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 :על סדר היום

 .החזר סמכויות לסגני ראש העירייה .1

, על פי נוהל ועדת שמות יש למנות שני חברים נציגי ציבור לוועדה .7

 .ואליציה ומהאופוזיציהמהק
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אני פותחת ישיבה שלא מן המניין . ערב טוב לכולם  :שירה אבין' גב

אני רוצה רק לומר שלושה משפטים לפני שאנחנו פותחים בסדר . 10' מס

 תנווזה קשור לכתבה נפלאה שהיום עלתה לאוויר העולם בידיעות אחרו, היום

זאת . זיהום האווירבארץ ב 7' והיא הציגה את רמת השרון במקום מס

אני . שערורייה בעיניי של המשרד להגנת הסביבה ושל כל הגורמים האחרים

גם אמרתי שזו חוצפה שאין , לא רק שהתרתחתי, פשוט קראתי את זה בבוקר

ופן צמוד עם המשרד להגנת כדוגמתה לאור זה שאנחנו יושבים ועובדים בא

, שיכולה להיות ראויהמשתפים פעולה ועושים את הכל בצורה הכי , הסביבה

ומעבר לזה בסוף אנחנו בכלל לא מקבלים שום ידיעה ושום עדכון ואנחנו 

 . מוצאים את עצמנו פתאום עם איזושהי כתבה מטורפת בעיתון

 . זו לא פעם ראשונה, אגב  :יצחק רוכברגרמר 

שגם הדברים שמופיעים שם הם , ולא רק כך. נכון  :שירה אבין' גב

ומצד שני כשאנחנו יושבים עם המשרד להגנת , ד קשותמזעזעים ברמות מאו

הסביבה ומדברים ומציינים ותוקפים דברים כאלה ואחרים או מעלים סוגיות 

אז אנחנו תמיד , כל הזיהומים שיש, כאלה ואחרות בנושא של זיהום בכלל

אז זה איזשהו תהליך שלי אין . מקבלים תשובות שהכל נבדק והכל נפלא וטוב

אנחנו גם נקבע ( 1: אנחנו נעשה שני דברים, עליו לסדר היוםכוונה לעבור 

ואנחנו ניקח את כל היועצים המתאימים , ישיבה ספציפית לגבי הנושא הזה

כי לא יכול להיות שנושא , כדי שאנחנו נתקוף את הבעיה הזאת אחת ולתמיד

כזה רציני עולה באיזושהי דרך עקיפה במין כתבה בעיתון ובעצם אף אחד 

. א דאג מבעוד מועד בכלל לעדכן אותנו בשום דבר שקשור לנושא הזהבכלל ל

ומצד שני אנחנו מדברים על תכניות בנייה ועל דברים שרוצים להוסיף לכאן 

שאנחנו עושים בסדרי גודל שאנחנו מדברים על כמות יחידות , עוד כלי רכב

ן ומצד שני אם היום הזיהום כל כך גבוה הרי תעשייה אי, הדיור שתהיינה
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 ? אז בעצם מה נשאר, אצלנו ותחנות דלק אין לנו

 . הם מדברים על הכביש בעיקר  :יצחק רוכברגרמר 

 . מדברים על הנושא של התחבורה  :שירה אבין' גב

 . 7ובכביש  4תחבורה בכביש   :יצחק רוכברגרמר 

גם בתוך העיר יש , ומעבר לזה, 7בכביש , 4בכביש   :שירה אבין' גב

ציף מצפון לדרום ומדרום לצפון שבכלל לא קשור לרמת לנו את המעבר הר

 . השרון

זה הפרסום המגמתי שהיה , עוד דבר, שירה, וגם  :דברת וייזר' גב

שהם פרסמו משהו אחד שדיבר בדיוק על הנושא של , בפייסבוק לעניין הזה

אז דיברו , זה מה שאחר כך העליתי, אבל בתחתית הכתבה, זיהום נשימתי

ואז אנחנו ממש לא , יהום תעשייתי ועומס זיהום תחבורתיבאמת על עומס ז

אבל , לא שזה זה, בסדר, 11. היינו במקום השני אלא איפשהו באמצע למטה

 . זה לא מקום שני

 . 11יש פה טענה שיצאנו   :ד אבי גרובר"עו

אני מדברת על , אבל עזוב את המקום, לא  :דברת וייזר' גב

 . חרי חיפה זה אותי נורא מלחיץלבוא ולקרוא שאנחנו א. הפרמטרים

 . זה מזעזע  :שירה אבין' גב

 . זה הלחיץ, חיפה זו עיר שידועה בזיהום אוויר  :דברת וייזר' גב

אנחנו נעשה ישיבה מיוחדת לנושא , לכן אני אומרת  :שירה אבין' גב

 . הזה ואנחנו נעשה את כל הדברים שאנחנו צריכים כעיר באחריות מלאה
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למיטב ידיעתי יש כינוס של הוועדה לאיכות   :ד אבי גרובר"עו

יודע אם זה , יש לי מה להגיד, ואת יודעת. זה אחד, הסביבה אבל אני לא 

 . המקום עכשיו לנהל את הדיון

אנחנו , לא, בלי שום קשר לוועדה לאיכות הסביבה  :שירה אבין' גב

של  אני אומרת שאת הדיון אנחנו ננהל בישיבה שתהיה מיוחדת, לא מנהלים

 . כל חברי המועצה

 .מה ששירה אומרת זה דבר חמור, אבי  :יעקב קורצקימר 

 .אני רק אומר שזה לא בא משום מקום  :ד אבי גרובר"עו

 . אבי, ממש לא  :יעקב קורצקימר 

ועדת איכות הסביבה בקדנציה הקודמת לא   :ד אבי גרובר"עו

. עד לפני שתי דקות לא היתה חברה מנהלת. התכנסה פעם אחת .. 

 . אבל עשינו, זה ממש לא נכון  :יעקב קורצקימר 

 ? ואם היתה מתכנסת לא היה זיהום   :טל עזגדמר 

אנחנו התכנסנו בלי שום קשר לוועדה הרבה מאוד   :שירה אבין' גב

ואנחנו נפגשים עם המשרד להגנת הסביבה יחד עם הרבה נציגים מפה ועם 

אנחנו נכנס לזה , אני אומרת אבל. חברי מועצה ואנחנו מטפלים בנושא הזה

כי צריך לתת את כל , נתייחס לזה בצורה רצינית, נדבר על זה, נפרדת ישיבה

 . כובד המשקל על הנושא

בוא נגיד , הבעיה הכי קטנה היא שלא הודיעו לנו  :ד אבי גרובר"עו

 . את זה



ן  עיריית רמת השרו

 3102.33031מיום  ,31' מן המניין מס שלא פרטיכל מליאה

 5 

אני פשוט . זה לא רק שלא הודיעו, מעבר לזה  :שירה אבין' גב

  -הייתי מהבוקר, וקרקראתי את זה בב

 . התושבים בחוץ, יש ועדת התנגדויות, ה'חבר   :טל עזגדמר 

 .יש לנו עד שש וחצי, בסדר  :שירה אבין' גב

 

 .החזר סמכויות לסגני ראש העירייה .1

 

הנושא הראשון שעומד על סדר היום זה החזר   :שירה אבין' גב

שפטי את כל הפירוט קודם כל צירף היועץ המ. סמכויות לסגני ראש העירייה

אני רק . כל הדברים שהיו בעבר ואנחנו מחזירים אותם עכשיו, של כל הדברים

מאחר והיתה התנהלות מסוימת בתוך העירייה : רוצה בשני משפטים להוסיף

, וגם כל התהליכים שהיו לאור אי קבלת הייעוץ גם של היועצים המשפטיים

. ליטול את הסמכויות, שקרולאור התהליכים , ומתוך שכך אני מצאתי לנכון

לאחר שהיתה חוות דעת של היועץ , גם לאור פנייה של איציק, הדברים

אני לא מחפשת לא כבוד , לטובת התושבים, לטובת העיר, המשפטי לממשלה

אני חושבת שחשוב שאנחנו נעבוד ביחד ונעשה את , ולא שום דבר אחר

שבת שכשעושים את ואני חו, הדברים לטובת תושבי העיר ונעשה את המיטב

אנחנו הולכים גם על , מתוך ההכרה שלכולנו רמת השרון חשובה, זה ביחד

 .אבי, כן –אם יש למישהו . המהלך הזה כדי להמשיך ולהתקדם נכון קדימה

בישיבה הקודמת כשדיברנו על זה ניסיתי לדבר   :ד אבי גרובר"עו

את עמדתי אז אני מודה על ההזדמנות הפעם להציג . וזרקו אותי מהחדר

בנושא הזה כי זה  אם בישיבה של תחילת שנה אני התכוונתי להימנע. בעניין



ן  עיריית רמת השרו

 3102.33031מיום  ,31' מן המניין מס שלא פרטיכל מליאה

 8 

ואני בטח שלא , ואני לא שייך לקואליציה, נראה לי כמו עניין קואליציוני

, אני חושב שזה ככה היה פה רוב השנים שאני יודע, כי אני סבור, אצביע בעד

היו אחראים על , ראלה שמקבלים את השכ, סגני ראש העיר במשרה מלאה

אלה התחומים העיקריים בעשייה . החינוך והיו אחראים על ההנדסה

ועובדים  7475שאנשים שנמצאים פה , וזה גם מה שאני מצפה, העירונית

 . ומקבלים שכר יהיו אנשים שיהיו אחראים על התחומים האלה

כשתהיה ראש העיר תחליט איך להאציל סמכויות    :טל עזגדמר 

 . אז היה פעם ועכשיו לא. אני לא מבין בשביל מה כל זה. אםותאציל בהת

כשאני . אני לא אריב איתך. זה בדיוק העניין  :ד אבי גרובר"עו

- מסתכל על הסמכויות שיעקב מקבל

רק , ר ועדת חינוך"סגן ראש עיר לא יכול להיות יו   :טל עזגדמר 

 . ממלא מקום

ו  :ד אבי גרובר"עו אז . מחזיק תיק הדתותמחזיק תיק פניות הציבור 

, ספורט ופניות ציבור, אם מה שרמת שרון צריכה זה סגן בשכר שמתעסק בדת

י "כשנושא החינוך הוא סוג של משרדה צדדית ונושא ההנדסה מוחזק ע

  -מישהו

 . אפשר לחשוב שאז היית מצביע בעד  :דברת וייזר' גב

 . בואו נשמע, שנייה  :שירה אבין' גב

- אולי הייתי יושב, ני הייתי אולי נמנעא  :ד אבי גרובר"עו

אם היית אומר . אולי נמנע זו לא אמירה חזקה  :דברת וייזר' גב

 . עכשיו אין לך אמירה. שהיית בעד זו אמירה
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 . כשאני אהיה בקואליציה אני אצביע בעד  :ד אבי גרובר"עו

