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 2 

 3 ד ופגיעה בסטאטוס קוו בעיר.  "ד חמ". מניעת פתיחת גן מזרם חב1

 4 

 5 לם ולכולן, אני אפתח אחר כך בוודאי נטע תרצה כוטוב ערב טוב ל למדן:עידן  עו"ד 

 6להוסיף דברים ושאר השותפים להצעה. ההצעה מדברת בעד עצמה.  

 7ואנחנו מדברים על כך שתופעת ההדתה זוכה להדים רבים בתקשורת ולא  

 8בכדי אנחנו מדברים על כך פעם אחר פעם אנחנו מגלים שבערים חילוניות 

 9וניות יש ניסיון לייצר שינוי בין  ג בערים שהן קבליסטיות, פתוחות ורב

 10השאר גם גנים תורניים ועוד הרבה גורמים ועמותות וקבוצות נוספות. 

 11אנחנו התחלנו, התחילה השמועה העיר מחויבת לתת פתרונות ממלכתיים  

 12דתיים ולתת את המענה והעיר יכולה הייתה לתת את המענה, כרגיל כפי 

 13, לממלכתי דתי,  ד"חמל נהשהיא נהגה במשך כל השנים. העיר נתנה מע

 14העיר נתנה מענה למוכר שאינו רשמי, העיר נתנה מענה כמובן לממלכתי.  

 15ובנוסף היו שורה ארוכה של מוסדות פרטיים ויזמים פרטיים כמו  

 16מונטוסורי, כמו אנתרופוסופי,  כמו גנים פרטיים אחרים ויזמים אחרים. 

 17 שנתנו את המענה באופן פרטי ולא באופן של.  

 18 סורי, זה אנחנו התחלנו את זה.  ולא היה מונט וייזר: ת גב' דבר

 19 בוודאי שהיה.  למדן:עידן  עו"ד 

 20 פרטיים. לא ביקשתי עזרה.  גב' דברת וייזר: 

 21 היו גני מונטוסורי פרטיים שהיו קיימים. וגם היום העירייה.   למדן:עידן  עו"ד 

 22 לא בנכס של העירייה.   גב' דברת וייזר: 

 23 היא אימצה.   ימצה.היא א למדן:עידן  עו"ד 

 24 לא בנכס של העירייה. זה לא היה.  מר אבי גרובר: 

 25גם בנכס של העירייה הם היו צריכים להסכים. אם אתה ....מה תעשה גם   למדן: עידן  עו"ד 

 26 אני יודע להרים את הקול. 

 27 תפסיק לשקר.  מר אבי גרובר: 

 28 ם לא היה בחיים אבי. בחיי  ד"חמהעובדה שלא היה פה חב"ד  עידן למדן: עו"ד 
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 1 גם לא היה אחרים. אל תספר מה שנוח לך.   מר אבי גרובר: 

 2 די מספיק.  למדן:עידן  עו"ד 

 3 אתה שקרן ואתה משקר לתושבים.   מר אבי גרובר:

 4 תצעק על מישהו אחר. תפסיק לרמות את הציבור.   למדן:עידן  עו"ד 

 5 אתה מרמה את הציבור.   מר אבי גרובר: 

 6יבור. אתה אומר ...ואז אתה אומר אני בעד. אתה הצ אתה מרמה את למדן:עידן  עו"ד 

 7 אומר אני לא רוצה ואז אתה. 

 8 שקרן. שקרן.  מר אבי גרובר: 

 9 אתה שקרן.  למדן:עידן  עו"ד 

 10יכול להגיד ...לילדים לצרכים מיוחדים שלא היה לפני שלוש שנים. ולא   גב' דברת וייזר: 

 11  הייתה כיתת תקשורת.  

 12 את הווליום. ריד אני מציע שנו : לב-מר רמי בר

 13 נמאס לי להוריד את הראש כל פעם שהם ...שקרים. נמאס לי.  מר אבי גרובר: 

 14  אני יודע, אני יודע.  למדן:עידן  עו"ד 

 15 אנחנו מדברים פה על דברים חשובים. עידן רק רגע.   : לב-מר רמי בר

 16ימה  לא נע אני יודע שהאדון אבי גרובר לא נעימה הישיבה  הזאת וגם לי למדן:עידן  עו"ד 

 17כחבר בקואליציה וגם לחברים אחרים שהציעו את ההצעה והם חברים  

 18 בקואליציה היא לא נעימה. 

 19 אני מנסה להבין...קואליציה...אבל.  מר אבי גרובר: 

 20סדר זרמתי עם השמות  באני מנסה ומרים את הקול ומכנה בשמות  למדן:עידן  עו"ד 

 21מיותרות.  לחלוטין וזרמתי קצת בצעקות אבל אני חושב שהן מיותרות.

 22העובדה הפשוטה היא שזה באמת בפעם הראשונה בעיר נפתח גן מזרם  

 23, כאשר הצפיפות בגנים הממלכתיים היא שלושים ואחד פסיק ד"חמ ד"חב

 24שתיים. הצפיפות בגנים הממלכתיים דתיים היא עשרים ושמונה, פער של  

 25פות  עשרה אחוז. כשהשנה אנחנו צופפנו את גני הממלכתיים עשינו צפי

 26 גדולה. יש גנים של שלושים וחמישה ילדים.   מאוד

 27 יש גנים של עשרים ושתיים, ויש גנים של עשרים וארבע.  גב' דברת וייזר: 

 28ושלושים וארבעה ועובדה נוספת שמרבית הילדים בגן שצץ לו פתאום כגן  למדן:עידן  עו"ד 
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 1חמ"ד, מרבית הילדים קיבלו עד היום פתרונות. חלקם קיבלנו   ד"חב

 2הרגיל המקובל.   ד"חמו רשמי שקיים בעיר. חלקם קיבלו במוכר שאינב

 3כפי שהעיר נתנה, וזו חובת העיר ואין שום סיבה לייצר משהו חדש, הוא  

 4לא באמת משהו שקיים ויש בו את הצורך, וגם אין בו את החוקה החוקית  

 5לעשות. לכן כדי להצדיק את הצורך בגן הזה בוצע גם פרסום בעיתון, וגם 

 6וספים שמזוהים בפירוש עם אנשי הגרעין התורני שאנחנו  גורמים נ הביאו

 7מלווים אותם הרבה מאוד שנים. ראיתי כל מיני פוסטים של אנשים 

 8שהציעו והציגו כאילו עושים משהו על גבם של ילדים, אם יש מי שעושה  

 9משהו על גבם של ילדים זה לא האנשים שהגישו את ההצעה. זה לא אף  

 10עה. אם יש מישהו שעושה משהו, ועושה  שו את ההצאחד מהאנשים שהגי

 11פה משחק ומנסה לייצר לשנות משוואה, ולייצר פה משהו חדש, ולפגוע  

 12והגרעין התורני וזה חייב להיות   ד"חבמהותית בסטאטוס קוו, זה אנשי 

 13מונח על השולחן, ואי אפשר להטות את זה והם עושים את המניפולציה  

 14אה גם את אגף החינוך, את מי העיר וכנרהזאת. ולצערי גם הטעו את ראש 

 15שצריך הם הטעו, והציגו ויצרו מצג שווא. לא היה שום טעם ושום הסבר  

 16ושום הצדקה לשנות את הדברים האלה, לכן הצענו את ההצעה, לכן  

 17הבאנו שורה ארוכה של חברים, נשיאות שונות הביאו פה את ההצעה 

 18עה שאומרת  נו את ההצוחושבים שלא נכון היה לעשות את הדבר הזה הבא

 19, ככל שיהיה איזה שהוא הסכם למול  ד"חמ ד"חב להימנע מפתיחת זרם 

 20, אגב יש את אוהלי יצחק יוסף בארץ הקודש ו/או כל  ד"חבעמותת חינוך 

 21. העירייה תימנע מחתימת הסכם כזה. ככל  ד"חבעמותה אחרת שקשורה ל 

 22 שנחתם הסכם בו.  

 23 לה. אתה יודע שלא ...הסכמים כא מר אבי גרובר: 

 24   ?אין הסכם. לא חתמנו הסכם. למה סתם להגיד דברת וייזר: גב' 

 25   ?למה סתם אתה אומר את זה למה ההסתה הזאת ?למה ההסתה הזאת מר אבי גרובר: 

 26 ואם נחתם אתה ...מן הסתם תביאו. למדן:עידן  עו"ד 

 27 אין שום עמותה. ואתה יודע שאין עמותה.   מר אבי גרובר: 

 28 ה. תימנע מזה. מז ר תימנעאני אומ  למדן:עידן  עו"ד 
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 1 ואתה פשוט משקר לאנשים.  מר אבי גרובר: 

 2 אבל מה שימנע ממשהו שהוא לא קיים חוקי.   גב' דברת וייזר: 

 3ואתה מוציא את זה החוצה כאילו יש פה איזה חתימה עם איזה עמותה   מר אבי גרובר: 

 4 וזה שקר. 

 5 אחד.  אני לא משקר לאף אחד. אני לא משקר לאף  למדן:עידן  עו"ד 

 6 זה עוד אחד מהשיטה הזאת של ללכת ולשקר.   י גרובר: מר אב

 7אתה יכול לנהוג, אפשר תמיד לנהוג מנהג שלושת הקופים. גם בתל אביב   למדן:עידן  עו"ד 

 8נהגו מנהג שלושת הקופים, לא ראיתי, לא שמעתי, לא אמרתי, אין ישיבה,  

 9 , יהיה גן ד"מח ד"חב, יש גן ד"חמ ד"חביש ישיבה, תהיה ישיבה, אין גן 

 10 . לא עמותה כזאת, כן עמותה אחרת.  ד"חמ ד"חב

 11 אפשר לשאול אותך שאלה באמת.   דורון:מר מיכאל 

 12 אפשר לנהוג. אפשר לנהוג.   למדן:עידן  עו"ד 

 13שצריכה להיות  ד"חבאתה אומר שצריך לחתום עם העמותה של גן  דורון:מר מיכאל 

 14 ?ר כאןחתימה בין העירייה לבין העמותה זה מה שאתה אומ

 15 אני אומר שלא תיחתם.   למדן:ידן ע עו"ד 

 16 אבל אין.  גב' דברת וייזר: 

 17 אבל אני שואל אותך.  דורון:מר מיכאל 

 18 אז הוא אומר הוא לא רוצה שתהיה. מה.   מר גיא קלנר:

 19 אני לא רוצה.  למדן:עידן  עו"ד 

 20 שהוא צריך לחתום.  דורון:מר מיכאל 

 21 פשוט שקר.  מר אבי גרובר: 

 22 שזה הצעד.  אני אומר לך  למדן: עידן עו"ד 

 23 אתה משקר פה לכולם. לא צריך לחתום.  דורון:מר מיכאל 

 24 אני לא משקר, אל תרים את הקול.  למדן:עידן  עו"ד 

 25 שקרן.   דורון:מר מיכאל 

 26. אל תרים את  ד" חמ ד"חבאז למה צריך  . אל תרים את הקול. שקרן אתה למדן:עידן  עו"ד 

 27 אף אחד אחר.  הקול, אל תרים את הקול. על 

 28אתה שקרן. אתה משקר. אתה שקרן. קיבלת את ...ולא כאן. מספיק, לא  רון:דומר מיכאל 
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 1 צריך יותר. 

 2אל תרים את הקול. רוצה את ..והפצת ואמרת גבם של ילדים, זה   למדן: עידן  עו"ד 

 3 דמגוגיה, אתה מדבר.  

 4 יש לי משהו להגיד לך על זה.   דורון:מר מיכאל 

 5 אתה מדבר.  למדן:עידן  עו"ד 

 6 .מה שאתה עושה. ..דורון:מר מיכאל 

 7  שב ותרגיע.  למדן:עידן  עו"ד 

 8 מיכאל אל תפריע. כשאתה תדבר הוא לא יפריע לך אז אל תפריע לו.  מר ירון גדות: 

 9  הוא יפריע לו כמו שהוא מפריע לכל מי שמדבר.   מר אבי גרובר: 

 10 לא. הוא לא יפריע לו.   מר ירון גדות: 

 11  ע, כמו שהוא מפריע תמיד. אל תדאג. אתה תראה שהוא יפרי : מר אבי גרובר

 12 הוא לא מפריע ולא יפריע וגם שהוא לא יפריע   מר ירון גדות: 

 13  הוא מפריע תמיד.   מר אבי גרובר: 

 14 אתה כבר יודע שהוא הולך להפריע.  מר ירון גדות: 

 15 אני מכיר אותו רק עשרים שנה.  מר אבי גרובר: 

 16 ר אותך אדון אבי גרובר. י מכיגם אנ למדן:עידן  עו"ד 

 17 יותר מעשרים שנה אני מכיר אותו.  ר אבי גרובר: מ

 18 גם אני מכיר אותך.  למדן:עידן  עו"ד 

 19 ?כן או לא  ?לא קיבלתי תשובה לשאלה, צריך לחתום על הסכם דורון:מר מיכאל 

 20 לא. אתה יודע הוא סתם משקר.  מר אבי גרובר: 

 21על משהו   אבל למה צריך להחליט ?תמו על הסכםאז למה אתה אומר שח דורון:מר מיכאל 

 22  ?שלא קורה

 23 ?ד "חבמה הופך את זה לגן  פרופ' נטע זיו: 

 24  ?למה את מסיתה דורון:מר מיכאל 

 25אני אומר לך שאני אפריע לך כל... אם אתה ממשיך להפריע אני לא אתן  מר ירון גדות: 

 26 . לך לדבר. הוא לא ייתן לך לדבר בזמן שלך אם לא. תן לו לדבר

 27 ? עו אותךאתה אמרת שהט למדן:עידן  עו"ד 

 28   ?אני צריך לחתום הסכם בגן אלון ?אני צריך לחתום הסכם בגן אלון מר אבי גרובר: 
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 1 יותר מפעם אחת אמרת שהטעו אותך.  למדן:עידן  עו"ד 

 2או   ? אני צריך לחתום הסכם בגן ורד ?אני צריך לחתום הסכם בגן ברושים מר אבי גרובר: 

 3 ?הסכם  , אני צריך לחתוםם, או זית, או חצבחבצלת או חיטי

 4 לא. כי אתה לא מעביר את המפתחות לאף אחד.   פרופ' נטע זיו: 

 5לא נכון, זה אותו דבר, זה בדיוק אותו גן. זה בדיוק אותו צורה של גן. גננת  מר אבי גרובר: 

 6 עירייה של משרד החינוך אותו דבר בדיוק, אותו דבר בדיוק. 

 7 יי כל הצעקות, כל הצעקות.  ותרב למדן:עידן  עו"ד 

 8אתם פשוט משקרים לאנשים, עכשיו הם יודעים שזה שקר. אבל הם   י גרובר: מר אב

 9 חוזרים עליו. 

 10 לא נכון.  פרופ' נטע זיו: 

 11שראיתי כבר את התגובות איך הם כותבים, כן הוא   .חזקתכמו ....אני מ מר אבי גרובר: 

 12  ה בסוף. מתחזק, הוא מגדל זקן. כותבים את זה עם נקוד

 13 תתחזק. מותר לך להתחזק.    ?מה רע בזה מר ירון גדות: 

 14  אני לא מתחזק אבל הם שקרנים, חבורה של שקרנים.   מר אבי גרובר: 

 15 מותר לך להצביע...  מר ירון גדות: 

 16 חבורה של שקרנים.   מר אבי גרובר: 

 17 ?גמרת לצעוק למדן:עידן  עו"ד 

 18  הזאת כואבת של שנאה וגזענות. הישיבה  שלוקחים סיבוב מסוכן מאוד, מר אבי גרובר: 

 19לי, כואבת לי, זה הסיפורים של סבתא שלי, סיפורים מהילדות שלה. אתה  

 20  גזען. 

 21 אבי. נגמרו הבחירות. נגמרו הבחירות.   מר ירון גדות: 

 22אל תיתן לי ציונים. קראתי גם את הכותרת שלך, שלושים ילדים בגן.   מר אבי גרובר: 

 23ם  ים, איריס, עשרירנים, עשרים וארבע ילדבקשה אני אקרא לכם. אוב

 24וארבע ילדים, ברקן, עשרים ילדים, דגן, עשרים ואחד ילדים, חטיבה 

 25אחד עשרים וארבע, בגן השני עשרים וחמישה ילדים, גן נרקיס צעירה בגן 

 26פיר עשרים ושתיים ילדים, גן ערבה עשרים וארבע  סעשרים ילדים. גן 

 27ים גן שיבולת עשרים ושבעה ילדים. גן ילדים. גן תבור עשרים וחמישה ילד

 28יטה עשרים ושלושה ילדים. ועכשיו בגנים הדתיים, בגן מוריה שלושים ש
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 1ה עשרים ותשעה, בגן תומר שלושים ושלושה,  ט יחוארבעה ילדים, בגן 

 2בדיוק אותם הגנים. בדיוק אותם הגנים. חבורה של שקרנים. לכו תספרו  

 3 קרנים.  לכל החברים שלכם סיפורים, חבורה של ש

 4בתם שאת הדתיים דוחפים בעשרים וחילוניים בשלושים  אתם אמרתם כת גב' דברת וייזר: 

 5וארבע. וזה מה שאנחנו כותבים ואומרים שגם בחילוניים יש גנים של 

 6 עשרים ואחת ועשרים שתיים אתם מכחישים את זה. ואומרים שזה שקר.  

 7 מה פתאום, מה פתאום.   מר אבי גרובר: 

 8ואת הדתיים בעשרים ואחת.  ואת החילוניים דוחסים בשלושים וארבע,  גב' דברת וייזר: 

 9 וזה לא משנה שזה סותר את העובדות. 

 10 עדיין למה גן חרדי ...סיעה חילונית זאת השאלה.   תושבת:

 11 מה לעשות, הם גרים שם. מה לעשות.  גב' דברת וייזר: 

 12בוא נעיף אותם.   בוא נעלה אותם על אוטובוסים, בוא ניקח אותם מפה, מר אבי גרובר: 

 13אני קראתי פה מישהו שכתב. בפוסטים שלכם.  אני קראתי את התגובה.

 14אתם לא מוחקים את התגובות האלה. בוא נקרא את זה. לעשות הכול כדי  

 15שיהיו פה כמה שפחות אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, 

 16שמונה סימני קריאה זאת הנקודה. בוא נעיף אותם, בוא נעלה אותם  

 17 וטובוסים, בוא ניקח אותם מפה. לא

 18 אז אני יודע, אז אני יודע.   למדן:עידן  עו"ד 

 19איך אתם מעיזים לגור פה. איך הם מעיזים. אני לא מדבר איתך, אני  מר אבי גרובר: 

 20 מדבר איתו. 

 21  אני יודע. אני יודע, שראש העיר אני יודע שראש העיר מנסה.   למדן:עידן  עו"ד 

 22לא חינוכי מה שאתם  אחר ואנחנו מדברים על החינוך, זהחו לי מאבל תסל : לב-מר רמי בר

 23עושים פה. זה באמת לא חינוכי. כל הצווחות והצרחות האלה לא לעניין 

 24והביטויים האלה לא לעניין. זה לא לעניין, באמת לא לעניין, יש פה במה,  

 25בוא נרגיע את האווירה ובאמת נעבוד לפי קריטריונים של חינוך. בואו.  

 26 רגע. עצרו 

 27  גשתי ככה. אחד עשרה שנה.  אחד עשרה שנה לא הר מר אבי גרובר: 

 28אותי זה לא מכבד, מה שקורה פה לא מכבד אותי. אני לא מתפרע ולא  : לב-מר רמי בר
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 1משתולל. אז תורידו את הווליום בבקשה. אבי אני לא יכול שאתה  

 2 בעצבים, אני. 

 3פורים שהוא עושה את זה בגלל שיש  תגיד אני לא רוצה כרגע, אל תספר סי מר אבי גרובר: 

 4  דים בחרדים.  תר יליו

 5אנחנו בישיבת מועצה שלא מן המניין וכולנו טרחנו והגענו לפה, בוא נכבד   : לב-מר רמי בר

 6את המעמד הזה, יש פה ציבור אנשים שתומכים בכל האנשים פה. בואו,  

 7 תרגיעו נו, תעצרו את הדבר הזה. 

 8כן יושב   ה יוצא מהפיקוח שלנו שזהלבוא ולהגיד שז לא. וגם אי אפשר  גב' דברת וייזר: 

 9 בפיקוח שלנו. 

 10  כל עלילות הדם האלה.   מר אבי גרובר: 

 11 תנו לעידן לסיים.   : לב-מר רמי בר

 12להיפך, שגן ..כמו ההצעה הזאת אז יוצאים מהפיקוח, ועושים מה שהם  גב' דברת וייזר: 

 13  רוצים ואין להם אפשרות. ככה יש לנו את הפיקוח.  

 14 זה משודר.  ן גדות: ירומר 

 15 אנחנו נכנסים.   גב' דברת וייזר: 

 16 את טועה.  למדן:עידן  עו"ד 

 17 מה זה טועה. טועה.   גב' דברת וייזר: 

 18 אין לך ניסיון עם זה עדיין נכון.  פרופ' נטע זיו: 

 19 את טועה ומטעה.  למדן:עידן  עו"ד 

 20ש  קת גני ילדים, של ראפיקוח מוחלט של מחל  םי שאז לכן אנחנו נצטרך ל גב' דברת וייזר: 

 21ה זאת אומרת, הצהרון הוא אותו צהרון. הצהרון  אגף החינוך, שלנו, מ

 22הוא צהרון של מגוונים. ואני התעקשתי שזה יהיה אותו צהרון עם אותם  

 23אוכל. לא הכשר אחר של   הכשר של  תנאים, עם אותם חוגים, ועם אותו

 24יום העצמאות ואנחנו ניכנס לשם באוכל. עד כדי כך נכנסנו לפרטים. 

 25 זיכרון שהם לומדים. בהצלחה. בהצלחה.  ששרים התקווה, וביום ה ונוודא

 26 עכשיו אני יודע, אני יודע.   למדן:עידן  עו"ד 

 27 . ד"חב..להיות  ?מה זה השטויות האלה מר אבי גרובר: 

 28, הם ד"חבלא. כי הם אמרו שלא יעמדו בהתקווה. הם לא יעמדו בתקווה.  גב' דברת וייזר: 
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 1   הזיכרון. בתקווה ביום  לא יעמדו

 2. אבל אל תסתכל על הקבוצה, תסתכל ד"חבתסתכל על מה   : יגב' בת שבע אלקוב

 3...הזה. תבינו, זה אנשים  ד"חבאל תסתכל. תסתכלו מה זה  ד"חבעל מה 

 4שלא עומדים במשימה. זה  אנשים שלא מאמינים לדגל ישראל. הם לא  

 5 מאמינים לציונות. זה אנשים שהם. 

 6 תשי אני לא מאמין שאת אומרת את זה.  ות. בשטוי  :להק

 7 הם מוסתים. הם מוסתים.  בי גרובר: מר א

 8אבל אני מכיר המון אנשים. יושבים פה בחדר. אז בואו נעיף גם אותם.   :להק

 9  אין להם מקום רגע, רגע, לאן אתם לוקחים את זה, אני לא מאמין.  

 10 מה אתה לא מאמין. מה.   : גב' בת שבע אלקובי

 11הילדים  , וצריך ..עם צד. אז מה עם ..אתשים בחדר שצריךה אניש פ :להק

 12   שלהם מערכת החינוך. לאן אתם מגיעים, לאן אתם מגיעים. 

 13תשאל אותם, תשאל אותם אם לא. זה מה שהם אומרים על עצמם   : גב' בת שבע אלקובי

 14גם, והם לא מתביישים לכתוב את זה באתר שלהם. שהם אנטי ציוניים.  

 15יכנס לאתר שלהם. מחאה אנטי ציונית. הם לא מאמינים פעם ראשונה. ת

 16 בדגל ישראל. הם לא מאמינים בתקווה. אתה יודע את זה. 

 17   את מדברת שטויות.   מר אבי גרובר: 

 18 אני לא מדברת שטויות.   : גב' בת שבע אלקובי

 19   את מדברת שטויות.   מר אבי גרובר: 

 20 .  ד"חבה עביר לך בדיוק שתראה מי זאאני  : גב' בת שבע אלקובי

 21 שצעקתם. אני יכול להמשיך, על זה  למדן:עידן  עו"ד 

 22שלא יהיה חוק ...הכל שטויות, הם לא מיסיונרים, אנחנו ממציאים,   תושבת:

 23 ממציאים הכול. והצביעות. 

 24 עוד שקר, עוד שקר, תמשיכי.  מר אבי גרובר: 

 25 אנחנו נילחם.   תושבת:

 26 מי את בכלל.  מר אבי גרובר: 

 27 ל.  מי אתה בכל תושבת:

 28 תלמדי לכבד.   אני ראש העיר. אני ראש העיר שלך. מר אבי גרובר: 
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 1 אתה עובד אצלי.   תושבת:

 2 אני לא עובד אצלך.   מר אבי גרובר: 

 3 אתה עובד אצלי. כן.   תושבת:

 4 תגידו זה מצולם הדבר הזה.  ד"ר צחי שריב: 

 5 עובד. די, די.  ..אני לא עובד, גם אצלך אני לא  מר אבי גרובר: 

 6 לקהל אין זכות לדבר, תעיף אותה מפה.  ום:לבעו"ד מיכה 

 7 בבקשה עידן.   מר אבי גרובר: 

 8   הוא נבחר כמו ענק.   :להק

 9 מלחמה תגיע מבית. זה המצב.  : גב' בת שבע אלקובי

 10  אני יודע.  למדן:עידן  עו"ד 

 11בוא נגמור   אפשר לתת לעידן. ?אפשר לתת לעידן להשלים את המשפט שלו : לב-מר רמי בר

 12 את. 

 13אני יודע אדוני ראש העיר כולל מההתפרצויות שכנראה אתה רוצה או  למדן:עידן  עו"ד 

 14לפוצץ את הישיבה, או להלהיט את הרחוב, אני לא מתערב במשחק הזה.  

 15אני לא נגרר אליו בטח רבע שעה ולא אמשיך. הצלחת לגרום גם לי קצת  

 16או להסתיר דבר אחד  לצאת אבל לא אמשיך. כל האמירות הדמגוגיות ב 

 17קוו ברמת השרון בצורה שלא הייתה מיום  ט, למה משתנה הסטאטוס פשו

 18היווסדה. ונפתח גן שלא היה בו צורך. הילדים היו יכולים לקבל פתרונות  

 19 כפי שניתן עד היום.  

 20 מחוץ לעיר.  גב' דברת וייזר: 

 21ם להמשיך במוכר אלה שהיו במוכר שאינו רשמי, שלושה ילדים היו יכולי למדן:עידן  עו"ד 

 22לפחות היו ארבעה ועוד כמה שרוצים   ד"חמשהיו ברשמי. אלה  שאינו

 23הרגיל היו יכולים,   ד" חמלהמשיך, הצטרפו כעת והיו מוצאים דרכם ב

 24כולל ראשי אגפים התורניים. וצריך לתת הסבר ממה הדבר הזה נולד. ולא  

 25ים  לצור סיסמאות דמגוגיות שטחיות, צריך לתת הסבר למה הממוצע בגנ

 26הוא   ד"חממוצע בגני הואחד פסיק שתיים, והמהממלכתיים שלושים 

 27עשרים ושמונה. צריך לתת הסבר לזה. כל הילדים לא יכולים למצוא את 

 28הפיתרון, והיה ניתן להמשיך בשירות כפי שהיה עד היום. לדבר הזה לא  
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 1ניתן הסבר ולא תעזור שום צעקה דמגוגית ושום אמירות אתה שקרן,  

 2עוד רגע מאה שנה  זור, זאת האמת. אתם שקרנים, זה לא יעושום אמירות 

 3בעיר   ד "חמ ד"חבלהיווסדה של רמת השרון עוד כארבע שנים לא היה גן 

 4וזאת פעם ראשונה שהוא נפתח ואפשר לעצום את העיניים, ולהגיד שאצלי 

 5זה לא יקרה ואפשר לבוא ולהגיד הדבר הזה קורה. ולכן, לכן, הוגשה  

 6  היגרר, היו להורי, לא היו אותי משלוותי ולא אתחיל להצעה ולא תוציא 

 7להורי, לא אכנס לדבר הזה משום שהוא איננו נכון והוא איננו רלוונטי כפי  

 8שהבהרתי עשר פעמים וכפי שמובהר בהצעה. לא תגרור אותי לדבר הזה.  

