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 1 פרטי כל

 2 

 3 הנמכת דרך דודו דותן.  -הצעה לסדר ירון גדות  .1

 4 

 5ם . אחד, יש לנו חוב מישיבה קודמת ויש לנו סדר יו29ישיבה מן המניין מס'    מר אבי גרובר:  

 6 שלם לישיבה הזאת. נראה לי שלא. 

אנחנו  : מר מיכאל דורון עצמנו.  את  מכירים  אנחנו  זמן.  פרק  ישיבות  שלוש   7לדחוס 

 8מתחילים ישיבה מן המניין שאמורה    יודעים שכל ישיבה כזאת עשר וחצי,

 9 חיל בשעה שבע. זה התעללות באנשים זה לא רציני. להת

ל  מר אבי גרובר:    10 אלא לכנס ישיבהי שהחודש לא תהיה ברירה  אני רציתי להגיד שנראה 

המניין תפסונ מן  שלא  ישיבה  עוד  לכנס  סמכות  לי  יש  העיר  כראש  אני   .11 

 12  נעשה את זה ככה.  .שבסדר יום שלה יופיע כל מה שלא יכנס פה

 13 תם את זה לבדיחה. אבל יש פה נושאים רציניים. אתם הפכ : לב-מר רמי בר

 14  למה בדיחה?    מר אבי גרובר:  

 15 אז בוא נעשה את העדכון. נפזר את הישיבה ותקבע ישיבה.  : לב-רמי במר ר

 16שתי הישיבות שקיימנו, בטח הישיבה הראשונה שקיימנו עד עכשיו, תשפיע   מר אבי גרובר:  

 17 שיו שלוש וחצי שעות. על החיים של האנשים פה זה לא שעשינו עכ

 18יום של ישיבה רגילה. תעשה  אתה לא יכול לעשות ישיבות שלא מן המניין ב  : מר ירון גדות

 19  היה פותר את כל הבעיות.   את זה ביום אחר.

 20 .  2021זה הפקת לקחים  : לב-מר רמי בר

 21 אנחנו רוצים כמה שיותר ישיבות ברמת השרון.   מר יעקב קורצקי: 

את    האת  מר אבי גרובר:   גם  אותם  אישרתי  ואני  לסדר  הצעות  ארבע  פה  למחוק   22רצית 

 23  הקודמות וגם את החדשות. 

 24הם בכלל לא מדברים עליהם. הם בכלל לא יכנסו. האלה של פעם שעברה לא    : מר ירון גדות

 25 יכנסו. 

נרצה  מר יעקב קורצקי:  גם  נתעקש  אם  השרון.  ברמת  ישיבות  הרבה  רוצים   26אנחנו 

 27  כוללים

 28 אני בעד אבל לא באותו יום. תעשה עשר ישיבות.    : ותמר ירון גד
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 1  סעיף ראשון.    מר אבי גרובר:  

 2 עדכון וסגור את הישיבה.   : לב-מר רמי בר

 3  התחלנו שבע ועשרה.    מר אבי גרובר:  

 4 עושים עכשיו עדכון ומפזרים את הישיבה.   : לב-מר רמי בר

 5 י אחרי זה מתפזרים. 'צאירון וב   מר גיא קלנר:

 6  כמה שנגיע נגיע. נו.    ר:  רובי גמר אב

 7עשרה גומרים. רק ירון גדות. אם ירון גדות מתחיל לדבר אז באחת   : לב-מר רמי בר

   8 

לא    ורץ:מר ערן ש שזה  מכיוון  המשפטי  ליועץ  שהופנתה  המשפטית  הסוגיה   9לגבי 

 10מטופל בערוץ הזה אני מבין שזה הופנה אלי, מה שעשיתי בהקשר הזה זה  

ב למשכן  הרבה  ויווררפניתי  תחתיו  שמאגד  גוף  הרבה  תחתיו  שמאגד   11ת 

 12ת השאילתא כפי שהוגדרה בנוסח  שופטים בדימוס למיניהם. שלחתי להם א

דעת משפטי חוות  לקבל  היא  והבהרתי להם שהמטרה   13ת, ממי שהוא שלה 

המנכ אותי  עדכנה  ומעלה.  מחוזי   משפט  בבית  שופט  או  של "שופט   14לית 

ו כמה  בין  בירור  עשתה  שהיא  היו  שו  כמה המשכן  שלא  כמה  יש   15פטים. 

מוכן   שכן  אחד  כנראה  ויש  הזאת  לסוגיה  להתכנס  זה  מעוניינים  את   16לתת 

 17בהגדרה של חמש עשרה, עשרים שעות במחיר שעה וכו'. השאלה אם אתם  

 18  ניינים. מעו

 19 כמה זה עולה?     : מר ירון גדות

 20   קורצקי ביקש הרבה ישיבות.  עידן למדן:  עו"ד 

 21   . ממע"אות ₪ פלוס  בע מף אראל   ורץ:מר ערן ש

 22  אומדן של המסגרת     ורץ:מר ערן ש

 23 ליגרף. כל שעה זה מחיר של של פומחיר  : לב-מר רמי בר

 24 לקחנו החלטה חברים.   מר יעקב קורצקי: 

 25  כן. בוא נעמוד מאחוריה.     מר גיא קלנר:

 26 זה רק עדכון נכון   : לב-מר רמי בר

סעיף.    מר אבי גרובר:   עדכון הלאה.  הכן,  רק  .  זה  אין תשובה  עוד  כרגע   27חבר'ה סטאטוס 

 28  . דו דותןסעיף ראשון הצעה לסדר של ירון על דרך דו
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 1ואני אזכיר כמה דברים    2020רק אני אזכיר זאת הצעה שעלתה בספטמבר    : מר ירון גדות

 2 מהפרוטוקול 

 3  .  19לדעתי ספטמבר   מר אבי גרובר:  

בספטמבר    : מר ירון גדות על  2020לא.  ואתהיא  ביקשתה  אני  ה  אותה.  אמשוך  שאני   4ת 

