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. 35ערב טוב לכולם, ישיבת מועצה מן המניין מספר   מר אבי גרובר:

קטן פה בסוף הישיבה, כל הישיבה הזאת  למעשה, חוץ מאיזשהו עניין

מוקדשת לשאילתות והצעות לסדר של האופוזיציה החדשה והנבנית של רמת 

השרון. אני מודה שמאוד התלבטתי באופן אישי איך אני מתחיל את הישיבה 

הזאת, איך אני מוביל אותה, כי נורא קל לסחוב אותה לפוליטיקה ולהפוך את 

י, אני בתחושה שאנחנו הולכים למקום הזה. אני זה פה לקרקס פוליטי. לצער

כראש העיר, יש עליי אחריות אדירה גם לייצר את הפתרונות ולא רק לדבר 

 את הדיבורים. יש לי פה המון תשובות להמון מהשאלות. 

 לא רק אתה. גם לנו יש אחריות ציבורית.    מר טל עזגד:

לי פה שנים כן, המשפט הבא שבאתי להגיד, שיש   מר אבי גרובר:

על שנים של ישיבות ודיונים ודברים. ואני יכול לבוא ולהוכיח את טענותיי 

מנומקת, ולעשות פה את כל הספינים שבעולם ומאוד מפורטת -בצורה מאוד

 להראות בדיוק איך מי שניהל, ניהל את העיר הזאת.

 אתה לא עושה פוליטיקה?    מר טל עזגד:

ות מאוד מאופק היום. וככל אבל אני אנסה להי  מר אבי גרובר:

 שאני אצטרך, אני גם אשלוף את הנתונים וכאלה. 

 

 .34אישור פרוטוקול מליאה מן המניין מס'  .1

 

 בבקשה, שאילתא ראשונה, אהרון.   מר אבי גרובר:

 אתה לא רוצה לאשר פרוטוקולים קודם?  מר אהרון אלמוג אסולין:

. היו הערות? לא 34ר נכון. סליחה. פרוטוקול מספ  מר אבי גרובר:

 היו הערות. אז לא צריך לאשר אותו. בבקשה. 
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 . 34פה אחד לאשר פרוטוקול מן המניין מספר הוחלט : 279מס'  החלטה

 

שאילתא של אהרון אלמוג אסולין בנושא "קיום פסיקת בג"צ בנוגע  .2

 למניעת רעש בבית ספר הדר". 

 

פסיקת בג"צ בנוגע למניעת שאילתא בנוגע לקיום  מר אהרון אלמוג אסולין:

בעניין שמירה על מניעת רעש  1978רעש בבית הספר הדר. פסיקת בג"צ משנת 

 בתחומי בית הספר הדר, בשעות שהוגדרו, שרירה וקיימת. 

בוא נתקן. בג"צ אישר הסכם פשרה בין העירייה   מר אבי גרובר:

 דאז לבין התושבים. זו היתה הפסיקה של בג"צ. בג"צ אישר. 

 זה הופך לפסיקה.  הרון אלמוג אסולין:מר א

 לא.   מר אבי גרובר:

אני אקריא את הסעיף הרלוונטי "המועצה תוודא  מר אהרון אלמוג אסולין:

ותבטיח באורח שוטף ו/או תגרום לכך שלא תיעשה על פעילות שהיא מכל סוג 

-ל 14:00בתחום מגרש הספורט בשבתות ובמועדי ישראל ו/או בין השנים 

ימות החול הכוללים ערבי שבתות וחגים. אולם תותר במקום בימי ב 16:00

 חול פעילות מיוחדת של בית הספר" מובן מאליו. 

מתלונות תושבי העיר שגובלים עם מתחם בית הספר, אנחנו מבינים שכביכול 

 יש שינוי במדיניות העירייה בנושא. 

 מי זה 'אנחנו'?   מר אבי גרובר:

בפועל החלטת בג"צ זו או פשרת בג"צ זו כמו ו מר אהרון אלמוג אסולין:

 16:00-ל 14:00שתרצה, אינה מכובדת. תלונות תושבים של רעש בין השעו ת 

מטופלות על ידי המוקד בצורה איטית ולא יעילה. אם נשלח פקח זה תמיד 

באיחור. עם עזיבת הפקח, גורמי הרעש חוזרים לסורם וחוזר חלילה. המצב 
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ת. שיחות ומגעים שהתנהלו בין ועד התושבים לראש כנ"ל גם בימי שישי ושב

העירייה לא הביאו לפתרון הבעיה. יתרה מזאת, תושבי השכונה מבינים 

. 1978שכביכול ישנה מגמה לשנות את המדיניות והסטטוס קוו שנוצר מאז 

 תיעשה על ידי בית משפט בחזקת הפהשינוי החלטת בית המשפט ראוי ש

  הוא זה שיתיר ולהיפך. שאסר

השאלות שאני מבקש להשיב עליהן: האם יש לעירייה מדיניות אחרת בנוגע 

למניעת רעש בבתי ספר בכלל ובנוגע לבית ספר הדר בפרט? האם לדעת ראש 

העירייה או מנכ"לית העירייה, מתקיים טיפול אפקטיבי בתלונות התושבים 

את ואם כן, מדוע התלונות נמשכות. האם יש לראש העירייה כוונה לשנות 

פסיקת בג"צ או את הפשרה שהוא אישר, כשבפועל נראה כי היא אינה 

מכובדת כלשונה ורוחה. בהנחה שלראש העירייה כוונה לשנות פסיקת בג"צ, 

מנכ"לית, ראש אגף חינוך,  ,מהי עמדתם של הגורמים המקצועיים בעירייה

כדי לממש את המדיניות אחראי פיקוח, היועמ"ש, על הדרך שיש לעשות זאת 

 .החדשה של ראש העירייה

בכל מקרה, עמדתי שיש לתדרך המוקד והפיקוח לחזור ולהקפיד על קיום 

 פסיקת בג"צ כלשונה ורוחה לאלתר, פן נואשם כולנו בביזיון בית המשפט. 

אני מחזיק פה את הפסיקה של בג"צ, זה נייר שהודפס במכונת כתיבה מאוד 

ומר, היועץ המשפטי של ישנה. היא אושרה על ידי בא כוח המשיבות. כל

המועצה. זאת אומרת, שאנחנו מחויבים על זה. אני אשמח אם תוכל להשיב 

 על השאלות. 

כן. עיריית רמת השרון לא מקיימת פעילויות בין   מר אבי גרובר:

ובמהלך השבתות. עם זאת, בתי הספר פתוחים גם  16:00עד  14:00השעות 

בים ונועלים בית ספר, כי הם במהלך השבת. פעולות עצמאיות שעושים תוש

לא מקובלות עלינו. בתי הספר ננעלים בשעה  –חושבים שהשטח פרטי שלהם 
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בלילה ונפתחים בשעות הבוקר. ככה שאנחנו לא מפרים את פסיקת  23:00

 בג"צ כמו שאני מבין אותה. 

אני אקריא לך את זה שוב "המועצה תוודא ותבטיח  מר אהרון אלמוג אסולין:

ו/או תגרום לכך שלא תיעשה כל פעילות שהיא מכל סוג בתחום  באורח שוטף

מגרש הספורט" במועדים שדיברנו עליהם. זאת אומרת, זה לא שהמועצה 

עושה רעש. אלא היא תגרום לזה שלא ייעשה רעש שם. ויש רק כלי אחד, וזה 

 הפיקוח. 

זה לא רק הפיקוח, זה גם נעילה. אם אותו פסק     :קהל

.. יש מקום   אחר שהוא נעול. דין.

יינעל בית הספר במהלך השבתות. אתם לא   מר אבי גרובר: לא 

האנשים היחידים בעיר הזאת. בתי הספר, כל בתי הספר יהיו פתוחים גם 

עשה הכל כדי להבטיח את השקט נאנחנו  16:00-ל 14:00במהלך השבת. בן 

 ובמהלך הלילה אנחנו ננעל את בתי הספר. 

ך להיות נעול בשבת. נעול כמו בית ספר זה צרי    :קהל

 עלומים, בעלומים נעול. 

אף אחד מבתי הספר לא נעולים ברמת השרון, כמו   מר אבי גרובר:

שלא נעולים במועצה האזורית רמת הגולן, כמו שהם לא נעולים ברעננה, כמו 

 שהם לא נעולים באלקנה, כמו שהם לא נעולים בנשר. 

 אבל הם נעולים בהרצליה.     :קהל

גברת, את לא חברת מועצה, ואני מבקש ממך   ר אבי גרובר:מ

לשמור על הסדר. מי שיכול לדבר פה זה חברי מועצה. הם לא נעולים בקרית 

מוצקין, הם לא נעולים בגן יבנה, הם לא נעולים במועצה האזורית מנשה, הם 

גן, הם  לא נעולים בבנימינה, הם לא נעולים במודיעין, הם לא נעולים ברמת 

 נעולים בגבעתיים, הם לא נעולים בהוד השרון, הם לא נעולים בתל אביב.   לא
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 יש בג"צים שם?    מר טל עזגד:

?  מר אהרון אלמוג אסולין:  יש לך בג"צ שם שאומר שצריך...

 צלא אומר שצריך לנעול את השערים. הבג" צהבג"    :קהל

 לא אומר, אל תטעו. 

לנעול. אין פעילות מסודרת הבג"צ לא אומר שצריך   מר אבי גרובר:

 של העירייה. 

 לא, העירייה צריכה לגרום שלא תיעשה פעילות.  מר אהרון אלמוג אסולין:

התלונה היא לא של תושבי השכונה. סליחה, אני     :קהל

תושבת השכונה ואין לי שום תלונה על זה. אל תציג את זה כתלונה של תושבי 

 אנשים.  שכונת הדר, עם כל הכבוד. יש שם קומץ

 זה לא קומץ אנשים.     :קהל

 כן, אתם קומץ. אתם קומץ.     :קהל

אנשים שגרים ליד בית הספר סובלים מרעש בלתי     :קהל

 סביר. 

הוא עכשיו מייצג את האינטרסים של כל תושבי   מר אבי גרובר:

 הרבע? גברת, את לא תפריעי לנו לישיבה. 

.     :קהל .  שום רעש חינוכי. רעש.

 אתם לא מייצגים את תושבי השכונה.     :קהל

 *** קריאות מהקהל ***

 )מדברים ביחד( 

מאוד עצוב לראות שאנשים רואים בילדים מפגע,   מר אבי גרובר:

 וזה מה שקורה פה.  
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 נו באמת, נו באמת.  מר אהרון אלמוג אסולין:

מפגע.  זהכל הישיבה הזאת, זה על זה שילדים   מר אבי גרובר:

 ת בית ספר לילדים, אסור לתת להם לשחק... אסור לבנו

 נו באמת, באמת.  מר אהרון אלמוג אסולין:

 באמת, באמת.   מר אבי גרובר:

 ... הפוליטיקה הזולה שלך.   גב' שירה אבין:

 )מדברים ביחד( 

שבים, ואתם לא נותנים ... על אפם וחמתם של התו    :קהל

.. אלה שלא גרים, רוצים את כל ה .. להם לחיות. . 

 אני גרה ליד בית הספר, סליחה.     :קהל

 סיימת?   מר אבי גרובר:

 אני רוצה את העמדה של היועץ המשפטי.  מר אהרון אלמוג אסולין:

 אז אל תדברי בשם כל התושבים.      :קהל

 רק לך זה לא מפריע.     :קהל

לא, לא רק לי זה לא מפריע. אני גרה שם בדיוק,     :קהל

 ר. לא מפריע לי שום דבר. בתי הספ 2בין 

 שנה זה היה נעול.  40    :קהל

ברובע הדר יש אנשים, גם ברובע הדר שמבקשים   מר אבי גרובר:

 להיכנס לבית הספר.

 )מדברים ביחד( 

 *** קריאות מהקהל ***
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חבר'ה, זה לא שוק פה. לא, לא, שנייה. זה לא חוג   מר אבי גרובר:

לות והם מקבלים תשובות. זה לא בית עכשיו. חברי מועצה שואלים שא

סימפוזיון. כשיש תלונות על רעש אנחנו שולחים, אבל אני לא מתכוון פה 

להגיד דברים שהם לא אמת. בשעות אחר הצהריים, בשעות הבוקר, ילדים 

שגרים בגובה הדר ובכלל, יכולים להגיע. הם יכולים להגיע לכל בתי הספר, 

יים. מי שקנה בית ליד שטח חום, קנה ובתי הספר הם אזורים ציבוריים פומב

וכל הדברים האלה,  1978בית ליד שטח חום. בכל הארץ, חוקי הרעש משנת 

אני בדקתי את זה עם מרכז השלטון המקומי, בכל הארץ בתי הספר פתוחים, 

ואין שום סיבה בעולם שאני אקבל עשרות ומאות תלונות על זה שהמרחב 

ם עושים רעש. כמו שסוגרים לנו את הציבורי ברמת השרון סגור כי ילדי

גני ילדים 'תלכו רחוק, ילדים  הפארק, וכמו שסוגרים לנו את בתי הספר ואת 

 לא פה'. הגיע הזמן להפסיק עם זה.  -

 אבל יש פסק דין שאומר לך שצריך להיות סגור.     :קהל

 יש חוק, ואני מקיים את החוק.   מר אבי גרובר:

 אומר שזה לא סגור. לא נכון, פסק הדין     :קהל

 חבר'ה, נגמר, כן, תמשיך.   מר אבי גרובר:

ודרך אגב, פסק הדין מדבר על שטח מאוד קטן     :קהל

 מתוך בית הספר. 

 לא.     :קהל

.     :קהל  אל תגידי 'לא'

.    :קהל  תקראי את פסק הדין

 גברת, אני אוציא אותך. נגמר.   מר אבי גרובר:

י מבקש לקבל את עמדתו של היועץ המשפטי איך אנ מר אהרון אלמוג אסולין:
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הוא מתרגם את פסיקת בג"צ או איך שתקרא לה, היום איך היא צריכה להיות 

 מיושמת. 

.   מר אבי גרובר:  אתה שאלת שאילתא אותי

אחת השאלות היא שאני מבקש לקבל את עמדתם  מר אהרון אלמוג אסולין:

המרכזי פה אחרי התשובה  כאשר הנושאשל הגורמים המקצועיים בעירייה. 

של, היא איך מפרשים את הפסיקה הזאת. מה התרגום שלך, היועץ המשפטי, 

 ?2017-איך היא צריכה להיות מיושמת ב 1978-עו"ד בלום, לאמירה הזאת מ

ראש העיר אמר שהוא מיישם את פסק הדין, אין לי   עו"ד מיכה בלום:

 בר לזה לומר. עמה מ

 תה חושב שהוא מיישם את פסק הדין?א מר אהרון אלמוג אסולין:

 מה, הוא בחקירה?   מר אבי גרובר:

אני מבין שליועץ המשפטי אין מה להוסיף בעניין  מר אהרון אלמוג אסולין:

 הזה, אוקיי.

 בשלב הזה.   עו"ד מיכה בלום:

בשלב הזה? וכשראש העירייה יואשם בביזיון בית  מר אהרון אלמוג אסולין:

 ? המשפט, אתה תגן עליו

 תלוי, אנחנו נבדוק את זה.   עו"ד מיכה בלום:

אוקיי. אני עובר לשאילתא השנייה, מקווה שיהיו  מר אהרון אלמוג אסולין:

 יותר תשובות במקרה הזה. 

 קיבלת תשובות מאוד ברורות.   מר אבי גרובר:

תשובות ברורות זה שאתה שם פס על החוק באופן  מר אהרון אלמוג אסולין:

 לא מפתיע.  כללי, אבל זה
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אתה ממילא אומר מה שבא לך, אחרי זה אתה אף   מר אבי גרובר:

 פעם לא מתנצל. 

 אני לא מתנצל כשאין לי על מה להתנצל.  מר אהרון אלמוג אסולין:

 אתה אמרת שאני שם פס על החוק.   מר אבי גרובר:

 כן, כאן אתה שם פס על החוק.  מר אהרון אלמוג אסולין:

י עומד בכל דרישות החוק, כמו שכל הערים אנ  מר אבי גרובר:

 בארץ עומדות בדרישות החוק. 

נראה לי שאתה לא עומד בדרישה הזאת, בתרגום  מר אהרון אלמוג אסולין:

 ההדיוטי שלי של תפיסת החוק כמו שכתוב פה. 

.   מר אבי גרובר:  לתפיסתי

אני חושב שאפשר היה לחסוך את המעמד הזה, אבל    מר טל עזגד:

בר עניין שלך ושל מנהיגות ושל יכולת ניהול את הדברים. לא היינו זה כ

 צריכים להגיע למעמד הזה. 

 אני או הוא?   מר אבי גרובר:

 אתה. אתה, אדוני ראש העיר.    מר טל עזגד:

אני פתחתי את בתי הספר לפעילות לילדים,   מר אבי גרובר:

יוכלו לשחק בבתי הספר. זה גם אקט של מנהיגו  ת. שילדים 

החכמה לא תמיד לנצח את התושבים, ולא משנה    מר טל עזגד:

 אם זה אלה או אלה. 

 מי רוצה לנצח תושבים?   מר אבי גרובר:

 החכמה היא לדעת לא לנצח את התושבים.    מר טל עזגד:
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טל, אם אף אחד לא היה בא לבית הספר, אז לא   מר אבי גרובר:

אים לבית הספר, כנראה שהם היתה בעיה, נכון? אז כנראה שכשילדים ב

 רוצים מקומות לשחק בהם. איזה קטע.

 יכול להיות שצריך למצוא את הפתרונות.    מר טל עזגד:

צדדים ביחד ולנסות לתקן  2יכולת לשבת עם   גב' שירה אבין:

 פתרונות. 

.   מר אבי גרובר: .  יש.

-ל 0014:מה שהם מבקשים הוא לגיטימי, הוא בין  מר אהרון אלמוג אסולין:

 . לא מבקשים מעבר לזה. 16:00

, אנחנו עושים הכל כדי שלא תהיה 6:001-ל 14:00  מר אבי גרובר:

 שם שום פעילות. 

 אתם לא עושים כמעט כלום.  מר אהרון אלמוג אסולין:

 אתה אומר את זה.   מר אבי גרובר:

 אני אומר את זה.  מר אהרון אלמוג אסולין:

 ומר את זה. אוקיי. אתה א  מר אבי גרובר:

 ... לא משחקים בשישי שבת?     :קהל

משום שזה פסק הדין, בשישי שבת צריך שיהיה שם     :קהל

 שקט. 

.. ואנשים  6:001-ל 14:00בין  גב' שירלי פאר יגרמן: יש פיקוח ויש.

 נמצאים שם. 

 *** קריאות מהקהל *** 

 )מדברים ביחד( 
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, שאלה הבאה. גברת, אני אוציא אותך. אהרון  מר אבי גרובר:

 אהרון הגיש את השאילתא, רק אהרון יכול לשאול. בבקשה אהרון. 

כנראה שנצטרך לתת לבית המשפט עוד פעם    מר טל עזגד:

 להכריע בעניין הזה. 

תיגש לבית המשפט. אם זה מה שעושה לך, תיגש   מר אבי גרובר:

 לבית המשפט. 

 

של יועץ לאגודת  שאילתא של אהרון אלמוג אסולין בנושא "העסקתו .3

 הספורט".

 

 חברת נ.צ.ת.  מר אהרון אלמוג אסולין:

 המוכרת לחבריך טוב.   מר אבי גרובר:

ייעוץ  מר אהרון אלמוג אסולין: לא יודע על מה אתה מדבר. נשכרה כחברת 

ויו"ר אגודת  עבור אגודת הספורט מיד עם כניסתך לתפקיד ראש העירייה 

 29.3-. ב30.12-ב והסתיימה 1.4-יתה בהספורט. תחילת העסקתו של היועץ ה

, אהחליטה ועדת הרכש של העמותה לאשר העסקתו של היועץ המיוחד, שכן הי

אני מצטט "חברת הייעוץ היחידה שנמצאה כבעלת ניסיון ומומחיות, הן 

בתחום ייעוץ אסטרטגי בספורט, בתחום המוניציפאלי וקשר עם משרדי 

קבלה אצלי, למרות שביקשתי מאריק ממשלה. נכון לכתיבת שורות אלו לא הת

דורון מנכ"ל האגודה רשימת החברות הנוספות שנבחנו למתן שירותים אלו.    

 .צ.ת תקשורת, היתה היחידה שהצעתה נשקלה. נ-ו

בפרופיל החברה כפי שהוגש שהצעת המחיר של החברה, באותו יום אגב, 

ייעוץ פוליטי, הוא המוביל במומחיות  מעניין, עולה דווקא שהתחום של 

ינים רמת השרון בקמפיהחברה. עוד עולה כי חברה זו נתנה שירותים לעיריית 
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 פוליטיים, לא רק בייעוצים.

 של מי? של מי?   מר אבי גרובר:

תיכף אתה תגיד. החברה הומלצה על ידי מחזיק  מר אהרון אלמוג אסולין:

 תיק הספורט, ככה כתבת לי. 

 מאוד קרוב אליך. לא, כי הם יושבים   מר אבי גרובר:

.   גב' שירה אבין:  הצחקתני

 כן, כן.   מר אבי גרובר:

שכן היא ביצעה פרויקט באגף החינוך לפני מספר  מר אהרון אלמוג אסולין:

שנים. האם הפרויקט היה מוצלח או לא, הנושא לא נבדק מעולם מול אגף 

לל החינוך. בבדיקה מול מנכ"ל אגודת הספורט אריק דורון, עולה כי מכ

המטרות שהוצבו להשגה ולקידום על ידי היועץ במסגרת מתן הסכם שירותים 

, הושגו ההישגים הבאים, תחליט אם לשים עליהם מירכאות או לא: 7/2016

-בניית תכנית אב אסטרטגית לעמותה בפרט ולספורט ברמת השרון בכלל 

העמותה חודשי עבודה אין תכנית אב. ייעוץ בענייני שיווק ומיתוג של  9לאחר 

ייעוץ בתחום השיווק בעיקר לטובת הקאנטרי   -וגופים הכפופים לה, התקבל 

בתחום המיתוג לא נעשה דבר. איזון פרויקטים עם גופי תקשורת ומדיה 

שונים, לא נעשה דבר. פרסום כתבות אודות הספורט המקומי בתקשורת 

א נעשה דבר. קידום מטרות העמותה מול גופים ל -המקומית והארצית 

ה התחילה עבוד -משרד התרבות והספורט, התאחדויות שונות, הטוטו והפיס ב

ולא הסתיימה. יצירת שיתופי פעולה וגיוס משאבים ממשרדי ממשלה 

-וספונסרים לטובת חידוש ושדרוג אולמי ספורט ומתקני ספורט אחרים 

מיליון  3תשובת המנכ"ל: לא התקבלו כספים שחורגים מהמקובל. השקעה של 

 י ספורט בקיץ האחרון, היתה כולה מקופת העירייה. במתקנ₪ 

חודשי  9פגישות עבודה ככל שיידרש, כך היה בסעיף האחרון, מתועדות על פני 
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פגישות באגודת הספורט, ואמירה כללית שהיו עוד פגישות בלשכת  23עבודה, 

ממוצע ראש העירייה או אצל מחזיק תיק הספורט בנושא הטניס והקאנטרי. 

ישות לחודש, כשכל פגישה אורכת כשעה וחצי. נדגיש כי קיימים רק פג 2.5של 

קטים בתחום הספורט, בהן מוזכר  פרוטוקולים של ישיבות בתחום הפרוי 3

כמשתתף. למרות שהחברה כתבה בהצעת המחיר שלה כי ביצעה ליבר 

קמפיינים פוליטיים כולל ברמת השרון, הנושא לא נבדק עמה והיועץ לא 

 ניגוד עניינים. הוחתם על מסמך 

אדוני ראש העירייה, אני מבקש שתשיב על השאלות הבאות בבקשה. עם מי 

מהמועמדים עבד היועץ בקמפיין הבחירות? האם קיבל כסף מהמועמד או עבד 

על מסמך ניגוד עניינים? האם הישגי במירכאות בהתנדבות? מדוע לא הוחתם 

על חשבון ₪,  150,000החודשים האחרונים מצדיקים השקעה של  9-היועץ ב

התושבים שכאן ואחרים. כאשר המטרה המוצהרת הראשונה, אפילו לא נדונה 

פעם אחת באגודת הספורט, תכנית אב לספורט? האם באמת היה יועץ בתחום 

הספורט, או אולי בתחומי ההתמחות שלו כפי שפורסם בעיתונות כמריץ 

יודע מועמדים לרשות העירייה? אני אחסוך לך את האמירה האח רונה, כי אני 

 שאתה מתרגז ממנה. אני אשמח לקבל תשובות. 

