואפשרות   מר ירון גדות:  

 6 ושהם יצאו מרוצים.  תם  ותערב או

ברור.    מר אבי גרובר:   מאוד  היה  מקודם  שאמרתי  להבטיח  מה  יכול  לא  אני   7מרוצים 

 8  כול.  לך.אבל תשובות אמיתיות אני כן י 

 9 זה שטח שאיכשהו נפל בין הכיסאות. יש פה המון מאבקי.   מר ירון גדות:  

 10  לא איכשהו, הוא קיבל המון התייחסות אנחנו    מר אבי גרובר:  

 11 שהוא הכי חשוב הוא. סיימתי.  מרמת השרון והשטח הזה  ר ירון גדות:  מ

 12אישור    13מרנו. סעיף  יאללה. טוב. עכשיו קופצים על הצעות לסדר כמו שא   י גרובר:  מר אב

 13 סיכום החלטות ועדת שמות. עידן אתה רוצה להציג את זה.  

  14 

 15 10.3.21, 9.12.20מתאריכים:  אישור סיכום החלטות ועדת שמות . 13

 16 

אני ר עידן למדן:  עו"ד  טוב.  ואז    וצה לדברכן.  כולם   17נעבור הלאה. אנחנו  על אני אציג את 

מבחי לנו  שיש  הצעות  הסיכום  את  לפה  בחודשים  הבאנו  שמות  ועדת   18נת 

הן   ובפניכן  בפניכם  שעומדות  ההצעות  ומרבית  שהתקיימו.   19האחרונים 

 20ספסל, סעיף    ותבסעיף אחד, הנצחת יורם כסיף, באמצעהצעות של הנצחה,  

 21הנצחות ל גם כן באמצעות הנוהל שהעברנו של  הנצחת שרה ויהושוע קנוב  2

 22עצם זה תיקון  וך,  דשזה שרה מור  5קטנות. וספסלים. ולאחר מכן סעיף  

אי בהירות בדבר האופן של    23החלטה שכבר הייתה פה, והיה איזה שהיא 

פ לצרכי  נוספת  תרומה  והשגנו  חוזר,  ומתן  למשא  נכנסנו   24יקט  רו קיומה, 

 25יקט של אגף הרווחה, עם דגש לצרכים  שיהיה או מלגות לסטודנטים, או פרו

 26ים אז זה  מיוחדים, ו/או פרויקט התנדבות אחר, אבל עדיף השניים הראשונ

של  הייתה  אחרונה  והנצחה  פה  שהייתה  קיימת  החלטה  למעשה   27פשוט 
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 1  שרית ברדו. אלה היו סעיפי הנצחות. סעיפי השמות היו אחד, יצחק רבין, 

 2העירייה, לאחר שתיאם עם   , זו הייתה בקשה של ראש1010כשיו על רשע

 3צע הנצחה קריאת שם על שם יצחק רבין, וזה למעשה יהיה  המשפחה לב

 4, שעכשיו דנו בו ארוכות ורבות, ומופיע למעשה  1010הראשי של רש  הכביש  

 5אם תסתכלו בסעיף של הפרוגראמה אז רואים את הציר הראשי, היינו בו  

ו  נ  אזהשבוע,  רבין, קריאת שם  יצחק  יהיה על שם   6וספת היא על שם  זה 

החלטה זה  קלנר    דונובסקי,  גיא  של  בימיו  עוד  למעשה   7שהתקבלה 

 8היה יושב ראש הוועדה. וחיפשנו מקום להנציח.    מהמועצה הקודמת, הוא

 9זה החלטה ששכבה הרבה מאוד זמן דב דונובסקי הוא בעצם אחד ממייסדי  

 10המועצה או בית העם שבו אנחנו יושבים    יתהמושבה למי שלא יודע את ב

זה תכנון שלו,   גם בית הכנסת הגדול,  בקומת הקרקע למעשה.   11הוא היה 

לס לתוכנית  שותף  היה  יזם  מגדל והוא  סנה.  משה  סוקולוב,  רחוב   12לילת 

 13המים הראשון שהיה מאחורינו. שורה של פעולות על שמו של האדריכל דוב  

קט שלט  על  שהיה  נכון  אז  כתוב  ן  דונובסקי.  אכן  למועצה   14בכניסה 

 15המשפחה באמת    בסקי הוא זה שמתכנן. וחיפשנו לבקשתשהאדריכל דונו

 16בחרנו לאחר הרבה דיונים  דרך לתת לו כבוד יותר ואזכור יותר טוב, ולכן  

 17בחרנו את הכיכר שברחוב סולד בועז תכנה כיכר המהנדס דוב. שזה מה  

 18 לנו, לא ידענו.  ה שמובא אליכם. רבין זה יהיה שדרות יצחק רבין. הי

 19 יצחק רבין. למה לא דרך יצחק רבין.  דרך   גב' ענבל דדון:  

 20 ת יצחק רבין.  לא ידענו אם זה רחוב יצחק רבין, או שדרו עידן למדן:  עו"ד 

 21   ?למה לא דרך יצחק רבין גב' ענבל דדון:  

 22 זה יהיה הגדרה של מה שזה יהיה. אם זה יהיה   מר גיא קלנר: 

 23 זה האופי של י בתור שדרה. כמו ויצמן, כמו ביאליק.  זה בנו עידן למדן:  עו"ד 

 24דרך  יצחק רבין זה יהיה גם משמעות מעבר, וגם כדרך. דרך רמתיים,  דרך   גב' ענבל דדון:  

 25 זה. תחשבו גם על.  

 26 מאה אחוז, מאה אחוז.   מר גיא קלנר: 

 27 שדרות דרך יצחק רבין.   עידן למדן:  עו"ד 

 28 נשמע.   חק רבין זהלא. דרך יצ גב' ענבל דדון:  
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 1 ה לא דוגמא טובה אבל.  דרך רמתיים ז : מר מיכאל דורון

פנייה   למדן: עידן  עו"ד  אלי  יפה. אלה היו בעצם הדיונים עלתה   2של צחי בשאלת  זה רעיון 

 3הפרוטוקולים ואני יידעתי אותו שמכוון שאנחנו הרבה פעמים בוועדות כמו  

להרג כל  קודם  רוצים  עולים  העיר  יקירי  שמדבריםבוועדת   4חופשי,    יש 

 5של  אז העדפתי להביא בסופו  יותר לדבר. שמדברים בצורה נקייה שיכולים  

 6אצלנו.    דבר את ההחלטות. כל ההחלטות מגובות בפרוטוקולים שנמצאים

 7מצויים אצל ראש העיר, מצויים אצל המנכל. מועברים לכולם. זאת אומרת  

 8איזה   י לא לייצרמה שהיה ברוב חלק היו פה אחד. אבל באמת רצינו גם כד 

 9  מישהו ייקח אישית, או עלול להיפגע. שהיא פגיעה או איזה שהוא משהו ש

 10ת את  אז העדפנו להעביר אך ורק את ההחלטות אבל כל ההחלטות תואמו

 11 להקריא את ההחלטות עצמן אבי.  הפרוטוקולים שאושרו. 

 12 אני חושב שכולם יוכלו לקרוא.    מר אבי גרובר:  

שהועבר  בגדול עידן למדן:  עו"ד  מ   מה  ההחלטה  ההנצחות,  היה  זה  באמת   13תי  אליכם 

 14דבר ההחלטה עצמה שחשוב בעיקר    שהתקבלה ובעצם אושרה, ובסופו של

שמגי המשפטיים  לצרכים  כך  דברים  אחר  מיני  ולכל  תרומות  לועדת   15עים 

 16כאלה ואם יש כן הנצחות כמו שרה מורדוך, אז צריך באמת איזה שהוא  

 17לקבל את העמדות. זהו.    ייה, צריכההסכם אז המחלקה המשפטית בעיר

 18 שאלות   אם יש איזה שהם

 19צה משפט. לגבי באמת דרך יצחק רבין. אחד, אין ברמת השרון  אני רק רו  מר אבי גרובר:  

למה  רח אבל  הצורך  את  להסביר  שצריך  חושב  לא  אני  שמו,  על  דרך   20וב 

 21דווקא שם. לצערי הרב יש אנשים שכבר הדור הצעיר לא יבין. קורא חלק  

 22 א שמע.  הדברים שהומ

 23 אותו אנחנו נוכל להזכיר בהחלט.  אז אולי גם   עידן למדן:  עו"ד 

 24וא משהו, שהוא משהו בין  אבל לי כן היה חשוב לנסות לכוון לא לאיזה שה  אבי גרובר:   מר

 25לבין כזה כשאתה נוסע באיזה כביש ואין שם תכלס אין שם כלום. אלא  

 26ו, שאני קובע עם  ורה בו משהבאמת שזה יהיה רחוב שאנשים חיים בו, שק

 27 , שזה תהיה הנצחה.  מישהו בדרך רבין שלוש 

 28 נצחה שתצא החוצה.  ה מר גיא קלנר: 
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 1יהיה שם משהו. שזה יהיה מקום שבאמת יהיה  לא. שתהיה הנצחה חיה. ש   מר אבי גרובר:  

 2זה באמת הזדמנות. אחד, הוא יושב על   1010לו חיים. ושעכשיו הראשי של  

 3מי שייסע בעוקף המערבי יראה את השלט  את אומרת כל  העוקף המערבי, ז 

הטרש את  מחפשים  כאילו  מבחינת  זה  רחוב  זה.  זה  הכמות.  את   4פיק. 

 5עם הבינוי הכי גבוה. זאת אומרת  שאמור להיות המרכזי של שכונה חדשה 

אמורות   מסחרי,  שהוא  רחוב  זה  שם.  יגורו  בשכונה  אנשים  הרבה   6הכי 

עסקי קפה,  בתי  חנויות,  שם  חילהיות  מוסדות  זה  ם,  אז  מוגן,  דיור   7נוך, 

 8עילות לכן מהבחינה  שהוא יהיה רחוב שינקז אליו המון פ  באמת יהיה רחוב

 9בר'ה מרמת השרון בסופו  הזאת הוא גם משהו שהוא היה מרכזי הרבה ח

 10של דבר יגיעו לרחוב הזה, יפעלו ברחוב הזה הרחוב המרכזי שאמור להיות  

 11והכל. מהבחינה הזאת  חינת העסקים  סוג של דומה לסוקולוב אוסישקין מב

 12ה מן סמטה  שהוא רחוב לא להיתקע לבסוף על איז  חשבתי שאם יש איזה

 13ם כזה הלכתי לנחם כזאת, יושב בן אדם שבמאת ליווה את כל התחנות היו

 14אצל משפחת גנדלר. שאבא שלהם היה קצין המודיעין של פיקוד צפון ואתה  

 15 רואה ככה את תמונה משישים ושש בכינרת 

 16 היה בפייסבוק מדהים.  תמונה מדהימה.  ר גיא קלנר: מ

בתמו  ר אבי גרובר:  מ הקטע  יודע  של אתה  המודיעין  של  הזה  לתוך  הגיעו  שהם  שרק   17נה 

 18 ת התמונה הזאת.  הסורים הם ראו א

 19 כן. כן הבנתי. מדהים.   מר גיא קלנר: 

 20 הסורים. הם לא ידעו שצילמו אותם.    מר אבי גרובר:  

 21 למו אותם.  בעצם הסורים צי : עידן למדן עו"ד 

 22יושבים על הסירה ומצאו    מקה ככה'זה. מה. רבין דדו ויצמן וגהוא דדו ו   מר אבי גרובר:  

 23של המודיעין של הסורים הם    את התמונה הזאת שהם נכנסו לתוך הזה

 24מצאו את התמונה איזה סורי צילם את זה ושמר את זה אצלם. הם לא כל  

כנראה בהתחלה   הבינו  ואז.    בדיוקכך  מצלמים  אני  מי  זה  בגלל   25בקיצור 

 26ליטה לאמץ  כי מתאים ואני שמח שוועדת השמות החחשבתי שזה הרחוב ה

 27כל הנצחה, וזה    את זה. אני החלפתי מילה עם המשפחה. הם מברכים על

 28לא שהם פנו אלי, הם דווקא מברכים על כל הנצחה והם מתרגשים מזה.  



 04-8666313מי, איגחברת                                                                                                                                                  

 2.5.2021מיום יין המנמן מליאה שיבת מי  28פרטיכל מס' 

 

 

76 

 1אחרי   ו עשרים וחמש שנההם באמת זה יהיה משמעותי גם מבחינתם אנחנ

 2זה  שב שאנחנו סוגרים פה חוב היסטורי.  זה והגיע הזמן מה שנקרא ואני חו

 3 בהקשר הזה.  

 4הוועדה שעומד ברשותה עידן היא ועדה  אני רוצה להצטרף לברכות האלה   מר דני לביא: 

המון   ופוגשים  היסטוריה  המון  שמלמדת  מעניינת,  מאוד  להודות   5חייב 

 6חנו מתוודעים אליהם ובאמת  ם שעולים וצפים, שאנאנשים והמון סיפורי

 7 רך אגב.  ונים מאוד מעניינים בישיבה הזאת. דמרתק ויש די

בגלל אנשי נציגי הציב  מר אבי גרובר:    8ור שנמצאים שם חבר'ה מאוד רמת  חלק מזה זה 

 9 שרונים המון שנים.  

 10הם מיקירי העיר  גם כולם יכולת ניתוח ושאלה וסקרנות ..לתושבים וחלק מ מר דני לביא: 

 11הנצחה עידן ברשותך, ועדת   גע ואני פשוט רוצה כן לדבר על נושא של עוד ר

והנ עירית  שמות  את  גם  מבקש  אני  שבו  מהלך  שהוא  איזה  ועל   12צחה, 

 13פה מהנדסת העיר וגם המנכל, לנסות להקשיב למה שאני מנסה  שנמצאת  

 14ם או  להגיד. אני חושב שזכות הוועדה והיכולת שלה אכן לאפיין ולתת ש

 15יש מישהו    בה מישהו רוצה להנציח זה הכול טוב. אםלתת דרך, לדרך ש

 16שרוצה בפסל, אם יש מישהו שרוצה בכדור עם שרוצה בשם, אם יש מישהו  

 17ציות מאוד מעניינות בקריטריונים שהוועדה נותנת.  טקסט, יש כמה וריא

 18מה שקורה זה שהנושא של פסלים הוא לדעתי הוא בעייתי כי חברי הוועדה  

 19א את  ע שיכולים לבחור את תוכן הפסל, ובטח לובם, הם לא אנשי מקצור

 20יך לדעתי נבחר על ידי ועדה מקצועית וגם  מיקומו בעיר, כי הנושא הזה צר 

הארכי  בשיתוף  ואני  להיות  העיר,  ואדריכל  העיר  ומהנדסת  הראשי   21טקט 

 22מבקש מאוד ואני חושב שאתה גם אפילו דיברת על זה עידן, שברגע שאתה  

 23אתה בעצם ממליץ לוועדה מקצועית שאכן   עלה איזה שהוא רעיון,בעצם מ

 24ל פסל שעון או פסל אחר לא משנה  תיקח את זה הלאה. אם מישהו ממליץ ע

להיכ רוצה  לא  אני  התוכן,  שצריכה  מה  מקצועית  ועדה  יש  לתוכן.   25נס 

 26להחליט על האם הפסל ראוי, מה הכיוון, אפשר לשפר אותו, אפשר לעצב  

להחלי  ולשים משהו אח אותו, אפשר  אותו  אני  ף  נכון.  למיקום  לדאוג   27ר. 

 28ועדה לפסל יעבור  התהליך הזה יעבור אחרי הסכמה של הוממש מבקש ש
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 1תקנים שנכתבו לפני הרבה  ועדה מקצועית שתעזור למהלך הזה לקרות, יש 

ניתן  שנים   זאת  בכל  אולי זה לא עבר אישור מועצה או משהו, אבל   2נכון 

 3ואלי שגיא בתקופתו.    המחלקה לאומנות פעם.  הדעת על ידי דוקטור סו..אל

 4רוצים שבעיר    את שתסתכל ותבחן את הפסל. אנחנו לאלהקמת מן ועדה כז

 5מו ולא יהיה על זה איזה  יתמלאו כל מיני אובייקטים של כל מיני אנשים ש

היונים   על  הזמן  כל  הראש  על  אני מקבל  אני מציין,  או אפילו   6קונצנזוס 

ששם   בכיכר.  שמוקמות  בדרך  האלה  האלה  היונים  בלי  את  שרף,   7לדרך 

ח  בלי  דיון,  בלי  אומנים,החלטה,  לערב  בלי  מקצועית.  דעת   8אומנים    וות 

 9 מקומיים,  

 10 לא. יעקב דיבר על זה.   יעקב אמר שמחליף את זה    ד"ר צחי שריב: 

 11לא יודע נחתו פה יום אחד היונים האלה, ומאז הן לא זזות. אני עוד פעם,    מר אבי גרובר:  

 12ים  ם הראשון שלה היה עיר שלום זה שיש יונ שלום קטע כזה בעיר שהשעיר  

 13 היגיון. אבל.  לבנות, יש מישהו שיגיד שיש בזה 

 14א מגובה באמת באנשים בעיר עם ידע  אבל התהליך חייב להיות כזה שהו מר דני לביא: 

 15כזה, בוועדה שלנו בוועדת השמות, אין אנשים, הם בטח לא יכולים לקבוע 

הפס איכות  ממוקאת  איפה  הפסל,  רמת  המקצוע  ל,  בעלי  לא  הם   16ם. 

אני אפילו אם נכתבו, לא נשיכולים לעשות א   17כתבו תקנים אני  ת זה. זה 

א כזאת,  בצורה  זה  על  להסתכל  כאילו  מבקש  שלא  ממש  לזה  מודע   18ני 

 19הוקמה ועדה שכזאת עד היום. או קי. אבל אני מציע. ואני ממש מבקש גם  

 20 מאוד ברורים,    יקרה, ושילך לפי כללים  למנכל ומהנדסת לעזור שהדבר הזה

 21 ירוני זה נושא.  ..ע אדר' עירית טלמור: 

 22מובן  ק יש פה מרחב ציבורי והנושא של פסל והנצחה זה ועדת שמות, כבדיו מר דני לביא: 

 23אין עוררין, על זה זה לא העניין, הנושא זה התוכן. הפסל עצמו והבחירה  

 24  שלו והמיקום שלו. זהו.  

 25 וצריך לעשות פה משהו.    צריך לכתוב נוהל עירוני : לב-מר רמי בר

בקצרה.   דן: עידן למ  עו"ד  לזה  אתייחס  שד אני  של  היות  אלמנט  שהוא  איזה  לקח   26ני 

 27בסוף צריך להבין כשבא  שיבות. אחד,  שהתקיים בדיון הארוך כמה וכמה י

 28בן אדם או תושב הוא רוצה לתרום והוא רוצה לתת, פעמים רבות הוא בא  
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מה   שהומבקש את  המיקום  ואת  רוצה  לדוגמא, תושבת  שהוא  רוצה.   1וא 

 2בקשות שאישרנו  מקום מסוים לשים ספסל. גם פה שתי המסוימת רוצה ב

 3תרומה והן ההנצחה  לספסל הם לספסל במקום מסוים. זאת אומרת הן ה 

 4היא חסרת נוחות למשפחה הרבה פעמים במקום אחר. זה או שזה מבטל  

 5ה, זה  נצחה או שאתה פוגע במשפחאת הדבר או ואז זה  גם מבטל את הה

 6ם  וזה לא דבר נכון לטעמי. אנחנו מנסיגם יכול לקרות וזה לא דבר רצוי  

 7שהנוהל  להיעתר כמידת האפשר ולעשות את הדברים. אני מבחינתי היות  

 8הזה הוא בעיקר של ההנצחה כן לאפשר את הדבר הזה לוועדה. ומבחינתי  

המ המנכל.  של  לידיים  באמת  עובר  זה  כך  את  אחר  להוציא  אמור   9נכל 

 10את ההחלטות עם הרעיונות    ים לביצוע, אנחנו כבר אגב העברנו אליוהדבר 

 11וא  נתנו לו אנחנו נותנים לו את החלופה להחזיר לנו בחזרה אם ה   שהיו כולל

 12החליט שמשהו אחר ויקיימו איזה דיון. כולל משתתף בזה אדריכל העיר  

 13לכשהם יחליטו הדרג  יש היום את אדריכלית הנוף שתהיה שותפה בהכנה  

 14 עי.  המקצו

 15 ת נכון. מה הגדרת התפקיד.  יש בהנדסה את ענ  מר אבי גרובר:  

 16 אדריכלית הנוף שלנו.   רית טלמור: אדר' עי 

שזה    אדריכלית  מר אבי גרובר:   מניח  אני  ואומנות.  תרבות  אגף  ראש  יהיה  אוטוטו   17נוף. 

 18 השאיפה וגם יש ראש מחלקת אומנות.  

 19 למנכל.  יושב עם. אנחנו מעבירים אני   עידן למדן:  עו"ד 

 20 ומנות.  זה מנהל מחלקת א  מר דני לביא: 

 21ואני חושב שהם ביחד יכולים לבוא לשבת הבעיה היא תמיד עוד  אני אומר    מר אבי גרובר:  

 22עם, אתה מביא לי את חמישה האנשים האלה לחדר יש חמישה אנשים  פ

יפה. שזה  חושב  ההוא  יפה,  שזה  חושב  ההוא  ככה,  מודה    שחושבים   23אני 

 24וזה אני באמת  לה לא משהו ואני נותן איך נראה אדנית  שאני בדברים הא

 25   לא מתיימר להגיד שאני

 26העביר את כל ההחלטות יש  המקרה יגיע גם לישיבה הבאה לא הספקנו ל עידן למדן:  עו"ד 

 27 עוד  

 28 אבל בוא קודם נחליט על זה שאנחנו זה.    מר אבי גרובר:  
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 1חנו נביא גם בפעם הבאה. אז גם וטוקול אחד עם החלטות שאניש עוד פר  עידן למדן:  עו"ד 

 2פניות המסוימות ובדרך כלל  חוזר על הדבר הזה יש לנו באמת את הכן אני 

זה כיתת טבע וזה סמטה זה  יש את הרצון למסוימות זה אולם כד  3ורסל 

 4 כיכר, יש רצון מסוים לקבל את הדבר הזה  בעיקר שזה הנצחה.  

שונה   ד"ר צחי שריב:  מזה  לנו  יש  ספסל  זה  אם  ספסל  אבל.  ופשוט  בעיר  ספסלים   5אות 

ב  על דרךסטנדרטי  דיברנו  או אחר. אם  כזה  ועדת    מקום  לא  רבין   6יצחק 

 7היה רוחבה, מה יהיה גובהה.  שמות תחליט איפה תיסלל שדרת רבין, מה י

 8 קודם כל יש את הרחוב.  

