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2   

1.שאילתה ירון גדות 19.1.22 – עדכון סטטוס קבורה אזרחית ברמת השרון. 

3   

מר אבי גרובר:   ערב  טוב,  ישיב ה  מן  המ ני ין   מס'  38  וסע יף  ראשון  שא יל תה  של  ירו ן  גדות.  עדכ ון    4

סטטוס  קב ורה אזר חית בר מת השרון. ב קשה יר ון.      5

מר גיא קלנר: לא עוש ים את שלא מ ן המ ני י ן בסוף ק ודם?    6

מר אבי גרובר:   שמתי את ז ה בהתח לה מ יכ ה אמר שזה בא  אחרי  השאי לתות.      7

מר גיא קלנר: שינתה  ענבר.    8

עו"ד מיכה בלום: נושא הראש ון  על סדר  היום  של הישיב ה אבל  השאיל תות      9

מר גיא קלנר: אתה נע ול  על זה?  לדעתי.     10

עו"ד מיכה בלום: זה  ה חוק.   סלי חה   אם  א תם  רוצים  לש נות,   קח ו  ש ני   שלי ש  בהצבעה.   אנ י    11

לא  מתערב  כל  עוד  אתם  מס כימים  על  הד יו נים  שלכם.  ה פקודה  לא  ..ששאי לתות    12

והצעות  לסדר ה ולכ ים פה כ מו ישיב ות רג ילו ת.      13

מר גיא קלנר: לא.  כי   השא ילתות   ו הצעות   ל סדר  הם  חלק   אי נטגרל י  מ הי שיבה  שמ ן  ה מני ין.   שלא    14

מן המ ניי ן ה יא קוד מת לה.    15

עו"ד מיכה בלום: אבל  כתוב  מפ ורשות  בסדר  היום  ה נושא  הראש ון  מה נו שאים  לדיו ן.  אז    16

דהיי נו השא ילת ות ו הצעות  ל סדר גוברים.      17

מר גיא קלנר: כן. זה יש יבה א חרת. אתה מ ערבב שתי יש יבות ב דרך הזא ת.    18

מר אבי גרובר:   הנושא ים הראש ונים  בסדר  היום.    19

עו"ד מיכה בלום: אני לא  מתו וכח א יתך וא תה.     20

מר אבי גרובר:   אני  גם חשבתי שז ה בהת חל ה. זה סע יפים ראש ונ ים.    21

עו"ד מיכה בלום: זה הסדר.      22

מר ירון גדות:   אולי  נעשה  ישיבת  תקציב.    23

גב' דברת וייזר:      מה פתא ום.      24

מר ירון גדות:   הם באו בשבי ל התקצ יב ול ח ינוך.    25

גב' דברת וייזר:      אנחנ ו  ח ושבים  שז ה  מס פיק   וראו י  ודחוף   כדי   שנשמי ע  את  קול נו   בענ יי ן    26

הזה.     27
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מר אבי גרובר:   ירו ן  בקשה.  ג יא  רשאי  ר אש  העיר ייה  במקום  ל כנס  בישיבה  של א  מן  המנ יין    1

כאמור  בס עיף   קטן   א'   לכל ו ל  את   ההצע ות   הנכ ללו ת  ר אשוני.   סדר   היש יבה   מן    2

המני ין. ה סעי פים הראש ונ ים  בישיבה שמ ן המ ני ין.    3

עו"ד מיכה בלום: נו. מה  אני  אמרתי?     4

מר אבי גרובר:   בסדר. כאיל ו זה  ישיבה  נפר דת.     5

מר גיא קלנר: לא.  וסע יפים   ראשונ ים  זה   אומר  א חרי  השאילת ות  ואחרי   ההצע ות.  אם  ז ו    6

הבדיקה ש ערכת נכבד  אותה.    7

גב' דברת וייזר:     זה לא  נכו ן. רק שתדע.    8

גב' דברת וייזר:     תגיד י ל...שאנ י אמרתי  שזה נכו ן וש הוא  ירצה ה וא י ילך  לבית משפט.     9

גב' דברת וייזר:     לא  רוצים  ללכת  לב ית  מש פט.  כל  דבר  מאי ימים  ל לכת  חברי  מו עצה  שמתנגד ים   10

ללכת לב ית משפט.    11

עו"ד מיכה בלום: מה לעשו ת זה ל א אופ וזיצ יה . זה בחוק.    12

גב' דברת וייזר:     מה  איז ה  מן  משפט  זה  לה גיד  לכי   לבית   משפט.  ל נו  א ין   תקציב  בלת י  מוגב ל  של    13

הוצאות מש פטי ות. תתפ לא.    14

עו"ד מיכה בלום: אני ע וד פ עם אומר.    15

גב' דברת וייזר:     אל תג יד לנ ו ל לכת לב ית מ שפט. כי זה ז לזול.    16

עו"ד מיכה בלום: זה העמד ה שלי. א חרי    17

גב' דברת וייזר:     מה  זאת  אומרת?  ל נו  א ין   תקציב  כמוך  בלתי  מ וגבל  של  הוצאות  משפט יות.    18

לחברי  המ ועצה  שמת נדבים   אין  חשבו ן  פתו ח  שבא  ל הם  להשתיק  מ ישהו  אז    19

מגישים   תביעת   דיב ה.  שבא   להם  ל לכת  נגד   תושבים   של   י על  ר ום,  תבי עת  ד יבה.   על    20

התושבים  של  י על  רום.  לנ ו  א ין  חשבו ן  פתו ח  תתפלא.  זה  שזה  לא  מהכסף  שלך  אז   21

קל  לך  להוצי א  את  ..יש  לך  חשבון  פת וח  ראית י.  ני פחת  את  החשבון  הז ה.  אז  אין    22

לנו  חשב ון  ו אל  תזלזל.  פש וט   אל  תזלזל  תית ן  תשובה  לפ חות  אל  תזלז ל.  אין  ב עיה    23

שייתן  את  התשו בה  שלא  יג יד  לנו  ללכ ת  לבית  משפט.  עד  המש פט  הזה   זה  הי ה   24

בסדר. זה זכות ו לה גיד את ז ה. אבל לא  לזלזל ב נו  ולה גיד  תלכו לב ית משפט.    25

עו"ד מיכה בלום: אני לא  מזלזל בך  דוברת.    26

גב' דברת וייזר:     לא.  אז  א ל  תג יד.  זה  לא  כ סף  אתה  יודע   אנח נו   עוש ים  הפרדה  ב ין  כס פי  צ יבור    27

לכספים פר טיים.  יש כאל ה  שמתבלבלים,    28
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עו"ד מיכה בלום: דוברת את מכ ירה א ותי כבר  ואני  אומר א ת העמד ות של י.    1

גב' דברת וייזר:     אתה  מתבלבל  כמ ו  ביסקי   מור  התבלבלת  קצת.  משהו   פרטי.  כמו  שהתבלבלת    2

בארנונ ה,  כמו   שהתבלב לת  ב דוח  הת ושב.  א נחנ ו  לא   מתב לבלים.  הכ סף  שלנ ו  הוא    3

כסף שלנ ו  פרטי.  לא  השתמש נו בכ ספי  ציב ור. זה  שאתה  מ זלזל זה  לא  ה ופך  את  זה    4

לצודק.      5

מר גיא קלנר: חוות   הדע ת  בע ינ ה  נשארת?  תחת  מ חאה   נתח יל.   כן,   כי   ז ה  נשמ ע  ל א  ה גי וני   יא ללה.    6

בואו. בו א נת חיל. אז  השיד ו ר יצטרף.      7

מ ר   ירון   גדות :    אני   אתחי ל  בשא ילתה.   סט טוס  קב ורה   אזרח ית  ברמת   השרו ן.  ברמ ת    8

השרון  עדיי ן  א ין  חלקה   ק בורה  אזרח ית  יהוד ית  פ עיל ה  וזמי נה  לתושב י  הע יר    9

המעו ניי נים   בקבור ה  אל טרנ טיבית   שלא  מ נו הלת   על   יד י  המועצה   הדת ית.  ב ישיבת    10

המועצה  של  חודש  דצמבר   הגשתי  שאיל תה  בנ ושא  ו שאלתי  מדו ע  הדבר  לא    11

מתקדם  ואלו  התש ובות  שה תקבלו.  מצוי  בפר וטוק ול  הי שיבה.  מנכל  הע ירי יה  ציי ן    12

שבתוך  חודש  ז ה  הי ה  לפ ני  חודשי ים,  יימסר   פרו יקט  ה חלקה  ה אזרחית  לעיר יי ה    13

אני  מצטט,  ה פרו יקט  הז ה  עדיי ן  לא  נמסר  וצפ וי  להי ו ת  מושלם  במה לך  הח ודש   14

הקרוב.  זה  היה   בדצמבר.  ראש  העיר ייה   ציי ן  בתוך  ש בוע  או   שבוע יים  י ימסר    15

הפרוי קט,  א ני   מצטט,  ב ונ ים  את  החלק ה  הזאת  יחד   עם   הח לקה   השנ ייה   בימ ים    16

הקרובים,  תסת יים  השבוע,   שבועיים  הקרוב ים  אמור ה   להסתי ים  הבנ יי ה  ..של   17

שטח.  ראש  העיר  ציי ן  שבר בעון  הראש ון  של  2022  י תק יים  המכרז  על  ידי  ו עדת   18

מכרזים.  מר  אב י  גר ובר,  יש   ועדת   מכרזים  במ הלך  הרב עון  האחר ון  אני   מאמ ין    19

הרבעו ן  הר אשון   של  22,   ננס ה  לק יים   את  ז ה  יש  ו עדת  מ כרזים  וז ה  יוצא  עוד   פע ם    20

כל  חודש  יש  ועדת  מכרז ים  היא  תנה ל  את  הזה  הכ י  מה ר  שאפשר.  בהקשר  לזיקה    21

לשטח  שזה  ב עצם  מה  שמ עכ ב  את  הע מותה   לקבל   רישי ון   קבורה.  ב הקשר  לז יקה    22

לשטח  של  הג וף  המטפ ל  לטו בת  קבלת  רישי ון  קב ורה  אמ ר  ראש  העירי יה  מר  אב י    23

גרובר,  אנ י  מאמ ין  ש נמצא  פ תרון  גם  לענ יי ן  הזה.  והשא ל ות.  אחד,  ה אם  יש  שי נו י   24

בסטטוס  העב ודה  בשטח?  ה אם  הפרויקט  נמסר  לע יריי ה ?  מתי  תסתיים  העב ודה    25

על  הכנת   המכרז?   מתי   י תק יים  המכרז  ומתי   יוכרז   הזו כה?  האם   נמצא   פתר ון    26

לעני ין  הז יקה  לשט ח.  ואם  כן  מהו?  מבח ינת י  כל  עיכ ו ב  וכל  זמן  שעובר  פ וגע    27

בתושבים  ופוג ע  ברצו נות   ש ל  תושבים   ובג לל  ז ה  שמתי   בשאילת ה  את  התמו נה    28
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הזאת..  אחיך  צועק ים  אלי  מן  האדמה.  ו יום  שישי  היית י  בהלו ויה  אבא  של  ת ושב    1

העיר  שה וא  גם  מהחבר ים  והתורמ ים  לע מותה.   הה ורי ם  תושבי  הרצ ליי ה  אבל    2

ברגע  הלח ץ  והזמ ן  הקשה  ה ם  הלכו  וב יקשו  לה יקבר  בה רצלייה.  לא  ידעו  ש יש  את    3

האופצי ה הזא ת.  ו יש  את  הא ופציה   הזאת  לכל  ת ושב  רמת   השרון   לקב ור  את  הור יו    4

ברמת  השרון,  יכו ל  לה יות  שז ה  גם  יה יה  רל וו נטי  לקבור ה  האזרחית  לא  בטו ח  אבל    5

בחלקה  האורת ודוכס י  יש  א ת  הדבר  הזה  והם  מת וך  כ ל  הלח ץ  לא  רק  הם  גם    6

אחרים  גם   הי ינ ו  ב הלו ויה   של   פסח   בלקי ן  גם   ה יינ ו  היי תה  הלוו יה   שנה   שעברה   של    7

אבא  של  עיד ן  למד ן,  שלא  נק בר  בחלקה  אזרחית.  כ ל  זמן   שעובר,  פ וגע  בת ושבים,    8

פוגע בב ני מש פחות יהם.    9

מר רוני בלקין: מה את ה רוצ ה מאבא של י. בסדר ה וא פה   על הק יר אבל  הוא  לא ביקש     10

מר ירון גדות:   אלו ה יו  השאלות  שלי  ואנ י מ בקש תשובות. הז מן שע ובר  הוא זמ ן.    11

מר ערן שורץ: בהתיי חסו יות   אנח נו   בעקר ון   מבחי נת  עדכו נים  אז  ככה.   לגבי  השאלה   לגב י  ס יום    12

העבודה   בשטח  אז  העב ודה   הסתי ימה  וה פרוי קט  נמ ס ר  לעיר יי ה.  השלב   הזה    13

הושלם.  חלו פת  קיד ום  שנבח נה  באמצעות  חכ "ל  הח לטנ ו  לשנות  נת יב  בענ יי ן  הזה    14

בעיקר  בגל ל  המורכב ות  של  עבודה  שבה  ר ישיו ן  הקבו רה   ניתן  ל חברה  הכ לכלי ת,   15

ומי  שמבצע  מ י  שאמ ור  הי ה  לבצע  את  ה פעי לות  היה  צר י ך  להי ות  ג ופים  של ישי ים   16

וזה  נרא ה  ל נו  במ חשבה  נ וספ ת  כחלו פה  פ חות  מומלצת.  ה זמנו  ח וות   דעת  של  עורך     17

דין  שמתמח ה  בתח ום  הזה  לעני ין  החל ופו ת  לקי ום  הה ל יך  הזה  על  יד י  הע ירי יה.    18

חוות  הדעת  הז את  צפו יה  ל ה תקבל  בימ ים  הקרוב ים,  ובה תאם  לחו ות  הדעת   אנח נו    19

נכין  את  ה הליך  שי ומלץ  ע ליו   ונקדם  אותו.  לע ני ין  השאל ה  של  הזיקה  לקרק ע.  גם   20

בדיון   עם   אות ו  ע ורך  ד ין   ש מתמחה   בתחום   אז  נית ן  כ כל  ה נראה   להגב יר  זכ ות    21

שימוש  ולא  הקצאה  ב פוע ל  מה  שמרכך  את   הע ני ין   הזה   ויכו ל  ל היו ת  שגם  א פשר   22

לעשות  א ת  זה   לתק ופות   קצ ובות  ש יחודש ו  כל   פעם   מחד ש  בתוך  כ ל  מספר   שנ ים   23

וזה  גם  יכ ול  לת ת  איזה  ש הו א  נוח ות  בהקשר  הזה.  לצד  ש לישי  נכ ון.  ואז  בכל  ת חנה    24

כזאת אתה באמת  אתה  יכול  לקבל ה חלטה ז הה א ו אחר ת.     25

מר ירון גדות:  מה הסטט וס. מתי  יתח יל ו ב רמת השרון     26

מר ערן שורץ: אני  מער יך  בעיקר ון  שאנ חנו   במהלך  החודש  נ סיים  את  ההתדי ינו ת  בנושא  הז ה    27

במהלך ה חודש הבא.  ההל יך  הזה י וכל ל התפרסם.      28
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ישיבה מן המניין מס'  38    רמת השרון – 6.3.22 

מר ירון גדות:   עד סוף מר ץ?   1

קהל: לפני  הבח ירות  נוכל  לה יקבר  חופשי  או שנ חכה א חרי  הבח ירות?    2

מר רוני בלקין:  תשתדלו לא  למות  עד הב חיר ות.      3

מר ירון גדות:   זאת  שאלת  המשך.  האמ ת  באמת  מתקשרת  למה   שנורית  אמרה.    4

שהפול יטיק ה  היא  הב עי ה  פ ה.  לעשות  את  כל  הדב רים   צמוד  לבחיר ות  לדח ות   5

אותם  בשביל  שיג יעו  קר וב   לבחירות.  הש נה  הראשו נה   השנה  האחר ונה  של פני    6

הבחיר ות  זה   פו ליט יקה  וזה   פשוט  פוג ע  זה   לא  באינ טר ס  של  ה עיר.  א ני   חושב    7

שחשוב  מאוד  שזה  הקב ורה  תתחיל  בשנ ה  הזאת  ול א  בשנ ה  הבחיר ות  האחר ונה  כ י   8

אם  זה  ית חיל   בשנת  הבחיר ו ת  האחר ונה   עוד  יותר   מחצי   שנה,  זה  יראה  בד יוק   את   9

כל  הרע  שיש  בני הול  של  הה חלטות  פ ה  בעיר  כה חלט ות  פולי טיות.  והשאל ה  שלי,    10

רוצים  שאלת   המשך  אז  ל מה  זה   נדח ה  של וש  שנ ים?  הדברים  האל ה  יכ ולים    11

להיעש ות לפ ני ז ה.    12

מר ערן שורץ: א.  עד  לפנ י  שבוע ות  בודדים   לא  היי תה  חלק ה  אזרח ית  בתור  התח לה.  לא  יכ ול    13

להגיד  לך  מה  ה יה  פ ה  לפ ני  שלוש  שנים.  אנ י  לא  היי תי  כאן.  בכל  מקרה  א ין  שום    14

קשר  לפוליט יקה.  אנ חנ ו  לא  מתעסקים  בפו ליט יקה.  בו וד אי  לא  הצוות  המקצ ועי.    15

אנחנ ו  מקדמים  תהל יך  לפי  מיטב  הבנת נו,  בהתאם  לי יע ו ץ  משפטי  שמתקבל  בענ יי ן   16

הזה.     17

מר אבי גרובר:   אני   אוס יף   עוד   משפט.   עשר ות  שנ ים  בר מת  השרון   שאי ן  קבורה   אזרחי ת.  אז   אנ י    18

מבין   שלך  אין   צרכים   פו ליט י ים  וא תה   רוצה   לבו א  לר וץ   ע ם  זה  ב פול יטי קה  ושאתה    19

עשית  ואחר י  עשרות  ש נים  שברמת  השרון  לא  ה יה  קב ו רה  אזרחית  למר ות  שזה   20

עיר  עם  אוכ לוס ייה  מא וד  ג דולה  ח ילו נית  אז  עכשיו  ז ה   סוף,  סוף  קור ה.  הבנ ייה    21

שזה  לקח   זמן,   לאשר   מכרז   לקח   זמן.   וכל   הדבר ים.  ז ה  לא   הת חיל   ה יום  ולא    22

התחיל   שלשום.  סי פור  שרץ  כבר  כמה  שנים  ש ל  הבנ יי ה  ו הכל.  אמרתי  לך  זה  יהי ה    23

מלא  אזר חים,  ואתה   י ודע   פ עם  בחמש   שנים   יש   בח ירות ,  אין   מה   ל עשות.   השע ון    24

דופק.  אבל   אנח נו   בונ ים  את  זה  כבר  כמה  ש נים.  עם  כל  ה כסף,  כל  הדבר ים  מסביב .    25

כל  הפע מים  ה אחרות   ששיפ צו  פה  ועשו   פה  א ף  אחד  לא   היה   מוכ ן  בכלל   לה יכנס    26

לדבר הזה      27

מר ירון גדות:   מה זאת או מרת. יש פ ה עמ ו תה שמוכנ ה לה יכנס  לדבר ה זה.    28
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ישיבה מן המניין מס'  38    רמת השרון – 6.3.22 

מר אבי גרובר:   לא.  בר ור  ש יש  עמ ותה   שמו כנה.  אב ל  עובדה   שבע יריי ה  ל א  הי ה  אף   אחד   שה יה   לו    1

את  הא ומץ   לקדם   את  המהל ך  הזה   ו לעשות   ח לקה   כזאת  בבית  העלמ ין.   אז  עכשי ו    2

יש  ו עשינ ו,  ובני נו   בנ ינ ו  את   ז ה  במפרט   אחר.   עשי נו   את   ז ה  בשבי ל  כד י  שזה   יקר ה   3

ולהג יד  לך  בד יוק.  אנח נו  לא  נעבור  על  ה חוק  כדי  ל עשות  את  זה  כמה   שיותר   מהר.    4

אנחנ ו  נעשה   את   זה  בצורה   מ סודרת.  פ עם  א חת  כמ ו  שצר י ך.  וזה   יקר ה.  גם   אם  ז ה   5

ייקח   עוד   קצת.  נעשה   את  זה   בצורה  ישרה.  הי ו  א נשים  שי שמחו  פ ה  ל נסו ת  לת פו ס    6

כל  פינ ה  אנח נו  ל א  נעב ור  על   החוק  בשבי ל  לעשות  א ת  זה  וזה  יקר ה  נק ודה.  אנ י    7

מאמין שז ה לא  יקרה.      8

מר ירון גדות:   יש פה גם  אנשים מ העמ ותה.     9

מר אבי גרובר:   אני  יודע.  מכיר את  האנש י ם.     10

מר ירון גדות:   אולי  ירצו ל הגיד  משהו.     11

מר אבי גרובר:   לא. אי ן לה גיד. א ין. ה לאה.  צחי. ליא ורה. צח י בקשה. ס עיף 2  על סדר  היום.    12

13  

14  
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2. שאילתה צחי שריב 27.2.22  – חניית בית הכנסת סוכת שאול. 

15  

ד"ר  צחי שריב:         השאיל תה  שלי   נ וגעת  לחנ יות   בבתי   תפילה.   מורכבת   מכמה   שאל ות.  מה   מספר    16

מקומות  ה חני ה  הנדרש  לב י ת  תפילה  ברמת  השר ון  על  פ י  תקן  הח ניה  הארצ י.  ועל    17

פי  הח ישוב  הז ה  כמה  מק ומו ת  חני ה  נדרשים  לב ית  כנס ת  ששטחו  הבנ וי  שש  מאו ת    18

מטר.  מה  מ ספר  מק ומו ת  ה חניה   בשטח   שהוקצה   לב ית  הכנסת    סוכת   שאו ל,  ו על    19

פי  ה יתר  הב ניי ה  שנח תם  ב רשות  רישו י  ב-2020,  האם  נדרשת  הקל ה  כדי  לקבל   20

היתר  עם  פחו ת  מקומ ות  ח ני ה  מהמגרש  על  פ י  התק ן.  ה אם  הוגשה  תוכנ ית  ח ני ה    21

לבית  כנ סת  סוכ ת  שאול   ב מסגרת  הבקשה   לה יתר.  מי   מוסמך  ל פטור  מהקמת    22

מקומות  ח ני ה  בקבלת  ה יתר  בניי ה  והאם  ניתן  פטור  כזה  במקרה  של  היתר  הבני יה    23

לסוכת   שאול.   ומ ה  ג ובה   הת שלום  לקר ן  חנ יה  ברובע   הדר   על   כל   מקום   חנ יה   שלא    24

נבנה?    25



ישיבה מן המניין מס'  38    רמת השרון – 6.3.22 

טלמור:  על  פי  תקן  ארצי  לל א...תקן  ח ניה  מדינת  ישרא ל  ..משרד  התח בורה  על  פ י    1 עירית  אדר' 

תקנות  תכ נון  חני ה  של  בי ן  אחד  לארבעים  לשישים  מק ומות  ח ניה  וזה  מח ושב    2

לשטחים ע יקרי ים, לא לשט חי שיר ות.    3

ד"ר צחי שריב:       מקום  ח ניה א חד בי ן ארבע ים לשיש י ם מטר רבוע.    4

אדר' עירית טלמור:  שטחי  שירות  אי נם  כל ולים  אף  פע ם  בחישובי  התקן.  זא ת  אומ רת  אם  יש  לנ ו    5

כאן  כשל וש  מא ות  ארבעים   ו חמש  מטר   מרוב ע  בנ וי   ע יקר י.  כשישה   מק ומות   ח ניה    6

ללא  ח ישוב י  ..עם  מ וסדות   ג ובלים.  במ קרה  הזה  הד ריש ה  הי יתה   קודם  כ ל  ח ניה    7

תפעול ית  ו גישה  לרכב  ח ירו ם  שנדרשת  במפרט  ובנו סף  וכן  נדרש ות  ח ני ות  נכ ים.   8

באופן   נ גיש  ש נית ן  לגשת  לב ית  הכ נסת.   בית   כנסת   ס וכת   שאול   ה וא  מבנה   כל וא.   9

הגישה  אל יו  עכשיו  ובעבר  א ינה  מא פשרת  תמרו ן  בטוח  אי  אפשר  לה גיע  א ליו.  א י    10

אפשר  ה יה   גם  ק ודם  ואי   אפ שר  גם  ע כשיו.   בשטח   נמצא   בית  כ נסת  וגן   י לדים   קטן,    11

בשטח  יש  שש  עד  שבע   חנ יו ת  רכבים  בת חום  המגרש.  כ מו  כן   קי ימות   שתי  חני ות    12

נכים  שהתק נו  בר חוב  בכ ניס ה  לשנ י  בתי  הכנסת   באופ ן  נ ג יש  וכן   גישה   לרכב  ח ירום.    13

רכב  תפע ולי   לת וך  ב ית  הכנס ת  סוכת   שאו ל  כמ ופי ע  ב הית ר  הבנ יי ה.  קי ימו ת  ח ני ות    14

רבות  נוס פות  בה יקף  המ גר ש  החום.  בענ יין  קר ן  הח ני ה ,  תשלום  זה  אינ ו  נדרש   15

ממבנה  ציב ור  בבעל ות  ה עירי יה  גם  לא  ב עמות ות  בשטח  ע ירונ י  כמו  צ ופים,  ו כיוצ א    16

בזה.  עמו תות  נוס פות   שאל ה  מבנ ים  בסו פו   של  דבר  ש יושבים  על  שט ח  ע ירו ני.    17

השאלה   מנ יין   ג ובה   השמאו ת  וע לות   ה חני ה  בר ובע   הדר.   אי ן  ל ו   מגרע ות  לגופ ו   של    18

פרויקט  על  יד י  השמא י.  את ה  מכיר  את  זה.  אם  יש  מר ת פים  זה  על ות  מסו ג  אחד.   19

אם  אין  מרת פים  זה    על ות   מסוג  אחר.  הם  לא  ר לוו נ טיים  במקר ה  הזה.  ר וב   20

הפעי לות  נעשית  בב ית  הכ נס ת  בסופי   שבוע  א ו  אז  מג יעים   המתפלל ים  ברגל.  יש  לנ ו    21

גם  התי יחס ות  של  יו עץ  ה תנו עה  אם  תרצה   לרא ות  א ותה.   אבל  ה יה  כ אמור  בשט ח    22

אז ועכשי ו שוב כד י ל וודא ש החני ות ה נכים בא מת ה ותקנ ו.   23

ד"ר צחי שריב:        אנ י  אש אל  שאלת  המשך  או   שאלות   הבהרה  כ י  לא   הבנת י  את  הת שובה  בי חס   24

לתוכנ ית  חנ יה  של  ה יתר  א ם  הייתה  כזאת  ו הם  הי ה  אם  זה  דורש  איזה  שהוא    25

פטור,  אם  הת קן  ק ובע  בי ן   אחר  לארבע ים  לא חד  לשי שים,  ואי ן.  ות יק  המ ידע    26

שנמסר,  לקראת   ה היתר  קבע   שחני ה  ת היה   תת  קר קעית.   ז ה  מה   שכתוב  היה   בתי ק   27

מידע שנמ סר להם  לקראת ה היתר.    28
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ישיבה מן המניין מס'  38    רמת השרון – 6.3.22 

אדר' עירית טלמור: אם  ע ו שים מרתף. תת קרק עי. הם  לא עוש ים מרתף אז  החנ יה.    1

ד"ר צחי שריב:       אבל  יש  שם מרתף.   2

אדר' עירית טלמור:  לא   מר תף  חנ יה   ואם  אי  אפשר  להי כנס  עם   רכב  פרטי   אז  א י  א פ שר  זה  מג רש   3

כלוא.    4

ד"ר צחי שריב:        אנ י  מכו ון  לשא לה  מ ישהו  ד ן  בזה.  מ י שהו  הח ליט  על  זה.  ז ה  ה לך  ל רשות  רישו י.    5

זה לא בא  לו ועדה.  לפי  מה ש את אומרת, ב ית ה ספר י על ר ום למשל,  העיר ייה  יכל ה    6

לא  לבנ ות.  מק ומות  חני ה,  ב נתה,  מרתף,  יכלה  לא  לב נו ת  ולא  לשלם  כופר   חנ יה    7

ללכת  לרשות  ריש וי,  אנ י  לא   קורא  תקן  חנ יה  ארצי  כמש הו  שהוא  לא  מ חייב  את    8

העירי יה.  זה  תקן.  צריכ ים  ל היות  ב ין  א חד  לארבע ים  וא ח ד  לשישים  מק ומות  ח ני ה   9

ואם  לא  עושים  את  זה  אז  איפה  זה  מ וחלט?  גם  ל גבי  עני ין  של  כו פר  חנ יה  או    10

תשלום לקר ן חנ יה  לא חל  על  מוסדות צ יבור.    11

אדר' עירית טלמור: אפשר ל שלם על סמך קר ן ח ניה  זה ב סדר.   12

ד"ר צחי שריב:        לא  עמו תה  הגיש ה  את  הה יתר  ולא  ע מותה  בו נה.  לא  העיר ייה  ב ונ ה.  מי  שהגיש    13

את  ההי תר  וב ונה  אם  בן  אד ם  פרטי  ה יה  ב ונה   שם,  אז  ה יו  דורש ים  ממנ ו  ל עשות    14

חני ות  כמ ו  שאנ חנ ו  דורש ים  מכל  תושב   שבונ ה  ב ית  ו אין   לו  אפשר ות  לעשות   מקום    15

חניה   או  א יזה  שה יא  סיב ה  ל א  עושה.  ל י  זה  נר אה  שי היה  לנו  פ ה  די ון  ע וד  מעט  על    16

חמש  מאות  א לף  שקל  תוספ ת  להקמה   של  בית   הכנס ת,  נראה  ל י  שש  מאו ת  אלף    17

שקל כבר ני תנו  באופ ן של  פט ור ממקומ ות ח ני ה ללא  תשל ום לקרן  חנ יה.     18

מר אבי גרובר:   סעיף  3, סיו ע לע סקים קט ני ם, בינו ניים  בעיר  עיד ן בבקש ה.   19

20     
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3. הצעה לסדר גיא קלנר ועידן למדן 2.2.22 - סיוע לעסקים קטנים ובינוניים בעיר.  

21    

מר גיא קלנר: אנחנ ו  בי קשנו   בדומ ה  לפ ני   שנה  וש נתי ים  הק ודמות   על   אף  שאנח נו  בת חושה   של   22

סיום  ק ורס  וא ני   מקו וה  ש כך  גם  יה יה  מב חי נת  הג ל  החמיש י  וכ ו'.  אבל  כמו    23

תגובתי ות  הא יטית  שב ין  כ ני סת  זן  חדש  לב ין  כ מות  ה חול ים  הקשה,  אז  א ותו  דבר    24

ההשפעה   שגל   נ וגע   בציבור   ו השפעה   שלו   על   ח יינ ו  ועל   מ רקם  גם  ה חי ים  הר גיל ים    25

וגם  חיי  ה עסקים  בע יר.  ההשלכות  מגי עות  הרב ה  פע מים  בדילי י  ואנ חנו  כפ י    26

שלקחנו   על  עצמ נו  ב פעם  הק ודמת  גם  במסגרת   ועד ה  שהי ו  שותפ ים  בה  ע ידן  ואנ י,    27
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ונוס פים  צח י,  אנ י  כבר  לא   זו כר  את  כולם  ס ליח ה.  רביד,  ערן,  לא  ז וכר  את  כ ולם.    1

חודשים   ינ ואר,  פברואר,   דצמבר,  ינ ואר,  פברואר,   הי ו  חו דשים  מאוד   מא וד  קש ים    2

היית ה  יר ידה   משמעו תית  הי ה  פה   בעצם  סגר   ששקט  מד ו וחים  על  כך   בכל   הארץ.    3

דיוו ח ע ל כך  כל ב על  עסקים   באשר הוא.  כול נו,  רובנ ו א נש ים עובד ים. רא ינ ו גם  מה   4

קרה  בכביש ים,  מה  קר ה  ב כל  מקום  א חר.  בא ופן  ודאי   יש  לזה   השלכ ה  גם  ע ל    5

העסקים   רמת   שרונ ים  שא נ חנו   כמוב ן  ד ואגים   גם   לרו וח תם.  רוצים   שהם  ימשיכ ו   6

לחיו ת בכב וד, י משיכו  לתת   שירות  לתושב ים, חל קם ת ושבים בעצמם  בעל י עס קים    7

וגם  אם  לא  זה  לא  משנה.  ואנח נו  מצי עים  בדומ ה  להצ עה  שגם  קידמנ ו  בפעם    8

הקודמת   וגם   בדומ ה  ל מה  ש קורה  ברש וי ות  א חרות,   תל   אביב  בא ופן   מיד י  הוד יעה    9

חודשי ים  אחורה  פחו ת  או   יותר  שהיא  לוק חת  על  ע צמה  פעול ות  קו נקרטי ות    10

להקלה  ע ל  המצב  הכלכ לי  של  העסקים.  בגד ול  ללא  מ שמעוי ות  כבדות  על  ק ופת    11

העירי יה  הם  בעיקר  תזר ימ יות.  יש  פ ה  שם  גם  קצת  ג יבוי  כ לכלי  אב ל  הג לגול    12

התזרימי   ל עירי יה   י חסית   זנ יח.  מא ידך  גיסא   ע ל  ק ופת   העסק  הקטן   או   הב ינ ונ י,   13

שצריך  לשלם  את  האר נו נה   ואפשר  לתת   לו  ד חי יה  בת שלום  הארנ ונ ה  לא ור  כל    14

ההוצאו ת  ה נוס פות   שהי ו  ל ו  ו היר ידות   בפדי ון   זה   יכו ל   לה יות   או ויר   לנש ימה.   15

ואנח נו  חושבים  ש גם  מהו ת ית  גם  כלכ לית  וגם  ציב ורי ת,  עירי ית  רמת  השרו ן   16

צריכה  בדומה  לעיר יית  ת ל  אביב  ואחר ות  לה ובי ל  את  ז ה.  בעיני  אגב  זה  משה ו   17

שהיה  צריך   לה יות  כבר   פע י לות  שמו תנעת   באופ ן  טבע י  ו עצמוני.   לא  קר ה    כך  אז    18

אנחנ ו  מבקשים  במסגרת  הצ עה  לסדר  את  לבצע  את  המ הלכים  הבא ים  1.  דחיי ת    19

תשלומי   ארנ ונה   ל חודשים   י נואר  פברואר   עד   לאמצע   א פריל  ללא   חי וב  בר יבית.    20

העירי יה  תאשר  ביצ וע  פר יס ה  מקלה   בגי ן  תשל ומי  ארנו נ ה  הח ל  ממרץ  22,  אף   היא    21

ללא  חי וב  נו סף  זאת  בשל  ה דחיי ה  בתשלום  ו למנ יעת  הכ בדה.  2.  ינת ן  פטור  ו /או    22

הנחה   ו/א ו  הקלה   בדחי ית  תשלום  בג ין  א גרות   כגו ן  סג ירת  ח ורף,  אגרת   הוצא ת    23

שולחנ ות  וכסאות   שיל וט  לעסקים  ק טנים  ובי נו ניים   לרבות  לעצמאי ים  בג ין    24

חודשים  י נואר,  מרץ,  2022.   ותוגש  בקש ה  לאיש ור  אל ה   במשרד  הפנ ים.  כמו  כ ן   25

ועדת  הנח ות  אר נו נה  תשק ול  מת ן  ה נחה   במקרה   שב ו  תוכ ח  פ גיע ה  כלכ לית    26

משמעותית   בשל  ה קורו נה.  י חודש  אנ י  מק ווה   ומע ריך  ז ה  קורה   אבל  אם   לא  אז    27

יחודש   מבצע  פרסום   לע ידוד   פע ילות   ורכ ישה   של  מ וצרי ם  או  ש ירות ים  בע סקים    28
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המקומ יים.  זה  קרה  בסבב י ם  הקודמים.  ז ה  נכ ון  תמיד .  רמת  שרונ ים  צריכים    1

קודם  כל  לקנ ות  ברמת  ה שרון.  וא ני  ח ושב  שבטח  ו בטח  על  רקע  הקור ונה    2

המחו יבות   הזאת   אף  גדלה.   ובצדק.  4.  הע יריה   תע ניק   ל עסקים  ק טנים   וב ינו ני ים   3

ייע וץ  ס יוע   וט יפו ל  בהגשת   ב קשות  לכל   משרד  ו /או  מ וסד   רלוו נטי   שיש  ביד ו  ל סיי ע   4

למי  ש נפג ע  מקורו נה   באגף   ל רישוי   עסק ים.    5.   בתקציב   22  ייפת ח  ס עיף   תקציב י   5

בסך מיל יון שק ל ל יישום  המ פורט בה חלטה ז ו. תוד ה.    6

עו"ד עידן למדן: אני  א וסיף   שנ י  משפט ים  ע ל  הדבר  הזה   גם  למוד י  נ יסי ון   באמת  מה וועד ה  שה יית ה   7

במהלך  ה גלים   הקוד מים,  א חד,  יש  כמ ה  וכ מה  החלט ות   שעוד  לא  י ישמנ ו  מאז.    8

ציינת י  רק  א חת  מ הן  לדוגמ א  את  צו   הח ניה,   בדיו ן  ה קו דם  בהקשר  אחר   לט ובת    9

תיעדוף  חנ יה  בס וקו לוב  ל ע סקים.  שקיבל נו  ת לו נות.  עד יין  מקבלים,  הנ ושא  של   10

הפרסום  ל עסקים  הוא  ב הח לט  נושא  חשוב,  קל   וח ומר  כשאנחנ ו  מתקרב ים  עוד    11

רגע  ל עני ינ י  פסח.  ולמ ודי   ני ס יון   מה פעם  הקודמת   אפר ופו   כל  מי ני   הער ות  ושאל ות   12

שהיו,  במהלך   הד יונ ים  הצענ ו  ל העביר   את   הנ יהו ל  של   הד ברים  הא לה  או   למג וונ ים    13

כדי  שתייצר  פע ילו ת  קהי לתי ת  בהקשר  הקהי לתי  ו /או  לח ברה  הכלכל ית,  השארנ ו    14

את זה ל החלטת  ראש ה עיר  ו המנכ"ל  בעי קר בהקשר ים ש דרשו כל מ יני  שאלו ת של   15

מכרזים  וכ אלה.   אז  אמ רנו   ד רך  החבר ה  ה כלכל ית,  ו/או   מגוו נים  יה יה  קל  לעשות    16

את  הדברים  הא לה  ולצאת  מהר  לטובת  בעל י  העסק ים.  אני  ח ושב  שאת  התקצ יב   17

הזה  נצטרך  להפ נות  ע וד  פע ם  לאחד  משני  הג ורמים  ה אלה  כדי  לעש ות  את  זה    18

באמת  מהר.  ה נושא  של  הא רנונ ה  כבר  או מץ  בכמה  וכמ ה  עיר יות,  א ין  שום  סיבה    19

שאנחנ ו לא  נאמץ א ותה.      20

מר גיא קלנר: עוד  משפט  אחד,  קודם  כל  הארנו נה  בעי ני  זה  הכ י  פשו ט.  שוב  זה  תזרימי  בלבד.   21

גידי  פ ה.  וס וגי יה  ש ניי ה  רק  שברור  ההצע ה  הזאת  היי תה   אמורה  ל עלו ת  לסדר  כבר    22

בישיבה   הקו דמת  בשל   הצע ות  אח רות   היא   נד חתה   אב ל  ה יא  אק טואל ית  כר גע    23

והיא  הי יתה אקט ואל ית בו וד אי כבר קודם  תודה.    24

מר רוני בלקין:  אפשר  רק  שאלה  לתוך  הענ יין  הזה.  א יך  יעב וד  המ נג נו ן  שמסמן  א ת  העסק ים    25

שלהם  נדרש  הסי וע  הז ה.  כי  אנחנ ו  יוד עים  שיש  שו נות  ב ין   העסקים  שחל קם  נפג עו    26

וחלקם ד ווקא.      27

מר גיא קלנר: לדעתי  יש מנג נו ן. יש ה גדרה  מדינת ית לזה.    28
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מר רוני בלקין:  היה מ נגנ ון מ מלכתי  אבל עכ שיו אנ חנ ו נכ נסים ל נעל יים ש ל   1

עו"ד עידן למדן:  מאמצים את או תו.    2

מר רוני בלקין:  מי יעש ה את הבד יקה.  גידי  ה יום י היה.    3

עו"ד עידן למדן: גידי.    4

מר רוני בלקין:  המנגנ ון   הממ לכתי.   זה   בעי ה,  הוא   לא   חשוף   ל חלק   מהנ תו נים  של   ה עסקים   האל ו.    5

הוא  ל א  מס  הכנס ה.  ה וא  לא   מס  ערך  מ וסף  שי כול   לבדוק   אל  מו ל.  ה וא  לא   מסוג ל.   6

לא יוד ע, תקן  אות י אם אנ י  טועה ג ידי. א ני  מנסה  פה.      7

מר גיא קלנר: ההנח ות  שנת נו  בפעם  ה קודמ ת  נתנו  ג ורף?  הדח ייה  ס ליח ה .  הייתה  רשי מת  עסקים,    8

שעמדה בקריטר יו נים      9

מר גידי טביב:  אני  רק  יכו ל  להג יד  כדל קמן.  נני ח  שאתם  מתבסס ים  על   מ ה  שאתם  שומע ים  מעסק    10

זה  או  אחר  על  קשיים  כאל ו  או  אחרים  לפ י  הנת ונים  שאנ חנו  רוא ים  בנתו ני  האמת,    11

אם  אני  מש ווה  א ת  י נואר,  פב רואר,  גבי יה  מראש  עסקים,  לעומת  גביי ה  מראש  ע וד    12

השנה  ב עשרים  ואחד   לשמ חתי  הנת ונים   מראים   שאצ לנו   ברמת  השרון   לפ חות    13

אצלנו  יש  ה יחלצ ות  מהמש בר.  ב-21  עסקים  שלמ ו  מ ראש  בהיקף  של  עשרים    14

וארבעה  מיל יו ן  שבע  מ אות  ח מישים  ו חמש.  ..שילמ ו  מרא ש,  שלושים  מ ילי ון   ארבע    15

מאות  שבע ים  ושתי ים.  זאת   אומרת  שרק  מ הפרמטר  הז ה  אנח נו  ר ואים  ש המצב   16

ביחס   לי נואר,   פברו אר  21  הוא  טוב   יו תר.  לכ ן   לא   הי י תי  ממ הר  לאמץ   את   מה    17

שאתם  מציגים.  יש  מכתב  של  מנכל  משרד  הפנ ים  שמדבר  על  ינואר  פבר ואר  עד    18

סוף  מרץ,   עם   הפרש י  הצמד ה  בלבד   בלי   ריב ית.  ז ה  ל א  כל  כך  פיקט יבי   אצלנ ו  כ י    19

ראית  ש יותר   עסק ים  לשמ ח תנו   ששילמ ו  מראש.   וגם   ח יו בים  מי סים   אתה   מתעכב    20

ולא  ע ושה  מאמץ   מי  שא ין  לו  אז  אי ן  ל ו.  מי  שצריך  לה שקיע  מאמץ  נוסף  כדאי    21

שיעשה  כיו ון  שזה  מצטבר.   ולכן  אני  ח ושב  שזה  לא  כדאי  לאפשר  בעצם  למי    22

שעדיין  לא  שילם  לדח ות  לו  את  התשלומ ים.  מבחי נה  חו קית  באיזה  א ופן  א פשר    23

לבטל את  הריבי ת כן א ו לא.  הבאתי לכם  את ה נתונ ים מה מערכת.      24

מר גיא קלנר: לא  ירדתי  לס וף  דעתך  למע ן  האמת.  מי  ששילם  שילם.  א ין  הכל  בסדר.  אנ י  מני ח    25

שהוא  גם  ש ילם  ו גם  מבח ן  היכול ת  ומב חן  התוצאה   מצ בו  בסדר.  מי   שלא  ש ילם   26

והוא   צריך   את  ז ה  כ י  הוא   יו תר  מתקשה   כי   העס ק  של ו  יו תר  סבל   אז  להי פך.  את ה    27

מדבר על כמ ות י ותר קט נה ש ל אנשים מצבך.      28
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מר גידי טביב:  שנה  רג ילה   לא   הי ינ ו  עושים   את  זה.  א תה  מתגלג ל  ואתה   לא  מבי א  הצע ה  להפח ית   1

ריבית  נכו ן?  א ני  א ומר  לך  ש על  פ י  ה נתו נים  שאצ לנו   המצ ב  הי ום  לא   יו תר  מאשר    2

בתקופה  המקבי לה אשתקד.  אז אין ס יבה.      3

מר גיא קלנר: התקופ ה המקב ילה  אשתקד  היית ה קור ונה  גם כן.    4

עו"ד עידן למדן: סעיף ה פיל וח ב ין ע סקים ל גד ולים  וקטנ ים וב ינו ני ים.      5

מר גיא קלנר: לא זוכר מ תי בד יוק  ועדת  הע סקים עבדה  וב יקשה את  כל  ההקלו ת הא לה. הת חלנ ו    6

את זה בשנת  2020 לדעת י זה  הגיע  ל2021 ה וא א ומר שזה  לא.   7

עו"ד עידן למדן: זה  לא   כל   כך  ר לוו נטי.   אחד,   משום  שא ין   לנ ו  את  הפי לוח   כרגע   בין   עס קים  ב נתו ן    8

שאתה  אומר  א ין  הבדל  בי ן  עסקים  גד ולים  ל עסקים  ק ט נים  וב ינ וני ים,  אתה  לא   9

יודע  לפלח.  יכו ל  מאוד  להי ות  שגם  אנש ים  בחרו  ד ווק א  לשלם  מחשש  ו לזכו ת    10

בהנחה.  אז  הם  כבר  זכ ו  באיזה  שהיא  הנח ה  באיזה  שהוא  תיעד וף  מסו ים.  אז    11

הדבר  הזה  כמ ו  א נשים  ש משלמים  בה וראת  קבע   בשביל  ה הנח ה.  אנח נו  לא    12

מדברים  על   זה   אנח נו   מדברי ם  באמת  יש   ביד נו   את  ה רשי מה  של  אלף  של וש  מא ות    13

עסקים,  בי ן  אלף  מאה  לא לף  שלוש  מא ות,  אנ י  לא  ז וכר  את  ה נתו ן  המד וי ק    14

שדיברנו  עלי ו. ומ י שכרגע ב א  ופו נה  ומבקש את ה דבר הזה  הדבר יח ול  עלי ו.    15

16   

מר גיא קלנר: שתהיה  רשת   ביט חון   ע ירונ י ת  לאלה   שצריכים   את  זה.   אני  חושב  שזה   מח ויב ות   17

שלנו. אם זה  הי ום חתך צר  י ותר, אשרינ ו כו לנ ו.    18

עו"ד עידן למדן: יכול  ל היו ת  שאף  אחד  לא  יבקש  גם.  אבל  אם  יפנ ה  מישהו  ו יבקש  וה וא  נו פל    19

באותם קריטר יו נים שנד ונ ו ב וועדת  העסק ים הו א יו כל לק בל.    20

מר רמי בר לב:  עידן. פ רסמתם קרי טריו נים?  הוו עדה פרס מה קר יטרי ונים ?   21

עו"ד עידן למדן: יש קריטר יונ ים שלפ יהם ה תי יחסו ב עבר.     22

מר רמי בר לב:  הם אומרים ש ישבו ב וועד ה ו קבעו קר יטרי ונים  לסי יע.    23

עו"ד עידן למדן: החוק קב ע.      24

מר גיא קל נר: לגלגנ ו וצ חקנו  על ז ה? אתה  הבאת את זה?  איפ ה הבאת  את זה?    25

מר אבי גרובר:   הופ יע בשנ י שנ ות תקציב. .. מאתיים  חמישים א לף.      26
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ישיבה מן המניין מס'  38    רמת השרון – 6.3.22 

מר גיא קלנר: לגלגו  וצחקו  על  זה?  את ה  ר ציני?  ה יוזמ ה  הזו  עלתה  ב י שיבת  מועצה  על  יד י  עיד ן   1

ועל  ידי.  ו הוכ נסה  פ נימ ה  לת קציב.  אתה  הב את  את  זה.  לגלגו   על  ז ה  על  מ ה  אתה    2

מדבר? אני  לא ע ושה שום רט וריקה  אני  בהלם ממ ה שאת ה אומר.     3

מר אבי גרובר:   בספר תקציב  גם של שנ ה      4

מר גיא קלנר: אז  הבאת  בספר  ת קציב  כי  המועצה  הנח תה  או תך  להב י א  את  זה  לס פר  תקציב.    5