השאלה הראשונה, אני אענה לך ככה, איתי עבד   מר אבי גרובר:

בבחירות משרד דרייב, זה המשרד שעבד איתי בבחירות, הוא ליווה אותי 

במהלך הבחירות. אני לא יודע מועמדים אחרים. למיטב ידיעתי, החברה 

 עם ראש עיר נבחר דאז.  2008הזאת עבדה בשנת 

 לא עבד איתך?בקמפיין האחרון הוא  מר אהרון אלמוג אסולין:

 איתי עבדה חברת דרייב.   מר אבי גרובר:

 אני שואל אם הוא עבד איתך, לא מי עבד איתך.  מר אהרון אלמוג אסולין:

 איתי עבדה חברת דרייב.   מר אבי גרובר:
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הוא עבד איתך. אפשר לקבל תשובה  אני שואל אם מר אהרון אלמוג אסולין:

 כן או לא? 

אני אומר לך, איתי עבדה חברה אחת, קוראים לה   מר אבי גרובר:

 דרייב. 

אני יכול לתרגם את האמירה הזאת כלא עבד  מר אהרון אלמוג אסולין:

 איתך? 

 לא עבד איתי. איתי עבדה חברת דרייב.   מר אבי גרובר:

איתך? אוקיי, בסדר. חשוב היה לי לשמוע  לא עבד מר אהרון אלמוג אסולין:

 את הדבר הזה. בבקשה, יש עוד שאלות. 

אני חייב להגיד לפרוטוקול, חברת נ.צ.ת נשכרה   מר אבי גרובר:

, היא נשכרה על ידי שירה, ככה 2009לעבוד עם עיריית רמת השרון בשנת 

 נאמר לנו, לצורך מיתוג פרס חינוך ארצי, זה מתוך המחלקה. 

.   רה אבין:גב' שי .  על ידי איציק, תדייק.

על ידי איציק, אוקיי, סליחה. אבל פרס חינוך ארצי   מר אבי גרובר:

החברה הזאת  2013עד  2009למיטב ידיעתי, את החזקת בתיק החינוך. משנת 

מעיריית רמת השרון במסגרת עבודתה. מתוכם ₪ מיליון  1קיבלה מעל 

גף החינוך. פרס בא₪  740,000-ולמטה מניעת אלימות וסמים, ₪  275,000

חינוך ארצי לא קיבלנו, למרות שכולם מדברים על חינוך בעיר, אז כנראה 

שהיא הצליחה לעשות משהו. אבל סתם שזה ייאמר לפרוטוקול, כי אנשים פה 

יכולים לקבל איזשהו רושם מוטעה. אריק, תמשיך עם התשובות לשאר 

 השאלות. 

אם היו מועמדים? למיטב  לשאלות ששאלת,  מר אריק דורון:

ידיעתנו ההוא לא עבד עם אף מועמד בבחירות האחרונות. מדוע לא הוחתם על 

. בו מצהירה חברת  8.4מסמך ניגוד עניינים? מצאנו לנכון כי סעיף  בחוזה..
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הייעוץ כי אין כל מניעה חוקית או אחרת להתקשר עם העמותה, מספקת 

ירותי ספורט. האם הישגי היועץ עבורו שירותים שנדרשו ממנה, מדובר על ש

 ₪.  150,000החודשים האחרונים מצדיקים השקעה של  9-ב

 ₪. 160,000 מר אהרון אלמוג אסולין:

רשימת הנושאים עליה סוכם עם ₪.  160,000  מר אריק דורון:

כל תחומי הפעילות ולא נרשמה על פי סדר היועץ, היתה כדי להקיף את 

תנו היתה ליווי העמותה וביצוע פרויקטים חשיבות. המטרה העיקרית מבחינ

בהיקף כספי שלא בוצע מעולם על ידי העמותה. העמותה ביצעה פרויקטים 

ו... בהצלחה רבה את הקאנטרי למרות מצבו ₪, מיליון  3בהיקף של  הפעילה 

 הפיזי הקשה ושפע הבעיות הניהוליות שקיבלנו בירושה. 

ל בחברה הכלכלית או משכ"ל, אילו היתה אגודת הספורט גובה תקורה כמקוב

כך שההשקעה ₪, העירייה היתה צריכה לשלם לאגודה למעלה מחצי מיליון 

בליווי העמותה במקרה זה חסכה לעירייה הרבה כסף. בנוסף עסק היועץ 

באינטנסיביות בגיבוש הסכם אסטרטגי ארוך טווח עם איגוד הטניס ומרכז 

ן, והכנת המפגש המוצלח הטניס, לגבי אירוח מפגשי הדיוויס ברמת השרו

האחרון של גביע דיוויס, הכלל מרכיבים תדמיתיים רבים לטובת רמת השרון. 

כמו כן הוכנו עקרונות לתכנית ספורט עממי הכולל הקמת מסלול הליכה 

וגיבוש תכנית מסלולי הליכה ברחבי העיר. תכניות  גן,  לפארק הנצח ונווה 

רבות בנושא הקאנטרי, הן שירדו כבר לשלב התכנון. בנוסף עסק היועץ 

רכישת הקאנטרי, ובהתוויית עקרונות במהלך התהליך המכרזי והן לאחר 

שיווקיים להפעלת הקאנטרי לתקופת הביניים שלפני השיפוץ הגדול. פעולות 

אלו הניבו רווח גדול מאוד לאגודת הספורט ולעיר, הן לפן התדמיתי והן לפן 

 הכלכלי ביצועי. 

חום ספורט, אולי בתחום ההתמחות שלו, התקיימו האם באמת היה יועץ בת

עשרות פגישות עבודה עם היועץ, הפרוטוקולים יצאו רק כאשר קבענו את 
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ו  המשימות שנציג לעירייה שנצבע. שאר הפגישות היו פגישות עבודה, חלקן הי

בסיורי שטח. כל הפגישות, כולל פגישות רבות עם גורמים שהיו מעורבים 

גיוס כספים. בנושא הקאנטרי, שיח ות עם גורמים במפעל הפיס ובטוטו לשם 

לא התקיימו דיונים פוליטיים, רוב הפגישות שלו היו עם מנכ"ל האגודה, 

איתי ועם יאיר מינץ, שהוא פרויקטור של העירייה, ולכן דנו רק נושא 

 הפרויקטים. 

 תכנית אב לא נעשתה בתקופתו של טל?   גב' שירה אבין:

תה תכנית אב, אבל לא נעשה שום צעד ביישום נעש  מר אריק דורון:

 שלה. 

 שיפצו אותה.  מר אהרון אלמוג אסולין:

גירעון באגודת ₪ מיליון  3כן. בתקופתו של טל היו   מר יעקב קורצקי:

הספורט. ספקים לא מקבלים כסף מעל חצי שנה. והיום, אנחנו יצאנו לכיוון 

 אחר לגמרי. 

 י ליבר. בזכות צח מר אהרון אלמוג אסולין:

בזכותו. אני צריך לתת קרדיט לבן אדם, אני חושב   מר יעקב קורצקי:

 שהוא גם עשה עבודה טובה בחינוך. 

 בוא, בוא.    מר טל עזגד:

טל, אני מדבר, אתה תהיה עכשיו בשקט. אתה יהיה   מר יעקב קורצקי:

 לך את הזמן להגיב. 

אליי בכבוד, דבר אליי יפה קודם כל. קודם כל דבר    מר טל עזגד:

 אני יותר מבוגר ממך, קודם כל. 

 אבל אני עכשיו מדבר.   מר יעקב קורצקי:

 עם כל הכבוד לזה שאתה סגן ראש עיר.    מר טל עזגד:
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 אז אני מתנצל.   מר יעקב קורצקי:

 גם אני הייתי, דיברתי אליך תמיד יפה, קודם כל.    מר טל עזגד:

יודע. אני מכבד  מר יעקב קורצקי:  אותך.  אני 

 אתה פשוט מתבלבל מידיי פעם.    מר טל עזגד:

 אבל תן לו לסיים. מה קרה? הוא התחיל לדבר.   מר אבי גרובר:

 אתה לא נותן לדבר.   מר יעקב קורצקי:

 אתה לא יכול לזרוק פה דברים שהם לא נכונים.    מר טל עזגד:

.   מר יעקב קורצקי:  הכל פה לא נכון

חבר מועצה כשאנחנו לא נתנו לאגודת  אתה היית   מר טל עזגד:

הספורט בידיעה מלאה את התקציב שלה. והכנסנו אותך לאגודת הספורט 

 בידיעה מלאה על חריגה. 

.   מר יעקב קורצקי: .  שספקים לא מקבלים. ₪ מיליון  3.

 לא, לא היה דבר כזה.    מר טל עזגד:

 זה בדיוק מה שקרה, זה בדיוק מה שקרה.   מר אבי גרובר:

אתה רוצה עובדות? בוא נדבר על העובדות. היום   מר יעקב קורצקי:

 אנחנו מתעסקים עם קאנטרי... 

.    מר טל עזגד:  אבל זה לא רלוונטי

אנחנו נכנסים המון פרויקטים, שלא היה סדר גודל   מר יעקב קורצקי:

 כזה באגודת הספורט.

י שאתם בוא זה לא רלוונטי, מדברים על יועץ פוליט   מר טל עזגד:

 מעסיקים באגודת הספורט על שטויות. 
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מעלים כל מיני פוסטים בכל מיני עמודים. למה   מר אבי גרובר:

אותו יועץ עבד עם העירייה? למה אתם לא מספרים את אתם לא אומרים ש

 עבדתם איתם?  ?הדברים האלה? ידעתם

... לא עבד עם העירייה. הוא עבד אולי עם מישהו    מר טל עזגד:

  אחר.

אגף החינוך, זה הכל... אתה רוצה לראות את   מר אבי גרובר:

הכרטסת? הנה, כרטסת. חבר'ה, עיריית רמת השרון. את לא עשית כלום 

.. בחינוך.   בחינוך. שזה נוח, את לא.

 4שירה, תגידי את זה לפרוטוקול שלא עבדת איתם   מר יעקב קורצקי:

 שנים? 

. אני קודם ל... אותו   גב' שירה אבין:  צחי בחיים שלי לא..

 שנים?  4לא עם צחי, עם השותף שלו, את לא עבדת   מר יעקב קורצקי:

 עם השותף, עם המשרד עבדת.   מר אבי גרובר:

קודם כל בחינוך, כשהגעתי והם היו, אני עבדתי   גב' שירה אבין:

 איתו. 

אוקיי, תודה רבה. למה את נותנת להציג פה איזו   מר אבי גרובר:

 אילו הבן אדם הרגע נחת מהירח. תמונה כ

 מה זה קשור?   גב' שירה אבין:

זה ניסיון להוציא פה  ,זה בדיוק קשור. כי כל זה  מר אבי גרובר:

 דיבה על בן אדם, כל זה. 

 להוציא דיבה על בן אדם?  גב' שירה אבין:

 כן.   מר אבי גרובר:
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 מעניין מי מנסה להוציא כל פעם דיבה.   גב' שירה אבין:

.. כשעבדת פה. אפשר לחשוב כאילו נחת  אבי גרובר: מר  תזה.

עכשיו. הבן אדם עבד בעירייה, למה אתם לא אומרים את זה? עושים פוסטים 

 בפייסבוק, על הרמה, לא מוכנים להזדהות. 

לפחות בדבר אחר אתה לא יכול להאשים אותי,   גב' שירה אבין:

 בפוסטים. 

את הדיון, עם כל הכבוד, אתם לא יכולים לקחת    מר טל עזגד:

 שיש קהל. 

למה? בתקופה שלכם יצא על החברה הזאת פי כמה   מר אבי גרובר:

כסף. מה לעשות, איזה קטע. הוא שואל אותי איפה המינהל התקין, והוא 

 יושב עם אנשים שאין להם מושג. 

.    מר טל עזגד: .  כן עבדו או לא עבדו, שאלו פה שאלה האם.

 מאוד חשוב. זה   מר אבי גרובר:

 זה לא רלוונטי.    מר טל עזגד:

 זה מאוד חשוב.   מר אבי גרובר:

 לא חשוב.    מר טל עזגד:

גם אז הוא עבד בצורה מסודרת עם המועמד. אז   מר אבי גרובר:

 הוא עבד בצורה מסודרת עם המועמד. 

... לא עם שירה ולא עם איציק רוכברגר ולא איתי    מר טל עזגד:

ולא עם אף אחד, עבדו בייעוץ פוליטי. שאלו אתכם שאלה, ולא עם קלנר 

 התשובה שלכם היתה 'לא', תודה רבה, קיבלנו תשובה. 

עבד איתי משרד שאני גאה שהוא עבד איתי. משרד   מר אבי גרובר:

דרייב עבד איתי, אנשים מדהימים, עזרו לי לעשות את תכנית גרובר. אני 
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הלאה, ובגלל זה  זה יעבוד איתי גםמאוד גאה במשרד שעבד איתי, והמשרד ה

 בעיריית רמת השרון. הוא לא עובד 

 אבל למה אתם לא עונים לשאלה?    מר טל עזגד:

 לא, שאלת, עבדתי עם משרד אחד.   מר אבי גרובר:

 שאלה פשוטה, כן או לא?   מר טל עזגד:

 טל, עבדתי עם משרד אחד.   מר אבי גרובר:

 עבד או לא עבד?    מר טל עזגד:

 קוראים לו דרייב.   מר אבי גרובר:

 תגיד לא עבד.    מר טל עזגד:

המשרד הזה לא עובד עם עיריית רמת השרון, כדי   מר אבי גרובר:

שהוא יוכל לעבוד איתי גם בבחירות הבאות. אני לא אכניס את מי שעובד 

 איתי לעבוד בעירייה. 

שכבר שנה עם משרד  15תקשיב, אני עבדתי לפני    מר טל עזגד:

 לא קיים, אז זה לא רלוונטי השיחות על מה שהיה. 

 לא, אבל זה מאוד רלוונטי, כי זה היה עכשיו.   מר אבי גרובר:

מה שרלוונטי, האם המשרד הזה עבד עם מישהו    מר טל עזגד:

 מהמועמדים. אמרתם 'לא', זה הכל. 

כם? האם הוא היה מעורב בצורה כלשהי למטות של מר אהרון אלמוג אסולין:

 זאת השאלה שלי. 

אהרון, תסתכל, אני אומר לך שאני הבאתי את צחי   מר יעקב קורצקי:

 ליבר. ההיכרות שלי איתו מהטניס. 

לא שאלו מי הביא אותו. שאלנו אם הוא עבד    מר טל עזגד:
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 אתכם, ואתם לא עונים על זה. 

.   מר אבי גרובר:  אני אומר לך מי עבד איתי

י מי עבד איתך. שאלתי האם הוא עבד לא שאלת   מר טל עזגד:

 אתכם או לא עבד אתכם. מה כל כך מסובך? 

האם צחי ליבר היה מעורב אתכם בבחירות? זה מה  מר אהרון אלמוג אסולין:

 ששאלתי. מה זה כזה מסובך?

אז אני אומר לך מי עבד איתי, היה גורם אחד   מר אבי גרובר:

 שעבד איתי. 

 פעם מי עבד איתך, אבי.  לא שאלנו עוד   מר טל עזגד:

ז  מר אבי גרובר: ה אין מעורב, מה מעורב. איתי עבד משרד אחד, 

איתי את הקמפיין. הוא עשה איתי  המשרד שעשה לי את העבודה. הוא עשה

 הכל. 

 אתה מתחמק.  מר אהרון אלמוג אסולין:

 לא מתחמק.   מר אבי גרובר:

 אתה מתחמק.  מר אהרון אלמוג אסולין:

 לא, זו התשובה.   ובר:מר אבי גר

כי אני שואל האם צחי ליבר היה מעורב בבחירות  מר אהרון אלמוג אסולין:

 שלך...? זה מה שאני שואל. 

.  מר רפאל בראל: .  לא מתחמק.

ולא כלום, עבד איתי משרד אחד. רפי,  לא מתחמק  מר אבי גרובר:

ום, והרבה אנשים באים והולכים כל היום. הרבה אנשים באים והולכים כל הי

אנשים מדברים איתך. אני אומר לך שעבד איתי משרד אחד. זה המשרד 
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בוק, הוא שליווה אותי, הוא עשה לי את הפלאיירים, הוא עשה לי את הפייס

 עשה לי את תכנית גרובר, הוא עשה לי את הכל. 

 צחי ליבר לא עשה כלום?  מר אהרון אלמוג אסולין:

 כה. לא, לא, אל תשאל כ   מר טל עזגד:

 הוא לא היה מעורב באף אחד מהמטות שלכם? מר אהרון אלמוג אסולין:

לא היה מעורב, איתי עבד אחד, איש אחד. עבד   מר אבי גרובר:

 איתי משרד אחד. הוא עשה לי את הקמפיין, זהו. 

אפשר לסגור את הדיון. היה מעורב או לא היה  מר אהרון אלמוג אסולין:

 מעורב במטות שלכם? 

 עניתי לך.   גרובר:מר אבי 

תגיד, אתה לא מבין? איתו עבד משרד, איך הוא    מר טל עזגד:

 אמר? 

 דרייב, דרייב.   מר אבי גרובר:

 מה אתה לא מבין?    מר טל עזגד:

אני ממליץ לכולם, כל מי שיש לו קמפיין או משהו   מר אבי גרובר:

 ותי לפה. רייב יגאל חזן, אין דברים כאלה. הצליח להביא אד -פרסומי 

אהרון, הוא ישב איתי פה, עזר לי... אתה צודק.   מר יעקב קורצקי:

 הוא ישב איתי פה בפגישות... 

 בבחירות, שאלתי בבחירות.  מר אהרון אלמוג אסולין:

פאר, אתה יכול  מנילא, אלף אחוז, עבדתי עם   מר יעקב קורצקי:

 לבדוק. 
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זה מה שאני שואל. מה כל  לא עבד אתכם בבחירות? מר אהרון אלמוג אסולין:

 כך קשה לענות על זה? 

 ... יותר מידיי השאלות האלה, אהרון.   מר יעקב קורצקי:

 אבל הצלחת, וגם אני הצלחתי.   מר אבי גרובר:

למען ההגינות נגיד שאנחנו יודעים שדברת לא    מר טל עזגד:

ה, אתה מכירה אותו. הנה, אז לא נשאר עוד הרבה. למדן, אתה על הכוונת. א

 לא היית מועמד. 

 

וגיא קלנר בנושא בניית בית  .4 הצעה לסדר של שירה אבין, עידן למדן 

 ספר ברח' העבודה.

 

הצעה לסדר. בתחום ההצעות לסדר, הרי בהרכב   מר אבי גרובר:

החדש של הקואליציה אתם גם יכולים להעביר פה החלטה שכדור הארץ ישר. 

יודע מה, חשוב לי להגיד לך מש  הו על האופוזיציה. אתה 

כן. אתה שלחת לאופוזיציה. אנחנו בקואליציה.   מר גיא קלנר:

אתה בכוח רוצה לדחוק לאופוזיציה. תדחק, אין בעיה. לא אותו היית צריך 

.. מותר להביע עמדות אחרות.  להוציא ולא אותי היית צריך להוציא.

הגישה הזאת שאומרת שחברות בקואליציה זה   מר אבי גרובר:

 בלי שום קטע ערכי.  וקה של תפקידים בשכרחל

 איזו חלוקה? מה, אני מתפרנס מהעירייה?    מר גיא קלנר:

 אתה שואל על עידן, אה מייצג כרגע את עידן.   מר אבי גרובר:

 לא, אתה דיברת אליי. איזה שלל קיבלנו.   מר גיא קלנר:
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אני רוצה להגיד משפט, חשוב לי להגיד את   מר אבי גרובר:

 שפט. אני מתאפק הרבה זמן על כל הפוסטים. המ

אבי, קח אחריות על מה שאתה עושה. אפשר  לא,  מר גיא קלנר:

לשתף איתך פעולה ואפשר לעשות הכל ביחד, אבל אתה דחקת את כולם 

 החוצה, זה מה שאתה עושה. 

 ושום דבר לא פוליטיקה.   גב' שירה אבין:

 אף אחד לא ביקש ללכת.   מר גיא קלנר:

חברות בקואליציה היא לא רק חלוקה של ג'ובים   אבי גרובר: מר

 ושכר. 

ג'ובים ממך? דבר   מר גיא קלנר: אבי, תעשה טובה. מישהו קיבל 

 אל עידן אז, אל תדבר אליי. 

היא הליכה בקו ערכי. כשבא בן אדם ולא מצביע   מר אבי גרובר:

 -בעד תכנית מתאר שזה

 אז מפטרים אותו?    :קהל

 כן, כן.   ובר:מר אבי גר

 לא, אסור, אסור.    מר גיא קלנר:

 )מדברים ביחד( 

ולא מצא חן בעיניי,  0082-כשאני באתי למועצה ב  מר אבי גרובר:

 ולא האמנתי בקו הערכי של מי שהוביל את העיר, הלכתי לאופוזיציה. 

 אבי, תכנון עיר זה לא ערכי. תכנון עיר.   מר גיא קלנר:

 ערכי? אז מה ערכי?  אז מה  מר אבי גרובר:

תכנון עיר, אסור לעשות הצבעה קואליציונית על פי   מר גיא קלנר:
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 חוק. 

זכותי, תכנית מתאר, אמרתי לו מראש, ודרך אגב,   מר אבי גרובר:

יודע, טיפה... לפעמים בין אנשים.   אתה 

 הצדדים.  2-שיהיה ל  מר גיא קלנר:

תי פה, ביום שהצבענו יגידו לך פה אנשים שעבדו אי  מר אבי גרובר:

  -על תכנית המתאר, הם כל היום באו אליי ואמרו לי 'אבי, תקשיב'

 מי זה הם?   מר גיא קלנר:

החבר'ה שעובדים איתי. אמרו לי 'תקשיב, יש פה   מר אבי גרובר:

 2, בלפור, תחכמוני. הם צריכים בינוי במורשה-את המתחמים של הפינו

גוזר עליהם שהם לא יוכלו  קומות, אבי. אתה שולח אותם, יכול להיות אתה 

קומות'. אמרתי להם 'תקשיבו, יש לי התחייבות  2לעשות את הפרויקט על 

לעידן, אני הולך עם עידן, אני הולך להיאבק על זה'. ולא הייתי מוכן להכניס 

'. ככה. גמישות. הוא נכנס אליי לחדר, הוא אומר לי 'אני הולך ל הצביע נגד

 בפייסבוק שפתאום מכניסים סעיף גמישות. אחרי זה הוא כותב 

.   מר גיא קלנר: .  בסדר... לא כל הדרך.

 אמרתי, חודשים אני עובד.   מר אבי גרובר:

. למישהו   מר עידן למדן: ... חברים לקואליציה. כל פעם אתה..

. .  אחר.

מי שלא הולך בתכנית המתאר, הדבר הכי חשוב   מר אבי גרובר:

 בתכנית שלי. 

.   נר:מר גיא קל . לעמוד בו  אבי, אבל זה כלל..

 אז על מה השותפות שלנו? על מה השותפות?  מר אבי גרובר:

 השותפות על המון דברים.  מר גיא קלנר:
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לקח משכורת ולהתנגד לתורה התכנונית של העיר.   מר אבי גרובר:

 אז רק לקחת משכורת? 

.   מר עידן למדן: .  ... להביא את זה ל.

 כסף של הציבור הוא כלום? ה  מר אבי גרובר:

 רגע, אבל אתם מדברים ביחד. אי אפשר להקשיב.   גב' דברת וייזר:

 הכסף של הציבור הוא כלום?   מר אבי גרובר:

 ... את השטויות שלו.   מר גיא קלנר:

אבי, על עידן אי אפשר להגיד שהוא רק לוקח   מר גיא קלנר:

 משכורת, באמת. 