אין פה ? אז מה, אבל לבוא ולהגיד את זה, לא  :דברת וייזר' גב

 .זו הבעיה, א היית מצביע בעדל. אמירה

אני לא תומך כי . אמרתי למה אני לא תומך  :ד אבי גרובר"עו

ואני באיזשהו , מבחינתי זה מראה על סדר עדיפויות של הקואליציה הנוכחית

גם צר לי שירה שאת מסכימה לדבר הזה וזה הסמכויות שאת נותנת , מקום

זה שבמהלך , ינוי של שניכםזה למה אני מאוד מתנגד למ, שתיים. זה אחד. לו

איך שאני , החודשיים שלושה האחרונים קרה פה משהו מאוד חמור מבחינתי

 . רואה את הדברים ברמת השרון

אני אף פעם לא שמעתי דבר כזה שמותר , סליחה  :יצחק רוכברגרמר 

לא כשהוא , אם הוא נמנע מותר לו לנמק. לבנאדם לנמק את ההתנגדות שלו

 . מתנגד

 . לכל אחד מותר לדבר. מותר לדבר  :ת אבנרנורי' גב

הוא לא חייב להגיד גם מה שהוא , מותר לדבר לפני  :שירה אבין' גב

 . חושב

למה , אז הוא החליט לדבר ולהגיד מה ההתנגדות  :נורית אבנר' גב

 . הוא מתנגד

אתם , בחודשיים שלושה אחרונים אתם החלטתם  :ד אבי גרובר"עו

הכי ברורות בעולם החלטתם ללכת נגד חוות דעת אתם , הובלתם את המהלך

- כינסתם אפילו ישיבת מועצה, של היועצים המשפטיים של העירייה

 . היסטוריה למדנו בדיוק כמוך, בוא   :טל עזגדמר 
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עשתה פארסה מכל השולחן הזה ומכל העירייה   :ד אבי גרובר"עו

 .הזאת

 ? מה אתה רוצה להגיד  :יצחק רוכברגרמר 

- אתם זלזלתם בכל נוהל ובכל  :גרוברד אבי "עו

 ?מה אתה רוצה, תצביע נגדאז   :יצחק רוכברגרמר 

נגד  :ד אבי גרובר"עו  . אני אצביע 

 . מאה אחוז  :יצחק רוכברגרמר 

 . תצביע נגד  :יעקב קורצקימר 

. אבל זה חשוב שהתושבים ידעו למה אני מצביע נגד  :ד אבי גרובר"עו

- אתם זלזלתם בשולחן הזה

 ?אתה מנהל את העירייה  :יצחק רוכברגרר מ

 . אבל זה לא העניין עכשיו, אולי יום אחד  :ד אבי גרובר"עו

 . עד עכשיו לא הצלחת. לא הצלחת  :יצחק רוכברגרמר 

 . זה לא קשור  :נורית אבנר' גב

 .שבי בשקט  :יצחק רוכברגרמר 

 ?למה שאני אשב בשקט  :נורית אבנר' גב

 .מדברת שטויות כל הזמן את  :יצחק רוכברגרמר 

אני לא . מותר לי לדבר. אני לא מדברת שטויות, לא  :נורית אבנר' גב
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 .אשב בשקט

 ( מדברים ביחד)

לא . לא שלך ולא של אף אחד, אני לא חותמת גומי  :נורית אבנר' גב

 . חותמת גומי לא שלך ולא של אף אחד

ו ונעבור אני מבקשת שכל אחד יגיד את מה שיש ל  :שירה אבין' גב

 . הלאה

אני חושב שאני אענה לו בדקה , תן לו שיגיד, איציק  :יעקב קורצקימר 

 . נגמור את הסיפור הזה, שתענה

באיזה רשות אתה אומר לי '? שבי בשקט'מה זה   :נורית אבנר' גב

 ? דבר כזה

אני . אני שמח שאתה מעלה את זה, תמשיך, אבי  :יעקב קורצקימר 

 . חושב שזה צריך לעלות

 . צריך לדבר  :נורית אבנר' גב

 .צריך להגיד מה שמציק לו, כן  :יעקב קורצקימר 

אתם התנהגתם בחודשיים שלושה אחרי איך ש  :ד אבי גרובר"עו

- לקבל שכר על עבודה, אתם לא ראויים להיות סגנים, האחרונים

אתה ראוי להיות אחרי השש שנים איך , לא   :טל עזגדמר 

 . שהתנהגת

, אתם עכשיו אמונים על מילוי ההוראות והחוקים  :רוברד אבי ג"עו

אחרי איך שאתם  ?אתם אלה שעכשיו תראו ותעשו את זה כמו שצריך
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- התנהגתם אתם יכולים לבוא ולהגיד לאנשים

 ?מי אתה בכלל  :יצחק רוכברגרמר 

נבחר ציבור שמייצג תושבים ברמת , חבר מועצה  :נורית אבנר' גב

 . השרון

 ?את דוברת שלו  :גריצחק רוכברמר 

 . די  :שירה אבין' גב

 . הוא מייצג תושבים ברמת השרון  :נורית אבנר' גב

 ? את דוברת שלו  :יצחק רוכברגרמר 

 . אני אענה לו, טל  :יעקב קורצקימר 

מה זה '? אתם אחראים על החוקים'מה זה    :טל עזגדמר 

 ?האיוולת הזאת

 . ו אחראים על החוקיםאנחנו לא אמרנו שאנחנ  :נורית אבנר' גב

 .הוא מדבר, את לא אמרת כלום   :טל עזגדמר 

 ?אתה מוביל את המערכת  :ד אבי גרובר"עו

 . כן   :טל עזגדמר 

אתה עכשיו צריך להיות זה שדורש שהכל יקרה לפי   :ד אבי גרובר"עו

 ? ...החוק וה

לך לבית המשפט שידיחו אותי . אל תחנך אותי   :טל עזגדמר 

 ?מה אתה מבלבל את המוח. סגןמכהונתי כ
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 . אני מדבר על ראוי  :ד אבי גרובר"עו

 ... אתה? מה אתה מבלבל את המוח   :טל עזגדמר 

 ( מדברים ביחד)

לא ראוי אחרי איך שהתנהגתם בשלושת החודשים   :ד אבי גרובר"עו

- האחרונים

מותר לי ? מה זה רלוונטי? מה זה משנה. חצוף   :טל עזגדמר 

 . ני רוצהלהגיד מה שא

.. פארסה, כינסנו פה ישיבת מועצה  :ד אבי גרובר"עו . 

 (מדברים ביחד)

 . נו, אבל די  :שירה אבין' גב

כי ברגע ששירה . זה מה שאתם, חבורה של צבועים   :טל עזגדמר 

איפה הייתם כשהיה . לילות ישבתם פה, היתה חלשה כולכם חיבקתם אותה

 ?איפה הייתם כשהיה תקציב? תקציב

 . אתה לא היית פה, אני הייתי  :ד אבי גרובר"עו

 . הצבעת נגד  :יצחק רוכברגרמר 

 ? מה אתה מבלבל את המוח, הצבעת נגד   :טל עזגדמר 

 ( מדברים ביחד)

 . סליחה, שנייה, רגע  :שירה אבין' גב

 . 7310-אתם מדברים על משהו מ? אנחנו שוק, מה  :נורית אבנר' גב
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 ( מדברים ביחד)

 . אתם פוליטיקאים קטנים? פוליטיקאי קטן   :טל עזגדמר 

אתם לוקחים את זה למקומות , אני מבקשת  :שירה אבין' גב

 . מיותרים

 . אני לא יודע למה, כן  :יעקב קורצקימר 

כל אחד שיגיד בכמה משפטים את מה שהוא רוצה   :שירה אבין' גב

 .לא ראוי ולא מתאים להיכנס למקומות האלה. להגיד ונמשיך הלאה

 . הצבענו בעד? איזה תקציב הצבעתי נגד  :ד אבי גרובר"עו

נגד, מה פתאום  :יעקב קורצקימר   . כולם, הצבעתם 

 ... הוספנו בכדורגל בהלוואה, עשינו את השינוי  :ד אבי גרובר"עו

נגד  :יעקב קורצקימר   . אבי, הצבעתם 

 .533-נתנו את ה  :נורית אבנר' גב

 . אנחנו הצבענו בעד, נגדהוא הצביע   :ד אבי גרובר"עו

 . אתם לא הצבעתם בעד  :יצחק רוכברגרמר 

 .הצבענו בעד  :ד אבי גרובר"עו

 . 533-אישרנו את ה, כן  :נורית אבנר' גב

 . הם דווקא הצביעו בעד  :עידן למדןמר 

 (מדברים ביחד)



ן  עיריית רמת השרו

 3102.33031מיום  ,31' מן המניין מס שלא פרטיכל מליאה

 17 

 ? נכון, עידן הצביע נגד ואיריס נמנעה  :ד אבי גרובר"עו

אני . יכול להגיד את מה שיש לו להגיד כל אחד  :שירה אבין' גב

כל . בלי צעקות ובלי צרחות וזה הכל, מאוד מבקשת שזה יהיה בדרך נעימה

ואני חושבת שזה הרבה יותר , אחד ישמע גם יותר טוב את מה שיש לו להגיד

 ?מישהו רוצה להגיב. מכובד והרבה יותר נעים לכולנו

העלית שני . אבי אמראני רוצה להגיב למה ש, כן  :יעקב קורצקימר 

 ?נכון, דברים

 .כן  :ד אבי גרובר"עו

, שאתה צודק שסגן אני חושב, אז על הדבר הראשון  :יעקב קורצקימר 

אבל אני מודה ומתוודה שאני חושב , שזה ראוי שהוא יהיה בתיקים האלה

אני לא מתאים , שבאיך שאני רואה היום את ההתקדמות שלי בפוליטיקה

זה לא הנושאים שאני שוחה . סה ולא את תיק החינוךלהחזיק את תיק ההנד

 .בהם

- תהיה סגן בתואר, אז תגיד תודה  :ד אבי גרובר"עו

אתה אל תגיד איך מנהלים בדברים שאני , אבי  :יעקב קורצקימר 

אני משתדל לעשות את המאה אחוז שלי ואני משתדל לעשות , לקחתי על עצמי

 .את זה הכי טוב

 . כל אחד יגיד את דעתו ,בואו  :שירה אבין' גב

שנים האלה זה יהיה למידה טובה  7-אני חושב שה  :יעקב קורצקימר 

- בשבילי

על חשבון תושבי רמת השרון יהיה לי , מה זה פה  :ד אבי גרובר"עו
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 ?למידה

בחרו פה אנשים ראויים ? לא שמו פה אנשים, למה  :יעקב קורצקימר 

אני חושב שהיא עושה , החינוךויש פה מנהלת אגף , שניהלו פה את ההנדסה

 . את זה בצורה נפלאה

 . היא מחזיקת התיק, היא לא מנהלת אגף החינוך  :נורית אבנר' גב

אתה תלמד להיות . ממנים לך את האוניברסיטה  :ד אבי גרובר"עו

 ... סגן

 . מה שאני טוב אני עושה, אבי  :יעקב קורצקימר 

 .מראתה לא שם לב מה אתה או  :ד אבי גרובר"עו

, אני לא פוליטיקאי. אני אומר את זה לפרוטוקול  :יעקב קורצקימר 

אתה לא מבין . אתה לא היית אומר את זה. אסור לי להגיד דברים כאלה

אז אתה חושב שאם אתה ? בסדר. אתה רק עושה רעש, בשום דבר ואתה חושב

, תצעק הכי חזק ותרשום כל היום בפייסבוק ככה מנהלים את רמת השרון

 . טועהאתה 

ואומר , למצביעים שלי, אני לפחות בא לתושבים  :ד אבי גרובר"עו

 . להם מה אני חושב

- במה שאני מבין, אני אומר לתושבים שאני, הנה  :יעקב קורצקימר 

 . את כל מה שיש לי אני מעביר להם  :ד אבי גרובר"עו

 ... יש לנו עוד מעט ועדה  :שירה אבין' גב

 ( מדברים ביחד)
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. במקום שאחד יפריע לשני, כל אחד, אני מבקשת  :אבין שירה' גב

