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 2אשר התקיימה ביום  ראשון ,  20.2.22, י"ט אדר א' ת שפ"ב

3 

 4משתתפים:

מר אבי גר ובר     - ראש העיר ויושב ראש    5

מר ערן שור ץ    - מנכ"ל  העיר ייה   6

מר יעקב קורצקי  - חבר מועצה  וסג ן ראש ה עיר 7

גב' דברת וייזר    - חברת מועצ ה    8

מר דני לביא  - חבר מועצה  וסג ן ראש ה עיר 9

מר עופר  קליך    - חבר מועצה  הגיע  21:00 10

עו"ד עידן למדן    - חבר מועצה   11

פרופ'  נטע זיו    - חברת מועצה   12

מר רוני בלקין    - חבר מועצה   13

מר רביד פלד    - חבר מועצה  ה ג י ע   20:50 14

ד"ר צחי שריב    - חבר מועצה     15

מר מיכאל דורון    - חבר מועצה    16

מר רמי בר לב    - חבר מועצה    17

גב' בת שבע אלקובי  - חברת מועצ ה    18

מר גיא ק לנר     - חבר מועצה     19

מר ירו ן גדות      - חבר מועצה     20
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רו"ח ג ידי ט ביב    - גזבר העיר יי ה    27

מר עינב  בן   יעקב  - מנהל א גף נכס ים   28
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1. אישור פר וטוק ול  ישיבה  מן  המני ין מס ' 35  מתאריך  26.12.21 – ת יקו ן.    3

2. אישור פר וטוק ול  ישיבה  מן  המני ין מס ' 36  מתאריך  2.1.2022 –  תיקו ן.    4

3. שאילתה ר ונ י בלק ין 22.1.22  - תופע ות חר יגו ת בבתי  הספ ר.  5

4. שאילתה מ יכאל ד ורו ן 27.1.22- פרס ום מכתב ל תושב י נו אר 2022.   6

5. שאילתה  ירו ן גדות  30.1.2022- עדכו ן סטט וס ה פעלת ד. נ. א לטיפ ול בצו את כלב ים.   7

6. שאילתה  ירו ן גדות  12.2.2022 – דחי ית יש יבת מו עצת הע יר של פברואר 22.   8

7. הצעה לסדר  ירו ן גד ות 3.11.2021 –  גשר גנד י.   9

8. הצעה לסדר צ חי שריב  28.11.21 – מגרש ח ני ה זמנ י ברח ו ב הנצח.    10

9. הצעה לסדר  יעקב  קורצקי  2.1.2022- הסדרת ב תי הכ נסת.    11

10. הצעה לסדר ב תשי אל קובי  30.1.2022- שי נוי  שם גשר גנד י לגשר אל ונ י.    12

11. מינו י דנ י לב יא לת פקיד  יו"ר   קבוע ל וועד ה לס ובלנ ות  ושוו יון.    13

12. דיון בד ו" ח כספי  רבעו ן 3/21.   14

13. שינו י  שם  תב "ר  147  לשם:  תכנו ן  ופית וח   תאי   שטח  ל תחבורה   שיתו פית   (עפ" י  הנ חיית    15

משרד הפנ ים).  16

14. הגדלת  ת ב"ר  920  "שיפ וצים  במבני  ד ת"  בסכ ום  של   חמש   מאות  א לף  ש" ח  לט ובת  השל מת  17

בניית  בית כ נסת ס וכת שאול  לרבות פ יתו ח סביב תו.    18

15. אישור פר וטוק ול  ועדת  הנח ו ת מיום 2.2.22 –  הסדרי  פשר ה בארנו נה –  יח ולק ב ישיבה.    19

16. עדכון   שכר  ע ובדת  ב חוז ה  א ישי  במשרת   אמ ון,  הגב'  מא יה  צו קרמן   מנה לת  לשכת  ר אש  20

העיר, ב-5%  לשיע ור של 40% משכר מנכ"ל  מי ום 14.2.22.   21

17. העסקת ע ובדת כמ ורה גמ לא ית בתיכ ון ר וטברג –  יחו לק ב ישיבה.    22
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1 

2   

1. אישור פרוטוקול ישיבה מן  המניין מס' 35 מת אריך 26.12.21 – תי קון  

3  

2. אישור פרוטוקול ישיבה מן  המניין מס' 36 מת אריך 2.1.22 – תיקון   

4  

5  

מר אבי גרובר:   ערב  טוב,  יש יבת  מועצ ה  מן  המנ יי ן  מס'  37.  מת חיל ים  סעיף  ראשו ן,  אישור    6

פרוטוק ול   ישיב ה  מ ן  המנ יין   מס'  35  .  ר איתי   שה יו   פה   ש ורה  של   ה ערות   של  ר ונ י.   7

נכון,  רק  ר ונ י?  גם  יר ון.  ו גם  נטע.  או  ק י.  הו עבר  לכם  נ כון?  מי  ב עד  לאשר  א ת    8

הפרוט וקול?   פ ה  א חד  עבר.  י שיבה  36  גם  כ ן,  ר וני   ה עביר   הערות   וז הו.  נכו ן?  מ י  בעד   9

לאשר את הפר וטוק ול?  פה א חד הלא ה. סעיף  3. שאי לתה  רוני ב לקי ן בבקשה.    10

11  

החלטה:   

אושרו פר וטוק ול ים ישיב ות  מן המ ניי ן  

 מס' 35 מתאריך 26.12.21.  

מס' 36 מתאריך 02.01.22.  

לב,  בר  אלקובי,  דני  לביא,  רמי  גרובר,  צחי  שריב,  באצ'י   בעד  –  13  (פה  אחד ):    אבי 

מיכאל ד ורון,  גיא  קלנר,  נטע זיו, עידן למדן, ד וברת וייזר,  ירון  גדות, רוני  

בלקין.  

12  

3. שאילתה רונ י בלקין מיום  22.1.22 – תופעות חריגות ב בתי הספר  

13  

מר רוני בלקין:  ה נושא   הוא   תופע ות  חריג ות  בבת י  הספר.   אני   א נסה   לקצר.  א.   כל   מי   שהוא  הורה    14

שמע  ככה  לאחרו נה  סביב  התקופ ה  של  החזרה  לל ימו דים,  הניס יו נות  לחזר ה    15

ללימ ודים  בתקו פת  הק ורו נ ה  שצצו  ועל ו  כל  מי ני  ת ו פעות  שו נות  שקש ורות   16

להיעדר ות  ה ארוכה  וה חזרה   למסגרת.  גם  בת חומ י  המ שמעת,  גם  אל ימות  וגם    17

הסמים.  לפנ י  שערך   ח ודש  נר שמה  בשבעה   ימ ים,  ב ידיע ות  אחרונ ות  כתב ה  שע ני ינה    18

היית ה  תופ עת  האו פי ואיד ים  בבתי  הספר  ור מת  השרו ן  צוינ ה  שם  בראש  הרשימ ה    19

של  ערים  ש התופ עה  ב הם...לטעמי  ל עומק   בענ יי ן  הז ה  אנ י   לא  ח ושב  שצריך  ד יו נים    20

ציבורי ים  ונכ ון  ש יעשו  במס ג רת  של  מנה לים  המקצ ועי ים  של  אגף  הח ינו ך  והר ווח ה   21

אבל  א ני   חושב   א.  ראוי   שאם   אנח נו   באמת   במצב  כז ה  ב סו פו  ש ל  דבר   נקב ל  סק ירה    22

במדברת  פעם   אחת   על   ה אם...צעקתה.  מה   אנח נו   ע ושים  בשבי ל  לז הות   את    23

הדברים  וגם  כדי  לטפל  בזה  כדי  למגר  את  הת ופע ה.  שאל ות  שהעל יתי  ה יו  ארבע.    24

א.  האם  אכן  מז הים  תו פעה  ספציפית   זו  של  א ופי ואיד ים  ו/או  ת ופע ות  נ וספ ות  כגו ן    25

בעיות  משמעת  חמור ות אל י מות או  נשיר ה מל ימוד ים בר מת השרו ן? ב. האם  נעשה    26
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תהליך  רח ב  על  מ נת  לאתר  את  התופ עה.  ג.  האם  נעשית   פעיל ות  ממוק דת  אל  מו ל    1

תופעה  או  תופ עות  א לו  ומ ה ם.  ד.  איך  מתארגן  במערכ ת  החינ וך  הע ירו נית  בכל    2

הגילא ים  נוכח   האפשר ות  הע תידית   לפ יה  לקי ים  שגרת   לי מודים  בצל   גל י  ק ורו נה.    3

בייח וד  עכשי ו  שאנ חנו  מקו ו ים  שאנח נו  א ולי  מ קלים  ואנ חנו  צרי כים  לרא ות  איך    4

אנחנ ו נד ע לה גיב. זה ו אל ו ה שאלות שאנ י ה עלית י.    5

גב' פזית הק: ערב  טוב.  אני  פז ית,  אנ י  רא ש  הרשות  למנ יעת  אל ימות  ו התמכרוי ות  כאן  ב יישוב.    6

השאלה  מתי יחסת  בר ובה  ל מערכת  החי נוך,  א ני  לא  ע וב דת  תחת  אגף  החי נוך  ואני    7

כן  אתייח ס  בהיבט ים  שלי.   מבחינתנ ו  הנ ושא  של  הא ופי ואיד ים  היא  תופ עה   8

שאיתרנו   שקור ה  משה ו  לא   ב חודש,  ח ודשיים   האח רונ ות,  אלא  אנ חנ ו  כבר  נמצאים    9

בתהליך  הזה  בערך   מזה  ח מי שה  חודשים.  ב עקבות  סקר  שקיימתי   בערך  בסב יבות    10

מאי,  2021  ורא ינ ו  שה נושא   של  הת נהג ויות   ס יכון,   יש   איז ה  שה יא  מג מת  ש ינו י  ולא    11

ידענ ו  מספיק  מ ידע  כי וו ן  בג לל  כל  הסגר ים,  וראי נו  שיש  הרבה  פע ילו יות  שקור ים   12

בתוך  הבתים  ולא  ידענ ו  בדי וק  לדי יק  על  מ ה  הדבר ים  ע ומדים.  ול כן  קי ימנ ו  את    13

הסקר  הזה  ברמ ה  הע ירו נית  כשמי  שלי ווה  א ותי  ב סקר  ה יה  דוקט ור  כדור י  שה וא    14

מהמשרד  לביט חון  ק היל תי,   מהמשרד  לביטח ון  פ נים.  ב עצם  יחד  אית ו  בני נו  את    15

השאלון   וה פצנו  א ותו  לבער ך  חמש  מאות  ב ני  נוער.  לא חר  מכן  הת קיים  שא לות    16

נוסף   שאגף  החי נוך   קמפ יי ן  ע שה  תהל יך  ש ל  מ יפו י  וגם  ש ם  עלו   דברים   שהע ידו   על    17

איזה  שהיא  מג מת  שינ וי  בנ ו שא  התנהל ות  סיכ ון,  ולכ ן  ה חלטנ ו  שאנח נו  לא  מחכ ים   18

לרגע  הא חרון   אלא  א נחנ ו  כ בר  מתחיל ים  לעב וד,  וא נחנ ו   אחד  הדברים  שעש ינ ו,   19

קיימנ ו  ישיבו ת  ממש  קר אנו   לזה  ישיבו ת  ח ירום,  לישיב ות  הא לה  ג ייס נו   את  כל    20

המערכת  שעובדת  עם  ב ני  נ ו ער,  גם  החינ וך  הפ ורמאל י,  ו גם  בלתי  פורמא לי,  בעצם   21

בנינ ו  תוכנ יות  שממ וקדות   לסוגי ות  האלה  שע לו  ל נו  גם  בשאלונ ים  וגם    22

מאינפ ורמציה   שהג יעה   אם  ז ה  מה ורים,  תלמיד ים.  נכון   ל היום   יש  תוכנ יות   מנ יעה    23

בתוך  בתי  הספ ר,  תוכנ יות  מ אוד  ממוקד ות,  אם  זה  בחט יבות,  אם  זה  בתיכ ונים,    24

רכזי  מוגנ ות,  יש  ל נו  ארבע ה   רכזי  מוגנ ות,  שנמצאים    ב חטיבות  ובתיכ ונ ים,  והם   25

עובדים  בא ופן   יותר   ממוקד  עם  קבוצות  של  בני  נו ער  בת וך  בתי  ה ספר.  ה וועד ות    26

האחרו נות  שק יימ נו  ב תחו ם  ועדות   סטטו טורי ות  של   מניע ת  שימ וש  בסמ ים    27

הוקדשו  לט ובת  הנ ושא.  זאת   אומרת  שאנחנ ו  באנ ו  שמנו  את  הדברים  על  השו לחן,    28

ואנח נו  נשים  בכל  המ ישור י ם  אם  זה  אגף  שירותים  קהילת יים  חברתי ים,  אגף   29

החינ וך,  נושא   של  ס יירת   ה ורים  שגם   נמצאת   עם  נוכ חות  משמ עות ית  בשט ח,    30

הרצאות  לה ורים,  ה נוכח ות   של  ההורים  היא  מא וד  משמעותית  בדבר  הזה.    31

המעורב ות  של   הו רים  היא  מאוד  משמעות ית  בדבר   הזה  ו אנח נו   עוש ים  את    32

המקסימ ום  באמת   כדי   לצ מצם  את  הת ופע ה.  ו אני   מד גישה  להור ים  יש  מק ום   33

מאוד משמע ותי כדי שנ וכל ל התמודד ב נושא הז ה.     34

מר רמי בר לב:  צריך  להזכיר  פזית  שבוועד ה   האחרונ ה  הבאנ ו  פה  מומ ח ה.  מומחה  לת חום.  וא חד   35

הדברים  שגם  ביקש נו  ל עשות   יחד  אי תו  זה  לדגום  א ת  הה רצאות  שלו  ולראו ת  אם    36

הם עשוי ות ל הוע יל ל א רק ל הורים א לא גם לת למיד ים.    37

גב' פזית הק: נכון.     38

 4
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מר רמי בר לב:  הם  גם  התקשר ו  ושל חו  ס רטונים   ונצטרך   להח ליט   א ם  אנחנ ו  שו לחים  אותם   1

להורים  או לב תי ס פר.  2

גב' פזית הק: מה  שחשוב  לי  לש ים  את  הד ברים  על  כי  אנ חנ ו  מדברים  על  הדברים  כאן  שבאמ ת   3

כל  המערכות  י גוי סו.  אי ן  פה  עבודה  במקב יל  אלא  ב אמת  בנינ ו  ותפר נו  את    4

הדברים,  א נחנ ו  משתד לים   לעשות   את  ז ה  בצור ה  ה כי  אדוקה  שא פשר  לעשות.    5

אנחנ ו  בה חלט    ר ואים  מ גמ ת  שינו י  ל פחות   בתוך  בת י  ה ספר.  אם  זה  ה יו  אירו עי    6

ונדליזים  כאל ו  א ו  אחר ים,  אז  בהחלט  הצלח נו  ל ייצר  ג ם  איזה  שה וא  מצב  ש ל    7

איזה  שה וא  רוג ע  בתוך   גם   נכנס נו  לא יזה  ש היא  מס גר ת  יותר  מ וסדרת  לצורך   8

העני ין.  כ י  באמת  כ ל  הש יג עון  שה יה  לנ ו  עם  הס גרים,   ומבודד ים  וח ול ים,  אז   9

הילדים   בכל  ז את  נכ נסו   לא יזה  שה יא  שגר ה  מס וימת   שזה  משהו   שהוא   מאוד    10

משמעותי  ו חשוב  כדי  לה חזיר  אותנ ו  קצת  ככה  למסגרת  יותר  מציא ותי ת    11

ונורמ לית.     12

מר אבי גרובר:  אחד,  אתה   כותב   פה   שאנ חנו   ברשימה   לא   מכובדת   של  הער ים  בהם   פשטה    13

התופע ה.  אנ י  כן   חושב  ש אנחנ ו  בה חלט  ברש ימה  ה מכובדת  של  ערים  של א    14

מתעלמות  מ הבעי ה,  אלא  מת מודדות  אי תה.  מסתכל ות  ל ה  בעינ יים  ושמ ות  את  זה    15

על  השול חן.  אנ י  חושב  שמה בחינ ה  הזאת  מגי עה  מי לה  ט ובה  למנ הלו ת,  זה  בעיקר    16

בא  מהמנה לת  של  ר וטברג  ש לא  ברחה  מ התופ עה  הז את,  אלא  באה  ושמה  את  ז ה   17

על  השול חן.  מה  שדיבר ת  על  הנושא  הז ה  של  המשו לש:  הורים,  מערכת,  י לדים  זה    18

המקום  שבו  נכ ון  לט פל  בזה.  ואגב  זה  כול ל  גם  אותנ ו  את  העירי יה  ו הכל.  מה  שאנ י   19

מציע  בישיב ה  כזאת  ו נות נים  תשובה  של  שתי ים  שלוש  שו רות  וזה  ל א  רצינ י.  כיושב    20

ראש  ועדת   ח ינ וך  א ני   לו קח  את  השא ילתה   שלך,   אני   אכ נ ס  את  ועדת   ה חינ וך,  ונשב    21

שם  ניכנס  באמת  לעומ ק  של  הדברים,  אנ י  יכו ל  להרא ות  פ ה  הרבה  דברים.  ה נשיר ה   22

כרגע  ברמת   השרו ן  ל פי   הנת ונים   דוו קא  נ מצאת  ביר ידה   ואנח נו   בשבריר,  שבר ירי    23

אחוז.  ואנ חנו   נ עשה  הכל   לה משיך  עם   זה   מצד  אחד.   מצ ד  שני,   יש   יו תר  מ ידי   וגם    24

ילד  אחד  ז ה  י ותר  מ ידי,  ס ו ג  של  מגי עים  למ ערכת  ו לא  בדיוק  נמצאים  בה.  הם   25

נוכח ים  אבל  לא   בדיו ק  נמצא ים.  אבל  אנ י  אביא   את  זה  ל ו ועדת  ה חינ וך  ו נצלו ל  פה    26

לעומק  של  הדבר ים  ונוכ ל  לקיים  לדע תי  דיו ן  הרבה  יותר  עמו ק  ורצינ י  בכל    27

הנושא ים  האל ה  שהבאת.   ה תופעה   הזאת  קיי מת,  בגל לה  הנושא  עלה.  הוא   לא  ע לה    28

סתם.  הוא  על ה  כי  זה  ק יים  ב תוך  המערכת.  ז ה  לא  משנ ה  אם  זה  חמישה  ילדים  ז ה   29

משנה  אם  זה  חמ ישה  או  ח מש  מאות,  אבל  גם  אם  זה  חמישה  צריך  לד עת  לטפ ל   30

בזה.  וז ה  לא  השימוש   בסמ י ם  בקרב  ב ני   ה נוער   ה וא  לא  של  בודד ים.  משה ו  הרבה    31

יותר  עמוק   וכמ ערכת  יש  ל נ ו  אחר יות   גם  ללמד  אותם  ספרות  וגם  ללמד   אותם    32

מתמטיקה  וכל  הד ברים,  אב ל  גם  לדאו ג  שמגיע ים  לק ו  ה גמר  של  מערכת  החי נוך    33

ולא  עם  הרגל י  חיים  כאל ה  של  שימוש  בסמים  וכל  הת ופע ו ת  האלה  שבאות  יחד  עם    34

זה.   35

מר רוני בלקין:  א ני  ר וצה  רג ע  לחדד  ב יי חוד  אם   הו לכים  לעשות  לזה  פ ול ו  אפ.  ראש ית ,  פזית  אמר ה    36

ככה  ת וך  כד י,  שהשא לה   שכ תבתי  לעצמי   תוך   כדי   שיש   כנראה   איזה   שי נו י  ממ ה   37

שהיינ ו  רגי לים  אנ י  כתבתי  ל עצמי  את  זה  מסיב ה  אחת  שיכול  לה יות  שה מערכת    38

שהיית ה  ל נו   עם  הלי וו י  הזה  היא  התאימ ה  לתקו פה  לפנ י  הקורו נה   ואם   אתה   רוצ ה    39
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לעשות  את  זה  פיי ן  טי ונ ינג  ל עסק,  כדי  להת אים  אות ו  למ ה  שאנחנ ו  מקבל ים  אות ו    1

היום. שה וא כנר אה עבר  איז ה שהוא ש ינו י אחר ת זה ל א.  אחד.    2

מר אבי גרובר:   למשל  ר וני   בתקציב   של  22,  הנושא   של  ק ידום  נו ער  ע וב ר  לחי נוך.  הועצם  בדרכו    3

בחינ וך.  הר ווח ה  ממש יכה  ל תת  שורה   של  מ ענים   בנ ושא  ובמקביל   אנ חנו   ל וקחים    4

את  קידום  הנ וער  בתוך  הח ינ וך  ורוצים  לה עצים  א ותו   אז   כן   יש   שינ וי ים  ואנ י  ע וד    5

פעם אומר, א נח נו  נשב ונד ון  על זה בצור ה רחב ה אבל ז ה  קורה.    6

בלקין:  חוץ  מרכ יב   הסמים  אנ י  אומר  גם  רכ י ב  המשמעת  להתכ נס  למס ג רת.  הם  חזרו   7 רוני  מר 

ממסגרת  אב ל  יש  כאל ה  שה ם  נוכ חים  נפקד ים  הם   מג יע ים  לב ית  הספר  אבל  לא    8

נכנסים  לכית ה. אז זה  לא בד יוק חזר  למסגרת  לטובת  הע נ יין.     9

מר אבי גרובר:   גם  אם  הם  י ושבים  בכ ית ה  הם  איבד ו  מי ומנ וי ות  מס וימות   שנורא   קשה  ל הם   10

להחזיק  בתוך  השיע ור. נ ורא  קשה להם ל התרכז. אנ חנ ו רו אים הרבה ת ופע ות.    11

גב' פזית הק: רגילים  לשבת  ש עות  בזום  ופתאום  נגיד  ת וך  כדי  ה יו ם  לימודים  הם  יכו לים    12

להרשות  ל עצמם  ללכת  ו להס תובב  לפעמ ים  בבית.  ו לחזור  לזום  ופתא ום  עכשי ו  הם    13

צריכים לשבת בכ יתה. עם  א רבע קירו ת. ולשבת שמ ונ ה ש עות ל ימוד.    14

רוני בלקין:  אנ י  מבי ן  א ת  זה.  בדי וק  זה  התפק יד  ש לי  לשא ול  את  השאלו ת.  אצ לכם  זה  י ותר   15 מר 

תשובות.  לא  לה חזיר  ל י  את  השאלה.  אנ י  אומר  תו הה  ב אמת  יכול  ל היו ת  שאנח נו    16

צריכים  לש נות  אפי לו  חלק  מההרגל ים  שה יו  לנ ו  פעם,   כי  אפ ילו   לא  נוכ ל  ל חזור    17

לשם.  אני  לא  יודע.  א ני  בעצ מי  לא  מתיימר  ל הי ות  ..סמים  זה  אחד.  יש  לנו  את    18

בעיית  נקרא  לזה  משמע ת  מסגרת  התכנס ות  למסגר ת  כזאת  או  אחרת  אבל  לא    19

משנה  מס גרת  ויש  את  בע יית   האל ימות   שזה  ב עיה   שליש י ת.  ועכש יו,  ז ה  בד יוק   מה    20

שאבי  הציג  במחברת  הזאת  הוא  אמר  אנ י  חושב  שהמש ו לש  מעבר  למה  שאמרת   21

הורים  הילד ים  ו המערכת  יש   גם  משולש  נוסף  וזה  חינ וך,   רווח ה  ו פזית.  זה   צריך   22

לבוא בי חד. כי א ני ש ואל את  עצמי אם הם  התגי יסו  או  י תגייס ו.     23

מר אבי גרובר: מגויס ים כבר שנ ים לדעת י.    24

גב' פזית הק: מגויס ות. אנ חנ ו כבר שם. זה  לא משהו ש הוא.    25

מר רוני בלקין: כל ה משולש  הזה.    26

גב' פזית הק: לגמרי.    27

מר רוני בלקין:  בסוף  לעשות   סקר  לחמש  מאות  ילד ים  זה   נהדר  אבל  יש  לך  הרבה  י ות ר  ילדים  כבר   28

בתוך  המסגר ת.  לא  צריך   לע שות  סקר.  לכ י  לבת י  הספר,   י ש  לך  מסגרת  הרבה  י ותר    29

גדולה. מב חן  גדול  פי כמ ה. ת שאלי את  המחנכ ות ו את מק בלת בר   30

גב' פזית הק: אני  אמרת י  שהסת מכנו   על   הסקר  הזה   בנו סף  לזה  ה רבה  אינ פורמצ יה  נ וספת    31

שהגיעה  מהשטח. ז ה שיל וב  של הכל.     32

מר רמי בר לב:  אולי   את   יכ ולה   אפר ופו   מה   שרונ י  אומר   להב יא  את  א ביתר  ש ייתן   בר יפ  קצר   33

לחברי  המועצה  שידע ו אי פה  אופי ואיד ים נמצא ים. הם כמ עט בכל בי ת.     34

מר אבי גרובר:   סעיף  4. שאילת ה מיכא ל.    35

36  

37  

38  

39  
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4. שאילתה  מיכאל  דורון 27.1.22 - פרסום מכתב לתושב  ינואר 2022. 

1  

דורון:    שצירפה  עירי ית  רמת  השרון.  רא ש  העיריי ה  אבי  גרובר.  דף   מידע  לתושב    2 מיכאל  מר 

השאילתה   שלי   נ וגעת  לדף  מ ידע  לת ושב  שח ולק  יחד  עם  חיוב י  ארנ ונ ה  לת ושבים    3

ברמת  השרון,  דף  מ ידע  ש ל  עירי ית  רמת  השר ון  שע ליו  ח תום  אבי  גרובר,    4

השאילתה  הזאת  מפ ורטת  משום  שדף  המידע  לתושב  הזה  כול ל  הרבה  סעי פים    5

והרבה   אמיר ות  על  מעשיה   ש ל  רמת   השרו ן  ל מען   הת ושבי ם.  השאילת ה  של י  ב עצם   6

מתחלקת  לשנ י  פרקים.  קוד ם  כל.  לעצם  הפרסום  והתכנ ים  שלו,  כדי  לדעת  על  מה    7

הם  מבוסס ים,  על   הדברים   שנאמרו  בדף   המיד ע  הז ה  ו בעצם  לנס יבות  הפרס ום,  8

ולמטרות   שלו.  ל עצם  הפרס ום,  אני  פירטת י  כאן  רש ימ ה  של  שאלות  אם  יש  לך    9

תשובות  כ תובו ת,  אנ י  אשמ ח   לקבל   אותם.  אול י  ת וכל  לה קריא  א ותם.  אם  לא,  אז    10

אני  א חזור  על  השא לות   האל ה,  וה יית י  שמח  שת תיי חס  א ליהם.  את ה  כתבת  לעצם    11

הפרסום,  את ה  כתבת  ש ה מסמכים  אתה   כתבת  שע י ריית  רמת   השרו ן  עשת ה   12

דברים  רבים   בכללם   תשתי ו ת  שכבר  ע ומדות   על   תי לן   ב נוו ה  ג ן,  ה יית י  שמ ח  אם   13

תוכל  ל הציג  מס מכים  בדב ר  גמר  עבוד ות  ה תשתית  ה אלה.  דיברת   על,  כתבת    14

התחלנ ו  תכ נו ן  פארק   עי רונ י  רחב  הי קף,  ה ייתי   שמח  לרא ות  את  ההתקשר ות  עם    15

גופי  התכ נו ן  בפארק  הע ירונ י,  במרכז  הטניס.  כתבת,  ל גבי  בית  קובי  שהת חלנ ו    16

בתכנון  מ וסדו ת  תרבות,  כמ ו   בית  קובי,  היי תי  שמח  לד ע ת  איפה  זה  עומד.  א יזה   17

מסמכים  יש  לך   כדי   להרא ו ת  למו עצת  ה עיר.  התחל נו   ב מוסדות   בתכנ ון  מוסד ות   18

תרבות  כמו  שכו נת  נ ווה  צפ ון  גן.  זאת  א ומרת  גם  אם  יש  לך  סימו כין  לדברים    19

האלה   רשימה   של   תוכ ני ות  נוספ ות  כמ ו  עוד   המ ון   תוכ נ יות   שעומד ות  על   הפרק.    20

למה  אתה  מתכו ון.  אתה   יכ ול,  אשמח  ל דעת.  אתה   אומ ר  שאתה  אנח נו  פוע לים    21

במרכז  העיר  לח יבור  הב ני ינ ים  שאנחנ ו  משפצים  לרשת   הכבישים  הסובבת  את    22

רמת  השרון.  א יזה  רשת   כב ישים  א נחנ ו  פ ועל ים  כד י  ל ח בר?  אתה  כ ותב  עוד  על   23

מוסדות  ח ינוך  ומ וסדות  צי בור.  אני  יודע  ע ל  מוסד  ח י נוך  אחד,  א יזה  מוסד ות    24

ציבור  אתה  ממשיך  ל חדש  במלוא  המ רץ  במרכז  ה עיר  הוות יק?  וא תה  כות ב  על    25

תשתיות  ב יוב  ו ניק וז  שנמצא ות  כרגע  בעש יי ה  ותכ נון,  וא תה  כותב  ועוד.  אם  ת וכל    26

להגיד  למה  אתה  מתכ וו ן  כ שאתה  אומר   את  המ ילה   וע וד.  אול י  א ני  אבקש   את    27

כרגע  ואח ר  כך  אני  אשא ל  אותך  לגבי  עצם  הפרסום  והמנ יע ים    28 ההתי יחסו ת  שלך 

שלה.     29

מר אבי גרובר:   אני   לא  מ תכוו ן  פ ה  ל היגר ר  להת נצחו יות  ולר יבים  א י תך.  כמו  בכ ל  שנ ה  נש לח    30

לתושבים  ספ ח  שנתי  של  הא רנונ ה,  שהוא  כו לל  טקסט  מ סוים  של  הע יריי ה.  מדובר    31

פה בדבר שגרת י, שרבות  מה עירי ות ורב ות מ השנים  עוש ו ת אותו.  גם ברמת  השרו ן,   32

זהו זה מ ה שיש ל י ל התי יחס.    33

מר מיכאל דורון: אין  לך שו ם סעיף.     34

מר אבי גרובר:   יש  ל י  הכל  אני   פש וט,  א ני   לא  אגרר   לזה   עכש יו.  אני   ל א  מתכו ון.   זאת  התשובה.    35

זאת  התשובה  שאנ י  נו תן.  ל א  כתוב  מה  אנ י  חיי ב  לענ ות .  אני  לא  מתכו ון  ל היגרר    36

איתך. לריב ים.    37
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דורון:  מה  זה  ל היגרר  לר יבים.  א ני  לא  רב  איתך.  אנ י  שוא ל  אותך  שא לה  אנ י  מי יצג    1 מיכאל  מר 

ציבור.     2

מר אבי גרובר:   אמרתי את ש לי. מ ה לא.    3

מר מיכאל דורון: אתה לא  ת פטור א ותי בכזאת  קלות.     4

מר אבי גרובר:   אז מה תעש ה לי?    5

מר מיכאל דורון:  אני  מייצג   ציבור.  בו א  נר אה  לאן  ז ה  יוב יל.  א ני  נציג   ציבור   אנ י  מ ייצג   את  הצ יבור    6

ואני  רוצה לשא ול א ותך.     7

מר אבי גרובר:   מיכאל ז ו התש ובה שא ני, א ני לא  אתן תש ובה א חרת.    8

מר מיכאל דורון: הציבור ר ו צה לדעת את  התשוב ות שלך  לשאלות שא ני שא לתי.     9

מר אבי גרובר:   כשאני ארצ ה אנ י אתן  אות ה לציבור.    10

גב' דברת וייזר:     אבל אתה  חי יב לתת.    11

מר מיכאל דורון:  אין  מאח ו ריהם  שום  דבר.   שום  דבר.  כ לומר  את ה  שיקרת   לציב ור.  אני  א ומר  לך    12

כאן.  כן.  אתה  משקר  לציבו ר.  ואתה  יוד ע  מה  חצאי  שק רים  הם  שקרים  שלמים.    13

14   

מר אבי גרובר:   אנח נו לא  בהישרד ות. וא ני  לא אלך א יתך עכשי ו למ ועצ ת שבט בהישרד ות.    15

מר מיכאל דורון:  שלא  נ וח  ל ך  אני   בה ישרדות  ולא   אתה   ל א  נגרר   אית י  ל וו יכוח.   אנ י  ל א  נגרר   איתך    16

לוו יכוח. א ני ש ואל שא לה.    17

גב' דברת וייזר:     אין  תשובה ב עצם.    18

מר אבי גרובר:   אין תש ובה.    19

גב' דברת וייזר:     אתה לא  רוצה  לענ ות לשא י לתה.    20

מר מיכאל דורון: שיאמר כא ן שראש הע יר מסרב ל ענ ות א ו קי. א ני ר וצה לשא ול א ותך  לגבי    21

גב' דברת וייזר:     זה ממש ע ל הפ עיל ות של  ה עיר. בוא  נבי ן אי פה  יש את ה הקמה של  הפארק.    22

מר מיכאל דורון: אני א ומר  את זה כאן  לציבור.     23

מר אבי גרובר:   לא עוש ים עב ודות?  1010  אי ן עבוד ות? זה בד יח ה עזוב.    24

מר מיכאל דורון:  אני  מסתו בב  בעיר  הזאת.  א ני  חבר  ב וו עדת  המשנה  לתכנ ון  וב ני יה.  כל  מה  שאתה    25

מספר זה קשק ושים.     26

מר אבי גרובר:   או קי.  לדעתך.    27

דורון:  עכשיו.  א תה  זה  השא לה  המר כזית  ב עצם.  נסיבו ת  הפרס ום  ומט רותיו.  את ה    28 מיכאל  מר 

בלשון  הפרס ום  שלך,  את ה  מערב  ומכ וו ן  בי ן  לש ון  יח יד  ללשון   רבים,  כד י  לטשטש    29

את  הגב ולות   בי ן  ה עירי יה   ל בין  האיש,  כ לומר  ב ינך   רא ש  העיר ייה   לב ין  העיר יי ה   30

לשון  ר וצה  לומר   הע יר  ז ו  א ני  ואנ י  ר וצה  ל ומר  כמ ה  צי טוטים.  א ני   שמח  לעבור    31

ולראות  את  גלי לות  סי טי.  אנ י  אבי  גרובר.  כ ן.  אתה  זה  אג רת  לתושב  בשם  העיר יי ה    32

ואני  אב י  גרובר  שמ ח  לעבור   ולראות  את  ג ליל ות  סיט י.  נ פלה  ביד י  לה יות  הזכ ות    33

להיו ת  ראש  הע יר  זה  ..שלך  כל  פתי חת  שנה  נות נת  ל י  פר ספקטיבה  חדשה  ל עשיי ה    34

שלנו,  א ני   רוצה   לה ודות   מא וד  וכ ן  ה לאה   וכן   הל אה.  א ני   רוצה  לשאול   אותך,   מי    35

הגה  את  ר עי ון  ה מכתב.  מה  היית ה  מטרת ו,  מכתב  כזה   ל א  פורסם  ל מיטב  ידיע תי    36

אולי   תעמ יד  אות י  ע ל  ט עו תי,  בשנ ים  ק ודמו ת.  מה   ס יבת  ע יתו י  הפרס ום  הז ה    37

בינואר   22?   לפ י  איז ה  סע יף  בפקודת  העיר יות   פו על  ראש   העיר יי ה  בבוא ו  ל פרסם    38

את  המכתב,  אנ י  אשמח  גם  לשמוע  את  חוו ת  דעתו   של  ה יועץ  המשפט י.  אלו  גופ ים    39
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ישיבה מ ן המניין מס'  37   רמת השרון – 20.2.22, י"ט אדר א' תשפ"ב  

בעירי יה  ה יו  שו תפים  ל פרסו ם,  האם  נעזר  ראש  הע ירי יה   ביועץ  התקשורת  ותוכ ן.    1

האם  הוא  נעזר  בד ובר  שלו,  מי  עסק  ב ניס וח  המכ תב.  מי   עסק  בעריכ ה  הלש ונ ית    2

והגה ות  של   הטקסט.   מי  עי צב  את  המכתב.  מי  התקשר   עם  בית   הדפ וס  לב יצוע    3

העבודה.  מ י  שלח  א ת  המכת ב  לבית  הד פוס?  מה  תקציב  הפרסום  א ני  ה יית י  שמח    4

לדעת  מה  ה מרכיב ים  של  כתי בה,  ייע וץ,  הד פסה,  ו משלוח.  אני  כל ומר  תושב י  הע יר.    5

רוצים לדעת  את הפ רטים ה אלה.     6

מר אבי גרובר:   קודם  כל  אנ י  רואה  שג עו ן  הגדלות.  א ני  זה  ת ושבי  ה עי ר.  אז  נעים  מאוד.  ע נית י    7

וזה התש ובה של י, אמרתי  כ מו בכל שנ ה גם הש נה.    8

מר מיכאל דורון: זה לא  יות ר משגעון  הגדל ות שלך. א ני  שמח לעבו ר ולרא ות ג ליל ות  סיטי     9

מר אבי גרובר:   אני שמ ח לעב ור ו לראות  א ת גליל ות ס יטי.    10

מר מיכאל דורון: ואנ י ח ושב  שאני מ ייצג.     11

מר אבי גרובר:   ואנ י לא א ומר א ני ת ושבי ר מת השרון.    12

מר מיכאל דורון: יש פה  תוש בי הע יר שרוצים  לדעת את  ה תשובות ה אלה.     13

מר אבי גרובר:   מיכאל.  ענית י לך  את התש ו בה שלי.    14

גב' דברת וייזר:     מה  ה תשובה.  אתה  לא  ע ונה  לתשוב ה.  מה  התשוב ה,   אז  מה  התשוב ה.  מה    15

התשובה, ה תשובה  היא מ ה  שנזכור מה י.     16

מר אבי גרובר:   אני  לא צועק  וא ני לא  אצעק .   17

גב' דברת וייזר:     אפשר לקב ל תשובה  לא בצ עקות. גם  הוא ל א צועק. שמ ה. מה התש ובה?     18

מר אבי גרובר:   זאת התשוב ה.    19

גב' דברת וייזר:     מה ה יית ה התשוב ה? או לי  פספסתי.     20

מר אבי גרובר:   תחזרי בס וף ה ישיבה. ת סת כלי בפר וטוק ול.    21

גב' דברת וייזר:     התשובה   שאי ן  תש ובה.  ה אם  הדובר   של  העיר יי ה  שה ו א  לא  הדובר   שלך  עזר  לך    22

בניסו ח  הזה?  האם  קיב לת  א ת  החלטת  הדרג  המשפ טי  ל פ י?  אין  לך  תשובה.  א תה   23

מסרב לענ ות. או  קי מ עול ה.     24

25  OBJECTION   :מר אבי גרובר

מר מיכאל דורון: אתה יכ ול  לענו ת על    26

גב' דברת וייזר:     תראה  ב ינת יים  את ה  נ ור א  מתרגש.  אתה   פשוט   נו רא  מנות ק  מהת ושבים.    27

שואלים את  השאל ות האל ה.    28

מר מיכאל דורון: אתה בדרן.  אני מ וכרח  להגיד  לך. יש  לך  יכול ות.    29

גב' דברת וייזר:     תקשיב את ה מנ ותק. אתה   מנותק  לגמרי.     30

מר אבי גרובר:   יש לך שאל ות המשך  או שא פשר להמשיך     31

מר מיכאל דורון: OBJECTIONזה  התשובה ש לך?    32

גב' דברת וייזר:     ככה  זה.  ככה  זה.  כשעושי ם  בלבול  בין  כספ י  ציבור  ל כספים  אישי ים.  אז  הכל    33

נראה ..קו פה.    34

מר מיכאל דורון: OBJECTIONדרך אגב ז ה אתי ס. תת קדם.   35

גב' דברת וייזר:     זה שיא  השיא ים של לתת  תשובה לש ום שאלה. זה  מד הים.    36

מר מיכאל דורון: אני ר וצה ל הגיד לך  שאתה צריך  להתב יי ש.   37

גב' דברת וייזר:     אתה  יוד ע  משהו.  שהוא  רק   ..חוסר  התשובה  הזאת  אתה   צריך  לקבל  חיוב  איש י.    38

חשבנו  לו ותר  על  זה  אבל  עכ שיו  כשאני  ח ושבת  על  הזלז ו ל  שאתה  מזלזל  בתושבים,    39
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ישיבה מ ן המניין מס'  37   רמת השרון – 20.2.22, י"ט אדר א' תשפ"ב  

שאתה  לא  מוכן   אפ ילו   לתת   להם  תש ובה  באמ ת  מקצו עית.  א נחנ ו  לא   צועק ים.    1

2   

מר אבי גרובר:   אין א חד שמאמ ין למש פט  שאמרת עכשיו.    3

גב' דברת וייזר:     אנח נו ל א צועק ים.     4

מר אבי גרובר:   אין א חד ברמת  השרון  שמ אמין ל משפט שאמרת  עכשיו .   5

גב' דברת וייזר:     אנח נו ל א מדברים, א נח נו  לא צועק ים. אנח נו  לא מרי מי ם את הקו ל.     6

מר אבי גרובר:   ירו ן בבקשה ס עיף הב א.      7

מר ירון גדות:   אני מאמ ין  למה שה יא א ומר ת.   8

גב' דברת וייזר:     אנח נו ל א מרימ ים את ה קו ל.     9

מר ירון גדות:   אין א חד.    10

גב' דברת וייזר:     ואתה   אתה   י ודע  מש הו.   מה  הקטע,  אבי.  שכ ולם   מאמי נים  למה   שאנח נו    11

אומרים.  זה   בדיו ק  הע ני ין.  אתה  איבדת   את  האמ ון  ש ל ך  איבדת  את  האמו ן,  אבי    12

אתה איבדת  את האמ ון.     13

מר אבי גרובר:   עוד פ עם את מדברת ב רבים  על כו לם.   14

גב' דברת וייזר:     אתה לא  תשתיק א ותנ ו. זכ ותנו  לדבר.     15

מר אבי גרובר:   יש לו  שאילת ה. אנ י לא מש תיק אות ה.    16

מר מיכאל דורון:  אתה  ר וא ה  מה  ק ורה  מסב יב?  את ה  מ נותק.  את ה  מנ ותק.  את ה  מנ ותק.  אתה  לא    17

רואה מה  קורה  מסביב.    18

גב' דברת וייזר:     למה  לא.  אנ י  לא   שואלת   א ותך.  אנ י  לא  ש ואלת  אותך.  אתה  מסרב  לתת  תשוב ות    19

לתושבים, רק ש יאמר ל פרוט וקול.     20

מר אבי גרובר:   ירו ן בבקשה. י רון ב בקשה.    21

גב' דברת וייזר:     זה הלך  לך שנ תיים  עם יר ון . זה לא  ימשיך ל לכת לך בש נ תיים הבא ות. ה יית ה לך    22

אופוז יציה א ול י קלה  מיד י.    23

מר מיכאל דורון: אתה מנ ות ק ברמות  על. מ העיר  הזאת  ו אתה מעמ יד פ נים כ איל ו שא תה מי יצג את    24

העיר. את ה לא מ ייצג כ לום.     25

מר אבי גרובר:   בבקשה יר ון.    26

27    
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5. שאילתה  ירון גדות 30.1.2022 - עדכון סטטוס הפעלת ד.נ.א לטיפול בצואת כלבים   

28  

מר ירון גדות:   שאילתה.  עדכ ון  סט טוס  ה פעלת  מאגר  ד. נ.א  לט יפו ל  בצואת  כלבים.    29

בישיבת  המ ועצה  שה תקי ימ ה  ב-1.8.21  עברה  פה  אחד  הצעה  של  ע נבל  דד ון  וש לי    30

להסמכת  מנכ "ל  הע ירי יה  לט יפול  בש ימוש  בטכ נול וגי ה  ד.נ.א  לפתרו ן  בעי ית  צוא ת    31

הכלבים  ברמת  השרו ן.  אני  מקריא  מהפר וטוק ול  הח לט ה  מנכ"ל  הע ירי יה  יבד וק   32

בצורה  מעמ יקה   את  התקד מות  ה נושא   של  אכ יפת  א י סוף  צואת   כלבים   על   ידי    33

טכנול וגי ה  מאגר   ד.נ.א   וע ל  פי  רג ולצי ה  של  משרדי  מ משלה.  בעד   11  פה   אחד  לא    34

אקריא  את  השמ ות.  מאז  ע ברה  חצי  שנ ה.  זה  ה יה  בא ו גוסט.  ו השאלות.  לראש   35

העיר  ו למנכ" ל  הע ירי יה,  א לו  פע ולות  עשתה  הע ירי יה   לטובת  קיד ום  הנ ושא,   36

ובהשפע ה לע ירי ות ומ ועצות   אחרות?    37



ישיבה מ ן המניין מס'  37   רמת השרון – 20.2.22, י"ט אדר א' תשפ"ב  

מר ערן שורץ: בעיקרו ן  מי  שמ וביל  את  ה תהליך  הז ה  זה  ע יריי ת  תל  אביב.  הם  הוצ יאו  הצע ה   1

לתיקו ן  ח וק  העזר  ש להם  בהקשר  הזה.   זה  צר יך  ל עב ור  איש ורים  ש ל  משרדי    2

ממשלה.  משרד  הפנ ים,  משרד  להגנת  הסב יבה  וכ ו'.  יש  כ ל  מיני  ס וגי ות  משפט יות    3

שעולות   מת וך  הדבר  הזה.  האם  נ יתן   לק חת  להכרי ח  ל קחת  דג ימה   לצורך   גל לי    4

כלבים.  האם  נית ן  לשייך  ג ל לי  כלב  על  סמך  בדיקת  ד.נ. א  רמת  האמינ ות  ועוד  כל    5

מיני   דברים  א חרים  של   איס וף  הרא יה  וכל  מ יני   דברים  מהסוג  הזה.  ע ירי ית  ת ל    6

אביב  הח לה  במ הלך  תי קון   חוק  ה עזר  שלה.  ואיתם  א נ חנו  נמצאים  בקשר  כד י   7

לבדוק  איך  ה דברים  שם  מ תקדמים.  לאחר ונה,  הם  ק י בלו  התי יחס ות  ממשרד   8

הפנים,   שנתן   להם   הוד עת  אי  ע יכוב  שמב חי נתו   אי ן  ל ו   התנגד ות  למהלך   הזה.    9

וממתי נים  ל התי יחס ויות   של   משרדי  ממשל ה  אחר ים.  כ כל  שהתהל יך  הז ה  יצל ח   10

אנחנ ו  במקב יל  נוכל   לקדם  א ותו  גם   אצלנ ו.  דרך  ת יקון   ח וק  העזר   שיובא   לא ישור    11

המועצה.      12

מר ירון גדות:  בקיצור לא  עשינ ו כל ום וא נח נו מחכ ים לת ל אביב.    13

מר ערן שורץ: יש פה כמ ה סוג יות  שנבח נות  בהקשר הזה.      14

מר ירון גדות:  גם לפנ י חצי ש נה א ותן  סוג יו ת.   15

מר ערן שורץ: ועדי ין ל א התקדמ ו בהקשר  הזה.      16

מר ירון גדות: לא עשי נו כל ום מחכ ים לתל   אביב.    17

מר ערן שורץ: גם  במערכות   הא חרות.  גם   כשאתה  עוקב  אחרי   תל   אביב  בהקשר   הזה,   ככל   18

שהדרך  הזאת   תצלח   ות יס לל  הדרך   אפשר   יה יה  לה תקדם  בה.  א פשר  י היה    19

להתקדם באו תו  נתיב.      20

מר ירון גדות:  שוב אני  אומר,  לא עשי נו כ לו ם מחכים לת ל אביב. זא ת ה תשובה בעצם.    21

מר ערן שורץ: אתה לא. כשי ושלם הת הל יך. נוכל  אנח נו  להתקדם גם  נכו ן.    22

מר אבי גרובר:   שאלת המשך.      23

מר ירון גדות:  יש לי  שאלת  המשך. א ני ת יכ ף אגיד  אותה  אבל  אני  ח ושב  שאם חצי שנ ה ל א עשי נו    24

כלום,  תל  אב יב  לפ חות  מ ן  הראוי  היה   לבוא  למו עצה  ש אישרה  את  זה   פה  א חד,   25

ונתנ ה  הורא ה  או  הנ חיה  ל עבו ד  ולבוא  ול הגיד.  א נחנ ו  לא  עו שים  כלום  עם  ההחל טה    26

שלכם. ואנח נו מ חכים  לתל א ביב.    27

מר אבי גרובר: אנחנ ו משקי עים בג ינ ות כלב י ם. אנחנ ו שמים מת קנים בר חבי ה עיר.     28

מר ירון גדות:  אתה  בו נה   גם  בזה.   שמעתי   קודם.  ב ונה   בנ ווה   גן   וב ונה   לא  יודע   אי פה.  זה   ל א    29

קשור.  זו  היית ה  הצעה  שעב רה  פה  אחד  לא  עושים  כל ום.  ולא  באים  ומודי עים  לנ ו    30

לגבי  לא  סתם  שא לתי  בהש וו אה  לעיר יות  א חרות.  יש  עירי ות  אחרות,  א ני  ל א  יוד ע    31

אם  שם  זה  עבר   לא  ע בר.  ש גם  עבדו  ויכ ינ ו  ח וק  עזר   רציני   והג ישו  אות ו  למשרד    32

הפנים.   וזה   לדעת י  מ ה  שאנ חנו   צריכים  לעשות   פה.   הי י נו  צריכ ים  ל עשות  ב חצי    33

שנה  הזאת,   וזה   לדעת י  מה   שצריכים  לעש ות  פ ה  גם  עכשיו  ולא  ל חכות   לתל   אביב.    34

כי  תל  אביב  באמת  עשתה  את  זה.  והגיש ה  למשרד  הפ נים  וקיב לה  תשוב ה  כמו    35

שאתה  אמרת.  ע יכוב  א ו  אי   עיכוב,  שא ומרת  שבעצם  ה חוק  שלהם  הוא  ב סדר.    36

החוק  של הם  הו א  בסדר.  הת קבל  על  ידי  משרד  הפנ ים.  ה חזיר  להם  תשובה  שה וא    37

כן  בסדר.  הם  לא  צריכ ים  ל שנות  או תו  ו עכשיו  ז ה  אצל  משרד  הפנ ים.  אם  אנח נו    38

נחכה   לתל   אביב,   נח כה  למ שרד  הפנ ים,  זה   מ יותר.  ז ה  לא  הג יו ני.  יש  פה  הצעה    39
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ישיבה מ ן המניין מס'  37   רמת השרון – 20.2.22, י"ט אדר א' תשפ"ב  

שעברה  פה  א חד.  אנ חנו  צר י כים  להנ חות  א ת  המח לקה  המשפטית  לעשות  בד יוק    1

מה  שעשו  ב נתנ יה.  בדי וק  מ ה  שעשו  בער ים  אחר ות,  הג ישו  למשרד  הפנ ים.  הם    2

פחות  מתקדמים   מתל  אב יב  אבל  הם  הרבה  יותר   מתקד מים  מאית נו.   ואי ן  ס יבה    3

שזה  יה יה  ככה.  ושאלת  ההמ שך  אם  אתה  רוצ ה.  האם  א נ חנו  יכול ים  לצאת  ולהכ ין    4

חוק  עזר   ע ירונ י  ולשלו ח  א ו תו  למשרד   הפ נים  כמ ו  שעש ו  בעי ריות   אחר ות.  אגב,    5

בקצרין הם כבר  מתחי לים  ו מכינים ד וח ות וכבר  עובד ים.    6

מר אבי גרובר:   עקרו נית א ין ש ום בעי ה.      7

מר ירון גדות:  תודה.     8

מר אבי גרובר:   שאילתה  הבאה.      9

10  
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6. שאילתה  ירון גדות 12.2.2022 – דחיית  ישיבת  מועצת הע יר של פברואר 22 