אתה לא  הבאת את ז ה. ולג לג ו על יך. מי  לגלג  עליך?      6

מר רמי בר לב:  עדיי ן  אנ י  חושב  ש יש  פה  הצע ה  נכו נה  שמי  שמת קשה,  הע י רייה  תקב ע  קריטר יו נים.    7

8    

מר גיא קלנר: יישב הגזבר.  אנח נו מדבר ים  על עי קרון.     9

מר רמי בר לב:  אני מ חזק אותך.      10

מר גיא קלנר: רוצים  לתת  לזה  עכש יו  א ת  פסי  פ יקציה  איך  בד יוק  לת ת  בבקשה.  עיר יית   רמת   11

השרון מ ניפ ה דגל  של תמי כה  בעסקים.    12

עו"ד עידן למדן: מבחינת נו   אותם  אנשים   שהי ו  בקריטר יו נים  ב פעם  הקודמ ת  נו פלים   לצורך  הענ יי ן.    13

ירצה הגזבר  להרח יב. יר חיב.      14

מר גידי טביב:  בפעם  הק ודמת  הקריטר יו ני ם  דיברו   על   זה  במד ינ ה,  זה   לא  ה יה  הנח ה.  אנ חנ ו  לא    15

נפגע נו מז ה.     16

מר אבי גרובר:   היה  מאתי ים חמיש ים אלף  שקל בתקציב.      17

מר גיא קלנר: אתה מדבר ע ל משהו  אחר.     18

מר אבי גרובר:   קרן  של   ס יוע   לעס קים  ש הי ה  אמור   ל עזור  לעסק ים  בד יו ק  הדברים   הא לה  עסקים    19

שלא  יכ ולים   לשלם  נקלע ו  ל מצב  כספי   קשה  א תה  יודע   ג ם  כל  מ יני   עצמא ים  כאל ה   20

שהיו  יכ ולים  לה גיש  בקשה   ולזכות  לאיז ה  שהוא  סי וע .  ועדת  תמיכות,  ו עדות    21

אחרות,   הי ו  כ ל  מ ינ י  מק ומו ת.  העסק   הז ה  אף   א חד  ל א   חשב  שז ה  כ נראה   כזה    22

דחוף.      23

מר גיא קלנר: אתה  הצעת   הצעה  ספציפ ית   לתמיכ ה  בעסק י.  שהי ה  ע ל  זה  דיו ן.  לא   על  הארנ ונה    24

הכללית.   לא  על  כ לל  ח תך  העסקים.  א תה  הצעת  קר ן,   שאף  אחד  לא  ידע  א יך   25

להתעסק   איתה,   ספצי פית  ל תמיכה  בא ומנ ים  ות רבות.  ש ם  היית ה  את ה  תג יד  מה    26

אמרת.    27

מר אבי גרובר:   זה הי ה גם  וגם.     28
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ישיבה מן המניין מס'  38    רמת השרון – 6.3.22 

מר גיא קלנר: זה לא זה  אבי.     1

מר אבי גרובר:   היה  גם וגם.  היה  קרן רמת  השרון.      2

מר גיא קלנר: אף אחד לא ז לזל בזה.  וזה     3

מר אבי גרובר:   והי ה ע וד סע יף. בסוף מ אתי ים חמיש ים אלף גם  לענ יי ן ה זה.   4

עו"ד עידן למדן: זה הי ה חלק  מההצע ה.      5

מר גיא קלנר: יש  בעיה  לקב ל  הצעה  שא ומ רת  גידי.  שנו תנת  הת פקיד  שלנו  סביב  השול חן  הזה    6

מבחינת נו,  הוא  להתו ות כ יוו ן . הכיו ון פ ה מבח ינת נו  הוא  ל הראות שיש     7

מר אבי גרובר:   אתה ל וקח מ ילי ון שק ל עכ שיו.      8

מר גיא קלנר: אני לא  לוק ח מי לי ון שקל.     9

מר אבי גרובר:   מה  לא   לוק ח.  י פתח  סעיף   תקציבי  בסך   מיל יו ן  שקל.   צריך  לקצץ   אות ו  מא יפה    10

שהוא.  צריכ ים  לק חת  א ותו   מדברים  אחר ים.  מ ילי ון   שק ל  בתוך   התקציב   ו להור יד   11

את  זה  מכ ל  מ יני   מקומ ות.  אז  אם  אתה   שם  מי ליו ן  שק ל.  תבוא   תראה  מאיפ ה.    12

הדיו ן הזה  אמור  להתק יים ב עוד שבוע יים.  יש די ון ע ל תק ציב יושב ים ובא ים     13

מר גיא קלנר: קודם  כל  נושא  ד חיי ת  התשל ומים  ה וא  כרג ע  לא  סעיף   שי ש  בו  על וי ות  כבדו ת  או לי    14

בהפסדים  תזר ימים  קט נים.  אין  פה  ש ום  השקעה.  נושא  ה פרסום  אי ן  בו  שום  ע לות    15

למעט פרס ום שממי לא י חיד ת הדוברו ת של ה עיר ייה.      16

מר אבי גרובר:   פרסום א ל תדאג.      17

מר גיא קלנר:  אני  ב טוח   בפרס ומות  הם  חזקים.  כל   הנ ושא  של   להג י ש  סיוע   לעס קים  קט נים    18

ובינ ונ יים  אי ן  שום  ספק  שה וא  לא  בעל וי ות  כבדות,  כבר   דיברנו  ע ל  זה  במסגר ת    19

מחלקת.     20

מר אבי גרובר:   לא אומר  שאנח נו מת נגד ים. למה את ה מציג א ת זה.      21

מר גיא קלנר: נו אז מ ה הבע יה.     22

מר אבי גרובר:   למה שא ני את נגד ל עזור ל ע סקים.      23

מר גיא קלנר: אני לא  יוד ע. עוש ה רושם.     24

מר אבי גרובר:   למה שא ני את נגד.      25

מר גיא קלנר: קדימה. בו או  נצביע ב עד.    26

עו"ד עידן למדן: בוא נצבי ע בעד     27
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ישיבה מן המניין מס'  38    רמת השרון – 6.3.22 

מר אבי גרובר:   אני  ב עד  לשים  מ ילי ון  שקל   בצד  בסעיף  תקציב י  שאני  צ ריך  להח ליט  מא יפה  אני    1

לוקח א ותו?  ולא  עשינ ו את ז ה. בעד הע יקרו ן.    2

עו"ד עידן למדן: תמצא את הדרך ל עשות את   זה.   3

גב' דברת וייזר:     מענ יין.  כל אחד  יוד ע.     4

מר אבי גרובר:   כל  אחד   י נדב  את   התח ום  האחר.  בשבי ל  זה   ישיב ת  ת קציב.  באים  מתוו כחים    5

בסוף  מחל יטים  ממ י  מור ידי ם  את  המיל יו ן.  מאיפ ה  שהו א  זה  ירד.  זה  לא  יכו ל    6

להיו ת גם ו גם. אין  עוד  מיל יו ן בצד.   7

גב' דברת וייזר:     יש הרב ה.      8

מר גיא קלנר: בסדר  התקצ יב  ע וד   לא   נגמר   אז  קב ענ ו  שצריך   לתת   פ תרו ן  תקצי בי   גם  לדבר  הזה    9

במסגרת די וני  התקציב,  וזה  יהיה  נת ון ע ל השו לח ן.     10

מר רמי בר לב:  גיא אם את ה מרשה ל י ל התע רב בהצעה שלכם?     11

מר גיא קלנר: בוודאי.     12

מר רמי בר לב:  אל  תנקב ו  כרג ע  במספר ים,  צריך  לשבת  ל עשות  קריטר י ונים  לראות   מי   מבקש.   13

לעשות מ ה על ב סיס  הבקשה  של מי שמבקש מא יתנ ו.      14

מר גיא קלנר: הוא לא  ידע  להג יד.     15

מר רמי בר לב:  נמדדת הה נח ה ול עגן  את זה  בסכומים.    16

עו"ד עידן למדן: לא נות נים  הנח ה.      17

מר גיא קלנר: לא נות נים  הנח ה.    18

עו"ד עידן למדן: אין ה נחה.  יש הסכ מה לד חיי ת תשלום. עשי נו  את זה גם ב פעם הקוד מת.     19

מר אבי גרובר:   צריך אישו ר מועצ ה לדבר כ זה גיד י?      20

מר גידי טביב:  מה  שמאפש ר  מנכל  משרד  הפ נים  ה וא  או מר  שמועדי  תשל ום  הארנ ונ ה   כפי  שנקבע ו   21

בנוגע  לבעל י  עסק ים  בתח ומ ה.  עד  לי ום  שלוש ים  במרץ  22.  זאת  או מרת  י נואר    22

פברואר  אצלנ ו  אפשר  לשל ם  עד  שש  עשרה  לינו אר  שלושים  י ום  ללא  הצמדה    23

למעשה זה  חמיש ה עשר פבר ואר. אפשר י הי ה לדח ות. עד  שלושים למר ץ    24

מר רוני בלקין: לדח ות בארב עים וח מישה  יום.      25

מר גידי טביב: ארבע ים וח מ ישה י ום עם הצמד ה ללא ר יב ית. לגב י מי שעד יי ן לא ש ילם .    26

מר גיא קלנר: מי שעדי ין  לא שילם.     27

מר אבי גרובר:   זה כבר קי ים אתה  אומר.      28
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ישיבה מן המניין מס'  38    רמת השרון – 6.3.22 

מר גיא קלנר: לא. זה לא ק יים.      1

מר גידי טביב: אפשר ות של  המועצה  להח ליט  על זה.  לאי שור.   2

עו"ד עידן למדן: גם פעם קודמ ת הח לטנ ו      3

מר גיא קלנר: כן. גם עשי נו את  זה פ עם קוד מת.   4

עו"ד עידן למדן: חודשי ים במקום ב חודש.     5

מר אבי גרובר:   או קי  זה אפשר  להח ליט.     6

מר רמי בר לב:  תורידו  את המס פר מי לי ון  ונ קבל את ה החלט ה.      7

מר גיא קלנר: אני  מצ יע  לגבי   סע יף  5  את  ה דבר  הבא.  שעד   ל ישיבת  התק ציב  תבצע  הערכה   על   יד י   8

גזבר  העיר יי ה  לגבי   התקציב  הנוסף  ש יידרש  ל עולם  התוכ ן  הזה  והוא  ש יגובש.  לא    9

נקבע כרג ע את המ יל יון  שקל . מה.    10

מר אבי גרובר:   בתקציב.      11

מר גיא קלנר: הסעיף  התקציב י.     12

מר אבי גרובר:   נעשה  עבודת מ טה ו נחל יט  מה המספר.      13

מר גיא קלנר: מה המספר  שצריך לה יכנס   שם. אם אתם חושבים שמ יל יון שק ל ה וא לא מ ייצג.    14

מר אבי גרובר:   לגבי בכ לל.      15

מר גיא קלנר: לגבי כל  מה שרשום  פה.      16

מר גידי טביב: אי ן ל י יכ ולת.  מה      17

מר גיא קלנר: יש שם עוד פ טורים.    18

עו"ד עידן למדן: זה עד אמצע א פריל.      19

טביב:  זה   דבר ים  שאי  אפשר   לד חות.   בוא   נר אה  רג ע.  זה   דברים   שעל   פ י  ה חוק   אי ן    20 גידי  מר 

אפשרות.      21

מר גיא קלנר: אנחנ ו אף פ עם לא ע וברים  על  החוק.      22

מר גידי טביב: צריך ל הי ות  בחוק עזר.      23

מר גיא קלנר: גידי  אל  ת עשה  שול חן  נ יתו חי ם  עכשיו.  לא  נרא ה  לי  שזה  כ רגע  כדאי  לק חת.  אנח נו    24

קבענו  אחד, נ ושא הד חיי ה א ין בע יה. אפשר  כבר לקבל  או תו.      25

מר גידי טביב: השאר  לא ק שור אלי.     26

מר אבי גרובר:   אני  מצי ע  ככה  שני יה.    כדי   שיהיה  את  זה  רשמי.  אחד,   העירי יה  מאפשרת  את    27

דחיית  את האפשר ות לש לם  עד תאריך.      28
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ישיבה מן המניין מס'  38    רמת השרון – 6.3.22 

מר גידי טביב: שלוש ים במר ץ הפרשי  הצמדה ב לבד.    1

עו"ד עידן למדן: פעם קודמת ז ה ה יה ח ודשי י ם. גם אז. עד חמש עשר ה בא פריל.     2

מר אבי גרובר:   אם  מנכל   המשרד  אמר  ש לושים  במר ץ  אז  עכשיו   אנ חנו  בגלל   שאמר  של ושים    3

במרץ  חמש  עשר ה  באפר יל.  ז ה  לא  שאל ה  שנ יסית י  לשא ול .  שלושים  במר ץ  זה  מ תי    4

נגמר מאז מת חיל ים לר וץ של ושים י ום שבהם אי ן קנ ס או  זה   5

מר רוני בלקין:  לא לה יפך.     6

מר אבי גרובר:   בהם נגמר.      7

מר גיא קלנר: בהם נגמר.      8

מר גידי טביב:  אמצע פברואר  יהפ וך ל הי ות  סוף מרץ.    9

מר רוני בלקין:  גרייס של  ארבעים  וחמ ישה  י ום    10

מר אבי גרובר:   אחד.  אנח נו  מ אשרים  את  האימו ץ  של  הא פשרות  הז א ת  זה  אחד.  ושת יים  תעש ה   11

עבודת מט ה לגב י כל השא ר ו עד ישיבת  התקציב  נגבש מס פר     12

מר גיא קלנר: שאמור לתמ וך בביצו ע הס עי פים האל ה.     13

מר אבי גרובר:   בסדר יאל לה?    14

עו"ד עידן למדן: להיו ת  עד  חמש  עשרה  באפ ריל.  ככה  ק יבלנ ו  גם  בפ עם  הקודמת.  ח ודשי ים.  איך    15

אישרת את זה ב פעם ה קודמ ת?     16

מר גידי טביב:  אתה תראה  לי ע ל מה  אתה  מדבר.    17

מר אבי גרובר:   יכול  לה יות שה סיפ ור הת חי ל. הקור ונה  התח ילה.    18

עו"ד עידן למדן: חודשי ים לא של ש לושים  יום .   19

מר רוני בלקין:  נכון.  אבל  ה קורו נה  הת חיל ה  בפברואר.  פה  את ה  מדבר  ינ ו אר  פברואר.  חמש  עשרה   20

בינואר,   נ ותן  לך  יש  לך   חו דש  גרייס   ואז   הו א  צריך   ל הקיש  ממת י  שה תחי לה    21

הקורו נה מ ה לעש ות. הת חיל ה בפברואר.    22

עו"ד עידן למדן: העיקר ון שק יבלנ ו באו תה ת קופה.    23

מר רוני בלקין:  העיקר ון   הוא   שיש   ח וזר  מ נכ "ל.  אם   אתה   נצמד   לח וזר  מ נכ"ל   אתה   יכ ול   להצבי ע   24

וללכת. ל הי ות פרקט י.     25

מר אבי גרובר:   הוא  א ומר  לך   מנכ" ל  משר ד  הפנ ים  אמר  נ יתן   עד  של ו שים.  אתה  עכש יו  ר וצה   26

להתו וכח.    27

עו"ד עידן למדן: הקודמת ש נתנה  שישים  יום  היית ה בלת י חו קית שעש ינ ו  לפני  שנתי ים?    28

 19
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מר גידי טביב:  תזכיר לי  על מ ה מדובר.    1

עו"ד עידן למדן: ראש  העיר,  יצא נו  מו ועדת  כספים  עוד  לפנ י  שהי יתה  הצבעה,  נת נו  גרי יס  של    2

שישים יום  ולא ש לושים  יום  בתשלומי  ארנו נה. זה  הי ה ל א חוק י אז?     3

מר גידי טביב:  מתי זה  היה  עכשיו?     4

עו"ד עידן למדן: לפני  שנה  וחצי.     5

מר אבי גרובר:   זה  מה  שה וא  אומר.  עכשיו  אתה  אומר  שג ידי  שקר ן.  אנ י   לא  מבין.  ג ידי  א ומר  לך.    6

שזה מה.    7

עו"ד עידן למדן: באנו  עם  הצע ה  וה הצעה  הז את  היית ה  באמת  לתת  ש י שים  יום.  זה  בעצם  מה    8

שאנחנ ו עוש ים     9

מר אבי גרובר:   עידן  תבדוק א ת זה א יתו א חר כך. אנח נו כר גע.    10

מר רוני בלקין:  חוזר  מנכ" ל  הוא  מ עשרים  ל י נואר  השנ ה.  זה  לא  משנ ה  בכ לל.  זה  מהשנ ה.  זה  הדבר   11

הטרי.      12

מר גיא קלנר: בסדר.  בוא  נ קבל  את   זה  כרג ע  ככה.  וב מידה  ש נראה  ש יש  עוד  פת ח  לה אריך  את   זה    13

בעוד חמ ישה עשר  יום אז  נב קש.    14

מר אבי גרובר:   מי בעד? בב קשה יר ון.      15

מר ירון גדות:  קודם  כל   יש   פ ה  ה יסט וריה.   ישיב ה  ראש ונ ה  מז ה  של וש  שנים  שא ין   הצעה   לסד ר    16

שלי.    17

מר רוני בלקין:  אתה מרגיש  לא טו ב עם זה.    18

גב' דברת וייזר:     כי ה וא ה יה  נחמד. ה וא ה י ה אית י נחמ ד. הוא  פי נה ל י ב שביל ששני  תיכנ ס.     19

מר גידי טביב:  כן.  פי נית י  לך.  אבל  מ ה  שע ו ד  יפה  כ ל  ההצע ות  לסדר  הי ום  הם  של  הא ופ וזיציה.    20

חלק  כבר  הודי עו  ש הם  י ור דים  לאו פוזיצ יה.  ע ול ים  לא ופוז יציה.  חלק  ע וד  ל א   21

הודיע ו.      22

מר גיא קלנר: אתה  בעמדת  חנן  קריסט ל  ע כשיו?  באיז ה  עמד ה  אתה  ע כ שיו  לא  הבנת י  מה  את ה   23

זה?  פרשננ ו  לענ יי ני  מה?  לענ י יני  כל ום  כרגי ל?  זה  זמן  של  מה.  שאתה  עושה  פרשנות    24

למועצה  עכש יו  עוד  פ עם  תדב ר  על  הידי ים  אז  אני  לא  י ודע   מה.  ככה  אני  מדבר  עם   25

הידי ים,  יש   לך   בע יה   עם  ז ה?   יש   לך  ב עיה   עם   זה?   אנ י  מד בר  עם  היד יים   זה  כ ואב    26

לך?    27

מר אבי גרובר:   ירו ן בזכות ד יבור.  ואנ י מב קש לתת ליר ון  לדבר.     28

 20
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מר רמי בר לב:  אצל ירו ן זה ל א פו ליט י.     1

מר אבי גרובר:   אתם נה נים כא ילו? ז ה נרא ה לכם, יר ון תמש יך.     2

מר רמי בר לב:  זה לא פ וליט י.      3

מר ירון גדות:  אז אני א ומר. עד  לפנ י שנ ייה   היית ב קואל יציה.      4

מר גיא קלנר: זה לא קשור  גם כשהי יתי  בק ואליצי ה עש יתי  הרבה י ותר  ממך.    5

מר אבי גרובר:   אני א ומר ע וד פ עם.     6

מר גיא קלנר: בכל נושא ב עיר. כמ ה שכואב  לך. בכל נ ושא.      7

מר ירון גדות:  בקיצור  מה  שרצ יתי  ל הגיד  ז ה  שיש  פה  כ ל  ההצע ות  של  ה אופוז יציה  וזה  י פה.  א ני    8

רק רוצה ל הגיד  לכם החבר י ם החדשים לא ופ וזיצי ה שאנ חנו בא ופ וזיצי ה     9

מר גיא קלנר: לא חברים ש לך. לא שום דב ר.     10

מר ירון גדות:  מתאמים את  ההצעו ת.      11

מר גיא קלנר: כלום אתה  אוו יר.      12

מר ירון גדות:  יהיה  מצב שההצע ות שלכם  לא יכנ סו אם אתם  לא    13

גב' דברת וייזר:     מה זה ר לו ונטי  עכשי ו לד יו ן. למה  עכשיו ז ה קשור.     14

מר אבי גרובר:   אני   מציע   שאתם   תעשו   יש יבת  א ופוז יציה   לתאם   את   הנהל ים  ב ינ יכם.  זה   לא    15

אמור לע ני ין את  כל ה עיר עכ שיו. זה ממש  לא אמ ור , הה סדרים הפ נימ יים שלכם.    16

גב' דברת וייזר:     אבל ה וא מדבר.     17

מר אבי גרובר:   זכותו  לדבר.    18

גב' דברת וייזר:     אבל  ז ה  לא   רל וונ טי.  ירו ן   צריך  ל עשות   את  ז ה  מ חוץ   לישי בה.  התושבים   לא    19

מעני ין א ותם. זה תכת וב ו וט סאפ      20

מר ירון גדות:  הפעם ביקשת  ממנ י ו הסכמת י אני  אומר  אם אנח נו  לא נת אם אז.   21

מר רוני בלקין:  תדבר איתה  מחו ץ ליש יבה.  מה אתה  פה עכש יו.     22

 21
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מר אבי גרובר:   יש לך משה ו לג ופ ו של ע ני ין ?   1

מר רוני בלקין:  אתה מכיר א ת המערכ ון ש ל  הגשש? אם לא א ני שור ף. מה  אתה באת.    2

מר ירון גדות:  לגופ ו של ע ני ין כ חבר באו פוז י ציה כשחברים  באופ וזיצי ה מ גישים הצע ה לסדר,  אני    3

נוטה  תמיד ל הצביע  בעד.     4

מר אבי גרובר:   זה מאוד  לגו פו של  ענ יי ן. זה  לא משנה  מה כ ותבים את ה  תצביע בעד.  נוטה.    5

מר רוני בלקין:  אבי. הוא  כיבה  את השרי פה  אתה לא  חייב.     6

מר אבי גרובר:   צחי  ב יקש  שא ני   אסכם   א ת  מה   מצביע ים  עלי ו.  א נח נו   מצביע ים  ע ל  ז ה  שלב עלי    7

עסקים  תה יה  את  האפשרו ת  לשלם  עד  השל ושים  ל מר ץ.  בלי  שהם  יהי ו  כפ ופים    8

לריבית. כא יל ו על  האי חור ה זה.   9

מר רוני בלקין:  ללא ריב ית פ יגור ים.     10

מר אבי גרובר:   ללא  ריב ית  פ יגור ים.  תעשה   עבודת  מט ה  כדי  לב וא  ו לנס ות  להע ריך  א יזה  שה וא    11

סכום  שמו לו  ש יאפשר  לנ ו  ל תת  את  ההנ חות   האל ה  כד י  שלא  נה יה   במצב  שבו   נג יד    12

אנחנ ו  כן  רוצים  לתת  איז ה  שהוא  פטור  או  ה נח ה  או  משהו  שאנחנ ו  רוצים  לת ת    13

אותו   ונ יתן   לתת   א ותו   חוק י ת  אבל   אז  כא ילו   לא   י היה   ל י  סע יף  ת קציבי   לתת   את    14

זה. אז  צריך  לפת וח  איזה  ש הוא ש ורה  עם  סעיף  כדי  שנ ו כל לא פשר ל תת את  א ותם   15

הנחו ת  ככל  ש חוק ית  וז ה  נר אה  שזה  אפשר י.  זה  הכל.  ס בבה.  ואז  ס עיף5  למעשה    16

סוג  של  י ורד  מההצע ה.  יש  דברים,  יש  שילו ט  למיטב  י דיעתי  ע וד  לא  יצא  סקר   17

השילוט  של שנת  22, לכ ן לא  שילמו את  סקר שי לוט של  22 למשל.      18

מר גידי טביב:  בארנונ ה זה רק  אלה שטרם  שילמו.    19

ד"ר צחי שריב:       אי פה א תה מכנ יס את הכ סף הזה ש אמור לה גן ע ל ה הצעה של הם?    20

מר אבי גרובר:   זה ליש יבה מ ן הסתם ב מסג רת התקציב.  נצטרך לראו ת  מה שמים שם.    21

מר רוני בלקין:  לכאורה   זה  ע לה  ב ווע דת  כס פים.  לכא ורה  יש  מצב  שהרז רבה  של  ח מישה   מיל יו ן    22

גידי  ת הי ה  אי תי.  כל   רבע ון   משתחרר  רבע   ממנ ה.  לא   שאני  מב ין  למה.  כא יל ו   23

 22
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לינ יארית.  אם   המצב.  אם  נו צר  מצב  שזה  משחרר  אז  ב ע צם  לכאורה  יש  לך  מ יל יון    1

ורבע שקל שאם  המצב הו א ל נארי  והוא  סביר משת חרר ל ך מהרזרבה.     2

מר אבי גרובר:   לא.  אם  אתה  רוצה  את  זה  אמיתי  ו לא  זה.  אם  אתה  רוצ ה  את  זה  אמיתי,  אז  בל י   3

קשר  לרזרבה  צריך  לה ופי ע   שורה  בתקציב  עצמו.  הרז רבה  זה  יש  למטה  ס עיף    4

שכתוב  חמ ישה  מ ילי ון.  אז  נ כון  שח לק  כתב נו  למה  ישתח רר  וחלק   לא.  אבל  את ה    5

לא יכו ל לרשום  את זה רק ש ם. על פנ יו ז ה נכ ון. י אללה.     6

עו"ד עידן למדן: לאור ה ניס יו ן שלנ ו הכסף  הז ה יה יה     7

מר אבי גרובר:   בפעם הק ודמת זה  נצבע. ב סדר. מי בעד? רק  אם אתה ר וצה.    8

ד"ר צחי שריב:       יש ע סקי ם שפרחו בק ורו נה.      9

מר גיא קלנר: לא על יהם מדובר.    10

ד"ר צחי שריב:       זה א חד. צריכה לה יות  איזה  שהיא ד רך להבדי ל.    11

מר רוני בלקין:  לכן שאלת י על  המנ גנו ן אי ך    12

ד"ר צחי שריב:        א לה  ש פרחו  יצא  להם  מ חזור  יותר   טוב  מאשר   הי ה  ל הם  אי   פע ם.  לבין   אל ה.    13

שנית  איך   זה  מה  ההבדל   בין   תושבים  שהם  שכיר ים  נ ניח   ונקל עו  קש יים  כלכ ליי ם    14

בגלל.      15

מר גיא קלנר: יש  לנ ו  את  ועדת  ה הנ חות  ב ארנונ ה.  לה גיש  בקשה   לאור   קושי  במצבו   הכלכ לי.  יש    16

לנו מ ענה  לזה.    17

ד"ר צחי שריב:       הו ועדה   הזאת סגור ה בפ ני   עסקים?    18

עו"ד עידן למדן: כן. עסקים  לא יכ ול ים להג יש .    19

מר אבי גרובר:   מי בעד?  פה א חד סבבה.    20

21  

22  

23  

 23
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החלטה:   

 24

 

תשלום   לשלם  את  השרון  עסקים  קטנים  ובינוניים  ברמת  א. העירי יה  מא פשרת  לבעלי 

ריבית   ללא  הארנונה   לחודשים  1-2/2022  עד   לתאריך  30.03.2022  בהפרשי הצמדה בלבד, 

פיגורים.  

ב. תעשה עבו דת מטה  להערכת   סכום שיאפשר  גיבוי תקציבי עבור ה נחות אלו.   

בעד  –  12  (פה אחד):  אבי   גר ובר,  רביד   פלד,  דני   לבי א,  רו ני  ב לקין,   יר ון  גדות,  מיכאל   דורון,   רמי   בר  

לב, צחי שריב,  גיא ק לנר, בא צ'י אלקוב י, ע ידן ל מדן, דו בר ת וייז ר. 

1  

4.  הצעה לסדר עידן למדן  2.2.22  -  חיזוק ערכי החינוך לפלורליזם, שוויון, חופש דת  ודמוקרטיה 

בעיר. 

2    

עו"ד עידן למדן: ההצעה  הזאת  בא יזה  שה וא   מקום  המשך  של  השבוע  ל פ ני  כשבוע יים  אנ י  מקו וה   3

שלא נצטרך ל חזור ע ל כל  הס אגות למ ינ יהם  שה יו.     4

מר אבי גרובר:   בחנו. כ איל ו נ יהל נו  פעם די ו ן אז עכשי ו.    5

עו"ד עידן למדן: נקצר  הפ עם  כי  בא מת  הדבר   הזה  נוה ל  ו יועד   כדי  לחסוך   גם  בפעם  הקודמת   עו ד    6

לפני  הגשת  ההצ עה  פנ יתי  ל חלק  והצע תי  או  ש ימשכו  א ו   שנאחד.  לא  נ ענית י.  ולכ ן   7

הגשתי  את  ה הצעה  שלי  גם   מתוך  הדברים  שבאמת  נד ונו  בח לקם.  ניס ו  לה יו ת    8

מקודמים במ הלך ה וו עדה.      9

מר ירון גדות:   הצעת שנאחד?     10

עו"ד עידן למדן:   לך לא.      11

מר ירון גדות:   אז למי הצ עת לק ורצקי? ל מי  הצעת?    12

עו"ד עידן למדן:   ולסי עה שלך כ ן.    13

גב' בת שבע אלקובי:  לסיעה  אבל ל א לי. א ו ק י.    14

עו"ד עידן למדן:   יש יושב ראש  סיע ה. זה ה וצע .   15

ד"ר צחי שריב:       דיברת  ע ל משהו א יתי ד יברת ע ל מש הו שקשור ב גשר לא זכ ור?   16
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עו"ד עידן למדן: ודאי,  ודאי.   קיבלת   מי יל  מ פורט  עם  הצע ה  ל הצטרף.  א בל  לא  ר לו ונט י.  לא   הי ה   1

רצון  לאח ד  הצעו ת.  אז  לא  ק רה  כלום.  באמת  ב נושא  הזה   במסגרת  הד יונ ים  שהי ו    2

בוועדת  השמ ות,  וגם  אנ חנו  נ ראה  בקרוב  בנו וה  גן  את  הק ידום  של  נשים,  נע למו ת    3

ונאלמ ות  בשכו נה  רש  1010  ואנח נו  נגי ע  כל  פעם  ע לה  מ עת  לעת  רצ ון  לקדם  את    4

הנצחתן   של  ה נשים,  שמי יצ גים  דמוקרט יה,  ס ובל נות  ו שווי ון  ומהו וים  דמ וי ות   5

חינ וכיו ת  שנאבק ו  ע ל  מראה  דמותה  של   מדי נת  ישרא ל  כי הודית  ודמו קרטית  ונג ד    6

כפייה  דתית  מכ ל  מי ן  וס וג  ש הוא.  בזמנ ו  בהקשר  ל הצעה  שעלתה  ה יה  אחד  מחברי    7

הוועד ה  שפנ ה  הן  לשל וש  ה משפחות  שאנ י  מציי ן  פה.  ל יבובי ץ,  אלו ני  ושר יד  כדי    8

לקבל  את   הסכ מתם  ל המש יך  ו לקדם  וחי פשנו   באמת   מקומות   שאנ חנו   יכ ול ים   9

לקדם  אותם.  מדובר  בשר י  ה חינ וך  לשעבר.  ה גברת  שול מי ת  אלונ י  ומר  יוס י  שריד,    10

שני  אנשים  שהקד ישו  מזמנם   לחינ וך  טרם  כניסתם  לפ ול י טיקה.  ואף  במה לך  שנות    11

הפול יטיק ה  ולאחר יה.   יו סי   שריד  ושול מית   אל וני   ה ח לו  את   דרכם   במפלג ת   12

העבודה.  המשיכ ו  כמנה יג י  מפלגת  רצ  וא חרי ה  מרצ.  ו נודע ו  במאבקי הם  למע ן   13

השלום.  רק  אתמ ול  ה יית י   בהפגנ ה  מו ל  שגריר ות  רו סיה  וא ני  מני ח  שרבים    14

מהחברים  פ ה  כו לל  ה עירי יה   ששינתה  את  הלו גו  וקידמ ה   את  המבצע  בי ום  שישי    15

שזה  כחלק  מהמאמצים  שכ ל  הכבוד  לעיר יי ה  ולמה לכי ם  שהיא  הוביל ה  ועשתה    16

בנושא.  בחיז וק  ערכי  ה פלו רליזם,  השוו יו ן,  הובי לו  לש ורה  של  יוזמ ות  חקי קה    17

חברתיות,   בי טול   הא ישום   הפלי לי   בהו מו   סקסוא לי ים,  שוו יו ן  בק ידום   מעמד    18

האישה  ו עוד  מאבק ים  רבים  לדמותה  של  מד ינת   ישראל  ושמירת  ערכ י    19

הדמוקרט יה  של ה  לצד  הי ות ה  יה ודית.   כמוב ן  שכיד וע  יו סי  שריד  שר   חי נוך   מוערך    20

שולמית  א לונ י  שרת  ח ינוך  מוערכת,  מאו ד  כולל  קידו ם  החינ וך  בער י  הפי תו ח    21

ובמגזרים  המוח לשים  הלכ ה  למעשה.   וה פני ית  תקצ יב ים  רבים  ל חי נוך  במ גזר   22

הערבי.  בש נה  האחר ונה   קוד מה  באמת  תוכנ ית  רש   1010  במסגרתה   עלת ה  בנ יית    23

בתי  ה ספר  בשכונ ה  החדשה ,  לאחר   הרב ה  זמ ן  שח יפשנ ו  ה נצחה   ראו יה,   ומק ום    24

ראוי  א ני  ח ושב  וסב ור  שאי ן  יותר  רא ויים  משני ים  אל ו  ל פאר  את  מערכת  הח ינוך    25

המצוי נת  שלנו,  ו להדג יש  את  היותה  של  ע ירנו  מקד מ ת  חינוך  ערכ י,  ממלכתי,    26

ובעיקר  דמ וקרטי.  בה קשר  של  גנדי.  אמרת י  בישיבה  ה קודמת  ואמרת י  לא  פעם    27

לאנשים  א חרים  הסמכו ת  אי נה  בי דנו.   וא ני  בדרך   כלל   מש תדל  וה מועצה   משתדלת    28

 25
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להימ נע  מהצע ות  שהן  אך  ו רק  הכרזה  נטו.  חרג נו  מזה   פעם  אחת  כמדומנ י  גיא    1

הגיש  הצע ה  בזמנו  של  גלעד  שליט  שיה יה  כיס א  ריק  ו אז   קיבלנ ו  במהלך  ישיבו ת   2

המועצה  וקיב לנו   החל טה  ע ל  זה  לפנ י  כשנת יים  ה כריזו  על  חברתי  נ טע  זי ו  שאגב  זה    3

הזמן  להת נצל  על  הי עדרות ה  ה יום   פרו פסור   נט ע  ז יו   נ מצאת  בכנס   גדול  ש ל  יום    4

האישה   הבי נלא ומי  באונ יבר סיטה  אני   מקו וה   שעוד   תספ יק  ל הצטרף  אל ינ ו  ה יום.    5

באמת  נכנסה  בזמ נו  לפ ני  כשנ ה  וחצי  לרשימ ה  שחורה  אר ג וני  י מין  ק יצונ יים  וגם  כן    6

קיבלנ ו  החלטה  שמגנ ה  את  זה.  ומוח ה  על  זה  ות ומכת  בפעיל ות  שלה,  לכ ן  אני    7

חושב      8

מר ירון גדות:   פה אחד.    9

עו"ד עידן למדן: לא כל ה גוש. כל  המ ועצה. מ י  שאחראי  להרס רב  מוטב ש ל א. אמרתי שכל  המ ועצה   10

גיבתה   בהחל טה  דק לרטיב י ת  את  ה נושא   הזה.   את  הא יומים   והשמצ ות  והרצו ן   11

לפגוע  בנטע  ז יו.  ולכן  א נח נו  נמצאים  במצב  שבו  באמת  ב שנים  האחר ונ ות  וגם  כ ן    12

דיברנו  על  זה  קצת  בישיב ה  ה קודמת  זה  עלה  ב נושא  בתק ו פה  של  ג יא  כחבר  מ ועצה    13

איריס  ניס תה  לקדם  את   ה נושא  ולכן   לא   הצלח נו  לקד ם  יותר   מיד י  את   נושא    14

ביטול  הה נצחה  של   גשר  גנ די   או  שי נוי   השם.  גם  שוב,   אנ י   אומר  זה   לא  בסמכ ותנ ו.   15

אבל  כן  יש  משמע ות  ל...הד קלרטיבי ת  שנפ נה  אותה   לש רת  התחב ורה.  א ני  כ בר   16

פנית י  אל יה,  א ני  יודע  ש חברי ם  נוספ ים  פה   לפ י  פרס ומים  שנשלחו  ב קבוצות  גם  הם    17

פנו   אלי ה,  א ני   מאוד   מברך  על  הדבר   הז ה  א ני   חושב   שנ כון  שתצא   הקר יאה   גם    18

ממועצת  ה עיר ייה,  כ ידו ע  ב אמת  הי יתה  קב וצה  של  תו שבים  ושאי נם  תושב ים,   19

שהביעו   מחאה   על   כך  שרחב עם  זאבי  הוא  ..גשר  ב עיר.  מ כל  הביר ורים  ש נעשו  וכפ י    20

שדיוו חתי   גם  ב פעם  הקודמ ת,  הי ה  פ ה  לכאורה   ה ליך   לא  הכ י  תק ין,   בעת   מתן    21

השם,  כאשר  רק  חברת  המ ועצה  אחת  אז  ממרצ  הת נג דה  להנצח ה  וצי ינה  את    22

עובדת  ה יות ו  תומך   בטרנס פ ר  מרצון  ו את  הת נהג ותו  היד ועה  לשמצ ה  של  רחב עם   23

זאבי  ז"ל.  היי תה  זו   חבר ת  המועצ ה  דאג  א ורנה   וה ייתה  הי חידה  ש התנגד ה    24

במועצת  הע יר.  לא  תקי ן  כי  בזמנו  זה  ה גיע  של ושה  י מים  לפני  הטקס,  ככל  ה נראה    25

ניתן   לשער   שזה   ה יה  בעקבו ת  פנ יי ה  של   נת יבי   אי יל ון,  א בל  אנ י  לא  יוד ע  בד יוק   מה    26

היה  דאז.  כמו בן  כפ י  שעלה   גם  בפעם  הקודמת  רא וי  ל ציין  כי  דמ ות  זאת  א ינה    27

 26
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עולה  בק נה  אחד  עם  ערכי   החינ וך  ברמת  השר ון.  הש ואפת  לשמ ור  על  טו הר    1

המידות,  נ יקי ון  כפ יים  ותו רמת  רבות  לקהי לה  לקיד ו ם  כבוד  האדם  וחירות ו    2

לרבות  וב עיקר  על  מת ן  כבו ד  ביחס  שו וי וני   לנש ים.  נדמ ה  לטעמ י  וע וד  פעם  כ מי    3

שהתעסק  בכך  בו ועדת  השמ ו ת  בשנים  האחר ונ ות,  אי ן  רא ויים  יותר  ל הנצחה  לגשר   4

מאשר  האחים  נחמ ה  ויש עי הו  ליב וביץ  המ ייצג ים  את  ה היפך  מדרכו  של  רחב עם   5

זאבי.  היא  פרש נית  ו פרופס ו ר  פרס  ישראל  בתחום  ה חי נו ך.  הוא  מדען  ו הוג ה  דעות    6

ישראלי  שהת נגד  נמרצות  ל כפייה  דת ית  למרו ת  אמונת ו,  אורתוד וכסי,  וה תרי ע    7

מפני  הר עות  ה חול ות  של  הכי בוש  בשטחים.  ואשר  צפה  שי ביא  את  האלי מות  לת וך    8

החברה   הישרא לית   וכ פי   שאכן  א נחנ ו  ר אינ ו  ב מהלך   ה שנים  האחרו נות,   קור ה.    9

הנצחה   של  אח   וא חות  לבית   ליבוב יץ'   כל  א חד  במ ינו י  ש ל  ממש  בתח ום  ע יסוק ו    10

בכו ח  איש יו תם  מודל   חי נוכ י  ומוסר י  ל צעירות  וצעיר ים  רב ים    11 ומחקרי ו  שה יו 

שנשאו  עי ניהם  א ליהם  עשר ות  שנים  לה עביר  מסר  של  דרך  חשוב  ביותר  שה ולם    12

את  הערכים   המאפ יי נים  את   הקהי לה  בע יר  ע ל  שלל  ב ני ה  וי הוו ה  מק ור  של  כב וד    13

שיתנוסס  במק ום  הה נצחה.  ז ה  חשוב  לי  לצי ין  שוב,  בר ור  זאת  הצהרה  דקלרט יבית    14

ברור  שהס מכות   ביד י  שרת   התחבור ה.  א ני   חושב   שהאמ ירה  הזאת  תהי ה  חשובה    15

ותיקח  את כל  הדברים  ותאז ן אותם בצור ה הרא וי ה וה נכ ונה.     16

מר אבי גרובר:   מדהים  אותי   שי ושב  ראש  ועדת   שמות   לוק ח  את   הו ועדה  ש לו  מוחק   אות ה    17

לחלוט ין  אי ן  שום  פרוט וקו ל  של  ועדת  שמות.  ועדת  שמו ת   לא  ישבה  בכלל  בענ יין.    18

יושב,  יושב  ראש  ה וועד ה  ואו מר  על  הוו עדה  שלו  שא ין  לה   שום  ערך  ושום  כלל  וז ה    19

סתם  אנשים  יושב ים  שם.  אני  בסוף  יכ ול  להב יא  לפ ה  מה  שאני  רוצה,  איך  שא ני    20

רוצה כמה שא ני ר וצה.    21

ד"ר צחי שריב:       המ ילה  דמוקרטי ה מתנ וססת בכ ותר ת שלה.     22

מר אבי גרובר:   אבל זה  לא.    23

עו"ד עידן למדן: צניעות   של   מי   שהרג ע  דיב ר  על  דמ וקרטי ה  מש ום  שנא מ ר  הצעת י  ל חברים   לעשו ת   24

את ההל יך הרא וי,     25

מר אבי גרובר:   יש לך  ועדה. תב יא את ז ה ל וועדה.     26

 27
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עו"ד עידן למדן: היה   מי   שפתח   את   הדלת   פה.   וה חליט   ל עקוף   את  הו ועדה.   וה חליט   ל עשות   כותר ות    1

פולי טיות.   אז  לעשות   כותר ות  פ ולי טיות   או   ל עשות  ע שייה   כולם   יכו לים.  מי    2

שהחליט   שה וא  הולך   לעק וף   את  הוו עדה   ומ י  שנ תן  גיב ו י  ..זה   אתה   אדו ני   ראש   3

העיר.  ומי   שהצי ע  בפ עם  ה קו דמת  לעש ות  הצעה  משולבת   ולעל ות  לפח ות  את   של וש   4

ההצעות  ב יחד,  זה  אתה  ראש   העיר  שלא  הבא ת  את  זה.  ל א  קיימת  בק ואליצ יה  את    5

הדברים.     6

מר אבי גרובר:   אני  חשבתי בזמ נו שב ית ספ ר על יס ודי    7

עו"ד עידן למדן: אני ח ושב שמהרג ע שהנ ושא  הובא ל פתחת נו.     8

מר אבי גרובר:   אתה או מר שמי  עשה פא ול  הולך ע ל זה.    9

עו"ד עידן למדן: החליט   שהם  ר וצים  ל לכת  ע ל  הרושם  ש ל  ה וועד ה.  אנ י  בא  עם  הדבר ים  שעברת י    10

כבר בוועד ה ו עשיתי  וקיד מת י.    11

מר אבי גרובר:   אתה י ושב ראש ה וועד ה. רג ע, ירו ן.    12

עו"ד עידן למדן: אני כ יושב ראש ה וו עדה.     13

מר אבי גרובר:   אומר לא  צריך ו עדה. אפשר  לעשות מ ה שרוצים.      14

מר ירון גדות:   הצעה  הזאת  ה יא  הצע ה  כל   עוד  היא  הצעה.  פו ליט ית,  לא  פול יטית  לא   15

יודע.  כל  עוד  היא  הצעה  ש המטרה  שלה   זה  לה וריד  א ת  השם  של  רחבעם  זאב י   16

מהגשר,  מבחי נתי  ז ו  הצע ה  ט ובה  וצריך   לתמוך  בה  וא ני  מ קווה  שכ ולנ ו  נתמ וך  בה.    17

זה לא משנ ה.     18

מר אבי גרובר:   לא השמ ות האל ה. אנ י לא  מוכן ל תמוך בשמ ות הא לה.      19

מר ירון גדות:   שנייה.      20

מר אבי גרובר:   בכלל די ון  אם אני  מוכ ן לה ו ריד או  לא.      21

מר ירון גדות:   אני  אג יע  גם  לשמות.   מבח ינתי   כל  שם  שי גיע  ב מקום   כל  שם  שיג יע    22

במקום  רח בעם  זאב י  גם  אם   זה  מי קי   מאוס   מבח ינת י  יות ר  טוב   וצריך   ל הורי ד  את    23

 28
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השם  הזה  כי  השם  הז ה  וה איש  הזה  מבזה  ל א  כתוב  פ ה  בכותרת  את  ה פגיע ה    1

בנשים  את  האו נס  שה וא  עש ה.  את  כל   המעש ים  הא לה  ש הוא  עש ה  וב הקשר  הז ה    2

אני   רוצה   להת יי חס  גם   לד יון   הקודם   ו למה   שאמר  ר ונ י  ב לקין   ו היית י  חי יב  להע יר    3

לך  תוך  כדי   הדברים  ש לך  ו התעצבנת  ע לי.  ה דברים  הא ל ה  לא  ה יו  מ ותרים  בש ום   4

תקופה,  הם  לא  ה יו  נ ורמו ת  בשום  תקופה.  של  מדי נת  יש ראל.  אף  אחד  לא  נתן  ל ה    5

למעשים  האל ה  של  להתק ין   מיטה  בלשכה  של ו  ולזמ ן  ל שם  חיילו ת  בנות  שמ ונה    6

עשרה  כאילו  ל עבוד ה  מאומ צת  ואז.  לאנוס  אותם  אנ י  יו דע  את  זה  כי  אני  מאמי ן    7

למתלו ננו ת וגם א תה אמרת   שאתה מאמי ן למת לו ננות  נכ ון?    8

מר מיכאל דורון: אז מה?     9

מר ירון גדות:   אז  אני  יוד ע  את  זה  כמו  שאתה  יודע  את  זה.  אנ י  מא מין  למתל ונ נות    10

ועכשיו  אנח נו     11

מר אבי גרובר:   עכשיו  נדו ן ע וד פעם שע תיי ם בנושא שדנ ו על יו ש עתי ים?   12

מר מיכאל דורון: ..יש  ויד יאו   שמתעד  א ת  אמ י ר  רוצח  עדיי ן  ה וא  היה   צריך  לעמוד  למשפט.    13

הוא ה יה  חשוד ה וא ה יה עד   שהוא ה ורשע. ככה ז ה במער כת     14

מר ירון גדות:   אני  לא   אכנס  לו ויכו ח  הז ה  עוד  פעם.  א בל  אנ חנ ו  לא  מ נ סים  להכ ניס  את    15

גנדי  לכלא   או  לתת  לו  ק נס  אנחנ ו  רק   לא  ר וצים  שהב ן  א דם  הזה  יתנ וסס  כמ ישהו    16

שאנשים  ותושב ים  נושא ים  ע יני ים  אלי ו  לראות  א ת  השם  שלו  בגשר  הזה  אחר י  מה    17

שהוא  עשה  לנש ים.  כן  אני  מ אמין  לכל  ה נשים.  מבח ינת י  הדבר  הזה  צריך  לרדת  גם    18

לא משנה  איזה שם ז ה יה יה  אם זה יה יה ל יבוב יץ' א ו אם  זה יה יה.     19

מר אבי גרובר:   אבל זה כ ן משנ ה איז ה שם  זה יה יה.      20

מר ירון גדות:  אם זה מנחם ב גי ן שזה גם ל א משנה גם ז ה.    21

גב' דברת וייזר:     זה מאוד  משנה  איזה שם ז ה יה יה.      22

מר ירון גדות:   אני  מסתכ ל  על  ה הצעה.  ז את  אומרת  יש  בה  היא  כ ו ללת  בעצם  שני    23

דברים.  אחד,   ה יא  ב עצם  א ו תו  דבר   אחד   לא חד  כמ ו  הה צעה  של   בתשי.   מהד יו ן   24
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הקודם.  לשל וח  מכתב  מ ועצ ת  העיר   לשרת  התחב ורה.  ה חלפת  א ת  השם  ל יבוב יץ'    1