 9,  ד"חמאין הצדקה לגן הזה. צריך לפזר אותו. צריך לתת את המענה בגני 

 10אופי יותר תורני בגן בעל  . מי שחפץד"חמיקבל גן  ד"חממי שחפץ בגן 

 11יקבל את המענה בגן של האופי התורני, נאמר לי שיש מקום ואפשר לתת 

 12יקבל כפי   ד"חביתעקש לזרם האת המענה. גם פה וגם פה ומי שבכל זאת 

 13שהוא קיבל אותו עד היום. יש פה מספיק מוסדות קרובים בהרצלייה  

 14יתן עד היום.  אפשר לתת את המענה כפי שנובפתח תקווה, ובתל אביב ו

 15קה לעשות את השינוי הזה. זה הכול, העובדה שכן לקחו עוד  אין שום הצד

 16כמה דברים וכן עשו עוד גם כמה זרמים, אינה סותרת הרי היינו יכולים 

 17בגן הזה לתת לעוד גנים, לגן מדע, לעמותה זו, לעמותה אחרת, לזרם  

 18בחירה. וזאת  גן הזה. בחרנו. הייתה פה החילוני היינו יכולים לתת, את ה

 19 המהות שלה ואפשר לפעול לפיה תודה רבה. ההחלטה, זאת 

 20בזרם הממלכתי דתי,   ד"חבאצלנו זה אולי פעם ראשונה שנפתח תת זרם  פרופ' נטע זיו: 

 21יש הרבה מאוד מסגרות כאלה בכל הארץ. רשת החינוך   ד "חבאבל תנועת 

 22חינוך  לות שם שאלות לגבי אופן היש לה אתר און ליין, ונשא ד"חבשל 

 23י. ושאלה אחת שנשאלה היא, האם ידועה התייחסות הרבי לנושא ד"חבה

 24התערבות הממשלה בתכני הלימוד. והתשובה, ישנה התייחסות של הרבי  

 25כנגד לימוד מקצועות חול ובמיוחד לימוד שפה זרה לילדים בגיל בית ספר,  

 26ר נאלץ ללמד מקצוע כל  יחד עם זאת, הרבי ...מציין, כי אם בית הספ

 27זה מאולץ  כתב אחר מתייחס הרבי שאם ה זה יהיה בסיום היום, במשכז

 28 .  ד"חמ. זה ד"חבלהיות בתחילת היום, להתחיל את היום בקודש. זה  
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 1הוא היה מהנדס דרך אגב, נדמה   .מה הבעיה שלך ? מה הבעיה שלך מר שמואל גריידי: 

 2 לי. 

 3 טת. אין שום בעיה. אני מצט פרופ' נטע זיו: 

 4 ם היה רופא. ב"רמ למדן:עידן  עו"ד 

 5 אנחנו מדברים על גן ילדים וילדים בני שנתיים.   מר אבי גרובר: 

 6נכון. אני את הזה, גן ילדים ממשיך יש פה בהמשך. עכשיו אנחנו לא  פרופ' נטע זיו: 

 7כך  ד"חבבאופיו של  ד"חמרגיל. אנחנו מדברים על גן  ד"חממדברים על גן 

 8. מה זה גן  ד"חבאחר. גן  וד היה צריך להיות במקוםזה פורסם, כשזה ע

 9רגיל אז מה הופך את זה לגן   ד"חמ. אם זה אותו דבר כמו כל גן ד"חב

 10, זה שיש התקשרות ד"חב. אז אני אשיב לכם, מה שהופך את זה לגן ד"חב

 11יכולה להיות רשמית, היא צריכה להיות רשמית אבל היא יכולה להיות גם  

 12. יש לנו הרבה ד"חבמקומית עם מי שמפעיל גן לא רשמית, של הרשות ה

 13..איזה שהיא עמותה שחברי הזכיר כאן, עידן הזכיר כאן, זה איזה שהיא 

 14 עמותה. 

 15 גם מופיעה בהצעת ההחלטה.   למדן:עידן  עו"ד 

 16 כן. היא מופיעה בהצעת ההחלטה.  פרופ' נטע זיו: 

 17 עובדתית. זה לא נכון  ?אבל למה את מהדהדת את השקר הזה דורון:מר מיכאל 

 18 זה נכון עובדתית. זה נכון עובדתית.  למדן: עידן עו"ד 

 19   זה נכון עובדתית.   פרופ' נטע זיו: 

 20 משרד החינוך זה לא משולב איתה.   זה שקר. ההתקשרות עם : גב' בת שבע אלקובי

 21כשהיה דיון רבותי, לא תוציאו אנשים  כשהיה דיון היו לה. נפגשנו.  למדן:עידן  עו"ד 

 22שידעו כולם.  ני אציין לפרוטוקולו שקרנים סתם. אז אשקרנים ותזרק

 23לרב אלי  א"נתבקשו להעביר את תכני היול א"כשהיה דיון על היול

 24קרצבסקי לאישור שהוא ראש העמותה הזאת. לא סתם הוזכרה העמותה  

 25הזאת. זאת האמת. אולי הוא לא פנה לשלומית, אולי הוא לא פנה לדליה, 

 26הם  א"כני היולים, לפחות לגבי תאולי הם נעזרים בו מאחורי הקלע

 27נתבקשו לעבור אליו לאישור זאת האמת וכל מי שאומר עכשיו שקרן הוא  

 28השקרן. אתם ידעתם לצעוק יפה מאוד כשאני דיברתי כמן שיטה. אני 



 04-8666313חברת איגמי,                                                                                                                                                

 29.8.19יום  מישיבת  מליאה  שלא מן  המניין  מ  8פרטיכל מס' 

 

 14 

 1 אחזור לשלוט. 

 2 תקשיב, אגף החינוך מפעיל את זה.  ?סיימת לצעוק ?סיימת לצעוק מר אבי גרובר: 

 3 רת.  מדברת. נטע מדבטע נ למדן:עידן  עו"ד 

 4 אגף החינוך מפעיל את זה ו..מפעילה את זה באותה מתכונת של. גב' דברת וייזר: 

 5 עלה את המייל, אני אשלח במקומך את המייל.  אאני  למדן:עידן  עו"ד 

 6 אז אולי...ברמת השרון זה משהו מיוחד. רק.   גב' דברת וייזר: 

 7 לא יודע אם משהו מיוחד או לא.  מר אבי גרובר: 

 8 זה בפיקוח של אגף החינוך  ' דברת וייזר: גב

 9, כל בתי ד"חבאני לא רוצה לצעוק, כל הגנים של  ד"חבכל הגנים של  פרופ' נטע זיו: 

 10ברחבי הארץ מופעלים על ידי אגף החינוך. בגלל זה זה   ד"חבהספר של 

 11 חינוך רשמי. אל תתבלבלו. 

 12  נכון. גב' דברת וייזר: 

 13 ר שלא רשמי. לא רוצים מוכ ב...נכון, הם בסדר. זה שהולך פרופ' נטע זיו: 

 14 רגע לחילונים זה גם ... דורון:מר מיכאל 

 15  ד "חבלא. לחילונים המדינה קובעת את תכני החינוך רשת החינוך של  פרופ' נטע זיו: 

 16שני מיליון ₪ בהעסקת המורים ברשת שלה. המורים   2017-השקיעה רק ב

 17  ד "חבשל ורשת החינוך בחינוך הממלכתי.  ד"חבברשת שלה מלמדים בגני 

 18השקיעה מיליון וחצי שקל בהפקת  2017יש לה אגף תוכניות לימוד של 

 19 . ד"חבתוכניות לימוד שמועברות בבתי הספר הממלכתיים של 

 20 גן ילדים. אנחנו מדברים על גן ילדים.  מר אבי גרובר: 

 21 בסדר אבל גן ילדים.   פרופ' נטע זיו: 

 22 ?אין תוכניות חינוך לגן ילדים ילדים. לנו ת חינוך לגןגן ילדים, יש תוכניו למדן:עידן  עו"ד 

 23 פועלת דרך הרשת הממלכתית  ד"חברשת החינוך של  פרופ' נטע זיו: 

 24 אם אין את זה לא צריך.   למדן:עידן  עו"ד 

 25פועלת דרך אגף החינוך של העירייה. זה כל   ד"חברשת החינוך של  פרופ' נטע זיו: 

 26לנו יש את  אוד שנים. וכבר הרבה מ הגאוניות, זה כל הפטנט. זה קיים

 27הסמכות להגיד לא. מתי יש לנו את הסמכות להגיד לא. א. כשאין מספיק  

 28 ילדים.   28הוא  ד"חמילדים. משום שכמו כל גן התקן של גן 
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 1 ילדים זה פתיחת גן.   11לא ולא. התקן הוא  :?

 2ה א מקים חוב. זה מקים אפשרות זה ל11עכשיו זה  14כל הזמן אמרת  למדן:עידן  עו"ד 

 3באנו ואמרנו מקים אפשרות לא מקים חובה. מקים אפשרות לא   יש הבדל.

 4 מקים חובה. 

 5   את לא יודעת מה את מדברת.  מר אבי גרובר: 

 6 ?מי לא אישר  ?מי לא אישר : גב' בת שבע אלקובי

 7   אתם.  ?:

 8ת אז למה לא אישרתם א ?14מי באגף החינוך לא אישר לפתוח על  : גב' בת שבע אלקובי

 9  ? 14-למה לא אישרתם של ה .14-למה לא אישרתם את ה ?האלה 14-ה

 10 ? למה לא אישרתם אותם

 11אני מנהלת המחלקה. אני לא מתכוונת לצעוק. אני לא מתכוונת לצעוק  :הילד

 12 אני לא ברמה שלך מצטערת. 

 13 לא. אין פה שנאה יש פה מינהל תקין. אין פה שנאה.   פרופ' נטע זיו: 

 14 ן אותך.  מעניי  מר שמואל גריידי: 

 15 כן. מעניין אותי.   פרופ' נטע זיו: 

 16את הילדים שלך. זה מה שהיא אומרת לך, אתה תלמד את הילדים שלך   מר אבי גרובר: 

 17 כמו שהיא רוצה.  

 18 ?ניקים, יש חרדים ויש חילוניים, מה נסלק אותם מהביתד"חביש  מר שמואל גריידי: 

 19 הזה.  בושה וחרפה תתנו לדבר. מה זה הדבר  מר ירון גדות: 

 20ככל הנראה לא הייתה לנו לגמרי מודעות למה המשמעות של פתיחת גן  זיו: נטע  פרופ'

 21. אנחנו ביקשנו להתריע ואנחנו ממשיכים להתריע. בין אם יפתח הגן  ד"חב

 22ובין אם לאו. שהכנסה והעברת המפתחות בפועל, גם אם בלי הסכם 

 23היא   לעמותה שחרטה על דגלה את הערכים האלה שאת חלקם הקראתי,

 24ברמת השרון. כל   ד"חב ם לפתוח גן ממלכתי בזרם ום. אין מקולא במק

 25הילדים יכולים למצוא את התשובה או במוכר שאינו רשמי, או בחינוך 

 26הרגיל ואני רוצה שאתם תסבירו לי אם אין הסכם מה  ד"חמהעצמאי או ב

 27 . ד"חבהופך באמת את הגן הזה לגן 

 28 אין מקום.  פרק, מדוע מקום אז ל אני אשאל אותך למה אין דורון:מר מיכאל 
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 1 מדוע יש מקום זה חריג.   פרופ' נטע זיו: 

 2 לא. תסבירי לי מדוע אין מקום.   דורון:מר מיכאל 

 3 לא. הנטל עליך להגיד לי מדוע יש מקום.  פרופ' נטע זיו: 

 4 לא. הנטל עלייך  דורון:מר מיכאל 

 5 יל.  לא. המצב ברגילות שיש חינוך ממלכתי דתי רג פרופ' נטע זיו: 

 6מיכאל זה דמוקרטיה, בדמוקרטיה השלטון מחליט לאנשים איך הם  גרובר:  אבימר 

 7לומדים. זה מהות הדמוקרטיה. השלטון מחליט לאנשים באיזה זרמים  

 8 הם ילמדו. 

 9 יש חוק חינוך ממלכתי.   פרופ' נטע זיו: 

 10 ככה הם קוראים לזה. אתה יודע איך קוראים לזה. קומוניזם קוראים  מר אבי גרובר: 

 11 לזה. 

 12 ואת לא מקבלת את זה שיש חוק חינוך ממלכתי.   דורון:מיכאל  רמ

 13 חוק חינוך ממלכתי נותן לילד זכות לבחור. ממלכתי או ממלכתי דתי.   פרופ' נטע זיו: 

 14לא. עכשיו אני מתקנת אותך. חוק חינוך חובה לגילאי שלוש עד ארבע   גב' דברת וייזר: 

 15תקבל לגן רשם ולהכות להיקובע כי לכל ילד בגיל שלוש עד חמש יש ז

 16ילדים ציבורי כשאליו יצטרף ילדו ולבחור אם לרשום את ילדו לגן, לבחור  

 17 את זרם החינוך.  

 18 נכון.  פרופ' נטע זיו: 

 19 אז היא אומרת לך שזה נכון לכל הזרמים. חוץ ממה שלא מתאים לה.   מר אבי גרובר: 

 20 ת. ואם אני. מין וד של גזע, דתי, ממלכתי, אסור לעשות הפליה על בסיס  גב' דברת וייזר: 

 21 אני מכירה את החוקים של מדינת ישראל.   פרופ' נטע זיו: 

 22 או קי אם לא.  גב' דברת וייזר: 

 23זרם חינוך זה או חינוך ממלכתי או חינוך ממלכתי דתי. אין זכות לבחור  פרופ' נטע זיו: 

 24 ד. "חב

 25ם אין שנוח לכש חוק וד, לא נכון, מה לעשות. איפה ..י"ד, או חב"או חב מר אבי גרובר: 

 26 חוק. 

 27 זה משהו אחר. צריך ללכת למשרד החינוך, וברגע שמשרד החינוך.   גב' דברת וייזר: 

 28 את יכולה להגיד לא.   פרופ' נטע זיו: 
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 1כמה גנים ממלכתיים יש בגן  ?ד"כמה גנים ממלכתיים יש בכפר חב למדן:עידן  עו"ד 

 2 ?ד"חב

 3 ?ד"בכפר חבכמה גנים חילוניים יש  : גב' בת שבע אלקובי

 4  ? אני יכול לבקש בבקשה שאגף החינוך יסביר למה יש רצון לפתוח גן כזה : לב-מר רמי בר

 5 ?דליה

 6קודם כל ערב טוב לכולם. שמי דליה אני מנהלת מחלקת קדם יסודי בגיל   :הילד

 7הרך בעיריית רמת השרון. אני חייבת להתחיל ולציין שאני פשוט יושבת 

 8ה  העיר כמוכם. אני תושבת מז ובה. אני חושבת. אני תושבתכאן ואני עצ

 9שלושים וחמש שנים. אני אומרת המלחמה יוצאת מהבית. אני נמצאת  

 10כאן והלב שלי כואב ואני אגיד לכם למה. זכותו של ילד זה לחינוך. מטרת 

 11החינוך אומרת שכל ילד באשר לזרם שהוא שייך אליו זכותו להתחנך ובגן  

 12לפתוח גן. היינו צריכים   ילדים היה צריך 11יו מספר הזה ברמת השרון ה

 13עשות את זה לא השנה, היינו צריכים לעשות את הדבר הזה לפני שנתיים ל

 14ולפני שלוש. אין לנו שום התקשרות. עם שום עמותה אז הגן הזה הוא גן 

 15  ד"חמככלל הילדים, גם במשרד החינוך יש לו מפקחת, המפקחת של ה

 16כל ילד ברמת השרון . הגן הזה יקבל פיקוח. וד"חבשאחראית על זרם של ה

 17זכאי לקבל את כל סל תלמיד שמקבל כל ילד. כן. אני רוצה לומר  יהיה 

 18כאן, זכותם לקבל כאן חינוך, לא צריכים להוציא מכאן ילדים החוצה. 

 19בשעה שש וחצי בבוקר כדי לקבל שירותים במקום אחר. הם צריכים  

 20ליחה, ב כאן, וזה ממש לא משנה, סלקבל את זה כאן בבית. וכל מי שיוש

 21   סליחה. 

 22 כי לא נמצא עבורם גן ורק עוד שנה הילד, ובינתיים חסרים מבנים.  : גב' בת שבע אלקובי

 23   ואת חושבת שמה שחסר זה מבנה.  מר אבי גרובר: 

 24 הם צריכים לנסוע לערים אחרות.  : גב' בת שבע אלקובי

 25 לא הוגן.  מה שאת עושה כאן הוא :גב' דליה

 26 ? מה לא הוגן ?ןמה לא הוג למדן:עידן  עו"ד 

 27 אני מבקש.   ...אני שאלתי שאלה. לגבי ,דליה : לב-מר רמי בר

 28 ילדים יש זכאות לפתוח כאן גן בזרם הזה. זה הכול.   11-: מגב' דליה
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 1 ?את יכולה להגיד משהו על הפיקוח גב' דברת וייזר: 

 2 ? איפה זה כתוב פרופ' נטע זיו: 

 3 ?11מאיפה המספר  למדן:עידן  עו"ד 

 4יום, הבאתי חוברת, הגשתי היום סליחה. אפשר לפנות למשרד  תי ההבא :גב' דליה

 5החינוך. יש להם חוברת תקציב. בחוברת התקציב כתוב מאיזה מספר  

 6ילדים פותחים גן ילדים. זה הכלל. ואנחנו פועלים על פי חוק. ובשקיפות,  

 7ם מידע. אין לנו שום הסכמים זו האמונה שלי, ועם לא מסתירים שו

 8 הולכת בדרך, זה הכול.  האמונה שלי אני 

 9 . אז זה משהו אחר. ד"חבמפקחת  ?ד"חבמה הופך את זה לזרם  למדן:עידן  עו"ד 

 10 סליחה. מתחת הפיקוח.   :גב' דליה

 11לי שאם לא היה   אין חובת פתיחה יש חובה לתת למי שירצה ותאמיני למדן:עידן  עו"ד 

 12ל  הדבר הזה אנשים היו מוצאים את עצמם כפי שהם מצאו את עצמם כ

 13 הזמן זאת העובדה.  

 14 ? במה הילד שלך שונה ?סליחה ?במה הילד שלך שונה :גב' דליה

 15העובדה שהילד שלי לא יכול לקבל זרם חילוני לדוגמא ואין דבר כזה ולא  למדן:עידן  עו"ד 

 16עובדה. העובדה שהילד שלי צריך לקבל הדתה. זאת  יתנו אותו, זאת ה

 17 העובדה. 

 18לכתי. הבחירה של הילד שלך למסגרת של ממ הבחירה שלך להכניס את :גב' דליה

 19תושב אחר שהילד שלו נכנס לזרם הממלכתי דתי זו בחירה שלו. וכולנו  

 20 כאן. 

 21תן, זה לא שאלה. לא זאת בחירה שלו, השאלה היא מה אני כעיר נו למדן:עידן  עו"ד 

 22 צריכה להיות מעורבת בזה. השאלה מה אני נותן ולמה..סטאטוס קוו.  

 23  די. אמרת לי מקודם. בואו נמשיך.  מר אבי גרובר: 

 24אני רוצה לשאול שאלה את דליה. בישיבת ועדת חינוך האחרונה, בסוף  מר ירון גדות: 

 25והקשר שלו הישיבה שאלתי אותך לגבי הגן הזה, ספציפי לגבי הגן הזה, 

 26לגרעין. את אמרת לי אין סיכוי שהגרעין ירצו ללמוד בגן כזה כי זה גן 

 27 שלא מתאים להם.  

 28  : אמת.  יהדל גב'
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 1 בסופו של דבר רשומים ילדים מהגרעין.   מר ירון גדות: 

 2  אני אחראי לזה. אני אחראי לזה.  מר אבי גרובר: 

 3 מקצועי. כגורם המקצועי בעירייה. לא. היא שאלה אותי כגורם  מר ירון גדות: 

 4לכמה  אני אסביר לך, מה קרה פה. העסק פה נורא פשוט. זה ירוץ פה אולי  מר אבי גרובר: 

 5רטיבים עושים כשזה לא מתאים להם. הם  י..אז אתה יודע מה הקונספ

 6  ממציאים קונספירציה אחרת. 

 7 ממציאים קונספירציה אחרת.  מר ירון גדות: 

 8רים מה פתאום זה שקר. אלי הגיעו אגף החינוך, סדר גודל של  ואומ מר אבי גרובר: 

 9יש סדר גודל  פברואר, בערך סדר גודל של פברואר ואמרו לי אבי תקשיב,

 10ילדים,   14,15-הורים ל ילדים מתוך שמבקשים לפתוח  15, 14של 

 11. הבקשה הזאת באה קצת אחרי שישבנו בפעם  ד" חבשמבקשים לפתוח גן 

 12בעיר, לאור העובדה שהשנה קיצצו שישה מש"ח  הראשונה כל גני הילדים 

 13בתקציב העירייה במעמד של עיר עולים. אמרתי להם תראו אנחנו נותנים  

 14. אני מבקש ד"חבעת שנייה בכל גני הילדים. זה היה לפני הישיבה עם סיי

 15ששנה שעברה היו כל מיני גנים של חמישה עשר, או שמונה עשר ילדים כל  

 16תי להם התופעה הזאת של חמישה עשר, שמונה מיני כאלה גני ילדים. אמר

 17עשר גני ילדים עם שתי סייעות עולה לנו המון כסף, ואני מבקש מכם 

 18את המספרים של הילדים אנחנו לא מצליחים כספית לעמוד,  לצמצם 

 19דירה,  התוספת שנה שעברה על סייעות היה שלושה וחצי מש"ח, תוספת א

 20לא נותנת בארץ, שזה  רמת השרון נותנת משהו שכמעט אף עיר אחרת

 21סייעת שנייה בכל הגילאים של גני הילדים, ואני מבקש מכם לנסות לקבץ  

 22ר גנים של חמישה עשר ושמונה עשר ילדים, את הילדים שלא יהיו יות

 23תסדרו את זה במספרים, גנים יותר מלאים. אחרי שאמרתי את ההוראה 

 24לדים. אמרתי זה י 14,15מעוניינים לפתוח גן  ד"חבואמרו לי גן  הזאת באו

 25לא יצופף. יישאר   ד"חב לא הוגן שכל הגנים אני מבקש לצופף ורק גן 

 26אז עד כמה אני לא הבנתי אז,  בארבעה עשר ילדים. אני לא הבנתי

 27ין, יש תעמולה פה. הם באו ואני אמרתי להם, הם  שלמעשה אני עכשיו מז

 28אמרו לי מאיפה הם יביאו ילדים, אמרתי שיביאו מהגרעין לא יודע  
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 1מאיפה. ואז. אני אמרתי להם, אני אמרתי להם. כדי שהגן יהיה מלא 

 2רתי להם אני לא יביאו. הם אמרו לי אבל תקשיב זה לא אותו דבר. אמ

 3אתן גן לארבעה עשר ילדים, אני חוקית הייתי אמור לפתוח להם גן עם  

 4אי המקומות שבהם אתה לא נותן  ארבע עשרה, בדמוקרטיה שכתוב זכ

 5, אתה צריך סיבה למה אתה לא נותן למישהו שזכאי.  למישהו שהוא זכאי

 6 זה בדמוקרטיה. כשמישהו זכאי לפתוח גן, אתה צריך לפעול ערכים של

 7  14שיוויון וכל מיני כאלה ערכים. הייתי אמור להגיד, אין בעיה הם יקבלו 

 8היו נשארים בתוך הגנים של   ד "חמילדים, את חמישה הילדים של ה

 9העניין אז אנחנו ניקח את ארבעה, חמישה  ואם על זה קם ונופל ד"חמה

 10  ונוציא אותם.  ד"חמילדים של ה

 11 לתי. זה לא מה ששאלתי. אני שא מר ירון גדות: 

 12  אז אני אומר לך זאת התשובה.  מר אבי גרובר: 

 13 אני לא שאלתי.  אבל זה לא מה ששאלתי.   מר ירון גדות: 

 14כמה ילדים מהגרעין,   שאני הכרחתי, סוג של הכרחתי אותם לקחת מר אבי גרובר: 

 15ולהביא אותם. לי אמרו כל הזמן, כל השיחות שישבו איתי. זה  ד"חממ

 16  לא נוחה.   התשובשה

 17 לא. התשובה מאוד נוחה. אבל זה לא מה שאני שאלתי אני שאלתי.   : ן גדותמר ירו

 18תן לי לסיים עד הסוף. אתה תיתן לי לסיים עד הסוף. לי כל הזמן אמרו  מר אבי גרובר: 

 19ומתן, שהאויב והשטן ומי שצריך לבער אותו ברמת השרון זה  במשא 

 20  הגרעין. 

 21 נכון.  מר ירון גדות: 

 22  רעין. שדיברנו. היה הג כל הזמן מר אבי גרובר: 

 23 לדעתי זה נכון.   מר ירון גדות: 

 24כשדיברנו היה ברור שהאורתודוקסים מחוץ לריב הזה יש לנו בעיה עם   מר אבי גרובר: 

 25הבעיה הם באו להשתלב. וכתוב במפורש   הגרעין לא, הגרעין הם 

 26בהסכמים שהאורתודוקסי בחוץ. ומבחינתי כשבאו אלי ואמרו לי שרוצים  

 27שהוא אורתודוקסי זה עומד בתוך ההסכמים. וכל  ד"חבלפתוח גן 

 28  איזה בולשיט.   ד" חבבונים פה שכונה להתעמולה הזאת כל הקשרים. 
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 1שאלתי על המספרים. אני שאלתי לגבי אבי זה לא מה ששאלתי. אני לא  מר ירון גדות: 

 2מתאימים לתכנים של   ד"חבהתכנים, איך יכול להיות שהתכנים של 

 3 ם. ידי הגורם המקצועי שהתכנים לא מתאימיהגרעין. נאמר על 

 4  לא מתאימים.  מר אבי גרובר: 

 5 הם לא יסכימו לבוא לגן הזה. פתאום הם כן רוצים לבוא לגן הזה.  מר ירון גדות: 

 6 זה גם חלק ממה שאתם מציגים. ירון.  רובר: מר אבי ג

 7  משרד החינוך: אני לא בודקת את מידת הדתיות של. -גב' דליה

 8 אבל את אמרת לי תשובה. את אמרת לי תשובה.   ות: מר ירון גד

 9 זכותו של כל בן אדם לעשות ממה שהוא רוצה.   ::גב' דליה

 10שבים חילוניים. בסדר. החילוניות שלי היא אנשים, גם אני ואתה שנינו נח מר אבי גרובר: 

 11לא בהכרח החילוניות שלך והדתיות של בן אדם שהוא דתי, לא כולם  

 12כאילו זה רובוטים שהולכים. יש יותר  אתם עושים  תו דבר דתי.בדיוק או

 13ם דתיים דתיים ופחות דתיים. יש כאלה שמאוד גרעין ויש כאלה שה

 14 מסורתיים כאלה.  

 15 ה שמדברים. זה מ למדן:עידן  עו"ד 

 16  כי האג'נדה היא  אולי האג'נדה יותר חזקה מהחינוך.   תושבת:

 17 ר חזקה האג'נדה המיסיונרית יות מר ירון גדות: 

 18שנתיים ותשעה חודשים, איזה אג'נדה. ..עשרים ושש שנה. עשרים ושש   בי גרובר: א מר

 19שנה שכן שלך. הוא הרב עשרים ושש שנה שכן שלך. איזה אג'נדה יש לו. 

 20ם ושש שנה הוא הגיע לארבע עשרה ילדים בגן. מה הוא עשה לך. מה  עשרי

 21 הוא עשה לך. מה הוא עושה לך. 