יינת אותי המשכורת, הייתי מצביע אם היתה מענ  מר עידן למדן:

 בדיוק מה שאתה רוצה. 

הבאתם הצעה לסדר, אתם יכולים להעביר פה   מר אבי גרובר:

 שכדור הארץ ישר. אבל בואו ננהל את הדיון הזה, בבקשה. 

 אתה לוחמני מאוד היום.   מר גיא קלנר:

 לא רלוונטי עכשיו, זה לא רלוונטי.   גב' דברת וייזר:

 בבקשה, שירה.   ר:מר אבי גרוב

אני רק חייבת, לפני שאני  אנחנו מודים לך.  גב' שירה אבין:

, מאחר ולא נכנסו ישר לנושא, ובתחילת הישיבה שמעתי להקריאמתחילה 

אוד לא רוצה להיכנס לפוליטיקה ולעשות מ-איזה משפט שאתה מאוד

 פוליטיקה. 

א לא, זה עובדות. כל מה שאמרתי עובדות, ל  מר אבי גרובר:

 פוליטיקה. 
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.   גב' שירה אבין:  עובדות פוליטיות, זה נכון

 שימו כבר סוף לזה. אנחנו בפוליטיקה.   מר יעקב קורצקי:

 אני לא אמרתי את זה.   גב' שירה אבין:

 פוליטיקה נטו.   מר יעקב קורצקי:

 יעקב, מי שאמר את זה, זה מי שיושב לידך.   גב' שירה אבין:

 כולנו בפוליטיקה.  אנחנו  מר יעקב קורצקי:

לא, אנחנו מואשמים שאנחנו עושים כל היום   גב' שירה אבין:

 פוליטיקה. 

 אני מציין נתונים, ציינתי נתונים.    מר אבי גרובר:

. כולנו בפוליטיקה. נבחרנו, לא בחרו   מר יעקב קורצקי: .. מה אנחנו.

 אותנו ב... של רמת השרון בכדורגל. 

ה לא צריך לסנגר. אמרתי, זו היתה יעקב, את  גב' שירה אבין:

 ההערה בתחילה, לא אני הערתי אותה. 

.   מר יעקב קורצקי:  בסדר, שירה, די

 למה די?   גב' שירה אבין:

. נבחרנו.   מר יעקב קורצקי: ..  אנחנו פה בפוליטיקה, 

 בסדר, מותר לי להגיד מה שאני רוצה.   גב' שירה אבין:

 מקומית, מקומית.     :קהל

 הכי כיף מקומית.   י גרובר:מר אב

אני אקריא את ההצעה ואחר כך שלושתנו יש לנו   גב' שירה אבין:

מה לומר. אני חושבת שצריך להבין שכשאנשים מחליטים להגיש ביחד הצעה 

 רים הפוליטיים.  לסדר, יש מעבר לדב
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 כן.   מר אבי גרובר:

ההבטחה לאחרונה נודע לנו כי למרות  :הצעה לסדר  גב' שירה אבין:

להביא את תכנית הקמת בית הספר בשכונת העמל בפני הרכב הקואליציה עוד 

  -שהיה, מקבל ראש העירייה ביתר שאת לקדם

את לא היית בקואליציה. לא, כי את מגישה את   מר אבי גרובר:

  -ההצעה ואת כאילו

. כל אחד יתייחס 2אני כותבת מה נאמר. יש עוד   גב' שירה אבין:

 ך העניין. משלושתנו לתו

 אה, לחלקו? אוקיי.   מר אבי גרובר:

בדיוק. מקדם ראש העירייה ביתר שאת את תכניתו   גב' שירה אבין:

זו, ומקיים מגעים מתקדמים עם משרד החינוך. כל זאת על פי הידוע לנו, נכון 

עד לפני פחות מחודש. אנו חושבים שהקמת בית הספר במקום זה אינה נכונה 

ש לבחון אופציות נוספות בפורום רחב יותר בטרם תתקבל מהיבטים רבים, וי

ההחלטה. אשר על כן, אנו מבקשים לאשר אחרי הצבעה את הצעת ההחלטה 

מועצת העיר מתנגדת ואנחנו גם מוסיפים בשלב זה, כי  –שלהלן, והיא אומרת 

חשוב לנו לשמוע את הדברים, לבנייה של בית הספר בחורשת העמל. מועצת 

נות ועדה מייצגת של חברי המועצה בתוכה שלושת מגישי העיר מבקשת למ

הצעה זו, שתבחן פתרונות אלטרנטיביים ותביא אותם להכרעת מליאת 

 העירייה. 

 עוד ועדה?   מר יעקב קורצקי:

 עוד ועדה.   מר אבי גרובר:

מועצת העיר דורשת להפסיק לאלתר קידום הקמת   גב' שירה אבין:

יק הוצאת כספים ומשאבים ליועצי תכנון בית הספר בחורשת העמל, ולהפס

 ויועצים משפטיים ואחרים. 
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עכשיו חשוב לנו להגיד שהנושא הזה, מאחר ואנחנו לא מקבלים כחברי 

האופוזיציה הרבה מאוד נתונים ושאלות שיש לנו בנושאים רבים, לא רק 

בנושא הזה, הבאנו את זה כמובן כהצעה לסדר. בנושא הזה, אנחנו שלושתנו 

 וחושבים אותו דבר, ולכן פנינו כדי לקבל תשובות על הנושא. חשים 

 מגישי ההצעה לסדר הנוספים.  2כן,   מר אבי גרובר:

טוב, אני אשמח לפתוח טיפה את היריעה, כי   מר גיא קלנר:

בכמה ימים האחרונים, זה תהליך מאוד לא הוגן, שאני לדעתי, מה שנעשה פה 

הו שקרא את מחשבותיך. אבל בשורה לא יודע אם בוצע בהנחייתך או כמיש

התחתונה שלו הוא תהליך לא הוגן ציבורית. אז בוא נשים רגע את הדברים 

במקומם, כי אני גם כתבתי את זה בפייסבוק, קיבלתי כמובן את העמדות של 

 כל החבורה שסובבת אותך, וזה בסדר, אני מבין את זה. 

 'חבורה' זו מילה יפה.   מר אבי גרובר:

.     :קהל . . 

תנו לי, עכשיו חברי מועצה מדברים, נכון? אפשר   מר גיא קלנר:

לפחות להגיד, כשלוקחים את הפלטפורמה של ועד ההורים היישובים בבתי 

מטה אבי גרובר, מנהלים  חד ערכיים של-הספר הדר ואוסישקין, ופעילים חד

 את השיח בתוך המחילות של ועד ההורים. 

 עובד ככה.  ... בכל הוועדים זה    :קהל

.   מר גיא קלנר: .  בכל הוועדים זה עובד ככה, זה תהליך.

 כשעשו את תכנית המתאר, לא ראיתי אותך נזעק.   מר אבי גרובר:

 )מדברים ביחד( 

אני חושב שכן, רק שיגידו ועד ההורים. שאני אחרי   מר גיא קלנר:

..  זה.
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 *** קריאות מהקהל *** 

ההורים, בכל קבוצה של כל  כשהפיצו בכל ועדי  מר אבי גרובר:

 איזה גן תכנית המגדלים של גרובר, לא ראיתי אותך מזדעק. 

 חברים, אני עם זכות הדיבור כרגע.   מר גיא קלנר:

תכנית  –כל קבוצות הגנים ובתי הספר היו מלאות   מר אבי גרובר:

 ק. עהמתאר, תכנית המתאר. לא ראיתי אותך כל כך נז

פר הדר מהוועד המרכזי, ביום ראשון הורי בית ס  מר גיא קלנר:

סוגיות רלוונטיות לנו,  2יש ישיבת מועצה של העיר, על הפרק  19:00בשעה 

.. יש לי ילדה שלומדת פה. זה לא שלכם. זה לא  הורי בית הספר. אני גם הורה.

שלכם. מספיק עם הדמגוגיה הזאת. ובבקשה לתת לי לדבר, אני עכשיו מדבר, 

 תנהגות. לא הם. גועל נפש של ה

 בוא, בוא, בוא.   מר אבי גרובר:

 אבי, תן לי לדבר.   מר גיא קלנר:

אתה עושה פה הצגה עם מחיאות כפיים, הכל. זה   מר אבי גרובר:

 בסדר? 

סוגיה שנייה שתידון ביום ראשון בערב, תהיה   מר גיא קלנר:

חברי מועצה הגישו הצעה לסדר שבה דרישה שלא לפתוח בית ספר.  3הצבעה. 

אם המהלך הזה יצלח, תהיה השפעה מיידית על העמוסים גם ככה. אז שוב, 

 בואו להביע עמדה ביום ראשון הקרוב. 

 מה לא בסדר?     :קהל

 אז אני אסביר לך למה.   מר גיא קלנר:

אלה שמחאו לך כפיים. אלה שמחאו לך כפיים, לא   מר אבי גרובר:

ביום שישי?  17:00בשעה  שלחו בקבוצות של בית הספר? לא הזמינו לחורשה
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 לא העמידו פה ילדים בכניסה לאולם היום אפילו? 

 )מדברים ביחד(  

חבר'ה, זה לא שוק פה. מה אתם עושים מזה? למה   מר אבי גרובר:

 אתם עושים מהישיבה הזאת שוק? בבקשה, גיא. 

.     :קהל .  אתם עושים פוליטיקה.

 *** קריאות מהקהל ***

 משיך, דבר. גיא, ת  מר אבי גרובר:

 איך אני אדבר?   מר גיא קלנר:

דבר. אתה מדבר לפרוטוקול. אתה לא מדבר אליהם   מר אבי גרובר:

 עכשיו. זה לא הצגה. 

 *** קריאות מהקהל ***

סליחה, סליחה. אני מבקשת מכולם להיות בשקט  גב' שירלי פאר יגרמן:

 לפני שאני אצטרך להוציא את כולם. 

נרגעתם? כולם אמרו מה יש להם? תודה  חבר'ה,  מר אבי גרובר:

 רבה, גיא, תמשיך. 

אני רוצה להמשיך רגע. המשוואה שניסו לייצר   מר גיא קלנר:

כאילו אלה שלא רוצים שתהיה בנייה של בית ספר בעמל, הם אנשים שרוצים 

לבלום את נושא העומס בבתי הספר, לעומת מי שרוצה לבנות בעמל, הוא זה 

משוואה מעוותת. על זה אני עומד, ומאחורי זה אני  שלא שם לזה לב, היא

 עומד... 

 ... שייבנו להם בית ספר ליד הבית. זה הכל.     :קהל

רגע, סליחה. אני אומר את הדברים ברגוע,   מר גיא קלנר:
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בחברות, אין בינינו מאבק. אני אב לילדות ברמת השרון בדיוק כמוכם. הילדה 

קלמן, הכל טוב. אין בהקשר הזה שום דבר שלי לומדת באוסישקין והשנייה ב

 בעייתי. 

 יש.   מר אבי גרובר:

רגע, תן לי לסיים. אי אפשר לשים את המשוואה   מר גיא קלנר:

במקום הזה ולכן בשבת, על אף שידעתי כשאני אכתוב פוסט לתוך הורים של 

  -רמת השרון

 בשבת?   מר יעקב קורצקי:

. אבל אני 6:001-בת. בשישי בסליחה, לפני כניסת ש  מר גיא קלנר:

 אקבל את התמיכה שלך כמרץ. 

אמרו שאתה באופוזיציה, אתה כבר יכול לכתוב    מר טל עזגד:

 בשבת. 

 אני לא קראתי את זה.   מר יעקב קורצקי:

ידעתי שתהיה התנגדות מאוד גדולה לעניין הזה,   מר גיא קלנר:

מנסים לקעקע איזשהו ולא משנה כרגע אם היא פוליטית או לא, כי כביכול 

פתרון, שהוא הפתרון שיושב על הפרק. עכשיו אני רוצה רגע להגיע לפתרון. 

שתרצה  -אנחנו, לא האופוזיציה, הקואליציה איך שתקרא לה, לשעבר, לעתיד

 להחזיר, לא תרצה להחזיר, הכוח אצלך. 

 לא, הכוח אצלכם גם.   מר אבי גרובר:

 הכוח אצלך.   מר גיא קלנר:

 גם אצלכם.   גרובר:מר אבי 

 הכוח אצלך.   מר גיא קלנר:
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נמצא מכנה משותף, אפשר להרחיב את   מר אבי גרובר:

 .  הקואליציה. אפשר בחזרה לחזור להיות..

 . up to you  מר גיא קלנר:

 יום.  40-30היה אפשר לחכות   מר גיא קלנר:

 . up to meגיא, מה שאתה לא מבין, זה לא רק   מר אבי גרובר:

 תן לו לסיים קודם.     :לקה

יש לך הערה ספציפית לתכנית המתאר, לא לחכות   מר אבי גרובר:

 חודש. תכנית ספציפית, הערה ספציפית. 

אבי, אתה יודע את ההערות שלי לתכנית המתאר   מר גיא קלנר:

 לאורך כל הדרך. 

אבל לא באת עם הערה אחת ספציפית. לא באת.   מר אבי גרובר:

 את פי גלילות. לא עובד.  למחוק –אמרת 

נו.  מר אהרון אלמוג אסולין:  בואו נחזור לעמל, 

 רגע, תן לעשות קצת שמוזינג, אהרון, מה קרה.   מר אבי גרובר:

 בוא נחזור לדיון.   מר גיא קלנר:

סוף אפשר לגמור ישיבה בשעה. בואו נגמור -סוף מר אהרון אלמוג אסולין:

לדבר. זה הכל, אני מתנצל. הנה, אתה  אותה בשעה. גיא, התכוונתי שתחזור

 רואה ראש העיר? אני מתנצל. 

 בפני כולם, לא בפני.   מר אבי גרובר:

 אני רוצה לשים את העובדות במקומן.   מר גיא קלנר:

 לתפיסתך.   מר אבי גרובר:
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לא, עובדות הן לא לתפיסתי, עובדות הן   מר גיא קלנר:

ן, לפחות כך הבנתי, אני בוודאי, אובייקטיביות. לאורך כל הדרך, גם עיד

  -בחדרים של ישיבת קואליציה, לדעתי גם סגנך, שותפך, אדון יעקב קורצקי

 הראשון שהעלה את זה.   מר יעקב קורצקי:

רגע. אמרו לך לאורך כל הדרך, אני מדבר איתכם   מר גיא קלנר:

 חצי שנה לאחור, גרוסו מודו. 

 טעם. נכון. אתה מדבר דברים של   מר יעקב קורצקי:

 תן לי רגע, יעקב, תן לי.   מר גיא קלנר:

כשאני אמרתי לך 'תצא מהחדר, תבוא עם תכנית,   מר יעקב קורצקי:

 חודשים.  3אני מחכה כבר 

 באתי עם תכנית, לא רציתם אותה.   מר גיא קלנר:

.   מר אבי גרובר: .  לא, הוא רוצה לשים את אור השחר.

 ב. רגע, עזוב, עזו  מר גיא קלנר:

.. שהם באים אליי   מר יעקב קורצקי: יכולים להעיד פה עוד אנשים.

 הביתה, ואני מקבל את כולם אצלי בבית. אני לא מסתיר את זה. 

 יעקב, שנייה. תן לי.   מר גיא קלנר:

דברת גם היתה ואמרתי והעליתי את זה. אבל אני   מר יעקב קורצקי:

 אגיד לך, גיא. 

. למה אני אומר את הדברים האלה, תן לי שנייה  מר גיא קלנר:

אני אומר את הדבר הזה מהסיבה הפשוטה שכאילו מנסים לצייר מצב כאילו 

האנשים הרשעים שרוצים ברעת הילדים, הכל במרכאות כמובן, שיהיה 

כדי לתקוע את ילדי רמת השרון מפתרון שאמור  90-לפרוטוקול. חיכו לדקה ה

לי שככה המצב. ממש לא המצב. וצר להסב אושר להורים ולילדים. אז זה לא 
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מנסים לתאר את המצב, כי זה עיוות מוחלט של המציאות. אני אסביר. אנחנו 

באנו לפני למעלה מחצי שנה, עוד כשהקואליציה היתה בריאה לחלוטין, 

 -כשאדון למדן היה סגן בשכר והיה ביניהם ירח דבש, כשיעקב קורצקי אמר לי

 *** קריאות מהקהל *** 

 אני אענה גם על זה.   קלנר: מר גיא

 שנייה, חבר'ה.   מר יעקב קורצקי:

 די, זו ישיבת מועצת העיר.   מר רפאל בראל:

 שנים הוא היה באופוזיציה.  10    :קהל

 הוא היה חבר קואליציה כל הדרך.   מר אבי גרובר:

 לא, היא מדברת עליך.   גב' דברת וייזר:

אחרונות היית חבר עליך. אגב, בשנתיים ה  מר גיא קלנר:

 קואליציה עם שירה, לא? בערך. 

.   מר אבי גרובר: . .  אותו

 כזה באמצע. אז זה מוביל לתוצאה טובה בסוף.   מר גיא קלנר:

תלוי איך אתה מתנהג. אני כאופוזיציה עזרתי   מר אבי גרובר:

 להעביר תקציב ועזרתי לעיר הזאת להתקדם. 

 זה אתה מספר.   מר רפאל בראל:

התקציב עבר, שירה אפילו לא הייתה בישיבה.   גרובר: מר אבי

 אמנם היא לא היתה יכולה להגיע. אבל היא אפילו לא היתה בישיבה. 

 בסדר.   מר רפאל בראל:

אנחנו, שהיינו אופוזיציה, אתם התנגדתם לתקציב   מר אבי גרובר:

 ..  של הרשימה שלכם, ואנחנו שהיה לנו חשוב שהעיר הזאת תתנהל.
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בוא נדייק. אתה רוצה שאני אוציא פרוטוקולים?   בראל: מר רפאל

 בחייך. 

 תסתכל בפרוטוקול מי הצביע בעד.   מר אבי גרובר:

אני אוציא לך פרוטוקולים. בישיבה הבאה אני   מר רפאל בראל:

 אביא לך את הפרוטוקולים. 

 אני יכול להשלים?   מר גיא קלנר:

 בבקשה. תשתדל אבל למהר.   מר אבי גרובר:

,   מר גיא קלנר: חודשים אחורה  6חודשים,  8אתם אומרים אוקיי

זה  –באת עידן, קורצקי בחדר, ואני אמרתי את זה בקואליציה, בוא נגיד 

עדיין טווח קצר לשינוי תכנית שראש העיר רוצה להעביר. אז אני אומר לכם, 

 היו גם תכניות על השולחן גם קודם. 

 יש כמה מהם. אני עוד מעט אדג  גב' שירה אבין:

.. אני הראשון שאמרתי.   מר יעקב קורצקי: ... בבית ספר אוסישקין.

. גיא, אתה אומר  הלוואי שהייתי יכול להשפיע ולשנות. אני אומר את זה..

הרבה דברים, גם אמרת לא למגדלים, שהיתה עכשיו החלטה, ותוקפים אותי, 

נמנע. מה על זה שאני אישרתי את המגדלים באילת, פתאום אתה היית 

.. למה פתאום אתה נמנע...? ..? צעקת.  קרה.

 שם אפשר לבנות מגדלים על חורשה. שם זה בסדר.   מר אבי גרובר:

 ... הצבעת. על מי אתה משחק אותה?   מר גיא קלנר:

 אני הצבעתי?   מר אבי גרובר:

 כן.   מר גיא קלנר:

 טינפתם עליי.   מר אבי גרובר:
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 )מדברים ביחד( 

 מהקהל ****** קריאות 

 אני עומד על זה, אני אומר את הדעה שלי.   מר יעקב קורצקי:

 אדוני, אל תצעק.   מר אבי גרובר:

 ... בחוג בית, אתה לא אומר אמת.   מר יעקב קורצקי:

אני אומר אמת. אם אתה תצעק יותר חזק, זה לא   מר יעקב קורצקי:

 ישנה את האמת שלי. 

 יה איתי, הוא אמר אחרת. לא, כי אז הוא ה  גב' שירה אבין:

אני אומר את האמת, רציתי קרית חינוך, וחשבתי   מר יעקב קורצקי:

על קרית חינוך. רק אני אזכיר לך משהו אחד. נבחר ברמת השרון ראש עיר 

 שקורים לו אבי. 

אתה לא אומר אמת. אתה אמרת 'אני מתנגד לבית     :קהל

 . '  ספר ברחבת העמל...

אמרתי שאני רוצה קרית חינוך, אבל אני  אני  מר יעקב קורצקי:

.. את רמת השרון.   מסביר לך שאני לא.

 ... נדבק לגרובר. כנראה נדבקת לכסא.     :קהל

 עזוב, עזוב. סיימת, גיא?   מר אבי גרובר:

.  מר גיא קלנר:  לא, אני לא סיימתי

 ר. באז תד  מר אבי גרובר:

 לי סיימתי? קריאות ביניים, אתה אומר  %80  מר גיא קלנר:

 החברים שלך, התומכים שלך.   מר אבי גרובר:

 מה זה משנה, קלנר, כל הנאום שלך רלוונטי?    מר טל עזגד:
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 כן.   מר גיא קלנר:

במה הוא רלוונטי כשהכל נעשה מאחורי גבנו, שיש    מר טל עזגד:

 התדיינות עם משרד החינוך?

 אני אגיד לך למה, טל.   מר גיא קלנר:

וההתנהלות הדיקטטורית של 'אני עושה מה אני    :מר טל עזגד

 . בשביל מה כל הנאום?רוצה', ממשיכה גם פה

 *** קריאות מהקהל ***

 )מדברים ביחד( 

 הרי את אומרת למה שהוא ירצה ללכת נגד הילדים?   מר גיא קלנר:

.     :קהל .  אני חייבת להגיד לך משהו. אני לא חושבת ש.

 קת. אבל את צוע   מר טל עזגד:

.     :קהל .  אף אחד לא.

אז תהיי עניינית. עוד לא אמרת שום דבר ענייני    מר טל עזגד:

 חוץ מלצעוק שאנחנו לא עשינו כלום. 

 לא עשית כלום.   מר אבי גרובר:

 לא עשינו כלום.   מר טל עזגד:

לא עשית כלום, לא עשית. אני עושה. מה שעשיתי   מר אבי גרובר:

  תסיים, גיא. .10-בשנה, לא עשיתם ב

 אבל אני לא מצליח לדבר.   מר גיא קלנר:

 לתוך המיקרופון, דבר.   מר אבי גרובר:

אני רוצה להניח הנחת עבודה, שכל ראש עיר שיושב   מר גיא קלנר:

פה, ולא משנה מי הוא, קוראים לו אבי גרובר, קראו לה שירה אבין או קראו 
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אין לו אינטרס לפגוע בילדי לו איציק רוכברגר ובעתיד מי שזה לא יהיה, 

העיר. הרי זו הנחת עבודה מוטעית מיסודה. יכול להיות שדרכי הפעולה יהיו 

שונות. יכול להיות ששירה רצתה להקים קרית חינוך, ויכול להיות שאיציק 

עדיין לא התמודד עם מספרים כפי שיש אותם היום. אבל להניח שראש עיר 

ת השרון? זו הנחת עבודה שאני אישית רוצה ללכת נגד ההורים והילדים ברמ

 לא מסוגל לקבל, גם אם תעמידו אותי על ראשי. אין מצב כזה. 

 הלו, דבר אליו, למה אתה מדבר אליהם?   מר רפאל בראל:

 )מדברים ביחד( 

 חבר'ה, די, אנחנו מסתדרים.   מר אבי גרובר:

 *** קריאות מהקהל *** 

יק בר'ה. יש לכם מספחבר'ה, אי אפשר ככה, ח  מר אבי גרובר:

אלופים ברחוב. אלופים מאוד מכובדים, ואנשים מאוד מכובדים. מה אתה 

חושב? אתה חושב שאתה פחות מכובד מחלק מהאנשים או היא או הוא? מה 

ההחלטות פה אתה חושב, שזה עובד על משקל? אתם באמת חושבים ש

ים רציניים . עזוב אותנו, יש משרד החינוך, יש גופמתקבלות על משקל? טוב

במדינת ישראל. כולם עושים מה שהם רוצים לפי איזה אלוף שגר ברחוב הזה 

או אלוף שגר ברחוב הזה. רבאק, זה כל כך נמוך הטיעונים האלה. שני אלופים 

 עשו. 