11    

מר ירון גדות:   דחיית   ישיבת   המ ועצה  של   פברואר  פ עמי ים.  בתאריך   6.2.22,  מתוכ ננת    12

היית ה  להתק יים  ישיבת  מ וע צה  מן  המני ין,  סדר  יום  נש ל ח  שלושה  ימים  ל פני  כ ן.   13

ביום  ה ישיבה  השישי  לשני   22,  בוטל  התו  היר וק  ו נר שמו  יריד ות  בתח לואת    14

הקורו נה  ברמ ה  הארצית,  אגב  השאיל תה  מו פנ ית  לר אש  העיר,  למ נכ"ל  וגם    15

למחזיק   תיק   ה פרוי קטור   קו רונה   איך   שקורא ים  לז ה.  ירי דות  בת חלואת   הק ורו נה    16

ברמה הארצית      17

מר רמי בר לב:  מה  זה  איך  ק וראים  לזה.  א תה  שניים  חי  בזה.  את ה  לא   יודע  אי ך  קוראים  לזה.    18

אתה בן אדם  גדול. א תה לא   יודע א יך קו ראים לז ה?      19

מר ירון גדות:  לא.    20

מר רמי בר לב:  אז תלמד.     21

מר אבי גרובר:   אין ת יק.     22

מר רמי בר לב:  איזה ת יק פרו יקט ור קור ונה   יש בעיר. תס פר ל י או לי א ני  לא יוד ע.    23

מר מיכאל דורון:  הוא  בכ לל   יכו ל  ל הפנ ות  שא ילתה   לא   לראש  הע יר?  הוא  יכו ל  ל הפנ ות  שאי לתה.    24

25   

מר אבי גרובר:   הוא  מ פנה   את  השא ילתה   אלי.  א ני  אם  א ני.  השאיל תה  לא  נוגע ת  לקו רונ ה.    26

השאילתה  נו געת ל פקודת  הע יריות.  אני  יע נה ל ו ו ימשיך.     27

מר רמי בר לב:  אל תזלזל בז ה.     28

מר אבי גרובר:   אתה יכ ול לשא ול בבקש ה?     29

מר ירון גדות:  כן.  ברמת   השרו ן  הי יתה   יריד ה  חד ה  של   מאו ת  במס פר  המ אומתים   לאו תו   יום.   אך    30

מספר  חבר י  מ ועצה   הצהי רו   שמסוכן   מיד י  מב חי נתם  ל קיים  א ת  ה ישיבה   באות ו    31

יום.  פר ויקט ור  ה קורו נה   רמי   בר  לב  הצהיר   שאם  ה ישיבה   הי ום  לא  בזום,  א ני  לא    32

בא.  לא  נדבקתי  עד  עכשי ו  אין  לי  כ וונ ה  שזה  יקרה  עכ שיו.  חברי  המ ועצה,  גיא    33

קלנר ה יה בב ידוד  עקב מח ל ת הקור ונה,  ולא  יכול  הי ה ל הגיע.  חברי  המועצה.      34

מר רמי בר לב:  אז  אנח נו  צר יכים  ל הידבק?   צריכים  לה ידבק.  לא  לב וא  ל כאן  ל ישיבת  מ ועצה.  הוא    35

זורק שמות.      36

מר ירון גדות:  אתה יכ ול ל ענות  לי  או שאת ה לא יכ ול  לענ ות ל י.     37

מר אבי גרובר:   אני  יענ ה לך.     38



ישיבה מ ן המניין מס'  37   רמת השרון – 20.2.22, י"ט אדר א' תשפ"ב  

מר רמי בר לב:  אני לא  למדת י.      1

מר גיא קלנר: תציין שאת ה חבר  המו עצה ה יחיד תצ יי ן כי  חשוב לד יי ן בע ובדות.      2

מר ירון גדות:  אני אצי ין מ ה שאנ י רוצה.  אנ י עכשי ו בזכות ד יבור.      3

מר גיא קלנר: תספר לציב ור.      4

מר ירון גדות:  אני בזכ ות דיב ור עכשי ו. אנ י  אדבר מה שאנ י רוצה  ואם א תה רוצה      5

מר גיא קלנר: הוא משקר  לציבור  ואתה  נו תן לעש ות את זה.     6

מר אבי גרובר:   לא. הו א      7

מר ירון גדות:  אני שו אל שאי לתה. את ה יכ ו ל להת ייחס  אלי ה.      8

מר גיא קלנר: הבן אדם  דחה  ביד יו  את שיש ה עשר א יש שב יקשו  לקי ים  תספר את  זה  לציבור.  יש    9

פה  מ ישהו   שלא  מז דהה   עם  הדבר  הזה?   שישה   עשר   איש   ביקשו   את  ז ה.  ה יח ידי    10

שמנע  את  זה  זה  הוא.  יש  ל ו   את  עזות  מצח  הזאת.  לשאי לתה  הזאת.  תג ידי  אתם    11

כולכם י ושבים כמ ו אנ י לא  יו דע מה.     12

מר רמי בר לב:  היחי די שבאמצע  תקופת  קור ונה ט ס ...אבל ..ציבור.  מה.      13

מר גיא קלנר: שישה עשר א יש ביקשו  לדח ו ת את זה.     14

מר אבי גרובר:   לא לדח ות.    15

גב' דברת וייזר:   לא לדח ות.      16

מר גיא קלנר: לקיים בז ום.      17

מר ירון גדות:  אתה משקר.      18

מר גיא קלנר: אני לא  משקר. יש פ ה שישה   עשר איש שיע ידו. א תה משק ר. אתה משקר.    19

20   

מר ירון גדות:  תן לי שמ ות.    21

גב' דברת וייזר:     מה. כו לנו.     22

מר אבי גרובר:   חבר'ה. ג יא. לא  יה יה. חבר' ה ההצגה  הזאת של  מועצת  העיר    23

גב' דברת וייזר:     אין שש  עשרה.     24

מר אבי גרובר:   כל מי ש היה. ת סגור בבקש ה את הזה.  הפסק ה חמש דק ות.      25

מר גיא קלנר: איפה  עזות  המצח הזאת.     26

מר אבי גרובר:   סגרת תוד ה רבה?      27

מר גיא קלנר: למה אתה      28

מר אבי גרובר:   ככה.  א ני   שואל   עכש יו   שאי לתה.  את ה  ש ישה  עשר  א יש.   אתם  ר וצים  לעשות   לא    29

יהיה  פה  שוק.  השו ק  נגמר.   השוק  נגמר.  ה וא  שואל  ש אלה  תן  ל ו  לגמור  את    30

השאלה.      31

מר גיא קלנר: האיש ביט ל את  ישיבת  המוע צה במו יד יו  הוא  עושה  על ז ה שאילת ה?     32

מר אבי גרובר:   ההצגה  הזאת בשיד ור לא  י משיך.     33

מר גיא קלנר: אני ה הצגה?     34

מר אבי גרובר:   כולכם.      35

מר גיא קלנר: עוד  לא   התח לתי  את  ה הצגה.   הבנת י.  תדל יק  את  השידור.   נחזור  להצגה   אי ן  בע יה.   36

יש פה שקר  וכזב. י ושבים פ ה  שישה עשר א נשים.     37

מר אבי גרובר:   הוא  יכ ול  להב ין  מה  שה וא  רוצה.  זה  קטע  מעצבן  כזה  ל פעמים  דמוקרט יה.  ה וא    38

יגיד מ ה שהו א רוצה. מ ה לע שות.     39
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ישיבה מ ן המניין מס'  37   רמת השרון – 20.2.22, י"ט אדר א' תשפ"ב  

מר גיא קלנר: בבקשה תעמוד  על ז ה.     1

מר אבי גרובר:   התעצבנת י גם ק ודם. לקחת י אוו יר, המשכת י. הכ ל בסדר .     2

מר גיא קלנר: לא. יש גב ול     3

מר אבי גרובר:   כל  אחד  עם  הגב ול ות  שלו.  זכותו  לשא ול  שאלה.  ארב ע  שעות  כל  ערב  ע ל  הריב ים   4

האלה שלכם. א תם רוצים ת כתבו פו סט אחר כך.     5

מר רמי בר לב:  יושב  פה  ב חור  שמציג  את  ע צמו  כחבר  מועצה  מצט ט  SMS  מזכיר  את  השם  שלי.   6

את השם של ג יא אבל  הוא  ל א מספר את  האמת לצ יבור.     7

מר אבי גרובר:   תנו   לו   לסי ים  לשא ול  א ת  השאלות.  וראש  ה עיר   יע נה  בשאילתה  ואתם  ר וצים    8

אחר  כך  יש  מ ילי ון   מקומ ות.  לא  כל   דבר  ה וא  יהפ וך  פה  ע כשיו  שע ה  של   שוק   על   כל    9

דבר. לא אתן.  לא אתן.      10

מר גיא קלנר: רק את הע ובדות.     11

מר אבי גרובר:   לא אתן.      12

מר גיא קלנר: אבי. הי ום הח לטת שאתה  ל א נות ן. הי ום הח לטת שאת ה  לא נו תן?    13

מר אבי גרובר:   כן. הי ום ה חלטתי.  כי זה  הג יע לדע תי      14

מר גיא קלנר: לי זה  פחות  מתאים. בסדר.  אני כ ן מתאים  לי  לענ ות.     15

מר אבי גרובר:   לא תה יה יש יבה.  נפרק את  הישיבה  ונ לך הב יתה.      16

מר גיא קלנר: חלאס עם ז ה. לוק חים פ ה ב אף את כולם  לסיב וב. לא מת אים. די. די.     17

מר רמי בר לב:  אבל הוא  נה נה מז ה.      18

מר גיא קלנר: האיש במו  ידי ו מטר יל את  ה חדר הזה  הוא  לא     19

מר אבי גרובר:   הוא מטר יל של וש שנ ים      20

מר גיא קלנר: תענו  לו.     21

מר אבי גרובר:   שלוש שנ ים. יש. יא ללה.     22

מר רמי בר לב:  את לא ביקשת  לא ל עשות א ת הישיב ה?    23

גב' דברת וייזר:     אני  התח ננת י      24

מר גיא קלנר: ביקשו ל עשות בז ום.   25

גב' דברת וייזר:     ביקשתי  ולא  עשו.      26

מר ירון גדות:   למה  אתה  ..מוצ יא  הח וצה?  למה  אתה  ל א  מוציא   אותם  החוצה .    27

מפריע ים.    28

מר אבי גרובר:   אם צריך אנש ים גם יצא ו ה חוצה. אל  תדאג. אבל  לא מ י ד.     29

מר ירון גדות:   שאילתה שמ פריע ים פעם א ח רי פעם     30

מר אבי גרובר:   אנח נו בשיד ור?      31

מר גיא קלנר: תקבע אית ו בארבע  עי ניים.     32

מר אבי גרובר:   חזרנו  לשיד ור.      33

מר גיא קלנר: תקבע  א יתו   בארבע   עי ני ים.  תתחנח ן  לו   בחדר  אחרי   זה.   בוא  את   הס יפור ים  של ך   34

בפנים  ובחו ץ כו לם מכיר ים ז ה לא ע ושה רושם. תשכ נע א ו תו שם.    35

מר אבי גרובר:   אתה לא  תיתן  לו  לדבר?      36

מר גיא קלנר: די. מספי ק.     37

מר אבי גרובר:   בבקשה יר ון. שיד ור חזר. א בל לא צריך אר בע שע ות. תש איר את.      38
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ישיבה מ ן המניין מס'  37   רמת השרון – 20.2.22, י"ט אדר א' תשפ"ב  

מר ירון גדות:  אין  לי  שום  ארב ע  שעות.  אנ י  אמרתי  עשר  שני ות  והת חיל ו  להפרי ע  לי  פה.  אבל  א נ י    1

בגלל  שג יא  ביקש  כ ל  כך  יפה  אני  גם  אתיי חס  ל נושא  הזה  שהוא  ביקש   לגב י  ישיב ת    2

המועצה בז ום.     3

מר אבי גרובר:   לא. יש לך  שאילת ה. זה ל א  דיון  עכשיו.      4

מר ירון גדות:   יש לי שא ילתה.  יש ל י זכות ד יבור. מפר יעים  לי  פעם אחר י  פעם.    5

מר אבי גרובר:   יש  לך  זכו ת  לשאו ל  שאיל תה.  לא  די ון  עכשיו  על  הדמ וקרטיה  במדינ ת  ישראל .    6

צעדיה  לא ן,  איך  וכ יצד.  ומה   צריך  להי ות  הזה.  בסדר  יש   לך  שאילתה  תשא ל  את    7

השאילתה.       8

מר ירון גדות:  תודה. ותד אג שלא  יפרי עו  לי  בבקשה.    9

מר אבי גרובר:   אני אשתד ל.      10

מר ירון גדות:  אם יפרי ע לי  עוד  פעם ג יא קל נר הג יע הזמ ן שתוצ יא אות ו.     11

מר רמי בר לב:  אתה תוצי א אות ו. אתה  אחר אי על  הסדר.     12

מר אבי גרובר:   הוא  לא י וציא. בבקשה.      13

מר ירון גדות:  ביום ה ישיבה  6.2.22 בוטל  ה תו היר וק  ונרשמו  יריד ות בת חלואת  הקור ונה.     14

מר אבי גרובר:   עוד פ עם חזרת  לשם? כבר ה יית שנ י פסק אות ק ודם.      15

מר ירון גדות:  כן. אם יפר יעו  לי  אני  אחזור  גם מהתחל ה. אך מס פר חבר י מועצ ה הציע ו     16

מר אבי גרובר:   יש לך ע וד חמש ד קות. כבר  דיברת חמש.      17

מר ירון גדות:  אני  רק   צריך  של וש.  אך  מ ספר  חבר י  מו עצה  הצ הירו   שמסוכן  מ ידי   מבחי נתם    18

לקיים  את  היש יבה  באות ו  יום.  פרוי קטור  הק ורונ ה  רמי  בר  לב  הצהיר  שאם   19

הישיבה  היום  ל א  בזום,  אנ י  לא  בא.  לא  נדבקת י  עד  ע כשיו  וא ין  ל י  כוו נה  שזה    20

יקרה  עכשיו.   חבר  המו עצה  ג יא  קל נר  ה יה   בביד וד  עקב   מ חלת  ה קורו נה   ולא   יכ ול    21

היה  ל הגיע.  חבר  המו עצה  יע קב  קורצקי  הו דיע  שה וא  אי נו  חש  בטוב,  אך  מתכ וו ן    22

להגי ע  בכל   מקר ה  ולה יכנס   להצבעות.   דוברת   ו ייזר   כתב ה  הר י  בר ור  שב חדר  שבו    23

נמצאים  שלוש ים  איש  ל פחו ת  אחד  חו לה,  בל י  תסמי ני ם,  זה  מסכן  את  כל  יתר    24

הנוכ חים  ללא  הצדקה.  ראש  העירי יה  הציע  בא ופן  מ פורש   הצבעה  מרח וק  לדח יית    25

הישיבה  בשב וע  בלבד.  אשר  אושרה,  עברה  ברוב  של  תש עה  חברי  מ ועצה.  למחרת    26

התקיי מה  ישי בה  של  מע ל  שלושים  איש  ב חדר  סגור  בב י ת  יד  לבנ ים  בנוכ חות  ראש    27

העירי יה,  פרוי קטור  הקור ונה     28

מר רמי בר לב:  רמי בר לב תזכ יר.      29

מר ירון גדות:  רמי  בר  לב  ועובדי  ע ירי יה  ומ שרד  הביטחו ן.  כעבור  שלוש ה  ימים  כאשר  התברר  כי    30

במועד  החדש  לא  יוכל ו  להג י ע  חברי  המ ועצה  בר  לב,  מיכ אל  דורון  ודוברת  ו ייזר,    31

רמי  בר  לב  ודוברת  וי יזר,  בי קשו  שוב  חבר י  שישה   חברי  מועצה  לד חות  א ת  מו עד    32

ישיבת המ ועצה.  השאלות  לנ מנעים.  ורמי את ה גם  יכול  ל ענות  לי.     33

מר אבי גרובר:   אני  יענ ה.      34

מר ירון גדות:  מה  הס עיף  החו קי  לדחי ית   ישיבה   המ ועצה  בשב וע  ל-13.2.22  ומה  הסיב ה    35

האמית ית  לד חי יה.  ומי   הם   חברי  המועצ ה  שב יקשו  את  הדחי יה  בשב וע?   סעיף   2.    36

תספר לי  גם את הבד יח ה.     37

מר רמי בר לב:  כל רגע ע ל הה ופע ה. חח ח.      38
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ישיבה מ ן המניין מס'  37   רמת השרון – 20.2.22, י"ט אדר א' תשפ"ב  

מר ירון גדות:  סעיף  2.  מה  הסע יף  הח וקי  לדחיי ת  ישיבת  המ ועצה  בש בוע  נוסף.  20.2.22  ומה    1

הסיבה  האמית ית  לדחי יה.  ה אם  לאחר  שנ קבע  ישיבת  מ וע צה  חוק י  ומ וסרי   לדח ות    2

את  מועדה   אם  חברים  מסו ימים  לא  יכו לים  ל הגי ע.  מ ה  מגבלת  מס פר  הד חיות    3

לישיבת מ ועצה.     4

מר אבי גרובר:   סעיף  7  א'.  לת וספת  הש ניי ה  לפקודת  ה עיר יות,  וס עיף  7  ב'  מסבירים  את  הנ ושא    5

של  דחיי ה  של  מו עצה  סעיף  7  א'  מאפשר  לראש  ה עיר  א ם  יש  רוב  במועצה  לדחו ת    6

את  הישיב ה.  זה  אומר  ס עי ף  7  א'.  לאור  ה פני ות.  הפ נ יה  שהי יתה  לד חות  את    7

הישיבה, שא לתי א ת החבר י ם.     8

מר ירון גדות:  על בסיס  קורו נה?     9

מר רמי בר לב:  אל תענ ה.      10

מר ירון גדות:  למה נד חתה?     11

מר אבי גרובר:   איזה   בסיס   שאנ י  ר וצה  יכ ול  ראש   הע יר  על  בסיס   כל   סיבה   לשא ול.  החברים    12

ביקשו  לדחו ת  בשבו ע.  שאלת י  מי   בעד,   מי   נגד.   וה יה   רוב   שאמר  שהוא   בעד   דחי תי    13

בשבוע.  א ני   חושב   שלקי ים  א ת  היש יבה   במועד ה  ז ה  חש וב .  אבל  ב הקשר  הספצי פי    14

לאור  הפ ניו ת,  באתי  לקרא ת  החברים,  סעיף  7  ב'  אומ ר  שאם  יש  לפחות  שליש    15

מחברי  המ ועצה  שמבקשים  ל דחות  בשבוע  אז  צריך  לה יעת ר.  שאלתי  גם  את  היוע ץ    16

המשפטי  של   הע ירי יה  ודר ך  אגב  גם  אחר ים  אמרו  לי  ש אכן  כל  ס עיף  ע ומד  בפ ני    17

עצמו,  ואת ה  יכו ל  לדח ות  פ עם  אחת,  על  כ ל  סע יף.  זאת   אומרת  אתה  יכו ל  פעם    18

אחד בגי ן 7 א'  ופ עם אחת בג י ן 7 ב'  וזה מ ה שנעשה.  מאוד  פשוט.      19

מר ירון גדות:  זאת אומרת  פעמי ים בח ודש  אפשר לדח ות את ה ישיבה  ש בוע ו עוד שבו ע    20

מר אבי גרובר:   אתה יכ ול ל דחות  ישיב ה פע ם אחת בגי ן 7 א '. ופ עם אחת  בגין  7 ב'. זה ו.    21

גב' דברת וייזר:     פעם אח ת במה? בש נה?     22

מר אבי גרובר:   לא. ישיב ה      23

מר ירון גדות:  כל ישיב ה.    24

גב' דברת וייזר:     כל ח ודש אפשר לד חות?     25

מר אבי גרובר:   להבנת י כן.      26

מר ירון גדות:  וואל ה. על ש ישה חבר י מ ועצ ה. זאת אומר ת אם שישה  ח ברי מועצ ה שני ים מת וכם   27

לא יכו לים ל הגי ע שישה  חבר י מועצ ה רוצים     28

מר אבי גרובר:   סתם הי ו בח ו"ל.      29

מר ירון גדות:  היו ב חו" ל למשל שת יים במ קרה. אאוט א וף דה  בלו.  לא  משהו שבאמת  היה.    30

גב' דברת וייזר:     לא הב נתי.      31

מר ירון גדות:  אני א ומר אם מ ישהו  היה  בח ו"ל.    32

גב' דברת וייזר:     זה שאתה א מרת ל ו את זה  אני  יודעת. ז ה שקר. אמרת  לו את זה  אנ י י ודעת.    33

עו"ד עידן למדן: כל חברי ה מועצה     34

מר אבי גרובר:   למה את  קופצת?    35

עו"ד עידן למדן:  רצו לקי ים את ה ישיב ה.    36

גב' דברת וייזר:     אני  יוד עת  מה  את ה  אומר   מאחורי   הגב.  את ה  כן  א ומ ר  וזה  שקר  זה  שקר,  א ל    37

תגיד ל י לא  יודע. ז ה שקר.    38

עו"ד עידן למדן: במועדה      39
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ישיבה מ ן המניין מס'  37   רמת השרון – 20.2.22, י"ט אדר א' תשפ"ב  

מר גיא קלנר: חד משמעית  זאת האמ ת.    1

עו"ד עידן למדן: כל חברי ה מועצה רצו  לקי ים את ה ישיב ה במועד ה. למעט     2

גב' דברת וייזר:     חד ו חלק אם  היי ת דוח ים  בשבוע דו חים בשבו עיים.      3

מר גיא קלנר: הישיבה  כולם רצ ו לעש ות או תה במועד ה.    4

גב' דברת וייזר:     ברור בזום.      5

מר גיא קלנר: ..הסיפור.    6

גב' דברת וייזר:     עובדה.  מי ה יה  לא ה יה. כו לם היו.       7

מר גיא קלנר: כולם שישה  עשר מתוך  שבע ה עשר ה יו מ וכנים  בעקבות   שינו י.      8

מר ירון גדות:  כן. ומה  איתך.      9

מר גיא קלנר: לי  לא  הי ה  אכפת.  כי  בז ום  יכ ולתי  ל עשות.  אבל  א ני  לא  ה שתתפתי.  מה  איז ה  גיל וי.    10

11   

מר אבי גרובר:   זאת התשוב ה לשא ילתה.  ח בר'ה.      12

מר ירון גדות:  איך שישה  עשר ביקש ו אם א תה לא ב יקשת?     13

מר אבי גרובר:   אני מב ין שא תם נה נים.      14

מר ירון גדות:  מי משקר.     15

מר אבי גרובר:   היי תה  שאילת ה.  ענ יתי  ל שאילתה.  יש  לך  שאלת  המ שך?  בבקשה.  מה  שאלת  16

ההמשך.      17

מר ירון גדות:  יש לי שא לת המשך. בבקש ה  מה שאלת ה המשך.    18

?: גם אם זה דח וף בחנ וכה ז ה ל א הפרי ע לו.  פתאום  התאו ור ר לו      19

מר גיא קלנר: בטח נו  מה.     20

מר רמי בר לב:  כנראה לא  כתבו  לו בפ ייסב ו ק    21

מר אבי גרובר:   בגדול  לא אמו רים לד חות     22

מר רמי בר לב:  קבוצת שוו יו ן רמת השר ון.     23

מר אבי גרובר:   ברמת  העקר ון  לא  אמ ורים   לדחות   ישיב ות.  לא  אמור ים  לדחות   ישיב ות.  מחכ ים    24

לדברים, מחכ ים לסע יפים. א נשים מחכ ים לאיש ורים.  וזה  לא בסדר. הל אה. כן.    25

עו"ד עידן למדן: להחל יף שאי לתה א חרי שנש לח סדר ה יום ז ה לא ח וקי.     26

מר רמי בר לב:  חבל לה יגרר.      27

מר ירון גדות:  יש לי שא לת המשך. ת ודה.     28

מר אבי גרובר:   ברגע שנד חה נד חה.    29

עו"ד עידן למדן: נדחה. סדר  הי ום נשל ח וה יה  ללא שי נוי.  אסור  היה  להח לי ף   30

גב' דברת וייזר:     אסור ה יה.     31

מר אבי גרובר:   לפנ י שבוע יים.  נשלח סדר  יו ם. ביקשתם לדח ות, עבר זמ ן .     32

מר ירון גדות:  יש  לי  שאלת  המשך.  קודם  כל  זה  ברור  פה  שהסיבה  לד חייה  ה יא    בגלל  שחבר י    33

מועצה  לא  מס ויי מים  שרצו  להצביע  בצור ה  מסוי מת  לא   יכלו  לה גיע,  אחד  מ הם   34

גיא קל נר שהי ה בקו רונ ה.      35

מר גיא קלנר: אני לא  ביקשת י לדח ות את  הישיבה.  לא בי קשתי לד חות  את הישיב ה.     36

מר רמי בר לב:  גם אני  לא ביקשת י לד חות א ת הישיב ה.     37

מר אבי גרובר:   זה מה שאת ה ח ושב. אתה  חושב שזה. מה  שאלת ה המ שך?     38

מר גיא קלנר: להיפך. רצ יתי     39
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ישיבה מ ן המניין מס'  37   רמת השרון – 20.2.22, י"ט אדר א' תשפ"ב  

מר אבי גרובר:   חבר'ה. מ ה שאלת  ההמשך.     1

מר רמי בר לב:  תגיד  את   האמת.   אתה   הי חי די  שלא  רצ ית  ל קיים   את  ישי בת  המו עצה  כ י  כו לם  רצו    2

על  פי  ה נחי יה  של  משרד  ה פנים.  לק יים  את  ה ישיבה  ה זאת  בזום.  אתה  משקר    3

לציבור. במצח  נח ושה. זה  ה כל.     4

מר גיא קלנר: בדיוק.     5

מר רמי בר לב:  ואני   כפרו יקטור   קור ונה   שדו אג  גם  לח יים  ש לך  ו גם  לח יי ם  של  התושב ים  לא  ר וצה    6

להתכנס ב אותו  חדר א יתך. כ י אתה  עבריי ן.      7

מר ירון גדות:  ולמחרת.     8

מר רמי בר לב:  אתה  עבר יי ן.  אתה   מכח יש  קורונ ה.  ו אני   לא   אתן   לך  א תה  בן   אדם  שטס   באמצע    9

קורונ ה לח ו"ל  כשהי ה אסור.  אתה רמאי  ושקרן  ומכח יש  שואה. גם ו גם.     10

מר אבי גרובר:   די עם הש וק הז ה חבר' ה.      11

מר ירון גדות:  ולמחרת  הי ית ביש יבה סג ור ה.     12

מר גיא קלנר: אבי אל ת יתן  לו  לשחק.     13

מר אבי גרובר:   השאילת ה  הזאת  יכול ה  להי גמר בשנ ייה.  אתם  נה נים  מה ריבים. אז  בסדר. שא לת    14

המשך.  כולם  הבי נו  את  ה עוב דות.  חבר'ה  אמרתם  את  זה  עשר  פעמים.  הב ינו  פעם    15

ראשונה.  יש שאלת  המשך?  אז אתה יכ ול בבקש ה לשאו ל  את שאלת ה המשך.    16

17   

מר ירון גדות:  אני מ נסה.     18

מר אבי גרובר:   אני ארצ ה לה וציא. א ני א וצ יא. תשאל את שא לת ה המש ך בבקשה.      19

מר ירון גדות:  יש  לי  זכ ות  דיב ור.  אנשים  מפריע ים  לי  לדבר.  ואת ה  ל א  מוציא  א ותם.  אז  אנ י    20

אומר לך שת וציא א ותם. שו ב שאלת ההמשך.  היא ככ ה.     21

מר רמי בר לב:  בוא  נצא  כול נו,  תנ ו  לו  לשא ול  את  השאל ה.  בוא  נצא  כ ולנ ו.  תנו  ל ו  לשאו ל  את   22

השאלה. תצאו. ש ישאל את   השאלה לצ יבור.      23

מר ירון גדות:  צאו. צאו.    24

עו"ד עידן למדן:  נשארה ל ו שאלת  המשך.      25

מר ירון גדות:  אני  אומ ר  שהיו  חברי  מ ועצה   שלא  יכלו  ל הגי ע  ליש יבה.  ק ודם  כל  לשאלה  של  גיא    26

קלנר  שביקש  כל  כך  יפה  שא נ י  יענ ה  על יה.  יש יבות  מ ועצה  לא  התקי ימו  בז ום  אתם   27

אולי  לא מכיר ים מה ז ה או פו זיציה. א נחנ ו לא מ וכנ ים או פ וזיציה.      28

מר גיא קלנר: מה זה לא  מוכנ ים. רו ני ב לקי ן לא ה יה מ וכן? בשם מ י את ה מדבר.     29

מר אבי גרובר:   אל תדבר ברב ים.     30

מר ירון גדות:  אני אס יים את  המשפט.      31

מר גיא קלנר: תדייק  פעם אחת ב חי ים שלך  בעובדות.    32

עו"ד עידן למדן: ביקשת סדר אז א ו שתכבד      33

מר גיא קלנר: תדבר לענ יי ן.    34

עו"ד עידן למדן: שאלת  המשך  ז ה  מה  שמ ות ר  לו.  אם  א תה  ר וצה  סדר  ואתה  מק פיד  על  הסדר    35

שאלת  המשך  וזהו.  לא  ה טפ ת  מוסר  לאף  אחד   מחברי   ה מועצה  אם  ר וצה  ל הטיף,    36

כבה את השי דור י טיף,  ואז ת חזור לשי דור בשאל ת ההמש ך.     37

מר ירון גדות:  שאלת  ההמשך   מר  למד ן  ה ד מוקרט  ה גדול   יש  ל י  זכ ות  די בור  ומ ותר  ל י  ל הגיד   מה    38

שאני רוצ ה. כול ל.    39
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ישיבה מ ן המניין מס'  37   רמת השרון – 20.2.22, י"ט אדר א' תשפ"ב  

עו"ד עידן למדן: שאלת המשך ה יא שאל ה.      1

מר ירון גדות:  כולל ל הטיף  לך מו סר.     2

מר אבי גרובר:   זה לא בשא לה.    3

עו"ד עידן למדן: שאלת המשך ה יא לא  נאום.      4

מר ירון גדות:  מציע לך בת ור חבר.     5

מר אבי גרובר:   ירו ן,  בגדול  עברו  ח מש  דקו ת.  ירון  בגדו ל  עברו  חמש  דק ות.  עברו  שבע.  אבל  אתה   6

לא  שואל,  אתה  מחמם  סת ם.  אני  לא  אתן  לך  גב.  אתה   רוצה  לשאול  שאלה.  או    7

לא. אז תשאל בבקש ה שאלה .     8

מר ירון גדות:  אני  מסביר.   ישיב ות  מוע צה  לא   התק יימ ו  בזום,   ..ברמה  הארצ ית  חב רי    9

האופ וזיצי ה  קיבלו  ה חלט ה  לא  לאפשר  ישיבות  מ ועצה  בז ום,  לא  לאפשר  אפשרות    10

לראש  עיר   או  למישה ו  א חר  ששולט,  להשת יק,  ל העביר   ל מיוט  וכל  הדברים  האלה    11

זה  לא  י קרה  וז ה  לא  יקרה  ב שום  מועצה.  כמ ה  שתפ עיל ו  לחץ  ע לי,  א ו  על   מקומ ות   12

שבהם  יש  אופ וזיצי ה  של  א חד  שזה  רק  בגל לו.  א ני  א ין   לי  בע יה  עם  ז ה.  ישיב ות    13

מועצה  פה  לא  יתקי ימו  בז ו ם.  רוצים  ל הגי ע  רוצ ים  ל הגי ע.  לא  יכול ים  ל הגי ע  א ין    14

בעיה  אפשר  ל התקזז.  עוש ים   את  זה  בכנסת,  אפשר  לעש ו ת  את  זה  גם  פה.  אפשר   15

להתקזז כמו  הצבעו ת מסו ימ ות.     16

מר אבי גרובר:   והשאל ה הי א.      17

מר ירון גדות:  והשאלה  היא     18

מר אבי גרובר:   הבנו.  הלא ה סעיף  הבא.  יש  הצעה לסדר.  גשר גנד י.    19

ד"ר צחי שריב:  ..לא ר איתי  שעושים שם י ותר מ ידי מ יו ט     20

מר ירון גדות:  לא  רא ית.  אב ל  כשה יית ה  א ת  היש יבה   של   קורצקי   בב ית   ספר   לא   יו דע  ב ית   ספר.    21

22    

מר גיא קלנר: צחי. פספסת  את ה נקוד ה.      23

מר ירון גדות:  מיקרופ ונ ים.      24

מר גיא קלנר: ..אין  ל ו  עני ין.   ולכ ן  ז ה  לא   מ כל  הא ופוז יציה   הו א  מדבר   ה וא  מדבר   מקול   ה הטרלה    25

והבמה  התקשורת ית.  גם  ל י שיבות  תכ נון   ובנ יי ה  ה וא  ל א  מגיע  כ י  זה   לא  מע ני ין    26

אותו גם כש הוא מ עלה.     27

מר רמי בר לב:  גם לוו עדת מכרזים  הוא  לא  מגיע.      28

מר גיא קלנר: גם  כשהוא  מ עלה   בקשה  לס דר  יום  שה וא  ב יקש  וא חרי  זה  מיכה   ישב  פ ה  בער ב    29

והנה  הוא  מ הנה ן  בראש  מ אחורה.  ה וא  מע לה  בקשה  לדיו ן  חוזר  הוא  לא  מ גיע    30

לדיו ן י ושבים פ ה חמ ישה  עשר איש כי  הוא  הח ליט  לעל ות,  אבל אי ן צי לום. אז  הוא    31

הולך  למשחק  כד ורגל.  לא  מעני ין  א ותו.  ז ה  כמ ו  שהו א   מבקש  הצעו ת  לסדר  טס   32

לתאיל נד הדמ וקרט ה גדול  עו ד שניי ה אבי. ט ס לח ו"ל.  לא  מוריד.    33

עו"ד עידן למדן: אין פ ה סימ ן שאל ה בסוף.      34

מר גיא קלנר: לא מור יד את ה הצעה ל סדר  היום כד י לעז ור ל חברי ת ן לי  בבקשה לסי ים.     35

מר אבי גרובר:   לא.      36

מר גיא קלנר: זה מה שכואב  לך?     37

מר אבי גרובר:   מה זה כ ואב ל י? לא כ ואב ל י כלום.  הכל בסדר. ל א כואב  לי כל ום.      38

מר גיא קלנר: מה קרה את ה מג ונן  על יו מא יזה סיב ה.     39
 19

 



ישיבה מ ן המניין מס'  37   רמת השרון – 20.2.22, י"ט אדר א' תשפ"ב  

מר אבי גרובר:   אני   לא   מגו נן   על יו.   אנ י  ג ונ נ תי  גם   קודם.   אנ י  מ נסה   לה יו ת  עקב י.  לא   יכ ול   לה יות    1

שכל ישיבה.      2

מר גיא קלנר: אבי...חיממ ה את מערכ ת הי חסים. הפ גישה ב חדר ח יממ ה את     3

מר אבי גרובר:   לא ה ייתה ש ום פג ישה.      4

מר גיא קלנר: אז תן ל י בבקשה ל סיים  את.     5

מר אבי גרובר:   לא צריך ה נקוד ה ברור ה. א מיתי  הנקוד ה ברור ה.      6

מר גיא קלנר: תודה.     7

מר אבי גרובר:   אתם רק מגדי לים א ותו.      8

מר גיא קלנר: אני לא  מגדי ל שום דבר. א ני  רוצה שהמס יכה ת ורד מהפ ני ם.    9

מר אבי גרובר:   עובדה.      10

מר גיא קלנר: לא  ע ובדה.   כי   אתה   גם  לא  עו נה  לו.   שישה   עשר  איש  ב ינ יה ם  אנשים   שי ותר  חרדים    11

לבריאותם.     12

מר אבי גרובר:   אתה אמרת א ת זה עכש יו  פ עם שתים עשרה.      13

מר גיא קלנר: לא.  אבל  אתה  לא  אמר ת  את   זה.  אתה  לא  אמרת  את  זה.   אתה  היי ת  צריך  לע נות.    14

15   

מר אבי גרובר:   אני  לא  את חיל  לחלק   לכם  ציונים   על  כ ל  אחד  אם  אנ י  חושב  שהו א  בסדר  א ו  לא    16

בסדר וכל ה דברים הא לה.      17

מר גיא קלנר: לא. רק תציי ן את  העובד ות.     18

מר אבי גרובר:   אני   מסכים   עם   כל   מה   שא תה  ע ושה,  הוא   ע ושה,  הוא   עושה.  אני   אתח יל   לח לק   19

לכל אחד צ יונ ים? מה א נח נו  פה עכשי ו      20

מר גיא קלנר: אי  אפשר   לשים  א ת  כוב ע  הדמוקרט  הגדו ל  ע ל  שאי ל תות  ו הצעות   לסדר  לטוס    21

לחו" ל כשאתה  יודע  שאתה  טס לחו "ל.     22

מר אבי גרובר:   אנשים הכ י מס וכנ ים.     23

מר גיא קלנר: לתקוע  את  סדר  ה יום  ולא  ל אפשר  לו  לה  ולו   להג יש  הצע ו ת  לסדר  ו להג יד  אנ י  דו אג   24

לזכות זה  חרטא.     25

מר אבי גרובר:   כמה  מהא נשים  הכי  מס וכנ ים  בהיסט וריה  של  הכדור  ה זה  התחי לו  את  המש פט    26

אני הד מוקרט יה. אז כ ולנ ו פ ה קצת צני עות.      27

מר גיא קלנר: הצד  שלך  והצד  שלי  ואנ י  אשמח  של  עוד  אנשים,  יה יה  להגיד  לב חור  את  האמת    28

בפנים.  ולציבור  יו תר חשוב,  שהכל הצגה.      29

מר ירון גדות:  האמת בפ נים שאתה  לא יכ ול  להגי ע ו העדפת ש ענבל  לא נמ צאת.    30

מר אבי גרובר:   אתה רוצה  את הא מת גיא?     31

מר מיכאל דורון: אתה לא  מ בין את  ההסבר של  מה שק ור ה כאן עכש יו?     32

מר גיא קלנר: מה ההסבר?    33

דורון:  אתה  רוא ה  כרגע  את  התה וות ה  או  ע יצומה  של  הבר ית  החדש ה  בין  יר ון  גד ות   34 מיכאל  מר 

לאבי גר ובר. יר ון גד ות כרג ע  כן זהו. ז ה מה שק ורה.     35

מר אבי גרובר:   סנסציה.    36

מר מיכאל דורון: תראה א יז ה הגנ ה. תראה  איזה  הגנ ה א תה מקבל  פה.     37

 20

 



ישיבה מ ן המניין מס'  37   רמת השרון – 20.2.22, י"ט אדר א' תשפ"ב  

מר אבי גרובר:   במסגרת  הברית  א ני  סידר ת י  שמכבי  תפסיד  בחצ י  גמר  כדי  שיהי ה  לו  י ום  חמישי    1

שמח.  והו א  נת ן  לי  את  הג ו ל  של  יוב נוב יץ  דק ה  93  ז ה  היית ה  הברי ת.  ככה  ה יא   2

היית ה. נו.  יאל לה.    3

גב' דברת וייזר:     שמענ ו משהו  אחר ע ל הבר י ת.     4

מר ירון גדות:  מה שמעת?    5

גב' דברת וייזר:     לא אג יד אות ה כאן.     6

מר אבי גרובר:  הצעה  לסדר.  אבל  א ני  ח יי ב  להגיד  משפט  לפנ י  שאנח נו  מתח ילים  עם  סדרת    7

שאלות  ע ל  ה סדר  ע ל  ה נושא  של  גשר  ג נדי.  הי ו  שלוש   הצע ות  לסדר   בנ ושא  של  גשר    8

גנדי. של וש. גם ע ידן ה גיש ה צעה לסדר בע ני ין.     9

10  

 21

 

7. הצעה לסדר ירון גדות 3.11.2021 – ג שר גנדי   

11   

מר ירון גדות:  אני כבר ב עד.     12

מר אבי גרובר:   שאמנם. יש  נוה ל.      13

מר ירון גדות:  אנחנ ו בעד כ ולם.     14

מר אבי גרובר:   יש  נו הל  ברמת  השר ון  ל נוש א  של  קריאת  שמות  של  מ קו מות  ציבור יים.  סע יף  25,    15

24,25  מדבר  על  שי נוי  שם  של   מקום  ציבור י.  וה וא  מדבר  ע ל  הנו הל  שע ל  האו פן  שבו    16

צריך  לנה וג  שמבקשים  לשנו ת  שם  של  מקום.  וכתוב  ס ע יף  25  מ ועצת  הע יר  לא    17

תשנה  שם  של  מקום  ציב ורי   אלא  אם  כן  יתק יימ ו  כל  א לה.  א.  הודע ה  על  הכוו נה    18

לשנות   את  שם   המק ום  הצי בורי  התפרסמ ה  ב עית ון.  במ שרדי  ה עירי יה   ובמק ום   19

הציבורי  ה נוג ע  בדבר.  חודש   לפחות  לפ ני  הד יון  במ ועצ ת  העיר  על  שינ וי  השם,   20

פרסום  בע יתו ן  יהי ה  כאמ ור   בסעיף   1  א '  לח וק  התכנ ון   והב ניי ה  תשכ" ה  1965   21

בשינו יים  המחו יבים   אם  ימ ליצה  הוו עדה  ז ה  ו עדת  השמות  לש נות  את  שם  ש ל    22

מקום  ציב ורי   תנ חה  את  סמ נ כ"ל  ה תקשורת,   לפרסם   הוד עה  ע ל  כך   כאמו ר  בסע יף    23

זה. אחר י ז ה  יש ע וד  סדרה  של תנ אים שצר יכים  לקרו ת. ל א הי ה  פרסום.  לא  ישב ה    24

ועדת  שמו ת.  ואמ יתי  אני   או מר  לכם  כל  הדיו ן  הז ה  ה וא  פאול  א חד  גד ול.  ה וא  נ וגד    25

את הנ והל ש יש לנ ו.    26

מר מיכאל דורון: מתי זה  הפ ריע פה  לאנש ים.     27

מר אבי גרובר:   את הנ והל ש יש ל נו.    28

גב' בת שבע אלקובי:  זה גם כול ל גשר?     29

מר אבי גרובר:   זה כול ל הכל.    30

גב' בת שבע אלקובי:  לא. כי יש  מידע  אחר.     31

מר אבי גרובר:   מקום  ציב ורי.  מק ום  ציב ור י  זה  מק ום  ציב ורי.  זה   גשר,  כיכר,  זה  כב יש  זה  ה כל.   32

כל  דבר  כזה  הוא  מקום  ציב ורי.  עזבי  שנ יי ה  את  כל  מה   קורה  עם  בן  אדם  הוא    33

אישיות   ציבור ית  של  א חד  מג דולי  האומ ה.  הו א  בעל  משמ עות  וז ה.  ואז  בכ לל  יעביר    34

המנכ"ל  את ה ודעת  המועצ ה  וזה דרך אגב  קורה  אחרי.  מ ה שקראתי  פה.    35

גב' בת שבע אלקובי:  צריך להתח יל. צריך  להת חיל .    36

מר אבי גרובר:   אבל  יש  נוה ל  שאומר  ש וו עדת  השמות   צריכה  להתכנ ס,  וצריכה  להנ חות  א ת    37

מנכ"ל  ה עירי יה  ל פרסם  הוד עה  ומנכ "ל  ע יריי ה  צריך  לפ רסם  את  המודעה  לפח ות    38



ישיבה מ ן המניין מס'  37   רמת השרון – 20.2.22, י"ט אדר א' תשפ"ב  

חודש  מראש.  א חרי  שזה   ית פרסם,  כאמור  ב חוק  ב התא ם  איך  בדי וק  מפ רסמים,    1

רק  אז  אחר י  שזה   ית פרס ם  ואחר י  שהג יש  מ י  שהג י ש  ופנ ה  מ י  שפ נה,  יכול ה   2

המועצה   לשבת   ולד ון   בענ יי ן.  זה  הנו הל.  אם  אנ חנ ו  ר וצים   להג יד  ל א  מע ני ין   אות נו.    3

4    

מר ירון גדות:  עובדה שזה  לא קר ה עד ה יום .    5

מר אבי גרובר:   לא  אבל  לא  שי נינ ו  שם.  אני   לא  יודע  ששי נינ ו  שם.  אבל  ל מה  אתה  מרים  לה נחת ה   6

לכל  מי  שמבקש  לפסו ל  את  ה החלטה  כ י  לא  נהגת  ל פי  ה נו הל.  בשניי ה  שאתה  עוש ה   7

את  זה,  אם  נקי ים  פה  את  הדיו ן  וכל  הדבר  ו נריב  ו נצע ק  ונתו וכח  וכל  הדבר ים    8

האלה,  עצם  הדי ון,  יהי ה  פס ו ל  בשני יה  כ י  לא  נהג ת  לפ י  ה נ והל  ויש  פ ה  אח לה  מ עמד   9

לבן  אדם   שיג יש  עתירה.   אם  אתה  ע ומד  על   הזה   לק יים.  אני  לא  יכו ל  ל מנו ע  ממך .    10

אבל אנ י אומר  לך שהבד יחה  הזאת הי א על  חשבון  כול נו.      11

מר ירון גדות:  אין בע יה. ל התח יל?     12

מר אבי גרובר:   אני  את ן  לך  זה  ואז  אנ י  יעמ יד  את  זה  להצבעה.  ל הור יד  את  זה  מסדר  היום  כי  זה    13

לא  ת ואם  את   ה נוה ל  של נו   ואני   אשל ח  א ותך.  יש  פה  י ושב  ראש   ועדת   שמו ת,   14

שצריך לקחת את  זה ל וועד ה  שלו, לקי ים שם די ון  ולעש ות  את הכל.      15

מר ירון גדות:  אבי. תעשה מ ה שאתה ר וצה.  אני מבקש  לקבל זכ ות דיב ור . להגיד  את.     16

מר אבי גרובר:   בבקשה אנ י מסתכל  על שע ו ן.     17

מר ירון גדות:  כמה זמן  יש לי?    18

?: בשביל זה  יש ועדת  שמות אב ל הוא  מתעקש.      19

מר גיא קלנר: לא מענ יי ן אות ו.     20

מר אבי גרובר:   זה  לא  רק  ה וא.  זה  כו לם.  זה  גם  יושב  ראש  ו עדת  שמות.   אבל  נשים  את  זה  ש ניי ה    21

בצד.     22

מר ירון גדות:  לא. הוא  לא יכ ול ל הגיד  משה ו נגד  יושב ראש  ועדת שמ ות.    23

מר יעקב קורצקי:  מגיע  לו  שנש ים  ע וד  גשר  בש בילו.  א ני  עכשיו   ישים   בקשה   נגדית.  נשים  לו    24

כמה גשרים. מג יע ל ו.      25

מר ירון גדות:  כמה זמן  יש לי?     26

מר אבי גרובר:   מקסימ ום עשר דקו ת.    27

מר יעקב קורצקי:  חמש דקות. ח מש.    28

מר אבי גרובר:   עשר. תית ן נא ום של עשר ד קות רק כי  אתה  יכול?     29

מר יעקב קורצקי:  את  הגרביים  שה וא  גרב  שבו עיים  בצבא  אתה  לא  ש ווה.  אתה  מדבר  עלי ו?    30

תתבייש. את ה מדבר ע ליו  בכ לל. יאל לה  יש לך עשר ד קות.  את הגרבי ים של ו.    31

32   

מר ירון גדות:  וזום אתה  רוצה שא ני  יעשה  ישיבה  עם יעקב  כן.    33

מר יעקב קורצקי:  אי אפשר לשמ וע א ותך כבר.  אני אצא. א ין ל י כו ח לשמ וע  אותך.    34

35   

מר ירון גדות:  יום  אחד  אב א  שלי  מ קבל  טל פון  שר וצה  לדבר  א יתי  צב י.  אני  נ יגשת  ל טלפ ון  ו הצבי    36

הזה  הי ה  אדון  גנדי.  תרא י  יש   לך  פגישה  דח ופה  ב לשכת  ה אלוף,  יבו או  לק חת  אותך    37

אני  שו לח  נ הג.  א נחנ ו  מג יעי ם  לקריה,  ה דלת  נ פתחת  ה אלוף  רחב עם  זאבי  ג נדי.    38

יאללה  ב ואי  מ יידל ה.  תכנס י  יש  המו ן  עבוד ה  תכנס י,  תכנסי,  וס וגר  את  הדל ת.    39
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מאותו   רגע   שהוא   סגר   את  הדלת  היי תי  אומרת   השתנ ו   חי י.  בן   אדם  תוך  ר גע    1

התפשט  עיר ום  כביום  ה יוו ל דו.  התחי ל  לרוץ  א חרי,  וא ני  רצה  מה  אתה  עושה,  מה    2

אתה  ע ושה.  והוא   או מר  בוא י  נשת עשע  כבר.   תעזבי   כבר  עם  הזה   בחי יך.  מ ה  קרה    3

לך?  וא ני   כמוב ן  לא  מתפשט ת,  ממשיכה   לר וץ   כמו   י לדה   קטנ ה.  ככה   בס יבובים    4

מסביב  לשו לחן   וה וא  א חרי.   עד  שהוא   תופס   אות י  מחז י ק  אותי  ב יד  א חת,  עוש ה   5

ככה  עם  היד   טאק  מה קיר  נ פ תחת  מיט ה.  משכיב  א ותי,  מ פשיט  אות י  וא ני  צ ורחת    6

ואני   או מרת  לו   די   מה   אתה   עושה?   לא.   לא.   הל א  הז ה  זה  הל א  שאת ה  נות ן  פ ה    7

שאני א ומרת לא  למה א ני מ תכוונ ת.     8

מר רמי בר לב:  מי נת ן לך ל א? תזכיר א ת הש ם.     9

מר ירון גדות:  זה הלא. שאת ה מחל ק בזה.     10

מר רמי בר לב:  מי זה.      11

מר ירון גדות:  דובאותם  הרג עים  אנ י  הרגש תי  בושה  במקום  בשבי לי  בש בילו.  אמרת י  לו  די  גנד י.   12

די. די. ד י. הו א הת יישב א חר י לובש  את המד ים או מר ל י  תתלבשי. א ני ל א קו לטת.   13

לאט,  לאט  אני   מתלבשת.  הו א  נראה   פתאום   שוב  א לוף  ע ם  המדים,  שי נה  את  פ ניו    14

ואומר.   קדימ ה  מ יידל ה.  תת לבשי.  קד ימה,   קדימ ה.  יש   ל י  יש יבה   במטה.   קדימ ה,    15

קדימה.  ה נהג   יי קח  א ותך.  או  קי.  להתרא ות.  תגמר י  א ת  זה  תסגר י  את  הדלת.    16

קרח.  ואת  שואל ים  את  הב חורה  המ ומה  י ושבת  על  ה מ יטה  מחפשת  את  החזי ה   17

ואת  התחת ונ ים  אוספת  את  עצמי  מתחי לה  להת לבש.  רוע דת,  כל  הגוף  רועד.  י לדה    18

בת  שמונה   עשרה  וחצי  שבש בילה  העו לם  הי ה  כל  כך  טהו ר  ונק י,  אנ י  י וצאת  רועד ת    19

סוגרת  את  הדלת.  הנ הג ש לו   מחכה  פה  ופ ותח  ל י את  הד ל ת כמו  לל ייד י.  הרגע  אנס ו   20

אותי  כמ ו  לאיז ה  מלכה.  א ו מר  לאן  את  רוצ ה  שאני  אב י א  אותך?  ואז  אמרת י  ל ו.   21

את  הכתובת  וישר  נ סעתי  לא חותי  ולג יסי.  באת י  אל יהם.  צרחתי  מבכי  שא לוף  א נס   22

אותי.  הם  ח יבקו  ונ ישקו  או תי  ואמ רתי  ב ואו   אית י  למש טרה.  הם  הסתכלו   אית י    23

