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 ניין, אשר התקיימהמישיבת המועצה שלא מן המ 27פרטיכל מס' 

 3.07.7102, חתשע" ט"ו בכסלו, ראשוןביום 

 

 חבר מועצה -  מר עידן למדן משתתפים:

 חבר מועצה -  מר שמואל גריידי 

 חבר מועצה -  מר גיא קלנר

 חברת מועצה -  גב' שירה אבין 

 חבר מועצה -   מר טל עזגד 

 חבר מועצה -  מר רפאל בראל 

 ועצהחבר מ -  מרק מימוני ופ'רפ 

 חברת מועצה -  ד"ר איריס קלקא 

 חבר מועצה - מר אהרון אלמוג אסולין 

  חבר מועצה -  מר עידו כחלון  

 
 ייההעיר ראש -  עו"ד אבי גרובר :חסרים

  חבר מועצה -  מר יעקב קורצקי 

 חברת מועצה -  גב' דברת וייזר 

 חברת מועצה -  גב' רות גרונסקי 

נורית אבנר   צהחברת מוע -  גב' 

 
 מנכ"לית העירייה -  שירלי פאר יגרמן נוכחים:

 סגנית היועץ המשפטי - עו"ד קרן ג'קמן מזרחי  

גייגר   תובע עירוני -  עו"ד עמית 

 מבקר העירייה -  ניסים בן יקר 

 גזבר העירייה -   גידי טביב 

ה GISמנהל  -  מר עינב בן יעקב  נכסי העיריי  וממונה 

 רעוזרת ראש העי -   ורד שני 

 מנהלת לשכת ראש העיר -  דגנית גרינבוים 

  עוזר המנכ"לית -  רועי אבידור 

 

 על סדר היום:

  א'. 9בקשת חברי האופוזיציה. לפי סעיף  .1
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.  9בקשת חברי האופוזיציה. לפי סעיף  .1  א'

 

.  גב' שירלי פאר יגרמן: זו ערב טוב. ראש העירייה וסגניו נעדרים מישיבה 

ב' לתוספת 01קוורום לפתיחה. בהתאם לסעיף  חברים, אז יש 8יש פה 

השנייה, בהיעדר ראש העיר וסגניו, יפתח הוותיק מבין חברי המועצה 

הנוכחים את הישיבה. וחברי הישיבה יבחרו מביניהם יו"ר לישיבה. רק לצורך 

ההגדרה, הוותיק זה מי שתקופת כהונתו במועצה היא הארוכה ביותר. בשל 

יו"ר  , נכון? כן, אנחנו 9לפתיחה. אני אחזור שוב, אנחנו הנסיבות, אנא בחרו 

 . אז יש קוורום. 9

 כאילו הקואליציה לא הגיעה?   מר גיא קלנר:

טוב, אני מבקש שירלי, דקה אחת תני לנו לחברי    מר טל עזגד:

עם כל הכבוד, אנחנו האופוזיציה לצאת, אנחנו כבר נחזור. בואו דקה החוצה. 

 לצאת.  מתנצלים. במקום לבקש מכם

 התרגילים של ראש העיר.   מר רפאל בראל:

 *** חברי האופוזיציה יצאו מהישיבה  וחזרו *** 

שירלי, אנחנו מתנצלים, פשוט, היינו צריכים    מר טל עזגד:

, עד היום לא ידענו מי יותר.   לבדוק לפרופ' מימוני ובראל את הת.ז.

ותיק במועצה, לפי זה לא יותר מבוגר, זה יותר  גב' שירלי פאר יגרמן:

 הפקודה. 

 מי הכי ותיק במועצה?    מר טל עזגד:

 שמוליק.   מר גיא קלנר:
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שמוליק, יאללה. שלא יעשו לך הפגנה רק עכשיו,    מר טל עזגד:

 שמוליק. 

  -אז מי שהכי ותיק במועצה, הוא זה ש גב' שירלי פאר יגרמן:

 או מי שנבחר.   מר רפאל בראל:

י  מר גיא קלנר:  כולים לבחור אחר? אנחנו 

אני לא יודעת, אני אקריא לכם עוד פעם את  גב' שירלי פאר יגרמן:

 הפקודה. 

 טוב.   מר גיא קלנר:

ב' לתוספת השנייה, בהיעדר ראש העיר 01בסעיף  גב' שירלי פאר יגרמן:

יפתח הוותיק מבין חברי המועצה הנוכחים את הישיבה, וחברי וסגניו, 

יו" ר לישיבה. הוותיק, מי שתקופת כהונתו במועצה הישיבה יבחרו מביניהם 

 היא הארוכה ביותר. 