כל אחד שיגיד מה שיש לו , נורית תגיד את דבריה, תסיים את דבריך, יעקב

ייכנס בדברים של השני  . להגיד בלי שכל אחד 

גם זה לא ראוי שאני ? אבי, אני אגיד לך עוד משהו  :יעקב קורצקימר 

 .ם שמגיע לו בכללכי אתה לא בנאד, אענה לך על הדבר השני

 . סבבה, אוקיי  :ד אבי גרובר"עו

אצלך זה מגיע רק . זה מגיע אצלך לא ממקום טוב  :יעקב קורצקימר 

, אני כבר בודק אותך ובודק ובודק, אתה לא מקבל שום דבר לטוב, ממקום רע

אתה יודע , משתדל לשמור על הכבוד שלך ואני משתדל גם תמיד לדבר אליך

 .ודע שאני משתדל לשמור על הכבוד שלךאתה י, אבי, את זה

יודע הרבה  :ד אבי גרובר"עו - אבל בוא, אני 

אבל אתה לא ראוי שאני אענה על הדבר השני   :יעקב קורצקימר 

 . תהיה בריא .אפילו

אתה צריך לענות , אתה לא צריך לענות לי  :ד אבי גרובר"עו

 . איך התנהגת חודשיים וחצי ואיך אתה עכשיו. לתושבים

 . אני לא חייב שום דבר לאף אחד   :טל עזגדר מ

 . אבי, במיוחד לא לך  :יצחק רוכברגרמר 

 . ובטח לא לך   :טל עזגדמר 

 . אתה התנהגת לא פחות בקדנציה הקודמת  :יצחק רוכברגרמר 

 ? מה עשיתי  :ד אבי גרובר"עו
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 ? מה לא עשית  :יצחק רוכברגרמר 

מה יכולתי ? מה עשיתי. האני הייתי אופוזיצי  :ד אבי גרובר"עו

 ...אני כינסתי את המועצה ב? לעשות

 ?  אתה סדרן שלנו, תגיד לי  :יצחק רוכברגרמר 

 . תנו כל אחד שידבר, אז מה  :שירה אבין' גב

.  :יצחק רוכברגרמר  .  ?כמה הוא מדבר.

 . אבל אתה התחלת לדבר עכשיו  :שירה אבין' גב

 ? רי ישיבהאני פוצצתי ישיבה אח  :ד אבי גרובר"עו

 . אבי. די  :שירה אבין' גב

 . 14מול  1הייתי ? אני יכולתי. אתם עשיתם את זה  :ד אבי גרובר"עו

 .היא הצביעה יפה, נורית ביקשה לדבר  :שירה אבין' גב

אין פה בנאדם בחדר הזה שכיבד את , שנים 7.7  :יעקב קורצקימר 

 . הוא יכול להיות העד שלי, מיכה בלום יותר ממני

 . זה לא הנושא כרגע  :נורית אבנר' גב

אין , הוא כאילו מתכוון לזה שחס וחלילה, לא  :יעקב קורצקימר 

אין בנאדם ? נכון, זה מה שהתכוונת, אבי. זה מה שהוא אמר, בנאדם אחד

 . שנים יותר ממני 7.7-ב שכיבד את מיכה בלום

 ...אתם זלזלתם  :ד אבי גרובר"עו

 . הלכנו לפי החוקים, זלזלאף אחד לא   :יעקב קורצקימר 
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 .לא הלכתם לפי החוקים, בזה זלזלתם  :ד אבי גרובר"עו

. ואל תגרור אותנו, יש לנו מה להגיד גם על זה  :יצחק רוכברגרמר 

 ? בסדר

 . אין שום כוונה לדבר על זה   :טל עזגדמר 

 .זה לא הנושא, עם כל הכבוד  :יצחק רוכברגרמר 

אני לא מדברת . בר בשם הסיעה שליאני רוצה לד  :נורית אבנר' גב

- כרגע על זה שאנחנו מהסיעות האחרות באופוזיציה

 ?איזה סיעה  :יצחק רוכברגרמר 

, מאוד ענייניים, בסיעה שלי, אני חושבת שאנחנו  :נורית אבנר' גב

- זה לא קרה רק בסיטואציה, ואת שמת לב לזה

 . אנשים של פרוצדורות   :טל עזגדמר 

. תן לי בבקשה לסיים את הדברים שלי. טל, תודה  :נורית אבנר' גב

 . אני מבקשת בלי הערות ביניים. תודה

היא אמרה שהוא הולך לחתונה והוא אמר שהוא לא   :יצחק רוכברגרמר 

 .היה בחתונה בכלל

אל תגרור אותי , תעזוב. הוא היה ועוד איך בחתונה  :נורית אבנר' גב

יד זה שגם לפני שהיה הסיפור מה שאני רוצה להג. להערות ביניים שלך

גם אני וגם , הצבענו עניינית ואנחנו באים, שנלקחו הסמכויות ערב ראש השנה

באים ומצביעים , חוץ מכשאנחנו לא נמצאים פה בארץ, לכל הישיבות, אהרון

וגם אני חושבת שהחברים האחרים שיושבים פה , ואת יודעת את זה, עניינית
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 . מסביב לשולחן יודעים

 . ממש לא  :ק רוכברגריצחמר 

אני . שאלה, שירה, אני אבל רוצה לשאול אותך  :נורית אבנר' גב

ואני רוצה להבין , אחת למה לקחת את הסמכויות' שאלה מס, רוצה להבין

חוץ מזה שאיציק ? האם היתה איזושהי סיבה. למה את מחזירה את הסמכויות

 . השניי, שנייה –אבל הוא לא הביע את החרטה , הביע חרטה

 . אל תדברי בשמי  :יצחק רוכברגרמר 

 . אני לא מדברת בשמך  :נורית אבנר' גב

 ?חרטה על מה  :יצחק רוכברגרמר 

- על מה שקרה  :נורית אבנר' גב

? איפה שמעת חרטה? איפה שמעת? חרטה על מה  :יצחק רוכברגרמר 

 ?על מה חרטה? מה חרטה

 . אז לא הבעת, אוקיי  :נורית אבנר' גב

 . אני גם עכשיו אומר לך  :רוכברגר יצחקמר 

 . על אחת כמה וכמה, אז לא הבעת חרטה  :נורית אבנר' גב

 .אז אל תדברי בשמי  :יצחק רוכברגרמר 

אתה לא מקשיב למה שאני . אני לא מדברת בשמך  :נורית אבנר' גב

 . אומרת לך

לנו ? חרטה על מה. 'איציק הביע חרטה'את אומרת   :יצחק רוכברגרמר 
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 . ביקורת קשה על ההחלטות שלויש 

 .אנחנו לא מדברים עליו עכשיו  :נורית אבנר' גב

.נורית, רגע  :דברת וייזר' גב .. 

. להגיד את הדברים, אתם לא נתתם לי לסיים  :נורית אבנר' גב

בואו נכבד ? האם הוא היה בסיור של ועדת חינוך. תגיבו כשאני אסיים בבקשה

 . אחד את השני

 ( מדברים ביחד)

. אז אם לא מקבל שיחליפו את הדרג המקצועי   :טל עזגדמר 

אם אני לא יכול , והדרג המקצועי, גם אתה, בינתיים אנחנו נבחרי הציבור

- אבל מה לעשות שאני. יחליפו אותו –לקבל אותו 

..הדרג המקצועי, יש חוק  :עידן למדןמר  . 

 ( מדברים ביחד)

ני מדבר איתו לפחות יעיד מיכה שא, ללא כל קשר   :טל עזגדמר 

 . פעמיים ביום בנושאים ענייניים

 . אני באמצע הדברים שלי, סליחה  :נורית אבנר' גב

אני אישית עם , עם כל הכאב והצער של כולכם   :טל עזגדמר 

 . מיכה מדבר פעמיים או שלוש ביום

  (מדברים ביחד)

. הוא היועץ המשפטי ואני   :טל עזגדמר  אותו בכל דבר שאני ..

 . מה לעשות. אני גם קשוב לו, ואני גם אאכזב אתכם. ריךצ
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 . נורית, כן  :שירה אבין' גב

בישיבת המועצה האחרונה שהיתה הבינו אנשי   :נורית אבנר' גב

הקואליציה שאין יותר מה לדון בנושא שתמשיכי לשמש כממלאת מקום של 

, נומכיוון שהיתה את האינסטנציה של היועץ המשפטי של. ראש העירייה

זאת . ואחרי זה זה הגיע למשנה ליועץ המשפטי, קיבלנו ממשרד הפנים

לא נשארה עוד אפשרות לאף אחד פה מחברי הקואליציה לבוא , אומרת

נגיד, ולדרוש את ההחלפה שלך  .את ההדחה שלך, בואי 

 ?מה זה רלוונטי  :יצחק רוכברגרמר 

השאלות  לכן אני חוזרת לשתי. זה מאוד רלוונטי  :נורית אבנר' גב

אני מבקשת ממך שתגידי מדוע לקחת את הסמכויות ערב ראש . ששאלתי

 ? החלטת להחזיר להם, בישיבה זאת, השנה לשני סגני ערים ומדוע עכשיו

אני חושבת שנימקתי את זה בצורה מאוד ברורה   :שירה אבין' גב

הבעת אי , לאור ההתנהלות שהיתה, אמרתי שמאחר והיתה לטעמי. בהתחלה

כל ההתנהלות של היועץ המשפטי וכל מה שקשור לייעוץ המשפטי אמון ב

הסמכויות לא , שלאור הסיטואציה הזאת, אני בחרתי וקיבלתי החלטה, שהיה

מה , ולאורך כל הזמן דרך אגב, כשאנחנו מסתכלים, והיום. צריכות להיות

כי הדבר היחיד , ומאחר וגם כבודי לא רלוונטי כאן, שעומד לנגד עיניי

אז אמרתי , והוא טובת התושבים, י חשוב הוא ההתנהלות של העירשמבחינת

לאור מה שאני , שמאחר ואנחנו יכולים היום להתנהל בדרך שהיא נעימה יותר

כי אפשר גם לדבר , ואני מצרה על זה שצריך להיות עם צעקות, רואה כאן

נוכל ביחד לעשות את הכל למעט התושבים, בשקט ובניחותא . וכדי שאנחנו 

י את זה גם בהתחלה בדיוק באותה מידה כמו שאני אומרת את זה אמרת

 . עכשיו
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כי . שירה, אני אגיד לך למה אני אומרת את זה  :נורית אבנר' גב

של  גם בתקופה שהייתי סגנית ראש העיר, אני חושבת, בסיטואציה היום

אני חושבת שסגני ראשי ערים הם אנשי האמון של ראש , איציק רוכברגר

אבל הם , מנים שלו-שי אמון של ראש העיר זה לא אומר שהם היסואנ, העיר

או במקרה שלך , ראש העיר, זאת אומרת שהוא יודע. אנשי האמון שלו

יודעת שסגני ראשי הערים זה אנשים שבאמת הם , ממלאת מקום ראש העיר

ושהם יהיו נאמנים לך בכל , לצדך והם לא יעשו לך דברים מאחורי הגב שלך

 ?האם את מרגישה שזו הסיטואציה עכשיו. לותדבר ובכל פעי

.  :יצחק רוכברגרמר  .  . היא לא היתה אצל רונאל פישר.