 משרד החינוך... נו באמת.  גב' שירה אבין:

 )מדברים ביחד( 

מדהים אתם כל כך עיוורים לפעמים, זה פשוט   מר אבי גרובר:

לראות. אני עובד במסגרת תכנית המתאר לייצר חלופה של שטחים חומים על 

דונם של שטחים חומים. הפילו את תכנית המתאר שמייצרת  30דרך השרף. 

חלופה, ואתם הייתם באקסטזה איך הפילו לגרובר את התכנית. כי אתם כבר 
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ורים, פשוט נהייתם עיוורים. זה ייקח שנים, תודה רבה. בדיוק. נהייתם עיו

 נהייתם עיוורים. 

מזל שיש הנגשה, כי כולם נעשו עיוורים, כל   גב' שירה אבין:

 התושבים עיוורים. הבנת? 

 . איך משנים תממ? 5זה שינוי תממ/  מר אבי גרובר:

 )מדברים ביחד( 

בואו לא ניכנס לדברים. אני יכול להגיד לך כל כך   מר אבי גרובר:

 . הרבה דברים. אני מבקש שתשב

 *** קריאות מהקהל ***

 )מדברים ביחד( 

וניור, תן קצת   מר גיא קלנר: תהיו בבקשה בשקט. רונן, גרובר ג'

שקט. תראו, הפתרונות יכולים להיות בכמה שדות, אנחנו יודעים את זה. 

ואנחנו ביקשנו לעשות את זה קודם, הגענו לדקה הזו. אנחנו לא נתעלם 

ח זמנים שגם איתו צריך להתמודד, לא מהדקה הזו. ברור שיש לנו כרגע לו

משנה מי אשם בו, כי אנחנו ניקח על זה אחריות. אבל יש כמה סוגי פתרונות 

שצריך לשקול. יש תזה שאומרת שדובר בה בעבר לעבור אולי למערכת של 

, נגיד ששניהם לא. פתרונות של אזורי 4;8, לא פותחים על זה עכשיו דיון, 6;6

לא פה נעשה את הדיון הזה. נעשה את הדיון הזה  רישום, פתרונות אחרים.

ונלך על במסגרת ועדה שתציף את הפלוסים והמינוסים של כל סוגי הפתרונות 

הטוב ביותר בלוח הזמנים הרלוונטי שקיים. זה מה שאנחנו מבקשים. זה היה 

 צריך לבוא מעצמו. 

 *** קריאות מהקהל ***  

.   מר גיא קלנר:  יש עוד זמן
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, זה שצריך בתוך רובע הדר ואלון 4:8המשמעות של   בר:מר אבי גרו

 כיתות.  8-בתי ספר יסודיים ל

אבל בשביל מה לעשות פה עכשיו את הדיון? מה   גב' שירה אבין:

 הטעם?

.  מר אהרון אלמוג אסולין:  לא עושים את הדיון

 ... גם הקוצר הולך וגם העמל הולך.   מר אבי גרובר:

, זה בדיוק העניין. אנחנו לא רוצים פה אבי, תשמע  מר גיא קלנר:

על התהליך. ואני בשונה מטל, שאני  םלבצע את הניתוח גופה. אנחנו מדברי

חושב שהסיפור של הפרוצדורה הוא סיפור חשוב. וכן היית צריך לקבל בקשות 

שלנו לאורך הדרך לפתוח את הדיון ולקבל אותם במשותף. אני רוצה ללכת 

ב שהפתרון יכול להיות אחר. ועל הבסיס הזה אני למהות, ובמהות, אני חוש

, נתכנס במסגרת שמייצגת 90דקה קש לקבל את ההצעה, שאנחנו נעצור במב

את כלל חברי המועצה. כמובן אתה ראשון בין שווים. אבל ביחד, ונקבל את 

 ההחלטה.

 קוראים לזה ועדת חינוך.   מר אבי גרובר:

.  גב' שירה אבין:  . בוועדת חינוך זה לא.

 . 90אין דקה     :קהל

. היינו, אמרתי לכם שהיינו. אתן לא 90יש דקה   מר גיא קלנר:

 רוצות להקשיב, זו בעיה שלכם. 

 *** קריאות מהקהל ***

 עידן. . נציג את הצומחים. 14.3-ב  מר אבי גרובר:

עם כל הצעקות, ואני ארשה לעצמי להתעלם   מר עידן למדן:

ב שאכן פעלת בצורה לא נכונה. לאורך כל מהדברים שפתחת בהם. אני חוש
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הזמן נאמרו הדברים, ביקשו ההוראות והשינויים בתכנית המתאר, ופעמיים 

 ניסית להביא אותה. 

אוקיי. לא הצלחנו להסכים, אז לא הצלחנו   מר אבי גרובר:

 להסכים. 

וכל הדברים שאמרת אחר כך, זה דברים שעלו, אבל   מר עידן למדן:

 ימים קודם.  4וצה. זה דברים שעלו את זה אני לא ר

אז על מה אנחנו משתפים פעולה? אז על מה אנחנו   מר אבי גרובר:

 שותפים? איזו שותפות זאת? 

 עכשיו אני רוצה לדבר על הדבר הזה.   מר עידן למדן:

אז ממשיכים לחלק את הכסף ועובדים במקביל.   מר אבי גרובר:

הוא יש לו חדר על חשבון הציבור,  בוא נראה איזה סבבה. הוא יש לו כסף,

אבל לא מסכימים בכלום. אתה צודק, ככה צריכה לעבוד פוליטיקה. בוא ניקח 

אחלה פוליטיקה. זו את הכסף של הציבור, אבל לא נסכים על כלום. 

 הפוליטיקה החדשה. 

זה יפה מאוד להפגין מנהיגות חלולה. פשוט   מר עידן למדן:

 מנהיגות חלולה. אבל בסדר. 

אתם מושכים אותנו להליכים משפטיים. קיבלתם   מר אבי גרובר:

תשובות ממשרד החינוך. זה יעצור אתכם? משרד החינוך ענה לכם, לא אני. 

רונן, אני מקווה שהניידות שלנו, כי אין אף אחד שם, אני מקווה שהניידות 

 מסתובבות, כי השכונה ריקה. אני מאוד מקווה. בבקשה, עידן. 

 מה זה, שיחה בין האחים עכשיו? לא הבנתי.    מר טל עזגד:

 היית אומר לי, הייתי מביא את אח שלי גם כן.   מר גיא קלנר:
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אחיך עובד בלי עין הרע, נותן עבודה בפייס. בלי עין   מר אבי גרובר:

 הרע, אחיך הכל בסדר. 

 אח שלי אדם עצמאי.   מר גיא קלנר:

שהוא לא מעורב בשום  קלנר, אחיך, ייאמר לזכותו   מר טל עזגד:

 צורה כזו או אחרת במה שקורה פה. אבל אפשר לדבר על זה גם. 

 מה, על אחי?   מר גיא קלנר:

 לא.    מר טל עזגד:

אם אתה אוהב לדבר על שותפות, אז שותפות זה   מר עידן למדן:

באמת לנהל שותפות, וזה באמת לנהל שיג ושיח ולשבת ולהגיע לדברים 

ושהי הצעה. אנחנו חודשים איז 3-ה האופוזיציה רק לפני כנתונים. אכן, הביא

התחייבנו, ואתה התחייבת בפנינו, כולל קורצקי, שגם הוא אמר שהוא רוצה 

לקיים על זה דיון, גיא ואני, ואתה התחייבת שזה יבוא אלינו לדיון, כדי 

 שאנחנו נבחן את כל הדברים. 

.   מר אבי גרובר:  ודנו

 לא.   מר גיא קלנר:

לא. לא התקיים הדיון הזה, למרות ההתחייבות   עידן למדן:מר 

 שלך. 

 היתה ישיבת קואליציה.   מר אבי גרובר:

למרות ההבטחה שלך, למרות הדברים, לא התקיים   מר עידן למדן:

הדיון. לא התאפשר לבוא ולראות את כל החלופות שהוצגו בדרך, בשום שלב 

 דבר הזה פסול מעיקרו. ים. מבחינתי הבפני הקואליציה זה לא התקי

מה עשית שנה שלמה? אתה מחזיק תיק חינוך. מה   מר אבי גרובר:

 עשית שנה שלמה? 
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 לא נתת לו לעשות כלום.    מר טל עזגד:

 אתה כל הזמן עושה דברים.   מר עידן למדן:

הוא יושב שנה בחדר, מה הוא עושה כל השנה? מה   מר אבי גרובר:

 ה מחזיק תיק חינוך. מה עשית שנה שלמה? עשה? כל שבוע ישיבה, זה? את

 אתה רצית להחליט ולכן לקחת אליך את הדברים.   מר עידן למדן:

ישבת אצלי, אמרתי לך 'עידן, יש לך אלטרנטיבות?   מר אבי גרובר:

 תביא לי אלטרנטיבות'. מה עשית? מה עשית שנה שלמה? 

 הבאתי לךהבאתי לך אלטרנטיבות. פעמיים   מר עידן למדן:

אלטרנטיבות, ואתה יודע שהוצגו בפניך אלטרנטיבות. כמה וכמה 

 אלטרנטיבות הוצגו בפניך. 

הוא הביא הצעות, לא התייחסו אליו. תכנית   מר אבי גרובר:

 המתאר לא התייחסה אליו, אבל הוא ממשיך לקחת את הכסף. 

 )מדברים ביחד( 

 . 2017-קלמן צומח נפתח ב  מר גיא קלנר:

 קלמן צומח נפתח, אין קשר לפתרון.   מר עידן למדן:

 זה בכל מקרה קורה.   מר אבי גרובר:

 )מדברים ביחד( 

.   מר גיא קלנר:  אני לא שומע מה אתה אומר, אחי

גיא, אתה מוליך פה אנשים שולל. אתה מציג את זה   מר אבי גרובר:

כאילו פותחים את הצומח מה שבא לנו, ואחרי זה פותחים בית ספר איפה 

 ו. זה לא בדיוק עובר ככה. שבא לנ

 זה אפשרי.   מר גיא קלנר:
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.  מר אבי גרובר:  הכל אפשרי

 בינתיים אתה מפריע לי לדבר, סליחה.   מר עידן למדן:

לתכנית שאתה לא מאמין בה, גם להגיש התנגדות   מר אבי גרובר:

 אפשרי. 

 לתכנית שאני לא מאמין בה?   מר גיא קלנר:

 תח את זה. תחשוב, תנ  מר אבי גרובר:

 )מדברים ביחד( 

.   מר רפאל בראל: . נ.  מה אתם עושים חשבונות כאן? בואו 

 פול. יאתה הגשת התנגדות שאתה ידעת שהיא ת  מר גיא קלנר:

.   מר אבי גרובר: .  אתה אומר שהכל אפשרי ופתאום.

 אני נמנעתי. וזה גרם לי לסבל רב. אתה התנגדת.   מר גיא קלנר:

  )מדברים ביחד( 

 לא עשיתם כלום.     :קהל

 מי זה אתם לא עשיתם כלום?   מר גיא קלנר:

 אתה.     :קהל

 אני? בתור מה אני לא עשיתי כלום?   מר גיא קלנר:

 ואתה הבאת אותם.   מר אבי גרובר:

 אני לא הבאתי אף אחד.   מר רפאל בראל:

 גם אני לא הבאתי אף אחד.   מר אבי גרובר:

א הצעות אלה לסדר יום. על מה את ראש עיר מבי  מר גיא קלנר:

 מדברת? 
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. SMSתראה לי   מר אבי גרובר: . . 

  תנהל את הדיון.  מר אהרון אלמוג אסולין:

תשאלי את שירה, היא הביאה את הנושא. תנו לה   מר אבי גרובר:

 לדבר. 

 *** קריאות מהקהל *** 

 עדי, אני מבקש שקט, אני מבקש שקט.   מר אבי גרובר:

 תשתקי עכשיו.  מוג אסולין:מר אהרון אל

 אני לא רוצה לשתוק.     :קהל

 תשתקי עכשיו, תני לנהל דיון. תשתקי, גברת.  מר אהרון אלמוג אסולין:

.   מר אבי גרובר: '  אל תגיד לה 'תשתקי

 אני אגיד לה לשתוק.  מר אהרון אלמוג אסולין:

 למה אתה לא אומר להם לשתוק?   מר אבי גרובר:

 כי הם לא מדברים.  אסולין:מר אהרון אלמוג 

 אה, כי הם לא מדברים?   מר אבי גרובר:

 הם לא מדברים. תנהל את הדיון כבר.  מר אהרון אלמוג אסולין:

 איזה אוזן מוסיקלית. בבקשה, עידן.   מר אבי גרובר:

.   מר עידן למדן: .  או שתשתיק את הקריאות וגם אתה מן הראוי.

 *** קריאות מהקהל *** 

 מאיה, מאיה. חבר'ה, תנו לעידן לדבר.   רובר:מר אבי ג

 או שאתה עושה הצגה בלדבר או שלא.   מר עידן למדן:

 נו דבר כבר.   מר אבי גרובר:



 עיריית רמת השרון

 5.3.2017מיום  ,35פרטיכל מליאה מן המניין מס' 

 50 

 תשתיק את האנשים.   מר עידן למדן:

 דבר, תתחיל לדבר, יהיה שקט.   מר אבי גרובר:

 צריך להביא את הפטיש המיתולוגי לישיבות.   מר יעקב קורצקי:

 יש לי אותו פה בחדר.   בי גרובר:מר א

אנחנו פה נמצאים, כשברור לכולם שאנחנו רוצים   מר עידן למדן:

יקר. היו על השולחן כמה בתי ספר בע 2-להוריד את הצפיפות בבתי הספר, ב

וכמה אפשרויות. אתה התחייבת להביא את זה לישיבות הקואליציה, וזה 

צריכים פה לתת את כל הפתרונות  בעקבות ישיבת אופוזיציה. עכשיו אנחנו לא

ואת כל הדברים משום שבאמת כל דבר פה יתחיל לקיים דיון, אם זה כן 

החורשה או לא החורשה, אם זה כן לגולן או לא לנווה מגן. אבל בדברים שעלו 

במהלך הדיונים ושהתייצבו, כולל ועדי הורים, כולל חברי ועדי הורים שבאו 

בסוף  –ב ושוב חלופות ואלטרנטיבות, ואמרנו אליך ואליי וביחד, והציגו שו

פתרון  אני לא רואה -אנחנו נקיים את הדיון. ישב גם יעקב, חזר וישב ואמר 

ולם ביחד אנחנו נשב כ -בחורשת העמל', הוא אמר את זה. וגם אז אמרנו 

ונדע  ונדע להחליט אותו,  ונדע לקבל אותו,  ואנחנו נקיים את הדיון בתוכנו 

זו היתה התחייבות שלך כלפינו אפרופו שותפות, כי שותפות , ולהוביל אותו

משתפים, ושותפות עובדים ביחד, ושותפות יוצרים את התכנית הזאת ביחד 

ומוצאים את הפתרון, כדי שבאמת אפשר יהיה לקחת אותו לכל הוועדים, 

ולגייס גם את הנהגת ההורים מסביבנו וגם את כולם. היום יש לנו את היכולת 

 הדבר הזה, אני חושב שנכון.  לעשות את

ישבת עם אורי פעם אחת בשנה האחרונה לשאול   מר יעקב קורצקי:

 אותו מה הוא רוצה? 

 אל תכניס את אורי, שנייה.   מר אבי גרובר:

 מה זה רלוונטי? מר אהרון אלמוג אסולין:
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.   מר יעקב קורצקי:  לא רלוונטי

 ישבתי, אבל זה לא קשור.   מר עידן למדן:

 אל תכניס את אורי לזה.   בי גרובר:מר א

 הוא לא מחזיק תיק חינוך.   גב' דברת וייזר:

 פגישות.  4-3יש פה עדים, ישבו אצלי בבית לפחות   מר יעקב קורצקי:

.     :קהל .  בוא נשמע.

.   מר אבי גרובר:  גם הבן שלך לא יהיה בקרוואן

ב    :קהל  חודשים?  5-איך 

 ואן, אתה תראה. לא יהיה בקרו  מר אבי גרובר:

זה לא שלום כיתה ז' בקלמן. לא יכול להיות כיתה     :קהל

 .. .  א'

 הבנו אותך.   מר אבי גרובר:

 *** קריאות מהקהל ***

הבאתי את ההצעה הזאת, כי אני חושב שאנחנו   מר עידן למדן:

יכולים לתת. היום אנחנו מצויים במצב שלדעתי יש פה גם הטעיה של הציבור. 

יום בית שנים עד לס 3-נו מצויים בסיכון גדול שייקח יותר מלדעתי אנח

הספר, זה הצפי שלי כרגע. אבל אני לא רוצה כרגע להיכנס לניתוח, כי אני 

חושב שאת הניתוח הזה באמת נצטרך לעשות באותה ועדה מצומצמת שתבוא 

 , למועצת העיר. אבל היום אנחנו מצויים במצב שאנחנו אומרים לציבור א'

גרום עוול לילדים שעולים לצומח, נגרום להם עוול, כי הם ימצאו את אנחנו נ

 שנים ועוד לא סוים בית הספר.  4עצמם 

 *** קריאות מהקהל *** 
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חבר'ה, אני אוציא את כולכם החוצה. איפה   מר אבי גרובר:

 האבטחה? 

 רגע, אז למה אתה לא מוציא את אלו החוצה?  מר רפאל בראל:

ל הזמן צועקת. די, די. תבוא לדלת פתוחה, היא כ  מר אבי גרובר:

היום היתה לי שעת קבלה. אתה יכול שראש עיר יכול להיפגש עם כל תושב כל 

אצלי  וד לא הספקנו לקבוע, מה קרה? היוהזמן? היום היו אצלי תושבים, ע

 תושבים, לא הספקנו לקבוע, באמת. 

.     :קהל  לא יכול להיות.

 מה את יודעת?  מה את יודעת?  מר אבי גרובר:

אנחנו עלולים לגרום עוול היום לאותם ילדים   מר עידן למדן:

שעולים לצומח שיעברו את מרבית שנותיהם בבית ספר צומח מבלי להגיע 

. אנחנו נגרום עוול לתלמידי קלמן מאוד רלוונטי-לבית ספר. זה צפי מאוד

רכה שלי דהיום ונגביר שם. גם ככה אנחנו מודעים לצפיפות. ובהנחה שההע

נכונה, אז אנחנו נגיע לדבר כזה שתהיה בו בעיה. אנחנו אמורים להגיע היום 

 ל הדברים. למצב שבו אנחנו עושים את הישיבה הזאת, יושבים ע

אני חושב שיש את הפתרון והמענה גם אם אנחנו לא מחכים לזה שמשרד 

ם את החינוך כן יעביר או לא יעביר כסף. אנחנו נצטרך לבנות, וכן ניתן ג

יודע, כי כן עבדנו  הפתרון ארוך הטווח. יש לנו פה היום את הבעיה, ומי כמוני 

על הדבר הזה, יש לנו את הבעיה בין הדחוף שאנחנו חייבים לפתור, ואתה 

צודק, וזה הצומחים כרגע שאנחנו מתחילים לעשות, לבין הטווח הארוך. אבל 

ות את זה בוועדה אנחנו צריכים ללכת על הדבר הזה, ולכן יש מקום לעש

 הזאת. 

משפטים קצרים. הנושא של קרית החינוך שעלה  2  גב' שירה אבין:

כבר לפני שנתיים, והתחלנו לטפל בו כדי לחשוב שבבת אחת כשאנחנו בונים 
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דונם שנלחמתי עליו קשות למרות שהיו כל מיני  47קרית חינוך ויש שטח של 

 סיפורים אחרים שלך עליי. 

, יצאתם למכרז שנתן אותו למישהו. אבל לא כן  מר אבי גרובר:

 מנה. 

לא. אני לא יצאתי איתו למכרז, אני נלחמתי שזה   גב' שירה אבין:

 לא יהיה. 

אבל העירייה שהיית חלק ממנה, יצאה למכרז על   מר אבי גרובר:

 השטח. 

 אבי, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה.   גב' שירה אבין:

 זה לא היא, מה.     ???:

 היא היתה חלק מהקואליציה הזאת.  אבי גרובר: מר

 . 74-אני נלחמתי ומנעתי את ה  גב' שירה אבין:

 היא עצרה את זה.  מר אהרון אלמוג אסולין:

אני עצרתי את זה. פעם אחת תקבל את זה, שמה   גב' שירה אבין:

לעשות, אני עצרתי, מה לעשות. אבל כשאנחנו דיברנו על קרית חינוך, דיברנו 

התיכונים והחטיבות, לעשות משהו שהוא רציני  2בתי ספר, כשזה  4לקחת על 

. יעקב היה שותף איתי לדברים האלה. זה 2019, 2018, 2017ומתאים לשנות 

היה פותר לטווח הרחוק יותר את כל הבעיות ברמת השרון, כולל ביתה ספר 

לו שמורשה שתכננו אותו והוא היה גמור, רק להתחיל אותו, אבל שיניתם 

 ים. נש 3-4ויצרתם תהליך שגם זה ייקח עוד קצת את המיקום. 

אם היה בית הספר הזה, היינו חלק מבית ספר אמירים ויוצרים איזשהו 

תהליך של שרשרת מבחינה אסטרטגית. ואותם אנשים שאתם לקחתם לבנות 

תכנית אב, היו גם שנתיים לפני, ואיתם התחלנו את המהלכים. זה שלכם 
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בקטע של הדמוגרפיה וכל מה שקורה, אותם גם אנשים גם  היום יותר קל

שנים יותר בעייתיות, ואחר כך כמות הילדים הולכת  4אמרו שהולכות להיות 

 וגם יורדת. וישבנו על המדוכה וגם אתה היית לחלק מהדיונים שותף. 

 אנחנו מעודדים להרבה ילדים.   מר יעקב קורצקי:

ה לא קשור. אני אומרת את גם אני מעודדת, ז  גב' שירה אבין:

 הנתונים. 

מיליון מ"ר תעסוקה.  1, בתוך אזור של 2על כביש   מר אבי גרובר:

 , זה המקום. 2 שעל כבי

לעשות להם בית ספר כמו אוניברסיטה. אתה, בגלל   גב' שירה אבין:

שזה לא מתאים לך כי אני התחלתי עם זה, אז אתה צריך לעשות דברים 

 אחרים. 

 פתחים עיר, זה המקום. מאם מחליטים ש  ן:מר עידן למד

אבל היו פתרונות לטווח רחוק, והדברים עבדו   גב' שירה אבין:

 בדיוק בצורה נכונה. אז בואו לפחות נשים את הדברים על השולחן. 

 ... מגרשי כדורגל.     :קהל

.   גב' שירה אבין: . . דונם. אתה מדבר שטויות. אני  47סליחה? 

האחרונה שאפשר לדבר איתה על ספורט. יש לך ראש עיר שזה מה שמעניין 

 אותו. 

משפטייך? עכשיו אני רוצה  2שירה, סיימת את   מר אבי גרובר:

 להגיד. 

ילדים יש שם. מה  1,000מה מפריע לך האצטדיון?     :קהל

 אתה לא עונה לו? מפריע לך? יעקב יענה לו. למה 

אני עונה לו. מחר אני חותם שיזיזו את האצטדיון   מר יעקב קורצקי:
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משם. הלוואי שיוציאו את האצטדיון משם ויעשו קרית חינוך. אבל צריך 

 . 2לעשות גם כן מגרשי כדורגל. להוסיף עוד 

 אז יפה, אז תגיד לו.     :קהל

 מה זה קשור? זה לא קשור.   מר יעקב קורצקי:

יוגב היה צריך לצעוק עליך, לא עליה.   גיא קלנר: מר אז 

 התבלבלת. 

 לא שם, לא במיקום הזה, גיא.  מר יעקב קורצקי:

  התבלבלת, עליו.   מר גיא קלנר:

 הוא חייב לצעוק עליי, אבל אנחנו רגילים.  מר אהרון אלמוג אסולין:

יעקב, לפי תכניתי, אצטדיון הכדורגל באמת יצא   מר אבי גרובר:

חבר'ה, אתם נרגעים שם? במסגרת פינתי מי במוקדם או מאוחר ממורשה. 