כמו  על  משוגע ת  ואמרו,  מ תוקה.  את  ילד ה  קטנה.  את   לא  יודעת  מהח יים.  מה    24

משטרה.  תביע ה.  לא  יאמי נו  לך.  את  תעשי   צחוק.  את   תג מרי  לך  את  הח יים  תגמר י    25

גם  לנו.  מרג ע  זה  את  שומ עת   אותנו.  א ת  שומעת.  זה  לא  קרה.  ובערך  ח ודש  אחר י,   26

קיבלתי   צ'ק  בד ואר  צ'ק   אי שי  שעל יו   התנ וסס  למעל ה  מ צד  ימי ן  את   שמו   המלא,    27

צ'ק  על  שמי  עם  סכום  יפ ה  מאוד  כדי  שאסתום  את   הפה.  זאת  עדות  מתוך    28

התחקיר   של  א יל נה  ד יין   של  ד'.  ד'  ה יית ה  זה   לא  פורסם   בתחקיר.  א ני   דיברת י  עם    29

רבקה מיכא לי שבו ע שעבר ש הכירה א ותה.  היא  היי תה.    30

גב' דברת וייזר:     לא. זה  לא הי יתה  רבקה מ יכאל.     31

מר רמי בר לב:  דיברת עם רבק ה מיכא לי?      32

מר ירון גדות:  דיברתי  שב וע  שעבר   עם  רב קה  מיכא לי.  הזמנת י  א ותה   גם  לבו א  לפ ה,  שה יא    33

הכירה  אותה.   זאת  א ישה  ש נפטרה  כבר.  ה יא  ה יית ה  בת קשורת.  ה יא  לא   רצתה    34

להתפרסם,  ה יא  פחדה  לפר סם  את  זה.  הסביבה  שלה  ל א  רצתה  לפרסם  את  זה.   35

ולקחה   את   זה   בעצם  איתה.   ושי היה   ברור   את   ה הנצחה   של  גנד י,  על   הגשר   צריך    36

לבטל  לא  בגלל  שה וא  הי ה  י מני,  לא  בגל ל  שהוא  הי ה  גז ען,  טרנספר יסט  לא  בגל ל   37

שהוא ה יה ק יצונ י. לא בג לל  שהוא לפ י הת חקיר  הזה גם  הרג שבוי ים.    38

גב' דברת וייזר:     לא בגל ל זה?     39
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מר ירון גדות:  לא  בגלל  זה.  ל א.  לא  בגל  ל זה  שהוא  ה חזיק  אר יות  בל שכה  שלו  וח יי ל  שישמו ר    1

עליהם.  והפ חיד  כל  אחד  ש לא  יעשה  מה  שה וא  אומר   לו.  שהוא   יאכ יל  אות ו    2

באריות.     3

מר רמי בר לב:  היית ב תקופ ה הזאת?     4

מר ירון גדות:  וגם  לא  בגל ל  שהיה  לו  קשר  עם  העולם  התחת ון  שגם  כן  היה  בתח קיר  הז ה  ובעצם    5

כולם  ידעו  מסב יבו.  למר ות  שגם  האריות  ו גם  הקשר  עם  העולם  התחת ון  השפ יע  על    6

הרבה  נשים   שהי ו  לא  להתל ו נן  ולהשת יק   את  הדברים   הא לה.  אמר   שם  גם  מ ישהו    7

מהפיק וד.  ה רבה  נשים,  הרב ה  בנ ות  הגי עו   להת לונ ן  על   ה טרדות  והו א  הב ין   שאלה    8

שנאנסו   לא  ה גיע ו  ו היו   כא לה.  את  ה הנצח ה  של  ג נדי   צריך  לה וריד  רק  בגלל    9

האלימ ות  ו האל ימות   כלפ י  נשים.  ו עדיי ן  זאת   החל טה  קשה  למו עצת  ע יר  זאת    10

החלטה   שצריך  ל קבל  א ותה  החלטה   אמיצה.   ולא   ברור ה  ולא  פש וטה,  ומי   שרוצה    11

כמו  שאמר  לי  פעם  למד ן,  ל כל  הצעה  אפשר  ת מיד  למצ ו א  למה  לה תנגד.  גם  פ ה   12

אפשר  למצוא  למה  ל התנגד.   יש  פה  ש ני  נ ושאים  מ ורכב ים.  אחד,  האם  מש נים    13

הנצחה  של  מ ישהו  א חרי  מותו.  כשה וא  לא  יכ ול  ל ה תגונ ן.  שעבר  הרבה  זמ ן,   14

התייש נות  וכל  מ ינ י  דברים  כ אלה.  ו התשובה  לדבר  הז ה  ה יא  פשוט ה.  כן.  ז ה  קור ה    15

וזה  קור ה  בכל  העו לם.  זה  י כול  לקר ות  אצל נו.  אפשר   ל חשוב  על   הרבה  מ קרים.   16

שהתגלה  אחר י  מות ו  של  מי שהו  משהו  שה וא  עשה  אפש ר  להיות  ק יצונ י  במחשבה    17

ולהפ ליג   ויבט לו  הנצח ה  ש לו.  קרה   שנה  ש עברה,  בב ריטני ה  וב ארצות  ה ברית    18

בעקבות  מחאת  השחור ים  מחאת  בלי יק  לי יף  .שהחל י טו  שאישים  עד  רמה  של    19

נשיא  מ בטלים   את  הה נצחה   שלהם  לא חר  מ ותם,  ה רבה  שנים  ל אחר  מותם,  ב גלל    20

שהם  תמכו   בעבד ות.  בג לל  שהם  השתי יכו   או   תמכו   ב קו  קל וקס   קלי ין     א פשר    21

לעשות   דבר  כז ה.  השא לה   כ ל  אחד   י חלי ט  ל עצמו,   למה   ומת י.  והסיב ה  השני יה    22

שאפשר  אול י  בגלל ה  לה תנגד.   היא  שבאמת  לא  נע רך  פה  כ אילו  מ ה  על  סמך  תחק יר    23

על  סמך  ידיע ה  עית ונא ית.  א ז  פה  התשובה  של י  היא  קוד ם  כל  זה  לא  סתם  ידיעה    24

עיתו נאית  א ו  שמוע ה  או  מ שהו  כזה.  יש  פ ה  עדו יות  א מיתיו ת  של  נשים,  שאנ י    25

מאמין  לכל  א חת  מה ן  ו אני   חושב  שיש  פה  ה רבה  חבר י  מועצה  שמאמ ינ ים  לכל   26

אחד  מהעדות  הזא ת.  כולל  רמי  בר  לב,  כולל  מיכאל  דו רון  שאמר  את  זה.  כולל    27

דוברת  וייזר,  כו לל אב י שמ א מין  לעדו יות  הא לה  מבחי נתי   העדוי ות  האל ה זה  בטו ן,   28

זה  אמת.   זה  לא  איזה   שמו ע ה  או   איז ה  ס יפ ור  שצריך   עכ שיו  לבוא   ול הוכ יח  אות ו.   29

גם  לא  תה יה  חק ירה.  ולא  י היה  ב ית  משפט.  ואי ן  פה  מ טרה  להכ ניס  א ותו  לכלא.   30

או  ל תת  לו  קנס   או   לשפ וט  א ותו.  לא  תהי ה  חקירה   אבל   הדבר  הז ה  היה.   מבח ינת י   31

הדבר הזה היה    32

מר יעקב קורצקי:  מה  יהי ה  עם  פרס.  גם  כן  יש  עכשיו  על יו  דברים.  נכ ניס  גם   אותו  לכלא.  מה    33

נעשה?      34

מר ירון גדות:  יעקב סל יחה.  או שתה יה ב חו ץ או שתה יה ב פנים.    35

גב' דברת וייזר:     מה נ עשה עם  פרס. גם נ פת ח עלי ו עכש יו. מ ה לעש ות.      36

מר ירון גדות:  רוצה לה פריע  או ל ענ ות לע ני י ן. עוד מ עט י היה  פה ד יו ן.    37

מר יעקב קורצקי:  תענה  לי את ה.     38

מר ירון גדות:  עוד מעט  יה יה פ ה די ון.     39
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מר אבי גרובר:   ירו ן אתה מ סיים?      1

מר ירון גדות:  תוכל  להג יד  את  העמד ה  שלך .  הוא  מפריע  לי.  אנ י  מסיים,  בטח  שאני  מס יים.  אתה    2

פה על ב סיס א ורח  ואתה  לא  יכול כ ל פעם  להפר יע.      3

מר גיא קלנר: זה דמוקרט יה.      4

מר ירון גדות:  לא. זה לא ד מוקרט יה.      5

מר גיא קלנר: זה הכי דמ וקרט י.      6

מר ירון גדות:  דמוקרטי ה כשאנ י בזכות ד יב ור.    7

מר אבי גרובר:   אתה  מחמם   לאנש ים.  את ה  מדבר  עם  א נשים.  וא חרי  זה  אתה  א ומר  למ ה  זה.    8

בוא      9

מר ירון גדות:  מבחינת י  המאבק  ש ל  בלק   ל ייף  מ טר,  דומ ה  למאבק  ש ל  תנועת   ה נשים  של   קיד ום    10

שווי ון,  פעם  לנשים  לא  הי ית ה זכות  הצבע ה ו גם לש חורים  לא  היי תה זכ ות  הצבעה.    11

ולמרות   שאנח נו  נמצאים  ב תקופה  שמצד  א חד  באמת  יש  קידום  נשים,  ושוו יו ן    12

נשים.  יש  לנ ו  פעם  ראשו נה  פ רקליטת  מדי נה.  יש  ל נו  פ עם  ראשונה  ה יום  נט ע  שלחה    13

בקבוצה שלנ ו רבה  מועצה  ד תית בע יריי ה.     14

מר אבי גרובר:   להבנת י ממ ונה.      15

מר ירון גדות:  היית ה  ל נו  יושבת  ראש   ועד ת  חוץ   ובי טחו ן.  מצד  שנ י  י ש  גם  צריך  ל הגיד  את  ז ה    16

עליי ה  באל ימות  כ לפי  נשים  היום  א ולי  ד ווק א  בגלל   הדבר   הזה  זה  ר יאקציה  ש ל  כל    17

מיני   כאלה   שזה  לא  מתא ים   להם.  נש ים  נרצ חות,  נשים  נפגע ות,  אנ חנ ו  מק יימ ים   18

פה  כל   שנ ה  את   פ עיל וי ות  הא לה.  א ני   רק  ר וצה  להג יד  לגב י  הקרד יט   אול י  לפנ י  ז ה.   19

כל חבר מו עצה פ ה     20

מר אבי גרובר:   סיימת  את עשר  הדקות. א תה רוצה  יש לך משפ ט וזה ו.      21

מר ירון גדות:  אני  אומר  שכל  חבר  מועצה  פה  יעשה  את  ה החל טה  שלו   את  המצפון  של ו,  האם    22

מבחינת ו,  המצב  הזה  ד ורש  שינו י,  ה נצחה  הז את  צריכ ה  לרדת  א ו  לא.  ולגב י    23

הקרדיט. לא  מענ יי ן אות י קר דיט. ולא  מענ יי ן אות י.    24

מר יעקב קורצקי:  בוא  נצביע   על   זה   אם  הוא   לא  רוצ ה  את   הקרד יט.   את ה  לא   רוצ ה  את    25

הקרדיט  נכון.  חוץ  מקרדיט   מה מענ יי ן אותך.     26

מר אבי גרובר:   כולם פ ה מגיש ים הצע ות ל סדר. מה קרה. מ גישים כ ולם  הצעות ל סדר וז הו.    27

מר יעקב קורצקי:  בסדר לגיט ימי ש הוא ר וצה ק רדיט על ז ה.      28

מר ירון גדות:  ההצעה   שלי   לא  בוחרת   איז ה   שם.  ולא   או מרת  א יזה  שם   כן  וא יזה   שם  לא.   אנ י  כ ן   29

חושב  שכדא י  להחל יף  את  ה שם  בשם  של  מ ישה ו  שק ידם  מישה י  שק ידמה   נשים,    30

אבל  אני  לא  אומר  איזה  שם  כל  השמות  שהצ יעו  פה.  מה  שלמדן  הצי ע  ומה  שבתש י    31
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הציעה   ומ ה  שא חרים  יציע ו  הכל  וגם  היום   הצ יעה   מיש הי  בקב וצת  ווטס אפ  את    1

בגין. הכ ל מק ובל ע לי.     2

מר רמי בר לב:  מי הצי ע בקבוצה?      3

מר ירון גדות:  לא משנה.    4

עו"ד עידן למדן: בגין כבר  נמצא.      5

מר ירון גדות:  ההחלט ה  מבח ינת י  צריכ ה  ל עבור  וכ תבתי  א ת  זה  ז ה  בה צעה  שלי,  לו ועדת  שמ ות    6

בראשות  עידן  למ דן,  יכו ל  ל קחת  את  זה  ולעשו ת  עם  זה  מה  שהוא  רוצה  לה חלי ט   7

איזה  שם  שהו א  רוצה.  בא יז ה  נו הל  שה וא  רוצה  לקבל  ה נחיה   מהמ ועצה  ל עשות    8

את  זה  ולחז ור  ת וך  כמה   ח וד שים  עם  ה חלטה   איך   עוש ים  את  זה  א יזה  שם   עוש ים   9

את  זה  אי ן  פ ה  שום  עני ין   של  לקחת  לו ועדת  שמ ות  א ת  הכבוד.  א ו  ל למדן  א ת   10

הכבוד.  שזה  י וחלט  ב וועד ת  שמות  אבל  מו עצת  העי ר  צריכה  לה נחו ת.  כי  זה  לא    11

קרה  עד  עכשי ו  בקדנצי ה  הז את  ולא  בקדנצ יה  הק ודמת,  בלי  הח לטת  מו עצה  זה  לא    12

יקרה. ו ועדת שמ ות יכ ולה  לב וא ול הגיד  יש את  הנו הל.     13

מר אבי גרובר:   יש מקום שאת ה שם נק ודה .     14

מר ירון גדות:  יש  את  הנוה ל  שאבי  אמר.  ו צריך  לעשות  אות ו.  וזה  בלת י  אפשרי.  או  כן  אפשרי    15

ככה או  אחרת.  צריכים  לעש ו ת את ז ה ו לבוא  ול הגיד  למ ה  החלטנ ו  והג ענו  למס קנה    16

שככה עושים  את זה.     17

מר אבי גרובר:   תדה רבה  ירו ן.    18

מר יעקב קורצקי:  אמרתי  לכם  כבר  תבקשו  או טונומ יה.  תעש ו  את  רמת  השרון  מדינ ה  בתוך    19

מדינה.  ותחל יטו   את  ה החל טות.  מי  יספ ור  אתכם  בכל ל.  אותך,  את  עידן,  את    20

כולם.  אף  אחד  לא  יספור   א תכם.  יש  פ ה  מד ינה.   זה  הכל .  שם  קבעו   את  השם  לא    21

פה קבע ו את השם של ו.     22

מר אבי גרובר:   אחד  הדבר ים  שאתה  הת י אור  שנתת  הוא  קשה   ומזעז ע  ואנ י  ח ושב  שיש  מיש הו    23

שיכול לשמ וע א ותו  וי ישאר  אדיש.     24

מר ירון גדות:  היו  עוד כא לה.     25

מר אבי גרובר:   אבל  ע וד  פעם  וזה   לא  ש ופ ט  לא  אותם  ולא   אות ו.  א ני   חושב  שיש   משה ו  בנ וה ל   26

הזה  שבדי וק  בא  להתי יחס   לכל  ה נקוד ות  שהע לית.  בא י זה  מקרים  מש נים  שמ ות   27

בדיעבד,  א חרי  מות ו  של   אד ם,  כל  המצב ים  הא לה.  יש  ל נו  ועדת   שמות,  וזה   די ון    28

שהוא  צריך   לה יות   מאוד   ע מוק  ורצ ינ י,  קודם   כל  צר י ך  להח ליט   על   הע יקרו ן.   29

לדעתי.  ו עדת  השמות  צרי כ ה  לשבת  והי א  צריכה  לב וא   ולייצר  א יזה  שהם  אול י   30

איזה שה יא מדי ני ות לא יזה  מצבים חוזר ים אחרי  המו ות.      31

מר ירון גדות:  אין מד יני ות. לא  יכו לה ל הי ו ת מדינ יות  לדבר כזה.    32
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מר יעקב קורצקי:  למה אתה  מפרי ע לו.  למה א תה מפרי ע ל ו לדבר?      1

מר ירון גדות:  אין  מדינ יות.   איז ה  את ה  ח ושב  שישי מו  אותו   בו ועדת   שמות?  מת י.  כן.   זה   לא    2

רלוו נטי.     3

מר אבי גרובר:   העסק  הזה  לא  ת ואם  את   הנ והל.  ולכ ן  אנ י  יעמ יד  פ ה  להצבע ה  ל הור יד  כרג ע    4

מסדר  היום  ז ה  לא  מ ונע  מ עי דן  כיושב  ראש  ועדת  שמו ת  ל קחת  את  הנ ושא  בו ועדת    5

השמות.  הוא  לא  צריך  את  אישור  המ ועצה  כדי  לד ון  ב ו ועדת  השמו ת.  הוא  י ושב   6

ראש  של  ה וועד ה  ה וא  יכול   ל כנס  או תה,  כי ושב  ראש  הו וע דה  ול החל יט  שהם   דנים    7

על זה  ומצביע ים על ז ה.    8

ד"ר צחי שריב:       הו א לא  עשה את זה.     9

מר אבי גרובר:   הוא  יכול  לעשו ת את זה. א בל זה ה נוה ל.    10

ד"ר צחי שריב:       ברור ש הוא יכ ול.     11

מר אבי גרובר:   זה הנ והל.  הוא  לא יכ ול  לע שות אחרת.    12

מר יעקב קורצקי:  הוא שו לח למד ינת  ישראל.     13

מר אבי גרובר:   אני  יודע  מה ה וא עש ה. את ם רוצים עכשי ו כו לם להת חי ל עכשיו.    14

ד"ר צחי שריב:       לא. אמ רת משהו.     15

מר אבי גרובר:   אני   גם  הי ו  אמר ו  לי   אבי.   ב וא  עכש יו   לה פוך   את  כ ל  המו עצה  פ ה  עכש יו   להת חיל    16

ללכת  על  זה  מכות  וז ה  אני  לא  חושב  שזה  יכבד  אף  אח ד  מהאנשים  פה.  יש  ועד ת   17

שמות,  שוועדת  שמות  תשב   ותדון  על  זה  ככל  שי ושב  ראש  הוועדה  יחל יט  שזה    18

נושא  שה וא  רוצ ה  לט פל  בו.   אלא  אם  תסכ ימו  לדחו ת  לה וריד  את   ההצע ה  מסדר    19

היום.    20

גב' בת שבע אלקובי:  אני  לא  ח ושבת  שזה   בסמכו ת  של  ו עדת  השמ ות.  א לא  ב סמכות  של   ועדת    21

השמות המ משלתית ש היא ת חת משרד ראש הממש לה.     22

מר אבי גרובר:   לא. הנ והל  מדבר במפ ורש.    23

גב' בת שבע אלקובי:  אני מבקשת שתבד וק שוב.     24

ד"ר צחי שריב:       הנ והל  שלנו.    25

גב' בת שבע אלקובי:  גשרים.    26

מר אבי גרובר:   זה  מתחי ל,  עוד  פ עם.  זה  מ תחיל  מפ ה.  אתה  מתח יל  מכ אן  יש  פה  בקשו ת  לקריאת    27

שמות  מק ומות   ציב ורי ים  י היו   כאמור   בשטח   של   על   שם  של  א ישים,  א ירו עים,    28

ערכי  ל אום,  מק ומות   בארץ   ובע ולם  ושמ ות  טבע  ונוף   זה  לנ והל   יא ושרו  על  פי    29

המפורט   בנ והל   זה.  ה עיר ייה   מופקדת  על  פי  פקודת   הע ירי ות  על   קרי את  שמו ת  של    30
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רחובות  ו מקומ ות  ציבור יים  ושינ ויים.  כל  זה  מסב יר.  במסגרת  הנו הל  של  שינ וי,    1

כתוב  פה  למשל  בסע יף  ד'  ש ם  המקום  הציבור י  אות ו  מתכווו נים  לש נות  ה וא  שם  2

של  אחד  מגדו לי  ה אומה  משמעות  דתי ת  וממ לכתית  והכ ל,  יעביר  מ נכ" ל  הע יריי ה    3

את  ה ודעת   המו עצה  ב דבר  כוונת ה  לשנות   את   השם   ל אחר  שתתקב ל  בא ישור    4

הממשלה  א ו  ועדת  השרים  שהממשלה  הסמ יכה  לכך,  ק בלת  על  הממש לה  ו ועדת    5

מטעמה  לאשר  את  ש ינ וי  הש ם  תוך  שישים  י ום  מי ום  קב לת  ההוד עה.  ע ל  כוו נתה    6

לשנות  את  השם.  בת ום  שישים  הי ום  אם  לא  התקב לה  החל טה,  רוא ים  את    7

הממשלה  כא ילו  נתנ ה  את  ה סכמתה  לשי נו י.  החל טה  לשי נוי  שם  תתקב ל  ברוב  של    8

שני  שליש  מ חברי  המ ועצה.  היה  ו הושמע ו.  כל  מ יני  יש  פ ה  נוה ל  שלם  איך  ע ושים    9

דבר כזה.    10

מר יעקב קורצקי:  שני שליש  מחברי  המו עצה יצ ביעו  על זה?    11

מר אבי גרובר:   במקרה  ש ל  ש ינו י  שם   של   מקום  ציב ורי   על   שם  אישי ו ת  או   השם   המוצע   למ קום   12

הציבורי   שם  של  איש יות  תז מן  הו ועדה   את  בנ י  משפ חתו   של  אות ו  איש יות  ש ניתן    13

היה  לאתרם  במאמ ץ  סביר  ל הופי ע  בפ ניה   ול השמיע   את.  ז ה  לא  קר ה  אז  יש   פה  א ת   14

הכל  שזה  מתח יל  מ וועד ת  השמות  של נו.  ו עדת  השמ ו ת  מתחיל ה  את  המ הלך,   15

עושים  את  הפרס ום, אחר י ש כל זה  קרה,  יש  המלצ ה  ויש   פרסום אז  זה  מג יע  לכאן,    16

המועצה ד נה בא ותם המ לצה  כאשר היא מזמ נת את  הכל.    17

גב' בת שבע אלקובי:   עדיי ן זה  לא סותר  את המ וע צה יכול ה לה מלי ץ לו ועדה  לד ון בזה.     18

מר אבי גרובר:   אבל ע וד פעם.  יש איזה  שהו א סיבה  לתזרים זר ימה הז ה.    19

גב' בת שבע אלקובי:  אנחנ ו ממל יצים לד ון בז ה. א ו לא ממ ליצים.     20

מר אבי גרובר:   עידן.  א ישרת  פה  ש ורה  של   שמות  שהומ לצו  על  ידי  ועד ת  השמות.  הבאת  אותם    21

למועצה   וא ישרנו   אותם.   ב אף  אחד  מהמקר ים  הא לה   למיטב   זכרו ני  בקדנצי ה   22

הזאת,  יכו ל  להי ות  בקד נציו ת  אחרות  לא.  ז ה  לא  באה  ה מועצה  נת נה  לכם  הנח ייה    23

לקרוא  את   השם  של  ר חוב,  עיר,  על   שם  איר יס,  ואז   אמ רת  ווא לה  ישבה  ה וו עדה.    24

אתה  כיושב  ראש  ה וועד ה  ק יבלת  פנ יות,  א נשים  פנ ו,  אנ שים  פונ ים  אלי,  אנש ים   25

פונ ים בכלל,  פנו  אליכם  ואת ה לקחת.    26

עו"ד עידן למדן: אם מישהו  היה  רוצה     27

מר אבי גרובר:   אתה  בעצמך  רוצה  לד ון  בז ה.  אז  למה  אתה  צריך.  תב ו א  כיושב  ראש  ועד ה  תיקח    28

את ההצעה  שלך, תדו ן בה.    29

עו"ד עידן למדן: אני  חושב   שאתה  צ ודק.  אמ רתי  יש   מי   שלא  באמת  רצה   לקי ים  די ון   רצינ י,  רצ ה    30

להטריל   פה  את  הנ וכחים,  ר צה  למרות  הדיבור ים  ה יפים   לא  לחפש  קרד יטים,  כ ן    31

לחפש קרי דיטים ר אה א יזה  שהוא פ וסט.    32

מר יעקב קורצקי:  עידן גם  אתה מת יי פיף. גם א תה מחפש.    33
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ד"ר צחי שריב:       יע קב תע שה טובה ת ן לא נשים לדב ר.    1

מר יעקב קורצקי:  אבל גם ה וא מתי פי יף.    2

ד"ר צחי שריב:       הו א עכ שיו מדבר. ת ן לו  לדבר.    3

מר יעקב קורצקי:  שב בשקט. אני א גיד ל ו מה   שאני רוצ ה.    4

עו"ד עידן למדן: צחי אנ י י ודע.    5

ד"ר צחי שריב:       אי א פש ר ככה.    6

עו"ד עידן למדן: צחי. אנ י אדע ל הגיב.       7

מר ירון גדות:  בוא נעש ה ישיב ה בזום  ליע ק ב. בוא נעש ה יש יבה בזום  לי עקב.   8

ד"ר צחי שריב:       כל פ עם  שמישהו א ומר    9

מר יעקב קורצקי:  הוא א ומר על יו.      10

מר ירון גדות:  בוא נעש ה ישיב ה בזום  איתך  נכון?  שככה תתפר ץ גם בז ום.    11

מר אבי גרובר:   אתה ל וקח את  זה אל יך ל וו עדה או  לא ל וקח?      12

מר גיא קלנר: אנחנ ו ע ושים ו עדות  על ו עדו ת בזום.     13

מר אבי גרובר:   עידן.  אתה ל וקח א ת זה א ל יך לו ועדה  או ל א?    14

עו"ד עידן למדן: אנחנ ו  בוו עדה  אנח נו  נ קיים  את  הדיו נים.  יש  הצעה.  אנ י   מציע  לאנשים.  אנ י  כבר   15

פנית י  לשרת  הת חבור ה  שבמ קרה  המציע  הנ וכחי  טוע ן  שה וא  מאוד  קר וב  לה.  וה יא   16

יכולה  בהח לטה ל העבי ר איז ה שהיא  החלט ה.      17

מר ירון גדות:  מה זה א ולי?    18

עו"ד עידן למדן: אם מישהו  היה  רוצה.      19

מר ירון גדות:  אולי א ו בט וח. לא  הבנת י.    20

עו"ד עידן למדן: עם  מישה ו  היה   חש וב  ל ו  הנ ושא  האמ יתי   ה וא  היה   פ ונה   אלי ו  בא מת.  לצער י  יש    21

ניסי ון   זול   לעשו ת  סיב וב.  א נ י  כי ושב  ראש  ועדת  השמות,   לקחת י  על   עצמי   לטפ ל   22

בנושא  ול העביר  הצע ות  גם  כלפי  שולמ ית  אלו ני,  גם  כלפ י  הגשר,  וגם  העברתי  א ת    23

המסר  ל גבי  הבקשה   לביט ול  ושינ וי   שם  הגשר.   אנ י   אקח  את  ה הצעה   שלי    24

שמתכללת שור ה של דבר ים  שנדונ ו בשלוש  השנים  האחר ונות  בוו עדת שמות.    25

גב' בת שבע אלקובי:  כמה שנים א תה י ושב ראש ו עדת שמות?    26

עו"ד עידן למדן: לוועד ת השמו ת. זה הכ ל. כך  יהיה  וכך צריך  לה יות.    27

 29

 



ישיבה מ ן המניין מס'  37   רמת השרון – 20.2.22, י"ט אדר א' תשפ"ב  

גב' בת שבע אלקובי:  שלוש שנים א תה י ושב ראש  ועדת השמ ות? ו לא חשבת  לפ ני כן?     1

עו"ד עידן למדן: היו  כמ ה  פעמ ים  לפנ י  כן  ו ל א  חשבת  את  לפנ ות  לפ ני  ש י רון  כתב  כדי  לקחת  א יזה   2

שהוא הצע ה משלו?  את רוצ ה לעשות.    3

גב' בת שבע אלקובי:  עובדה  שב ווע דה  ז ה  לא   על ה  בכלל.  בו ועדה   זה  לא  ע לה  בכ לל.  איך   פתא ום    4

עכשיו זה  עו לה?    5

עו"ד עידן למדן: את רוצה ל עשות מז ה?      6

מר גיא קלנר: זה  אגב   נד ון   בו ועדת   הנ הלה   בשני   נצ יגי יך  ב וועד ת  ה הנ ה לה  הסכימ ו  שלא   לקדם    7

את זה. אז אנ י לא  יוד ע מה  קרה.   8

עו"ד עידן למדן: נכון.  וי ושב נציג  שני  נציג ים ב וועדת שמ ות ו לא ה עלו  את ז ה.     9

מר גיא קלנר: אם כבר מדברים.    10

עו"ד עידן למדן: אם  כבר  מדברים.  אז  אחר  כך  רציתם  בגלל  ה הטרלה  ל התיי חס  להטר לה.  אז  זה    11

בסדר.  אני  מתי יחס  לדברי ם  ברצינות.  מתי יחס  גם  ל שאלה  הזאת  של  הב יטו ל   12

ברצינות,  גם  לשא לת  בי טול   רחוב   יבנ ה  הת יי חסתי   בר צינות.  או  לשאלת  ר חוב    13

ביטול  רח וב  השרף  התי יחסת י  פה  ברצינ ות.  זה  מה  שיקר ה.  כך  צריך  לקרות.  אלה    14

הדברים.      15

מר ירון גדות:  רק רציתי לשא ול מ תי זה  יק רה.    16

מר אבי גרובר:   אתה לא  קיבלת  זכות ד יבור .     17

מר ירון גדות:  יש לך הצע ה לקח ת את זה  מ תי זה  יקרה? א ני מ פחד שזה  יתמסמס.    18

עו"ד עידן למדן: אתה יכ ול ל הפנ ות ל וועד ה      19

מר ירון גדות:  לא. אני  לא חבר  בוו עדה. ב וו עדה הזאת  אגב. אי ן נצ יג לא ופוז יציה. א ין.    20

עו"ד עידן למדן: יש.     21

מר גיא קלנר: תפנה   לבי ת  המשפט,  הצלחת   מאוד   בעת ירה   האחר ונ ה.  ת פנה   לבית   משפ ט.  תס פר    22

לציבור ע ל מה ב יזבזת כסף.     23

מר רמי בר לב:  אגב יש נצ יג בו ועדת מכרז ים  לאופ וזיצי ה ואת ה לא מ גיע.  חבל.      24

מר גיא קלנר: בכל מקום שא ין מצלמ ה ה ו א לא מגי ע. אתה  לא הב נת א ת הנק ודה.     25

מר אבי גרובר:   צחי ביקשת  להת יי חס.    26

עו"ד עידן למדן: קוראים פ וסט כמ ו שקראו  פ וסט על ד. נ.א      27

מר גיא קלנר: כמו שקראו  פוסט  על הרכ ב  החשמלי.  וי ום אחר י זה ה וא  הביא את ז ה לפ ה.    28
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עו"ד עידן למדן: כתב הצעה. זה  לא רצי ני  וככ ה לא מת ייחס ים, בטח      1

מר ירון גדות:  מתי זה  יקרה? בדרך ש לך.     2

מר אבי גרובר:   לא קיב לת זכות  דיבור. צ חי  בבקשה סלי חה  חבר'ה.    3

ד"ר צחי שריב:        א ני   קו רא  במקומ ון   של  הרצלי יה   ור מת  השרו ן  ש וועדת   השמ ות  בעירי ית  רמת    4

השרון   פו עלת   לשי נוי   שמו   ש ל  גשר  גנד י,  מה -17.2.   בנ י  ק ימרון.   לא   י ודע  יש  א יזה    5

ועדת  שמות  נ וספת  חוץ  מ ווע דת  השמות  של  מועצת  העיר ?  שאתה  מנהל  ע ידן?  כי    6

בוועדת  השמות ש ל מו עצת ה עיר זה  לא נד ון מ עולם.    7

עו"ד עידן למדן: יש  כנר אה  טעות   בכו תרת  ב ע יתון.   אם   אתה   קורא   בע יתו ן ,  ואתה   מ נסה   לצטט   את   8

העית ון  אז  תח יה  מה עיתו ן.  היית  יכול  ל פנ ות  אלי  כמ ו  שאתה  יוד ע  לפנ ות  לפ עמים    9

אדון צח י שריב.    10

גב' בת שבע אלקובי:  אז זה עוד  לא נד ון. ז ה נד ון א ו לא נ דון?      11

מר גיא קלנר: יש טעות  בין  כתבו  נדון.     12

ד"ר  צחי  שריב:        ועדת  השמות  הע ירונ ית  ברמת  ה שרון  ברשות  ע ידן  למד ן  מק דמת  גם  את  13

הנצחתן  של שרי  החי נוך ב עב ר שולמית  אלו ני ז "ל ו יוס י ש ריד.   14

עו"ד עידן למדן: זה נכו ן.    15

ד"ר צחי שריב:       הו ועדה   מקדמת?    16

עו"ד עידן למדן: מקדמת.   17

ד"ר צחי שריב:       הי ה די ון  על זה?    18

עו"ד עידן למדן: פנו א לי.    19

ד"ר צחי שריב:       הי ה איז ה שהוא ד יו ן על ז ה? מציא ות  דמיו נית. בראש שלך.    20

עו"ד עידן למדן: רבותי א ני    21

ד"ר צחי שריב:       זה ל א ה יה ו לא נברא.    22

עו"ד עידן למדן: זה הי ה.    23

ד"ר צחי שריב:       עיד ן אנ י  מדבר. אני  מדבר עכשי ו.    24

עו"ד עידן למדן: זה הי ה ואל  תרים את  הקו ל  בבקשה. זה ה יה.    25

ד"ר צחי שריב:       אתה ק ו טע אות י.    26

עו"ד עידן למדן: אנחנ ו פ נינ ו גם     27
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מר אבי גרובר:   עידן  הוא  עכשי ו בזכות ד יבו ר זה נכו ן.    1

עו"ד עידן למדן: גם לשריג.    2

ד"ר צחי שריב:       מי ז ה א נחנ ו. אתה מדבר  בלשו ן רבי ם. הוועד ה לא  פנת ה.    3

עו"ד עידן למדן: אני י ושב ראש ה וו עדה. יש  ח בר ועדה ש ניס ה לקדם את ז ה.   4

גב' בת שבע אלקובי:  חבר בוו עדה. פ עם ראשו נה ש הוא א ומר את זה.    5

ד"ר צחי שריב:       יכ ול ל הי ות.    6

עו"ד עידן למדן: שמו גיא.    7

ד"ר צחי שריב:       יכ ול ל הי ות. אבל ה וו עדה לא  פנת ה. ל א פנתה.    8

עו"ד עידן למדן: זה לא נד ון. כ י מה  לעשות.    9

ד"ר צחי שריב:       לא פ נת ה, לא נד ון, ל א הי ה אף פ עם.    10

עו"ד עידן למדן: מה לעשו ת. לא ה וו עדה י וזמ ת צחי. זה בא  מיוז מות. זה  ב א מיוזמ ות. אנ י    11

ד"ר צחי שריב:       אדו ני. א תה יכו ל לה גיד א ני  עידן  למד ן פנ יתי.    12

עו"ד עידן למדן: אני פ נית י.    13

ד"ר צחי שריב:       שום י וז מות.    14

עו"ד עידן למדן: אני ט יפלת י.    15

ד"ר צחי שריב:       פנ ית גם.    16

עו"ד עידן למדן: החברים שלך  ידע ו את זה.  ול א רצו לעל ות את  הדברים. א ל תטיף ל י מ וסר.    17

18   

מר ירון גדות:  אל תפסי ק את הש ידור. ת וצי א אותו  החוצ ה.     19

מר אבי גרובר:   עידן.  אני  באמת י וציא א ות ך החוצה.    20

עו"ד עידן למדן: היית ה פנ יה.  נקוד ה.    21

שריב:        עידן.  ועדת  שמות  זה  לא  אתה .  זה  עוד  מספר  אנשים.  ממועצת  העיר    22 צחי  ד"ר 

ומהציב ור.  הגוף  הזה  שנקר א   ועדת  שמות,  לא  דן  בזה  ולא   פנה  ולא  הסמ יכו  אותך    23

לפנו ת.  אתה  לוקח   את  הת פ קיד  של  יושב  ראש  ועדת  שמ ות  כאי לו  את ה  קוב ע  את    24

השמות.  א תה  פו נה,  א תה  יו זם  ואתה   ע ושה  הכל.   יושב   ראש  זה  בסך  הכל  אחד    25

שיושב  בראש.   וק ובע   את  סד ר  הי ום  ונו תן   זכות   דיבו ר.  וב סוף  הדבר ים  מ תקבלי ם    26

בהצבעה  ולא   הו סמכת  לזה.   אבל   כן   הלכת   לע יתו ן,  וסי פרת  לכ ל  ה עולם   שו ועדת    27
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השמות  מקדמת  את  זה.  ו ג ם  פנית  לשרים  בתור  יושב   ראש  ועדת  שמו ת  בלי    1

שמישהו  הסמ יך  אותך  לזה.  כשאתה  יודע,  אתה  יודע,  א ת  השמות  של  בתי  הספר    2

קובעים בבת י הס פר, קוב עים  ההור ים.    3

גב' בת שבע אלקובי:  ההור ים קובע ים.    4

גב' דברת וייזר:     בטח שכן. בר ור שכן.    5

ד"ר צחי שריב:       ול א ועד ת שמות.    6

גב' בת שבע אלקובי:  מה זאת או מרת.    7

ד"ר צחי שריב:       שני  בתי  הספר הא חרו נים שקבע ו פה.  לא אתה קב עת.    8

מר יעקב קורצקי:  לא מה פת אום? הם מ מליצ י ם.   9

גב' בת שבע אלקובי:  לא.   10

מר יעקב קורצקי:  הם ממליצ ים. אתה ח ייב  לע בור את ה וועד ה.    11

גב' דברת וייזר:     זה ח ייב ל עבור א ת הנ הגת  ההור ים.   12

ד"ר צחי שריב:        אז  מ ה .  בית  ספר  ש עוד  ל א  ה וקם  כ בר  יודע   שהוא  ירצה  לבקש  אותך  לקר וא   13

את זה על שם ש ולמ ית אל וני ?   14

עו"ד עידן למדן: נורא  מתסכל  א ותך  שאנ י  ק ידמתי  את  שו למית  א לונ י  ל פני  ש..כנרא ה  זה  נור א   15

מציק לך.     16

מר אבי גרובר:   זה הדי ן. לא.  לא. זה  הדיו ן  שצריך לקרות ב וו עדה ו לא פ ה. חבר'ה    17

עו"ד עידן למדן: הם  מאוד  חשובים  ל י  לה נצחה.  מה  לעשו ת.  בתור  יושב   ראש  ועדת  שמות  אדון    18

שריב.   19

גב' בת שבע אלקובי:  שולמית א לו ני  נפטרה  לפנ י ש מונה ש נים. למ ה לא  עשית א ת זה שום דבר?    20

עו"ד עידן למדן: אני  יכ ול  ל קדם  את  הדבר  הזה  וס וף  סוף  כמ ו  שצריך  ופוע ל  לקדם  א ותו.  בשום    21

שכל. ולא ב התחל ה    22

ד"ר צחי שריב:        אם   בתשי  לא  היי תה  מציע ה  הצע ה  לסדר  עם  השם  שולמית  א לונ י,  שמה  לא   23

היה מ וזכר פ ה בכלל.    24

גב' בת שבע אלקובי:  ברור. שמונ ה שנ ים.   25

עו"ד עידן למדן: בתשי  לא  היי תה  מציע ה  את  ההצעה.  אם  ירון  גד ות  ל א  היה  מציע  את  ההצ עה    26

ובכלל  התנגדתם ב התחל ה ל הצעה. אז יש  הטרל ה ואת ה י ודע את ז ה.    27
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גב' בת שבע אלקובי:  שולמית   אלו ני   נפ טרה  לפנ י   שמונ ה  שנ ים.  אי פה  הי ית   שמונ ה  שנ ים   1

להנצי ח את שמה,  איפ ה? שמ ונה ש נים ה יא נ פטרה.  למה ע כשיו נזכרת?      2

מר אבי גרובר:   הלאה.  עוד מ ישהו  משהו. מ י בעד? לא.  אתה ס יימת. ד יב רת.   3

עו"ד עידן למדן: יש נו הל.      4

מר ירון גדות:  אני ר וצה לה גיב.     5

מר אבי גרובר:   לא. אתה  לא מג יב לכל ד בר  מה שאמרו.  הצגת אות ה ובז ה זה נ גמר.     6

מר ירון גדות:  אחרי שכו לם מדברים.     7

מר אבי גרובר:   לא.    8

עו"ד עידן למדן: אבי.  יש  נ והל.  מ ה  לעש ות.  ה ערת  את  עי ני נו  ל נו הל.  לצער י  יש  אנש ים  שפעל ו  שלא    9

לפי  ה נוה ל.  יש  הל יכים  ש מתקדמים  ול וקח ים  את  ה זמן  שלהם,  והם  מ אוד    10

מורכבים.  עם הרב ה מא וד ש אלות  והם  לא  פשוטים.  נכ ון.  אני  פ ניתי  כי ו"ר.  אני  לא    11

אחראי.     12

מר אבי גרובר:   אתם  חוזרים.  אפשר  בבק שה  להעביר  את  זה  לו ועד ת  השמות  וזהו?  אפשר    13

להורי ד את זה  מסדר ה יום?    14

עו"ד עידן למדן: כן. אפשר ל הוריד  את זה מ ס דר היום.     15

מר אבי גרובר:   מי בעד  להור יד את ז ה מסד ר היום?    16

גב' בת שבע אלקובי:  לא. להעב יר את ז ה לו ועדת  השמות.     17

מר אבי גרובר:   הוא  יושב ראש  ועדת  השמו ת. הוא  יכנס.    18

מר יעקב קורצקי:  תעביר  את   זה  רק  מסד ר  הי ום.  לא  מגי ע  לע ידן   פרס  ע ל  זה    19

שהוא..ממשלה.  הוא  עבר על  הפרוט וקול.  אתה עבר ת אם  אתה כבר.     20

מר אבי גרובר:   שמונה.  מ י  נגד  להור יד  את   זה  מסדר  הי ום?  מי  נגד  לה סיר  את  זה  מסדר  ה יום?    21

שלוש,  ארבע?   מ י  נ מנע?   דנ י  מה  את ה  מצבי ע.  שמ ונה   הצ ביעו   לה וריד   את   זה  מסדר    22

היום. את ה בעד,  נגד או  נמ נע .    23

מר דני לביא: נמנ ע.     24

מר אבי גרובר:   נמנע.  רשמתם? ר ונ י. נט ע. א ני  ויע קב בעד  לה וריד  את ז ה  מסדר הי ום.  נגד  להור יד    25

את זה מסדר ה יום.  ירו ן, צח י, בתשי וד וברת. ו דני  נמנ ע.    26

27  

החלטה: הצעה  לסדר בנ ושא  גשר גנדי  הורד ה מסדר  היום . 
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יעקב   דורון,  מיכאל  לב,  בר  רמי  קלנר,  גיא  למדן,  עידן  זיו,  נטע  בלקין,  בעד  –  8:  רוני 
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קורצקי, אבי  גרובר.   

נגד – 4: באצ'י א לקוב י, דוב רת וי יזר, ירו ן גד ות, צחי שר י ב. 

נמנע – 1: דני לב יא.  
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1  

8. הצעה לסדר צחי  שריב 28.11.21 – מגרש  חניה ז מני ברח וב הנצח.  

2   

מר אבי גרובר:   צחי הצע ה שלך.      3

מר ירון גדות:  אני  רק  חושב  שמה  שעש י תם  עכשיו  יגר ום  לזה  לה י קבר  ולא  לעב ור  במועצה    4

הזאת.  ובמו עצה  הזאת   יש  ה זדמנות  חד   פעמ ית  שלא  ת ח זור  לשנ ות  את  השם  של    5

הגשר הזה.     6

מר רמי בר לב:  תפעל מ ול י ושב ראש  ועדת ש מות.      7

מר ירון גדות:  יושב ראש ו עדת שמו ת הו א י ותר קו לגה של  קורצקי  כרגע.      8

מר גיא קלנר: לא. קולג ה שלך.     9

מר אבי גרובר:   הצבענ ו. סיכמ נו ע ברנו  הלא ה.     10

מר גיא קלנר: הוא של  ההי גיו ן.    11

עו"ד עידן למדן: שמענו את  הסי סמאות  האל ה.   12

ד"ר צחי שריב:        רק   אזכ יר.  כשהי ינ ו  ג יא,  אבי   וא ני  א צל  שרת  התח בורה   לפ ני  כמ ה   חודשים   זה    13

גם עלה שם.      14

מר גיא קלנר: זה  על ה  שם  אב ל  אנ י  מזכ יר  לך  שנכח נו   כול נו  ב ישיבת   הנ הלה  ואתה   בעצמך  אמר ת    15

בקולך  ש הנושא   הז ה  ו ההל יך   הזה   לא   צריך  להתקדם,  אין   בזה  היג יו ן  כי   זה   פו תח    16

דלת  לא לף  ואחד   שינ וי ים  א חורה   כאשר  א ין   הרשאה   שב ית  משפט,   ה ליך   בעי יתי.    17

ולכן  ה יא אמר ה שאם  י פנו  א ליה  וי ושב ר אש  ועדת  שמות   אומר  יפנ ה א ליה   וגם אם    18

היא אמר ה את זה בצ ורה של  שורה תחת ונ ה.    19

עו"ד עידן למדן: אני אשמ ח מאוד  אם תפנ ה א ליה  ותמל יץ ל ה. צחי א ני  יוד ע.    20

מר אבי גרובר:   אפשר בבקשה את  הסע יף ה בא. כל הדי ון  על הס עיף ז ה.  צחי.    21

מר מיכאל דורון: מה ה וא ל א אומר אמת?   22

ד"ר צחי שריב:       לא  יודע.  אולי  הוא  לא זוכר  טוב.      23

מר גיא קלנר: שמה?   24

ד"ר צחי שריב:       אנ י לא ז וכר שאמרתי א ת הדבר ים ה אלה.      25
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מר גיא קלנר: אתה לא ז וכר שאמרת את  ה דברים האל ה?   1

ד"ר צחי שריב:       לא.     2

מר אבי גרובר:   צחי סי ימנ ו את  הנושא  את  הדיו ן.      3

מר גיא קלנר: היית   בעד   לה משיך   את  הדי ון   הזה   בו ועדת   הה נהל ה?  לעל ו ת  את   זה  למו עצה  ולקבל    4

החלטה?  לא.    5

ד"ר צחי שריב:       לא.      6

מר גיא קלנר: או קי ת ודה.    7

מר יעקב קורצקי:  לא. אמרנ ו כולם שמ וריד ים  את זה.    8

מר מיכאל דורון: מה קרה  ע כשיו?    9

מר יעקב קורצקי:  ראו כותרת.  מה רא ו. תכתבו  כותרת.      10

מר ירון גדות:   מי ראה כ ותרת?   11

מר יעקב קורצקי:  עידן. בתש י. החבר ש לך ע ידן.  ניקח  את שנ יכם לטי ול.     12

מר אבי גרובר:   סעיף  8  לסדר  הי ום,  הצע ה  לסדר  צחי  שריב.  מ גרש  חניה  ז מני  בר חוב  ה נצח.    13

בבקשה.   14

ד"ר  צחי שריב:        סעיף   רגוע  יותר.   הצעה   לסדר   דנ ה   בהסדרת   מגרש  חני ה  זמ ני   ברחוב  הנצח.   15

בהתאם  לח וק  הרשוי ות  ה מקומי ות  שימ וש  ארע י  ב מגרשים  ריק ים.  הרק ע.    16

לאחרו נה  נס לל  שבי ל  אופ ני י ם  ברחוב  הנצ ח  כחלק  מ פרו י קט  שביל  השר ון  של  א ופנ י   17

דן.  סלי לת  הכביש  ה ביאה   ל צמצום  מספר  מק ומות   הח ני ה  ברחוב   הנצ ח.  זאת  על    18

רקע  של  פרו יקטים  ש ל  ה תח דשות  ע ירונ ית  ש הם  מבוצ עי ם  ובוצע ו  לא חרו נה  בצ פון    19

ומדרום  לר חוב  גדעו ן  שיגד י לו  את  מס פר  י חיד ות  הד יור   באזור.  צמצום  מק ומות    20

החני ה  מספר   מקומ ות  החנ י ה  לרכב ים  פר טיים   ה יא  מ גמ ה  כל ל  ארצי ת  שמשתלב ת   21

במגמות  מקב ילות  להגברת  השימוש  בת חבורה  צ יבורי ת   מערכות  הס עת  המ ונים,    22

וזאת  לאור  המשבר  הת חבו רתי  הנוכ חי  ו הפקקים  בכבי שים.  עם  זאת  לתקופת    23

הבינ יים  ע ד  סל ילת  רשת   נת י בי  תחב ורה  ציב ורית   מקי פה,   עד  תגב ור  משמע ותי   של   24

מערך  הא וטוב וסים  והרכב ו ת,  עד  הק מת  מערכ ת  הס ע ות  המ ונ ים  מתפקד ות,   25

מערכות  הס עת  המ ונ ים  מ תפקדות  כמ ו  המטר ו  והרכ בת  הקלה,  ועד  פת יחת    26

התחבור ה  הצ יבורי ת  ל נסי עה   שבעה  ימים   בשבוע,   הסתמ כות  של   רבים  על  רכבים    27

פרטיים  היא  ב לתי  נמנ עת.  א י  לכך  ל פחות   כפתר ון  זמ ני,  י ש  להבטי ח  ככל  ה אפשר    28

והיכ ן  שנ יתן   שימ ור  מ ספר  מ קומות   הח ני ה.  ה חוק   מתיר   לרשות  לצוות   על   שימ וש   29

זמני  ל חמש  שנים  למגרשים  ריקים  כמגרש י  חנ יה  ציב ורי ים.  מגרש  ריק  זה  מגרש    30

שאין  עלי ו  ב ניי ה  למעט  ג דר.  ושאי נו   משמש  בפ ועל   למטרה   שלמע נה   מותר    31

להשתמש  בו.  ויש  מ גרש  כזה  מזרחה  לרח וב  הנצ ח,  מצפון  ל פארק  הנצ ח  ברוו ח    32
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שבין  ה גדר  של   תע"ש  ממז רח,  למדרכה   של  ר חוב  הנצ ח  ממערב.  מגרש  בצורת    1

משולש  בשטח   של   כשנ יים  ו חצי  ד ונם.  א ינ ו  בש ימוש.  עו נ ה  לה גדרות   של   מגרש  ר יק   2

כחוק.  צירפת י  פ ה  תצלום.  ע ם  סימון.  ב הערכה  גסה  אפש ר  להכשיר  שם  כשבע ים    3

מקומות  חני ה.  שיוכ לו  לשמ ש  את  באי  פארק  הנצח.  מב קרי  בית  ה עלמ ין,  מבקר ים    4

בדיון  מוגן,  ו תושבי  ה רחוב  ו אורחי נו.  אז  ההצ עה  בעצם  שנעשה  את  זה  הע ירי יה   5

תפעיל  את  סמ כותה  ב חוק,  ותוציא  צו  חני ה  למגרש  הא מור  לחמש  שנ ים  לאחר    6

מתן  הוד עות  כ חוק  לבעל ים.  העיר ייה  ת כשיר  את  המגר ש  כמגרש  חני ה  לט ובת    7

הציבור  והמגרש  יסומ ן בכח ו ל לבן.    8

מר מיכאל דורון: מה הע לות  של זה אתה  יוד ע?    9

ד"ר צחי  שריב:        עלות?  אם  המגרש  למשאיות  שעש ינ ו  ליד  הט ניס  ה יה  אמור  לעל ו ת  שניים  וחצ י   10