 ? עוד פעם עכשיו, נו  :שירה אבין' גב

 ?שאני אגיד לך מה עשית שם גם  :יצחק רוכברגרמר 

 .איציק  :שירה אבין' גב

 ? את ובעלך אצל רונאל פישר  :יצחק רוכברגרמר 

 . נו, בעזו   :טל עזגדמר 

 ? את מדברת על נאמנות  :יצחק רוכברגרמר 

 . איציק  :שירה אבין' גב

 ?לא, רונאל פישר, הוא עובד אצלך  :ד אבי גרובר"עו

 .לא קשור   :טל עזגדמר 

איפה היתה הנאמנות שלך . אני מדברת על נאמנות  :נורית אבנר' גב

גם , בחינוך גם, ואתה על מגש הגשתי לך את כל, שנים שנתתי לך 7-אליי ב
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ואתה בבחירות האחרונות השתמשת . בכל דבר, גם בנוער, גם בנשים, בתרבות

- בכל הדברים שאני עשיתי

 .פוליטית אני בניתי אותך ואת הרסת את עצמך  :יצחק רוכברגרמר 

אני הבאתי . אני הבאתי אותך להיות ראש העיר  :נורית אבנר' גב

 . חוגי בית עשיתי לך 83, אותך

 .תקשיבי טוב  :וכברגריצחק רמר 

 83פתחתי לך . אף אחד לא הכיר אותך... במערבית  :נורית אבנר' גב

 . בתים

 . קמצנית, תקשיבי טוב  :יצחק רוכברגרמר 

 ? לתוך חשבון הבנק שלך₪  133,333לתת ? קמצנית  :נורית אבנר' גב

 .ביקשת לסחוט את התפקיד. אל תתני  :יצחק רוכברגרמר 

 . יציקא  :שירה אבין' גב

את צריכה לשבת בבית סוהר רק בגלל הסחיטה   :יצחק רוכברגרמר 

 . שלך

בחשבון הבנק הפרטי ₪  133,333לדרוש ממני לשים   :נורית אבנר' גב

 . ה היו פתוחים לך"תיקי יאח 7-שלך כש

 ?את זוכרת. את היית אחת המתלוננות, שבי בשקט  :יצחק רוכברגרמר 

 ?סליחה  :נורית אבנר' גב

 . אני מציעה שאנחנו נתקדם קדימה  :שירה אבין' גב
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 ? זוכרת. ומשם הלכת לרונאל פישר? סליחה  :יצחק רוכברגרמר 

 . זה ממש לא קשור  :נורית אבנר' גב

 . לא קשור  :יצחק רוכברגרמר 

 . עידן ביקש  :שירה אבין' גב

.. זה לא, זה היה איך להדיח אותך   :טל עזגדמר  . 

אני כל כך נהנית לשמוע את מה שאתם , ה יופיאיז  :נורית אבנר' גב

 . אומרים עכשיו

 . חברים, די  :שירה אבין' גב

 . היה שווה לבוא ולשמוע מה אתם אומרים  :נורית אבנר' גב

למה אתה שכרת את שירותיו של רונאל , איציק  :ד אבי גרובר"עו

 ? פישר

 . הוא לא שכר את שירותיו   :טל עזגדמר 

 . אני מבקשת  :שירה אבין' גב

 . אני לא שכרתי  :יצחק רוכברגרמר 

 . גם הבטחת לאשתו שתהיה מנהלת אגף החינוך  :נורית אבנר' גב

 . אני שכרתי את שירותיו   :טל עזגדמר 

 ?מאיפה את יודעת  :יצחק רוכברגרמר 

 . היא אמרה לי  :נורית אבנר' גב
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  ?היא מנהלת אגף החינוך? היא אמרה לך  :יצחק רוכברגרמר 

 . הבטחת לה להיות מנהלת אגף החינוך  :נורית אבנר' גב

 . תראי לי בכתב? איפה כתוב  :יצחק רוכברגרמר 

 . אנחנו רוצים להתקדם עם הישיבה  :שירה אבין' גב

בדברים אחרים הוא . אבל בזה מיכה לא בסדר   :טל עזגדמר 

 .בזה הוא לא היה בסדר, בסדר

 ?מכחיש שהבטחת להאתה ? אתה מכחיש  :נורית אבנר' גב

 . בוודאי  :יצחק רוכברגרמר 

 . עידן  :שירה אבין' גב

 . כבר שש וחצי ויש פה אנשים בחוץ מחכים  :יעקב קורצקימר 

ונעבור להצבעה  :שירה אבין' גב  . בואו נתקדם 

 . אני רוצה גם להגיד משפט  :גיא קלנרמר 

- רהבסוף הסד בסדרה פולישוק מופיע בדרך כלל  :עידן למדןמר 

. אתה אומר כל הזמן פולישוק? מה זה פולישוק  :יעקב קורצקימר 

 . תסביר לי מה זה

 ?לא ראית  :דברת וייזר' גב

 . לא  :יעקב קורצקימר 

. דווקא סדרה נחמדה. אתה מוזמן לראות. סדרה  :עידן למדןמר 
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בסדרה פולישוק יש בדרך כלל בסוף איזושהי שקופית שאומרת שכל קשר בין 

אישים ודברים לא קיים והכל על דעת ההוזה , אירועים, מקרים, דמויות

אותי מעניין באמת מתי איזשהו פרק שבכלל לא קשור למציאות . אותם

בישיבה הקודמת לדעתי אמרתי ככה כשנמתחה ההצעה לעשות . שקורה אצלנו

אמרתי שראוי , כל אחד יקרא לזה כיצד שבא לו, להחליף, להדיח, עוד ניסיון

ליציה תגלה את ההסכמים הקואליציוניים ותניח אותם על שסיעת הקוא

ואנחנו כל רגע מגלים הסכם קואליציוני חדש בתוך סיעת . השולחן

 . הקואליציה עצמה

 ?איזה הסכם קואליציוני חדש  :דברת וייזר' גב

 . הלכו למשרד הפנים... ההסכמים הקואליציוניים   :טל עזגדמר 

 . קוםמפרסמים בכל מ  :יעקב קורצקימר 

 . רגע, נו? למה אתה מתכוון, עידן  :שירה אבין' גב

 .בין הסיעות לבין סיעות הקואליציה  :עידן למדןמר 

 .אפשר לראות את זה, מפורסם באינטרנט  :יעקב קורצקימר 

. למה אתה, עידן. שנייה, רגע  :שירה אבין' גב תנו לו , שנייה רגע..

 ?למה אתה מתכוון, עידן. לדבר בלי להפריע

לדעתי כנראה יש , בתוך הסיעה שלכם עצמכם  :עידן למדןמר 

 .איזשהם הסכמים קואליציוניים שראוי שהציבור יידע אותם

 .ממש שטויות  :יצחק רוכברגרמר 

 . ממש לא  :דברת וייזר' גב
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- גם את ההסכמים הקואליציוניים החדשים  :עידן למדןמר 

 ? רכמה אתה מדב. אבל זה שטויות  :יצחק רוכברגרמר 

- למול הסיעה של  :עידן למדןמר 

 .שנייה? מה זה חדשים אבל  :שירה אבין' גב

 . אין דבר כזה. אין דבר כזה  :יצחק רוכברגרמר 

 . אין כזה דבר  :דברת וייזר' גב

אני לא מבינה . בואו ננסה להבין אבל, שנייה רגע  :שירה אבין' גב

 . על מה אתה מדבר

.  :עידן למדןמר  . - אליציוני חדששל הסכם קו.

.  :ד אבי גרובר"עו .  . נכנסו לחדר ומה סיכמו.

 . זה לא הסכם קואליציוני. שישאל את השאלה  :יצחק רוכברגרמר 

 ? מה סיכמתם  :ד אבי גרובר"עו

 ?זה הסכם קואליציוני  :יצחק רוכברגרמר 

 . לא להגיד הסכם קואליציוני, אז שיהיה ברור  :דברת וייזר' גב

. כל דבר שהיה זו היתה ישיבת מועצה  :שירה אבין' גב .. 

, אז שישאל. הוא רוצה לדעת מה סיכמת איתם  :דברת וייזר' גב

 ?למה להגיד הסכם קואליציוני חדש. שיהיה ברור

הציבור יצטרך לשלם על התמלול והכינוס של אותה   :עידן למדןמר 
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- ישיבה בלתי חוקית שכינסה הקואליציה

.. עלהזה ממש לא   :שירה אבין' גב . 

 ?האם זה יעלה לנו כסף  :עידן למדןמר 

אם זאת הבעיה שלך ושל רמת השרון ומישהו צריך    :טל עזגדמר 

 ? בסדר, אני אשלם את זה, לשלם את זה

 ?מה אתה שואל  :יצחק רוכברגרמר 

 ?מי משלם את הכסף שלו, ד יניב"עו  :ד אבי גרובר"עו

 ? מה זה עניינך  :יצחק רוכברגרמר 

 ? זה לא בא לעירייה  :י גרוברד אב"עו

 ?ביקשו ממך אישור  :יצחק רוכברגרמר 

 ( מדברים ביחד)

לפני , אני אענה לך, עידן. אני רוצה להתייחס  :שירה אבין' גב

המכתב , כל מה שרשום כאן. אני רוצה לומר משהו, שנייה, שאתה אבל

תה הוא אותו דבר בדיוק מה שהיה לפני מה שאנחנו ישבנו באו שקיבלתם

אין כאן שום דבר נוסף ואין כאן שום הסכם קואליציוני אחר . ישיבת מועצה

שזה מה שנקבע באותה ישיבה ראשונה של ישיבת , למעט מה שרשום פה

 .המועצה הראשונה שהיתה

ויכול להיות שיש עוד הסכמות   :עידן למדןמר  יכול להיות שכן 

 . ביניכם

אני , מדברת לפרוטוקולאני , רגע. אז אני אומרת  :שירה אבין' גב
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 . לא מדברת למקום אחר

אז אני חושב שהיה ראוי לשים את כל . בסדר  :עידן למדןמר 

- ההסכמות

 . בוא אני אענה לך. אין מה לשים  :יצחק רוכברגרמר 

 . הכל רשום  :שירה אבין' גב

. חבל על השאלות סתם, בוא אני אעשה לך סדר  :יצחק רוכברגרמר 

בהסכמים , שום שינוי, אין שום שינוי? נכון, אנחנו מדברים בפרוטוקול, הנה

שום , שום שינוי. הקואליציוניים שנחתמו עם הסיעה שלנו ולא בתוכנו פנימה

 .שום אמירה, שום הבטחה, הסכמה

 . נכון  :שירה אבין' גב

ולא שירה לסיעה ולא , לא אני לשירה ולא שירה לי  :יצחק רוכברגרמר 

 . אין כלום. בזה נגמר, זהו. יעה לשירההס

אני מקווה שהציבור לא יצטרך לשאת . אני שמח  :עידן למדןמר 

 . בעלות אותה ישיבה

 ? על מה הוא מדבר זה? אבל שמעת את התשובה  :יצחק רוכברגרמר 

.  :עידן למדןמר  . . אבל היה ראוי לומר את זה, והיועץ משפטי.