 5אתה אמרת, אתה  אבי ש  2020אזכיר כמה דברים מהפרוטוקול של ספטמבר  

 6הנמכת  אמרת אני עוד לא ביצעתי כראש העירייה את ההחלטה. מדובר על  

 7הכביש מתחת לגשר דודו דותן שכל הזמן נתקעים שם גם בחודש הזה וגם 

 8שקובי אלפסי   ה אמרתת. ואתבחודש שעבר. ממשיכים להיתקע שם מכוניו

 9י הביא  הביא לפיתרון אחר, משאיות ומאחוריהם כל המכוניות. קובי אלפס

ומוריד   גבוה מגיע  ליזר מזהה שרכב   10לפיתרון אחר של אמצעי שבאמצעות 

והיא  ג הרלוונטי  הגובה  מעל  רכב  שמגיע  מזהה  קרן  איזה  לזר,  קרן   11שר, 

 12דה איזה א מוריבה. הימורידה, צריך לראות איך עושים את זה בצורה טו 

 13 שהוא גשר, בהמשך הדרך ואז למעשה היא מונעת מהרכב הזה להגיע לגשר. 

 14ואז אמרת אם ההנדסה תעשה עבודה סבבה. הרי במילא היא זה מעל מיליון 

 15ר ולהביא את זה לוועדת הכספים ולהביא את  "ך להביא תבראני אצטוחצי  

 16צריך ני לא  אמרת אזה לתקציב וכל הדברים האלה נעשה את העבודה ונראה,  

 17אופן  את ההצעה של ירון בשביל זה ואני עדיין אומר ההצעות של ירון גדות ב

 18רה  גורף אני אומר להוריד מסדר היום לא לקבל אותם ואני לא צריך את העז

ובתקציב   דברים.  להעביר  בשביל  אמרת.    21שלו  שאתה  מה  זה  יהיה.   19זה 

שצ ב.  כסף.  מספיק  לנו  שאין  א.  שמה  אמרת  להבקיצור  אריך  זה  כניס   20ת 

 21כך לתקציב. ג. שיש איזה שהוא פיתרון של לזר וכל מיני פרוטכניקה ואחר  

 22נתקעים פעם במלא זמן. זה לא כזה קריטי ובסופו  אמרת שלא צריך את זה.  

 23  2021של דבר אמרת שנמשוך את ההצעה, נחכה שלושה חודשים ובתקציב  

 24ציפיתי איך    חיכיתידכון.  נקבל על זה ע  2021זה יגיע. כלומר בינואר, פברואר,  

 25לדברים שאומרים ומי לא בא שום דבר. או אם נצטט אם לעשות פרהפראסה  

 26של בנט ראש הממשלה הבא המילה התחייבות אצל גרובר עמיד כמו יורם  

 27לס פרזנטור נגד קורונה. זה קצת כמו לשמוע הרצאה של ענבל אור על מינהל  

 28אנחנו. זה בנט  קיצור  נהג. בתקין, וזה דומה לזה אתה לוחץ ברגל אני לא ה
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 1 אמר את זה על נתניהו. ואני אומר את זה על גרובר.  

 2  הגעת לרמות כאלה? כל הכבוד.  קי: ב קורצמר יעק

 3 בקיצור אני יודע שבינתיים אושרו הרמפות אבל    : מר ירון גדות

 4  לא נעלבתי.   מר אבי גרובר:  

 5יוון מערב. אבל הכביש לכ 4ביש מכאה סבבה. בינתיים אושרו הרמפות ליצי  : מר ירון גדות

פתוח יישאר  הוא  אם  פתוח.  יישאר  הרמפות  אחרי  גם  יוכלו    הזה   6עדיין 

 7ר הזה אושר, המכרז הזה התקיים.  "להיתקע שם משאיות. ומכוניות והתב

 8כסף הוקצה לנושא אפילו יש זוכה למכרז. ביקשנו שנחכה שלושה חודשים  

 9 ם.  חיכינו תשעה חודשים הכול בפרוטוקולי

 10 מה פתאום. המכרז הזה היה מזמן.   וייזר: דברתגב' 

 11  ז?  איזה זוכה יש למכר  מר אבי גרובר:  

 12 נאמר פה אז בישיבה שאפילו היה זוכה.    : מר ירון גדות

 13  ברור. תלוי איפה אתה ישבת אולי בעירייה אחרת.   מר יעקב קורצקי: 

 14אופן זאת  מכרז. בכל  המכרז היה  ר אושר ו"אז אולי לא היה זוכה אבל התב  : מר ירון גדות

 15שוב, אני    ההצעה מאז עברו תשעה חודשים לא זז שום דבר. ואני מעלה אותה

 16 לא אקריא אותה אבל היא ברורה, להנמיך את הכביש. 

 17 זה מכרז שהיה.   גב' דברת וייזר: 

 18 אתה מתכוון לתגובה של ולדימיר לפני.  מר יעקב קורצקי: 

קר מר רוני בלקין: לא  בכלל  שיכהסכום  למה  בוב  זה  את  הגשר. סה  של  התשתית   19גלל 

 20ההנמכה של זה יערער המהנדסת הסבירה לנו איך הגשר הזה בנוי, ושכרגע  

 21ף אותך בסדר? ולכן  את הגשר. מצב של התשתיות הקיימות כרגע. אני מחלי

להגיע.   כדי  לעשות  שצריך  למה  דומה  לא  בכלל  זה  שהוקצה  התקציב   22גם 

  23 

 24 ? ת עוקף גשראי אפשר לעשו : לב-מר רמי בר

 25  אנחנו נחזור על כל ההסברים ממש בקצרה.   אדר' עירית טלמור: 

 26 הבעיה זה לא ההסברים הבעיה שזה עלה לפני תשעה חודשים הבטחתם.    : מר ירון גדות

 27  למזלנו.  אדר' עירית טלמור: 

 28 שתעדכן.   : מר ירון גדות
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 1אני   ?ני לאשא  ה לא הבנתאני מתנגד לגשר הזה. מ  ?אני לא. מאיפה אתה  מר אבי גרובר:  

 2ואני    אני מתנגד לגשר הזה ואני לא חושב שזה פתרון נכון. נגד לגשר הזה.  מת

 3שר הזה. אני לא חושב שזה  לא רוצה להכניס את כל תנועת המשאיות דרך הג

 4  פתרון. 

