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סדר היום:      

 2
 

2 

1. אישור י תרת תמיכ ות לש נת  2021  עפ" י פרו טוק ול ו עדת ה משנה לתמ יכות  מיום   14.12.21.  3

2. אישור פר וטוק ול  ועדת  הנח ו ת – הנח ה למ וסד מת נדב לצי בור מי ום 25.10.21  4

3. אישור סע יף 2 מ פרוט וקו ל וע דת שמות מי ום 9.6.21-  הרב  אדלשטיי ן.   5

4. אישור מד יני ות ל עני ין  קמי ני ם – נטע זי ו.    6

5. הסמכת "ר ימונ ים"  להערכ ו ת והכנ ת מכרז למכ ירת נכ ס  עירו ני –  הגנ ים 10, רמת  הש רון.    7

6. אישור  הארכת   הסכם  שכ יר ות  ל -5  ש נים   נו ספות   בפט ור   ממכרז  מ ול   חב'   המשקם   ב ע"מ   8

ברח' החשמ ונא ים 20.   9

7. אישור פר וטוק ול מ ן המ ני ין  33- תי קון  34-  תיקו ן.    10

8. אישור פר וטוק ול ל א מן  המנ יין  25  11

9. אישור פר וטוק ול ל א מן  המנ יין  26 – ת יקו ן    12

10. שאילתה  ירו ן גדות  31.10.21  – קבורה אזר חית א לטרנט יב ית ברמת השר ון.    13

11. שאילתה  ירו ן גדות  18.12.21  – מנחת מ ורשה    14

12. שאילתה צח י שריב  19.12.21 – מקוו ה ומשט ח בטו ן ברח ו ב השפלה.    15

13. שאילתה צח י שריב  26.12.21 – בדיקת בקש ות לתמ יכה.    16

14. הצעה לסדר  עיד ן למד ן 27.10.21- ה קמת בית  המת נדב –  מרכז פעי לות  ומוז יאו ן     17

15. הצעה לסדר  עיד ן למד ן 28.10.21- מד ינ יות ה עיר ייה  לע ניי ן שטחים  פתוח ים    18

16. הצעה  לסדר  דוברת  וי יזר,  צחי  שריב,  מיכא ל  דורו ן,  בתש י  אלקוב י,  עיד ן  למדן,  רמי  ב ר  לב,  19

ירון  גדות  21.12.21 – ה סעות  ילדים.   20

17. הצעה לסדר  ירו ן גד ות 22.12.21 – תל יית דג לי  הגאו וה בר חבי ה עיר בח ודש הג אוו ה   21

18. אישור  בקשה  להיתר  עבודת  חוץ  ל עובד  ש.ב  בהת אם  להמ לצת  הוו עדה  מתאר יך  17.10.21,    22

פרוטוק ול  הוו עדה  יחו לק במ ליאה.    23

19. שינו י  שם  תב "ר  147  לשם:  תכנו ן  ופית וח   תאי   שטח  ל תחבורה   שיתו פית   (עפ" י  בק שת  24

משרד הפנ ים)  25

20. אימוץ  החל טות  ועדה  להנצ ח ת נפגע י פ עול ות איב ה.    26

27  

28  

29  
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פרטי כל  
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1 

2   

אישור פרוטוקול ישיבה מן  המניין מס' 33 – ת יקון  

3  

אישור פרוטוקול ישיבה מן  המניין מס' 34 – ת יקון  

4  

אישור פרוטוקול ישיבה של א  מן המניין מס' 25 

5  

אישור פרוטוקול ישיבה של א מן המניין מס' 26 – תיקון  

6  

מר אבי גרובר:   ערב  ט וב.  ישיבת   מליא ה  מ ן   המנ יי ן  מס '  35.  נ תחי ל  בא י שור  פר וטוק ולים.   איש ור   7

פרוטוק ול  ישיבה   מן   המנ יי ן   33,  ה ועבר  לכם  פ ה  הת יקו נ ים  שהי ו.  מי   בעד  לאשר   8

את  הפר וטוק ול?  בעד   סבבה .  ישיבה  34,  א ותו  דב ר.  יש  את  התיק ונ ים  מי   בעד?    9

מאושר  הלא ה.  פרוט וקו ל  לא   מן  המ ניי ן  מס'  25.  אנ י  מבי ן   שלא  הי ו  תיק ונ ים.  ולא    10

מן  המ ני ין   26.   הי ו  ת יקו נים   העביר ו  לכם.   רו ני  העבי ר  פ ה  אנ י  ר ואה   מי   בעד?   פה    11

אחד. סבבה. סע יף 4. שא ילת ה ירו ן גד ות קבור ה אזרח ית.     12

13  

החלטה: אושרו  פרוט וקו לים  ישיבות  מן  המני ין  מס' 33,34. 

 אושרו פרוטוקולים ישיבות שלא מן המניין  25,26.  

ל ב,   בר  אלקובי,  דני   לביא,  רמי  גרובר,  באצ'י  בעד  –  10  (פה  אח ד):    אבי 

למדן,  דובר ת  וייזר ,  עידן  זיו,  מיכאל  דור ון,  גיא  ק לנר,  נטע 

ירון  גדות, רב יד פלד.  

14  

מר רביד  פלד:  רגע.  אבי  יש  דברים  מפעם  שעברה.  למה  אנחנ ו  לא.  את  הגנ ים  10.  לדוגמא  ויש  פה    15

משהו.     16

מר אבי גרובר:   אתם  משחקים  אית י  משפ טיטיס.  ה יו  נ ושאים  בפעם  ה קודמת.  אנשים  ח יכו  פ ה   17

ארבע  שעות.  הם  רוצים  ל שמוע  מה  קורה  עם  הע ני ינ ים  שלהם.  הבאתם  עלי    18

משפטיטיס  אז אנ י ה חוק  הו א כזה. אתם רוצ ים להעב יר.     19
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מר רביד פלד: יש סע יפ ים ש היו ב ישיבה  הקוד מת ול א ה ספקנו  לדו ן בהם  ובאו  פה תו שבים.    1

מר אבי גרובר:   יש בקשה של  מיכאל  ויש  ע כשיו בקשה ש לך. את ה נושא ים. של התמ יכות.    2

מר מיכאל דורון:  אני  הגשת י  לאבי  בקש ה  על  פי  סע יף  25  ב'  לתיק ון  פקודת  העיר יות   להקדים  א ת    3

הדיו ן  בנ ושא  הת מיכו ת  מאח ר  שאנחנ ו  ה ישיב ה  הזאת   מת כנסת  של  ס וף  השנה  כד י    4

להספי ק  ולאשר  את  התמ יכו ת  וזה  ח ייב  לדון   בישיב ה  הי ו ם.  לא  יכו ל  להג יע  א חרי    5

נושאים  שא ולי   ידח קו  א ותם   מחוץ  לזמן  שמ וקצב  ל ישיב ת  המועצ ה  וא נחנ ו  נב קש   6

להתחי ל את  הדיו ן בסע יף ה ספציפי  הזה  עכשיו.      7

מר ירון גדות:  אני ח ושב שאפשר ל הסכים  שנאריך את  הישיב ה ככל ש נ צטרך.    8

מר רביד פלד:  ויש  ע וד  סעיף   שזה  הגנ ים  10  שאנ חנ ו  דוח י ם  אותו  גם  מה ישיבה  וסתם  כסף  שעומד    9

צריך  להג יע  אל ינ ו  ו חבל.  ס כומים.  נכ ון  א מת.  שגם  הי ה  בישיב ה  הק ודמת  ו לא    10

הספקנ ו לד ון. א ין ס יבה שזה  לא יעב ור ל התחל ה של ה ישי בה הזאת.      11

מר ירון גדות:  יש אנשים שרא ו את סדר  הי ום שנשלח.    12

גב' דברת וייזר:      השאלה  אם זה פ ותח  פתח  של     13

מר גיא קלנר: אפשר  לעשו ת  את  שנ י  ה נוש אים  האל ה,  להצב יע  ולעב ור  הלאה.  ל א  לה פוך  א ת  כל    14

סדר היום.    15

גב' דברת וייזר:      זה י הפוך  את סדר ה יום כ אילו.      16

מר גיא קלנר: רק את שני הם.     17

מר אבי גרובר:   בוודא י שנחז ור לסדר  הי ום.    18

גב' דברת וייזר:      לא כזה ב וודא י. עכשי ו א ול י בווד אי.      19

מר גיא קלנר: לא. לא כל ס דר הי ום. פה  מד ובר על ש ני  נושאים.     20

מר רמי בר לב:  קודם  כל  משפחת  צד וק.  הם   ישבו  פה  בפ גישה  וחיכ ו  עד  הסוף  ו לבסוף  הת פזרנ ו.   21

22    

מר גיא קלנר: בוא נעש ה את צדוק  ואת  הת מיכות  ונחז ור לסדר  הי ום א ם זה מקובל?      23

מר אבי גרובר:   מי  בעד   לעש ות  את   שני   הס עיפים   האל ה  בהת חלה?   תשע   מתוך  ט וב.  צריך   לה יות    24

כמה צריך?      25

מר גיא קלנר: שני שליש.     26

מר אבי גרובר:   תשע מתוך שת ים עשרה. ש ני של יש. יאל לה בו או. עבר.  בבקשה מיכאל.    27

עו"ד מיכה בלום:   לא בטו ח  מתוך שתים  עשרה, מת וך ש בע עשרה.     28

מר רביד פלד: יש לך  שתים  עשרה.     29
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מר אבי גרובר:   דני  צח י  וגד ות  לא  הצביע ו  בעד.  אם  זה  מהפ ורום  ה מל א  משבע  עשרה.  אבל  לא   1

שתים עשרה הצב יעו  בעד. ת שעה הצבי עו בעד.    2

גב' דברת וייזר:      צריך אחד  עשרה.      3

מר גיא קלנר: אז אם דני    4

גב' דברת וייזר:      אחד עשרה  ושל יש.     5

מר רביד פלד: או  ירון  אם יצ ביע.     6

מר אבי גרובר:   לא הצבי ע ה וא רוצה שא תה  תדון  עלי ו.     7

מר רביד פלד: נדו ן. נד ון  גם  עליו.  אתה ראש ון  ירון  מה?      8

מר ירון גדות:  בסדר. אני ב עד.    9

גב' דברת וייזר:      לא  צריך  שתים  עשרה.  עו ד  שניים.  שנ י  שליש  מ הפור ו ם  הקבוע.  לא  מ הפור ום    10

עצמו.     11

מר אבי גרובר:   יאלל ה יש. בבקש ה מיכא ל.    12

13  

14  
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1. אישור יתרת תמ יכות לשנ ת 2021 עפ"י פרוטוקול ועדת המשנה לת מיכות מיום  14.12.21.  

15  

דורון:  אנחנו  מ ביאים  כא ן  לא ישור  המועצ ה  את  ה השלמה  ש ל  עשרה   אחוזים  ש לא   16 מיכאל  מר 

אושרו  ב ישיב ה  הק ודמת   לנ ו שא  התמי כות.  אני   רוצ ה  ל ומ ר  כמה   דברים  הרקע   הו א   17

שאנחנ ו  ב-14.11  א ישרנו  90%  לתמ יכות.  ודנ ו  למעש ה   בהחלטה   של  שהו גשה   18

למועצת  העיר   הי יתה   קצת  אנומל יה  מ סוי מת  כי   המ ועצ ה  כי  ישיבת  ועדת   המשנ ה   19

לתמיכות    הי יתה    צריכה   לפ ני  ל היות    הזה ה  שהדבר   מובא  למ ועצה,  ואנ חנו    20

התכנסנ ו  כדי  לדו ן  ולת קן  כ מה  דברים,  כמה  עיו ותים  ש מצאנו  ל נכון   לתקן.  קודם    21

כל  אנ י  רוצה   לומר   שהבסי ס  לדיו ן  אנ י  רוצ ה  להזכ יר  לכ ול ם,  זה  תבחי נים  שא ושרו    22

ב-2018  ולא  הת בחי נים  שאו שרו  ב-21  בשנת  2020  שאמו רים  היו  להיכ נס  לת וקף    23

אבל  לא   יכ לו   לה יכנס   לתו ק ף  בגלל   ח וות   דעת   של  היו ע ץ  המשפ טי  ש לנו,   וכמ ה   24

מילים   על  התבח ינ ים.  קוד ם  כל  התב חי נים  הם  דבר  הכרחי  כדי  למנ וע  מ נציג י    25

ציבור  העד פות  איש יות  ס יע תיות,  נק וט  יז ים,  והרע יו ן  של  התבחי נים  ה וא  בעצם   26

סט  של  מדד ים,  שמשקפ ים  ע רכים,  מחשבו ת,  הע דפות   ורע יונ ות  פ ול יטי ים  ו ערכיי ם    27
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של  אנשים  שנבחר ו  על  ידי  ה ציבור.  ווא נס  אנ חנ ו  אישרנ ו  את  התבחי נים,  זה  אמ ור    1

להיו ת  מ עין   הל יך  אוט ומטי   חסר  פ ני ות  ובעיקר   שו וי וני.   כאן  א נחנ ו  נתקל ים  בשת י   2

בעיות,  ק ודם  כל,  כמ ו  ספר  חוקים  א ין  עובד ות  יבש ות  כ מו  פרשנ ות,  ואז  מיד  א ני    3

אעמוד  על  א יזה  שהוא  ניג וד  אחד.  אני  לא  ר וצה  להיכ נס  לכל  לא  הי יתי  מגד יר  את   4

זה  עיו ות  אבל  משה ו  שנראה  היה  ל נו  לא  נכ ון,  לא  תק ין,  ק ושי  שני  ה וא  שכשאנח נו    5

מקצים  על  סכום  מס וים  של   כסף  לקטגורי ה  אות ו  סכום   של  כסף  צריך  להתחלק    6

בין  כ ל  העמו תות   שני גשות  ו נמצאות   ראוי ות.  יוצא   שאם   הי ה  ל נו,   הי ו  לנ ו  של וש   7

עמותות  שמת חרות  ע ל  אות ו  סכום  כסף,  כמובן  שברג ע  שנכנסו ת  עוד  שתי ים,    8

שלוש  עמ ותו ת,  ה עוג ה  צרי כ ה  ל התחלק   אחר ת.  זה   פ וגע   בגופים   שהפ עיל ות  ש להם   9

היא  קב ועה.   ה יא  ל א  משת נה   ואז  קורה   שעמו תה  כ מו  אלו "ט  ו עמות ה  כמ ו  עמ ותת    10

כמו  קב וצת  השבים   מוצאת   את  עצמה   נחתכ ת  בחמ ישים   אחוז ים.  וא נח נו  חשבנו    11

שצריך  לתקן  את  ז ה.  זה  לא  ראוי  ו לא  נכ ון,  ה וועד ה  המק צועית  גם  ב וחנת  דבר ים    12

על  יד י  אח וזים  ועל   יד י  נ יקו ד  ואז  א נחנ ו  מ וצאים  שג וף  כמו  אל ו"ט  בשק לול   של    13

חומרת  הבעי ה,  מקבל   ציו ן   כמו  שש,  וזה  מ וריד   לו   שיעור  ניכר   מהתמ יכה  א ו    14

קבוצת  השבים   מקבלת   אפס .  זה  מור יד  א ותה  בצ ורה  מ שמעותית   ממש  ח ותך  ל ה    15

את  התמ יכה   ואנ חנ ו  חשב נו   שנכון   יה יה   לתק ן  את   זה.  הו ועדה   התכנ סה.  א ני   רוצה    16

כאן  להוד ות  לכל  חברי  ה וו עדה.  זו  היית ה  ישיב ה  ממצה,  ממושכת  של  שעות    17

ארוכות   שבסופ ן  עשינ ו  כ מה  וכמה  תיקו נים.   לא   כל   התיק ונים  אנ י  ר וצה  לומר   כא ן    18

לחברי  הוועדה  יוכל ו  לב וא   לידי  ב יטו י,  משום  שכבר  גידי  הגזבר  ח ילק  ל אחר    19

שקיבלנ ו הח לטה  כתשעים א חוזים מ חול קים, ג ידי כבר  ח ילק כמ ה מהתמ יכות.  כך    20

לעש ות  תיק ון  לא חור  אבל  בסו פו  של  ד בר  הצלחנ ו  לעש ות  א ת    21 שהיינ ו  צריכ ים 

התיקונים  הטובים  בי ותר.  אני  ר וצה  רק   לעב ור עליהם  במהירות,   קודם כ ל  במה    22

שנוגע  לת נו עות  נ וער  אנ חנו  אימצנו  את  כל  המ לצות  ה ו ועדה  המקצ ועית.  במה   23

שנוגע   למשפח ות  במצ וקה,  א רבע  עמו תות  הגיש ו  תמ יכות,   בקשות  לתמיכ ות,  צי ינו    24

את  חשיבות  הפע ילות  של  ע מותת  בית  חם,  ודיברנ ו  גם  על  כך  שצריך  לעוד ד  כמה   25

שיותר  עמות ות  שנות נות  ח כות  ומפצח י  אגוזים  ו לא  דגים  ולא  אגוז ים.  ולכן   26

כן    27 החלטנ ו  ל הגדי ל  את   התמ יכ ה  לבית  חם.  וחשבנ ו  שלגב י  עמותת  פעמו נים.  נכון 

יהיה  ב עתיד  לתקצב  או ת ם  ככל  שהם  עמותת  פעמ ונים  זו  עמ ותה  שע וזרת   28

.   ומשפח ות  תקצ יבים.   במצוק ה,  ו החל טנו  ל הפח ית  ל הם  את   29 למשפחות  לנ הל
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התמיכה  בג לל  שהפע ילו ת  שלהם  לא  הי יתה  משמעו תית.   בנושא  מה  שמכונ ה  כאן    1

בקטגורי ה שאנ י לא או הב. ב עלי מ וגבל וי ות זה  מדובר בב עלי צרכ ים מי וחדים. כ אן    2

לתקן  תיק ון  משמעותי  ומצאנ ו  את  הדרך   ל תקן  כך  שעמ ותת  אל ו"ט    3 היה  מקום 

תקבל  שבע ים  וש ישה   אלף  ש "ח  וקבוצת   השבים   תקבל   שלושים  ושבעה   אלף   ש" ח    4

או  יותר  כ מו  ה פ עילו ת,  כמו  שהם  קיבל ו  מש ום  שהפע ילות   שלהם  ל א   5 שזה  פחות 

השתנתה  בהשווא ה  לשנ ה  קו דמת.  בנושא  שי רותים  לגי ל  השלישי,  היו  פה  ת יקו נים    6

של  מיזמים  ופ עיל ות    7 רוצה  ל עמו ד  עליהם,  זה  ל פניכם.  ב נושא  לא  קטנים.  אני 

קהילת ית,  כא ן  יש   לנ ו  את   רוטרי,  את   אפשר   אחרת,  כ אן  גם  עשינ ו  א יזה  ש הוא    8

תיקון   ע ל  ידי   זה   שלקח נו   ע מותה   של  א פשר  א חרת  ש ה ייתה   בקטג ורי ה  א חרת,   9

והענ קנו  לה  שמ ונה  עשר  אל ף  ש"ח.  בספור ט  לא  ה תערבנ ו,  בנושא  ש ל  דת,  חשבנ ו    10

כך.  יש  תשע  עמות ות  שה גיש ו  בקשות   לתמיכ ה  ו יש  עמ ות ות  שהג ישו  בקש ה  בפעם    11

הראשונ ה,  מנוחה נכ ונה  ותמ ורה  יהד ות  ישראל ית.  אנ חנו   בחנו  את  או פי  פע יל ותה    12

אות ה  בקט גור יה  ש ל    13 של  תמור ה  יהד ות  ישראלי ת.  הגע נו   למס קנה   שיש   לכ לול 

עמותת  תרבות.  מאחר  שה תמיכות  המ וקצות  לקטג ורי ה  של  תרבות  לא  נוצלו    14

שמו נה   עשר  א לף    15 שלהם,  בכלל,  הצ לחנ ו  לאפשר  להם   לקבל   את   מלו א  הב קשה 

לנכו ן    16 עמותה   בתחי לת  הדרך  שלה,   רא ינו  שקלים,  עמ ותת   מנ וחה   נכ ונ ה,  שהיא  

קראנו  לז ה  כסף  שהוא  סט רטאפ  סוג  של  כסף  שה וא  הגדרנו  עם  הכסף  יב וא    17

התיאבו ן,  ונת נו   לעמ ותה   הז את  בנ יגוד   לה חלט ה  של   ה וו עדה  המקצוע ית.  הגדל נו    18

להם  את  התמיכ ה  בצורה  מ שמעותית  ל חמשת  אלפ ים  שקלים,  זה  לא  הרבה  כסף,    19

אבל זה עמ ותה שרק  מתחי ל ה את דרכה.  ואנח נו ר וצים ל עודד או תה.    20

21   

מר ירון גדות:  נציגים של העמ ותה  נמצאים  פה.    22

קהל: תודה.    23

דורון:  חובת  ההוכחה  תה יה  על יכם.  לגבי  ע מותות  מאמצות,  לאר גו ן  אלמנות  ו יתומ י    24 מיכאל  מר 

צה"ל  נתנ ו  את   מל וא   הבקש ה  שלהם.   זה   הי ה  יותר   מכ פי  ש הוו עדה   המקצו עית    25

ראתה  ל נכו ן.  ב נושא   חי נוך   ו מדע,  שלוש   עמ ותות   הג ישו   בקשות  ל תמיכו ת.  מת וכן    26

יש  שתי  ע מות ות  שהג ישו  לר אשונה,  עמותת   התוד עה  ואפ שר  אחרת.  כפ י  שאמרתי    27

עמותת  אפשר  אח רת  הזזנ ו  אותה  למק ום  אחר.  וה חלט ת  הוועד ה  היא  שא פשר    28

אחרת  תקבל   תמיכ ה  של  שמ ונה  עשר  אלף  ש "ח  כפ י  שאמ רתי  תחת   קטגור יות   של    29
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מיזמים  ו פעי לות  קהי לתית  ...תמיכה  בסך  עשר ים  ו חמי שה  אלף  ש"ח.  היה   לנ ו    1

קושי  ב נושא  ש ל  בע לי  חי ים.  יש  ל נו  עמות ה  שנ קראת  SOS  היא  פ ועלת   אנ חנ ו    2

מצאנו  שאת   א ופי   הפ עיל ות  של  SOS  הי א  כספ ק.  ספ ק  לכל  דבר.   סוג   של   נו חי ות    3

של  העיר ייה  לקבל  ש ירות י ם  שאמורים  לה יות  מסופק ים  על  יד י  ספק  ש נבחר    4

במכרז.  אנחנו  לא  רצי נו  לפ גוע  במה  שכבר  נעשה  אבל   אנחנו  בי קשנו  מה גזבר    5

והמנכ "ל  שבש נה   הבאה   ימצ או  את   הדרך   למצו א  ספ ק,  שייתן   את   השיר ות  הזה.    6

ולבחו ר  אותו  בדרך  של  מכ רז,  ולא  בדרך  של  עמותה.  הם  עושים  עבוד ה  מאוד    7

חשובה.  SOS  אבל  אנ חנו  ח ושבים  שנכו ן  להכ ניס  א ותם   למסלול  ש ל  ספק.  שי נו י   8

משמעותי  ה יה  בקטג ורי ה  של  איכות  הסב יבה.  בקטגו ריה  של  איכות  הסביבה    9

אנחנ ו  לא  ראינ ו  עי ן  בעי ן  עם  הוועדה  המקצוע ית.  אנח נו  חשבנו  אנ י  אומר  את  זה    10

כך.  קודם  כל   הו ועדה   המ קצועית  חשבה  ש לא  רא וי  לתת  תמיכ ה  משמ עותי ת    11

לאחלה   ו לחברה   לה גנת   הט בע,  משום   שהן   ע ושות   דבר ים  דומ ים  למה   שעושה    12

העירי יה.   וא נחנ ו  חשבנו   שזה   בעצם  ח ותר   תחת   הע יקרו ן  היסוד י  של   מה   שאמו רה    13

העמות ה  לעשות,   עמות ה  א מ ורה  לפע ול  לצד  לדרב ן,  לדחו ף,  בטח  ובטח   בזמן   כזה    14

כל  כך  משמעות י  שב ו  א נח נו   נ לחמים   על   ערכ י  טבע,   שבו   א נחנ ו  בעצם   רוצים   לשמר    15

את  מה  שקור ה  בדרום  ג ליל ו ת.  את  כל  נ ושא  שלו ליו ת  הח ורף  ואגמ י  ה חורף,  א ותו    16

דבר  לגבי  מ ה  שקורה  ב אזו ר  התע"ש  ו חשבנ ו  שדווק א   אנחנ ו  צריכ ים  שתהי ה   17

עמותה  כמו א חלה,  חזקה, ש תמשוך לרשו ת המק ומית  כנ ף הבגד של ה, שתאמר ל ה    18

שתזכיר ל ה, אנ י  חושב  שעמו תות  יכול ות  לעשות  הרב ה דב רים שרשות  מקומ ית  לא    19

יכולה   לעשות.  עמות ות  יכו לו ת  לצאת  להפ גין.   עמ ותות   יכ ולות   לעמ וד  ליד   בית   של    20

שרה  להג נת  הסב יבה,  או   לי ד  אפיל ו  ליד   ביתו   של  ראש   העיר  ולה פגי ן  ול הזכיר.    21

ואני  כ ן  רוצה  אנ חנו  כ ן  רוצי ם  שעמותות  הא לה  ידרב נו  א ותנו  ל פעו לה  וש יעשו  את    22

כל  מה  שצריכות  ע מות ות  לע שות,  כי  זה  בדי וק  המ הות  ש ל  העבוד ה  של  העמ ותה.    23

ולכן  סבר נו  שצריך  להגד יל   באופן  משמ עות י  את  הת מ יכה  של  אח לה,  ו אחל ה   24

מקבלת  את  מל וא  הבקש ה  שלה,  שזה  עשרת  אל פים  ש "ח.  ולג בי  ה חברה  ל הגנת    25

י   על   מ שמעותי    יד י  ה וו עדה   26 הטבע   החב רה  גם    הטבע   להג נת    נקצצה    באו פן

המקצועי ת,  כאן   יש  ב עיה   ש אנחנ ו  צריכ ים  לתת   על יה  א ת  הדעת  ב וו עדה  המשנה.    27

מדובר  ל פעמ ים  בעמ ותות   שגם  פו עלות   כעמ ותות   ו גם  פו עלות  כספק ים.  לצ ורך    28

העני ין,   אם  א נחנ ו  מסתכ לים   על  חברה  להג נת  הטבע.  חב רה  לה גנת  הטבע   היא   גו ף   29
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מאוד  רציני,  עם  המו ן  מש אבים,  עם  המ ון  ידע,  שגם   נותן   שירות ים  בתשל ום   1

לעירי יה.   איפ ה  מת חי לים  הש ירותים   שהחבר ה  להגנ ת  ה ט בע  נ ותנת   לע ירי יה   ואי פה   2

מתחיל ים  השירותים  שהיא  נ ותנת  כעמ ותה  שמקדמת.  את   זה אנחנו  נצטרך  לד ייק    3

ת שומת  ליב ה  של  הוו עדה    4 במקרה  הספצי פי  הזה,   נטע  הסבה  את  יותר,  אבל 

שהחברה  להגנ ת  הטב ע  הג ישה  בקשה    ספציפ ית  לתמ יכה  בת וכני ת  ל הגברת    5

המודע ות  נכ ון  נטע?  ה גברת   המודע ות  במה  ש נוג ע  לער כי  טבע  בריכ ות  ה חורף    6

וחשבנ ו  שמאחר  שהדבר  הז ה  סגור  למעשה  זה  ס וג  של  כסף  צבוע.  חשבנו  שיה יה    7

לעודד  את   החבר ה  לה גנת  הטבע,   משום  שה חברה  ל הגנת   הטב ע  לא    8 נכון   כדי 

בהכרח  במקרה  הזה  ע ושה  את  מה  שהרשות  ה מקומ ית  רוצה.  הרשות  ה מקומ ית   9

ל נו  א יזה  שהיא    10 יכולה  לבקש  מהחבר ה  להג נ ת  הטבע  תנ ו  לנ ו  חו ות  דעת   או  תנו 

עבודה  מקצוע ית  ל נושא   מס וים  אב ל  עד יי ן  ה חברה  להג נת  הטב ע  יכול ה  לרא ות    11

לנגד  עי ניה   את  הצורך  לקד ם  את  מה   שנ וגע   למשל   לבר יכות  הח ורף,  ו לכן   אנח נו    12

חשבנו  לחברה   להגנת   הטב ע  אנ חנו   נ יתן   את  מ לוא   ה סכום  שהם  הגיש ו  שזה   13

ארבעים  ושנים אלף  ש" ח.  ז ה  פח ות  א ו  י ותר  מסכם.   אנ חנו  תוך  כד י  הד יו ן  בעצם    14

עלו  כמ ה  סוג יות.  אחת  מ הן   זה  שאלה  ש ל  באמת  א יפה   הגבול,  ב ין  תמיכה   לבי ן    15

שירות  של   גוף   נ ותן.  יש  ע וד  גופים   כאלה.   אנח נו   צריכים   לדייק   אותם.  נושא   נו סף   16

שצריך  לבדוק אותו,  עד  כ מ ה  זה  נכ ון  לתת  לעמ ותה  גם  תמיכה  ו גם  הקצאה.  יש   17

סוגיה   של מאור ות  השר ון,  י ש  את  הס וגי יה   של  א לו"ט,   י ש  את  הס וגי יה   של  מרכז    18

הטניס, אנח נו   צריכים   לראו ת  בדיוק   מה  איך  א נח נו  מ ת כללים  גם   את  ה הקצאה    19

וגם  את  התמיכ ה  את   זה  א נחנ ו  נ עשה  במס גרת  הישיב ו ת  שלנו,   ועד ת  המש נה,   20

אנחנ ו  נדג יש  לזה,  נגיש  את  ה המלצות  שלנ ו  ואת  המ חשבו ת  שלנו  לאיש ור  המו עצה.    21

22    

מר ירון גדות:  בהקשר  של  ועדת  התמ יכות.   קודם  כ ל  מ יכאל   מזל  ט וב  אתה  י ושב  ראש   נתת   פה   23

סקירה  של א  קיב לנו  בשל ו ש  השנים  האל ה.  על   כל  ה קטגורי ות  ובהקשר  למה   24

שהוועד ה  יכו לה  לעש ות.  צרי כה  לדעתי  ל עשות בשנ ה  הק רובה,  רוב  חבר י  המועצ ה   25

כאן,  מאמינ ים  בעיקר ון  ש ל  הפרדת  דת  ממדי נה.  ול א  מצליח  להב ין,  מי לא    26

שהמדינ ה  לא  מקי ימת  את  הכלל  הזה.  ונו תנת  הרב ה  מ אוד  כספים  לדת.  ל מה  גם   27

העירי יה   צריכה  לעשות את  העוו ל  הז ה  ו לדבר  בהקשר   ל קטגורי ה  של  עמות ות  דת.    28

למה  העיר יי ה  צריכ ה  בכ לל   לתמ וך  בדת   בעמ ותות   דת   ובה פצת  דת?   זה   לדע תי    29
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משהו  שרוב  חבר י  המ ועצה  בעצם  בתיאור יה,  בתפ יסה  במצע,  מתנגדים  לו.  יש    1

קטגורי ות  א חרות,  והם  ל א   מפריד ות  בי ן  דת י  לח יל וני,   ספורט,  תר בות,  א יכות    2

סביבה,  כולם  נה נים  מהם,   גם  דתיים,  גם  חילונ יים.  כל  התמיכה  הזאת  של    3

עמותות   דת,  בעצם  מגיע ה  ל אנשים  שרוצ ים  דת.  מ ילא  אם  היי תה  גם   קטג ורי ה    4

שמקבילה  שת ומכת  בעמ ות ות  חי לונ יות,  כמ ו  עמ ותות   להפצת  הח יל וני ות,  או    5

עמותות.      6

פרופ' נטע זיו: יש.     7

מר ירון גדות:  לא. אין.     8

מר אבי גרובר:   גם אם יש ה וא י גיד ל ך שאי ן. עזבי.  חבל ע ל הו ויכ וח. ו יכ וח מי ותר.      9

פרופ' נטע זיו: קוראים לעמ ותה הזא ת תודע ה.      10

מר ירון גדות:  לא  עמות ה.  קטגור יה  שמ חל קת  מאה  אלף  ש" ח  או  מא תיים  אלף  ש" ח  לט ובת    11

עמותות  שהן ב עצם    12

מר אבי גרובר:   מנו חה נכ ונ ה.      13

מר ירון גדות:  לא.  גם  מ נוח ה  נכונ ה  ה כנסת ם  אותה   לתוך   קטג וריה   של  עמותות   דת.  שזה   בכלל.    14

בכלל  מ ופרך.   אבל   יש   ואם   כ בר  יה יה   קטג וריה   ל עמות ות  שהן  חיל ונ יות   או   מפ יצות    15

חילו ני ות,      16

פרופ' נטע זיו: תגישו בקשה .     17

מר ירון גדות:  אז  באמת  שהי חס  של  ה ה קצאות  שלהם  צריכ ות  ל הי ות  מתאימ ות  ל יחס  של    18

.  אם  הדת ית.  עשרים   א חוז    19 האוכל וסי יה   הרמת   שר וני ת   הח ילו נית     לע ומת 

מהאוכל וסי יה  ברמת  השרו ן  היא  דתית  ושמו נים  אח ו ז  חיל וני ת.  עמות ות  דת    20

מקבלות  ברמ ת  השרו ן  מא תיים  אל ף  ש"ח   בשנה,  לפ י  אות ו  ה יגי ון  עמות ות    21

שמפיצות  חיל וני ות, צריכ ות.     22

מר אבי גרובר:   איך מפ יצים ח ילו ני ות?      23

מר ירון גדות:  לא  י ודע.   עמו תת  הלל.   יש   עמות ות   שעוזר ות  לנשים   אחרי  הפל ה.  א ו  ב עצם  24

מתנגדות  לעמ ותות שמ ונ עות  הפלה.  יש עמ ותות ש הן יש  ה רבה עמות ות.     25

מר אבי גרובר: זה חיל ונ יות?    26

ד"ר צחי שריב:  זה  לא ח ילו ניות.      27

מר ירון גדות:  יש  את  מנוח ה  נכו נה.  שבעד   קבורה  שהיא  לא  קבור ה  דתית.  או  קבורה  שה יא    28

אלטרנטי בית.  אז   אנ י  אומר   שהרוברי קה  א ו  הקט גורי ה   שעמותת  למשל  מ נו חה    29
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נכונ ה  צריכ ה  ל הי ות,  ה יא  לא   עמות ות  ד ת.  אלא   צריכה   ל היות   קטג וריה   אחרת   של    1

עמותות  ש הן  לא  עמ ותו ת  דת.  של  עמותות  שמ יועד ות   עם  הקטגור יה  של  אם    2

העמות ות  הא לה  שמ יוע דות  לציבור  הדתי,  עמות ות  שמק בלות  את   התמ יכה  ת חת    3

הקטגור יה  של   הדת,  אז   צריכ ה  לה יות  קטגור יה  שמ יועד ת  רק  לציבור   הח ילו ני.  אני    4

בכלל  בעד  ביט ול  כל  הקטגור יות  הא לה.  זאת  או מרת  לא  דתית,  ולא  חיל ונ ית.  לא    5

צריך  בכלל  להקצות   כספים   לאנשים  על  פי  אמ ונתם.  אז  הנה   הער ה  או  בעצם    6

מחשבה לשנ ה באה, מ יכאל  שאתה יכו ל לקדם ב וועד ה ש אתה בראשה.    7

8   

פרופ' נטע זיו:  אנ י  לא   את יי חס  באר יכות   למה   שיר ון   אמ ר,  אנח נו   בסך  הכל   דנים   בבק שות  שה וגשו    9

לנו. אז  הוגש ו לנ ו י ותר בקש ו ת בנושא ים      10

מר ירון גדות:  אבל  דיברת י  על  הקטגור יות.   ברגע  שיש   קטגור יה   שהיא   ל עמותות   דת  ש ל  מאת יים    11

אלף שקל.      12

פרופ' נטע זיו:  אפשר  להתווכח  אם  יש  קטגור יות  כזאת  ספציפית,  אם  צריך  קט גור י ה  חיל ונ ית,  או    13

שצריך  קטג וריה   אזרח ית,   או  צריך   קטג ורי ה  של   ח ינ ו ך,  או   צריך   קטגור יה   של   14

השתתפות  אזר חית.  אנ י  ל א  רוצה  להי כנס  לז ה.  אנ י  חושבת  שכל  עמ ותה    15

קהילת ית,  כל  עמו תה  שתר צה  לפנות  בת חומ ים  האלה,   אנחנו  נשמח  אם  תגיש    16

בקשה.  זה  כמו  שה גישה  לר אשונה  ת ודעה.  עמות ה  שמג דירה  את  עצמ ה  כמפ יצה   17

יהדות   ח ילו נית,   וא נחנ ו   נמצ א  את  הקטג וריה   שזה   יכ נס.  בין  אם  זה   ח ינ וך  ובין   אם    18

זה  קהיל ה  או  בין  אם  זה  תר בות,  או  בין  אם  זה  משהו  א חר.  אני  רוצה  ל ומר  כמה    19

נקודו ת.  עברנו  ת הליך  מ אוד   ארוך  עם  התמיכ ות  השנ ה.   מכל  מיני  ס יבות,  אב ל   20

התוצאה   הי א  שע לינ ו  בצ ור ה  משמע ותית   למס פר  העמ ותות   החדש ות  ש הגישו    21

נדמה  ל י  מ עשרים  ושבע  א ו   עשרים  ושמונ ה  עמ ותות   ל ארבעים  ו ארבע  ע מות ות.   22

אנחנ ו  מקו וים.  בע יני  ז ה  מייצג  את  ח וזקה  של  הק הילה  של נו  ושל  החבר ה   23

האזרחית   של נו,  והב עיה   לא   שאין   קטג ורי ה,  א נחנ ו   נמצ א  את   הקטג וריה   במ ידה    24

שתהיה  פע ילו ת.  עמותו ת  חי נוך,  פוש,  דוברת  לראש ונה  קיבלה  תמי כה  השנה.  כך    25

גם  מנוחה  נכונ ה.  כך  גם  תודעה.  כך  גם  שתי  העמות ות  ה סביבתי ות,  עמות ה  בתחום    26

של  נשים.   אנ י  חושבת   שהתה ליך  הוא   תהל יך  ש הוא   נכ ון,  אני  גם  ח ושבת  שת הליך    27

שעברנו  ב הובל ה  של   מיכא ל  בוועד ה  שעוש ה  בי קורת  על  הוועד ה  ה מקצוע ית  ה וא    28

גם  נכו ן.  ה וא  ע ושה  א יזו ן  ו הסתכלות   י ותר  נכ ונ ים  לגב י   חלוק ת  המשאב ים  של נו,    29
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ואני  אשמח אם  המועצה  תא שר את ההמלצ ות של  הוו עד ה.   1

ד"ר צחי שריב:        אולי  שכחת  שהיית י  יושב  ראש  ה ווע דה  הזאת.  מיום  הקמ ת  המו עצה  ועד  לפ נ י    2

איזה.      3

פרופ' נטע זיו: נכון. לא שכח תי. סלי חה א ני מת קנת.    4

ד"ר צחי שריב:       שבוע יים  שלושה. ו התהל יך שה ובלנ ו.      5

פרופ' נטע זיו: צחי הוביל.  צחי תן  לי  לתקן  לפרו טוק ול.    6

ד"ר צחי שריב:       לא א ני  מסתדר תודה.      7

זיו:  זה  בסדר.  א ני  מתנצ לת  פשוט  הי ינו  במ שבר.  וחשבתי  שלא  נצא  ממ נו.  ולשמ חת י    8 נטע  פרופ' 

יצאנו. אז  תודה  לצחי ש הובי ל את כל  התהל יך הזה  מרא שיתו.    9

ד"ר צחי שריב:        התה לי ך  שעברנו   הוא   תהל יך  של  ר אשית  מבח ינת  הקריטר יו נים   והקטג ורי ות,    10

ובזה  הי יתה  ה עבודה  ה מסיב ית  של  הוו עדה.  והב אנו  את  ז ה  למועצת  ה עיר  ומ ועצת    11

העיר  שי נתה.  בש נה  שעברה  את  הקריטר יו נים  ו הם  נפת ח ו.  במיו חד  באו פן  שאל יו    12

כיוו ן  יר ון.  כל ומר  ה וספה  ק ט גוריי ת  מדע,  שזה  ל דעתי  מש הו  שמאזן  הקצאות  דת,    13

הוספה   ו הורחב ה  קטג ורית   תרבות  ו אומנ ות  של א  ה יו  בעבר,  והת וצאה  ש ל  זה    14

שהורדנ ו  את   רף  הכנ יסה   לק בלת  תמ יכה  מעיר יית   רמת   השרון.   אם  בעבר,   בשבי ל   15

לקבל  תמיכ ה  מעיר יית  רמ ת  השרון  ה יית  צריך  להי ו ת  חלק  מאות ה  קבוצה    16

מצומצמת  של  עמות ות,  שכב ר  מקבלות  תמ יכה  מע ירי ית  רמת  השרון  וקשה  לחד ור   17

לתוך  הקב וצה  ה סגור ה  הז את.  אז  הסרנ ו  חסמ י  כנ יס ה.  וכתוצא ה  מזה  השנה    18

לראשונה   מזה  שנ ים,  במקו ם  עשרים  וחמש  ב קשות,  של  עמות ות,  הג ישו  מע ל    19

ארבעים,  נדמה  ל י  ארבעים   ושלוש  עמות ות  ורבות  מה ן  קיבלנ ו.  זאת  העבוד ה    20

שנעשתה.  וא ני  באמת  מבר ך  על  זה.  אנ י  כן  ח ושב  שהבחי נה  המקצ ועית  של    21

הבקשות,  עדי ין  ד ורשת  שיפ ו ר,  יש  תחושה  שהמ נגנ ון  המק צועי  שעוב ר  על  הבקש ות   22

עד  שה ן  מג יע ות  לוו עדה   המ קצועית.   מעבר   על   הט פסים ,  הוא   מן   מ נגנ ון   שרוצה    23

שיספרו   לו   איז ה  ס יפור   ו הוא  מ קבל  א ותו   די   בהכנ עה.  וכ תוצאה   מזה  אם    24

מסתכלים  ע ל  הטפס ים  שעמ ו תות  מגיש ות,  יש  שם  דבר ים  שלא  כל  כך  לקב ל  אותם    25

אבל  זה  עובר.  אז  א ני  מק וו ה   שזה  יהי ה  הדבר  הבא  ש נעש ה  ונחד ד  את  הצור ה  של   26

המבקרים.  ובודק ים  את   הה גשות  ויש  לי  שא ילת ה  ע ל  זה   אבל  היא   הי יתה   צריכ ה    27

להיו ת לפ ני. ה יא ת היה  אחרי .     28

מר גיא קלנר: ראשית  שאפ ו  לכל   הע וסקים   במלאכה.  צח י,  מ יכאל,  נטע   כל  מי   שנמצא  ב ווע דה.    29
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אני  חושב  ש נדרשת  מא יתנ ו   איזה   שהיא   קריא ת  השכ מה  ברו ח  הדבר ים  קצת    1

שאמר  ירון,  ואחר ים  הת יי חסו  פ ה.  בסוף  ע ולם  ה תמי כות  נמצא  בא ופן  מאוד    2

מקצועי   ביד י  ג ופים   שעו ברי ם  את  זה   משנ ה  לשנה   ו נמצ א  בחסך   או   בחסר   ביד י   3

גופים  חדש ים  שמוקמ ים,  ו התארגנ ויו ת  חדשות  שר וצו ת  למצוא  מענ ה  בפע ילו ת   4

הציבורי ת,  ברמת   השרו ן  ובכ לל  א נחנ ו  עוסק ים  ברמת   הש רון  אבל.  ולכן   אנ י  חושב    5

שיהיה   נכ ון,  ערן   פה?   אנ י  ח ו שב  שיהי ה  נכון   שהע ירי יה  פ רק  זמן   סביר   לפ ני  ת חי לת   6

עבודה  על  התמיכ ות  לש נה  ל אחר  מכן,  תצא  בקרי אה  בר ורה,  חזק ה,  לציב ור  ש יש   7

מקום  ל גופ ים  חדשים  ויש   מ קום  לצ יבור   ויש   מק ום  ל הת ארגנו יות   חדשו ת,  ל עלות    8

על  שול חן  הד יו נים,  שה עירי יה  רוא ה  את  זה   בעי ן  י פה  ותשמח  ל עודד  פ עיל וי ות    9

בתחומים  א'.  ב'  ו-ג'.  כ י  בס וף,  בסוף  חלק  מ המהלך   הו א  תודעה   ויד יע ה  וכ נראה    10

שעדיין,  על  אף  שנעשת ה  עבו דה  ועובד ה  כמו  שצחי  אמר,   זה  גדל  באחוז ים  באופ ן    11

די  משמעו תי,  יש  עדי ין  ק בר ת  דרך  לעשו ת.  וא ני  מ ני ח  ש קמפיי ן  כזה  או  א חר  יכ ול   12

לעזור לדב ר הזה  לגדו ל ולצמ וח.     13

מר אבי גרובר:   אחד,  באיזה  ש הוא  מק ום  כ ל  התמיכ ות  הא לה  נ ובעו ת  ה רבה  פעמים  ממקום  שבו    14

המדינ ה  ס וג  ש ל  ל א  מבצעת   את  האחרי ות   שלה   כלפ י  כ ל  מי ני   תושב ים.  אנ חנ ו   15

רואים  את   עצמנ ו  נ אלצים  ל היכנס   ולת ת  שיר ות.  דו וקא  כשאני  מסת כל  ע ל  מק ום    16

כמו  המרכז  יום  שקבוצת  ה שווים  מפ עיל ה  לא וכלו סיי ה   בוגרת,  אחר י  הצהר יים   17

מענה   שאמור   לה יות   ברור   ש צריך  לה ינת ן,  ואז  צר יכה  מן   עמות ה  כזא ת  לב וא  מול    18

העירי יה  לשלם  כסף,  על  הק רקע,  אני  לא  רוצה  מהם  את   הכסף  הזה.  א ני  כב יכול    19

מחויב   לק חת  א ותו.   אנ י  לא  רוצה  מ הם  אר נונ ה  ואנ י  מ חו יב  לק חת  אותה   כי   אחר ת    20

אני   אחשב  עברי ין.  אנח נו   כע יריי ה  נחשב  כ עברי ינים.   יש   פה  ג וף  ש נות ן  ש ירות   הכי    21

בסיסי  שהכ י  שאמור  ל הי ות   לקבוצה  כזאת  של  ב וגרים  ומי  שה יה  שם,  מבין  עד   22

כמה  זה  מק ום  שה וא  משנ ה  חיים.  ואז  אנ חנ ו  ע ומדים  פ ה  וכמו  א יזה  שה וא  ס וג  של    23

עני ים  בשטח  מתו וכח ים  על  שתים  עשרה  אלף  ש" ח  ושל ו שים  ושבע  אלף  ש" ח  וכל    24

הדברים  הא לה,  זה  היה  צ ריך  לה ופי ע  בתוך  ת קציב  הרוו חה.  המד ינה   הי יתה    25

צריכה  לבוא  ולתת  ל אוכל ו סייה  ב וגרת  בתפק וד  נמ וך,  מקום  ובית  וכל  הדבר ים   26

האלה  ואז  א נחנ ו  סו ג  של  נ כנסים  לת וך  ה גלגל   מתח ילי ם  שנה  עם  א יזה  ש הוא    27

סכום  ופתא ום  כשזה  מת ווס ף  כאילו  פוג עים  בהם  ולא  ר ו צים  לפגו ע  בהם.  א ני  יכ ול    28

את  זה  להעתיק  ל לא  ממעט  דברים  שאנחנ ו  רואים  פה  בר שימה.  אני  לא  רוא ה  את   29
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זה  שזה  משתנה  הרבה  לצע ר י,  אבל  אנ חנו  כ ן  צריכ ים  לנס ות  לראות  את  המק ומות    1

שבהם  כן  למשל,  למקום  הז ה  צריך  לבחון  א ולי  כן  עמ ו תה,  אנחנ ו  נאשר  פה  עוד    2

עמותה  כזאת,  אבל  או לי  עמ ותה  איך  קורא ים  לזה  מתנד בת  אז  אולי  הם  פטור ים    3

מארנו נה  ו לנס ות  באמת  ל ע שות  את  העב ודה  הזאת,  ול מצוא  את  כל  ה עמות ות    4

האלה  ו לחס וך  להם  את  כ ל  הכספים  ה אלה  ולהשא יר  או תם  עם  מינ ימום  ה וצאות    5

ואז  נ כון   שתצטרך  פחו ת  תמ יכות,  ז ה  בא   בעק יפ ין  אבל  ל דעתי  ז ה  עושה   סדר  והם    6

לא  צריכים  ל היות  ב חוסר  וד אות  הזה  אם  הם  יקבל ו,  או  לא  יקבל ו  את  הכסף.  זו    7

הערה  כ ללית.   הער ה  שנ ייה,  עוד  פ עם  אתה   מרים  פה  ירון   כל  הזמ ן  עם  החי לו ניים ,    8

לא  ח ילו ני ים  א ני   חושב   שר מת  השרו ן  ז ה  עיר   מאוד   חי לונ ית  ואנ י  ח ושב  שא נח נו    9

עושים  פה  הרבה  מ אוד  פעי לוי ות  נ קרא  לז ה,  לא   י ודע  אם  לקרוא   לזה   חי לו ניו ת    10

אבל  אוט ובוס ים  שנ וסע ים   בשבת  תחב ורה  צ יבור ית  שנוסעת   בשבת  יחד  עם   11

רשויות   אחר ות,  א ני   מבי ן  ש עוד  ערים  הו לכות   להצטרף   לזה  ואנח נו   מי יצרים   פה    12

איזה  שהי א  שינוי  תפ יסתי,  ז ה  משהו  שרמת  השר ון  לא  ה ייתה  חלוצה  אב ל  מאוד    13

מוביל ה  בת וך  המהלך   הז ה.  אנחנ ו  ר ואים   פה   כל  מי ני   ע סקים  שפת וח ים  בשבת,    14

אבל זה לא  בא ממק ום      15

מר ירון גדות:  מזה זה קשור  לתמי כה כספ י ת?   16

מר אבי גרובר:   זה  לא  קשור  לתמ יכה.  אתה   מצייר  את  זה  כאיל ו  ברמת  השרון.  קודם  כל  א ני  לא   17

הולך  לריב  איתך.  א ני   הו לך  ל הגיד  א ת  מה   שיש  ל י  ל הגיד.   תעשה  עם ז ה  מה  שאתה    18

רוצה.      19

מר ירון גדות:  אני לא  רב איתך.     20

מר אבי גרובר:   אז  אנ י  מדבר,  אז   תית ן  ל י  לסיים.  לא  הכ ל  מתבטא   רק  בתמיכה  לעמו תות,  העיר    21

הזאת  משקיע ה  הרבה  מא וד  כסף  בדברים  שבכל  מקום  א חר  הם  יגיד ו  לך  שזה  הכ י   22

חילו ני   שיש.  ו אני   גאה   שעוש ים  את  זה   וא ני  מובי ל  את   ה דברים  האל ה  וז ה  ק ורה    23

בתקופתי,   ודבר ים  של א  ה יו   בעיר   הזאת   תשע ים  ומשהו   שנה,   קור ים  עכש יו.   אנ י    24

רק  לא  עוש ה  את  זה  ממ קו ם  להתנג ח  ולא   עושה   את  ז ה  ממקום  שבא  ל הראות    25

להם.  אלא   א ני  מאמי ן  ש יש  פה  א וכלו סיי ה  ברמ ת  השר ון ,  שמבקשת  את   הש ירות    26

הזה  ואם  בן  אדם  מבקש  למ של  חבר'ה  שקבורה  אזר חית ,  בן  אדם  רוצה  להיקב ר    27

בלי  רב  וטקסים  וכ ל  הדברים   האלה,  זה  המי נימ ום  שאנחנ ו  צריכים  לתת  לו.  אנ חנ ו    28

לא  צריכים   להג יד  לו  א יך  א תה  תיקבר   ובצד  השני,   אוכ לוסי יה  דת ית  שמשל מת    29

 14
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מיסים  ומשלמת   אר נונ ה  וחי ה  פה   ו מבקשת  את   הש ירות י ם  שלה  וזה   באמת   גרוש    1

וחצי  ותקצ יב  של  חמש  מאו ת  מילי ון,  אז  אנח נו  גם  יכ ולי ם  לתת  להם  את  פה  ושם    2

כמה  דברים  האל ה  שהם  רוצים,  אני  לא  חושב  שה ם  צורכים  כל  כך  הרבה    3

שירותים   בעיר יי ה,  הם   לא   באים  לכ ל  ה הו פעות   שאתה   עושה  במהלך   השנ ה,  הם   4

לא  באים  להרבה  מא וד  דברי ם,  הם  יכולים  לקבל  את  הכ סף  את  המקומות  שבהם    5

זה  חש וב  ל הם,  הם  יכ ול ים  לקבל  א ת  זה   ו אפשר  לתת   וזה  לא  פסול.   וז ה  יכול    6

לחיו ת  י ופי  אחד  ל יד  הש ני.  ז ה  לא  צריך  לה יות  א ו  זה  א ו  זה.  יש  מקום   גם  לזה   וגם    7

לזה,  ואם  את ה  רוצה  ל הוב י ל  פעי לוי ות  ח ילו ני ות  נ וספ ות ,  תביא  לשו לחן,  נדון   בזה   8

ונראה,  א ני  חושב  שא נחנ ו  מתקצבים  את  זה  אם  את ה  בודק  את   הי חסים  של    9

האוכל וסי יה מ ול  הכספים,  א ני ח ושב שהצ יבור  החי לונ י ב רמת השרו ן מקבל  הרבה      10

מאוד,  וזה  ה תפקיד  של נו.  ז ה  שתי  הנק ודות  שה יה  ל י  ל הוסיף.  אז  נכון  לאף  אחד    11

נכון?   אז  אנח נו   מצביע ים  עכ שיו  לאמץ   את  ההמלצ ות  של   ועדת  המשנה.   נכ ון?   יפ ה.    12

מי  בעד?  פ ה  אחד?  אתה  בעד ?  כן.  אז  י פה,  פה   אחד.  ה לא ה  הסע יף  השנ י  שאמרנ ו    13

להקדים ז ה נושא  הג נים 10.  רוצה להצ יג את ז ה?    14

15  

16  

17  

החלטה:  א ישור  יתרת   תמי כות  לש נת  2021  ע פ"י   פר וט וקול   ו עדת  המשנה   

 15
 

לתמיכות  מי ום  14.12.21.  