 זה שמוליק.   מר גיא קלנר:

 שמוליק, אתה צריך לפתוח את הישיבה.  גב' שירלי פאר יגרמן:

האם לא צריך לנמק מדוע ראש העיר לא נמצא פה?     :קהל

 אנחנו רוצים לדעת מדוע ראש העיר לא נמצא. 

יש לי הנחיות מסגנית היועץ המשפטי, ואני פועלת   גב' שירלי פאר יגרמן:

 על פיהן. 

ור לדעת מדוע ראש העיר בישיבה לא זכות הציב    :קהל

 נמצא. 

לאחר פתיחת הישיבה על ידי ותיק החברים, אני  גב' שירלי פאר יגרמן:

 מבקשת להקריא את הודעת ראש העיר. 
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 )מדברים ביחד( 

אני מצר על כך שראש העיר לא  קודם כל, חברים,  מר שמואל גריידי:

 הגיע לישיבה הזאת. 

אנחנו רק רוצים להיות רגועים שזה לא קשור    מר טל עזגד:

 לראשון או משהו, שכולם בריאים ושלמים והם בעיר. 

יכול להיות שגם כן, יכול להיות, אבל נדע בהמשך.   מר שמואל גריידי:

של ראש העיר, האם זה  הייתי רוצה לדעת, שירלי, את הסיבה של אי הגעתו

בקשר לפרשיות השבוע? אולי פרשת וישלח, פרשת ויצא. שנדע בדיוק למה 

התכוון המשורר שלא מגיע ומכבד גם את חברי מועצת העיר ואת התושבים 

 שנוכחים פה. אני רוצה תשובה ברורה. 

זה לא קשור למה שקורה  –לא קיבלתי סיבה. א'  גב' שירלי פאר יגרמן:

 לא קיבלתי סיבה.ת לכל הידוע לי. הבוקר בחדשו

 כמה קשה... איזה מעמד. לא, באמת, לא בציניות.    מר טל עזגד:

 קשה, קשה שירלי, קשה. אפילו אני מרחם עליך.  מר אהרון אלמוג אסולין:

לא קיבלתי סיבה להיעדרות ראש העיר. כן קיבלתי   גב' שירלי פאר יגרמן:

 במייל.  בקשה להקריא את הודעתו שנשלחה אליי

 מתי היא נשלחה במייל?   מר גיא קלנר:

אני לא זוכרת. במהלך היום, לא זוכרת שעה  גב' שירלי פאר יגרמן:

 מדויקת. 

 הם לא בחו"ל, כי לא אישרנו.    מר טל עזגד:

זאת אומרת, שהוא לא מתכוון גם להגיע לישיבה   מר שמואל גריידי:

 הבאה? 
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 תם צריכים לבחור מנהל לישיבה. . א-אני באמת גב' שירלי פאר יגרמן:

 שמוליק, שמוליק.    מר טל עזגד:

 אתה המנהל? אוקיי, רק שנדע.  גב' שירלי פאר יגרמן:

 נבחר פה אחד.   גב' שירה אבין:

בהצלחה. אתה רוצה שאני אקרא את ההודעה של  גב' שירלי פאר יגרמן:

 ראש העיר? 

 להיעדר, כן. נוכל לשמוע למה ראש העיר בחר   גב' שירה אבין:

  גב' שירלי פאר יגרמן:

לבקשתו של ראש העיר אני קוראת הודעה זו אשר תצורף פרוטוקול  .1
  .הישיבה ומבקשים כי הדבר ירשם לידיעת כלל תושבי רמת השרון

 
 כל חסר האופוזיציה חברי ידי על העיר מועצת ישיבת של זה כינוס .7

 העיר תושבי יעניינ לקידום תרומה לכל להביא בו ואין משפטי בסיס
 של הסדירה בעבודתה פוגע זה כינוס, הוא נהפוך למעשה, השרון רמת

, מרוכזת וכעת התושבים לרווחת מכוונת להיות אמורה אשר, העירייה
 את שכינסו העיר מועצת חברי. וקטנונית קטנה בפוליטיקה, לצערנו

 לשיתוק להביא ובמטרה צרים פוליטיים משיקולים פועלים הישיבה
 שכל לאחר זאת כל, ובניה לתכנון המקומית והוועדה העירייה פעילות

