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1 

2   

מר אבי גרובר:   ישיבת   מועצה   מספר   36.   בפתח  הד ברים  יש  שנ י  דב רים  קטנ ים  של י,  אחד,    3

בישיבה   האחר ונ ה  אמר תי   כ מה  דברים   שלא   ראו י  שרא ש  העי ר  י תבטא  ככ ה.  א ני    4

מבקש  סלי חה  מת ושבי   רמ ת  השרו ן  מי   שנע לב.  זה   אח ד.  שתיים,  האמת  ניס ינו    5

פעם  קודמ ת  נ יסית י  לא פשר  לקהל  בכמ ה  הזד מנו יות   לדב ר.  חלק  מ המקומ ות  קצת    6

נסחף.  ברמת   הע יקרו ן  הציב ור  לא  מ ורשה  לדבר  ביש יבו ת  מועצה   ובאמת   למעט    7

מקרים  חריג ים  אנח נו  נ עמוד   על  זה  באמת.  זכות  הד יבור   תהיה  לחבר י  המ ועצה.    8

רמי אמר א יזה שה וא עדכ ון  לקורו נה שא נחנ ו נמצא ים גל  חמישי.     9

מר רמי בר לב:  בגדול  ה הנח יות  ממש  ל א  ב רורות.  לא  ד ומות  א פיל ו  כ הוא  זה  למ ה  שהי ה  בגל   10

הראשון  וב גל  השנ י,  הה ידוק   קצת  השתחרר  ועושה  ר וש ם  שיש  נטייה  ל א  להכביד    11

בגלל  שכמ ות  הנדבק ים  גב וה ה  אבל   כמות   ה חול ים  הקש י ם  לא  מת עצמת.  ולכם  א ני    12

רוצה  להג יד  שמבח ינ ה  מס פרית,  לפ חות  ב אחוז  המת חסנים.  יש  שני  מוקדים    13

רציני ים  שאנח נו  צריכ ים  לה שתמש  בהם.  אחד,  זה  המסכ ות,  לעט ות  מסיכ ות  בט ח    14

במקומות   הסג ורים  והדבר  השני  ז ה  לה תחסן.   וגם  א ני   הופת עתי  הי ום  בשיח ת    15

משלת  לכמות   המתח סנים  ברמת  השרון,  אני   לא  אל א ה  אתכם  במספר ים  אבל    16

ברוב  המספר ים  אנח נו  על  ת שעים  אחוז  מת חסנ ים.  הופת עתי  גם  מקצב  התח לואה    17

בבתי  הספר,  כך  בתי  הספר  ל מרות  מה  שהי ה  נראה  כאי לו   יש  שם  הדבקה  המונ ית,   18

סך  הכל  מ דובר  א ני   לא  ר וצה   להג יד  מי נור ית  אב ל  יש  הדב קה  בעי קר  מרוכז ת  בבית    19

ספר הדר.  אם מיש הו  מכם א חר כך  ירצה ל א למש וך כא ן י ותר מיד י זמ ן. כ י יש  לנ ו    20

הרבה  נ ושאים  ע ל  הסדר.  יר צה  ממני  נתו נים  יותר  מדוי קים  של  חתכ ים  לפ י  ג יל.    21

חתכים  לפ י  מח וסנ ים.  חתכי ם  לפי  ח ולים.  א ני  אשמח  לש לוח  אל יו.  כמ ובן  שלט עמי    22

למרות  שמצי ינ ים  את  הרמז ור,  אדום  א ין   לזה   כמעט  ש ו ם  משמעות  כ י  א ין  ש ום   23

אכיפה.  גם  אם  יש  רו ב  אדום   אין  לנו  כלים  למנ וע  מא נשי ם  לנוע   בחו פשיו ת  במרחב    24

הציבורי.  ואנ י  מקו וה  שהש נ ה  השליש ית  של  הק ורו נה  תג רום  לנ ו  סוף,  ס וף  לצאת    25

לקראת  23.  כשאמרתי  לכם  לפני  כמ ה  שנים  שזה  י משך  כמה  שנים.  כולם  ג יחכ ו    26

אבל  אנ י  מ עריך  שא יפה   זה   יח נה  אצל נו   עשרים,  עשרי ם  ושתי ים  וא ני   מקו וה    27

שעשרים  ושלוש  יבשר  ל נו  ט ובות.  שאלו ת  אם  יש.  רוצי ם  חתכים  עכשיו,  א ני  גם    28

מוכן.      29
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מר ירון גדות:  מה קורה  עם מיש הו בא ב מג ע עם מאומ ת ות למיד ים. לא  מחוסנ ים.    1

גב' דברת וייזר:  מי  שמח וסן   הוא   ע ושה  בד י קה  אחת.   ולמ חרת  הוא   יכו ל  להג יע.  ומי   שלא   מחוס ן    2

נכנס לב ידוד כ מו כ ולם.     3

מר רמי בר לב:  זה הי ה הכי  ברור. ע וד שאל ו ת אם יש?      4

מר אבי גרובר:   התחס נו  שבע ים  אח וז  ..לכ יתה  ה ירוק ה  ו אז  אנ חנו   לא   רחוק ים  מזה  להבנ תי.    5

סעיף ראשו ן לסדר  הי ום שאי לתה של  ירון  לגב י      6

מר ירון גדות:  לא רוצים  להתח יל במ וזיא ון ?   7

ד"ר צחי שריב:  לא.  אנח נו  לא.    8

9  

10  
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1. שאילתה  ירון גדות 31.10.21 – דיווח השימוע לזכי  טיירי .  

 

11   

מר ירון גדות:  שאילתה  ישנה.     12

מר רמי בר לב:  אני   באמת   אחרי   שהב עת  כא ן  את   ה התנצל ות.  א ני   ממש   מבקש  שהדי ון   הז ה  ה יום    13

בטח  לא  יגי ע  לא וקטבו ת  שה יו.  כל   אחד  ש ידבר  בזמן   שלו .  גם  אם  מתנ גדים  ל מה    14

שהוא  אומר  ש יחכו  ב סבלנ ות   את  מה  שיש  לו  להג יד.  מי  שיש  לו  מה  להגי ד  שיגיד.    15

ונתקדם  נסיים  באחת עשר ה.      16

מר ירון גדות:  אפשר  להתח יל?  שאי לתה  י שנה  מ-31.10  אבל  ד חית י  א ותה,  מדברת  ע ל  השימ וע    17

שהיה  או  לא  היה  לזכ י טר י.  בישיבת מ ועצה  בספטמבר  ה תקיים ד יו ן ב הצעה  לסדר    18

בעקבות  הת נהל ותו  של  ע וזר   סגן  ראש  העיר  קורצק י  מר   זכי  שמונה  לת פקיד ו  על   19

ידי  מ ועצת  העיר.  התבטא  ב צורה  פ וגע נית  כ לפי   תושב י  ה עיר.  במה לך  הד יו ן  נא מר    20

שהצוות  המקצו עי  ש ל  ה עיר ייה   יטפ ל  ב עובד   גם  ל לא  ה חלטת  מ ועצה.   וה הצעה    21

שהפכה  דקל רטיבי ת  ח וקית  הוחלט   ...בינ יהם  חבר י  ה מוע צה  למדן  וקל נר.  שאלו ת    22

לראש  העיר יי ה.  אחד.  האם  התקיים  ש ימוע  או  בי רור  לא חר  ישיבת  המועצ ה  ומה    23

תוצאתו?   שתיים,   באוק טוב ר  הי יתה   התבט אות   גזע נית   של  מר   זכי   בעקבו ת  ד יון    24

אני  מני ח  שכ ולם  יוד עים  על   מה   אני   מדבר,   לאחר יו   הת פרסם  כי   בעקב ות  פני ית    25

שני  חברי  המועצ ה  למדן  ו קלנר  התק יים  שימ וע  למר  טרי  האם  אכן  ה תקיים    26

שימוע ש ני. האם  התבצע בע קבות פ ניית  חברי  המו עצה ו מה תוצאת ו?     27
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מר ערן שורץ: אני  יכול  להת ייחס   לזה  ב רמה  העקר ונ ית.  אחד,  א ני   באופן   אישי   הערת י  על    1

התבטאו יות  שהי ו  לטעמ י  לא  ראויו ת  בהקשר  הזה.  אז  יצא  זימון  לשי מוע.    2

לשאלתך  האם  זה  קשו ר  ל פני יה  של  חבר י  המו עצה  ל מדן  וקל נר,  אז  אין  קשר    3

לפני יה   הזאת.   מכי וון   שכתי בת  הזימ ון   ו הוצאת  הזימ ון   הי יתה   לפ ני   שהתקבל ה    4

פני יתם.  וב יחס  לתוצאו ת,  כ שאנחנ ו  מדברים   על  ש ימו ע  שהתקיים  לעובד   עיר יי ה,   5

זה  חלק  מהתי ק  הא ישי  של ו   וזה  ל א  משה ו  שמפור סם  ל ציבור  בגל ל  צנע ת  הפר ט.   6

7    

מר ירון גדות:  שאלת  המשך.  גם  בשב וע  הא חרון  כ עובד  עיר ייה  ממשיך  ז כי  טרי  להתבטא   בצורה    8

פוגע נית   ופ ול יטית   וגם   על   י די  ה פעלת   פר ופי ל  פ יקט יבי   בשם  איי ל  ג וטמן.   הגד יל    9

לעשות  כאשר  בפוס ט  על  הע נקת  תעודת  ז וגי ות  ...הגיב  ב דף  העירי יה  באי יקו ן  של    10

...גם  בישיבת  המ ועצה   הקוד מת,  לא  בח ל  בהתבטא וי ות  עד  שראש  הע יריי ה  א יים    11

להוציא  א ותו.  השא לה  הי א   מה  הדרך  החוק ית  להב יא   לסיום  העס קתו  כע ובד   12

עירי יה?    13

ד"ר צחי שריב:       של ה גוט מן הזה?      14

מר ירון גדות:  לא. של זכי טר י.    15

ד"ר צחי שריב:       זה ה וא?      16

מר ירון גדות:  כן.  כולם  י ודעים  שזה  הוא.  שאלתי  שאלה.  שה יו  ל ה  כמ ה  הנח ות  בסיס.  אב ל  בלי    17

שום קשר לה נחות  הבסיס  אנ י שואל מ ה הדרך.    18

עו"ד מיכה בלום: כדי לפטר  עובד ע יריי ה תה ליך של  פנ יי ה לבית  הדי ן המשמע תי.      19

מר ירון גדות:  למרות שה וא מו נה  על י די ה עירי יה?   20

עו"ד מיכה בלום: הוא ע ובד  עירי יה כרג ע.     21

מר אבי גרובר:   כל הע ובדים של  הע יריי ה ע ו בדים בעיר ייה.    22

בלום:  הדרך  ל פ טר  אות ו  על  ענ יינ י  משמ עת  הוא  ב ית  דין   משמעת י  כ אשר  יש  לך  את    23 מיכה  עו"ד 

הראיות  הנדרש ות.  יש  פר ו צדורה  שלמה.  לצ ורך  ביצו ע   דבר  כזה.  וזה  ה סמכת   24

חוקר  והסמכת   תובע.   ובמ יד ה  והת ובע   מגי ע  לת וצאה  של עני ות  דעת ו  צריך   לה עביר    25

אותו  לב ית  ד ין  משמע תי,  אז   עושים  את  ז ה.  בי נתי ים  אנ חנו  לא  קיב לנו   שום  דבר    26

מהענ יין  הזה.     27

28  

 5
 



ישיבת מועצה מן המניין רמת השרון מס' 36,  2.1.2022 

 6
 

2. שאילתה רוני  בלקין 27.11.21 – חט"ב קלמן ( הריסה ובנ ייה מחדש ). 

 

1  

מר אבי גרובר:   סעיף  2 שאילת ה של ר וני  לע ניי ן חט יבת בי ני ים.    2

מר רוני בלקין:  כדי  ל סכם  את  כל  הע ני ין  וגם  את  השא לות.  יש  מס פר  שאל ות.  לאח רונה  התבשרנ ו    3

כי  ע ירי ית  רמ ת  השר ון   קיב ל ה  איש ור  להרו ס  ולבנ ות  מ ח דש  את  חטיבת   הב יני ים   4

קלמן  ו המבנ ים  אי נם  עומד י ם  בתקני  רע ידת  אדמה.  חיד ו ש  מפתיע  ומרענ ן,  חט יבת   5

הבינ יים  קלמן   שלאחר ונ ה  הוקם  ב ית  ס פר  הצ ומח   יע ל   רום.  במס גרת  החל ופות    6

שהועל ו  והוצע ו  לבית   ספר   יעל   רום  הי ו  גם   כאל ו  שה תבססו  על  מ תחם  ק למן    7

בשיפור י  תכנו ן.  מהלך  ז ה  נותן  לנו  א ת  ההזדמ נות  ל תכנן  מחדש  את  חטיבת    8

הבינ יים,  ת וך  הת ייחס ות  לצ רכים  התו אמים  את   שנת  2022  למ וסד  ח ינו כי,  מ יצוי    9

מיטבי  ו יעי ל  של  השטח  ו את   האפשרות  לה תיי חס  לצרכי   בית  הספר  הי סודי  יעל    10

רום,  המוקם  ב סמיכ ות  תוך   התבססות  משא בים  משו תפי ם.  השאלות  העו לות  אם    11

כך  הינ ן:  אחד,  האם  הח לו  ב תכנון   מחדש  של  חטיבת   הבי ניים  ק למן?  שת יים,  האם    12

התוכנ ית  הבינ וי   והא ופצי ות  השונו ת  י וצגו   למל יאת  מ ועצ ת  העי ר  או   מל יאת  ועדת    13

התכנו ן  והב ני יה  כמתח ייב  בפקודת  הע ירי ות?  שלוש,  ה אם  התבצע  תכנו ן  מקיף    14

ומלא  של  המתחם  כך  שעם   ניצול  יע יל  ומ תקדם  של  ה שטח  והמתק נים  השונ ים    15

כולל  מעבד ות,  תקשור ת,  אולם  ספ ורט  וכד ומה.  אר בע,  האם  בתכנ ון  ה חדש   16

ממצים  את  מבנה  ב ית  הס פר  הצומח  י על  רום  שנ בנה   במתחם  חטיבת  קל מן,    17

בהשקעה  לא  מב וטלת  כ חל ק  מחטיב ת  הב יני ים  שסו כ ם?  חמש,  האם  נלק חת   18

בחשבון  הא פשרות  שתכנ ון  י עיל  של  השטח  כ ולל  או לם  ספורט  ומ עבדות,  ישחרר    19

חלק  משטח  מבנה   אשכול  פ יס  הצמוד   המשמש  כי ום  ככ יתות  לחטיבת   הבי ני ים,   20

ויאפשר  עדכו ן  תו כנית   הב ני יה  של   בית  ספר  יעל  ר ום  ב גינת  עמל,  הקטנת   הנ פח    21

בחתימת  המבנ ה  בשטח.  מי צוי  משאב ים  יע יל  יותר.   אנ י   מזכיר  שהס עיף   הזה  גם   22

איכשהו   מגי ע  לד יו ן  הסוער   אחרי  שב וע  ש עבר  כ י  אם   הת פנו   שם  שש  כ יתות   למשל    23

לטובת  המתנדב ים  למ ינ יהם .  שש,  האם  ק יים  א ומדן   ת קציבי  כ לשהו   לפר ויקט    24

ומקור ות  תקציב יים?  ה סמ כות  לא ישור  מב נה  ציב ור  שכאלה  נמצאת   במליא ת   25

מועצת  ה עיר  ומל יאת  ועדת  תכנון   וב ניי ה  ע ירו נית.  חשוב  שננהל   את  הד יו נים  הלל ו    26

מוקדם ככל ה אפשר, ושל א  תונחת  על מ ליאת מ ועצת  הע יר מבחי נת רא ה וקדש.    27
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מר אבי גרובר:   עירי ת  אמנם  ל א  פה.  א ני  א נ סה  לע נות.  א ני  מק ווה   שאני  אדייק  בפ רטים.  הת חלנ ו    1

לעשות  עבוד ת  מטה  כדי  לח שוב  על  התכנ ון  שם.  כמובן  שזה  סיפור  מורכב  כ י  אין    2

לנו  חט יבה  בשל וף  ריקה  כר ג ע.  לכן  צריך  לרא ות  איך  ע וש ים  את  זה  לאור  מצי אות   3

שבה  צריך  סדר  ג ודל  של  ש נה,  שנה   וחצי   של  עב ודה  ל פחות  וצריך  לרא ות  מ ה    4

עושים  עם  הילד ים  בתקו פה   הזאת.  אנח נו  עדיי ן  בת וך  ע בודת  המט ה  הזאת  ולכן    5

לא  יודע  להג יד  לך  בדי וק  כמה  זה  יע לה,  וכ ל  השאל ו ת  האלה.  ה יו  שור ה  של   6

רעיו נות  א יך  לבצע  את  זה,   מה  לכלו ל  בתוך  ה פרוי קט.   האם  אנחנ ו  גם  נ וגע ים   7

באולם  הס פורט  בהזד מנו ת  הזאת,  שהאו לם  שם  הוא  מ אוד  קטן.  הוא  לא   אולם    8

בסטנדרטים   שאול י  הי ינ ו  ר וצים  א ותו.   ולכ ן  יש  חשיבה   כול לת  ב עני ין   הז ה.  מ ן    9

הסתם  פרוי קט  כזה  צריך  ל בוא  למועצ ה.  צריך  לאשר  היתר  בנ ייה.  צריך  ל אשר   10

תב"ר.  כל  הדברים  האל ה  ול כן  המועצה  ת פגוש  אות ו.  וע דת  ערר  בזמנו  הנ חתה  לא    11

בעני ין  של  המלצה,  אל א  ממש  הנחיה  שת וכנית  שת ואמת  את  תב"ע  של  מקום,  היא    12

נדונ ה ברשות  רישו י אבל  אנ ח נו הצג נו  את ה פרו יקטים  הצי בוריים,  הצגנ ו אותם  גם   13

בוועד ה  המק ומית   ו נדאג  לה ציג  את  ז ה  מבע וד  מ ועד.  ה אם  התבצע  תכ נו ן  מק יף   14

ומלא?  ז ו  השאיפ ה,  זו   המטר ה,  זה  מה  שא נח נו  ר וצים   לע שות.  לע ני ין   יע ל  רום   ע וד    15

פעם,  יש  פ ה  בי ת  ספר  לנ הל  ב ית  ספר  משני   עברי   כביש,  זה   נפסל   גם  ע ל  יד י  ה חינ וך,    16

ואנח נו   חושב ים  שככל  ש לא  נצטרך  את  ז ה  ל חטיב ה  וא ני   מאוד  ב ספק,  אם   לגמר י    17

לא  נצטרך   את   זה   לחט יבה   אז  אנ י  בט וח   למשל   מתנ "ס  ברובע  הדר  ש חסר  ל נו.   יש    18

הרבה  מאוד  דבר ים  שאול י  א פשר  לעשות  שם.  גם  זה  י היה   חלק  מתהל יך  החש יבה    19

שנעשה  אותו   ו אנח נו   נרא ה  אם  משתמשים   בזה   כחלק   מהחטיב ה  ואז  א ול י  א ני    20

יכול  לבנו ת  פח ות.  זה  לא   שמקבלים,  צריך  ל הבי ן  פה,  ג ידי  פ ה?   להב נתי  ז ה  לא    21

שאנחנ ו  מקב לים  את  מ לוא   הכסף.  אנ חנ ו  כמ ו  ב ונים   בית   ספר  חדש,  סדר   גוד ל  של    22

שבעים אח וז מהפר וגרמה. ש זה לרוב מ סתובב א חרי.    23

מר רוני בלקין:   שני שליש  לפי  סטנדרט  משר ד החי נוך.     24

מר אבי גרובר:   זה  יוצא  סב יב  ארבע ים  עד  חמישים  אח וז  מסך  הפרו יק ט,  אז  בשביל  זה  נצטרך    25

לפתוח  פה תב "ר ו הכל. השא יפה ל א תה יה סתם  לבנות  ב שביל הכ יף.      26

מר גיא קלנר: ממתי הא ישור  הזה? ממת י ה אישור הת קציבי  הזה ע ל קל מן?     27

מר אבי גרובר:   ממתי ה החלט ה? ל פני  חודש יים שלוש ה.     28

   אתה  מקב ל  א ישור  שאם   אתה  תור יד  א ת  זה   ותב נה  מבנה  את ה  תקב ל.  כא ילו    29
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אתה בו נה.      1

מר גיא קלנר:  האישור  הזה ה תקבל ל פני  ש לושה ח ודשים?     2

מר אבי גרובר:   האישור  הזה  התקבל סדר  ג ודל של של ושה ח ודשים.    3

מר רוני בלקין:    הערות   לע ניי ן.  אחד,   זה  א נ י  חושב   שחבל  שא נחנ ו  מ ופ תעים  מזה.   כי  אם  הי ינו    4

מבינים   את   הע ני ין   הזה   לה ע רכתי  גם   לפ ני   שנה,   אפ ילו   שי ש  איזה   שה וא  ת הליך   זה    5

היה   אול י  גורם  לנ ו  ל חשוב   ק צת  אחרת   אבל   זה  כבר   לא   שם.  ב.  אנ י  כ ופר  ב אמירה    6

שתוכנית  כזאת  לא  צריכה  ל היות  נ דונ ה  אלא  צריכה  רש ו ת  הרישוי  כמב נה  ציב ור.   7

בשטחי  ציב ור  ל מיטב  הבנ תי  לפ חות.   צריכים  לה יות   מוצגים   בוו עדת  ה תכנו ן    8

והבנ ייה  ה עיר וני ת,  גם  אם  הם  עומדים  בתב"ע  ל פי  הגדר ת  התב"ע.  הקרקע.  ה יות    9

ואמרת שממי לא את ה מתכו ון ל הציג את ז ה, אז א ני א ומ ר.    10

מר אבי גרובר: כבר  עשינו  ש ורה  של  מב נים  ו אנחנ ו  נמשי ך  בנו הג  הזה.  א ין   חובה  ח וקית  להציג  א ת    11

זה.  לעני ין  מה  שאמרת  ע וד   פעם,  ההחלט ה  הזאת  של   משרד  החינוך  על  לגבי    12

המבנה  ה יא  ה ייתה  פוע ל  יוצ א  של  בדיקות  שהתבצע ו.  וא ז  הם  אמרו,  המבנ ה  הזה    13

הוא במצב כזה  שאותו  אנח נו  מאשרים. ממשיכ ים.    14

מר רוני בלקין:   יש לנ ו עוד  בתי ס פר כאל ה ש בבדיקה?     15

מר אבי גרובר:   את הבדיק ות.    16

מר רוני בלקין:    כי בית ס פר אוס ישקי ן וג ול ן  הרבה י ותר ות יקים  מחטיב ת  ביני ים קלמ ן.     17

מר אבי גרובר:  זה  י ותר  קש ור  לשיטת   הבנ יי ה.  זה  יותר   קשור   לשי טת  הב ניי ה  פ חות   לג יל  המבנ ה.    18

נכנסים  פה  לשא לה  נורא  גדו לה  של  א ין  ממ "דים,  ו כאלה .  זאת  אומרת,  אם  א תה    19

מחר  תרצה  לנסות  ל קיים  ל י מודים  בתוך  סו ג  של  מבצע  צבאי  או  לקי ים  שם  איזה   20

סוג  של  משה ו.  האם  ת וכל  להמשיך  כמ ובן  שמב נה  למ של  כמו  דבור ה  עו מר  אם    21

הממ"דים  של ו  וכל  הפס ליט יז  שהוא  נ ותן  כן  מאפשר  ל ק יים  איזה  שה וא  סוג  של    22

לימוד ים  שם.  ומ דינת   ישרא ל  כרגע   לא  נות נת  מע נה   מ קביל  ל תמ"א  38  במב נה    23

ציבור.  כי  הרי  להוס יף  זכ ויו ת  זה  לא  הענ יי ן.  הרי   תמ"א  38  בנ ויה   על  ז ה  שנו תני ם    24

זכויות   נו ספות   שנות נות   ליז ם  כסף,  ולכ ן  הו א  בו נה.  בעצ ם  הוא  זה   לא  ר לוו נטי.   אז    25

עד  שהמדינ ה  לא  תכנ יס  את  היד  לכיס  מ הבחי נה  הזא ת,  אז  זה  לא  קורה  לצער נו.    26

מה  שכן,  בג לל  א ופי   הבי נו י  ז ה  חשוב  להג יד  פה   זה  ל א  שה ם  אומרים  שה מבנה   הוא    27

סכנה  מי ידית  לקריס ה,  אבל  הם  כן  מאשרים  בת וך  התה ל יך  שהם  אומר ים  שמבנה    28

שנבנה   ככה   אנ חנו   מאשר ים  להת חיל   אי תו   את  התהל י ך  ולבצע.   וא ת  ז ה  א נחנ ו    29
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רוצים  לעשו ת.  אם  קיבל נו  א ת  זה.  אנח נו  נ נסה  ל עשות  א ת  זה  כמה  שיו תר  מהר.    1

בצורה מסודר ת ומ חושבת.      2

מר גיא קלנר: אני  ח ושב  עמדת י  לגב י  בית  ס פר  בעמל  ידוע ה.  אנ י  חושב  ש פספסנ ו  פה  הזדמנ ות  לא    3

משנה  מ איזה   צד  ש ל  ה מטב ע.  ה יינ ו  ב תוך   הו ויכ וח   על   החורשה   בעמ ל.  ה יכו לת   4

לקחת  את  חט יבת  הקר קע  ש ל  בית  ספר  ק למן,  ת וך  כדי  ה סתכלות  ע ל  סטרי פ  אחד    5

גדול,  ח ום.  שיכול  היה  ל א פשר  שימוש  נכ ון  י ותר  לט ובת  בתי  הס פר  היס ודי    6

וחטיב ה,  ברצו עה  הזו  תוך  כדי  רע יונ ות  נוס פים  ש היו   גם  על  הגי נה   הסמ וכה    7

שמפרידה  בי ן  שני  השט חים  האלה  ה יום  וגם  השט ח  על  אוסישקי ן.  עלה  ר עיו ן  של   8

שימוש  בכנפ יים.  אני  מר גיש   ממש  פספוס  ענק  שיכ ולנ ו  אולי  בח ודשיים,  של ושה   9

נוספ ים  של   עבוד ה  מש ותפ ת  ומחשב ה  מש ותפת,  ב טח   כשיוד עים  שת הליך   כזה    10

נמצא  אי פה  שה וא  בצ נרת,  להגי ע  לא יזה  ש הוא  פתרו ן  שהיה  מב יא  שקט   ור וגע    11

והחלט ה  נכ ונ ה  הכי   חשוב  לטובת  גם  מ ערכת  ה חינ וך  והילד ים  ו גם  העקר ונ ות    12

הנוס פים  שא נח נו   כל   כך  ר וצים,  שזה   שימ ור  השטחי ם  היר וקים,   ברובע   הדר    13

ובכלל,  ואנ י  ח י  עם  ת חושת  ה חמצה  ענ קית  על  הד בר  הזה   וחבל.  ואנ י  מאוד   מקו וה   14

כמו  שאנ חנ ו  ד יברנו   לא   מעט   בשבוע ות  ה אחרו נים   כן  לנס ות  עם   קשר  ובלי   קשר,    15

בלי  קשר   ספצ יפית   לז ה  כר ג ע,  למצו א  עד יי ן  א ת  ה נוס חה   להקט ין   את   בית   הס פר,   16

בהיקפ ו,  בג ובהו,   בשכונ ת  ב חורשת  העמל,   אמנם  התח י לו  עב ודות   לה תבצע  אב ל   17

עוד  לא  נקבעו   מסמר ות  לגב י  כל   גוד ל  המבנה,   כל   נפ ח  המבנה,   כל  גובה   המב נה,    18

ואני  ח ושב  שיש  עוד  זמן  ג ם  לעשות  מחשבה  נו ספת  ע ל  הדבר  הזה,  גם  להביא    19

לרגיע ה  נכ ונ ה  בי ן  התומכ ים  והמת נגדים,   כאן   וי ותר  חש וב  לת ושבים,  של   הדבר    20

הזה  וא ני  ק ורא  לך  ש וב,  ל חשוב  איך  בכ ל  זאת  בנ קוד ת  הזמן  הז את  שאנח נו    21

נמצאים,  עוש ים  מהלך  שמ י טיב  גם  עם  הצרכים  הנ וספי ם  של  רובע  הדר  והח ורשה    22

עצמה.     23

מר אבי גרובר:   העביר ו ל י את הא ישור.  הא ישור התקב ל ב-7.11.21      24

מר גיא קלנר: חודש? ח ודשיים. א ו קי.     25

מר אבי גרובר:   סעיף  הבא. הצעה  לסדר  ירו ן.   26

27  

28  

29  

 9
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3. הצעה לסדר ירון גדות 28.7.21- כתובות מיי ל לחבר י מוע צה.  

 

4    

מר ירון גדות:  גם  הצעה  לסדר  ישנה  מיו לי.  שנדחת ה.  הקמת  כת ובו ת  מייל  לחברי  מועצה .    5

בתאריך  14.10.20  הע לית י  הצעה  לסדר  בנד ון,  ליש יבת   המועצה  בנ ובמבר  2020.    6

ההצעה  לא  עברה  בתוצא ה   שניים  בעד,  של ושה  נגד.  ו כל  שאר  חברי  המ ועצה    7

שהיית ה  נוכ חות  כ מעט  מלא ה,  שאר  חברי  המועצ ה  נמ נע ו  לאור  חו ות  הדע ת  של    8

היוע ץ  המש פטי.  בער ים  וב מ ועצות  ש ונות   מקבל ים  חברי   מועצה  א מצעים  שו נים    9

כדי  לתחזק  קשר  שו טף  עם  ה ציבור.  בין  השאר  כתוב  מ ייל,   תחת  ..העיר ייה.  מכ ובד    10

ומסודר  יותר  לקי ים  תכתוב ו ת  בנושא  העיר יי ה  מתוך  כ תו בת  המראה  א ת  ההקשר    11

של  הפ עיל ות,  כשם   עוש ים  ע ו בדי  ע ירי יה  סגנ ים  בשכר,  ועו זריהם  וראש  ה עיר.   בכל    12

חברה  א ו  ג וף  שמכבד  את  ע צמו.  לאור   המצב  הנ וכחי,   שבו  בפו על  עמדת  היו עץ    13

המשפטי  בכל  מקר ה  אי נה  מקוימת,  זה  א ומר  יש  חבר י   מועצה  שהם  לא  סג נים   14

בשכר, שמקבלים חדר,  יש ח ברת מועצה ש היא  לא סגנ ית  בשכר שמקבלת עדי ין.    15

גב' דברת וייזר:      אין ל י חדר.  פינ יתי  אות ו הי ו ם. אתה יכו ל לק חת.      16

מר ירון גדות:   אז במקרה ה יום. בסדר. אב ל.   17

גב' דברת וייזר:   אל תזכיר א ותי.      18

מר ירון גדות:  עלית  לאו פוזיצ יה  ס ליח ה.  אז  אני   אומר   בכל  מקר ה,  לאור  ה מצב  הנ וכח י  שבו    19

בפועל  עמדת  היו עץ  המשפטי   אינה  מקו ימת א ני סב ור שר אוי שמ ועצת ה עיר ת אשר   20

את  ההצעה.  וע ל  כן  ההצע ה  אומרת  שתוקם  כתובת  מייל  לכ ל  אחד  מחברי    21

המועצה  תחת ....לע ירי ית רמ ת השרון כ מובן  למי  שרוצה.  זאת ההצעה  שלי.    22

מר  מיכאל  דורון:    אני  רוצ ה  לומר  לך  מש הו  עכש יו  כח בר  שלך  לאופ וזיצי ה.  יש  לך   פעם  בחודש    23

ארבע  כדורים  במחס נית.  בכל  פעם  אתה  מכניס  כ דורי  סרק,  או  כדורים    24

שמתפוצצים  בק נה.  לא  מב י ן  מה   ה נושא  הזה.  יש  כל   כ ך  הרבה   נושא ים  ב וערים    25

בעיר  הזאת.  אנ י  מציע  ל ך  הצעה  אתה  י ודע,  קו לגיא לי ת,  ידידות ית,  דבר  אית י    26

,   אנ ילפעמים,   את ן   כמ ה  לך   כי וונ ים.  יש  רשימ ה   איזה   של    עשרים    נ ושאים    27
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שהתושבים  באמ ת  מע ניי ני ם  את  התושב ים,  שמע ניי ני ם  את  הע יר  הזאת.   ובו א    1

נעשה  את  הדברים  הא לה  ולא  את  תסלח  ל י  באמת.   אני  לא  רוצה  לה חריף   2

ולהתבטא   אבל   אנ י  ח ושב  ש אלה  כד ורי  סרק,  שלא   מוב י לים  לש ום  דבר.  א ין   שום   3

חשיבות  לא יזה  מ ייל  אם  זה  ' ג'ימל'  א ו  'יה ו'  זה  לא  מש נה  כהוא  זה.  וז ה  לא  מע ניי ן    4

את התושב ים אם הם שו לחי ם לך מיי ל, וכת וב שם רמת  השרון. ז ו דעתי.      5

מר ירון גדות:  פעם שעברה  לא אמרת ככ ה  אבל בסדר.    6

מר מיכאל דורון: עכשיו  אני   חושב.      7

מר ירון גדות:  אני  רוצה  ל התי יחס  למ ה  שאמר  מיכאל.  קודם  כל  אם  יש  כל  כך  הרבה  נושא ים    8

בוערים  וקש ים,  ובעי יתי ים.  אנחנו  רוא ים  שכבר  הרבה  מועצות  מאז  שאני    9

התחלת י  להשת מש  בזכות  ה זאת  של  הא ופוז יציה   להג יש  הצעות  ל סדר  ו למלא  את    10

ואני   אמשיך   דרך  אגב,   יכו ל ת  להג יש  או תם  כחבר   קואל יציה.  הרבה  פה  חברים    11

שלך  מהקו אליצי ה  לא ורך  שלוש  השנ ים  הא לה,  ה גישו   הצעות  לסדר  בכמ וי ות.    12

הצעה  לסדר  הזאת  הי ום  א ני  יכו ל  אם   אנ י  מ ושך  א ות ה  אתה   לא   יכ ול   להכ ניס    13

הצעה  לסדר  במק ומה.  ה יא   כבר  קיימת.  אנ י  לא  אג י ש  אותה  גם  שבוע  הבא.   14

בחודש הב א. אנ י  לא אג יש א ותה  עוד  פעם.  לגופ ו של  ע ניי ן  כולם  תמכו  ברעי ון  הזה,    15

בהצעה  הזאת,  הי יתה  ח וות  דעת  של  מיכה  שאמרה  שזה   לא  חוקי.  כמו  שה ייתה    16

חוות  ד עת  של  מ יכה  שאמר ה  שתעודת  ז וג יות  זה   לא  ח וקי.  ו הנה   אנ חנו  שמ חים    17

וצוהל ים  לח לק  כא לה  ת עודו ת.  רוב  חבר י  ה מועצה   שהי ו,  אולי   אפי לו  כ ולם,  תמכ ו    18

ואמרו  שז ה  דבר   שהוא   חי ו בי  ושצריך   לה יות   ו נמנע ו  כ די  לא   לצאת  נגד  עמדה    19

משפטית.  בג לל  ז ה  ה עלי תי  א ת  זה  עכש יו   שוב,  כ י  זה   לא  מקוים.  את ה  יכול   לה יו ת    20

בעד, אתה יכ ול  להי ות נ גד. ל גופו ש ל ענ יי ן.     21

מר אבי גרובר:   מי בעד?  ירו ן,    22

מר מיכאל דורון: בעד מי יל ל חברי המ ועצה  עם בדומ ה לע יריי ה.    23

?: רוני,  ירו ן ומ יכאל?     24

מר אבי גרובר:   כן. מי  נגד?    25

?:  צחי, יע קב, רביד, אב י, רמי,  גיא ו עידן  הצבעתם?  וזהו.    26

ד"ר צחי שריב:    המשמעות   היא לא  שלחלק  יש ו לחלק  א ין?      27

מר גיא קלנר: אם עושים בר ור שעוש ים לכו לם.   28

ד"ר צחי שריב:   אין  לאף א חד, אם יש אז  יש לכו לם.    29

 11
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?: צריך להכריז  מי  נמנ ע. אבי ת שאל מי נ מנע ר גע?    1

גב' דברת וייזר:   לא.  היה  בקדנצ יה   שעברה.   כן.  ה יה   בקדנצי ה  ש עברה   ל פני   שמו נה   שנים   אז   אין    2

סיבה שלא. א ני  גם בעד, סל י חה.    3

?: מי נמ נע?      4

מר גיא קלנר: אני נ מנעת י.    5

?: באצ'י, דני  וג יא נמ נעו.    6

?: נגד חמ ישה. ארבע ה בעד.    7

8  

החלטה: הצעה  לסדר יר ון  ג דות 28.7.21- כת ובות  מיי ל ל חברי מו עצה לא  אושרה.  

בעד – 4: ירון גדות, דברת ו י יזר, רונ י בלק ין, מ יכאל ד ורו ן 

נגד – 5: צחי שר יב, אבי  גרוב ר, רמי בר לב,  יעקב ק ורצקי,  רביד פלד.   

נמנע – 3: ג יא קל נר, דנ י לבי א ובאצ'י א לקוב י.    

 12
 

9   

4. הצעה  לסדר  עידן  למדן  וגיא  קלנר  18.11.21-  טיפול  משפ טי  בנושא  הפסקת  הטיסות  מעל  

העיר.  

10  

מר אבי גרובר:   הצעה ל סדר עיד ן ו גיא, ט יפ ול משפט י בנ ושא מה? ארב ע  בעד, חמישה  נגד.    11

עו"ד עידן למדן: טוב.  ההצע ה  שלנ ו  מ וגשת  בע צם  אחרי  שכבר  ה יו  שת י  שא ילתות   בנושא.  ואנ י  מב ין    12

שגם  הייתה  בס ופו  של  דבר  בזכות  מעורב ותו  של  ג יא  וכ נראה  גם  צחי  או  חברים    13

נוספ ים,  היית ה  מעורב ות  גם   לפגישה  עם  השרה  מ ירב  מיכאלי,  שרת  התחב ורה.    14

אנחנ ו  באמ ת  מצי ינ ים  את   ז ה  שקרוב   לשנ ה  מתק יים   די ו ן  ציב ורי  ער  ונ וקב  והרימ ו   15

את  הכפפ ה  חבר ים  פה.  ר מי  בר  לב  וד וברת  נ פגשו  עם  תו שבים.  הפג ישו  א ותם  אם    16

הבנתי  נכו ן  בזמנ ו  עם  מנכ "ל  העירי יה.  ה נושא  התחי ל  לה תקדם.  הנושא  לצ ערנו  לא    17

זכה  מספיק  ל טעמנ ו  לאיז ה  שהיא  דחי פה  מספ קת,  ובאמ ת  העלנ ו  את  השאי לתות    18

אני  וגיא  העל נו  א ת  השאי לתו ת  בעקבות  ז ה  יצא ו  מכתבים,   היית ה  ע וד  איז ה  שהי א    19

פגישה  וסדר ת  פעו לות  שהע יר ייה  נק טה.  אבל  אנ חנו  מרג יש ים  שהדבר  הזה  הוא  לא    20

מספק, הדבר  הזה  ה וא ל א נכ ון, שבפ ועל  אנ חנ ו רו אים ש וב  ושוב  תלו נות  על  טי סות    21

גם  בגובה  נמ וך,  מהאו פן  הח וקי,  תשוב ות  רשות  שדות  ה תעופה  לא  הי ו  מספקו ת,    22

הם  לא   ה ואיל ו,  לא  רא ינ ו  ש חל  א יזה   שהוא   שי נו י,  נ הפ ו כו,  כא ילו   כל   פנ יה   גרמה    23
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לכאורה  ההי פך,  להרב ה  י ות ר  תלונ ות,  א נחנ ו  ראי נו  גם  כן,  גם  על  פי  פרסומ ים   1

בתקשורת,  בע יתו נות,   של  ע ורכי  ד ין   ואחר ים,  שה גיבו   ו התיי חסו   לנ ושא,  רא ינו    2

באמת  שנ נקטו   הל יכים   משפ טיים  כ אלה   וא חרים.  ההל יכ ים  הא לה  הוב ילו   בא ופן    3

יחסי  ל הפחת ת  התל ונות  ב ע רים  אחרות,  כמו  כ פר  סבא  והוד  השר ון,  ו היה  נדמה    4

לפי  כ מות  התל ונו ת  שנתק ב לו  שיש   באמת  החמר ה  מש מעותית   של  הבע יה  עקב   5

הסטת  ע וד  עשרות   טיס ות  מעל  העיר.   מטיס ה  א חת  ש ל  פעם   ב.  הגענ ו  למצב    6

שאנחנ ו  בעצם  נוצר  נתיב  חדש  שעובר  מע ל  הע יר,  כל   יום  מוס יף  טיס ות,  כל    7

השתהות   מוס יפה   עוד   ו עוד  ה תעלמות   מפ ניו ת  ה עירי יה   לג ו רמים  המת אימים.   ולכ ן   8

אנחנ ו  רוא ים  את  התסכו ל  והסבל  של  ה תושבים,  אגב,   אנחנ ו  עד  הי ום  כחברי    9

מועצה,  לפח ות  ארבעה   שהע לו  את  ה נושא   גם  פה   בישיב ות  ה מועצה,   לא   קיב לנו    10

איזה  ש הוא   נת ון   ומדד   אמי תי  אפ יל ו  ל א  משה ו  שמרא ה  שהתלונ ות   מוכח ות.  יכו ל    11

להיו ת  שהתל ונות  לא  נכ ונו ת .  יכול  ל היות  ש יש  סיב ות  ל א  נכונ ות,  אבל  לא  רא ינ ו   12

את  התוצר   של  הדבר   הזה   ו לכן  א נחנ ו  בד  בב ד  אנ חנ ו  רו אים  איך   בענ יי ני  מ נחת י    13

המסוק ים  אנ חנו   כן   מתח ילי ם  לנק וט  פ עול ה,  גם  כ ן,  א ול י  קצת  בא יח ור,  או לי  לא    14

לגמרי  כשכל  הפרט ים  הי ו  גל ויים  ו נתו נים  לנ ו,    אבל  בסופ ו  של  דבר,  לוקחים  ע ורכי    15

דין,  מג ישים  א ת  ה עתיר ות   הדרושו ת,  נ וקטים  את  ה פ עולו ת  הדר ושות  ואצלנ ו   16

אנחנ ו  לא  מקבל ים  שום  די ון  שנערכ ה  בדיק ה  מקצוע י ת  ואמית ית  של  הטע נות    17

האלה.  ולכ ן  צי ינת  שוב  וש וב,  אבי,   שאתה  ב אמת  מכ וון   לכך  ש נמנ ה  מ ומחה    18

לבדיקת  התל ונות,   שנב וא  ב אמת  גם  למשרד  הת חבור ה,  גם  לרשות   שדות  התע ופה    19

ונה יה  מוכנים  כבר  לה גשת  ע תירה  ככל  שצריך.  יכ ול  לה יו ת  עוד  פעם,  ה נתונ ים  לא    20

בפני נו,  ולכן   לפ ני  ש נעב ור  ל ה צעה  שגיא   יצי ג  או תה,  אז   אנ י  מנ יח  ב אמת  ח לק  מכ ל   21

ההליכ ים  האל ה  ו הפנ יות  הא לה,  הוב ילו  לפג ישה  שגי א  הי ה  הי וזם  שלה,  עם  שרת    22

התחבורה אז תעדכ ן ותצ יג א ת ההצעה.      23

מר גיא קל נר: עלו  פ ה  אני  רוצה  לה קיף  א ת  זה  מכמה  זו ויו ת.  עלו  פה  בעבר  שאלות  למ ה  אנחנו    24

מעלים   ולא  ב הצעה   את  זה  בשא ילת ה   לסדר  וקוא ליציה  וא ופוז יציה   וכל    25

המזמורים  המוכ רים,  אז  ה דרך  לנה ל  תהליך  כז ה  א ו  לשים  אות ו  על  סדר  היום,    26

לשאול את  השאל ות כי לצער י בנ ושא הזה לא  הצלחנ ו לק בל תשובו ת. אני שם בצד    27

רגע  את  ההגדר ות ה יבשות   ש ל  מי  חבר  קואליצ יה,  מי  חבר  אופ וזיציה.  לא  קיבלנו   28

תשובות  לדבר  הזה.  אי ך  הע י רייה  מת נהל ת.  או  לא  מתנה לת.  נעשו  כ נראה  פעו לות    29

 13
 



ישיבת מועצה מן המניין רמת השרון מס' 36,  2.1.2022 

עם  שרת    1 אבל  לא  ה יו  ח לק  מהשיתו ף  בדבר  הזה.  אני  אכן  בי קשתי  פג ישה 

התחברוה  בנ ושא  הזה.  צ חי  ג ם  סייע  בזה.  ו הגענו  ל פגיש ה  עם  שרת  התחב ורה  ביחד    2

עם  ראש  העירי יה  צחי  ואנ וכי,  דיוו חנו  על  הפ גישה  הז את  בשקיפות  גם  לצי בור,   3

בפגישה  הזו  ע לו  מס פר  סו גי ות.  הטיס ות  ה יית ה  אחת  ה סוגי ות  המרכז יות  ש היו    4

במסגרת  הש יחה  הזו.  השיח ה  הזו   הי יתה   עם  השר ה  וצ וו ת  הי ועצים  הבכיר  ש לה.    5

ניתן  הסב ר  מקיף,  לבעי ה  למטרד  לכך  שהתושבים  ס ובלים  מזה,  שהו פר  פה    6

ן   שום  סיבה  שאין   כי  זה  לא    7 סטטוס  קו ו  ארוך  שנים,  שהוא  לא  במקומ ו,

משחק...של  תושבי   רמת  השרון  דמם  ס מוק  יותר   מתושב ים  אחרים   אלא  פשוט  יש    8

נתיב  היס טורי  מע ל  יקום  שלא  עושים  בו  שימוש,  כנ ראה  כתוצאה  מכל  מי ני    9

שקרו  במר חב  של נו  בי ני הם  הבי טול  ש ל  שדה   דב  ואלמ נטים  נוס פים   10 תהליכ ים 

שבעצם  השאירו  ב ידי  ה גוף  שמנהל  את  ז ה  בשוטף,  רת " א  ורשות  שדו ת  התע ופה    11

לקצר  את  הנת יב  דרך   המ רחב  הא וו ירי  ש לנו,   תנא י ם  שלא  ה יו   בעבר   והם    12

מתקיימ ים  כרג ע  ולכן   הם  לו קחים  את   הסמ כות   למשיכת   המטוס ים  אל יהם,  על  פי    13

מה  שנא מר.  ה נתיב   ה יקומ י,  הוא  נתיב   סטט וטור י  פ ורמא לי  שה וא   בעצם  נ עשה   בו    14

שימוש  כאשר  א ין  הנח יות  מגדל  פי קוח,  ולא  כש יש.  זה   רק  כדי  לס גור  פה  א יזה    15

פער  של  מידע.   אנ י  לא   יוד ע  א ם  זה  נכ ון   או  לא.  מה פו ינט  א וף  של  מ י  שאמר   את  ז ה,   16

אבל  זו  אמיר ה  שנאמרה  וא נחנ ו  בכל  מקרה  לא  מ קבלי ם  אותה.  אז  גם  אם  היא    17

נאמרה.  הפג ישה  הזו  שק יי מנו  עם  מי רב  מי כאלי   קו י מה  בערך   לפ ני  ש לושה    18

שבועות,   היא   הבט יחה   השר ה  וכתב ו  עכשיו   באחת   הקב ו צות  גם  ענ יתי,   הבטי חה    19

השרה  שה יא  תענ ה  יוצא   סי כום  פג ישה   לכל   פג ישה   כזא ת.  בצורה   מסודר ת,  כל    20

הנושא ים  שעל ו  שם,  עם   תשו בות  של  כן,  א ו  ל א,  או   דורש  עיו ן  נ וסף,  ס יכום  פגיש ה    21

כזו  ע וד  ל א  יצאה  והוב טח  ל י.  שהו א  יצא  בקר וב.  יש   עו ד  פגיש ות  לפנ ינ ו,  שטרם    22

יצאו  להם  סיכ ומי  פג ישה  עם  רשויות  מקו מיות  נוספ ו ת,  רמת  גן,  כפר  סבא,  23

ואחרים.   לא   יקרה   מצב  ש ל א  תה יינ ה  תש ובות.   אנ י  מק ו וה  ש נאהב   את  התשוב ות   24

אבל  לא  י קרה  מצב  שלא  ת היי נה  תשוב ות.  ו אנח נו  נקב ל  את  כל  ה אינ פורמצי ה   25

בהקשר  הזה.  כמ ובן  מי  מ חב רי  המו עצה  שה יה  בפ גישה  א ו  לא  ה יה  ב פגיש ה  וה וא   26

חושב  שבכו חו   לעשו ת  קסם  ולשנו ת  את   המציא ות,  ל א  נ ראה  ל י  שמיש הו  עצר  פה    27

אף  אחד  אף  פעם  ביכ ולות י ו,  בקשריו,  ובשכ לו  להב יא  פתרון.  א ני  מנ יח  אפ יל ו   28

שהוא  ירצה  להבי א  את  ה פ תרון,  ל היות  אביר  השעה  א ז  בבקשה.  כולם  מ וזמנ ים   29
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כמובן,  א ני  רא יתי   בכך  משי מה  גם  כחבר   מועצ ה  וגם   כ מי  שיש  ל ו  יכולת   נג ישות    1

לשרת  התחב ורה   לקי ים  את   הפג ישה  הז ו  בכ ובע  של   מו ע צת  העיר.   הע יריי ה,  וכך    2

עשינו.  לגבי  הענ יי ן  עצמו  ומד וע  ביקש נו  את  ההצעה.  כמ ו  שאמרתי  קודם,  הת הל יך   3

בעינ נו לא נוהל  בצור ה  מספי ק  חזקה,  ולצער י  לא  בצורה  מספיק  שקו פה.  לא  יכ ול    4

להיו ת  מצב  אנ י  מצטער,  ל א  יכול  להי ות  מצב  שבו  אנח נו  מבקשים  פעם  א חר  פעם    5

לעדכן  ולדו וח  ו לקבל  החלט ה  על  לק יחת  יועצ ים  מקצוע יים  שיל וו  א ותנ ו  בתח ום    6

הזה  ואנ חנ ו  לא  מקבל ים  תשובה.  יכו ל  לה יות  שזה  נ עשה.   ולא  קיבל נו  תשוב ה.  לא    7

יכול  ל הי ות  שיש  פג ישה  ברש ות  שדות  הת עופ ה,  שאנ י  מעו דכן  עלי ה  מה יועצ ים  של    8

שרת  התחבור ה  ולא  ממנג נו ן   העיר וני.  ז ה  מהמ נכ"ל  א ו  ממישהו  א חר,  או  מר אש   9

העיר  א ו  ממ י  שצריך,  זה  לא  נותן   תחוש ה  של  הב נה  משות פת,  זה  לא   נות ן  ת חושה    10

של  שיתוף  וגם  אם  נעשו  צעד ים,  אני  חושב  שאם  עיד ן  ואנ וכי  ורמ י  ודוברת  וא חרים    11

וצח י,  נ געו   בזה   במהלך  הדרך,  ל א  נקבל  לפ חות  עדכו ן,  חבר 'ה,  היי נו    12 שנגעו   בזה, 

ברשות  שדות התעופ ה,  ק יבל נו  תש ובה,   היא   לא   מנ יחה   א ת  דעתנ ו. אנח נו   לוק חים    13

יועץ  בתחום  התע ופ ה,  אנחנ ו   לוקחים  ע ורך  דין,  פ עם  אח ת  היה  כן  עדכ ון  שהע לנ ו   14

את  זה  באיז ה  שהי א  ישי בת  הנהל ה  גם  כ ן  בי וזמה  שלנו,  הציבור  צריך   לדעת  הרבה   15

לא  ב הכרח  רק  ב ישיבת  המועצה,   יש  פור ומים  נוס פים  של    16 מהדיו נים  מתקיימים 

ועדות,   קוא ליצי ה,  ו עדת  ה נהלה,   ה יו  לפח ות  עד  עכש יו  בא ופ ן  תד יר.  ו הרבה    17

מהעדכו נים  ו השאלות והתש ובות  אנ חנ ו  מקבלים  שם.  ג ם  אם  אנחנו  לא  א והב ים   18

אותם  אז  אנחנו  מנ סים  דר ך  זה  לנהל  את  התהל יכים  ולהוב יל  א ותם  קדימה.    19

בנושא  הזה   אנחנו לא   ר וצי ם  לה יזכר  רג ע  א חרי,   אנ חנו   רוצים   לה יזכר  רגע   לפ ני.    20

לכן  ניס ינו.   בכל  דרך  ש היא,   אם  זה שאי לתות,   אם  זה   בשיחות   פרט יות,  אם  זה    21

להב יא  את  התוצאה  משלא  הצלח נו,  אנ חנו  מתנהל ים  אנ י  נו הג    22 בוועדת  הנה לה. 