מילי ון,     11

מר רמי בר לב:  לא עשיתם.     12

מר אבי גרובר:   בית משפט  עצר. אבל. הת ח לנו  לעשות    13

ד"ר צחי שריב:       החבר ה  הכלכלית  התח ילה.    14

מר מיכאל דורון: לא הב נתי.  היה מס פר פשו ט הו א צעק ל י באוז ן.    15

ד"ר צחי שריב:       אנ י אומ ר.    16

מר אבי גרובר:   תנו ש ניי ה ל עירית  לע נות  עי רית תתי יחס    17

ד"ר צחי שריב:       הא ומדנ ים אבל זה  מספר ב ין שש ספ רות עם ק ידות א חד     18

מר אבי גרובר:   לא שבע ספ רות.    19

ד"ר צחי שריב:       שבע ספ רות.    20

מר מיכאל דורון: עירי ת הער כה.   21

אדר' עירית טלמור:  נתחיל  מהסוף.  הה ערכה  ה יא  בסוף.   ההערכה  ה יא  בסביב ות  בין  אחד  נקוד ה    22

שתיים  לאחד  נ קודה  ח מש.  בגלל  שהשטח  ה וא  שקוע  ו מ שופע,  אתם  מכירים  את    23

זה  זה  מתח ת  לכביש.  ב אמת  אני  מ ניח ה  שנצטרך  לעשות  איזה  שהם  ...ה חלפ ה  של    24

הקרקע  ב מקום  הזה.   עציר ון  וכאלה.   השטח   ה וא  אמ נם  ש טח  שי פוט   שלנ ו  אב ל  ל א    25

מרחב  התכ נו ן  של נו,  זה   שי יך  ל וועד ה  משות פת  של   תע "ש  נצטרך  א ישור ים  גם    26

מרמ"י בע לי  הקרקע  וגם מו ו עדה המש ותפת של  תע"ש כד י לעשו ת את זה.    27

מר מיכאל דורון:  ואנחנ ו  נצ טרך  גם  ח וות  ד עת  תכ נונ ית  של  יו עץ  ת נוע ה  כדי   לדעת.   מה  ההש לכות    28

של זה על ר חוב  הנצח.    29

אדר' עירית טלמור: מאי פה  להיכנ ס ומא יפה  לצאת.    30
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מר יעקב קורצקי:  הכי  חשוב  זה  של  צה"ל  ל הסיר  את  המוקש ים.  רמי  תתחיל  ל עבוד.    1

ביטחו ן.    2

גב' דברת וייזר:     לא הב נתי. ז ה במקום מ ה  שהצעתם. בנוסף?    3

ד"ר צחי שריב:       זה ל משאיות  וזה פ ה לת ושבים. לא  ל משאיות.    4

גב' דברת וייזר:     אה. לא  למשאי ות.    5

אדר' עירית טלמור: לא. רק  רכב פרטי.    6

מר יעקב קורצקי:  לבני ין  שיש  ממו ל?  חנ יה.  או  גם  לבאי.  אני  באמת  א יבדתי   קצת  את  ..אתה  7

צודק.   8

ד"ר צחי שריב:       לבא י בי ת העלמ ין. זה  לבאי  הדי ור ה מוגן.    9

מר יעקב קורצקי:  אני מכ יר את ה משולש  הזה.  אני ח ושב שמזמן  הי ה צריך.    10

ד"ר צחי שריב:       ולב אי פ ארק הנצח.     11

מר אבי גרובר:   רצינו  לעשות  שם אול י. רצי נו או לי. רצי נו  לעשות  שם כא לה דברים.    12

מר יעקב קורצקי:  גם אין  השקעה  גדול ה.     13

מר אבי גרובר:   אני  את יי חס  במשפט  ואח רי  זה  אנ י  את ן  לכם.  אנ י  חושב  שזה  מ יקום  פ חות    14

מוצלח   לח ניו ן.  יש  שם   שטח   פתוח   ו יש  שם  שט ח  שמ חלח ל .  דברים  יש  פה   שורה   של   15

ערכים.  יש  גם  עצים  ב חזית.  זה  יצטרך  לבו א  איפ ה  שהוא  על  חשבו ן  גם  העצ ים.  זה    16

משמעותית  נמוך  שם.  אנ י  חו שב  שזה  מיקום  פח ות  מוצל ח .  אני  לא,  ראית י  במהלך    17

היום   שיש  כז את  ב עיי ת  ח ני ה  באיר וע ים  תמ יד  חסר  חנ י ה.  באיר וע ים  כמה   שלא    18

תעשה  חנ יונ ים  יה יה  חסר  חנ יה.  אנח נו  לא  מ עודד ים  להג י ע  לשם  עם  הרכב  לתושב י   19

רמת  השרו ן.  וכשא ין  אירו עי ם  אז  לאורך   הרח וב  ובחנ יו ן  עצמו  של  הנצח   יש  תמ יד    20

כמעט  ח ני ות.  לא  ז וכר  מתי   פעם   אחר ונה   נת קעתי   שמ מש  אי ן  ח ני ות.  לכן   מכל    21

הסיבות   האל ה  א ני  חושב  ש זה  פח ות  מתא ים  ל חנ יון.   ז ה  יכ ול  ל התאים   לדברים    22

אחרים.  אבל   עוד   משטח  ש ל  אספלט  בשט ח  שהו א  פת וח  ו אנחנ ו  נ לחמ ים  להשא יר   23

אותו פ תוח  גם הלא ה לדע תי  זה מיק ום פח ות מוצל ח. זו ד עתי של י.      24

מר גיא קלנר: אני   לא   יוד ע  על  מה  נשע נת  הקביע ה  שיש   שם  צו רך  בח נ יון.   ה ייתי   ל פני   שי וצאים    25

לפרוי קט  כזה.  א ני  ל פנ י  שי וצא  לפרו יקט  מ הסוג  הזה  של  השקעה  ש ל  למע לה    26

ממילי ון   שקל   הי יתי   עוש ה  א יזה  שה יא   בדיקת   צרכים  ש ל  הדבר   הזה.   אנ י  ג ר  לא    27

רחוק  משם.  אני   גם  עובר  רב ות  ברח וב  ה נצח.  ר חוב   הנצח   בימים   כתיק ונם  בש עות    28

הערב  אם  אי ן  איר וע  בפ אר ק  הנצח  ה וא  רח וב  פ נוי.  יש   שם  עדיין   הרבה  מא וד   29

מקומות   חנ יה  יש  את  החנ י ון  ה פנ ימי  ש ל  הפ ארק.  אנ י  לא  בטו ח  אנ י  לא   רוצה    30

להגיד  א ת  זה  בקב יעה  חד,  חד  ערכית  אב ל  אנ י  לא  בטוח  שזה  בראש  סדר    31

העדיפ וי ות,  מבח ינת  האזור י ם  האסטרטגי ים  של  ה עיר  ש דווקא  ב ו  צריך  ל השקיע.    32
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אם  אני   כבר   עוש ה  ח ני ון   ו משקיע  לטובת   הציב ור  גם  המבקר  וגם  היית י  ב ודק    1

איפה  האזור ים  שעו מדים  בר אש  סדר  העד יפו יות   וק ודם  כ ל  מכשיר  א ותם  ו אני   לא    2

בטוח  שהצד  הז ה  ה וא  הצד  ש דורש  כרגע  את  הטי פול  הרא שון  במע לה.  אנ י  לא  יוד ע   3

אם  היה  איזה  שה וא  סקר  צ רכים  שלדעתי  אפשר  לבד וק   אותו  של  ספירת  ת נוע ה   4

וחנ יה  ב ליל ה  וב רוב  ימות   ה שנה  ו לפי   זה   לבדוק   האם   ה השקעה  הזו  נדרשת.  א ני    5

מציע שנע בוד בצור ה י ותר מ תודול וגית  בענ יי ן הז ה. זה א חד. שתיים,  פרו יקט תמ א    6

בצפון  ה נצח  דווק א  אמורים   לשפר  את  נושא  הח ני ה.  הו לכים  להי ות  שם  חנ יונ ים    7

לפחות  לדי ירים.  לפ י  תקן  חנ יה  של  רמת  השר ון,  מ ה  שעד  היום  לא  הי ה  להם  א יפה    8

להחנ ות.  ש לושה   בנ יינ ים  שם   אחד   בנו י,  ש ניים   שנב נים  ב י מים  אל ו  הולכ ים  ב עצם  9

להורי ד  את  ע ומס  ה חנ יה  באז ור  הצפו ני  ש ל  ה נצח.  באזור   הדרומי  ש ל  ה נצח  בו ודאי    10

אין  בע יה.  באז ור  הצ פונ י.  ו ל כן  גם  מה טעם  הז ה  נרא ה  ל י,  אני  ב תחושה   שלא  בט וח    11

שזה  סדר  ה עדיפ וי ות  ה הכרח י  בי ותר.  של וש,  אמרתי   בעב ר  ואנ י  ח ושב  שזה  חשוב    12

להגיד  את  זה  גם  בהקשר  הז ה  בסוף  תמאות,  זה  עוד  מק ו ם  שהציבור  מרוו יח  רוו ח,   13

בטח  הצ יבור   שגר  בבת ים  יש  שם  מעגל   סג ור  שא נחנ ו  מ עמ יסים  על   הע יר  יותר   אבל    14

לפחות   אלה  הגרים  בב ני ינים   נהנ ים  משיפ ור  באיכ ות  ח יי הם  ובבטי חות  של   הבנ יי ן    15

ואורח  החי ים  שלהם  ב עתי ד,  אבל  דווק א  מפת יע  אות י  שהרבה  מא וד  אנש ים    16

ובכללם  גם  ..אמ יתי  שמאש רים  פה  תבא ות  גם  באז ור  הנצח  בח ני ון  של  מכבי,    17

ובאזור  ב ן  ח יים  ובאזור ים  נ וספים.  הם  מעמ יסים   על  הע יר  יח ידות   די ור  נ וספ ות,    18

אז  בסוף  נפתור  את  זה  בא י זה  שהוא  חנ יון  זה  פ תרון  ק טן.  בוא  נסתכל  ע ל  העיר    19

האסטרטג ית,  נבין  שמ גיע ה  ל נקודת  מיצי  ברמת  יח ידות  הדי ור  של    20 הזאת  ברמה 

המתוו ספות  של א  באמצעות  תמא.  תמא צריך  לתת  ו גם  ל א  בכל  מקום.  אבל  תמא    21

צריך  לתת  ול א  בכל  מקום  תמא  2  אבל  צריך  ל תת.  אב ל  תבעות  שמעב ר  לתבע    22

הנוכ חית,  של  עוד  מא ות  יח י דות  דיור,  באזור ים  רבים  בר חבי  הע יר  בלי  תשתיצתת    23

שכרגע  יכולה  לשאת  א ת  זה  לא  ברמת  הח ניה.  לא  ברמת  שטחים  חומ ים,  שטחים    24

ירוקים.   כל  השיר ותים  הציב וריים   הנדרש ים  כד י  לק יים   ע יר  גדל ה  במק ומו ת  שהם    25

בטי חות ית  וא ין  ז כויות  ודוו קא  עכשיו  לבוא  עם  איזה  פתרו ן  סעיף  9   26 חובה.  לא 

לתת  חני ה  במקום  שלא  בטו ח  שצריך  נראה  לי  קצת  הפו ך.  בוא  נסתכל  על  הע יר    27

הזאת  איך  אנחנו  מ חזיק ים  אותה.  חזק  מנ והל ת.  לא  מע מיסים  על יה  אי פה  שלא    28

בחני ות.  לא  בע וד   תנועה  ולא  בע וד  זיה ום  אוויר.  ו לא  בעוד  שט חים    29 צריך.  לא 

בצמצום  השטחים  הח ומים  ו הירוק ים  כתוצאה  מה עמסה  מיותר  שקור ה  לצערי  ע ל    30

ידכם  וע ל  יד י  אנש ים  נו ספי ם  גם  אבי  מ וביל  א ת  זה  וגם   אתה  מוב יל  את   זה  ו עוד    31

אנשים  נ וספ ים  לצערי  ב עיר   הישנה   לו חצים  על   גז  י חי דות  הדי ור  שלא  לצורך.    32

הציבור  צר יך  לד עת  את  ז ה  ו לבוא  עכש יו   עם  פתר ונ ות  קט נים  כאל ה  ק וסמטיים  זה    33

בעינ י  הפתר ון הקטן.  ולכן   בו א  נדבר  על  איך  ה עיר  הזאת  מתפתחת  שלא  באמצעות    34

תמא  38  בצורה   י ותר  מת ונה.   וי ותר  רג ועה   כדי   לאפשר   אי כות  ח יים  לתושב ינו   וז ה    35

לא  מה  שק ורה   כרגע.  ב הקש ר  הזה.  א ני  לא  חולק   את  א ו תה  תפ יסת  ע ולם  לפח ות.   36

זו  הבע יה האס טרטגית.  ואי תה  הי יתי  מת חיל.  לגבי  החנ י ון  אחר י  שאמרתי  את  כל    37

זה,  אם  עושים  סקר  חנ יה  פ שוט  שמראה  שהאזור  הז ה  דורש  את  פתרו ן  החנ יה    38

בימים  ר גילים,  מה   שנקרא   בפרטו  ש ל  הש נה  ותשע ים  א חוז  של   השנ ה  נות ן  פתר ון    39
 39
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לאזור  ה נצח  ו החנ יה  ה קיי מ ת,  אני  לא   רואה  מקום  ל ע שות  את  זה  מ ה  גם  שזה   1

עתודה  לפארק  הנצח  ל פעי ל ויות  פנא י  ותרב ות  ו ספורט   נוספ ים  שאנח נו  ר וצים    2

לקיים  שם.  זה  עתודה   לפא רק  הנצח.  למ ה  זה  ל א  עתו דה  לפארק  הנצח?  א פשר    3

להמשיך   את  פארק   הנצ ח  ל פעיל וי ות  נוס פות.   אם  את ה   עוש ה  שם   חנ יו ן.  ..את    4

האופצי ה  הזאת.  דיברנ ו  על  זה  בכמה  אפשר וי ות.  רצינ ו  לעשות  שם  את  ...יש  שם    5

כמה דברים שאנחנ ו מסתכל י ם עליהם. אב ל אתה  יוד ע אפ שר להור יד את זה    6

ד"ר צחי שריב:       זה גם מ סוג הדבר ים. אחרי  שמישה ו  מציע משה ו?      7

מר גיא קלנר: לא. זה מס וג הדבר ים.    8

ד"ר צחי שריב:       למה  לא  עשו שם כדור..ל פני ש לוש שנ ים?     9

מר גיא קלנר: לא.  צחי.   זה  שז ה  לא   התק יי ם  בשיח  מולך   זה   לא  א ומר  שזה  לא  קרה.  ק ורים   עו ד    10

דברים בעיר ייה  שאתה ל א נו כח בהם.    11

ד"ר צחי שריב:       לא. בסד ר.     12

מר גיא קלנר: תכבד  את  זה   שאנ י  מ וכן  ל שים  את  דברת י  במ ה  שאת ה  רוצה   שהדיא לוג   הזה    13

התקיים  ו יש  לו  גם  אביד נס   אם  זה  כל  כך  מטריד  אותך.  גם  באגודת  הספורט,    14

אריק  דורו ן,  מנכ "ל  הע ירי יה  מי  שאתה  רוצה.  ובודק ים  א ת  תא  השטח  הזה  לעומ ת   15

תאי  שטח   נו ספים.  יש  שם  ב עיות   גם  כן   של  ז ליגת   חו ל.  ש ל  מי   גשמים.  של   נגר.   יש    16

שם  כל  מ ינ י  בע יות   של   בעי י ת  תקציב.   יש  כ ל  מ ינ י  דבר י ם  שקורים.   אבל   הסו גיי ה   17

הזו  לגמר י  ע ל  השו לחן.  א ני  אומר  עזוב.  אפשר  ל וותר  על   זה.  כל  מה  שא ני  א ומר    18

אם  משקיעים   אחד  נקוד ה  ש תיים  א ו  אחד   נק ודה  ח מש  מ ש"ח  בח ניו ן  ציב ורי  חדש   19

האם  זה  המקום  בפרי וריט י  A  אז  אני  בעד.  אם  לא,  בוא  נמתין  לז ה  ואז  נקב ע  את    20

ההחלט ה הזאת. ת ודה.    21

עו"ד עידן למדן: אני  רצי תי  לפנ י  שאנ י  את יי חס  לנ קודה   הזאת  עצמה.  רציתי  ל הזכיר  שש וכבת    22

אצלך  עי לת  המגרש   הריק   א צלך  ואצל   ע ירית.   אפרו פו   ה דברים  שלא   נעש ים  ולא    23

תמיד  יוד עים,  שמול  אר ומ ה  ברחוב  סוק ול וב  בזרובבל ,  עוד  מתקופת  הקורו נה.    24

מזה כשנה  וחצי  תזכורת מז ה חודש יים לבקשת  בעל י עס קים.    25

מר אבי גרובר:   אנח נו לא  נלך  עכשי ו.    26

עו"ד עידן למדן: שהיה  בקשה  ב אמת  לה וציא   צו  חנ יה  למ גרש.  יותר  מפע ם  אחת  בכמה  פ ורומ ים    27

התחי יבת  לעש ות  את  הדבר  הזה.  אנ י  ח ושב  שהדבר  הז ה   הוא  חש וב  מע ין  כ מותו.    28

עלה  גם  מתושבים,  גם  מעס קים.  מה  שה יה  מ גרש  ח ניה   של  מול  ארומה.   סוק ולוב    29

זרובבל.  לא  זוכר  א יזה  חב רה  הפע ילה  או תו.  וד ובר  ע ל  זה  וכבר  אמרתם  לי.    30

הבטחתם  עשר  פ עמים  ז ה  מג יע  ליש יבת  מ ועצה  ו לא  הג יע ה.  אז  אני  פשוט  א נצל  את    31

ההזדמנ ות  להזכיר   את   הדבר   הזה   גם  בקשת   הת ושבים  וג ם  בקשות  ב עלי   ה עסקים    32

שם.  להשמיש  את  המק ום.  ו להתחי ל  לפ עול  ב ו.  ספצי פית  לגבי  הדבר  הזה.  ה הצעה    33

 40
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הנוכ חית  א ני  ח ושב  שההצע ה   הנוכ חית  מ עבר  לע ובדה  שה מגרש  הזה  מצו י  מאח ורי    1

שורת עצים לש ימור. ש היה ב אחד הסי ורים ש עשינ ו.     2

מר אבי גרובר:   בדיו ן שהי ה לנ ו ס ומן  לכרי תה. ובעקב ות הת ערבות ש לי  נשאר.   3

עו"ד עידן למדן: בסדר.  זה  דבר  שעלה.  זה  דבר  שנשמר.  לפי  דעתי  כרגע  י צטרכו  בשביל  לי יצר  שם  4

את  הח ניה,   לי יצר  א יזה  שה ו א  מעבר  בכר יתה   של  כמ ה  עצ ים  או   איזה   שהו א  מעבר    5

צריך  להב ין  את  מ ידת  השפ עתו.  א ני  חושב  שבש יח  שא נ חנו  מדברים  יותר   וי ותר    6

מוביל ים  י ותר  ו יותר  את  הנ ושא  של  עיד וד  כן   נסי עה  ב אופנ יים,  וד ווקא   שם  זה    7

שביל   אופנ יים  הכי   בטו ח  שיש   לכאורה   לפ חות   לרוכב י   8 אחד  המק ומו ת  עם 

האופ ניים,  לא  מדבר  בהכר ח   על  הו לכי  הרגל,  אב ל  לפח ו ת  לגבי  ר וכבי  האופ ני ים   9

לבוא  לשם  לי יצר  עכשי ו  מגר ש  חניה  א ני  ח ושב  שזה  לא  בהכרח  הדבר  ה נכו ן.  אני    10

חושב  שלהתעסק  עכש יו  כל   פעם  אנחנו  מ עלים  את  הנ ושאים  האלה  במס גרת    11

התעצמות  העיר ונ ית,  הבי נו י  העירו ני  ב היעדר   המק ום  שנו תן  חנ יות  לאור חים.  מה    12

שמביא  איתו  את  הבע יה  בה יעדר  מספיק  מק ומות  ל חני ו ת  אורחים  ועכש יו  רוצים    13

לפתור  את  המק ום  בשבי ל  תושבים  ו בשביל  יזמים   של א  שילמ ו  את  הדברים  א ני    14

חושב  שהדבר  הז ה  הוא  לא   נכון,  א ני  ח ושב  שלא  נ בחנ ה  השאלה  של  הכנ יסה    15

והיצי אה  מאות ו  חנ יון.  ה עלו ת  הזאת  כרגע  נראית  ל י  לא  נכונ ה  אול י  אפשר  לייצר    16

כמה  כן   מכפ יל י  ח ני ה  במק ו ם  אחר  אול י.  במגרש   ה חני ה   ליד   הצו פים   אול י  א פשר   17

עוד  טיפ ה  להר חיב.  אם  רוצ ים,  וזה  בהח לט  אפשרות.  לקחת  ול נסות  לנצל  את    18

הדבר הזה. א ני  חושב שלא  נ כון כרג ע במקום  הזה ל ייצר  את מגרש הח ני ה.     19

מר אבי גרובר:   מי  בעד  ה הצעה?  שלוש.  רש מתם  מי  בעד?  צחי,  בתשי  ו דוברת  בעד.  מי  נ גד?  דני,    20

אבי, רמי, ג יא ע ידן  ונט ע. מי  נמנע?    21

מר יעקב קורצקי:  אני נ גד.     22

מר אבי גרובר:   נגד. י עקב נ גד. נמ נעים. ר וני , מיכאל  וירו ן.    23

24  

החלטה: הצעה  לסדר – ה ק מת מגרש חנ יה זמ ני בר חוב  הנצח.  
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בעד – 3: צחי שרי ב, באצ'י א לקובי, ד וברת ו ייזר.   

נגד – 6: יעקב  קורצקי,  דני  ל ביא, אבי גר ובר, רמ י בר לב,  גיא קל נר, עיד ן למד ן ו נטע ז י ו.  

נמנע – 3: מיכ אל דור ון, ר ונ י  בלקין,  ירו ן גדו ת.   

25  

רוני  בלקין:  אנ י  גם   אס ביר  אם  אתה  ר וצה.  צר יך  ל עשות  את   הסקר   המקד ים  ל דבר  הזה   כדי    26 מר 

שלא  נמצא  את  עצמנו  עומ דים  מול  אות ו  דבר  שקרה   לנו  עכשי ו  ליד  שכ ונת    27

המשתלה.    28

ד"ר צחי שריב:  לא  יה יה ס קר. ההצעה  ירדה  לא י היה  ס קר.     29

מר גיא קלנר: תציע הצע ה לסקר.    30
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מר רוני בלקין: אנ י מציע. ב ו א נעשה א ת הסקר      1

מר גיא קלנר: תוריד את ז ה מהצע ה לסדר  אני בעד.    2

מר רוני בלקין: אנ י מוכ ן.     3

מר אבי גרובר:   אתה מחז יק ת יק ה נדסה. י ש את אבי פד לון.  מחלקת.    4

צחי שריב:        שלח תי  את  ז ה  אל יך  לערן   ול עיר ית  לפ ני   חודש יים  ואמרת י  אני  לא  מ וציא    5 ד"ר 

הצעה  לסדר.   תעשו   משהו.   תבדקו  את  ז ה  אז  אני   מוש ך  אותה.  אבל  ל א  עשי תם   6

כלום.  אי ן  ל י  בר ירה  א לא  ל נ הוג  ככ ה.  עם  כ ל  ה יוזמ ות  ש לי  שדורס ים  א ותם  פ עם   7

אחר פעם.    8

גב' דברת וייזר:     תתפלא כ מה הס עות  ניס ינ ו  שלוש שנים  לעשו ת עד שע ל ה להצעה  לסדר.    9

ד"ר צחי שריב:        אנ י  בי קשתי  להב יא  הצע ה  לסדר?  כתבתי  במי יל.  כתבת י  רק  לכ ם.  בוא  נקד ם    10

את זה באיז ה שהי א דרך וא נ י מושך את  ההצע ה.    11

מר רוני בלקין:  אנ י  סב ור  ש אנחנ ו  חייב ים  ל מצוא  מקום  שיפתור   את  הבעי ה  של   המש איות   שחו נו ת    12

לנו  בת וך  רמת  השרון.   צריך  למצוא.  צריך  ל עשות  א ת  זה  בצורה  כזאת  שלא   יה פכו    13

לנו את  זה ע ל הראש. ל א המ שתלה תהפ וך ל נו א ת זה ע ל  הראש.    14

מר אבי גרובר:   אתם חושב ים שאתה ה ולך  לשים להם את  חנ יות  המשא יות.      15

מר גיא קלנר: לא. שם לא.    16

מר יעקב קורצקי:  שם בוודאי ש לו.      17

מר גיא קלנר: לא. זה לא  לחנ יו ן משאי ות.    18

ד"ר צחי שריב:       לא. בר ו ר שלא.    19

מר אבי גרובר:   הלאה.  ההצעה  שלך לסדר  להסדרת בת י כנסת. א תה מ ו כן?   20

מר רוני בלקין: אז מה  נגמר  עם ההצעה  הזאת?    21

22  
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9. הצעה לסדר יעקב קורצקי   2.1.2022- הסדרת  בתי הכנס ת 

23  

מר יעקב קורצקי:  הצעה  לסדר  משפטי  ו תכנו נ י.  לצורך  הסדרת  השימ וש  בבתי  במבני  דת    24

בבתי  כנ סת.  א ני  מ חזיק   תיק   הדת  ה נני   פ ועל   בין   ה יתר  ע ל  מנת  לס יי ע  לבת י  הכנסת    25

לשמר  את  פעיל ותם  ..תפיל ה ..בכל  ימות  השנ ה  וה חגים.  כ ידוע  בכל  שנ ותי ו  של  עם   26

ישראל  בתי  הכ נסת  מק יימ י ם  סביבם  הוו יה  קה ילת ית.  הנוה גת  רבות  בש נים  מאז   27

...של  כל  עיר  ועיר.  ברק ע  ה דברים,  בתי  הכ נסת  בכל   עי ר  ועיר  הוקמ ו  עם  ה קמת    28

המדינ ה  על  גבי  שטח ים  שנ תנו  ע ל  יד י  הרשו יות  לקה יל ות  ועד ות  אשר  בראשם    29
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עמדו  נציג י  חדור י  מוט יבציה  שכל  רצונם  ה יה  לה יט יב  עם  הציבור.  ומת וך    1

התנדבות   נ טלו   על   כ יתפם  את  כל   הגבא ות.  יש  פה   דוג מא  מצו ינת   מה   שעוש ים    2

האנשים  האלה.  אני   מצדיע  לכם.  אני  יוד ע  מה   אתם  ע ו שים,  כמה  אתם  עושים,    3

כמה אכפת  לכם, אני  מצדיע  לכם.   4

מר מיכאל דורון: אתה יכ ול  להגיד  מי הם?    5

מר יעקב קורצקי:  של  בית  הכנסת  ס וכת  שא ול.  משה  ו יש  פה  את  הכ ה ן.  ויש  פה  א ת.   6

במסגרת  איש ורי  ש ימוש   שני תנו  על  ידי  מ ועצת  רמ ת  השר ון  בקרק עות   שבבעלו תה.    7

הוקמו   כשל ושים  ושבעה   בת י   כנסת   אשר   רובם   נבנ ו  על   יד י   גורמ ים  פרטי ים  מכס פי   8

תרומות,  מגב ית  של  הק היל ו ת,  תרומות,  נד יבים,  ו על  יד י  הגבאים  אשר  מטרתם    9

היית ה  לשמר   את  המסורת   סביב  בית   הכ נסת  הקהי לתי   ואף  נתנ ו  ה יתרי   בנ ייה    10

באופן  ישיר  לגבא ים  חלקם   נבנו  ..ו חלקם  חרי גות  בנ יי ה  מהיתר  המ קורי.  כד י    11

ל..את  פע ילו ת  בת י  הכ נסת   הקי ימים   בהתאם   להח לט ת  מועצת ה  ה עיר   מספר    12

שהתקיימ ה  בתאר יך  16.6  בישיבת   מועצ ה  מספ ר  19  אישרה   מו עצת  ה עיר    13

קריטרי ונים  ל הקצאת  קרקע ות  ומבנ ים  להפע לת  בתי  הכ נ סת  בעיר.  הליך  השכרת    14

השימוש  ב מבנה   הכפ וף  ל הג שת  בקשה  ל הקצאת  קרק עו ת  מול   אגף  הנכס ים  של    15

העירי יה.  ואף  על   פי  נהל י  מ שרד  הפנים  ב חוזר י  מנכ "ל  לנוה ל  הקצא ות  השו נים    16

מותנה   כי   ההגש ה  ת וגש  אך  ורק  על   יד י  עמ ותה   בלבד.  ש נ י  בתי   כנסת   בלבד  מתוך    17

כשלושים  ושבעה   אשר   הוש ל ם  בהם  עדיי ן   לא   הושלם   בס וכת  שא ול  אבל  ז ה  בדר ך   18

להשלמה.  הקצאה.  יתר  בתי   הכנסת  הי נם מא וגדים  כי ום  תחת עמ ותה  כפ ועל  יוצא    19

השימוש   במבנ ה  ב ית  ה כנסת   כיום   עד יין   לא   יכ ול   לה יות   מוסדר.  ע ל  אף   שנדרשת    20

הסדרה  על  פ י  הח וק  ו על   פי  נו הל  משרד  הפ נים.  על  פי  ה חלטת  ה מועצה    21

בקריטרי ונים   שאושר ו  ב ית  הכנסת   המו פעל ים  ללא   עמו תה  ת ינת ן  ל ו  תקופ ה  בת    22

שנתיים  להתאגד   ול הקים  ע מותה  מ ול  רשם  ה עמות ות.   יחסי   הג ומלי ן  של  ב ית    23

הכנסת  עם  הרשוי ות  ה מקומ יות  בכל   הנ וגע  להסדרת  הה קצאה  של  הקרק ע  על יה    24

יאושר  בית  הכ נסת  אי נם  יכ ולים  לה תאפשר  וע ל  כן  נדר ש  מעורבות  של  הרש ות    25

לסיי ע  בתהל יך.  בימ ים  אלו   אני  פ ועל  לכ ינ וס  גבא י  כל  בתי  הכנס ת  על  מ נת  לא    26

התחלת י  לכנס  או תם.  וגם  שם  גם  כן  זום.  שאנשים  מבוג רים  שבדרך  כלל  הטלפ ון    27

שלהם.  להשמ יע   להם   צורך   להסדרת  הקרקע   ובר ור  כ י  הדבר  י יפו ל  עלי הם  כרעם    28

ביום בה יר ו יטיל  על יהם ל חץ  רב.     29

מר ירון גדות:   למה לא  עשית בז ום?    30

מר יעקב קורצקי:  רגע. אנ י אסי ים. אנ י הסברת י למה. א נשים מב וגרים.    31

מר יעקב קורצקי:  ידוע   כי  ב תי  הכנסת   שם  מ ופעל ים  שם  על  ידי  גבאים   אשר  מעו ני ינים    32

להגי ע  להסדר  ואי ן  להם  א ת  הידע  והאמצע ים  לכך,  ל צד  זה  לא  נ יתן  ל התעלם    33

מהעובד ה  כי  מדובר  כא ן  במבנה  ציבור י  שהוא  מ פעל  ח יים  של  אותם  מתפ ללי ם    34

אשר  השקי עו   בו   כספ ים  במ שך  כל  חי יהם  וזה   ביתם   הש ני.  לרבים   מאיתם   זה   גם    35

הבית  ה ראשון.   הי ום  לראש ונה  הם  נדרש ים  לע מוד  מ ו ל  הרשות   ולבקש   רשות    36
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שימוש  בקרקע.  אין  ה מדובר   בעוד  אישור.  נדרשת  לתק ן  כעמותה  לצור ך  הסדרת    1

קרקע  סוג יה  יש נו  א ופי  צ יבו רי  מובהק  הדורש  את  עזרת  הרשות  בתקי פת  הת הליך.    2

על  מ נת  לרכך  את  הקושי   ו ל גייס   את   הגבא ים  ל טובת   ה הליך   אנ י  מצ יע  כ דלקמן.    3

דרך  אגב  גם  בהצעת  ב וועד ת  ההקצאות  ישבנו  וג יבשנו  קר יטריו נים  .א נחנ ו  ביקש נו    4

להסדיר  א ת  כל  הנושא   של   בתי  הכ נסת.  אז  ככ ה.  ה צעה  לה חלטה.  העיר יי ה   5

באמצעות  הי ועץ  המש פטי  תשכור  שירותי  משרד  כמו  שעשו  בפתח  תקו וה,  דרך   6

אגב,  אנחנ ו  לא  מחדשים  פ ה.   אשר  ילוו  את  הגב אים  בתה ליך  פתי חת  העמ ותה  לכל    7

בית  כ נסת  ב תהל יך  ה בקשה   להקצאת   קרקע   מ ול  אגף  הנכסים   כך  כ ל  הענ יי נים    8

המשפטי ים  יעמד ו  סביב  גור ם  מקצועי.  שיה ווה  כת ובת  מעשית  לאכי פת  התה ליך    9

לביצוע  מ עשים  ולמ ני עת  עיכ ובים  כלל  השא לות  והלבט י ם  והביצוע ים  יו פנ ו  לנ ותן    10

השירות  אשר  יית ן  מע נה  מ קצועי  משפ טי  ל גבאים  עד  לסיום  התהל יך.  מן  הצד    11

השניי ה  הע ירי יה  תעמ וד  ב התנהל ות  מו ל  משרד  עורכ י  דין  א חד  במקום  מ ול    12

ארבעים  גבאים   והדבר   י יעל   את  ההת נהל ות  ב עדכו ן  בד בר  סטטו ס  של   כל   בית    13

הכנסת.  הע ירי יה  תשכור  שי רותי  אדריכ ל  או  מהנדס  אש ר  יסייע ו  ביי עוץ  ל הסדרת    14

חריגו ת  הבנ יי ה  הקי ימו ת  ב מבנים.  דרך  אגב  אנח נו  ע כשיו  בתה ליך  ע ירית   של  כל    15

הנושא  של  נג ישות  כן.  מס תובבים  ובוד קים  באמת  א ת  הכל.  העירי יה  תשכור    16

שירותי  אדר יכל  ומ הנדס  א שר  יסייע ו  ביי עוץ  חר יגו ת  ה בניי ה    הקיימ ות  במבנ ים   17

ונבנ ו  כטלא י  ע ל  טלא י  במשך   עשרות  ש נים.  תו דה  רבה   על   ההקשבה.  זא ת  ההצ עה.    18

מי בעד?     19

מר אבי גרובר:   אני  ח ושב  שההצעה  הז את  במקום.  חלק  מבתי  ה כנסת  באמת  יושבים  ע ל  כל  מינ י    20

שטחים  ירוק ים,  חומ ים,  כל  מיני  תוס פות  ע ני ינים  שנ עשו  לאורך  השנ ים.  וחשו ב    21

לסדר  את   זה.  ש יוכל ו  להוצ י א  היתר   כמ ו  שצריך.   לגבי   כל   הנ ושא  הז ה  של   נ גישות.    22

לסדר  את   כל   הממשק ים  עם   השטח ים  ה ירוק ים  והכל.   ס ך  הכל   מבוקש   פה   לאשר    23

עורך די ן ואדר יכל ש ילו וה א ת התהל יך.      24

פרופ' נטע זיו: על מה התה ל יך אבי. א ני  לא הב נתי את  ה תהליך.    25

מר יעקב קורצקי:  תהליך  ההקצאה.      26

פרופ' נטע זיו: ההקצאה?    27

מר אבי גרובר:   להעמ יד.      28

פרופ' נטע זיו: אנחנו כל  כך  רחוקים מ ההקצאה.    29

מר יעקב קורצקי:  לסדר  ק ודם  כל   את   העמ ותו ת  לעש ות  מ ה  שעש ו  ב פתח   ת קווה.   אם  תרצ ו    30

אפשר גם כן  ללמוד  מה שהם  עשו.      31

פרופ' נטע זיו: שלב אחד לס דר את העמ ותות. א ו ק י.    32

מר יעקב קורצקי:  כן.  לגבש  את  כל  הגב אים  שי ידע  לדבר  אי תם  לפנ ות  אל י הם.  כל  מה  מול    33

הגבאים ל טפל בז ה. זה עב וד ה.     34
 44

 



ישיבה מ ן המניין מס'  37   רמת השרון – 20.2.22, י"ט אדר א' תשפ"ב  

פרופ' נטע זיו: כל שלושים ו שבעה בתי כ נסת ה אלה  יש ל הם פוט נציאל  לקבל  הקצאה ?   1

מר יעקב קורצקי:  נבדוק.     2

מר עינב בן יעקב: זה בד יוק  הבעיה.  חלק מ הם על שצ" פ.  ביצה ותר נגו לת. צריך ל הסדי ר.    3

מר אבי גרובר:   צריך להג יש תבע.  וצריך זה .    4

מר עינב בן יעקב: זה קש ור  אחד בשני.  גם הע ניי ן הק ני ינ י וגם  הענ יין.     5

מר יעקב קורצקי:  נתחי ל  ק ודם  כ ל  מ יותר   פשו טים.  ואז   לא ט,  לא ט  א נחנ ו  נ סיים  את  כ ולם.    6

אבל צריך ל התחי ל בתה ליך  הזה. להת חיל  ממשהו.      7

פרופ' נטע זיו:  ההצעה  שלך  היא  בעצם  להכי ן  את   זה  לק ראת  הקצאה  א בל  זה   שם  א ת  העגל ה  ל פני    8

הסוסים.  קודם  א ני  חושבת  צריך  לבדוק   האם  בכ לל  א יז ה  שהיא   פע ילות   שאפשר    9

בכלל  להקצ ות  גם  אחרי  ש יע שו  את  השינ וי  היי עוד.  אי פה   הם.  האם  אפשר  לאחד    10

בתי  כנסת.  א י  אפשר  לאחד  בתי  כנסת.  לא  י ודעת  נראה  לי  שזה  קצת  ק פיצה  ש ל    11

כמה שלבים.     12

מר אבי גרובר:   איך נת חיל  את השלב  הרא שון אם לא       13

פרופ' נטע זיו: קודם כל הת ארגנו יות כ עמות ה. זה ת נאי.     14

מר אבי גרובר:   אני   לא   צריך   את   ההצע ה  ה זאת  לסדר.   אנ י  יכול   לאשר   כ זה  לא   צריך   את   ההצע ה.   15

16    

פרופ' נטע זיו: מה אתה לא  צריך?    17

מר אבי גרובר:   הצעה ל סדר בשביל  למנ ות  עורך די ן שית חיל  לעבו ד על  המגרשים.    18

ד"ר צחי שריב:        ז ה    נכ ון .  זה  הל יך  של  תכ נו ן  וב ני יה  ו זה  הל יך  נכ ון  לעשות  בד יקו ת   איפה   אפשר    19

ומה צריך  לעשות.  אבל פ ה מ דובר על מ ימו ן כספ י ציב ור  של הקמת עמ ותו ת.    20

מר מיכאל דורון: סיו ע בהק מת עמות ות.    21

ד"ר צחי שריב:        אתם   מסוכת  שאול  נ כון?  ל כם  יש  ע מותה.  אנ י  מדבר  על  עמ ותות   אחרות.  אתם    22

הקמתם  את  העמ ותה  ב עצמ כם.  נכון?   מצוי ן.  זה   מסודר   אבל  יש   מקומ ות  שא ין    23

עמותה.    24

גב' דברת וייזר:     אבל יש כא לה של א יכ ולים  לעשות את  זה.    25

ד"ר צחי שריב:       אבל א יפ ה שאין  עמות ה. מה שא ומרת  ההצעה ז ה.      26

פרופ' נטע זיו: אין לי ב עיה  עם העמו תות.    27
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ד"ר צחי שריב:        הלשכה  המשפטית  תשכור  ע ורך  די ן  שיעזור  להם  בה ליך  של  הר י שום  העמות ה.   1

זה  בדרך  כ לל   שחבור ה  של   א נשים  מק ימה   עמ ותה   היא   מ תארגנת  וקוב עת  לעצמה    2

את הכלל ים ואת  הי ועצים  וע ושה את זה.    3

?: כמו מנ וחה  נכו נה.    4

שריב:        כמ ו   מנו חה   נכו נה   אמרו   פה.   א בל  עמ ותות   כאל ה  הם   לרוב   באות   מקרב    5 צחי  ד"ר 

האנשים  ששם.  אם  זה  במימון  שלנ ו.  זאת  אומרת  התמיכ ה  יש  פה  גם  יועץ  משפט י,    6

גם  אדריכל,  גם   מהנד ס  אז  מ י  למשל  קובע  מי  יכול   להצט רף  כחבר  לע מותה?   האם    7

כל תושב ברמת  השרון  יוכ ל  להצטרף כחבר  לעמות ה?    8

גב' דברת וייזר:     זה עמ ותה פר טית. ל א ציבו רית.    9

ד"ר צחי שריב:       אבל במ ו בן מסו ים. אבל אם  העיר ייה   תומכת במוב ן שה יא שוכרת.    10

מר יעקב קורצקי:  צחי כל ב ית כנסת  יש ל ו את  הגבאים של ו. יש ח וסר ב הבנ ה.   11

ד"ר צחי שריב:       אם זה  משהו שמתנ הל כמש הו.     12

מר אבי גרובר:   לעשות  א ת  ..וכל  הדברים   האלה  אב ל  בסוף   כדי  לא שר  הקצאה  או   כדי  את    13

התהלי ך  זה  צריך  לבוא  למו עצה.  רק  המועצה  יכול ה  ב סוף  לאשר  את  ההקצא ה   14

הקרקע,  ואז   אם  זה  לא  ית אם  את  הקרי טריו נים  ש לנו,   אז  זה  לא   יוכ ל  לה יות    15

מושלם. בצור ה הזאת  אנ חנ ו  יודע ים לכ וון  את  זה  נכו ן שה ם לא  ילכו  דרך  ואז  יגיע ו    16

והתברר  להם  ש הם  פ עלו   לא   נכון   ו עכשיו   צריך   לעשו ת  הכ ל  מחדש.   לא  ש וו ה.  בדרך    17

הזאת  אנח נו  מ לו וים  או תם  איך  עוש ים  את  זה  נכו ן.  מי   מגיש,  מה  מג יש.  איז ה   18

טפסים למ לא. מה צר יך.    19

שריב:        בסופ ו  של  דבר  אות ה  עמות ה  מג י עה  לע יריי ה  בבקשה  ל הקצא ה.  ובעיר יי ה   20 צחי  ד"ר 

יתמודד ו  עם  הבקשה  שלה,   אנשי  הלשכה  המש פטית  ו ועדת  ההקצא ות.  בעצם    21

אנחנ ו  נ היה   משנ י  הצדד ים.  ו אתה  צריך.  ..בא ופן   עצמאי.   לא  במימ ון  הע יריי ה.  נ גד   22

העירי יה.   אם  יש  חר יג ות  ב ניי ה  ו התובע.   ע ושים  את  ה סקר   הזה   וה תובע   מוצא   נ גיד    23

במקום  מס וים  ש יש  דברים   שהם  חריג ות  ב ני יה  שמצר יכ ות  אכי פה.  יכו ל  לקר ות.   24

נכון?  למרות   שזה  בת י  כנ סת.  אז  איך  א ותה   לשכה   משפטית  גם  תממן   את    25

ההתמודד ות מ ול ה וועד ה ו ג ם התובע.     26

מר אבי גרובר:   מה זה מ ול  הוו עדה. את ה ה יום הב ית של...   27

ד"ר צחי שריב:       בסדר.     28

מר אבי גרובר:   וזה  בנ וי  ואתה  גם  משלם  דרך  תבר  של  שיפ וצי  מו סדו ת  את  השיפ וצים  שלהם.    29

והכל. זה  אתה  נגד עצמך כב ר היום.      30
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זיו:  אבל  אנ י  כל   הרעי ון,  לא  יודעת   לי   נרא ה   שיש  פה   בעי ה  מראש   להח ליט  שא נחנ ו    1 נטע  פרופ' 

הולכים  ל עזור  לא יזה  גוף  פר טי  לקבל  הקצאה.  כל  הר עיו ן   של  ההקצאה  זה  שמגיע    2

גוף אנ י מבי נה את  ננ יח ר וצי ם לעזור ל הם.    3

ד"ר צחי שריב:       זה  נהל י  משרד הפנ ים מ-2016 מ חו יב.   4

מר יעקב קורצקי:  לעשות  סדר.  ולעז ור  לגבא ים .  אנשים  ה נה  מתק ן  אות י  ג פ ני  מ-91  הם  כ ן   5

יש להם עמ ותה.      6

זיו:  בסדר.  אם  יש  להם  עמות ה  הם  לא   צריכ ים  את  העזר ה  שלנ ו.  אי ן  לי  בעיה  ל עזור    7 נטע  פרופ' 

בהקמות  העמו תות.  אב ל  כל  מה  שקשור  לקדם   אותם  לק ראת  הקצאה  ז ה  נרא ה  לי    8

בעיה.  לה גיש  בשמם  בקשה   להקצאה.  זה  כאיל ו  שני  ה צדדים  מראש  מחליטים    9

שתהיה  הקצאה של שט ח וא ם אל נרצה  לעשות  להם. אי פ ה שהוא ז ה נרא ה לי.     10

ד"ר צחי שריב:         גם  ל נו  י ש  רצונות.  יכו ל  ל היות   כמו   שנטע  אמר ה  שירצו   במקום  מ סוים  ל הקים    11

בתי כנסת.    12

מר יעקב קורצקי:  אין  דבר   כזה.   אי ן  ע וף  כזה.   די  לספר  לעצמכם  ס יפ ורים   לאחד.   מה  ז ה    13

לאחד בתי  כנסת? מ ה ע וד פע ם אוטו נומי ה?    14

ד"ר צחי שריב:       הע ירי יה  לא בעלת  הקרקע?  העי ריי ה  היא לא  הריב ון שם?    15

מר יעקב קורצקי:  אנשים  שב נו  את  בת י  הכ נסת   מ-1950.  1960.   לפ חות   בית   הכנסת  האחר ון    16

שנבנה ז ה ב-1960. א ין בת י כ נסת חדשים ש נבנ ו. מה שא ני  יודע.     17

מר אבי גרובר:   אתה משו וה ב ית כנס ת לדו ח חנ יה.    18

?: גם התובע  וגם הסנגור זה  הע יריי ה.     19

מר אבי גרובר:   יש  אנשים  שבית  הכ נסת   יותר  חשוב  להם  מל החנ ו ת  על  המדרכה.  זה  לא.   20

מחפשים  פ ה  בכו ח  סוג  ש ל  ניגוד י  ע ני ינים.  יש  כרגע  עש רות  מבנ ים  שמשמשים   21

לטובת   בית   כנסת   ו הם  יושב ים  ככה   עשר ות  ש נים  ואף   א חד  לא   באמת   נ גע  ב הם.   22

עשינו   ק יבלנ ו  פה  החלט ה  על   מדי ניות   אכ יפה   בנ ושא  ב ניי ה.  אמרנ ו  שם   שמנ ו  שם    23

במדרג  הגב וה,  ט יפ ול  בכ ל  ה שטחים  ה ירוק ים,  ה חומים,   והאדומ ים  של   הדרך.  אז    24

זה  באיזה  שהוא  מק ום  צעד  שנעשה  כדי  לעמוד  בא ות ה  החלטה.  יש  פ ה  איזה    25

שהוא  חול יה   חסר ה  ב ין   זה   שבסופו   של   דבר  יש  א נשים   שמשתמשים  בכל   המב נים   26

האלה  כבר  עשרות  שנ ים.  מי   יותר  מי  פח ות.  ואנש ים  הא לה  לא  לגמר י  זה  עובדה    27

זה  אי ן  איך   לסו בב  את   זה.   לא  ל גמרי   מתמצאים   בכל   ה פרוצדורו ת  וכל   הדברים    28

האלה.  י כול  להי ות  שפ עול ה  כזאת  שלנ ו  תעז ור  או לי   לא  לכו לם  אבל  לרובם,    29

להיכנ ס  למס לול   מסוד ר  וב ו   אחד,  הם   יק ימו   עמות ה  ו שתיים  א נחנ ו  נדע  לכוו ן   30

אותם  בנ ושא  של  התכנ ון  ובנ ייה.  א יך  מג ישים  הצעות  לה סדיר  את  המבנה   זה  הכל    31

יהיה  מסודר  עם  ה יתר.  אי פ ה  שצריך  לעשות  התאמות  נ עשה.  לא  יו דע.  נראה  כ ל   32

עני ין   לג ופו.   אי   אפשר   לעש ות  במשפ ט  א חד  להכי ל  א ת  כל   המקר ים  שיכ ול ים    33
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להיו ת.  זה  כל  מה  שמבקשי ם  לעשות  פה  אנ י  לא  מצלי ח  לראות  פה  א יזה  שהיא    1

דרמה נור א גדו לה.    2

מר יעקב קורצקי:  יש פה בע יה ש ל אנש ים שמת פללים ברמ ת השרו ן.     3

מר אבי גרובר:   עכשיו  אנח נו  לא שם. נטע  ר צית להג יד משה ו?      4

מר ירון גדות:   זה בעי ה שלהם.      5

פרופ' נטע זיו:  אני  רציתי  להגיד  שהדרך  ה יא  לא  נכ ונ ה.   אני  חושבת  שא פשר  לעזור  לבתי  הכנ סת    6

להתארגן   כעמו תה  אם  באמ ת  רוצים  כמעשה  ג'סטה.  א בל  אני  חושבת  שכל  ד בר    7

שכולל  החל טה  להכ ין   אותם   לקראת   הקצאה   בס ופו   של   דבר  יחי יב  אותנ ו.  יצור    8

איזה  שה יא  צי פיי ה  מצידם  של  העמ ותות  האלה   שיקו מ ו  ויכ בול  אותנ ו  בשי קול    9

הדעת שלנ ו לא חר מכן.     10

מר אבי גרובר:   למה. את ה כותב שם שזה  ל א.     11

פרופ' נטע זיו:  ככה  זה  יהיה .  כי  אם  יש  עורך  די ן  שבעצם  פועל  מט עמנ ו.  הוא  ז ה  שיגיש   את  הבקשה    12

והוא  יעשה  את הכל  בתיא ום  עם הנכס ים ות יאום  עם הע י רייה.    13

מר יעקב קורצקי:  נטע. מה  הבעי ה. תצביע ו נ גד.      14

פרופ' נטע זיו: הקצאות זה  דברים.   15

מר יעקב קורצקי:  מה  שקשור  לדת  ישר  נ היה   לכם  פי לוס ופי ות.  סך   הכל   ל עשות  ה סדר  מה    16

שאתם מבקשים.     17

מר רביד פלד:  נט ע,  ב ית  כ נס ת  לבסו ף  נ ותן   שיר ות  לתושב ים  שלנ ו.  בס וף  ז ה  ש ירות   לת ושבים  של נו.    18

איך  שאת   מסתכלת   על   זה.   הגבאי   לא  מקבל  שכר.   אף  אחד  לא   מקבל   שם  שכר.    19

20    

זיו:  הוא  יקבל  את  ההקצאה.  אב ל  נרא ה  ל י  שאנח נו  כא ילו  מכינ ים  או תו  לקבל  א ת    21 נטע  פרופ' 

ההקצאה. נר אה ל י שיש לז ה  טעם נפגם. ז ו דעת י.    22

מר יעקב קורצקי:  אז תצביעי  נגד. א ין בע יה.     23

מר אבי גרובר:   אנח נו  כרגע  למשל  לא לו" ט  מסדרים  בני יה  של  ממ "ד  ואנ חנו  עושים  את    24

התהלי כים  עם  ה עמות ה  שע ו שה  משהו   חש וב  ואנח נו   שמ חים  ל עזור.   ולג רום  לדבר   25