 . חרוץ כישלון נחלו הקודמים ניסיונותיהם

 
 חברי ידי על שהוגשה ההצעה את המאשרת החלטה כל כי, יובהר .0

 . המעיקר בטלה והיא נפקות כל לה אין, חוקית בלתי הינה המועצה

 
 נועדה שרא, מקצועית ועדה הינה ובניה לתכנון המרחבית הוועדה .4

 לידון אמורים יומה סדר על כאשר, בעיר התכנון נושאי את להסדיר
 .  העיר מועצת של התערבות ללא זאת, פוליטיים ולא תכנוניים נושאים

 
 למנוע כדי וזאת קבועה היא ובניה לתכנון הוועדה חברי כהונת .7

 בהתייחס. מקצועית ועדה שהינה הוועדה של ופוליטיזציה" סחטנות"
 להוראות בהתאם וזאת כהונתם סיום עד ממונים אלה, עצההמו לחברי

 : והבנייה התכנון לחוק 71 סעיף

 

 מרשות יותר נמצאת שבתחומה המקומית הועדה חבר של כהונתו
 אך, למינויו שנים חמש בתום תחדל, שר של נציגו למעט, אחת מקומית

; שנית ימונה עצמו שהוא לפני או במקומו אחר חבר שימונה לפני לא
, מקומית רשות מועצת המלצת פי על שנתמנה מקומית ועדה ברח
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 שימונה אחר חבר מינוי על להמליץ אחריה הבאה המועצה רשאית
 .במקומו

 
 מסתיימת, העיר מועצת ידי על ובניה לתכנון הוועדה חברי משנבחרו .6

 הוועדה ר"יו את בוחרת ובניה לתכנון הוועדה ומליאת המועצה מלאכת
 אבי העיריה בראש ובחרה התכנסה הוועדה, נולעניינ. חבריה מבין

 סעיף בהוראות כקבוע וזאת המרחבית הוועדה ר"כיו לשמש גרובר
 ."ראש יושב חבריה מבין תבחר המקומית הועדה" (:ד)19

 
 אינטרס של רקע על ועדה חבר בהחלפת מכיר אינו והבנייה התכנון חוק .5

 בהם מקריםה נקבעו והבנייה התכנון חוק במסגרת, בהתאם. פוליטי
 חבר נגד הוגש אם -' לדוג. מליאה חבר של כהונתו לסיים ניתן יהיה

 בניגוד נמצא מליאה חבר כאשר לחילופין או אישום כתב מליאה
 . והבנייה התכנון חוק בהוראות נכלל אינו פוליטי מניע. עניינים

 
 הוועדה מליאת שחברי, הוא והבנייה התכנון חוק מהוראות יוצא פועל .8

 חריגים מקרים למעט, הוועדה הרכב כאשר העיר מועצת ידי לע נבחרים
 מליאת חברי ידי על הוועדה ר"יו משנבחר, בדומה. שינוי ללא יהיה

 לתכנון הוועדה כחבר כהונתו תקופת כל בתפקידו זה יכהן, המועצה
 .   ובנייה

 
 חוק הוראת במסגרתו קבע לא והבנייה התכנון חוק, זו אף זו לא .9

 העיר למועצת העניק לא ואף הוועדה ר"יו  לש הדחתו המאפשרת
 כהונתו בנושא להתערב או/ו הוועדה ר"יו כהונת את לסיים סמכות

 . כהונתו הפסקת או/ו

 
 אין כאשר, המליאה הרכב את למנות כאמור הינן העיר מועצת סמכויות .13

 ר"היו זהות בקביעת מתערבת או/ו ר"כיו יכהן מי קובעת העיר מועצת

  .תכנוני כמוסד ובניה לתכנון הוועדה של וטפתהש בעבודתה או/ו

 
 שסדרי הרי, והבנייה התכנון לחוק( א) 44 סעיף להוראות בהתאם .11

 :העיר מועצת ידי על ולא, הוועדה במסגרת ייקבעו הוועדה של העבודה

 – ובהיעדרו, שלהם ראש היושב ידי על ינוהלו התכנון מוסדות ישיבות"
 בחוק אחרת הוראה כשאין והוא, יוחבר מבין יבחר שהמוסד מי ידי על
 העבודה לרבות, תכנון מוסד של והדיונים העבודה סדרי שאר; זה

 שלא במידה עצמו המוסד ידי על ייקבעו, שלו משנה בועדת והדיון
 ."לפיו בתקנות או זה בחוק נקבעו