 22 ה.  צודקת ליאור את לא ::גב' דליה

 23 ילדים.   30גן שמעל  תושבת:

 24 יש.  מר אבי גרובר: 

 25 מה לעשות יש גם.   גב' דברת וייזר: 

 26מה הבעיה.  ד"חמילדים. ב 33תומר יש רגע, ומה עם גן תומר. ליאורה. בגן  מר אבי גרובר: 

 27 . ד"חמגן 

 28 בגן תדהר יש  גן תומר וגן תדהר שני גנים אמנם באותו אשכול אבל  גב' ענבל דדון:
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 1 . חבר'ה. תוכנית הלימודים בו. ד"חמ. הוא גן ד"חמהוא גן של  רובר: מר אבי ג

 2 . בתדהר יש  כי הם גנים טובים. אני מסבירה שוב ד"חמגם יש ...בגני  גב' ענבל דדון:

 3 אבל הוא מלא. גן תדהר עשרים ותשעה ילדים מה לעשות.  מר אבי גרובר: 

 4 מבחינת מה.   גב' ענבל דדון:

 5   עה ילדים. לושים וארבגן מוריה ש גרובר:  אבימר 

 6. סליחה.  ד"חמענבל את השיבוצים אני עושה. אני לא יודעת למה...  : גב' בת שבע אלקובי

 7 לילדים.   . את יודעת כי את אימאד"חמגן 

 8אני באמת כואב לי השיח הזה זה לא לעניין שאנשים ידברו ככה ויצעקו  ד"ר צחי שריב: 

 9 לדים לתאי הגזים וטלאיראיתי שמת תמונה של י ככה ויתלהטו הרוחות,

 10 צהוב. זה חבר'ה.  

 11מי אתם שתגידו לו להתייבש. ככה זה התחיל, ככה זה התחיל, ככה זה   מר אבי גרובר: 

 12 תחיל.  התחיל, ככה זה ה

 13 זה גועל נפש.  תושבת:

 14למילה יהודי. אני   ד"חבאני רוצה לקרוא לך פוסט ששיניתי את המילה  מר אבי גרובר: 

 15למילה יהודי. אני   ד"חב תי את המילה ינצה לקרוא לך פוסט ששירו

 16אקריא לך את הפוסט, זה מתחיל בכיתה אחת בגן ילדים קטן. בהתחלה 

 17חרי זה עוד כיתה, וכשיש גן ילדים  זו כיתה אחת בגן ילדים קטן ובשנה שא

 18יגיעו משפחות שמחפשות גן כזה. גן הילדים יהפוך לכיתה ביסודי ואחר  

 19עוד אחד   נה של יהודים. ואחר כך יבה בתיכון, ותהיה שכוכך כיתה וחט

 20יה  והעיר היפה אני קורא פוסט שקורא לחתום על עצומה שלכם. ותה

 21 למילה יהודים. ואחר כך.   ד"חבשכונה של יהודים, רק שיניתי את המילה 

 22אבי. בתור דור שני של השואה אני לא מוכנה שתדבר ככה על זילות   : גב' בת שבע אלקובי

 23 שואה. של ה

 24והעיר היפה הסובלנית והליברלית תהפוך ללודג'. ראינו את זה פה   מר אבי גרובר: 

 25במקומות אחרים, אנחנו לא רוצים שזה יקרה אצלנו. אנחנו אוהבים את 

 26 ו. את העיר שלנו ורוצים לשמור.  העיר שלנ

 27   בתשי הוא רוצה לפוצץ את הישיבה.  למדן:עידן  עו"ד 

 28 הגענו.  , לאן ..שואה : גב' בת שבע אלקובי
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 1צריך לעצור את הגן של היהודים. תסתכלו עכשיו על העצומה ושתפו  : גרובר מר אבי

 2 אותה בכל הכוח.  

 3תני לו לצעוק ולעשות את  שזה לא, הוא רוצה לעשות את זה אנטישמי מה למדן:עידן  עו"ד 

 4 ההצגה. 

 5שמצדיק   למניעת אי הבנות אין פשוט ילדי משפחות של יהודים במספר מר אבי גרובר: 

 6ל של מקומות פנויים  ים יש עודף גדו ש. גנים יהודים קיימפתיחת גן חד

 7למרות זאת היהודים לוחצים לפתוח גן שממש אין בו צורך. פשוט כדי 

 8אחיזה חדשה בעיר. נשמע לך מוכר. זה הטקסט כך   לייצר לעצמם נקודות 

 9זה התחיל. ואת זה הובילו פרופסורים, וראשי האקדמיה בגרמניה ככה  

 10 . ..ם כתבו. ככה הם כתבוה

 11 ...רוחש םפש  םיש ,רלטיה התא ,ךומכ  רבדמ רלטיה ,רבורג ןודא :בשות

 12עוף החוצה, עוף החוצה. עוף החוצה. עוף החוצה. תצא החוצה. לא יעזור לך   :רבורג יבא רמ

 13 החוצה. אתה תצא החוצה. צא 

 14שיבה. להשוות אנשים לנאצים. מה הוא ניסה  הוא רוצה לפוצץ את הי למדן:עידן  עו"ד 

 15ר לקרוא התרגילים הפוליטיים האלה מוכרים. די. אז זה בסדלהגיד 

 16כנות אותם במשתמע הנאצי. זה בסדר. זה בסדר. זה בסדר. זה לכולם ול

 17מספיק עם  מה שהוא ניסה לעשות, לדבר על תקופות אחרות וזה, די נו 

 18י. יודעים שאתה רוצה לפוצץ את הדמגוגיה בגרוש. די. די. אני יודע אב

 19 הישיבה. 

 20 תצא החוצה.  גרובר: מר אבי 

 21י. ניסו פה לעשות מצג של כל מציעי ההצעה הם  ההצגות. דספיק עם מ למדן: עידן  עו"ד 

 22נאצים ואנטישמיים. די. זה היה בסדר. לעשות דמגוגיה, זה דמגוגיה, זה  

 23בה ובדיוק בגלל זה הוא פתאום  דמגוגיה זולה וניסיון לפוצץ את הישי

 24נאצים. איך הוא קרא לכולם   מתלהם. על זה שהוא למעשה יקראו לנו

 25מספיק. תנהלו דיון ענייני ולא דמגוגי וזה הכול. זה  נאצים. זה תרגיל, די

 26 מצב לתת מכות לתושבים. 

 27 מה אתה מתחבא פתאום.   מר אבי גרובר: 

 28 הגיע הזמן שיצא כבר. כן.   בלום:עו"ד מיכה 
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 1לפה או לכו  שתוקיעו ותגיעו משפט שאומר אתם יש לכם עוד להגיד קורצקי:יעקב  מר

 2 תוקיעו אותו.  

 3צריך להיות. למה לא גיניתם את זה.  נה את זה. מה זה אף אחד פה לא גי :דלפ דיבר

 4איפה אתה היית. למה אתה לא מגנה את זה. אני מתפלא עליך. אני 

 5את זה. הם לא גינו את  מתפלא למה לא גינו את זה. אם מישהו היה אומר 

 6 זה הם ממשיכים.  

 7ככה   תר לדבר על חברי מועצה וחברים מציעים את הדברים. מותרומ למדן:עידן  עו"ד 

 8הדיון  את זה. להיאבק. מותר ככה להיאבק. הוא רצה את זה. הוא רצה 

 9הוא דיון אחד, הדיון הוא דיון אחד והדיון הוא דיון אחד למה יש פגיעה   

 10 השרון. בסטאטוס קוו ברמת 

 11 ככה זה מתחיל.   מר אבי גרובר: 

 12התחלת, רצית. עשית את זה   אתה התחלת. אתה הקראת את הפוסט, למדן:עידן  עו"ד 

 13זה דמגוגיה. הוא לא כתב יהודי. הוא לא כתב  . אתה עשית את זה. ביושר

 14 ודי. יה

 15 ליהודי.  ד"חבהחלפתי מילה אחת. החלפתי את המילה  מר אבי גרובר: 

 16ות.  משמע את ישה הדמגוגיה, לדמגוגיה הזאז החלפת את המילה. אז ז למדן: עידן  עו"ד 

 17אתה צריך לתת תשובה למה יש שינוי בסטאטוס קוו בעיר. על זה הדיון. 

 18  ל. תחזרו לדיון, למה יש שינוי בסטאטוס קוו בעיר. זה הכו

 19 אני רוצה שיירשם בפרוטוקול שזה הישיבה הכי מבזה שיש ברמת השרון.   : לב-מר רמי בר

 20  .  ומהנו  :למדןעידן  עו"ד 

 21 מהמשחק הזה. להיות חלק  אני לא מוכן : לב-מר רמי בר

 22  אתה יכול לצאת.  למדן:עידן  עו"ד 

 23 אז גם אתה יכול לצאת.   : לב-מר רמי בר

 24   אתה יכול לצאת. למדן:עידן  עו"ד 

 25גם אתה יכול לצאת. גם אתה יכול לצאת. אני לא אצא פה. אני מבקש   : לב-מר רמי בר

 26הכי  יבה הזאת זאת אחת הישיבות שתתנו לצחי לגמור לדבר ואז היש

 27 עיר. וגם אתה חלק מזה.  מבזות. הצגה הכי רעה ב

 28  מסכים. וגם אתה.  למדן:עידן  עו"ד 
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 1 אני לא אמרתי עוד שום דבר.  : לב-מר רמי בר

 2 הוא לא אמר מילה. הוא לא הוציא מילה רמי בר לב.  ' דברת וייזר: גב

 3בתוך  ד"חבעל העניין הזה של גן  ביקש דיון ציבורי שהתחיל לא מזמן ד"ר צחי שריב: 

 4 לתוך העניין הזה זה לא אנחנו.  ואה . מי שהכניס את הש ד"חמ

 5  לא נאמר המילה שואה. לא נאמר המילה שואה.  דורון:מר מיכאל 

 6 תתנו לו לדבר.   : לב-בר מר רמי

 7 ואם נאמר מותר לו להגיד. בשביל זה הוא  למדן:עידן  עו"ד 

 8 אני מתנגד.  דורון:מר מיכאל 

 9..וצועק לכולם. אז תוציא את המילה שואה מהלכסיקון  לך זה אומרים  למדן:עידן   "דעו

 10 ותוציא את 

 11 הוא אמר שואה.  דורון:מר מיכאל 

 12 יל.אני אומר שככה זה מתח מר אבי גרובר: 

 13 ככה זה מתחיל.   גב' דברת וייזר: 

 14 ...דיבר על אנטישמיות.  דורון:מר מיכאל 

 15 ואה.  לא. הוא דיבר על ש למדן:עידן  עו"ד 

 16 הוא דיבר על שואה.   מר גיא קלנר:

 17 גזענות.  מר אבי גרובר: 

 18 הוא אמר אני הייתי בן של ההורים שלי, ורמז לזה.   למדן:עידן  עו"ד 

 19ום את הדף שלך עם הטלאי הצהוב, הפנו אותי לזה וראיתי אני ראיתי הי ד"ר צחי שריב: 

 20 ודים.  אק ממורשה. אתה מציל את הילדים היה' את זה וממש יאנוש קורצ

 21 אתה מציל, אתה בטח מציל.   ריידי:מר שמואל ג

 22אני לא הפרעתי פה לאף אחד, אני מדבר איתך ואני רוצה להגיד משהו.   ד"ר צחי שריב: 

 23ייבים להקשיב לי אבל שלוש דקות וזה  אני רוצה להגיד משהו, לא ח

 24יסתיים. אני לא חושב שאנחנו דואגים פה לילדים לא צריך לשים את 

 25 שואה בכל ויכוח. הקונוטציות ל

 26אל תדאג רק לילדים שלי. אל תדאג לילדים שלי, אני דואג לילדים שלי.  מר שמואל גריידי:

 27 אתה תדאג לילדים שלך, ואני דואג לילדים שלי.  

 28 אם אני לא אצליח לגמור פה.  שריב: ד"ר צחי 
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 1 לא על חשבונך בכלל.   מר שמואל גריידי:

 2השיח הזה, אני רואה את  אה את ג לכולנו, ואני רואני דואג לעיר, אני דוא ד"ר צחי שריב: 

 3התלהמות הרוחות פה, ואני רואה את הצעקות ואת ההתבטאויות ואת  

 4מדברים ותפקידה   כמעט תגרה. ואני חושב שזה קשור לנושא שעליו אנחנו

 5של מערכת חינוך היא לחבר ולאחד. אנחנו כולנו עם אחד, כולנו יהודים, 

 6ם ללמוד כי אנחנו לא יכולימה שאומרים לנו,  אנחנו צריכים תנהגו פה לפי

 7ביחד. מערכת החינוך, היו פה ויכוחים בעיר הזאת, היו פה ויכוחים 

 8תר תרבותית. נהלו על נושאים כבדי משקל והם התנהלו בצורה יושהת

 9ברגע שזה נוגע בנושאים שקשורים בדת, או בדתיים אתם רואים את 

 10ציאות.  ת. זה לא מחויב המהיצרים האלה. משני הצדדים והשואה נכנס

 11 בגלל.  אני חושב ש

 12תגיד אתה לא מתבייש, אתה מרגע שנבחרתם אתם במסע הסתה   מר שמואל גריידי: 

 13עה שיכול להיות. היום  נגד הדתיים, אתם עושים הכול. והסתה הכי גרו

 14ראש העיר מדבר, אבל זה היה ככה, זה כל הזמן. על בית הכנסת, אתם  

 15ם את הפה שלך, אל את הפה שלך. תסתו תסגרו את בתי הכנסת. סתום

 16 תדבר. 

 17 בתשי שצעקה על דליה.   מר אבי גרובר: 

 18אתם תקבעו את חוק התפילה בבית הכנסת, אתם תקבעו איזה  מר שמואל גריידי: 

 19יהיה, מי ינהל אותו, מי עושה. לאן הגענו. לאן הגענו. זה כבר  מקווה 

 20צת אחרי גדות  אנטישמיות, לאן. אתה צריך לעצור את זה. אני, אתה ר

 21שה, למה נפתחו ולמה זה. פתאום אתם יומיים  אחרי הפוסט מה נע  ורצת

 22פתאום הכול כבר נאור והכל מיוחד  לפני פתיחת שנת הלימודים, ועכשיו 

 23 רה.  אצלכם מה מה ק

 24 אני נאור תמיד.   ד"ר צחי שריב: 

 25אתה נאור תמיד. אז תאיר פנים לכל התושבים באותה מידה.   מר שמואל גריידי: 

 26 הדעה של כל אחד.  ד כל אחד, תכבד אתבד את כל אחד. תכבתכ

 27 גם אתה.  למדן:עידן  עו"ד 

 28  הילדים שלי לומדים במסגרות עד כיתה ו ויוצאים מחוץ למסגרות  מר שמואל גריידי: 
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 1 ברמת השרון עם עשרות אלפי שקלים בשנה. לא כמו הילדים שלך. 

 2 הגיד כמה מילים. אבי. לא לתת לי לדבר אבל אני רוצה ל ד"ר צחי שריב: 

 3אתה תגיד. ...את הישיבה ואני לא מדבר וכמו שעידן קופץ לי באמצע.  מר אבי גרובר: 

 4לך על  אתה אומר לו דברים על הטלאי, אז הוא עונה שאלתי אותו שאלה. 

 5 הטלאי. בבקשה תמשיך.  

 6אם היינו לומדים ביחד כילדים, לא היינו צועקים ככה אחד על השני.   ד"ר צחי שריב: 

 7וש, אם יש לו כיפה על הראש  חושב שילד בן של רש הרע זה שמישהו השו

 8כול ללמוד לספור עד עשר או צבעים שזה אדום או זה ירוק מה  הוא לא י

 9י. למה מערכת החינוך צריכה להיות  שלומדים בגן, יחד עם ילד חילונ

 10נפרדת. לא יכולים ללמוד ביחד. ובתוך החינוך הממלכתי שנפרד בתוכו 

 11 וגים. ם לבדלנות מכל הספרד. אני מתנגד געכשיו. זה בנ

 12אתה מתנגד. כשאנחנו נתנו להם עכשיו שני גנים. יכולנו   לאנתרופוסופי גב' דברת וייזר: 

 13 נגד לאפרוט וסופי. לתת אותם לחמש עשרה ילדים האלה. מת

 14 לא ידבר יותר. תודה רבה.   ד"ר צחי שריב: 

 15 מעניין.   רי גם לזה הוא מתנגד. בסדרוסלמונט גב' דברת וייזר: 

 16 איזה שני גנים.   ע זיו: ' נטפרופ

 17זה טכניקה. זה טכניקה. אתם כשאין לכם מה להגיד, אתם סותמים את   ד"ר צחי שריב: 

 18 הפה תודה רבה.  

 19י. כל אחד יחנך את הילדים איך שהוא רוצה. אתה תחנך את צח מר שמואל גריידי: 

 20י אין הילדים שלך, אף אחד לא ימנע ממך ואף אחד לא ימנע ממני. ל

 21ת ברמת השרון שולח אותם מחוץ לעיר. אין מה יכוניים וחטיבו מסגרות ת

 22. אני משלם כמו כולם וחי כמו לעשות, אני משלם ארנונה בדיוק כמו כולם

 23 כולם. 

 24אני כן הייתי שמח שצחי כן היה מסיים להגיד את מה שיש לו. זה כן חשוב  ובר: מר אבי גר

 25 שאנשים ישמעו.  

 26האשמות האלה. לא אמרתי דבר בנושא   לחתוך אתלא חייב תרתי. אני וי ד"ר צחי שריב: 

 27עד עכשיו. לא שמעת אותי מתבטא. לא כתבתי פוסט, לא כלום רק  

 28חסתי בנימוס ורק פתחתי פה  שמיכאל הפנה משהו אלינו אז עניתי לו התיי
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 1 את הפה, עוד פעם מתנפלים עלי. 

 2 .  מכבד אותך צחי מר שמואל גריידי: 

 3 ז.  שנתנצל וא רוצהאתה  מר אבי גרובר: 

 4  לא. לא. בסדר. זה לא משנה מה יהיה וזה לא משנה אז  ד"ר צחי שריב: 

 5מכירים את זה  זה ברור שהנושא היה ברור מאוד שיהיה טעון. ברגע אנחנו  :  מר רוני בלקין

 6בהרבה דברים בחיים בכלל, יש דברים שאפשר לויכוחים עזים בהם אבל  

 7ט מאוד קשים, כמעלוקי הדעות הם הם לא יגיעו לדרמות האלה גם אם חי

 8תמיד שהנושא של נקרא לזה פחות דעה יותר דת נכנס פנימה מביא 

 9רים שקשה גם מאוד להגיע לפשרות בעניין הזה.  למצבים שמנתב את הדב

 10אי אפשר כל כך להתפשר. אני חייב להגיד קודם שאני אגיד משהו  כי

 11ך  א מעניינת. צרי לדליה שאולי הוא לא נעים. האמת שהאג'נדה שלך היא ל

 12רת יפה בפעם הבאה אני מקווה שתשבי בשורה של נבחרי להגיד, את אמ

 13ניין. היא חשובה. אבל מה שמטריד הציבור ואז האג'נדה שלך באמת תע

 14מתווכחים על מספרים, זאת אומרת יש חוקים החוקים   כאן זה שאנחנו

 15הם כמותיים, אנחנו מדברים באמת על מספרים על כמויות, על מה  

 16ד כיתת גן, מה לא פותח עוד כיתת  שר, מה פותח עופשר ומה לא מאפמא

 17ה אנחנו מתווכחים גן, אני חושב שיכול להיות מצב, לא סביר יש מצב שפ

 18או אחת עשרה. זה קודם כל הבסיס  האם זה עשרים ושש ארבע עשרה 

 19הדטה שעליו אנחנו מדברים, לא יכול להיות שהשטיח זז לנו תחת 

 20שב שדברת כן, את ת כי זה אני חוהגיד משהו לדברהרגליים. אני רוצה ל

 21 לא מחלקת מתנות. רגע,  

 22  מה רגע, לא שמעתי. מה רגע, רגע, תחזור שוב.   גב' דברת וייזר: 

 23ולה להחליט למשל שאת נותנת גן מונטסורי, זה גם זה חינוך  את לא יכ :  מר רוני בלקין

 24בון הציבור.  ייחודי ואחר את לא נותנת, אנחנו לא נותנים מתנות על חש

 25כת לאיזה שהוא חינוך ייחודי מוכשר לזה, שישלם על  מישהו רוצה לל אם

 26, לא העירייה נותנת יפוסופורתנאהן זה זה בסדר גמור. מי שרוצה את הג

 27יטה שזה הפך להיות חינוך ממלכתי רגיל. היא לא  מתקן שלה ומחל

 28 מחליטה 
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 1  תנים  לא הבנת את התהליך. אני אומרת שאנחנו נו גב' דברת וייזר: 

 2דברת, גם אם אנחנו מנסים לשנות את השיח פה אבל לא מפריעים   :  קיןני בלמר רו

 3ונותנים לדבר, אני אשמע כל מה שתרצי להגיד. אני אומר בגדול, קודם כל 

 4והייחודי הוא לכל הכיוונים ולכן כשיש מה שנקרא ממלכתי אולי   השונה

 5זי  שהשלטון המרכמרכזי ..... הליין של זה זה מה שהממלכה נותנת. מה 

 6על גווניו מאוד מגוונים. מה שיש בליין המרכזי הוא מאוד לא  שהוא נותן

 7ם הולכים לכל מיני קצוות יותר רחוקים ממה  מגוון. הוא הרבה מאוד הורי

 8בערוץ המרכזי כי הם מה שיש בחוק. הם רוצים לתת להם חינוך  שרץ 

 9רת ול וידו מאפששהוא עם הגוון הייחודי, או הזרם הזה ואחר, ואז מי שיכ

 10כן שילדיו למשל ייסעו לפעמים יותר רחוק כי אין באזור מגוריו לו הוא מו

 11את זה. עכשיו נשאלת פה השאלה יחסית את הדבר הזה אז הוא עושה 

 12ת אומרת מה השתנה. כלומר מה יצר או מה כמותית בכלל  הפשוטה. זא

 13אחר   יצר את המצב השונה שיש צורך לפתוח גן שהוא גן במירכאות אחר,

 14קוו זה הולך לשני הכיוונים. אי אפשר למשוך את  ה. כי סטאטוסממה שהי

 15בשבת, כי הסטאטוס קוו הסטאטוס קוו ולעשות מהומות על אוטובוס 

 16 ובוס בשבת.  מקדש את זה שלא יהיה אוט

 17  למה יש עכשיו שניים.  דורון:מר מיכאל 

 18ם גם פלורליז ונים, עכשיועכשיו יש. נהדר. הסטאטוס קוו הולך לכל הכיו :  מר רוני בלקין

 19. כי אם היה מגיעים לפה, נציגים של הצופים, הערבים  הולך לכל הכיוונים

 20ו  והדרוזים, יש להם שמונה חניכים ומבקשים דורשים לפתוח שבט. היינ

 21מכם יש שבט צופים ברמת השרון, הכמות שלכם   א תוטאומרים להם במ

 22בוא  ים לדבר כזה היא לא כמות של מצדיקה עכשיו, שעכשיו נקצה משאב

 23הסידור איך אתם משתלבים בתוך הצופים, ברמת השרון נמצא את 

 24 ועושים את זה.  

 25דר גודל של יש רק בעיה אחת עם מה שאמרת עכשיו. מחנות עולים הם ס מר אבי גרובר: 

 26עשרים, שלושים ילדים, כמה יש במחנות עולים. אולי עשרים, שלושים  

 27 ילדים, קיבלו.  

 28 ער. הנוגם  גב' דברת וייזר: 
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 1 קיבלו.  רובר: בי גמר א

 2 הצופים אגב זה ו דורון:מר מיכאל 

 3 דוגמא טובה.   גב' דברת וייזר: 

 4 דוגמא מצוינת כי הם. הצופים היו. הצופים היו.  דורון:מר מיכאל 

 5דרך אגב אתה אישרת להם, אישרנו פה במועצה רשימה של חמש, שש   מר אבי גרובר: 

 6אה  שמונים ומ ים וחלק ישתנועות שקיבלו וחלק מהם יש עשרים ילד

 7 ילדים. והם קיבלו.  

 8 יש שינויים.  דורון:מר מיכאל 

 9 מה הקשר. הצופים גדולים ואתה לא יכול לעשות זה לא אותו דבר.  למדן:עידן  עו"ד 

 10 אבל הם גדלו.  דורון:כאל מר מי

 11 אבל זה לא אותו דבר.   למדן:עידן  עו"ד 

 12. יש שינויים  משתנהקוו  אבל הם גדלו, זאת אומרת הסטאטוס דורון: מר מיכאל 

 13 ים. דמוגרפי

 14  צופים זה לא משתנה. זה צופים.   למדן:עידן  עו"ד 

 15כיתת גן  אם נוצר עקב זה שהוא גידול דמוגרפי כזה או אחר, צורך ב :  מר רוני בלקין

 16נוספת, כמותית עכשיו אנחנו במקום שלוש מאות ילדים שהם צרכני  

 17וסף שמגדיל ספר נצר מ. נולא יודע מספר ד"חמהחינוך הממלכתי דתי, אז 

 18את הצורך הזה בוא נפתח עוד גן. אגב יכול להיות בכלל שמבחינת נוחות,  

 19שחר  הרי בעבר באור השחר היו נדמה לי שניים, היו שני גנים בחצר אור ה

 20כי היו כאלה מי שהיה מסיע את הילדים שלו ממורשה, יכול להסיע גם 

 21י הגן הזה נדמה מה לן נדאת הילדים שלו אם היו יותר צעירים ללמוד בג

 22 לי ליד מתחם אילת. שם סגור. 

 23 סגור ונפתח במקום אחר.   גב' דברת וייזר: 

 24אשכול באלי כהן שנה כי הוא היה פתוח שנה, אחרי שנה נסגר. פתחנו  מר אבי גרובר: 

 25  מאחורה, ואני הבטחתי שזה יהיה שנה, ועמדתי במילה שלי. 

 26מכיר. אני לא ..קהילת   מצב כי אני לאיצר ורך לכן אני אומר אז אם הצ :  מר רוני בלקין

 27שיש שהגיעו מניו יורק לפה. עשרים משפחות. אז אם נוצר בגן   ד"חב

 28ופו סטאטוס קוו  ממלכתי שנתי, אז הוא יבחר גן ממלכתי דתי נוסף אפר
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 1שיהיה בתוך אותו זרם וייתן מענה למספרים האלה. כי אבי אמר נכון 

 2ל אבי צדק. הוא הגיע לאיזה  , אבעלותאגב, זה נורא להגיד בחינוך התיי

 3שהוא מקום שהוא אמר כמות הגנים, עם המספרים של הילדים בתוכם, 

 4ייעת  י רוצה לתת, כראש עירייה לעניין הזה אפרופו הסאל מול מה שאנ

 5וכו' לא מסתדרת אני מכווץ את העסק הזה כדי לעשות משהו שזה לא  

 6ותו גן, זה הולך ם לאילדינעים להגיד את זה וזה התייעלות להכניס יותר 

 7לפה שני קצוות לעסק הזה. אבל כשאתה מסתכל על הדבר אז אתה אומר  

 8כולו ככולו הוא צריך להיות אחיד ושווה לכולם. לא  העסק שמסתכל עליו 

 9וא היום איזה מישהו שיהיה לו איזה שיגעון וזרם אחר וזרם כזה שהוא יב

 10יש לו פיתרון   לדיםעה ירוצה שאנחנו נפתח לו גן כי פשוט מגיע לו לארב

 11 מעבר לגדר.

 12. ואם יש לנו  ד"חממבוקר תחת  ד"חבלא לכל אחד מגיע. פשוט הזרם של  גב' דברת וייזר: 

 13  טענות כלפי זה תבואו למשרד החינוך.  

 14הכול בסדר אבל נכון היו לו אבל פתרונות, עד היום לא השתנה איזה  :  רוני בלקיןמר 

 15 משהו בכמויות שעשה פה איזה דרמה. 

 16רגע. נתון אחד לא יכנס איתך לויכוח הפוליטי, אני רק מבחינת נתונים כי   רת וייזר: דב גב'

 17, בשנים האחרונות, השנה אם לא ד"חמזה חורה לי, זה לא שהיו שישה גני 

 18ואותם ילדים לצורך העניין פלוס אותם שישה   ד"חביינו פותחים את ה

 19לוס אחד.  מש פיש ח, אז היו שישה גנים. היום ד "חמהיו נשארים ב ד"חמ

 20זה לא  ד"חמאז יהיה גן  ד"חבספר נשאר אותו דבר, אם לא כלומר המ

 21  משנה. 