 9ן וכפי שאמר ראש העיר,  אבל ועדת שמות הייתה צריכה לשבת על יצחק רבי  עידן למדן:  עו"ד 

 10ך של כיכר שאול ולתת  מת בהתחלה הייתה כן חשיבה לקחת את הדרבא

 11נצחה מיידית ולחשוב בדרך ישר לתת את התשובה למשפחה,  מענה מיידי. ה

 12. אבל כן עלה הרצון לתת את זה באיזה שהוא מקום בדיוק כפי  ולבקשה 

אומר   אתה  כשתגיע  מקום  כשבכל  תנועה  עם  חיים,  עם   13הגעתי  שהסביר 

 14זה היה הרצון  ביצחק רבין, באים פה לשדרת רבין, אז    ליצחק רבין. נפגשים

את עושה  אתה  ולכן  כיכר    שלו  את  עושה  ואתה  יושב  אתה   15החושבים. 

איזה אז  דוב.  יש    המהנדס  איפה  קטנה,  יותר  גדולה,  יותר  כיכר   16כיכר. 

 17 כיכרות.  

 18 יש לנו די נושאים היום. בוא ננסה.    מר אבי גרובר:  

 19לפה. כדי לקבל  כל הדברים האלה ולבסוף אתה מביא אותם  אתה שוקל את   עידן למדן:  עו"ד 

אומ ואני  ההחלטה.  פניות  את  הם  גם  ..הם  של  פניות  מאוד  בהרבה   20ר 

 21לנו עוד פניה של איזה שהיא משפחה שממתינה להנצחה  ממוקדות. פניה יש  

 22יע  כבר הרבה זמן, לאיזה שהיא סככה בגינה מאחורי הפרדס. בסוף זה מג 

האנ את  לוקח  ערן  ויודעיםלערן,  המקצועי  בדרג  ..רלוונטיים   23איך    שים 

 24ספציפי הזה, אדריכל העיר ואותה ענת  לעשות את זה מקצועית. במקרה ה

 25ני התכנון העירוני אני חושב שהם רלוונטיים.  המהנדסת החדשה של לעניי

 26  כי בשלב זה תייעץ לשרון יחזקאל מה טוב.  

 27דאי מתפקידה לקבוע את הליך  שקו התפר פה בוועדת שמות בוו  אני חושב ורץ: מר ערן ש

 28פציפיות בהקשר הזה  לפעמים כמו שאתה אומר גם הצעות ס   ההנצחה ויש
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פני   חזות  לשינוי  נוגעים  שהדברים  ככל  יכול  אבל  זה  הסמכות,   1העיר אז 

 2להיות אפילו תוך כדי דיונים, זה יכול להיות בהכנה לדיונים. אבל ככל שזה  

 3היות באישור או בשילוב החלטה עים לחזות פני העיר זה צריך לדברים שנוג

 4 המקצוע. בין אם זה אדריכל העיר  של אנשי 

 5  או ארבעה דיונים.  לכן לקח להחלטה הזאת בערך שנה לעבור שלושה  עידן למדן:  ו"ד ע

יודע   ורץ: מר ערן ש לא  יבוא  שבו  מצב  להיות  ויכול  העקרונית  ברמה  כאילו  מדבר   6אני 

 7ופה שמוצעת על ידי משפחה  ל העיר או כל אחד אחר שיגידו שהחלאדריכ

 8 ם יחליטו לוותר עליה גם.  לא מתאימה וה

 9ה פה באמת זה קרה  יכול להיות. יכול לקרות. ואז יחזרו בחזרה ולכן הי  עידן למדן:  עו"ד 

 10כמה פעמים גם במהלך השנים גיא תיכף יגיד יוכל לספר, בעניין שביל, נתיב  

 11 פעם  ם אחרים איך מעצבים, מה עושים. כלהבריחה בענייני

 12דני לחברים, לוועדה,  הזאת, ואני מצטרף למחמאות שנתן    אני חבר בוועדה : מר מיכאל דורון

 13ני לצערי לא הייתי באותה  להתנהלות בדרך שבה הדברים מתקבלים שם. א

 14ישיבה מספר תשע, בגלל מחלה. והשתדלתי להיות בכל הישיבות. אני חושב  

 15ו היית צריך להכריז  גית בנקודה אחת. יש מקרה מסוים שב עידן שאתה ש

עניינים   ניגוד  נושעל  לדחוף  ולא  לשבת  ולא  לדון  משום  ולא  מסוים,   16א 

 17תרומה במערכת  שמדובר באנשים שתרמו לך חמישה עשר אחוז מכלל ה

 18 הבחירות, היית צריך לומר את זה.  

 19 מה.   עידן למדן:  עו"ד 

 20התורמים שלך  אנשים מסוימים שאנחנו דנים בהם, מהיית צריך לומר ש : מר מיכאל דורון

 21יין שזה  לומר את זה. אני חושב שזה לא ענ   במערכת הבחירות. אתה צריך

 22ן בזה ואם אתה  לא צריך להיות על השולחן ולפי דעתי לא היית צריך לדו

 23שואל אותי, המועצה כאן שואלת את דעתי, אני חושב שהנושא הזה צריך  

 24 דן לא נוכח בה.  לחזור לוועדה לדיון כשעי 

 25לפי חוק אם תורמים. אם תורמים  אבל זה לא היה ניגוד עניינים בעיקרון   גב' דברת וייזר: 

 26 פי חוק.   על

 27חושבים שזה נכון לדון בנושא בבקשה  אם אתם  אני כבר אמרתי יותר מידי.   : מר מיכאל דורון

 28של מישהו שתרם לך חמישה עשר אחוז מכלל התרומות שלא בני המשפחה  
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 1רים אני חושב שזה בעייתי  זה סכומים די נכבדים, בהשוואה לאחשלך, ש 

 2 ואני חושב.  

 3  מה אתם מדברים.  אני לא יודע על    מר אבי גרובר:  

 4 פי?  מיכאל. יכול להיות יותר ספצי : לב-מר רמי בר

 5  לא. אני לא יכול להיות יותר ספציפי כי אנחנו מנסים להיות   : מר מיכאל דורון

 6 ותן פה ..של דברים.  אז זה נ : לב-מר רמי בר

 7  אבל אני חושב שעידן יודע.  : וןמר מיכאל דור

 8 רוצה שיחזירו לוועדה. איזה סעיף.    לא. הוא מתכוון. מה אתה ן גדות:  מר ירו

 9 ם צריך לומר איזה סעיף.  או קי. א : מר מיכאל דורון

 10 הוא לא יגיד ספציפי, הוא רק יגיד איזה סעיף.    מר אבי גרובר:  

 11שעידן ימשוך את זה ויגיד שזה מחדש   אולי אתה צודק, צריך לומר כי. או : ןמר מיכאל דורו

 12 שיבה הבאה.  בי

 13 בעיה עם זה מיכה. יש   מר אבי גרובר:  

 14 בלי השורה הזאת.   : מר מיכאל דורון

 15 אבל בוא נשאל את מיכה. אולי זה בסדר לא.   ת וייזר: גב' דבר 

 16  אני לא יודע על מה אתם מדברים.   : מר מיכאל דורון

 17 גם אני לא יודע.   : לב-מר רמי בר

 18  לגיטימי.  אני גם לא יודעת. זה לא  דברת וייזר:  גב'

 19גיצים פה כאילו מתקבלות החלטות בוועדה. ככה אני מבין מיכאל  יש פה   : לב-מר רמי בר

 20לא אם כן אני מתבלבל. אתה אומר שאנשים קיבלו החלטה לגבי הצבה  א

 21 ות. זה מה שאתה טוען.  של פסל של תורמים של מישהו ממערכת הבחיר

 22  כן.   : וןמר מיכאל דור

 23    לא אמר פסל. מר ירון גדות:  

 24  מה  : לב-מר רמי בר

 25 הוא לא אמר פסל.   דות:  מר ירון ג

 26  פסל, פסל.    מר אבי גרובר:  

למה   : לב-ברמר רמי  הקשבתי  אני  הקשבתי.  כשאני  התושבים  עם  סימסת  אתה   27ירון 

 28 בר ספציפית. נו. שמיכאל אומר. אבל תגיד מיכאל. תד
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ההצעה,חברים  : מר מיכאל דורון את  לקחת  צריך  שעידן  חושב  אני  הזאת,    ,  הרשימה   1את 

 2דשה ואת הנושא שאנחנו יודעים שהוא הנושא להעביר  ולהגיש רשימה ח

 3עדה, לדיון זה יהיה נכון לעשות. אני חושב שאני לא הייתי  אותו שוב לוו

 4 מעז.  

 5ושב שהוא  זה מאוד רגיש. הסעיף הספציפי הזה. אני חאני חושב שהנושא ה  מר אבי גרובר:  

 6  המשפחה הזאת כבר שנים מנסה לקדם. גם מאוד ראוי. יש פה הנצחה ש

 7 הפסל.  

 8 על מה מדובר.   גב' דברת וייזר: 

 9 ת בר גור.  משפח  מר אבי גרובר:  

 10 משפחת בר גור.   עידן למדן:  עו"ד 

 11 למה מה   גב' דברת וייזר: 

 12 גור תרם כסף  משפחת בר  עידן למדן:  עו"ד 

 13 מרצ. הוא לא תרם לעידן.  הוא תרם ל  מר אבי גרובר:  

 14 הוא תרם למרצ ולא לי.  מדן: עידן ל עו"ד 

 15  הוא פעיל במרצ זה ידוע.   דברת וייזר: גב' 

 16 ו עניין.  לפי אות : לב-מר רמי בר

 17 גם ...רשום ...  גב' דברת וייזר: 

 18 זה נאמר בישיבה הראשונה.   עידן למדן:  עו"ד 

 19   לא. אני אומרת גם פה גם עוד משהו. ייזר: גב' דברת ו

 20אז בוא עכשיו    ות יש פה הפסל הספציפי. בוא ננסהאי אפשר כל דיון שע  מר אבי גרובר:  

עכ  זה חצי שעה.  על  זה חצי  חצי שעה נדון האם אפשר לדון  על  נריב   21שיו 

 22 שעה. 

 23 תתמודד גם עם השמצות אבל בסדר. גם עם זה נתמודד.   עידן למדן:  עו"ד 

 24הזה, הוצב תחילה במקום טירתו, המקום   משפחת בר גור הפסל הספציפי  אבי גרובר:  מר 

 25גנב משם. והייתה חשיבה מה לעשות,  שבו הייתה התאונה של זיו. הפסל נ

 26תו מקום ולבסוף הם חשבו שדווקא יהיה  האם עוד פעם להציב אותו באו 

 27ותו  אחד, כנראה ששם אם הוא יוצב עוד פעם יש סיכוי לא קטן שיקרה א

 28רצו ולבוא לעשות את זה בתוך    דבר. ושתיים, המשפחה פה הכול פה והם 
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יודע שהעיר שזי   1שנתיים, שרית נפטרה חודש  ו היה בו משפחה והכל. אני 

 2 הבא זה יהיה שנתיים, נכון.  

 3 מי זאת שרית. היא הייתה   ת וייזר: גב' דבר 

גילוי נאות המורה שלי לטבע בב  מר אבי גרובר:   זאת האימא.   4ית ספר אוסישקין.  שרית 

 5 מהחדר.  זהו. צריך עכשיו לצאת 

 6 וד עניינים.  אתה גם בניג  עידן למדן:  עו"ד 

 7'.  י מנסה להיזכר כמה היא נתנה לי. כמה קיבלתי בתעודה של כיתה ואנ  מר אבי גרובר:  

 8היא אחת המורות היחידות שאני זוכר עד היום. זה יאמר לזכותה. ואני  

 9ראויה. אני יודע כמה המשפחה מחכה חושב שההנצחה הזאת היא מאוד  

יודע מה העניינים האישיים  לרגע ה אני לא  אני חושב שזה  זה.  עידן.   10של 

 11  ה היה עובר בקול. אבל אני לא יודע בדיוק איך זה עבר אני חושב מילא אם ז

 12שזו הנצחה מאוד ראויה ואני כן אבקש שזה יישאר פה בסדר היום ואני לא  

 13נה  שיש פה עניין, עוד פעם, מי שמכיר את יו   יוסר מסדר היום, אני לא חושב

 14היה פה חבר מועצה מטעם מרצ. זה    יודע כמה יונה הוא איש של מרצ והוא

 15ומה  לא איזה שהוא קטע אישי עם עידן ואני לא חושב שהוא קנה את התר 

 16  שלו בדרך הזאת הוא קנה את הפסל.  

 17 העובדה היא שהוא סורב בהתחלה.   עידן למדן:  עו"ד 

 18מכיר את המשפחה יודע כמה שנים  אני חושב שזה כאילו משהו שמישהו    רובר:  מר אבי ג

 19שב ושלח לחמך על פני המים.  ם לגרום לזה ואני לא חושב שהוא יהם מנסי

 20 אני חושב שזה בבקשה.  

הטענות או הסוגיות   : מר גיא קלנר  21אני אהיה קצר. אחד, אני חושב שבדיוק בשביל גם 

 22נוספים וגם מה שעלה בצד הזה של השולחן   שהועלו מצידו של דני ואנשים

שנעשית  ממי  עבודה  יש  זה  בדיוק בשביל  שמורכבת  כאל,  ועדה.   23במסגרת 

 24חברים, חלקם חברי מועצה, חלקם נציגי ציבור. הפרוטוקול   מהרבה מאוד

 25לאישור של מועצת עיר אף אחד לא לוקח פה החלטות לבד בחדר    שהגיע

 26ימת הדברים על השולחן. ותוך  בחושך בלילה. הכול נעשה בשקיפות, ובש

 27עיני רצוי להשאיר  ציבורי. שנייה, תנו לי שנייה. אפשר ובכדי שיקול דעת  

אבל ובעלי    חופש מסוים  חושבים  ציבור  אם אנשי  ציבורית,  ישות   28אנחנו 



 04-8666313מי, איגחברת                                                                                                                                                  

 2.5.2021מיום יין המנמן מליאה שיבת מי  28פרטיכל מס' 

 

 

84 

ו ומכאן  קומנסנס,  להנצחה,  רק  בקשה  מתבקשת  מסוימת  בסוגיה   1אם 

 2ט על התהליך מה שקורה  צפונה ועדה וגופי העירייה השונים יכולים להחלי

 3. ואם  ת אם לא יותר מכך, סבבה וזה בסדר גמור לדעתי בפרטו של הבקשו

 4הם מתבקש גם ההנצחה וגם דרך ההנצחה  יש בקשות מדויקות מאוד, שב

 5קרה שום דבר. אנחנו אנשים מספיק בוגרים,   אז אפשר גם להיעתר לזה לא

 6את עבודתנו  מספיק איכותיים ומספיק מנוסים ומספיק שקופים ועושים  

 7ם בהם, כדי לקבל החלטות מידי פעם  נאמנה בכל המוסדות שאנחנו מצויי

 8ו בני אדם ולא רובוטים. כל בסדר.  . ומידי פעם כאלה. בשביל זה אנחנ כאלה

 9ת ההחלטה. יש פה יעוץ משפטי, בוודאי לכל  בוודאי שזה עובר את כל שכבו 

גור,   לגבי בר  עיר והחלטה.   10אין לדעתי אדם  עניין אנחנו ועדה של מועצת 

 11  ט אנשים שיושבים בו סביב השולחן ואולי מזוהה יותר מיונה בר גור למע 

 12סיעת מרצ, ומרצ באופן כללי, לא נראה  גם יותר מהם, לגבי החיבור שלו ל 

 13את זה, לא נראה לי שאפשר להסתיר את זה.    לי שמישהו התכוון להסתיר

 14ני חושב בוודאי  ולא נראה לי שזה צריך להיות לגנותו או לחובתו, ולכן א

 15וודאי אם מועצת העיר תחליט שלא לאשר אחרי שהוועדה אישרה את זה ב 

 16 ת זה, שתחליט לא לאשר את זה.  א

 17 אבל לא הוא מונצח בה.   ר צחי שריב: ד"

 18מונצח וזה גם סוגיה שבעיני הכי נקייה וטהורה שבעולם. ולכן  וגם לא הוא  מר גיא קלנר: 

 19ת ואם מועצת העיר החליטה לקבל את  הליך הגיוני, גמישות הגיוניבעיני  

 20ולא צריך להוריד.    השיקולים וקיבלה החלטה. בעיני ברור ליזה שקלה את  

  21 

 22 תעלו את זה להצבעה.   : בל-מר רמי בר

 23נסה לפגוע בשם הטוב שלי וביושרתי בצורה כה גסה  יש פה חבר מועצה שמ  עידן למדן:  עו"ד 

 24אני יכול להיכנס לאלף וכה בוטה, וכה זולה. לא נתקלתי בזילות הזאת ו 

 25מו אז נו  יר, ושמו אני יכול להיכנס על שמות, וש תככים, על ועדת יקירי ע

 26אמר בנעימות כזאת, אבל תחת הנעימות הזאת  באדי הוא טהור גם שזה נ

 27היא לא נהנה לא תהנה ולא אקבל החלטה בשביל אף  ..גסות רוח אדירה. ו

 28צ בעצם לא שלי, וכולם  תושב על שום דבר גם אם הוא היה תורם שלי של מר
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 1תיים  ת שלי. בדיון הראשון הנושא הזה שכב שנ יודעים בדיוק את ההחלטו

 2שלב, בשום שלב עד לדיון האחרון לא עלתה  הנושא הזה שכב שנתיים בשום  

 3ומדוע. משום שבישיבה הראשונה כפי שגיא אמר, חבר  טענה לניגוד עניינים  

 4תי ואמרתי שאני מכיר  מועצה שהיה מטעם מרצ, בא הציג את הנושא ופתח

 5ב שגס  בסיעה פה לפני כעשר שנים ולכן אני חוש אותו ושהוא היה גם שותף  

מ גדולה  בושה  פשוט  וזה  החלטות  רוח  מקבל  שאתה  כנראה  שעשית.   6ה 

 7ראיה שבבקשה הראשונה שלו, היא אכן סורבה  בניגוד עניינים, אני לא. וה 

 8יל אף אחד. ורק  והיא לא התקבלה כי אמרתי אני לא אכופף את הנוהל בשב

 9אז זה חזר לבקשת המשפחה. כל הזמן    אחר כך שהיה עניין אחר אז ורק

 10ורי ואם יש סמכות או אין סמכות.  עו כן טענות..פסל ועל המרחב הציב נשמ

שכל כך  הטענות.  עיקר  היו  גם   אלה  תמיד  יכול  הייתי  יכול,  שהיה   11אחד 

 12ובלת, חבל  לפנות ליועץ המשפטי בכל עניין. הטענה הזאת עלובה, לא מק

ההחל  לחברים  מציע  אני  אותה.  לאחר  שהעלית  בוועדה  גם  עברה   13טה 

דיו של  השנתיים  כמה  עם  עברה  שסורבה,  ולאחר  מאוד  נים   14מלצות, 

 15, ולפעול בהתאם  מדויקות, הדרג המקצועי שיכול לקבל את ההחלטה שלו

 16לשיקול הדעת שלו, ולעשות את הדברים האלה בצורה ראויה ואם זה עבר  

 17  ה רבה.  וועדה אין שום סיבה שזה לא יעבור במועצה. תודכל כך יפה ב 

 18את המלצות ועדת    ד גם מה שאמרתי פעם שעברה שהביאוכולם אני אגי מר ירון גדות:  

 19 פוזיציה חבר מועצה.  שמות שבוועדת שמות זה ועדה שאין בה נציג האו

 20  יש.   עידן למדן:  עו"ד 

 21גנות וזה גם לא בהתאם לחוק בקטע של  חבר מועצה. זה לא בהתאם להו מר ירון גדות:  

 22    ..יחסים, ולכן

 23  א יכול להיכנס לשם.  זה לא ועדת חובה. הו : לב-מר רמי בר

 24  מה.   ות:  מר ירון גד

 25 זה ועדת רשות.  זה לא ועדת חובה אתה יכול להיכנס.  : לב-מר רמי בר

 26 זה ועדה שנדרשת ..דיסקרטיות.   ד"ר צחי שריב: 

 27  ציג אופוזיציה.  יש בה נ עידן למדן:  עו"ד 

 28 פיק.  ירון לא דיסקרטי מס : לב-מר רמי בר
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 1  לא...בלי שמות.   ד"ר צחי שריב: 

 2 יות. זה בגלל הדיסקרט מר ירון גדות:  

 3ע לישיבות. אז מה זה משנה.  עושה בלגן שלם להיכנס ואחרי זה לא מגי  מר אבי גרובר:  

 4  ועדה מקומית היית השבוע?  

 5 ?  ועדה מקומית מר ירון גדות:  

 6  כן. אתה זוכר שעשית את זה.    מר אבי גרובר:  

 7 ה מקומית.  קודם כל אני ממלא מקום בוועד ן גדות:  מר ירו

 8  לא הגעת. היה לך נורא חשוב להיכנס ולא באת.  אבל   מר אבי גרובר:  

 9 השבוע אנחנו ביום ראשון. איזה שבוע.   מר ירון גדות:  

 10אתם רוצים להצביע סעיף, סעיף או שאפשר  את.  עזוב. שבוע שעבר, לא ב  מר אבי גרובר:  

 11 שתיים שצחי צריך לצאת.   להצביע חוץ מסעיף

 12  אפשר הכול.   מר גיא קלנר: 

 13 ר את הכול בבת אחת.  אפש : לב-מר רמי בר

 14 יד.  אלא אם כן מישהו מבקש להפר  מר גיא קלנר: 

 15 .  2, הבקשה של משפחת שריב. אז בסעיף 2סעיף   מר אבי גרובר:  

שריב שריב:   ד"ר צחי שריב. משפחת  של משפחת  לא  היא  הבקשה  יוצא,  שאני  אני  לפני   ,16 

משפחת   אנחנו  ואחותי  ואחי  אשתי והורי  זה  אלינו.  לא קשור  זה   17  שריב. 

של  ההורים  על  וזה  שרונית  רמת  משפחה  הם  והוריה.  ואחותה   18  ואחיה 

 19 חמותי שנספו בשואה. וזה משפחת.... 

 20ל חוץ משתיים. ואז תצא שנייה ונצביע על שתיים.  רגע בוא נצביע על הכו  מר אבי גרובר:  

 21 ת  או קי. אז לאשר א

אפ ד"ר צחי שריב:   22ה החלטה  שר לחדד מה ההצעה עידן אמר שיש פאפשר סעיף אחרון, 

 23  להנציח באמצעות הפסל, אבל מיקום גודל איפה לא יודע.  

 24אלך,  אם אתה כבר מזכיר את הפסל הספציפי הזה קודם זה שיושב משמ : לב-מר רמי בר

 25ור. האם זה  דני ..יונים לבנות שסדורות בזה יש פה ציפור. זה פסל של ציפ

 26 ה זה. זה עומד בקריטריונים.  עומד בקריטריונים או לא. מ

 27  .  1010/רש צחי שריב:  ד"ר

 28 ות, הוא החזיק את הראש כאילו  הוא אמר קודם יונים לבנ  : לב-מר רמי בר
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 1ה איפה הברושים הקטנים זה פחות מתאים.  אני חושב שפה זרוק על הרחב  מר אבי גרובר:  

אנ ואני חושב שגם למטה בשדרו  זה אני חושב חבר'ה שנייה.   2י ת ביאליק 

 3נכון בתיאום עם יד לבנים ברחבה  חושב שהמדשאה למצוא את המקום ה 

 4למצוא את המיקום הנכון זה הכיוון    שיש באזור במדשאה של יד לבנים 

עוד פעם. נכון. אבל אני  יושב פה זה    שאני חושב שהוא   5אני. להבנתי. זה 

 6 שניים על שניים כזה. להבנתי.  