 
 ואופן עבודתה סדרי את שתיקבע זו היא המרחבית הוועדה, כן כי הנה

 למועצת כאשר, בתקנה או בחוק אחרת בהוראה ענקב אם אלא עבודתה
 .בדבר להתערב סמכות אין העיר

 
, תכנון מוסד דיוני תדירות) והבניה התכנון לתקנות( ב)19 סעיף )
 ישיבות לכינוס ביחס המנחות ההוראות את קובע, 7330-ג"תשס

 מקומית ועדה הגדרת) המרחבית הוועדה זה ובכלל התכנון מוסדות
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 ישיבה בכינוס צורך יש בו במקרה וזאת(, זהה יאה בתקנות ומרחבית
 :המניין מן שאינה

 לועדת, מקומית עדהולו להורות רשאי מחוזית ועדה ראש יושב( ב")
 במרחב המצויה, מקומית רישוי לרשות או ולבניה לתכנון משנה

 אם, יןיהמנ מן שלא ישיבה לקיים, אחריותו שבתחום המחוזי התכנון
 ".צורך בכך יש כי ראה

, עבודתה סדרי את קובעת הוועדה' רק כי, הינה המתבקשת המסקנה
 סמכות כל אין העיר למועצת כאשר, דיוניה ואופן כינוסה מועדי את

 בכינוס צורך שקיים ככל בהתאם. שהוא אופן בכל באמור להתערב
 ר"יו הוא כך על להנחות שרשאי שהגורם הרי, המניין מן שלא ישיבה

  .נחוץ הדבר אכן כי, השתכנע בו רהבמק וזאת המחוזית הוועדה
 

 די, מספיק. הלאית אותנו כבר.   מר שמואל גריידי:

 סעיפים אם אתם רוצים.  0יש עוד  גב' שירלי פאר יגרמן:

אני חושב שמפאת כבודם של כל האנשים, שאם   מר שמואל גריידי:

 ראש העיר היה צריך להיות נוכח בישיבה הזאת והיה צריך להציג את הטענות

תנו בדפים ולספר לנו כל מיני שלו, היה צריך להגיע לכאן, להלאות או

 סיפורים, לאחר שידוע לו שאנחנו ביקשנו כבר את ההצעה הזאת.

 חודשים.  6   מר טל עזגד:

כ  מר שמואל גריידי: חודשים. יצאו מכתבים גם ממשרד הפנים  6-לפני 

הזאת כדת וכדין.  לגבי הנושא הזה, ואנחנו מבקשים היום לבצע את ההצבעה

 אני מבקש ממך, אהרון, רק להביא את ההצעה לסדר שאתה כתבת. 

דרישה לקיים ישיבת מועצה שלא מן המניין על פי  מר אהרון אלמוג אסולין:

 א' לפקודת העיריות, נוסח חדש. ההצעה הוגשה ביולי. 9סעיף 

 כן, הנה, היא פה לפניי.  גב' שירלי פאר יגרמן:

ימים. וכמו  5כאמור, היא היתה אמור להידון תוך  סולין:מר אהרון אלמוג א

חודשים. וגם אז במחאה די  6נס חנוכה, אנחנו שמחים שזה מתקיים אחרי 

 ילדותית של ראש העירייה, שאינו מסוגל לקבל את דעת הרוב. 
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 ראש העירייה וסגניו.   גב' שירה אבין:

טה, להלן כל מי אנו חברי המועצה החתומים מ מר אהרון אלמוג אסולין:

מחברי המועצה, דורשים לכנס תוך  1/0-שנמצא בחדר כרגע, שמהווים יותר מ

, כדי לקיים דיון בהצעה ימים את מועצת העיר, לישיבה שלא מן המניין 5

לסדר בעניין הוראה ליו"ר הוועדה המקומית לכנס את הוועדה המקומית 

לסדר שמופיעה בהמשך, לתכנון ובנייה, כדי להצביע על מחליף ליו"ר. ההצעה 

 ובסופה גם הצעת החלטה שאני תיכף אקריא. 

לת יוני, בישיבת מועצה מן המניין, אני רוצה להזכיר בהזדמנות הזאת, שבתחי

עלתה ההצעה הזאת, והיא הוסרה ללא הצבעה וללא מתן זכות ליועמ"ש 

להציג את עמדתו בניגוד לכל דין ולכל מינהל תקין. על כך ביקשנו וקיבלנו 

 סיוע מסגן מנהל המחוז, שהורה לראש העירייה לכנס את הישיבה הזאת.