הזה לקר ות. אנ חנו  פו עלים.    26

גב' דברת וייזר:     אני  רק  רציתי  ל הגיד  שאנ י  לא מצל יחה  להב ין  איז ה א ופ ציה א חרת  יש ל נו.  כי  א.    27

העירי יה  לא  ר וצה  לתחז ק  את  זה  בעצמה.  זה  סך  הכל   אינטרס  שלנ ו  כן  ל נסות    28

להסדיר   את   זה.  דבר  שנ י   זה  אינטרס   ציבו רי.  ז ה  מ וצר  בד יוק   כמו   מוצר   אחר.   כמ ו    29

קופת  חו לים  ובת י  ספר,  בתי  כנסת  משמשים  את  ה אוכלוס יי ה  שצורכת  את  30

השירות  הזה  אז  אני   גם  לא  רואה  א יזה  שה וא  נ יגוד   ענ יי נים  בסוף   אות ו  ע ורך  די ן    31
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שייעשה   את   ההסדר ה  ש ל  ה היתרים   מה   שאפשר   יה יה   ה וא  ימלי ץ  לנו   ל עשות   ומה    1

שלא  לא.  אני  לא  רוא ה  ני גו ד  עני ינים.  מ ה  שהוא  יחשוב   שאי  אפשר  שיש  חרי גה    2

שלא  יכו לה,  שא י  אפשר   להס דיר  אות ה  א ו  שיש  א יזה  ש הי א  בעיה   עם  ההסדרה   של    3

העמות ה.  אז  התפק יד  שלו   כ יועץ   ח יצונ י  ל המלי ץ  ל נו  ול יי עץ  ל נו  לא  ל עשות  את  זה.    4

אז אני  לא.    5

ד"ר צחי שריב:       לא מד וב ר על י יעו ץ ל נו. מד ובר על  יי ע וץ להם.    6

גב' דברת וייזר:     אבל ה וא מטע מנו. א נח נו ש וכרים או תו.    7

מר יעקב קורצקי:  הם משרתים את  התושבים  שלך. זה כמו מ תנ"ס.    8

גב' דברת וייזר:     הוא   יו עץ   שלנ ו.  זה   כמו   שא נחנ ו  ל וקח ים  י ועץ   לכל.   י ועץ   משפטי  לכל  מ ינ י  ס וגי ות   9

כאלה וא חרות.    10

ד"ר צחי שריב:        י ועצי ם  משפטי ים  יש   ל נו.  ההצעה   לא  מד ברת  ע ל  ז ה.  פ ה  מד ו בר  על   מישה ו    11

שייתן  שיר ותים  ל הם.  בדרך  כלל  הקצאה  של  בת י  כנסת  ע ל  פי  הנ והל,  שקב ע  משרד    12

הפנים,   זה  שצריך   לפרסם   שיש  מבנה   או   קרקע  להקמת   בית  כנס ת  ו הולכ ים  דרך    13

נוהל   הקצא ות.  מ י  שי כול   לה תמודד  ע ל  ז ה  זה   אך  ורק  ע מותות.   ברמת  השרון   לא    14

התארגנ ו  כעמ ותות.  הם  לא   התארגנ ו.  בודד ים  התא רגנ ו  סוכת  שא ול  ז ה  דו גמא    15

טובה  שכן  התארג נו  ו יצרו   עמותה.  גם  בשפלה  יש  ע מותה.  וגם  הרפ ורמי  זה    16

עמותה.   לא  יוד ע  אם  יש  עוד   אול י.  אבל   הר וב  ל א  הת אר גנו.  ואיך   שהו א  צריכ ים   17

לעשות את ז ה.    18

גב' דברת וייזר:     זה  קצת  מורכב  לאנשים  מסוימ ים.  יש  אנש ים  שלא  י ודעים  ל התארג ן  להק ים    19

עמותה   ול התעסק   עם  כ ל  הסעיף   46  וכל   הפר וצדורה.   אבל  בס וף  זה   אי נטרס    20

ציבורי.  אנ י  אומרת  שא ני  חו שבת  שדווקא  פה  יש  ה לימ ה  כי  זה  כמו  מוצר  משל ים.   21

זה  כמו   שאנח נו   לצורך   הע נ יין   נג יד  בת חומי   רו וחה,   חי נוך  צור כים  א יזה  ש הוא    22

מוצר  משלים  שא נח נו  לא  יכ ו לים  לתת   לו   מענ ה.  או   לצורך   הענ יי ן  האכ לת  חת ולים    23

שאנחנ ו  כרשו ת  לא   יכ ולים   ל תת  מע נה  א ני   לא   רואה   גם  איזה  ש היא   בעי ה  בנ יג וד    24

עני ינים  לסי יע  לא ותה  ע מות ה.  של  האכלת  חתו לים  למש ל.  להבדי ל.  באות ו  אופ ן    25

זה אינ טרס שלנ ו.     26

מר אבי גרובר:   יש פה ז הות א ינטר סים ו לא  ניג וד ענ יי נים.    27

גב' דברת וייזר:     זה מה שא ני א ומרת. א ני א ומרת שיש פ ה אי נטרס ציב ור י כן ל הסדיר  את זה.    28

מר יעקב קורצקי:  חתול ים,  כלבים,   עצים  הם  י היו  ב עד  ותראה  איזה   פל ורל יסטי  ת גיד  להם    29

להתפל ל דת נ גמר הפ לור ליס טי. הם כו לם חשוכ ים.      30

מר ירון גדות:   תתפלל. רק א ל תי קח כסף כ ל הזמן.    31

מר יעקב קורצקי:  מי לוק ח כסף?      32

 49

 



ישיבה מ ן המניין מס'  37   רמת השרון – 20.2.22, י"ט אדר א' תשפ"ב  

מר ירון גדות:   תתפלל כמ ה שאתה ר וצה. מ ה הוא  מבקש? זה ע ולה  כסף.    1

מר רוני בלקין:  לפ י  מה  שכת ב  יעקב  ק ורצקי  ק יימ ים  37  ב תי  כנסת  בר מת  השרו ן.  יש  פ ה  מתוך  הזה    2

שניים  לארב עה  שיש  עמו ת ה  מנהלת  מא חור יהם.  ..גם  לדעתי  יש  להם  עמ ותה.    3

בקיצור  ע מותה   שהיא   עם  א ו תה  מנ הלת  ש היא  מ נה לת  א ת  בית  הכנסת.  אני   רוצה    4

רגע  לרדת  פה  ל חלק ים  של  זה.  אני  בעד  ה הסדרה.  גם  ה יי תי  בוו עדת  ההקצא ות  אנ י    5

חושב  ש ההסדרה   ה יא  חי וני ת.  אנ י  חושב  שא נח נו   מור ח ים  את   הע ני ין   הזה   של    6

ההסדרה  הרבה  זמ ן.  זה  מא יזה  שה יא  בח ינה  ז ה  כא ילו  אפיל ו  הי ה  נ וח  להשאי ר    7

את  זה   לא   מוסדר   אב ל  זה   לא  נכ ון.   ו לכן   צריך   לעשו ת  הסדרה.  ההסדרה   ה יא    8

צריכה  לה יות  א ל  מול  העמו תות  כמו  שקבע  הח וק.  כי  ז ה  בעצם  מוריד  את  ז ה    9

מאיתנ ו,  רצית  את  הש ירות  הזה,  קיב לת  את   השיר ות  הז ה,  קיבלת   את  ההקצא ה    10

כי  רצית  לקי ים  בית  כנס ת  שכונתי.  זה  בסד ר  גמור.  עכשי ו   בוא  מה  שנקרא  תעמ וד    11

גם  מאחורי  הדבר  הזה.  אל  תהיה...אלא  ת עמוד  מאח ורי   הדבר  הזה  ותתח יל  ל נהל    12

אותו.  יש  פה  בעצם  ההסדר ה  כמו  שאני  מבי ן  מתחלקת   לשניים.  פעם  אחת  ז ה    13

הסדרה  מ ול  העמ ותות   כי  ה ם  מקבלות   הקצאה   ומ נהל ו ת.  זאת  א ומרת  עמותה    14

שהופכת   לה יות   הג וף  שמקב ל  את   ההקצא ה  ב ין   אם  ז ה  מבנה  ב ין   אם  ז ה  שט ח.    15

ומתחי יב  לנ הל  את  זה.  לנה ל  את  זה  כשורה.  זה  גם  לגבות  כסף,  גם  לעשות  את    16

התהלי כים  ש ל  האחזקה.   כ ל  מה   שצריך   מסביב.   ו הדב ר  השנ י  ז ה  הסדרה   מול    17

הנדסה  ו נכסים.  יש  לנו  הסד רה  הנדס ית  ואנ י  מזכיר  לכ ו לנו  ה יי נו  כבר  עם  סוכ ת   18

שאול  שם.  שדיברנ ו  על  שי פ וץ  ואז  הסתבר  שהנד סית  א י  אפשר  אפ ילו  אם  היי נו    19

רוצים  ל אשר  ל הם  את   הש יפ וץ  במ תאר  הקי ים  של   בית   ה כנסת.  כ י  ז ה  ח רג  מ קוו י    20

הבני ין.  ולכ ן  ה הסדרה   צריכ ה  לכל ול   גם  א ת  ה סיפ ור  של   מה  ש נקרא   איך   עוש ים    21

הסכם  עם  זה  נגיד  מבנ ה.  אז  הסכם  חתום  ומסודר  מו ל   מחלקת  הנכס ים  ואיך    22

אנחנ ו  מו ודאים  ש הנדסה   יו דעת  לומר  ש גם  המבנ ה  בטו ח  וה וא  גם  ע ומד  בק וו י    23

בניי ן.  אני  ש ואל  את  עצמ י  ו זה  מה  שאותי  ככ ה  מטריד.   בעצם  מול  מה  זה  יכ ול    24

לפתוח   אות נו.  וי עקב  אתה   י כול  לכ עוס  עלי   זה  בסדר   מו תר.    אחד.  מ ה  זה   יכו ל    25

לעשות ל נו.    26

מר יעקב קורצקי:  לא כועס  עלי ך. הכל  עני ינ י.    27

רוני בלקין:  מו ל  שאר  ש לושים  ב תי  כ נסת   וי ותר.  א נ חנו   מדברים   פה   על   חבי לה   מאוד  גד ולה.    28 מר 

שתיים.  יש   לנ ו  עמ ותו ת  אח רות  שהם  בש לבי  מ ה  שנק ר א  הגשה   והתא רגנ ות.  כי    29

מחר  תבוא  עמותה   כמו  מ נו חה  נכ ונה  א ו  עמ ותות  אחרו ת  ויג ידו  רק  ר גע,  למ ה  רק    30

לבתי  כ נסת,  ת נו   לנ ו  גם   את  השירות   הזה   של  ייע וץ  והכ וו נה  ב ין  אם   זה  קשור  עוד    31

פעם  להנדס ה  ובי ן  זה.  צרי ך  לראות  איפ ה  זה  מול  מ ה  זה  שם  אותנו.  והד בר   32

השלישי   אני   אומר   את  זה   לע צמנו.  עוד  פ עם,  שלא  נגיע   לע וד  פעם,  העמ ותות  האלה    33

צריכות  להמש יך  לקבל  גם  מה  שנקרא  ביי בי  סיט ינג  ש וטף  כאיל ו  הם  מתקשים    34

להתנה ל  מ ול  ז ה  שצריך   עמ ותה.  בס וף  ה יא  צר יכה  ר ו אה  חשבו ן  מ לו וה  ויי עוץ    35

משפטי  מל ווה   ואח ת  לכמה   זמן  הי א  צריכה  להג יש  א ת  המסמכים  לבקשה  של    36

המשך  ההקצאה.  ואם  באי זה  שהוא  שלב  גם  נתחיל  לדבר  על  הסיפ ורים  של    37
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תמיכות  אז  גם  פה  יש  איז ה   שהם  דרישו ת  שהם  דר ישו ת  שהם  חשבו נאי ות  ולכן    1

אני  א ומר  יש  פ ה  כמה  דבר ים  שאנח נו  צריכ ים  לשים  את  זה  לנג ד  עי ננ ו.  לפנ י    2

שאנחנ ו  אומרים  ואני  א ומר   עוד  פעם  אני  ב עד  לעשות  את  ההסדרה.  אנ י  חושב    3

שאנחנו  צריכים  לעשו ת  את  ההסדרה.  ואם  אנ י  י ודע  שז ה  נגמר  א ת  הת הליך  הזה    4

צריך  לעשות  א ותו.  אבל  א ני   לא  יכול  לפתו ח  פה  א יזה  ב רז  שאני  לא  י ודע  לס גור    5

אותו א חר כך.      6

פרופ' נטע זיו:  אנ חנו   נ עשה   את  זה   מטעמ נו.   לא   למנ ות   ל הם  שלא   יה יה   עו רך  ד ין   שלה ם.  את  הענ יין    7

של הרישום כ עמות ה.    8

מר יעקב קורצקי:  אני לא  אמרתי. ש לנו.      9

זיו:  יעקב,  מה  י היה  בע וד  של וש  שנים.  כש י צטרכו  להג יש  בקשה  ל הקצ אה  ויצטרכ ו   10 נטע  פרופ' 

להגיש  דוח   שנתי,   ו יצטרכו  ל הגיש  ע וד  ד וחו ת  של  ר ואי   ח שבון  ואז  גם  אנח נו  נממ ן   11

להם ונ מנה  להם.     12

מר אבי גרובר:   אם  המועצ ה  תחל יט  שכן.  אז  המועצה  ת חלי ט  שכן.  אב ל  כרגע  זה  לא  מוח לט  פה.    13

לא מה שכת וב פה.      14

זיו:  אם  עמות ה  צריכה  נכ ס  ציב ורי  היא   צרי כה  מי נימ ום  של  התנ הלות   עצמאית.  אז    15 נטע  פרופ' 

אפשר לעזור  להם.     16

מר אבי גרובר:   העיר ייה   באמצע ות  הי ועץ   המשפטי   תשכור   שירו תי   מ שרד  עורכ י  ד ין   אשר  ילו ו   17

את  הגבא ים  בת הליך   פת יח ת  העמ ותה   לכל   בתי   הכנס ת   ולא חריו   פת יחת   תהל יך   18

הבקשה לה קצאת הקרק ע מו ל אגף ה נכסים.  נקודה.    19

עו"ד עידן למדן: ואם אי א פשר להקצ ות. יל וו ה אותם בפ תיח ה ואז.    20

גב' דברת וייזר:     אחר כך זה  בעי ה שלהם.    21

מר יעקב קורצקי:  השאלה ה יית ה כמו.     22

מר אבי גרובר:   הוא מרכז  את זה. ל תת לה ם לכל הח יים תמ יכה ז ה לא  כתוב פה.    23

מר יעקב קורצקי:  נטע.  השאל ה  הזאת   גם  צצה  מתי  שעש ינ ו  פי נו י  בי נו י.  אחרי  פ ינ וי  ב ינו י    24

איך  הם   יש למו   את   הארנ ונ ה  וא ת  היי נו   בסו גיו ת  ה אלה   ואת   צודקת.   זה   שאל ות    25

טובות.      26

פרופ' נטע זיו: אבל היזם מ שלם את זה. לא  אנח נו.    27

מר יעקב קורצקי:  שאלה  מצוי נת.  תסמכ י  גם  ע ל  האי נטלי גנצי ה  של  הא נשי ם  שנמצאים  שם.    28

הגבאים.     29

מר אבי גרובר:   זה  לא  קש ור  לא ינט ליג נציה  יש  לנ ו  בעי ה  שלא  מטופ לת  ו היא  נשאר ת  ככה  ועובר ת    30

מדור  לדור.  יש  ל י  שאלה.  הא ם  אנחנו  ר וצים  לקחת  ע ל  עצ מנו  לנ סות  לסדר  את  זה    31
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או  שאנח נו   משאיר ים  את  ז ה  ככה.  ככה   זה  מ ייצר  שור ה  של  בע יות.  לשורה  ש ל    1

אנשים  בתוך  א ומר  לך  א מי תי  בתוך  ה עיר ייה.  ש יש  לך  מבנים  בל י  היתר ים,  בלי    2

הקצאות,  יושב ים  בשטח  צי בורי.  יש  שם  בעיה.  מ י  מגי ש  את  הבקשה.  מי  מסדר    3

אותה.  כל  הדברים  האלה.  ר וצים  לא  צריך   גם  את  ה הצע ה  לסדר  ו לא  צריך  כ לום.    4

אפשר פשוט  לקחת      5

מר גיא קלנר: אז למה לא  עוש ים את זה ככ ה.    6

מר אבי גרובר:   שאלה ט ובה. אבל  יש פה  ה רבה.     7

מר גיא קלנר: לא צריך את  ההצעה  לסדר.     8

מר אבי גרובר:   עוד פ עם. יש ל נו.    9

ד"ר צחי שריב:       יש פ ה מ חלקת ה נדסה  הם יכ ולים  לע שות את זה.     10

מר אבי גרובר:   אגף נכס ים.    11

עו"ד עידן למדן: הנדסה  ונכס ים.    12

מר יעקב קורצקי:  אין  ל י  בעי ה  לה וריד  את  הה צעה.  אבל  צריך  ל התחי ל  לס דר  את  זה.  מה    13

שאתם רוצים.    14

עו"ד עידן למדן: הנדסה  ונכס ים  מתח ילים  ל בדוק  איפ ה  אפשר י  וא יפה  לא  וגם  י חסוך  מאנשים    15

באמת  סתם  את  ה השקעה  ה כספית,  ו ההתאר גנות   וה גיו ס   אם  אנח נו  יודע ים  אי פה   16

אפשר ואי פה ל א. אם אנ חנו  י כולים.     17

מר אבי גרובר:   אני  מ ניח  ש יעקב  רצה  בא יז ה  שהוא  מק ום  את  ברכת  הד רך  שלא  יבוא ו  אחרי  ז ה   18

ויגיד ו  ל ו  מה   פתאום  נכנס ת  לזה.  מה  פתאום  עשית  את  זה  ומה  פתאום  ש לחתם    19

אותם. מה אתם  פתאום  עוש ים.   20

עו"ד עידן למדן: בדיוק. אבל  זה א נחנ ו נ עשה.  אבל זה את ה תעשה בשב יל ע צמך. לא.    21

מר אבי גרובר:   כתוב  פה  עיר ייה   באמצע ו ת  הי ועץ   המש פטי.  תשכור  שירותי   משרד  עורכ י  ד ין    22

אשר ילו ו את ה גבאים. ל א ל טובת הגבא ים. י לוו. א תה ה מנוע  פה.    23

עו"ד עידן למדן: זה לא.     24

מר אבי גרובר:   הוא רק  מלו וה. ה וא לא.  אנ י נות ן ל ו ושגר  ושכח.    25

עו"ד עידן למדן: אתה אומר ש הוא  הולך  לעמ ו תה.   26

?: אנחנ ו באנ ו לבקש  עזרה. לא   משהו אחר.      27

פרופ' נטע זיו: אנחנו מב ינ י ם.     28
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מר גיא קלנר: אני  חושב  שאת ה  יכול.   אם   השאיל תה  הצעה.  חברים.  אם  יש  שתי   אפשר ויות    1

בעינ י.  יעקב  כמצי ע  ההצע ה .  לטעמי.  או  שאת ה  משאי ר  את  ההצעה  ואז  צר יך   2

לצמצם  את  השירות   שנית ן  ע ל  ידי  גורם  מטעם  העיר יי ה  ל תקופת  ה הקמה.  בז ה  זה    3

מסתיים  לא  מל ווה   אחר י  ז ה.  הוא   לא  מג יש  דו חות.  הו א  לא  מל וו ה  אות ו  עכש יו    4

פור  לי יף  טי ים.  לתק ופת  ה  קמה.  ושתי ים.  הזרו ע  הזאת   תשמש  כאופצי ית  שירו ת    5

לכל  עמות ה  שרוצה  להת ארג ן  ברמת  השרון  בכ ל  תחום  שהוא.  אם  אנח נו  נ ותנ ים   6

את  השירות   הזה  בש ירות י  ד ת  אנחנ ו  גם  נ ותנ ים  את  זה  בבעלי  ח יים  ורו וחה  בג יל    7

שלישי. אז אם ת ן ל י שנ ייה.     8

מר אבי גרובר:   על איז ה מבנ ה זה ד ובר      9

מר גיא קלנר: אני לא  יוד ע.    10

ד"ר צחי שריב:       קודם  יק ימו עמ ותה.  העיר יי ה תעז ור  לנו  ואז נבקש  מבנה.      11

מר גיא קלנר: רגע. זה יכ ול  לקרות  גם אם ל א תיתן.    12

ד"ר צחי שריב:       אבל ז ה  עולה  אלפ יים שקל  אני  לא י ו דע.     13

מר גיא קלנר: יעקב  ת ן  ל י  ל הגיד   מה   אנ י  ח ושב  תעשו   מה   שאתם  רוצ ים  אחרי   זה.  א ופצי ה  אחת    14

לדעתי  ז ה  לד ייק   את  ההצע ה  למק ום  שבו  היא   מגודר ת   בתקופת   השיר ות  של ה.   15

והיא  נית נת  למנ עד  רחב  ש ל  מבקשים.  זו  אופצ יה  אח ת  ובכללם  בתי  הכנסת.    16

אופציה   שני יה,  תמשכ ו  את  ההצעה  מסדר   הי ום  המ ועצ ה  תרשום  בפ ניה   ותבקש    17

ממנהל   הה נדסה  ומח לקת  נ כסים  להת חי ל  טי פול   אקטי בי  בנ ושא  ל לא  ה חלטת    18

מועצה. ו להוב יל א ת התה ליך  ולדו וח בט ווח  של כמה  חוד שים למועצת  הע יר.    19

עו"ד עידן למדן: לראות  מ י  בכל ל  אפשרי   ומ י  מלכתחי לה  כ נראה  לא  י היה   אפשרי  ואז   זה  גם  יחס וך   20

לתושבים  ולאנש ים גם כסף  ו גם עוגמת  נפש. הכ יו ון  יהי ה.    21

מר יעקב קורצקי:  אני  אומר  מ ה  שיעשה  ט וב  ל כם  אני  מקבל  הצע ה.  הכל  ט וב.  מה  שיעשה    22

טוב לכם. זה דבר ים שבאים  בשלום. זה בת י כנסת.      23

מר גיא קלנר: יעקב א נחנ ו ממל יצים ע ל ב'.     24

מר אבי גרובר:   משכת או ל א משכת?   25

עו"ד עידן למדן: נכסים ו הנדס ה.    26

מר יעקב קורצקי:  מה שאתם רוצים. א ני ז ורם  עם ב'.    27

מר אבי גרובר:   יאלל ה.    28

מר יעקב קורצקי:  אתה צריך ל פנו ת עכשי ו את.  כן.    29

מר אבי גרובר:   שהוא מ ושך.    30
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1   

מר עינב בן יעקב:  במועצת  העיר   קריטר יו נים   לבתי  כ נסת.  לפנ י  ש נה.  נת תם  איזה   שהו א   2

נוהל  שעל פ ני ו תור מים שהם  לא עמות ות הם  לא יכ ול.    3

מר יעקב קורצקי:  הכל טוב. מ ה שהם ר וצים.      4

זיו:  זה  משרד  הפנים   קבע.  ז ה  ל א  אנ חנ ו.  חוק  המדי נה  קב ע  שאתה   ל א  יכו ל  לקב ל    5 נטע  פרופ' 

הקצאות אם את ה לא  עמות ה.   6

7   

מר עינב בן יעקב:  לבתי כ נסת  נתתם  נו הל  מעב ר. עכשי ו א ני  יכו ל ל הגיד  לכ ם יום  באיר וע ש ל    8

מנהל  נכ סים.  אנ י  ביום  הרא שון  שלי  בתפ קיד  פגשת י  את   ..מסוכת  שאול.  אנ י  לא    9

היית י  פו גש  אות ו  אם  הם  ל א  היו  ר וצים  לב נות.  גבא ים  שנמצאים  בתוך  הנכס ים   10

העירו ני ים  האלה  ולא  בונ ים  אין  להם  אי נטרס  בכלל  לדב ר  עם  העירי יה.  אני  י כו ל    11

להגיד   לכם  שא ני  מ רים  ט לפו ן  כמעט   כל  שב וע  להרבה   בתי   כנסת  בר מת  השר ון  הם    12

אומרים  לי  מ י  אתה  המבנ ה  הוא  שלי.  אנ י  קיבלת י  מראש   המועצה  בשנו ת  השישים    13

את  הנכס.   יש  לי  היתר  ב ני י ה.  אני   לא   רוצה  לדבר  א ית ך.  להגי ד  רו ני  ר גע  ש ניי ה.   14

להגיד  לו א ני ב על הקר קע, ה כל בסדר. אבל ב פוע ל אם הם  לא בו נים      15

מר גיא קלנר: אבל אז גם ה פרוצדור ה הזא ת לא תעז ור. כי  הם לא רוצ י ם.    16

יעקב:  א ני  לא  חושב  שאנ חנו   שם.  לפ ני  שה וחלט  בכ לל  ל היכ נס  ל הליך   הקצאה  צריך    17 בן  עינב  מר 

פרויקט ור.  זה   לא  ע וד  נכס.   בתי  הכ נסת  ברמ ת  השרו ן  זה  לא  ע וד  נכס.  יש  לנ ו   18

הרבה  בע יות   ה נדסי ות  ב נכס ים  הא לו.  נבנ ו  מא ה  מטר.   י ש  לנו   של וש  מא ות  מטר.    19

יש  לנו  את  הבע יות  ההנדס י ות  האל ה.  יש  לנ ו  את  הב עי ות  הקנ יי ניו ת  שהם  לא    20

גורמים  שכמו  שא ני  זוכר  א ותו  שבכלל  צעק  עלי  למ ה  אני  בכלל  צר יך  מה  אתה    21

מדבר  איתי  זה  מב נה  שלי.  א נ י  זוכר  את  השי חה  הזאת  ו לכ ן  מה  שאני  ח ושב  שצריך   22

לעשות.  א ני  גם  ח ושב  שצריך  שיה יה  פרו יקטור   שני   פ רויקט ורים  של   הע ירי יה    23

שירכזו  את   זה  כ י  גם  לי  וגם  לעירי ת  עם  כ ל  המש ימות   שי ש  זה  לא  ז ה  ע וד  פר ויקט.    24

זה לא פר ויקט.      25

מר גיא קלנר: מה שאמרנ ו בסע יף ב' ובכ לל  זה הקצאת משאב ים נו ספת  ככל שתידרש.    26

מר יעקב קורצקי:  אז  איז.  ההצעה  שהצעתי.  נ ע לה  אותה  כן  לא  ת היו  בר יאי ם.  לא  נכון  גיא.    27

28    

מר גיא קלנר: אני  ר ואה  את   הדי נמיק ה.  א ני  ח י  בת וך  החדש.  הכל  ה יה   טוב.  אתם  ר וצים  סתם    29

ללכת ראש בראש.    30

מר יעקב קורצקי:  מה שתחל יטו ז ה בסדר.      31
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מר גיא קלנר: מה  הבע יה   כי  יש  פ תרון   שיכ ול  ל הי ות  בק ונצנז וס  ל מה  א תם  מושכים   אות ו  ל לכת    1

למה שהו א    2

מר מיכאל דורון: אני  לא שמ עתי.      3

מר גיא קלנר: אני ר וצה שאמרתם ל ו. יע קב  למה את ה מור יד?    4

מר יעקב קורצקי:  גיא. לא  נכו ן.      5

מר גיא קלנר: חבר'ה תעש ו מה שאתם ר וצי ם.   6

עו"ד עידן למדן: אתה בעצמך אמרת  שאול י ת וריד.    7

מר יעקב קורצקי:  אמרתי הכ ל מצוי ן מבח ינת י.  לעשות סדר. ש יהי ה מסוד ר      8

מר גיא קלנר: אז הצענו  סדר.    9

עו"ד עידן למדן: לעזור לך.  רצינ ו לעז ור לך.    10

מר יעקב קורצקי:  כשאני  רואה  ש יש  פה  מחל ו קת  אני  לא  רוצה,  זה  הצע ה   שלי  לסדר.  זה   11

הכל.      12

מר גיא קלנר: מה שאתה ר וצה.     13

מר עינב בן יעקב:  יש  רשויות  שבונות  בתי  כנ סת  ומחז יק ות  אותן  ומ נהל ות  אות ן.  אני  לא  חושב,  אני    14

לא יוד ע זה  החלט ה שלכם.    15

מר יעקב קורצקי:  בעזרת השם גם ברמת  השרו ן יה יה ככ ה.     16

מר עינב בן יעקב:  יש  רשו יו ת  שהמועצ ה  הדת ית  מ נהלת   את  כל  בת י  הכ נסת.  ו הם  מח זיקות  א ת  כל    17

המפתח ות.  אב ל  ברמת   השר ון  ז ה  הלכה   למ עשה.  נתנ ו  ה יתרים  לאנש ים  פר טיים    18

לפני   שישים  ש נה.  א יזה  אינ טרס  לאנש ים  הפר טיים   האל ה  אם  אנ חנ ו  כע יריי ה  לא    19

ניקח   אחר יות  על  המבנ ים  האלה  ונס ייע   לא   להקצ ות  את  הקרקע   הא לה  ניצור    20

סיטואצי ה  שאחד.   י היה   לנ ו  מיפו י  מל א  של   מה  ק ורה   ב מבנה  הזה  מב חי נת  סקר    21

הנדסית.  איך א נחנ ו מי יצרים  פתרון  לשימ ושים הא לה של  שצ"פ, לא שצ"פ,    22

מר רוני בלקין: עי נב אנ חנ ו א ומרים נ יתן  לכם את ה משאב ים לזה. בת וך הע ירי יה.      23

מר גיא קלנר: קח את המשאב ים. תמנ ה פר ויקטו ר.     24

מר עינב בן יעקב: אנ י ח ושב  שההצעה.    25

עו"ד עידן למדן: לא.  הוא  ד יבר  על  העמ ותה.  אנחנ ו  מדברים  על  ה עירי יה.   אנחנ ו  מדברים  שא נח נו    26

מנהל ים את זה.     27

מר אבי גרובר:   כמו שכתוב  פה.     28
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מר אבי גרובר:   זה מה שכת וב פה.    1

מר מיכאל דורון:  מה  שאני  רציתי  ל ומר  זה  בעצם  ל חזק  את  ידי ו  של  י עקב  קורצק י  כי   הנטי יה  של ו    2

זה  להתק פל  ולעשו ת  סו ג  של   פסיב  א גרסיב.  עזבו  א ותי,  אפשר  לצאת  מזה,   אפשר    3

להורי ד  את   זה.   אנ י  חושב   שהנושא   שהוא   מדבר   על יו   הוא  נושא   מה ותי,   נ ושא   4

קריטי.   אנח נו   בו ועדת   הקצא ות  נ תקלנ ו  בכש לים  בז ה.  35  בתי  כ נסת  לא  מ וסדרים.    5

זה  אנומ ליה.  זה  דבר  שמתמ שך  עשרות  שנים  וצריך  לשי ם  לזה.  יש  הזדמנ ות  לשים    6

לזה  קץ.   השאלה   איך   עוש ים   את  זה.  א ני   חושב   שאם  אנ חנו  ב אמת  נשכור  משרד    7

עורכי   די ן  שמחד   י יתן   יע וץ   לעמות ות  ומהצד  השני   יצטר ך  איזה   שהו א  ס וג  ל ייצג    8

אותנו.  להתמו דד  עם  הבעי ו ת  שלהם  אנחנ ו  באמת  מוב יל ים  את  זה  לסוג  של  א יזה    9

שהוא  ניג וד  ע ני ינ ים  לזה   בע ני ין  הזה  א ני   חושב   תסכים   אי תי  שאם  משרד   עור ך  די ן    10

מייע ץ  לעמ ותה   מה  היא  צר י כה  לעשו ת  שם,  וא חר  כך  ה וא  צריך  מט עמנ ו  ל הגיד    11

למה  מה  לא  לעש ות,  יש  פה  ב עיה.  מה  שאפשר  ל עשות  זה  קודם  כל  להפר יד  למצוא    12

אולי  מת ווה  שאפשר  ל חי ות  איתו  אבל  צריך  ל עשות  את  ז ה.  אי  אפשר  לדבר,  לדבר   13

ולא  לעשות.   לט עמי   הדרך   לעשות   את  ז ה  כד י  לנתק   אותנו   ממשרד   ע ורכי   דין    14

מסוים  שי עשה  את  ז ה,  אנ י  בעד  לי יצר  איזה   שהיא  קרן   שאנחנ ו  שאנש ים  יו כלו    15

לגשת  אלי ה  ו לתת  י יעו ץ.  ק רן  שהיא  קר ן  מ נותקת  ש הי א  מייעצת  לבתי  הכנסת    16

האלה.  לא  כל  א חד  יו דע  לע שות  את  זה  וא נחנ ו  נצטרך  מישהו  לס יי ע  להם  לע מוד    17

על  הרגל יים  ומ ן  הצד  השני  אתה  כתוב  כאן  בסע יף  14  יע קב  שיסייע ו,  למי  יס יי עו?    18

אני ח ושב שמה שצריך  לקרו ת בסעיף  14 ה יא שהע ירי יה  תמפה את כ ל.     19

מר אבי גרובר:   בייע וץ.    20

מר מיכאל דורון: כן. אם ה י א מייעצת  למי  מיי עצת לנ ו א ו מיי עצת להם?    21

מר יעקב קורצקי:  לגבאים.    22

מר מיכאל דורון:  אני  ח ושב  שבסעיף  הזה  הע יריי ה  צריכ ה  קודם  כל  ל הבי ן  יח ד  עם  פ רויקט ור  ועם    23

עינב  ועם  ע ירית  מ ה  בדי וק   קורה  שם.  אי פה  ה גבול ות.   איפה  השצ"פים,  א יפה    24

ההפרע ות.  עוד  דב ר.  גם  לתע דף  אנחנ ו  בסדרי  עדיפ וי ות  ש ונים.  יש  מ קומ ות  שאנח נו    25

יודע ים  שבתי  כ נסת  מ פריע ים  להת חדשות  ע ירו נית.  א ו  להת חדשות  מ תחמית.    26

אנחנ ו צריכ ים לתעדף.    27

מר יעקב קורצקי:  ההתחדשו ת  מפריע ה  לבית  הכנסת.  בית  כ נסת  קי ים  שם.  מה  זה  ניגו ד    28

עני ינים?  בית  כ נסת  קיים  ש ם  60  שנה.  איזה  חצופ ים  אתם.  גם  רוצים  להוריד  בית    29

כנסת. בגל ל התחדש ות ע ירו נ ית.    30

מר מיכאל דורון: יעקב. זה  ל א מגרעה.    31

עו"ד עידן למדן: בית כנסת  נאמר    32

מר יעקב קורצקי:  בית כנסת  קיים.    33
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עו"ד עידן למדן: כמו שאתה  הורס ג ן י לדים.    1

מר יעקב קורצקי:  מה אתה מש ווה  גן  ילדים  לב ית כנסת?  מה את ה משו וה ת פוח ל אגס?    2

עו"ד עידן למדן: זה אות ו דבר.     3

מר אבי גרובר:   אתם  מנסים  בכ וח.  אתם  יו שבים  וזורק ים  פשוט  גפרור י ם  ונה נים  כל  כך  לראות    4

את העסק מ תנפ ץ.    5

עו"ד עידן למדן: נהפוכ ו רוצ ים.    6

מר אבי גרובר:   אין  פה בהצ עה.    7

דורון:  אני  אמרתי  שבית  כנסת  מ פריע  ל הת חדשות  עיר ונ ית  זה  לא  מי ל ה  רעה.  זה  לא    8 מר מיכאל 

מושג  פגור טיבי.  הכ וו נה  לא  היית ה  לומר  שבת י  הכנסת  צריכים  לזוז  או  צר יכים    9

להיע לם.  יש   מקרים   שבהם   יכול   לה יות   שבית   כנסת   י הי ה  טוב   ל ו  אם   יז וז  עשר ה   10

מטר  או  חמ ישים  מטר  וזה  במובן  הז ה  ה וא  מפר יע  לא ל ה  שהוא  ק ו  כח ול,  לא יזה    11

שהיא דרך של  הסדרה.    12

גב' דברת וייזר:     אסור ל הזיז ב ית כנ סת.    13

מר מיכאל דורון: בסדר. את  חושבת שאסור.    14

גב' דברת וייזר:     הם  יוד עים  שאסור.  מי  שד תי  ומאמי ן  אסור.  ברו ר.  תשאל  אותו.  אם  בית  כנ סת    15

במקום שיש בו. ז ה מה ש הם  מאמינ ים.    16

ד"ר צחי שריב:       בפו לי ן.  הזיזו.    17

גב' דברת וייזר:     בפול ין.  לא בארץ  הקודש.     18

מר אבי גרובר:   אפשר  לעש ות  פי נו י  בי נוי   ב לי  למ חוק  בת י  כנסת.  אני  א ומר.  אול י  י פתיע  אותך.   19

בטעות  מצל יח  ל הביא  את  ע צמי  להסכ ים  איתך.  ה יו  זמ נ ים.  אולי  פעם  אחר י.  כל   20

מיני  סיט ואציות.    21

מיכאל  דורון:  אני   רוצה   לסי ים.  את ה  מכ יר  את   המ תחם  של   בלפ ור.  אנ חנ ו  ד יב רנו  עלי ו  ואנ י    22 מר 

אמרתי  לך  את  זה  כבר  ל פני   שנתיים  אם  אנ י  לא  טו עה.   לך  תדבר  עם  הגבאים,    23

תבדוק  אם  אפשר   להז יז  מעט  וא נחנ ו  יכ ול ים  לי יצר   שם  יופ י  של  פרוי קט   24

להתחדשו ת.  כי  אתה  מדב ר  על  פגי עה  גם  אם  פ גיע ה  בע שרות  מתפל לים  עד יין  יש    25

שם  אלפים  שיכול ים  לחי ות  שם  ולהגיע  למתחם  הרבה  יו תר  נכון  ומ ותאם  מבח ינה    26

עירו נית.  וא נחנ ו  נתק לים  בז ה  ויש  עוד  מק ומות  ולכן  לט עמי  צריך  לבח ון  גם  את    27

הדבר הזה.     28

מר אבי גרובר:   אנשים שמת פלל ים בבית  ה כנסת הזה  לרוב  גרים בבת ים  מסביב.    29

מר יעקב קורצקי:  נכון.  הם לא  יסכימ ו לזה.    30
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מר מיכאל דורון: למה ל א יס כימו. למ ה אתה  מחל יט בשב ילם? אתה מ עצבן א ותי.    1

מר יעקב קורצקי:  אמרתי לך תב יאו  תוכ נית מ סודרת.    2

מר מיכאל דורון: אתה אפ יל ו לא נ יסי ת.    3

מר יעקב קורצקי:  תביא ל י תוכ נית. מ ה אנ י אנ סה.   4

מר מיכאל דורון: שאלתי א ו תך עקרו נית. לך  תדבר איתם  תשאל אותם. עשר ה מטר ב סדר?   5

מר יעקב קורצקי:  תביא ל י תוכ נית.     6

מר אבי גרובר:   מה  זה  קש ור  ל הצעה  הזא ת   לסדר.  איזה   מומ חיו ת  זה  ל קחת  נ ושא  אחד  להוב יל    7

אותו ל סיבוב     8

מר מיכאל דורון: אני ב עד מ ה שאתה ע ושה את ה לא מב י ן?     9

מר אבי גרובר:   פתחתם פ ה סו גריים  האם ל עשות בנ יי ן במקום    10

מר מיכאל דורון: בניג וד לש אילתות  האל ה. אלה  דברים.     11

מר אבי גרובר:   כל הז מן  להאש ים את.  אי   אפשר פ ה ל גמור  שום  נושא  כ י ל וקח ים כל  דבר  לס יבוב    12

שלם במקום יש  הצעה ל דון  על ההצע ה. לא. כ ל דבר ה ופך  להי ות די ון    13

מר מיכאל דורון:  גם  בניגוד  לגשר  גנדי.  זה  דבר  הרבה  י ו תר  מהותי  לרמת  השרון.  של ושים  וחמ ישה    14

בתי כנסת  לא מ וסדרים. זה  דבר מאוד מה ותי  וע וד דבר.     15

מר אבי גרובר:   מה קשור  לי ותר? אנ י לא  יו דע מה י ותר. זה  לא.    16

מר מיכאל דורון: ההתנ גשות  עם קוו ים כח ולים.  הנושא  של התחדש ות עיר ונ ית.    17

מר יעקב קורצקי:  מה  שיש  מע ל  37  בתי  כ נסת   תהרוס.  מ ה  שיש  א ני  נות ן  לך  לפר וטוק ול.    18

תפסיק כבר  להציף.     19

מר אבי גרובר:   אתה לא  יוד ע איז ה בלג ן זה  לפתו ח קרן.  ניס יתי  לפתו ח פ ה קרן.    20

גב' דברת וייזר:     אתה פת חת לבס וף.     21

מר אבי גרובר:   לא פתח תי כל ום.    22

גב' דברת וייזר:     חצי מ ילי ון שק ל.     23

מר אבי גרובר:   נשאר  לי  כסף  והביר וקרטי ה  של  לפתו ח  את  הקר ן  הרג ה  את  זה.  ראינ ו  לאן  ז ה    24

הלך. ארבע מא ות א לף וזה  ע לה שמו נה מ ילי ון.     25

מר עינב בן יעקב:  מ ה  שא ני   אומר  שהת חדשות   עי רונ ית  שיש  להם   ..זה  חשוב.  צר יך  להבין   א ני  לא    26

יודע  לאיזה   סוג יה  הרגע  ד יברת.  ננ יח  בב ית  כ נסת  מ סוים  שנ ופל  בהתחדש ות    27
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עירו נית  יש  ל גבאי  מסוים   פ רטים.  אתם  תקדמ ו  את   כל  ההליך   הה נדסי   ואח ר  כך    1

אנחנ ו  בפ ן  הק ניי ני.  לכן  פר וי קטור  שי יתן  ל נו  תמונ ת  מצב   של  כל  בית   כנסת  ובית    2

כנסת י פתור ל נו ב עי ה.    3

מר מיכאל דורון: אני ב עד.    4

עו"ד עידן למדן: אבי.  אנ י  נ יסחת י.  יעקב.  כדא י  שאתה   תקשיב  כ י  א ני  מנס ה  ני סית י  לק חת  הדבר ים    5

של עינב  וה הצעה ל טייב  אות ה להצעה  תקשיב ט וב.     6

מר אבי גרובר:   בואו  נה יה בדי ון  אחד.    7

עו"ד עידן למדן: קודם  כל  יעקב   רשמנו   בפ נינ ו  שני ים  מ וסדרים  מתוך  ש ל ושים  ושב ע.  נשאר ו  ל נו    8

שלושים  ו חמש  אמרת  שכל  א חד  מעל  של ושים  ושב ע  לא  צ ריך.  שלושה.  נשארנ ו  עם    9

שלושים  וארבע.   אז   זה  דב ר  ראשון.  א ני   נ יסית י  לקחת   א ת  הדבר ים  שע לו,  ול נסח    10

את  הצעתך.  ברו ח  של  הדב רים  שנאמרו   פה.  א ני  מציע   שזה  יה יה  כך.  העיר ייה    11

תמנה  פרו יקטור  אשר  יב חן   בעבור  מחלקת  ה נכסים  ו הנדסה  את  בתי  הכ נסת    12

לצורך  קידום  ה סדרת  המצ ב  ככל  ובמידה  שנ יתן.  בכל  מקרה  שקיימת  א פשרות    13

יומל ץ  המ סלו ל  בפ ני   הג וף  ה רלוו נטי.   הגבא י.  ה עיר ייה   מ מליצה  לכל   גבאי   לה תחי ל   14

ולפע ול  ב התאם  ל נוה ל  הקצ אות  ובכ לל  ז ה  תומ לץ  הקמ ת  עמות ה  ו יבח ן  מתן   סי וע    15

בכל מקרה ל גופ ו.    16

גב' דברת וייזר:     לא הב נתי כ לום.    17

עו"ד עידן למדן: אם  הוא  יצטרך  ל הקים  את   העמות ה.  ויב וא  מישה ו  עם   בקשה,  אנחנ ו  נבח ן  את    18

הבקשה. מסי יעים  לו ב הקמ ת העמות ה.    19

מר יעקב קורצקי:  את ההצעה  שלי אז  איז  וזהו.    20

גב' דברת וייזר:     להבי א י ועץ משל מים ל ו.     21

מר אבי גרובר:   זה  הצע ה  הכ י  פשו טה  בע ול ם.  אמיתי.  הצעה  הכי  פשוט ה  בעו לם.  הצלחתם   לה פוך    22

אותה  לקוב ייה   הו נגרית   עם   16  זה   לא  יאומ ן.  ה וא  בא   ואומר,  יש  ל נו  ב עיה   של   23

עשרות  מב נים   שעו מדים  בלי   הקצאה   וכ ל  ז ה.  ה עיר ייה   ב אמצעות  הי ועץ   המשפ טי    24

של  העיר ייה,  תשכ ור  שירות י  משרד  עורכי  ד ין  מן  הסתם.  היוע ץ  המשפט י  יב חר  את   25

עורך  הדי ן,  מי  שח ושב  שמת אים  לענ יי ן  אשר  יל וו.  לא  י עמדו  לרשות.  ילו ו.  זאת   26

אומרת אנ חנ ו מל ווים  אותם.  זה לא של הם. זה עד יי ן אנ חנ ו בשליט ה,    27

28   

פרופ' נטע זיו: אבי. עורך די ן צריך לד עת מי  הלק וח של ו.     29

מר אבי גרובר:   אנח נו ה לקו ח שלו. אשר  יל ו ו את הגב אים בתה ליך  פתיח ת עמותה.  אנח נו.    30

עו"ד עידן למדן: גם  בתהל יך  פת יחת   עמו תה.   אתה  יוצא  מנקוד ת  ה נחה   שכל  בית   כנס ת  עכש יו    31

..ואולי  לא. א ולי ז ה.     32
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מר אבי גרובר:   איפה  זה  נא מר  פה  שזה.  ל בחינת ו  צריך  להוס יף.  מבחי נתך  יש  יותר   מיד י.  א יפה    1

כתוב בהצעה  שמשהו  הוא צ ריך לרדת. למ ה אתם מכ ניס ים פנ ימה דבר ים    2

עו"ד עידן למדן: לא כתוב. זה  בדיו ק הע ני ין.     3

מר אבי גרובר:   אבל  גם  לא   כתוב  הפוך.   א תה  כל  הזמ ן  מכ ניס ים  עוד   ח גורה  ועוד  ש לקס  ו עוד  ז ה   4

ועוד ז ה.    5

מר יעקב קורצקי:  שלושים ארבע ים שנה  ..בית  כנסת אחד.      6

מר גיא קלנר: יעקב.  א ני  ר וצה  ע ל  בסי ס  ה הצעה  שלך  לא  תרצ ו.  אבל  רגע.  לא  פורמ ים  את  ז ה    7

לגמרי. ע ל בסיס  ההצע ה שלך . לתת כמה  חידוד ים קט נים.     8

מר אבי גרובר:   ממה אתה  מפחד כ ל כך? א נ י לא מב ין ממ ה אתה  מפחד  כל כך.      9

מר גיא קלנר: אני  לא  מפ חד  משום  דבר.  רק  מאשתי.  הכל  בסדר.  אני  מציע  את  הדבר  הזה.  על    10

בסיס  ההצעה  שלך  לתת  שת י ים  שלוש  דקוי ות  כדי  לאפשר   לכולם  להצביע  בעד.  לא    11

תרצה,  לא  תרצה.  את ה  הצ עת  את  ההצ עה.  אנ י  מצי ע  שיוגדר  במס גרת  ההצע ה   12

שעורך  הד ין  ש יישכר  ע ל  יד י   העיר ייה   באמצעות   הי ועץ   המשפטי  ילו וה  לתקו פת   13

ההקמה  עד  רישום  ה עמות ה.   לא  מעבר  לזה.  שת יים,  אם  יהי ו  גופ ים  נ וספים  ש לא   14

בתחום  הדת  שירצו  את  השי רות  הזה  יוכ לו  לקב ל  את  זה.  ושלוש,  במקומו ת  שבהם   15

תהיה  בע יה  בין  ח ובת  נאמ נות  לע יריי ה  כי  הסי טואצי ה  בשטח  לא  מאפשרת    16

הקצאה  א ו  פת יחת   עמ ותה,  או  כל   דבר  א חר  לב ין   בית   ה כנסת,  ח ובת  הנאמ נות   של    17

הגוף שנ לקח  הוא  לטובת  העי רייה.      18

פרופ' נטע זיו: אתה לא יכו ל  להכתיב  לו.     19

מר רמי בר לב:  אתה לא  יכול  לעשות  דבר כז ה.    20

מר אבי גרובר:   אני  גם לא ל גמרי  הבנת י אי זה עמות ה זה צר יך לה יות  גו ף שיושב בנכ ס    21

22   

מר גיא קלנר: אם יש ני גוד ע ני ינ ים בין  גוף  לבין  העיר יי ה. אז ה וא ...מה  הבעיה.     23

מר רמי בר לב:  הפרוי קטור  יהי ה ע ורך די ן.     24

מר אבי גרובר:   אני  נ יסית י  לה גן  על  ה עמו תות  האחר ות  שאנח נו  כא יל ו  מעמיד ים  לרשותם.  זה    25

צריך  להיו ת  גוף  שמחז יק  שנ ים  נכס  שיושב  על  קרק ע  של   עיריי ה.  אין  כאל ה.  אבל   26

בואו  א נחנ ו.  חבר'ה  אתם  סי בכתם  הצעה  נ ורא  פשוט ה  ש אומרת  את  זה.  ע וד  פ עם   27

אני  א ומר,  אנ י  לא   כל  כך  מב ין  ממ ה  אתם  כל   כך  ח וששי ם  ואיפ ה  הב נתם  פה   שיש   28

איזה שה וא משה ו אחר.      29

מר גיא קלנר: הוא צודק. א תה לא  רוצה.    30
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שריב:        אפש ר  להסב יר  את   זה   לאט.   הע י רייה   יכ ולה   לקחת   פר ויקט ו ר.  הנ ושא  של    1 צחי  ד"ר 

טיפו ל  בשטחי  צ יבור  ובבת י  כנסת  נמצא  בראש  סדר   העדיפ ות  של  מד ינ יות    2

ההסדרה   והא כיפ ה  שג יבשנו   בתחי לת  הקדנצי ה.  כששוא לים  ע ל  א יזה  בית   פרטי    3

שפולש  וזה  אומר ים זה  לא  ב ראש סדר ה עדיפ ות. ראש  סד ר העד יפות  שטח י ציב ור.   4

אז    5

מר אבי גרובר:   פוע לים כל  הזמן ב נושא  יש  פעיל ות מו ל בתים  וזה.    6

ד"ר צחי שריב:        ה תמקד ות  י ותר  בצ ירים  אב ל  גם   בתי   כנסת  ז ה  שם.  ז ה  ..מספר   א חד.  שום  דבר    7

לא מפרי ע לע ני ין.     8

מר אבי גרובר:   אישרת פר וגרמה?    9

ד"ר צחי שריב:       שום דב ר לא מפר יע ל עירי יה.     10

מר אבי גרובר:   אישרת פר וגרמה?   11

מר רוני בלקין: מה  הקשר?    12

מר אבי גרובר:   כי  בתי  הכ נסת  מופ יע ים  למשל  בפרוגרמ ה  שאישרת.   זה  הכי  חשוב  בע ולם.    13

המקום  שבו  אתה  בא  וא תה  מחליט  למש ל  שבמקום  מסו י ם  אתה  לא  רוצה  שיה יה   14

בית  כנסת  המק ום  לעשות  א ת  זה  זה  באישור  הפרו גרמה .  לא  באישור  עכשיו  של    15

עורך די ן שמל ווה  עמות ות לב וא ול הגיש בקש ה ו לפתו ח עמ ותה.    16

מר רוני בלקין:  אב י  א ני   מד קלם  לך   פר וגרמה   וא ני   אומ ר  לך   שבבתי   הכנ סת  שאת ה  רוצה  ל עשו ת    17