בדרך  כלל  להתנ הל  בצורה  הגונ ה,  גם  אם  אני  בחי לוק י   דעות  וגם  אם  אני  ח ושב   23

ישר  זור ק  ..לתוך  ה חדר.  בתוך   הסי פור  הז ה  אמרתי   אנח נ ו   24 אחרת.  אז  אנ י  לא 

מתקדם  בשקי פות    25 רוצים  לקדם  את  הנושא   הז ה,  אין  מ ספיק  תשובות.  הו א  לא 

מספיק   גבוה ה  ולכן  אנ חנו  מ בקשים  דרך  ההצעה   לסדר   הזו  ל עשות   סדר.  ל א  יכ ול    26

להיו ת  שאם  שרת  התחב ור ה  ואנ י  מאו ד  מקו וה  שזה  ל א  יהי ה  המצב,  לא  יכו ל   27

להיו ת  שאם   נקב ל  ממ נה   ת שובה  של יל ית  א נח נו   באות ו   יום,   נת חיל   את   המס ע   28

לראש  ההר  המשפטי,  המקצ ועי,  ה יי עוצי,  א נח נו  צריכים  להיו ת  מוכ נים  עם  ד טא   29
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לא   נדרש   לכך  אז    1 בייס   ועם   יכ ולת   מקצוע ית  ועם  יכולת   משפט ית   בדקה   ואם 

הרוו חנו  כ ולנ ו.  אבל  בדקה  ש אם  נקבל והל ווא י  שלא  שוב,   תשובה שליל ית  ממשרד   2

להתערב  ברת"א  ורשת  אז  אנחנו  צריכ ים  לה יות    3 שלו  הרצון  על  התחבורה 

...לעתירה.  וא נחנ ו  צריכים  להיו ת  עם  דטאבייס  שמוכ ן   להגשה.  ואנ חנו  צריכ ים   4

להיו ת  עם  כל  הכל ים  האלו  מוכנים.  כמ ו  שגוף  שמנה ל  ת הליכים  בצור ה  מסודרת    5

עושים אותם  מר אש.  אני  ל א   מכיר  את  התה ליך  הז ה  וא ני   אתם  מכירים  אות י,  אנ י   6

אומר  תמ יד את שאני חושב.   בסיפ ור  הזה   מתנ הלים   לא טוב.  וצריך לסדר  את   זה    7

זה  לא  אומר  בע יכוב  ו לא  טו ב  מספיק,  ולא  בשק יפו ת  מ ספיק.  יכ ול  לה יות  שאב י   8

יודע  מ זה,  עידן  לא  י ודע  מזה,  ואנ חנו  מבקש ים  באמצעות    9 אנ י  לא  וערן  ע ושים, 

ההצעה  לסדר,  לסדר  את  ז ה   לשקף  את  זה  ולתת  לכולנו את היכולת  ל תת  ביטו י   10

נקבל  תשוב ה    11 למה  שאנח נו  יודעים,  למה  שאנחנו  רוצים,  כי  במאבק   הזה  אם 

שלילית ממשרד   התחב ורה   אנחנ ו  ה ולכ ים  למ הלך   שידר וש  הרבה   כו ח  גם   ציבור י,   12

גם  פוליטי, גם משפט י,  ו אני   חושב  שאנ חנ ו  צריכ ים  לעב וד   על  ז ה  בי חד.  קוא ליצי ה,   13

אופוז יציה.  זה  לא  רל וו נטי  ל עני ין  הזה  תמ ימות דעים שק ווי  נ חית ה  והמרא ה  מעל    14

רמת השרון לא צריכים להיות. וכולנו באותו צד ש ל המט בע בהקשר הזה.    15

לא  כשק יימ ים  קו וים   או  אפשר וי ות  פ וגע ני ות  פ חו ת  בכלל   הציב ור  ו כנראה    16 עו"ד עידן למדן: ובטח 

שהם קיימ ים כי ז ה הי ה, כי  זה כך הי ה קי ים.      17

מר גיא קלנר: ולכן  א נח נו  מב קשים  הצע ה  עצמה  אומר ת  מו עצת  הע יר  מורה  ע ל  ג יוס  עורך  ד ין    18

מקצועי  לענ יין   התל ונ ות  שבנ דון  ו הגשת  עת ירה  וצו  מנ יעה   להפסקת  הטיס ות  מע ל    19

העיר.  כן   מורה   מועצת  העיר   על  גי וס  מה נדס  תע ופה   לב חינת  כ ל  הטע נות  וביצ וע    20

מחקר  השוו אתי  בי ן  העבר  לבין  ה הו וה.  הרי  א נחנ ו  נצ טרך  להראות  עד  לנק ודה    21

בזמן  ה יי נו   עם  אפס   ומה נק ודה  הזאת  צ פונ ה  א נח נו   נמ צאים  עם   איקס   טי סות,    22

איקס  נ חית ות  והמרא ות  מ י די  י ום  או   בשבוע.  ז ה  דטא   שצריך  שתהי ה  ממו ספרת   23

ומקוטל גת.  מס ודרת.  כמ ו  כ ן  מור ה  מו עצת  ה עיר  על  נק יטת  כל   מהלך   בעו למות    24

התכנו ן,  א יכות   הסב יבה   בי טחון   ו עוד.   וג יוס   כל   מומ ח ה  נדרש   לט ובת  ההגשה    25

העתיר ה  הזו.  ב גדול   אנ י  סוג ר,  להי ות  מוכ נים  עם  אקדח  טעון,  ס ליח ה  ע ל  הדי מוי    26

המלחמת י,  אם  אנ חנ ו  לא  מצ ליחים  לה וציא  את  התשוב ו ת  הנכו נות   ובזמן   הסב יר,   27

מהדרג  הפו ליט י  הר לו ונט י,  וללכת   לכל   ה ליך   כדי   לסלק   את  המפג ע  הז ה  מ רמת    28

השרון. ת ודה.     29
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מר רמי בר לב:  קודם  כל  א ני   רק  א וסיף  על  מ ה  שגיא   אמר  מא חר  ו חשבנו   אז  כשהתחי לה  המה ומה    1

סביב  הענ יי ן  הזה.  כשדוברת   ואני  התכ נסנ ו  פה  ו עדה  מצו מצמת.  קודם  כל  דברים    2

כדורבנות.  רק  ע וד  נתו ן  אחד   שפספסת  לפחו ת  מהי ועצים  המקצועי ים  שאז  נעזרנ ו   3

בהם,  בנ וסף  ע ל  מ ה  שאמ רת,  הוס פה   של  נתיב   טיס ה  יש   איז ה  שה וא  מדד    4

שמודדים  א ת  ה קברני טים  ב רגע  שהם   חו סכים  עוד   איז ה   דקה   או   שתיים   באו ויר,    5

הם  מתוגמל ים.  מדובר  פ ה  ע ל  גם  רווח  כ לכלי  לקברנ יטי ם.  לא  רק  כמובן  לכ יסים    6

של  חברות  התעו פה.  א חד.  שתיים  אפר ופו   אני   מציע  ר ק  להוס יף  למ ה  שאתה    7

כתבת  פה,  שבהח לט  נק ים  אי זה  שהוא  ג וף  של  המ ועצה  שי תוקצב,  ויט פל  נק ודתי ת    8

בדבר  הזה.  צר יך  לה ביא  א ת  התושבים.  נדמה   לי   שאני   רב יץ  ה יית ה  מע ורבת  בז ה.   9

דני...נדמה   לי   הי ה  מע ורב  בז ה.  הי ה  בח ור  בשם  ארי ק  שט יינבר ג  שהי ה  פק ח  בשדה    10

דוב שגם הו א יה יה שם א יתנ ו. עורך ד ין    11

מר רוני בלקין: אריק  הי ה פ ה באחד הד יו נים.     12

מר רמי בר לב:  נכון.  נכו ן. כשדוברת  ואנ י הת חלנו  עם זה  וזה  התחי ל לה ת פתח לממד ים כאל ה,    13

מר אבי גרובר:   ערן ת יכף ית יי חס מסודר.     14

מר רמי בר לב:  בסדר  ניס ינ ו  אז  ואנ י  או מר  עוד  פ עם,  לנ פנף  במכ תב  שתי ים  שלושה   זה  ל א  י פתור    15

כנראה  את  הבעי ה.  צריך   מה לכים  ה רבה  יותר   לט עמי   הר בה  י ותר  א גרסיב יים,  מה    16

שגיא אמר פ ה.    17

עו"ד עידן למדן: אם  צריך  להגיש  עת ירה,  כמ ו  בעני ין  ה מנחת,  צריך  להג י ש  עתירה.  אם  צריך  אם   18

הבדיקה.     19

מר רמי בר לב:  יש  מספ יק  כ לים.  א ני   לא  חושב  שכרג ע  זה   הפ ורום.  אני  חושב   שבהחלט   צרי ך    20

למנות   איז ה  שהו א  צו ות  מק צועי  ש יורד  לעוב י  ה קורה.   ו מעדכן  את   הפ ורום  הזה    21

במה  שהוא  עשה.  שית וקצב   על  יד י  הע ירי יה.  י חליט   אי זה  אנשי  מ קצוע  נכנס ים   22

לתוך  התהל יך  הזה.   לרבות   חלק  מ הציבור   שקור א  בכל   הרשתות  על   הדבר   הזה.    23

אגב,  גם  א ני  ב אופ ן  א ישי  ס ו בל  מהדבר   הזה.   את  ל פעמ י ם  את  ה חום  של   המ נוע ים   24

אני  מרגיש   בבית   וה יית ה  אפיל ו  ת ושבת  אם  אני   לא   טוע ה  באח ד  הד יו נים    25

שהתקיימ ו  עם  מ ישהו  מכ חו ל  לבן,  אחד  מחברי  הכנסת  שהתלונ נה  שא פיל ו  יש  ל ה    26

נטיפ ים של שמ ן בבית  כנרא ה  אני  לא י ודע. מ יש עת יד סל י חה. שלום  דני.  אתה  פה?   27

אפשר  לגחך   על   מה   שהתוש בים  אומר ים  ו אפשר  ל האמ ין.  א ני  ב החלט,   אנ י  רק    28

רוצה  לה וסיף   להצע ה  שאתה   כתבת  כאן  ש ימו נה  צו ות  מק צועי  ש נחל יט  על יו   אפי לו    29
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פה  או  אחר  כך  בא חד  מה י שיבות,  שיטפ ל  בענ יי ן  הזה  ו יעדכן  את  המועצ ה  אחת   1

לחודש. כן.    2

עו"ד עידן למדן:  יימסר ד יו וח במ ועצה פ עם ב חודשי ים. משהו כז ה.     3

מר רמי בר לב:  ויקבע צע דים ל המשך ו יעדכן . זה מה שה יה ל י ל הגיד.    4

מר ערן שורץ: נתיי חס.  א.  אין  מחל וקת.  א ני  משוכנ ע  שכל  מי  שיושב  כ אן  סביב  השול חן,  ח ושב   5

אותו  דבר  ואנ חנ ו  בכל  התזה   שלנו,  עצם  העובד ה  שיש  כא ן  ..שפורסם,  שנכ נס  מע ל    6

יקום,  פו נה  מזרח ה,  מעל  ישוב,  מעל  אז ורים  חק לאי ים,  שהם  הרבה  פח ות    7

מיושבים  מ הנת יב  הס פציפי   הזה.  זאת  ה עמדה  של  כ ול נו   לאורך  כל  הדרך.  ה יא   8

הוצגה  גם  במכתבים   לרת" א  וגם  במכתב ים  לרש" ת  ו גם  בדיו נים  מ ול  רש "ת    9

בהקשר  הזה  ו נתקלנ ו  באמי רות  שהם  אמירו ת  אחרות,   לא  שזה  מפתיע  מ ישהו    10

אבל  התזה  ש עומדת  מ הצד   השני  היא  ש ונה,  כשב עצם  הסיטו אציה  מ על  רמת    11

השרון   היא   בסדר י  ג ודל   פח ו ת  אקוט י  מ מה  שק ורה   בערי ם  אחרות.   אבל   מבח ינת נו    12

זה  בו ודאי   לא  מ ענ יין   ול א  מ נחם  א ותנ ו.  נ יסי נו  לפנ ות  וכ מו  שאמרתם  ב אמת  היה    13

בתחילת ו  של  מהלך,  פנ ינ ו  וה באנו  י ועץ  אחד,  שהח ליט  או  רצה  לא  להתקדם  בתוך    14

מה  זה?  מתן  אור יה.  ו פנ ינו   לעוד  לפ חות  שנ יים  נ וספ י ם  שמטעמם  החליט ו  לא    15

להתקדם  בע ני ין  הזה.  כ ן  שכרנו  את   שירות י  חבר ה  שעוסקת  ב נושא  א יכות    16

הסביבה  לצורך מד ידת נזק י  הרעש בהקשר הז ה. ו הם באי זה שהוא ת הליך.     17

עו"ד עידן למדן: איזה חבר ה ומת י?    18

מר ערן שורץ: טופ סב יבה ו אקוסט יקה. מ ע בר לזה.    19

עו"ד עידן למדן: מתי ער ן?   20

מר ערן שורץ: לפני   חו דש,  לא  יוד ע,  מספר   שבועות.   לגב י  ה נושא  לגבי   הסוגי יה   המשפט ית,  אז    21

פני נו  ל משרד  מוב יל  של   עורכ י  דין  וה תיי עצנו   שם  עם  של ו שה  עורכ י  די ן,  אחד,  הוא    22

ראש  תחום  תע ופה.  ה וא  חבר  בהתאחד ות  ע ורכי  ה דין  הא ירופ ית  לת עופ ה    23

וההתא חדות  הע ולמ ית  לשדו ת  תעופה.  מיש הו  במשרד  שע וסק  בליט יגציה,  ומ ישהי    24

נוספת ש עוסקת  באיכ ות הס ביבה.     25

מר גיא קלנר: באיזה משרד?   26

מר ערן שורץ: אני  ל א  בטו ח  שזה  נכו ן  כא יל ו  לצי ין  כא ן.  א ין  ב עיה  לשתף   את  זה  ב המשך.  וגם   אנ י   27

חושב  שלא  ה יית י  בע יקרו ן  הם  למדו  את  הח ומרים  ו נג י ד  ברמה  העקר ונ ית  שהם   28

חושבים  ש הטיפ ול  הנכ ון  המ הותי   בהקשר  הזה  הוא  ב מס לול  הפו ליט י  כמו   שציי נת   29
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שנעשה  בהקשר  הזה  ו הם  לא   משוכנע ים  עד  הס וף  שיש  א ת  הדנים  הראוי ים  ברמה    1

המשפטית כד י ל היאחז  בהק שר הזה.      2

מר גיא קלנר: התיי עצנו   איתם   או   שהם  יו ע צים  שלנ ו  ל נושא   הזה   ו עכשי ו  ע ובדים   אית נו   ומל וו ים   3

אותנו  על אף  המורכ בות של  הדבר הזה.    4

מר ערן שורץ: התיי עצנו  א יתם.  ואי ן  בעי ה  לאמץ  אותם  א ו  אם  יש  גורמ ים  נוספ ים,  כדי  לעב ות  או    5

לשמוע   חו ות  ד עת  א חרת,  א בל  בע יקרו ן  בה קשר  הז ה  הי ה  סו ג  של   הסת ייג ות.  לא    6

נרחיב  כ אן  בה קשר  הזה.  אב ל  זה  פ חות  א ו  י ותר  בצור ה  מ אוד  מנ ומקת  שמת ייח סת    7

לחוק  נ פגע י  רעש  איכות  הסב יבה  וח וק  הט יס.  ועוד  הרבה   סוגיות  א חרות  בה קשר   8

הזה.  מעבר  לז ה  ברמה  הפו ליטית  הי יתה  את  הפג ישה  עם  מירב,  ה ייתה   פגיש ה    9

נוספת  עם  יור אי  ל הב,  אז  ז ה  בציר  שרת  התחב ורה  ס לי חה.  צודק.  גם  בהמ לצתך   10

דיברנו  גם עם מ יקי כץ.  שהפ נית א ותנ ו.    11

מר גיא קלנר: פגשתם אות ו?   12

מר ערן שורץ: כן.   13

עו"ד עידן למדן: ומה  עם   מי  שב ודק  באמ ת  את  צירי  התע ופה   וה גובה.  מישהו  התח יל  לעשות   את    14

הדטה בי יס? יש  לנ ו מישה ו ש בודק מה  היה  לפנ י שנ ה לע ומ ת השנה     15

מר אבי גרובר:   פחות  או  יותר א נח נו מכ ירי ם. זה לא. ה נקוד ות יד ועות.    16

עו"ד עידן למדן: בסוף  אם  מ גיע ים  גם  אם   מגי עים  ל הליך   פו ליט י  ו גם  אם  מ גיעים   להל יך  של   ו ועדות    17

וגם  אם  מ גיע ים  ל הליך   של,  קל  ו חומר  אם  מג יעים   להל י ך  משפטי,  אנח נו   צריכים    18

את  ה..אנ חנ ו  צר יכים  להרא ו ת  ככה   וככ ה  ה יו   טי סות   מעל   הע יר  בש נת  2019,  2020,    19

2021.   אנח נו   צריכ ים  בגב הים   האל ה  והאל ה.  א נחנ ו  חייב י ם  את  ה נתו נים.   יש  הי ום   20

מישהו  נשכר מיש הו שמת חי ל לעבוד  על ז ה? אנ י מבי ן של א נשכר.     21

מר רמי בר לב:  אם  אני  לא  ט וע ה,  ישב  אית נו  באחת  הפג ישות  ע ורך  די ן   שהוא  הי ה  גם  קבר ניט    22

באל על. ה וא ה סביר ל נו.    23

עו"ד עידן למדן: יש מישה ו מהת ושבים א ני  יו דע.    24

מר רמי בר לב:  לא.  עורך  ד ין.  נדמה  לי  ש באחת  הפ גישות   הוא   ישב  איתנו   מישה ו  שה יה  גם    25

קברניט, ב יקשנו  ממנ ו לי יצג  אותנו.  דיבר ע ל ציר י כנ יסה ו יציאה.    26

מר רוני בלקין: פ ה בפ ינ ה של  רחוב  הפלמ "ח  יש ע ורך די ן  שהוא גם  קברני ט באל  על. א ם אתה רוצ ה    27

אני אפ גיש א ותך.     28

מר רמי בר לב:  לא. הוא  עורך ד ין.      29
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מר גיא קלנר: אני ר וצה לה גיד לך.      1

מר אבי גרובר:   אני א גיד גם  איזה  משפט.    2

תושב: אני  חושב  שאתם מאבד ים פ ה את  הע יקר. הב עיה  זה  לה תרחק מה טיל ים שמג יעי ם    3

מעזה.  לפ י  מ ה  שקרה   לפ ני  יו מיים.  זה   הנ ושא.  בג לל  זה   ע ברו  לנ תיב  ..כד י  לה תרחק    4

מהטיל ים מעזה.     5

מר אבי גרובר: הנתיב  שאמ ור  לה יות  ה וא  ע וד  יותר  צפ ונה,  אז  הטיע ון  הזה  אם  כבר  לטיל ים  של    6

חיזבאלל ה.  ז ה  לא   שם.  א ני   לא  ח ושב  שזה   שם.  א ני   לא  קיבלתי   את   הה חלטה   אז    7

אני  לא.  ע ידן,  ג יא  תרא ו  עוד   פעם,  החוכמ ה  פה  היא  ל א  לנהל  מא בק  בשביל  ל נהל    8

מאבק,  השא יפה   הי א  ל נסות   לנצח  מ אבק.  זאת   השא יפה.   ואנח נו   ני סינ ו  לעבוד   פ ה   9

בצורה  סד ורה   וער ן  פה   מוב יל  עבודת   מטה,   מאוד   מס ו דרת  ומק יפה   בע ני ין   הזה    10

ונפגש נו  עם  הרבה  מא וד  ג ור מים  ואנ חנ ו  ממשיכ ים  לה יפג ש.  זה  לא  תיק  פשוט.  זה    11

לא,  כשאתה  ב ונ ה  מעבר   לק ו  בנ יין,   אז  נ ורא  פשוט,  על  פני ו,  מעבר   לקו   או  ב תוך    12

הקו.  ואז  מס פיק  מדידה   פש וטה  וכן  או  לא.  וגם  זה   שמ קיימים   פג ישות,  כ ל  פ עם,   13

זה  שאנ חנו   מקי ימים   פג יש ות  עם   נציג י  המדי נה.  לא  דנים  פ ה  עם  או יב.  ז ה   14

כשלעצמו  אנ י  לא  ח ושב  שזה   משהו  שהוא  מקבע  איז ה  ש הם  מצבים  וכל  דבר  כז ה.   15

אפשר  ביד  אחת,  א פשר  בצד  אחד  אפשר  לב וא  ולשבת  ולד בר  ולהקש יב  ול הבין  את    16

הצד  השני.   ובצד  הש ני,  ז ה  ל א  מפריע   בכלום.  הרי  ב סוף  ב ית  משפט  ז ה  בית   משפט.    17

כן,  כן,   לא,   לא.   יש  חוק,   יש   פרשנ ות  של   ח וק,  א תה  מב סס  את   זה  על   מסמרות    18

משפטיות  יש  תור ה  בענ יי ן  הז ה.  זה  לא  כמ ו  שאתה  ח ושב  ו עושה  מה  ב א  לי.  ואנח נו    19

עושים  פה  לנס ות  לה וביל  ת ה ליך  שבסופ ו  של  דבר  אנח נו  ג ם  נוכל  לנצ ח  את  המאבק    20

הזה.  אנח נו  לא  נ יכנס  למאב ק,  נחסוך  כמה  ל ירות  על  כמ ה  על  איזה  י ועץ.  זה  ל א    21

העני ין.  אם   נכנ סים  אז  יש  ע ו רך  דין,  ע ורך  ד ין  א ומר  מה   ה וא  צריך  ואיך  הוא  צר יך   22

ואנח נו  נד אג  לספק  לו  את  כ ל  הנתו נים.  את  ה עיקר ון  אנ חנו  מכ ירים.  מה  ה נקוד ות    23

ציון,  אנ י  חושב  שרמי  אמרת  פה  שהטיי סים  מקבל ים.  טיי ס  טס  לפי  הורא ות  שהוא    24

מקבל  ממגדל  הפ יקוח.  כך  אני  ערן  נכ ון?  זה  מה  שזה.  הוא  מקבל  נק ודה.  וה וא   25

מחויב  לט וס  לנק ודה.  אם  הוא  חורג  מ הנקו דה  יש  כל   מיני  סנקצ יות  להב נתי.    26

יושבים   פקח ים  במ גדל  הפי קוח  ומנ חים   אותך   למס לול ים  שעל יהם   טסים.  אני    27

חושב  שבאמת  כשהיינו  בפ גי שה  עם  השרה,  הראית י  לה  ככה  את  הצילום  יש  את    28

המסך  של   האפ ליקצ יה  שמר אה  ממש   את  המסל ול,  הארו ך  יות ר,  ו הראית י  לה א ת    29
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המסלו ל  הארוך  יותר,  לכל  האורך  לא  מעב יר.  זה  לא  שאני  דוחף  א ת  הטיס ות    1

עכשיו  לי ישוב  א חר,  זה   לא  ש אם  הוא   מרמת  השרון   ע ובר  ליקום   אז  אחר י  ז ה  ה וא    2

טס ראש הע ין, פת ח תקו וה  ו כל אלה.  הסיפ ור של ראש  הע ין ה וא סי פור א חר.    3

עו"ד עידן למדן: הוא טס מ על שטח ים י ותר ר יקים. זה  לא קשור  לזה.     4

מר אבי גרובר:   הסיפ ור  ש ל  ראש   הע ין   קשו ר  לזה   שהמסל ול,  אחד  המס לולים,   יש   מסלו ל  שה ולך    5

בכיוו ן  כזה  שעה  שתי ים  נקר א  לזה,  אם  אתה  מסתכל  על  המפה  צפו נה  וכד י  לנ חות    6

בו  אתה  צריך  לב וא  פח ות  א ו  יותר  מ על  ראש  הע ין  בי ן  א ם  יעברו  מעל ינ ו  ובי ן  אם   7

לא  י עברו  מעל ינו.   זה   לא  קשור.  אז  ז ה  ל א  בדי וק  מפרי ע.  זה  לא   בדי וק  קשו ר.  אנ י    8

הרגשתי  כשהיא  ראת ה  את  זה  תכלס  בפוע ל  בעין  את  הצ י לום,  היא  באמת  אמרה    9

לי  תעביר  לנו  א ת  זה.  אם  זה  משהו  שהו א  נות ן  בסיס.  כל  הדיבור ים  אתה  הר י    10

אמרתי  א ת  זה   פעם   קוד מת.   יש  ועדה,   עכשי ו  ש ל  ה מרכז   השלט ון   המקו מי,  איך   11

מחלקים  את   הנט ל.  אנ י  חוש ב  שאנחנ ו  לא  נמצאים  ב נקו דה  הזאת.  כי  מה  שי ורד    12

מאיתנ ו  ע ובר   לשדות   ביק ום .  השדות   ביק ום  הם  יכול ים   לספ וג  את  הדבר  הזה.   13

אנחנ ו  נפ על.  אנ י  סומך  על  ערן  שכשהוא  י רגיש  שזה  ב של  ושיש  לנ ו  את  כל  מה    14

שצריך,  אז  הוא  יעב יר  את  ההיל וך  קדימ ה.  אין  ל ו  פה  איזה  שהוא  רצו ן  לחס וך    15

ועוד   פעם   אם  אתם  ר וצים  עוד  פעם  להג יד  מש הו   זה   סבבה  באמת   יש   ל נו   פה    16

נושאים   ישיב ות מו עצה. וא נ חנו  לא מצלי חים ל הגי ע אל י הם. וכל פ עם.    17

מר  מיכא ל  דורון:    אני  ר וצה  לה וסיף   דבר   אחד  אני   ע ל   כל  המקרים   האל ה  וכל   ה משברים  מה    18

שחסר,  זה  איזה  שהוא  סו ג  של  ציר  מרכזי  שמתכלל  את   כל  הסיפור  הז ה.  מישהו    19

שמחבר  בין   את  כל  הקצוו ת   ומנה ל  את  ז ה.  ולכ ן  אנ י  ח ו שב  שמה  ההצע ה  שלכם   20

צריך  לה וסיף   נצ יג  צ יבור   א חד  מחבר י  המו עצה  של וקח   את  ז ה  כ פרוי קט.  א נחנ ו    21

עשינו   את  ז ה  בהרב ה  מקר ים   אחרים,  לוק ח  את  ז ה  כפר וי קט,  זה  יכול   לה יות   אתה    22

עידן  גי א  שלוקח  את  זה  כפר ויקט  ומ חבר  בין  הקצ וות  מד ווח  ל וועד ה  למועצ ה  ורק    23

בהתנה לות  כמו  שאמרת י  בהרבה  נושא ים  אחרים,  רצינ ות  גבוהה,  כל ומר  בדרך    24

שיטתית  שבה  מד וו חים  למ ו עצה.  יודע ים  קודם  כ ל  שיש   מישהו  שה וא  הכת ובת.   25

לערן  יש  מיל יו ן  דברים.  גם  לראש  העיר  יש  מיל יון  דבר ים.  זה  בדיוק  המקום  שאם    26

מגיעה   הצעה   כזאת  וט וב  ה י ה  אם  הי א  ה ייתה   מגי עה  גם  לפני   חודש יים  א ו  של ושה    27

כשבמקום  השא ילת ה  זה   ה זמן  לד עתי   לקבל   את   הה ח לטה  שת היה   ו עדת  הוק    28

שתנהל את  הדבר הז ה עם ח בר מועצה.    29
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צחי שריב:         רציתי   להגיד  ש ני  דברים.  א חד,  ב אמת  היי נו  ב פגישה  אצל  שרת  התחבור ה    1 ד"ר 

והעל נו   את   טענ ותי נו,   הכל   ז ה  על   קרק ע  שא ני   לא   חושב   שיש  פה   מ ישהו   בחדר   הזה    2

שחושב  שצריכות  לה יות  ט יס ות  מעל  הראש  שלנ ו.  כולם  מ סכימים  שעדיף  שזה  לא    3

היה.   השאל ה  ל מי   יש  סמכ ות  ל מנו ע  את   זה   ומ ה  הא מצעים.  שם  קיבל נו   אוז ן   4

קשבת  אבל   אנ י  אפ יל ו  ל א  ב טוח  שבס מכותה   ל הורו ת  למ טוסים  איך   לטוס.   רצית י    5

להוס יף  על   זה  של מיטב  ידיע תי  י ושבת  בימ ים  אל ו  ועדה  ממשלתית  במשרד י  שיז ם    6

משרד  ראש  הממשל ה  שמו ביל  או תה  בע ני ין  הזה  של   הקוו ים  של  המטוס ים    7

בשמיים,  לא   ועדת   שרים,   דרג  מקצוע י,  שתפרסם   את  מסקנ ותיה   בשבוע ות   8

הקרובים,    9

עו"ד עידן למדן: כפופה    10

ד"ר צחי שריב:        משרד  ראש  הממשלה.  לא  בטו ח  ש המסקנ ות  יה יו  לטובת נו  א ו  שנאהב  או תם.  11

אני  ל א  י ודע  מ ה  הם.  אב ל  י ש  את  הדבר  הזה.  מע בר  לזה   ברמה  של נו,  אם  עלו   פ ה    12

הצעות,  לשתף  א נשי  חברי  מ ו עצה  ותושב ים  שמגל ים  ענ יי ן  בנושא,  זה  נפלא.  יש  לנ ו   13

כלי  שנקר א  ועד ות.  במ ועצ ה  יש  ועדת  ת חבורה,   שלא   דנה  בז ה  י ותר  מ ידי,  כ י   14

חשבתי ש יש קו נצנז וס, א ני  יו שב ראש ו עדת ת חבורה,  אבל  אין  בע יה  מבחי נתי.  אם    15

זאת  צריכה   ל היות   ה הצעה.   תוקם  ו עדת  תעו פה.  ש היא   תכלול   כמה   חברי   מ ועצה   16

וכמה  תושבים   שמגל ים  ע ני י ן,  כמו   שיש   לנ ו  ב הרבה   ועד ו ת,  ותד ון  בזה  ותנ הל  את   17

השיח הז ה עם הצ יבור  ועם ה מועצה.      18

מר גיא קלנר: אני  מציע  ככ ה.  סיי מת?  שלא  ניפ ול  לת וך  הקל ישאה  הקמנו  ועדה.  א ני  מצי ע    19

שיוקם  צו ות  משימ ה.  שיה י ו  לו  סמכו יות  ב יצוע  עד  .. לנושא  הזה.  א ני  ח ושב   20

שנעשות  פע ול ות  אבל  אבי  ס ליחה  וערן  סל יח ה.  זה  פעו לו ת  שבאמת  צריך  לתכלל    21

אותם,  ל חדד  א ותם  ולדח וף  אותם  כל   הזמ ן  קדימה.   אנ י  גם  לגב י  משרד   ע ורכי   דין ,    22

לא  הכי  הבנת י,  הת ייעצ נו  ע ם  מישהו.  כ ן    ע ובד  עב ורנ ו,  הוא  לא   עובד  עבור נו,  אם    23

הוא  עובד   עב ורנו,   האם   יש   ל ו  ו קטור   מטרה   ל העמיד   בנ ק ודת  זמ ן  מ סוימ ת  עתירה    24

פוטנצי אלית.   אם  ה וא  צריך   לעשות   את  זה.   יש  ל ו  את   הדטה  בי יס  שת ומך  את    25

העתיר ה  הז ו?  אם  כן,   מי  א וסף  אות ה?  מ י  ע ושה  א ותה ?  זה  המ ון  פעו לות  ש הם   26

קצת מסתובבות  בחל ל או ויר  בלי ח וט מקשר,     27

מר אבי גרובר:   ערן ע ושה את ז ה. אנ י לא  מ בין מה.      28

מר גיא קלנר: אז  או  ק י.  סבב ה.  אבל   גם  ערן  שנ יי ה.  גם  ערן  עושה   א ת.  לא  אמרת י  שער ן  ל א   29
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עושה.  אבל  ער ן  גם  אמר  שמשרד  עורכי  הד ין  בשלב  הז ה  הוא  י ישות  שהתי יעצת    1

איתה,  הו א  עוד  לא  מ ישהו  ש עובד  עבור נו  עם  רע ל  בעינ יים .  חבר'ה  בתוך  חודש  א ני    2

רוצה  לרא ות  עת ירה  פ וטנצ י אלית  מ וכנה  לשיג ור.  עם  ה סיכוי ים  ל ניצח ון  בעת ירה    3

כזו  שאנחנ ו  מבי נים  שה יא  ל א  תהיה  קל ה.  אני  מצ יע  לה קים  צוות  פע ולה,  ש יורכב    4

אני  מתנדב  א ליו,  ר וצים  עוד   חברי  מועצה  בבקשה.  שאג ב,  יעבוד  מול  ערן  ו יווד א    5

כלל  המשימ ות  ויד ווח  למ וע צה.  בטווח  של  חודש,  חודש יים  מהי ום,  אבל  יתחי ל    6

לעבוד  מ חר.  אנ י  ל וקח  על  עצ מי,  מי  עוד  ר וצה  בבקשה   וכ מובן  יהי ה  ל ו  את  היכו לת    7

לגייס   את  אנשי   המקצו ע  ל צידו  כד י  שאפשר  יה יה  לה עמיד  מ הלך  מ נו הל  כמ ו    8

שצריך. בתיאום  עם ערן כ מו בן.   9

ד"ר צחי שריב:        המשי מה  שלו   תה יה  להג יש  עת יר ה  או   לבח ון   אם  יש   מקום   ל הגיש  עתירה?    10

11   

מר גיא קלנר: המשימה של ו תה יה  גם לבח ו ן מקום ל עתיר ה. לא    12

עו"ד עידן למדן: מטעמנו   יש  מק ום  ככל  הנרא ה,  עוד  פעם  גם  אם  הסיכ ויי ם  לא  קלים,  כ י  יש  חמש    13

עתירות,  אבל לא  לה יות א לה  שלא מגיש ים שום דבר.     14

מר אבי גרובר:   אני מצ יע שצח י    15

עו"ד עידן למדן: זה גם משהו  שקיים  יכו ל לה יות שלא  עוד  פעם.     16

מר אבי גרובר:   עידן.   בוא   שני יה.  שמ ונ ה  ורבע  ס עיף  רב יע י.  יש   לנ ו  דברים,  צחי,   גיא,   ערן,    17

תמשיכו את  העב ודה, תעש ו,  תעשו מה שצר יך תחזר ו אל ינ ו.   18

עו"ד עידן למדן: אני א יתם.     19

מר רביד פלד: אבל  יש ועד ה.    20

עו"ד עידן למדן: צחי י ושב ראש תחב ורה.     21

מר רביד פלד: זה לא  הי ה?     22

מר רמי בר לב:  זה הי יתה  יוזמה  של דוברת  ו אני נ קטנ ו בעצמנ ו.    23

עו"ד עידן למדן:  במקומי  תהי ה? הכל  בסדר,  אני בח וץ.     24

מר אבי גרובר:   מי שרוצה ש יכתוב  לי  נזמן  את כולם מ י בעד?     25

מר רמי בר לב:  אני ס ומך על  גיא.     26

מר אבי גרובר:   פה אחד?  יאל לה.    27

28  

29  
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1  

2  

3  

עם  מנכ"ל    פעולה  בשיתוף  קל נר)    לצוות  וגיא  שריב  מועצה  (צחי  החלטה:  מונו  2  חברי 

 24
 

העירייה  להמשך טיפול בסוגיית הפסקת הטיסות מעל העיר.  

בעד  –  12  (פה  אחד):  אבי   גר ובר,  צחי   שריב,  רמ י  בר  לב,  י עקב  קורצק י,  רביד   פלד,  ירון גדות,   

דברת וי יזר, רונ י בלק ין, מ יכ אל דורו ן, גי א קל נר, דני  לבי א ובאצ'י א לקוב י.    

4  

5  

5. הצעה לסדר צחי  שריב 28.11.21 – קריטריונים  להקצ אות קרקע ומבנים. 

 

מר אבי גרובר:   צחי, בבקשה.    6

ד"ר  צחי  שריב:         זה  הקר יטריו נים.  זאת   הצעה   לסדר  שרציתי  שתדו ן  פ ה  בל י  הצע ה  לסדר.  אב ל    7

לא  ה יית ה  ל י  בר ירה   אז.  מ ע לה  את   זה   באו פן   הזה.   דנה   בקריטרי ונים   לה קצאת   8

קרקע  ומבנ ים.  יש   ברקע   יש   נוהל   של   משרד   הפ נים  לענ יי ן   הקצאות   קרק ע  ומבנ ים   9

..מתוקף  אותו  נו הל  פו עלת  ב רמת  השרון  ו עדה  מקצו עית  להקצאת  קרקע  ו מבנים.    10

שהיא  מכיל ה  את  כולל ת  את  היוע ץ  המשפט י,  מנכ"ל,   מהנדסת  הע יר  והגזבר    11

ומנה ל  ה נכסים.   בנ והל   הזה   הוועד ה  הזאת  ניס חה  בהתא ם  לנ והל,   לפ ני   שנים   רבות    12

קריטרי ונים  להקצאת  קרק ע   שאושרו  אז  במו עצת  הע יר,  באותו  נוה ל  יש  גם  סע יף   13

שמאפשר  למו עצת  הע יר  ל ה קים  ועד ה  משנ ה  של  מ ועצת   העיר   לע ניי ן  ה הקצאות    14

קרקע.  ו גם  כזאת   הקמ נו   בת חילת   2019.  כש המועצה   הז את  נב חרה  ויש   בה   שבעה    15

חברים  ו אני   י ושב  הראש   שלה.  ב-2021  בינ ואר  השנה,   שנה  שעבר ה  לפ ני   כשנה,    16

פנית י  ל עי נב  ב ן  יעקב  במי יל  בשא לות   פשוט ות,  לקר את  די וני   ו עדת  המשנה    17

להקצאות.  כמ ה  נכס ים  של  העירי יה  הוצאו   להקצאה   ב עשר  השנים  האחר ונו ת?   18

מתוכם  בכמה  מקר ים  הת קבלה  י ותר  מבקשה  א חת,   וכמה  לא  התקבלה  אף   19

בקשה?  לגבי  המקרים  ש הת קבלה  י ותר  מהצע ה  אחת,  מ ה  הוא  הנכס,  מ י  הג ופים    20

שביקשו,  ולמ י  הוקצה  בס וף ?  לאחר  מכן  הי ועץ  ה משפטי   של  העירי יה  הוצ יא  שתי    21

חוות  ד עת,  בראשונ ה  ה וא  אמר  שלא  צריך  לתת  לי  א ת  המידע  הזה  כי  הפקת ו   22

תצריך  משאבים  רבים.  חוו ת   הדעת  השני יה  שצירפת י  או תה  פה  קובעת  של ווע דת   23
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המשנה,  לה קצאות  זאת  של  מועצת  הע יר  אין  ס מ כות  לדו ן  בקריטר יונ ים   1

להקצאות,  וב סעיף  5  לאות ה   חוות  דע ת  קבע  ה יוע ץ  המש פטי  כי  ככל  ורוצים  לבצע   2

שינו יים  בקר יטרי ונים,  אז  מי  שצריכה  לגבש  את  הקר יטריו נים  החדשים  זא ת   3

הוועד ה  המקצו עית.  ובכפ וף  לכך  שמליאת  מועצת  ה עיר  ת גדיר  קוו ים  מנח ים,  אשר  4

בהתאם  להם  ינ וסח ו  הקר יטריו נים.  תסמי ך  לאחר  מכן  את  ועדת  המשנ ה   5

להקצאות,  לד ון  בקרי טריו ני ם  שתגבש  הוועדה  המקצוע י ת  טרם  הבאתם  להצבעה    6

במועצת  העיר.   זאת   בעצם  מהות   ההצע ה  הזאת.  אז   ל שם  כך  וב התאם  לאות ה    7

חוות  ד עת  פ נינ ו  בי ולי   21  ש בעת  חברי  ועדת  המשנה  לה קצאות,  לראש  ה עירי יה,    8

וביקשנ ו  לכל ול  בסדר  היו ם  של  מועצת  הע יר  די ון  בקריטרי ונים  להקצאות    9

והסמכה  לוו עדת  המשנ ה  לדון.  ו הפנ יי ה  הזאת  צור פ ה  פה  כנס פח.  במקב יל   10

התכנסנ ו  א נחנ ו  חבר י  ועדת  ה משנה  ל הקצאות  ב פגיש ה  לא   פורמל ית,  זה   לא  פגישה    11

שיש  לה איז ה  שה יא  סמ כות.   אבל  ד נו   בקו וים  מנח ים  ו הצ ענו   איזה   מסמך,   שאות ו   12

עליו   אפשר  לדו ן  כא ן.  כד י  שמועצת  ה עיר   יה יה   לה   בסי ס  לדי ון.   זהו.   לא   זה  לא    13

הגיע  לסדר  הי ום מ יול י  ועד  ע כשיו. ל מרות  כמה תז כורות.   אז שמתי  את זה  כהצע ה   14

נושא   שה וא  קצת   טכני   ובדרך   כלל   יש   דברי ם  כאלה   יכו לים  לה יסגר    15 לסדר.  זה 

מחוץ  לע ני ין  הזה  של  הצע ות  לסדר  אבל  ככה  זה  יצא.  בע צם  ההחלטה  שאנ י  מציע   16

שנחליט   היא  שא חד,  מו עצת  העיר  מ נחה  את  הו ועד ה  המק צועית  ל הקצאות,  לעדכן    17

את  נ והל   הקצאת   קרק ע  ומ בנים  מ -2013  בהתאם   לקו ו ים  המ נח ים  המ פורט ים   18

בנספח  3.  ושת יים,  מ ועצת  ה עיר  מסמ יכה  את  ו עדת  המש נה  ל הקצאות  לדו ן  בנ והל    19

כפי  שי עודכ ן  על   יד י  ה ווע דה   המקצוע ית  ולגבש  את  המ לצותיה   לפ ני  ש הן  יובא ו    20

לאישור  במו עצת  העיר.  צירפ תי  פה.  אני  לא  י ודע  אם  צרי ך  להקריא  את  זה.  בעצם  21

המהות מה  א נח נו  הצע נו  שה וועדה  המקצוע ית  תחשוב  ע ל יו  כעדכו ן  לנ והל  הקצא ת   22

המקרקעי ן.     23

מר אבי גרובר:   אני  יודע  שיש  לא  מעט  בקש ות  שמחכות.  זה  מש הו  שע וצר  אותם  עכשיו  לחודש ים    24

או שזה?    25

ד"ר צחי שריב:        אנ חנ ו  התחלנ ו  עם  הדבר  הזה   מיד  לאחר  שסי ימנ ו  את  ה יה  לנו   את  המשימ ה   26

של  נו הל  ת מיכו ת.  אותם   ח ברים.  זה  התעכב נו  כ י  ב יק שו  מאית נו   לעש ות  נ והל    27

הקצאות  לבת י  כ נסת,  סביב   הנושא  ש ל  בר  י וחא י.  סי ימנ ו  את  שני  המשימ ות  הא לה   28

ועברנ ו להקצא ות ל פני  כמעט  שנה. וז ה מחכה  זה לא  בגלל נו. אנ חנ ו במרץ.     29
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מר אבי גרובר:   נגיד  אישרנ ו את ז ה עכשי ו.  את ההצעה  הזאת ל סדר.    1

ד"ר צחי שריב:       מה  שמא שרים את זה.    2

מר יעקב קורצקי: אי  אפשר  לאשר אבי זה  נגד  החו ק.    3

ד"ר צחי שריב:       הצ וות  ה מקצועי צר יך לשבת.    4

מר יעקב קורצקי:  מה  שמנסים  להסביר  לצח י  כבר  הרבה.   אני  יכו ל  את  רשות  הדיב ור?   אני  אמרתי    5

את  זה  א ני  גם  חבר   בוו עדה.  ו יש  לפ עמים  שזה   לא  לפי   רו ח  הוועד ה.  זה   דברים  ש יש   6

חוקים  במד ינת  ישרא ל.  יש  ח וזר  מנכ"ל  שאנ חנ ו  לא  מנח י ם  את  הוועדה  ה מקצוע ית   7

.אנחנ ו  יכו לים  להמ ליץ.  ואז   ההמלצות  של נו  מתקבל ות  או  לא  מתקבל ות  על  יד י   8

הדרג  המקצ ועי,   הם  מ ובאות   עוד  פעם  ל הנה לת  ה עיר,  למ ועצה,  ו אז  מקבל ים  את    9

ההחלט ות.  מ ה  שצחי   מנס ה  לעשות  ז ה  נ גד  ה חוק,  ומנ סי ם  להסביר   ל ו  את  ז ה.  כבר    10

כמה פעמ ים וה וא ל א מקבל.      11

פרופ' נטע זיו: למה זה נגד  החוק?   12

מר יעקב קורצקי:  נט ע,  זה   נגד,  א ני  לא  מש פטן.   לא  יש  דברים  ברור ים.  וב עבר  היה   משתתף  רגע    13

אבי  ת ן  ל י  לסי ים  א חרי   זה.  תגידו   מה   שאתם  ר וצים.  ס תם  לצורך   הע ני ין   יש  כבר    14

החלטו ת  של  שנתי ים  וצחי  מעכב  אותם.  למה?  ה וא  י ו שב  ראש  הוועדה,  ע ובדה    15

שרצינו   להע ביר   את  הגן,   זה   הי ה  אמ ור  לה יות,   לא  משנ ה  אנ י  לא  ר וצה   לה יכנס    16

לפרטי   פרט ים.  בעבר   הי ה  ג ם  כן  משתתף  ב וועד ה  פול יט יקאי.   משרד  ה פנ ים  בי טל   17

את  זה.  יש  ע ירי ות  שעד יי ן  מעט  מא וד  ע ירי ות  שיש   את   המשנה,   אבל   זה  ועדה    18

שהיא  ממליצ ה  בסך  הכל.  זה  לא  ועדה  שיכ ולה  ל החל יט .  יש  את  הדרג  המקצועי    19

שיושבים  ש נים,  ע ושים  עבוד ת  קודש.  ע ינב,  מיכה,  מהנד סת,  יושב  שם   גזבר  ו הם    20

באים  ומבטל ים  אותם  שנ ים  שישבו  על  זה.  המון  כ סף  הו שקע  בזה.  המו ן  שעות  של    21

עבודה   הושק עה   ועכש יו   בא ים  פ ה  א יזה   הח לטה   שאני   חס   וח ליל ה  לא  מז לזל.    22

הוועד ה  מא וד  משתדלת,  ומ שקיעה   ואתם   יוד עים  מה  א ני  חושב  שזא ת  ה וועד ה    23

שהתכנסה   הכי   הרב ה  פ עמי ם  בעיר יית   רמת  השרון,   אנ י  לא  רוצה   ל התחי יב  יש  ל י    24

תחושה   כי   אנ י  הרב ה  פעמי ם  בזום  ועשי נו   המ ון  גליש ו ת,  אבל  עדי ין   לא   יכו לים    25

לבטל  את  כ ל  השנ ים  של  העבודה   שנעשת ה  פה.  נעש תה  פה  עבודה   יס ודית.    26

מקצועית  שכן  ל פעמ ים  לא  מוצאת  חן  בע יני  פ ול יטיקא י ם  ולכן  משרד  הפנ ים  קבע    27

את  מה  שהוא  קבע.  שזה  ל א  יהיה  פ ול יטי.  ואת  זה  א נ י  מנסה  לה סביר  לצח י,   28

ולחבר ים  בוו עדה,  הם  לא  מ קבלים  כי   הם  יש   פה  כמ ה  החלטו ת  שהם  ל א  לרו ח    29
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הוועד ה.  א ין   מה  לעשות.   אנ י  לא   אוכ ל  לשכ נע  א ותם.  ל קבל  את   התשוב ות  יותר    1

מדויק ות,  יושב  פה  ה יו עץ  ה משפטי,  אם  ה וא  יג יד  שזה  שאפשר  בשמחה  קד ימה.    2

אין  לי   בעי ה.  כ י  הם  מחכ ים   כבר  ה מון   שנ ים  א נשים  לה חלטות   שהתקב לו  על   ידי    3

הדרג  המקצוע י,  וצח י  מעכב  אותם.  אז  אם  הוא  רוצה  ל ה תייע ץ  יו עץ  המשפט י  אנ י   4

אשמח.   5

ד"ר צחי שריב:       אבל חו ו ת הדעת שציר פתי פ ה או מר ת. אני אקר יא לך יעקב.    6

מר יעקב קורצקי: אנ י י ודע  מה כתבת צח י.    7

ד"ר צחי שריב:       לא מה  אני כתבת י. מיכ ה כתב.    8

מר יעקב קורצקי: מה מ יכה  כתב?   9

ד"ר צחי שריב:       א ני אקר יא לך.    10

מר יעקב קורצקי: כן.    11

ד"ר צחי שריב:        ככל  ש מועצת  הע יר,  סבור ה  כי  יש  לקבוע  קר יטרי ונ ים  חדשים  עדכני ים,  עלי ה    12

להבהיר  זאת  ל החלט תה  ול ה ורות  לו ועדת  ה הקצאות  לגב שם.  לאור  קווים  מנ חים    13

שתקבע ות נחה ב החלטת ה.    14

מר יעקב קורצקי: ועד ה מק צועית.     15

מר אבי גרובר:   לא. המ ועצה י כול ה.    16

ד"ר צחי שריב:        הי א  י כולה  ל הגיד  ש היא  מר וצה  מ הקריטרי ונ ים  הקי ימים  מ -2013,  שנו סחו    17

בפעם  הראשונ ה  ב-2013  והם   יישארו.  יכו לה  לה חלי ט  אבל   יש  פה  הצעה  שנבח ן.  זה   18

לא,  אי ן  פה  מהפ יכות.   יש  פ ה  שכלו ל,  ודברים   שלאור   ה עובדה   שחלפ ו  מ אז  תשע    19

שנים  מאז  שהם   גובש ו,  ועש ו  הרבה   הקצאות   מאז  א ולי   יש  מקום  לאיז ה  שהו א    20

שיפור.  אז  יש  פ ה  הצעה  ש דנו  בה,  שבעת נו.  אי ן  לנ ו  ס מכות  לה חליט.  מצי עים    21

למועצת  הע יר  כפי  שקבע  מ יכה,  להמל יץ  או  לבקש  מה וועדה  ה מקצוע ית  לגבש    22

קריטרי ונים  מעודכ נים בק וו י ם מסוימ ים. זה ח וקי  לגמרי.      23

פרופ' נטע זיו:  אם  תס תכלו   על  נספח   של וש  הז ה  אז   תרא ו  שזה   באמת   מתו וה   מאוד,   מאוד  כ ולל ני,    24