בעד  –  13  (פה  אחד ):  אבי גרובר,  צחי שר יב,  באצ'י אלקובי,  דני  לביא,  ענב ל  

עידן   זיו,  לב,  מיכא ל  ד ורון,  גיא  קלנר,   נטע  בר  דדון,  רמי 

למדן, דוברת  וייזר, יר ון  גדו ת, רביד פלד.  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  
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5. הסמכת "רימונים" להער כות והכנת מכרז למכירת  נכ ס עירוני – הגנים 10,   

רמת השרון.  

1   

מר אבי גרובר: לדעתי  16 בסדר  היום.    2

מר ערן שורץ: בעיקרו ן לע ירי יה  יש כמה  נכ סים.    3

מר אבי גרובר: שלושה.    4

מר ערן שורץ: כמה  נכס ים  ברחב י  הע יר  של גביהם  צריכ ה  לה יות   התי יח סות  לגב י  אי ך  משביח ים    5

אותם  ומנצל ים  אותם  בהק שר  הזה.  הדיו ן  כרגע  ה וא  ספציפית  לגבי  ה נושא  של    6

הגנים  10  ו ההצעה   היא  להס מיך  את  רימ ונ ים  לה יערך  ל בחינ ה  ואחר י  זה  להכנ ת    7

מכרז  למכירת  ה נכס  ה עיר וני .  מדובר  בחלק ה  שהיא  נמצ את  בעלות  מש ותפת  יחד    8

עם  משפחת   צדוק.   ומכ יו ון   ש מדובר  גם   ברו ח  הזאת  ז ה  נב חן.  זאת   א ומרת  גם  עצם   9

העובדה   שזה   חלק ה  ש היא   לא  בא ופן   מלא   בבעל ות   של  העירי יה,   להבד יל   למשל    10

מהגנים  14.  ששם  השטח  הו א  יותר  גד ול  וגם  זכו יות  הב נ יה  י ותר  גדו לות.  יש  כאן    11

טיוטת   מסמך   של  הסמכה   ל חכ"ל  לבצע  א ת  ת הליך   הבח י נה.  ל הציג   אות ו  לעיר ייה.    12

ובהמשך  ככ ל  שנדרש,  כ כל  ש ידובר  על  מכ ירת  הנכס   להב י א  את  זה   למ ועצה  לטובת    13

קבלת הח לטה בע ני ין  לפנ י מי מוש.   14

שריב:    זה  בעצם  מגרש  של  העירי יה  עם  שותף.  שאפשר  לבנות  שם  יחיד ות  דיור,    15 צחי  ד"ר 

וההח לטה   הי א  למכ ור  אות ו.  למכור   את   המגרש   לקבל   א ת  הכסף   ול עשות   עם  ז ה    16

משהו אחר.  לא     17

מר אבי גרובר:   לדעתי  זה  ע ובר  לקר ן  המ קרקעין.  וב קרן  מקרקע ין  א תה  יכול  ל הקים  בנ ייה,    18

מבנה  כאלו.  א נחנ ו  בגדול  כ בר  מכירים  את  היי עוד.  הי י עוד  המרכזי  של  זה,  זה    19

לטובת ה קומפ לקס של  האול ם, ספריי ה ומת נ"ס ב נו וה ג ן, צמוד לבית  הספר.    20

ד"ר צחי שריב:        אנ י  רק   אומר  שאם  היו   פעם   מחשבו ת  אול י  ל עשות  מש הו  אחר,  ל עשות  עס קת    21

קומבי נציה  לקבל  ד ירות   בנ ו יות,  ל בנות   די ור  בר  השגה,  משהו,  אז  פה  ההח לטה    22

היא לק חת את  הדבר הזה  ול מכור אות ו, אנ י תו מך בזה.      23

פרופ' נטע זיו: אתה תומך ב זה למכור  אותו?     24

ד"ר צחי שריב:       למכ ור א ותו, לקב ל את ה כסף ול עשות  עם זה משה ו לט ובת הציב ור .   25

26   

פרופ' נטע זיו: אבל אפשר לי יעד את  הכסף למשה ו בתח ו ם שלו הו א מי ועד. למ ה?     27
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מר רביד פלד:  לק חנו   הל ווא ה  ארבעים  וחמש  מש"ח  לבנו ת  את  הא ולם  בנ וו ה  גן.  אז  א מרנו  שברג ע    1

שיכנס הכסף  מהג נים 10, אנ חנו  נשתמש בזה.    2

מר גיא קל נר: זה תמיד  היה  על הש ולח ן.     3

מר אבי גרובר:   זה  מפנה  לך  את  הג נים  14.   ברגע  שהמתנ"ס  ע ובר  מהגנ ים  14,  לתוך  האו לם,  זה    4

מפנה  לך את ה גנים  14. את  י כולה ל ממש אות ו.    5

גב' דברת וייזר:      צריך  לה יזהר  שז ה  לא  יש תמע  שזה  ל פירע ון   הל וואה.   כי  אסור   למכור   קרקע ות   6

מבחינת   משרד  ה פנים.   לפ ירע ון  ה לו ואה.  ל קחנ ו  אז  הלו וא ה  שהיא   צבועה,   וא ני  רק    7

אומרת אתם צריכ ים לשים  לב שזה לא מ ול ז ה. אלא ל ה קמה.    8

ד"ר צחי שריב:       למ ה הל ו ואה? ע וד לא ב ונ ים.    9

מר ערן שורץ: לא נמשכה  הלו ואה.    10

גב' דברת וייזר:      אז למה  לקח נו. כי  אז הצב ענו  על לק יחת  הלו ואה.    11

מר ערן שורץ: הצבענו ז ה בסדר. יש  לנ ו את  ההרשאה. אבל  לא  ניקח.    12

גב' דברת וייזר:      בסדר או ק י.    13

גב' דברת וייזר:      לא פת חת מסגרת.    14

מר ערן שורץ: נכון.    15

גב' דברת וייזר:      מעול ה. ע וד י ותר טוב.    16

מר מיכאל דורון: יש שם שמ אות על  הקרקע?    17

ד"ר צחי שריב:       לא כדא י  מיכאל. זה  הו לך למכרז. ל א  כדאי לה גיד מראש    18

מר מיכאל דורון: שמאות זה  דבר גלו י.    19

ד"ר צחי שריב:       ברימ ונ י ם יש. זה לא  למה זה  גל וי?     20

מר רביד פלד: זה לא  גל וי.    21

מר מיכאל דורון: שמאות א תה יכו ל לעש ות ומ ישה ו אחר .   22

ד"ר צחי שריב:       מי שר וצה לעשות  שיעשה.    23

גב' דברת וייזר:      אתה   לא   פות ח  א ותו   במכ רזים  אתה   פ ותח   או תו   בסו ף.  אתה   לא   יכ ול  להג יד    24

אותו.    25

מר מיכאל דורון: יש שמאות  על הקרק ע ..בסדר.      26

מר ירון גדות:   מה העמד ה של משפ חת צדו ק בנושא?    27

?: הוא פ ה.    28

מר יגאל צדוק:  אני  פה.  א ני  מ וכן   לומ ר  לכם .  אנחנ ו  מש פחה  ש ל  שמו נים   שנה.  בקר יית   שאול.   בן    29

 17
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ארבעים  ואחת.  קנו   את  הבי ת  בשישים  ושתי ים.  י נואר   62.  אז  ככה,   שמי   גל   צדוק,    1

אני  יליד   1948.  ההור ים  ה ג יעו.  נו לדתי  ב קריי ת  שאו ל.   כנ"ל   כל  ב ני   המשפ חה   2

ההור ים  הג יעו   ב-1941  כאש ר  הם  עזב ו  את   תל  אביב  א חרי  שנ הרס  להם  ה בית    3

בעקבות  הפצצה  ש ל  מט וסים   איטלק יים   במלחמ ת  ה עולם   השני יה.   עכשי ו,  הא ימא    4

והאבא  הגיע ו  ל קריי ת  שאו ל,  ועבדו   אצל  משפ חת  ט נקי לב יץ  בזמ נו.  ה יו   לה  אדמות    5

שם,  וב-1962  קנ ו  את  האד מה  לאחר  ש הובטח   להם  ש ימכרו  ל הם  את  האד מה,    6

ומאז למעש ה הם ה משיכו  לג ור בבית, עד  שנפטר ו.     7

מר אבי גרובר:   הבית  היה צמ וד לב ית הס פ ר נכון?     8

מר יגאל צדוק:  כן. הבית  הי ה צמוד לב ית ה ספר.    9

מר אבי גרובר:   צריך  להג יד  מי לה  ט ובה  לכ ם  למשפחה,  כשא נחנ ו  רצינ ו  להרחיב  את  בית  הספר.    10

לא  נא חזתם   ואמר תם  בקרקע   עד  שנקב ל  ו הכל.  הס כמתם  לפנ ות.  ופי ניתם    11

ואפשרתם ל נו ל הגדי ל את ח צר בית הספר.    12

מר יגאל צדוק:  אמת.     13

מר ירון גדות:  זה לא שם. בגנ ים 10 אתה מ דבר.    14

מר רביד פלד:  לא ירו ן. הב ית ה יה בכ ניסה  ל בית הספר  בצד ימי ן.    15

מר יגאל צדוק:  הבית ה יה שמ ונה  פי נת הפ רח ים 32. את ר חוב  הפרח ים 32      16

מר ירון גדות:  קיבלתם בתמ ורה את  השטח ים בגנ ים 10  17

מר יגאל צדוק:  לכאורה  ק יבל נו.  א נחנ ו  ע וד  ל א  קיבל נו.  פ יזית  אנח נו  למע שה  במשך  14  ש נה  מ נסים    18

לממש  את  הזכות  של נו,  על  האדמה  ועד  היום,  עד  עכשי ו  ואנ י  לא  י ודע,  מקו וה    19

שאנחנ ו  נמצא ים  בתהל יך  ש ל  לרוץ  קדימה   עכשי ו.  לא  זכינו  לממש.  שני   אחים    20

נפטרו,  ב משך  הזמ ן,  והז מן   רץ.  אנ חנו   משפח ה  שמאמי נים  בבנ י  אדם,  ההור ים    21

תמימים,  ת מימ ים  ה יו.  וכך   גידל ו  את   הי לדים.  ולמ עשה  כאשר  ב יצעו   חל וקה    22

באיחוד  מ חדש,  ואז  אמר ו.  ה עירי יה  אנ י  ח ושב  שהע יריי ה  היא  זאת  שהצמ ידה  את    23

השטח  וח יברה  א ותנ ו.  וה הו רים  אמרו  בסדר  א וקי.  וה אמינו   שיבנ ו  שם.  הע ניי ן    24

נמשך  מסיב ות  כאל ו  ואחר ות   ארבע  עשרה  שנ ה  כבר  מאז  שהאימא  נ פטרה.  ו אנח נו    25

בעדינ ות,  ולאט,  לא ט  ביותר   אינטנס יבי ות  מבקשים  וד ו רשים  לממש  את  הזכות    26

שלנו  על  האדמה.  משפ חה  של  שמונים  שנ ה  שם,  ולא   הצליחה  לבנו ת,  כאשר  27

חברים,  משפ חות  א חרות,   כ אלה  שהג יע ו  אחר ינ ו,  קנ ו  א דמות  שם  ו גרים  שם  כבר    28

שנים.  אז  הגיע  הזמ ן  לשנו ת   את  זה  ואני  מקו וה  שבעקב ות  ההחל טה  שלכם.  זה   29
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ירוץ קד ימה.      1

מר גיא קלנר: ההחלט ה אומר ת לבח ון א ת  זה כרגע. ה חברה ה כלכל ית י וצאת למי קסום.     2

מר רביד פלד: צדוק גם מ ער בים אות ו הו א בקשר.     3

מר אבי גרובר:   אם  זה  לממש   את  ה נכס.  השאלה  א יך  מממש ים  את  הנכס  ולנ הל  את  התה ליך    4

ולהבי א למצב של מ כירה.    5

עו"ד עידן למדן:  אני  ב גדול   ו עברנו   את  ז ה  כ מה  פע מים  ב עבר  לצער נו   ב כמה  מקו מות.  אחד,  זה    6

מלמד  א ותנ ו  פ עם  נוספת   ש אנחנ ו  עושים   אי חוד   וח לוק ה  באמת   לה פריד   במקום    7

שיש  בו  זכו יות  לעיר יי ה,  ל הפריד  את   הזכו יות  למגרשי ם  באמת  כדי  שלא  יה יו    8

אזרחים  פרטיים,   תל ויים   בנ ו  וא נח נו  תלו יים  בהם,  א ני   חושב  שהדבר   זה   הו א  לא    9

נכון.  ב עבר  הב עתי   התנ גדות  למכירת  נכסים  ואנ חנ ו  גם  ל מודי  ניס יון   שבמאת  הלכ ו    10

הרבה  פעמ ים  לשוטף.  אנ י  דו וקא  רואה  הזדמ נות  ב פרוי ק ט  הזה  גם  מבחינ ת  מספר   11

הדירות,  גם  מבח ינת  שבס,   כחלון,  גם  מבחי נת  יכו לו ת  העירי יה  לי יצר  נכסים    12

לעתיד   בין   אם  לדור   הצעיר   כפי  בכמ ה  וכמה  מקומ ות,  ה יא  מ נצלת  כ ל  מק ום  ע וד    13

פעם,  יש  הרבה  ב יקור ת  אם  מבחינת  טיפ ין,  ט יפי ן,  אבל  אני  ח ושב  שכן  נכ ון  היה    14

דווקא  פ ה  שהחבר ה  הכל כלי ת  שלנו  שכל   פעם  א נחנ ו  מד ברים  על  יזמות  ויוז מה    15

ואיזו ן,  הי יתה  נכו נה  לעש ות  את  זה  פה  מ-א'  ועד  ת'.  כול ל   תקורה.  אנ חנ ו  גם  הי ינ ו   16

נהנ ים  אמנם  זה  יחס ית  הכס ף  הקטן  כנראה  י הי ה.  אבל  אנחנ ו  ני יצר  לעצמנ ו,  עוד    17

נכסים  שאנח נו  יכול ים  לעשו ת  בהם  שימוש  והדבר  הזה  הוא  נכ ון.  אנ י  מבי ן  כרגע    18

שזה  אך  ורק  בח ינת  הנושא.  אני  ה יית י  מרגיש  יותר  ב נו ח,  להתחי ל  לכ יוו ן  פה  יותר    19

דירקט  כ לפי   מכיר ה.  יש  פ ה  איזה  מש פט,  א ני   מבי ן  של פנ י  המכרז   זה   יב וא  א לי נו    20

כדי  להצ יג  לנו   את  ההח לטו ת.  אבל  א ומרים   שככל  שהד בר,  יש  א יזה  שה וא  ס יי ג    21

ככל  שהדבר  נחו ץ  על  פי  די ן.  אני  הי יתי  ר וצה  שזה  בסדר  גמור  שהחברה  הכ לכלי ת    22

תעשה  את הבח ינה   הזאת,   תבדוק  האם   עד יף  ל נו  לעשו ת  את  ה יזום  מ-א'  עד  ת'.    23

להישאר  ח לק  במקרקע ין  ו ל מצוא  איזה  שה יא  אפשרות  עתידית  לעשות  ל הקים  כן    24

למכור  את הד ירות  ולעש ות  י ותר.  אני  לא  י ודע.  אנ י  עוד  ל א  נכנס  לדבר  הזה  כרגע    25

משום  שאי ן  ל י  את  הנתו נים   .אבל  א ני   אומ ר  שסע יף  1,2  הס יפא   שלו   מבח ינת י,    26

מפריעה   לי   השאל ה  שלה   כ כל  שהדבר  נ חו ץ  על   פי   דין.   אז  אם  זה  מ גיע   בחזרה    27

למועצה  לבחו ן, לרא ות את  ה עבודה  ולאשר, וז ה חד  חד ער כי    28

מר ערן שורץ: מכירה של מ קרקעי ן מח ייבת החלטה של המ ועצה ז ה בכל  מקרה.    29
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עו"ד עידן למדן: זה בטוח  יג יע.    1

מר ערן שורץ: יש משרד הפ נים א חרי זה.      2

מר גיא קלנר: אני  כן   הי יתי  עוד  משפ ט  אח ד  אבי,  את  רו חב  הבח ינ ה  הי יתי  מרח יב  כמה   שאפשר,    3

זאת  אומרת  נ ראה  ל י  שה תווי ה  הי א  לא,  א ני  מב ין  שגם  יש  את  הקשר  עם    4

המשפחה   וצרי ך  לק חת  את  זה  בחשב ון,  אבל  אז   יכ ול   ל היות   שצריך   למצוא   או לי    5

יש  פה  נתיב  של  יז מות  כמו  שנאמר  פה  וה פרדות.  אנ י  ל א  יודע.  שהבח ינה  ת היה    6

כמה  שי ותר  רחב ה  מב חינ ת   מיצו י,  כי   אם  מראש  הו ל כים  למכ ירה  אז   הו לכים   7

למכירה.    8

מר עינב בן יעקב:  עשינו  את  הבד יקה  הזאת.  לא  הגענ ו  לסיט ואציה  הזא ת  של  מכירה  כי    9

ככה  החלט נו.  עשי נו  את  הב דיקה  הזאת  בל יו וי  של  משר ד  שמאים  וגם  בליו וי  של    10

משרד  עורכי  ד ין,  שע וסקים  במיסו י,  ובח נו  את  החל ופו ת  האלה.  גם  ב יחס  ל ייז ום,  11

גם  ביחס  לקומב ינצ יה  וה מה לך  הכי  נכו ן  הי ה  גם  לאור  ה סיטואצי ה  מאוד  י יח ודית,    12

שיש  לנו.  ש יש  לנ ו  שותפ ים,  זאת  אומרת  יש  לנו  עוד  מ גר שי  נדל" ן  ברמת  השר ון,   13

מקרה  בראשית  ע ידן,  שא נחנ ו  לא  רוצ ים  לראות  ש ותפים  יחד  זה  ה מקרה  הק לאס י    14

זה  בראשית.  ששם  עשיתם.  אתם  עזרתם  בתב"ע  לנתק  א ת  השותפים  של נו  ול ייצר    15

מאה  אח וז.  פה  ז ה  דבר  מ ו גמר.  המשפח ה  אנ י  מכיר   אותם  שנים.  הם  באמת   16

משווע ים  כבר  לייז ום.  זה   שונה.  המקרה   פה   הוא   מא וד  י יחוד י.  ולכן   מבח ינה    17

כלכלית  המהלך   הכי  נכו ן  ה וא  ללכת   לכי וו ן  מכר.  עכש י ו  עסקת  המכר  ה יא  לא    18

מתבצעת  עכשי ו.  כרגע  א נח נ ו  נכנ סים  רי ל  דאו ון  יחד  ע ם  החברה  הכ לכל ית  כדי    19

לקבל  מושג ים  יו תר  נכו נים  למגמת  השו ק  בעקבות  הבנ ייה  ה חדשה.  וז ה  יחז ור    20

אליכם.    21

שריב:        למה   זה  הו לך  לחבר ה  הכל כלית ?  אתה  כבר  י ודע  את   התשו בה  והת וצא ה    22 צחי  ד"ר 

וסימנ ת     23

מר עינב בן יעקב: ה חברה ה כלכלית ז ה לא  החלט ה שלי.    24

עו"ד עידן למדן:  למרות שא ני ח ושש דו וקא    25

עו"ד מיכה בלום: ההחלט ה  של נו   הי יתה   לפ ני  הרבה  זמ ן  ו עכשי ו  ה חברה  ה כלכלית   הו לכת    26

לפי  המצב  מקרקע ין  ה יום  ו אז  זה  יחזור  אחר י  האו פציו ת  שהיא  תמצא.  זה  יחזור    27

חזרה למ ועצה. עם  חו ות דעת  מה אנ חנו     28

עו"ד עידן למדן: צריך אז.   29
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גב' דברת וייזר:      למה  הוא ל א עוש ה את זה   במחלקת  נכסים? סתם.     1

מר רביד פלד: זה כבר  עבר ל פני ש נתי ים לחבר ה הכלכ לית . עוד בזמן  שערן  היה  מנכ" ל.    2

גב' דברת וייזר:      עכשיו  ערן כ אן. אז  הנה  הו א פה בשבי לנו.    3

עו"ד עידן למדן:  כל  מה  שא ני  א ומר,  שמעת י   גם  מנטע,  אנח נו  צר יכים  פ ה  להב ין  כרג ע  שיה יה  פה    4

עוד  מצב   שבו   אנ חנו   י ודעים   את  ה נתונ ים.  אם   אתה   מרא ש  סימ נת  מטר ה,  א ני   לא    5

מסמן כרגע  את המטר ה.     6

מבחינת י  המטרה  היא   לצא ת  לאיז ון   ול פתור  את  הב עי ה  כי   אני   ח ושב  שצריך    7

לפתור  את  הבעי ה  ולט עמי  היה  צריך  ל התח יל  לב נות  מ חר  עם  תוכנ ית  אחר י  כל    8

השנים ה אלה. ה כל בסדר. א ני מא וד בזה ז ה מבח ינתי.      9

יעקב:  חי יבים  לדייק.  לפנ י  שמ ונה   שנים  ל א  יכו לנו.   על  הקרקע  הזאת   היה   ..חשוב    10 עינב  בן  מר 

להגיד  כ י  חבר'ה.  אתם  מגי ע ים  לסיטו אציה  שאתם  יכ ולי ם  לדון  וא ותי  זה  מרגש.    11

למה?  כ י  לפנ י  של וש  ש נים  ע מדו  שם  ב עלי   עס קים  בד יו ק  על   המגרש   הז ה  שה יה    12

פעול ה מאוד  קשה כדי  לפ נות  אותם. כדי  להג יע לרג ע הז ה.    13

מר רביד פלד: גם הב ית ה יה  קיים שם. זה גם    14

עו"ד עידן למדן:  אנחנו  יוד ע ים,  בקיאים  ב פעי לות  החבר ה  הכל  בסדר.  ר ק  אנ י  אומר  לא  לסמן   את    15

המטרה  למכ ירה  א לא  כן  לי יצר  לנו   ולב וא  אל ינ ו  כשמצי גים  לנ ו  עב ודה  ו תוצאה    16

חזקה  שחבר ינ ו  פ ה  שהם  גם   דירקטור ים  בחבר ה  הכ לכלי ת,  לא  י ודע  מי  כ ל  אחד .    17

ידעו  לעשות  את הבח ינ ה הזא ת היטב.    18

ד"ר צחי שריב:       אם משפ חת צדוק תח ליט ש היא ר וצה  למכור, לא  יעז ור ל נו כל ום.   19

הולכת  לבית מש פט, מבקשת  פירוק  שיתוף  ובית  משפט.    20

מר יגאל צדוק:  העני ין  הוא  שאנ חנ ו  רוצים  ל בנות.  אנ חנ ו  נתנ ו  14  ש נה.  ע ל  מנת  לבנ ות.  לא  ל מכור.    21

לו  ה יי נו   רוצים.  הי ינו   מוכ רים,  בדי וק.  א ני  ר וצה  שת בינו   את  ז ה.  המש פח ה    22

..שמונים שנ ה במק ום, יש ל נ ו התח ייב ות לב נות שם.     23

מר אבי גרובר:   מי  בעד  הה חלט ה  פה  לה סמ יך  את  רימו נים  מאה  א חוז  ל הכנת  מכרז  למכ ירת  נכס    24

העירו ני ב רחוב  הגנ ים 10  בר מת השרון  מי ב עד?    25

מר מיכאל דורון: יש איז ה ת אריך יעד  או שזה  להסמ יך ו בוא נ יפגש בע וד שנת יים.     26

מר רביד פלד:  זה  כבר  מוכן  לפי  דעת י  בחברה  הכלכ לית.  לא.  החברה  הכלכ לית  לפ י  דע תי  אני  ח ושב   27

שכבר התקדמה  עם זה.    28

גב' דברת וייזר:      היא  לא יכ ולה  להתקדם  ע ם זה. אתה לא  יכו ל לה גיד א ת זה.     29
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מר רביד פלד:  התקדמו  עם  זה  כבר  לפנ י  שנתי ים  היה  א צל  ערן.  חבר'ה.  הת קדמה  כי   זה  היה  ל פני    1

שנתיים אצל  ערן.     2

מר אבי גרובר:   בואו   חבר'ה.   הם  י עשו  א ת  המאמץ  לעשות   את  זה   הכי   מהר.  מי  בעד?  פ ה  אחד    3

סבבה.    4

5  

6   

החלטה:  אושר ה  הסמכ ת  "ר ימונ ים"  להערכ ות  והכנת   מכ רז  למכירת   נכס   עיר ונ י  –  

 22
 

הגנים  10, רמת  השרון.   

בעד  –  13  (פה  אחד):   אבי   גר ובר,  באצ'י   אל קובי,   דנ י  לבי א,  צחי   שריב,   ענב ל  דד ון,   

ירון   גדות,   רמי   בר  לב,  ג יא  קלנר,  נטע  ז יו,   דוברת   וי יזר,   מיכאל  

דורון, רב יד פ לד, עיד ן למד ן.  

7   

8  

9  

10.שאילת ה ירון גדות 31.10.21 – קבורה אזרח ית א לטרנ טיבית ברמת השרון. 

10  

מר אבי גרובר:   ירו ן, שאילת ה ראשו נה שלך .     11

מר ירון גדות:  השאילתה  לגב י סטטו ס קבו רה אזרחית  ברמת השר ון. ז ה מתקשר גם ל מה שאתה    12

אמרת  קודם  על  ש ירות ים  שאנחנ ו  נו תנים  לאזרחים  החיל ונ יים  של נו,  ברמת    13

השרון.  ברמת  השרון   אין   ח לקת  קבורה   אזרחי ת  יי עוד י ת  פעיל ה  וזמ ינ ה  לתושב י   14

העיר,  המעו ני ינ ים  בקבור ה  אזרחית  המנ והלת   על   יד י  גו ף  שאינ ו  המ ועצה   הדת ית.    15

תושבים  הר וצים  קב ורה  א לטרנטיב ית  ל לא  מע ורבות   המועצה   הדתי ת,  פו נים    16

לפתרו נות  מ חוץ   לע יר.  משל מים  סכומ ים  גבו הים  מא וד   ואם  מחל יטים  לקבור    17

ברמת  השר ון,  לא  מקבלים   מענה   אמי תי   לרצו נם  ודר כם.  אני   לא   מדבר   על   כאל ה    18

שלא  אכפת  ל הם  ו לא  משנ ה   להם  ו יאלל ה  שהרב  יהי ה,  זה  לא  מפר יע  לי.  א לא   19

כאלה  שרוצים  לנה ל  ו לקבו ע  איך  הט קס  הקב ורה  של הם  יהי ה  בכל  דרך   שהם    20

בוחרים.  לפ ני  מע ל  שנתי ים,  אישרנו  במ ועצת  הע יר  את  ה רחבת  בית  העל מין,  כ ולל    21

חלקה  אזרח ית,  ושתי  חלקו ת  אורתודוכ סיו ת.  מאז  בוצעה  קבורה  רק  בח לקו ת    22

האורתוד וכסי ות,  ו עוד  מע ט  הם  מתמלא ות,  בה רצלי יה  השכ נה,  בע לת  א ופי    23
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תושבים  דומה  לרמת  השרו ן  שלושים  אח וז  מהקב ורות   בכל  שנה  הם  קבור ות    1

אזרחיות.  בקר יית  טבע ון,  ש היא  בעלת  צבי ון  וא ופ י  זהה  לרמת  השרון,  בה  מ ופע לת   2

הקבורה  האזרחי ת  על  יד י  מנוח ה  נכו נה  ח מישים  א חו ז  מהקבורות  בש נה  הם    3

קבורות   אזרח יות.  ב רמת  השרון  ב מצב  הק יים,  פח ות  מא חוז  מ הקבור ות  בש נה   ה ן    4

אזרחיות.   שמתבצעו ת.  ה ם  כאיל ו  אזרח יות.   שמ תבצעות  בב ית  הקברות    5

האורתוד וכסי.  הדבר  מצבי ע  על  מחס ור  בשיר ות  חי ונ י  לתושב י  הע יר  ובע יה    6

בהתנה לות   הע יריי ה  כ לפי   ת ושביה.   ברמת  השרון   קמה   לפני   מאה   שנ ה  ע מותת    7

מנוח ה  נכו נה  רמת  השרו ן  די ברנו  על יה  קודם  בתמ יכות,  ע מותה  ללא  מטר ות  רו וח,    8

אשר  חברים  בה  תושבי  הע י ר,  שפועלים  בהת נדבות  ו הק דימו  את  מטרת  העמ ותה    9

כהנגשת  ה קבורה   האזרח ית   לתושבי   רמת  השר ון.  ניס יון  ש יתוף  פעו לה  זמ ני   10

שלהם,  עם  המועצה   הדת ית ,  הביא  ש לא  ניתן   לה נג יש  לציבור  רמ ת  שרו ני,  א ת   11

השירות  ל לא  מתן  הקצא ת  שטח  לעמות ה.  בדומה  ושווה  להקצאת  השט ח    12

האורתוד וכסי   למ ועצה  הדת ית.  זאת  א ומרת  המו עצה  ה דתית  ק יבלה   שטח,  ה יא   13

מנהלת  א ותו,  מקבל ת  איש ור  קבורה  בג לל  הדבר  הז ה   והשטח  האזר חי  בעצם   14

בינתי ים  לא  ממ ומש.  לא  מש תמשים  בו.  כי  אי ן  עמ ותה  שי כולה  ל הפע יל  אות ו.  איש    15

באמונת ו  יחיה  והזכ ות  להיק בר  כדרכך  ועל  פי  אמונ תך,  היא  זכות  בסיסי ת  של  כל   16

אזרח  בישראל.  זה   מוגדר   ב חוק.  והשאל ות  לר אש  הע יר ייה.  מדוע   מתעכב   מתן    17

שירות  קבורה   אזרח ית  אלט רנטיבי ת  ברמת   השר ון   במש ך  שלוש   שנו ת  ה קדנצי ה   18

הנוכ חית?  מ ה  תוכ נית  הפע ו לה  של  ה עיר ייה  לשימ וש  ב חלקה?  מת י  נ יתן  יה יה   19

לקבור בח לקה  האזרחי ת ומ י  ינה ל את ה חלקה?  אחר כך  שאלת המשך.    20

מר ערן שורץ: דבר  ראשון  לגבי  ה פרוי קט  של  הכשרת  חלקות   הקבר  החדשות  גם    21

האורתוד וכסי ות.     22

מר ירון גדות:  יש  פה  הרבה  ת ושבים  וגם  ח ברי  עמו תה  וגם  אחר ים  שמע וני ינ ים  בקבור ה  אזרח ית    23

ברמת  השרון.  מטבע  הדבר ים  יש  גם  הרבה  אנשים  ש נפטרו  בשל ושת  השנים    24

האחרו נות  ורצו קב ורה אזר חית, אנ י מכ יר כמה א ישית,  ולא קי בלו.    25

מר ערן שורץ: לצורך  הע ני ין  הז ה  בוצע   ב אמת  כמו  שאת ה  מציי ן,  ה פרויקט   של  הרח בת  בית    26

הקברות  גם  ב קברים  א ורתו דוכסיים  וגם  בשל וש  מא ות   שלושים  וחמש  ח לקות    27

קבר  לקבורה  אזרח ית.  לא   נקברו  עד  ה יום  וה מקומ ו ת  לא  אלה  ול א  אלה  כי    28

הפרוי קט  הזה  עד יי ן  לא  נמ סר  וצפוי  ל הי ות  מושלם  במ הלך  הח ודש  הקרוב.  זאת    29

 23
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אומרת  שעד  הי ום  אי  אפשר  היה  לבצע  קב ורה  כזאת  מכי וון  שה פרוי קט  עדי ין  לא    1

נמסר לע ירי יה.     2

מר אבי גרובר:   הפרו יקט  בבית  ה עלמ ין  מב וצע  בשני  שלב ים.  שלב  א'  הסתיים  ושם  קובר ים  זה    3

שלב  א'.  במסגרת  שלב  ב'.  היית ה  חלקה  א ורתוד וכסית   וחלקה  אזרח ית.  שתי    4

החלקו ת האל ה עד יין  לא  נמ סרו לע ירי יה. ובש ניהם  עדי ין  לא קובר ים.    5

קהל: למי מחכ ים? מי צר יך למס ור  אותם לע ירי יה?    6

מר ערן שורץ: הקבלן  שמבצע  א ת  העב ודה.   זה  נמצא  בשלב י  השלמה.  ו זה  צפוי  להימ סר  במהלך    7

החודש.     8

מר אבי גרובר:   המכרז. בו ודאי ש היה מ כרז .     9

מר ירון גדות:  אתה אומר ש הי ו שלוש  חלקו ת. אחת מה ן בוצע ה     10

מר אבי גרובר: היה שלב  א' ושל ב ב'.      11

מר ירון גדות:  בשלב א' הי יתה ר ק חלק ה א ורתודוכ סית?     12

מר אבי גרובר:   אני  ר ואה  שאתה  נורא.  תש עים  ושבע  שנ ות  קי ום  ברמת   השרון,  ה יה  רק  ח לקות    13

דתיות. תשע ים ושבע  שנות.  או קי.  יפה. א ני בא תי לש נות .     14

מר ירון גדות:  כן. אתה באת  לשנ ות.     15

מר אבי גרובר:   אתה  רק  טרמפיסט.  ו עכשי ו  אנחנ ו  עושים  הקצ נו  שטח  בפעם  הראשונ ה  הוקצה    16

ברמת  השרון  שטח  לטובת  קבורה  אזרח ית,  בונ ים  את   החלקה  הז את  יחד  עם    17

החלקה  השני יה  בי מים  הק רובים  תסתי ים  השבו ע,  שבועי ים  הקרוב ים,  אמורה    18

להסתי ים הבנ יי ה ומס ירה ש ל השטח ז ה. במקבי ל.      19

מר ירון גדות:  של שתי ה חלקות?      20

מר אבי גרובר:   כן.    21

מר ערן שורץ: כן.    22

מר אבי גרובר:   במקביל   התבצע  מכרז   מסו דר  לנושא   הזה.   הקבור ה  ת ה יה  אזרח ית  על  מ לא.  לא    23

בערך  לא  ליד,  לא  דומ ה.  תה יה  אזרח ית  מלא.  אמרת י  א ת  זה  גם  במפגש  שה יה  לי    24

עם  נציג י  ה עמות ה.  ה יא  ת ה יה  קב ורה  אזר חית   מלאה,   לא  מחפש ים  פ ה  ל עשות   25

כאילו  ו אישרבל וף  וכאל ה.  ו זה  יהי ה  אזרחית  מ לא,  ואנ חנו  נ פעל  בצור ה  הזאת    26

שתאפשר  באמת   מי   שרוצה   להיקבר   בקבור ה  אזר חית   ל קבל  את   השיר ות  הזה   אין    27

לנו   פה   שום   ניס יו ן  לדחות   ו שום  כלום.   פר ויקט ים  ל פעמ ים  ל וקחים   זמן   של   בני ה    28

גם  כבישים,  גם  בתי   על מין,   אין  מ ה  ל עשות.  פרו יקטים  ב ארץ  לא   זה  לא  ע ושים  פה   29
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זה  לא   קור ה  ב יומי ים  של וש ה.  אי ן  פ ה  ש ום  נ יסי ון   לדח ו ת  את  ז ה.  כבר   נת נו  את   1

המקום,  גם  מכרנ ו  מקום  שיוכל  לת פיסת נו,  אנ חנ ו  ו התוכנ ית  שאנח נו  ה גשנו    2

לרביע,   בית   הע למין   אמ ור  ל היות   מור חב  עד  ה כביש.  בכ ו ונה   בחר נו  חלק ה  שת וכל   3

גם  בעתי ד  ככל   שנצטרך   לה י ות  מ ורחבת   ולא   רק   הח לקה   הקט נה  הזאת.  ז ה  יוכל    4

להתרחב  ולתת   את  הש ירות   לעוד   אנשים   שיח פצו  בכך.   זה  י היה.   עוד   קצת  וז ה    5

יקרה.    6

קהל: זה רק לת ושבי רמת  השרון?     7

מר אבי גרובר:   כן.    8

קהל: כמה זמן  ייק ח לבח ור גוף  שי נהל את  הקבור ה או  להח ליט  מי י היה.     9

מר אבי גרובר:   יש  ו עדת  מכרז ים.  במה לך  הרבעו ן  הקר וב  א ני  מ אמי ן  הרבעו ן  הראש ון  ש ל  22,    10

ננסה   לקי ים  את   יש  ועדת   מכ רזים.  זה  יוצא  עוד   פעם.  נכו ן.  יש  ועדת   מכרזים  היא    11

תנהל את  זה הכ י מהר  שאפ שר.     12

מר ירון גדות:   לא הבנת י. זה  ועדת מכרז ים ? זה ועדת  מכרזים של ד ובר ת?    13

מר אבי גרובר:   אין שת י ו עדות מכרז ים.      14

מר ירון גדות:   לא.  יש  ועד ת  מכרזים  בחבר ה  הכלכל ית  ו היה  ד יבור  שר ו צים  להעב יר  את    15

זה לחברה  הכלכ לית. נ כון  או  לא?    16

מר אבי גרובר:   אני  חושב שזה צר יך לה ישא ר פה.    17

מר ערן שורץ:  זה מתבצע בע ירי יה.      18

מר ירון גדות:   שאלתי מי  ינ הל את  החל קה  אז אתה או מר מי ש יזכה במ כרז בעצם ינה ל.    19

מר אבי גרובר:   יש  עני ין  של  הזיק ה  לקרקע.   אנחנו  נמצא  א יזה  פתרו ן,  עו ד  פעם  אני  אומר,  נמצא    20

פתרון,  כדי  ש יהי ה  קבורה  א זרחית  מלאה.  יש  איזה  שה י א  מחלוקת  בע ני ין,  אנ חנו    21

זה לא.      22

מר ירון גדות:   אבי. אבל  יש מחל וקת כבר ש לוש שנים.  יש מח לוקת.     23

מר אבי גרובר:   נכו ן. יש משה ו חדש.  ירון,  י ש משהו חדש.      24

מר ירון גדות:   בינתי ים  את  הח לקה  ה או רתודוכס ית  שחררנ ו  ומשת משים  בה.  יש    25

מחלוקת  אבל צריכ ים לגמ ור  עם זה.     26

מר אבי גרובר:   בסדר אז זה  ייסגר.    27

קהל: למה בער ים אחר ות הב יאו א ת זה לעמ ותה א ותו  סוג ש ל ע מותה.     28

מר אבי גרובר:   אז זה י ועבר.    29
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קהל: בלי מכרז. מת וך הב נה שזה  הנכו ן. זה קב וצת     1

מר אבי גרובר:   אני  לא ה ולך לר יב אי תך פה  עכשיו.  יש יי עוץ  משפטי.    2

קהל: יש  כבר  אדמה.  יש  עמו תה.  ר שומה  כדי ן.  הגישה  ד וחו ת  כדין.  מה  הב עיה?  אב י  מה    3

הבעיה?      4

מר אבי גרובר:   אתה  לא   יכו ל  לתת   קרקע  צ יבורית   לאיז ה  שה וא  ג וף  אח ד  שבחרת  מראש  א ני  לא    5

הולך,   ליא ורה   אנ י  ל א  ה ולך   להתנצח   איתך.   פ ה  עכש יו.   י ש  חוק ים  במד ינת   ישרא ל.   6

איך נ ותנים  קרקע.    7

מר ערן שורץ: זה נוג ד את ה חוק.     8

מר אבי גרובר:   אני  לא  יכול  לת ת  את  הק רקע  איפה  שבא  ל י.  למי  ש מתאים.  בני ין  אנ וש  עבר   9

ליאור ה.  אני  לא  הולך  לר יב  איתך.  גם  בני ין  אנ וש.  עבר  ה ליך  מכרזי  שלם.  יש  ענ יי ן   10

של  הקצאת  של  קרקע  וכל  הדברים  האל ה,  זה  ע ובר  הל יכים  מסודר ים,  רשמי ים,    11

מפורסמים   וה כל.  זה   לא   את ה  בא  נות ן  למ ישהו   כי   זה  מ תאים  לך   וזה   לא  מתאים    12

לך, וזה  חבר שלך, וז ה לא  ח בר שלך, וזה. ט וב. ענ ינ ו.    13

קהל: רק  לו ודא  ש המו עצה  הדתית ,  שהי ום  יש   לה   ריש יו ן  קב ו רה  אזרח י  ידיה   לא   י געו    14

בחלקה  הזאת. זה  הכל.    15

עו"ד מיכה בלום: איך את י כולה ל הגיד  דבר כזה?    16

קהל: אני י כול ה לה גיד.    17

עו"ד מיכה בלום: יש מכרז.  כל ..יכול  להשתתף.    18

גב' דברת וייזר:      לא ח וקי. זכ ותו של  כל בן   אדם.    19

מר אבי גרובר:   את א ומרת  אם זה  מיש הו   שהוא סבב ה  איתך  אז א תה  נ ותן  לו.  נכ ון?  זה  מה  שאת   20

אומרת? כשזה מ ישהו  שזה ב סדר אתה לא צר יך מכרז? א ז הבנתי.    21

קהל: התרבות  ו ההתנ הלו ת  של  הג וף  שינה ל  את  הדבר  הזה,  ח י יב  להי ות  אזרחי,  חיל ונ י   22

ליברלי.  ואנשים  שזה  בנ יגו ד  לתפיסת  ע ולמם.  גם  הד תית  וגם  ה..לדעת י  לא    23

מרגישה ב נוח כש הם י נהל ו א ת הדבר הזה. ז ה הכ ל.     24

מר אבי גרובר:   אולי  זה מא וד י פתיע  אותך.  אני מסכ ים אי תך.    25

קהל: יפה פ עם ראשו נה.     26

מר אבי גרובר:   אני  א ישית  מסכ ים  איתך.  ב עני ין  הז ה  אנ י  מודה  שא ני  מ סכים  איתך.  אמרת י  פה .    27

אמרתי  קבור ה  אזרח ית  צרי ך  להי ות  אזרח ית  מלא.  אב ל  בואי  יש  שאלת  המשך    28
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לירו ן.  אל  תכעסו.   יש  ל נו   פ ה  מלא  ס עיפ ים.  כל   סעיף   ח שוב  למיש הו.  ב וא  נ נסה    1

להתקדם. אמרנ ו דברים  אמ רתי דברים  נורא בר ורים.    2

קהל: אני אמרת י את מ ה שיש ל י ל הגיד אב י.     3

מר אבי גרובר:   סבבה. כן    4

קהל: החלקה   המקב ילה  האורת וד וכסית  ש נבנת ה  באות ו  זמ ן,  והי ום  הכל   ביחד   יש  ב ה   5

קברים.  אני  מב קרת  שם  מי די  פעם,  יש  קבר ים.  החל קה  הזאת  היא  פעי לה  ו קורה    6

בה  ואם  לא   תאשרו  עוד  שט חים  בהמשך,  יגמר  ה מקום  בחלקה  האורת ודוכס ית    7

הזאת.  ואנ י  מקו וה  שאנ י  טועה.  שהמ ועצה  הד תית  ל א  תתחיל  לקבור  קב ורה    8

אורתוד וכסית ב חלקה  האזר חית ו אז יה יה  פחות  קברים.     9

מר אבי גרובר:   לא. י יעדנ ו את זה  לקבור ה  אזרחית. זה  יה יה אזר חית.    10

קהל: כדי שלא י גמר המק ום. נרא ה כאיל ו לא  נשאר שם הרב ה .    11

מר אבי גרובר:   אנח נו  מקד מים  במקב יל  א ת  ההמשך  של   המכרז  לקבור ה  להר חבת  בית   הע למי ן.    12