זה לא הספיק, ובעצם נאלצנו לשכור את שירותיו של עו"ד שבעצם דאג 

נזיפה של מנהלת המחוז עם ראש העירייה, לישיבה הזאת.  ורק אחרי שיחת 

כולנו הוא הסכים לכנס את הישיבה הזאת שהוא לא הגיע אליה. אז תרגילים 

 9-מכירים, מי יותר ומי פחות. אבל שום דבר לא ימחה את העובדה הזאת ש

 אנשים מבקשים ממנו לזוז משם. 

הקדמה להצעה לסדר, התנהלותו של ראש העירייה שמכהן גם כיו"ר הוועדה 

המקומית, מעוררת דאגה לאור שפע של דוגמאות שיובאו בהמשך. המורות על 

ובעיות נוספות הקשורות להתנהלותו. תכנית  קצרת ידו לקבל החלטות נכונות

מתאר לא הוכנה כראוי, ועל כן לא אושרה במליאת הוועדה. יתרה מזאת, 

חברים מרכזיים בקואליציה שהצביעו נגדה בשל השקפת עולמם, נענשו עם 

 מרכאות ובלי מרכאות על כך. 

ואף שעברו כבר מספר חודשים, לא נראה שראש העירייה מקדם תכנית 

ית שתבטא הסכמות שקיימות, וקיימות הסכמות כאלה. יוזמה להחלפת חליפ
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שטחים עם תל אביב קודמה ללא שקיפות, ובלי שהתקיימה התייעצות עם כלל 

חברי הוועדה, ואנחנו שמחים שעיריית תל אביב היתה הראשונה שהפסיקה 

 את המשא ומתן כבר בתחילתו. 

במורשה, התקבלה ללא  החלטה עקרונית כמו הארכה בשנתיים לגני ילדים

שום דיון, אלא בהחלטת יחיד ברשות רישוי. זאת בניגוד להבטחות קודמות 

שניתנו לציבור. תכנית לבניית בית ספר בחורשת העמל, קודמה אף היא 

משיקולים לא עניינים, ורק בעקבות מחאה חברתית ופעילות האופוזיציה, 

עו"ד סטרוגו והקהל נמצאת עכשיו בבחינה מחודשת. ויש לנו כאן מכתב מ

 רובו מייצג התנגדות לבנייה כזאת, מדברות בשם עצמן. שנמצא כאן, שב

הסכמי גג שמקודמים על ידי ראש העירייה ללא שיתוף עם חברי הוועדה 

חודשים, ניתנה הבטחה  5המקומית, ורק לאחר שאילתא בנושא הזה לפני 

 ד. לקבל עדכונים במועצת העיר. מישהו קיבל עדכונים? אף אח

תכנית בנייה במתחם פי גלילות, קיבלה שינוי מבלי שדעת העירייה נלקחה 

והבטחה פומבית במועצת העיר של ראש העירייה שהבנייה במקום לא בחשבון 

התבררה כלא נכונה. אף שבסופו של דבר הוגשה  –תיעשה במסלול ותמ"ל 

הכריח עתירה בעניין תכנון ובנייה בתע"ש, התרשמותנו שהיה צורך אמיתי ל

את ראש העירייה כדי להגיש את העתירה הזאת. החלטה על נתיב תחבורה 

 ציבורית בסוקולוב, תוך התעלמות מדרישה לקיים דיון במועצת העיר. 

ומכלל ההחלטות האלו ונוספות שלא פירטנו, נראה כי חוסר השיתוף והיעדר 

 שקיפות ראויה, בנוסף לראייה פוליטית קצרת טווח, אנחנו לא נשתמש

בפוליטיקה קטנה כי אין מיקרוסקופ שיכול לראות את הפוליטיקה הקטנה של 

ראש העירייה שלנו. אינה מותירה לנו ברירה, אלא להעלות את ההצעה לסדר 

 שעליה אני מבקש מהחברים הנוכחים להצביע. 
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 5מועצת העיר מנחה את יו"ר הוועדה לתכנון ובנייה, לכנס את הוועדה תוך 

 הראשון על סדר היום יהיה החלפת יו"ר הוועדה.  ימים, כאשר הנושא

 יש למישהו מה להוסיף?   מר שמואל גריידי:

כן, אני רוצה להתייחס לפרוטוקול. אני חושב שמה   מר גיא קלנר:

שקורה פה הערב, זו תעודת עניות לעיריית רמת השרון ולמוסד ראש העירייה. 