 5 אין בעיה. זה הצעה שאושרה במועצה הצעה שאפילו אתה כיושב ראש    : מר ירון גדות

 6  במועצה.   היא לא אושרה  מר אבי גרובר:  

 7 לפני שנבחרת הבטחת אותה.   : מר ירון גדות

 8 ודמת בזה הוא צודק. יה קקדנצ עידן למדן:  עו"ד 

 9  קדנציה קודמת.    מר אבי גרובר:  

 10 אם אתה רוצה לזרוק אותה לפח אין בעיה.    : מר ירון גדות

 11 אצל מי אצלי?    מר אבי גרובר:  

 12 כן.  גב' דברת וייזר: 

 13  העלינו את זה.  לך. וזה אצ ידן למדן: ע עו"ד 

 14 ח.  אם אני לא טועה אפילו הקצו לזה שישה מש" : לב-מר רמי בר

 15  שישה?   מר גיא קלנר:

 16 כן.  : לב-מר רמי בר

 17 פחות רמי.  מר רוני בלקין:

 18 איך שישה מש"ח?    מר אבי גרובר:  

 19  אז את ההלוואה ניקח תשע עשרה.  ד"ר צחי שריב: 

 20 ע עשרה.  קח תש : לב-מר רמי בר

 21  לא צריך הלוואה.   ן למדן: ידע עו"ד 

 22יין בתקציב הפיתוח. לדעתי  לכאורה אמור להיות לך תקציב משור : לב-מר רמי בר

 23  רו על הנמכה. עירית. דיברו על עוקף של זה.  לא דיב

 24 לא. הנמכה.   : מר ירון גדות

 25 סבר. אבל למה לא נותנים לעירית לדבר. היא הייתה באמצע ה גב' דברת וייזר: 

לשאת   ין:מר רוני בלק שמסוגל  בגשר  מדובר  פשוטה.  בצורה  זה  את  לכם  אסביר   26אני 

 27  ם על רפסודות ולא על יסודות שיצוקים בתוך האדמה. ולכן אמוביל...יושב  

 28 אתה מערער את הרפסודות שמחזיקות את הגשר הזה.  חפור שם למטה ת
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כלום מר יעקב קורצקי:  שם  לעשות  אפשר  אי  עירית?  נכון  אין  זה  נתקדם.  בוא   1מה . 

 2  נתונים שאי אפשר  לעשות ירון. זה

ש  : מר ירון גדות במועצה  הייתי  לא  הדברחיהתאני  את  לעשות  את   יבה  ואישרה   3הזה 

 4 התקציבים. 

 5  אבל קיבלנו נתונים. בדקנו את זה.  מר יעקב קורצקי: 

 6 יים ראש העיר היה ואמרתי....אין בעיה תחליט שאין אבל בינת  : מר ירון גדות

 7 זה דבר הנדסאי זה ביטחון אנחנו לא יכולים. בטיחות מעל הכול.  : מר יעקב קורצקי

 8בוא נחליט שההצעה הזאת יורדת ומבוטלת ולא עושים אותה אבל תחליטו.    : מר ירון גדות

 9כרגע הסטאטוס שההצעה אושרה. הוקצה לה כסף. היה מכרז ולא מבצעים  

 10 וק אותו לפח. אותה. זה הסטאטוס שהוא לא תקין. תזר

 11 עירית בבקשה.    גרובר:  מר אבי 

על משהו שהיה   אדר' עירית טלמור:  או שש שנים, בסדר    ינפל  ,ינמז  םרט מדובר   12חמש 

דברים   שמחים....כמה    מהאובלהעלות  ואנחנו  מאז  התקדמנו  אנחנו   13אבל 

יודעים שהיה מכרז. הכול    ,דברים שאנחנו...אחד  14הפרויקט הזה אנחנו לא 

 15יודעת להשיב לך אם  מש או שש שנים אני לא  שקוף ...מסגרת מה היה לפני ח

 16ייתה אולי חשובה שחשבו ה  אזקבלן זוכה ...זה גם לא רלוונטי. העבודה    היה

 17למכוניות לצאת משם. איזה כיף שהיום יש לנו פיתרון הרבה  שרוצים לאפשר  

 18יותר מוצלח ובטוח. יש כניסה לעיר ויציאה מהעיר שמתבצעות על ידי נתיבי  

 19  ישראל. 

 20 עדיין.   פתרוןאין לנו   : גדות מר ירון

 21 עד סוף השנה הזאת נתיבי ישראל  אדר' עירית טלמור: 

 22 עובדים על זה עכשיו. יהיה פי כמה יותר מהר    בי גרובר:  א מר

 23  אתה לא יודע את זה אבל   אדר' עירית טלמור: 

 24 אז זה לא בדיוק  פתרוןיש לנו   : מר ירון גדות

 25  זה הפיתרון.  מר יעקב קורצקי: 

 26 שנה.   עוד פתרון  : מר ירון גדות

ל אדר' עירית טלמור:  הזאת  השנה  בסוף  מעולה.  פיתרון  של   ותפחיש  ההתחייבות   27לפי 

 28אפשר יהיה להיכנס ולצאת מהעיר בבטחה. ...לכל גובה של כל    נתיבי ישראל
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ציינו  כבר  הזה  הגשר  גשר.  אותו  לגבי  שכך.  וטוב  אוטובוס  ולכל   1משאית 

 2ורכבת, לא  מאוד מאוד מ  איה  תאזה  הדובעבדיון, שה  בעבר. אמרנו גם כאן

 3י שצריך להסתדר אלא  מ  עםום שיפוט שלנו, נגיד שנסתדר  רק שהיא לא בתח

 4בר בגשר שיושב היום על תומכות של שני קירות בטון לעשות לו אנדר  שמדו

 5...ולעשות לו ביסוס מתחת זה מבצע הנדסי מורכב ומסובך. וכל זה בשביל  

 6ם. אנחנו לא  ה שיכנסו לשם ולא יעברו שמשאיות שאף אחד מאיתנו לא רוצ

לייצר   ואוטובוסיםרוצים  למשאיות  חדש  מהמקום  הי ל  נתיב  ולצאת   7כנס 

 8  הזה. 