אנחנ ו ע ובדים גם  על זה.  ירו ן  שניי ה, יר ון רצה שא לת המ שך.     13

מר ירון גדות:   שאלת  ההמשך  ה יא  בעצם  מדוע  ע יריי ת  רמת  השרו ן  מ ונעת  מ עכבת  את    14

הקצאת  השטח   לעמ ותה.  ה ספציפית   הזאת?  שז ה  בעצם   דבר  שמונ ע  את  ת חי לת   15

העבודה  של ה.  כי  בעצם  בל י  רישיו ן  קבורה,  העמות ה  או  גוף  לא  י וכל  לקב ור.  ומ י   16

שאין  לו   זיקה   לשט ח,  ל א  יכ ול  לקבל   רישי ון   קבור ה.  ו אם  אנח נו   לא   נ יתן   לעמ ות ה    17

הזאת  א ו  ל מי   שאנח נו   רוצים   שיתמו ך  בקב ורה   אזרחי ת  א ת  השטח,   או   את   הזיק ה    18

לשטח,  ה וא  לא   יקב ל  ריש יון   קבורה.  ר ישי ון  קב ורה   ברמ ת  השרו ן  יש  ר ק  ל חברה    19

הקדישא.  רק  למו עצה  הדת י ת.  והם  בעצם  יהי ו  חי יבים  או  לעבוד  א יתם,  או  ג וף   20

אחר חברה  קדישא א ו     21

מר אבי גרובר:   אני מ אמין  שנמצא פת רון  ג ם לעני ין  הזה. כ ן עיד ן.    22

עו"ד עידן למדן:  היות  שבא מת  התע סקנ ו  בז ה  וגם  ע לה  בהקשר  ש ל  הת מיכות,  עס קנו  בז ה  הרב ה   23

עד  שהי יתה   הקצאה.   כמו   שבתמיכות   אנח נו   באמת  נתנ ו  בפעם  הראש ונה   לע מותה    24

גם  בשנתה  הראש ונ ה  וגם  ע ו ד  בטרם  התחי ל  הפ עיל ות,  כ מו  מנ וחה  נכו נה  תקצוב    25

ואחרות,  א ני  ח ושב  שיה יה  נכון  ל תת  את  העד יפות  ולמ צוא  את  הדרך  הח וקית    26

שעמותה שת פעי ל את זה  או  גוף שיפ עיל  את זה  יהי ה מק ו מי. זה הכ ל.     27

מר אבי גרובר:   שאילתה  הבאה  ירו ן.     28

29  

 27
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11. שאיל תה ירון גדות 18.12.21 – מנח ת מורשה   

 

1   

מר ירון גדות:  למדן.  וללא   מטרת   רו וח.  ל טובת  רק   לט ובת  התושב ים.  טוב.  שא ילת ה  הב אה.    2

כותרת  של  השאיל תה  זה  פע ילות  ראש  הע יר  לטו בת  המנ חת  במורשה.  מורשה  ז ה    3

לא  בשכונ ת  מורש ה,  זה  בצ ו מת  מורשה.  ב ישיבת   מועצ ה  מן  המ ניי ן  ב-17.5.20  על ה   4

לראשונה  כס עיף  12  נושא   הקמת  המנח ת  בשכונה  ה מערבית.  איש ור  חיל ופי    5

למנחת  מס וקים  צבא י  בגוש  6605/218  במ הלך  הד יו ן  ביק ש  ראש  העיר  ל הוריד  את    6

הנושא  מסדר  ה יום  וצי ין  כ י   הוא   מני ח  בא ופטי מיו ת  של א  יקום   המנ חת  בשכ ונה    7

המערבית.   אני   מצטט  מ הפר וטוקו ל,  מר  אבי  גרובר:  א ני   לא  רוצ ה  שי יצא  כאי לו    8

עוד  פעם  יכו ל  ל הי ות  ש התו שבים  במקב יל  לפע ילו ת  שה עירי יה  עושה,   כן   יצטרכ ו    9

להשתמש  באות ו  עורך  ד ין  ו לכן  אנ י  אגיד  לכם,  א ני  לא  אקח  אחרי ות  על  הילד ים    10

שלא  צריך,  מצד  שני  כרגע  מתוך  הדיו נים  שיש  אי ן  לי  שו ם  דבר  כתוב,  יש  דיוני ם    11

שהולכים  לכי וון   שאני   לא  יכול  להג יד  אות ו,  שאנ י  או פטימי   בענ יי ן  הזה.  ז ה    12

בהקשר  של   המ נחת.   במערב י .  בישיבת   מ ועצה   מן   המ ניי ן  מתאריך  31.1.21  בס עיף    13

15  ע ל  סד ר  ה יום   עדכ ון   בנו שא  מנח ת  ה מטוס ים,  הת קי ים  עדכ ון   במהלכ ו  אמר    14

ראש  הע יר,  מ ה  פ תאום   הע י רייה   נ ותנת   קרקע?   ה עירי יה   לא   מאשרת,  ז ה  הולך    15

לוועד ת  מתק נים   ביטח ונ יי ם,  יש  א יזה  גוף   כזה.  ועד ה  למתק נים   ביט חונ יים,    16

ובהמשך  הסביר   שעדיף   מ נח ת  ברביע   הדר ום  מזר חי,   על   פני   המערב ית   ואמר,   אנ י   17

חושב  שלא  נבוא  ונג יד  כרגע  קטגורית  בש ום  פנים  ו אופ ן  לא  מעני ין  א ותנ ו,  אנחנ ו    18

לא מוכ נים, כ י  הם ע וד פ עם,  הם עדי ין  מעל ינ ו ו הם עד יי ן  הצבא ול י בא ופן  איש י  יש   19

כבוד  לצבא  ואנ י  חושב  שעד  עכשיו  הם  הת נהל ו  אלי נו  בצו רה  מאוד  ראוי ה.  בהמשך   20

אותה  ישיב ה,  אמר  ראש  העיר  שבמידה  וה יית ה  מתקיימ ת  הצבעה,  האם  להתנג ד    21

למנחת  במ ורשה  לא  ה יה  מצ ביע  נגד.  דו ברת  אמרה  כי  אם   נצביע  בטח  כו לם  יצבי עו    22

נגד  ואת ה  אמרת,  אני  לא  אצביע  נגד.  לא חרו נה  הסת בר  שהוותמ "ל  ו יתר  על    23

המנחת  במערב ית  וא ישר  ה קמת  מנחת  ברביע  הדר ום  מ זרחי  ליד  שכו נת  מורשה.   24

יותר  מכך  נית ן  על  ידי  רש וי ו ת  הצבא  שראש  הע יר  הי ה  בד יון  ב חודש  א וגוס ט  2021,   25

והסכים  ל הקמת  ה מנחת  ב מקום  החדש.  שאל ות  לרא ש  העיר:  מדו ע  השתתפת    26

בדיון  ב ולמ "ב  באו גוסט  האח רון  בל י  שי ידעת  את   חברי  ה מועצה  והצו ות  המקצ ועי    27
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על  השתתפ ותך  מב לי  שהצ ו ות  המקצו עי  יוכל   לגבש  בצ ורה  מס ודרת  את  ע מדת   1

העירי יה   בנ ושא?  מד וע   לא  ה געת  לד יו ן  הנ" ל  יחד  עם  הצ וו ת  המקצו עי?   נצי גי  צ ה"ל    2

שאותם  אתה   מכבד,  ט וע נים   שבמהלך   הדי ון   תמכת  ב ה קמת  המ נחת  ליד   שכונ ת   3

מורשה.  מה  הבסיס  לתמיכ ה  זו  על   רקע  ה עובדה   שרוב   תושבי  ה עיר  ורוב  חב רי    4

המועצה   מתנגד ים  למ נחת   ו רואים  ב ו  פג יעה   קשה  בא יכו ת  חי יהם?  מד וע  ה סתרת    5

מכל הג ורמים את  עצם השת תפותך בד יון,  ואת  העמדות   שהצגת בהם?     6

מר אבי גרובר:   אותו   דיו ן  היה   מה  ש נקרא  ישיבת  עב ודה   עם  ה וו עדה  ה מחוזית,   במסגרת  אותה    7

ישיבת  עבו דה  התק יים  גם  דיון  ב נושא  המ נחת.  בא ותו   דיון,  הג יע ה  איתי  יחד    8

מהנדסת  ה עיר,  אז  מה  שא ת ה  כותב  פה,  לא  רק  בהקשר  הזה  לא  נכ ון,  לא  הבעת י   9

תמיכה  במנ חתים.  ולרא יה  שפורסם  אחרי  זה  לד יון,  ו ע דיין  אי ן  מנח תים  ברמת   10

השרון,  מה  עוד  אתה  ש וא ל  פה?  הם  לא  יכול ים  להג יד  שהבעתי  ת מיכה.  א ני    11

הצבעתי  על  הכשל ים  שלהם   בניסיו ן  לקדם  פה  מנ חתים .  אנחנו  פ ועל ים  בהקשר   12

הזה.  לק חנו   משרד  ע ורכי  ד ין  מא וד  רצי ני  ב פוע ל  בהק שר  הזה.  דרך  א גב,  הו א    13

היחי ד  שפעל  בה קשר  של  שני  המ נחתים  ולא  רק  בהק שר  של  מנחת  אחד.  כ ל    14

הפעי לות  הזאת  גל וי ה.  אנח נו  ממשי כים  לפ עו ל.  אנח נו  פועל ים  אנש ים  פה  היו    15

בדיונ ים  גם  עם  הע ורך  די ן  וע ם  המומח ים  שלקחנ ו  לע ני ין  הזה.  ואנ חנ ו  פו עלים.  גם    16

צה"ל כפ וף לח וקים.      17

מר ירון גדות:  לא..אף אחד לא  ידע ש היי ת  בפגישה  הזאת.     18

מר אבי גרובר:   אני  הולך  להרבה  ישיב ות ע בודה עם  הוו עדה ה מחוז ית.      19

מר ירון גדות:  אני  אשא ל  שאלת   המשך.  ל אור  מה   שאתה  אמר ת,  שה כל  גל וי.  בד יון   בישיב ת    20

המועצה   אמרת   את   הדבר י ם  הבאים.   הס יבה   שאני   מ ביא  ב ישיבה   שדובר   על    21

העדכו ן.  הסיבה  שאנ י  מביא  את  זה  פה  לעדכו ן  כי  אנ י  ל א  מכיר  פורום  אחר  שבו    22

אני י כול א מית י לעדכ ן על  דב ר כזה. אני  לא.     23

מר אבי גרובר:   מאיפ ה זה?      24

מר ירון גדות:  זה  בישיבת  המועצה  מהפר ו טוקול.  ז ה  לא  איז ה  שהו א  פוסט  שאנ י  כותב  כ י  אנ י   25

מביא  את  זה   או  ז ה  לא  בקש ה  שלי  א ו  משה ו  כזה.  משרד   הביטח ון  מב קש  לעש ות    26

מנחת,  הפ ורום  שאנ י  מכיר  זה  להביא  את  זה  למלי את  המועצה,  משודר,  מ ופי ע    27

באתר, מופ יע ב הכל. דיבר ו ש קיפות.  אני  חושב  שעושים  א ת זה פה  הכי  שקוף ש יש,   28

אני  לא  מכ יר  יותר   שקוף  מ זה.  השאל ה  ה יא  למה  לא  הסכמת  לק יים   את  א ותו    29

 29
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דיון,  שאתה  הגעת  ל ולמ "ב,  גם  במועצה  לפ ני  שהלכ ת  לשם.  למה  לא  הסכמ ת    1

לקיים  גם  כן  די ון  במו עצה,  הרי  הדי ונ ים  שהיו  במו עצה  בעצם  התקבלו  בלי  שום    2

החלטה,  בל י  שום  איז ה  שה יא  הצבעה  א ו  משהו  כזה.  ה לכת  לבד  לישיב ה  הזאת    3

בולמ"ב ב לי ד יון  לפ ני כ ן במו עצה.    4

מר אבי גרובר:   אני  א ישית  ביש יבה  בו למ" ב  לא  היית י.  הי יתי  עם  אש תי  בטיפ ול  רפ ואי.  בדי ון    5

שהיה ב ולמ"ב. א ני א ישית  ל א היי תי. יש יבת עב ודה.    6

גב' דברת וייזר:      הוא א ומר ע ל הראש ון בא ו גוסט.     7

מר אבי גרובר:   אבל ע ניתי  על ז ה כבר. יש יב ת עבודה כב ר ענ יתי.      8

מר ירון גדות:  האם  אתה  מודע  לכך  שאין  בך  אימון,  שהצ יבור  לא  מא מין  לך,  שלא  בג ללך  עב ר    9

המנחת  למורשה.  האם  אתה   מבין  שכאשר  אתה  ז ה  אנ י  ארד  מזה.  אתה  י ודע  מ ה   10

אני  אג יד  את ה  מבי ן  שכאש ר  אתה  מסרב  לעבור  בדיקת   פול יגרף  ע ל  החז יר,  לא    11

מאמינ ים  לך  יותר  בע יר  הז את.  וגם  בהקשר  של  המנחת   לא  מאמינים  לך  שאתה    12

לא  בעצם  ב את  והצעת   להם,   במקום   המנ חת  ב מערבית,   את  המ נחת   במורשה.   זה    13

המצב.  זאת  השאלה,   האם   אתה  מב ין   שלא  מ אמי נים  ב ך  שאתה   אומר   שאתה   לא    14

קשור לזה.     15

מר אבי גרובר:   לא אתה  תקבע אם מא מינ י ם לי או  לא.     16

מר רמי בר לב:  אני  רוצה  להג יד  על  ז ה  משה ו.  קודם  כל  יר ון,  ממ ה  שאת ה  כותב  נ יתן  ה יה  ל הבי ן,   17

כאילו   יש  א יזה  שה וא  הבדל  בין  ה מערבית   למזרח ית.  בא ו פן  ג ורף  אנ חנ ו  מת נגדים    18

שיהיה  פה  מ נחת.  בוא  נשים   את  זה  על  הש ולח ן.  לא  קש ור  למערב ית,  ולא  קשור    19

למזרחית.  לא רוצים  שיה יה  פה מנ חת.      20

מר ירון גדות:  ברור. אבל ראש  העיר.     21

מר רמי בר לב:  בנייר ש לך נ יתן  היה  להב ין ש כאילו ב גלל ..במ ערבית  הסי טו את זה      22

מר ירון גדות:  ברור  שכולם  מת נגדים  לכ ל  מנחת  בכל  מק ום.  גם  בהרצל ייה  מת נגדים  ואי ן  מנחת.    23

גם בהוד השר ון א ין  מנחת. ב פתח תקו וה א ין  מנחת.  אצלנ ו.    24

מר רמי בר לב:  אני לא  דיברת י יח ד איתך  ות ן לי  לדבר. אנ י בסך הכ ל או מ ר    25

מר אבי גרובר:   אל תהר וס ל ו את הק מפי ין.     26

מר רמי בר לב:  אני לא  הורס  לו  את הקמ פיי ן . יש לו ק מפי ין מ עול ה.     27

מר אבי גרובר: ובשביל ל פגו ע בי ב מסגרת ה קמפיי ן. פ וגעים בר מת השר ון .    28

מר רמי בר לב:  ניתן   הי ה  ל הבי ן  ממה   שאתה   אומר,  שכא ילו   בגלל   שהוא   סורב  למ נחת  ב מערבית,    29

 30
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ניתנ ה נ יתן א ישור  למנח ת במ זרחית.      1

מר ירון גדות:  הפוך     2

מר רמי בר לב:  בפורום  הז ה,  אנ י  מקו וה  ש אני  מדבר  בשם  כ ולנ ו,  מתנ ג דים  גם  לרעש  ה מטוס ים   3

וגם  למ נחתים.  לא  רוצ ים  א ת  זה  פה.  ז ה  פ וגע  בא יכות   החיים   שלנ ו.  בסדר.  ואב י   4

הוא  לא  לבד.  ה וא  לא  הו לך  ל בד.  יש  פה  מאבק,  ואנח נו  ננה ל  את  המאבק  הזה  שלא    5

יהיה  פה מ נחת.     6

מר אבי גרובר:   העיר ייה   שאנ י  מ וביל,   ה יא   הגוף   ה יחיד   שהת נגד  לש ני   המנ חתים  ההת נגדו יות    7

האחרות  לא ה יו  לשני  המנ ח תים.   8

גב' דברת וייזר:      ברור שלא. א יך זה  יכו ל לה יות.     9

מר רמי בר לב:  סליחה  שאני  מתערב, א ני א ו מר שאנחנ ו זה  לא אישר  כזה  או אחר, א נח נו    10

גב' דברת וייזר:   עירי יה זה  גוף.     11

מר רמי בר לב:  כגוף, אנ חנו  כגוף מ תנגד ים ל דבר הזה, ה וא לא  יה יה. זה  הכל.     12

מר אבי גרובר:   וככה פ עלה  הע יריי ה. וככ ה  היא תמש יך לפ עול.  הלאה. צ חי. כן  גיא.      13

מר גיא קלנר: אחד.  ה יית ה  ת חושה   שלא   הכל  ידוע   לכ ולם   בכל   נקוד ת   זמן   ואת   ה נקוד ה  הזאת   14

צריך  לה סיר   מסדר  הי ום.  ה עירי יה  צר יכה   לפע ול   כגוף   א חד,  ומא וחד   להס רת  שנ י    15

המנחת ים  מהפו טנציא ל  איו ם  עליהם  על  רמת  השרו ן,  אני  שמח  שאנח נו  מגיש ים    16

התנגד ות  לש ני   המ נחתים,   אנ י  שמח   שהח לק  הזה  כ ן  ד וו ח  ועודכ ן  והתקבל   בשית וף    17

פעול ה  ב ישיבת   קוא ליצי ה  ש היית ה  על  הדבר  הזה   ביחד   עם  ע ורך  ה דין.   זה   ה יה    18

צריך להי ות ק ודם. טוב שזה   קרה מתי שז ה קרה. זה  הנק ו דה הראשו נה.     19

מר אבי גרובר:   מה ה יה צריך  להי ות ק ודם?      20

מר גיא קלנר: הדיו וח, ה עדכון,  קבלת ה הח לטה לה ליך  התנגד ות.     21

מר אבי גרובר:   היי תה  פ ה  אמ ירה   מאוד   ברורה,  שא נחנ ו  מת נגדים.  ו ברוח  הז את  פ עלנ ו.  זה ו.   22

לחשושים ז ה מי ש יש לו  קמפ יין, ב נה את  הקמפ יי ן שלו.      23

מר גיא קלנר: לא יוד ע. לא  יודע  מה זה  קמ פיי ן.     24

מר אבי גרובר:   לא ה יו פ ה שום ל חשושים.      25

מר גיא קלנר: היה  צורך,  ל יאורה  הכל  טוב .  אני  חושב  שה יה  צריך  בנק ו דה  מוקדמת  י ותר  לחבר    26

את  כל  הפ ורום  הז ה,  לפח ות  קואליצ יה,  לכד י  הסבר  שי קו ף  מצב  לקבלת  ה חלטה.    27

אני ח ושב שבאות ו י ום שישי   בבוקר.     28

מר אבי גרובר:   שאלתי אם  לישיב ה הזאת  תגיעו?       29
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מר ירון גדות:  רגע. הי יתה  ישיבת ק ואל יצי ה, מה זאת א ומרת?    1

גב' דברת וייזר:      למה  אתם  לא  נ ותנ ים  לו  ל סיים  לדבר?  ארב ע  פע מים  ה וא  מנס ה  לסי ים  משפט,    2

כל אחד ע וזר ל ו.      3

מר גיא קלנר: יכולת  הב יטו י  שלי  ה יא  הדב ר  שאני  איך  שה וא  אנ י  מסת דר  איתו.  תוד ה.  אמרתי    4

היית ה  יש יבת  ק ואליצ יה  ב נ ושא,  לטעמ י  ה יית ה  מא וחר ת  מידי,   לטעמ י  ה יית ה   5

צריכה  ל התבצע  ק ודם  לכ ן,   וטוב   שהיא   קרתה   מתי   ש היא  קרת ה  מאשר   שלא   6

היית ה  ק ורית  בכלל.  ועם  ז א ת,  הכל  הי ה  צריך   לקרו ת  בע יני   קודם   לכן,   גם  ברמת    7

שיקוף  המ ידע,  גם  ברמ ת  קב לת  החל טה  איך   מתמודד ים  עם  האי ום  הזה,  וגם  לגב י   8

קבלת  החלט ה  איך  ה ולכים  קדימה.  טוב  שזה  קרה  ע כשי ו,  עבר  היום  א יזה  שהוא    9

מסר,  אנ י  ל א  י ודע   אם  הוא   נ כון  מ התושב ים  שבי קשו  לה צטרף  שמשיבים   לעת ירה    10

שלנו,  נאמר  ל הם  שלא  כ ן,  א ם  אפשר  להא יר  את  עינ ינ ו  א ם  זה  כן  הכל  בסדר,  אם    11

זה  לא  ל מה  לא.   אנח נו   הו לכי ם  יד  ביד  עם  הת ושבים  בדבר   הזה.  התש ובה  היא  אכ ן    12

שלילית?     13

קהל: זה  לא   ככה  גיא.   עורך   הד ין ..דיבר  לא   עם  אב י,  א ולי   ל א  ישיר ות  עם  אב י.  מי קי    14

..דיבר  לא   יש ירות   עם   עורך   הדין   שלנ ו,  לא  ד יבר  ישיר ות  עם  אבי   גר ובר,  א לא  ד יבר    15

עם מאמו, עם  עורך  הדין  שמ ייצג את  העיר יי ה.     16

מר אבי גרובר:   עורך הד ין  הזה מ ייצג ב עוד  מקרים מישה ו ברמת  השרון ?   17

קהל: ייצג בזמ נו את  עיד ן, ייצג  את  גיא. י יצג המ ון.    18

גב' דברת וייזר:      על מ ה מדובר?    19

מר אבי גרובר:   עורך הד ין  הספצי פי  הזה.      20

מר גיא קלנר: מה הקשר למ ה ע ורך הד ין מ ייצג?    21

קהל: לא. זה אנ חנ ו בקמפ יין  פו ליט י. עכשי ו הוא  יג יד שאנ י בתו ך קמפי ין פ ולי טי.    22

23   

מר גיא קלנר: מה  הקשר?   אם  עורך   הדי ן  ה זה.  מה   הקשר   עכשי ו  למ ה  ה וא  מ ייצג   ומה   לא.   מה   זה   24

קשור?      25

מר גיא קלנר: זהות  ע ורך  הדי ן  תכתיב  הא ם  התושבים  יכ ול ים  להצטר ף  לעתירה  או  לא?   ז הות    26

עורך הד ין תקב ע אם ה וא מצ טרף או לא?    27

קהל: לא משנה. בכ ל או פן ג יא. אנ חנו ב יקשנ ו להצטרף  להצעה.      28

מר גיא קלנר: כולם פו ליט יים, בס וף אתה  הכי פ וליט י. בסוף  אתה  הכי  פולי טי.    29
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קהל: אנחנ ו  ב יקשנו   ל הצטרף  ל ע תירה  ש ל  ה עיר ייה.   בסך  הכל  בא נו   ורצי נו   לה יות    1

משיבים בי חד עם ה עיר ייה.      2

מר גיא קלנר: מה זה ל הצטרף?    3

קהל: העירי יה   הי יתה  מעלה   וש וט חת  את  ט ענ ותיה,   את  ח וות   הדעת  של ה.  אנ חנו   ה יינ ו   4

באים  בצד   של  התושב ים.  לצערנו   לא חר  שאב י  העביר   את  המנ חת  מ המערב ית    5

למזרחית  ויש  לזה ס ימוכי ן א בי אתה  יודע  את זה? א נח נו  נ אלצים.     6

מר אבי גרובר:   אתה משקר.    7

קהל: אני משקר?     8

מר אבי גרובר:   אתה  משקר  וזה  הקמפ יין  ש לך.  וזה  הקמ פיי ן  שלך.  וזה ו.  לא  יודע  ב ואו  עז וב.  הוא    9

גמר לדבר. אנ י לא  מוכן  עם  השקרים הא לה.      10

מר גיא קלנר: לגופ ו  של   ענ יי ן  הת ושבים  יכו לים  ל הצטרף  באמצע ות  עורך   דין   שלא  מש נה  כר גע  מ י    11

זה כמשיבים?     12

מר אבי גרובר:   הם משקרים. זה  הקמפ יי ן.      13

מר גיא קלנר: לא. התושב ים.    14

גב' דברת וייזר:      מה  ז ה  משי בים.  עותרים   נ וספים.   הם  לא  מש יבים.  תד ייקו.   אנ י  א ומרת  שא ם    15

כבר שיגיד ו את המש פט נכ ון.  זה לא  נכון  להג יד משיב ים.      16

מר גיא קלנר: אפשר לדעת מ ה קור ה עם זה ? אני ל א שומע  מה את ה אומ ר.    17

מר אבי גרובר:   לא. הם כן  משיבים.      18

מר גיא קלנר: משיבים. משיב ים.     19

מר אבי גרובר:   כמי שנ פגעים  הם יכ ולים  ל בקש להי ות משיב ים      20

מר גיא קלנר: ומה עמד תך בנ ושא?    21

פרופ' נטע זיו: אבל זה לא ת לוי ב נו.     22

עו"ד מיכה בלום: אין ל י עמד ה בנ ושא הזה.    23

מר גיא קלנר: אין לך  עמדה ב נושא? אז  המ סר שעבר כאיל ו ה עירי יה מ ת נגדת ה וא לא  נכו ן.    24

עו"ד מיכה בלום: העירי יה מ גישה  עתיר ה. מי  שירצה להש יב לעת ירה מ וזמ ן.    25

מר אבי גרובר:   היא  ל א  יכו לה  ל הי ות  חלק   מהעתיר ה  שלנ ו.  יא ללה  חב ר'ה.  זה  שאי לתה  ו אנח נו    26

ממשיכים, ג יא אנ י לא מ נה ל  את   27
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קהל: אפשר  לצרף  אליה  עשר ה  א זרחים  וגם  מאה  אזר חים.  כל  מי  שמוכן  להזדה ות   1

בשמו, ותע ודת הז הות של ו י כול.     2

מר אבי גרובר:   העיר ייה   תגיש  את  הע תיר ה  מטעמה.  היא  לא  מג יש ה  עתיר ה  בשם  תושב ים   3

ספציפי ים מסו ימים.    4

מר רביד פלד: מה  נטע, זה  ל א נכו ן?   5

ד"ר צחי שריב:       ה עירי יה  מייצגת א ת כל ה תושבים.     6

פרופ'  נטע  זיו:  העירי יה  ל א  יכו לה  להכנ יס  את   הת ושבים  כעו תרים  נוספ ים.  זה   לא  עובד   ככה    7

בתכנון   וב ניה.   זה  לא  עתיר ה  ציבור ית.  ז ה  עת ירה   לפ י  חוק  התכנ ון  והב ניה.   מי    8

שהתנגד  ונדח ה הו א    9

מר גיא קל נר: למה ז ה מזיק  שהם יצטרפו?   10

ד"ר צחי שריב: זה  לא מזי ק , אבל הם לא צד ב הליך  התכ נונ י.    11

מר אבי גרובר:   לא  יכ ול  ל היו ת  שהע ותר  ז ה:  ראש  העיר,  הוו עדה  ה מ קומית,  מ יקי  מ חבוב י.  זה   12

לא עובד ככ ה. גי א זה ל א עוב ד ככה.    13

שריב:     אם  הו א   היה   מגיש   בקשה  להיתר   ל ולמ"ב  ונד חה  הוא  הי ה  יכ ו ל  לעת ור  נ גד   14 צחי  ד"ר 

ההחלט ה. אבל  הוא בכ לל לא  צד בהליך  הזה.   15

16  

17  
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12. שאיל תה צחי  שריב 19.12.21 – מקווה ומשטח בטון ברחוב השפלה.   

 

18  

ד"ר  צחי שריב:        אני  רציתי  לחז ור  על  שאלה  ששא לתי  שנה  שעבר ה  בקשר  למ קווה  של  חב "ד   19

ברחוב  השפ לה.  אז  בעצם  ה שאלה  הי א  כזאת.  עמ ותת  ח ב"ד  תנו עת  השרו ן  עד יי ן    20

ללא  ה יתר  מק וו ה  על   קרקע   ציבורי ת  ברח וב  הש פלה.  ב דיעבד  ק יבל  המבנה   הזה    21

היתר  ב-2013,  היתר  ב ניי ה,   ב-2019  מועצת  העיר  ד חת ה  בקשה  ל..את  המ קוו ה   22

לעמותת  ח ב"ד  וה ורתה  ל ה שיב  את  המבנה  לידי  העיר י יה.  זמן  קצר  לאחר  מכ ן,   23

באוגוסט   19,  נותק  משטח  בטון  בסמ יכות   למקו וה,  על   שטח  ציבור י,  ה עירי יה    24

השתמשה  בקבל ן  מט עמה  ופ ירקה  א ותו   לא  ק יים  שם  כ י ום.  והשא לה  בעצם  היא    25

האם  העמו תה  כבר  העב ירה  לידי  ה עיר ייה  את  החזקה  ב מקווה?  ואם  לא,  אז  למ ה    26

לא  מגישים..פ ינו י?  כדי  לק יי ם  את  החלטת  מועצת  ה עיר   מ-2019.  ו לפנ ות  אותם.    27
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והשאלה  השני יה,  זה  האם   תבענו  אנ חנ ו  כעיר ייה  את   ההוצאות  של נו  בפ ירוק    1

משטח הבטו ן, ממ י שיצק א ו תו ואם ל א, למה?     2

מר אבי גרובר:   מאחר  ואנ י  עד יין   מנס ה  ל ה גיע,  א ני  עדי ין  מ נסה   להג יע  לפינ וי   הזה   בלי   שנזדקק     3

להליך  המשפט י,  אבל  אם  ל א  תהיה  בר ירה  א נחנ ו  נ לך  ל הליך  משפט י.  ול גבי  ה חלק    4

של  ההוצאו ת,  ממה  שאנ י  ביררתי  עד  ה יום,  הע ירי יה  ל א  תבעה  את  הוצא ותי ה    5

באף הריסה  כזאת.    6

גב' דברת וייזר:      מה אתה  חו לה עם  חום? א ין מצב שאתה  נשאר פ ה.    7

מר יעקב קורצקי:  תירגעי.  אתמו ל עשית י. קיב ל תי.    8

גב' דברת וייזר:      לא קשור.  יש גם שפע ות ש אנשים מת ים משפע ות. אנ י י מות רק מה לחץ.    9

מר יעקב קורצקי:  אם תמותי  אז תמות י.    10

גב' דברת וייזר:      חס ו חלי לה.    11

מר יעקב קורצקי:  גם אובר.    12

גב' דברת וייזר:      אם אני  אמות, רמ ת השרו ן  תתקיים ב לעדי.    13

מר יעקב קורצקי:  זה ברור.     14

מר אבי גרובר:   ברוך הבא  יעקב.    15

מר יעקב קורצקי:  תודה רבה  אחי.     16

מר אבי גרובר:   מה שלו מך?    17

מר יעקב קורצקי:  עשר.    18

מר אבי גרובר:   העיר ייה  עד  כה  לא  אנ י  מבין  מעמ ית  גי יגר  התוב ע  העירו ני,  עד יי ן  לא  תבעה    19

הוצאות יה  ב פיר וקים   לא  ז ה  ולא  א חרים,   ואנ י  מבין   שהת ובע  מתכ וו ן  להג יש  שור ה    20

של  תביע ות  אזרח יות  ש ורה   של  גופ ים  כדי  לתבו ע  את   ההוצא ות.  זו  התשובה    21

שקיבלתי  מהם.    22

ד"ר צחי שריב:       פ חות א ו  יותר א ותה תש ובה מש נה ש עברה.     23

מר אבי גרובר:   נכו ן. אנ י מנס ה לה גיע  לזה  עוד פעם ב לי שאצטרך  עוד  פ עם הליך  משפטי.    24

ד"ר צחי שריב:        החלט נו  ב-2019  עכשי ו  אוט וטו,  22,  מה  אוט וטו  נגמרת  ה קדנצי ה .  בחירות,  ז ה.   25

26   

מר אבי גרובר:   לא  מורח  ולא  כל ום.  במהל ך  הקדנציה  הזאת  אם  נצטר ך  אנחנ ו  נג יש  את  זה  לא    27

בקטע הזה.    28

ד"ר צחי שריב:        אבל  זה  באמת  אבי.  יש  הסכם.  אתה   מנסה  להג יע  אי תם  להסכם.   זה  לא  יכול    29

 35
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להיו ת שנת יים.     1

מר אבי גרובר:   גם בית משפ ט זה ל א. עוד  פ עם.   2

ד"ר צחי שריב:       נכ ון. ב ו א נתח יל את  התהל יך.     3

מר אבי גרובר:   אם זה לא  יקרה בקר וב, נ גי ע לעמק  השוו ה אז זה  יקרה   בהליך מש פטי לצ ערי.    4

ד"ר צחי שריב:       יש  לי  הר גשה שלא קרה  הרבה מ אז     5

מר אבי גרובר:   נפגשנ ו. ה וכנ ו טי וטות. א נח נו כן  מנס ים להג יע  לאיזה  שהיא פשר ה.    6

7  

8  
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13. שאיל תה צחי  שריב 26.12.21 – בדיקת ב קשות לתמי כה.  

 

9  

ד"ר צחי שריב:        שאי לת ה  הבאה  הי יתה  של  בד יקת  ב קשות  לתמ יכה  ע ירי ית  רמת  השרון  ע ל  יד י    10

גורם  חיצ ונ י.  בעיר יית   רמת  השרון,  מ חלקים   תמיכ ות  ב מילי ונ י  שקלים  מידי   שנה    11

לעמות ות  ומ וסדו ת.  התמ יכו ת  מאושרות   על  ידי  מ ועצת  העיר  ומסתמכת  לפח ות    12

בשלוש  הש נים  האחרו נות   ע ל  המלצ ות  של   ועד ה  משנ ה  לתמיכות.   ועד ת  המש נה    13

לתמיכות   מסתמכת  גם  על  ה מלצות  ועד ה  מקצו עית  ל תמי כות.  הו ועדה  המקצוע ית    14

לתמיכות,  מגבשת  המ לצותי ה  בהסתמך  ע ל  בדיק ה  ו ניק וד  של  ההצ עות  ע ל  יד י    15

משרד  רואה   חשב ון   חיצ וני.   משרד  הזה   עו בר  ע ל  עשר ות  הבקשות  לתמיכ ה,  ב ודק    16

עמידה  בת נאי  סף  ו מבקש  השלמת  מסמכים.  מחשב  נ יקוד  בהתאם  ל תבחי נים    17

שפורסמו  ומגבש  את  א ותה  הצעה  גו למית  לחל וקת  הכס פים.  אז  אנ י  שואל,  מ יה ו    18

אותו  משרד  שמבצע  את  הבד יקות  וכמ ה  שנים  הו א  עושה  את  זה  לטובת  הע יריי ה,   19

מתי  בוצעה  ה התקשרות  הר אשונה  א יתו,  ובא יזה  או פן  הוא  נבחר,  האם  זה  הי ה   20

במכרז, או בדרך א חרת, וכמ ה משלמים  לו מ ידי ש נה?      21

מר גידי טביב:  המשרד  ה וא   משרד  גזית,  ב ן  ג ל  וש ות'  רו אי  חשבו ן  ב ועז  גז ית.  ה וא  נב חר  מיד י  שנה    22

בוועדת  יו עצים.  ה וא  נב חר  במסגרת  פט ור  ממכרז  ב חוז ה  ביצוע   עבוד ה  מקצו עי    23

ודורשת  ידע  ומומ חיו ת  מיו ח דים.  ולכן  ה וא  מגי ע  לוו עדת  יועצים  מ ידי  שנה.  ה פעם   24

הראשונ ה  שה וא  נבחר   זה   ב -2008,   אנ י  מני ח  שזה   ה יה   בסמיכות   לח וזר  מנכ" ל   25

4/2006  שקבע   את  כ ל  ה נו הל  שאנ חנ ו  ה ישיבה   פה   ג ם  הסתמכנ ו  ופעל נו   לפ יו.    26

והסכומ ים  שהוא  מקב ל,  נעי ם  בן  עשרים  וחמ ישה  אלף  ש"ח  פלוס  מ ע"מ  לשנ ה    27
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לחמישים  ושב עה  אלף  ש"ח   פלוס  מע"מ  לש נה.  מבחי נ ת  המומח יות  שלו,  ה וא    1

משמש  במסגרת  המומח יות   שלו  גם  כבודק  עושה  ב יקו רות  עומק,  עב ור  משרד    2

האוצר  במתמח ים  בחשב  הכ ללי.  מציי ן  את  הי יח ודיות  ש ל  העבודה  של ו.  אות ו  דבר   3

הוא  ב ודק  חיצו ני   של  ד וח ו ת  ועמ ותות   למ לכ"רים   עבו ר  רשם  הע מותו ת  במשרד    4

המשפטים.  ה חשב  מל ווה  ל עמותות   מטעם  משרד  ה או צר  ורשם  העמות ות.  וכך    5

הלאה.    6

ד"ר צחי שריב:        שא לת  ה משך.  אני  חושב  שיש  הרבה  משרדי  רוא י  חשבו ן  שמל וו ים  עמות ות  וג ם    7

עובדים   מול   משרדי   ממשל ה  בנ ושא  ב יקורת   על   עמ ו תות.  ו עובד ים  עם   רשם   8

העמות ות.  א ני   איש ית  סב ור   שמשרד  שמקבל   פט ור  ממכ רז  מאז  2008  שנ ה  א חר   9

שנה,  תחת  הסעיף  ש יש  לו   מומחי ות  י יח ודית  בס עיף  הז ה  זאת  שערור ייה,  ש נטע    10

מוסיפ ה  שא ין   כדוג מתה,  לא  ידעתי   את   הנ תונ ים.  באמ ת  שאלתי  את  ז ה  בת ום  לב.    11

ואני  חושב ש העיר יי ה צריכה   לעשות כ ל מאמץ  לפת וח א ת  זה. לבקש הצע ות מכמ ה   12

משרדים  ולב חור   משרד  ט וב   יכו ל  ל היו ת  שזה  יה יה  א ות ו  אחד.   אבל  יכו ל  ל היות    13

שזה  יהי ה  אחר.  כי  הת חושה  היא  שכל  שנה  א יץ  מור  דה  ס ם,  אותם  בקשות,  אותם    14

עמותות,   מגיש ים  את  אותם  טפסים.  כו לם  כבר  מכ ירים  את  כולם.  עושים   כן  עם    15

הראש ומקבל ים את  הכסף.  חייב ים לרענן את  השיר ות.     16

מר רמי בר לב:  צחי אבל ז ה לא  היה אצ לך ק ודם?     17

פרופ' נטע זיו: כן. בגלל זה  הוא י ודע את  הע ובדות.     18

מר רביד פלד: למה  הוא  לא  שינה את  זה? של וש שנים א חרונ ות.      19

פרופ' נטע זיו: הוא לא יכ ול  לשנות.     20

מר רמי בר לב:  למה לא ש ינ ית את זה  אז?    21

מר רביד פלד: מה את  אומר ת?    22

מר רמי בר לב:  למה לא  העל ית את ז ה לפ ני  שלוש שנים?     23

מר רביד פלד: הו ועדה  יכו לה  להתכנס  ולקב ל הח לטה.     24

מר רמי בר לב:  אבל  אתה  מכיר  את  הנת ונ י ם.  אתה  מדקלם  אותם.  אבל  גם  יכול  הי ה  לעל ות  את   25

זה   26

ד"ר צחי שריב:         התהלי ך  הוא  שמועצת  הע יר  מקבל ת  את  זה  אחרי  דיו ן  בוו עדה  המשנה.  ועד ת   27

המשנה  מקבלת  א ת  זה   אח רי  די ון  ב וו עדה  המקצוע ית  את  רוא י  החשב ון   שבודק    28

את  זה  אנחנ ו  לא  רואים.  ה וא  מגיש  לו ועדה  המ קצועי ת .  מכין  את  האקסל  ואת    29
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הניק וד.  הם   מוכ נים  לוק חי ם  את  ה המלצות   וא נחנ ו  מ ק בלים  את   ההמ לצות.  ש ל   1

גידי, מ יכה  והו ועדה  המקצו ע ית. אז    2

מר יעקב קורצקי:  נראה  ל י  שיש  מ ישהו  ש הוא  מקצועי.  כמ ו  שהצו ות  המקצ ועי  של נו  מ חלי ט    3

החלטו ת  שישב   על יהם  ש ני ם.  ולמד   את  החומר,   וע יבד   אות ו,  וק יבל   הח לטות.    4

בוועדת  הקצא ות  למשל  וזה   לא  היה  לרוח  הדב רים  שצחי  מובי ל.  אז  גם  שם  לא  5

התאים  ל ו.  ופ ה  ה וא  אומר   גם  כן,  לא  מתא ים  לר וח  א י ש  המקצוע  הז ה  אז  ב ואו   6

נחליף  אות ו לר וח המ תאימה . במילים א חרות  ועד ינו ת.     7

מר רמי בר לב:  אם  בן  אדם   פה   מ-2008  אז  משהו  ל א  בסדר.   בוא   נשים   את  זה  על  השול חן.  משהו    8

לא בסדר. אבל א ני א ומר צר יך להג יד את ז ה     9

מר אבי גרובר:   רק מה מקום  הזה  שזה?  לא   יודע  אם ז ה מ ה שז ה א ומר.  אבל זה  ה יית ה שא ילתה.    10

הוא  אמר   את  דע תו.  נמשיך   הלאה.   חבר'ה   יש  ל נו   המו ן   סעיפ ים  ע ל  סדר  היום.    11

12    

פרופ' נטע זיו:  אני  אהיה  קצ רה.  השאילת ה  הזו  לא  באה  סתם.  ומיכאל  א ו  רמי,  ה יא  באה  כי  בפעם    13

השלישית  א נח נו  נ וכח ים  כשהעבודה  ש נעשית  היא  בע ייתית.  עכשיו,  היא  לא    14

בעיית ית  בג לל  התוכ ן  של   מי  שמג יש.  לא  מגיש ים  בא מת.  היא   בעי יתי ת  בגל ל   15

ששאלנו  שא לות,   איזה   מעק ב  יש,  מ י  בודק   מה   העמ ותות   האלה   באמת   עוש ות,  מי    16

מקבל  פ יקוח.   לא  מוכן   נ וה ל  משרד  ה פנים   שבאמת  ב ו דק  מה  העמו תות  האלה    17

מבצעות.  ה יית ה  ל נו  ת חושה   שנעשית   כאן   עבוד ה  מקצו ע ית  לא   טובה.   שוב  ושוב    18

ושוב.  בשנה  הש לישית  מ ות ר  לנו  לשא ול  מי  ה גורם  ש מתקשרים  איתו.  א ני  די    19

מופתעת  מ-2008  מדי  שנה  מ תקשרים  בפטור  ממכרז  עם  אותו  משרד  רוא י  חשבון.    20

חובתנ ו  הצ יבורי ת  ה יא  באמ ת  לעל ות  את   השאלה   הזאת   ולא  לת הות   למה   פתא ום   21

אנחנ ו  מ עלים.   מ-2008  פטו ר  ממכרז  ואף  א חד  לא  מר ים  דגל   וש ואל.  ר גע,  א י ן    22

משרדי רוא י חשבו ן במדי נת  ישראל שי ודעים  לעשות  ביקו רת על עמ ותות?     23

שריב:        של א   נדבר  על  ניג וד  עני ינ ים.  אם   הוא   עובד   עם  עמות ות.  וע מותות   האל ה   24 צחי  ד"ר 

מגישות גם,  אז אול י יש  ניג וד  עני ינ ים.   25

עו"ד עידן למדן:  הרימו  דגלים  ולא  עשו שי נו י .   26

ד"ר צחי שריב:       הי יתי  לו קח מישה ו שלא  עובד עם  עמ ותות.    27

מר מיכאל דורון:  אני  רק  רו צה  לומר  שאנ י  דווקא  ב עקב ות  השאיל תה  ביקשת י  לראו ת  איך  נראה    28

תהליך  כזה.  להשק יף  על יו.  ז ה  לא  תהליך  א וטומט י.  אני  קודם  כל.  אני  לא  מתנ גד   29
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למה שאתה  אומר. צריך.    1

מר יעקב קורצקי:  גם אני  לא. אנ י צחי  בעד שי ע שו מכרז. עם של וש, ארבע ה צעות.    2

מר מיכאל דורון:  אני  רוצה  לעשות  צדק  עם  הג וף  הזה  ש עושה  את  ה עבודה.  זה  לא  ס כום  גבוה  דרך    3

אגב,  חשבתי  שמדובר  פה  במ אות  אלפי  שקל ים.  זה  נראה  לי  סכום  די  מגו חך  למה    4

שנעשה.  רא יתי   את  סדרת  ההתכתבו יות   ו הדרישות   ו ה בקשות  של   משרד  ר ואי    5

החשבון  הז ה.  הם  לא  לוק חים  דברים  כמובן  מא ליו.  הם  דורשים  מהעמו תות    6

לפחות   עמ ותה   אחת   שביקש תי  לרא ות  איך   זה  מ תנה ל,  ה ם  דורשים   הרבה   דריש ות    7

וחוזר ים  וד ורשים,  ו דורשים  שוב  ושוב.   מה  שא נחנ ו  ג ילי נו ,  זה  שהם  מ פעי לים,  י ש    8

שם  כפתור  א חד,  שה וא  כפ תור  ערכ י  ל הגיד   שאותה   ע מותה  עושה   איזה   שהו א    9

שירות  שה וא  חשוב,  ועמו ת ה  אחרת   עושה   שיר ות  שה ו א  חשוב  הרבה  יותר.   ככה   10

ממש  זה  מוגדר  בניס וח ים  שלהם.  זה  בעיי תי.  כי  אנ חנ ו  נ ותנים  את  זה  ב ידיים  של    11

גוף  שהת פקיד  ש לו  ז ה  בעצם   ליישם  את  מערכ ת  הער כים   שלנו,   וה וא  פש וט  ל וחץ    12

על  כפת ור  ו מורי ד  אותם   מ שבעים  אלף   ש"ח  לשלוש ים  וחמ ישה  א לף  ש"ח   שזה    13

בעינ י  די   מטורף   ולכ ן  בא מת  יש  את  התיק ון  הזה.  א ני   לא   בטוח.  צר יך  יהי ה  או לי    14

לרענן,   ו למצוא   ולתת   לדרב ן  ולתת  לאות ו  גוף  בעצם  ל הת מודד  ולה וכיח   את   עצמו,    15

אבל  אני  לא  חושב  שא נחנ ו  נמנע  כמ ה  מהתק לות  ו לכן  ז ה  טוב  שיש  ו עדת  משנה    16

לתמיכות,  שע ושה  אובר  רו לינג  שבודק ת  את  התמיכו ת   ואת  ההחלט ות  ויכ ולה    17

להיכנ ס לכל ברז ול וציה  לכל  סעיף ו סעיף.    18

ד"ר צחי שריב:         לא כל  א חד יכ ול. את ה או לי כ יושב ר אש עושה  את זה.  אני  ה ייתי   עושה את  זה,    19

מסתכל  בקרטו נים  עם  הבק שות.  אבל  לא  כל  אחד  יכ ו ל  לעשות  את  זה.  ואתה   20

צריך. אני  יכו ל לסי ים את  ה משפט שלי ק ורצקי?    21

מר יעקב קורצקי:  כן.   22

צחי שריב:         עמ ות ת  ..השרון  למשל  מ סמנת  ש יש  לה  ארבע  מא ות  מת נדבי ם.  לחלק  א ת    23 ד"ר 

כסאות  הגל גלים  וקבי ים  במשך  ..בשבוע  ל-24/7  מי  שע ונ ה  לטלפ ון.  ארבע  מא ות    24

מתנדבים.  ול פי  זה  מקב לת  ניקוד.  מ ישהו  מסתכ ל.  יש  רשימה?  שמית  של  400   25

האלה? הם  באמת ת ושבים  שחיים פ ה? מה  הם עוש ים? ל א יודע.     26

מר אבי גרובר:   יש  גם   ועדת   משנ ה,  גם  וע דה  מקצו עית.  את  השא לות   האלה  צר יך  ל עשות   שם.  27

לשאול   בתוך   הדי ונ ים,  לקב ל  תשובות,  וכל   הדבר ים  הא לה ,  אז  זה   לא   שי ושב  א יזה    28

מישהו  בחדר,  נות ן  רשימה  ומיד  אחר י  זה  עובר ים  כספ ים.  אתם  מקיימ ים.  אני    29
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יודע  ש וו עדת  המש נה,  ק ודם   כל,  זה  משהו   שירשתי,   וה דרג  המקצו עי  חשב  שזה    1

עובד  נכ ון,  א ני  מ נסה  ל התע רב  פחות  ב נושא ים  האל ה  ש ל  הדרג  המ קצועי,  כר אש   2

העיר   לא   להת ערב  בבח ירה   של  הי ועצים   המקצ ועי ים  ה אלה.  א ני   כן   יוד ע  שבש נים    3

האחרו נות  ז ה  עובר  מסרקי ם  מאוד  צפופ ים  לעש ות  את   כל  הבדיק ות  הא לה,  אנ י    4

יודע  שא תם  י ושבים  ישיבות   אחרי  ישיב ות.  בוד קים  ל עו מק.  בטח  ל משל  אפ יל ו    5