כחבר אופוזיציה, ואז כולכם  2010עשה יותר למען מה, אז ככה, אני בשנת 

 . 14מול  1הייתם בתוך הקואליציה, הייתי 

 מה זה, חיים שכאלו עכשיו?   מר גיא קלנר:

גרת פינתי כן, סוג של. אמרתי, ככה התחלתי, במס  מר אבי גרובר:

משפטים. לא, כי זה משליך מאוד על מה  2מי עשה יותר, אני חייב להגיד 

, אני הגשתי הצעה לסדר בזמנו, שבאה ואמרה בואו 2010שקורה פה. בשנת 

 נעשה תכנית אב. אמרתי שבתי הספר בבעיה, היסודיים. 

אמרתי שאני רואה במספרים שמתחילה להיות עלייה. בואו נתחיל תכנית אב. 

גובה איציק פירק את ועדת החינוך, אמר לי 'אתה עושה מזה פוליטיקה', בת

. "ליו"רי ועד 22.7.14-ופירק את ועדת החינוך. אני רוצה לקרוא פה מכתב מה

ההורים היישובי. חברים יקרים, בהמשך למפגש שהתקיים עם נציגות 

מטעכם, ולאחר שנבחנו ההשלכות בנושא, הוריתי על פתיחת מספר הכיתות 
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היקף הדרוש, לשימור וקיום מדיניות העירייה מזה שנים. ההחלטה על היקף ב

הכיתות נתקבלה בהקפדה תוך איזון בין מספר התלמידים למספר הכיתות 

... זו באה לתרגם את ושמירה על מ סגרת התקציב שייעדה העירייה לנושא. 

ההשקעה המתבקשת בהקניית חינוך מיטבי לילדי רמת השרון בכלל ורווחת 

התלמידים בפרט. על החתום, שירה אבין, ממלאת ממקום ראש העירייה". 

 הנה, עשינו, בדקנו את המצב, יש כיתות, הכל בסדר.  –שזה אומר 

באותה שנה בדצמבר, בא יו"ר וההורים היישובים, כל יושבי הראש יושבים 

ישיבה, ואז מדברים על הצפיפות בכיתות הלימוד. נציגי הנהגת ההורים 

ראשת הרשות הבטחה כי העיריה תקצה תקציב נאות לכיתות לא ביקשו מ

ויידרש, כמו כן, הנהגת ההורים ביקשה להבהיר, כי העובדה  תקניות במידה 

שרק במורשה נבנה בית ספר, עובדה זו מטרידה, ולדעתנו חייבים להחליט על 

 מיקום ולתקצב בניית בית ספר חדש לרובע הדר. 

עם מומחה, אשר יבחן את הצרכים, וילווה  הגב' אבין הבטיחה לקיים ועדה

את הרשות בהיערכות מיידית לשנים הבאות, לצד גידול האוכלוסייה הצפוי 

ת, בתי הספר ישנים מאוד. ברובע הדר ואלון. יש להיערך בתשתיות מתאימו

  כמו כן

 . 2014, תוקם ועדה לתכנון ארוך וזה. 

פש את במקום לפתור את הבעיות, אתה מח  מר רפאל בראל:

 הפרוטוקולים. 

בוא נקים  –, ואיזה קטע 2017אנחנו באים לשנת   מר אבי גרובר:

 ועדה. המפא"יניקים במלוא עוזם. 

אנחנו יודעים שאתה לא מפא"יניק. אולי פעם אחת   מר גיא קלנר:

 תגיד מי אתה? אולי פעם אחת תספר מאיזה בית אתה מגיע פוליטית. 
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לך. אוי, אוי, אוי. איזה כבוד מגיע  איזה כבוד מגיע  מר רפאל בראל:

 לך. במקום לקדם עניינים, אתה נובר בארכיונים. 

  -ובוא נגיד שכולם חטאו  מר גיא קלנר:

 הפורום בשל להצבעה. אני חושב ש מר אהרון אלמוג אסולין:

.. גם לי   מר אבי גרובר: יש גם לי משהו להגיד. בסדר? אחרי כל ה.

 מבקש לדבר.  יש משהו להגיד. בבקשה, אני

כולם חטאו אז גם אנחנו נחטא? מה זה קשור   מר גיא קלנר:

עכשיו? יש הצעה עכשיו שצריך לקבל החלטה, אנחנו מביאים הצעה קונקרטית 

 חיובית, ותקבל אותה, מה כל הפליקלקים באוויר. 

אני יכול גם להגיד כמה משפטים אחרי כל המצגת   מר אבי גרובר:

 יד כמה משפטים. שנתת? אני גם רוצה להג

 מותר לך, מותר.   מר רפאל בראל:

אני לא מתנגד לוועדות, ואפשר לעשות ועדות. אני   מר אבי גרובר:

כבר אומר לך, גיא, יש ועדת חינוך. עכשיו אני גם יו"ר ועדת החינוך. אני 

 אכנס את ועדת החינוך. 

 גם קודם היית.    מר טל עזגד:

ואנחנו נבחן, אם אתם רוצים,  ואנחנו נדון בזה  מר אבי גרובר:

 נבחן... אני אציג לכם את כל הנתונים. 

 אנחנו לא רוצים ודת חינוך.   מר גיא קלנר:

 אתה לא רוצה ועדת חינוך?   מר אבי גרובר:

 3אנחנו רוצים את הוועדה שקבעו פה במועצה   מר גיא קלנר:

חלטות. זהו, ה –יום  60אנשים, תחליט אתה מי אתה רוצה עוד. ועדת קומנדו 

 לא צריך שום דבר אחר.
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 לספטמבר?  1-ומה עם ה    :קהל

.     :קהל . .  מה אכפת לו

מה זאת אומר מה אכפת לי? רק לך יש ילדים ברמת   מר גיא קלנר:

 השרון. 

.     :קהל  שעולים לכיתה א'? לך אין

סליחה, מה זה קשור עכשיו שעולים לכיתה א'? אין   מר גיא קלנר:

באוסישקין? מה זה הבעלות על העומס הזו? לכולם יש את להם פה עומס 

 אותה בעיה, תפסיקו לקחת בעלות על הבעיה. 

 2אנשים,  2גיא, אם יש לך רעיון, ועומדים פה   מר אבי גרובר:

השנים  8-מחבריך להצעה הזאת מחזיקים למעשה בפועל בתיק החינוך ב

 -האחרונות. אם היה להם איזה שהם רעיונות והצעות

 עוד פעם היסטוריה?    טל עזגד: מר

 תעשה במקום לדבר, גרובר.   מר רפאל בראל:

.   מר עידן למדן: .  אתה ביקשת, אתה דרשת.

 איך שלא נהפוך את זה, זה העניין.   מר אבי גרובר:

אתה זה שהבהיר שלתיק אין שום סמכות, ואתה   מר עידן למדן:

. כנראה שאולי היית עבריין יודע שתיק אין לו שום סמכות, זה בדיוק העניין

 על החוק. 

 *** קריאות מהקהל ***

 )מדברים ביחד( 

.   מר אבי גרובר:  אני מדבר עכשיו, אני מדבר עכשיו

אתה זה שביקשת שנביא לך את הניירות, כדי   מר עידן למדן:
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 שנוכל לקבל את ההחלטות. והבאנו את הניירות. 

 ה. אני יכול להמשיך? תודה רב  מר אבי גרובר:

 איזה מן דבר זה, לא נותנים לדבר.   גב' דברת וייזר:

לא, אי אפשר כל הזמן לדבר על ההיסטוריה ואתם    מר טל עזגד:

שנים האחרונות, מעולם מאז הקמתה לא  14-ואתם ואתם. העיר הזאת, ב

 פרחה. 

 עס?אבל למה אתה כו  גב' דברת וייזר:

ם. מעולם לא פרחה אני לא כועס, אני מדבר בקול ר   מר טל עזגד:

ולא צמחה כמו שהיא צמחה בשנים האלה. ובשנה ומשהו האחרונות, אנחנו 

 רואים מה קורה פה, ברקס אחד גדול. אז שלא יספרו לי כל הזמן מה היה. 

 )מדברים ביחד( 

גיא, אם יש לך רעיון, אתה מוזמן להציע רעיון.   מר אבי גרובר:

יודע לשב עם אורי.   אתה 

אני רוצה לשבת איתך, אדוני ראש העיר, ביחד עם   מר גיא קלנר:

אנשים, לקבל  5שירה, ביחד עם עידן וכל מי שתחליט עוד, צוות קומנדו של 

ונים, ולהביא אותה כמקשה אחת כולנו ביחד להחלטת תהחלטה מבוססת על נ

 מועצה. 

 השנים האחרונות.  8-... מה שקרה ב    :קהל

ל  מר גיא קלנר:  שנים. זה מה שקורה עכשיו.  8-נחזור עוד פעם 

 יום?  60אבל למה יספיקו     :קהל

כי כל פעם לא היה דיון על זה, זה מה שהיה. לא   מר גיא קלנר:

 או מסיבה ב'. לא היה דיון.  'היה מסיבה א
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 )מדברים ביחד( 

לא, לא, לא, אני סוגר את הישיבה. אני אסגור את   מר אבי גרובר:

וגר את הישיבה, נסגור את ההצגה הזאת. די, הישיבה. אתם רוצים, אני ס

חבר'ה זה לא פה עכשיו הייד פארק וזה. סליחה חבר'ה, זו ישיבת מועצה. 

ברמת העיקרון בישיבת מועצה קהל ברמת העיקרון הקהל לא אמור לדבר פה. 

 לא אמור לדבר. 

 אבל אתה הבאת אותם.   מר רפאל בראל:

נ  מר אבי גרובר: תתי לדבר. אני נותן לכם היתה ישיבה בספטמבר, 

בישיבה הזאת בלי סוף לדבר. כל אחד ירצה עכשיו לדבר. לא לזכותי ולא לא 

 לזכותי. 

אתה אמרת... בצורה מסודרת, כשדיברנו על     :קהל

, ואמרת לי שאתה יש לך את  חלופות, אמרת לי 'יש חלופות ואני כבר החלטתי'

 ישה איתי. כל הסמכויות להחליט לבד. זה מה שאתה אמרת בפג

 בעמל ובנת"צ ובכלל.    מר טל עזגד:

 גם בנת"צ.   גב' שירה אבין:

חצי שנה עברה מאז ובזמן הזה לא דנו בחלופות, זה     :קהל

  מה שאני שומע. 

 הגיע הזמן שמישהו יחליט באמת.    :קהל

 אלי, סיימת? תודה רבה. חבר'ה, תודה רבה.   מר אבי גרובר:

 *** קריאות מהקהל ***

מאיה, אין קשר לצומחים הזמניים, יהיו כסאות   ר גיא קלנר:מ

 לילדים. 

 יש קשר.   מר אבי גרובר:
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 אין קשר, בדקתי את זה ואין קשר. אין קשר, אבי.   מר גיא קלנר:

.   מר אבי גרובר: .  יש קשר, אני תיכף.

 אין קשר. אבל יש צומחים זמניים.   מר גיא קלנר:

. גיא, בבקשה אל תענה, גיא. אי אפשר חבר'ה, די  מר יעקב קורצקי:

 .  לנהל ככה דיון. אי אפשר, אתה מגיב, אבי

קודם כל, במהלך הבחירות, אני הכרזתי בצורה   מר אבי גרובר:

מפורשת שאני הולך לבנות בית ספר יסודי חדש ברובע הדר, ואני קיבלתי 

השני.  אמון מאוד גדול מתושבי רמת השרון, גם בסיבוב הראשון וגם בסביבות

כל אחד על זה, אם היה יודע, היה יודע, לא היה מצביע. מה היא אמרה, 

 יורידו אותי? 

 היא אמרה שמי שהעלה אותך, יוריד אותך.     ???:

זו אמירה במסגרת הדמוקרטיה. החשיבה זכותם.   מר אבי גרובר:

שיושבים פה בעירייה ומשחקים עם חצים ואיפה שנופל החץ שמים בית ספר, 

מירה כל כך ירודה, כל כך חלולה, באמת, אני מנסה לחשוב על מילים. זו א

בדים את עמהרגע שנכנסתי לפה, אנחנו יושבים עם אגף החינוך, אנחנו מ

המספרים, ואנחנו בודקים את האופציות, ואנחנו בודקים את העלויות. 

והחבר'ה פה של אגף החינוך, יכולים, אם הם ירצו פעם לספר, אז הם יספרו 

זה תהליך עבר פה, ואיך בחנו את כל האופציות, וגם אני בהתחלה נורא אי

התלהבתי מהאופציה של נווה מגן, וחשבתי איזה רעיון גדול, ניקח את נווה 

מיליון  13מגן. אז ככה, כדי להפוך את נווה מגן למה שהוא היום, הוציאו כבר 

 כדי לבנות את המבנה. ₪ מיליון  3בתוספת כמעט ₪ 

אבי, אתה שם את הפתרונות על השולחן, וזה לא   נר:מר גיא קל

 נכון לעשות את זה עכשיו. 

לא, אני רוצה שאנשים יידעו, כי אנשים פה זורקים   מר אבי גרובר:
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 זורקים את הסיפור. ₪ מיליון  10-מספרים וב

.   מר עידן למדן:  זה לא עכשיו הדיון

 ₪. ליוני , זה כל כך הרבה עשרות מי10זה לא   מר אבי גרובר:

 זה עלוב הדבר הזה.   מר רפאל בראל:

 )מדברים ביחד( 

רונן, אני אוציא אותך. אתה תהיה הראשון שאני   מר אבי גרובר:

 אוציא אותו. 

 רונן, תן דוגמא אישית וצא.   מר גיא קלנר:

יעקב, אם לא הייתי מכיר אותך, עוד הייתי עלול   מר אבי גרובר:

 מכיר אותך. לחשוב שאתה צריך הגנה. אני 

 אני לא צריך הגנה.     :קהל

אתה אוכל אנשים כאלה. עזוב, בוא. יעקב, הנה,   מר אבי גרובר:

 עבר החוק, בסדר? הנה, הוא עומד בדלת בחוץ, בסדר? תודה רבה. 

אני לא מבין לאן אתה מוביל. כל מה שביקשו פה    מר טל עזגד:

לאן לקחתם את זה. לאן  בהצעה לסדר זה להפסיק את העבודות ולקיים ועדה.

 לקחתם את זה? 

 אני אסביר לך בדיוק לאן אני הולך?   מר אבי גרובר:

לאן? להחלטות לבד, לעשות את הכל לבד? כמו    מר טל עזגד:

בנת"צ, ככה בעמל, הרי יש פה דוקומנטים שלמים שאתה עושה את הכל, ורד 

  מכותבת עם משרד החינוך בכלל בלי לספור את המועצה הזאת.

.   מר יעקב קורצקי: .  אתה מכניס פה שטויות עכשיו. פה אחד הצבענו.

 אה, גם זה שטויות?    מר טל עזגד:
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.   מר יעקב קורצקי:  לחלוטין

יעקב, גם אתה תשלם את המחיר בבחירות על כל    מר טל עזגד:

 הטעויות האלה. אל תתבלבל. 

.. 1.3%מה זה קשור, אדון טל עזגד?   מר יעקב קורצקי: שנים  10.

 סביב רוכברגר. אז יאללה, אל... 

 מה זה קשור לרוכברגר?    מר טל עזגד:

 מה אתה משקר פה אנשים, מה זה קשור לנת"צ?   מר יעקב קורצקי:

רוכברגר, אפשר להגיד עליו הכל, ואני יכול להגיד    מר טל עזגד:

 עליו גם הרבה, אבל הוא היה ראש עיר מצוין לרמת השרון. 

 מה זה קשור עכשיו? למה אתה משקר?   רצקי:מר יעקב קו

 *** קריאות מהקהל ***

 )מדברים ביחד( 

 שקרן, נוכל. יאללה, שב בשקט.     :קהל

יאללה, די, די, מאיר. מתחילת הקדנציה אני עובד   מר אבי גרובר:

  -נורא קשה-בצורה נורא

 רק מזל שאנחנו לא משחקים בפוליטיקה.   מר יעקב קורצקי:

 יעקב, אני אוציא אותך החוצה, נשמע לך. לא, די.   רובר:מר אבי ג

 אבי, לא יישארו לך חברים בחדר.  מר אהרון אלמוג אסולין:

 זה בסדר, יש לכם רוב, ההצעה עברה.   מר אבי גרובר:

 אז תגמור עם זה כבר.  מר אהרון אלמוג אסולין:
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חבר'ה, בואו נכבד קצת את האנשים שיש פה.   מר אבי גרובר:

שוב לי שהאנשים פה קצת יידעו ממה הולך בעירייה הזאת. כי אנשים וח

 יכולים לחשוב דברים. לי חשוב גם להגיד משהו. 

 הם קוראים בבית. ₪, הוצאת חוברת במאות אלפי    מר טל עזגד:

 מיליארדים. רבאק, כל כך נמוך. ₪, מאות אלפי   מר אבי גרובר:

 רק.על הפא₪ מיליון  40רוכברגר שם     :קהל

בפארק הילדים משחקים, עם החוברת הם אפילו    מר טל עזגד:

 לא יכולים...

 *** קריאות מהקהל ***

 )מדברים ביחד( 

חבר'ה, כשאני נכנסתי לתפקיד, בישיבה הראשונה,   מר אבי גרובר:

יומיים אחרי שנבחרתי, שהחותמת שלי עוד לא היה לה משקל כראש עיר, 

נורא מפורשת 'אבי, חינוך. נאמר לי בצורה קיימתי ישיבה ראשונה עם אגף ה

בתי ספר יסודיים ברמת השרון וחטיבת ביניים'. איך  2אנחנו צריכים 

שנכנסתי לתפקידי סמוך לאחר מכן, ישבתי גם עם משרד החינוך. משרד 

בתי ספר  2החינוך בעצמם באו ואמרו לי 'מר גרובר, רמת השרון צריכה 

. כל מי שקצת חי יסודיים וחטיבת ביניים. אתם נמצא ים בבעיה נורא גדולה'

פה בעיר הזאת, יודע שמה שהולך באוסישקין והדר, אי אפשר להשלים איתו. 

כל מי שאכפת לו מחינוך, לא יכול להשלים עם הדבר הזה. אמירים, עוד פעם, 

את יודעת שאני גם רואה פעולות מאוד לא פשוטות, ואני קבעתי עיקרון שלא 

 ראמה דרך אגב של כל בתי הספר. א', כמו שהפרוג כיתות 3-יהיו יותר מ

 *** קריאות מהקהל ***

 )מדברים ביחד( 
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אני יכול להמשיך? אתה רוצה שאני אתן לך את   מר אבי גרובר:

רשימת מוסדות הציבור, כולל בתי ספר במורשה? אתה רוצה שנתחיל את זה, 

אתה רוצה בנווה מגן במורשה כמה בתי ספר יש? אתה רוצה שנכנס לזה? ו

לדחוף לשם עוד? הכל אפשר במורשה? אדוני, עוד הערה אחת, אני מוציא 

אותך החוצה. אתם כל הזמן, אתה ואשתך אני מבין. אתם כל הזמן פה כאילו 

בחוג בית פרטי שלכם. אתם תהיו בשקט. אם הם רוצים לדבר, אני יכול 

 להוציא ואתם. אני ממש לא רוצה להוציא אתכם. 

.   מר גיא קלנר:  אי אפשר להוציא חצי

 אמרתי, אני מצידי אסגור את הישיבה.   מר אבי גרובר:

  מוציאים, את כולם. אם לא, תשאיר אם  מר גיא קלנר:

ישבנו עם משרד החינוך. וחבר'ה, אם מישהו בחדר   מר אבי גרובר:

הזה חושב שמשרד החינוך משתוקק להוציא כסף על בתי ספר כי איזה ראש 

ות ככה, בא לו לפתוח בית ספר. זה ממש לא עובד ככה. עיר בא לו לעש

גן, אז נתנו לנו ל ו6, 6-כשאנחנו התחלנו לדבר בנווה  , לא . זאת אומרת6-, 

כיתות. ושגם באנו לפני שנתיים ושלוש לבית ספר  18בבת אחת בית ספר של 

כיתות. אבל  18במורשה, גם כן לא היו מוכנים בהתחלה כל כך מהר לתת 

חנו על כיתות, אנ 18-רים מראים שאנחנו על הקשקש. גם עם ההיום המספ

 כיתות האלה מתחילות להיות לחוצות.  18-הקשקש. וגם ה

 ועוד אין אכלוס במגדלים.     :קהל

במורשה יהיה בית ספר יסודי נוסף. ואני חושב   מר אבי גרובר:

ת שהתהליך שקורה פה, אני חייב להגיד שמה שעידן אמר, זה סוג של הרצח

אנחנו על גופתנו תתפתח  -וגם ירשת. באה קבוצה של תושבים, ובאה ואומרת 

פה בית ספר ואנחנו נראה לך מה עושה מה. ולא יהיה, לא ניתן. שנה, שנתיים, 

ארבע, נמשוך אותך, ואתה לא יכול לפתוח את בית הספר, כי אנחנו נמשוך 
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ו נדאג שלא אותך כל כך הרבה זמן שלה יהיה לילדים מאיפה ללכת. אנחנ

הילדים מרמת השרון,  5,000יהיה לילדים לאיפה ללכת, ולכן אתה תיקח את 

 שכל בוקר יעלו על האוטובוס ויצטרכו לנסוע והם ילכו ברגל?

 אוי, נו באמת.    מר טל עזגד:

 יש מחלוקת על הפתרון, די.   מר גיא קלנר:

 )מדברים ביחד( 

 של כלום. הבן שלך לא יהיה בן ערובה   מר אבי גרובר:

.     :קהל . . כדי שתוכל לבנות.  ... שהבן שלי יהיה בן ערובה..

פעמים. הבינו את זה בפעם  5אמרת את זה כבר   מר אבי גרובר:

 הראשונה, הבינו את הדעה שלך בפעם השנייה. 

.     :קהל .  ... בית ספר.

 החוצה.  תוציא אותה החוצה, תוציא אותה  מר אבי גרובר:

את. אין לך מה להוציא אותי, זה בסדר. את אני יוצ    :קהל

 הסיפורים שלך כבר שמענו. 

 טוב שאתה לא יכול לפטר אותנו.     :קהל

.   מר עידן למדן: .  את זה הוא כבר עשה. לאחד שהצביע נגדו.

 )מדברים ביחד( 

עוד לא סיימתי. טל, אתה שאלת, ואתם רוצים   מר אבי גרובר:

 שהוועדה הזאת היא זאת שתחליט. להקים ועדה, ואתם קובעים מראש 

 ראש העיר יחליט. נו.  –עכשיו משפט המפתח    מר טל עזגד:

על פי חוק הוא יחליט מה יהיה בסוף. אתם רוצים   מר אבי גרובר:

 להמליץ. 
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עכשיו המועצה מבקשת לאשר את ההצעה לסדר  מר אהרון אלמוג אסולין:

 שלה והיא מחייבת. מה לעשות? 

 היא לא מחייבת.   מר אבי גרובר:

 היא לא מחייבת? מר אהרון אלמוג אסולין:

 לא מחייבת.   מר אבי גרובר:

 אז תצביע עליה.  מר אהרון אלמוג אסולין:

 תעשה מה שאתה רוצה.   מר עידן למדן:

 בוא, יש להם רוב להחליט שכדור הארץ ישר עכשיו.   מר אבי גרובר:

 זה יעבור.   גב' דברת וייזר:

 יש להם רוב, והם לא רוצים דיון אמיתי.   :מר אבי גרובר

.  מר אהרון אלמוג אסולין:  רוצים לקיים את הדיון בפורום הנכון

 יעקב, לזלזל זה לא נכון.   מר עידן למדן:

תן חודשיים, נשב והכל.  -עידן, שנייה. אתה אומר    מר יעקב קורצקי:

יודע את המספ –אבל מה אתה אומר בעצם?  רים. אז מה מועצת העיר ואתה 

 בעצם אתה עכשיו...

 הוועדה הזאת? מר אהרון אלמוג אסולין:

 איזו ועדה זאת? איזה ערך יש לה?   מר יעקב קורצקי:

 אני עונה לך.  מר אהרון אלמוג אסולין:

 ... נקבל את ההחלטה שלנו בעצם.   מר יעקב קורצקי:

 יכול להיות יכול להיות.   מר עידן למדן:

 אני עונה לך.  לין:מר אהרון אלמוג אסו
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 מה אתם רוצים לעשות?  מר יעקב קורצקי:

יעקב, מה לא ברור לך. הוא רוצה... שהוא הצליח   גב' דברת וייזר:

. זה מה שהוא רוצה. זה הכל.   לדחות..