 9 הנתיב הזה עומד להיסגר?    : מר ירון גדות

 10  ולכן הוא לא ייסגר.   אדר' עירית טלמור: 

 11 אז ימשיכו להיתקע.    : מר ירון גדות

 12 אז נמצא פיתרון.   מר יעקב קורצקי: 

 13  כרגע.   הוא לא ייסגר עירית טלמור:  אדר'

 14 זר?  ייל פתרוןאיזה   : מר ירון גדות

 15 אבל תקשיב.  : לוםב כהעו"ד מי

 16הוא לא ייסגר כרגע. הוא יישאר למכוניות פרטיות שרוצות לנסוע   אדר' עירית טלמור: 

זה   5. או מזרחה בכביש  4דרומה בכביש   בוודאי   17והמכוניות האלה בבוקר 

 18עושות את דרכן לכיוון    פחות כי רוב המכוניות בבוקר   יהיה מספר הרבה יותר

 19ו בבוקר לנסוע  קטן מהמכוניות שיבחרק  חלאו לכיוון תל אביב אבל    המרכז

 20דרומה או לנסוע מזרחה, הם ימשיכו כרגע להשתמש בגשר הזה. או קי. אז  

יפנו   שהם  רוצים  לא  אנחנו  לשם.  יפנו  לא  האוטובוסים  וכל  המשאיות   21כל 

ענ שום  אין  שלשם.  נתיב  איזה  לייצר  עכשיו  ..את  יין  בעיר  המשאיות   22כל 

 23עם הכניסה, וצים לצאת לתל אביב  ר  לםהזה ובשעת שיא בוקר כשכוהמקום  

לא   זה  כנתיב.  בזה  יבחרו  עבורנו   24עם היציאה החדשה המצוינת שמבצעים 

 25נכון לעודד את הדברים האלה. ושוב אני אומרת העבודה נורא, נורא מורכבת 

 26ה את זה. בשביל דבר אל את עצמך בשביל מה אתה עושומסובכת. ואתה שו

 27פעם שעברה.  לכן את זה הסברנו גם ב.  רוצה בסופו של דבר שיקרהשאתה לא  

 28אנחנו שמחים שהרמפות האלה התקדמו כמו שחשבנו ובצו של הקבלן של  
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 1,  2021נתיבי ישראל הוא אמור לגמור את זה עד סוף השנה הזאת, עד סוף  

 2כל תושבי העיר בוודאי הסרט. זה יהיה בשורה גדולה ל ואנחנו ביחד נגזור את  

 3 . למורשה

 4 תאפשר גם מזרחה או לא?  היאהיצ עידן למדן:  עו"ד 

 5במכונית פרטית אנחנו לא רוצים לעודד    5מי שרוצה לנסוע בכביש   אדר' עירית טלמור: 

בפתרונות   להסתפק  שנכון  סבורים  אנחנו  כרגע  ולכן  הזה.  לכיוון   6משאיות 

 7  וצעים בימים אלה. המצוינים שמב

 8מש שנים שש שנים  ח  ניאנחנו סבורים שנכון את ההצעה שהוחלט עליה לפ  : גדותמר ירון 

 9 א לבצע אותה. ולא בוצעה עד היום גם ל

 10  זה אמרנו פעם קודמת.   אדר' עירית טלמור: 

מה   : מר ירון גדות תשובה  לתת  בשביל  חודשים  שלושה  ביקש  אבי  קודמת  פעם   11לא. 

 12 ה עושים.  מחליטים, מ

הקודמת  צעהה עידן למדן:  עו"ד  העיר  במועצת  התקבלה  דותן  דודו  את  להנמיך   13ה 

נצבע תבוקוה כן היה מכרז או לא היה  "צה לכך תקציב.  יודע אם   14ר אינני 

לכל   הקודמת,  בישיבה  אמרתי  מכרז.  פעם  אי  שהיה  זוכר  לא  אני   15מכרז. 

דה ההנדסה  עמדת  וזה  ישים  לא  שזה  מחליטים  אנחנו  אם   16יום,  הפחות 

 17ושא הזה  הקודמת, מן הראוי להביא את הנ  להבדיל מעמדת ההנדסה בפעם

 18ר שנפתח. גם זה לא נעשה. הדבר  "תבאלינו ולבטל את ההחלטה ולבטל את ה

חושב   כן  אני  נעשה.  לא  המשאיות  הזה  את  פעם  אחר  פעם  חווים   19שאנחנו 

 20שנתקעות מתחת לגשר. אם זה בלתי, אם זה לא אפשרי הנדסית. בוא נבטל  

היום לסדר  זה  את  תביאו  ההחלטה.  כמו את  מבטלים  שאנחנו  ונחליט   .21 

 22עולה היום נושאים אחרים או אמורים לעלות כשאנחנו מבטלים החלטות ש

 23השתנה הדברים כרגע מבחינתי יש שלנו, כי השתנו הזמנים, השתנתה הדעה,  

 24החלטה בזמנו עמדת ההנדסה הייתה שהיא אפשרית ויעילה. אגב, דובר על  

בתוך ...המשאיות  את  נפחית  אנחנו  שבאמת  אפשרית   כך  דרך  בכל   25העיר 

לה לשחיקה מעבר  גורם  שזה  מכיוון  אלא  תקרה.  וחס  שחלילה   26יתקלות 

 27וב להשקיע לפעמים  מסיבית של הכבישים הקיימים ומצריך מאיתנו שוב וש

לנו   גורם  זה  כי  ובעיקר  אחרות,  מסיבות  לפעמים  בטן  או  מלט,  נשפך   28כי 
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 1אז אם באמת  לשחיקה של הכבישים העירוניים שלא בנויים למסות האלה.  