בחודש  הא חרון  כ איל ו  רק  ע ל  העשרה  א חוז  עש יתם  שור ה  של  בדיק ות,  ושאל ות,    6

ובחי נות,  ו עדכנתם.  אנ י  יו ד ע  שבשנה  שעברה  ישבתם  איזה  שלוש,  ארבע,  ח מש   7

פגישות   על   הדבר ים  האלה.   שנה  לפנ י  ז ה  גם   כן.   אז  ב וא.  מציגים  פה   תמו נה   כאיל ו    8

משהו  פה  ק ורה  אי פה  שהו א  זה.  יושב  ועדת  המשנה,  י ושב  הגוף  המ קצועי,  א ני    9

יודע   שיש  ג ופ ים  שפס לו  א ו תם.  רואי   החשב ון   הזה   גם  בשנים  שעבר ו,  ה יו   גו פים    10

שהגישו  מסמ כים  ו לא  קי ימו   את  כל,  לא  הג ישו  את  כ ל  ה מסמכים  ודבר ים  כאלה,    11

ואותו   רואה  חשבו ן  אמר  ס ליחה  ב ן  אדם  הז ה  לא  הגי ש  את  כל  הדברים  וממש    12

פסל.    13

ד"ר צחי שריב:       אז רד פו  אחריו ש לושה  חודשים.     14

מר אבי גרובר:   שניי ה.  אנח נו  לא  מ חפשים   לא  לתת.  אנח נו  נ ותנ ים  ת מיכות  כדי  לתת.  אנח נו    15

נותנ ים  י ושבים  וז ה.  ומח פש ים  כן  לתת  ומח פשים  הזדמ נות  לת ת  לכל  העמו תות    16

האלה  להשל ים  את   כל  המס מכים.  כי   בסך  הכל  א ת  הכ סף  הזה   שמים  כד י  לתת    17

אותו  בס וף  הכסף  הזה  עוב ר  לגופ ים  שפו עלים.  ואנ י  ב אמת  חושב  שע וד  פ עם,  18

מוציאים  פה  את  זה   במשפטי ם  מסוימ ים  שנא מרו  פה  לד ע תי  אפ ילו   גבל  בדיבה.   בן    19

אדם  בא,  עושה  את  העבודה  שלו  בצורה  הכי  טו בה  שהוא  מבין,  והם  ו עדת  המשנה,    20

הדרג  המקצוע י,  יחשבו  שה ם  חושבים  שצריך  לעשות  אחרת.  בבקשה.  תקדמו.    21

הלאה.    22

ד"ר צחי שריב:       זה  לא ק שור לו ועדת ה משנה. ז ה קשו ר לוו עדת י ועצים. פ טור ממכ רז.    23

מר אבי גרובר:   יכול ה  ועדת   המש נה  להציף   נק ודה   אל   מול,   דרך   אגב,  ז ה  או תם  ה אנשים.   לבט ל    24

את  היו עצים.  יש.  מ י  השל ו שה  שיושבים?  יושב  מ נכ"ל,   יושב  י ועץ  מש פטי  ויושב    25

גזבר.  והם  גם  י ושבים  מ לוו י ם  אתכם  עם  ה וו עדה  המקצ ועית   שמלו וה  א ת  ו עדת   26

המשנה. אז  השיח  הזה  יכול  להתקי ים ות וביל ו את  המהל ך. בבקשה.   27

ד"ר צחי שריב:        ב ישיב ה  הבאה  א ני  אשא ל  שאילת ה  כמה י ועצים  ברמת  השרון   יש  פוע לים  מ- 28

2008 ב לי מכרז  תחת כזה  שמחדשים להם כ ל שנ ה בוו עד ת.    29

 40
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מר אבי גרובר:   תודה ש נתת ל נו זמ ן לה יער ך לתת.    1

ד"ר צחי שריב:       ו אם יש  כאלה, כדאי  לחשוב  מה ע ושי ם עם זה. זה לא  נרא ה לי  מנ הל תקי ן.    2

קהל: בעיר  ח ילו נית  שלא  מסי יעים ......מתנדבים  חיל ונ יים  ו כן  מסייע ים  לכל  העמו תות    3

האלה שלא  מתפקד ות בעצם ?    4

מר אבי גרובר:   ההצעה  לסדר של  עידן  בבק שה עיד ן.    5

מר יעקב קורצקי:  זה  העמ ותה  הכי  מת פקדת  ברמת  השרו ן.  גם  רוטר י  ע ו שה  את  העב ודה    6

עבודה  מצו ינת  וגם  הם  עוש ים.  מי  מפנ ה  פה  רח מנא  לצ לן  גו פות  שאף  אחד  לא    7

רוצה  ל התקרב   אל יהם?  מ י   הו לך  לטקסים   של   צה"ל   שחייל   שם  לעצמו   כדור    8

בראש?  רק  החבר' ה  ה אלה   הולכים.   מי   בו דק  א חרי   זה   מה   הם  עובר ים  ב חיים    9

שלהם  האיש יים.  את  הס יו טים  שהם  עובר ים  ומה  ה משפחה  שלהם  עוברת.    10

החבר'ה   האל ה  שה ולכ ים  בה תנדבות.   לי לה,  ליל ה,  לא סוף   גופ ות.  מ י  עושה   את   זה?    11

מי  עושה  את  זה?  רו טרי.  צריך  את  פנית  א לי  כמה  פע מים.  לרוטרי  מג יע  וא נ י    12

מצדיע  ל הם.  אבל  ז ה  לא  עו שה.  שלהם  לא   מגי ע.  הם  ע ושים  עב ודת  ק ודש  והם    13

עושים עב ודת ק ודש.    14

קהל: אנחנ ו עם ה גוטמ ן ע ובדים בי חד.   15

מר יעקב קורצקי:  לא  קשור.  ג וטמן  עושה  משהו  אחר.  הם  עוש ים  דברים  אחרים.  אנ י  ל א    16

רוצה  להג יד  לך  שהם  רוצים  לכבוש  גם  את  הצד  השני  כי  י ש  להם  איזה  לעשות  שם    17

מקום  לדני  ה פרו יקטור.  את   רוצה  שאני  אפתח  את  זה?  לא  רוצה  לפת וח  את  זה.    18

לכבוש  את  הצד  השני   גם  כן.   אם  אתם  רוצים  תקב לו.  ת פ תחו  הכ ל.  מה  הש ארתם   19

משהו שלא  פתחתם?  יש מש הו שלא  פתחתם?      20

מר ירון גדות:   אתה רק מזי ק להצע ה של ל מדן שאתה  עכשיו  אומר את   זה.   21

קהל: יש את הפ יל  הלבן ש ל אל י בן  שם. שעומד שם כעזוב ה נ ור אית.     22

מר אבי גרובר:   מה זה קש ור? ל יאורה.  עבר ת סעיף?    23

קהל: הוא ע ושה את  העקר ון. ה עק רון ה וא שאנ חנ ו עיר  חי לונ ית , ומנה לים א ותה.     24

מר אבי גרובר:   מה זה קש ור עכשי ו? בסדר.  עידן בב קשה.    25

קהל: פרויקט  של המת נחל ים כי  ל א ידעת.    26

מר יעקב קורצקי:  שתים עשרה ק ומות שרצ ית  לקנות.  לא יד עת.    27

קהל: העמדת מ ומחים.  העמדת. א מרת לי שא ילו  הי ית מבקר.     28

מר אבי גרובר:   ליאו רה אנ י מבקש מ מך די.    29
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14. הצעה לסדר עידן ל מדן 27.10.21- הק מת בית המ תנד ב – מרכז פעילות ומוזיאון    

 

2  

עו"ד עידן למדן:  ערב  טוב.  א ני  ה עלית י  את  ה הצעה  שלי   בהקמת  ב ית  המ תנדב.  בעצם  אנ חנו  פתח נו    3

את הח ודש הזה  בעצם בתח י לת דצמבר בי ום בי נלא ומי א ו י ום אחר י י ום בי נלאו מי    4

להתנדב ות.  קי ימנ ו  את  א ירו ע  ההו קרה  למ תנדבי   ומת נד בות  רמת  השר ון  על  שלל    5

ארגונ יהם.  א לפי ים  ח מש  מא ות  מת נדבים.  חמיש ים  ו חמי שה  ארגו נים   שונ ים,  צי ינ ו    6

את  היום  הז ה,  אבל  ה יום  ה זה  זה  מעט  וז ה  לא  מספ יק.   אנחנ ו  מזה  הרב ה  מאוד    7

שנים,  לא  הרב ה  מאוד  ש ני ם,  אבל  מזה  תקו פה  מזה  קרוב  לשנה  וחצי  התח יל    8

להתנה ל  ארג ון  האקו  סיס טם  במסגרת  נ יה ול  שו לחן   המתנדבים   והמת נדבו ת,   9

ואחד הצרכ ים שעל ה בו  וה וצ ג בהמשך ה יה ב ית מת נדב. ל מקום לה תנדבו ת. מקום    10

שהוא  מופרד.  הוא  לא  שי יך  לא  לחי נוך,  לא  לר וו חה.  בית  בפני  עצמ ו  לצורך  ה עני ין    11

כמו  מרכז   הצעיר ים  אברב וך ,  או  כמ ו  מ קום  א חר,  ד ובר  על  מק ום  שצריך   לשים    12

אותו.  אנח נו   י ושבים  במק ומ ות  שאנ חנ ו  יודע ים  שיש   בתי   מתנדב   בערים   אחר ות,    13

כמו  הוד   השרו ן,  קרי ית  א ונו ,  בת  ים,  שוהם,  פתח  תק וו ה  ואצל נו  ל מרות  ההיקף    14

הגדול   אי ן  את  הדבר  הז ה.  המרכז  הע ירו ני  להת נדבות  היום  הוא   מתופ על  ב אמת    15

ומלו וה   בידי   מג וו נים  שמ נהל ת  אות ו,  מרכזת   או תו  אחרא ית  בראש ות  מ ירי   בת  א ל    16

שנים רבות,  ומנ הלת באמ ת  את הנ ושא     17

מר אבי גרובר:   וממומ ן ע ל יד י הע ירי יה.    18

עו"ד עידן למדן: גם על ידי  ה עירי יה.     19

מר אבי גרובר:   אז תזכיר שגם  העיר יי ה יש  לה.    20

עו"ד עידן למדן:  בסדר.  אני  לא  מל ין  ע ל  כך.  מגוו נים  זה  העיר יי ה  אגב.  א בל  בסדר.  רשת  המרכז ים   21

הקהיל תיים  ככ ה  ע ושה  את   זה  במשך  הרבה  מ אוד  שנ י ם.  אנחנ ו  באמת  ע וברים    22

בשורה  ארוכה  של  נ ושאים  ואיכו ת  סביבה,  ושטו ר  ובי טחון,  וז הירו ת  בדרכים,   23

חינ וך,  ק ידום  מ עמד  האישה,   סיו ע  ל גיל   השל ישי,  קורס ים  למדצים  שא נח נו   עוש ים    24

לתנו עות  ה נוער.  הרב ה  נושא י ם  שהכל  יחד  עם  שיתו פי  פע ו לה  השונ ים  עם  העי ריי ה   25

אם  בחינ וך,  אם  בר וו חה,  אם   בהצעיר ים,  אם  במו קדים  כ אלה  ו אחרים,  הכל  מת וך    26
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ראייה  קהי לתית,  ח לקם  זה  באמת  ענ יינ ים  שהם  בס וציו  אקונו מי  וחלקם  ב עני ינ ים    1

בכלל  שקשור ים  לא ותם  ח י ים  קהי לתי ים  שעל יהם  א נ חנו  מדברים.  א ני  חושב   2

שאנחנ ו  ה וכח נו  את  עצמ נו   כדוגמא  ומו פת  ברמ ה  ה ארצית  הרב ה  ער ים,  מכ ירות    3

ויוד עות  א ת  הדרכ ים  שאנ חנו   מתפעל ים.  גם  את   הנ ושא  ה זה.  לומד ות  מא יתנ ו  א ת    4

שיטות  ה עבודה.   בתקופ ת  ה קורונ ה,  רבים  מ החברים  ש יו שבים  פה  ה יו  הראשו נים    5

להתי יצב  ולס ייע   למבודד ים,   לקשישים,  ו לבתי  אבות,  מ ו קד  ההתנדב ות  בא  ק ודם   6

כל  אצלנו  דרך  מ גוו נים.  רק   לאחר  זמן  מה  לאחר  שהצ לחנו  לי יצר  את  הדברים,    7

הועבר  באמ ת.  הע יריי ה  אי מצה  את  המ ודל  הת חיל ה  ל הפעי ל  אות ו  כבר  ע ל  יד י    8

אנשים  שבאמת  גם  ק יבלו   ח לקם  שכר.  והתח יל ו  להפ עיל   את  הנושא   הזה  בצור ה    9

מסודרת  דרך   המ וקד  העיר ו ני.  כאשר   מג וונ ים  ה יו   מקב לים  את   הפ ני ות  א ליהם    10

המרכז  התנדב ות  הי ה  מקבל  את  הפנ יות  הא לה.  כא מור  באמת  הקמנ ו  לפ ני    11

כשנתיים  ה וקמה  מנה לת  תו שבים.  מנהלת  התנדב ות  י יש ובית.  שמל ווה  ומורכבת    12

ממספר  נצ יגים   מארגו ני   הת נ דבות  שו נים,  ואחד   הי עדים  היה  ב אמת  ל ייצר   הסדרה    13

של  כ ל  הנ ושא  הזה   של  המתנדבים.  שנ י  אנשי ם  בולטים  במי וחד.  י ואב    14 ותיאום 

הרפז  אנ י  אציי ן,  אנ י  לא  א זכור  את  כולם  יואב  הר פז  ודניא ל  עמי ת  הי ו  עיק ר   15

המרצים  של  צוות  אקו  ס יס טם.  גם  פגשת  אותם  י חד  עם   ערן.  ישבנ ו  פה  להציג  א ת   16

הדברים  של הם.  אחת   הבע יות  המרכזי ות  היה   שוב  שא ין   מרכז  יי עוד י  לה תנדבו ת.   17

מקום  שמה ווה,   יכו לת  למתנ דבים  לבו א.  ללמ וד,  ל הקשיב   פנו   אל י  אפר ופ ו  רוטר י,    18

ל עשות  א ת  הכ ינ וס.  התקשי נ ו  לת ת  ל הם  את   המ קום   19 פנו   רוטר י  וביקש ו  מק ום 

לייצר  את  הכ ינ וס.  לא  הצל ח נו  למצו א  את  המק ום  בגלל  צ פיפו ת  וח וסר  מקום.  בי ת   20

כזה הי ה פות ר     21

מר אבי גרובר:   יש מקום כז ה.    22

עו"ד עידן למדן:  בסוף נמצא  פתרו ן. אבל ב ית  כזה.    23

מר אבי גרובר:   למה את ה אומר  את ה חלק  הראשון ש ל המשפט?    24

עו"ד עידן למדן:  בית  כזה  היה  פ ותר  את  כל  הבעיו ת.  וזה  באמת  אחת  ה בעיות  שעלת ה.    25

ולכן   באמת   על ה  הנושא   ש ל  או תה  ועד ה  שה חלי טה  ל הקים  א ת  ב ית  המתנדב    26

בצורה  יי חוד ית  ומתכ ללת,  ש יהו וה  אכס ניה  רא וי ה.  מקום   לימוד  וחשי פה  של  ערך    27

ההתנדב ות,  ולק חת  אות ו  ו להביא  או תו  באמת  לכ לל  כולל  מח ויב ות  האיש ית   28

לדוגמא   שיה יה  מקום  להצי ג  לי לדים  ולב ני  הנ וער  ולא פשר  להם   את  הבחיר ה.    29

 43
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מקום  כזה   יכ ול   לתת   את   ה בית  ה חם  לכל  המתנדב ים  ו המתנדבו ת  בע יר.  ומכאן    1

באמת  ע לה  הנ ושא,  ע לה   אצ לך  בכמה   וכ מה  פעמ ים.  יש ב,  לא   נמצא   פתרו ן,  א ין    2

מקום  מספ יק  ט וב.  ומז ה  בא מת  נו לד  ל י  הר עיו ן  שא נחנ ו  נ יקח  את   בית   קובי,   שעלה    3

שוב ושוב  ושוב.      4

מר ירון גדות:   לא. אל תלך  לשם. לא. לא  מ תאים.     5

מר רביד פלד: אל ת פריע  לו.  הוא מדבר.      6

מר ירון גדות:   עד עכשיו  כל מה  שאמרת. מ עולה.    7

עו"ד עידן למדן: אתה תית ן ל י לדבר. לס יים  ו תגיד מה שא תה רוצ ה אחר כ ך.    8

מר אבי גרובר:   ליאו רה. נצא.  נשאיר א ותך  פה. תתנ י את ה מופ ע שלך. וז הו. זה  לא עובד  ככה.    9

מר יעקב קורצקי:  ליאור ה. מה את  רוצה  להגיד  לו?    10

קהל: שהפעם אנ י לא  מסכימ ה ליר ון, בנ יגוד.    11

מר יעקב קורצקי:  הפעם? אז א ני  נות ן לך את  ר שות הדיב ור     12

מר אבי גרובר:   תסגרו את  זה באר וחה מש פחית,  נו. תסגר ו את ז ה באר וחה  המשפחת ית.     13

מר אבי גרובר:   די  ליא ורה.  מספ יק.  לא,  זה   לא  מצחיק.  לא  יכ ול  ל היו ת  שעל  כל  משפט  יש  לך  מ ה    14

להגיד.    15

עו"ד עידן למדן: בכל  מקום   שיכו ל  ל הי ות  מקום  שנ ותן   פתרו ן  רא וי   ו טוב,  וש ורה  א רוכה   של    16

ארגונ ים,  מע גל  נשים,   ידיד י ם,  איל ן,  א יחוד   ו הצלה,   הר בה  ג ופים   אנ י  לא  התות    17

הירוק   אצלנ ו,  א נחנ ו  צריכ ים   ומח פשים  את   המק ום  הז ה  וגם  כו לנו   ה יה  הי ינו   פה    18

כמה  פעמ ים  בעבר  שדיבר נו  שוב  ושוב  ע ל  איך  מצל יח ים  לחלץ  את  ב ית  קוב י,  הי ה    19

רצון  לעמ ותת  זמר  עברי  בא י זה  שהיא  תק ופה.  הי ה  דיבו ר   לעשות  שם  מ וזיאו ן  ח לל   20

באיזה  שה יא  תק ופה,  ולאפ שר  בית  ..הי ו  כמה   רעי ונ ות   ואנ י  חושב   שהרע יונ ות    21

האלה  ב סופ ו  של   דבר  באמת   לא  קרמ ו  ע ור  וגיד ים  מש ור ה  של  ס יבות   וא ני  חושב    22

שחשבתי  שנכ ון  להבי א  את  ז ה  את  הדבר   הזה   באמת  הס וף.  אכן  הוא   יוד ע  ומ ודע    23

לכך  שבית  קו בי  ה וגדר  מ וזי און.  וז ה  ברור  שב ית  קוב י  מ וגדר  מוז יאו ן,  לה ערכתי    24

הוא  מוגדר  מ וזיא ון  בעבר,  משום  שבאמת  לא  הי יתה  ב אותה  תקו פה  גלר יה.  לא    25

היו   דיב ורים  עדי ין  על  התחד שות  או תה  המדרשה   לאומ נו ת  על   כל  הכרוך   בה.  ולכ ן    26

אני  אמרת י.  אנח נו  צריכ ים  ל עמוד  בענ יי ן  של  מוז יאו ן.  ולכ ן  אני  לק חתי  והצגתי  רק    27

חלק  קטן  מהק ונס פט  שאנ חנו  יכ ולים  ל ייצר.  לי יצר  באמת  תערוכה  שוב  וש וב    28

תערוכות  שי הי ו  שם  ויל וו  לפ עילו ת  זו  או  אחרת,  של  מת נ דבים.  לייצר  שם  כמובן    29
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קיר  למתנדב ים  שאנח נו  מ י די  שנה  נ ותנ ים  להם  תע ודת   הוקרה.  זה  לא  ב הכרח   1

יקיר  הע יר,  יש  יקיר י  הע י ר  שמרביתם  באמת  בדרך  כלל  הם  גם  בארגוני    2

ההתנדב ות  אבל   זה  לא  בהכ רח  אות ו  דבר.  יש  ל נו  יכו לו ת  לארגן   שם  באמצע ות    3

האומנ ות  וה גלרי ות  שיה יו  ש ם,  נוכל  לי יצר  באמת  בית  ל אומנים  מק ומי ים,  שפנו    4

מספר  פעמ ים  בתל ונ ות  שאי ן   להם  בית  והם  ר וצים  לכ ן  א ת  המקום  של הם.  למכ ור   5

את  היצי רה  ולתעדף   באמת  את  המקום   שיית ן  ל הם  את  היכול ת  לתר ום  לע מותה    6

כזאת,  או  ל עמותה   אחרת.   אני  חושב  שמק ום  כזה  מ ייצר  ח יים  שלמ ים.  של    7

קהילה,   מק ום  פ עיל,   שמתאי ם  וי הלום   את   קובי   בן   שם,  את  זכרו,   של  א לי   בן   שם    8

שתרם את הכסף בזמ נו, ח ל ק מהכסף,     9

מר אבי גרובר:   אתה דיברת אית ו?    10

עו"ד עידן למדן:  חלק מה עיר ייה.      11

מר ירון גדות:  תתבייש מ ה שאתה  עושה. א ני דיבר תי היום  עם אלי בן ש ם.   12

קהל: אני ד יברתי  עם אלי  בן שם א ישית.     13

מר אבי גרובר:   די  ליא ורה.  אני  א וציא  אות ך  החוצה.  לא  יכו ל  להי ות  שכל  משפט  שנאמר  פה  את    14

מדברת.  סלי חה.  א ני   י וציא  אותך  מפ ה.  את   לא   מתקנת.   ואם  הוא  יג יד  מה   שהו א    15

רוצה  וא ת  לא   תתקנ י  א ותו.  די.  ליא ורה   בגדו ל.  הק הל  ל א   מדבר  ביש יבות  מועצה.    16

בתל  אביב   שמים  להם  מסך   למטה.  כ ולם  יושב ים  חבר י   המועצ ה  הצ יבור  יושב    17

למטה  עם  מסך.  אז  נ ותן  לה יכנס  ו נות ן  גם  להג יד  ו לא  יכ ול  לה יות  שע ל  כל  משפט    18

את  מגיבה   די.  תכבד י  את  ח ברי  המ ועצה  ותתנ י  להם  עכ שיו  ל נהל  את  הד יון.  הם   19

נבחרו  ע ל  ידכם  בשביל  ל יי צג  אתכם.  הם  מייצגים  את כם.  אז  פה  ושם  נותנ ים   20

להגיד   מי לים  וכאל ה  גם   אם   זה  לא  הכי  נע ים  ל פעמים.   הכל  בסדר   אבל   לא   יכו ל   21

להיו ת שעל כ ל משפט את  מג יבה. די,  ליא ורה.    22

עו"ד עידן למדן:  מוזיא ון  התנדב ות כזה. שמר כז את כל  פעי לות  ההת נדבות . אגב, הי ום אנ חנ ו שנ ינ ו    23

התנדבנ ו  ב יחידת   שיט ור.  אנ י   עדיי ן  מ עת  ל עת  ת ורם  שם  א ת  שלי  בש יטור   אופ ני ים.   24

כל  שנ ה  מת חיל ים  ל חפש   מ קום  ל עשות   איר וע,  א יפה   ע ושים,  למ ה  עושים,   כמה    25

עולה,   איך   עו לה,  מק ום  כזה   מהו וה  בא מת  מ וקד  פ עיל ו ת  שחי.  מבוקר  ועד   ערב    26

יכול  לי יצר  את  ה קשר  לא נשי ם  לתוך  הקהי לה  ולת וך  ה חב רה.  לע ודד  הת נדבות   של   27

בחורים  צע ירים  ו חבר'ה  צע י רים  שזה  עוד  מ טרה,  ה יום  מ האקו  ס יסטם,  אני   רואה    28

בעינ י  רוח י  כיצד  מב יאים  לש ם  את  המחו יבות  האישי ת,  ל פני  שה יא  בו חרת  ו עושים    29
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שוק  התנדב ות  בת וך  המ וזי און  ה תנדבו ת  הזה   שכל  א חד  יכו ל  לה עביר  א ותם    1

ממקום  למק ום,  ו לייצר  א ת  הפע ילות   הזאת.  ולכ ן  אמרתי  ו הצעתי   שבאמת   2

המוזיא ון  יהי ה  פ ה  מוז יאון   שישמש,  מוזיא ון  התנדב ות  ו כבית  מתנדב.  הדבר  הזה    3

יופע ל  בידי  מ גו ונים,  שמרכז ת  בעצם  את  מרכז  ההתנדב ות  העיר ונ י  וה יא  תתפ על    4

אותו  ותה יה  א חראית   על י ו  כפ י  שהי א  מתפ עלת  עד   הי ום  וא חראית   בנוש א   5

הקהיל ה.  ואנח נו   נ פעל   באמת   להשמ יש  את   הנ ושא  הזה.  כ בר  בתקציב   2022.  א נחנ ו    6

גם  אמרנ ו  שאנ חנו   נפ על  לסי יע  בג יוס   תרומ ות  לדבר   הז ה.  לע יריי ה.  וכד י  ל מצוא    7

את  הדרך   ה נכונ ה  לעשות   א ת  הדבר ים  ח לק  מ הארג וני ם  יש  להם   כספים   ו נית ן    8

יהיה  לעשות  א ו  לקדם  את  הדבר  הזה.  אני  ח ושב  שזה  הדבר  הנכו ן  להשמ יש  את    9

הנושא  הזה.  א ני  ר וצה  לה גיד  שהה גדרה  של  מוזיא ון   היא  ה גדרה  ר חבה.  י ש    10

מוזיאו ן  מוכר,  יש  מ וזיאו ן  ל א  מוכר.  יש  דרכים  רבות  לפ רש  את  המונח  מ וזיא ון.    11

ואצלנו   בעיר  לדוגמ א,  יש  את   מוזיא ון  ג יאו לוג י,  או  בשמ ו  האחר  ה וא  גם  נ קרא  בית    12

ראשונים.   אז  אם   מדברים   ע ל  בית   המת נדב   או   מוז יאו ן  להתנדב ות,  מב חינ תי   זה    13

היי נו  אך, זה  דבר במטמ יע  א ותו,  יוצר א ת ה עירו ב. מע ניק  לאנש ים לא  רק את  ערב    14

ההוקר ה,  פעם  בשנ ה,  אלא  מעניק  להם  באמת  את  הצו רך  אני  ח ושב  שזה  הדבר    15

הנכו ן לעש ות. וא ני אשמ ח ל תמיכה.     16

מר דני לביא:  ערב  ט וב  לכל   המתנדבים.  א ני  מכי ר  את  חלקכם  וא ני  מאו ד  מעריך  א ת  זה  ממקום    17

עמוק  ומנ יסי ון  של י,  א יחרתי   בהתנדב ות  וכש עשיתי   אות ה   אז  אנ י  יכ ול  להג יד  שזה    18

אחד  הדברים  המספק ים  ביו תר  שיש  בעולם.  א ני  ר וצה  ג ם  להודות  לעי רית  טל מור,    19

המהנדסת  ש נמצאת  פ ה  וגם   לראש  אגף  אומ נות,  מ יכאל   דורון,  א ני  מ מש  מבקש    20

ירון  אם  אתה  יכול  ל העביר  לאנשים  הא לה  את  הדבר  הז ה.  המתנדבים  שנ מצאים    21

פה.  אנ י  ממש  מבקש,  שתקש יבו  ל י  עד   הס וף  וא ני   רוצה  ל הסביר  לכם   איפ ה  א נחנו   22

בבעיה  עם הנ ושא הז ה. כי  הנ ושא של ה התנדב ות א ין  לי ש ום התנ גדות  אלי ו. ובר ור    23

שאנחנ ו  רוצים  מב נה  ו תחכו  לסוף  או  קי.  זאת  הת ב"ע.  ת כנון  ב ני ין  ע ירו ני,  תב" ע    24

של  בית  קובי  רש ום  במפור ש  פעמיים.  ה ייע וד  של  המ בנה  הוא  להי ות  מוז יאו ן    25

לאומנ ות.  זה  כתוב.  שחו ר  ע ל  גבי  לבן.  לא  שום  דבר  אח ר.  וההצעה  של  ע ידן  כתוב    26

שבית  קובי  יהי ה  בית  למת נ דב.  מרכז  פעילו ת  ומוז יאו ן.   המקום  עומד  ר יק  כבר   27

כשלושה  עש ורים.  כ פיל   לבן,   והנ פגע   הע יקרי  לכך  הם   תו שבי  רמת  השרון   שנמנ ע    28

מהם בסל תרב ות. כולם  מס כימים ע ל זה.      29
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מר ירון גדות:  והמשפח ה.     1

לביא:  כמחזי ק  תיק   תרבות  ו אומנ ות.  א ני  ע ובד   כשלוש  שנ ים  על  השמשת  המבנה  הזה.    2 דני  מר 

נכתבו  תוכ ני ות  ונ עשתה  עבוד ת  מטה  רבה.  עשרות  פג ישות  עם  אומנים  ו אנשי  ת וכן,    3

משאבים  לניק יו ן  המקום  לפ ני  מספר  שבוע ות.  ותוך  מס פ ר  שבועות  נוס פים  יה יה    4

ניתן  להשמ ישו  לט ובת  איר וע י  אומ נות  ותרבות  פסטור לית .  פופאפס.  אז  עיד ן  אחר י    5

שלושה  עשורים   שהמב נה   קיים,  ש לושה   עשור ים,  בש לוש  עשר ה  ש נים   שהוא    6

במועצה  פת אום  נזכר  בבית   קובי.  קם  כמ ה  שבוע ות  לפ ני  שהמב נה  ע ומד  ל היו ת    7

מופעל   למע ן  הת ושבים  והח ל יט  לא  יוד ע  איך   לקרוא   לזה   אבל  לתק וע  את   התה ליך   8

הזה  בתב"ע  ש ל  בית  ק ובי  מ צוין  בפ ירוש  ה וא  ח ייב  להי ו ת  מוזיא ון  לא ומנ ות.  נ יתן    9

להפוך  אות ו  לבית   בית  ה מ תנדב  בשני   דרכים.  איש ור  שימוש  ח ורג,  אפשר  יהי ה   10

להשתמש  בו   כבית   המת נד ב  לעד  חמש  שנ ים,  אבל   י היה  צ ורך  ל השקיע   כסף    11

להתאמות   המב נה  לשימוש   החורג   ואז  להשק יע  כס פים  נוספ ים  בשי נוי   הה קמות    12

כעבור  חמש  ש נים  .זאת  א ו מרת  צריך  לה חזיר  א ותו  למ צב  הקודם  שזה  מ וזיאו ן   13

לאומנ ות ע ל פי  תב"ע.    14

עו"ד עידן למדן: או  למחוק  את  המ יל ה  לאו מנות  על  פ י  תב"ע  בהל יך  מ היר  ומזורז  בה סכמה  וזה    15

מוזיאו ן.     16

מר  דני  לביא:  תן  ל י  בבקש ה  לסיים.  א ני  לא  ס יימת י.  דרך  שנייה  היא  שי נוי  התב"ע ,  דבר  שייקח    17

שנים.  עכשיו  מ ה  הענ יי ן  בתוכני ת  של  עידן?   ויהי ו  במ ידה   התנ גדוי ות  ו יהי ו    18

התנגד ויות  של  התושב ים,  הנ ושא  יתקע  לש נים  ארוכ ות  ב בתי  המשפט.  כמו  שאמר    19

לי  אל י  בן  שם  ל פני  יומ יים  ביום  שישי,  ז ה  יתק ע  בבית  משפט.  מה  ה וא  עוש ה?    20

בנוסף זה  גם דרך מצו ינת  לת קוע את  הקמת ב ית למת נדב  ברמת השרון,     21

מר יעקב קורצקי:  מה שלא תצי ע שם דנ י. יבו א  לבית משפט.     22

מר דני לביא:  אנ י  לא  סיי מת י.  אתה   מ נסה   להק ים  א ותו   במבנה   שאי   אפשר  להק ים  א ותו   בו.  וככה    23

אתה  יכו ל  לטע ון  ל נצח  שאת ה  פוע ל  לטוב ת  הע ניי ן.  אז  ה רווח  פ ה  הו א  כפו ל.  אתה    24

מונע  הקמת  מו סד  תרבות  מצד  אחד,  ולא  צריך  לנק וף   אצבע  כדי  להק ים  בית    25

חושב  שזה  מא וד  חשוב  להק ים  בית  למת נ דב.  אני  מציע  שהע ירי יה    26 למתנדב.  אנ י 

תוך שלוש ה חודש ים תמצא  מקום אמית י לב ית למת נדב.  סיימת י תוד ה.    27

מר יעקב קורצקי:  איפה תמצא  בית אמ יתי?  אי פה?     28

מר אבי גרובר:   אני מב טיח  לך למצ וא.     29
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מר רמי בר לב:  אשכול הפ יס  יכול  להי ות. ה ם בונים בא גף הח ינ וך. אפשר  לתת שם.    1

גב' דברת וייזר:      אין  מקום באגף  הח ינ וך. מ ה אגף ה חינ וך?    2

מר יעקב קורצקי:  הוא גם ל א אמר רק ב ית מת נדב. הוא  אמר משה ו אחר.     3

מר רמי בר לב:  כמי  שמקפ יד  להקש יב.  ו לא  מתערב  בדבר ים.  אל   תתערב ו   לי   בדברים.   גם  א ני   י ודע    4

לדבר. מה ל עשות.    5

?: אשכול הפ יס זה  על  חשבון  כנ פיים של  קרמבו א ו בנ וסף?     6

מר אבי גרובר:   די.  קהל.  אי  אפשר  אחרי  כל  משפט.  יש  פה  מו עצה.  שאמורה  לד ון.  ל א  יכ ול    7

להיו ת שעל כ ל משפט כ ולם פ ה קופצ ים. די.     8

מר רמי בר לב:  כמי  שמתנדב  ומער יך  את  פ עולת  המתנדב ים,  אני   חושב   שיש  לעיר יי ה  לא  מ עט    9

מקומות  ל הקצות  למת נדבים   האלה,  יכו ל  לה יות  אשכו ל  פיס,  יכו ל  להי ות  בית  יד    10

לבנים,   לה יות  יכול   במ קו מות  שמכי לים  גם  את  ה כמות  הזאת    של  הק הל,    11

והמתנדב ים  מקומם,  כבו דם  במקומם  מונ ח  ואנ י  לא  ח ו שב  ואנחנ ו  עוש ים  עו ול    12

גדול מא וד גם לשם ק ובי ב ן  שם, וגם לאבא, שאנ חנ ו במ שך שלושה עש ורים.     13

מר אבי גרובר:   אם הי ית מדבר עם  האבא,  היית  מבין.    14

עו"ד עידן למדן: למען  הסר ספק ד יברנ ו עם  ה אבא. איימ ו על  האבא.      15

מר ירון גדות:   איך דיברת  עם אבא? בב ית  של קורצקי  נכו ן?   16

עו"ד עידן למדן: איימו  על  האבא.     17

מר אבי גרובר:   מי אי ים על  האבא?   18

עו"ד עידן למדן: דיברתי א יתו בט לפו ן. דיבר ת י אית ו מספ יק פע מים.    19

מר יעקב קורצקי:  אלי בן  שם הוא  חבר של י. א סור לי  לה יפגש א יתו.     20

מר רביד פלד: לא. מב ין. אז  מה אם הו א הי ה בבית  של י ע קב לא מבי ן. אז מה  אתה.      21

מר ירון גדות:   אין שום ב עיה.      22

מר ירון גדות:   שגועל  נפש ה פול יטי  הזה שע ו שים פה. ע ל גב של מש פחתו.     23

גב' בת שבע אלקובי:  תתביישו.  משפחה שכ ולה  מ ה עושים.     24

מר רמי בר לב:  אתם  תתנ ו  ל י  לסיים   וא חר   כך  תמשיכ ו  לעשות   מה   ש אתם  רוצים.  מאחר  ואנ י   25

מיודד  גם עם  רוכברגר  ובזמ נ ו גם ר וכברגר  ני סה  לעשות  ע ם זה א יזה ש היא  פע ילות    26

בקדנציות  הקודמ ות  שלו.  ב מבנה  הזה  ע ומד  פ יל  לבן.  איך  הוא  ק ורא  לו.  פ יל    27

אדום.    28

מר אבי גרובר:   ורוד.     29
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מר רמי בר לב:  כי  הצבע  של  הקיר ות  שם  הוא  ור וד.  ו הפך  ל היו ת  מק ום  לגרפ יטי.  א ני  גם  גר   1

במקום  הז ה.  אנ י  גר   סמוך   ל מקום  הז ה.  גם  אם   תהי ה  ש ם  פעי לות  היא   תפרי ע  גם    2

לי.  שתהי ה  שם  פעיל ות.  וכ מי  אירח  את  א לי  בן  שם,  ג ם  אצלי  בבית,  וא ני  מוד ה    3

ומתוו דה  שאנ י  גם  ה פגשתי  בין  אל י  לד ני,  ו ישבתי  בכמ ה   מפגשים,  ו ישבנו   בכמה    4

מכרזים  לעשות  שם  כל  מ ינ י  הצעות  מה  ל עשות  עם  ה בית  הזה.  ואנ י  חושב  שכדא י    5

מאוד  שהד בר  ה תוכנ ית   הזא ת  תצא  לפו על.  ב ית  קובי   צ ריך  ל עמוד   על   הרג לי ים.   6

באיזה  שה יא  קו נסטלצי ה.  א ם  אחר  כך  בבית  ק ובי  א ו  ב בית  קוב י,  רוצים  לעשות    7

גם  התנדבות  א ו  בית  ל מתנד ב  נעשה  את  זה  ב ית  למתנדב .  אם  עכשיו  אנח נו  ניק ח    8

את  הדבר  הזה  ונת חיל   איז ה  שהוא   הל יך  ב ירוקרט י  ל הפוך  אותו   למשה ו  א חר,    9

נתקע ע וד פעם  את בית  קוב י  ועוד  פעם את  הבית  המתנדב.    10

ד"ר צחי שריב:       זה  המט רה.    11

גב' דברת וייזר:      אני   רק  רצית י  ל הגיד   משה ו  כדי  לנצל   את  מבל י  ל היכ נס   לפה  לכל  השיח   בנושא,    12

לנצל  את  ההזדמ נות  כד י  לע לות  לסדר  י ום  משהו  שלא  הצלחתי  בשי חות  כא לה    13

ואחרות,  שהם  לא ב ישיבו ת  מועצה,  נראה  לי  שזה  מן  טק טיקה  עכשיו  שאנ י  הולכת    14

לאמץ.  אני  חושבת  שה נושא  הזה  באמת  בית  למ תנדב.  ה ו א  קודם  כל  נושא  מא וד   15

חשוב  שעוד   שהי יתי  יו "ר  מג וונ ים  אנ י  מכיר ה  את  הקושי   איפה  מירי?   אנ י  מכיר ה    16

באמת  מהשטח  את  הק ושי  ואת  הד ילמות   הי ום  י ומי ות   שמירי  וכל  המ תנדבים    17

מתמודדים  איתם  בשוטף.  וא ני  חושבת  שבית  למתנ דב כזה  צריך  לכלו ל גם  דיברת י    18

על זה  גם  עם ע ידן  בכמה  הזד מנוי ות. בא ותה  הזדמ נות, ש הוא  יכלו ל ק ונס פט מא וד    19

רחב,  כי  ה וא  גם  מכ יל  כמו בן  המו ן  מת נדבים,  וא לפים  של  מתנדבים  שמט פלי ם    20

ברמת  השרו ן,  אבל   הוא   ב אמת  צריך  לכ לול   ול קחת  בחשבון,  א נח נו  כ עירי יה    21

צריכים  לקחת  בחשב ון,  לה קים  בית  שיח  נש ים,  זה  מו דל  שקיים  ראי נו  את  זה    22

בפורום  ש ל  חבר ות  מ ועצה   ל אחרונ ה  בשנ ה  ה אחרו נה,  ש הוקם  בכמ ה  וכ מה  ערים    23

שבאמת  נושא ים  את  הדג ל  אם  זה  באמת  בפת ח  תקו וה ,  בחולו ן,  ביר ושלים  ועוד    24

וחוץ  ממ ועצת  נש ים  עירו נית  שמקדמת  הרבה  פע ולות  בע י ר  בנושאים  מגדר  שו ויו ני    25

וקידום  מ עמד  הא ישה.  יש  א ת  כל  הנ ושא  של  אגף  הרו וח ה  שמקיים  סד נאו ת,  של   26

אימהו ת  חד   ה ורי ות  וחוזר ו ת  למע גל  העבוד ה.  וכל   נושא   של  א גף  ה חי נוך   בכל   מה    27

שקשור  בהיבטים  של  ח ינ וך  מגדרי,  וח ינו ך  נערו ת  אם  זה  באמת  פרויקט ים  כאלה    28

ואחרים   של   שיתו פי   פע ולה,   בין   דור יים,   ו נשים  ס ורג ות  של  בנ ות  נוער   ו מבוגר ות    29
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שסורגות  יחד.  יש  פה  כמ ה  כאלה.  אם  זה  נושא  ס ייבר,  שחיפשנ ו  בית  כד י  לק יים    1

קורסים  של  ס ייבר.  של  נע רים  ונער ות  י חד  עם  גמ לא יות.  קור ס  דירקט וריו ת   2

שהיינ ו  צריכ ות  לכתת    א ת  רגלינ ו  ו לצערי  הרב  נא לצנו  ל הגביל  את  מספר    3

המשתתפות  בק ורס  השל יש י,  והרבי עי  שכבר  ה תקיי מו   בגלל  אובר  ב יקוש ים,  4

נאלצנו   לקי ים  אותם  ב פורמ ט  מצומצם  שרק  עשרים  נש י ם  למרות  שה יו  ב יקושים    5

הרבה  יו תר  גדול ים  ונ אלצנ ו   להגיד  ל הרבה  נש ים  שלא  .  כי  לא  הי ה  לנ ו  מקום   6

בהאוס  הוא   צר  מלהכ יל.  וב אמת  ככה  ב משפט.  הר עי ון  הוא  באמ ת  ל ייצר  א יזה    7

שהוא  בית  שיח  נשים  שיה וו ה  מרכז  העצמה  מרכזי  ל נשי ם  שיתקיימ ו  בו  באמת  כל    8

מה  שאמרתי   סדנ אות  וקור סים  השו נים   של  ה אגפים   ה שונים.  א ני   יכ ולה  להג יד    9

לכם  כמה  משפט ים  מבית  ש יח  נש ים  שהקימ ו  לתפ ארת  עירי ית  פתח  תקו וה.  בית    10

שיח  נשים  מז מין  את  המבק רים  לביק ור  מע ורר  מחשבה  שמשלב  בין  ה עבר  לה וו ה    11

ונשים  מ ייסד ות  של  מושב ה,  לבי ן  נש ים  פורצ ות  דר ך  בימנ ו  אנ ו.  הסד נאות    12

והקורס ים  והשי ח  במ קום  מ עודדים   חשיב ה  ב יקורת ית  ב נושא  מגדר  וסו גיו ת  ב נות   13

כשלוקחים   את   זה  בחשבו ן,   כדאי   ורא וי   לשלב.   אנ י   14 ימנו.   אז   בהזדמנ ות   הזאת 

חושב שזה שי לוב ש יכול  לה יו ת מאוד א ידיאל י.    15

קהל: היה פ ה נצ יג של  הוו עד למ ען  החיל.  אמר בכה  פינ ו או תי מ המקום. בגל ל    16

17   

מר ירון גדות:  לא  יוד ע  מא יפה  להתח יל.  א נ י  דיברת י  עם  א לי  ב ן  שם.  הו א  התקשר  אל י.  ו נתח יל    18

מהסוף.   וה וא  חד  משמ עית   רוצה   שהפר ויקט   הז ה  כב ר  יתח יל,   במתו וה   שדנ י    19

מוביל,  ו גם  ראש  העיר  מוב י ל  ולא  רוצה  שיג עו  ו יעשו  שו ם  שינוי  כי  הוא  י ודע  שזה    20

יתקע  את  הנושא.   אבל   זה   לא  הס יפ ור.  הס יפ ור  פ ה  ז ה   בעצם  ג ועל   נ פש  פ ולי טי   21

ברמה  הכי  בזו יה  שיש.  כשמ תוך  שיקול ים  פו ליט יים  מנס ים  או  מנסה  עידן  ל מדן    22

לתקוע  לחו פשית,  סתם,  א ני  לא  מלי ץ  י ושר  של  ה חופש ית ,  אני  ל א  חלק  מהסי עה.    23

תקפתי   אותם   כשהי ה  צר יך,  אבל  ל השתמש  במש פחה   שכו לה,  ואלי   בן   שם  מי   שלא    24

יודע    25

עו"ד עידן למדן: תתבייש. תתב ייש.    26

גב' בת שבע אלקובי:  אתם צריכים ל התבי יש מה  שאתם עושים.     27

מר אבי גרובר:   לא  נע ים  לי  כא ילו  ל תמוך  במה  שהוא  או מר  כל  מי לה.   כל  מילה.  כל  מ ילה.  כל    28

מילה.   כל  מיל ה.  רק   זה   ה סיפור   פה.   הבאתם   ה נה  מ תנדבים  בכ וח   הבאת   לפ ה   29
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מתנדבים בכ וח. וא תה ע ושה  סיבוב פ ול יטי ע ל ה חופש ית.    1

עו"ד עידן למדן: מכיר  את  הדברים.  ואתה  צ ריך  לשקו ל  מה   נכ ון  לעיר.  מה  טוב   לע יר  ומ ה  טוב    2

באמת לעשות      3

מר אבי גרובר:   תסתכל במרא ה.      4

מר ירון גדות:  מי שמכיר את  אלי  בן שם, י ו שב ראש בית יד  לבנ ים במש ך הרבה שנ ים.    5

קהל: יודע ים הכל.     6

מר אבי גרובר:   ליאו רה. אנ י אוצ יא או תך ה חוצה.      7

מר ירון גדות:  ליאור ה מספ יק. תנ י ל י לס יי ם.     8

מר גיא קלנר: מה  קרה.  היא  מדברת  לע ני ין .  תן  לה  לדבר.  מה  קרה.  פתא ום  זה  לא  נוח  לך?  ת ן  לה    9

לדבר. מה קרה?  לא נ עים ל ך  פתאום? תן  לה  לדבר. פתא ו ם לא נו ח לך? צב וע.    10

קהל: בניגו ד אליך  אנ י ממושמ עת.  ראש העיר  לא מרשה  לי. א ני  לא אדבר.      11

מר ירון גדות:  היא לא  רוצה ל דבר.    12

קהל: מאוד רוצה.  אבל      13

מר ירון גדות:  הסיפ ור  פה   הו א  סי פור  פול י טי.  קורצק י  שקרא  ל למדן   אליו  הבית ה  לפ גישה   עם   14

אלי  ב ן  שם,  וה סיפ ור  פ ה  ה ו א  בעצם  צורה  ש ל  נ יסי ון  ש ל  למדן   פעם  א חר  פ עם,   15

לתקוע   לח ופשית   סתם.  א נח נו  הגוש   הח ילו ני   נבחר   בשב יל  ל עבוד   ביחד.   בשביל    16

לעבוד ב יחד. לא  בשביל  לשת ף פעול ה עם ק ורצקי.    17

עו"ד עידן למדן: אתה  זה   שתקע  א ת  הג וש  ה ח ילו ני  פעם  א חר  פ עם.  אתה   ז ה  שחו פשית  הדיח ו.  בג לל   18

שאתה ..כל מי ני דבר ים. את ה הוא ז ה שהד יחו. א תה זה    19

מר יעקב קורצקי: תן  לי  עש רים  שניות  א ני  א וכיח  א ת  ה צביעות  של ו  ברמות  שכל  רמ ת  השרון  תדע.    20

אתה  הי ום  השותף  ש ל  שמוא ל  גרייד י  שהב יא  את  הגר עי ן  התורנ ית.  לרמת  השרון,    21

יאללה   תמשיכ ו.  הוא   וית ר  ל ך  על   המקום   שלו,   אתה   דוא ג  לו   לא ינטרס ים.  תמש יך    22

לשקר את הת ושבים. יא ללה.    23

קהל: שמואל גר יידי  שפגע ב ניצו לי  השואה, את ז ה אס ור לשכו ח  לו.    24

מר יעקב קורצקי:  תמשיכו  יאלל ה.      25

מר ירון גדות:   ..על  ה חזיר.  כ ולם   יוד עים   מ י  עשה   את   זה.   אני   א ין  לי   בכלל  מ ה  לדבר    26

איתך. לא מ עני ין  אותי.      27

מר אבי גרובר:   זכי אנ י אוצ יא או תך הח וצ ה. זכי אתה  לא  יכול.    28

מר ירון גדות: גם אתה תעש ה פו ליגרף  אתה  יודע  על מ ה. גם אתה.     29
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מר רביד פלד:  לא.   גם  הוא   לא י עוף.  הוא  אומר.  הוא  לא   משקר. הוא  מדבר דבר ים  נכו נים. ה וא  לא   1