 22 נהדר.  :  מר רוני בלקין

 23יוק מה שאנחנו מבקשים. זה מה שאנחנו  זה מה שניתן זה בסדר. זה בד למדן: עידן  עו"ד 

 24 . וכל ילד יקבל.  ד"חמ ינתן  ד"חממבקשים. היום הראשון, עד היום היה 

 25 אבל הם ביקשו. אבל הם ביקשו. גן בזרם שלהם זה הכול.  : רייזת וגב' דבר

 26 לקיים.   ד"חבזכותו של  מר שמואל גריידי: 

 27ובה עבורכם. יש לי המתמטיקה מאוד פשוטה. יש לי תש משרד החינוך: -גב' דליה

 28. לקחו את ד"חמתשובה עד לפני שנה היו מאה חמישים ושישה תלמידים ב
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 1 אותם לשישה גנים. היו לנו גנים לקווחימאה חמישים ושישה התלמידים 

 2וכולם היו מרוצים. מה שקרה כרגע יש לנו היום   ד "חממאוד קטנים ב

 3גע גם . כרד"חבו ד"חממאה שבעים ושמונה ילדים. תחת המטריה של ה

 4ייסגר, יפתחו חמישה גנים. המתמטיקה היא מאוד פשוטה.  ד"חבאם גן 

 5שלושים וחמישה  ק במחל משרד החינוך לוקח את מספר הילדים ברשות, 

 6ילדים, זה מספר הגנים שמשרד החינוך משלם משאב תקציבי עבור גננת  

 7יהיו  ד"חמיהיה אותו מספר גנים ל ד"חמלכן גם אם לא יהיה גן וסייעת. ו

 8 שה גנים ולא שישה גנים. עד לפני שנה.  חמי

 9 זה בדיוק מה שאנחנו אומרים מהיום הראשון.  למדן:עידן  עו"ד 

 10. אבל את לא  ד"חמלא. מה זאת אומרת. אבל אם הם ירצו להישאר ב : זרגב' דברת ויי

 11 יכולה. 

 12 זה גן על אזורי.  למדן:עידן  עו"ד 

 13מספר הילדים אפשר לראות בחוברת סביר את המתמטיקה שוב, אאני  :-גב' דליה

 14התקציב של משרד החינוך. לוקחים את מספר הילדים, מחלקים  

 15   בשלושים וחמישה תלמידים.

 16 זה מה שכיתה מלאה.   :  בלקיןמר רוני 

 17זה תקן לכיתה. תקן של כיתה מתחיל מהילד האחד עשר ועד שלושים  :גב' דליה

 18יש מאה חמישים ושישה תלמידים וחמישה תלמידים. זה כמו מתמטיקה. 

 19מחלקים מקבלים. עד השנה היה מאוד נוח נהנו משישה גנים. זה היה 

 20 צעקות.  בסדר לכולם. לא היו

 21זה יוצא חמש נקודה משהו. ברמת העיקרון מאה שבעים ושש לחלק  מר אבי גרובר: 

 22 לשלושים וחמש יוצא חמש נקודה משהו.  

 23, עזבו ומספר התלמידים  ד" חמעיר תושבים דווקא מההשנה עזבו את ה :גב' דליה

 24הצטמצם. התוצאה כתוצאה מזה, אישרו משרד החינוך אישר לנו חמישה  

 25רך בגדילה במספר התלמידים של  נים. בסדר. ברגע שהגענו להבנה שיש צוג

 26הוא תחת הזרם של  ד"חבהם כבר הגיעו הרי  ד"חבת הזרם רוצים א

 27 . ד"חמ

 28 . מזה זה נולד הרצון.  ד"חמ ד"חביאו את ואז המצ  למדן:עידן  עו"ד 
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 1ת מספר  אנחנו לא ממציאים שום דבר כי זו המטרה. לוקחים א :גב' דליה

 2 התלמידים ומחלקים.  

 3 ו למנוע שלושים וחמישה.  רצ  שהם למדן:עידן  עו"ד 

 4אני רוצה להגיד כמה משפטים קודם כל בפתיח, קצת מתחבר למה שרמי  מר גיא קלנר:

 5אני נוכח פה בהרבה ישיבות בעשור האחרון, רע על הנשמה כמו שיש  אמר,

 6ות טעונות. אחד, אז לי הרגע אני לא חושב שהיה לי מעולם והיו פה ישיב

 7הקצה, וזה קורה גם לי הרבה מאוד פעמים  בואו ננסה טיפה כולם פה על 

 8מרתי גם ליעקב בהתפרצות ולאחרים, צריך  יש גם את מחר, א אבל בוא,

 9לעבוד ביחד. מילים שנאמרות אחרי זה קשה להחזיר אותם.  להמשיך 

 10ים, שנייה  בואו עוד שנייה ניקח. אני מכיר את זה. אני גם חם מזג לפעמ

 11צה הזאת בישיבה הזאת יש לנו  רגע, אנחנו לא מסיימים את ישיבת המוע

 12ה אחר, צריך להקפיד על איזה  , במבנה כזה במבנעוד כמה שנים לעבוד

 13אז בואו נשתדל לפחות. אם רגע רוצים במשפט לסדר   שהיא רוח הגיונית. 

 14את הסיפור ההיסטורי של השואה ואני מבקש ברחל בתכם הקטנה או  

 15ה מהשיח. ל בתך הקטנה שמוליק ידידי בבקשה תוציאו את השואברח

 16שווה כמה ים ברמת השרון, מאלוהים ישמור. מועצת עיר, מדינת היהוד

 17את צחי או עוד לא יודע, או את  שזה מעצבן אותך מה שקורה או אותי, או

 18עידן, או את אבי, אל תשתמשו בדוגמאות האלה. זאת דוגמא קדושה  

 19קום בעולם מכאן ועד סוף הימים להשוות אותה  שאסור ליהודי בכל מ

 20מא שלו נדמה  ו שקרה לנו. פגשתי את אבי עם ההורים שלי ועם אילמשה

 21אה. אנחנו צריכים  בסיור בפולין. אנחנו מבינים את המשמעות של השולי, 

 22להיות שומרי הסף של הדבר הזה, יותר מכל אדם אחר על הפלנטה הזאת 

 23ל שיהיה, אסור שהדבר הזה ישתרבב  ב ככחשו ד "חבובויכוח על גן ילדים 

 24 הים ישמור. תרתי משמע. בבקשה.  פנימה. אלו

 25גיא אתה יודע צביקה. כמה כתב עלי דברים בשנים האחרונות. בחיים  קורצקי:מר יעקב 

 26 לא הגבתי הנה.  

 27 לא. אני לא אומר את זה לצד  מר גיא קלנר:

 28לראש עיר היטלר. אתה יודע   אני אומר לו תגיד מה שאתה רוצה. להגיד קורצקי:מר יעקב 
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 1  לאן הגענו.

 2 אני חושב שהוא לא היה צריך להגיד את זה.   ר:א קלנמר גי

 3ה אתה לא למ ד"חבואתה כשאומרים למה צריך בית כנסת של  מר שמואל גריידי: 

 4מגיב. למה אתה שותק, למה אתה שותק. למה אתה שותק. שיפתחו שם 

 5 טיב טעם. 

 6 אה.  . מה זה קשור לשומה זה קשור לשואה מר גיא קלנר:

 7מועדון נוער. איך אתה מבזה את הדברים אתה מבזה.  ו שם שיפתח מר שמואל גריידי: 

 8 על מה אתה מדבר.  

 9 זה דמגוגיה.  שמוליק נגעתי לך בנקודה. אי מר גיא קלנר:

 10 דמגוגיה זולה.   מר שמואל גריידי: 

 11 זה דמגוגיה.  מר גיא קלנר:

 12ת ולא שנתיים איתך. לא  ליך, אני לא שנה אחדמגוג. אני מתפלא ע מר שמואל גריידי: 

 13 ין שאתה מאמ

 14 אתה מדבר על השואה.   מר גיא קלנר:

 15מאמין. לא מאמין שאתה בצד הזה אפילו. לא מאמין אפילו. לא  מר שמואל גריידי: 

 16 לא מאמין. 

 17העם היהודי אגב, אם רוצים רגע לחקור את זה לא נרדף בזמן השואה על   מר גיא קלנר:

 18ני  יהדות שהוא שימש, אלא על מוצאו האתני שאותו אהיקף מסורת ה

 19ה. אז עם כל הכבוד אל תגיד לי דמגוג.  חולק יחד איתך בדיוק באותה צור

 20ות שלי. מה אתה מדבר על  ובוא תחזיר לי את כל מי שנפל במשפחת הסבת

 21 שואה. בתור מה. בתור מה. בתור מה. 

 22זאת כבר סוערת שנה וחצי, מה אתה מדבר. מה אתה מדבר. העיר ה מר שמואל גריידי: 

 23 ת. היא סוער

 24 אז מה הקשר עכשיו.   קלנר:מר גיא 

 25בפה שלך וגזענות ואנטישמיות ויותר מזה. ויותר מזה. זה   הפעם.. מר שמואל גריידי: 

 26 ות כבר. די. אתה תקבע לי איפה לחנך את הילדים שלי. אנטישמי

 27 מה זה קשור למה שאמרתי.  מר גיא קלנר:

 28לל. אתם רוצים  לפתוח בית כנסת. מתי מי אתה בכלל, מי אתה בכ.. מר שמואל גריידי: 
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 1 לוחם, לא יכול להילחם הילד שלך.  לחנך את הדור הצעיר. הבן שלי 

 2 . אתה משתמש בשואה נקודה מר גיא קלנר:

 3 אני אשתמש בה.   מר שמואל גריידי: 

 4 לא תשתמש אין לך זכות כזאת.  מר גיא קלנר:

 5 ל הקצה. מי אתה בכלל. הקצה. לקצה ש אתה ..לקצה של מר שמואל גריידי: 

 6 מה זה קשור למי אני בכלל.  קלנר:מר גיא 

 7 הגעת לקצה של הקצה. נלחמים נגד יהדות על מה.   מר שמואל גריידי: 

 8 למה אתה עושה את זה גיא.   דורון:מר מיכאל 

 9 על מה אתם נלחמים.   מר שמואל גריידי: 

 10 מיכאל.  מר אבי גרובר: 

 11בהקשר   ות השתמשת בשואה. אתה דמגוג גדול פיין הבחיראתה גם בקמ מר גיא קלנר:

 12הפוסט האחרון שלך ועל הפוסטים בתקופת   הזה. אתה צריך להתבייש על

 13מש בדימויים  הבחירות שהרי אצלך זה קל מתחת לאצבעות להשת

 14קיצוניים כדי להדגים משהו שקורה פה. אתה צריך להתבייש. אתה מדבר 

 15צריך להתבייש. גועל נפש. לא יאומן   על חינוך, אתה מדבר על ערכים, אתה

 16 ש  בו. ובר בקלות מתחת ללשון. דבר שאסור לנו להשתמאיך ..ע

 17 תיכף אני יסביר לך.   מר אבי גרובר: 

 18לעניין עצמו. הייתה לי דילמה לאורך הדרך, יודעים את זה  אני חוזר חזרה מר גיא קלנר:

 19מת יש אנשים שהתכתבתי איתם מכל הקצוות הבית, כי אני חושב שבא

 20ככה. כי כשטוענים את הטענות  פה סוגיה שהיא דילמה. אני באמת חושב 

 21עלות משקל, וכטוענים את  להגיד את האמת זה טענות במצד אחד, צריך 

 22ם טענות הגיוניות. ולכן זה לא משהו שהוא בא  הטענות מהצד השני זה ג 

 23 לי בקלות להחליט כך או אחרת. יש פה באמת סוגיה כבדה. יש פה עניינים 

 24וך ובנוחות של הילדים שקשורים בנוחות ובחוק ובזרמים ובמערכת חינ

 25יחדיו, והם לא   רבדים שצריכים לסדר אותם והמשפחות, יש פה המון

 26להחליט מה גובר על מה. ואחרי שגם פשוטים אבל בסופו של דבר צריך 

 27קיבלתי הבהרות לגבי החוק, וגם לגבי האפשרויות הקיימות, וגם לגבי  

 28משהו  שהיה נהוג עד היום ואחרי שאני מחבר את זה להסטאטוס קוו 



 04-8666313חברת איגמי,                                                                                                                                                

 29.8.19יום  מישיבת  מליאה  שלא מן  המניין  מ  8פרטיכל מס' 

 

 36 

 1אפשר להתעלם ממנו. והוא  שאני מבקש שכרגע לא נתעלם ממנו. כי אי

 2ו את האצבע באופן  , וכדאי שפעם אחת נשים עלי2020קורה בישראל של 

 3אמיתי. לערים בישראל יש אופי מסוים, כך התחלקה  המפה הדמוגרפית 

 4פי מסוים. כי מה לעשות וגם את זה אי  של מדינת ישראל למה יש להם או

 5נתקלנו זה   טאטא מתחת לשטיח. לעיתים ובחלק מהמקרים כבראפשר ל

 6ל, ואנחנו רואים את זה במקומות אחרים ברחבי ישרא גם ברמת השרון

 7הערכים האלה מתנגשים. הערכים החילוניים לעיתים מתנגשים עם 

 8והקונפליקטים הערכים האחרים ויוצרים קונפליקטים בין אוכלוסיות 

 9וב. זה אמיתי. אי אפשר לטאטא  היש אופיהאלה מולידים שאלות לגבי 

 10את זה. זה נכון. לכן אופייה של בני ברק שונה מאופייה של רמת השרון  

 11 ושלים שונה מאופייה של תל אביב. אני לא רוצה שתענה לי.  ואופייה של יר

 12 אתה רוצה שאני.   מר שמואל גריידי: 

 13 שתענה לי. לא רוצה שתענה לי.  רוצה  אני לא מר גיא קלנר:

 14אתה רוצה שאני יעבור לבני ברק. אם אתה. אתה רוצה לסלק   ידי: אל גרימר שמו

 15, יכולים לשנות את  אותי. מי אתה בכלל, מי אתה בכלל. תשע עשרה ילדים

 16 האופי של רמת השרון. תשע עשרה ילדים מתוך אלף תשע מאות ילדים.  

 17 מה הקשר.  למדן:עידן  עו"ד 

 18  ילדי גן. תשעה עשר ילדים.  שמואל גריידי:  רמ

 19 שמוליק אני מכיר אותך חמש עשרה שנה אל תהרוס אותי בערב הזה.   מר גיא קלנר:

 20 אני יהרוס.  מר שמואל גריידי: 

 21 אל תהרוס את זה. בערב הזה.  קלנר:מר גיא 

 22 כי לא ציפיתי, לא ציפיתי   מר שמואל גריידי: 

 23 יודע את זה.  אני מכבד אותך ואתה מר גיא קלנר:

 24 קום הזה. לא ציפיתי שיהיה במקום הזה. שיהיה במ לא ציפיתי מר שמואל גריידי: 

 25 לא ראיתי את כל השולחן הזה אצלך בחתונה. תירגע.  מר גיא קלנר:

 26 זה לא משנה, זה לא משנה.  מואל גריידי: מר ש

 27 אל תיצור קרע שלא ניתן לאחות.  מר גיא קלנר:

 28   ור בכלל.זה לא קש מר שמואל גריידי: 
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 1 תדבר לעניין.   מר גיא קלנר:

 2אני מדבר לעניין. תשעה עשר ילדים יכולים לשנות את אופי הישוב,  אל גריידי: שמומר 

 3 מאות.  מול אלף תשע מאות ילדים. מול אלף תשע 

 4 אז אני יסביר.   מר גיא קלנר:

 5 אפילו לא אחוז אחד. על מה אתה מדבר.   מר שמואל גריידי: 

 6 לדעת מה המספר.   שראפ למדן:עידן  עו"ד 

 7 שלך.  במקום זה לא  מר אבי גרובר: 

 8 על מה אתה מדבר.   מר שמואל גריידי: 

 9 זה מה שגיא אמר.   ד"ר צחי שריב: 

 10 א מה שאמרתי. זה מה שהוא מבין. זה ל מר גיא קלנר:

 11 אתם מקשיבים למה שאתם רוצים. ..מציאות של מה שאתם רוצים.   מר אבי גרובר: 

 12 גרוש. הוא לא אמר.  וגיה בזה דמג למדן:עידן  עו"ד 

 13 לא אמרתי את זה. אמרתי סטאטוס קוו של ישוב.   מר גיא קלנר:

 14עם . יש, מה זה ההצגות האלה. מספיק ד"חביש גן ממלכתי בכפר  למדן:עידן  עו"ד 

 15 הדמגוגיות. זה לא מה שאבי אמר, זה לא מה שגיא אמר. 

 16 זה בדיוק מה שהוא אמר.   מר אבי גרובר: 

 17 לא מה שאמרתי.   ממשזה  מר גיא קלנר:

 18 מה.   דיוקזה ב מר אבי גרובר: 

 19 ערים בישראל יש להם אופי מסוים  מר גיא קלנר:

 20 ותו דבר. אבי לערים בישראל אין אופי שונה. בבני ברק זה א ד"ר צחי שריב: 

 21 האופי של רמת השרון בשלוש וחצי שנים האחרונות נהיה ..יותר   מר אבי גרובר: 

 22את האופי של רמת  ן בעירייה זה לא מה שישנה א לא יכנס לג גן תירוש והו מר גיא קלנר:

 23 לא ישנה.   השרון, זה

 24 לא. בתל אביב יש שישים גני ילדים של אריתראים.   מר שמואל גריידי: 

 25למה לא. שילמדו בבית ספר אז מספיק קרוב. לימודי טבע, מי שרוצה  ן:למדעידן  עו"ד 

 26 הגן. מה אתה מדבר.    הולך בדרך. הוא לא מקבל את יפוסופורתנאלימודי 

 27התחיל בדברי נועם. והדיון כי גיא התחיל בדברי נועם. מחר שבת א גי : לב-מר רמי בר

 28 והאוויר הזה ישקע.  
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 1הזה ולמה זה קשור לסוגיה הזאת, כי אנחנו, כי למה אני מתכוון בהקשר  מר גיא קלנר:

 2וגם ברמת השרון יש   , בכל עיר כפי שאני מנסה לתאר שיש לה אופי מסוים

 3שמוליק גריידי, יש מקום ליעקב  אופי מסוים, יש מקום לכולם, יש מקום ל

 4הזה, האחרון שהפנה לו גב אי פעם   השולחן קורצקי ושמוליק יודע שמתוך

 5הייתי אני. אז אני מבקש אל תזרוק הכול בשביל ערב דמגוגי אחד עם כל 

 6 הכבוד. 

 7 זה לא דמגוגי. זה מפריע לי.  מואל גריידי: ש מר

 8 זה.   אם זה מה שאתה רוצה לעשות, תעשה את מר גיא קלנר:

 9 עזוב אותך נו. בחייך. זה בנפש שלי.  מר שמואל גריידי: 

 10 לכולנו זה בנפש.  למדן:עידן  ד עו"

 11 זה גם בנפש שלי.   מר גיא קלנר:

 12חי עם  לכולם יש נפש.  אני מכבד ואני  זה בנפש של כולם. לכולם יש נפש. למדן:עידן  עו"ד 

 13 כולם. אין. זה בנפש, יש הבדל. 

 14ר. זה גם בנפש שלנו. אני ואתה...לבתי ספר דתיים וחילוניים  ה אוממה את גב' דברת וייזר: 

 15 ל הוא אב

 16 אני אגיד לך איפה תיכנס.   מר אבי גרובר: 

 17ה ותהפוך לאנטישמי.  הוא אוהב לצעוק, להפריע לגיא לדבר ותהפוך לשוא למדן:עידן  עו"ד 

 18 ש. לכולם יש נפש. לכולם יש נפ

 19  אחרי שקראתי את הפייסבוק. מר אבי גרובר: 

 20   עד עכשיו אמרת שהוא...פתאום אתה אומר שזה מכוון. למדן:עידן  עו"ד 

 21כל מה שאני מנסה לומר בהקשר של אופי הערים בישראל, ונושא   מר גיא קלנר:

 22עדינים, שברגע מועצת עיר   םימלבוהסטאטוס קוו הוא שזה איזונים 

 23בהקשר הזה כנציגת הציבור באה לשנות אותם, או לייצר איזה שהיא 

 24 דשה ומעודכנת.  אות חמצי

 25 . זה לא בסמכותה. זה לא בסמכות מר שמואל גריידי: 

 26 שנייה. אם זה לא בסמכות אז כל הדיון הזה מיותר.   מר גיא קלנר:

 27 נכון. הוא מיותר. נכון.   מר שמואל גריידי: 

 28גיא האם יש לזה משמעות, יש שאלה עקרונית אבל אם יש משמעות  קורצקי:עקב י מר
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 1 בכלל להצבעה.  

 2 יעקב, אם אין משמעות, אז כל  יא קלנר:ג מר

 3משפטי. בואו ניכנס לכל. יש יועץ משפטי. יש משמעות הנה היועץ ה קורצקי:מר יעקב 

 4יש להצבעה הזאת. היום אנחנו יכולים כאן להצביע שהעולם שטוח. אז 

 5 משמעות לזה. זה השאלה שצריכה להישאל. הכול זה מצוין, הכול בסדר.  

 6איזה שהיא משמעות להחלטה שלנו ולדיון שלנו, יכול להיות   ן וישבהינת מר גיא קלנר:

 7יהיה הויכוח הבא אין לי מושג. אז בתוך הסעיף הזה אני  שלא, זה

 8שהייתי  מתייחס למה שנעשה ברצינות. הזמינו אותי לדיון, אמרתי לך 

 9חצוי, התכתבתי עם אבי, התכתבתי עם צחי. התכתבתי עם עידן. רציתי 

 10בסוף יש פריוריטי שצריך   לעומק. בתוך התהליך הזהלהבין את הסוגיה 

 11מה פחות חשוב. אני חושב שרמת השרון במציאות להגיד מה יותר חשוב, 

 12ישראלית שכולנו מכירים אותה. במציאות של אחרי הבחירות שהיו פה  

 13, בוודאי ובוודאי אם היא רוצה לשנות את הסטאטוס 2018טובר באוק

 14אותו פוגעים  לא אומר שאם לא משנים  קוו, ולשנות סטאטוס קוו אגב זה

 15לומדים בעיר, ילדיו הדתיים של שמוליק  כי עד היום ניתנו פיתרונות, ילדך 

 16מוצאים את המענה החינוכי שלהם, זרמים אחרים בעיר זה הרי לא 

 17נתנה פיתרון לא לממלכתי דתי ולא זה נכון. אם זה לא  הייתה עיר שלא

 18 ה.  ניתן בתוך גבולות העיר אז העיר היית

 19 זה לא הכול צבע אחד.  זה לא נכון. זה לא נכון. לא שאין אבל זה לא כולם.   מר אבי גרובר: 

 20 לא אמרתי שזה צבע אחד. לא אמרתי אבל.   מר גיא קלנר:

 21 כל אחד הזרם שלו.   מר שמואל גריידי: 

 22ם מוצא חן בעינינו משהו או לא אנחנו צריכים להיות כפופים לחוק, זה ג קורצקי:מר יעקב 

 23 שאני חשבתי שאתה הולך להגיד. מה 

 24 ת לחרד. כל הזמן אתה חרד, נהפכ מר שמואל גריידי: 

 25אני אגיד לך למה אני חרד, אני לא חרדי, אני אגיד לך למה אני חרד. לא.  מר גיא קלנר:

 26 לא. 

 27 איך אתה לא חרדי, אתה חרד כל הזמן. איזה חשש יש לך, מה  ידי: מר שמואל גרי

 28ני אסיים בזה כי אנשים רוצים לדבר. אני חושב  מה החשש, א  אני אגיד לך מר גיא קלנר:
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 1ות גם להיום וגם למחר. אני חושב שרמת השרון עד היום  שלנו יש מחויב

 2אם   היה לה קו ברור, סטאטוס קוו ברור. אני חושב שיש פעולות שגם

 3היום הם נראות לנו אזוטריות היום הן יוצרות מציאות בהמשכים 

 4לדים שלנו, שיהפכו  ש עשרה שנה שזה גילאי הישבטווח של חמש, עשר, חמ

 5את עמדתי, זאת השקפת עולמי, רוצה לשמור  להיות בוגרים, אני לפחות, ז

 6על רמת השרון, באופי, בסטאטוס קוו שלה כפי שהיא הייתה עד היום 

 7שאני מבצע היום אני משפיע על המחר. גם אם זה היום נראה לי   ובפעולות

 8אלה, רמת השרון נחנו רואים את הפעולות הגן ילדים של חמישה ילדים, א

 9וה את הדיונים האלה לגבי זהותו  זה לא המקום הראשון בישראל שחו

 10הנוכחית והעתידית ועל אף המחיר הלא נוח שזה מייצר ועליו אני מצר,  

 11פגוע באף אחד. אני רוצה שיהיו פתרונות לכולם, אני חושב אני לא מחפש ל

 12 תודה.   וע את הפתיחה של הגן הזהשעדיין בסדר העדיפויות צריך למנ

 13מילים. תראה, כתבתי פה טקסט שאני אתה כל  אני גם רוצה להגיד כמה  מר אבי גרובר: 

 14הזמן מדבר על סטאטוס קוו, לי מאוד מפריע שלוקחים את הסטאטוס  

 15שהוא באמצע הדרך, וזה מה שקורה פה עכשיו אוני בכוונה, לא  קוו איפה 

 16לושים  מאה שבעים ושישה לחלק לשרוצה לברוח למקומות האלה האם 

 17שזה עובר באחד, אז מספיק  וחמישה יוצא חמש נקודה אפס שניים וברגע 

 18לפתוח את הגן הנוסף ואני לא הולך על הקטע הטכני הזה. שבזכות זה  

 19ם, שלושה ילדים אז כאילו צריך לפתוח עוד גן. אני שכאילו יגיעו עוד שניי

 20לק  שזה משהו אתה גם היית ח מאז שנכנסתי להיות ראש עיר, ואתה יודע

 21למשל סיפורים שלמים   פה אנחנו ביחד כבר אחד עשרה שנה יושבים היה 

 22עם הכפר הירוק. זה פה ברמת השרון. וחלק מהתושבים זה יותר קרוב, 

 23ק. היה שאלה עם הזרמים, והעיר רמת  לחלק מהתושבים זה יותר רחו

 24ש העיר באו השרון נלחמה בכל הזרמים האלה. מרגע שנכנסתי להיות רא

 25כך רוצה   ים מכל מיני סיבות, ואמרו לי תקשיב, אני לא כלאלי המון הור

 26ללמד את הילד שלי במערכת החינוך הממלכתית הרגילה. ועל פניו אתה 

 27אני מדמה מאחורי זה עם גנים,   יודע, זה כאילו מסכן את המערכת שלי כי

 28אגב והקיר מדמם החוצה עם בתי ספר, וכל הדברים האלה. וגם דרך 
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 1חד לא היה ברמת השרון שום מסגרות של חינוך מסגרות של חינוך מיו

 2חד. גני תקשורת היה לפני סדר גודל של עשר שנים, לא יודע מאיזה  מיו

 3ישיבות תקציב שאל  , אני יודע שאני כחבר מועצה פה אני זוכר שבתסיבו

 4  אניים. אמרו לי לא צריך, לא צריך, לא צריך. אותי מה קורה, למה אין גנ

 5יתי ראש העיר. לפני בארבע, שלוש וחצי ארבע אני הייתי בקנטרי, היה הי

 6י את הסיור של קייטנת האלופים גם כן לא היה. עשינו קייטנת אלופים  ל

 7להם קייטנה. היה להם   לילדים לצרכים מיוחדים. חבר'ה מבוגרים. עשינו

 8מקום לשחק, הבית הכי חם שיש. לפני זה שלחו לי, גלעד שלח לי מהגן 

 9גן מהגן, שלח לי תמונות של הגן שלהם, הגן   המונטוסורי תמונות מנווה

 10נטוסורי, אתה יודע זה לא איזה שהוא סוד נורא גדול שאת בית ספר  המו

 11ם, אני אגיד את זה  אנתרופוסופי שכרגע שנמצא בכפר ירוק ומחפש לו מקו

 12פה הכי אמיתי, בגלל שהיה לנו ויכוח על בית ספר אחר אז בינתיים  

 13הבית הספר שלי אני לא יכול ללכת עד שנסדר את הסוגיה של  אמרתי

 14לגנים אחרים ולמצוא לכם מקום, ובית ספר אנתרופוסופי אנחנו בתהליך,  

 15הגשנו כבר את הבקשה ואנחנו מקדמים, ואנחנו דוחפים ויהפוך להיות גם  

 16סוג של עוד זרם בתוך הזרם הממלכתי. זאת אומרת נעשית פה עבודה  

 17וך הפרוגראמה בשלוש וחצי שנים האחרונות. אנחנו כבר יש לנו שטח, ובת

 18פיע בנווה גן, שבית ספר, חטיבת ביניים ותיכון, של חינוך מיוחד חצי זה מו

 19ממנו יהיה בית ספר תקשורתי, ילדים מהספקטרום וחצי ממנו יהיה 

 20ילדים עם הפרעות נפשיות. גם כן לתת את הפתרונות בתוך רמת השרון.  

