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  ראש עיריית רמת השרון  -  מר אבי גרובר
  ל העירייה"מנכ –מר ערן שוורץ 

                
    

 

  נכבדי 
  

  :לפקודת העיריות לתוספת השנייה) א(36שאילתה לפי סעיף 
  פעילות ראש העיר לטובת המנחת במורשה

  
  :רקע

  
 

נושא הקמת המנחת  12עלה לראשונה כסעיף מספר  17.5.20ב מן המניין בישיבת מועצה  .1
במהלך . "218 חלקה 6605 בגוש צבאי מסוקים למחת חלופי מיקום אישור: "תבמערבי

הוא מניח באופטימיות שלא  יין כוריד את הנושא מסדר היום וצידיון ביקש ראש העיר להה
 .המנחת בשכונה המערביתיקום 

 

 להיות יכול ,להיות יכול ,פעם עוד ,כאילו שיצא רוצה לא אי : גרובר אבי מר
 ,עושה שהעירייה לותלפעי במקביל שהתושבים להיות יכול ,לעירייה במקביל ,שהתושבים

 עליי אחריות אקח לא אי ,לכם אגיד אי ולכן .דין עורך באותו להשתמש יצטרכו כן
 דיוים יש ,כתוב דבר שום לי אין שיש הדיוים מתוך ,כרגע ,שי מצד .צריך שלא להגיד

  .הזה בעיין אופטימי שאי אותו להגיד יכוללא  שאי לכיוון שהולכים
  

עדכון בנושא מנחת "על סדר היום  15בסעיף  31.1.21שיבת מועצה מן המניין מתאריך בי .2
 "?קרקע ותת העירייה פתאום מה": אמר ראש העירכו התקיים עדכון במהל" המטוסים
 ?כון כזה גוף איזה יש ביטחויים מתקים  לוועדת הולך זה ,עירית .מאשרת לא העירייה

 ".ביטחויים– למתקים ועדה ב"ולמ

  
 שלא חושב ואי"ע הדרום מזרחי על פי מורשה ואמר הסביר שעדיף מחת ברבי ובהמשך

 הם כי .מוכים לא אחו .אותו מעיין לא ואופן פים בשום קטגורית כרגע וגיד בוא
 חושב ואי ,לצבא כבוד יש אישי באופן ולי הצבא עדיין והם מעליו עדיין הם ,פעם עוד

  "ראויה מאוד בצורה אליו התהלו הם עכשיו שעד
  

אותה ישיבה אמר ראש העיר שבמידה והיתה מתקיימת הצבעה האם להתגד בהמשך  .3
 :היה מצביע גד המחתלא  –במורשהלמחת 

  .גד יצביעו כולם בטח.. צביע אם כי ... : וייזר דברת 'גב

 .גד אצביע לא אי : גרובר אבי מר

 

רום מת מנחת ברביע הדהק במערבית ואישרויתר על המנחת  ל"מלאחרונה הסתבר שהות .4
 .מזרחי ליד שכונת מורשה

והסכים  2021נטען על ידי רשויות הצבא שראש העיר היה בדיון בחודש אוגוסא  –יותר מכך  .5
  . החדשלהקמת המנחת במקום 

  
  

 
 

  



   : יההשאלות לראש העיר
  

האחרון בלי שיידעת את חברי המועצה והצוות  ב באוגוסט"דיון בולממדוע השתתפת ב )1
צורה מסודרת את עמדת צועי יוכל לגבש בומבלי שהצוות המק על השתתפותך המקצועי
 ? צוות מקצועי ה לא הגעת לדיון יחד עםמדוע ? ה בנושאיהעירי

נציגי צהל שאותם אתה מכבד טוענים שבמהלך הדיון תמכת בהקמת המנחת ליד שכונת  )2
מה הבסיס לתמיכה זו על רקע העובדה שרוב תושבי העיר וחברי המועצה מתנגדים . מורשה

 .למנחת ורואים בו פגיעה קשה באיכות חייהם

 ?מדוע הסתרת מכל הגורמים את עצם השתתפותך בדיון ואת העמדות שהצגת בו )3

  
  בכבוד רב
  חבר מועצת העיר , ירון גדות

  התעוררותסיעת 
  
  
  
  

 