משקר. הוא א ומר דברים  נכו נים.    2

מר זכי טיירי:  הוא מערבב  את הכ ל.     3

מר אבי גרובר:   ירו ן אתה מ משיך?      4

מר ירון גדות:   אני ר וצה לה משיך. מפר יעים  לי ה חבר'ה של  קורצקי  וזכי.      5

מר גיא קלנר: גם  ליא ורה   תה יה   עכשי ו  בצי ר,  כי  היא   נ גדך?  גם   ה יא  ת ה יה  בצ יר?  כל   מ י  שמדבר    6

נגדך ה וא בציר?      7

מר ירון גדות:  ליאור ה תמיד  אית י.      8

מר גיא קלנר: בטח. היא בצ יר עכש יו. תכ ני ס אותה  לציר. קו נספ ירציה.    9

קהל: אתם  פשוט  בושה  וכ לימה.  אני  וד ניאל ה  רכזות  מתנד בי ם  בחינוך  ברמת  השר ון    10

כבר כמה שנ ים. דבר כזה, ל א ראינ ו מע ולם.      11

מר ירון גדות:  לא הי ו דברים כא לה, ל יאור ה. כזה לא  היה.      12

מר גיא קלנר: היא מדברת  עליך.  הביק ורת  היית ה על יך.     13

מר רמי בר לב:  אני ח ושב שה יא דיבר ה לכל  הפורום  הזה.      14

מר גיא קלנר: יכול  להי ות. ה יא בטח  לא די ברה למיש הו ספצ יפי ת.     15

מר רמי בר לב:  היו  פה גם ת למיד י תיכ ון שע זבו ועד ה כי  הסגנ ון  היה  פה  בוטה, ו לא      16

מר ירון גדות:  אני  ח ושב  שמי  שבא מת  איכ פת  לו  לקדם  את  המקום,  א ת  המקום  הזה,  שי הי ה    17

כמה  שיותר  מהר,  וכמ ה  שיותר  לטו בת  העיר  למד ן.  יי שב  עם  סגן  ראש  העיר    18

שאחראי  על   המוז יאו נים   וע ל  התרב ות  ועם   ראש  ה עיר   ב יחד  ותחל יטו   בי חד.  ולא    19

תלך  לשבת   עם  ק ורצקי  בש ביל  ל תקוע   בע ין  ש ל  ה חופש ית,  כי   זה  לא  בשב יל  ז ה    20

בחרו  א ותך  ולא   בשביל   זה   בחרו   אות י.  וככל  שתמש י ך  עם  ה סיפ ור  הז ה  של    21

בריתות  עם  קורצק י,  כדי  לפ גוע,  אתה  לא  תקב ל  לא  שנ י  מנדטים  ו לא  אחד  מנדט    22

בבחירות  הבאות. ז ה רק  יפג ע בך.   23

גב' בת שבע אלקובי:  לאן הג ענ ו? מר"צ עם ק ורצק י. חבר'ה. א ני בש וק.    24

עו"ד עידן למדן: בינתי ים  מי  שלא  .....אנ י  בטו ח  זה  אתה  אבל  בסדר.  ת יכף  אני  אג יד  בסוף.  בי נתי ים   25

מי שלא י עבור ז ה אתה.     26

מר  ירון  גדות:  אני  ק ורא  ל ך   למשוך  את   ההצע ה.  שב  א י תו  ות חליט ו  מ ה  ע ושים  בב י ת  קובי   ביחד.     27

ביחד עם א לי ב ן שם ביחד  ע ם ראש העיר ב יחד  עם דני.    28

עו"ד עידן למדן: זה אין ל י ב עיה.    29
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קהל: מר"צ יושב ים עם ש"ס מ ה ה בעיה? כל  הכבוד.     1

גב' בת שבע אלקובי:  מר"צ יוד עים שאתם ככה  ע ם קורצקי?    2

קהל: אתם לא באות ה קו אליצי ה?    3

דורון:  אני  רוצה   קודם  כל  לעדכ ן  שיש  עת יר ה  של  התושב ים,  שמתנה לת   כי  לטענ תם   4 מיכאל  מר 

אנחנ ו זנ חנו  את הקרק ע של  בית קוב י    5

מר  עינב  בן  יעקב:  מיכאל.  סליחה   שאני  עוצר  או תך.  א ני  ה יית י  בבית  מש פט  אנ י  ח ושב  שזה  לא    6

פורום  נכון  לדו ן בזה.    7

גב' דברת וייזר:      אבל זה מ ידע.    8

מר מיכאל דורון: אני  לא דנ תי בזה.      9

מר גיא קלנר: הוא לא  דן. ה וא רק מצ יין.    10

גב' דברת וייזר:      לא דנ ו. מי ידע.    11

מר עינב בן יעקב:  אני  היי תי  בב ית  המשפט  המ חוזי  בשם  הע ירי יה  יום  שלם   נחקרת י  ע ל  יד י    12

שופט בית  משפט מח וזי  ולכ ן  אני  חושב שכמה ש פחו ת נדב ר במקום    13

גב' דברת וייזר:      אבל  ב וא  נשמע  על  ז ה.  זה   לא  סוד.   מן   הסתם,  אם   הי י ת  בבית  משפט  יש  ריש ום   14

של תמלי ל. מי ש יחפש בא ינט רנט. לא הב נתי. ב ית משפ ט ז ה לא    15

מר מיכאל דורון: אני  לא  הב עתי כר גע ד עה  על כ ל מ ה שא מרתי כרג ע זה  דבר  עובדת י,  שיש מתנ הלת    16

עתירה   כזאת  והעת ירה  הז את  מסמנת   את  מאותת   ל רפיו ן  של   ההת נהל ות  של    17

העירי יה  הזא ת  במשך  הרבה   שנים,  הילד ים  שלי  עשו  את   מדורות  לג  בע ומר,  ליד    18

בית  קובי  וכל  מד ורת  לג  בע ו מר  הסתיי מה  בבית  הרפא ים  הזה.  וזה  לא  הוס יף  שום    19

כבוד,  לעיר יי ה  שעכשי ו  ירו ן  גדות  מדבר  כרג ע  אמור  ל הי ו ת  המייצג  ש ל  הכבוד  ש ל   20

המשפחה   השכ ולה.   אנ י  חש ו ב  כשאנח נו   בו חנים   מה   ע ושים  עם   בית   קוב י,  א נחנ ו    21

צריכים  לר אות   את  התכלי ו ת,  אנח נו   צריכים   למקסם   א ת  התכל יות   לט ובת  העיר.    22

מוזיאו ן  זה  תכ לית  א חת.  ב ית  מתנדב  ז ה  תכלית  כ פי  שמציג  אותה  עיד ן  היא    23

תכלית  רב  ג ונ ית.  ה יא  מש משת  ארגונ ים  רבים,  היא  י כולה  ל הכי ל  לתוכ ה  ע וד   24

הרבה  דברים,  ולכ ן  אנ י  רו א ה  דוו קא  ברע יון   של  ע ידן,  ר עיו ן  טוב,  יש  ע וד  ג ופים    25

מתנדבים,  אנ י  בשנת יים  הא חרונ ות,  בדרך  כלל  ל א  נהג תי ,  עד  היום  לא  סיפרת י  את    26

זה  ולא   עשי תי  לזה  אא וטי נג .  אני   חושב   שמגיע   לג וף  הז ה  מגי ע  ל ו  גם   כן  ס וג  ש ל    27

יחסי   ציבו ר.  יש   גוף   שנקר א  יד   נת ן  שפ ועל   במסי רות   בקרב  בנ י  ה גיל   השל ישי    28

שזקוקים  לעזרה  החל  מנ ורו ת  ודרך  החלפת  שקע ים,  וס תימות  שיש  להם.  וא נח נו    29
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חבורה  קט נה  של  מתנדב ים .  אין  לנ ו  בית,  אי ן  לנ ו  מק ום  לעבוד  ממ נו.  אנ חנ ו   1

עובדים  מהבת ים.  אני  חושב   שזה  רק  דוגמא  לגוף  אחד  שהיה  טוב  אם  יה יה  ל ו    2

בית,  ואם  אנח נו  מ חברים  את  כל  המכלו ל  הזה  של  ה גופים  ה מתנדב ים,  אנחנ ו    3

אומרים  כאן,  י הי ו  המקומ ות   שמהם  אתם  יוצאים.  יש  עו ד  הרבה  רעיו נות.  שאפשר    4

לעשות   לטובת   ה עיר.   גם  ב נו שא  של  נשים,  גם  בנ ושא  ש ל  צעירים  אני   ה יית י  ע ושה    5

יותר  מזה.  א ני   הי יתי   גם,  אני  חושב   חבר  ב וו עדה  לשו ויו ן  וסובל נות,   אנ י  ח ושב    6

שבתוך  בית  כזה   אפשר  לש י ם  גם  את  הלהט "בים,  א ני  לא  חושב  שצריך  לתקו ע   7

אותם  באיז ה  שה וא  מק ום  נפרד  ושהם  י גיע ו  אל יו   בהי חבא.  הם  צר יכים  ל הגי ע    8

לטעמי,  ל הבנת י,  בראש  מור ם  למקום  הזה.  ז ה  יכ ול  לה יו ת  בעצם  בראייה   הרחב ה    9

איזה  ש הוא  סוג   של   בית   קה ילתי.   בית   שמשמש  מת נדבי ם,  יוצרים   רמת   שרונ ים.    10

אני  ר וצה  ל הגיד   עוד   דבר.  אני  ש ומע  את כם  כרגע   כאי לו  שקורצק י  זה   הסד ין    11

האדום.  כ ל  דבר   שאם  אתם  רוצים  ל הכנ יס  אס  לדיו ן,  ת ג ידו  קורצקי.   קורצק י  הוא    12

אבי אבות  הרשע  וכל פ עם שאתם רוצים ל הגיד מש הו.    13

14  

גב' בת שבע אלקובי: או שת גידו רשע.    15

עו"ד עידן למדן:  מהקואל יציה. ש ני ס גנ ים    16

מר מיכאל דורון: צאו מהע ני ין הז ה.    17

עו"ד עידן למדן: חברים    18

דורון:  אני  ר וצה   לומר  לכם  עוד  מש הו.  אנ י  לא  חושב.  א ני  לא  חושב  ש פ וליט יקה  ז ה   19 מיכאל  מר 

מילה  רעה.  כל  מ ה  שקורה  כ אן  זה  פול יטיק ה.  הישיב ה  שלך  היא  פו ליט ית  והיש יבה    20

שלו,  ומה  שה וא  אמר  זה  פ ול יטי.  ומ ה  שאומר  יר ון  גד ות  ז ה  פול יטי.  תפס יקו  להגי ד   21

שפוליט יקה ז ה דבר רע.  פול י טיקה בס ופו ש ל דבר.    22

גב' בת שבע אלקובי:  אמרנו ..במ ורשה. לא א מרנו   שום דבר על  פול יטיק ה. למה  ..במורשה    23

מר מיכאל דורון: תראו מ ה  הדרך. אתם    24

גב' בת שבע אלקובי:  מה רע בבי ת ...במורשה? א ת ה אמרת במק ום לשים בק ומ ה...  25

מר מיכאל דורון:  לא. אנ י א מרתי ...מורשה. א ת חוצפ ני ת.   26

גב' דברת וייזר:      הוא  לא אמר.    27

מר מיכאל  דורון:  אנ י  חבר  ב וועדה   לש וו יון   וס ובל נות.   וי ש  לי   בן   גי י  או   קי?   חוצפ נית   שכמותך.   כ ל    28

דבר את הו פכת כן. א ת מסל פת. את אמרת שכרג ע שמה    29
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עו"ד עידן למדן: קול הא ישי ז ה הצד הז ה.    1

מר מיכאל דורון: את אמרת  שמשהו רע.     2

מר אבי גרובר:   יאלל ה .דמגו גיה  בגרוש.  יא ללה.    3

מר מיכאל דורון: לא. תעשה  פה סדר. אנ י לא  מוכ ן לזה.     4

מר אבי גרובר:   חברי מ ועצה צו עקים.  פעם  ראשונה ש חברי מ ועצה צו עק ים?   5

מר מיכאל דורון: כן. ה יא לא  יכול ה לה פריע  לי.     6

מר אבי גרובר:   והו א יכ ול לצע וק?   7

גב' דברת וייזר:      עכשיו   זה  משרת  את   האג 'נדה  אז  א פשר  לה פריע.  אם   זה  לא  אז  ת יכף  י גידו    8

שאסור לה פריע.    9

מר מיכאל  דורון:  מה  שאת  ע ושה  זה  בד יוק  השיטה   שלכם .  תגידו  אתם  רוצים  לתקו ע  משהו.  תג ידו   10

את  המי לה  ק ורצקי.  אתם  רוצים  לתק וע  משהו,  תגיד ו   את  המ ילה   מורשה.   אנ י   11

אמרתי כאן  מורשה?    12

ד"ר צחי שריב:       מי א מר  קורצקי?     13

גב' ענבל דדון:  אתה אמרת  שהבית.    14

מר מיכאל דורון: מי אמר ק ו רצקי?   15

גב' דברת וייזר:      הוא  לא אמר מ ורשה. ה וא  אמר שהבית  הזה.     16

מר רביד פלד: אבל  ירון  ..הו א שותך איתכם ז ה או תו דב ר.   17

מר מיכאל דורון: אני  הבעת י  דעה.      18

גב' ענבל דדון:  אנדרסטי יטמנט  שלו בר ור ל כולם.    19

מר מיכאל  דורון:  אני  ה יית י   אחד  המנ יע ים  בוו עדה  לש וו יון  וסוב לנו ת.  וי ושב  כאן  ד ני   לביא,  וא ני    20

היית י  אחד  המ ניע ים  לכל  ה נ ושא  של  הקמת  איז ה  שהוא  בית  לקה ילה  ה גאה.  ואף    21

אחד  לא  יכול  להאשים  אות י  בשום  האשמה  א ני  לא  מח לק   את  הע יר  כרגע  ב הקשר   22

הזה.  אני  ל א  מחלק  את  ה עי ר  הזאת  כרגע  בין  מ ורשה  למ ערבית.  גם  בהצעה  ל סדר    23

הבאה  שאנ חנו   מביא ים  לכאן ,  אני  דוב רת  י ודעת,  שאנ י  עמ דתי  על  ז ה  שהסי פור  של    24

מורשה  יה יה  ב ולט  ו חד  משמ עי  בהצעה  ב נושא  ה סעות.  אז   אני  לא  מ חלק  את  ה עיר    25

הזאת,  אנ י  חושב   שמורשה  צריכה  לקבל   הרבה  ואל  תכ ניסי   לי  א ת  מורש ה  כאן    26

כטיעו ן  נ גדי  ל מה  שא ני  א ומר   כרגע.  כי   מה  שא ני  א ומר  זה   שצריך  בית  ק הילת י  כמ ו   27

שצריך,  וזה  וב ית  כזה  שמתכ לל  כל  כך  הרב ה  תכלי ות  ל עי ר  הזאת  הוא  עדיף  ע ל  פנ י    28

מוזיאו ן בע ינ י כרגע.    29
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גב' בת שבע אלקובי:  אני  רצ יתי  להמשי ך  את  מה  שדוברת    אמרה.   פה  עלה   בכל ל  נ ושא    1

התנדבו יות  וא ני רצי תי  לציי ן  שוב, ה ייתי  בערב מ תנדבים.   ערב הוקר ה שה יה מ אוד   2

מרגש  ומא וד  חש וב  ונאמת י  שם  ואנ י  רוצ ה  ל חזור  על  דב ר  שאמרתי   שם  שחשוב   לי    3

שישמעו   את  ז ה  גם  פ ה.  בכ ל  בוא   נ גיד,   ברוב   הער ים  ב ארץ,  מנ הלת   הה תנדבו ת    4

נמצאת  תחת   אגף  לש ירות י ם  חברתיים   וקה ילת יים.  ב שנתיים  האחר ונו ת  אנ חנו    5

פתחנ ו  את  הקה ילה.  יש  ל נו  עובדות  ס וציאל יות  שזאת  ל מעשה  ההתמ חות  שלהם.    6

אנחנ ו  מתחי לים  עכשי ו  להפ עיל  את  שיל.  שרות  יעו ץ  לאז רח.  שנשען  על  מת נדבים.    7

ואנח נו   עובד ים  בשי תוף  פעו לה  מל א  ל חלוט ין   עם  מ ירי   ועם  מרכז  ה מתנדב ים.   8

באמת  תודה  מ ירי  ע ל  זה.  ו לכן  אנ י  מאמי נה  ו חושבת  ש אך  טבעי  שהמה לך  הבא    9

,   שמנהלת   למעשה,    המת נדבים   תחת  ת עבור   האגף  לש ירות ים    10 שצריך  לה יות

חברתיים  וקה ילתי ים. כמו ש יש בשאר הער ים. תצחקו,  ת בדקו.    11

עו"ד עידן למדן: ברוב הער ים אי ן.    12

גב' בת שבע אלקובי:  ברעננ ה, בגבעת יים.    13

עו"ד עידן למדן: אגף רוו חה  יקראו  לו עד     14

גב' בת שבע אלקובי:  .... שאתה מעביר  לנו  את המ תנדבים.    15

עו"ד עידן למדן: זה יה יה שם.     16

גב' בת שבע אלקובי:  יש לי א ישור ממ ך בכתב. את ה רוצה שאת ה מעב יר. ברענ נ ה. בגבעתי ים.    17

מר ניסן גז: את משקרת פה  לכולם.    18

גב' בת שבע אלקובי:  בהוד השר ון. א ני ארא ה לך  פ ה.   19

מר רוני בלקין: זה שאת ה מ סיים.    20

גב' בת שבע אלקובי:  ברעננ ה.  בגבעתי ים.  בהוד  השרון,  בכפר  סב א  בנתנ יה.   במודיע ין.  בנס    21

ציונה,  בראש ון,  בח דרה,  בפ תח  תקו וה,  באשדוד  ורמת  ג ן.  המתנדב ים  כולם  ת חת    22

האגף  לשיר ותים   חברתי ים  ו קהילת יים.  א ין  ס יבה  שע ירי י ה  שיכו לה  לת ת  שיר ותים    23

תעביר  את  זה  דרך  ג ורם  שלי שי.  אין  סיב ה.  ולכ ן  אנ י  קור את  פה  למרכז  המת נדבים    24

שיעבור כמ ה שי ותר מהר ת ח ת האגף לש ירות ים חברת יים .   25

מר מיכאל דורון: מה הקשר  אבל לדי ון  הזה?     26

מר רמי בר לב:  ..באגף הרוו חה  לתת ל הם.   27

קהל: ללכת רברס עשר ים שנה. ז ה  לא יקרה.    28

מר מיכאל דורון: מה הקשר  לדיו ן הזה?    29
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עו"ד עידן למדן: זה לא קשור  לרו וחה. מ ה ל ע שות.   1

גב' בת שבע אלקובי:  זה קשור לק היל ה. זה קש ור  לקהיל ה. שיר ותים חבר תיים  וקהי לתי ים   2

מר גיא קלנר: בסדר זה די ון א חר.    3

גב' בת שבע אלקובי:  ורוו חה.  מה  שי ל  שייך  לר וו ח ה?  אותו  דבר.  לך  תבד וק  בע רים  אחרות  מה    4

קורה. לך תב דוק. ר ווח ה זה  כבר מזמן ברו וחה.  ג   5

קהל: אני  דנ יאל  עמ ית.  מרכזת  מזה  ארבע  שנים  קב וצת  ת ות  ירוק  במרכז  העיר ונ י   6

להתנדב ות  ו מגו ונים.   קבוצה   שלנו   קי ימת  עשר   שנים.   יש   לנו   שלוש ים  מת נדבות,    7

אנחנ ו  עו סקים  בח ינ וך  סביב תי  פה  בכ ל  הע יר,  יש  ל נו  ש י תוף  פע ולה  עם  המח לקה    8

לאיכות  הסביבה.  א נחנ ו  עוש ים  שיתופ ים  עם  מגו ונים,  ע ם  בתי  ספר,  ואנ י  חי יבת    9

להגיד   לכם.  פעם  בחודש   אנ חנו   נפ גשים  קבוצה   הזאת   ב אמת  מא וד  מג ובשת  וכל    10

הזמן  יש  לנ ו  בעי ות  איפ ה  א נחנ ו  נפגש ים,  למה  אנ י  צרי כה  לפגוש  אנש ים  ..למה   11

אנחנ ו  צריכ ים  לעשות   מפגש ים  בבית?   למ ה  כל   דבר  צר י ך  כל  כך   הרבה   תי אומ ים   12

וגופ ים.  לא   יכ ולים   לב וא  לב י ת  המת נדב  כי   מיש הו   מכם  היה   שם?  גם  נטע   הי יתה    13

כי  הזמנ ו  אות ה.  אבל  יש  ל נו  חדר  א חד,  אולם  א חד,  ו עוד  חדר  קט ן  למזכיר ה    14

ולמיר י.    15

גב' בת שבע אלקובי:  אז למה ה מתנ"ס  לא  נותנ ים  לכם חדר? יש כ ל כך הרב ה מ תנ"סים ב עיר.    16

עו"ד עידן למדן: זה מה יש. ז ה מה  יש. מה  לע שות, זה מה  יש. אי ן מק ום.   17

גב' בת שבע אלקובי:  בקריית  הצעיר ים אי ן לך חד ר?   18

עו"ד עידן למדן: מעולם ל א דאגו. כ י ישב נו  פה  שלוש שנים.    19

קהל: את  הזכרת  פה  כמה  מקומ ו ת  שיש  להם  בית  מת נדב.  ל רובם  אין  א לפי ים  חמש   20

מאות  מתנדב ים  בחמיש ים  וחמיש ה  ארגו נים.  זה  מקו ם  להכשרות,  זה  מקו ם    21

למפגש  חברתי,  זה  מק ום  לפ עילו יות.  ו אי  אפשר  להסתדר   עם  חדר  אחד,  ועוד  חדר    22

של מזכירה    23

ד"ר צחי שריב:       אנ חנו  ל א נגד.    24

קהל: אני  ח ושבת  שאנ חנו  מגיע   ל נו,  לקב ל  מגי ע  לנ ו.  זה  נכ ון   לעיר.  זה  נכו ן  לע יר.  זה    25

יקדם  את  א ני   יכו לה  להג יד  שבזמן  קור ונה   אנ חנ ו  אד  הו ק  הקמנ ו  את   כל  המערך    26

של ההתנ דבות. שש מא ות, ש בע מאות. כ ל יום.      27

מר גיא קלנר: אני   רוצה   להג יד   כמה   משפ טים  שקשור ים  להרבה   דברי ם  שנאמרו   פ ה.  אב ל  א ני    28

חושב  ראשית  א ני  מצ יע  לכ ול נו,  לה וריד  את  נושא  הפג יעה  במשפחה  שכו לה,  מסדר    29
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היום. זה  לא מכבד אף  אחד.     1

מר אבי גרובר:   אבל זה ק יים.      2

מר גיא קלנר: גם אם יש     3

מר אבי גרובר:   אתה מור יד מה  שנו ח לך? א בל משפחה  שכולה       4

מר גיא קלנר: אבי. למה  אתה מפ ריע  לי בא מצע? זה אפ ילו  לא באמצע. ז ה בהתח לה.    5

6   

מר גיא קלנר: אף  אחד  לא  עושה  את  הד יון   הזה  ממקום  של  רצון  לפ גוע .  אני  בטוח  בזה.  במאה    7

חמישים  אח וז,  לא  מהצד  ההוא,  ו לא  מהצד  הז ה.  יש   פה  דיו ן  לג יטימ י.  לגבי    8

שימוש במבנ ה     9

מר אבי גרובר:   זה פשוט  לא מע ני ין אתכם.      10

מר גיא קלנר: אל תגיד  את זה  ותיק ח את ז ה בבקשה חזר ה.     11

מר אבי גרובר:   אני  לא ל וקח את ז ה בחזר ה .     12

מר גיא קלנר: תיקח את ז ה בחזר ה.     13

מר אבי גרובר:   אני  לא ל וקח בחזר ה.      14

מר גיא קלנר: תיקח את ז ה בחזר ה.     15

מר אבי גרובר:   לא לו קח את ז ה בחזר ה.      16

מר גיא קלנר: אתה תגיד  לי ש לא מע ניי ן א ו תי משפח ה שכול ה?     17

מר אבי גרובר:   כנראה.  כנרא ה.  המטרה  מ קדשת  את  האמצעים.  אם  בן  אדם  מדבר  אלי  וא ני    18

שומע  בקול  של ו.  אני  שומע  את  הרעד  בקול  שלו.  אבי  א תה  חייב  ל עשות  עם  זה    19

משהו.  אבי  אתה  חי יב  לעשו ת  עם  זה  משהו.  ואתה  נוס ע   מאה  שמונים  קמ"ש  אז    20

זה מה שזה ק ורה.      21

מר גיא קלנר: אבי תתבי יש.     22

מר אבי גרובר:   זה מה שק ורה.    23

עו"ד עידן למדן: אתה משקר או תו.     24

מר אבי גרובר:   אתם  פ ניתם  אלי   וד יברתם  עלי.  שכ נעתם  אות י  ל הצביע   בעד  זה.  אני   י ודע  בדיוק    25

למה אתם ע ושים את ז ה. אל  תספר לי  סיפ ורים. א ל תספ ר לי ס יפור ים.    26

עו"ד עידן למדן: אתה מרמה א ותו.     27

מר אבי גרובר:   הוא  התקשר אל י.    28

עו"ד עידן למדן: אין לך  שם שום תוכ נית.     29
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מר אבי גרובר:   לא תכנ נתי ב חי ים לא לדבר  איתו  על זה. א ני  איימ תי ע לי ו?    1

עו"ד עידן למדן: אתה אי ימת ע ליו. ז ה מה ש ע שית.    2

מר אבי גרובר:   אני א יימת י ע ליו?     3

עו"ד עידן למדן: כן.    4

מר אבי גרובר:   אני א יימת י ע ליו.    5

עו"ד עידן למדן: כן.    6

מר אבי גרובר:   במה אי ימתי  על יו?      7

מר גיא קלנר: אני ב יקשתי אב ל.     8

מר אבי גרובר:   שניי ה במה  איימ תי ע לי ו?    9

עו"ד עידן למדן: זה אני  אגיד  לך אחר כך.     10

מר אבי גרובר:   אה.  זה   א ני   אגיד   לך   אח ר  כך.  ה וא   ביום   שישי   מת קשר  אלי,   לא   דמי ינת י    11

להתקשר אל יו,  לא דמ יינת י.  הוא מתקשר  אלי  כול ו רו עד  בקול. א ומר ל י אבי  אתה    12

חייב  לעצור את  זה, את ה חי י ב לעצור את ז ה. אל ת יתן  לז ה לקרות.    13

עו"ד עידן למדן: כי אמרו  לו. כ י אמרו  לו.     14

מר אבי גרובר:   לא אמרו  לו כ לום. ה וא הת קשר אלי.    15

עו"ד עידן למדן: ואיימ ו  ע ליו   שזה  לא  יקרה.   זה  מה  שא יימ ו  על יו.  שי ת קע.  זה  מה  שא יימ ו  ע ליו.    16

תודה שזה מ ה שאי ימו  עלי ו.  אמרו ל ו שזה ית קע וז ה לא  י קרה.    17

מר אבי גרובר:   בשלושה  חודשים  האחר וני ם.   18

עו"ד עידן למדן: תפסיק ל האשים א חרים.     19

מר אבי גרובר:   אני  לא דיברת י א יתו.    20

עו"ד עידן למדן: היה  לך  שש  שנים.  שש  שני ם  לעשות  משהו.  עם  ב ית  ק ובי.  כל  הזמ ן  אמרת  לא.    21

22   

מר אבי גרובר:   עידן.  את ה  לא  יכול  ל ראות  אותם.  זה  מטריף  אותך.  את ה  באת  פה  לדרוס.  אתה    23

באת  פה  לדר וס,  תג יד  את  ז ה .  תפסיק  עם  המשחק ים.  תפ סיק  עם  ה משחקים.  באת    24

לדרוס.    25

עו"ד עידן למדן: מי שיוד ע לעש ות     26

מר אבי גרובר:   באת לדרוס.     27

עו"ד עידן למדן: מי שכבר כל  העיר  יוד עת שעו שה הפרד  ומשול, ב ין א נשים,  בין ס יעות.     28

מר אבי גרובר:   איזה  הפרד ו משול.    29
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עו"ד עידן למדן: זה אדונ י ראש ה עיר של י.      1

מר ירון גדות:  מי שעושה  הפרד  ומשו ל בקו רצקי ואתה  משחק א יתו מש חק.     2

מר גיא קלנר: הנה.  אבל  את ה  הצלח ת  לבנ ות  ציר  אית ו  ועכש יו  את ה  מתנגד  אל יו.  ..עם  גרובר?    3

מה עם    4

עו"ד עידן למדן: אתה נתת  לגרי ידי  גן חב "ד ו אז אתה מח ליף א ותו.    5

קהל: אתם רבים ומ י נ הנה  מזה?      6

מר גיא קלנר: ליאור ה  אנ י  בזכ ות  די בור.  א ני  ח וזר  ואומר   ואפ יל ו  שזה  מרגיז  פ ה  את  האנש ים,    7

ועוצמת   הרגש ות  הזו,   האמ י תית  א ו  מדומה,   אנ י  לא  יוד ע  מה י.  א ותי   לא   מרגשת.    8

אני   יוד ע  מ ה  האמת   שלי,   ואני   י ודע   מה   האמת   של   החברים   שלי   משנ י  ציד י   9

השולח ן  כי   ככה  א ני  מא מין .  אף  אחד  לא   עוש ה  פה   מ אבק  על  גב   של  משפ חה    10

שכולה. ת ורידו  את זה מ סדר  היום. ז ו בושה.  להג יד את ז ה. בושה.    11

קהל: נכון.      12

מר גיא קלנר: תורידו   את  זה  מסדר  ה יום.  יש  פה  מא בק  לג יטימ י  או   די ון  ל גיטי מי  ל גבי  ש ימוש    13

בבית  במתקן  ציב ורי,  ברמ ת  השרון,  ו ויכ וח  לג יטימ י.   אוהבים  את  זה  א ו  לא    14

אוהבים  את ז ה, זה  בדקה  ה תשעים א ו בדק ה השמ ונ ים ו שמונה,  זה  לגיט ימי.  בוא ו    15

אני  אג לה  לכם  עוד  ס וד.  ה בית  הזה  אד ונ י  עי דן  למד ן,  הוא  לא  ש לך  ואד וני   דני    16

לביא  ה וא  גם  לא  שלך,  הב י ת  הזה  ה וא  של  הציבור   רמת   שרוני,  והב ית  הזה   יקבע    17

שימושים   בו  על  פי   הח לטה   של  מ ועצת  העיר   שהי א  מי יצגת  את   הציב ור  הר מת    18

השרונ י  ולא  על  ידי  אף  אחד  אחר.  לא  נכס  פרטי  שלך,  ו ל א  נכס  פרטי  שלך  ואד ונ י   19

ראש  העיר,  ה וא  גם  לא  נכס   פרטי  שלך  עם  כל  הכבוד.  א חרי  שאמרנ ו  את  כל  זה,    20

בהליך  ציב ורי  תק ין,  ובדי ון  ציבורי  תק ין,  תתכבד  מועצת   העיר  ב ישיבת  מל יאה  א ו    21

בוועדת  מש נה,  ל קיים  ד יו ן  לגבי  הצרכ ים  הע ירו ניים,  א י ן  לנ ו  מבנ ה  ציבור  בר מת   22

השרון,  כ ולנ ו  י ודעים   את  זה.   על  בית   ספר  שקר ה  פה   את  העיר,  ח מש  שנים,  א נח נו    23

לא  מצליח ים  לצאת  כי  לא  מ צאנו  מבנ ה  שטח  ח ום  כדי  ל קיים  אות ו.  אז  מה  אתם    24

מתפארים ל י פ ה שתמציא ו  מבנה ציב ור רק תג ידו  איך, ו נמצא לשימ וש הזה    25

26   

מר ירון גדות:   איפה  היי ת שמו נה שנ ים?      27

מר גיא קלנר: אדוני.  אל תפר יע ל י. את  החנ פנות ש לך. את דו  פרצופ יות  שלך.     28

מר גיא קלנר: איזה  ציר  נ פתח  ל נו  פ ה.  גדו ת  גרובר.  וו אהו.  זה  שאת ה  י ורד  עלי ו  שהו א  לא  ראו י    29
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פתאום אתה  מחבק א ותו.     1

מר אבי גרובר:   הוא  לא מחבק  אות י.    2

גב' דברת וייזר:      הוא  לגיט ימי  וכל מ ה שה ו א אומר אמת.      3

מר גיא קלנר: יושב  ב ן  אדם.  משקר   במשך  שעות  ושנים.   על   כל   דבר   שה וא  ע ושה   במו עצה.  מס פר    4

על  כמה  הוא  דמ וקרט  ול יבר ל.  מבקש  לעלות  הצע ות  לסד ר  היום  לשאי לתות.  נ וסע     5

לחו" ל,  יודע   שהו א  נוסע   ל ח ו"ל.  תוקע   מו עצה  ש למה   וע יר  שלמ ה  עם   שאי לתות    6

והצעות   לסדר,   מבלי   שיה יה   לו  את   דיגמ תי  להור יד  א ותה   מסדר  ה יום  לתת  לעיר    7

הזאת  ו למועצה   הזאת   להת קדם  על  מ ה  אתה   מדבר  בכ ל ל?  מה  א תה  מדבר   בכלל?    8

אתה  כולך  עם  מסיכ ה.  אתה   כולך  צבוע.  אתה  מנסה  ל ה תחבר  חזרה  לציר.  שזרק   9

אותך. אתה  יורד  על גר ובר א תה קם בבוקר.      10

מר ירון גדות:   אתם עושים ד יל עם  קורצקי.      11

מר גיא קלנר: אל תפרי ע לי  בבקשה לדבר.       12

מר ירון גדות:   כשאתה  מדבר  עלי.  מי  שיצ ביע  בעד  ההצעה  הזא ת  זה  אתם  וקורצקי.    13

14   

מר אבי גרובר:   גיא בבקשה.  אתה כבר  יות ר משבע. אני  נו תן לך  לדבר.      15

מר גיא קלנר: תסגור א ותי. תס גור א ותי.     16

מר אבי גרובר:   אבל  ל א  ע וד  עשר   דקות   ב בקשה.  אנ חנו   בסע יף  8  ו יש   לנ ו  ע וד  ל פח ות  עשר ה   17

סעיפ ים. ליא ורה א ני ק ורא א ותך לסדר  פעם ראשו נה. ד י,  אני י וציא א ותך.    18

19   

מר גיא קלנר: יש  פה.  די ון  לגיט ימי.  א ני  מנסה  א ני  לא  מצליח.  ד י.  י ש  פה  דיו ן  לג יטימ י  לגב י    20

השימושים  הציבור יים  בכמ ות  מבנה  הציבור  המוגב לי ם  שקיימים  בע יר  רמת    21

השרון.  א נחנ ו  עד ים  לזה.  אנ חנו  לא  ממציא ים  את  הדיו ן  הזה.  הדי ון  הזה  נוכח   פה.    22

באלף  סו גיות   ח יים  א חרות   שעלו  על  הש ולח ן  הז ה.  ו לא  נ פתרו  עד   עצם  ה יום   הזה.   23

ביני הם שימוש ים של מב ני  ח ינוך, ר וו חה, גמל אים, צעיר י ם, ושירות ים נו ספים.    24

גב' בת שבע אלקובי:  רוצה גם מהר וו חה?     25

מר גיא קלנר: אל תפרי עי ל י.    26

גב' בת שבע אלקובי:  אני אפ ריע.      27

מר גיא קלנר: לא.  אל  תפריע י  לי.  כי  אחרי  זה  הוא  אומר  לי  א ין  לי  י ותר   זמן  ואחרי  זה  כל  הדי ון    28

מתפוצץ.     29
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מר אבי גרובר:   כמה פע מים לא  נתנ ו לך  לה שלים את הדבר ים שלך במ וע צה?     1

מר גיא קלנר: מה  קרה.  ה יום  כא ילו  נוח   ל ך  כאילו  לחבר  כל  מי  שמפר י ע  לי?  את  ירו ן  גדות,  א ת   2

באצ'י, אתה באמ ת זה מב יך.     3

מר אבי גרובר:   ביקשתי  לא נא ומים ש ל עש רים דקות.  יש לי  הרבה כב וד . אצלי הכל  בסדר.    4

מר גיא קלנר: אתה נה נה מכ ל מי שת וקע  לי  את הדיב ור. נ ו ברצינ ות.     5

מר אבי גרובר:   רק אצלך ה יו ה פרע ות. את ה צודק. כו לם ישבו  בשקט.  כשאתה הגע ת וזה.    6

7   

מר גיא קלנר: מזה  תקופ ה  מא וד  ארוכ ה  א ין  פ ה  שום  דבר  של   דקה  ת שעים.  פשוט  הטרמפ יסט    8

אין ל ו מוש ג כרגי ל גם בנ ושא  הזה למ עט הקט ע הפ ול יטי.      9

מר ירון גדות:  תתנהג  יפה.  יש ל י שם. אם א תה תגיד  לי טר מפיסט  אנ י א פריע לך.      10

מר גיא קלנר: הטרמפיס ט הפ וליט י. שוב  מנ סה לתפ וס רכבת.      11

מר ירון גדות:  אתה מתה פך וע ושה ד ילים.      12

מר גיא קלנר: אני לא  עוש ה אתה מ פריע  לי.      13

מר ירון גדות:  לך  תעשה  דיל ים  עם  קורצקי .  לך  אתה  ולמדן  תעש ו  דיל י ם  עם  קורצקי.  כדי  לקבל    14

את  המנדט ים  שאי ן  לכם.  ל א  מענ יין   אות י  לא   גרובר  ו לא  הח ופשית   ולא   אתם.   15

מעני ין א ותי  הגוש  החי לו ני ש אתם עכשיו.      16

מר גיא קלנר: הגוש ה חיל ונ י פלט  אותך בד י י ווא ן, לר וע מזל ך.    17

עו"ד עידן למדן: גם בזבזו כסף רק כד י שלא  תשב בשום עמות ה. בשום  וע דה.     18

מר ירון גדות:  הכל בסדר. הכ ל הח לקתי.      19

מר גיא קלנר: אין  שום  פ ילו ג.  ושום  דבר,  י ש  דיון  ל גיטי מי  וז ה  שדמגוג י ה  בגרוש,  ינ סו  בכל  נושא    20

לזרוק  את  יעקב  ק ורצקי  פ נ ימה.  ואת  מורש ה  פנ ימה  ו נג ד  זה  פתאום  מישה ו  לא   21

דתי,  או  מישה ו  חיל ונ י  צריך  להתנצל  ע ל  העמד ות  שלו.  כ שהם  שונות  מעמד ות  של   22

פלונ י  או   אלמ וני.   אנ י  לא  מת ייחס   לזה.   זאת   טע נה   זול ה.  ונמוכ ה.  מ פלגת   ומס יתה    23

כמו  שאת ה  כרג יל   יוד ע  לעשו ת.  אי ן  בי ן  ז ה  לבין   המצ יאו ת  דבר  וחצי   דבר.  יש  פ ה    24

דיון  לגיט ימי,  של  אנשים  שע ושים  לטו בת  הציב ור  וע ושי ם  את  זה  בגאו וה  ו בראש    25

מורם  ומותר  ל הם  להנ יף  דגל  ולשאול  ה אם  זה  השימוש  החשוב  בי ותר  שיש  כרגע    26

בצרכי  הציב ור  העיר ונ יים  ב עיר  רמת   השר ון.  ז ה  ד יון   לג יטימי.   וגם   אם  ת גיד   עו ד    27

מאה פעם  יעקב ק ורצקי ז ה ל א ירגש אף א חד. ולכ ן אל  תפ ריע ל י. אל ת פריע.    28

29   
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מר ירון גדות:  עכשיו  זה  ה יה  דיו ן  לגי טימ י .  כשהיית  צריך  את  אגודת  הספורט  הד יו ן  לא  היה    1

לגיטי מי   נכו ן?  כשאת ה  היי ת  צריך  את   דירקט ורי ון  מגו ונ י ם  הדי ון   הזה   פתא ום  ל א   2

היה ל גיט ימי.      3

מר גיא קלנר: איזה  ד יו ן  לא   ה יה  לגיט ימי?   מה  אתה   מערבב,   אתה   עוד   פ עם  לא  יוד ע  ע ל  מה   אתה    4

מדבר.     5

מר ירון גדות:  ועכשיו  אתם ע ושים. אנ י מה  שאני מדבר.     6

מר אבי גרובר:   על  מה  אתה  רב  א יתו?  יר ו ן  בבקשה  גיא  מדבר  עכש יו.   עידן.  גיא  מסת דר  לבד.   7

8    

מר גיא קלנר: מזה  תקו פה  אר וכה   מאוד,   במסגרת  גם  ד יו ני  מליא ה  ו גם  ועדת   כספים,   הי יתה    9

בקשה  שלטענ תו  של  מי  שט ו ען  את  הטענ ה  הז ו  כרגע,  כא ילו  ז ה  בדקה  התשעים,    10

לא  נכ ון   הדבר.   מזה   כמה   פ עמים  בכמ ה  הזדמנ וי ות  על תה  השא לה   מה   מתוכ נן    11

בשטח  הזה?  מה  הולך  ל הי ו ת?  מה  הקונס פט?  על  מה  מ דברים?  כל  פעם  אמרו  יש   12

תוכני ת  נביא  את  התוכ נית,   זה  עלה  גם  בו ועדת  כספ י ם  לדעתי  הא חרונ ה  ול פני    13

האחרו נה.  ד יברו   על   א יזה  ש הוא  קונס פט  ש ל  ק ובי יה  לבנ ה,  קוב יי ה  שח ורה,  ש עד    14

היום  אנ י  לא  יו דע  למה  התכ וונ ו  כשאמרו  את  זה.  אז  לב וא  ולצי יר  תמונ ה  כאיל ו    15

עכשיו  בד קה  התשעים  מנס ים  לתק וע  את   הרכבת,   הד בר  ממש,  ממש  ל א  נכ ון.    16

ולכן,  בע יני  ז ה  בסדר  גמור  לעשות  בח ינת  מציא ות  אמי תית.  לבוא  ו לשאו ל  את    17

עצמנו  כציב ור  כמ ועצה  וכתו שבים,  מה  הם  הש ימוש ים  ה עיקרי ים  הנדרש ים  ברמת    18

השרון  2022  צפונ ה,  והאם  יש  צורך  בדברים  חשובים  יותר  או  נדרש ים  יותר.    19

חשובים   כולם.   נדרשים   י ות ר  במסגרת   מצוקה   קי ימת.   אין  לנ ו  ע ודף.  במ סגרת   20

המצוקה  הק יימת.  של  המת קנים  ולכ ן  אני  חושב  שזה  לגי טימי  לח לוט ין  לע לות  א ת    21

השאלה  הז ו.  ה יא  לא  בהתר סה  כנגד  אף  אחד.  השטח  הז ה  מראש  ה וא  לא  ש ל  אף    22

אחד,  ו לכן   אנח נו   מח ויב ים  ל ציבור,  ותיעד וף  צרכ י  הציבו ר  הוא   שצריך   לקב וע  א ת    23

השימוש במב נה.     24

מר דני  לביא:  גי א  א ני   מסכי ם  איתך.   אנ י  מסכ ים  א יתך.  אבל  כן   א ני   רוצה   לה גיד   מש הו.  א ירחת י    25

פאנל   ב יד   לב נים    המדרשה   בנושא    לא ומנ ות. .  הא קד מיה   בצלא ל   הת גיי סה   26

לקונס פטים  שנ ה  ג'  ו -ד'.  עשו   דברים  מדהימ ים  שקשורים  לזה.  סלי חה  שאנ י  משנ ה    27

את  הנושא  לכ יו ון  המדרש ה.  כן,  אבל  סלי חה  זה  כן  שי יך  אני  אגי ד  למה.  רק  ציבור    28

אחד הג יע.     29
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מר אבי גרובר:   הם לא  יתנו  גם את זה       1

מר גיא קלנר: די. אבי ל אן את ה לו קח את  הדיו ן הזה?  באמת. ככל שמ ו שכים בצמות.     2

מר רמי בר לב:  תנו ל ו לדבר.      3

מר גיא קלנר: מה את מג ונן  כל הזמ ן פת או ם?    4

מר רמי בר לב:  לא צריך כל  הזמן  לגו נן  עליך.  אתם חברים בק ואל יציה א נ י רק מזכיר  לכם.    5

6   

מר ירון גדות:   על אל י בן שם  וקוב י בן שם.      7

מר גיא קלנר: כי הוא  בדרך כלל  נגד  החי לונ ים. אה. זה בסדר.  הבנת י.      8

מר ירון גדות:   אבל הם ח ושבים ע ני יני ת.      9

מר גיא קלנר: הם עני ינ ית ו אנח נו.      10

מר ירון גדות:   לא עוש ים את המש חק הפ ול יטי ה מגעי ל הזה.       11

מר גיא קלנר: די. אתה כ ולך פ ולי טיקה  מס פיק.    12

עו"ד עידן למדן: שאמרת להסב יר להם,  ללכל ך עליהם  פתאום  החבר ים הכ י טוב ים.     13

מר גיא קלנר: חב"ד אל מ ה אתה  מדבר? ה י ה שם בבוקר. בוד ק אי נטרס  ומצביע.     14

מר דני לביא: הי ה פא נל של  ארכיטקטים, מ חלקת בצל א ל הארכיט קטורה,  מהנדס ת  העיר, עשר ים,   15

שלושים  סט ודנטים.  נבחר  צ יבור  אחד  הגי ע.  דיבר נו  ע ל  שיתוף  תושב ים.  רק  רמי    16

בר  לב   הג יע.  א ני   או מר  את   ז ה  כי   א ני   מאוד   ה ייתי   ר וצה  ל עשות  עוד   די ון   כזה  פתו ח   17

ואני  מ אוד  מק ווה  שכ ולם  י גי עו  כדי  ש נדבר  על  הדו  שי ח.  זה  מה  שאנ י  אומר.  בכ יף.    18

אני א ומר חבר' ה אף א חד לא  הגיע.    19

גב' בת שבע אלקובי:  למה לא  הגעתם?      20

מר גיא קלנר: בתשי, את מדברת א יתי ברצ ינות  עכשי ו על ז ה? את ה יית   בכל דיו ן שאנ י זימ נתי?   21

עו"ד עידן למדן: גם את לא ה יית.      22

מר גיא קלנר: דואגים לז מן של נו. ברצי נות.    23

ד"ר צחי שריב:       א ני  רוצ ה לה גיד  שאני  לא  מרג יש נ וח  בדיו ן  הזה. א ני  כל  נס יבות  א חרות ש ל ח יי    24

אם  אני  נקלע  לסיט ואציה  כ זאת  של  כאלה  צ עקות,  א ני  פשוט  ה ולך.  אבל  פה  מ ה    25

לעשות  נבחרת י  לשבת  כא ן  ו אני  נאל ץ  לשבת   כאן,   בסוף   י ש  הצבעות.   ו יש  ע וד  סדר    26

יום  ארוך.  אבל  לא   ככה  צרי ך  להתנ הל  שי ח  ציבור י.  אנ י  אומר  את  זה   גם  לחבר י    27

חברי המ ועצה  וגם ל היו ת מה קהל.    28

מר מיכאל דורון: גם לחבר יך  לסיע ה.      29
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מר גיא קלנר: גם לחבריך  וה חבר המח ודש.    1

ד"ר צחי שריב:         א ני  ל א  נוקב  בשמ ות  אבל  ז ה  גם  לא  פעם  ראשו נה.  כ ן.  אבל  ה מועצה  הזא ת    2

יכולה  ל התנ הל  בצורה  י ותר  מכובדת  ויש  ל נו  את  הח ובה  לעשות  את  זה.  בתחי לת   3

הקדנציה   הסביר ו  ל י  שהי יתי   חבר  מועצ ה  טרי,  א יך  זה  עו בד.  חצי  קדנצי ה  מנ סים    4

לעשות  היש גים,  ובחצי  הש נ י  מנסים  למ נוע  מא חרים  ה ישגים,  תוקע ים  מקלות    5

בגלגלים,   לקראת   הבח ירות.   וזה  ממש  ככה   לנ גד  ע ינ נו.  לפי  המדריך   לפ ולי טיקא י    6

המתחי ל.  עברה  חצ י  קדנצי ה,  פתאום  צצו  ה הצעות  ה אלה  מהס וג  הזה  שכ ל    7

תפקידם  לתק וע  יוז מות  של  אחרים.  אנח נו  מנ סים  לא  ל היות  כאל ה  וא נחנ ו  נמשיך    8

הסוף  לנסות  ולקדם  דבר ים  ולעשו ת  דברים  ל טובת    9 רמת  שרון  חופש ית,  עד 

הציבור.  דנ י  עובד  על  זה  של ו ש  שנים.  בית  קובי  ע ומד  שם  עשורים  כמו  שצוי ן  פה,    10

מחכה  לגא ולה.  מחכ ה  שמי שהו  ירים  את  הכ פפה.  לא ור  זה  שבכל  פעם  שמישהו    11

ניסה  לעשות   משהו  התנ גדו  ל זה.  וה ייע וד  של  הדבר  הזה   נ קבע  בתב"ע  ש לו  שעבר ה    12