 7  אני הבנתי שיש ..שגם היה.   ני לביא: מר ד

 8 יש ועדה. מקצועית.    עכשיו דיברו עליו. : לב-מר רמי בר

 9  היא תשב ותבחר   מר דני לביא: 

 10 בגלל זה אמרתי מה שאמרתי.   : לב-מר רמי בר

 11  סל.  הבעיה זה המיקום. לא הפ מר גיא קלנר: 

 12 הפסל. בגלל זה הערתי את מה שהערתי.   : לב-מר רמי בר

 13 לא. לא.   א: מר דני לבי

 14 ה יעמוד, לא יודע מה יש דברים.  יש כל מיני דברים. איזה כיוון ז  חזות העיר. ד"ר צחי שריב: 

 15  בת ועדת גנים.  ..העיר יוש עידן למדן:  עו"ד 

 16 ון דני.  אבל הוא מדבר גם על הסוג של הפסל. נכ  : לב-מר רמי בר

 17  זה פסל נתון זה לא פסל.  ד"ר צחי שריב: 

 18 ה לא קשור.  דיבר קודם ולכן הערתי את מה שהערתי. מהוא  : לב-מר רמי בר

 19  את הצורה שלו. אתה יכול לצקת את זה עשרים מטר, אתה יכול לצקת יש    מר אבי גרובר:  

 20 את זה שני מטר.  

 21 יש אותו באינטרנט זה יכול להיות   גב' דברת וייזר: 

 22כשיו השאלה  השאלה באיזה גודל אתה יוצק אותו. יש את הצורה שלו. ע   מר אבי גרובר:  

 23ות. גנבו  כשדיברו איתי אמרו לי שאפשר לעש באיזה גודל אתה יוצק אותו.

 24 את הפסל המקורי.  

 25 טר.  שני מטר על שני מ גב' דברת וייזר: 

 26יודע את הפסל המקורי.    אני אומר לך עוד פעם. הייתה לו צורה, ממה שאני  מר אבי גרובר:  

  27 

 28פסל ועל סוג הפסל ועל אופי של הפסל.  דני קודם אמר שצריך לדון על ה : לב-מר רמי בר
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 1 לכן הערתי את מה שהערתי.  ו

 2 אפשר להצביע?    גרובר:    מר אבי

 3  כן.   מר גיא קלנר: 

 4 ני בעד אבל.  א : לב-מר רמי בר

 5 אפשר להצביע?    מר אבי גרובר:  

 6 ציפי.  אני ספ מר דני לביא: 

 7  ה מה שאמרו פה סליחה אני מתקן, אני כאילו הבנתי שז  מר אבי גרובר:  

 8 י הבנתי לא נכון.  דני תקן אותי אם אנ : לב-מר רמי בר

 9 הצוות המקצועי הרלוונטי לטובת.      מר אבי גרובר:

 10 בורי.  ..המרחב הצי מר דני לביא: 

 11 אז הוועדה הזאת תעשה את זה.    מר אבי גרובר:  

 12 ...שמות ומחליטה   א: מר דני לבי

 13  אתה הבנת. אתה הבנת.   גב' דברת וייזר: 

 14 הבנתי בסדר?  אם אני לא הבנתי אז אני מתנצל. אני  : לב-מר רמי בר

 15 נסה.  אני מ מר דני לביא: 

 16. כבר התקבלה החלטה וכנראה  הבנו. אבל במקרה הזה זה כנראה לא יחול  גב' דברת וייזר: 

 17 יקום. בקיצור היונים היו טרום ... שיש הסכמה, על התוכן אולי לא על המ 

 18זה. זה  יונה. מה הבעיה. דני מה הבעיה. בואו    מה הבעיה זה לא יונה, מה  מר אבי גרובר:  

הוא   הפסל  ..אבל  צריך  פסל  היה  לו  יש  פסל,  כל  לא  כן.  הנצחה  של   19סוג 

 20 ספציפי.  

 21 מקור הפסל הוא נתון. חבר'ה זה ההצבעה.   : מר גיא קלנר

 22פסל הוא נתון, הגודל שלו הוא נתון. החומר שלו הוא נתון. יש תמונות  ה גב' דברת וייזר: 

 23 נט.  שלו באינטר 

 24 עוד לא יצרו אותו.   לא הגודל לא נתון. ד"ר צחי שריב: 

 25 הדגם.   מה זאת אומרת, יש תמונות שלו. אבל רוצים לעשות שחזור של יזר: גב' דברת וי

 26  אפשר כזה ואפשר כזה.   ד"ר צחי שריב: 

 27 בגדלים שונים.   : ורץמר ערן ש

 28 לא. אבל כל הקטע שפה   גב' דברת וייזר: 
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 1 ה.  זה החלט ד"ר צחי שריב: 

 2  את אותו פסל. זה הקטע.  החלטה היא לשחזר   גב' דברת וייזר: 

 3 אז מה הוא היה.   : שבע אלקוביגב' בת 

 4, תסתכלי באינטרנט על אבן הגדולה. האבן נמצאת שם  ר הוא היה שני מט גב' דברת וייזר: 

 5  בנים. זאת אבן כזה, זה סלע ועליו יש ציפור  ביד ל 

 6 ת.  ציפור עם כנפיים שמוטו : לב-מר רמי בר

 7 אז שני מטר, פסל מהמם.   זה בערך שני מטר, גב' דברת וייזר: 

 8רוצה להפריד    האת  חבר'ה סעיפים אחד, שלוש, ארבע, חמש ושש. מי בעד?  גרובר:  מר אבי  

 9 ? שש את

 10   כן. בטח. מר דני לביא: 

 11  שלוש, ארבע וחמש מי בעד? פה אחד. פה אחד.   סעיפים אחד,  גרובר:  מר אבי  

 12 רביד לא נמצא  ? ע שנייה מי לא נמצא פה.רג ורץ: מר ערן ש

 13 ובלקין לא נמצא.   מר גיא קלנר: 

 14  מי בעד?    6סעיף   מר אבי גרובר:  

 15 .  6ל תגיד מה זה. סעיף ווק כדאי שלפרוט  : לב-מר רמי בר

 16יא, נטע, עידן, רמי, דוברת, אבי, צחי וירון. שמונה בעד. מיכאל לא  שש. ג  מר אבי גרובר:  

 17 היה בעד.  

 18  נגד ונמנע לא ספרת.   : מר גיא קלנר

 19 ? מי נגד מר ערן שוורץ: 

 20 שמונה? דני   יש לך  מר אבי גרובר:  

 21  לא שאלת מי נגד.   גב' דברת וייזר: 

 22 י נגד.  מ : בל-מר רמי בר

 23לא הצביעו בעד. שנייה אני עכשיו אומר מי בעד. צריך    ענבל ודני  ,י 'צאב  מר אבי גרובר:  

 24  .  להיות שמונה בעד ויש לנו יותר משמונה בעד

 25 ו בעד. אנחנו לא היינ : גב' בת שבע אלקובי

 26.  אומר אז שנייה, הוא ..עכשיו אני אשאל מי נמנע? ארבע נמנעים אז אני    מר אבי גרובר:  

  27 

 28 שרה הצבעות.  אנחנו שנים עשר ויש שלוש ע : לב-מר רמי בר
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 1 אנחנו לא היינו שמונה. היינו שבע.   גב' דברת וייזר: 

 2  .  חמישה פה בצד הזה, אני שש, צחי, וירוןשמונה. אתם   מר אבי גרובר:  

 3 בעד.   ירון גם הצביע : לב-מר רמי בר

 4 שתיים צריך לעשות בנפרד כי אתה   גב' דברת וייזר: 

 5 נכון. הרבה זמן    גרובר:    יבא מר

 6תיכף מצביע אבל על העניין הזה מכיוון שדיברנו ..פסל אז אני רוצה להגיד   ד"ר צחי שריב: 

 7 אם אפשר.   מה דעתי על העניין הזה

 8 נחנו מלא סעיפים.  הצבענו וא   מר אבי גרובר:  

 9מיני    ל כב לעתיד. וועדת שמות בכלל, זה הנצחה זה ועדת שמות ויש הנצחה ד"ר צחי שריב: 

 10ש לו דומיננטיות במרחב הציבורי.  דרכים הנצחה על ידי פסל זה משהו שי

 11הם  זה שונה מדברים אחרים כמו כדור או כמו ספסל ..הרבה פסלים בעיר 

 12 פשר להחליף. פסל נשאר לדורות.  נשארים לתמיד. זה לא כמו תמונה שא

 13 גם כדור.   ב' דברת וייזר: ג

 14   או שהם יגנבו. עידן למדן:  עו"ד 

 15 צם עיטור וקישוט.  אני מקווה שלא. הפסלים. הם בע צחי שריב:  ר"ד

 16 גם העיגול.   גב' דברת וייזר: 

 17 תנו לבן אדם לדבר.    מר אבי גרובר:  

 18זמתה ל...גם בעיריות אחרות עשתה  יש פסלים בעיר שהעירייה בנתה מיו  ריב: ד"ר צחי ש

 19ה  פ  ף.מכרז, עשתה תחרות, בשביל לשים משהו במרחב הציבורי שילמה כס

 20זה בלי עלות ואז בעצם הוא    איכשהו בא מישהו ואומר אני נותן לכם את

 21 קובע מה יהיה במרחב הציבורי. אני חושב שזה לא צריך להיות ככה.  

 22 גם פסל.  אבל גם עיגול, עיגול זה  דברת וייזר:  גב'

 23 בר.  הצבענו כ ד"ר צחי שריב: 

 24 ם. שילמו על זה כסף.  ילעואתה יודע כמה פסלים כאלה של עיגולים  גב' דברת וייזר: 

 25חנו לא ניקח את כל זה. אתה יודע אמרת הערה, גם אני אגיד הערה, אני  אנ  מר אבי גרובר:  

 26יודע  גם חיילים ברמת השרון יעקב נכנס ואני  חושב שאנחנו יכולים להנציח  

 27אין שום סיבה שלא ננציח גם אותו. יש עוד    שיעקב תמיד, אבל למשל פה רז 

להנ שאפשר  הדרכים    חציחיילים  את  למצוא  שאפשר  חושב  אני   28אותם. 
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 1נציח גם חיילים ברמת השרון, לא נפתח את זה עכשיו לדיון שלם כי זה  לה

 2ות ת רק על זה לבד. אני יודע שיש המון דעיכול להיות דיון של ארבע שעו

 3 למיליון כיוונים.  

 4של הנצחה של   םייצריך להבין שהכל פה הוא על פי הנוהל והנוהל הוא ביד למדן:  עידן עו"ד 

 5, לא בשום מקום. מעולם לא. אין פסל  ועדת שמות לא בשום ועדה אחרת

 6 אחד בעיר שהוצב עם איזה שהיא ועדה שהוקמה על פי התקנון.  

 7 מי בעד?    2. חבר'ה סעיף 2סעיף   בוא לא נתחיל עוד פעם.  ר אבי גרובר:  מ

 8 מה זה הספסל?   מר דני לביא: 

 9   ביע. אתה לא הצבעת עידן? אחד עשרה עידן.צהא כן. עשר. מי ל   מר אבי גרובר:  

 10  צחי לא פה.   עידן למדן:  עו"ד 

 11  למה היית נגד?   מר רביד פלד: 

 12 לא. אני בעד.   מר ירון גדות:  

 13 או קי. כן  הרגע אז הוא לא משתתף. אז למעשה אתה מצביע. יעקב נכנס   ר אבי גרובר:  מ

 14 הוא נמנע?   מר ערן שוורץ: 

 15 .  14 ףי עס  כן.  מר אבי גרובר:  

 16 

 17   החלטה: 

 18   .הצבעות  3התקיימו 

 19 : ראשונההצבעה   

 20 הנצחת יורם כסיף ז"ל באמצעות ספסל - 1סעיף 

 ₪21 או   7,500שר ביצוע הנצחה באמצעות ספסל או שניים כנגד תרומה בהתאם לנוהל בסך וא

 22יד לבנים' באחת משתי חלופות:  'ר  ₪ בהתאמה. המיקום יהיה באזו  15,000

בסמ1 הדשא  ליד  בכניסה  לכניסה  ו .  מימין  הצדדי  הישיבות  לחדר   23ך 

 24 הראשית. 

החירום.                                              2 למחלקת  בסמוך  המדשאה  דרך  החניון  מכיוון  בכניסה   .25 

הגו  או  מנכ"ל  לשכת  בידי  ייקבע  החלופות(  שתי  )בין  הסופי   26  רם המיקום 

 27 הרלוונטי. 

 28 דב טשודנובסקי ז"ל -3סעיף 

 29 "כיכר המהנדס דב".  -בועז תיקרא -לדוהכיכר שברחוב ס 

 30 יצחק רבין ז"ל - 4 ףסעי 
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 1 . )נוה גן החדשה( ייקרא "שדרות יצחק רבין"  1010הרחוב הראשי ברש/

 2 שרה מורדוך ז"ל )תיקון החלטה(  - 5סעיף 

 3ים כפי שהוצבו בפארק הנצח כנגד  רדו כ הנצחת הגב' שרה מורדוך ז"ל באמצעות שני השרוא

 4 ₪.  110,000תרומה בסך 

 5חודשים מיום חתימת ההסכם למול    ₪3 נוספים בתוך    100,000כמו כן, תינתן תרומה בסך  

 ₪6 נוספים עם סיום חלוקת    50,000העיריה )בנוסף ייעשה מאמץ להעברת  

ו/או   לסטודנטים  מלגות  לצרכי  ישמש  שיועבר  הנוסף  הסכום   7העזבון(. 

 8ות בו  ב יקט התנדשל הרווחה בעדיפות לצרכים מיוחדים ו/או פרו  טיקפרו

 9 ין התרומה וזהות התורם אך ללא הנצחה נוספת. תצו

 10מטרים מהיקף גדר    3הנצחה נוספת בפארק ובאזור הבריכה תתבצע במרחק שלא יפחת מ  

 11 מטרים ממיקום הכדורים.   5 -הבריכה ו

 12 

גרוב   )פה אחד(:  12  –עד  ב דדון, באצ'י אלקוביאבי  דוברת  ר, צחי שריב, דני לביא, ענבל   ,13 

 14 רון גדות.  ון, רמי בר לב, עידן למדן, נטע זיו, גיא קלנר, יר ל דו, מיכאר וייז

 15 שניה הצבעה  

 16 ז"ל ברגור שרית   – 6סעיף 

 17כדלקמן:                                                                                                                   הועדה לצת המאושרה 

 18 ברגור ז"ל.   תשרי . לאשר את בקשת ההנצחה של1

 19 ההנצחה תהיה באמצעות הפסל 'ציפור שמוטת כנפיים' בתרומת משפחת ברגור. . 2

 20 חלופות למיקום:  3. הוועדה מציעה 3

 21 א. סמוך לרחבת יד לבנים בסלע שקיים בגן בתיאום ועד יד לבנים.          

 22 בה. יבסב   רחבה גדולה, כיום די מוזנחת ואפשר לשלב -ב. פינת הפלמ"ח ביאליק         

 23באזור זה יש מיקום ברחבות הבטון או   -בשדרת ביאליק באזור ההגנה/הגינה ג.         

 24 סמוך.  

 25המיקום הסופי ייקבע בהחלטת המנכ"ל והצוות המקצועי הרלוונטי לרבות אדריכל      

 26 העיר. 

 27 . ככל שיבקש מנכ"ל העיריה להציג חלופה נוספת או אחרת ישיב את הדיון לוועדה.  4

 28  וירון   ב ריש  , צחיגרובר   , אבי וייזר   , דוברת בל ר  ב   , רמילמדן   , עידןזיו   , נטעקלנר  א גי  :8  –בעד  

 29 גדות. 

 30   .דורון  ומיכאל  דדון  ל, ענבלביא , דנילקוביא  יאצ'ב  :4 – נמנע

 31 . סך הכול השתתפו בהצבעה שנים עשר חברים שנכחו בהצבעה

 32 

 33 

 34   שיתבעה שליהצ

 35 ל ת ספסואמצעהנצחת שרה ויהושע קנובלר ז"ל ב  - 2מס'  סעיף

 36שרה ויהושע קנובלר ז"ל באמצעות ספסל חדש ו/או    הה"בקשת משפ' שריב להנצחת  רה שאו
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 1 ₪.  7,500על גבי ספסל קיים באזור גן ילדי השואה כנגד תרומה בסך 

 2 יק יבוצע בתיאום לשכת מנכ"ל ו/או מי מטעמו מהאגף הרלוונטי. מיקום הספסל במדו

 3  רמי ,  רון וד   , מיכאלייזר ו   , דוברתדוןד  ענבל ,  ביוק לא  'יבאצ  ביא,ל  , דניוברגר  אבי  :11  –בעד  

 4 גדות.  , ירוןקלנר  , גיאזיו  , נטעלמדן , עידןב ל בר

 5 . יעקב קורצקי :1 –נמנע 

 6 . ה עבצהב ףת תש ה אל בי רש יחצ

 7 1010לרש/ רובי צ יכר צל . אישור הפרוגראמה14

 8 

 9 ל. . לאור נוכחותו ש 16אני מציע שנדלג בבקשה על סעיף  עידן למדן:  עו"ד 

 10עדה  ובוהפרוגראמה דנו על זה בוועדה המקומית פעמיים לדעתי דנו    אישור    :מר אבי גרובר

 11  את כל הדיון מחדש,   המקומית. אני עוד פעם. אם רוצים להתחיל

 12 הצבעה. להצבעה.  ל : לב-מר רמי בר

 13 ירון יש לך מה להגיד בעניין הזה.    מר אבי גרובר:  

 14 ה ועדה.  איזה דירקטוריון ז גב' דברת וייזר: 

 15העיר  לה  . יש למישהו מ1010אנחנו מדברים על אישור הפרוגראמה לרש    רובר:  גמר אבי  

 16 על זה.  

 17 קודם ושוחחנו על זה. אם אתה.  שאמרתי לך מ  עידן למדן:  עו"ד 

 18 תגיד אותה לפרוטוקול.    גרובר:  מר אבי  

אז צריך להוסיף את המילה מתנ עידן למדן:  עו"ד  בין שאר  "אחד. שבשכונה מתוכננים   19ס 

 20 ס או מרכז קהילתי.  "ילתיים לא ברור אם זה מתנשטחים קה .הדברים

 21 ילתי. מה זאת אומרת.  כל מה שמרכז קהילתי שייך כל מה שרשום קה יזר: יו גב' דברת

 22 ס.  " את המילה מתנ שכתוב בשכונה מתוכננים: להוסיף : עידן למדן עו"ד 

 23 ילתי גדול.  ס, מרכז קה "נדרש שלוש מאות מתנ אדר' עירית טלמור: 

 24  אני מדבר על דברי ההסבר. מתוכננים:   עידן למדן:   עו"ד

 25 י בתי ספר יסודיים. נכון לזה.  נש : לב-מר רמי בר

 26לא מצוין, הוא מצוין בטבלה,    ס זה הכול. פשוט" להוסיף את המילה מתנ : עידן למדן עו"ד 

 27 לא מצוין   הוא
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 1  דוברת.    ...אני אשמח שזה יהיה תחתיך. או תחת עידן למדן:  עו"ד 

 2 ם לעד יישאר.  מגווני : לב-בר מר רמי

 3 כפת לי שזה יהיה.  א י אני כבר לא. אבל אנ גב' דברת וייזר: 

 4שכולל דת. בסדר.  ן. הדת כולל בתי כנסת, מקוואות זה מה לא קשור לבלג   מר אבי גרובר:  

 5 זה שני משבצות שבהם זה נאמר.    זה מה שכולל דת.

 6 יים.  אבי תן לי רק לס  עידן למדן:  עו"ד 

 7 צה שבדברי ההסבר יהיה כתוב.  אתה רו טלמור:  אדר' עירית

 8 ס.  " שכונה מתוכננים: בפסקה השנייה. חסר המילה מתנבב כתו  עידן למדן:  עו"ד 

 9 במקום   אדר' עירית טלמור: 

 10 בסוף כתוב שטחים קהילתיים.  כתוב שטחים קהילתיים. למה.   : לב-מר רמי בר

 11ס או  " מה המתנטבלה ובטבלה עצבספק כי זה מופיע  אני רוצה לא נטול   עידן למדן:  עו"ד 

או   המילה  את  לבטל  גדול  קהילתי  מתנ וכת מרכז  מרכז  "ב  ובסוגריים   12ס 

 13 קהילתי גדול או  

 14שרה  פה לפרוטוקול, ששכונה של ארבע ע  אנחנו אמרנו. אני אומר את זה גם  בר:  מר אבי גרו 

 15ס.  "תנאלף תושבים צריכה סדר גודל של שלושת אלפים חמש מאות מטר מ

מתכנ  הנאנחנו  גן  נווה  בתוך  מתנים  מטר  מאות  חמש  אלף   16ס.  " קיימת 

 17בצת שלוש מאות אלפיים מטר דיברנו על זה בתקציב  שבמובשכונה החדשה  

 18אלפים חמש מאות  ס שייתן את השרות סך הכול ביחד שלושת  "של מתנ

 19 ר להיות בשכונה.  ס שאמו"מטר של מתנ

זה   עידן למדן:  עו"ד  פה  שצריך  מה  כל  את  אז  למחוק  מת הלהוסיף  ולשים  או   20ס  "נמילה 

 21   .ול הילתי גדול פשוט בסוגריים. מרכז קהילתי גדק

 22 פסיק למה סוגריים.    מר אבי גרובר:  

 23 קו נטוי.   אדר' עירית טלמור: 

 24 ס.  " ז קהילתי, מתנפסיק. מרכ   מר אבי גרובר:  

 25 אני הערתי לגבי.   : מר מיכאל דורון

 26 ו.  ירון רצה להגיד משה  מר אבי גרובר:  

שלוש : ןומר מיכאל דור לגבי  הערתי  מלוא    אני  מימוש  לעת  אפרת,  שהערה  ואחת   27מאות 

 28ם, כי  נית ..צורך בשני בתי ספר, שזה צריך לעבור לשלוש מאות שתייכ תוה
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 1 בעצם שלוש מאות שתיים אומר.  

 2 נכון.   רת: אפ

 3 ם שתתקנו ולא תוקן.  אמרת : מר מיכאל דורון

 4  ירון.    מר אבי גרובר:  

 5ה גן, לגבי הצורך בבית כנסת בנווה גן  להגיד בתור תושב נוו  הרק אני רוצ דות:  מר ירון ג

 6שאין צורך אמיתי בבית כנסת, רוב התושבים שם אין תושבים    בושאני ח 

יום  ש כל  שהולכים  תושבים  שם  אין  כמעט  שבת.  ם  לגבי  כנסת.   7לבית 

 8רון  לי חמישה. ובית כנסת בחגים, חגי תשרי וזה זה בסדר. והפתבודדים. או

 9 טים.  לא נדבר על ...ופרויק הנוכחי מספק.