זה  בסדר  ז ה  לא   משנה.   אנ י  הצעתי  ש השם  י וחלף   בוו עד ת  שמות  ב אופ ן  דמ וקרטי    2

זה  לא  משנה  איז ה  שם.  אבל  החיסר ון  או  הבעי יתי ות  ז ה  שנראה  לי  שכתבת  את    3

ההצעה  בצורה  הזאת  כדי  ש היא  לא  תעב ור.  אתה  ישבת  איתי  בסוק ו  שבעים  ושב ע   4

והסברת  ל י  ו אז  אנ י  הע לית י  את  הנ ושא  הזה.  ז ה  הי ה  ל פנ י  חודש יים  ו אתה  אמר ת   5

לי  שאתה  נגד.  שאתה  ח ושב   שלא  צריך  לשנות  ולד עתי  איך  שכתבת  את  ההצעה    6

הזאת  ו אתה   פו ליט יקאי   מי ו מן  ו מנו סה  ולא   סתם  הכנסת   את  ליבוב יץ'   כדי   שיג ידו    7

הוא  אמר   י ודונ אצים.  גם  לי   זה  מפר יע  כ די  שה הצעה   ה זאת  לא  ת עבור.  כ י  אם    8

ההצעה   הזאת   הי יתה   מתו נה ,  הי יתה   מופרד ת,  ו לא  קש ור ה  ו עכשיו   גם   יש  א נשים    9

שהתנגדו  מב חינ ת  הנה לים  ש לא  קוראים  לב ית  ספר  לפ ני  שהוא.  ישיבת  ה ורים  וכ ל   10

הדברים  הא לה  הכ נסת  פ ה  הרבה  סע יפים  כד י  שיה יו  ל ך  מספיק  חברים  מסב יב   11

לשולח ן שית נגדו. ס תם יתנ ג דו. ואם ה הצעה  הזאת תשו נ ה.   12

עו"ד עידן למדן:  יש לי  חברים שי תמכו אד ון ג דות. להבד יל מ ההצעה      13

מר ירון גדות:  אתה  שתלת  פה  דבר ים  כדי   שאנשים  ית נגדו   וה הצעה  לא  תעבור.  ו אני   מציע.  לתקן    14

את ההצעה.    15

עו"ד עידן למדן: הדברים שהי ו בשו לחנ ה של  ו עדת שמות ל הבדי ל ממך.     16

מר אבי גרובר:   הוא מדבר  עכשי ו. הוא  מדב ר.   17

עו"ד עידן למדן: להבדיל  ממך.      18

מר ירון גדות: אני מצי ע כן  לתקן  את ההצ ע ה.    19

מר אבי גרובר:   הוא מדבר.    20

עו"ד עידן למדן: אסור לדבר? אס ור ל ענו ת?     21

מר אבי גרובר:   כשהוא  מדבר  אס ור  לדבר.   אתה  תחכה  לת ור  שלך  א תה  תצביע  ואת ה  תבקש   22

רשות דיבור.     23

עו"ד עידן למדן: אני אדבר כשא ני  חושב שנ כו ן לע נות ל ו וכש הוא  יגיד  שדברים שקריים.     24
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מר אבי גרובר:   לא. לא.    1

עו"ד עידן למדן: כן.    2

מר אבי גרובר:   לא. אתה תצא  בחו ץ.      3

מר ירון גדות:   לא  ישבת  איתי  בסוק ו  ובסוף   הסברת  לי  שאתה  נגד?  זה  ל א  אנ י  רק   א ומר    4

שאת  ההצעה   הזאת  א ני   אצביע  בעד ה  לא  משנה  אמרתי   כל  הצעה   שתהי ה.  אתה    5

צריך להור יד ממ נה דבר ים, ל השאיר שם את    6

קהל: בן אדם לא  יכול  להתג ונ ן ה ו א מת.     7

מר ירון גדות:   גם הנא נסות  לא יכ לו ל התגו נ ן הוא  הזמי ן או תן ל לשכה ש לו.    8

קהל: עובדתית  הוא  מת.      9

מר ירון גדות:   אז מה. מה שה וא עש ה לא ר אוי שי ישאר השם של ו ברמת  השרון.    10

גב' דברת וייזר:     די. נ ו באמת.      11

מר ירון גדות:   אני י ודע. א ני מ אמי ן.    12

מר רוני בלקין:  ירון  אתה  מס וגל  להתקדם?   לפנ י  אחת  עשרה  לס יים  א ת  דבריך  תתקדם.  ת ן  ל ו    13

לגמור לד בר.       14

מר ירון גדות:   אם  עידן  באמת  ר וצה  שהצ עה  הזאת  תעב ור,  הוא  מק טין  אות ה  הו א   15

משנה  אות ה,  ה וא  לא  מכ ניס  את  והו א  דואג  לזה  שה הצעה   תעבור  ל הצבעה  שכו לם    16

בעד.    17

מר אבי גרובר:   לא. גם השמ ות של ..לא  ככ ה בוחר ים.    18

גב' דברת וייזר:     לא ככה ב וחר ים שמות.    19

עו"ד עידן למדן: ההצעה  הזאת יכ ולה  לעבו ר ע ל ידי     20

מר אבי גרובר:   לא קיב לת עכשי ו זכו ת דיב ו ר. דברת בבקשה    21

 31

 



ישיבה מן המניין מס'  38    רמת השרון – 6.3.22 

גב' דברת וייזר:     אני   רוצה   להג יד  מש הו.  תשובה  שמת חלקת  לשתי ים.  אחד,  ל עני ין   גשר  ג נד י    1

דווקא  אנ י  כאן  בדעת  מ יעוט  ובדיוק  כמ ו  שהצבעתי  ל א  ל הוריד  את  ה הצעה  שלהם    2

מסדר  לפ ני  שב וע יים,  כ י  א ני  חושבת  שד ווקא   בסטט ו ס  שאני   נמצאת   בו   אני    3

חושבת  שאני  לא  יכ ולה  ח פו ת  אני  ע ומדת  תחת  ח פות  א ני  מבי נה  אבל  ל א  יכו לה    4

להתעלם  מהעד ויו ת הא לה. ה קשות שהושמ עו.  ואנ י ח ושב ת ואנ י אמרת י את ז ה לך    5

עידן  ההצ עות  שלך  לגב י  שנ י  בתי  ספר  הן  קיצ וני ות.  ה ן  לא  מאוזנ ות.  לא  יכו ל   6

להיו ת  שאתה   מציע   שתי   שמות  כאל ה.  י וסי   שריד   ושו ל מית  אל ונ י  עם   כל  הכבוד    7

וההערכ ה  הם  שני  א נשים  ב פולי טיקה  הישראל ית  שמיי צגים  זרם  מאוד  מסוים.    8

ואנח נו  חייב ים  ל היו ת  מאוד   הוגנ ים  ומ אוד  ב וא  אנ חנ ו  חי י בים  גם  לתת  את  המק ום   9

להנה גת  ה הורים.   אנח נו   זו כרים  מה  היה   עם  יעל  רו ם  ועם  ע ומר.  א י  אפשר    10

להתעלם   מה עובדה   שה נהגת   הור ים  גם  ל פי   חוזר   מנ כ"ל   וגם  ל פי   הנ והג   שה יה   פה    11

במשך  שנים,  הם  צריכים  לה יות  ח לק  מקבי עת  השם  של  בית  הספר.  בש יתוף  דרך    12

אגב  אם  א נח נו  מדברים  על  חינ וך  דמ וקרטי   אז  א נח נו  מ חנכים   את  הילד ים  של נו    13

ואת  התלמ ידים  לקחת  ח ל ק  מבחירה  כזא ת  וזה  ת הל יך  הכי  דמ וקרטי  ש יש,   14

שילדים  מצי עים  שמ ות,  ו לומ דים  על  הדמו יות  ומספר ים  ע ליהם.  זאת  הזדמנ ות  גם    15

ללמוד.  ע ל  הא נשים  פה.  נשי ם  פורצות  דרך  א נשים  ו גברי ם  ולתת  ל הם  ממש  את    16

האפשרות  לשים  פתק  בת וך   קלפי   בקו פסת  קרט ון  שש י ם  שם  בחדר  ו לתת  להם   17

לחוש את  הדמוקר טיה בצ ור ה הכי מ וחש ית שיש.     18

מר רמי בר לב:  אגב הצעתי  בזמנ ו שיה יה א ו ם כול תום.  למה ל א      19

מר ירון גדות:   שים  מצידי  א ום  כו ל  תום  שים  מצידי  את   בגי ן.  הכל  בסדר.  אבל  ברג ע    20

שהוא מכנ יס את ב תי ה ספר  אז עכשיו  מצביע  נגד.     21

מר דני לביא: אנחנ ו  י ושבים  הי ום  במל יא ה  ובמל יאה   הזאת  יש  ל פחו ת  שני  חברי   מועצ ה  שהם    22

חברים  בו ועדת  שמ ות.  ויש  יו שב  ראש  לווע דה  הזאת  עיד ן  למדן.  אנ י  לא  ז וכר  וא ני    23

חושב שאנ י לא ט ועה  שהנ וש אים האל ה אי  פעם ע לו ב ווע דת שמות.     24

מר אבי גרובר:   הם לא ע לו. בדקת י.     25
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מר דני לביא: אני  מבקש  רג ע  לס יים.  את  כל  תח ילת  ההצע ה  לסדר   ש לך,  אתה   בנ ית  ל הקדמה    1

הזאת  שהדבר ים  האלה   נ עש ו  בו ועדת   שמות.   חזרת   ע ל  ז ה  כמה   פ עמים.  אני   לא    2

נחשפתי   לזה.  א ני  ל א  חושב  שחבר  המועצ ה  מיכא ל  דור ון   נחשף  לזה.  ושאר  חבר י    3

הוועד ה.  אז  אני  שואל  א ות ך  עידן,  איך  ועדת  השמ ות  ברשותך  יכול ה  לתפקד    4

בצורה הזאת. א ני מ נסה  להב ין, מה  אתה ע ושה ל וו עדה ש אתה ברשותה?    5

עו"ד עידן למדן: אתה  זה   שחברתך   לס יעה   הב יאה  את  זה   ל פה.  ובתור   חבר   ועדת   שמות   לא   הקמ ת    6

קול ז עקה  קול  מחא ה כל  נ יס יון  לבו א ו להג יד משה ו  למה  עוקפ ים את  הו ועדה  שבה    7

אני חבר?  לא טר חת לו מר א ת זה.    8

גב' בת שבע אלקובי:  למה אתה  מעל ה עכשי ו?    9

עו"ד עידן למדן: נתת  לעש ות  פ ה  משחק ים.  ישבתם  אית נו  ואמרתם  בו או  נלך   בוא ו  נו ריד  א ת    10

ההצעות.  ונק יים את  הדי ון ב וועדת שמ ות. בחרתם     11

מר אבי גרובר:   עידן  לא. ע ידן. ל א. עיד ן.    12

עו"ד עידן למדן: פרוצדורה ז ה מה שמ ענ יין  או תך? פרוצדור ה.    13

ד"ר צחי שריב:       דמוקרט יה זה  לא פר וצדורה.    14

עו"ד עידן למדן: אני  לא  רוא ה  דמוקרט יה  כ שיושבים  קוא ליצי ה  מדברי ם  ואומרים  ואז  ע ושים    15

מחטף. נכו ן?    16

מר אבי גרובר:   עידן   אתה   לא.   עיד ן  א תה  לא  שול ט  בזה   זה   קטע   לא   נ שלט  כאי לו?   אתה   מדבר    17

מתי שאתה ר וצה.    18

עו"ד עידן למדן:   אדון גר ובר יק ירי.     19

מר אבי גרובר:   אתה ממשיך. ז ה פש וט קט ע מטורף. את ה פשו ט.    20

עו"ד עידן למדן:  אל תטיף  לי מ וסר.     21

מר אבי גרובר:   אני א טיף לך.    22

עו"ד עידן למדן:  פנה א לי ד ני. פ נה א לי צח י.     23
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מר אבי גרובר:   אני מ נסה  להרג יע את כ ולם . אבל עיד ן מדבר ע ל כל א חד . כל אחד שאו מר מי לה    1

עו"ד עידן למדן: אמרתי את  הדיו ן שה יה בפ ע ם הקודמת א ין מ ה אפשר  לה צביע. אנ י לא את ן לך    2

מר אבי גרובר:   מיכאל  ביקש  לדבר.  רמ י  ביקש  לדבר.  גיא  ביקש  לדבר .  אני  אתן  לדבר.  הע ניי ן    3

הוא  שכל   אחד  שמ דבר  אחר י  זה  יש  נ אום.  נ אום  הבית  ו עוד  פ עם  ו עוד  פעם  נאום    4

הבית. בבקשה  מיכאל.    5

מר מיכאל דורון:  עידן  י קירי   אני  רוצ ה  לומר  לך  שאתה  מוסיף  ח טא  על  פש ע.  זה  ה י ה  פשע  להב יא    6

את  ההצעה  הזאת  ב פעם  ה קודמת  ואת ה  אמרת  שזה  פשע.  לא  במובן  של  פש ע   7

במובן  המשפטי.   אתה   אמר ת  שההצעה   הזאת   לא  צרי כ ה  הי יתה   להג יע.  היי תה   8

צריכה  להגי ע  לו ועדת   שמו ת  שאתה   עו מד  בראש ה  וא ני  ודנ י  לביא   חבר ים  בה.    9

אנחנ ו  גם  ד יברנ ו  ע ל  זה.  לפנ י  זה  וגם  ה עלנ ו  את   זה  כא ן  בישיבת  המועצה.   אז  מ ה    10

אתה  עושה  כאן  את ה  עושה.   אתה  אומר  אם  הם  פשעו  אני  אפשע  ע וד  יותר  ו אני    11

אוסיף גם  חטא  וזה לא  ראוי   בעינ י.    12

עו"ד עידן למדן: לא מקבל את  המו נח אב ל בס דר.   13

דורון:  אני  ח ושב   שזה  ה יה  ה הצעה  הזאת  ל א  צריכה  היי תה  ל הגי ע  אנ י  חושב  שהצע ה   14 מר מיכאל 

הזאת  לא  הי יתה  צריכ ה  להג יע  ואמר נו  שהזכרנ ו  שהיא  צ ריכה  לרדת  מסדר  ה יום    15

בפעם  הקוד מת  כי  הסמכות   לדון  בשמ ות  ה יא  של  הוו עדה  שלנ ו.  שאתה  עומ ד    16

בראשה.  ואנ י  יכ ול  רק  לומ ר  שאם  ההצעה  הזאת  ה יית ה  מגיע ה  ל וועדת  שמ ות,    17

מאחר  ויכ ול  לה יות  שה יא  ת גיע  לו ועדת  שמ ות,  אני  ח וש ב  שאנחנו  נתקשה  לבט ל   18

את  הה נצחה  כ י  א ני  אף   שא ני  ל א  מטי ל  ספ ק  באמ ינות ן   של  העד וי ות  של   הנש ים   19

המותקפ ות,  בר וב  המק רים   נשים  שמת לו ננות   ע ושות  את  הדבר  לאחר  לבטים    20

וייס ורים   קשים,   משלמו ת  מ חיר  כבד,   א ני   אישי ת  מכ יר  נ שים  כאל ה,  א ני   מכיר   את    21

ההתלבט ויו ת,  אני  י ודע  כ מה  אומץ  צריך  כדי  ל הופ יע  בערוץ  2  ולספר  את    22

הסיפ ורים  האל ה.  הסיפ ורי ם  קשים.  מקוממים  אבל  אין  די  בעדו יות  פ לסטי ות    23

מפורטות  ככל  שיה יו  בתי  המ שפט מדי נת  חוק  לא  מסתפק ים בסי פור ים הא לה,  הם    24

זקוקים  לה וכחו ת.  לראיו ת,  לעדוי ות,  לחקיר ות,  חקי ר ת  משטרה,  לפני  שהם    25

חורצים  את  די נו  של  נאשם  ו שולחים  א ותו  למא סר  ומט י לים  עלי ו  קל ון.  ומד וע  כל   26
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זה,  משום  שככה  ע ובדת  מ דינת  ח וק  כי  אדם  זכאי  ע ד  שהוכח  מ חמת  הס פק    1

למשקל  של  הס פק,  ע ורך  די ן   יודע  א ת  זה  יש  ת וקף  שו נה   שדנים  בביט ול  הנצחה    2

ולא ב הנצח ה. כי  אם  הובא ה  בפני נו  הצעה  ראשו נית  לה נצי ח את  גנד י ו לקרוא  לגשר    3

גליל ות  על שמ ו. ה יו  מו נחים   לפני נו  המעש ים של ו, השמ וע ות, הד ימו יים,  גם הד עות    4

שלנו,  כמ ו  שאת ה  מב יא  את   יוסי   שריד,  אגב  היה   שר  ח ינ וך  חמ ישים  חודשים,   או    5

את  שולמ ית  אלו ני   שהי ית ה  שרת  חינ וך  א רבעים   וש לושה  חודשים,   ארבע ים   6

ושתיים  אול י,  כמו   שאתה   מ ביא  או תם  אתה   מביא   אות ם  מתוך  ע מדה  פול יטית    7

וזה  בסדר   וזה   לג יטימ י.  אז  היי נו  מב יאים   את  זה   בחשב ו ן,  הי ינ ו  מב יאים  ב חשבון    8

את  המס ירות,  ש ל  ג נדי,  ה תרומה  ש לו  למדי נה,  מ וסר   לחי מה  במ חלו קת  של ו,   9

שמועות  א ול י  על  קשר יו  ל עו לם  הפשע.  פרס ומים  על  הט רדות  מי ניו ת.  ועל   או נס    10

דימוי ים  ע ל  אישר   צבא  כו חנ י  ומצ' ואיסט י,  מ ן  הז ן  של  .. ישבנים  שא ני   מתעב  וגם    11

אתה.  וגם   הע ובדה  ש הוא  י מני  ק יצונ י  שה וא  בס וף  ממ נ י  וגם   ממך  רח וק  מ הדי ן.   12

עכשיו   השאל ה  ה יא  איך   מאז נים.  א נחנ ו  הי ינו   שוק לים   כל   אחד   מביא   את   הערכ ים   13

שלו,  מאזן   בין   התר ומה  ב ין   הדעות   האיש יות   שלו,  ב ין  הערכים,  ב ין  מ ה  שה וא    14

שומע  והוא  ה יה  בס ופו   של  דבר  מחל יט.  א ני  נוט ה  ל הא מין  שאם   הי ינ ו  מב יאים    15

היום  את   גנד י  לו ועדת  שמ ות   שאני  חבר  בה.  א ני  נ וטה  לה אמין  שלא  הייתי  מצביע    16

בעד.  לקר וא  ל גשר  ע ל  שמו.   אבל  אנ י  חושב  ש לקבל   הי ום   החל טה  לשנות   את   השם   17

של  גשר  גנד י  היא  החל טה  מעין  ש יפוט ית.  ה יא  ה חלטה   שיש  בה  חר יצת  דין  על    18

בסיס  עד וי ות  של   צד  אחד   שמאמצת  את  טע נות   הנש י ם  ולא  מ אפשרת  לנאשם   19

להתגו נן.  כ י  הו א  לא  יכול  ל התגונ ן.  המצ יעים  של   ההצע ות  אלה  ש הציע ו  בפעם    20

הקודמת   ואת ה  א ומרים  לנ ו   קח  א ת  הס פק  ותהפ וך  א ו תו  לגזר   די ן.  ואנ י  א ומר   21

שאם  יש  ספק,  אז  והם  או מרים  בעצם  שאם  יש  ספק,  אז  אין  ספק  ואני  א ומר    22

ההיפך.  א ני  או מר  שהעדו יו ת  אמינו ת  ככל  שיה יו  וא ני  מאמין  ל נשים  שהתל ונ נו.    23

אבל  את  הנאמ נות  שלהם  ק ובע  בית  משפט  ו מערכת  המ שפט  והצדק  בישראל  א י    24

אפשר  לחר וץ  דין   ללא   שמיע ת  הצד  הש ני.  גם  רוצח   שצו לם,  יור ה,  בקו רבן  ש לו,    25

הוא  עדי ין  נאשם   הו גש  נ גדו   כתב  א ישום.   הו א  ל פנ י  כ ן  חשוד,  נאשם  עד   שה וא    26

מורשע.  הרשעה   אפשרי ת  רק   בבית   משפט   וא ני   ח ושב  שא סור  ל נו   לקב ל  החלט ה  ע ל    27

סמך עדו יות בת וכנ ית טל וו יזיה. נאמ נות  ככל שי היו.    28
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עו"ד עידן למדן: אני אג יב אחר  כך.     1

מר רמי בר לב:  אני   לא   אוס יף  על  כ ל  הדב רים  שנאמ רו   אבל   אנח נו   כ בר  שתי   ישיב ות   מועצ ה   2

מדברים  ע ל  זה   באר יכות.   יש   פה   מספ יק  חברים  ש הם  מ ח וברים  לשרת  ה תחבור ה   3

ועיד ן  יד ידי   הי קר,  אנ י  חושב   שעשית  ב עצם  הבא ה  של   שנ י  שמות   של  ש ני  פיג ורות    4

כאלה  חשוב ות  לתו לדות  ה מדינה  ושמ ת  את  זה  פה  ב לי  לשבת  על  זה  בו ועדת    5

שמות,  לטעמי  עש ית  להם  ע ו ול,  באת  לברך  ויצאת  בע ני ין   הזה  מקלל.  וא ני  חושב    6

ששתי  הדמוי ות  גם  יוס י  שרי ד  וגם  שולמית  אל ונ י  שהם  נב חרי  ציבור  ו יש  להם  דרך   7

פה  במדינ ה,  הם  לא  צריכים  לדון  פה  כרג ע  בישיב ה  באופ ן  אקראי.  אתה  י ושב  ראש  8

ועדת  שמ ות   שב  עם   ה חבר' ה  שלך   בו ועדת   השמו ת,  כ מו  שדו ברת  ואנ י  יושבים    9

בוועדת   שמות  ורק  אם   אנח נ ו  מגי עים  לאיזה   שהו א  משה ו  שלא  מ סוגל ים  ל פתור    10

אותו  ב וועד ה  מבי אים  א ותו   למועצה.  ב וו עדת  מכרזים.  לא  רק  בו ועדת  מכרז ים,    11

סליחה.  א נחנ ו  יושב ים  בוו עד ה  כשאנחנ ו  לא  מגי עים  לא יז ה  שהוא  סוג  של  הס כמה   12

אנחנ ו  מביא ים  את  זה  למו עצה.  שב  עם  החברים  שלך   לוועד ה  ואנ י  שומע  פה    13

תלונ ות  מ החבר ים  שלך   בו וע דה  שאתה   לא   נ ועצת  ב הם.  אני  חושב   שזה  לכשעצמו    14

לא  דמ וקרטי,   שב  א יתם,  ת תייעצו,   תח ליט ו  להביא   את   זה   בפנ י  המועצ ה,  לא    15

תגיעו  להסכמ ה. תביא ו את ז ה לפה.  המו עצה תח ליט.      16

מר גיא קלנר: ראשית  אנ י  רוצה  בל י  קשר  להעביר  ..ל קבוצת  כדור  יד  שלנו  שעל תה  לג מר  גביע    17

המדינ ה.  נ יצחה  עכשי ו  את  חצי  הג מר.  לא  יכו לנו   לה גיע   אבל  ברכ ות  מכא ן  מעמד    18

משמעותי  וחשוב  בשבי ל  כול נו.  ויש י  כלפ ון  מה ני נג'ה  את מול.  כן  זה  ראי נו  כ ולנ ו.    19

ילד מע ורר השרא ה.    20

עו"ד עידן למדן: אליפ ות איר ופה  מקום שנ י.      21

מר גיא קלנר: לגבי  הדבר  עצמ ו.  אני  תס ל ח  לי  יד ידי  ע ידן.  חבר  פ ולי טי  לעי לא  ול עילא.  ב נושא    22

הזה  אנ י  חושב  שאנ חנ ו  צריכ ים  לקבוע  לעצמנ ו  עקרו נות  ו לעמוד  בהם.  יש  פה  שנ י   23

נושאים ב עי ני שלא  יכ ולים  ל דון בפ ורום  הזה של  מועצת   העיר של מעשה במ ת הע יר   24

לחיל ופי  עמדות  ואג' נדות,  ל קבלת  מחי אות  כפ יים  א ו  ח יבוקים  א ו  לה יפך.  פ עם   25

מצד  זה  ופ עם  מצד  שני,  ו דיון  רצ ינ י  בסוג יות   כאלה  לדעתי  לא  יכ ול  ל התח יל    26
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ולהי גמר  פה.  אמרתי  את   זה  גם  בפעם  הק ודמת.  אנ י  ח ושב  ואני   גם  אמרתי  לעי דן,    1

אני  חייב   לה יות   כן  עם  עצמ י  וה וא  לא  יכ ול  להי ות  להת בצע  בדרך  הזאת   גם  אם    2

עידן   מביא   את  ז ה  בהקשר   ה זה.  יש  פה  שת י  ס וגי ות  שב עי ני  הן  נפרד ות  אב ל  שתי הן    3

מורכבות.  א ני  מב ין  את  ע ידן,   במובן  מכ יו ון  ש הנושא ים  ה אלה  על ו  לבמ ה  הזאת   לא    4

היית ה  לו  בריר ה  אלא  לבו א  גם  הוא  לבמה  הז ו.  אבל  אנ י  מציע  לכל  הצדדים,  כמו    5

שגם  רמי  א מר,  אתה   כבר  הרבה  זמ ן  סב יב  הדבר   הזה   סוג יות  חשוב ות  ברמ ה    6

הערכית.  אין   חו לק  אב ל  יש   לנו  המו ן  דבר ים  על   סדר  ה יו ם.  אני  מציע  שבז ה  בכל    7

מה  שקשור   למ ועצת  העיר   ל סיים  א ת  ס יבוב   ההתד יי נות   הנוכ חית   עד  ש הדבר  יובא    8

לוועד ת  שמ ות  ומכאן   חזר ה   אלי נו.   אנ י  מצ יע   שני   דברי ם.  אחד,  סוג יית   ביט ול    9

שמות.  א ני   מסתי יג   מאוד   ב וודאי   אחר י  התחק ירים   מכ ך  שהגשר   הזה   נקרא   ע ל   10

שמו  של   גנד י.  עם   זאת   בעת   קביעת   השם,   המציא ות  הי יתה  ש ונה   ל חלוט ין,   לא    11

ברמת  המתירנ ות  של  מה  שהיה  מותר.  גם  אז  היה  אסור.  ברמת  התחקיר ים    12

העית ונא ים,  והס יבות   שהוב י לו  לכם.  אני   מזכיר   לכם  ה ו א  נרצח  על  ידי  מ חבל ים   13

במלון  ביר ושלים.  המד ינ ה   הזדעזעה  באותם  ימ ים.  הוא  נרצח  בה יות ו  שר  14

בממשלת  ישראל.  ב וא  רגע  נ בין  את  הקונ טקט.  זה  מ ה  שקרה  אז.  על  הבסיס  הזה,    15

נקבע  מ ה  שנקב ע.  עבר ו  וחל פו  ה ימים,   התגל ו  הדברים,   לא  מדבר   על   האג' נדה    16

הפול יטית  של ו,  מדבר  על  ה סיפור ים  המזו ויע ים  ששמענ ו  מנשים  בתחק יר  עובדה    17

במקומות  אחרים,  א ני  מ סכ ים  שעם  על  ההזדעז עות  מ ה נושאים,  לעשות  מש פט   18

במעמד  צד  אחד  זה  נ ושא  ס בוך.  ולכן  מ ה  שאני  מצ יע.  ת יקח  לעצמ ה  ועדת  שמ ות   19

ותקבע  כמ ו  שקבע נו  לעצמנ ו  קריטר יו נים  ודרכי  פעו לה   באלף  נ ושאים  לא  רק    20

בנושא  הזה.  של  מתי  כ ן,  מתי  לא,  ובאיל ו  תנא ים,  גם  נו שא  הסרת  שם,  בעיני  זה    21

סוגי יה  שאנחנו  צר יכים  לקב וע  לה  דרך  התנ הלות.  לצור ך  העני ין  אדם  ש הואשם    22

ונקבע   נגד ו  בית   משפט  גזר  ק בע  שיש  במעש יו  איקס   ווא י  זד  זה  קרי טריו ן,  תח קיר    23

ל א  בטו ח.  בן  אדם  שעמד  לשיפ וט  במערכ ת  אחרת  שאי נה  מער כת    24 עיתו נאי,  א ני 

משפטית, צריך  לקבל ע ל זה  גם כן הח לטה.      25

מר ירון גדות:   אין דבר כז ה.      26

מר גיא קלנר: תקבע הוועדה.      27
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מר ירון גדות:   מנציח ים בן אדם א חרי שה ו א מת. אחרי ש הוא מ ת.    1

עו"ד עידן למדן: עכשיו את ה מפר יע.      2

מר ירון גדות:   על מה את ה מדבר. א ין  ועדת  חקירה  אחרי שמ ת.     3

מר אבי גרובר:   ירו ן. עכשי ו גיא.      4

מר גיא קלנר: תקבע.  אנ י  מ נסה  לדבר  ע ל  ע קרונו ת.  תקבע   ועדת   שמות.  גם  במקרים  שב הם  אחר י    5

מותו  של  אדם,  קרה  א יקס  ו אי  זד,  או  קי  ולאחר  הרשעה   משפטית  קרה  כך  וכך,    6

ויתכן  ש הרשעה  משפט ית  קר תה  בנקודת  זמ ן  מסו ימת.  ת קבע  ועדת  שמו ת  באיזה    7

תנאים  מ יוחד ים  מוסרת   הנ צחתו  של  אדם.  תב יא  את  ז ה  למלי אה  כנ והל   ונצב יע    8

בעד.  ו נגד.  ז ה  ל א  יכול   לה ת קיים  פה   על   רק  פי יסבוק,   על   רקע   הקה ל.  צריך   לה כין    9

דיון   כזה.  צרי ך  לה בין   את  הנקוד ות  של   בעד  ונגד.   ול ה ביא  נ והל.   יש  לנו   נ הלים    10

בהקצאות, תמ יכות, ב קריא ת שמות, יש  גם נ והל  בהסרת  שמות. תקבע  אות ו ו עדת    11

השמות  ו מוטב  מ וקדם  ככל  שניתן.  ז ה  אחד,  שת יים,  ל גב י  קביע ת  שמות,  א ני  חושב    12

שגם  זה  עידן  יק ירי  וידיד י,  לא  יכול  לב וא  כבי י  פס  אנ י  מבין  למ ה  הבאת  את  זה   13

ואני  מזד הה  עם  זה  אבל  זה  לא  יכול  לב וא  כבי י  פס  לו וע דת  השמות,  שאתה  עומד    14

בראשה  או  כ ל  אחד  אחר  ה י ה  עומד   בראשה.  את  הדי ון  ה זה  צריך  לק יים  שם  לתת   15

ביטוי  לא לטרנט יבות.  לתת   ביטוי  במקומ ות  שזה  עול ה  מהשטח  לשטח,  לבת י    16

הספר,  לו ועדי  ה הור ים,  להנ הלות  בת י  הספר,  וע וד.  אנ י  בטוח  שבסוף  בדי ון  י מצא    17

העמק  השו וה  אבל  זה  גם  צ ריך  לעל ות  מלמטה  למ עלה  ו לא  מלמעל ה  למטה  ו לכן   18

חייב   לה יות   הגו ן  עם  הע מד ה  שלי   בהקשר  הזה  ש ני   הנ ו שאים,  אחד,  נו הל  הסרת   19

שם,  צריך  לקב וע  ק ריטרי ונ י ם  ודרך  פעו לה  ב וועד ת  השמ ות  ו לבוא   לפ ה  לא ישור,    20

בנושא  השמות   א ני   רק  אשמ ח  אם   שני   השמ ות  האלה   יק ודמו,   אבל   בדרך  הנכו נה.    21

תודה.    22

ד"ר צחי שריב:        חשב תי  שיש  פה  חברים  שלא  הג יש ו  את  ההצעה  הזאת.  אז  אפ שר  כל  ישיבה    23

שמישהו  יגיש א ותה  ויס פיק  לנו  עד סוף  השנה.     24

מר רמי בר לב:  ירון  יעל ה את ז ה לסדר ב ישי בה הבאה.     25
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ישיבה מן המניין מס'  38    רמת השרון – 6.3.22 

מר אבי גרובר:   מה שנקרא  נתת ר עיו ן.    1

מר רוני בלקין:  אני  א נסה  להי ות  י ותר  קצר.  אני  ח ושב  שה נושא  של   גשר  ג נדי  א ו  קריא ת  הגשר  על    2

שמו  של  גנד י,  הורדת  השם  של  גנדי  צריך  להו ריד  את  זה   מההצעה  זה  נדו ן  בצור ה    3

מאוד  ארוכ ה  בפ עם  הק ודמ ת.  אני  לא  מתכ וו ן  לחז ור  ע ל  הטי עו נים  שהשמ עתי.    4

חלקם  נשמע ו  אפ ילו  פה  מאח ורה  מהק הל.  וא ני  ח ושב  שז ה  פשוט  לא  לענ יי ן  לע לות    5

את  זה  פעם  נוס פת  בס יבוב   שני.  א חד.  שתי ים,  י וסי   שרי ד  ושו למית   אלו ני   בעי ני    6

אנשים  רא וי ים  אבל   זה  לא   הענ יי ן.  לא   בשביל   לה יצמ ד  לפרוצד ורה.  יש  ו עדת   7

שמות,  צריך  לע לות  את  זה  ב צורה  מסודרת  אם  ר וצים  ש זה  יהי ה  בית  ס פר  יש  גם    8

עוד  ערכ ים  נ וספ ים  שאנ חנ ו  נשים  פ נימ ה  כמו   שית וף  ה הורים  לתוך   הע ני ין  הזה    9

ואני   ח ושב  מעבר   לז ה  ו אני   מעיר  פעם  נוס פת  ע ל  ה ענ יין   הזה   כי   כבר  עש יתם  פ ה    10

דיון  דקלרטיב י  של   שעה.  ע ל  קריאת  שמו ת  שבו  התנצח ו  חופשית   ומרצ  פה  זה   מול    11

זה  על  קריא ת  שמות,  חמש  שנים  קדימ ה  רק  בשמות  של   נשים  ומאז  זה  כבר  השם    12

הרביע י  של   גבר   שאתם  מ עלים  אחרי   ששלוש ה  גבר י ם  אישרנ ו  א ותם.  תרד ו    13

מהקיצו ניו ת,  למש וך  שתק ת י.  זה   הע ני ין   אנח נו   פה   לא   ב שביל  ל הציק   אחד   לשנ י.   14

וזה  הדבר  הבא  שאנ י  אג יד  ל ך.  לכן  אנ י  א ומר  תעב ירו  את   זה  בנו הל,  כ י  זה  מא יי ן    15

בכלל  את  ההח לטה  ש ל  ו עד ת  שמות  שה ובאה   לפה.   ועד ת  שמות  ז ה  לא  בשב יל    16

להסתתר  מא חורי  ז ה  אלא  כ די  שנעב וד  בצורה  מס ודרת.  ועכשיו   אני   אומר  מ עבר    17

לפרוצדור ה,  רא וי  ש המליא ה   תעסוק   בנ ושאים  מעשי ים  שקשורים  ל פית וח  העיר    18

ולרו וחת  התושב ים  של   ה עיר.  תפ סיק ו  כבר   לעק ור   את  ה עי ניים   הס יעות    19

בקואליצ יה  מנצלו ת  את   ז ה  להצ עות   דקלרטי ביות   ל עקור  א ת  ה עינ יים   אחת    20

לשניי ה  תעזבו  את  זה  כבר.  ב ואו  נט פל  בעיר  הז את  לעשות   שיהיה  י ותר  טוב  ל חיו ת    21

פה  שהי לדים  יקבלו   חי נוך  יותר  ט וב  ו הספור ט  יה יה  י ותר  טוב  והרב ה  דברים    22

אחרים.  עזב ו  או תנו   כבר  מ המלחמ ות  שבי ניכם.  אתם  רוצים  צאו  החוצ ה  בי ן    23

הישיב ות  תע קרו  את  ה עי ני ים  הלב לב  והכבד  האחד   לשני.  ת נו   לנ ו  ב ישיבו ת   24

להתעסק ב עיקר  המעשה. במ ה שבשבילו  נבחר נו.    25

עו"ד עידן למדן: אשתדל  לה יות   קצר  ו עני ינ י.  נאמרו  דבר ים.  שדורש ים  כמ ה  תגוב ות  א חד,  יש   שני    26

מונח ים  שאנח נו  או הבים  לבו א  ולומר  בשם  חז"ל  הדבר  ה ראשון  זה  האב ן  שטיפש    27
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ישיבה מן המניין מס'  38    רמת השרון – 6.3.22 

אחד  זרק  אלף  חכמ ים  לא  יו ציאו.  ובמקר ה  הזה  יש  ט יפ ש  עבר  וטיפש  ה וו ה.  ככל    1

הנראה.  הדבר השנ י זה מ ה ש נקרא.      2

מר ירון גדות:   תגיד מי  הטי פש.     3

מר אבי גרובר:   הוא מדבר  עכשי ו.    4

עו"ד עידן למדן: טובל  ושר ץ  ביד ו.  כנרא ה  שע ל  ראש  הגנ ב  בוער   הכוב ע  זה   עוד  בי טוי.  אז   על  ראש    5

הגנב ב וער הכ ובע.  וזה ע וד ס וג של ב יטוי.  אף אחד א חר ל א     6

מר ירון גדות:   מי הט יפש הק ודם. תגיד.    7

עו"ד עידן למדן: אבל  בוא  אל  תפר יע  י רון.  א נ י  שתקתי.  קיב לת  מים.  על  שני  הבי טוי ים  האל ה  שני    8

הביטו יים  האלה   באמת  גררו   פה  ב פעם  השל ישית   את  הד יון   לצערי   קבוצה   נ יכרת    9

במקום  שאחד  יחב ור  אלי ה  בחרה  סיע ה  ללכת  בחבר ותו,   וכן  רונ י  לפעמ ים  נגרר ים    10

גם  לדיו נים  ש הם  כאלה.   אני   לא  בטוח   שזה  נכ ון,  אני   מסכ ים  איתך,  לכן  גם  ניס ינ ו   11

פה  כן  לשמור  על  הש ווי ון  ל פחות  שבאת י  עם  ההצעה   ני סיתי  לשמ ור  ע ל  השו וי ון,    12

ולי יצר  משה ו  שבאמת   ה ולך   וקורה.   אנ י  חושב  מיכאל,   ה נוהל   ק יים.  אף   אחד   לא    13

מרשיע,  אף   אחד   לא   קוב ע,  אף  אחד   לא   אומר   זה   הרגע   הוא  אשם.   לא   מחל יטים    14

גם  אתה   לא   הסמכ ות   לבטל.   שוב,  הסמכו ת  היא   שרת  ה תחבורה   ה יא  ז ו  שתצטרך    15

לעשות  א ת  כל  ההל יך  כד י  ל בוא  ו להח ליט  בס וף  ב יטלת י   את  השם.  ה יא  תצטרך    16

לעשות  את  התהל יך.  בהנ חה  שהיא  תחל יט.  בל י  קשר  מת קבלת  המלצת נו  כרג ע  או    17

לא.  בהנח ה  שתה יה  תמ יכה.   לא  אמרתי  שז ה  לא  בסמכ ו תנו  הא נשים  פ ה  מציג ים   18

את  העובדה  כא ילו  ההחל טה   הזאת  היא  ההרש עה  היא  ה החלטה  ה יא  ה נותנ ת.  לא   19

זה  לא  החלט ה,  זה  לא  הרש עה  ולא  ה נות נת.  יתבצע  כ ל  ההליך  על  פי  ד ין  ו יכו ל    20

להיו ת  שבסופ ו  של  דבר  זה   י ישאר.  הרוב  פה  באמת  סב ור ים  ואמרו  כל  אחד  כ ולל    21

גיא  ידיד י,  שניס ה  לפ ני  חמ ש  שנים  להוב יל  ו לקדם  את   הנושא  ו נתקע  א יכשהו.    22

איפה  ש הוא  צריך   לח לץ  את  הדבר  הזה  החוצ ה,  אנ י  חושב   כלפי  האם  מרשי עים  א ו    23

לא  מרשיע ים  זה  עובר  לשרת   התחבור ה  עם  המלצה   היא   תקיים  את   הנ והל.   צריך   24

לתת  ל הוד יע  לאפשר  למשפח ה,  לאפשר   לג ופים   אחר ים,  אנחנ ו  מב יאים   את  ז ה  כ י    25

אחרי  ש חלק   מחברי   המ ועצה   שלחו.   אחר י  שא ני   שלחת י,  גם  המו עצה  תבוא   ותג יד    26
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ישיבה מן המניין מס'  38    רמת השרון – 6.3.22 

בואו  א נח נו  מצטר פים  לז ה.   ושוב  לגבי   הטרו ני ה  ששמ עתי  ל פחו ת  מחבר   ועד ה   1

שמות  אחד,  על  כ ך  שאני  מ גיע  עם  ה הצעה.  כ ן  אני  מגי ע  עם  ההצע ה  כי  בפ עם    2

הקודמת  סברת י  שאם  נקב ל  אותה  לא   נוכ ל  לעש ות  את  ה הנצחה  בט ח  לא  להנצ יח    3

את  שולמ ית  אל ונ י  ע ל  הגשר   ובטח  שז ה  לא   משמע ותי  ב שבילה.  חשב תי  וסברת י    4

ששולמית  אל ונ י  צריכה  להיות  בבית  ספר,  מערכת  חינ ו ך  כדמות,  אישה  אנ חנו    5

היום  ב יום  האיש ה  הב ינלא ו מי  אנ י  ח ושב  שזה   דבר  מא ו ד  משמעות י.  י ום  של ישי.   6

אבל  אנ י  חושב   שהדבר  הז ה  מאוד  משמע ותי  לכן  גם  כן  שמרנו  פ ה  רו ני  א ני  בזמ נו    7

לא  סברת י  שנכ ון   לתת   שם  של  חמש   נשים  על   כל   גבר  אלא  כן   לתת   ל נו   לעב וד    8

ולי יצר את  העב ודה.  ובאמת  אנחנ ו  נתחי ל לש פר  יותר  וי ו תר את  השמות  וגם  פה  זה    9

ניתן   באיזון.  כי   כשאני   פנ יתי   בהצעה  בהת חלה   רציתי  רק  את  ישעי הו  ליבו ביץ,  ת וך   10

כדי  התהליך  ותוך  כד י  שכב ר  עלה  אמר תי  נ נציח   את  הא חים  או  את  נעש ה  נ יסי ון    11

להנצי ח את אח  ואח ות.     12

מר אבי גרובר:   מי בעד  להס יר את ה הצעה  מסדר הי ום?     13

מר רביד פלד: רגע. ע ידן  את ה לא רוצ ה למשוך  את ה הצע ה? עיד ן.    14

עו"ד עידן למדן: לא. למה.      15

מר גיא קלנר: רגע. אנ י מציע מש הו א חר. א ני או מר    16

גב' בת שבע אלקובי:  לשם שינו י לא  תציע.      17

מר גיא קלנר: לא הבנת י כא ילו. מ ה.    18

גב' בת שבע אלקובי:  גם אני  לא הב נתי.    19

ד"ר צחי שריב:       תציע, ת ציע.    20

גב' בת שבע אלקובי:  כל פעם את ה מציע  משהו.      21

מר גיא קלנר: אני מצי ע ואת  יכו לה ל התנ גד .   22

גב' בת שבע אלקובי:  או קי.  יאלל ה. אבל  יש פה ר אש עיר    23
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ישיבה מן המניין מס'  38    רמת השרון – 6.3.22 

עו"ד עידן למדן:  מה  שי פה  רק  שא ני  מבין   שה הצעה  שה יית ה  ליו "ר  הסיע ה   הגי עה   אלי יך  ולי דיעתך.    1

מה הי יתה  התשובה  לא?      2

מר אבי גרובר:   מי בעד  להס יר את ה הצעה  מסדר הי ום?   3

מר גיא קלנר: אני מצי ע לה עביר א ת ההצע ה לו ועדת שמ ות.    4

עו"ד עידן למדן:  הצעה משו תפת?     5

מר אבי גרובר:   יושב ראש  ועדת  השמות ש י יזום די ון  וזה.      6

מר גיא קלנר: אז אני א ומר ב וא נע ביר את  הדיו ן לו ועדת  השמות.    7

ד"ר צחי שריב:       המ ועצה  צריכה    8

מר רוני בלקין: מגיש  ההצע ה למשוך א ת ההצע ה ל וועדת  שמות.    9

עו"ד עידן למדן: מי שרוצה ש יצביע  הכל בסד ר.    10

מר אבי גרובר:   מי  בעד   להס יר  את  ההצע ה   מסדר  הי ום?  פ ה  ארבע ה,  ח מישה,  מיכ אל  רמ י  ור ונ י.   11

מי נגד?    12

גב' דברת וייזר:     אני  מסב ירה  את  עצמ י.  אני  נגד  להור יד  מסדר  ה י ום  בדיוק  כמ ו  הסיב ה   13

שהחלטתי  להת נגד בפ עם הק ודמת. אבל א ני  לא בעד  להצ ביע      14

מר גיא קלנר: נגד לה וריד  מסדר ה יום.    15

גב' דברת וייזר:     או ק י. זה כן.     16

מר אבי גרובר:   ארבע נכ ון.    17

גב' דברת וייזר:     ארבע אי ן נ מנע.     18

מר אבי גרובר:   רביד הצבי ע בעד  להור יד. ב עד להס יר את ה הצעה.      19

מר גיא קלנר: זה הסרה ז ה לא  החלט ה לה צעה. זה הסר ה.    20

גב' דברת וייזר:     זה לא ז ה רק ע ל ההס רה.     21
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ישיבה מן המניין מס'  38    רמת השרון – 6.3.22 

מר רמי בר לב:  להורי ד את ה הצעה מסדר  הי ום.   1

גב' דברת וייזר:     אנח נו מת נגדים  לה וריד.    2

בלקין:  אנ י  מת נגד  גם  להורדת   ההצע ה  ל הורדת   ההצעה  מסדר  ה יום  א ני  מ תנגד.  ברמ ה    3 רוני  מר 

העקרו נית. מת נגד ברמ ה הע קרוני ת לה ורדת ה הצעות.    4

גב' דברת וייזר:     אז תצביע  על זה.     5

ד"ר צחי שריב:       כרגע  הצבעת בעד.      6

מר גיא קלנר: הצבעת בעד.    7

מר רוני בלקין:  אז  אני  מתקן  את  ההצבעה  שלי.  א ני  מתנ גד  לשיטה  של  הורדת  הצ עות   מסדר  היום.    8

אני  ח ושב  שהי ה  ע ושה  בח וכ מה  עיד ן  אם  ה יה  מת נדב  למ שוך  את  ההצע ה  ו לעבור    9

לוועד ת שמות אב ל ה וא מתע קש. זה הכל.    10

גב' דברת וייזר:     אני  מצטרפת לז ה.     11

מר רביד פלד: אנ י הצעת י לו .   12

מר רוני בלקין:  ולכן   אנ י  לא   חושב  שצריך   להצי ע  את   ההצ עה.  של  להור יד  את   ההצ עה  אלא  להצב יע    13

על ההצע ה.    14

עו"ד עידן למדן: לשנות את  הצבעתך.      15

מר ירון גדות:   אבל למה  לא הסכמ ת לתק ן  את ההצעה.    16

מר רוני בלקין: למה  אנח נו  ל א מצביעים  על ה הצעה?     17

מר אבי גרובר:   מיכאל קד ימה.    18

עו"ד עידן למדן: אני בעד  להצבי ע על  ההצע ה.    19

מר רוני בלקין: מה תש ובה ל א טובה כ י עלת ה הצע ה לסד ר.   20

עו"ד עידן למדן: אני מ וכן    21
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ישיבה מן המניין מס'  38    רמת השרון – 6.3.22 

מר רוני בלקין:  לא.  תשובה  לא  טובה  כי  ע לתה  הצע ה  לס דר  היום  ואת ה  עכשיו  מ חלי ף  את  ההצעה    1

לסדר  היום  ל משהו  אח ר.  שימשכו  את  ההצ עה.  עכשי ו  את  זה  אתה  יכו ל  לעשו ת    2

בכל דבר שאתה.     3

מר רביד פלד: הוא  לא ר וצה  למשוך את  ההצעה ר ונ י.    4

רוני  בלקין:  אז  תצביעו  על  ההצעה.  תצבי ע  על  ההצ עה.  אגב,  אני  על  ה הצעה  א צביע  נגד.  אני    5 מר 

אומר לך.    6

גב' דברת וייזר:     אפשר להצב יע בעד  או  נגד.    7

ד"ר צחי שריב:       בסדר. ז ה סמכות ו של ראש  העיר.      8

מר ירון גדות:   הוא  בכו ונה  עשה  את  זה  כ די  שההצעה  לא  תעב ור.  הו א  לא  לקח  א ת    9

ההצעה של  גיא.     10

מר רמי בר לב:  ירון  גאו ן.      11

מר ירון גדות:   לא לקחת  את ההצ עה של  גי א לתקן א ת ההצע ה.     12

מר אבי גרובר:   הוא  יושב ראש  הוו עדה.      13

מר ירון גדות:   הוא הצ יע לך  לתקן  את ההצ עה.    14

עו"ד עידן למדן: הוא  לא  הציע  ל תקן  את  הה צעה.  הוא  רצה  להעב יר  ל ווע דת  שמות.  הוא   לא  הצ יע    15

לתקן  את  ההצע ה.  והח ברים   שלך  אותו  גוש  שאתה  ט וען   שקיים  הצביע ו  נגד.  לא    16

ועדת  שמ ות  לא   זה  וכשהו א  בא  להצי ע  את  ההצע ה  גם  ה תנגדו   לזה.  אז   זה  ב סדר   17

אבל בסוף את ה תדע  מה ל הג יד אדו ן פרשנ נו.     18

מר אבי גרובר:   מיכאל בזכ ות דיב ור.      19

מר ירון גדות:   לא אמרתי  אף פעם שהם  מו שלמים.    20

עו"ד עידן למדן: אדון פרש ננ ו שזורק את  האב ן.    21

מר אבי גרובר:   אתה לא שם  לב שנתת י למ י כאל את זכות  הדיב ור.    22
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עו"ד עידן למדן: סליחה.  ירו ן דיבר.  ירו ן הת פ רץ לא אנ י.     1

מר אבי גרובר:   אתה הת חלת.    2

מר רוני בלקין: מותר  להתא פק לא ח ייב ים. מותר ז ה ח ו קי.    3

עו"ד עידן למדן: רק נרשם  שרונ י הת נגד  להס רה.    4

מר אבי גרובר:   יש פרו טוקו ל מתמ ללים  הכ ל בבקשה.    5

החלטה:   
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דת   חופש  שוויו ן,  לפלורליזם,  החינוך  ערכי  של  הה צעה  לסדר  בנושא  ח יזוק  הסרה  מסדר  היום 

ודמוקרטיה בעיר.  