 הו, התעוררת?     מר טל עזגד:

... שום דבר, תהיה ועדה, יהיה דיונים ולא ייצא   גב' דברת וייזר:

 יאללה, תיתן לו להצביע, קדימה ונלך הביתה. מזה כלום. אז 

 יעקב דיבר על זה שהוא נגד.   מר עידן למדן:

יתם למשא ומתן אאת יודעת, כשישבתי   מר אבי גרובר:

התנאי  –. הם אמרו 4, היה אותי ואת עידן, היינו כאילו 5לקואליציה, הם היו 

 ה.ואתה עושה מה שז 9-שלנו, שההחלטות מתקבלות פה אחד בין ה

שקר, אתה שקרן. כי אתה יודע בדיוק איזה בלגן  מר אהרון אלמוג אסולין:

 חסכתי לך. 

.. שלכם.   מר אבי גרובר: אני הייתי שם על הגב שלך. זה היה ה.

 ההחלטות מתקבלות. 

אתה יכול לתבוע אותי על כמה שאתה רוצה, אתה  מר אהרון אלמוג אסולין:

 משקר. אתה משקר אדוני ראש העירייה. 

 אין בעיה, אני משקר.   מר אבי גרובר:

 אתה משקר.  מר אהרון אלמוג אסולין:

אני לא רוצה להשתמש במילים גדולות, אני לא   מר רפאל בראל:

 מדבר על שקרנים. אתה לא מדייק. 

אבי, הבאנו הצעת החלטה, אנחנו מבקשים להצביע   מר גיא קלנר:

, לא רלוונטי. עוברת פה עליה, אתה עושה מזה פרופגנדה שלמה מהצד השני

 עכשיו הצעת החלטה ברוב קולות, נקודה. זהו. 
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בסדר. זה מה שרצית? אז למה אתה מספר   מר יעקב קורצקי:

 סיפורים? 

הוא שעה מדבר. מה אתה רוצה ממני? אני שותק   מר גיא קלנר:

 כבר חצי שעה. 

.?   מר יעקב קורצקי: .  למה לספר סיפורים.

 ק כבר חצי שעה. אני שות  מר גיא קלנר:

 עכשיו אני רוצה להגיד משהו.   גב' דברת וייזר:

גנדה לדבר הזה. יעקב, ואתה פאבי עושה עכשיו פרו  מר גיא קלנר:

 תתחיל לגדל עמוד שדרה. 

 אני יש לי עמוד שדרה.   מר יעקב קורצקי:

ותגיד את מה שאתה חושב. תתחיל להגיד את מה   מר גיא קלנר:

 שאתה חושב. 

אתה תגדל עמוד שדרה. אתה לפני יומיים הצבעת   קורצקי: מר יעקב

 מה קרה? איפה נעלמת? פה על מגדלים. 

.. חוות דעת משפטית, כמו שהוא אסור היה   מר גיא קלנר: כי אני.

..  לו.

 פתאום אתה לא מצביע?   מר יעקב קורצקי:

 כן, כן.   מר גיא קלנר:

ה תוספות של אתה אמרת על ה... שאתה לא רוצ  מר עידן למדן:

בנייה. אתה ישבת אצלי בחדר ואמרת שאתה לא רוצה תוספות של בנייה. ואז 

 אתה מאשר את ההסכם?
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הלכת לתושבים, הלכת לאבי, אבל עמוד השדרה   מר גיא קלנר:

 שלך נעלם בדקה הנכונה. זה הסיפור שלך. 

.. הם נפגשו אצלי בבית, ואני גם אומר את   מר יעקב קורצקי: לא.

 י. הדעות של

 אז תגיד אותן לראש העיר.   מר גיא קלנר:

 אומר, אבל אז אתה מצביע אחרת.   מר עידן למדן:

 ... את ההזדמנות לבוא עם תכניות.   מר יעקב קורצקי:

 באתי עם תכניות לישיבת קואליציה.   מר גיא קלנר:

יעקב, היינו צריכים לקיים ישיבה ולהחליט ביחד.   מר עידן למדן:

 שהיינו מחליטים בדיוק את ההחלטה הזאת.  ויכול להיות

 שקט כבר, אני גם רוצה לדבר.   גב' דברת וייזר:

 דברת, דברת.   מר יעקב קורצקי:

.  גב' דברת וייזר: .  די נו. אני שעה עושה ככה ואתם.

תרגיעי, תרגיעי. אל תצעקי, הוא מדבר. תרגיעי   מר עידן למדן:

 בבקשה. 

 )מדברים ביחד( 

חודשים היה פה תרגיל. אם חס וחלילה  3אהרון,   קי:מר יעקב קורצ

חודשים היה תרגיל. בבית  3נופל פה טיל. אורי, בבקשה תסתכל עליי. לפני 

ספר אוסישקין כמה ילדים נשארו למעלה, מתי שהיו צריכים לרדת 

צליחו לרדת, זה ה 500, רק 850-למקלטים? תגיד להם תשובה לתושבים. מ

ת. התקן כמה אומר? תסביר להם על מה אנחנו לקח להם יותר מכמה דקו

 מדברים. 
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 על מה המחלוקת אבל? אין מחלוקת על זה.   מר גיא קלנר:

 אין מחלוקת.   מר עידן למדן:

 למה אתה חושב שיש מחלוקת על זה?   מר גיא קלנר:

 צריך לקבל החלטות.   מר יעקב קורצקי:

אנחנו חודשיים  יעקב –אם עכשיו היית אומר לי   מר יעקב קורצקי:

 ..  יושבים.

.   מר אבי גרובר: .  יעקב, אם יקרה משהו לילדים.

.   מר יעקב קורצקי: .  ... חס וחלילה מלחמה והילדים.

 אני אמצא את הפתרון, או בהדר, או במקום אחר.   מר גיא קלנר:

יעקב, הוא יקים בהדר. והוועדה תבדוק מה קרה   מר אבי גרובר:

 לילדים. דברת, בבקשה. 

 דיבורים זה יפה.   מר יעקב קורצקי:

 *** קריאות מהקהל ***

 )מדברים ביחד( 

אני לא דוחף לשום מקום. לפני חצי שנה יכל לקבל   מר גיא קלנר:

תקשיבו. אל  –החלטה ביחד. הסברתי לכם את זה, אתן לא רוצות להקשיב 

 אני מתייחס לציר הזמן. תאשים אותו, לא אותי. 

 כאלה שעשו את זה בעבר. זה יותר טוב?היו   מר עידן למדן:

 איך אתה יכול לפתור את זה?    :קהל

אני אפתור את זה, כי אני אקח אחריות בניגוד   מר גיא קלנר:

 אליו. אני אקח אחריות. הוא חצי שנה לא שיתף אותנו. 

.  6    :קהל  חודשים שמתוכם חודשיים..
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 הוא שנה לא שיתף.   גב' שירה אבין:

.   ר:מר אבי גרוב .  עזוב, חצי שנה שהוא.

לפני חצי שנה יכל לשתף אותנו ולקבל החלטות.   מר גיא קלנר:

, ועכשיו זה מתפוצץ לכולם בפנים. זו האמת, דבחר למשוך את הזמן וללכת לב

  זו האמת. 

יודע לא   מר אבי גרובר: כשאתה רוצה להשאיר אמן מופיע, אתה 

יודע. על בית ספר  לא באת.  לצאת לי מהחדר. זה אתה 

שמעתי שפיטרת אותו היום. אתה מתנקם באנשים   מר גיא קלנר:

בגללי? פיטר היום. אתה לא מתבייש? פיטרת בן אדם כי אני איתך בכסאח? 

נותן לו לעשות את זה? בן אדם שזו הפרנסה שלו? הוא מתנקם באנשים.   אתה 

 את מי? את מי?    מר טל עזגד:

 ר? על מה אתה מדב  גב' דברת וייזר:

יש שבת תרבות ביד לבנים, הוא מפטר אותו כי זה   מר גיא קלנר:

היה קשור אליי כמחזיק תיק תרבות. בושה וחרפה, בושה וחרפה, אתה 

 מתנקם באנשים בפוליטיקה קטנה. פוליטיקאי קטן.

 איש.  18-ל₪  6,000  מר אבי גרובר:

 אז מה זה משנה?   מר גיא קלנר:

משנה? כסף ציבורי, מה זה משנה? מה, הנה, מה זה   מר אבי גרובר:

 לאומן הזה כי הוא מקורב? ...₪  6,000נשלם 

למי הוא מקורב?  למי הוא מקורב? אליי? מתי סרי   מר גיא קלנר:

 מקורב אליי? 

 להמשיך לשלם, להמשיך לשלם.   מר אבי גרובר:
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אני ביקשתי שתמשיך לשלם? מישהו ביקש ממך   מר עידן למדן:

 תתבייש לך. להמשיך לשלם? 

 בוא אני אעשה לך חשבון על היועצים שלך.   מר אבי גרובר:

כן, כמה יועצים אתה מעסיק. על מתי סרי אתה   מר גיא קלנר:

 חוסך? 

 כן, מהנדסים, חזי ברקוביץ.    מר טל עזגד:

מישהו אמר לך להמשיך לשלם? כל הזמן עבדתי   מר עידן למדן:

 קות והפוזות. פשוט פוזה. יחד איתך. תרגיע. תרגיע עם כל הצע

מתי סרי עושה קבלת שבת ביד לבנים במשך כמה   מר גיא קלנר:

.. זה בגלל שזה היה במחלקת התרבות, גיא קלנר לא  שנים טובות לציבור.

 בתרבות כאילו, מתי סרי הביתה. 

יושבים ומחכים לדיון. כל הרצון היה לחכות לדיון   מר עידן למדן:

 תביא את זה ונעשה את זה. נקודה.  ולעשות אותו. אמרת אתה

 נקמנות של בית ספר תיכון.   מר גיא קלנר:

 אבל לבנת נזרי וצחי ליבר נכנסים בשער הגדול.  מר אהרון אלמוג אסולין:

.   מר טל עזגד: .  וחזי ברקוביץ. אתה רוצה עוד? עורכי הדין.

 לא, אני כבר לא יודע לספור.  מר אהרון אלמוג אסולין:

. כי גם את זה אני   נר:מר גיא קל ושאני לא אגיד למה אישרת את..

יודע. אבל את זה אני אשתיק פה כרגע. בסדר? זה אולי קשור לבית הפוליטי 

 שלך. 

 האולם היה מלא.   מר אבי גרובר:

 האולם היה מלא.   גב' דברת וייזר:
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ל... אותו מתחילת השנה. ותאמיני לי, הוא רצה   מר גיא קלנר:

ה הוא נשאר. אבל את זה אני אשאיר לאחר כך. כי אני יש לי כבוד אני יודע למ

 עוד אתה יודע, לתהליכים פנימיים. אז אל תנופף בדגלים הלא נכונים. 

אני רק רוצה להגיד משהו. תראו, אתם בעצם   גב' דברת וייזר:

מביאים לפה החלטה היום שהיא לא החלטה על השולחן, וזה חבל שזה לא 

 , אם הייתם באים היום עם הצעה קונקרטית. נעשה. זאת אומרת

 אני לא אבוא עם הצעה קונקרטית, לא.   מר גיא קלנר:

בואו נעביר את זה לזה, נעשה ככה, איזושהי הצעה   גב' דברת וייזר:

  -קונקרטית, אפשר היה

 יום.  60זה יבוא בתוך   מר גיא קלנר:

 תית עכשיו. שנייה רגע. הדחייה הזאת היא בעיי  גב' דברת וייזר:

עזבי, הוא יושב שנה בקואליציה. הם יודעים לבוא   מר אבי גרובר:

 אליי על כל דבר. עכשיו תבוא להם ההארה. 

אבי, באנו אליך עם זה. אל תעוות.  באו אליך עם   מר גיא קלנר:

 זה. 

באו, דיברו, זה עלה, זה היה פה במועצה. אנחנו   מר עידן למדן:

 ם נשב כולנו ונדבר. וי 30ו. ואמרנו שבתוך הפלנו את ההצעה שהם העל

אתה אמרת שאתה תעשה דיון בקואליציה, ולא  מר אהרון אלמוג אסולין:

עשית דיון בקואליציה. המשכת לקיים מגעים ישירות עם משרד החינוך, על 

 הגב שלהם. 

יונות. הם רק לא עידן ישב אצלי והציע כל מיני רע  מר אבי גרובר:

ובד ככה. עידן לא מוכן לקבל את זה. עידן לא מוכן לקבל פרקטיים, זה לא ע
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.  לא את זה. הוא אומר רעיון, אומרים אפשרי, ואומר 'אבל בוא נעשה אותו'

 .  אומרים לו 'אבל זה לא עובד ככה'

 )מדברים ביחד( 

 על מה הוא דיבר? לא שמעתי.   מר עידן למדן:

לא ריאליים, ולכן הם הוא אמר שבאת עם רעיונות  מר אהרון אלמוג אסולין:

 לא התקבלו. 

נות ריאליים שעלו גם מוועדי ההורים, וגם רעיו  מר עידן למדן:

יודע, אנשים באופן פרטי, וגם קבוצות העלו  דיברו איתו בוועדי ההורים אני 

 את זה. אבל זה ריאלי. אני מתנצל, דברת. 

 הרי המגוון של הפתרונות, זה לא שיש פתרונות  גב' דברת וייזר:

קסם. כל האופציות מונחות על השולחן והונחו על השולחן. יש פה בערך כמה 

 אופציות. 

מבחינתי לא נדונו באופן מעמיק. את יודעת את זה   מר גיא קלנר:

 דברת. היינו פה יחד בישיבה. 

 רגע, חכה. באתי להגיד את זה, שנייה.   גב' דברת וייזר:

 לה לדבר.  תן לה. מנהיגות משותפת. תן  :טל עזגדמר 

 ממש מצחיק.   גב' דברת וייזר:

 זה לא היה להצחיק.    מר טל עזגד:

תראו, הפתרון הזה של חורשת העמל, הוא לא   גב' דברת וייזר:

ולי יש גם כאבי בטן עם הפתרון הזה.   פתרון אולטימטיבי, 

 אבל תצביעי בעד.    מר טל עזגד:

איזשהו פתרון שנוח שקט. נו די, טל. זה לא שזה   גב' דברת וייזר:
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לנו איתו. אני לא חושב שיש למישהו פה סביב השולחן איזושהי נוחות 

 מקסימאלית. 

 ... פתרון.     :קהל

שנייה. אבל אני יכולה להגיד עוד דבר. זה שאנחנו   גב' דברת וייזר:

באנו עם כמה פתרונות וניסינו באמת לדון, דנו באמת במסגרת ישיבות 

 קואליציה. 

 לא דנו.   לנר:מר גיא ק

לא לעומק כמו שרצית. ואני חושבת שהדבר היחיד   גב' דברת וייזר:

שבאמת עשינו באמת לא נכון, שלא פתחנו את הכל, והסברנו בצורה ממש 

ברורה למה שאר הפתרונות הם לא ריאליים או לא ישימים, או שהם עולים 

אישית, ולכן הרבה כסף. אני כן יכולה להגיד שאני כן עשיתי את זה בצורה 

אני כן השתכנעתי לצערי שזה לא פתרון מיטבי, אבל זה הפתרון הכי טוב 

ממכלול של פתרונות שהוצעו. כי אני ישבתי איתך וישבתי עם אורי, וישבתי 

עם שירלי הרבה על הנושא הזה, ולא משנה מה, עם איזה רעיון אחר הגעתי, 

תם באמת הסברתם אם זה באמת המעבר של אור השחר או נווה מגן. מה שא

הפתרונות חד משמעית, ש-לי ומה שגם אגף החינוך הראה לי בצורה חד

עולים פי כמה וכמה וכמה מונים. מאוד יקרים ו-מאוד-האחרים הם או מאוד

 או שהם לא ישימים פשוט מבחינת הזמן העומד לרשותנו. 

 לרוב זה גם וגם.   מר אבי גרובר:

שהו ברמה האישית, יש לי ילד אני יכולה להגיד מ  גב' דברת וייזר:

ילדים  320ילדים, יש לי ילדה בבית ספר גולן עם  820באוסישקין עם 

שהתחילה כיתה א'. ואני יכולה להגיד שאי אפשר בכלל להשוות את ההבדלים 

מבחינה פדגוגית ומבחינה אקלימית בעיקר. הרמה האקלימית בבית ספר קטן, 

א שאני חס וחלילה חושבת שאתה בא כולנו אני בטוחה מסכימים על זה. זה ל
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ילדים בבית ספר. אבל זה ברור  800ומציע אלטרנטיבה של לדחוף 

שהדינאמיקה והרמה הלימודית, ובעיקר הרמה האקלימית, היא לאין שיעור 

ונגזרת ממספר הילדים לכיתה.   משמעותית יותר 

 ברור לכולנו ושותפים.   מר גיא קלנר:

ל  גב' דברת וייזר: כולנו. אבל מה שאני אומרת, זה שאני זה ברור 

חושבת, שוב אנחנו לא עשינו את הדיון הזה בצורה נכונה, אבל אי אפשר 

להגיד, אני יכולה להגיד שאני ישבתי באמת שעות על גבי שעות כדי לבחון את 

הפתרונות האחרים הם פשוט לצערנו הרב לא ישימים, או שהם כל הפתרונות. 

 יכולים להתרחש בזמן נורא קצר. זאת הבעיה.  ם לאהמון כסף, וה-עולים המון

ויכולים להיות ברי ביצוע בזמן   מר עידן למדן: חלק עולים כסף 

 קצר. 

זה לא... את כל החלופות. אנחנו בדיוק חברי   גב' שירה אבין:

ר להתקבל פה, כמו כל מיני . ההחלטה צריכה בסופו של דב15מועצה כאן 

 רא מוזר לי. החלטות שהיו בעבר. ומשהו נו

באת לשאול אותי בתור חבר מועצה כשבנית את   מר אבי גרובר:

 בית הספר בדורון? באת לשאול מישהו? 

 בדורון?   גב' שירה אבין:

 כן.   מר אבי גרובר:

קודם כל, בדורון אני לא בניתי. אני הוספתי את   גב' שירה אבין:

בראש המרד של  ה... אבל אני אגיד לך משהו שהמפליא אותי. אתה עמדת

 התושבים. 

.   מר רפאל בראל: .  הם לא עשו חורשה, היה שטח חום.

גני הילדים   גב' שירה אבין: אבי, אתה זוכר כשאנחנו הקמנו את 
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ילדים בסך הכל. אתה ודברת הנהגתם, ואתה  70ברח' המלאכה והראשונים, 

י במיוחד הנהגת את המרד נגד הנושא, כי יש שם בעיות תחבורה קשות, וא

.  2אפשר גם לפתוח   גני ילדים. אז אתה פתאום..

:???     .  זה לא נכון

.   גב' שירה אבין: .  אל תגידי לא נכון.

את לא פתחת חלונות לכיוון התושבים, כי הם   מר אבי גרובר:

אמרו לך 'אנחנו רוצים לשמוע את הרעש של הילדים'. החלונות סגורים לצד 

נים, את בנית להם גן עם חצר של התושבים. הילדים יוצאים לראשו

 לראשונים, כדי שחס וחלילה שהם יצטרכו לשמוע רעש של ילדים. 

 לא, ממש לא.   גב' שירה אבין:

אל תגידי לא, אנחנו עכשיו הגשנו בקשה לפתוח   מר אבי גרובר:

 חלונות מאחורה. כדי שהם לא יצטרכו להיות על ראשונים.

ה. האדריכל תכנן, לא אני לא, לא, לא. אתה טוע  גב' שירה אבין:

 תכננתי את הגן.

 אוי באמת. איזה שקר.    מר אבי גרובר:

וכולם ישבו, כולל בוועדת החינוך. אז אל תגיד   גב' שירה אבין:

'שקר'. כי אתה, כשטוב לך, זה מתאים לך. וכשלא מתאים לך, זה לא מתאים 

א יודעת אם לך. יושב פה מי שהנהיג את כל הנושא הזה, אייל באום. אני ל

 הוא עוד פה. 

אני חשבתי שגן ילדים על רח' ראשונים זה לא   מר אבי גרובר:

 משהו. 

הוא היה עו"ד שאנחנו ישבנו על המדוכה הזאת   גב' שירה אבין:

המון פעמים, כי לתושבים היתה בעיה עם כל הנושא של התחבורה, וניסינו 
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 .. לפתור בדרך הכי טובה. אתה היית שם יחד עם ההורים.

ועד היום אין חוות דעת תחבורתית שמראה שזה   מר עידן למדן:

 אפשרי. לא מבחינת חניות ולא מבחינת התוספות. 

מילה אחת אני רוצה לומר כי שירה פתחה.    :אייל באום )קהל(

חברים, הרצון של כולכם אני בטוח הוא טוב. מה שבטוח, שההחלטה לפתוח 

זה, היא החלטה שלא קדם לה אותו את אותו בית ספר במיקום הספציפי ה

סקר תחבורה שהוא נדרש, ולכן לפתוח מחר בבוקר שם בית ספר, לדעתי 

 האישית ואין לי אינטרס, כולם יודעים. 

לא, אתה רק גר שם. אתה גרת שם. אה, עכשיו אתה   מר אבי גרובר:

 בונה משם? 

 יש לכם בעיה, הוא כבר לא גר שם.   גב' שירה אבין:

.    :קהל  . יכול להיות שהם הרבה יותר יקרים. .

 הם הרבה יותר יקרים, אבל הם אפשריים.   מר עידן למדן:

 )מדברים ביחד( 

בשביל שירדו דונם ₪ מיליון  100אומץ זה להוציא   מר אבי גרובר:

 דונם?  1.2אחד של עצים? 

.   גב' שירה אבין: .  לא, לא דיברתי.

  זה אומץ? זה אומץ שלך?  מר אבי גרובר:

 אז מה? משרד החינוך עושה את הבדיקות.   גב' שירה אבין:

משרד החינוך מעורב בזה, הגברת מנהלת משא    מר טל עזגד:

ומתן והתנהלות מול משרד החינוך. בשביל זה משרד החינוך מעורב. הוא יכל 

 להיות מעורב גם בכל שטח אחר. מה זה קשור? מה, הם המציאו את החורשה? 
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יכו    :קהל ל להגיד לך שאני בתור אזרח פרטי, פניתי אני 

גם, פניתי גם, לא ידעתי מה החלופות, כי אמרו בית ספר עמל. ואמרתי רגע, 

רק את בית ספר עמל בודקים? לא בודקים חלופות? בתור הורה פרטי שלחתי 

מייל גם לאגף החינוך וגם ללשכת העירייה. פניתי, אמרתי אני אזרח פרטי, 

 מעניין אותי לדעת. 

כל הזמן אומרים לי עמל, עמל, מה החלופות? מה אפשר לעשות? חזרו אליי גם 

מאגף החינוך לפגישה, הסבירו לי אחד לאחד, פנו אליי מיד אחר כך גם 

י אחד הסבירו ל-מלשכת העיר לפגישה. אף אחד שם לא הכיר אותי קודם. אחד

י  כול... בדיוק, ויש לי את כל התשובות. כל המידע קיים, וכל מי שרוצה 

מעניין, יש אנשים כאן שהם די מקורבים לראש   מר רפאל בראל:

 העיר. הם לא מכירים את ראש העיר. 

חבר'ה, יאללה, משפט אחרון ואני מעמיד את זה   מר אבי גרובר:

 להצבעה. אני יודע שיש פה מתח נורא גדול מה תהיה התוצאה. 

 אבי, הבנו את הבדיחה.   מר גיא קלנר:

 01-משפט אחרון ואני מסכם את זה. דיברת את ה  ר:מר אבי גרוב

 דקות שלך. 