 21לא היה, אנחנו  ושנה הבאה אנחנו פותחים כיתת תקשורת ברמת השרון. 

 22חינוך מיוחד לעלומים ובאמירים. דברים חדשים,   פותחים כיתת

 23הסטאטוס קוו משתנה פה כל הזמן. אנחנו פותחים שני בתי ספר יסודיים  

 24חדשים בגלל זה שהדור שלי והדור של האחים שלי הצעירים ואפילו  

 25היותר צעירים חוזרים בהמוניהם ברמת השרון, תסתובבו ברחבי תראו  

 26פר, ההורים חוזרים עם הילדים. את הקמפיין שלנו של חזרה לבית הס

 27מרוב שהחילונים פה פורחים וצומחים אנחנו צריכים לפתוח ארבעים  

 28שנה. הם שואלים מה עם הסטאטוס קוו. ארבעים שנה לא היה צריך  



 04-8666313חברת איגמי,                                                                                                                                                

 29.8.19יום  מישיבת  מליאה  שלא מן  המניין  מ  8פרטיכל מס' 

 

 42 

 1לפתוח בית ספר חילוני חדש. ואנחנו עומדים עכשיו במצב שאנחנו צריכים  

 2מון הכי גדולה של לפתוח שניים. וזה הדבר הכי מדהים בעולם. הבעת הא

 3תושבים בעיר זה שהדור של הילדים חוזר, וגודל. כל בניין חדש  

 4שמתאכלס פה הוא מתמלא בחבר'ה כמוני כמוך. פחות כמו יעקב ועובדה  

 5שאנחנו רואים את זה בגן הילדים שאנחנו צריכים ובבתי הספר. אז  

 6הסטאטוס קוו גם במורשה, הסטאטוס קוו כבר משתנה מאוד. עכשיו  

 7עומדים מול שאלה עקרונית. אומר לך פה ציבור של ארבע עשרה.   אנחנו

 8שנה הבאה אלף תשע מאות ושניים ילדים רשומים לגנים. יש תשעת 

 9אלפים חמש מאות שבעים וחמישה ילדים שהולכים למערכת החינוך  

 10ברמת השרון. ארבע עשרה הילדים האלה זה מה שימוטט את הסטאטוס 

 11 קוו ברמת השרון.  

 12בבר יוחאי היא בעיה גדולה. מה  ילדים, אני. אני. לא הילדים. לא ה תושבת:

 13 הבעיה. 

 14אבל זה בדיוק העניין. אבל זה בדיוק העניין גיא. אתה היית ברמת אביב,   מר אבי גרובר: 

 15מעבר לסיסמאות, כמה אנשים סידרו לעצמם מקום  רמת אביב הכי..

 16ים  טבעירייה ברמת האביב זה אחד המקומות הכי חופשיים ופלורליס

 17   שיש. מה קרה ברמת אביב. 

 18  חוגגים שם ברמת אביב.  ד"חב : גב' בת שבע אלקובי

 19אבי. אם הגן הזה מתאים לגרעין הם יבואו משפחות מהגרעין לגן הזה.  מר ירון גדות: 

 20 לעיר הזאת. זה מה שאנחנו רוצים למנוע. עובדה שזה מתאים להם.  

 21  אבל יש להם גן במילא.   מר אבי גרובר: 

 22 .  ד"חמהגרעין הולך ל גדות:  ןמר ירו

 23  מחר מגיעים עשרה אוטובוסים יורדים קונים דירות.  מר אבי גרובר: 

 24 .  ד"חב ד"חמ. הגרעין הולך לד"חמהגרעין לא הולך ל מר ירון גדות: 

 25   זה לא נכון מה שאתה אומר.  גב' דברת וייזר: 

 26 ברשימה של הגן הנוכחי יש חלק מהגרעין.   : גב' בת שבע אלקובי

 27 ברגע שהם מגיעים לפה.   אבי גרובר:  מר

 28 יש שישה ילדים.   גב' דברת וייזר: 
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 1הם יקבלו גן. כי אתה מחויב לתת גן. כי ככה זה הולך. עכשיו גיא. למה  מר אבי גרובר: 

 2אני כל כך סוער ולמה שאומרים פה אל תשתמש ואל תשתמש ויש עיקרון  

 3שאתה רוצה.   נורא פשוט זה לא החוכמה להיות פלורליסט הכל קורה כמו

 4 זה לא חוכמה. חוכמה להיות נאור וליברלי, זה לא  

 5 הכול בסדר. עדיין לא צריכים להשתמש בשואה. אתה צודק.   מר גיא קלנר:

 6אני אומר לך גיא, אני אומר לך גיא ומה לעשות שבאיזה שהוא מקום  מר אבי גרובר: 

 7מנסה לשים פה מראה שאתה מסדר לעצמך את הטיעון בצורה שהיא  

 8נוחה לך, ואתה בא ואומר לעצמך שזה בסדר לבוא ולהגיד ואני  דמאו

 9אומר לך עוד פעם אני רואה את התגובות. אתם אולי לא שמים לב. ואני  

 10מאוד עוקב. אני בבחירות נשבעתי שאני לא נכנס, כי רציתי לא להסיר את 

 11עצמי מהקמפיין שלי, אבל היום אני לא בקמפיין אז אני יכול ואני יושב 

 12למים, ואני קורא את התגובות ואני רואה מה הם כותבים שם. שלילות 

 13כותב חבר מועצה, מי שלא חושב שרמת השרון צריכה להיות פלורליסטית 

 14 שיקום וילך מפה.  

 15 חבר מועצה.  ד"ר צחי שריב: 

 16 כן. יושב לידך.   מר אבי גרובר: 

 17  שיקומו וילכו מפה אנשים האלה. יעקב צריך ללכת.   מר אבי גרובר: 

 18מי שלא חושב שרמת שרון צריכה להיות פלורליסטית כן. הוא אמר שהוא   ן גדות: ומר יר

 19 רוצה שהיא תהיה פלורליסטית. בטח. בטח.  

 20מותר במדינת ישראל. לבן אדם לגור איפה שהוא רוצה. אתה לא יכול  מר אבי גרובר: 

 21  להגיד לבן אדם תלך מפה.  

 22   בסדר נכון.  מר ירון גדות: 

 23 תנסה ללכת לגור במצפה   : גב' בת שבע אלקובי

 24   המלחמה שלי וזה בדיוק הדבר שאני הכי. זה בדיוק הדבר.  מר אבי גרובר: 

 25 תלך למצפה...אני רוצה לראות שידאגו לך לגן שם.   : גב' בת שבע אלקובי

 26 עכשיו, זאת הנקודה.   מר אבי גרובר: 

 27 אז מה. את רוצה להיות כמו שאלה שגרים שם.  קורצקי:מר יעקב 

 28זאת הנקודה. זה בדיוק זאת הנקודה. שאני רוצה לתת דוגמא. שאני רוצה  ר: ובמר אבי גר
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 1  לתת דוגמא. הנה זה כתוב לי פה. 

 2מי שרוצה לגור בעיר לא פלורליסטית שלא יגור פה בדיוק. מי שרוצה לגור   מר ירון גדות: 

 3 בעיר לא פלורליסטית שלא יגור פה. 

 4  בוא ננקה אותה.   מר אבי גרובר: 

 5לא בוא ננקה אותה. לא נביא רק לא נביא אחרים. רק לא נביא אחרים זה   : ותמר ירון גד

 6 הכול. 

 7יה  יאתה לא שם עליהם. אתם לא שמים עליה. יש קבוצות אוכלוס מר אבי גרובר: 

 8  שמבחינתך אסור להם לגור פה. 

 9 לא אמרתי שאסור להם לגור פה.  מר ירון גדות: 

 10  ור לבן,  בשחאז פעם אחת צובעים את זה  מר אבי גרובר: 

 11 אסור להם להביא כמוהם לפה.  מר ירון גדות: 

 12פעם אחת צובעים את זה בדתי ולא דתי ופעם אחת צובעים את זה ביהודי   מר אבי גרובר: 

 13ולא יהודי. זה להחליף את המילים. אם זה מותר אז גם זה היה מותר. זה  

 14אומר שאתה לא מבין. אם אתה ליברל, אתה ליברל עד הסוף. באמת.  

 15מכיר בזכותו של בן אדם שחושב אחרת ממך לגור בעיר שלך ובתור  תה א

 16אתה מקדם אג'נדה,  99.3%ילדים מתוך אלף תשע מאות זה  14רוב של 

 17אתה עושה פעולות. נוסעים פה כבר שלוש וחצי שנים, אבל תגברנו את זה  

 18עכשיו, אוטובוסים במהלך השבת לתל אביב כי עם כל הכבוד לרב גוטמן, 

 19שלי רוצה לאפשר לו לנסוע לים, ולמקומות בילוי ואני לא  לד אני את הי

 20רוצה שיעשה את זה בכל מיני דרכים אחרות, ואני עושה הסעה. עם כל  

 21  הכבוד לרב. שנייה, מי מתנצל אני עשיתי את זה.  

 22 אבל יעקב ושמוליק טוענים שהם פלורליסטים.   מר ירון גדות: 

 23  ם. אבל זה עובד לשני הכיווני  מר אבי גרובר: 

 24 הם טוענים שהם פלורליסטים. אז אין לי בעיה איתם.  מר ירון גדות: 

 25 לא. כשהיה הסיפור.   מר אבי גרובר: 

 26תראה מה שאנשים כותבים, לעשות כל מה שאפשר שקט, שקט. ליאורה  קורצקי:מר יעקב 

 27 לעשות את כל מה שאפשר. תקשיבי. 

 28לגור ברמת השרון. מותר  ותר וגם לנערי הגבעות, וגם לנערי הגבעות מ מר אבי גרובר: 
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 1להם. אז אנחנו לא ..ממה אתם פוחדים כולם. לא צריך לסלק אותם  

 2בשביל להיות חילוני. לא צריך לסלק אותם בשביל זה. אתם רדופים, אתם  

 3אנשים רדופים. רמת השרון זה מקום הכי טוב שבארץ. זה המקום הכי 

 4 טוב שבארץ. 

 5ה שאפשר, תראה מה הוא כותב כדי  כל מ  מר בן דוד רוצה לעשות  קורצקי:מר יעקב 

 6 שיהיה. תראי לאן זה התדרדר. לעשות. 

 7 שקט בבקשה. חבר'ה אני יוציא.  מר אבי גרובר: 

 8לעשות כל מה שאפשר כדי שיהיה לנו כמה שפחות דתיים בעיר, זאת   קורצקי:מר יעקב 

 9 הנקודה לעשות את זה בצורה חוקית אבל לעשות. שם אתם מורידים.  

 10 ?מי זה אתם ות: מר ירון גד

 11  אתה, אתה.  קורצקי:מר יעקב 

 12 ? אני כתבתי את זה מר ירון גדות: 

 13  אני מתפלא עליהם שהם מאחוריך.  קורצקי:מר יעקב 

 14 ? אני כתבתי את זה מר ירון גדות: 

 15  זה שרשרת למה שאתה עושה.   קורצקי:מר יעקב 

 16 ? זה לא אל תשקר. אני כתבתי את ?אני כתבתי את זה מר ירון גדות: 

 17 בסדר אבל מי כתב את זה.  גיא קלנר: מר

 18  זה בקבוצה שלך.   מר אבי גרובר: 

 19אתה רוצה שאני יראה ..אצלך, מה אח שלך כותב.   ? אני כתבתי את זה מר ירון גדות: 

 20 עזוב מה. 

 21  אתה רוצה לסלק מפה. אתה כתבת.  מר אבי גרובר: 

 22 ?הוא הקריאאת מה ש אני כתבתי ?אני כתבתי את מה שהוא הקריא מר ירון גדות: 

 23 בחיים לא. הוא אפילו משקר. אני לא כתבתי את מה שהוא הקריא.  

 24  הוא לא אמר שכתבת את זה. לא אמר.  גב' דברת וייזר: 

 25אז מישהו כתב את זה אז מה. מישהו כתב. זה קבוצה. אז מה, אצלו   מר ירון גדות: 

 26 בקבוצה כותבים רק זה.  

 27מה שכתבת לעשות בבר יוחאי. בבית  קוטק. זה כתבת לעשות שם דיס קורצקי:מר יעקב 

 28  הכנסת. אתה כתבת את זה. 
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 1 בבר יוחאי יהיה בית כנסת רגיל.  מר ירון גדות: 

 2 אבל מה כתבת, מה עשית, לא כתבת את זה.  קורצקי:מר יעקב 

 3 לא. בבר יוחאי יהיה בית כנסת רגיל.   מר יוסי גלר:

 4 תה מדבר. עכשיו אתה חוזר בך. עכשיו א קורצקי:מר יעקב 

 5  אני מבקש להמשיך.   ר אבי גרובר: מ

 6 לא יהודה תישאר. יש לי שאלות אליך.  מר ירון גדות: 

 7יש את הדיבור הזה שאומר אם היו נותנים באלעד , ואם היו נותנים לנו  מר אבי גרובר: 

 8בבני ברק. אני אף פעם לא חיפשתי לקבל תירוץ ממעשים לא נכונים, של  

 9. אנחנו רוצים להיות מנהיגים  אנשים אחריםמעשים פסולים לדעתי של 

 10ואנחנו רוצים להוביל ואנחנו צריכים להסתכל על עצמנו מה אנחנו מאמין  

 11שנכון וככה לפעול. אם אנחנו נגד מה שקורה בבני ברק ואלעד אז קודם כל 

 12בואו ניתן דוגמא שאנחנו יודעים להתנהג אחרת. ואם אנחנו פה. אם זה 

 13נוחה לכם, אז זה ככה. יש ברמת  כם. שדעתכם לא נוח לכם, וכשזה נוח ל 

 14 השרון 

 15 ...חילוניים וגנים תורניים. ויתוקצבו אז יהיה אותו דבר.  למדן:עידן  עו"ד 

 16 יש ברמת השרון ציבור דתי.  מר אבי גרובר: 

 17 ונקבל מענה.  למדן:עידן  עו"ד 

 18פט. אבל יש בית משפט, שנוח לך יש בית משפט שלא נוח לך אין בית מש מר אבי גרובר: 

 19משפט, בית משפט את רוצה שאני ...של בית המשפט. תחליטו, בית 

 20  תחליטו, מי עובד השופט, השופט עובד עלי? השופט הוציא צו מניעה.  

 21 הבטחת שתוציא אותם. אז לא תוציא אותם.   מר ירון גדות: 

 22  השופט הוציא צו מניעה.   מר אבי גרובר: 

 23טחת בבחירות. לא הוא הבטיח  ע איך. לא הבלא יודע, הבטחת, לא יוד  מר ירון גדות: 

 24 שהוא יוציא אותם לא שהוא יעשה הכול. לא יודע איך. הבטיח. 

 25  עורך דין יכול להבטיח דבר כזה.   דורון:מר מיכאל 

 26הוא הבטיח שהוא יוציא אותם. אתה רוצה שאני יראה לך. אני גם יכול   מר ירון גדות: 

 27 להביא. 

 28  של הסכם, חתמתי עליו.  הביאו לי נוסחוחברים שלך פה ו מר אבי גרובר: 
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 1 לא. לפני הבחירות. אבי, לפני הבחירות הבטחת   מר ירון גדות: 

 2  אני קורא באופן מלא. לפי סעיפי ההסכם.   מר אבי גרובר: 

 3 שתוציא אותם.   מר ירון גדות: 

 4  בהתאם לעורך דין שמונה על ידם.  מר אבי גרובר: 

 5 לא.  אתה לא תוציא אותם. מר ירון גדות: 

 6ומוביל את התהליך. אנחנו לפי מה שעורך הדין שהחבר'ה שלך. לפי זה   גרובר: מר אבי 

 7 אנחנו פועלים.  

 8 ממתי זה. מה זה עכשיו.   מר גיא קלנר:

 9 זה רק זה, ורק זה ורק זה. ..את היהודים האלה, אז גיא.  מר אבי גרובר: 

 10 . ד"חביד בכפר בבית קברות. מה לבן אדם שהוא לא חס ומה.. למדן:עידן  עו"ד 

 11 אתם קבעתם.  מר אבי גרובר: 

 12 אני לא קובעת להם.   תושבת:

 13 אתם קבעתם.  מר אבי גרובר: 

 14 לא. אני אגיד לך.   מר גיא קלנר:

 15ההבדל. אנחנו ישבנו פה שבוע שעבר בתחילת החודש שעבר אני כבר לא   מר אבי גרובר: 

 16תושבי זוכר, בחודש הזה ישבנו על הנושא של ...שמה שירות שניתן לכל 

 17. אז יכול להיות שהיה לי פה מחלוקת עם חלק מהחברים. רמת השרון

 18חשבתי שיש שירות שניתן לכל תושבי רמת השרון, זה נכון שאנחנו  

 19המועצה הדתית תהיה זאת שתיתן אותו. ופה יש גן שהולך על זה ילדים 

 20עכשיו לבוא אליהם ולהגיד להם מה אכפת לך  שזה אורח החיים שלהם. 

 21כזה. הכיר בזרם הזה ולא ..שהכירה בו הוא כזה או גן דתי  ללכת גן דתי

 22כמו כל זרם. כמו שזכותי להביא את הילד שלי לגן אלון או כל גן אחר פה  

 23בגן דרור או אחר פה ברובע. זכותם לבוא, אין כמות אז לכן יש גן אחד אז  

 24הם צריכים קצת אולי לנסוע לגן הזה. זכותם לבוא ולקבל בדיוק באותה  

 25ית. זהו. וזה לא עם הסכמים ולא עמותה וזה  ת הגן שלהם. חוק צורה א

 26בכלל לא משנה, זה בדיוק העניין. ברגע שמדינת ישראל, משרד החינוך, 

 27הכיר בזרם הזה מאותו רגע, זה זרם שהוא מוכר. זה זרם שההורים  

 28 זכאים לבוא ולהכניס אליו לגן. אנחנו רוצים לשנות את זה. 
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 1 ביעו כחול לבן.  אז לכו תצ גב' דברת וייזר: 

 2מצביעים לכנסת. או לוקחים את משרד החינוך. משרד החינוך מקבל  מר אבי גרובר: 

 3החלטה, משרד החינוך מכיר או לא מכיר בזרם מסוים, אבל אי אפשר  

 4להיות חלק מהזמן  כן עם חוקי מדינת ישראל, וחלק מהזמן לא עם חוקי  

 5 לא ככה. מדינת ישראל. מתי שזה לא ומתי שזה לא נוח אנחנו  

 6 אני לא מדויק  מה שאתה אומר. זה לא נכון וזה לא מדויק.   למדן:עידן  עו"ד 

 7 זה לא מדויק. לא, זה לא מדויק.  פרופ' נטע זיו: 

 8 מה שאתה אומר כדי לא להגיד מילים אחרות כפי שקראת לאחרים.  למדן:עידן  עו"ד 

 9 הם זרם מוכר באותו חוק.  מר אבי גרובר: 

 10כל רשות מקומית חייבת לפתוח גן כזה. לא חייבת.  ה זרם מוכר אבל לאז פרופ' נטע זיו: 

 11 ברגע שהיא פותחת ברור שלכל אחד יש זכות.  

 12 את פרופסור משפטים לא.  מר אבי גרובר: 

 13 אתה יכול לא לפתוח, יש לך שיקול דעת.  פרופ' נטע זיו: 

 14 אבל שיקול הדעת שלי   מר אבי גרובר: 

 15 ספיק ילדים. בוודאי, אין מ פרופ' נטע זיו: 

 16...בשוויוניות. למה הילד שלי יותר טוב מהילד שלו, הוא כמו אז אני רוצה   בי גרובר: מר א

 17 לתת. אז אני לא רוצה לתת לכל 

 18לא יכול להיות. פתח עשרים ואחד, עשרים וחמש לעומת חילוניים  למדן:עידן  עו"ד 

 19ם  שלושים, שלושים ושתיים, שלושים ואחד. עשרים ותשע. פתח, שלושי

 20ש ועשרים ותשע. זה ההבדלים. אלה ההבדלים. וחמש. שלושים וחמ

 21הממוצע שם שלושים ואחד פסיק שתיים, מול עשרים ושמונה זה  

 22 ההבדלים. 

 23 אתה רוצה לקחת את השיבוצים.  גב' דברת וייזר: 

 24יש סטאטוס קוו ואין סטאטוס קוו. ואין חובה. תחליטו, יש חובה או אין   למדן:עידן  עו"ד 

 25 אין חובה אז יש  חובה, אם

 26 הגיעו שניים מעל התקן. אם היו באים פחות ארבעה ילדים אז היו   אבי גרובר:  מר

 27אם היו פחות ארבעה ילדים הם היו כולם נוסעים בשלושים וחמש ילדים,   גב' דברת וייזר: 

 28 חמישה גנים. 
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 1 שלושים וחמש בגן.   מר אבי גרובר: 

 2 שמור לך רגיל ואז ל ד"חמיכול לפתוח  פרופ' נטע זיו: 

 3 . מה זה ..הזאת. ד"חמרגיל. זכותם לקבל  ד"חמהם לא  בר: מר אבי גרו

 4 רגיל אז לא צריך.   ד"חמאם זה  למדן:עידן  עו"ד 

 5 רגיל.  ד"חמאבל הם לא רוצים להיות   מר אבי גרובר: 

 6 רגיל אז אלה המספרים, הקראתי לך את המספרים.  ד"חמאם זה לא  למדן:עידן  עו"ד 

 7 זכותו ללמד הוא לא.  ד"חבם, ולק מלמדים בתוכנית שלהח מר אבי גרובר: 

 8 רגיל. הם כן באים  ד"חמאבל עובדה שארבעה, חמישה נוספים כן  מר גיא קלנר:

 9ואם יש לך גן של עשרים וחמש וגן של  ד"חמבדיוק. הם היו הולכים ל למדן:עידן  עו"ד 

 10 לשים אותם.  ד"חמבתוך העשרים וארבע. היית יכול  

 11 .  ד"חב. יש גן שנקרא ד" חממשרד החינוך בתוך ה : מר אבי גרובר

 12 . יכולת להגיד לא נקודה.  ד"חמיכולת לשים אותם ב למדן:עידן  עו"ד 

 13 . גיא. שנייה.  ד"חמהם לא צריכים להיות ב מר אבי גרובר: 

 14 אין שום הצדקה   פרופ' נטע זיו: 

 15. זכותם.  הם לא צריכים להיות בתקן. הם לא צריכים לזכות מההפקר מר אבי גרובר: 

 16לכה יד ביד עם הציונות הדתית, היא הלכה לעבוד איתם  תנועת העבודה ה

 17ביחד, היא הכירה בזה שיש להם את המוסדות שלהם. זרם שקוראים לו 

 18 , אני לא  מלמד את אותו דבר. ד"חב

 19אתה צודק, אבל כשאני קורא ציטוט. רגע. אבי, אתה צודק אבל כשאני   מר גיא קלנר:

 20החילוניים, לנקום בהם,   שמואל אליהו, להסתער על קורא ציטוט של הרב

 21לטחון להם את הראש, להחזיר להם את הילדים בתשובה, לעשות את זה  

 22בחוכמה ובפקחות, אז אני. לא אמרתי שרק אותך אז אני אומר, זה לא  

 23 תהיה מיסיונריות, זה לא  

 24 אין מיסיונרים.  למדן:עידן  עו"ד 

 25גיד לי, אני נראה לך פרייר. אני לא פרייר. אני  ת . ד"חבזה רק מיסיונרי.  מר גיא קלנר:

 26 לא מוכן לקבל את זה. לא מוכן. 

 27 מה זה אבל זה לא הרב שלנו. עד פה. יש לנו רב.   מר שמואל גריידי: 

 28ישוב אני מדבר על מגמה, אני מדבר על תפיסה אני מדבר על אופי ה מר גיא קלנר:
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 1 ה הכול. והחילוניים הפסיקו לפתוח את הרגליים נקודה. ז

 2תהיה ערני ותיתן את מה שאתה חייב על פי חוק. ומה שאתה לא חייב לא   למדן:עידן  עו"ד 

 3 תיתן. 

 4 לא. זה לא יקרה פה. זה לא יקרה פה.  מר גיא קלנר:

 5 אתה מפחד.  מר אבי גרובר: 

 6ה היו שם אנשים שהם מתוך הזרם של אדלשטיין ז"ל ומוסדות כאל למדן:עידן  עו"ד 

 7ם, זה מוסדות קיימים רמת השרון, למה הם מבדילים  זה דמגוגי ד"חמ

 8את עצמם עוד פעם. למה הם מחפשים בכוח לבדל את עצמם בכוח הם  

 9מחפשים לבדל את עצמם, אין לנו פה מוסדות חרדיים, אין לנו פה  

 10 . למה לייצר ד"חממוסדות של 

 11ניין הזה  שוגע הזה. לא יודע מה הוא אמר. שיש אנשים פה בב..את המ קורצקי:מר יעקב 

 12שמצטטים שצהל הוא כובש. את המילים שלהם אני לא רוצה להכניס 

 13 למודעות שלנו. אתם יודעים בדיוק מה אני חושב על זה ומה לא. 

 14תשעים ותשע אחוז ואתם רוצים רמת שרון נקייה. זה האמת. אתם רוצים   מר אבי גרובר: 

 15שאתם  כי לא יהיה גן אז הם ילכו מפה. אתם בדיוק זה מהאותה נקייה 

 16 עושים. 

 17צריך להתבייש ניצול שואה שיושב פה ניצול שואה שיושב פה אתה צריך  למדן:עידן  עו"ד 

 18 להתבייש. 

 19 ההחלטה הזאת צריך   מר אבי גרובר: 

 20 אתה צריך לבקש סליחה.   למדן:עידן  עו"ד 

 21 אני מצטער זה לא.   מר אבי גרובר: 

 22 ם העיוות הזה.  תגיד אל תשוו... די מספיק. מספיק ע למדן:ידן ע עו"ד 

 23הצעה הזאת זה הצעה לא  אני אגיד עכשיו את המשפט האחרון שלי.  מר אבי גרובר: 

 24 חוקית בעליל, הצעה גזענית שדגל שחור מעל הראש שלה. 

 25 אז למה כינסת את הישיבה אם היא לא חוקית.   מר גיא קלנר:

 26 היום.  לכם תמשכו את ההצעה הזאת, תורידו אותה מסדר ואני אומר  מר אבי גרובר: 

 27 אם היא לא חוקית הוא לא חייב.  מר גיא קלנר:

 28 הכיתה תיפתח ביום ראשון.  מר אבי גרובר: 
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 1 אם היא לא חוקית שיגיד שהיא לא חוקית.  למדן:עידן  עו"ד 

 2 זאת הצעה לסדר. לא חוקית בעליל.  מר אבי גרובר: 

 3 את הישיבה, אני לא יודע על זה.   אז למה כינסת מר גיא קלנר:

 4 כולם יודעים את זה.   וייזר: גב' דברת 

 5 אם אין חובה הוא לא צריך.   למדן:עידן  עו"ד 

 6 לא היה חובה.   גב' דברת וייזר: 

 7אם אין חובה זה כל מה שאני תתנו את מה שהיה. תחליטו שאתם לא  למדן:עידן  עו"ד 

 8 יחליט שהוא לא רוצה.   רוצים. ראש העיר יחליט שהוא לא רוצה. אם הוא

 9 עוד מעט הופעה. של מוניקה. יש  : לב-מר רמי בר

 10תן לנו להגיד משהו עידן. אל תעשה סימן. אני רוצה להגיד משהו. אם  קורצקי:מר יעקב 

 11 לא היינו עושים את הישיבה הזאת איך היינו  

 12ניין, לא אם זה לא חוקי, התשובה צריכה להיות לכל זה לא חוקי, לא מע למדן:עידן  עו"ד 

 13התשובה שניתנת. אני הייתי שוקל את מכנס. אם זה לא חוקי זו הייתה 

 14 צעדי. לא חוקי לדעתי זה משהו אחר. 