בעד – 7: אבי גרובר, מיכאל דורון, רביד פלד, צחי שריב, דני לביא, באצ'י  אלקובי, רמי בר לב.  

נגד – 5: עידן למדן, גיא קלנר, דוברת וייזר,  ירון גדות, רוני בלקין.   

6  

5. הצעה לסדר מיכאל דורון 2.3.22 – 45  דונם מגרש 6 .  

דורון:  בהקדמה   להצע ה  של י  לסדר  היום   א ני  ר וצה  לדבר  על   כמה   אנו מליות   ברמ ת    7 מיכאל  מר 

השרון.  רמת   השרו ן  יש  ת וש בים  עשיר ים,  משכיל ים  באש כול  תשע,  בצמרת  סוצי ו   8

אקונו מית  ש ל  ישרא ל  אבל   ז ו  אחת   הער ים  הע ני ות  בי ותר   ביחס ית  למצב  תושבי ה.   9

אנחנ ו  רואים  מי די  שנה,  לצ ערי  הרב  ולצער נו  שאנ חנו  נ אלצים  לעסוק  בתקצ יב   10

גבולי  ש לא  ממש  מצל יח  לכ סות  על  כ ל  הצרכים  השוטפ ים  שלנו.  השמיכה  קצרה    11

והצרכים  מר ובים,  ה עיר  זק ו קה  בדחי פות  להכנס ות.  זה  ה יה  אגב  הנושא   בבחיר ות,   12

אחד  ה נושאים   המרכז יים  ול צערי  אנ חנ ו  לא   התקדמ נו   הר בה  מאז.  א נומ ליה   מספר    13

שתיים,  ברמ ת  השר ון   יש   חמישים   אלף   תושב ים  ח י לונ יים  ודתי ים,  ד עתנ ים   14

ומשכיל ים,  תאו וי  השכלה   ו תרבות,  וכ ל  מה   שהע יר  יכ ו לה  לס פק  ל הם  זה  אולם    15

הופע ות  קט ן  של  שלוש  מא ות   וארבעים  א יש,  גלרי ה  ע ירונ י ת  וחצי,  ו מקומ ות  ביל וי    16

וישיב ה  שאפשר   לס פור  על   שתי  כפ ות  ידי ים.  א נומל יה   מספר  של וש,  רמת   השרו ן   17

יושבת  ע ל  עת ודות   קרקע   ש הן  מכר ות  של   זהב,  בשט חה ,  חלקן   בבעל ותה   שאינ ן   18

מנוצלו ת,  א נחנ ו  יושב ים  וד ו גרים  ע ל  העתוד ות   האל ה  כ בר  שנים.   מי   שמכיר   את    19
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התהלי כים  של  תכ נו ן  וב ני י ה  יוד ע  שאנ חנו   בפי גור  של   שנים  בנ יצול   העת ודות    1

האלה.  כ ל  ח ודש  שע ובר  א נחנ ו  מחמ יצים  הזדמנ ות  עסק ית   למתחר ים  שלנ ו.  שכ נים    2

קרובים  ורחוק ים,  כמ ו  ה רצלייה,  תל  אב יב,  בנ י  ב רק,  ראשל"צ,  רמת  גן,    3

שמתעוררת  במזרח  וא ור  יה ו דה.  אנומל יה  מספר  ארבע,  המיקום.  אחת  ה עתוד ות   4

האלה  זה  שטח  ח ום  בבעלו ת נו  45  דו נם,  בחלקה  218  ג וש  665,  במיק ום  הכי  מרכזי    5

בארץ,  הכי  מרכז י  בישראל,  הכי  מרכזי  במז רח  הת יכו ן,  ו זה  לא  תה יה  הגז מה  אם    6

אני  אומר   מי  שמ סתכל  בגול ל  מאפ,   יכו ל  ב החלט   לו מר  שהמקום  הזה  הוא   ממש    7

טבורו  של  הע ולם.  ליד  ירוש לים.  בשנים  הא חרונ ות  עסק ה  העיר ייה  בד יונ ים  רבים    8

באשר  לשימוש ים  ה נכו נים.  דובר  על   זירה   לה ופע ות,  אצ טדיון   כדור  סל,  ע ל  מרכז    9

קונגרס ים,  בית   מלו ן  ד יור  מ ו גן,  קרי ית  ח ינ וך  מרכז  מוזיק ה,  הרבה  ד ברים  שלצער י    10

לא  התכנס ו  לה חלטה  ל טובת   העיר,  לט ובת  התושב ים  ול טובת  הכלכ לה  של  הע יר.    11

הדיו ן  ה לך  ל איבוד   בתרג ום  ל מעשים,  ל וסטי נטרנס לי ישן,  היית י  א ומר  ובגלל   ח וסר    12

הובלה   לצער י  ונח ישות   ו חוס ר  תקשורת   ותקש ור  של   מה   שרוצים  ל עשות   שם  של    13

הרעיו נות   הגד ולים  ש הולכ ים   להתממש.  א יך  שהו א  הוד ב ק  לזה  צריך  לומר  לשים   14

את  זה  כאן  על  השו לחן.  אנ י   לא  הולך  סח ור,  סחור,  הוד בק  לזה  הכינ וי  אר נה  של    15

מכבי  וז ו  טע ות.  ז ו  טע ות  שנ ובעת  מ חוסר  ידי עה,  חוסר  הבנה,  ז ה  טע ות  ואול י  ג ם    16

מתוך  כו ונה  ל נגח  פול יטי ת  את  ראש  הע ירי יה,  הפוט נצי אל  של  המקום  הזה  ג דול    17

הרבה  יותר  מקד נציה  אחת,  או  שתיים  והר עי ון  גדו ל  יותר   מראש  עיר  מכהן  שיש  לו    18

היום  א ופוז יציה  שגד לה  ו הו לכת.  אני  בא ופ וזיציה  אבל  ההצעה  שאנ י  מבי א  כאן    19

לסדר  ה יא  הצעה   של  ק ואל י ציה  של י  עם  ה עיר.  אני   ח ו שב  שההצעה   הזאת   ה יא   20

למען  הע יר,  למע ן  התושב ים,  למען  העת יד  שלנ ו.  ההצעה  לסדר  רוצה  לעשו ת  סדר    21

ברעיו ן  הזה.  לנער  את  האב ק,  לגבש  ול הני ע  את  הר עי ונו ת  למימ וש  כי  א ני  סב ור,    22

שמרכז  רב  תכליתי  ו לא  רק  א ני  יש  ע וד  הרבה  אנש ים  שחו שבים  כך  אני  מקו וה  כאן    23

באולם,  ייתן  מ ענה  מרוכז  למבנים  ושימ ושים  רבים  ש חסרים  לע יר,  לת ושבים    24

שעולים   בקנה   אחד  עם  או פי יה  ה פלור ליסט י  המ יו חד  ה ח ילו ני  וגם  דת י,  של  העיר    25

ומאוו יי ה  של  התושב ים  של ה.  מאחר  שתהליכ י  מכרז,  בחירה,  תכנ ון,  ה יתרים   26

והקמה  לוק חים  הרבה זמ ן י ש חשיבות  רבה ל טעמי  לקד ם את זה בה קדם האפשר י    27

עוד  בקדנצי ה  הזאת  ול כן  א ני  מבקש  ממועצת  העיר  ל החליט  כד לקמן.  ל הקים    28
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ועדת  היג וי   שבה   יה יו   חברים   מחזיק   ת יק  אס טרטגי ה,  א נ וכי,  מ חזיק   תיק   ה נדסה    1

ומחז יק  תיק  נו ו ה  גן  רביד  פ לד,  ראש  העי רייה  י נח ה  את  הדרגים   2 צחי  שריב 

המקצועי ים  בעיר  להשתתף  ככל  שהם  יבקשו  ויתבקש ו  בגיבוש  סו פי  של  היעד ים    3

והתוכ ני ות  המי ועד ות  למגרש.  ועדת  היג וי  תקב ע  את  עקרו נות  התכ נון  של  המתחם.    4

שטחים,  הקצאות  וש ימושים ,  ואת  העקרו נות  של  המכרז  לבחירת  יזם,  או  יז מים    5

ועד ת  הה יגו י  יג ובשו  במה לך  ה חודש    6 שיקימו  את  המרכז  הרב  ת כליתי.  מס קנו ת 

הקרוב  ויוב או  לאישור  מוע צת  העיר  ב ישיבת ה  הבא ה.  לאחר  שיתק בלו  עקרו נות    7

לתוכנ ית,  י וכן   מכרז  מפ ורט   בליו וי   ועדת   הה יגו י  וגורמ י  המקצו ע  של   הע יריי ה    8

וגורמ ים חיצ וני ים שיב חרו ל הנעת  התהל יך. זו  ההצעה.    9

רוני בלקין:  אני  ח ייב  ל הגיד  שההצ עה  קצת  הפת יע ה  אותי.  א ני  אסב יר  למה.  א ני  ח ושב  שאף   10 מר 

אחד  לא  הפר יע  בשל וש  השנ י ם  שחלפו  למ חזיק  ת יק  האס טרטגיה  גם  לאסוף  מ ידע,    11

גם  ללמוד,  גם  לדו ן  וגם  לה ציג  הצעות   למי מוש  המ ועי ל   של  הקרקע  המדוברת    12

הספציפ ית  הזאת  או  המו ן  כתמים  אחרים  שאנ חנו  מכירים  בעיר.  אנ י  אגיד  י ותר    13

מזה,  הר י  א ני   כמו   קאט ו  הז קן  א ומר  כבר   של וש  שנ ים,  כ ל  הזמ ן,  פר וגרמ ה  לצרכ י    14

ציבור  ומ ודלים  כ לכל יים  כד י  שנראה  א יך  א נחנ ו  בעצם  מה  אנח נו  צר יכים  מחד,    15

איפה   שמים   את  ז ה  ומה   המ ודל  הכלכל י  גם   לה קמתו   וגם   לתפ עול   של  הדבר  הזה.    16

אבל  מה  שאתה  מצי ע  פה  זה  איזה  שה וא  מנג נו ן  מק ביל  שהוא  עוקף  למ נגנ ון    17

שקיים  בעיר יי ה.  אז  אם  צרי ך לעשות עב ודה  או  להציע  איזה  שהי א  הצעה  שא ולי    18

היא  ת תקבל  אהל ן  וסהל ן  א ף  אחד  לא  עוצר  א ת  זה.   סטטוטור ית,  בו א  נ גיד   ועד ות    19

כזה  תיק  אסטרט גיה.  זה  במסגרת  הדי ונ ים  הקואל יציו ני ים  וחל וקת    20 אין  דבר 

העוג ה  אז  אתה   קיבל ת  את   תיק  האס טרטגי ה  על   הכי פ ק  וזה  ת יק  שאתה  יכו ל   21

לסיי ע  לגוף  ה הנדס י  ולג וף  ה קובע  פה  אבל  בס ופ ו  של  דבר,  כל  דיון  כזה  צריך  ל הגי ע    22

פעם  אחת  למלי את  ועדת  תכנ ון  ובנ יי ה,  כי  שם  זה  המקום  הזה  וכנרא ה  שהוא  מגי ע    23

אחר  כך  א ל  המ ליאה   בו ודא י  כשאתה   מדבר  ספצ יפית   ע ל  הנת ח  ה ספציפ י  ה גדול    24

הזה  ושם  גם  אתה  תוכל  לש טוח  את  כל  הצע ותיך  עם  כל הרעיו נות  הט ובים  י ותר,    25

טובים  פחות   עם  ב עד  והנג ד.  כלפי  כ ל  הצ עה.  זאת   לא   הש יטה  לבחו ן  ח לופ ות  זא ת   26

אומרת  זה  שאנח נו  ה יום  נמ צאים  וזה  סיפ ור  אחר,  שאנ חנו  נמצא ים  באיזה  מק ום    27

שלכאורה  סב יב  גל ילו ת  צפו ן  בכלל  וסביב  מ ור  יס קי  בפ רט,  וסביב  המגרש  הז ה    28
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כנראה  גם.   יש  א יזה   שהיא   מסכת  של  פעו לות,  א תה  יוד ע  שאומר ים  ששנ י  דברים    1

שלילי ים  ל א  ע ושים   דבר  ח יו בי  אחד   זאת   אומרת   לא   מת קנים  ת קלה   אחת   בתקל ה    2

אחרת.  אנחנ ו  צריכים  להכ ני ס  את  עצמנו  לתוך  המ סגרת  ופרוצדור ה  לפעמ ים  היא    3

גם  לא  רק   רעה   ה יא  גם   טוב ה.  יש  פה  ב סך  הכ ל  א נשים  טובים,  כ ולם  בא ו  בשב יל    4

לעשות  ט וב  לציב ור.  אנ י  בט ו ח  שאתה  גם  ר וצה  ל הציע  א ת  הצעות יך  שבעי ניך  יה יו    5

הטובות   בי ותר  ממ ה  שאתה   תוכל  ל הציע   ואת   חלקם  אנש ים  פה   יקבל ו  ואת  ח לקם   6

לא  יק בלו   וז ה  בסדר   גמ ור.  יש  ל נו   דעות   שו נות   לע יתים   זה  חלק   מהמשח ק,  וז ה    7

בסדר  גמור  ובס ופ ו  של  דבר   התפקיד  של נו  ז ה  בעצם  ל שקף  את  העמדות  ש לנו    8

אנחנ ו  כנר אה  משק פים  גם   ע מדות  של  הציבור.   ול הגי ע  לא יזה  שה וא  ב וא  נ גיד  עמק    9

שווה   פרקט י  ומוע יל   לע יר  ה זאת.  אבל   לקח ת  ע כשיו   את   הדבר  הז ה  ולה פוך   אות ו   10

לאיזה  מנ גנו ן  עוקף  שרץ  דרך   איזה  ועדה  נ בחרת  שתעק וף  את  כל  המנגנ ון  זה  פשוט    11

לא  נכון.  לכ ן  צריך  איז ה  שהיא  עבוד ה  יסוד ית  על  ה ח לופו ת  ואגב,  יכ ול  לה יות   12

שבחלק  מהדבר ים  גם  אנ חנ ו  נג יד  מעבר  לכל  מה  שא ני   אמרתי  בפר וגרמה  ש יש    13

שטחים  שא נחנ ו  עוזבים   או תם.  עוזב ים  א ותם  עכש יו   כ י  בגל ל  שזאת   ג יזת  הזהב    14

ויש  פה  נ יצול  של   דברים  א ח רים  מסביב,  לא  נכ נסים  לזה ,  אני  יכול   להג יד  לך  ש יש   15

גם  כל  מ יני   דעו ת  שו נות  שא ו מרות  כל   כך  קר ובים  לר ענ נה ,  להרצלי יה,  ולתל   אביב   16

אז  הדבר   לא   הדבר  הכי   דח ו ף  לבדוק   למ ה  לא  הופ עות   של  שבע   מאות   איש   ברמת    17

השרון,   אני   יכ ול   להסכ ים  ול א  להסכ ים  עם  זה.   זה   בסדר   גמור   גם  ז ה  בסדר   אבל    18

אני א ומר שבסוף צר יך את  ה חלופ ות הא לה לב חו ן.    19

דורון:  קודם  כל   ידעתי  שתד בר  על  פרוגר מה.   אני  ת מיד  מצ יץ  לך  במחבר ת.  פרוגרמ ה   20 מיכאל  מר 

נעשתה.  כל ומר  ה ייתה  פה  ע בודה  אנ חנ ו  לא,  אנ י  לא  בא   מעל  ראשיהם  ש ל  אנשי    21

המקצוע.  נ עשתה  פה  עב ודה   מתחרה  לפ ני  כמה  שנ ים.  לפני  של וש  שנים.  חברת    22

ייע וץ  בשם   אורב ניקס   שעשת ה  עב ודה   הי ו  ישיבו ת,  אנ י  צ י ינתי   את   זה   כאן   בהצעה,    23

הדבר  הזה  לוב ן  ונד ון,  ו הפכ ו  בו  ובאו  רע יו נות  כא לה  וא חרים,  כשבעצם  היה  גם    24

איכא  מסתברא,  בוא ו  נציע   את  ההצעה  הזאת  וב ואו  נראה  אם  זה  נכו ן,  מה    25

המשמעות   של  כל  דבר.   מה   הם  באמת   הצרכים   מבח ינת   השטחים.  מהם  הצרכים   26

של  הע ירי יה.  ומאחר   שאנ י  ג ם  מכיר   את  הדרך  שב ה  מא ח ר  שאנח נו   חבר ים  בא ותה   27

ועדה,  אנ י  מכיר  את  דרך  הח שיבה  שלך,  אנחנ ו  בדרך  כלל   רואים  עין  בע ין  דברים    28
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כאלה,  אנ י  גם   מציע  לך  ל הצטרף  לו ועדה   הזאת.  א ני   אשמח  מא וד  אם  תהיה    1

בוועד ה כזאת.    2

מר רוני בלקין:  המנג נו ן  זה  הבעיה  א ני  מב טיח  לך  שאני  אהיה  שו תף  פע יל  בכל  ועדה  סטטוטור ית    3

שתהיה שם, כמ ו שאנ י משת דל להי ות מ היום.    4

מר מיכאל דורון:  אני   אסב י ר.  אם  אנ י  עדי ין  בזכ ות  דיבו ר  אני   אסב יר.  אח ד  הדבר ים  שלמדתי  כא ן    5

זה  שדברים  זזים  ע ל  יד י  בני   אדם.  ומישה ו  צריך  לתכ לל,  לחבר  ול הנ יע.  אנ י  רוא ה,   6

אני  ראית י  הרבה  מקר ים  שבהם  אנשים  לא  מדברים  עם  אנשים  שהצעות  נשארות    7

תלוי ות  באו ויר,  שאי ן  גנט,  שאין  התח לה,  אמצע  וס וף  ו אין  תה ליכים.  מה  שא ני    8

בעצם  רוצה  לומר,   זה  ש וו עדה  כזאת   תי יצר  איז ה  ש הוא  ת הליך,   הי א  תה יה    9

במעקב,  היא  תדח וף  את  זה   מי  שיקבלו  בסו פו  של  דבר   את  ההחלטה  זה  א נשי   10

המקצוע.  מ י  שי קבלו   בסופ ו  של  דבר  את  ההח לטה  הערכ ית,  העקר ונ ית,  מה   צריך    11

לעשות  שם,   תהי ה  מ ועצת  העיר  אבל  אם   נמש יך  ל הת בחבש  בזה  ז ה  לא  י קרה    12

לעולם.  מש הו  צר יך  פ ה,  צר יך  לה וציא  את  למש וך  את   החוט   הזה   ול הנ יע  את    13

הסיפ ור הזה  קדימה.  ואנ י ב אמת עדי ין ה הצעה שאת ה ת היה ב וועד ה כזאת.    14

ד"ר צחי שריב:        השט ח  הזה  באמת  מ ונח  שם  ויכ ול  היה  ל הנ יב  לנ ו  ו להביא  לנ ו  ג ם  תועלת  וגם   15

כסף  וגם  לשמש  לשירות ים  מסוימים  ל תושבים  ו הוא  מב וזבז.  זה  כואב.  אני  מזכי ר    16

שבתחילת   הקד נציה   נ יסית י  לקדם  פה   רע יו ן  ל א  של י,  שה יה  עוד   קודם,  לעשות   שם    17

משטח,  באה   חבר ה  שע ושה   הופע ות,  קר קס  א יך  ק וראי ם  להם,  סירק   דה   סול יי,    18

אמרו  א נחנ ו  נסלו ל  פ ה  את   המשטח   ונ עשה  חני ות  הכ ל  על   חשבו ננ ו.  תנ ו  ל נו    19

להשתמש  בזה  ומ עבר  לתק ופ ה  של  סירק  דה  ס ולי י,  לפ ני  ו אחרי  ל ישראל  הר י  עו נה    20

של  ללא  גשמים  מא פשרת  ה ו פעות  ב חוץ   היא   ארוכ ה  ו הד בר  הזה  יכול   הי ה  לע מוד   21

שם  ולשמש  אותנו  במשך  כל   השנים  האלה.  זה  ל א  עבר  לצערי  הרב.  אבל  אם  הי ו    22

סולל ים לנ ו את זה  הי ה לנ ו א ת המשטח.      23

מר גיא קלנר: איפה ז ה לא  עבר?    24

מר רוני בלקין: זה ה יה מ תי  שהוא.    25
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ד"ר צחי שריב:        בשנ ה  הראשונ ה  לא  יודע   אם  זה  הג יע  להצב עה.  אבל   זה  עבד   ק שה  כמו  הרב ה   1

דברים  בעירי יה  שאתה  בא  ועושים  לך  וזה  לא  זז.  לגב י  השמיכה  הקצרה  אנ י    2

מזכיר  שהיא  קוצרה  פה  עם  מספריים.  היי תה  פ ה  הצבע ה,  לפנ י  שנת יים  לא  ז וכר    3

על  העדכ ון  האר נו נה  ור וב  חברי  מו עצת  העיר  הצביע ו   לא  לעדכן  את  ש יעור י   4

הארנו נה.  השמ יכה  קצת  קצ רה.  היו  ב ודדים  ש הצביעו  נג ד  ההצעה  הז את  אבל  ה יא    5

עברה כי ז ה ה יה    6

מר מיכאל דורון: צחי אבל  א תה מסכים א יתי שז ה פרו טו ת בהשווא ה למ ה שאנח נו  מד ברים.   7

ד"ר צחי שריב:       נכ ון.    8

מר מיכאל דורון: הלו ואי שא לה יה יו  ההצע ות הקט נות ש לנו. זה  כסף כיס.    9

ד"ר צחי שריב:       לא. זה  ל נצח.    10

גב' דברת וייזר:     מה זאת א ומרת. זה ש נה א חת. השנה  כן ה יה  לי.    11

מר רוני בלקין: זה מ וריד א ת הרף למט ה.    12

ד"ר צחי שריב:        הבסי ס   של  השנה   ה וא  יותר   נמ וך  ו לנצח  ז ה  יהי ה  נמוך   בשנ י  א חוז  האלה   או    13

כמה שזה.     14

מר אבי גרובר:   זה  היה  מ אה  זה  ה יה  אמ ו ר  לעלות  ל מאה  ושת יים  הש נה.  אם  זה  הי ה  מתעדכן    15

למאה ושת יים. כל  הזמן     16

שריב:        אבי  ורונ י  וא נחנ ו  הי ינ ו  נגד  ז ה  א בל  היי נו  במ יעו ט  אז  זה  לע נ יין  השמיכה    17 צחי  ד"ר 

הקצרה.  עני ין  ה פרוגרמ ה  רונ י,  אנחנ ו  לצערנ ו  לא  י ודע  אי ך  לקרוא  לתקו פה  הזאת    18

גרבט שתיים. דמד ומי  מועצ ת העיר.    19

מר רוני בלקין: עו נת המ לפפ ונים ב עברית.    20

ד"ר צחי שריב:       שום דב ר.    21

מר אבי גרובר:   חבר'ה  עוד  הרבה   סלט  יה י ה  פה.   שנה   וחצ י  של  עבודה   פלוס.  הרבה  דבר ים  כ ולם   22

באנרגי ות אבל  יש ע וד הרבה   עבודה  לעשות.      23
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מר גיא קלנר: זה  נראה   לכם  מ לפפ ונים?   אז  אתם  לא  יוד עים  מ ה  ז ה  עו נת  מ לפפ ונים.  עו נת   1

מלפפו נים ז ה דממה. ז ה שק ט. אין ש ום דבר. זה לא  מה  שקורה כרגע.     2

מר אבי גרובר:   שבע שמונ ה תשע ב פלי י אוף  אתה שבוע  הבא. משבו ע הב א.   3

שריב:        מורש ת  חקלא ית  כ מו  ר מת  השר ון   אפשר  לדבר  ע ל  מ לפפ ונים   אבל  לא   אנ י    4 צחי  ד"ר 

העלית י  את  זה  אנ י  רציתי  לד בר  על  הפרוגרמ ה,  פרוגר מה  לצרכי  ציבור  יש  בעי ר  מ- 5

2016  היא   אמור ה  ל התעדכן   אחת  ל חמש  שנ ים.  יש   תה ליך  ל הכנה   של  פרוגרמ ה    6

חדשה,  אתה  רוצה  נ יח וש  שלי,  אין  שום  סיכ וי  ל העביר  פ ה  פרוגרמ ה  לצרכי  ציבו ר    7

כי  מה  שלא  יהי ה  מו נח.  לא  משנה  מה  יהי ה  מו נח.  י הי ו  כ אלה  שימשכ ו  ימי נה  ויה יו    8

כאלה  ש ימשכו   שמאלה   ו המ תחים  פה  ב חדר  הם  כא לה  שאני  לא  מ עריך   שאפשר    9

להעביר   דבר   כזה.  אז   אם   יש   דברים  שא פשר  לעשות   בכל   זאת  שהם  טובים   וא פשר   10

להסכים   על יהם  נקוד תית,   אז  לא   כדאי   לחכ ות   לפר וגר מה  ע ל  הכל  ואם  אפשר   11

להעביר   פר וגרמה   אפשר   או לי  גם   לה עביר   את  התוכ ני ת  הכו ללנ ית  שת עזור   לנ ו    12

מאוד  במעמד  של נו  ו כל  הצע קות  שאנח נו  צריכ ים  לה יות   אדונים  ל גורל נו  ולקבו ע    13

בעצמנו.  ת וכנ ית  כזאת  ש עוב רת  מעביר ה  לו ועד ה  המק ומי ת  הרבה  סמכ וי ות  שה יום    14

אנחנ ו  נא לצים  ל הישע ן  ע ל  המחוז ית  ו גם  זה  ל א  נרא ה  שהוא  י עבור.  עכשיו   אני    15

מגיע  למגרש  הז ה  הספצי פי.  הערה  שלי  ה יית ה  מהרגע  ש התחיל ו  לדו ן  לעשו ת  שם  16

משהו,  ה ייתה   שהעצמת  זכ וי ות  בגל ילות   צפו ן  עוד   לא  עב רה.  זה  ברור   שלבנ ות  שם    17

על פ י אח וזי  הבני יה ש יש ה יו ם על ארבע ים ו חמישה  דו נם  האלה,  וזהו.  ובזה  לסגו ר   18

את  הבסטה  זה  תה יה  בכי יה   לדורות  ו לכן  מה  שלא  עושי ם  זה  צריך  להיו ת  באופ ן    19

חלקי,  על  המ גרש  להשאיר  מספיק  קרקע  פ נוי ה  בין  א ם  משהו  זמני  כמו  מגרש    20

חניה  א ו  בין  לגמרי  ח ול  כדי  שעליו  אפשר  יהי ה  יום  אחד  לשפוך  עוד  זכ ויו ת  לעל ות    21

לגובה  בשטח  ח ום  כי  אחרת   אנחנו  נצטער  על  זה.  וז ה  ה אימפוט  של י.  אני  רא יתי    22

שהצעת  שאני  א היה  בוו עדה  אני  ה יית י  שמח  אם  מ ישהו  אחר  יה יה  בו ועדה  הזאת.    23

פשוט.  א ני   לא  עובד   פה   וא ני   לא  מה נדס  העיר   וא ני   לא   זמ ני  הוא   לא   אי ן  ס ופי.   אנ י   24

עובד  באיזה  ש הוא  מק ום  ו מקדיש  המו ן  לע יריי ה,  המו ן.  ואנ י  צריך  לקבו ע  מה    25

סדרי  ה עדיפ וי ות  של י  ובו ועד ה  הזאת   בסו פו  ש ל  דבר   הי א   באה  להשל ים  או   למ לא   26
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עבודה  שצר יך  ל עשות  דרג  מ קצועי.  לא  ועדה   עם  א יזה  ש הם  סמכו יות   וכ ו'.  אז  אם    1

רוני ר וצה להצטרף במקו מי  אני אשמ ח.    2

מר מיכאל דורון: אני אשמ ח  מאוד.    3

ד"ר צחי שריב:       גם רו ני  עסוק א ני  יודע.    4

מר מיכאל דורון: גם אני  עסו ק. אני ארא ה לך א ת הל ו"ז  שלי.       5

מר ירון גדות:   מצד שני י עקב ע ובד פה  במש כורת.     6

מר אבי גרובר:   תיכף תצעק ש עושים שם מ אתיים אל ף מטר בי ת כנסת.    7

ד"ר צחי שריב:       אנ י מתפ רס על כל כך  הרבה דבר ים.     8

מר גיא קלנר:  למה  אתה  לא  פו נה  למ י  של א  עסוק?  אני  לא  א והב  את  הטיימ ינג  של  ה הצעה.  את   9

מהות  ההצע ה,  את  הרכב  ה הצעה.  בעי ני  לא  ברור ה  במ הותה  כרגע,  א ין  מי  שלא    10

מכיר  את  המ ורכבות  של  ס ו גית  השטח  של  45  דו נם  בסי נמה  סיט י.  אי ן  מי  שלא    11

מכיר  את   כל  המורכב ויו ת  שי ש  לנו   בסי נמה   סיט י  ב ימים  אלו  גם   במסגרת   הו ועדה    12

לתכנו ן  וב ני יה.  גם   במסגרת   בקשה  ל הצעה  ד חופ ה  שאנ חנו  מציע ים  הי ום  בד יון    13

בנושא  העצמת   הזכו יות   ו הפוט נציאל   ל ניג וד  ע ני ינ ים  לכאור ה  ש יתכן   וק יי ם    14

במתחם.  פרשת   יס קי   מור,   כן,  לא   מד וע,  בד יוק   עכש יו.  אחרי  ש לוש   שנים   כשכל    15

העסק  שם  יש   לי  עלי ו  ס ימן   שאלה  בג ודל  של   קיר.  עכ שיו  זה  הזמן   לעל ות  את    16

ההצעה  ב איזה   שהיא   ועד ה  של  תיק   נו וה  גן  עם  תי ק  אס טרטגיה.  עם  תי ק  זה.  לא    17

יודע   מאיפ ה  זה   הג יע  לאו ו יר  הע ולם,  ז ה  בע ינ י  מ וזר  בלשון  המעט ה.  ה הרכב,   18

המוטיבצ יה  אנ י  רוצה  לשמ ו ע  גם  ממיכה  בלום  בבקשה  ת שובות  לגב י  סוג יות  נ יגוד    19

העני ינ ים  שקשורו ת  בכל  ה ע ניי ן  הזה  גם  ברמה  של  חבר י  מועצה   שלוק חים  ח לק   20

כזה  או  אחר,  בני הול  הדבר  ה זה.  הסוגי יה  הז ו  בעינ י  לא  יכ ולה  להת קדם  מילי מטר.    21

לפני  שאנח נו  דנים  באופ ן עק רוני  בכל ס וגי ית ס ינמה  סיט י  עם כל  המורכב ויו ת שיש    22

לנו  שם.  עם  נושא  העצמת  זכ ויות  שעש ן  מתמר  מעלי ו  כרג ע.  יכול  לה יות  שהו א  לבן,   23

יכול  לה יות  ש הוא  לא  לב ן.  ה וא  מתמר   מבחי נתי   לפ חות  צ ריך  לבד וק  את  הסו גיו ת    24

שם.  עלו   שם  וצפו   שאלו ת,  בעינ י  אק וטי ות  לגבי   שאלת   האי נטרס ים  של   משרד    25
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יסקי  מור  לכאור ה  שדו חף  את  ביג,   לכאור ה,  שה ווע דה   המנ הל  הזמי ן  לכא ורה,    1

שהעירי יה   רמת  השר ון   ק שורה  א ו  לא.   לכא ורה.  כ שמישהו  הזמי ן  עב ודה    2

בהתנדבות  לכאור ה,  עכשיו  א תה  רוצה  לקדם  את  ז ה?  זה  כאילו  ל נסו ע  באי ן  כני סה   3

במאתיים  קמ"ש  בדבר   הזה.   לכן  אני   מציע.   חברתך   לסי עה  לא   י ודע  מ ה  ח תומה    4

איתנו   על   ההצע ה  לא   לקד ם  שום  דבר  אז  הסי פא  ש ל  הבקשה   להצע ה  לסדר    5

המיו חדת  של נו  עד   לקי ומו   של  הדי ון  הנו סף,  מו עצת  העיר  מנח ה  את  ג ורמ י    6

המקצוע   בעיריי ה  שלא   לקד ם  שום  יוזמה   תכ נונ ית  ו/א ו  דיון,   ו/א ו  חתימ ה  הסכם    7

במתחם  גל ילות   צפו ן.  לדעת י   זה  די  בר ור.  לדע תי  ז ה  לא  מסתדר  ביחד.  אז  המת נו    8

עד  עכשי ו  הוקמ ה  ועדה,   וא ו רבניקס   נת נו   המלצ ות  וני תן   היה   לבוא   ו לקדם  א ותם   9

במועצת  העיר.  ו לא  עשו   את   זה.  מסיב ותיי ך,  מס יבות   ב '.  אי ן  צורך   בע וד  ועד ה.   10

הוועד ה  הזאת   נרא ית  לי   איז ה  לא   י ודע   מה   לא   רוצה   ל ה תבטא  בצור ה  ל א  רא וי ה.   11

לא  צריך   ע וד  ועדה.   אתה   ה יה  דף   מסק נות,   בח נו   אזור י   תוכ ן,  תרב ות,  ס פורט,    12

אקדמיה, ר ווח ה, בתי  חול ים , הכל נב חן.    13

עו"ד עידן למדן: אולי  גם צריך לב חון  מחדש.      14

מר גיא קלנר: זה  נבח ן  בקד נציה   הזאת.   לכל  יש   מסקנ ות,  היו   דיר ו גים,  יש   ניק ודים,   אפשר   15

להוציא   הצע ות  .אנ י  אם  מיש הו  ר וצה  ל הני ע  את   ההל יך  ה עבודה  על  בס יס  העבוד ה   16

שבוצעה  עם  אורב ניקס  נית ן   לעשות  את  זה.  י היה  לזה  ר וב  סבבה.  לא  י היה  לז ה   17

רוב,  אז  פחות  א ין  שום  צור ך  לתכלל  את  זה  אבל  האם   בנקודת  הזמ ן  הזו  שיש    18

סימן  שאל ה  כל  כך  גדו ל  על  כל  סוג יית  ג ליל ות  ובת וכם  45  דו נם  ובתוכ ם    19

המשמעו יות  ש ל  ה עצמת  הזכ ויות   של  45  ד ונם.  ובתוכם   מ י  ביקש.   מי  הור ה  ו למה?    20

זה  סוגי ות  סו פר  קריט יות,  ש בעינ י  לא  צריכו ת,  חייב ות  ל התברר  לפנ י  שמתקדמים    21

מילימטר   עם  הדבר  הזה.  לג בי  הארנ ונ ה.  בוא  רג ע  נ עשה   סדר.  הארנ ונה  הגדו לה    22

שהולכת  לשפר  וכ ול נו  שמ חי ם  על  זה.  כ ל  י ושבי  החדר,  ח ברי  מו עצה,  תושב ים,  אי ן    23

לי  ספק.   ארנ ונה   גדו לה  תג יע  ממתחם  הת עסוקה   וה מסחר ,  שהוא  מתקדם.   גם  ה וא    24

יש  לנ ו  שאל ות.  כמה   הוא   צריך  להת קדם,  על  כ מה  הדבר י ם  קשורים  בה יבטי   חי ים    25

שקשורים.     26

מר אבי גרובר:   אתה ע ושה  הכ ל שהו א לא  יתקדם אבל בסדר.      27
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מר גיא קלנר: אני ע ושה הכ ל כדי  לשמור  על  נקודת א יזו ן ראו יה     1

מר אבי גרובר:   כדי שהו א לא  יתקדם.      2

מר גיא קלנר: זה  שאתה  רוצה  לעש ות  מהע יר  הזאת  פתח  תק וו ה  זה  ענ י ינך.  אנ י  רוצה  לשמ ור  על    3

רמת השרון.  מותר  לי. זה ש אתה     4

מר אבי גרובר:   גם מגדל י תעס וקה עש ו? גם  תעסוקה  עשו?      5

מר גיא קלנר: זה שאתה פ חדת.     6

מר אבי גרובר:   אתה תו קע הכ ל. תוק ע הכל . תוקע הכ ל. הכל  אתה ת וקע .     7

מר גיא קלנר: אתה ה ורס את  העיר.  אני  לא  תוקע  הכל. א ני מ אשר תשעי ם אחוז מ התמ"א בר מת    8

השרון, א ני מאשר  תשעים א חוז פ ינו י בי נו י.     9

מר אבי גרובר:   בשביל מ י אתה  עובד ב עני ין  הזה? בשבי ל מי א תה ע ובד ב עני ין הז ה?     10

מר גיא קלנר: אני שו אל שאל ות. אנ י לא  עו בד בשביל אף א חד.     11

מר אבי גרובר:   אתה לא  תוקע  את זה סתם . אתה לא ת וקע את  זה סתם .     12

מר גיא קלנר: בשביל מי  אתה ע ובד?     13

מר אבי גרובר:   בשביל ת ושבי רמת  השרון.  תושבי רמת  השרון.      14

מר גיא קלנר: לא. לא תושב י רמת  השרון,  תושבי רמת  השרון  רוצים  עי ר איכות ית, ע יר יר וקה,    15

מר אבי גרובר:   הם הצביע ו ל י לא  לך.      16

מר גיא קלנר: הצביעו   לך   ..אף  א חד  ל א  א ו מר  לך   להר וס  את   ה עיר   עם  כל  הכב וד.  ויש  פה   מועצת    17

עיר שעוש ה את ה סוף. ו עדת  תכנון      18

מר אבי גרובר:   על תעס וקה?  על ת עסוקה  ב גליל ות?      19

מר גיא קלנר: על תעס וקה.     20

מר אבי גרובר:   אתה בעד? א ו ת וקע א ותה.  על ארבעת א לפים  מטר אתה  תוקע א ותה.     21
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מר גיא קלנר: אתה רוצה. זכ וי ות תעס וקה  קיימו ת.     1

מר אבי גרובר:   לא ה וסיפ ו מי לימטר.  גם א ת זה אתה מ תנגד. מ ה לא  ל א.     2

מר גיא קלנר: לא.  לא.  זה  שאתה  בחרת.  מ סיבות יך  הפו ליט יות  ע ל  אף  שהיית י  שותף  הו גן  אי תך    3

לאורך  כ ל  הדרך  לפע ול   בצו רה  לא   קו לגי אלית   ו לא  הוג נ ת.  לא   כמו   שאנ י  פ עלת י   4

כלפיך  כ י  אני   אמרתי  לך  באו פן  הו גן  והסתכל י  על יך  אמר תי  לך  בוא  נלך  ימי נה.  אנ י    5

הולך  שמא לה.  מ ותר  לנו   לא   להסכים.   אתה  החלט ת  כש אני  הולך   שמאלה   אתה    6

עכשיו  מת יש  אות י.  זה  ענ יי נ ך.  אני  לא  עש יתי  א ת  זה  כלפ יך.  אין  לי  מוש ג  אם  מחר    7

תעשו את זה  כלפ י. אנ י לא ת וקע את  התעס וקה.     8

מר אבי גרובר:   הסתכלת בסר טון  של עצמך ?     9

מר גיא קלנר: כל מה שאמרת י.    10

מר אבי גרובר:   תסתכל בסרט ון.    11

עו"ד עידן למדן: זה לא רל וו נטי ל הצעת ה החל טה.    12

מר אבי גרובר:   כשבאים  ות וקעים  כ ל  אפ שרות  לפת ח  את  ה עיר  הז א ת.  עוצרים  כל  אפשרות    13

לפתח את  הע יר הזאת.      14

מר גיא קלנר: אתה  טו ען  כ לפי  שא ני   תוקע   את  הע יר,  זו  האשמה  אחת   שאין  לה  בס יס,  שתי ים    15

היא מכפ ישה.     16

מר אבי גרובר:   זה מה שא ני  חושב.      17

מר גיא קלנר: לא. אתה לא  חושב  את זה. כ י עד ה יום כל  דבר יד עת לשת ף איתי  פעו לה.     18

מר אבי גרובר:   להגי ד פתח  תקו וה זה  לא ת וקע? זה  לא מכפ יש?      19

מר גיא קלנר: ורצית.  שבע  מאות  א לף.  פת ח  תקוו ה  רמת  השרו ן  זה  מ ה  שהעיר  הזא ת  לא  רוצה    20

להיו ת.     21

מר אבי גרובר:   זה לא ל הכפ יש.     22
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מר גיא קלנר: אתה ראש ע יריי ת פתח  תקו ו ה? אתה ראש  עירי ית רמת  ה שרון.     1

מר אבי גרובר:   זה לא ל הכפ יש?      2

מר גיא קלנר: את מי ל הכפיש?    3

מר אבי גרובר:   כשאתה אומר  שאני  רוצה  פ תח תקו וה את ה לא מכ פיש?      4

מר גיא קלנר: לא. זה ע ובדות.     5

מר אבי גרובר:   אה. זה ע ובדות.  וכשאנ י או מר זה מכפ יש. אני  אוהב  את  האנשים  האלה.     6

מר גיא קלנר: כשאתה  מגד יל  ז כוי ות.  כשא תה  מאשר   תוכ ניות   בה יקפ ים  לא  נורמא לי ים.  כשאת ה    7

לא שוקל ש יקול ים.     8

מר אבי גרובר:   ארבעת אל פים מטר. שק יי מים להז יז אותם, מ נסה  לת קוע. ארבעת  אלפ ים מטר.    9

מר ירון גדות:   זה לא קשור  להצע ה של מ יכ אל. זה הצע ה שני יה.     10

מר רביד פלד: חברי  מועצ ה  שואלים פ ה מה ר ע בפת ח תק ווה?     11

מר גיא קלנר: אחלה פ תח תק ווה.  לרמת ה שרון.     12

מר רביד פלד: זה ה עיר ...   13

עו"ד עידן למדן: אתה רוצה  להי ות שם. לך ת היה   חבר מו עצה בפת ח תקו ו ה.    14

מר רביד פלד: ...אם אתה ר ו צה או לא  תרצה.     15

מר אבי גרובר:   אני   רח וק  מ להי ות  שם.   הפ טרון   שלך  ב נה   פה   את  המגד לים  הכ י  גדול ים.  ה פטרו ן    16

שלך.  חילק  פה  מגד לים  בל י   הכרה.  בל י  הכרה.  הוא  א חראי  למ גדלים  הגדו לים    17

במורשה  ואתה  יושב  אחרי ו  ואם  הו א  או מר  לך   שעכשיו   יום  את ה  תעמ וד  פ ה  עם    18

הידי ים ותצעק ז ה לא ר ק י ו ם זה צהריים,  חמסי ן ושרב.      19

מר גיא קלנר: אתה  יוד ע  שאתה  משקר.  אתה  יוד ע  שאתה  מסי ת  כרגע.  ישבת  אית י  בארבע    20

עינ יים.  שא לת  א ותי   לגב י  מ י  שאתה   מכנ ה  הפטר ון,  ואנ י  מכ נה  א ותו   חבר   שלי.    21

22   
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מר אבי גרובר:   אתה  רוצ ה  שאנ י  אגיד   את  כל  מה  שאמרת  בחדר?  את ה   רוצה  שאנ י  אג יד  את  כ ל   1

מה שאמרת בחדר? כ ן. אתה   רוצה שאגיד?     2

מר גיא קלנר: אני  אמרתי  לך,  את ה  שאלת   אותי  את  השאלה  הז ו  וע ני תי  לך  בכנות  כמ ו  שהיה    3

ביני נו  לאורך כ ל הדרך. כשא תה הח לטת לשבור.      4

מר אבי גרובר:   מה הח לטתי  לשבור? מ ה ק רה?     5

מר גיא קלנר: אמרתי  לך  שאיצ יק  לא  א ומ ר  לי  שום  דבר  ומ י  שמכיר  א ותי  פה  מצחי  שריב  דרך    6

רוני   בלקי ן  דרך   עיד ן  דברת   וכל  אח ד  הם  יגיד ו  א חד  שמ ישהו  מ ני ע  או תי,  תקב ל   7

ממני  מה  שאת ה  ר וצה.  אף   א חד  לא   מני ע  א ותי,   כולם   יוד עים  את   זה.  וזה  שא יציק    8

רוכברגר  ה וא  פרטנר  ש לי  הי סטורי  ואו לי  פרטנר   עתיד י  אני  לא  מתב ייש  בז ה  אנ י    9

גאה  בזה,  זה  שלך  אי ן  כאל ו  זה  בעי ה  שלך.  זה  לא  בעי ה  שלי.  אני  לא  מתבי יש    10

בחברים  שלי.  אבל  אי ן  לי  פ טרונים.  תקן  את  זה  מסדר  היום.  וזה  שאתה  כא ילו    11

מנסה ל העל יב אות י.     12

מר אבי גרובר:   פתח תק ווה  זה ה חבר שלך  הביא.      13

מר גיא קלנר: פתח  תקו וה  זה  מושג  לז ה  שרמת  השרון  שגם  מי  שאתה  מכנה  פטרו ן,  על  אף  מה    14

שהוא  עש ה  במו רשה  כ י  זה  היה  מסיבו ת  מא וד  מס וימ ות   שיפור   של  החי ים  של  מי    15

שגר  שם  בשיכ ונ ים  ע ל  המוש בה.  נ יסה   להשא יר  א ותה   כמ ה  שי ותר  נמוכ ה,  יר וקה    16

ורמת שרו נית. עכש יו.     17

מר אבי גרובר:   לכן   למשל   הב יא  ל פור ום  הז ה,  לא,   לא   אתה   מי יצג  א ותו.   לכן   ה וא  הביא   אתה   ל א    18

תגיד  לי  דברים  כאל ה.  כשהוא  רצה  במקום  מבנה  בזק  לשים  עשר  קומות  וכ ולם    19

אמרו פה  אחל ה. עבר ח לק. ו הפלנ ו את ז ה אחר כך.      20

מר גיא קלנר: לא עבר ח לק. אבי.     21

מר אבי גרובר:   כמו גד ולים  הפל נו את  זה א חר כך. אז בוא.      22

מר גיא קלנר: שלוש  שנים  דיברת י  איתי.  נכ ון?  תמשיך  לדבר  אית י.  לטוב   ולרע.  אני  מדבר  אית ך.    23

לא  עם  אח  שלך,  ול א  עם  הה ו א  מהצולל ות.  ולא  עם  הה וא  ממשרד  ראש  הממשלה.   24
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אני  מדבר   איתך.   גם  ע ליך  אומרים  הרבה  דבר ים.  אבל   אני   מדבר  א יתך.  אתה    1