 .תודה רבה

 .יבלת תשובהק  :יצחק רוכברגרמר 

שרמת , עוד דבר גילינו, אנחנו היום גילינו אבל  :עידן למדןמר 

 .השרון מצויה באחד המקומות הגבוהים מבחינת זיהום האוויר
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 . דיברו על זה  :יצחק רוכברגרמר 

 . דיברנו על זה, איחרת  :יעקב קורצקימר 

 . לסעיף הזה, קודם כל, זה לא קשור. שנייה  :שירה אבין' גב

 . אולי תראו מה הוא רוצה להגיד על זה  :אבי גרובר ד"עו

 ?למה לחזור  :יצחק רוכברגרמר 

אולי אני רוצה לומר שלדעתי מתגלים פה כל הזמן   :עידן למדןמר 

. הדיון היום הוא אחד הדברים האלה, לטעמי, ובין השאר. עוד ועוד זיהומים

למי שרוצה אני אזכיר . הוא אחד הדברים הלא ראויים ביותר שקרו פה

- להתמנות עכשיו לסגן ראש העירייה את התחייבותו בפרוטוקול

. הוא סגן ראש העירייה. אני אתקן אותך, סליחה   :טל עזגדמר 

 .האצלת סמכויות. פה מדובר על סמכויות ושכר

אני אזכיר לסגן ראש העירייה אדון קורצקי את   :עידן למדןמר 

הוא , עץ המשפטי ולפרוטוקולהאדון קורצקי אמר ליו. שאמר לפרוטוקול

אני חותם לך . אני מתפטר היום מעיריית רמת השרון אם אני טועה': אמר

אם אחד יסבור . יועצים משפטיים שאתה תחליט 13תביא . עכשיו על מכתב

- על הישיבה הבלתי חוקית', כמוך

יודע מה. לא על זה דיברתי בכלל  :יעקב קורצקימר  - עידן, אתה 

- והנה הגיעה האינסטנציה החוקית. 'אני אתפטר'  :עידן למדןמר 

 . אני שומר על הפה שלי  :יעקב קורצקימר 

לא פחות , האינסטנציה הכי גבוהה במדינת ישראל  :עידן למדןמר 
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- מהיועץ המשפטי לממשלה

 ...נה'בוא, אני לא אמרתי  :יעקב קורצקימר 

אענה לך ואני , אתה גורר אותי לענות לך תשובה  :יצחק רוכברגרמר 

 .חצוף, עליה

אני דיברתי על . אתה מדבר לא לעניין בכלל  :יעקב קורצקימר 

 .הישיבה

אני . דקות 4חשבתי כולה ישיבה של , האמת היא  :שירה אבין' גב

 ? אתם צועקים ואני אשמה? אשמה

 . דקות 4אמרתם   :דברת וייזר' גב

 . נכון  :שירה אבין' גב

 ? ה שאני אסביר לךאתה רוצ, עידן  :יעקב קורצקימר 

 . תיכף תסביר לי, תסביר לי  :עידן למדןמר 

הפולישוק הזה עשה . זה לא על הישיבה הזאת בכלל  :יעקב קורצקימר 

 . לך הרבה פוילשטוקים בראש

, יכול להיות שעשה לי הרבה פוילשטוקים בראש  :עידן למדןמר 

למרות  .למדת הרבה מאוד, למרות שאתה לא מסתכל, ויכול להיות שאתה

 . למדת הרבה מאוד תרגילים כנראה, שאתה לא מסתכל

 .איזה מזל שאתם לא תהיו סגנים אף פעם. יאללה  :יצחק רוכברגרמר 

יודע  :יעקב קורצקימר  : אמר לי, אמרתי השבוע למישהו, אתה 

אתה יודע כמה : אמרתי לו', אני רוצה לעשות, אבל זה מעצבן, יעקב, תראה'
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לחתוך לעידן את , לקחת מספריים, בישיבת מליאה פעמים יש לי חשק לקום

תשאל את מיכה על מה אני , אני אומר לך. מרוב שהוא משגע אותי? הקוקו

זה בכלל לא הנושא . וגם היום אני מוכן על אותו דבר, אמרתי לו שאני מתפטר

אתה רואה פולישוקים כל היום ואתה , אתה בנאדם הזוי, שאתה מדבר עליו

אם לא יבוא עיתונאי גם לא היית . לאנשיםפה את המוח בא עכשיו לבלבל 

 . מעלה את זה

- בישיבה אתה אומר את זה  :עידן למדןמר 

 ( מדברים ביחד)

 . חברים  :שירה אבין' גב

רק בגלל שאתה רוב ניסית להדיח בכל זאת ממלאת   :עידן למדןמר 

- ניסיתם, ניסית, מקום

 ?מה אתה רוצה  :יצחק רוכברגרמר 

 . אמרתם עליה שהיא לא מתפקדת  :למדן עידןמר 

 ? מה אתה רוצה אבל   :טל עזגדמר 

 ? מה אתה רוצה  :דברת וייזר' גב

 (מדברים ביחד) 

 . אמרתם עליה שהעיר מלוכלכת בגללה  :עידן למדןמר 

 . הוא יכול לדבר מה שהוא רוצה  :יצחק רוכברגרמר 

  .מרתם עליה שהחינוך בקנטים בגללהא  :עידן למדןמר 
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 ?מה זה קשור לסמכויות   :טל עזגדמר 

 ? עכשיו זה גם הכל בסדר? אתה לא מבין את זה  :נורית אבנר' גב

אבל כל כך חשוב לך שיהיו לך , המינוי שאתה בחרת  :עידן למדןמר 

 ...הסמכויות

 (מדברים ביחד)

אתם חבורה של . אני אחזור על מה שאמרתי קודם   :טל עזגדמר 

- כי אתם התנהגתם .פוליטיקאים צבועים

 . אנחנו הצבועים  :עידן למדןמר 

 ?לאן הלכתם, מה קרה   :טל עזגדמר 

אתה לא ? טל, ואתה חושב שאתה לא צבוע, רק רגע  :נורית אבנר' גב

שנים ועוד כמה  7רגע אחד אתה רוצה להדיח את מי שהיתה איתך ? צבוע

- חודשים האלה

מה זה , אז מה, נו. שנים 7גם את היית איתי    :טל עזגדמר 

 ? קשור

היית עוזר של ראש . אבל אז לא היית בתפקיד הזה  :נורית אבנר' גב

 . העיר

- לקראת סיום, בוא, עידן  :שירה אבין' גב

...גם לא   :טל עזגדמר   .את הזמן. 

אז עכשיו פתאום הכל בסדר ואתה כן רוצה להיות   :נורית אבנר' גב

 ? רתם עליהאחרי כל הדברים הרעים שאמ? ידח איתה
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 (מדברים ביחד)

אם ? את אמרת שאת תתמכי בה? את תומכת בה  :יצחק רוכברגרמר 

 ?לא, אה? לא, היא תתמודד את אמרת שאת תתמכי בה

כשאני , אני אתמוך בי, אני לא אמרתי. מה פתאום  :נורית אבנר' גב

 . אתמודד אני אתמוך בעצמי

 . עידן  :שירה אבין' גב

אני מאמינה , לא צריכה לתמוך באף אחדאני   :נורית אבנר' גב

 . ביכולות שלי ובכישורים שלי

 . ביקשתי מעידן שיסיים  :שירה אבין' גב

 . עובדה שלקחתי מקום שני אחריך  :נורית אבנר' גב

 . יאללה מקום שני   :טל עזגדמר 

אני כבר לא בטוח שאהרון מאמין בך אם הוא הלך   :יעקב קורצקימר 

 . איתך

 . חברים, די  :ביןשירה א' גב

.. אני לא מאמין שאהרון כבר. לפרוטוקול, הנה  :יעקב קורצקימר  .

תקשיבי מה יעקב , אני אומר דברים עכשיו. הוא כבר הבין עם מי יש לו עסק

 . אמר לך

 . אבל יש דברים שאמרת לפרוטוקול ואתה חוזר בך  :עידן למדןמר 

 . הכל אני אומר לכם מה שאמרתי  :יעקב קורצקימר 
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 ( מדברים ביחד)

 . אף אחד לא מדבר יותר. נגמר העניין, ה'חבר  :שירה אבין' גב

 ( מדברים ביחד)

גיא ביקש להגיד עוד משפט , משפט אחרון של עידן  :שירה אבין' גב

 . מספיק, די. ואני מעלה את זה להצבעה

חכמה וגבורה גדולה להגיד את זה כשהבנאדם לא   :נורית אבנר' גב

 . נמצא

 . אני אגיד את זה כשהוא גם נמצא  :יעקב קורצקימר 

 . הוא אומר את זה לפרוטוקול   :טל עזגדמר 

 . די  :שירה אבין' גב

בסופו . לא סתם היו לנו הכותרות המצערות היום  :עידן למדןמר 

בסוף כל , אנחנו רואים פה שאחרי חודשיים וחצי של כל מיני דברים, של דבר

 . ולכן אני אתנגד, וליטיקה אישית וקטנהמה שמעניין זה איזושהי פ

 . תודה רבה  :יעקב קורצקימר 

 . נורא כואב לנו   :טל עזגדמר 

 . גיא  :שירה אבין' גב

תשתדלו לא , אני רוצה להגיד כמה משפטים ברצף  :גיא קלנרמר 

שלא יכעסו על , אני רוצה להגיד את זה לחבריי לקואליציה, אחד. להפריע

, כי תסכול היא תכונה שמשבשת קצת את הראש לפעמים, חברינו לאופוזיציה

, זה קורה לכולם, ולכן בקטע הזה צריך לקחת אוויר ולא להתרגש יותר מדי
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 . זה קורה גם לאנשים באופוזיציה

 . גם לאנשי קואליציה זה קורה  :נורית אבנר' גב

וזה , תסכול אוכל את הקיבה ואוכל את הכבד  :גיא קלנרמר 

 . בסדר

לא רק לאנשי . גם לאנשי קואליציה התסכול כואב  :רית אבנרנו' גב

 . שאתה במצב דיסוננסי, התסכול הוא גם שלך. אופוזיציה

- אבל ביקשתי  :גיא קלנרמר 

 ? אז מה, גם אני ביקשתי והפריעו לי, ביקשת  :נורית אבנר' גב

 .אני אצעק יותר חזק ממך, תאמיני לי  :גיא קלנרמר 

 . ה לא הפרעת ליאת  :נורית אבנר' גב

 ...אתה אמנם לא הפרעת אבל  :עידן למדןמר 

 .גיא, כן. בואו ניתן לגיא לסיים את דבריו, טוב  :שירה אבין' גב

יש באמת איזושהי , דבר שני. זה דבר ראשון  :גיא קלנרמר 

, אני קורא היום בפייסבוק את אבי גרובר ואנשים אחרים. דואליות מקוממת

ועכשיו אני שומע את עידן לגבי . לגבי הזיהום, תכווןלא לדברת כמובן אני מ

, שאלוהים יעזור לי יעקב, ואם. הזיהום והקשרו לבחירת סגני ראש העיר

- יסבירו לי מה הקשר

 ... הקשר לזיהום לא  :עידן למדןמר 

 . שנייה  :שירה אבין' גב
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 . תן לי לסיים  :גיא קלנרמר 

..ת על הסגניםלא אמרתי ספציפי, בהקשרו  :עידן למדןמר  . 