 15אין דבר כזה. יש בקשה להצעה לסדר, צריך לדון בה. אתם יכולים   בלום: עו"ד מיכה 

 16לקבוע מה שאתם רוצים, זה זכות הוועדה. העולם שטוח, המדינה הזאת 

 17תי את זה מה שאתם רוצים. אבל לא מפרקים. אני אמרמדינה לא יהודית, 

 18 עשרות פעמים, הפקודה.  

 19 איפה. איפה אמרת את זה. איפה עשרות פעמים.   מר גיא קלנר:

 20 עשרות פעמים אמרתי את העמדה שלי.  בלום:עו"ד מיכה 

 21 לגבי העניין הזה.   מר גיא קלנר:

 22נקבעות בפקודת   לגבי סמכויות המועצה. המועצה סמכויות שלה בלום:עו"ד מיכה 

 23ת אישור המועצה, הפקודה קובעת מפורשות  העיריות. כאשר צריך א 

 24לפנות למועצה לקבל את אישורה. מה שלא כתוב בפקודה לקבל את  

 25 אישורה אין סמכות למועצה. 

 26 ואם מחר מועצה להיכנס לעניין מסוים  מר גיא קלנר:

 27 אבל זה לא לא חוקי.  למדן:עידן  עו"ד 

 28 , שנייה. אני מסביר. המועצה  רגע בלום:עו"ד מיכה 
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 1רגע. אני אמרתי שהיא לא חוקית בעליל כמו שהייתי בצבא ויש פקודות   י גרובר: מר אב

 2לא חוקיות בעליל, לדעתי ההצעה הזאת היא לא חוקית בעליל. כן, זה 

 3 דעתי. 

 4 בסדר. עכשיו, כל.  בלום:עו"ד מיכה 

 5 כן. מהבחינה הזאת אני אומר.  זאת דעתי היא גזענית. זה הצעה גזענית.  מר אבי גרובר: 

 6 כאשר מוגשת הצעה.  בלום:מיכה  עו"ד

 7כי היא צובעת קבוצה ואומרת יש קבוצת אנשים שהחוק לא חל לגביהם.   מר אבי גרובר: 

 8אם זה לא כולם לא עליהם. בשביל זה לדעתי זו הצעה גזענית. ושאני  

 9 רואה משהו גזעני אני לא מוכן 

 10 ישיבה אם זה כזה.  אז למה כינסת את ה מר גיא קלנר:

 11 בגלל שהוא חייב לכנס את הישיבה.  ם:בלועו"ד מיכה 

 12אז למה הוא לא פתח את הישיבה וסגר את זה. בשביל מה להוציא את כל   מר גיא קלנר:

 13 הרפש הזה. 

 14 הוא מדבר בהיבט אחר. מה שמיכה אומר לכם.   מר אבי גרובר: 

 15 אתם חייבים.   9לפי סעיף  בלום:עו"ד מיכה 

 16 כות המועצה.  שמה שאתם מבקשים בכלל לא בסמ : מר אבי גרובר

 17 נכון.   בלום:עו"ד מיכה 

 18יש פה דרג מקצועי. הדרג המקצועי על סמך קריטריונים מחליט לפתוח   מר אבי גרובר: 

 19 לא לפתוח. זה מה שאומר מיכה. 

 20יש בקשה כשיש בקשה   9חייבים לזמן את הישיבה. לפי סעיף  9לפי סעיף  בלום:עו"ד מיכה 

 21בית המשפט קבע כבר   9יף בה שלא מן המניין, בהתאם לסעלזימון ישי

 22בעשרות פעם פסקי דין את הדבר הזה, חייבים לכנס את הישיבה ואתם 

 23רשאים לדון בכל הצעה שמוגשת. אתם רשאים לדון ולהצביע והכל.  

 24 השאלה אחר כך אם אופרטיבית פונים אליה או לא. זה הכול. 

 25 נחייה ונראה.   מר ירון גדות: 

 26ים הכול אז אל תשאלו אותי כי אתם יודעים הכול.  רגע, אם אתם יודע בלום:מיכה עו"ד 

 27גם הציבור יודע פה הכול. ואז, אתם מצביעים, מורידים מסדר היום, לא 

 28מורידים, בעד, נגד, מה שתרצו ואחר כך ראש העיר יחליט לא לבצע אותה 



 04-8666313חברת איגמי,                                                                                                                                                

 29.8.19יום  מישיבת  מליאה  שלא מן  המניין  מ  8פרטיכל מס' 

 

 53 

 1 וזהו לבריאות.  

 2 נכון.  גב' דברת וייזר: 

 3 המועצה שלא יכבד.  ראש העיר לא רוצה לכבד את  אם  למדן:עידן  עו"ד 

 4 לא רק זה ראש העיר גם הוא לא חייב. יש דברים. יש   בלום:עו"ד מיכה 

 5שלא יהיה לך ספק. שלא יהיה לך ספק. על שום דבר שאני ..בהחלטה  מר אבי גרובר: 

 6 לסגור את הגן אני לא חותם ולא מבצע. 

 7 ראש העיר. זאת סמכותך.  תעשה מה שאתה רוצה, אדוני  למדן:עידן  עו"ד 

 8 משפטית אתה צודק. אמרתי את זה מהתחלה.   פרופ' נטע זיו: 

 9 ערכית במקום הערכי.   מר אבי גרובר: 

 10הכלי שלי כחבר מועצה זה להעלות את ההצעה ולקוות שתפעל לפיה יחד   למדן:עידן  עו"ד 

 11עם המוסדות בהתאם להנחיות. זה הכלים שלנו, אתה היית חבר מועצה, 

 12הבנו שזה רק דעתך וזה בסדר גמור   ת הדברים וזהו. קודם כלהעלית א

 13 אדוני ראש העיר.  

 14 אנחנו הרוב.   תושבת:

 15 ממש לא. ממש לא.  קורצקי:מר יעקב 

 16בוא אני אסביר לך משהו על דמוקרטיה. כנראה לא היית בשיעור הזה   מר אבי גרובר: 

 17  הזכות של הבודד, לא קשורה בכלל להחלטת הרוב. יש זכויות שיש לו 

 18 זכות. יש לו זכות זה לא.  זכות, לחינוך, יש לו 

 19בתל אביב הרוב רוצה...לאריתארים. את מסכימה. בתל אביב רוצים  קורצקי:מר יעקב 

 20לפנות עכשיו את הפיליפינים עכשיו בדרך לבית הספר את מסכימה. ילדים 

 21שהולכים לבית הספר הפיליפינים את מסכימה לגרש אותם ממדינת  

 22לגרש אותם. בתל אביב כולם  לגרש אותם. הרוב רוצהישראל. הרוב רוצה 

 23 רוצים לגרש. 

 24 הנה גירשת. נו. גירשת חלק. אין.   למדן:עידן  עו"ד 

 25 שמה אין רוב. שמה נגמרה הדמוקרטיה.  קורצקי:מר יעקב 

 26שמה גם אין זכויות. יש לי חדשות בשבילך. אם כבר מדברים. שמה אין   למדן:עידן  עו"ד 

 27 לך בכלל זכויות.  

 28 שקר. זה שקר מה שאת אומרת. שקט בבקשה. אבל זה  בי גרובר: מר א
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 1 זה הסיפור. סגרו לי גן חילוני כדי לפתוח גן דתי.   תושבת:

 2 איזה שקר. זה לא נכון. זה שקר.  מר אבי גרובר: 

 3 גן חרוב בוא אני אגיד לך, גן חרוב.  תושבת:

 4ערבי, לי גנים ריקים במ אין לי צורך במערבית בגן. יש לי גנים ריקים. יש מר אבי גרובר: 

 5 אין לי צורך בגן הזה.  

 6שלושים, שלושים ושתיים. שלושים ואחד, שלושים ואחד. שלושים   למדן:עידן  עו"ד 

 7וארבע, עשרים ותשע. ושלושים ושתיים. שלושים וחמש ועשרים ותשע. 

 8 מול עשרים וחמש עשרים ואחד ועשרים וארבע. אלה הנתונים. 

 9 לכי לחטיבה הצעירה.   רובר: מר אבי ג

 10 עשרים ואחד פסיק שתיים מול עשרים ושמונה, אלה הנתונים.  למדן:ידן ע עו"ד 

 11 ..של עשרים וחמישה ילדים.  מר אבי גרובר: 

 12 תעברי לחטיבה צעירה.   גב' דברת וייזר: 

 13 אין מקום בחטיבה הצעירה.   למדן:עידן  עו"ד 

 14וחמש. אל תגיד לי, אתה רוצה את  יש. יש עשרים ושתיים ועשרים גב' דברת וייזר: 

 15 הרשימות. שיעברו לחטיבה הצעירה. 

 16ם ואשתי יוצאת. בושה, בושה לך. "הילדים הקטנים שלי לומדים ברמב : יקצרוק בקעי

 17עם גופיה והולכת עם  סליחה. את חשוכה. את אישה חשוכה. אשתי הולכת 

 18בגדי ספורט ואת אישה חשוכה. הילדים שלי רואים אותם והם לומדים  

 19 צי הוא בצפון. הוא בצבא והוא חילוני.  ם ויש לי ילד שכל חודש וח"ברמב

 20 בנווה גן היה גן חרדי אף אחד לא דיבר בנווה גן לא הפריע לנו. קיבלנו   :?

 21 היו כמה, היו כמה.   מר אבי גרובר: 

 22 ושה. כן. אף אחד לא דיבר מילה.  כן. של :?

 23את אישה מסוכנת ברמת השרון, איך שאת דיברת. את אישה מאוד  קורצקי:מר יעקב 

 24  ת לרמת השרון. מסוכן מאוד שמה. מסוכן מאוד מה שאמרת.  מסוכנ

 25היה גן חרדי ללקויי למידה. ללקויי למידה. חרדי ללקויי למידה. זה   מר ירון גדות: 

 26    משנה. 

 27נשים הולכות לשם עם גופיות ולא עשו כלום נכון. זה מה שהיא אומרת   ד: מר רביד פל

 28 שעשו. 
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 1א רוצה להתחיל ולפנות אליך גיא, אני רוצה להתנצל  זה אני דווקהדיון ה  דורון: מר מיכאל 

 2על הפוסט ההוא, אתה יודע טוב מאוד שניסיתי במשך השנה האחרונה  

 3זה זה לא  כמה פעמים להיפגש איתך ולפני שמה שיצא מהפוסט ה

 4פגעתי בך, פגעתי ברוכברגר ואני חושב שהוא   שהתכוונתי, אבל בפוסט.. 

 5חיל בזה. אולי כדי לא כדי לחזור על  לא היה נכון, הוא לא היה במקום. נת

 6זה אלא זה למעשה סוג של משהו שהייתי צריך לומר ישירות אליהם, 

 7להגיד להם תראו חבר'ה זה לא הדרך לעשות את זה. עשיתי את זה 

 8ומבי מתחתי ביקורת על הדרך שבה הם הציגו את עצמם. לא רציתי  בפ

 9ה לא היה בסדר.  לומר את מה שבסופו של דבר השתמע, קשה לי עם זה, ז

 10אני ראיתי שזה, ידעתי שזה יושב עליך ואני חוזר עוד פעם ואני מתנצל.  

 11אני קיבלתי עונש קטן אבל גדול ואני נבחרתי על ידי בית הספר לשואה  

 12הכין להם את הסרט התדמית,  בשנה האחרונה אני מצלם את  ביד ושם ל

 13מרי  הסרט שהולך את סרט התדמית של בית הספר לשואה, ומסכים לג

 14שכל ההשוואות שאנחנו עושים עם השואה, אני עסקתי בזה מי שיודע אני 

 15הייתי בדסק חוץ בערוץ הראשון, עסקתי בזה הרבה אין שום קשר זה לא  

 16נחנו בני אדם אנחנו נופלים לזה. אנחנו נופלים  נכון לעשות את זה. אבל א

 17שזה  לזה, זה מהדהד לנו זה נמצא בזיכרון הקולקטיבי, אני מסכים לגמרי

 18לא מה שצריך לעשות. אבל אנשים חוטאים בזה. גם ראש הממשלה שלנו,  

 19 בבקשה.אנחנו חוטאים בזה. 

 20 שהוא יוביל ..שלו לדבר הזה.   למדן:עידן  עו"ד 

 21 י רוצה להגיד גם עוד דבר.  אנ דורון:מר מיכאל 

 22  סליחה. ראש הממשלה שלנו הנייה.   קורצקי:מר יעקב 

 23 .  זה היה בצחוק מר ירון גדות: 

 24  קשה לפעמים להבין את ההומור שלך. למדן:עידן  עו"ד 

 25לא שלנו, אני לא יודע, יש לנו ראש ממשלה אחר. למה ראש הממשלה  :קורצקימר יעקב 

 26ת, של מי הוא, של איזה מדינה, אם אני  הוא לא שלנו זה לא אמירה מיותר

 27אוהב אותו או לא אוהב אותו. איזה מדינה הוא. הוא ראש הממשלה  

 28  צריך לדעת לכבד.   שלנו.
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 1 מה זה קשור עכשיו.   מר ירון גדות: 

 2  הצעת החלטה אם ראש הממשלה שלנו או לא שלנו.   למדן:עידן  עו"ד 

 3  הצעה לסדר.  : לב-מר רמי בר

 4 ש הממשלה לא שלנו.  רא מר ירון גדות: 

 5אני לא חושב שזה הדבר העיקרי. אני גם מי שמכיר אותי, יודע שאני   דורון:מר מיכאל 

 6גיש חרה כשאני מתפרץ וצועק, אני מאבד את הקול שלי ואני מתנצל  מר

 7על הדבר הזה אבל אני רוצה להסביר, אני חושב שיש לי איזה שהוא ניתוח  

 8תה ...אני חושב שבפעם ואיזה שהוא הסבר למה הישיבה הזאת היי

 9הראשונה אני שמעתי את אבי אומר דברים מאוד ברורים בנושא דת  

 10שהרבה אנשים פעם ראשונה ציירו את הצבע   וחילוניים. אני חושב

 11שלהם...זה ישב לכולנו על הראש, בלב, אנחנו הלכנו עם זה התחבטנו עם 

 12אן  זה במערכת הבחירות. התחבטנו עם זה במהלך כל השנה, מה שקרה כ

 13עכשיו זה איזה שהיא התפרצות של הר געש כבוש. שבער בכולנו וכולנו 

 14אחת מתמיד לשים, לומר מה   הרגשנו את הצורך לומר את זה ובאמת

 15להגיד מי אנחנו ובאמת לשים את הגבולות ולומר מה ההבדל  הצבע שלנו. 

 16בינינו לבין דעות אחרות, לבין דעה של רמת השרון החופשית. אי אפשר  

 17הישג האדיר שלהם במערכת הבחירות ואני רוצה גם להגיד להתכחש ל

 18התושבים כאן. אני  משהו מכיוון אחר לחלוטין. אני שותף לכל הדאגה של 

 19לא מזלזל בדאגה שלכם אני לא מתעלם ממנה, ואני לא אומר את זה. גם  

 20אני לא רוצה שהעיר שלי תשתנה. אני רוצה שרמת השרון אני באתי לפה 

 21, באתי מירושלים, גרתי בירושלים באזור חילוני,  כי באתי לרמת השרון

 22סיון של ואני לא רוצה שרמת השרון תשתנה. אני מתנגד חריף לכל ני

 23כפייה דתית, של שינוי, אני חושב שכל האנשים שנמצאים כאן באו משום 

 24שזה כואב, בדם ליבם וזה כואב להם, ואני חושב שבכלל הערך הזה של  

 25מאוד. יש חשיבות גדולה מאוד ואני חושב   חייה ותן לחיות, יש ערך חשוב

 26רה  שיש לזה רוב מוחץ ברמת השרון. זה נכון, הגיעו לכאן אנשים שהמט

 27שלהם זה לשנות את הסטאטוס קוו, ואנחנו עושים, ואני מבין את הכאב 

 28הזה ואני מבין את הפחד מהם, רוצים להתנחל בלבבות, ולמלא את העגלה  
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 1 שלנו. 

 2יך לומר את זה. ..בעיר שמפחדים מהגן הזה אבל לא  ולפגוע בדתיים. צר תושבת:

 3 באים לפה להגיד את זה.  

 4 שאמרת. כי מה שקורה כרגע אני שמח על מה שאמרת.  אני שמח על מהדורון:מר מיכאל 

 5 והם הצביעו חופשית. הדתיים הצביעו חופשית.   : גב' בת שבע אלקובי

 6 . זה בדיוק הניצחון של הגרעין. זה הניצחון של הגרעין. מה שקורה כרגע דורון:מר מיכאל 

 7 זה לא גרעין.   ד"חבזה  מר אבי גרובר: 

 8 יש שם רק גרעין.   מר אבי גרובר: 

 9לא היה בלי זה אתה רואה את זה. אתה משתמש במילים כמו שטן   למדן:עידן  עו"ד 

 10, אתה משתמש במילים. אתה לא שומע שאתה לא שומע אף אחד אחר

 11 מאחרים. 

 12טוב אני אומר לכל מי שרוצים לשנות את אורח החיים שלי שיש לי עגלה  דורון:מר מיכאל 

 13לנוע, ספרות, תרבות,  מלאה בכל טוב, ואני לא צריך עזרה יש לי קו 

 14  מוסיקה, יש לי גם פירות ים בשבת, על אף.  

 15 טיב טעם.  : לב-מר רמי בר

 16 על אף שזה לא קורה אצלי בבית כי אשתי לא מרשה.   ון:דורמר מיכאל 

 17ואתה לא אומר הולך עם זה לבני ברק וטוען שזאת זכותך לעשות את זה   ד"ר צחי שריב: 

 18 את זה.  שם באמצע הרחוב בשבת, אתה לא עושה 

 19 בוודאי שלא.  דורון:מר מיכאל 

 20לא בירושלים  ולא בירושלים יש שכונות שיישארו כפי שתיארת. אבל למדן:עידן  עו"ד 

 21  בשכונות שתיארת. ולא במאבק  כשאני הייתי עם אבי באותה מידה  

 22 כל עיר יש לה אופי משלה. אמרנו קודם. תנו לו להתבטא.  : לב-מר רמי בר

 23י מתנגד להתפשטות של הדתיים מכל זרמים וחילוניים ומכל זרם, גם נ אדורון:מר מיכאל 

 24ו נגד הקצאה של המקווה חילוני, על המרחב הציבורי ולכן אנחנו הצבענ

 25  ד "חב. על אף שאני חושב, אני רוצה להקדים ולומר שאני חושב שהד"חבל

 26  שונה שינוי ואמיתי.   ד"חבשונה לחלוטין אצלכם, אי הבנה בסיסית, 

 27תנועה מיסיונרית. והם מודים שהם תנועה מיסיונרית. אז   ד"חב : בע אלקוביגב' בת ש

 28 אל תגיד לי שהם שונים.  
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 1   תראי לי שבעשרים שנה.  רון:דומר מיכאל 

 2הם תנועה מיסיונרית והם אנטי ציוני. ויש לך כאן נציג שהוא  ד"חב : גב' בת שבע אלקובי

 3א משנה, זה לא  יגיד לך ואתה רוצה אני אצטט לך מהאתר שלהם. זה ל

 4 משנה, אתה מבלבל. זה לא משנה. זה מה המטרה של הארגון הזה.  

 5  לחזור בתשובה. זכותם של אנשים מר שמואל גריידי: 

 6 הוא לא החזיר אף אחד בתשובה נתנאל סימן טוב. פטנט.  מר דני לביא:

 7דם תראו הדתיים כאן, הדתיים כאן הם עובדה קיימת. כמו שאבי אמר קו דורון:מר מיכאל 

 8אם יגיעו לכאן עשרות אוטובוסים זה לא יעזור לכם, זה לא יעזור וזה לא 

 9יכים לחיות איתם, ואנחנו צריכים ישנה שום דבר אנחנו נצטרך, אנחנו צר

 10לתת להם את השירותים כעירייה, אנחנו נלחמים על החינוך החילוני. לפני 

 11וניים  כמה שבועות הצבענו בעד בית ספר בעמל. מדוע, כי רצינו שהחיל

 12הילדים החילוניים לא יצטרכו ללכת לא יצטרכו לנסוע כמה קילומטר,  

 13   רצינו לתת להם חינוך לקהילה. 

 14 זה לא רק לחילוניים היום.  : ת שבע אלקוביגב' ב

 15 זה לא קשור לחילוניים.   למדן:עידן  עו"ד 

 16 לא. יעל רום זה בית ספר חילוני.  גב' דברת וייזר: 

 17מלכתי. אין דבר כזה, זה לא קשור לחילוניים דתיים, זה קשור  לא. זה מ למדן:עידן  עו"ד 

 18בית ספר   לצורך בבית ספר במספר ילדים וזה ממלכתי אין דבר כזה

 19 חילוני. זה לא קיים.  

 20   .  ד"חב, מחמישה עשר ילדי ד"חבחמישה עשר ילדי  דורון:מר מיכאל 

 21. אין חמש ד"בח, יש ארבע משפחות ד"חבאין חמש עשרה ילדי  : גב' בת שבע אלקובי

 22 . ד"חב בגן. אין. אין. יש ארבע משפחות  ד"חבעשרה ילדי 

 23 ם גרעין. ומצטרפים...החילוני. לכל היותר עשרה ואז מצטרפי למדן:עידן  עו"ד 

 24ניק, ד"חבניקים. את יושבת בצד ואומרת אתה מספיק ד"חבלא מספיק  מר אבי גרובר: 

 25ה הוא רוצה לשים ניק. תשימו לב. זכות להורה איפד"חבאתה לא מספיק 

 26 את הילד שלו. 

 27 מי שנותן שירותים ומי שיסתכל לזרם ספציפי, הוא ייקח.   למדן:עידן  עו"ד 

 28 הדמוקרטיה מייצרת בדעות שלכם.  ובר: מר אבי גר
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 1אנחנו קבענו מכסת מספרים למי שהולך לכפר הירוק. אנחנו קבענו   למדן:עידן  עו"ד 

 2נחנו קבענו מה אנחנו מכסת מספרים כאלה שעוברים לכפר הירוק. א

 3רוצים. זה בסדר להגיד רק שישים או חמישים ילד זה בסדר ולא כל מי  

 4ללכת. למה זה בסדר לפגוע בחילוניים   שרוצה ללכת לכפר הירוק, יכול

 5 ובזכויות שלהם ואנחנו לא 

 6 תכלס עוד פעם אתה בעיה עשרים ומשהו, העליתי את זה לשישים ומשהו.   מר אבי גרובר: 

 7 לא אתה העלית. לא אתה העלית. הגענו למספרים. של קודם של שבעים.  למדן: עידן עו"ד 

 8 יותר מזה.   סיסקו אמר אני לא מסוגל לקבל מר אבי גרובר: 

 9 שבעים ילדים עוד בתקופה של שירה.  למדן:עידן  עו"ד 

 10 סיסקו אמר אני לא מסוגל לקבל יותר מזה.   מר אבי גרובר: 

 11 , מה פתאום. עידן. סיסקו, לא גב' דברת וייזר: 

 12 סיסקו אמר שהוא מוכן לקבל כמה שהוא רוצה. העיר התייצבה.  למדן:עידן  עו"ד 

 13   למה אתה משקר. מר אבי גרובר: 

 14 מה פתאום.  גב' דברת וייזר: 

 15 אתה כרגיל משקר.   מר אבי גרובר: 

 16אתה משקר. אתה משקר ואתה שקרן עכשיו אני יגיד אתה שקרן וקח  למדן:עידן  עו"ד 

 17חת. לא רק אתה תקרא שקרן לכל אחד שבא לך. העיר עמדה אותי פעם א

 18ומנעה מאנשים לעבור לכפר הירוק וקבעה את המכסה ואז הגדילה את  

 19ה, ואז הורים התחננו וכל פעם הגענו והגענו למכסה. אם אתה רוצה  המכס

 20 לכל חילוני, תן לכל חילוני שרוצה היום לעבור לכפר הירוק ללמוד שם.  

 21סקו ביקש להגדיל לשישים כי אחרת כל תושבי רמת השרון ולא לבוא סי גב' דברת וייזר: 

 22 מתל אביב. 

 23כמה כיתות אתה חושב שיש וגל לקבל, סיסקו אמר אני לא מסוגל. לא מס מר אבי גרובר: 

 24 לו. 

 25 למה אנחנו מגבילים חילוניים מהזרם שהם רוצים. למה הגבלנו אותם. למדן:עידן  עו"ד 

 26  לא מגבילים. גב' דברת וייזר: 

 27 אנחנו לא מגבילים. ואתה לא מוכן לקבל את זה.   מר אבי גרובר: 

 28 איתו.   אנחנו לא מגבילים. השישים זה מספר שנקבע גב' דברת וייזר: 
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 1 עזבי, הוא אומר מה שהוא רוצה.  מר אבי גרובר: 

 2 המספר שנקבע לבקשתנו. לא בגללו, בגללנו.  למדן:עידן  עו"ד 

 3 סכמה איתו. לא. לא. זה היה בה גב' דברת וייזר: 

 4 לא נכון. אבל בגללנו.  למדן:עידן  עו"ד 

 5 בגלל שהוא לא יכול לקבל יותר משתי כיתות.   גב' דברת וייזר: 

 6תשאלי את סיסקו שיגיד שהוא לא יכול לקבל יותר משתי כיתות. תשאלי   למדן: דן עי עו"ד 

 7את סיסקו. אנחנו אלה שאמרנו לא רוצים. רק חילוניים מותר להגביל.  

 8 הולכים.  לאן הם 

 9 אתה יודע מה, אני מצטער שבאמת לא הרמתי איתו עם הכסא שאומר.  קורצקי:מר יעקב 

 10אותו הוא היה צריך לקום ולצאת, זה נכון. אבל לא  והיית צריך להוציא  למדן:עידן  עו"ד 

 11 אתה צריך לקום ...בן אדם. לא אתה. 

 12 אני, אני.  קורצקי:מר יעקב 

 13   ילדים רציתם. כמה היו. לא מקבל. כמה  למדן:עידן  עו"ד 

 14 . ד"חבארבע עשרה ילדים, לא כולם של  : גב' בת שבע אלקובי

 15 .  ד"חבלא השש לא של  גב' דברת וייזר: 

 16 אבל הם רוצים ללמוד שם. מי את שתקבעי לי. מי את שתקבעי.  גרובר:  מר אבי

 17כלי תו ד"חבאבל זה בדיוק העניין. יש לך ממלכתי ואם תתעקשי על  למדן:עידן  עו"ד 

 18 במקום אחר. אם זה מה  ד"חבללכת ל

 19. מה הבעיה. היא ד"חבניקים. היא רוצה להיות בד"חביש שם..מספיק  מר אבי גרובר: 

 20     רוצה, זכותה.

 21 אני לא יכולה לתת גן לתנועה שהיא אנטי ציונית, נגד דגל ישראל.  : גב' בת שבע אלקובי

 22רגע, בתשי אומרת שהם לא   איזה אנטי ציונית. במה זה משהו אחר, קורצקי: מר יעקב 

 23  אנטי ציונים. במדינת ישראל. מה רוצים אל תשקרי, אל תשקרי, 

 24אומרים על ציונות. מה  ד"חבונות. מה ...מה אתם אומרים על צי : גב' בת שבע אלקובי

 25 אומרים על ציונות. אתם אנטי ציוניים.   ד"חב

 26   אבל זה לא שאלה.   מר אבי גרובר: 

 27לא מוכנה שמשלם המיסים ברמת השרון יתקצב תנועה אנטי  אני  : גב' בת שבע אלקובי

 28 ציונית. 
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 1   אז גם מוסלמים לא יכולים לחיות פה כי הם אנטי ציונים.  תושב:

 2 מי אמר.  : בת שבע אלקובי גב'

 3   יש לך גן מוסלמי.  למדן:עידן  עו"ד 

 4יא לך  אתם אנטי ציוניים כן או לא. אתם לא. אתה רוצה שאני אקר : גב' בת שבע אלקובי

 5 מה כתוב באתר שלכם.  