דיון   ציב ורי.  תב"ע ות  עו ברות  ד יונ ים  ב ווע דה  מק ומית   וב וועד ה  מ חוזי ת   13

ובהתנ גדוי ות  וזה   עבר   ו נק בע  כמוז יאו ן  לאומ נות.   ומ כיוו ן  שזה   ה יה   המס לול    14

המהיר  ב יותר   להשמ יש  א ת  המבנה   ול הפוך   אות ו  מ מקום  של  גר פיט י  וע ישו ן   15

סמים,  ו עזובה.   אז  ה לכנו   ע ל  המק ום  הז ה.  מעבר   לזה   שאין  ברמת   השר ון,  ש ום   16

מוזיאו ן לא ומנ ות. גלר יה ז ה  משהו אחר.    17

עו"ד עידן למדן: מה ההבד ל. מוז יאון  מוכר א ו  לא מוכר? מ ה ה הבדל?    18

ד"ר צחי שריב:        לא  אס ביר  לך.  עיד ן.  אם  אתה  רוצ ה  אני  יכול  להפ נות  א ותך  לק ורס  באומ נות    19

ובהצגת  א ומנו ת.  אל  תפ ריע   לי.  אי ן  מוז יאו ן  לא ומנ ות  ברמת  השרון.  ודנ י  נ יסה    20

לקדם את זה. כמ חזיק ת יק  התרבות  והאו מנות,  די בהצ ל חה.    21

מר יעקב קורצקי:  גלריה ז ה פ יל ור וד.    22

ד"ר צחי שריב:        בעזר ת  צוות  שה לך  וגד ל.  ורע יו נו ת  שהלכו  והתגבש ו,  ובצד  ח יכו  ל ו.  עכשי ו,    23

עברו  של וש  שנ ים,  יש  פחות   משנתיים   לבח ירות.  וזה  הז מן  להצ עה  הז את,  לעש ות   24

שם  בית  מתנ דב.  שום  דבר   ל א  הפרי ע  ל הציע  לעשות   בית  מתנדב  ל פני   שלוש  ש נים.    25

או  לפ ני   חמש  ש נים.  א ו  לפנ י  עשר  ש נים.  א ו  לפנ י  של וש   עשרה  ש נים  כש נכנסת    26

למועצה.  עכשיו  ז ה  הזמ ן  ל היזכר  במת נדבים  שאי ן  לה ם  מקום  זה  הזמ ן.  בדי וק    27

כרגע.    28

עו"ד עידן למדן: איך אמרת. ל הרוס ת וכנ יות  של אחרים. שלא  יה יה ב ית מ תנדב.    29
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ד"ר צחי שריב:        בדי וק. ל א. לא שלא י הי ה. אם הי יתה  הצעה.    1

עו"ד עידן למדן: להבטי ח  להם  הבטח ות  באו ו יר.  שניתן  עוד  משה ו.  אל  ת יתמם.  אדון  שריב.  הכ ל   2

בסדר. צחי אל  תיתמם. א ין  פה רעים  וטוב ים אי ן פ ה טוב ים אז אתה ר ע לא  פחות.    3

ד"ר צחי שריב:       את ה רע  מאוד.    4

עו"ד עידן למדן: אתה  רע  לא  פחות.  ו אתה  רו אה  את  זה  גם  בשיח.  ואתה  רואה  איך  פג עת  בענ יין  של    5

הגרעי ן  כמעט  טר פדת  את  העני ין.  את ה  רוא ה  את  זה.   אז  אל  תדבר  על  ר עים    6

וטובים.    7

ד"ר צחי שריב:        אני  אסיים  את  דברי  ו אני  ינס ה  לע שות  את  זה  בלי  לצע וק.  אם  היית ה  הצעה    8

אמיתית  לדאו ג  למת נדבים,  אז  היי תה  הצ עה  בו או  נחפ ש  מקום  לב ית  המת נדב.    9

ונמצא  את   הדרך   המה ירה   ביותר  להרים   את  הדבר  הז ה.  הצעה   הזאת   הי יתה    10

מקובלת ע ל כו לם.    11

מר יעקב קורצקי:  יש  ל י  הצע ה.  נהפ וך  את   ה גל ריה  לבית   המת נדב  ב לאו   הכ י  אי ן  שם   כלום.    12

ואם אתה ר וצה נמצא  מקום  לעוד כל ום. י היה ד אבל כל ום .   13

שריב:         עי נב  הזכיר  פה  ק ודם,  את  הע תי רה  שמתנהל ת.  העת ירה  ה י א  מטעם  בעלי    14 צחי  ד"ר 

הקרקע.  בע לי  הקרקע  אמרו ,  בעלי  הקרקע   המק וריים,  הרי  מ ישהו  הפק יע  ל הם    15

את  זה  פעם.  ולקח ו  ל הם  את  זה  לט ובת  צורך  ציב ו רי  ושי נו  את   זה  ל חום.    16

כשהעירי יה  מפקי עה ל אנשים  רכוש פרט י בשבי ל לעש ות ב ו  שימוש  לטובת  הציבור,    17

אין  הרבה  בר ירה  אבל  כשה יא  לא  עושה  את  ז ה,  אחרי  עשורים,  אז  הם  יכו לים    18

לבוא  לבית   המשפט   ו לבקש  את  הקרק ע  של הם  בחזר ה.  ו זה  בדי וק  מ ה  שק ורה   פה    19

עכשיו   בדי וק  ז ה  הטיע ון   שלה ם.  כל  פעם  כשב עיר ייה   הזאת   ני סה  מישה ו  לקדם  את    20

זה,  בא  מישה ו  א חר  ואמר   לא.  לא  לשם  לשם.  לא  לש ם  לשם.  וכך  הדבר   הזה    21

מסתובב  וע ומד  כאבן  שא ין  לה  הופכ ין  ומאוד  י כול  ל הי ו ת  שבגלל  ההצע ה  הזאת   22

הם יצלי חו בב ית המשפ ט. אנ י לא י ודע. א ני מ קוו ה מאו ד  שלא.   23

מר יעקב קורצקי:  בעזרת השם הם  יצליח ו.    24

ד"ר צחי  שריב:        אם  הם   יצליח ו.  אז  כל  הדבר  הזה  ע ידן.  במקום  הדבר  הזה  ע ידן.   אתה  תקבל    25

שכונת מג ורים.    26

עו"ד עידן למדן: בזכות הדבר  הזה.    27

מר יעקב קורצקי:  לא.  משפחת   אציל.   אל   תדא ג.  הם  ידעו   מה   לעשו ת  עם   אני  א גיד   לך  את    28

הפתרו ן. הם רבים,  לא מסת דרים. יבוא  הרב ו יחל יט  נעש ה בית כ נסת.     29
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מר אבי גרובר:   אם  אני  א עמיד  את  הנ וש א  של  השטח ים  הפת וחים  להצבעה.  ו נשחרר  את   כל    1

הילדים.  א פשר  לעשו ת  את   זה  כדי  שזה?  אפשר  ל הע מיד  את  נרא ה  לי  ש יש   2

קונצנז וס  על  ה נושא  של  הש טחים  הפת וחים  ובואו  נשחר ר    את  הילדים  החמ ודים    3

הביתה.   אפשר?  מ י  ב עד  ל הק ים  את  הו ועדה   של  השטחים   הפת וחים?   מי   בעד?  פה    4

אחד.  הס עיף   הבא   זה  השטח ים  הפ תוח ים.  י ושבים   פה   הי לדים  ה אלה   שעות.   נרא ה    5

לי.      6

מר גיא קלנר: לא. זה כואב  לך. כואב  לך.     7

מר אבי גרובר:   רוצים לדבר?      8

מר גיא קלנר: כן.    9

מר אבי גרובר:   אז  לא  סליח ה.  אז  עזבו.  הם  רוצים  לדבר.  נמשיך.  בבקשה  איפה  ה יינ ו?  הוא  רוצ ה    10

לדבר אז נשא יר אותם.     11

מר רמי בר לב:  מאחר  וכו לם  אמרו  שהם  די ברו  עם  אלי  בן  שם,  ומאחר  ו השם  שלי  לא  הוזכר  כמ ו   12

שצחי  הזכ יר  כשה וא  היה   ב וועדת   תמיכ ות.  א ני   הרמת י   את  א לי  ב ן  שם   לטוב ת   13

הדבר  הזה  לפ ני  של וש  שני ם  והבאתי  א ותו  לד ני.  וא ני   ברשותכם,  אני  ביקשת י    14

אישור  לצטט   כרגע  את  אל י  בן  שם.  אנ י  מצטער  של וקח י ם  את  הה נצחה  של   הבן    15

שלי  קצי ן  צה "ל  למקומ ות  פו ליטי ים.  זה   כרגע   הוא   כתב  ל י  ו הוא   רוצה   שבית  קובי    16

יקום  כמו   שדני  הוב יל  א ותו .  כרגע.  מהרגע.  22.08.  ואנ י   אומר  לחבר י  המ ועצה,    17

שכולם  משח קים   במשחק   הפול יטי,   כו לנו   פ ולי טיקא י ם.  איפ ה  הייתם   ע ידן   עם   18

רוכברגר כשה וא רצה ל עשות  את זה?      19

מר גיא קלנר: הוא נ יסה  להרים  את זה.     20

מר רמי בר לב:  למה זה  לא קם?      21

מר גיא קלנר: כי תושבים  עתרו כ נגד ז ה.     22

מר רמי בר לב:  למה זה  לא קם? של ושים שנ ה אתם תוק עים את ז ה.    23

מר יעקב קורצקי:  רמי גם עכש יו יש  התנ גדוי ות.     24

מר רמי בר לב:  הגיע  הזמן.  א ני  יש  בית  למ תנדבים  א ני  הראש ון  ש ירים   מקום  בית  למתנדב ים.   25

כרגע מה שאתם  עושים  אתם  לוקח ים את הדבר  הזה שא מור לק ום להר וג או תו.    26

מר יעקב קורצקי:  רמי.  אתה   יכ ול  לצטט  את   בן  שם  ל הגיד   לו   ישבת   את  יעקב  בב ית.  ג יא    27

הביא רע יו ן של מת נדבים. א מרת לי מת נדבים. א לי ר וצה     28

מר אבי גרובר:   אבל אל י לא ר וצה את ז ה.  אלי לא ר וצה את  זה. עכשי ו  אני מבקש  לדבר.    29
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עו"ד עידן למדן: הפחדתם אותו.     1

מר אבי גרובר:   לא הפ חדנ ו אות ו בשום דבר . לא הפח דנו  אות ו.    2

מר יעקב קורצקי:  שלוש שנים.     3

מר אבי גרובר:   אני   לא   ידע תי   שהוא   כל   כך .  הוא  כל   כך  מתנגד   אם  הוא   לא   הי ה  מר ים  ל י  טלפ ון    4

ביום  שיש י.  אם  ה וא  לא   הי ה  מרים  לי  ט לפו ן  בי ום  שיש י.  לא  ה יית י  מכ יר  את  כ ל    5

העני ין  הז ה.  אני  אומר  מה  ש זה.  שנייה.  חבר' ה  שני יה  בוא ו.  אני  רוצה  איז ה  שהוא    6

סקירה   על   השטח   הזה.   דיבר ת  על   הקד נציה   הק ודמת.  ול מה  זה   לא   עבר.   בקדנצי ה    7

הקודמת  מה  שהב יאו   לבנ ות   במקום  הזה  בב ית  ק ובי  הי ה  אוד יטור יום  עם  שבע    8

מאות  מקומ ות  ישיב ה.  בצד  אחד  ובצד  השני,  דיבר ו  באמ ת  על  איזה  שהוא  משה ו   9

שקשור  למוז יאו ן.  ככה  כאי ל ו  מקי ימים  את  ייע וד  הקרק ע .  ולצד  זה הייתה בקשה   10

לבנות אודיטוריום עם שבע  מאות מק ומות  ישיבה.      11

מר גיא קל נר: אז ניס ו לקדם. לא  ישנ ו פה   שלוש עשרה ש נה.     12

מר אבי גרובר:   אני  ז וכר  את  ה הדמי ה.  זה  היה  נראה  כזה  כ מו  אצטד יו ן  של  מי נכן  מ עלה  א ורות    13

לבנים  ואדומ ים, מסביב.      14

מר גיא קלנר: ניסו  לקדם.     15

מר אבי גרובר:   אני  יכול  בבקשה.      16

מר גיא קלנר: למה  אתה   דיברת  א יתי   חו פשי.  אית י  דיברת  חופש י.  את  ה אויב  הכ י  גד ול  שלך  נתת    17

לי לדבר א יתי.     18

מר אבי גרובר:   האו יב הכי  גדו ל?      19

מר גיא קלנר: כן. כן.     20

מר אבי גרובר:   אני   לא   מסכים   אית ו  כמ ע ט  בשום  דבר,   שנ ייה.   אנ י  ל א  אקרא  לו   או יב.  א ני   לא   21

קורא  למעט  מ אוד  אנש ים  אני  קור א  אויב.  א ני  משתד ל  לא  ללכת  הוא  לא  א ויב    22

פולי טי. ביר יב פ ולי טי. א ני ל א חושב שאנ חנ ו ממש. באו ת ו.     23

מר גיא קל נר: שלוש עשרה  שנה. כ ן את ה מ ציג שהי יתה  פה  התקדמות  ו נ יסיו ן הת קדמות.  לצערנ ו   24

זה לא צלח.  הי ו הת נגדו יות  של תושבים, כ נראה שי הי ו ג ם עכשיו.     25

מר אבי גרובר:   זה  שיטה  מע ולה.  אנ י  אתה   אני  אזכור  איפ ה  הי יתי  וא ני   אמשיך  מאותה  נק ודה.    26

כשנוח  לא להכ ניס  אות ו לפ ול יטיקה. כש נו ח אז כן.  הוא ב י קש.    27

מר רמי בר לב:  ביקשתי  את רשו תו  וקיב לתי.  כל  הפור ום הז ה ע ושה  בזה  שימוש. כל  הפ ורום  עוש ה    28

בזה שימוש. ת פסיק ו כל  הזמ ן.    29
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מר אבי גרובר:   אני  לא  הת קשרתי  לאף  אח ד.  אני  לא  התקשרתי.  ה וא  התקשר  אלי.  אתה  אומר    1

כולם  התקשרו.   אני   לא   הת ק שרתי  אל יו.   ואם   הו א  ל א  ה י ה  מתקשר   אל י  לא   ה יית י   2

מבין עד  כמה זה  רגיש אצל ו.      3

מר גיא קלנר: ברור. הוא  נל חץ. ברור.     4

מר אבי גרובר:   הוא  לא נל חץ מכ לום.     5

מר רמי בר לב:  הוא  הסכים  עם  רוכב רגר  שיהיה   שם  או דיטו ריום.   ה יחיד י.  ירד ו  ע לי   שם.  די    6

תפסיקו  עם זה.     7

מר אבי גרובר:   האוד יטור יום  לדע תי,  וא ני  אמשיך  להג יד  מה  שהת כוו נ תי  להג יד,  גם  אם  תפר יעו    8

לי.     9

מר רמי בר לב:  היה כבר ב ית למ תנדב.     10

מר אבי גרובר:   כשהיה שב ע מא ות כשביקש ו לעש ות במי קום ה ספציפ י ה זה מקום שאמ ור ל הכיל    11

אירוע ים  של  שב ע  מאו ת  א יש,  לדעת י  זה  המקום   אומ לל.  אמרת י  את  ז ה  אז    12

בישיבה.  א ני  יכ ול  ל השלים  את  הדברים  של י?  לבוא  למ קום  שהוא  מ ן  רחוב  פנ ימי    13

כלוא  כזה,   עם  יצ יאה  א חת,   עם  תמרור   כזה  עצ ור  לא   ע צור.  עם  כיכר,  שכ ל  מי    14

שנגמר  איר וע  צריך  לצאת.  וכאלה.  ברמת  השרו ן  כשזה   מקום  שאנשים  ב ערב,   15

נוהג ים  לה גיע  א לי ו  עם  הא ו טו.  אני   זוכר  אז  שכשאמרת י  מה.  אבל  מ ה  שהג ישו    16

בתוכני ת, אול י ל חסוך כסף,  היה  חני ון. א ני א גיד מ ה שבא  לי.      17

מר גיא קלנר: לא. אבל א יך זה קש ור לעכש יו?     18

מר אבי גרובר:   יכול   לה יות   שאנ י  אחבר   א ת  זה  בס וף.  בסדר,  ת הי ה  ב מתח.  לא   כל  דבר   זה  צי ר.   19

כל  דבר  זה  נ הי ה  ציר.  א ני  מ ופתע.  א ני  פתאום  אז  א תה  תקשיב  עד  ה סוף  ותשמע    20

אולי   איך   זה   מתקשר.  ב יקש ו  אז   לעשו ת  במק ום  הז ה  מ שהו  שלא   הת אים  לשטח    21

הזה.  אמרו  אם  שבעים  מ קומות  חני ה  בח וץ  א ני  ז וכ ר  ששאלתי  את  ר וכברגר    22

אמרתי  לו  תקש יב  אבל  כאיל ו  שבעים  מקומ ות  חנ יה  לא ו דיטורי ום  של  שבע  מאות    23

זה  לא  מספ יק.  ה וא  אמר  ז ה  רמת  השרו ן  כו לם  באים  ברגל.  אמרתי  לו  זה   רמת    24

השרון,  הבעל   קובע   עם  ה אי שה  שם.  כל  א חד  מג יע  מ המ שרד  שלו,  מה מקום  עבודה    25

שלו,  ולא   רק  שא פיל ו  ב ני   זו ג  מג יעים   בשנ י  רכב ים  ל תוך   האיר וע   הרבה   פ עמים.    26

ואכן  כ מו  שאמ רתי,  א תה  תראה  זה   לא   יקרה.   אמר תי  ל ו  בשנ יי ה  שתי גמר    27

הישיבה,   השכנ ים  מסב יב  יב י נו  ואתה  תר אה  שזה   נ ופל.  א ז  כשלוקח ים  מק ום  כזה    28

ולא  מ וצאים  לו  מש הו  שמ תאים  לסב יבה  ש לו,  ז ה  מה   שקורה.  המקום   נתקע.    29
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אנחנ ו  בע ירי יה  הזאת  ק יימ נ ו  די ון  על  פרוגר מה.  זה   ה יה   מקום  לבוא   לדו ן  בכל    1

החלו פות  האלה.   או  ק י.  אנ י  למשל  חושב,  נמצא  פה   י ושב  ראש  וע דת  מו עצת    2

הנוער,  אנ י ח ושב שברמת הש רון הרב ה י ותר  חסר בי ת נ וע ר. מבית למ תנדב. עם  כל    3

הכבוד  לכ ל  המת נדבים.  אנ חנו  יכול ים  למצו א  שורה  ש ל  מקומ ות,  אי ן  בית  נוער    4

ברמת  השרון.  נ פגשתי  לש ו רה  של  מפגשים  עם  חבר' ה   הצעירים.  הם  באמת.   5

החבר'ה   המב וגרים   יכ ולים   ל שבת  בכל  מינ י  מ קומ ות.  ל נו ער  אי ן  ש ום  מק ום.  י פה.    6

אז  הצור ה  לק יים   די ון  ז ה  ל א  לבוא   בצור ה  הז את  שע וד  פעם,  אם  לא  היי תי   חלק    7

מהדיו ן  הזה  אם  לא  ה יה  מג יע  אל י,  אז  הי יתי  יכו ל  ככה  להגיד,  א ני  לא  י ודע,  אנ י    8

לא  מבי ן,  א ני,   אנ י  י ודע   בדי ו ק  מה  הרי   אנ חנו   הבא נו   למ של  לו ועדת   כספ ים  שור ה   9

של  נושא ים,  בשנ יי ה  שבה   א ו  בית   קוב י  א ו  המדרש ה  לא ומנות,   זה  המקום   שבו    10

פתאום  רא ית  את   הציר   מ סדר  מיד  את  כל   הק ובי ות,   מסתדרות   פתא ום  שנ י   11

הנושא ים  האלה,  ל א  יעבר ו   ברמת  השרון.  למ ה?  אסור   לתת  להם  את  העס ק.   12

המדרשה לא ומנ ות, אנ י מוד ה עוד  פעם, יש  לי אל יו ר גש.     13

מר רמי בר לב:  מה זה זה  הישג?     14

מר אבי גרובר:   אם תתנו  להשל ים.     15

מר רמי בר לב:  אבל זה ה ישג של נו. זה  לא ה ישג שלנ ו. באמת  נו.     16

מר אבי גרובר:   אם תתנו  להשל ים. שני  מש פטים. אז תרא ו אנ י יכ ול בב קשה.    17

מר רמי בר לב:  אם גיא מצבי ע נגד  אז ה וא ל א הישג של ו?    18

מר אבי גרובר:   אם  תית ן  לי   להשל ים  ש ני   משפטים  א ולי   תב ין   מה  אני   רוצה  ל הגיד.   לא   כל   דבר   19

זה הם, זה בד יוק  הענ יי ן. אנ י  למשל    20

מר מיכאל דורון: זה מה שא תה עושה.     21

גב' דברת וייזר:      זה מה שאת ה ע ושה עכש יו.     22

מר אבי גרובר:   בסדר  יכו ל  לה יות  אם  תת נו   לי  להשל ים,  אנ י  אגיד  א ת  מ ה  שיש  לי  ל הגיד.  כ נראה    23

לא רק בנ ושא הזה  כשאנח נו  לא נסכ ים כנראה  אז נתר גל  לזה.    24

גב' דברת וייזר:      חשבתי ד ווקא ..שצריך  לה צביע בעד.     25

מר אבי גרובר:   איך?    26

גב' דברת וייזר:      לא משנ ה. הי יתה בד יח ה.     27

מר אבי גרובר:   כן. אנ י אצביע  בעד.    28

גב' דברת וייזר:      יופ י. מזל ש יעקב ק ורצקי כ ותב פו סטים אז א פשר לדעת .    29
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מר אבי גרובר:   גם  את  כותבת  פו סטים.  ג ם  את  כותבת  פוסט ים.  את  רק  כותבת  אותם  דרך    1

אחרים. את מ עבירה  לאחר י ם את הדברים. הכ ל בסדר.  הכל בסדר.    2

גב' דברת וייזר:      זכי רק  העביר א ת הנ קודו ת.   3

מר יעקב קורצקי:  אני י עשה סבב ב קואל יציה  א ם מותר ל י ..פוסט.    4

גב' דברת וייזר:      רצוי.     5

מר אבי גרובר:   זה  בדי וק  הע ני ין,  רמ י  שא לת  אות י  למה  ז ה  שלהם,  ז ה  בדיוק  הענ יי ן  שזה  לא    6

שלהם.  זה  מה  שאנ י  מנס ה  להגיד  וכל  דבר  פה  א תה  מי ד  מסתדר  על  איז ה  שהו א    7

ציר  האם  אתה  בעדם,  אתה   נגדם,  האם  אתה  בציר  הז ה,  אתה  בציר  הזה.  א נ י    8

מהיום  ש נבחרת י  רצית י.  אח ד,  את  המדרשה   לאו מנו ת.  א ני  אג יד  אמ יתי,  מי  שא לי    9

באו  למשל   עם  המ דרשה  לא ו מנות  ש הזכרת,  אוס י,  אל ון,  מרים  חור י,  א נשים  שאנ י    10

מכיר  המ ון  ש נים.  בא ו  ס יפרו   את  הס יפור ים  על   המדרשה   לאומנ ות  שה יית ה  ברמת    11

השרון.  ואנ י  ח למתי   לבוא   שיהיה   לי   אנ י  כראש  עיר  י וביל  משהו,  לקחת   את   12

המדרשה  את  השט ח  הזה  ש ל  המדרשה,  ו לייצר  שם  ה מד רשה  לאומ נות  א ותו  דבר    13

מהיום ש נכנסת י לעב ודה,    14

עו"ד עידן למדן: אמרת את זה בקד נציה  הקו דמת.    15

מר אבי גרובר:   עוד ל פנ י שרמת השר ון.    16

עו"ד עידן למדן: למנו ע את זה.  נראה  לך שלו ש שנים? לעש ות. לא  עשית.     17

מר אבי גרובר:   כשאני  הבא תי  את  זה.  ל וו עדת  כספים  הצבעת  נגד.  כ שהבאתי  את  זה  ל וועדת    18

כספים הצבעת  נגד.    19

עו"ד עידן למדן: ממש לא נכ ון. ממש  לא נכ ון.     20

מר אבי גרובר:   הצבעתם  נגד.   הם  אל  הצב יעו  נגד?  לא   נתתם  להעב יר  את  זה.  בו ועדת  כס פים.   21

אבל זה מת חיל שם.    22

עו"ד עידן למדן: ממש לא נכ ון.     23

מר אבי גרובר:   הקו נספט מ פותח  והכ ל. או תו דבר ה יה עם ב ית ק ובי.    24

ד"ר צחי שריב:       לא  הי ה  לו את ד ני שי פתח א ת זה.     25

מר אבי גרובר:   בקדנציה   הק ודמת   ישבתי   אתה  א פיל ו  אמר ת  את   זה   בעצמך.  ישבנ ו  עם  ..א ייל    26

ורצינ ו  לרא ות  אם  ז ה  יכול   ו אני  חושב  שאם  ..אז   בזמנ ו  ה יו  ל וקח ים  את  ז ה  זה   ה יה    27

יכול  להי ות  דבר   מדהים.  לט ובתה  של   רמת  השר ון,  א ני  חושב  שזה  מש הו  ש הרבה    28

יותר  מ תאים  למאפי ינ ים  ש ל  המק ום.  ישבו   אצלי   שתי  נשים  שקשור ות,  הם   לא    29
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בדיוק קש ורות, א בל משה ו ד ומה ל מוזיא ון  המדע  בבאר ש בע. מקום מא וד ח וו יתי,    1

מאוד  מת נסים   בו.   קו נספט   שקסם  לי   מאוד.   וא ני   חשבת י  שזה   יכ ול  להי ות  מדהים    2

שהוא  י קרה  שם.  הם  בעצמ ם  אחרי  כ מה  זמ ן,  סו ג  של  י רדו  מזה.  ז ה  לא   הסתדר    3

להם  עם  כל  מ ינ י  דברים  א ח רים  ולכ ן  גם  הרע יו ן  הזה   ל א  התממש.  יש  ל נו  המו ן   4

משימות  פ ה.  ואכן  ד ני  כמחז י ק  תיק  תרבות,  ל וקח  ו מובי ל  את  זה  ואנ י  חושב  שה וא   5

מקדם  קו נספט   מאוד   י פה  ל מקום  הז ה.  שגם   מתאים   לע ו מת  איז ה  שה וא  ר עי ון  ש ל   6

אודיט וריום   של  700  מקומ ות  שאנ חנ ו  מפת חים  אותו   במקום  אחר.   לא  ז נח נו    7

אותו,  א נחנ ו  כרגע  ב קריי ת  חינ וך,  כשקורה  בנו וה  ג ן,  ה חדשה,  יה יה  א ודיט ורי ום   8

יותר  גד ול  משבע  מא ות  מקו מות.  זה  יושב  על  כביש  ראש י.  עם  חני ונ ים,  עם  הכל.    9

זה  מקום  שמתאים  לעשות  מקום  ברמת  השרון  צריכ ה  מקום  של  הופע ות  של  אלף    10

אנשים  פל וס,  זה  המקום  ש זה  יה יה  שם,  ו המקום  הזה   אני  חושב  כמחז יק  ת יק    11

תרבות,  אני  חושב  שרמת  ה שרון  לקח ת  איזה  א ולם  ע ם  שני  חדרים  מ ן  גלרי ה    12

כזאת,  ולה גיד  זה   כל  הת רב ות  של  רמת  השרון,   רמת  ה שרון  ה יא  יכ ולה   בתחום    13

התרבות  וא ומנו ת ל עשות  הר בה י ותר.  ואי ן ש ום ס יבה. שג לריה  ומדרשה  לא ומנ ות,    14

ובית  קוב י,  ורימ ון,  ואפשר  ל עשות  עוד  אנ י  מנסה  ל חשוב  מהר  אם  אני  שכחתי  עוד    15

משהו.    16

מר מיכאל דורון: המוז יאו ן  הגיאו לוג י. זה  נורא  העיר  נור א   17

גב' דברת וייזר:      את הצו פים     18

מר אבי גרובר:   צריך    19

גב' דברת וייזר:      אז למה  אתה לא  עוש ה מש הו     20

מר אבי גרובר:   אני מ נסה  לקדם גם את ז ה.    21

גב' דברת וייזר:      איפ ה?    22

עו"ד עידן למדן: אבל בקדנצי ה הק ודמת    23

גב' דברת וייזר:      איפ ה?    24

מר אבי גרובר:   חבר'ה  נכון  יש ל נו  הרבה דר ישות.    25

גב' דברת וייזר:      אלף חמש מ אות  ילדים.     26

מר אבי גרובר:   אי אפשר  לפתור  את כל  הב עיות ש ל רמת השר ון ב חמש,  שש שבע שנים.    27

גב' דברת וייזר:      לא זה  ולא ז ה. לעש ות בית  לצופים.     28

מר אבי גרובר:   אני   רוצה  להצי ע  משה ו.  וא ני  חושב  שלא ור  כ ל  הדבר ים  שעלו  פה.  א ני  חושב  שכ ן    29
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כדאי  שתלכו  בב קשה,  ותשב ו  עם  אל י  בן  שם,  ות נסו  למ צוא  איתו,  להג יע  א יתו    1

לאיזה  ש הוא  עמק  שו וה  ב ענ יין  הזה.  ואנ י  חושב   שזה  כן   נכון  אתם  עד יין   שותפ ים   2

באותה  ק ואל יציה,  ת נסו   לש בת  בתוך  הקואל יציה   ולדבר   בינ יכם  ות נסו  כ ן  ל מצוא    3

אולי דרך  שאפשר לעש ות את  דברים ביחד.  ולא כ ל הזמ ן.    4

מר יעקב קורצקי:  אצלי בבית  עיד ן.     5

מר רמי בר לב:  מה זה את ה וד ני? גם א ני ר ו צה להי ות שם.     6

מר אבי גרובר:   סבבה.  תהי ו  מי  שא תם  רו צים.  אבל  תנס ו  לי יצר  את  השיח  ה פני מי  הז ה.  תנס ו   7

לשבת  בפ נים.  ובוא ו   ננס ה  ל הביא  משהו   מג ובש.  ו לא  לה צביע  א חד  נגד  השנ י.  זה    8

אני  אמרת י  את  שלי.  ר וני  ב בקשה.  אנחנ ו  בח ורשה  לי ד.  להחי ות  את  ה חורשה  של    9

פיכוטק ה,  נת נו  שם  מאות  ע צים  שם  כדי  ל חדש  בחזרה   הרבה  עצים   שמתו.  בקט ע   10

מאוד  עצוב.  יש  שם  א נשים   שמרעילים  א ת  העצים.  א ת  יודעת?  א ני  א ומר  לך.    11

בבקשה רונ י.     12

מר רמי בר לב:  להוס יף  ל הצעה   שלך.   אם  כר גע  ל מתנדב ים  א ין   בית,   אנ י  מציע  את   ...של   הצעיר ים    13

שיבואו ב ינת יים גם  לשם. ב שמחה ובא הבה. הב ית פת וח.     14

מר אבי גרובר:   אבל דוברת  מה ב יקשתם לנ שים ולא ק יבלתם?    15

גב' דברת וייזר:      דיברתי  איתך. ב ית לשי ח נ שים. אנח נו אח ת.     16

מר אבי גרובר:   זרקת את זה  לפנ י מעט  זמן  שממש רוצים בית.  אפרו פו פ ינג פ ונ ג הזה.    17

גב' דברת וייזר:      אני  רצי תי  להצ יע  את  זה  ואז  פתאום  ה וא  אמר  בית  המתנדב  אז  אמרת י  זה    18

מתכתב  עם  זה.  לא  ידעת י  בכלל  מה  התוכנ יות   על  ה מ קום  הזה.  וחשבתי  שב ית   19

למתנדב  גם  לנש ים  מתנדב ת  וגם  כל   מה  שע ושים  גם   באגף  הח ינ וך,  גם  באגף    20

הרוו חה. וא ין מ קום. לא  יכו ל להי ות שא ין מק ום.     21

מר אבי גרובר:   דוברת.  אני  למשל  הבטחת י   לעידן  ו אני  ר וצה  לעמ וד  בה בטחה  הזאת  שלי,  שי הי ה   22

מתנ"ס  דו ברת.  דוברת.  א ני  הבטחתי  למשל  לע ידן,  ואנ י  רוצה  לעמ וד  במי לה  הזאת    23

ואני  כ ל  הזמ ן  שובר  את  הר א ש  איך  אני  עומד  במ ילה  הזא ת.  לעשות  מת נ"ס  ברו בע   24

הדר.  ברובע   הדר   אי ן  מת נ" ס.  אני   חושב   הר ובע  הכי  גד ול  ברמת   השרו ן,  תכ לס.   25

נותן  ת חרות  יפה,  למ ורשה.  והוא  ע וד  י יתן  ל ה  בעצם  מה   שהולך  במורש ה  הפ ייט    26

הוא  אד יר.  ו למשל  א פשר  לש לב  בתוך  המתנ "ס  הז ה  שרוצ ים  אם  נב נה  אותו   לר ובע    27

הדר  איפה  שנב נה  א ותו,  א ז  אפשר  לשלב  למשל  בית  למתנדב.  אבל  אפשר  גם    28

למצוא  הרבה  פתר ונ ות  זמני ים.  אבל  זה  רק  דוגמא.  אב ל  לא.  עכשיו  י עקב  דקה.    29
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אבל הם ע וד לא ד יברו  פעם.  אתה דיברת. אז  אתה א חרי.    1

מר יעקב קורצקי:  בתשי בבקשה לא  לקפ וץ. דק ה ואחר י זה ת גידי  מה שאת  רוצה.    2

מר רוני בלקין:  לי אורה  אני   לא  צריך  שתשמרי   על י  אנ י  י ודע  לעש ות  את  העבוד ה  טו ב .  ואני   מבקש   3

גם  כשאני   צריך   לדבר.   תתנ י   לי   לדבר   כי   בטח   את  א ני   מ ניח   שרק  חמישים   אח וז   4

מדברי  תאהב י.  אנ י  אשמ ור  על  עצמי.   לא  צריך   את  ה עז רה.  הע יר  גם  א ני  ש ומר   5

עליה.    6

קהל: אני  לא  ש ומרת   על יך  א ני   שו מרת  על   ה עיר  ש לי.   לא  את ה  ו לא  ירו ן  ו לא  אף  א חד   7

אחר. הע יר שלי. ז ה מה ש חשוב לי. א תה י ודע את  זה.    8

מר יעקב קורצקי:  מכיוו ן שבתשי  טוע נת כאי לו  איזה מ וקצה כזה שמר "צ ע ם ש"ס.   9

גב' בת שבע אלקובי:  אגודת ישרא ל. תיק נתי  את ע צמי.   10

מר יעקב קורצקי:  אגודת  ישראל.  ת ודה.  אז   אנ י  רוצה   להג יד  ל פרוט וקול   מ שהו  שכתוב   כל    11

הזמן  ב פרוט וקול ים.  יושב   ראש  ועדת   משנ ה  ל תכנו ן  ו בניי ה  יושב  ר אש  ה וועד ה   12

מייצג  א ותך  בתשע ים  וחמ י שה  אחוז  מ ההח לטות,  א ני  שותף  שלו  להחל טות  כ נגד    13

אני  קורא   לזה   בה חלטות   ב וקס  א ן  ווא ן.  ע ידן   ה נגד  וא ני  ת מיד   נגד ו,  עם   צחי,    14

ובהחל טות  הק ריטי ת  שהי ית ה  עכשיו  לפנ י  ח ודש  בקשר  ל ביג  עם  סי נמה  ס יטי,  אז    15

אני  הצבע תי  בעד,  והב וס  של ך  השתמש  בקול  הכפ ול  שלו.  בעד.  נגד  אד ון  נגד  מתנ גד    16

שכל הזמן  הוא  נגד.      17

מר גיא קלנר: מה חו פשית  ואגוד ה? ח ופשי ת וש"ס?    18

מר יעקב קורצקי:  זה  משישים  וחמ ישה  אח וז.   עכשיו  תמשיכ י.  אגודה  מ שדרת  ..עם  צחי  19

שריב.  בתכנו ן  וב ני יה  בע ניי ני ם  הכי  חשוב ים  לע יר  הזאת.  בבקשה  רונ י.  הו א  עושה    20

עבודה מד הימ ה.    21

גב' בת שבע אלקובי:  אין לך  בעי ה לעש ות פה  עסק ים נכו ן? על  חשבו ן משפח ה  שכולה?    22

מר יעקב קורצקי:  אני  עם   צחי  תש עים  וחמיש ה   אחוז  א לי  ב ן  שם  ה וא  חבר   שלי.  הו א  גם  ל א   23

מתבייש    24

גב' בת שבע אלקובי:  לדפוק את  הח ופשית.  אין  לך  בעיה.    25

קהל: בתשי את אי תם בקוא ליצי ה  את לא שמת לב  לזה כ נראה.     26

מר יעקב קורצקי:  ש"ס וי הדות  התורה.  בקואל י ציה. אז תפ ני את  המקום.    27

קהל: ההחלט ות עם ק ורצקי  יחד ז ה בסדר.     28

מר אבי גרובר:   סובי ד י.    29
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מר יעקב קורצקי:  החלטו ת סוב ייקט יבי ות.    1

מר רוני בלקין:    ראשית  אני  חי יב  להג יד  לכו ל נו  פה  מ עבר  לתרב ות  של  הדי ון,  אנ י  לא  ה ולך    2

לחנך  אתכם  פה.  אבל  ב וא  ני גש  רגע  קצת  לצד  העני יני  שז ה  של  הדברים  האל ו.  כי    3

אני  לא  משתדל   לה יות   נחמ ד  לא  לכא ן  ולא  לכאן.  יש  פ ה  הרבה   מטרות   צודקו ת    4

ונדרשות  ברמ ה  הע ירונ ית,  שהן  איפ ה  שהוא  ל פעמים   מתנגשות.  מה  ל עשות,    5

שאנחנ ו,  אגב,   כו לנ ו  ח וץ   מה אנשים  ש הם  באמת   א ולי   סו פר  עש ירים,  חי ים  ככה   זו    6

כלכלה  של  מ חסור.  את ה  צר יך  בסוף  ל אזן  בי ן  הצרכ ים  ו המשאבים  שיש  לך,  גם   7

בתוך  עיר ייה,  פ וגשים  במשק   הבית  שלנו,  ואנח נו  לא  תמ י ד  עושים  כל  מה  שאנ חנו    8

רוצים  עכש יו  ומיד,   אלא   אנ חנו   בונ ים  את   הדבר ים  הא ל ה  לפ י  א יזה  ש הוא  סדר.   9

אני  רוצ ה  לה גיד  ק ודם  כל  ב פתיחה.  אני  מבקש,  תפס יקו   לנפנ ף  לי  ב תב"ע.  ה תב"ע    10

זה  לא  לו חות  הברית.   אם  א נ חנו   הו לכים  לשינ וי   יי עוד   של   קרקע  חקלא ית  לב ני יה.   11

העצמת  זכוי ות,  תב"ע  גם  מ ותר  לשנות.  ב ואו  נ נסה.  תנ ו   לי  לדבר.  תב"ע  גם  נ יתן    12

לשנות.  והתב "ע  היא   משת נה  ע ל  פ י  צרכ ים.  מה   לע שות,  שהע ולם  משת נה,    13

המצוקות   משתנ ות,   רמת  ה שרון  גדלה.   אנ י  גדלתי   בכל ל   במושבה   כשאצל י  בב וקר   14

היית י  יוצא   לבית   הס פר  אז   היה   חרא   של  כבש ים  בר חוב,   ולא   ה יו   מדרכות   כי   הם    15

היו   הו לכות  לרע ות  בשדה   מו ל  הבי ת  של י.  וזאת   לא   מה  ש איפה   שאני   גר  היום.   אז    16

בוא  נעשה  רג ע  סדר  בדברים   האלה  כי  יש  בס וף  יש  איז ה  שהוא  הי גיו ן  שלאורך    17

עשרות  שנים  גם  לסדר  את  התהלי כים  כול ל  תהל יכים  תבע"ים  אחד,  שתי ים  אני    18

אומר את  זה  לעצמנ ו. תקש י בו. המצב שב ו ב ית ק ובי  נמצ א אני  לא  דיברת י עם  אל י   19

בן שם. א ול י א פיל ו בכ וו נה  ל א דיברת י. א ני  אומר  לכם  ה ו א לא  מכבד  גם את  קוב י.   20

וגם  לא  את   אלי.  ז את  אומר ת  זה  שהבית   עומד   בשיממ ו נו  ו עזבו נו  עכש יו  ז ה  לא    21

משנה  אם  א חר  כך  ה וא  י ה יה  המשכ ן  לא ומנ ויו ת  הבמ ה,  או  ב ית  המת נדב.  מה    22

שהוא  לא   כמו   שהוא   עכשי ו   לא  מכבד   את  ה מנו ח.  במק רה  הזה   את  החלל.   לא    23

מכבד.  ולכן  עדיף  לטובת  ה עני ין,  ו לטובת  זכ רו  ו לטובת   האבא  שלו  שכ ן  בח יים    24

הזה  מה מצב  שבו   הוא   נמצ א  למשה ו  שה וא  מ ועי ל,   25 שאנחנ ו  נוציא   את  ה בני ין 

צריך  מב נה  ל ארגו נ י  ההת נדבות  כ ולם.  פ וש   26 לטובת  הצ יבור.  א ני  א ומר  לכם.  כן 

צריכים  מקומ ות  שי וכל ו  לל מד  את  הי לדים  כי   הם  נ ות נים  חכ ות  במקום  דגים    27

לחלק  מה ילד ים  פה  שמקב לי ם  שיעורי  ב חי נם  וה וועד  למ ען  הח יל,  שמבקש  מק ום   28

כדי לשבת. ור וטרי שב סוף מ צאו מתחת  לאדמה מק ום     29
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מר אבי גרובר:   כמה מקום  אתם חושב ים  שיש?   1

מר רוני בלקין:  כן  צריך.  אי  אפשר  להגיד  אבל.  דוברת  א ני  מתנצל  מראש  לח פש  פתרו ן  לכל  נישה.    2

צריך  לתת  מקום  ש הוא  מק ו ם  בית  המתנדב  צר יך  לה יות   מקום  כמו  ב ית  ...שהוא    3

נותן  מע נה  לכמ ה  צרכים  שי ש  שם.  אגב  תיכף  אני  אדבר  על  זה  אבל  גם  יש  פה,  יש   4

לו  מודל  כלכ לי  שהוא  מ חזי ק  אותו.  כי  זה  לא  ידע  ל עמ וד  בפני  עצמ ו.  אני  ח ושב   5

שצריך  מקום  גם  לק ורסי ם  לחברות  ד ירקטור יו ן  וג ם  למועצת  ה נשים  וכ ו'.    6

במסגרת  הרבה  מאוד  דבר ים   אחרים  שעושים.  בזמנ ו  נור י ת  ...גם  היה  "בגד  קפה "   7

שחיפשו  מק ום  לא  היה  מקו ם  לתת  להם  באשכול  הפיס.  אני  מזכיר  לכם,  תיכף  אנ י    8

אגיד  לכם  את  זה,  באשכו ל   הפיס  יש  שיש ה  חדרים  ש הם  בכלל  כית ות  של  בית    9

הספר.  שאם   אנ חנו   באמת   נ גיע  למצב  שא נחנ ו  ב אמת  נכ נסנו   לש יקום   של  ק למן,    10

יכול   לה יות   שנוכ ל  ל החז יר   את  ה כיתו ת  הא לה   לציב ו ר.  כדי  ש ישמשו  למשל   11

מפגשים  ש ל  ג ופים   כאל ה  וא חרים.  אב ל.  ו לכן   אנ י  א ומר  גם  את  ז ה  א נח נו  צר יכים    12

לתת  מענ ה.  בסופ ו  של  דבר  אבל  צריך  להס תכל  על  כ ל  החביל ה.  אנ י  אומר  ל כם   13

בצורה  ה כי   ברורה,   אגב,   בית   הנ וער   מי   שלא   יוד ע  היה   בר מת  השרו ן  משהו   בגי לי.    14

הקתדרה  בנ ווה  מג ן  הי יתה  ב ית  הנו ער.  זה  הי ה  בית  הנ וער .  שם  הייתי  משחק  כדור    15

יד,  אגב   גם  שם  לפנ י  שה יה   את  מגרש  הספ ורט  מ הצד  ה שני,  אז   כל  אירו עי   יום    16

העצמאות  ה יו  שם.  ומה גג  של  הבית  הספר  היו  יור ים  את  הזיקוק ים.  זה  בית    17

הנוער.  עכש יו,  אנ י  אומר  לכ ם.  הצד  השני  הוא  באמת  ש אני  הי ה  לי  עם  דנ י  עימ ות    18

לא  קטן  בזמנ ו,  וגם  צח י  ירד  עלי  הכל  בסד ר.  אני  נה נה  לחט וף  מכל  הצדד ים   19

כשדובר  על  המדרשה  לא ומנ ות,  אמרתי  שדוו קא  שם  איפה  שהיא  ה ייתה  בה קשר    20

של  פית וח  של  האזור  שק ור ה  שם.  ניח א  נג יד  שזה  כ ן.  ה יה ל י  שני   דיו נים  אר וכים    21

עם  דנ י  שאמרת י  לו   גם  ע ל  האבחנ ה  בין  אומ נות   לאמ נו ת  ושיכ ול   להיות   שצריך   22

לעשות  את  ההפרד ה  בין  ה מדרשה  לבין  מה  שיה יה  נג יד  אומנ ויו ת  הבמה.  אני    23

דווקא   כן   הצבעת י  לכ יו ון   בי ת  קוב י  ואמרתי   ששם  אפשר   לסטוד יו   למ חול   וסט ודי ו    24

למשחק.  וא ת  הא ולם  הגדול   שזה  י היה   כאיל ו  ה אומ נוי ו ת  הבמה,  להוצ יא  את   זה    25

משם.   26

מר יעקב קורצקי:  נכון.  וזה פר קטי  ותעשה  את  זה מחר.    27

מר רוני בלקין: אבל  אני  או מ ר, אני  שם פ ה את  שני  הצדד י ם של הס פקטרום  שעכשי ו  נ מצא פה.  אני   28

האשם.  אנ י  ב וועדת   הכס פים   כשזה  עלה   כשלי פה  לפנ י  ש נ ה  ו לקראת  תקציב  2020   29
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התנגדת י  לס יפור  הזה  של  מה  שהוצע  על  ידי  ד ני  לב י ת  קובי.  כ י  אמרת י,  וא ני    1

מסכים  עם  גיא,  זה  קור ה  לי  לפעמים,  זה  ק ורה  לי  ל עית י ם  נדירות,  שבסוף  יש  מ ה   2

שנקרא  פרו גרמה  למב נה  ציב ור.  פרוגרמ ה  למב ני  ציב ור  הי א  זאת  שמשנה  תב" ע  א ו    3

אומרת  מה  סדר י  העד יפו יות ,  וגם  איפה  שמ ים  את  הכסף .  כי  קפצו  כאן  גם  א נשי    4

ארגון  מה  שנ קרא  כנפ יים  ש ל  קרמבו,  שעושים  פ עול ות  אמיתי ות  וממשי ות.  אבל   5

אי  אפשר  להגי ד  כל  הזמן  א ין   ואי ן  וא ין.  כשראש  העיר   רק   לפנ י  יש יבה  ק ודמת,  של    6

ועדת  הכספ ים,  שם  בקשה  לתב"ר  של  מאה  חמיש ים  מש"ח.  שאושרו  ל ו  חמישה    7

מש"ח  רק  לתכנ ון,  עב ור  בית   כנפיים  של  קר מבו.  אז  בוא ו.  נשים  את  הדבר ים  רק    8

כמו  שהם   על   הבמה.   כי  אי  א פשר  גם  וגם  וגם,  כי   מנס ים  את  כל  הדברים  אני   רוצה    9

גם  את  זה  וגם  את  זה,  ומה  שיגיע  יגי ע.  כי  אנ חנו  צר יכי ם  לנהל  צרכים  ומשאבים    10

ולנס ות    לר אות  א יך  זה   מ תכנס  על   גרף  הזמ ן  ל מה  ש נדרש.  ולכ ן  אנ י  הת נגדת י   11

בזמנו,  גם   לזה.   אנ י  א ומר  ג ם  היום.   אנ י  מת נגד  לשליפ ו ת  האל ה.  לה גיד   או  קי    12

עכשיו  שמ נו  א ת  האצבע   על  הבני ין  הזה,  ו עכשי ו  אנ חנו   רוקדים  מסב יבו,  עם  כל    13

מיני   י יעוד ים.  אם  זה   בית   ה מתנדב.  אנ י  ר וצה  לרא ות  פע ם  אחת  פר וגרמה   לצרכי    14

ציבור.  שהי א  מסתכלת   על   היכו לות  ש ל  הע ירי יה  ל ה חזיק  דברים   כאלה,  ועל    15

הצרכים  הא מית יים,  אב ל  ה דבר  השנ י  א ני   גם  ר וצה  לרא ות  מ ודל  כ לכלי.   תקשיב ו.   16