 10  ונה חדשה.  כ ש אבל אנחנו מדברים על : מר מיכאל דורון

 11 שכונה חדשה.   מר ירון גדות:  

 12  מאיפה אתה יודע מה יהיה   : מר מיכאל דורון

 13מאוד קרובים לשכונה שכל מי שבאמת רוצה,  וחוץ מזה שיש שני בתי כנסת   ות:  מר ירון גד

 14 הולך.  

 15  . לאן.  להולך ברג : דורון מר מיכאל

 16 שניהם. אחד בתל אביב ואחד שכונתי.   גדות:    מר ירון

 17 למה לא מגיע להם גם כן.   ב קורצקי: קיע מר 

 18 מה שאתה אומר, זה טוב עזוב.   כלומר : מר מיכאל דורון

 19 עזוב נו.   קורצקי:   מר יעקב

 20 מי בעד אישור הפרוגראמה? פה אחד.    :  מר אבי גרובר

 21 1010/רש רו בי צ יכ רצ ל רוגראמההפ  הרשוא  :החלטה 

אח)פ  13  –  דעב  22  י 'צאב   ,ןו דד   לבנע  ,א יב ל  ינד   ,ב ירש  יחצ   ,יק צרוק   בק עי  ,ר בו רג  יב א  :ד(ה 

 23  ל אכי מ  ,רז יי ו  תרב וד  ,ב ל  רב   ימ ר  ,וי ז  עטנ  ,ןד מל   ןדי ע  ,ר נל ק  אי ג  ,י בו קלא

 24 . ת וד ג ןו רי  ,ן ור וד

 25 

 26 ? איך אתה בעד בית כנסת  מר יעקב קורצקי: 

 27  לם הצביעו בעד.  חד כואדע ראית מפה. פה אתה יו  מר אבי גרובר:  

 28  קורצקי... חוץ מ רץ: מר ערן שו 
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 1 היה בית כנסת ספרדי ואשכנזי. מה. למה.  יש אבל מר ירון גדות:  

 2 זה כבר דיברנו.   ד"ר צחי שריב: 

 3   לא. כי זה יש כמויות כל מי שבא רוצה את  רובר:  מר אבי ג

 4 

 5פשית לוועד המנהל  ן חוועם סיעת רמת השראילת רוזנברג כנציגת ציבור מט   ' . מינוי הגב15

 6 של אגודת הספורט.  

 7 

השרוןגה  מינוי   15סעיף    מר אבי גרובר:   רמת  סיעת  מטעם  ציבור  כנציגת   8חופשית    ברת 

 9י מבין שעכשיו כבר מיכה כבר אישר.  לוועד המנהל של אגודת הספורט. אנ 

 10כל  יש כבר את כל האישורים. הכול בסדר. עומדת בכל הדרישות, עומדת ב 

 11 הדברים,  

 12  אז רק שדני יתחיל לא.  שריב: צחי   ד"ר

 13ם אבל יש עתירה בבית המשפט נגד אי מינוי  ידעאני לא יודע אם אתם יו  גדות:    מר ירון

 14 הם זה אגודת הספורט.  אופוזיציה לכל הדירקטוריונים. אחד מ

 15  אגודת הספורט יש נציג אופוזיציה.    מר אבי גרובר:  

 16 ציה. מה זאת אומרת. פוזיופורט אין נציג א לאגודת הס מר ירון גדות:  

 17  רוני בלקין.    מר אבי גרובר:  

 18י בלקין הוא לא חבר בדירקטוריון. הוא לא יכול להיות חבר באופוזיציה  נ רו מר ירון גדות:  

 19 וא יושב ראש ועדת הביקורת.  אם ה

 20  אז תחליפו.    מר אבי גרובר:  

לנציגי ציבור צריך מר ירון גדות:   גם  ואין.   ר שלו שיהיה נציג ציב  בלי קשר   21האופוזיציה 

 22שאתם לוקחים    זהבשביל הנציג או לא הנציג אבל    ואני חושב שלאור לא

כדי   המשפט.  ...לבית  היא  ותצא.  תיכנס  והיא  אותה   23..בבית  ..מטרטרים 

 24  המשפט.  

 25  למה דווקא היא תצא.   : גב' בת שבע אלקובי

 26ה חבל. אבל על  . וזהת האחרונה שנכנסכנראה שיצטרכו להוציא ותוציאו א  מר ירון גדות:  

 27  פי חוק.  
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 1 הספורט.   דתרוצה להכניס נציג ציבור לאגו  : לב-מר רמי בר

 2  במקומי.   גב' דברת וייזר: 

 3 וונים. נציג ציבור. מטעם האופוזיציה. ונציג ציבור למג : לב-מר רמי בר

 4 לא משנה מי. הוא רוצה.   מר יעקב קורצקי: 

 5 .  הזאת  במקום מי האישה  לא הבנתי. זה גב' דברת וייזר: 

ידי    מר אבי גרובר:   על  ..להכניס חבר מועצה  היה ויפסק   6נכנס במקום    אהובית המשפט 

 7  חבר מועצה שיוצא.  

 8אני מדבר חבר מועצה ונציג ציבור. חמישה נציגי ציבור    לא רק חבר מועצה. מר ירון גדות:  

 9 וחמישה חברי ועדה. לאופוזיציה.  

 10    שיו.כ. זה במקום מי עלא הבנתי  גב' דברת וייזר: 

 11  בור וחבר מועצה.  לאופוזיציה נציג צי  מר ירון גדות:  

 12 זה הולך להיפסק בבית משפט, אתה יודע את זה.     ת:מר ירון גדו 

 13 יאללה עוד משהו למישהו.    מר אבי גרובר:  

 14 אני רוצה לדעת במקום מי זה.   גב' דברת וייזר: 

 15 זה לא במקום.   ד"ר צחי שריב: 

 16   קום.מ לא. זה כן ב  :  מר אבי גרובר

 17 אז למה עוד אחד.   גב' דברת וייזר: 

 18 לא התאים. המינוי שלה לא אושר.  וה יש מישהי שנכנס  ר אבי גרובר:  מ

 19 עניינים. היה בניגוד  מר יעקב קורצקי: 

 20 עכשיו, עכשיו.    מר אבי גרובר:  

 21  שנתיים וחצי לא הציק.   גב' דברת וייזר: 

 22 היא לא אושרה.   מר ירון גדות:  

 23תשיעי אם אני זוכר נכון  בהתחלה אנשים שהיו מקום שמיני ומקום    מונו  מר אבי גרובר:  

 24א אישרו בגלל שהם היו חברים מתמודדים מטעם הסיעה לא  ל.  ובסיעה

לא  אישרו   הוא  שלה  התואר  נוספת  מישהי  אישרנו  הביאו  הם   25אותם. 

יודע   לא  רלוונטיים  שהם  התארים  אבל  ברשימת  רלוונטיים.  לא   26המילה 

שצריך אותם ש עכשיו  כדי    ניתן  ואז  נפסלה.  היא  גם  ולכן   27הביאו  להיות. 

עומ  הזה  והשם  בדק,  אישה  ב ד  ומיכה  נכנסת  עכשיו  ולכן  והכל.   28דרישות 
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 1וב, כי צריך לעמוד מהבחינה הזאת עם התארים,  לדירקטוריון, זה גם חש 

 2  עם הכול. יאללה מי בעד?  

 3  ..מקום פנוי.   מר ירון גדות:  

 4 של מגוונים.  סכם ה דאי לעבור ישר לכ : לב-מר רמי בר

 5 יו. מי בעד? אחד עשרה בעד.  הנה עכש  מר אבי גרובר:  

 6 עידן לא פה יצא.   ברת וייזר: ד ' גב

 7 ד? נגד? נגד.  אתה נגד בע   מר אבי גרובר:  

 8   ?עידן אתה בעד  מר גיא קלנר: 

 9ן בעד. וירון  עידן לא השתתף. מינוי גברת איילת רוזנברג כנציגה. בעד. עיד   מר אבי גרובר:  

 10  .  דנג

 11 וירון נגד.    עידן בעד רץ: מר ערן שו 

 12 

 13 

 14   החלטה:

 15רמת השרון חופשית לוועד המנהל    נברג כנציגת ציבור מטעם סיעתז רואילת    'מינוי הגב  ושר א

 16   .של אגודת הספורט

 17א דני לביא, גי אבי גרובר, יעקב קורצקי, צחי שריב, באצ'י אלקובי, ענבל דדון,    : 12  –  בעד 

 18 דורון.    בר לב, דוברת וייזר, מיכאלרמי   ,נטע זיו למדן,   נר, עידןקל

 19    .ירון גדות  :1 –ד גנ

 20 

 21 מגוונים   –הסכם שת"פ עירייה  ור. איש16

 22 

 23   פ עירייה מגוונים. גידי אתה רוצה"אישור הסכם שת  16סעיף   מר אבי גרובר:  

 24מגוונים  ן  ישב בעצם להסדרת מצב קיים    כן. החוזה הזה ההסכם הזה הוא מר גידי טביב: 

הע זה מותנה  רייה.י לבין  שהסכם  ב..האחרון  לראות  של   אפשר   25באישורו 

 26ההתקשרות על פי פטור ממכרז בהתאם  בות אישור  רל  מליאת מועצת העיר 

 27ת לארץ  תקנות העיריות מכרזים ומצטט חוזה לסוכנות היהודי  311לתקנה  
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ומגווניאו  ישראל   מטעמה.  העוסק  או  לתאגיד  הזו.  ההגדרה  על  עונה   1ם 

שהחברה    כספי  תבהקצא עימה  יתוף  בש מה  זה  מגבית  כספי   2מגבית, 

 3ירייה זה כספים שעירייה גובה  עי  נותית גובה מהתושבים כמו שכספהסוכ 

 4 ארנונה מתושבים.  

 5 היהודית.   ביתזה הפירוש. כספי מגבית. חשבתי שזה של המג ד"ר צחי שריב: 

 6ם  וגם במק מתנסים    ה הקימה למיטב ידיעתי שישים ושישלא. מהסוכנות   מר גידי טביב: 

 7הקרקע, הם מביאים כסף  ת  העירייה מקצה א ודה הקודם שלי וגם כאן  העב

את  מ ם  ובוני מקבלת  והעירייה  כאלה  מתחייבת  המבנים  רכזים   8האלה 

 9ברתי של תושבי האלה יפעלו ויתנו את מה שכתוב כאן, קידום חמבנים שה

 10 העיר.  

מה ד"ר צחי שריב:  או  אבל  היהודית  המגבית  של  כסףהככספים  במגבית   11ם  שגובי  וונה 

 12 מתושבים.  

 13וף המפעיל הוא חברה  ג והה מה כתוב כאן בהסכם. שהואיל  אז בוא תרא מר גידי טביב: 

שירותים   של  רחבה  קשת  ולהפעיל  לנהל  ורשאית  הציבור.   14לתועלת 

 15ל  ס פוע" התרבות, הספורט, הרווחה וכו', והמתנופעילויות בתחום החינוך,  

 16ור התושבים.  בת ציבו ביצוע פעולות לט בשיתוף פעולה עם הרשות לצורך  

הרביעי.   להואיל  קופץ  לרשות  אני  להעמיד  התחייבה   17ס  " נתהמהרשות 

ופעילותו   מקיומו  הנדרשות  השוטפות  ההוצאות  ולכל  ..לפעילותו   18כספים 

 19מנו, נקרא לזה הסכם הפעלה.  בהתאם לשלושה הסכמי הפעלה שנחתמו בז 

 20שות,  רו לטובת תושבי ה וניינים בהמשך קיום הפעילות הז אז והצדדים מע

 21שרות אתם תראו שבעצם  מסכימים כדלקמן: בסעיפים של רוב ההתק  אז

 22עמידה לטובת שיתוף הפעולה הזה מבנים וכספים, כאשר מהצד  מה  העיריי

 23ביית התשלומים  ס מעמידים ניהול לרבות ג" השני החברה סוכנותית, מתנ

 24לכולנו.    יחד עושים את הפעילות הידועה  מהמשתתפים בפעילויות האלה.

הזה לבהמשך   ש   הסכם  הסדרה  ולראות  לקרוא  בעצם  תוכלו   25ל  אתם 

הצדד  שני  של  של    .יםההתחייבויות  הסעיפים  את  כאן  יש  תבדקו   26אתם 

 27ס בספרי תקציב העירייה, למשל סעיף  "תקצוב הפעילות השוטפת של המתנ

ה   הרשות   18 ..במועדם, סכומים שיקבעו בהסכמת   28רשות. החברה  תעביר 
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קור"והמתנ מה  איחו ס.  של  במקרה  סעיף  רה  תישא  19ים,  העירייה   .1 

 2בני הציבור לרבות  מל  על פי דין על הבעלים ש   מבחינת תשלומים החלים

המתנ מים  " היטלים.  ארנונה  אגרות,  המיסים,  בתשלומי  יישא  מצידו   3ס 

 4ה סוג של משק סגור כיוון שבסופו של דבר  חשמל, וכו'. אני מזכיר שיש פ

ככ הקורונה.  בשנת  שראינו  למגומו  שחזרו  הו ספים  אנחנו   5עירייה  נים 

 6יף פטור  עס  ת ההתקשרות הזו זה אותותקצבה. אז שימו לב מה שמאפשר א

 7מיוחד שקיים כאן, ואי אפשר לעשות הסכם כזה ללא מכרז פטור ממכרז  

 8 האלה. וזהו. בגדול.   עם חברה אחרת שיכולה לתת את השירותים

 9רת בגלל שזה  עת. אני אומדא. הפטור אני יולל שזה קרקע של העירייה. לבג גב' דברת וייזר: 

 10וא בגלל שזה  ה ר  ה לעשות מכרז. אבל הפטוקרקע של העירייה היא צריכ

 11  סוכנות ולכן יש חריג.  

 12 אה. כן, לא.   מר ירון גדות:  

 13 גם בלי הקרקע. ..כסף.    מר אבי גרובר:  

 14ז נדרש סעיף  זה לא כמו ... בת של העירייה א היא נפרדת אחרת מהעירייה   גידי טביב: מר 

אפשל   זהו.  לטור.  תרצו  אם  מגוונים,  מנכל  כאן  נמצאים  אותו  ז   15שאול 

 16  שאלות,  

 17 למה. זה פעם ראשונה שהעירייה   : לב-בר ירממר 

 18  יושבת ראש ועד העובדים.   עידן למדן:  עו"ד 

תסלח   : לב-מר רמי בר הסגידי.  כורתת  שהעירייה  ראשונה  פעם  זה  רשת  לי,  עם  כזה   19כם 

 20   לנו הסכם קודם? המתנסים. לא היה

 21בהקשר    ם.ה גם ..עינב מנהל הנכסיהיו שלושה למיטב הבנתי, זה נמצא פ יב: מר גידי טב

הסכמים   שלושה  היו  להבנתי  עצמם.  הנכסים  של  הצר  לזה   22נקרא 

 23  מאז   שמסדירים את השיתוף פעולה לגבי שלושה מבנים אבל

 24 התפתחנו.   : לב-מר רמי בר

הסכמים עינב בן יעקב:  מר שלושה  הי  היו  הסוכנות  לה מול  ביחס   25שלושה ודית 

 26סים של  נמת ארבעה הסכמים מול רשת ה וצעירים  מתנסים, אלי כהן, לוי ו

 27 העירייה ..ההסכם הזה בא לבטל את ארבעה מול מגוונים.  
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 1 ולעגן הכול בהסכם.   גב' דברת וייזר: 

ה  יעקב: מר עינב בן  למעשה  זה.  את  ולעגן  לוי,  קרקע  בדיוק,  המתנסים   2בשלושת 

 3ת לסוכנות. ומגוונים מהתוך שיש  להיות מוכר  הואלי כהן ממשיכ  צעירים

 4  כנותי לעשות שם שימוש.  להם סו

רש   : לב-ר רמי ברמ על  דיבר  עידן  נגיד  גם  יחול  על    1010זה  גם  יחול  זה  מתנסים.   5על 

הנוכחים  על  רק  שזה  או  אותם  העתידיים  להוסיף  נצטרך  אפשר  אי   .6 

 7 ידיים גם. ר רובריקה להוסיף את המתנסים העת להשאי

 8  תה ל הוא עדיין לא קבוע, אמה יהיה אם עכשיו אתה מקבל את הנכס ש עידן למדן:   עו"ד

 9  תצטרך לתקן בהתאמה.  

 10 שלא נצרף ברשימת מועצה.   : לב-מר רמי בר

 11 לא. עכשיו צריך להיות נספח.   גב' דברת וייזר: 

 12 לא צריך.   ר עינב בן יעקב: מ

 13 ס החדש.  " מתננספח להסכם שמכליל את ה ת וייזר: גב' דבר 

 14 ים.  יש פה סעיף שמתייחס גם למבנים עתידי : עינב בן יעקב מר

 15נספח ג' כרגע ריק. למה לא ממלאים כרגע את כל המבנים. נספח ג'   הלמ : מר מיכאל דורון

 16 כרגע ריק.  

 17 יש נספחים מלאים.    לא. אנחנו צירפנו. מר עינב בן יעקב: 

 18 ה נספח ריק.  מה שאני רואה כאן לנגד עיני ז : מר מיכאל דורון

 19 נספח ג' אתה מתכוון לרשימת הנכסים.   : עינב בן יעקב מר

 20 נכסים. כן.  הת רשימ  : מר מיכאל דורון

 21  לא. צירפנו הנה.   מר עינב בן יעקב: 

 22 אצלך מופיע דף ריק.   : לב-מר רמי בר

 23 יע רשימת מבני ציבור יש טבלה  אצלי מופ : מר מיכאל דורון

 24 לא. צורף.   ינב בן יעקב: מר ע

 25 א' עד ד'.  נפרד נספחים בקיבלנו   י שריב: ד"ר צח

 26 יכאל.  מ ת פחים. נספח ג' זה רשימ רשימת נס מר עינב בן יעקב: 

 27 אני לא ראיתי.   : מר מיכאל דורון

 28 מצורף כקובץ נפרד. לא יחד.   מר עינב בן יעקב: 



 04-8666313מי, איגחברת                                                                                                                                                  

 2.5.2021מיום יין המנמן מליאה שיבת מי  28פרטיכל מס' 

 

 

102 

 1 כתוב ואין שום רשימה.  אמת בצילום פה יש איזה שהוא כאילו יש פה ב  מר אבי גרובר:  

 2   ת הנספח הזה.א לי אין  : דורון מר מיכאל

 3 וזה.  כתוב ככה שם המבנה   מר אבי גרובר:  

 4 י לא קיבלתי את זה.  נא : מר מיכאל דורון

 5מיכאל זה נשלח בלי ואחר כך ביקשנו את הנספחים וקיבלנו את נספחים   ד"ר צחי שריב: 

 6 בנפרד. ושם  א' עד ד'  

 7 צית להגיד משהו.  צחי ר  מר אבי גרובר:  

 8ר  זה היה מאוד מוזי מברך על ההסכם הזה.  קודם כל שאנ   דכן. רציתי להגי  ד"ר צחי שריב: 

מ ומגוונים  ולא  התנשהעירייה  הפעילויות  את  שמסדיר  הסכם  ללא   9לים 

 10מגדיר את היחסים ביניהם וההסכם הזה בהחלט היה נדרש, ואני מברך על  

 11ב שזה מוסדר באופן הזה אז  גוונים עשתה עבודה מצוינת בעיר. טוזה. מ

הארוך    ברכות  לידיהשהתהליך  הגיע  מתייחסת    זה  שלי  השאלה   12סיום. 

שג למה  מ באמת  הפטור  לגבי  ציין  תקנות  רמכ ידי  של  מיוחדת  מתקנה   13ז 

תאגיד,   או  היהודית  הסוכנות  עם  חוזה  על  שמדבר  מכרזים.   14העיריות 

בשיתוף   או  מטעמה  נוהעוסק  והחוזה  מגבית,  כספי  בהקצאת   15עד  עימה 

 16חת תושבי  וקה למען רווצשיקום שכונות מ  לאפשר ניצול כספי מגבית למען

מג כלומר רק אם התאגהעיר. אז השאלה שלי לכספי   17הזה עוסק    ידבית, 

 18בהקצאת כספי מגבית והחוזה נועד לניצול כספי מגבית, למטרות האלה אז  

 UIA  19זה המגבית המאוחדת בישראל  יש פטור ממכרז והמגבית מופיעה פה  

 20 . אם אין.  ה המגבית שנגבים פלה אם באמת יש איזה שהם כספים מוהשא

 21סקת בכספים  וע  אנחנו החברה הזאת בעצםהכספים שבעצם נבנו על ה... ר ניסן גז: מ

 22 שהיא מגייסת ועושה לטובת הקהילה.  

 23 הסוכנות מביאה עוד כסף.   גב' דברת וייזר: 

 24 כרגע לא.   מר ניסן גז: 

 25   ..השכר של המנכל. עו"ד מיכה בלום: 

 26ספיק אחד זה לא...שזה  נים בשוטף. מ בו בעבר להקמת המ כספי המגבית הי  ד"ר צחי שריב: 

 27 רק זה. אבל  

 28את זה החברה הזאת ...במאה אחוז. בעקבות כסף שהיא    יןאיך אתה מב גידי טביב: מר 
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 1 גובה. אז איך אפשר לפרש את העניין הזה של כספי מגבית.  

המגב  חי שריב: ד"ר צ היה...ההנחה  ונועד באמ ...כי  מהתפוצות כסף  מגייסת  לשמש  ית   2ת 

 3ך ישר.  כשאני מבין...זה לא צריך מכרז, זה יל   ילות בישראל.ה לטובת הק

 4 חת.  את  יש לנו רק מגבי

 5זה לא היה ככה בכנסת. זה היה חקיקה לא לפני הרבה זמן עשו את   עו"ד מיכה בלום: 

 6עניין  תנסים. זו הייתה חקיקה ספציפית להחקיקה הזאת. ..בגלל רשת המ

 7 היה...בכלל.   הזה. החקיקה יחסית חדשה. לא

 8חושב   לאר ממכרז אז בסדר. אני  אם אתם חושבים שזה עונה על זה ויש פטו  ר צחי שריב: "ד

 9שאפשר לייצר מכרז פה שיהיו כמה מתמודדים לשירותים שמגוונים נותן.  

 10מוש במבנים של המתנסים על נקודה שנייה שרציתי לציין, מתייחסת לשי

 11שמוקצה   מר שכל מבנה כזההילות שחיות סביבה, כרגע ההסכם אוידי הק

 12  ית נים. ואם יש לי ליד הב נים אפשר להשתמש בו רק למטרות של מגוו למגוו 

 13מבנה כזה שעומד ריק בשעות מסוימות ואנחנו קבוצה של עשרים תושבים  

 14ים, קשור לקהילתיות  רוצים להיפגש ולעשות משהו, זה לא קשור למגוונ

 15   שלנו שהיא לא

 16 שמחים לתת   אם היו פונים היינו מר ניסן גז: 

 17 סכם אוסר את זה. ההסכם אומר  הה צחי שריב:  ד"ר

 18 ן שירות קהילתי.  תנואנחנו גוף קהילתי  גז: מר ניסן 

 19 לא משהו פוליטי.   ד"ר צחי שריב: 

 20רמת השרון. ולכל תושב  אנחנו גוף קהילתי שמזמין נותן שירות לכל תושבי   מר ניסן גז: 

 21גיע אלינו  הן יותר ממוזמן למה או רצון, לקדם משהו, ויש לו זמשיש לו יוז

 22 ם לעשות דברים.  התאם לנהלים שלנו בסוף אנחנו לא יכוליוב

 23 הם רוצים לא יודע להתנגד למנחת במורשה.   שריב:   חיד"ר צ

 24 .  10תראה בבקשה את הסיפא של סעיף  מר גידי טביב: 

 25 רוצים לדבר על זה.  ד"ר צחי שריב: 

 26נושא    יעו את עצמם לכל ל להגיד לך שבקורונה הם תרמו, הם הצאני יכו :?