תדבר  אית י.  י לדים   גדו לים  ע שינו   דרך.  א ני  חושב   שבנוש א  של  ג ליל ות,  של   סי נמה    2

סיטי  יש  שאל ות  מא וד  גדול ות  ו יכול   לה יות   שאנ י  טו עה   בכול ן.  לא   רק  א ני  אב ל    3

הרבה  יש  פ ה  שאל ות.  יכול   ל היות   שהכל   להכ ל  יש  תשוב ו ת  ותשוב ות  טובו ת.  אבל    4

אני  ח ושב  שאחר יות  ש ל  ה חדר  הזה  ושל  חבר י  המ וע צה  פה,  וש ל  או פוזיצ יה    5

וקואל יציה,  ל קבל  תשוב ות  ברורות.  בטרם  התקדמ ות.  ולאחר  מכ ן  אם  רוצים   6

להתקדם  יש  כבר  בסיס  לה תקדמות  אפי לו  לא  צריך  א ת  הוועד ה.  זה  מה  שאני    7

טוען.  ועד שזה  לא ק ורה בע ינ י אי א פשר להתקדם  מיל ימט ר קדימה.     8

מר אבי גרובר:   אני   רוצה   שנ ייה   להת יי חס.   אנח נו   מקי ימים   פה   המ ון   י שיבות  ואנ חנו   מדבר ים   9

הרבה  מאוד  פעמ ים  על  פרו צדורות  וכל  מי ני  כאל ה  דבר ים  וזה  נורא  לס חוב  את    10

הכל  לפרוצד ורות.  גם  הנ וש א  של  גלילו ת  סיטי  בכל ל  וג ם  בנושא  של  שטח  החום    11

הגיע  הז מן  שקצת  נדבר  ע ל  חזון  וז ה  מה  שאנ י  מנס ה  לע שות  גם  אם  ספציפ ית  על    12

המגרש  הזה  וגם  בכל ל.  סי נ מה  סיט י  ואת ה  לא  יכו ל  לה רשות  בטח  ל א  בתקו פה    13

האחרו נה  שאנ י  ומי כאל  פה   חברים  נורא  ט ובים  ור ואי ם  דברים  עין  בע ין,  אב ל    14

כשאני  מס תכל  ע ל  ה הצעה   ו רואה  פה  א יזה  ש הוא  ניס יו ן  לדעת י  אמ יתי,   לנס ות    15

לחלץ  את  מ ה  שזה  בדיוק  מ הדברים  האל ה,  שאתה  מדב ר.  כי  תושבי  רמת  השר ון    16

מפסידים  הרב ה  מאוד.  בצור ה  אנושה  מ חוסר  ה יכולת  ש ל  המועצה  ל א  רק  הזאת    17

אבל גם הק ודמות,      18

מר גיא קלנר: תגיד לת ושבים את  האמת.  י ש שבע מאות א לף מטר מא ו שרים.    19

מר אבי גרובר:   אני א ומר את כ ל האמ ת וא ני גם א גיד א ותו  הלאה.      20

מר גיא קלנר: לא. זה לא שז ה אפס א חד. י ש ..קיים.     21

מר אבי גרובר:   אני  עוד  פ עם  אומר  ואנ י  א גיד  את  זה  גם  הלא ה  ויש  מגרשים  בכל  מ יני  ר מות    22

בשלות.  ואנ חנו   יכ ול ים  לק ח ת  וגם   שבע   מאות   אלף   מטר   האלה   שאתה   מסתכל   ע ל   23

המגרשים  כרג ע  עם  אחוז י  ה בניי ה  שיש  להם  והמי קום  של  המקום   הזה   זה  פש ע    24

להשאיר   את  ז ה  ככה.   זה   פשו ט  פשע.  לבוא   בסי נמה   סיט י  שיהיו   בנ יי נים   של  של וש,    25

 58

 



ישיבה מן המניין מס'  38    רמת השרון – 6.3.22 

ארבע  חמש  קומו ת  בסינמ ה  סיטי,  שמכל  הכ יוו נים  זה  בע שרים,  שלושים  ארבעי ם    1

קומות. בכ ל הכי וו נים, פת ח  תקווה,  אני  אראה ל ך.      2

מר גיא קלנר: עשרים  וחמש  קומ ות  שה פך   לה יות   מה   זה   שלוש   קומ ו ת?  יש   לך  ..מ אושר  ש ל   3

עשרים וח מש שהפך ל ארבעי ם וחמש.     4

מר אבי גרובר:   מצד  שני.  תנסה  ל הקשיב  ש ניי ה  עד  הסוף  א ולי  תשמע  מ שהו.  אול י.  תחשוב  שיש    5

בו  טעם   מת י  שה וא.  ב סדר.  בצד  השנ י  של   הכב יש,  בו נים   כרגע   מגדל   של   שמו נים    6

קומות. צד הש ני ש ל הכביש.  כרגע. מה ל א נכ ון? ב יג לא ב ו נים?    7

עו"ד עידן למדן: לא נכו ן זה ת וכנ ית מ-2014  שעוד לא א ושרה שמ ונים  קו מות.     8

מר אבי גרובר:   בונ ים שם עשרות ק ומות.     9

עו"ד עידן למדן: מ-2014  נפל  של וש  פעמים.  ע כשיו  עלה  מ חדש  לבוא  ו להג י ד  שזה  אושר  זה  לא  נכון.    10

זה לא אושר.     11

מר אבי גרובר:   חוף ה תכלת ב ניי נים של  עש רות קומ ות.    12

עו"ד עידן למדן: גם  פה  יש  לך  עשרים  וחמש  קומות,  של ושה  מגד לים  א ו מר.  אז  זה  בסדר  וז ה  לא    13

קשור.    14

מר אבי גרובר:   וגם  לזה  אתה  מת נגד.  יש  מ תחם  שיכול  לה ניב  לת ושבי  רמת  השרון  הרבה  מא וד   15

הכנסה  ועם  השט ח  הז ה  אנ חנו  יכו לים  ל עשות  דבר ים  מדהימים  לתושב י  רמת    16

השרון.   גם  המשבצת  החומ ה   הזאת   שלרוב   שטח   ח ום  הו א  שטח   שבאמת   לא   מניב    17

ארנונ ה,  ו לא  מ ניב   הכנס ות  לעיר.  לרוב  הוא   הוצא ה  א ם  אתה  מס תכל  ע ל  ר וב    18

השטחים  הח ומים  ברמת  ה שרון  הי ום,  בתי  ספר  עו לה  לך  לא  מכניס  לך.  מב נה    19

רווח ה,  עו לה  לך  ל א  מכנ יס  ל ך.  זה  נכ ון,   רוב  השטחים   הח ומים  הם  שטח ים  שאתה    20

מוציא  ע ליהם.  את ה  נ ותן  שירות  לת ושבים,  ו אתה  מ שלם  על  זה  כסף.  ואנ חנ ו    21

עושים  את  זה   בשביל  ז ה  אנ חנו  פ ה.  בשביל  לתת  שיר ות  לתושבים  של נו.  ו יש  פעם    22

אחת  אני  ח ושב  שיש  באמת  לא  רק  באזור  המרכז,  בכלל  בכל  מדינת  ישרא ל  נוצר ה   23

סיטואצי ה  של  שטח  שמכל  הכיו ונים  ה וא  לדע תי  ה וא  ה שטח  הכי  מבח ינת  ה ערך   24

שלו,  הפ וטנצי אל  של ו,  הכי  טוב  בארץ.  ואנח נו  יכול ים  לעשות  פ ה  משה ו  שינ יב    25

 59

 



ישיבה מן המניין מס'  38    רמת השרון – 6.3.22 

בראש  ובראש ונה   את   תושב י  רמת  השר ון   .אני   לא   ע ושה   ט ובה  למדי נת  ישראל.   על    1

השטח  הזה  אם  א נחנ ו  נדע  לעשות  את  הדבר  הנכ ון,  אר נונ ה  במיל יו ני  שקל ים  כל    2

שנה.  דמי   חכ ירה  במ יל יונ י  ש קלים  כל   שנה,   רוצה   להג יד  לך  משהו.   אתה   כל  הזמן    3

אנחנ ו  פ ה  ז ורקים  שמ ות,  פ ת ח  תקו וה   וזה.   אם  אתה   תס כל  על   הרבה   מבנ ים  בתל    4

אביב  למשל.  אתה  תגיד  א י זה  סיבה  כלכל ית  יש  חבר' ה.  אם  אתה  מסתכל  על   5

הרבה דברים  שלמשל  עושים  בתל אביב, אם  אתה ב ודק א ת זה כלכל ית  על המ גרש    6

עצמו אתה  אומר  אין  שום ה י גיון.  איזה  הי גיו ן  יש לקחת  א ת בלומפ ילד  לשפץ  אותו    7

בשלוש  מאות,  ארב ע  מאו ת,  חמש  מאות  מש "ח  ו אחרי  זה  לתת  או תו  לק בוצו ת    8

כדורגל  במ יל יון   שני ים  לשנ ה .  אין  בז ה  שום  היג יו ן.  הבי מ ה  יכו ל,  אתה   מסתכל   את   9

העלו יות  של  הב ני יה  אל  מו ל   ההכנסו ת  והרבה  פעמים  גם   הם  מפסידים  ות ומכים    10

בהם,  נותנ ים  להם  תמ יכה  ו כל  אלה.  למ ה  הם  עוש ים  א ת  זה?  כי  כשאתה  מסת כל   11

על  כל  המק ומות  האלה  ואת ה  מסתכל  מה  ז ה  תל  אב יב  בזכות  כל  הדבר ים  האל ה   12

מסתכל  על  הדבר  הזה   ואתה  מי יצר  לעיר  הזא ת  מוניט ין  ו פוט נציאל.  את ה    13 אתה 

מסתכל  לא  פוט נציאל,  מו ני טין,  ואתה  ד ימו י  של  העיר   הזאת  בזכות  הדברים    14

האלה  ואז  אתה  נ הנ ה  במי ל יון   דברים  א חרים.  הרוו ח  ש לך  לא  בא   מזה  ש יש  פ ה   15

בלומפ ילד.  אב ל  אם  על  דבר   כזה  יושב  באז ור  ה תעשי יה  הזה  אבל   זה  לא  חוכמה    16

רק  לבנ ות  את   המגד לים,  א חרי  שבנ ית  א ותם  את ה  צרי ך  שיאכלס ו  או תם  ואת ה    17

רוצה  שהג ופ ים  הגד ולים   ב אמת  יב ואו  לפה.   ו ישבו  פ ה  ו יעשו   שם  את  המרכז   18

שלהם.  נב יא  העצמת   זכוי ות   ואני   אבי א  א ותו   לע וד  ד יו ן,  ו אנחנ ו  נציג   את  הדברים    19

אנחנ ו  מה יום  הראשו ן  שאנ י   פה.  א ני  מ חפש  לקחת  את  השטח  הז ה  ורק   בשביל    20

תושבי  רמת  השרו ן  לנס ות  ל מקסם  אותו.  או  קי.  א ני  אי שית  אין  ל י  שום  עסקים    21

וזה לא  הענ יי ן פה.      22

מר גיא קלנר: הצהרת שמ י  שלחץ ע ל זה ג ורם עסק י. גור ם עסקי ל חץ     23

עו"ד עידן למדן: מה מנע  להת חיל ב ני יה?     24

מר אבי גרובר:   מי  זה   גורם   עסקי?   מסתכל ים  על  ראיי ה  כל לית   של  ה ע סק  הזה.  ושמו   פה  ענ נות    25

וענ נות א ין ש ום ענ נות. צר יך  לקחת את  השטח הז ה ו להש ביח או תו.      26
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מר גיא קלנר: זה הצעה של ך או של הם?     1

מר אבי גרובר:   זה  הצעה  של  מיכא ל.  מותר   לי  לפעמ ים  לחשוב  שצריך  ל התקדם  פה  בענ יי ן  הזה.    2

רוני  דיבר  הרב ה  על  הפר וצדו רה.  כל  הזמן  אנח נו  רק  עם  ה פרוצדורה.  יש  גם  מהו ת   3

בסוף  מאחור י  כל  הדברים  ש לנו  פה.  גם  צריכה  ל הי ות  אי זה  שהיא  מהות.  א ו  קי.   4

אז  אם  בא   מ יכאל   ומצי ע  א יזה  ש הוא   נ והל   שאמור   לב ו א  ולבד וק   את  הדברים    5

האלה  ול נסו ת  לייצר  מזה  א י זה  שהוא  מסמך  שעל  בסיס ו  כן  אפשר  לקיים  די ון,  אז   6

אני  ח ושב  שזה  דבר  נכו ן  וז ה   דבר  רצוי,  וזה  ישרת   את  תו שבי  רמת  השר ון  ויקדם    7

אותם.    8

מר רוני בלקין: מה  הפרי ע ל ך לעשות דבר ים שחל פו?     9

מר אבי גרובר:   לא  ה פריע.   שנ ייה,   ני סית י  לעשות  את  זה.   יש   יוזמ ות  כאלה  ששמ ים  ע ננו ת  וכ ל    10

מיני  כא לה  וב וא  נ וריד  את  ה עננ ות.  תוריד ו  את  כל  הענ נות .  אין  לי  פה  שום  אי ן  פה    11

שום  דבר  שצריך  להסתי ר  א ותו.  אב ל  אנ י  אג יד  לך   אי ן  ב עיה  להור יד  את   הע ננו ת.   12

תחקרו  מ ה  שאתם  רוצ ים  מ בקר  העיר יי ה  לא  צר יך  שרא ש  העיר  יית ן  לו   משימ ות   13

מה  לעש ות.  אתה  לא  מח לי ט  על  כל   הנ ושאים  שלך   ממ ני.  אתה   לא  מק בל  ממ ני    14

אישור  לפנ י.  אתה   יכו ל  להג י ד  מה   אתה   רוצה   לבד וק   וא תה  מעב יר   את  הרשימה    15

ואתה  בוד ק  מה  שאתה  ר וצ ה.  ואם  אתה  ח ושב  שיש  פ ה  משהו  ל חקור  ת חקור    16

אותו.  יש  לך  גם  עכשיו   בתק ציב  הקרוב   גם  י היה  לך  הרב ה  כסף  כדי   לחק ור  בדי וק    17

את  הדברים  האל ה.  אנ י  ח וש ב  שכל  דבר  שיכ ול  לתרום  כד י  לקדם  את   הפ יתו ח  של    18

האזור  הז ה  לטוב ת  תושבי  ר מת  השרון  ואתה  א ומר  ל י  י ש  לך  את  איקס  זכ וי ות.    19

אחד  הדברים  שני סינ ו  לבדו ק  זה  בדיוק  מה  שצחי  ד יבר   עליו,  שאם  הי ום  אנח נו    20

מביאים,  מקדמ ים  רעי ון  ע ל  השטח  בזכו יות  ה קיימ ות  של ו,  האם  כשנעש ה  העצמת    21

זכויות  וזה  כל  הבדיק ות  שע שו,  איך  מעצי מים  את  הזכ וי ות  וכו לם  הי ו  באות ו  דף.    22

הצענו  לכל  השטח ב יחד, ה א ם לא נאבד  את ה פוט נציאל  הזה של מק סום זכ ויו ת כי    23

אז  כאיל ו  פ געתי   בתושב י  רמ ת  השרו ן.  אם  א ני  כר גע  ת וק ע  את  זה   במאה   וח מישה    24

אחוז,  אז  א ני  לק חתי  מתו שבי  רמת  השרו ן  מא ות  אח וזים  של  דבר ים  שיכו לים    25

להניב   ל הם  רו וח   וח לק  מ הב דיקה  ש נעשתה   זו   הי יתה   הע בודה  ש נעשתה   פה   לרא ות    26

שגם  אם  אנ י  עכשיו   נ ותן   מ שהו  לב נות   על יו,   כל  ד בר  א נ י  לא   מתחבא   מזה   שאנ י   27

 61

 



ישיבה מן המניין מס'  38    רמת השרון – 6.3.22 

מאוד  מאמי ן  בארנה.  מרכז   קונגרס ים,  כל  הדברים  הא לה.  אז  אפשר  אחרי  זה    1

לעשות ע וד.      2

מר גיא קלנר: להוציא  את זה תק בל רוב.  א ו לא תקב ל רוב  ונגמ ר הסי פו ר.    3

מר אבי גרובר:   אתה  יודע   מה.   כאי לו  ז ה  אישי.  ז ה  לא   צריך   לה יות   אישי.  ז ה  צריך   לה יות   על    4

הרעיו ן  ולא  על  ה אישו.  ז ה  מ שהו  שה וא  נכס   של  ת ושבי  ר מת  השרו ן  בשביל   תושב י    5

רמת  השרון  והג יע  הזמן  שת ושבי  רמת  השר ון  ייה נו  מזה .  תשעים  ושמ ונה  ש נות    6

קיום  י ושב  שם  שדה  הזה  שכמעט  ולא  זז  כל ום  עם  כמה  בתי  קו לנ וע  טוב ים   7

ומוצלח ים  ככל  שיה יו.  ו השטח  הזה  לא  מצלי ח  לזוז  מ י לימטר.  הג יע  הזמ ן  שהוא    8

יזוז.  א נחנ ו  עובד ים  על   כביש ים  אבל   זה  ב קטנה   כל   כך.  ת סתכל  מסב יבך.  תסתכ ל    9

על  כל   הרשו יות   מסביבך.   נכ נס  אל י  ראש   עיר יית   הרצלי י ה  אומר   לי   אנ י  ל א  י ודע    10

מה לעשו ת עם הר וו ח. אני  רו צה     11

מר גיא קלנר: העצמת הזכ ויות  או  על אר נה ?   12

מר אבי גרובר:   הכל.  זה   הכל  משתלב  ב יח ד.  גם  בנאום   שלך,  אתה   קש רת.  אמרת  אנ י  לא   מבי ן   13

איך  את ה  י כול   להת קדם  כש יש  ע ננה   כזאת  וע ננה   כזאת   ו זה  וא ני   רוצה   לבדו ק  את    14

הכל. אי ן ענ נות.  אין  ענ נות.      15

מר גיא קלנר: מנופ ים בו נים.     16

מר אבי גרובר:   אבל  אי  א פשר  לבנ ות  במא ה  שבעים  ו חמישה  אחוז  על  ביג  אי  א פשר  לבנ ות  שבע    17

מאות  ואלף  מטר.  את ה  לא   תגיע  למאה,   מאתי ים.  למ ה  לא  כבר  להתקדם?   וגם    18

שהביאו א ת העצמת  הזכו יות .     19

מר גיא קלנר: הוועד ה הז ו ..זכוי ות ה יא מד ברת על שימ ושים. את  נושא  שימושים א ורבנ יקס.    20

מר אבי גרובר:   זה  גם   וגם.   אבל   ה יה   אפש ר  הדבר   הזה   שהי ה  פה   ב-2018  ה יה   פה   ק ול  קורא   ב- 21

2018  הדבר   הזה   ה יה  כבר  יכ ול  להי ות  עכשיו   בשלב י  ב ניי ה  ו יכול נו   לה תחי ל  לר אות    22

את  הארנ ונה  מז ה.  ואת  הפ ו טנציאל  מז ה  ואת  המו ניט ין  מזה,  יכו לנו  כב ר  לראו ת   23

אותו.    24
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עו"ד עידן למדן: דיברת  עכשי ו  הרבה  ז מן  לא  קשור  לדי ון.  א ני  מ ניח  ז ה  ק שור  לעזיב ה  של  .....אבל    1

זה  לא  רלו ונט י  כרגע.  מ יכא ל  אתה  יכ ול  ל הי ות  לדעת י  ג ם  כן  מוקדמת  מ ידי.  א ני    2

לבטח  שהיא  מ וקדמת.  לב ט ח  שהיא  מו קדמת  טרם  מחל יטים  העצמת  זכ וי ות  או    3

לא.  זה  יוח לט  פה  ב וועד ת  מ שנה,  ו עדת  ב ניי ן  ע יר,  נחל יט  את  מה  ש נחל יט.  ואז  גם    4

בכל זאת.     5

מר אבי גרובר:   מה זה קש ור ל וועדת  בני ין  עיר?    6

ד"ר צחי שריב:       אי ן ועד ת בני ין ע יר ברמת  השרון.     7

מר אבי גרובר:   ועדה  מק ומית.  מ ה  זה  קשו ר  לוועד ה  מקומ ית  אבל?  וע דה  מקומית  מקב לת  את    8

ההיתר בס וף. מה ז ה קשור  ע כשיו ל וועד ה מקו מית?    9

עו"ד עידן למדן: אם  אתה  ר וצה  ל העצים   זכו יות.  את ה  צריך.   הי ום  יש   ל ך  זכוי ות.  ה יה  לך  שבע    10

שנים.     11

מר אבי גרובר:   אה. לה עצמת הזכ ויות.  לא  על מה ב ונ ים.   12

עו"ד עידן למדן: יתכן  כרגע  ועדת  הה יגו י  כרגע   ככל  שאתה  לא  יוד ע  מה  את ה  הולך  לבצע  היג וי  על יו    13

או  מה  שאתה  הולך   לש נות .  היא   א יננ ה  ר לוו נטי ת  ל טע מי  ה יית ה  ועדה,   נ יסי נו    14

לקיים  את  ה דברים.  אנ י  מ בין  שהי יתה  גם  ע בודה  ל פי   מה  שאני  שמעת י  כרגע    15

מראש  העיר.  אם   יש  עב ודה  טובה,  ומ תקדמת,  מוז מן  ל ק דם  אז  לא  צריך  את   ועדת    16

ההיג וי.  אם  אין  ועדה  אז  או לי  נצטרך  אותה  ע וד  חודש  א ו  עוד  חודש יים  כשנס יים    17

את  הדי ון  ב הקשרים  שד יברנ ו  על יהם  ובמי וחד  ב הקשר  ש ל  ההצע ה  לסדר   שתיכף    18

נדון ב ה. ואז  יכו ל לה יות  ואז  כרגע אנ י חושב  שזה מו קדם  מידי.    19

מר מיכאל דורון: ואם ה וועד ה הזאת תקדם א תה תת נגד?    20

עו"ד עידן למדן: לא  י ודע  מ ה  ה יא  ת קדם.  ת קדם  מה?  תקדם   בלו מפי לד.  אגב,  בל ומפ ילד  ל א  בנ ו    21

עכשיו א חרי  השקעה מא וד ג דולה ל א בנ ו מגדל  חמיש ים  קומות מ על בל ומפ ילד.    22

מר מיכאל דורון: אני  חושב  שאתם לא רוצים  להתקדם.    23

עו"ד עידן למדן: מה הקשר. יש ת וכנ ית.     24
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מר אבי גרובר:   עידן.   אנ י  יכ ול  להרג יע  א ות ך.  בלומפ ילד  לא  יקום  שם.  לא  צריך  עוד  ב לומפ ילד.    1

אין כרג ע לא ר וצים ע וד בל ו מפילד.    2

עו"ד עידן למדן: לא  יוד ע  מה   יש.  אם  יש  אמר ת  שיש  תוכ ניו ת  ו יתקי ים  די ו ן.  אפשר  גם  להשכיר  את   3

המגרש  ה יו  הצעות  ב עבר  ל השכיר  את  המגרש  ל אירו עי ם  בשביל  ה הכנס ה.  על ו    4

הצעות.     5

מר רמי בר לב:  אני  רוצה  להגי ד  לכם,  בישי בה  הקודמת  של  העיר ייה  י שבו  פה  אזרח ים  שחיכו    6

כמעט  עד  אחד  עשרה  בל ילה   ואנח נו  עכשי ו  גם  כן  תוק עי ם  אותם.  או  שנסי ים  את    7

הדיו ן הזה  ונ עביר א ותו  לישי בה הבאה. שכ חו את  הציבור  פה. כל פ עם סרט א חר.    8

לביא:   אנ י  ר וצה  ר ק  להג יד  מיל ה  ט ובה.  א ני   מאוד  א והב   את  נאום   הא נו מליה.   ארבע    9 דני  מר 

אנומל יות  רצי ני ות  מאוד.  של   העיר.  שתקוע ה  הרבה  הרב ה   שנים,  ורציתי  ל הגיד  ע ל   10

זה מיל ה טוב ה.     11

מר אבי גרובר:   מי בעד?    12

גב' דברת וייזר:     רגע. אנ י רוצ ה להב ין מש הו .   13

מר רוני בלקין: אנ י לא בש ו ם ועדה. א ל תכנ יס אות י ל וו עדה.    14

גב' דברת וייזר:     אם קורה  כזה דבר אז א ני  פשוט שהו א יה יה  יושב ראש  הוועד ה.     15

מר רביד פלד: מי ז ה הו א?    16

גב' דברת וייזר:     חבר שלי  מיכא ל.     17

מר רביד פלד: הוא  הציע  שה וא לא  יהי ה.      18

מר גיא קלנר: אני רק ר וצה לבקש  לו ודא. ה שאלה נ יגוד  עני ינ ים.      19

מר גיא קלנר: מיכה את ה בחנ ת שכל חבר י  הוועד ה?    20

עו"ד מיכה בלום: כתבתי לכם.      21

מר גיא קלנר: מה כתבת?     22
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מר אבי גרובר:   לחברי  הו ועדה  יש נ יגוד  ענ יי נים? איז ה נ יגוד  ענ יינ ים את ה חושב ש יש להם.    1

עו"ד מיכה בלום: לא נתבקשת י.     2

מר אבי גרובר:   איזה  ניג וד  ע ניי נים  יכול  ל היות  לחברי   הו ועדה?  גיא.  איזה  נ יגוד   ענ יי נים  יכ ול    3
להיו ת לחבר י ה וועד ה?    4

עו"ד מיכה בלום: לא הגי ע אל י. למה  שאני  אב חן?     5

מר אבי גרובר:   כל אחד  הצהיר בת חיל ת ה קדנציה.      6

מר גיא קלנר: חבר מועצה  ונ יגוד  הע ני ינים  שלו.    7

עו"ד מיכה בלום: ולכל א חד יש ה סכם ני גוד  ענ יינ ים.    8

עו"ד עידן למדן: מבין ה נמצאים.     9

מר אבי גרובר:   הוא כ נראה  חושב ע ל משהו .   10

?: מבין שנ יים.    11

גב' דברת וייזר:     לא שתי ים. צריך ל הי ות של וש. צריך לה יות  מספר לא  זו גי.     12

מר רמי בר לב:  מה קבעת. מ ה אמרת  ונתת  שמות. לא ה קראת שמות?  צחי אמר א ני.    13

מר מיכאל דורון: כרגע יש  לנ ו את רביד,  אני, צ חי א ומר ש הוא עס וק. רו ני.     14

מר רמי בר לב:  וירו ן גדו ת.     15

מר אבי גרובר:   רמי.     16

מר רמי בר לב:  אני מס פיק  עד פה.  עם ועד ות . יש לי מ על  ומעבר  ועדות.  אנ י גם עס וק.     17

מר רביד פלד: היא  אומרת   שאין א ישה אז ה נה בבקש ה.    18

מר מיכאל דורון: יש סיכ וי ש יסלל מס לול  חדש בי ני הם.   19

גב' בת שבע אלקובי:  אולי.    20

מר מיכאל דורון: מי י ודע.     21
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מר אבי גרובר:   מי בעד? תש ע בעד. מ י נגד?   ארבע נגד.    1

החלטה:   
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הקמת  ועדת היגוי   להקמת מרכז רב תכליתי לתרבות, מוזיקה, אומנות,  ספורט  וכנ סים  בחלק ה  

218 גוש 6605. חברי הוועדה : מיכאל דורון, רביד פלד, באצ'י אלקובי.   

לב,  בר  שריב,  רמי  צחי  לביא,  דני  קליך,  באצ'י  אלקובי,  עופר  פלד,  רביד  גרובר,  בעד  –  9:  אבי 

מיכאל ד ורון, דוברת וייזר.   

נגד – 4: רוני בלקין, עידן למדן, גיא קלנר, ירון גדות.  

2   

מר רמי בר לב:  דוברת ברשותך. א נח נו ה חזק נו או תם פעם שעבר ה כמעט   עד שתים עשרה  בלי לה.    3

גב' דברת וייזר:     לא. לא.  יש פה  גם הנ הגת  הורים. שנ יי ה.     4

מר אבי גרובר:   הנה גת ה ורים לא  בסדר י ום . זה לא בסדר  יום.    5

גב' דברת וייזר:     מי הזמ ין  אותם? א ני.     6

מר אבי גרובר:   אין ד יו ן על ז ה.    7

גב' דברת וייזר:     אני   רק   רציתי   ל הציע   מש הו.  ההצעה   של י  נורא   קצרה .  נכו ן.  יש  ל י  הצעת   דיל.    8

למרות  ה עובדה  ש הצעה  של י   מאוד  רלו ונט ית  ל חודש  הא ישה  אנ י  חושבת  שז ו  גם    9

הזדמנות   מצוי נת  להצעה   כז את  שלצערי  לא  זכת ה  לשי תו ף  פעו לה  ותיכף  אני   אגי ע   10

לזה.  אנ י  ח ושבת  שההצ עה  ש לי  מא וד  חשו בה  ו רלו ונט ית.  אני  ר וצה  ל הציע  לך  בכל    11

זאת  לתת   להם   את   זכות   הד יבור  וגם   אם  א ני   אמשוך   א ת  ההצע ה  של י  אני   מו כנה    12

למשוך את  ההצעה ש לי.     13

מר אבי גרובר:   לא. כי  לא עוש ים את זה     14

גב' דברת וייזר:     למה. זה  חשוב. ז ה י ותר ק ריטי מכ ל דבר אחר.     15

מר אבי גרובר:   אני  לא אומ ר שזה לא  קריט י אבל זה  לא ע ובד ככה.    16

גב' דברת וייזר:     הנה  אנ י מוכ נה למש וך, יש  לי עשר דק ות אנ י מ וכנה  למ שוך את זה.     17
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מר אבי גרובר:   זה  ל א  ע ובד  ככ ה.  ז ה  לא   ע ו בד  ככה.  ואנ חנ ו  נותנ ים  לזה   את  כל   הרצי נות   וא נחנ ו   1

עובדים ע ל זה קש ה זה  לא ה ולך ככה. ז ה לא  ילך ככה.    2

קהל: אנחנ ו  פ ה  ב גלל   הרו לטה   על   החיים   של   הי לדים  ש לנו.   אנ חנו   רוצים   לדבר   על   זה    3

היום.     4

מר אבי גרובר:   לא. זה ל א ילך  ככה.    5

קהל: שלא יקרה  אסון  וי קרה אס ון .    6

מר אבי גרובר:   כי  זה  לא  ע ובד  ככה.  לא.  ז ה  לא  עובד  ככה.  יש  סדר  יום   והולכ ים  לפי  סדר  הי ום.  7

כל אחד שיב יא ל פה נד ון ב ה צעה שלו?    8

גב' דברת וייזר:     אבל זה קר יטי.     9

מר אבי גרובר:   לא. זה ל א נמצא בסדר  יום.  הנושא  מטופ ל בכל  הרצינ ות  על יד י הע ירי יה.    10

קהל: לא. הוא  לא מט ופל.     11

מר אבי גרובר:   זה דעתך. את  מורי דה את  הסעיף של ך מסדר ה יום?    12

גב' דברת וייזר:     לא. רק אם את ה     13

מר אבי גרובר:   לא. אנ י לא מ וכן  לאשר אז  תדוני  בנושא     14

קהל: זה  פעם   שנ ייה   שבח ודשים  האחרו נים  .. על  הח יים  ש ל  הילדים   של נו.  ז ה  בט יח ות     15

על מה אתם  מדברים זה  חי י  תושבים.    16

גב' דברת וייזר:     אבל למ ה שלא  נית ן להם  ח מש דקות.     17

מר אבי גרובר:   לא.  כל  אחד  שיגי ע  לפה.  י ש  סדר  יום  אנחנו  ד נים  לפ י   סדר  היום.  יש  סדר  יום   18

ודנים  לפי  סדר הי ום.    19

קהל: נציגות   הור ים  שמי יצגים.  כמ ה  מכתבים  א נחנ ו  שו לחים  ול א  מקבלים  מ ענה.  כ לום    20

וזה  ה חיים  ש ל  הי לדים  של נו   פעם  אחר י  פעם  א חרי  פעם  ורוו חת  הת ושבים  ושטח    21

חום.  לא   שטח   ח ום.  חרד ה.  חרדה  שא ין   מאבטח ים  בבת י   הספר   במוסד ות   הח ינוך.    22
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שהילדים  ש לנו  ב אים  למק ו ם  לא  מאובטח   והמזכ ירה  ר ובאי  7  צר יכה  לת ת  להם    1

מענה. אב ל פקח  לא. למצ וא  כסף זה לא מס פיק. א ין ב נמ צא.    2

מר אבי גרובר:   לא קשור  לכסף. זה  לא קשו ר לכסף. ואת  עושה  את הפ ול יטיקה  שלך ע וד פעם.    3

קהל: זה הפו ליט יקה של      4

מר אבי גרובר:   יש חו קים במד ינה  ואנ חנ ו ל פי הח וקים.    5

קהל: אדוני  ר אש  העיר  א ני  מ וחה  על  זה  שאתה  מצ יע  שאתה  קושר  את  זה  לפ ול יטיק ה.    6

אני  מצ יע  לך   לרג ע  בדי ון  הפ ו ליטי   בוא  נעשה   את  ת ורת  ה משחקים.  בו א  תראה   איך    7

כל  המל יאה  מתאחדת  סביב  הנושא  הזה.  מ -2018  אנ חנ ו  מלינ ים  על   נושא   הערכ ות    8

9   

מר אבי גרובר:   יוס י זה ל א עובד  ככה שכל  אחד שנכנס  לתוך  החדר  וקו בע את סדר ה יום.  יוס י.    10

יוסי: יש סיק ור לנ ושא הז ה.     11

מר אבי גרובר:   לא ככה מ נהל ים את ז ה.    12

יוסי: שבגלל  י וזמה  של נו  נקבע  ש ה ם  ראויים  ז ה  בי ת  ספר  הדר,  וחטיב ת  קלמ ן  שראו יה    13

להריס ה  יש  פ ה  מב נים   שהם   בני   למ עלה   משבע ים  ש נה.  אף  אחד   לא   ח ושב  בא יזה    14

שהוא  ש לב,  ל גבש  א יזה   שה יא  ת וכנ ית  חומש   לח יזוק   ל בניי ה  מ חדש.  יש  כל   מי ני    15

מודלים.   בי  או  טי.  יש  ס יכו ם  ממאי   2021  שי וצאים   לבד יקה  ש ל  כל   מבנ י  ה חי נוך    16

בעיר.  משום   מה  ד ווקא   בנ ו שא  הזה  ג וררים   אנ י  רוצה   ל הזכיר  לכ ל  מ י  שי ושב  פה    17

חברות  וחבר י  מועצ ה,  כל  מי   שמציל  נפש  בישראל  כאי לו   מציל  עולם  ומ לוא ו  וזה    18

לא  נ פש.  זה   נפש  ט הור ה.  ז ה  י לדות   ו ילדים   קט נים   שה ם  לא   מחל יטים   לא ן  הם    19

הולכים.  ש ולח ים  אותם  למ ו סדות  חי נוך  ב ני  שבע ים  שנה   ואף  אחד  לא  ט ורח  פ ה   20

בחדר לשבת רגע,  לעשו ת עצי רה, ולפ ני  הרבה דבר ים אחר ים להג יד     21

מר אבי גרובר:   אף אחד לא  טורח.     22

יוסי: יש  פה  הכנס ות  בתברים,  יש   פה  הכנסו ת  בסכומים  מט ו רפים.  אף  אחד  לא  חושב    23

לרגע  לעצור   איז ה  שה וא   סכ ום  מס וים.  לטובת   גי בוש  ת וכנית   ח ומש.  כד י  לחזק   24
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מבנים,  כדי   להק ים  מחדש.  החלטנ ו  מראש  שא נח נו  מב ט לים  על   חי י  אדם.  ע ל  ח יי    1

ילדים.     2

מר אבי גרובר:   תגיד ל י את ה מקשיב  למה  שאתה אומר?     3

גב' דברת וייזר:     הפס יקו את  הל ייב.     4

מר אבי גרובר:   אתה  מקש יב  מה  שא תה  א ומר  כל  האנשים   האל ה  שי ו שבים  פה  כ ל  אל ה.  עזוב    5

אותי.  על   כל  האנש ים  הא ל ה.  אתה   קורא   לכ ל  ה אנשי ם  האלה?   זה   מה   שאתה    6

קורא להם? ר ק על י בדי וק. נ כון רק  עלי ס בבה. ה נה. רק  ע לי ה וא מדבר.    7

יוסי: יש סיכום כ תוב שה עיר ייה ב מאי 21.     8

מר אבי גרובר:   רק על י הוא  מדבר. כל  האנ שים האלה  לא י ודע ים מה  ה ם עושים.    9

יוסי: מול  ה נהג ה  ייש ובית  ש הם  מבצעים  בדיק ה  של  כל  מ ו סדות  הח ינ וך.  משום  מ ה   10

בעני ין הז ה ג וררים רג ליים.  איפה  הדברים ק ורים     11

מר אבי גרובר:   לא קור ה שום.    12

יוסי: שחכל רוצה  להק ים.    13

מר אבי גרובר:   חבר'ה ל א יתק יים  על זה ד י ון.      14

מר ירון גדות:   יהיה  עוד שב וע.    15

גב' דברת וייזר:     איך את ה מציע  לעשות  את  זה? איך?     16

מר רמי בר לב:  אני  מבקש  לדי יק  בדברים.   התקשורת  ס גורה.  ר גע.  י ו סי.  אנ י  בסך  הכ ל  רוצה    17

שתדייק  וכשא תה  אומ ר  שא ף  אחד  בחדר  הזה  לא  קם  ו בדק,  אז  לפחו ת  בתחום    18

שקרן העל תה א ני  נרתמתי  ל טובתכם.    19

קהל: נכון.  חד משמע ית.     20
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מר רמי בר לב:  אני  לא  אוהב  את  הפרס ום.  אני  לא  אוהב  לדבר  על  ז ה.  אני  לא  משתחצן  עם  ז ה.   1

יכולתם  ביש יבה  הס פציפ ית  הזאת  אלי  ל פנו ת  כמחזיק  ת יק  הביט חון  לשטוח  את    2

הסוגי יה  הזאת מה  שנקרא.    3

גב' דברת וייזר:     או רמ י. שמענ ו.     4

מר אבי גרובר:   מחזיק  התיק  מביא פ תרון.  פקחים עכש יו. מדבר  עכשי ו  הוא אמר בת חום של י.    5

גב' דברת וייזר:     אין  מאבטח ים ואז  המור י ם    6

מר אבי גרובר:   לא  קשור  לפקח ים  של ו.  ה וא  לא  יוכל   לעמ וד.  יש  חוק .  מה  לעש ות  שזה  חוזר    7

מנכ"ל.  אי ן  חוק  א חר.  אתם  רוצים  אם  אתם  רוצים  אז  נ סגור  את  בתי  הס פר,  הם   8

ילמדו  מהבית.    9

קהל: כן. שצריך לסג ור את בת י ה ספר, שאין  מאבטח  לסגור  א ת בתי הס פר.     10

מר אבי גרובר:   בסדר. אם זה מה  שאתם רו צים.   11

קהל: אין  סריק ה  בבוקר.  אתה  אמ רת  לנו  ו ניס יתי  ו עשית  הכל.  אני  מו חה  על  זה  שסגר ו    12

את הפי יסבוק  ומשת יקים א ו תנו. כי  זאת דמו קרטיה. ז א ת לא דמוקר טיה.     13

מר רמי בר לב:  אם  הסכר  הזה  נפרץ  אז  א ני   מציע  באמת  לקיים  ד יון  מ סודר  פה  בחדר  הזה  ונד ון    14

בכל הסו גיות.  מחזיק  תיק  ה ביטחו ן מוכ ן לק חת על  הדבר  הזה גם את  האחר יות.    15

קהל: אנחנ ו מקו וים  לראות  את זה  בא ליד י ביט וי בתקצ יב הקר וב.    16

מר אבי גרובר:   זה  לא  בעיה  של  כסף.  אין   פה  שום  עניי ן  של  כסף.  אין  אנשים  שיכול ים  לבו א    17

לעמוד בשער.  אין.    18

גב' דברת וייזר:     יש  ל י  תש ובה   לזה.   לכסף.  לא.  שנ ייה   אנ י  ר וצה  ל הגיד   משהו  ל גבי   מה   שאמרת    19

עם הכסף. שנ ייה.     20

מר אבי גרובר:   אף אחד מע ולם ל א דיבר.    21

גב' דברת וייזר:     כשאנח נו  רא ינ ו.  מה  קר ה  בפיק וח  ומה  קר ה  בה נד סה  ומה   קרה  במ חלקת    22

הפיק וח  שרא ינו   שאין   אנשי ם  שמגיעים  ולא  מוכנ ים  ל ה גיע  במשכ ורות  הנמ וכות    23
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האלה,   עוש ים  אא וט  ס ורסי נג  נכון?   סל יח ה.  ג ידי   עכשי ו   הביא   ל נו   מכרז  לו ועדת    1

מכרזים  לגזברות  כ י  הוא  לא   מצליח  להש יג  אז  הו א  רוצ ה  אאוט  סור סינ ג.  אז  זה   2

עולה   פי   שתי ים  מה   לעש ות.   סלי חה.  ל מה  את ה  מב יא  ו הוא  מב יא  והי א  מבי אה   3

אאוט סור סינ ג.     4

?: את מוגבל ת עם ארבע ים ושת יים אלף ש ח זה של ושה    5

גב' דברת וייזר:     הוא  ל א  מוגב ל  גיד י  שאמר  לנו  השב וע  ל עשות  מכרז  ע ל  מנהלת  גב יי ה  כי  ה וא  ל א    6

מוצא שנתי ים לגב יי ה. אז ה ו א מביא דרך  חברת כו ח אדם ?     7

מר גידי טביב:זה מכרז  פומ בי. לא מ וגבל.    8

גב' דברת וייזר:     מה  זה   קשור.  ת עשה  מכר ז  פומב י  בפ י  שתי ים  שכר  א ז  יגי עו  מ אבטחים.   למ ה    9

אתם  לא  מצל יחים   למצוא   פ תרונו ת  יציר תיים?   תשלם  ש בעים.  למ ה  די.  ז את  לא    10

תשובה  רצינ ית.  להג יד  לא  ב אים.  תראה  לי  מה  כ ן.  תרא ה  לי  שכר  שבעים  שקל   11

שעה.     12

מר רמי בר לב:  אנחנ ו צועק ים סתם.    13

גב' דברת וייזר:     למה  חברות   אחר ות  מצל י חות  ל עשות   מיק ור  ח וץ?  א פ שר  למצוא  בשב עים  שק ל   14

לשעה. אנ חנ ו נב יא לכם.    15

קהל: איפה מזכ ירה  ואב הב ית מא בטחים את ב ית הס פר?     16

מר רמי בר לב:  אני  רוצ ה  בחזרה  להחז יר  א ת  הדיו ן.  דוברת  מאחר.  א ני   מציע.  בוא י  תשבי  יחד    17

איתי  וא ני  מחז יק  תיק  ה ביט חון.  מאחר  ואנ י  כבר  מדבר  בחודשי ים  האחרו נים  אנ י    18

מלוו ה  את  המשפ חות  האלה   ואת  הה ורים  האלה.  ב ואו.  ואני  ד אגתי  שבת י  הס פר    19

האלה ל א יסגר ו וד אגנ ו להב י א שומרים. בו או  נתכנס.  נבי א את הדי ון     20

מר אבי גרובר:   אמרתי לך  לא רמ י?     21

מר רמי בר לב:  לא. אני  לא אמרת י שלא. א ני  אומר לזכ ותך. אנ י או מר נת ת לי קרד יט. אנ י רוצה.    22

גב' דברת וייזר:     צריך לדא וג ל הביא א ותם.     23
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מר אבי גרובר:   אנח נו ישב נו  השבוע  עד ה לי לה.    1

גב' דברת וייזר:     למה  הם  יודע ים בל י ל הבי א את ה נהגת  ה הורים.  אתה   אומר שבע ים שקל  לשעה.    2

או קי סבב ה. מביא  לנ ו מכרז  של עשרים ו חמש     3

מר אבי גרובר:   מה הבאת  ולא  קורה?    4

יוסי: ברשותכם  בינואר  פבר ואר  י ש  מאבטחים?  אנחנ ו  הבאנ ו   אותם  כי  מצאנו  חברה    5

יחיד ה שיכל ה לעב וד. קור ה  מה לעשו ת. שכחת שיש  קורו נה?     6

מר רמי בר לב:  בוא  נקב ע  מו עד  לד יון.  נשב  י חד.  אני   אקבע  מ ועד  ונעש ה  את  זה  כמה   שיותר   מהר.    7

חברים  אנ י  לא  פוע ל  בזכות   עצמי.  בוא  נעשה  את  זה  בצ ורה  מס ודרת.  י וסי  זרק    8

כמה דברים א ני ל וקח  את זה  אנחנ ו נק בע.    9
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6. הצעה לסדר דוברת וייזר  2.3.22 – שוויון מגדרי חוסן עירוני. 

10  

גב' דברת וייזר:     ההצעה  של י  לסדר  היא  בנ ושא  שווי ון  מגדרי.  ה וא  לא  הסכים.  אתה  מחזיר  א ת    11

זה?    12

מר אבי גרובר:   וזה ק ורה. הכ ל קור ה. קבל נ ים על ק למן.     13

מר רמי בר לב:  לוקח  על עצמ ו את ה אחרי ות .     14

מר גיא קלנר: מה עוש ים עם זה?    15

גב' דברת וייזר:     עושים  ישיבה.      16

מר אבי גרובר:   כל  החודש ים  האחר ונ ים  ו רמי  עובד ים  על  זה  שעו ת  ע ל  שעות  ומ נסים  למצ וא   17

פתרונ ות.     18

מר רמי בר לב:  קיבלתם ממ ני SMS שלשום  בלילה  בעשר?     19

מר אבי גרובר:   לא פו תחים א ת זה עכש יו מ חדש. רמי.    20

קהל: קיבלנ ו.     21



ישיבה מן המניין מס'  38    רמת השרון – 6.3.22 

מר אבי גרובר:   יש חוזר  מנכ" ל מי  יכו ל לע מוד ומ י לא.    1

גב' דברת וייזר:     לא.  תחל יטו  הו א  אומר  מ שהו  אחד  וה וא  משהו  אחר.  טוב  יאלל ה.  הצעה  לסדר    2

בנושא  שו וי ון  מ גדרי  כ חוס ן  מגדרי.  שו וי ון  מ גדרי  הוא  לא .  אינטרס   של  כו לנ ו  נש ים   3

וגברים כא חד.     4

מר רביד פלד: אמרנ ו שנ יתן.    5

גב' דברת וייזר:     זה ל וקח דק ה. אתה מתכ וו ן לשאת נ אום לא ומה?    6

מר רביד פלד:  לא.  את  מתכוונת.  את ה  רוצה  שנצב יע  בע ד  או  נגד.  אנ י  לא  צריכה  א ת  הלייב  בשב י ל    7

זה.  אני   רק  ר וצה  שזה  יעב ו ר  אין  לי  ב עי ה.  חו סכת  לכ ם  שתי  דקות.   בסדר.  לא    8

צריכה  במ ה  מ י  בעד?   ת ודה  רבה.  לא   רוצים   הם   רוצים   לחסוך   ממנ י  א ין   לי   שום    9

בעיה. לא  באתי  ללי יב. אנ י ר ק רוצה שזה  יעבור. ז ה הכ ל.    10

ד"ר צחי שריב:       תצביע ו  רגע.    11

גב' דברת וייזר:     מועצת  העיר   תנח ה  את   ה דרג  המקצו עי  לשתף  פע ולה   עם  הגור מים  ה חיצו ני ים   12

הרלוו נטי ים  שנבחר ו  בנושא   התחלה  של  ת הליך  מ יפו י   מגדרי  באופ ן  מקצוע י    13

מעמיק   ומפ ורט   על   מנת   שנ וכל  להתקדם   לשלב   הבא   בנושא  בני יתה   של   רמת    14

השרון   כעיר   שמקדמת   שו ויו ן  כח וסן   ע ירונ י.  וזה   נעש ה  ב עקבות   אי   שיתוף   פ עול ה    15

לצערי של  חלק מ האנשים  נא לצתי להב יא את ז ה לכא ן.    16

ד"ר צחי שריב:       אנ י לא  מצביע כי א ני  לא הב נתי  את  ההצעה  הזאת. לא  יודע  מי ב חן או תה. איך    17

בחרו.  מה  רוצ ים  שיעשו.  נר אה  לי  שיש  פ ה  קונצ נזוס  בע ד  אז  לא  מפריע  לי  שלא    18

הבנתי.     19

מר אבי גרובר:   מי נמ נע את ה לא  משתתף כ אילו.    20

ד"ר צחי שריב:       כן.  נמנע .    21

מר אבי גרובר:   צחי נמ נע מ ישהו  מתנגד.    22

23  
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החלטה: הצעה  לסדר בנ ושא  שווי ון מ גדרי  

בעד  –  10:  ירון גדות, דני לביא, באצ'י  אלקובי, עופר קליך, רביד פלד, אבי גרובר, דוברת וייזר,  

מיכאל דורון, רמי בר  לב, עידן למדן.  