הסדרה  ש ל  מצב   קיים,   עזו ב  את  הפרו גרמה   הם  כבר   קיימים.   אבל   בוא   נ עשה    18

הסדרה.  במק ום  ללכת   לגב אים  של  בת י  הכ נסת  שמפ עי לים  כו ח  אנ חנ ו  אומר ים.    19

ניתן  את המשאב ים. נכס ים י וכלו  לעשות  את הה סדרה של  זה.    20

מר אבי גרובר:   אנח נו  לא.  כנרא ה  לא   נצל י ח  להב ין.  ב וא  נצביע  מי  שכ ן ,  כן.  מי   שלא  לא.  וז הו.   21

יאללה.    22

מר יעקב קורצקי:  לא צריך את כ ל הס ימפוז יו ן.  תעלה  הצבעה.      23

מר גיא קלנר: זה לא סי מפוז יו ן. זה נ קודו ת  חשובות.    24

ד"ר צחי שריב:        נגיד  שהקימו  עמותה.  והקצאה  ונל ך  לתהליך  ה הקצאה.  ה ליך  ה הקצאה  צריך    25

להיו ת  שו וי ונ י.  יכ ולה   ל התמ ודד  י ותר   מעמו תה  אחת.  על   בית   כנסת.   עיר יית   רמת    26

השרון   תשים   מודע ה  ב עית ו ן.  יש   בית   כנ סת  שא נחנ ו  ר וצים  ל הקצות.   עמ ותה    27

שהקמנו  ל ו.  מתמודד.  יכ ול ה  לבוא  עוד  ע מותה  להתמו דד  על  בית  הכנסת  הזה?  28

29   

מר אבי גרובר:   כן.    30

עו"ד עידן למדן: כן.   31
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ד"ר צחי שריב:       עוד  שתי ים. לפי  חוק.     1

מר אבי גרובר:   לא עקר וני ת. יכו לה.    2

ד"ר צחי שריב:       אם ה יא  לא יכו לה זה  לא שו וי ונ י. שוו יון.     3

מר אבי גרובר:   יש  איזה  וע דה  שלפנ יה  י וש בת  גם  ועדת  משנה  שנות נת  ועדת  המשנ ה  בודקת  את   4

הזה וע דת ההקצא ות עצמ ה י ושבת בסוף  וממל יצה למ ועצ ה והמ ועצה מאשר ת.    5

ד"ר צחי שריב:        איך  זה   יהי ה  שו ויו ני   אם  לעמ ותה  אחת  אנ חנו   עזרנ ו  ו נתנ ו  כסף   ולשנ ייה   לא .    6

7   

מר אבי גרובר:   לקחנ ו או תה ביד,      8

מר דני לביא: מה עם  השני י ה?    9

מר אבי גרובר:   מה  זה  השנ יי ה?  אם  יש  שנ י  ציבורים  שר וצים  להג יש  ב קשה  על  בית  כנ סת,  לא   10

יודע א יך זה. אב ל    11

ד"ר צחי שריב:       אף ציב ו ר לא יכ ול ל הגיש. רק  עמות ה . זה הח וק.     12

מר אבי גרובר:   יש  כרגע  מתפל לים  שנמצאי ם  בבית  כנסת.  והם  מבקשים   שנעזור  להם  כדי  ל היו ת    13

בכלל  ל הגי ע  למצב   שהם  בכל ל  יכ ולים   להג יש  את   הבקשה .  זה  מה   שאנ חנו   עוש ים.    14

אין  פה  ש ום  דבר  שקובל  את   שיקול  הדע ת  שלך  משום  בחינה.  עז רת  להם  להק ים    15

עמותה.  עזרת לסדר  את חר י גות הב ניי ה.    16

מר מיכאל דורון: אי אפשר  ל הצביע ע ל הסע יף הז ה אנ י נ ו רא מצטער.      17

פרופ' נטע זיו:לא נכון אב י.    18

מר מיכאל דורון:  סעיף  14  זה  סעיף  מאוד  בע יית י.  אין  ד בר  כזה.  זה  חסר  תקדים.  בתכנון  ובני יה.    19

אתם  כותבים  כא ן  שאתם  רו צים  ליי עץ  לבת י  הכנ סת  לי יע ץ  להם  בהסדרת  חריג ות    20

בניי ה? זה דבר מ טורף.     21

מר אבי גרובר:   למה?    22

מר מיכאל דורון: כי זה מ טו רף.    23

מר רביד פלד: אתה  נות ן שי רות לציב ור.    24

גב' דברת וייזר:     זה  שטח ים  שלנ ו  ה יום?  ק רקעות  של נו?  אתה  מ ייע ץ  ל עצמך.  ברור  שכן.   את ה    25

מייע ץ לע ירי יה מה  אפשר.      26

פרופ' נטע זיו: בלי חריג ות ב ניי ה אתה  גם מי יעץ  להם אי ך הם יכו לים לזכ ות בה קצאה?   27

גב' דברת וייזר:     לא מה  פתאום.  למה את  מ בינה א ת זה ככה?     28
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מר מיכאל דורון: מה שמפר י ע לי.     1

מר אבי גרובר:   זה מאוד  נה וג.    2

מר מיכאל דורון: יסי יעו  לע י רייה ב ייע וץ בסדר.  אפשר לש נות את ז ה.    3

גב' דברת וייזר:     לסי יע ל עירי יה מ ה אפשר.    4

מר מיכאל דורון: זה מה שא מרתי. לה וסיף  את המ ילה  לע יריי ה. אפשר?    5

ד"ר צחי שריב:       הע ירי יה  יכול ה לרכוש  לעצמה  סיו ע מ תי שהיא  רוצה.    6

מר מיכאל דורון: הנה.  קרה.     7

מר אבי גרובר:   זה הצעה.  אתה ר וצה אנ י ח ושב שדנו  עלי ה מספ יק.    8

מר מיכאל דורון: יעקב תש נ ה לי יעו ץ לע ירי יה.    9

מר יעקב קורצקי:  לסעיף  14 י יע וץ ל עירי יה בסד ר.    10

מר אבי גרובר:   ייע וץ  לעיר ייה.    11

גב' דברת וייזר:     זה קרקע ש לנו.      12

מר אבי גרובר:   מי בעד?      13

מר ירון גדות:   לא נתת  לי לדבר.      14

מר אבי גרובר:   אתה רוצה  לדבר בבקשה.       15

מר ירון גדות:   קודם  כל  זה  צריך  להיו ת  שווי וני.  יש  עמ ותות  שה וקמ ו  ועמות ות  שלא    16

הוקמו  שהם  צריכ ים  לקבל  את  אותו  סי וע.  הדבר  הז ה  לא  יכול  ל הי ות  שמועצת    17

העיר  רמ ת  השרו ן  ת יתן  פר יבילג יה  א ו  א יזה  שה וא  ת קציב  אנ י  לא  יוד ע  כמה    18

העלות   של  זה,  רק   בתי  כ נס ת  או  גבא ים  בבתי   כנסת  א ו  ציבור  שרוצה  לקבל  א יזה    19

שהיא  הרשא ה  לבת י  כנסת   ולא  לצ יבור  א חר.  יש  בר מת  השרון   עוד  צ יבור ים    20

שצריכים לקבל  את הה טבה  הזאת. ויש  גם כאלה      21

מר אבי גרובר:   שמחזיק ים עשרות ש נים ב נ כס ולא מ וסדרים כמ ו מ י?      22

מר ירון גדות:   יש  כאל ה  שה וקמ ו  לא חרו נה   יש  כאל ה  שה וקמ ו  מזמ ן  ויש   כאלה   שרוצים    23

להיו ת מוקמ ים בהמשך.     24

מר אבי גרובר:   עוד  פעם.  א נחנ ו  מ נסים   לט פל.  יש   בעי ה  של   עשרות   מבנ י ם  שהם  לא   מוסדר ים  זה    25

הבעיה.  לב עיה  א נחנ ו  מנס ים   לבוא  עם  פתרו ן.  לא  סתם  באופן  ג ורף  כל  מי  שרוצה    26

להקים ע מותה  הע יריי ה תק י ם לו עמ ותה. צריך  לגבש את  זה. לך לשי "ל.    27

28   
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מר ירון גדות:  שילכו לש י"ל.     1

מר אבי גרובר:   יש פה ב עיה.  בסדר.      2

מר ירון גדות:  שילכו לש י"ל.     3

מר רביד פלד: הם לא  ילכ ו ו זה יישאר ככ ה ע וד שלוש ים  שנה      4

מר ירון גדות:  זה לא משה ו אחר. ז ה אות ו  הדבר.    5

מר אבי גרובר:   אפשר  אתה  יוד ע.  הע ירי יה  תעמיד  באמצע ות  ה יו עץ  המ שפטי.  אפשר  לעשות  את    6

זה גם דרך השי "ל. זה  לא מ ה זה קשור.  עצם זה שיש את  ההצעה.     7

מר עינב בן יעקב:  לבת י  כנ סת  ספציפ יים  יש.  אם  תבוא   עמותה  אחרת  אפ יל ו  על  ב י ת  כנסת  ות יק    8

ותוכי ח שהי א עו מדת בקריט ריונ ים נ ניח      9

מר ירון גדות:  עמותה  הסתדרה  הביא ה את  הכסף.     10

גב' דברת וייזר:     זה  סוג  של  אנשים  שלא  י כולים  קשה  לעש ות  את  זה.  לא  כל  אחד  יכול  לעש ות    11

את זה.      12

מר ירון גדות:  אולי  גם אחר כך א ת העמ ות ה הם לא  יוכל ו ל נהל  וכל  הד ברים האל ה.    13

גב' דברת וייזר:     אם  הם  לא  י נהל ו  אז  ר שם  העמותו ת  תקנ וס  אות ם.  או  תסגור  ל הם  את    14

העמות ה.      15

מר ירון גדות:  זה לא או מר שצריך לת ת לה ם פריביל גיה  על  פני  עמות ות  אחרות.    16

גב' דברת וייזר:     זה לא  להם. זה  לעיר ייה  ש תסדיר את זה.    17

18  

מר אבי גרובר:   היא צרי כה מב נה.      19

מר ירון גדות:  לא  קשור  מבנה.   קשור  להקי ם  עמותה.   אתה   עוזר   להם  ב חינם  להק ים  עמ ותה.  א י ן    20

לי בע יה. תי תן גם  לאחר ים.    21

מר אבי גרובר:   אתה תראה  שבקרוב א נח נו  מאוד נ עזור ל עמות ה הזאת  ל פעול.      22

מר ירון גדות:  אני  אשמ ח  מאוד   אבל  ז ה  ל א  קשור  ל נושא.  דבר  ש ני.  סוף  כל  ס וף  י עקב  מב יא    23

הצעה  לסדר   שהיא   לא  יורד ת.  אולי   זה  פעם  ראשו נה  או   בטח  פ עם  ראשו נה  שא ני    24

נמצא  פ ה.  ה יו   הרבה   הצע ות  שהעלית   בפ ייסב וק  ואחר   כך  בשניי ה  הא חרו נה  משכת    25

אותם. נתת י לך רש ימה של  ל פחות  חמש כאלה.  אתה ה בא ת הצעה שאפ יל ו.     26

מר אבי גרובר:   הוספ נו   את  המי לה.  הוס פנו   בייע וץ  לעיר יי ה  ה וספ נו   את  המילה   ל עירי יה.   מי   בעד?    27

שבע. בסדר. מי  נגד? שבע. א ה. שמונ ה. ירד. לא  עבר.    28
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מר רוני בלקין: עכשי ו אנ י מ בקש אחרי שזה  ירד, נ עשה א ת התהל יך כמו  שאמר     1

מר אבי גרובר:   איך  א ני  יכול.   הורדתם   או תו  מסדר  היום.  עכשי ו  תג יד ו  לי   שאני   הו לך  נ גד.  נגד    2

החלטת. שבע. שב ע.    3

מר יעקב קורצקי:  עופר  יכול  להשתמש בק ול ש לו.     4

מר אבי גרובר:   שמוליק  לא  פה  וענ בל  לא  פ ה.  זה  יוצא  ב יחד  חמש  עשר ה.  חבר'ה  ירד.  ז ה  קורה .    5

יאללה. ב אצ'י ע וד פ עם להצב יע על  ההצע ה או. כמ ו הק וד מת?   6

7  

החלטה: ההצע ה בנ ושא הסדרת בתי כנסת ירד ה מסדר  היום.   
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בעד  –  7:   יעקב   קורצקי, רביד  פלד, עופר  קליך, אבי  גרובר, דוברת   וייזר, מיכאל   דורון , רמי  בר  
לב. 

נגד  –  8:  רוני  בלקין,  נטע  זיו , עידן  למדן, צחי  שריב, דני  לביא,  באצ'י   אלקובי,  גיא  קלנר, ירון   
גדות.  

8  

9  

10. הצעה לסדר באצ'י א לקובי 30.1.2022- שינוי שם ג שר גנ די לגשר א לוני. 

10  

גב' בת שבע אלקובי:  ההצעה  ל סדר?  מה  שא ני  מ בקשת  למעשה  ז ה  לה עביר  את  זה  לו ועד ת    11

השמות.     12

מר אבי גרובר:   את  רוצה  שנצב יע  ע וד  פעם  כמו  שהצבענ ו  קודם.  א ני  ל א   מקיים  עכש יו  ע וד  פעם    13

את הדי ון מ חדש.   14

גב' בת שבע אלקובי:  לא  לקיים  את  הדיו ן.  אבל  מ ה  שאני  כן  מבקשת  ל העבי ר  את  זה  לוו עדת    15

השמות.     16

מר אבי גרובר:   אז אמרנ ו פה. מ ה שהסכמ נ ו לפ ני שע ה.    17

גב' בת שבע אלקובי:  לא. לדעת י אתם ה ורדתם.    18

גב' דברת וייזר:     לא  עבר.  ה ורדתם  מסדר  ה יום.  אתם   לא.   לא   סלי חה   ה הצעה  ירדה   מסדר  הי ום.   19

זה לא ה יה ה סכמה.     20

מר אבי גרובר:   את רוצה ש נצביע  עוד פ עם    21

גב' בת שבע אלקובי:  כן.  מה   שאני   מבקשת   ואנ י   העל יתי   את  השם  של  ש ול מית  אל ונ י.  א ני    22

חושבת  שהיא  א ישה  רא ויה  ב יותר  על  שמ ה  יקרא  גשר  במ דינת  ישרא ל.  הגי ע  הזמן.    23

שיבחרו א ישה, שע ל שמה  יק ראו גשר. ק ודם כל אב ל רק  רציתי ל הגיד  לכם שיש  לי    24
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גם  את  קודם  כל  אני  פנ ית י  למשפחת  אל ונ י,  ויש  לי  תמיכה  מלא ה  מהם.  גם  1

מנמרוד, א לונ י עצמ ו.     2

מר רביד פלד: לנכד ים של ג נ די פנ ית גם?    3

גב' בת שבע אלקובי:  בנוסף  גם  מפלג ת  מרצ  הארצית.  גם  יש  לי  תמיכ ה.  בנושא   הזה.  יש  לי  גם    4

תמיכה מ הם. וגם משרת  הת חבורה אם א תה כל  כך רוצה  קלנר. בסדר.    5

מר יעקב קורצקי:  מה  צחי  אמר.  מי  נתן  ל ך  את  הרשות.  תגיד  לה.  מי  שם  אותה  מי  נת ן  לך    6

את הרשות? של  יושב ר אש ה וועדה.  מי שם א ותו?      7

מר ירון גדות:  מותר לה  לפ נות.      8

מר גיא קלנר: אז לעיד ן אסור  לפ נות?  חבר  מועצה מ ותר ל ו?     9

מר ירון גדות:  בטח שמותר  לו.      10

מר גיא קלנר: אז ככה הו א פנ ה.      11

מר ירון גדות:  יופ י. כולם ב יחד  פני נו.    12

גב' בת שבע אלקובי:  אני פ נית י כחברת  מועצה.  אנ י לא י ודעת  מה אחר ים פ נו.    13

עו"ד עידן למדן: אני אבקש  להתי יחס.     14

מר אבי גרובר:   אבל כבר הת יי חסת.      15

מר גיא קלנר: די הי ינ ו.    16

עו"ד עידן למדן: אני את ייח ס.     17

מר אבי גרובר:   מה לא א מרת קודם?      18

מר גיא קלנר: די זה מת יש.    19

עו"ד עידן למדן: יש לי מ ה לה גיד.     20

מר אבי גרובר:   תמיד יש  לך מה  להג יד לט ו ב ולרע.    21

עו"ד עידן למדן: כיושב ראש ו עדת שמו ת.     22

מר אבי גרובר:   כבר אמרת.    23

עו"ד עידן למדן: תן לה  לגמור  להצי ג. הי א עוד  לא גמרה.     24

מר אבי גרובר:   זה ההצע ה שלה.    25

גב' בת שבע אלקובי:  ההצעה מ ה שאנ י מבקשת זה  לשלוח  מכתב ל וועדת  השמו ת.    26
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מר אבי גרובר:   יש ועד ת שמות שמבקשת.      1

מר ירון גדות:  יש פה  הצעה אם ה יא ת עבור  כן. מה ל עשות.     2

מר רביד פלד: אנ י אשלח  מכ תב כחבר מו עצה שאנ י לא מ ו כן לזה.    3

ד"ר צחי שריב:       זה גם ב סדר.   4

ד"ר צחי שריב:       מכתבים  זה חו פשי במד ינה  הזאת.      5

מר גיא קלנר: הדואר ע ובד.     6

מר אבי גרובר:   וימש יך לעב וד.     7

מר דני לביא:  אני   לא  ד יבר תי  הערב.  א ני  ר וצה  ל הגיד  כ מה  דברים  א ני  שמע תי  את  השם  של  גנד י    8

עולה   פה   כמה   פעמ ים  היום.   אני  לא  יודע   אם  מ ישה ו  י ודע   למי   הי ה  ג נדי   וא יך  ג נדי    9

פתאום נ הי יה ג נדי.    10

מר מיכאל דורון:  לא.  אנחנו   לא  יודעים.  שאלת  אם  את ה  לא  יודע  אם  מיש הו  י ודע  אז  אני  אומר    11

אנחנ ו לא  יוד עים.      12

מר ירון גדות:  אני י ודע.    13

מר מיכאל דורון: תלמד או ת נו.     14

מר דני לביא:  רחבעם  זאב י.  אני  לא  יודע  מ יכאל  דור ון  א ם  אתה  יודע  שג נדי  עצמ ו  מה ט  מגנדי  ה יה    15

אחד מהמ נהי גים הג דול ים ש ל המאה  עשרים.     16

מר אבי גרובר:   אתה י ודע שא ני  והוא  נו לדנ ו באות ו י ום.     17

לביא:   אבל   אנ י  ח וש ב  שצריך  להגי ד  את   זה   כי   י ש  פה   פי יק.  מט ורף.  עשרות   שנים.  את ה   18 דני  מר 

מתנגד למ ה שאנ י אומר?      19

מר ירון גדות:  דני. זה ס טרטאפ ל הור יד את  רחבעם זאבי.     20

מר דני לביא:  יש  פה  א יזה  שמחה  סביב  השם  הזה.  הדב ר  הנוסף  שאנ י  שלוש  שנ ים  בוועדת  שמו ת,    21

פעם  אח ת,  אנ י  לא  ז וכר,  א נ י  באמת   לא   זוכר   שהי ה  א י  פעם  די ון   בנ ושא  שקשור    22

לגשר גנד י או  לשולמ ית אל ונ י.   23

מר מיכאל דורון: העל ית או תו? למה  לא ה עלית  אות ו? א תה חבר ב וועד ה. הי ית יכ ול  לעלות      24

מר רביד פלד: אתה  גם חבר  מועצה. את ה יכ ול ל עלות  את  זה.    25

מר דני לביא:  זה  לא  מה  ש אמרתי.  אמרתי  שא ני  לא  ש מעתי  את  י ושב  הראש  או  מי שהו  מהו ועדה    26

מעלה את  הנ ושא.    27

עו"ד עידן למדן: למה לא ט רחת ל הציע  עד של א עלה  ירו ן אבי.     28
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מר דני לביא: אני  רוצה  להג י ד את זה כי  אתה אמר ת מקו דם דברים אחרים  מר למד ן.    1

עו"ד עידן למדן: אני ע ומד אח רי הדבר ים שא מרתי להבד יל מ מך.     2

מר דני לביא: ועדת שמ ות. א תה העל ית את ז ה?    3

?: אני אמרת י לבאצ' י לפ ני  חוד ש לעלות  את זה, אז  היא  חס מה אות י.     4

מר דני לביא: לא. אנ י שאלת י אם אתה  הצעת את ז ה בשל וש השנ ים שאני  הי יתי  יחד א יתך.    5

עו"ד עידן למדן: כמה פעמ ים שאנח נו  מטפל י ם.    6

מר אבי גרובר:   אתם כאיל ו.     7

מר דני לביא: מיכאל  אומר  שלא.    8

מר אבי גרובר:   איך אנ חנ ו כאי לו בהצ עה ה זאת.    9

מר דני לביא: זה נ ורא חש וב .   10

עו"ד עידן למדן: בנושא.     11

מר אבי גרובר:   אמיתי  כאיל ו. איך  הגע נו  ל אן שאנח נו מ גיע ים לזה     12

עו"ד עידן למדן: פנה ל משפחו ת ופ ונ ה למשפ ח ות הע לית י את זה.     13

מר דני לביא: מתי  העל ית א ת זה?    14

גב' בת שבע אלקובי:  הוא ק יים כנר אה יש יבה ב עצמו.    15

עו"ד עידן למדן: לא עשי נו ע ל זה  הצבעה. אבל  דיברתי  על כך שא נחנ ו מקד מים יו תר מפעם א חת.    16

גב' בת שבע אלקובי:  אף אחד ביש יבה לא  יוד ע שק יימת את  זה.    17

עו"ד עידן למדן: ועובד ה שלא ה עלית  הצעה  כ זאת.    18

מר דני לביא: אני  לא ז וכר ד בר כזה.    19

עו"ד עידן למדן: עובדה   שלא  טר חת  לעל ות  ה צעה  כזאת.  אתה  חבר  ב ווע ד ה.  אתה   מכיר   את  הנ והל.   20

21   

מר דני לביא:  ז ה  הצע ה  של ה .  חדשות  ברש ת  על   זה   שהוא   פנה   ל וועדת   שמות.   וכל   מי ני   דברים.  א ני    22

לא  יוד ע  מזה.  א ני  ל א  מכיר  את  זה.  וגם  מ יכאל  ד ורו ן  לא   מכיר  את  זה.  הוא  חבר    23

בוועדת שמ ות.     24

מר אבי גרובר:   לא ה יה די ון ב וו עדת שמות.     25

מר רמי בר לב:  יש ועדת  משנה  לוו עדת שמו ת?    26
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מר אבי גרובר:   אפשר להצב יע?   1

עו"ד עידן למדן: אני  מבקש  לדבר.  אני  חושב   שכל  הדיו ן  הז ה  הוא  לא  לכ בודה  של  שו למית  א לו ני    2

ולא לכב ודו של  יו סי שריד.  מ ה לעשות.    3

גב' בת שבע אלקובי:  למה. הע לנ ו את השם של ו פ ה?   4

עו"ד עידן למדן: אני     5

מר אבי גרובר:   הוא  העלה.    6

עו"ד עידן למדן: להבדיל   מאחר ים  שהת חפש ו  ו ניס ו  ל הגיד   שהם  ל א  אנ י  כן   ני סית י  לקדם   את    7

הדברים  ואחד  מחברי  הוו ע דה  אכן  פנ ה.  עכשי ו  שמכיו ון  שברור  ל נו  ה יום  גם    8

הנוה ל.  מכי וו ן  שלי  כ ן  חש וב   להנצי ח  את  שו למית  א לו ני.   באמת  חשוב  לי  ל הנצי ח   9

אותה.    10

גב' בת שבע אלקובי:  לפני  שמונ ה שנ ים היא  נפטר ה.   11

עו"ד עידן למדן: באמת  חשוב   לי   לה נציח   או תה.  גברת  ב תשי.  ל פנ י  שה תחבאת  ו אמרת.  א ני  לא    12

מר"צ ולא טר חת ל פנו ת בהצ עה.    13

גב' בת שבע אלקובי:  לפני  שמונ ה שנ ים לא ה יית י  פה.    14

עו"ד עידן למדן: הצביעות.   הנ יסי ון   לעש ות  פ ופול יזם  ולבזבז  את   הזמ ן  של  מועצת   הע יר  ב הצעת    15

סרק.  צר  לי   הצעת  סרק.  ש למעט  הש גת  דקלרצ יה  כ נר אה  בוא   נה יה  גלו יים  לא   16

נשיג  הרבה.  ולא ור  הקשרים  שיש  במפל גת  ה עבוד ה  ל פחות   לחלקכם   או   מתי ימרי ם    17

שיהיה  ר ק  צריכים  לפנ ות  ל שרת  התחבור ה.  אגב,  אנ י  ר ק  אזכיר  לכל   השול חן  פה    18

שהיחיד ים  שהתנגד ו  בזמן  אמת  להנצח ה  של  גנדי  ה יי תה  סיעת  מר"צ  במועצת    19

העיר. ה יח ידה שהת נגדה  וה י חידה שאמר ה אנ חנ ו חושב י ם שזה לא ראו י ע וד לפ ני    20

גב' בת שבע אלקובי:  למה לא  פעלת  מאז?      21

מר גיא קלנר: די. זה פעם  שני יה שזה  עול ה.     22

מר דני לביא: די. תפס יק ת ן  לי לדבר.  לא דיברת י ה ערב.  הוא י ושב ראש ו עדת שמו ת.      23

מר גיא קלנר: זה  פעם  שני יה  שאת ה  מעל ה.  הציבור  צודק.  אתם  מת ישי ם  אותו  על  כ לום.  די  עם    24

זה.    25

מר דני לביא: אתה מת יש. ר איתי את  הפר וטוק ולים.      26

מר גיא קלנר: דני. תעז וב אות נו ד י.    27

עו"ד עידן למדן: קואליצ יה ה ייתם  נגד ה הצע ה. ואז ה לכתם לה גיש הצע ה  לסדר.     28
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מר גיא קלנר: עושה  ל י  סיבוב  כא יל ו  עכשי ו  מי  יוד ע.  הרי  דנ ו  בזה  כבר  ש עה  הערב.  ה ערב.  די  לדו ן    1

בזה.   2

גב' בת שבע אלקובי:  מה הבע יה לש לוח  מכתב. זה  כל הסי פור.      3

מר גיא קלנר: לשלוח א ת המכתב. מ י ה יה ג נדי, לא  היה  גנד י. די.     4

מר רמי בר לב:  למה י ולי  תמיר  לא מו פיע ה.  למה לא ב יקשת י ול י תמיר  מ מפלגת ה עבוד ה?    5

עו"ד עידן למדן: חבל  מאוד  אגב.  י עידו  מצב י עי  מפלג ת  העבוד ה  ש...להנצ חת  גנדי  עבר  בק ולו ת  של   6

מפלגת ה עבוד ה.    7

מר יעקב קורצקי:  אתם תעשו ע וול  לאנש ים.    8

עו"ד עידן למדן: מה  לעשות.  א נשים  ממש יכי ם  וירו ן  ממשיך  ל הי ות  שם  ו ללכת  ול הצטלם  עם  שרת    9

התחבור ה אם יש  לך חברו ת  תעשה את זה. צב יעו ת      10

מר גיא קלנר: הוא מדבר  על ח וק שעבר בכ נ סת. תלמד. תקשיב.  הוא  לא  דיבר על ר וכברגר.    11

עו"ד עידן למדן: משנכנס  אדר  אומר ים  שמרב ים  בשמחה  אז   יש  מ י  שבאמ ת  כנראה  לא  בדי וק  רוצ ה   12

את  הה נצחה   אלא   בעיק ר   רוצה  לעשו ת  כו תרות.  ל גנוב   קרדיט ים.  לעש ות   13

פולי טיקה.  לעשות  פו ליט יקה . אם מישהו  הי ה    14

מר יעקב קורצקי:  אתה עשית  כותר ות. אתה  ע שית.   15

עו"ד עידן למדן: אם מישהו  היה  מענ יי ן אות ו  הנצחה בזכ ות שנ י חבר ים בו ועדה  היו  יכו לים    16

17   

מר גיא קלנר: או שתסגרו  את ה ישיבה  או  שזה.   18

מר יעקב קורצקי:  עידן.  עזוב.  יצא  ו אבי  יצא.  ל א  מכבד  את  כולנו.  תצביע ו  נ גד.  תורידו  את    19

זה.   20

עו"ד עידן למדן: יש  מי  שלא  מכבד.  א ני  ח ושב   שהדרך  הכי  רא ויה  והכ י  טו בה  ואנ י  מנס ה  לקדם  את    21

זה  הרבה  מא וד  זמן.  ולה נצי ח  שני  שרי  חי נוך  כמ ו  שול ה  אלונ י  ו יוסי   שריד  שה יה  ל י   22

הכבוד  לעבוד   במ חיצתם  וה י ה  ל י  הכבוד   עם   יוס י  שר יד  את  הה מלצה.   לקבל   את    23

ההמלצה בב חיר ות.     24

מר רביד פלד: מי א מר לך. א ני אמרת י ל ו את זה.    25

גב' דברת וייזר:     אה. זה בכ לל שלך  הרעי ון?  הוא לק ח ממך את  הרע יון.     26

מר רביד פלד: אנ י אמרתי  לו  שולמית  אלו ני.    27

מר יעקב קורצקי:  עידן  אני   מבקש  ממך.   עיד ן.  סיימת?  אני   רק  יכול   להג יד  לכם  משהו   אחד.    28

אתם  פותח ים  פה  פתח.  את ם  חושבים  שאתם  ג יבורים  ג דולים.  אתם  ע ושים  ע וול    29
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לאנשים  ש הערצתם.  לפ רס,  ליוס פטל.  שו נא  ס פרדים  הז ה.  גם  יצא ו  מכתב ים,  וז ה   1

לא.  אתם  ..אנשים  שה ערצת ם  אותם  ואתם  פ וגע ים  בה ם  כי  ברוב  ה ערים  בארץ    2

3    

מר גיא קלנר: למה אתה  מפנ ה את זה  אלי?    4

מר יעקב קורצקי:  אני  מפ נה  לזה  שה וציא  את  הכותרות.  חצי  כ ותרת.  המד ינה  של נו  ז ה  ל א    5

נגמר  ברמת  השרו ן.  אתם  ע ו שים  טעות   חמור ה.  כי   על  פ רס  גם  יצאו   דברים  ואנ י   6

אומר לכם מ ות קדוש ים תש אירו א ותם. הם נ פטרו.  נגמר .   7

עו"ד עידן למדן: להבדיל  ממך  את  מוזמ נת   אם  את  רוצה  להסיר  את  המסיכה  את  מוזמ נת.    8

המסיכה.    9

גב' בת שבע אלקובי:  לא רצתי בכו תרת.    10

עו"ד עידן למדן: הציבור את  האמת  יודע.     11

מר אבי גרובר:   אתם  לא  ר וצים  לסי ים.  כל   אחד  יש  לו   עוד   פעם   מה  לה גיד,  או תה  הצ עה  בד יוק    12

עכשיו ממש יכים ע וד ארבע   שעות.     13

מר רמי בר לב:  היית י  בטוח  שאת ה  אומר  ש היחי די  שצודק  שהו לך  באח ד  עשרה  כי  מדברים  פה.    14

עוד שעה.     15

מר אבי גרובר:   על זה. מ משיכים  לדבר. אנ י  לא אתן  לו  לדבר?      16

מר ירון גדות:   יש פה  הצעה לסדר.  מותר  לי  לדבר. קיבלת י זכות  דיבור.     17

עו"ד עידן למדן: צריך לעשות  הצבעה.     18

מר אבי גרובר:   אתה דיבר ת קודם.    19

עו"ד עידן למדן: לא בהתי יחס א לי ו.     20

מר אבי גרובר:   הוא ר וצה בהת יי חס אל יך.      21

מר ירון גדות:   כל  ההמו לה  הזאת,  ה הצעה  הזאת  בדיוק  מת יישרת  עם  מה  שלמדן  הצי ע    22

לשלוח   מכתב  לשרת  הת חבור ה  רק  ההצעה   הזאת   אומרת   כל  מו עצת  הע יר  א ו  ראש    23

העיר  ישל ח  את  המכתב.  ז ה  הדבר  הנכו ן  לעשו ת  שאתה  אפיל ו  עשית  את  זה.    24

בודדים עש ו את זה. מ ה י ותר  טוב.     25

מר אבי גרובר:   זה עדי ין ס ותר את  הנ והל.    26

עו"ד עידן למדן: אני עש יתי.     27

מר אבי גרובר:   זה עדי ין ס ותר את  הנ והל.      28

 71

 



ישיבה מ ן המניין מס'  37   רמת השרון – 20.2.22, י"ט אדר א' תשפ"ב  

מר ירון גדות:  מה יו תר טוב מ ההצע ה הזא ת.   1

עו"ד עידן למדן: שולמית א לו ני ל א צריכה  גש ר. מה לעש ות אנ י ח ושב שהי א צריכה בי ת ספר.    2

מר יעקב קורצקי:  תמשיך עם השט וי ות שלך.    3

עו"ד עידן למדן: שזה יציג א ת    4

גב' בת שבע אלקובי:  אתה לא  יכול  להח ליט  על ב י ת ספר.    5

עו"ד עידן למדן: אני ח ושב שה וועד ה צריכה.      6

מר ירון גדות:  אין  ב עיה.   או  ק י.  סבב ה.  אז  אתה  מוכ ן  שבמק ום  שו לה  א לונ י  י היה   את  מ י  שאתה    7

הצעת?    8

מר אבי גרובר:   אנח נו ע וד לא בש לב הזה.      9

מר ירון גדות:  ליבוב יץ'.  לא  רק  אתה.  מו ע צת  העיר  כול ה  תוציא  מכת ב  ביחד  וראש  הע יר  על    10

ליבוב יץ'. י אללה.     11

עו"ד עידן למדן: התקיים  הדי ון ב וועדת  שמות .     12

מר ירון גדות:  אני מדבר  עכשיו  ההצע ה לל י בוביץ'.     13

מר אבי גרובר:   סיימת?  רונ י בבקשה.    14

עו"ד עידן למדן: אתה מוזמ ן לשל וח מכתב  ת מיכה לשרת  התחב ורה  ולשר ת הפנ ים. הם כבר פ נו.    15

מר יעקב קורצקי:  לא יקום  ולא  יה יה. זה  סתם  שטויות.  אתם מבזבזים.    16

בלקין:  ראשית,  א נ י  מציע  לכול נו,  בכ לל  ל הקש יב  לפע מים  לא חרים  גם  אם  הדעה  היא    17 רוני  מר 

שונה.  מ ותר  וא גב  פל ורל יזם  זה  זה.  זה  לשמוע   גם  דעו ת   אחרות  להשמי ע  אותם.    18

לא  ח ייב ים  לקב ל  ולא   חי יבי ם  להסכ ים.  זה   מותר   גם   ל הקשיב  ולא   לסת ום  את    19

האוזנ יים  .א ני   גם  י ודע   שח לק  מהדבר ים  שאנ י  אג יד  ע כשיו  מ חר  ית קפו   אות י   20

עליהם  כי  א ני  ד ניזא ור  הכ ל   טוב  ויפ ה  שיתק פו  א ותי   א בל  אנ י  אג יד  או תם.  אנ י   21

חושב  שהיה  נכו ן.  נשים  את  הפרוצדור ה  בצד.  נכון  היה  ל הוריד  את  ה הצעה  הז את   22

מסדר  היום.  ז ה  גם  לא  לכ בודה  של  ה הצעה  ו לא  לכב ודה  של  שו למית  א לונ י    23

ועכשיו.   תראו.   אנ י  ח ושב  שהדיו ן  ה ופך  להי ות  יותר   פולי טי  מ אשר  די ון   ערכי    24

עקרונ י.  וא ני  ח ושב  שאסור  לנו  ל התבלב ל  גם  לא  בג לל  א פילו  לא  בגל ל  הטר נד  של    25

הפול יטי  קורקט  לא  שאנ י  או מר  שצריך  חל ילה  לפג וע  ב נשים  אבל  צריך  להב ין  שי ש    26

הבדל  מה ותי  בי ן  לקב ל  הח לטה  בדיעב ד.  לפג וע  בבן  אד ם  ומורשתו  על  רקע  של    27

שינו יים.  יש  שינ וי ים  בחברה.   כן.  פעם  היה  גם  מקובל  הו מו  היה  דבר  נ ורא  מקובל    28

שאנשים  ה יו  א ומרים  אות ם  והי ום  זה  כבר   לא  בר וח   התקופ ה  זה   לא  מק ובל.    29

ובהרבה  דבר ים  התק ופה  ה שתנתה.  וא ני  מצי ע  לנ ו  בוא  לא  נה יה  צדקנ ים.  זה  ל א    30

בדיוק  תכ ונה  נפל אה  ל היות   צדקן  וגם  לא  נכו ן  לק חת  רו ח  של  תקו פה  מס וימת  עם   31
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קדמה,  ול העב יר  או תה  דרך   מסרקות  ארב עים  א ו  ח מישי ם  שנה  א ו  י ותר  א חורה.    1

2    

מר ירון גדות:  איזה רו ח ה ייתה.  לא ה יית ה.    3

מר רוני בלקין: יר ון. ת ן לי  ל דבר.     4

מר ירון גדות:  זה לא רו ח.    5

מר רוני בלקין:  תן  לי  לדבר.  אני  שתק תי  כ ל  זמן   שדיברת   לא  ה וצאתי  מ ילה.   תן   לי   לדב ר.  אול י  פעם    6

תהיה   גם  פלור ליסט.   פל ורל י זם  לא  הולך   רק   לשמאל   או   רק  לי מין.   זה   לדעת   לקב ל   7

את  הכל.  זה  בדי וק  הע ני ין  פה.  תתאפק.  תלמד  לדחו ת   סיפוק ים.  זה  מגי ע  עם   8

הבגרות.  אנ י  אתן  לך  כמ ה  דוגמאות  מ הקרוב  ו מהרח ו ק.  לגורג'  ו ושינ גטו ן  אבי    9

האומה   האמר יקאית   שמו פי ע  הי ו  מ אה  של ושים   עבדים   הוא  ש חרר  מעבד ות  ר ק   10

מאה  ביום  מותו.  תומאס  ג 'קסון  הנשיא  השליש י  שכת ב  את  מגיל ת  העצמא ות   11

והיה  ליבר ל  הכי  גדול  החזי ק  שש  מאות  עבדים.  ל א  ה ורידו  א ותו  ונ חשב  אחד    12

מאבי  אומ ות  ה אמריקא יות.  הוא  ה יה  גז ען  א גב  מפ ה  ועד   סין.  י ותר  מז ה  כשאשתו    13

נפטרה   הוא   החז יק  שפ חה   והי יתה  לו  ילד ה  שה וא  הת חייב   אבל  ש הוא  ישחרר    14

אותה  מ עבדות   את  ה ילדה   שהיית ה  חצי   שחור ה  בי ום  מותו.  וזה  מ ה  שה יה.  אז    15

בואו   נשים   את   הדברים,   ה אומה   האמר יקאית   הגד ולה   הדמו קרטיה   ה גדול ה  ל א    16

מחקה  או תו.  עכש יו  א נחנ ו  זה.  יש  לנ ו  את  יוספ טל  שד יבר  בצורה  ז וועת ית,  ע ל   17

יוצאי   עד ות  המזרח   ויש   בית   חו לים   על   שמו.   ומשה   די ין,   אתם  ר וצים  ש נדבר  גם    18

עליו  ש יש  רחובו ת  על  שמו.  שגנב  עתיק ות  אנח נו  לא  ר ו צים  לדבר  על  כל  השאר.   19

נמשיך  לגו לדה  מאיר   שאם  רוצים  שה יית ה  ראש   ממשל ה  ראשו ן  ב עולם   כמעט    20

כאישה,  אבל  במלח מת  יום  כיפור  ה יא  סוחב ת  אחרי ה.  אמרו  פה  שמע ון  פרס  רק    21

לא  מזמן   ה וא  עבר  א ירוע   כ זה  עם  קולט   אביט ל  ואף  א חד  לא   הצי ע  למ חוק   את    22

מרכז  פרס  לשלום.  ו לכן  א ני   לא  תראו.  בסוף  יש  את  ה משפט  אז  אומרים  א חרי    23

מות  קדוש ים  אמור.   לא  תמ י ד  צריך  לבח ון  א ת  זה  ז ה  לא  שעכשיו  ס ולח ים  על   הכל    24

ומוח לים  על  הכל  וממש יכים   בטח  כשהמציאות  משת נה  להמשיך  ל הנצי ח  אנשים   25

שסוחבים  אחר יהם  איז ה  קו פת  שרצים.  אבל  בין  זה  בי ן  למחוק  את  ה היסט ורי ה   26

לעשות  שי נו יים  ו לה וריד  א נ דרטאות.  תראו,  הי ה  פעם  ז ה  הכי וון   ההפ וך.  יש  גם    27

אנשים  שנ יתן   להם  יומם.   א נשים  שכן.   הם  ה יו   בחי ים  כשהאשימו   אותם.  ספי ו    28

אם  אתם  ז וכרים   הי ה  פעם   סגן   נש יא  כז ה.  שאמר   אג ב  תוך   כדי   התק ופה   של    29

ווטרג ייט  הוא  אמר  הממזרי ם  שינו  את  הכלל ים  הם  לא   אמרו.  הם  אל  הוד יעו .    30

אבל  מה  כמה  שנ ים  יותר  מא וחר  הוא  גם  הואשם  שהוא  ע שה  עבירה  של  שח יתות,    31

עמד  לד ין  ובאמת  הוא   מח ו ק  מדפי   הה יסטור יה.  יש  ל נ ו  נש יא  משה   קצב  כו לם   32

מכירים  אות ו  שגם  שלא  נ תרגש  עליו.  ל מה.  כי  נ יתן  לו    והתע קש  הלך  לבית   33

המשפט  ולשמחת  כ ולנ ו, א ני   אומר גם  ל נו  בוא  רגע  יש  פ ה  אנחנ ו  חברי  מו עצת ה עיר    34

לא  עו סקים  בדק לרציו ת.  בו או  נט פל  במ ה  שה עיר  הזא ת  צריכה  בצ ורה  יעי לה.    35

במקום  לבזבז  ש עות  על  ד יונ ים  שחלקם  אפיל ו  פר וצדורא לית  עק רים.  זה   לא  שזה    36
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לא  חשוב.  אני  ל א  אומר  שצריך  בגלל  הדבר  הז ה  שדמם  של  אנשים  או  גו פם  יהי ה    1

הפקר.  זה  לא  הכי וו ן  אבל  דב רים כאלה  משתנ ים  עם  הזמ ן,  אי  אפשר  לגרור  א ותם   2

ולא  צר יך  ל סלו ח.  אבל   את ה   צריכים   להב ין   גם  א יפה   א נ חנו   שמים   את  הגבו לות   3

לדבר  הז ה.  ואני   א ומר  לכם  י ותר  מזאת   ע וד  פעם.  גם  יוסי   שריד,  אני   הכר תי   אותם    4

ולא  בא ופן  אישי  וגם  שו למי ת  אלו ני  א ני  חושב  שיש  אנש ים  שהי ו  גם  מח נכים  וגם    5

שרי  ח ינוך,  אפשר ויו ת  ל הנ צחה  שהם   הרבה   י ותר  מת אימים  לפרס ונה.   לט ובת    6

העני ין.   אנ י  לכשעצמי   לא   א שתתף  בהצבע ה  הז את  כ י  א ני  אומר   לכם   באמת  ז ה    7

עצוב  לי  ל הגיד  א ת  זה  בגל ל  האנשים  שזה,  זה  קר קס.  אנ י  מציע  ע וד  פעם,  תמשכ ו   8

את  ההצעה  נעלה  א ת  זה  לו ו עדת  שמות,  נרא ה  את  הדי ון  הערכי  ו לא  פו ליט י  סביב    9

העני ין  הזה  ואם  אפשר  בכל ל   פרוצדורל ית  ל עשות  את  הש ינו י  הזה.  ובל י  קשר,  כן.   10

יוס י  שריד  ושול מי ת  אלונ י,  שנ יהם  אנש ים   11 בואו  תסתכ לו  כ י  מדברים  פ ה  עכשיו 

ראויים.   רק  ל פני   כמה   זמן   ני הלנו   פה   יש יבה  ס וערת   של  ש עה  ע ל  הס יפו ר  של  חמש    12

שנים  שום דבר  לקרוא  על  ש ם של גבר ר ק איש ה. עזב ו א תכם. גם אז אמר תי  לכם.   13

תפסיקו  ללכת עד  הקצה.  לא   צריך  למשוך  את  הסטיק  ימ ינה  עד  הס וף  ולה תרסק.   14

שלנו,  ל התנ הל  א חרת  גם  אני  מדבר  ה יום    15 צריך  להבין,  להכנ יס  את  זה   למודעות 

אחרת  מאשר  דיבר תי  ל פני   ארבעים  ו חמישים  ש נה  בב י ת  הספר.  כי  אתה  ל ומד   16

שהעולם   השתנ ה  את ה  לומד.  אתה   מתבגר.  ואתה   ל ומד  לקבל  גם  דברים  אחר ים   17

או  לה טמיע   אצלך  התנה לות   אחרת  אל   מול   משה ו  שה וא  היה  ש ונה   ממך.  ז הו.  ז ה   18

מה  שאני  מצ יע  לכם  ואנ י  בא מת מציע  בוא  נתמקד  בדבר י ם  העקרו ניים  החשוב ים   19

לעיר  ו לא  רק  בדברים  הצ הרתיים,  מה  ש הצהרתי  זה  חשוב  בוא  נ עביר  בת וך    20

סב י רה.  שהיא  גם  חורגת  ב סופ ו   של  דבר  מהמגרע ת  שלנ ו   21 המסננ ת  של  פר וצדורה 

בעירייה. ות ודה  לכם על ז ה  שהצלחתם להקש יב.     22

מר אבי גרובר:   מי בעד  להור יד את  ההצעה   מסדר הי ום? עשר. מי  נגד? א רבע. רשמתם?    23

24  

החלטה: הצעה  לסדר – שי נו י שם גשר גנד י לגשר  אלו ני  י רדה מסדר ה יום.  
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מיכאל    לב,  רמי  בר  גיא  קלנר,  עידן   למדן,  נטע  זיו,  רוני   בלקין,  בעד  –  10:  אבי  גרובר, 

דורון, יעקב קורצקי, רב יד פלד, עופר  קליך.  

נגד – 4: ירו ן גד ות, צחי שר י ב, דני לב יא, באצ'י  אלקוב י.  

25   

11. מינוי דני לב יא לתפק יד יו"ר קבוע לוועדה לסובלנות ושוויון.   

26  

מר אבי גרובר:   סעיף  11  ל סדר  ה יום.  מ ינו י  דני  לב יא  ל תפקיד   י ושב  ראש   קבוע  לוו עדה  לסובל נות    27

ושוו יון.  נכו ן. אנ י.      28



ישיבה מ ן המניין מס'  37   רמת השרון – 20.2.22, י"ט אדר א' תשפ"ב  

פרופ' נטע זיו: אפשר שהמו עצה תברך את ע נבל ב הזדמנ ות זו.    1

מר יעקב קורצקי:  שישה בנ ים ועכש יו בת.     2

מר אבי גרובר:   מזל  ט וב  ע נבל.  אושר  ועוש ר.  אז  רגע.   מי נו י  דנ י  לביא   ל תפקיד  יושב   ראש  קב וע    3

לוועד ה לס ובלנ ות  ולשו ויו ן. י ש למישהו  משהו  להע יר ע ל ז ה?     4

מר ירון גדות:  אני  אעיר  ע ל  זה.  זו  הי יתה  הצעה  לסדר  שלי.  שהורד תי.   ואתה  הסכמת  להכ ניס    5

אותה כהצ עה לסדר  מטעמך.     6

מר אבי גרובר:   מי בעד.  פה אחד?  פה א חד.    7

החלטה: אושר מ ינ וי ד ני לב י א לתפקיד  יו "ר קבו ע ל וועד ה  לסובל נות  ושוו יו ן.  
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בעד  –  14  (פה אחד ):  אבי  גרובר, רוני  בלקין, נטע  זיו, עיד ן  למדן, גיא  קלנר, רמי  בר לב , מיכאל   

דורון, יעקב קורצקי, רב יד פלד, עופר  קליך,  ירו ן גדו ת, צחי שריב, ד ני  לביא, באצ' י א לקובי.  

8   

מר אבי גרובר:   סעיף  12. די ון בד וח כס פי ר בעון של ישי  21.    9

גב' דברת וייזר:     רגע.  או לי  נ עשה  את  הסעי פ ים  הטכנ יים  הא חרו נים.  כי  ע וד  מעט  אח ת  עשרה  ו יש   10

את.  טכני.  את  השכר   ו את.  לא.  אי ן  בעי ה  אב ל  ז ה  טכ ני .  בוא ו  זה   שנ י  סעי פים    11

טכניים.  לא עכשי ו די ון.     12

מר רמי בר לב:  מסכימים ד וברת. בוא  נאשר  את צוקרמן.     13

14  

16.  עדכון  שכר  עובדת  בחוזה  אישי  במשרת  אמון,  הגב'  מאיה  צוקרמן,  מנהלת  לש כת 

ראש העיר, ב-5% ל שיעור  של 40% משכר מ נכ"ל מיום  14.2.22 

15  

מר אבי גרובר:   סעיף  16.  עדכ ון  שכר  עובדת   בחוזה  אישי  אז  נ ו  מהר.  רוצ י.  במשרת  אמון.  מנה לת    16

לשכת  ראש  העיר.   מא יה.  ח מישה  א חוז   בשיע ור  של   אר בעים  א חוז   משכר  מ נכ"ל    17

מיום 14.2.22  יש הער ות. מ י  בעד?     18

מר ירון גדות:  אני בעד  יות ר.     19

החלטה:  אושר  עדכ ון  שכר  עובדת  בח וזה  א ישי  במשרת   אמון,  ה גב'  מאי ה  צוקרמ ן,   מנהלת   

לשכת ראש הע יר, ב-5% לשי עור של 40% משכר  מנכ" ל מ יום 14.2.22.  

בעד  –  14  (פה א חד):  אבי  גרובר, רוני  בלקין, נטע  זיו, עיד ן  למדן, גיא  קלנר, רמי  בר לב ,  מיכאל  

דורון, יעקב קורצקי, רב יד פלד, עופר  קליך,  ירו ן גדו ת, צחי שריב, ד ני  לביא, באצ' י א לקובי.  

20  
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17. העסקת עובדת כמורה גמלא ית בתיכון רוטברג.  

1  

מר אבי גרובר:   סבבה.  סע יף  הבא.   העסק ת  עובדת  כ מורה   גמלא ית    בתיכון   שמנו   לכם  פ ה  ע ל    2

הזה.    3

ד"ר צחי שריב:       שלוש ש עות שבו עיו ת עד ס וף שנת  הל ימודים  הנ וכחית.    4

גב' דברת וייזר:     היא  חי יבת להש לים פ ערים  שאין מ ורה במק ומה.    5

ד"ר צחי שריב:       מדה ים. דבר כזה צריך לב וא ל ישיבת  מועצה.    6

גב' דברת וייזר:     אין  מה ל עשות.     7

מר רביד פלד: יש ע וד בתי  ס פר שרוצים.    8

גב' דברת וייזר:     בסדר אז שיב יאו  לשול חן.  פה יש  הכנה  לבגרות.      9

מר רביד פלד: היא  אמרה ש היא לא  יכו לה ל העס יק.    10

מר מיכאל דורון: תביא א ני  אאשר לך.    11

גב' דברת וייזר:     תיכו ן  זה   משהו   אחר.  זה   משרד  הח ינוך   הו א  לא  מ אשר.  משרד  הח ינוך   לא    12

מאשר  י ותר  מ על  גיל   פר ישה .  זה  מ ורים   שהם  עובד י  רשו ת.  כי   הם  ת יכו ניסט יים.    13

מי בעד?     14

מר אבי גרובר:   מי בעד?  פה א חד. פה א חד י אללה.    15

החלטה: אושרה  העסקת עובדת כמורה גמלאית בתיכון רוטברג.  