, החובה שלך, הצורך שלך גם כשנתקלים בהליך ציבורי ודמוקרטי שפועל נגדך

לחדר, להתמודד, להביא את טענותיך, לא לשלוח את להפגין מנהיגות, להגיע 

המנכ"לית, שאני מאוד מכבד, אבל זה לא תפקידך לעמוד כשכפ"צ עבורו 

 בהקשר הזה. 

 ובהקשרים אחרים.    מר טל עזגד:

זו בעיניי מדרגה נמוכה מאוד, שאנחנו דורדרנו   מר גיא קלנר:

, ואני מקווה שזו הישיבה האחרונה שאנחנו נמצאים בתיאטרון אבסורד אליה

כזה, שבו ראש עירייה וחברי קואליציה, אמנם במיעוט, אבל חברי קואליציה, 

שיודעים לעמוד פה על בריקדות ולהתמודד עם כל טענה ועם כל סוגיה ועם כל 

שרד הפנים נושא לדיון, כאילו זה הנושא הכי בוער שיש. ושאנחנו יודעים שמ

עיריית רמת השרון, חייב אותו לקיים את הדיון הזה. הוא הרי כרגולטור על 

לא הכניס במקרה את הישיבה שלא מן המניין לסדר היום היום. הוא עשה את 

זה כי הרגולטור הרלוונטי במדינת ישראל, חייב אותו לעשות את זה. אז מה 

תושבים, יושב פה כל זו הפחדנות הזו. מה זו ההתנהגות הזו? באים לפה 

יודע איפה לשים את הראש שלו בתוך הדבר הזה. ומה אנחנו  הצוות שלו, לא 

או שזה רק  19:03-עשויים לראות פה ישיבה אחרי זה? קיבלנו הנחיות גם ל

 לישיבה הזו? אני לא רוצה להאריך בדברים. 

.    מר טל עזגד: .  חבל על הזמן, בואו, כי הם תיכף.

מסיים. כשיש נקודה שכולנו צריכים לשים את  אני  מר גיא קלנר:
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כל חילוקי הדעות הפוליטיים בצד ולהסתכל על המציאות בעיניים, ולהבין 

שיש לנו בעיה חמורה בניהול העירייה. ראש עיר שלא מגיע לישיבת מועצה 

וכופה על כל הקואליציה שלו שלא להגיע, בעיניי זו לא מנהיגות, ומנהיגות 

  כזאת צריך להחליף.

 בראבו.     :קהל

 *** מחיאות כפיים *** 

לפני שירה, שמוליק, אני רציתי פשוט להציע לתוך    מר טל עזגד:

ז אני מבקש ממך סדר היום הנוכחי, מאחר ויש פה איזה סוג של כאוס. א

להביא הצעה לסדר כבר בתוך הישיבה הזאת, לא לקיים את הישיבה הבאה, 

ונפזר הערב את הישיבה, ואני מבקש להצביע על זה. אחרי שש ירה תדבר, 

ואחר כך נראה מה קורה עם משרד הפנים או עם כל מה שמשתמע. אני מניח 

 שקרן תצטרך פה לתת את הדעת  והיא תצטרך לבדוק את עצמה. 

 כן, שירה.   מר שמואל גריידי:

אני רוצה להתייחס גם למה שקורה כאן הערב. אני   גב' שירה אבין:

ניות לרמת השרון. אני חושבת שבחיים, גם בימים קשים חושבת שזו תעודת ע

של העיר הזאת והיו לא מעט, לא היה מצב שראש העיר לא מגיע. דבר כזה זה 

נורות אדומות בכמות, אפשר לומר תהליך שהוא  צריך להדליק גם לתושבים 

 באינספור נורות. 

להזכירך, בדו"ח הביקורת את נעדרת. אני רק אומר     :קהל

  את זה.

 סליחה? קודם כל, אל תפריע לי.   גב' שירה אבין:

 אני מבקש ממך לא להפריע.   מר שמואל גריידי:

 דו"ח הביקורת לא היה עליי, תירגע.   גב' שירה אבין:
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אל תעני לו. הן להקת המעודדות שלו באופן קבוע.    מר טל עזגד:

 מה את צריכה? 