 27  נים, היה לנו שם בעיה. שעשינו. זה אמור היה להיות באולם אור  הבדיקות

 28הראשונים שבאו ואמרו בואו קחו את המבנה. כל יום שעשינו שם את    םה
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 1 הבדיקות.  

 2 בסדר.   לא לזה אני מתכוון. זה ד"ר צחי שריב: 

 3 ם.  א מדבר על העירייה, מדובר על התושביהוא ל גב' דברת וייזר: 

 4 משתמשים.   התושבים מדן: לעידן  עו"ד 

 5  על תושבים לא על.  הוא מדבר  גב' דברת וייזר: 

 6 זה לא משמש לתושבים שלנו?   : לב-י ברמר  מר

 7. הוא מדבר  הוא לא מדבר על זה שהעירייה שהיא הריבון היא נותנת הוראה  גב' דברת וייזר: 

 8  אה וזה.  על קבוצת תושבים שב 

או : לב-מר רמי בר שצחי  שחוץ ממתנמה  י  םסי"מר  תושבים  במבנה  גם  להשתמש   9כולים 

 10 הזה.  

 11 כן. חופשי.   יזר: גב' דברת וי

 12  אבל לא ככה להיכנס וזהו. הכול מסודר.   גז:  ןיסמר נ

 13 לא רק דרך מתנסים. דרך מגוונים יכנסו לשם תושבים.  : לב-מר רמי בר

 14ם תפנו את זה  חוגים או משהו זה שימוש עדיף אבל אברור שאם יש שם   ד"ר צחי שריב: 

 15בר מתקן  לשבת. ולהשתמש במתקן שהוא בסופו של ד   ים פשוט מקוםצרו

 16 אימונים  

 17יש לנו...בין אם קבוצות עבודה, בין אם גמלאים שישבו בבית קפה ונאלצו   ידן למדן: ע  עו"ד

שרוצים תושבים  אם  בין  כסף.  כאלה    לשלם  פוליטיות  פגישות   18לעשות 

 19 אחרות. כל פעם שמביאים ולאו דווקא  ו

 20 אפשר.  יש דרך, כן    מר אבי גרובר:  

 21התאפשר להורים ולמשפחות    אשל ם שרצו לצלם את ההצגה  של תיכוניסטי עידן למדן:  עו"ד 

 22לראות כי היה קורונה ובית הספר היה סגור ביום אחד אז מגוונים באה  

כדי שיוכלו ללכת ולצלםופתחה להם את אולם ה  23את הדברים    תיאטרון 

 24להם לא.   הספר אומרים תגות בדברים שבבי האלה ולהתאמן לקראת ההצ

מגבל יותר  שם  יש  לעשות  מה  אכי  חינוך,  מוסד  בגלל  מוסד  אז  ות   25נחנו 

כאלה.   דוגמאות  עשרות  לתת  יכול  אני  ולתת.  לבוא  ויודעים   26קהילתי 

 27 בשנתיים שלי ובוודאי גם קודם.  

שאנחנ  ת וייזר: גב' דבר  סיום  מסיבות  ו'גם  שכבות  כל  באמפי,  מסיבה  הכנסנו   28יכולות    ו 
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 1 שנה מסיבה.   ףלקחת סו

של  מר אבי גרובר:   זרוע   זו  ש  מגוונים  יד  עוד  זה  פועלת  הל  העירייה,  שהעירייה   2עירייה 

חושב   אני  גופים  הרבה  וכמו  הספורט  אגודת  שכמו  חושב  אני   3דרכה. 

 4ואני    אמת עם שאר הגופים וצריך לראותשככזאת היא צריכה להיות מתו 

 5ברמת השרון  גוונים עושה  מיפה ואני חושב ש חושב שסך הכול זה עובד נורא  

אפש באמת  יפים,  דברים  מאודהרבה  רשימה  פה  לעשות  היה  רא  ר   6וכה. 

 7מאוד כיף להגיע לפני שבוע ככה לדשא בפארק רעים ובאמת אתה כל הזמן  

 8ה דברים יפים, אתם עושים הרבה  מחפשים עוד דרכים ועידן מנסה עם הרב

 9 דברים יפים.  

 10   .פארק של התושביםזה  עידן למדן:  עו"ד 

כשבאנ   בר:  מר אבי גרו  וגם  הפעילות  את  משלים  צריכיוזה  והיינו  וישבנו   11ראות  לם  ו 

 12בתקציב שיש לנו את לעזור לכם לעמוד במשימות, ועשיתם את זה באמת  

פעם אף  ניסן  לא  פעם  אף  הקורונה  תקופת  אבי    בתוך  לי  ואמר  בא   13לא 

 14 יך מסתדרים  ה על כל מה שצריך, אחרי בוא נראה אתקשיב. רוא

 15 דחף פעילויות   עידן למדן:   דעו"

 16בתוך הקורונה למשל זה היה זה לא היה    יםנייה להפעיל את הצהרונ בוא ש  מר אבי גרובר:  

 17לא היה קרוב לכלכלי. לא בכיוון של זה. אבל זה כן אפשר להרבה  כלכלי.  

 18חזור לאיזה שהוא סוג של שגרה  ורמים בתוך תקופה מאוד לחוצה למאוד ג

 19צוא את האנשים וכל הדברים וזה  פשוט בכלל למ  אמרו כן והיה לאומיד  

 20 אוד דברים קורה.  בהרבה מ

 21אבל אנחנו מדברים כרגע על הסכם שהוא הסכם לטווח ארוך. יש פה באמת   : ל דורוןאיכמר מ

 22להשתמש בנכס, בין בתמורה    סעיף שאומר שלא להרשות לכל אדם שהוא

 23  את הסעיף הזה  שלא בתמורה, ואני חושב שמי שקורא  ובין

 24 תפנה אותנו לסעיף הזה.   : לב-ר רמי ברמ

מתי10סעיף   : וןמר מיכאל דור כותב  או    סיח .  במישרין  ...להעביר  של  ההמחאה   25לנושא 

 26בעקיפין בין בתמורה ובין שלא בתמורה, אחר כך מפרט לא להרשות לכל  

 27 וא להשתמש בנכס.  אדם שה

לא  מדן: עידן ל עו"ד  זה  קבע.  שימוש  זה  יודע.  מקרה    לא  היה  בעלמזה.  הצער   28בר,  מרבה 
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 1תנה נכס  נם  וברת גם. שמגוונים בעצשמגוונים זה היה עוד לפני תקופת ד

 2שהיה שלה והשכירה אותו בעצם לבית ספר פרטי. מזה נולד הסעיף הזה.  

 3 זה היה כאילו.  

 4 מגוונים.  יה נכס של העירייה. לא נכס של  זה ה מר עינב בן יעקב: 

ש עידן למדן:  עו"ד  מגוו הנכס  העירייה,  הנל  שם.  ישב  לקחה  ים  והיא  פעילותיו  את   5פסיק 

 6נולד הסעיף. בגלל כדי שלא נייצר    זההזכות להשכיר את זה. מלעצמה את  

 7אנחנו את המצב, ואם נייצר יהיה לעירייה את הסנקציה כלפינו. ואיך אמר  

 8כשהוא יהיה שהוא לא יסכים  יהיה יושב ראש מגוונים הבא אז  צחי, הוא  

 9  לאחר.  

 10אומרות מה  ות האחרונות של אותו סעיף שהוא אומר,  ב. שלוש השור גא : לב-מר רמי בר

 11ירייה יכולה בכל זמן נתון להשתמש במבנים ובתנאי שזה  עשהשצחי אומר.  

 12 יעשה בתיאום עם מגוונים.  

 13האפשרות להגיד כן    ת הנכס, העירייה יכולה לקבל את העירייה נותנת א   מר אבי גרובר:  

 14 .  ע'ה כל בואו נצביאו לא לנכס. חבר

 15 יימו.  סשי מש לא. אני רק חיכיתי לא. ממש לא. לי יש מה להגיד. מ וייזר: גב' דברת 

 16  אז אני שנייה לגידי. קודם כל תגידי.    מר אבי גרובר:  

 17 .  ל הזה של משיכת זמן, זה בסדר אני רק רוצה להגיד משהו על התרגי מר ירון גדות:  

 18  מע.  ש כים זמן. תיכף תאנחנו ממש לא מוש  גב' דברת וייזר: 

 19  תר.  ובי ירון. לומדים מהטובים אנחנו לומדים מהטובים ביותר.  : לב-בר מר רמי

 20 אין לי בעיה.   מר ירון גדות:  

 21 לא מושכים פה שום דבר.    מר אבי גרובר:  

 22 זמן.   ואנחנו לא מושכים גב' דברת וייזר: 

 23 נו גם רוצים להגיד.  אנח מר גיא קלנר: 

 24 . תיכף תשמע כמה זה חשוב.  יד משהו חשוב גחה. אני רוצה להסלי גב' דברת וייזר: 

 25עשר דקות ולהמשיך ולשאול שאלות המשך במשך    שךבמ  הלקרוא שאילת : ורוןמר מיכאל ד

 26  עוד עשרים דקות, זה למשוך זמן.  

 27יל להגיד להם באוזן למשוך  עה. ...שלחנו הצעה בשב ועכשיו יש עוד חצי ש מר ירון גדות:  

 28 זמן זה בסדר.  
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 1 נו כלום.  ש לא. לא אמרממ ' דברת וייזר: גב

 2 צבעה מהירה.  הוא רוצה ה  מר אבי גרובר:  

לעצמך   צקי: ר קומר יעקב   גם  עושה  כן  גם  ואתה  משקר  אתה  הזמן  כל  אחוז.   3אלף 

 4 חשבונות מה אני אומר.  

 5 מדברת.   עכשיו דוברת  מר אבי גרובר:  

התחי זר: גב' דברת ויי זה  הזה.  ההסכם  על  כמובן מברכת  עוד בתקופאני  ככה   6י ממש  ת ל 

 7באמת עידן וניסן לקחו  ם האחרונים ונתקע בשלהי הבחירות. ואז  בחודשי

 8המושכות מול גידי ומיכה. ואני מברכת על זה כי זה באמת היה ככה    את

 9ף בלעדי שאחראי על  עוד נדבך שהוא מאוד חשוב לביסוס של מגוונים. כגו 

ונוער ברמת השר  חיי  10חת  און. יש לי הערה  הקהילה ועל פעילויות קהילה 

שהי  שאם אנחנלהסכם  חושבת  אני  בעיני  חשובה  ממש  מבססים את  א   11ו 

 12נים ומבססים את מערכת היחסים, אני חושבת שבית נוער  ו גומעמד של מ

 13וא  לקהילה הלהטבית שהועלה בוועדת סובלנות וסבלנות אני חושבת שה 

 14כז  סכם הזה. אני חושבת שזה בית שהוא קהילתי מר צריך להיות חלק מהה 

 15ע, זה  י שצריך להתעסק עם נוער, זה אנשי מקצור ועניין, ומ ב קהילתי לכל ד

מ להיות  יכול  ככה    ושהלא  עבר  כאילו  זה  יודעת  לא  אני  מנותק.   16שהוא 

 17 בוועדת רשות.  

 18 איך זה לא יושב עם ההסכם.    מר אבי גרובר:  

אי  ת וייזר: גב' דבר  אומרת  חושבת  אני  ואני  לזה.  מתייחס  לא  זה  מבנה.  כזה  דבר  ן   19שזה 

וחלילה ש מ מבורך כ  20וכל    ישתמע שאנחנו לא מברכים. זה דבר מבורךובן 

 21ת אבל דברים צריכים להיעשות בצורה מסודרת.  א הזהכבוד על האמירה  

 22ובצורה מקצועית, ומי שצריך להתעסק עם נוער זה או אנשי אגף החינוך  

 23ער מזה ארבע, חמש שנים או אנשי מגוונים  ושים את זה במחלקת הנושע

בהשעו גם  זה  את  במקבצשים  רבה  שלהם  לחה  הנוער  בקבוצת   24יל 

 25 י כאילו כל דבר להתמיד.  נשא תושבים בקבריה וזה לא  שמתקיימת קבוצת 

 26  בים זה לא רק נוער.  "להט  מר אבי גרובר:  

 27 ך אגב.  יש המון דברים ברווחה דר  : גב' בת שבע אלקובי

 28 שנייה. רגע, אני תיכף אגיד.   זר: גב' דברת ויי
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 1 ל שמונה עשרה.  עוברים את גי םהם לפעמי  ובר:  מר אבי גר

 2ובד הסוציאלי בכוונה אתם עושים את זה  עשהוצה להגיע אני אומרת  אני ר גב' דברת וייזר: 

כל הישיבה   עוד פעם אתם עוצרים אותי באמצע. לא דיברתי   3כאילו מה. 

 4 וליים שלא היו ..בתוך הפרוטוקול.  ורבע. חוץ מאמירות ש  משבע בערב.

 5 וגיות  ן מטפחים פה ז ו אני ויר  רובר:  מר אבי ג

 6שאני חושבת שזה הזמן לעגן את    זהעכשיו מה שאני אומרת  כן. זה רצוי.   גב' דברת וייזר: 

 7זה. אני חושבת שזה צריך לטפל בנושא החשוב הזה בצורה מקצועית והוא  

נדבכים. א  כולל כמה   8ותו עו"ס שמוקצה ממחלקת  נדבך אחד, זה באמת 

 9שלהם. ש..אביב  ם כתוב בפוסט  גקת וככה זה היה  הרווחה להקשיב למצו 

 10מש דגש על בני נוער.  מ ה  ת של בני נוער. זה היפרסם עו"ס שיטפל במצוקו

 11וטוב שכך ותקצבנו את זה וזה מתוקצב אבל לא כל בני נוער שהם יוצאים  

להיות   הופכים  הם  שעמהארון  רווחה  של  בעיות  צריך  עם  סוציאלי   12ובד 

 13  .  האחרים, רגע שניילטפל בהם. יש הרבה דברים  

 14 זה לא בעיות. ממש   : ע אלקוביגב' בת שב

 15 א כל לת לכן אני אומר  וייזר:  גב' דברת

 16 חברתיים וקהילתיים.  ד"ר צחי שריב: 

 17בים הוא  " להט  טוב. אני אמתין שתסיימו. לא כל טיפול בקהילה בני נוער גב' דברת וייזר: 

 18התייחסות לבני  העבודה של עו"ס. שנייה אני תיכף אגיד למה.  מסתכם ב

נעשיתנה שהיא  דיין  וער  חיים  ידי  על  מאוד מקצועית   19כבר ארבע    בצורה 

ברגי רוצים    תשושנים  כן  לצאת,  רוצים  לא  מהם  הרבה  כי  גבוהה   20מאוד 

 21ינוך  לצאת, עם כל הדילמות האלה יש רכזי נוער שמתמחים בזה, יש אנשי ח

פו ולא  הזה  פורמאלי  והמקום  חייבים  והם  בזה.  שמתמחים   22חייב  רמאלי 

אני   לעג חלהיות  שצריך  פעולה ושבת  הזה בשיתוף  הבית  או  הבניין   23  ן את 

 24אנשי החינוך הלא פורמאלי. אני נאמר לי מאנשי    אוברור שאנשי החינוך  

 25החינוך שלנו שנדהמתי בשבוע שעבר מחלקת הנוער שלנו גם אלי חסון וגם  

 26  בהתייחסות מבישה שהם קיבלו בוועדה. הם ממש   יים דיין שיתפו אותי ח

 27 תה ועדה.  ויצאו נסערים מא 

 28 אבל למה זה קשור להסכם.    בי גרובר:  מר א
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 1ר באו והם פשוט ואמרו פשוט זלזלו בדיוק בערך מוסף הזה של כמה  ש י  והם גב' דברת וייזר: 

 2, יעבדו בשיתוף  חשוב שאנשי חינוך פורמאלי או לא פורמאלי זה לא משנה

 3ה. זה  זזדמנות לעגן את  ני הנוער האלה ולכן אני חושבת שעכשיו זו ההעם ב

 4 תי.  גוף קהיל

 5  .  ין מה זה קשור להסכם אני לא לגמרי מב   מר אבי גרובר:  

 6 בים הם לא רק בני נוער. "...לשרת את הקהילה. הלהט : לב-מר רמי בר

 7  נכון.   גב' דברת וייזר: 

 8 לשרת את הקהילה.  זה אמור  : לב-מר רמי בר

 9 כל הקהילה.   ' דברת וייזר: גב

 10  הבית    מר אבי גרובר:  

 11 ב שזה יהיה.  ולכן חשו : לב-בר מר רמי

 12 ים מבוגרים, יש מועדון.  שאנבית. יש "הילה הלהטהבית לק  מר אבי גרובר:  

 13 גם קתדרה.   גב' דברת וייזר: 

 14  יו אפשר להוסיף אליו אבל בסדר. זה הסכם מסגרת. אם רוצים להוסיף אל   מר אבי גרובר:  

 15הכריע בדיוק  לכשיו הדיון הוא  עוד בית. אני לא עוד פעם אני לא חושב שע 

 16ושב  חי  מגבשים את זה. אנ   הוא יושב. קודם כל אנחנו עכשיו בדיוק   איפה

שקשורות   סוגיות  המון  גם  יש  ודווקא  נוער,  בני  של  עניין  רק  לא   17שזה 

 18  שים אוכלוסיה מבוגרת לחבר'ה צעירים, .. שגם שם יש עבודה, וגם יש אנ

א  לקבל  יכולים  לא  מהקהילה  פנסיונרים  שלהלמה  הפעילויות   19ואת    םת 

 20יל. ולכן מהבחינה  לא חושב שיש גיל לזה. אתה אוהב בכל ג המקום שלהם.

 21ת אני חושב שאולי זה לגמרי נכון שנעשה איזה שהוא מפגש כולם ונבוא  אהז

 22חשוב איפה שזה  ונראה את זה בראייה הכוללת. כל אחד מהתחום שלו ונ

 23   שזה יישב. אני חושב עוד פעם זה לא ההסכם.נכון 

 24 ת זה עכשיו נעשה.  אבל באיזה מסגר  : רגב' דברת וייז

 25 שוויון וסובלנות, דיברנו על כך, דיברנו על   תעדנעשה במסגרת של ו זה : מר מיכאל דורון

 26  כרגע אנחנו עובדים על נדלן. כרגע אנחנו עובדים.    מר אבי גרובר:  

בשלבי  הצורך רץ: ערן שו מר  הוא  קיים.  לא  עדיין  הזה  המועדון  ייקח    הוכר.   27תכנון. 

 28 שים.  דחו



 04-8666313מי, איגחברת                                                                                                                                                  

 2.5.2021מיום יין המנמן מליאה שיבת מי  28פרטיכל מס' 

 

 

110 

 1עים לגבי אופיו  ד תזה ולא הייתה תמימואגב בוועדה לא הייתה הצבעה על  : דורוןמר מיכאל 

 2של הדבר הזה, של המקום הזה. האם המקום הזה יהפוך להיות גטו סליחה  

 3מקום פתוח שבו  להיות איזה שהוא  בים או שיהפוך  "על הביטוי של הלהט

 4 יהיו גם צעירים אחרים  

 5 עוותת מה שאת אתה מציג את זה בצורה  ג פה בצורה ממש מצזה מו נטע זיו:  פרופ' 

 6 לא מבין מה. ש מאני מ ר דני לביא: מ

סעיפים    מר אבי גרובר:   עוד  לנו  שיש  מגוונים  על  בהסכם  עכשיו  נגלוש  לא  עכשיו   7אנחנו 

 8   אנחנו לא נלך עכשיו

 9 למה. כי זה לא נוח.   יזר: גב' דברת וי

 10 עוול.   מציגים כאילו זהאתם  פרופ' נטע זיו:  

 11 פה.   לא קשור לנוער. כי זה לא השאלה  ובר:  מר אבי גר

 12נוח אתה מדבר חמישים   לא   כל פעם שזה לא נוח לך אתה עוצר אותה וזה : זריגב' דברת וי

 13 זה נושא קריטי וחשוב.  דקות על הנושא. 

 14 תי לא קשור להסכם.  אמר   רובר:  מר אבי ג

 15 למה לא.   גב' דברת וייזר: 

 16 .  זה לא קשור להסכם כי  אבי גרובר:  מר 

 17 ברור שזה גם לקהילה.    ותי ל המבנים, צריך להעכשיו מעגנים את כ גב' דברת וייזר: 

 18  זה לא קשור סליחה. זה לא קשור.    מר אבי גרובר:  

 19 ההסכם הזה.   רץ: מר ערן שו 

 20לם והיה  ב או פתוח לכו"ויכוח ענייני,  האם זה צריך להיות רק להטהיה     פרופ' נטע זיו:

 21 ויכוח.  

 22 ולא הייתה החלטה על כך.   : מר מיכאל דורון

 23 הייתה החלטה.  ח שמה זאת אומרת. בט מר דני לביא: 

 24 לדעתי כן הייתה החלטה.   פרופ' נטע זיו:  

 25  הוועדה ..מחליטה.   ד"ר צחי שריב: 

 26 ל.  דרך אגב אב ורץ: מר ערן ש

 27 הוועדה לא מחליטה.   גב' דברת וייזר: 

 28   דיוק מה שאמרתי.זה ב : מר מיכאל דורון
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 1 ההערה אני לא.    מר אבי גרובר:  

 2 מה אתם מדברים.   על .לאלי חסון שנפגעו  מה קרה מר דני לביא: 

 3 מה קרה.   פרופ' נטע זיו:  

 4 מה קרה.   גב' דברת וייזר: 

 5 דני.   ,דני   מר אבי גרובר:  

 6עה  אתה צריך לראות איך הם צרחו באגף החינוך אחרי שלא התייחסו לד ר: גב' דברת וייז

 7 שלהם. 

 8 יחסו לדעה שלהם ולא קיבלו אותה.  הם התי נטע זיו:   פרופ'

 9 וך שמתעסקים עם הקהילה חמש שנים.  חינ  אנשי דברת וייזר: גב' 

 10  אבל הם לא שייכים לקהילה.   פרופ' נטע זיו:  

 11ים בזמן. אבל כרגע דנים בהסכם של מגוונים עם  נו גולש אני חושב שאנח : לב-מר רמי בר

 12 העירייה.  

 13ב לה  י. חבר'ה מותר לדוברת להעיר משהו שחשורה. היא יכולה רמעזו ה  י גרובר:  מר אב

ל מנסה  אפשר  ים  שוהיא  חבר'ה  שקט.  שנייה.  חבר'ה  השולחן.  על   14אותו 

 15 שנייה בבקשה.  