 2חבל שלא הבנו את זה מספטמבר לביטול. אני אמרתי    זה לא אפשרי עירית

 3על הפיתרון את זה גם בישיבה הקודמת. בוא נבטל את ההחלטה. נלך רק  

כי יהיו אולי אנשים שלא   ובכל מקרה אנחנו צריכים להכין פתרון   4האחר. 

 5שיתקע,   ישתמשו ברמפה ועוד פעם אנחנו עלולים למצוא את עצמנו, מישהו

 6 ך  אז צריך למצוא את הדר

 7 כמה מיליונים אפשר להוציא על מישהו שלא    מר אבי גרובר:  

 8 הבעיה היא    מר גיא קלנר:

 9 הבעיה היא נהגים.   דן: עידן למ עו"ד 

 10יש לי פיתרון. יש לי. אפשר ...למעלה איפה שנכנסים ימינה שלושה  מר יעקב קורצקי: 

ואם  לר רציני.  קוטר  להם  לתת  עם  תיתקע  סים  שהיא  נתקעת   11המשאית 

 12  ה ..עוברים מימין ומשמאל ונגמר הסיפור של הגשר הזה. למעל

יע : לב-מר רמי בר לגשר.  ...כניסה  שם.  תעצור  פעם היא  זה  על  דיברנו  צודק.   13קב 

 14 שעברה. 

 15 אלף אחוז. אני בן של מסגר.  מר יעקב קורצקי: 

 16יות אנוש אנחנו רואים  צריך לתת את הפתרון הזה בכל זאת כי טעו עידן למדן:  עו"ד 

 17מפעם לפעם אנחנו רואים איך בכל זאת זה משפיע על כל מורשה  שקורות  

 18צוא את הפתרון הרמפה נכון  ועל צומת הכניסה לעיר אז אנחנו כן צריכים למ

 19לרגע זה אומרים לנו סוף השנה. למודי ניסיון אנחנו, מזה שכל פעם הניחו  

 20עוד איקס זמן, אז גם לדבר  לנו את הרמפה זה גם יכול פתאום להידחות ב

 21צריך לתת את הפיתרון. אז אם הפיתרון של ההנמכה הוא לא ישים, אז    הזה

 22 ישים.   אנחנו תבטלו את ההחלטה ותביאו פיתרון

עידן    מר גיא קלנר: פרוצדורה  למהות.  פרוצדורה  בין  פה  מפריד  הייתי  אני   23יעקב 

 24טל אותו ושלא ר הזה יורד מסדר היום צריך למחוק אותו לב"אמר אם התב

 25 יופיע יותר. 

 26 חוזר כסף לעירייה.     גידי טביב:  מר

 27 ר. "לא הוטען שם כסף אבל ירד התב   מר גיא קלנר:

 28 . יש שישה מיליון אפשר יש לך כסף לפרוע גם את ההלוואה. הנה גב' דברת וייזר: 
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 1 ירון. הנה סידרת לנו עכשיו.  ר רביד פלד: מ

 2 הופתעת לטובה. הפתעה לטובה גידי.  : מר מיכאל דורון

 3 אם הוטען אז על אחת כמה וכמה.    מר גיא קלנר:

 4 לא מוטען. מה בגשר?     מר גידי טביב: 

 5 ן?  עהוטען או לא הוט   מר גיא קלנר:

 6 לא הוטען לדעתי.   עידן למדן:  עו"ד 

 7 לפי חישוב המצרפי של אוסף כל התברים הוא לא הוטען.  מר רוני בלקין:

 8  ר הוא לא מוטען. "כתב הוא מופיע עידן למדן:  עו"ד 

על   : לב-י ברמר רמ רק  או  ביחד  התברים  כל  על  הצבענו  אם  בפרוצדורה   9השאלה 

 10 הדבר הזה בנפרד?  

 11מר אם מוציאים לפועל אז אפשר לבטל את ...כי הכסף הזה וזה א   מר גידי טביב: 

 12 חוזר. 

 13 שמונה מאות אלף.    מר אבי גרובר:  

 14 כתבתי. ככה לפי המלל. אני לא    מר גידי טביב: 

 15  ו לדעתי עשרה אחוז בונוס. מגיע ל ד"ר צחי שריב: 

 16 ירון יצא ממך משהו. שיחקת אותה.  מר רביד פלד: 

 17דורה וגם הכלכלה. לגבי המהות גם אם מקבלים את צזה לגבי הפרו   מר גיא קלנר:

שהתקדמו  החליפים  הפתרונות  לגבי  גם  עכשיו,  עד  פה  שנאמר  מה   18כל 

ועם והמורכבות ההנדסית של הפרוי עידן  עם  אני מסכים  הזה   19אחרים    קט 

 20שאמרו את זה פה אנחנו צריכים לטפל בבעיה הזאת בכל מקרה. כי עדיין 

 21, אסור לאפשר למשאיות האלה להיתקע.  היהיו נהגית שיבחרו את הנתיב הז

מורשה  תושבי  את  מענישים  אנחנו  המשאית,  נהג  את  מענישים  לא   22אנחנו 

 23ים קקים וזה יכול להוציא את האנשורמת השרון שיוצאים משם ונתקעים בפ

הרמפות   את  כשיש  גם  ולכן  בבוקר.  וחצי  שעה  שעה,  שם  לעמוד   24מאיפוס. 