גיא  קלנר, רמי   בר לב,   עידן   למדן,  נטע   זיו,  בעד  –  14  (פה א חד):  אבי   ג רובר, רוני   בלקין, 

מיכאל  דורון, יעקב  קורצקי, רביד  פלד, עופר  קליך,  יר ון  גדות,  צחי  שריב,  דנ י  לבי א,  באצ'י   

אלקובי.  

16  

גב' דברת וייזר:     מאיה  את יכ ולה  לחזור.     17

מר אבי גרובר:   בהצלחה ד ני ב וו עדה. מא וש ר. אמרתי ל ו זה. זה  לא.    18

גב' דברת וייזר:     גידי  א יכפת  לך  שי עשה  שי נוי  שם  תב"ר.  לא  את  התב " ר  שהיה  בבית  כנסת,  א ל   19

תדאג. שינ וי של  השם.    20

21  

22   
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12. דיון בדו"ח כספי רבעון 3/21 

1  

מר גידי טביב: פרט ים שלח נ ו לכם י חד עם ה פרוט וקול  ש בעצם את הפר וטוק ול של  וע דת הכספים.    2

מר אבי גרובר:   זה בגיר עון  של מאה  תשעים  ושש לא?      3

טביב:  הדו"ח  הכ ספי  של  הרבע ון  השל ישי  ה סתיים  בעודף  ק ל.  סליח ה  ג ירעו ן  קל  של   4 גידי  מר 

מאתיים א לף ש"ח. שזה     5

מר רוני בלקין: מאה תש עים  ושישה אם א ני ז וכר נכ ון.      6

מר גידי טביב: נכ ון.  זוכר  טו ב. את ה הסברים  נת נו.  מופ יע ים בפר וטוק ול ש ל  ועדת  הכס פים לכ ן כד י    7

לעשות  את  זה  קצר  מפאת  השעה.  אם  יש  לכם  שאלות ,  אני  אוכל  ל ענ ות.  בכל    8

מקרה  הוא יל  ואנח נו  כבר  נמ צאים  בפברואר  ואנח נו  עושי ם  הכל  כדי  שיש ודר  הד וח    9

של  הרבעון  הרביע י  עד  סוף   חודש  הזה  כדי  שו ועדת  הכ ספים  שתדון  ע ל  תקציב    10

הצעת  התקציב  2022  יה יה  ל פניה  את  הצפי  ש ל  הביצו ע,  אז  אני  יכ ול  ל הגיד  לכם   11

שמסתמן  שהשנה  כו לה  גם  תסתיים  באיז ון  בע ודף  קל.  הדברים  שתרמו  להצל חה    12

לעמוד   ביעד   הז ה  ז ה  צמצו ם  בהוצא ות.  נצרנו   אתם   מ כירים  כבר   את   המ ושגים    13

האלה  נצרנ ו  סכומ ים,  היי נ ו  עם  אצבע  על  הדופק.  כי נסנו  את  ו עדת  הכספ ים   14

ודיו וחנ ו  ב תדירו ת  יותר   גבו הה  מב עבר.  בס עיף   האר נונ ה   עמדנ ו  ב יעד.   אתם  ת ראו    15

בדיוו ח  השנת י  שאפיל ו  במ ילי ון  שקל  י ותר  מהתקצ יב   המקורי.  ה ווה  א ומר   16

מהתקציב  של   מאתי ים  חמ י שים  ותשע ה  מש"ח.   עד  כא ן  אם  אין   שאלות   אז  בסדר.    17

לא צריך לק יים  הצבעה. נכ ון ? לא מקי ימים  הצבעה.    18

מר אבי גרובר:   יש  מישה ו?  משה ו?  כל ום.  ת ודה.  סע יף  הבא  13.  שי נוי   שם  תב"ר  147  לשם  תכנ ון    19

ופית וח תא י שטח ת חבור ה ש יתופ ית. אתה ר וצה ל הגיד  על  זה כמה מ ילים?    20

21  

13. שינוי  שם  תב"ר   147  לשם :  תכנון  ופיתוח  תאי  שט ח  לתחבורה  שיתופית   (עפ"י   

הנחיית מ שרד הפנים)  

22   

מר ערן שורץ: כן. זה תי קון  טכני.       23

מר גידי טביב:  שלוש  מאות   אלף  שקלים  תב"ר  אחר ון  שנשאר  במחוז  כי  הר י  את  ה תברים  עכשי ו    24

בזכות זה שא נחנ ו רשות  אית נה אנ חנ ו מאשרים כא ן. שי נו י שם. הם    25

ד"ר צחי שריב:       איך קר או לו  קודם?      26

מר גידי טביב:  מוב יליט י.  כ ן.  הוא יל  ו מדובר  בכס פים  ש מיועד ים  לסי מונ ים  על  בדר כ ים  למקומ ות   27

שבהם  יעמדו  קורקי נטים  א ו פני ים  שזה  יג יע.  אז  ממ ונה  ע ל  המחוז  לא  נ חה  דעת ה   28
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עם  השם.  אז   ה יא  א מרה  צר י ך  לה יות   תכנ ון   ופ יתו ח  תא י  שטח  לת חבורה   ציב ורית.    1

לא הי ה שום שי נו י. אז הצבע ה.    2

מר אבי גרובר:   מי בעד?  פה א חד יפ ה מע ול ה. וסע יף הבא.    3

החלטה:  א ושר  שי נו י  שם   תב "ר  147  לשם:  תכנ ון   ופ יתו ח  תאי  שט ח  ל תחבור ה  ש יתופ י ת  (עפ" י   

הנחי ית משרד  הפנ ים). 

לב,  גיא  קלנר,  רמי  בר  עידן  למדן,  נטע  זיו,  רוני  בלקין,  א חד):  אבי  ג רובר,  בעד  –  14  (פה 

יעקב  קורצקי, רביד  פלד, עופר  קליך,  יר ון   גדות,  צחי  שר יב,  דני   לביא,   באצ'י    מיכאל  דורון, 

אלקובי.  
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4    

15. אישור פרוטוקול ועדת הנחות מיום 2.2.22 – הסדרי פש רה בארנונה.   

5  

מר גידי טביב: או לי  נעבור  ל טכני של  הסדרי  פשרה באר נו נה.      6

מר גידי טביב: זה גם ד בר ח דש.   7

גב' דברת וייזר:     מה יש כא ן פשר ה?      8

מר גידי טביב: ה נה תרא י. א נחנ ו עכשי ו רשות  אית נה ורש ות אית נה    9

מר יעקב קורצקי: במקום  ל משרד הפנ ים זה בא א לי נו.      10

מר גידי טביב: אנ י אח לק לכ ם את שני  התיק ים בראשי ת יבות  ואתם. בסוף.    11

גב' דברת וייזר:     אתה מדבר  על ה חוב ות הג דולים שה יו  פעם בעבר ב ארנ ונה.      12

גידי טביב:  בדיוק.  כשהיינ ו  רשות  רגיל ה  לא  איתנ ה.   אז  אחרי  ועדת  הנח ות  גם  מגיע  למח וז.    13 מר 

כמובן שמה  שאתם רוא ים כ אן עבר ד יון  וחת ימה ש ל.     14

מר אבי גרובר:   בוא  תסב יר  לפי   מה  ז ה  ואי זה  כמה   מיל ים  כי   בכל   זאת   אנח נו  מפי לים  לאנשים    15

פעם ראשונ ה את  הזה.    16

גב' דברת וייזר:     תנו  לנ ו לקר וא שנ ייה.     17

מר אבי גרובר:   אישור  הח וב  בעת  הגשת  ה בקשה.  אישור  במסגרת  פשר ה.  שלושים  ושש.  חלקה    18

שלושים. בשנ י.    19

גב' דברת וייזר:     חמיש ים  אח וז  מש לושים   ושש  זה   לא  ש לושים.   רשו ם  חמיש ים  ו ארבע  א חוז    20

משלושים ושש.     21

מר רמי בר לב:  משישים ושש.     22
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מר אבי גרובר:   הוא  משלם  חמ ישים  וארב ע  נקודה  של ושים  וח מישה  אחוז  מהשיש ים  ושבע.    1

והשלוש ים אלף ז ה.    2

גב' דברת וייזר:     איך זה  קפץ מש לוש עשר ה  לשישים ושש. ה כל הצמד ות?    3

מר רוני בלקין: הצמדות. ז ה  דברים של שנ ים.   4

גב' דברת וייזר:     נומ ינל י 16 ור יאלי  כזה ק ופ ץ פי שש?     5

מר אבי גרובר:   מ-2000 עד  2014.      6

מר גידי טביב: נכ ון.     7

מר רביד פלד: לא ה בנתי.  יש  לכם רק אחד כז ה?    8

גב' דברת וייזר:     איך זה  כזה ריב ית?      9

מר גידי טביב:    הריבי ת  אז  היית ה  תקופה   שהייתה  תשימ ו  לב  שברשות  מקומית.  מ י  שרוצה    10

לשמוע ה סבר אנ י אסבי ר.    11

גב' דברת וייזר:     כשאתה  אומר  שהם  ח תמו   על  הסכם  פשרה  זה  מ ולנ ו.   זה  לא  בצו  בית  משפט    12

כאילו. ז ה לא  הסדר פשרה       13

מר גידי טביב: לא. ז ה מול נו . זה ההל יך הר גיל.    14

גב' דברת וייזר:     ומה   גרם   לך  להח ליט   שכ אן  זה   תשע   עשרה   ארב עים   ושבע   ו פה  ז ה  חמיש ים   15

וארבע?      16

טביב:  חלק  מהנ ימ וקים  בתמצית  מו פי עים  לכ ם  כאן  בצד  שמאל.  ואני  מצ יין  כא ן  שמי   17 גידי  מר 

שרוצה  כך  לפי  ה נו הל.  מי  שרוצה  להתעמ ק  בתיק  בשנ י  התיק ים  האלה,  שה וא    18

מובא  פה  לאיש ור,  מ וזמן   ב שבועיים   הקר ובים   למ נהל   ה אכיפה,   ויכ ול   לרא ות  את    19

המסמכים  וכו' מ י שמע וני ין  להתערב ל התעמק  יו תר נכ ון  בכל הנדרש.    20

מר רוני בלקין:  המקרה   הש ני  אב ל  זה   איר וע  שה חוב   הו א  משנת  90,97  ב-97  הם  הס דירו  כבר   את    21

העני ין.  זאת  אומרת  ה סדיר ו  את  הע ני ין.  איר וע  ..לפ ני  בגלל  שזה  נ משך  כל  כך    22

הרבה  זמן  זה  תפ ח  למספרי ם  אדירים.  אנחנ ו  הסתכל נו   על  המספר  שהנ ומי נלי ,    23

הסתכלנ ו ע ל זה  שזה כ מה ט י פס, וח תכנו  את ז ה  הוא  משל ם פי ש ני ים ו חצי מ החוב    24

המקורי  של הה סדרה של כ ל  כך הרבה שנ ים.      25

פרופ' נטע זיו: הגיונ י.    26

מר יעקב קורצקי:  חוקר שאנ חנ ו שול חים לכ ל ת יק כזה. זה  עובר א ת כל.    27

גב' דברת וייזר:     רגע. אבל  מה עם שאר  הח ו בות? יש ל נו  עוד  חובו ת גדו לי ם אני  יודעת  בעיר ייה.    28

מר רוני בלקין: אם לא מ גיע ים להסדר א נח נו ל א רוא ים  את זה.      29
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מר גיא קלנר: לא הגי עו  להסדר.    1

מר רוני בלקין: עד שלא  גומ רים את הת הליך  אנח נו  לא ר ואים.    2

מר יעקב קורצקי:  הגביי ה ה יא י חסית  גבוה ה א בל יש איז ה ח ובות אב ודים.    3

גב' דברת וייזר:     יש כאל ה במלא כסף.     4

מר יעקב קורצקי:  בפגיע ה  ו לכן   אנ חנו   ע ושים  הסדרים  לגמור   את   כל.  ז ה   חוב ות  אב ודים    5

למעשה.  ומ ה  שמצליח ים  לה וציא  לע יריי ה  בשנים  ה אחרו נות  זה  ממש  מים  מס לע.    6

זה אחד, אחד,  תיק, ת יק. עו בר חקירו ת.    7

מר רוני בלקין: אבל ד וברת  התשובה  לזה שאנ חנ ו רוא ים  את זה רק שנ גמר הת הליך.      8

מר גיא קלנר: אלה שעוד  לא ה גיע ו לס יכום  לא מביא ים.    9

מר  רוני בלקין:  רק  שנגמרה  החקירה.  מג יעים  לה סדר  רק  אז  זה  מגיע  אלי נו  לו ועדה   ואז  זה  מגי ע    10

אליכם.    11

עו"ד עידן למדן: מנסים למצ ות את  ההל יכים.       12

מר גידי טביב: כמות  ממוצע ת של התי קים ה יא לא דר מ טית. עשרים, של ושים בשנ ה.    13

גב' דברת וייזר:     יש אחד ש יש לו  מאות  אלפ י שקלים. א ני ז וכרת את ז ה.  מזמן.    14

מר יעקב קורצקי: מי ליו נים  יש. גם יש של וש מאות  על ב י ת של עמידר.    15

גב' דברת וייזר:   זהו.  יש  א חד  עם  חמש.  א ני   ז וכרת  את   זה   מל פנ י  כמ ה  ש ני ם.  עם  א יזה   חמש   מאות    16

אלף  שקל   יש  א חד  עם  מי לי ון .  זה  נשמע.  יש  לך   עשרים,   א בל  אם  ל אחד  יש  ח וב  ש ל   17

מילי ון שק ל או  חמש מאות  ז ה כמו עשר ים איש ש יש להם  חוב של  עשר.    18

מר רביד פלד: חצי מ יל יון  זה  בטח חמ ישים אלף.    19

גב' דברת וייזר:   לא יו דעת.    20

מר רוני בלקין:  מה  שא ומרי ם.  אם  לה יות   גנב.  אז  ל היו ת   גנב  גדול.   אם  ל הי ות  ח ייב   אז  שהבנק ים   21

כבר.     22

מר גידי טביב:  סדר   גוד ל  ש ל  הח ובות  כ ולל   ריב ית  ו הצמ דה  וכו '.  בי ן  מאה   למא ה  חמ ישים  מש" ח   23

אני לא  רוצה בד יוק  להתח יי ב פה על  המספר  כי ה וא ל א ל פני. אב ל הח יוב  השנת י    24

גב' דברת וייזר:  זה הי ה יכ ול לפ תור את  משב ר התקציב    25

יעקב קורצקי:  מדבר  ע ל   חמיש ים  מטר   דוברת.  משנו ת  שישים  ד ירות   של  עמידר.   שלא  שלמ ו    26 מר 

וככה זה צמ ח.      27
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מר גידי טביב: אם ה חיוב  ה שנתי ה וא רבע  מיל יארד. מא תיים חמ ישים ת יקח ו חשוב  על פנ י עשר ים    1

שנה,  אז  אנחנ ו  מגי עים  לה רבה  מיליאר דים  שאנח נו..ע ל  הציבור.  זה  לא  שאנ י    2

תמיד  נ והג   לתת  את  הד וגמא .  זה  לא   שמכרנו   מוצר ים.  ל א  מכרנו   טל וויז יות,   אלא    3

אנחנ ו משיט ים מס. לכ ן    4

גב' דברת וייזר: מכרת שירות.      5

גידי טביב:  יש  תמיד  כאלה  שמתעכבים  או  שאי ן  ל הם,  או  שפתאום  פשטו  רגל.   יש  גם  אחוז  6 מר 

מסוים  של  מתחכ מים  וכ ו'.  א ז  על  החוב  יש  ריבית  ש התעד כנה  לפ ני  כמה  ש נים  הי א   7

חצי  אח וז  לח ודש.  ריב ית  דה   ריבית.  לפנ י  כן  ז ה  ה יה  א פס   שבעים  ו חמש.  אבל  א ין    8

קנסות.  לכ ן  המרכיב  הז ה  של   חצי  אחוז  לח ודש  הוא  גם  א מצעי  הרתעת י  גם  כלכלי    9

ולכן  הסכ ום  שיש  אצלנו   כ חובות   ה וא  לא  גדול   בי חס  לגובה   ה חיוב ים  שא נח נו    10

משיטים.  א חוז  הגבי יה   של נו  הוא   מאוד   גבו ה.  בשוטף   הוא   תשעים   ושל ושה,    11

תשעים  וארב עה  א חוז  ועו ד  י ש  לנו  גבי יה  מ פיג ורים  שא ני  יודע  להג יד  או תם  בכסף.    12

שלושה  עשר  מ ילי ון,  ארבע ה  עשר  מיל יו ן  בשנ ה.  ב יח ס  אנח נו   גוב ים  ב חישוב    13

מתמטי כא ילו  פשוט מ על מא ה אחוז  מהח יוב הש נתי.     14

מר אבי גרובר:   לדעתי  זה מו פיע  לך בד וח ה רבעונ י בעמ וד.    15

גב' דברת וייזר:     כמה אנש ים זה סך  הכל  ה חוב?     16

מר אבי גרובר:   יש לך בע מוד הז ה יש  לך א ת סך הכל    17

גב' דברת וייזר:     כמה אנש ים סך הכ ל ח ייבי ם במספרים של בת י אב?      18

מר גידי טביב:אי ן לי  את זה  לפני.    19

גב' דברת וייזר:     יש גם עס קים או  שזה רק  מארנו נה.    20

מר רוני בלקין: בטח.  יש עס קים.     21

מר גידי טביב:יש ע סקים, ח ברות הכל.     22

מר אבי גרובר:   מי בעד?    23

מר יעקב קורצקי: עוש ים עב ודה מצו ינת בא גף האר נו נה.     24

מר אבי גרובר:   פה אחד  נכו ן. מיש הו  התנגד ?   25

מר יעקב קורצקי: ה וועד ה ר וני  וע ידן שבאמת  הם ע ושים  עבודה מצ וינ ת.    26

החלטה: אושר פר וטו קול  וע דת הנח ות מ יום 2.2.22 – ה ס דרי פשרה באר נו נה.    

בעד  –  14  (פה אחד):  אבי  ג רובר, רוני  בלקין, נטע  זיו, עידן  למדן, גיא  קלנר, רמי  בר לב, מיכאל  

דורון, יעקב קורצקי, רב יד פלד, עופר  קליך,  ירו ן גדו ת, צחי שריב, ד ני  לביא, באצ' י א לקובי.  
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 14.  הגדלת   תב"ר  920  "ש יפוצים  במבני  דת"   בסכום  של   חמש  מאות  א לף  ש" ח  לטוב ת 

השלמת בני ית בית כ נסת 'סוכת שאול' לרבות פיתוח סב יבתו.  

1  

מר אבי גרובר:   פה  אחד.  סעיף  14.  ה גדלת  תב"ר  920  שיפ וצים  במבנ ה  דת  סכום  של  ח מש  מאות    2

אלף  ש"ח  לטובת  הש למת  ב ניי ה  בית  הכנ סת  סוכת  שאו ל.  רגע.  איפה,  לגב י  בית    3

הכנסת  זה  משהו  שאנ י  ביק שתי  לעלות  את  זה.  אנ י  אס ביר  את  זה  בכמה  מילים.    4

אחד.  התהל יך  עצמ ו  של  ה ה קצאה  עדי ין  לא   הסת יים.  י ש  תנאי  מט לה  בהסכם.    5

שאומר  שכשהם  משל ימים   ל בנות,  ע ינב   תהי ה  א יתי.  תרא ה  שאני   צודק.  נכו ן  שהם    6

משלימים   לבנ ות  רק   אז   זה  חלק  מ התנא ים.  רק   אז  ל מע שה  שהם  ג מרו  והכ ל  מ וכן    7

יש זה נכ נס לת וקף ה הקצאה  עצמה.    8

בלקין:  ולכ ן  לאחר ונה   הצבע נו  על  הארכת   הז מן  כי   ה יה  להם  ש לוש  ש ני ם  והם  נקל עו    9 רוני  מר 

למצוקה בג לל שה יה ש יפו ץ ו בניי ה.     10

מר אבי גרובר:   הם  מבקשים  להשל ים  את  הבני יה.  יש  כל  מ ינ י  ה וצאות   מסביב  שם.  גם  אל  מ ול    11

הגן,  גם  בחזי ת  ובכלל  א ני  מבין  שחלק  מ התורמ ים  בג לל  המצב  ובגל ל  אחרים,    12

ובאה  בקש ה  אם  א נח נו  יכו לים  לס ייע.   אנ י  ח ושב  שא ני   לא  ר ואה  פה  ש ום  בע יה    13

לסיי ע.  א ני   גם  ר וצה  להג יד  א ני  בכ וו נה   רציתי   ל הביא   את   זה  לפ ה  בצ ורה     מס ודרת    14

ולא  לעש ות  כל  מי ני  כא לה  בערך  ונעש ה  בערך  את  הש ביל  מפה  וכאלה.  בג דול    15

בהסכם  כתוב  ש הם  לו קחים   על  עצמם  א ת  כל  עלות   הבנ ייה  והפ יתו ח.  וז ה  משה ו    16

שהעירי יה  א ישרה.  ולכ ן  א ם  אנחנו  ר וצים  לעש ות  מז ה  איזה  שה וא  שינ וי,  אנ י   17

רציתי  שזה  גם  יבו א  לפ ה,  וב צורה  מסודר ת  נב וא  ו נסכים  שלמרות  אם  יהי ו  שאל ות    18

וזה.  שלמר ות  שזה   הי ה  מ ותנ ה  בזה  ש הם  מממ נים  את   הכ ל.  אנח נו   עוש ים  פה   איז ו    19

שהיא  השתת פות  לד עתי  ד י  צנועה.  לא  י ותר  מיד י  גדו לה   בטח  אם  מסתכל ים  על    20

הרבה  מאוד   פרו יקטים  שא נחנ ו  מקדמים  פה  ועוש ים  בעירי יה.  אבל  ז ה  מראה    21

איזה  שהוא  רצו ן  טוב  וזה  מ ראה  ככה  שאנחנ ו  מבינ ים  א ת  המצב  ורוצים  לעזור.    22

לכן  בי קשתי  שז ה  יב וא  למ וע צה.  על  השולח ן  בצור ה  בר ור ה.  מסודרת.   שלא  צריך    23

פה  לנ סות  ככ ה  להמצ יא,  מה   איך  ומ י  ומ ה  ו למה  וכל  מ יני   כאלה.  בצור ה  מסודרת    24

יש  תב"ר   יד וע  שז ה  ל טובת   העני ין   הזה.   מן   הסתם   לא   נ עשה  משה ו  ש יגיד ו  גזבר    25

ויו עץ  משפט י  שהוא  ל א  חו קי  ומבח ינת  במ ה  שמים  ת כלס  את  הכסף.  אבל  אם    26

העירי יה  מ חליט ה  שהיא  ר ו צה  לתת  כסף,  היא  יכול ה  לתת  אותו.  ז ה  להבנ תי    27

המצב,  ולכ ן  א ני   הבאת י  א ת  זה  פה   לש ולח ן  ה מועצה.   נסכ ים  לע ני ין   הזה.   נמצא   את    28

במה  ל השקיע   לתת   את   הכס ף  כדי   לעז ור  ל הם  ל סיים   א ת  הפר ויקט   וכמ ה  ש יותר    29

מהר.  נחזור  לתוך  בית  הכנס ת.  היום  הם  מתפ ללים  באש כול  פיס.  א ין  שום  ס יבה    30

שהם  לא   יחזר ו  לבית   הכ נס ת  שלהם.   כילד   שנ ולד   שם  ל פני   כמעט   חמ ישים   שנה.    31

בית  הכנסת  הז ה  תמיד  ה יה  ליד  הבית  של נו.  משרת  הרב ה  מאוד  אנשים  דרך  אגב    32

מכל  רמת  השרו ן.  לא  רק  מ הסביבה  של  רובע  הד ר.  אני   מכיר  אנשים  שמג יע ים    33

מאלון   ומג ולן,   ומכל   באמת  כמעט  מכל  ר חבי  העיר.   לה תפלל  ב ו.  זה  נחשב  ב ית    34

הכנסת  הס פרדי  המר כזי  ש ל  רמת  השרון.  ז ה  גם  כן  מ שהו  שמבדיל  א ותו  א ולי    35
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מהרבה  בתי  כנסת אחר ים.  אפשר  לבוא  ולה גיד  אז  עכשי ו  נתחי ל  לבנות  את  כל  בת י    1

הכנסת.  לא  יודע,  זה צר יך  ל קבל  החלט ה  אחרת  אם  רוצ י ם.  אבל  פה  במקרה  הז ה   2

יש  את  בית  הכנסת  המרכזי,   רוני  באמת  התי יחס  לזה   מ קודם,  ה יה   באמת   דיב ור    3

על  הנ ושא  הזה  שזה  י היה   רק  שיפוץ.  אבל  כת וצאה   מקווי  ב ניי ן,  דרך  אגב    4

בהסכמים  שאנ חנ ו  אישר נו  פ ה  נכתב  כל   הזמן   שזה  י היה  או  שיפ וץ  א ו  בנ ייה.  א נ י    5

תיכף אמצא את ז ה. צריך ל מצוא פה א ת המ ינו ח המד וי ק.   6

ד"ר צחי שריב:       רוצה ש אני אקר יא לך?    7

גב' דברת וייזר:     גם בפרוט וקו ל כתוב.  עי נב  אמר.    8

מר אבי גרובר:   לצורך  ש יפו ץ  יסוד י  א ו  ל ה קמת  בית   כנס ת.  כך   זה  הופ יע.  זאת   אומ רת  זה   ה יה    9

ברקע  של  הדברים.  ז ה  ה יו  ש תי  אפשר ויו ת,  ובאמ ת  ה לכו  בסופו   של  דבר   על   הקמה    10

של  בית  הכ נסת.  ומי  שמכ יר  שם  דיברנו  על  ז ה  אז  בזמנ ו  שעשינו   גם  את  ה הקצאה    11

והכל.  הגדר  ש ל  גן  ה ילדים  ל א  זזה.  נשארת  במקום.  אמ נ ם  כרגע  עשו  איז ה  מרחק   12

בטיחות   לצורך  העבוד ות.  א בל  כחלק  מ התנא י  מט ופס  4  זה  יה יה  לחזור  לקו  ש ל    13

איפה  הי ה  הגדר   של  הגן.  יש   את  החצר   לכי וו ן  גא ולת  יש ראל  שנמצא  ב חזית.  הם   14

יושבים  בערך  ע ל  אות ו  ריבו ע.  גם  אם  הם  טיפה  זזו.  וז ה  פרגול ה  כזאת  שהי יתה    15

בחוץ ל מעשה  נכנסת  למטה.  חדר מכובד  לעשות ב ו את ס עודה של ישית מ י שמכיר.    16

מר עינב בן יעקב: קו וי ב ני ין  המוגדר ים.    17

מר אבי גרובר:   נכו ן. בגלל ז ה ה יה צריך  לה רוס.     18

מר עינב בן יעקב: את כ ל המ בנים הזמ ני ים שהי ו מסביב.     19

מר אבי גרובר:   הכל נכ נס פ נימ ה.     20

מר עינב בן יעקב: הכ ל נכ נס  פנימ ה.     21

מר אבי גרובר:   אפרופ ו  ה סדרה  ומה  שד יבר נו  מק ודם,  אז  עכשיו   זה  מ סו דר.  זה  בפ נים,  זה   בתוך    22

בית  הכנס ת  עצמו  ו לא  כל  מ יני  כא לה  דברים  ש היו  מ סבי ב.  זה  בית  כנסת  מכ ובד    23

מרכזי  לטובת  הצ יבור  הס פר די  ברמת  השרון,  א ני  ח ושב  שזה  לזכותנ ו.  ואנ י  חושב    24

שאפשר  לעש ות  פה   מעשה   ע וד  פ עם  א ני   אומר.   לא   מא ו ד  דרמטי   ו גדול,   אבל   כן    25

שמראה רצון ט וב לט ובת א ו תה קהי לה. זה ו. מיש הו ר וצה להת ייחס?     26

מר יעקב קורצקי:  אני  רוצה  לה וסיף  ע וד  משה ו.  כיוו ן  שאני  מחז יק  את  תיק  הדת  ברמת    27

השרון  כבר  עשר  שנים.  כשה י יתי  ל פני  חבר  מו עצה  יש  לנו   סעיף  לבת י  כנסת   ברמת   28

השרון  שכל  שנ ה  אנ חנו  שמ י ם  בתב"ר  שבע  מאות  אלף  ש "ח.  שבע  מאות  חמישים    29

אלף  ש"ח   ובי ת  הכ נסת  ס וכ ת  שאול  לא  נתנ ו  ל ו  אף  פעם   כיו ון  ש ידענ ו  שי ום  א חד   30

הוא  ייהרס.  יש בת י כנס ת ש חילק נו את  זה תמ יד שו וה ב שווה, כ ל בית  כנסת  הגי עו    31

גם  למאות   אלפ י  שקל ים,  ב מהלך  הש נים.  שם  לא  השק ענו  מכיו ון   שידע נו  ש לא    32

נשקיע  כי וו ן  שבית  הכ נסת  הזה  אמור  ל היהר ס.  בלאו  הכי  מבח ינת  הכסף  א ני    33
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חושב,  שבע ה,  שמ ונה   מי לי ו ן  שקל   בעשר   השנ ים  שא ני   יודע   שנת נו   לתו עלת   של   1

השיפוצ ים. וכל בת י הכ נסת  ברמת השרון.  שם לא נת נו  ע דיין  ואנ י ח ושב    2

גב' דברת וייזר:     למה צריך  תב"ר  חדש ולא  פשוט אם יש  תב"ר שלכם.    3

מר רוני בלקין: התב"ר  ריק?    4

גב' דברת וייזר:     יש תב"ר ט עו ן הו א לא ר יק . לא. הוא  לא רי ק.      5

מר גיא קלנר: בגלל שיש אז  מה הב עיה.     6

מר אבי גרובר:   אני  אסביר  לך  מה   הבע יה.  כי  אנ חנו   אישרנ ו  בזמ נו  הסכ ם  שאמר,  שהם  לו קחים    7

על  עצמם   את   כל   על ות  הבנ ייה   ו הפית וח.   יכו לתי   לשים   בתוך   התקצ יב  שא נחנ ו    8

נקוו ה  שנאשר   עוד   שבוע יים,   שלושה,  חודש.  יכולת י  ל הג דיל  את   זה  ב חצי  מ ילי ון    9

שח.  אבל  אז  היו  באים  אל י  ו אומרים  לי  ס ליח ה.  ההסכם  אמר  איקס,  וסוג  שעש ית   10

Y.  למיטב   יד יעת י  למש ל  ג ם  ברפורמ ים  למש ל  אמר ו  שזה.  ואז  עשו  את  ה חנ יה    11

מקדימה. זה  בסדר גמ ור לדע תי.    12

מר יעקב קורצקי:  השקיע ע וד א יזה מ ילי ון  וחצ י רק לפ יתו ח שם.     13

מר אבי גרובר:   אז  פ ה  כד י  שלא   יצא   מצ ב  שאני   מע מיד   את  למשל   את  הגזבר   שה וא  יצטרך   14

לחתום  על  משהו   שיכו לה  לה יות  וגם  א ת  עצמ י.  איז ה  שה ו א  האם  א נח נו  עדי ין  לפי    15

ההסכם  אנ חנ ו  סו תרים  את   ההסכם.  אנ חנ ו  ח ורגים  מהה סכם.  אני  לא  ר וצה  שזה    16

יהיה  במצב כזה. אז  לכן א נח נו    17

ד"ר צחי שריב:       בו ודאות .   18

גב' דברת וייזר:     לא. אבל  יש הבדל  בין  זה ש יש    19

מר אבי גרובר:   אני מב ין,  הגוף ש נתן  הוא  ה גוף שיכ ול לק חת ו להי פך.    20

גב' דברת וייזר:     הוא ..ל הביא..חדש.     21

מר אבי גרובר:   אז מהבח ינה  הזאת      22

מר גיא קל נר: זה סותר את  ההסכם. ז ה לא  קשור לתב"ר.    23

ד"ר צחי שריב:       ההסכם  כתוב שיבנ ו בי ת כנסת  חדש  על חשבו נם.     24

מר אבי גרובר:   על  חשבונם.  הם  מתקש ים   בגיו ס  של  הכספ ים  ו לכן  אנחנ ו  מב יאים  גיא   כמו    25

שאתה אומר,  היה  אפשר כא ילו ז ה. וכא ילו  אני  מסדר את  השביל ים.   26

גב' דברת וייזר:     לא  כא ילו.   ה יה  אפשר  ל עש ות.  פ יתוח   ה יה  מותר   לך  לע שות.  ה יית   עושה   פ יתוח.    27

28   

מר אבי גרובר:   או שכן א ו שלא. אב ל ה הס כם.   29
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גב' דברת וייזר:     פית וח כ ן מותר  לעשות.     1

מר אבי גרובר:   אבל  למה  לעשות  ככ ה.  א ם  אפשר  בצורה  מסודר ת.  אם  אתם  מוכנים  לזה  אז    2

למה לעש ות ככה.    3

גב' דברת וייזר:     כי אז ל א צריך ח וות  דעת.     4

מר אבי גרובר:   ואז  מ ישהו   י גיש  לי   לא  יוד ע  עת ירה.  ומכתב  לזה.  אז  כ כה  יש   את  ז ה  מס ודר.  ע ל    5

השולח ן.  אי ן  פה  שום   דבר  דרמטי.  זה   חצי  מיל יו ן  בתו ך  תקציב  של   מאות   וז ה    6

מילי ונ י  שקלים.  ה יי נו  ב וועד ת  מקומית   יום  ש לישי  ש עבר .  ראינו  ש ההכנ סות  של נו    7

בשנה  שעברה.  מה יטלי  השבחה  הי ה  שלוש  מאות  תש עי ם  ומשהו  נכ ון  גיד י?  הי ה    8

איזה  של וש  מא ות  תשע ים  ומ שהו  מ ילי ון.  ז ה  נכ ון   שיש  את   עשר,  עשר  וכל  הדברים    9

האלה.  חמש  מ אות  א לף  שק ל.  אפיל ו  לא  מ ילי ון.  ז ה  חמ ש  מאות  אלף  שקל   לטובת    10

הסיפ ור הזה. רצ יתי  לבוא ככ ה ישר ו לא ככה. ז ה הכל.  הכ י מסודר  הכי  על.    11

מר מיכאל דורון: אני  חושב  שזה לא הכ י מסודר  וזה  לא  הכי ה לאה וז ה ע ל כלום.     12

מר אבי גרובר:   על הש ולח ן אח י.    13

דורון:  אני  אגיד   לך  למה.  משום  שאת ה  מב קש  כאן  מחברי  מ ועצת  ה עי ר  לאשר  חצי    14 מיכאל  מר 

מילי ון  שקל ים.  לא  הגשת  מ סמך  אחד.  אתה  מ חזיק  מס מכים  אני  לא  י ודע  מה    15

אתה  מדבר.  אתה  לא  מציג  מ סמך  מנמק.  את ה  לא  א ומר  למה  א'.  למ ה  ב',  למ ה  ג'.   16

מה הי ה, מה  נסגר.     17

מר אבי גרובר:   המסמך שה חזקתי  היה  הס כם הקצאה שהע ירי יה א ישר ה.   18

מר מיכאל דורון:  ההתנה לו ת  הזאת  א ומרת  בד יוק   שאת ה  רוצה   להסת יר.  שאתה   לא   מתנה ל  נכ ון.    19

בעינ י אתה  פוג ע בהם ו אתה  פוגע ב נו.     20

מר אבי גרובר:   בסדר.  ההסכם   שהראי תי  זה  הסכם  הקצאה  ופי תוח   שהמועצה   הזאת  א ישרה    21

אותו ב ישיבה  מסודרת  והכל.  זה המסמך ש הראית י.    22

מר מיכאל דורון: אפשר לקב ל אותו?      23

מר אבי גרובר:   את ההסכמ ים?    24

מר מיכאל דורון: את ההסכ ם כן.    25

מר אבי גרובר:   תביאו  את הה סכם.    26

מר מיכאל דורון:  אני  ש ואל  אותך.  לא  נכון   להצי ג  את  ה הסכמים  הא לה  ל מועצת  העי ר  שבוע  לפ ני ,    27

לא נכו ן ל הגיש.    28

ד"ר צחי שריב:       ההסכם  הזה נשל ח באפר יל 2019.    29

גב' דברת וייזר:     מה אנ י שומר ת הכל  אתה  שומר את ה הצעות  לסדר?    30
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מר מיכאל דורון: אני  לא מכ יר.   1

גב' דברת וייזר:     אני ר ק אומרת  לא ק יבלנ ו.    2

מר יעקב קורצקי:  יש לך את ז ה עכשי ו. את ר וצה את הפר וטוק ול    3

גב' דברת וייזר:     הפרו טוקו ל יש  לי.    4

מר יעקב קורצקי:  מה הבע יה.    5

גב' דברת וייזר:     לא.  פר וטוק ול   של  ישיבת   מועצה   שאמרתי   שעי נב  ב אמת  אמר  ב ישיב ה  אתה    6

בכלל לא מקש יב מה  אני  או מרת.   7

מר יעקב קורצקי:  מבנה ברמת  השרון,  מבנה  צי בור התושב ים.    8

דורון:  יעקב.  אי ן   דירקטור יון   אחד  במד ינה  שמביאים  לד ירקטור יו ן  חצי   מילי ון  שקל    9 מיכאל  מר 

הוא  כ לום  ז ה  כ לום.  ז ה  רק   חצי,  זה   לא   מיל יו ן.  זה   חצי   ולא  א ין   מסמך   אחד.  יש   10

פה עשרים מ יל ים אי ן פה  הס בר למה ו איך. א יך הג ענו  לפ ה. אני ר וצה ל הבי ן.     11

מר אבי גרובר:   הם בונ ים בית  כנסת.    12

דורון:  לא.  אתה   לא  מכבד.  אתה  א ומר  הם  בונ ים  בית   כנסת.   אתה  ש ם  אותי   מול ם    13 מיכאל  מר 

כאילו   שאנ י  מ תנגד   לב ית  כ נ סת.  לא   אנ י  ב עד  ב ית  כ נסת.   אבל   הדרך   שלך  להבי א   14

את  זה  זה  בצורה  מכובדת.  ע ם  מסמכים,  שמסבירים  עם  דף  הסבר.  עם  דף  מלווה.    15

עם תקציר מנ הלים    16

ד"ר צחי שריב:        ה הצעה   לסדר  שעבר ה  פה  שא יך   מגי שים  תב"ר   למ ועצה.   מי נימ ו ם  של  עמוד   או    17

שניים.    18

מר מיכאל דורון: אני ז וכר א ת זה.     19

מר אבי גרובר:   עוד פ עם זה ח מש מאות  אל ף שח.   20

מר מיכאל דורון: פוג עים בכ ם. אתה לא מב ין. א ני ר וצה    21

גב' דברת וייזר:     לפרו טוקו ל ה וא אמר  עינב  בן יעקב.    22

קהל: שישה  מש"ח  הבא נו  מ הבית.  אחד,  אחד,  גמרנ ו  את  הב ני י ה.  בית  הכנ סת  בנו י  גמ ור.   23

נשאר  לנ ו  השלמ ות  להצט ייד ות.  לכיסאות,  מושב ים,  להי כל  והג ענו  למצב  שיש  לנ ו    24

חוסר  עדי ין  פה  בק ופה.  וא נ חנו  השלמ נו  את  הכ ל.  שישה   מש"ח.  מדובר  פה  הי ום   25

חסר לנ ו מי לי ון שקל.    26

מר מיכאל דורון: אול י אתה  צריך שני מ יל יון. א ני  לא י וד ע.   27
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קהל: אני  צר יך  מ ילי ון   שקל.  אם   תעזרו  לנו   בחצי   מי ליו ן  שק ל  אנ חנו   נ לך  ו נעשה   ככה    1

ונביא   ע וד  חצ י  מי לי ון  שק ל  ו נגמור   עם  ז ה.  ואתם   צריכים   להתגאו ת  שיש   לכם  ב ית   2

כנסת כזה ברמ ת השרו ן לכל   הציבור. לא  שלנ ו. זה שלך  ו שלך. וכל א חד.    3

דורון:  אתם  שמ עתם  שיש  ברמת  השרון  עוד   שלושים  ושישה  בת י  כנס ת .  אני  ל א  רב   4 מיכאל  מר 

איתך  וא ני  רוצ ה  לעז ור  לך.  אני  מדבר  כרג ע  על  הדרך  ש הדברים  מתנ הלים  כא ן.   5

6   

מר אבי גרובר:   זה לא  נגדו.  הוא ר וצה ל הוצ יא אות י כאי לו ז ה. בסדר.     7

מר רמי בר לב:  אבל זה באמת  אמור  לענ יי ן  אותו  ויכו ח. אנ חנ ו לא  הולכ י ם לפני  הציב ור לח נך.    8

קהל: בעירי ית  רמת   ג ן  יש   מאתי י ם  ארבעים   ושל וש  בת י  כנ ס ת.  אחי   גבא י  בבי ת  כנ סת   9

ברחוב  הרו אה  254  .כל  שנ ה  עירי ית  רמת  גן  א פיל ו  ר אש  העיר  החדש,  כל  שנ ה   10

שבעים,  שמו נים,  תשע ים  א לף  שח  נות ן  תרו מה  לבית  הכנסת.  לא  קי בלנ ו  גר וש    11

אחד מהע ירי יה. של ושים שנ ה לא ק יבלנ ו שקל. אג ורה א חת.    12

מר אבי גרובר:   מהעיר יי ה לא מאב י. זה כס ף של העי ריי ה. לא כסף  של א בי.   13

מר יעקב קורצקי:  אני  צ יינת י  יש  תב"ר   שהי יעו ד  שלו  בש יתוף   פע ולה   אתכם   אמרנו   לא   ני גע    14

בבית הכנ סת עד שתשפצ ו או תו.    15

קהל: שיפצנו.     16

מר אבי גרובר:   שהמועצה  תאשר חמש מא ו ת. אנחנ ו נד ע איך  לה וסיף.    17

גב' בת שבע אלקובי:   זה  ל א שיפו ץ זה ב ניי ה.     18

מר אבי גרובר:   הם כבר בנ ו הם ס יימ נו.    19

גב' בת שבע אלקובי:  מה שנעשה  זה לא ש יפו ץ זה  בניי ה. זה לא  שיפ וץ זה  בני יה . בואו  נדיי ק.    20

גב' דברת וייזר:     בן י עקב אמר ב פרוט וקול   תסתכלו.    21

גב' בת שבע אלקובי:  זה  לא  שיפו ץ  זה  בני יה.  את  צודקת.  למה  אתם  משתמשי ם  במילה  שיפ וץ.    22

זה לא שי פוץ. ז ה בנ ייה.     23

מר אבי גרובר:   אמרנו  ב ניי ה  ואנ י  רוצה  ל ה גיד  משהו  שנ ייה.  ה רבה  פעמ ים  שיש  בית  קיים  ו מביא    24

בקשה  כאילו  לשפץ  הרב ה  פעמים  הם  או מרים  אנ חנו  רק  משפצים  את  הבית    25

הקיים.  מור ידים  שמו נים,  ת שעים  אחוז  מהק ירות.  משא ירים  איזה  קיר  א חד  כי   26

יש  לזה   כאי לו  כ ל  מ ינ י  ל פעמ ים  הטב ות.  הם   חושב ים.  ו אז  אני   ראית י  כמ ה  בקש ות    27

שבן  אדם  הגיש  בקשה  לשיפו ץ.  את  רואה  הכל  מסומ ן  בצהוב  וכאי לו  הו א  בונה  ע ל    28

ואנח נו  שי ני נו  את  מהות  הב קשה  להרי סה  וב ני יה  מחדש.   אמרנו  פ ה  הקראת י  שזה    29

עם  שתי  האפשרו יות.  בג לל  קווי  הבני ין.  רו ני  אמר  את  ז ה  מקודם  בהקשר  אחר.    30

בגלל  שהם  הי ו  מעבר  לק ו  הבני ין  אז  המס לול  היה  ל א   לאשר  את  זה  עם  משהו   31
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שחורג  מקו  הב ניי ן  אלא  להת כנס  לתוך  קו  הב ניי ן.  זאת  או מרת  זה  מתרחק  מהבית    1

מאחורה.  הם  מתכנ סים  ל תוך  קוו י  הבני ין.  זה  גם  עו שה  סדר  מבחינת  תכנ ון    2

ובני יה.  ע וד  פעם  א ני  א ומר.  אם  המועצה  ת אשר  חמש  מא ות  אלף,  ה וא  אומר  יש  לו    3

עוד  י ותר  מ חמש  מא ות  א לף   דברים  שה וא  ע וד  צריך.   אנ חנו  נשב  ב יחד  עם  הגזבר    4

וזה  ונרא ה  למה  א נחנ ו  כן  יכ ולים  לא  בטו ח  שאת  הכל  מו תר  לנו  או  אפשר.  א נחנ ו    5

נמצא  רק  כדי  לסדר  את  הח יץ  הזה  שיצרנ ו  שם,  בין  גן  הילדים  לב ין  בי ת  הכנסת    6

ממה  שאני  זוכר  שהעב ירו  ל נו  במי יל  מאגף  הח ינ וך.  סדר  גודל  של  מאה  חמיש ים    7

אלף  שח  לסדר.  רק  זה.  החי ץ  הזה.  דבר ים  נפ לו.  לא  רצי נו  שה ילדים  יה יו  מת חת    8

לקו בנ יי ן.    9

גב' בת שבע אלקובי:  לא הי ו אמור ים ל הגיע  לקו  ה זה.   10

מר יעקב קורצקי:  לקחו מר חק.    11

גב' בת שבע אלקובי:  מה  שאני  לא  מב ינה  א תה  ת סביר  לי.  א נח נו  נמצאים  בש נה  של  ק יצוצים.    12

מר  רו וחה   קיצצו.   קשיש ים   קיצצו.   לא.   איך   אתם   מב קשים  ממ ני   עכשי ו  חצי   13

מילי ון   על   כסאות   וש ולח נות   שאני  צר יכה  לגי יס  ומה חינ וך   קצצו.  מה תרבות   קצצו.   14

זה לא הג יו ני. תס לח ל י.    15

גב' דברת וייזר:     ממש לא ה חי נוך ל א תגיד  פ ה מה שאתה  רוצה  לא. קיצצ ו שישה מש" ח בח ינ וך.    16

מר יעקב קורצקי:  מהתב"רים  הור ידו. למ ה את  מכניס ה סתם קו ץ. תבר" ים  הוריד ו    17

גב' דברת וייזר:     מה  זה  קשור  לתב "רים.  ה יא  אומרת  על  הש וטף.  לא.  החינ וך.  הח ינ וך  ..שוטף   18

נקודה.    19

מר יעקב קורצקי:  מדברים על תב "ר. מה ז ה ק שור עכשי ו.    20

גב' דברת וייזר:     לא  ד יברתי   על   תב"ר   ה וא  אמר  שהח ינ וך.  לא   אמר   שה חינ וך  א ל  תג יד  לי   מה   הו א    21

אמר.   22

גב' בת שבע אלקובי:  זה  לא   שי יך.  זה   לא   שי יך.  א תם  אמרתם  שא נח נו   בשנה   ש ל  קיצ וצים.  א יך    23

יכול  להי ות בשנ ה של ק יצוצי ם.   24

מר יעקב קורצקי:  לא בתב"רים.     25

מר רמי בר לב:  אבל לא בתב "ר.    26

גב' בת שבע אלקובי:  אה  בתב"ר  יאל לה  ז ה  ח ופשי .  זה  לא  הגי ונ י.  אם  את ה  בק יצוצים  אז  בכ ל.    27

זה  לא  הגי ונ י.  איך  אתה  מק צץ  ברווחה.  ובחי נוך.  ו פה  נת תם  אתה  נות ן  חצי  מיל יו ן    28

על כסאות.  נו ב אמת.    29

מר יעקב קורצקי:  לא רוצים  לעשות מב נה ר וו ח ה עכשי ו.    30

גב' בת שבע אלקובי:  זה לא שי יך.    31
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מר יעקב קורצקי:  זה תב"רים. ז ה כן ש ייך.    1

גב' בת שבע אלקובי:  לא. אז יו תר חשוב  לי     2

מר אבי גרובר:   גם  אם  לא  תאשרי  את  ה כסף  הזה  בתב"ר  כ ן.  זה  ל א  יגדיל  בשק ל  אף  אחד    3

מהתחומ ים שדיברת  עלי הם.    4

גב' בת שבע אלקובי:  אבל אנ י אומרת  זה מגמת י.  אמרו ל נו שהש נה המ גמה ז ה  לא לקיצ וצים.    5

מר אבי גרובר:   יש  לנ ו  כרגע.  יש  גם  ח וזה  ש ניי ה.  בני יה  שב ונים  שכ ונ ה  ח דשה,  שבונים  אזור  חדש,    6

אתה  בג ל  הראשון   אתה   ק וד ם  כל  מ קבל  את  א גרות   וה יט לים.  עם   הכסף   הז ה  את ה   7

בונה   מבנ ה  הציבור,   כביש י ם,  את  כ ל  ה דברים  האל ה.  את  האר נו נה  אתה   פו גש   8

ברגע  שאחר י  שק יבלת   בן   א דם  קיבל   ה יתר,  כד י  לקב ל  את  הה יתר  הוא   צריך   בן    9

אדם  קיבל  הי תר,  הוא  משל ם  קודם  כל  את  כל  האגר ות  וההי טלים.  שי לם  אותם.    10

העירי יה  מקב לת  זה  כדי  שבזמן  שהוא  בו נה  את  ה בית  שלו,  את  בו נה  את    11

התשתיות.   זה   הה יג יון.   בנ ה   את  התשתי ות.  אכלס  את   הבית   של ו,  רק   אז   את   12

מתחיל ה  לפג וש  את  הארנו נה.  אם  את  מתכננת  את  זה  נכון,  אז  את  דוא גת    13

שהארנו נה הזא ת תה יה כזא ת שהיא ת היה ר וו חית  לעיר י יה.    14

גב' בת שבע אלקובי:  לא תכנ נו א תז ה נכ ון  פה.     15

מר אבי גרובר:   זה הע ני ין פ ה.    16

גב' בת שבע אלקובי:  לא  תכננ ו  את  זה  נכו ן.  אם  ע כשיו  הם  בח וב  של  חצי  מ יל י ון  שקל  הם  לא   17

תכננו  נכו ן.    18

קהל: מה הבע יה חצ י מי ליו ן. כאי ל ו מה את  נות נת. מהכ יס שלך  זה?    19

גב' בת שבע אלקובי:  אדוני.   אתה  יודע   כמה  דב ר ים  אפשר  ל פעמ ים  לעש ות  בעיר  הז ו  בחצ י   20

מילי ון. לר וו חת כו לם.    21

מר אבי גרובר:   אבל זה  לא רו וחה.   22

מר יעקב קורצקי:  זה לא רו וחה.  מה זה  לבית ש לו? מאו ת אנש ים מתפל לים  שם. כל שבוע.    23

קהל: בר  מצווה.  זה  תרבות,  זה  ח י נוך.  עיר יית  רמת  השרו ן,  אני   אלך  לעירי ית  הרצלי יה    24

לבקש  נדבה  בשביל  רמ ת  הש רון.  אנ י  יכו ל  לבקש.  הוא  חב ר  שלי.  תתבייש ו.  מה  זה   25

חצי מי ליו ן? ב ושה ו חרפה.  ז ה חי נוך, ז ה תרבו ת. עשרים  ו שבע שנים א נח נו  נלחמ ים   26

בשביל בית כ נסת. זה  שלי? ש ל אבא שלי? צר יכים  להתבי י ש.   27

מר מיכאל דורון:  אתה  נפלת   קורבן  לתהל יך  עק ום.  אתה   צריך  לדעת  א ת  זה.  זה   לא  א נשים  זה  לא    28