 16 לחינוך.  ים ולא לכן צריך להכניס את זה למגוונ  גב' דברת וייזר: 

הער  מר אבי גרובר:   להעיר  יכולה  דוברת  בבקשה.  חושבת  אפשר  דוברת  צריך  שה,   17זה 

 18,  י בתוך ההסכם. לדעתוך ההסכם במגוונים. כרגע זה לא מופיע  להיות בת

מה  כ להבין  בדיוק  עכשיו  מתחילים  רק  אנחנו  עוד  עדיין  זה  העיר,   19ראש 

 20האלה. אני חושב  הדברים  רוצים שם לפי זה לבוא ולהבין את התכנון וכל  

 21הזה. אני    עוד עבודה בדבר   שבגדול אנחנו כן יש לנו מקום, אבל עוד פעם יש 

 22נו  חי מבקש בבקשה שאנלו פה סוגיות. אנחנו נראה אותם אבל אנמבין שע

 23  נצביע כרגע על ההסכם. 

 24אבל דוברת צודקת בדבר אחד. לא צריך להקים עוד מבנה שהיא ברשות   : לב-מר רמי בר

 25כך הרבה מבנים שמשרתים את הקהילה. וצריך להתייחס    , יש כלהציבור

 26 ב עם מה שצחי אמר.  ת. זה בדיוק מתכת וה כמו שאר הקהיל לאותה קהיל

 27  יון.  הד תפשר עכשיו לנהל א א  מר אבי גרובר:  

 28 זה נכסים.   : לב-מר רמי בר
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 1  מה זה יש שם הרבה נכסים. איזה נכסים יש להם.    מר אבי גרובר:  

 2 ס. רגע,  " סים של המתנהנכ : לב-מר רמי בר

 3  אתה לא צודק.  רמי אתה לא צודק. בזה    מר אבי גרובר:  

 4 לא מתנגד לרעיון, אני אומר  אני  : לב-ר רמי ברמ

 5מסוימים זה לא כמו כל. יש את המקומות המסוימים שבהם.  ים  ניש מאפיי   ובר:  מר אבי גר

שבו   המקום  את  רוצים  והם  שלהם.  הפרטי  המקום  את  רוצים   6הם  הם 

 7כל  ים להיות לצערנו לא בכל המקומות הם יכולים להרגיש חופשי עם  יכול 

 8כולים להיות במקום רגיל. זה לא אתה  לעשות. אז הם לא י  מה שהם רוצים

 9. הם רוצים את המקום שלהם שבו הם יכולים  קוםמיכול לבוא לכל    לא

 10לפעול חופשי ולהרגיש חופשי עם מי שהם ומה שהם והכל. וזה לגיטימי.  

 11  להיות דיון של שעתיים.   ין עכשיו איך זה הופך עכשיוי לא מבאנ

 12 תיים זה בקושי.  עזה לא ש : לב-בר מר רמי

 13 אם נמשיך זה יהיה.    ר אבי גרובר:  מ

 14 עשרה דקות בדיוק.  ים תש ' דברת וייזר: גב

 15 השאלה איך אתה רואה את זה כנספח להסכם או כתיקון להסכם או   : מר מיכאל דורון

 16של  לא. אני לא, שנייה. ברור שזה לא רשימה סגורה. הנושא הספציפילא.     מר אבי גרובר:

 17רה מאוד ברורה, שאין תמימות דעים  רואה את זה פה בצו   המועדון אתה

 18ני מחשבות. הייתה ועדה. הוועדה באה והמליצה  מי  ל, יש אנשים עם כעליו

 19 המלצה. צריך לקחת את ההמלצה  

 20  ו. זה פעם ראשונה  לים עכשי..לכל הדברים שאתם מע מר דני לביא: 

 21עכשיו    ועדה של שמות שדני  ורג אותי. הייתהאתה יודע אבי אתה עכשיו ה : לב-מר רמי בר

הפסלי על  שמות  של  לוועדה  אתהתנגד  ועדה.  ויש  אומר  עכ  הם.   22שיו 

 23 שהוועדה הזאת היא ועדת.... 

 24ך  גור. צריאבל מי אמר שלא. אני אמרתי שהיא לא. אמרתי שהנושא לא ס  מר אבי גרובר:  

 25  לדון עליו.  

 26 בסדר. אבל   : לב-מר רמי בר

 27פה שיש הרבה מאוד מחשבות    שא סגור. אתה רואהוני לא אמרתי שהנא  מר אבי גרובר:  

 28מליצה עכשיו אנחנו צריכים לקחת את  וה  הולכן הוועדה בא  בעניין הזה.
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 1ההמלצה של הוועדה ולדון בה ולהחליט. יש לנו ועדת קואליציה, יש לנו 

 2שב שם נדון בדבר הזה. ככל שיש משהו שצריך להביא אותו  אנחנו נ  הנהלה.

למולמועצה אותו  נביא  ואע,  נבוא  ואנחנו  ואנחנו  צה  החלטה  נקבל   3נחנו 

 4 טה.  נתקדם עם ההחל

 5 צריך להבהיר בהסכם שרשימת הנכסים פתוחה.   : רוןו מר מיכאל ד

 6  זה מה שרציתי   גב' דברת וייזר: 

 7 ,  6 שנייה, סעיףזה כתוב. אבל  רץ: מר ערן שו 

בע  מר עינב בן יעקב:  הנכסים...בהסכמה  שרשימת  בנפרד  ההסכםכתוב  כלומר   8  תיד 

 9 הזה לא מגביל  

 10 הסכם פלטפורמה.   גיא קלנר:  מר

 11  להבין, שאפשר להכניס את זה.  נו ציזה מה שר וייזר: גב' דברת 

וסעיף    6סעיף   ורץ: מר ערן ש סגורה  רשימה  לא  שזה  לזה  לנכסים   12מתייחס    8מתייחס 

על    לפעילות. להסכים בכתב  וצדדים רשאים  סגורה   13אינה מהווה רשימה 

 14 נוספות.  הבאת...

 15  אני כל  אשתדל ....קודם  שהיא העלתה גם את הנקודה שלה. אז אני  היות   ידן למדן: ע עו"ד 

 16באמת תודה לניסן ולנורית שהגיעו לפה ואת הדבר הזה כי ההחלטה אני  

 17בעוד מספר דקות   הפעולה הזה יעבורמקווה שהיא תעבור, שהסכם שיתוף 

 18וונים  גם והעובדות של מאני מברך עליה כי צריך לזכור גם את כל העובדי

 19ים  רמת השרון שנותנ צלנו ונותנים רבים מהם תושבי ותושבות שקיימים א

 20ה קהילתי במגוון רחב של נושאים שבהם אנחנו עוסקים מגוונים. ואת  מענ

 21תעכב ואני מאוד  ש שנים. ואז זה הההסכם החלה באמת דוברת ולפני כשלו

היו וגידים,  עור  שיקרום  כדי  אותו  לדחוף  ה  ניסיתי  לעת  מעת   22ו  י הרבה 

 23קיים הסכם. אז  ני התקפות בפייסבוק שדיברו על כך שלא  לאחרונה כל מי

והחברות רואים יש הסכמים. אמנם הם לא הסכמים    שכלפי  כ  24החברים 

 25מה  יכים לגבש אותם למלאים. אמנם הם לא הסכמים שגובשו, והיינו צר

 26 שמונח כרגע לפנינו.  

 27ש שם דברים  ת והן שקריות ויו מורות והם מקוממחלק...הם הרבה יותר ח  מר אבי גרובר:  

 28 ם גם.  מאוד מגמתיים ומאוד מעוותי
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 1בהחלט. בעיצוב מעוות של מה שאנחנו קוראים לו בעצם שיתוף הפעולה או   ן: למדדן עי  עו"ד 

 2כל הדברים הקהילתיים   ה לסייע לעשות אתזרוע נוספת של העירייה, שבא

בתרבות   זה  אם  בין  לעשות.  יכולים  יהודיתשאנחנו   3שאנחנו    הישראלית 

 4  גתי שהצהחוגים בכנסים    ין אם זה ביולות, בקהילויות השונות שלעושים, ב

החינוך   תחום  וכל  עושים,  שאנחנו  הנוער  פעילויות  הקיץ,   5בפעילויות 

עוזר וגם  פורמאלי  הבלתי  הפורמאהפורמאלי  לחינוך   6לי בהרבה מאוד  ים 

 7 פרויקטים שהחינוך מנסה לקיים.  

 8 ספורט.  ב ד"ר צחי שריב: 

 9וב  ם שים, אנחנו יושביבר עם הרווחה, אותו דבר עם גורמים אחראותו ד דן למדן: י ע עו"ד 

 10ושוב ונותנים את המענה. ובתור זרוע ביצוע יחד עם חברי פה לדירקטוריון  

 11נמצאים פה היום אז אני  רקטוריון שהם לא  שהם גם חברי מועצה וחברי די

 12כן לומר תודה    וגידים. חשוב לימאוד שמח שהדבר הזה סוף, סוף, קרם עור  

ולג הנפלאה  העבודה  על  ולעינב  למיכה  וידי,  עשו  שהם   13לנו  עו  סייהחזקה 

 14מאוד רוב הזמן היה הכול בדרגים המקצועיים עד שהגענו לאבי. אבי היו  

 15ם. אני מאוד שמח על זה ושמח  כים לעשות גם אותלו עוד שינויים. היינו צרי

ואמונ שהוא בסיס  גם איזה  נותן  ועובד שזה  לעובדים  שיירגעו  וה  שלנו   16ת 

 17כולם  לא  ן ור. חשוב כן לציי שבאמת ההסכם הזה אני מקווה שתיכף יעבו 

הרשת   בעצם  היא  שמגוונים  אחרים  במקומות  ולא  בעיר  לא   18יודעים, 

 19ללמוד, לראות,    הרבה מאוד אנשים  השלישית בגודלה בארץ. באים אלינו 

 20תית  ט עובדים בצורה שילעבוד, לקיים, לקבל פרויקטים ללמוד איך אנחנו  

 21ם ובאמת אני גם ל ערכי החינוך הבלתי פורמאליים לתושביומקנים את כ

פמוד בשיתוף  ה  עובדים  אנחנו  שאיתם  השונים  התיקים  מחזיקי  לכל   22ה 

 23כלל שני    חה בתשי, זה בדרךפעולה ובעיקר בדרך כלל החינוך, דוברת ורוו

 24גם בכל מיני    הגופים העיקריים והמרכזיים של שיתופי הפעולה. אבל יש

שאיתותח אחרים.  להתייחס  מים  כן  רוצה  אני  עובדים.  אנחנו   25למה  ם 

 26בהקשר לא יודע מה היה בדיוק בוועדה או לא בוועדה.  זה  . ו שדוברת אמרה

 27 אני חושב  

 28 שרה התחלנו.  התחלנו באחת עשרה וע  מר אבי גרובר:  
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 1  אני חושב אמרתי שש דקות.   עידן למדן:  ד עו"

 2לה שאיחרו. אני הגעתי לפה  אני לא מתחשב בא  וצה שהם יצביעו. אתה ר : לב-מר רמי בר

 3 י.  חרת יחרת. אני לא איבשבע. אתה א

 4תן לי לסיים את המשפט. בהקשר של מה שדוברת אמרה והיה פה איזה   עידן למדן:  עו"ד 

 5גם מרכז גאה הוא מרכז קהילתי. לא    נים. מרכז קהילתישהוא בלבול בעניי 

נותן.    משנה מאיזה גיל, זה לא משנה  6של  ה  וא נותן את המענהממה הוא 

 7עירים. אז גם  לצ לא וגם לצעירים וגם החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי  

 8אחרי גיל החינוך והחינוך הבלתי פורמאלי וכו'. ורבות מהערים הדבר הזה  

 9ר הזה בדרך כלל נמצא אם זה בתל  ה שאת אומרת, הדבכן את צודקת במ

 10ה שנקרא מינהל  מאשון למעשה תחת  אביב, אם זה בכפר סבא אם זה בר

 11מה שיש  של  לה  הוא מינהל הקהי  הילה. ובעצם אצלנו בעיר אנחנו מגווניםק

גישה   היא  שלך  שהגישה  חושב  שאני  הדבר  בעצם  זה  אז  אחרות.   12בערים 

 13 נכונה.  

 14 ן. זה הכוונה.  נכו  גב' דברת וייזר: 

 15גישה  האבל אני חושב ש  בין אם זה יהיה עכשיו, בין אם זה יהיה אחר כך עידן למדן:  ו"ד ע

 16אה  מיוחד לקהילה הגהזה יהיה גם כן עוד מרכז של מגוונים ש שלך שהדבר  

 17נכון כדי גם לא לצבוע אותם כרווחה או לצבוע אותם כדברים אחרים.  זה  

 18 אני חושב.  

 19 

 20  ים פה סלט.  אתם עוש  מר דני לביא: 

 21 רווחה זה כבר לא רווחה.   : בת שבע אלקוביגב' 

 22    'ה מי בעד אישור.חבר  מר אבי גרובר:  

 23 זה כבר יהיה בעידן של צחי.   : לב-מר רמי בר

 24   ור.אישמי בעד   רובר:  מר אבי ג

 25 זה לא יהיה הנושא היחיד שעושים גם בעירייה וגם במגוונים.   ד"ר צחי שריב: 

 26  ן העירייה ומגוונים?  בעד אישור ההסכם בי מי   מר אבי גרובר:  

 27  חייבת לדעת.  בי המועדון. אני רק רגע. אבל מה לג  : גב' בת שבע אלקובי

 28 כרגע לא מדברים עליו.   : לב-רמי בר מר
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כהסכה  אבי גרובר:   מר בהמשך  ם  מאפשר  ההסכם  שהוא.  כמות  ההסכם  שהוא.   1מות 

 2 ל..שלוש עשרה פה אחד כולם בעד.  

 3 

 4   החלטה:

 5 העירייה  -ם מגוונים סכה ושר א

 6  י 'צאב   ,בי רש  יח צ  ,ןו רו ד  לאכ ימ   ,רז יי ו  תר ב וד ,יק צרו ק  בק עי  ,ר בו רג   יבא :()פה אחד  13  –  דבע

 7ב,  ר ל י במר קלנר,    , גיאזיו ע  טנ   ,ן דמ ל  ןד יע   ,ןו דד   לבנ ע  , איב ל  י נד   ,י בו קלא

 8   .גדות  וןרי

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19י.ב בהתאם להמלצת הוועדה מיום    +  . אישור בקשה להיתר עבודת חוץ לעובדות ש.ב 17

 20 פרוטוקול הוועדה יחולק במליאה.   19.4.21

 21 

בקשהאיש  17יף  סע  מר אבי גרובר:   ע  ור  ש.בלהיתר  לעובדות  חוץ  בהתאם    +  בודת   22י.ב 

 23אפשר לאשר    ?זה  על  ש למישהו הערות. י19.4.21עדה מיום  להמלצת הוו

 24 לעובדים האלה לעשות מי בעד? פה אחד.  

 25 

 26   החלטה:

לעובדות  ותבקש  2  ור שוא חוץ  עבודת  מיום    +  ש.ב  :להיתר  הוועדה  להמלצת  בהתאם   27י.ב 
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19.4.21 . 1 

 2  י 'צאב   ,בי רש  יח צ  ,ןו רו ד  לאכ ימ   ,רז יי ו  תר ב וד ,יק צרו ק  בק עי  ,ר בו רג   יבא :(פה אחד)  13  –עד  ב

 3ר לב,  מי בר קלנר,    , גיאזיו ע  טנ   ,ן דמ ל  ןד יע   ,ןו דד   לבנ ע  , איב ל  י נד   ,י בו קלא

 4   .גדות  וןרי

 5 

 6 

לפטו18 לבקשות  ועדת ההנחות בקשר  אישור המלצות  מ.  למוסד  ארנונה  לר   7טובת  תנדב 

 8 שירות הציבור  

 9 

 10 לצה לגוף מתנדב. יעקב.  ה. זה המהנחה בארנונ : לב-מר רמי בר

 11 מה זה גוף מתנדב.   גב' דברת וייזר: 

 12 ות או הערות.  שאלכם יש ל  18סעיף   מר אבי גרובר:  

 13  אפשר להגיד מה זה. לא הבנתי. מה זה מוסד מתנדב.   גב' דברת וייזר: 

 14 האלה.   היתריםגידי חתום על ה : לב-מר רמי בר

 15אפשרות לתת פטור בהקשר הזה פטור    ירייה ישי' לפקודת הע  5  ףלפי סעי  מר גידי טביב: 

ש רק  ישלם  לציבור  שירות  תוך  מתנדבת  קבוצה  שאותו  אומר   16  ליש זה 

 17המוסדות שהיו מבקשים    2019נונה. פטור כאן זה שני שליש הנחה. עד  אר

לארנ ההנחות  לפלהיכלל במסגרת  צריכים  היו  זה  למונה  הפנים  נות   18שרד 

ק עשר  בשלושה  ומר ולעמוד  זה    העבירו   2019יטריונים.  את  זרק  זה   19את 

 20  עלינו, כדי שאנחנו נדון אם ניתן או לא ניתן פטור כזה. כאשר הקריטריונים 

גבייה  יקר הע  21יים, הם שאין שם משיכות של שכר, או הפעילות מתבצעת 

ס  בסכום  מתושבים,  או  מהורים  יהיו  נניח  שלא  כלומר   22ים  מאפיינמלי. 

 23   העמותות..נותנת כאן בין . עסקיים מסחריים. כרגע מה שה

 24 איזה. ויצו.   גב' דברת וייזר: 

 25 .  לא  למה ויצו  מר אבי גרובר:  

 26   חסדי תקווה מר גידי טביב: 

 27 למה ויצו לא.   דברת וייזר: ב' ג
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 1 ל ידי היועצת המשפטית.  למה ויצו לא. דרך אגב כל הבדיקות גם נעשות ע מר גידי טביב: 

 2על זה. ממש לא. למה    ה להצביעלי. אני לא מוכנעלא. זה ממש לא מקובל   ת וייזר: ב' דבר ג

 3 שויצו לא יקבלו. סוף סוף אנחנו יכולים לעשות משהו לויצו.  

 4 אז תתנגדי.   ן:  דדוגב' ענבל 

 5 ו.  ברור שאני אתנגד. לא שאני מתנגדת אני רוצה לאשר את ויצ גב' דברת וייזר: 

 6 ן שלא.  תה טוע למה א : מר מיכאל דורון

 7 ארץ שהם מקבלים.  מקומות ב ה דבר. ויצו יש זאין כ גב' דברת וייזר: 

 8 .  לא ויצו ולא נעמת ולא אף אחד הגופים מהסוג הזה הם מקבלים מר גידי טביב: 

 9 מאיזה סיבה.   דברת וייזר:  גב'

 10גם עם משרד הפנים, אני אקפוץ    כיוון שלפי התקנון בוחנים, בדקתי את זה מר גידי טביב: 

אגיד שהגופים האלה נמצרגע לס  ואני   11  פטית מול ים בהתמודדות משא וף 

 12משרד הפנים בטענה שהם טוענים שכן מגיע להם פטור הזה. העניין הוא  

 13מוסד בפן הארצי שלו. כלומר אם ויצו  ת כ הזא שצריך לבחון את העמותה  

 14בסניף ברמת השרון של לא משנה, אם יש גוף אחר, נגיד שופרסל שמפעיל  

 15 ר  וקקים באפס כסף, הם לא יקבלו פט ים לנזחלוקת בגד 

 16 י. על סמך מה מנע מארצי לקבל.  הבנת  זר: גב' דברת ויי

מנכלי מר גידי טביב:  שם  האנשים  ענקיים.  גופים  זה  ומשכורות.  מקבלים  כל  ם   17אלה 

 18לא  משכורות לא הגיוני שיפעילו את ויצו בחינם. ומשרד הפנים אומר זה  

 19 עמידה בקריטריון של הפטור.  

 20 חס  מבחינת אחוז. בי מה צריך להיות הקריטריון ייזר: דברת וגב' 

 21אין לנו באחוזים אלא בפן מהותי לא מהותי. אז כרגע הם לא מקבלים לא   ידי טביב: מר ג

 22 צים לתת אלא בגלל ברמה הארצית לא מאשר לתת  רו לא בגלל שאנחנו

 23 ניתן.  ומה יקרה אם כן  גב' דברת וייזר: 

 24הזה ימשך זמן   ק תם שופטים גם על אחורה, עם התיומן הס..בית המשפט  מר גידי טביב: 

 25על בהקדם. לכן ויצו אנחנו לא דנים פה כרגע בפן הערכי, או לגופו  אנחנו נפו

 26 א.  שהישל עניין אלא יש פה איזה 

 27 אני לא מבין, אין מה לעשות.    מר אבי גרובר:  

לך גב' דברת וייזר:  אין  ושכאילו אחר    אבל  זה.  לאפשר את  להת דרך אחרת  עם  כך   28מודד 
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 1 משרד הפנים.  

 2 מורה לא בגלל השכר.  שבגלל..תכתוב פה  זיו:   עפרופ' נט

 3נים.  ריוריט בגלל שהם גובים תמורה. בגלל שהם לוקחים שכר. יש כמה ק מר גידי טביב: 

 4לא  לפעמים אפילו..מקומי אין את הדברים האלה עדיין אנחנו לא יכולים ש

 5שאלתי גם את משרד  אחר,    להתייחס ברמה הארצית. השאלה גם בכיוון

 6כדי שנבחן את הם הדוחות    מגישים    חות הכספיים שהםוהפנים הרי הד 

 7ה  הכלליים. איך מבודדים. אז הוא אומר זה בדיוק אתה לא מבודד ועל ז

 8 ו  נחנ א

 9 רגע. אז חסדי תקווה כן וזרם לא.   גב' דברת וייזר: 

 10 זרם בכלל לא.    מר אבי גרובר:  

 11 לא הספקנו   מר גידי טביב: 

י י שריב: ד"ר צח  12וועדה מקצועית עד  להיות ב  יה השנה זה צריךהאתה יודע שזה כבר לא 

 13 אפריל. זה אומר שעד יוני.  

שצריך גב' דברת וייזר:  ההקצאות  כמו  בדיוק  ע לת  זה  חוזר  ת  אותו  בספטמבר.  ראשון   14ד 

 15 מנכל ארבע אלפיים ושש.  

 16  בסדר. אני אבדוק עם משרד הפנים מה.   מר גידי טביב: 

 17 די תקווה?  ס אנחנו מצביעים עכשיו רק על ח : לב-בר מר רמי

 18 אז מי בעד.  לא. על שניהם. אתה צריך לאשר.   :  בי גרוברמר א

 19 אני מתנגדת.   גב' דברת וייזר: 

 20 ה מבנה זה בכלל.  איז ב: ד"ר צחי שרי 

 21 ויצו.   גב' דברת וייזר: 

 22 רצינו לתת. אין  מה לעשות.  כולנו  עידן למדן:  עו"ד 

 23 אומרת.   מה זאת גב' דברת וייזר: 

 24 ים שאי אפשר.  ראומ  עידן למדן:  עו"ד 

 25 אני מתנגדת.   וייזר: ב' דברת ג

אר עידן למדן:  עו"ד  הכלל  על  מסתכלים  הם  ארצי  כלל  שהוא  משהו  זה   26לא    הם  צי. ברגע 

 27 מסתכלים ברמה הנקודתית, מה ההכנסות, המחזור מסתכלים במקרו.  