נמנע – 1: צחי שריב.  
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1  

גב' בת שבע אלקובי:  לא.  אנ י  רק  רצ יתי  לציי ן  בב קשה  בעוד   אנ חנו   מצביע ים  כ ולנ ו  בעד   ההצע ה    2

הזאת  יש  כעת  במ גוו נים  קר י ית  הצעיר ים  איר וע  ל נשים  ב לבד  היה.  א ני  לא  חושבת    3

שזה  ראוי  שברמת  השרון.   בסוף  הזמי נו  את  כ ולם   אחרי  שהער נו  עינ יכם    4

לסיטואצ יה  הזא ת.  וזה  לא  ר אוי  שברמת  השר ון  כ יום  עד י ין  י היו  אירו עים  שכאל ה   5

הפרדה  רק  לנשים  או  רק  ל גברים,  בפרט  יום  ה אישה  צריך  להי ות  לכ ולם.  ופה    6

אנחנ ו  ר ואים   איר וע   שכוו ן  ר ק  לנש ים.  אם   אנ חנו   לא   ה יי נ ו  מרא ים  חב ר'ה   שימו   לב    7

היית ה שם הכנ יסה  לנשים ב לבד.   8

עו"ד עידן למדן: העירי יה.  המזמ ין  זה  ה עירי י ה.  ראש  העירי יה  וסג נו  מזמ ינים.  אז  תפנ י  במסגרת    9

מה  שהציע  קודם  ר ונ י  בלקי ן  תפני  את  האצבע  לע יריי ה.  י ש  ראש  עיריי ה.  אירו ע  של   10

העירי יה.    11

גב' בת שבע אלקובי:  בסדר.    12

מר אבי גרובר:   נושא של  הבדיק ה ו המסמכ ים לנ ושא נ יגוד  הענ יי נים. בו או נשחרר  אותם.    13

גב' דברת וייזר:     אין ב עי ה לשחרר א ותם.    14

15  

16  

17  

18  

19  
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1   
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עבודות  לטובת  של  500  אלש"ח  דת"  בסכום  במבני  תב"ר  920  "שיפוצים  הגדלת  8.  אישור 

פיתוח  שקשורות עם בית הכנסת סוכת שאול וכן את תיקון ההסכם בהתאם  

לנוסח שהועבר ע"י יועמ"ש העירייה – מישיבה קודמת.  

2  

מר אבי גרובר:   הנושא   נדו ן  פ עם  קודמת,   היו עץ  המש פטי  גם  העב יר   פה  מסמך  שמת קן  את    3

ההסכמים  ש נחתמ ו  בזמנ ו  ה ובהר  שזה  ל נושא  של   נכו ן  ה פיתו ח  של  המת חם  נכ ון    4

זה לא כסף מז ומן  לחשבו ן א לא כסף שמושק ע בפית וח  ה מתחם? נכו ן. גי די נ כון?    5

עו"ד מיכה בלום: אני  תיק נתי  את  החוז ה  כפי  שנתבקש  על  יד י  נתבקשת י  ע ל  ידי  המ ועצה.    6

הוספ נו שם סע יף שאנ חנ ו מ שנים את ה הסכם ומ אפשרי ם את התשלום  לפי תוח.    7

מר אבי גרובר:   והכספ ים  האלה   ה ולכים   ר ק  לפ יתו ח  זה   לא   כסף   שיכ ו ל  לה ינת ן  מזומ ן.  א נחנ ו   8

נותנ ים את זה  לטוב ת עבוד ו ת.     9

מר ירון גדות:   אני  ב יקשתי  לדבר  בדי ון  הק ודם  ולא  קיבלת י.  אז  א ני  כ ן  רוצה  לדבר.  ל א   10

קיבלתי. ב יקשתי  לדבר בדי ון  הקודם ו אני  מבקש לדבר ב נ ושא הזה. א פשר עכשי ו?    11

מר רמי בר לב:  מיכה את ה תיק נת את  הסעי ף הזה בח וזה?     12

מר אבי גרובר:   העברנ ו אל יך את  הנוס ח.     13

מר רמי בר לב:  לא ראית י את זה  אני  מצטער . איפה ז ה?    14

עו"ד מיכה בלום: הועבר א ליכם נ ספח.      15

מר ירון גדות:   אני  אגיד  ככה.  קודם  כל  ה י יתי  במבנה  הז ה  הלכת י  לרא ות  אותו.  מבנ ה   16

חדש,  יפה,   מפ ואר  אבל   בהי ר  באבן  ירושלמ ית  וגם  יצב ע ו  את  כ ולו   בלבן   ו יסי ידו    17

אותו  לא  יצלי חו  למ חוק  א ת  הכתם  של  בית  הכ נסת  הז ה  לפני  הבחי רות.  שמו  שם    18

את החזיר  כדי ל השפי ע על  ה בחירות.    19

מר מיכאל דורון:  לא  מבי ן.  הכתם  הו א  על   בית   הכ נסת.  אתה  שומ ע  מה   שאתה   אומר ,  הכתם  ה וא    20

על בית  הכנסת?  ירדת מ הפס ים. ברצינו ת די. ח לאס.      21
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מר ירון גדות:   עדיי ן רוצה  לדבר. גם אם  יר דתי מהפ סים.    1

מר מיכאל דורון: כרגיל  יורד  מהפסים. א ין כ תם על ב ית  הכנסת.      2

מר ירון גדות:   יש  כתם  על  בית  הכ נסת  ו על   המתחם  הזה  בג לל  שבמקו ם  הזה  היה  פשע    3

החזיר.  מ ישהו   שם  חזיר  ל פני  הבחיר ות  בשבי ל  ל השפי ע  על  הבחיר ות  וש לושה    4

ארבעה  חבר י  מ ועצה,  יעקב   פה  לא   נמצא,  ס ירבו   לעש ות   בדיקת  בד יקת  פול יגרף   5

בשביל  לשל ול  את  המ עורב ו ת  שלהם  בפש ע  הז ה.  אנ י  ח ושב  שחברי   מועצ ה  שלא    6

ביצעו  את  בדיק ת  הפו ליגרף   בהצבעה  הזאת  לא  צריכ י ם  להצביע  ול א  צריכים    7

להשתתף.  כי  יש  פה  חשד,  ש חברי  מועצ ה  השתמשו  בעצם   בפשע  הזה  בשביל  לקב ל   8

את  המושב   שלהם   ואת   הכו ח  שלהם  ואת  הכסף  ש להם   בעיר ייה.   זה  דבר   אחד.    9

דבר  שני,  עקר ונ ית  אנ י  בעד  יש  עוד  הרבה  בעד,   הפרדת  דת  ממדינ ה  וא ני  לא  בע ד    10

שעיריי ה  תממ ן  לא  בת י  כנ סת  ולא  דת  א חרת  ו לא  כנ סיות  ולא  מסגד ים  ו לא    11

בודהיסט ים. במדי נה צרי כה  להיו ת הפרד ה     12

מר אבי גרובר:   אבל קבור ה אזרח ית כן.  לה שקיע בקבור ה אזרח ית כן.      13

מר ירון גדות:   כן. במדינ ה     14

מר אבי גרובר:   קבורה אזר חית ז ה מותר  ו אם זה דתי ז ה אסור.      15

מר ירון גדות:   במדינה  צריכ ה  להי ות  הפרד ה  בין  דת  ומדי נה  וא ני  לא  בעד  מימון.  א ני    16

יכול   לס יים?  למרות   זאת   ו מתוך  ז ה  שה יית י  בב ית  כ נ סת  הזה   ורא יתי   שם  את    17

המתחם  וראית י מ ה שיש  שם  זה ב עצם שני  בתי  כנס ת מר כזיים,  והו ותיק ים ברמת    18

השרון,  א חד  מזרח י,  אחד   אשכנזי  ואחד  מזר חי  ז ה   מבחינ תי  א חד  הדבר ים   19

המגעי לים  בי הדות.  כל  ה הפ רדה  הזאת  והגז ענ ות  בין  מז רחים  ואשכנז ים.  הי יתי    20

במתחם.  המ תחם  הזה   בעצם   בית   הכ נסת  האשכנז י  יותר   בחזית.  יש  לו   שם  רחב ה   21

ענקית  מ אוד  שלא  בש ימוש.  ובית  הכ נסת  הז ה  סוכת  שא ו ל  אני  ל א  יוד ע  אם  אתם   22

ממשיכים  לק ורא  ל ו  סוכת   שאול  כי  לא  ראית י  את  הש ם  הזה,  קורא ים  לו  ספרא   23

בית  הכ נסת  הז ה  יש  לו   איז ה  שהוא   מעבר  צדד י  קט ן  מ אחורי   השיר ותים,  שדרכ ו    24

רק  מגי עים.  במקום   להשתמ ש  ברחבה   הזאת   הע נקית   בי חד  מזרח ים  ואשכנז ים.   25

לשני  בתי  הכנסת  בשב יל  לה גיע.  יש  שם  איז ה  שהיא  ה פ רדה  כזאת  בין  אשכ נזים    26
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ומזרחים  כמ ו  רב  אשכ נזי  ו רב  מזרחי  וכל  הכ פיל ות  הז את  המי ותרת.  אנ י  מציע    1

לכם  וגם   אול י  ליעקב   שאחר אי  ע ל  בי ת  הכ נסת  השנ י  שה וא  כא ילו   תומך   בקיד ום,    2

אני  מציע  שא ני  אצבי ע  בעד  ו אפיל ו  מבחי נתי  שי היה  עוד  תקציב  לדבר  הזה  בת נאי    3

שהרחבה  הזאת  ת היה   רחב ה  משות פת  לש ני  בת י  הכנס ת.  אני   בעד.  ש ניי ה.  א ני    4

מבין שגם אתם ב עד.     5

מר אבי גרובר:   לא הב נתי מ ה הו א רוצה.      6

מר ירון גדות:   אני מק ווה  שגם בית כ נסת.  שהרחבה הזא ת תה יה רחב ה  משותפת.     7

מר אבי גרובר:   איזה ר חבה?      8

מר ירון גדות:   שהכניס ה  תה יה  כ ניסה   גדו ל ה  רחבה  לשני   בתי  הכנסת.   ב שני  בת י  הכנ סת   9

ושיוכל ו  ל השתמש  בה  בי חד.   כי  הצורה   שהי ום  ההג עה  ל בית  הכנס ת  סוכת  שא ול    10

היא  לדעת י  מבזה.  ואפשר  לה שתמש  ברחבה  הזאת  לשני ה ם.  ואם  זה  יקרה.  אם  זה  11

יהיה  תקדים, תקד ים י פה. א ז אני אצב יע בעד.      12

מר גיא קלנר: מי מנ הל את  השני?      13

מר ירון גדות:   מבחינת י אפ ילו  שתקבלו  עוד  תקציב לפ יתו ח.     14

מר אבי גרובר:   עמות ה.  ..יושב  אצלך.  ב ית   כנסת  השנ י  לא  הוקצה.  ל מיטב  יד יעתי.  לא  ה יית ה   15

הקצאה של ב ית הכ נסת.      16

מר ירון גדות:   יש שם רחבה ע נקי ת ולא  בשי מוש.   17

מר רוני בלקין: אי א פשר.     18

מר אבי גרובר:   אי  אפשר  זה   לא.  בנ וסח  שלו  כל  אחד.  אני  לא  ח ושב  שזה  כל  אחד  יש  לו  את    19

הנוס ח של הת פיל ות של ו.      20

מר ירון גדות:   לא  קשור  לנוס ח  של  התפי ל ות  ולא  קשור  לפ ירוק  של  ב תי  הכנסת.  אנ י   21

מדבר  על  ר חבת  ו על  הכ ניס ה  אל.  אין   סיב ה  שהם  לא   י וכל ו  לה יות  ב משותף  ב הגעה    22

לבית הכ נסת של הם.     23
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ד"ר צחי שריב:       מי בד יו ק מפריע  להם? בת נאי ש נצבי ע שאנח נו ..זה  יקרה?      1

מר ירון גדות:   אם יש פה מ הלך. אז א ני א ה יה בעד.     2

מר רמי בר לב:  תצביע אם זה  לא י היה  אז א ל תצביע. ב ואו  נתקדם אבי      3

מר אבי גרובר:   בסדר שני יה.      4

מר ירון גדות:   מאוד בע ייתי  שאשכנזים ד וו קא אלה שמ ונע ים את זה.    5

ד"ר צחי שריב:        טוב.   ר ציתי  גם   לה תיי חס  לנושא   הז ה.  אנ י  ל א  את ייח ס  ל עני ין   ש ל  החז יר.  א ני    6

לא  יודע  מ י  ה ניח  את  ז ה.  אב ל  כמובן  הדב ר  הראשו ן  שעול ה  בראש  כשמדברים  על    7

בית  הכ נסת  הזה  כ י  ה טראו מה  הזאת   לא  נמחק ה,  לא   נ פתרה.  אבל   בהקשר   של    8

התשלום  ע כשיו  לעמ ותה  לטו בת  הבנ ייה,  ז ה  מזכ יר  ל י  את   השיטה   הכי   פו פולאר ית    9

במכרזים.  קודם  כל  נזכה  במ כרז,  ואז  נסתדר.  מגישים  ה צעה  נמוכה.  זה  לא  מכרז    10

פה  זה   הקצא ה,  אב ל  מד וב ר  במשאב  צ יבורי,   קרקע,   ובמכרזים  קורה   הרב ה   11

שמישהו  מגיש  הצעה   נמ וכ ה  זוכה   במכרז  ואחר   כך  ב דין  ודברים  עם  המז מין    12

העבודה   מקבל  ב חמישים  א חוז  י ותר,  במח ירים  שאם  ה מתחרים  של ו  במכרז  ה יו    13

יודע ים,  הם  הי ו  יכ ולים  ל זכות.  במקרה  הז ה  הי יתה   פה  הקצאה,  בת נאים    14

מסוימ ים,  של  קרקע,  גם  וע דת  ההקצאות  המקצו עית  ו גם  מועצת  ה עיר,  גם  ב- 15

2017  וגם   ב-2019  קיב לה  ה חלטה   בעד  ההקצאה   הזא ת  על  הב סיס   שהוב הר  שכל    16

ההוצאו ת  יה יו  ע ל  מקבלי   ההקצאה.  ו לשנות  א ת  זה  עכשיו  ולבו א  ול הגי ד    17

שהעירי יה  ת עביר  ל הם  חצי  מש"ח  לטו בת  השלמת  הבנ י יה,  זה  פש וט  לשנ ות  את    18

הכללים  בס וף.  תארו  לכם  שלא  יודע  ה קצנו  קרק ע  למ רכז  הטניס  ואחרי  שהם    19

התחיל ו לב נות  אותו  בסוף  ה ם באו ואמר ו טוב  תשלימ ו כ מה מיל יו נים.     20

מר רביד פלד:  אם  זה  יהיה   הבעיה  חצי  מ ילי ון  למ גרש  הטניס  שמ ימנ ו  את  הכל  הם ,  עשו  את  כל  21

המימו ן.  כמה  עשר  מיל יו ן?  ו עכשיו  נשאר  להם  פה  שישה   מילי ון.  נשא ר  להם  ח מש   22

מאות אלף.  למגרש הט ניס  א ם יהי ה אנח נו  גם יכ ולים  לעז ור להם.    23

ד"ר צחי שריב:        אני  לא  יודע  על  סמך  מ ה  אתה  אומר   את  זה.  אבל  אני  אומר  שאם   היו  אומר ים    24

מראש, שזה הת נאים  יכול  ל היות  שהי ו ע וד אנש ים שהי ו  מתחרים ע ל המ גרש הזה.    25
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ורוצים  ל עשות  א ותו.  מ ה  שדובר  אז  הי ה  על   שיפ וץ.  והבח ירה  ל לכת  להר יסה    1

ובני יה  מחדש,  שזה  א ופצי ה  הרבה  יו תר  יקרה  מ אשר  שיפ וץ  מבנ ה,  שזה  מה  שהוצ ג   2

למועצת  הע יר,  הי יתה  ה חלט ה  שנעשתה  לא  יודע  א יך  חת מו  איתם  על  ה סכם,  בלי    3

שאפשר  להם  ל הרוס  את  בי ת  הכנסת  ולבנ ות  חדש,  ב לי   להבטי ח  ערבו יות,  ב לי    4

להבטי ח  משאבים  כס פיים,  ובלי  לבדוק  א ת  הדברים   ה אלה.  אנ חנו   מישה ו  אנ י    5

חושב  שזה   בכלל ים  של נו   בה קצאות  שמיש הו   שמתחי יב  לבנות   מבנ ה  אז   בודק ים    6

שיש  לו  את  המשאבים  הכספ יים  לזה  שלא  יבו א  בסוף  וי ו שיט  את  ידו  לעיר יי ה.  אני    7

הראיתי   קודם   בשאי לתה   ש לדעתי   מחל ו  להם  על  מקומ ות  ה חנ יה  למרות   שתקן    8

דורש,  להקצות  מק ומות  חנ יה  עיר ית  אמרה  שיש ה  בגו דל  הזה.  לא  י ודע  אי פה    9

מקומות   הח ניה   פה.   זה  יבו א  על  חשבון   הסב יבה  והת ו שבים,  בתיק  מידע   כתוב    10

11   

מר רביד פלד: שבת הם    12

ד"ר צחי שריב:        בסדר.  המקום  הז ה  פת וח  כ ל  ימ ות  השבוע.  וזה  לבד   הטבה   ששוו ה  כשש  מאו ת    13

אלף  שקל   על   פ י  התערי פים   של  קרן   ח ניה.   בנ וסף  לא  מז מן  שו פצה  הגי נה   רבנ ו  תם    14

אני  רא יתי   במו  עי ני  א יך  ה ח לק  ממנ ה  נ הרס  בב ניי ה  ע ל  י די  משאי ות  שנכ נסו,   וזה    15

גם שופץ  עכשיו,     16

מר אבי גרובר:   בלי שום  קשר.   17

ד"ר צחי שריב:       אי ן קשר .    18

מר אבי גרובר:   לא י ודע א יך חיב רת את זה.    19

ד"ר צחי שריב:       למה?      20

מר אבי גרובר:   כי לא  היה  שם שום קשר. א ני לא  מבין  איזה  משאית  על תה על  הגי נה.    21

ד"ר צחי שריב:       אנ י ראי תי. וזה ו.     22

מר אבי גרובר:   איך הכ ל פה  מתקשר.     23
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מר רמי בר לב:  כמה  פעמים  שאנ חנ ו  בונ ים  אפילו  את  ה בית  שלנ ו,  אנח נו  מגיעים  ל חריג ה  בתקציב.    1

בסדר אבל.     2

מר אבי גרובר:   משאית שעל תה ע ל המגרש?    3

עו"ד  עידן למדן:  אנ י  גם   כן   לא  מקבל   את   הע ניי ן  הזה   וי סלחו   לי   חבר י,  א ני  מגדיר   א תכם  חברים,    4

חלקכם  א ני  מ כיר  בא ופ ן  א י שי  ול מרות  אני   ח ושב  שהם  י ודעים  לכבד  את   הא נשים   5

שבאים  עם   העקר ונ ות.  א ני   ל א  י ודע  מ איפ ה  צץ   הע ני ין   הז ה  של   השי פוץ   בלבד.   אבל    6

כל  מי  שקרא  את  הסכם  ה הקצאה  ללא  תמ ורה.  ו/ או  את  חוזה  ה פית וח,  חזרו    7

והעל ו  ש וב  ושוב   אגב   זו   אח ת  הס יבות   שהת נגדתי   בזמנ ו ,  חזר  כל  הזמן   ה יה   כתוב    8

שאפשר  או  לשפץ  ולה וסיף   קומה.  א ו  ל הקים.  זאת   או מרת  האפשר ות  שבה   בית    9

הכנסת  י יהרס  ו יוקם  ה יית ה  מונחת  על  השו לחן.  ולכן  לב ו א  פתאום  ול הגיד  זה  לא   10

היה  וזה.  ז ה  לא   יוד ע.  או לי  זה   שלושת  הקו פים.  אב ל  כתוב  העמ ותה  פנתה    11

והוא ילה   שני ת  בח וזה  ההקצ אה  לל א  תמ ורה.  ע מותה   פ נ תה  אל   הע ירי יה  בבקש ה   12

כי  תתיר  לה  ל הקים  ו להחכ יר  ולה פעי ל  ללא  תמור ה  בי ת  כנסת.  אחר  כך  אנח נו    13

אומרים  ..הרבי עי  אנ חנו  מד ברים  על  כך  שהעמות ה  תעמ וד  בכל  התחי יבו יות יה  על    14

פי  הסכם  ה פית וח   ותשל ים  א ת  הפ יתו ח,  לצ ורך  שי פוץ   יס ו די  א ו  הק מת  ב ית  כ נסת    15

על  חשב ונה   ע וד  פעם  הקמת  בית  כ נסת.  אגב   יד ידי   מיכ ה  בלום  יוע ץ  המש פטי   שלנ ו,    16

מתעלם  מכך  שבי ן  השאר  ע ל   בסיס  זה  פתר נו  מב נה  ה קצאה  לחל וטי ן.  כתבנ ו  ללא    17

דמי  הקצאה  סעיף  7,  הקצ אה  לעמות ה  תהיה  ל לא  ת מורה  כמפור ט  בהחלטת    18

מליאת  מ ועצת  ה עיר  אם  מ בקשים  מאית נו  א יזה  שה וא   כסף  או  תשל ום,  אנח נו    19

צריכים  לטעמ י  לה תיי חס  גם   להסכם  הזה.  לסעיף  הזה  ו ל דרוש  איזה  שה וא  סכ ום   20

הקצאה.  אגב  בסע יף  14  לחו זה  ההקצאה  כת וב  ברח ל  ב תך  הקטנה  14  ד'  שי למה    21

עירי ית  תש לום  כ לשהו   ה חל   על   העמ ותה,   במקרה   הז ה  לצורך  ה ענ יין   אם   נשלם    22

חמש  מאות  אלף  שקל,  תה י ה  העמות ה  חי יבת  להחז ירו  לעירי יה.  תוך  שבע ה  ימים    23

מיום  קבלת  דריש ה  מכך  מה עירי יה.  חוז ה  הפ יתוח  והוא י ל  השלישי,  ו המפת ח  פנה    24

אל  העי ריי ה  בבקשה  כ י  תת יר  לו  להקים  ולה פעי ל  בית   כנסת  על  החלק ה  אשר    25

ישמש  וישרת   את  כ ל  תושב י  רמת  השרו ן.  אנ חנ ו  מח ויב ים  והו איל   האחר ון   באות ו    26

הסכם,  הע ירי יה   תהי ה  מ וכנ ה,  לחת ום  על  הסכם  ההקצ אה  של   הנכ ס  ל מפתח   אך    27
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ורק  לאחר  שהמ פתח  י עמוד   בכל  התחי יבו יות יו  על  פי  הסכם  זה  וישל ים  את    1

הפית וח לצ ורך שיפ וץ  יסוד י.     2

מר אבי גרובר:   לא מצלי ח להב ין  מה את ה  מנסה ל הגיד    3

עו"ד עידן למדן:  או הקמ ה של ב ית הכ נסת.     4

מר אבי גרובר:   עידן   אני   לא  מב ין  מ ה.  אנ י  ואתה  ע ורכי  ד ין,  חותמ ים  ה סכם  הרבה  פ עמים,  ואז    5

מתקנים   אות ו.  בשבי ל  ז ה  ב אנו  לפה   מתק נים  את  ההסכ ם.  עושים   תיק ון   בהסכם.    6

בכל הסכם כתו ב שהצדדים  מתחייב ים למ לא את ה הסכ ם.   7

ד"ר צחי שריב:       אי א פש ר בהליך  הקצאה ל עשות א ת  זה.   8

עו"ד עידן למדן: תן לי  לסי ים וא ני אסב יר לך  למה.     9

רביד  פלד:  לא  עשו  את  זה  למטרת  רו וח.  ל א  קבלנ י ם,  או  יזמים.  הם  עושים  א ת  זה  למטרת    10 מר 

התושבים  שלנ ו.  כי  אנ י  שומע   פה  מה  שאתם  אומרים,  אנ שים  באים  אתה  כל  הזמן    11

מתפרץ אתה.  בדרך כלל  אני   לא מתפרץ.     12

מר אבי גרובר:   אני  לא י ודע אם את ה זה ש יכול  להוכ יח א ותו ב ענ יין  הז ה אבל.     13

מר רביד פלד: כאיל ו הם  הא ויבים של כם. הם עוש ים את  זה למטרת  התושבים ש לנו.    14

עו"ד עידן למדן: ושוב  א נח נו   מדברים   בהרש אה  שזה   לצורך   שי פוץ   יס וד י  א ו  ה קמת  ב ית   כנסת.    15

העבוד ות  באותו  הסכם  פי תוח,  המפת ח  יה יה  אחרא י   רבותי  זה  אתם,  כלפי    16

העירי יה  למ ילו י  כל  התח ייב ויות יו,  ו חביו תיו  ל פי  הסכם  זה  ועל  פי  כל  ד ין  ו ישפה    17

ויפצה  את  העיר ייה  ב גין  כ ל   הוצאה  ו/א ו  תשלום  ש ידר שו  מהעיר יי ה  או  יגר מו   18

לעירי יה   בגי ן  א ותן   עב ודות.   בתוך  של וש  שנ ים.  והמפת ח  עוד  פעם  מ תחי יב  בס עיף    19

אחר  סעיף  8  ח'.  כי  עם  סיו ם  שיפוץ  יסוד י,  או  הק מת  מבנה  בית  כ נסת  לבצע  על    20

חשבונ ו  את  כל  עבודות  ה פ יתוח  ו החלק ה  והג ינ ון  בחל קה  כפי  שייקב ע  על  ידי    21

המהנדס.  ועד יין   עם  הס יום  הזה  של  הב ינ וי  והפ יתו ח  בס עיף  קט ן  ט'  לא ותו   הסכם    22

הוא  ל א  י היה   לשבי עות  מהנ דסת  הע יר  אחר י  ה השקעה   הגדול ה  שה וא  עשה,   לא    23

יכנס  לתוקפ ו  ה סכם  הה קצאה.  זה  רק  חלק  מהסע יפים.  סעיף  11,  המ פתח  הצהי ר    24
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מצהיר  בזאת  במפורש   כי  כ ל   הוצאות   הכר וכות  ב פית וח  ל שיפוץ   יס ודי  א ו  ל הקמת   1

בית  כנסת  ב התאם  ל הורא ו ת  חוזה  ז ה  וכמ פורט  ב נספ חיו,  יחו לו  ע לי ו.  זה  נכ ון    2

שאפשר לשנו ת הסכם, אב ל  כשמשנים את  ההסכמ ים בד רך כלל מש נים א ותם תוך    3

כדי  איז ון.  מש נים  א ותם  ע ל  איזה  שה וא  בס יס  של  תן  וק ח.  או  ק י  א ני  שם  כסף,   אז   4

אני  אקבל  א יזה  שהם  דמי  ש ימוש.  חסכת י  להם  ה וצאה  ת מורת  דמי  שימ וש  בעבור    5

הכסף  ששמתי.  ז ה  בס וף  זה   עמותת   פרט ית  רביד.   עמ ות ה  פרטי ת.  כמו   ארגו נים    6

פרטיים  א חרים,  שאנ חנ ו  נ ותנים  להם  בי ן  תמיכ ות  ו בין  סי וע,  והם  אמור ים    7

להתנה ל לפ י זה  ולא  מתנ"ס,  אולם ספ ורט בית  ספר,     8

מר אבי גרובר:   אני  מצי ע  שכל  דיביד נד  ש מחלקים  הם  עש ו  שקל  אלי הם  לכיס  ושקל  ל עיר ייה.    9

בוא נעש ה את זה  ככה.    10

צחי שריב:         בי ן  ה מוסדות   ללא   כוו נת  ר וו ח  יש   כל  מ יני   מוסד ות  ללא  כ וו נ ת  רוו ח  שה יו    11 ד"ר 

שמחים להק ים מבנ ה ע ל המ גרש הזה.    12

קהל: הבני ין הז ה קי ים שבע ים שנ ה. הוא ק יים.    13

ד"ר צחי שריב:       אתם הר סתם אותו.  הרסתם או תו.    14

קהל: הרסנו  מפנ י זה  לא ה יה רא וי  לשימוש.    15

עו"ד עידן למדן:  אני  מברך  ע ל  השי פוץ.  דבר   יפה  שנ עשה  אנ י  חושב  שה ו א  דבר  יפה  שנ עשה  וא ני    16

חושב  שזה   נכ ון  הי ה  לתת   לעמות ה  אבל   לא   משנ ים  א ת  הכלל ים  באמצ ע.  לא    17

מספיק  רק  למח וק  סע יף  א חד  בחוז ה  שאומר  הם  לא  י ישאו  בכסף  א נח נו  נעביר    18

עכשיו  את  הכסף  ו נפט ור  או תם.  אלא  זה  דורש  משהו  יו תר  גדול  מזה.  ו יש  לזה  גם    19

השלכה  בסוף  יש  לנ ו  בין  ש לו שים  ושישה  המ קלים  לב ין  ח מישים  ושיש ה  בתי  כנ סת    20

שונים  בע יר.  שאנח נו  היום  מ צויים  בה ליכי  הקצאה  ו הסד רה  שלהם.  אנחנו רוצים   21

להגיע  לדבר  הזה  שאנ חנ ו  מ סדירים  מק ום  אחר י  מקום,   מעבירים  אות ו  ליד יים.    22

הדבר  הזה  דורש  רביד  ו פה  הנקוד ה.  גם  צריך  לדעת  בא מת  מה  אני  צריך  כי  בד יו ן   23

אחד  מד ובר  ע ל  הפית וח.   וב דיון   אחר   דובר   על   זה   שבעצ ם  אנח נו   נ יתן   את  הציוד.    24

אני  צריך  לקבוע  פה  אמ ות  מ ידה  שו ות.  זאת  אומר ת  למי  אני  באמת  נות ן  וכמ ה.  זה    25

בסדר  לה חליף   את  ז ה  ו בסדר   לקבו ע  את   זה  יש  ל נו   ועדת   תמיכות,   ועדת   הקצא ות,   26
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יש  לנ ו  כ מה  ועדו ת  שיכ ולו ת  לקבוע   את  הכלל ים  לדבר   הז ה.  וזה   נכ ון   שזה  יתבצע    1

יכול  ל הי ות  שאז  נבוא  ונ חלי ט  שאנחנ ו  שמים  שלוש  מא ו ת  אלף  שקל.  יכו ל  לה יות    2

שאנחנו  מעב ירים  את  זה   דר ך  המועצ ה  הדת ית.  יכול   לה יות  שא נחנ ו  נחל יט  שכל    3

גישה לכ ניס ה לבי ת כנסת, ת היה ע ל ה עיר.     4

מר רביד פלד: אמרנ ו ..נפק ח  על זה.    5

עו"ד עידן למדן: זה  כרגע   לא  ק יים.  כ רגע  א ת ה  אמור   לשים   חמש  מא ות  אלף  שקל,  לפטור   הסכם    6

כאילו  ל טובת  צד  אחד,  מבל י   שהעיר  לוק חת  לעצמ ה  שום  דבר,  זה  לא  כסף  שאנחנ ו   7

יכול ים  כך  סתם  לזרוק  אות ו   ללא  תיעדוף,  וללא  קב יעת  ק ריטריו נים  ברור ים.  ואנ י   8

אמרתי  את  זה  גם  בישיב ה  ה קודמת  בסי ום  היש יבה  ה קוד מת  אמרתי  שלא  מ ספיק    9

רק  לבטל  את  הס עיף  בהסכ ם.  צריך  לקבוע  קרי טריו נים .  של  כל  עמותה.  של  כ ל    10

בית  כנ סת  אם   אנח נו   נ חלי ט  שאנח נו   נו תנים   וז ה  בסד ר.  אגב  א ני   חושב   שיכו ל    11

להיו ת שאנח נו  יכו לים ל החל יט שזה נכ ון.    12

קהל: זה לטובת  כל ה עיר.    13

עו"ד עידן למדן: בסדר.  וא ני   גם  באת י  הי יתי   אצלכם  בב ית  כ נסת   אחרי   פשע  הש נאה   ולמ ען   הסר    14

ספק אנ י י ודע שאתם ל א קש ורים אל יו.     15

מר אבי גרובר:   ולכן  באה ה נקוד ה.    16

עו"ד עידן למדן: לכן  אי  אפשר  כרגע  לאשר  א ת  הדבר  הזה  גם  אם  משנ ים  את  הסע יף  הזה  ב לבד,    17

אני  ח ושב  שזה  לא  נכ ון  ב לי  קביע ת  קריטר יונ ים,  בר ורים  ומד ויק ים  שיח ולו    18

בהמשך  על   בתי   כנסת   או   על   מקרים  דומ ים,  א ו  ע ל  כל   מק רה  שבו  אנח נו   מעביר ים   19

מעמותה  פרטית  שמתחי יבת  לשים כסף.     20

מר אבי גרובר:   כל  תקצ יב  מת עדכן   התב "ר   של  ש יפו ץ  מ וסדו ת  דת   וא נ חנו   גם  פה   מעדכ נים  את   21

אותו  תב "ר  של  שיפ וץ  מ וסד ות  דת  וא נחנ ו  לא ורך  הש נים ,  תומכים  בהרב ה  מאוד    22

בתי  כנסת   בסכומ ים  י חסית   קטנים.  בט ח  אם  משו וים  א ת  זה  לכל   שאר  המב נים    23

וכל  הדברים   שאנח נו   ע ושים   בעיר   א נחנ ו  עושים   פה   י ח סית  מא וד   בקטנ ה.  בי ת   24

 83

 



ישיבה מן המניין מס'  38    רמת השרון – 6.3.22 

הכנסת  הז ה  בגל ל  שהו א  כ ל  הזמן  הם  חשבו   שהם  הו לכים  לשי פוצים  אז   לא    1

השקענו  לפ ני, בג לל    2

עו"ד עידן למדן: ..בנייה  מהרג ע הראשו ן זה  ה יה יד וע  וזה ה יה בר ור     3

מר אבי גרובר:   אני   אומר   שבגלל   זה   בשני ם  הקודמ ות  לא  השק ענ ו  פ ה  כסף.  לא  ח ידשנ ו,  ל א    4

החלפ נו  כ יסאות   ולא   עשי נו  עבודות  כ י  יד ענ ו  זה  הולך  ב ית  כנסת  גאו לת  ישרא ל    5

כרגע בכמה  פרמטרים, מ ערכ ת חשמל.    6

עו"ד עידן למדן: כל  בית  כנסת  עכשי ו  אתה  תיתן  לו  חצ י  מיל יון  שקל?  אם  כל  בית  כנסת  אנחנ ו    7

נגדיר את  תקציב הש יפ וץ. כל  בית כנסת  עכשי ו שי וסדר.    8

גב' דברת וייזר:     לא .זה ת לוי. ז ה בית  כנסת  שהוא הכ י מרכזי.  יש ל ו הכ י  הרבה מתפ ללים.    9

עו"ד עידן למדן: מה הקשר.     10

מר אבי גרובר:   שאלת שאלה  עיד ן.    11

גב' דברת וייזר:     אתה לא  יכו ל להש וות  לקה ילה מק ומית  של אחד  עשרה     12

מר אבי גרובר:   שאלת שאלה,  תן ל י לע נות   לך.   13

עו"ד עידן למדן: אני א ומר יש  הסכם. אי ן לי   סיבה רצי נית  להפר  את ההס כם.    14

מר אבי גרובר:   שאלת  שאל ה.  א ני   יע נה  לך .  זה  ל א  ע ובד  ככ ה,  כל   בית   כנסת   עכשי ו  יקבל  חצי    15

מילי ון  וזה ו.  לא   השאל ה  מה   הצורך  של   בית   הכ נסת,  מה   איזה  פ ער,  אם  יש  סכ נה    16

בטיחות ית  או  כל  מי ני  כאלה .  אם  יש  נזילות,  אם  יש  דברים.  אז  אם  צריך  יש  בית  17

כנסת  אחד  שמה  שהוא  צריך  זה  עבודה  בחמ ישים,  שמונ ים   אלף  שקל.  ויכול  ל היו ת   18

בית  כנסת  שיצטרך  י ותר  מז ה.  כי  אחרת  מיש הו  על ול  ל היפג ע.  בסוף  באים  לשם    19

תושבים  ונ מצאים.  אם  יש  סכנה  בטי חות ית  חשמל  וד ברים  כאלה,  כרגע  בבי ת    20

כנסת  גא ולת   ישרא ל  ל השקי ע  לזה   וא נח נו   משקיע ים  ב ית  כנסת  גא ולת   ישרא ל  ה וא    21

לא  בית  כ נסת  חדש.  א נח נו  משקיעים  במ ערכת  ה חשמל   שם.  כי  עשו  שם  ל אורך    22

השנים  כ ל  מ ינ י  אל תורים   ו זה  מסוכ ן,  ולכן   אנ חנ ו  מש קיעים   באיט ום  ו פרגו לה    23
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וכאלה.  והי ו  בת י  כנסת   אחר ים  החל פנ ו  את  כל   הכיס אות ,  שמנו  מזג נים,  עש ינ ו  כל    1

מיני  כאלה דבר ים. וא נחנ ו מ שקיעים. זה  לא ה ולך כ ל בית  כנסת    2

עו"ד עידן למדן: מוזר  לי   שאתה  ל א  רוא ה  את  ההבדל   בין   שיפ וץ,  שגר תי  של  בת י  כנסת   וס יוע    3

לשגרתי לבת י כנ סת באמצע ו ת התב"ר לב ין  המקרה  הזה.     4

מר אבי גרובר:   אם  זה  לא  בר ור  אז  אני   א חדד,  ברמת  העיקר ון,   השאי פה  מראש   הי יתה   באמת    5

שהם  הו לכים   וב ונים   את   בי ת  הכנ סת,  ואנח נו   בנ י  א דם,  אנח נו   לפ עמים   עוש ים    6

יכול ים. משה אנ י מסתדר.    7

קהל: רק עזרה.     8

מר אבי גרובר:   משה  אנ י  מסתדר.  רא ינו   תוך  כדי  ת נוע ה,  ראי נו  ת וך   כדי  תנ ועה  ש נוצר  איז ה   9

שהוא  צורך.  א נחנ ו  לא  עיו ור ים  לצורך  וב אמת  ע וד  פעם  אני  ל פעמים.  א ותי  מביך    10

למה  אתה  לא  נות ן  לי  לס י ים?  שאלת  שאלה.  אנ י  מנ סה  לענ ות  לך.  ות וך  כדי    11

המשפט  אתה.  זה  לא  מכבד.  יש  כרגע  צורך.  אנח נו  מסתכ לים  תוך  כדי  ת נוע ה.  אני    12

באיזה  שה וא  מק ום  מב יך  א ותי  שא נחנ ו  נות נים  רק   חצי   מיל יון   שקל  ומהב חינ ה    13

הזאת  אנחנ ו  רוצים  להר או ת  איזה  שהוא  אקט  של  רצו ן  טוב,  איזה  שהו א  קצת  14

לפרגן,  ל תת  תח ושה  טוב ה  ה רבה  מאוד,  ברו ב  הער ים  במ דינת  ישרא ל  בית  הכנסת    15

הזה  ה יה  נב נה  מ למעל ה  עד  למטה  כל  הכסף  ה יה  על  חש בון  ה עיר ייה  לא  רק  כז ה.    16

יש  הרבה  מאוד  ער ים  שאת  כל  הכסף  שם  העיריי ה.  הי א  בונה  את  בתי  הכ נסת    17

והכל.  זה  לא  מה  שעש ינ ו  כא ן.  אבל  כשראינ ו  שנוצר  צורך   ורוצים  לבנ ות  וכרג ע  הם   18

יושבים   באשכול   פ יס.  ל פעמ י ם  אנח נו   רוצים   או לי  לעשות   דברים  גם  באשכ ול  פיס    19

גם  בסופי  שבו ע  ולא  נעים  ול א  רוצים.  אז  אנח נו  רוצ ים  ל שחרר  חזרה  את  אשכו ל   20

פיס,  רוצים  שהם  כבר  יחז רו.  בטח  עד  ה חגים  שכבר  יהי ו  בתוך  הב ית  החדש    21

שלהם.  שהם  יוכל ו  להי ות  שם  בטח  לראש  השנה,  כל  החגים  הא לה.  כבר  יוכ לו   22

להיו ת בפנ ים. יש לז ה גם הש פעה. למ ה הל ווא ה?    23

עו"ד עידן למדן: תן להם  הלו ואה  לעשרים ש נ ה.    24

מר אבי גרובר:   מה הם ע ושים כסף  מהדבר  הזה?    25
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עו"ד עידן למדן: אם יש להם  הקצאה ל עשרי ם וחמש שנ ה תן  להם ה לוו א ה לעשרים  וחמש ש נה   1

מר אבי גרובר:   אני  לא רוצה  מהם את  הכס ף חזרה.    2

עו"ד עידן למדן: אם  אתה  רוצה  באמת  לע זור  להם.  תן  להם  הל ווא ה.  בעשרים  וחמש  שנות    3

השימוש.     4

מר אבי גרובר: יש  שני  בת י  כ נסת  או לי  בר מת  השרון   שהקצנ ו  בכלל.  כל  בתי  ה כנסת  האחר ים    5

סליחה  על  הב יטו י  אנ י  לא  כ מעט  בספר  התקצ יב  זה  מו פ יע.  יש  שם  שורה,  כמע ט   6

תמיד זה  עובר.    7

ד"ר צחי שריב:       שני  גם  קיבל חצ י מיל יו ן שקל?    8

מר אבי גרובר:   אני  לא זוכר. אב ל כשעשו  ה קצאה. למיטב  ידי עתי  עוד פ עם.   9

גב' דברת וייזר:     מי זה  השנ י.     10

מר אבי גרובר: עם  כל  הביר ורים  שלי  לדרכ י  נועם  גם  כ ן  הי ה  שם  איזה   שהוא  קטע  שבנ ו  ודרכי    11

נועם  ..את  הכסף  ואז  בס וף  עשו  את  ה פית וח  הסב יבתי  שם.  הבנתי  שאת  החנ יו ן    12

מקדימה  וכל מ יני  כאלה.  הע יריי ה באה  ושמה ז ה מה שא מרו לי.    13

עו"ד עידן למדן: בוא נעש ה להם ש לושה מ קו מות ח ניה כ פי שהצ יג צח י ב שאילתה.     14

מר אבי גרובר:   בשני   בנו   ח ני ון   שלם  ב חזית   וט וב  שעש ו  את   זה   אנ י  לא  חושב  ש יש  בזה   שום   דבר    15

רע ואם ה יום ה יית י צריך  לע מוד באות ו מק ום. אם במקב יל.    16

עו"ד עידן למדן: כמה  ה יית ה  ה השקעה   אתה   י ודע?  כמ ה  השק יע ו  עשר ים  ו חמש  שנה   דרכי   נ ועם  הי ו    17

צריכים  ל השקיע   שלוש  פע מים  שלוש   פעמ ים  בבג "צ  אבל  תג יד  את  הנת ונ ים   18

הנכו נים.     19

מר אבי גרובר:   אמרתי  שממ ה  שאנ י  יודע   נתנו   בסוף   תמיכ ה  עזר ו  לז ה .  כמה  ע לה  וכל  הדברים   20

האלה  לא  י ודע.  נת נו  לא  נת נו ,  עזרו  גם  שם  ואם  עכשיו  הי ו  באים  אלי,  הי יתי  ע וזר    21

גם עכשיו  גם אם זה עשר ים ו גם אם זה ארבע.     22

עו"ד עידן למדן: עשו שם בעיק ר עבוד ות נ יקוז  ותשתית כד י שבגל ל.     23
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מר אבי גרובר:   נכו ן. גם פה  זה מה  שעושים .   1

גב' בת שבע אלקובי:  עשו עבוד ה אבל  לא נ תנו  כס ף.    2

מר אבי גרובר:   גם  פה  עושים  עבודו ת  פי ת וח.  אנ י  מבקש  את   התב"ר  כדי  לתת  כסף   לעב ודות    3

פיתו ח.  אנח נו  נעש ה  עבוד ות  פיתו ח.  זה  מה  שיה יה  יש  לך  את  הדוח?  עבד ו  שם  עשו   4

שם  איזה   אזור   חי ץ.  ל קחו   שטח  לתק ופת   העב ודה   שהי לדים  ל א  יש חקו,   על   אתר    5

הבני יה  אז  לקח ו  מרוו ח  בי טחון.  או מרים  פה  שאנ חנ ו  מזלזלים  בחי י  הי לדים.    6

אנחנ ו  לא  מזלזל ים  בחי י  היל דים.  לקחו  מרחק  ב יטח ון.  ה מרחק  ביטח ון  הזה  כרג ע     7

אי  אפשר  ל החזיר.  ז ה  לא  ש פשוט  אתה  מוריד   את  הגד ר  והילד ים  ח וזרים.  יש  שם    8

כל  מינ י  דברים.  צריך  עוד  פ ע ם  לסדר  אותו  מחדש.  יש  את   הריצוף  בחז ית.  אנ חנ ו  ..  9

את  העבודו ת  האלה.  כתבנ ו  פה  במפורש  וזה  ל עבוד ות  פי תוח.  זה  לא  נות נים  ל הם   10

כסף  הביתה.  אף  אחד  מה חב ר'ה  פה  לא  י יקח  שקל  הב ית ה.  גם  אם  זה  הוא  לא  הי ה   11

מוכן  לק חת.  אנ י  מבטיח  לכ ם  לא  רוצים  את  הכסף  של  העירי יה  א ליהם  הב יתה.    12

הם  לא  צריכים  נדב ות  מהע יריי ה.  פרטי  אל יהם  הב יתה.   אבל  לטובת  לגמ ור  את    13

בית  הכ נסת  כ ן,  הם  א ומרי ם  אנחנ ו  בת וך  ה מצב  אנש י ם  שהתחי יבו  על  כסף   לא    14

כולם  באות ו  מצב.  לא  כולם  יכול ים.  כל  התרו מות  לא  כ ו לם  התממשו.  לכ ן  אנח נו    15

באים לע יריי ה וא נח נו מבקש ים שתעזרו  לנו  קצת זה הכ ל.  אני  חושב שה יית י.    16

מר ירון גדות:  מה עם הר חבה. אי חוד ש ל ה רחבה עם ה אשכנזים.     17

מר אבי גרובר:   הם רוצים  לעשות  אירו ע אז  הם יוכ לו ל עשות בסדר.  אני   אדבר עם.      18

מר גיא קלנר: אני  כבר   בישיב ה  ה קודמת,  א מרתי  שאנ י  בת חושה   מאוד   ל א  נו חה  לגבי   זה  שא נחנ ו   19

ברמת  השרו ן  אמ ורים  אני   ככה  חושב,   כך  א ני  נו הג  ל תת  מקום  לכו לם.  וע יר    20

שמתחילה  מא ג'נד ה  שאני  ש ותף  לה.  להד וף  ניס יונ ות  ש ל  פעיל ות  מיס יונר ית  של   21

הגרעי ן  ה תורנ י.  מר חיב ה  ע כשיו  את   הא ג'נדה   לב לימ ה  של  פעי לות   מקוב לת    22

קהילת ית  ה יסטור ית  שמחו ברת  מאוד  ל ישוב.  הר י  הדי ו ן  פה  ה וא  מעבר  להסכם    23

ומעבר  לבדיק ה  של   סע יף  ת קציבי  כז ה  א ו  אחר.  ניכר   שהמוטיבצ יה  היא   רחב ה   24

יותר   ובו למת   יו תר  ואנ י  בת חושה   אנ י  ר וצה  לתור   בע יר   גם  שק וראים   לה   רמת    25

השרון.  שנ ותנת  מ קום  לכ ול ם  תחת  השמש,  שמכבדת  א ת  כולם,  שמקצה  משאבים    26
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לכולם.  זה  לא  מי לה  גס ה.  זה   בסדר  גמור.  אני  לא ורך  כל  החיים  שא ני  אמרת י  ואנ י   1

חושב  שרבים  פה  גם  הי ו  בכי וון  הזה.  אנ י  לא  נ גד  דת.  ואנ י  לא  נגד  א נשים  דת יים,    2

היה  ל י  ו יש  לי  ע ני ין  עם  הגרע ין  הת ורנ י.  אבל  אנ י  לא  ח וש ב  שאנחנ ו  עכשי ו  צריכים    3