 25מה    5המשיך ולא לפנות לכביש  ל, ו4תהיינה משאיות שירצו לצאת לכביש  

 26שאפשר יהיה לעשות ברמפות. ירצו להמשיך דרומה ולכן חייבים לסתום את 

 27ב  הנמכה. על ידי דרך אחרת. יעק  הפירצה הזאת בכל מקרה. אם זה לא על ידי 

 28 הציע. 
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 1 סים רציניים.  לשלושה ר מר יעקב קורצקי: 

 2ה עדיין צריכים למצוא באז אני מציע מאוד נו מטר ווט הרמפות סב   מר גיא קלנר:

וזו   שמאחוריהם.  ברכבים  פוגע  זה  כי  שם  תיתקענה  לא  שמשאיות   3פתרון 

 4 בעיה אי אפשר להיכנס.  

 5ד שלוש, ארבע פעמים. אם  ל לקרות עד סוף השנה לפחות עווזה יכו עידן למדן:  עו"ד 

 6 לא נמצא דרך לעצור אותם בכניסה. 

 7ונגמר הסיפור של המשאיות    קשלושה רלסים הוא דופק אותם חז מר יעקב קורצקי: 

 8  יתקע למעלה ויוכלו לעקוף אותם מצד שמאל.  

 9  של יעקב.   לפתרוןר "אפשר להשתמש בכסף של התב : לב-מר רמי בר

 10ר. "ר, להעיף את התב"הפתרון הזה. להחזיר את התב  להצביע להוריד את  : רון גדותמר י

 11 לבטל את ההחלטה. יש החלטה שלא מבוצעת.  

כל אנ  מר אבי גרובר:   עם  כוללת  במסגרת  זה  את  נביא  פה  שדובר  מה  כל  שלאור  מציע   12י 

 13  הרעיונות שעלו פה ואז נסגור את זה מסודר.  

 14 ושה חודשים כאילו לרשום. אה. עוד של  : מר ירון גדות

 15לא יודע אם עוד שלושה חודשים. תרשום מה שאתה רוצה. אתה יכול להגיד    אבי גרובר:  מר 

 16והבנת את רוח הדברים. אתה רוצה להצביע   זה  אני מאפשר לא להצביע על

 17  על זה פורמאלית?  

 18 יאללה לא. סבבה.    : מר ירון גדות

 19 

 20 

 21 ה לחתולים פינות האכל –  הצעה לסדר באצ'י אלקובי .2

 22 

 23   י.  'צאב 2סעיף   מר אבי גרובר:  

 24לים ברחבי העיר.  ותחל  הלכאהההצעה שלי בנושא של הצבת מתקני   : גב' בת שבע אלקובי

 25אני בדקתי את הנושא הייתי בקשר  סגר אני חייבת לציין לפני זה במאמר מו

ה שהשירותים  ועם  למסקנה  הגעתי  רואה  אני  ולצערי  הראשי   26וטרינר 

שלנו החיים    שהעירייה  בעלי  מבחינת  גם  לבעלי  נותנת  וגם   27  י לעבעצמם 

 28עיר כמו רמת השרון שמבחינת אוכלוסיה לבעלי  החיים, הם שלא ראויים ל 
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 1 ם חיים אנחנו בין מספרי הכלבי

 2  הכי גבוה בארץ.   ר יעקב קורצקי: מ

 3הגבוהים ביותר. או קי בסדר. ואם זה אומר שקודם כל אין פה מתקן   : גב' בת שבע אלקובי

 4של הווטרינר הראשי זה לא יאה ולא  לבעלי חיים מסודר. המשרדים    הלכאה

 5נאה לווטרינר ראשי. אבל לא זו ההצעה שלי. ככה. חתולי רחוב מהווים חלק 

 6ה של רמת השרון ניתן לראות ברחבי העיר במקומות  ובותיבלתי נפרד מרח

 7לא מסודרים גינות האכלה מאולתרות שתושבי העיר יזמו והקימו בעצמם.  

שמלרו חתולים  של  יבש  אוכל  נראה  פלסטיק  ב  כלי  ולידו  מדרכה  על   8פוזר 

 9לשתייה. המצב כיום שמצד אחד יש מחדל תברואתי אוכל מונח בצורה לא  

 10מאכילים את החתולים ללא פיקוח של גורם    צמאיתראויה. יש תושבים שע

 11מקצועי ובכך עלולים גם לסכן את בריאותם של בעלי החיים, ומצד שני יש  

הו פתרוןדרישה  במציאת  צורך  וגוברת  כבר    לכת  רבות  ערים  והומני   12ראוי 

 13הבינו שמצב כזה כבר לא יכול להימשך והחליטו לעשות מעשה לטובת רווחת  

 14ד השרון, אשדוד, נתניה, פתח תקווה, הרצלייה  ה, הוהחתולים עיר. נס ציונ

לעשות   שהחליטו  מערים  חלק  רק  הן  מודיעין  ירושלים,  חיפה,   15רחובות, 

גורמים מקצועימעשה. לא  16ים אבקש לאמץ את הפיתרון  חר התייעצות עם 

 17שקיים בפתח תקווה. העירייה תתקצב ותציב גינות האכלה קבועות בנקודות  

הווט ידי  על  מראש  החתולים.  רינר  שיקבעו  מאכילי  עם  בתיאום   18הראשי. 

ידי  על  תתבצע  החתולים  האכלת  העירייה,  באחריות  תהיה   19התחזוקה 

 20 חתול רחוב  יה תנפיק כרטיס, תעודת מאכיל מאכילי החתולים. העירי

בסדר  עו"ד מיכה בלום:  הכול  שואלים.  אתם  למה  לכם.  שבא  מה  לעשות   21תמשיכו 

   22 

 23 לים בפינות האכלה.  החתו ...להאכיל את : גב' בת שבע אלקובי

 24  ?מאיפה האוכל   מר גיא קלנר:

 25אז עד הסוף כל התהליך ייעשה אם עושים משהו, מארגנים משהו   : גב' בת שבע אלקובי

 26ונה היא שלא כל אחד יכול ללכת להאכיל איך שהוא  זה לא שכל אחד הכו

 27 רוצה. 