"לית העירייה לעמוד ולבחור היום לבוא ולתת למנכ  גב' שירה אבין:

לבד מול כולם, או לבד בלי קואליציה בכלל, שקואליציה מחליטה שכולם פה 

חלק מתהליך, שמה שחשוב לכולנו זה בסופו של דבר העיר וטובת העיר, 

וההחלטה לא לבוא ולתת משהו כתוב, איזשהו מסמך כתוב לגולל אותו 

. ואם יש לו מה ולבקש שיקריאו אותו, במקום שיבוא ויעמוד כאן ויקריא

להגיד, זכותו להגיד. אבל בטח שלא בצורה הזאת. אני חושבת שזה חמור, אני 

חושבת שזו בושה. ואני חושבת שדבר כזה לא היה בעיר הזאת. זה רק מראה 

 על פחדנות ועל חוסר יכולת להתמודד, לנהל ולקבל החלטות. 

 כן, איריס, רצית להגיד משהו?   מר שמואל גריידי:

כן, אמנם אין את הנייר הזה לפניי ואין את   יס קלקא:ד"ר איר

ההודעה, אבל מאוד מוזר שנכנס כאן איזשהו מינוח של מניע פוליטי. כי 

אנחנו, לפחות אני וכנראה גם כמה מהיושבים כאן, יכולים להעיד שאם נבחר 

האיש כדי לכהן בתפקידו כיו"ר, זה היה מטעם המניעים הפוליטיים שלנו, 

אדם ראוי. ככה שזה ממילא שומט את הקרקע מתחת לבחירה  חשבנו שהבן

שלו מלכתחילה, כי בחרנו בו ממניעים פוליטיים. חשבנו שזה ראוי. כך שאיך 

המצבים.  7-שלא מסתכלים על זה, כפי שזה, או את ההפוך, רע הוא יוצא ב

'בושה', אבל לא חשבתי שהיא תהיה  אתמול שמעתי הרבה פעמים את המילה 

 ונטית לערב הזה. כל כך רלו

 טוב עידן, אחרון.   מר שמואל גריידי:

אני אגיד משפט אחד. כששמעתי את המנכ"לית   מר עידן למדן:

קוראת עכשיו את המכתב, זה הזכיר לי רגע מאוד מביש אחר בתכנית עובדה, 

ואת ההקשרים הפוליטיים יעשה כל אחד, עת אילנה דיין נדרשה לקרוא מכתב 
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שראש הממשלה ביבי הכריח אותה לקרוא, בניסיון מאוד מביש ומשמיץ 

להסיט את העוקץ, ולהסיר את החוד מכל המחדלים שלו והכשלים שלו 

 בפעילות ובתחקיר שהתברר. 

אנחנו נמצאים פה ולא בפעם הראשונה, בעניין של הפרת חוק, בעניין של מתן 

, זה להופיעכספים בניגוד להחלטות, וכל פעם בעניין אחר, והוא לא טורח 

פשוט מביש. ויותר מביש ויותר מעיד על כל הבית הפוליטי, זה המכתב הזה 

שהוא הכריח לקרוא. זכות הוועדה המקומית להחליף את החבר. לזכות הזאת 

חודשים, ועוד נאלצנו להוציא כספים לכך,  6-אנחנו מחכים על פי דין מזה כ

ש, בושה לו ובושה כדי שייכפה הכינוס הזה, וההיעדר הזה הוא איננו אלא מבי

 למה שהוא מייצג כרגע. תודה. 

 הפורום בשל להצבעה.  מר אהרון אלמוג אסולין:

 ההחלטות.  7אני הייתי מבקש להצביע על    מר טל עזגד:

השנייה, כי אני נבחן את זה משפטית את ההחלטה   מר שמואל גריידי:

  -חושב שיש לנו בעיה פה מבחינת ה

החלטה, היועצים המשפטיים אחר כך בואו נקבל    מר טל עזגד:

.. לא תתקיים הישיבה.   ייתנו את דעתם.

... לפי כל מה שדיברנו כאן. אני מצר על כך, עוד   מר שמואל גריידי:

פעם אני אומר, שראש העיר לא נמצא כאן. זה מראה לנו על דרך התנהגותו 

, מתחילת כהונתו כראש העיר. בדרך של גמגום, בדרך של חוסר התנהלות

יהירות אני אומר ופגיעה גם כן באנשים. אני חושב שיש לנו כאן חברי מועצה 

ויודעים לקחת גם כן את המושכות. הגיע  בוגרים, שיודעים לקבל אחריות 

הזמן שמאיתנו לפחות תצא הבשורה לטובת תושבי רמת השרון, שהמנהיגות 

ם רציפה ועניינית. אנחנו לא מחפשים פה שושלנו נמדדת כאן בצורה 

 פוליטיקה. 
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ראינו גם לדוגמא את מר למדן שהלך איתו כברת דרך ארוכה בבחירות 

הקודמות, והיה חבר טוב שלו, ואני חושב בזכותו גם כן ניצח את הבחירות. 