שמצביע  על   דברים  ש חסרים   היום   בנו הל.  מ ופ נה  ל נו הל  של  משרד  הפ נים.  למשל    25

הקצאה  לתקופ ה  קצר ה.  למ של  תנא י  סף.   למשל   ת יעדוף   של  ש ימוש   של  העיר ייה    26

לעומת  הקצא ה.  דברים  די  בסיסי ים,  ברור  שזה  יעבור  לוועד ה  המקצו עית.  כדי    27

לתת  לזה  ג ושפנק ה  יות ר  מפו רטת,  ..נוהל  משרד  הפנ ים,  מ ה  שמוצע  כאן  זה  בד יוק    28

לפי ה מלצה של  מיכה ב לום.    29
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מר יעקב קורצקי:  לא  צריך  מליאה.  שצחי  יצ י ע  את  זה  לצחי.  הוא  יבד וק   באמת  אם  ז ה  1

במקרה  נכ ון  וקדימ ה.  אבי   ב אמת  שלא  צריך.   תציג  א ת  ז ה  תאמי ן  ל י  צחי.   תית ן   2

את זה למ יכה.    3

מר רוני בלקין:  יעקב   תן   לד בר.  תן  לדבר.  שתקנ ו.  ד יברת ,  שתקנו.   לא  הוצאנ ו  מ ילה.   נ תנו  לך  לדבר.    4

תן  לאח רים  לדבר.   תרצה  ע וד  פעם  לדבר,  י יתן  לך  אב י   לדבר  ע וד  פעם.  ז ה  לא    5

יעזור.    6

מר יעקב קורצקי:  מצטער נטע בב קשה.      7

זיו:  הנוהל  שלנו   אין  בו  ר ע.  ה וא   פשוט   קצ ת  חסר.   וקצר.   וכי וו ן  ש הה קצאה  זה   דבר    8 נטע  פרופ' 

משמעותי,  א נחנ ו  לוק חים  נכ ס  ציבורי  וא נח נו  נ ותנ ים  או תו  לתקו פה  מאוד  אר וכה    9

לגוף  מס וים.  אפ ילו   יו תר  דרמטי  מתמ יכות.  כ י  תמי כות  מחדשים  כ ל  שנה.    10

ההקצאות  הם  לתקופ ות  מא וד  ארוכות.  יש  מקום  ל הסת כל  על  הנ וה ל,  יש  לנ ו  כאן    11

נספח  מא וד  קצר  שכו לו  מ נ הל  תקי ן.  ומבקש ים  לאשר  את  זה.  להעב יר  את  ז ה   12

לוועד ה  המקצ ועי ת  שהיא   ת דון  בזה.  תקבל  ח לק  טוב.   ל א  תקבל  בסדר.  א ני  לא   13

מבינה  מה הב עיה.    14

מר יעקב קורצקי:  מיכה את ה יכ ול ל הסביר מ ה  הבעיה?    15

מר רוני  בלקין:  מה  שהכ ינה   הוועד ה  ט יוט ה  לה ערות.   הו ו עדה  בס ופו   של  דבר  הכי נה  ט יוטה   לה ערות    16

שהיא  כמו  שא מרה  נ טע,  ש חררה,  הו סיפ ה,  תיק נה,  הכ י לה  את  הדבר  הזה  לד יו ן   17

שיהיה   פ ה.  בס ופו   של   דבר  פ ה  זאת   המל יאה.   זה   מי יצג  ל כאורה   או   שלא   לכאור ה   18

את  כל  הגו ונ ים  של  הציבור   ברמת  השרו ן,  א ין  גם  איז ה  שהיא  ...גד ולה   זה  ב עיקר    19

דברים  שקשור ים  ל מנה ל  תק ין,  ב עיקר   נ ובע  מהסיב ה  ש ה קצאות  בשו נה   מתמ יכות    20

כמו  שנאמר,  זה  גם  גורם  לגוף  שזה  מ וקצה  ל ו,  להש קיע  בסוף  משאב ים  כמו    21

שניתן,  ז ה  לרו ב  לתק ופות   של  לפח ות  חמש  ש נים  ומעל ה .  מישאל  ציב ורי  ז ה  לא    22

רציני  אצל נו.  רצי נו  להי מנע,   מהוו יכו ח  הזה  ש ל  האם  א נחנ ו  מושכ ים  את  הח בל    23

יותר  מ ידי  חז ק  לימ ינ ה  או   יותר  חז ק  לשמאל.  אמר נו   נשים  את  זה  אל  מו ל    24

המליא ה.  נאשר   את  העיקר ון  של   הט יוטה   לה ערות   ה אלה.  וכ מובן   זה  יעב ור    25

לוועד ה  המקצ ועית  כ י  כבר  הבנו  את  הענ יי ן  הזה.  אבל  ב ואו  נז וז  עם  זה  כי  אחרת    26

אנחנ ו  מגי עים  למ ה  קרה  לנ ו  עם  התמ יכות  שא נחנ ו  מר חנו  את  ז ה  וה גענ ו  בסוף    27

לסוף  השנה  במס גרת  הו ויכ וחים  האל ה.  בסופ ו  של  דבר  לא  יעזור  לאף  אחד    28

מאיתנ ו.  לא  לו ועדת  המשנה   ולהקצאו ת  ולא  ל מליא ה  כ ולה.  כל  ה חביל ה  הזאת    29
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הנספח  הזה  ע וברת  אל  מיכה   וכל  חב ורה  ו עדה  מקצו עית.   אנחנ ו  אומר ים  את  רו ח    1

המליא ה  לטובת  ה ענ יין  שזה   אמור  להי ות  הרו ח  הציבור י ת  לשם  אנחנו  מכ וו נים.    2

פספסנ ו.  ל החז יר  את   זה   למ יכה  וגזבר.   יג ידו   אתם  לא  ב כיוו ן.  לא  פספסנ ו.  נתקן    3

את הנ והל  ונשפר  אותו.  זה כ ל הסי פור.    4

מר יעקב קורצקי:  אפשר את הה תיי חסות ש ל ה יועץ  המשפט י?   5

עו"ד מיכה בלום: אני  אתי יחס  עכש יו?  ט וב.  י ש  יושב  ראש  ועדת  הקצא ות   מנכ"ל  קודם  כל    6

ולאחר מכ ן א ני.    7

מר ערן שורץ: אני  ר וצה  רק  לצ יין   רק  כדי   להשלים  את   הפרט ים  פה.   לג בי  הסו גי יה  של  כ ל  נ ושא   8

המצאת  המסמכ ים  יצו ין  פ ה  חוות  ד עתו  של  מיכה.  אב ל  ל א  מצוין  כ אן  שבעצם  כל    9

העבודה   הזאת   של  חקירה   הנתו נים  ב עשר  הש נים  א חו רה.  כן  הועב רה.  זה   לא    10

מצוין כא ן פש וט בי ונ י שעבר.    11

מר מיכאל דורון: זה כן  הגי ע  בסוף?    12

מר ערן שורץ: כן. כן.    13

מר רוני בלקין: למר ות המש אבים הרבים ש היו  צריכים  ל השקיע בז ה?    14

ד"ר צחי שריב:       גם ה הצעה ישנ ה.    15

גב' דברת וייזר:      אבל  אם   זה   לא   רל וונ טי   ל מה  לא   ל הור יד  את   זה?   אם   קיבל ת  את   ה חומר   לא    16

הבנתי.    17

?: זה חלק א חד. יש ע וד ח לק.    18

גב' דברת וייזר:      אה. לא ק יבלת  את כל  החו מר?   19

ד"ר צחי שריב:       אי ן פה  בהצעה. בהצבע ה שיעב ירו  לי  את הח ומר. זה חש וב לצי ין  שהשאלות    20

מר רוני בלקין: לאשר את  הנ ספח.    21

ד"ר צחי שריב:       קיב לתי  תשובה. לכ ן אנ י לא צר יך לק בל את זה. ער ן נ תן ל י את ז ה  בסוף.     22

פרופ' נטע זיו: ההצעה היא   לאשר את נס פח 3  ואז זה  הו לך לו ועדת.    23

מר רוני בלקין: ואז ז ה הו לך  לוועד ה.    24

מר ערן שורץ: מיכה. ה עני ין  המשפטי.     25

עו"ד מיכה בלום: אחד,  אני  ר וצה  קודם  כל  נפ טר  יצחק  קאו ל  ז"ל  שה יה  ח בר  מועצה  וס גן    26

ראש  עירי יה  ש ל  רמת  הש רון  ו אני   מביע   את  ת נחומ י  למשפ חה  ו אני   חוש ב    27

שהמועצה  צר יכה  להצטרף  לעני ין  הזה.  נפטר  היום   מ חר  הל ווי ה.  מנכ "ל  בזק    28

לשעבר.  ותנ חומ י  למשפ חה.  זה  אחד.  עכשי ו  לדבר ים  דיו מא,  של  חו ות  הדעת  ש לי,    29
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קודם  כל   אנ י  כתבת י  שתי   ח ו ות  דעת   וא ני   רוצה   לציי ן  א ת  חוות   הדעת   השנ יי ה  של י   1

ואול י  אנ י  לא   יוד ע  אם  לצטט   או  לא.  אבל  דו "ח  מבק ר  המ דינה  ד ן  בס וגי יה  הז את.    2

ואני   אקר יא.  דו "ח   מבקר   המדי נה   ..הקצאות   מקר קעין   לצורך   צרכי   ציבור    3

ורשוי ות  מקו מיו ת  וה פיק וח   על  השימ וש  בהם,  ק ובע  כי   על  פי   תהל יך  הה קצאה    4

שנקבע  נוה ל  הדרג  הפו ליט י   ברשות   ועדת   המש נה,  ב מו עצת  הרשו ת  א ינו   אמ ור   5

להיו ת  מעורב  בב חינ ת  הבק שות  להקצאות  קר קע  וב הח לטה  בענ יי נם.  אלא  לאחר    6

שהתקיים  ד יו ן  ממצה   בדר ג  המקצו עי.  ועדת  ההקצא ות  אות ו  דרג   מקצוע י,   7

המליצה   את   המלצ ותיה   ע ו ד  פעם   מבקר   המדי נה.   הנ ו הל  א ינ ו  מ פרק  א ת  קשר י   8

הגורמ ים  בין   ועדת  המשנ ה  של  המועצ ה  לו ועדת  ההקצא ות  של  הרש ות  המק ומית.    9

ואינ ו  מפרק   את  ס מכוי ותי ה  של   ועד ת  המשנה.   על   ה רשויות   בכל ל  ועל   עיר יית    10

ירושלים   הדו ח  ה יה  לעיר יי ת  ירושל ים  בפרט   לפ עול   למ ניעת  התערב ות  של  הדרג    11

הפול יטי.  ועדת  מש נה  וגור מים  נבחר ים  אחר ים  בדי ונ י  ועדת  ההקצא ות.  שכן    12

התערבות   זו  עלו לה  לפגו ע   בעצמאותה,   בשיק ול  דע ת ה  המקצו עית   של  ו עדת   13

ההקצאות,  ומ ורכבת  מתכו נות  שבסיס  הנ והל  ..את  ה הפ רדה  בין  הדרג  המ קצוע י   14

ובין  דרג  הנבחר ים.  בהתא ם  לאמור  לע יל.  נראה  כ י  ב עני ין  ..הקצאה  ..ל וועד ת   15

ההקצאות  והכל   כפוף   לכך   שמליאת  המועצ ה  תגדי ר   עקרונ ות  ק וו ים  מנח ים   16

בהתאם  להם  י נוס חו  ה קריט ריונ ים  על  ידי  הדר ג  מקצוע י   ועדת  ה הקצאות  דה יי נו    17

שנייה.     18

(קטוע, יש רעש שמנסרי ם  וקודחים כל הזמן ועל  כן ההקלטה משובשת)    19

 אז עכשיו  מה שנ עשה פ ה, שמתם את הח ץ ועכש יו ס ימנת ם. זה לא. רגע ש ני יה.    20

מר מיכאל דורון: ממש לא.    21

עו"ד מיכה בלום: אתם  יכול ים  להג יב.  אתם  ת קבלו  איז ה  הח לטה  שאתם  רוצים.  ..התנה ל    22

אחרת  המו עצה  צריכ ה  להג י ד  באופן  כ ללי,  מה  מדי ני ות  שהיא  רוצה.  ד הי ינו  היא    23

רוצה  תקופ ה  להקצא ה  קצר ה.  הקצאה  לתק ופה  קצר ה.  אנחנ ו  מעו ני ינ ים  תגבשו    24

לנו  מד יני ות.  לע ני ין  הז ה.  א ו  שני יה.  הממשק  ב ין  התמ י כות  להקצא ות  לדו גמא.   25

תתקן  את   הנ ושא  הזה.  בסד ר.  אנח נו  הדרג  המקצוע י  בכ ל  דבר  א חר  כמ ו  למשל    26

שווי וני ות  א ו  אתם  תרצ ו  לק בוע  שדו וקא  ת למיד ים  יקב ל ו  יו תר,  אנ י  לא   יוד ע.  מה    27
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שתקבעו.  לאח ר  מכן  הדר ג  ה מקצועי,  י ישב.  הו א  יישב.  וי קבע  את  נספ ח  ג'  שאתם    1

מדברים  עלי ו  שרוב ו  ככול ו  מ ופיע  ב חוזר י  מנכ" ל  למי ני הם.  כל  חוות  ד עת  דרך  אגב    2

מבוססת  ע ל  ח וזרי  מ נכ"ל   מ שרד  הפנ ים.  הי א  לא  הומצא ה  על  ידנ ו.  לאח ר  שהדרג    3

המקצועי   יעש ה  את  עבודת ו,  והמו עצה  ת חליט   שוו עדת  המשנה  תב חן  א ת  עב ודת    4

הדרג  המקצו עי  ב התאם  למ דיני ות  שתקבע  מועצת  העי ר,  ועדת  המש נה  יכול ה    5

לראות  את  הח ומר  שלנו  ולה מליץ  או  לא  ל המל יץ  למו עצת  העיר  מה  שהיא  ר וצה.    6

הדרג  המקצ ועי  יעב יר  את  ה חומר  של  המו עצה  ו המועצ ה   היא  הסובר נית  להחל יט   7

מה  הי א  תעשה.   עם  א ותם    הקצאות  שנ תנו   לה.  לא  ה פו ך,  שוועדת   המשנ ה  קו בעת    8

את  הקריטרי ונ ים  הספצי פיי ם  ועכשיו  אנ חנ ו  נדו ן  אם  לק בל  אותם  או  לא.  לא.  זה    9

גם לא הו בלה מקצ ועי ת. את ם צריכים לקב וע כמ ו שטען   אמרתי מדי ני ות.    10

מר רוני בלקין: אבל מ יכה ז ה לא י עזור כ לום. אתה  צר ל י. אתה מס ובב את  העסק.    11

עו"ד מיכה בלום: אני לא  מ סובב כלום.  חוזר מ נכ"ל.    12

מר רוני בלקין: אנ חנו  מביא י ם לך קוו ים מנ חים  ואתה א ו מר לנו. ז ה לא  נכו ן.    13

עו"ד מיכה בלום: כנראה לא  הסברת י טוב.    14

מר רוני בלקין: אתה  הסברת  מצוין. מ סביר ה פוך.    15

עו"ד מיכה בלום: אתה קוב ע מדי ניו ת.      16

זיו:  עוד  יותר  מ עורבים.  מ ה  שאתה  מצ יע  ז ה  שאנח נו  כ פול יטיקא ים  נ ה יה  ע וד  י ותר   17 נטע  פרופ' 

מעורבים בקב יעת  הקריטר יו נים. זה מ ה שאמרת.    18

עו"ד מיכה בלום: ממש לא.      19

פרופ' נטע זיו: אל תיתנו ר ק . תקבעו מד ינ יות.    20

עו"ד מיכה בלום: אני  ח ושב  שהקצאות  ש נעשו   כבר  בהתאם  לנ והל,  ההקצ אות  שנעש ו  כבר    21

בהתאם  לנ והל  והם  מוכ נים  לאישור,  ו יש  אחר י  שנה  פלו ס,  יש  הגי ע  הזמן  ש נאשר    22

אותם, כי חב ל על  כל רג ע בענ יין  הזה.    23
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מר  מיכאל   דורון:  מיכה  א ני   חושב  שאת ה  עש ית  ס לט.  אתה  קראת   מדו" ח  מבקר   המדינ ה,  מה    1

שקראת  קראת  ביקורת  של  מבקר  המדינ ה  על  כך  שוועד ה  שפוליט יקא ים  מנסה    2

להתערב   בבחיר ה.  א נחנ ו  ל א   מנסים   לה תערב  בב חירה.   אנחנ ו  בכל ל  ל א  נ מצאים   3

שם  בזירה  הזאת.  אנחנ ו  או מרים  משהו  אחר  לגמר י.  אנ חנו  נב חרנ ו  על  ידי  הצ יבור    4

רמת  שרוני,  זה  המק ום  ו הזמן  שלנ ו  בעצם  לעשות  ..לפעמים  ו להסתכל  ע ל   5

הקריטרי ונ ים  ולשקף   ולגר ו ם  לכך  שהקריטר יו נים  ישק פו  את  ר וח  הת קופ ה.  של    6

התושבים.    7

עו"ד מיכה בלום: זה בסדר גמו ר.    8

מר  מיכאל  דורון:  לכן  אני  ח ושב  שהסדר  הוא  ה פוך.  צרי ך  להיות  ז ה  כן  צריך  לה יות  כמו  בוו עדת    9

המשנה  לתמיכ ות,  שא ני  ע ומד  בראשה. .   שהו ועדה    הז את  צריכה    לקבו ע  את    10

המדינ יות,   את   הקרי טריו נים   ותבח ינ ים  ולתת   לכם   לדרג   המקצועי   ל הכנ יס  את   כל    11

הקריטרי ונ ים  האלה,   לת וך  כל  המדד ים  שלכם   ו לשקלל   אותם,  ו להג יע   עם  א יזה    12

שהוא עם ..א ותו דבר  לגבי    13

עו"ד מיכה בלום: יש הבדל ב ין  ועדת תמ יכות  ל הקצאות.      14

פרופ' נטע זיו: בגלל ההבדל  הזה אנ חנו.    15

מר מיכאל דורון: המבקר א ו מר בדיוק א י בה ירות  לגבי  ה דבר הזה.     16

מר אבי גרובר:   אני  חושב  שכ ולם,  אנ י  אג י ד  את  זה  ככ ה.  בוא  נית ן  צ' אנס  לת הליך.  אני   חושב    17

שאתם  כולם  פה  מנס ים  כב ר  לעשות  איז ה  שהוא  רברס   אינג' נרינ ג  על  כל  הדבר    18

וזה.  א ני  חושב  ש יש  פ ה  הצע ה  מע וגנת   לאיז ה  שהם   קו וי ם  אתם  אומר ים  פ ה  במ ה    19

אנחנ ו  ה יינ ו  רוצ ים  לקבל  א יזה  שהו א  הסבר  ואנ י  חושב   שדווקא  כד י  לכבד  א ת    20

הוועד ה  אז  לא  באו  וכבר  מ ראש  הכניסו  אתכם  עד  הס ו ף,  אלא  באו  ואמרו,  יש   21

הרבה  מ אוד   סוג ים  של   נ כס ים,  בשעה   שמו נה   וארב עים   לנסר   ככה?   (ההק לטה   22

מקוטעת,  כל  הזמן  מנסרים  ולא  שומעים)  יש  הרבה  מאוד   סוגים  של  נכ סים  ברמת    23

השרון,   ולב וא  מ ראש  ל הגיד   מה  בדי וק   תהי ה  ההח לטה   ב נוגע   בכל   סו גי   הנכס ים,   24

ן   אז  קריטרי ון   הוא  צריך  להיות    25 אני  לא  חושב  זה  רצי ני.  אם  רוצים  לגבש

קריטרי ונים  א תם  צריכים  להיו ת  כאלה   שהם  צריכים   לתת  תשובה   לכל  ס וגי    26

התרחיש ים  שיש.  יש  לנו   מכ מה  מאות  מטרים  של  מגרש,   ולפע מים  לתת   מקלט  א ו   27

משהו  כזה  למול  מ גרשים  של   עשרות  דו נמים  וכאלה.  לכן  אני  ח ושב  שאתם  שמתם    28
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פה  סוג  של  גייד  ל יי ן  למן  ע בודה  גם  של  הוועד ה  המקצ ועית  גם  לו עדת  המשנה,    1

ואחרי ז ה בסוף  הכל  חוזר  ל מועצה. וב ואו  נית ן צ'אנ ס לת הליך  הזה.    2

מר יעקב קורצקי:  אני  ר וצה  ל הציע  הצעה  למע ן  שתהי ה  פרקט ית.  ע ידן  את ה  מקשיב?  א ני    3

רוצה  להצ יע  הצ עה  פר קטי ת,  יהי ה  תו קף  ל וועד ה  ושל א  נצטרך  ל התמודד  עם    4

משרד  הפנים.  מיכ ה  ינס ח  עכ שיו  אפי לו  אפשר  ל המשיך  מ שהו  שכן  יוכ ל  לעבור  את    5

משרד  הפנ ים  י אללה   בוא ו  נ תקדם.  נראה   לי   שכול נו  קר ובים  כ ולם  מדבר ים  את   6

אותו דבר א בל רק שזה  יעב ו ר את משרד הפ נים ח לק וז הו .    7

מר אבי גרובר:   משפט בגד ול. עם מ ה שאנ י  מבין, את  רוב  הדברים שאת ם לא י ודע לא  בדקתי  את    8

זה מול  חוזר מ נכ"ל.    9

עו"ד מיכה בלום: רוב הדברים  עושים  חוזר מ נ כ"ל.     10

מר אבי גרובר:   זה  מתכתב   עם  חוזר  מנכ" ל   וברמת  העי קרון   גם  אם   יש  חוסרים   בנו הל,  הו ועדה    11

מחויבת  לפע ול  לפי  חוזר מ נכ "ל. כך שלמעש ה זה ע ל פ י א תם לוקח ים.    12

ד"ר צחי שריב:       הו ועדה   המקצועי ת.     13

מר אבי גרובר:   אני א ומר את ז ה    14

ד"ר צחי שריב:        ויש  נו הל  להקצאה  של  העיר יי ה ו אנח נ ו משו וים  לנ והל.  ופ ועל ים לפ י ה נוה ל. אם    15

חסר שם למשל שצריך  אישו ר ניה ול תק ין, של  לקבל  הקצ אה.   16

עו"ד מיכה בלום: זה בודקים כ ל פעם  לפי  חוזר  מנכ"ל.    17

ד"ר צחי שריב:       בסדר. מ ה החשש.     18

מר אבי גרובר:   תושבים  מ סתכלים   ויכ ול ים  לחשוב   כאיל ו  מ ה  הם  מ נסי ם  להכביד   על ינו.   אז  ל א    19

בשביל  ז ה  א ני   אומר   שאי ן  ש ום  סיב ה  לאשר  את   זה   וא ין   שום  סיב ה  לצא ת  לדרך.    20

חבל  א נחנ ו  סתם  מבזבז ים  ז מן.  ..ו נצביע.   ועדת   ה הקצאו ת,  ועדת   המש נה,  כ ולם    21

מחויב ים  לפע ול  לפ י  חוזר  מנ כ"ל.  אם  משהו  לא  תואם  א ת  חוזר  מנכ"ל  ...כל  אחד    22

יכול   לעצור   ואז   גם  אנח נו   ח שופים  לכל  מינ י  ס נקצי ות  א ם  בודקים   אות נו   ור ואים    23

שיש ..גם ח וזר מ נכ"ל  ולכ ן א ין ש ום בע יה ..כ י זה  למעש ה  חוזר מ נכ"ל  לת וך ה נוה ל    24

יהיה  את זה ב מקום א חד מס ודר. לא נצטרך  את כל  הדבר ים האלה.      25

יעקב:  מה  שרצ יתי  להג יד,  ממה  שהשתמע  פה  כאיל ו  אמרתם  מילה  ..ר וני  אנ י  מפנ ה   26 בן  עינב  מר 
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אליך.  נמצא  פה  המבק ר  אמנ ם  הדו"ח  חסו י  אבל  ה וצאה  בשנה  האחר ונ ה  ביק ורת    1

על  כל  נושא  ההקצא ות  קר קע  זה  היה  אלי ך  ויג יע  למו עצה.  לא   נ מצא  כשל   בכל    2

הנושא  של  ק ידום  ה ליכ י  הה קצאה  וזה  חש וב  לי  להגי ד  את  זה  כי  אמנם  א ני  חבר    3

בוועדת   הקצא ות,  אב ל  כ ל  נושא  הקצאות   הקר קע  מת חיל   אצלי.   איש ור  ניה ול    4

תקין,   כמו   שאמר  ראש  ה עיר ייה   זה   חלק   בלת י   נפרד,   מח ו זר  מנכ" ל  משרד   ה פנים,    5

אפיל ו  אם  הוא  לא  כת וב  ב נוהל   אי ן  שום   אפשרו ת  לק דם  הליך   הקצאה   מבל י    6

שרואה  חשב ון  חיצו ני  בדק   את  הבקשה  ובדק  גם  את   ה גב  הכלכל י  שלה.   אם  אי ן   7

את  ח וות   הדעת   הכ לכלית   הז את  של  רואה   חשב ון   חיצ וני,   אין  חו ות  ד עת  מש פטית,    8

שגם  כן  היא   בלת י  נפרדת   מ החלטה   שלכם   לאשר  הקצא ה.  לא   הי יתה   פה   הקצא ה   9

בשנים  הא חרונ ות.  שנ ים  נכ סים  שלא  ה יית ה  פה  חוו ת  דעת  יו עמ"ש  כי   מופ יעה    10

בתנאי   אמות   מ ידה  רשמ תם  שצריך  לא  א מות   מיד ה.  צ ריך  ח וות   דעת   משפט ית    11

לדוגמא.   עכשי ו,  מ ה  שאנ י  ר וצה  ל הגיד,   אנ י  את   ה נספח   שלוש  רא יתי   אות ו  פעם    12

ראשונה  ב יום  חמ ישי.  אנ י  ל א  עברתי  על יו  ל פני  רא יתי  ש הוא  הו גש  ביו לי  2021  אבל    13

אף  אחד  לא  ה פנה   את  תש ומ ת  ליב י  לכך   שאני   יכ ול  לסי י ע  לעב ודת  ה וו עדה,  ל יו עץ   14

המשפטי,  כתב  בחו ות  הד עת  שאני  את ן  את  כ ולי  עבור  ועד ת  המשנה  לסי יע  ל ה  ככל    15

הנית ן.  מ הניס יו ן  של י  מ תוק ף  תפקיד י.  ר וב  הסעי פים  ש אני  מזהה   פה   כמדי ני ות    16

לשנות   קריטר יונ ים  א ו  ל הת אים  קריטר יו נים  ז ה  דבר   שהוא  ב החלט   דבר  שה וא    17

קשור  למדי ני ות  של  ה נה לת   העיר ייה.  וה יא  עו לה  בק נה   אחד  וה ולכת  ב יחד  עם   18

העדכו ן  של  הפרו גרמה  לצרכי   ציבור.  כי  יש  פה  סע יפים  שר ובם  לא  קריטרי ונ ים  או    19

שינו י  קריטר יו נים  הם  אל ו  ש יסיי עו  ל עבודת  ועדת  ה קצאו ת.  למשל  סעיף  2  דוגמ א,   20

שאתם  ציינ תם  שהקרק ע  ו המבנים   יו עמדו   בעדי פות  ראשונה   לאגפ י  העיר ייה    21

למחלק ותיה.  ח ייב  להב ין  ש בוועדת  הקצא ות  כאשר  אנ חנו  נמצא ים  בוועד ה  אצל   22

יושב  ראש   ה וועד ה,  א נחנ ו  ר ואים  מ ה  א ומרת   לנ ו  הפרו ג רמה.  לא   מה   אומר   ל נו    23

הקריטרי ון.  אז  כדי  שא נחנ ו  נוכל  ל השתמש  עם  זה,  כדי  שמה  שתחליט ו  פה  י הי ה   24

בסוף  כל י  או פרטיב י  לעב ודה ,  צריך  לה חליט   בפרו גרמה  אנחנ ו  רוצ ים  לעש ות  שם    25

וראית י את זה בכ מה סע יפ י ם.   26

ד"ר צחי שריב:        ל א  הב נ תי  את  הנק ודה  הזאת.  למשל   בפרוגרמ ה  כת וב  שזה   מבנ ה  לתרבות.  ז ה   27

הייע וד.  אתה  יכול  לתת  לאג ף  תרבות  להשתמש  ב ו,  אתה   יכול  לתת  אותו  לעמ ותה    28

חיצונ ית  שתפ עיל   את  התר בו ת.  איך  אתה   מסיק   מזה  אם  זה  ילך  לכאן  או  לכ אן  על    29
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פי הפר וגרמ ה?     1

יעקב:  עכשיו  ל היכנס  ל ענ יין  מקצ ועי  ב פורו ם  הזה?  מאוד  פשוט.  יש  לע יריי ה  מספר    2 בן  מר  עינב 

שטחים  חומ ים  פה  בע יר.  אי ן  לנו  יותר  מ ידי  שטח ים  חומ ים  גם  שהם  זמינים  ל נו.    3

למעט אנ י לא  חושב.    4

ד"ר צחי שריב:       א ני שאל תי אות ו שאלה.  לא ה וא הס ביר לי. א ני    5

מר יעקב קורצקי:  כאילו.     6

בן יעקב:  לא.  י עק ב  אני  לא   שם.  אני  ממש.  ח בר  מועצה  א ני  מכבד.  לא  ב סדר  אני  חושב   7 מר עינב 

שבסופו  ש ל  דבר,  הקר יטרי ונ ים  מ-2013  הם  כן  צר יכים  ל היות  מותאמ ים  ל-2021.    8

צריך  להבי ן  את  זה  ל-2022  נכון.  שיש  ש ינ וי  אבל  הפרו גרמה  לצרכי  ציב ור  ה יא    9

הבסיס  בס ופו  ש ל  דבר  ככל י   לקבלת  ה חלטה  בר מת  מדי ניות  לאן  א נח נו  ה ולכ ים.  10

אם  אתה  רוצה  ס פציפ ית  ל הגיד  מה   קורה  כשיש  לנ ו  ש טח  חום  זמ ין,  א חד  ריק    11

ואנח נו  רוצ ים  להעמ יד  אות ו   להקצאה,  זה  ברור  שאנ י  ק ודם  כל  ניגש  ל פרוגרמ ה   12

שאומרת  לי   מה  צרכים  של י   בעיר.  לא  קר יטרי ונ ים.  אני   יודע  לפי  פרוגרמ ה  אם    13

המגרש  הזה   בסופ ו  של   דבר   צריך  למשרדי   עיר יי ה  או   שצריך  ללכת  לחי נוך,  א ו   14

שצריכים  ללכת  לאיזה  ש הו א  גורם  פרט י,  שזה  בדרך  כל ל  עמות ות.  אם  אי ן  ל י  את    15

זה.    16

מר אבי גרובר:   תעשו את ז ה בו ועדה.     17

מר עינב בן יעקב: בו ודאי ש כן.   18

ד"ר צחי שריב:       אי ן בשו ם מקום פרו גרמה ל גוף  פרטי .    19

מר עינב בן יעקב: רגע.  עוד  משפט ראש הע יר. אנ י רוצה   להגיד  משהו.      20

פרופ' נטע זיו: פרוגרמה זה  תכנון. ז ה שימ וש.    21

מר יעקב קורצקי:  אומר  לך  איש  המקצוע  שז ה  התפק יד  שלו  בע ירי ית  ר מת  השרון  ואתם    22

משכנעים  א ותו  שה וא  ע ובד  לא  נכו ן.  אז  בוא ו  נע יף  אות ו.  אתם  יושב ים,  זה  לא    23

העיס וק שלכם. אתם ע ושים  השתדלות  והכל. א בל זה א י ש המקצוע של נו.     24

מר עינב בן יעקב:   נט ע.  מ ה  שאני  אומר,   נכו ן  שז ה  תכ נו ן  אבל  ע ובדה   שבחוזר   מ נכ"ל   משרד  הפ נים,    25

קבעו  שנ י  קר יטרי ונ ים  שהם  בעצם  מדינ יות  ש לכם.  ה יא  ל א  שלנו   הדרג   המקצו עי.    26

זה  פר וגרמה   וקר יטרי ונ ים,  הם  ה ולכים   יחד.   עד   2013  ל א  הי ה  דבר   כזה   בעי ריית    27

רמת  השר ון.  ולכ ן  המו ן  ע מו תות  ש ישבו   פה   בנכס י  העיר ייה   בל י  ח וזים.   לי   חש וב    28

שכן  י ובהר  שא נח נו  לפנ י  שנ ה   וחצי   סי ימנ ו  עב ודה   של  ח מ ש  שנים  ב וועד ת  הקצא ות.   29
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זה  לא   י ום  אח ד.  ה ליך   הקצ את  קרקע   זה   תהל יך  א רוך.  זה  דורש   פרס ום  של   שלב    1

ב',  אישורים  וזה  ש נה  ו חצי   אין  ל י  למ עלה  משמ ונ ה  ע מותות  ש יושבים  ב נכסים    2

..בעיר. הם לא  הגי עו א ליכם.  עכשיו. רג ע. אנ י רוצה  להג יד  משהו.    3

מר יעקב קורצקי:  דוברת הו א אומר  פה דבר ים  חשובים מא וד. אנש ים י ושבי ם    4

מר עינב בן  יעקב:  בסו פו   ש ל  דבר   המטר ה  של י  כמ נה ל  הנכסים   זה   לנ הל   את   הנכס   יחד  עם  חוזה.    5

אני  ח ושב  שצריך  לשנות  את   הקריטרי ונ ים,  לא  לשנות  א ולי  ל התאים  או תם,  זה    6

המשפט ה נכון.  להתא ים אות ם.    7

מר אבי גרובר:   להשלים  אותם. א נחנ ו יש  ח וזר וא נחנ ו נשל ים.     8

מר עינב בן יעקב: צריך  לעש ות את זה ב יחד  עם הפר וגרמ ה זה יצל יח  לנו.     9

מר אבי גרובר:   אתה  ת סביר   את  ז ה  ב וועד ה.  אתם  תעשו   את  הדבר  ה זה.  אנ י  בט וח   שתקי ימו    10

דיון.  ד יו ן  מק יף  ותב ינ ו  אות ו   ותביא ו  ל נו  מש הו  בשל.  אני   מבקש  להצבי ע.  מי   בעד    11

ההצעה?  ר ונ י, נטע,    12

גב' דברת וייזר:      אני לא  ממש הב נתי, אז א ני  לא אשתתף. כי א ני  הי יתי  ע סוקה.     13

מר אבי גרובר:    גיא,    14

?:   רוני,  נטע, ע ידן,  גיא, רמ י, מי כאל, אבי, באצ' י, דני, צ חי. ע נבל ו ירו ן.    15

מר יעקב קורצקי:  קיבלו  החל טות  ועכשי ו  באי ם  בהינף  יד  ומשנים.  א ני   אומר  לכם  עוד    16

הפעם כמו  שאמרתי  לצערי ז ה לא י תפוס ב משרד הפ נים.  אתם עושים ט עות.     17

מר אבי גרובר:    מי נגד?    18

מר יעקב קורצקי:  אני נ גד ברור.    19

?:   יעקב ורב יד.    20

מר יעקב קורצקי:  ברור שאני  נגד.     21

מר אבי גרובר:    מי נמ נע?    22

גב' דברת וייזר:      אני לא  משתתפת כ י לא  הק שבתי.    23

מר אבי גרובר:    דוברת לא משתת פת.    24

גברת ענבל דדון נכנסה לד יון באמצע דיון זה ( ב ערך ב- 1:30 בהקלטה)     25

החלטה: אושרה  הצעה  לסד ר בנושא ג יבוש קר יטרי ונ ים  להקצאת קרקע  ומב נים.  
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לב,  מ יכאל  דורון,  אב י  גרובר,   בעד  -  12:  רו ני   בלקין,  נטע  זיו,  ע ידן   למד ן,  ג יא  קלנר,  ר מי  בר 

באצ'י אלקובי , ד ני לב יא, צ חי שריב,  ענבל דדון,  ויר ון גדות .   

נגד – 2: יעקב קורצקי, רביד פלד.   
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לא השתתפה  - 1: דברת  וייז ר. 
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1  

6. הצעה לסדר עידן למדן ונ טע זיו 17.12.21- מכרז  להפעלת קורקינטים.   

 

2   

מר אבי גרובר:   סעיף  6. עיד ן ו נטע מכרז  לה פעלת ק ורקי נטים.    3

עו"ד עידן למדן: אנחנ ו  הצענ ו  הצעה   שמדברת   בעצם  על  השהי יה   או   השה י ית  כ ניסת ו  של   ת וקף  ש ל   4

המכרז  או  י ישומ ו  בפו על,  אנ י  לא  בהכר ח  נכנ ס  לשאלת  ה מכרז,  כי  אני  מבין  ש הוא    5

כבר פורסם ו בעיקר  גם זכה.  בעיקר השא לה.     6

מר רמי בר לב:  יש זוכה רשמ י.    7

עו"ד עידן למדן: בעיקר  השאלה   באמת  שא לת  ה יישום   ולכ ן  א נח נו  מד ברים  בעצם  הבאנ ו  א ת    8

הנושא  הזה  ל פה.  באמת  ל פני  כשל ושה  שבו עות,  פור סם  בתקשורת  ו העיר יי ה   9

פרסמה  גם  כן  שנ ערך  איזה   שהוא  מכרז  עיר וני  להפע ל ת  קורקינ טים  חשמל יים    10

בעיר.  ציר פתי   לחבר ים  את   המסמכים.   גם  את   הצי לו ם  הודע ה  של נו,  גם  את    11

הצילום   גל ובס,  זה   לא   משנה   כרגע,  כ י  חברת  ...באמת   זכ תה  במכרז   לפ י  ה פרסום    12

דובר  על   כך  שי וקמ ו  תשע י ם  מתוך  מ חצית  השנה   י וק מו  תשע ים  עמד ות  ויכנ סו   13

מאות  קורק ינט ים  חשמלי ים   לשימוש  שית ופי  בע יר.  במ רחק  של  כמאתי ים  מטר   14

מכל  מק ום  מג ורים  ב עיר   וע וד  פ ורסם  כ י  במכרז   נעשת ה   הקפד ה  י תרה  על  נושא    15

בטיחות.  בכ לל  זה  טכנ ול וגי ה  מתקדמת.  ..לכל  קור קינ ט ,  מטען  לטל פון  ני יד  שאני    16

בכלל  לא   ה יית י  ר וצה  שי ופ י ע  על   גבי   הק ורקי נט  למול   ע י ני  הילד ים  הצ עירים   וע וד   17

צוין  ש יהי ו  אז ורים  ממ ותנ י  תנוע ה.  באות ו  י ום  א ו  למ חר ת  פורסם  בא מת  ביד י  צח י   18

שריב  שהוא  מ חזיק  ת יק  הת חבורה  ב עיר,  שה וא  לא  היה   שותף  לתה ליך.  ה וא  ל א    19

היה  מ ודע  לו.  ל א  ה יה  מ ודע  ל יציאת ו  של  ה מכרז,   שנושא   ושהוא    הכנס ת    20

הקורקי נטים   לא   נד ונה   בו וע דה  בראשו תו  ועמדת ו  ב עצם  היא   ט יעו נים   פנ ימי ים    21

אלה  ואחר ים  הי יתה  נגד  הנ ו שא  כי  הוא  תי עדוף  המ לצתו  היית ה  בעד  אופ ני ים,  אני    22

מניח  שה וא  יר חיב  בטח  בה מ שך.  כפי  שציינ ו  גם  מרצ  ירו קים  וגם  כמי  שמאמ ינ ים   23

באמת  בדברים   הא לה,  גם  א ולי   התקשר   להצע ה  הבאה   א נחנ ו  בה חלט   בעד   קיד ום   24

תחבורה  שי תופ ית,  ציבור ית,   וחלו פית  ל ייצר  אלטר נטיב ו ת  וזה  צו  השע ה.  מפחי ת   25

תא  השימוש  ברכב ים  פרט יים,  מזהמ ים  ומגב יר   איכות  את   ה חי ים  ואיכ ות    26
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הסביבה  ב עיר.  אב ל  יש  דב ר  אחד  שחסר  לנו   בעיר  וז ה  באמת  תשת ית  בטו חה    1

וראוי ה,  תשתית  שמאפשרת  גם  הגנה  ע ל  ציבור  המשת משים,  בכללם  הולכ י  הרג ל,    2

לרוב  זה  בעי קר  יותר  מב וג רים  וילד ים  ואח נו  צריכ ים  לייצר  סביבה  א ורבנ ית    3

בטוחה  לצע יר,  לזקן,  ל וודא   אולי  באמת  ק יומם  של  אז ורים  בעיר  שבהם  יאסר    4

לחלוט ין  ל הכנ יס  כלי  תחב ור ה  כל  שהוא.  עוד  ב עיה  שא נ חנו  ח וזרים  ו נתקל ים  בה   5

לא  פעם   בישיב ות  המו עצה,   כל  א חד  מא יתנ ו  מקב ל  את  התל ונ ות  שוב   וש וב   6

מתושבים  בנ ושאים שונים,  ברור  לי  ש הכלי  ככ לי  ה וא  כל י  נכו ן,  אבל  תמ יד  יש  א ת    7

אותם  עבר יינ י  ת נו עה  ל מינ יה ם  עבריי נים   למי ני הם,  יש  לנ ו  בע יה  ומצוקה   באכי פה    8

בכלל,  בשל  כ וח   האדם  הרב ה  פעמ ים  ו /או   לפע מים  ה ע דר  ...אחד  הדבר ים  הכ י   9

חשובים  בדבר  הזה  גם  כ ן  מי  שיושב  הי ום  במשרדו  ב תל  אביב  והו א  משתמש    10

בכלים  האלה   הרב ה  מא וד  בעיר  ת ל  אב יב.  האו פני ים  ה רבים  שקי ימים   שם,  אז    11

נדרשת  אכי פה  בר ורה  ומי יד ית.  אכן   הי ה  ל נו  גם  די ונ ים  בתחילת   הדרך  בקד נציה    12

הקודמת,   הי ה  ד יבור ים  באמ ת  על   תוכ נית   אב   לאופני ים.  נדונ ה  ל פנ י  כח מש  שנ ים    13

היא  ע דיי ן  מת עכבת  ורבים  מהשבילים   עדי ין   לא  הוצאנ ו  לפ ועל.   וזה   בסדר,  זה    14

הליכים  ש לוקח ים  זמן  עד  ש מחליט ים  איך  ה יו  חלו פות  ר בות  באותם  ד יונ ים  בזמן    15

תוכני ת  אב,   הדבר ים  הא לה   לוקח ים  זמ ן,  הדבר ים האלה   דורשים  הת ייח סות   אבל    16

בפועל  א נחנו  עדי ין  הק ישור   בין  השביל ים  השו נים  רחו ק  מלהשביע  רצו ן,  הי ו    17

שבילים  הצ עות  לשביל י  או פנ ים  בעבר  שה ועל ו  ות וקצבו  א פילו   אבל  נדחו   מסיב ות    18

בר חוב ות   המ סחרי י ם   שלנו    שביל י   אין    או פנ י ים   בטוח ים. .  סו קול וב   19 שונות, 

ואוסישק ין,   כי   זה   דבר  מא וד  משמע ותי   בטח   בציר י  ה תנוע ה  לר וטברג,   לתיכ ו ן    20

אלון  בכ ל  רחבי  העיר.  הדבר  הזה  מאוד  חסר  לנ ו.  דבר  נ ו סף  זה  שבאמת  בשנת יים   21

האחרו נות  לרבו ת  שנ ת  ה קור ונה,   מה   שהי ה  א ולי   צפו י  ש הדבר  טי פה   יפ חת.  א נחנ ו    22

שנ ו בעות  משימ וש  באופ נים  וק ו רקינט ים  חשמלי ים  מה   23 רואים  עוד  ועוד  סכ נות 

שמכונה כ לי רכ ב בלת י מרוש נים. בע יר ובכ לל, סתם  לצור ך הענ יי ן, בצומת ב יאל יק    24

סוקול וב,  א נח נו  מקבלים   הר בה  מאוד  טע נות   ות לו נות   על   שליח י  וו לט  של   צעיר ים    25

וצעירו ת  שרוכב ים  בנ י  נוער   שרוכבים  ע ל  מדרכ ה  ו פוג עי ם  בהולכ י  רג ל.  ו לחי לופ ין    26

עושים על הכביש  ומסכנ ים  את  עצמם.  הדבר   הזה   ה וא  מאוד  מס וכן.  וכך  כתב תי   27

שבגלובס  מ מש  לא   מזמן.  שלפי  הנת ונים   ב-2020  הי י תה  על יה  ש ל  שנ ים  עשר    28

במספר  הפצוע ים  שנובעת  מעל ייה   משמעות י ת  במספר  הפצוע ים  קל.    29 אחוזים 
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משלוש  מאות תשעים  ותשע  ב-2019  לחמש מאות  ואחד  ב-2020.  מס פר  הפצו עים    1

הי יתה  יריד ה.   וכמו  כ ן  ה ייתה   על יה  ונו ספו  ע וד  שלוש ה  הר וגים    2 קשה  דווקא 

בהשווא ה  ל-2019  סך  הכל   עשרים  וארב ע  הרוג ים  בתא ונות   או פני ים  חשמ לי ים   3

וקורק ינטים  ב -2020.  נאמר  שם במפורש  שהעל יי ה  הגד ול ה  במספר  ה פצועים  הי נה    4

בשימוש  בכל י  רכב   בלת י  מ רושנים.  ולר וב  זה   באמת  ה רוכבים  עצמם   אבל  גם   5

משתמשי  דרך   לרבות  קש י שים  ו ילדים.   ומכא ן  בא מת   באה   ההצע ה  שה ובל נו,   6

הבקשה  ה יא  באמ ת  ו היא  נו בעת  בעי קר  מת וך  רצו ן  ל ייצ ר  את  המצב.  לקי ים  די ון,    7

נדון  אפ יל ו  לא  בוועדת  תחב ורה  ולא  נ דון   בפני  המו עצה  לעו לם  אז  8 לא  בטח  שזה 

אנחנ ו    חושב ים  שמו עצת  העיר  מורה   על   השה יית   או  השעי ית  כ ניסת   המכרז    9

לתוקף,  או  יותר  נכון  הפע לת   המכרז.  וזאת  עד  ל יצירת  ת נאים  בטו חים  ה ן  לרוכב    10

העיר   תקי ים  דיו ן    11 והן  ליתר  משתמש י  הדרך,  ובכלל  זה   לה ולכי   הרגל,  מ ו עצת 

בנושא  במהלכו  י וצגו  בפ ניה  נתונ ים  מדו יקים  אודות  מספ ר  נפגע י  תאונ ות  הדרכ ים    12

ו/א ו  הו לכי  רגל  בשל וש  השני ם    13 בעיר.  בהם  מעור בים  כלי  ר כב  בלתי  מרוש נים 

מספר...כ מו  כן   אנ חנ ו  תוצג   ה השווא ה  בי חס  ל ערים  ס מוכו ת    14 האחרו נות   לרבות 

לרבות  אור כם  וקי ומם  של  שבילים  י יע ודים.  כנ יסת  ה מפעיל  ב פוע ל  תבוצע   רק    15

הדיון  יכו ל  לה יות  ב וו עדת    16 לאחר  קי ום  דיון  במ ועצת  העיר  יכול  לה יות  שק יום 

התחבור ה  בראש ותו   של צח י ,  ולא   במו עצת  ה עיר,   זה  גם  בהחלט   סביר   לי יעל   את    17

הנושא.  במה לכו  יקבעו  אז ור ים  ממותני הת נוע ה  וכן  אז ור ים  שיאסרו  ל תנו עה.  כמו    18

המפעיל  ת ושהה   או  תוש עה  עד   לג יוס   כוח   א דם  מספק  לצ ורך  אכ יפת   19 כן  כנ יסת 

חוקי   הת נועה הרלו ונט יים.  ו לצורך  ה גברה  ביטח ונם   של  הרוכבים   בעת   משתמשי    20

הדרך.  אנ י  חושב  ש הדי ון  הז ה  ו הצבת  ה נתו נים,  קביעת   האזורים   הממ ותנ ים,  או    21

מבוגר ים,    22 שאסורים,  ובע יקר  א ני  חושב  ש יש  המון, ,   אנשים  קביעת  אז ורים 

,   אבל  מר ושנים,   מרב יתם  באמת    23 וצעירים  שמשתמשים  בכ ל י  הרכב.  הבלת י

השתמשו  וישמרו על  כל לי  ה בטיחות.  ה בעי ה  שלנו  היא  ה ם  אלה  שלא  שומרים  ע ל    24

מצפ י ם  שוב  וש וב  גם  ב נושא ים  אחרים,  לק ושי  הזה  ולכ ן   25 ואנחנו  כללי  התנועה. 