חברי  ה מועצה   כאן   שלא  ב סדר.  זה  ה תהל יך.  זה  הדר ך  שבה  הדבר ים  מ ובאים,    29

אתה צריך ל הבי ן את זה  ולד עת את זה. צריך  להג יד את ז ה פה א וף דה רק ורד.    30

קהל: חצי מי ליו ן אתם ח ושבים.    31
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גב' דברת וייזר:     זה לא  הכסף. אתה  לא מק שיב.     1

מר גיא קלנר: זה לא קשור.    2

מר מיכאל דורון: אני ב עדך.  אתה לא מב ין.    3

גב' דברת וייזר:     אתה לא  מקשיב. זה  לא ה כסף. תקשיב.    4

מר מיכאל דורון: אני ב עדך.  אתה לא מב ין.    5

גב' דברת וייזר:     אנח נו ר וצים שיסדר ו את ז ה.   6

מר יעקב קורצקי:  אז עכשיו  מסדרים את ז ה.    7

מר יעקב קורצקי:  לבטל  את  הס עיף  הזה  ו להצ ביע.  הו א  אמר  את  זה   אבי  ע כשיו.  בשביל  ז ה    8

הוא הב יא את ז ה.    9

גב' דברת וייזר:     הוא  לא אמר את  זה.    10

קהל: אנחנ ו עמד נו בכ ל ההסכם. א ת הבני יה.     11

מר אבי גרובר:   אני  לא מבטל  את הס עיף. א ני או מר    12

גב' דברת וייזר:     אתה רו אה. ה וא או מר.    13

מר יעקב קורצקי:  איך שאת רוצה  תגדיר י את ז ה.    14

מר רמי בר לב:  אבי. תתקן  את הס עיף בח וז ה   15

גב' דברת וייזר:     למה  אתה  לא  מתק ן  א ת   הסע יף  בח וזה?  ת תקן.  תע שו  את  ז ה  נכ ון.   זה  מ ה   16

שאנחנ ו אומר ים.     17

מר אבי גרובר:   עכשיו  את הה סכם.   18

גב' דברת וייזר:     זה סע יף.     19

מר אבי גרובר:   יש  אמירה.  ה מועצה  שקבע ה  את  ההסכם  יכ ולה  לאשר   לתת  את  הכסף  למרות    20

הסעיף   בהסכם   וז ה  א ותו   ד בר  בדי וק.  אב ל  חייב ים  בכ ו ח  ל הראות   שמשהו   לא    21

בסדר. אז דברים שמשה ו לא  בסדר.   22

גב' דברת וייזר:     אבל  למה  בכ וח.  לא  ה יה  בסדר  התהליך  לא  הי ה  בסדר.  אנחנו  ב עד  לתת  את    23

הכסף שלא י הי ה את הא מיר ה שמשתמעת א ני בע ד. אל ת צעק.    24

מר אבי גרובר:   אני  לא בסדר. הכ ל לא בסד ר.   25

גב' דברת וייזר:     לא הכ ל לא בסדר.     26

מר אבי גרובר:   עכשיו  תתנו  להם.    27
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גב' דברת וייזר:     מה  זה   הדבר   הזה.  איזה   מ ין  משפ ט  זה   להג יד  ת ה,תה,  ע כשיו  תת נו   להם  הכל  לא   1

בסדר. מה איז ה מן ז לזול.     2

מר אבי גרובר:   לא אמרת י הכל  לא בסדר.     3

מר אבי גרובר:   אמרתי הכ ל סבבה.    4

גב' דברת וייזר:     סלי חה.    5

ד"ר צחי שריב:       שהם יב נ ו את זה  על חשב ונם. א ישרנו .   6

גב' דברת וייזר:     לא ל י לא כ ואב ע ל זה. ל ה קים בתי כ נסת.     7

מר אבי גרובר:   לא  ה יית י  בא  ל פה  ופתא ום   היי תם  מבי נים  שע ירי יה  שמ ה  איזה   שהוא   סכום  של    8

כסף   9

גב' דברת וייזר:     לא ה יינ ו א ומרים כל ום.    10

עו"ד עידן למדן: הייתה  עוש ה את זה.     11

מר רמי בר לב:  יכול   לה יות   בשבי ל  של א  נעל ה  ע ל  בר יקדות.   כו לם  מב יני ם  שצריך  לתת  את  הכסף.    12

יש פה א יזה פ גם בסע יף. כמו  ועדת שמ ות בבקשה.     13

מר אבי גרובר:   אם בדרך צריך ל הרביץ  לי.  תרביצו ל י הכל  בסדר. אתם  רוצים.     14

מר רמי בר לב:  שלא  נג יע   לזה   ע וד  פ עם  כמ ו  בוועדת   שמות.   שלא   י יפו ל  פ ה  דבר  כזה.  הציבור   הז ה    15

צריך את הכסף. א ני  חושב ש צריך לתקן  את הס עיף בח וז ה, ואז תה יה  פה הצבע ה    16

מר גיא קלנר: אני ב יקשתי זכ ות דיב ור.     17

מר אבי גרובר:   פותח ים עכשי ו את  ההסכם ?    18

מר רמי בר לב:  כן. אול י למ ה לה פיל  את זה?  פולי טית ז ה יי פול  פה      19

מר גיא קלנר: שנייה.     קודם   כל   זה   לא   סוג יה  שצר יכה  לה יות   סוג יה   פו ליטית.   ו לפנ י  שא ני   בכלל    20

נכנס   לגו פו   של  ענ יין,   אנ י  חו שב  ואנ י  מסתי יג  מ אוד   מדב רים  שנכתב ו  ונאמר ו  לגבי    21

קבוצת  התושב ים  וה עמות ה  בנושא  בית  הכנסת  סוכת  ש אול  ו חיבור  ש לה.  מרו מז   22

או  משתמע.  לפע ולו ת  שבוצע ו  פה   בעיר.  ב עי ני  ז ה  לא  מקו בל.  זה  לא   רלו ונט י.  אי ן    23

קשר.  קבוצה  מכובדת.  תוש בי  רמת  השרון,  אי ן  להם  ענ י ין  וחצ י  עני ין  עם  הפרש ה   24

הזו  ככ ה  א ני   מאמי ן  ולא   צרי ך  לשרבב  א ת  זה   פ נימה.   זה   דבר  ראשון.   דבר  ש ני,   אנ י   25

מאוד  ל א  ר וצה  לחי ות  ב עיר   מאוד  ל א  ר וצה  לחי ות  ב עיר   שמתחילה   ל חשוב   האם   26

היא  נו תנת  במה ות  אנ י  מדבר  כרגע.  תמיכה  כספ ית  גם  ל נושא  בתי  כנס ת  של  חלק    27

מקהיל ה  שהם  חלק  מאור ח  חיים,  זה  מכובד  ל חל וטין.  ז ה  מקובל  לח לוט ין,  אנ חנו    28

לא  יכ ול ים  ל הימצא   באיזה   שהיא  ס יטואצ יה   שבה  א נח נ ו  נ מצאים  בצד   השנ י  של    29

הכביש.  כל  פעם  שמעל ים  איזה  שהיא  אמ ירה  של  בתי  כנסת  וזה  מרקם  ח יים    30
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בריא,  נכ ון  ולגי טימי,   יות ר  מ לגיטי מי.  א נחנ ו  ח יים  במד ינ ת  ישראל.  מד ינה   יה ודית    1

גם. ודמוקרט ית.  ולתמ וך בב תי כנסת  בנה לים  נכו נים, זה   אמור ל היות  לחם  חוק ינ ו   2

גם  במועצה  העיר  רמ ת  השרו ן.  אין  שא לה  בכל ל.  בהקשר  הזה.  התה ליך  פ ה  לצער י,    3

אדוני   ראש  ה עיר   הוא   תהל י ך  לא  ט וב.  אתה   מכשי ל  אות נו  ואותם.  ז ה  הס יפ ור  צר    4

לי  אב י.  צר  ל י.  א נחנ ו  לא  יכול ים  לה ימצא  בס יטו אצי ה  עם  החבור ה  ה נכבדה    5

והנח מדה  הזו  ויש   פה   עוד   אנשים  ש לא  נמצאים  פה  שאנחנ ו  רוצ ים  בטו בתם    6

ואנח נו  נעב יר  כסף   רק  בדרך   נכונ ה.  לא   בדרך  הז ו.  א ני  כ ל   אחד  שי עשה  מ ה  שה וא   7

רוצה.  אני  ח ושב  שצריך  ל מצוא  את  ההל יך  הנכ ון  גם   פה  בין  הדבר ים  שאתה   8

אמרת, לבי ן מ ה שנ אמר פ ה  י ש פער ב ינ יהם. כ י אם  יש תמ יכה ב פיתו ח,  ופה  מדובר    9

על  הצטי ידות  לא  או תו  הדב ר  הוא.  גם  בקד נציות   קודמ ו ת,  נתנו   פה  ד וגמא,  ראש    10

העיר  ר וכברגר  בזמ נו  בב ית  כנסת  הרפ ורמי   נת ן  כסף  ל פ יתוח.  א ון  טופ  אוף  ד ה   11

הקצאה.  הי ה  מותר  אס ור.  אני  מבקש  שנעש ה  תהל יך  מוס דר  אני  בעד  לתת  תקצ יב    12

לפית וח.  בתוך  התהל יך  הזה.   הוא  שוו ה  כסף.  אנ י  לא  מת בייש  בזה  אנ י  רוצה  לתת.    13

אני  רק  ר וצה  לעשות  את  זה  נכון.  יש  פה   עוד   סוג יה.  יש  פ ה  סוג יה  של   הקשר  שבי ן    14

תמיכה להקצאה. ה וא קשר.     15

מר אבי גרובר:   אבל זה  לא תמיכ ה.      16

מר גיא קלנר: רגע.  נת נו  ה קצאה,  של  קרק ע   ואנח נו  מבקשים  עכש יו  לתת   תמיכה.  אם  א תה  א ומר   17

לי  ז ה  ל א  תמ יכה.   זה   חי יב   לה יות   תב"ר   לצרכי   פ יתו ח.  זה   לא   יכ ולה   לה יות    18

הצטייד ות. התה ליך  פה צריך  להי ות ברור.     19

מר אבי גרובר:   גם בתב"ר גם א פשר לעש ות  הצטייד ות. אתה ב נית  בית  ספר, אחרי ז ה    20

מר יעקב קורצקי:  כן. מה שע ל הקרקע.      21

מר אבי גרובר:   אם  הי יתי  ק ורא  לזה   תמי כה  זה  מע וות.  ל מה.  תמ יכה   צריכה  לה יות  ש וו יונ ית    22

ודברים ו לפרסם א ותו. ל תת  לכל אחד  הזדמנ ות לגשת.    23

עו"ד עידן למדן: אבל גם זה צריך  לה יות כדא י .     24

מר גיא קלנר: יש פה ע וד     25

מר אבי גרובר:   אני  גם לא ע ושה ה קצאה. נ תת לו כבר א ת ההקצא ה.      26

מר גיא קלנר: אני י ודע ש נתת ל ו את  ההקצ אה.    27

מר אבי גרובר:   מתחי יב למשה ו מס וים ו א תה משלים א ותו. בשב יל זה   אני באת י ככה    28

29   

מר גיא קלנר: אבל אתה באת  ככה לצער י ס ליחה ש ני יה.     30

מר אבי גרובר:   אתם מחפש ים.     31
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מר גיא קלנר: לא  מחפשים  כל ום.  אל  תשי ם  אותנו  כמח פשים.  לא  מח פשים.  מראש  אומר  לא    1

מחפשים.  רוצים  לת ת.  רק  בוא  נעשה  את  זה  נכו ן,  חוק י  ובדרך  כזו  שמחר  בבוקר    2

תתבקשנה  תמי כות  נ וספ ות  בהצטייד ות  או  בפ יתוח,  נע שה  את  זה  ביי  דה  ב וק.   3

נעשה את ז ה על  פי  נו הל ברו ר. נעשה את ז ה מלמ טה למ ע לה.    4

גב' דברת וייזר:     שני יה רגע.  בוא  נעשה את  ז ה עכשי ו. למה.      5

מר גיא קלנר: מה זה עכש יו.    6

גב' דברת וייזר:     עכשיו  נתק ן את ה הסכם. א ת הסעיף  הזה.  ואז נ וכל ל הע ביר      7

מר גיא קלנר: את לא יכ ולה  עכשי ו לתק ן א ת הסעיף.    8

גב' דברת וייזר:     בטח שכן. בר ור שכן. ז ה ס עיף אחד. א פשר לתק ן אות ו.    9

עו"ד עידן למדן: מה אומר  יוע ץ משפט י.    10

מר יעקב קורצקי:  אחרי שעשה       11

מר גיא קלנר: אני ר וצה שנ י דברים. אח ד,  אין בע יה.    12

גב' דברת וייזר:     סעיף  16 ה וא הס עיף  הכי ק טן זה לא  יו תר מיד י משפט י ם.    13

מר גיא קלנר: הסעיף  16 מדבר כרג ע ע ל ה ה סכם שפה. ק ודם כל  אנ י ר וצה לשמו ע מ חוו ת דעת  של    14

יועץ  משפטי  האם  עכשי ו  במ עמד  הדי ון  א נחנ ו  משנ ים  את   ההסכם  ככה  א ון  דה  ג ו   15

מה  שנקר א  א ו  יוא יל  הי וע ץ  המשפ טי   להג יד  בבקש ה   מה   הפר וצדורה   לשי נו י   16

ההסכם.  האם  צריכ ה  לעב ור   ועדת  תמ יכות  ומועצת  עיר  ואם  היא  צר יכה  ל עבור    17

את  זה  או  את  ז ה  האם  זה  ק ורה  כרגע.  ת וך  כדי  מ הלך  הד יון  א ו  האם  אתם  ר וצים    18

איזה  ש היא   ח וות   דעת   שאפ שר  לשנ ות  א ת  ה סעיף,   ו לאח ר  ששינ ינ ו  את   הס עיף   נ יתן    19

לתת  את   התמ יכה.   אנ י  אש מח  לשמ וע   אותך.   ב.  א ני   מציע,  שאם   אנח נו   כבר    20

מסדרים  את  זה  בוא  נסדר  א ת  זה.  בוא  נסדר  את  זה.  יע ק ב  אני  בעד.  אנ י  אומר  לך    21

אני בעד.    22

מר יעקב קורצקי:  מיכה י גיד ל ך יש פ ה      23

מר גיא קלנר: יעקב. אל  תיקח  אות נו בכ וח  לטיו ל שנצא בה פסדנ ו.    24

מר יעקב קורצקי:  אני לא  רוצה  לצאת בהפס ד.      25

מר גיא קלנר: אני ר וצה ללכת  ישר גם אם ז ה לוק ח עוד  שבוע יים.    26

מר יעקב קורצקי:  הנה  א ומר  לך   מיכ ה.  יג יד  לך   את  אם  אפשר  א ו  ל א.  אנ י  איתך.  אם  מ יכה    27

יגיד א י אפשר אז  אי א פשר.  אם אפשר.     28
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מר גיא קלנר: אז  אחד.  העלית י  שאלה  למי כה.  תיכף  הוא  יע נה  אנ י  מני ח.  זה  אחד.  שתיים,  אנ י    1

מציע  שכן   נבנ ה  פר וצדורה   שהיא  כבר  תהי ה  פל טפורמ ה  ע תידית  לבקשות  מן  הסו ג    2

הזה או  לצרכים מ ן הס וג הז ה בבתי כ נסת אחר ים גם.    3

מר יעקב קורצקי:  יש.     4

מר גיא קלנר: לא. אין  לך בכל  מקום.    5

מר יעקב קורצקי:  כל  שנה  יש  תקציב  של  שב ע  מאות  חמ ישים  אלף  שח  לבתי  כנסת.  יש    6

תב"ר כזה.      7

מר גיא קלנר: איך אתה מ חלק שם?    8

עו"ד עידן למדן: מי מחל יט א יך הו א מח ולק?   9

מר יעקב קורצקי:  אנחנ ו מח לקים א ותו בכ ל בת י הכנס ת. עשרות ש נים.    10

עו"ד עידן למדן: לפי מ ה. לפ י כמה. ל פי א יך.    11

מר יעקב קורצקי:  לפי הצרכ ים כן.    12

גב' דברת וייזר:     הוא מ חזיק  תיק דת ות. מה .   13

ד"ר צחי שריב:       חסר כ ל  סמכות.    14

גב' דברת וייזר:     מי חסר?     15

מר יעקב קורצקי:  זה עובר כ ל הח לטה.    16

ד"ר צחי שריב:       סגן  רא ש העיר שכח תי.    17

מר יעקב קורצקי:  כל  החלט ה  צחי.  צחי  א ל  ת יכנס  ל י  לדברים.  כל  החלט ה  כזאת  צריכה    18

לעבור דרך  גזבר. דרך משרד  הפנים.     19

מר אבי גרובר:   יש תב"ר ש יפוצ י בית ס פר.    20

מר יעקב קורצקי:  זה עובר  הרבה ס ינ ון.      21

מר גיא קלנר: מה  ה וא  כ ולל   התב"ר   הז ה?  לא  מש נה  אם  זה   פית וח   א ו  צי וד?  לא   משנ ה  א יזה    22

היקף?     23

מר אבי גרובר:   שיפוצ ים.   24

גב' דברת וייזר:     הצטייד ות שה יא מח וברת  לקרקע. זה  נחשב.     25

מר רמי בר לב:  תב"ר של מקלט ים.     26

מר אבי גרובר:   לאשר במו עצה. יש תב "ר מ ה לא.    27
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גב' דברת וייזר:     לא. כשאתה מ קים בי ת ספ ר חדש כן. אחר  כך חי דוש זה  משהו אחר.    1

מר יעקב קורצקי:  זה אות ו דבר.    2

גב' דברת וייזר:     זה בית  כנסת  חדש. זה א ו תו דבר. תב"ר.     3

מר אבי גרובר:   בנית י ...אני  לא אש ים בפנ י ם כסאות חדש ים?    4

עו"ד עידן למדן: זה תב"ר נ פרד.     5

מר אבי גרובר:   לא.    6

גב' דברת וייזר:     לא.  כשאת ה  ב ונה   את   בית   הכנסת   בפעם   הראשו נה   לא.   זה  נ חשב  תב "ר  את   בית    7

הכנסת,  בדי וק  ואם  את ה  עכ שיו  רק  ה יית  משפ ץ  אז  זה  ל א  אמור  לה יות  תב "ר  זה    8

הצטייד ות. זה ה הבדל.      9

מר גיא קלנר: אני ה יית י מצי ע בשביל  השק ט הנפש י של כו לנ ו. בשביל  ה פרוצדורה.    10

גב' דברת וייזר:     זה נכ ון. בט ח שכן. ג ידי.     11

מר אבי גרובר:   התב"ר הז ה זה  התב"ר של.    12

גב' דברת וייזר:     בטח  שכ ן.  לא.   אתה  לא  נכון   ההבד ל  ב ין  קר ן  הצטיי דות  לר יהו ט  לתב "ר  ז ה    13

כשפעם  ראשונה  שמק ימים   נגיד  בית  ס פר  אז  הרי הוט   נחשב  בהקמה  של  ב ית    14

הספר.  בקשה  למה  אתה  א ו מר  סתם  לא?  לא  זה  לא  יאו מן.  בפעם  השני יה  זה  לא    15

נחשב. זה קר ן הצטי ידות.     16

מר אבי גרובר:   בנית י מחדש כ יתה. א ני  לא  שם כסאות?    17

גב' דברת וייזר:     לא.  כשבונ ים  כן.  אם  עכשי ו  אתה  משנ ה  כשאתה  בו נה  ז ה  כן.  ואז  אל  תג יד  ל י  לא    18

כשדברים שאני  מבינ ה בהם.     19

מר אבי גרובר:   חס ו חלי לה שאנ י אג יד לך  ל א.   20

גב' דברת וייזר:     נכו ן.  כ י  את ה  מדבר   שטו י ות  ו אתה   לא  שם   לב   שאתה   מדבר  שט ויו ת.  כמ ו  כל    21

הסיפ ור  הזה  ש עשית   פה   שה כל  ה יה   בן   אדם  א חד.  אם   א תה  עכש יו   משנה   אם   אתה    22

משנה  אמ רתי   את  ז ה  והוא   אומר  ל א.  אז   אנ י  מ וכיח ה  א ותו  כי  הוא   ח ושב  שה וא    23

חכם וה וא לא  חכם. הוא  לא  מבין בזה.  הוא  חושב שה וא  מבין בזה.    24

מר יעקב קורצקי:  חבר'ה בו או נ תקדם.     25

מר אבי גרובר:   רק את מבי נה.    26

גב' דברת וייזר:     נכו ן. מה  לעשות. בט ח את ה לא מב ין את ז ה. שטו יות ש אתה מדבר.     27

מר רמי בר לב:  לא נע ים הציב ור שצופ ה בנ ו  עכשיו. באמת.    28
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מר יעקב קורצקי:  נשאל את.      1

מר גיא קלנר: ניסית י  לס יים.  אנ י  מסיים.  אחד,  אני  מבקש  לקב ל  עמד ה  חוות  ד עת  מה  שתרצו    2

לקרוא  לזה   כרגע   גם  מ הגזבר   וגם   ממיכ ה  בע יקר.  לגבי   הפ רוצדורה   שמתבקשת  על    3

השולח ן  כרגע  לגב י  ביטו ל  ה סעיף  והכשרת  הדרך  לתת  את  הכסף.  האם  זה  ככה   4

קורה  כ י  בדרך   כלל   אנ י  מכ יר   שחוו ת  דעת   המבקש   לבדו ק  אותה  ולה מלי ץ  ו להעב יר   5

את  זה  דרך  ועד ה  או  פ עם  ב אה  למל יאה  אבל  לא  או ן  ד ה  גו.  אם  הפ עם  זה  שו נה,   6

בבקשה.  זה  פעם  א חת.  פ עם  שני יה,  א ני  כ ן  היית י  מב ק ש  להבי ן  ה אם  אנ חנו   לא    7

רוצים  לצור  נוה ל  תמי כות  י ותר  ברור  לגבי  נושא  בת י  ה כנסת  באו פן  שה וא  י היה    8

יותר  ש וו יונ י,  יותר   אח יד,  יותר   כו ללנ י,  ל גבי   סיט ו אציות  כא לה   גם  בע תיד    9

שתבואנה  הצעות  כאלה ב קשות כאלה  לשול חן. ז הו.     10

מר רמי בר לב:  אני רק ר וצה ל הציע  למיכה.     11

מר אבי גרובר:   שיפצת עכש יו מגרש י ספ ור ט. החלטתם א יך אתם מש פ צים. איזה מגרש ים. לא?    12

מר רמי בר לב:  אבי. יש ארבע  דקות  ואנ י ה ו לך. קודם כל.     13

מר אבי גרובר:   למה לא  אות ו דבר. פר וצדו רה. ישבתם בדקת א יפה  המ צב יותר גר וע, י ותר ט וב.    14

מר גיא קלנר: זה נכסים ש לך. על מ ה אתה   מדבר. זה לא  נכסים שלך.     15

מר אבי גרובר:   אבל  בת י  כנסת   נכס ים  של ך.  המשפט  הראשון   שלי   הי ה  שבגלל   שעוד   לא  ג מרת    16

את הבנ ייה  הליך  ההקצא ה ע וד לא ה ושלם.    17

עו"ד עידן למדן: אתה תעשה  עכשיו  מגרשי ט נ יס.     18

מר אבי גרובר:   כמה מגרשי  טנ יס בקי ץ.    19

עו"ד עידן למדן: לא תעשה במרכז  הטנ יס. אם  עשית את ה לא בסדר.     20

מר אבי גרובר:   לא המ ועצה א ישרה ה אם י צבעו מחדש את  אלו ן וז ה או  לא.   21

עו"ד עידן למדן: אבל זה משה ו אחר.     22

מר אבי גרובר:   יועד ת הספ ורט ישב ה, קיב ל ה סכום של כסף.  שיפצה א ת  המגרשים.    23

עו"ד עידן למדן: אבל זה משה ו אחר.     24

מר אבי גרובר:   אתם כל כך ח ייב ים להרא ו ת.    25

מר רמי בר לב:  אני קט ונת י. עיד ן. זה  לא בס דר מה שאתה  עושה.     26

מר אבי גרובר:   להראו ת שבזכותכם.     27

מר רמי בר לב:  אני גם ר וצה לדבר.     28
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מר אבי גרובר:   בוא נ היה  אמית יים.     1

מר רמי בר לב:  אבי. אנ י גם רוצה  לומר  משה ו.    2

מר אבי גרובר:   אין  לי בע יה. ש יעשו.     3

מר רמי בר לב:  קודם  כל   ברור.   אבי   קודם   כל  ברור   ברו ח  שנ ושבת  פה   שיש  כו ונה   לתת   לא נשים   4

האלה  כסף.  ברור  ל י  מהר וח   שאני  שומע  פ ה.  קטונ תי  ל יי עץ  לי ועץ  המש פטי,  אבל    5

מיכה.  יו עץ  המשפט י,  נראה  לי  קודם  כל  אנ י  לא  רואה  ש העירי יה  חת ומה  אבל  לא    6

זה  אחר  כך  אתה  תבד וק  ב סעיף  16  בס עיף  המ ימו ן,  ב רגע  שנשמיט  את  המיל ה   7

במימו נו המ לא של  המפתח.   פתרת.    8

עו"ד מיכה בלום: אתה רוצה  להח ליף א ותי?     9

מר רמי בר לב:  אמרתי קט ונתי  לי יעץ  לך. אנ י שואל מ ניס יו ני ב חתימת  חו זים.   10

מר יעקב קורצקי:  תנו ל ו לע נות.    11

עו"ד מיכה בלום:  יש  את  סעיף  16  בהסכם  ה פיתו ח  אני  מ פנה  את כם.  על ות  תכנו ן  וב יצוע    12

עבודות   לשי פוץ   יס ודי   כמו   ל הקמת  ב ית  כ נסת  עד  לסי ומו   כול ל  פ יתו ח.  המ קרקעי ן    13

יעשו  על  ידי  המפת ח  ..המל א.  מימו נו   המלא.   צריך  למ חוק  את   המל א.  ו לכתוב.    14

מימון  והשתת פות  ח לקית  ש ל  העיר יי ה  בסך  קח  וקח  ש ח.  עכשיו  הגזבר  נת ן  את    15

עמדתו  לגב י  השח  הזה.  וככ ה  אפשר  לתקן  את  זה.  אחר י  זה  אפשר  לעש ות  אחר י    16

שיסיימ ו את ז ה את ה הקצא ה. זה מה שא ני מצ יע. וז ה נ י תן.     17

מר רמי בר לב:  רק עוד בקשה  אחת    18

מר יעקב קורצקי:  עשרים ושבע ש נה.     19

מר אבי גרובר:   סעיף  16  המ ועצה.  על   אף  האמור  בסע יף  16  המו עצה  מאשרת  השתתפו ת  בעל ות   20

פיתו ח השטח ב סכום של  חמ ש מאות אלף ש ח. אפשר?   21

עו"ד מיכה בלום: בהשתתפות  חלק ית של ח מש מאות אלף  שח.    22

גב' דברת וייזר:     אני  לא  מבי נה  למ ה  לא  הב אתם  לנו  ני ירות  מס ודרים  ה י ום.  אני  יכול ה  להב ין  את    23

זה? למה  הכל אצלך ככ ה? א פלפ מפ ה לפ ה למ ה?    24

מר אבי גרובר:   מי הכת יב לך א ת זה.    25

גב' דברת וייזר:     חברה  שלך.  למה  א תה  לא   זה.  מה  הס יפו ר.  כל  כך  היה  קשה  להב יא  שנ י  סעי פים    26

ולבקש. נכ ון. אב ל הוא  ממשי ך     27
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מר רמי בר לב:  יעקב,  בשביל  שלא  ניכשל  בה צבעה.  אדונ י  יו עץ  המשפט י  בסעיף  17  ד וברת.  תני  לי    1

רגע.  סע יף  17  ש ורה  3,  כת ו ב  הע יריי ה  ל א  ת ישא  בה וצ אות.  אז   גם  את   זה   צריך   2

לתקן. מי כה.      3

מר גיא קלנר: אני מצי ע.    4

עו"ד מיכה בלום: אני לא  יכו ל לתק ן הכ ל עכשי ו.   5

מר מיכאל דורון: אני ר וצה ל ומר משהו.  אני  רוצה  לא אנ י  רוצה.    6

גב' דברת וייזר:     רביד  אנ י  חושבת  שב הצבע ה  הראשונ ה  עם  ה הקצאות  של  לסדר  את  בתי  ה כנסת    7

אני ה יית י מא וד, מאוד בר ור ה. אי אפשר  לחשוד  בי. שאנ י  לא בעד זה.     8

מר גיא קלנר: מיכה. אפשר א ת ההמ לצות  בכתב לישיב ה הבא ה?    9

גב' דברת וייזר:     אם  אפשר   לחש וד  זה   דו וק א  במי   שמביא   ני יר  לא  בר ור   לישי בה.  מ ה  ל א  ברור?    10

הכל ברור.  היה  פה  הצעה ל ה ביא נ ייר מא וד מס ודר.    11

מר יעקב קורצקי:  אמרת שיתקנ ו אמרת שז ה ב סדר.   12

מר מיכאל דורון: זה לא  פעם  ראשונה.    13

גב' דברת וייזר:     עד שהו א השו וה את  המגר שים לזה.    14

דורון:  אבי.  אני  רוצה  לומר  לך  משה ו.  גם  כ שהיינ ו  בראשי ת  הקדנצ יה.  ו היי נו  חבר ים    15 מר מיכאל 

שלך  לסי עה  ולק ואליצ יה.  ע דיין   אנ י  זוכר   הי טב  שאנ י  א מרתי  שאנ י  ה עלי תי  א ת    16

הנושא  הז ה  של  איך  מביא ים   דברים  להצבעה.  אנ חנו  מג י עים  לאחת  עשר ה  בליל ה   17

אנחנ ו דנ ים בחצא י מי לי וני  ש קלים. במי לי וני  שקלים, ב לי  מסמכים, אז תקש יב עד    18

הסוף.  לא   נור א.  אתה  יכו ל   להקשיב.  א ת  באמת  יודע   את  הכל.  א ני  יודע.   רגע.   19

עכשיו   אתה   הדרך   שלך   מה   שאתה   עוש ה  עכש יו,   זה   מ עשה  מג ונ ה.  את ה  פוגע    20

באנשים כאן  כי את ה כו לם ל א. אני  לא כתבתי  כלום.     21

מר אבי גרובר:   לא ח יכית ל ראות מ ה י היה.  בבוקר.    22

גב' דברת וייזר:     זה ה יה ברור.      23

מר אבי גרובר:   בבוקר  כבר  כתבת  מה  יהי ה  בערב.  אז  למה  לס פר  את   כל  הסיפ ור  מסביב.  כבר    24

בבוקר.      25

מר גיא קלנר: אבי.  אני  מציע  דבר.  אבי.  בכ בודו  של  הענ יי ן  ובכבודם  של   כולנו.  אנ י  מציע  שמיכה    26

יוציא  ני יר ליש יבת המ ועצה  הבאה. ו על הבס יס הז ה נקב ל החלט ה ביש יבה ה באה.    27

מר מיכאל דורון:  התנה לות   ממש  מגע ילה.  בחי י  זה   פשו ט  חרפה.   אנ י  ר וצה  עד יי ן.  א ני  עדיי ן  חושב    28

שהדרך  הנכו נה  היא  ל כבד  את  האנשים  כאן,  וגם  את  הא נשים  האלה.  ו להבי א  את    29
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זה  בצורה   מסו דרת.  א ני  ב ע ד.  עוד   שבוע יים,  א ין   בעי ה  בוא  נ חכה   עוד   שבוע יים    1

תתקן את  ההסכם.    2

מר יעקב קורצקי:  לא  נצביע  עכשי ו.  וע וד  שבוע י ים  יגיש  לנו   הי ועץ  המשפט י  את  המסמך  הז ה   3

שנאשר בצורה פ ורמל ית. עכ שיו אנ חנ ו נצבי ע.    4

מר מיכאל דורון: אתה מסכ י ם עם מה שאמרת י פה?   5

מר יעקב קורצקי:  כן. נצביע.    6

מר מיכאל דורון: רגע. אתה   מסכים עם מה  שאמרתי?    7

מר יעקב קורצקי:  עשינו  את זה ב עבר גי א.    8

מר מיכאל דורון:  למה.  את ה  סגן  ראש  העיר.  למה  את ה   לא  אומר  לו?  למה  אתה  לא   אומר  לו  כל    9

פעם לפ ני? תסתכ ל מה  קורה  כאן.    10

גב' דברת וייזר:     בבוקר..אז  עכש יו  א נח נו  נאלצים  לב וא  ולהג יד  את  זה.  חומר  לישי בה.  מ ה    11

לעשות.    12

מר יעקב קורצקי:  בכפוף.    13

גב' דברת וייזר:     אם הי ה חו מר מסודר  ליש י בה.   14

מר יעקב קורצקי:  בכפוף  למכתב  ש יוציא  הי ועץ   המשפטי,  א נחנ ו  עכשי ו  נצבי ע  וי וציא  את  זה    15

בעוד      16

מר גיא קלנר: יעקב. רגע.  אני  מציע את  הד בר הבא. גם אנ חנ ו למ ודי הצ בעה קודמ ת. חכה ש ני יה.    17

מר יעקב קורצקי:  אתה י ודע מה  תעשה  הצבעה.  אל תאי ימו.      18

מר גיא קלנר: לא. לא מא יים. למ ה אתה  תו פס את זה.    19

מר יעקב קורצקי:  בכפוף.      20

מר גיא קלנר: לא כי א ני. י עקב.    21

מר יעקב קורצקי:  קטנונ יים.      22

מר גיא קלנר: לא. לא.     23

מר רמי בר לב:  תן לו  אול י נס גור את  זה?     24

מר אבי גרובר:   מה יקר ה ע וד שבוע יים של א יקרה  היום. מ ה י היה.      25

מר גיא קלנר: תן לי  רגע חב ר'ה.    26

מר יעקב קורצקי:  מה זה השט וי ות הא לה. קט נ וני ות הזאת.      27
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מר גיא קלנר: יעקב. זה  לא קטנ ונ יות.  יעקב . תן לדבר.    1

מר מיכאל דורון: אתה לא  נו תן לאנש ים לדבר.      2

מר גיא קלנר: ירון.  למה את ה י וצא. בורח   מהצבעה?      3

מר ירון גדות:  יש הצבעה? רק  דיבו רים.      4

מר גיא קלנר: יעקב. את ה מקשיב.  אני  מצי ע את הדבר  הבא.  נראה שר ו ח השול חן שר וצים ל אשר   5

את  הדבר  הזה.  יש  חוסר  ה ס כמה  לגבי  ה פרוצדור ה  שבה  זה  הובא  לערב  עם  חשש    6

שהיא  ל א  ב וצעה  בצ ורה  טוב ה  ול תת  עכש יו   חו ות  ד עת  בא חת  עשרה   בל ילה   לעש ות    7

את  זה  פה  על  השו לחן,  נש מע  לא  רציני  לס וגי ה  כזו.  מבקשים  בטווח  של  עד    8

הישיבה   הבא ה.  כ לומר   הח ו מר  יצא   לפ ני   היש יבה   הבאה .  יוצ יא  מ יכה   חו ות   דעת    9

כתובה  ל גבי  תקינ ות  ת הליך.   בהנח ה  ו השינ וי ים  ה נדרשי ם  בהסכם,  בה נחה  וה וא    10

מצביע על  השי נוי  הנדרש  ואו מר שההל יך תקי ן, מצביע ים  בעד.    11

מר רביד פלד: לא. נצב יע ה יו ם בכפוף. תצביע  אתה  נגד. נ עשה בכפוף.  תצביע  נגד.    12

עו"ד עידן למדן: אין בכפ וף.    13

גב' דברת וייזר:     מה אתה  אומר?     14

מר רביד פלד: קודם כ ל תן  ל אנשים הא לה שקט  נפשי.      15

מר גיא קלנר: אני נ ותן  להם שקט  נפשי.     16

מר רביד פלד: אז תג יד להם  היום      17

מר גיא קלנר: אמרתי  ל הם  כבר.  אמרתי   ל הם  מראש  שא ני  ב עד  בדרך   הנכו נה.  ז הו.  רג ע.  נשמ ע   18

אותו.    19

עו"ד מיכה בלום: אני   אכי ן  נספח   לה סכם  ח וזה   פית וח   שיבה יר  את  הסוג יה   מה  אתם   רוצים    20

לעשות. מה  שדיברתם ע לי ו ו אז תצביעו  עלי ו.      21

מר גיא קלנר: יפה. שמעתם  אות ו?   22

מר יעקב קורצקי:  לא. שנצביע  הי ום.     23

מר גיא קלנר: זה עוד שב ועי ים יש יבת המ וע צה הבאה. בת חילת  הח ודש.   24

מר יעקב קורצקי:  כולם י ודעים א ת זה.      25

מר גיא קלנר: תקבלו. זה דרך  נכו נה.    26

מר יעקב קורצקי:  קיבלו.    27
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עו"ד עידן למדן: יעקב יש  לך ע וד שבוע יים.      1

מר גיא קלנר: אני לא  יכו ל להצב יע ע ל משה ו שעוד  לא ראית י א ותו.    2

עו"ד עידן למדן: יש להם ע וד שבו עיים.  נראה  אם זה אפשרי  או לא  אפשרי.     3

מר רביד פלד: שב אתה  עם  מיכה ג יא.     4

מר רמי בר לב:  אפשר באמת לעש ות את ז ה  מיכה בכפ וף ל הסכמה  לאישו ר שלך. מאשרים עכש יו    5

מר יעקב קורצקי:  עשינו  את זה  עשרות  פעמים.     6

מר רמי בר לב:  מאשרים את הכסף.  ואם מ י כה יפס ול את ז ה זה  ירד מה פרק. נו.  הרי כ ולם.    7

עו"ד עידן למדן: יעקב. לא  עשית את  זה.    8

מר יעקב קורצקי:  עשינו  את זה  עשרות  פעמים  בכפוף.    9

עו"ד עידן למדן: אתה לא  יודע  מה צריך. כמ ה  צריך, על מ ה צריך.    10

מר יעקב קורצקי:  דוברת עשי נו א ת זה עשר ות  פעמים בכפ וף.    11

עו"ד עידן למדן: אתה לא מצ יג את ז ה.    12

מר יעקב קורצקי:  אתם לא רוצים  סבבה.      13

מר גיא קלנר: יעקב  הי ום  העשרים.  ישיבה   הבאה  בתחי לת  הח ודש  הב א.  זה  פחות  משבו עיים.    14

אתם מתעקשים ע ל כל ום. רו צים לקבל ח וות  דעת ו להצבי ע. זהו.    15

עו"ד עידן למדן: אם  רוצים  ל ייצר  סכסוך  ב י ן  המ ועצה  לייצר   כותר ות  ל י יצר  זה  הכל  בסדר.   אם   16

אתה רוצה  ללכת ל כיו ון  נכו ן.  יש לך כי וו ן נכ ון. א ני ב יקשת י לדבר.     17

מר אבי גרובר:   יש לך ס פק שהפ וסט כבר כ תוב?   18

עו"ד עידן למדן: אני ב יקשתי לד בר.     19

מר אבי גרובר:   כל  הד יון   הזה   זה  כד י  שי ה יה  את   הפ וסט  ועוד   שבוע יי ם  זה  י עבור.  ז ה  הכל   פה.    20

הפוסט כבר  כתוב.      21

מר גיא קלנר: של מי?    22

גב' דברת וייזר:     של מי? אצ לנו  לא כת וב פו סט.    23

מר אבי גרובר:   רוצה ל התערב?   24

גב' דברת וייזר:     אצל מי?     25
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מר אבי גרובר:   אתה  יוד ע  שזה   הס יפור.   כ ל  ה הצגה  בשב יל   הפ וסט   שאפשר  י היה   ל הגיד,   הנ ה,    1

הראנו  לו  וזה. ה וא עש ה זה ו הוא עשה  זה. זה  הכל.    2

עו"ד עידן למדן: מי?     3

מר אבי גרובר:   חייב ים  פ וסט  בדרך.  א חר ת  אי  אפשר  לאשר.  ככה  אתם  עובדים.  ככ ה  הם    4

עובדים. זה  השיט ה.    5

מר מיכאל דורון: כלומר א ת ה חסי ן.     6

מר אבי גרובר:   הנה  הפ וסט. זה  הכל. א ין ש ום סיפ ור ע וד שבו עיים  זה  יע בור. אבל  לא. ה וא י עבור    7

פוסט בדרך. סבב ה. זה מ ה ש אתם רוצים.     8

מר רמי בר לב:  אתה רוצה ש נצביע  על זה  עכ שיו?     9

מר אבי גרובר:   לא  מענ יי ן  אותי  האגו  של  ה זה.  יאלל ה.  חבר'ה.  ע וד  שבו עיים  בסדר.  ע וד  שבועי ים   10

זה יעב ור.    11

קהל: אין ל נו א וו יר ל נשימה.     12

מר אבי גרובר:   הם רוצים  לחנ וק א ותכם מ ה לעשות.    13

קהל: למה?    14

גב' דברת וייזר:     אני ב הלם. א יזה משפט.     15

מר אבי גרובר:   מטאפור ה של הז ה.    16

ד"ר צחי שריב:        ב-2019  רוצים  לעשות  להם  את  בי ת  הכנסת.  הם  יש למו  את  הר וב   ואנח נו  נש לם    17

חלק.     18

מר אבי גרובר:   כי לא  ידעת י את זה  ב-2019.   19

ד"ר צחי שריב:       למה  לא  אמרת אפי לו הם ר וצים לב נו ת בית כנס ת חדש.      20

מר גיא קלנר: אין בע יה שב ועי ים.    21

מר מיכאל דורון: הוא ג יל ה  את זה אתמ ול. אתה  לא י ודע . אתמול  הוא ג ילה  את זה.     22

מר אבי גרובר:   ישבה ה נדסה  ואמרה  לא יכ ולים ל הי ות ו הם עשו.  הם הו כיחו  לי.    23

מר מיכאל דורון: צחי את ה ל א מבין.  הוא קם בב וקר ו הו א גילה  את זה.     24

מר אבי גרובר:   צוחה.  א ני   מור יד  את   הרא ש.  נחכה   עוד   שבוע יים  נעב ו ר  את  ה פוסט ים  בשבי ל   25

לבוא ע וד שבוע יים.    26

מר רוני בלקין: לא  הבטחנ ו.  אגורה. ל א הבטח נו  אגורה.   אתם באתם אבל אל  הבטח נו  אגורה.     27

 102

 



ישיבה מ ן המניין מס'  37   רמת השרון – 20.2.22, י"ט אדר א' תשפ"ב  

מר אבי גרובר:   סגרת?      1

מר גיא קלנר: עוד שבוע יים  יה יה הכ ל בסד ר.    2

מר אבי גרובר:   צריך להב ין כד י להש פיל  או תי קצת בדרך הכ ל בסדר.    3

גב' דברת וייזר:     יש ל י רעי ון מ עול ה. יש  לי  הצעה מע ולה. א נח נו  נצביע ב כפוף לזה  שאם זה לא  ..  4

מר רוני בלקין:  לא קש ור ל י פה. שאף אחד  לא י גיד ל י שא ני הבט חתי  לא הבט חנ ו.    5

גב' דברת וייזר:     יש  ל י  רע יון   פשרה.  יש  ל י  רעי ון  פשרה.  נצב יע  בכ פו ף.  תגיד  ל ו  ל פתוח   את    6

ההצבעה.  תג יד  לו  נו.  לא.  למ ה.  נצביע  עכש יו.  כן.  בכ פוף  ל זה  שזה  חוק י.  אם  זה  לא    7

חוקי,  זה  יע בור.  לא  הבנת.  אבל  הוא  אומר  שה וא  יעשה  את  זה  אבי.  אל  תדאג  זה  8

יעבור ב יום  הראשון  בשישי  ל חודש. לאף א חד אי ן כו ונ ה ל א להעב יר את זה.    9

מר רוני בלקין: בדי וק הפ וך  לא הבטח נו. זה  משנה  לגמר י . אני שכל  אני  לא ח ייב ....   10

11  

החלטה: הי ועמ"ש  יכי ן נס פ ח להסכם  חוזה  פית וח שי סד יר את הס וגי יה.  
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קובץ החלטות  
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1 

1. אישור פרוטוקול ישיבה מן  המניין מס' 35 מת אריך 26.12.21 – תי קון  

2  

2. אישור פרוטוקול ישיבה מן  המניין מס' 36 מת אריך 2.1.22 – תיקון   

3  

החלטה:   
אושרו פר וטוק ול ים ישיב ות  מן המ ניי ן:  

 מס' 35 מתאריך 26.12.21.  

מס' 36 מתאריך 02.01.22.  

לב,  בר  אלקובי,  דני  לביא,  רמי  גרובר,  צחי  שריב,  באצ'י   בעד  –  13  (פה  אחד ):    אבי 
מיכאל ד ורון,  גיא  קלנר,  נטע זיו, עידן למדן, ד וברת וייזר,  ירון  גדות, רוני  

בלקין.  

4  

5  

7. הצעה לסדר ירון גדות 3.11.2021 – ג שר גנדי   

6   

7  

החלטה: הצעה  לסדר בנ ושא  גשר גנדי  הורד ה מסדר  היום . 

יעקב   דורון,  מיכאל  לב,  בר  רמי  קלנר,  גיא  למדן,  עידן  זיו,  נטע  בלקין,  בעד  –  8:  רוני 

קורצקי, אבי  גרובר.   

נגד – 4: באצ'י א לקוב י, דוב רת וי יזר, ירו ן גד ות, צחי שר י ב. 

נמנע – 1: דני לב יא.  

8  

9  

8. הצעה לסדר צחי  שריב 28.11.21 – מגרש  חניה ז מני ב רחוב הנצח.   

10   

11  

החלטה: הצעה  לסדר – ה ק מת מגרש חנ יה זמ ני בר חוב  הנצח לא  עברה.  

בעד – 3: צחי שרי ב, באצ'י א לקובי, ד וברת ו ייזר.   

נגד – 6: יעקב  קורצקי,  דני  ל ביא, אבי גר ובר, רמ י בר לב,  גיא קל נר, עיד ן למד ן ו נטע ז י ו.  

נמנע – 3: מיכ אל דור ון, ר ונ י  בלקין,  ירו ן גדו ת.   

12  

13  

14  

15  

16  



ישיבה מ ן המניין מס'  37   רמת השרון – 20.2.22, י"ט אדר א' תשפ"ב  

 105

 

9. הצעה לסדר יעקב קורצקי  2.1.2022- הסדרת  בתי הכנס ת 

1  

החלטה: ההצע ה בנ ושא הסדרת בתי כנסת ירד ה מסדר  היום.   

בעד  –  7:   יעקב   קורצקי, רביד  פלד, עופר  קליך, אבי  גרובר, דוברת   וייזר, מיכאל   דורון , רמי  בר  
לב. 

נגד  –  8:  רוני  בלקין,  נטע  זיו , עידן  למדן, צחי  שריב, דני  לביא,  באצ'י   אלקובי,  גיא  קלנר, ירון   
גדות.  

2  

10. הצעה לסדר באצ'י א לקובי 30.1.2022- שינוי שם ג שר גנ די לגשר א לוני. 

3  

החלטה: הצעה  לסדר – שי נו י שם גשר גנד י לגשר  אלו ני  י רדה מסדר ה יום.  

בעד  –  10:  אבי  גרובר, רוני  בלקין, נטע  זיו, עידן  למדן, גיא  קלנר, רמי  בר לב, מיכאל   דורון,  

יעקב קורצקי, רביד  פלד, עופר קליך.  

נגד – 4: ירו ן גד ות, צחי שר י ב, דני לב יא, באצ'י  אלקוב י.  

4   

11. מינוי דני לב יא לתפק יד יו"ר קבוע לוועדה לסובלנות ושוויון.   

5  

החלטה: אושר מ ינ וי ד ני לב י א לתפקיד  יו "ר קבו ע ל וועד ה  לסובל נות  ושוו יו ן.  

בעד  –  14  (פה אחד ):  אבי  גרובר, רוני  בלקין, נטע  זיו, עיד ן  למדן, גיא  קלנר, רמי  בר לב , מיכאל   

דורון, יעקב קורצקי, רב יד פ לד, עופר  קליך,  ירו ן גדו ת, צחי שריב, ד ני  לביא, באצ' י א לקובי.  

6   

13 שינוי  שם  תב"ר   147  לשם :  תכנון  ופיתוח  תאי  שט ח  לתחבורה  שיתופית   (עפ"י   

הנחיית מ שרד הפנים)  

7   

החלטה:  א ושר  שי נו י  שם   תב "ר  147  לשם:  תכנ ון   ופ יתו ח  תאי  שט ח  ל תחבור ה  ש יתופ י ת  (עפ" י   

הנחי ית משרד  הפנ ים). 

לב,  רמי  בר  גיא  קלנר,  עידן  ל מדן,  נטע  זיו,  רוני  בלקין,  א חד):  אבי  ג רובר,  בעד  –  14  (פה 

יעקב  קורצקי, רביד  פלד, עופר  קליך,  יר ון   גדות,  צחי  שר יב,  דני   לביא,   באצ'י    מיכאל  דורון, 

אלקובי.  

8   
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 14.  הגדלת   תב"ר  920  "ש י פוצים  במבני  דת"  בסכום  של  חמ ש  מאות   אלף   ש"ח   

לטובת השלמת בנ יית בית כ נסת 'סוכת שאול' לרבות פיתוח סביבתו.  

1  

החלטה: הי ועמ"ש  יכי ן נס פ ח להסכם  חוזה  פית וח שי סד יר את הס וגי יה.  

2  

15. אישור פרוטוקול ועדת הנחות מיום 2.2.22 – הסדרי פש רה בארנונה.   

3  

החלטה: אושר פר וטו קול  וע דת הנח ות מ יום 2.2.22 – ה ס דרי פשרה באר נו נה.    

בעד  –  14  (פה א חד):  אבי  גרובר, רוני  בלקין, נטע  זיו, עיד ן  למדן,  גיא  קלנר, רמי  בר לב , מיכאל   

דורון, יעקב קורצקי, רב יד פלד, עופר  קליך,  ירו ן גדו ת, צחי שריב, ד ני  לביא, באצ' י א לקובי.  

4  

16.  עדכון  שכר  עובדת  בחו זה  אישי  במשרת  אמון,  הגב'  מאיה  צוקרמן,  מנהלת  לשכת  

ראש העיר, ב-5% ל שיעור  של 40% משכר מ נכ"ל מיום  14.2.22 

5  

החלטה:  אושר  עדכ ון  שכר  עובדת  בח וזה  א ישי  במשרת   אמון,  ה גב'  מאי ה  צוקרמ ן,   מנהלת   

לשכת ראש הע יר, ב-5% לשי עור של 40% משכר  מנכ" ל מ יום 14.2.22.  

בעד  –  14  (פה א חד):  אבי  גרובר, רוני  בלקין, נטע  זיו, עיד ן  למדן, גיא  קלנר, רמי  בר לב , מיכאל  

דורון, יעקב קורצקי, רב יד פלד, עופר  קליך,  ירו ן גדו ת, צחי שריב, ד ני  לביא, באצ' י א לקובי.  

6  

17. העסקת עובדת כמורה גמלא ית בתיכון רוטברג.  

7   

החלטה: אושרה  העסקת עובדת כמורה גמלאית בתיכון רוטברג.  

גיא  קלנר, רמי   בר לב,   עידן   למדן,  נטע   זיו,  בעד  –  14  (פה א חד):  אבי   ג רובר, רוני   בלקין, 

מיכאל  דורון, יעקב  קורצקי, רביד  פלד, עופר  קליך,  יר ון  גדות,  צחי  שריב,  דנ י  לבי א,  באצ'י   

אלקובי.  

8  

9  

10   