אני  או מר  לכם  את  זה  ע וד  פ עם.  אני  נז הר.  אנ י  לא  מצבי ע  על  המ וזיא ון  הג יאו לוג י    17

היות  וה וא  קרו י  ע ל  שם  אמ א  שלי.  אנ י  לא   מצביע  אף  פע ם  בכל  מה  שקשור   לכסף.    18

אף  פעם.  אנ י  משנות   92  שם.   המקום  התקר ה  שלו  מתפר קת  כבר  כמה  שנ ים.  אין    19

כסף  לתקן  את  התקרה  של ו.  זה  אחד  המוז יאונ ים  הכבדי ם  בארץ  לתחום  הספצ יפ י    20

הזה.  הוא  קיב ל  לא  מזמן  א וסף  אדיר.  את  כל  האוסף  של  מה  שנסגר  בבורסה.    21

אוסף  שו וה   מיל יו נים.  ל א  יכ ו לים  ל הכני ס  כי   אי ן  מק ום.  צ בעו  את   הפ יגו מים  ששמ ו   22

שם.  לתקרה  צבע ו  א ותם  כי   זה  הי ה  נראה  נורא   כי  יש  ש ם  אירו עים.  אז   בוא  נראה    23

שיש  מודל  כל כלי  ש יודע  להח זיק  את  כל  המבנ ים  לטובת   הציבור.  אם  את ה  למשל    24

שם  באיזה  מקום משכן  או מנוי ות  שגם  יודע  ל הגיד  ל ע שות  הופע ות.  לא  יוד ע,  כל   25

דבר  אני  א ומר  בס ופו   אנח נו  צריכ ים  לרא ות  שיש  מ ו דל  כלכל י  שמחזי ק  את    26

הפרוי קטים  ה אלה.  יש  דברי ם  בעיר  שעיר   מממנת  אותם  . זה  נכו ן  כי  יש  צרכים.  זה    27

בסדר.  אבל  העיר  צריכ ה  ג ם  לראות  שהיא  יכול ה  להח זיק  את  הדברים  הא לה.    28

שלא  יהיה  מצב  שיעמ וד  לנ ו  פיל  לבן.  שע ומד  לנ ו  משהו  כ זה  שהייתה  נגיד  י וזמה,    29
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הצלחנ ו  ל הקים   את  ז ה  מ עול ם  לא  הסתכל נו  על   מה   זה   לו קח  מא יתנ ו  בשו טף.  מה    1

זה  מי יצר  מב חינ ת  צרכים   שו טפים  כד י  להחז יק  א ת  הדבר  הזה   אמית י.  א ני   אומ ר    2

מבחי נת  משאבים    3 גם  לנו.  שימו  לב.  גלר יה  או   מוזיאו ן  זה  שני  דברים  א חרים 

שנדרשים.  כדי  לעמ וד  בכללי ם  שזה  של  מה  שזה  מחזיק.   אנחנו  היום  גם  בגלר יה    4

וגם  במוז יאו ן  תשאל ו  את  ד ני  מג 'נגל ים  ו יש  ל נו  יותר   מ ידי  כד ורים  בא וו יר,  לא    5

מצליחים  להחז יק את  הדבר  הזה. יכ ול ל הי ות שצריך  לסג ור את זה.  צריך ל החל יט    6

בסוף,  למ ה  מתכנס ים  למ ה   מתמקדים.   מה   מס וגלים   להחזיק.   מה    הם   סדרי    7

העדיפ וי ות,  מ ה  ה עיר  יוד עת   להחז יק  כ לכלית,   לשים   א ת  זה  על  מ ודל.  ש ל  פ עם   8

אחת  פרוגרמה   לצרכי  צ יבור   השונ ים  כל   הסו גים  ש יש,  אל  מו ל  יכ ולו ת  כלכל יות,    9

ורק  אז   לזוז   ו לכן   אנ י  א ומר  אני  כרגע   לא  מסוג ל  ל הצביע   לא  בעד   זה   ולא   בעד   זה.    10

לא  מסו גל  כ י  את   שני   הדב רים  אנ י  לא   ראית י  מע ולם.   לא  פר וגרמה.   שהיא   לא    11

שליפות   כאלה   שכל  פ עם  בית   קובי  ר וצים  ב ית  כנס ת  אנ י  במערבית,  ת עשה  ל נו  שם    12

בית  כנסת,  רוצים  בית  ספר,  זה  נכנס  בתוך  ח לופ ה  מספר  שש  שבוחנים  לבית  ס פר   13

יעל  רום.  מה  שנקרא  בא ימ א  שלכם  עזבו  אותנו.  ב ואו  לא  נשלוף  כל  פעם  בגל ל   14

הבני ין  ה וור וד  הז ה  שנמצא   שם  איזה  שה יא  המצאה  אחרת.  אלא  נשים  משה ו   15

שמסתכל על כ ל הצרכים  גם  על הדבר  הזה אגב  ישנם גם  דברים אחרים.    16

מר יעקב קורצקי:  צרך אותו גם  לפג ישה אצל י  בבית.     17

מר אבי גרובר:   אני   רק  ר וצה  ל הגיד   במש פט.  אמרתי   על   בית   כנפ יים   של  קרמב ו,  וא ני   רוצה    18

להגיד  ע וד  פעם,  אנ י  חושב  שזה  עיר  זה  לא  רק  אוסף  של  מבנים.  לפע מים  יש    19

מבנים  מסו ימים   שנות נים   א ני  אגיד   לכל   התבש יל   הזה   שנקרא  ע יר  איזה   שהו א   20

משהו  מ יו חד.  ואנ י  ח ושב  שז ה  י היה   לכב וד  ר מת  השרון   שמרכז  אנ י  ל א  יודע   אם    21

אתה  מכי ר  את   בית  ש לוו ה  ב י רושלים.  מ ה  שקו רה  בב ית  ש לוה  ב ירוש לים  ז ה  מק ום   22

קדוש  מבחי נתי.  שאנ י  יוד ע  מה  אנשים  עם  כל  מ יני  ב עיו ת.  מגיעים  לשם  ומ קבלים    23

זה  משהו   מדה ים.  אנ י  ח ושב   שאם  רמת  השר ון  יה יה  המ קום  במרכז,  שנ ותן   את   24

הסל  האדיר  הזה  של  המע נה  אני  ח ושב  שזה  משהו  שישים   את  רמת  השרון  על  מ פה    25

בינלא ומית  ולא  רק  זה  וק וד ם  כל  הילדים  של  רמת  השר ון  י וכלו  לקב ל  שם  הרבה    26

מאוד  י לדים  שצר יכים  א ת  כל  השיר ותים   וזה   הרבה   מ עבר  זה  ב ית  כ נפי ים  של    27

קרמבו.  זה   מתחבר   לגמר י  ע ם  מה  שאתה   אומר,   שלנ הל  עיר  זה   לא   רק  בנ יי ן  א חד    28

ולא  רק  ב ית  המתנדב.  ז ה  ל א  רק  בית  נו ער,  זה  לא  רק  איזה  ב ית  ספר,  ז ה  לא   רק    29
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איזה  גלר יה.  זה  משהו  גד ול  כזה  שהכל  מתחבר  להכ ל  בס וף.  וצריך  להת חבר  איפ ה   1

שהוא.  והקטע   הזה   של   הכס פים  את ה  א ומר  שזה   כאי לו   שליפות.   אנ י  ל א  מרג יש   2

שזה  שליפות  א ני  יודע  שיש  ל נו  הרבה  מא וד  ישי בות  על  א י פה  דברים,  וא יך  דברים    3

ואיך  הכל  הז ה  כן  מתחבר.   יש  מקומות  שבו  אנח נו  י כולים  להת אמץ  ול הביא    4

פתרונ ות  לעמ ותות  ש הם  מ תארות  פה  וכל  ה עמות ות  האלה  ע ובדות.  ה עמות ות   5

האלה   עובד ות  ויפ ה  והם  ע ושות  הרבה   מאוד   פע ילו יו ת.  ברור   שאנח נו   יכו לים    6

להפוך  את  זה  א ני  לא  יודע.  אתם  פשוט  לא  הי יתם  בבית  קובי.  כל  הדבר ים  שאתם  7

מתארים  אנ י  מנסה  להבי ן   איך  בשלושה  וחצי  חדר י ם  שיש  שם.  איפה  אתם   8

מצליחים  להכ ניס א ת כל  הד ברים האל ה. זה א ני  נראה  לי  שאתם לא מב ינים  בכלל    9

מה  יש  שם.   אפשר  לבוא  עם   הרבה  מאוד  פתרו נות   ואפש ר  לקדם  במקב יל  הרבה    10

מאוד  דבר ים,  וא ני   חושב   שז ה  כן   קור ה  ו אני   ח ושב  שכנ פ יים  של   קרמב ו  זה   יכ ול   11

להיו ת  מק ום  שי ום  א חד  ש ה וא  י פתח,   אנש ים  י גידו   א יזה   דבר  מד הים  ואיז ה  כ יף   12

זה שזה ברמת השר ון.      13

מר גיא קלנר: אני מצ יע סל יחה רגע.  אני ב מטותא א ני  חשבתי ש נסי ים  קודם את הד יו ן א ני ח ושב   14

שהנושא של  השטח ים הפת ו חים ה ילדים  פה. בוא ו נצב יע.  יש קו נצנזוס.     15

מר אבי גרובר:   לא סי ימנ ו עם ה נושא  הקוד ם? אני הצ עתי. א ני הצ עתי א ת זה.    16

מר יעקב קורצקי:  תעשה  הצבעה   כאיל ו   שאתה   צריך   להצבי ע  על  ז ה  שז ה  א נחנ ו  מ חליט ים.    17

18    

מר גיא קלנר: אבל זה לא  נגמר  הדי ון הז ה.    19

מר יעקב קורצקי:  זהו. סי ימנ ו. מי מ ושך?    20

גב' דברת וייזר:      גם ההצע ה של הצ עות ל סד ר בסוף      21

מר גיא קלנר: לא. בואו  נשחרר א ת השטח י ם הפתוח ים. הצעת.     22

מר אבי גרובר:   אמרתי.      23

מר גיא קלנר: זה דקה. מצבי עים. בדי וק.    24

גב' דברת וייזר:      השתכנע.  הנ ה בדי וק. מי ב עד השטח ים הפת וחים?     25

מר רביד פלד: מה  ההצעה ב דיוק רג ע מה ז ה?    26

עו"ד עידן למדן: הצעת השטח ים הפת וח ים.     27

מר רביד פלד: סעיף  שתיים  שאמרנו.      28

מר גיא קלנר: מה זה סע יף שתי ים?     29
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מר רביד פלד: לא. יש שם  ח לק בסעיף  2 רק בס עיף  הזה.      1

מר גיא קלנר: הם צריכים ל הבי ן את זה. ז ה הצעה שא נחנ ו הב אנו.      2

מר ירון גדות:   אנחנ ו רוצ ים שיה יה די ון  על  זה.     3

מר גיא קלנר: אין בע יה בבקש ה. אם לא  לח וץ לכם.    4

גב' דברת וייזר:      לא אכפת  לכם לה ישאר י ו תר מאוחר מ אשר      5

מר גיא קלנר: אין בע יה. א ני אשמ ח לק יים  את הדי ון.     6

מר אבי גרובר:   חבר'ה  יש ישיב ה שבוע  הבא . מקסימום.  ניס יתי.  יאלל ה.  מיכאל.    7

מר מיכאל דורון: תראה אנ י  מאוד רו ני  וא ני  יושב ים באו תה וע דה  וחברי  הו ועד ה י ודע ים שרונ י  ואנ י    8

רואים  בהרבה  מ קרים,  רוא ים  עין  בע ין  בג לל  הרא ייה  שלנו  לעש ות  זום  אא וט    9

ולהסתכ ל  על  הדברים  בתאר יכים  ול נסו ת  להג יע,  ל הוב יל   מהלכים  שבא ים  מתוך    10

חקירה,  מת וך  בדיקה  יסוד י ת.  עכשיו  לכ ן  אני  ב נטי יה  שלי  מתחבר  למ ה  שרונ י   11

אומר.  אב ל  א ני   גם  מכ יר  א ת  התה ליכ ים  פ ה.  הם   תה לי כים  ממ ושכים,  פרוגרמ ה    12

למבנה   ציבור,   תרא ו  כמ ה  ז מן  א נחנ ו  מ תעסקים   בכל   מי ני  דבר ים  מ הות יים   שהם    13

הרבה  פח ות  מסובכ ים,  כמו  התחדשות  מת חמית  ב נוו ה  מגן,  והת חדשות  באל חנ ן.   14

תראו  כמה  זמ ן  הת הלי כים   האלה  לוקח ים.  אנ י  ח ושב   שרוני  אם  אנח נו  ניכ נס   15

לפרוגרמ ה  לצרכי   ציבור  שז ה  דבר  נכ ון,  ור אוי,  הוא  הי ה  צריך  לה יות   בתחי לת    16

הקדנציה,  אם  א נח נו  ניכנ ס  ל זה  עכשיו  אנח נו  ל א  נראה  א ת  זה.  לא  נרא ה  את  הא ור   17

בקצה  המנהר ה.  ואנ י  חושב   שכרגע  מה  שעומד  ע ל  המ אזניים  זה  ב עצם  שתי    18

תכליות.   תכל ית  אח ת  זה   מוזיאו ן  תס תכל  מ ה  ק ורה  בגלריה   שוממ ה.  או   קי.    19

אנשים כותב ים ל י. אנשים  מ העיר כ ותבים ל י תסתכ ל מה  קורה בג לריה.    20

מר יעקב קורצקי:  זה לא שקר. זה  אמית י.    21

מר מיכאל דורון: אז אנשים  משקרים. אני  לא.    22

מר יעקב קורצקי:  כולם משקרים רק  אתה ..בע יר הזאת.    23

מר מיכאל דורון:  מול   זה   יש   תכלית  הרבה   י ותר  ר חבה.  מ גוונ ת.  עם   הרבה   שימ ושים   א פשר  להכ ניס    24

לתוך  הדבר  הז ה  וב עצם  לפג וע  בח וסר  ובצורך  מ אוד  גדו ל,  שקיים   כל  הנושא ים    25

שעלו  כאן   הח ל  מ נשים,  כ ו לל  נושא   של  צע ירים,   אנ י  אמרתי  א ת  ה נושא   של    26

להט"בים   אל   תקפצו   ע לי.  א ני  חושב  ש גם  הם   וא ני   חוש ב  שיש  המו ן  ו אפשר  את    27

כולם.  בסדר.  זו  דע תי.  דעת י   שזה  צריך  לה יות  שם.  וא ני  חושב  שאם  אנח נו  נקרא    28

לדבר  זה  למקום   הזה   כי  יו תר  מאשר  בי ת  המ תנדב.  א י זה  שהוא   מרכז  ק היל תי    29
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עירו ני   שיכל ול  ש נושא   המת נ דבים,  י היה   מוב יל,   יה יה   מר כזי,  אנ י  חושב   שזה  יהי ה   1

הרבה י ותר נכ ון בבת  אחת א נחנ ו נפ גע בהרב ה צרכי צ יבור  במבנה א חד.    2

עו"ד עידן למדן:  אני  מבקש  שלוש ה  משפטים   לסיום.  רק  גם  בגלל  שמעת י  את  ההיסט וריה  הגדול ה    3

שתיארת  אבי.  ושמעת י  תיא ורים  ומ חמאות   מצד  חברי   מסביב  לשו לחן.  שכ נראה    4

לא  מכירים  אות י  או  לא  ל מדו  להכיר  א ותי  או  שיש  להם  הרבה  מאוד  דע ות    5

קדומות,  א ו  חדש ות  כ י  הג ענ ו   למחצית   השנ ייה   של  ה קדנצ יה  וצר יך  ל פגוע   במישה ו.   6

ולהתח יל  ל היב נות  ע ל  חשבו נ ו  מצורה  כזו  א ו  אחרת.  א ני  רק  משער.  אני  רק  משער.    7

מעלה  השערה.  לצערי   שוב  ושוב  כ ולל  מתנ"ס   קה ילתי   ברובע  הדר.   כול ל  ק ומה    8

שנייה   בנו וה  רס קו  שאנ חנ ו  ב אים  ואו מרים  יש  כבר   כסף,  יש  תורם,  משפח ת  גאו ן,   9

רק  מחכה  לאיש ורים.  שנה  ז ה  לא  זז.  ופתאום  אנ י  שומע  בעצם  אפילו  יותר.  כי  גם    10

בתקופה ש ל דוברת ז ה לא זז . אז הרבה מא וד שנ ים.    11

גב' דברת וייזר:      ארבע שנ ים.    12

עו"ד עידן  למדן:  אני  גם   ני ס יתי  ל הבי ן  במה   מדובר.  ואנ י  באמת  באתי   צחי,  באת י  מ ופ תע.  אף  אחד    13

לא  ידע  מה  רוצים,  איך  ר וצים,  כמה  רוצים,  למה  רוצים ,  כמה  זה  עולה,  איך  ז ה    14

עולה, מ איפ ה זה מת וקצב, מ איפה ז ה בא. אף א חד לא  יד ע. תב"ע מ י כמוך  יוד ע.    15

ד"ר צחי שריב:       למ י בא ת?    16

עו"ד עידן למדן: באתם  לישיבת  הנ הלה?  את ם  הסיעה.  שכל  כך  אל  תפרי ע  לי  עכשיו  ישב תי  בשקט    17

כשהטחתם  האשמ ות  על   י מין  ו על  שמא ל.  ואם  כבר  מדברים  על  ש ותפו ת  עם    18

קורצקי,  אתם   שותפ ים  בא ו תה  קוא ליצי ה  עם   קורצקי.   ולא   רק  זה.   אלא  הוא    19

כמעט  תמיד  הק ול  ה חסר  ש לכם  לכל  הרמת  מגד ל  פה  ב עיר.  זה  רק  ה וא.  אבל  זה    20

בסדר.  זה  לגיטי מי.  לצופף  א ת  העיר  ול עשות  תחב ורה.  ל שבת  ולהי פגש  ולדבר  ע ל    21

משהו  אחר.  זה  ל א  לגי טימ י .  פעם  אחר  פעם  נ אמר  שאי ן  כסף  לזה,  וא ין  תקצ יב   22

לזה, ואז  נמתי ן. אז נ מתין.  א ני    23

מר יעקב קורצקי:  תסבלו א ותי  עוד הר בה שנ ים  נראה ל י.    24

עו"ד עידן למדן: גם  דיברתי  ואכן  ד יברתי  עם  אלי  בן  שם.  כמ ה  פעמ ים  בעב ר.  בתקופה  ש ל  רוכברגר.    25

בתקופה  של  גרובר  כשרצית י   כן  לעשות  שם  בית  נו ער.  ול חילו פי ן  דיברנ ו  על  מרכז    26

הצעירים.  לא  ל פני  הרבה  זמ ן.  לפנ י  שש  שנים  בקדנציה  שלך  בקדנציה  המש ותפת    27

דיברנו   על  ז ה.  וז ה  נת קע.  א ז  אני  לא  ה ולך  לתקו ע  סתם .  לא  התקדם.  אמרו  לי    28

שאני  לא  מחזיק   ת יק  הצעיר ים  אמרת י  ת ודה   רבה.   לא   מ חזיק  תיק   הצע ירים   תיק    29
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הצעירים   אצל  ראש   הע יר  א נ י  מכבד,  א ני   באמת  מכבד  כ ל  הח לטה  ש ל  ראש  העי ר   1

כשאני בק ואליצ יה.  יש לו  א ת התיק ים שלו,  אני  אכבד א ת התיק ים שלו.  יש ל ו את    2

האחרי ות  ש לו,  אני   אכבד   א ת  מה   שהוא   א חראי.   מכבד  ולפעמ ים  א ני   כן   אי ן  מה    3

לעשות.  א ני   צריך  ל הגי ע  ל פ ה  אם  זה   לא  נדו ן  בו ועדת   הנהל ה  ו לא  נדון   בפ ורום   4

אחר,  אנ י  צריך   למצו א  את   הדרך  שבה   אנ י  מ נסה   לפע ול.  ל פעמים   זה  עם  ג יא,    5

לפעמים   זה  עם  נט ע,  ל פעמי ם  זה  עם   חברים   אחרים,   ו יש  פה   עוד   כמה   הצעו ת    6

היום.  אנ י  חושב  שבמיו חד  בשים  לב  למדרשה  לאומ נו ת,  לכסף  הגדול  שהו לך    7

להיו ת  מושק ע  בה.  לק ומפ ל קס  המשמעו תי  שזה  יכו ל  ל היות  ואנ י  תו מך.  בזמנ ו   8

ניסית י  לקדם  דיבר נו  ע ל  תוכ נית  קטנ ה.  ובתק ופה  של  ר וכ ברגר  אני  מדבר  אחר  כך    9

זה  נתק ע.  עוד   פעם   זה  נתקע   גם  בתקו פה  הקודמת.   מה  לעשות.  א פשר  ל נסות  עד    10

גבול  מ סוים   להש פיע.   לא   תמיד  משפ יע ים.  לפ עמים   יו תר  בקוא ליצי ה  ל פעמים    11

פחות  בק ואליצ יה.  לפ עמים   יש  כוח  לזה  לפעמ ים  יש  כוח  לזה.  ע ושים  את    12

המקסימ ום  כל   אחד.  א ני   לא   ידעת י  מה   אתם  מ תנדבים.   לא  יד עתי  מספיק.   הי יתי    13

מתנדב  בעצמ י,  ה תנדבת י  הר בה  מאוד  בשור ה  אר וכה  של   ארגונ ים  ודבר ים.  ישב תי    14

שוב  ושוב,  לרכב   על  א ופנ יים ,  לילה,  ליל ה.  לא  ל ילה  ליל ה,  לפח ות  פעמ יים,  של וש    15

בחודש.  יושב  ו מתנדב  בג ופי ם  אחרים  ובדברים  אח רים .  אבל  לא  ידעת י  עדי ין    16

מספיק   מה   זה  אומר.   כי   לא  החזקתי   את   התי ק.  זה   לא   היה   בתחום   סמכ ותי.   זה    17

לא  הי ה  בתח ום  אחרי ותי.  ל א  היה  בר ור  גם  הצ ורך.  אב ל  כעת  נרא ה  ל י  שיש  פ ה   18

מקום  טוב,  עם  תיקון  קט ן   לתב"ע,  מצא נו  מק ום  שי היה  רב  ש ימוש י,  מקום    19

שאפשר  יהי ה  לנצל  או תו  וש וב  ושוב  ע ולה  בו ועדת  תכ נון   ובני יה  עיר וב  שימוש ים.    20

אז  פה  י היה  לנ ו  עיר וב  שימ ו שים.  יהי ה  לנ ו  ..מתנדב   עם  מ רכז  התנדבו ת  אול י  נמצא    21

שם עוד  פתח  לעו ד דברים,  וז ה יכ ול  להי ות מ קום ט וב.  וז ה יכ ול  להי ות מ קום  יעי ל,   22

וזה  יכ ול  לה יות  מק ום  טוב   לקהילה  וזה  היום  הצורך  של  הקהי לה.  אם  רוצים    23

לשפר  מוז יאו ן  יש  ל נו   מוז יאו ן  ג יאול וגי,   שוכבת   שם  תוכ ני ת  שכל  פעם  א ומרים   לנ ו    24

שאין  לה  כסף.  קראנ ו  לא ורני ם  קטן  וא ורנים  גדול  כשא ני  וגיא  היי נו  בד ירקטור יו ן.    25

ואז  די ברנו   על   זה,   דובר   על   זה  ש להפ וך  את   המ וזיא ון   הגיאו לוג י  וגן   הפסלים,    26

ו   ש"ס.  אפר ופו   איפ ה   27 להשמיש  א ותו, ,   להחזיר    א ותו,  להחז יר  ע טרה  ליוש נ ה

השסניק ים?  להחז יר  את  ה עטרה  לי ושנה,  ד ובר.  דובר  על  ארבעים  מש" ח.  ואז    28

דיברנו   שנשים    חמש  עשר ה   מיל יון,   רק  ת וכנ ית  ראשו נ ה.  נבחר ה  ח ופשית   ו יש   29
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מחזיק   תיק   ו יש  ה יום   אגף.   שם  לא   נ עשה   שום  דבר.   ל א  נעש ה  ג ן  הפס לים  לא    1

שוקם  עדי ין,   התוכ ני ות  של   ה מחשובים  ומה   שרצו  לעשות   לא  נעש ו  ע דיי ן.  עד יי ן  לא    2

נעשו.  אולי זה  י עשה  וזה   בס דר  וא ני  גם  אתמ וך  בז ה  בת קצוב  של   זה.  כ י  חשבתי    3

שזה  נכו ן.  אנ י  ח ושב  וא ני  מב קש  אני  חושב  שכל   השו לחן   הזה,  צריך  להתל ות  קצת   4

ללא אישי, זה ל א פו ליט י. זה  משהו שי וציא. זה  משהו ש יו ציא לפו על.    5

גב' בת שבע אלקובי:  אתה אמרת שזה  פול יטי.    6

מר יעקב קורצקי:  ברור שזה פ וליט י וז ה איש י.  מה השטו יות  האלה?  פו ליט י  ואישי.    7

מר מיכאל דורון: זה לא מ יל ה גסה.    8

מר יעקב קורצקי:  בפולי טיקה   אנ חנו   מתעסק י ם.  זה  המקצ וע  של נו.  כ ל  אחד  עשה   פה.    9

מאלצים  פה  מיש הו?  תראה  כמה  רוצים  לה חליף  אתכם.   תראו  כמה  יושב ים  פה,    10

מתים לה חליף  אתכם. ברור.  הכל פו ליט י וא ישי.    11

עו"ד עידן למדן: תודה  שתיק נת  אבל  הכו ונ ה   שלי  אפרופ ו,  הכו ונה  של י  שזה  לא  אישי.  אלא  זה    12

באמת  מה  שאנשים  הא לה  צריכים  הי ום  ובאמת  מה  שח מישים  וחמ ישה  ארג וני ם    13

ואלפ יים  חמש  מאות  א יש  ו אישה  צריכים.  לא  רק  ערב  הוקרה  אנ י  חושב  שנכ ון   14

להצביע   על   זה.  ת היה   הח לט ה  מה   שתהי ה.  ירצ ו  ל השאי ר  את  ה יום  כ איזה   שהוא    15

מיצג  מ וזיא ון,  מקובל.   ירצ ו   להשא יר  את   זה   כבית   מת נ דב  ומ וזיאו ן  להת נדבות.   16

ואנח נו  נכי ן  לזה   תכנ ים  וא ני  מבטיח  לשב ת  גם  עם  מ חזיק   תיק  תרבו ת  גם  עם  ר אש   17

האגף  התרבו ת,  אנח נו  נ כניס   לשם  גם  תרבות,  גם  מתנדב ים  וזה  י היה  לטובת  כ ל    18

רמת השרון.  תודה  רבה. אנ י  מבקש להצביע.     19

מר אבי גרובר:   כן. אתם ה ולכים  על זה?  א תה לא מ וכן לשבת  איתם  וע ם אלי?    20

עו"ד עידן למדן: אני ר וצה להצב יע.     21

מר אבי גרובר:   מי בעד  ההצעה  לסדר? רג ע,  איפה כ ולם? שמ ונה.    22

גב' דברת וייזר:      שמונ ה. אי ן מה ל עשות  יש  רוב.    23

מר אבי גרובר: מי נגד?    24

גב' דברת וייזר:  צחי גם נ גד אבל.     25

מר אבי גרובר: צחי אתה ב עד או  נגד?    26

ד"ר צחי שריב: אנ י נ גד.     27

מר אבי גרובר: נגד. שמו נה שבע. ע בר.      28

מר ירון גדות: שמונה שב ע? וו אלה.     29
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מר אבי גרובר: הלאה. סע יף הב א.      1

מר ירון גדות:   שמונה, שבע,  אתה בטו ח?    2

מר מיכאל דורון: כן.     3

מר אבי גרובר:   שבע. שמונ ה.    4

5  

6  
החלטה: אושרה  הצעה  לסד ר בעני ין  הקמת בי ת המת נדב  – מרכז פע ילות  ומוז יאו ן.  
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בעד  -8:  דוברת וי יזר,  עידן למדן, גיא קלנר, מיכאל דורון, נטע זיו, יעקב  קורצקי, רביד  פלד, עופר  

קליך.   

נגד – 7: צחי שר יב, דנ י לבי א , באצ'י אלק ובי, יר ון  גדות,  אבי גרובר, ר ונ י בלק ין, רמ י  בר לב.   

7  

ד"ר צחי שריב:       כשאמרו  שנפגשים אצל  זה. חשבת י ש מדברים ברצינ ות.    8

מר יעקב קורצקי: גם א ני ח שבתי.   9

גב' דברת וייזר:      שמונ ה. שמונ ה.      10

מר גיא קלנר: טוב. הי לדים ר וצים ללכת  לי שון. הה חלטה  וזה  עבר. ההצ עה של ע ידן  עברה.    11

קהל: צריך להי ות מ נהל  פרו יקט. ל א יהי ה פה  פו ליט ית.    12

גב' דברת וייזר:      עופר  הצביע  וה לך.      13

מר גיא קלנר: הנושא  הבא  לא  פח ות  חשוב .  נראה  לי  שכדא י  שבכל  זא ת  יכבדו  אות ו  בנו כחות    14

חברי מו עצה ו נוס פים. א נחנ ו     15

מר רמי בר לב:  בשעה אחת  עשרה הד יו ן מס תיים.      16

מר גיא קלנר: מבחינתך  הדי ון מ סתיים.  א תה יכו ל ללכ ת גם עכש יו. מה  אתה רוצה?     17

מר רמי בר לב:  אל תגיד  לי מ ה לעש ות.      18

מר גיא קלנר: מה אתה ק ובע שהד יו ן הסת י ים?    19

מר רמי בר לב:  אל תגיד  לי מ ה לעש ות. תג יע  בזמן.      20

מר גיא קלנר: אני   עובד   אצלך?   אז  אתה   יכול   ללכת.   הצ יבור   מחכה   פה  ילדים   מחכ ים.  ת לך   21

באחת עשרה.     22

מר רמי בר לב:  נתתי ל ך הזדמנ ות ל תת להם  ללכת.    23

גב' דברת וייזר:      חבר'ה ז ה לא מ ענ יין. ב אמ ת יש פה  ילד ים הם מחכ ים.  אחת עשרה ב ליל ה.    24

קהל: מה  נסגר  א יתכם?  אנ חנ ו  מד ברים  פה  מאמ וצי ות.  אנח נו  פה  ארבע  שע ות  ח יכי נו.    25

ישבנו ב נועם. ב אמת ה יינ ו ב שקט. בואו  נדבר על  זה רג ע.     26
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מר אבי גרובר:   בבקשה גיא.     1

2  
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15. הצעה לסדר עידן ל מדן 28.10.21 - מד יניות העיר ייה  לעניין שטחים פתוח ים   

3    

מר גיא קלנר: עידן  וא נוכ י  ביקשנ ו   הצעה  לקדם   לסדר  בנושא  מדי נ יות  הע ירי יה  לשטח ים   4

פתוח ים.  במהלך   הזמ ן  הא ח רון  ובשנים  האחר ונ ות,  וב הי נתן  ש ינו יים  שק ורים  גם   5

במרחב  שלנו  וגם  במקומ ות  אחרים,  קיבל נו  את  הת חוש ה  ויות ר  מזה.  המציא ות    6

הוכי חה  שנדרשת  עבודה  יו תר  מסודרת,  י ותר  מתוכ לל ת  ויות ר  מנו הלת  בכ ל  מה    7

שקשור ל ניה ול  השטח ים ה פ תוחים,  של רמ ת השר ון.  הנק ודה שב ה א נחנ ו  נמצאים,    8

כעיר  במרכז  הארץ,  ע ל  רקע   הרבה  מאוד  תה ליכים  שק ו רים  מסביבנ ו,  ועל  רק ע   9

היות נו   מחז יקים   בשטח  ה מוניצ יפאל י,  שמ חציתו   ה וא   שטח  ש הוא   בעצם  א ינ ו   10

מבונה,  א נח נו  נמצאים  בא יזה  שה יא  צומת  מ אוד  יי חודית  לעיר,   וע וד  י ותר    11

ייח ודית  ל עיר  במרכז  האר ץ,   והפקט ורים  האל ה  משמע ו תיים  בי ותר,  כדי  שנג לה   12

מידה  רבה   י ותר  גם  של   מח ויבות   וגם  ש ל  רצינ ות  בדרך   שבה  אנ חנו   מנה לים  א ו    13

שלא  ניה לנ ו  עד  ה יום  מספ י ק  טוב,  את  נ ושא  השטח ים  הפתוח ים.  אנ י  אזכיר  רג ע   14

את  הנקוד ות  המרכז יות  ש הביא  אות נו  לדבר  הזה  וא חרי  זה  נב יא  את  ההצע ה    15

עצמה.  אחד,  כמו  שאמ רת י,  רמת  השרו ן  מופ יע ה  ב שדות  ושטח ים  פתו חים   16

המקיפ ים  א ותה   עד   הי ום.  ש דות  ושטחים   שמאפ יינ ים  א ו תנו,  שא נח נו   רוא ים  בהם    17

כסימן  ה היכר  של נו.  ע יר  ה תותים  ה היסט ורית.  ו המוש בה  היר וקה,  ו עוד  ג נים    18

שאנחנו  מאוד  גא ים  בהם  ור וצים  להמשיך  ל טפח  א ותם.  על  אף  המגמות  ה קשות    19

שאנחנ ו   איתם   מתמ ודדים    בהרבה    מאוד    חז יתות     שאנחנ ו  נמצאים   מולם.    20

כשהמדינ ה  מקדמת   רמ" י  מ נהלת,  הו ועדה   המח וזית   וכ ו '  רובנ ו  מכ ירים.   שטחים    21

פתוח ים  אלו  מה ווים  כמ חצית  משטח  השיפ וט  שלנ ו,  כמו  שאמרתי,  ומט עם  זה    22

הרבה  מאוד  גופ ים  לוטש ים  ע יני ים  וברג ע  שיש  שטחים  לא  מטופל ים,  לא  מנ והל ים,   23

קל  יותר,  זה  לא  ימ נע  באו פן   מוחלט,  לא  נשלה  את  עצמנ ו,  אבל  קל  י ותר  לג ופים    24

מדינת יים  וא חרים,  לקדם  י ו זמות  ולל טוש  עי ני ים,  ול נסו ת  לעשות  בזה  כבשל הם.   25

בשטחים  האל ה  כמו  שלמד נ ו,  בהרבה  מאוד  מת חמים,  יש  ריכוז  נד יר  של  בעל י   26

חיים  וצמחים.  חלקם  בסכ נ ת  הכחדה.   מהו וים  ערכי  ט בע  בעל י  חשיב ות  ברמ ה    27

הלאומ ית.  חש יבות..לשמ ור  על  קישוריות  ב ין   השטח ים   ולבס וף  ודאי   בקור ונה    28
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למדנו  עד  כמה  חש וב  לשמור  על  שטחים  פתו חים  יר וקים.  גם  במרכז  הארץ  ודווק א   1

קרוב  לבינוי  עיר וני   מסיב   ואינט נסיב י.  העו לם  השת נה .  אנח נו  ר ואים   עם  כל    2

המגמות   שקור ות  מסב יבנ ו,  עד  כמ ה  חש וב  בכל   זאת,  גם  בעיד ן  המ ודרנ י,  ו גם    3

בתהליכ י  הבי נוי  ה מואצים,   גם  בצורך  ביחידות  ד יור,   לשמור  מסביבנ ו  ראות    4

ירוקו ת  ושטח ים  שמי ועדים  גם  לכך.  לשטח ים  פתו חים  אלה  תפק יד  חש וב  בי ותר    5

באגירת  מ ים  ו ניק וז  ה נגר  ב חורף.  בשים  לב  ל התחממ ות   הגלוב אלית,   רבים  ה עלו    6

בשבת  האחרונה  את  הת מונ ו ת  מפי  גל ילו ת  דרום,  מאזור   שטח  ההצפה  השלול ית    7

הגדול ה.  זה  מרא ה  מאוד   יפ ה .  זה  נכו ן,  אבל  מאוד  חשוב  ל הבין  ב הקשר  הז ה  מעבר    8

ליופ י,  יש  פה  צורך.  יש  פה  צורך  של  הטבע.  יש  פה  צ ורך  של  הניק וז.  יש  פה  צור ך    9

של  תהליכ י  ח יים  של   מעג ל  חי ים  שאנח נו  צר יכים  ל שים  לב  איך  אנח נו  לא    10

מפריעים לו  ולא בול מים א ו תו בצורה  מלאכ ותית. ש יכול ה לסכן  אות נו.  היו פי  הזה    11

הוא  גם   נב נה  על  צ ורך  טבע י  שמאוד  חש וב  ל נו   לקי ים  א ות ו  ו לחבק  א ותו   או   לפ חות    12

למנו ע  עד כמה שנ יתן   את   ה הרס  של ו  כ י  זה   י חזור אל ינו   בסיבוב   שליל י.  השטחים    13

הפתוח ים  מסביב  לרמת  השרון...חקלא ות  במרכז  הארץ   ומהווים  מקור  לפר נס ה    14

לעשרות משפחות   חקל אי  ר מת  השרו ן  מזה   כמאה  ש נה.  אנחנו  מכ ירים  ט וב  מא וד    15

את  נ ושא  ה חקלא ות  ברמ ת  השרון.   אנח נו   מתגא ים  בח ק לאים  של   רמת   השרו ן.  יש   16

לנו  ו עדה  חקל אית  שקי ימת  ברמת  השרון.  מיצ וף  של  העיר.  ד.נ.א  של  העיר,  האו פי    17

של  הע יר  הוא  שעטנז   ה יסטו רי  שבין  מ ושבה   ,  עיר,  חקלא ים,  אנ חנו   רוצ ים,  א נחנו    18

יודע ים  את  רוחו ת  השעה,  א נחנו  מבינ ים  את  הגל ים  שקו רים  אבל  דגל  החק לאות    19

שעוטף  אות נו  וס ובב  אות נו,  הוא  אחד  מהמ אפי ינים  ה כי  חשובים  לע יר  הזאת.  אנ י   20

חושב  שה וא  בק ונצנז וס,  סב יב  השו לחן   הזה,   זה  הי יחוד יות  של   הע יר.  זה  חל ק    21

מהכיף  של נו  שא נחנו  מצי יר ים.  שאנח נו  א ומרים  א נח נו   גרים  ברמת  השרון,  אז    22

חלק  ממ ה  שאנ חנו   מתגא ים  ו עומד  מא חור י  המ ילה  הזו  ש נ קראת  רמת  השר ון.  ואל    23

לנו   להפקיר  א ת  זה   גם  כ יו ם.  תכנו ן  השט חים  הפתו חי ם  ברמת  השר ון  מ רוכז    24

ומנו הל  במנהל  ההנדס ה  מצו ין  שלנ ו,  ומב וצע  בא ופן  ד ומה   לתכנו ן  אזור ים  מבו נים,    25

למרות  שק יימ ים  הבדל ים  מהותי ים,  משמע ותי ים,  בה תמחות  הנדרשת.  כ מו    26

שאמרתי  מנהל  ה נדסה  ה ו א  מצוין.  אני  ח ושב  שמיכ אל  גם  כתב  ביום  שישי,   27

בהקשר  אחר  ב קבוצה  ש ל  ה קואליצ יה,  בה קשר  הזה   למינהל  ההנד סה  יש עשרות    28

אולי  מאות  משימו ת  בהמ ון   היקפ ים,  וב עיקר  עסוק   בת כנון   ובנ יי ה  של  מת חמי    29
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מגורים,  ת עסוק ה,  מסחר,   ת ב"עות  תמ"א ות,  ע ולמות   תו כן  קשים  ומורכב ים,  שגם    1

ככה  קשה  מל הכיל  א ותם.  ב עיר  צומח ת  עם  אלף  א למנט ים  נוס פים  ו לא  דיברת י    2

עוד  על  כ ל  המתקנ ים  הלאו מיים,  שע וטפ ים  א ותנ ו  ומקו דמים  פ ה  שגם   אז  מ נהל    3

הנדסה  צריך  לקדם,  שלא  נד בר  על  תוכנית  מת אר,  שלא  נדבר  על  אלף  אלמנ טים    4

אחרים.  ותשתי ות  והכ ל  וע ול ם  התוכן  הזה  והעצמ ות  זכוי ות.  יש  פה  כול נו  מכ ירים    5

את  כל  החו מר  הנ למד.  אנ י  רץ  קדימה  כ י  אנ י  לא  רוצה  להתיש.  ה נושא  הז ה  הוא    6

נושא  שמחייב  הת יי חסות  ס פ ציפית,  נק ודתי ת,  מקצוע ית  אחרת וקשה  מא וד  ה יום   7

מבלי  שזה  ישמע  כ האשמה   ח לילה   ע ירית   מכיר ה  את   ה הע רכה  הרב ה  שיש   ל י  א ליה    8

ולצוות   לטפ ח  מיומנ ות  נפרד ת  ומסומ נת  בדבר  הז ה  מה  שכרגע  לא  נ יתן  לעשות .    9

במערב  ועד  הירק ון   10 השטחים  ה פ תוחים,  ברמת  השרו ן,  מגל ילות  עובדתית  בר וב 

מזה  שנים,  אי ן  פה  האשמ ה,  ל א  כלפי  גר ובר,  ולא  כל פי   11 במזרח,  לא  בוצע  פ יתוח 

רוכברגר  ולא  כ לפי   שירה   אב ין,  ז ו  המצ יאות.  אי  אפשר  ה יה  זה   רץ   בין   הי דיים   של    12

היא.  אנ חנו  הערכנ ו  גדי    13 באלף  דברים  אחרים  ובמצ יאות  עסוקים  כולם.  כולם 

טלמון   לקח   אות נו  לסי ור  ל פנ י  חצי   שנה   לדעת י  בנ חל  פרד סים  מה  שא נח נו  ק וראים   14

רצועת  ה נופש   המזרחית.  רא ינו איך הנ חל  מ וזנ ח  ל עומת   חלק  ת ל  אביב,   איך   לא    15

נכנסו  לשטח  הזה  מז ה  שני ם.  איך  תושבים  בתל  אב י ב  עובדים  עם  ה עירי יה,    16

בשיתוף  פע ולה,  עשו  שם  פית וח  אזור י,  מדהים.  במשאב י ם  קטנים.  הציבור מטי יל    17

שם  בשבתות,  בתי  ספר  מג יע ים  לשם,  יש  שתילה,  יש  הבנ ה  של  ערכי הטבע,  דברים    18

מאוד  קטנ ים,  דברים  שאנ חנ ו  כאילו  יכולים  להכי ל  אות ם  ולקי ים  אותם ואין   לנו    19

שו ב,  אלא  או  מאנטי  אלא    20 לב,  את  תשומת  הלב  המספ יקה  לזה,  כיום.  לא  מרוע 

מחוסר  תשומת   לב  לנושא   הז ה  עד   הי ום.  וש וב  א נחנ ו  נתקלים  באז ורים  ש נפג עו  א ו    21

לא  טופל ו  בכרית ות  עצים  וו תיקים  ו פגי עה  בשטחים פתו חים,  וע וד  מפגע ים  שלא    22

היו   מח ויבי   המצ יאות.   לא ח רונה   התרב ו  הקול ות  בקרב  תושבי  ר מת השרון   לגבש    23

משתנה,  כן,  הת ושבים  ר וצים  את   ז ה  יו תר.  כן,  יש  פ ה  המ ון    24 מדיני ות  כ ן,  העולם 

מתנדבים  ה יום  בתח ום  הזה.   חלקם  יושבים  פ ה  בחדר  ו נו ריד  את  הכובע  בפ ני הם.   25

זה יפ ה מאוד,  זה מב ורך, זה  מחובק ואנ חנו  מקשיבים גם  לציבור. ב נושא  הזה כמ ו    26

גם  בנושא ים אחרים.  אז   מה   שהיה   פח ות  על  השול חן  לפנ י  עשר  שנים.  הי ום  י ותר    27

בהם,  שלא   נדבר  על    28 זה  ק ורה  ב המו ן  תח ומי  חיים   שאנח נו  עוס קים  על  השו לחן. 