אבל למדן עמד על דעתו, גם הצביע נגד תכנית המתאר כמונו. לא היה לו שום 

ה באמת מגיע לו על עניין אישי, הפסיד את משכורתו, ואני חושב שלאדם הז

שנה, לא ראיתי דבר כזה בפוליטיקה   73-הנחישות הזאת, אני כחבר מועצה כ

 לאמיתו של דבר.

 7כששמרתי על מאיר דורון. ישבתי יחד איתו אני זוכר את עצמי כחבר מועצה 

 שנים באופוזיציה, אבל ידעתי שחברות נמדדת באמינות ובנאמנות. 

מפורשת, נתתי לו את הקרדיט הקרדיט הכי לראש העיר הזה אני אומר בצורה 

גדול שיכול להיות. לא מצאתי שום עניין לבוא ולהכשיל אותו. נהפוכו. אמרתי 

לו 'אני אעזור לך ואני אלך איתך כברת דרך ארוכה'. אבל ראיתי לאורך כל 

נוזפים בו, והם התנהלותו חוסר התנהלות, חוסר קבלת החלטות, א נשים 

 ותעשה ככה', ומגמגם ומגמגם, ולכך אנחנו הגענו. אומרים לו 'תעשה ככה 

אני חושב שגם בשיחה אישית שלי ושלו אמרתי לו שהעניין של חלופת 

השטחים שאני התנגדתי בקדנציה הקודמת יחד עם שרגא גירשנר בנושא, לא 

יקום ולא יהיה ברמת השרון. כל הדברים שהעלו כאן כל החברים, אחד לאחד, 

יעה מאיתנו לבוא ולבצע את ההחלטה המפורשת אני חושב שאין כל מנ

 שהחלטנו החברים. אני מבקש להצביע בעד ההחלטה. 

.    מר טל עזגד:  אנחנו יכולים לצאת רגע להתייעץ? באמת, אמיתי

 למה?   מר שמואל גריידי:

זו סיטואציה הכי מביכה בעולם. נורא לא נוח פה    מר טל עזגד:

ו שות. חבר'ה, יש פה מצב לא נוח. עלה לנו . שנייה. אין מה לעSMS-להתלחש 

 משהו כרגע, אנחנו רוצים לקבל את אישור החברים, שמוליק. 
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 דקות.  7אוקיי. נעשה הפסקה   מר שמואל גריידי:

 

 *** הפסקה ***

חבר'ה, אנחנו רוצים לסיים את הישיבה הזאת.   מר שמואל גריידי:

ועצת העיר, כל כולם, אנחנו מבקשים פה לקבל את הצעת ההחלטה של חברי מ

גם קואליציה וגם אופוזיציה. והצעת ההחלטה היא: מועצת העיר מנחה את 

ימים, כאשר הנושא  5יו"ר הוועדה לתכנון ובנייה לכנס את הוועדה תוך 

יו"ר הוועדה. מי בעד?   הראשון על סדר היום יהיה החלפת 

 פה אחד.  גב' שירלי פאר יגרמן:

 גורה. הישיבה ס  מר שמואל גריידי:

 יש עוד ישיבה?    מר טל עזגד:

 יש עוד הודעה משהו, שירלי?  מר גיא קלנר:

 לא.  גב' שירלי פאר יגרמן:

 

מועצת העיר מנחה את יו"ר  פה אחד כדלקמן:הוחלט : 031מס'  החלטה

ימים, כאשר הנושא הראשון  2הוועדה לתכנון ובנייה, לכנס את הוועדה תוך 

 הוועדה.  ל סדר היום יהיה החלפת יו"ר

 

_________________ 
 אבי גרובר

 ראש העירייה
 

__________________ 
 שירלי פאר

 מנכ"לית העירייה
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 קובץ החלטות

 

.  9בקשת חברי האופוזיציה. לפי סעיף  .1  א'

 

הוחלט פה אחד כדלקמן: מועצת העיר מנחה את יו"ר : 031מס'  החלטה

ימים, כאשר הנושא הראשון  2 הוועדה לתכנון ובנייה, לכנס את הוועדה תוך

 ל סדר היום יהיה החלפת יו"ר הוועדה. 

 

 

 