 . תן לי להבהיר את ההקשרים  :גיא קלנרמר 

.  :עידן למדןמר  .  . הפוליטי שמאפיין את ההתנהלות.

 . תן לו לסיים  :דברת וייזר' גב

 ? איזה זיהום פוליטי  :יצחק רוכברגרמר 

 ( מדברים ביחד)

 .גיא? אפשר לבקש שקט  :שירה אבין' גב

הסיבה הפשוטה שבו אתם מ, הפוסל במומו פוסל  :גיא קלנרמר 

הכי רדודה והכי , מדברים על פופוליזם ועושים את זה בצורה הכי נמוכה

שלא השתנה , איך אפשר לקשור בין תהליך פוליטי לגיטימי. מכוערת שאפשר

, אני יודע שזה מעצבן אתכם ואתם כועסים ואתם מתוסכלים, בו כלום אגב

אבל מה הקשר בין זה לבין . אני אנושי לסיטואציה הזו כלפיכם, וזה בסדר

נושא הזיהום שהתפרסם היום בידיעות אחרונות ואיך קשור החזרת 

? 7וכביש  4הסמכויות של יעקב קורצקי כסגן ראש עיר ושכרו לזיהום בכביש 

- והאם שאר חברי השולחן המכובד הזה? מה הקשר

 ?אז מה אתה מחלק לי ציונים? היית פה כשדיברתי  :ד אבי גרובר"עו

תנהג אותו . ראיתי אותך כותב. כי ראיתי אותך  :א קלנרגימר 

 .תעמוד מאחורי מה שאתה כותב. דבר פה ובחוץ

 ...אתה כתבת בפייסבוק  :דברת וייזר' גב
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 ( מדברים ביחד)

- עם כל הכבוד לכולם, קודם כל, סליחה  :שירה אבין' גב

.  :ד אבי גרובר"עו .  אני דואג על. יושבים ודואגים על חשבון הזה.

 ? בסדר, חשבוני

 ?דואג למה  :יצחק רוכברגרמר 

כל מה שאני עושה לטובת העיר הזאת זה רק . לעיר  :ד אבי גרובר"עו

 . על חשבוני

 ?אז מה   :טל עזגדמר 

 . לא מקבל כלום  :ד אבי גרובר"עו

 (מדברים ביחד)

 . תנו לגיא לסיים  :שירה אבין' גב

בשכר הייתי משקיעה את  גם אם הייתי סגנית, אבי  :דברת וייזר' גב

 . אותו זמן

 .כן, סגנית בשכר. מהבוקר עד הלילה  :נורית אבנר' גב

צריך כל , מי שאחראי על החינוך צריך לשבת פה  :ד אבי גרובר"עו

 . היום לעבוד פה

 ( מדברים ביחד)

ר ועדת "יו. אני חושבת שאתם קצת מבלבלים  :שירה אבין' גב

אז בואו . סק כל היום עם החינוך זאת אניומי שמתע, עם כל הכבוד, החינוך
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 . בואו. זה לא שלא מטפלים ולא עושים. תירגעו

 ( מדברים ביחד)

 . בואו ניתן לגיא לסיים את דברו  :שירה אבין' גב

אתם . פשוט קשקוש. כל הקשקשת הזאת מיותרת   :טל עזגדמר 

לה פה עם כל השתן שע, עם כל הכבוד. מתבלבלים שאנחנו כולה נבחרי ציבור

אני בינתיים תורם מזמני הרבה יותר , אנחנו עושים. לחלק מהאנשים למוח

 .מזמנך

 ?מאיפה אתה יודע  :נורית אבנר' גב

. כי אני יושב פה שעות על שעות? מאיפה אני יודע   :טל עזגדמר 

 ?מה את עושה, למה

 . גם הוא יושב שעות על שעות  :נורית אבנר' גב

 ?מה את עושה   :טל עזגדמר 

 5-חברה ב, ועדות 5-ב, אני יושבת בכל הוועדות  :נורית אבנר' גב

אני יושבת בוועדת , אני היום הסתובבתי עם שירה בבתי ספר. ועדות ומגיעה

 ...בוועדת, בוועדת בניין עיר, מכרזים וכספים

גם צריך להבין מה , זה שאת מגיעה זה בסדר  :יצחק רוכברגרמר 

 . מדברים

 ...נעשה ישיבה, מבטיחה לכם אני  :שירה אבין' גב

 ( מדברים ביחד)

על רואה חשבון לפני הישיבה ₪  833אני הוצאתי   :נורית אבנר' גב
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, איציק. מכספי שלי. שהיתה לנו כדי ללמוד את הנושא ועשיתי שיעורי בית

אני לא אכנס לחשבון הבנק שלך ואתה אל , בוא לא תיכנס לחשבון הבנק שלי

אני מקווה מאוד שאתה מוציא כל חודש אלפי  .תיכנס לחשבון הבנק שלי

אל תיכנס לחשבון . לנושאים ולתרומות? אוקיי, שקלים כמו שאני מוציאה

 . הבנק שלי ואני לא אכנס לחשבון הבנק שלך

אבל אני , אני מאמין שאת תורמת. תקשיבי טוב  :יצחק רוכברגרמר 

- בטוח שמביאים לך את זה ככה

באיזה . ר איתי ואל תקרא לי קמצניתאז אל תדב  :נורית אבנר' גב

 ? זכות אתה קורא לי קמצנית

 . אני אגיד לך למה  :יצחק רוכברגרמר 

 . אל תיכנס, עזוב   :טל עזגדמר 

יש יותר 'כי כשביקשתי ממך לקנות דבש אמרת לי   :יצחק רוכברגרמר 

, זול בסופרמרקט  ?את זוכרת'

 . לא יודעת על מה אתה מדבר  :נורית אבנר' גב

 .בטח שאת יודעת, את לא יודעת על מה  :יצחק רוכברגרמר 

 . אנחנו רוצים לתת לגיא לסיים את דברו  :שירה אבין' גב

 . יש אנשים בחוץ, ה'חבר, יאללה   :טל עזגדמר 

אם אני מעצבנת אותך סימן ? מה יש לך היום אתה  :נורית אבנר' גב

 . שאכפת לך ממני

 . נו די, נורית  :גיא קלנרמר 
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 .זו מחמאה בשבילי  :נורית אבנר' גב

 . תפסיקי כבר, נורית  :יעקב קורצקימר 

.. אני מצליחה לעצבן אותך  :נורית אבנר' גב . 

 ( מדברים ביחד)

 ... תפסיקו כבר  :יעקב קורצקימר 

אני מבקש לקבוע עוד שתי נקודות שבעיניי הן   :גיא קלנרמר 

אין תיק ואחריות , עליהכמו שאין עבודה שלא מכבדת את ב, אחת. נכונות

, אבי ועידן, ולכן. במסגרת הרשות הציבורית שלא מכבד את מחזיק התיק שלו

לא לתכנון 7 כן לדתות 7 לא לספורט 7 הדין הזה שאתם נותנים כן לחינוך 

 . בעיניי הוא דין לא נכון, ובנייה

 .אבי זה אבי ועידן זה עידן  :עידן למדןמר 

 .אל תפריע לי  :גיא קלנרמר 

 . תן לו לסיים  :דברת וייזר' גב

תשתקו , אני יושב בשקט. אל תפריע לי עכשיו, עידן  :גיא קלנרמר 

 .עכשיו אתם

  .אבל אל תדחוף מילים לפה  :עידן למדןמר 

 . לא דיברתי עליך, אז הוא אמר  :גיא קלנרמר 

 . אז אל תגיד אבי ועידן  :עידן למדןמר 

 (מדברים ביחד)
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 . לגיא לסיים ונוכל להתקדם תנו  :שירה אבין' גב

, מדבר בשקט, אני ממתין בשקט, אני מבקש לסיים  :גיא קלנרמר 

 . גם אם זה מעצבן אתכם

לא הפתעת בכלום בכל מה . אתה לא מפתיע בכלום  :ד אבי גרובר"עו

 . שאמרת עכשיו

תמיד אתה , אבי, אף פעם אני לא מפתיע אותך  :גיא קלנרמר 

 .פעם אחת אני אעשה לך סמינר? אז מה אני אעשה, מתקנא

 .מילים גבוהות שלא אומרות כלום  :ד אבי גרובר"עו

רק פה אחד פה ופה , ואתה מאוד גבוה וגדול, כן  :גיא קלנרמר 

 . אחד בפייסבוק

, אתה יודע. תיק הספורט זה גם כן של חינוך, אבי  :יעקב קורצקימר 

 .זה חינוך וספורט

- בוא. נוךספורט זה לא חי  :ד אבי גרובר"עו

 (מדברים ביחד)

 . תנו להם כבוד, מחכים לכם התושבים בחוץ  :שירה אבין' גב

, אני רק רוצה שתתחייב לפרוטוקול שאם אי פעם   :טל עזגדמר 

תהיה בסיטואציה שלא תקבל שכר מהעירייה ותוכל לקבל תיק כמו , אי פעם

ה כל כך לתושבים שלך שאת, תתחייב היום לפרוטוקול, הנדסה או משהו כזה

 . שאתה לא תיקח את התיק הזה, דואג להם

כי אם אני לא , אני מוכן להבטיח על הדבר הזה  :ד אבי גרובר"עו
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זה מה שאני מוכן ? אוקיי. אהיה או חינוך או הנדסה אני לא אהיה בשכר

 . להבטיח

 . אוקיי   :טל עזגדמר 

  .אנחנו עכשיו לא מחלקים פה תיקים. גיא, טוב  :שירה אבין' גב

 . מקסימום סגן בפועל  :ד אבי גרובר"עו

 ( מדברים ביחד)

 . די, טל, נו יאללה, תן לגיא לדבר. חברים, יאללה  :שירה אבין' גב

וכמו שאין תיק שלא מכבד את בעליו בזירה   :גיא קלנרמר 

זה בסדר גמור , גם האופוזיציה בהקשר הזה, אני לא חושב שכולנו, הציבורית

באזור איכות , רום מזמנו ולקחת תיק באזור החינוךשחבר מועצה שרוצה לת

זה לא שם את התיק הזה במקום , לגיטימי מאוד, באזורים אחרים, הסביבה

ולכן אני לא מבין את הטקטיקה או , זה נותן לו את כל הריספקט, פחות טוב

י חבר "י סגן או ע"את האסטרטגיה של איפה ואיפה על האם זה מוחזק ע

כי . לא לעשות את הדיון הזה ולכן אני מציע. עניין הזהמועצה רגיל בתוך ה

לא , כמו שאמרתי קודם, ושום תיק, היום זה אנחנו ומחר זה אנשים אחרים

- ובנימה אחרונה. לא מכבד את בעליו בהקשר הזה

 .מסכים איתך, למען הסר ספק  :עידן למדןמר 

אני רוצה לברך אתכם , מילה אחרונה. תודה רבה  :גיא קלנרמר 

וזה לטובת תושבי רמת , מגיע לכם. עם חזרתכם לתפקיד ולסמכויות ולשכר

 . השרון

. כי אני לא בדיוק, אל תכליל   :טל עזגדמר  .. 
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 .שיהיה בהצלחה. מאה אחוז. אתה לא לשכר  :גיא קלנרמר 