 28   זה אנשים שזה החיים שלהם.  מר יעקב קורצקי: 
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 1נכון. יש פה קבוצה בפרט נשים. אני חושבת שהרוב נשים. אנשים  : וביגב' בת שבע אלק

 2מדהימה  עושות את זה באמת בהתנדבות    ןנפלאים שזה כל החיים שלהם, וה

 3גם לשתף אותן בכל התהליך הזה אני בקשר איתן  ואני חושבת שמן הראוי  

את   כנראה  חייב  הוא  אבל  ומשתדל  מנסה  גם  והווטרינר  מהתחלה.   4כבר 

 5 ו. העזרה שלנ

 6   זה בטיפול. לפני חצי שנה הוצאתי פוסט.   ר יעקב קורצקי: מ

 7 אתה לפני שנה הוצאת פוסט.  : גב' בת שבע אלקובי

 8 ליכים. נכון. את צודקת. אבל יש תה י: מר יעקב קורצק

 9 ערן תתייחס בבקשה.    מר אבי גרובר:  

 10שאני  ר לי  ההצעה באמת נוגעת ללב וצ  .י'צאאני כבר שוחחתי על זה עם ב מר רוני בלקין:

 11אגיד אבל בוא נסתכל רגע על החיים כמות שהם. חתולים כאשר מאכילים 

יודעים   טוב.  אוכלים  הם  הם בש  םירגשארבעה    דעל  םיעיגמשאותם   12נה. 

 13רק רגע, רגע אחד. עכשיו נוגע נורא ללב, אבל אנחנו  גורים. ו  מייצרים יותר

 14ר  לא רוצים שחתולי הרחוב יהיו ברעב ולכן חשוב להשקיע את הכסף הזה יות 

 15 ורים וסירוסים ולא בזה שיאכילו חתולים ברחובות רק רגע. עיק

 16 .  רוני בלאו הכי מאכילים אותם בצורה לא נכונה מר יעקב קורצקי: 

 17חתול רחוב.   ,חצרהממנטי ואימצו איזה חתול  אבא שלי היה ד  ,אצלי בבית  מר רוני בלקין:

 18היא  אשתו של אבא שלי כמעט נפטרה מזה שהחתול הזה בטעות שרט אותה ו

...משהו בוא תתחילו להסתכל על דברים. אתם מייצרים פה  ק  19יבלה איזה 

 20אלף חתולים יהיו    מצב אפידמי. במקום שיהיו לכם אני לא יודע מה שלושים

 21 שה אלף חתולים ברחוב. ושים וחמישל

 22   א. אפשר להאכיל במקומות מסוימים. לא ליד בתים.  גב' דברת וייזר: 

 23 ד בתים.  זה לימי אמר ש : גב' בת שבע אלקובי

 24 מה זאת אומרת אז איפה. כל השכונה בטירוף עליה.   גב' דברת וייזר: 

ב  מר אבי גרובר:   נמצאת  זה  ברגע  כרגע  מגיעה את  יום  גברת  בניין שכל  ליד    לפה   25בכניסה 

 26 הפסל מאכילה את החתולים. 

 27 זה משהו אחר, זה מרחב ציבורי. זה מצוין. לא ליד בתים.  גב' דברת וייזר: 

 28 ח.  "גם בפינה של הפלמ  :  גרוברמר אבי 
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אסמטים   גב' דברת וייזר:  ילדים  יש  אלרגיים.  ילדים  יש  אנשים,  יש  בסדר.  לא   1זה 

 2   כל מקום. ו להיות בזה יהיה מוסדר יתחילאבל אם עכשיו 

להאכלת    מר ערן שוורץ:  פינות  של  פיילוט  בביצוע  התחלנו  הזה  בהקשר   3בעיקרון 

שמונה   רכשנו  הזאת  במסגרת  מבנים  יחידוחתולים  שהם  ארבע  מתוכם   4ת 

שבהם   למקומות  יותר  מיועדות  שהם  סגורות  עמדות  ארבע  סגורים.   5שהם 

 6לתוך המתקן.   לו להיכנסות כאלה כדי שלא יוכיכולות להיות גם ...או מקומ

 7וארבע אחרות שהן עומדות פתוחות שכל אחד יכול להגיע. להניח מזון, מים  

הקונספט הזה  בהקשר  לחתולים  שיש  במילא  הוא    לדאוג  שהם   8בהנחה 

 9הדברים האלה קורים במרחב הציבורי. למצוא פינות שהם יותר נסתרות,  

 10ת יותר  להם פינו  גם לחתולים עצמן. ישיותר שקטות, זה טוב גם לתושבים ו

 11נסתרות שבהם הם יודעים שיש מזון ומים זמינים עבורם. הכוונה היא לבצע  

 12נלמד את הנושא,  יע.  ת להגפיילוט של מספר חודשים. כבר עוד ארבע צריכו

 13 נראה איך זה עובד ונתקדם משם. נראה אם נכון  

 14 ירוס. לווטרינר לעיקור וס צריכים להשקיע מיליון שקל. נוסיף  מר רוני בלקין:

שבהם  ר צחי שריב: ד" המיקום  במיסוד  רק  החתולים.  בהאכלת  משקיעים   15לא 

 16 אנשים באים ושמים להם את האוכל. 

 17   לה. כלי האכ   מר גיא קלנר:

 18   לא יהיה על המדרכה.     ורץ:מר ערן ש

 19ק ספציפית  אבל רוני אתה באמת צודק צריך פיתרון כללי בכלל, לא ר : גב' בת שבע אלקובי

 20האוכל. באמת סירוס ועיקור זה חלק מאוד חשוב גם    רים פה עלאנחנו מדב

 21 לדעתי בתהליך הזה.  