.   מר עידן למדן:  אתה מדבר יותר מכולם עכשיו

 ההצעה לסדר מדברת... תן שנייה להשלים משפט.   מר גיא קלנר:

בבקשה, גיא. אחרי זה אני לא יכול להגיד לך לא.   מר אבי גרובר:

יגידו לי שאני סותם פיות. כן, גיא.   עוד 

יושבת לידי, בחוויה האישית שלי ההוגנת, דברת   מר גיא קלנר:

 3עכשיו ככה לתוך הרגל. בדיון שהיה פה לפני  אם אני משקר שאני אקבל

חודשים, ודיברנו על אופציה שאני הבאתי, שיכול להיות שהיא גרועה, הנה, 
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  אני לוקח מידה של ענווה על ההצעה הזאת. יכול להיות שלא טובה. 

קודה צפונה, במשך כמה חודשים טובים, לא קוים שום דיון שאני מאותה נ

הייתי שותף. אולי דברת היתה שותפה, אולי מישהו אחר היה שותף. לא אני, 

, הבעיות עם  , ד' ג'  , , ב' לא עידן, לא אחרים. לדיון רציני של מטה, חלופה א'

העניין.  זה, זה וזה. היתרונות של זה, זה וזה. לא היה. מבקשים שיהיה, וזה

. אני מבטיח לך מראש.   החלופה הטובה ביותר תקבל..

אתה זוכר שלמשל באותה ישיבה הצגתי אופציה   מר אבי גרובר:

 נוספת? נכון? 

 אתה או אני?   מר גיא קלנר:

אני. אמרת לי שזו נשמעת לך אופציה מעניינת,   מר אבי גרובר:

 נכון? 

.   מר גיא קלנר:  נכון

 שרף. על ה  מר אבי גרובר:

.   מר גיא קלנר:  נכון

 הפלת את תכנית המתאר.   מר אבי גרובר:

.   מר גיא קלנר:  אוי, נו

אל תגיד לי 'אוי, נו'. אני הכנתי את החלופה ואתה   מר אבי גרובר:

 הפלת אותה. 

.   מר עידן למדן: . . כי החלופה הזאת לא אושרה, לא על ידי רמ"י

 נים, נישאר באוסישקין ובהדר. ש 6שנים... אז לא צריך בית ספר  6אתה 

 6-חוץ מעמל, אין שום חלופה שלוקחת פחות מ  מר אבי גרובר:

 שנים. מכמה שנים טובות. חוץ מהעמל. אין הצרחות. 



 עיריית רמת השרון

 5.3.2017מיום  ,35פרטיכל מליאה מן המניין מס' 

 82 

 די, גיא, אנחנו רוצים להצביע.    מר טל עזגד:

משפט אחרון שלי ואחרי זה נעמיד את זה להצבעה   מר אבי גרובר:

י יש אחריות נורא גדולה לייצר פתרונות גם ותעשו את החגיגה שלכם. ל

 . 1.9.18-, גם ב1.9.17ב

.   מר גיא קלנר:  לכולנו, לכולנו

.    מר טל עזגד:  לא, לא. רק לו

אנחנו נציג לכל מי שעולה לצומחים בצורה  4.31-ב  מר אבי גרובר:

מסודרת איך הולכים להיראות הצומחים, איפה יהיו הצומחים, איך אנחנו 

הבטיח את בטיחות הילדים שהולכים לשם. איך אנחנו נדאג שילד הולכים ל

בכיתה א' לא יראה בעיניים שלו במהלך כל יום הלימודים איך נראה הילד 

 100%-', איך הוא לא יתערבב איתו, איך הוא יהיה מוגן בט-'ח-בכיתה ז'

 והכל. 

 חומה סינית.     ???:

שהילדים, אנחנו  כמעט חומה סינית. אנחנו נדאג  מר אבי גרובר:

נציג בצורה מסודרת להורי הצומחים את בתי הספר הצומחים גם במורשה 

וגם ברובע הדר. אני אמשיך לעבוד כדי להכין כמה שיותר מהר פתרונות לבתי 

הספר ברמת השרון. אתם מוזמנים כחברי מועצה מתי שאתם רוצים לבוא 

 אליי. אני מוכן לשבת אתכם עם אנשי אגף החינוך. 

ים ממחר ועד כמו שאומרים שייצא עשן לבן, עד צתגידו לי שאתם רואם 

איזה שתגידו שקיבלתם את כל התשובות שלכם בעולם, אתם מוזמנים להגיש 

הצעות שאתם רוצים. ועוד פעם, אני חושב שכולם, אני רוצה להאמין שכולם 

פה רוצים למצוא את הפתרונות הכי טובים לילדים. אבל באיזשהו מקום גם 

ם כחברי מועצה צריכים להבין שבסופו של דבר במוניציפאלי, נבחר ראש את

עיר, ויש דברים מסוימים שהמועצה מחליטה ויש דברים מסוימים שנמצאים 
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בסופו של דבר בהחלטה סופית של ראש העיר. אני נבחרתי לראשות העיר, לא 

 לא ירשתי אותו ולא כלום. גנבתי את התפקיד הזה, 

 , אם ההחלטה היא שלך, היא שלך. אבי  מר גיא קלנר:

 נבחרתי על ידי תושבי רמת השרון.   מר אבי גרובר:

 רוצה ללכת לבד, לך לבד.   מר עידן למדן:

גם צריך, כשעושים באיזשהו מקום את   מר אבי גרובר:

המניפולציות וזה, גם צריך להיות כנים. כשהיה הפתרון שייצר חטיבה לדעתי 

באתי ואמרתי 'הרעיון הזה לא טוב, ואני מחפש  לא טובה במערבית, אז אני

 .  פתרון אחר'

.     :קהל .  מה פתאום.

יעקב, אני לא מנהל איתך עכשיו דיון, אני מנהל   מר אבי גרובר:

 איתו דיון. 

 ... פרוטוקול.     :קהל

 אני לא כתבתי שום פרוטוקול.   מר אבי גרובר:

 התקפלת.  ... לנו יש את הכוח ואת הכסף. במקום    :קהל

גם לכם יש. אבל גם לך יש על פניו. אז מה אתה   מר אבי גרובר:

 רוצה? 

.     :קהל .  אתה אמרת לו את אותו דבר בדיוק.

יעקב, כשאני ישבתי אצלך בסלון, אתה אמרת לי   מר אבי גרובר:

 'הבית שלי עלה ככה וככה מיליונים, אתה לא תוריד לי אותו בשקל. 

 אני לא אמרתי.  אני לא אמרתי,    :קהל

אתה אמרת את זה. אמרת את זה מאוד ברור. בוא,   מר אבי גרובר:
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 יעקב, בוא לא ניכנס לזה. 

... ששם זה לא בית ספר.     :קהל  את התכנית שאתה רוצה.

 ראינו את העתירה שלך.   מר אבי גרובר:

גני ילדים. הוא משלה אתכם.     :קהל  זו חטיבה צעירה עם 

 מי? איזו חטיבה עם גני ילדים.   מר אבי גרובר:

.     :קהל .  כן, חטיבה צעירה, כתוב.

 איפה כתוב?   מר אבי גרובר:

 למה אתה משלה את האנשים?     :קהל

איפה כתוב חטיבה צעירה? אתם כל הזמן   מר אבי גרובר:

אים מבחוץ בילדים  1,000-משחררים כל מיני נתונים. כמו שאתם אומרים ש

 לרובע. 

 כי זה בית ספר צומח.   וייזר:גב' דברת 

פעמים זה לא  1,000אייל, זה שאתה אומר את זה   מר אבי גרובר:

 נכון. 

, זה בית ספר צומח. -בגלל זה שזה א'  גב' דברת וייזר:  ב'

 ילדים ברובע, אבל לא משנה.  970לא לומדים   מר אבי גרובר:

ילדים  970אתה רוצה שאני אתן לך את המספרים?     :קהל

 גיעים לרובע הדר.מ

 מה פתאום.     :קהל

אין לך מושג בנתונים. אתה לא מכיר את הנתונים.   מר אבי גרובר:

מהרובע שלו. כל ילד הולך  רישום שאני עשיתי, אף ילד לא יוצאלפי אזורי ה

ברובע שלו ללמוד. אייל, אין אפילו איחוד אחים. אפילו איחוד אחים שהיה 
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אני עוד פעם, אם הייתם עושים החלטה שאומרת נפסק. בקיצור, במובן הזה, 

 שאנחנו עכשיו נכנסים יחד איתך לעבודה, ואנחנו רוצים להציע הצעות. 

 זו בדיוק ההצעה.  מר אהרון אלמוג אסולין:

לא, ההצעה שלך זה שמקפיאים תכנון. הוועדה, את   מר אבי גרובר:

 .. ההמלצות שלה מחליטים. אני אומר לך, אין לי את הלוקסוס.

. אומרים לך תקים ועדה  מר אהרון אלמוג אסולין: תראה, בסוף זה אתה..

 יחד איתך. 

 יש ועדת חינוך.   מר אבי גרובר:

 לא.  מר אהרון אלמוג אסולין:

 מה לא?   מר אבי גרובר:

 מה קשור ועדת חינוך?    מר טל עזגד:

 לא, ועדה מיוחדת.   מר רפאל בראל:

 יפות? מה? קשור לשק  מר אבי גרובר:

לא, לא אמרתי שקיפות. דחיפות אמרתי. כרגע יש  מר אהרון אלמוג אסולין:

אנשים, אופוזיציה, קואליציה, לא משנה מה,  3 –הצעה לסדר שאומרת לך 

רוצים לשבת איתך ועם מי שתבחר לוועדה שתחליט מהר על זה, כדי לבחון 

נחנו מקפיאים את כל האופציות. כי אנחנו לא שותפים לדבר הזה, ובינתיים א

 את הבנייה. 

אני לא מקפיא שום בנייה. כאילו שהתושבים פה   מר אבי גרובר:

 לא יהיו בלחץ שהמנופים מחכים בצומת מורשה ומחכים להיכנס. 

 לא משנה. כל המגעים, הכל נרגע.   מר רפאל בראל:

.  מר אהרון אלמוג אסולין: .  ... משרד החינוך, ואת היועצים, ואת התושבים.
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 מקפיא את הכל.  רפאל בראל:מר 

מה שאתה אומר עד עכשיו בסדר... אבל מה אתה   מר יעקב קורצקי:

 אומר לו אחר כך? אתה אומר לו שבעוד חודשיים אנחנו נחליט לך. 

.  מר אהרון אלמוג אסולין:  לא נכון

.   מר יעקב קורצקי: .  לא יעזור לך.

 הוא לא אמר את זה.    מר טל עזגד:

אני, כשאני הולך לוועדה שעושה פשרה, אני מביא  אסולין: מר אהרון אלמוג

אותה לכאן, ואני מצביע בעדה. ראש העירייה שלך מצביע נגדה. אז לכן בוא 

 נעשה סדר. אנחנו נביא את זה להצבעה כאן והרוב יחליט. 

 זה בדיוק העניין שלו.   מר אבי גרובר:

 אז מה אתה מעדיף, לא לגמרי?   מר רפאל בראל:

אהרון, אני מוכן אם אתה מוכן, נתת פה מלל שלם   בי גרובר:מר א

 שלמעשה אומר שאני כראש עיר סוג של בובה. 

 לא.  מר אהרון אלמוג אסולין:

 כן.   מר אבי גרובר:

 לא.  מר אהרון אלמוג אסולין:

 מה זה קשור?   גב' שירה אבין:

 מועצת העיר מתנגדת לבנייה.   מר אבי גרובר:

אבי, היו מספיק פעמים שגם האופוזיציה הצביעה   גב' שירה אבין:

 איתך. איזה שטויות, באמת. 
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ב  מר אבי גרובר:  5-הדמוקרטיה במוניציפאלי מתקיימת פעם 

שנים. ואז יש לפי חוק דברים שהם בסמכות ראש העיר ודברים שהם בסמכות 

 המועצה. 

נו מה? באמת.   גב' שירה אבין:  שיעשה מה שהוא רוצה וגמרנו. 

 יש דברים שהם בסמכות המועצה.   ר עידן למדן:מ

אם אתה מוכן, ולזה אני מוכן להצביע בעד,   מר אבי גרובר:

שמועצת העיר מבקשת למנות ועדה של חברי מועצה שתבחן פתרונות 

אלטרנטיביים. את זה אני מוכן לעשות. אני מוכן שנשב. אני לא מוכן לתת 

וח צריך לפת 1.9-אני בסופו של דבר בלכם פה את כל, אני אומר לך אמיתי, כי 

 צומחים. 

 אתה פותח צומחים בכל מקרה.   מר גיא קלנר:

 צומחים נפתחים בכל מקרה.   מר עידן למדן:

רוצה להתחיל לראות בית ספר. עוד  1.9.18-ואני ב  מר אבי גרובר:

פה שאתם תביאו פעם, אני לא מוכן, שאם אחרי שנראה את כל ההצעות, החלו

מוכן. אני מוכן לשים את  , אני לא2012-את שבית הספר ייפתח בתהיה כז

 הראש שלי שתושבי רמת השרון יעיפו אותי. 

כולנו מסכימים שאנחנו  2018גיא, זה מקובל.   מר יעקב קורצקי:

 רוצים לראות בית ספר?

 כן.   מר גיא קלנר:

 אז זה מה שאומר ראש העיר.   מר יעקב קורצקי:

א, לא. אנחנו עכשיו בתהליך, שנייה. אנחנו לא, ל  מר גיא קלנר:

 מבקשים את ההצעה. 

לא, לא, שנייה, אני רוצה לתקן את עצמי. יש לנו   מר אבי גרובר:
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 3הוא נפתח עם  1.9.17-בית ספר צומח שאמור לתת פתרון לשנתיים. זה ה

 כיתות א'. אני רוצה לדייק את זה. 

. ד"ר שמשו    :קהל . ן שושני, מי בית ספר שלם לאומנויות.

שלא מאמין, שירים לו טלפון. בפסח החליטו להקים בית ספר לאומנויות, 

בספטמבר הוא נפתח תאמיני לי, רמת השרון עיר עם אנשים הרבה יותר 

 מוכשרים מתל אביב, ואפשר... תבדקו את זה. אני יודעת את זה מידע אישי. 

 חבר'ה, אני הכי אשמח בעולם.   מר אבי גרובר:

 ות מהקהל ****** קריא

 )מדברים ביחד( 

 תפסיקו להפריע, שבו בשקט קצת.     :קהל

 מה זה, מה זה?   מר גיא קלנר:

 תשבי את בשקט, גברת.     :קהל

הגברת היא יו"ר ועד הורים של בית ספר   מר אבי גרובר:

 אוסישקין. אוקיי? 

 אז מותר לה לצעוק?     :קהל

ד, -כיתות א 3ספר הצומח ייפתח בבית ה 1.9.17-ב  מר אבי גרובר:

הספר צריכים  בתי 2 1.9.19-כיתות א'. ב 3ו אליהם עוד יצטרפ 1.9.18-וב

להיות פתוחים. במורשה, אני אומר את זה אמיתי, במורשה החשש הרבה 

יח"ד שאמורות להתאכלס בחצי השנה  600יותר גדול, כי במורשה יש לנו 

,  3-כיתות א' ו 3הקרובה. זה אמנם נראה על פניו שכאילו באות  כיתות ב'

כבר יש  19-. ובד' וכל האורך-ג' ו-אנחנו צריכים לראות מה יקרה בכיתה ב' ו

 עוד אכלוסים. אף ילד לא יצא מהרובע שלו. 

 לא הבנתי מה אתה מנסה להגיד.   גב' דברת וייזר:
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 מה הקשר?   מר עידן למדן:

פה  אני מנסה להגיד שאם אתם מוכנים, יש לנו  מר אבי גרובר:

הזדמנות לעשות את זה בפה אחד לפני כולם, ואני חושב שכן יכול להיות פה 

 מסר שעובר לכל התושבים שהנושא הזה של החינוך הוא מעל הפוליטיקה. 

אם אתם מוכנים להוריד את כל תיאורי האווירה האלה, ואנחנו נקיים בחודש 

מן שלי נקי, בבוקר היו 08:00-הקרוב, אני אומר עוד פעם, אני מוכן מחר ב

שתגידו 'שמענו, די', אנחנו לא יוצאים מהחדר.  עד מתי 08:00-ריק. ממחר ב

 בסדר? 

 אבל זו לא ההצעה שהבאנו, אבי.   מר גיא קלנר:

.   גב' דברת וייזר:  רגע, אבל תן לו

 אנחנו מבקשים להצביע על ההצעה.    מר טל עזגד:

לשבת על אני לא באתי לקבל הסבר. אני באתי   מר גיא קלנר:

 חלופות. 

אילן, אתה מבין עם מי יש לך עסק? באמת נראה לך   מר יעקב קורצקי:

הם נלחמים עכשיו פה, עושים פה מי יגנוב את הקולות. אומרים לכם נשב 

ונביא פתרונות...אם נצל -חודשיים מה שביקשתם, ותוך חודשיים  ..  יח.

 ום אחר. אבל בלי כל התיאורים שאני לא יכול כל  מר אבי גרובר:

 אבל לא אמרנו את זה.   מר גיא קלנר:

 ממה אתם מפחדים?  מר יעקב קורצקי:

 זה לא מה שהוא אמר, יעקב.   מר גיא קלנר:

 זה בדיוק מה שהוא אמר.   מר יעקב קורצקי:
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רגע אז תתנו לו להגיד מה הוא אמר. הוא עשה את   גב' דברת וייזר:

 ההצעה, הוא דיבר. 

,  ן:מר אהרון אלמוג אסולי כדי להציע את מה שאתה אומר, שזה בגדול בכיוון

קטן שחייבים להכניס אותו. ואני באמת אומר את זה בהרבה  במולויש איזה 

מאוד צער. באוקטובר, כשהעלינו את ההצעה שלנו, עבדת עלינו. יש פה בעיה 

 של חוסר אמון עמוק. אמרת שתקיים דיון בקואליצ

 יה, לא קיימת. 

 היו דיונים, אהרון, זה לא נכון.   מר יעקב קורצקי:

 לא היו.   מר עידן למדן:

יו"ר הקואליציה? אתה מה? על תקן מה? אתה   מר אבי גרובר: אתה 

 נעלב בשמם? 

.   מר גיא קלנר:  לא היה דיון

 מאיפה אתה יודע איזה דיונים היו?  מר אבי גרובר:

 לא התקיים.  מר אהרון אלמוג אסולין:

 דיונים.  1,000רצה דיון, היו לו מי ש  מר אבי גרובר:

 ממש לא.   גב' שירה אבין:

אוקיי, את אומרת. את בקואליציה? מה את יודעת   מר אבי גרובר:

 מה היה? 

 אנחנו לא רחוקים.  מר אהרון אלמוג אסולין:

 אה, בקואליציה?   גב' שירה אבין:

הוא אמר על הקואליציה, הוא נפגע בשם   מר אבי גרובר:

 . הקואליציה
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לא, לא התקיים שום דיון בקואליציה. כרגע  מר אהרון אלמוג אסולין:

הוא שבגלל שהוא יושב על חוסר  ויש במול קטן. הבמולהעמדות די קרובות 

אמון, כל זמן שאנחנו יושבים ודנים באלטרנטיבות, אתה לא מקדם שום דבר 

 מול משרד החינוך. 

 ם איתך. חד משמעית אני לא מוכן להסכי  מר אבי גרובר:

 אז לא יהיה.  מר אהרון אלמוג אסולין:

 מי בעד ההצעה כמו שכתובה?   מר אבי גרובר:

זה לא נכון מה שאתה עושה כרגע. תן לי להציע.   מר גיא קלנר:

אני מציע לעשות את הדבר הבא. אנחנו מקימים ועדה, שלושתנו תחליט מי 

תה רוצה עוד אתה עוד מכניס פנימה, כמובן אתה בפנים ותחליט מי שא

 פנימה. 

.   מר אבי גרובר:  מי שרוצה מחברי המועצה, מוזמן

עוד פעם. בוא  51-15תן לי שנייה. לא נעשה מזה   מר גיא קלנר:

 נצמצם את הצוותים. 

 לא, לא, ממש מצומצם.  מר אהרון אלמוג אסולין:

 בוא נצמצם את זה, כדי שאפשר יהיה לנוע מהר.   מר גיא קלנר:

 אז את מי אתם מייצגים שלושתכם כאילו?   :מר אבי גרובר

 את שלושתם.  מר אהרון אלמוג אסולין:

 פלגים מסוימים במועצה. מה זה משנה?  מר גיא קלנר:

 האלה? 3-בחרו את ה 9-כל ה  מר אבי גרובר:

 כן.   מר גיא קלנר:

 הבנתי, אוקיי.   מר אבי גרובר:
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יותר לחומרא,  בסדר, אוקיי? אני מציע ללכת עוד  מר גיא קלנר:

העניין.  יום לצורך 45-לאובייקטיביות של הדברים. נקצר את טווח העבודה ל

כל החלופות על השולחן, כולל חלופת העמל. החלופה שתהיה הנכונה ביותר 

לדעת הצוות תיבחר. איפה שסמכויותיך כראש עיר עולות על סמכויות 

 המועצה, תפעיל אותן. בבקשה, יש חוק. קדימה.

קודם כל יהיו בוועדה גם דברת ויעקב. אבל אני   גרובר:מר אבי 

  -אומר עוד פעם, אנחנו יושבים ודנים

 יש לך סמכות. קח אותה.  –אבי, אם יש לך סמכות   מר גיא קלנר:

.   ד"ר איריס קלקא: .  הוא אומר לך יש לו סמכות אפשר להמשיך.

 אם יש לו סמכות, הוא יכול להפעיל אותה.   מר עידן למדן:

איפה שסמכותו תגבר על המועצה, היא תהיה רק   מר גיא קלנר:

 שלו. 

זה מובן מאליו, זה על פי חוק. זה לא דבר שצריך   מר עידן למדן:

 להיאמר בכלל. 

 נכון, על פי חוק.  מר אהרון אלמוג אסולין:

מישהו אמר פעם שאני עושה משהו לא על פי חוק?   מר אבי גרובר:

 לפי חוק? עשיתי משהו עד עכשיו לא

 מישהו אמר את זה?   מר עידן למדן:

אני לא רוצה לענות על זה. כשיהיו לי הוכחות אני  מר אהרון אלמוג אסולין:

 אגיד מה שאני רוצה להגיד. 

במקום שבו לצורך הדוגמא הפרקטית, תבוא תגיד   מר גיא קלנר:

ת 'תשמע, אני לא מקבל את מה שאתם חושבים בנושא החלופות, אני רוצה א

העמל ויש לי את הסמכות, ואתה יכול לגמור את זה. בחום ולא לזלוג לירוק, 
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סמכויותיך גוברות, אבל אתה לא יכול לעבור לירוק מבלי המועצה. ככה אני 

 חושב. 

לכן לצורך העניין, יש פה איזושהי דואליות. איפה שסמכויותיך כראש העיר, 

. איפה שאתה צריך לקבל יו"ר ועדת רישוי, מקנות לך, אתה לא צריך אותנו

החלטה ביחד איתנו, זה הצוות, אלה החלופות, בוא נצמצם את הזמן, שאף 

 . יום אנחנו נתונים לעניין הזה ביחד  45אחד לא יחשוב פה על מפא"י וכו'

 איתך. סגור. 

 יום לפני פסח.  30אז בואו נעשה את זה   גב' דברת וייזר:

 לעבוד.  בינתיים אנחנו ממשיכים  מר אבי גרובר:

 מה זה ממשיך לעבוד?   מר עידן למדן:

 לא לנקודות של אל חזור.   מר גיא קלנר:

 אין אל חזור.   מר אבי גרובר:

.   מר עידן למדן: .  לא לעניין החורשה. אתה יכול לגעת בדברים.

 תקריא עוד פעם את נוסח ההחלטה שלך.   מר אבי גרובר:

 וא רוצה. הוא יקדם מה שה מר אהרון אלמוג אסולין:

.   גב' דברת וייזר: .  לא, הוא לא יקדם בינתיים. חודש וחצי.

אי אפשר שזה שיהיה במשהו שימנע אחר כך קבלת   מר עידן למדן:

החלטה אחרת. לא יכול להיות אבל מצב שתימנע קבלת החלטה אחרת. כי זו 

 קביעת אזורי רישום ודיווחים ודברים. 