אנחנו מעלים להצבעה את האצלת התפקידים , טוב  :שירה אבין' גב

לפי האישור , 15עזגד בהתאם לסעיף  והסמכויות של יעקב קורצקי ושל טל

 . וחוות הדעת שכתב היועץ המשפטי של העירייה

 .וגזבר העירייה  :ד מיכה בלום"עו

 ?מה קרה, הוא נעלם, אגב. וגזבר העירייה  :שירה אבין' גב

 . הוא לא מרגיש טוב  :ד מיכה בלום"עו

 . אנחנו סולחים, בסדר  :שירה אבין' גב

 . להתנצלביקש   :ד מיכה בלום"עו

 ? מי בעד  :שירה אבין' גב

 . 5  :פרח מלך' גב

 ? מי נגד  :שירה אבין' גב

 . 4  :פרח מלך' גב

 . אין נמנעים  :שירה אבין' גב

 

האצלת  (4 –נגד , 2 –בעד )ולות ברוב קהוחלט לאשר   :22החלטה מספר 

התפקידים והסמכויות של סגני ראש העיר יעקב קורצקי וטל עזגד בהתאם 

 0ש וגזבר העירייה"ד יועמ"לחוק ולפי אישור וחוו 32 לסעיף
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, על פי נוהל ועדת שמות יש למנות שני חברים נציגי ציבור לוועדה .7

 .מהקואליציה ומהאופוזיציה

 

בואו , ואני ממש מבקשת, אנחנו עוברים לסעיף קטן  :שירה אבין' גב

שיש , מותיש לנו את הנושא של נוהל ועדת ש. לא נתחיל פה לדסקס בעניין

, אני מזכירה לכם. למנות שני חברים כדי שהוועדה תוכל להמשיך לפעול

עם היועץ , אנחנו אישרנו את הנוהל החדש המסודר שהכין רפי עם עידן

וכדי שהוועדה תתחיל להתכנס ולדון ולטפל בסוגיות , עם מיכה, המשפטי שלנו

יציה וחבר שעומדות לפתחה אנחנו צריכים להוסיף עוד חבר אחד של הקואל

פשוט אם יש לכם פה מישהו , אני מבקשת את השמות. אחד של האופוזיציה

 . אנחנו פשוט יכולים להעביר את זה לפרח, אם לא. ואתם רוצים להעביר

 . גם שלחתי מייל בנושא  :ד אבי גרובר"עו

 . אנחנו נשב עם מיכה, אני אומרת שוב  :שירה אבין' גב

לא יכול להיות שכבר שנה ומשהו יש , מספר ועדות  :ד אבי גרובר"עו

- בחברה הכלכלית מגיע לנו. כמה ועדות שלא מביאים אותן לפה

 . תהיה עניינית? אבל למה אתה עכשיו כמו תקליט   :טל עזגדמר 

עכשיו ליעקב פתאום זה דחוף ועדת שמות אז   :ד אבי גרובר"עו

- עכשיו רק את השמות

 ( מדברים ביחד)
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 . בחייאת, אבי, נודי   :יצחק רוכברגרמר 

אחרי שאישרתם את הנוהל צריך לכנס כבר את   :פרח מלך' גב

 . זו הסיבה. אנשים ממתינים להחלטות של הוועדה, הוועדה הזו

ואם הם , סליחה, רגע? אבל אם הם לא רוצים לתת  :יצחק רוכברגרמר 

 ?לא יתנו אז הישיבה לא תתנהל

כמו שלקואליציה , תתיש להם את הזכות ל. תתנהל  :שירה אבין' גב

 . יש זכות לתת

 ...אבל יש עוד כמה תחומים, זו לא הבעיה לתת שם  :נורית אבנר' גב

 . יתנו, אז תבקשו  :יצחק רוכברגרמר 

 .ביקשנו כבר לפני שנה  :נורית אבנר' גב

אנחנו . לא מתחמקת משום דבר. אני אענה לכם  :שירה אבין' גב

מה שנוכל להביא , ישיבת מליאה קרובהיש לנו , נבדוק את כל שאר הוועדות

אתם לא חייבים לתת את , עכשיו אני אומרת. לישיבת המליאה הקרובה נביא

 . אתם יכולים גם לתת את השם לפרח אחרי הישיבה, השם עכשיו

 ? מה מאשרים  :ד אבי גרובר"עו

 (מדברים ביחד)

האופוזיציה צריכה לתת , כל אחד, י הנוהל"עפ  :שירה אבין' גב

- רחב

 . צריך  :פרח מלך' גב

- אתם צריכים שם  :שירה אבין' גב
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 . תגיד לי –יש לך שם   :פרח מלך' גב

 .נציג ציבור. מבחינתנו אבל זה לא משנה  :שירה אבין' גב

 ?מי הנציג של הקואליציה  :ד אבי גרובר"עו

אני רק אומרת שאנחנו נאשר . עוד לא קבענו גם  :שירה אבין' גב

- שיש נציג אחד

 ?אפשר להעביר אחר כך שם  :ד אבי גרובר"וע

 . מה הבעיה, כן  :יצחק רוכברגרמר 

 (מדברים ביחד)

 ? יש לך התנגדות שזה מהסיעה שלי, עידן  :נורית אבנר' גב

 .אני לא יודע, בואי נדבר אחר כך  :עידן למדןמר 

נורית  :שירה אבין' גב  .תגישו לפרח, תעשו את זה אחר כך, אבל 

 . נגיש אחר כך, אין בעיה, בסדר  :ברד אבי גרו"עו

תקשיבו , אני רק אומרת. אנחנו לא צריכים להצביע  :שירה אבין' גב

אנחנו , מה שאני אומרת. לא תצטרכו לדבר כל כך הרבה משפטים, משפט אחד

שיהיה באופן מוסכם נציג , היינו צריכים להביא את זה היום על סדר היום

את השם תעבירו לפרח ופרח תעביר . ליציהאחד לאופוזיציה ונציג אחד לקוא

 . זה הכל, ותיקבע פגישה, ר הוועדה"שהוא יו, לרפי

מתי יהיה לגבי , שירה, את יכולה אבל להתחייב  :נורית אבנר' גב

 ?האחרים
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אני אומרת שאני אבדוק עם מיכה את כל הוועדות   :שירה אבין' גב

ודרך זה אנחנו , ייתיאם יש משהו שהוא בע, אם יש משהו שהחסרנו, האחרות

 .זה הכל, נתקדם

 ?יש לכם שם  :יעקב קורצקימר 

 . כן  :נורית אבנר' גב

מי ? מי אתם חושבים. אז תעבירו את השם, נו  :יעקב קורצקימר 

 ? הבנאדם

 . שם אחר כך  :עידן למדןמר 

 . טוב, בסדר  :שירה אבין' גב

 . גם אתם לא הבאתם שם  :ד אבי גרובר"עו

 . יש לנו שם  :קייעקב קורצמר 

 . לא הבאנו  :שירה אבין' גב

 . יעקב, צריך לסכם את זה, עוד לא הבאנו  :יצחק רוכברגרמר 

 . פלוני אלמוני  :יעקב קורצקימר 

ביקשת , איציק. אז אנחנו סגרנו את הנושא הזה  :שירה אבין' גב

 ? ת הישיבה לומר משהולפני שאנחנו סוגרים א

 . אלמוני מר פלוני  :ד אבי גרובר"עו

- בואו, די  :שירה אבין' גב

..להביא, מה  :יעקב קורצקימר   ? אתה מבין? .
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 .עברנו את הנושא, חברים, די  :שירה אבין' גב

 . כל דבר אתה עושה צחוק  :יעקב קורצקימר 

 . לא הצבענו  :עידן למדןמר 

 . אין לנו מה להצביע  :שירה אבין' גב

- יהצריך לאשר שקואליצ  :עידן למדןמר 

 ? מה אתה מצביע. לא יהיה לך  :ד אבי גרובר"עו

אין מה , לא צריך לאשר, נציג אחד, אז אמרתי  :שירה אבין' גב

- נעשה הצבעה לגבי, אוקיי? צריך לאשר. לאשר

 ?למה לא נתתם שעה לישיבה הזאת מראש  :נורית אבנר' גב

 אני, כי לא חשבתי ששני נושאים כאלה ייקחו שעה  :שירה אבין' גב

אני אומרת . ורציתי גם לכנס כשחלק מהאנשים לפחות נמצאים כאן. מודה

שני חברים שהם נציגי ציבור  י נוהל ועדת שמות אנחנו ממנים"עפ, שוב

ונציג אחד של הקואליציה. בוועדה ? מי בעד. נציג אחד יהיה של האופוזיציה 

 . תודה. פה אחד

 

 :פה אחד כלהלןהוחלט לאשר   :21החלטה מספר 

נציג אחד . נוהל ועדת שמות ממנים שני חברים שהם נציגי ציבור בוועדה י"עפ

 .יהיה של האופוזיציה ונציג אחד של הקואליציה
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יועברו, רק שנייה  :עידן למדןמר  י אופוזיציה או "בין ע שהשמות 

- קואליציה

 . בהחלט, יעבור לכל החברים  :שירה אבין' גב

  .שיעברו לחברי המועצה  :עידן למדןמר 

 . אלוהים? למה זה צריך להיות כל כך כבד   :טל עזגדמר 

 . שנדע  :עידן למדןמר 

 . איציק, כן. יאללה  :שירה אבין' גב

מרגיש חובה להעלות נושא אני . משפט, חברים  :יצחק רוכברגרמר 

והיתה גם התייחסות , שדנתם בו בישיבה של ועדת הביקורת והתייחסתם אליו

- ן של פינוי הבדואי באזור שלשל מבקר העירייה לעניי

 ...כי, אני מבקשת לא לדון עכשיו  :נורית אבנר' גב

אין , לא דנים. לא דנים, אני רוצה להעיר הערה  :יצחק רוכברגרמר 

 . דיון

 . אוקיי  :נורית אבנר' גב

 . הערה  :יצחק רוכברגרמר 

 . ר לא נמצא"כי היו, לא  :נורית אבנר' גב

 . אומר שיהיה רשוםאני   :יצחק רוכברגרמר 

 .בסדר, כן  :נורית אבנר' גב

להשתלט על הבדואי ממשיך , ממידע שמגיע אליי  :יצחק רוכברגרמר 
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אין אכיפה מטעם הרשות , ולא נעשית אכיפה כרגע, שטחים בימים האלה

כאשר כל ההתנהלות היתה , לפני שנה ומשהו. המקומית לעניין של הבדואי

היה פיקוח , לא ניכנס לזה כרגע, ו אחר שהיהשם של הפינוי בגלל כשל כזה א

אני מעלה את זה . היום אני יודע בוודאות שהוא ממשיך להתרחב. על המקום

בניגוד אליך , כיוון שכשאני שואל שאלות מסוימות את היועץ המשפטי, פה

אז אני מעלה את זה כאן לא . אני לא מקבל תשובה, שאתה מקבל תשובות

של הרשות , בגלל כשל שלנו, מחרתיים7מחר. ר לכםואני מצביע ואומ, לדיון

ואינני מדבר כרגע על הדרג שלנו כמקבלי , של מי ברשות המקומית, המקומית

- לשכה משפטית7החלטות אלא אני מדבר על כשלים של מחלקת הפיקוח שלנו

 . עם כל הכבוד, לא שייך ללשכה המשפטית  :ד מיכה בלום"עו

 . כה משפטיתקו נטוי לש  :יצחק רוכברגרמר 

 .לא שייך ללשכה המשפטית  :ד מיכה בלום"עו

. אני לא אכנס עכשיו  :יצחק רוכברגרמר  .. 