הדיון  הזה.  כד י  שנ וכל  ל ייצג    26 הזאת  נכ ונה.  חי יב  לה תקיים  חשבתי  שה הצעה 

ולשמור  עד כמה ש נית ן הן  על  המשתמשים ו הן  על כל ל מש תמשי הדרך. ת ודה.    27

לנושא  הז ה  אז  דבר  ר אשון   אמרתם,  בצדק,  שקידום  תחבורה    28 להת יי חס  מר ערן שורץ: אפשר 

שיתופ ית  ציב ורית  וחל ופי ת  צו  השעה,  ז ה  קו נספט   שמת פתח  בכל  הע ולם.  וק ודם   29
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בכל  הע ולם.  כל   הנ ושא  של   לסט  מי יל  טר נספ ורטשי ין,  אמור  לתת   לת ושבים  את    1

היכול ת  לייצר   נג ישות   בטו וח   של  עד  מ אתי ים  מטר   מהב י ת.  יש   לך  כלי   תחב ורתי,    2

שאתה  יכול  ל א  להזיז  את  הרכב  לטובת  ה עני ין  הז ה.  בין  אם  אתה  רוצה  ל הגי ע    3

למרכז  הע יר,  לעשו ת  סיד ורי ם  או  קנ יות,  א ו  בי ן  אם  את ה  רוצה  ל הגי ע  לתחב ורה    4

ציבורית  א חרת  שלו קחת  א ו תך  להמשך  הדרך,  בת ל  אבי ב  מדברים  על צמצום  של    5

שלושים  א לף  נס יע ות  כל   חו דש  ברכב.  זה  בר ור  שצמצום   נסי עות  ברכב   י חד  אי תו    6

משפיע  גם  על   סיכ ונ ים  של   י רידה  של   תאו נות   עם  רכב ים   לצורך  הענ יי ן.  ומצד   שני    7

אחרת    8 ברור  כשאתה  מכנ יס  כל י  תחבורתי  חדש,  אז  בסטטי סטיקה  כזאת  או 

יכול ות  לה יות  גם  פ גיע ות  כמ ו  שיש  עם  כלי  רכב  בה קשר  הזה.  צריך  לבוא  ולה גיד    9

שאנחנ ו  במסגרת  המרכז  ה זה.  א.  קיימנו  כמ ה  דיונ ים   בהקשר  הזה.  גם  לגבי   10

הפעלת   בכלל   לכל   הנ ושא  של  מיקר ו  מ וביל יות,   גם  ל גבי  ה נושא   של  הפעלת    11

קורקי נטים  שיתו פי ים,  וגם  לגבי  הפ עלת  אופ ני ים  שיתופ יים.  שני  הדבר ים  האל ה    12

בעצם  יצאו  במכרז.  אחד  מהם צלח  השני  לא.  אנ י  מני ח  שאנחנו  נרצה  להש לים  גם    13

את  הנושא  של  להבי א  לתו שבים  שלנו  גם  את  האפשר ות  להשתמש  בא ופנ יים    14

חשמליים  שיתו פי ים,  וא ני  מניח  שנקדם   גם  את  הדבר  הז ה .  צריך  להג יד  שבמס גרת   15

המכרז  הזה.  ובכלל   בתהל י כי  הי ישום,  א נחנ ו  נ וקטים   בכל  אמצעי  אפשרי  כד י   16

להבטי ח  בטיח ות  לת ושבי  הע יר  לצד  השיר ות  ה חשוב  הז ה   וזה  אומר   שציינ ו  ח ובת   17

המצאות  קסד ה  על  כ ל  מכ שיר  שלא  קי ימת  בער ים  א חרות.  לא  בכ ולם  ב וודא י.   18

מתקן  למכשיר  ה ני יד  כדי  שנוסע  לא  י יסע  ביד  א חת  של ו  מחזיק  את  הנ ייד,  יש    19

אפליקצי ה  לנ יו וט  פתו ח  לספ ק  שלנו,  מה  שאו מר  שהוא  יכ ול  לנ ווט  א ותו  או  להציע    20

לו  מסל ול ים  שהם  מס לול ים בטוחים.  להכווי ן  או תו  לנת י ב  שיש  בו  שב ילי   או פני ים   21

או  לרח ובות   שהם  פ חות   סו אנים.  כד י  לעש ות  דרך   בטו חה  י ותר.  יש  לנ ו  א נחנ ו    22

עובדים  על  הגדרת  אז ורים  ממותנ י  תנ ועה,   או  אסור י  ת נועה.   משמעו ת  של  הדבר    23

הזה, זה שא נחנ ו נ היה ב מקו ם   24

עו"ד עידן למדן: ועדת הת חבור ה? מועצת  העי ר? מי ע ובד על הדבר הז ה? מ י דן ע ל זה?   25

מר ערן שורץ: מינה ל  הנדס ה.  מטפל  בהצע ה  ויביא  את  ז ה  לאישור ים  מ ן  הסתם  בוועדת  התנ ועה.    26

התקיים   דיון  ב וועדת   הת נוע ה  לגבי  הק ונס פט  הכ ללי  של  איך  נרא ית  ת חנה   כזאת.    27

איך  היא  מש ולטת.  וכמ ובן  א חרי  שיהיו  ת וכני ות  ספצי פי ו ת  למיקומ ים  ספצי פיים,    28

כל  אתר  כזה  י ובא  בנ פרד  לו ו עדת  התנ ועה.  בר ישום  של נו  לאפלי קציה.  היום  רישוי    29

 40
 



ישיבת מועצה מן המניין רמת השרון מס' 36,  2.1.2022 

או  אפשר ות  לנסו ע  בכל י  ממונע   היא  מגיל  16  עם   ידע   בסיסי   עקר ונ י  בתנ ועה    1

בדרכים,  אנחנ ו  את  השירו ת  שלנו  מגבי לים  מגי ל  18  ומעלה.  א נחנ ו  במסגרת    2

האפלי קציה  ש לנו   מח ייבים   את  צילום   התמ ונה   יחד   עם  צילום  הר וכב  כד י  ל וודא    3

שמי  שנמצא   מ ולנ ו  הוא   אות ו  אח ד  שבאמת   מחז יק   את  ת עודת  וה וא  לא  מ טפס   על    4

זה  בגי ל  צעי ר  עם  תעוד ה  של   אביו   או   היא   תע ודה  של   אי מה.  אנ חנו   רוצים   לרא ות    5

מספר  זי הוי   חד   חד  ערכי,  ל טובת  תח קיר.  לדעת  מי  נוס ע  עם  לוח ית  ר ישוי,   אתה    6

יודע   שיוד עים  לאתר   אותך,   ו אם  צריך  גם   לה גיע   אל יך  ל ג בי  נ היג ה  ל א  זה ירה   וכו '.   7

כל  הדברים  האלה  א נחנ ו  ל משל,  מהירות  הכ לי  מוגב לת   לעשרים  וחמיש ה  קמ"ש   8

כמו  שאמרנ ו  באז ורים  מ מו תני  ת נוע ה  זה   י ורד  לפ חות   מזה,  צריך  ל הזכיר   שהי ום   9

בעיר  נ וסע ים  מאו ת  רבות   של  כלים  ק ורקי נטים  חשמ ליים,  א ופנ יים  חשמלי ים   10

מבלי  ש יש  את  היכ ולת  הזאת   בכלל.  הם  לא   נ וסעים   בגי ל  18  אלא   הם  נוס עים  ב גיל    11

16.  הם  ל א  מוגב לים  לעשרי ם  וחמיש ה  קמ"ש  ש לא  לדב ר  על  פ חות  מז ה.  הם  לא    12

מוגבלים   לעשר ים  ו חמיש ה  קמ"ש  אלא   יש   כאלה   שפור צים  את  המגבלה   ו נוס עים    13

במהירו יות  הרבה  יותר  גדול ו ת. כל.   14

עו"ד עידן למדן: זה בדיוק  מה שא ני ח ושש.     15

מר אבי גרובר:   לא.  אתה   לא  מ ונע   את  זה.  אתה  במקום   שאנח נו  ננצל   א ת  האפשרו יות   שמונ עים    16

את כל הדבר ים האל ה, אתה  שולל א ותם ואת ה דו חף את  כולם למס לול  הלא  נכו ן.    17

מר ערן שורץ: כל הכל ים האל ה, רק שנ ייה  רק אני אש לים את  הדברים.    18

עו"ד עידן למדן: זה לא ימ נע א ת הת ופעה  הזא ת. אנחנ ו לא  מתמודד ים אית ה.   19

מר ערן שורץ: דבר ראשון ל גבי  השירות.     20

מר אבי גרובר:   להשקי ע כסף וז ה.    21

מר ערן שורץ: לגבי  הש ירות  הז ה  זה  ב וודא י   ימנע.  כ י  זה  מו גבל.  אתה  לא   יכול  את  האו פני ים,  את   22

השירות  הז ה  אתה  לא  יכ ול  ל פרוץ  את  המה ירות.  מעבר  ל דברים  האלה,  יש  פה  ע וד    23

הרבה  ס וגי ות  ש ל  ב יטוח,   וד ברים  אחר ים.  אב ל  צריך   לה גיד  מ עבר  לדב רים  האלה .    24

לצורך  קליטת  השירו ת,  אנ חנו  מכ ינים  ת וכנ ית  יחד  עם  מטה  בטיח ות  בדרכים,    25

בשיתוף  עם  א גף  ה חי נוך   כד י  ל הגי ע  ל תיכו נים   ול ייצר   ה סדרה  של   רכיב ה  בט וחה    26

בין  אם   היא   על   קורק ינט ים ,  אופנ יים   חשמל יים,  פר טיי ם,  ובין   אם  זה   במסגרת    27

השירות  הצ יבורי,  יש  מחוי ב ות  של  הספק  לל א  קשר  אלי נו,  לבצע  הדרכ ות.  מקצה   28

של  הדרכות,  לנ היג ה  בטוח ה,  לגבי  מספר  קבוצ ות  בהקשר   הזה.  שאלת  לגבי  נ ושא    29
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אכיפה.  בנ ושא  אכיפ ה  לאג ף  הביטחו ן  יש  הי ום  שישה   פקחים  שהם  מוסמכי    1

אכיפת  עביר ות  רכב   דו   גלג לי.   אנח נו במסגרת   הה ערכות   ה זאת  מכפ ילים   את  מ ספר    2

המוסמכ ים  באגף  הביט חו ן  בהקשר  הזה   על   מנת   להג יע   למצב  שתה יה  נוכ חות    3

ברחובות,  נוכ ל  ל ייצר  ה סבר ה,  התראה   ואכ יפה  ב הקשר  הזה.  וז ה  מסו ג  הדבר ים   4

שאנחנ ו  או תם  עוש ים  במקב יל  למ הלך  החו דשים  הא לה.  כדי  להש לים  א ותם  ל פנ י    5

כניסת  השירות.     6

מר אבי גרובר:   אני  מא וד  מאמי ן  בכלי  הזה .  אני  יכו ל  להג יד  לך  שקיב לת י  טלפו נים  ו הרבה  פ ני ות,   7

מחבר'ה  מ על  ג יל  18  צע ירי ם  מעל  ג יל  18  שא ומרים  לי :  אבי,  כל  הכבוד,  א נח נו    8

מאוד  רוצים  להי ות  שם.  אנ י  חושב  שהאו פן  שב ו  אתה  מצ י ג  פה  את  הדברים,  מא וד   9

מעוות   את   התמ ונה   וא ני   ח ושב  שאתה   לא  מסתכל   על   כל   התמונ ה  שצריך   ל הסתכל    10

עליה.   אותם  ש לושים   אלף  נסיע ות  שער ן  ד יבר  ע ליהם   שזה  מפח ית  א ותם,  זה    11

נהגים  ש לא  נ סעו  עם  הא וטו   שלהם.  וב וא  נ גיד  את   האמ ת,  אנשים  שנ הרגים,  הם    12

נהרגים  כשהם  פ וגשים  רכב.  הם  לא  נ הרגים   כמעט  וזה  מ אוד,  אנ י  לא  ר וצה  ל הגיד    13

אין,  אבל  זה  מא וד  נדיר  שב מפגש  בין  רוכב  א ופנ יים,  דר ך  אגב  אופנ יים  הם  הרבה    14

יותר  קש ות  מ קורק ינט,  והק ו רקינט ים  הא לה  במ היר ות  ש הם  נו סעים   זה  עוד  יותר    15

נמוך,  במפ גש  עם  רוכב  ק ור קינט,  ו הולך  רגל  יש  פציע ות   ויש  פג יעו ת,  אני  לא  אנ י   16

אגיד  מעט  מא וד  הרוג ים.  או  קי.  אם  בכלל.  וכל י  רכ ב  כן.  אני  יכ ול  לה גיד  לך    17

שברמת  השרון,  אנ חנו  פ וגשי ם  את  זה.  אין  המו ן.  אבל  ה תאונו ת  שכן  יש.  במעבר    18

חציה,  לא  פעם  דו וקא  מבו גר ים  יותר,  א ו  י ורדים  במעבר  חציה,  רכב  אנ חנ ו  יוד עים    19

איך  הם  נוהג ים  ה פלא  פ ון  תלוי  פה  ע ל  ה לוח  מכוו נים ,  ותוך  כד י  נס יעה,  הם    20

מקבלים  כל  מ ינ י  הו דעות,  ו הם  לא  שמים  לב.  אנשים  ש אני  מכ יר  איש ית,  אנשים    21

שפה  עבדו   אית נו.  הולך  ר גל  על  מעבר  חציה  ב א  רכב  וד ר ס  אותו.  ואנ חנ ו  נ וריד  את    22

עשרות  א לפי   כל י  רכב   האל ה.   מהכביש,   ובמק ומם  ייס עו  כ לים  הרב ה  יותר   צנו עים,   23

הרבה  פ חות   מה ירים,  הרבה   פחו ת  חזק ים,  א נחנ ו  אם   א תה  תסתכ ל  ע ל  סך   הכל    24

לדעתי,  נ הפוכ ו,  אתה  ת ורי ד  מדברים  על  איכ ות  סבי בה,  מדברים  על  רכב ים    25

חשמליים.    26

עו"ד עידן למדן: אני בעד  אבי אב ל אנ חנו  רק     27

מר אבי גרובר:   אנח נו  מדברים  על  א יכות   סביבה.  ואומר ים  יש  כלי   רכב  חשמליים  במדי נת    28

ישראל.  ה יום   החשמ ל  הז ה  חצי  ממ נו   זה  לשרוף  פחם.  א נחנ ו  ע וד  לא  ה גענ ו  לעו לם    29
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הזה  שא נחנ ו  את   כל   החשמ ל  מייצרים   מהשמש  ואנר גיו ת  חלופ יות.   אז  כ ל  הרכ בים    1

האלה  ש נוסע ים  מזהמ ים  ל נ ו  את  הר חוב ות,  מזהמ ים  ל נ ו  את  הא וו יר.  מי יצרים   2

מטרדים  של   רעש.  כ ל  הדבר י ם  האלה.   זה   יש  את   אבל   אנ י  לא   רוצה   לקח ת  את   זה    3

למקום  כי  א ני  לא  מנסה  לפת ור  את  בעי ית  הח ני ה.  בסדר  ו גם  לא  את  רק  את  בע יית    4

הכבישים.   אני   ח ושב  שרמ ת  השרון   למשל   אתה   י ודע   אנ י  מסתכל  כ ל  הזמן   אומר ים    5

תל  אביב,  הע יר  הגד ולה.  אני  ח ושב  שרמת  השרו ן  פי  אלף  י ותר  מתא ימה    6

לקורקי נטים  ולמשל   או פני י ם  מאשר  תל  אב יב.  אנ י  אג יד   לך  למ ה.  הכב יש  המאסף    7

האמצעי   הזה,   בתל   אביב   ז ה  אבן   גב ירול,   זה   ארלוז ורו ב,  זה  צ ירים  ש ל  שנ יים    8

שלושה  נתיב ים.  א נשים  נוס עים  שם   שבעים   קמ"ש   הו ל כי  רג ל,  זה   ציר ים  נ ורא    9

עמוסים.  ברמת  השרו ן  ז ה  רחוב  הקוצר.   אנ י  מס תכל  עזוב,  א י  אפשר  לעשו ת    10

מדיני ות  רק  לפ י  סוק ולוב  א ו  אוסישק ין.  אנ י  אומר  לך  בכוונ ה  הי ה  את  השאלה .    11

אתה  שם  פה  סוג ייה   גדול ה  ו בוא  נשים   אותה   וב וא  זה    ז ה   לא  איז ה  שהיא   הח לטה    12

ככה.  הי יתה   פה  חשיבה   ו היי תה  פה   עבוד ת  מטה   מאוד   ר צינית   בענ יי ן  הזה.   אפשר    13

לבקר  אות ה  אבל  א ין  ב עיה.   חשוב  ל י  כן  א יפה   שהוא   להב יא  את  זה   לפה.   כותב ים   14

ואומר ים  וזה.  וזה  כ ן  חש וב   שהתושבים  פה  ישמעו   וי ר או  את  הדבר  הזה.   רמת   15

השרון  לבוא  ודו וקא רמת  ה שרון שה יא קט נה כזאת  ו הר בה מהרח ובות  זה ר חובו ת   16

יחסית  קט נים.  וא נח נו  נ עשה  את  הפעו לות  ה אלה  של  ל סמן  את  שלושים  קמ "ש    17

ברחובות,  וא נח נו  מוס יפ ים  יותר  ו יותר  פס י  האטה  כשנ כנסתי  לתפ קיד  אנ י  לא    18

היית י  כזה  תומך  גדו ל  פסי  האטה.  אנח נו  מו סיפ ים  יות ר  ויותר  כי  א נחנ ו  רוצים    19

להורי ד  את  המהיר ות.  וא ות ם  רוכבי  קורקי נט,  צריכים  ל נסוע  ע ל  הכביש  ברח ובות    20

שהם  קטנים,   ברחוב ות  שהם   חונ ים  בשנ י  הצדד ים,  אז  א נשים  מראש  לא  נ וסע ים    21

נורא  מהר.  וז ה  נות ן  את  ה אפקט.  בתל  אביב  עם  כל  ה כמות  הזאת  האד ירה  של    22

הרכבים  שע וברים   וממ הרים   וכל   הדבר ים  ה אלה,   שם  א נ י  יכ ול   להב ין   שזה   יותר    23

מסוכן.   דרך  אגב   גם   בתל   אביב  א נחנ ו  ס וג   של  מת גל חים  ע ל  הני סיו ן  ש להם.   24

בהתחלה   כמ ו  באב ן  גבירו ל  תקעו   את  השביל   פש וט  סת ם  על   המדרכ ה  ככה   א ת    25

השביל,  וז ה  הייתה  טע ות  ו הם  הבינ ו  את  זה.  ו הי ום  ה ם  מייצרים  את  זה  ממש    26

מקום  נפר ד.  גוב ה  אחר,  וכל  הדברים.  אנ י  לא   רוצה  לריב  איתך  ו לא  רוצ ה  להק ניט    27

אותך  אבל  מב יאים  נתיב   א ופנ יים  את  הנתצ  בס וקול וב   אז  מתווכ חים  אם  ז ה   28

שמאלי  א ו  ימני,   וז ה  לא   מת קדם.  מביאים  שביל   אופ ני ים   ברחוב   ראשונ ים  אז   אם   29
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מבי אים  קור קינט ים,  אז   לא    1 זה  דרומי  א ו  צפ ונ י  זה   ו וע דות  וז ה  ל א  מתקדם. 

קורקי נט  ונב חן  ונרא ה  וזה  לא  מתקדם.  ובי נתי ים  העיר  נ סתמת  ופקק.  וכל  הב עי ות   2

וכן  מכו ניו ת  נוסע ות  וכ ן  קורו ת  תאונות  וכל  הדברים  הא ל ה.  והגי ע  הזמן  באמת,  זה    3

קיים  בכל  העו לם.  וזה  מש ה ו  שהוא  יותר  וי ותר  ה ולכים  לשם.  ותמיד  ש יש  משהו   4

חדש  אז  תמיד   לוק ח  זמן   עד  שמתרגלים  אב ל  מתי   שהוא  זה  יקרה.  ב וא  נהי ה  חל ק    5

מהעולם  הזה.  בוא  נגיד  לצ עירים  רמת  השר ון  זה  גם  עיר  בשבילכם  ואתם  גם    6

יכול ים  למצו א  את   עצמכם   שם.  אנשים   אני  בטו ח  בז ה  שלא  מ עט  מ האנשים    7

שהיום  ק ונ ים  כי  אין   להם  ב רירה,  קו נים  קורק ינט  וחלק   נגנבים   ונ עלמ ים  וכל   מי ני    8

כאלה  כשזה   יהיה   שיתו פי   ול א  יצטרכו   לשים   את  א לפי   ה שקלים,  ו יוכל ו  לנס וע  וזה    9

י עזבו  א ת  הפרטי.  שא ין  ב ו  את  כ ל  ה מגבלות  ואי ן  בו   את  כל    10 יהיה   פרו ס,  הם 

הדברים.  יעברו   לש יתופ י  ש כן  ע ושה   את  המגבל ות   וכן   נו תן   לנ ו  א ת  האפשרות   11

לראות  איך  ז ה  ה ולך  ומ ה  קו רה.  תמיד  אפשר  ל משוך  את  זה.  אבל  אנ י  יכו ל  להג יד   12

לך  שלמשל  תח נות  העצירה   האלה.  לא  אמור ות  לה יות  ע ל  המדרכה.  זאת  א ומרת   13

למצב  שאת ה  עולה  ע ל  המדרכה  כדי  לעשות  את  להח נות  את    14 אתה  לא  תגיע 

האופ ניים.  א לא  הם  יהיו  ב מקומות  שהם  על  הכב יש  ו אז  אתה  לא  תה יה  ע ל    15

המדרכה.  לא  תת חיל   מהמד רכה.  ותרד  ממ נה.  יש  פה  א כיפה  שעש ינו  לאו פנו עים    16

שנוסע ים  על  אנח נו  עוש ים  אכיפה וא ני  זוכר  רו ני  בזמנ ו על החני ה  שהוא  ח נה  עם    17

האופ נוע   על   המדרכה  ו למה  ז ה.  אנח נו   עוש ים  את   האכי פה   הזאת.  א נחנ ו  לא  רוצים   18

לראות  את  הכלים  האלה  נמ צאים  על  המדרכ ות.  גם  בכי כר  של  הפלא פל  ה פיקו ח    19

מגיע  וגם  אנ י  ו הכל.  נכ ון  ז ה   אתה  רוא ה  שגם  בל י  השית ופי,  כל   זה  קור ה.  עשי נו    20

שביל.  א ני   יכו ל  להג יד  לך   ש מבחינת י  עד  של א  היה שביל   על   משה   סנה,   אנ י  א ומר    21

לך  שמאוד   פ חדתי   מהבח ינ ה  הזאת  כי   א נשים  היו   ל וקח ים  את  הקורק ינט   ו נוסע ים    22

מסוכ ן.  ואנ חנו  יודע ים   שאנשים  נהרג ו  שם  על    23 רחוב  מ אוד  שהוא  במשה  סנה 

אופנ יים  וכא לה.  והיום  הש ביל  כבר  קיים.  כמעט  כ ולו  יש  עוד  איזה  קט ע  שעוד    24

עושים  אות ו.  אז   הנ ה  השביל   נפת ח  א ני   דיברת י  עם  מ יטל   אפי לו   סוף   שבוע   שעבר.    25

עובדת  על    26 מיטל  להב י  מתל  אביב,  צח י  על  הגשרים  ע ל  כביש  2  ו זה  תל  אביב 

ברמת   השרון  וא וטוט ו  השרף    27 הגשרים   האלה,  ו יהי ה  חיבור  הגשרים  לי יצר  את 

ימשיך  עד  סינמ ה  סיטי,   ו מ שם  לתל   אביב   וא תה  תוכל   לנסו ע  בצור ה  רצ יפה.   אנ י   28

חשוב  שרמת  השרון  היא  מק ום  אני  אזהר  עם  המ ילה אידיאלית.  אבל  היא  מקום    29
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טוב  מאוד  ומאוד  מתאים  ל ה תחיל  לע בור  לכל ים  האלה.  ו בהחלט  ה יה  רצון  ל עשות    1

גם  אופניים  וגם  קורק ינט ים   בינתיים  הק ורקי נטים  כ ן  ה יה  זוכ ה.  אנחנו  כ ן  נרצה    2

של  הא ופנ יי ם.  ואנחנ ו  ננס ה  להב יא  את  זה  לעיר.  נ נסה  ללכת  עם    3 לפעו ל  במישור 

להציע  א ת  הדבר  הזה.  א נח נו  מייצרי ם  את  התשתי ות.  אנח נו    4 החלו פה  הזא ת  כן 

ייצרנ ו  בחמש  השנים  האחרו נות,  כמה  וכמ ה  חיב ורים  את ה  כבר  יכול  לרדת  כמ עט    5

עד  מורשה  כמעט  לכ ל  האו רך  יש  את  השב ילים  הייעודים  לענ יי ן  הזה.  ב קריי ת    6

הצעירים  שזה  כא יל ו   שיש  חור   באמצע.  זה  במסגר ת  הפרו יקט  של  קרי ית    7

הצעירים,  שא נחנ ו  אנ י  מקו ו ה  שממש  שכבר  השנה  נתח יל   לעשות שם את  ה עבוד ות   8

לך  ש בגב  של  החרושת  אנח נו    9 שזה  יקרה.  אני  י כול  לה גיד  כדי  אנחנ ו  עושים  הכל 

מקדמים  את  העבודות  כדי  ש יוכל ו  אחרי  שמג יעים  ל נביא י ם  גם  לנסוע  שם.  השצ"פ   10

מה  שנקרא שלוש  מאות  ואח ד  מדב  הוז  זה  ממש  מלב  מור שה  אתה  תוכל  ל הגי ע  עד    11

מרכז העיר.  אות ו דבר מ ערב ה. אנח נו ר ואים  גם בשדרה,  במסגרת הטמ נת ה חשמל    12

לראות  בתוך השדרה איך עושים  את  זה  בצור ה  נכ ונה.  ו אז  יהי ה  לך  עמוד  שדרה    13

יצאו  רחוב ות  עם   14 כמה  עמודי  שדר ה  כאלה  מרכזיים  צירים  מרכז יים,  מהם 

ממותנ י  ת נוע ה  של של ושים   קמ"ש  וז ה  ט וב   לכו לם.  זה   י וריד  את  המה ירות   בתוך    15

העיר בכ ל הכי וו נים. ו מהבח י נה הזאת  אני  מאוד  מאמי ן ב כלי הז ה. לרמת  השרון.    16

ד"ר צחי שריב:        רשת הזאת  שתיארת  היא  באמת  ה חזון.  אם  הקורק ינט  מת חיל ים  לפעו ל  או    17

התחלת   הפ עול ה  של הם  מ ות נית   בקי ום  הרשת   הזאת   זה   הי ה  מצ וין.   אנ י  חושש    18

מזה שהם ית חיל ו ל נסוע  לפ ני  זה.    19

מר אבי גרובר:   ישבתי  פה אמר ו לי,  לא צרי ך שביל כי  לא רוכב ים. ע ושי ם אז   20

ד"ר צחי שריב:       לא שמע ת את זה ממ ני.     21

מר אבי גרובר:   או  קי.  אז  עושים  נ ותנ ים  גם  את  הכלים  אז  לא  צריך  כלים  כי  אין  שבי ל.  אז  אתה  22

יודע   באיזה   שהו א  מק ום  א תם  לוק חים  את   הג לגל   אחו רה.  בוא   נתח יל   לה ניע   את    23

כל הדבר הז ה.    24

מר  מיכאל  דורון:  צחי  הוא  אישר  רגוע  לפ עמים.  אנ י  מנ סה  לחשוב  מה  ה יה  קור ה  א ם  היית  מביא    25

למועצת   הע יר  א ו  הי ית  מב י א  לו ועדת   מכרזים   נ ושא  ש קשור  בו ועד ה  שא ני   יושב    26

ראש  שלה  בת חום  ב נושא   של   נפג עי  פעו לות   איבה.   נרא ה  ל י  לא   תקי ן  ו נראה   לי   לא    27

מכבד,  זה  נר אה  ל י  א פיל ו  מקרה  דו גמא  מ ובהק  של   נ י הול  לא  תק ין.  א ני  תוה ה   28

האם  עשי תם  את   כל   הבד יק ות  ה נכו נות   ו לא  יושבים   כא ן  ו מספרים   פה   ס יפור ים   29
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של  אוו ירה.   נראה   לי   שזה  ה מקום  הכ י  מתא ים.  אנ י  ש ומ ע  שאתה  ד יברת  עם  מי טל   1

להבי.  דיברת  עם  צח י  שריב?   צחי  שריב  הוא  הב ן  אדם  שאמור  לתפע ל  את  הדבר    2

הזה. אנ י הד ובר של  המו עצה . של הדובר  במועצ ה, בשמי.  אוקי. א ני  חושב שזה  מה    3

שהיית  צריך  לעשות  וזה  בד י וק  מה  שלא  ק ורה  בע ירי יה  הזאת.  אין  פה  תה ליכ ים.   4

אין פ ה הת חלה, א ין  פה אמצ ע.   5

גב' דברת וייזר:      הוא כת ב פוס ט.    6

מר מיכאל דורון: סליח ה.     7

מר אבי גרובר:   אם הוא  היה  רוצה  הוא  הי ה אומר את  זה.    8

גב' דברת וייזר:      אבל למ ה אתה  לא נ ותן  לו  לדבר? לכו לם נתת  לדבר.    9

מר  מיכאל   דורון:      אני  ר וצ ה  לקבל   עכשי ו  כמה   דקות.  אני  מב ין  ש יש  לך  ב עי ה  עם  מה  שאנ י  ה ולך    10

לומר.  כי   אנ י  לא  חושב  ש י ש  כאן  תה ליך,  צריך   לה יות   תהליך   רצינ י,  של  יועצי    11

תנוע ה  על  כל  תמ"א  אנ חנו  מבקשים  ממי  שמגיש  הבק שה  להגיש  חו ות  דעת  של    12

יועץ   תנ ועה.   יש   פה   סי פור  ע נק.  אנ י  ש ואל   האם  הוגש ה  לכם  חו ות  ד עת  ש ל  י ועץ    13

תנוע ה? האם  פ ניתם  לחברת   הנדסה.  האם  עשיתם  סקר ש ל בי ו קרט וגרפ יה, א ו ש ל   14

גוף  אחר   שאומר   לכם  מ ה  המספרים,  מה  הנת ונים.   ה אם  הבאתם  באמ ת  את    15

הנתו נים  ש נוגע ים  למס פר  ה נ פגעים.  הרי  א נחנ ו  י ודע ים  ש זה  כלי  מסוכן,   והת אמה   16

שלו  באמת  ההתאמ ה  של ו,  ע ידן  משתמש  הרבה  ב מיל ה  ח ד,  חד  ערכי   סל יחה.  גיא    17

נכון.  האם  באמת  בדקתם  שהדבר  הזה  באמת   התוכ ני ת  הזאת  באמת  מת אימה    18

לרמת  השר ון?   אנ י  לא  רא יתי   את  הדבר  הזה.  א תם  י ושבי ם  כאן   שוב  ואומ רים  ז ה    19

נראה  ל י  וא ני  מרג יש  וה עיר  הזאת  מתאימ ה.  ותרא ו  איך  זה.  זה  לא  רצי ני.  ככה  לא    20

מנהל ים  בעי ני,  ככה   לא  מ נהל ים  תהל יכים,  ככה  לא  מנ הלי ם  עיר.  ככה  ל א  מביא ים    21

דבר כל כך משמע ותי  לחי י ר מת השרון.     22

מר רמי בר לב:  אגב.  גם  לא  הוזכר   כאן   סל י חה,  גם   לא   הוזכר   כאן   הק ט ע  המשפ טי  מה  קורה   עם   23

הזכיי ה  במכרז   של   החבר ה  הזאת.  אגב,   אנ י  ישבתי,   אנ חנו   ישב נו   באות ו  מכרז    24

שפתחנו  או תו  לדעת י ה יו  רק  שני מת מודדים.  שאלת  היס ו ד של. רג ע. שאלת  ה יסוד    25

שלי הי יתה.     26

מר אבי גרובר:   היו  שלוש  ישיבות.     27

מר רמי בר לב:  אני  שאלת י  בו ועד ה  וא פשר  לבדוק  את  ז ה  בפר וטוק ול.   א.  על  הב יטח ון.  ב.  ע ל    28

הקסדות.  ג.  למה   אי ן  ב נוס ף  לממ ונע ים  גם   או פנ יים   ר גילות?   א ני   שאלתי   את    29
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השאלה  הזאת.  אנ י  שאלתי  את  השאלה  הזאת  בצור ה  שלא  משתמעת  לשתי  פ נים.    1

ואני  כר גע  לא   מביע  את  דעת י.  אני  ר ק  אומר  צר יך  לבדו ק   בחוות  הדעת  המשפטית    2

מה המשמע ות של  העיר ייה  ב ביטול  המכרז הז ה בה נחה ש רוצים לבטל  אות ו?    3

4   

מר גיא קלנר: הוא לא  ביקש לבט ל. ה וא בי קש להשהות.     5

גב' דברת וייזר:      הוא  ניגש  וזכה. מ ה זאת א ומרת.    6

עו"ד עידן למדן: לקיים  את  הדברים  ב וועדת   התחבור ה.  לקבל  את  הנת ונים.  ל החל יט  אי פה  כן    7

איפה  לא. לא  לבטל. לא  מבט לים מכרז.      8

מר גיא קלנר: איפה כ ן אי פה ל א? אם אתה  נותן  הם רוצ ים לנס וע.     9

מר אבי גרובר:   אופנ יים ר גיל ים.     10

מר רמי בר לב:  אני שאלת י בו ועד ה. לפ ני, א חרי.    11

גב' דברת וייזר:      לא ה יה מכרז  על א ופנ יים.  זה הי ה רק על  קורק ינט ים.     12

מר רמי בר לב:  היית ה  הצ עה  ואנ י  א מרתי   א ת  זה.  אני   שאלת י  א ת  זה   במ פורש,  ה יית ה  הצעה   לדו    13

גלגלי,   וה ניק וד  ה יה  על  מ מו נע.  וא ני   שאלתי   למה   אי ן  א ופנ יים  רג יל ים?  למה   לא    14

הדגישו  את  הש ימוש  בא ופנ י ים  כי  אנח נו  מדבר ים  על  שבילי  א ופנ יים.  לא  שבי לי    15

רכבים ממו נעים. ז את ה ייתה  השאלה ש לי. שאל תי גם  על  קסדות. אנ י א ומר כרג ע,    16

רק  על  בסי ס  מה  שע ידן  הע לה  כאן.  ז ה  דברים  חש ובים   אגב  עוד  דבר  אבי  שלא    17

ציינת,  זה  שבי לי  או פני ים,  י ש  גם  מכוניות  שי וצאות  מ ח ניו נים  לשבי לי  או פנ יים   18

חוצים  את  הדבר  הזה  ואם  אני  זוכר  נכ ון  גם  דיברת י  גם  על  לתמרר  את  מעברי    19

החציה  ו כל  מי ני  דמו יות  שא מרתם  שזה  לא  בטיח ותי.  אז  אפשר  להוס יף  את  זה  גם    20

כן  לכאן.  אבל  א.  א ני  א ומר  בואו  נבדוק  מש פטית  מ ה  ה משמעות  של  להשה ות  את    21

זה. ממתי  הזוכה ב מכרז אמו ר להכנ יס לפ ה את  הרכב הר אשון?    22

מר  מיכאל   דורון:  אתם  יוד ע ים  שבני ו  יורק   הפס יקו   את  הדבר  הזה.   בנ יו  יורק   כרגע   הסיפ ור  הז ה   23

בהולד. אז אם  אנח נו מ סתכל ים כבר, אז או לי כדא י לה ס תכל גם.     24

מר אבי גרובר:   רמי  אנ י  אג יד  לך.  אלפ יים  שלושים  זה  סוג  ש ל  ..אחור ה .  איך  פעם  ז ה  ה יה  כא ילו    25

זה הי ה נרא ה     26

מר רמי בר לב:  אני לא  נגד א ופ ניים  חשמל יי ם.    27

מר אבי גרובר:   שניי ה.  כל  הדבר  הז ה  של   המעברים,  יש  גם  מכ וני ו ת  שיוצאות  מ חני ות  בל י   28

אופנ יים חשמ לי ים, שאנשים  יוצאים  וקור ים כל מ יני  דברי ם.    29
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מר רמי בר לב:  גם הולכ י רגל.     1

מר אבי גרובר:   הכלי  הכי  קט לנ י  זה  הרכב.   ואנח נו  ממש יכים  ל פוצץ  א ת  המרחב  של נו  ברכב ים,    2

רכבים, רכבים.    3

מר מיכאל דורון: אז נעשה  ה סעות.    4

גב' דברת וייזר:      נעשה  הסע ות.     5

מר אבי גרובר:   נעשה  הסעו ת. יש כבר.     6

מר רמי בר לב:  הסעיף  הבא.     7

מר אבי גרובר:   הכל ט וב. אתם ע ובדים רק  לטובת ה ילד ים. אבל יש    8

גב' דברת וייזר:      אנח נו כ ן.     9

מר אבי גרובר:   כולנ ו.    10

גב' דברת וייזר:      אנח נו ב עיקר.     11

מר רמי בר לב:  איפה. אב ל הי ועץ  המשפט י ל א כאן.    12

גב' דברת וייזר:      הי ועץ  המשפטי  בחו ץ. הנ ה  היוע ץ נכ נס.     13

מר רמי בר לב:  מיכה  שא לתי  שא לה.  א פרו פו  הזכ יי ה  של  הזוכ ה  במכר ז  על  רכב ים  דו   גלג לים.    14
אופנ יים ממ ונע ים. מה  המש מעות של  השהי ית הכ ניס ה ש לו לה פעל ה.    15

עו"ד מיכה בלום: אם הוא ק יבל צו  התחל ת עב ודה, ה וא יג יש     16

מר רמי בר לב:  למתי. אנ חנ ו י ודעים  למתי?   17

עו"ד מיכה בלום: הוא  יג יש  נגדנ ו  תביע ה.  דבר  שני,  עם  כל  הכבוד  למו ע צה  אין  סמכות    18

כזאת.  ראש  הע יר  ה וא  זה  ש מוציא  מכרז ים,  הו א  זה  ש ח ותם  על  ב יצוע   העב ודות    19

וזה  בסמכ ותו   של  ר אש  ה עי ר,  לפי   סע יף  126.  מ ועצה   קובעת  מדינ יות   ה יא  לא    20

מתעסקת      21

מר גיא קלנר: זו מדי ניות  גם מיכ ה. זה ל א  מדיני ות?    22

עו"ד מיכה בלום: אם יוצאים  למכרז לא  המו ע צה.     23

מר גיא קלנר: המכרז הוא  נגזרת ש ל מדי ני ו ת.   24

עו"ד מיכה בלום: נגזרת של תקצ יב הע ירי יה. ש ם יש לכם אמיר ה.     25

מר רמי בר לב:  רק  תיקו ן  קטן.  ר אש  הע יר  לא  מוציא  את  המכרז  אם  אני  לא   טוע ה  למכרז  הזה    26
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ממנים  ועדה מקצ ועי ת עם י ו עץ מקצוע י. ברשימת  הי ועצי ם.   1

עו"ד מיכה בלום: ראש העיר בס ופ ו של דבר מ אשר את החל טת וע דת המכ רזים.    2

מר רמי בר לב:  בסך  הכל  שאלתי  מה  ה משמ עות  של  מה  שעיד ן  אומר  כר גע.  זוכה  במכרז  א.  צריך   3

לבדוק מת י הכ ניסה  שלו  לעב ודה. ודבר ש ני    4

עו"ד מיכה בלום: בכל  מקרה   ה וא  יכול   לה גי ש...בצדק.  מסתמך  על   המכ רז  שהוא   הג יש.    5

הוא  ה וציא  כס פים  בשבי ל  לגשת.  הוא   מכי ן  את  עצמ ו  לפעו ל.  במיד ה  וה וא  לא    6

יגידו   לו   עכשי ו  ל הפסי ק  אז  הוא  יגיש  תב יע ה.  על   הנזק י ם  שנגרמו  לו.  נכו ן  שאפשר    7

להתמודד  עם התב יעה  הזאת . כמו בכל תב יעה  אחרת.    8

ד"ר צחי שריב:       את מ י ת ובע מי  שיי הרג ע ל קורק ינט  כזה?   9

גב' דברת וייזר:      את הע ירי יה מה  זאת או מ רת?   10

ד"ר צחי שריב:       אנ י שוא ל. מי שי יהרג,  על ק ורקי נט כ זה. את מי  הוא ת ובע?    11

גב' דברת וייזר:      את הע ירי יה.    12

עו"ד מיכה בלום: מי שפגע ב ו.    13
גב' דברת וייזר:      מי  ש נפצע  הוא  ת ובע  את  ה עירי יה.  חד   ו חלק.  א ני  יכו לה   להג יד  לך  מני סיו ן  שהב ן    14

שלי  להבד יל  שיה יה  ברי א  ע ד  120,  הוא  נפג ע  הוא  ב ן  18  הוא  אחרא י,  הוא  חבש    15

קסדה  ה וא  גם   עם  ר ישיו ן  נה יגה  וה וא  נ הג  ב עשרים  ק מ" ש  בקורקי נט  של נו,   הרבה    16

יותר  חזק  מ הקורק ינט ים  ה אלה.  עשרים  קמ "ש  בשביל  האופ ניים  בר חוב  השרף,    17

הוא  פשוט   על ה  ע ל  ב ור  כז ה  קטן  שה יה   בשביל   השרף,   מו ל  הב ית  של   נת נאל   סי מן    18

טוב.  בד יוק   ממו ל.  הק ורקי נ ט  שהוא   עש וי   מפלד ה.  התפ רק  לו.   ה וא  עף  חמישה    19

מטר,  נחב ל  כל  הגוף   שלו.   לק ח  לו   שלושה   ח ודשים  ל החל י ם  ותבעת י  את  העיר יי ה.   20

חד  וחלק.  ואנ י  רוצה  לה גיד  שאני  כאימא  יכו לה  לה גיד  כ מו  הרבה  אי מהות  א חרות    21

אל  תזלזל  בזה  בבקשה.  אל   תזלזל  בזה.  בסדר.  יש  בי טוח.  אנ י  בדקתי  את  זה    22

לעומק.  יש  חד  ו חלק  ת ובעי ם  את  הרשות  במקר ה  הזה  לא  את  חברת  הקורק ינט ,    23

ואני   גם  רוצה   להג יד  מש הו.  אני  למדתי   על   בשרי.   אנ י  לא  אתן  ל אף  י לד  של י  ב חי ים    24

לרכוב  יותר  ע ל  קורקי נט  וי הי  מה.  תעשו  מה  שאתם  רו צים  אבל  בעיני  זה  פש וט    25

פתח  אני  זרקת י  והב הרתי  ל ילדים  שלי.  את ה  יוד ע.  כל  עוד  שהם  בחסות י  ותח ת    26

כנפי  המג וננ ות.  א י  אפשר   ב כלל  ל התכחש  לעובד ה  שהכ לי  הז ה  ה וא  כ לי  מס וכן,    27

שמעלה  בצ ורה   משמעו תית   את  הסכ נות.   נק ודה.  ואנ חנ ו   עתיד ים  לראות   פה   י ותר   28

ויותר  לצערנ ו  הרב  ילדים  ש נפצעים.  נקודה.  אין,  ז ה  מ שהו  שצריך  לק חת  או תו    29

בחשבון.    30

ד"ר צחי שריב:        מ יטל   היא  ס יפרה   הי ה  ל נו  ז ום..רכבים  כאלה  מחזיק י  ת יקי  ת חבורה,  הי א    31

סיפרה  שמ י  אביב ים,  חברת  תאגיד  המ ים  של  ת ל  אביב   מ וצף  בתביע ות  של  א נשים    32

שנתקלו ב מכסה ב יוב קצת  ו עפו עם  קורק ינטים  מוצפ ים  בתביעות.      33

מר גיא קלנר: אגב. זה פרט יים  יכול ים לקר ות.    34
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ד"ר צחי שריב:       נכ ון.      1

מר גיא קלנר: זה לא קשור.    2

עו"ד עידן למדן: זה עוד  הרבה מא וד משתמש ים שדורשים ת חזוקה.      3

הנ ושא   הזה.  אחד,  צר  לי  זה   4 מר גיא קלנר: אני  בקצרה  אנ י  רוצה  להג י ד  כמה  משפטים  על 

בהקשר  הז ה  אב ל  ז ה  גם   הע רה  כל לית,   למיכ ה  יש  נטי יה   לצמצם  בא ופן   קבוע  את    5

תפקידה  של  המ ועצה  ו יכו לו תיה והמ נדט  שלה,  וצר  ל י  שכך  הדבר.  לקבוע  מדי ני ות    6

בנושא  ת חבור ה  ושמ ירה   על   חיי   הת ושבים,  זה   לג מרי  מד יני ות.  ככ ה  א ני  חושב.  ז ה   7

לגמרי  מד ינ יות.  זה   לגמר י  יכול  להי ות  די ון  לגיט ימי.  זה  לגמר י  יכ ולה  להי ות    8

החלטה  של  המועצה  שפ ועל   יוצא  ממנה,  ה וא  ביצו ע  ב אמצעות  המ נגנ ון  הע ירו ני    9

תוך  כדי  ה וצאת  מכרז  א ו  אי  הוצאת  מכ רז.  אני  לא  רוצה  שזה  י יתפס  ברמ ה   10

הטכנוקר טית  בלבד.  ז ה  דיו ן  בעי ני  לא  פ חות  חשוב  מדי ון  על  תקצ יב,  מדי ון  על    11

תכנון  ובנ יי ה, מדי ון ע ל זי הו ם אוויר.    12

עו"ד מיכה בלום: הוו יכוח ש לך לא א יתי.      13

מר גיא קלנר: אתה  צמצמת  כרגע  את  זה  שהדיו ן  פה  הוא  לא  רלו ונט י  וראש  העיר  מח ליט  כי  ז ה    14

לא מדי ניות  וא ני א ומר שאת ה טוע ה. לטעמ י. כי ז את כן  מדיני ות.    15

עו"ד עידן למדן: הוא כן  אמר שאתה  יכו ל למ נ וע את זה  בדרך תקציב ית.      16

מר גיא קלנר: בסדר בוא.    17

עו"ד עידן למדן: הרצון ה וא ע קרונ י.    18

עו"ד מיכה בלום: שואלים א ותי אם ז ה מוצא  חן בע יני,  לא מ וצא חן ב עי ני.      19

מר גיא קלנר: מחר בבוקר.    20

עו"ד מיכה בלום: הוצאתם מכרז.      21

מר גיא קלנר: נערים  הי ינו   וגם   בגרנ ו.  ואנ י   מני ח  שמחר   בבוקר,   בה נחה   ותה יה  פה  איזה   שהיא    22

החלטה  אתה  ת וציא  מכתב  שההחלט ה  לא  קב ילה  כ י  אי ן  מקום  למ ועצה  לקבוע    23

את  עמדת ה  בע ני ין   הזה.   אז  אני  מקדים   תרופ ה.  אז   אנ י  אומר  שלד עתי,   במטות א,    24

לטעמי  א תה  ט ועה  ואנ י  או מר  לחברי   סביב  ש ולח ן  ה מועצה,  שזה  ד יו ן  סו פר    25

לגיטי מי  וסו פר  עקר ונ י,  וגם   לשם  כך  נקבע  חלו פת  הד ע ות  פה   ו היכו לת  ל קבלת    26

החלטה   אם  אנח נו   חושב ים  שמדיני ות  התחב ורה  והת נוע ה  בע יר  יש  בהם   כדי   לסכ ן    27

את  הת ושבים  והי לדים,  ואנ חנו   חושב ים  שצריך   למ נוע   מהלך  כז ה  כי   יש   בו   כדי    28

לסכן  אותם.  אז  זו  מדינ יות.  חד  משמעית  בעי ני.  זו  מדי ני ו ת,  זה  אחד,  שתיים,  אני   29
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אספר  לכם  סוד,  את  הסי פור  של  הקורקי נטים,  להב יא  או תם  לרמת  השרון  עבדכם    1

הנאמן  עם  יושב  ראש  ועדת  תחבורה  בא נו  לראש  הע ירי י ה  לפנ י  שנתי ים  עם  הנושא    2

הזה ו הצענ ו לקדם  הליך  של  בדיקה של  הנ ושא הז ה ברמ ת השרון.  ואם זכר ונ י אי נו    3

מטעה  ל דעתי   ראש  ה עיר  א ז  אמר  שהתשת יות   אי נן  מ תאימות   לזה.  או  מש הו    4

בסגנו ן  הזה.  ומאז  ה יה  נתק   בהקשר  הזה  סביב  הסוג יי ה  הזו.  ואנ י  חושב  שהו א    5

צדק  בהקשר  הזה  ולכ ן  גם  א ז  אמרנו  שהס וגי יה  הזא ת  דו רשת  ליבו ן  והע מקה.  כי    6

אכן  זה   לא   ..שמים  את   ה קורקי נטים  ונ וסעים.   ברור   שהעולם   עובר   לתח בורה    7

שיתופ ית,  ברור  שא נח נו  ר וצ ים  לה וריד  את   כמו יות  הרכ בים  הפרט יים  מ הכביש,   8

ברור  שצריך  לעש ות  את  זה   בשכל.  וגם  הע יר  תל  אביב  הגדול ה  שאנח נו  א והב ים   9

להתקנא  ב ה  ולרא ות  בה  כמ ודל,  מתחי לה  או לי  לה סתכל   על  הסוג ייה  הזו  בצורה    10

אחרת  בו ודאי  מ דינת   ישרא ל  בוודא י  הד יו וחים   השוט פי ם  שיש  בתקשורת  מב תי    11

החול ים,  לגבי  כמ ות  הנ פגעי ם  השבועית  ו החודש ית,  מה קורקי נטים  ו יכול  ל הי ות    12

שהיה  מש הו  שה יה   רלו ונט י  ו היטיב   באות ה  עת   ועכש יו  א חרי  נ יסי ון   אנשים   עוש ים    13

מחשבה  נוספת  וא ומרים  רגע . על מ אזן ב עד  ונגד  יש  פה  יו תר נק ודות  לח ובה מ אשר    14

א נח נו   אנשים   ח ושבי ם,  אנח נו   רשוי ות  חושבו ת,  מותר  ל תקן   צעדים   תוך    15 לזכות. 