 28 תגיד זה פעם ראשונה ...  ב' דברת וייזר: ג
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 1שלהם ביהודה  ה המקלט  . ז61ודה הנשיא  המיקום הנכס הקיים ברחוב י  ר:  י גרובמר אב

 2 הנשיא.  

ה  מר גידי טביב:  הפטור  לויצו,  שגם  חושב  אני  מהגופים  לחלק  שהיה   3וש  לשל וא  הפטור 

 4 שנים.  

 5 אז איך הם קיבלו אז.   גב' דברת וייזר: 

 6 אפשר לשלול מהם במהלך אבל.   מר גידי טביב: 

 7 הם קיבלו לפני שלוש שנים.  ל איך אב גב' דברת וייזר: 

 8 סיה ... של משרד הפנים.  בלו בוורהם קי ידי טביב: גמר 

 9 בקיצור אפשר היה לעשות. נו.   גב' דברת וייזר: 

 10 בר אז הבעיה שטענתי אז אני חושב שהיינו נותנים.  ם כי אתרא  מר גידי טביב: 

להגי  רובר:  מר אבי ג רוצה  אתה  בבקשה.  נצביע  בואו  חבר'ה  עכשייאללה  כדי  ד  משהו   11ו 

 12 ע שעות.  בלדאוג שנעבור את אר

 13 מישהו מקבל בכלל.   י שריב: ד"ר צח

 14 צריך לשלם ארנונה.    מר אבי גרובר:  

 15 ה. לשלם ארנונה לעיריי ד"ר צחי שריב: 

 16 ה. פול פקג'.  הוא מקבל ..ציבורי, גם פטור מארנונה וגם תמיכ ר צחי שריב: ד"

 17 חריג.  לא .. במקרה הספציפי הזה אבל גב' דברת וייזר: 

 18 .  ל מי מקב : מר מיכאל דורון

 19  תקווה.    חסדי זר: גב' דברת ויי

 20  אבל ישבו כבר בוועדה הזאת גם רוני בלקין וגם אתה נכון.   : לב-מר רמי בר

 21 ועדה מקצועית.   :  דותן גמר ירו

 22  לא. הם יושבים שם.    מר אבי גרובר:  

 23 ועדת מקלטים.   : גב' בת שבע אלקובי

 24  אני ורוני.    . יעקבלא עידן למדן:  עו"ד 

 25 ליהם.  שים שאני סומך ענא : לב-מר רמי בר

 26  כן ירון.    ר אבי גרובר:  מ

 27  על שיקול דעתם.   : לב-מר רמי בר

 28 ך  אני חושב שצרי  מר ירון גדות:  
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 1  הוא רוצה...את הזמן בשביל שלא תצביע גם   גיא קלנר: מר 

 2 קודם שדיברתם על ועדה,   : לב-מר רמי בר

 3   נו.  מר אבי גרובר:  

 4 א של ירון.  ב בוא נצביע על הסעיף ה יא קלנר: מר ג

 5 וזה.   19עוד פעם. בוא נצביע שנייה על  ?מי בעד  ר:  אבי גרובמר 

 6 

 7 נים גוון מ. מינוי ירון גדות כחבר דירקטוריו19

 8 

 9ות כחבר דירקטוריון במגוונים. ממה שהבנתי מניסן  מינוי ירון גד  19סעיף    מר אבי גרובר:  

 10יח אז  ל ר להכניס חבר שלוש עשרה, אם נצות אפש אפשר בנסיבות מיוחד

 11  שלוש עשרה אם לא אליק שמעון יוצא. מי בעד?  ף כחבר הירון מצטר 

 12  רגע אני רוצה לדבר.   מר ירון גדות:  

 13 מה פתאום.   : לב-בר מר רמי

 14  ואז נמשיך על הפטור.   שנייה נצביע  מר אבי גרובר:  

 15 תירה שיש בבית המשפט שאומרת  קשר לעהסעיף הזה מי שלא יודע הוא מת מר ירון גדות:  

 16  ים.  ולם מכירכ  אבי גרובר:   רמ

 17שאומרת שזה לא חוקי שאין ברמת השרון נציגי אופוזיציה, חברי מועצה   מר ירון גדות:  

 18יך להיות לפי החוק זה  ציבור באף אחד מהדירקטוריונים. מה שצר גי  נציו

בכל   אחד  כל  מועצה,  חברי  ושלושה  ציבור,  נציגי   19אחד  שלושה 

להי מה שצריך  מה  זה  בב ודירקטוריונים,  העתירה  זאת  המשפט ת   20.  ית 

 21השופט שלח אותנו כבר בשני סבבים, לאיזה שהוא משא ומתן. משא ומתן  

 22  לא הצליח.  

 23  גע, אז אתה מנהל משפט על זה?  ר : לב-מר רמי בר

 24  כן.   ן גדות:  מר ירו

 25ה במשפט תיכנס.  פט תזכאז למה אנחנו צריכים להצביע עכשיו, תנהל מש : לב-מר רמי בר

  26 

 27    להכניס. והמשפט הזה של   :מר ירון גדות
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 1אני אפנה את מקומי אם תזכה במשפט. לא, הוא אומר שהוא עכשיו התחיל   : לב-מר רמי בר

 2   טי.משפ הליך 

 3 ותר לו רמי.  בסדר לא משנה. מ  מר גיא קלנר: 

ה  מר אבי גרובר:   על  קופץ  כבר  אתה  מה  מקומך.  את  שתפנה  בלי  דרך   4צריך    רימון.יש 

 5  ה.  נלעשות את זה בלי שהוא יפ 

 6 הנשמה שלו כרוכה במגוונים.   אריק : לב-מר רמי בר

 7  אז אנחנו עובדים שהוא ישאר.    מר אבי גרובר:  

 8 רוצים להפריע לי.   אתם :  מר ירון גדות

 9 רוצים למנות אותך.   נר: מר גיא קל

 10  רוצים למנות אותך להצביע לך. מה.   גב' ענבל דדון:  

 11 ירה. לא מייתר את העת אני אומר זה שממנים אחד זה ת:  ון גדו מר יר

 12לפני שאתה אומר משהו. תחזור בך על זה שאמרתי שאני פוגע בזה   יעקב קורצקי:  מר

את   מאריך  הון  הדישאני  את  תעלה  לא  שאתה  בך.  בשביל  תחזור   13נושא. 

  14 

 15 לא רוצה. מה תעשה לי.  מר ירון גדות:  

 16 ום אני לא יעשה לך.  לך, כלמה אני אעשה  מר יעקב קורצקי: 

 17 ת הדיון.  תאריך א עכשיו אל למדן:  ןעיד עו"ד 

 18 אה. לא מאריכים את הדיון.   מר יעקב קורצקי: 

 19 .  לו  ינוהוא רוצה כאילו עש מר יעקב קורצקי: 

 20  ה מושך לעצמך את הזה.  את  מר אבי גרובר:  

 21 לא. לא מושך את הזמן פשוט   מר ירון גדות:  

 22  . מי בעד מכירים את הנושא  ע. כולם מכירים את החומר. כולםו נצביאז בא  מר אבי גרובר:  

 23 למנות.  

 24 רגע, רק רוצה לומר משהו אחד.   עידן למדן:  עו"ד 

 25 י. יש גבול להתנדבות.  ביע. עידן תקשיב. דנצ בואאין מה להגיד.   גב' ענבל דדון:  

ודורש   עידן למדן:  עו"ד  עשרה,  שלוש  מס'  חבר  של  מינוי  הוא  הזה   26של  הסכמה  המינוי 

 27 הסוכנות, זה יעבור.  

 28הם לא יאשרו שלוש עשרה וזה יישאר שתים עשרה. אז  רתי, אם  אבל אמ   גרובר:    מר אבי
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 1 הוא נכנס במקום אלי.  

 2את אלי. אם זה לא יאושר חבר השלוש עשרה,    את הסמכות ל...כרגעלך  ין  א עידן למדן:  עו"ד 

 3 זה יחזור לפה לשולחן ונצטרך להחליט. נכון.  

 4היית אמור להביא  עצה ולא  צריכים אישור מו  בוא אני אגלה לכם משהו. לא  זר: רת וייגב' דב

אתה   זה  את  שעושה  שמי  החברה  של  התקנון  המועצה.  לאישור  זה   5את 

וממליץ לסוכנו  אין שום סמכות משפטית  מחליטים לאשר או לאהם  ת   .6 

 7 למועצה הזאת להחליט על מינוי.  

 8   אז בוא נצביע. תרצו.  מר אבי גרובר:  

 9 נכון גידי. נכון.   דברת וייזר: גב' 

 10 ן תוקף.  זה נות : עידן למדן עו"ד 

 11 נכון ניסן.   גב' דברת וייזר: 

 12 מי ממליץ? ראש העיר.   ד"ר צחי שריב: 

 13 ש העיר.  רא דן: עידן למ  עו"ד 

 14 אני יגיד לך כן לא או שגם המחליט.   וייזר: גב' דברת 

 15 לא מחליט.   ד"ר צחי שריב: 

 16   לוכנות היהודית שהוא כמו מוסד עשל הס התקנון גב' דברת וייזר: 

 17 ביקש לגיטימציה.   בסדר הוא מר גיא קלנר: 

 18 במדינת ישראל שראש העיר רק מבקש המלצה  גב' דברת וייזר: 

 19 י.  ממ ד"ר צחי שריב: 

 20מהאסיפה הכללית של בעלי המניות של הסוכנות היהודית שזה גוף שיושב   גב' דברת וייזר: 

ב   21  היהודית בירושלים והם מחליטים   סוכנותשם, עומרי וכל מיני אנשים 

 22 חייבים.  אם לאמץ, הם לא 

 23 אז הוא הקדים ועשה.   מר גיא קלנר: 

 24    ?נים טוריון של מגוו ירק לד להכניס את ירון גדות ?מי בעד. מי בעד   מר אבי גרובר:  

 25 אני בעד שירון יישב בכל הוועדות.    ,אגב : לב-מר רמי בר

 26 סוכנות היהודית.  ירון לאני בעד שיאמצו את   גב' ענבל דדון:  

 27 דני נמנע.   ?נגד. מה נגד או נמנע הנגד? שלוש בעד. מי מי בעד? תשע    ר:מר אבי גרוב

 28 אני נגד.   עידן למדן:  עו"ד 
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 1 

 2 

 3 

 4  השקב ב תונ כו סל  הנפ י  רי עה  שאר   .טוריון מגוונים ירון גדות כחבר דירק  וינמי  רשוא   החלטה:

 5  ן פ ואב   13-ה  רבחה  ;ר מו לכ  , ףס ונ   ןו יר וט קר יד   רב חכ  תו דג  ן ור י  תא  תו נמל

 6 ב הקואליציה. יים בהרכעקב שינו  היצנד קה  םותל  דע גירח

 7,  זיו   ענט  ,ן דלמ   , עידןבר לב  , רמידורון   , מיכאלוייזר  ת, דובר דדון  , ענבלגרובר   אבי  :9  –  דעב

 8 גדות.  , ירוןקלנר  גיא

 9 בי. אלקו  , באצ'ישריב , צחיקורצקי  יעקב :3 – דגנ

 10   .אי בל  ינד  :1 – ענמנ

 11 

ר  מר אבי גרובר:   נצביע שנ18להצביע על סעיף  ים  וצ אתם  על  . בוא  ב18ייה   12י וצחי,  ' צא. 

 13  עם פטור מארנונה.   18נמנע דני. סעיף 

 14 ו.  משהאני רוצה להגיד על זה  מר ירון גדות:  

 15א יקבלו את הפטורים. אתה רוצה תצביע נגד. בוא נצביע עוד שנייה  הם ל  מר אבי גרובר:  

 16  כולם יוצאים פה.  

ר  מר ירון גדות:   בגלל שלא הייתהגיד שחסדי תקוה לוצאני   17לקבל תמיכות  אמורה    הוה 

 18השנה ובכל זאת בתקציב באיזה שהיא קומבינה ההחלטה בניגוד להחלטת  

 19 ום לא לאשר להם את  התקציב אז לפחות המינימ את מועצה הם קיבלו 

 20חסדי תקווה עוד לא קיבלה שום תקציב. ועדת התמיכות תצטרך להכריע    מר אבי גרובר:  

 21    בזה.

 22 הצבעה. כי אני הולך ולא תהיה הצבעה.  את זה ל י אתה מוכן לעלותאב : לב-רמי בר מר

 23 מי בעד? לאמץ את ההמלצה של הוועדה    מר אבי גרובר:  

 24 יפים.  לא. תעשה סע ברת וייזר: ' ד גב

 25 אין בעיה.    מר אבי גרובר:  

 26 אני מתנגדת   גב' דברת וייזר: 

ההח  מר אבי גרובר:   בעד  מי  תקווה.  ב לטחסדי  תקו ה  לחסדי  הפטור  נוגע  את  לתת   27וה 

 28   ארנונה.מ
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 1  רגע. אי אפשר להתחיל עם ויצו. אני מתנגדת להחלטה.  גב' דברת וייזר: 

 2 ויצו.  ין  א : גב' בת שבע אלקובי

 3 את לא רוצה להצביע בעד חסדי תקווה.    מר אבי גרובר:  

 4 לויצו.   ניםות אני קודם כל רוצה להתנגד לויצו בוודאות. לזה שלא נ גב' דברת וייזר: 

ז  י גרובר:  מר אב כת   האבל  לפי  היה  נצביע  הבעיה  מה  מעל.  כתוב  היה  תקווה  חסדי   5וב. 

פט מתן  של  ההמלצה  תקווה  חסדי  בעד  מי  למוסד ור  הסדר.   6מארנונה 

 7 מה שנותנים פה. מי בעד לתת את הפטור ממליצים לאשר כתוב.  מתנדב כ

 8 אני נמנע.   מר גיא קלנר: 

 9 י נמנע?  . מ עד ארבע ב  מר אבי גרובר:  

 10 .  דמי נג  ברת וייזר: גב' ד 

 11  עוד פעם ארבע רמי. נכון.    בי גרובר:  מר א

 12 אני בעד.   : לב-מר רמי בר

 13  זה חסדי תקווה.  ני בעד.  ת בעד, מיכאל בעד, א ובררמי בעד, ד   מר אבי גרובר:  

 14 המלצת לאשר ואתה נמנע עכשיו.   : לב-מר רמי בר

 15  עדה.  בווה למה. אתה אישרת את ז גב' דברת וייזר: 

 16 וועדה.  את זה ב אתה אישרת : לב-ברמר רמי 

 17בל  ענ  הוא הצביע מי נמנע? גיא, נטע, עידן, מישהו עוד נמנע. בתשי, דני צחי  מר אבי גרובר:  

 18  וירון נגד.    לא. מי נגד? ענבל

עידן למדן ומקבלים   : לב-מר רמי בר  19לא. אני רוצה שיירשם בפרוטוקול. יושב ראש ועדה 

 20 מתנגד.  וועדה ופה הוא ה ב פ החלטה להעביר

 21  הוא נמנע.    ובר:  רמר אבי ג

 22 נמנע. אני לא מבין את ההיגיון. אז מה עכשיו. אין.   : לב-מר רמי בר

 23 שיו גם אני  אני מסביר לרמי שעכ דן: עידן למ  עו"ד 

 24מי בעד, מי בעד. חבר'ה עברנו את כל הישיבה בלי לצעוק. סיימנו ארבע    מר אבי גרובר:  

 25 ת.  קושעות בלי צע

 26 יאללה ויצו.   ר: גב' דברת וייז

 27 בוא נסיים עוד שנייה בלי צעקות.    רובר:  ר אבי גמ

 28 מי בעד ההחלטה של ויצו.   גב' דברת וייזר: 
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 1  ל הוועדה היה לדחות את  בויצו ההמלצה ש  ר:  רובמר אבי ג

כל   : לב-מר רמי בר את  לקבל  עכשיו  מסרב  שאני  בפרוטוקול  שירשם  רוצה  אני   2סליחה. 

אשל  ת  ההחלטו הזאת.  לא  הוועדה  מצביע,  לא  ולא  ב ני  זה  עד  מה   3נגד. 

 4 השטויות האלה. בשביל מה למנות ועדות.  

 5    אתה אמרת. אתה רוצה שאני עידן למדן:  עו"ד 

 6ם את הוועדות. אומרים לעשות ועדות. אומרים לוועדות לעשות עוד  מכתשי : לב-מר רמי בר

 7מצביע נמנע.    נחהה  ועדות והאיש שקיבל הסמכות להחליט בוועדה לעשות

 8 .תשב בוועדה או שתצא מהוועדה.  גיון. . יני לא מבין את ההא

 9 הם הגיעו לכל הדיון כדי שתהיה חותמת גומי.   עידן למדן:  עו"ד 

 10 פשר להצביע על הסעיף הבא. רמי.  רמי א  אבי גרובר:   מר

 11  מי בעד ויצו?   גב' דברת וייזר: 

 12 אני יושב   : לב-מר רמי בר

 13  או בחוץ.   ה בפנים תו להצביע. רמי. א קש ממך לאפשר למב   ניא  מר אבי גרובר:  

 14 אני לא מצביע. לא מצביע.   : לב-מר רמי בר

 15  תודה. מי בעד.    מר אבי גרובר:  

 16 תחלה.  אפשר מה  : בע אלקובית ש גב' ב 

 17 בויצו המלצה    מר אבי גרובר:  

הוועדה   מר אבי גרובר:   הקודם.  הסעיף  על  הצבענו  הקודם.  הסעיף  על   18ה  בר'ח  הצבענו 

 19 הצבענו.  

 20  י. תעשה את המשחק הפוליטי  ק פוליט חמש עידן למדן:  ד עו"

 21 דה.  ווע עידן איזה משחק פוליטי. העירייה ממנה אותך לשבת ב : לב-מר רמי בר

 22 רמי כבר יצאת. תן לו להצביע על הנושא הבא ולסגור את הישיבה.      מר אבי גרובר:

 23 ה.  ועדהו איפה יעקב, איפה יושב ראש  עידן למדן:  עו"ד 

 24הוא יצא. לא רציתי שיהיה תלונה על ניגוד עניינים אז   עניינים הוא בניגוד   בר:  מר אבי גרו 

 25 לכן יעקב יצא. יעקב יכול לחזור.  

 26 טי.  משחק פולי דן למדן: עי  עו"ד 

 27 אולי די.   גב' דברת וייזר: 

 28 אתם לא מוכנים לשמוע.   עידן למדן:  עו"ד 
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 1  ה. רמי.  חוצה אני אוציא את שניכם  מר אבי גרובר:  

 2 שהו שאתה נמנע. אבסורד.  יץ לי מלאתה ממ : לב-מי ברמר ר 

 3צורה ברורה.  ך באתה בפנים או בחוץ. הבנתי. אמרת. רמי אמרת את עמדת   מר אבי גרובר:  

 4 נים מצביע או בחוץ לא משתתף.  אתה בפ 

 5 ה.  צבעה נתנו את זה בחזרה לוועדה, תחזרו לוועדה. אני מציע אבי לא דרך עידן למדן:  עו"ד 

 6 א. ..ויצו. אני סוגר את הישיבה ואין ויצו.  בענו. ל צ לא אנחנו ה  בר:  מר אבי גרו 

 7 חד, עבר הזמן.  . אאחד. עבר הזמן. שתוק רגע בבקשה  עידן למדן:  עו"ד 

 8 הצבענו.    אבי גרובר:  מר 

 9 אחד עבר הזמן ולא הצבענו על הארכה.   עידן למדן:  עו"ד 

 10 החלטה.  ד הנגאז תגיש עתירה    מר אבי גרובר:  

 11 ות שעולות פה.  כל השאל   שתיים עידן למדן:  עו"ד 

 12 בוא נאריך את הישיבה.   גב' דברת וייזר: 

 13 רי הזמן בלי  אח  מחברי המועצה הצבעת עידן למדן:  עו"ד 

 14 בוא נאריך את הישיבה. טענת שזה לא חוקי תאריך את הישיבה.   ברת וייזר: גב' ד 

 15   ן,קודם כל לא הצבעת בזמ  עידן למדן:  עו"ד 

 16   ת לסדר.ו יש עוד ארבע הצע  ר אבי גרובר:  מ

 17 יש רק סעיף אחד מה הבעיה. מה?   גב' דברת וייזר: 

 18 בהם.    דנוארבע הצעות לסדר שעוד לא   מר אבי גרובר:  

 19 אתם השתגעתם?   יזר: גב' דברת וי

 20 דבר שני הצבעת אחרי הזמן ולא הארכה. היא חסרת תוקף.   עידן למדן:  עו"ד 

 21 ענו.  חסרת תוקף הצב לא יאה  מר אבי גרובר:  

 22 יא חסרת תוקף משום שהצבעת אחרי הזמן. אם יש פה אנשים  ה למדן:  עידן עו"ד 

 23 את ויצו.  צו, למה אתה מפוצץ וי אפשר להצביע עכשיו על  מר אבי גרובר:  

 24 עידן. בוא נצביע על ויצו.   גב' דברת וייזר: 

 25 מקצועי.   מר רמי יש צוותק א יושרוצה משחק פוליטי, ולא מקבלים פה בד עידן למדן:  עו"ד 

ויצו. אני לא מצליח להבין מה אתה עושה עכשיו. לא    גרובר:    מר אבי  26אפשר להצביע על 

 27 קשה על ויצו.  יו. אפשר להצביע בבעכש מצליח להבין מה אתה עושה 

 28 לא. גם על חסדי תקווה.   עידן למדן:  עו"ד 
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 1 בעד?   תצא בבקשה. מי  אז ע,אם אתה לא מוכן להצביאז תצא בבקשה.   מר אבי גרובר:  

 2 לא חוקי.   למדן:  ןעיד עו"ד 

 3י  מי בעד. אתה החלטת, אני מחליט. אני עדיין ראש העיר ואני מחליט. מ  מר אבי גרובר:  

 4נגמרה. אני קובע מתי הישיבה נגמרה. אז תגישו  עד לאשר הישיבה לא  ב

 5 עתירה.  

 6 רמי כבר בחוץ, קורצקי כבר בחוץ,   עידן למדן:  עו"ד 

 7 ים או בחוץ. אתה בפנ  ובר:  גר  בימר א

 8  עוד לא הארכת את הישיבה.   למדן: עידן   דעו"

 9 הישיבה נגמרה.   מר ירון גדות:  

 10  ם.  אתה יוצא ג  מר אבי גרובר:  

 11 לא.   מר ירון גדות:  

 12 על ויצו הוא לא חייב להיות.   עידן למדן:  עו"ד 

 13עדה  ההמלצה של הוו  צו,וימי בעד לאמץ את ההמלצה של הוועדה בנוגע ל  מר אבי גרובר:  

 14 לאמץ את המלצת הוועדה. אני לבד. אז תצביעו.  מי בעד   הייתה לדחות.

 15 אשר את זה.  מארנונה ואז. נור  אין ברירה אלא לדחות. לתת להם פט  ד"ר צחי שריב: 

ויוצא   גב' דברת וייזר:  הוועדה  ליור  עידן  את  ממנה  קורצקי  שיעקב  להקריא  אמר   16הוא 

 17 מהדיון.  