 ? את יודעת מזה, שירה  :נורית אבנר' גב

 ? מי היה אחראי עד עכשיו על הנושא הזה פה  :ד אבי גרובר"עו

 . מנהל אגף פיקוח  :פרח מלך' גב

מי קיבל משכורת  ?מי זה מנהל אגף פיקוח  :ד אבי גרובר"עו

 ... תמורת

 ... עזי  :שירה אבין' גב

 . אל תיכנסו איתי, דקה  :יצחק רוכברגרמר 
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ניכנס לזה  :ד אבי גרובר"עו  . בוא 

 . ביקש להעיר הערה. אני לא נכנסת כרגע לעניין  :שירה אבין' גב

, איציק. זו הערה מאוד לא תמימה מה שנאמר פה  :ד אבי גרובר"עו

 . ם היחס שלךזה מאוד לא תמי

 .תקשיב טוב, אני אומר לך  :יצחק רוכברגרמר 

- הדאגה הזאת  :ד אבי גרובר"עו

 ?ממתי אתה ידוע על זה  :נורית אבנר' גב

 . היום  :יצחק רוכברגרמר 

 ? מהיום  :נורית אבנר' גב

 . כן  :יצחק רוכברגרמר 

.  :נורית אבנר' גב .  ? למה שירה לא מעודכנת? ושירה לא מעודכנת.

.  :ד אבי גרובר"וע .  . שם כאילו לא נותנים לו משכורת.

אתה רוצה לתת לי . תקשיב טוב, לא מעניין אותי  :יצחק רוכברגרמר 

 . אני רוצה לסיים את הדברים? לסיים

 ( מדברים ביחד)

.  :נורית אבנר' גב .  . זה חמור מאוד. לפני שזה בכל על השולחן שלנו.

 . דקה  :שירה אבין' גב

 . הוא רוצה משכורת לפעיל  :רוברד אבי ג"עו
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 . אני לא רוצה שום משכורת לאף אחד  :יצחק רוכברגרמר 

, אני מבקשת רק שתסיים את מה שיש לך, איציק  :שירה אבין' גב

יש ישיבת מועצה , אם יהיה צורך לדון בזה. אנחנו לא נכנסים על זה לדיון

ונדון  . אוטוטו 

שלא תגידו , אומר, י רק מצביעאנ, אני לא דן בזה  :יצחק רוכברגרמר 

 . לא אמרנו

.  :עידן למדןמר  . . בנייה והנדסה.  ...לפינוי..

 ?אני יכול לדבר  :יצחק רוכברגרמר 

 . אני לא נכנסת לזה  :שירה אבין' גב

 ?איפה הפיקוח שלנו  :נורית אבנר' גב

 . לא נכנסים לזה  :שירה אבין' גב

ו  :נורית אבנר' גב עושים סיבוב פעמיים למה הם לא נמצאים שם 

 ?שלוש ביום

אני דיברתי על שני . אני מסיים, תנו לי רק להציג  :יצחק רוכברגרמר 

לא מדבר ספציפית לגבי . של העירייה, שלנו דיברתי על הפיקוח. דברים

אני אומר . צריך לעשות שם אכיפה כל הזמן כדי לראות מה קורה. בנאדם

אני הייתי אחרי שנתיים וחצי , וכי אני הייתי בזמנ, ממידע שיש לי, לכם

הוא , אני אומר לכם. אני הובלתי את הפינוי שלו, שהרשות לא טיפלה בכלום

- קרי, חייבת הלשכה המשפטית .הוא משתלט, מתרחב

  ?למה לא טיפלת בזה עשר שנים  :עידן למדןמר 
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 . אני לא נכנסת עכשיו לסוגיה הזאת  :שירה אבין' גב

אני טיפלתי ואל תיכנס ? ה מבלבל את המוחמה את  :יצחק רוכברגרמר 

 . לזה

.. לפני שנתיים וחצי  :עידן למדןמר  . 

אני חושבת שלמען הסדר הנושא הזה צריך להגיע   :נורית אבנר' גב

 .זה חמור מאוד. לשירה לפני שזה הגיע לשולחן פה

 ( מדברים ביחד)

 .היום ידעתי  :יצחק רוכברגרמר 

היא היתה ? הבאת את זה אליה אבל למה לא  :נורית אבנר' גב

 . הראשונה שצריכה לדעת

 .היא גם קיבלה את זה היום  :יצחק רוכברגרמר 

ל החברה "מנכ, אני היום קיבלתי את ההודעה  :שירה אבין' גב

אבל אני עוד לא ביררתי איתו גם איפה . כתב לי מייל, הכלכלית כתב לי מכתב

 . כלזה ה, כי גם זו אחריות שלו, הדברים עומדים

 . הוא ממשיך להשתלט  :יצחק רוכברגרמר 

ל החברה "אני קיבלתי היום את ההודעה ממנכ  :שירה אבין' גב

 .הכלכלית

לא עושים שם סיור כל הזמן האנשים של השיטור   :נורית אבנר' גב

 ? המשולב

. גם לא בשום דרך אחרת, שהעביר לי את זה במייל  :שירה אבין' גב
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על  כשאנחנו מדברים. ק את הנושא הזה ואנחנו נטפלואני אבדו. עם כל הכבוד

יש לנו כאן מאהל נהדר שיש עובדי עירייה שדואגים להגיד , נושא של פינויים

ואנחנו מנסים לעשות עם הפיקוח  'תמשיך להיות כאן כל הזמן'לבנאדם הזה 

יזוז משם אני , אז אני אומרת שוב. ועם כל התהליכים האפשריים כדי שהוא 

גם בקטע הזה של המאהל הזה אני אטפל עד שהוא לא יהיה , טפלתבכל דבר מ

אני קיבלתי , אבל אני אומרת גם בקטע הזה אנחנו נבדוק. בכל הדרכים. שם

 . את האינפורמציה היום

יודע  :יצחק רוכברגרמר   . גם אני. אני 

וכל מה שנצטרך לעשות אנחנו נעשה , הנושא ייבדק  :שירה אבין' גב

 . שאפשרבצורה הכי טובה 

אנא אל . אני רוצה משפט אחד אחרון לסיום  :יצחק רוכברגרמר 

אני . לא רוצה תשובה עליה כאן. אני רוצה לשאול שאלה. בבקשה, תפריעו לי

האם העובדה שיש . אבל אני מעלה אותה לפרוטוקול, אשאל אותה גם בכתב

לי  והיועץ משפטי נתן, מאכער ברמת השרון שאני דאגתי להוציא אותו מכאן

ייצוג משפטי חיצוני על מנת שנתמודד מול המאכער  כראש הרשות ולטל עזגד 

וגם היתה לו הטרדה מאיימת וגם יש תביעה של לשון , שלא ייכנס לעירייה

האם , הרע שאנחנו אמרנו שהוא מאכער ואני עומד גם היום שהוא מאכער

תירשם אני שואל שאלה כדי שהיא , העובדה שאותו מאכער היה מעורב בזמנו

והעובדה שהוא בשבועיים שלושה , עם אותו בדואי בזמנו, בפרוטוקול

יש לזה , האחרונים היה לפחות פעמיים או שלוש אצל מיכה בפגישות אישיות

 ? קשר שלא מפנים אותו

 ?את מי לא מפנים  :שירה אבין' גב

 . אני העליתי את זה רק לפרוטוקול  :יצחק רוכברגרמר 



ן  עיריית רמת השרו

 3102.33031מיום  ,31' מן המניין מס שלא פרטיכל מליאה

 75 

 ?דואיאת הב  :שירה אבין' גב

יש דברים שאת לא , עזבי. את לא יודעת, שירה. כן  :יצחק רוכברגרמר 

 . אל תתעסקי, יודעת

וגם על הבדואים , יש הרבה דברים שאני לא יודעת  :שירה אבין' גב

 . לא ידעתי

 .לך למשטרה  :עידן למדןמר 

 .אני מעלה את זה פה. אני לא כמוך הולך למשטרה  :יצחק רוכברגרמר 

 . חברים, טוב  :אביןשירה ' גב

אני . המשטרה זה אתה. המשטרה זה כתובת שלך  :יצחק רוכברגרמר 

 . לא הולך למשטרה

יודע . 'העליתי'זה להעלות כדי להגיד   :עידן למדןמר  אם אתה 

. דברים .. 

 ( מדברים ביחד)

 ? במה אתה מאשים אותי  :ד מיכה בלום"עו

 .אני אגיד לך במה  :יצחק רוכברגרמר 

 . תתבייש לך  :יכה בלוםד מ"עו

 . אתה תתבייש  :יצחק רוכברגרמר 

 . תתבייש לך  :ד מיכה בלום"עו

 .אני לא מתבייש  :יצחק רוכברגרמר 
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 . אתה מפריח סיסמאות, תתבייש  :ד מיכה בלום"עו

 ? למה לא פינית אותו שנתיים וחצי  :יצחק רוכברגרמר 

 . בגלל שאתה פוחד היום, סיסמאות  :ד מיכה בלום"עו

 ?ממי  :יצחק רוכברגרמר 

 .ואתה יודע ממי אתה פוחד  :ד מיכה בלום"עו

 ?ממי אני מפחד  :יצחק רוכברגרמר 

- אתה מפחד ואתה מביא פה גרסה  :ד מיכה בלום"עו

 . חברים  :שירה אבין' גב

ואתה מביע גרסה , אתה מנסה לשבש הליכי חקירה  :ד מיכה בלום"עו

 . ייש לךתתב. שלך פה במליאת מועצת העיר

 . אני לא מפחד מאף אחד? ממי אני מפחד  :יצחק רוכברגרמר 

 ... אתה, תתבייש לך  :ד מיכה בלום"עו

- הישיבה, טוב  :שירה אבין' גב

 . אתה משבש הליכי חקירה  :ד מיכה בלום"עו

 . תודה רבה. הישיבה נעולה  :שירה אבין' גב

 

 __________________ 
 פרח מלך

 ל העירייה"מנכ
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 בץ החלטותקו

 .החזר סמכויות לסגני ראש העירייה .1

 

האצלת  (4 –נגד , 2 –בעד )ולות ברוב קהוחלט לאשר   :22החלטה מספר 

התפקידים והסמכויות של סגני ראש העיר יעקב קורצקי וטל עזגד בהתאם 

 0ש וגזבר העירייה"ד יועמ"לחוק ולפי אישור וחוו 32לסעיף 

 

, נות שני חברים נציגי ציבור לוועדהעל פי נוהל ועדת שמות יש למ .7

 .מהקואליציה ומהאופוזיציה

 

 :פה אחד כלהלןהוחלט לאשר   :21החלטה מספר 

נציג אחד . י נוהל ועדת שמות ממנים שני חברים שהם נציגי ציבור בוועדה"עפ

 .יהיה של האופוזיציה ונציג אחד של הקואליציה

 