כדי  תנ ועה   או   לב לום  א ותם   או  להח ליט   הח לטה  הפ וכה ,  אם  זה   פוג ע  בא ינטרס    16

הציבורי.   ע ל  זה   ל הוס יף,  ו עד ת  התחב ורה   לא   דנ ה  ב נושא   הזה.  ל א  ד נה  ב נושא.   אנ י   17

לא  מצלי ח  להבי ן  במ לוא   הכ בוד  ו הערכה   למ ה  צריך   לעש ות  את   הביי  פס,,  מצל יח    18

להבין.  יש  אדם  שאחראי  על   זה.  יש  איש  אחר  שאחראי  על  משהו  אחר,  יש  גברת    19

נוספת   שאחרא ית   על  תח ום.  למה  צר יך  לעשות   ככה?   זה   לא  תג ידו   נ ושא  שה וא   נו    20

מנז  ל נד.  תחבור ה  יש  ועדה.   ברמת  השר ון   יחס ית   פע ילה.   אנ י  א ומר  את  ז ה  כמ ובן    21

בהקטנה   היא  פ עיל ה  מא וד.  אז  למה   לא  להבי א  את   זה  ל שם.  לעלות   את   השאל ות,   22

יש  שם  נצ יגי   ציבור.   יב יעו א ת  דעתם  כ ן,  לא,   יקב לו  איזה   שהיא   הח לטה  עקרו נית.    23

אחרי  זה  יתקדם  לראש  ה עי ר.  או  שכמובן  גם  חבר  בו וע דת  תחבורה  לד עתי.  מה    24

הבעיה?  למה  ל לכת  ה פוך?  א ני  ח ושב  שבנושא  הזה  ע ול ו ת  הרבה  שאל ות,  שאלות    25

כבדות משקל. ז ה לא  עכשי ו  לכסח את  הדשא מי מין  לשמ אל או משמ אל ל ימי ן. פה    26

לוקח ים  אחרי ות,  על  פגי עות   בגוף,  חס  ו חלי לה,  דברים  ח מורים  מכך  ו לכן  א ני  עם    27

כל  הצער  שבדבר  ואולי  א י   הנעימ ות  אז  לא  היי תי  אומר  לבטל  הי יתי  א ומר   28

להשהות.  ז ה  נ ותן   מענ ה  גם  ל עני ין  הזה.  ע ושה  ה ולד.  ב ודק   את  הסו גי ות,  בודק   את   29

 51
 



ישיבת מועצה מן המניין רמת השרון מס' 36,  2.1.2022 

הסטטיסט יקה.  ב ודק  את  ה נתונ ים  וב יום  שהתשת ית  א ני  מת  ע ל  הק ורקי נטים    1

האלה,   אני  אדם   בוגר.   אנ י  יו דע  לשים  קסד ה  וגם אני  יכ ו ל  לפ ול   וגם   יכ ולה   לה יות    2

שהתשתי ות  העירו ני ות  של נו   הם  במ ינ י מום  ה נדרש.  לבד וק  את    3 תקלה.  לבדוק 

השבילים  אול י  עד  אז   ייצ רו  שביל  בר חוב  או  שנ יים   נוספ ים  מרכזי ים  בע יר    4

שיכולים  לשמש כפל טפורמ ה  לדבר הזה שא ין א ותם כרג ע . כי מה?     5

מר אבי גרובר:   אם לא תמ נעו  גם את זה.      6

מר גיא קלנר: לא  נמנ ע  את  זה.  למה  מ נענ ו   את  זה.  נצח  נסל ל.  הדי ון  ב ראשונים  ה וא  על  א יפה    7

אמור לה יות, מש ה סנ ה נס לל . יש עכשי ו די ון ע ל סוק ול וב  הוא אמ ור לה יות  חלק.    8

מר רוני בלקין: אי ן די ון, א ין  שביל או פנ יים במרכז ס וקו ל וב להזכ ירכם. אתם הצבעת ם להור יד.  9

מר גיא קלנר: אתה  אל  תגיד  לי  אתם  הצ בעתם.  כי  א ני  הי יתי  נגד  ה נת"צ  ה ימנ י.  נגד   הנ ת"צ   10

במרכז הכביש, א ני רצית י ל היות ב ימנ י. אז א ני.    11

מר רוני בלקין:  אני   מזכיר   ל ך  שאני   הי יתי   איתך   בדי וק  ב עני ין  הזה  ועל   הראש   שלנ ו  ג ם  הורי דו  א ת    12

שביל הא ופנ יים.      13

מר גיא קלנר: לא.  יש  שם  חלופ ה  שמדברת  כן  על  נת"צ.  ע ל  אף  שלא   רציתי  את  החל ופה  הזו    14

בכלל.  מדובר  על  נת"צ  מרכז י,  שבחלו פה  א חת  שלו,   בתכנ ון  יכ ול  להיכ נס  גם  שב יל    15

אופנ יים במק ום ביט ול ע ל ח שבון ביט ול  חני ות.    16

מר רוני בלקין: נכ ון. הם ב יט לו את שב יל או פנ יים.      17

מר גיא קלנר: לכן  אנ י  אומר  יש  פה  ז ה  ל א  שחור  ול בן,  מעת ה  ועד  ע ולם.  כל  מה  שמבקש ים   18

לעשות  פ ה  בה יגי ון  ורציו נאל   בריא.  זה  לקב וע  מד ינ יות  שאומרת  בוא ו  רגע  נה יה    19

מה  התנ אים  ה נדרשים  כד י  ל קיים  את  המכרז  הז ה  ואם  ע וד  לא  אם  לא  הג ענ ו  לרף    20

הנדרש  הוא  ימ תין  ובטו וח  של  כמה  חודשים  נרא ה  שי ש  לנו  א.  ב.  ג.  ונוציא  את   21

הדבר הזה קד ימה. ז ה נרא ה  לי מאו ד הג יונ י ומ אוד שכלת ני. תוד ה.    22

ד"ר צחי שריב:        אז   זימ נתי  ועדת  תחבורה  ל-25.1  א ם  אני   זוכר   נכו ן.  פש וט  לא  ה תכנס  ק ודם.    23

והתכו ונת י  שזה  יהי ה  שם  על  סדר  היום.  הק ורקי נט.  אז  זה  לא  אין  לו ועדת    24

תחבורה ס מכות  לעשות מש הו בקשר למכרז  שכבר.      25

מר גיא קלנר: עדיי ן יכ ול לקב וע את  עמדת  הוועד ה.    26

עו"ד עידן למדן: לכן  א ני  א ומר.  ת יקבע  עמדת   הוו עדה.  א ני  מציע  לתקן   א ת  סעיף  ש לוש  ב עצם  שזה   27

יבוצע  ר ק  לא חר  ק יום   דיו ן  בוועדת   הת חבורה   במקום   ב מועצת  העיר.   אי ן  עם   זה    28

בעיה  אנ י  חושב  שזה  נכו ן.  או לי  יה יו  שני ים  או  שלושה  די ו נים  בנושא.  עד  שתקבל ו   29
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את  הה חלטות   שלכם.  א ני  ח ושב  שזה  נכון.   אתם  ח ושבי ם  חברי  שר וצים  ל הביא    1

את זה גם למ ועצת ה עיר  לפח ות לרמת  היד יעה,  והער ות ז ה בסדר.     2

מר אבי גרובר:   לא  אמ ור  ל הי ות  ..בפבר וא ר.  גם  אם  א נחנ ו  ע ושים  א ת  זה  ה כי  מ הר  שבע ולם.   3

..חודשים של  עבודה    4

עו"ד עידן למדן: קל  ו חומר   זה  לא  בא   נג ד.  זה   בא  פה   לה יות   בעד   יע יל  וטוב .  תוך  ק יום   באמת  הדי ון    5

בפורום  שיצי גו  את  הנ תונ ים  כולל  אתה  א ומר  שאמורים  ל הביא  את  תחנ ות  הר ישו י    6

האלה  ת חנ ות  ה עמדה  כ ן  ל ו ועדת  ה תחבור ה.  לו ועדת   תנ ועה.  אב ל  גם  הם   הם  כן    7

צריכות  לה יות  נדו נות  ב ווע ד ת  תחבורה.  להציג  את  הפר י סה.  הם  יג ידו  ה ערות יהם,   8

כן,  לא  שחור  לב ן.  ו יקבלו  א ת  הנתו נים,  ואז  להג יע  לו ועד ת  תנוע ה  אחר  כך  מבוש ל    9

ונכו ן.  א ני   לא  חושב   שיש  פה   איזה   שהי א  ס יבה  כרגע   למ נוע   את  הדבר  הזה.  א ני    10

חשוב  שזה   רק   יעז ור  לכול נ ו  ל היו ת  י ותר   בטוח ים,  יות ר  שקטים  שז ה  עבר  את    11

הוועד ה  המת אימה.  א ני  הי א  חייבת   לה יות  ש ותפה  למי זם  הזה.  לא  יכ ול  להי ות    12

שהם  לא  יה יו   שותפ ים  למ יז ם.  דיברת  על  פצוע ים  קל,   אב י,  פצו עים  קל  לפעמ ים  זה    13

יכול   לה יות  חצי  ש נה  ושנה   בבית  חול ים.  חבר   שלי   ע ם  אופנ יים   שבר  את  כל    14

השיני ים  מ התהפכ ות  עם  א ופ ניים.   לא  חשמלי ים  א גב,  רג י לים.  אבל   אתה   קור א  לא    15

פעם על כ ל מי ני. בדרך כ לל ז ה עול ה לכ ותרות.     16

מר אבי גרובר:   עידן   לא   אמרתי   שאף  אחד  לא  נ פגע   בקורק ינט.   אני   או מ ר  שעיקר   פג יעות   באמת    17

קשות  קור ות  י ותר  מכ לי  רכב ,  ממכונ יות.  המכונ יות   הם  ה כלי  הכ י  קטל ני  ש יש.  אם    18

אנחנ ו  רוצים  להי ות  שנמש יך   לקדש  את  הרכב  ה פרטי  שא ני  מבי ן  שזה  נ וח  ואנ חנו    19

מכורים  לרכב  ה פרטי,  הכל  בסדר.  אפשר  ל המשיך  כ מו  שאנחנ ו  ח יים  היום.   אנ י    20

חושב שכולם.  יפה.  אז    21

עו"ד עידן למדן: זה לא נא מר בהצע ה הזה. ז ה  לא עו לה מ ההצעה.     22

מר אבי גרובר:   אפשר  ל היו ת  הא חרו ן  שמצ טרף  לע ולם  הז ה  ואפשר.  כ ל  הדברים  שאתם   אומר ים   23

זה  ברור  שמתי  שהו א  תהי ה   התחלה.  ומ תי  שהו א  נצטר ך  להתרגל  לדבר  ה חדש   24

הזה.  כולנ ו  וא ני  חושב  ע וד  פ עם  .אם  הייתי  רו אה  שכלי  הרכב  הם  כל  כך  בטוחים    25

ואנח נו  מקצים  את   הכל י  ה י חיד  שע ושה  א ת  ה נזק  א ני  חו שב  שלבוא  ולהצ יג  את   זה    26

שזה  אנשים  נ פגע ים  במכו ניו ת,  כל  הזמן  ונפ געים  קשה   מ אוד  ונ הרגים  והרבה,  ולא    27

אחד ולא  שני ים. יש ל נו  פה מ אות כל ש נה. הרב ה מאות.    28

מר מיכאל דורון: יש לנ ו נ תונ ים מדוי קים?   29
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עו"ד עידן למדן: זה אחד הדבר ים.     1

מר אבי גרובר:   הקטגור יה  היח ידה    2

מר מיכאל דורון: האם ברמ ת השרון  תפו חים לת פוח ים,  ברמת השרון?      3

מר אבי גרובר:   יש  פה  את  כל  ה נתו נים.  ב סדר.  יש  ועדת  בטי חות  בדר כים,  שהוועד ה  לבטי חות    4

בדרכים,  מתכנסת   ארבע  פע מים  בשנה   ומרא ים  ל נו  את   כ ל  אנח נו   מנתח ים  תא ונה,    5

תאונה   ברחב י  הע יר,  את   המקומ ות  שלהם,   את  ה פע ולות   שצריך  ל עשות  כ ל   6

הדברים,  לדעת י  בו ועדת  בט י חות  בדרכים  חברים  גם  חב רי  מועצה   נכו ן  יר ון  את ה   7

למשל אתה ב וו עדה?      8

מר ירון גדות:   דני. דנ י.     9

מר אבי גרובר:   דני,  יש  חבר ים  ב וועד ה  ה זאת  מתכנסת   ארבע   פעמ י ם  בשנה,  עוברים   על   כל    10

התאונ ות  רוא ים  אנ י  אומר  לך  שהרבה  מא וד  דוו קא  או כלוסי יה  מב וגרת,  הרב ה    11

מהתאו נות  ברמת  השר ון  זה  אנשים  יותר  מב וגרים,  בפ גיע ות  מכלי  רכב.  וזה  ק ורה    12

אתם  יוד עים  א ומרים   לפ ני   בית  אב ות  גם   אנש ים  ע ול ים  עם  הרכב  שלהם   על    13

המדרכות.  ו הם  מוריד ים  שם  ונוסע ים  ברוור סים  ונ דרס ים.  אנחנ ו  רוא ים  ילדים    14

קטנים שנדר סים בכל  מינ י מ קומות  ורכב שנ וסע.    15

עו"ד עידן למדן: זה רק מחזק א ת מה שא ני א ומר.     16

מר אבי גרובר:   אני  כבר  רו אה  את  סוג  ש ל  הספי ן  מחר  ו נכון.  ע ל  קורק ינ טים  אנשים  נ פגעים  אב ל    17

גם  על  מכונ יות.  וצרי ך  לראו ת  תמיד  את  ..מול  הח לופ ות.   והחל ופות  ה ן  לא  נק יות.    18

הן  לא  חפות   מ נפגע ים  ולכן   אני   חושב   שהדבר   הזה   יכ ול   להפ וך  את  רמ ת  השר ון    19

למקום  י ותר  ט וב.  מקום  יו תר  בריא  ל היות   בו.  בסך  הכ ל  אם  נור יד  עשר ים  אחוז    20

מהרכבים  מהכב יש,  אנ י  ח שוב  שכמות  ה נפגע ים  תה יה   הרבה  י ותר  נמ וכה,  כל    21

תרבות  הנה יגה   תה יה   פה   ש ונה,   כל   הרעש   ברחו בות.   מי ליו ן  דבר ים  יהי ו.  ל דעתי    22

יותר ט ובים ברמת  השרו ן.    23

מר  מיכאל   דורון:  אם  כל  הד ברים  האל ה  מג ובים  בד וחו ת  וסקרים,  כמ ו  שצריך  אד   הו ק   לנושא   רמת   24

השרון. כ י אתה א ומר א ני  חו שב.    25

מר אבי גרובר:   תמיד  אפשר.  א נח נו  ב וא  אנ חנו  בתש ע  ארבע ים  ואנ חנ ו.  בוא  ננ סה  ל התכנס  כ י  יש    26

לנו  פה      27

מר ירון גדות:   אתם  מדברים  פה  על  יצ יאו ת  של  נוער  ומ י  שנוס ע  באמ ת  אם  זה  נוער,    28

צעירים  א ני  נסעתי   מכיכר   רבין  ע ד  הבי ת  פעם  א חת ,  רמת  השרו ן  מאו פיי נת    29
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באוכלוס יי ה  מבוג רת  ו פעי לה   שמסתובבת  והנ פגע ים  שיכו לים  לה יות  ז ה  מב וגרים.    1

השביל  א ופ ניים   הזה   ברחו ב  הנצח  שע ובר  ליד  ב ית  אב ות  נצח  ה וא  ב ירידה   של  חבל    2

על  הזמן,  אם  הי יתי  ילד  ה י יתי  זה  מסוכ ן.  לא  נראה  ל י   הגיונ י  שמועצת  ע יר  לא   3

יכולה  ב מצב  של  סיכו ן  חי י ם  לבטל,  לדחות  או  לה חלי ט  לא  לעשות  את  המכרז    4

הזה.  למרות  ש הוא  בג לל  שה ו א  כבר  קוים  וכבר  יש  זוכה  וי ש  מי  לא  נרא ה  לי  הגי וני    5

מיכה שזה  לא בסמכ ות שלנ ו . במקרה של ח יי אדם.  להפ ו ך החלט ה כזאת.     6

מר אבי גרובר:   אני   רק   אגיד   במי לה   לע ני י ן  בנצ ח  שא ני   חושב   שעשי תי   את  השביל   של   הפא רק   7

היא  מאות  וא לפי  ילדים,  משפחות  שי וצאים  מתוך  ה פארק  ושורה  שלמ ה  של  8

מקומות  לא  רק  במק ום  א חד,  יש  חמ ישה  שיש ה  פת חים  מהפ ארק  אל  שב יל    9

האופ ניים   וא ני   מדמי ין  או תי  ה ולך  עם  הבת   שלי   בת   השנת יים  על  המדרכה    10

כשהשביל  הוא  מטר  הצידה   ולפעמ ים  גם  אני  מאוד  מק ווה  שמתי  שה וא  אנ י  גם    11

אלך  גם  עם  הע גלה  וגם  עם   הילדה  ואנ חנ ו  נלך  שם  והי לדה  פתא ום  רצה  לך  ע ל    12

השביל,  אנ י  חושב  שא ני  חשב תי  שהאוכל וסי יה  המב וגרת  יכולה  יותר  בשל ה  וי ותר    13

מודעת ע וד פ עם אין  לי ב עי ה  שהיא י ותר אם ה יא  יותר    14

עו"ד עידן למדן: גם מבוגרים  וגם  ילדים צע יר ים. ההי פך.     15

מר אבי גרובר:   זה אתה  לא תעשה  פה.    16

מר מיכאל דורון: למה א ני  ל א מקבל תשוב ה האם  נעשת ה עבוד ה     17

מר אבי גרובר:   התשובה  היא כ ן. אתה  לא  תקבל את זה.    18

מר מיכאל דורון: אני ש ואל.  נעשתה עב ודת מט ה מסוד רת ?    19

מר אבי גרובר:   כן. חד משמ עית.    20

מר  מיכאל  דורון:  עם  סקר ים.  המועצה  יכו לה  לראות  א ת  הסקרים  האלה.  את  המח קרים  האלה .    21

22   

מר אבי גרובר:   איזה סקר ים אתה  רוצה  לר אות?   23

מר מיכאל דורון: האם עשית ם האם חקרתם את ז ה? הא ם יש לכם ח וות דע ת.    24

עו"ד עידן למדן: כמה רכבים  יוריד ו מהכב יש?     25

מר אבי גרובר:   תלוי  כמה ק ורקי נטים  יהי ה    26

מר  מיכאל  דורון:  אתה  משוו ה  בין  הר וגים  על  קורק ינט ים   לבין  ל נפגע ים  במכו ני ות.  אני   יכול  לרא ות    27

את האומד נים  האלה.     28

מר אבי גרובר:   באיזה שה וא מק ום כשאת ה מדבר על  אנשים ב לי  חזון  אז קשה נ ורא לעדכ ן.    29
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גב' דברת וייזר:      עם חזו ן? מי  האנש ים? אנ ח נו אנש ים עם חז ון?     1

מר אבי גרובר:   נעלבת?    2

גב' דברת וייזר:      לא. ממך? ממש  לא.     3

מר אבי גרובר:   אם לא נ עלבת אז כ נראה ש אין לך  מה לא  להת ייח ס אל י יך כנראה.     4

גב' דברת וייזר:      בא לי.     5

מר אבי גרובר:   אמרתי ה ערה כ ללית.    6

גב' דברת וייזר:      או ק י. מענ יי ן למ י התכ וונ ת.   7

מר  מיכאל  דורון:  אנחנו  אנש ים  בלי  חזו ן.  אתה  עם  חזו ן  ג דול.  אול י  תגיד  ל נו  מה  ה חזון   שלך  ועל  מה    8

הוא מתבסס?       9

מר ירון גדות:   אני  אומר  רק  רצית י  לשי ם  את  הפוקוס  על  ה מבוג רים  במקום  על    10

הצעירים  ו אני  חושב  שברמ ת  השרון  אנ י  מת  על  ק ורקי נטים  וא ני  או הב  לנס וע.    11

12   

מר אבי גרובר:   למה  הצעיר ים  לא  יכו לים  להיו ת  ברמת  השרון?   למה   אנחנ ו  לצע ירים  שזא ת  לא    13

העיר שלכם?    14

מר מיכאל דורון: כל הד יון  ה זה הוא ד יו ן של א וו ירה. את ה ..נתו נים. את ה בו ועדה.     15

מר אבי גרובר:   פה  צעיר ים.  אני  רוצה  לבוא   להגיד  לצע ירים.  זה  הבי ת  שלכם.  אתם  יכולים  לב וא    16

לרמת  השרו ן  נעש ה  לכם  דיר ות  קטנ ות.  נעש ה  לכם  את  ש בילי  א ופנ יים.  נ עשה  לכם    17

את האופ ני ים, את הכ לים ה אלה. נעש ה לכם.      18

מר ירון גדות:   עזוב זה דמ גוג יה. אב י.    19

עו"ד עידן למדן: אבי אף אחד.     20

מר אבי גרובר:   הגיע  הזמן  שרמת השר ון ת היה גם  העיר  של הצע ירים.    21

עו"ד עידן למדן: אף אחד לא  נגד רע יו נות ש לך  אבל     22

מר אבי גרובר:   בואו  נצביע. מ ה שיצא  יצא. הכל בסדר.    23

עו"ד עידן למדן: אני  רק  אנ י  אציי ן  שני  דבר ים.  אני  עדי ין  לא  ק יבלת י  תשובה  באמת  לע ני ין  של    24

תוספת  הפקח ים,  ו הגברת  ה אכיפה.  ז ה  שמו סיפ ים  פק חי ם,  לא  בהכר ח  מי יצר  את    25

יותר  ת ועלת  ואול י  זה  יגבי ר  את  האכיפ ה  אבל  א נחנ ו  יודע ים  הי ום  ערב,  ערב    26

בצומת   תלו נות   ה פלאפ לים    של  ת ושבים    שמזדחל ים  עם  עג לות    הי לדים    בי ן    27

האופ נוע ים     28

מר אבי גרובר:   בעשרים  ו חמיש י  יה יה  ד יו ן   בוועדת   שני יה  ת ן  ל י.  אתה  רוצה  תקבע  פגיש ה  נשב    29
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בצורה מסודר ת ננ הל את  הד יון  הזה. א י אפשר עכש יו ש לו ש שעות ל נהל א ת הדי ון.    1

עו"ד עידן למדן: אבל הו ועדה צר יכה  לקיים  א ת זה.     2

מר אבי גרובר:   אני א ומר בעשר ים ו חמישי.  המשפט הראש ון א מרה יש  ו עדה? ה וועד ה    3

עו"ד עידן למדן: לא. אבל ה וועד ה.     4

מר אבי גרובר:   אמרתי  ב נוסף.  לא  קיב לת  ע כשיו  את  כ ל  התש ובות?  את ה   רוצה  לקב וע  ע וד  פ גישה    5

לקבל    6

עו"ד עידן למדן: אני לא  חבר ב וועדת  תחבור ה .    7

מר אבי גרובר:   לא  משנה.  אבל  אתה  רוצ ה .  אני  מציע  מעבר.  הצעת י  מעבר.  אמרתי  אתה  רוצה    8

ועדת  תחב ורה?  לא  אתה  ר ו צה.  נאמר  יהי ה  דיו ן  בוו עד ת  תחבורה.  נב וא  עם  כל   9

החומר  ש יש  ל נו.  נציג  את   כל   הדברים  ב וועדת   תחב ורה.  א מרתי  מעבר.  אתה  ר וצה    10

עוד  ל הציג,  את ה  רוצה  עוד   דברים.  תבוא,  ת קבע  פג יש ה  נראה   לך,  נדבר   איתך    11

הכל.    12

עו"ד עידן למדן: אבל  זה  ההצעה.   במקום  מו עצת  הע יר  ה וועד ה  תחב ורה  זה  הכל.  ב מקום  המיל ים    13

מועצת  הע יר  יק וי ים  בוו עדת  תחבורה.  ושהם  יק יימ ו  את  הדיו ן  וי עביר ו  את  זה.  זה    14

מה שכתוב.     15

מר אבי גרובר:   מי בעד?    16

ד"ר צחי שריב:       לדי ון ב ו ועדת תחב ורה?    17

מר אבי גרובר:   הוא מש הה לג מרי. א ני ל א  בעד להשה ות לג מרי.    18

עו"ד עידן למדן: לא  משהה.   אתה  במ ילא   אומ ר  זה  לא   נכנ ס  מחר.  אני   אומ ר  תתקיים   הדי ון   כני סת    19

המפעי ל  תבוצע  רק  לאחר  ק י ום  הדיו ן  בוועד ת  התחב ורה  במהלכו  יקב עו  האז ורים   20

ממותנ י הת נוע ה, וה אסורים  לתנו עה ו תיבח ן הת וכנ ית.    21

מר  מיכא ל  דורון:  אני   חושב   שצריך  לה וציא  מכתב  ל מי  ש זכה  במכרז  וסו ג  של   הערת   א זהרה.  מ יכה    22

בזירה  שלך   בע יני,   זה  מה  שצ ריך  לקר ות,  שלא   נ היה   אחר   כך  במצב  שאמרנ ו  א ו  ק י   23

דיברנו שז ה סתם ה יה ד יבור ים, כי בעצם בכל  מקרה א נח נו מג יעים  למכרז.    24

ד"ר צחי שריב:       כבר הז מנו אל ף קורק ינט ים מסי ן.    25

מר מיכאל דורון: כן. שהו א י דע עכשיו  שיש ל ו הער ת אזה רה מהמו עצה.    26

עו"ד מיכה בלום: יש ראש עיר  ומנכ "ל ה עיר ייה . הם יגיד ו ל לשכתה משפט ית  נעשה.     27

מר אבי גרובר:   מי בעד? א ני  עוד  פעם. אנ י ל א כל כך. אי פה יש ימו.     28
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מר רביד פלד: איזה  סעיף.  מ ה שהיה  או ל א?    1

גב' דברת וייזר:      בעד ההש היה.    2

מר מיכאל דורון: בעד ההש ה יה.     3

מר אבי גרובר:   איפה  ישימ ו איז ה שלט.     4

עו"ד עידן למדן: סעיף  3  קובע.  כנ יסת  המפ עיל  תבוצע  רק  לאח ר  קיו ם  דיון  בוו עדת  תחבור ה    5

במהלכו  יקבע ו האז ורים    6

מר מיכאל דורון: תימסר  הו דעה למפ עיל.    7

ד"ר צחי שריב:       וע וד פק חים וכ ל זה.    8

גב' דברת וייזר:      מה שאמרתם. פק חים.    9

?: רגע. עוד  לא נס חו.  ננס ח ואז  הם יצביע ו שוב.  לא. תצביע ו  עכשיו. ת יקו ן.     10

מר גיא קלנר: יש  לקו נה  שאם  הוו עדה  מ ח ליטה  א ו  לא   לאשר  את  הכנ יסה,  או   לקי ים  ע וד  כמה    11

אלמנטים  בטרם  כ ניסה.  אז  זה  לא  רק  הדד  לי ין  ה וא  לא   עשרים  וחמיש ה  לי נואר    12

כי בעשרים  וחמ ישה    13

עו"ד עידן למדן: היא צריכ ה לבח ון א ת הנ תונ י ם. היא צריכ ה לבח ון את  כל.      14

מר גיא קלנר: זה לא עד  קיום  הו ועדה. א ל א עד קי ום הח לטות  הו ועדה.    15

גב' דברת וייזר:      אז צריך ל הודי ע ל הם שלא  יהיה  לנ ו חש יפה מש פטית. ש משהים את זה.    16

מר מיכאל דורון: צריך לה יו ת בהחלט ה.     17

מר רמי בר לב:  לדעתי צר יך לבדו ק דבר ראש ון מת י הם אמ ורים ל היכ נס.  לעוד חצ י שנה.    18

גב' דברת וייזר:      חצי שנ ה.    19

מר  מיכאל  דורון:  זה  לא  אומר  כלום.  הם  כרגע.  אם  הם   נכנסים  ע וד  חצי  שנה  הם  כבר  שלחו  את    20

ההזמנ ה  לס ין.   אנ חנ ו  צריכ י ם  לעצור   או תם  ו להג יד  לה ם  אל  תביא ו  ח כו.  הולד.    21

22    

מר גיא קלנר: ההחלט ה  צריכ ה  לה יות  שא נחנ ו  מעב ירים  את   הנ ושא  ל דיון  בוו עדת  הת חבור ה,    23

והנ ושא  יושה ה  ב התאם  ל החלטו ת  ועדת    התחב ורה. .   לא    להתקדם    ל פני י   כ ן.   24

במקביל,  מתבקש   הי ועץ   ה משפטי  של  הע יריי ה,  לה וצ יא  על   פי   החל טתה  של    25

מועצת הע יר שה יא ה חלטת  מדיני ות, ה ודעה  לזוכ ה בדבר  השהי ית המכרז. ת ודה.    26

עו"ד עידן למדן: ונשאר סע יף 4.     27

מר רביד פלד: אם ה וועד ה ל א מגיע ה לה חלטה  גיא?    28

מר מיכאל דורון: אם לא מג י עים לה חלטה  זה סי מן מ עול ה. זה סימ ן שזה  לא צריך  לה יות.    29
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?: אתם יודע ים כמה כ סף זה  יע לה לע ירי יה אם מבט לים את  זה?   1

מר מיכאל דורון: לא. אתה  י ודע? אתה  יוד ע?    2

עו"ד עידן למדן: אתה  יודע  כמ ה  כסף  יעל ה  לעירי יה  אם  יה יו  לך  עכש יו  המון  תב יעות  ע ל  אנשים    3

ש..בשבילים שהם לא  ערוכ י ם לזה?     4

מר אבי גרובר:   מי בעד? ז ה ההצ עה שלכם.  אני א חד,    5

?: רוני,  נטע, ע ידן, רמ י, דובר ת, מיכאל,  ירון. ר גע. גם ג יא ס ליחה.      6

מר ירון גדות:   אני בעד  בטח.    7

עו"ד עידן למדן: שמונה.    8

גב' דברת וייזר:      מי נ גד? שנ יים.     9

מר אבי גרובר:   הוא  לא נגד  שהו ועדה תד ון  אבל לתת ל ה את  הוט ו על  ה החלטה.    10

מר מיכאל דורון: נגד שנ יים.  הלאה מ י נמ נע?    11

גב' דברת וייזר:      יעקב.      12

מר גיא קלנר: יעקב ו חופש ית.    13

מר יעקב קורצקי:  אנחנ ו  תמיד  משתפ ים  פעול ה.  יאללה.  כל  מה  שעש ינו  עכשיו  למה  ל א    14

התערבתי?   כי   זה   בא  לו ועדה   שדוברת   כבר  ניה לה   את  הוו עדה  יושבים   חבר ים  מכל    15

הקשת ואף א חד לא  ידע את   זה. כבר לפ ני א יזה ח ודשי ים  שלושה.    16

גב' דברת וייזר:      אני  אסביר  לך  מה, ב וועדת  מכרזים א ני  גם הסב רתי  את  זה. י עקב  ועדת  מכרזים    17

לא יכו לה ל התערב בש יקול י  הנהל ה של ע יר. הת פקיד של נ ו מאוד מ וגדר.     18

מר אבי גרובר:   אני  חושב שאז ק יימ נו ד יו ן.   19

גב' דברת וייזר:      אני  מסבירה  לו. א נח נו ל א  בהליך  הזה. אנ י רק ב ודקת  שהתהליך  תקי ן. זה הכ ל.    20

מר יעקב קורצקי:  עוד שעה  וחצי  דיו ן.    21

גב' דברת וייזר:      טוב.     22

23  

החלטה: לקי ים המשך ד יו ן  בוועדת  תחבור ה בנ ושא המכ רז להפע לת קור קינט ים.   
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בעד  -  8:  רו ני   בלקין  ,   נטע   זיו,  ע ידן  למדן,   רמי   בר לב,   דו ברת  וייזר  ,   מיכא ל  דורון,   יר ון    גדות,  

גיא קלנר.     

נגד - 2: אבי  גרובר,  רב יד פלד.  

נמנע - 5: צח י שריב, בת  שבע אלקוב י, דנ י לב יא, ענב ל דד ון, י עקב קורצק י.   

24  
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7.  הצעה  לסדר   דוברת  וייז ר,  מיכאל  דורון,  עידן  למדן,   רמי  בר   לב,  ירון  גדות  21.12.21  –  

הסעות ילדים.  

2  

מר אבי גרובר:   את מציגה  את זה ד וברת?    3

גב' דברת וייזר:      אני  יכו לה ל התח יל או  שא תם עוד מת ווכח ים על  זה     4

מר דני לביא: הי יתי ר וצה ל התנדב ל נושא של  המט וסים.  בכל זאת יש  לי קצת טר מינ ו לוגי ה. או ק י.    5

מר אבי גרובר:   התנדבת.     6

מר דני לביא: יאל לה.     7

מר רמי בר לב:  אני א יתך. ו ולקם.    8

גב' דברת וייזר:      יאלל ה.  או  קי.  לפ ני  כשנת י ים.  אם  דרך  אגב  נגיד  נופל  ל ך  הפייסב וק  מה  שקורה    9

בעזה  עם   הברק ים  שזה  לא   היה   בכו ונ ה  במקר ה  אז  ת גיד  ל י.  ו אז  נ פתח   כאיל ו   10

משהו  אחר.  כי  בדרך  כל ל  זה  קורה  בקטע ים  מסו ימי ם.  לפני  כשנת יים  עבד נו    11

מנכ"ל ית  העיר יי ה  דאז  שיר לי  פאר  וא נוכי  על  הסע ות  ל תלמידים  בת יכונ ים  ובע ל   12

יסודי,  כבר  אז  הת לונ נו  ה ה ורים  על  צפי פות  בא וטוב וס ים  שהילדים  של הם  לא   13

מצליחים   לתפ וס  מק ום  ושה ם  נאלצים  ללכת  בר גל  ו לאח ר  או  ל הזעיק   את  ה הור ים    14

להסיע   אותם.   הגשנ ו  את   ה מתווה   לא ישור  תקצ יבי  סיר בת  בתוקף  להקצו ת  לכך    15

תקציב.     16

מר אבי גרובר:   מה זה מכת ב אישי?     17

גב' דברת וייזר:      דחית  גם  פנ יות  של  אי מהו ת,  בנציגות  ה נהגת  ה ורים  לד אוג  להסע ה  בטוח ה.  אבל    18

בגלל  שאתה   הכחשת  א ת  ז ה  וקראת  לי  בשב וע  שעבר  שקרנית  אז  א ני  נאלצת    19

להראות   את  כ ל  הס יכומ ים  וכל  ה תכתוב ות.  ב-25.9  ש יר לי  פא ר  ה וציאה   סיכ ום   20

פגישה  בנ ושא  הסע ות,  משתתפים,  דוברת  ו ייזר,  שיר לי  פאר  ואי ילת,  שיר לי    21

הוציאה  א ליך  ס יכום  פג יש ה  שלי  אית ה  עם  אי ילת  ב נ ושא  הכשלים  ה קיי מים   22

בתחבורה  הציבור ית  ל ילדים .  היא  כתבה  שם,  25.9.19,  אחר  כך  אנ י  אשלח  לכם    23

את  הכל.  המדפסת   שלי   לא  עבדה  ו לא  יכולת י  ל הדפי ס.  י צאתי  כאי לו  כבר.   פי נית י    24

את  החדר.  היא  כתבה  שם  ע ל  חוסר  הל ימה  של  שעות  בק ו  909  וק ו  1  עם  סיום  של   25

שעות  ב ית  הספר.  על  מחסו ר  של  ק וו ים  בשע ות  הב וקר   ועל   אי   מת ן  מע נה   בימ י    26

שישי  וכו'.  שיר לי  ביקש ה  במכתב  שלה  מאגף  הח ינוך  ל רכז  את  כל  הנתו נים  כדי    27
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שנוכל  לתת  מת וו ה  רשות י.  אבל  אנ י  אמש יך  וא וכי ח  לך   כי  אתה   לא  ת וציא   אות י   1

שקרנית,  ואם  א תה  תמשיך  להגיד  ..א ני  אתק וף  את  כל  השקרים  האחר ים.  באח ת    2

מקבוצות  הוו טסאפ  המשות פות  של נו,  ב -24.11.19  כ תב  ל ך  מיכאל   חברי   הי קר  כך.    3

אבי,  יש  שיח  סוער  בפ ייסב ו ק  על  נושא  הסע ות  של  התל מידים  אל  מול  ת חבורה    4

חינם  בשבת.  ענ ית  כהר גלך  ת שובה  מתח מקת  ו לא  רל וו נט ית  לשאל ה.  מיכא ל  רמת    5

השרון  במ קום  הראשון   בהש קעה  פר   תושב.  ואנ י  המשכת י  וכתבת י  לך,   אבי,  חשוב    6

לשים  את  הדברים  על  השו ל חן,  בוא  לא  נחר טט.  אישרת   בחצי  דקה  שבע  מאות   7

חמישים  א לף  ש"ח  על  הס ע ות  בשבת  כדי  לרצות  את  החופש ית.  ואת   ההס עות    8

לילדים   בחרת  לקצץ  נקוד ה .  ענית   לי   כך,  א ני  חושב  ש הורים  עם  שתי   מכו ניו ת   9

יוקרה  בב ית  יכול ים  להשת ת ף  בעלות  ש ל  הה סעות.  א ף  א חד  שם  לא  נת ן  חצ י  מי לה   10

טובה  על  זה  שהם  קיב לו  הס עות  בחי נם  שנים.  רק  תלו נו ת.  מיכאל  השיב  לך,  אבי,    11

הסעות  ל תלמיד ים  לא  נ מ דדות  לדעת י  במספר  מכ ונ יות  השרד  של  ה הור ים   12

היוקרת יות  של הם.  אלא  ד ווקא  בצורך  ל הור יד  את  נ טל  התחבור ה  וה עומס    13

בכבישים.  שמו נים  מכ ונ יות,  שמונים  עצירות,   שמונ ים  ח נ יות  מ ול  א וטוב וס  אחד.    14

שמונים  מכ ונ יות  של   הור ים   שצריכים  לשעבד  א ת  לו ח   הזמנים  ש להם  לשע ות   15

הלימ ודים.  ע נית   בזלזו ל  או פ יינ י  לך,  מיכאל,   כמה  עשרו ת  הור ים  האל ה,  עשר ות   16

הורים  כן,  לא  הם  אל ה  שתו קעים  את  התחב ורה.  יש  קצב  תנועה,  יש  קצת  תנ ועה,    17

זה  כול ה  רב ע  שע ה  בי ג  ד יל.  קבוצת  ו וטסאפ   אחרת   שלנ ו,   שאלת  א ותי   ב-7.10.19,    18

אני  מבין  ששירל י  מבשלת  ע ם  איילת  ס יפור  של  הסע ות  מ המערבית.  ואנ י  ענ יתי  לך,    19

ממש  לא נכון.  אנ י  אישית  בי קשתי  את  הפגיש ה  הזאת  כי   ביקשתי  משירל י  לפנ ות    20

למנכ"ל   מטרו פול ין  כד י  לה ו סיף  הסע ות  בשע ה  הז ו.  ואז   סגנית   הע וזרת  הא ישית    21

שלך,  דאז  ענתה   אז  בוא ו  נ מתין  ל סיכום  פגישה   ששיר לי  תוצ יא  כי  יש  פה  עני ין    22

י   לך   כתבתי    באות ה  קב וצה,  אב י ,  אמור ים  ל הי ות  ש ני    23 תקציבי.  ב -4.12.19

.  הבעי ה     וארבע ים.  24 ,  בשבע   ארבעים   ו חמש, ,  והש ני   ב שבע  ,  אחד, אוטוב וסים, 

שבשלושת  ה ימים   האחר ונ ים   מטרופ ול ין  האלה,   שלח ו  רק   אוט ובוס   אחד  ויש   מלא    25

בעיות   איתם.  האוט ובוס ים  מלאים  עד   כדי   סכנת   חי ים.   עמדתי   היא   שיש  לבצע   26

הסעות   פרט יות   שלנ ו  כרש ות  וזהו.   דרוש  הסבר.  מד וע   הי ה   צריך  הסעו ת?  התש ובה    27

לכך  היא  שהזמנ ים  השתנו.   העומס  התחב ורתי  גדל  ב מאות  אחוז ים.  ההליכ ה    28

בדרכים  נעשתה  מ אתגרת  ב יותר,  הה ורים  מ גונ נים  י ות ר  ומסיע ים  את  ה ילדים    29
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והמשמע ות  היא   עו מס  של   מאות  כ לי   רכב  שמת ווס פי ם  לתנ ועה   בע יר  בשע ות    1

הלחץ.   התחב ורה  הציבור ית   בעיר  לא  נות נת  מ ענה   וא ין   דרך  לכפ ות  על  חברות    2

עסקיות  ל הפעיל ק וו ים ל א רו וחי ים. זה  בדי וק  המקרה. ש בו רשות  מק ומית  צריכ ה    3

ולהר וו יח  על  הדרך    4 למע ן  התושב ים.  לתמוך  במקום  שבו  אי ן  שיר ות  להתערב 

פתרון  ת חבורת י  שיקל  ע ל  עו מסי  התחב ורה  בע יר.  בתחי ל ת  שנת  הלימ ודים  הזא ת,   5

קור ונה,  א ני  מז כירה  לכם  שה יה  פאוס  ב גל ל  הקור ונה   וה ילדים  לא    6 אחרי  שנת 

הספר    שנה  של מה  עד  אפריל.  ממש  לפ ני  חצי  שנה.  בתחי לת  שנת    7 הלכו  לב ית 

הלימ ודים  הזאת,   גבר  והת חדד  הצ ורך  בה סעות.   בימ י  הקורו נה   ילד ים  ד חוס ים    8

באוטוב וסים  צפ ופ ים.  זו   ס כנה  של   ממש.  אב ל  שוב,   כל  הנ יסי ונ ות  של י  כמ ו   9

שראיתם  כולכם  לשכנ ע  או תך  עלו  בתו הו.  בו ועדת  ה ח ינוך  ל פנ י  שבועי ים,  אני    10

שמחה  שזה   מצח יק  א ותך,  קצת  בידור.   בו ועדת   הח ינ וך  לפני   שבו עיים   הע לנ ו  שו ב    11

כ ל  חבר י  ו עדת  חינ וך  וחברי   מועצת   הנ וער,  וה נהגת    12 את  הנ ושא  לסדר  ה יום. 

ההור ים  שהשתתפו  בישיב ה   ואחת  מה ן  י ושבת  כאן,  ש היית ה  חלק  מז ה  בשנה    13

שלמה  ה יא  גם  יא מר  לזכ ותה   שהיא   מתעסקת   בנ ושא  הזה .  כולם  ד יברו   על   הק ושי    14

של  התל מידים.   הה ורים,   וה נטל  על  התחב ורה   בעיר   אבל   אתה   השבת   לנ ו  ב וועדת    15

החינ וך  כך.  הסעות  ושו מרים   בשערי  בית  הספ ר  זה  לא  בא מת  חינ וך.  זה  אקסטרה.    16

והילד ים יכולים ללכת בר גל  או להמש יך להצט ופף בא וטו בוס אחד.     17

מר אבי גרובר:   אני לא אמרתי את זה.    18

גב' דברת וייזר:      אמרת  יש  לי  הקלטה  של  ז ה.  ואם  תרצה  אני  אפתח  א ת  זה  אין  בעי ה.  אני  מחר    19

מעלה  את  ההק לטה  לפ ייס בוק.  הכל  בסדר.  מזל  שמזכירת  הוועדה  קשה  לה    20

לתמלל  וה יא  הקליט ה את כל הישיבה. א ני  יע לה את  זה.  ח בל, אל  תביך  את עצמך.    21

אני  גם  יכו לה  לעל ות  את  הפגישה  אצל נו  בבית  ל פנ י  חצי  שנה  כשישבנ ו  עם    22

ביסקוט י.  אנ י,  וזכי  וי עקב   ורביד   ואת ה  ומיכא ל  וב ע לי  ה יקר  ואמרת   לנ ו  ע ל   23

הפרישה  של ד ני,  אני  אי תכם  במהלך  הזה. ת עשו  פרישת  ס יעה. ר ק תעש ו ט ובה  הם   24

צריכים  להעביר   לי   את  התק ציב  אז  ב וא  נעשה  את  זה  אח ר  כך  ואם  תמשיך   לשקר,    25

גם  את  זה  אני  אתמל ל  ובוא   ניקח  פ ופ  קור ן  ונרא ה  לכו ל ם  את  הסרט.  כשראינו    26

שאין  עם  מי   לדבר,  ואמרת   את  המשפט   הזה   הח לטנ ו  ל חייב   את  ה עיר ייה  לסבסד    27

הסעות   לתל מידים   בהצע ה  לסדר  שהגש נו   כול נו   כמעט   לישיבת   מועצת   העיר  ב - 28

26.12  במשך  י ומי ים  ני סית  למסמס  את  ההצ עה.  בלה טו טים  בירוקר טים,  תח ילה    29
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אמרת  שאין  מק ום  אחר  כך  דחקת  אותה  לסוף  סדר  ה יו ם.  אלא  שהיוע ץ  המשפט י    1

של  העירי יה  ח ייב  א ותך  לשנ ות  את  סדר  היום.  ל ישיבת  המועצה  שה יית ה  בשבוע    2

שעבר.  הגיע ו  נציג י  מועצת  ה תלמידים  והם  חיכ ו  פה  וישב ו  פה  ארבע  שע ות  לתור ה   3

של  ההצעה.  אלא  כמ ו  תמיד ,  ישיבת  המו עצה  יצאה  מש ליטה  תחת  חוסר  ה ניה ול    4

שלך.  הפעם   חגגת   על   תו הו  ובוה ו,  ו הצלחת  לדח וק  את   ההצעה  החשוב ה  מ חוץ    5

לסדר  ה יום,  אתם   שואל ים  למה,  כי   ממש  בא ותם  יומ י ים  אבי   עבד  מ הר,  מה ר   6

מהר,  אל  מתוו ה  חפ וז  להסע ו ת.  כן,  הוא  התה פך.  זו  בדיו ק   הדרך  שלו.  אותו  גר ובר   7

שאמר  לי   ולש ירלי   ולכ ל  ה נ הגת  ה הור ים,  לא  יקום   ול א  יה יה.  שמסמ ס  ומ רח    8

אותנו.   לפת ע,  תחת  לחץ   של  הצעה  לסדר   הוא   פו על  במר ץ ,  רק  כדי  ל הראות   לחבר י   9

המועצה   ולמ חזיקת   תיק   ח ינ וך  מי   כאן   בעל   הבי ת.  ומ י  לכ אורה  ד ואג  לילד ים.  ו אז   10

אחרי  יו מיים  של  יש יבת  מוע צה,  הוא  פתאום  פרסם  ברא ו וה,  שיש  מתוו ה  להס עות    11

שעליו   עבד.  לכ אורה,   עם  ה נ הגת  ה הורים   הי ישוב ית.  אל א  שאמינ ות  ה יא  לא  הצד    12

החזק  שלו.  ו הכל  התה פך  עליו.  ה נהגת  ההור ים  הוד י עה  ביום  חמ ישי  בערב,    13

שבניגוד  ל הודע ה  של  גרובר  מתווה  ה הסע ות  לא  הי ה  על   דעתה.  מביך.  אז  בשבוע   14

אחד,  של  להטו טים  של   רא ש  עיר,  חזרנו   ל נקודת   ההת חלה.  ועכשי ו  נ עלה   את    15

ההצעה  המק ורית  של נו  לסד ר  כפי  שהיא  זאת  הצעה  אחר אית,  שיש  בה  מרכיב  של    16

הקמת  צו ות   בדיקה   מא וד  מ היר  ש יבדוק   תוך   כמה   ימ ים   את  הצרכים  האמית יים    17

בעיר,  כד י  ל המל יץ  על  מתו וה   שיע נה  לכל  הצרכים  ש ל  ת ל מידי  התיכ ונ ים  ו חטיב ות.   18

במורשה  ובמערבי ת.  וא ני  א ומרת  כל   החט יבות   וכל   ה תיכונ ים.  בהצע ה  יש   גם    19

שילוב  של  תשל ום  הור ים  כל שהו.  נכו ן,  כדי  לצור  מחו יבו ת,  אבל  בעיקר  יש  סבסוד    20

של  העיר ייה  כי  במקום  שב ו  הממשלה  א ו  הע ולם  הצי בורי  לא  נ ותן  מ ענה.  זה    21

תפקידה   של  הרשות   לה יכנס   לנע לי ה,  ו לתת  ש ירות   לתו שבים  שמשלמים   במיטב    22

כספם  ארנונה.   במקום  שב ו  אין  מ נה יגות,  ואי ן  רא ייה   צר כי  תושב ים,  אנ חנו   חבר י   23

המועצה נעשה   את  ז ה  ו ההצ עה  לסדר   כפי   שהיא.   חטיב ו ת  הבי ניים   קלמ ן  וע לומ ים   24

ובתי  הספר  ה תיכו ניים,  רו טברג  ואלו ן  שוכנ ים  במרכז  העיר  אבל  משרתים    25

תלמידים  מכ ל  קצוות  העיר.  למאות  תלמ ידים  בשכו נות  ה מערביות  והמזרח יות  של    26

העיר, א ין  מערך ת חבורה  צי בורית א ו שיר ות ה סעות  מס פק. רק במערב ית שתב ינו,    27

יש  990  תל מידים  שמ ידי  בוקר  ניטש  קרב  על  מקום   באוטובו סים.  הנ סיע ות    28

באוטוב וסים  הדח וסים   לא  ב טיחות יות.   ציי נתי   את   הנת ון   הזה  רק   כדי   שתבי נו   את    29
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המרחב  ב ין  מ ערב  למזר ח.  ב רור  שיש  ת למיד ים  שגם  ל ומ דים  באלו ן  אב ל  הם  מאוד    1

מקצתם  בגלל   שיש  אז ורי  רי שום  עדי ין,  אבל  עדיי ן  יש  ב ערך  כמה   עשרות   כאלה.    2

וגם  כמוב ן  שיש  כמה  עשר ו ת  שגרים  במורשה  והם  לא  בדיוק  גר ים  ליד  ר וטברג,    3

ליד   רוטבר ג  וע לומים   הו לכים   ברגל   וז ה  ב סדר  אבל   חל ק  מ הם  גם    4 אלה  שגרים 

לומדים  בא לו ן.  שוב  בג לל  המגמות.  ב היעדר   תחבור ה  ציבורית  רא וי ה  וזמ ינה,    5

נאלצים  הור ים  רבים   להס י ע  את  הילד ים  של הם  ומכבידים  מא וד  ע ל  ה תנו עה   6

הכבדה. ממי לא בע יר בשעו ת  הבוקר.      7

מר ירון גדות:  רגע. דוברת א נח נו מדבר ים ע ל תיכו נים א ו על חטיב ות?    8

גב' דברת וייזר:      תיכו נים  וחטי בות.    9

מר מיכאל דורון: תיכו נים  וח טיבות ב ינ יים גם  וגם.    10

גב' דברת וייזר:      עלות   הסע ה  לכי וו ן  רק  שת בינו,  א ני  רק   נו תנת  את  הנת ונים  האלה  ואנ י  או מרת    11

שוב,  אנ חנ ו  א חר  כך   אנ י  א גי ע  בדי וק  להצעה   כד י  לסב ר  א ת  הא וזן,  כ מה  קל  ב חצי    12

שנייה  לאשר  מאות  אלפ י  שק לים  וכמה  קשה  ו כמה  להט ו טים  עושים  שנת יים.  אם   13

אני  מדברת  על  חמ ישה  אוט ו בוסים  שיכ ולים  לתת  מע נה  ל כל  החלק  למשל  המ ערבי    14

ואני   בכו ונ ה  נ ותנת   את   הדו ג מא  הזאת   שוב,  כי  כ אן  ז ה  ה רבה  י ותר  פשוט,  היל דים   15

המקסימ ים  של  מו עצת  נו ער  שישבו  אית י  שבוע יים  ע ל  המ תווה  היו  אמור ים  לבוא    16

והם  ישבו  ושרטטו,   ו עשו  קו וים  של   כל   הא וטוב וסים   בצבעים  שו נים   אבל   הם  כ ל    17

כך  התבי ישו  ממ ה  שה יה  כא ן  שבוע   שעבר  שהם   הח ליטו   לא  ל הגי ע.  על ות  ה סע ה    18

למשל  של  חמישה   אוט ובוס ים  אנ י  מדברת  על  ש עות  ה בוקר,  ע ולה  ש לוש  מא ות    19

נאמדת  סלי חה  א וטוב וס  אח ד  עולה  של וש  מאות  שמ ונים   שקלים.  עלות  א וטוב וס    20

יעלה  ב עלות  ש נתית  ש ל  שמו נים  אלף  שקל ים.  אנ י  מדבר ת  על  על ות  שנת ית  מלאה    21

מספטמבר  עד  לשל ושים  בי ונ י.  מועצת  הע יר  תתבקש  ל הח ליט.  הח ל  מה-15  בינ ואר    22

22  יו נהג  שירו ת  הסעות  ל תל מידי  החט יבות  ו התיכ ונ ים.  היקף  הביק ושים  להס עות    23

יבחן  ב הקדם  על  ידי  א חראי ת  ההסע ות  באגף  החי נוך  וה י א  תגיש  דו "ח  מפ ורט  של    24

צרכי  ההס עות  ממערב  ומזר ח  הע יר.  אנ י  רצי תי  לכלו ל  א ת  מנכ" ל  הע ירי יה,  א ותי    25

ואת  צחי,  אנ י  לא  יודעת  א ם  אתה  רוצה  או  ל א  כי  א תה  שמת  את  השם  שלך    26

בהצעה.  אנ י  לא  י ודעת  מ ה  המשמעות  של  ז ה.  והמ מונ ה   על  הסע ות,  ממש  לעש ות   27

צוות  ממש  מהיר  של  בד יק ה.  יש  את  כל  הנת ונ ים  עו ד  מימיה  של  שיר לי  עם    28

טבלאות  ומס פרים,  יש  לי  את  הכל  מעודכן  אב ל  באמת  לשבת  עוד  פעם  אחת,    29
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לעשות  פי ין  י ונ ינג  באמת  ל עדכן  את  המספר ים  ועל  פי ו  יקבע  היקף  ה הסע ות    1

שיחול ו  כאמ ור  לא   יא וחר  מ ה-15  ב ינ ואר  22.  תקציב   הה סעות  שה וא  אמ ור  ל עלו ת    2

בין  חמש  מא ות   לשבע   מאות   אלף  ש "ח   מקסימ ום,  יוכנ ס   לתקציב   הע ירי יה   לשנת    3

עכשיו   2022.  ש נה   שלמה.   ע כשיו  ז ה  פחות.   הכ ל.  השת תפות   הה ורים   בהסע ות,    4

תהיה  הערה   של  צח י  שהכ ני ס  בזמנו,   שלושה   שקלים   ל תלמיד  לכיו ון   שזה  בעצם    5

חצי  קצת  יו תר  מחצי,  ממ ה  שעולה  רב  ק ו.  וזאת  המשמע ות  המאו ד  גדול ה,  אנ חנו    6

הם  לא  אמור ים  לשלם  גם   רב  קו  וגם  תש ע  מאות   שקלים  לחצ י  שנה.  אז    7

ההשתתפו ת  של  ה הורים  ת היה  שבע ים  שקלים  ב לבד  לתלמיד  לחודש.  וכמוב ן   8

שאנחנ ו  נבקש  מי נימ ום  של   ארבעים  ילד ים  לה פעי ל  א ת  ההסעה.  ז הו.  וב יקשנ ו   9

להפע יל  את  זה  כמה  ש יותר  מהר.  עד  ה-15  ב ינו אר.  אנ י  אסביר  מה.  כ י  אנ חנ ו  יש    10

לנו   את   הנת ונ ים  ואנח נו   י ו דעים  ומה   הכסף   וכמ ה  ז ה   אמור   לע לות.   אבל   אנ י   11

אומרת  ש וב,  ק ודם  כל   אנ י  ר ו צה  עוד   פעם   לה סביר.  ב חלק   כמו  שאמרת י  המסה   עם   12

המערבית  ונ ווה   רסקו  שא ין  להם  בכלל  הסע ות  ו הילד ים  עשו  את  זה.  מהח לק  של    13