כל  דבר  שמת נוסס   על יו  ש ל ט  בית  כ נסת,  להיכ נס  ל איז ה  פרנ וי ה  ו לאיזה   שהי א   4

היסטרי ה, כאי לו מד ובר באנ שים שהם לא א חינ ו ו חלק מ הקהיל ה של נו.    5

ד"ר צחי שריב:       אתה מד בר על מה ש עידן  אמר?     6

מר גיא קלנר: לא.  אנ י  מדבר   ל עצמי  כר גע.   אגב  גם  בי ני   לב ין  עיד ן,  יש   חילו קי   דעות.   אנ י  מדבר    7

לעצמי כרג ע. הי יתה ת חושה   שיש חיפ וש בציצי ות תרת י מ שמע.    8

מר דני לביא: איפ ה.      9

מר גיא קלנר: דני א ני לא  מדבר אל יך כרגע.     10

מר רביד פלד: למה  תגיד  לו  איפה. בב ית הכ נסת. כן.    11

ד"ר צחי שריב:       חצי מ יל יון שק ל, איז ה ציצי ות? מי  נג ד דתיים? חצ י מי ליו ן שקל.      12

מר גיא קלנר: למה אתה  קופ ץ? למה  אתה  מחפש? רוצה  את הכסף  על א לף דברים פ ה בעיר.     13

מר דני לביא: אתה מדבר  אל  עצמך ומקשיב  לכו לם.      14

מר גיא קלנר: על עצמי?     15

מר דני לביא: אל עצמך.  ואת ה מאשים.      16

מר גיא קלנר: אני  מדבר  ציבור ית,  ראוי,   אתה  מוציא  כספים  פה.  על  דברים.  אתה  מספר    17

סיפור ים על  אלף דברים. א ל ה תושבי ר מת השרו ן.    18

ד"ר צחי שריב:       יש ע וד  חמישים א לף תושב ים שרוצי ם חצי מי ליו ן שקל.      19

מר גיא קלנר: מה קרה.    20

גב' דברת וייזר:     אז מוציא ים את ז ה.      21

מר גיא קלנר: כל מה שאמרת י עכשי ו לא  נג דם. אלה לא  חול יות  אויב ים.    22
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ד"ר צחי שריב:       מי  נגדם ? ישבנו ב -2019, סי פרו  לנו  ס יפור א חד, פתא ום השתנ ה.      1

מר גיא קלנר: בסדר. תיכף נ פתור א ת הס יפ ור מ-2019.     2

מר אבי גרובר:   הבאתי א ת זה ל מועצה.    3

גב' דברת וייזר:     עכשיו  מסדרים את  זה.     4

מר אבי גרובר:   תחלי ט  המו עצה.  מה  קר ה.  היית ה  הח לטת  מו עצה,  בג לל  זה  לא  עשיתי  א ת  זה    5

שם  בחדר  או  משהו  בה יחב א  או  לא  י ודע  מה.  מב יא  א ת  זה  פה  למ ועצה,  תח ליט    6

המועצה  אם היא  רוצה  לשל ם, כן כן, לא  לא.      7

מר גיא קלנר: אף  אחד  לא  מחב יא  תה ליך  ו מביאים  או תו  ל פה.  ו יש  בו  ה יגיו ן,  יש  ב ו  סביר ות  ויש    8

פה  שכל   ישר.   צריך   לה גיד   א ת  זה.   כי   כשהם  חורג ים  בשק ל,  אז  אנח נו   שמים   אותם    9

על  המ וקד  ושבי ת  ספר  יעל  ר ום  מבקש  עכשי ו  עוד  חמיש ה   מילי ון  שק ל,  ושהמגרש    10

שאני  ד חפת י  את   הה לו ואה  ש לו,  חר ג  בשנ י  מש"ח,  ושמתנ "סים  מבקש ים  ע וד  כ סף,    11

ושגלרי ות  מבקשות  ע וד  כסף   ושאלף  שימושי  צ יבור  מבק שים  עוד  כסף  זה  קורה.    12

בהליך   הציב ורי  הזה   אנח נו   לא  נתק לים   פה   בפעם   הרא שונה.  אני   לא   רוא ה  בזה    13

משהו  שצריך   לקרות   ..מצד  שני  לש ים  אותם   מח וץ  ל גדר   כאשר  בכל  ההתנ הל ות   14

הכלכלי ות  של נו,  בש ימוש ים  הציבורי ים  לא לף  מטר ות  ח י ים  אנח נו   יוד עים  להכי ל   15

את  זה   בתוך   תה ליכי   עב ודה   שלנו   אנ י  ח ושב  שג וזרים   על י הם  גזיר ה  קש ה  מ ידי   על י   16

זה לא מק ובל.  נכו ן על י. זה  ל א מקובל. א ני  חושב שצר יך  לשפוט א ותם שי פוט  הוג ן   17

כמו  כל  א חד  אחר.   הע יר  רמ ת  השרון   בחרה   לנ הל  את   נוש א  מבני   הדת,  בת י  הכ נסת    18

בצורה  דו וקא  שדי  מ קלה  ל רשות  המק ומית.  ד י  מקלה.   אנחנ ו  לא  מ וציא ים  פה    19

מיליארד ים  ע ל  הדבר   הזה.   העמו תה  ג ייס ה  כסף,   גי יס ה  שישה   מש"ח,  ב יקשה    20

עכשיו  לא ור  התנא ים  המשתנ ים  שקורים  בכל  תח ומי  ה חיי ם  שלנו,  תוך  כדי  תנ ועה    21

לקבל  עזר ה  מה עיר ייה   בהק שר  הזה.  הב יאו   את  ז ה  לשו לחן  פה.  א נשים  מ גיע ים    22

לשם,  זה  בית   כנסת   מרכזי  ב עיר.  אנ י  מג יע  לשם  בי ום  כיפ ור.  אנשים   מגי עים  לש ם    23

בשבתות.  אני  לא  רו אה  בז ה  איזה  מש הו  וואה ו  מפ חי ד  אותי  עושה  ע לי  א יזה    24

השלכה  כז את  קש ה  ולא   מ קובלת   על   אף  שא ני   אדם   חילו ני,   וז ה  ל א  במטר ות   25

הראשונ ות  שלי,  אבל  אם  זה   קורה  פ עם  בשלוש ים  שנה.  זה  עלה  על  הש ולח ן.  אנ י    26
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חושב  שאפשר  לכ בד  את  זה.   זה  לא  דבר  כז ה  קטסטר ופל י.  בבית  כ נסת  הר פורמ י,    1

שאני  בטו ח  שאם  הוא  ה י ה  מגיע  כרפ ורמי,  שמו נים  אחוז  מהה תנגד ויו ת  הי ו   2

יורדות.   בוא  נג יד  לעצמ נו  א ת  האמת.  ב וא  נ גיד  את  האמ ת  ואנ י  אמרת י  כבר  ב תיק    3

הקודם  אנ י  כן  עם  עצמי.   אני  מצי ע  לכו לנ ו  לה יות  כנים  עם  עצמ נו.  משה ו    4

במירכאות   מפח יד  את   החד ר.  מפחיד   את  השול חן,  א ו תי  ה וא  ל א  מפ חיד  ואנ י    5

חושב  שאם  נתנ ו  או תה  פר וצ דורה  לב ית  הכנסת   הרפ ורמי   אם  אנ י  לא   טוע ה.  צריך    6

גם לבדוק  את זה. ד יברנ ו על   זה בישיב ה הק ודמת ב ין מ יל יון  למיליו ן  וחצי שק ל על    7

דומ ה,  אנ י  חושב   שגם  בית   הכ נסת  הז ה  ש הוא  א חד  מבת י  ה כנסת    8 פרוצדורה 

המרכזיים  וה חשובים  לפע ילו ת הקה ילתית  ברמת  השרון  י כול לקב ל. אנ י ר וצה ע יר    9

שגם  בתי  הכנסת   בה  נראים   טוב.  לא  רוצ ה  ע יר  א ני  רוצ ה  לא   רק  אחד.   זה   בית    10

כנסת    11

גב' דברת וייזר:     מה אף א חד לא ר ואה? א נ שים מתפלל ים שם. מה ז ה.      12

מר ירון גדות:  אף אחד לא ר ואה ב חזית א ני  אומר בגל ל שהו א מוסתר.     13

גב' דברת וייזר:     לא הב נתי. אז  מה, אז מג יע  להם.      14

מר ירון גדות:  הוא אמר שז ה מפאר. א ני א ו מר שזה שהוא  מאחור ה      15

מר גיא קלנר: זה בית כ נסת מא וד מרכזי.    16

גב' דברת וייזר:     הוא  הכי מרכז י שיש.      17

מר גיא קלנר: רבים  מחבר י.  אם   אפשר   של א  תה יה  ר חבה   שם,  א ני   לא   יודע,   אבל   כרגע.   והד בר   18

הזה  א ני   מסי ים.  א ני   חושב   שבסוגיה   הז ו  א נחנ ו  צר יכים   להיו ת  ה וגנ ים,  ש ווי ונ יים,   19

ולא  ל פחד  לקחת  את  הדבר   הזה  בהסת כלות   ראו יה,  שה י א  שימוש  צ יבור י  רל וונט י   20

ולגיט ימי   כמ ו  כל   שימ וש  צ י בורי  אחר.  אני   ח ושב  שה פר ופורצי ה  שב ין   הג יוס   של   21

הכסף,  הפרט י  שלא  ק ורה  ב כל  תחומ י  הח יים  האחרים  שלנו,  א נחנ ו  לא  מג ייס ים    22

כסף לבד להק מת או לם ספו רט בית ספר  ומו עדו ן גי ל זהב . פה זה כ ן קור ה.     23

מר רביד פלד: למה ז ה לא ש לך? לא לת ושבים שלך?   24
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עו"ד עידן למדן: זה לא שלך.     1

מר רביד פלד: לא ל תושבים  שלך?   2

עו"ד עידן למדן: זה של עמ ותה.     3

מר רביד פלד: הי ה מיש הו ש רצה להיכ נס לב ית הכ נסת  ו אמרו ל ו לא.    4

עו"ד עידן למדן: לצרכיה ל עשרים ו חמש שנה   זה כהל וואה  לעשרים  וחמש  שנה.      5

מר גיא קלנר: שלחנו  הי ינו   פה  ב ישיבה  לפ ני  שבו עיים,  העל נו  ל קונ ה  א ני  התרשמ תי  מר וב  כמו    6

שאני  הב נתי  אותה   מרוב  א לה  שהתנ גדו  וגם  אנ י  ה יית י  בינ יהם.  שה יא  לק ונ ה    7

מנהלת ית,  חוזי ת  שיש   אית ה  בע יה.  הרושם  ש נוצר   ס ביב  הש ולח ן  הוא   שרוב    8

האנשים  ב הי נתן   שמסדיר י ם  את  זה.  ש ההסכם  יית ן  לזה  בי טוי   ו יכיל   את  ז ה,   9

ובהי נתן  שזה  פר ופורצ יונ אלי ,  בטח  מה  שקרה  ביחס  לב ית   הכנסת  הרפ ורמי  וב יחס    10

לצרכי  חי ים  אחרים  בעיר  רמ ת  השרון  לבי ת  כנסת  סו פר  מרכזי  ובחי ים  האמי תיי ם    11

כן.  בכל  ש נה  א ו  ש נתי ים,  אפ שר  לתת  תמ יכה  לבית   כנסת   אחר  ו לשפץ  א ותו.   אנ חנו    12

רוצים  שגם  הבתים  האלה   י היו  ראוי ים.  בת י  הכ נסת.  כ מו  כל  מתקן   ובי ת  ציב ורי    13

אחר  ברמת  השרון.  ולכ ן   אני  מציע  לאור  ז ה  שה הסכם  תוק ן,  לא ור  זה    14

שהפרופ ורציה  ה יא  מידתי ת,  לאור  עקרונ ות  העבר  שהע י ר  תמכה  בזרם  דתי  אחר,  15

והקמת  בית  כנס ת  בדיוק  ב אותה  פרוצד ורה  ופר ופורצ י ה  גבוהה  י ותר,  א ני   ח ושב   16

שזה יה יה לכב ודנ ו לכבד גם  את הבקשה הז ו ו לאשר את  התקציב.    17

גב' דברת וייזר:     אני  ממש  קצר ה.  אני  ב ישי בה  הקודמת  התנגד תי  לקדם   את  ההצעה.  א ני  מזכיר ה    18

לכם  מאותם  סיבו ת.  הת הלי ך  לא  ה יה  נכו ן  ו הי יתה  הרג שה  שעושים   ככה  מ חטף    19

ברגע  האחר ון  מהב וקר  לער ב  בלי  מסמכים  וב לי  תיק ונ ים  של  ההסכמים  וזאת    20

היית ה  הסיב ה  שאנ י  באו פן  אישי  בחרת י  לא  ל קדם  את  זה  אבל  אנ י  אמרתי  אז   21

ואני  גם  אומרת  עכשיו.  הפח ד  הזה  הו א  פחד  שה וא  באמ ת  לא  ברור  ל י.  אנ י  מנה לת    22

אורח  ח יים  ח ילו ני  ל חלוט ין  אבל  ביום  כי פור  א ני  בא ופן  קבוע  מג יעה  לשם.  ו גם  את    23

העלי יה   לתור ה  של   הב ן  של י ,  אחד  מ הם  ל פחות,   הע לית י  או תו  לשם.  אנ חנו   לא    24

יכול ים  לה יות   צבוע ים.  ול ה שתמש  בשירות ים  של  ב ית  הכנסת  ש נוח   לנ ו.  וכשל א   25

נוח  לנו  אז  אנח נו  מפנ ים  א ת  העורף  ואנ חנו   נתפס ים  ב סיבות  כא לה  ו אחרות.  אז    26
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אם  אנחנ ו  נתפס ים  בסיבו ת  של  בירוקרט יה,  של  מי נהל  ת קין,  של  טו הר  מידו ת,  של    1

תהליכ ים  נכ ונ ים,  אז   בוא ו  ני תפס  לז ה  ווא נס  ס ידרו   את   ז ה.  ו הציגו   את   זה   מבעוד    2

מועד  ו נתנ ו  לנ ו  את  החומר   מראש  ועברנ ו  על יו  ותיק נו  את  מה  שהפר יע  ל נו,  אז    3

אנחנ ו  לא   יכ ולים  לה יות  צב ו עים  ו להצביע   נגד.   ואס ור  ל נ ו  לשכו ח  שהציב ור  הזה,   4

בתי  הכנסת  הם  משמשים  א ת  כלל  הציבו ר  והאזר חים  ה אלה  משלמים  התושבים    5

האלה   משלמים   ארנ ונ ה  בד יו ק  כמו   כל   התושב ים  ה אחרי ם.  והם  זכ אים  לקבל   את    6

השירות ים  האל ה  ו לא  יכ ול  ל היות  שא נח נו  ג ורעים  ש ירות י ם  מאוכלוס יי ה  מסו ימת    7

אבל  מאידך  כשאנ חנו  ר וצי ם  אנחנו  ככ ה  מאשרים,  ה קמה  של  גלרי ה  והס עות    8

בשבת  שזה  מב ורך  וא ני   לא  אומרת  שזה   לא  מבורך.  ז ה   מבורך  גם  ה ילדים  ש לי    9

משתמשים  בהסע ות  האל ה.   אז  אנחנ ו  לא  יכ ולים  לה יות  צבוע ים.  זה  בדי וק   10

מתקשר  לעני ין  הז ה  עם  הח שבון  הפת וח  של  המשפט.  ה וא  הבין.  שם.  זה.  הה וא    11

שם.  אז  אני  לא  יכול ה  לסבו ל  את  הצביעות  הזאת.  אני  מנהלת  א ורח  חי ים  חי לונ י    12

לחלוט ין  ו אני  גא ה  ושמח ה  שאני  אגיע  פעם  לבי ת  כנסת  ש נראה  קצת  יותר  מש ופץ    13

ויותר  נע ים לרו וחה  של כל  ה תושבים ח ילו ני ים ודת יים כ אחד.   14

מר רוני בלקין: ראשית, א ני  חושב שאנ חנו  לפ ני של ושה ש בועות ש לחנ ו או תם לנת יב ב עיית י מראש.    15

חבל  על  שנ י  דברים  לפ ני  הכ ל.  אחד,  שקורצקי  לא  נמצא   פה.  שנבצר  ממנו  להי ות   16

כאן ושת יים מראש  העיר ייה   לא חשבה  ולקח ה על  עצמה     17

מר אבי גרובר:   למה זה  קריט י?    18

מר רוני בלקין:  תיכף  אני  אסביר.  אם  תאזין  כי  אנ י  חו שב  שבתור  מחזיק  תיק  הדת ות  היה  ל ו  פה    19

מה  להג יד  ותיכף  א ני  אג יד  ג ם  כמה  דברים  שאפשר  היה  דרכם  לפתור  את  הבע יה    20

בטרם עת.  והדבר  השנ י, שחב ל שבאמת  לא  לקחנ ו  על  עצמנו מר אש אם  נכנס ים פ ה    21

למצוקה,   את  הסיפ ור  ש ל  ה פ יתוח.   ות יכף  א ני   אג יע  לזה  ב סוף  הדבר ים.  א נח נו  לא    22

הופתע נו  מה סיפ ור  של  השינ ו י  משיפו ץ  להריס ה  ובנ ייה  אף   אחד  לא  הופתע  פ ה  וזה    23

בסדר גמור.  הם נ יסו  ללכת ב נתיב  הזה ה הנדס ה עצרה  את  זה בצדק כי  זה ל א עמד    24

בכללים  של  קו וי  בנ יין.  זה  ע לה  אלי נו  וז ה  אושר  כך.  אני  מזכיר  יותר  מזה.  א נחנ ו    25

הארכנו  ל הם  את  הסכם  הפ יתוח  בשנ ה,  כדי  שהם  לא  י קלעו  למצב  שהם  יתק עו    26

באמצע  תקופת  הפ יתו ח  וה הקצאה  תגוז  באמצע.  וזה  בסדר  גמור,  הצבעתי  גם    27
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בעד.  בצדק.  אני  מזכיר  עוד  משהו,  כשאנח נו  סיכמ נו  את  ועדת  הבי קורת  הק ודמת.    1

התראנו  על  הב עיה  הזאת  ש ל  חוזה  הפית וח  והתשל ומים   על  הדברים  הספצי פיים    2

האלה.  שהם  צר יכים  ל עמו ד  בזה  שכל  התש לומ ים  הם   עליהם.  וח וזה  ה פית וח    3

עליהם  וזה  ע לה  פ ה  בישיב ת  מליאה  ואתם  הצבעתם  על  ד וח  המבקר.  כ י  בדי וק  על    4

זה  דיברנו,  על  ה נקוד ה  הזא ת  וחידדנ ו  אותה.  בו או  לא  נ בלבל  את  עצמנו.  בוא ו  אני    5

אהיה   קצת  פחות   נ חמד,  אב ל  אנ י  א נסה   לה יות   גם   פרק טי.  אחד,   אנ י  חושב   שלא    6

משנים  את  הכלל ים  תוך   כדי   משחק.  גם  כשאת ה  קו נה  מ ג רש  כדי  לב נות  ב ית  את ה   7

לא  בא   אחר   כך  ואתה   אומר   לבעל  המגרש   שמכר  לך   את   זה.  תשמע   בנ יתי   שלושת    8

רבעי  בית   יש  ל י  ..מח יר  ה מגרש  כדי  שאנ י  אגמ ור.  מ ה  לעשות   יש  ח וקים  בים    9

ואנח נו   מה   עשי נו  עכשי ו  פ ה.  הלכנו   במק ום  באמת   אם  הי ינו   פו תרים  את  זה   בדרך    10

אחרת  מראש,   מה   שאמרת י  מראש,  אז  א נח נו   עכשי ו  מש נ ים  את   הכל לים   תוך   כדי    11

המשחק.  ו הבנו   שאנח נו  ב א נו  לש חק  כדור גל  אבל   המג רש  הוא  מגרש   כדורסל,    12

ואנח נו  הופכ ים  את  ה חוקים .  בעיית י.  אנח נו  נדרשים  ל ה גמיש  את  ח וקי  המשחק    13

לטובת  א ירוע  נקודת י  פה.  כי  כנראה  ז ה  לא  יקרה  ל נו   בעוד  בית  כ נסת  גם  את    14

להגמיש   את  הסכם  הפית וח   שנחתם  א ל  מ ול  העמ ותה.  וה סכם  ההקצא ה  שמו תנה    15

בפיתו ח.  א ני   מזכיר   לכם.   ה הקצאה  היי תה  מות נת.  הם   לא   קיבל ו  הקצאה.   יש    16

להם  הסכם  הקצאה  מ ותנ ה  שמותנה   בזה  שה פית וח  ייגמ ר  תוך  של וש  שנ ים  שארך    17

להם לארבע ש נים.    18

ד"ר צחי שריב:       ההקצא ו ת לא בתוקף.    19

בלקין:  הייתה  הק צאה  מותנית.  אחד.  ושת יי ם  את  הכלל  שאומר  שאין  תמיכה  בגוף    20 רוני  מר 

שמקבל  הקצאה.  אנ חנ ו  גם  את  זה  צריכים  את  זה  לכ ו פף  כי  הכלל ים  שלנ ו  של    21

העירי יה   זאת  א ומרת  שא י ן  גם  ת מיכה   גם  הקצאה  ו גם  תמיכה.   לשנ ות  א ת   22

החוק ים  אבל  זה  ת וך  כדי.  א ני  ח ינכו  אות י  לא  רק  ל הגיד  למה  לא.  אל א  גם  לח פש    23

למה  כן.   אז  ה לכתי   להסתכ ל  בתקציב  המו עצה  הדת ית.   תקציב  ה מועצה   הדת ית    24

ל2022,  ב הצעת  התקצ יב  עומ דת  שלושה  מי לי ון  ארבע  מא ות  שמונ ים  ושבע ה  אלף    25

שקלים. לא הצ לחתי  למצוא,  זה מה שמ ופי ע פה בש ורות.     26

מר אבי גרובר:   אני מ נסה  לראות  לאן ז ה ה ולך.    27
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בלקין:  תאמין  לי  אתה  תגיע.  אם  אתה  תצלי ח  להתרכז.  אני  לא  מצאת י   כמה  מתוך   1 רוני  מר 

התקציב הז ה מו פנ ה לתמ יכ ה בבתי  הכנסת  אבל בד יו ן ה קודם יע קב קורצק י שישב    2

לידך  נקב  במספ ר  שבע  מאו ת  חמישים  אלף  שקל ים.  אנ חנו  מ ידי  שנה,  מ חלקים    3

לבתי  הכ נסת  שבע  מא ות  ח מישים  אלף  שק לים  וא מר  את  אותו  דבר   שגם  אתה    4

אמרת,  רגע,  אמר  את  מ ה  שא תה  אמרת.  שבית  ה כנסת  ס ו כת  שאול  לא  ק יבל  כ י  כל   5

הזמן  הוא   ה יה  על   סיפ ור  לל כת  לשי פוץ   ו לכן   הם  לא  ק יב לו  ובתי   הכ נסת  האחר ים   6

קיבלו.  אז  אנ י  אומר  הג יע  ה זמן  לעשות  אפ ליה  מתק נת.  מתוך  מה  שעכשיו  א נחנ ו    7

זה  נית ן  פחו ת  לבתי  ה כנסת  שקיבלו,  ו יותר.  א ני  או מר  יו תר  מזה.  אם  צריך  להגדי ל    8

אז  בואו  עכשי ו  נדבר  בת וך   התקציב  על  תב"ר.  שי וגדל   התב"ר,  ובתוך  התב"ר    9

חלקו  של  סוכת  שא ול  י היה   יותר  גד ול  אבל   לא  לכ ופף  את  המציאו ת  על  הסכם    10

שמשתנה  תוך   כדי  ה משחק.  זה  אותו   דבר  אבל  פה  את ה  משנה  את  ההסכם.  אתה    11

זה לא או תו דבר כ י הת הליך   הוא עק ום.     12

מר רביד פלד: כל שבע  מאות  חמישים א לף שיש בתב "ר פ תוח ל הגדי ל את זה.    13

מר רוני בלקין:  אם  מח לקים .  אני   נ וקב  במס פרים  ש ל  קו רצקי.  קורצק י  א ני  מצט ט.  ת ן  ל י  אנ י  יודע    14

בדיוק  מה  אנ י  רוצה  להג יד.  קורצקי  אמר  יכו ל  ל הי ות  ש המספר  הוא   לא   נכ ון   וז ה    15

מה  שה וא  אמ ר.  יש   ברמת   ה שרון  חוץ   משנ י  בת י  הכנסת   האלה   שבתוך   העמ ותות.    16

שלושים  ושת יים  הוא   אמר,   נגיד   שלושים   ושבע  ב תי  כ נ סיות  כ י  אנ י  מצטט  ככה   17

הוא  אמר  ול הם  אנח נו  מח לקים  מיד י  שנה  סך  של  ש בע  מאות  חמ ישים  אלף    18

שקלים  שהולך  לש יפו ץ  כזה.  החלפת  מזג נים,  נז ילה  פ ה.  קניית  ר יהוט  וזה  מתחל ק.    19

ואמר  א ותו   דבר.  הכ ל  נהדר .  אין   בע יה  אם   אתה   שנ ים  לא  נת ת  לס וכת  עוד   רגע    20

משפצים תן ל הם י ותר מת וך  התקציב הז ה עכשי ו.    21

גב' דברת וייזר:     מאיזה  תקציב?    22

מר רוני בלקין: אם את מ חל קת כל שנה  שבע מא ות חמ י שים אלף שקל ים. קחי  מתוכ ם חצי מי ליו ן.    23

גב' דברת וייזר:     מאיזה  תקציב.    24

מר רוני בלקין: יש לך  בתוך  תקציב.    25
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גב' דברת וייזר:     מהתב"ר?    1

מר רוני בלקין: כן.    2

גב' דברת וייזר:     מה ה הבדל. עכש יו זה  תב" ר.   3

מר  רוני בלקין:  יש   הבדל.  כ י  את  עכש יו  א ומרת  חוץ   מה תב"ר  אנ י  עכשי ו  מכ ניס ה  עו ד  חצי  מ ילי ו ן    4

שקלים לת וך הדבר  הזה.    5

גב' דברת וייזר:     אז נור יד מה תב"ר. מה  הב עיה.    6

מר רוני בלקין:  אני  אומר  ל ך  יותר  מזה.  ואם  צריך  שתג לי  כי  אי  א פשר  יש  בתי  כנס ת  שינזלו.  א י ן    7

בעיה  נצב יע  על  ה גדלת  התב "ר.  שהתב"ר  יה יה  במקום  שבע  מאות  חמיש ים  אלף    8

שקלים  יה יה  מ ילי ון.  אב ל  יק בלו  מתוך  התב"ר  ויקבל ו  י ו תר  בגלל  הש נים  שהם  לא    9

קיבלו.  א י  אפשר  ל החזיק  את  החבל  מכ ל  הקצו ות.  ג ם  מחלקים  את  ז ה  תב"ר    10

בצורה סוצי אלית.     11

מר רביד פלד: במקום  לפתו ח עוד תב "ר לק חת את  התב" ר הקיים.    12

בלקין:  אני  אומר   פשוט  אם  שבע  מאות  חמ ישים  אלף  שקלים  האלה  ל מיטב  הבנת י    13 רוני  מר 

נמצאים בכל ל בתקציב      14

מר גיא קלנר: זה להגד יל את  תקציב.    15

גב' דברת וייזר:     רגע. זה  לא תב"ר. ז ה תקצ יב מועצ ה דתית  תחל יט.    16

ד"ר צחי שריב:       מו עצה ד תית לא שמ ה שקל ע ל בתי  כנ סת.    17

מר רביד פלד: שבע מא ות ח מישים נמצא ים בתב"ר    18

מר רוני בלקין:  אם  הם  נמ צאים  בתב"ר  אז  נהדר.  תן  לה ם  מתוך  התב"ר.  אל  תחלק  אותו  בצור ה    19

סוציאל ית  בכל   בתי   הכ נסת   כל  א חד  יקבל  חמיש ים  אל ף  שקלים.  תן  להם  חצי    20

מילי ון  ובתי  הכנסת  השנה  יק בלו פח ות.    21

גב' דברת וייזר:     דרך  אגב,   זה   מה   שקור ה  ב פועל.   כשהו א  אמר   י עקב   ששבע  מא ות  חמישים   בער ך    22

זה  לא   מדו יק.  ז ה  ל א  שלק חו   שבע  מא ות   חמיש ים  ח ילק ו  בשלושים  ושתי ים  ו נתנ ו    23
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שווה  בשו וה.  בדקו  את  הצ רכים.  כמו  בתי  ספר.  שני י ה.  גם  בתי  ספר  שעושים   1

שיפוצים,    2

מר רוני בלקין: בסדר ל הם ל א נתנ ו. אומר ים שהם.    3

גב' דברת וייזר:     אז עכשי ו ית נו  להם בתב"ר . אז בוא נ חליט  שנקט ין את  התב"ר בחצי.     4

מר רוני בלקין: לה יפך. א ני  אומר א. לא  נקט ין את  התב" ר.    5

מר רביד פלד: יש לך  שבע מ אות חמ ישים. את ר וצה ל הק טין? ל הגדי ל אות ו.    6

רוני בלקין:  א.  מהנתח  הזה  מתוך  התב"ר  צריך  לע שות  תקרה.  אם  בעבר  הם  לא  קיבלו,  הם    7 מר 

צריכים לקבל  נתח  הרבה  יות ר גדול. הם  לא ק יבלו. ש יקב לו עכשי ו.     8

מר אבי גרובר:   אבל  אנ חנ ו  מגד ילים  את  ה תב"ר  תשע  מא ות  ע וד  מ וסד ות  דת.  לא   עוש ים  תב"ר    9

מיוחד  לדבר הז ה.    10

מר רוני בלקין:  שתי ים,  אם   צריך  לה גדיל   את   התב"ר   כי   יש  דברים   שהם  ק טסטרו פא ליים,  כ י  מחר   11

גג  של  בית  כנסת  של  הטור קים  ילך  וי יפו ל.  אז  אנחנ ו  לא  רוצים  לא  לתת  להם    12

עכשיו.  אז  נראה  בכמ ה  צרי ך  להגדי ל  את  התב "ר  הז ה.  אבל  עדי ין  שה נתח  של הם    13

יהיה  יותר  גד ול  כדי  לעצור  קטסטרופ ה.  היום  ל לכת  ולש נות  את  הכ ללים  תו ך  כדי    14

המשחק.  ולשנ ות  ארב עה  פר מטרים  כדי   שבית   הכ נסת  ה זה  באו פן  ספציפ י  יקבל    15

איזה  שה יא  ת וספת   שהיא   ל א  שוו יונ ית.  ל א  י עזור  כ לום.  מחר  יב וא  מ ישהו  יג יד  לא    16

רוצה  חצ י  מי לי ון  כ י  א ני   יש  לי  פ חות,   אבל  א ני   רוצה   שלו ש  מאות  אלף.  ל מה  ל הם    17

נתת?  ו יבוא  א חד  אחר   יג יד  אני  ל א  צריך  של וש  מאו ת  א לף.  אני   צריך  רק  מ אתיים    18

חמישים   אלף.   איפ ה  את ה  עו מד.  בסוף   מה   אתה   תג יד.  א ת  אלה   ה עדפתי   ו את  א לה    19

לא.  אז  אני  א ומר.  קודם  כל  צריך  לעשות  א פלי ה  מתקנת  בתוך  התקציב  ש יש.  ואם    20

יש  משהו   שהוא   באמת  בר ו ך  שבבית  כ נסת  אח ר  אי   אפ שר  יהי ה  ל פתור  אות ו  כי    21

מחר תיפ ול שם תקר ה. אז נ ג דיל בשבי ל זה את  התב"ר.    22

גב' דברת וייזר:     אני  י ענה  לך.  בכל  מקר ה  גם  לשיטתך  אין  מה  לעש ות,  צריך  לתקן  את  ההסכ ם    23

כדי לתת  להם. גם אם זה  מה תב"ר של התקצ יב. אז איך   תיתן ל הם?   24
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מר רוני בלקין: לא  נכון.     1

גב' דברת וייזר:     אם  זה  בתוך  התב"ר  ואנ ח נו  משפצים  בכ ל  מקרה  אם  ל א  נתקן  את   ההסכם,  א י   2

אפשר לתת ל הם. בגלל  שיש  להם את הסכם  ההקצאה  על  הקרקע.    3

מר רוני בלקין:  אפשר  לתת  להם  כי  הם  מקבל ים  מה  שה ם  לא  קיבלו  כ ל  השנים,  הם  קיבלו  עכש יו.    4

כמו  שאמרו  לי  עכש יו.  הרס ו  את  הגינ ה  של  גן  הי לדים  ו עשו.  יש  להם  תב"ר  כדי    5

לשקם את  הדבר  הזה. בד יוק  זה מ ה שהת חלת י ל הגיד  בה תחלה.  אם אנ חנ ו נ ותנ ים    6

את  הכסף  הזה   לטוב ת  דבר ים  שהם  רכיבים  ש ל  תשתי ת,  שיקום  בתשתי ות,  זה    7

יוצא.    8

מר מיכאל דורון: מיו עד לשי פוצים.    9

מר רוני בלקין:  הרסו   את   ה גינה   של  גן  הי לדים  של יד.  ר וצים  ל החזיר   את  המצב  ל ק דמותו.  הרסו    10

את  הריצוף  של  אקרשט יין  שיש  בכניסה  כ י  צריך  לסד ר  את  הדבר  הזה  חדש.    11

שתיקח  את   זה   הע יריי ה  א ליה.  בד יוק   באות ה  שיט ה  שהיא  יצרה  בב ית  כנ סת    12

הרפורמ י את ה חנ יה.    13

מר מיכאל דורון: יש שם עוד  צרכים.   14

עו"ד עידן למדן: זה  רפורמי,  וזה  לא  או תם  סכומים  וזה  לא  אותם  זמנ ים  והם  גם  לא  מתוקצב ים.   15

זה שני דבר ים שו נים משו וים  תפוח  לתפ וח לא  לתפ וח ל גוי יאבה.     16

מר רמי בר לב:  רוני.  אמ רת  שיש  א יזה  נ והל  שמדברים  עלי ו,  צריך  להצבי ע  על  ה נו הל.  למה   עכשי ו    17

לשנות את     18

מר רוני בלקין: זה הב עיה.  א תה עכשי ו לפ י ה נוה ל אסור  ל תת להם נ קודה. א תה לא  יכו ל לתת.    19

עו"ד עידן למדן: אתה לא  יכול  לתת ל ו גם תמ יכה ו גם הקצאה  חי נם.   20

מר רוני בלקין:  כשאת ה  ב ני ת  את   הבית   שלך,   ופ תאום   נ תקעת  בקצה.   ת וריד   לי   ע וד  שקל  מהז ה?    21

לא.    22

מר אבי גרובר:   ..שעשה.  הוא  המ ועצה  מח ל יטה  שהיא  נות נת.  אין  ח וק  במדינה  שאס ור  לתת.  יש   23

פה נ והל. אם  המועצ ה מחל י טה שלמרות.    24
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עו"ד עידן למדן: יבוא לך  מחר ב ית כנסת.     1

מר אבי גרובר:   אז שיבוא.    2

עו"ד עידן למדן: שתוסדר לפ י מה ת יתן  לו  או  לא תית ן לו?      3

מר רמי בר לב:  עידן  יש סע יף. בוא ו נצבי ע על יו. זה  הכל.    4

בלקין:  יש  לך  ע וד  רגע  דיו ן  על  אאורה.  עורכת  הדין  של  אאורה  הוא  עקרו ן   השוו יונ יות.    5 רוני  מר 

למה  אתם   דופק ים  א ותנ ו  אל  מו ל  פר ויקט   י וספטל   ו החלו ץ.  זה   אחד  הדברים    6

שהיא מסתמכת  על יהם.    7

ד"ר צחי שריב:        כ נפ יים   של  קרמ ו  ש יתכנ נו   להם   יג יע ו  אמרת   הכל   יב וא   מתרומ ות .  יגי עו   ברגע    8

התשעים. נש ים להם.    9

גב' דברת וייזר:     ארבע עשרה  מיל יו ן כן.    10

עו"ד עידן למדן: הם אמרו.    11

גב' דברת וייזר:     הרוב  היה  במכרז.    12

מר רוני בלקין: לא. ה וא מד בר על משה ו אחר.    13

ד"ר צחי שריב:        הם  יצט רכו  לתת.  על  אר נה.  גם  אם  נ בנה  עשרה  א חוז  מזה  בס וף?  לא  יודע.  א ין    14

מתחיל ים  על  א יזה  בסיס  ב ן  אדם  אומר  שה וא  יבנ ה.  שיבנה.  מג וונ ים  לא  בו נה    15

בנוו ה גן.    16

עו"ד עידן למדן: יש דרך אחת.    17

ד"ר צחי שריב:       הע ירי יה  בונה.    18

עו"ד עידן למדן: או הל ווא ה. או    19

גב' דברת וייזר:     הלו ואה  לא רל וונ טית. מ ה  קשור מאי פה הם  יחזיר ו? לא  רלוו נטי.    20

עו"ד עידן למדן: או לבו א ול הגיד.     21
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מר אבי גרובר:   שום  הלו ואה.  אז  תצבי ע  נג ד.  לא  צריך  דמי  שימ וש.  אני   לא  לוקח  מב ית  הכ נסת    1

דמי שימ וש.   2

עו"ד עידן למדן: זה או א ו.    3

מר מיכאל דורון: אני ר ק רוצ ה לומר.    4

עו"ד עידן למדן: אתם  רוצים  ללכ ת  בנ יגוד  לח וק  ובנ יג וד  להסכם.  א חר  כך  יבוא  תבר  ואתה  ת יתבע    5

ולא י היה  לך מה  לעשו ת עם ז ה.     6

מר גיא קלנר: יש פה מש הו בנ יג וד לח וק מי כה? השאלה  היא  אליך.    7

עו"ד מיכה בלום: אתם רשאים לתק ן את ה סכ ם הפית וח.    8

עו"ד עידן למדן: אני י כול  לקבל  הקצאה בתמ יכה?   9

עו"ד מיכה בלום: את זה עו ד לא שי ניתם. ז ה ל א רלוו נטי  להסכם  הפית וח.  אתם משנים.    10

עו"ד עידן למדן: אם אני  נות ן לו  עכשי ו זה תמ יכה. אם אנ י מעב יר ל עמות ה  חצי מי ליו ן שקל.     11

מר אבי גרובר:   אתה  בלי  לשים  לב  ע ושה  את  זה  במלא  מקומות.  כדו רגל  מקבל  תמיכה  ו אתה    12

משפץ  לו   את  המ גרש  וא ני  יכ ול  ל הביא  לך  עוד   שורה  ש ל  ד וגמאות.  אתה  ע ושה  א ת   13

זה  כל   הזמן.   אז  א ני   עו נה   לך .  אתה  עושה   את  ז ה  כל   הזמ ן   מלא  מאוד   מקומ ות.  יש   14

עמותות   שי ושבות   בתוכ ו.  על ות  בא ים  מקב לים   מאית נו   ת מיכה  ואנ חנ ו  ב ונים   ל הם   15

ממד.  באהבה   כי  צר יך.  מה   אנחנ ו  נשא יר  א ותם  בל י  ממ ד? אנח נו  עושים   את  זה    16

כמעט לכל א ורך במ לא מקו מות. אנ י אומר  לך את ז ה א מיתי.    17

עו"ד עידן למדן: רק אלו"ט  לא ח תמו  לך שה ם יבנו  לבד את  המקום.     18

מר אבי גרובר:   הם  לא  חתמו   אבל  אני   בו נ ה  להם  ב אהבה   כמה  שצריך .  יצטרכו  עוד  מ מד  ו עוד    19

ממד. אני אב נה  להם ע וד אר בע.   20

עו"ד עידן למדן: כשאתה הו לך להס כם אתה  לא משנה  ואתה  לא מפ לה ב י ן גוף     21

מר אבי גרובר:   אתה צודק. כ עורך ד ין ב חיי ם לא ביקשו  תוספ ת לשום  ה סכם.   22
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גב' דברת וייזר:     אסור  לפת וח  עסקים  בשב ת.  אנח נו  לא  ש ולח ים  פק חי ם.  למה  ז ה  בסדר.  כ י  ז ה    1

אג'נדה ש לנו.    2

עו"ד עידן למדן: מה הקשר.    3

גב' דברת וייזר:     קשר.    4

מר אבי גרובר:   מה נ וח לך.    5

גב' דברת וייזר:     יש קשר.    6

ד"ר צחי שריב:       מי ש ולח  את הפק חים?    7

גב' דברת וייזר:     הוא   נת ן  ה וראה   לפק חים  ל א  לשלו ח  א ותם  שיש   תושבי ם  שמתלו ננים.   די  נו.   מה    8

זה מי שו לח. יש  תושבים.    9

ד"ר צחי שריב:       אנ י יכ ול  לשלוח  פקח ים או  לא?    10

גב' דברת וייזר:     מה  זאת  אומרת  יש  תוש בים  שמתלונ נים  ע ל  העסק י ם  בשבת,  ולא  שולח ים   11

אותם. ביקשו  לתת  הוראה  ל א לשלוח  אותם.    12

ד"ר צחי שריב:       זה ל א א נחנ ו.    13

גב' דברת וייזר:     מה זה  לא אנ חנ ו. אתה ר וצ ה לתת ל ו ה וראה  עכשיו  לשל וח את  הפקח ים?   14

ד"ר צחי שריב:       אנ י נ ותן  לו ה וראות,  אני  לא מב ין.    15

גב' דברת וייזר:     שני יה  .אתה  כמ ועצת  ע יר  מוכן  ל הצביע  כא ן  שאנח נו  דו רשים  מראש  העיר  למלא    16

את החו ק בי ום שבת? אה. ל א.   17

ד"ר צחי שריב:       שואל  כ שאת אומרת א נחנ ו לא ש ולח ים פקח ים למה  את מתכו ונת ?   18

גב' דברת וייזר:     אני   י עלה   הצעה   לסדר   פעם   הבאה.   אנ י  מ עלה   הצעה   לס דר  פעם   הבאה.   הנ ה  כב ר    19

אני   אומרת.   אנ י  ת ופסת   ..ש ל  הא ופוז יציה.   מו עצת  העיר   מחל יטה   לדר וש  מראש    20

העיר  לקי ים  את  החו ק,  של  ע סקים  בשבת.  נכון.   יפ ה  גם  א ני  ל א.  אנ י  גם  אצביע  נגד   21
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עצמי.  כי  ז ה  משנה.  מצבי עה  נגד   עצמי  אב ל  די  עם  ההתי יפי יפו ת  הזאת.  ז ה   1

התיי פיי פות.    2

עו"ד עידן למדן: נותנת  כרגע מת נה ב ניג וד ל חו ק. את נות נת תמ יכה  נוספ ת.    3

גב' דברת וייזר:     איך את ה יכ ול ל הגיד ש היו עץ המשפט י א ומר לך שה וא  מתקן את  ההסכם.    4

עו"ד עידן למדן: הסכם פית וח בל י לש נות א ת  סעיף ..ההצ עה.     5

מר אבי גרובר:   בקטע  של  התב"ר  של  בת י   הכנסת,  בגלל  יש  לנו  מ פע מים  קודמות  שט ענו  את    6

התב"ר.  ל הבנת י  יש  מספי ק  יתרה.  בשבי ל  הש נה  הזאת.  ולכן  לא  ב יקשנו   לה גדיל    7

את  התב"ר  כ י  אנ חנו  מאמי נ ים  שיש  לנ ו  את  הצרכ ים  בלי   קשר  לצרכים  השוט פים    8

שיש.  ואת   הבקשה   הזאת   בא ותו  ד בר.  באו תו   תב"ר  920  א ז  אנח נו   השנ ה.  אם   אתה    9

מסתכל בס פר תקציב  אי ן  עד כון של ו. כ י  יש ל נו  יתרה  ממ ליאות  קודמ ות. ב לי  קשר   10

אנחנ ו  ר וצים   לה וסיף   את   ה חצי  כד י  לא  לגרו ע  מא ותם  ז כויות   של   כל   בתי   הכ נסת    11

האחרים, שיצטרכ ו את  העבו דות.    12

מר רוני בלקין:  אז   אני   טו ען  שאין  זכ ויו ת  כאל ה.  אם  הם   קיבלו   בעודף   בעבר  כ י  אל ה  ל א  קיבל ו,  אז    13

עכשיו את ה ע ושה תי קון. ז ה  בדיוק ה ענ יין.     14

מר אבי גרובר:   ניס יתי שא לת שאלה     15

גב' דברת וייזר:     יאלל ה מיצ ינ ו.     16

מר אבי גרובר:   חבר' ה  א ני  ק ורא  עוד  פעם  את  הנ וסח.  א נח נו  מ תבקשי ם  לאשר  את  הגדלת   תב"ר    17

920  של  שי פוצים  במב נה  ד ת  בסכום  של  500  אלף  ש" ח  לטובת  עבודו ת  פית וח    18

שקשורות  עם  בית   הכנ סת  סוכת  שאו ל  ו כן  א נח נו  מ א שרים  את  ת יקו ן  ה הסכם   19

בהתאם לנ וסח שה ועבר  על  י די הי ועץ  המשפט י ושה ופץ  ל כם. מי בעד?    20

מר רמי בר לב:  מישיבה ק ודמת.     21

מר אבי גרובר:   הוא  הופ ץ לפ ני  הישיב ה הז את. מי בעד? שב ע. מי  נגד? ש ש נגד. שבע שש. עבר.    22

23  
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החלטה:   
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אישור  ה גדלת  תב"ר   920  של  שיפוצים  במב ני  ד ת  בסכום  ש ל  500  א לף  ש"ח   לטובת   עבוד ות  פית וח   

הקשורות  עם  בי ת  הכנסת  ס ו כת  שאול  וכן  א ישור  תיק ון  ההסכם  בהתאם  לנ וסח  שה ו עבר  על  ידי  

היוע ץ המשפ טי  ושהו פץ ל חב רי המועצה.   

בעד – 7: רביד פלד, עופר קליך, אבי גרובר, דוברת וייזר,  מיכאל דורון, רמי בר לב, גיא קלנר.  

נגד – 6:  רו ני בל קין,  עיד ן ל מדן, ירו ן גד ות, באצ'י  אלקו בי, צחי שרי ב, דני  לביא.   

1  

7.  דיון בהצעה לסדר בנושא ביצוע בדיקה  והמצאת מסמכים לבחינת שאלת ניגוד העניינים של   

עיריית רמת השרון במתחם גלילות צפון והחשש לאי מסירת מידע נכון. 