המהפכה   של  הקור ונה   העב ירה  א ותנ ו  גם  ב חי ים  אחר ים,  ולכ ן  א נחנ ו  יודע ים    29
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ולחבק    את   הי וזמות   האל ה  ואת  הקו לות  שע ול ים  מה תושבים    1 לקלוט   ול הכיל 

זכות  גד ו לה,  חוק   ונ הלים  נקוד ה  א חרונ ה,  בנושא  השטח ים   2 זו  והציבור   בעי ני 

הפתוח ים  אי נם  מפותחים  כ מו  חוק י  התכ נו ן  והב ני יה  ול כן  מספר  רשו יות  ולכ ן  זה    3

כבר  התחבר   להצעה  שתיכף   עידן  ילך   אלי ה  קבע ו  כ ל  מי ני   מודל ים,  לא  רצו  לס גור    4

את  זה  למ ודל  א חד  ו לכן  הי ו ם ביקשנו  ועדת   הי גוי שתח ליט  מה   המ ודל.  כי   חלק    5

מהרשוי ות  קב עו  ועדות  בשי תוף.  חל ק  קבע ו  ועדה   בשית ו ף  גורמ ים  ח יצונ יים,  חלק    6

ועדות  של  המ ועצה  מק ימים  ו עדה,  שה יא  ועד ת    7 לנו  שיש  כמו  רשות  קבעו  ו עדת 

רשות  ו לא  ועדת  ח ובה  שעוסקת  בתח ומים   הא לה.  כ ל  רשות  א ו  מ ועצה   אזור ית    8

הדר ך  ה התנהל ות  בדבר  הזה,  ו מה  שביקשנו  היום  ז ה  אחד,    9 קבעה  לעצמ ה  את 

לשים  את  הנ ושא  הזה  על  סד ר  היום.  לתת  לו  את  הב מה  ה ציבורית  ה ראוי ה,  להב ין    10

ולמצ ו א  את  הפר וצדורה   המתא ימ ה  עבור   רמת  השר ון  כד י   11 שאנחנ ו  בע ידן  חדש, 

שהנושא   הזה   יט ופל   בצורה   הולמת.   לא  כ פי   שהוא   טו פל   עד  היום.   שלא  באשמ ת   12

אף אחד. ולכ ן הצענו  את ההצעה הבאה.  עיד ן.    13

עו"ד עידן למדן:  הצעה משותפת. אז  הוא הצ יג אות ה ה יטיב  להציג  אותה.     14

מר אבי גרובר:   חייב   לה גיד  שא ני   נדהם   מ הציני ות  שה יית ה  פ ה  בהצבע ה  הק ודמת.  א ני  לקח  לי    15

שנייה   ל הבי ן,  את ה  ישבת  ו אמרת  פ ה  שלא   מצבי עים.  ע נבל  ב היר יון   עם   חמ ישה   16

ילדים,  בב ית,  שמע ה  את   ה הבטחה  ש לך,  לא   מרגיש ה  טוב,  הלכ ה  הב יתה.   איך    17

שראית  שה יא  נ עלמה   פתא ו ם  חזרת  בך  מההצע ה.  ג וע ל  נפש.   גוע ל  נפש.  את ה   18

אמרת,  אין  בע יה  נסכ ים  לזה .  היא  קמה  וה לכה.  ראית  ש היא  לא  פה,  פ תאום  אתה    19

רוצה  הצבע ה.  א ני  מז ועזע   מהצינ יות  ש לכם.  מהצי ני ות   שלך,  אנ י  מ וכן  להת ערב   20

שאם  נסתכל   עכשי ו  ב פלא   פו ן  שלך   יה יה   היא   ה לכה  יש  ש מונה   תביא   את   ההצבע ה.    21

נורא,  נורא,   נ ורא.  א ני  ב הל ם,  לקח  לי   שני יה   להב ין.  א ני  מז ועזע   ברמו ת  שלח ת    22

אותה  הבי תה,  ראית  שיש  ש מונה.  יא ללה  מצבי עים.  פת אום  התהפכת  לא  ה בנתי.    23

תצלם.  תצלם.  נורא  ה לאה  ת משיך,  תמשיך.  נ ורא  פשו ט  ז וועה.  א מרת  כן  ופתא ום   24

התהפכת.  לא  הב נתי   למה   מ ה  פתא ום  ההת עקשות?   ספר תם  שמונה,   שבע.  ו ואל ה   25

הצבעה.    26

עו"ד עידן למדן: לא שמעת ממ ני ש ום כן.     27

מר אבי גרובר:   שמעתי.  הי ה  חד  משמע ית.  אמרת  כן.  אין  בע יה.  עוד  אמ רת  מי  יישב.  עוד  אמרת    28

מי  י ישב  שם.  ע וד  אמרת   מי   יישב  שם.  פש וט  נורא.  א ני   מצביע.  אל   תדאגו   י עבור.   29
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תהיה  ועדה.  תהי ה ועד ה. תי רגעו. תה יה  ועדה. ת ירגע ו.    1

עו"ד עידן למדן: זה יפה  מאוד שאד ון  גרובר    2

קהל: אני  ממש  מבקשת   לנ הל  פ ה  דיון  על  הצע ת  חוק   כל  כך  ח שובה  הזאת  על  ה עתיד    3

שלנו, ע ל העת יד של  הילד ים  שלכם. שיהי ה לנ ו יר וק.     4

מר אבי גרובר:   אנח נו  עובדים   על  השטח ים  הפתו חים.  עובד  צ וות  מ קצו עי.  ע ובדים  הרבה  מא וד    5

אנשים בל י קשר להצ עה הזא ת. בסדר. אני  אומר  לך.    6

עו"ד עידן למדן: המון  הבטח ות. המ ון דבר ים.    7

מר אבי גרובר:   עובדים  על  זה  צו ותים,  ח ברות,  עובד ים  על  זה  הרב ה  מאוד  ג ופים  בל י  קשר    8

להצעה הז את. לא  חיכי נו  לה צעה הזאת. ל א חיכ ינ ו להצ ע ה הזאת.    9

קהל: בושה. מה ז ה זה ע תיד של י  שאתם. אתם יודע ים את ז ה?     10

מר אבי גרובר:   נו. באמת  דמגו גיה ב גרוש.    11

גב' דברת וייזר:      יאלל ה תתקדם. ע ידן. א ת ם מושכים י ותר מ ידי. דבר.    12

עו"ד עידן למדן: גיא  הציג  את  ההצ עה  וה הצעה  לא  באה  סתם.  ההצעה  באה  בין  השאר  בעקב ות    13

חיתוך,  ו יתור  של  שטח י  הכפ ר  הירוק  לדו גמא  לדרך  כביש ים  בלי  לחשוב  ע ל  יצירת    14

המעברים,   ושמיר ת  ה מעברי ם  הח יים  ולעש ות  א ת  זה   ע ל   עמוד ים  לדוגמא   או   כל    15

מיני  דבר ים.  אני  לא  א פרט  כי  הוא  פ ירט  את  הכל.  וזה  הו טמע  בהצעה.  וא נחנ ו  גם    16

התיי עצנו   עם  ע ני ין  מחזיק ת   התיק   ובדק נו  וו ידאנ ו  את   הדברים.  למ נות   עד  ה- 17

1.1.22,  אקול וג   עיר ונ י  ב יחי דת  איכ ות  הסביב ה.  ה מומח ה  בתכנ ון   וש יקום   הטבע    18

בסביבה  אורב נית  ו ל..בשלב י  התכנו ן  והב יצוע  של  הש טחים  הפת וחים  בא ופן    19

שתוצג  הת ייחס ותו   לכל   תוכ נית.  פ ה  זה   מתקשר  למה  ש גיא  אמר.   להק ים  ו עדת    20

היגו י  לשטח ים  הפתו חים,  ב ראשות  נטע  זי ו  יושבת  רא ש  ועדת  איכות  ה סביבה,    21

חברתי,  שה וביל ה  ממש  חזק  את  התח ום  הזה   בשנים   האח רונות.   אשר  תורכב   ביד י    22

מחלקת  איכו ת  סב יבה   והרכ בה  י היה   כמפ ורט  כ אן.  מ נכ" ל  הע ירי יה   או   מי   מטעמ ו.    23

ראשת  הי חידה   לאיכ ות  הס ביבה  א ו  מ י  מטעמ ה,  מה נד סת  הע יר  או   מי   מטעמ ה,   24

נציג  א ו  נציגה   של  פעי לי  ס ביבה  כפ י  שתב חר  נ טע  א ו  היו"ר   אק ולוג יה   ורשימ ת    25

יועצים  ל פי  בח ירת  ה יו"ר.  יושב  ראש  הו ועדה  החקלא ית  רמת  השרו ן  או  מ י    26

מטעמו.  ו עדת  הה יגו י  תבח ן  ו תמליץ  ל מועצת  ה עיר  בת וך  45  יום  ממ ינ ויה  על  מוד ל   27

ניה ול  השטח ים  הפת וחים  ה מיטבי  לרמת  השרון,  מת וך  מספר  חלו פות  ל לא  רשימ ה    28

סגורה  ל מען  הסר  ספק  אם  י היה  א יזה  שה וא  רע יון  ש יעל ה.  זה  לא  רשי מה  סג ורה.    29
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אחד,  זה   צו ות  שט חים  פתו חים,  מ ה  שא נחנ ו  העל נו,   צו ות  ע ירו ני   קבו ע,  משמש    1

כיועץ   מקצו עי  למהנד ס  הע י ר  בכל  ת וכני ת  או   פרו יקט  ב שטחים  ה פתוח ים.  ו עדת    2

שטחים  פתו חים,  ו עדת  רש ות  עיר ונ ית  בעלת  סמכוי ו ת  תכנו ן,  ביצוע  ופ יקוח    3

בשטחים  הפת וחים.  א ו  מנה לת  שטחים  פת וחים  ושיתוף   גורמים  ח יצונ יים.  גו ף    4

עירו ני  בעל  סמ כוי ות  תכנ ון.   ביצוע  ופ יקו ח  המשלב  ג ור מים  חיצו ניים  כג ון  רשו ת   5

טבע  וג נים.  נציג י  רשו יות   מוניצ יפאל יות,  שכ נות   פע יל י  ואר גונ י  סב יבה.  נציג י   6

משרדי  ממשלה,  וכו'.  כ אמו ר  ועדת  ההיג וי  תוכל  להצי ע  גם  מודל  ניה ול  א חר  ככל    7

שהיא  ת למד  ובלבד   שיה יה   ל ו  באמת   סמכ ויות   כפ י  שא נח נו  מצ יעים   לגב י  הערכה.    8

כרגיל  אתה  ממשיך  במד יני ות  של  הפרד  ומשול  בסכס וך.  זה  לא  לעני ין  כרגע    9

בהצעה  הזא ת.  אנ י  לא  אגי ב  אני  אשמור  ל עצמי  א ת  הזמן  ו את  הזכ ות  ל הגיב    10

במקום אחר.    11

קהל: ועדה עם  הרבה ש יני ים. כמו  דוח הב יקורת  אות ו דבר. המ ון שי ני ים.   12

דורון:  לא  מבין.  מאיזה  פוזיצ יה  אתם  לא  מבין.  מה  אתם  מהבי קורת.   אתם  ועדת  13 מיכאל  מר 

ביקורת  עלי ונה  מה אתם? ת רגיעי.    14

קהל: נציגים  פעי לים חבר תיים ב עי ר הזו ו יש לך  המו ן כאלה.    15

מר מיכאל דורון: אז מה ע ל  כל דבר יש לך  מה ל הגיד ב רצינות?    16

קהל: אני מז ועזעת.    17

מר מיכאל דורון:  בינתיים  היחי דה  שצדקה  פה  זה  הי ל דה  הזאת.  בדיוק  הי לדה  הז את  אמרה  את  18

הדבר הכי  נכו ן. לגב י מה שק ו רה כאן. לא  יזי ק לך ל למוד  מהילד ה הזאת. גם  לך.    19

קהל: מכולם אנ י ל ומדת. גם ממך   למדתי.    20

מר יעקב קורצקי:  די  תפסי קו.  מדבר ים  על  שט ויות  פה  כ ל  הזמן.   תשעים  אחוז  מהזמ ן  ז ה    21

שטויות.  עד שיש  נושאים  קצת רציני ים. יאל לה תמש יכו  ל הפריע.      22

פרופ' נטע זיו:  יושבת   פ ה  ק בוצה  של   צעיר ים  ומבוגר ים  י ותר  שמח ויבת   בכל   נפש ה  ל נו שא  הסביב תי    23

ואני   רוצ ה  ל הוד ות  ל כם.  ש אנשים  צר יכים  להי ות   עדי ם  למחז ות  הלא   נע ימים    24

שראיתם  כאן  ב פול יטיק ה  ה מקומית.  א ני  מ קוו ה  שה נוש א  הסביבת י  יא חד  אות נו.    25

זה עת יד ש ל כ ולנ ו.  יש מק ום  להצעה  הזו  לש ני  הח לקים  שלה. א ני  מאוד  מק ווה  ל א    26

יודעת   אם  ע ידן  ימו נה  א קול וג  אבל   בתקציב  2022  ית וק צב  אקולו ג  של נו.  בצו רה    27

כזאת  או   אחרת.  א נח נו  נש ב  בוו עדת  ה היג וי   הזו   ונ דון   במודל   שמתאים   לרמת    28

השרון.   אנ י  מ ודה   לכל   מי   ש היה   מע ורב  בק ידום   של  ההצ עה  הזו.  מבטיח ה  ש נמלא    29
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את המטרה ש יש כאן. מב קשת לאשר את ה הצעה  הזאת.     1

מר רביד פלד: קודם כ ל אנ י  מברך על ה הצעה. א ני רק  רו צה להג יד, בתוכ נית  1010 נט ע כמו שעבד נו    2

עד  עכשי ו  ביחד.   ביחד  עם  תו שבים  של  נ ווה  גן,  שנ משיך  אם  קמה  ו עדה  א ני  ר וצה    3

להיו ת  שותף   בו ועדה.   רק  א ם  זה  בנ ושא  של   1010  שמד ובר  שם.  להז כיר  שב ית    4

המשפט  ב-2018  חייב   את  העירי יה  לשתף  את  הצ יבור .  בנושא  הת וכנ ית  פארק    5

1010. ת ודה.    6

בלקין:  אני  אתחי ל  בזה  שאני  אג יד,  אני  אצ ביע  בעד.  בוא  נדבר  על  הע בר.  אני  חוש ב    7 רוני  מר 

שהשטחים  הפתו חים   והשט חים  ה חקלא ים  של   רמת  ה שרון  ז ה  נכ ס  ל עיר   הזאת.    8

וזה  א פיל ו  היית י  א ומר  משהו  שה יי נו   גורם   חשוב   באיכ ות  ה חיים   של  הע יר.  מ ה    9

שגיא  גם   תיאר   בסו פו  ש ל  דבר,  המושב ה  ה יית ה  בנ וי ה  קצת  א חרת  אב ל  כמ ו    10

שהמושבה  הפ כה  לע יר  והת ארגנה  למ עשה  השטח ים  ה פתוח ים  והח קלאי ים  הם    11

בעצם  סובב ים  את   הל יבה   ה עירו נית   וגם   הל יבה   הע ירו ני ת  שלנ ו,  ה יא  בנו יה   מכמה    12

מרקמים,  ח לקם  נמוכ ים  י ות ר,  או  שט חים   חקלא יים,   וח לקם  גבו הים.  אני   מת נגד    13

לגישה   הרדי קאלית,   שאומר ת  לא,  לא.  לא.  ולכן   אנ י  ר וצ ה  לחד ד  את   זה   פה   לפ ני    14

שאני  אצבי ע  בעד.  ה גישה  שמקדשת  את  בני ינ י  שלוש  קומות  על  עמ ודים,  בלב    15

העירו ני  הוות יק  של  רמת  השרון  מחד,  א ל  מול  שי מו ר  מאה  אחוז  מהשט חים    16

שמסביב  ה יא  לא  מחזיק ה  מים.  צריכים  להי ות  גם  ע רים  למצוק ות  ו ללחצ ים   17

במדינת   ישראל   שלאט   לאט   הולכת   וגד לה.  א ני   נ ולדת י  ל מדינה   של   שלושה   מי לי ון    18

תושבים  עם  משה ו  כמ ו  שמ ונ ה  עשר   אלף  תושבים   ברמת   השרון   וא ני  גר  היום   בע יר   19

של  חמיש ים  ושת יים  א לף  תושבים,  ותש עה  מ יל יון   אז רחים  במד ינה.  וגם  ילדה    20

חביבה   פה   שמטיפ ה  ל י  מ וס ר,  זה  בסדר   גמו ר.  אנ י  נהנ ה  לקבל   את   זה.  גם   אנ י    21

היית י  פ עם  צע יר  ו נמרץ   כמו ך.  בעוד   עשר,  שת ים  עשרה,   ארבע  עשרה  ש נים,  את    22

תהיי  נש ואה  ו יה יו  לך  י לדים ,  והמדינ ה  כבר  תהי ה  עם  שנ ים  עשר  מילי ון  תושב ים,   23

ויה יו  לחצים   של  ד יור  וכו'.   וכנראה   שהשטח ים  בטח   ב אזורי  הביק וש  יצטמצמ ו   24

השטחים,  ו יבנו  כ י  תצטרכי  דירה  ותרצי  ד ירה  זה  ל א  או מר  שאנחנ ו  לא  צריכים    25

לשמור  עד  כמ ה  שנ יתן  במ סגרת  גם  לחצ ים.  אבל  יש  איזונ ים  בדברים  האלה .    26

צריכים  למצ וא  את   האיז ונ י ם,  של  איזונים   ריא ליים   כי   בסוף  א נח נו  גם  נפ גשנו    27

לאחרו נה  עם  חלק  מ השרים  והמנכ "לים  שמתעס קים  עם  זה.  גם  שמענו  את  ראשי    28

הערים  שסביב נו.  א יך  אמר ו  שם.  שלושת  ראשי  ה ערים,  ג ם  אבי,  גם  ראש  עיר יית    29
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הוד  השרון,   ו גם  ראש   עי ריי ת  הרצל יה,  אמרו   לשרה   וד ו וקא  שם   הי א  ד י  ד יברה    1

ההת חדשות    2 להפתעת י  לע ני ין,  אמרו  לה   תשמעי.  שבי  אית נו  ו דברי   איתנו  על 

העירו נית   ו על   הפ וטנצי אל  שיש  לשל ושת  הערים   הא לה,  ושחררי   את  הלח ץ  שאת    3

שמה  על  דווק א  על  השטח ים   הפתוח ים  הלל ו  פה  שכאיל ו   דרכם  תפתרו  את  הכל.   4

ואני   אומר  לעצמנ ו,  א נחנ ו  צריכים  לה סתכל  ע ל  ה ליב ה  עיר ונ ית  שלנ ו,  ו אנח נו    5

צריכים  אין  בר ירה.  צריך  יה יה  לשלם  מח ירים  שחלקם  י היו  ע ל  חשבון  ה תחדשו ת    6

עירו נית,   וע ל  דבר ים  ות יקים   וישנ ים  שאחרי  חמישים   או   שבעים  שנ ה,  שנ יבנו,  יבנו    7

מחדש.  וכנרא ה  יותר  לגוב ה   וכו'.  ויתנו  מענ ה  זה  מה  שיאפשר  לנ ו  לעמ וד  מול    8

מערכת הל חצים.      9

מר גיא קלנר: זה לא ו עדת אנ טי ב ניי ה.    10

מר רוני בלקין: לכן  אני  אומר. אני שם את  האיז ונים.  אני אצביע בעד.      11

מר גיא קלנר: אני הב נתי.  אמרת מהת חלה.    12

מר רוני בלקין:  אבל  אם  אנחנו   ביד  א חד  נעשה  מה  ש נקר א  ועדת  אנט י  ב ניי ה  בשטח ים  היר וקים  א ל   13

מול  ועדת  אנ טי  בני יה  בכל   מה  שקשור  להתחדשות  עירונית  בלב  העיר  א נחנו   14

מראש  הולכים  להפסד  קו ל וסלי  מ ול  כל  הג ורמים  המ מלכתיים,  ו יושב ים  עלי נו   15

מלמעלה  וא נחנו  כו לנו   מכירים  אנח נו  יושבים  באותם  ועדות  ו גם  הי ינו  באותם   16

מפגשים  וכדאי  ש נשים  לעצמנו  את   זה  ככ ה  שנב ין  את  מערכת  ה יחסים   שבתוכה    17

אנחנו ח יים.    18

קהל: לא הי ינ ו אנט י בנ ייה.  אנח נו  רק מבקשים לעש ות בנ יי ה י ו תר אקול וגית.     19

מר אבי גרובר:   אל  תג ידי.  את  לא  י ודעת  מ ה  את  אומר ת.  לא.  מה   שאמ רת  עכשיו.  מ ה  זה  ב ני יה    20

אקולו גית.      21

פרופ' נטע זיו:  את  זה  בגלל   שהולך  ל הי ות  הרבה   בני יה.   זה  לא  פ ורמט  שה ולך  ל עצו ר  את  הבנ ייה    22

אלא מכיר בז ה שיה יו  פה הר בה מאות,  עשרות     23

מר אבי גרובר:  מה  הרכב   הו ועדה?   מחז יק  תיק  ה הנדסה   לא   בפנ ים.  לפ י   מה  בחר תם?  או   שמחזיק    24

תיק ה נדסה לא  בפנ ים כי  הו א.     25

מר גיא קלנר: קודם  כל  זה  עוד  לא  ועד ה.  זה  צוות  היג וי  שקוב ע  את  איך  התהל יך  הזה  ימשי ך    26

הלאה. צו ות ה היג וי את  ההצ עה שלו  וזה ו. הי ית בדרך  הח וצה.     27

מר אבי גרובר:   העיר ייה   לא  יכ ולה   כדי  ל ה תקשר.  אתם  כתבתם  שם.  נ טע  לא  רוצ ה  להע ליב  אב ל   28

כתבתם  שאת  ב וחרת   את   ה אקולו ג,  את   בו חרת  א ת  הז ה.  בראשות   ציב ורית   אם    29
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אתה לוק ח אק ולוג,  יש ו עדה  שצריכה להסכ ים על יהם.    1

עו"ד עידן למדן: רשימה  קי ימת  שתבחר  מחז י קת  ראש  היחיד ה.  רשימה  ק יימת.  זו  רשימ ת  יועצ ים   2

קיימת.     3

מר אבי גרובר:   זה מה שכת וב בהצע ה.      4

מר גיא קלנר: אתם לא הב נתם את ה הצעה.    5

מר יעקב קורצקי:  הבנו א ת ההצע ה.      6

מר גיא קלנר: זה ועד ה של ארבע ים ו חמיש ה   7

מר יעקב קורצקי:  בכל הצעה  היא צר יכה ל הבי א כמות של  יועצ ים לפ חות ש לושים.    8

9   

מר גיא קל נר: זה ועדת  היג וי שתקב ע אחר י  זה.    10

מר אבי גרובר:   כתבת נציג  לפ י בח ירת י ושב  ראש. אקול וג לפ י בח ירת י ו" ר.   11

מר יעקב קורצקי:  מה  שאומר  אב י  בשבי ל  לבח ור  אז  אקו לוג,  מ ה  שאבי  מ סביר,  הוא   יה יה    12

חייב  להי ות מרשי מה של כמ ה    13

מר אבי גרובר:   איזה   אקו לוג   קי ים  ב -1.1.   תוך  לב חור   אק ולוג   ל עירי יה,   זה  תה ליך   של   בין   של ושה   14

לשישה ח ודשים.      15

פרופ' נטע זיו: אני רציתי  לה בהיר. הרע יו ן ה וא שהכ וונ ה  אם אני מב ינ ה נכ ון את  ההצ עה שלכם, זה    16

שתהיה אק ול וג.    17

מר יעקב קורצקי:  אלא אם כן  נטע  הפכה  להי ות  ותמ"ל.      18

נטע  זיו:  יש  פה  שני   דברים.  אחד,  בקשה  שי כל ל  בתקציב  של  2022  א קול ו ג  פנימ י.  בי ן   19 פרופ' 

בהתקשרות  מ יקור  חוץ   או  ב ין  בתק ן.  זה  יקבע  א חר  כך.  חוץ  מז ה  יש  ועדת  היג וי    20

21    

מר גיא קלנר: נכון.      22

פרופ' נטע זיו: בהתנדבות. א ו חלק  מהאנש ים שהם.     23

מר אבי גרובר:   סתם שאלה.  נגיד בר גע שא ת מקבלת אק ולו ג לעב ודה ז ה לכל  החי ים.    24

25   

פרופ' נטע זיו: אז בסדר אבי. לא נסג ור עכשי ו.     26

מר אבי גרובר:   בעוד עשר ים שנה,  מה י עשה  האקול וג?     27

פרופ' נטע זיו: שזה יהיה ת קן לאק ולו ג או שזה  יה יה ת קציב למיק ור ח וץ?      28

מר גיא קלנר: אקולו ג  אתה  צריך  פה  ל עשר ים  שנה.  בוודא ות.  אתה  לא  צריך  פה  אקול וג  לעשר ים   29
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שנה?     1

מר אבי גרובר:   סבבה.      2

מר גיא קלנר: בעיר כזאת?     3

מר אבי גרובר:   יש  אקול וג.  הר י  אנ חנ ו  עוב דים  עם  אקול וג.  א נחנ ו  הכי   חשוב.  חשוב  נכו ן.  אני    4

בוחר לא  לדבר אי תך. יש ל י  הרבה מה  להג יד לך. את ה מ שקר בלי למצמ ץ.    5

גב' דברת וייזר:      גם אנ י משקרת ת יכף. שנת יים.     6

מר אבי גרובר:   הוא משקר  בלי  למצמץ. ה ו א משקר בלי  למצמץ.    7

גב' דברת וייזר:      ואנ י  עם  למצמ ץ  או  בל י?  לפני  ש ני יה  אמרת  את   המש פט  הזה.  יש  לו  מזל  א ני    8

מקווה  שיש לך זמ ן ע וד מעט  עד ההצע ה לסדר.    9

קהל: תושב מדבר אל יך.     10

מר אבי גרובר:   ואם  הוא  משקר?  אנ י  רציתי  לגעת  בדבר ים  שהוא  כ ותב  שאני  הו לך  להרו ס   11

אותם?  שהוא  ל וקח  אלפ יים   חמש  מאות  ילד ים  מהשדו ת  ואומר  להם  ראש  הע יר    12

של רמת השרו ן ה ולך ל החרי ב את כל הדבר  הזה?   13

קהל: אתה סוגר  אית ו חשבו ן עכש י ו?     14

מר אבי גרובר:   נכו ן או  לא נכ ון? אז  יאל לה.    15

קהל: הבטחת  הבטח ות.  וחזרת   ע ליהם   באופס ייד.   זה   כתוב.   עשית  א ת  זה   בו וטסאפ.    16

17   

מר אבי גרובר:   לא חזרת י שום כל ום. שום  כלום לא  חזרתי.    18

קהל: אל תיקח  אות י לשם. ראש ה עיר.     19

מר אבי גרובר:   ראש  העיר.  לא  הת הפכתי  בכלום  ואת ה  בן  אדם  ש יוש ב  ומשקר  לאל פי ים  חמש    20

מאות  ילדים.   אם  הי ו  שו פכי ם  את  הדם  שלך   בכל   מקום   אז  גם  היי ת  א ומרת  למה    21

עכשיו?  לקח ו  את  כ ל  ה ילד ים  של  הכ פר  ה ירוק   לשדות   ושי קרו  ל הם  בלי   למצמץ   ע ל    22

הכל?  על  עימ ות  על  נדל" ן  שי ש  להם  בכלל  עם  רמ "י?  היל דים  האלה  צר יכים  לד עת    23

את זה.    24

עו"ד עידן למדן: הם לא אשמים.    25

מר יעקב קורצקי:  אבל גם ראש ה עיר ל א צריך  להיו ת אשם. מה גם  את זה  אסור ל ו להג יד?    26

עו"ד עידן למדן: שורה של בע יות.      27

מר גיא קלנר: אפשר להתקדם  עם ההצע ה?  להצביע  ולה תקדם לנ ושא ה בא? יאלל ה.     28

מר אבי גרובר:   נטע עם  כמה חבר 'ה. אנ י ח ו שב. נו.      29
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מר גיא קלנר: שנייה.  אין  חברי  מועצה  וזה  לא עכשי ו.    1

מר יעקב קורצקי:  מה זה א ין חבר י. רק  נטע. א נ י מתנגד  לזה. א ני מת נגד. מ ה  בלעדי.    2

3   

מר גיא קל נר: אתה מוכ ן להקש יב שנ ייה?     4

מר יעקב קורצקי:  יש לי בר ירה?      5

מר גיא קלנר: לא.  זה   לא   ו עדה   הקבו עה   ע כשיו  שממ נים   את   הא נשים.  אני   חוזר   ומ סביר.   קודם    6

כל  לגבי  הא קול וגים  מכ יוו ן   שהגשנו  את  ה הצעה  הז ו  ל פני  ח ודשי ים  בערך  אין    7

היגי ון  שבראשו ן  לי נואר  הו א  יהיה.  א פשר  לדחו ת  את  זה  לראשון  ל פברואר  א ו    8

לראשון  למר ץ  הכל  בסדר.  יש  לוג יקה.  הכל  עושים  מ כרז  בזמן  סביר  ממנ ים    9

אקולו ג.  ה עולם   לא   הת חיל   אתמו ל  ולא   נגמר   מ חר.  ה כל  בסדר.   אחד.   שתיי ם    10

הצוות  שמוקם  כרגע  ה וא  ל א  הצוות  הקבו ע.  אני  ח וזר  ו מסביר.  הצוות  הז ה  הוא    11

צוות  שיצי ע  את  שיטת   העב ו דה  העת ידית  ובראשות  נטע  הוא  הצי ע  פ ונקצי ונר ים   12

רלוו נטי ים  ממנג נו ן  ה עירי יה,  נציגות   ציבור,  ואקו לוג   שיצט רף  לא  האק ול וג  הקב וע,    13

אקולו ג  מרשימת  ה אקול וגי ם  שלצורך  שקיים  כבר  ה יו ם.  זה  הכל.  הצוו ת  הקבו ע    14

יכול  לה יות  מ ורכב  מנטע,  ר מי,  צחי,  מיכאל  ו עיד ן  כדוגמ א.  סתם  ועוד  נציג י  ציבור    15

ועוד  ו עוד.  זה  אחרי  הצ וות.   בשביל  שהדברים  לא  יתקע ו  כי  הרי  כל  הזמן  א נחנ ו    16

מדברים  על  זה,  שא נחנ ו  מקבלים  הח לטות  וה ן  נגר סות  בציר  הזמ ן  ובציר    17

הבירוקרט יה. ב ואו  נשחרר א ת זה ו נתקדם. תבוא  ההח לט ה    18

מר אבי גרובר:   אני א גיד ל ך ככה. ג יא תרא ה. אחד, תמי ד      19

מר גיא קלנר: רק אל תלכ ו לשיט ה שאנ חנ ו  בעד וה נה עכש יו א נח נו מת חי לים להר וג את ז ה.     20

מר אבי גרובר:   אנח נו  בע ד  וה נה  אנח נו  א ו מרים  אבל  עוד  פעם  השא ל ה.  מה  ע וד  פ עם,  להק ים   21

ועדה סבב ה. מקימ ים ו עדה.     22

מר רביד פלד: לא צריך  בשביל זה מ ועצה ש ישבו ככ ה. יח ד ויק ימו  ועדה.     23

מר אבי גרובר:   שישבו וז ה.      24

פרופ' נטע זיו: יש פה החל טו ת.   25

עו"ד עידן למדן: זה  החלט ה  של  מי  ב עיקר  מ קצועית.  שתב וא  אלי נו  בא יז ה  שהוא  מק ום  אחר  כך.    26

כרגע הם צריכ ים     27

מר אבי גרובר:   עידן  אתה ע ושה.    28

עו"ד עידן למדן: את הדרך ה נכונ ה.     29
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מר אבי גרובר:   עידן  אתה ע ושה  לעצמך כו תרת וזה סבב ה וז ה הכל. ט ו ב ויפ ה. כשעוש ים    1

2   

מר גיא קלנר: אתה לא ב עד.     3

מר אבי גרובר:   אני כ ן בעד. א ני כ ן בעד. א ני  רק חושב.      4

מר גיא קלנר: כן. אבל.    5

עו"ד עידן למדן: אי אפשר כל  הזמן  את המש חק     6

מר אבי גרובר:   אתה רצית  לדבר. רק לך  מו תר לדבר. לי  אסור  לדבר?      7

מר גיא קלנר: אני?     8

מר אבי גרובר:   אתה  מקודם,  א ני  באת י  לע שות  הצבעה  בל י  דיב ורים.  א מרתי  בוא ו  נצביע  על  זה.    9

מי  בעד,  מ י  נגד.  אמרת י  יהי ה   פה  א חד.  י היה   פה   אחד.  ל א.   אתה  אמרת   לא,  כ י  א ני   10

יש  לי  מה  ל הגיד   אז  גם  לי  יש   מה  ל הגיד.  אם   רוצים  לעשו ת,  המקום  לעשות   את  זה    11

במסגרת  תוכנ ית  מתאר.  זה   במסגרת  תוכנ ית  מתאר  מ סודרת  שלוק חת  את  כל    12

השטחים   הפת וחים,   ל וקחת   אותם   יחד   עם   בי נו י,  ל וקח ת  את  הח יבור   של  הכל.    13

14    

מר גיא קלנר: בקיצור אתה  רוצה  להרו ג א ת זה.     15

מר אבי גרובר:   לא  רוצה  להרו ג  כלום.  א ני   עובד  על  ז ה.  אנ חנו  כב ר  עו שים  על  זה.  תשא ל  את    16

המהנדסת   שבאה   לפה   ה ישיבה  ויושבת   כל  היש יבה.  ה יא  תסב יר  לך   תשב  ע ם    17

מהנדסת  העיר  ותסב יר לך  א יך מפת חים את  השטח ים מ ה אנח נו  עוש ים כדי  לתכנ ן   18

את כל השטח ים הא לה. לא  חיכי נו לכם.  לא ח יכי נו.      19

מר גיא קלנר: אתה אף פ עם לא מח כה.     20

מר אבי גרובר:   עובדים  לבי נתי ים.     21

מר גיא קלנר: מתגלה ש היית ה עב ודה ב משך עשור. א נחנ ו הבא נו  הצעה.  זו זכות נו כ חברי מ ועצה .    22

אנא בוא ו נצב יע ע ליה. מ י בע ד, מי נגד. ת ודה רב ה.    23

עו"ד עידן למדן: מקבלים את  הקול ות.     24

מר אבי גרובר:   איזה ק ולו ת אתה ש ומע? כ ן  בבקשה ירו ן.      25

מר ירון גדות:   קודם  כל  אנ י  אצביע  ב עד  ה הצעה  הזאת.  למרות  החיב ו רים,  חיל וקים,    26

ביחד עם מ י נ גד.     27

מר רמי בר לב:  רגע. עכשי ו אתה  עם גיא?      28

מר ירון גדות:   אני  עם  גי א,  קורצק י,  אנ י  ל א   יודע   מי   שזה  ל א  זה.  אני   רק   אומר,  א ני  ר ק   29
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חושב  שההצעה  הז את  הי ית ה  צריכה  להג יע  לפ ני  הרב ה  זמן.  לפנ י  הרבה  זמן  ולא    1

עכשיו.  ואם  ה יא  הי יתה  מג י עה  כמה  חודש ים  לפנ י,  יכו ל  להיו ת  שחלק  מהמ חדלים    2

שנעשו   בנו וה   גן   לא   ה יו   נע שים.  ול א  רק   בנ ווה   ג ן.  א ני   חושב   שכל   מה   שקורה    3

בקדנציה  הזאת,  ב נושא  ש ל  שטחים  פת וח ים,  בנ ושא  של   בני יה,  ב נושא  ש ל  הרס    4

..טבע  הוא  קטסטרו פה. פ וגע  בעתיד של כ ול נו. גם של  הי ל דים וגם של נו.    5

ד"ר צחי שריב:       פו גע בע תיד של ה ילדים?     6

מר ירון גדות:   פוגע  ב עתיד  ש ל  כו לנו.  פוג ע  ג ם  בקשר  להתחמ מות  הגל וב אלית.  גם  בקשר    7

לאיכות  הסביב ה. איך  הכדור  הזה ירא ה ע וד כמה זמ ן. הכ ל. לא מה ש נו וה.     8

מר אבי גרובר:   מי  שמקדם   תוכ ני ות  על  הש טחים  האלה   זה   לא   עיר יית   רמת  השרו ן,  ז ה  ממש לת   9

ישראל, ממשלת  ישראל.    10

עו"ד עידן למדן: לעשות את ז ה בצור ה נכ ונה.     11

מר אבי גרובר:   עירי ית  רמת  השרו ן  עובד ת   קשה  מאוד  ב תחומ ים  הא ל ה  וממשלת   ישראל  ב אה   12

עם  יוזמות  א חרי  י וזמות.  כל   שנייה  ה נחת ה  אחרת  ממשר ד  ממשלתי  אחר.  תשים    13

את  זה.  זה  לא.  מ י  שעכשי ו  כ רגע  אי נפלצי ה  של  רע יו נות  וי ישומים  לשטחים  האלה,    14

זה ממשלת ישר אל. לא  עיר יי ת רמת השרו ן וכ ל מה שאת ה מנסה  להצי ג פה.    15

16   

מר ירון גדות:   אתה  קוטע  אות י  באמצע.  א תה  ראש  העיר  מה  שקורה  בקדנציה  הזאת    17

לא  קרה   באף   קדנצי ה  אף   פ עם,  בנושא   של   השטח ים  הפ תוחים.   אנ י  ד יברתי   שתי    18

דקות.  אנ י  מבקש  בשאר  הז מן  שלי  לתת  לר ונ י  לדבר.  כ י   אני  ל א  מוכ ן  שיג יע  ל פה   19

תושב ול יד ה ילדים ש לו את ה  תקרא לו שקר ן. אז א ני מב קש שהוא י וכל  לדבר.    20

קהל: זה באמת מה לך לא  הגי ונ י. ל א הגי וני.  יושב כא ן עם ת למי דים. זה לא  הגי ונ י.     21

מר אבי גרובר:   אתה  רוצה  שאנ י  אגי ד  משהו  על  תל מידים  בכפר  היר ו ק?  אתה  רוצה  לפת וח  את    22

זה באמת?    23

קהל: לא לדבר ל פני הם.     24

מר אבי גרובר:   כי  שבוע   שעבר  רא יתי  שאס ור  להם  לדבר.  אל  תת חיל.  י פה  אז  אל   תגי עו  לז ה  גם    25

מהצד השני.  כשנו ח כן מ ותר  לדבר ועכש יו לא  נו ח. שלא  נו ח לא מ ותר לדבר.    26

27   

מר ירון גדות:   הוא  ידבר  בזמן  של י.  מקודם  דיברה  מישה י  בזמן  של  גיא.  אני  מבקש  לתת    28

את השלוש  הדקות  האלה  שי וכל לה גיד.     29
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מר אבי גרובר:   אין  ד בר  כזה.  הדבר  הז ה  ש נהיה   פה   זה  נגמר.  אז   פעם  א חת  עשית י  ט עות.  אז   די.    1

אי אפשר מ הסימפ וזי ון  הזה.      2

מר ירון גדות:   הוא מ וותר ע ל הזכ ות שלו  לד בר.    3

מר אבי גרובר:   אתה סי ימת?      4

מר רמי בר לב:  אני  בשם  המו עצה  אני  ר וצה   להתנצל  על  האיש  הז ה.  לא   מתאים  שיגיד ו  לאנש ים   5

שקרן.   6

עו"ד עידן למדן: ההצעה  היא  הרבה גם בזכ ות ו ובזכו ת     7

מר אבי גרובר:   זה  המטר ה  של  ההצ עה?  י אללה.  מ י  בעד  ה הצעה?  ל ה קים  את  ה וועד ה.  יאל לה    8

סבבה  שיק ימו  ועד ה.  אתם  רוצים  לה אריך  א ת  ה ישיבה ?  לא  הארכ נו.   הצבענ ו  ע ל    9

ההצעה.    10

11  
החלטה: אושרה  הצעה  לסד ר להקמת  ועדה ב נושא  מדינ י ות הע ירי יה ל עני ין שט חים פ תוחים  
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בעד  –  13  (פה  א חד):  אב י  גר ובר,  באצ'י   אלק ובי,   דנ י  לב י א,  צחי   שריב,  ענבל   דדו ן,  ירו ן  גד ות,  רמ י  בר  

לב, גיא ק לנר, נ טע זי ו, דובר ת וייז ר, מיכאל דור ון, רביד   פלד, עיד ן למד ן.  

12  

עו"ד עידן למדן: יש שתי הצע ות לסד ר.    13

גב' דברת וייזר:      לא הב נתי מ ה קשור. א נח נו  מאריכים.     14

מר אבי גרובר:   כל  היש יבות  לא  הארכנ ו.   פתאום  הי ום  אתם  מארי כים?  פתאום  ה יום  אתם    15

מאריכים?   לא   מתאים.   פתא ום  עכש יו   רק  היום   מאר יכי ם?  כל  הישיב ות   נגמר ות    16

בארבע שעות.  הי ום מאריכ י ם? אה?    17

עו"ד עידן למדן: לפני  סגירת  היש יבה.    18

גב' דברת וייזר:      לא סו גרים את  הישי בה עכ שיו.    19

עו"ד עידן למדן: אני נש אר.    20

גב' דברת וייזר:      מי שרוצה  שילך. א נח נו  נשארים. אני  נשארת  לשתי הצ עות.     21

מר אבי גרובר:   אף ישיב ה לא  הוארכה  אבל  היום  נאריך.    22

גב' דברת וייזר:      הי ום  במי וחד.   ני סינ ו  בכ וח  סעיף  16  ניס ינ ו  שלא.   מה  לע שות.  לא   תמיד   זה  הו לך.    23

רגע,  לפי   חוק  אנח נו  בא יח ור  כבר.  אז  ההצעה  הזאת  לא  י כולה.  מ יכה  סל יחה.  לא.   24

לא.  לא.  עכשי ו  אנ חנ ו  מצבי עים.  לא.  לא.  לא.  עכשי ו  ה הצבעה.  נגמ ר  ההצע ה  לא    25

בתוקף.  ההצבע ה  שלך  לא  ב תוקף  חו קי.  ה יא  ..מגישה  עת ירה  מנ הלית  מחר  למ חוז.    26
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1   

מר אבי גרובר:   בקשה.    2

גב' דברת וייזר:      תצביע ה ארכה. נכ ון, ס ליח ה. מה אתה  זה. לא  אתה ל א  בתוך     3

מר אבי גרובר:   מי בעד  להאר יך את ה ישיב ה?   4

עו"ד עידן למדן: שתי הצעו ת לסדר.     5

מר אבי גרובר:   לא. בעד הכ ל. עד  הכל, עד  הסוף. עד  הסוף.    6

גב' דברת וייזר:      אז אי ן לך הצ עת שטח ים. אני כא ן לשתי  הצעו ת לסדר.     7

מר אבי גרובר:   עד  הס וף  מה   זה  שת י  הצ עו ת? אם  ממשיכ ים,  ממשיכ ים   עד  הס וף.  מה   זה  א תם   8

תבחרו  מ השתיים   שלכם?  מי   בעד  להמש יך  את  הישיב ה?  א ין  שנ יים.  אם   ממשיכים    9

ממשיכים  עד  הסוף.  א ני  ר וצה  את  המשקם,  אנ י  יש  פה  מ לא  דברים  שהם  צריכ ים    10

להצביע  עלי הם.    11

גב' דברת וייזר:      כולם בעד  המשקם. כו לם  בעד.   12

עו"ד עידן למדן: אני בעד  הארכה  לשתי  הצעו ת לסדר.     13

מר אבי גרובר:   כן. מי ב עד לה אריך את  הי שיבה?     14

מר גיא קלנר: לא. אבל א נחנ ו מאריכ ים ע ל  שתי הצעו ת.      15

מר ירון גדות:   מה שאתם רוצים, שת יים א רבע.   16

מר יעקב קורצקי:  מה עם זה. כבר ד חי נו. ה הצע ה של    17

גב' דברת וייזר:      יש  ל י  ר עי ון.  בשב וע   הבא   אנחנ ו  ..שסדר   הי ום  יעבור   להתחל ה.  יאלל ה  בשע ה   18

טובה.  מאריכ ים  לשתי  הצעות  וא נחנ ו  מוכ נים  כ ולנ ו  שסדר  היום  ה המשך  לא    19

יידפק  לסוף  הזה א לא י היה  בהתחלה.    20

עו"ד עידן למדן: מקובל.    21

גב' דברת וייזר:      קדימה   בעד.  יאלל ה  ברוב   קול ות.  אז  לא  נצב יע.  מ ה  אתה  לא   רוצה  להאר יך    22

לשתי הצע ות. אל תצב יע. מה  אני א גיד לך.      23

מר גיא קלנר: אתה נגד בכ לל?   24

גב' דברת וייזר:      שתי הצע ות מה  קרה.     25

מר רמי בר לב:  לא. או שא נחנ ו ע ושים את ז ה רצינ י או שז ה    26

גב' דברת וייזר:      זה רצינ י.     27

מר רמי בר לב:  זה לא מה  שקורה  עכשיו.     28

מר אבי גרובר:   רמי. אתה  רואה  פה מש הו  רציני?    29
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מר רמי בר לב:  רציני ז ה לא מ ה שקור ה עכש יו.    1

גב' דברת וייזר:      סלי חה. יש  פה י לדים  למרו ת שחיכו  ארבע שע ות.     2

מר רמי בר לב:  יש ישיבת  מועצה  בעוד שב וע  ונעל ה את ז ה בישיב ת מועצ ה .   3

גב' דברת וייזר:      לא.     4

מר רמי בר לב:  הנושא  הראשון  לסדר  היום.     5

מר אבי גרובר:   אתה  לא  מבי ן  שהסע ות  לא   מעניי ן  פה.  זה  לא  קש ור  ל הסעות  בכל ל.  לא  הבנת?    6

אין פ ה שום דבר שקש ור לה סעות. מה  זה קשור  להס עות  עכשיו?     7

מר רמי בר לב:  זה ההצע ה הבאה.     8

מר אבי גרובר:   לא קשור  להסע ות. ה יא לא  מודאגת אם  יהי ה הס עות א ו  לא יה יה ה סעות.    9

גב' דברת וייזר:      אני  הכי מ ודאגת  אתה ..ת קציב. אני  מודאגת  מההס עו ת.    10

מר רמי בר לב:  אם  את  רוצה,     אנ י  עכש יו   א ומר  את  ז ה  לט לו ויזי ה.  אם  את  רוצה  להצעה   הזאת    11

שתרד,  שגם  ההצע ה  הק ודמ ת  על  ב ית  ק ובי  תרד   כי  מיכ אל  אמר  לכם   שהיא   יצאה    12

ואתם הצבעתם.      13

מר ירון גדות:  בושה. גו על נ פש מה ש היה  פ ה.   14

גב' דברת וייזר:      מה הקשר.      15

מר גיא קלנר: מה מיכא ל?    16

גב' דברת וייזר:      מיכאל.  מ יכאל  לא  אמר  כלום.  מה  קש ור.  אבי  אני   מבינה  שז ה  מבאס  א ותך    17

שהפסדת  בהצבע ה  הזאת  אבל  מה  לעש ות.  בוא  תש מור  על  פ אסון.  לפח ות    18

שהילדים ש נמצאים פ ה.     19

מר אבי גרובר:   מה שמאפ יין  פה  הכל.    20

גב' דברת וייזר:      קדימה.  לא באמת.    21

עו"ד עידן למדן: אני ר וצה.     22

מר אבי גרובר:   כן.  ה ישיבה  הוארכ ה.  בוא  נ הנה.  יאלל ה.  מה  הצביע ו.  ה רוב.  מי  ב עד  להא ריך  את    23

הישיבה?     24

גב' דברת וייזר:      אתה  יוד ע  מה   בו א  נד חה   א ת  זה  לשבוע   הבא.   אנ חנו   לא   מאריכ ים  את   היש יבה.    25

אני  לא.  לא.  לא.  לא.  אנ חנ ו  לא  רוצים.  אין  ישיבה.  כו לל  שטחים.  אתה  תקבל  את    26

המקום  שלך,  רוצים  לנפ נף  אותך.  תקבל  את  המ קום  ש לך  שבוע  הבא.  את ה  לא   27

מבין מ ה קור ה. מנס ים לנ פנף  את זה שלא  יהי ה כות רת. ש לא תשיג את  זה.    28

עו"ד עידן למדן: על מה את  מדברת?   29
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גב' דברת וייזר:      אני   נג ד  ה ארכה  ש ל  ה ישיב ה.  בשבוע   הבא   הכ ל  ל פי   הח ו ק.  כל  מה  שא תה  ר וצה.    1

סדר  היום  ית חי ל  עם  שאיל תה  הצעות  ל סדר  וע וד  פעם  נדחה  את  הכ ל.  רק  בגלל    2

הדיבור  שלך.  זה  מה  שיקר ה   שבוע  הבא.  אין  מי  נ גד?  תע שה  הצבעה  אתה  בישיב ה   3

לא חוק ית. אנ י אחכ ה ל הצבי ע שלא תעשה  מחטף  עוד א ח ד. קדימה.    4

עו"ד עידן למדן: לפני  שהיש יבה ת יסגר.    5

גב' דברת וייזר:      אנח נו ל א נעש ה קרקס מ הי לדים שנמצא ים פה.      6

מר גיא קל נר: רגע. הוא  רוצה מ ילה  להג יד.    7

עו"ד עידן למדן: לפני   שה ישיבה   תסתי ים  ותי סגר.  למר ות  התוצאות   של   ההצבעה   הה חלטה   בע ינה    8

עומדת.  יחד  עם  זאת  א ני  מ כבד  גם  את  ד ני,  א ת  הק ואל יציה,  גם   את  הצע תו  של    9

ראש  העיר,  אנ י  לו קח  על  עצמי  בשבוע  הק רוב  לשבת  עם  אלי  בן  שם  וד ני  ו לראות    10

אלי בן  שם ודנ י אנ י ל וקח ע ל  עצמי. לא ר וצה אז זה  לא רל וונט י.     11

מר רמי בר לב:  וגם אנ י. אנ י אומר ש גם אנ י.    12

עו"ד עידן למדן: זה  מה  שר אש  הע יר  הציע.  אני  לוקח   על   עצמי   בשבוע   ה קרוב  ל עשות  א ת  המ פגש    13

הזה  ואנ י  מקוו ה  שנבוא  שבו ע  הבא  עם  איזה  שהיא  הצע ה,  אם  לא,  ההצעה  תקפה    14

ועומדת.  תודה רב ה.     15

מר אבי גרובר:   ליל ה טוב.   16

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  
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1 

2  

אישור פרוטוקול ישיבה מן  המניין מס' 33 – ת יקון  

3  

אישור פרוטוקול ישיבה מן  המניין מס' 34 – ת יקון  

4  

אישור פרוטוקול ישיבה של א  מן המניין מס' 25 

5  

אישור פרוטוקול ישיבה של א מן המניין מס' 26 – תיקון  

6  
החלטה: אושרו  פרוט וקו לים  ישיבות  מן  המני ין  מס' 33,34. 

 אושרו פרוטוקולים ישיבות שלא מן המניין  25,26.  

בעד  –  10  (פה  א חד):    אבי גרובר,  באצ'י אלקובי,  דני  לביא,  רמי בר לב,  מ יכאל   דורו ן,  גיא   קלנ ר ,   

נטע זיו, עידן למדן, דובר ת וייזר, ירו ן גד ות, רביד  פלד.  

7  

1. אישור יתרת תמ יכות לשנ ת 2021 עפ"י פרוטוקול ועדת המשנה לת מיכות מיום  14.12.21.  

  
8  

החלטה:  איש ור  ית רת  תמ י כות  לשנ ת  2021  עפ" י  פר וט וקול   ועדת   המשנ ה  ל תמיכו ת  מיום   

 .14.12.21

בעד  –  13  (פה  אחד):  אבי גרובר,  צחי שריב,  באצ'י אלקו בי,  דני  לביא,  ענבל  דדון,  רמי בר לב , 

מיכאל  ד ורו ן,  ג יא  קלנר,   נטע זיו, עידן למד ן,  דובר ת  וייזר,  ירו ן  גדות,  רב יד   

פלד.  

9  

10  

5. הסמכת "רימונים" להער כות והכנת מכרז למכירת  נכ ס עירוני – הגנים 10, רמת  השרון.  

11  
החלטה:  אושרה  הסמכ ת  " רימונ ים"  לה ערכות  והכנת  מכרז  למכירת  נכס  ע ירו ני  –  הגנים  10,  רמת  

השרון.   

בעד  –  13  (פה  א חד):  אב י  גר ובר,  באצ'י   אלק ובי,   דנ י  לב י א,  צחי   שריב,  ענבל   דדו ן,  ירו ן  גד ות,  רמ י  בר  

לב, גיא ק לנר, נ טע זי ו, דובר ת וייז ר, מיכאל דור ון, רביד   פלד, עיד ן למד ן.  
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8. הצעה לסדר עידן למדן 27.10.21- הקמת  בית המת נדב  – מרכז פעילות ומוזיאון    

 

2  
החלטה: אושרה  הצעה  לסד ר בעני ין  הקמת בי ת המת נדב  – מרכז פע ילות  ומוז יאו ן.  

זיו, יעקב  קורצקי, ר ביד  פלד, עופר   גיא קלנר, מיכאל דורון, נטע  וייזר, עידן למדן,  בעד  -8:  דוברת 

קליך.   

נגד – 7: צחי שר יב, דנ י לבי א , באצ'י אלק ובי, יר ון  גדות,  אבי גרובר, ר ונ י בלק ין, רמ י  בר לב. 

3  

4  

9. הצעה לסדר עידן למדן 28.10.21 - מדי ניות העירי יה ל עניין שטחים פתוחים   

5    
החלטה: אושרה  הצעה  לסד ר להקמת  ועדה ב נושא  מדינ י ות הע ירי יה ל עני ין שט חים פ תוחים  

בעד  –  13  (פה  א חד):  אב י  גר ובר,  באצ'י   אלק ובי,   דנ י  לב י א,  צחי   שריב,  ענבל   דדו ן,  ירו ן  גד ות,  רמ י  בר  

לב, גיא ק לנר, נ טע זי ו, דובר ת וייז ר, מיכאל דור ון, רביד   פלד, עיד ן למד ן.  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  