בע יקר  באלכסנדר ונ י  והח לוץ  ב חלק  ממש  מזרחי  שאין    14 מורשה  יש  הרבה  ילד ים 

להם  הס עה.  א ין   להם   הסע ה  ו הם  גם  ר חוק ים  מא וד  ג ם  מרוטברג   ובט ח  מא לון .    15

אלה  שגרים   ליד   רוטברג   יכ ולים  ללכת  ברג ל,  גם  א לה  שגרים  ליד   על ומים.  א ני    16

הוצאתי   את  כל  ..של   ה ילדי ם  האלה   ל פי  כתובו ת  בל י  שמות.  עם   מפו ת.  ו ממש   17

מירכזתי   את  זה  כד י  לראו ת  איפ ה,  מ י  לומד,   ליד   מה   הוא   גר.   כי   יש   ילד ים   18

במורשה  שהם  בכ לל  הם  א ומנם  גר ים  ליד  על ומים  א בל  הם  לו מדים  במג מת    19

אומנו ת  באל ון.   אז  בר ור  שא ז  הם  צריכ ים  ק ו  א חד.  ה יל דים,  מו עצת  ה נוער   ממש    20

ישבו  ומ יפו  את  כ ל  האו טו בוסים.  יש  את  525  ו-524  ו-532  ו-24  ו-1  ש הם  כן    21

איכשהו  נות ן  מ ענה.  אבל  יש  קבוצה  שלמ ה  של  ילד ים של א  נות נת  מ ענה.  ומה   שאני    22

עושה,  זה שיש  לי  את  כל   הנ תונים   ומ יפית י  את   כל  הכתו בות  של  כ ל  ה ילד ים  ומ ה    23

שאני  מ בקשת  זה   רק   ממש  תוך  יומי ים,  של ושה,  ששת יי ם,  שלושה   אנש ים  ית לו ו    24

אלי  או  בן אדם  אחד  ו וט  אב ר  כדי  שתהיה  עוד  ע ין  ב וחנ ת  לשבת  מול  דנ יאל  מרכז ת    25

ההסעו ת שכבר עשתה  את ה עבודה  הזאת. ול בדוק מד ויק  את הנת ונ ים.    26

מר  מיכאל  דורון:  סעיף  אחרון  בהצעה  לסדר  א ומר,  שצוו ת  היגו י,  אותו  צו ות  היג וי  ש מגיע  למת ווה    27

ההסעו ת  הוא  י עדכן  את  מו ע צת  העיר  בתוך  45  ימים.  הכ וונ ה  היא  שזה  לא  י הי ה   28

דבר  של  שגר  ושלוף   ודבר   שיתמסמס  א לא  שי היה   דב ר  שמנו הל  והמו עצה  תד ע   29
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במרץ בדיו ק מה קר ה עם זה.    1

גב' דברת וייזר:      כמה  ילד ים  ע לו,  כ מה  נר שמו.  רק   לסבר   את  האוז ן,  הי ום  במת וו ה  שפ ורסם    2

בשבוע  שעבר,  נרשמו  ארבע ה  ילדים  אז  זה  אומר  דרש ני.  הם  עשו  את  זה  גם   3

בטעות. א ה. ס ליח ה. דובר ת ו ייזר,  עידן  למד ן, רמ י בר  לב,  מיכאל ד ורו ן,  ירון  גדו ת,    4

רגע צחי  ובאצ'י  לא י ודעת. א ם הם הי ו לא ה יו,  לא שמתי   לב.    5

מר רביד פלד: לא ה בנתי.  למ ה המשפח ה צריכה  לשלם שב עים שקלים  לילד?  למה  לא ב חינם?    6

גב' דברת וייזר:      תראה  אם  תשאל  את  אבי  הוא  רצה  שזה  יה יה  בלי  שום   סבסוד  וזה  איזה  שה יא    7

אני  פש וט  נ ורא  א חראית  ו אני  א ומרת  שקודם   כל  צרי ך  לפתור  את  הב וקר.  לא    8

צהריים.  ז ה  דמג וגי ה  בגר ו ש  לפתו ח  את   הצהר יים  ו אני  א סביר  למה.  גם  ע ל   9

הצהריים   ישבת י.  יש   לי   מי פו י  של   כל  הילד ים  של ומדים   ב איזה  שע ה  הם  מס יימ ים   10

את  המערכות  כ י  עשית י  או תם  לפי  שעות.  א יך  הסיכ וי   שבאמת  ילדים  ירשמ ו    11

לצהריים.  למה.  כי  יש  י לדי ם  שמסיימים  בשתיים,  שתי ים  ורבע,  באחת,  בחמש    12

וגם  בשבע,  אלה  בשש,  ואלה   בכלל  גרים  ליד  וא לה  לא  גר ים  ליד.  אתה  לא  מצלי ח    13

להגי ע  לארבע ים  ילד ים  לא ו טובוס  בשע ה  מסו ימת.  אי ן  סיכוי,  בדק תי  את  ז ה  ולכ ן   14

גם בצהריים  בוא  נגיד  את ה אמת. לא צריך  להגז ים ו לרו שש את הקו פה  הציבור ית.    15

אנחנ ו  צריכים  א ותו  א חראי ם  על  הכספ ים  הציבור יים,  א ני  לא  ח ושבת  שבצהרי ים    16

אנחנ ו  ח ייב ים  לתת  את  המ ע נה  לא   בשלב  ראש ון.  א נחנ ו  אני  חושבת  שא ין  עומס ים   17

בצהריים,  ו הילד ים  מסתדר ים  ואנ י  יכו לה  ל הגיד  מ הנ י סיון  ש לי  שה ילדים  של י   18

חוזרים  או  בר גל  א ו  בת חבור ה  ציבור ית  בצ הריים   זה  לא  נ ורא.  אבל   בבוקר   שמאות    19

של  משפחות  נוס עים  במכ וני ות  שלהם,  בדי וק  בשעה   שמ ונה.  כ י  בשמונ ה  ו חצי  כל    20

הילדים  של  הע יר  מתחי לים.  כל  ילדי  החט יבות.  זה  אלף  חמש  מאות.  לא  כמה  זה.   21

שמונה  מ אות  כ פול  ארבע,  זה   שלושת  אל פים  מאת יים  ילד ים  שמתחי לים.  ת יכונ ים    22

וחטיב ות. אז ח לק.    23

מר יעקב קורצקי:  יש לך מספר ים אמי תיים ש ל  כמה הע לות?    24

גב' דברת וייזר:      כן. אמרת י.    25

מר יעקב קורצקי:  את מדברת על כ מה מא ות א לפים וז ה לא.    26

גב' דברת וייזר:      בין  חמש מאו ת לשבע מ או ת אלף ש"ח.    27

ד"ר צחי שריב:       תל וי כמ ה ירשמו.    28

גב' דברת וייזר:      אבל  זה  תלו י.  תקשיב  זה  במאה  אחוז,  תסמוך  ע לי  במ ספרים,  רגע  שאלת,  אני    29
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עונה  לך.    1

מר יעקב קורצקי:  אני כמ ובן  אני  הכ נסתי  וגם  ע ליתי  על ז ה ששכו נת מ ורשה  אז אני  בשמחה.    2

3    

מר ירון גדות:   אבל זה לא  שכונת  מורשה.    4

גב' דברת וייזר:      אמרתי      5

מר ירון גדות:   אם זה רק תיכ ונ ים. סלי חה  שזה רק חטיב ות.    6

גב' דברת וייזר:      לא אמרת י. חט יבות  ותיכ ונ ים. מה יש  לך?      7

מר ירון גדות:   אמרנו שזה  יה יה רק  חטיב ות  ולא ת יכונ ים.    8

עו"ד עידן למדן: חטיבות  ותי כונ ים. חט יבות  ו תיכונ ים.    9

מר יעקב קורצקי:  על מה שאת ה חת ום.    10

גב' דברת וייזר:      אתה חת ום מה  יש לך?  יעק ב. אני בדקת י.    11

מר יעקב קורצקי:  משהו שאנ י הע לית י אות ו כב ר בעבר.    12

גב' דברת וייזר:      תאמי ן  לי.  זה  לא  יותר  מח מש  מאות.  בין  חמש  מא ות  ל שבע  מאות  אלף  שקל ים    13

נקודה.   לא   כו לל  נרשמים   יש   כאלה   שגר ים  ל יד.  יש  כא לה   שנוס עים   בקו   אחד.   יש    14

כאלה שנ וסעים  וזה ו.    15

מר יעקב קורצקי:  ברשותך.  דוברת  א ני  מבי ן  א ת  זה.  זה  חשוב.  א ני  אמרת י  בעבר  על  ה נושא    16

של  האו טובו סים  שא נח נו  מו ציאים  בשבת,   יש  לי  ויכ וח   עם  בתשי.  אני   מוכ ן  לא   17

לשים  שם  אלפים.  אולי,  א ני   לא  יודע.  עשרות,  אנ י  אמר תי  שעירי ית  רמת  השרון    18

יכולה   להרש ות  ל עצמה  א פי לו  בל יסי נג  ל קנות   שני   אוט ו בוסים,  שישרת ו  א ותנ ו.   19

תשאלי  אות י,  צריך  חמ ישה   אוטובו סים,  ארבעה.  אז  אפשר  לעשות  שנ גיד  את    20

רוטברג  ואת   על ומים   כי וון   שזה  אות ו   כיו ון,   עו לים   ו יור דים.  אז   נג יד  הם  יתחי לו    21

בשעה  תשע  ב חצי  שנ ה  הרא שונה,  ותיכ ון  א לון.  תני   לי  ל סיים.  זה  עלו יות   של  שזה    22

גם  יחס וך  לנו,   ו נוכל   להש תמש  באוט ובוס ים  גם   כן  לקבוצות   הספ ורט,  ג ם    23

לקייט נות.   גם  ב יום,   יום.   ל שרת  את  התושבים   שלנ ו  ה מבוגרים,   שיה יה  הסעה    24

פנימ ית  לח יי לים  של נו,  לכ ל  המבוגר ים  שיה יה  ל הם  קו  פ תוח  לק ופת  ח ול ים  למה    25

שהם  צריכים  כל  היום.  תא מינו  ל י  שתוך  שנתי ים  נוציא   את  כל  הכסף  וגם  שלנו    26

וגם  נוכ ל  לה חזיר  את   התלמ י דים  שכל  הזמ ן  הם  בי ן  אחת  לשתיים  גם  נוכל  להחז יר    27

אותם לתת ש ירות.  וזה של נו.  זה שלנ ו.    28

מר  מיכאל  דורון:  אתה  נדב ק  בשיטה  הקלו קלת  של  ני ה ול  ע ניי נים  כ אן.  ו אתה  ק וד ם  תחליט   מה   29
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התוצאה.  אני   אג יד  ל ך  רג ע  מה.  שנ ייה.   אנ י  הצ עתי   את   ההצע ה  לסד ר.  י חד  עם    1

דוברת.    2

גב' דברת וייזר:      רגע לא  לזה. ה וא פש וט מד בר גבוהה,  גבוה ה.    3

מר  מיכא ל  דורון:  אני   גם  ל א  מתערב  במה   שאתה   אומר.   א ני  מת כוו ן  לומר   דבר  נ ורא  פ שוט.  הר י  מה    4

שאמרנו  כא ן  לעש ות  תהל יך ,  לעשות  עב ודה  מט ה  מה יר ה.  עבודת  שט ח  ול הבי ן   5

בדיוק  מה  המספר ים  ומ ה  ה פתרון.  בת וך  הת הליך  הזה  י כול  מאוד  ש נגי ע  לת וצאה    6

שאתה  רוצה.  א תה  ר וצה  מ ה  התוצא ה  אנ י  א ומר  לך  ש יכול  להי ות  שנ גיע   אלי ה.    7

אולי א תה ט ועה. אב ל צריך  לעבור ת הליך.    8

גב' דברת וייזר:      להתח יל במש הו.    9

מר מיכאל דורון: והתה ליך  הזה.    10

גב' דברת וייזר:      הבוקר   ה וא  קר יטי.   הב וק ר  יש  קריסה.   מי   ע ושה  א ת   ההס עות   האל ה  של וש   11

שנים.  ה אימה ות   עוש ות  א ת  זה.  זה   מטורף   מ ה  שק ורה   ב בוקר.  א נחנ ו  נוס עות   אתה    12

יודע   מה,  אנח נו   עוש ות  פקקי ם  ברסקו   כי  אנח נו   כול נו   י וצאות  דרך   רסקו   ו עומדו ת    13

בפקקים.    14

מר יעקב קורצקי:  גם  הבת  שלי  תיכ ון  א לון  מ נ ווה  רסק ו.  אם  אתה  גר  בנ וו ה  רסקו  בפ נים.    15

ילד לא צר יך הס עה? צריך  ה סעה.    16

גב' דברת וייזר:      יעקב.   אנ י  א ומרת  לך  תס מ וך  ע לי,  ש לא  רק   אנ י,  גם   שיר לי,  שעשת ה  את   זה   לפ ני,    17

ולפנ י  שנתי ים  אנח נו  ישב נו  ב רמה  אני  אשלח  את  כל  המ ס פרים.  כתובות  של  י לדים,   18

ובאיזה  שע ות  הם  מסיימ ים.  הדברים  האלה  מא וד  מדוי ק ים  עם  מפות.  אז  אני  לא    19

אומרת,  ל א  כו לם  ירשמ ו,  ול א  כולם   ירצו   לשלם   את  שב עים  הא לה.  ויכ ול  לה יות    20

שיש  כאלה  ש ימשיכו   ללכת  ב קורקי נטים  א ו  באו פני ים  או   ברגל  זה  בסדר  אבל  א ני    21

אומרת לך ש חישוב ים שאנ חנ ו עשי נו, זה  על זה  מדובר.  וא נחנ ו יכ ולים  לעמוד  בזה.    22

מר יעקב קורצקי:  אז  אני  זעקת י  שילד ים  מרח וב  אילת  לב ית  ספר  א ורנ ים  בכיתה  א'  ו-ב '    23

הרבה  יותר  קריט י  מבחי נתי,   מהתיכו נים.  הרבה  י ותר  קרי טי. וז עקתי  וצע קתי  ומה    24

לא  עש יתי,   אבל  הי יתה   הח ל טה.  י ישרתי   קו.   זה   מבחי נת י  הרב ה  יותר   קריט י.  ז ה   25

עושה  גם  תנ ועה  מא וד  רצינ ית.  אבא  שצריך  לצאת  מהע יר  יש  הי ום  ילד  שלו מד    26

בעומר  ו לומד  בא ורנים.  אז  ג ם  כן.  זה  להור יד  פה  א ת  הי לד  פה  בע ומר  ואז  ל נסו ע    27

לכיו ון א ורנ ים זה גם ע ושה ת נועה.    28

ד"ר צחי שריב:        הו א בכל ל עובד בר עננ ה. אחר י זה  הו א צריך לנס וע  לרענ נה.    29
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מר יעקב קורצקי:  אני  חושב  שביס ודי  זה  הרב ה   יותר  קריטי.  אם  מותר  ל י  ל הגיד  את  הדע ה   1

שלי בכלל.      2

מר ירון גדות:   קודם  כל  זה  נושא  שעל ה  בו ועדת  ה חינ וך  הא חרונ ה,  אח רי  שהיא  באמ ת    3

לא התכנ סה הרב ה זמן ז ה נ ו שא שחיכה  הרבה זמ ן.     4

מר אבי גרובר:   היי תה יש יבה שנ יי ה      5

מר ירון גדות:   שבוע  קודם.  ה יו  הרב ה  נוש אים  שלא  הספק נו.  אבל  בס ופו  של  דבר  ז ה    6

הגיע.     7

מר אבי גרובר:   אף אחד מ חברי ה מועצה  ל א הגיש בקש ה בישיב ת ועד ת  חינ וך     8

מר ירון גדות:   לא  באתי  אליך  בטע נות  שלא   העלית  את  הנ ושא.  אני  א ומ ר  שכל  כך  הרבה  9

נושאים ב פול.     10

מר אבי גרובר:   אף  אחד   מחברי   המ ועצה,  כ ל  אחד  הי ה  ל ו  נ ושא  א חר.  א ף  אחד  מכם   לא  ד יבר  ע ל    11

זה. ועד  ההור ים הי חיד י שבה  ואמר.    12

גב' דברת וייזר:      אבי  ד י.  זה  פתטי.  אב י  ד י.  הציבור  לא  קו נה  כבר   את  זה .  די  מה.  ת פסיק.   באמת    13

תפסיק.  בר ור  שיש   לך  הרבה   דברים  יש   לך  להג יד.  יש   לך   הרבה  דבר ים  ל הגיד   על    14

הכל.  בוא   נת חיל   אמיר ה  אמ י רה.  די,  ז ה  מב יך.  לא   דיברת   איתי  מעו לם  על   הסע ות.   15

את  שקרנית.  די.  די  את ה  מביך  את  עצמך.  בחייא ת.  אמינות  ז ה  לא  הצד  החז ק    16

שלך.  תרפה.   יש   שלב  ב חיים   שאתה  צריך   להר פות.   לשחר ר  ול התקדם  הלאה.   אתה    17

מביך את עצמך.     18

מר אבי גרובר:   יש סי עה בארץ  שלא ה יית ה .   19

גב' דברת וייזר:      אבי. אתה  מביך א ת עצמך.  אבי אתה  פתטי.     20

מר אבי גרובר:   יאלל ה בבקשה.    21

גב' דברת וייזר:      נו  בח ייאת.  די  את ה  פתטי .  אתה  עושה  מעצמך  צחוק.   היועצים  שלך,  תח לי ף    22

אותם. יש שלב שד י. לא  עושי ם להטוט ים. לא מאמ ינ ים ל ך יותר.     23

מר אבי גרובר:   היו עצים של י אמרו  לי  לקח ת אותך.   24

גב' דברת וייזר:      תסתכל  מה  הולך  בפ ייסב וק  אבי.  הת ושבים  לא  יכ ול ים  לסבול  את  הנו כחו ת    25

שלך.  אתה  תראה  מה  ק ורה.   תשעים  אחוז  מה תשובות  פ ה  תוקפ ים  אותך.  אנ י  לא   26

נהנ ית.  אתה  מר ים  את  זה.  ת היה  בשקט  ו תעביר  א ת  ההצ עה  הלא ה.  תפסיק  להביך    27

את עצמך.  חבל. את ה ג ורר  ו אני א משיך, דרך  אגב  אני  זוכ רת את כל  השקר ים שלך    28

אחד  לאח ד.  אחד  לאחד.  גם   את  ה ישיבה   שהי יתה  אצ לנ ו  בבית.   אכלנ ו  ב יסקוט י.   29
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עם  חתיכ ות  של  ירקות  ואמר ת  אני  א יתכם.  אנ י  א יתכם  ב מהלך.  אז  אב י,  אם  אתה    1

לא  רוצה  שא ני  אב יך  את  עצמך  ואנ י  לא  א עלה  את  הדבר ים  האלה.   אז  זה  הש לב    2

שמרפים. וגם  החי וכים  הפת טיים הא לה ל א יעזר ו. עכשי ו  תתקדם.     3

מר ירון גדות:  זה  על ה  ב וועדת   ח ינ וך,  דיב רנו  מ ה  שא ני   זוכר,  א ת  הצ עת  שזה   יה יה   לא  כ ולל    4

תיכונ ים  כ י  תיכו נים   הם   יו ת ר  גדו לים.  הם  יכול ים  יותר   ללכת  בר גל.  הם  יכול ים   5

לנסו ע באו פני ים, בקיצו ר הם  יותר    6

מר יעקב קורצקי:  חתמת  שזה   גם   תיכ ונ ים.  ת גיד  לי   אתה   מדבר  ברצ ינ ות ?  אתה   חתמת.    7

תקרא מה חת מת.      8

מר ירון גדות:   אתה רוצה  להפר יע ל י?   9

מר יעקב קורצקי:  אני לא  רוצה  להפר יע לך.  את ה חתום  על זה.  על ה הצעה.      10

מר ירון גדות:   תן  ל י  ל סיים.   תודה.   אנ י  ח ושב  שיש  בז ה  יותר   הי גיו ן  ברור  שעד יף  גם    11

תיכונ ים  אב ל  אם  מדברים   על  תקציב  ועל   בעי ות  ב תקציב  וכס פי   ציבור   אז    12

לחטיב ות בי ני ים זה י ותר קר יטי. מבח ינת  העדפ ה מערב ית .   13

גב' דברת וייזר:      אתה  לא  סתם  חשבת  שזה   רק  חטיבות.  ו אני  א גיד  לך  למה  זה  לא  עד  כד י  כך    14

אתה  מבולב ל.  כי  אנח נו  הסברנו  ב וועד ה  גם  שהנה גת  ההור ים  ישבה  שם    15

שמהניס יו ן  בגלל   שבתיכו נים   יש  מגמות   והם  מ תחי לים  ב שעות  אחר ות,  לא  כ ולם    16

מתחיל ים  בשמ ונה.   בחט יבו ת  כולם   מתח יל ים  בשמו נה   ו חצי  ח מישה   ימ ים  בשב וע.    17

זה  אקס יומ ה  זה   כמ ו  ב ית  ספר  י סודי   שמתח יל ים  בש מונה   ורב ע.  בת יכו נים  יש    18

מגמות.  יש  אחד  שמת חיל  בעשר  ואחד  שמתח יל.  אז  אנחנ ו  צופ ים  ש-יא',  יב',    19

השכבות  הגד ולו ת  לא  דיב רנו   על  י'.  כי  י'  כן.  א בל  השכבו ת   היותר  ב וגרו ת  הם  בטח    20

לא  ישתמש ו  בזה   יש  לנ ו  איז ה  שהם  נית וחים,  סטטיסט י ם  לפי   שעות.   זה  היי תה    21

הכוו נה ו אני  רק מחדדת.      22

מר ירון גדות:   על  הקטע  של  ההפ ליה.  בי ן  מ ורשה  למערבי ת.  הבעיה  ה גדו לה  מה  לעשות.    23

היא  במ ערבית.  צר יכים  לנסו ע  יו תר.  הם  צר יכים  ל עבור  את  סוק ולוב   וזה   בעי יתי .    24

ובמורשה.  האוט ובוס ים שם.   25

מר יעקב קורצקי:  מה  זה   שטוי ות.  מ מורשה   התנו עה  היא   הרבה   י ותר  כ בדה  מהמ ערבית    26

לכיו ון ה מרכז.    27

מר מיכאל דורון: ירו ן אנ חנו   לא מחפש ים. אתה צריך  להב ין.    28

מר יעקב קורצקי:  הוא לא  יוד ע בכלל  מה ה ולך  בעיר הזאת.    29
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מר מיכאל דורון: ירו ן. אנח נו  לא מחלק ים את  העיר ב ין  מ זרח למערב. א ני א סביר את  זה.    1

מר אבי גרובר:   חילק תם את הע יר.      2

מר ירון גדות:   היית י באמצע מש פט.    3

מר מיכאל דורון: אתה מטע ה. לא. לא. א ני ר וצה רק  להג יד. להת ייחס       4

מר ירון גדות:   אנחנ ו לא מ פלים ב ין    5

מר מיכאל דורון: ירו ן. אנח נו  עושים בד יוק  הפוך. א נח נו א ומרים שהצו ות ה יגו י של  הוו עדה.    6

7   

מר ירון גדות:   אני מב ין את  הדמג וגי ה וא ני  מבין את  הפו ליט יקה.    8

מר מיכאל דורון: למה דמג וג יה?      9

מר ירון גדות:   תן  לי  לס יים  את  המשפט  שהתחלתי.  באמצע  משפ ט  אתה  עוצר  אות י    10

ורוצה  להשל ים  אות י.  א ני  אומר.  אנ חנ ו  בעד   שוו יו ן.  א נחנ ו  לא   בעד  הפל יה.  ב ין    11

מורשה למ ערבית  למרות ש ה בעיה  יותר ג דול ה הי א במער בית. אנח נו ר וצים    12

מר מיכאל דורון: למה את ה  מדבר על זה?      13

מר ירון גדות:   כי  מדברים   על  ז ה.  כי   י עקב  קפץ  כי   אם  מ ורשה,  מ ורשה.   כאיל ו  שה וא  גר    14

במורשה.    15

מר מיכאל דורון: אנח נו בהצ עה לסדר.    16

מר יעקב קורצקי:  אבל התנ ועה  ממורשה  היא  ה רבה יותר.       17

מר ירון גדות:   בסדר. אין קשר. כ ל עו ד יה י ה.   18

מר יעקב קורצקי:  כולם  יודע ים  פה  בחדר  שהתנ ועה  ממורש ה לכ יו ון  המרכז   היא  הרבה  י ותר    19

כבדה.   20

מר מיכאל דורון: נכו ן. היא   קטסטרופ ה.    21

מר יעקב קורצקי:  הרבה י ותר.    22

מר מיכאל דורון: נכו ן.     23

מר ירון גדות:  אני  אומר   כל   עוד   י היו   ארבע ים  י לד  שנרשמ ים  לאוט ובוס ים.  זה   ממורשה   ו אם  ז ה    24

יהיה  לא מש נה א יפה. אז  הא וטובו ס יצא, ירשם    25

מר מיכאל דורון: יכול  לה יות  שממורשה צריך  גם שלוש ים. כי צריך. יכ ול ל הי ות.     26

מר ירון גדות:  ואם הי ו קוב עים של ושים ו ה יה שלוש ים פח ות א חד. ועשר ים, עשרים פ חות א חד.    27

גב' דברת וייזר:      אין  מה ל עשות.  יעקב, א נח נו נ תגבר ע ל זה. צריך  להסכ י ם למשהו. צריך  להת חיל    28

עם משהו.    29
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מר  מיכאל  דורון:  יש  צוות  של  אנשים  רצינ ים.  צחי  ודו ברת  והמנכ "ל  הם  יעש ו  את   העבודה  כמו    1

שצריך.   2

גב' דברת וייזר:      ותאמ ין ל י שיש  לי את ר וב  הנתו נים.    3

מר מיכאל דורון: כן. ה יית מ אמין.      4

מר ירון גדות:  בקיצור  א ני  א ומר  שאי ן  ה פל יה  ..מערב ית  למר ות  שהבע י ה  הגדו לה  היא  במ ערבית    5

   שזהוכנראה   יפת ור  ו יית ן ן   מענ ה  י ותר  למערבי ת  מ מורשה.  אם  ב כלל  יצאו    6

אוטוב וסים מ מורשה.  אנ י ל א יוד ע אם  יה יו  שם ארבע ים  ילדים ש ירשמו  כן  או  לא.    7

אבל אי ן פה  הפל יה.    8

גב' דברת וייזר:      בוא נר אה.      9

מר ירון גדות:   בסדר.   10

גב' דברת וייזר:      בסדר. בוא  נראה.      11

מר ירון גדות:   אני  ב עד  כל  עוד  ז ה  שו ויו ני.  אני  ב עד.  אבל  ש ווי ונ י  שיש  ל ו  גם  א יזה  שה וא    12

היגי ון כ לכלי.    13

מר יעקב קורצקי:  שיעלה   אוט ובוס   ממורש ה  אז  גם  י הי ה  אפשר   לע לות   את  היס ודי.   אלה    14

שנפלטו  בעבר.      15

מר ירון גדות:   תגיש הצע ה.    16

מר יעקב קורצקי:  הנה.  יש פה  הצעה.      17

מר ירון גדות:   הצעה הזאת  לא מדברת  על  י סודי.    18

מר יעקב קורצקי:  רק מורשה א ני אצב יע. אם ז ה לא מ ורשה אנ י לא  מצביע.      19

מר ירון גדות:   אז אל תצביע.    20

מר יעקב קורצקי:  ברור.    21

גב' דברת וייזר:      אבל  זה   רשום  מ ורשה.  למ ה  אתה   בכלל  ז ה  רשום.   אז  ה וא  או מר.  נ ו  בסדר.  א תה    22

חושב שנעש ה את זה  בלי?      23

מר גיא קלנר: אני  רוצ ה  הת ייחס ות  קצרה .  אני  ח ושב  שיש  פ ה  בלב ול   בין  הצ ורך  שהוא   ברור    24

וודאי,  לבין  הפתר ון  שהצ וות   הזה  צריך  ל הביא  א ותו.  זה  שיש  בעיה  ברמ ת  השרו ן    25

בנושא  ההס עות,  אי ן  על  זה  בכלל  מחלו קת.  זה  צץ  מהור ים  במערבית  בצדק,  אגב   26

זה  נושא  שגם  עלה   אצל  ש רת  התחבור ה  שהק וו ים  הם   בתדירות  נמוכ ה  מיד י.   27

שמטרופו לין   לא  מ גיע   מספי ק.  שמגיע  אוטו בוס  מ גיע   א וטובו ס  אחד.  ונד חקים    28

אליו  ה רבה  מאוד  ילדים.  ז ו   לא  דרך  נכונ ה  לטפ ל  בבעי ה   הזו.  ויש  בע יה.  בו א  לא   29
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נכניס.   אנ י  לא   מכיר   את  כל  ההתכתבו יות   בי ניכם.  א ני   ל א  נכנס   לשם.  אב ל  זה   שיש    1

בעיה,  ברמת  השירות   של   הת חבורה   הציב ורית   עבור   תל מי די  בת י  הס פר,  יש  בע יה.    2

על  זה  בואו   נסכ ים.  צריך  למצוא  את   הפתר ון.  א ת  ה פתרון   צריך  ל תת  בצור ה    3

שווי וני ת  ונא ותה.  לכ ל  מקו ם  ברחבי  הע יר  שהתחב ורה  הציבורי ת  לא  ע ושה  את    4

העבודה  מס פיק  טוב.  ו הילד י ם  נדרשים  או  להיד חק  או  לא   לעלות  על  הא וטוב וס  או    5

לאחר,  או  להז יז  את  הה ורים   שלהם  במקום  שהם  לא  צרי כים  לזוז.  וזה  מ ייצר  לנ ו   6

בעיה  כפו לה. גם  הי לדים  נשע נים ע ל שי רות  לא ט וב,  וגם א נחנ ו מע מיסים  על  הע יר.    7

אגב,  דיברנ ו  על   הקו רקינ ט ים  קודם,  מה   שקורה   בבו קר  של  רמת  השר ון  ז ה   8

קטסטרופ ה.  וא נחנ ו  כ ולנ ו  א ו   רובנ ו  ה ורים   שנוס עים  בר מ ת  השרו ן  אב ות  ו אימה ות,   9

אימהו ת  ואב ות,  נו סעים  בר מת  השרון  ומכיר ים  את  הב ע יה.  יש  בע יה.  בטח   בחורף    10

אבל  בכל  י מות  השנה.  ולכן   מרגע  שיש  בע יה  כז ו  הת פקי ד  שלנו  הוא  למצוא  את    11

הפתרו נות.  לכ ן  אנ י  ח ושב  ש ההצעה  ברמ ה  העקר ונ ית  ש לה.  אנ י  לא  חבר   בוו עדת   12

החינ וך   אחרת   הי יתי   מצטר ף  לזה   כבר  ב וו עדת  החי נוך.   צריך  לה קים  את  הצוות    13

הזה, צריך  בעי ני  לרא ות את   המפה ש ל ה עיר  בכלל ותה  ול תת מענ ה בכ ל מק ום שיש    14

כשל  תחבור תי,  צי בורי   לתג בר  אותו   ו לתת  את   המע נה   הזה  א הלן   וס הלן.   לגב י    15

הגביי ה,  אנ י  לא   יוד ע  דובר ת.  האם  צריך  לקב וע  א ת  זה  על  שבעים  שקל,  ע ל  תשע ים   16

שקל,  רגע   ע וד  שנ יי ה  א ו  ע ל  מאה  שקל   או   ע ל  שיש ים  שק ל.  אנ י  חושב  ש ני יה.  שז ה    17

יהיה  נכו ן,  כרשות  להעמ יד   את  הפלטפור מה  הזאת,  א ני  חושב  שצריך  לסבסד    18

אותה,  א ני   חושב   שזה  בסדר   גמור  שתה יה   פה   השתתפ ות  הורים  אני   כה ורה  א ומר    19

את  זה.   לחט יבה   ו לתיכו ן,  ש צריכה  להי ות  פה   השתתפ ות   הור ים  כ י  ז ה  נכו ן  מא וד    20

שהשירות   הזה   בגל ל  שהמד י נה  לא  נות נת  מ ענה   מספ יק  חזק,  הרש ות  ה מקומ ית    21

צריכה  להיכ נס  כמו  שאמרנ ו   פה,  בנעלי  המ דינ ה,  אבל  צריך  להי ות  פה  גם  שיו וי    22

משקל  כלכל י  הו גן  ב ין  ההו רים  לבי ן  הרשו ת  כדי  ש השירות  הז ה  י ינת ן  בצורה    23

כלכלית  ובשי ווי  משקל כ לכל י הו גן. גם ש ל דמי  רצינ ות  וג ם של השתתפ ות וב החל ט   24

צריך  להיו ת  פה  סבסוד.  א בל  אני  מציע  שגם  המח יר   גם  הפריסה,  הע יקרו ן   25

מסכימים   על יו,  לכן   מקימ י ם  את  הצ וות   הזה   אבל   גם   המחיר,   גם  הפריס ה,  וגם   26

המפה  הז את  איך  בדיו ק  ז ה  צריך  לה יראו ת  וא ני  מס כים  שזה  צריך  ל התמקד    27

הב וקר  הו א  הקטסטרופ ה,  בצהריים  גם  הפיזור  משת נה  וגם    28 בבוקר  כרגע  כי 

הילדים  הם  לא  מאחר ים  ל שום  מקום.  אז  הם  יכ ולים   לקחת  י ותר  את  הזמ ן    29
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בהקשר  של  החזרה  וגם  אם   צריך  בסוף  לעשות  תעדוף  ציבורי  של  הכספ ים,  הוא    1

הרבה  י ותר  נכון  לב וקר  מב חינת  מ תן  הש ירות  לילד ים  ו מבחינת  כשלי  התחבור ה    2

הקיימ ים  בע יר שבצהר יים  הם  לא  ק יימ ים.  בצהרי ים  א חת  ל  יש  כשל  תחבורת י.    3

רוב  הת חבורה  פה   בצהרי ים   מתנה לת  ע ל  מי   מנ וח ות.  ו אם  אנח נו  מ המקום   הזה    4

באים,  אז  גם  פה  אי ן  שאלה   איפה  צריך  ל השקי ע  את  ה משאבים.  אז  אני  ה יית י    5

מייעד  את זה לבוקר. סבס וד . כל רחבי  העיר  וגם את  המח יר הי יתי  משאיר לצ וות.    6

גב' דברת וייזר:      שבעים שקל ים  שאני   רק  ר וצה  להג יד  לך  למה.  זה  לא  היה  ככ ה  שלפנ ו  את  ז ה.   7

זה  קודם  כל  סכ ום  שהנ הגת  ההור ים.  ההור ים  ומ ועצת  נ ו ער  בעיקר.  מ ועצת  ה נוער    8

שהיו  י ותר  הם  אמרו  שזה  מ קובל  על יהם  כי  זה  חמ ישים   אחוז  כאיל ו  מעלו ת  של   9

רב  קו.  זה  של ושה  שקל ים  ל נסיע ה  אל  מ ול  שש  עשר ים  ו זה  חמיש ים  אחוז   אז  יש    10

פה  איז ה  שה וא  משה ו  מא וד  הוגן.   של  חמ ישים,  ח מישים.  הם  חי יבים  ל החז יק  את    11

רב קו. א. הם  חוזרים  אחרי  צהריים. ח לק שעת א פס. או  קי. צופ ים וכו '.    12

מר יעקב קורצקי:  אם תוקם וע דה אנ י רוצ ה לה יות שו תף.    13

גב' דברת וייזר:      קדימה  בכיף. בשמח ה.     14

מר רמי בר לב:  יעקב.  קודם  כ ל  ה יום  ק ור ה  דבר  טוב  שז ה  חזו ן  שמ תקיים.  יש  הי ום  ועדת    15

הקצאות.  פר ויקט ור  הקצ אות  לקרקע   למבנ ה  ציבו ר,  פרויקט ור  למט וסים.    16

פרויקט ור  א ופנ יים.  היום   ס וף,  סוף.  המועצ ה  מתח ילה   לעבוד  עם  פרו יקט ורים.   17

ואני   מכבד  את   הרצו ן  הז ה.   את  ה ולכת  להרים   את  ה דבר  הזה  א ני   חתום   על    18

ההצעה  הזאת  ואנ י  גם   חבר  בוועדת   חי נוך,   ורק  תבחרי   מ י  הצו ות  ותגיש י  את   חו ות    19

הדעת שלך לצ וות  המקצוע י ו נכבד את ה החלט ה.    20

גב' דברת וייזר:      אני  חושבת  שצריך  ל היות   מנכ"ל  ה עירי יה  ו עוד  מ ישהו  שמתנדב.  י עקב  אמ ר    21

שהוא רוצה.     22

מר רמי בר לב:  יעקב את ה רוצה?   23

מר יעקב קורצקי:  ברור.     24

מר רמי בר לב:  צחי אתה  לא?    25

מר רביד פלד: צחי  ועדת ת ח בורה.     26

מר רמי בר לב:  צחי בתחב ורה שמתם ל ו הק צאות. אופ ני ים.   27

ד"ר צחי שריב:        אנ י  רו צה  לשתף  אתכם  בזו וית  של י  של  הפר ויקט  הזה.  זה  הת חיל  מב חינת י    28

בתחילת  שנ ה  שעברה.  כשהגי עו  אלי  ה ורים  שנציג י  הור ים  מהנהג ת  הורים  שתיאר ו    29
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את  המצוק ה  הזאת   שהיא   י דועה  כמ ובן,   וגם  היה   על   ר קע  נ יסיו נות   של  משרד    1

התחבור ה  לבט ל  את  קו  909.  קו  909  זה  ק ו  שה וא  מ יו עד  רק  לת למיד ים.  נ וסע    2

פעמי ים  בבוקר,   ולא   נ ותן  פ תרון  מ לא  אב ל  ה וא  נ ותן   א יזה  שה וא  תגב ור  ל קוו ים   3

הרגיל ים.  הו א  י וצא  ממערב י .  הם  רצו  לבט ל  אות ו.  כי  מ שרד  התחבור ה  נגד   קו וי   4

תלמידים.  הוא  ח ושב  שתחב ו רה  ציבורי ת  צריכה  לנס וע  מ שש  בבוקר  עד  חצות.  כ ל   5

הזמן,  בדחי פות  גב והה  שתמ יד  שתדע  שאתה  הו לך  לתח נ ה  יהי ה  לך  שם  אוטוב וס.   6

והם  צודקים  במ ובן  הזה  שא וטובו ס  צריך  לשרת  את  האו כלוסי יה  הר חבה,  ו לא  רק    7

תלמידים  ומתנגד ים.  הצלח נ ו  להציל  את  909,  אבל  מזה   יצאה  בעיה,  שה וא  לא    8

מספיק  והצפ יפות   של  התלמ ידים,  נד חסו   שם  כמו יות   של   שישים,  שבע ים,  י לדים    9

באוטוב וס  שזה  הי ה  באמת   מחזות  קשים.  ואז  א מרנו   בואו  נ נסה  פ ילוט  לא    10

בהצעות  לסדר  ו לא  בצעקות   ולא  בפוסט ים  ולא  ברו ח  ו צלצולים.  ישבנ ו  ואמר נו    11

נעשה   קו   אחד   בתור   פ ילוט   ל ראות  ב נקוד ה  שבה   זה   הכ י  כואב.  זה   ה יה   בי ום  שיש י    12

אחר  הצהרי ים  או  בס וף  בית   ספר  בצהריים  שאז  ה עיר  כו לה  פקוק ה  בבת  אחת  כ י    13

להבדיל   באמצע  השבוע   הור ים  רבים  לא  ע ובדים,  נוס עי ם  להביא   את  הילד.   הי ו    14

פקקים  מט ורפים  הצענ ו  מס לול.  י חד  עם  מ נכ"ל ית  הע יר ייה  בא ישור  ראש  העיר    15

.הדבר  הזה  ת וכנ ן,  הי ה  לי נ ק  להרשמה.  ל הור ים  נרשמ ו ,  היה  צריך   בשתי  שע ות   16

ביום  שישי.  לבח ור  מסלו ל   כזה  מהתיכו נים,  חטיב ות   הביני ים  אלה  השכו נות    17

המערבי ות  ששם  הי ה  ע יקר  המצוקה,   וזה   נ עשה  פעם  א חת  א ו  פ עמי ים  ו התח יל ה    18

הקורו נה.  וזה      19

מר גיא קל נר: כמה נרשמו?     20

ד"ר צחי שריב:         נרשמו  שלושים,  ארבעים  משה ו  כזה .  אבל  זה  היה  כאי לו  בפ עם  ה ראשונה  שזה    21

פעל  ואמרנ ו  גם  אם  ז ה  רק   ש לושים,  לפעם   הראשו נה   ני תן   לזה   צ'אנס   הם  התח ייבו    22

לחודש  א חד.  כי  ז ה  ה יה  פיי לוט.  ח ולק ו  להם  כ רטיס ים.  כרטיס  ת למיד  עם  שם.    23

להוכי ח  שהה ורים  שיל מו  כי   אחרת  איך  הנ הג  יד ע.  וזה  נעשה  י ום  שישי  אחד  א ו    24

שניים.  א פיל ו  ה יית י  שם  ב תחנה   כשזה  יצא  וע לית י  ע ל   האוט ובוס   לראו ת  שזה    25

עובד.  ו הקור ונ ה  עצרה   את  זה.  עכשי ו  כשבא ו  ה הורים   שוב,  ח לק  מ הם  אמרו    26

שדוברת הפ נתה א ותם. גם ר איתי ברשת ות ה חברתי ות.    27

גב' דברת וייזר:      אני ב אמת ה פנית י אל יך.    28

ד"ר צחי שריב:       שאנשים .   29
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גב' דברת וייזר:      נכו ן. פנ ו אל י, פנ יתי  אליך.  אתה מחזיק הת יק. אנ י לא.    1

שריב:        שאנשים  קבלו  על  כך  שא ין  תח בורה  ציבור ית  מספקת.  לא  שאין  פה  אג ף   2 צחי  ד"ר 

תחבורה  בעיריית  ר מת  השר ו ן  לה וציא  א וטוב וסים   זה  מ ן  מחזיק ת יק  שא ין  ת חתי ו   3

הרבה  ומטר ופו לין  זה  ל א  גוף   עירונ י.  זה  לא  תאגיד  ע ירו ני  אבל  אמרתי  להם  תרא ו,   4

אני  מב ין   אבל  הפתרו ן  התוו נו  א ותו   בגדול   כבר  אז   רק  צריך  לממש  א ת  זה  ש וב.    5

והפנ יתי   או תם  למא יה   בר  ש לום  שה יית ה  ע ל  ה פרו יקט  ה זה,  ועם   הל ינק   הזה   עבד ו   6

מול  אגף  החי נוך,  שבגד ול  הנ יסיו ן  ה וא  להצ יע  ק ווים,  ולר אות  מי  נרשם.  אם  יה יה    7

קו  שירשמו  אלי ו  שלוש ה  ת למידים  אז  כ נראה  שא ין  ה צדקה  לקי ים  אות ו.  אם   8

יהיה  ק ו  שירשמו  א לי ו  מא ה  חמישים  תל מידים  אז  יה יו  שם  כמה  אוט ובוס ים   9

במקביל  בשב יל  לספק   את  הביקוש.  לנס ות  את   זה  כ פי ילוט.   לי   הוב הר  בא יזה    10

שהוא  שלב  שבעיר יי ה  לא  מ אשרים  את  זה.  שאבי  לא  מ אשר  את  זה.  לא  הבנת י    11

למה  כי  ז ה  נרא ה  פש וט  ו הסכמתי  להוס יף  את  שמ י   להצעה  לסדר.  אגב  א ני    12

הסתכלתי   עכשי ו  במה  ששל חתי  לך  עם  הה ערות  ש לי.  א ני  לא   כתבתי  א ת  המס פר    13

שבעים שקל. זה  היה  כתוב ב מה שאת שלחת  לי. א ני  הער תי אחר כך.    14

גב' דברת וייזר:      הי יתי בט וחה  שהערת  לי ש צריך סבסוד. א ולי  בטעות  מי שהו אחר  העיר.    15

ד"ר צחי שריב:       צריך מ י נימום  ארבעים ת למיד ים. כי  אם עושים שנ יים אז  לא צרי ך.   16

גב' דברת וייזר:      בסדר יכ ול ל היו ת.    17

ד"ר צחי שריב:         ואז  ה עירי יה  פרסמה  א ת  ה לינק   ה זה.  הבנת י  שכן   ה יה  א ישור.  אני  לא  י ודע    18

איפה  היית ה  פה   אי  הב נה.  הראו  ל י  גם  מי יל  ע וד  מנ וב מבר  שערן  אישר  את  זה    19

ואישר  ל התקדם.  אז  משכתי  את  השם  שלי  מ ההצעה.  נרא ה  לי  שה פתרו ן  קי ים.  יש    20

לינק  של  העיר יי ה.  זה  נכ נס  לאיזה  שה וא  מערב ולת  פ ול י טית  מי  ה יה  ק ודם.  ולמ ה   21

ואם  שיתפו  את  ההור ים  או  לא.  אני  באמת  משתד ל  להי ו ת  מחוץ  לדבר ים  האלה.    22

שיהיו   קו וים,  שתלמ ידים  י יסעו,  נור יד  את  ה פקקים,  זה  יכו ל  לפ עול  וצריכ ים   23

להירשם,  גובה  הסבסוד  זה   נכון  שזה  משמע ותי  כמה  שקלים  לנס יעה.  לא נשים    24

מסוימ ים. אני  לא הב נתי  אף  פעם שזאת הבע יה. כ ל מי שב א אלי.    25

גב' דברת וייזר:      ההור ים אמר ו, הם כעס ו ש זה הי ה בתשלום.    26

ד"ר צחי שריב:        עם   תל מידים  לא  דיברת י  אב ל  כשה ורים  ב או   אלי   הם   דיבר ו  על   הצורך  לנסו ע    27

ולחצות  את  העיר  בש עות  ה פקקים,  על  הז מן,  על  ז ה  שהם  לא  מרגישים  בט וח ים    28

לשלוח   את  ה ילד ים  לבד.  א לה  שאנ י  פ גשתי  לא  ה תרשמתי  שהבע יה   הי יתה   עו ד    29
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שלושה שקל ים לכי וו ן.    1

גב' דברת וייזר:      גם  אלה  שפגשת,  כל  אל ה  ששלחנו,  תסתכ ל  בדיוק  כמ ה   שהם  כעסו  על  הע ני ין  של    2

הסבסוד  ש ל  הכסף   דרך  אגב ,  עוד  מש פט  אחד,   י ום  שישי   זה  לא   הצל יח  ק ודם  כ ל    3

זה  ה וגן.   הרשו ת  נכנסת   לה רבה  מק ומות   כמו   עמ ותות   רווח ה  וכמו   עמו תות   דת,    4

במקום שהן  לא פ ועל ות ו עוש ה את זה.  ותומכת.    5

ד"ר צחי שריב:        עוד  נ קו דה  אחרו נה  א ני  ר וצה  לה גיב  בקשר  לאוטו בוסים  בשבת   שעולים  פה  כל    6

פעם  כאיל ו  זה  קונט רה.  האו טובוס ים  בשבת  צריכים  להי ות  בתשלום.  זה  שאנח נ ו    7

לא גוב ים שם כסף, ממי ש נו סע, זה רק בג לל.    8

עו"ד עידן למדן: בניגו ד לח וק.    9

ד"ר צחי שריב:       יש קב יע ה דתית שא וסרת ע לינ ו ל עשו ת את זה אבל  בגדו ל.    10

עו"ד עידן למדן: אין קשר ב ין דבר  לדבר.    11

גב' דברת וייזר:      לא. אי ן קשר.    12

מר יעקב קורצקי:  הוא ח ייב  להכנ יס משה ו של  כפיה דת ית.    13

ד"ר צחי שריב:       בשבת ל א צריך.    14

עו"ד עידן למדן: אם היית ה אפשר ות    15

מר יעקב קורצקי:  זה בגלל  הדתי ים. הבנת י שמ נכ"ל של  אל ע ל הבע לים זה  חרדי. תבדו ק.    16

ד"ר  צחי שריב:        לא  צרי כים  להי ות  מסובסד ים  על  י די  העיר יות.  הם  צריכ ים  להי ות  בתשלום .    17

כמו  תחבור ה  ציבו רית  אחר ת.  שיתאפשר  לנ ו  אנ י  בטו ח  שנעשה  את  זה  ואנ י  י ודע    18

שיש תוכנ יות  לעשות  את זה.  אין מ ה להש וות ב ין  הדברים.     19

מר אבי גרובר:   תעשו  את  העבוד ה.  אני  ב ו חר  לא  להשתת ף  בכל  הד יון  הזה.  תעשו  את  העב ודה.    20

תבואו  עם התוצא ות. ואז  נוכ ל מי בעד?  אני  לא משתתף.    21

?: רגע. רביד.    22

מר רוני בלקין: פה  אחד.    23

גב' דברת וייזר:      פה א חד.    24

?: פה אחד ב לי אב י.    25

מר יעקב קורצקי:  הוועד ה זה א ני ד וברת  וצחי?    26

גב' דברת וייזר:      צחי לא  צריך אנ י ו אתה.    27

ד"ר צחי שריב:       צריך ת מהיל כז ה ולר אות מ י נרשם.    28

?: אבי אתה  נמנ ע?   29
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עו"ד עידן למדן:  מאיה זה  בסדר גמ ור שתהי ה  חלק מהצ וות.  ויש את  הנת ונ ים.   1

גב' דברת וייזר:      אין  שום  בע יה  אם  זה  ככה   אז  נציג  של  מועצת  הנ וער  שעבד  על  זה  כל  כך  קשה   2

והוא  ממש  ה תבאס  מזה  של א  היה  ל ו  את  הבמה  פה  ו ה ם  כתבו  לי  שממש  יצאו    3

מאוכזבים. בסדר. אז  מועצת  הנו ער זה חש וב מא וד תוד ה.    4

גב' דברת וייזר:      לא.  א נחנ ו  לא   משחרר ים  א ת  הלי נק.  לא  אז  עוד   פעם  א תה  מחז יר  א ותי  אחור ה.    5

לצערי.  לא.  אנ חנו  ל א  משח ררים  את  הלי נק.  הל ינק  לא   רלוונט י  וה סכום  שכתוב    6

שם  לא  מקובל.  לא  מועצת  ה נוער,  לא  על  ה הור ים  ולפ יכך   לא  נרשמו  יותר  מארב ע   7

ילדים.  מא יה  הוסי פה  בט ע ות.  עוד  פעם,  אל  תחזיר ו  אותי  א חורה.  אנח נו  לא   8

משחררים  את  ה לי נק.  אנח נ ו  עוש ים  את  העב ודה  מ חדש .  לא  רק  גוב ה  הסבס וד.   9

אנחנ ו לא ד יברנ ו על  הצהרי י ם לא.   10

עו"ד עידן למדן: בעיקר המ חלו קת ה יא רק ג ו בה הסבסוד.  נכו ן לא ר ק. לא  רק. אבל זה ב עיקר.    11

גב' דברת וייזר:      וחבל  על  הכספים. א נח נו מ דברים על  הבוקר. ע ל הב וקר .   12

מר מיכאל דורון: ההצעה  לס דר היא בר ורה.    13

גב' דברת וייזר:      היא  הי יתה מא וד ברור ה.  תודה.    14

מר מיכאל דורון: אנח נו ל א  חוזרים ל אחור.  יש את  הצוו ת ואנ חנו  מתקדמים ק דימה.    15

ד"ר צחי שריב:       חבל  על  כל יום שע ובר שהדבר  הזה  ל א נוסע.     16

גב' דברת וייזר:      אז  הנה  א תה  תראה  שא חר  כך  זה  ייס ע  וי רשמו  י ל דים.  זה  תהי ה  ההפ תעה.    17

מסתבר  שגם  ביס קוט י  לא   ג ורם  לאנש ים  ל עמוד  במ יל ה  שלהם.  אול י  פ עם  הבא ה   18

זה יה יה.    19

20  

21  

החלטה:  אושר   צוות   הי גוי   ( צחי  שריב,  ד וברת  וי יזר,  י עק ב  קורצקי,  נציג   מועצת   הנ וע ר)    להכ נת  
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מתווה  להס עות. הצ וות  יעדכ ן את מו עצת הע יר בתו ך 45  יום.  