 בית הספר. רגע, רגע, רגע. אבל זה לא קשור ל  גב' דברת וייזר:

 אין עצירה במקום.   מר אבי גרובר:

 ואם לא הצלחנו, אז מה נגיד?   מר יעקב קורצקי:
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 גיא, תקריא את ההצעה שלך.   מר אבי גרובר:

אני מציע את הצעת ההחלטה הבאה שאומרת:   מר גיא קלנר:

י, דברת במספר: עידן, שירה, אני, קורקצק 6יוקם צוות מקרב חברי המועצה, 

יום, כל החלופות הרלוונטיות על  45ואתה. הצוות הזה יש לו זמן לעבוד 

השולחן. הצוות הזה יביא את ההמלצות למעט החלטות שהן בסמכותך, שאז 

 דבר לא יכול להתקיים ללא הסכמת הצוות. ממילא הצוות הזה מתייתר. שום 

 מה זה שום דבר לא יכול להתקיים?   מר אבי גרובר:

ירוק -אתה לא יכול להתקדם במקום של חום  קלנר:מר גיא 

 בקוצר, ללא החלטת הצוות. אז מה אתה רוצה? 

.   גב' שירה אבין: .  אז גמרנו, חבל על.

 תצביע אחרת, מה לעשות. הוא רוצה לבד.   מר רפאל בראל:

.   גב' דברת וייזר: .  לא, הוא לא הולך לבד, הוא אומר.

 יו... הוא אמר לבד. עכש  מר רפאל בראל:

אנחנו מבקשים להצביע, אחרי ערב ארוך, על    מר טל עזגד:

ההצעה כלשונה. ואחר כך כן סמכויות, לא סמכויות. אם יש לו סמכויות 

כראש עיר, הוא יוכל להפעיל אותן ואם אין לו סמכויות, ואנחנו רוצים 

 מבקשים ודורשים לקיים הצבעה על ההצעה כלשונה. 

יין מבקש, כי אנחנו בסוף מאותה העיר, טל, אני עד  מר גיא קלנר:

ת יום, לעשו 45-בהנחה שהוא לא מתקדם במקומות שצוות לא מחליט יחדיו, ב

את זה ביחד. אם הוא מסכים, הולכים על זה. לא מסכים, הולכים על ההצעה 

 המקורית. 

 אוקיי, מצוין. תגיד לו שיסכים עכשיו.  מר אהרון אלמוג אסולין:
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יודעים מה? לי יש הצעה עוד יותר טובה. בואו  אתם  מר רפאל בראל:

 יום.  45-יום ולא ל 30-נקצר את התקופה ל

 זה מה שאמרתי, בואו נעשה לפני, ננסה.   גב' דברת וייזר:

יום, לא קרה שום  03-בואו נקצר את התקופה ל  מר רפאל בראל:

 דבר. 

.   מר אבי גרובר: .  אני לא מוכן שבסופו של דבר.

אתה רוצה לאכול את העוגה ושתישאר שלמה?   מר רפאל בראל:

 בלתי אפשרי. 

נבחרתי כדי להוביל את המערכת הזאת. אני מוכן   מר אבי גרובר:

להקשיב להכל, ואם יהיה פה רעיון טוב, תאמין לי שאני אשמח לעשות אותו. 

 אבל אני לא מוכן לתת לכם את הוטו הזה. לא מוכן לתת וטו. 

תצביע בבקשה על ההצעה כלשונה, לא מוכן?    מר טל עזגד:

 ותעשה כרגיל מה שאתה רוצה. 

  -יום 30רגע,   גב' דברת וייזר:

דברת, אני לא מוכן לתת וטו, שאני כראש עיר   מר אבי גרובר:

 .  איבדתי את הסמכות שלי לבוא ול..

לא על הצומח, על האופציה. הם לא מדברים על   גב' דברת וייזר:

 ירוץ. הצומח. הצומח בכל מקרה 

יגיד עכשיו לעשות קרית   מר אבי גרובר: לא קשור לצומח. הוא 

 חינוך על הירח וזה. אני אצטרך לעשות את זה. 

 לא הבנתי מה אתה אומר.   גב' דברת וייזר:

.. שום פתרון. 3;3נגיד יש   מר אבי גרובר:  , אין רוב, אז.
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ד נג 3;3אוקיי, מה קורה בהצעה שלכם שיהיה   גב' דברת וייזר:

 הפתרון? 

זה מה שהוא אומר להם. אני לא מבין למה הם   מר יעקב קורצקי:

 ..  עושים את זה. אנחנו אנשים מבוגרים ויש פה המון.

אז מה אתם אומרים, שבכל מקרה הוועדה הזאת   גב' דברת וייזר:

 צריכה לעבור מועצת עיר?

 כן.   מר אבי גרובר:

 כן.  מר אהרון אלמוג אסולין:

..?   יזר:גב' דברת וי  רגע, למעט סמכויות של ראש עיר.

מה שסמכויותיו, סמכויותיו. אף אחד לא ייקח לו   מר רפאל בראל:

 את הסמכויות. 

אז מה המשמעות של ההחלטה הזאת? אתה אומר,   מר אבי גרובר:

 בוא אני אתרגם אותך, רפי. 

גרובר, זה בלי אפשרי, אי אפשר לנהל דיון בצורה   מר רפאל בראל:

 את. יעקב הוא לא איש שלי ויעקב הוא לא חבר שלי. כז

.   גב' דברת וייזר: .  זה מה שהם אומרים ש.

.   מר אבי גרובר: . .  ... הם יקבעו ואני

 לא.   גב' דברת וייזר:

 אל תגידי לי לא, אני אומר לך בדיוק.   מר אבי גרובר:

.. אתה יכול... ה  מר גיא קלנר:  ם אומרים שיש סמכות.

 אז מה המשמעות של ההחלטה הזאת?   ובר:מר אבי גר

 ימים.  30כלום, שהם רוצים פשוט   גב' דברת וייזר:
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 )מדברים ביחד( 

חבר'ה, ההצעה שלכם כוללת כל מיני תיאורים   מר אבי גרובר:

 נוספים מעבר. 

אתה לא הקשבת. אני מנסה לתת לך דרך לצאת   מר רפאל בראל:

 לעזור לך ואתה מתעקש.  מנסהי בכבוד, מנסה לתת לך סולם לרדת, ואנ

רפי, בוא אני אגיד לך משהו על כבוד, בסדר? אני   מר אבי גרובר:

 מחפש עכשיו לצאת גדול בהצבעה הזאת.  אל

 לא מדברים על לצאת גדול או לא לצאת גדול.   מר רפאל בראל:

אני לא מחפש. אני במועצה לעומתית כרגע. אני   מר אבי גרובר:

 ין לו רוב במועצה. מה לעשות? זה המצב. כרגע ראש שעיר שא

 קורה, קורה.   מר רפאל בראל:

יפה. עדיין אני ראש עיר שיש לו אחריות לייצר פה   מר אבי גרובר:

פתרונות. אני אומר לך אמיתי, אני לא מוכן להיכנס עכשיו, לבוא ולהצביע 

בעד שאני בא ואומר שאם אני עומד במצב שבו, או שיש בית ספר בזמן 

ורמאלי טוב לפי האמת שאני מאמין בה, אני עכשיו הופך להיות קבלן ביצוע נ

 של אנשים אחרים. 

 לא, אתה לא.   מר גיא קלנר:

לא. כי מה שמגיע לך על פי החוק כראש עיר, אתה   מר רפאל בראל:

 מקיים. מה שהחוק מאפשר לך ונותן לך, אתה מקיים.

תיים על הצומח הוא יום לקבל החלטה. בינ 45יש   מר עידן למדן:

 ממשיך לעבוד. אבל לא ממשיך לעבוד על חורשת עמל. זה כל העניין. 

 זה כל הסיפור.  מר אהרון אלמוג אסולין:

כל הסיפור הוא שכרגע על חורשת עמל לא   מר עידן למדן:
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 זו כל ההחלטה. ממשיכים לעבוד. 

עוד פעם, אני אומר לך, אם תבוא הצעה שלדעתי   מר אבי גרובר:

משרד החינוך היא ישימה ופרקטית,  לדעתלדעת המערכת, ואני אראה שגם ו

 אני אשמח להעמיד אותה פה. 

שנייה, אני מתקן את עצמי, לא להצבעה, אני אשמח להודיע שזה הפתרון 

שהחלטתי ללכת עליו. בלי הצבעה וזה. מה שאני צריך לפי חוק להעמיד 

 י. להצבעה, תאמין לי היועץ המשפטי יודע להגיד ל

 שירה, תפסיקו להתעסק בשטויות.   מר יעקב קורצקי:

.  גב' דברת וייזר: .  אבל זה מה שהוא אמר, אם זה.

נגיד   מר יעקב קורצקי: לא, לא, לא. שירה תחליט, היא תגיד, אנחנו 

 ששירה אמרה או שאהרון אמר? 

.   גב' דברת וייזר: . נגיד ששירה.  כן, 

.   מר יעקב קורצקי: .  הצוות שישב.

השאלה מה חשוב לנו. השאלה האם חשוב לנו   אבי גרובר: מר

 כמועצה זה לקיים דיון רציני ומעמיק. 

.     :קהל . . הוטו אצלך.  אתה רוצה..

יעקב, אתה טועה, הוטו נמצא אצלו כרגע. אל   מר יעקב קורצקי:

יום, יושבים צוות. אם  45אני נותן לזה  –תטעה את הציבור. הוא אומר לכם 

.. זה הכל, זה מה שראש העיר אומר. קצת הגינות. תהיה הצעה   רציני ונכונה.

 זה לא מה שכתוב פה. זה לא כתוב פה.   מר אבי גרובר:

.   גב' דברת וייזר: .  ... אמר שהוא שולל לו את הסמכויות.
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לא, הוא לא אמר דבר כזה. מה יש לו סמכות, יש לו   מר עידן למדן:

 סמכות. 

 סמכות, אני לא יכול לקחת לו. מה שיש לו   מר גיא קלנר:

 גיא, אבל אתה מוסיף שם עוד אמירות.   מר אבי גרובר:

אנחנו לא מתקדמים בחורשת  –המועצה אומרת   מר עידן למדן:

העמל, זה כל מה שהיא אומרת. הצומח וכל סמכות שיש לראש העירייה, יש 

. לו. היא קיימת,   היא לא..

 ם לא להתקדם. אני לא מוכן בינתיי  מר אבי גרובר:

אנחנו בפעם החמישית מבקשים להצביע על ההצעה    מר טל עזגד:

 כלשונה. כל הדמגוגיה הזאת לא תעזור. 

 תסכימו ביניכם, בואו נציע איזו חלופת ביניים.   מר אבי גרובר:

אנחנו הסכמנו בינינו. יש כאן אחד שהגיש את    מר טל עזגד:

 ההצעה. הוא לא משנה אותה. 

 גיא, הוא כתב לך משהו, תקרא.   ובר:מר אבי גר

 אנשים.  3שהציעו את ההצעה, טל,  3זה   גב' דברת וייזר:

  לא משנים.  2אז    מר טל עזגד:

 חכה רגע, תן להם להתכתב.   גב' דברת וייזר:

 כולם פה מתכתבים עם כולם.   מר אבי גרובר:

 לא, אני מתכתב בעבודה.   מר גיא קלנר:

א, אתם הסכמתם על נוסח אחר, או שמביאים את גי  מר אבי גרובר:

 זה בנוסח המקורי? 

 הנוסח המקורי.  מר אהרון אלמוג אסולין:
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מה שאני לא מבינה זה, שאם אתם באמת רוצים   גב' דברת וייזר:

לייצר אלטרנטיבה יותר טובה, ואני באמת מאמינה שזה מה שאתם רוצים 

 ת? לעשות, אז למה אתם לא מקבלים את ההצעה הזא

למה לא באתם קודם לדבר איתנו? למה הבאתם    מר טל עזגד:

 .  אותנו..

 הוא אמר שהצוות הזה יתכנס ממחר.   גב' דברת וייזר:

 ניסיתם לעשות הצגה וזה לא הצליח לכם.    מר טל עזגד:

אתה הבאת את ההצגה הזאת. אני חיכיתי לעשות   מר אבי גרובר:

 הצגה?

טיקה קטנה במקום לעשות... בואו לעשות פולי  גב' דברת וייזר:

 .  נצביע..

 )מדברים ביחד( 

כל, אם חבריי להצעה יחליטו  אני מציע, קודם  מר גיא קלנר:

 3אנשים, נמשיך  3ם על הנוסח המקורי, נלך על הנוסח המקורי. אנחנו שהולכי

אנשים בהצעה. אני חושב שאם יש צ'אנס לעשות את הדיון הזה עם אבי 

'אני מקפיא כרגע את בחיבוק ידיים, אב ל אמיתי אבי, אמיתי, שבו אתה אומר 

יום', הולכים על זה ביחד. אם אתה רוצה להגיד 'אני  45ההחלטה לטווח של 

 מתקדם והוועדה הזאת תהיה קישוט', אנחנו לא במשחק. זו ההחלטה. 

 אולי יש אופציה שלישית?  מר אבי גרובר:

 ו מנסים לדבר עליה. מהי האופציה השלישית? אנחנ  מר גיא קלנר:

אני מסביר לך מה האופציה השלישית. כי אתה   מר אבי גרובר:

 מציג את זה כאילו הוועדה קישוט. 

.   מר גיא קלנר: '  כן. כי אתה אומר 'אני ממשיך, תחליטו
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אבל בואו נבין מה זה מתקדם, עוד פעם. לא   מר אבי גרובר:

כלום, לא הולך. אני  הולכים לבנות מחר. ההליכים בקשר לעמל לא קורה

רוצה להציע לך, כן, יש לי הצעה שלישית. אתם מחליטים כרגע את ההצעה 

 השנייה לשים בצד.

 מה זו ההצעה השנייה?   מר גיא קלנר:

הצעתם הצעה בסדר? אני מציע לכם הצעה. תחילת   מר אבי גרובר:

  -החודש הבא יש עוד פעם ישיבה. לדעתי זה יוצא

 . 5.4 ין:מר אהרון אלמוג אסול

 זה יוצא? 5.4  מר אבי גרובר:

 ישיבה חגיגית, לקראת פסח.   מר גיא קלנר:

. אנחנו היום 2.4זה יום ראשון, אז  9.4-לדעתי ה  מר אבי גרובר:

. אני מציע לכם, אתם כרגע משאירים את ההצעה בהולד. אתם עכשיו 2.4, 5.3

א א יקרה כלום. לדוחים אותה לישיבה הבאה. אנחנו עד החודש הבא, חבר'ה ל

של העשבים למטה, לא ירד עלה מהעץ בעמל,  ירד עלה מהעץ חוץ מהניקוש

ולא יקרה שום, אני לא אביא את זה לוועדת היתרים או רשות רישוי, או כל 

דבר כזה. לא יקרה שום הליך כאילו של היתר או של משהו, בסדר? אני לא 

ך שהיועצים בינתיים לא אגיש את זה לוועדה מוסמכת. אני לא יכול להגיד ל

  -יעבדו או דברים כאלה. אבל לא יבוא

 )מדברים ביחד( 

גיא, אנחנו דורשים את הנוסח המקורי. אנחנו    מר טל עזגד:

 מבקשים מכם. אנחנו לא דורשים, כי אנחנו לא יכולים לדרוש. 

למה, מה רע בזה לדחות את זה חודש ולנהל את   גב' דברת וייזר:

...  החודש הזה.
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 . 2.4-. אם אני עבדתי עליכם עד ה2.4-לשבת עד ה  ר אבי גרובר:מ

... לחץ זמנים   מר גיא קלנר: למה אבל להפוך את זה הפוך? 

 אובייקטיבי. 

מה חשב לך, לקיים את הדיון הרציני או להשפיל   מר אבי גרובר:

 אותי במועצה?

 לא, לא.   מר גיא קלנר:

 אז בוא נקיים דיון רציני.     :???

בוא, אתה כבר הולך למקומות. לא התקיים דיון   :אבי גרובר מר

, כשכל 2.4-נחזור לפה ב –רציני? עשיתי מכם בדיחה? ערבבתי אתכם? 

האנשים האלה בטח יחזרו לפה. ואז אני אצטרך לעמו מולם, ואתה תספר 

  -להם מה עשיתי לכם חודש. אבל אני מציע

.    מר טל עזגד: .  גיא, בוא, אנשים צריכים.

 אני אגיד לך למה ההצעה לא טובה.   מר גיא קלנר:

גיא, אני רוצה להגיד לך משהו בהקשר הזה. אתה   מר אבי גרובר:

יודע למה אני מבקש את זה? אני אגיד לך את זה ככה. אני מבקש בכל זאת, 

יודע, אפילו משפילה אותי, בסדר?   ההצעה הזאת בי אישית, אתה 

המשחק המקדים הזה, אבי, באמת, אוי, נו באמת.    מר טל עזגד:

 די. 

אני מבקש ממך שתכבד אותי, אפילו שזה נשמע פה   מר אבי גרובר:

שאני קצת ככה זה, כי אני חושב שזה יותר חשוב מכולנו. התהליך הוא הדבר 

ך שאני ל. להוכיח 2.4-אני מבקש ממך עכשיו לתת לי עד ההכי חשוב פה. 

 בתהליך הזה רציני. 

  רחמים.    :קהל
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אתה תקרא לזה רחמים. זה יותר חשוב ממני   מר אבי גרובר:

. 2.4-ומהכבוד שלי, בסדר? ואני מבקש ממך לתת לי צ'אנס להליך הזה עד ה

 קח דקה לחשוב על זה. 

 )מדברים ביחד( 

.    מר טל עזגד: .  גיא, אנחנו ממשיכים, עם כל הצער והכאב.

 הוא רוצה דם. אתה לא מבין?   מר יעקב קורצקי:

 הוא רוצה דם.   גב' דברת וייזר:

 אני רוצה דם, כן.    מר טל עזגד:

 יש פה ילדים קטנים, יש פה אחריות.   מר יעקב קורצקי:

עזוב, את כל הדמגוגיה בגרוש הזאת אני לימדתי    מר טל עזגד:

 אותך. 

 דקות.  5קחו   מר אבי גרובר:

 דקות.  2 מר אהרון אלמוג אסולין:

 דקות.  3  גב' שירה אבין:

 כמה שאתם רוצים. אני עוצר שנייה את הישיבה.   מר אבי גרובר:

 *** ההקלטה הופסקה לבקשת ראש העיר *** 

אהרון, טל, אני מבין שההצעה נשארת בנוסחה   מר אבי גרובר:

 המקורי? 

 , אחד מהם... 3אני לא הצעתי את ההצעה, יש  מר אהרון אלמוג אסולין:

 כן.   גב' שירה אבין:

 כן? ההצעה נשארת בנוסח המקורי שלה?   בי גרובר:מר א



 עיריית רמת השרון

 5.3.2017מיום  ,35פרטיכל מליאה מן המניין מס' 

 104 

 כן.    מר טל עזגד:

.   גב' שירה אבין: . .  אם אתה לא מוכן

  -מצד שני, אני מציע עוד פעם, כמו שאמרתי  מר אבי גרובר:

ו  מר עידן למדן:  ,  יום.  54-שמוסיף את 'בשלב זה'

ו  גב' שירה אבין:  יום.  54-כן, הוספנו 'בשלב זה' 

ו  גרובר: מר אבי ם. מצד שאני אמרתי, ההצעה יו 54-'בשלב זה' 

בה הבאה, למרתון או כמה שרק תרצו , עד לישי2.4-שלי, שאנחנו נכנסים עד ה

של ישיבות בעניין, כדי לראות אם אנחנו מצליחים לייצר אופציה אחרת. מי 

 בעד ההצעה בנוסח המקורי שלה? אתם הצעתם, אתם הגשתם הצעה לסדר. 

ן  כן, אני שואל אבל אם אתה הוספת משהו? לא  אלמוג אסולין:מר אהרו

 הבנתי. 

.. הצעה מקורית.   מר יעקב קורצקי:  לא, לא.

 6באותה ועדת  2.4-בצד השני הצעתי שאנחנו עד ה  מר אבי גרובר:

מקיימים את הדיונים, ובינתיים מתלים את ההצעה הזאת. ובינתיים אני לא 

ם מהלכים כמו להוציא היתר בקשר לבית עושה שום מהלכים חד צדדיים, שו

 הספר. זו ההצעה שלי. 

אני מציע עדיין שתצטרף להחלטה שלנו, ותתחייב   מר גיא קלנר:

ל האופציות על השולחן ולא מתקדמים בכלום ונלך כולנו כיום האלה  45-שב

 ביחד. 

עוד פעם, אני אומר לך, אנשי מקצוע שכבר   מר אבי גרובר:

  -עובדים

 יאללה, בואו נצביע.    גד:מר טל עז

.   מר עידן למדן:  להצטרף להצעה זה הכי נכון
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מועצת העיר  –מה הנוסח המקורי? כמו שאמרתם   מר אבי גרובר:

 מתנגדת לבנייה ומבקשת למנות, כל האלה. מי בעד ההצעה בנוסח שלה?

'בשלב זה' למעשה  –אחרי המילים 'בחורשת העמל'   מר עידן למדן:

 יום.  45וף תביא את החלטתה למועצת העיר תוך מוסיפים, ובס

לא, לא, לא. עידן. ההצעה שהצעתם, זה מה   מר יעקב קורצקי:

 שעכשיו עומד על הפרק. נגמר. כל ההצעות ירדו.

נגד? 1,2,3,4,5,6,7,8מי בעד?   מר אבי גרובר: . ההצעה 1,2,3. מי 

 עברה. 

 

תכנית להקמת בית הוחלט לקבל את ההצעה לסדר בנושא : 280מס'  החלטה

 ספר בחורשת העמל כדלקמן:

מועצת העיר מתנגדת לבנייה של בית ספר בחורשת העמל. מועצת העיר 

מבקשת למנות ועדה מייצגת של חברי המועצה )עידן למדן, גיא קלנר, שירה 

אבין( שתבחן פתרונות אלטרנטיביים ותביא אותם להכרעת מליאת המועצה. 

לתר קידום הקמת בית הספר בחורשת המל מועצת העיר דורשת להפסיק לא

 ולהפסיק הוצאת כספים ומשאבים ליועצי תכנון, יועצים משפטיים ואחרים. 

 

 אישור הרשאות וזכויות חתימה לבתי הספר.  .5

 

אישור הרשאות וזכויות חתימה לבתי  –נושא הבא   מר אבי גרובר:

מן, מורשה חשבון הורים בחטיבת ביניים קל הספר. היתה לי פה רשימה. 

החתימה: אפי שדיב, איתי קפלינסקי ופזית אלון. מי בעד? פה אחד, תודה 

 רבה. הישיבה נעולה. 

לאשר הרשאות וזכויות חתימה בחשבון הורים הוחלט : 281מס'  החלטה
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ן.   בחט"ב קלמן כדלקמן: אפי שדיב, איתי קפלינסקי, פזית אלו

 

_________________ 
 אבי גרובר

 ראש העירייה
 

__________________ 
 שירלי פאר

 מנכ"לית העירייה
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 קובץ החלטות

 .34אישור פרוטוקול מליאה מן המניין מס'  .1

 

 . 34: הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול מן המניין מספר 279החלטה מס' 

 

וגיא קלנר בנושא בניית בית  .4 הצעה לסדר של שירה אבין, עידן למדן 

 ספר ברח' העבודה.

 

: הוחלט לקבל את ההצעה לסדר בנושא תכנית להקמת בית 802החלטה מס' 

 ספר בחורשת העמל כדלקמן:

מועצת העיר מתנגדת לבנייה של בית ספר בחורשת העמל. מועצת העיר 

מבקשת למנות ועדה מייצגת של חברי המועצה )עידן למדן, גיא קלנר, שירה 

המועצה.  אבין( שתבחן פתרונות אלטרנטיביים ותביא אותם להכרעת מליאת

מועצת העיר דורשת להפסיק לאלתר קידום הקמת בית הספר בחורשת המל 

 ולהפסיק הוצאת כספים ומשאבים ליועצי תכנון, יועצים משפטיים ואחרים. 

 

 אישור הרשאות וזכויות חתימה לבתי הספר.  .5

 

: הוחלט לאשר הרשאות וזכויות חתימה בחשבון הורים 281החלטה מס' 

 ן: אפי שדיב, איתי קפלינסקי, פזית אלון. בחט"ב קלמן כדלקמ

 