 6   מה זה קשור. חבר של..מה זה משנה. נו.    מר אבי גרובר: 

 7נחנו פה בזכות הציוניים. אבל הוא אנחנו פה בזכות הציונות. א : גב' בת שבע אלקובי

 8 אמור להיות יהודי לא. הוא אמור להיות יהודי. מדינה 

 9 אין שגריר, אין קונסול.   למדן:עידן  עו"ד 

 10אנטי ישראלית בשקר. הגוף הראשון שמגיע ...יהודיים אם תרצה  תנועה  :?

 11 או לא תרצה. 

 12 אז מה מטרת השלואה.   למדן:עידן  עו"ד 

 13 ות.  מדברים על ציונ תושב:

 14אין שגרירים, אין קונסולים. אין חילוניים. אין כלום. אין שום דבר   למדן: עידן  עו"ד 

 15 בעולם, אין שום דבר אחר בעולם. 

 16   תשי את טועה, ואת  ב:דורוןמר מיכאל 

 17 במה אני טועה. במה.   : גב' בת שבע אלקובי

 18שב  את טועה במספרים. אני סליחה שאני נופל למלכודת אני חו דורון: מר מיכאל 

 19 שהמספרים.

 20הרגע אמרת לא להשתמש במספרים ובביטויים ובדברים האלה אז עכשיו  למדן:עידן  עו"ד 

 21 אתה חוזר. 

 22 נים לכל אחד. אתה מחלק ציו מר אבי גרובר: 

 23 לפני שנייה. קודם חילקו לי ציונים.  למדן:עידן  עו"ד 

 24 תן לו לדבר. אי אפשר שכל אחד.  מר אבי גרובר: 

 25 מר שהוא לא רוצה להשתמש במספרים. הוא א למדן:עידן  עו"ד 

 26זה מילה בלטינית לעזאזל. זה מושג בלטינית  .....סוזואלק סנומרו  דורון:מר מיכאל 

 27  שתמש בלטינית שאני יודע.  לעזאזל. אז תן לה

 28 אל תיתמם מיכאל.   מר ירון גדות: 
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 1 אתה לא משתמש.  למדן:עידן  עו"ד 

 2ט בלי שהוא מיד אחרי אתה אמרת לי מקודם, אין בן אדם שאומר משפ מר אבי גרובר: 

 3  זה יוסיף את ההערה שלו. כל משפט מוסיף את ההערה שלו. 

 4זה מגבלה של היהודים, כולם יודעים את  ......סו זואלק ס ונומרבסדר אבל  מר ירון גדות: 

 5 זה לא מזה איזה מילה ושתי מילים בלטינית.  זה 

 6 לא כולם יודעים.   ד"ר צחי שריב: 

 7 לטיני.  הוא לא אומר סתם ביטוי  למדן:עידן  עו"ד 

 8. שתי משפחות, אל ד"חביש לנו...ילדים יש לנו חמישה עשר ילדי  דורון:מר מיכאל 

 9 דע.  תתווכחו איתי. אני יו

 10 אל תענה להם. אתה לא תצא מזה.  גב' דברת וייזר: 

 11ניקיות. יש שתי משפחות עם תאומים. ד"חביש שלוש עשרה משפחות  דורון:מר מיכאל 

 12 אלה הנתונים. יש ארבעה  

 13 מי סופר את זה מה זה משנה.  ריב: ד"ר צחי ש

 14מוסדות הרב האם הם קיבלו מענה. האם הם קיבלו מענה עד היום בעיר ב למדן:עידן  עו"ד 

 15 אדלשטיין. 

 16 אתם כולכם אותו דבר.   מר אבי גרובר: 

 17 . ד"חב האם הם קיבלו מענה במוסדות  למדן:עידן  עו"ד 

 18 כולכם אותו דבר.   מר אבי גרובר: 

 19 בלו. רגע, אתם אומרים לי. אתם אומרים לי.  הם קי דורון:מר מיכאל 

 20 נקווה שלא נסיים את זה.   מר אבי גרובר: 

 21או שמסוג הילדים כאילו שמדובר בילדים ..שבעצם בדרך אני שמעתי תר דורון:מר מיכאל 

 22את זה וגם ראיתי פוסטים רבים שאתם מהדהדים את הפוסט הזה של 

 23מד במרכז ומניע ראש הנחש במרכז עם חיצים ששולחים, הבן אדם שעו

 24את כל רמת השרון. מישהו פה קרא לו הברון. זה לא הילדים זה הברון. 

 25משהו לגבי הפוסט הזה ולגבי הטענות שלכם לגבי   אני רוצה להגיד לכם 

 26 האיש. אני מכיר את האיש הזה לא במקרה, יצא לי  

 27 זהו. עכשיו הפוסט אתה בדרכו, הוא מניע, הוא מסית.  מר אבי גרובר: 

 28 .........אין בעיה. אני מדבר על הברון. מה אתה דורון: מר מיכאל
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 1 הנה זה קורה.   מר אבי גרובר: 

 2אתה לא יודע, אתה לא יודע מי מעירים פה את רמת השרון. כתבו אתה   דורון:מר מיכאל 

 3   יודע מה הקונסטרוקציה. כתבו, כתבו.  

 4 בסדר. גם המשטרה מכירה את .... : גב' בת שבע אלקובי

 5שיש לו מעבר לזה שהוא מפעיל את המקווה, מעבר לזה שהוא מממן את   ן:דורומר מיכאל 

 6, שפה  ד"חבר בין הגרעין ל, מעבר לזה שהוא מחבד"חבמתקצב את 

 7כולכם, שמי שאומר את זה הוא בור מוחלט. משום שמי שלא יודע  

 8במדינת ישראל שיש הבדל בין ליטאים לחסידים. שהם לא מסתדרים  

 9   יחד, זה אותו דבר.  

 10 לא ברמת השרון.   : בת שבע אלקוביגב' 

 11  השרון.  הם לא עובדים יחד. לא ברמת השרון, ברור, כי ברמת  דורון:מר מיכאל 

 12 תשאל את הרב גוטמן איפה הוא היה.   : גב' בת שבע אלקובי

 13 אני יענה לך. אני יענה לך.   דורון:מר מיכאל 

 14 תחזיר את צביקה הוא יענה לך.  תושבת:

 15 תב שיש לו מאתיים דירות בגאולים. אז הוא שקרן כי יש לו. צביקה כו דורון:מר מיכאל 

 16 כמה יש לו.  תושבת:

 17 ום ... הי דורון:מר מיכאל 

 18 אין לו. אין לו כלום.   מר אבי גרובר: 

 19היום רוטשטיין נדל"ן פירסמה את ההודעה שלו לבורסה. יש לה מאה  דורון:מר מיכאל 

 20רויקט הוא שמונים דירות לפרויקט זה שתשעים, חלקה של החברה בפ

 21תשעים דירות מתוך מאה שמונים. שמי שלא מבין בזה זה בדיוק   50%

 22 מאתיים. רושטיין   האיש הזה שמספר שיש לו 

 23אבל רוטשטיין חברה בורסאית. את נותנת שקל הנחה לבורסה לניירות  מר אבי גרובר: 

 24 ערך ואתה צריך וזה מישהו רוצה את הדירות.  

 25 לוי. ה כמו להגיד שרמי ז דורון:מר מיכאל 

 26מישהו רוצה את הדירות. זה שקר של בן אדם שמשחק אותה שהוא יודע   מר אבי גרובר: 

 27משקר. ואתם יושבים אחריו וכותבים לא קראת מה צביקה   הכול ושהוא

 28אמר. צביקה אמר. צביקה אמר. לא קראת מה צביקה אמר. אם צביקה  
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 1 אמר צביקה יודע.  

 2    חיצים אדומים. חיצים אדומים. דורון:מר מיכאל 

 3הוצאת אותו ועכשיו אתה יורד עליו. גבר, ממש גבר. אם הוא היה פה הוא  מר ירון גדות: 

 4 ונה לך. היה עונה לך. אז מה הוצאת אותו ועכשיו אתה יורד עליו.  היה ע

 5  אבל הוא כתב. אני חיכית לרגע חבל. אני הוצאתי אותו.   דורון:מר מיכאל 

 6אני יכול להחזיר אותו, אפשר להחזיר אותו.  נעשה עוד ישיבה. הוא יבוא. מר ירון גדות: 

 7 לא יכנס. 

 8עמים אני קורא את הפוסטים שלו ואז אני מילה אחת. את יודעת שלפ מר אבי גרובר: 

 9 אומר, זה אני הייתי בחדר אני חתום על זה. במילה אחת. 

 10יום לאחר הבחירות אני עומד ליד...אני עומד ליד אבי יום לאחר   דורון: מר מיכאל 

 11, אף פוסט מול העיניים שלי כי אני הייתי אז חבר שלו בפייסבוק, הבחירות

 12גע ערעור על לוועדת הבחירות בדרישה הוא כותב אבי גרובר מגיש כר

 13 לספירה חוזרת עם עורכי דין. אני רגע, סליחה. צביקה כתב את זה.  

 14 מה זה קשור עכשיו.   תושבת:

 15  מה זה קשור.  דורון:מר מיכאל 

 16ורד עליו כי הוא לא נמצא אם הוא היה פה הוא היה עושה מכולכם אתה י מר ירון גדות: 

 17 מכולכם.  אם הוא היה פה הוא היה עושה 

 18 צביקה מה שנקרא לך פוסטים.  מר אבי גרובר: 

 19  אני מזמין אותו לדו קרב. שקרן.   דורון:מר מיכאל 

 20 . ד"חבהדיון הוא על צביקה או על גן  : לב-מר רמי בר

 21 הזאת, כל הקבוצה הזאת. כל הקבוצה  דורון:מר מיכאל 

 22 פוסט כזה זה מזעזע.   מר אבי גרובר: 

 23ראש עיר היטלר שלא יקרא לראש העיר היטלר הוא ישב שלא יקרא ל קורצקי:מר יעקב 

 24 פה. הוא לא יגיד היטלר. למה את לא אומרת.  

 25לא יעבוד מניפולציה זולה. שראש שראש העיר לא יכנה אחרים נאצים ו למדן:עידן  עו"ד 

 26 את כולם לנאצים.  העיר יעשה

 27לא אומרים הוא אומר לראש עיר ברמת השרון היטלר. ואתם כאילו  קורצקי:מר יעקב 

 28  כלום. 
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 1תוציא אותו מדבר אליו. תהיה גבר. תוציא אותו ואז תדבר עליו. אז אל   מר ירון גדות: 

 2 תדבר עליו. שלא ידברו עליו. שלא ידברו עליו.  

 3 כן להישאר פה עד ארבע בבוקר. מה שחשוב לי זה  אתה יודע משהו, אני מו מר אבי גרובר: 

 4 חלטה. לא נראה לי שמשהו. לא. אני רוצה לחתום על ה  מר גיא קלנר:

 5 זה לא רק ההחלטה, זה עצם הדיון ההחלטה  לא רלוונטית . גב' דברת וייזר: 

 6 אה. אז בואו נדבר.   מר גיא קלנר:

 7 זה רגע, זה ערב של ... דורון:מר מיכאל 

 8אתה יודע שאיציק היה אומר ...הולך,,,חוזר ותדאג שהעירייה לא תהיה  מר אבי גרובר: 

 9 היה הולך. ...נכון שככה זה 

 10 נכון.   בלום:עו"ד מיכה 

 11 חושב, חושב, היה עולה, מברך וזה ואז היו מצביעים, אני פה לא הולך.   מר אבי גרובר: 

 12נות אף פעם  זה ערב של הפרת נדרים כי אני נדרתי, אני נדרתי לא לע דורון:מר מיכאל 

 13לצביקה ונפלתי בפח. אבל למה כן דיברתי על זה משום שכל האנשים כאן, 

 14י מכיר חלקם בפנים מהדהדים את הזה ומוחאים כפיים. הוא גילה אנ

 15 לתושבי רמת השרון את ....

 16 את הקומבינה.   מר אבי גרובר: 

 17 את הקומבינה המטורפת הזאת והוא אומר לי בדרך,   דורון:מר מיכאל 

 18 מי זה הוא.  נר:מר גיא קל

 19רון. הברון שעומד, הברון הוא דני. מה ...יש הברון. זה לא עניינים זה הב דורון:מר מיכאל 

 20 שעומד ומושך בחוטים עם מאתיים דירות.  

 21 אני אמרתי מאתיים דירות.   לביא:מר דני 

 22 עם עמותה שהוא מזרים לה כסף. כך קראת לו.  דורון:מר מיכאל 

 23 תיים דירות.  לא דיברתי על מא לביא:מר דני 

 24 זה לא קורה באמת.   פרופ' נטע זיו: 

 25 לא משנה. לא משנה,  דורון:מר מיכאל 

 26 לא. זה משנה כי לא אמרתי את זה.   לביא:מר דני 

 27זה לא קרה בירושלים, זה לא קרה בערד. זה לא קרה בבית שמש, אין את  למדן:עידן  עו"ד 

 28תחת את הדברים האלה, אתה ברחת מירושלים. אתה ברחת מירושלים, פ
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 1 בראל בגלל שעזבת את ירושלים כי לא רצית להישאר. אולי זה..אולי לא

 2כמו שאני לא מאמין לכל דבר שמראים לי בערוץ אחד ולא מאמין לכל  

 3. אני גם לא מאמין לכל פוסט בפייסבוק. הוא 2דבר שמראים לי בערוץ 

 4כתב מה הקשר. מה זה רלוונטי. אין פה את אדון צביקה האדון 

 5רוצה דבר לעניין. מה קורה עם סטאטוס קוו. מה קורה עם   הזה...אתה

 6 .  ד"חב ד"חמורך בגן המספרים ולמה יש צ

 7הקרן של הברון, הקרן של הברון מממנת גם הרב פירר. את אותו בן אדם  דורון:מר מיכאל 

 8 שאתה מתקשר אליו כדי שהוא ייעץ לך בענייני בריאות. רגע, אני חושב.  

 9 לומון.  רשת קינג ס מר אבי גרובר: 

 10 אני רוצה להגיד משהו.   דורון:מר מיכאל 

 11ולם שלך. תפיסת העולם שלך, בשלוש וחצי השנים שאני ראש  תפיסת הע מר אבי גרובר: 

 12 העיר התקדמה פי מיליון מכל השנים הקודמות. מה לעשות. 

 13 רמת השרון נמצאת  דורון:מר מיכאל 

 14 זוכרת בכל בתי הספר.   מר אבי גרובר: 

 15השרון נמצאת לפני ארבע השנים הדרמטיות בעיני בתולדותיה. זה  רמת דורון:מר מיכאל 

 16איתי בוועדת המשנה לתכנון ובנייה, שחברים  האנשים שיושבים יודעים 

 17בה אנשים מאוד טובים. אני אומר לכם עזבו את המספרים. תספרו פירות  

 18זה מה שאני אמרתי אני אומר את זה סליחה שאני משתמש במילה פירות  

 19אני משתמש בדברים האלה לא משום שאני רוצה לחדד  ואולי פייטן.

 20י ואני מתנצל מראש. אל תספרו את הראשים של  ולהרגיז. זו הדרך של

 21הילדים. בואו תספרו את הפרויקטים שאנחנו נקים פה פרויקטים  

 22חילוניים שיהיה בהם תרבות ומוסיקה ותיאטרון ושיהיה בילויים בשבת,  

 23יפה לבלות, אני זומם להביא לפה את  ושאנשים יוכלו ואנשים יהיה להם א

 24חוצה את כל הדברים האלה בעזרתם זאפה, ולהחיות את רימון ולהוציא ה

 25של כל חברי המועצה. אלה הדברים שצריך לעשות. אלה הדברים שצריך 

 26לעשות ולא להילחם על הדבר הזה. אנחנו שנה שלמה מתעסקים בפאקינג, 

 27 שיבה  לא לפרוטוקול. בסיפור הזה של הי הזסליחה 

 28ים. אני עוסק בזה  לי זה לא הפריע לעשות עבודה טובה גם בדברים אחר ד"ר צחי שריב: 
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 1ואל תגיד לי שאני לא עושה דברים אחרים ומתעסק רק בזה. גם אני עושה 

 2 בעיקר דברים אחרים וגם מקפיד על הדבר הזה. אז. בבקשה. 

 3 או קי. אני לא אמרתי. אני אמרתי.  דורון:מר מיכאל 

 4 דמוקרטיה. לבוא לפה, עשרות מיליונים כדי להגיע לפה.   למדן:ן עיד עו"ד 

 5ואתה יודע בדיוק מה אנחנו עושים ואתה נותן לאנשים שכלום לא קורה.  י גרובר: מר אב

 6אבל אתה יודע שקורה. אתה יודע בדיוק מה קורה פה ואתה יודע בדיוק 

 7מה אנחנו עושים, ואתם יושבים בשקט ונותנים תחושה שמאחורי  

 8ים ממסמסים את הכול. יש דברים בזה עם זה יושב לידך, אתה  הקלע

 9ולהגיד את הדברים ברור על מה קורה פה בעניין הזה. ואנחנו  צריך לבוא

 10עובדים הכול על פי חוק. הכול לפי חוק. וגם דרך אגב עובדים על אותם 

 11 חוקים. 

 12ה מדבר  עוד לא היה דיון ברמת השרון. רציני בדברים שבאמת שאת דורון:מר מיכאל 

 13להזיז עליהם. שאתה ואני יודעים. שבדמנו שאנחנו באמת ביחד מנסים 

 14אותם. במקום לעשות הדיון חירום הזה צריך להיות על סוקולוב, תוכנית  

 15 המתאר שלנו, 

 16 אפשר לדבר גם על זה.   מר אבי גרובר: 

 17 מה הקשר בין דבר לדבר.   למדן:עידן  עו"ד 

 18 . זה הכול. זכותם של ילדים ללכת לגן  מר אבי גרובר: 

 19 סוקולוב. אין קשר. היית יכול לכנס דיון על   למדן:עידן  עו"ד 

 20 זה לא הגן ראש העיר. זה לא הגן.  מר דני לביא:

 21 זה הצעה לסדר אחרת זה בדיוק העניין. תגיש הצעה לסדר אחרת.  מר אבי גרובר: 

 22 תן לי בבקשה לדבר אני ישבתי בשקט.  מר דני לביא:

 23 ך. אני אתן ל מר אבי גרובר: 

 24פרץ, שלא נותן לנו   יש לנו שר חינוך דמות ממלכתית שקוראים לו רפי מר דני לביא:

 25 לישון. אתה יכול להבין את זה. 

 26 בטח, בטח.  מר שמואל גריידי:

 27 ברור.  גב' דברת וייזר: 

 28  לפני שבוע ומשהו שכנס שהלכתי והייתי  אני התעמתי איתו מר אבי גרובר: 
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 1 רית  זה היה שאלה רטו מר ירון גדות: 

 2מול כל החבר'ה כנס שדיבר  אני הלכתי לכנס בגוש קטיף, ובתוך החדר אל  מר אבי גרובר: 

 3על גוש קטיף. אמרתי להם שהסטאטוס קוו זה לא מטרה, הסטאטוס קוו  

 4זה אמצעי. ואני אמרתי להם שאתם לא תגידו לי ברמת השרון שאסור לי  

 5עלי גם לנסוע  בשבת ולילדים שלי אסור לנסוע. עמדתי שם וצעקו 

 6עדה בשבת, מהחבר'ה מהגרעין פה, ואני אמרתי שאם אני רוצה ללכת למס

 7זכותי ללכת למסעדה בשבת, ואל תכנסו לי לתוך העיר שלי ותגידו לי איך 

 8לחיות. ואם יושבת ישיבה במקום לא חוקי, הלכתי לכנס בגוש קטיף ביד  

 9וגע. בנימין, נכנסתי לא ברחתי מזה, אמרו לי מה אתה הולך, מה אתה מש

 10ר טוב לא  אתה תעמוד שם מול כולם, למה אתה צריך, עזוב אותך, שום דב

 11ייצא ממך. אמרתי לו אני יבוא לפה ואני יגיד את הדברים בפני הציבור  

 12 הזה. 

 13בגרעין, עם הגרעין עשו קומבינה במקום שיהיה  ד"חמ ד"חבואז נפתח גן : למדןעידן  עו"ד 

 14 חמישה גנים של שלושים וחמש. 

 15 ילך לגן שלו.  אני נלחם על העמדות שלי ואני דואג לזכותו של הילד הקטן ש בר: מר אבי גרו

 16 הוא לא באמת שאל, הוא לא באמת שאל.  מר ירון גדות: 

 17 על זה לא מקבלים.   מר אבי גרובר: 

 18 במקום שיהיה שלושים וחמישה ילדים.  למדן:עידן  עו"ד 

 19 אבל יש חוק במדינה הזאת. יש חוק.  מר אבי גרובר: 

 20 אין שום חוקה  למדן:עידן  עו"ד 

 21אם החוק יאפשר לי לדאוג שבמבנה חבר'ה אתם לא  אני פה לפי חוק. ו מר אבי גרובר: 

 22מבינים שלשלטון אין משטרה סודית שלו שראש העיר הולך עם המשטרה 

 23הפרטית שלו לפנות אנשים. איזה שלטון אתם מדברים. תקשיבו מה אתם 

 24 אומרים. 

 25ם את ראש החזיר. אז מה נעשה. הוא לא גילה.  החוק לא גילה גם מי ש תושבת:

 26 .  המשטרה לא גילתה

 27 כי לא עירייה חוקרת אלא משטרה חוקרת. המשטרה עובדת אצלי. באמת   מר אבי גרובר: 

 28 כמעט היה פה הר געש. מראש החזיר, מה קרה אתם לא מדברים על זה.   :תושבת
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 1 אבל זה משטרה. זה המשטרה.  מר אבי גרובר: 

 2 . ד" חבאנחנו מדברים עכשיו על ילדי  :דורוןמר מיכאל 

 3 קר? אני חוקר?  אני חו מר אבי גרובר: 

 4 כרגע לא ראש החזיר.   ד"חב ילדי  דורון:מר מיכאל 

 5אני לא חושב שיש פה משהו מצחיק מיכאל. אני ממש מבקש אין פה שום  מר דני לביא:

 6דבר מצחיק ואין פה שום בדיחות וכלום אני עוד לא הספקתי להגיד את 

 7כתב ני רוצה . יש פה גם דגל צהוב ענק שמנפנף בחדר, שיש עליו מה שא

 8וכתוב עליו משיח. רוב האנשים בעיר מתנגדים לדבר הזה. מסיבות כאלה  

 9ואחרות. לא בגלל דת, לא בגלל עניינים, אלא בגלל כתבים של אותם  

 10עמותות בנושא של החיים שלנו החילוניים. ואנחנו התעוררנו פה. אנחנו  

 11ת אנחנו רוצים לבנות, אנחנו רוצים לייצר, אנחנו רוצים לעשואומרים לא. 

 12הרבה טובים, אנחנו רוצים לחיות עם דתיים ועם מסורתיים ועם כל מה 

 13שהיה פה. חמש עשרה שנה אנחנו נלחמים באיש הזה שבא עם הרבה כסף  

 14ובנה את קינג סלומון וזה לא מצחיק, זה לא מצחיק בכלל. עם הברון, ועם 

 15הוא שם בשכונה שלי שהיא נראית עכשיו כמו מקום אחר,  הילדים שלו ש

 16יחקתי עם נעמי קניוק בשכונה כשהייתי ילד. עכשיו יש שם גן ילדים, אני ש

 17אין סופי של ילדים שהגיעו עם הרבה כסף לפה. לא בגלל דת, ולא בגלל  

 18 יהדות, אלה הם יהודים שהורסים לי את היהדות.  

 19 טובוסים.  בוא נוציא אותם באו דורון:מר מיכאל 

 20 לא.  מר דני לביא:

 21היום מערד ואתה יוצא היום בבית שמש. ככל שיש יותר  אתה יוצא למדן:עידן  עו"ד 

 22 חילוניים הם יותר רוצים לבוא לפה. גם הם אמרו שהם... בבחירות  

 23 זה עיר חילונית.  דורון:מר מיכאל 

 24 ה עיר חילונית. והיא תישאר חילונית. יש פ למדן:עידן  עו"ד 

 25 תשקיע בתשתית.  דורון:מר מיכאל 

 26כפי שנתתי, הם למדו   שירות. ואני אתן את הדברים בשביל..ואני אתן  למדן: עידן  עו"ד 

 27 במוסדות של הרב אדלשטיין למה חמש עשרה שנים לא היו ריבים.  

 28 עידן שקט.  מר אבי גרובר: 
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 1ניחו פה עוד דגל אחד באמצע, והם קוראים לי שאני  הם הלפני כמה שנים  מר דני לביא:

 2גיה שלהם של  שונא זה מה שהם עושים עם הכסף שלהם. ועם הדמגו

 3קירוב לבבות, ואני לא מגרש אותם ואני לא יעשה את זה בחיים. רק אני  

 4 יודע פוליטית מה הם עשו עם הרבה כסף ולמה הם הגיעו פה לעיר. 

 5 ראשון שיוצא נגדם. שהם לא. ואתה יודע שאני ה קורצקי:מר יעקב 

 6ואמרה די הם אני רוצה לסיים כדי להסביר שהעיר הזאת קמה בכל חזק  מר דני לביא:

 7לא רוצים יותר את הדברים האלה. זה ערמומי, זה מפותל, זה עושה כל 

 8מיני צורות כאלה ופעם זה ככה וככה מצפים ממך ראש העיר לפעול ביד  

 9צים את זה. אנחנו רוצים לחזור  חזקה מאוד וזה לא קורה. אנחנו רו

 10 לשכנים שלי שהיו בבית הכנסת שלי שהתפללו ולא אנשים שהביאו אותם

 11 אני לא יודע מאיפה, עם הרבה כסף. 

 12 אז מה אתה מציע לעשות איתם.   קורצקי:מר יעקב 

 13 רגע. אני עוד לא יודע.  לביא:מר דני 

 14 מה אתה מציע.  קורצקי:מר יעקב 

 15 גם מפחדים.  בגלל זה אנחנו  לביא:מר דני 

 16 טרנספר. טרנספר.  קורצקי:מר יעקב 

 17 די נו. בגלל זה  לביא:מר דני 

 18 די עם הסיסמאות.  למדן:עידן  עו"ד 

 19 בגלל זה אנחנו לא סיימתי.   לביא:מר דני 

 20 בצדק. לגלות את הפרצוף האמיתי.  תושבת:

 21 הדם שלהם הוא טוב שהוא נשפך בצבא  קורצקי:מר יעקב 

 22 , לא נוח זה.  שנוח זה ציוני מר אבי גרובר: 

 23ל ציונות, אז  הם סופר, אם כבר מדברים על ציונות בתשי, אם מדברים ע קורצקי:מר יעקב 

 24הם סופר, סופר, אני יכול ללמוד מהם ציונות. אני מהם יכול ללמוד סופר  

 25   ציונות. 

 26 זה הציונות. זה הציונות.   פרופ' נטע זיו: 

 27   את כל מוסדות.   אם מדברים על ציונות מגיע להם פה קורצקי:מר יעקב 

 28  ממש לא. ממש לא. יש לזה מילה אחרת.   פרופ' נטע זיו: 
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 1אין לך מושג איך שהם הורסים את הצבא. רק הורסים את הצבא. רק  גדות: מר ירון 

 2הורסים את הצבא. אני עד גיל ארבעים וחמש עשיתי מילואים אל תשחק  

 3   לי אותה 

 4 זה ציונות.  פרופ' נטע זיו: 

 5  ני רוצה רק לסיים משפט אחרון.  א לביא:מר דני 

 6 ת שלהם.  שום ציוניות. לא צריך את הציוניו מר ירון גדות: 

 7 כל אחד מגדיר את הציונות שלו אחרת.  מר אבי גרובר: 

 8 יש הגדרות מאוד חזקות ומילה שאני לא רוצה לזרוק אותה.  פרופ' נטע זיו: 

 9ת השרון, הצביעו ברמת  , היו ברמ17-בבחירות לכנסת ה 2006בשנת  דורון:מר מיכאל 

 10.  1888ו הצביע 20-לכנסת ה 2015-אנשים למפלגות דתיות. ב 2128השרון 

 11 . לא השתנה כלום.  2094שזה כולל את פייגלין,  2019ירד, חזר ועלה בשנת 

 12 ומספר התושבים.   מר אבי גרובר: 

 13 כלום לא קשור.  דורון:מר מיכאל 

 14 ושה גנים. מה זה קשור. מה זה קשור. זה של למדן:עידן  עו"ד 

 15ה ואתם תלכו עם  הנתונים בבחירות לא קשור כלום לא קשור. יש לכם תז דורון:מר מיכאל 

 16   התזה הזאת עד הסוף עם הראש בקיר עד שתפגשו מישהו.