 18 נכון.   ן: מדעידן ל עו"ד 

 19 קשה להצביע על ויצו.  אפשר בב   מי בעד.  גרובר:  מר אבי  

 20 לאשר את הלא לתת.   מר גיא קלנר: 

 21 זה לוועדת...בוא נבחן מחדש  ו להחזיר את שמעאני בעד, אני בעד שי עידן למדן:  עו"ד 

 22 לא מחזיר את זה שום דבר.    מר אבי גרובר:  

 23 ע אותם.  שמ ואהוא אמר שהוא התחרט אחרי שה גב' דברת וייזר: 

 24 נכון.    .נכון עידן למדן:  עו"ד 

 25 מה אתה רוצה. זכותו זה זכותו והוא הצביע. אני לא מבין מה הסיפור.    מר אבי גרובר:  

 26   נגמר. למדן:  ידןע עו"ד 

 27 יאללה ויצו.   גב' דברת וייזר: 

 28 אתה אמור לאשר או לא לאשר.   עידן למדן:  עו"ד 
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 1    הו.וזבסדר אז תגיד את זה   מר אבי גרובר:  

 2   ה נמנע.מתצביע נגד. ל ת:  מר ירון גדו 

 3 לא רוצה להצביע נגד. שומע את הדברים.   עידן למדן:  עו"ד 

 4 מי בעד    מר אבי גרובר:  

 5 אבל מה שינה את דעתך.  רגע,  יזר: וי גב' דברת

 6 אתם נהנים מהמשחק הזה כאילו.    מר אבי גרובר:  

 7 מה. עולה פה עניין שכאילו...  עידן למדן:  עו"ד 

 8 ידעתם שהם ... לא  ברת וייזר: ' ד גב

 9 לא ידענו.   למדן:  עידן ד "עו

 10 תכתוב אחרי זה פוסט שתסביר למה הצבעת    מר אבי גרובר:  

 11   אפשר לאשר שאי עידן למדן:  עו"ד 

 12 לא. הייתה הצבעה והיא נגמרה ההצבעה.    מר אבי גרובר:  

 13 אי אפשר לאשר, אז אני ...  עידן למדן:  עו"ד 

 14ו אנחנו נלחמים על  בל עכשיא ת את ההצבעה שלו  ם לא רוצה לשנוא גהו  מר אבי גרובר:  

 15  איזה נרטיב. אפשר להצביע בבקשה. אפשר להצביע בבקשה על ויצו.  

 16 ר להצביע. הישיבה נגמרה לפני רבע שעה.  אי אפש    ות:מר ירון גד

 17 אז תלך, אם אתה חושב שהיא נגמרה אז תלך.    מר אבי גרובר:  

 18 ...עשרים.  עד א.לא ל גב' דברת וייזר: 

לצ   אתה  אבי גרובר:  מר  אם  רשאי  השאלה  עכשיו  השני.  הנושא  על  הצבענו  כבר   19את. 

 20 ל.  פרוטוקו  יש  מצביעים על ויצו. אפשר בבקשה להצביע על ויצו.

 21 אני מבקש להחזיר את שני הנושאים בחזרה   עידן למדן:  עו"ד 

 22   המלצתך לא התקבלה אני מבקש בבקשה להצביע.  מר אבי גרובר:  

 23 אוד  ה הוא מ זאני חושב שהדבר ה עידן למדן:  ד עו"

 24 ההמלצה שלך לא התקבלה אני מבקש בבקשה להצביע.    מר אבי גרובר:  

 25 צריך   צועי היההמקהדרג  עידן למדן:  עו"ד 

 26 עידן אני יוציא אותך מהחדר.    מר אבי גרובר:  

 27 די עידן.   גב' דברת וייזר: 

 28 ק הזה. דר. די עם המשח מהחך  נשבע לך אני יוציא אות  מר אבי גרובר:  
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 1 אני חושב שזה.   ן למדן: דעי  עו"ד 

 2 הבנו. אמרת, אמרת נגמר. מי בעד.    מר אבי גרובר:  

 3 דברים.  ראה את הו נ אז אנחנ  עידן למדן:  עו"ד 

 4 אמרת.    מר אבי גרובר:  

 5 אין בעד.   גב' דברת וייזר: 

 6את    ל, אני כן מאמץוקו וט מה זה אין בעד, יש פרוטוקול אני בעד, יש פר   מר אבי גרובר:  

 7 ת אם אני לא מבין אני לא מבין.  מה לעשו  החלטת הוועדה

 8 או קי אז אתה בעד.   גב' דברת וייזר: 

 9ה שנקבל את ההחלטה והם יוכלו להגיש נגדו ערעור  ור להם זיעזהדבר ש  מר אבי גרובר:  

 10ואז אולי הם יוכלו לקבל דרך משרד הפנים את הכסף. כרגע משרד הפנים  

 11 זה.  את ר לא מאש 

 12ר לויצו בזה שאנחנו נגיד שאנחנו נגד ההחלטה, ואנחנו  נו נעזוחלהיפך. אנ וייזר: גב' דברת 

למשרד  רשמית  בצורה  לפנות  מהוועדה  לשנו הפ  מבקשים  את  נים   13ת 

 14 זה ההחלטה שלנו.  ההחלטה ולאמץ את מה שהיה לפני שלוש שנים. 

 15 מדויק. נכון, אני גם   גב' ענבל דדון:  

 16 ור לוועדה לבחון אותן.  כות לחז יששתי ההחלטות צר  אני חוזר על כךאז  : עידן למדן עו"ד 

 17חנו בויצו.  כשיו אנד עמי בעד. מי בעד נמנע,  נמנע מי שרוצה שיתנגד. מי בע   מר אבי גרובר:  

 18גם ויצו מקבלים תמיכות, מי בעד לאמץ את המלצת הוועדה לעניין ויצו.  

 19נגד דברת    צחי, נטע, אני.עד  ב  שלוש. מי נגד? שש. מי נמנע? דני לא משתתף.

 20 יה נגד. ענבל וירון אתם נגד.  יא מי הגמיכאל 

 21   כן. :  גב' ענבל דדון

 22ד. נגד. ויצו נגד. דני לא השתתף. חבר'ה  נג ?יצו ל וע ?י מה הצבעת'צאנגד. ב   מר אבי גרובר:  

 23 הישיבה סגורה לילה טוב. תודה רבה. 

 24 

 25 התקיימו שתי הצבעות .   החלטה:

 26 " והסדי תקו ח"פטור מארנונה להמלצת הוועדה ל שוריא  הצבעה ראשונה

 27 .   רון דו , מיכאלוייזר  , דוברתבר לב  רמיאבי גרובר,   :4 - הצביעו בעד

 28 . קלנר , גיאזיו  נטע עידן למדן,, דני לביאבי,  אלקובאצ'י  ב, י צחי שר :6 - נמנעו
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 1 .  גדות  וירוןדדון   ענבל :2 -הצביעו נגד

 2 ד עניינים.  גוקב קורצקי יצא מהדיון בגלל נייע

 3 אושרה.  לצהההמ

 4 

 5 ויצו:  לדחות את בקשת הפטור מארנונה ל הועדהלצת המ אישור  נייההצבעה ש

 6 . , נטע זיוצחי שריברובר, אבי ג  :3 –ד בע

 7 קלנר. וגיא  ן  רודו מיכאל ,וייזר   , דוברתתגדו  וןיר   ,לקוביא י' צא, בדדון ענבל :6 –נגד 

 8 דני לביא לא השתתף בהצבעה. 

 9 ה תח דנ הצלמהה

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 קובץ החלטות: 

 16 

נוהל    .1 לשנ תבחיאישור  לתמיכות  משנ  2021ת  נים  ועדת  המלצת  פי   17  לתמיכות ה  על 

 18 והקצאות  

 19 

 20   ה:החלט

 21  כות והקצאותמי לת  השני המלצת ועדת מפ על, 1202 ות לשנתינים לתמיכ ח בנוהל ת  ושרא

 22   :הצביעו

 23  לדוברת וייזר, מיכאדני לביא, ענבל דדון,  קובי,  ריב, באצ'י אלאבי גרובר, צחי ש  :12  –עד  ב

 24 . נר, עידן למדן, נטע זיו, ירון גדות גיא קל  ורון, רמי בר לב,ד

 25   .עופר קליך , פלד  , רבידקורצקי  יעקב :3 –ד נג

 26 

 27 

 28  5%-עיר בטיירי עוזר סגן ראש ה  ון, מר זכיאמ  . עדכון שכר עובד בחוזה אישי במשרת2 

 29 משכר מנכ"ל   40%לשיעור של 

 30 

 31 החלטה:  

 32  5%-ב ,עוזר סגן ראש העיר  ,ימון, מר זכי טייר עדכון שכר עובד בחוזה אישי במשרת א אושר 
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 1 . ר מנכ"למשכ   40%לשיעור של 

 2 ימ ר  ,ןו רו ד  לאכ ימ   פלד, עופר קליך, דוברת וייזר,  קי, רבידרצ קויעקב  גרובר,  בי  א   :9  –  בעד

 3 . רנ לק אי ג ,ו יז  עטנ  ,ב ל רב

 4 . ירון גדות  :1 –נגד 

 5 . דן למדןיא, עי לב דניי אלקובי, ' צאב  ,דדון ענבל צחי שריב, :5 – נמנע

 6 

 7 

 8   ה:החלט

 9 . ל"מנכמשכר      35%  –   ל  , 5%  ב   ר גנ  תילד   ' בגה  , רי עה  שאר   ת ינ גס  תר זו ע  ל ש  הרכש   ןו כד ע  ר שוא

 10דורון, צחי ליך, דוברת וייזר, מיכאל לד, עופר קד פרובר, יעקב קורצקי, רביגאבי   :14 –בעד 

 11,  רמי בר לב נטע זיו, גיא קלנר,    א,אלקובי, ענבל דדון, דני לביצ'י  באב,  שרי

 12 . ת גדו רוןי

 13 . עידן למדן :1 – ענמנ

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 ן וקית – 31.1.21מתאריך  24בה מן המניין מס' שי . אישור פרוטוקול י4

 19 

 20 . 31.1.21מיום  24קול מס' ו ר פרוטשוא  החלטה:

 21י, ענבל  אלקוב ד פלד, עופר קליך, צחי שריב, באצ'י בי גרובר, יעקב קורצקי, רביא  :14 – ד עב

 22ב, נטע זיו, גיא קלנר,  ל דורון, רמי בר ל ר, מיכא, דוברת וייז יא לב  דני,  דוןד

 23   ת. וגד  רוןי

 24 . למדן ןדי ע :1 – ענמנ

 25 

 26 

 27 ן וקית - 7.3.21מתאריך  26. אישור פרוטוקול ישיבה מן המניין מס' 5

 28 

 .   7.3.21מיום  26קול מס' ו פרוט רשוא  החלטה:
י,  אלקובצ'י  ד פלד, עופר קליך, צחי שריב, בא, רביעקב קורצקי בי גרובר, יא   : 14  -  ד עב

ו, גיא  ע זיל דורון, רמי בר לב, נטדוברת וייזר, מיכא ,דני לביא,  דון ענבל ד
   ת. וגד  רוןקלנר, י 

 לא נכח בחדר. עידן למדן  

 

 29 תיקון   – 7.2.21ריך מתא   25ניין המ  וקול ישיבה מן. אישור פרוט6
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 1 

 2   7.2.21מתאריך   25פרוטוקול ישיבה מן המניין מס'  רשוא  החלטה:

 3דני  ,  דון י, ענבל דאלקובצחי שריב, באצ'י  פלד,  ד  בי גרובר, יעקב קורצקי, רביא  :13  –  ד עב

 4   ת. וגד  רוןיל דורון, רמי בר לב, נטע זיו, גיא קלנר,  אכי , דוברת וייזר, מלביא 

 5 לא השתתף בהצבעה. דן למ עידן

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 10.3.21, 9.12.20מתאריכים:  אישור סיכום החלטות ועדת שמות . 13

 15 

 16   החלטה: 

 17   .הצבעות  3התקיימו 

 18 : נהראשוהצבעה   

 19 להנצחת יורם כסיף ז"ל באמצעות ספס - 1סעיף 

 ₪20 או   7,500שר ביצוע הנצחה באמצעות ספסל או שניים כנגד תרומה בהתאם לנוהל בסך וא

 21יד לבנים' באחת משתי חלופות:  'ר  ₪ בהתאמה. המיקום יהיה באזו  15,000

הישיבות1 לחדר  בסמוך  הדשא  ליד  בכניסה  לכניסה    .  מימין   22הצדדי 

 23 הראשית. 

ב 2 למחלקת  .  בסמוך  המדשאה  דרך  החניון  מכיוון   24ירום.                                              החכניסה 

הגו  או  מנכ"ל  לשכת  בידי  ייקבע  החלופות(  שתי  )בין  הסופי   25  רם המיקום 

 26 הרלוונטי. 

 27 

 28 דב טשודנובסקי ז"ל -3סעיף 

 29 "כיכר המהנדס דב".  - בועז תיקרא-הכיכר שברחוב סולד

 30 

 31 יצחק רבין ז"ל - 4 ףסעי 

 32 . ( ייקרא "שדרות יצחק רבין" חדשה)נוה גן ה 1010הרחוב הראשי ברש/

 33 

 34 

 35 שרה מורדוך ז"ל )תיקון החלטה(  - 5סעיף 

 36ים כפי שהוצבו בפארק הנצח כנגד  רדו כ הנצחת הגב' שרה מורדוך ז"ל באמצעות שני השרוא

 37 ₪.  110,000תרומה בסך 

 38חודשים מיום חתימת ההסכם למול    3תוך  ₪ נוספים ב  100,000נתן תרומה בסך  כמו כן, תי
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 ₪1 נוספים עם סיום חלוקת    50,000יעשה מאמץ להעברת  נוסף יהעיריה )ב 

ו/או   לסטודנטים  מלגות  לצרכי  ישמש  שיועבר  הנוסף  הסכום   2העזבון(. 

 3יקט התנדבות בו  של הרווחה בעדיפות לצרכים מיוחדים ו/או פרו  טיקפרו

 4 ה נוספת. ן התרומה וזהות התורם אך ללא הנצחי תצו

 5מטרים מהיקף גדר    3חק שלא יפחת מ  צע במרהנצחה נוספת בפארק ובאזור הבריכה תתב

 6 מטרים ממיקום הכדורים.   5 -הבריכה ו

 7 

גרוב   )פה אחד(:  12  –עד  ב דדון, באצ'י אלקוביאבי  דוברת  ר, צחי שריב, דני לביא, ענבל   ,8 

 9 רון גדות.  ר, ילב, עידן למדן, נטע זיו, גיא קלנ  ל דורון, רמי בר, מיכאר וייז

 10 

 11 

 12 שניה הצבעה  

 13 ז"ל גור בר שרית   – 6סעיף 

 14כדלקמן:                                                                                                                   הועדה המלצת אושרה 

 15 גור ז"ל. . לאשר את בקשת ההנצחה של שרית בר1

 16 'ציפור שמוטת כנפיים' בתרומת משפחת ברגור. ההנצחה תהיה באמצעות הפסל . 2

 17 חלופות למיקום:  3ציעה הוועדה מ. 3

 18 א. סמוך לרחבת יד לבנים בסלע שקיים בגן בתיאום ועד יד לבנים.          

 19 רחבה גדולה, כיום די מוזנחת ואפשר לשלב בסביבה.  -ב. פינת הפלמ"ח ביאליק         

 20באזור זה יש מיקום ברחבות הבטון או   -הגינה בשדרת ביאליק באזור ההגנה/ג.         

 21 וך.  סמ

 22המיקום הסופי ייקבע בהחלטת המנכ"ל והצוות המקצועי הרלוונטי לרבות אדריכל      

 23 העיר. 

 24 . ככל שיבקש מנכ"ל העיריה להציג חלופה נוספת או אחרת ישיב את הדיון לוועדה.  4

 25 

 26  וירון   ב ריש  , צחיגרובר   , אבי וייזר   וברת , דבל ר  ב   , רמילמדן   , עידןזיו   , נטעלנרק  גיא   :8  –בעד  

 27 גדות. 

 28   .דורון  ומיכאל  דדון  ל, ענבלביא , דנילקוביא  יאצ'ב  :4 – נמנע

 29 . סך הכול השתתפו בהצבעה שנים עשר חברים שנכחו בהצבעה

 30 

 31 

 32   שיתבעה שליהצ

 33 ל ספסהנצחת שרה ויהושע קנובלר ז"ל באמצעות   - 2מס'  סעיף

 34שרה ויהושע קנובלר ז"ל באמצעות ספסל חדש ו/או    הה"בקשת משפ' שריב להנצחת  רה שאו

 35 ₪.  7,500קיים באזור גן ילדי השואה כנגד תרומה בסך  לעל גבי ספס

 36 יק יבוצע בתיאום לשכת מנכ"ל ו/או מי מטעמו מהאגף הרלוונטי. מיקום הספסל במדו

 37  רמי ,  ון ר וד   , מיכאלייזר ו   , דוברתדוןד  ענבל ,  ביואלק   באצ'י  ביא,ל  , דניוברגר  אבי  :11  –בעד  

 38 . גדות ירון ,קלנר  , גיאזיו  , נטעלמדן , עידןב ל בר

 39 . יעקב קורצקי :1 –נמנע 

 40 . ה עבצהב ףת תש ה אל בי רש יחצ

 41 

 42 1010לרש/ רובי צ יכר צל הפרוגראמה. אישור 14

 43 
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 1 1010/רש רו בי צ יכ רצ ל הפרוגראמה הרשוא  :החלטה

 2  י 'צאב   ,ן וד ד  לבנ ע  ,א יב ל  י נד   ,ב יר ש  יח צ  ,י קצ רוק   בק עי  ,ר בו רג  י בא   :חד(ה א)פ  13  –  ד עב

 3  ל אכי מ  ,רזי יו   תרב וד  , ב ל  רב  ימ ר  ,ו יז   עטנ  ,ןדמ ל  ןד יע  ,ר נלק  איג  ,י בו קלא

 4 . ת וד ג ןו רי  ,ן ור וד

 5 

 6רמת השרון חופשית לוועד המנהל  סיעת  רוזנברג כנציגת ציבור מטעם    אילת  '. מינוי הגב15

 7 אגודת הספורט.   של

 8 

 9   החלטה:

 10שרון חופשית לוועד המנהל  רמת ה  אילת רוזנברג כנציגת ציבור מטעם סיעת  'וי הגבנ מי  ושר א

 11   .של אגודת הספורט

 12א דני לביא, גי גרובר, יעקב קורצקי, צחי שריב, באצ'י אלקובי, ענבל דדון,    י אב  : 12  –  ד בע

 13 דורון.    מיכאל  , רמי בר לב, דוברת וייזר,טע זיו נדן,  למ נר, עידןקל

 14    .ת גדוירון  :1 –גד נ

 15 

 16 מגוונים  לעירייה ה  ןיב. אישור הסכם שת"פ 16

 17 

 18   ה:החלט

 19 . מגוונים העירייה ל ן"פ בישת םסכה ושר א

 20  י 'צאב   ,בי רש  יח צ  ,ןו רו ד  לאכ ימ   ,רז יי ו  תר ב וד ,יק צרו ק  בק עי  ,ר בו רג   יבא :(אחד  )פה  13  –  דבע

 21ר לב,  י במר קלנר,    , גיאזיו ע  טנ   ,ן דמ ל  ןד יע   ,ןו דד   לבנ ע  , איב ל  י נד   ,י בו קלא

 22 . ות גד  וןרי

 23 

מיום  ובדות ש.ב+י.ב  שה להיתר עבודת חוץ לעבק  . אישור 17 הוועדה   24בהתאם להמלצת 

 25 ק במליאה.  לועדה יחופרוטוקול הו 19.4.21

 26 

 27   החלטה:

לעובדות  ותבקש  2  ור שוא חוץ  עבודת  מיום    +  ש.ב  :להיתר  הוועדה  להמלצת  בהתאם   28י.ב 

19.4.21 . 29 

 30  י 'צאב   ,בי רש  יח צ  ,ןו רו ד  לאכ ימ   ,רז יי ו  תר ב וד ,יק צרו ק  בק עי  ,ר בו רג   יבא :()פה אחד  13  –עד  ב

 31,  ר לבמי בר קלנר,    , גיאזיו ע  טנ   ,ן דמ ל  ןד יע   ,ןו דד   לבנ ע  , איב ל  י נד   ,י בו קלא

 32 . דות ג וןרי

 33 

ועדת ההנחות בקשר לב. א18 לפטור ארנונה למישור המלצות   34וסד מתנדב לטובת  קשות 

 35 שירות הציבור  

 36 



 04-8666313מי, איגחברת                                                                                                                                                  

 2.5.2021מיום יין המנמן מליאה שיבת מי  28פרטיכל מס' 

 

 

136 

 1 התקיימו שתי הצבעות .   החלטה:

 2 

 3 " סדי תקווהח"נה לרנו פטור מאהמלצת הוועדה ל אישור הצבעה ראשונה

 4 .   רון וד  , מיכאלוייזר  , דוברתבר לב  רמיאבי גרובר,   :4 - הצביעו בעד

 5 . קלנר , גיאזיו  נטע עידן למדן,, דני לביאבי,  אלקובאצ'י  יב, צחי שר :6 - נמנעו

 6 .  גדות  וירוןדדון   ענבל :2 -הצביעו נגד

 7 ניינים.  ד ע גוקב קורצקי יצא מהדיון בגלל נייע

 8 ההמלצה אושרה. 

 9 

 10 ויצו:  ל  נונהלדחות את הפטור מאר עדההלצת המ אישור  הצבעה שנייה

 11 . ו, נטע זי צחי שריב רובר,אבי ג  :3 –ד בע

 12 קלנר. וגיא  ן  רודו מיכאל ,וייזר   , דוברתתגדו  , ירוןלקוביא י' צא, בדדון ענבל :6 –נגד 

 13 דני לביא לא השתתף בהצבעה. 

 14 . התח דנ הצלמהה

 15 

 16 

 17 

 18 ונים ן מגוי ירון גדות כחבר דירקטוריו. מינו19

 19 

 20  ת יד וה יה  תו נכ וס ל  הנפ י  רי עה  שאר   . טוריון מגווניםר דירק כחבי ירון גדות  ומינ   ר שוא  החלטה:

 21  13-ה  רבח ה  ;רמו לכ  , ף סו נ  ן וי רו טקר יד   רב חכ  תוד ג  ן ורי   ת א  תונ מל   השקבב

 22 עקב שינויים בהרכב הקואליציה.  היצ נדק ה םותל  דע גיר ח ןפ ואב

 23,  יו ז  ע, נטן למד  ידן, עבר לב  , רמידורון   , מיכאלוייזר  ת, דובר דדון  , ענבלבר גרו   אבי  :9  –  דעב

 24 גדות.  , ירוןקלנר  גיא

 25 בי. ו אלק צ'י, באשריב חי, צקורצקי  יעקב :3 – דגנ

 26 . אי בל  ינד  :1 – ענמנ

 27 
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