 22   אבל זה קורה.    מר אבי גרובר:  

 23 עמותות.   דרך : גב' בת שבע אלקובי

 24 דווקא דרך פינות האכלה יותר קל.  עידן למדן:  עו"ד 

 25 אנחנו תקצבנו עוד שלושים אלף שקל.  גב' דברת וייזר: 

 26. הם פשוט הציגו לנו מצב שהם גמרו את התקציב. זה גם לא קצבנו עודלא ת מר רוני בלקין:

ואז  תקציב  במקום  בעמותה.  תמיכה  נתנו  אנחנו  הבעיה  זו  תקציב.   27היה 

 28ה להם התמיכה הם באו אלינו ראש העיר הוסיף עוד ארבעים אלף  שנגמר
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 1   שקלים לתמיכה בעמותה כי נגמר הכסף.  

לעמ : יגב' בת שבע אלקוב קוראים  שהן  אנחנו  העשרים ותות  ..עד  חיים  בבעלי   2מטפלות 

 3 אפשר להגיש מסמכים, עשרים ושתיים. 

ורוד?   גב' דברת וייזר:  כחול  של  הפיילוט  עם  למה  אלי  אימהוחניה  פנו  בהיריון.   4ת 

 5 אמהות. 

 6 בוא נצביע על זה שנייה.    מר אבי גרובר:  

 7 שבה העירייה.  פיילוט זה רק מתקנים שמונה  מר יעקב קורצקי: 

 8  אבל ההצעה לא קובעת כמה מקומות. זה שעושים פיילוט.   י גרובר:  מר אב

 9 חבר'ה בואו נצביע.   מר רביד פלד: 

ה עידן למדן:  עו"ד  הזאת  מבההצעה  להתייחסות יא  הנוגע  בכל  במיוחד   10ורכת 

עם  התיאום  באמת  זה  החשובות,  הנקודות  אחת  אומרת  זאת   11למחלקים 

 12עכשיו לשים   ומחלקים.  קות אמנם אבל מחלקותהמחלקות. הרוב זה מחל

 13את זה במקום נוסף אז אכן יש מן הצדק דברים שעלו פה להתייחס למקומות  

 14ת יותר ונכונה יותר הדבר  מכובדהקיימים ולהסדיר אותם בצורה יפה יותר ו

 15הזה מאוד, מאוד חשוב. הוא גם יקל דווקא להראות דוברת העירה פה, על 

 16א ולאכול. ככה זה  כולות לבוים גם חיות אחרות שיזה שמונח בתפזורת מגיע

הקיימים.   במקומות  כן  אלא  חדשים  במקומות  לשים  לא  להתייחס   17מקל. 

 18חר דווקא התחנות האלה  פור אואין קשר לעניין העיקור כי העיקור זה סי

 19בהיותן מוקד מקלות גם על העמותות ועל הווטרינר לבוא ולפעול לסרס את  

 20ת מוקדים לא  ך פה עשרולהפיק במקום שיהיה להחתולים מה שדווקא יכול  

 21מסודרים. אז כרגע בהנחה שיש עשרים מוקדים, לקחת אותם להסדיר אותם 

יסייע לעיקור ואם צ וטוב שגם  יעיל  ל זה דבר   22זה להוסיף תקציב, לזה  ריך 

 23  תוסיף תקציב. אין בזה שום קשר בין דבר לדבר.  

 24בעיקורים    א מבין לא היות הווטרינר אני לאני חושב שבהצעה כזאת צריך ל  : מר ירון גדות

הדברים   כל  את  לנו  להגיד  צריכים  המקצועיים  והגורמים  בחתולים   25ולא 

 26 האלה. אנחנו לא מבינים.  

 27שר איתו. זה לא נפל מהשמיים. כבר התייעצתי איתו ומה  חנו בקאנ מר יעקב קורצקי: 

 28 לעשות. 
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 1ע  ואז להצביסה שלו מה הוא אומר  אני רוצה לשמוע את הדעה שלו את התפי  : מר ירון גדות

 2 לא ככה. 

 3 תודה רבה. מי בעד?    מר אבי גרובר:  

 4 פה אחד.  מר יעקב קורצקי:

 5   רביד לא הצביע.    מר אבי גרובר:  

 6 רמי לא  אחת עשרה.   ורץ:שמר ערן 

 7  רוני, בוא נעשה תרשום עכשיו מי. נטע, עידן גיא אבי רביד  מר אבי גרובר:  

 8 נמנע? הגיע לארבע עשרה מי צריך ל  ורץ:מר ערן ש

 9 גדות נמנע.   אבי גרובר:   מר

 10 

 11  :הטלחה

 12עמדות   4  +  תו רוגס  תודמע  4)  םילותחל  הלכאה  תודמע  8  ושכרנ  הי יריעהל  ש  טולייפ  תרגסמב

 13 הנושא ייבחן בעוד מספר חודשים.  וחות( פת

 14דן, נטע זיו,  לנר, עידן למגיא קדוברת וייזר, מיכאל דורון, בי גרובר, רביד פלד, א : 11 -ד בע

 15 . צחי שריבדני לביא,  ובי, 'י אלקלקין, באצרוני ב

 16 . גדות ןורי :1 - ענמנ

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

  24 
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 1 

 2 

 3 ת וטלחה ץבוק

 4 

 5 

 6  :הטלחה

 7עמדות   4  +  תו רוגס  תודמע  4)  םילותחל  הלכאה  תודמע  8  ושכרנ  הי יריעהל  ש  טולייפ  תרגסמב

 8 הנושא ייבחן בעוד מספר חודשים.  וחות( פת

 9דן, נטע זיו,  לנר, עידן למגיא קון, מיכאל דורדוברת וייזר, בי גרובר, רביד פלד, א : 11 -ד בע

 10 . צחי שריבדני לביא,  ובי, רוני בלקין, באצ'י אלק

 11 . גדות ןורי :1 - ענמנ

 12 

 13 
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