 17הנתונים בבחירות המוניציפאליות אמרו לך בדיוק מה רוצים  : גב' בת שבע אלקובי

 18 ברמת השרון.  

 19ל האיקליפטוסים בוועדת התכנון והבנייה לא הייתה  אני חושב שבדיון ש למדן:עידן  עו"ד 

 20 בקלות מהקומבינה פה.  הקומבינה שם עברה הרבה יותר

 21 סיבוב ראשון להחליף חמישה מנדטים. ושנייה. אבל אני.  מר אבי גרובר: 

 22 וזה ניצח מה לעשות. מה לעשות. וזה ניצח ברמת השרון.   קורצקי:מר יעקב 

 23הציבור הרמת שרוני מחפש חילוניות אבל הוא מחפש  הסיבוב השני אמר ש מר אבי גרובר: 

 24   ידעו שמי שעוד לידי. דרך שמאחדת ודרך של אמצע כש

 25 לא במועצה. לא דרך חברי המועצה. לא דרך חברי המועצה.  : גב' בת שבע אלקובי

 26אבל השאלה הגדולה. השאלה הגדולה הייתה גם עם ההסכם שהיה,   מר אבי גרובר: 

 27..ממש אני נותן למישהו אני נותן למישהו, הציבור הרמת שרוני אמר 

 28 יע לי גם עכשיו. נשאלה שאלה ואני עונה. אתה לא תפר
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 1מוכר שאינו רשמי ומיוחד פרטי. מי שרוצה פרטי שילך לפרטי. זו  ד"חמ למדן:עידן  עו"ד 

 2 הדרך. 

 3בסיבוב השני שהוא מבקש מי שהוביל את העיר הזאת יהיה בן אדם שכן   מר אבי גרובר: 

 4לוני ואני תיכף יענה לדני בעניין הזה, אבל הוא יבוא ממקום יפעל חי

 5יות בה יותר מתון וזה מה שאמר. ותקשיבו גם לציבור  שיחבר ולדעת לה

 6השני. הציבור האמין יותר לי שהלכתי ואמרתי והלכתי ואמרתי שאני 

 7  רציתי ...כסגנית ועל המסר הזה רוב תושבי רמת השרון הלכו. 

 8 שאתה מפנה את הישיבה ועכשיו אתה אומר שאתה לא צריך  ואמרת  מר ירון גדות: 

 9 ה אמרת שאם הישיבה לא מתפנה. ואת מר שמואל גריידי: 

 10הנה דוגמא מישהו שמע פה מאבי שהוא אמר שהוא לא סוגר את  קורצקי:מר יעקב 

 11 הישיבה. הנה הוא אומר לך שאבי אמר שהוא לא סוגר. 

 12 יוק. אני יענה לך, אני יענה לך בד מר אבי גרובר: 

 13 לאדון יעקב קורצקי תופים לילדים  למדן:עידן  עו"ד 

 14יעקב אני אגיד את זה. אני אגיד לך בדיוק מה אתה רוצה. מה שאתה   מר אבי גרובר: 

 15עושה עכשיו זה לנסות להוציא ממני לפרוטוקול שאני בכל מקרה יסגור  

 16  את הישיבה. למה אתה עושה את זה. 

 17 פני הבחירות שאתה סוגר את הישיבה. לפרוטוקול. הבטחת ל מר ירון גדות: 

 18  ה את זה. אני יודע למה אתה עוש מר אבי גרובר: 

 19 הבטחת לפני הבחירות.   מר ירון גדות: 

 20כי כל מה שצריך להראות בבית המשפט כדי לגמור את התהליך הזה   מר אבי גרובר: 

 21ושהם יישארו לעד, זה להראות שלא היה הליך שוויוני ולא הקשבנו להם 

 22  וע ולא  לא בשימ

 23 אה. עכשיו אני בגללי לא   מר ירון גדות: 

 24וצה את זה כמו שכתבת שהדבר הכי טוב שקרה לגוש החילוני היה  ואתה ר מר אבי גרובר: 

 25הקמה של תנועת נוער ואם אתה בן אדם שבאמת מאמין בזה ואתה באמת 

 26בן אדם שהוא פלורליסט וחילוני, וכואב לך אז הקמה של תנועת כמו נועם 

 27רות שלך זה משהו שאמור לתת לך סכין באמצע הבטן, זה אמור  עם המנט

 28ם זה מה שהם אומרים וחושבים, אבל אתה חי מנועם.  לכאוב לך שאנשי
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 1 שהם אמרו.  כי זה מה 

 2 אני. לא הבנת, אני כתבתי הפוך.   מר יוסי גלר:

 3  התעמולה שלך. ומאותה סיבה.  מר אבי גרובר: 

 4 לא חי מנועם. אני כתבתי הפוך שאני  מר ירון גדות: 

 5  שהגרעין יישאר פה ואז אתה תהיה ..תמיד.   מר אבי גרובר: 

 6זה בדיוק הפוך. אבי זה בדיוק הפוך ממה שאני כתבתי. אתה לא יודע   מר ירון גדות: 

 7 לקרוא. 

 8אני יגיד לפרוטוקול, אני יגיד לפרוטוקול בדיוק מה שזה. אני אפעל על פי   מר אבי גרובר: 

 9ה יתקיים החוב באופן מלא. אני סבור ואמרתי חוק לוודא שבנכסי עיריי

 10  מאוד ברורה.  את זה בצורה 

 11 טוב. עזוב זה לא מעניין עכשיו. זה לא הדיון.   מר ירון גדות: 

 12שאלת שאלה, אל תשאיר אותה חצי. אתה תעשה כותרת ואתה תגיד הוא  מר אבי גרובר: 

 13  לא הכחיש. אז הוא זה הוא הלך מאחורי הוא לא הכחיש. 

 14 לא יעשה כותרת. בוא נגמור עם הדבר הזה. בוא נגמור.  ון גדות: מר יר

 15ישיבה שיושבת בבית כנסת לא יכולה להתקיים שמה כי זה בית כנסת ולא   רובר: מר אבי ג

 16ישיבה. המקום הזה וככה. תודה רבה. דני בבקשה, מה לברך, הציבור  

 17  הרמת השרוני בא לשמוע מישהו מברך, הוא בא לשמוע את מוניקה סקס 

 18בוא אני אסביר לך הם באו לשמוע את הלהקות. הקטע הזה של ראש עיר  

 19  הציבור אף אחד לא בא בשביל זה. בסדר.  ד"חמברך זה נעולה ל

 20 אז אולי תחסוך את זה מאיתנו גם בהופעות הבאות.   מר ירון גדות: 

 21אני בחלק כן, בחלק לא. אתה יכול לשאול את מיכאל כמה אני לא אוהב   מר אבי גרובר: 

 22 את זה. את אלי שגיב ואת מיכאל כמה אני לא אוהב את זה נכון גיא.  

 23 האמת שבקטע הזה זה נכון.  קלנר: מר גיא

 24 אין. בשבילי זה   מר אבי גרובר: 

 25  הוא לא חופר בזה . הוא צודק.  מר גיא קלנר:

 26 שאני אגיב על ועדת השוויון וסבלנות, מי רצה לנאום ומי לא רצה לנאום.   מר ירון גדות: 

 27לו את  הייתה לי שיחה אישית עם הרב גוטמן, ואני אמרתי לו, וסיפרתי ר דני לביא:מ

 28 קורות חיי משפחתי,  
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 1חבר'ה אני מצטער, אני מתנצל אני מבקש שתהיה הצבעה. אני מתנצל.  קורצקי:מר יעקב 

 2של הנכד, בן   היוולהבעוד עשרים וחמש דקות מתקיימת  ש קיבלתי הודעה 

 3ין, ילד בן שלוש, מי שמכיר את יהודה ואני של הנכד של הרב אדלשטי

 4. ירון אני רוצה שנסיים את זה אני מבקש שתעשו הצבעה ואם אתם רוצים

 5  רוצה לנסוע לבין העלמין.  

 6 אז תתקזז עם מישהו ותלך, תלכו. תתקזז עם מישהו ותלכו.  מר ירון גדות: 

 7 אני הסברתי.  לביא:מר דני 

 8 קזז איתו. או קי אז שמישהו ית גב' דברת וייזר: 

 9 ירון, אחריו שתי דקות ותן לו.   למדן:עידן  עו"ד 

 10 מי יכול להתקזז גיא. אז גיא ויעקב מתקזזים. ששניהם יוצאים.  יזר: גב' דברת וי

 11 גיא דיבר כבר.  למדן:עידן  עו"ד 

 12 לא להצבעה.  גב' דברת וייזר: 

 13 הוא ידבר שתי דקות, מדברים שתי דקות.  למדן:עידן  עו"ד 

 14 אבל למה לא להצביע וזהו.  מר גיא קלנר:

 15 רשות דיבור.  תן לדני לסיים, דני באמצע למדן:עידן  עו"ד 

 16אני סיפרתי לרב גוטמן את ההרגשה שלי ואת ההרגשה של רוב התושבים   לביא: מר דני 

 17שבחרו בנו שאנחנו נמצאים בסוג של חרדה, אני יודע שזה היה מצחיק או  

 18ממה אנחנו חרדים.   משהו כזה, בהתחלה היה פה איזה רוח שכביכול

 19י על שר החינוך אנחנו חיים את התקשורת, חיים את מה שקורה. דיברת

 20שלנו, אנחנו יודעים מאיפה הם באים, אנחנו חיים במצוקה מאוד קשה 

 21לא רק לגבי רמת השרון לגבי הארץ כולה. אני חושב שיש פה התעוררות 

 22טמן שזה  מדהימה שצריך להסתכל עליה ולכבד אותה. אני סיפרתי לרב גו

 23בור.  המצב הוא הקשיב, והוא הסביר אנחנו בקשרים כאלה של שיחה ודי

 24ואני חושב שאני שמעתי פה היום הרבה דברים שאני מרגיש שאנחנו לא  

 25מצליחים להעביר לך את התחושה. זה לא שייך לפלורליזם, או אי קבלה  

 26לעומת לקבל את הלהטבים וכו', זה לא הנושא זה מה   ד"חבשל ה

 27זה לא הילדים, זה מה שמייצגים. זה הדגל הצהוב הגדול הזה   שמייצגים.

 28הצהוב הגדול שמתנפנף כמו בחדר זה דגל שמפחיד אותנו. או  רגע הדגל 
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 1 קי. 

 2 יש לנו ארבע שנים   מר אבי גרובר: 

 3 וגם של נועם.  לביא:מר דני 

 4יש לנו עוד יותר מארבע שנים לעצב ביחד את רמת השרון. שים את  מר אבי גרובר: 

 5 ים האלה שנייה בצד, ובוא נעבוד.  הילד

 6 ים. לכן אני חושב..הילד לביא:מר דני 

 7ואתה תראה. עזוב שנייה את ההצעה הזאת. הגן יפתח על כל מקרה. אני  מר אבי גרובר: 

 8יכול להקריא לך פה. דיברתי עם חיה היום שאלתי אותה אני גם אמרתי  

 9שאתה יכול   לה אני יכול לקרוא את זה לפרוטוקול. היא אמרה לי בטוח

 10ובה שלה אין להיסגר. שאלתי אותה התשלקרוא את זה. הגן הזה לא יכול 

 11 ד"חמאפשרות לא לפתוח את הגן בשלב זה. יש גננת משובצת. על ידי 

 12וילדים שאמורים לפתוח את שנת הלימודים. הגן נפתח ביום ראשון  

 13בבוקר הגן נפתח. תורידו את ההצעה הזאת ובוא נתקדם עוד כמה  

 14בוא נעבוד אתה תראה שרמת השרון. חבר'ה הגן יפתח. אני  חודשים, 

 15ן הזה גם שנה הבאה וגם עוד שנתיים וגם עוד שלוש. אבל יחתום על הג

 16בוא נעבוד. אתה מפחד מהדגל הצהוב. אני לא מנהל אתכם דיון, אני מנהל  

 17איתו דיון. הוא נבחר לא אתם. אמרת זה לא הגן, בוא נעבוד על לא הגן.  

 18 גן. ואתה יודע איזה תוכניות אתה וכמה אני נותן לך  בוא נדאג בלא 

 19 אנחנו לא מצליחים.  לביא:מר דני 

 20תוך חצי שנה חבר מועצה מחזיק תיק. מה אתה. מה הרמת דגל כל כך   מר אבי גרובר: 

 21 מהר. ממה אתה לא מצליח. הגלריה אוטוטו תיפתח. 

 22 לא. לא. אני מדבר על הישיבה   לביא:מר דני 

 23שה אוטוטו תיפתח. הישיבה אנחנו פועלים כחוק, ואתה יכול לשאול המדר מר אבי גרובר: 

 24ת צחי שאנחנו פועלים. אנחנו נפעל כחוק. אנחנו לא נעשה קיצורי דרך. א

 25כי בקטע הזה אין קיצורי דרך, מפילים אותך הכי מהר שיש. ואנחנו נפעל 

 26ואז תבוא ותגיד לי אבי, אני יותר מפחד מהדגל הצהוב הזה או פחות  

 27הדגל הצהוב הזה. מה שכל כך מפריע לי שאנחנו מנהלים את  מפחד מ

 28נכון בסיטואציה, על השאלה הלא נכונה. זו לא השאלה הזאת.   השיח הלא
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 1הויכוח כל הדיון הזה הוא לא על הגן. הוא על מיליון דברים אחרים, אבל  

 2 הוא לא על הגן. זה מה הזכות שיש. 

 3 יש שם קשר.  לביא:מר דני 

 4בדיון  מוכן פה לצעוק עד הבוקר. גם אנחנו לא בדיון על הגרעין, אנחנו אני  מר אבי גרובר: 

 5 . ד"חבעל ה

 6 לא. לא.  תושבות:

 7  זה לא פייר מה שקורה פה.  גב' דברת וייזר: 

 8השאלה הטכנית. ההצעה הוגשה בעשרים וחמש, ביום ראשון, למה יש לנו   מר ירון גדות: 

 9 את הישיבה היום.  

 10  ביום שני.  הישיבה הוגשה  מר אבי גרובר: 

 11 אני ראיתי רשום בעשרים וחמש.  מר ירון גדות: 

 12 אלי זה הגיע ביום שני.   אבי גרובר: מר 

 13    התאריך  למדן:עידן  עו"ד 

 14 מה זה משנה אבל. מה זה משנה.  מר רביד פלד: 

 15  שבעה ימים מה לא.   מר אבי גרובר: 

 16 או קי חשבתי שארבעים ושמונה, שתוך יומיים.   מר ירון גדות: 

 17 לא. לא.  דברת וייזר: גב' 

 18  ה ימים. א' קובע שתוך שבע  9סעיף  מר אבי גרובר: 

 19 סבבה. לא ידעתי.   מר ירון גדות: 

 20דרך אגב, אמרו לי תעשה דיון ביום השביעי ואמרתי לא אני יעשה את זה  מר אבי גרובר: 

 21  בשבוע הזה ולא ביום בשבוע הבא. 

 22וני, הייתי חבר מועצה שהעלה  לי 24-ככה בישיבת ועדת החינוך מה מר ירון גדות: 

 23בעיר. הראשון לזהות. נאמר לי  ד"חבלראשונה את הנושא של פתיחת גן 

 24 על ידי הגורמים המקצועיים שנרשמו מספיק ילדים.  

 25לא. חשוב לי להגיד את זה לפרוטוקול. צחי דיבר איתי על זה לפני, נטע   מר אבי גרובר: 

 26רים דברים לא יפים, הוא ודיברו איתי לפני. לא כי הוא עושה לאנשים אח

 27 אלה לא עשו. צחי ישב אצלי.  כותב דברים לא נכונים. אלה לא פעלו ו

 28 לא כתבתי פוסט.   ד"ר צחי שריב: 
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 1הוא לא כתב פוסט אבל צחי היה אצלי עוד לפני עידן ונטע היו אצלי עוד   מר אבי גרובר: 

 2  לפני, אל תגיד אני הראשון. 

 3   אני יודע שעידן ונטע מר ירון גדות: 

 4דיברו איתי על זה  אתה הטרמפיסט הזה שכתב על זה ראשון, אבל הם  מר אבי גרובר: 

 5 הרבה לפניך בעניין הזה.  

 6  אז למה יש כבר גננת ועכשיו אי אפשר.  תושבת:

 7 אתה רוצה להפריע לי כל שורה או רק בסוף.   מר ירון גדות: 

 8 תאשימו אותי, תאשימו אותי.  מר אבי גרובר: 

 9 מה שיהיה פה בלגן.  ל גב' דברת וייזר: 

 10 לא יודע. אבל.  מר אבי גרובר: 

 11  לא אז די, נו באמת.   ייזר: גב' דברת ו

 12אל תפריע לי. אתה עוצר אותי כל דקה. אתה עוצר אותי. אני יכול לדבר.   מר ירון גדות: 

 13נאמר לי על ידי הגורמים המקצועיים, שנרשמו, מספיק ילדים ושהגן לא 

 14חברי רמת השרון חופשית באותה ישיבה  יתאים לגרעין והבטחתי לעקוב. 

 15מנות להזכיר את הצורך בהקלטה בשידור גם  לא פצו פה בנושא. זאת הזד

 16הפעולה של ועדת החינוך. כדאי להקליט ולשדר גם את ועדת החינוך. 

 17היחידה שעשתה רמת השרון חופשית בנושא החינוך היא העברת הצעה  

 18דני לביא, שאין לו ילדים לסדר להוציא אותי מוועדת החינוך ולהכניס את 

 19 במערכת החינוך.  

 20  זה משרת את המטרה שלך. ירון  מר גיא קלנר:

 21 כן. אני מבטיח שאני יעצבן את כולם, גם אתכם וגם אתכם.  מר ירון גדות: 

 22  מה איכפת לכם, תיתנו לו לסיים. נו.  גב' דברת וייזר: 

 23  ו לדבר. הוא בשר מבשרה של רמת שרון החופשית. תנו ל : לב-מר רמי בר

 24חופשית את שנת החורף שממנה  לאורך כל הקיץ ישנו חברי רמת השרון מר ירון גדות: 

 25הקיצו רק לאחרונה. לצערי מהבחירות במקום לפעול ולייצג את הציבור  

 26שבחר בכם אתם מתיישרים עם ראש הסיעה שהמלכתם שעוסק 

 27בפוליטיקה קטנה ותככים שמקטין אתכם ומוליך אתכם שאולה. אתכם 

 28י הפעילים והתומכים שאני מכיר אישית את כולם, האנשים כולם בעל את
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 1לין לוקח אתכם אחריו  וצחי כמו החלילן מהמכוונות טובות ורצון לפעול. 

 2לאבדון. אל תיתנו לו להוריד לכם את הביטחון. כולכם ראויים, כולכם 

 3כשרים וכולכם יכולים וחייבים לשרת כחברי מועצה עם דעה ויכולת  

 4ה לא תקין שלא דיברתם בוועדת החינוך לפני קצת יותר משבוע  ביטוי. ז

 5ו שבפגישות בין צחי וגרובר, ראש העיר, ראש העיר לא הסכים למנוע  שמענ

 6את פתיחת הגן, צחי השתכנע וזהו סוף הסיפור. יש עוד מלבד צחי, הבנתי  

 7לחברי  באוגוסט פניתי  22-שהוא גם מתנגד לקיום הישיבה הזאת. ב

 8לקיים ישיבת מועצה שלא מן המניין יש לכך חשיבות   מהגוש החילוני

 9אבל לא רק. נתקלתי בכתף קרה. חלק הודיעו זה מיותר, כאקט הצהרתי 

 10חלק לא הגיבו וחלק התנגדו. אני לא אחשוף את השמות. המשכתי ללחוץ 

 11והצהרתי שאצטרף לכל יוזמה שתעלה. לא אמרתי שאהיה חותמת גומי 

 12ופו של דבר ללא כל תיאום איתי ולא כל בסלכל הצעה וכל ניסוח שישלח. 

 13זאת שאת קיומה למדתי כמו שאר התושבים  עדכון שלי, נשלחה הזמנה 

 14לפני יומיים. חברי בגוש החילוני, זאת לא דרך הפעולה. יש לפעול יחד  

 15בשיתוף כולנו. הפילוג הוא בעוכרינו. ברור לי שיש גורמים שמנצלים את  

 16לכם לתת לזה יד. ונתתם. מועצת הכוח הפוליטי להאדרה אישית. אסור 

 17תי מאפשרות לפעול למען הציבור.  העיר הצביעה נגדי כדי להוציא או

 18להוציא אותי מחברות בוועדות. נגד לאפשר לי אפילו לפעול כאיש  

 19הגוש חילוני. רובכם הצבעתם  אופוזיציה ואתם נתתם לזה יד, אתם כל 

 20להחזיר את הגוש  לקרות. הגיע הזמן נגדי, חלקכם נמנעתם ואפשרתם לזה 

 21בה יחד. לא הייתי  החילוני למפגשים קבועים, לפעילות משותפת ולחשי

 22שותף לניסוח ההצעה הזאת ויש לי הרבה ביקורת עליה. כרגע אתם 

 23מבקשים בעצם שיומיים לפני פתיחת שנת הלימודים נבטל את הגן. זה  

 24  צעד קיצוני. שנובע מההתנהלות הלקויה שלכם ושלנו ולכן הוא פוגע בנו

 25  ואנחנו רואים את כל המתקפות עלינו בפייסבוק. זאת קריאת השכמה 

 26להשיג תוצאות טובות יותר למען לאחד את השורות ולהתחיל לפעול יחד 

 27הבוחרים. רק ככה ננצח ונביא שינוי בעיר כפי שהבטחנו. אתם כותבים 

 28בהצעה שלא תקין שילדים חילוניים נרשמים לגן דתי. אל מי אתם באים 
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 1החילוניים שנרשמים, אל הגן שמאפשר להם להירשם, תבואו   בטענות. אל

 2אל עצמכם. אתם יושבים בקואליציה ומאפשרים חגיגה של  בטענות 

 3מיסיונריות בעיר. זה אתם פתחתם את הגן. שמעתם על חופש הפרט,  

 4דמוקרטיה, שמעתם על שוויון. ילד דתי שיירשם לבית ספר חילוני יתקבל 

 5קודם היה ילד דתי שלמד בבית ספר  בשמחה. צביקה עמית שהיה פה 

 6משפחה של אשתי חילוניים ותשעים שנה  חילוני. אין בעיה עם זה. כל ה

 7תושבי נווה גן ברמת השרון, אשתי הייתה בגן דתי ואתמול אכלה איתי  

 8ועם הילדים שרימפסים וקלאמרי, בסיני. אני פונה לרב גוטמן שהוא היה  

 9ל דברי בישיבת המועצה  אמור להיות פה אבל כבר הלך ואני חוזר ע

 10נמצאת בעיר  ד"חבקהילת  הקודמת. תתנער מהגרעין, אל תתחבר אליהם,

 11שלושים שנה, הגרעין החרדלי הגיע אלינו לפני עשר שנים והם הורסים כל 

 12את כל ההישגים פה. היום זה גן,   ד"חבחלקה טובה בעיר. הם יהרסו ל

 13ברור לי שבסיס  מחר נפקיע ממך את כל החיות על כל חגי ישראל בעיר. 

 14באמונתו יחיה  שהרבי הוא המשיח. הוא עוד חי, איש ד"חבאמונתכם 

 15תאמין במה שאתה רוצה אבל כמו שאם הייתם מתחברים לפנאטים  

 16במנהטן היו זורקים אתכם מברוקלין, פה רמת השרון ולא מותר לכם 

 17 ד"חבלעשות מה שאתם עושים אולי בשאר הארץ. אני מתחייב אם 

 18אני לא אצביע בעד סגירת הגן. יש לנו מטרה בישיבה   יתנערו מהגרעין,

 19פופוליזם. למרות שהעיתון כבר יצא ותמונות ואזכורים של  היום ולא רק

 20חברי מועצה כבר התנוססו בו. נדמה כאילו יזמתם את הישיבה היום ברגע 

 21אנחנו האחרון כדי לצאת ידי חובה מול הבוחרים. ככה לא תשיגו כלום. 

 22ן הזה מלהיות אבן שואבת להגעת אוכלוסיה  רוצים לעצור את הג

 23את פני העיר. זאת המטרה היום, לא דברים  מיסיונרית נוספת שתשנה 

 24אחרים. אני פונה למחזיקת תיק החינוך לדוברת, ושואל איך את היום 

 25מתחייבת ומבטיחה את זה שהגן הזה לא יהיה אבן שואבת להגעה של עוד  

 26ים שבפתח שהגן הזה בשנה  אוכלוסיה. האם את יכולה להודיע לחרדל

 27יר עטרה ליושנה. אני שואל הבאה לא יהיה קיים במתכונת הזאת ושנחז

 28מטעם  ד"חמאת זה דווקא לאור המינוי האחרון של שוש נגר לראש 
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 1חרדלים ורב פרץ במשרד החינוך. האם תתחייבי לוודא דוברת שהגן מכיל  

 2לפי   ערכים פלורליסטים, האם הגן יהיה שוויוני, האם הגן יפעל

 3חייבות קריטריונים ציוניים. ההצבעה שלי תלויה היום בתשובות ובהת

 4שלך, והיישום יבדק בהמשך. יש לנו עוד הרבה זמן להשפיע במועצה וצריך  

 5 לעשות את זה בחשיבה מעמיקה ותכנון ולעבוד יחד. כל הגוש. 

 6מרתי את זה אני יכולה להגיד לך משפט אחד לפני שאנחנו מצביעים. אני א גב' דברת וייזר: 

 7, שלי באופן אישי  לפני כן ואני חוזרת שוב. הגן הזה יהיה בפיקוח שלנו

 8כמחזיקת תיק חינוך, של שלומית, ראש אגף החינוך, ושל דליה רצון,  

 9אנחנו מתכוונים להיכנס לגן, לעקוב אחרי התכנים שלו, לוודא שהצהרון  

 10כשרות  שניתן לו הוא אותו צהרון עם אותו מחירון, עם אותם תכנים, 

 11  תהיה אותה כשרות למרות שהם ביקשו שתהיה כשרות אחרת, אני 

 12 התעקשתי ואמרתי אותה כשרות. ויהיה אותם.  

 13 מה זה קשור.  מר אבי גרובר: 

 14זה משנה הם רוצים. זה צריך להיות שוויוני. החוגים יהיו אותם חוגים  גב' דברת וייזר: 

 15באמת אמרה לי  ואני יכולה להגיד לך שאנחנו לא סתם אמרתי לך שבתשי 

 16ים לא עומדים משהו שאני לא ידעתי אותו. העניין הזה אם כן עומד

 17 בתקווה. תאמין לי שאנחנו ניכנס. 

 18 מי בעד?  מר אבי גרובר: 

 19 אתה לא עולה עלי בכלום. האמונה שלי היא אמונה פרטית שלי.  תושב:

 20רות כזאת או  אני בסוף עם כל הכבוד, אני קובע, אני אחליט, אם יהיה כש מר אבי גרובר: 

 21  מה זה הדבר הזה.   ןיבמאחרת. אני לא 

 22 שילך לגן אחר.   ת: מר ירון גדו

 23מי בעד ההצעה שהוגשה? שמונה. מי נגד? שמונה. מי נמנע? אחד. ההצעה   מר אבי גרובר: 

 24 לא עברה. תודה רבה.  

 25 

ד ופגיעה  "ד חמ"למניעת פתיחת גן מזרם חבשמונה חברים הצביעו בעד ההצעה   החלטה:

 ו בעיר. שמונה חברים הצביעו נגד ההצעה. וחבר אחד נמנע.  ובסטאטוס ק
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