בעד  -  14  (פה  אחד):  רו ני  בלקין  ,  נטע  זיו,  עיד ן  למדן,  רמ י  בר לב,  דוברת  וייזר  ,  מיכא ל  דורון,   

ירון    גדות,  ג יא  קלנר,  רביד  פלד,  צחי  שריב,  ב ת  שבע  אלקובי,  ד ני  לב יא,  ע נבל  דד ון,  יע קב  

קורצקי.  

22  

23  

24  
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8.הצעה לסדר ירון גדות 22.12.21 – תל יית דגל י הגאווה  ברחבי העיר ב חודש הגאווה.  

 

2   

מר ירון גדות:   הצעה  לסדר  על   תלי ית   דגל י  הגאוו ה  בר חבי   הע יר,  חודש   הגאוו ה  ז ה  עוד    3

הרבה  זמן.  זה  ע וד  חצי  שנה.  אבל  מזה  שלוש  שנ ים  מציינ ת  עירי ית  רמת  השרו ן  את    4

חודש  הגאו וה  ברחב י  העיר,   במצעד  ופעיל וי ות  אחרות  אשר  משדרות  את  ערכי    5

השווי ון   והס ובל נות  ש לאור ם  רוצה  ל פעו ל  הע יר  ומוע צת  העיר.  לאחר ונה   עם    6

ההכרזה   לפת יחת ו  ה מתוכנ נ ת  של  הבית   הגא ה  במ ורשה,   נוו ה  ג ן,  נוו ה  מ גן,   נשמע ו   7

אמירות  ע ל  ידי  חלק  מהצ יבו ר  ואף  חברי  מ ועצה,  על  כך  שיש  אזורים  בע יר  שבהם    8

אין  מק ום  לקבל ת  אוכ לוסי י ה  שאינ ה  סטרי יטית   במרחב   הציבור י.  למשל  בשכ ונת    9

מורשה.  מפ עיל ות  העיר יי ה  בשנתיים   האחר ונ ות,  נ וכחת י  לרא ות  כ י  דגל י  ה גאו וה    10

אשר  נתל ים  ב חודש   הגא ווה   ברחובות   סו קול וב,  א וסישק י ן,  ביא ליק   וראש ונ ים  לא    11

נתלים   שכונ ות  בשאר   ה עי ר,  לא  בנ ווה    גן,  מ ורשה, ,   נוו ה  רסק ו  ו השכונ ות    12

המערבי ות.  חשוב  לשדר  לצ י בור  שהמרחב  הציב ורי  כ ולו  ברמת  השרון,  ה וא  מרחב    13

בטוח  ומקבל  לכל  אדם   לל א  הבדל,  דת,   גזע,  מ גדר  ו נ טייה   מי נית.  להער ות  של    14

ההתבטאו ת.    15

גב' דברת וייזר:      סלי חה  רג ע.  אנ י  מצטער ת.  לא  ה יה  א כפת  ל ך  כי   שני  י ו"ר ים  חבר ים  שלך    16

מעלומ ים  ורו טברג  ממש  בי קשו  לה יות  ח לק  מזה  בת ור  מי  שנוס עים  אל ף  שמונ ה    17

מאות תלמ ידים בסדר.  בוו ע דה הזאת מצו ין. ס ליח ה.      18

מר ירון גדות:   חשוב  לשדר  לצ יבור  שה מר חב  הציבור י  כו לו  ברמ ת  ה שרון  ה וא  מרחב    19

בטוח,  ומקבל  לכל  אדם  לל א  הבדל  דת,  גזע,  מגדר  ונט ייה  מי נית.  ו להער ות  של    20

ההתבטאו יות   השו נות   אי ן  תמיכה  ב עיר.  מ ועצת  העיר   תתבקש  אם  כ ן  להב יא    21

כדלקמן.  ב חודש  הגאו וה  ית לו  דג לי  הגאו וה  בכ ל  שכו נות   העיר   ללא   הפרד ה  כו לל    22

במורשה.  בחודש  ה גאו וה  ית לו  דגל י  הגאו וה  בכל  מ וסדו ת  העירי יה  ו מבני ה,  כול ל    23

מגוו נים  אג ודת  הס פורט  ומ בני  ציב ור.  בחודש  הגאו וה  יתלו  דג לי  הגאו וה  בכל    24

מוסדות  ה חינ וך  הע ל  יסוד יי ם  של  העירי יה.  ככל  שדרושה   לכך  תוספת  תקציב,  אנ י    25

מניח   שדרושה,  של   עד  עשר ים  אלף  ש" ח  י וקצה  למחל קת  העי ריי ה  הר לוו נטית    26

לטובת  הב יצוע.  א ני  רק  ר ו צה  להגיד,  א נח נו  ח ושבים  שמצב  הלהט"ב ים  ברמת   27
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השרון  פר פקט  ו לא  צריך  לע שות  שום  דבר  רק  אתמו ל  מ י  שראה  את  השיד ור  של    1

מיקי   גו לדשטיי ן   שהוא   תושב   הע יר  ש יצא  מ הארו ן  א חרי   נ ישואים   של   לא   יוד ע  מ ה,    2

נישוא ים  וי לדים  תושב  רמת   השרון  וכ נראה  שגם  ה וא  ל א  היה  לא  הר גיש  ברמת    3

השרון שה וא שהצ יבור  והמר חב הציבו רי     4

מר אבי גרובר:   למה את ה?      5

מר ירון גדות:   מה? כן.     6

מר אבי גרובר:   מה ה וא אמר?      7

מר ירון גדות:   מה זה משנ ה מה ז ה קשור?     8

מר אבי גרובר:   זה כן מש נה. ה וא אמר א ני  אהבתי את  אשתי. ח יית י ח יי ם מלאים עם אשת י.   9

מר ירון גדות:   נכון.     10

מר אבי גרובר:   וכשחי יתי  א יתה  אהבת י  או תה.  אהבתי  ל היות  א יתה.  וז ה.  הוא  לא  דיבר  ע ל  זה    11

שהוא  כל  התק ופה  הזאת  הע דיף  שהוא  נמשך  לגב רים.  למ ה  להכנ יס  אות ו?  אני  לא    12

מבין  למ ה  אתה  ה הצעה  שלך   אחלה,  בסדר  גמ ור.  לא  צרי ך  לקחת  עכשי ו  את  נ יקי    13

וזה.  ניק י  סיפר  סי פור  אחר  לגמרי.  הו א  סיפר  סי פור  ממ ש  בתוך  הקורו נה.  בתוך    14

הזה.     15

מר ירון גדות:  מה  שרציתי   לה גיד  ז ה  שאנ י  חושב   שברמת  השר ון   שא ני  ח ושב  שעד יי ן  ברמת    16

השרון  המרחב הצ יבור י הו א  לא מספי ק מקבל  להט"ב ים  זה הכל.     17

מר  דני לביא:  א ני  חושב  שר מת  השרו ן  יכ ולה   להס תפק  ב רחובות   ראשי ים.  ברחוב ות  פ חות  א ו  י ותר    18

אנחנ ו  מכיר ים  או תם.  יש  כ מה  רחוב ות  כאל ה.  לא  צר י ך  להגי ע  לכל   פי נה  בכ ל   19

מקום.  בטח  לא  לשכו נות  בק צה  המערבי  ו לא  בקצה  המזר חי.  יש  רחוב ות  ראשיים.    20

זה  מספיק.  גם  להתק ין  את  המתקנ ים  וגם  לשים  את  הד ברים,  זה  קצת  שולי  אבל   21

עדיי ן  זה   בעי יתי.   אי ן  בכל   מקום  עמ ודים.  אב ל  ברמ ה   הסימב ולי ת,  אנ י  חושב   22

שהעיר   עוש ה  מס פיק   ה יא  מ שתפרת  בזה.   ה יא  נוכ חת  עם  האירו עים.  ב וא   ני קח  את    23

זה בצורה, נ יקח  את זה  לאט , לאט. בוא ו נתקדם.      24

מר ירון גדות:   דני,  אתה   ישבת  א יתי  לקרא ת  מצעד  הגא ווה  בתרבות.  ל א  זה  חשוב.  ז ה   25

חשוב.     26

מר אבי גרובר:   אתה  לא  ח ייב  א חרי  כל  א ח ד.  עוד  פעם  א ני  או מר.  יש  פ ה  מלא  סע יפים.  המשקם    27

למשל.  ויש  א יזה  עובד  אחד   שמחכה  לא ישור  של נו.  א נח נו  דו חים  א ותם  מישיב ה    28

לישיבה.   וז ה  לא   קור ה.  א ני   בכל  זא ת  בת ור  ראש   הע יר   רוצה   להג יד.  א ני   חושב    29
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שחשוב  שנג יד  שאין   אזורים   שבהם  אסור.  בסדר.  מהב ח ינה  הזאת  ההצ עה  שלך.    1

אם  יש  משהו   שאנ י  מא וד  יכו ל  לה תחבר   אלי ה.  ה נושא   הז ה  של   להטב "י ות  היא   גם    2

עם  סיפור  של  ני קי  כזה.  הוא  בכל  המגזרים,  בכל  המגדר ים  ובכל  המקומ ות  ולכן  כ ן   3

אנחנ ו  צריכים  בכל מק ום.  א ין  מקומ ות  שהם  מח וץ  לא  י ו דע  להגיד  לגדר  מהבח ינ ה   4

הזאת  אבל  בב תי  הספר  היס ו דיים  זה   כבר  קור ה.  הדג לים  כולם  .....  וכל   החט יבות    5

וכל  מרכזי  מג וו נים.  זה  קור ה.  אני  ח ושב  שדני  מה  שכ ן   דני  אומר  זה  שיש  ל נו    6

מקומות   שבהם  א נחנ ו  ת ולי ם  דגלים  ב מהלך   השנה   ו יש   את  י ום  ה עצמאות  ויש    7

אחרי  ז ה  ע וד  כמ ה  פע מים  ש בהם  אנח נו   תו לים  כ ל  מי ני   סוגים  ש ל  דג לים  ואנח נו    8

נמצא  את  הדרך  לב וא  ו לקי י ם  את  זה  וזה  בכ ל  רחבי  העי ר.  הפרוי קט  שלנ ו  לא  י ודע    9

אם רק אבל זה.  חבל עכש יו  להיכנ ס      10

מר ירון גדות:   זה לא ל היכנ ס. זו ה יתממ ות.  אנחנ ו של וש שנים. אב י שנ יי ה.    11

מר אבי גרובר:   אני א ומר לך  אני  לא מ יתמ ם זה צריך בכל  העיר.     12

מר רביד פלד: בוא  נביא  את  זה להצבע ה. מי שי רצה בעד  ומי שנ גד.      13

מר ירון גדות:   אנחנ ו  של וש  שנים  מקיי מים  את  מצעד  הגא וו ה  ואת   חודש   הגאו וה  ברמת    14

השרון,  בהת חלה  ה ופת עתי   ועושים  הרב ה  פע ולות.  ב התחלה  הופת עתי  לרא ות    15

שבחלק מהשכ ונות  אי ן את ה דגלים הא לה. ישבת י עם ד ני,  ובאגף התר בות.     16

מר אבי גרובר:   לא ה יו גם  עוד ס וגים של  דג לים.      17

מר ירון גדות:   לא  ה יו  גם  ע וד  ס וגים   אבל  לא  ה יו  גם  התב טאוי ות  כ א לה  נ גד  הד ברים    18

האחרים.    19

ד"ר צחי שריב:       הפתר ון  זה לא לד חוף בכ וונ ה.      20

מר ירון גדות:   זה לא לד חוף בכ וונ ה. זה  להג יד     21

מר אבי גרובר:   מישהו  עוד ר וצה ל הגיד  בענ יין  הזה.    22

מר רוני בלקין:  ירו ן  א ני   אגי ד  לך  מ ילה   אחת   אמרת י  את   זה  לך   בשי חה  א ישית.   אנ י  לא  חס יד  ש ל    23

הצעות  רד יקאלי ות.  א ני  ל א   מחפש  לתק וע  אצבע   בעי ן  ו לא  לשים  מ ול  הב ית  של    24

הרב את דגל  הגא ווה. ת ן ל י ל גמור.      25

מר ירון גדות:   זה לא בבי ת של הרב.    26

מר רוני  בלקין:  אמרת  לרא ש  העיר  שאת ה  מפרי ע  לד ני.  אני  ח ושב  שבאמת  רח ובות  ר אשיים,  את ה    27

מפריע  לי. ש ניי ה. רח ובות  רא שיים, מוסד ות  העיר ונ יים  וע ם מוסדות  הע ירו ניים  גם   28

מגוו נים,  ובתי  ס פר  וגנ ים  גם   מצטרפים  ז ה  י פה,  זה   טוב,   זה  מכסה   את  כ ל  רמת    29
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השרון  כ י  גנ ים  ומ וסדות  עיר וני ים  יש  גם  במ ורשה.  מח פ ש  את  הדגל ים  בכוח.  א ני    1

מבקש  ממך  יר ון.  ב וא,  צא  מהדקלרטיב יות   הזו   וצא  מ העני ין   הזה    שצריך  ל לכת    2

למשהו  שהוא  ק יצונ י  כי  ב קיצון  נמצא  ה עני ין.  ה חיים   נמצאים  בתחום  אפור.    3

בתחום  האפ ור  אנח נו  לא  חי ים  על  לבן  וש חור,  מה  ל עשו ת  רוב  החי ים  שלנו  הם    4

כאלה.  שאנח נו  בו חרים  בי ן  חלופ ות  ול פעמים  קצת  מת פ שרים  כדי  שנחי ה  כול נו    5

ביחד.  פל ורל יזם  משמעו  שת כבד  גם  את  מי  ש לא  ח ושב  כ מוך.  אתה  לא.  זה  בד יוק    6

העני ין.    7

מר ירון גדות:  שבטי ישראל  אז אנ י לא מכב ד?   8

מר רוני בלקין:  יה יה  גם  בר חוב  שבטי  ישראל  כ י  בשבטי  ישראל  יש  דג לים  ובר חוב  שב טי  ישראל  יש    9

מוסדות.  וזה ציר ר אשי ו לכן  יהיה.  זה בדי וק ה ענ יין.      10

מר ירון גדות:  לא הי ה.    11

מר רוני בלקין: אז י היה.  לא  בכוח.      12

מר ירון גדות:  מצוין.     13

מר אבי גרובר:   נמצא  את   האיז ונ ים.  נעש ה  את  זה  ונמצא  א ת  הא יזו נים.   נשב.  אי ן  מק ום  שאסו ר.   14

15    

מר ירון גדות:  לא צריך בג ני  ילדים  ולא צרי ך גם ביסוד י. אבל צר יך ברח ובות ראש יים.     16

מר אבי גרובר:   מי בעד?    17

גב' דברת וייזר:      צירי ת נוע ה ראשי ים כן.     18

מר ירון גדות:  אני  שו אל,  את ה  אומר   שבשבטי  ישרא ל  שלא  היה   שם  אף  פעם  י הי ה?  אי ן  בע יה    19

למשוך  את   ה הצעה   הזאת.  אני  ש ואל.   כל  שבט י  ישראל.   אני   לא   י ודע   אם  יש   שם    20

בית כנסת ד וברת.     21

מר אבי גרובר:   לגבי  הצעה  לסדר  א פשר  לק בל  אות ה,  אפשר  לדחות   אות ה.  אפשר  ל העביר   אות ה    22

לוועד ה    23

מר רוני בלקין: אפשר ל תקן  את הנ יסוח ש לה.     24

מר אבי גרובר:   תיקח ו את זה  לו ועדת ס ובל נות.      25

מר ירון גדות:  אני מ וכן ל תקן את  הנ יסו ח  שלה.     26

מר אבי גרובר:   רחובו ת ות חזרו. קח ו את ז ה לו ועדה  ותחזר ו אחר י ה ווע דה.     27

מר ירון גדות:  שלוש פעמ ים לא.    28

29  
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החלטה: הדיון בהצעה לסדר יעבור  לוועדת סובלנ ות ושוויון.   
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1  

9. דיון  חוזר  בהחלטה  לפי  סעי ף  46  (א )  לתוספת  השנייה  ל פקודות  העיריות,  לפי  דריש ה 

של ראש הע ירייה, הצעה  ל סדר בנושא הקמת בי ת למת נדב – מרכז פעילות ומוזיאון . 

2  

מר אבי גרובר:   אמרת  שיש  עוד  חצי  ש נה  לחודש  הגא וו ה.  זה  קורה  ב יונ י.  קח  את  זה  לו ועדה.    3

תנהל  ד יו ן.  תראו  א יפה  תח זרו,  תגיד ו  לנ ו.  הו א  הבי ן  א ת  זה.  זה  לא  נדחה  ולא    4

כלום.  זה  יורד  ל וועד ה  וי חזרו.  הסעיף  הבא  לא ור  חבר' ה.  הסעיף  הבא  ה יו  פ ניו ת    5

כמעט  מכו לם,  שנ נסה  כ ן  ל מצוא  איז ה  שה וא  מת ווה.   אני  הגשתי   את  הבקשה   6

הזאת  לד יון   חוזר.   אנ י  כרגע   מושך  את  ז ה.  אי ן  פ ה  שום,  ז ה  לא  מ ייצר  ש ום  מנ יעה    7

ממישהו,  ע וד  פעם  לפ י  כל  ה כללים  לה גיש  וכל  הדברים  האלה.  אנ י  אמנ ה  תוך  48   8

שעות  פר ויקט ור  ש יובי ל  את   התהל יך  הז ה.  לש ים  על יו   ביני נו  הוא   מוב יל  ואנ חנו    9

ננסה   כמה  ש יותר   מהר   לבוא   לפה,   עם  מת וו ה.  אנ י  ח ושב  שיש  פה   איזה   שהו א  פ ער    10

מסוים  שא ני   חושב   שעם  עב ודה  ב ין  הצדדים  א פשר  כן   למצוא  את   הפתר ון.   וא ני    11

חושב  שיעש ה  לכ ולנ ו  טוב  א ם  אנחנ ו  נצל יח  להג יע  לא ות ו  עמק  ש ווה.  ז ה  בנ ושא   12

הזה. סעי ף הבא. א ישור.     13

מר דני לביא: רגע. זה  מקוב ל?   14

?: אתה תמנ ה את ה פרו יקטור?    15

מר אבי גרובר:   כן.     16

מר רמי בר לב:   מי ממנ ה את  הפרו יקטור?     17

מר אבי גרובר:   אני משכת י. ה יחיד  שיכו ל ל החזיר. ל א נרא ה לי.    18

?: לא לקבל ...     19

מר גיא קלנר: תרדו חבר' ה מהשט ות הזאת . נו.    20

?: יאללה  סעיף  10. קד ימה. ס עי ף 10 אבי.    21

22  

החלטה:  ראש  העיר יי ה  משך   את  הב קשה  לדיו ן  חוזר.  ימנ ה  פר וייק טור  ש יוב יל  התהל י ך  למתו וה   

מוסכם. 

23  
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10. אישור  הארכ ת  הסכם   שכי רות  ל-5  שנים   נוספות  בפ טור  ממכרז  מול   חברת   המ שק ם 

בע"מ ברח' החשמונאים  20.  

4   

מר אבי גרובר:   סעיף  הבא.  א ישור  ה ארכת  הסכם.  שכירות   ל-5  שנים   נו ספות  ב פטור  מ מכרז  מו ל    5

חברת המשקם.     6

מר עינב בן יעקב: זה  נושא  שהובא לפ ה פ עם שלישי ת. כן . חברת המשקם מפ עילה מר כז ...  7

מר רוני בלקין: סליחה. מ י  שמדבר עידן  ורמי  אתם מפר יעים ל י לשמ וע.     8

בן  יעקב:  מה   שא תם  צריכים  לאשר  ז ה  ח וזה   במקרקעי ן.  חברת  המשקם   חברה  בע "מ   9 עינב  מר 

מפעיל ה  מרכז  י ום  תעסוק תי  לאנש ים  עם  מוגב לוי ות   ברחוב  החשמ ונא ים,  זה    10

חברה  שפו עלת  נמצאת  ב נכ ס  המו ן  שנים,  תחת  ח וזה  שכירות.  ה הסכם  שלהם    11

מסתיים  ל פני  מס פר  שבוע ות .  ואנחנ ו  מבקשים  מכם  א ישור  שני  איש ורים,  איש ור    12

ראשון  לאשר  א ת  ה התקשר ות  בפ טור   ממכרז.  ב התאם  לחוו ת  הד עת  ש ל  היו עץ    13

המשפטי  שצורפ ה  אלי כם.  ודבר  שני  הא ישור  הש ני, ,   זה  בעצם  את  אישור    14

ההתקשרות   לח מש  שנ ים,  ב תמורה   לדמי   שימ וש  רא וי י ם  לפי   שומ ה  של   שמאי ת   15

הוועד ה. לתק ופה  של חמש ש נים נ וספ ות. זהו.    16

מר  מיכאל  דורון:  יש  לי  שאלה.  תשעת  אלפים  שש  מאו ת  וחמישים  שקל ים  פלוס  מ עמ.  זה  יוצא    17

לשנים  עשר  ח ודשים  יוצא  חמש  מאות  שבע ים  ותשע.  הורדתם  שמו נים.  צריך    18

להיו ת  חצי  מיל יון.  למ ה  ארבע  מאות  חמיש ים  אלף  כתוב?  אני  עשית י  חשבו ן    19

פשוט. תשעת א לפים שש מ א ות וח מישים, ל חודש.     20

מר עינב בן יעקב: מינוס שמ ונים א לף.    21

מר מיכאל דורון: נכו ן. יוצא  חצי מי ליו ן בדי וק.    22

גב' דברת וייזר:      תשעת  אלפ ים  שש  מאות  חמישים  כפ ול  אח ד  נקוד ה  שבע  עשרה.  כפו ל  שתים    23

עשרה.    24

מר  מיכא ל  דורון:  לא.   עזבי   א ת  המע "מ.  ב לי   מע"מ.   תשעת   אלפ ים  שש   מאות   ו חמישים.   כפו ל  שת ים    25

עשרה,  כפו ל  חמש.  י וצא  ח מש  מאות  שבע ים  ושיש ה  אלף.  הורדת  את  שבעים    26

ותשעה.     27
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מר עינב בן יעקב: למ ה ארב ע מאות  חמישים? ב עבר זה  היה ארב ע מאו ת חמ ישים א לף שקלים?    1

גב' דברת וייזר:      לא.  רשמת   בעבר   שולם   תשעת  אל פים.  עכשיו   זה   תשעת  אל פים  שש   מאות    2

חמישים.  תעשה  תשע ת  אלפ ים  שש  מאות  חמישים  כפ ול   חמש  כפול  שתים  עשרה    3

פחות שמ ונ ים.   4

עו"ד עידן למדן: לא. בהסכם הק ודם.     5

מר עינב בן יעקב: בהסכם  ה קודם הי ה ארבע מ אות  חמי שים.   6

עו"ד עידן למדן: הוא משו וה  לעומת  ההסכם  הקודם.     7

בן  יעקב:  בהתקשרות  האחר ונה  מיכאל  הם  שילמו  ל נו  ל פנ י  חמש  שנ ים  מראש,  ארבע    8 עינב  מר 

מאות חמ ישים.    9

גב' דברת וייזר:      ועכשי ו כמה?     10

מר עינב בן יעקב: עכש יו תש עת אלפ ים שש מאות.    11

עו"ד עידן למדן: זה בכפוף  לקבלו ת.     12

מר עינב בן יעקב: פל וס מ ע" מ לחודש.  לאורך תק ופת  הה תקשות. יחד  עם המשקם.    13

גב' דברת וייזר:      הבנ ו. הבנ ו.    14

מר מיכאל דורון: מה אנ חנ ו  עושים עם שמ ונ ים אלף שקל ים האלה?      15

מר עינב בן יעקב:  מחז ירים  את  זה  ל נכס.  אם   יצטרכו   ל החליף   שם  איז ה  שה וא  ג ג  א ו  איז ה  שה יא    16

הצטייד ות.  דבר   שבסו פו   של   דבר  יחזור.   הר י  מ י  ש עושה   שם  שימ וש  ז ה  ת ושבים    17

שלנו,  וא נחנ ו  רוצים  ל החזיר   את  זה  אליהם  ו היי תה  מח לוקת  בענ יי ן  הכספ י,  אז    18

ראינו  לנכ ון, ל היט יב דו וקא  עם התושב ים שם, בדרך זה  שנחזיר את  הסכום  לשם.    19

מר ערן שורץ: זה משביח א ת הנכ ס בסוף  ה יום.     20

מר עינב בן יעקב:  הו א  עבר   שיפוץ.   ארבע  מ אות  חמיש ים  אלף  שקל ים  שהם  ש ילמ ו  ל פ ני  ח מש  שנ ים   21

מה  שאנחנ ו  עשי נו  הת חי יבנו   לשים  את  זה  בתב"ר  ספצי פי  לשיפ וץ  המב נה  ו היה    22

שיפוץ   כנ גד  כ ל  ה סכום.  וא וכלס  לפנ י   ארבע   שנים   מש הו  כז ה.  א ישור   הארכת    23

הסכם  השכירות  כמ ו  בסע י ף.  כמו  שכתוב  בסדר  הי ום.   החלטה  נוסח  ההח לטה   24

המוצעת  זה  א ישור  הארכת  הסכם  שכירות  ו פטור  ממכר ז,  לחמש  שנים  נ וספו ת,    25

מול חברת  המשקם בע "מ בר חוב ה חשמונ אים 20.     26

מר אבי גרובר:   חלקה  199 ב גוש 6551.  נכו ן ?    27

מר עינב בן יעקב: נכון. כ ן.     28

מר אבי גרובר:   מי בעד?  פה א חד.    29
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ברחוב ה חשמונ אים 20. חלק ה 199,  גוש 6551.   

בעד  –  12  (פה  א חד):  אבי  גרובר,  רונ י  בלקין  ,  נט ע  זיו,  ר מי  בר לב,  דוברת   וייזר  ,  מיכ אל  דורון,  

ירון   גדות,  גיא קלנר, צח י ש ריב, בת שבע אל קובי,  דני  לב יא, יעקב  קורצקי.  

4  

5  

15. אישור  בקשה   להיתר   עבודת  חוץ  לעובד  ש.ב  ב התא ם  להמלצת  הוועדה  מתאר יך 

17.10.21 פרוטוקול הוועדה יחולק במלי אה.   

6   

מר אבי גרובר:   ברשותך,  אני  אקפ וץ  שנ ייה   לסעיף  15.  יש  פה  איז ה  עובד  שמחכה  לאישור  הז ה    7

כבר חודשים. רגע.    8

מר ערן שורץ: יש  לפ ניכם  ע ל  הש ולח ן  פרט י ם  של  עובד  קריי ת  י ערים  עב ו דה  נו ספת  ה מבוקשת  ז ה   9

עבודה  של  תחז וקה  באו לם  הספורט  בקר יית  י ערים.  מב וצעת  דרך  מגוו נים.  בסוף    10

היום ז ה גם מתו ך נתח  שלנ ו.  אין  התנגש ות בשעו ת. וזאת  הבקשה לא ישור.     11

מר אבי גרובר:   מי בעד?  פה א חד.    12

13  

החלטה:  אושר ה  הבקש ה  ל היתר  עבודת  חוץ   לע ובד  ש. ב  בהתאם  ל המלצת  הו ועדה   מתאריך   

   .17.10.21

בעד  –  12  (פה  אחד ):  אבי  גרובר,  רונ י  בלקין  ,  נטע  זיו,  ר מי  בר לב,  ד וברת  ו ייזר  ,  מי כאל  דורון,   

ירון   גדות,  גיא קלנר, צח י ש ריב, בת שבע אל קובי,  דני  לב יא, יעקב  קורצקי.  

14   

11. אישור המדיניות  לעניין קמ י נים – נטע זיו.   

 

15  

מר אבי גרובר:   נטע א פשר כאיל ו.       16
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פרופ' נטע זיו:  אני   רק   אעדכ ן  כי   ה נושא   הזה   על ה  שי נו יי ם  במדינ יות   או   בהצע ה  למדי ניות   של   ועד ה    1

מקומית.  ב קיצור   ממש  בקצ רה  הרבה   מאוד  רשוי ות  מת לבטות  לגבי  מה  ע ושים    2

מדיני ות  בתח ום  של  קמינ י ם.  גם  חדשים  וגם  קיימים .  אין  הסדרה  מדי נתית    3

מספקת.  ולכן   הרשו יות   נ י סו  בכל   מי ני   דרכים,  חוק י   עזר,  ה נח יות   מרחבי ות,   4

מדיני ות,  ל קבוע   איזה   שהו א  עמדה   של  לא   מאפשרת   הקמה  של   קמי נים  מעץ.    5

חדשים.  ולאשר  רק  ע ל  קמינ י ם  על  גז  ..גם  אנחנ ו  בוו עדה  ל איכות  הסב יבה,  דנ ו  בזה    6

מחודש  א וגוסט   בקי ץ.  חשבנ ו   שעד  הח ורף  כבר.   זה  יעלה.   תודה  ל ירו ן,  ה וא  גם   הי ה   7

מהיוזמ ים.   מפה  לשם  נכנס ו ת לתו קף גם  תקנ ות  לבני יה  י רוקה.  הוו עדה  המק ומית    8

שלנו  עומדת  מחרתי ים לד ון  בנושא  ולהמ ליץ  על קב יעת  מ דיני ות שלא  תתיר  הקמת    9

קמינים  חדש ים.  מדינ יות  ש ל  ועדה  לתכ נו ן  ובנ ייה.  קמ ינ ים  קיימ ים  האכיפ ה  היא    10

מורכבת.  יש  ב ין  עשרה  ל חמ ש  עשרה  מקרים  בש נה  ש יש  קריאות  למוקד  על  מ פגע.   11

לא  פש וט  ל אכוף  את  ז ה.  אי ן  ל נו   כאן   את  המכשור   של  הניט ור  שזה   ל הקפי ץ  א ת    12

מכשיר  ו הוא   מודד   בדיו ק  א ת  הרמה   של  הזיה ום  ו לכן   י ש  פעו לות   של  ה סברה  ויש    13

פעול ות  של  ה עלאת  מ ודעו ת.  אבל  עדי ין  כן   צריך  שתה יה  מדיני ות  רשמי ת  שתשים    14

את זה בסדר  גבוה  גם באכ יפ ה ככל שנ יתן.  מבחי נת מ ה ש אני ב יקשתי,  למעשה  את   15

החלק  כבר  קיב לנ ו  משום  שביקשתי  לפ נות  לוו עדה  המ קומית  שתאמ ץ  מדינ יו ת    16

שלא  תתי ר  הק מה  ש ל  קמ ינ י ם  חדשים.  ז ה  עול ה  באמ ת  מחרתיים   לד יון   בו ועדה.    17

ולגבי  קמי נים ק יימים,  לעל ו ת את זה בסדר  העדי פות ש ל  האכיפ ה. עץ.    18

מר יעקב קורצקי:  אנשים שיל מו הרב ה.      19

מר גיא קלנר: על מים?      20

מר ירון גדות:  עץ סו לר.      21

פרופ' נטע זיו: זה עניי ן של  הפליט ות מאר ובות.      22

מר גיא קלנר: על מה  האכיפ ה תת יישב? בע צם על תקן של.      23

פרופ' נטע זיו: על חוק א וויר  נקי.      24

מר גיא קלנר: התושב מכיר  אות ו ו יודע  או תו?      25

פרופ' נטע זיו:  לכן   האכ יפה   פה  היא   כל י  פ חות   אפקט יבי   וה הסברה   היא   כל י  יותר   אפ קטיבי.  ולכ ן    26

הפעי לות  נגד  הקי ימים  כ פי  שאני  א ומרת.  כשיש   יח סית  מעט  תל ונו ת  בשנ ה  אב ל    27

יש.  הם  הג יעו  וזה  יטו פל  ג ם  ברמה  של  הסבר ה  וגם  ב רמה  של  הע לאת  מ ודעות    28

ובמקרים  מאוד   חרי גים  א נחנ ו  גם   נראה   אם  ז ה  בא מת  עובר   את   הרף  ש ל    29
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הפליט ות. אבל  אין  לנ ו ..מכ שירים      1

מר ירון גדות:  לא  צריך  שום  מכש ירים.  ברג ע  שמישה ו  מפע יל  קמ ין  כז ה  כולם  י ודעים.  הוא  צר יך    2

לקבל קנס.       3

מר גיא קלנר: לא.   4

מר יעקב קורצקי:  הוא ק יבל איש ור מע ירי ית ר מת השרון.      5

פרופ' נטע זיו:  אתה  לא  מב ין.  אי ן  א יסור  ב חוק  ל הפע יל   קמין.  האנשים  ש יש  להם  ק מינים  קיבל ו   6

היתר     7

מר רמי בר לב:  נכון. א תה לא  יכו ל.      8

מר ירון גדות:   לא. צריך לה פסיק  להם את  האישור.      9

פרופ' נטע זיו: אי אפשר, זה  היתר ב ניי ה. הם ק יבלו.     10

מר רמי בר לב:  איך אתה  יכו ל ירו ן?      11

מר ירון גדות:   אסור לה פעי ל קמי נים. ז ה מ ה שצריך לה יות.      12

פרופ' נטע זיו: ירון. אתה ט ו עה.     13

מר רמי בר לב:  מעתה וא ילך  לא יאשר ו קמ ינ ים על ע ץ.      14

פרופ' נטע זיו: אתה לא יכו ל  להגיד  לו א סור לש חות בבר י כה.     15

מר ירון גדות:   זה לא או תו דבר.      16

פרופ' נטע זיו :  זה  כן  אותו  דבר.  כי  אין  איס ור  מדי נתי  להפע יל  קמי ן.  מה  שיש  זה  א יזה  שהוא  רף    17

חוק  א וו יר  נקי.  שקש ה  קצת  לאכוף  א ותו   אבל   אי ן  אפשר ו ת  לאסור   על   הפ עלה.   יש    18

אפשרות  לא  להת יר  מכא ן   ו הלאה   בנ ייה   של   קמי נים   חד שים.  זה   מה   שאפשר  וזה    19

מה שאנח נו מב קשים.    20

מר יעקב קורצקי:  מדברת על ע ץ.      21

פרופ' נטע זיו: אנחנו מדבר י ם על עץ. כר גע מה  שעומד  לד יון ז ה על  עץ. כ ן. גז     22

מר אבי גרובר:   מה בדי וק אנ חנ ו נדרש ים ל אשר?    23

נטע  זיו:  אנ י  מבקש ת  לע לות   את  הנ ושא  ל החל טה  מד יני ות   רגע,   ועד ה  ה ח ליטה   להמ ליץ    24 פרופ' 

שברמת  השרו ן  תאומץ   מד ינ יות   לפ יה  לא  יינתנ ו  היתר י ם  להקמ ה  של   קמ יני   ע ץ   25

חדשים, כפי שא מרתי ז ה הו לך.     26

מר ירון גדות:   זה קל.      27

זיו:  ולפעו ל  לא כיפה  א פקטיב ית  במ פגע ים  הנוג עים  לשימוש   בקמי נים  קיימים.   זה    28 נטע  פרופ' 

החלטה  של ה וועד ה.    29
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ד"ר צחי שריב:       של ה ווע דה המקו מית שת היה  מחרת יים.      1

פרופ' נטע זיו: לא. זה ההמל צה של הו ועדה  לאיכ ות הסב י בה.   2

ד"ר צחי שריב:       אה. ל מו עצת העיר.      3

פרופ' נטע  זיו:  למועצת  ה עי ר.  כן.  אנ חנו   נאמ ץ.  יר ון  היה   בה.  שאנח נו  נמל יץ  ל וו עדה  מ קומית  לאמץ    4

מדיני ות  ל א  לתת   היתר ים  לקמינ ים  חדש ים.  להב נתי  ממה  שקיב לתי  מ עיר ית    5

בחומרים  לקרא ת  יום  שלי שי,  זה  מה  שהוועד ה  מתכ וונת  ל עלות  ל גבי  המצב    6

העתיד י.  לא  ית נו  ה יתרים.  זה  עני ין  של  מד ינ יות.  לגב י   הקיימ ים  אכיפ ה  יותר    7

אפקטיבי ת.      8

מר ירון גדות:   קודם  כל   עתיד י  מב חי נתי   זה  שימוש  בקמ ינ ים  ק יימים   שק יבלו   היתר.   אנ י    9

לא  חושב   שצריך  להי ות  א יז ה  שהם  מכש ירים,  כל   מי   ש מפעיל   קמי ן  ע ל  ע ץ  ה וא   10

מזהם  את  הסביב ה.  ה וא  פ וג ע  בבריא ות  של   שכנ ים  של ו.  כולם  מר יחים   את  ז ה.  יש    11

הרבה  י ותר  מחמש  עשרה.  א ולי  חמש  עשרה  פני ות  ל מוק ד  בשנה.  אנ י  לא  יוד ע.  זה    12

אולי.     13

מר אבי גרובר:   סולר  לא עוש ה את זה?      14

מר ירון גדות:   לא. גם סולר  בעי יתי.  יש חש מל וגז ז ה בסדר.      15

פרופ' נטע זיו: נתונים ל גבי ז יהום א וו יר הם ל גבי ע ץ.     16

מר אבי גרובר:   אם  אתה  שותף  ליד  ב ית  פר טי  עם  סולר.  אנ י  יוד ע  שיש  ת לונה  בר חוב  ה פרדס.  הם   17

נמצאים  ליד  עם  אבל  אם  מ דברים  על  מדי ני ות  אני  ר וצ ה  להבי ן.  סולר  א ני  מב ין   18

שהוא גם כ ן יכ ול ל היו ת.      19

פרופ' נטע זיו: אין לי  על זה  מידע.    20

ד"ר צחי שריב:       יש של ח תם את הנת ונ ים במצגת.      21

פרופ' נטע זיו: על סולר?    22

ד"ר צחי שריב:        כן.      23

מר ירון גדות:   לא על ס ולר ע ל עץ.     24

ד"ר צחי שריב:        של חתם   לגבי  ז יהו מים.  יש  גרף  שמר אה  שקמי ני  ע ץ  אנ י  לא   זוכר  את  היח ידות    25

שם.  אבל  סדר  גוד ל  של  של ו שת  אלפים  וסו לר  שש  עשרה .  פי  מאת יים  פ חות.  א ני    26

חושב  שזה  אבס ורד  לאס ור  על  קמי ני  ס ולר  של יד  הב ית  עומדים  ש ני  ג' יפים  ש הם   27

מונע ים  לד יזל  ח וקי ים  ל גמר י,  הזי הום  של   זה  הוא   פי   מ אתיים  פחות   מעץ.   עץ  ז ה   28

באמת     29
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פרופ' נטע זיו: אני מדברת ר ק על ע ץ פה.    1

ד"ר צחי שריב:       מנס ים ל הכניס  פה ע וד     2

מר אבי גרובר:   לא. אנ י שואל.      3

מר ירון גדות:   אני  ח ושב  שקמינ ים  שקיבל ו   אישור  והם  ע ל  עץ.  ו הם  פו עלים.  לא  צריך    4

לבוא עם מכש יר בשבי ל לרא ות מה  הזיה ום ומ ה המד ידה.      5

פרופ' נטע זיו: ירון. כן צריך  לבוא עם  מכשיר.      6

מר ירון גדות:   בן אדם שמפע יל קמ ין  על ע ץ.      7

מר גיא קלנר: בסדר. אבל יש ל ו ה יתר.      8

מר ירון גדות:   בכל  אופ ן  יש  הר בה  י ותר  מח מש  עשרה  תל ונות.  אול י  חמ ש  עשרה  תלו נו ת    9

שמגיעות  למו קד. אבל  יש הר בה תלו נות מ הציבו ר.      10

זיו:  צריך  לפעול   בצורה.  אתה  לא  יכול  לאכ וף  ולה חלי ט  על  מד ינ יות  ש אסור  לה פעי ל   11 נטע  פרופ' 

קמינים  שקיבל ו ה יתר כדי ן.  אתה לא  יכול,  גם אם אתה  נ ורא רוצה.  ירו ן.    12

ד"ר צחי שריב:        אמרת י  את   מה  ש היה   ל י  ל הגיד.   ב סולר  ב הצעה  המקור ית  ש הו פצה  ה יה  גם   13

איסור  ע ל  סו לר  וכא לה.  הם   מזהמים  כן.  א בל  הרב ה  פ חות  מזהמ ים  מה עץ.  תל    14

אביב  א ימצו   מדי ני ות  רק   ע ץ  אנ חנ ו  עוד   דבר  א חד  א ני   אזכיר.  שו ועדת   המש נה    15

לתכנו ן וב ני יה, מתח ילת  הקד נציה א נחנ ו קוב עים אם  יש א רובה לא  קמי ן עץ.    16

גב' דברת וייזר:      אבל אם יש ב ית עם  קמי ן?      17

פרופ' נטע זיו: ההצעה שלי  התיי חסה אך  ורק ל עץ.    18

גב' דברת וייזר:      לא אכפת  לי א ני  לא משתמ שת בו. לא הד לקתי  אות ו בח יים.      19

פרופ' נטע זיו: איכות הסבי בה אין  לו כ לים ל אכוף את ז ה כי א ין רג ולצי ה.      20

מר גיא קלנר: מה אנח נו  נדרשים כרג ע?      21

פרופ' נטע  זיו:  הרשויות  המ קומיו ת  פו עלות   בדיו ק  מה  ש אנחנ ו  עוש ות.  מאמצו ת  מדי נ יות  מק ומית    22

מכאן ו הלאה  לגבי  הקמה ש ל  חדשים. ול גבי ק יימ ים.    23

מר יעקב קורצקי:  אנחנ ו לא מ אשרים בו ועדה   קמין של  עץ.      24

מר ירון גדות:   מי שיש ל ו קמי ן מע ץ יכ ול בכ יף שלו  לעשות  מה שה וא רוצ ה.   25

מר מיכאל דורון: מה קור ה ע ם קמינ ים של.      26

מר גיא קלנר: לא.  היא  אמרה  שה יא  ר וצה  להגדיר  אכיפ ה  ו הסברה.  ירון   רוצה  לאט ום  ל הם.  אבל    27

בגדול.      28

מר ירון גדות:   אני לא  רוצה  לאטום  להם. ל א.   29
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גב' דברת וייזר:      לשים ל הם מלט?      1

מר ירון גדות:   לא רוצה  לאטום ל הם. רוצה  שלא יפע יל ו.      2

מר גיא קלנר: היא א ומרת תה יה אכ יפה  וה סברה. כי  יש להם ה יתר. מה  מצביעים אב ל?     3

נטע  זיו:  שאנחנו   מב קשים  מה וועד ה  המקומ ית  ל אמץ  מד יני ות  לא  לתת  הית רים  לקמ ינ ים   4 פרופ' 

חדשים. ול הגביר  את האכ יפ ה.    5

מר אבי גרובר:   עכשיו  ב יום  של ישי  את ה  ת ראה  באיזה  מהיר ות  אנ חנ ו  מאמצים  את  הה חלט ות   6

של המועצ ה. ביום  ראשון ז ה , ביום של ישי כבר ה חלט ה.      7

מר גיא קלנר: אם היום א נח נו כבר  לא נ ותנ ים. אז מה.      8

פרופ' נטע זיו: לא נותנ ים א בל. אבל אפשר  לתבוע  אותם.    9

עו"ד עידן למדן: בדיוק ה יום  הוא  יכול.      10

מר גיא קלנר: הבנתי.     11

מר אבי גרובר:   מי בעד?    12

מר יעקב קורצקי:  אני נ מנע.      13

מר גיא קלנר: כולם למע ט יעק ב.     14

מר דני לביא: אני  מת ע ל הר יח הז ה לפ עמים שמו פיע  פעם  אחת בשנה      15

מר אבי גרובר:    נעשה  ל"ג ב עומר.    16

17  

החלטה:  לבקש   מה וועד ה  המקומ ית  ל אמץ  מדינ יות   לא  לתת   ה יתרים   לקמ ינים   חדשים.   
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ולהגב יר את  האכיפ ה.  

בעד  -  10:  אבי  גרובר,  נט ע  זיו,  דוברת  וייזר,  מיכאל  דורון,  ירו ן    גדות,  ג יא  קלנר,  עידן למדן,  

צחי שריב, בת שב ע אלק ובי,  דני לב יא.  

נמנע – 1: י עקב קורצק י.  

רוני בלקין לא  השתתף בדיון . 

18  

12. אישור פרוטוקול ועדת הנחות – הנחה  למוסד מתנדב לצ יבור מיום 25.10.21.  

 

19  

מר אבי גרובר:   סעיף  12. ה נחה  למוסד  מתנ דב לציבור.    20

מר יעקב קורצקי:  רוני  מתעסק  עימ י. הוא  דיבר  איתם. רו ני את ה רוצה?  סעי ף 12.    21
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עו"ד עידן למדן: פשוט הלך.  רמי.    1

גב' דברת וייזר:      לא עשי נו  הצבעה.      2

גידי  טביב:  ועדת   הה נ חות.  ה מלצנו   לתת   הנ חה  פ טור  מו סד  מת נדב  עמ ותה   שנקראת  זרם   3 מר 

למשפחות.  בא חת  ה ישיבות  הקודמו ת,  בבקשה  הזאת  א בל  לא  סי ימנ ו.  בישיבה    4

ולהמשיך  את זה ב ישיב ה אח רת. אני אזכ יר כי  מדובר  על  מקום שבו. ח נות    5

מר רוני בלקין: חנ ות ב יגוד  י ש שניי ה בית ק פה בר חוב שב טי ישראל  קורא ים לה ק ולב.    6

מר גידי טביב:  הוו עדה   המל יצה  ולפ י  הנו הל   זה   מגי ע  לכ אן  ל מליא ה  לאישור.   אנ י   רק  אזכיר  שפט ו ר    7

למוסד  מ תנדב  בש ירות   הצי בור  מכו ח  סע יף  ...זה   בעצ ם  הנח ה  של   שני   שליש.    8

כלומר של יש ארנ ונה  הם כן  י שלמו.    9

גב' בת שבע אלקובי:  כמה זה י וצא בסכום?      10

טביב:  ה יום  הם  מ שלמים  אלף  חמש  מאו ת  ח מישים  ושל ושה  שק לים  ל חו דש.  אז  זאת   11 גידי  מר 

אומרת בעצם לת ת להם  הנח ה בשוו י של אלף  שקלים  לחו דש.   12

מר רוני בלקין:  אני  אקצר  את  העני ין.  עשית י  עם  בתשי  א ת  החשבון  בח וץ.  בשנה  שבה   הם  כן  פעלו    13

ונתנ ו  הם   חי לקו  תלוש ים  ל משפחות  ב ערך  של   שישה  ע שר  אלף  שקל ים.  זה  סדר    14

גודל  של   מה   שכמו  מ חלק י ם  בחודש,  כמ עט  אלף   שלו ש  מאות  חמישים   שקלים    15

לחודש.  מ חלק ים  את   זה  ע ל  כל  השנה.   מעג ל  את   המ ספרים.  אלף   חמש   מאות    16

שקלים  בשנ ה.  א נחנ ו  במ ילא   לא  יכול ים  לתת  ל הם  ה נח ה   של  יותר   מאלף.  יש  את    17

העני ין  ש ל  שנ י  שליש,  הם  עד יין  כ איל ו  תמכ ו  בציבור   שלנ ו   סדר  גודל   של  ע וד  של וש   18

מאות  חמיש ים  שקלים  בח וד ש  יותר  מכך.  ולכ ן  אנח נו  אמ רנו  שזה  נרא ה  לנ ו  סביר    19

והגי ונ י  לתת  הנ חה  בסדר  גוד ל  שני  ש ליש  משכר  הדירה  ש להם.  כלומר   אלף  שקל ים    20

בחודש.  ה תמורה   ה חודשית   שלהם  לכאור ה  ה יא  יותר   גבוה ה.  מ ה  שכן,   אנ חנו    21

צריכים לרא ות וז ה בתשי  מכ ירה גם, שאכ ן הת הליך  הזה   גם קורה בש נה  הבאה כ י   22

אנחנ ו  גם  ככ ה  נכנס ו  לכל   הד ברים  האל ה  בא יחור.   בגלל   הסיפ ור  של  מה  שא ישרנו    23

בתמיכות.   כל   העסק   הז ה  זז   לסוף  השנה   ו לכן   אנ י  א ומר,   צריכים  ל ראות   שזה   גם   24

קורה  הלא ה  כי  אחר ת  אנח נ ו  מסתמכים  על  א יזה  א ירוע   ראשון  מבחי נתנ ו,  כי  זה    25

גם  זה  פ עם  ראשו נה.  בגד   קפ ה  במירכא ות  קרס   בתח ילת  תקופת  הקור ונה.   כי  ז ה    26

לא פעל. ז ה יצא,  נכנס מש הו  אחר שהוא ד י דו מה אבל     27

עו"ד עידן למדן: עם קונס פט אחר.    28

מר רוני  בלקין:  אנחנ ו  מת ני ם  את  הדבר  הזה  בזה   שאנח נ ו  נרא ה  שבשנה   הבאה   הרו וח ה  רוא ים  שיש    29
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את  החלוק ה  הזאת  שהיא  ב קנה  מידה  ד ומה,  כדי  שזה  י היה,  י יתן  שו וה  ערך  פל וס.    1

2    

גידי טביב:  ה פטור   הזה   הוא  לשלוש   שנים.   זאת   אומ רת  בעוד   של וש  שנ ים.  ו דבר  שני  ועמ ידה    3 מר 

ברשימה של קר יטרי ונ ים של  משרד הפנ ים קבע.    4

עו"ד  עידן למדן:  אנחנו  צריכים  לפקח  אבל  כמ ו  שאמר  רוני  שבאמת  הדבר  הזה  מת בצע.  אם  הוא    5

לא  יתבצע   במה לך  2022  אז  אנחנ ו  נצטרך  לרא ות  א יך  שו ללים  א ת  זה   או  אוכפ ים    6

את זה גם לש נת 2022  ובווד אי לשנת  2023.    7

גב' בת שבע אלקובי:  נכון  עכשיו  למעשה  עבדו  עם  הרוו חה פ עם אחת.    8

מר יעקב קורצקי:  בסוף תגיד י ל נו א יך התרשמ ת וזהו.    9

גב' בת שבע אלקובי:  בפסח 2020 בא פריל  2020.    10

מר רוני בלקין: נבד וק אותם  במהלך הש נה הז את. יעק ב  קורצקי ו אנוכ י נבד וק א ותם  בוועד ה    11

מר אבי גרובר:   מי בעד?  פה א חד.    12

החלטה:  א ושר  פר וטוק ול   ו ע דת  הנ חות   מי ום  25.10.21  –  הנחה   למ וסד   מתנדב   לציב ור   "זרמ  
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למשפחות ".  

בעד  –  11  (פה אחד):  אבי  ג רובר,  רונ י  בלקין  ,  ד וברת  וייזר,  מיכאל   דורון,  יר ון    גדות,  גיא   

קלנר, עידן למדן, צח י שריב,  בת שבע אלק ובי, דנ י לב יא, י עקב קורצקי.  

13   

13. אישור סעיף 2 מפרוטוקול ועדת שמות מיום 9.6.21 – ה רב אדלשטיין.   