2  

מר אבי גרובר:   יש  כא ן  הצעה   לסדר   שהו ג שה  מטעם   בקשה   לזי מון   יש יבה  ש לא  מ ן  המנ יי ן,  רק    3

לפרוט וקול  עוד  פעם. קטע  ה זה שאתה א נשים אמ ורים ל חתום, לא  לחתום בשמם.    4

גב' דברת וייזר:     מיכה  נכו ן  מותר   לחת ום  ב שם  אם  נותנ ים  ל י  איש ור?  ב הצעה  של  ישיבה  ש לא  מן    5

המני ין? אם  נתנ ו את  האישו ר,    6

מר אבי גרובר:   מי נת ן את  האישו ר. שמות.    7

עו"ד מיכה בלום: חייב  להי ות חת ימה ש לכם. כ ל אחד.    8

גב' דברת וייזר:     כן. מות ר אם נתת י ל ו את  האישור     9

מר אבי גרובר:   אז תפיצ י לי  את י יפו י הכ וח .   10

גב' דברת וייזר:     אין ב עי ה.    11

עו"ד מיכה בלום: ייפ וי כ וח.    12

גב' דברת וייזר:     ייפ וי כ וח בס דר.     13

מר אבי גרובר:   קודם כל ז ה פה.    14

גב' דברת וייזר:     בסדר. לפ י הח וק.    15
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עו"ד מיכה בלום: תמיד דרשנ ו חת ימה של כ ל  אחד ואחד.    1

גב' דברת וייזר:     מה זה ת מיד דרש נו. מה  ה חוק א ומר?     2

מר אבי גרובר:   בואו  נ תקדם.  לא  נבזבז  על  זה  חצי  שעה.  פה  בפ נים  .אנ י   לא  אמרתי  אני  מתכ חש   3
להצעה  על  זה  אבל  א ני  או מר,  פעם  הבאה  שכולם  יח תמו  בעצמם  ולא  זה.  זה    4
בקשה קטנה  אנ י חושב שא פ שר לעמוד ב ה.    5

עו"ד מיכה בלום: לא. היא  חשובה.     6

מר אבי גרובר:   מי רוצה  להצי ג את ה הצעה ?   7

גב' דברת וייזר:     גיא ר וצה.     8

מר אבי גרובר:   אני כבר  ענ יתי  על זה.    9

גב' דברת וייזר:     לא שאל נו א ותך את  השאל ות. יש ל נו מ לא שאל ות לשא ול.     10

מר אבי גרובר:   עכשיו  אנח נו בת חקיר?    11

גב' דברת וייזר:     מה זאת א ומרת.     12

מר אבי גרובר:   לא עוש ים פה  תחק יר.    13

גב' דברת וייזר:     זה יש יבה שלא  מן ה מני ין  עכשיו.     14

מר אבי גרובר:   מבקשים בדיק ה. אנ חנו  בי שיבה מן  המנ יי ן.    15

גב' דברת וייזר:     אנח נו ר וצים לה סביר. מ ה  זה אנח נו ר וצים ל הסביר את  השאלות.      16

מר גיא קלנר: טוב  אנח נו  סו גיי ת  ניג וד  הע נ יינ ים,  לכאורה  פוט נציאל ית  שקיימת  במתחם  ג ליל ות   17

צפון,  מטר ידה   אות נו   מאוד   מזה  תק ופה.   סוג יי ה  ע לת ה  על   השו לחן   לראשו נה    18

במסגרת  די ון  ש ל  ה וועד ה  ל תכנון   וב ניי ה,  במסגרת   הד יו ן  המק ורי  שב ו  התב קשו    19

העצמת  הזכ וי ות  במת חם  ס ינמה   סיט י,  ה עצמת  זכ ויות   שהגי עה  בצ ורה  לטעמ י    20

ולטעם  אחר ים,  לא  מבושלת,   לא  מסודרת.  לא  מאורג נת,  לא  נתמכת  בנת ונ ים,  לא   21

נותנת  תשובות  לשאלו ת  שע מדו  על  ה פרק  ו עדיי ן  ע ומדות   על  הפרק  מב חי נת  יכ ולת    22

הנשיא ה  של  הישוב.  עד  כ מה  העצמת  הזכו יות  שגור רת  אחריה  בסוף  א נשים    23

 103

 



ישיבה מן המניין מס'  38    רמת השרון – 6.3.22 

ומשתמשים  משפי עה  על  חי י  היום  יום  של  רמת  השר ו ן,  מה  קורה  שה תנא ים   1

התחבורת יים  כש היו   קי ימי ם  גם  בזכוי ות  ה מקור יות  של  שבע  מא ות  אלף   שונ ו    2

אותו  מח לף  שקיבל  בעצם  פת רון  במסגרת  הר חבת  דרך  ה שרף.  שמדבר  על  הזכויות    3

המקורי ות.  כבר  אז  בוצ ע  שינו י  וכשא ני  או מר  ומה  שא מרתי  לך  גם.  מה  שא נ י    4

אומר  בכל ל,  כשגם  ב נושא   סינמ ה  ס יטי  ש יש  רכיב י ם  שפוטנצ יאלי ת  יכ ולים    5

להשפי ע  על  ח יי  התושבים  ב רמת  השרון  הרי  ל מתחם  הז ה  אמורים  להג יע  אנש ים.    6

ואנשים   מגי עים  ע ד  ה יום  ב איזה  שה יא  חלוק ה  א חוזית   בעיקר   ברכב  פרט י,  זה    7

אמור  ל השתנו ת.  וכאשר   לא   ברור  מ ה  קור ה  בת חנת  הר כבת  שקצת  לפ ני  ב אזורי    8

הדיו ן  אנח נו  שומ עים  על  כ וו נות  לבט לן.  עדי ין  לא  ק יבל נ ו  אני  ל פחות  לא  שמעתי    9

הצהרה  אחרת.   המטר ו  ל א  י ודע  מ תי   והאם   ה וא  יה יה   ב נוי.   את   השרף   מכפי לים   10

כלומר  יש  כו ונ ה  שעורק  ת נו ע ה  מרכזי  ה וא  תנא י  תחבור ת י  לסי נמה  סי טי.  ה וא  לא   11

תחבורתי   לע ירי יה  .ת נאי   ת חבורתי   לסנ ימה   סיט י.  אמ ו ר  לשמש  כצי נור  ק יבו לת   12

שאמור  ל הכני ס  באים   ושב ים  למת חם  הזה   מאי פה  ה ם  יכנס ו?  ח לקם  יכ נסו    13

מהמחנ ות,  חלקם  יכ נסו  מ צומת  ראשונ ים.  מה  קורה  בצומת  ראשונ ים  בבוקר    14

ואחרי  צ הריים  ובשרף?  כו ל כם  מכירים.  לק חת  זכו יות   של  איקס  לעשות  מ הן    15

שישה  איקס   מבלי   שיש  לכך  את  כל  הת ימוכ ין  הרלו ונט יי ם  מבחינת   תיכף  א ני  אגי ע    16

ליסקי.   לעשו ת  מהם   שישה  איקס,  בתה ליך   עבוד ה  שה ו א  לא  מד ויק   עד  הסוף,    17

שהוא  לא  ע ובדתי,  שה נח ו ת  עבודה  שה יו  ק יימ ות  קו דם  לכן  לא  מתק יימ ות.   18

שהתנאים  התחבור תיים  שב ע  מאות  אלף  ש ונ ו.  בעי ני  ז ה  סיפ ור  מאוד  מ ורכב.    19

אנחנו  מ גיע ים  לישיב ה  א ות ה  יש יבה   ומ י  שמצי ג  את   ה תוכני ת,  משרד   אדריכ לים    20

יסקי  מור  ש לא  עושה  גי לוי  נ אות  בתח ילת  ה ישיב ה  לגבי  נ יגו ד  הענ יי נים    21

הפוט נציאל י  של ו,  או תו  מ שרד  אני   לא   מדבר  ע ל  ה ע יריי ה  בג לל  ז ה  בבדי קה   22

הראשונ ה  שביקש נו  ממיכה   אני   בכלל   לא  ד יברתי   על   העירי יה.  ני גוד  הענ יי נים    23

ש מציגים  מצד  אח ד  ת וכנ ית   לה עצמת  זכ ויו ת  שה יא   24 הפוט נציאל י  ק יים  בזה 

ציבורית  במה ותה.  עז וב  רג ע  אם  העירי יה  שיל מה  או  לא  חתמה  או  לא.  שרמ י   25

מקדמת  לצורך  הענ יי ן  כי  היא  מזמינה  את  העב ודה.  ואו תו  משרד  מייצג  גוף  עסק י    26

שהוא  ה נהנ ה  הראש ון  מה עצ מת  הזכוי ות  ה אלו  ואף  אחד   לא  אומר  מ ילה,  מ ה  זאת   27
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אומרת  זה לקחת  ע גלה   מפה   עם  פוט נציאל   כסף  ולה עביר   אותו  לפה.   זה  לא  בר ור?   1

מה צריך לג מור קמבר יג' בש ביל זה?    2

מר אבי גרובר:   מה זה מ פה ל פה. כו לם נ הני ם.     3

מר גיא קלנר: יש פה  ניג וד ע ניי נים  חריף ל ט עמי.    4

ד"ר צחי שריב:       של מ י?      5

מר גיא קלנר: של משרד יסק י מור.    6

גב' דברת וייזר:     יסקי  מור  עצמו.      7

מר גיא קלנר: ושל  רמי  וע ירי ית  רמת  הש רון  לא  יכ ולה  ל העיף  את  המבט  הצידה.  שה יא  צד  8

משותף  לתוך  התהל יך  הזה.   גורם  עסקי  ש נהנ ה  מאות ו  משרד,  שמקדם  תוכנית    9

לגוף  הציבור י  רמ י  לצורך   ה עני ין  כר גע.  ת יכף  נ גיע   לע ירי יה.  ו הוא   הנ הנה   הראשו ן    10

ואף  אחד  לא  אומר  ע ל  זה  מי לה?  יסקי  מ ור  בישיב ה  הזא ת  לא  אמור  להג יד  שהוא    11

מייצג גם א ת זה  וגם את זה?  כשאני שו אל את  השאלה  הו א נזכר לה גיד א ה. כן.    12

גב' דברת וייזר:     הוא  היה  צריך ל הגיד א ת ז ה לבד.      13

מר גיא קלנר: מה זה לבד.    14

גב' דברת וייזר:     בעצמו.      15

מר גיא קלנר: זה  חוק   א  ב'.  זה   חוב ה.  כשא ני  שוא ל  מה   הל חץ  ראש  העי רייה  ס לי חה  אד וני.   אתה    16

אומר  ל י  ב יג   לו חצים?  ועכש יו  א תם  רוצ ים  לס פר  לי  עוד   לפ ני  העיר יי ה  שא ין   פה    17

טעם נפגם?  למה ב יג ל וחצים  ולמה שזה  יקרה  עכשי ו? ול מ י אצה הדרך?    18

מר אבי גרובר:   למה   זה  לא  פי   עשר.  ז ה  צר יכה  להי ות  אז  תג יד  שא ני   מ תנגד  להעצמה   מה   קשור    19

כל הסי פור.      20

מר גיא קלנר: לא מתנגד  להעצמ ה. לא. ל א.   21

גב' דברת וייזר:     לא. אל ת גיד ל ו את ז ה. אל  תביאו א ת זה לשם.  לא.      22

 105

 



ישיבה מן המניין מס'  38    רמת השרון – 6.3.22 

מר גיא קלנר: לך קל. כי  אני  אגיד  לך מה  ה יה קור ה.     1

מר אבי גרובר:   זה מה שאת ה תוק ע? בבוס תנאי. ה נה ב וסתנא י אז..ל וק ח את המת חם.    2

גב' דברת וייזר:     בוא ה נה את ה חצוף.  זה ה סיפור? ש יהי ה פקק ים בבוס תנאי? את ה לא מ תבייש?    3

מר אבי גרובר:   זה מה שאמרת.     4

גב' דברת וייזר:     מה  קש ור  ב וסתנא י?   רחו ב  צר  לא.   כשאתה  יושב   שם  ואתה   או מר  של וחצי ם    5

עליך,     6

מר אבי גרובר:   לא לו חצים כל ום.    7

גב' דברת וייזר:     אמרת את זה  לפר וטוק ול.     8

מר אבי גרובר:   מה ל וחצים.    9

גב' דברת וייזר:     לוחצ ים על י. למה  לו חצים  עליך? בג לל א ני אג יד  לך  למ ה.    10

מר אבי גרובר:   לא צריך ל העצים.    11

גב' דברת וייזר:     בגלל ש הם כבר בשורשים  של הקומ ה רוצים  להק ים כב ר את שני  הבנ יינ ים,    12

מר אבי גרובר:   מה זה קש ור ל ניג וד ענ יי נים ?   13

גב' דברת וייזר:     זה  קש ור  ל ניג וד  עני ינ ים.  ז ה  לא   יא ומן.   לע יריי ה  יש  נ יג וד.  ל יסקי   מור   יש  ני גוד    14

עני ינים  ואתה  ..היי תם צריכי ם להעיר  את ע יני ו.     15

מר אבי גרובר:   מילי ון  פרו יקטים    16

גב' דברת וייזר:     בטח לבקש מ מנו  לעשו ת ל כם עבודה  פרו ב ונו.      17

מר גיא קלנר: תן לי ש ני יה. כל  הכרו נול וגי ה .   18

גב' דברת וייזר:     חצוף. תסתכ ל על ..באמ ת.      19

מר גיא קלנר:  אנחנ ו נצ יגי צ יבור כ ולנ ו,    20

גב' דברת וייזר:     מזלזל.      21
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מר גיא קלנר: מקבלים  ת וכנ ית.  שיש   לה   מ שמעוי ות  כלכ לי ות  אד ירות.  אדירות   אול י  ה כי  גדול ות    1

שהיו פ ה בע יר שיש ל הם נ הני ם זה לא כוכב י ה לכת נ הנים  מזה.    2

מר אבי גרובר:   תושבי רמת  השרו ן.      3

מר גיא קלנר: רגע. בוא  המנ יפו לציה     4

מר אבי גרובר:   זה לא מ ניפ ולצי ה    5

גב' דברת וייזר:     אול י עוד  כמה.      6

מר גיא קלנר: ביג נ הנים.    7

גב' דברת וייזר:     ביג מקב לים מ ילי ון שק ל כ כה מתנה.     8

מר אבי גרובר:   כולם נ הנ ים אות ו דבר. כו ל ם נהנ ים.      9

מר גיא קלנר: לא. לא.    10

גב' דברת וייזר:     ביג  נהנ ים מי  מקבל כסף?  מי מקבל  יותר כ סף?     11

מר אבי גרובר:   יש מישה ו בס וף מאכלס  א ת המשרדים.    12

גב' דברת וייזר:     מיל יון  שקל ככה  אתם נ ותנ ים לו. ככ ה. פי שת יים.     13

מר גיא קלנר: שיספרו  את  ז ה  מביא ים  תו כנית,  שיש  ל ה  נה נה  כלכ לי  עסקי  כו לם  סותמ ים  את    14

הפה.  אף  א חד  לא  עושה  גיל ו י  נא ות,  כשמעל ים  את  זה   עו ד  רוצים  לח תור  ל הצבעה.    15

ביקשנו   חו ות  ד עת  ע ל  פ וטנצי אל  נ יגוד   ענ יי נים  ולדעת י  ל א   הובא   נכו ן.  כ י  ה וא  ה יה    16

צר  מאוד  בפרספ קטיבה  ש לו .  זה  בדיסקט  הקודם.  כוכ ב ית  אנ י  בעד  פ יתו ח,  אנ י   17

רוצה  שתה יה  פה  הע יר  הכ י  ע שירה  באר ץ.  אנ י  את ן  כ ל  מה   שאפשר  כדי   שזה   יקרה .    18

אבל  לפעמ ים  יש  עקרו נות  שסותרים  הא חד  את  הש ני.   וצריך  לאז ן  אותם.  א לה    19

החיים.  א נחנ ו  לא  מת נהל ים   בוואקום.  לא  ב עני ינ י  תמא ,  ולא  בענ יינ י  תבע  ו לא   20

בעני יני   העצמת  זכ וי ות.  לא  בעני יני   כבישים  לא  בכל  ענ י ין.  יש  א יזו ן  גם  ה חברים    21

שלי  ב וועד ה  מש נה   לתכ נון   ו בניי ה  הרבה   פעמ ים  א ני   או מר  להם   נכ ון.   הת וכנית    22

בוואק ום  היא  מקסימ ה.  אבל   התוכנ ית  הזא ת  שאתם  עוש י ם  פה  מאתי ים  תושב ים,   23
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על  ששת  ה ימים  ב ואך  יצי א ה  שמונ ה  בבוקר   בתרפ"ד  א ז  שידעו  א ת  זה  שה וסי פו   1

להם מאתי ים תושב ים בתרפ ד.    2

מר אבי גרובר:   גיא.  א ל  תאשר ו  ה עצמת  זכ ויות.   אבל   מה  ז ה  קש ור  ל יס קי  מו ר.  שאתה   סו חף  את    3

מה זה קשור  ליסק י מ ור?   4

גב' דברת וייזר:     בוא  נתקדם  עם  מה   שיש   לנו   להג יד.  הכי  נו ח  ל הביא   אותנו   ל העצמת  זכ וי ות.   5

ולהג יד שאנ חנו  נגד.      6

מר גיא קלנר: אני  וז ה  היה  ס טג'  ו ואן.  סט ג'  טו.  ביקשנ ו  לבדוק  א ת  ה פוטנצי אל  נ יגוד  ע ני ינים    7

שלדעתי  ה יה  בבח ינת  צר ה  מ ידי.  נ יתנה  תשובה  לאקו נית.  העירי יה  לא  שילמ ה.  לכן    8

אין  לה   ני גוד   ענ יי נים   צריך   למח וק  א ת  ה עיר ייה   בע יני   בכל  הכבוד,   פתר ון  לא    9

ממצה.  לא  הביא  לשקט  נפש י.  בוא  נאמר  ככה.  לא  חו לק   על  חוות  דעת  מקצו עית    10

אבל  או תי  הוא   לא  הרגי ע.  נר אה  ל י  תמ וה  קצת.  אחר י  כל   זה  כי   בעי ני   הס יפור   הי ה   11

בגזרה  שבין  בכ לל  יסק י  מור   פה  הוא  המתו וך  של  כל  הד בר  הזה.  הוא  הסנטר  של    12

כל הדבר הז ה.     13

מר אבי גרובר:   סנטר של מ ה?      14

מר גיא קלנר: יוצאת  בשב וע  שעבר,   חו ות  דעת  של  היו עץ  המשפטי   שכ אילו   סידר  את  ה עני ינ ים.   15

לא  סידר.  נתן  ת ימוכ ין  לע ני ין  הזה.  ו הוא  אומ ר,  רגע,  ה תגלה  לי.  הא מת  היא  נר    16

לרגלי,  התגל ה  ל י  בכל ל  עכ שיו,  שהע ירי יה  היא   כן  צד  בעני ין  הזה  וקיב לה  ח וות    17

דעת  מיסקי  מ ור.  לא  רק  שק יבלה  ח וות  דעת  מ יסקי  מ ור,   בחינם.  ממתי  העיר יי ה   18

מקבלת  שירות  בח ינם?  תג יד   לי  אתם  השתגעתם?  מה  א תם  חוסכים  את  הח ינם    19

הזה על  הי יעו ץ? על  מה אתם  מדברים? שום דבר אס ור שי היה פ ה בח ינם.    20

גב' דברת וייזר:     רגע.  חי נם.  א ני   רוצה   לשא ול  א ותך   שאלה.   אתה   אל   ת תחבא  מא חור י  צח י.  ב וא    21

שנייה   לצד.  להג יד  ל נו  שה פק קים  זה  בוס תנאי.  לבוא  אב י   זה  שאתה  בל חץ,  זה  ל א   22

מוסיף  לך.     23

מר אבי גרובר:   אני  לא בשום ל חץ.    24

גב' דברת וייזר:     על ראש  הגנב ב וער  הכובע.  יש לי שא לה.     25
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מר אבי גרובר:   אני  גנבת י? אנ י גנב?  אני  גנב ?   1

גב' דברת וייזר:     למה את ה נת ת על ז ה תמש יך להג יד את ז ה באובס סיה.  זה רק גור ע ממך.     2

מר אבי גרובר:   זה מה שאת  אומרת?  לא. א ת תחזרי בך.    3

גב' דברת וייזר:     אני   אג יד  לך   בדי וק  מ ה  א נ י  או מרת.  את ה  ת חזור   בי  ש תגיד  ב וסתנא י  חצוף.  מ ה    4

קשור בוסת נאי? מ ה זה קש ו ר?    5

מר אבי גרובר:   את אמרת את ז ה פה.    6

גב' דברת וייזר:     מה זה קש ור? למ ה זה ע וב ר דרך הרחוב..  הזה. א יזה ר חוב? אתה      7

מר אבי גרובר:   זה מה שאת  אמרת.    8

גב' דברת וייזר:     אתה  אדו ן  גרובר,  אתה  נת ת  חוות  דעת  ע ל  רונ ן  גרובר  שנתן  אנ י  אגיד  לך,  בדי וק    9

מה  זה  קשור.  אתה  נתת  חו ות  דעת  על  ר ונ ן  גרובר  שנת ן   ייעו ץ  בחי נם  על  ישר אל    10

דיגיטל ית.  ואת ה  אמרת  אח רי  שחשפו  את  בקד נציה  הקו דמת  שאסור  לספק  לתת    11

שירותים  ב חי נם  שזה  דבר   יו תר  גרוע.  עכשי ו  אתה   תגיד   לי  אי ך  אתה   שעצרת  את    12

זה שמה ה וא עשה.     13

מר אבי גרובר:   זה התכ נון.    14

גב' דברת וייזר:     רונ ן גרובר  סך הכל  נת ן בחי נם משרד דיג יטל י. למה  עצר ת את זה?     15

מר אבי גרובר:   זה לה גיע.  הבנת י את הס יפ ו ר.   16

גב' דברת וייזר:     זה בסדר שי סקי מ ור נ ותן  פרו בו נו  האם הע ירי יה     17

מר אבי גרובר:   תושבי רמת  השרו ן.    18

גב' דברת וייזר:     האם  ה עירי יה  ענ ייה.  הע י רייה  ש לנו   ענ יי ה?  כי   אני   הב נתי  שה עיר ייה   פה  עושה    19
כמה  שהיא  ר וצה  י יע וצים,  אדריכלות.  למה  ע כשיו  ז ה  בסדר  העיר ייה   הדבר  הכ י   20
נורא  שחו קרים  אות ו  הי ום?  בכל  המקומ ות  החל  ממשטר ת  ישראל  ועד  ל-433  ז ה    21
דברים  שמקבל ים  בחי נם.  ד ברים  שמקבלים   בחי נם  יש   מאחורי הם  משה ו  אנ י  ל א   22
יודעת   מה   הוא.   אבל   זה  הכי   מסוכן.   עכשי ו  ת גיד  לי   איך   אתה  יכ ול   לתת  אז  נת ת   23
הוראה  לעצור   את  ה יי עוץ   בח ינם  שהתקב ל  ל ישראל  ד יגי ט לית  ועכשי ו  מקבל ים  פ ה   24
ייע וץ בח ינם.  יסקי מ ור שו וה  הרבה י ותר מה יי עוץ ש ל רו נן  גרובר.    25
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עו"ד מיכה בלום: אני ..את  היי עוץ     1

גב' דברת וייזר:     לא.  א ני  ר וצה  שתג יד  ח וו ת  דעת  שלך   זה  שס פק  שהש עות  של ו  שו ות  א לף  דו לר    2
לשעה,  נותן  פה  ער ימות  של  שעות שא ני  לא  יודעת  כמה  ה ם בחינם.  תגיד  ל י מה  זה.    3
מה זה א ומר?    4

עו"ד מיכה בלום: גם אני  לא י ודע.    5

גב' דברת וייזר:     מה  זה  את ה  לא  יודע.  א נחנ ו  בשאלו ת  ותשוב ות.  ל א.  אנחנ ו  מצביע ים  בעד    6

הארכה.  א ין   בעי ה.  א נחנ ו  נ צביע.  מי   בעד?   הארכ ה.  מע ניי ן  מ י  יהי ה  נגד  עכשיו.    7

8   

מר אבי גרובר:   אני מ חלי ט מתי  מצביע ים. את לא מח ליטה.    9

גב' דברת וייזר:     הוא א מר שזה לא  חוק י. א ני רוצ ה לדבר ב חוקי ות.     10

מר אבי גרובר:   הלאה  נו. א תה סי ימת  לדב ר?   11

גב' דברת וייזר:     לא.     12

מר אבי גרובר:   אז תמשיך לדב ר.    13

גב' דברת וייזר:     לא  א נחנ ו  ר וצים  לשאול   את  השאל ות.  א נחנ ו  עושים   דיאל וג.  ת ענה   בבקשה.    14

תגיד  לי  עכש יו  איך  י כול  ל הי ות  שחוות  הדעת,  אנ י  רוצה  לדעת  מה  זה  הדבר  הזה    15

שאז  על  שטות,  מ ה  ה וא  עש ה?  דרך  אגב  ל היפך.  ז ה  בכל ל  לא  הב נת  אם  זה  מה    16

שאתה  אומר  שזה  ה עני ין.   זה  לא  הענ יי ן.  מה  ה וא  עשה?  סך  הכל  חבר  של    17

המנכ"ל ית  נת ן  י יעו ץ  על  ישר אל  דיגי טלית.  ב יג  דיג.  אתר  אינטר נט.  מה  השע ות  של ו    18

שוות?  ארב ע  מא ות  שק ל  לש עה?  ע ל  כמ ה  שע ות  שה וא  נת ן  בח ינם?  עשיתם  פה   הר.    19

דוח  ביק ורת  ת עצרו  את  ז ה.  איך  יכ ול  ל היו ת  שספק  פה  שהשעות  של ו  שו ות  אלף    20

דולר לשע ה, נ ותן ל עיר יית ר מת השרון  ענ ייה  יי עוץ  בחי נ ם? ואני  רוצה ל דעת     21

מר אבי גרובר:   אני ת יכף אסב יר לך.    22

גב' דברת וייזר:     כמה זמן  זה? כמה  זמן מ ה  זה שוו ה וא יך גי לית א ת זה?   23

עו"ד מיכה בלום: יש דברים שאי ן ל י תשוב ה ע ליהם בכל ל.      24
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מר גיא קלנר: אני  ת יארתי   את  השתלשל ו ת  הענ יי נים  בר מה  של   פו ינ ט  אוף  וי ו  של נו  מ הו ועדה    1
לתכנו ן  ובני יה   הבקשה   לבד י קת  נ יגוד   הע ני ינים.   התש ובה   הראשו נה   שנתת,  ושבו ע   2
שעבר שינ ית וכתבת  מה שלא  היה בר ור עד  הסוף.    3

עו"ד מיכה בלום: לא שינ יתי.      4

מר גיא קלנר: אבל לא משנ ה. אנ י שם את ז ה בצד.   5

עו"ד מיכה בלום: לא שינ יתי.  הסברתי.      6

מר גיא קלנר: הסברת  בסדר.   אז  א חד,  א נ חנו   מבקשים   להב ין   מה  גיל י ת?  כי  עד  עכשיו   אף  א חד   7
לא  הב ין   מה   גי לית.   מה   העב ו דה  שנ יתנ ה?  א יך  פ תאום   על י ת  על   זה?   למה   לא   יד עת   8
את זה קודם?  למה את ה י וד ע מזה עכש יו? מ ה זה בכל ל?   9

עו"ד מיכה בלום: ברגע שידעת י תי קנת י את ח ו ות הדעת.    10

גב' דברת וייזר:     איך יד עת?    11

עו"ד מיכה בלום: נודע  לי.    12

גב' דברת וייזר:     איך?    13

עו"ד מיכה בלום: נודע  לי.    14

גב' דברת וייזר:     אבל לא  עברה  חשבונ ית וז ה פרו ב ונ ו הי ה.    15

עו"ד מיכה בלום: נכון.    16

גב' דברת וייזר:     מה ה יקף ה עבודה?    17

עו"ד מיכה בלום: אני לא  יוד ע.    18

גב' דברת וייזר:     אז תשאל.    19

עו"ד מיכה בלום: תשאלי.    20

עו"ד מיכה בלום: תשאלי את מ הנדסת  הע יר.  את שואלת א ותי?    21

גב' דברת וייזר:     או ק י. מה ה יקף ה עבוד ה  שהתקבלה מ הנדסת  העיר?  ר אש העיר א ול י?     22

מר אבי גרובר:   אין ב עיה.  תיכף א ני א ענה  ל ך.   23
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גב' דברת וייזר:     שני יה. את מ י לשא ול את ר אש העיר? אז  אנח נו ר וצים ל שאול אות ך.     1

מר אבי גרובר:   את מוכ נה בבקשה  להת נהג  בצורה.    2

גב' דברת וייזר:     אבי זה שא תה בל חץ א ני מ בינה מ התגו בות שלך.     3

מר אבי גרובר:   אין ש ום לח ץ.    4

גב' דברת וייזר:     אז תית ן לנ ו תשוב ות.     5

מר אבי גרובר:   תסיימ י לדבר.    6

גב' דברת וייזר:     זכותנ ו לקב ל. לא ר וצה לס יים. לא ר וצה לס יים.     7

מר אבי גרובר:   תרימי  את ה יד מתי  סיי מת  לדבר. ואנ י י ענה.    8

גב' דברת וייזר:     אתה  רוצה  לשל וט  בסיטו א ציה?  הנה  ה יא  אין  ל ה  מושג.   אז  קדימה.  אתה  תגיד.   9

10   

מר אבי גרובר:   זכות דיב ור ע וברת אל יה  וא תה לא מדבר.    11

גב' דברת וייזר:     אה. ברור.  עכשיו  פתאום  ע ושה זכות ד יבור.     12

מר אבי גרובר:   זה לא  ילך ככה.      13

מר גיא קלנר: אנחנ ו רוצ ים להב ין, מה  קרה .    14

מר אבי גרובר:   אני א סביר לך.      15

מר גיא קלנר: יש לנ ו. סבבה.     16

מר אבי גרובר:   כל כך פשו ט.      17

מר גיא קלנר: רק רוצים לד ייק א תכם.     18

מר אבי גרובר:   סבבה.      19

מר גיא קלנר: קודם  כל  אם  יש  התקשר ות  עם  יסקי  מ ור  בין  בתמ ורה  ו בין  שלא  בתמ ורה.  האם   20

יש  התקשר ות?  ככל   שקיימ ת  התקשרות.   מה  מ הות ה?  מה  הו כן,  מ ה  ה וצג,  בי חס    21
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לאיזה  שט ח,  זה   נ וגע  ל-45  דונם,  לא  נוגע   ל-45  ד ונם ?  מאיזה   מועד   הת חיל ה   1

העבודה.  כמה  זמ ן  נתנ ו  את  השירות?  מה  הת וצרים  שלו?   מצגת.  מסמך  מור.  דוח    2

כלכלי?  מ ה  זה?  האם  זה  ע די ין  ק ורה?  יש  עדי ין  התקשרו ת  או  מה   שזה  לא.  והאם    3

הדבר  הז ה  עד יי ן  מת קיים   או   הו פסק?  האם  א נחנ ו  מ קבלי ם  שירות ים  כא לה  בכ סף    4

או  שלא  בכסף,  מי סקי  מ ור  ל עירי יה?  בהקשר  הזה  בתמ ור ה  או  לא  בתמ ורה?  האם   5

זה  קור ה  או   רק  בג ין  הדבר  הזה  שאנ י  לא   י ודע  מ ה  ה וא.   האם  יש   תוע לת  כלכ לית    6

שצומחת  לע ירי יה  א ו  לצד  ג'  כתוצאה  מעבודת   יי עוץ  הזו?  מי   נתן   בכלל  א ת    7

ההנח יות  בע ירי יה  לפ נות  א ל יהם?  ומה  ומי  נ יהל  את  ת ה ליך  העב ודה  הזה  מ ולם?   8

מה  הקשר  בהנ חה  וזה  ב גלי לות,  ב ין  השירות   שנ יתן  ש ם  לשאר  ח לקי  הפע ילו ת    9

במתחם  פ י  ג ליל ות?  ב גלי לו ת  צפו ן?  האם   זה   משפי ע  או  לא   משפ יע,  על  פה    10

פוטנצי אל  נ יגוד  ע ני ינ ים.  ה אם  זה  משפיע  ל נו  ע ל  קב לת  ההח לטות  בה עצמת   11

הזכוי ות,  האם  מרג ע  ש נית נ ה  ל נו   עבוד ה  של   ס וקרת  א ת  הפ וטנצי אל  ב הנ חה  וזה    12

השטח  החום,  אז  זה  משפי ע  עלינ ו,  האם  אנח נו  רוצי ם  להעצים  את  הזכוי ות    13

במתחמים  ה עסקי ים?  יש  פ ה  נקוד ות  שכן  או  לא   מתח ברות.  אנח נו  ר וצים  רג ע    14

להבין   מה   הס יפ ור  הז ה.  הא ם  יסקי   מ ור  א ושר  ב וועדת   י ו עצים  ורשא י  בכ לל   להצי ע   15

שירותים?  בדרך  כז ו  או  א חר ת.  אם  יש  סיכום  א יתם.  הוא   כתוב?  הוא  ב על  פ ה? על    16

ידי  מ י?  אנ י  לא  מכ יר  ע ירי יה   שמעסיקה   משרד  אדריכ לי ם  בעל  פה.  כ איל ו  כל  דבר    17

פה  מועסק  או  דרך  ו עדת  יו עצים,  או  מכרז,  או  יועצים  קבועים  של  הע ירי יה.  או    18

היוע ץ  המשפט י  מה פאנל  ש י ש  לו.  או  מה נדסה  אב ל  ככ ה  פתאום.  לא  נשמע  ל י   19

הגיו ני. ז ה פח ות או  יו תר.    20

גב' דברת וייזר:     יש ע וד שאלה  אחת ששכח ת לשאול.     21

מר אבי גרובר:   אם עו נים ע ל כל השא לה. א ז כאילו  ממשיכים  אחרי  זה  הלאה. זה  כאיל ו.    22

גב' דברת וייזר:     תלו י  מה   התש ובות.  מ ענ יין   שרק  בנ ושא  הז ה  זה   הכל   כז ה  עכשי ו,  בו א  נ יזהר  מה    23

אנחנ ו  א ומרים,  מת י  זה   נגמר ,  מתי  זה   מתח יל.  שכח ת  ע וד  דבר.  ועדת  תרומו ת.  אם    24

קיבלתם  עכש יו   תרומ ה  את ם  כפופ ים  לפ קודת  העיר יות   בכל  מה   שקשור  ב וו עדת    25

תרומות  ל פי  ה חוק  ה ייתם  צריכים  לכנס  את  ועדת  הת רומות.  יש  ח וזר  מנכ" ל    26

מאוד ברור.     27
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מר אבי גרובר:   מה תרומ ה?    1

גב' דברת וייזר:     תיתן   ל י  לסי ים  אז   תבי ן.  כ שמקבלים  וזה   בדוק,   זה   בדו ק,  אבי   תקשיב,   כשאת ה    2

עונה  בכזה ל חץ זה  רק לא א תה כאיל ו מנ סה ל הסית  את  הדיו ן, זה לא  מוס יף לך    3

מר אבי גרובר:   אין ש ום הסתת    4

גב' דברת וייזר:     זה  רק  אז  ת יתן  לי  לדב ר.  ותפסי ק  עם  תג ובות  ב ינ יים  שלך.  יש  פה  ועדת    5

התרומו ת  הי יתה  צריכ ה  ל התכנס  קי בלתם  בעצם  עבו דה  שאני  מב ינה  ז ה  הי ו    6

הדמיות  כא לה  וא חרות,  של  התוכנ ית  איך  ה יא  תירא ה,  מה  יראה,  אם  מגדי לים,    7

מה  י הי ה  עשר ים  א חוז   שלנ ו ,  שמונ ים  א חוז   של   הע יריי ה   וכו '.  ת יק  עבוד ות  כז ה   8

שהתקבל  כמ ו  לפ י  מ ה  שאנ י  מבי נה  א לא  אם  כ ן  ת יכף   אנח נו  נבי ן  אחרת.   זה    9

קיבלתם  תר ומה.  תר ומה  לה זכירך  אדו ן  ע ורך  די ן,  כשאת ה  מקבל  תר ומה  ב קמפי ין    10

בחירות   שלך,   תרומ ה  היא   ל א  חי יבת   לה יות   כסף.   גם  א ם  אתה   נג יד  ק יבלת   י יעו ץ    11

תקשורת  חינם,   זה   גם   תרו מה.  ו החוזר   מדבר   י פה   עכש יו  אני   אפ נה   אותך   ו הוא    12

יודע  בד יוק   על  מה  א ני  מדב רת.  פקודת  הע יריות.   מחמ יר ה  מאוד  ב כל  מה   שקשור    13

בקבלת  תרומ ות  לרשות  מ ו ניציפא לית.  והמוצר  הזה  שקיבלתם  שעות  הי יעו ץ   14

שקיבלתם  מ יסקי  מור  ואנ י  לא  י ודעת  על  כמ ה  שעו ת  מדו בר.  אנח נו  ת יכף  נ בין   את    15

זה  או  שיהי ה  פה  משרד  רוא ה  חשבון  אחר  ש יחקור  את  ז ה  ויבי ן  את  זה.  זה  תרומ ה    16

לכל  דבר.  כדי  לקב ל  תרומה ,  לכל  דבר,  היי תם  צריכים  לקיים  את  הוראת  ח וזר    17

מנכ"ל  ממה  שקש ור  בו ועדת  תרומות.  יש  ו עדה  שא ומרת  מי  מתכנ ס,  מי   האנש ים,    18

החוזר  מדבר  בדי וק  איך  אנ ח נו  איך  ה עירי יה  מד ייקת  את  התרומה  הז את.  בפורום    19

כזה  ואחר,  כד י  שי היה   ברור   שחליל ה  אי ן  פ ה  איז ה  מיש הו  שנ הנה  מהספק.  ואנ י    20

מבקשת  לה וסיף   לשא לות.   האם  התכ נסה   ועד ת  תר ומו ת  וה אם  בח נת  את  זה,    21

בעצם אתה לא ב חנת א ת זה  אבל עכשי ו מה  ההתי יחס ות  שלך לנושא.     22

מר אבי גרובר:   ארבע  שעות  עבר ו.  אנחנ ו  נצביע  על  הארכ ה  ואנ חנ ו  דנים  על  כל  הסע יפ ים  עד    23

הסוף. אנ חנ ו לא ג ומרים  את  הסעיף  הזה.    24

גב' דברת וייזר:     נו מ ה אתה  מאי ים על ינו?      25
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מר אבי גרובר:   לא.  אנ י  א ומר  את   זה  פ ה  לזה.  תהי ו  מספ יק  אמ י צים  להג יד  שאם  א נחנ ו    1

מאריכים א נחנ ו מאר יכים ה כל.   2

גב' דברת וייזר:     אנח נו מאר יכים  נכו ן לרג ע  זה. בוא נר אה כמה  זמן ז ה י י קח.   3

מר רוני בלקין: אנ י איתך  עד  הסוף ה מר. עד מח ר בבוקר.     4

מר אבי גרובר:   חבר'ה  המגרש  ב גנים   10  ה וא  גם  מ ספיק   חשוב.   וגם   צריך  לה תחי ל  לק יים  את    5

הפרוי קט  בבית  ספר  בד ורו ן .  וגם  הנושא  של  אא ורה.  אל  תגמרו  את  ה נושא ים   6

שלכם, ואז קמים  וה ולכים  ו משאירים א ותם באו ויר.    7

גב' דברת וייזר:     יכו לנו   לא   למרו ח  את   הזמ ן  לפ ני   כן.  ארבע  שע ות  על  ב ית  כנס ת  ו על  הזה.  א נ י    8

נשארת פה  עד אחד ב ליל ה. ל ילה תתק דם.    9

מר אבי גרובר:   סבבה. מי ב עד?    10

גב' דברת וייזר:     אני.     11

מר אבי גרובר:   להאריך?  שש. מי נ גד? ארב ע. בסדר רשמתם בעד  ונגד.    12

עו"ד מיכה בלום: רגע. שלושת רב עי צריך.      13

מר ירון גדות:   בשביל לה אריך?    14

עו"ד מיכה בלום: כן. שש מעשר.     15

מר אבי גרובר:   מה שלושת  רבעי?    16

עו"ד מיכה בלום: רוב של של ושת רבעי.    17

מר רוני בלקין: אי ן שלושת  רבעי.    18

עו"ד מיכה בלום: כתוב בסע יף. מה אתם ר וצי ם.   19

גב' דברת וייזר:     בחי ים לא ספ רנו.    20

עו"ד מיכה בלום: מה אתם רוצים  ממנ י? כתוב  בסעיף.    21

מר רוני בלקין: יש א ליפ ות.  רמי בר לב א ני  נשבע לך.    22
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גב' דברת וייזר:     יש ל י רעי ון. כמ ה אנ חנ ו? א יפה ע ופר ק ליך?    1

מר רוני בלקין: הלכ ו.    2

גב' דברת וייזר:     זהו.  נגמר בי ת כנסת  הם ה לכו?      3

מר ירון גדות:  מה. זה חדש  לך? בשביל  מה  הם במועצה? בשב יל ב ית כנ סת.    4

מר רמי בר לב:  צחי אתה  יציב?    5

גב' דברת וייזר:     או  ק י  שמ ונה   עשרים   וח מ ש  זה  שמו נה   מעגל ים  ל מטה  או  קי.   ממש  לא.  שמו נה    6

עשרים  ו חמש  ל פי  חוק   הע י גול  חד  משמע י  מ עגלים   או תם  למטה.  שמ ונ ה.  חד    7

משמעית.  בר ור   שכן.  שמ ונ ה.  אתה   יכ ול   להצבי ע  ב עד  וללכ ת  אם  א תה  רוצה?   למה ?    8

מה אכפת  לך תלך?    9

מר רוני בלקין: אי ן דבר כזה .   10

גב' דברת וייזר:     אבל יש  פה  נושאים  חשובי ם.   11

מר רוני בלקין: אי ן דבר כזה  שאתה מצביע  וה ולך. זה  לא  עובד ככה.    12

גב' דברת וייזר:     קודם כל ז ה מותר  לפ י הח ו ק.     13

מר גיא קלנר: בעד ונ גד ומ ה עשית?  יאל לה.    14

גב' דברת וייזר:     איזה ס עיף ז ה. אתה  יכול  ל הגיד את  מספר סע יף?    15

גב' בת שבע אלקובי:  זה לא רצי ני.     16

מר רמי בר לב:  יש פה  נושאים כ בדי משקל.   אני לא  חושב.    17

גב' בת שבע אלקובי:  נושאים רצ יני ים. אי א פשר ב דקה האחר ונ ה.     18

מר רמי בר לב:  אני לא  חושב שבדק ה הא חרו נה זה    19

גב' דברת וייזר:     אתה יכ ול  להג יד לי  איזה   סעיף את ה מסתכל?   20

עו"ד מיכה בלום: 48.    21
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גב' דברת וייזר:     רגע. מי  הי ה בעד?     1

מר אבי גרובר:   ישיבת  מו עצה  לא  תימשך   יותר  מארבע  שעות  א לא  בהסכמת  שלושה  רבע ים    2

מחברי המ ועצה  הנ וכחים.      3

מר גיא קל נר: אתם לא מוכ נים ל סכם את  הנושא  הזה ל פחות?    4

גב' בת שבע אלקובי:  לא.    5

מר אבי גרובר:   כתוב  ארב ע  שע ות.  אין   ל י  שום  בעי ה  להעב יר  את   זה   ל בדיקה  ש ל  ה מבקר.  א ין    6

שום בעיה.    7

גב' דברת וייזר:     לא. אנ חנו  לא ר וצים מבקר .    8

מר אבי גרובר:   אין  לי שום  בעי ה. מי שה וא  רוצה.    9

גב' דברת וייזר:     לא. אחד מ המשרדים של ו.     10

מר אבי גרובר:   אבל  א ני   לא  מוכן   שבי נתי י ם  הכל  מחכה   אם  אתם   תת קעו  א ת  זה   עכשי ו  ש נתי ים   11

וחצי.    12

גב' דברת וייזר:     אם זה לא  ניד ון  לפי  החו ק  זה עובר  לישיב ה שלא מ ן המ ניי ן.      13

מר גיא קלנר: בואו  נגמור  את הסע יף הז ה.    14

גב' דברת וייזר:     אין ב עי ה. אז יה יה  ישיבה   שלא מן ה מני ין.  לא. נעש ה י שיבה    15

גב' בת שבע אלקובי:  אי אפשר לז ה כן  והה וא ל א.    16

מר רוני בלקין: אי א פשר. זה  יהי ה לא  חוק י.    17

גב' דברת וייזר:     לא.  א פשר  ל החל יט  רק   על   היש יבה  הזאת.  הוא   מחו יב   לקי ים  יש יבה   שלא  מ ן    18

המני ין. עזב ו. בוא ו נ עשה יש י בה שלא מן  המנ יי ן.      19

מר ירון גדות:  עכשיו א נחנ ו צריכ ים רק שב ע.   20

גב' דברת וייזר:     אה. י ופי,  היא  הלכה.    21
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עו"ד מיכה בלום: הצבעתם  כבר.   1

גב' דברת וייזר:     זה לא קר קס.      2

מר גיא קלנר: מה. עכשי ו נזמ ן שלא מ ן המ נ יין? ז ה סתם. זה זמ ן של כ ול נו.    3

ד"ר צחי שריב:      אין  לי ב ע יה לס יים.    4

גב' דברת וייזר:     אבל הצבעת  נגד  ובגל ל זה  לא הי ה ..תצביע ב עד.    5

ד"ר צחי שריב:       רוצה  לס יים את כ ל הסנ ריו. ז ה עד א חת בלי לה.    6

גב' דברת וייזר:     בוא נ עשה רק א ת הנ ושא ה זה כדי לא  לבוא  במי וחד.    7

ד"ר צחי שריב:       מה  המט רה?     8

מר גיא קלנר: לגמור את  הנ ושא. להצב יע    9

עו"ד עידן למדן: את הנושא  הזה לגמ ור.     10

מר אבי גרובר:   כמה ברח ו. אתה תר אה.    11

גב' דברת וייזר:     למה  להביא  אנשים מ ישיב ה שלא מן  המנ יי ן?    12

מר אבי גרובר:   מה  הבע יה  ל העביר  את  זה  לישיבה  הבאה.  כ ולם  הלכ ו.  הישיבה  נסגר ה.  סגור  את    13

הצילום. ז ה עובר.    14

15  

16  

17  

18  

19  

20  
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קובץ החלטות  
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1 

2  

3. הצעה לסדר גיא קלנר ועידן למדן 2.2.22 - סיוע לעסקים קטנים ובינוניים בעיר.  

3  
החלטה:   

לשלם  את  תשלום   השרון  עסקים  קטנים  ובינוניים  בר מת  א. העירייה  מאפשרת  לבעלי 

הארנונה  ל חודשים  1-2/2022  עד  לתאריך  30.03.2022  בהפרשי הצמדה ב לבד, ללא ריבית  

פיגורים.  

ב. תעשה עבו דת מטה  להערכת   סכום שיאפשר  גיבוי תקציבי עבור הנחות אלו.   

בעד – 12 (פה אחד): א בי גר ובר, רביד  פלד, ד ני  לביא,  רונ י בלק ין,  ירו ן גדו ת, מיכא ל ד ורון,  רמי בר   

לב, צחי שריב,  גיא ק לנר, בא צ'י אלקוב י, ע ידן ל מדן, דו בר ת וייז ר. 

4  

5  

6  
4.  הצעה לסדר עידן למדן  2.2.22  -  חיזוק ערכי החינוך לפלורליזם, שוויון, חופש דת  ודמוקרטיה 

בעיר. 

7  

החלטה:   

הסרה  מסדר  היום של   ההצע ה  לסדר  ב נושא   חיזוק ערכי החינוך לפלורליזם, שוו יון, חופש דת   

ודמוקרטיה בעיר.  

בעד  –  7:  אבי גרובר, מיכאל דורון, רביד פלד, צחי שריב, דני לביא, באצ'י  אלקובי, רמי בר   

לב. 

נגד – 5: עידן למדן, גיא קלנר, דוברת וייזר,  ירון גדות, רוני בלקין.  

8  

9  

10  

11  

12  
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1  
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5. הצעה לסדר מיכאל דורון 2.3.22 – 45  דונם מגרש 6 .  

2  

החלטה:   

הקמת  ו עדת היגוי  להקמת מרכז רב תכל יתי לתרבות, מוזיקה, אומ נות,  ספורט  וכנסים  בחלקה   

218 גוש 6605. חברי הוועדה : מיכאל דורון, רביד פלד, באצ'י אלקובי.   

לב,  בר  שריב,  רמי  צחי  לביא,  דני  באצ'י  אלקובי,  קליך,  עופר  פלד,  רביד  גרובר,  בעד  –  9:  אבי 

מיכאל ד ורון, דוברת וייזר.   

נגד – 4: רוני בלקין, עידן למדן, גיא ק לנר, ירון גדות.  

3  

4  

5  

6. הצעה לסדר דוברת וייזר 2.3.22 – שוויון מגדרי חוסן עירוני. 

6  

החלטה: הצעה  לסדר בנ ושא  שווי ון מ גדרי  

בעד  –  10:  ירון גדות, דני לביא, באצ'י  אלקובי, עופר קליך, רביד פלד, אבי גרובר, דוברת  וייזר,  

מיכאל דורון, רמי בר לב, עידן למדן.  

נמנע – 1: צחי שריב.  

7  

8  

9  

10  
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8.  אישור הגדלת תב"ר  920  "שיפוצים במבני דת" בסכום של  500  אלש"ח  לטובת עבודות פיתו ח  

לנוסח   בהתאם  ההסכם  תיקון  את  וכן  שאול  סוכת  הכנסת  בית  עם  שקשורות 

שהועבר ע"י יועמ"ש העירייה – מישיבה קודמת. 

 

2  

החלטה:   

אישור  הגדלת   תב"ר   920  ש ל  "שי פוצים   במבנ י  דת "  בס כום  של  500  אלף   ש"ח   לט ו בת  עבוד ות  

פיתו ח הקש ורות  עם בי ת הכ נ סת סוכת שא ול  וכן  אישור ת יקון  ההסכם  בהתאם  לנ וסח  שהועבר  על  

ידי ה יוע ץ המשפ טי  ושהופ ץ ל חברי המועצה.   

בעד – 7: רביד פלד, עופר קליך, אבי גרובר, דוברת וייזר,  מיכאל דורון, רמי בר לב, גיא קלנר.  

נגד – 6:  רו ני בל קין,  עיד ן ל מדן, ירו ן גד ות, באצ'י  אלקו בי, צחי שרי ב, דני  לביא.  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  