 

14  

מר אבי גרובר:   אישור ס עיף 2 מפרו טוק ול ו עדת שמות    15

?: צריך להצבי ע על  הארכה.     16

מר אבי גרובר:   מי בעד  להאר יך את ה ישיב ה?   17

ד"ר צחי שריב:       אנ י נגד.     18

מר אבי גרובר:   צחי נ גד.    19

עו"ד עידן למדן: טוב.  אנ חנו   פה   באיש ור  של  הנצחתו   של  הרב  י עקב  אדל שטיין   שהי ה  הרב   הראשי .    20

של  העיר.  רב  העיר.  הרב  הר אשי  של  העיר.  קרוב  מאוד  ב חודש  פברואר  בעצם  חמש    21

שנים  גם  לפטירת ו  יוצא.  בא מת  זה  הגיע  אל ינו  ל וו עדת  שמות,  ביוזמתם  של  בנ יו,    22
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וגם  העיר ייה  זאב  שקמן  היה  גם  אחד  מהמ וביל ים  ובא  לייצג  את  הק היל ה    1

המקומ ית  רמת  שר ונ ית  בבק שה  הזאת.  הוא  כ יה ן  בעצם  שישים  ושבע   שנים   כרב    2

העיר,  ב עצם  מ-1950  עד  לפ טירתו.  בש נת  2017.  ואנ חנו   לאחר  תפ סנו   את  ה מקום    3

המתאים,  לד עתי  כ לומר  ב מהלך  ה וועד ה,  כמדו מני   ב אחד  השלב ים  שרון   אחת    4

מחברות  ה ווע דה  שרו ן  הצי ע  את  המח לף.  קיבל נו  באמ ת  את  אישור  המשפחה    5

ואישרנ ו  את   ה נושא  הזה.  בז מנו  ז ה  ל א  ה ובא  הרבה   זמן   כי  בא מת  בזמ נו   חיכ ינ ו    6

לאישור  רמ "י    כש חלק  מ ה מחלף  ה וא  בשטח  ש לה.  ו רק  לאחר  שק יבלנ ו  את    7

האישור  מרמ"י     שאישר ו  ל נו  לת ת  את  המחלף   אז  בא מת  הבאנ ו  את  ז ה  ל פה.    8

אנחנ ו  ח ושבים  שזה  ה נצחה   ראויה  ומכוב דת  לרב  שה י ה  פה  באמת   הרבה  ש נים    9

ל..לבקשת  ה עיר ייה   אתם   ר ואים  עבר  ב סך  ה כל  בר וב   נאה.  ז הו.   מבקשים   את   10

אישורכם בנ ושא הז ה.    11

בלקין:  עידן.  מיש הו  יכו ל  להסב יר  את  פשר  היה  בנס פח  איז ה  משהו  ש התכתבתם  עם   12 רוני  מר 

משרד הפנ ים. כן שמ ות. רק  לכניס ה רק ל יציאה.  היה  שם.   13

עו"ד עידן למדן: בגלל שיש שם בעצם  יריד ה    14

מר רוני בלקין: יש שת י רמפ ות ושת י דרכים הר י.    15

עו"ד עידן למדן: וכניס ה.  הם  מתיי חסים  לז ה  כאל  מחלף  אחד.  זאת  אומרת  גם  היריד ה  וגם    16

הכניס ה,  זה   מה  ש יהי ה  לצ ור ך  הענ יי ן  א ני  לא  יודע   אם  נ ק רא  לזה  אדלשטי ין   מזרח   17

ואדלשטי ין מ ערב אבל  לצורך  הענ יין.    18

מר רוני בלקין: לא  נבלבל א ת עצמנו?   19

עו"ד עידן למדן: לא.   20

מר רוני בלקין: בטו ח?    21

עו"ד עידן למדן: הם  התעקש ו  שזה  י הי ה  בגלל   חלק  כנר אה  ממ ערך  עת ידי.  הם  התעקש ו  שלא  יהי ה    22

בלבול. זה  בעצם משמעו ת.    23

מר רוני בלקין: שתי  הקרנ ות  האלה. שת יהן  יה יו.    24

עו"ד עידן למדן: גם היציא ה וגם  הכנ יסה זה   מחלף אדלשט יי ן.     25

מר אבי גרובר:   מי בעד?     26

מר ירון גדות:  אני  חושב  ש הרב  אדלשט יי ן  שהיה  רב   צנו ע,  לא   י ודע.  לא   חושב  ש המקום   מתאים    27

לו, זה מ חלף כזה  ענק. א ני  ה ייתי  מציע ר חוב.    28

גב' דברת וייזר:      משהו קט ן. רח וב לל א מוצ א משהו.      29
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מר ירון גדות:   לא. ברחוב ש הוא גר  רחוב  נע מי לשנ ות או תו לשם ר חוב  ע ל שמו.    1

מר יעקב קורצקי:  הוא  לא  ה יה  מסכים.  ה וא  א יך  שאני  מכיר  את  הרב  הוא  לא  היה  מסכ ים   2

לפגוע  בה.      3

מר ירון גדות:   יותר רא וי  ויו תר מתאים  וי ו תר הרחוב  הזה. אב ל.    4

בלקין:  אני   ח ייב  ר גע  לה עיר   הער ה.  זה   לא  ט י זר.  אני   אומר   לך  מ ראש  ע י דן  אתה   אל    5 רוני  מר 

תתרסק  על י  ת יכף  א ני   אגיד   את  זה  למרות   הכל.   עזוב.   אל   תתרסק  עלי.   הלכ נו.  א ני    6

לא  אוהב   הצהר ות  רדיקא לי ו ת,  אנחנ ו  הצבע נו  פה  על  א יז ה  הצעה  שד יברה  על  כך   7

שחמש  שנים  יקרא ו  רחוב ו ת  רק  בשמות  של  נשים  ו א מרתי  כבר  אז  והצבעת י   8

בעדה.  הלכת י  בדקת י.  הצבע תי  בעדה  כ י  אנ י  באמת  ח וש ב  שלדעתי  א נחנ ו  צריכ ים   9

להיו ת  במקום  הזה  שא נחנ ו  משנים  את  המגמ ה  בוא  נ גיד   ככה.  אבל  אני  ה הצעות    10

הרדיקאל יות   האל ה  אנ י  לא   טוב  ל י  איתם.  ז ה  ל וקח  את  כל  הסט יק  ימ ינ ה  אנ חנ ו   11

מתרסקים.  מה  ק ורה  ל נו  פ ה   היום?  א ני  אצבי ע  גם  בשבי ל  עמנ ואל  שפר  בסדר.  כ י   12

הוא  איש   ראוי.   ו הרב  אדלש טיין   שאפ ילו   א ני   על יתי   אצל ו  לת ורה,   איש   ראו י  והכל    13

יפה.    14

מר מיכאל דורון: שני השמ ו ת עלו א גב לפ ני שד יברנ ו.    15

בלקין:  הכל  בסדר.   אבל  תראה  מה  ק ורה  בסו ף.  עשינו  את  הדבר  הזה  ושנ י  השמות  של    16 מר  רוני 

אנשים  רא ויים   הם  שנ יהם  של  גברים.  אז  בשב יל  מ ה  ע שינו  את  כל  הטררם  הז ה?    17

צריך  לשנ ות  ל נו  בת ודעה,   לה בין,  ל עשות  את   הת יקון   שזה   בסדר  גמור   לעש ות  את    18

התיקו ן  אב ל  ל א  ל לכת  כ ל  ה זמן  בכו ח  עם  הד ווק ניו ת.  זה   לא  בר יא  בכ לל.  לחי ים.    19

אני א ומר לה בא לעצמ נו. ב ו א לא נ יקח את  הדברים  לקצ וות.    20

מר  מיכאל  דורון:  זה  רדיפה  רטרואקטיבי ת  על  ההח לט ה  הקודמת  שלנ ו  שהיי תה  כ וללנ ית  מיד י   21

ובדיוק   מה   שקורה   זה   שאנח נו  מב יאים   כרגע   אבל  א ני   מע יר  לר וני   שבשני   המקר ים    22

שבאים מיד    23

מר רוני בלקין: אנ י י ודע שה ם היו  לפנ י כן. א ני  מודע  לענ י ין.    24

עו"ד עידן למדן: אני אג יד לז ה משפט.    25

מר רוני בלקין: לא עש יתי  א ת זה בשביל  להק ניט.    26

עו"ד עידן למדן: אני  רג וע  ל חלוט ין.  ש ני  משפ טים.  אחד,  אנ חנ ו  מחכ ים  ר אשית  אנח נו  ב אמת  לא    27

חשבתי  שההצע ה  הזאת  נכו נה  משום  שאז  היא  מת עלמ ת  באמת  גם  מפ ניו ת  של    28

אנשים  וגם  עלו לה  לפ גוע  ב הנצחות  שא תה  ח ושב  שהן   ראויו ת  כאלה  ואחר ות.    29
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שנית,  אנח נו  מ חכים  הי ום  למשעול  ה חלוצ ות  ששם  יונ צחו  בדרך  מאוד  מי וחדת    1

וזה  יושב  ב לשכת  מ נכ"ל.  א מורה  להי ות  מ ונצח ות  בדרך   מאוד  מיו חדת.  ח מישים    2

החלוצ ות  הראשונ ות   של  העי ר.  מרסל   ני ני ו,  כ יכר  מרס ל  נ יני ו,  ה חלט ה  נ וספת   של    3

הוועד ה  בכ יכר  מא וד  מרכז י ת  קרוב   לחבר נו   הביט חו ניס טים.  גם  שם   אני   ממת ין    4

רק  שיחליט ו  לחנ וך  אות ה  וז ה  רק  ממתין  באמת  לכבו ד.  גם  יושב  בלשכת  מנכ"ל    5

ואחרו ן  חבי ב  באמת  ממש  ל אחרונ ה  קיבל נו  החלט ה  לתת   את  כל  נו וה  ג ן.  רש  1010   6

תחת  נתקב לה  ה חלטה   לעשו ת  נשים  נ עלמ ות  ו נאלמ ות.  ל תת  דווקא   הנצח ה  ל נשים    7

שבדרך  כלל  לא  זכו  לה נצחו ת  רבות  בערים  אחר ות.  הי י תה  פגישה  גם  עם  הממו נה    8

על  הנ כסים  ע ינב  ש עזר  וגם  ע ם  מהנדסת  העיר   עיר ית  טלמ ור,  הי יתה  אמ ורה  להי ות    9

פגישה  כד י  שיצ יגו   את  מ פת  הכיכרות   והר חוב ות  וז ה  כדי   שנוכל  לקי ים  על   זה  ד יון    10

בוועד ה.  הפג ישה  ב וטל ה  מאז   נשלח ו  שתי   תזכור ות  לפ גיש ה  נו ספת,  רק  כדי  ש נביא    11

לוועד ה  א ת  ה מפה   ו נית ן  את   השמות.   אז   אנ י  מ ניח   שב אחת  ה ישיב ות  הקרוב ות    12

נגיע  לרש/1010  עם  הר בה  מ אוד  שמות  מ יוחד ים  שיאז נו  את  המצב.  יתח ילו  בכ יו ון    13

נכון.    14

מר רוני בלקין: שני  משפטים  ארוכים מא וד.    15

עו"ד עידן למדן: אני ח ושב שנכ ון ל אשר את ז ה.    16

מר אבי גרובר:   מי בעד?  פה א חד.    17

18  

החלטה:  א ושר  סע יף  2  מ פרוטוק ול   ועדת   שמו ת  מ יו ם  9.6.21  –  רמפות   הכ ניס ה  ו היציא ה   
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ממורשה י קראו  ע"ש הרב  יע קב אדלשטי ין.   

בעד  –  12  (פה   אחד ):  אבי   ג רובר,  רו ני   בלקין  ,   נטע   זיו,  דוברת  וייזר,   מיכא ל  דורון,   ירון     גדות,  

גיא קלנר, עיד ן למדן, צחי  שריב, בת שבע אל קובי,  דני  לב יא, יעקב  קורצקי.  

19  

מר יעקב קורצקי:  אני  גם  רוצה  לה גיד  על  ה נוש א  הזה  ממש  בקצרה.  לא  סתם  התעכב.  כ"ז    20

החודש  הזה ז ה  הפטיר ה של   הרב. כן.  אני  הדבר  שאנ י הכ י  גאה  בחי ים של י שה יית י   21

זכיתי   לה יות   הנ הג  ש ל  הר ב.  שתים  עשרה  ש נה   נה גתי   ל ו.  שחק ן  כד ורגל   וה יית י    22

הנהג   של   הרב  בש עות   הבו ק ר.  שחקנ י  כד ורגל   הם  ב טלנ ים  בדרך  כלל.   נהג תי   לו    23

במשך  שתים  עשר ה  שנ ים  ו יש  לי   גם  את   הח לק  במ חל ף  הזה,  ט יפה   התאמצת י    24

והי ום  זה  יה יה  ע ל  שם  של  בן   אדם  שאני  באמת  חי יב  ל ו  ה רבה  מהחי ים  שלי.  ת ודה   25
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לכל  א חד  ואחת   מכם  על  הה חלטה   שבאמת  היא   קו נצנזו ס  וזה   ראו י  ליה ודי   ה יקר    1

הזה. תוד ה לכם. תוד ה לכ ול כם.    2

3  

4  

5  
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14. אישור  סעיף  2  מפרוטוקול  ועדת  שמות  מיום  10.8.16  קריאת  מת חם  הכדורגל   

סינטטי ע"ש עמנואל  שפר.  

6  

עו"ד עידן למדן: סעיף  הבא  עוד  פ עם  וזה  גם   מתקשר  אפרופ ו  הער תך,  א ז  החלטה  ותיק ה  מאוד    7

שבמשך  צריך  רק  לה סביר  כי  לא  כל   חברי   המו עצה  ח ברים  בוו עדה.  אז  בא מת    8

קודם  כל   דני  חבר   בוו עדה.  מ יכאל  חבר  בו ועד ה,  שרו ן,  נא ווה,  תמי   פו לישוק,   תמי,    9

שכחתי מיש הו? מק וו ה שלא.  בן עמ י איל ן. צודק. שא לתי  אם שכחתי מ ישהו.    10

11   

מר גיא קלנר: הוא מה וות יקים.    12

עו"ד עידן למדן: חלק  מה החלט ות  הם  באמ ת  החלט ות  ק ודמות.  אנח נו   פעל נו  עם   הרבה  מאוד    13

החלטו ת  גם  כן  החל טות  ות י קות  שיושב ות,  גיא  ישב  ע וד  בראשות  הו ועדה  בזמ נו,    14

אנחנ ו  יושב ים  עם  כמה  הח לטות  ות יקות  וא נח נו  מנס י ם  באמת  ליישם  אותם   15

ולמצוא   מקומ ות   ולא   ל השא יר  דבר ים  תל וי ים  בא וו יר  במ הלך  הקדנצי ה  הנוכ חית,    16

ולי יצר  את  הדברים.  גם   כן   חלק  מהה חלטות   זה  החל טות  ק ודמות.  ז ו  החלט ה    17

ששוכבת  פה  מ-2016,  אנ י  כותב  שחבל  בא מת  שאנ חנו   רק  היום  2022  מגי עים    18

לאשר.  אבל  בש עה  ט ובה  מ צאנו  את   הנ ושא  הזה.  עמ נו אל  שפר,  מא מן  נבחרת    19

ישראל,  יל יד  גרמ ניה.  ב מהל ך  השואה  עברו  לבר ית  המ וע צות,  לפו לין,  סיפ ור  חי ים    20

מאוד  מורכב.  הג יע  לארץ,  ה חל  כשחקן  המש יך  כמאמן  השתים  עשרה  של  נבחר ת    21

ישראל,  שפיגלר  וש פיג לר  ה הופע ה  היח ידה  במו נדיא ל.  עשה  באמת  דברים  רבים.  22

תושב  רמת  השרון  ש נים  רב ות.  ובאמת  לבקשת  ה משפח ה  התחי לו  את  זה  בעבר    23

ונבחר     מ גרש  הס ינט טי  ב דודו  ד ותן   יקר א  ע ל  שמ ו.   אנח נו   גם  ש וקלים   את    24

המגרשים  ה קטנ ים,  תתא פשר  הנצח ה  במגרש ים  ל צורך  הע ניי ן  ה קטנים,    25

לכשנחל יט.  כל   מגרש  בפנ י  עצמו.  המת חם  יהי ה  ע ל  שמ ו.  וכל   מגרש   נוכ ל  גם   כן    26

לתת הנצ חה. אנ חנ ו ממל יצי ם לכם לאשר. זה עבר  פה א חד בוו עדה.      27
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מר גיא קלנר: אני  י עשה  את  ז ה  קצר.  שש  עשרה  נק ודות.  א חד,  כמו  ש עידן  ס יפר,  הב קשה  הז ו   1

והשיח   עם  ה משפחה   התח יל  עוד  בתק ופתי   כי ושב  ראש  ו ע דת  שמות,  ה וו עדה  בזמ נו    2

קיבלה  את  הבקשה.  באמת  לא  מצאנו  אתר  ר אוי  ד יו  כד י  לבצע  את  ה הנצח ה.  הי ו    3

לנו   כמה   מחשב ות  פשוט   לא   יצאו   ל פוע ל  מס יבות   שו נות ,  שינ וי   ברחוב ות,  ש ינ וי    4

בכיכרות.  רצ ינו   משה ו  שק שור  לע ולם  הספור ט,  ו עול ם  הכדורג ל  ו לא  הצלחנ ו    5

למצוא  מקום  ראו י.  אספר   לכם  אנקדוטה  זה  אמור  היה  לה יות  או לי  הכ יכר   6

שהיית ה  מול  ד יור  מ וגן  ו מגר ש  כדורגל  בנצח.  רצי נו  ל עשו ת  שם  איזה  שהוא  שי לוב    7

בין  הרח וב,  לב ין   המגרש.   הכ יכר  בו טלה.   ואז   גם  לא  התק דם  וזה   לא   יצא.   כמו   כן    8

דובר  במ הלך  הדרך  על   זה   ממשלת  גרמ ני ה.  ה תאחדו ת  לכדורגל   הגר מני ת  תרצה    9

אולי   לעז ור  ולס ייע   בתרו מה  ביום  שתא ושר  התקדמו ת  ב תוך  פר ויקט   כזה.   אנ חנ ו    10

חושבים  שדו וקא  עכשיו  במס גרת  זה  שי היה.  אז  דובר  על  כך  שתגיע  תר ומה  והכסף    11

יגיע  כד י  לבצע  א ת  הפ עול ה   ופה  יכול  להי ות  שי היה  יו תר  קל  כי  יש  כבר  מתקן    12

והדבר  כבר   מו חשי  ב עינ יי ם  וברור   למשפ חה  ולה וקר ת  שמו  וגם  להתאחד ות    13

הכדורגל  ב ישראל.  ובגרמנ יה .  ויה יה  י ותר  קל  על  ה בסיס   הזה,  לג ייס  את   הכסף,    14

אני  ח ושב  שזה  יהי ה  WIN WIN  כי   גם  ה נצחה  רא ויה   ל כשעצמה.  גם  יש  פ ה  מתק ן   15

לוגי  ורצ יו נאלי  ל גבי  עו לם  ה תוכן  שעמנ ואל  שפר  עסק  בו .  וגם  אולי  יה יה  אפשר    16

לגייס   כסף.  אנח נו  גם  רוצי ם  להביא  ע וד  משאב ים  כד י  לגמ ור  את  כל  המתקן    17

בצורה  או לטימט יבית   נעש ה  רבות  בזמן   הא חרון,   גם  המ ג רש  החדש,  גם  הטריב ונה    18

אבל  עדי ין  יש  עוד  מ ה  לעש ו ת  שם.  וכסף  נו סף  צריך  ל ה יות  מ ושקע  באזור   ואם   19

נצליח   על   הב סיס   הזה   ל הבי א  גם  כ ספים   ח יצונ יים   זה  מ צוין.   בשאיפ ה  ז ה  ל א  הא   20

בהא  תל יה.  ש וחח תי  עם  ע י דן  בנ ושא  הוא   סיפר   ל י  ע ל   הרצון.   אנ י  שמ ח  מא וד   21

שנסגר  המ עגל  הזה  גם  כלפ י  המשפ חה.  גם   עבור   כבוד ו   וזכרו  ש ל  עמ נוא ל  וא ני    22

חושב  שזה   מק ום  נהדר   וא נ י  גם   שמח   ששוח נו   על   הס י פור  ש ל  ה מגרשים.  כדי   23

שאפשר   גם   יהיה    לתת    ל עוד  דמ וי ות    הנ צחה  רלו ונט יות    במגרש ים     רא ויה  24

ספציפי ים,  ואז  אנ חנ ו  נה ני ם  או  מאפשרים  לה נות  מכ ל  העו למות  ל עוד  אנש ים    25

ראויים ב תהל יך הזה.  אחלה   וטוב שה גענ ו לרג ע הזה.    26

מר יעקב קורצקי:  אתחיל  מזה  שבו ודאי  שא ני   יהי ה  בעד  ואנ י  אחד  ש גדל   בכדורגל  והי ה    27

שחקן  כדורג ל  בליגת  ה על.  ג דלנו  ע ל  הדמו יות  הא לה  וה ו א  איש  ראוי.  בגדו ל  אני    28

העלית י  לפ ני  כמ ה  שנים  את  הרעיו ן,  אמיר  פורז,  ע ירי ית  רמת  השרון  ב הרבה  ער ים   29
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כן  הצל יחו   לה נציח  א ותו   כר אוי.  א נחנ ו  ה עיר  ש הוא  גדל   בה.  כשהי ינ ו  י לדים  ל א   1

היה  לנ ו  את  האו פציה  לשח ק  ברמת  השרון  כדורג ל,  אז  ניר  ז"ל  עם  אח  שלי  גי א    2

אפשטיי ן  חי ים  שבוש,  הי ו   נוסע ים  למגרש  האד ום  ל שחק  בהפו על  תל  אב יב.   3

והרעי ון  ש לי  ה יה  לקרוא  א ת   המגרשים  הא לה  ע ל  השם  של  ניר.  כל   שנה  להסביר    4

לכל  הי לדים  שמשח קים  פ ה  כדורגל  א יזה  זכ ות  יש  להם  שברמת  השרון   יש  ל הם   5

את  האופצי ה  לשחק  פ ה.  בבית.  עם  החברים  של הם.  וא ת  כל  המסורת  ו את  מה    6

שניר  עשה  בשב יל   מדי נת  י שראל,  ה וא  נתן   את   הח יים   שלו   בשביל   שי היה   את    7

האופצי ה  לילד ים  של נו   לשח ק  ברמת  השרו ן.  ו חשבתי   ש זה  ח ינוכ י,  מש הו   שהוא    8

אהב  לעש ות  נ יר.  זה  היה   מ שתלב  אבל  א ני  מ קוו ה  שא תם  תמצאו  את  הדרך  כן    9

לתת  לו  את  מה  שמג יע  ל ו.  לא  נשאר  מהמשפח ה  לצע רנו  לא  נשאר  מ י  שיבקש    10

שבשבילו. א ני ח ושב שזה מכ ובד ורא וי.    11

מר רוני בלקין:  יש  לו  א חיו ת.  ניר  פ ורז.  אני  מכ יר  את  נ יר  לפנ י  שהו א  התג ייס  לצבא .  אנחנ ו  לקח ו    12

אותי  ואת אח י שם.    13

מר יעקב קורצקי:  אני ח ושב שאנ חנו  נכבד את  ע צמנו וא ת הע יר.    14

עו"ד עידן למדן: אני אע יר ע ל זה  הערה.  יעקב.    15

מר יעקב קורצקי:  הנצחה   ראו יה  לבן  אדם   הזה .  שהוא  מב חי נתי   זה  ג יבור   י שראל.  הוא   שם    16

את החי ים שלו  לפ ני מ י שלא  זוכר.     17

ד"ר צחי שריב:       עם נ חשו ן וקסמ ן.    18

עו"ד עידן למדן: אני  אעיר   על   זה  נקוד ה  א ח ת.  אחד,  ש וחח נו   על   זה  גם   אני   וגם   אתה   לא   מעט    19

בשנים  הא חרונ ות,  שו חחתי   גם  עם  גיא,  א גב,  אבי ו  של  י ו "ר  הקבוצה   גם  ה וא  חל ל   20

צה"ל.  יש   לנ ו  כ יום  ב עיה   ע ל  פי   נ והל   השמו ת  אצל נו  א נחנ ו  לא   עוש ים  ה נצחו ת    21

לחלל י  צה"ל.  אנ חנ ו  דיברנ ו   לבחון  את  ז ה  מחדש.  אין  פה,  יש  פה  הרב ה  מאוד    22

שאלות  ערכיו ת,  איז ה  חלל,  מתי,  יש   או לי  חלל ים  עם   מע שה  גבור ה  כא לה  ואחר ים    23

שאנחנ ו  כבר  לא  מכ ירים  ול א  גדלנ ו  על יהם  במל חמת  י ו ם  כיפור,  במל חמת  לב נו ן,   24

במלחמת  ה עצמאות.  ל א  חס רות  לנ ו.  יש  ע וד  לפ ני.  יש  כא לה  שנעש ו  עוד  לפי   הנ והל.    25

הנוה ל  על   מנת   למ נוע   מצב,   יש   איזה   שה וא  ר עיו ן  ש ה צעתי  לגיא.   אנ י  מ קוו ה   26

שיתגשם.  רעי ון  יפה   לתת  את   ההנצח ה  הרא וי ה  ל ניר  פורז  באיזה  שה וא.  שמתקשר    27

לחינ וך    28

מר יעקב קורצקי:  ניר פ ורז י וצא דופ ן ברמת  ה שרון.    29
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עו"ד עידן למדן:  אנחנ ו גם  נקי ים דיו ן ע ל זה.     1

מר אבי גרובר:   אני   חושב   שככלל   שאסור  אני  חושב  שז ה  כל ל    גורף  מידי.  צר יך  למצ וא  א ת    2

הפרמטרים  אי ך  עושים  את  זה  נכון.  א יך  מאזנים  בי ן  שכ ול  לשכול.  כל  ה משפחו ת   3

שילמו   את  המח יר  הכ י  כבד   שיש.  צריך  לראות   איך   מאזנ ים.  זה   נקוד ה  שא ני   יכ ול    4

מצד  אחד  מא וד  ל התחבר  א ליה.  שא ומר  משפ חה  א חת,  למה  הב ן  של י,  ה וא  שיר ת    5

ב  יח ידה   הזאת   ו לא  ב יחי דה  הזאת.  אם   הוא   ה יה   יכ ול   מ אמין   שיש  לו   פר ופי ל  יותר    6

נמוך. ה וא שירת  בזה. ו לא פ רץ לבית.  האם זה. אב ל בסד ר.   7

עו"ד עידן למדן: נתקלנ ו בזה ב וו עדה. וכמ ה מ קרים.     8

מר גיא קלנר: אנחנ ו נ יתן  לזה מע נה.    9

עו"ד עידן למדן: אני  מ אמי ן  שי ינת ן  מע נה   יפ ה  לרע יו ן  הז ה  של   הנצח ת  נ י ר  פורז.  אני   סמוך   ובט וח    10

כמחזיק ת יק שמות.     11

מר אבי גרובר:   מי בעד? פה א חד. סבבה.    12

13  

החלטה:  אושר  סעיף  2  מ פר וטוקו ל  ועדת  שמ ות  מי ום  10.8.16  קריא ת  מתחם  הכדו רגל  סינט טי  
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ע"ש עמנ ואל ש פר.   

בעד  –  12  (פה  אחד):   אבי   גרובר,  רו ני   בלקין  ,  נטע   זיו,   דו ברת  וייזר,   מיכאל   דו רון,   יר ו ן    גדות,  גי א  

קלנר, ע ידן ל מדן, צח י שריב,  בת שבע אלק ובי, דנ י לב יא, י עקב קורצקי.  

14    

מר אבי גרובר:   סעיף  15 עש ינו. מ יכאל  את ה במצב. טוב. סע יף 16.    15

16  

17  

16. אימוץ החלטות ועדה לה נצח ת נפגעי פעולות איבה.   

 

18  

מר  מיכאל   דורון:  אנחנ ו  בע צם  משכול  לשכ ול.  א נח נו  ב וועדה   לה נצחת  נפג עים  מ פע ולות   איבה ,    19

קיבלנ ו  כמה  הח לטות  ה יי נו  רוצים  לקבל  לאשרר  א ותם  במועצה.  כדי  ל הני ע  כמה    20

תהליכ ים.  הו ועדה  מת עסק ת  בהנצחה  ש ל  שמונ ה  נפ ג עי  פע ולו ת  איבה.  ואנ חנו    21

בארבע  ישיב ות,  קיבל נו  את  ההחלט ות  הבא ות.  אנ חנו  מ בקשים  מכם  לתת  לקבל    22

כאן  הח לטה  שתנ יע  את  הדב רים  הבאים.  יש  ברחוב  מ ורי ה.  יש  אנדרט ה  לה נצחת    23
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בני  הזו ג  פורמ ן  שנפג עו  שהם   נספו  בפ יגו ע  שהיה  במ לון  פ לאס  בנתנ יה.  מל ון  פארק    1

בנתני ה.  יש   נכ ונו ת  של   מנ וח ה  פור מן  ש היא   הבת  ש ל  בנ י  הזוג  הית ומה,  יש  נכונ ות    2

שלה  להפוך  את  הא נדרטה  ה זאת  לאנדרטה  עי רונ ית,  להנ צחת  נפגע י  פעול ות  איבה.    3

ואני  ח ושב  שזה  דבר  נכון  ור אוי  שיה יה  ו יעשה.  מקום  כ שלעצמו  לצערי  די  הוזנ ח   4

בשנים  האחר ונ ות.  אנ חנו  גם   פועל ים  כרגע  כד י  לטפ ח  או תו.  כדי  ל ייצר  שם  איזה    5

שהוא  ב ינו י  מס וים.  להפ וך  את  זה  למקום  שא פשר  י הי ה   לעצור   בו.  שא פשר  י היה    6

לשבת.  שאפשר  ל התי יחד.  ש אפשר  יה יה   לקרוא   על   את  הסיפ ורים  של   ה נספח ים.    7

ויעשה  במ הלך  הזמ ן  הקרוב   יש  כבר  פעיל ות  תחת  מנכ " ל  העיר ייה.  ר ועי  אב ידור    8

מטפל  בז ה  כרג ע  ואנ חנו   רוצ ים  כאן   לבקש   מכם.  בג יבו י   ראש  ה עיר.   ראש  ה עיר    9

יקבל  ע וד  קרד יט  מיד.   השא לה  אם  א נחנ ו  נצב יע  ע ל  כל  סעיף  ב נפרד.  וא ול י  אנ י    10

אומר  את   זה  מ יד  ב המשך.  אנחנ ו  כפ י  שזכ ור  לכם   החל טנו  לקרוא   לכיכר   ברח וב    11

הזית  שבט י  ישרא ל  כיכר   י" א.  זה  נ עשה  ב וועד ה  של נו,  ו אחר  כך  זה   עבר  לוו עדה    12

שבראשותו  של  ע ידן  ועדת  ה שמות  ואנ חנ ו  קיב לנו  כ אן א ת  ההחלט ה  במו עצת  הע יר    13

ושמנו   בכך  א יזה   שהיא   סימ ן  קרי אה  לתהל יך  שה חל   עוד   בתקופ תו  ש ל  ג יא.  נכון    14

גיא?  ו יש  ל נו   כרגע  כ יכר,  כ יכ ר  י"א.  מה  שא נחנ ו  מבקש ים   לעשות   זה  להקים   אתר   15

להנצחת  11  ח ללי   מי נכן  בכ יכר  הזית.   זה  כא ן  הקרד יט   לאבי.  א ני  באת י  אל יו    16

וביקשתי  לייצר  א יזה  שה ו א  דמוי.  אנדרט ה  בכיכר.  אבי  הציע  ל קחת  את  מ י   17

שירצה  יוכל  ל הסתכל  ב-GIS  שלנו  בחלקה  77  גוש  6333,  יש  איזה  שהוא  מקט ע    18

קטן.  רחב ה  שצמודה   למגרש   האתלט יקה.  אצטד יו ן  האת לטיקה   ואב י  מציע   לי יצר    19

שם  בינו י  ולי יצר  כ יכר  א ו  ס וג   של  רחב ה  עם   הנצ חה  ש ל  ח ל לי  מ ינכ ן  וא נח נו  מקו וים   20

שנוכל  ל הגי ע  לחנ וכת  הכ יכר.   כלומר  כיכר  ע ל  שם  י"א  ח ל לי  מי נכן  ו חנ וכת  הרחב ה   21

הזאת  במלאת  חמיש ים  שנה  לרצח  של  חללי  מי נכן.  זה  דבר  שאמור  לקרות    22

בתחילת  חודש  ספט מבר.  א נחנ ו  כבר  בירר ו,  שפיצר  נצ יגנו  בוו עדה  מס פרת  על    23

התרחשות   על  תוכנ יות   שמ רחיקות   לכת,  בר מה  הבינ ל אומית  ואנ חנ ו  מתכ וונים   24

אולי   להצטרף   ל חגיג ות,  יום   השנה   הזה   וצי ון   הא ירוע,   ול הביא  לכאן   גם  את  נשיא    25

נצ ליח  וגם  א ת  נשיא  הוו עד  הא ול ימפי.   וזה  אמ ור  לקר ות  כמ ו    26 המדינ ה  אם 

שאמרתי  בתחי לת  חודש  ס פ טמבר  וגם  בשני  המקרים  ה אלה  אנח נו  צריכ ים  כאן   27

החלטה  של  מ ועצת  הע יר  שמיפה  את  ה עירי יה,   המנכ"ל  את   ל הקצות  לכך    28

תקציבים. ו להנ יע את  התה לי ך הזה.     29
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דני  לביא:  מה  זה  אומר   תכלס  מבחינת  הכיכר  ברח בה  הזאת?  זאת  אומרת  מה   הולך  לה יו ת    1 מר 

שם?   2

מר מיכאל דורון: בשלב הרא שון אנ חנ ו רוצים  להקצות  לכ ך תב"ר לתכ נון. ש ל הרחב ה  הזאת.     3

מר אבי גרובר:   לא  ממש  תכ ננ ו.  מתכ נן  נוף ,  ועם  כל   הכבוד   אנ י  לא   יו דע  כמה  א ני   מתכנ ן  נ וף.    4

חשיבה  היי תה יש  איזה  צמח ייה כז את שנ ורא ח וסמת.  יש שם שניים  שלושה  מטר,    5

יותר  גבוה.   אנ י  חשבת י  שמ ה  שאפשר  לעשות.  ז ה  ל הור יד  את  הצמחי יה  הזאת    6

איכשהו  ל פתוח  את  הר חבה  הזאת  לכיו ון  הכ יכר,  ובמק ו ם  לנסות  איכשה ו  לדח וף   7

על  הצד  את ה  י ודע  רק  על  ה קיר  איז ה  שהוא   משהו.  לעש ות  משהו   שהוא   מאוד  לא    8

יודע  נראה  לי קט ן יש  פה א י רוע הרב ה י ותר גדו ל. אחד  ע שר.    9

מר דני לביא: מי שמתכ נן ז ה  מתכנן  נוף א ו ארכ יטקט, מע צב?    10

מר אבי גרובר:   יהי ה  כן,  כ ן,  למצ וא  את  הדרך  לי יצר  את  ה נצחה  ה רבה  יו תר  משמע ותית,    11

באמצעות  הש ימוש  ב מקום.  עכשיו  צר יך  לרא ות  מה   עם  הגבהים.  א יך  ע ול ים  לשם    12

ואיך  י ורדים.  ה נגשות  וכאלה .  לדעתי  מתכ נן  נ וף  אפשר  ל ע שות  את  זה  בצורה  יפה.    13

זה  היה  איז ה  שהיא  חשיב ה.   לבוא  משהו  שאנשים  יכ ול י ם  לבוא  לשבת  שם.  אתה   14

לא  בהכרח  צריך   לחס ום  את   כל  הכביש  כד י  לקי ים  איז ה   שהוא  טקס.  יש  למעל ה   15

רחבה  מסו ימת.  ברחבה  הזא ת  אפשר  להתכנס.  אפשר  לש ים  שם  משהו  עם  השמות    16

שלהם.  לספר  עלי הם  טי פה,   תמונ ה,  אתה  עושה   את  ז ה  בנס יעה  ככ ה  תוך   כדי    17

נסיע ה  צריך  ל הסתכל.  אני   ל א  יודע   כמה  ז ה  מכבד.  פ ה  י ש  אפשרות  ל עשות  מש הו    18

קצת  יותר.   זה  מ ה  שחשב נו.   חמיש ים  אלף   ש"ח  ז ה  צרי ך  לראות   אם  זה   מספ יק.    19

אבל זה בסדר.    20

מר  מיכאל  דורון:  מה  שחשו ב  בכל  הדבר  הזה  שה תהל יך   הזה  יתח יל  כ י  אנח נו  ל א  נג י ע  לספטמבר.   21

ולא לצי ון  האיר וע הז ה אנ חנ ו נצטרך ל עבוד מא וד צפ וף ו קשה ומהר.    22

עו"ד עידן למדן: בטח אם השאי פה  היא ל הבי א את נשיא  המדי נה  וכאלה.    23

גב' דברת וייזר:      צריך להזמ ין  עכשי ו.    24

ד"ר צחי שריב:        אנ חנו  מ אשרים עכשי ו תב"ר?     25

מר אבי גרובר:   התב"ר  ה וא  תכנו ני.  פ ה  אני   לוקח  חמ ישים  אלף  אבל  יש  עוד  תב"ר  תכנ ונ י  וזה  לא    26

חמישים  א לף  זה  עשרה   אחו ז.  תכנונ י  זה  עשר ה  אח וז  מ הפרוי קט.  ני קוז,  ה נגשה,    27

יש שם לא מעט  לסדר. בסדר  צריך לה יכנס  פה ל עבודה  וא נחנ ו.      28

מר גיא קלנר: אני  ר וצה  ל הגיד  משפט  א ח ד.  כמו  שמיכא ל  אמר.  א נק י  היא   גם  חבר ה  מא וד   29

 102
 



ישיבת מועצה מן המניין רמת השרון מס' 36,  2.1.2022 

ותיקה   בו ועדה   ו גם  ה נושא   הזה  אכ ן  א ושר  בזמ נו   בכיכר   הזית.   ה ייתה   ל נו   באמת    1

בעיה  עם  הנ ושא  של  הקיר.  שהדיבור  בי ן  הכיכר  לב ין  ה קיר  ויש  שם  גם  עבודה    2

שמבוצעת  על  הקיר   דה יום,  נ תקלנו   בזה   ב-2016-2017  יופ י  של   רע יון   ל חלץ   את   זה    3

מהפקק  הזה  של   העב ודה  ע ם  הקיר  והכ יכר  כי   השימ וש   במתחם  בעצם  פותר   את   4

הבעיה.  אז   לא  מצאנ ו  דרך  לפתור  את   הבע יה  וז ה  קצת   נתקע.  נ תקע  הרב ה  וא ני    5

חושב  שגם  הסימב ולי ות  של   לרדת  מ האצטדיו ן,  שזה   בד רך  כלל  הנת יב  שי ורדים    6

ממנו   למרו ץ  א ייל.   בעצם  כ ל  שטח   ההתכ נסות   ע וברים   שם  מאות   אם  לא   אל פי    7

אנשים  בעל יי ה  וב ירידה.  וכ ל  המתחם  הזה  ה וא  מת ח ם  של  ספורט.  ז ה  נ הדר   8

וסחתי ין  על שית וף ה פעו לה.     9

מר אבי גרובר:   מי בעד? פה א חד. אנח נו  נדו ן בדו" ח עכשי ו?    10

11  

החלטה: אומצו  הח לטות  וע דה לה נצחת נ פגע י פע ולות  אי בה:  
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 אנדרטת  בני  הזוג  קורמן  ברחוב  מוריה  תקר א:  ״אנדרטה  עירונית  להנצחת  נפגעי   פעולות  

איבה״  
 

 כיכר  רחוב הזית ושבטי ישראל  תקרא  כיכר הי״א  להנצחת  11  חללי מינכן   בכיכר הזית  בשצ״פ  

שבשולי איצטדיון האתלטיקה שבין רחובות הזית והחרוב – בחלקה  77 גוש 6333.   

יוקצו  50 אלש "ח עב ור תכנ ון  ההנצח ה מתב"ר  1071.  
 

תאריך היעד לח נוכת הכיכר ואתר ההנצחה יהיה בשבוע השני או השל ישי של חודש ספטמבר  
טקס   לעריכת  ובעולם  בארץ  גורמים  מול  פועלת  איבה  פעולות  נפגעי  להנצחת  הוועדה   .2022

לצין האירוע במלאת 50 שנה לטבח הספורטא ים במינכן.  

בעד  –  12  (פה   אחד ):  אבי  גרובר,  רונ י  בלקין  ,  נטע  זיו,  ד ו ברת  וייזר,  מיכא ל  דורון,  י רו ן    גדות,  

גיא קלנר, עיד ן למדן, צחי  שריב, בת שבע אל קובי,  דני  לב יא, יעקב  קורצקי.  

12    

מר  גידי טביב:  ש ל  ו עדת  כס פים  זה   רבעו ן  של ישי  סך  הכ ל.  אפשר  ל דעתי   להקד יש  לז ה  שתי  ד קו ת    13

אבל אתם מח ליטים.     14

מר אבי גרובר:   פעם הבא ה. תוד ה. לי לה ט ו ב.   15

16  

17  

18  

19  
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1 

2  

3. הצעה לסדר ירון גדות 28.7.21- כתובות מיי ל לחבר י מ ועצה.  

 

3    

החלטה: הצעה  לסדר יר ון  ג דות 28.7.21- כת ובות  מיי ל ל חברי מו עצה לא  אושרה.  

בעד – 4: ירון גדות, דברת ו י יזר, רונ י בלק ין, מ יכאל ד ורו ן 

נגד – 5: צחי שר יב, אבי  גרוב ר, רמי בר לב,  יעקב ק ורצקי,  רביד פלד.   

נמנע – 3: ג יא קל נר, דנ י לבי א ובאצ'י א לקוב י.    

4   

5  

4. הצעה לסדר עידן למדן וגי א קלנר 18.11.21- טיפול מ שפטי בנושא הפסקת הטיס ות מעל העיר.   

 

6  

עם  מנכ"ל  העירייה   פעולה  בשיתוף  קלנר)   לצוות  וגיא  שריב  מועצה  (צחי  החלטה:  מונו  2  חברי 

להמשך טיפול בסוגיית  הפסקת הטיסות מעל הע יר.   

בעד  –  12  (פה  א חד):  אבי  גר ובר,  צחי  שריב,  רמ י  בר  לב,  יעקב  קורצק י,  רביד  פ לד,  ירון גדות,  דברת   

וייזר, ר ונ י בלק ין, מ יכאל ד ו רון, ג יא קל נר, דני  לביא  ובא צ'י אלקוב י.    

7  

8  

5. הצעה לסדר צחי  שריב 28.11.21 – קריטריונים  להקצ את קרקע ומבנים   

 

9  

החלטה: אושרה  הצעה  לסד ר בנושא ג יבוש קר יטרי ונ ים  להקצאת קרקע  ומב נים.  

בעד  -  12:  ר ונ י  בלק ין,  נטע  זיו,  ע ידן  למדן,  גיא  קלנר,  ר מי  בר לב,  מיכאל   דורון,  אב י  גרובר,  ב אצ'י   

אלקובי , דני  לביא, צ חי שריב, ענבל דדון,  וירו ן גדות .   

נגד – 2: יעקב קורצקי, רביד פלד.   

לא השתתפה  - 1: דברת  וייז ר. 
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6. הצעה לסדר עידן למדן ונ טע זיו 17.12.21- מכרז  להפעלת קורקינטים.   

 

2   

החלטה: לקי ים המשך ד יו ן  בוועדת  תחבור ה בנ ושא המכ רז להפע לת קור קינט ים.   

בעד  -  8:  רו ני  בלקין  ,  נטע  זיו,  ע ידן  למדן,  רמי   בר לב,  ד וברת  וייזר  ,  מ יכאל  דורון,  י רון    גדות,  גי א  

קלנר.     

נגד - 2: אבי  גרובר,  רב יד פלד.  

נמנע - 5: צח י שריב, בת  שבע אלקוב י, דנ י לב יא, ענב ל דד ון, י עקב קורצק י.   

3   

4  

7.  הצעה  לסדר  דוברת   וייז ר,  מיכאל  דורון,  עידן  למדן ,  רמי  בר  לב,  ירון  גדות  21.12.21  –  

הסעות ילדים.  

5  

החלטה:  אושר   צוו ת  ה יגו י  ( צחי  שריב,   דוברת   ו יזר,  י עקב   קורצקי,   נציג   מו עצת  ה נו ער)    להכ נת  מתוו ה   

 

להסעו ת. הצו ות יע דכן את  מ ועצת הע יר בתו ך 45  יום.   

בעד  -  14  (פה  אחד):  רונ י  בלקין  ,  נטע  זיו,  עיד ן  למדן,  ר מי  בר לב,  דוברת  וייזר  ,  מי כאל  דורון,  יר ון     

גדות, גי א קלנר, רביד פלד, צ חי שריב, בת  שבע אלק ובי, ד ני לב יא, ע נבל דדו ן, י עקב קו רצקי. 

6  

7  

8. הצעה לסדר ירון גדות 22.12.21 – תל יית דגל י הגאווה  ברחבי העיר ב חודש הגאווה.  

 

8  

החלטה: הדיון בהצעה לסדר יעבור  לוועדת סובלנות ושוויון.   

 

9  

10  

11  
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9. דיון  חוזר  בהחלטה  לפי  סעי ף  46  (א )  לתוספת  השנייה  ל פקודות  העיריות,  לפי  דריש ה 

של ראש הע ירייה, הצעה  ל סדר בנושא הקמת בי ת למת נדב – מרכז פעילות ומוזיאון . 

2  

החלטה:  ראש  העיר יי ה  משך   את  הב קשה  לדיו ן  חוזר.  ימנ ה  פר וייק טור  ש יוב יל  התהל י ך  למתו וה   

מוסכם. 

3  

4  

5  

10.  אישור  הארכ ת  הסכם  שכירות  ל-5  שנים  נוספות  בפטור  ממכרז  מול  חברת  המשק ם  

בע"מ ברח' החשמונאים  20.  

6   

החלטה:  אושר   הסכם  שכ י רות  ו פטור  ממכרז  ל חמש  שנים  נ וספ ות  מ ול  ח ברת  ה משקם  בע"מ   

ברחוב ה חשמונ אים 20. חלק ה 199,  גוש 6551.   

בעד  –  12  (פה  א חד):  אבי  ג רובר,  רו ני   בלקין  ,   נט ע  זיו,  רמי  בר לב,  ד וברת  וייזר  ,  מ יכאל  דורון,   

ירון   גדות,  גיא ק לנר, צח י ש ריב, בת שבע אל קובי,  דני  לב יא, יעקב  קורצקי.  

7  

8   

11. אישור המדיניות  לעניין קמ י נים – נטע זיו.   

 

9   

החלטה:  לבקש   מה וועד ה  המקומ ית  ל אמץ  מדינ יות   לא  לתת   ה יתרים   לקמ ינים   חדשים.   

ולהגב יר את  האכיפ ה.  

בעד  -  10:  אבי  גרובר,  נט ע  זיו,  דוברת  וייזר,  מיכאל  דורו ן,  ירו ן    גדות,  ג יא  קלנר,  עידן למדן,  

צחי שריב, בת שב ע אלק ובי,  דני לב יא.  

נמנע – 1: י עקב קורצק י.  

רוני בלקין לא  השתתף בדיון . 

10  
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12. אישור פרוטוקול ועדת הנחות – הנחה  למוסד מתנדב לצ יבור מיום 25.10.21.  

 

2  

החלטה:  א ושר  פר וטוק ול   ו ע דת  הנ חות   מי ום  25.10.21  –  הנחה   למ וסד   מתנדב   לציב ור   "זרמ  

למשפחות ".  

בעד  –  11  (פה אחד):  אבי  ג רובר,  רונ י  בלקין  ,  ד וברת  וייזר,  מיכאל   דורון,  יר ון    גדות,  גיא   

קלנר, ע ידן למדן, צח י שריב,  בת שבע אלק ובי, דנ י לב יא, י עקב קורצקי.  

 

3   

4  

13. אישור סעיף 2 מפרוטוקול ועדת שמות מיום 9.6.21 – ה רב אדלשטיין.   

 

5  

החלטה:  א ושר  סע יף  2  מ פרוטוק ול   ועדת   שמו ת  מ יו ם  9.6.21  –  רמפות   הכ ניס ה  ו היציא ה   

ממורשה י קראו  ע"ש הרב  יע קב אדלשטי ין.   

בעד  –  12  (פה   אחד ):  אבי   ג רובר,  רו ני   בלקין  ,   נטע   זיו,  דוברת  וייזר,   מיכא ל  דורון,   ירון     גדות,  

גיא קלנר, עיד ן למדן, צחי  שריב, בת שבע אל קובי,  דני  לב יא, יעקב  קורצקי.  

6  

7  

14. אישור  סעיף  2  מפרוטוקול  ועדת  שמות  מיום  10.8.16  ק ריאת  מתחם  הכדורגל   סינט טי 

ע"ש עמנואל שפר.   

8  

החלטה:  א ושר  סע יף  2  מ פרוטוק ול   ועדת   שמו ת  מ יו ם  9.6.21  –  רמפות   הכ ניס ה  ו היציא ה   

ממורשה י קראו  ע"ש הרב  יע קב אדלשטי ין.   

בעד  –  12  (פה   אחד ):  אבי   ג רובר,  רו ני   בלקין  ,   נטע   זיו,  דוברת  וייזר,   מיכא ל  דור ון,   ירון     גדות,  

גיא קלנר, עיד ן למדן, צחי  שריב, בת שבע אל קובי,  דני  לב יא, יעקב  קורצקי.  

9  
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15. אישור  בקשה   להיתר   עבודת  חוץ  לעובד  ש.ב  ב התא ם  להמלצת  הוועדה  מתאר יך 

17.10.21 פרוטוקול הוועדה יחולק במלי אה.   

3   

החלטה:  אושר ה  הבקש ה  ל היתר  עבודת  חוץ   לע ובד  ש. ב  בהתאם  ל המלצת  הו ועדה   מתאריך   

   .17.10.21

בעד  –  12  (פה  אחד ):  אבי  גרובר,  רונ י  בלקין  ,  נטע  זיו,  ר מי  בר לב,  ד וברת  וייזר  ,  מי כאל  דורון,   

ירון   גדות,  גיא קלנר, צח י ש ריב, בת שבע אל קובי,  דני  לב יא, יעקב  קורצקי.  

4  

5  

6  

16. אימוץ החלטות ועדה לה נצח ת נפגעי פעולות איבה.   

 

7  

החלטה: אומצו  הח לטות  וע דה לה נצחת נ פגע י פע ולות  אי בה:  

 

 

 
 אנדרטת  בני  הזוג  קורמן  ברחוב  מוריה  תקרא:  ״אנדרטה  עירונית  לה נצחת  נפגעי   פעולות  

איבה״  
 

 כיכר  רחוב הזית ושבטי ישראל  תקרא  כיכר הי״א  להנצחת  11  חללי מינכן   בכיכר הזית  בשצ״פ  

שבשולי איצטדיון האתלטיקה שבין רחובות הזית והחרוב – בחלקה  77 ג וש 6333.   

יוקצו  50 אלש "ח עב ור תכנ ון  ההנצח ה מתב"ר  1071.  
 

תאריך היעד לחנוכת הכיכר ואתר ההנצחה  יהיה  בשבוע השני או השל ישי של חודש ספטמבר  
טקס   לעריכת  ובעולם  בארץ  גורמים  מול  פועלת  איבה  פעולות  נפגעי  להנצחת  הוועדה   .2022

לצין האירוע במלאת 50 שנה לטבח הספורטא ים במינכן.  

בעד  –  12  (פה   אחד ):  אבי  גרובר,  רונ י  בלקין  ,  נטע  זיו,  ד ו ברת  וייזר,  מיכא ל  דורון,  י רו ן    גדות,  

גיא קלנר, עיד ן למדן, צחי  שריב, בת שבע אל קובי,  דני  לב יא, יעקב  קורצקי.  

8    

9  


